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هيمنة عربية على »يد« آسيا وأفريقيا

سجال الجرائم في المغرب
يشكو كثيرون من تفشي الجريمة في المغرب، ويطالبون بحماية أمنية أكبر والتشدد 

في العقاب، إال أن الشرطة تؤكد أن معدل الجرائم لم يشهد ارتفاعًا. ]18ـ19[

ارتدى عدد من االثنين  29  يناير/ كانون الثاني   2018 م  12  جمادى األول 1439 هـ  □  العدد 1246  السنة الرابعة
اإلعالميين المصريّين 
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في العدد

يعقد اليوم وغدًا 
مؤتمر سوتشي 

حول سورية، بينما 
يمكن القول إنه 

ولد ميتًا بوثيقته 
الختامية، في 
ظل مقاطعة 

المعارضة السورية 
والحزب الكردي 

الرئيسي.

2ـ3

عـدن

الدوحة ــ العربي الجديد

وج املنتخب القطري لكرة اليد، للمرة الثالثة، ببطولة 
ُ
ت

املنتخب  ن 
ّ
تمك فيما  البحرين،  حساب  على  آسيا، 

التونسي من تجريد نظيره املصري من لقب بطولة 
األمـــم األفــريــقــيــة لــكــرة الــيــد، ليحقق الــلــقــب العاشر 
الــفــوز على  القطري فــي تحقيق  املنتخب  لــه. ونجح 
أقيم  الــذي  اآلســيــوي  النهائي  في  البحريني،  نظيره 
 .31-33 بنتيجة  الجنوبية،  الكورية  األراضـــي  على 
ينجح  أن  اللقاء،  انــطــاق  قبل  يتوقع،  الجميع  وكــان 
املــنــتــخــب الــقــطــري فـــي حــســم األمـــــور مــبــكــرًا، لكن 

وتقدم  الجميع  مفاجأة  استطاع  البحرين  منتخب 
فــي الــشــوط األول 17-16. فــي الــشــوط الــثــانــي، بقي 
املنتخب البحريني في املستوى، إال أن خبرة العبي 
قطر ونجومها املميزين ساهمت في حسم األمور، 
ليتقدم العنابي 17-14 وُينهي اللقاء لصالحه 31-33. 
وحافظ املنتخب القطري على اللقب الذي حققه في 
نسختي 2014 و2016 على حساب البحرين أيضًا، 
وبذلك بات يملك في رصيده ثاثة ألقاب، في املركز 
الثالث تاريخيًا، خلف الكويت )4( وكوريا الجنوبية 
اليد  لكرة  العالم  بطولة  بلغت  قــد  وكــانــت قطر   .)9(
جرى في أملانيا والدنمارك عام 2019، وذلك 

ُ
التي ست

بثاثة  األول  الــــدور  فــي  املجموعة  تــصــدرت  بعدما 
انتصارات، قبل أن تعود وتتصدر املجموعة أيضًا 
بــثــاث حـــاالت فــوز فــي الـــدور الــتــالــي، لتهزم بعدها 
الغابون،  وفــي  النهائي.  في نصف  الجنوبية  كوريا 
املصري  نظيره  اليد،  لكرة  التونسي  املنتخب  جــّرد 
من لقب بطولة األمم األفريقية، وحصل على اللقب، 
للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على الفراعنة 
26/ 24، مساء السبت، في نهائي النسخة رقم 23 
الــتــي أســـدل الــســتــار عليها فــي الــغــابــون. وحصلت 
تونس على اللقب 10 مرات واملركز الثاني 6 مرات 
والثالث 7 مرات، فيما حصدت الجزائر اللقب 7 مرات 

ومثلها للمركز الثاني، مقابل 4 مرات للمركز الثالث. 
ونــال الــاعــب املــصــري علي زيــن لقب أفضل العب 
في البطولة ولقب أفضل ظهير أيسر، فيما حصل 
مواطنه محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل العب 
دائرة. وقّدم املنتخب املصري أداء أفضل في الشوط 
في  تــحــكــم  حــيــث   ،13 /15 مــتــقــدمــًا  ــاه  ــهـ وأنـ األول، 
مجريات اللعب، وتقدم 3/ 1، إال أن املنتخب التونسي 
سرعان ما عاد وتعادل 4/4، ثم 8/8، ورجحت كفة 
املصريني ليتقدموا 11/ 10، ثم 14/ 10، قبل أن ينهوا 

الشوط 15/ 13.
 ]التفاصيل ص. 30،27[
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صفعتان معارِضة وكردية
محمود الحمزة: 95% من المشاركين موالون
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عندما يتهاوى 
السياسي

وائل قنديل

في يوليو/تموز 2013 اعتدى 
»مواطن شريف« يدعى سيد 
العيسوي، على مجموعة من 

املتظاهرات في مدينة املنصورة 
املصرية، فسقطت شهيدة تدعى 

هالة أبو شعيشع، من دون أن 
تهتز الضمائر الثورية والقانونية، 

املشتعلة بالحماس للسلطة الجديدة، 
التي استدعوها للتخلص من حكم 

الرئيس املنتخب، املنتمي لجماعة 
األخوان املسلمني، محمد مرسي. لم 

يعاقب القانون القاتل، ولم يعتبره 
، ولم 

ً
الضمير املجتمعي قاتال

يحاول أحد إشعال الضوء األحمر، 
لكبح االندفاع إلى املقتلة املصنوعة 
بعناية فائقة، إذ كان الكل مبتهجًا 

بالجريمة، التي حققت غاياتهم 
السياسية اللحظية، من دون أن 
يتصدى أحد إلى طغيان عصر 

القتل على الهوية، باسم الوطنية. 
مات الرجل صريع مرض عضال، 

بينما لم تكلف السلطة، التي 
استعملته آلة قتل، نفسها االهتمام 

بمعالجته. نموذج هذا البلطجي 
القاتل باسم الوطنية، هو ذاته الذي 
نفذ محاولة قتل املستشار هشام 

جنينة قبل يومني، لتشتعل منصات 
التواصل االجتماعي بالنحيب 

واألسى على وطن مختطف من 
قبل من مجموعة من قطاع الطرق، 

يستخدمون املواطنني الشرفاء 
سالح ردع لكل من تسول له 

نفسه معارضتهم. ينبئنا التاريخ 
بأن مصطلح »املواطنني الشرفاء« 

ال يظهر إال في أجواء الفساد 
السياسي، واالستبداد والطغيان 

في الحكم، ليكتسب لفظ »الشرف« 
هنا مدلوالت قبيحة ومنحطة، ذلك 

أنه يتحول إلى مدية في يد قاتل، أو 
مطواة في يد بلطجي، تسبغ عليه 

السلطة الفاسدة صفات البطولة 
والوطنية الزائفة.

وتتطور املسألة، في تصاعد درامي 
مثير، حتى تأتي لحظة التوحد 
بني الطاغية الذي يستخدم هذا 

السالح )املواطنني الشرفاء( وبني 
السالح ذاته، لينتهي األمر بالحاكم 

وقد صار »مواطنًا شريفًا« بكل 
دالالت القبح األخالقي واالنهيار 

االجتماعي، والتدني السياسي في 
املصطلح. في واقعة االعتداء على 
املستشار هشام جنينة، القاضي 

ورئيس الجهاز املركزي للمحاسبات 
)املعزول من منصبه بقوة البلطجة( 

ال يمكن إلقاء التهمة على املواطن 
الشريف، املستخدم في العملية، 

وحده، ذلك أنه في تلك اللحظة 
البائسة يصبح مجرد آلة في يد 

البلطجي الحقيقي، ومن ثم هو في 
ظني ضحية، مثله مثل املستشار 
املعتدى عليه، تمامًا كما كان قاتل 
الشهيدة هالة أبو شعيشع مجرمًا 

وضحية في الوقت ذاته.
ربما أدرك املستشار هشام جنينة 

هذه الحقيقة، وهو غارق في دمه، 
بعد االعتداء عليه بالسالح األبيض، 

قاطعًا الطريق إلى حضور جلسة 
الحكم في الطعن على عزله من 

منصبه، بقرار من »مواطن شريف 
بدرجة رئيس لسلطة انتزعها 

اغتصابًا« بموافقة، وربما بتواطؤ 
من املستشار جنينة نفسه، وهي 
الحقيقة التي أمسك بها قبل أكثر 

من 65 عامًا املستشار عبد الرزاق 
السنهوري، رئيس مجلس الدولة، 

في ظروف تكاد تكون متطابقة مع 
السلطة العسكرية التي وصلت إلى 
الحكم في يوليو/تموز 1952. وكان 

السنهوري أحد الذين مكنوا لها 
للسيطرة على مقاليد البالد، قبل 
أن يلقى جزاء سنمار، مضروبًا 

بالحذاء، في مكتبه بمجلس الدولة، 
على أيدي مجموعة »مواطنني 

شرفاء« أطلقتهم عليه سلطة جمال 
عبد الناصر.

في األوراق الشخصية للقاضي 
والوزير ورئيس مجلس الدولة 

الراحل عبد الرزاق السنهوري، والتي 
صدرت في كتاب عن دار الشروق 
نقرأ تدوينة له يرجع تاريخها إلى 

السابع من فبراير/شباط 1950 
يقول فيها: ال يذل بلدًا عسف 

الحكام، بل استخذاء املحكومني، ولو 
أن كل محكوم شجعت نفسه فقاوم 
العسف لكان العنت الذي يصيبه من 

املقاومة أيسر من العنت الذي يناله 
من الضيم.

مواطن شريف 
يحكم مصر

مرور
الكرام

ال ترى المعارضة 
عوائد قد تجنيها 

جراء المشاركة

للحديث تتمة...

مؤتمر سوتشي السوري 
مناورة روسية 

فاشلة

أعدت روسيا وثيقة، ستصدر إلى جانب البيان الختامي بمؤتمر سوتشي الذي ينطلق 
إجراءات  السوري وتبني  النظام  المفروضة على  العقوبات  رفع  إلى  اليوم، تدعو 
لبدء إعادة اإلعمار، وعودة الالجئين، من دون ربط ذلك بعملية االنتقال السياسي، 

وهو ما يفسر قرار المعارضة بمقاطعة المؤتمر

سوتشي ـ رامي القليوبي
عدنان علي

ــنـــن، أعـــمـــال مؤتمر  تــبــدأ الـــيـــوم اإلثـ
الــحــوار الوطني الــســوري في مدينة 
ســوتــشــي الــروســيــة بــمــشــاركــة 1600 
شــخــص، تــقــول روســيــا إنــهــم يــمــثــلــون الــقــوى 
السياسية والــعــشــائــريــة فــي ســوريــة، إضــافــة 
إلـــى مــشــاركــة مــمــثــلــن عـــن الــعــديــد مـــن الـــدول 
واملنظمات الدولية، بينها األمم املتحدة، بينما 
للمفاوضات  العليا  الهيئة  املــؤتــمــر  قــاطــعــت 
و»اإلدارة  ــة،  ــوريــ ــســ الــ لـــلـــمـــعـــارضـــة  الـــتـــابـــعـــة 
الــذاتــيــة« الــكــرديــة، وســط رفــض للمشاركة أو 
تحفظات من جانب الواليات املتحدة والعديد 
من الــدول األوروبــيــة، والتي استبقت املؤتمر 
بتقديم ورقة غير رسمية تشدد على مرجعية 
ــارم من  ــرارات الـــدولـــيـــة، واإلشــــــــراف الــــصــ ــ ــقـ ــ الـ
جانب األمم املتحدة على كل مراحل االنتقال 
السياسي املنشود في سورية. وقال املتحدث 
باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، 
إن املـــؤتـــمـــر يــمــثــل »نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة« لــتــحــقــيــق 
ــة، لــكــنــه أوضـــــح أنــــه لن  الــتــســويــة فـــي ســــوريــ
يكون »الخطوة النهائية الضرورية« لتحقيق 

التسوية.
وقـــالـــت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة إن الـــيـــوم اإلثــنــن 
ســيــشــهــد جــلــســات مــغــلــقــة لــتــوضــيــح مــواقــف 
ــــى أن بــعــض  األطــــــــراف الــــســــوريــــة، مـــشـــيـــرة إلـ
أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، التي أعلن 
رئــيــســهــا نــصــر الـــحـــريـــري مــقــاطــعــة املــؤتــمــر، 
ســيــحــضــرون بــصــفــة شــخــصــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن أغــلــبــهــم يــنــتــمــون إلـــــى مــنــصــة مــوســكــو. 
العامة  الجلسات  فــإن  املــصــادر،  وحسب هــذه 
ــدًا الــــثــــاثــــاء، بـــمـــشـــاركـــة املــبــعــوث  ــ ســـتـــكـــون غـ
األمــمــي إلـــى ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي ميستورا 
املعنية  اإلقليمية  األطـــراف  مــن  عــدد  وممثلي 
مختلفة  تسريبات  وتفيد  الــســوريــة.  بــاألزمــة 
أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر تتضمن 
12 بندًا تمثل املبادئ نفسها التي قدمها دي 
الثامنة من املفاوضات  إلى الجولة  ميستورا 
ــة فــــي جــنــيــف فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــوريـ الـــسـ
ــــي. وتـــقـــضـــي بــتــشــكــيــل لــجــنــة  ــــاضـ ــانـــي املـ ــثـ الـ
دســـتـــوريـــة بــمــشــاركــة وفــــد الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ووفد آخر يمثل طيفًا واسعًا من املعارضة من 
أجل التحضير لتعديل الدستور برعاية األمم 
املــتــحــدة، ووفــقــًا لــقــرار مجلس األمـــن الــدولــي 
رقم 2254، إضافة إلى االلتزام الكامل بسيادة 
ســـوريـــة واســتــقــالــهــا، وأن الــشــعــب الــســوري 
ــبــــاد، ويــخــتــار  وحـــــده مـــن يـــقـــرر مــســتــقــبــل الــ
نــظــامــه الــســيــاســي بــالــوســائــل الــديــمــقــراطــيــة 
االلتزام  من دون أي ضغوط. كما تنص على 
الـــكـــامـــل بـــســـيـــادة ســـوريـــة ووحـــدتـــهـــا، أرضـــًا 
بالوحدة  السورية  الدولة  تلتزم  وأن  وشعبًا، 
ــلــــم االجــــتــــمــــاعــــي والــتــنــمــيــة  ــة والــــســ ــيـ ــنـ الـــوطـ
املــســودة على أن سورية  الــعــادلــة. كما نصت 
دولـــــة ديــمــقــراطــيــة غــيــر طــائــفــيــة تـــقـــوم على 
املـــواطـــنـــة املــتــســاويــة. وأكـــــدت حــمــايــة حــقــوق 
اإلنسان والحريات في أوقــات األزمــات وعدم 
الــقــاطــع لكل  الــحــقــوق، والـــرفـــض  التمييز فــي 
أشكال اإلرهاب والتطرف والطائفية وااللتزام 
ــان ســـامـــة  ــ ــمـ ــ  عـــــن ضـ

ً
ــــا ــــضـ ــا، فـ ــهـ ــتـ ــافـــحـ ــكـ ــمـ بـ

في  والــاجــئــن واملهجرين وحقهم  الــنــازحــن 
الــعــودة إلــى ديــارهــم. وتــدعــو مــســودة البيان 
الختامي األمن العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
إلى  الخاص  إلى توجيه مبعوثه  غوتيريس، 
سورية للمساعدة في ترتيب عمليات اللجنة 

الدستورية في جنيف.
ــان غـــوتـــيـــريـــس قــــد وضـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــ وكـ
»املــعــايــيــر« طــالــب روســـيـــا بــالــتــزامــهــا مقابل 
مــشــاركــة األمـــم املــتــحــدة فــي مؤتمر سوتشي، 
تــتــعــلــق خـــصـــوصـــًا بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الــنــظــام 
ــــاء« فــي 

ّ
ــن ــبــ ــل »االنـــــخـــــراط الــ ــ الــــســــوري مــــن أجـ

باملسائل  الــخــاص  فيينا  اجــتــمــاع  مــنــاقــشــات 
الــدســتــوريــة، لكن ذلــك لــم يحصل، ورغـــم ذلك 
خــضــع غــوتــيــريــس لــبــعــض الـــضـــغـــوط، وقـــرر 
مــشــاركــة األمـــم املــتــحــدة فــي املــؤتــمــر. وتسعى 
األمــــم املـــتـــحـــدة، مـــن خــــال هــــذه املـــشـــاركـــة في 
التي  املظلة  تــكــون هــي  مؤتمر ســوتــشــي، ألن 
املؤتمر،  عــن  املنبثقة  اللجان  تحتها  تتشكل 
ــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة ولـــجـــنـــة  ــًا الــ خــــصــــوصــ
االنــتــخــابــات، فــي ضــوء رفــض الـــدول الغربية 
ألية والية على هذه اللجان غير األمم املتحدة. 
وتريد األمــم املتحدة وفريق دي ميستورا أال 
استضافة  على  األممي  املبعوث  دور  يقتصر 

ــاء الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــضــ ــــن أعــ ــة بــ ــيــ ــاوضــ ــفــ جـــــــــوالت تــ
الــدســتــوريــة، بحسب اقــتــراح مــوســكــو، بــل أن 
تكون أعمال هذه اللجنة بالكامل تحت إشراف 
الــقــرار  املــتــحــدة ومرجعية جنيف وفــق  األمـــم 
2254، وذلــــك تــحــاشــيــًا لـــألجـــواء الــتــي ســادت 
فــي جنيف،  السابقة  التفاوض  خــال جــوالت 
والتي تميزت بمماطلة النظام السوري وعدم 

ــة مـــفـــاوضـــات جـــديـــة بــشــأن  ــ انـــخـــراطـــه فــــي أيـ
جميع النقاط املطروحة، خصوصًا ما يتصل 

بعملية االنتقال السياسي.
ومـــن املــتــوقــع أن يــكــون تفسير بــعــض فــقــرات 
التي ستصدر عن سوتشي،  التسوية  مبادئ 
مــحــل خـــاف بــن وفـــدي الــنــظــام وروســيــا من 
جـــهـــة، ومــمــثــلــي املـــعـــارضـــة مـــن جــهــة أخــــرى، 

خــصــوصــًا تــلــك املــتــعــلــقــة بــالــجــيــش وأجـــهـــزة 
ــنـــــص »وثــــيــــقــــة ســــوتــــشــــي« عــلــى  ــ األمـــــــــــن. وتـ
تأسيس »جيش وطني يقوم بتأدية واجباته 
وفــق االلــتــزام الــصــارم بــالــدســتــور، وأن تكون 
مــهــمــتــه حــمــايــة الـــحـــدود الــوطــنــيــة والــشــعــب 
ــار الــخــارجــيــة واإلرهــــــــاب«، بينما  ــطـ مـــن األخـ
ــرورة أن يـــكـــون الــجــيــش  ــ ــ ــة ضـ ــارضـ ــعـ ــــرى املـ تـ

مــحــايــدًا عــن الــعــمــل الــســيــاســي وتــقــتــرح دمــج 
بــعــض الــفــصــائــل املــســلــحــة ضــمــن »الــجــيــش 
الجيش  دعــم  النظام  يريد  الجديد«، في حن 
محاربة  فــي  مهمته  وتحديد  الحالي  بشكله 
»اإلرهـــاب«. والنقطة األهــم التي تجمع طرفي 
النظام واملعارضة هي رفض املطالب الكردية، 
والتلميحات الدولية بشأن قيام نظام فيدرالي 
في الباد، مع توافق على توسيع صاحيات 
بسلطة  املساس  دون  لكن  املحلية«  »اإلدارات 

املركز في القضايا السيادية.
أعــدت وثيقة ثانية  وتفيد مصادر أن روسيا 
ستصدر إلى جانب البيان الختامي تدعو إلى 
رفع العقوبات املفروضة على النظام السوري 
وتبني إجـــراءات لبدء إعــادة اإلعــمــار، وعــودة 
الاجئن، من دون ربط ذلك بعملية االنتقال 
الــســيــاســي، وفـــق مــا تــشــتــرط بــعــض األطـــراف 
الـــدولـــيـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة. 
واملؤسسات  املتحدة  األمـــم  الوثيقة  وتناشد 
ــــي  ــدولـ ــ ــع الـ ــمــ ــتــ ــجــ ــة واملــ ــيــ ــاملــ ــعــ اإلنــــســــانــــيــــة الــ
»املــســاهــمــة فـــي تـــجـــاوز آثــــار الـــحـــرب وإعــــادة 
ــة مــــن طـــريـــق تــبــنــي إجـــــــراءات  ــار ســــوريــ ــمــ إعــ
إضــافــيــة فــي تــقــديــم املــــواد الــغــذائــيــة والطبية 
واملـــواد األخـــرى ذات االحــتــيــاجــات األساسية 
والطبية  الصناعية  واملـــعـــدات  الــبــنــاء  ومــــواد 
األلغام«. وترى  لنزع  كبيرة  وتنظيم علميات 
ضــرورة »رفــع العقوبات املفروضة من جانب 
واحد بحق سورية، ما يؤدي إلى حل املشكلة 
بما يصب  االقتصادية  واملشكات  اإلنسانية 
ــبـــــاد«. وكــــانــــت واشــنــطــن  ــ ــنـــاء الـ ــادة بـ ــ ــ فــــي إعـ
صاغت، مع حلفائها األوروبين واإلقليمين، 
وثــيــقــة تــضــمــنــت ربــــط املــســاهــمــة فـــي إعــــادة 
»الجدي  السياسي  االنتقال  بتحقيق  اإلعمار 
والــــجــــوهــــري والـــشـــامـــل عـــبـــر الـــتـــفـــاوض بــن 
األطراف املعنية برعاية األمم املتحدة لتنفيذ 
تتأسس  وعندما  جنيف،  وبيان   2254 القرار 

بيئة حيادية تسمح باالنتقال السياسي«.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة اإلعام الروسية 
أن البيان الختامي للمؤتمر سيدعو الشعب 
السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي 
من دون أي ضغوط خارجية، غير أن مصدرًا 
»العربي الجديد«،  في املعارضة السورية قال لـ
إن مثل هذا االستفتاء الشعبي »غير عملي«، 
ولن يكون متاحًا من الناحية الواقعية بسبب 
ــــروف الــتــشــتــت الـــتـــي يــعــيــشــهــا املــواطــنــون  ظـ
السوريون اليوم في أنحاء املعمورة. ورأى أن 
وظيفته ستكون، كما مؤتمر سوتشي نفسه، 
مــجــرد إضــفــاء شــرعــيــة زائــفــة، وتــزويــر إرادة 

السورين، حسب تعبيره.

وزارة  بــاســم  المتحدثة  قــالــت 
الروسية، ماريا زاخاروفا  الخارجية 
وزير  إن  صحافي،  مؤتمر  في 
سيرغي  ــي،  ــروسـ الـ ــة  ــخــارجــي ال
أعمال  فــي  ســيــشــارك  ــروف  الفـ
لمدة  يستمر  الـــذي  المؤتمر، 
الرئيس  يحضره  لن  بينما  يومين، 
ــن، فـــي ظل  ــي ــوت ــر ب ــمــي فــالدي
تلميحات روسية سابقة بخفض 
مستوى التوقعات من المؤتمر، 
إنه  اليوم  موسكو  تقول  الذي 
طريق  على  محطة  يكون  قد 
الحل السياسي في سورية، وليس 
ــاف. وأوضــحــت  ــط ــم نــهــايــة ال
المؤتمر  هــدف  أن  زاخـــاروفـــا 
السالم  تحقيق  في  اإلسراع  هو 
وإعادة  سورية،  في  واالستقرار 
عودة  وضمان  االقتصاد  بناء 

الالجئين إلى ديارهم.

غاب بوتين 
وحضر الفروف

سوتشي ـ العربي الجديد

العليا للمفاوضات  الهيئة  قــرار  أثــار 
لــقــوى الـــثـــورة واملــعــارضــة الــســوريــة، 
مــقــاطــعــة مــؤتــمــر مــنــتــجــع ســوتــشــي 
على البحر األحــمــر، جــنــوب روســيــا، 
ــرب رئــيــس  ــ حــفــيــظــة مـــوســـكـــو، إذ أعــ
ــة بــمــجــلــس  ــيــ ــدولــ لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــ
الدوما )النواب( الروسي، قسطنطن 
كــوســاتــشــوف، عــن أســفــه لـــه، واصــفــًا 
املـــــؤتـــــمـــــر بـــــأنـــــه »فــــــرصــــــة حــقــيــقــيــة 
لــلــمــضــي قـــدمـــًا فـــي تــوحــيــد مختلف 
الــقــوى مــن أجــل تحقيق قــرار مجلس 
رقــــم 2254«. ووصـــف  ــدولـــي  الـ األمــــن 
مـــصـــدر عــســكــري دبـــلـــومـــاســـي، قـــرار 
الهيئة بأنه »ال يسيء إلــى اســم هذه 
إلى  أيــضــًا  وإنــمــا  فحسب،  املجموعة 
صــفــتــهــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة«، مــضــيــفــًا في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة »تــــاس«، 
أنـــه »لــيــس مـــن الـــواضـــح بــتــأيــيــد َمــن 
ع هــــؤالء، ومـــاذا 

ّ
ِمـــن الــســوريــن يتمت

الحكومة  إسقاط  باستثناء  يــريــدون 
الــشــرعــيــة«، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وفــي 
هذا اإلطار، يرجع الخبير في املجلس 
الـــروســـي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة، كــيــريــل 
ســيــمــيــونــوف، عـــزوف الــهــيــئــة العليا 
للمفاوضات عن حضور املؤتمر، إلى 

عـــدم رؤيــتــهــا أي عــوائــد قــد تجنيها 
 رفــض 

ّ
ــل ــراء املـــشـــاركـــة فـــيـــه، فـــي ظــ ــ جـ

أو عـــجـــز روســــيــــا عــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
ــام. ويــــقــــول ســـيـــمـــيـــونـــوف فــي  ــظــ ــنــ الــ
»العربي الجديد« إنه »ربما  لـ حديث 
يحضر بعض ممثلي الهيئة املؤتمر 
بصفتهم الشخصية، لكن بشكل عام، 
فإن قرار هيئة املفاوضات مفهوم في 
 رفــض الجانب الــروســي الضغط 

ّ
ظــل

على نظام بشار األسد أو عدم امتاكه 
القتال  أعمال  واستمرار  لذلك،  آليات 
فـــي مــنــطــقــتــي خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلب والغوطة الشرقية«، مضيفًا »ال 
أيــة نتائج ستجنيها  املعارضة  تــرى 
ــراء املـــشـــاركـــة فـــي املـــؤتـــمـــر، بينما  ــ جـ
التداعيات السلبية، بما في ذلك على 
ســمــعــتــهــا، تــتــجــلــى بــــوضــــوح«. وفــي 
إلى  السياق، يشير سيميونوف  هذا 
أنـــه »حــتــى فـــي حـــال مــشــاركــة بعض 

ــاؤالت  ــســ ــاك تــ ــنــ األكــــــــــــراد، ال تــــــــزال هــ
حــــول مـــن ســيــمــثــلــونــه«، مــضــيــفــًا أن 
»األحزاب التي لها نفوذ حقيقي، مثل 
االتحاد الديمقراطي، لن تحضر إلى 

سوتشي«.
من جهته، يرى األكاديمي واملعارض 
محمود  موسكو،  في  املقيم  السوري 
»يهدف  سوتشي  مؤتمر  أن  الحمزة، 
إلى تحويل امللف السوري من الرعاية 
ــة«،  ــيــ ــة الــــروســ ــايــ ــرعــ األمـــمـــيـــة إلـــــى الــ
فيه،  »أي معارض يشارك  أن  معتبرًا 
املــعــارض وينتقل  عــنــه صــفــة  تسقط 

إلى صف النظام«.
ــــث  ــــديـ ويـــــــــوضـــــــــح الـــــــحـــــــمـــــــزة فـــــــــي حـ
املؤتمر  غاية   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

ــعـــب الــــســــوري  »تـــمـــيـــيـــع قـــضـــيـــة الـــشـ
ونــقــل املــلــف إلــى رعــايــة روســيــا التي 
تــحــتــل أجـــــزاء مـــن ســــوريــــة«، مضيفًا 
 املعارضة الوطنية والقوى 

ّ
»أعتقد أن

مؤتمر  تحضر  أن  يمكن  ال  الــثــوريــة 
ســوتــشــي بــاملــواصــفــات الــتــي أعلنت 
من قبل املسؤولن الروس، خصوصًا 
وأنــه ال مكان فيه ملــن يطالب برحيل 
األسد، باإلضافة إلى تركيبة املؤتمر 
على  املــائــة  فــي   95 حيث  الكرنفالية، 
الذين سيحضرون، هم من  األقــل من 

املوالن لعصابة األسد«.

¶ استحقاق إعالمي بفعالية سياسية ضئيلة
¶ 1600 مشارك بصفات شخصية

شعار المؤتمر مذيًال بعلم النظام في سوتشي )رامي القليوبي/العربي الجديد(

وليد التليلي

إلى حدود أسابيع قليلة ماضية، 
كان التونسيون يعرفون أن حزب 
»آفاق تونس« هو حزب ليبيرالي 
ديمقراطي حداثي يضم كفاءات 

تونسية كثيرة وشبابًا مفعمًا 
بالحيوية، وكان يمكن أن يراهن 

على شيء إن أحسن تسويق 
برامجه وعّدل خياراته السياسية. 
ولكننا اليوم لسنا بصدد الحديث 

عن الحزب، وإنما سنتحّدث عن 
رئيسه، ياسني إبراهيم، الذي كان 

على امتداد سنوات يدافع عن 
الديمقراطية والليبيرالية ويحّث على 

تحالفات سياسية مدنية تجمع 
األحزاب املتشابهة، التي تدافع عّما 

يسميه »املشروع املجتمعي« املخالف 
لحركة »النهضة«، ويدعوها إلى 

البقاء في املعارضة لسنوات، إلى أن 
يتم اختبار وتمحيص تحولها إلى 

حزب مدني ديمقراطي مثله!
 في أن يقول 

ّ
قد يكون إلبراهيم الحق

ما يشاء عن النهضة وغيرها، ولكن 
قيادات كثيرة في الحزب خرجت 

منذ أسابيع تتهم رئيسها بالتفّرد 
بالرأي والسيطرة على الحزب بدافع 

أجندات وأحالم شخصية، وقد جّمد 
أعضاء انتماءهم للحزب واستقال 
آخرون، ليدخل »آفاق تونس« في 

أزمة حادة ال أحد يعرف كيف 
ستنتهي. ولكن سقطة إبراهيم 

الديمقراطي، األخيرة، كانت مدوّية، 
أذهلت كل من استمع إليه في 

حوار على قناة »التاسعة«، حيث 
ُسئل عن موقفه مما يحدث في 
االنتخابات الرئاسية في مصر، 

فراح يبحث عن جمل من هنا وهناك 
ليتفادى وصف الواقع، وإذا به يقول 

 متقطعة من نوع أنه »يتفّهم 
ً
جمال

ما يحصل في مصر« و»هناك 
ديمقراطية في البرملان املصري« 
و»لكل بلد خصوصيته« و»هناك 

نجاحات اقتصادية عدة في الفترة 
األخيرة«، و«لعل هناك مرشحًا 
آخر سيتقّدم في األيام املقبلة«، 

مارًا بسرعة على أن هذا ال يبرر ما 
يحدث.

وكان إبراهيم الديمقراطي متلعثمًا 
ومحرجًا ويبحث بكل الوسائل 
عن تبرير املشهد املصري، ما 

قني 
ّ
دفع الزمالء الصحافيني واملعل

السياسيني الحاضرين في البرنامج 
إلى تذكيره بأن االنتخابات الرئاسية 

في تونس في 2014 شهدت في 
البداية تقّدم نحو 100 مرشح، وأّن 

النجاح االقتصادي، إذا كان موجودًا 
، ال يبرر الدكتاتورية، ووصف 

ً
أصال

»العمى  قون آخرون موقفه بـ
ّ
معل

السياسي«.
وسقط إبراهيم بهذا املوقف في 

حفرة ال قاع لها، من دون أن يسأل 
نفسه هل يقبل بهذا في تونس؟ 

وإذا كان ال يرضاه لنفسه، فلماذا 
يتفهمه لآلخرين؟ وهل يمكن وضع 
هذه التغيرات املفاجئة إلبراهيم في 

خانة ما يرّوج عن لقائه بدحالن؟

مأزق واشنطن بين »الحليف التركي« 
و»الشريك الكردي«

واشنطن ـ فكتور شلهوب

مــع تصاعد الــتــوتــر األمــيــركــي الــتــركــي في 
ــه إلـــى نــقــطــة غير  شــمــال ســـوريـــة ووصـــولـ
ــى نــقــطــة الــــاعــــودة،  ــ ــا إلـ ــمــ مـــســـبـــوقـــة، وربــ
الجدل في واشنطن  بــدأ  بحسب بعضهم، 
يتحّول من إطــار الحديث عن كيفية إدارة 
هذه األزمة إلى الحديث عن ضرورة الحسم 
في العاقة مع أنقرة: إما معها وإما ضدها 
في املواجهة الدائرة بن »الحليف التركي 
املــهــم« و»الــشــريــك الــكــردي املـــوثـــوق«. ومــا 
يزيد من حدة هذا الجدل أن إدارة الرئيس 
ــارات  األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب تعطي إشـ
بة ومن دون أن ترسو على 

ّ
متباينة ومتقل

موقف واضــح حتى اآلن، في تعاملها مع 
مشكلة ملتهبة ما عادت تتقّبل االلتباس. 
ــراوح خــطــاب  ــ ــام قــلــيــلــة، تــ ــ فــفــي غـــضـــون أيـ
 العصا 

ّ
اإلدارة األميركية بن التحذير وهز

والــــتــــراجــــع، فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــة. 
بــدأ »بــوعــد« ترامب  التذبذب  مسلسل مــن 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  مكاملة  خــال 
املـــاضـــي مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
العسكري لألكراد،  الدعم  أردوغــان، بوقف 
وانتقل إلى إعان وزير الخارجية، ريكس 
تيلرسون، عن إعداد قوة لحماية الحدود، 
ثم تصّعد إلى تحذير ترامب من التمادي 
التركي بالعمل العسكري؛ لينتهي بتطمن 
مستشار األمن القومي، هربرت مكماستر، 
ألنقرة بعدم تسليح األكــراد، الــذي كان قد 
ســبــقــه تــأكــيــد مــن جــانــب الــبــنــتــاغــون على 
ــم. كـــل هــــذه املـــواقـــف  االســـتـــمـــرار فـــي الــــدعــ
جـــــاءت بــصــيــغــة ضــبــابــيــة مــفــتــوحــة على 
غياب  إلى  يشير  وبما  والتعديل،  التأويل 

اإلجماع في اإلدارة في هذا املجال.
ــــدت اإلدارة نــفــســهــا فـــي مــــأزق.  بـــذلـــك، وجـ
تــجــاهــلــت عــفــريــن ألنـــهـــا غــيــر قـــــادرة على 
االختبار  يأتي  وقريبًا  فيها.  الحرب  وقف 
أميركية،  قـــوات  املــوجــودة فيها  فــي منبج 
التركية  العملية  تــقــوى على وقــف  وقــد ال 
هــنــاك، حسب الــتــخــّوفــات األمــيــركــيــة. وفي 
هذا السياق، ال تبدو تطمينات مكماستر 
املبادرة  زمــام  أمسكت  التي  كافية، فتركيا 
رفــعــت مــن ســقــف شــروطــهــا فــي ظــل غطاء 
ــــي. وهـــي اآلن تــطــالــب »بـــإعـــادة بــنــاء  روسـ
التركي،  الخارجية  وزيـــر  بتعبير  الــثــقــة«، 
ــو. تـــرجـــمـــة ذلــــك،  ــ ــلـ ــ مــــولــــود جــــــــاووش أوغـ
ــة، أن تــحــســم  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ قـــــــــــراءات  بـــحـــســـب 
ـــى عــــن الــــورقــــة 

ّ
ــل واشـــنـــطـــن أمــــرهــــا وتـــتـــخـ

الكردية. وهذا ما أشعل الجدل في أوساط 
من  فمنهم  الخارجية.  بالشؤون  املعنين 
ســــارع إلــــى الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
أو »حليف  املــوثــوق«  العاقة مع »الشريك 
املــيــدان«، ومنحه األولوية تمامًا كما فعل 

البنتاغون.
ويـــــــقـــــــول رئــــــيــــــس »مـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــاقـــــات 
الـــخـــارجـــيـــة«، ريـــتـــشـــارد هــــاس، إنــــه »عــلــى 
واشنطن أخاقيًا واستراتيجيًا، العمل مع 
األكراد في سورية. فالقطع مع أردوغان ال 
فكاك منه، إن لم يكن حــول هــذا املوضوع، 
فـــهـــو آٍت فــــي خــــافــــات أخـــــــرى. وبــالــتــالــي 
ــبــــدء فــــي الـــبـــحـــث عــن  عـــلـــى الـــبـــنـــتـــاغـــون الــ
ليس  هــاس  كــام  أنجرليك«.  لقاعدة  بديل 
الــــنــــوع، ففي  ــذا  ــرح أمـــيـــركـــي مـــن هــ أّول طــ
ــا الـــجـــنـــرال املــتــقــاعــد في  ــر 2016 دعــ ــ أواخــ
القوات الجوية، شارلز وولــد، إلى اإلعــداد 
الجوية  أنجرليك  قــاعــدة  عــن  »لاستغناء 
»لــقــد حان  تــركــيــا«، مضيفًا  فــي  األميركية 
الـــوقـــت لــلــبــحــث عـــن بــديــل لــهــذه الــقــاعــدة، 
ســـواء فــي الــعــراق أو كــردســتــان... أو رّبما 
املـــوضـــوع  ــذا  ــ وهـ قــــبــــرص«.  أو  األردن  فـــي 
جــرت اإلشـــارة إلــيــه فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
ثــّمــة مـــن ال يــســتــبــعــد، ولـــو بالتلميح،  بـــل 
انفكاك تركيا في النهاية عن حلف شمال 
ــرون من  ــ األطــلــســي. لــكــنــه خــيــار يــحــذر آخـ
عواقبه، »ألننا ال نقوى على خسارة تركيا 
ــتـــي تــقــتــضــي مــصــلــحــتــنــا أن تــبــقــى فــي  الـ
الــحــلــف األطــلــســي حــتــى ال تصبح حليفة 
املتقاعد  األدميرال  قول  بحسب  لروسيا«، 
األخير  هــذا  ويــشــدد  جيمس ستافريدس. 

على ضـــرورة طــرح مــخــرج مقبول لتركيا 
»إذا كانت إدارة ترامب قادرة على الوقوف 
ــيـــل  ــرائـ ــه األصــــــــــوات املـــــؤيـــــدة إلسـ ــ فــــي وجــ
التركي  »الجيش  أن  واألكــــراد«، خصوصًا 

متمّسك بالحلف األطلسي«.
مــثــل هــــذا املـــخـــرج مــطــروحــة نـــمـــاذج مــنــه، 
ولو أن ترجمتها غير ميسورة، على األقل 
فــي املـــدى الــقــريــب، ومــنــهــا »الــضــغــط على 
لينأى  الكردي  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
ــكـــردي«، الــذي  بنفسه عــن حـــزب الــعــمــال الـ
يشّكل مصدر التوّجس التركي. ومنها أن 
أي  تأييد  »بعدم  واشنطن ضمانات  تقّدم 
انفصال كــردي«. وفي طرح آخر، أن يصار 
بموجبها  ى 

ّ
»يتخل بمقايضة  العمل  إلــى 

تركي  قبول  مقابل  االستقال،  األكـــراد عن 
بحكم ذاتي كردي«.

 هــذه الصيغ ال تتناسب مــع ظــروف 
ّ
لــكــن

ــنــــة. فــــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا  الــلــحــظــة الــــراهــ
ــّم إن واشــنــطــن ال  هــي وصــفــات بــعــيــدة. ثـ
يسعها النهوض بدور توفيقي، طاملا أن 
بنظر حليفها  »إرهــابــي«  هــو  »شريكها« 
ة عــاقــتــهــا مــعــه، واملــفــتــوحــة على 

ّ
املـــهـــتـــز

املجهول. وبعد اقــتــاع »داعـــش«، لــم تعد 
واشنطن قادرة على اللعب على التناقض 
ــك«، وهـــــو مــا  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــيـــف« و»الـ ــلـ بــــن »الـــحـ
ارتباك سياستها السورية. اآلن  فاقم من 
عليها الفصل في املوقف أو حمل أحدهما 
عــلــى تــبــديــل مــقــاربــتــه، لــكــن ذلـــك ال يبدو 
واردًا، فالصراع بن تركيا واألكــراد قديم 
بينهما  والـــجـــمـــع  وتـــاريـــخـــي وســــيــــادي، 

يبدو أقرب إلى خلط الزيت باملاء.

لطالما اعتبرت واشنطن القوات الكردية بمثابة الشريك العسكري )دليل سليمان/فرانس برس(

محمد أمين

ــّولــــت مـــوســـكـــو عـــلـــى أن يــثــمــر  لـــطـــاملـــا عــ
الضغط على املعارضة السورية حضورًا 
فــي مؤتمر ســوتــشــي، الـــذي اعــتــذرت عن 
ــارات ومـــنـــصـــات ســيــاســيــة  ــيــ حـــضـــوره تــ
وشـــخـــصـــيـــات مـــســـتـــقـــلـــة، مـــــا يــــؤكــــد أن 
املؤتمر »ولــد ميتًا«، وهــو مــا يسهم في 
الــحــد مــن رغــبــة روســيــة جــامــحــة لبلورة 
حل يعيد إنتاج النظام السوري، ويكرس 
الـــوجـــود الـــروســـي فــي شــرقــي املــتــوســط. 
ــم هــيــئــة الـــتـــفـــاوض  ــاسـ وقــــــال الـــنـــاطـــق بـ
السورية،  املعارضة  إلــى  التابعة  العليا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  يحيى الــعــريــضــي، لـــ
إن قرار الهيئة بمقاطعة مؤتمر سوتشي 
»مــبــنــي عــلــى مــعــطــيــات لـــم نـــر فــيــهــا ما 
قوله.  وفــق  بإيجاد حل حقيقي«،  يسهم 
وعــــلــــى ضـــــوء مــــوقــــف هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
تــوالــت االعـــتـــذارات عــن حــضــور املؤتمر، 
القاهرة عدم  أكد قياديون في منصة  إذ 
حــضــورهــا املـــؤتـــمـــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
مــمــثــلــيــهــا فـــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض صــوتــوا 
بــاملــوافــقــة عــلــى املــشــاركــة، مــشــيــريــن إلــى 
أنـــهـــم لـــن يـــخـــرجـــوا عـــن إجـــمـــاع أعــضــاء 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض عــلــى رفــــض املــشــاركــة 
أال تذهب  املنتظر  مــن  املؤتمر. كذلك  فــي 
الهيئة، صوتت  في  مستقلة  شخصيات 
ملصلحة الذهاب إلى سوتشي، ما يعني 
أن مــنــصــة مـــوســـكـــو هــــي الـــوحـــيـــدة مــن 
الــتــي ستلّبي  الــتــفــاوض  مــكــونــات هيئة 

الدعوة الروسية.
الهيئة قد صوتوا،  وكان غالبية أعضاء 
فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، على 
رفـــض الـــذهـــاب إلـــى ســوتــشــي، مــقــاومــن 
ضــغــوطــًا إقــلــيــمــيــة مـــورســـت عــلــيــهــم من 
املؤتمر، وهو  املوافقة على حضور  أجل 
ما لقي صدى إيجابيًا واسعًا في الشارع 

الــســوري املـــعـــارض، وامــتــعــاضــًا روســيــًا. 
ــانـــت مــوســكــو تـــأمـــل حـــضـــور الــهــيــئــة  وكـ
ــاء مــصــداقــيــة ســيــاســيــة لــلــمــؤتــمــر  ــطـ إلعـ
بــات يفتقر إليها فــي ظــل حضور باهت 
محسوبة  وشخصيات  تــيــارات  قبل  مــن 
على املعارضة، لكنها ال تملك أي رصيد 
شعبي مــن شــأنــه املــســاعــدة فــي تكريس 
ــي فـــــرض حــل  ــة جـــامـــحـــة فــ ــيــ رغـــبـــة روســ
يــعــيــد إنـــتـــاج الــنــظــام. كــذلــك اعـــتـــذر عــدد 
مــن ضــبــاط وقــــادة فــي الــجــيــش الــســوري 
الــحــر عــن الــذهــاب إلــى مؤتمر سوتشي، 
بـــــارزة، ســبــق أن شــاركــت  بينهم أســمــاء 
العسكري.  أستانة  مسار  مفاوضات  في 
وأكــــد مــنــذر آقــبــيــق، الــنــاطــق بــاســم تيار 
ــــوري« الــــــذي يــــرأســــه رئــيــس  ــسـ ــ »الــــغــــد الـ
ــــوري األســـبـــق،  ــــسـ ــتـــــاف الـــوطـــنـــي الـ ــ االئـ
أحــمــد الــجــربــا، أن الــتــيــار لــم يحسم بعد 
في  مشيرًا،  عدمها،  مــن  املشاركة  مسألة 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
التيار »أعلن قبوله الفكرة«، مضيفًا »أما 
ــاق على  ــفـ الـــحـــضـــور، فــيــتــوقــف عــلــى االتـ
املـــخـــرجـــات، خــصــوصــًا لــجــهــة الــوثــائــق. 
النظام يضغط لتبني طروحاته وهذا ما 
ال نقبل به«. من ناحيتها، أعلنت »اإلدارة 
الذاتية« الكردية مقاطعة املؤتمر بسبب 
لعملية  واملسّهل  املؤيد  الروسي  املوقف 
»غصن الزيتون« التي يقوم بها الجيش 
التركي وفصائل تابعة للجيش السوري 
الحر منذ نحو عشرة أيام ضد »وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة فــــي مــنــطــقــة 

عفرين شمال غربي حلب.
أعضاء في منصة  ع حضور 

ّ
املتوق ومــن 

مــوســكــو، الــتــي يــتــزعــمــهــا قــــدري جميل، 
رجل روسيا البارز في سورية، لكن هذه 
املنصة ال تملك أي رصيد شعبي، وهي 
السورين  املعارضن  مــن  كثير  فــي نظر 
ــة،  ــعــــارضــ ــلـــنـــظـــام مـــنـــهـــا إلــــــى املــ أقــــــــرب لـ
وتــتــمــاهــى مـــع الـــطـــرح الــــروســــي بشكل 
كامل، وهو ما يفقدها أي قيمة سياسية 
ــوري املـــــعـــــارض. ومـــن  ــ ــسـ ــ فــــي املـــشـــهـــد الـ
املتوقع أن يكون لخروج منصة موسكو 

عن اإلجماع في هيئة التفاوض تداعيات 
كبيرة، ربما تصل إلى درجة استبعادها 
للمعارضة  التابعة  التفاوض  هيئة  مــن 
واجهة  أنها مجرد  اتضح  »إذ  السورية، 
سورية للطرح الروسي في الباد«، وفق 
مصدر في الهيئة، مضيفًا »خرجت هذه 
السورية«.  املعارضة  إجماع  عن  املنصة 
كما من املتوقع حضور تيار »قيم مواطنة 
»قــمــح«،  حـــقـــوق«، املـــعـــروف اخــتــصــارًا بـــ
ــتـــزعـــمـــه هـــيـــثـــم مــــنــــاع. وكـــــــان الـــتـــيـــار  ويـ
قــد أعــلــن أنـــه »يــنــظــر بــإيــجــابــيــة لــلــدعــوة 
املـــوجـــهـــة إلــــى الـــســـوريـــن لـــلـــحـــوار فيما 
بــهــدف فــرض  يــكــون  بينهم، مــن دون أن 
أجندات، أو فرض أوراق على املؤتمرين 
تــخــل بــســوريــة املـــوحـــدة الــديــمــقــراطــيــة«. 
وتــحــضــر »مــنــصــة أســتــانــة« فـــي مؤتمر 
ـــوصـــف بكونها 

ُ
ســوتــشــي، وهـــي الــتــي ت

السياسي  املشهد  في  حقيقية  قيمة  با 
السوري، وتتزعمها رنده قسيس، وهي 
تمامًا  تتماهى  للجدل،  مثيرة  شخصية 
مــع الـــرؤيـــة الــروســيــة. وتــنــاقــلــت وســائــل 
إعـــــام ســـوريـــة مـــعـــارضـــة، أمــــس األحــــد، 
ــاء مــدعــويــن  ــمـ ــا قـــالـــت إنـــهـــا قــائــمــة أسـ مـ
إلــى مؤتمر سوتشي، ذكــرت مــصــادر أن 
الــســفــارة الــروســيــة فــي دمــشــق سربتها. 
وفور نشر هذه القائمة، أعلن عدد كبير 
مــن املــدعــويــن االعـــتـــذار عــن الــذهــاب إلــى 
املــؤتــمــر، فيما أعــلــن آخــــرون أنـــه لــم يكن 
ــود أســـمـــائـــهـــم ضــمــن  ــوجــ لـــديـــهـــم عـــلـــم بــ
قائمة املدعوين، ما يؤكد تخّبط الجانب 
الروسي في التنظيم بسبب العدد الكبير 
من املدعوين، الذين يتقلص عددهم إثر 
اعـــتـــذار كــثــيــريــن، بــعــد أن ملـــســـوا وجـــود 
املؤتمر  لــهــذا  رافـــض  كبير  تــيــار شعبي 
الـــذي حـــذرت منه شخصيات وازنـــة في 
إلى مقاطعته  السورية ودعت  املعارضة 

بشكل كامل.
ــة  ــارضــ ــعــ ــــوك املــ ــكـ ــ ــو شـ ــكــ وأكـــــــــــدت مــــوســ
السورية من خال تبني شعار للمؤتمر 
ــارة واضحة  الــنــظــام، فــي إشـ يحمل علم 
إلـــى أن املــؤتــمــر لــن يــتــطــرق إلـــى مصير 
بشار األسد، وأنه يأتي كمحاولة روسية 
أخــرى مــن أجــل حــرف القضية السورية 
عن مسارها، وإعطاء النظام طوق نجاة 
مفاوضات جنيف.  في  عليه  يحصل  لم 
وفقد الجانب الروسي حماسه للمؤتمر 
بــســبــب املــقــاطــعــة الــواســعــة لــلــمــعــارضــة 
السورية، إذ أعلنت موسكو عدم مشاركة 
فعالياته،  في  بوتن  فاديمير  الرئيس 
كما لوحظ تراجع االهتمام باملؤتمر في 

وسائل إعام روسية.

أكد قياديون 
في منصة القاهرة 

عدم حضورها مؤتمر 
سوتشي

المعتذرون والحاضرون 
في سوتشي تحت َعَلم النظام

أكدت موسكو شكوك 
المعارضة السورية من 

خالل تبنّي شعار لمؤتمر 
سوتشي يحمل علم 
النظام السوري، في 
إشارة واضحة إلى أن 

المؤتمر لن يتطرّق إلى 
مصير بشار األسد
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مقص المفوضية يهدد بمنع العشرات من الترشح لالنتخاباتمعبر طريبيل مع األردن تحت سيطرة »حزب اهلل« العراقي

45
سياسة

  شرق
      غرب

تجدد القتال 
في الغوطة

إدارة  معركة  عمليات  غــرف  أعلنت 
بريف  فــي مدينة حرستا  املــركــبــات 
دمــــشــــق، أمـــــس األحــــــــد، عــــن إطــــاق 
هم 

ّ
»بأن معركة  مــن  الثالثة  املرحلة 

ظلموا« الساعية للتقّدم والسيطرة 
عــلــى مـــواقـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة، بــالــتــزامــن 
مـــــع تــــجــــدد الــــقــــتــــال الــــــضــــــاري فــي 
املـــنـــطـــقـــة. وذكــــــر حـــســـاب »املــــراســــل 
الــشــام« على  الحربي لحركة أحــرار 
الـــهـــجـــوم على  ــر« أن  ــتـ مـــوقـــع »تـــويـ
»إدارة املركبات« بدأ بعملية تفجير 
ما  اإلدارة،  مــبــنــى  داخـــــل  مــفــخــخــة 
أســفــر عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة عـــدد من 
جــنــود الــنــظــام. وفـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
قــــال املـــرصـــد الــــســــوري إن »الــقــتــال 
الضاري تجّدد في الغوطة الشرقية 
وكان مصحوبًا بانفجارات ضخمة 
ف وغـــارات جوية بعد 

ّ
وقصف مكث

هجوم شنته جماعة متشددة«.
)العربي الجديد(

»غصن الزيتون« 
تواصل التقّدم

ســيــطــر »الـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــر« 
مدعومًا بالجيش والطيران التركي 
ــن الـــزيـــتـــون«،  ضـــمـــن عــمــلــيــة »غـــصـ
مــســاء أمــــس، عــلــى بــلــدة وجــبــل في 
نــاحــيــة عــفــريــن شــمــال ســوريــة بعد 
معارك مع مليشيا »وحدات حماية 
ــردي«. وقـــــــال مـــصـــدر  ــ ــ ــكـ ــ ــ الـــشـــعـــب الـ
ميداني إن »الجيش الحر« والجيش 
الــتــركــي واصــــا الــتــقــدم فـــي مــحــور 
عفرين،  شــرق  شمال  برصايا  جبل 
على  وسيطرا  عليه،  السيطرة  بعد 
ــــدو. واحـــتـــفـــلـــت  ــنـ ــ ــة قـــصـــطـــل جـ ــريــ قــ
ــيـــش الــحــر  ــجـ ــــوات الـــتـــركـــيـــة والـ ــقـ ــ الـ
بــالــســيــطــرة عــلــى جــبــل »بــرصــايــا« 
االستراتيجي برفع العلمني التركي 

وعلم الثورة السورية على قمته.
)العربي الجديد(

وزيرا خارجية روسيا
وتركيا يبحثان مؤتمر 

سوتشي
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة 
أمــــس األحــــــد، إن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
)الـــصـــورة(، بحث  سيرغي الفـــروف 
مع نظيره التركي، مولود تشاووش 
أوغلو، خال مكاملة هاتفية السبت، 
تــرتــيــبــات مــؤتــمــر الـــســـام الــســوري 
املـــقـــرر عـــقـــده فـــي مــديــنــة ســوتــشــي 
يــنــايــر/ و30   29 يـــومـــي  ــة  ــيـ الـــروسـ

كانون الثاني الحالي.
)رويترز(

بحث توسيع التعاون
بين واشنطن وبغداد

ــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــائــ ــ ــــث نــ ــــحـ بـ
األمــــيــــركــــي، جــــــون ســـولـــيـــفـــان، فــي 
ــعـــاون  ــتـ ــيـــع الـ بـــــغـــــداد، أمـــــــس، تـــوسـ
الــعــراق وواشنطن في  املشترك بني 
املجاالت كافة وفقًا التفاقية اإلطار 
االستراتيجي املوقعة بينهما. وقال 
 سوليفان 

ّ
مــســؤول عــراقــي رفــيــع إن

»عقد لقاءات مع عدد من املسؤولني 
الـــعـــراقـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي 
حيدر  الــحــكــومــة  رئــيــس  وسيلتقي 
الـــعـــبـــادي، ورئـــيـــس الــبــرملــان سليم 
ــزور إقـــلـــيـــم  ــ ــيــ ــ ــا ســ ــمــ ــــوري، كــ ــبــ ــ ــجــ ــ الــ

كردستان ويلتقي بمسؤوليهم«.
)العربي الجديد(

103 قتلى و235 جريحًا 
حصيلة مجزرة كابول 

أعلن وزير الداخلية األفغاني، ويس 
 عدد ضحايا 

ّ
برمك، أمس األحد، أن

تفجير ســيــارة اإلســعــاف فــي وسط 
كابول السبت بلغ 103 قتلى و235 
جريحًا، مشيرًا الى وجود عدد كبير 
الضحايا.  الشرطة بني  من عناصر 
وقـــــال بـــرمـــك فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
»لـــســـوء الـــحـــظ، تـــوفـــي الـــعـــديـــد من 
الجرحى منذ نقلهم إلى املستشفى، 
وفقدنا أيضًا عددًا كبيرًا من ضباط 
الشرطة، خمسة منهم دفعة واحدة 

 عن إصابة 31 بجروح«.
ً
فضا

)فرانس برس(

بغداد ـ علي الحسيني 
األنبار ـ أحمد النعيمي

رغــم مــرور نحو 5 أشهر على إعـــادة افتتاح 
املــنــفــذ  رســمــيــة،  بــاتــفــاقــيــة  واألردن،  الـــعـــراق 
الــتــجــاري  الــتــبــادل  ــــراض  الـــبـــري بينهما ألغـ
ــبـــري  الـ ــفـــذ  ــنـ املـ أن  إال  ــافــــريــــن،  املــــســ وحــــركــــة 
املعروف باسم معبر طريبيل ما زال خاضعًا 
العراقية، أحد  الله«  لسيطرة مليشيا »حزب 
أبــــرز فــصــائــل مــلــيــشــيــا »الــحــشــد الــشــعــبــي«. 
وكـــشـــف مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون فـــي مــحــافــظــة 
األنــبــار وضــبــاط فــي الجيش الــعــراقــي، أمس 
األحـــــد، عـــن ســيــطــرة كــامــلــة ملــلــيــشــيــا »حـــزب 
الله« على املعبر الدولي مع األردن من جهة 
الــعــراق، مؤكدين أن وجــود الجيش وحــرس 
املعبر،  في  الجمارك شكلي  الحدود وشرطة 
الذي  الله«  »حــزب  بيد فصيل  كلها  واإلدارة 
يــتــقــاضــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، كـــعـــائـــدات 

بغداد ـ براء الشمري

بعد استكمال تسجيل التحالفات واألحزاب 
لانتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  فــي 
ــاوز عــــدد املــرشــحــني أكــثــر  فـــي الــــعــــراق، وتـــجـ
إلى  لــلــوصــول  مــن 10 آالف شخص يسعون 
الــنــواب املقبل، يــواجــه أكثر مــن 100  مجلس 
ــال الــعــمــلــيــة  ــمــ مـــرشـــح خـــطـــر مــنــعــهــم مــــن إكــ
ــاب مــتــعــلــقــة بـــالـــشـــهـــادة  ــبــ االنـــتـــخـــابـــيـــة ألســ
ــة. فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــات الـــسـ ــهــ ــتــــوجــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــدراسـ الـ
ــــي مــفــوضــيــة  ــدر فـ هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد مــــصــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  االنــتــخــابــات الــعــراقــيــة، لـــ
أن »دوائــر املفوضية استقبلت أغلب طلبات 
قانون  على  البرملان  تصويت  قبل  الترشيح 
يشترط حصول  الــذي  الــجــديــد،  االنتخابات 
املرشح على شهادة البكالوريوس على األقل 
لــيــتــمــكــن مـــن مــواصــلــة مــســيــرة االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة«، مــوضــحــًا أن »الــتــصــويــت على 
القانون وضع على املفوضية التزامًا جديدًا 

املعبر.  عــلــى  ســيــطــرتــه  جـــراء  عليها  يحصل 
فــي 30 أغــســطــس/ الـــعـــراق واألردن  وافــتــتــح 
آب املـــاضـــي املــعــبــر املــــعــــروف عـــراقـــيـــًا بــاســم 
طريبيل، وأردنــيــًا بــاســم الــكــرامــة، ويــقــع بني 
مــديــنــة الــرطــبــة الــعــراقــيــة ومــديــنــة الــرويــشــد 
األردنية. وتصاعدت وتيرة التبادل التجاري 
بـــني الــجــانــبــني مـــن خـــال املــعــبــر مــنــذ مطلع 
ديسمبر/كانون األول املاضي، وهو ما يبشر 
بعودة مستوى النشاط التجاري إلى سابق 
للعراق  »داعــش«  تنظيم  اجتياح  قبل  عهده، 
وسيطرته على أجزاء واسعة من مدن شمال 
وغـــرب الــبــاد فــي يــونــيــو/حــزيــران 2014، إذ 
املنفذ  التجاري من خال  التبادل  بلغ معدل 
4 و5 مليارات دوالر سنويًا. وكشف  ما بني 
األنبار  محافظة  مجلس  في  عراقي  مسؤول 
»بالسيطرة  وصفه  عما  املحلية(  )الحكومة 
العراقية  الله«  الكاملة« ملليشيا »حــزب  شبه 
مسؤولية  تتولى  طريبيل، حيث  معبر  على 
 عــن مهمة انتقال 

ً
األمـــن داخـــل املــعــبــر، فــضــا

العراقي.  إلى  األردنــي  الشطر  الشاحنات من 
وحــــــول نـــــوع تـــلـــك الـــســـيـــطـــرة أو صـــورتـــهـــا، 
أوضح املسؤول أن »املليشيا تدير ملف األمن 
داخل املعبر، بدءًا من نقطة دخول الشاحنات 
ومرحلة التفتيش اليدوي وانتهاًء بانتقالها 
إلى ساحة التبادل أو االنتظار قبل أن تتوجه 
إلـــى بـــغـــداد«. وأعــلــن أن »املليشيا  الــشــاحــنــة 
فاسدة  وبــضــائــع  شحنات  بتمرير  مــتــورطــة 
أو منتهية الصاحية، وأخرى غير قانونية، 
متنفذون  دفعها  كبيرة  مالية  مبالغ  مقابل 
فــي بــغــداد لــهــا لتخليص تــلــك الــبــضــائــع من 
املعبر«  النوعية في  السيطرة  مقصلة جهاز 

الصحة  منظمة  تــوصــيــات  بعد  أخـــرى،  دول 
الــعــاملــيــة بــــأن املـــــادة املــســتــخــدمــة فـــي الــبــنــاء 
تـــســـبـــب ســــرطــــان الــــرئــــة والـــجـــلـــد ومـــشـــاكـــل 
صحية أخـــرى«. وأكــد أن »حــزب الله« تدخل 
لــــإفــــراج عــــن الــشــحــنــة مــــن مــــخــــازن الــحــفــظ 
عمولة  تلقى  أنــه  و»املــؤكــد  بعد مصادرتها، 

يقضي بمنع كل من ال يحمل شهادة جامعية 
ــح«. ولـــفـــت إلـــــى أن »الــحــصــيــلــة  ــرشــ ــتــ ــن الــ مــ
األولـــيـــة تــشــيــر إلـــى أن أكــثــر مــن 80 مرشحًا 
ــة فـــي االنــتــخــابــات  ــاركـ ســيــمــنــعــون مـــن املـــشـ
الجامعي«،  الــدراســي  املؤهل  امتاكهم  لعدم 
مبينًا أن »هذا األمر قد يخلق أزمة سياسية 
جـــديـــدة، ألن املــنــع ســيــطــاول زعـــمـــاء أحـــزاب 
وقادة كتل برملانية«. ولفت إلى أن »املفوضية 
الرسمية  الجهات  بعض  مــن  شــكــاوى  ت 

ّ
تلق

ــن 20  ــة إلـــــى مـــنـــع أكـــثـــر مــ ــيــ والـــحـــزبـــيـــة، داعــ
مرشحًا من إكمال إجــراءات الترشيح بسبب 
شمولهم بقانون املساءلة والعدالة )اجتثاث 
البعث(«، مؤكدًا أن »دوائر املفوضية باشرت 
بــالــفــعــل بــتــدقــيــق مــلــفــات املــرشــحــني وبــيــان 
ــــدى تـــطـــابـــق مــــا قــــدمــــوه مــــن مــســتــمــســكــات  مـ
ومــعــلــومــات مــع شـــروط الــتــرشــيــح لعضوية 
الـــبـــرملـــان«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب بعض 
ــتـــراط الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة  ــنــــواب بـــاشـ الــ
وفقًا  لانتخابات،  للترشيح  البكالوريوس 
لــقــرار الــبــرملــان الــعــراقــي، إال أن نــوابــًا آخرين 

رفضوا ذلك واعتبروه مخالفة للدستور.
ــعــــراقــــي مــحــســن  ــبــــرملــــان الــ ــــض عـــضـــو الــ ــ ورفـ
الــســعــدون، اشـــتـــراط الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
لعضوية  الترشيح  أجــل  مــن  الــبــكــالــوريــوس 
مجلس النواب، مبينًا في في حديٍث صحافي، 
أنــه »مــن حق املتضررين من القانون الطعن 
بــه فــي املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة«. وأشــــار إلـــى أن 
يعارض  ال  كان  السابق  االنتخابات  »قانون 
اشتراك الحاصل على شهادة اإلعــداديــة في 
اإلعدادية  »الشهادة  أن  مؤكدًا  االنتخابات«، 
في العراق رصينة أكثر من الجامعية، ال سيما 

تمنح  الــتــي  األهلية  الجامعات  انتشار  بعد 
اإللكترونية«.  املــراســات  مــن خــال  الشهادة 
ولــفــت إلـــى أن »إلـــغـــاء شـــرط الــحــصــول على 
العمال  البكالوريوس سيمنح طبقة  شهادة 
ــر لـــــاشـــــتـــــراك فــي  ــ ــبـ ــ ــة أكـ ــ ــــرصـ والـــــفـــــاحـــــني فـ
االنتخابات«، مشيرًا إلى أن »الدستور يمنح 
االنتخابات  في  باملشاركة  للمواطنني  الحق 
شرط  على  التركيز  دون  مــن  لها  والترشيح 
الـــشـــهـــادة«. وأضـــــاف الـــســـعـــدون أن »رئــيــس 
التصويت  أعـــاد  الــجــبــوري(  الــبــرملــان )سليم 
على هذه املادة أكثر من مرة«، مبديًا اعتقاده 
الــشــرط يمثل مخالفة دســتــوريــة،  بـــأن »هـــذا 
في  التعيني  يشبه  ال  البرملاني  التمثيل  ألن 
الوظائف الحكومية التي تشترط الشهادة«. 
وأوضـــــح أن »هــــذا األمــــر مــعــمــول بـــه فـــي كل 
برملانات العالم«. أما رئيس »كتلة الحل« في 
البرملان العراقي محمد الكربولي، فقد هاجم 
قرار البرملان باشتراط الحصول على شهادة 
البكالوريوس للترشيح لانتخابات، معتبرًا 
الــنــواب ارتــكــب خطأ حــني اتخذ  أن »مجلس 
هــذا الــقــرار«. وتــوقــع أن »يتم رد هــذا الشرط 
ــادة  ــع املــ ــه يـــتـــعـــارض مـ مـــن قــبــل الـــقـــضـــاء ألنــ

العشرين من الدستور العراقي، والتي تنّص 
على أن للمواطنني رجااًل ونساًء حق التمتع 
بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت 

واالنتخاب والترشيح«.
وبحسب ما تسرب من مفوضية االنتخابات، 
فـــإن الــكــربــولــي ســيــكــون أول املــمــنــوعــني من 
لعدم حصوله  املقبلة  لانتخابات  الترشيح 
على شــهــادة الــبــكــالــوريــوس، بــاإلضــافــة إلى 
نـــــواب آخــــريــــن، مــثــل الـــنـــائـــب يـــاســـر صخيل 
املــالــكــي )املــقــرب مــن رئــيــس الــــوزراء العراقي 
ــي(، والـــــنـــــواب خــالــد  ــكــ ــالــ الـــســـابـــق نــــــوري املــ
ــز عــبــدالــلــه، وحـــامـــد املــطــلــك،  ــ املـــفـــرجـــي، واريــ
ــــذا  ــي هـ ــ ــ ــــوة وآخـــــــــريـــــــــن. فـ ــيـ ــ ــلـ ــ وجــــــــوزيــــــــف صـ
ــيــــاق، اعـــتـــبـــر عـــضـــو »تـــحـــالـــف الـــقـــوى«  الــــســ
حــســن الـــجـــبـــوري، أن »مــقــص املــفــوضــيــة لن 
يــقــتــصــر عــلــى املــرشــحــني الـــذيـــن ال يحملون 
شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس فــقــط، بـــل إن بعض 
الجهات واألحــزاب باشرت باتخاذ إجــراءات 
مــخــاطــبــة املــفــوضــيــة ملــنــع مــرشــحــني آخــريــن 
مــن إكــمــال االنــتــخــابــات ألســبــاب سياسية«. 
»العربي الجديد«، إلى أن  ولفت في حديٍث لـ
السياسية  الــقــوى  أن  إلــى  تشير  »املعلومات 
الـــكـــبـــيـــرة ســـتـــعـــود لـــأســـالـــيـــب الـــقـــديـــمـــة فــي 
إقصاء خصومها من خال ما يسمى بقانون 
اجتثاث البعث، الذي تسّبب بحرمان عشرات 
ــابـــات ســابــقــة  ــتـــخـ ــن خـــــوص انـ املـــرشـــحـــني مــ
في  املحظور  البعث  لحزب  انتمائهم  بحجة 
الـــعـــراق«. وأوضـــح أن »هـــذه األســالــيــب باتت 
 مـــن قبل 

ً
 عـــاجـــا

ً
مــكــشــوفــة وتــتــطــلــب تـــدخـــا

الــحــكــومــة والـــقـــضـــاء إلنـــهـــاء تــبــعــاتــهــا الــتــي 
تسير وفقًا لأزمة السياسية«.

عـــلـــى حــــد قــــولــــه. وأضـــــــاف املــــســــؤول »تـــقـــوم 
املــلــيــشــيــا أيـــضـــًا بــمــرافــقــة الــشــاحــنــات الــتــي 
تحمل مــواد ثمينة من املعبر إلــى بــغــداد، أو 
أي مدينة في جنوب العراق، من خال عربات 
 10 عــن  تقل  ال  مالية  مبالغ  مقابل  عسكرية، 
آالف دوالر تتلقاها من التاجر، وهي بمثابة 
حماية لها، وبعض التجار يضطرون للدفع 
خــوفــًا مـــن أن يــــؤدي رفــضــهــم لــهــذه الــخــدمــة 
لتعرض بضائعهم في املرات املقبلة إلى ما ال 
يتمنون«. واتهم املسؤول املحلي من األنبار 
أربع  املاضي،  األسبوع  »بإدخالها،  املليشيا 
ــتـــوس،  ــبـــسـ شــــاحــــنــــات مــحــمــلــة بــــمــــادة األسـ
الــتــي تــدخــل فـــي صــنــاعــة املـــنـــازل منخفضة 
الكلفة، رغم منع العراق استيرادها، كما في 

ــه،  ــًا لــلــمــســؤول ذاتــ ــقـ جـــيـــدة عــلــى ذلــــــك«. ووفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن دور  الــــذي تــحــدث لـــ
قـــوات األمـــن الــعــراقــيــة املــتــواجــدة فــي املعبر، 
كالجيش وحرس الحدود وشرطة الجمارك، 
ضــعــيــف لــلــغــايــة، والــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة على 
الحزب،  فــي  قــيــادي  بيد  املفاصل هناك  كافة 
»الحجي«، يتواجد في مبنى اإلدارة  يكنى بـ

داخل املعبر. 
ــيـــدر الـــعـــبـــادي،  ــيـــس الــــــــــوزراء، حـ وطــــالــــب رئـ
»التدخل لوضع حد لنفوذ املليشيا خشية  بـ
إقدام السلطات األردنية على غلق املعبر من 
جهتها بسبب ذلك«. وكان رئيس لجنة األمن 
والدفاع في البرملان العراقي، حاكم الزاملي، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات تـــعـــتـــبـــر األولـــــــــى مــن  عـــــــزا، فـ
تلفزة عراقية محلية،  نوعها وبثتها قنوات 
ــاع نـــطـــاق تــعــاطــي املــــخــــدرات وانــتــشــار  اتـــسـ
ــة فــي  ــئـ ــرديـ األمــــــــراض والـــتـــهـــريـــب واملــــــــواد الـ
العراق، إلى سيطرة املليشيات على عدد من 
التجار  أحد  لكن  العراقية.  الحدودية  املنافذ 
الــعــراقــيــني فـــي بـــغـــداد نــفــى أن يـــكـــون هــنــاك 
الله« لهم  عمليات إجبار من مليشيا »حزب 

على دفع مبالغ مالية لقاء 
إيــصــال بضائعهم بــســام إلــى بــغــداد. وقــال 
حسني الحامدي، وهو أحد التجار املعروفني 
»العربي  فــي الــســوق العربي وســط بــغــداد، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــجـــيـــش ال يــســمــح بــخــروج 
الــشــاحــنــات مـــن املــعــبــر نــحــو بـــغـــداد إال بعد 
 
ً
أكــثــر مــن 12 شاحنة، وال يــخــرج ليا تجمع 

معها، ونحن عامل الوقت لدينا مهم لذا فإن 
حــزب الــلــه يتولى املهمة وهـــذه إكــرامــيــة منا 

لهم، وال يمكن اعتبارها إتاوة« وفقًا لقوله.

انقالب إماراتي 
في عدن

رفض 
لـ»المركز 
السلفي«

»الـــــحـــــزام األمـــــنـــــي«، الـــتـــي تـــأســـســـت بــدعــم 
اإلمـــــــارات وإشـــرافـــهـــا، انــتــشــرت فـــي أحــيــاء 
مــتــفــرقــة مـــن املــديــنــة، وخـــاضـــت مــواجــهــات 
مـــع قـــــوات »الـــحـــمـــايـــة الـــرئـــاســـيـــة« املــوالــيــة 
للرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة 
هذه  لانتقالي  املــوالــون  اتهم  إذ  الشرعية، 
وهاجموا  املتظاهرين،  باعتراض  الــقــوات، 
ــل، يــتــبــعــهــا فـــي منطقة  ــ مــعــســكــرًا عــلــى األقــ
»خور مكسر«، وسيطروا على مقر الحكومة 
الدامية  املواجهات  إثر  دوليًا،  بها  املعترف 
مع القوات املوالية للسلطة، التي سقط فيها 
ثــاثــة مدنيني و12 عسكريًا  ، هــم 

ً
قــتــيــا  15

ومسلحًا من الطرفني.
وعــلــى الــرغــم مــن إعـــان املــجــلــس الــتــجــاوب 
مع جهود التحالف بقيادة السعودية لحل 
األزمة، وتأكيده على »سلمية« تحركه الذي 
جـــاء بــشــعــار إســـقـــاط حــكــومــة أحــمــد عبيد 
فــي املدينة  قــواتــه  بــن دغـــر، استمر بتعزيز 
واالنتشار في مناطق محيطة بها، وأعلنت 
قيادات في املجلس إغاق مناطق حدودية 

وتــوزيــعــهــم عــلــى بــاقــي املــديــريــات فــي املــهــرة، 
انتقال بعض  الوضع بقي كما هو مع  أن  إال 
ــــرى«. ولــيــس  الــنــازحــني فــقــط إلـــى مــنــاطــق أخــ
صدفة اختيار مدينة قشن إلقامة مركز سلفي، 
فــإلــى جــانــب رمــزيــتــهــا الــتــاريــخــيــة والــتــراثــيــة 
ستينات  قبل  الــعــفــراريــة  للسلطنة  كحاضرة 
القرن املاضي، إن املدينة على طريق مهم في 
خــارطــة املــاحــة الــبــحــريــة الــدولــيــة بــني شــرق 
 عن إحاطتها 

ً
القارة اآلسيوية وغربها، فضا

تكون  ألن  نــمــوذجــًا  مشّكلة  جبلية،  بساسل 
.
ً
مقرًا لعمليات عسكرية مستقبا

ورأى مراقبون أن »السعودية تسعى من خال 
هـــذا املـــركـــز الــديــنــي إلـــى تــثــبــيــت نــفــوذهــا في 
املحافظة من بوابة الدين، إذ إن التيار السلفي، 
خــصــوصــًا الــحــجــوريــني )نــســبــة إلــــى الــشــيــخ 
يحيى الــحــجــوري(، هــم مــن أخــلــص الــتــيــارات 
البعض  الذي عده  اليمنية للسعودية«. األمر 
»مــســمــارًا« جــديــدًا فــي خــاصــرة سلطنة عمان 
للـ«الوهابية«،  املناقض  األباضي  املنهج  ذات 
وذلــك كنتيجة طبيعية لسلوك عمان مواقف 
بعيدة عن رغبات الرياض تجاه معظم ملفات 
املنطقة في مقدمتها امللف اليمني. وبالتزامن 

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

انــــقــــاب مــكــتــمــل املـــعـــالـــم، شــهــدتــه 
مــديــنــة عـــدن جــنــوبــي الــيــمــن، أمــس 
األحـــد، وهــذه املــرة األولـــى، بتنفيذ 
ــن الــــقــــوات املـــدعـــومـــة إمــــاراتــــيــــًا، ووســــط  مــ
تحليق مــن طـــائـــرات الــتــحــالــف اإلمــاراتــيــة، 
لدعمها في املواجهة، بعد أن تفّجر الوضع 
عسكريًا في املدينة، وتمّكنت القوات املوالية 
الجنوبي«،  االنتقالي  »املجلس  بـ ُيسمى  ملا 
االنــفــصــالــي، مـــن االنــتــشــار والــســيــطــرة في 
مناطق متفرقة في املدينة، فيما بدا املوقف 
الــســعــودي ضــبــابــيــًا. فــفــي حــني بـــدا انــقــاب 
عـــدن، كما لــو أنــه مــن حلفاء اإلمــــارات ضد 
الوسيط،  بــدور  األخيرة  اكتفت  السعودية، 
ــى احــــتــــواء الــتــصــعــيــد، مـــن دون  وســـعـــت إلــ

الوقوف الحازم مع الشرعية.
»العربي  لـ عــدن  وأكــدت مصادر محلية في 
»املــجــلــس  ــيـــة لـــ ــقــــوات املـــوالـ الـــجـــديـــد« أن الــ
ــوات  ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، بـــمـــا فــيــهــا قــ ــقـ ــتـ االنـ

المهرة ـ العربي الجديد

ــهــــرة الـــواقـــعـــة  ــّولـــت مــحــافــظــة املــ تـــحـ
ــرق الـــيـــمـــنـــي، إلــــــى مــحــطــة  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
فيها،  الــنــفــوذ  على  إقليمية  تسابق 
 

ّ
واتــضــح ذلـــك فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة. إذ فــي ظــل

في  األمـــور  بــزمــام  لإمساك  السعودية  سعي 
تحت  الواقعة  عــدن،  لليمن،  املوقتة  العاصمة 
الرياض جهودها  فت 

ّ
كث اإلمــاراتــيــة،  الهيمنة 

في محافظة املهرة، عسكريًا ومدنيًا وسياسيًا 
واجتماعيًا. وكانت الرياض قد بدأت تدخلها 
فــي نوفمبر/ املــهــرة  فــي محافظة  الــعــســكــري 

تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، عــبــر قــــوات بــقــيــادة 
ضـــبـــاط ســـعـــوديـــني تــســلــمــت مـــطـــار الــغــيــظــة، 
مشرفة على منفذي صرفيت وشحن البريني 
مع سلطنة عمان، لكن أحدًا لم يتوقع تكثيف 
الــريــاض جــهــودهــا بــهــذه الــوتــيــرة املتسارعة 
بدت  القطاعات،  متعدد  حراكًا  شملت  والتي 
كتمهيد ملــرحــلــة جــديــدة فــي املــحــافــظــة تشبه 

مثياتها في املحافظات اليمنية األخرى.
فــي هــذا السياق، أشـــارت آخــر األنــبــاء الـــواردة 
من املهرة إلى أن »السعودية تعمل على إنشاء 
مـــركـــز ديـــنـــي ســلــفــي فـــي مــديــنــة قـــشـــن، ثــالــث 
املــدن في املحافظة، على غــرار مركز دار  أكبر 
الحديث بمنطقة دماج بمحافظة صعدة الذي 
إثــر مواجهات  عــام 2014  ُهجر منتسبوه في 
ــر«. وكــشــف  ــ ــهـ ــ مــــع الـــحـــوثـــيـــني اســـتـــمـــرت ألشـ
بمحافظة  املحلية  السلطة  مــن  مــقــّرب  مصدر 
املـــهـــرة، أن »املــديــنــة شــهــدت خـــال األســابــيــع 
املاضية توافد أعــداد كبيرة من السلفيني من 
بينهم أجانب، ضمن النازحني من املحافظات 
الشمالية، وذلك بتنسيق مع بعض من أبناء 
الــفــكــر«. وعكس  ذات  الــذيــن يحملون  املــديــنــة 
ــع  ــ ــرفــــض واسـ املــــتــــوقــــع، قـــوبـــلـــت الــــخــــطــــوة بــ
نظموا  الذين  املدينة،  أهالي  قبل  من  النطاق 
ديــوان  أمـــام  منها  اثنتني  احتجاجية  وقــفــات 
املحافظ في مدينة الغيظة عاصمة املحافظة، 
مــعــتــبــريــن مـــا حـــدث »تــهــديــدًا لــلــســلــم األهــلــي 

وضربًا للتعايش الذي تعرف به املحافظة«.
وعلى وقع االحتجاجات، وعد محافظ املهرة 
الشيخ راجح باكريت، بحل مشكلة النازحني 
وعدم بناء أي مراكز دينية أو مخيمات وذلك 
أثناء لقائه بمندوبني من املدينة، وفق مصدر 
ــنـــة، الـــــذي أضـــــاف في  مــحــلــي مـــن أبـــنـــاء املـــديـ
لـ »العربي الجديد« أن »لجنة اإلغاثة  حديثه 
كغيرهم،  السلفيني  معاملة  أقــرت  باملحافظة 

رئيس  أصــدر  فيما  والجنوب،  الشمال  بني 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أحــمــد عــبــيــد بـــن دغـــر، 
الـــوحـــدات العسكرية  إلـــى جــمــيــع  تــوجــيــهــًا 
)املـــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة( بـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
فورًا، وأن تعود جميع القوات إلى ثكناتها 
وإخــاء املواقع التي تّمت السيطرة عليها، 
خال املواجهات التي تفّجرت صباح أمس.

ــا  ــهـ ــقـ وأظــــــهــــــرت تــــــطــــــورات عـــــــــدن، ومـــــــا رافـ
ــيــــة  ــشـــــار عــــســــكــــري لــــــقــــــوات مــــوالــ ــتـــ مــــــن انـــ
ــط تــحــلــيــق ملـــقـــاتـــات  ــ لـــانـــفـــصـــالـــيـــني، وســ
املدينة،  أن  لو  للتحالف، كما  حربية تابعة 
الـــتـــي تـــوصـــف بــالــعــاصــمــة املـــؤقـــتـــة، أمــــام 
انقاب صريح، وعلى نحو ال يختلف كثيرًا 
عن االنقاب الذي قامت به جماعة »أنصار 
الله« )الحوثيني(، في صنعاء في سبتمبر/ 
أيلول 2014، حني أعلنت أن تغيير الحكومة 
هو الهدف من تحركاتها التصعيدية، لكن 
العاصمة  على  بالسيطرة  انتهى  تحركها 
اليمنية ومؤسسات الدولة فيها، وما رافق 

ذلك من حرب مستمرة حتى اليوم.
من  التهدئة  احتماالت  عن  النظر  وبصرف 
الساعات  بــدا واضحًا من خــال  التصعيد، 
األولى لتفّجر الوضع عسكريًا أن »املجلس 
املــدعــوم  االنــفــصــالــي،  الجنوبي«  االنتقالي 
إمـــاراتـــيـــًا، قــطــع خــطــوات كــبــيــرة بــاالنــقــاب 

مع الجدل املثار حول النازحني إلى املحافظة، 
وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية 
التابعة للتحالف، تتضمن مصفحات وأطقما 
عسكرية وآليات أخرى، إلى املحافظة، منضمة 
إلى دفعة سابقة وصلت في نوفمبر/تشربن 
مع  التهريب«.  »مكافحة  شعار  تحت  الثاني 
ــحــوا فــي ديسمبر/

ّ
الــعــلــم أن الــســعــوديــني ســل

أو  إن بقيت في عــدن،  التي،  الشرعية،  على 
وفقًا ألي تفاهمات ترعاها السعودية، فإن 
ذلك على األرجح لن يكون أكثر من حضور 
لبقاء  التحالف  حــاجــة  تقتضيه  ملــا  رمـــزي، 
»الــشــرعــيــة« كــغــطــاء لــتــدخــلــه، فيما الــواقــع، 
هو أن الحكومة تواجه انقابًا مدعومًا من 

التحالف، أو من اإلمارات على األقل.
ووسط التصعيد الكبير الذي شهدته عدن، 
 األمور خرجت عن التطمينات 

ّ
وبدا معه أن

التي أطلقتها القيادات في األطراف املختلفة 
األيام املاضية، كان واضحًا موقف اإلمارات، 
وأنها املحّرك ملا يدور هناك، إذ إن االنقاب 
ــفــذ وُيــنــفــذ بــواســطــة حلفائها املــعــروفــني، 

ُ
ن

فيما كان وجود الطائرات الحربية التابعة 
لــإمــارات أقــرب إلــى دعــم مباشر لتحركات 
عن   

ً
عــدن، فضا فــي  العسكرية  االنقابيني 

كونها الطرف القادر على منع أي تصعيد 
في املدينة، األمر الذي دفع رئيس الحكومة 
إلى  مثير،  وفــي تصريح  دغـــر،  بــن  اليمنية 
 اإلمـــارات هي صاحبة 

ّ
اإلعــان بصراحة أن

الــــقــــرار. وقـــــال حــرفــيــًا إن »عـــلـــى الــتــحــالــف 
والعرب جميعًا أن يتحركوا إلنقاذ املوقف، 
فاألمر بيدهم دون غيرهم، واألمل كما نراه 
نــحــن فــي الــحــكــومــة مــعــقــود عــلــى اإلمــــارات 
ــقــــرار الــيــوم  الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، صــاحــبــة الــ
متهمًا  لليمن«،  املؤقتة  العاصمة  عــدن  فــي 
االنـــفـــصـــالـــيـــني بــــاالنــــقــــاب عـــلـــى الــســلــطــة 
املعترف بها دوليًا. وقال »هناك في صنعاء 
الجمهورية،  على  االنــقــاب  تثبيت  يــجــري 
وهنا في عدن يجري االنقاب على الشرعية 
ومشروع الدولة االتحادية«. وأملح بن دغر، 
في بيان، ظهر أمس، إلى ما يمكن اعتباره 
»خذالن«، إن لم  شعورًا من قبل الحكومة، بـ

يكن تواطؤًا من التحالف ضد الشرعية. 
وفــي املــقــابــل، بــدا املــوقــف الــســعــودي األكثر 
غــمــوضــًا، واعــتــبــر ســيــاســيــون يــمــنــيــون أن 
السعودية، بوصفها الدولة التي تقول إنها 
تقود تحالفًا لدعم الشرعية، فإنها الخاسر 
إماراتيًا في  املدعومة  التحركات  األكبر من 
السعودية  التحركات  بعد  عــدن، خصوصًا 
الــتــي بــــدأت بــاتــجــاه عــــدن الــشــهــر الــحــالــي. 
ــد، شــرعــت الــســعــوديــة فــي إجــراء  ويـــوم األحـ
اتــــصــــاالت مـــع مــخــتــلــف األطـــــــراف الحـــتـــواء 
ــلــــن »املـــجـــلـــس  الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي عـــــــدن، إذ أعــ
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، االســتــجــابــة الكاملة 
 األزمــة، 

ّ
التحالف في حــل لجهود ومساعي 

ــزام بــالــســلــمــيــة والــــحــــوار  ــتـــ ـــ ــــى االل ودعــــــا إلـ
الــبــنــاء لــغــايــة تــصــويــب االخــــتــــاالت«. كما 
مع  تهدئة وتجاوب  املجلس، رسائل  أظهر 
هادي،  عبدربه منصور  والرئيس  الرياض 
السلمي«،  »النهج  بـ االلــتــزام  على  بالتأكيد 
لتغيير الحكومة والوقوف على االختاالت 
كــافــة، وعــلــى االلـــتـــزام الــكــامــل فــي املــواجــهــة 
واملتمثل  املشترك«،  »العدو  بـ ما وصفه  مع 
بالحوثيني. لكن خطاب املجلس، بالتهدئة 
مـــع الـــرئـــيـــس والــتــصــعــيــد ضـــد الــحــكــومــة، 
ال ينقص مــن كـــون تــحــركــاتــه لــفــرض األمــر 
ــدن، عـــســـكـــريـــًا، هــــي انـــقـــاب  ــ ــع، فــــي عــ ــ ــواقـ ــ الـ
مكتمل األركـــــان، لــكــن الـــفـــارق فــي أنـــه يــقــّدم 
نفسه حليفًا للتحالف بمواجهة الحوثيني، 
ومن  بــهــادي.  العلني  بــاالعــتــراف  ويستمر 
تــحــت ضغط  أن يستجيب األخــيــر  املــرجــح 
 األزمة، إلجراء تعديل 

ّ
التحالف وحديث حل

أو تغيير حكومي. 
إلــى ذلــك، كــان مــن الــافــت، فــي أحـــداث عدن 
أمـــس، انــفــجــارهــا عــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود 
ــا الـــتـــحـــالـــف األيـــــــام املـــاضـــيـــة،  ــادهــ الـــتـــي قــ
ــك، االجــتــمــاع  ملــنــع أي تــصــعــيــد، بــمــا فــي ذلـ
الــقــوات  مــن  التحالف  قــيــادات  الــذي عقدته 
دغر،  بن  أحمد  مع  والسعودية،  اإلماراتية 
»إعــان  فــي املــديــنــة، يــوم الــســبــت، وخـــرج بـــ
الــرفــض الــقــاطــع لــلــفــوضــى فــي عــــدن«. لكن 
ــور نــحــو الــتــصــعــيــد يــظــهــر كما  مــضــي األمــ
لو أنها لم تكن تلقائية، بل جاءت على ما 
يــبــدو وفــق تــوّجــه يعطي الــضــوء األخضر 
لحلفاء أبوظبي االنفصاليني بفرض األمر 
الواقع في عدن، ما لم تظهر تطورات األيام 

املقبلة معطيات مخالفة.

املهرية  القبائل  بعض  املــاضــي،  األول  كــانــون 
ــمــوهــا نــقــاطــًا عــســكــريــة، مــا أثـــار حفيظة 

ّ
وســل

رين من نتائج سلبية لهذه 
ّ
قبائل أخرى، محذ

الــخــطــوة. وفـــي ســيــاق غــيــر بعيد عــن الــحــراك 
الـــعـــســـكـــري، اســـتـــمـــرت الـــجـــهـــود اإلنـــســـانـــيـــة 
والـــخـــدمـــيـــة لــلــســعــوديــة فـــي املـــحـــافـــظـــة، بـــدءًا 
مــــن تــــوزيــــع الــــســــال الـــغـــذائـــيـــة واملـــســـاعـــدات 
ــز املـــلـــك ســلــمــان  ــركــ الــعــيــنــيــة املـــقـــّدمـــة مــــن »مــ
ــرورا بــتــزفــيــت الـــشـــوارع وتــوزيــع  لــإغــاثــة«، مــ
ــرافـــق الــحــكــومــيــة،  ــولـــدات الــكــهــربــاء عــلــى املـ مـ
ورفــــد املــنــشــآت الــصــحــيــة بــســيــارات إســعــاف. 
باإلضافة إلى دعم 12 ناديًا رياضيًا بحافات 
واإلعـــــــــان عــــن مــــشــــروع تــعــشــيــب مــاعــبــهــا، 
ــى جـــانـــب الــــوعــــود بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع مــيــاه  إلــ
ــك، بــدت  فـــي أكــثــر مـــن مــديــريــة. إلـــى جــانــب ذلــ
املــمــلــكــة أقــــرب اجــتــمــاعــيــًا لــلــمــهــريــني كنتيجة 
ــدد مــــن زعــــمــــاء الــقــبــائــل  ــ طــبــيــعــيــة لـــكـــســـب عــ
اإلمارات  الجنسية، بخاف  لوالئها ومنحهم 
باملحافظة،  مهمتها  فــي  ســابــقــًا  فشلت  الــتــي 
الــذي  عــمــان،  قــلــق سلطنة  ولــقــيــت تحركاتها 
ظهر على شكل رفــض واســع ملشايخ القبائل 
الذين تربطهم عاقة وثيقة بمسقط. وهو ما 
فّسر هجوم بعض رجالها على إنشاء املركز 
ــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــســـلـــفـــي، وفـ
اليمنية السابق خالد بحاح، الذي قال معلقًا 
على تــطــورات مدينة قــشــن، إن »إعـــادة إنتاج 
بــذور  واهــيــة  أعـــذار  تحت  الدينية  الجماعات 
البعض  ورأى  لصراعات مستقبلية«.  جديدة 
أن »تـــحـــركـــات الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي بـــــدأت تحت 
عناوين مكافحة التهريب في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي املـــاضـــي، قــد ذهــبــت إلـــى مــا هــو أبعد 
بكثير من ذلــك، ســواء على مستوى استمالة 
املهريني تجاهها بداًل عن عمان، التي حظيت 
بنفوذ واسع خال العقدين املاضيني مستغلة 
تــهــمــيــش الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة لــلــمــحــافــظــة، 
أو عــلــى مــســتــوى الــتــمــهــيــد لــتــحــقــيــق أهــــداف 
اقــتــصــاديــة مــن خـــال الــســعــي للحصول على 
ممر إلى البحر العربي لتصدير النفط بعيدًا 
عــن مضيق هــرمــز املــهــدد بــالــخــطــر اإليـــرانـــي. 
التميمي،  اإلطـــار، رأى املحلل ياسني  في هــذا 
أنــــه »ال يــمــكــن فــصــل الـــتـــحـــركـــات الــســعــوديــة 
األخيرة في املهرة عن الدوافع الجيوسياسية 
املحافظة،  لهذه  الخاصة  باألهمية  املرتبطة 
التي تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث 
املــســاحــة وأقــلــهــا تـــعـــدادًا لــلــســكــان«. وأضـــاف 
»اإلمـــارات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في 
سعت بقوة لفرض نفوذها في هذه املحافظة، 
ــــاوف عــمــان  ــــخـ ــة إثـــــــارة قـــلـــق ومـ ــاولـ ــحـ لـــكـــن مـ
ــتـــي تــتــمــتــع بـــعـــاقـــات مــتــمــيــزة بــمــحــافــظــة  الـ
ــاورة صــّعــب مــهــمــتــهــا، خصوصًا  املــهــرة املـــجـ
ــاراتــــي فـــي جـــزيـــرة سقطرى  أن الــتــواجــد اإلمــ
بدأ يترافق مع ادعــاءات لها عاقة باستفزاز 
التاريخية  التبعية  عاقة  خلفية  على  عمان 

للسلطنة التي تحاول اإلمارات التحرر منه«.
السعودي  »التواجد  أن  إلى  التميمي  ولفت 
في املهرة يبدو أقل سوءًا بالنسبة لسلطنة 
عــمــان مــن الـــوجـــود اإلمـــاراتـــي، غــيــر أن ذلــك 
إحياء  إمكانية  املــخــاوف بشأن  مــن  يقلل  ال 
الــســعــوديــة ملــشــروعــهــا الــقــديــم بــخــصــوص 
الـــحـــصـــول عــلــى مــمــر أرضـــــي فـــي مــحــافــظــة 
املـــهـــرة، بــهــدف مـــد أنــابــيــب تــصــديــر الــنــفــط 
الــســعــودي إلــى خليج عـــدن«. ووفــقــًا لــه فإن 
إطــار  فــي  تــنــدرج  قــد  السعودية  »التحركات 
التنافس بني السعودية واإلمارات وسلطنة 
ــار تــوزيــع  ــ عـــمـــان، وقــــد تـــكـــون أيـــضـــًا فـــي إطـ
أدوار بني أبوظبي والرياض، على ضوء ما 
التي  الخليجية  األزمـــة  أحـــداث  مــن  استجد 
 لدولة 

ً
وضعت سلطنة عمان حليفًا محتما

قطر إذا ما استمر مجلس التعاون الخليجي 
في الهرولة نحو املزيد من التشظي«.

)Getty/دور قوات األمن العراقية ضعيف للغاية في المعبر )صالح ملكاوي

أرسلت السعودية مساعدات إنسانية إلى المنطقة كجزء من إستراتيجية استعادة نفوذها )عبد اهلل القادري/فرانس برس(
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شهدت العاصمة 
اليمنية المؤقتة 

عدن، أمس، ما يشبه 
االنقالب الجديد 
بقيادة إماراتية 

وصمت سعودي 
ضمني، هو أقرب 

ما يكون إلى 
التخلي عن حكومة 

الشرعية، التي 
خسرت مقرها، الذي 

سيطر االنفصاليون 
الجنوبيون عليه 

بعد معارك ضارية 
بين قوات الشرعية 

وأخرى تابعة إلى 
اإلمارات

أعلنت محافظة المهرة اليمنية رفضها للنفوذ السعودي المتنامي، 
خصوصًا لجهة تأسيس مركز سلفي في مدينة قشن. مع العلم أن 

سعي الرياض هو خطوة أساسية في الصراع الضمني مع اإلمارات
تحقيقالحدث

الشرعية اليمنية تستغيث 
والسعودية مترددة

المهرة اليمنية تصّد 
النفوذ السعودي

تقريرخاص

إعالم الرياض
لم تغّض وسائل إعالم 
سعودية الطرف عن 

تطورات عدن، بل قام 
بعضها بتغطيتها 
بوصفها تحركات 

لـ»االنفصاليين«، وهو 
وصف يسحب من 

تحركات أبوظبي غطاء 
المشروعية. ومع ذلك، 
ال يمكن فصل تطورات 

عدن، عن البيان المثير الذي 
أصدره التحالف، السبت، 
وأقرّ فيه، بصيغة غير 

مباشرة، وجود اختالالت 
في األداء الحكومي.

ألمح بن دغر إلى 
ما يمكن اعتباره تواطؤًا 

من التحالف

خالد بحاح حليف اإلمارات 
عن المشروع السعودي: 

بذور جديدة للصراع

السعودية الخاسر األكبر 
من التحركات المدعومة 

إماراتيًا في عدن

يتقاضى »حزب اهلل« 10 
آالف دوالر لتأمين مرافقة 

عسكرية للشاحنات

القوى الكبيرة ستعود 
إلقصاء خصومها من 

خالل قانون اجتثاث البعث

التواجد السعودي يبدو 
أقل سوءًا بالنسبة لُعمان 

من الوجود اإلماراتي

تسيطر مليشيا »حزب 
اهلل« العراقية على 

معبر طريبيل مع األردن 
بشكل شبه كامل، وسط 

اتهامات للمليشيا بالتورط 
بتمرير بضائع فاسدة، 

مقابل مبالغ مالية كبيرة

بات عشرات المرشحين 
العراقيين مهددين 

بعدم مواصلة 
مشوارهم االنتخابي، 

بفعل قرارات وضغوط 
تتخذ من مفوضية 

االنتخابات ستارًا لها
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يقوم النظام 
المصري، 

بتحرير توكيالت 
مصطنعة إليجاد 

مرشح يواجه 
الرئيس عبد الفتاح 

السيسي في 
االنتخابات الرئاسية 

في مارس/آذار 
المقبل، التي 

قد تتحول إلى 
استفتاء على 

السيسي، إذا 
لم يتقدم أحد 

بترشيحه مع 
انتصاف نهار اليوم 

اإلثنين، لتكون 
مصر، للمرة األولى 

منذ 1999، أمام 
استفتاء رئاسي ال 

انتخابات

الجزائر ـ عثمان لحياني

وصل فريق من املحققني الجزائريني، ضمنه 
قاٍض، إلى تونس، للتحقق من جثة قيادي في 
تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي«، 
ــل أيـــــــــام، أوفـــــــــده زعـــيـــم  ــبـ ــــي تــــونــــس قـ ــل فـ ــتـ قـ
التنظيم، أبو مصعب عبد الــودود، املعروف 
ــدال، إلعــادة تنظيم »كتيبة  بعبد امللك دروكـ
عقبة بن نافع«، التابعة إلى التنظيم، والتي 
تــنــشــط فــي جــبــل الــشــعــانــبــي وجــبــل سمامة 
قــرب الــحــدود التونسية مــع الــجــزائــر. وقــال 
»الــعــربــي  مــصــدر أمــنــي جـــزائـــري مـــســـؤول، لـــ
الــجــديــد«، إن »فــريــق املــحــقــقــني الــجــزائــريــني 
وصل إلى تونس، في إطار التنسيق األمني 
واالســتــخــبــاراتــي والــتــعــاون الــقــضــائــي بني 
البلدين، للتثبت من هوية بالل القبي، الذي 
ــدة مــــن الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي قــبــل  ــ قــتــلــتــه وحــ
أسبوع في منطقة القصرين جنوب تونس«. 
ــــى أن »فــــريــــق املــحــقــقــني ســيــعــمــل  وأشـــــــار إلـ
عــلــى فــحــص وثــائــق ومــعــدات اتــصــال كانت 
الحقًا  التحريات  استكمال  بهدف  بحوزته، 
في الجزائر، ملعرفة كيف كان القبي يتحرك 
األمن  أجهزة  أن  املصدر  وأكــد  الجزائر«.  في 

الـــجـــزائـــريـــة رصـــــدت تـــحـــركـــات الـــقـــبـــي، قبل 
فــتــرة، فــي منطقة قريبة مــن الــحــدود، ودلــت 
ــذه األجـــهـــزة  ــ مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا هـ
مـــن إرهــابــيــني اعــتــقــلــوا أو ســلــمــوا أنفسهم 
يــتــردد، بتكليف  للجيش أن بــالل القبي ظل 
مــن دروكــــدال، على تونس منذ الــعــام 2014، 
وكــلــفــه أخــيــرًا بـــإعـــادة تنظيم »كــتــيــبــة عقبة 
بـــن نـــافـــع«، بــعــد تــفــكــك مــجــمــوعــتــهــا نتيجة 
الضربات التي تلقتها من الجيش التونسي، 
والحصار الذي تفرضه عليها قوات الجيش 
ــر لــلــحــدود، ما  الـــجـــزائـــري مـــن الــجــانــب اآلخــ
حد من مساحة تحركها. وتالحق السلطات 
الجزائرية، أمنيًا وقضائيًا، بالل القبي منذ 
24 سنة، إذ التحق في منتصف التسعينيات 
ــة، عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــات اإلرهـ ــاعـ ــمـ ــجـ بـــصـــفـــوف الـ
ــره، وتــــــدرج فـــي سلم  ــمـ ــان فـــي الـــــــ15 مـــن عـ كــ
قبل  اإلرهابية،  التنظيمات  في  املسؤوليات 
أن يصبح أحد أبرز املقربني من زعيم تنظيم 
»القاعدة في بــالد املغرب اإلســالمــي«. وكان 
يسعى فــي مهمته األخــيــرة فــي تــونــس إلــى 
الــربــط بــني املــجــمــوعــات املــســلــحــة فــي ليبيا 
وبــــني »كــتــيــبــة عــقــبــة بـــن نـــافـــع« لــتــزويــدهــا 
ــيــــر بــعــض  ــر. وتــــشــ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــلــــحــــة والـ بــــاألســ
كــان يحاول  ربما  »القبي  أن  إلــى  املعلومات 
إقناع مجموعات مسلحة كانت تتبع تنظيم 
داعش في ليبيا لالنضمام إلى كتيبة عقبة 

بن نافع في تونس«.
ــــرز قـــيـــادي فـــي تنظيم  ويـــعـــد بــــالل الــقــبــي أبـ
»الـــقـــاعـــدة فـــي بـــالد املـــغـــرب اإلســـالمـــي« يتم 
على  القضاء  بعد  تــونــس،  فــي  عليه  القضاء 
ــر كــتــيــبــة عــقــبــة بـــن نــــافــــع«، لــقــمــان أبــو  ــيـ »أمـ
صخر. ولفت املصدر األمني الجزائري إلى أن 
قيادي جزائري  مع  املحققني سيحقق  فريق 
آخر في »كتيبة عقبة بن نافع«، اعتقلته قوات 

األمن التونسية في منطقة الكاف القريبة من 
الحدود الجزائرية، موضحًا أن القيادي كان 
في  اإلرهابية  الجماعات  في صفوف  ينشط 
ثــالث سنوات  قبل  يلتحق  أن  قبل  الــجــزائــر، 
»كتيبة عقبة بــن نــافــع« فــي تــونــس. وتفيد  بـ
تعاونت  الجزائرية  السلطات  أن  املعلومات 
ــلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة لـــكـــشـــف هــويــتــه  مــــع الـــسـ
ومــدتــهــا بــكــامــل تــفــاصــيــل نــشــاطــه اإلرهــابــي 

السابق في الجزائر.
واالســتــخــبــاراتــي  األمــنــي  التنسيق  ويــشــهــد 
بـــني الـــجـــزائـــر وتـــونـــس مــســتــوى رفــيــعــًا في 
ومراقبة  اإلرهابية  العناصر  مالحقة  مجال 
تحركاتها وتبادل املعلومات بشأنها بشكل 
ــلـــديـــن وســعــت  ــبـ ــلـــطـــات الـ آنـــــــي، إذ كــــانــــت سـ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــات غــــــرف الـ ــيــ صــــالحــ

ــادة عــســكــريــون على  ــ الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا قـ
الحدود، وتم توفير قنوات تواصل عسكري 
مباشر للتحرك بسرعة عند رصد أي تحرك 
البلدين.  حـــدود  على  املسلحة  للمجموعات 
وتــســتــفــيــد تـــونـــس مــــن الـــخـــبـــرة الــعــســكــريــة 
والــــتــــجــــهــــيــــزات الـــــتـــــي يـــمـــتـــلـــكـــهـــا الـــجـــيـــش 
الــجــزائــري، الـــذي قضى أكــثــر مــن عقدين في 
يومني  وقبل  اإلرهابية.  املجموعات  محاربة 
ــيـــش الــــجــــزائــــري ثــمــانــيــة  قـــتـــلـــت قـــــــوات الـــجـ
»القاعدة  قيادات  بينهم ثالثة من  إرهابيني، 
ــي مــنــطــقــة  ــرب اإلســــــالمــــــي«، فــ ــغــ ــي بـــــالد املــ فــ
خنشلة شــرق الــجــزائــر. ورجــحــت تــقــاريــر أن 
إلى  عــائــدة  قــد تسللت  تكون هــذه املجموعة 
الــجــزائــر مــن تــونــس أو ليبيا، أو أنــهــا كانت 

بصدد استقبال عناصر عائدة من البلدين.

القاهرة ـ العربي الجديد

تفاصيل  مــصــريــة،  عسكرية  مــصــادر  كشفت 
ــــرب الـــقـــوات  ــان حـ ــ ــ الــتــحــقــيــق مــــع رئـــيـــس أركـ

املسلحة األسبق، الفريق سامي عنان، الذي 
اســتــبــعــدتــه الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات 
من االنتخابات الرئاسية املقبلة، بعد بيان 
للقيادة العامة للقوات املسلحة وّجه لعنان 
ثالثة اتهامات، هي التحريض على القوات 
املــســلــحــة، ومــخــالــفــة الـــقـــوانـــني الــعــســكــريــة، 

والتزوير في محررات رسمية. 
»العربي الجديد«، إن عنان  وقالت املصادر، لـ

خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض 
عــلــيــه أثـــنـــاء ذهـــابـــه إلـــى مــكــتــبــه فـــي أعــقــاب 
الــقــوات املسلحة، ألربع  الــصــادر عن  البيان 
جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث 
بالهايكستب  الــحــربــي  الــســجــن  فــي  يــوجــد 
)أحد املجمعات العسكرية(، في مقر الفرقة 
ذاتــه املسجون فيه 21  املكان  الثانية، وهــو 
ضــابــطــًا فــي الـــقـــوات املــســلــحــة كـــان صــدرت 
بحقهم أحكام، تراوحت بني السجن 10 و25 
سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط 

النقالب عسكري في عام 2015.
ــم نــقــل عــنــان  ــه تـ ــى أنــ ــارت املــــصــــادر إلــ وأشـــــ
إلـــى زنـــزانـــة انــفــراديــة فــي الــســجــن الـــذي تم 
تشييده حديثًا على أحدث النظم األميركية 
اليوم  لــه منذ  فــي السجون، وتــم نقل عنان 
األول العتقاله، نظرًا إلى وقوع مقر املحكمة 
الــعــســكــريــة داخــــل نــطــاق الــســجــن  فـــي مقر 
الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقل عنان إلى 

املحاكمة. 
وأكــــــدت تـــعـــرض عـــنـــان لــضــغــوط مــعــنــويــة 
ــة،  ــيـ ــرة خــــــالل األيـــــــــام املـــاضـ ــيـ ــبـ ونـــفـــســـيـــة كـ
إلجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة 
الـــذي أعــلــن تراجعه،  الــفــريــق أحــمــد شفيق، 
فــي وقــت ســابــق، عــن الــتــرشــح لالنتخابات 
الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى 
اآلن، بموقفه الرافض لإلجراءات التي تتخذ 
ضده. وأوضحت أنه تم توجيه تهمة واحدة 
فــقــط إلــــى عـــنـــان خــــالل الــتــحــقــيــقــات، وهــي 
بــعــدمــا أعلن  الــعــســكــريــة،  الــقــوانــني  مخالفة 
ترشحه، عبر بيان متلفز، من دون الحصول 
على إذن من القوات املسلحة بصفته فريقًا 

مستدعى.
يذكر أن عنان أعلن، في البيان املشار إليه، 
نــيــتــه الــتــقــدم لــلــتــرشــح لــالنــتــخــابــات، بعد 

اتــخــاذه اإلجـــــراءات املــطــلــوبــة مــن املؤسسة 
جلسة  أن  إلــى  املــصــادر  ولفتت  العسكرية. 
ــدة كـــانـــت رســـمـــيـــة، وحــصــل  تــحــقــيــق واحــــــ
بعدها عنان على 15 يومًا حبسًا على ذمة 
التحقيقات، فيما أجريت ثالث جلسات غير 
رسمية، حضرتها قيادات بارزة في القوات 

املسلحة. 
وقالت إن عنان لوح بالكشف عن الكثير من 
األحـــداث  مــن  الكثير  وتفاصيل  املــعــلــومــات 
التي وقعت منذ 25 يناير/كانون األول عام 
2011، إذ أكـــد خـــالل الــجــلــســات الــتــي جــرت 
مــعــه، امــتــالكــه مــا يــديــن قـــيـــادات بــــارزة في 
الجمهورية،  رئــيــس  مقدمتهم  فــي  الـــدولـــة، 
ومسؤولون آخرون، مشددة على أن مسألة 

تهديده لن تفيد. 
وأكــــدت املــصــادر أن جلسة عــاصــفــة جــاءت 
بعد علم عنان باقتحام الشرطة العسكرية 
مؤكدًا،  مقتنياته،  بعض  ومــصــادرة  منزله 
ــذا تـــصـــرف ال يــلــيــق  ــ ــــالل الـــجـــلـــســـة، أن هـ خـ
بقيادات عسكرية تتعامل مع رئيس أركان 
حرب الجيش املصري، ومشددًا، في الوقت 
الكثير ليكشف  أنــه مــا زال لديه  ذاتـــه، على 
عــنــه ويـــديـــن بـــه مـــن يــتــعــامــلــون مــعــه بــهــذه 

الطريقة.
ــنــــان أكــــــد، خـــالل  ــابـــعـــت املــــصــــادر أن »عــ وتـ

تــلــك الــجــلــســة، أنـــه ال يــخــشــى حــتــى مسألة 
عامًا،  السبعني  تجاوز  إنــه   

ً
قائال تصفيته، 

وأن مــا بــقــي فــي عــمــره لــن يــكــون أكــثــر مما 
مــّر مــنــه، وبــنــاًء عليه فهو ال يــهــاب وسائل 

تخويفه«. 
ــادر أن مــــن بــــني مــــا تــطــرق  ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت املـ
لـــه عـــنـــان، ألوراق الــضــغــط الــعــكــســيــة الــتــي 
ــه أدلــــــة عـــلـــى الـــــدور  ــتـــالكـ بـــحـــوزتـــه، هــــي امـ
الــــذي لــعــبــه جــهــاز االســتــخــبــارات الحربية 
ثورة  أعقبت  التي  االنتقالية  املرحلة  خــالل 
25 يــنــايــر، وتــفــاصــيــل الــكــثــيــر مــن األحـــداث 
التي تورط فيها رئيس الجهاز وقتها، في 
السيسي.  الفتاح  عبد  الرئيس  إلــى  إشـــارة 
وأوضــحــت أنــه حني تم التطرق إلــى ملفات 
فـــســـاد، قـــالـــت الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، الــتــي 
حضرت إحــدى الجلسات، إن عنان متورط 
فيها، رد عليهم بــأنــه »لــيــس لــدي مــانــع أن 
يــعــلــن كـــل مــنــا مـــا لـــديـــه مـــن مــلــفــات فــســاد، 
ــو الــــــذي يــعــلــن مــن  والــــقــــضــــاء والـــشـــعـــب هــ
الفاسد«، مشددة على أن عنان يملك ملفات 
بــارزة، حالية وسابقة،  فساد تدين قيادات 

في القوات املسلحة. 
ــــدت املـــصـــادر أن مـــا جـــرى مـــع الــرئــيــس  وأكـ
ــركــــزي لــلــمــحــاســبــات،  الـــســـابـــق لــلــجــهــاز املــ
عنان  أعــلــن  الـــذي  هــشــام جنينه،  املستشار 
انــضــمــامــه إلـــى فــريــقــه الــرئــاســي كــنــائــب لــه، 
ــاولـــة خـــطـــف، هـــدفـــهـــا مـــعـــرفـــة مــا  كـــــان مـــحـ
لــــدى جــنــيــنــة مـــن مــعــلــومــات بـــشـــأن وقــائــع 
ذكــرهــا عــنــان خــالل التحقيقات، الفــتــة إلى 
أنهم »يريدون أن يعلموا ما إذا كان وصل 
لها من  عــنــان  أشـــار  ملفات مما  أي  جنينة 
عدمه، باإلضافة إلى معلومات أخرى بشأن 
لعنان  داعمة  الخدمة  في  قــيــادات عسكرية 

في تحركه األخير«.
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ــــالن  خــــوضــــه االنــــتــــخــــابــــات. ولــــكــــن بـــعـــد إعـ
خــالــد عــلــي انــســحــابــه مــخــالــفــًا رغــبــة الــنــظــام 
فـــي اســـتـــمـــراره كــمــنــافــس مــتــعــثــر فـــي جمع 
التوكيالت، ولن يشكل خطورة على السيسي، 
تم حشد 13 ألف توكيل تقريبًا لصباحي في 
ــد، هـــو 25 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي،  ــ يـــوم واحـ
على الرغم من أنه كان عطلة رسمية وكانت 

بيانات الناخبني، لتصل توكيالت خالد علي 
إلى نحو 19 ألفًا.

أما صباحي فكان قد حصل حتى صباح 24 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عــلــى عـــدد ضــئــيــل، ال 
، وثقها عدد من املواطنني 

ً
يتجاوز 50 توكيال

املحافظات،  مختلف  فــي  لصباحي  املحبني 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان قــد أعــلــن سلفًا عــدم 

F F

بــعــض مــكــاتــب الــشــهــر الــعــقــاري املخصصة 
لــعــمــل الــتــوكــيــالت مــغــلــقــة. وأكــــد املـــصـــدر أن 
»الزيادة الكبيرة في عدد توكيالت صباحي 
ارتبطت بانسحاب خالد علي فقط، وتوقفت 
عــنــد حــاجــز 13600 تــوكــيــل تــقــريــبــًا، بمجرد 
إصدار صباحي بيانًا نفى فيه بشكل قاطع 
مصدر  حديث  يؤكد  مــا  للرئاسة«،  ترشحه 

عن  أيــام،  منذ  الجديد«،  »العربي  لـ سياسي، 
مــع صــبــاحــي، عبر  السيسي  تــواصــل مكتب 
وسطاء، ملحاولة إقناعه بدخول االنتخابات 
بــواســطــة حــشــد الــتــوكــيــالت، بــهــدف طمأنته 
عــلــى قـــدرة الــدولــة عــلــى جــمــع الــتــوكــيــالت له 
وعدم تعريضه لإلحراج أمام الرأي العام. أما 
الــذي كانت تجري محاوالت  السيد البدوي، 

إلقــنــاعــه بــاملــشــاركــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات، لكنه 
تهرب منها بعرض األمر على الهيئة العليا 
الرغم  التي رفضت ذلــك، فعلى  الــوفــد  لحزب 
مــن أنــه لــم يخض يــومــًا أي انتخاب شعبي، 
ولم يحظ بأي منصب نيابي، فقد ظهر اسمه 
مفاجئ  بشكل  الــرئــاســة  تأييد  توكيالت  فــي 
صباح 25 يناير/ كانون الثاني، الذي شهد 
تداول اسمه، للمرة األولى، كمرشح محتمل. 
وخالل 24 ساعة فقط زاد العدد إلى 15 ألف 
لم  البدوي  أن  الرغم من  توكيل تقريبًا، على 
يعلن تــرشــحــه رســمــيــًا، ولـــم يــقــم بـــأي دعــايــة 

انتخابية.
أن  أّكـــدت  وليبرالية  يسارية  مــصــادر حزبية 
ظاهرة استخدام »الشهر العقاري« )اإلشهار 
املــنــوط بها  الــدوائــر الحكومية  الــعــقــاري، أو 
إجــــــراءات الــتــوكــيــالت( إلقـــحـــام الــســيــاســيــني 
تفشت  ظــاهــرة  بــالــقــوة،  الترشيح  قائمة  فــي 
بشكل واضح في االنتخابات الحالية، وذلك 
للمرة األولى منذ استحداث نظام التوكيالت 
الشعبية للترشح في عام 2012، وذلك بسبب 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة ألذرع الــنــظــام، مــن نــواب 
ورجـــال أعــمــال، على الــشــارع، وقــدرتــهــم على 
البسطاء،  املــواطــنــني  مــن  مــئــات اآلالف  حشد 
فقرًا، عبر دفع  األكثر  األمــاكــن  خصوصًا في 
للتوكيل  و200 جنيه   50 بــني  تــــراوح  أمــــوال 
الواحد، أو الوعد بتلبية بعض االحتياجات 
االجتماعية واملرفقية. كما كان للحشد املنظم 
من قبل أذرع النظام هــدف آخــر هو »إشغال 
وازدحــــــــام« مــكــاتــب الــشــهــر الـــعـــقـــاري معظم 
ــات الــيــوم، وإبــطــاء إجـــــراءات التوكيالت  أوقــ
الــتــوكــيــالت غير  ــدد  بــصــفــة عـــامـــة، لتقليل عـ
املـــرغـــوب فــيــهــا لــلــمــرشــحــني املـــعـــارضـــني، أو 
حـــتـــى تـــوكـــيـــالت املـــواطـــنـــني الـــخـــارجـــني عــن 
الــســيــطــرة. وســاعــد فــي ذلـــك تــواطــؤ موظفي 
الشهر العقاري وأجهزة األمن املكلفة بتأمني 
املكاتب، وسماحهم بعمل التوكيالت جماعيًا 
ومن دون توقيعات أو بصمات شخصية في 
ــان، بــحــســب املـــصـــادر الحزبية  ــيـ مــعــظــم األحـ

نفسها.
ــــالن رئــيــس  ــهـــدت الـــســـاعـــات األخــــيــــرة إعـ وشـ
ــنـــائـــب مـــرتـــضـــى مــنــصــور  نــــــادي الـــزمـــالـــك الـ
انــســحــابــه مـــن االنــتــخــابــات، عــلــى الـــرغـــم من 
ضمان حصوله على 20 تزكية نيابية، وذلك 
ألن السيسي على ما يبدو لم يكن متحمسًا 
ألن يكون مرتضى هو منافسه الوحيد، وهو 
املـــعـــروف بــتــأيــيــده الــســيــســي، )وهـــو مــا درج 
منصور على تكراره علنًا حتى عندما ترشح 
فــي االنــتــخــابــات املــاضــيــة ضــد السيسي مع 
إصــراره حينها أن ترشحه ال يعني أنه ضد 
الــســيــســي(، وبــصــداقــتــه ملــديــر مكتبه عباس 
 ليكون 

ً
أنــه كــان مؤهال الرغم من  كامل، على 

املــرشــح الــثــالــث فــي االنــتــخــابــات حــال دخــول 
خــالــد عــلــي لــلــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة االنــتــخــابــات 
مراقبون.  يــرى  كما  بها،  املنافسة  وإضــعــاف 
وإذا انــتــصــف نــهــار الــيــوم اإلثـــنـــني، مــن دون 
تــرشــحــه للهيئة  بــــــأوراق  تـــقـــدم أي شــخــص 
الــوطــنــيــة لـــالنـــتـــخـــابـــات، ســيــكــون الــســيــســي 
هـــو املـــرشـــح الــوحــيــد النــتــخــابــات الــرئــاســة، 
لتجرى بنظام االستفتاء، للمرة األولــى منذ 
استفتاء منفرد  آخــر  أجــري  19 سنة، عندما 
ــلـــوع، حسني  ــرار الـــرئـــيـــس املـــخـ ــمـ ــتـ عــلــى اسـ
قبل  الحكم، وفقًا لدستور 1971  فــي  مــبــارك، 
تعديله، والذي فاز فيه بوالية رئاسية رابعة 
ملــدة ست ســنــوات، بنسبة تقترب من 94 في 
اقترابها  الحكومة  زعمت  وبمشاركة  املــائــة، 
مــن 19 مليون نــاخــب. وفــي حــالــة االستفتاء 
ــة رئــاســيــة  عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــســـيـــســـي لــــواليــ
لتأييد  فــي حــاجــة  فقط  فــإنــه سيكون  ثانية، 
نحو ثالثة ماليني صــوت، تمثل نسبة 5 في 
املائة من إجمالي عدد الناخبني املقيدين في 
قاعدة بيانات الناخبني، علمًا بأن التصويت 
ســيــجــرى لــثــالثــة أيــــام كــامــلــة مــن 26 إلـــى 28 

مارس/ آذار املقبل.

خاصخاص

لّوح عنان بالكشف عن 
تفاصيل أحداث وقعت 

منذ 25 يناير 2011

طرق السيسي إليجاد مرشح

الشعب  المصرية،  الرئاسة  النتخابات  السابقين  المرشحين  من  عدد  دعا 
بنتائجها،  االعتراف  وعدم  الرئاسية،  االنتخابات  مقاطعة  إلى  المصري 
من  األدنــى  الحد  فقدت  باعتبارها  وقفها،  ضــرورة  على  مشددين 
مجلسها.  وحل  لالنتخابات،  الوطنية  الهيئة  أعمال  ووقف  شرعيتها، 
الفتوح  أبو  المنعم  عبد  السابقين  المرشحين  توقيعات  البيان  وحمل 
الرئيس حازم  نائب  السابقين لمنصب  السادات والمرشحين  أنور  ومحمد 

حسني وهشام جنينة وعصام حجي )مستشار رئاسي سابق(.

مرشحون سابقون يدعون للمقاطعة

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

االنتخابات  مــفــارقــات  تتوقف  لــم 
سيغلق  التي  املصرية،  الرئاسية 
الــيــوم اإلثــنــني بــاب الترشح  ظهر 
ــــاوالت املـــحـــمـــومـــة لــلــنــظــام  ــــحـ فـــيـــهـــا، عـــلـــى املـ
لــلــبــحــث عـــن مــنــافــس لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ الـــســـيـــســـي، لـــضـــمـــان إجـــــــراء انـ
ــداًل مـــن إجـــرائـــهـــا بــنــظــام  ــ ــــورة تـــعـــدديـــة، بـ صـ
االستفتاء، للمرة األولى، بمرشح واحد منذ 
عام 1999، وذلك بعد تراجع كل من خالد علي 
الترشح، وحذف  الــســادات عن  أنــور  ومحمد 
ــان الــجــيــش األســـبـــق، سامي  اســـم رئــيــس أركــ
قــاعــدة بيانات الناخبني، ورفــض  عــنــان، مــن 

حزب الوفد ترشيح رئيسه السيد البدوي.
أمرًا  باملهازل  بــات وصفها  التي  فاملفارقات، 
مــتــكــررًا فــي تــدويــنــات املــراقــبــني عــلــى مــواقــع 
ــي، بـــلـــغـــت حــــــدًا غــيــر  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
أجهزته  عبر  الــنــظــام،  قيام  بثبوت  مسبوق، 
ــه املــنــتــشــرة في  ــ األمــنــيــة والــتــنــفــيــذيــة وأذرعــ
ــيـــة »دعــــم  ــانـ ــبـــرملـ ــة الـ ــريــ ــثــ صـــــــورة نـــــــواب األكــ
مـــصـــر« ورجـــــال األعـــمـــال املـــقـــربـــني، بــتــحــريــر 
الثمن ملصلحة  توكيالت مصطنعة مدفوعة 
الــبــدوي واملرشح  كل من خالد علي والسيد 
الــرئــاســي الــســابــق، حــمــديــن صــبــاحــي، تقدر 
ــــالل خــمــســة أيــــام  ــــف تـــوكـــيـــل خـ بــنــحــو 35 ألـ
لــدفــع واحـــد منهم على األقـــل، بالقوة،  فــقــط، 
لــخــوض االنــتــخــابــات ضــد السيسي. مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ كشف،  العدل  وزارة  في 
مستقرة  كانت  علي  خالد  توكيالت  عــدد  أن 
عند 12 ألف توكيل تقريبًا، حتى 22 يناير/
كانون الثاني الحالي، وهي التوكيالت التي 
ــؤيــــدوه واملــقــتــنــعــون بــبــرامــجــه  وثــقــهــا لـــه مــ
بواسطة  السيسي  منافسة  فــي  والــراغــبــون 
مرشح شاب يساري التوّجه. وجــرى تسليم 
معظم هذا العدد لحملته بالفعل، لكن العدد 
زاد بــشــكــل مــفــاجــئ بـــالـــتـــزامـــن مـــع انــشــغــال 
ــيــــاســــي واإلعــــــــالمــــــــي، وحـــتـــى  ــــط الــــســ ــــوســ الــ
القيادة  إصــدار  ثم  عنان،  بترشح  املواطنني، 
العامة للجيش بيانًا ضده وحذفه من قاعدة 

ــــري، عـــبـــد الــفــتــاح  ــــصـ اتـــفـــق الـــرئـــيـــس املـ
ــــي، عــمــر  ــــودانـ ــــسـ الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره الـ
الــبــشــيــر، فـــي لــقــاء بينهما عــلــى هــامــش 
القمة األفــريــقــيــة فــي أديـــس أبــابــا، مساء 
أول من أمس، على تشكيل لجنة وزارية 
بني الجانبني للتعامل مع كافة القضايا 
التي  العقبات  جميع  وتــجــاوز  الثنائية 
قــد تــواجــهــهــا. وقـــال مــصــدر دبلوماسي 
مـــصـــري إن الــســيــســي والـــبـــشـــيـــر اتــفــقــا 
مــبــدئــيــًا عــلــى عــــودة الــســفــيــر الــســودانــي 
إلـــى الــقــاهــرة قــريــبــًا. وأشــــار إلـــى أن لقاء 
لم يتطرق ألزمــة سد  السيسي والبشير 
النهضة، بل ركز على العالقات الثنائية 
وسبل تخفيف حدة التوتر األخير، حيث 
تـــحـــدث كـــل مــنــهــمــا عـــن مـــخـــاوف بـــالده 
مـــن هـــذا الــتــوتــر، ومـــن بــعــض تــصــرفــات 
االستراتيجية.  وتحركاته  اآلخر  الطرف 
بيانًا  أصــدرت  املصرية  الرئاسة  وكانت 
ذكــرت فيه أن الرئيسني أكــدا على أهمية 
ــوة الــعــالقــات املــصــريــة  وخــصــوصــيــة وقــ
الــســودانــيــة والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة التي 
تجمع بني البلدين على كافة املستويات، 
ــزيـــز  ــعـ وضــــــــــــــرورة مـــــواصـــــلـــــة جـــــهـــــود تـ
الــتــعــاون بـــني الـــدولـــتـــني، وحــــرص مصر 
املــتــواصــل مع  والتنسيق  الــتــشــاور  على 
الــــســــودان حـــيـــال مــخــتــلــف املـــوضـــوعـــات 
واملــلــفــات، ال سيما فــي ضــوء التحديات 
املشتركة التي يفرضها الوضع اإلقليمي 

الراهن. 
ونــســب الــبــيــان للبشير تــأكــيــده ضــرورة 
احترام ما يجمع شعبي وادي النيل من 
تاريخ مشترك ووحــدة املصير، وحرص 
مع  الثنائي  التعاون  تطوير  على  بــالده 
مــصــر عــلــى كـــافـــة األصــــعــــدة. كــمــا اتــفــق 
الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بني 
الــجــانــبــني لــلــتــعــامــل مـــع كـــافـــة الــقــضــايــا 
التي  العقبات  جميع  وتــجــاوز  الثنائية 
قــــد تـــواجـــهـــهـــا. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة األنــــبــــاء 
السودانية عن وزير الخارجية، إبراهيم 
غندور، قوله إن البشير والسيسي وجها 

وزيري خارجية بلديهما، ومديري األمن 
ــارات، لــعــقــد اجــتــمــاع عــاجــل  ــبـ ــتـــخـ واالسـ
لـــوضـــع خــــارطــــة طــــريــــق، تــعــيــد الــعــالقــة 
في  وتحصنها  الصحيح،  مسارها  إلــى 
إلى  وأشـــار  إشكاليات.  أي  مــن  املستقبل 
 لكل 

ً
أن »الخارطة يجب أن تتضمن حال

ونـــظـــرة مستقبلية  الــقــائــمــة،  الــخــالفــات 
تحقق مصلحة الشعبني«.

ــال مـــصـــدران إن الــســيــســي والــبــشــيــر  ــ وقـ
ورئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء اإلثـــــيـــــوبـــــي، هـــايـــلـــه 
مــيــريــام ديــســالــني، ســيــعــقــدون اجتماعًا 
الــيــوم اإلثــنــني، للتباحث حــول أزمــة سد 
الــنــهــضــة. وقـــال دبــلــومــاســي يــشــارك في 
قــمــة االتـــحـــاد األفــريــقــي إن »الـــهـــدف هو 
االتــــفــــاق عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف املـــــشـــــاورات«، 
املصرية  الحكومة  فــي  مــصــدر  أكــد  فيما 
أن الــســيــســي ســـيـــشـــارك فـــي االجـــتـــمـــاع، 
موضحًا أنه مدد إقامته في أديس أبابا 

لهذا الغرض.
وأبرز ما ميز القمة، االجتماع الذي عقده 
األمــــني الـــعـــام لــأمــم املـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــس، مـــع الــبــشــيــر. ونـــفـــت وزارة 
وزير  مشاركة  اإلثيوبية خبر  الخارجية 
الـــخـــارجـــيـــة اإلريـــــتـــــري، عـــثـــمـــان صـــالـــح، 
فــي الــقــمــة. مــن جهة ثــانــيــة، دعــا الرئيس 
كلمة  فــي  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني، 
ــام الــقــمــة الــثــالثــني لــالتــحــاد األفــريــقــي  أمــ
بــحــضــور أكـــثـــر مـــن 40 زعــيــمــًا أفــريــقــيــًا، 
والتي تأخرت جلستها االفتتاحية ملدة 3 
املشاركة  إلى  األفريقي،  االتحاد  ساعات، 
فــــي عــمــلــيــة الــــســــالم بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني 
»آلية دولية متعددة  واإلسرائيليني عبر 
ــم املـــتـــحـــدة«.  ــ األطـــــــراف، تــحــت مــظــلــة األمـ
ــتـــزام جــمــيــع الـــدول  وطــالــب بـــضـــرورة »الـ
باالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية 
فــي مدينة الــقــدس، وعــدم االعــتــراف بأية 
إجــــــــراءات أو تـــدابـــيـــر مــخــالــفــة لـــقـــرارات 
مجلس األمن املتعلقة بالقدس والقضية 

الفلسطينية«.
 )العربي الجديد، األناضول، رويترز(

اللقاء المصري السوداني: 
نجم القمة األفريقية

جمع النظام توكيالت 
لشخصيات رفضت 
الترشح أو انسحبت

انسحب منصور ألن 
السيسي لم يكن متحمسًا 
ألن يكون منافسه الوحيد

وصل فريق من 
المحققين الجزائريين إلى 

تونس لفحص وثائق 
كانت بحوزة قيادي في 

»القاعدة« قتل في 
تونس يدعى بالل القبي

يمتلك الفريق سامي 
عنان، ملفات تدين 

قيادات بارزة في الدولة، 
في مقدمتهم الرئيس، 

وهو متمسك، حتى اآلن، 
رغم اعتقاله والضغوط 

الكبيرة، بموقفه الرافض 
لإلجراءات بحقه

تقرير ال منافس مع انتهاء المهلة الرسمية ظهر اليوم: 
أول استفتاء رئاسي منذ 1999
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  شرق
      غرب

»النور« السلفي 
يدعم السيسي

ــنــــور الـــســـلـــفـــي، أمـــس  ــزب الــ أعـــلـــن حـــ
األحـــــد رســـمـــيـــًا، تـــأيـــيـــده وانــتــخــابــه 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ الــــرئــــيــــس املــــــصــــــري، عــ
السيسي، في االنتخابات الرئاسية. 
وقال رئيس الحزب، يونس مخيون، 
في مؤتمر صحافي في مقر الحزب 
»تطبيقًا  إنـــه  الــجــيــزة،  محافظة  فــي 
ملـــــبـــــدأ الــــــــشــــــــورى، قــــــد اســـتـــطـــلـــعـــت 
الهيئات والقطاعات التابعة للحزب، 
األقــــدر  الــســيــســي هـــو  أن  الـــتـــي رأت 
من  البالد  وتجنيب  االستقرار  على 

املخاطر«. 
)العربي الجديد(

مصر: تخفيض الحكم 
بحق أسامة محمد 

مرسي
قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــح مـــســـتـــأنـــف 
األحد،  أمس  املصرية،  ثان  الزقازيق 
ــنـــاف أســــامــــة مــحــمــد  ــئـ ــتـ ــبـــول اسـ ــقـ بـ
مـــرســـي )الـــــصـــــورة(، نــجــل الــرئــيــس 
املصري املعزول، محمد مرسي، على 
حــكــم ســجــنــه ثـــالث ســـنـــوات، بتهمة 
حيازة سالح أبيض، وقررت تخفيف 
ــد. وكــانــت  ــ ــدة شــهــر واحــ الــعــقــوبــة ملــ
ــن قــد ألــقــت القبض  عــنــاصــر مــن األمـ

ديسمبر/   9 في  أسامة مرسي  على 
كانون األول 2016، بعد صــدور إذن 
النيابة بالقبض عليه على ذمة  من 
قضية مذبحة »فض اعتصام رابعة 
ــاء تــوقــيــفــه ضبط  ــنــ ــعــــدويــــة«، وأثــ الــ

بحوزته سالح أبيض )سكني(.
)العربي الجديد(

شعث يطالب اليابان 
وكوريا الجنوبية 

باالعتراف بفلسطين
الفلسطيني  الرئيس  أعلن مستشار 
ــات الــــــدولــــــيــــــة والـــــــشـــــــؤون  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، نـــبـــيـــل شـــــعـــــث، أمــــس 
ــابـــان  ــيـ ــه ســيــطــلــب مــــن الـ ــ األحــــــــد، أنــ
وكوريا الجنوبية االعتراف بالدولة 
املحتلة  الــحــدود  عــلــى  الفلسطينية 
الــشــرقــيــة  والــــقــــدس  عـــــام 1967  فــــي 
عـــاصـــمـــتـــهـــا. ويـــــبـــــدأ شــــعــــث الــــيــــوم 
اإلثنني زيارة لليابان يلتقي خاللها 
بوزراء وأعضاء في البرملان وممثلي 
جمعيات، وعلى جدول أعماله أيضًا 

زيارة كوريا الجنوبية. 
)األناضول(

نابلس: احتجاجات على 
تقليص خدمات »أونروا« 

الرئيسي  املكتب  فلسطينيون  أغلق 
ــة غـــــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــني  ــالـ لـــوكـ
)أونـــــروا( فــي نــابــلــس شــمــال الضفة 
ــــس األحـــــــد، احــتــجــاجــًا  الـــغـــربـــيـــة، أمـ
عــلــى تــقــلــيــصــات الــوكــالــة الــخــدمــات 
ــي تــــقــــدمــــهــــا لـــــالجـــــئـــــني. وقـــــــال  ــ ــتــ ــ ــ ال
املـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــلــجــنــة املــركــزيــة 
عماد  الــوكــالــة«،  تقليصات  ملواجهة 
اشــــتــــيــــوي، إنــــــه تـــــم إغــــــــالق املــكــتــب 

ــار آخــــــــر، ومــــنــــع حـــركـــة  ــ ــعـ ــ حـــتـــى إشـ
آليات »أونــروا«، باستثناء الخاصة 
التي  والــطــوارئ  والتعليم  بالصحة 
ــدم الــــالجــــئــــني. وأشـــــــــار إلــــــى أن  ــخــ تــ
مخيمات  كافة  تشمل  االحتجاجات 

الضفة. 
)األناضول(

نتنياهو: الحكومة 
ستشرعن  »حفات جلعاد« 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
أن حــكــومــتــه  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  بـــنـــيـــامـــني 
ستتخذ، خــالل أيــام، قــرارًا باملوافقة 
بــؤرة »حفات جلعاد«،  على شرعنة 
االســتــيــطــانــيــة، الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة 
ــع اإللــكــتــرونــي  ــوقـ نـــابـــلـــس. ونـــقـــل املـ
لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، عن 
نــتــنــيــاهــو قــولــه »ســيــتــم عـــرض هــذه 
الــحــكــومــة للتصويت  الــقــضــيــة عــلــى 
ــاف  عــلــيــهــا األســــبــــوع املـــقـــبـــل«. وأضــ
»أولئك الذين ينتقدون تأخير القرار 
القرار سيتخذ األسبوع  أن  يعرفون 
املــقــبــل، وأنـــهـــم يــقــومــون بــذلــك فقط 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى إنـــجـــازات 

سياسية«.
)األناضول(

جندي تونسي قرب الحدود مع ليبيا )ياسين القائدي/األناضول(

توكيالت السيسي في مقر لجنة االنتخابات )العربي الجديد(

اتفق السيسي والبشير على عودة السفير السوداني إلى القاهرة )األناضول(

أكد سامي عنان أنه ال يخشى تصفيته )العربي الجديد(



الحرب الروسية الشاملة واردة

األزمة األوكرانية في سنتها الحاسمة

جنراالت إسرائيل قلقون على السلطة

أوديسا تحت »مرمى 
نيران« إقليم ترانسنستريا 

المولدافي المؤيد لروسيا

بيار عقيقي

مفصليــا  ســيكون   2018 عــاٍم 
بالنســبة ألوكرانيا وحرب روسيا 
املناطــق  انفصاليــي  خــال  مــن 
الــروس  اعتــاد  ملوســكو.  املواليــة  الشــرقية 
فاديميــر  الرئيــس  عهــد  فــي  حروبهــم  فــي 
بوتــن، علــى الضــرب قبــل التفــاوض، لتســير 
املفاوضــات وفــق شــروطهم. واعتــادوا أيضــا 
علــى رفــع ســقف شــروط التفــاوض إلــى الحــّد 
متقدمــن  البقــاء  لهــم  يكفــل  بمــا  األقصــى، 
بخطــوة علــى الغرب. وفي هذا الصدد، جاءت 
األوكرانــي،  امللــف  فــي  األخيــرة  تحّركاتهــم 
لــكل  االســتعدادات  اســتكمال  ســياق  فــي 
االحتمــاالت، بما فيهــا اجتياح أوكرانيا. بعد 
اعتبــار امللــف الســوري »شــبه منتــٍه عســكريا« 
بالنســبة ملوســكو، وبــدء املرحلــة السياســية، 
انطاقا من مؤتمر سوتشــي، باشــر الكرملن 
ففــي  أوكرانيــا.  إلــى  األنظــار  توجيــه  عمليــة 
الحالــي،  الثانــي  يناير/كانــون  و6   5 يومــي 
حميميــم  فــي  الروســية  القاعــدة  تعّرضــت 
الســورية، لهجمــات بطائــرات مــن دون طيــار 
أفــاد  األثــر  علــى  ذخائــر.  مــزّودة  »الدرونــز« 
منظومــة  وتطويــر  صناعــة  »إدارة  رئيــس 
هيئــة  فــي  املســّيرة«  الطائــرات  اســتخدام 
ألكســندر  اللــواء  الروســية،  العامــة  األركان 
ذخائــر  فــي  املتفجــرة  »املــادة  أن  نوفيكــوف، 
الطائــرات كانــت تحتــوي علــى مــادة )تــي اي 
صنــع فــي عدد مــن البلدان بما في 

ُ
إن(، التــي ت

ذلــك فــي أوكرانيــا«. فــكان شــبه اتهــاٍم روســي 
ألوكرانيا.

حــوض  فــي  املعــارك  حــّدة  ارتفعــت  بعدهــا 
بــن  ودونيتســك(  )لوغانســك  دونبــاس 
االنفصاليــن والحكومــة الشــرعية في كييف. 
جديــد  خــرٍق  فــي  القتلــى،  مــن  عــدد  ســقط 
التفاقــات مينســك. ومــع ســقوط نحو 10 آالف 
قتيل ضحية الصراع الذي نشــب في مارس/
آذار 2014، فــإن االنفصاليــن باتــوا أقــرب إلــى 
تأمن انتصار محتمل يؤدي إما إلى اقتطاع 
جــزء مــن أوكرانيــا ضمــن دولــة مســتقلة فــي 
 فدرالي 

ّ
الشرق األوكراني، أو إلى استياد حل

نفســه،  حكــم  فــي  دونبــاس  لحــوض  يســمح 
تســتبق  خطــوة  وفــي  واســعة.  بصاحيــات 
 سياســي أو عســكري، دفعــت روســيا 

ّ
أي حــل

بـــ40 ألــف جنــدي لهــا إلــى منطقــة روســتوف، 
فيهــا  للمكــوث  دونبــاس،  لحــوض  املحاذيــة 
بشــكل ثابــت. مــع العلــم أنــه فــي الســابق، كان 
الجنــود،  مــن  الضخــم  العــدد  هــذا  وجــود 

يحصل فقط في مناورات عسكرية مرحلية.
وللتأكيــد علــى التجهيــزات الروســية، عمــدت 
موســكو لنشــر الوحــدة الثانيــة مــن منظومــة 
سيفاســتوبول،  مدينــة  قــرب   »400 »إس 
التــي  القــرم،  جزيــرة  شــبه  غربــي  الواقعــة 
ضّمتهــا فــي ربيــع 2014. وســبق لروســيا أن 
نشــرت منظومــة أولــى في فيودوســيا شــرقي 
شــبه الجزيــرة عينهــا، في ربيــع 2017. وجود 
يهــدف  وشــرقها،  القــرم  غــرب  املنظومتــن، 
الســواحل  أجــواء  امتــداد  علــى  للســيطرة 

ترانسنستريا املولدافي، والذي تملك روسيا 
تأثيرًا كبيرًا عليه.

 عن ذلك، فإن الخطوات السياســية غير 
ً
فضا

حاســم  ســلمي   
ّ

حــل إلــى  للوصــول  مشــجعة 
فــي أوكرانيــا. الوضــع االقتصــادي فــي كييــف 
مــع  خصوصــا  قبــل،  ذي  مــن  أصعــب  بــات 
ارتفــاع الضريبــة علــى الســجائر، بنســبة 18 
الخزينــة والتخفيــف  املائــة، »بغيــة دعــم  فــي 
فــي  املائــة  فــي   0.7 بلــغ  الــذي  ــم 

ّ
التضخ مــن 

الشــهر األخيــر«، وفقــا لنائــب رئيــس املصرف 
ســولوغوب.  دميتــري  األوكرانــي،  الوطنــي 
ارتفــاع  أدى  أن  ســبق  بأنــه  التاريــخ  ويفيــد 
أســعار الكحــول فــي بولنــدا إلــى بــروز حركــة 
القــرن  ســبعينيات  أواخــر  فــي  »التضامــن« 
املاضــي، فــي مواجهــة الحكومــة املدعومــة من 
أمــر  وهــو  حينــه،  فــي  الســوفييتي  االتحــاد 
أفضــى إلــى اهتــزاز املنظومــة الشــيوعية فــي 
الشــرق األوروبــي. كمــا أن املبعــوث األميركــي 
الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، بدأ جولة 
سياسية في شرق أوكرانيا وكييف، ثم التقى 
الرئيــس  مســاعد  ســوركوف،  فاديســاف 
عنــه  قــال  لقــاء  بوتــن.  فاديميــر  الروســي 
املتحــدث اإلعامــي باســم الكرملــن، ديمتــري 

إنــه كان »لقــاًء عاديــا فقــط«. عــدا  بيســكوف، 
ذلــك، أعلــن وزيــر الخارجيــة األوكرانيــة بافلو 
كليمكــن، أن »كييــف ألغــت 35 اتفاقية موقعة 
مع روسيا في مختلف املجاالت في السنوات 
التــي تــم  األخيــرة«. وأوضــح أن »االتفاقيــات 

إلغاؤهــا كانــت مبرمــة بن حكومتــي البلدين 
وكل هيئاتهما وعلى مســتوى رئاســتيهما«، 
املخلــوع،  الرئيــس  عهــد  إلــى  إشــارة  فــي 
فيكتــور يانوكوفيتــش. وكشــف كليمكــن أن 
»السلطات األوكرانية تنوي إلغاء 8 اتفاقيات 
أخــرى فــي الفتــرة القريبــة املقبلــة«. مــع العلــم 
أكتوبر/تشــرين  مــن  األول  ومنــذ  أملانيــا،  أن 
األوكرانــي  االقتصــاد  فــي  اســتثمرت  األول 
بـــ1.8 مليــار دوالر، منهــا 1.1 مليــار دوالر فــي 
قطــاع الصناعــة، حســب مــا أفــادت بــه وزارة 
األوكرانيــة.  والتجــارة  االقتصاديــة  التنميــة 
وإنتــاج قطــع غيــار ومكونــات الســيارات، هــو 
أســاس االســتثمار، ما أدى إلى توفير حوالى 
3 آالف فرصــة عمــل. كمــا ارتفع حجم التجارة 
الثنائيــة بــن أوكرانيــا وأملانيا خال 9 أشــهر 
املائــة مقارنــة  فــي  مــن عــام 2017 بنســبة 27 
وارتفعــت   ،2016 عــام  مــن  نفســها  بالفتــرة 
بنســبة  أملانيــا  إلــى  األوكرانيــة  الصــادرات 
23.1 فــي املائــة بقيمــة 1.6 مليــار دوالر. وهــو 
أمــر »جميــل« لكييــف أن تأتيهــا النجــدة مــن 
برلن، التي ســبق أن أنقذت أثينا ســابقا. لكن 
أملانيا اعتادت على تقاســم النفوذ في الشــرق 
مــع روســيا. بولنــدا شــاهدة علــى  األوروبــي 

ذلك.
فســيكون  التحــّرك،  الــروس  أراد  إذا  اآلن، 
ذلــك بعــد االنتخابــات الرئاســية املقــررة فــي 
مــن  االنتهــاء  وبعــد  املقبــل،  مــارس/آذار   18
املقــررة  القــدم،  لكــرة  العالــم  كأس  فعاليــات 
يوليو/تمــوز  و15  يونيو/حزيــران   14 بــن 
امللــف  مــن   االنتهــاء  يريــدون  كمــا  املقبلــن. 
األوكرانــي، اســتدراكا ألي خطــوة ممكنــة فــي 
البلطيــق مــع ليتوانيــا والتفيا واســتونيا، أو 
 إرشــاديا 

ً
ضــد الســويد، التــي أطلقــت »دليــا

وقــوع  حــال  فــي  بــه  القيــام  يجــب  مــا  حــول 
الحرب مع روسيا«، وذلك في وقٍت سابق من 
الشــهر الحالــي، وأيضــا ضــد بريطانيــا، التــي 
اتهم وزير دفاعها، غافن وليامســون، روســيا 
االســتراتيجية  البنــى  علــى  »التجســس  بـ
موســكو  وصفتــه  مــا  وهــو  البريطانيــة«، 

»الاعقانية«. أمام أوكرانيا أيام صعبة. بـ

8
سياسة

حّذرت المنظومة األمنية 
اإلسرائيلية من تنفيذ 

الرئيس األميركي دونالد 
ترامب تهديده بوقف 

المساعدات للسلطة 
الفلسطينية، لما في 

ذلك من تهديد لعملية 
التنسيق األمني

تحّولت أوكرانيا أخيرًا إلى ساحة محتملة لهجوٍم روسي قد يكون شامًال في 2018، يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة 
لموسكو، والتقدم خطوة في صراعها على الرقعة األوروبية، سواء مع البلطيق أو السويد أو بريطانيا

من حملة بوتين الرئاسية في القرم الذي اقتطعته روسيا من أوكرانيا )فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

األمنيــة  للمنظومــة  تحذيــرات  مــن   
ّ

ُيســتدل
اإلســرائيلية تــّم رفعهــا أخيــرًا إلــى املســتوى 
السياســي أن التنســيق األمنــي بــن الســلطة 
يــزال  ال  االحتــال  وقــوات  الفلســطينية 
املســاعدات  وقــف  شــأن  مــن  لكــن  مســتمرًا، 
بهــذا  يضــّر  أن  للفلســطينين  األميركيــة 
األمــن  علــى  ســلبا  ينعكــس  بمــا  التنســيق، 
»هآرتــس«،  صحيفــة  وكشــفت  اإلســرائيلي. 
أمــس األحــد، النقــاب عــن تقديــرات املنظومــة 
األمنيــة وتحذيراتهــا للقــوى السياســية، بمــا 
يوحي بدعوة األخيرة إلى التدخل لدى إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب لعــدم املّس 
ال  الفلســطينية،  للســلطة  األميركــي  بالدعــم 
 إســرائيل تولي أهمية اســتراتيجية 

ّ
ســيما أن

والســلطة  قواتهــا  بــن  األمنــي  للتنســيق 
الفلســطينية، مــن أجــل مــا وصفتــه الصحيفة 
»محاربــة اإلرهــاب وضمــان هــدوء نســبي«  بـ

في الضفة الغربية املحتلة. 
 
ّ
وفــي هذا الســياق، أشــارت الصحيفــة إلى أن

ر مــن 
ّ
ضابطــا إســرائيليا رفيــع املســتوى حــذ

تداعيــات انهيــار وكالة األمــم املتحدة إلغاثة 
وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين »أونروا«، 
معتبرًا أن »نشاط الوكالة هو ما يمنع جولة 
وجــاءت  العســكرية«.  املواجهــة  مــن  جديــدة 
اإلســرائيلية  األمنيــة  املنظومــة  تحذيــرات 
املؤتمــر  خــال  ترامــب،  تهديــدات  إثــر  علــى 
بوقــف  دافــوس،  فــي  الدولــي  االقتصــادي 
املســاعدات األميركيــة للســلطة الفلســطينية 
فــي حــال لــم تعــد إلــى طاولــة املفاوضــات مــع 
قــوات   

ّ
أن إلــى  الصحيفــة  ولفتــت  إســرائيل. 

الواليــات  مــن  تحصــل  الفلســطينية  األمــن 
 30 قدرهــا  ماليــة  مســاعدات  علــى  املتحــدة 
تدريــب  إلــى  إضافــة  ســنويا،  دوالر  مليــون 
وإرشاد من قبل ضباط أميركين بالتنسيق 
مــع جيــش االحتــال وجهــاز االســتخبارات 
ويتــم  »الشــاباك«.  العامــة  اإلســرائيلية 
األســلحة،  لشــراء  األمــوال  هــذه  اســتخدام 
ودفــع  العســكرية  التدريبــات  وتمويــل 
الرواتــب. وتــرى أجهــزة األمــن اإلســرائيلية، 
»لــن  أنــه  »هآرتــس«،  أوردت  مــا  بحســب 
يكــون بمقــدور الســلطة الفلســطينية، بــدون 
هــذه املســاعدات، املحافظــة علــى قــدرات هــذه 
األجهــزة وال الرغبــة فــي مواصلــة التنســيق 

األمني مع إسرائيل«.
كذلك، ترى األجهزة اإلسرائيلية أن »التنسيق 
الســلطة  لرئيــس  بالنســبة  مهــم  األمنــي 
محمــود عبــاس، بدرجــة ال تقــل عــن أهميتــه 
تقديــرات  ضــوء  علــى  خصوصــا  إلســرائيل، 
بــأن حركــة حماس تحــاول تنفيذ عمليات في 
الغربيــة ضــّد االحتــال اإلســرائيلي،  الضفــة 
قطــاع  فــي  الهــدوء  علــى  للمحافظــة  ســعيا 
أن  اإلســرائيلية  األجهــزة  وتخشــى  غــزة«. 
يوقــف عبــاس التنســيق األمنــي مــع االحتــال 
اإلســرائيلي فــي حــال تــم تقليــص املســاعدات 
املدفوعــة للســلطة الفلســطينية، وخصوصــا 
، يوم 

ً
أن قوات األمن الفلسطينية تمّكنت مثا

السبت، من إحباط محاولة تنفيذ عملية ضد 
مركبــات لجيــش االحتال فــي مدينة طولكرم 
وقامت بنقل املعلومات للجيش اإلســرائيلي. 
ر ضابط إسرائيلي 

ّ
ووفقا للصحيفة، فقد حذ

فــي  السياســية  القيــادات  املســتوى  رفيــع 
الدعــم  »تقليــص  أن  مــن  أخيــرًا  إســرائيل 
األميركــي لوكالــة أونــروا مــن شــأنه أن يقــود 
إلــى انهيــار األوضــاع فــي قطــاع غــزة وانــدالع 
الجيــش   

ّ
أن ســيما  ال  شــعبية«،  انتفاضــة 

يواجــه منــذ اعتــراف ترامب بالقــدس عاصمة 
إلســرائيل، الشــهر املاضي، تظاهرات شــعبية 
فلســطينيون  شــهداء  فيهــا  يســقط  وكبيــرة، 

بنيران جيش االحتال. 
دولــة  فــي  السياســي  املجتمــع  يــرى  وفيمــا 
االحتــال تصريحــات ترامــب وإدارتــه بأنهــا 
إيجابيــة، فــإن الجيــش ال يعتقــد أنهــا تدعــم 
ــق 

ّ
االســتقرار األمنــي، خصوصــا فــي مــا يتعل

باملــّس بوكالــة أونــروا في قطــاع غزة، ألن ذلك 
محاولــة  إلــى  الفلســطينين  آالف  يدفــع  قــد 
القطــاع  بــن  الحــدودي  الســياج  اختــراق 
واألراضــي املحتلــة، وهــو ســيناريو ال يملــك 
جيــش االحتــال ردًا لــه ال يفضي إلى تصعيد 
بــأن  اإلســرائيلي  الضابــط  وأقــر  عســكري. 
جيــش االحتــال يــرى أن نشــاط وكالــة الغوث 
يمنــع االنهيــار العام فــي القطاع ويحول دون 

توّجه حماس إلى كسر قواعد اللعبة.
نشــرت  أن  بعــد  التحذيــرات،  هــذه  وتأتــي 
تحديثــا  الجمعــة،  اإلســرائيلية،  الصحــف 
الرســمية لجيــش االحتــال  لاســتراتيجية 
التــي كان قــد وضعهــا رئيــس أركان الجيش 
 .2015 عــام  أيزنكــوط،  غــادي  اإلســرائيلي، 
الحلبــة  اعتبــار  املعّدلــة  الوثيقــة  وتضّمنــت 
الفلســطينية األكثــر قابليــة لاشــتعال، على 
الرغــم مــن وضعهــا الخطــر الفلســطيني فــي 
الدرجة الثانية بعد الخطر اإليراني ونشاط 

طهران في سورية.

انتهــاء  تأمــن  إلــى  وصــواًل  األوكرانيــة، 
أعمــال جســر كيرتــش، الواصــل بــن منطقتــي 
القــرم،  جزيــرة  وشــبه  الروســية  كراســنودار 
األول  ديســمبر/كانون  شــهر  فــي  واملقــرر 
املقبل. وســيكون الجسر، بطول 19 كيلومترًا، 
بمثابة شريط حيوي للقرم مع البّر الروسي، 
واســتطرادًا، يقفــل بحــر آزوف األوكرانــي أمام 
ســفينة  أي  مــرور  لُيصبــح  كييــف،  حكومــة 
أوكرانيــة مــن هــذا البحــر، إلــى البحر األســود، 
خاضعا بالكامل للسيطرة الروسية. بالتالي 
لــن يعــود لكييــف ســيطرة ســوى علــى مرفــأ 
أوديســا، والتــي يبــدو النفوذ السياســي فيها 
لليمــن املتطــرف، القــادر علــى زعزعــة الوضع 
األمني هناك، بمعزل عن التدخات الروسية. 
إقليــم  نيــران«  »مرمــى  تحــت  أوديســا  إن  ثــم 

متابعة

■ ما يجري حاليا في عدن من انقاب املوالن ألبوظبي على الحكومة 
الشرعية، يؤكد أن اإلمارات لم تذهب إلى اليمن من أجل استعادة 

صرة الشعب اليمني املظلوم، وإنما ذهبت لتحقيق أهداف 
ُ
الشرعية، وال ن

استعمارية خاصة بها، وهي تقسيم اليمن واحتال موانئه وجزره.

■ باالنقاب على الشرعية في عدن، سيتم إسقاط املبرر الوحيد للتحالف 
العربي في اليمن، وهو إعادة الشرعية لليمن، وهذا ما ال تقبله السعودية 

أبدًا.

■ يناير يأبى أن يغادر دون أن يتشح بالسواد... #اإلمارات_تعبث_في_عدن

■ الشعب يستطيع أكثر من مقاطعة انتخابات ماتت قبل أن تبدأ... يوم 
28 يناير شاهد على ما يمكن للشعب أن ينجزه إذا تحركت طليعته في 

االتجاه الصحيح...

■ 28 يناير هو أعظم أيام الثورة على اإلطاق. البشوات خلعوا امليري 
وهربوا والبلد كانت بتحكمها الثورة بس... من تاني للثورة يوم 

ذ تهديدات الفروف وقاعدة حميميم باالنتقام من 
ّ
■ الطيران الروسي ينف

مقاطعة مؤتمر سوتشي ويحرق مدن وبلدات وقرى إدلب... الخونة في 
سوتشي

■ شعار بوتن وشبيحته: إما سوتشي أو نحرق البلد

■ الغارات على ريف إدلب لم تتوقف منذ الصباح وطيران العدوان 
الروسي يحرق سراقب، فيما اليزال البعض مصرًا على الذهاب إلى مؤتمر 

الذل والعار في سوتشي 

■ حتى اآلن الوحدات الكردية في عفرين ونظام األسد يستخدمون عملية 
 األصابع وكل طرف ينتظر اآلخر أن  يصرخ أواًل ويقبل بكل شروط 

ّ
عض

الطرف اآلخر.

■ 95 من البشر قتلوا اليوم في كابول في انفجار سيارة مفخخة بينهم 
أطفال وشيوخ ونساء ناهيك عن املئات من الجرحى الذين فقدوا أطرافهم 

ومنهم من سيموت في الساعات واأليام القادمة، خبر مر على العالم 
بصمت مقرف وكأنهم ليسوا بشرا وال يستحقون الحياة.

نافالني،  أليكسي  ــرز،  األب الروسي  المعارض  الروسية  الشرطة  أوقفت 
مجددًا أمس األحد في موسكو، فيما لبى اآلالف دعوته للتظاهر ضد 
انتخابات رئاسية وصفها بـ»الخدعة« ستجرى في 18 آذار/مارس. وبُعيد 
انضمام نافالني إلى مناصريه في تظاهرة في شارع تفيرسكايا، اعتُقل 
شاحنة  داخل  إلى  بالقوة  قادوه  شرطيين  عشرة  نحو  يد  على  نافالني 
ذات زجاج داكن، بحسب ما أظهرت صور نشرها مناصروه مع اقتحام 

الشرطة مكتب المعارض في العاصمة الروسية.

اعتقال نافالني مجددًا
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قطر وُعمان تعززان تعاونهما
الدوحة ـ العربي الجديد

وقعــت دولــة قطــر وســلطنة عمــان 
بمجــاالت  تتعلــق  تفاهــم  مذكــرة 
والتســويق  الغذائــي  اإلنتــاج 
املنتجــات  وتصديــر  املشــترك  واالســتثمار 
جلســة  خــال  وذلــك  قطــر،  إلــى  العمانيــة 
مباحثــات رســمية بــن البلديــن فــي العاصمة 

العمانية مسقط أمس األحد.
وتناولــت الجلســة التــي ترأســها مــن الجانــب 
عبداللــه  بــن  محمــد  البلديــة  وزيــر  القطــري 
وزيــر  العمانــي  الجانــب  ومــن  الرميحــي 
ســبل  الســاجواني  جعفــر  بــن  فــؤاد  الزراعــة 
تطويــر التعــاون في مجــاالت الزراعة والثروة 
أوســع  آفــاق  وفتــح  والســمكية  الحيوانيــة 
لتعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات ووجهــات 
وزيــر  أكــد  جانبــه  مــن  البلديــن.   بــن  النظــر 
البلديــة القطــري أن العاقــات االســتراتيجية 

بــن البلديــن في أعلى مســتوى وهي واضحة 
املعالــم، الفتــا إلــى أن توقيــع مذكــرة التفاهــم 
بــن  القائــم  التعــاون  تعزيــز  إطــار  فــي  تأتــي 

البلدين في مجاالت ذات اهتمام مشترك. 
وأعــرب الرميحــي عــن تطلــع قطــر لاســتثمار 
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  فــي 
فــي جوانــب الصناعــات الغذائيــة والتخزيــن 
بعــض  فــي  واالســتثمار  االســتراتيجي 
موانــئ الصيــد، باإلضافــة إلــى تطويــر البنية 
ضمــن  العمرانيــة  واملشــاريع  األساســية 
الســاحلية  للمناطــق  العمرانــي  التخطيــط 
خاصــة موانــئ الصيــد ألهميتهــا للصناعات 

الغذائية واألمن الغذائي. 
مــن جانبــه، قــال وزيــر الزراعــة العمانــي »إن 
توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العاقات 
الثنائيــة الوثيقــة بــن الســلطنة ودولة قطر«، 
مشــيرا إلــى أن املذكــرة تضمنــت ســبل بحــث 
الســلطنة  فــي  لاســتثمار  املمكنــة  الفــرص 

بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، مؤكدا 
وجــود شــراكة بــن الدولتــن فــي هــذا الجانب 
ووجــود توجــه قطــري لاســتفادة من الفرص 
املتاحة لاستثمار بالسلطنة. من جهة أخرى 
وفــي إطــار توســع قطــر التجــاري وانفتاحهــا 
أمــس طلــب  العالــم، أودعــت دولــة قطــر  علــى 
انضمامها إلى االتفاقية الدولية للنقل البري 
لألمــم  العامــة  األمانــة  فــي   )TIR( للبضائــع 
املتحــدة، حيث ســتدخل االتفاقية حيز النفاذ 

في قطر25 يوليو/تموز املقبل.
واالتصــاالت  املواصــات  وزارة  وأوضحــت 
القطريــة فــي بيان لها أمــس، أن االتفاقية تعد 
من االتفاقيات الدولية التابعة لألمم املتحدة 
والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1975 وتضم 
يغطــي  متعاقــدا  طرفــا   73 عضويتهــا  فــي 
أوروبــا بأكملهــا، وتصــل إلــى آســيا وشــمال 
أفريقيــا والشــرق األوســط.  وتهــدف االتفاقية 
إلــى توحيــد وتســهيل اإلجــراءات الجمركيــة، 

بنقــل  الخاصــة  اإلجــراءات  إلــى  باإلضافــة 
مــن  وصولهــا  ســرعة  يســهل  ممــا  البضائــع 
بلــد اإلصــدار إلــى بلــد املقصــد، باإلضافة إلى 
إلغــاء بعــض الرســوم علــى نقــاط العبــور بــن 
الــدول مــا يســاهم بخفــض التكاليــف، فضــا 
عــن الفوائــد األمنيــة التــي تحققهــا االتفاقيــة 

من خال تتبع مسير البضائع. 
وأكــدت الــوزارة أن انضمــام قطــر لاتفاقيــة 
القطــري  البــري  النقــل  ألســطول  سيســمح 
ووســائط الشــحن البريــة األخــرى بالتنقــل 
إلى موانئ ومرافئ دول املنظمة، عبر سفن 
بــرا  االنتقــال  ثــم  ومــن   ،)RoRo( الدحرجــة 
إلــى مــكان إصــدار البضاعة في أي دولة من 
الــدول املنضمــة لاتفاقية، وبالتالي شــحن 
إلــى  املســار  نفــس  علــى  ونقلهــا  البضائــع 
دولــة قطــر، مشــيرة إلــى أن هــذا سيســاهم 
في تخفيف تكلفة نقل البضائع، باإلضافة 

إلى تخفيض مدة نقلها.

عمان ـ زيد الدبيسية

التوصيــات  مــن  عــددًا  األردنــي،  النــواب  مجلــس  أقــر 
معــدل  قانــون  إرســال  تتضمــن  للحكومــة،  »امللزمــة« 
صاحيــة  املجلــس  يمنــح  أن  علــى  العامــة،  للضريبــة 

تحديد مقدار الزيادة على الضريبة. 
للبرملــان(  األولــى  )الغرفــة  املجلــس  توصيــات  جــاءت 
فــي إطــار جلســة خصصــت ملناقشــة ارتفــاع األســعار، 
الــذي طــاول عــددا كبيــرا مــن الســلع، مــن بينهــا الخبــز 
وســلع غذائيــة. بينمــا رأى خبــراء، أن توصيــات النواب 
جاءت متأخرة، وأنها محاولة لتحسن صورتهم أمام 

الشــارع، خاصة أن البرملان بشــقيه النواب واألعيان قد 
وافق، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، 
علــى موازنــة 2018، التــي تضمنــت بنودا صريحة لرفع 
الدعــم عــن الخبــز وزيــادة ضريبــة املبيعــات. وبجانــب 
توصيــة إرســال قانــون معــدل للضريبــة العامــة، أشــار 
عاطــف الطراونــة، رئيس مجلس النواب، إلى توصيات 
بإلغــاء الضريبــة عــن الكتــاب والقلــم، وتحديــد هامــش 
البنــوك،  إجــراءات  ومراقبــة  األدويــة،  ملســتوردي  ربــح 
فيما يتعلق بزيادة الفائدة والعموالت على القروض.

كمــا دعــا النــواب إلــى تخفيــض كلــف اإلنتــاج الزراعــي، 
وعــدم فــرض ضرائــب علــى مدخــات اإلنتــاج فــي هــذا 

القطــاع، وفتــح أســواق جديــدة للتصديــر، ووضع خطة 
اقتصادية تزيد اإليرادات العامة، وطرح حلول ملشــكلة 
البطالــة، وإعــادة النظــر فــي الضريبــة املفروضــة علــى 
بعض السلع، مع إعفاء إطارات السيارات من الضريبة، 
للحد من الحوادث، وتوفير متطلبات السامة العامة.

وقد اتهم نواب، الحكومة، باتباع سياسات اقتصادية، 
الضرائــب،  رفــع  خــال  مــن  الشــعب،  تجويــع  إلــى  أدت 
وإلغاء الدعم عن الخبز، ما تسبب في تراجع مستويات 

املعيشة، وارتفاع معدالت الفقر.
وكانــت الحكومــة قــد رفعــت أســعار الخبــز، يوم الســبت 
املاضــي، بنســبة 100%، وزادت الضريبــة العامــة علــى 

فــرض  تــم  فيمــا  و%16،   %10 بــن  لتتــراوح  املبيعــات 
ضرائــب نوعيــة علــى الســيارات والدخــان واملشــروبات 

الغازية والبنزين.
وقــال الخبيــر االقتصــادي حســام عايــش، فــي تصريــح 
قــرارات  نفــذت  »الحكومــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ 
زيــادة األســعار بعــد أخــذ موافقــة مجلــس النــواب علــى 
برنامجهــا املالــي لهــذا العــام، وبالتالــي ال نــرى جــدوى 
يعــي  فاملواطــن  القــرارات،  تلــك  ملناقشــة  جلســة  لعقــد 
مــازن  االقتصــادي  الخبيــر  ورأى  يجــري«.  مــا  تمامــا 
مرجــي أن »مجلــس النــواب فشــل فــي تبييــض صفحته 
أمام املواطنن، من خال عقد جلسة مناقشة األسعار«.

نواب األردن يلزمون الحكومة بتعديل ضريبة المبيعات

مناقشة موازنة إيران
بدأ مجلس الشورى اإلسالمي 

في إيران برئاسة علي الريجاني، 
مناقشة مشروع قانون السنة 

املالية الجديدة التي تبدأ في 21 
مارس/آذار 2018، في جلسة 

علنية أمس األحد، وفق وكالة أنباء 
فارس. وكان الرئيس اإليراني 

حسن روحاني قد قدم ملجلس 

الشورى اإلسالمي في العاشر 
من ديسمبر/كانون األول 2017، 

مشروع قانون املوازنة، مشيرا 
حينها إلى أنها ترکز على إيجاد 

شامل لفرص العمل ومکافحة 
الفقر وإرساء العدالة.

وبحسب منظمة التخطيط 
واملوازنة اإليرانية، فإن حجم 

مشروع املوازنة العامة للسنة 
املالية املقبلة، يتخطى 341 مليار 

دوالر دون عجز، معتمدا سعر 
برميل النفط عند 55 دوالرًا.

مدينة سياحية بالعراق
أعلنت الهيئة الوطنية لالستثمار 

في العراق )حكومية(، أمس األحد، 
عن طرح مشروع مدينة الحبانية 

السياحية بمحافظة األنبار 
)غرب(، لالستثمار بكلفة 25 

مليون دوالر.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن 

طرح املشروع سيكون في املؤتمر 
الدولي للمانحني، املخصص 

إلعادة إعمار العراق املقرر عقده 
الشهر املقبل بالكويت في الفترة 

من 12 إلى 14 فبراير/ شباط 
املقبل.

وستبلغ مساحة املدينة 16 ألف 
دونم )الدونم يعادل ألف متر 

مربع(. ويخطط العراق لطرح 157 
مشروعًا استثماريًا في مؤتمر 

املانحني. ومن املقرر مشاركة 
70 دولة في املؤتمر، وسط 

مساع لجمع 100 مليار دوالر 
إلعادة إعمار املناطق املحررة من 

سيطرة داعش، والتي تعرضت 
البنى التحتية فيها إلى خسائر 

كبيرة، منها مشاريع الطاقة 
الكهربائية واملنشآت الحكومية، 

قدرت بمليارات الدوالرات.

إقرار قانون اإلفالس 
في مصر

قالت وزارة االستثمار والتعاون 
الدولي املصرية، إن مجلس النواب 
)البرملان( أقر أمس األحد، قانون 
اإلفالس، وهو قانون يأتي ضمن 

برنامج إصالح تنفذه الحكومة 
سعيًا إلنعاش االقتصاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، 
أن القانون الذي يعرف باسم 

»قانون إعادة الهيكلة والصلح 
الواقي واإلفالس« يعمل على 
»تبسيط اإلجراءات وحماية 

التاجر حسن النية، واستحداث 
نظام الوساطة بهدف تقليل 

حاالت اللجوء إلى إقامة دعاوى 
قضائية«.

وتنفذ الحكومة املصرية منذ 
2016 برنامجا اقتصاديا 

باالتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
تضمن قانونًا جديدا لالستثمار 

وإصالحات في قانون ضريبة 
الدخل وإقرار قانون لإلفالس.

أخبار

رحيل 
مؤسس 

إيكيا

توفي الســويدي إينغفار كامبراد، مؤســس مجموعة إيكيا العماقة، املتخصصة في مجال األثاث واملفروشــات، عن عمر ناهز 91 عاًما، بحســب ما أعلنت املجموعة، 
أمس األحد. وقالت إيكيا، في بيان عبر موقعها اإللكتروني، إن »كامبراد، أحد أكبر رجال األعمال في القرن العشرين، رحل بسام، في منزله، بإقليم سماالند، جنوبي 
الســويد«. وأســس كامبراد شــركته وهو في ســن الـ 17 عام 1943، ولها اآلن أكثر من 350 متجرًا في 29 دولة. ووفق وكالة أسوشــييتد برس، فإن كامبراد تبّرع بأكثر 
م 

ّ
مــن 20 مليــون دوالر، لصالــح أعمــال خيريــة، فــي عــام 2012. وفــي 2013، أعلــن كامبــراد أنــه ســوف يتقاعــد مــن املجلس الذي يســيطر على عامة إيكيا التجارية ليســل

املسؤوليات البنه ماثياس. 

اقتصاد
االثنين 29  يناير/ كانون الثاني   2018 م  12  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1246  السنة الرابعة
Monday 29 January 2018
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القاهرة ـ جيهان عبدالغني

كــشــف مــســؤول مــصــري عــن تــفــاوض حكومة 
بالده مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، 
إلنقاذ عدد من املشروعات املتوقفة منذ بضع 
ــنـــوات، وذلــــك عــبــر ضـــخ اســتــثــمــارات فيها  سـ
القطاعني  بني  الشراكة  نظام  عبر  وتشغيلها 

العام والخاص.
وفقدت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص 
جــاذبــيــتــهــا، بــعــد تــضــاعــف تــكــلــفــتــهــا بنحو 
مـــرتـــني ونـــصـــف مــنــذ تــعــويــم الــبــنــك املـــركـــزي 
في  األجنبية،  العمالت  أمــام  املــصــري  الجنيه 

الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وأدى تعويم الجنيه إلى قفزات غير مسبوقة 
في سعر صــرف الــدوالر الــذي انتقل من 8.88 
جنيهات، قبل تعويم سعر الصرف، قبل أكثر 
إلــى نحو 17.7 جنيها حاليا،  مــن 13 شــهــرا، 
بينما شهدت األشهر القليلة الالحقة للتعويم 
ــادا فـــي ســعــر الـــــدوالر الــــذي المــس  تــذبــذبــا حــ
مستوى 20 جنيها، قبل أن يستقر عند السعر 
الحالي. واضطر العديد من الشركات العاملية 
املؤهلة لخوض مناقصات مشروعات الشراكة 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الــزرد  فاطمة  الفلسطينية  الطفلة  ضيع 
ُ
ت لــم 

فرصة املشاركة إلى جانب عدد من زميالتها 
الطالبات في وقفة احتجاجية دعت لها نقابة 
أزمــة رواتــب موظفي  املعلمني للمطالبة بحل 
غــزة، ووقــف الخصومات التي تطاول رواتــب 
اإلداري  الـــســـلـــم  ــــني ضـــمـــن  ــــدرجـ املـ املـــوظـــفـــني 

للسلطة الفلسطينية.
الــزرد إلى جانب عدد من الطالبات  وشاركت 
فـــي وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، أمــــس األحــــــد، ُرفــعــت 
خــاللــهــا الفـــتـــات وشــــعــــارات تــطــالــب بــإنــهــاء 
الثاني عشر على  الــذي يدخل عامه  الحصار 

مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، إلــــى إعـــــادة الـــدراســـات 
االستثمارية ودراسات الجدوى واملفاوضات 
مع البنوك املقرضة عدة مرات، إال أن القفزات 
املتالحقة في أسعار الفائدة في مصر دفعها 
ــــدة مــــشــــروعــــات، وفـــق  ــــى االنـــســـحـــاب مــــن عـ إلـ
املــســؤول املــصــري. وقـــال املــســؤول »نتفاوض 
للعب  الدولية  التمويل  مؤسسات  مــع  حاليا 
دور كبير في إعادة إحياء املشروعات املتوقفة 

وجذب املستثمرين األجانب مجددا«.
ويــأتــي عــزوف األجــانــب عــن ضــخ استثمارات 
فــي مــشــروعــات حقيقية فــي مــصــر، فــي وقــت 
الــــديــــون  ألدوات  مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم  فـــيـــه  تـــتـــزايـــد 
وســنــدات  أذون  عبر  الحكومة  تطرحها  الــتــي 
الــخــزانــة املــحــلــيــة، مــنــذ تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
ورفع البنك املركزي أسعار الفائدة بنحو %7، 
لتصل  الــثــانــي 2016،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــنــذ 
لـــإقـــراض  و%19.75  لــــإيــــداع   %18.75 إلــــى 
لليلة واحــدة، وفق آخر سعر محدد من لجنة 
نهاية  املركزي،  البنك  في  النقدية  السياسات 
مسؤول  وكـــان   .2017 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــال، فـــي تصريح  ــارز فـــي وزارة املــالــيــة قـــد قــ بــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أمــــس األحـــــد، إن قيمة  لـــ

ــرى تـــدعـــو لحل  ــ ــتـــوالـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أخـ الـ
بشكل  تنعكس  كونها  املوظفني  رواتـــب  أزمــة 
املصالحة  اتــفــاق  توقيع  ومنذ  عليهم.  سلبي 
العاصمة  بني حركتي »فتح« و»حــمــاس« في 
املــصــريــة الــقــاهــرة فــي أكــتــوبــر/ تشرين األول 
الــذيــن عينتهم  لــم يــتــلــق مــوظــفــو غـــزة   ،2017
حــكــومــة غـــزة الــســابــقــة أي دفـــعـــات مــالــيــة من 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو مـــن خــــالل حــكــومــة 

الوفاق الوطني كما نص االتفاق.
وتـــطـــالـــب الـــــــــزرد، فــــي حـــديـــثـــهـــا لـــــ »الـــعـــربـــي 
الــدولــي بضرورة  واملجتمع  العالم  الــجــديــد«، 
املفروض  اإلسرائيلي  الحصار  لرفع  التدخل 
الــقــطــاع مــنــذ عــــام 2006، والــعــمــل على  عــلــى 
توفير احتياجاتهم بشكل يساهم في تخفيف 
األزمة اإلنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

وتــبــني الــطــفــلــة الــغــزيــة أن الــحــصــار وتــالحــق 
ــلـــيـــة ســـاهـــمـــا فــــي تــعــزيــز  الــــحــــروب اإلســـرائـــيـ
مليوني  مــن  أكثر  منها  يعاني  التي  ــات  األزمـ
إلى  بــاإلضــافــة  غـــزة،  فــي  فلسطيني يعيشون 
حـــرمـــان أطـــفـــال الــقــطــاع مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــم 

وأحالمهم كباقي أطفال العالم.
في األثناء، يحذر خالد املزين، نقيب املعلمني 

املحلية  الــديــن  أدوات  فــي  األجــانــب  مشتريات 
قــرار تعويم  مــن 21 مليار دوالر، منذ  تقترب 
املــســؤول  ــّدر  قـ ــــدوالر. بينما  الـ مــقــابــل  الجنيه 
املتوقفة  الشراكة  مشروعات  قيمة  الحكومي 
منها  األجــانــب  املستثمرين  انــســحــاب  بسبب 

بنحو 1.75 مليار دوالر )31 مليار جنيه(. 
وقال »البنك األوروبى لإعمار والتنمية يقوم 
بـــدور كبير مــع مــصــر فــي إحــيــاء املــشــروعــات 
املتوقفة، ونتوقع أن يشهد العام املالي املقبل 

توقيع عقد بالشراكة مع القطاع الخاص«.
وكــان من املقرر البدء في عدد من مشروعات 
الـــخـــاص، منها املرحلة  الــقــطــاع  الــشــراكــة مــع 
باملعادي،  التكنولوجية  املنطقة  مــن  الثانية 
فـــي الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، ومــــشــــروع املـــــدارس 

املتميزة، ومشروع األتوبيس النهري.
ــؤول الـــحـــكـــومـــي »ســـنـــعـــيـــد كــافــة  ــ ــسـ ــ وقـــــــال املـ
ــنـــدرس الـــحـــوافـــز الــتــى تعيد  الــــدراســــات، وسـ
تــلــك املـــشـــروعـــات لــلــواجــهــة مـــن جـــديـــد، حيث 
كـــان هــنــاك تــهــافــت عــاملــي عــلــى تــنــفــيــذهــا في 
الفائدة  أســعــار  خفض  أن  مضيفا  الــســابــق«، 
التمويل  إن  الحوافز، حيث  أهــم  سيكون أحــد 

املصرفي يمثل 60% من االستثمارات.

العملية  تعرض  مــن  غــزة،  فــي  الفلسطينيني 
في  الكامل،  لالنهيار  القطاع  فــي  التعليمية 
ــــدم تــلــقــى املــــدرســــني رواتـــبـــهـــم بــشــكــل  ظــــل عـ
منتظم وغياب املوازنات التشغيلية الخاصة 

باملدارس ووزارة التربية والتعليم. 
ويؤكد املزين، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
انعكست بالسلب  املــوظــفــني  أزمـــة رواتـــب  أن 
على واقع العملية التعليمية، وخلقت العديد 
املدرسني  من  الكثير  يضطر  إذ  املشاكل،  من 
للوصول إلى أماكن عملهم سيرًا على األقدام 
بفعل عــدم انتظام رواتــبــهــم، وهــو مــا يخلق 

انعكاسات نفسية سلبية. 
السياسية  األطــراف  املزين مختلف  ويطالب 

عن  التعليمية  العملية  تحييد  على  بالعمل 
التجاذبات السياسية، والوصول إلى حلول 
عاجلة تنهي األزمــات التي تلحق باملعلمني 
الــذي يعاني  القطاع  التعليمي في  وبالسلك 

من الحصار اإلسرائيلي الخانق.
ــنـــدور، نــقــيــب املــوظــفــني  ــغـ ــقـــول يــعــقــوب الـ ويـ
العمومني في غــزة في كلمة له خــالل الوقفة 
االحــتــجــاجــيــة، إن حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
ــــالل جــلــســتــهــا املــقــبــلــة بــاعــتــمــاد  مــطــالــبــة خـ
والتي  القانونية،  اإلداريـــة  اللجنة  توصيات 
أوصــــت بــاعــتــمــاد مــوظــفــي غــــزة ودرجــاتــهــم 

القانونية واإلدارية دون أي انتقاص منها.
ويــضــيــف الــغــنــدور أنـــه إذا لــم تــقــم الحكومة 
ــه خـــالل  ــلــ ــد الــ ــمـ ــا رامـــــــي الـــحـ ــهـ ــرأسـ ــتـ ــتــــي يـ الــ
اللجنة  تــوصــيــات  بــاعــتــمــاد  املقبلة  الجلسة 
اإلداريـــــة الــقــانــونــيــة الــتــي شــكــلــت للنظر في 
مــلــف مــوظــفــي غـــــزة، فــــإن فــعــالــيــات الــنــقــابــة 
ستتصاعد بشكل كبير إلى حني انتزاع كامل 

حقوق املوظفني.
ويشير نقيب املوظفني إلى أنه منذ أكثر من 
100 يوم مضت، ولم يتلق موظفو غزة سوى 

ما يعادل 80% من قيمة راتب شهر واحد. 

غزة: احتجاج جديد على استمرار أزمة الرواتبمصر تفاوض مؤسسات أجنبية إلنقاذ مشروعات متوقفة

نصف سكان اليمن 
يعيشون في مناطق 

متأثرة مباشرة بالنزاع

عدن ـ فاروق الكمالي

بدت العاصمة اليمنية املؤقتة عدن 
)جــنــوب الــيــمــن(، خــالــيــة تــمــامــا من 
املـــــــارة، وتــعــطــلــت مــظــاهــر الــحــيــاة، 
وانقطعت الكهرباء ألول مرة منذ شهر كامل 
بـــدون انــقــطــاع، وأغــلــقــت املــتــاجــر واملــصــارف 
املسلحة  االشــتــبــاكــات  خلفية  على  أبــوابــهــا، 
بني قوات الحكومة الشرعية املوالية للرئيس 
ــادي وقـــــــوات املــجــلــس  ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ عـــبـــد ربـ
ــــى انـــفـــصـــال الــجــنــوب  االنـــتـــقـــالـــي الــــداعــــي إلـ

واملدعوم من دولة اإلمارات.
وأكـــــدت مـــصـــادر حــكــومــيــة، فـــي تــصــريــحــات 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن شـــركـــة الــخــطــوط 
الجوية اليمنية ألغت رحلتها املقررة، عصر 
أمس األحــد، من عدن إلى العاصمة املصرية 
القاهرة، وغادرت بدون ركاب، حيث تم إغالق 

مطار عدن.
ف 

ّ
كما جرى إغالق ميناء عدن البحري وتوق

عـــن اســتــقــبــال الــســفــن، وتــوقــفــت الــســفــن في 
رصيف امليناء عن تفريغ البضائع، وأغلقت 

كذلك محطات الوقود.
وبحسب املصادر، تعطلت جميع مؤسسات 
ــة، ولــــزم املــوظــفــون مــنــازلــهــم، وأغــلــقــت  الـــدولـ
املـــصـــارف الــحــكــومــيــة والــتــجــاريــة وشــركــات 
الصرافة واملحال التجارية واملطاعم أبوابها، 
فيما يسود هلع لدى السكان من نفاد املواد 
الغذائية، وعــدم قدرتهم على الحصول على 
املـــؤن مــع اســتــمــرار املـــعـــارك. وأعــلــن املجلس 
البالد  الداعي إلى انفصال جنوب  االنتقالي 
عن شمالها واملدعومة من دولة اإلمارات، إلى 
ما وصفها بثورة إلسقاط حكومة أحمد بن 

دغر، تحت ذريعة سوء الخدمات.
وقــــــــال ســــالــــم ســـعـــيـــد، أحــــــد ســــكــــان عــــــدن لـــ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، »عــــن أي ســــوء خــدمــات 
الــكــهــربــاء الرسمية  يــتــحــدث االنــفــصــالــيــون؟ 
انقطاع، واملياه متوفرة،  بــدون  املنازل  تصل 
الحكومة  ملوظفي  الــرواتــب  تدفع  والحكومة 
في مناطقها بانتظام، لكن ستسوء الخدمات 
فــعــال بــعــد هــــذه املــــعــــارك، وســتــشــهــد املــديــنــة 

حركة نزوح جماعي«.
وفي ظل عدم االستقرار األمني، أقرت خطوط 
املــالحــة البحرية فــرض رســوم جــديــدة تحت 
إلى رسوم  باإلضافة  الحرب«،  بند »مخاطر 
ــام، فــي ظــل بــقــاء الــســفــن فــتــرات طويلة  ــ ازدحـ
انتظارا لتفريغ الشحنات، ما أدى إلى زيادة 

أسعار السلع األساسية.
األملانية  وبــدأت شركات مثل »هــابــاغ لويد« 
للشحن، تطبيق رسوم إضافية على مخاطر 
الحرب، منذ أمس األحد، بسبب زيادة خطر 
الــشــحــن إلـــى الــيــمــن وزيـــــادة تكلفة الــتــأمــني، 
مشيرة إلى أنها تبلغ 450 دوالرًا لكل حاوية 
»العربي  عليه  اطلعت  تعميم  وفــق  نمطية، 
الجديد«. كما أقرت مجموعة »سي إم إيه سي 
جي إم« الفرنسية، ثالث أكبر مجموعة لنقل 
إضافية  رســوم  فــرض  العالم،  في  الحاويات 
ــام فــي ميناء عـــدن، ابــتــداء من  بسبب االزدحــ

العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
وحددت املجموعة رسوم االزدحام اإلضافية، 
وفق بيان لها، بمبلغ 300 دوالر لكل حاوية 
سعة 20 قدما، و600 دوالر لكل حاوية سعة 
ــه قـــد يــتــم تطبيق  ــا، مــشــيــرة إلــــى أنــ 40 قـــدمـ
الــوقــود،  رســــوم إضــافــيــة متعلقة بــشــحــنــات 
ورســـــوم إضــافــيــة مــتــعــلــقــة بـــاألمـــن، ورســــوم 
أخرى مثل رسوم الطوارئ والرسوم املحلية. 

وقــبــل الـــحـــرب، كــانــت رســــوم نــقــل الــبــضــائــع 
والحاويات تقدر بنحو 800 دوالر للحاوية 
سعة 20 قدما، وطبقت شركات النقل البحري 
أول زيــادة في الرسوم للشحنات إلى اليمن، 
دوالر   300 بـــمـــقـــدار   ،2015 ــايــــو/أيــــار  مــ فـــي 
إضــافــيــة لــكــل حـــاويـــة ســعــة 20 قـــدمـــا، و600 

دوالر لكل حاوية سعة 40 قدما.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي مــيــنــاء عـــدن لــــ »الــعــربــي 
للحاوية  البضائع  نقل  تكاليف  إن  الجديد« 
إلــــى 1500 دوالر،  حــالــيــا  قـــدمـــا، وصــلــت   20
بينما تكلفة النقل لنفس الحاوية إلى موانئ 
تــتــجــاوز 500 دوالر في  املـــجـــاورة ال  ــدول  ــ الـ
املـــتـــوســـط. ويـــفـــرض الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده 
الــســعــوديــة لــدعــم الــرئــيــس عــبــدربــه منصور 
اليمن،  هــادي وحكومته، قيودا على واردات 
 ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين  مطلع  وقـــرر، 
إغالق جمع املنافذ اليمنية، قبل أن يعلن، في 
استمرار  املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   21
فــتــح مــيــنــاء الــحــديــدة عــلــى الــســاحــل الغربي 
لليمن للمواد اإلنسانية واإلغاثية، والسماح 
بـــدخـــول الــســفــن الــتــجــاريــة، بــمــا فــيــهــا سفن 

الوقود واملواد الغذائية ملدة 30 يوما.
وتــســبــب إغـــــالق مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الــخــاضــع 
لسيطرة الحوثيني، أمام الشحنات التجارية، 
إلى تحويل السفن مسارها نحو ميناء عدن 
في العاصمة املؤقتة لليمن، والذي سيخضع 
لــســيــطــرة قـــــوات إمـــاراتـــيـــة ضــمــن الــتــحــالــف 

العسكري الذي تقوده السعودية.
 

تصاريح التحالف
وبــدعــوى منع وصـــول الــصــواريــخ اإليــرانــيــة 
إلــــى جــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــني، يـــفـــرض الــتــحــالــف 
الــعــســكــري، الــــذي تـــقـــوده كـــل مـــن الــســعــوديــة 
ــراءات أمــنــيــة تــدفــع الخطوط  ــ واإلمــــــارات، إجـ
ــى مـــــغـــــادرة املـــــوانـــــئ الــيــمــنــيــة،  ــ املــــالحــــيــــة إلــ
الــذي  البلد  فــي  الــتــجــاري  النشاط  وتحاصر 

يستورد 90% من احتياجاته.
وتسببت إجراءات التحالف في تأخير دخول 
ــدن، مــنــذ منتصف  13 ســفــيــنــة إلـــى مــيــنــاء عــ
ر رئيس 

ّ
ديسمبر/كانون األول املاضي. وحذ

أمزربة،  عــدن، محمد  موانئ خليج  مؤسسة 
في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، من أزمة 
الخطوط  بــعــض  »تــوقــف  اقــتــصــاديــة بسبب 
ميناء  إلــى  املتجهة  البضائع  لنقل  املنتظمة 

عدن، بسبب تأخير إصدار التصاريح«.
وأوضــح أمــزربــة، في رسالة إلــى وزيــر النقل 
فــي حــكــومــة هــــادي، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي 

الــجــديــد« أن هــنــاك 13 سفينة، مــوجــودة في 
منطقة االنتظار مليناء عدن، تنتظر الحصول 
على تصاريح الدخول، في الوقت الذي يكون 
ــراٍس فـــارغـــة، مــشــيــرا إلــــى أن  ــ لــــدى املــيــنــاء مــ
إحــدى السفن وصلت في التاسع من الشهر 
املـــاضـــي، ولـــم يــتــم الــســمــاح بــدخــولــهــا حتى 

منتصف الشهر الجاري.
وأكـــد أمــزربــة أن »تــوقــف الــخــطــوط املنتظمة 
يعني مــزيــدًا مــن الــضــغــط االقــتــصــادي على 
اليمن، ومزيدًا من الخسائر، والــذي ينعكس 

مباشرة على املواطن اليمني«.
ــار إلـــى أن الــيــمــن مصنف لـــدى شــركــات  وأشــ
يتم فرض  التأمني كمنطقة حــرب، وبالتالي 
أقــســاط تــأمــني إضــافــيــة على السفن الــزائــرة. 
وكلما طالت مدة بقائها زادت مبالغ التأمني، 
تنعكس سلبا  الــتــأمــني  »مــبــالــغ  أن  موضحا 
على املــواطــن، الــذي يعاني أصــال من انهيار 

املنظومة االقتصادية«.
وأكد رئيس موانئ عدن أن التأخير في إصدار 
الــتــصــاريــح، يـــؤدي إلــى إربـــاك عملية دخــول 
الــســفــن، ويــصــبــح مــن الــبــديــهــي ملـــالك السفن 
العزوف عن نقل البضائع للموانئ اليمنية، 
أو املخاطرة بوضع شروط نقل بحري غاية 
في التعقيد. من جانبه، أكد الباحث واملحلل 
ــتـــصـــادي، حــســام الــســعــيــدي، أن ارتــفــاع  االقـ
أجـــور الــشــحــن لــأمــاكــن املــحــفــوفــة باملخاطر 
يــرتــبــط بــارتــفــاع كــلــفــة الــتــأمــني، وأن تأخير 
إصــــــدار الـــتـــصـــاريـــح لــلــســفــن مـــن قــبــل قـــوات 

التحالف سيترك تداعيات خطيرة.
وقال السعيدي لـ »العربي الجديد«، »بالنسبة 
لليمن، فمن جهة ما يزال الحوثيون يهددون 
القدرة على إطالق  البحرية، ولديهم  املالحة 
األلـــغـــام  تــنــفــيــذ عــمــلــيــات زرع  أو  صــــواريــــخ 
ومهاجمة السفن، ومن جهة أخرى لم تتمكن 
الحكومة من بسط سيطرة ثابتة على املوانئ 
فــي مــنــاطــق سيطرتها، خــاصــة مــيــنــاء عــدن، 
الـــذي تـــدور فــي مــحــيــطــه، بــني فــتــرة وأخـــرى، 

اشتباكات مسلحة وتوترات أمنية كبيرة«.

وأضاف: »اإلضافة في أجور النقل وتكاليف 
ــفـــة ســتــســهــم  ــيـــر والــــجــــمــــارك املـــضـــاعـ ــتـــأخـ الـ
ــد تــعــرقــل بعض  ــار، وقـ ــعـ فــي زيــــادة فــي األسـ

الصفقات، وتربك الحركة التجارية«.
وكـــان صــالــح الــصــمــاد، الــقــيــادي فــي جماعة 
الـــحـــوثـــي ورئــــيــــس مــــا ُيــــعــــرف بـــــ »املـــجـــلـــس 
الــســيــاســي األعــلــى« الـــذي أســســه الحوثيون 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــم عـ
عــام 2014، هــدد بــإغــالق البحر األحــمــر أمــام 
املالحة الدولية في حال استمر هجوم قوات 
الــتــحــالــف عــلــى الـــحـــديـــدة، مــنــتــقــدا املجتمع 

الدولي واألمم املتحدة أيضا.
للحوثيني،  التابعة  »املــســيــرة«  قــنــاة  ونقلت 
في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، 
ــه »فــــي حــــال اســتــمــرار  عـــن الــصــمــاد قـــولـــه إنــ
ــي تـــصـــعـــيـــده بــاتــجــاه  الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي فــ
ــإن الـــحـــوثـــيـــني ســـيـــدخـــلـــون فــي  ــ الــــحــــديــــدة، فـ
خيارات استراتيجية، سيتم استخدامها في 
طريق الالعودة، ومنها خيارات قطع البحر 
رت هيئات 

ّ
األحــمــر واملــالحــة الــدولــيــة«. وحـــذ

املاضي،  الجمعة  يوم  البحري،  للنقل  عاملية 
في  التجاري  للشحن  محتملة  تهديدات  من 
الــبــحــر األحـــمـــر وبــــاب املـــنـــدب، ويــشــمــل ذلــك 
الــصــواريــخ واأللــغــام واملــتــفــجــرات، ومخاطر 

أخرى ناتجة عن النزاع الدائر في اليمن.
ونـــشـــرت الــهــيــئــات إرشـــــــادات مــؤقــتــة بــشــأن 
األمن البحري في جنوب البحر األحمر وباب 
أنـــه ينبغي أن يــكــون مالكو  املــنــدب، وأكــــدت 
السفن ومشغلوها على بّينة من التهديدات 

الجديدة في املنطقة، ومنها الصواريخ.
 

ارتفاع األسعار
ــــوم الــشــحــن الــتــجــاري  وبــجــانــب ارتـــفـــاع رسـ
ــورة قـــيـــاســـيـــة، تــســبــبــت االضــــطــــرابــــات  بــــصــ
األمـــنـــيـــة وتـــقـــاســـم املـــنـــاطـــق بــــني الــحــكــومــة 
والحوثيني، في ارتفاع كبير في أجور النقل 
الــتــجــاريــة، وأدى  الــداخــلــي للشحنات  الــبــري 
ــاع أســـعـــار الــســلــع مـــن املــــواد  ــفــ ذلــــك إلــــى ارتــ
األســاســيــة. وتــشــتــكــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة في 
العاصمة صــنــعــاء، مــن ارتــفــاع رســـوم النقل 
البحري، وتؤكد أن هذا االرتفاع يهدد التجار 

الزريقي، تاجر مواد  وقــال جميل  باإلفالس. 
غذائية، لـ »العربي الجديد«: »ارتفعت رسوم 
الشحن البحري بنسبة 100%، وزادت رسوم 
النقل الداخلي من املوانئ بنسبة 350%، عما 
قبل الحرب، مما يدفع التجار إلى رفع أسعار 
السلع، واملستهلك في النهاية هو الذي يدفع 

الثمن«. 
احتياجاته  مــن   %90 نحو  اليمن  ويستورد 
مثل  األساسية،  الغذائية  املــواد  من  اليومية 
الــذي وصل مخزونه  القمح واألرز، والوقود 
ــــرج بـــحـــلـــول ديــســمــبــر  ــــى مـــســـتـــوى حـ اآلن إلـ

املاضي، حسب تقارير األمم املتحدة.
ــوغ فـــنـــتـــون، رئـــيـــس مــنــطــقــة الــشــرق  ــال هــ ــ وقـ
األوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــــدى الــصــلــيــب 
ديسمبر/كانون  نهاية  البريطاني،  األحــمــر 
األول املاضي: »نحن نــدرك من زمالئنا على 
األرض تأخيرات كبيرة في املوانئ في اليمن، 
بــمــا فــي ذلـــك عــــدن. ومــمــا يــبــعــث عــلــى القلق 
والتجارية  اإلنسانية  السلع  كمية  أن  البالغ 
الــتــي تــدخــل إلـــى الــيــمــن أقـــل بكثير مــمــا هو 
مطلوب«. وأشار فنتون إلى ضرورة السماح 
ــواردات الــتــجــاريــة، بــمــا فـــي ذلــــك األغــذيــة  ــلــ لــ
واألدوية والوقود، بدخول البلد بدون إعاقة، 
ــوارد األســاســيــة،  ــ ــدون هـــذه املــ ــ مـــؤكـــدا أنـــه »بـ
لــيــس هــنــاك جــانــب مـــن جـــوانـــب الــحــيــاة في 

اليمن لن يتأثر بشدة«.
فــي وقت  أقـــرت،  قــد  اليمنية  الحكومة  كــانــت 
سابق من الشهر الجاري، موازنة عام 2018، 
ــنـــوات، بــســبــب الــحــرب  بــعــد تــوقــف لــثــالث سـ
ــرة، فــيــمــا تــكــشــف بــنــودهــا عـــن تقسيم  ــدائــ الــ
سياسي للدولة، بعد أن قصرت اإلنفاق على 
املــحــافــظــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
فقط، واستبعدت املناطق األخرى الخاضعة 
لسيطرة الحوثيني، والتي تضم نحو نصف 

سكان اليمن.
البالغ  اليمن،  سكان  نصف  حوالي  ويعيش 
فــــي مــنــاطــق  ــم 26.8 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة،  ــددهــ عــ
متأثرة مباشرة بالنزاع، الذي أدى إلى انهيار 
املؤسسات االقتصادية، وصعود قياسي في 
أسعار املواد الغذائية والوقود، وفق بيانات 

األمم املتحدة.

المعارك تطوق أسواق عدن...  و»رسوم الحرب« تغرق السلع

جنوب  عدن  في  الدائرة  المعارك  طّوقت 
اليمن، مظاهر الحياة، في المدينة التي تتخذ 
الشرعية عاصمة مؤقتة.  الحكومة  منها 

ومحطات  والبنوك  المتاجر  وأغلقت 
والمطار،  البحري  الميناء  وتوقف  الوقود، 
بينما سيطر الهلع على السكان من نشوب 

بين  المعارك  أجل  امتداد  حال  غذائية  أزمة 
قوات الحكومة، وقوات المجلس االنتقالي 
المدعوم  الجنوب  انفصال  إلى  الداعي 

خطوط  من  العديد  ورفعت  اإلمارات.  من 
المخاطرة  مستويات  من  العالمية  المالحة 

في شحن السلع إلى ميناء عدن

الموظفون لم يتلقوا 
سوى 80% من راتب شهر 

واحد منذ 100 يوم

مؤشرات
األسواق
بورصة قطر

العام  املؤشر  انخفض 
بنسبة  قطر،  لبورصة 
خــــتــــام  ــي  ــ ــ فـ  %0.51
تعامالت ، أمس األحد، بعد أن 
إلى  ليصل  نقطة،   48.08 فقد 

مستوى 9411.5 نقطة.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الـــنـــشـــرة 
الــيــومــيــة لــلــبــورصــة، أن أســهــم 
بينما  انــخــفــضــت،  شــركــة   23
ارتــفــعــت أســهــم 18 شــركــة في 
املقابل. وبلغ رأس املال السوقي 
مــلــيــار   511.5 نــحــو  لــأســهــم 
دوالر(.  مــلــيــار   140.5( ــال  ريــ
وتــم خــالل جلسة أمــس تــداول 
بقيمة  مــاليــن سهم   8.9 نحو 
 55( ريـــــــال  ــلـــيـــون  مـ  200.17
مليون دوالر(، من خالل تنفيذ 
3154 صفقة. وتراجع مؤشرا 
قـــطـــاعـــي الـــبـــنـــوك والـــخـــدمـــات 
املالية والعقارات، بنسبة %1.4 
بينما  الترتيب،  على  و%0.98 
ارتـــفـــعـــت مــــؤشــــرات قــطــاعــات 
الخدمات والسلع االستهالكية، 
والــصــنــاعــة   ،%1.44 بــنــســبــة 
ــأمــــن  ــتــ ــ ال  ،%0.49 بـــنـــســـبـــة 
 ،%0.06 االتـــصـــاالت   ،%0.61

والنقل بنسبة %0.53.

أسهم مصر
ارتـــــــــــــفـــــــــــــع املـــــــــؤشـــــــــر 
ــلــبــورصــة  الـــرئـــيـــســـي ل
إكس  »إيجي  املصرية 
بــنــســبــة  األحــــــــــد،  ــــس  ــ أمـ  ،»30
مستوى  عــنــد  ليغلق   ،%0.93
 141.42 رابــحــا  نقطة،   15311
نــقــطــة، بـــدعـــم مـــن مــشــتــريــات 

املستثمرين األجانب والعرب.
الــســوقــي  املــــــال  رأس  ــد  ــعـ وصـ
ــيـــدة بــقــيــمــة 8.2  لـــأســـهـــم املـــقـ
مليون   453.2( جنيه  مليارات 
مستوى  إلـــى  لــيــصــل  دوالر(، 
 48.5( جــنــيــه  مــلــيــار   859.06
حــجــم  ــلــــغ  وبــ دوالر(.  ــار  ــيـ ــلـ مـ
ــلـــى األســــهــــم نــحــو  ــداول عـ ــ ــتــ ــ ــ ال
بقيمة  ســهــم،  مــلــيــون    253.8
تنفيذ  عبر  جنيه،  مليار   1.03
واتــجــهــت  عــمــلــيــة.  ــــف  ألـ  26.3
تـــــــعـــــــامـــــــالت املــــســــتــــثــــمــــريــــن 
ــن لـــلـــبـــيـــع بـــصـــافـــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
فــيــمــا  جـــنـــيـــه،  مـــاليـــن   103.2
اتجه األجــانــب والــعــرب للشراء 
جنيه  مــلــيــون   98.6 بــصــافــي 
و4.6 مالين جنيه على التوالي.

عقارات دبي تهوي
أظهرت بيانات صادرة 
عن دائرة األراضي في 
ــتــصــرفــات  ال أن  ــي،  ــ ــ دب
الـــعـــقـــاريـــة فــــي اإلمــــــــارة هــــوت، 
أمــــــس األحـــــــــد، بـــنـــســـبـــة %37 
إلـــى 630 مــلــيــون درهـــم )172 
مليار  مــقــابــل  دوالر(،  مــلــيــون 
درهم في اليوم السابق. وبلغت 
والفلل  الــشــقــق  مــبــيــعــات  قيمة 
واألراضـــي 356 مليون درهــم، 
من   %56.5 عــلــى  مــســتــحــوذة 
ــتـــصـــرفـــات،  إجـــمـــالـــي قـــيـــمـــة الـ
بــيــنــمــا بــلــغــت قــيــمــة الــرهــونــات 
شــكــلــت  درهــــــــم،  مـــلـــيـــون   274
49.5% من اإلجمالي، بحسب 

بيان دائرة األراضي.
 

أسهم »المملكة«
صــــــــــعــــــــــدت الـــــقـــــيـــــمـــــة 
ــة  ــركــ ــــشــ الـــــســـــوقـــــيـــــة ل
مــمــلــوكــة لــلــمــلــيــارديــر 
الـــســـعـــودي األمـــيـــر الـــولـــيـــد بن 
مــلــيــارات  بــقــيــمــة 3.37  ــــالل،  طـ
دوالر(،  مـــلـــيـــون   899( ــال  ــ ــ ري
خــــــــالل تـــــــــــــداوالت الــــبــــورصــــة 
ــانـــات  ــيـ الــــســــعــــوديــــة. ووفــــــــق بـ
ــة«، ارتـــفـــعـــت  ــكــ ــ ــل ــمــ ــة »املــ ــركــ شــ
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــة من 
33.83 مليار ريال )9 مليارات 
املاضي،  الخميس  يــوم  دوالر( 
 9.9( ريــــال  مــلــيــار  إلـــى 37.21 

مليارات دوالر(، أمس األحد.
السعودية،  السلطات  وأطلقت 
يــــوم الــســبــت املــــاضــــي، ســـراح 
الــولــيــد بــعــد أكــثــر مــن شهرين 
عــلــى اعــتــقــالــه، بــحــســب وكــالــة 
»أسوشييتد برس« األميركية.

وتــصــدر ســهــم شــركــة اململكة 
ــات أســهــم  ــاعــ ــفــ ــة، ارتــ ــابـــضـ ــقـ الـ
ــة الــــســــعــــوديــــة بــعــد  ــ ــورصـ ــ ــبـ ــ الـ
أنباء إطــالق ســراحــه، بالنسبة 

القصوى البالغة 10 %.

تشهد غزة احتجاجات 
متكررة على تردي 
الظروف المعيشية 

وركود األسواق في ظل 
استمرار أزمة الرواتب

متفرقات اقتصادية

المستثمرون األجانب يعزفون عن المشروعات )خالد دسوقي/ فرانس برس(

المعارك تعطل مظاهر الحياة في عدن )صالح العبيدي/ فرانس برس(

ترّدي معيشة اليمنيين في ظل استمرار النزاع )عبداهلل القادري/ فرانس برس(

تحقيق

سيكونون  يمني  ماليين   8.4 حوالي  أن  من  العالمي  األغذية  برنامج  حذر 
على بعد خطوة من المجاعة خالل 2018، إذا لم يحصلوا على مساعدات 
غذائية طارئة، مشيرا إلى أن استمرار الحرب يفاقم الظروف المعيشية لماليين 
اليمنيين. وبلغت نسبة الفقر نحو 85% من إجمالي سكان البالد خالل العام 
الماضي 2017، مقارنة بنحو 42% في 2013. ويأتي اليمن ضمن أفقر ست 
 ،2016 العالمي  الجوع  لتقرير  وفقًا  العالم،  في  دولة   118 أصل  من  دول 

الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

مجاعة حقيقية خالل 2018

االثنين 29  يناير/ كانون الثاني   2018 م  12  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1246  السنة الرابعة
Monday 29 January 2018

االثنين 29  يناير/ كانون الثاني   2018 م  12  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1246  السنة الرابعة
Monday 29 January 2018
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ــيــــوت  تــــشــــيــــر تــــــوقــــــعــــــات أكــــــبــــــر بــ
تقييم الــعــقــارات فــي الــكــويــت إلــى 
انــخــفــاض قيم إيــجــارات الــعــقــارات 
االستثمارية إلى 20% خالل عام 2018، وذلك 
فــي ظــل زيــــادة املــعــروض وقــلــة الــطــلــب اللتني 

يشهدهما السوق العقاري في الكويت.
املؤسسة  عن  الصادر  العقاري  التقرير  يقول 
ــد حــصــلــت  ــ ــارات، وقــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة لــتــقــيــيــم الـ ــيــ الــــدولــ
»العربي الجديد« على نسخة منه، إن تطبيق 
ــديـــدة وارتـــفـــاع  تــعــرفــة الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء الـــجـ
ــام املــاضــي  ــعـ تــكــالــيــف املــعــيــشــة فـــي نــهــايــة الـ
نـــزوح شريحة كبيرة مــن املؤجرين  إلــى  أديـــا 
إلــى عــقــارات أرخــص وأقــل تكلفة مطلع العام 
الــجــاري، بل وفــي بعض األحــيــان التحول من 
الــســكــن فـــي الــعــقــار االســتــثــمــاري إلـــى الــعــقــار 
ويقومون  الكويتيون  يقطنه  )الـــذي  الــخــاص 
بــعــرضــه لــإيــجــار مــن الــبــاطــن( للتخلص من 
تبعات رســوم الكهرباء واملــاء التي تضاعفت 
أســـعـــارهـــا 250% فـــي كـــافـــة قــطــاعــات الــعــقــار 

باستثناء العقار السكني.
وبــــدأت الــكــويــت فــي 22 أغــســطــس/ آب 2017 
ــفـــروضـــة على  تــطــبــيــق الــتــعــرفــة الـــجـــديـــدة املـ
الــعــقــار االســتــثــمــاري، وهـــي الــشــقــق السكنية 
الــتــي تصل  الـــوافـــدون،  الــتــي يسكن معظمها 
إلــى 150% لكل كيلوواط كحد أدنــى، وزيــادة 
بخمسة أضعاف لكل ألف غالون مياه، بينما 
تــم اســتــثــنــاء ســكــن املــواطــنــني الــكــويــتــيــني من 

الزيادة على أسعار الكهرباء واملاء.
ــّرح رئــيــس اتــحــاد الــعــقــاريــني الكويتيني  وصــ
توفيق الجراح، في مقابلة تلفزيونية سابقة، 
بأن الزيادة في أسعار الكهرباء واملاء ستطّبق 
وستكون  االستثماري،  العقار  على  تدريجيًا 
على شرائح عدة بسعر 5 فلوس بحد أقصى 
التي  بحسب االســتــهــالك، كــاشــفــًا أن األمــــوال 
ديــنــار  مــلــيــون   100 تــفــوق  ســيــتــم تحصيلها 

)نحو 330 مليون دوالر(.
في  املستمر  االنخفاض  أن  التقرير  ويضيف 
اإليجارات دفع عددًا ال بأس به من املستثمرين 
ص من عقاراتهم عن طريق بيعها، 

ّ
إلى التخل

أو تــحــويــلــهــا إلــــى أنــشــطــة أخـــــرى مـــن خــالل 
تأجيرها للعزاب أو تحويلها إلى عيادات أو 
األخير  الهبوط  أن  إلــى  ويشير  تمليك.  شقق 
في أسعار العقار االستثماري لم يعد يخيف 
مالك العقار فحسب، وإنما امتّد هذا الخوف 
التي تراقب عن كثب هذا  البنوك املمولة  إلــى 
الهبوط للتحوط من األزمات التي قد يتعرض 

لها بعض املالك املقترضني من تلك البنوك.
ويــــرى الــخــبــيــر الــعــقــاري مــحــمــد املــخــيــزيــم أن 
العقار يهبط هبوط الطائرة، واألسهم تهبط 
هبوط البراشوت، مشيرًا إلى أن هبوط أسعار 
نحو  منذ  بــدأت  التي  االستثمارية  الــعــقــارات 
الــجــاري 2018  الــعــام  عــامــني ستستمر خـــالل 
على نفس املنوال، متوقعًا أن تشهد اإليجارات 
انخفاضًا يتراوح بني 10 و15% خالل السنة 

الحالية.
»العربي  لـــ  حديثه  خــالل  املخيزيم،  ويضيف 
رئــيــســيــني يقفان  هــنــاك سببني  أن  الــجــديــد«، 
ارتباطه  أولهما  املتواصل؛  الهبوط  هذا  وراء 
بــســلــوكــيــات األشـــخـــاص وثــانــيــهــمــا ارتــبــاطــه 
التي  الــعــوامــل األخـــرى   عــن 

ً
بالتمويل، فــضــال

من بينها التركيبة السكانية، واملوارد العامة 
لـــلـــدولـــة، وعــجــز املــيــزانــيــة، وضــريــبــة القيمة 
املضافة، باإلضافة إلى زيادة أسعار البنزين 
ــاء، والـــرســـوم الــجــديــدة الــتــي  ــ والــكــهــربــاء واملــ

بدأت الدولة بفرضها على الوافدين.
وقال املخيزيم إن هبوط القيم اإليجارية وقيم 
الــعــقــارات االســتــثــمــاريــة مــا زال فــي منتصف 
املعيشة  ارتفاع كلفة  الطريق، خاصة في ظل 
في الكويت وانخفاض معدالت الرواتب، وذلك 
نــظــرًا الرتــبــاط الــســكــن بــالــراتــب بشكل كبير، 
بــمــعــنــى أن رفــــع كــلــفــة املــعــيــشــة ســـيـــؤدي إلــى 
إضعاف قيمة الرواتب بعد أن تغيرت تركيبة 
من  سيتبعها  ومــا  الشهرية  امليزانية  تــوزيــع 

تأثير على العقار االستثماري والسكني.
وتــراجــعــت مــبــيــعــات الــقــطــاع الــســكــنــي بنحو 
30% العام املاضي، في حني تراجعت مبيعات 
ما  بحسب   ،%33 بنحو  االستثماري  القطاع 

تــنــطــلــق، الـــيـــوم اإلثـــنـــني، فـــي مــديــنــة مــراكــش 
 - املغربية، أعمال مؤتمر »االزدهــار للجميع 
العالم  فــي  الشامل  والنمو  الوظائف  تعزيز 
العربي«، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي 
وصــنــدوق  املغربية  الحكومة  مــع  بــالــشــراكــة 

النقد العربي.
ومن املقرر أن يشارك في أعمال املؤتمر الذي 
ومديري  املسؤولني  مــن  عــدد  يومني  يستمر 
النقدية العربية والدولية، فضال  املؤسسات 
ــبـــراء اقــتــصــاد وشـــبـــاب. كــمــا سيلقي  عـــن خـ
ــديـــن  ــد الـ ــعـ ــة املـــغـــربـــيـــة، سـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ

كــشــف تــقــريــر عــقــاري حــديــث صـــادر عــن بيت 
الكويتي  القانون  ويمنح  الكويتي.  التمويل 
ملن يحمل جنسية بلد عربي أن يكتسب ملكية 
التنظيمية  السكنية  املناطق  إحــدى  في  عقار 

إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق.

حركة تصحيح
يــرى الخبير الــعــقــاري واملــديــر الــعــام السابق 
لــشــركــة املــقــاصــة الــعــقــاريــة، طــــارق الــعــتــيــقــي، 
أن الـــعـــقـــار االســـتـــثـــمـــاري بــــات يــشــهــد حــركــة 
تصحيح حقيقية بعد تراجع القيم اإليجارية 
الذي  األمــر  االستثمارية،  املناطق  للعديد من 
ر سلبًا على مدخول هذه العقارات ومن ثم 

ّ
أث

أسعارها.
ويضيف خالل حديثه لـ »العربي الجديد« أن 

شريحة كبيرة من مالك العقارات االستثمارية 
مــديــنــون لــلــبــنــوك املــحــلــيــة، فــمــنــهــم املــقــتــرض 
ومنهم من أّســس محفظة عقارية تبعًا لذلك، 
األمــــر الــــذي وضـــع هـــذه الــشــريــحــة أمــــام حالة 
القلق والــخــوف بعد تراجع قيم أصولهم  من 
املــحــلــيــة بمطالبتهم  الــبــنــوك  الــعــقــاريــة وبـــدء 
ــار، مــــن خـــالل  ــ ــعـ ــ بــتــعــويــض الــــفــــارق فــــي األسـ
إدخــال أصــول عقارية جديدة كضمان أو من 
خالل الدفع النقدي لهامش الفارق الذي يزداد 

يومًا بعد آخر.
وتـــابـــع يــقــول إن بــعــض مـــالك الــعــقــار أصــبــح 
يــتــحــنّي الـــفـــرصـــة املــنــاســبــة ملــعــالــجــة وضــعــه 
الحالي والتخفيف من حجم القرض العقاري، 
ــارات مـــا زالــــت تــعــانــي من  ال ســيــمــا أن اإليــــجــ
املؤجرين  تحول  ظــل  فــي  االنخفاض  ضغوط 

ــنـــدوق، كــريــســتــني  الــعــثــمــانــي، ومـــديـــرة الـــصـ
ــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي،  ــنــ ــر صــ ــديــ الغـــــــــارد، ومــ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــحـــمـــيـــدي، كـــلـــمـــات االفـــتـــتـــاح 
لــلــمــؤتــمــر. وتــتــضــمــن أعـــمـــال املــؤتــمــر تــبــادل 
ــاركـــني حــول  ــارب والــــــــدروس بـــني املـــشـ ــتـــجـ الـ
كــيــفــيــة خــلــق مـــزيـــد مـــن الـــوظـــائـــف، وزيـــــادة 
وتشجيع  والشباب  للنساء  املتاحة  الفرص 

ريادة األعمال واالبتكار.
من جهته، قال مدير قسم الشرق األوسط في 
صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقال 
بــمــنــاســبــة املـــؤتـــمـــر، إن »تــصــاعــد الــتــوتــرات 

االجــتــمــاعــيــة واملـــظـــاهـــرات االحــتــجــاجــيــة في 
عدد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ــاف  ــوح أن االزدهــــــــــار واإلنــــصــ يــظــهــر بــــوضــ
وضــمــان مستقبل أفــضــل، أمـــور ال تـــزال غير 

محققة بعد لسكان املنطقة«.
وأضـــــــــاف أزعـــــــــور أن »اإلصـــــــالحـــــــات تــبــقــى 
جــوهــريــة ملــعــالــجــة املــشــاكــل األســاســيــة التي 
منذ  املنطقة  بــلــدان  مــن  العديد  منها  يعاني 
مدة، واملتمثلة في ضعف النمو االقتصادي 

وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة«.
في  الراغبة  الـــدول  على  الصندوق  ويشترط 
الحصول على قروض منه أن تلتزم ببرنامج 
لإصالح االقتصادي يتضمن بنودا تقشفية 
تـــؤثـــر عــلــى الــطــبــقــتــني الـــوســـطـــى والــفــقــيــرة، 
ففي تونس حصلت الحكومة في 2016 على 
قرض بقيمة 2.9 مليار دوالر موزع على أربع 
سنوات، ويتم صرف الدفعات تبعا ملراجعة 
نــصــف ســنــويــة لــنــتــائــج اإلصــــالحــــات الــتــي 
أدت إلـــى انــــدالع تــظــاهــرات فــي بــعــض املـــدن، 
الـــتـــي تطبقها  احــتــجــاجــا عــلــى الــســيــاســات 

الحكومة بالتوافق مع الصندوق.
كـــمـــا نــــفــــذت الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة بــرنــامــجــا 
قرض  على  للحصول  االقتصادي  لإصالح 
حيث  دوالر،  مليار   12 بقيمة  الصندوق  من 
أدى  مما  العملة،  تعويم سعر صــرف  قـــررت 
إلـــى تـــراجـــع ســعــرهــا، وقــلــصــت دعـــم أســعــار 
الــطــاقــة واملـــحـــروقـــات واملـــــواد االســتــهــالكــيــة. 
ذلـــك تضخما حــادا  الــبــالد نتيجة  وشــهــدت 
بــلــغ أوجــــه فـــي تــمــوز/يــولــيــو املـــاضـــي، حني 
منذ  املــصــريــون،  ويشكو   ،%35 نسبة  سجل 
ذلك الحني، من ارتفاع األسعار الذي كانت له 
تداعيات وخيمة على األسر الفقيرة والطبقة 

املتوسطة.
)العربي الجديد(

القسائم  أن  اعتبار  على  االستثماري،  العقار 
ألمــالك  تابعة  والـــري  الشويخ  فــي  الصناعية 
إال  انتفاع،  تعتبر عقود  وأن عقودها  الدولة، 
 مناسبًا فــي الــوقــت الــراهــن، 

ً
أنها تبقى بــديــال

ــقـــود اإليـــــجـــــارات فــيــهــا عــقــود  ال ســيــمــا أن عـ
كل  ولــيــس  السنوية  لــلــزيــادة  قابلة  استثمار 
خــمــس ســـنـــوات )كـــمـــا هـــو الــــحــــال( بــالــنــســبــة 

ــقـــار االســــتــــثــــمــــاري. ويــــــرى أن الــحــل  ــى الـــعـ ــ إلـ
املــنــاســب أمـــام مـــالك الــعــقــار االســتــثــمــاري في 
الــوقــت الــراهــن يكمن فــي الــتــأقــلــم مــع الــوضــع 
الحالي، والعمل على تخفيض اإليجارات بما 
يتماشى مع وضع السوق، وذلك بداًل من ترك 
الدخل  أن  الشقق االســتــثــمــاريــة شــاغــرة، ذلــك 
الـــذي سيحصل عليه مــالــك الــعــقــار هــو الــذي 
سيساعده على تخفيض حجم قرضه وسداد 

مستحقاته لدى البنوك.
وفي املقابل رفض العتيقي ما يقوم به بعض 
مــن مـــالك الــعــقــارات الــذيــن لــجــأوا إلـــى تأجير 
مثل  أن  خاصة  للعزاب،  االستثمارية  الشقق 
ــراء مــن شــأنــه أن يــؤثــر على تركيبة  هــذا اإلجــ
العقارات االستثمارية التي تقطنها العائالت، 
أن تكون هناك ضوابط  مشددًا على ضــرورة 

صارمة من قبل بلدية الكويت وبقية الجهات 
الحكومية للتصدي ملثل هذه الظاهرة، خاصة 
ــعــــزاب في  أن هـــنـــاك قـــوانـــني تــمــنــع تــأجــيــر الــ

العديد من مناطق السكن االستثماري.

التقييم العقاري 
إدارة شركة  رئــيــس مجلس  يـــرى  مــن جــهــتــه، 
نيشان القابضة شريف جاسم بن عيسى أن 
انخفاض اإليجارات بات أمرًا ملموسًا وواقعًا 
في  الرئيسي  السبب  أرجــع  لكنه  منه،  مفر  ال 
ذلـــك إلـــى جــهــات التقييم املــســؤولــة بــالــدولــة، 
ليس  الكويت  فــي  الــعــقــاري  التقييم  أن  مبينًا 

عاداًل أو منصفًا.
»العربي  لـــ  حديثه  خــالل  عيسى،  بــن  ويشير 
ــبـــح بــمــثــابــة  ــــى أن الــتــقــيــيــم أصـ الــــجــــديــــد«، إلـ

ــبـــة الــعــقــار  ــتـــي تـــوضـــع عـــلـــى رقـ ــكـــني« الـ ــسـ »الـ
املركزي  الكويت  بنك  أن  االستثماري، خاصة 
التقييم بجهتني فقط هما »بنك  حدد جهات 
الكويتي«،  التمويل  و»بيت  الــدولــي«  الكويت 

وكالهما تجار عقار.
ونفى بن عيسى أن يكون االنخفاض الحالي 
في اإليجارات قد أثر سلبًا على مالك العقار، 
مـــؤكـــدًا أنـــه حــتــى وإن انــخــفــض دخـــل الــعــقــار 
االستثماري فإنه ما زال في الحدود املقبولة 
املـــالك، كما نفى في  التي ال تؤثر على وضــع 
الــــوقــــت نــفــســه أن تـــكـــون هـــنـــاك ضـــغـــوط مــن 
الــبــنــوك املــحــلــيــة عــلــى املــســتــثــمــريــن، حــتــى إن 
زالــت شهيتها مفتوحة  مــا  البنوك  مــن  كثيرًا 
إلقـــــراض املــســتــثــمــريــن طــاملــا وجــــدت الــفــرص 

االستثمارية املناسبة واملدروسة.

انخفاض 
إيجارات الكويت

انطالق مؤتمر صندوق النقد في المغرب

أسعار العقارات االستثمارية تراجعت خالل العامين الماضيين )صيفا كاراكان/األناضول(

)Getty( السعودية األولى عالميًا في إصدارات الدين)Getty( الغارد ستشارك في أعمال المؤتمر

)Getty( العقود المصرفية استحوذت على الجانب األكبر من التفاهمات

تراجعت مبيعات 
القطاع السكني %30 

العام الماضي

إلــــى عـــقـــارات أقــــل ســـعـــرًا وأكـــثـــر تــمــيــزًا، الفــتــًا 
إلـــــى أن عــــــددًا ال بـــــأس بــــه مــــن املــســتــثــمــريــن 
ــن الــخــطــوات  ــوا بــالــفــعــل بـــاتـــخـــاذ عــــدد مـ ــامـ قـ
املــاديــة، ســواء من  التي تنقذهم من الخسائر 
خــالل بيع عــقــاراتــهــم االســتــثــمــاريــة والتحول 
أو  والـــري،  الشويخ  الصناعي في  العقار  إلــى 
إلــى عيادات  العقارات  من خــالل تحويل هــذه 

طبية، أو حتى بيعها كشقق للتمليك.
الكويتي مؤخرًا تقليص  البنك املركزي  وقــّرر 
ــدى الـــقـــطـــاع  ــ ــ ــة لـ ــ ــــونـ ــــرهـ أعــــــــــداد الـــــعـــــقـــــارات املـ
املــصــرفــي، مــا أّدى إلـــى ارتــفــاع املــعــروض من 
العقارات في السوق العقاري وهو ما سيؤدي 

أيضًا إلى انخفاض اإليجارات. 
ويوضح العتيقي أن خيار التحول إلى قطاع 
العقار الصناعي، وإن كان ال يقل خطورة عن 

زيادة المعروض وقلة الطلب تهبطان 
باألسعار 20% في 2018

ــران،  ــ ــ إيـ لـــرئـــيـــس  األول  الـــنـــائـــب  أعــــلــــن 
اســـحـــاق جــهــانــغــيــري، أنــــه تـــم تــوقــيــع 
تــفــاهــمــات بــقــيــمــة تــزيــد عـــن 40 مليار 
لـــالتـــفـــاق  بــــــــالده  تـــوقـــيـــع  مـــنـــذ  دوالر 
الـــنـــووي مــع 6 مــن الــــدول الــكــبــرى عــام 
2015. وقال جهانغيري، في تصريحات 
نقلتها وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
»إرنا« أمس األحد، أن العقود املصرفية 
ــر من  ــبـ اســـتـــحـــوذت عــلــى الـــجـــانـــب األكـ

التفاهمات بقيمة 30 مليار دوالر.
ودعـــا املـــســـؤول اإليـــرانـــي إلـــى ضـــرورة 
األجنبية  االستثمارات  من  االستفادة 
الشعب  تــنــمــويــة تفيد  فــي مــشــروعــات 
ــرانـــي، مــؤكــدا أن الــحــكــومــة تسعى  اإليـ
ــاق  ــفـ ــفــــادة مــــن االتـ ــتــ ــــى تــعــظــيــم االســ إلـ
ــيــــق األهـــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة  ــقــ فـــــــي تــــحــ
ــى أن بـــالده  ــة، مــشــيــرًا إلــ ــاديـ ــتـــصـ واالقـ

ــعـــض املــــشــــاكــــل عــلــى  تــــواجــــه الــــيــــوم بـ
الصعيد االقتصادي.

وقال جهانغيري إن بالده في ظل حكم 
الرئيس الحالي حسن روحاني نجحت 
في إنشاء شركات تقدم خدماتها على 
املــســتــوى الـــدولـــي، مــؤكــدا قــــدرة إيـــران 
ــز لــتــطــويــر  ــــى مـــركـ عـــلـــى أن تـــتـــحـــول إلـ

وتنمية املنطقة عمومًا.
لتأزيم  يسعى  البعض  أن  إلــى  وأشـــار 
األجواء داخل املجتمع في وقت تسعى 
أجنبية  استثمارات  لجذب  البالد  فيه 

بقيمة 100 مليار دوالر.
واندلعت تظاهرت حاشدة ضد النظام 
اإليراني في بداية الشهر الجاري، ألقت 
بالالئمة في الضائقة املعيشية وغالء 

األسعار والفقر على الحكومة.
)العربي الجديد(

ع »بنك أوف أميركا ميريل لينش« 
ّ
توق

أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات 
أدوات الـــديـــن الــســيــاديــة عــاملــيــًا خــالل 
الــبــنــك  لــتــقــريــر أصـــــدره  2018، ووفـــقـــًا 
ــد فـــإن أكــبــر اإلصـــــدارات في  أمـــس األحـ
2018 ســتــكــون مــن جــانــب الــســعــوديــة 
واألرجــنــتــني  مــلــيــار دوالر   20 بــقــيــمــة 
وإندونيسيا  دوالر،  مليار   13 بنحو 

بنحو 13 مليار دوالر.
وأشــــــــــــــــــار الـــــــبـــــــنـــــــك، وفــــــــقــــــــًا لـــــوكـــــالـــــة 
»األنـــاضـــول«، إلــى أن إصــــدارات الدين 
الـــســـيـــاديـــة ســتــبــلــغ نــحــو 178 مــلــيــار 
منطقة  2018، وستستحوذ  في  دوالر 
الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا على 
72 مليار دوالر من اإلصــدارات، بينما 
وقطر  وعــمــان  السعودية  ستستحوذ 
كانت  دوالر.  مليار   44 على  والكويت 

السعودية قد طلبت من البنوك تقديم 
مقترحات إلعــادة تمويل قــرض دولي 
دوالر،  مــلــيــارات  عــشــرة  بقيمة  مجمع 
ومــســاعــدة الــدولــة فــي جمع تمويالت 
ــة  ــالــ ــبــــل أخـــــــــــرى، بـــحـــســـب وكــ ــر ســ ــبــ عــ

»رويترز«.
وطــلــبــت الــحــكــومــة أيـــضـــًا اقـــتـــراحـــات 
أخـــــرى تــتــعــلــق بــمــزيــد مـــن إصــــــدارات 
ــواق الـــديـــن، وتــمــويــل  ــ الــــــدوالر فـــي أســ
مدعوم بوكاالت ائتمان الصادرات في 

ا ملا ذكره املكتب.
ً
دول أخرى، وفق

وتوقع البنك، وفقًا لوكالة »األناضول«، 
وصول إجمالي إصدارات أدوات الدين 
عامليًا  الشركات  وإصـــدارات  السيادية 
إلــى 578 مليار دوالر في 2018، منها 

400 مليار دوالر للشركات.
)العربي الجديد(

تفاهمات إيران تتجاوز
40 مليار دوالر

السعودية تصدر سندات 
بـ20 مليار دوالر في 2018

عقارات

في  يقطنها  التي  الكويت،  في  االستثمارية  العقارات  إيجارات  تتجه 
وفقًا   ،2018 عام  خالل  االنخفاض  من  مزيد  إلى  المقيمون،  الغالب 

لتقارير وخبراء متخصصين في قطاع العقارات واالستثمار الكويتي

موعد  آخر  أن  الكويت  في  السكنية  للرعاية  العامة  المؤسسة  أعلنت 
الحكومية بمشروع جنوب  القسائم  التخصيص على  الستقبال طلبات 
ــارك ســيــكــون يــوم  ــمــب ــداهلل ال ــب ع
المقبل.  فبراير/شباط   15 الخميس 
المؤسسة أحمد  نائب مدير  وقال 
المشروع  إن  األحد  أمس  الهداب 
قسيمة   3260 عــلــى  ــحــتــوي  ي
حكومية بمساحة 400 متر مربع، 
ألصحاب  الــمــشــروع  أن  مضيفا 
لدى  المسجلة  السكنية  الطلبات 
يونيو/  30 تاريخ  حتى  المؤسسة 

حزيران 2000 وما قبل.

تخصيص قسائم حكومية للمواطنين

رؤية

أحمد قاسم حسين

وعدد  الثمينة،  واملعادن  الطاقة  من  كبيرًا  مخزونًا  ليبيا  تمتلك 
سكان قليل يجعلها واحدة من الدول الغنية في منطقة شمال 
املال الضخمة من عائدات  أفريقيا، فقد ساهمت تدفقات رأس 
النفط بشكل أساسي في بناء الدولة الليبية منذ االستقالل في 
العام 1951، بــدءا من عهد امللك إدريــس السنوسي، الــذي حكم 
ليبيا منذ االستقالل حتى عام 1969، وهي الفترة التي شملت 

طفرة النفط األولى.
ا في عهد العقيد معمر القذافي الذي وصل إلى السلطة 

ً
والحق

ــعــام 1969، حــيــث شــهــد عــهــده بــدايــة  بــانــقــالب عــســكــري فــي ال
الطفرة النفطية الثانية عام 1973. 

الــدولــة تغيرات  النفطية فــي  الــثــروة  امــتــالك  وغالًبا مــا تصاحب 
اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهي أمور شائعة لدى معظم 
البلدان املصدرة للنفط في املنطقة العربية، لكن في الحالة الليبية، 
قـــادت ســيــاســات الــقــذافــي الــقــائــمــة عــلــى تــأمــيــم مــصــادر الطاقة 
ومصادرة حصة شركة بريتش بتروليوم البريطانية في كانون 
أيلول/ سبتمبر 1973  األول/ ديسمبر عام 1971، وإعالنه في 
أن جميع شركات إنتاج النفط األجنبية العاملة في البالد ال بد 
من تأميمها ووضعها تحت تصرف الدولة، إلى سيطرته املطلقة 

على املورد األهم في الدولة، النفط.
كما ساهمت سياسة القذافي في محيطه اإلقليمي والدولي في 
تبديد عائدات الثروة النفطية الليبية، وإفقار املواطن الليبي وعدم 
استخدامها، أو استخدام جزء منها على أقل تقدير، في مجاالت 
االستقالل  من  نــوع  وتحقيق  واالقتصادية  السياسية  التنمية 

الذاتي.
ومع قيام ثورة 17 شباط/ فبراير2011 التي أنهت حكم القذافي 
الثروة  لت هذه 

َّ
اثنني وأربعني عاما، شك الذي استمر ألكثر من 

النفطية عنوانا أساسًيا للصراع بني القوى املتنافرة في البالد، 
لبسط  طــرف   

ّ
كــل ــا يسعى 

ً
هــدف النفطية  الحقول  أصبحت  فقد 

ــات الــقــوى الــداخــلــيــة  ــوازنـ ــوِذِه عــلــيــه، ألهــمــيــتــهــا فــي تغيير تـ ــفـ نـ
السياسية واالقتصادية وقدرتها على تمويل نفسها، وخضعت 
طــيــلــة ســـنـــوات لــكــتــائــب ومــلــيــشــيــات مــســلــحــة اســتــنــزفــت ثـــروة 
الحياة  على  سلًبا  وانعكست  كبيرة،  خسائر  وكلفتها  الــبــالد 
االقتصادية واملعيشية للمواطن الليبي في ظل فشل الحكومات 

املتعاقبة منذ ثورة فبراير في إدارة البالد ومقدراتها الكبيرة. 

التوتر السياسي
شهد شرق البالد الغني بمنابع النفط حرًبا بني الكتائب والقوى 
عن سيطرة   ،2016 أيلول  سبتمبر/   12 في  أسفرت  املتنافرة، 
القوات املوالية للواء املتقاعد خليفة حفتر على ميناءي السدرة 
وراس النوف ثم ميناء الزويتينة بشرق البالد، لتحكم السيطرة 
قـــوات حــرس املنشآت  النفطي، وتــطــرد منه  الــهــالل  على كــامــل 

النفطية التي كان يقودها إبراهيم الجضران. 
استرداد  بنغازي  الدفاع عن  كتائب  الرغم من محاوالت  وعلى 
املنطقة ذات األهمية الجيوسياسية، إال أنها لم تستطع أن تغير 

الواقع الجديد.
للنفط،  الليبية  املؤسسة  حاولت  والتقني،  الفني  املستوى  على 
إعــادة تشغيل  الله، بشكل جــاد،  يرأسها مصطفى صنع  التي 
الرغم  النفط وفتحه أمام استثمارات أجنبية جديدة على  قطاع 
ــتــوتــرات مــع حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فــي طــرابــلــس، التي  مــن ال
تجاهلت مطالب صنع الله بزيادة امليزانية املخصصة ملؤسسة 

النفط إلجراء عمليات الصيانة.
فقد أجـــرت املــؤســســة مــحــادثــات مــع شــركــات صينية وكــوريــة 
انعدم  من  الرغم  على  الطاقة  قطاع  لتأهيل  وإيطالية  وفرنسية 
األمن واالستقرار في البالد التي تعتبر بيئة طاردة لالستثمار 
األجــنــبــي، إال أنــهــا حققت نــجــاحــات مــثــيــرة لــإعــجــاب فــي هــذا 
الصدد، حيث بلغت إيرادات النفط في ليبيا 14 مليار دوالر في 

عام 2017.
الرغم  النفط مليون برميل يومًيا على  وتجاوز إنتاج ليبيا من 
مـــن حـــالـــة عــــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي والـــفـــوضـــى، وســلــســلــة 
االضطرابات التي طاولت منابع النفط فيها، مقارنة مع اإلنتاج 
فــي الــفــتــرة مــا بــني 2014 و2016 الـــذي بــلــغ أقـــل مــن 500 ألــف 
للنفط  الليبيية  باملؤسسة  العاملني  بلغ عدد  برميل يومًيا، كما 

عام 2017 65 ألف موظف مقارنة بـ39 ألفا عام 2011. 
يوم  الليبية،  للنفط  الوطنية  املؤسسة  أعلنت  تطور جديد،  وفي 
األحد املوافق 21 كانون الثاني/ يناير 2018، إعادة فتح حقول 
السارة النفطية في شرق البالد، حيث توقف إنتاج ما يزيد على 
50 ألف برميل يومًيا من الخام جراء إغالق الحقول منذ تشرين 
الثاني/ نوفمبر املاضي، وبلغ حجم الخسائر الناتجة عن إغالق 
الحقول 281 مليون دوالر، بسبب فقدان 4.4 ماليني برميل من 

اإلنتاج عام 2017.
ــادة فتح  ــة اجــخــرة« قـــررت إعــ وقــالــت املــؤســســة إن بــلــديــة »واحــ
الــحــقــول تــحــت ضــغــوط مــن املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط ومكتب 
الــنــائــب الــعــام. وتــقــع الــحــقــول فــي منطقة امــتــيــاز تخص شركة 
للنفط  الوطنية  املؤسسة  حّملتها  التي  األملــانــيــة،  »فنترسهال« 
املسؤولية عن اإلغالق الذي وصفته بأنه غير مصرح به، مشيرة 

إلى أنه كلف ليبيا الكثير.

المصالحة الوطنية
بإنتاجه  الــدولــة  واســتــمــرار  ليبيا  فــي  النفط  تعافي صناعة  إن 
وتــصــديــر الـــخـــام مــنــه رغــــم حــالــة عــــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
واالقــتــصــادي أمــر إيجابي قــد يجد صــداه فــي املــوازنــة الليبية، 
وتحسن حالة املواطن الليبي الذي يعاني من ظروف اقتصادية 
كبيرة  احــتــيــاطــات  تمتلك  دولـــة  فــي  الصعوبة  بالغة  ومعيشية 
مـــن الـــطـــاقـــة، وهــــو مـــا يــضــع كــافــة الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي املــشــهــد 
السياسي الليبي، وخاصة تلك املسيطرة على منابع النفط، أمام 
مسؤولياتها في تحقيق املصالحة الوطنية ودعم جهود املبعوث 
األممي غسان سالمة في مهمته، ال سيما أن عجلة االقتصاد 
تحتاج لألمن القائم على املصالحة الوطنية بني مكّونات املجتمع 
الــقــوى حتى  الــلــيــبــي، وهـــي مهمة تــحــتــاج لتضافر جــهــود تــلــك 
الدولة بشكل يضمن حسن  إعــادة هيكلة مؤسسات  تستطيع 
العصب االقتصادي األساسي في حياة  النفطية،  املــوارد  إدارة 
املــواطــن الليبي، وكــل مـــوارد الــبــالد، وارتــبــاط ذلــك بعدالة توزيع 

الدخل القومي.

مستقبل الطاقة في 
ليبيا القلقة
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محمود العلي

غــيــب املــــــوت، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
املــاضــي، املــثــقــف الــفــرنــســي الـــبـــارز، سيرج 
الذين عايشوا  املناضلني  وكــان من  ثيون، 
إلى  الفلسطيني بود ومحبة، قدم  الشعب 
القرن املاضي،  لبنان في نهاية سبعينات 
وزار مــخــيــم الــقــاســمــيــة، وبــــات لــيــلــة هناك 
لشعوره اإلنساني اتجاه الفلسطينيني في 
مخيمات الشتات. وكان صديقا مقربا من 
كريستيان  اللبناني،  السينمائي  املــخــرج 
غــــازي الــــذي أطــلــق عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون لقب 
»فدائي السينما«، لتعلقه الشديد بالقضية 
ــا جــــزءًا  ــهـ ــتــــي خـــصـــص لـ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
»ملاذا  »الفدائيون«،  منها  أفالمه  من  مهما 
املقاومة«، »الحياة في املخيمات«، »الوجه 
اآلخر لالجئني«. ومن أبرز إنتاجات سيرج 
ــاءات الــصــهــيــونــيــة عن  ــ ثــيــون، تــنــاولــه ادعــ
اســتــخــدام الــنــازيــني غـــرف الـــغـــاز لتصفية 
ــا ضــمــن مــا أطــلــق عليه  ــ الــيــهــود فــي أوروبـ
»الــهــولــوكــوســت«. حــيــث عــمــل عــلــى كشف 
املستخدمة  الغاز،  غــرف  استخدام  أكذوبة 
في سياق التعريف بماهية الهولوكوست، 
وكيف تطورت فكرة املحرقة، لتصبح كأنها 
مـــن املـــقـــدســـات الـــتـــي ال يــنــبــغــي املــــس بها 
الصعيد  بل وعلى  الــدولــي،  املستوى  على 
الـــعـــربـــي أحـــيـــانـــا. والـــهـــولـــوكـــوســـت كــلــمــة 
الحرق  تعني  اليونانية،  اللغة  من  مشتقة 

محمد أحمد بنّيس

لــيــس اعـــتـــقـــال الــســلــطــات املـــصـــريـــة رئــيــس 
أركان حرب القوات املسلحة السابق، سامي 
عــنــان، مــجــرد شـــأن مــصــري داخــلــي، أفـــرزه 
الـــصـــراع عــلــى كــرســي الــرئــاســة فـــي مــصــر، 
ــر عــلــى االنــتــكــاســِة  بــقــدر مــا هــو مــؤشــر آخـ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي ُمـــنـــي بــهــا الـــربـــيـــع الــعــربــي، 
استعادة  في  املضادة  الثورة  قوى  ونجاٍح 
السلطة  عــلــى  قبضتها  وإحـــكـــام  املـــبـــادرة، 
من جديد. كان أبرز تحٍد واجهته الثورات 
وتفكيك  االســتــبــداد،  على  القضاء  العربية 
فــي أفـــق الــتــحــول نــحــو الــديــمــقــراطــيــة بأقل 
أنــه تم  الــرغــم مــن  الخسائر املمكنة. وعــلــى 
إجــهــاض معظم هـــذه الـــثـــورات، وااللــتــفــاف 
الفوضى  بإشاعة  السلمية  مساراتها  على 
والحروب املدمرة وتفكيك النسيج األهلي، 
ــاء قد  ــيـ ــأن أشـ إال أنـــهـــا أعـــطـــت االنـــطـــبـــاع بــ
تغيرت، أبرزها سقوط ُجــدار الخوف الذي 
دون  وَيحول  العربية،  األنظمة  ُيسيج  كــان 
، إن 

ُ
ــة ــعـــوبـ ــا، وصـ انـــتـــفـــاض الــــشــــارع ضـــدهـ

االستبداد  إنــتــاج  إعـــادة  استحالة،  نقل  لــم 
تجعل  الــتــي  التقليدية  بصيغته  الــعــربــي، 

الحاكم في مرتبة اإلله أو يكاد.
لــكــن يــبــدو أن هــــذا االنـــطـــبـــاع يــتــبــدد اآلن، 
ونــحــن نـــرى كــيــف تــتــم، فــي مــصــر، صناعة 
صنم آخر، ُيضاف إلى قائمة األصنام التي 
الحديثة  العربية  السياسية  املخيلة  غــذت 
كنا  ــّرهــاتــهــا. 

ُ
وت بممارساتها  واملــعــاصــرة 

ــلــــى الـــرغـــم  نــعــتــقــد أن هـــــذه الــــــثــــــورات، وعــ
ــراح وصـــفـــة تــحــول  ــتــ مـــن إخــفــاقــهــا فـــي اجــ
ديمقراطي بالقطع مع االستبداد والفساد 
والظلم، إال أنها على األقل، وبحكم الثقافة 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة الــتــي واكـــبـــت لحظة 
اندالعها، لن تسمح بظهور أصنام أخرى، 
ــي الـــجـــســـد املــنــهــك  ــدة فــ ــديــ تـــضـــخ دمــــــاء جــ

للسلطوية العربية.
ــلـــى امـــــتـــــداد الــــعــــقــــود املـــنـــصـــرمـــة، شــّكــل  عـ
مركزيا  إلــى صنم هاجسا  الحاكم  تحويل 
لدى النخب التي تعاقبت على السلطة في 
الــوطــن الــعــربــي. ولـــم يــكــن ذلـــك أمــــرا هينا، 
كــان يتم  ›‹مــثــالــيــة‹‹ للحاكم  فبناء صـــورة 
دائــمــا، مــن خــالل تــدخــل ممنهج ومـــدروس 
ــفـــن،  لـــحـــقـــول كـــثـــيـــرة، أبــــرزهــــا اإلعــــــــالم، والـ

وسام الدين العكلة

 )2018/1/30  –  29( ــدا  وغــ الــيــوم  ينعقد 
مـــؤتـــمـــر مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي عـــلـــى الــبــحــر 
ــهـــدف منه  ــود، تـــقـــول مــوســكــو إن الـ ــ ــ األسـ
الــســوريــة، من  القضية  فــي حــل  املساهمة 
خالل حوار بني »الشعوب السورية« كما 
لــوضــع دســتــور جديد  ــــروس،  الـ يسميها 
للبالد، ووقف العمليات العسكرية، والبدء 
بالعملية السياسية التي تتوقع موسكو 
منها إنــهــاء املــأســاة الــســوريــة، ولكن على 
النظام  على  باإلبقاء  الخاصة،  طريقتها 
االستبدادي في دمشق، وعدم التطّرق أو 
الــنــظــام، إلبقاء  هــذا  رأس  مناقشة مصير 
بشار األســد في السلطة حتى عام 2035، 
بحسب مــســودة الــدســتــور الــتــي سبق أن 
أســتــانــة، وذلـــك بعد  فــي  قدمتها موسكو 
 
ً
أن جـــعـــل الـــــــروس وجـــــــوده فــيــهــا مــســألــة
محسومة، ليس باستطاعة أحد تحّديها.

وتــــرى مــوســكــو أن اســتــمــرار املــفــاوضــات 
والــحــل الــســيــاســي عــلــى أســــاس مرجعية 
مــؤتــمــر جــنــيــف لـــن يـــؤمـــن أهــــــداف إيــــران 
السلطة.  وروسيا بإبقاء بشار األســد في 
وعــلــيــه، يــجــب الــعــمــل عــلــى إيــجــاد صيغة 
جديدة للحل السياسي في سورية. لذلك 
يأتي اإلصرار الروسي على انعقاد مؤتمر 
ســوتــشــي، وتــقــف وراء هـــذا اإلصــــرار عــدة 
أهــــداف، منها تــوهــم بــوتــني بــقــدرتــه على 
االنفراد في فرض حل للقضية السورية، 
إيــجــاد مرجعية جــديــدة للحل  ومــحــاولــة 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة مـــن خــــالل نسف 
التشويش  أو  مــفــاوضــات جــنــيــف،  مــســار 
عليها على األقــل، لتمييع قــرارات مجلس 
ــــرى الــتــي  ــرارات األمــمــيــة األخـ ــقــ ــــن، والــ األمـ
تشكل املرجعية األممية للحل في سورية، 
وبــالــتــالــي االلــتــفــاف عــلــى الـــقـــرارات التي 
تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، ال 
يكون النظام مشاركا فيها، وفي مقدمتها 
بيان جنيف لعام 2012 والقرار 2118 لعام 

2113 والقرار 2254 لعام 2015.  
ومــــن األهــــــداف الــتــي تــســعــى روســـيـــا إلــى 
نفسها  إظهار  املؤتمر  وراء  من  تحقيقها 
حــريــصــة عــلــى الــتــوصــل إلــــى الـــســـالم في 
ســـــوريـــــة، وتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا فــــي املــلــف 
الــســيــاســي، مــســتــغــلــة الـــتـــراجـــع الـــواضـــح 
لدور الواليات املتحدة واألطــراف الدولية 
ــرى فـــي هـــذا املـــلـــف. كما  ــ واإلقــلــيــمــيــة األخـ
»صانع  دور  لعبها  عبر  موسكو  تسعى 
ــــالم« إلــــــى تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الــــصــــورة  ــســ ــ الــ
الدموية التي تظهر بها أمام العالم جّراء 
الــتــي ترتكبها  الــواســعــة  الــقــتــل  عــمــلــيــات 
طــائــراتــهــا فــي ســـوريـــة، بــدعــوى مــحــاربــة 

اإلرهاب.
تصب جميع األهداف التي تسعى روسيا 
إلــى تحقيقها من هــذا املؤتمر في صالح 
بـــدءًا من  ــد،  نــظــام األسـ موسكو وحليفها 
أجندة املؤتمر، وقائمة املدعوين لحضوره 
إلـــى نــحــو 1500 شخصية،  الــتــي وصــلــت 
تــريــد روسيا  الــتــي  السياسية  والــرســائــل 
فمعظم  املؤتمر.  هــذا  برعايتها  إيصالها 
للمؤتمر  املــدعــوة  والشخصيات  الجهات 
ــابـــرات  ــا وأجــــهــــزة املـــخـ ــيـ مــرتــبــطــة بـــروسـ
التابعة للنظام، بغرض تمييع املعارضة 
التوصل  في  الحقيقية، وإضعاف دورهــا 
الشعب  مــع تضحيات  يتناسب  حــل  إلــى 

السوري.
وعلى الرغم من التهديدات التي وجهتها 
إذا  فيما  السورية  املعارضة  إلــى  موسكو 
رفـــضـــت الـــحـــضـــور، أو وضـــعـــت شـــروطـــا 
ــي املـــؤتـــمـــر بــأنــهــا  مــســبــقــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
الــســيــاســيــة، فقد  العملية  ــارج  ســتــكــون خـ
قّررت الهيئة العليا للمفاوضات، بأغلبية 
املؤتمر لعدة  إلى  الذهاب  أعضائها، عدم 

سامر خير أحمد

ــبـــاحـــث الـــصـــيـــنـــي، لـــيـــو شــــني لـــو،  ــرى الـ ــ يـ
أستاذ العالقات الدولية في جامعة بكني 
للدراسات األجنبية، أن لدى الدول الكبرى 
مصالح مهمة في العالم العربي، ترتبط 
والتنمية  الطاقة  وأمن  السياسي  بالدور 
االقتصادية الخاصة بها. وحيث أن القوة 
فيه  تتنافس  مجااًل  اليوم  باتت  الناعمة 
الــدول الكبرى، فــإن الــدول العربية تحتل 
ملواجهة  لــلــصــني،  بالنسبة  مهمة  مــكــانــة 
املنافسة الدولية والتحديات الكبيرة في 

مسيرة تنميتها. 
ويعتقد ليو، في كتابه غير املنشور بعد، 
وغـــيـــر املـــســـبـــوق فـــي مـــوضـــوعـــه، واســمــه 
»دبلوماسية القوة الناعمة.. مفتاح لفهم 
العالقة الصينية العربية«، أن الصني قد 
 للدول العربية لتغيير الوضع 

ً
تكون أمال

غــيــر الــــعــــادل بــالــنــســبــة لــهــا فـــي مـــوازيـــن 
القوى في املنظمات الدولية، ألن الصني، 
بــصــفــتــهــا قـــــوة صــــاعــــدة ودولــــــــة كــبــيــرة 
مـــســـؤولـــة، مــســتــعــدة لــتــقــديــم املـــســـاعـــدة 
والــدعــم لــلــعــرب، انــطــالقــا مــن أن مشاركة 
الــصــني فــي املــنــظــمــات الــدولــيــة، ودورهــــا 
لها،  الناعمة  القوة  تزيد  فيها،  اإليجابي 
وتـــؤثـــر إيــجــابــيــا عــلــى جــاذبــيــتــهــا تــجــاه 
الدول األخرى، وخصوصا الدول النامية، 

كالدول العربية. 
ويـــضـــيـــف الـــكـــاتـــب الـــصـــيـــنـــي، فــــي بــحــثــه 
النابه، أن مزايا سياسة الصني الخارجية 
تـــجـــاه الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، قـــبـــل تــطــبــيــقــهــا 
سياسة اإلصـــالح واالنــفــتــاح اعــتــبــارًا من 
تقديم  فـــي  تــنــحــصــر  كــانــت  الـــعـــام 1978، 
الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
قضاياها الدولية كالقضية الفلسطينية، 
وتــقــديــم بــعــض املـــســـاعـــدات االقــتــصــاديــة 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ظــــــــروف الـــصـــني  لــــهــــا، عــ
الصعبة وقــدرتــهــا املــالــيــة املـــحـــدودة، في 
ذلــك الــوقــت. ومــن ذلــك أن الــصــني تبرعت 
بــمــا قيمته 20  الــعــام 1956،  خـــالل حـــرب 
مــلــيــون فــرنــك ســويــســري ملــصــر مــســاعــدة 
مــالــيــة؛ ثـــم قــدمــت خـــالل حـــرب 1967، ما 
مقداره 150 ألف طن من القمح ملصر و10 
ماليني دوالر؛ أما خالل حرب العام 1973، 
فــقــدمــت الــصــني 100 ألـــف طــن مــن القمح 
مــن  كـــبـــيـــرًا  وحـــجـــمـــا  دوالر  مـــاليـــني  و10 
األســلــحــة. أمــا بعد الــعــام 1978 وانــطــالق 
نهضة الصني الحديثة، فقد أضيفت إلى 
ــنـــوع مـــن الـــعـــالقـــات صــــالت تمس  ــك الـ ذلــ
تــعــمــيــق الــتــعــاون فـــي مـــجـــاالت الــتــنــمــيــة، 
ــــي مـــخـــتـــلـــف تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة  فـ

الــكــامــل لــلــقــرابــني املــقــدمــة لــخــالــق الـــكـــون. 
لوصف  كــانــت  فيها  استعملت  مـــرة  وأول 
طريقة معاملة الزعيم األملاني النازي هتلر 
اليهود في 1942. واعتبرت غرف الغاز أهم 
جــانــب فــي أســطــورة املــحــرقــة، ألنــهــا املكان 
الذي يفترض أن اليهود أبيدوا فيها، فإذا 
جــرى إثــبــات عــدم وجـــود غــرف غــاز )وهــذا 
هــو مــا فعله املــؤرخــون املــراجــعــون بالعلم 
والحجة( تنهار أسطورة املحرقة بكاملها. 
الهولوكوست  تعبير  اســتــخــدام  حــصــريــة 
لـــوصـــف مـــا تـــعـــرض لـــه الـــيـــهـــود فــقــط في 
ــتــــخــــدام  ــيــــة، واســ ــثــــانــ ــــرب الـــعـــاملـــيـــة الــ ــحـ ــ الـ
ــه عـــلـــى يــد  االضــــطــــهــــاد الــــــذي تــــعــــّرضــــوا لــ
الــــنــــازيــــني األملـــــــــان لـــتـــبـــريـــر دعــــــم الـــحـــركـــة 
لليهود  آمــن  مــالذ  إيجاد  في  الصهيونية، 
وإقامة  الفلسطيني،  الشعب  حساب  على 
كـــيـــان لــلــيــهــود عــلــى أرض فــســطــني بــدعــم 
غـــربـــي، إضـــافـــة إلـــى تــجــاهــل املـــآســـي الــتــي 
ــــدي  ــلـــى أيـ ــئــــات أخـــــــرى عـ ــا فــ ــهـ ــعـــرضـــت لـ تـ
النازيني األملــان، فتحت املجال لسجاٍل في 
سمي  بما  متعلقة  مسائل  تــنــاول  الــغــرب، 
الــهــولــوكــوســت. وقـــد تـــم تــشــكــيــل أكــثــر من 
لجنة ملــراجــعــة الــهــولــوكــوســت، وقـــد عــرف 
هــــؤالء بــمــراجــعــي الـــتـــاريـــخ، فــيــمــا أطــلــقــت 
ــاكـــري  ــم نـ ــ عــلــيــهــم دوائــــــــر صـــهـــيـــونـــيـــة اســ
املــحــرقــة. ويــنــتــمــي املـــؤرخـــون والــبــاحــثــون 
في موضوع املحرقة إلى أطــراف سياسية 
مختلفة، من اليمني إلى اليسار، بل بينهم 

ــة، وبــــعــــدهــــم ســيــرج  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــلـــطـــات الـ الـــسـ
التاريخية  »الحقيقة  كتاب  صاحب  ثيون، 
ــرد من  ــذي طــ ــ والــحــقــيــقــة الــســيــاســيــة«، والــ
ولوحق  فرنسي  أبحاث  مركز  في  وظيفته 
ــد اعــتــمــد فـــي دراســــتــــه على  ــــالده. وقــ فـــي بــ
عــلــمــاء عــديــديــن فـــي الــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء، 
أكــــــدوا عــلــى عــــدم مــصــداقــيــة وجـــــود غــرفــة 
ــي مـــعـــســـكـــرات االعـــتـــقـــال  ــارق فــ ــحــ ــاز مــ ــغــ الــ
الــنــازيــة. وتــوصــل ثــيــون، فــي بحثه، إلــى أن 
لكنها  تاريخية،  ليست حقيقة  الغاز  غرف 
تــحــولــت إلــــى حــقــيــقــة ســيــاســيــة تــســتــخــدم 
ولتبرير  فلسطني،  نــحــو  الــيــهــود  لتهجير 

إقامة كيان صهيوني في فلسطني. وخلص 
ــعـــي الــــتــــاريــــخ مــن  ــراجـ ــة مـ ــهـ ــواجـ إلـــــى أن مـ
حجج  بتقديم  تــكــون  أن  ينبغي  السلطات 
املالحقات والضرب،  وبــراهــني، وليس عبر 
كما حصل مع فوريسون. وعلى الرغم من 
املالحقات التي استهدفت مراجعي التاريخ 
 ،1997/2/21 فــي  مــنــيــت،  فــقــد  العلمانيني، 
ــطـــورة غــــرف الـــغـــاز بــهــزيــمــة كــبــيــرة في  أسـ
صــحــيــفــة لــومــونــد الــفــرنــســيــة، إذ أعــلــن 34 
لهذه  التقنية  االستحالة  عاملا فرنسيا عن 

املسالخ الكيميائية.
املثقفني  قــول بعض  وبــالــتــالــي، ال ينجسم 
الفلسطينيني والعرب إن موضوع املحرقة 
باعتباره  العرب والفلسطينيني،  ال يخص 
مــوضــوعــا أوروبـــيـــا بــامــتــيــاز، مــع الــوقــائــع 
الــتــاريــخــيــة املــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام املــحــرقــة 
ــلــــة الســــتــــجــــالب املــــســــتــــوطــــنــــني إلــــى  ــيــ وســ
فلسطني، فقد كانت املؤسسات الصهيونية 
ــراكــــز  تــــضــــع الــــيــــهــــود املـــــوجـــــوديـــــن فـــــي مــ
تــجــمــيــع الـــالجـــئـــني بـــعـــد الــــحــــرب الــعــاملــيــة 
الــثــانــيــة، بـــغـــرض إقــنــاعــهــم بـــعـــدم الـــعـــودة 
إلى املناطق التي هجروا منها في أوروبا، 
في  االستيطان  اختيار  على  وتحريضهم 
فلسطني، فالقادة والسياسيون الصهاينة 
منتظمة ملخيمات  يقومون بجوالت  كانوا 
النازحني اليهود لنشر فكرة املالذ اآلمن في 
وطن حصري لليهود. واألنكى التسهيالت 
الـــتـــي قــدمــتــهــا املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــالجــئــني 

فــلــســطــني،  ــــى  إلـ لـــالنـــتـــقـــال  لــلــيــهــود   )IRO(
واالســتــيــطــان هــنــاك. وهــي الهيئة الــتــي تم 
الجمعية  من  بقرار   1946 عام  تأسيسسها 
العامة لألمم املتحدة، ففي عام 1947، تولت 
الــهــيــئــة مــهــمــة تـــوطـــني 132 ألــــف أوروبـــــي 
يـــهـــودي فـــي فــلــســطــني، مــنــحــوا امـــتـــيـــازات 
ــنــــني حــيــثــمــا  اإلقـــــامـــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــــواطــ
الفلسطينيون  منع  املقابل،  وفي  يشاؤون. 
الــذيــن نــزحــوا مــن قــراهــم، وبــقــوا فــي الجزء 
من  فلسطني املحتلة التي أعلن عليها قيام 
إســرائــيــل بعد حــرب 1948 مــن الــعــودة إلى 
تــحــول هــؤالء  وقـــد  مــنــازلــهــم وممتلكاتهم، 
إلــى مهجرين داخــل وطنهم.  وفــي الختام، 
من  ألكــثــر  تــعــّرضــوا  الــذيــن  الفلسطينيون 
مــحــرقــة عــلــى يــد الــصــهــايــنــة اإلســرائــيــلــيــني 
ــرد أن  ــتـــرك حـــقـــوقـــهـــم، ملـــجـ غـــيـــر مــعــنــيــني بـ
تــعــّرضــوا الدعـــاء  وقــاتــلــيــهــم،  مضطهديهم 
العاملية   الحرب  منذ  الغرب  من  االضطهاد 
ــة  ــرب الــــــذي تــعــمــل أهـــــم دولــ ــغــ ــة؛ الــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
فــيــه عــلــى دعـــم إســرائــيــل، وتــغــيــيــب حقوق 
الالجئني ومصادرة تاريخهم ومستقبلهم، 
الغاز  غــرف  هــم ضحايا  اليهود  أن  بحجة 
ومنهم  التاريخ،  في  مراجعون  يقول  التي 
أخيرا  الــراحــل  الفلسطيني،  للشعب  الوفي 
ــة اســتــخــدمــهــا  ســـيـــرج ثـــيـــون، إنـــهـــا أكــــذوبــ
فـــلـــســـطـــني،  أرض  الحــــــتــــــالل  ــة  ــنــ ــايــ ــهــ الــــصــ

وتحويل أكثر أبناء شعبها إلى الجئني.
)كاتب فلسطيني(

والدين، وغيرها. وبالطبع، كان إنجاز ذلك 
إزاحــة أي معارضة حقيقية، حزبا  يتطلب 
ــا كــانــت  ــو مـ ــة مـــنـــاوئـــة، وهــ ــامـ كـــانـــت أو زعـ
تــتــكــفــل بـــه أجـــهـــزة األمــــن واملـــخـــابـــرات، من 
خالل توظيف دقيق للحقول السالفة الذكر.
بات واضحا اآلن أن هناك تحوال مفصليا 
داخل بنية السلطة في مصر، فعبد الفتاح 
السيسي لم يعد مجرد عسكري قاد انقالبا 
ــــذه لـــإجـــهـــاز على 

ّ
ــف خــطــط لـــه الــجــيــش ونــ

املسار الديمقراطي الذي دشنته رئاسيات 
2012، إنه اآلن الرقم األقوى في صراع القوة 
العسكرية  املؤسسة  تعرفه  الـــذي  والــنــفــوذ 
أحد  وهــو  عنان،  فاعتقال سامي  املصرية. 
ــام فــي مــعــادلــة الــقــوة داخـــل هذه  أبـــرز األرقــ
ــثــــورة، يـــؤكـــد أن انــقــالب  املــؤســســة إّبـــــان الــ
»3 يــولــيــو« فــي 2013 لــم يــكــن فــقــط إلزاحـــة 
اإلخوان املسلمني، وإعادة السلطة إلى هذه 
كــان يندرج في سياق إحياء  املؤسسة، بل 
ــبــــارك بـــاآللـــيـــات نــفــســهــا،  ــام حــســنــي مــ ــظـ نـ
سواء بالتخلص من الخصوم السياسيني 
بإعادة  أو  التنافس،  حلبة  مــن  وإقصائهم 
بــنــاء الــتــحــالــف االجــتــمــاعــي الــــذي تــصــدع 

نتيجة ثورة 25 يناير.
ــيـــوم بـــالـــبـــارحـــة؛ فــفــي نــهــايــة  ــا أشـــبـــه الـ ومــ
الــثــمــانــيــنــيــات، وفـــي خــطــوة مــفــاجــئــة، أقــال 
مــبــارك وزيـــر الــدفــاع آنــــذاك، املــشــيــر محمد 
ــة، بــســبــب شعبيته  ــزالـ عــبــد الــحــلــيــم أبـــو غـ
النافذة  وعالقاته  الجيش،  داخــل  املتزايدة 
في واشنطن. أثار ذلك مخاوف كبيرة لدى 
مـــبـــارك ورجـــاالتـــه مـــن أن يــقــود أبـــو غــزالــة 
املتحدة.  الــواليــات  تدعمه  عسكريا  انقالبا 
ــارك آنــــــــذاك بـــصـــدد نـــســـخ خــيــوط  ــبــ كـــــان مــ
تحالفه االجتماعي مع قوى املال واألعمال، 
وقيادات الحزب الوطني واملخابرات، وهو 
نــظــامــه منذ  الـــذي سيطبع بنية  الــتــحــالــف 
بداية التسعينيات إلى سقوطه في فبراير/ 

شباط 2011. 
الـــشـــيء نــفــســه بــالــنــســبــة لــنــظــام الــســيــســي 
منافس  املغلقة ال تسمح ألي  فِبنيته  اآلن، 
الــرئــاســة، وبحكم  بــخــوض ســبــاق  حقيقي 
بسبب  واردة،  غير  عنان  إقــالــة  إمكانية  أن 
فــإن تلفيق  عــدم مزاولته أي مهام رسمية، 
تهم واهية له يبدو أقصر طريق للتخلص 
منه في نظاٍم بال شرعية.  ويكشف اعتقال 

ــذي يحيط  ــ أســــبــــاب، أهــمــهــا الـــغـــمـــوض الـ
واضحة   

ً
أجــنــدة امتالكه  وعــدم  باملؤتمر، 

بــقــاء مصير بشار  للحل، واإلصــــرار على 
األســــد خــــارج املـــحـــادثـــات الــتــي ســتــجــري 
داخــل أروقــة املؤتمر، إلى جانب اعتراض 
الهيئة على مكان انعقاد املؤتمر، ورعاية 
روسيا له، وقائمة املدعوين الذين وجهت 

إليهم روسيا دعوات للحضور.
وحتى تتواءم مخرجات مؤتمر سوتشي 
 
ً
مع ما تشتهيه، فقد صاغت موسكو وثيقة

ــه تـــنـــص عـــلـــى ضـــــــرورة تــشــكــيــل جــيــش  لــ
وطني يعمل بموجب الدستور، وأن تلتزم 
اإلنسان،  وحقوق  بالقانون  األمــن  أجهزة 
اإلدارات  لسلطات  عـــادل  تمثيل  وتــوفــيــر 
الـــذاتـــيـــة. ومــــن املــــقــــّرر، بــحــســب الــتــصــور 
ــمـــر ســوتــشــي  ــؤتـ الــــــروســــــي، أن يـــــــؤدي مـ
إلـــى تشكيل ثـــالث لــجــان: لــجــنــة رئــاســيــة 
لــلــمــؤتــمــر، ولــجــنــة خــاصــة بــاإلصــالحــات 
الدستورية، ولجنة لالنتخابات وتسجيل 
املقترعني. كما أن من املحتمل أن تجري في 
»حكومة  إقامة  مناقشة  سوتشي  مؤتمر 
وحدة وطنية«، تجمع النظام واملعارضة، 
وهـــو مطلب روســــي، دأبـــت مــوســكــو على 
ــا، بــحــيــث يــبــقــى األســـد  ــعــ جــعــلــه أمـــــرًا واقــ
مــع  الـــتـــطـــبـــيـــع  أي  الـــســـلـــطـــة،  رأس  عـــلـــى 
املمتلئة  السوداء  صفحاته  وطي  النظام، 
بـــالـــضـــحـــايـــا طــــــوال الــــســــنــــوات املـــاضـــيـــة، 
وإعـــــــادة إنـــتـــاج االســـتـــبـــداد فـــي ســـوريـــة، 
بمظاهر  مــؤســســاتــه  بــعــض  تطعيم  بــعــد 
احــتــرام حــقــوق اإلنــســان، واملحافظة على 
األصلية،  في صورته  االستبدادي  الجذر 
واإلبقاء على الذهنية االستبدادية إلدارة 
الجيش  وفــي مقدمتها  املــؤســســات،  هــذه 

واألمن.
فــــي املـــقـــابـــل، تــســعــى أطـــــــراف أخـــــــرى، فــي 
ــى مــنــع  ــ ــات املـــتـــحـــدة، إلـ ــ ــواليـ ــ مــقــدمــتــهــا الـ
مــوســكــو مــن اســتــثــمــار مــخــرجــات مؤتمر 
سوتشي، لتظهر أمام الرأي العام الدولي 
بمظهر املــنــتــصــر والـــالعـــب األســـاســـي في 
امللف السوري، وإشعارها بأن كل ما حققته 
في سورية يبقى هشا في ظل التعقيدات 
الــتــي تــتــســم بــهــا الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، فقد 
طـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، ريكس 
تيلرسون، خالل جولة املحادثات األممية 
ــم املــتــحــدة فــي فيينا، أخــيــرا،  فــي مــقــر األمـ
، أعــدهــا وزراء الــواليــات 

ً
وثــيــقــة خــمــاســيــة

والسعودية  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة 
واألردن في مباحثاٍت تمت في باريس في 
23 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، 
انتشار  بمنع  يتعلق  مؤتمر  هامش  على 
السالح الكيميائي واستعماله، خصوصا 
في سورية. وتضمنت الوثيقة الخماسية 
مـــبـــادئ الــحــل الــســيــاســي الـــســـوري، حيث 
ــلـــى ضــــــــرورة إجــــــــراء إصــــالحــــات  أكـــــــدت عـ
ــة، وتـــحـــديـــد صـــالحـــيـــات رئــيــس  ــتـــوريـ دسـ
واإلدارات  الحكومة  ورئــيــس  الجمهورية 
املحلية، تمهيدًا إلجراء انتخابات برملانية 
إضافة  املتحدة،  األمــم  بإشراف  ورئاسية، 
إلى وجود ربط واضح بني مساهمة الدول 
الــغــربــيــة بــإعــادة إعــمــار ســوريــة وتحقيق 

االنتقال السياسي.
ــة األنــــــــاضــــــــول، تـــنـــاقـــش  ــ ــالــ ــ وبــــحــــســــب وكــ
الــوثــيــقــة املــنــهــجــيــة الــتــي ســتــكــون عليها 
قرار  إلــى  استنادًا  في جنيف،  املفاوضات 
الــتــركــيــز، بشكل  مــع   ،2254 األمـــن  مجلس 
مـــبـــاشـــر وفــــــــوري، عـــلـــى مــنــاقــشــة إصــــالح 
الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، 
األجنبية  املليشيات  بــخــروج  طالبت  كما 
ــــروع فــــي عــمــلــيــة نـــزع  ــــشـ مــــن ســــوريــــة، والـ
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ووقف 

القصف، وإيصال املساعدات. 
لألمم  الــخــاص  املبعوث  الوثيقة  وأوصـــت 
يعمل  أن  ميستورا،  دي  املتحدة، ستيفان 

القوة  مجال  وفي  والتعليمية.  والثقافية 
الــنــاعــمــة، وهـــي املـــوضـــوع الــجــديــد مــثــار 
االهـــتـــمـــام هـــنـــا، فــيــقــر الــبــاحــث الــصــيــنــي 
الــخــبــراء على  يتفق  ليست مفهوما  أنــهــا 
مــضــامــيــنــه، لــكــن املــتــفــق عــلــيــه أن اإلعـــالم 
لهذه  الرئيسي  املــحــور  يمثالن  والثقافة 
أنــه، على الرغم  القوة. هنا، يــرى الباحث 
من اهتمام الصني بالثقافة، إال أن قوتها 
الناعمة الثقافية، مثل األفالم السينمائية 
واملسلسالت التلفزيونية وانتشار اللغة، 
الثقافي ما  تــزال مــحــدودة، وتأثيرها  مــا 
زال يقتصر على الدول املجاورة لها، مثل 
اليابان وكوريا ودول جنوب شرقي آسيا، 
أما تأثيرها الثقافي في املناطق األخرى، 
العربي، فمحدود.  العالم  وخصوصا في 
على صعيد اإلعـــالم، معلوم أن أحــد أهم 
أسباب ضعف أي إعــالم، سوى األميركي 
والغربي، أن وسائل اإلعــالم الغربية هي 
ــة اإلعـــــــالم فــي  ــاحـ ــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى سـ الـ
العالم، ما جعلها مصدرًا رئيسيا للعرب 
ملعرفة الــصــني. لكن الــشــكــوى مــن الــغــرب، 
ــدة مـــنـــه، وال بــد  ــائــ ــبــــاحــــث، ال فــ يـــقـــول الــ
للصني من تطوير إعالمها، ورفع قدراتها 
فــي هــذا املــجــال، ذلــك أن الصني اكتشفت، 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، وخــصــوصــا بعد 
استضافتها دورة األلعاب األوملبية، العام 
2008، أن عددًا غير قليل من دول العالم ال 
تكن لها مشاعر طيبة. ما يعني أن صورة 
الــــصــــني لـــــدى تـــلـــك الــــــــدول تــخــتــلــف عــمــا 
الصني،  لكن  كبيرًا.  اختالفا  هــي  تتوقعه 
على الرغم من التفاتها إلى هذه املسألة، 
واســتــحــداثــهــا عــلــى ســبــيــل املــثــال قــنــوات 
إعالمية  ووســـائـــل  فــضــائــيــة،  تلفزيونية 
أخرى، تبث بلغات العالم املختلفة، منها 
كثيرة  تحديات  تواجه  تــزال  ما  العربية، 
ــه إلـــــى الــعــالــم  فــــي مـــجـــال اإلعـــــــالم املــــوجــ

العربي، واملقبول شعبيا من العرب.
يبقى أن املفتاح األساسي لتكريس القوة 
الناعمة يكمن في مساعدة الدول العربية، 
خــصــوصــا غــيــر الــغــنــيــة مــنــهــا، عــلــى دفــع 
التنمية، ألن قضايا شائكة كثيرة  عجلة 
ــرق األوســــــــط ظـــهـــرت وتـــطـــورت  ــشــ ــي الــ فــ
الــدول  املــتــوازنــة بــني  بسبب التنمية غير 
تبنّي  كما  املختلفة،  املجتمعية  والــفــئــات 
في ثورات الربيع العربي. واملؤكد أن هذه 
للتوزان  مظلة  توفير  عــن   

ً
فضال املسألة، 

بالنسبة  الدولية،  املحافل  في  السياسي 
أن  يمكن  مــا  فقط  هــي  العربية،  للقضايا 
يجعل للصني مكانة حقيقية عميقة لدى 

الشعوب العربية.
)كاتب من األردن(

بــعــض الــيــهــود، مــثــل دانـــيـــال كـــول ولــوجــو 
املــراجــعــون  فيتش وجـــون ســـاك. وينتسب 
إلــى طــرف يشكك فــي األرقـــام التي أعطيت 
لــعــدد الــيــهــود الــذيــن قــضــوا نتيجة للقتل 
والــحــرق فــي غـــرف الــغــاز، فيما قــســم آخــر، 
ــذا، يــشــكــكــون  ــ ــ إضــــافــــة لــتــشــكــيــكــهــم فــــي هـ
أيــضــا فــي حــصــول الــقــتــل فــي غـــرف الــغــاز، 
في غياب دالئــل علمية عن وجــود وسيلٍة 
ــد أدت مـــوجـــة الــتــشــكــيــك  ــهـــذه. وقــ لــلــقــتــل كـ
هــذه إلــى تحرك في أوروبـــا من الصهاينة 
تشريعات  إصــدار  إلــى  بالدفع  وحلفائهم، 
فـــي كـــل أوروبـــــــا، تــقــضــي بــتــجــريــم كـــل من 
يحاول الوصول إلى حقيقة الهولوكوست، 
التقليدية  الرواية  يتناول  كل من  وتجريم 
لــلــمــحــرقــة فـــي أوروبـــــا بــالــنــقــد. كــمــا تبنت 
الجمعية العامة لألمم املتحدة في يناير/ 
كانون الثاني 2007 قــرارًا غير ملزم  يدين 
)الهولوكوست(  اليهود  ملحرقة  إنــكــار  أي 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم  ــاريـــخـــي. وعـ كـــحـــدث تـ
إلــزامــيــة الـــقـــرار، فــإنــه قـــدم غـــطـــاًء معنويا 
دوليا لقوانني مكافحة »إنكار املحرقة« في 

االتحاد األوروبي.
التي لوحقت وتعرضت  الشخصيات  ومن 
للسجن ولــلــطــرد مــن وظــيــفــتــه الــجــامــعــيــة، 
ولــــلــــضــــرب فــــي شــــــــوارع فــــرنــــســــا، لـــجـــرأتـــه 
فــــي مــنــاقــشــة املـــحـــرقـــة، املـــــــؤرخ واألســــتــــاذ 
الــجــامــعــي الـــفـــرنـــســـي، روبـــيـــر فـــوريـــســـون، 
ــــاله روجـــيـــه غـــــــارودي، والـــــذي حــاكــمــتــه  وتـ

السباق جانبا  هــذا  الرجل واستبعاده من 
من استراتيجية العسكرتارية املصرية في 
الــســيــاســي،  املــشــهــد  إحـــكـــام قبضتها عــلــى 
وإفراغه من أي نهوض ديمقراطي محتمل. 
ــك، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، إال مــن  ــ ــــن يـــتـــأتـــى ذلــ ولـ
ــان الـــــــذي قــد  ــنــ ــكـــس عــ ــيـــســـي، عـ خــــــالل الـــسـ
يشكل انتخابه مدخال مناسبا لحل األزمة 
السياسية التي أحدثها االنقالب، والبحث 
عــن تــســويــة مــا مــع »اإلخـــــــوان«، خصوصا 
ــرورة االحــتــكــام  ــ فـــي ضـــوء إشـــارتـــه إلـــى ضـ
ــتـــور، وعـــــــودة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة،  ــلـــدسـ لـ
والــتــحــول نــحــو الـــدولـــة املــدنــيــة، مـــا يعني 
تلعبها  الــتــي  الــســيــاســيــة  األدوار  تقليص 
االنقالب  أن  خصوصا  العسكرتارية،  هــذه 
كــان في سياق إعــادة بسط هيمنتها على 
 عنان، وانسحاب 

ُ
السلطة واملجتمع. اعتقال

مــرشــحــني آخــــريــــن، يــــؤكــــدان إصــــــرار نــظــام 
السيسي عــلــى تــحــويــل االقـــتـــراع الــرئــاســي 
املــقــبــل مـــوعـــد »تـــجـــديـــد الـــعـــهـــد« و»تــزكــيــة 
اإلنجازات«، وغيرهما مما يحفل به املعجم 
ــان الــظــن  ــ الــبــائــس لــلــســيــاســة الــعــربــيــة، وكـ
ا من  ــى أن يــصــبــح جـــــزء ــه فـــي طــريــقــه إلــ أنــ
تاريخها.   نحس بحسرة شديدة على ما 
آلت إليه األمــور في مصر، ليس فقط ألنها 
الــذي تكون ملا يحدث  البلد العربي الكبير 
فيه ارتداداٌت داخل محيطه اإلقليمي، ولكن 
أيضا بسبب النهاية التراجيدية لثورٍة لم 

حّصن نفسها. 
ُ
تستطع أن ت

)كاتب مغربي(

على تركيز جهود األطــراف على مضمون 
ــل الــعــمــلــيــة  ــائــ ــــدل، والــــوســ ــعـ ــ الــــدســــتــــور املـ
لــالنــتــخــابــات الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا األمـــم 
املـــتـــحـــدة، وإيــــجــــاد بــيــئــة آمـــنـــة ومــحــايــدة 
فـــي ســـوريـــة، يــمــكــن أن تــجــري فــيــهــا هــذه 
ــة أن  ــقــ ــيــ ــوثــ ــي الــ ــ االنـــــتـــــخـــــابـــــات. وجـــــــــاء فــ
الـــرئـــيـــس، املــعــدلــة صــالحــيــاتــه،  يــجــب أن 
الــقــوى، وضامنا  لــتــوازن كل  يكون محققا 
واملركزية،  الحكومية  املؤسسات  استقالل 
مع  وزراء،  رئــيــس  فيرأسها  الحكومة  أمــا 
مــنــحــه صــالحــيــات مــوســعــة، وصــالحــيــات 
ــبـــرملـــان  ــيـــة، كـــمـــا أن الـ ــلـ لـــلـــحـــكـــومـــات املـــحـ
في   

ً
مــمــثــال يــكــون  مــن مجلسني،  سيتكون 

الــثــانــي مــن كــل األقــالــيــم، للتأثير  مجلسه 
ــقــــرار فـــي الــحــكــومــة  عــلــى عــمــلــيــة صــنــع الــ
مــن دون وجـــود سلطة رئاسية  املــركــزيــة، 
أيضا  الوثيقة  تناولت  كما  البرملان.  لحل 
ــن«، بــحــيــث تخضع  ــ ــــالح أجـــهـــزة األمــ »إصـ
عنها،  الحصانة  وإنــهــاء  املــدنــيــة  للسلطة 
إضــافــة إلـــى عملها فــي شــكــل حــيــادي مع 

خضوعها للمساءلة واملحاسبة. 
وتبدو هذه الوثيقة متمايزة عما تطرحه 
لم  أنها  إال  سوتشي،  مؤتمر  فــي  موسكو 
ــى تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة،  تــشــر إلــ
ــد عن  وال تــتــحــدث عـــن تــنــحــي بــشــار األســ
صالحيات  بتقليص  واالكــتــفــاء  الــســلــطــة، 
الـــوزراء، وتوسيع  الرئيس لصالح رئيس 
صالحيات الحكومات املحلية على أساس 
الالمركزية، وتشكيل برملان ذي مجلسني، 
البرملانية  على غــرار املوجود في األنظمة 
لإشراف  املتحدة،  لألمم  أكبر  دور  ومنح 
الــســيــاســي، خصوصا  الــحــل  تطبيق  على 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــاالنــــتــــخــــابــــات، وتــشــكــيــل 
هـــيـــئـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــــحــــايــــدة ومــــتــــوازنــــة، 
باملشاركة  والــنــازحــني  لالجئني  والسماح 
األمن  لقرار مجلس  وفقا  االنتخابات،  في 
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الــواليــات املتحدة تريد أن تظهر  أن  يبدو 
أن  السورية  القضية  الفاعلة في  لألطراف 
في  ستشهد  ســوريــة  فــي  استراتيجيتها 
الــفــتــرة املــقــبــلــة انــعــطــافــة مــفــصــلــيــة مهمة 
تجاه فرض حل سياسي للملف السوري، 
وأن هـــنـــاك تـــبـــداًل حــصــل فـــي أولــويــاتــهــا 
فـــي املــنــطــقــة، بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن مــحــاربــة 
ــــش« الــتــي كــانــت تــتــقــدم أولــويــاتــهــا،  »داعــ
وتــمــّكــنــهــا مــن فـــرض وجــــود عــســكــري لها 
عــلــى املــــدى املــتــوســط فـــي مــنــطــقــٍة تتمتع 
الحتوائها  بــالــغــة،  اســتــراتــيــجــيــة  بأهمية 
عــلــى مــصــادر الــطــاقــة والـــثـــروات األخــــرى، 
يجعلها العبا أساسيا في أية رؤية للحل 
، ولــتــحــجــيــم الــــدور 

ً
الــســيــاســي مــســتــقــبــال

الروسي، وكذا اإليراني املتزايد على وجه 
الــواليــات  يثير حفيظة  والــــذي  الــتــحــديــد، 

املتحدة وحليفتها إسرائيل. 
)أستاذ جامعي سوري(

في تذّكر صديق الفلسطينيين سيرج ثيون

صنم عربّي جديد

سوتشي... تطبيع بطعم االستبداد

القوة الناعمة للصين

تناول ادعاءات 
الصهيونية عن 

استخدام النازيين 
غرف الغاز لتصفية 
اليهود في أوروبا

يصر نظام السيسي 
على تحويل االقتراع 

الرئاسي المقبل 
لموعد »تجديد 

العهد«

حتى تتواءم 
مخرجات مؤتمر 
سوتشي مع ما 

تشتهيه، فقد 
صاغت موسكو 

وثيقًة له

آراء

معن البياري

فقط  ربيعا،  عشر  الستة  ذات  التميمي،  عهد  الفلسطينية،  الفتاة  أخــبــار  تتعلق  ال 
اثنتي عشرة  العسكرية هناك  النيابة  لها، وبتوجيه  باحتجاز االحتالل اإلسرائيلي 
 لها، وهي التي بادرت إلى صفع جندي إسرائيلي حاول االعتداء عليها وعلى 

ً
تهمة

والدتها، في مسيرة مناهضة لالستيطان. وإنما أيضا تأتي أخباٌر بشأنها في غير 
التميمي في شوارع  انتشار اسم عهد  السافرة، من قبيل  اإلسرائيلية  املرجلة  هذه 
وازنــة  ازدراء منظمات وهيئات حقوقية  األرض، وكــذا  أرجـــاء  فــي  عــديــدة  ومــيــاديــن 
استقواء إسرائيل عليها. وإلى كثير مثل هذه األخبار، تردد أن امللك عبدالله الثاني 
طلب من ضيفه األسبوع املاضي، نائب الرئيس األميركي، مايك بنس، التدخل لدى 
أصدقائه اإلسرائيليني من أجل اإلفــراج عن عهد، واملرّجح أن هذا الرجل لم يكترث 
لألمر، فقد كان معنيا بإظهار عواطفه الصهيونية قدام مضيفيه، وهو بني ظهرانيهم، 
في  الجسورة  الفلسطينية  الفتاة  اســم  وفيما يحضر  لهم.  القدس عاصمة  وتزكية 
تعليقات وفيرة في الصحافة اإلسرائيلية، كان الفتا أن ال يتم االكتراث كثيرا بإتيان 
الكاتب املعروف في »هآرتس«، جدعون ليفي، وكذا يوري أفنيري، على ذكر أن عهد 
إبان  لبالدها  البريطاني  االحتالل  نــاوأت  التي  دارك،  الفرنسية جان  تماثل  التميمي 
 للشاعر 

ٌ
حرب املائة عام في القرن الخامس عشر، فإن زوبعة كبرى أحدثتها قصيدة

وإنما  الفرنسية،  األيقونة  بتلك  بموازاة عهد  تكتف  لم  غيفني،  يوناثان  اإلسرائيلي، 
أضاف إليها اسمي فتاة يهودية قاتلت النازيني في الحرب العاملية الثانية، حنا سنش، 
واأليقونة األبرز في استدعاء األلم اليهودي جراء النازية، الفتاة آنا فرانك، التي قضت 
منها  واستوحيت  العالم،  في  ذاعــت  مــذكــرات  وتركت  النازية،  محرقة  في  وأسرتها 

دراميات عديدة. 
في  قصيدته  نشر  الـــذي  الشاعر  هــذا  اقترفه  مــا  اإلسرائيلية  املؤسسة  تحتمل  لــم 
أي  إقــامــة  الصهيونية عموما،  الثقافة  أعــرافــهــا، وفــي  فــي  إذ ال يجوز  »أنــســتــغــرام«، 
النازية، وأي ضحية أخــرى في  أيٍّ من ضحايا  نــوٍع بني  أو مماثلٍة من أي  مــســاواٍة 
األرض، فكيف إذا تعلق األمر بفلسطينيني. لقد اعتبرت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، 
ميري ريغيف، ما أقدم عليه غيفني )وهو ابن أخ موشيه دايان( أمرا مرعبا، وتجاوزا 
لخطوط حمر. ولم تفتئت هذه املرأة، املشهورة بجزعها من قصائد محمود درويش 
أيضا، على الشاعر، وإنما عكست وعيا مستقرا، ونافذا في العقل اإلسرائيلي، تماما 
كما فعل وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، الذي أصدر أمرا إلى إذاعة الجيش بعدم بث 
االمتثال  اإلذاعــة رفض  أن مدير هذه  أغنيات كتب نصوصها يوناثان غيفني، غير 

لذلك، لفقدان الوزير املذكور صالحية إصدار أمر كهذا.
، إذن، فــي الـــجـــدران الصهيونية املــســتــقــّرة، ثــمــة وعـــي مــشــاكــس، ومــن 

ٌ
ــدوش ثــّمــة خــ

املنظومة الصهيونية نفسها، تطرأ تعبيراته العابرة والطارئة، غير أنها غالبا ما تخرج 
مــن قبيل صرخة ديفيد غروسمان عــن صيحة  الــدولــة،  لبنيان  الناظم  اإليــقــاع  عــن 
الطفلة هدى غالية، على شاطئ غزة، بعد قتل والدها وأشقائها في اعتداء إسرائيلي 
إجرامي، في صيف 2006، إن هذه الفعلة معيبة للصهيونية. وهذا يوناثان غيفني 
أكثر تقدمية عندما يقول في قصيدته إن خمسني سنة من االحتالل كافية  يبدو 
لتصفع هذه الفتاة حمراء الشعر جنديا على وجهه. وإذ ناصر مثقفون إسرائيليون 
ير، بحسب حارس الحانات السابق أفيغدور ليبرمان(، 

ّ
معدودون هذا الشاعر )السك

لم يستحسنوا هــذا »الشطط« لدى  أنهم  التعبير عن نفسه، إال  بــاب حّريته في  من 
الرجل، عندما عمد إلى مجازفة تكاد تكون غير مسبوقة )لست متأكدا( في الخطاب 

االنشقاقي اإلسرائيلي، وفعل هذه املماثلة بني عهد التميمي وآنا فرانك تحديدا. 
فــي اإلضـــاءة على هذه  أن ينشطوا  الكلمات  األعـــرف مــن صاحب هــذه  للمختصني 
القضية، أي مساحات الشقوق في الوعي الصهيوني الثقيل، والظاهر من مطالعات 
نتف في الصحافات اإلسرائيلية أن يوناثان غيفني هذا مشهور في قومه، وله اسمه 
بــني نخب كــتــاب الشعر واألغــانــي )وقــصــائــد األطــفــال(. ولـــوال واقــعــة عهد التميمي 
املستجدة لربما كــان عسيرا أن نتوفر على شــيء بشأنه. وإذا كــان قد هوجم في 
منزله بعد نعته يوم االنتخابات اإلسرائيلية في العام 2015 بأنه يوم النكبة للسالم، 

فذلك يعني أن للرجل مزاجا آخر...

بسمة النسور

يحدث أن تغزو الكآبة مزاجك من دون سبب واضح، تتسلل إليك بصمت ودهاء 
مــرض خبيث غــادر، تنشب مخالبها في أوصــال روحــك، تعتقلك ضمن دوامــة 
بالغضب واألســى  تــدرك مبعثها، يحيطك  أفــكــار ســـوداء غامضة، ال  مــن  قاتمة 
في  غارقا  نفسك  تجد  كثيرة،  مقدماٍت  دون  ومــن  فجأة،  بالخيبة.  واإلحــســاس 
الحزن الثقيل الذي يوجع القلب ويكسر الخاطر، وتتحول من شخص مرح يبث 
السعادة والبهجة فيمن حوله إلى شخص بائس، ثقيل الظل، مثير  للملل، يغمره 
اإلحساس باليأس والالجدوى، ما يدفع اآلخرين إلى االبتعاد عنك، خشية التقاط 
نحو  على  تكتهل  االنتقال.  من حيث سرعة  التثاؤب،  تشبه  التي  الحزن  عــدوى 
الرغبة في كل شــيء. وتبدو  مفاجئ،  ويسيطر السخط على  مفرداتك،  تفقد 
منسحبا، على الرغم عنك، من إيقاع الحياة الهادر، مستريبا  في الغد غير املبشر 
بالجديد، عاجز باملطلق عن اإلحساس بالفرح، مهما تحقق لك من أحالم. وتظل 
كل املنجزات التي أحرزتها قاصرة  عن بث  الحماسة، والرغبة في مقارعة الحياة  

بتقلباتها  غير املتوقعة. 
تكبيل طاقاتنا ودحــرهــا، وهي  الخطورة  كهذه من شأنها  بالغة  مشاعر سلبية 
البنيان النفسي لإلنسان. واملفزع في األمــر أن ال أحد  بمثابة أكبر هزيمة تلحق  
محّصن من املرور بتجربٍة مؤملة كهذه  في مرحلة ما من حياته. وهناك عديد من 
قصص اليأس والكآبة التي أودت، في النهاية، بحياة أصحابها من مشاهير حققوا 
إنجازات ثقافية وعلمية وفنية كبرى، غير أن الفرح عاندهم، وأسباب الحياة السوية 
لم تتوفر لهم،  مثل الروائية  البريطانية،  فرجينيا وولف، والفنانه اإليطالية األصل، 
املتميزة  الشخصيات  من  والكثير  همنغواي،  أرنست  األميركي،  والــروائــي  دالــيــدا، 
الباهظ، مؤكدين  الكآبة  املــوت، هربا من إحساس  إلــى  التي ذهبت طوعا  واملــؤثــرة 
من خالصة  هذه التجارب املؤملة، أن خيار  املوت،  بكل قسوته وقبحه، يظل أكثر 

احتماال من الكآبة. 
أشخاص  يمارسه  ترفا  باعتبارها  الحالة  مــع  نتعامل  ال  أن  هــذه،  والــحــال  علينا، 
منكوبون   األمـــر،  واقـــع  فــي  وهـــم،  الكثيرة،  وعطاياها  الحياة  بجماليات  جــاحــدون 

بمرض  خطير، يستدعي معالجة جادة وتدخال طبيا متخصصا. 
أحيانا، يختلط األمر علينا، ونتوهم وقوعنا في الكآبة، بسبب ظروف طارئة تمر 
في حياتنا  اليومية، ونعزي لها الحزن الذي يعتري أرواحنا الذي قد يحدث، بسبب 
الذين يخذلوننا في  اآلخــريــن  األمــل من  العاطفي وخيبة  املهني واإلخــفــاق  الفشل 
التمييز بني االكتئاب املرضي، املتعلق  أيــا كــان األمــر، ال بد من  لحظات  ضعفنا. 
الحزن واإلحباط  واضحة  الجسد، ومشاعر  وارتباك في كيمياء  بخلل هرموني 
األسباب، ألنها سرعان ما تتبّدد حال انتهاء أسبابها. ويعود مثل هذا النموذج إلى  
على  النفسي  الطب  ويؤكد  بتفاصيلها،  بالحياة، مشتبكا  منخرطا  عهده،  سابق 
ضرورة متابعة الشخص املكتئب من خالل أوال تشخيص الحالة الطبية، وتقرير 
نوعية العالج الذي لن يعّوض بأي حال عن مسؤولية املريض في املقاومة بشراسة، 
وكذلك مسؤولية من حوله في تقديم العون واملساندة النفسية. وتأكيد إحساسه 
العثرات.  تجاوز   على  وبقدرته  بنفسه  ثقته  وتعزيز  العاطفي،  والتحقق  باألمان، 
 للوقوع في فخ الكآبة، بسبب من 

ً
وفي الغالب، يتعرض األشخاص األكثر حساسية

رهافة مشاعرهم، وشدة اكتراثهم بالشأن العام، ما يفسر إقدام كثيرين منهم على 
االنتحار، عند  العجز عن مواجهة أحداث كبرى،  كما فعل الكاتب األردني تيسير 
البسطاء غير  سبول، ذات هزيمة عربية مدوية  نكراء، فيما  ينجو األشــخــاص  
املعنيني إال بالحاجات  اليومية األساسية التي يحقق توفرها سعادة ورضا تاما، 
القناعة واالمتنان، يقتلهم  الخوف،  ال يناله أثرياء يملكون كل شيء سوى حس 
بــال، توفرها  التي ال تغني عن راحــة  املقتنيات  وينغص عيشهم، خشية خسارة 

أبسط األشياء، وهم العاجزون، لسوء طالعهم، عن إدراك معانيها.

سامح راشد

على الرغم من تذبذب منحنى تفاعل املصريني مع ذكرى ثورة 25 يناير في السنوات 
األخيرة، بني االحتفاء والعداء، إال أن مرور الذكرى السابعة للثورة قبل أيام كان غريبًا 
ومختلفًا عن السنوات السابقة، فقد كان بهدوء شديد، وبدت شوارع مصر وأبنيتها، 

 عن وجوه أبنائها، كما لو كانوا جميعًا في حالة حداد. 
ً
فضال

أو  أي مستوى،  بها، على  احتفاء  أو  يناير  بثورة  احتفال  أي  يتم  األولـــى، ال  وللمرة 
في نطاق أي من الكيانات والقوى، بل وحتى بعض الرموز التي ذاع صيتها ونالت 
في  وتعليقاتهم  »تويتر«  على  تغريدات شباب  ولــوال  يناير.  ثــورة  بفضل  شهرتها 

»فيسبوك«، ملا كان لثورة يناير أي حضور في ذكراها السابعة.
بانتخابات  تسمى  ملا  التحضيرية  اإلجـــراءات  بــدء  يتزامن  أن  كانت مصادفة  ربما 
الرئاسة، مع حلول ذكرى يناير. لكنها لم تكن املرة األولــى، ففي 2014 أيضًا بدأت 
في  »باالنتخابات«  االهتمام  لكن  يناير.  أجــواء  العملية في  لتلك  اإلجرائية  الخطوات 
2014 لم يطغ على ذكرى ثورة يناير، بينما شهدت الذكرى هذه املرة تركيزًا إعالميًا 
والتصويت.  املشاركة  أهمية  خصوصًا  جهة،  مــن  االنتخابية  العملية  على  شــديــدًا 
وجدوى إدارة الدولة من جهة أخرى، خصوصًا ما يسميه اإلعالم املصري الرسمي 
أنفسهم، فقد  أما املصريون  تنفيذها.  »إنــجــازاٍت« كبيرة ومشروعات قومية جرى 
فيما  طبعًا  هــذا  توقيفه.  ثــم  عنان  سامي  الفريق  ترشح  مفاجأة  بمتابعة  انشغلوا 
يتبقى من وقت وجهد بعد مالحقة األسعار ومتابعة أحوال الطقس، وكالهما أهم 

لدى مصريني كثيرين من ذكرى يناير. 
مفهوم أن يتغافل اإلعالم املصري الرسمي واملوالي عن ذكرى ثورة يناير، وأن يصب 
الدولة  اإليجابية في خدمة  أدوارهــا  الشرطة، ويبرز  أياما متتالية على عيد  تركيزه 
واملجتمع. ومفهوم أيضًا أن يخشى املصريون العاديون النزول إلى الشوارع، أو الدعوة 
إلى إحياء ذكرى يناير. ويمكن بسهولة مالحظة ذلك التوازي بني التجاهل اإلعالمي 
بها.  الشعبي  االهتمام  املاضية، وتراجع  القليلة  السنوات  تدريجيًا في  يناير،  لثورة 
لكن ما يحتاج إلى مزيد من الفهم والتفسير، أن التغافل، أو باألحرى غض الطرف، 
لم يقتصر على اإلعالم واملواطنني، فقد شاركتهم فيه القوى السياسية، خصوصًا 
الثورية منها. حيث مرت ذكــرى 25 يناير من دون مسيرات أو مؤتمرات، أو حتى 
بيانات، تؤكد التمسك بمطالب يناير. بل كان الفتًا للغاية أن يمتدح السيسي ثورة 
بها الساسة واألحــزاب 

ّ
أثناء حضوره االحتفال بعيد الشرطة، بينما تجن يناير في 

والقوى السياسية والنشطاء. وعلى الرغم من تلك املفارقة، ثّمة تفسير منطقي ملوقف 
لثورة يناير.  فأصحاب  السابعة  الذكرى  الثورية، من  السياسية، خصوصًا  القوى 
ثورة يناير صاروا أكثر نضجًا وعقالنية، بعد أن ثبت، خالل األعوام السبعة املاضية، 
رفع  وأن  األرض.  نتائج على  »املليونية« ال تحقق  بلغت حد  لو  التظاهرات حتى  أن 
الشعارات أو إقامة االئتالفات، أو حتى عقد اللقاءات واملؤتمرات، كلها مظاهر تجسد 

صلح مؤسسات.
ُ
حراكًا ثوريًا وحيوية سياسية. لكنها ال تصّحح سياساٍت، وال ت

بالتأكيد، انخفض سقف املتاح، واملسموح به في مصر، إلى حد أدنى كثيرًا مما 
كانت تسعى ثــورة يناير إلى اختراقه. وهــذا بذاته دفع أهل يناير إلى التوقف عن 
استدعاء مطالب الثورة ورفع شعاراتها، واالتجاه نحو التعاطي مع أمٍر واقع يفرض 
نفسه، ولو مرحليًا. ومن ثم، خالل هذه املرحلة، يصبح التفكير في مطالب يناير، أو 
حتى الحديث عنها، رومانسية سياسية. لذا، وعلى الرغم مما قد يبدو من دالالت 
بطء  أن  إال  يناير،  بثورة  االحتفاء  أو  العداء  منظور  املصري، من  للمشهد  سلبية 
وتيرة النبض الثوري ال تعني تجمد دمائه في العروق، أو توقف القلب عن النبض. 
وربما يخفي ذلك التراجع الظاهري واقعية وإيجابية في التفكير تجاه مطالب يناير 

وكيفية تحقيقها.

عهد التميمي وشاعر إسرائيلي عن ترف الكآبة

أصحاب يناير بال رومانسية
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الثقافة ليست حكرًا على المتعلم بين تركيا والعرب

تونس بعد مخاض 7 سنوات من الثورة
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ليــس غريبــا أن املتعلــم كائن لــه خصوصيته، 
يعيش تقلبات مزاجه، إذ كثيرا ما يتبادر إلى 
ذهني هذا السؤال: هل ثقافة اإلنسان مرتبطة 
بشهادته العملية أو بمستوى وعيه وثقافته؟
قــد يعارضني كثيــرون للوهلة األولى، ويقول 
إن العلــم مهــم بــا جدال، ولكنــي أجد أن حياة 
ال  ألنــه  والهمــوم،  باملصاعــب  مليئــة  املتعلــم 
يرضــى بــأي شــيء، وألنــه في صــراع دائم مع 

نفسه، كي يكون األفضل قدر املستطاع.
اإلنســان  حيــاة  أن  أرى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
غيــر املثقــف بســيطة، ال هــم لــه فيها ســوى أن 
يعيشــها كيفمــا كانــت، وأرى أنــه مرتــاح البال 
وقانــع بالقليــل، فهــل، يــا ترى، ثقافة اإلنســان 
هــي  أم  ســعادته  مصــدر  وشــهادته  وعلمــه 

مصدر قلق مستمر؟
أغلــب  تجــد  حيــث  الفجــوة،  بــدأت  هنــا،  مــن 
خريجــي املؤهــات العمليــة العليا واملتوســطة 
وهــذا  العمــل،  أو  الحيــاة  فــي  ناجحــن  غيــر 
األثــر الســلبي يرجــع إلــى عدم اهتمــام الخريج 
جديــد،  هــو  مــا  كل  علــى  واالطــاع  بالثقافــة 
مــن خــال طــرق مختلفــة، منهــا قــراءة الكتب، 
املرحلــة  أثنــاء  فــي  اآلخريــن  مــع  والتواصــل 
التعليميــة، واملشــاركة فــي النــدوات واألنشــطة 
الخريــج  وهــذا جعــل  الجامعــة،  فــي  الطابيــة 

شخصا »متعلما غير مثقف«.
وفــي املقابــل، تجــد فئــة من الناس لــم يحالفها 
أو  عــال  تعليــم  علــى  الحصــول  فــي  الحــظ 
متوســط، ولكــن تجــد لديــة فكــر وأســلوب راق 
فــي التعامــل مــع اآلخريــن، وتكشــف أن لديهم 

مــن خــال  كبيــرة،  علميــة وسياســية  ثقافــة 
تجــارب الحيــاة التــي مــّروا بهــا، أو مــن خــال 

األحداث التي عاشوا معها.
تعتبــر الثقافــة مقياســا ملــدى الرقــي الفكــري 
املؤسســات  لألفــراد،  واالجتماعــي  واألدبــي 
علــى  الثقافــة  مفهــوم  يقتصــر  وال  والــدول، 
الفكــر وحســب، بــل تتعــدى إلــى ســلوك الفــرد 
الــذى يضمــن لــه حيــاة أكثــر ســهولة ويســرا 

وإيجابية.
ومن مميزات الثقافة أنها تساهم إيجابيا في 
توجيه أفكار األفراد، واملؤسســات والشعوب، 
واإلبــداع  والرقــي  التمّيــز  نحــو  ودفعهــا 

واالبتكار.
حــاول أن تفكــر فــي مــن حولــك مــن شــخص 
غيــر  مثقــف  وشــخص  مثقــف،  غيــر  متعلــم 
متعلم ســتجد الكثير، وأســال نفســك: هل هو 

ناجح في الحياة والعمل؟
حــاول أيضــا أن تفكــر في شــخص من حولك 
الغالــب  فــي  تجــده  ســوف  ومثقــف،  متعلــم 
متعــددة.  إنجــازات  ولديــه  ناجحــا،  شــخصا 
يثقــف  أن  املثقــف  غيــر  املتعلــم  علــى  ولذلــك، 
نفسه بطرق مختلفة في مجاله وغير مجاله، 
حتى ينمو ويتســع فكره، وكذلك املثقف غير 
املتعلــم يجــب أن يبــدأ فــي التعلم، حتــى يمكنه 
ويكــون  صحيحــة،  بطريقــة  ثقافتــه  تطبيــق 
قادرا على توصيل رأيه إلى آخرين بإيجابية، 
ويتمكن أيضا من تنمية فكره ومعرفته يوما 

بعد يوم.
نيجرفان مراد )سورية(

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفضه القاطع الدعم األميركي 
لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية، فهــو يــدرك طبيعــة ردة 
الفعــل األميركيــة، فــي ظــل إدارة متــرّددة ومســتهترة، ويعــي املســؤولية 
املناطــة بــه قائــدا، عليــه أن يدافــع عــن بــاده، بــل ويقاتــل مــن أجــل مصلحة 
تركيــا العليــا.  فلنقــارن هــذا املوقــف الصلــب، واملعنــون بالتحــدي ولغــة 
التفاعــل اإليجابــي مــع محيــط مبلقــن يســير نحــو التدهــور. تبــدو املقارنة 
للوهلة األولى سهلة، لكنها ممتعة، فالواقع العربي يفسر بوضوح وجود 
قيادات عربية وشــرق أوســطية، ال تقدر حتى على نقد الخطط األميركية 

في املنطقة، فكيف باالعتراض على سياسات الرئيس دونالد ترامب؟
يميــل الكيــان العربــي إلــى االبتعــاد عــن املواجهة، بــل الخوف منهــا. وهكذا 
ال يمكــن تصــور، ولــو افتراضــا، وجــود قيــادة عربيــة تمــارس انتقــادات 
للسياسة األميركية. افشل الرئيس التركي مخططاٍت كانت ستجعل من 
أنقرة حديقة خلفية للواليات املتحدة، منها تمرر سياســتها القائمة على 
ممارســة الوصاية على املعارضة الســورية، ومنها يتم تفجير أي تقارب 

إيرانــي تركــي، وأيضــا أي تقــارب روســي تركــي. حققــت تركيــا فــي ظــل 
أردوغان، أو األصح حزب العدالة والتنمية، تطورا وقفزات كبرى في شتى 
امليادين االقتصادية واالجتماعية والعلمية، ناهيك عن التفوق العسكري، 
وامتــاك جيــش ســريع التحرك، يملــك قدرة على مواجهة مخاطر الحدود، 
هذه اذن هي الوضعية الجديد لتركيا. العرب بعيدون جدا عن تركيا، فإذا 
كانت األخيرة تقدم دروسا في كيفية حماية حقوقها، فإن العرب أوجدوا 
وضعــا ال يحســدون عليــه، إذ غيبــوا الديمقراطيــة، لتحــل نظــم شــمولية 
مســتبدة، لهــذا انتفضت الشــعوب ألجــل الديمقراطية، فوقعــت التراجعات 
الكبــرى، مــن خــال الثــورات املضــادة التــي تمــّول خليجيــا، والهــدف دائمــا 
تأبيــد التخلــف والتبعيــة. هكــذا العــرب، نظم تحكم ســلطتها بقــوة القوانن 
التــي ال تخــدم اإلنســان العربــي، وتمــارس سياســاٍت غيــر شــعبية، وفــي 
رؤيتهــا للصــراع مــع إســرائيل، فهذه النظم ال تختلــف بينها في تصورها 

إدارة الصراع.
محمد األغظف بوية )المغرب(

يقــال أن الشــعب التونســي تحــّرر مــن الظلــم والقمــع بعد أن هــاج وماج وثار 
ضــد النظــام ســنة 2011. لكــن العالــم ال يعلــم مــا يعيشــه الشــعب التونســي 
بعــد 7 ســنوات مــن الثــورة التونســية التــي أدت لهروب الرئيس الســابق زين 
العابديــن بــن علــي للســعودية وطلبــه اللجــوء هناك. العالم بأســره احترم ما 
قــام بــه الشــعب التونســي وعّبــر عــن امتنانــه لــه، لكــن هــذا العالــم ال يعلــم أن 
نســبة الدخــل الفــردي قــد تضاءلــت، وأصبــح هــذا الشــعب يعاني مــن فقدان 
الدينــار التونســي لقيمتــه بــن الــدول. لقــد فقــدت الدولــة التونســية طبقتهــا 
الوسطى وبقي له الطبقة السفلى والعليا، وأصبح املواطن التونسي محدود 

الدخل وال يقدر على ميزانية شهر للفرد وحتى للعائلة. 
فقــد املواطــن التونســي كل مميزاتــه االقتصاديــة التــي كان يتمتــع بهــا ولــم 
يعد يقدر على مجابهة مصاريفه اليومية، وهذا نتاج للديون املتراكمة التي 
تطلبهــا الحكومــة التونســية يوميا وشــهريا من صنــدوق النقد الدولي ومن 

الدول القوية. أصبحت تونس دولة تعيش على اإلعانات بنسبة كبيرة جدا، 
حتــى أّن الحكومــة التونســية اقترحــت حملــة »ناقفــو لتونــس« كــي تتخلص 
مــن بعــض الديــون. لكــن مــن ســيدفع تلــك الديــون؟ طبعا الشــعب التونســي، 
ولهــذا قامــت فئــة معينــة مــن الشــباب التونســي فــي أول ســنة 2018 بحملــة 
معارضــة ســمّيت »فــاش تســتناو« للتنديــد بغــاء املعيشــة وبقانــون املاليــة 
الجديــد الــذي فرضتــه الحكومــة التونســية ملجابهــة املصاريــف مــن خــال 
الرفع في أسعار الخضروات واملحروقات واقتطاع مبلغ معن من »شهرية« 
كل موظف تونسي. الشيء الذي جعل فئة من الشعب التونسي تثور ضد 
هــذا القــرار وتنــدد بــه، ال لشــيء إال لعلــم هــذه الفئــة أّن الســبب الرئيســي في 
تدهــور قيمــة الدينــار التونســي وغــاء األســعار هــي السياســة االقتصادية 

للحكومة التونسية من خال مديونتها عند العديد من الدول.
محمد أيمن قريسة )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

ال يقتصــر تراجع الديمقراطية وانحســارها 
علــى املنطقــة العربيــة فحســب، وإنمــا يبــدو 
شــرقًا  العالــم  أصابــت  موجــة  وكأنــه  األمــر 
مــن جهــة،  الســلطويات  مــع صعــود  وغربــًا 
فــي  الرشــيد  الحكــم  نمــاذج  أداء  وتراجــع 

الديمقراطيات الراسخة من جهة أخرى.
األخيــرة،  الثالثــة  األعــوام  مــدار  وعلــى 
تراجــع  مســألة  بشــأن  واســع  نقــاش  دار 
خبــراء  بــن  وانحســارها  الديمقراطيــة 
وأســاتذتها، خصوصــا  السياســية  العلــوم 
أمثــال  الديمقراطيــة،  باملســألة  املهتمــن 
فوكويامــا،  فرانســيس  األميركــي  املفكــر 
وأســتاذ العلــوم السياســية فيليــب شــميتر، 
املتخصــص في مجال التحول الديمقراطي، 
ونظيريــه الري دايمونــد وتوماس كراوثور، 
ولــكل منهــم بــاع طويــل فــي حقــل الدراســات 
مــا  بشــأن  اختلفــوا  لكنهــم  الديمقراطيــة، 
ال.  أم  تراجــع  فــي  الديمقراطيــة  كانــت  إذا 
فبينمــا يــري فوكوياما وشــميتر أن املســألة 
ليســت تراجعــا بقــدر مــا هي ضعــف في أداء 
علــى  قدرتهــا  وعــدم  املنتخبــة،  الحكومــات 
االســتجابة ملطالــب ناخبيهــا. وحجتهــم في 
ذلــك أن الطلــب علــى الديمقراطيــة والحريــة 
يتزايــد، خصوصــا فــي بلــدان العالــم الثالــث 
ســلطوية،  حكــم  أنظمــة  مــن  تعانــي  التــي 

أيمن نبيل

ســمع أغلبنــا بالقّصة الشــائعة فــي الصحافة 
ــم 

ّ
وقصــص األطفــال عــن مــوت األديــب واملتكل

العربي، عمرو بن بحر الجاحظ، وخالصتها 
)الشــلل  بالفالــج  املصــاب  الجاحــظ  أن 
وقــد  شــيخوخته،  فــي  والنقــرس  النصفــي( 
جــاوز التســعن، ســقطت عليــه مجلــدات مــن 

مكتبته العامرة فقتلته. 
قــة؛ فلــم تذكرهــا 

ّ
الراجــح أن هــذه القّصــة ملف

املراجع القديمة للسير والتراجم، مثل وفّيات 
األعيــان ومعجــم األدبــاء، عنــد عرضها ســيرة 
الجاحــظ، فــي حن ذكرتها موســوعة حديثة، 
»األعــالم« لخيــر الدين الزركلــي. الراجح كذلك 
ُبعــًدا  لتعطيهــا  ســيرته  إلــى  أضيفــت  أنهــا 
ا عند من 

ً
قدرًيــا، أو تصطنــع لهــا معنــًى طريف

يعولــون علــى املفارقــات، فــي إقنــاع أنفســهم 
واآلخرين بأن ثمة معنًى للوجود: العقل الفذ 
الــكالم قتلتــه  املشــتغل بالفكــر واألدب وعلــم 

كتبه العزيزة في نهاية املطاف!  
علــى الرغــم مــن رجحــان تلفيــق هــذه الروايــة، 
ت 

َ
ِزل

ُ
تبقى ذات أهمّية في رمزّيتها، والتي اخت

حبيســة  وظلــت  فحســب،  املفارقــة  ُبعــد  فــي 
املقاالت الســريعة، ولم يســتفد منها )بحســب 
باعتبارهــا  حَدثــون، 

ُ
امل املثقفــون  علمــي( 

مدخــال رمزيــا ملناقشــة شــؤون الراهن، وظلت 
بــن  وبشــار  اليمــن  ــاح 

ّ
وض ونهايــات  مقاتــل 

ج، ومدائــح شــعراء، 
ّ

بــرد وابــن املقفــع والحــال
فــي  والبحتــري،  تمــام  وأبــو  املتنبــي  مثــل 

فــي  الجديــدة  األنظمــة  فشــل  فــي  واملشــكلة 
أن  حــن  فــي  الديمقراطيــة.  وعــود  تحقيــق 
أداء الديمقراطية في أوروبا الغربية تراجع 
باألســاس،  وماليــة  اقتصاديــة  ألســباب 
وليس لوجود عيب في الديمقراطية ذاتها.

وهنــا ينافــح فوكويامــا، علــى ســبيل املثــال، 
بالقــول إن ثمــة ثالثــة أبعــاد مهمــة لقيــاس 
تتعلــق  وهــي  الجيــد،  الديمقراطــي  األداء 
القانــون  وحكــم  للقــوة  الدولــة  باســتخدام 
بالنســبة لألولــى،  الديمقراطيــة.  واملســاءلة 
فإنــه يعنــي أن الدولــة ال بــد أن تــوازن بــن 
وخضوعهــا  جهــة،  مــن  القــوة  اســتخدامها 
للقانــون والرقابــة علــى اســتخدامها للقــوة 
مــن جهــة أخــرى، وذلــك حتــى ال تتحــول إلــى 
الوقــت  فــي  فوقــه.  أو  القانــون  خــارج  دولــة 
نفســه، يــرى شــميتر أن املشــكلة ليســت فــي 
التراجــع الديمقراطــي، خصوصا من ناحية 
العــدد، ولكــن فــي طبيعــة املقاييــس املتبعــة 
في تحديد ما إذا كانت دولة ما قد تراجعت 

عن الديمقراطية أم ال.
 وهنــا ينتقــد شــميتر بشــدة مقيــاس »بيــت 
الحريــة« األميركــي Freedom House، والــذي 
يعــد املقيــاس األشــهر فيما يتعلــق بالحرية 
بذلــك  ويصــدر  العالــم،  فــي  والديمقراطيــة 
مــا  الــدول  معروفــًا يصنــف  ســنويا  تقريــرًا 
بــن 1- 5 فيمــا يتعلــق بمســتوى الحريــات 
أن  شــميتر  يــرى  كذلــك  بهــا.  املختلفــة 

النقــاش  علــى  تســيطر  والســالطن،  الخلفــاء 
الثقافــي، ألنهــا، فــي األغلــب، مدخــل ملناقشــة 
الثقافــوي  التّيــار  قلــب  علــى  عزيــز  موضــوع 
بغــض  والســلطة«،  »املثقــف  وهــو  العربــي، 
النظــر اآلن عــن رأينــا بإنتاج التيــار الثقافوي 
بخصــوص هــذه املســألة، والــذي أغلبــه غيــر 
وال  واستشــراقي،  تاريخــي  ال  فهــو  مفيــد؛ 
ّســر الكثيــر. فــي حــن وضــع مثقفــون عــرب 

َ
ُيف

قليلــون مســألة املثقــف العربــي والســلطة فــي 
وطبقــي  وتاريخــي  سوســيولوجي  ســياق 
مركــب، ولكــن.. ماذا عن عالقة املثقف بنفســه؟ 
ــّرة التي نراها في الســلوك 

ُ
مــاذا عــن املهــازل امل

املثقفــن،  مــن  لقطــاع  والنفســي  االجتماعــي 
كمــا يظهــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي 
انــدالع  منــذ  املتلفــزة  واللقــاءات  والنــدوات 

ثورات عام 2011؟  
عالقــة  مثــل  كثيــرة،  جوانــب  املوضــوع  فــي 
منــه،  الطبقــي  وموقعــه  باملجتمــع،  املثقــف 
الــذي  الســايكولوجي  التحليــل  علــى  عــالوة 
يحتــاج مختّصــن ليتحدثــوا فيــه. ومــا يهــم 
هنا هو اإلشارة إلى عالقة املثقف املنشغل في 
ــد الشــخصّية والجمعيــة. 

َ
املجــال العــام بالُعق

وهنا األهمية الرمزية للنهاية الجاحظّية. 
»معانــاة  املقصــود  أن  القــارئ  يعتقــد  قــد 
الوعــي« واآلالم الناتجــة عــن املعرفــة والــذكاء، 
صــارت  صحتهــا،  علــى  األفــكار،  هــذه  ولكــن 
كليشــيهات، وابتذلــت مــن كثــرة ترديد الناس 
ْبريــات 

َ
لهــا منــذ قديــم الزمــان )عربًيــا منــذ ق

 
ً

عمــرو بــن العــاص وقصائــد املتنبــي، وصــوال

عــام  منــذ  مضطــرد  ديمقراطــي  انحســار 
2006، وذلــك نتيجــة ارتــكاس بعــض البلدان 
ذلــك  عــن  وتراجعهــا  ديمقراطيــًا،  الناشــئة 
لصالح أنظمة سلطوية صاعدة، كما الحال 
فــي بعــض البلــدان األفريقيــة، وكذلــك بلــدان 
دايمونــد  يجــادل  فمثــال  األوســط.  الشــرق 
فــي  الديمقراطيــات  مــن   %29 حوالــي  بــأن 
العالم تراجعت، كي تصبح بلدانا سلطوية 
إلــى  دايمونــد  ويســتند  مختلفــة.  بدرجــات 
أرقام مختلفة من »بيت الحرية« وغيره، من 
أجــل املحاججــة بتراجــع مســتوى الحريــات 
فــي  الديمقراطيــة.  قيــاس  مؤشــرات  كأحــد 
بلــدان  مــن  كثيــرا  إن  كراوثــور  يقــول  حــن 
 gray العالــم تبــدو عالقة في مســاحة رمادية

االجتماعّيــة  النزعــات  أحــط  تتملــق  التــي 
لكســب مديــح قطاعــاٍت فــي املجتمــع، وكســب 
ود إعــالم وصحــف أنظمــة سياســية، »تعبيًرا 
وإطــالق  املجتمــع  وشــتم  النــاس«،  عــن 
األحــكام القطعيــة غيــر العلمّيــة عليــه »تمــّرًدا 
«، والبذاءة وتحقير األنداد والكذب 

ً
وشجاعة

ــا 
ً
« و»تعريف

ً
العامــة »صراحــة النقاشــات  فــي 
بمقام كل شخص«.. وهلم جرا. 

تكنولوجيــا االتصــال وتغّول الدولة الحديثة 
أوقعتــا اإلنســان املعاصــر في تناقــض مرّوع؛ 
ففــي حــن يتســّيد الخطــاُب الليبرالــي بشــأن 
ــب 

َ
خ

ُّ
الن فضــاَء  والفردانّيــة  الخــاص  الحّيــز 

اإلنســان  أصبــح  التربوّيــة،  واملؤسســات 
و»اآلخريــن«  الدولــة  مــن  ــا 

ً
ا ومخترق

ً
مكشــوف

ووســائل  وباضطــراد.  مســبوق  غيــر  بشــكل 
التواصــل االجتماعــي دّمــرت الحــدود املهمــة 
بن الخاص والعام، بعد أن كان هذا التداخل 
علــى  رئيســّية،  بدرجــة  مقصــوًرا،  بينهمــا 

zone ما بن الديمقراطية والسلطوية. وهو 
ما يجعل مسألة قياس مدي نجاح التجربة 
كراوثــور  ويعــد  مهمــا.  أمــرًا  إخفاقهــا  أو 
االنتقــال  مقــوالت  انتقــدوا  الذيــن  أهــم  مــن 
الديمقراطي، وانتقدوا طريقة فهم الباحثن 
لهــذه املقــوالت، والتعاطــي معهــا. ولــه مقــال 
الديمقراطــي«  البراديــم  »نهايــة  بعنــوان 
برامــج  أن  يــرى  وهــو  عقديــن.  قبــل حوالــي 
لبعــض  تقديمهــا  يجــرى  التــي  املســاعدات 
دورًا  تلعــب  ديمقراطيــًا  الناشــئة  البلــدان 
ســلبيًا في مســألة دعم الديمقراطية، وكثيرًا 
اســتحضار  خــالل  مــن  ذلــك  علــى  يدلــل  مــا 

بعض التجارب الدولية، مثل مصر.
كل هــذه األفــكار واآلراء تــم نشــرها في مجلة 
»الديمقراطية« في عام 2014، لكنها تحولت 
إلى كتاب، نشــرته دار نشــر جامعة هوبكنز 
قبل حوالي عامن، وفيها حوار نقدي عميق 
واالنتقــال  الديمقراطيــة  منظــري  أهــم  بــن 
الديمقراطــي، عنوانــه »هــل الديمقراطيــة في 
بالتنــر.  ومــارك  دايمونــد  حــّرره  تراجــع؟«، 
وهــو كتــاب جديــر بالقــراءة والتأمــل، ليــس 
واملعرفيــة  األكاديميــة  القيمــة  بســبب  فقــط 
والبحثيــة للمشــاركن فيــه فحســب، وإنمــا 
تناولهــا،  التــي  واألفــكار  النقــاط  ألهميــة 
والتــي هــي بحاجة إلى وقــت آخر لتفكيكها، 

واالشتباك معها بحثيًا ومعرفيًا.
)كاتب وباحث مصري(

أصبحــت  وهكــذا  والســينما.  الغنــاء  نجــوم 
»يومّيــات« املثقــف تحــت نظر القّراء، وُكِســَرت 
الكاتــب  بــن  التقليدّيــة  االحتــكاك  وســائل 
علــى  جيــدة  أمــوًرا  ليســت  وهــذه  والقــارئ، 
طــول الخــط. وأصبــح املثقفــون تحــت ضغــط 
االهتمــام  إلــى  لّحــة 

ُ
امل الحاجــة  وهــو  جديــد، 

والتقديــر املباشــر والقابــل للقيــاس باألرقــام. 
)مــن  كثيريــن  ناســا  الحاجــة  هــذه  وتدفــع 
املثقفــن وغيرهــم( إلــى ســلوكيات وتعبيــرات 
قــة، كانــت فيما مضــى محصورة في 

ّ
غيــر موف

ضّيــق  مكانــي  حّيــز  فــي  أو  الخــاص،  الحّيــز 
فــي ســياق اليوميــات )علــى هامــش النــدوات 
اليــوم  لكنهــا  واالحتفــاالت(،  واملحاضــرات 
أضحت تمأل العالم االجتماعي االفتراضي. 

موقــع  مــن  العــام  بالشــأن  االشــتغال  ليــس 
املثقــف ذا فائــدة علــى املســتوى الفــردي، إن لم 
تساعده كإنسان على مواجهة ذاته، وتجاوز 
ــل( ُعقده وأزماته النفســّية،  )أو علــى األقــل تقبُّ
إلــى  أمــا اكتفــاؤه بتصديــر املشــكل الداخلــي 
السياســي،  النقــاش  ثنايــا  فــي  العــام  املجــال 
للفوائــد  العــام  الشــكل  مــن  يغّيــر  ال  فربمــا 
واملشــكالت املعهــودة فــي النشــاط العــام مــن 
املــدى  وعلــى  عندئــذ،  ولكــن  املثقــف.  موقــع 
وقضايــا  واملعرفــة  الثقافــة  ليســت  الطويــل، 
 جاحظّية تنهار يومًيا 

ً
 مكتبة

ّ
املجال العام إال

مــن  لتزيــد  بذاتــه،  املنكــوب  صاحبهــا  علــى 
ن جراحه، وتدهور حالته، ولتقضي على 

ّ
تعف

إمكانية تقّدمه األخالقي في نهاية األمر.
)كاتب يمني(

اتبعتهــا  التــي  النيوليبراليــة  السياســات 
بعــض الــدول التي تحولت إلى الديمقراطية 
عديــدة،  مشــكالت  إلــى  أدت  قــد  حديثــًا 
خصوصــا بــن الطبقــات الفقيرة التي فقدت 
الثقــة بالديمقراطيــة وبالعمليــة االنتخابية 
الحــكام  بهــؤالء  جــاءت  التــي  باعتبارهــا 
الذيــن اتبعــوا تلــك السياســات االقتصاديــة. 
االحتجاجيــة  الحــركات  أن  شــميتر  ويــرى 
الربيــع  فــي  حدثــت  التــي  واالنتفاضــات 

العربي خير دليل على ذلك.
واي،  ولــوكان  التيفكســي  ســتيفن  ويتفــق 
وهمــا ينتميــان للجيــل الثالــث مــن منظــري 
الديمقراطيــة، مــع شــميتر وفوكويامــا علــى 
خدعــة  مجــرد  الديمقراطيــة«  »انحســار  أن 
وأســطورة، وأن املشــكلة ال تكمــن فــي وجــود 
انحســار مــن عدمــه، ولكــن فــي كيفيــة اعتبار 
أن دولــة مــا أصبحــت ديمقراطيــة أم ال. فهما 
يشككان أصال في أن دواًل، مثل دول املعسكر 
الديمقراطيــة  نحــو  تحولــت  قــد  الشــرقي، 
أصــال، أو بالطريقــة التــي ينبغــي أن تكــون 
أنهمــا  الطريــف  بــل  الديمقراطيــة.  عليهــا 
يجــادالن بأنــه لــو اســتخدمنا معيــار »بيــت 
انتعشــت  قــد  الديمقراطيــة  فــإن  الحريــة«، 

خالل العقدين األخيرين، وليس العكس.
يقــف  الصــورة،  مــن  اآلخــر  الجانــب  علــى 
كراوثــور،  دايمونــد وتومــاس  مــن الري  كل 
واللــذان ينافحــان بــأن العالــم دخــل مرحلــة 

إلــى رباعيــات صــالح جاهن(. هــذا باإلضافة 
توســيع  فــي  املبالــغ  »املعانــاة«  هــذه  أن  إلــى 
وخطابّيــة  نفســّية   

ً
أداة أضحــت  حدودهــا 

وال  عدوانّيتهــم  كثيــرون  بهــا  يبــرر  جاهــزة 
اإلنســان  يعانــي  اآلخريــن.   إزاء  أخالقيتهــم 
ــا اجتماعّيــة، وتتعاوره عقد 

ً
الحديــث ضغوط

وأزمات، واإلنسان العربي، في الوقت الراهن، 
املجتمعــات  انهيــار  يعايــش  وهــو  ُيســحق 
وتفريــخ املليشــيات، وتفــكك الدولــة العربّيــة 
و/أو عنفها السادي الذي يكاد ُيفقد األشياء 
املثقــف  يمتــاز  الســياق،  هــذا  فــي  معناهــا. 
العربــي بأمــر إضافــي فــوق مــا ســبق، هــو أن 
املعرفــي،  واطالعــه  العــام،  بالشــأن  اشــتغاله 
فــي  تبنــي  واملجتمــع،  الســلطة  مــن  وموقعــه 
قــد  التــي  الخطــرة  الجاحــظ«  داخلــه »مكتبــة 
ِهِه  َهُه نفســًيا فــوق تشــوُّ تنهــار عليــه، لتشــوِّ

املفهوم، إنسانا في سياق غير إنساني. 
َده ومشكالته النفسّية، 

َ
يعي املثقف الذكي ُعق

ليــس باســتخدام معارفــه فحســب، بــل وعبــر 
مراقبــة تفاعلــه فــي املجال العــام، لكن خطوته 
»القاتلة« هي توظيف معارفه ومعارك الشأن 
العــام  فــي »تبريــر« هــذه العقــد، بــل وعرضها 
وتحويلهــا إلــى شــيء إيجابــي، إمــا مــن بــاب 
 وتقرير التمّيز، أو من باب الشفقة على 

ّ
الحق

ن العقد 
ّ
الذات وعقدة االضطهاد. حينها تتعف

النفسّية، ونرى ترجمتها املرّوعة في السلوك 
يصبــح  صاحبهــا:  مــن  وبفخــر  اليومــي، 
 
ً
الغــروُر الغبــي، وجنــون العظمــة الفــارغ »ثقــة
 والطائفية والجهوّية 

ُ
بالنفــس«، والشــعبوّية

انحسار الديمقراطيات شرقًا وغربًا

مكتبة الجاحظ ومثقف اليوم

نقاش واسع بشأن 
مسألة تراجع 
الديمقراطية 

وانحسارها بين خبراء 
العلوم السياسية 

وأساتذتها

اإلنسان العربي، 
في الوقت الراهن، 

يُسحق وهو يعايش 
انهيار المجتمعات 
وتفريخ المليشيات
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

في وقت يسود فيه صراع بشأن مستقبل 
املناطــق القبليــة علــى الســاحة السياســية 
 قطاعــات الحياة 

ّ
فــي باكســتان، تعانــي كل

فــي تلــك املناطــق بعدمــا تضــررت بفعــل الحــروب 
زالــت  أعــوام ومــا  مــن عشــرة  أكثــر  اســتمرت  التــي 
مســتمرة فــي بعــض تلــك املناطــق. الحــروب ليســت 
تأخــر  مــن  املناطــق  تلــك  تواجــه  مــا  وراء  وحدهــا 
ودمــار، بــل كذلك تهميــش الحكومات املتعاقبة لها 

وعدم االهتمام بها.
طالبــان  رأســها  وعلــى  املســلحة،  الجماعــات 
لســنوات  املناطــق  تلــك  علــى  ســيطرت  باكســتان 
عديــدة، مــا أدى إلــى تدميــر النظــام القبلــي، الــذي 
كان شــبيهًا بالحكومــة، إذ كانــت املناطــق القبليــة 
خاضعــة للزعامــة القبليــة. ومع تدميــر ذلك النظام 
بقيــت املناطــق القبلية بال نظام، بل تحكمها القوة 
فحسب، وهي إما لطالبان أو الجيش الباكستاني.

مــن  القبلــي  الزعيــم  يقــول  الخصــوص،  هــذا  فــي 
األفغانيــة  للحــدود  املحاذيــة  خيبــر  مقاطعــة 
التــي  القويــة  الضربــة   

ّ
إن خــان،  أول  اللــه  شــفيق 

بــدأت  املاضيــة  العقــود  خــالل  املقاطعــة  تلقتهــا 
أفغانســتان  إلــى  األميركيــة  القــوات  مجــيء  بعــد 
عــام 2001: »توجــه املســلحون إلــى مناطقنــا، وأول 
مــا فعلــوه كان القضــاء علــى الزعامــة القبليــة مــن 

جهــة، والقضــاء علــى النظــام القائم لدينــا من جهة 
أخــرى. كذلــك، أقدمــت الجماعات املســلحة، وجهات 
مجهولة على تفجير وتدمير املدارس. وأمعنت في 
التخريــب بعــد فــرار أهالــي معظــم املناطــق القبليــة 
املناطــق  وإلــى  املختلفــة،  باكســتان  أقاليــم  إلــى 
الحدوديــة فــي جنوب أفغانســتان، كإقليم خوســت 

وبكتيا وبكتيكا.
التــي  فــي عملياتــه  الباكســتاني  الجيــش  اســتعاد 
انطلقــت عــام 2014 املناطــق من ســيطرة املســلحن، 
 العودة 

ّ
وأعلنــت الحكومــة عن عــودة الالجئن. لكن

كانــت إلــى دمــار، وال ســيما فــي قطــاع التعليــم. مــع 
ذلــك، شــهد هــذا القطــاع تطــورًا كبيــرًا خــالل الفتــرة 
ذلــك  حصــل  املاضــي.  العــام  خصوصــًا  األخيــرة 
بمســاندة مؤسســات دوليــة تعنى بقطــاع التعليم، 

كما كان للزعامة القبلية دور مهم في هذا الشأن.
فــي مقاطعــة خيبــر القبليــة وحدهــا دخــل نحــو 41 
ألــف تلميــذ وتلميــذة إلــى املــدارس، معظمهــم إلــى 

املدارس االبتدائية، بحسب إدارة التعليم. 
 العمل متواصل بجدية لتطوير 

ّ
تشير اإلدارة إلى أن

املقاطعــة  فــي  طفــل  يبقــى  ال  حتــى  أكثــر،   القطــاع 
بعيــدًا عــن املدرســة. فــي هــذا الشــأن، يقــول رئيــس 
 
ّ
إدارة التعليــم فــي املقاطعــة جــدون خــان وزيــر إن

الحروب التي شــهدتها املقاطعة على مدى األعوام 
املاضية أدت إلى تدمير قطاع التعليم بشــكل شــبه 
كامل، إذ دمرت 140 مدرسة حكومية تمامًا، بينما 

تضــررت بقيــة املــدارس بصــورة أو أخــرى. يضيــف 
 17 مدرســة أعيــد بناؤها، وعشــرات 

ّ
جــدون خــان أن

. يشــير 
ً
املــدارس رممــت، ومــا زال العمــل متواصــال

الحكومــة  تتوالهــا  املــدارس  إعمــار  إعــادة   
ّ
أن إلــى 

الدوليــة  املؤسســات  مــع  بالتعــاون  الباكســتانية 
 
ّ
 إدارة التعليــم لــم تكــن تتخيل أن

ّ
املعنيــة. ويذكــر أن

تــرى هــذا العــدد الهائــل مــن التالميــذ يعــودون إلى 
 علــى اهتمــام الحكومة بهذا 

ّ
املــدارس، وهــو مــا يدل

 تطويــر قطــاع 
ّ
القطــاع، كمــا يقــول. ويشــدد علــى أن

الشــباب  لتجنيــب  الوحيــد  الخيــار  هــو  التعليــم 
بظاهــر  االهتمــام  القبليــة  املناطــق  فــي  واألطفــال 

التسلح.
مــن جهتهــا، لعبــت الزعامــة القبليــة دورًا كبيــرًا في 
إعــادة إعمــار املــدارس وتحســن حالــة التعليــم  في 
جــدون.  إليــه  يشــير  كمــا  القبليــة،  خيبــر  مقاطعــة 
ذلــك  إلــى  خــان  اللــه  خيــر  القبلــي  الزعيــم  ويلّمــح 
بالقــول: »نقــف إلــى جانــب الحكومــة فــي مواجهــة 
 املصائــب التــي حلــت بنــا. مناطقنــا مــرة بأســوأ 

ّ
كل

الظــروف بســبب الحــروب الداميــة بــن الجماعــات 
مــا  وفــي  املســلحة.  الحكوميــة  والقــوات  املســلحة 
يتعلق بمستقبل أجيالنا خصوصًا لن نوفر جهدًا 

في سبيل تطوير قطاع التعليم«.
وراء  الوحيــد  الســبب  هــو  الجهــل   

ّ
إن خــان  يقــول 

تخلفنــا، وإذا مــا أردنــا أن نعيــش فــي رفاهيــة وفــي 
جــو مــن األمــن واالطمئنان فــال بد من تعليم الجيل 

املقبــل، وتشــجيع شــبابنا وأطفالنــا علــى الذهــاب 
إلى املدارس بداًل من حمل السالح، فالدنيا تغيرت 
يمكــن  ال  جديــد  عالــم  فــي  اليــوم  نعيــش  ونحــن 
الوصول فيه إلى مكان مرموق إاّل بتحصيل العلم.
فــي مقاطعــة خيبــر  التعليــم  وبينمــا أحــرز قطــاع 
تقدمــًا كبيــرًا مــا زالــت املقاطعــات القبليــة األخــرى 
تحتاج إلى عمل أكثر، خصوصًا مقاطعتي شــمال 
وجنــوب وزيرســتان اللتــن تعانيــان مــن اســتمرار 
 نزوح األهالي 

ّ
انتشــار املســلحن فيهما. كذلك، فإن

وبقاءهــم فــي املخيمــات بعيديــن عــن أراضيهــم من 
أسباب تدهور قطاع التعليم في تلك املقاطعات.

مجتمع
أعلنــت وزارة الصحــة، التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، عــن وفــاة أربعة أشــخاص نتيجة 
 مركــز طرابلــس الطبي اســتقبل خالل األيام 

ّ
حــاالت تســمم كحولــي، بالعاصمــة طرابلــس. وقالــت إن

الثالثة املاضية 11 حالة تسمم كحولي تسببت في وفاة 4، وفقدان 3 البصر.
فــي مــارس/ آذار 2013، أعلنــت وزارة الصحيــة الليبيــة عــن وفــاة 60 شــخصًا وإصابــة أكثــر مــن 700 
 »التسمم 

ّ
آخرين نتيجة تناولهم خمورًا مغشوشة. وقال وزير الصحة نور الدين دغمان يومها إن

)األناضول( ناجم عن مادة امليثانول املوجودة في مشروب كحولي محلي الصنع«.  

ها قتلت بالرصاص امرأة من مدينة جاكسون بوالية مسيسبي )جنوب 
ّ
قالت الشرطة األميركية إن

الواليات املتحدة( أول من أمس  الســبت، بعدما تخطت إشــارة مرور وحاولت دهس رجلي شــرطة 
 املرأة تدعى كريستالن بارنز وتبلغ من العمر 21 عامًا، وقد أجبرت 

ّ
بسيارتها. وبّينت الشرطة أن

ســيارة أخــرى علــى االنحــراف عــن الطريــق، ثــم حاولــت الفــرار بســيارتها عندمــا أوقفتهــا الشــرطة 
فعادت بسيارتها إلى الخلف نحوهم، قبل أن تقودها باتجاه شرطين »محاولة دهسهما« ليسفر 
)رويترز( ذلك عن إطالق الرصاص عليها ما أدى إلى مقتلها فورًا.  

قتل امرأة أميركية »حاولت دهس« رجلي شرطةوفاة أربعة أشخاص بتسمم كحولي في ليبيا

ــًا  إداري موحدة  باكستان  في  القبائل  مناطق 
مستقلة  باكستان  واليــات  كبقية  ليست  لكنّها 
الحكومة  من  مــدارة  إنّها  إذ  الداخلي،  القرار 
الزعيم  يعتبر  اإلطار،  هذا  في  مباشرة.  االتحادية 
لتطوير  الوحيد  الحّل  أّن  خان،  اهلل  خير  القبلي، 
القبلية  المناطق  في  الحياة  قطاعات  جميع 

هو جعلها إقليمًا مستقًال.

مناطق مدارة اتحاديًا

حــذرت دراســة أجراهــا باحثــون بجامعــة »بليمــوث« 
البريطانيــة مــن أّن الباســتيك املســتخدم فــي بعــض 
ألعــاب األطفــال املســتعملة يمثــل خطــورة كبيرة على 
أّن تلــك األلعــاب تحتــوي  صحــة األطفــال. وكشــفت 
على مواد ســامة ومســرطنة. فحص الباحثون 200 
لعبة باستيكية مستعملة في دور حضانة ومنازل 
ومحال لبيع األشــياء القديمة املســتعملة، في منطقة 

ساوث ويست بإنكلترا، بحثا عن 9 عناصر خطرة. 
واســتخدم الفريــق األشــعة الســينية املرتفعــة الطاقــة، 
مــن ســيارات وقطــارات  األلعــاب،  مــن  عــدد  لتحليــل 
ومكعبات وأرقام باســتيكية، وكانت جميع األلعاب 
صغيــرة الحجــم إلــى درجــة يمكن لألطفــال مضغها 

بحسب وكالة األناضول.
العناصــر الخطــرة  الفريــق تركيــزًا عاليــا مــن  وجــد 

بمــا فيهــا األنتيمــون والباريــوم والبــروم والكادميــوم 
األلعــاب.  فــي  والســيلينيوم  والرصــاص  والكــروم 
ويمكــن لهــذه املــواد أن تســبب التســمم املزمــن حــال 
تعــرض األطفــال لهــا لفتــرة مــن الزمــن حتــى لــو كان 

تركيزها منخفضا.
لعبــة تحتــوي  هنــاك 20  أّن  الباحثــون  كذلــك، وجــد 
على املواد التســع كاملة، وكان تركيز بعضها كبيرًا 

بصــورة كافيــة ليجعلهــا مخالفــة ملعاييــر الســامة 
األوروبية.

وقــال الدكتــور أنــدرو تيرنــر، قائــد فريــق البحــث، إّن 
األلعــاب الباســتيكية املســتعملة تمثــل خيــارًا جذابا 
ها »إرث مباشر من األصدقاء واألقارب، 

ّ
للعائات ألن

أو سعرها رخيص« محذرًا من خطورتها الحقيقية 
على أطفالهم.
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تــثــيــر وســـائـــل اإلعــــــام املــخــتــلــفــة، 
ــل الــتــواصــل  ــائــ ــغــــرب، ووســ فـــي املــ
ــرًا مــن  ــيــ ــبــ ــي، عـــــــــددًا كــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
املرتكبة  االعــتــداء والــجــرائــم املختلفة  حــاالت 
الباد. تستعرض صــورًا ومقاطع فيديو  في 
لعمليات ســرقــة ونــشــل وعــنــف قــد يصل إلى 
 
ّ
أن الداخلية  ذلــك، تؤكد وزارة  القتل. مع  حــّد 

ارتفاعًا في املجتمع، بقدر  الجرائم لم تشهد 
يعطيها  ما  وترويجًا،  توثيقًا  أكثر  باتت  ما 

ذلك الزخم في نظر املواطنني.
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــيــ ــائــ بــــاالســــتــــنــــاد إلــــــى اإلحــــصــ
 معدل الجريمة 

ّ
لوزارة الداخلية املغربية، فإن

فـــي الـــبـــاد ال يــتــجــاوز عــلــى مــســتــوى جميع 
ألــف مواطن سنويًا.   

ّ
لكل 21 قضية  أشكالها 

 مثل هذا املعدل 
ّ
تشير الــوزارة في ذلك إلى أن

هو أحد أقل املعدالت ليس في املنطقة فحسب 
. لكن، في الوقت 

ّ
بل على مستوى العالم ككل

عــيــنــه، يــــورد مــوقــع »نــومــبــيــو« لــإحــصــاءات 
فــي  املـــرتـــبـــة 43  يــحــتــل  املــــغــــرب   

ّ
أن الـــعـــاملـــي 

ـــر الــجــرائــم الــعــاملــي، وهــي 
ّ

الــعــالــم عــلــى مـــؤش
 املـــغـــرب يــتــواجــد 

ّ
مــرتــبــة غــيــر جـــيـــدة، كــمــا أن

الــتــي تشهد أعلى  الــســت  العربية  الـــدول  بــني 
كــثــيــرون  كـــــان  ــم. وإذا  ــرائــ ــجــ الــ ــن  ــدالت مــ ــعــ مــ

صيدا ـ انتصار الدنان

لم تكن لبنى حمادة، البالغة من العمر ستة وأربعني عامًا، عاطلة من العمل في 
 جيدًا 

ً
أحد األيام. لكنها تقول إن العمل لدى الناس متعب ومرهق، وال يؤمن دخا

لها والبنتها. رّبت ابنتها رشا وحدها، هي التي توفي زوجها في سن صغيرة، ما 
اضطرها إلى العمل لرعايتها. اختبرت مهنًا متنوعة، ثم اقترحت عليها ابنتها، 
فيه  تبيع   

ً
مــحــا تفتتح  أن  السياسية،  العلوم  كلية  فــي  العليا  الــدراســات  طالبة 

أن تنافس  لبنان(، على  الحلوة في مدينة صيدا )جنوب  الفافل في مخيم عني 
املحال األخــرى من خال أسعار تنافسية. كانت تبيع رغيف الفافل بخمسمائة 
الــذي أطلقت عليه اسم  الناس على محلها الصغير،  ليرة لبنانية، حتى يتعرف 
»القدس«.  لبنى فلسطينية من بلدة الخالصة، قضاء صفد في فلسطني، وتعيش 
مع ابنتها الوحيدة في مخيم عني الحلوة. تقول: »ليس لدي أشقاء شباب أحياء، 
أيــام الحرب، وفقدت ابنتي والدها وهي طفلة، فاضطررت  فقد استشهدوا خال 
إلــى العمل لــرعــايــتــهــا«. تضيف: »بــعــد مــوت زوجـــي، كنت فــي حــاجــة إلــى العمل. 
 عن االستمرار فيه بهدف 

ً
 بأجر زهيد، لكنني ال أجد بديا

ً
أحيانًا، كنت أجد عما

توفير احتياجاتنا املعيشية«.   
الفافل. تقّدمت بطلب للحصول على قرض   تبيع فيه 

ً
أن تفتتح محا قــررت  ثم 

قيمته 800 دوالر أميركي، الفتة إلى أنها تطمح إلى توسيع الكشك في املستقبل. 
كذلك، باعت خاتمني من الذهب من أجل مشروعها. وتقول إنها مضطرة إلى دفع 
. تبيع 

ً
مبلغ مائتي ألف ليرة لبنانية نهاية كل شهر، علمًا أن البيع ما زال قليا

ما بني أربعني إلى خمسني رغيف في اليوم، معظمها لتاميذ املــدارس. وتوضح 
أنها ال تبيع املشروبات الداعمة للكيان الصهيوني، وقد استبدلتها بمشروبات 
محلية. تتابع لبنى أنها ترددت كثيرًا قبل أن اتخاذ قرارها بفتح النحل، خصوصًا 
أنها امرأة، تواجه عراقيل عدة منها نظرة الناس إليها. إال أن ابنتها أصرت عليها 
العمل حالها حال  قــادرة على  املــرأة  أن  التأكيد للجميع  العمل، وأرادت  بــدء هــذا 
دفع  في  واملساهمة  اليومية،  تأمني مصاريفها  من  تتمكن  أن  هو  واملهم  الــرجــل. 
املجتمع إلى األمام. واليوم، ستعمل على زيادة نسبع البيع. تضيف: »يقع محلي 
في املنطقة األكثر توترًا في املخيم. وقد اخترت هذا املوقع بهدف إحياء الشارع 
مــجــددًا«. تــقــول لبنى إنــهــا واجــهــت صعوبات عـــدة، خصوصًا كونها امـــرأة. لكن 
بتشجيع من ابنتها، قررت خوض التجربة. ومن خال عملها، تسعى إلى التأكيد 
أنه ال فرق بني امرأة ورجل في العمل. رغم أنها واجهت صعوبات عدة، إال أن لبنى 

أصرت على متابعة طريقها وتنفيذ مشروعها. 

يشكو كثيرون من تفشي الجريمة في المغرب. يستدلون عليها 
واالعتداء  السرقة  عمليات  توثق  كثيرة  فيديو  ومقاطع  بصور 

من  أكبر  أمنية  بحماية  ويطالبون  والممتلكات،  األشخاص  على 
خالل التشدد في العقاب. تهديدات تقلل الشرطة من أهميتها

سكان طهران يختارون الهجرة المعاكسة
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ــاب الــجــريــمــة بمختلف  ــكـ يــتــوقــفــون عــنــد ارتـ
التي  الطريقة  وعــنــد  وتصنيفاتها،  ألــوانــهــا 
املجرم  أحدثها  التي  والخسائر  فيها،  جــرت 
يــواكــبــون الضحية   قليلني 

ّ
فـــإن املــنــحــرف،  أو 

التي تعرضت للجريمة، وكيف تعيش أيامها 
الــحــادث، وكــيــف يتعامل معها  بعد حــصــول 
من  املحيطني  مــع  تتعاطى  وكــيــف  املــجــتــمــع، 
أســـرة وأقــــارب وجــيــران. وهــي قضية نفسية 
- اجــتــمــاعــيــة بـــامـــتـــيـــاز تــجــتــمــع فــيــهــا قــــدرة 
الضحية على إعادة االندماج في املجتمع مع 
عدم  أو  عزلتها  وربما  إليها،  اآلخــريــن  نظرة 
قدرتها على املواجهة بحسب نوع األذى الذي 

تعرضت له.
عــبــد الـــوافـــي، شـــاب فــي الــعــشــريــن مــن عــمــره، 
ــتـــداء شــنــيــع قــبــل أســابــيــع قليلة  تــعــرض العـ
ــرف مــــراهــــق، إذ طــعــنــه األخـــيـــر  ــ خـــلـــت مــــن طـ
بسكني عدة مــرات في وجهه، كما كان ينوي 
ذبحه لــوال تدخل بعض املــارة. كــان ذلــك بعد 
رفض عبد الوافي منحه ما يملكه في جيبه، 
العديد من  فكان نصيبه  إذ حــاول مقاومته، 
الغرز التي اضطر الطبيب إليها لسّد الجروح 
الكثيرة في وجه الشاب العشريني الذي كان 

ضحية نشال مسلح.
ــتــــمــــاعــــي  ضــــجــــت وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل االجــ
بالحادثة مع صور الشاب الضحية، وانتقل 

يعتبر بمثابة املرآة الخارجية التي ينظر من 
خالها إلــى املجتمع، ويــراه اآلخــرون عبرها، 
الذي  الــوافــي   تغير مامح عبد 

ّ
فــإن وبالتالي 

ربــمــا كـــان يكثر مــن الــعــنــايــة بــهــا، كــغــيــره من 
الشبان، وتمزق وجهه بهذا الشكل، كّون لديه 
الدفاع  العنف ناجمًا عن عجزه عن  إلى   

ً
ميا

عـــن نــفــســه وتـــفـــادي ضـــربـــات الــســكــني، فــبــات 
يفرغ تلك الشحنة النفسية السلبية عبر إيذاء 

اآلخرين كنوع من رد فعل آٍت من الوعيه.
مــن جــهــتــهــا، تــتــحــدث رشــيــدة مــكــلــوف، وهــي 
مــعــلــمــة فــــي إحــــــدى املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
بــمــديــنــة الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، تــعــرضــت مــؤخــرًا 
إلــى ضربة سكني فــي وجهها مــن طــرف أحد 
ها صــارت تخشى من 

ّ
أن تاميذها السابقني، 

 االعتداء 
ّ
ظلها بعد ما وقع لها، خصوصًا أن

كان مفاجئًا، والدماء التي سالت من وجهها 
زادت من صدمتها.

ها ال تعلم كيف تمكنها 
ّ
وبحسب مكلوف، فإن

العودة إلى التدريس وماقاة تاميذها بعد 
حــادثــة االعـــتـــداء، بــل أضــحــت تــخــاف مــن أّي 
التي  الحالة  إلــى جانبها، وهــي  شخص يمر 
يــفــســرهــا شــيــبــون بــكــونــهــا ردة فــعــل نفسية 
طبيعية تحدث بعد االعتداء املفاجئ، يسيطر 
الخوف فيها على الضحية، محذرًا من عواقب 
طول هذه الفترة على شخصية املعتدى عليه 

وحياته بشكل عام.
ــة الـــفـــتـــاة  ال يـــنـــســـى املـــجـــتـــمـــع املــــغــــربــــي قـــصـ
الــقــاصــر أمــيــنــة الــفــيــالــي الــتــي أجـــبـــرت على 
الــزواج بمغتصبها الــذي يفوقها سنًا بعشر 
االنــتــحــار بعد معاناة  إلــى  ســنــوات، فعمدت 
نــفــســيــة خــطــيــرة جــعــلــتــهــا ال تــطــيــق الــعــيــش 
األولـــى  مــرتــني،  اعــتــبــرتــه ظلمها  فــي مجتمع 
من  إرغــامــهــا  عند  والثانية  اغتصابها،  عند 
طرف أسرتها على الزواج بمغتصبها مداراة 
هي  املــأســاويــة  النتيجة  فــكــانــت  للفضيحة، 

االنتحار.
جريمة اغتصاب أيضًا تعرضت لها قبل فترة 
قصيرة طفلة بالكاد تبلغ من العمر 13 عامًا، 
تــلــتــهــا عــمــلــيــة تــصــويــر الــجــريــمــة بــالــفــيــديــو، 
فــلــم تــجــد الــضــحــيــة أمـــــام نـــظـــرات محيطها 
وأســرتــهــا وتــعــلــيــقــات الـــجـــيـــران، بــالــرغــم من 
الــفــرار إلى  ــهــا مجرد ضحية بريئة، ســوى 

ّ
أن

وجــهــة غــيــر مــعــلــومــة، فــعــاشــت مـــشـــردة، كما 
حاولت االنتحار أكثر من مرة، قبل أن ينقذها 
ناشطون من بعض الجمعيات ويتمكنوا من 

إعادتها إلى أهلها.
يتعرضون  الــذيــن  الضحايا  شيبون  ينصح 
العتداء بالضرب أو هجوم بالساح األبيض 
أو السرقة أو التحرش، أو محاولة القتل حتى، 
إلــى الــلــجــوء مــا أمكنهم إلــى خــدمــات العاج 
السلبية  الــشــحــنــة  تتحكم  ال  حــتــى  الــنــفــســي، 
ــم بــتــفــكــيــرهــم وســـلـــوكـــهـــم،  ــهـ ــلـ الـــنـــاشـــئـــة داخـ
وتؤدي إلى إيذاء الذات، أو الرغبة في االعتداء 
ــن، أو االنــتــقــام مـــن املــجــتــمــع، أو  ــريـ عــلــى اآلخـ
الــتــقــوقــع والــعــيــش فــي عــزلــة وخـــوف يصان 

إلى حّد املرض.

الهجرة المعاكسة قد 
تساعد في حّل سلبيات 

نزوح اإليرانيين إلى المدن

ــى الـــبـــرملـــان املـــغـــربـــي لــلــحــديــث عن  الــخــبــر إلــ
 الشاب الضحية نفسه 

ّ
انتشار الجريمة، لكن

ــم يــعــد أحــد  ــواه الــنــســيــان، ولــ ــ ســـرعـــان مـــا طـ
يتحدث عنه أو يهتم بحالته الصحية، وكيف 
واجـــه مــرحــلــة مــا بــعــد تــعــرضــه لــاعــتــداء، ما 
جعل مأساته تتضاعف. يتحدث شقيق عبد 
الوافي عن تلك املرحلة إلى »العربي الجديد« 
 شــقــيــقــه كــــان مـــؤدبـــًا ولــطــيــفــًا وال 

ّ
ويـــقـــول إن

ه منذ تشوه 
ّ
لكن أحــد،  أّي خصام مــع  يفتعل 

إلى  أكثر  يميل  صــار  الضربات  بتلك  وجهه 
العنف والعصبية، ولم يعد يطيق من يتحدث 

إليه بخاف ما كان عليه في السابق. يتابع 
 سلوك شقيقه الضحية تغير إلى 

ّ
املتحدث أن

حــّد صــدم أســرتــه ومــعــارفــه وأصـــدقـــاءه، فقد 
بدأ يخرج إلى الحي ويتعمد إيذاء اآلخرين، 
ويــهــاجــمــهــم بــســبــب أو مــن دونــــه، كــمــا صــار 
الغرباء  سرقة  ويــحــاول  بلثام  وجهه  يغطي 
عــن الــحــي، وهـــو مــا أدى إلـــى مــشــاكــل كثيرة 
تسّبب فيها. يبدي شقيق عبد الوافي أسفه، 
 أحدًا لم يهتم بآثار االعتداء عليه نفسيًا 

ّ
ألن

واجتماعيًا، وهو ما دفعه إلى تبديل سلوكه 
بسلوك مهاجمه حتى وتقمص الدور نفسه، 

إذ وجد نفسه ربما غير قــادر على رّد األذى 
بغير األذى.

يــعــزو الــطــبــيــب الــنــفــســي مــحــمــد شــيــبــون، في 
ــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تـــحـــول هــذا  حــديــثــه إلــ
الضحية من شــاب مسالم إلــى شــاب عدواني 
بــعــد إصــابــتــه بـــجـــروح فـــي وجـــهـــه، إلــــى عــدم 
تقديره لذاته خصوصًا على الصعيد النفسي، 
فــقــد بـــات ينظر إلـــى وجــهــه كــوجــه أّي مــجــرم، 
خصوصًا مــع مــا بــات فيه مــن نــدوب تركتها 
ــه اإلنــســان،   وجـ

ّ
ضــربــات الــســكــني. يــوضــح أن

ال سيما املــراهــق أو الــشــاب فــي ريــعــان عمره، 

عدا عن الصفحات التي 
تقدم محتوى تفاعليًا 
سطحيًا جدًا يستقطب 
آالف التعليقات، هناك 

صفحات ومجموعات 
رائجة تتعلق بالطبخ 
وأنواع المأكوالت. 

يعرض كثيرون، 
خصوصًا من النساء، 
إنجازاتهم المصورة 
التي تدّل على إعداد 
هذه الطبخة أو تلك 
فيحظين بإعجابات 

وعبارات تهنئة 
مختلفة. لكّن البعض 

يطلب نصائح في طرق 
إعداد أنواع مأكوالت أو 
حلوى، فيندفع كثيرون 

إلى تقديم وصفات 
عدة بعضها يدخل 

عناصر ومواد وطرقًا 
متباينة تدّل على 
اختالف األذواق.

طهران التي لطالما 
جذبت اإليرانيين من 

مختلف أنحاء البالد، 
تشهد اليوم هجرة 
بعض سكانها منها

طهران ـ فرح الزمان شوقي

 إيرانيني 
ّ
في تقارير الفتة صدرت أخيرًا، تبنّي أن

من سكان طهران خرجوا منها متوّجهني إلى 
مدن أخرى للعيش فيها. وهي الخطوة األولى 
نحو ما يسّمى اصطاحًا »هجرة معاكسة«. 
ولطاملا كانت الهجرة إلى العاصمة اإليرانية 
من مــدن ومناطق ريفية عــّدة، من املخططات 
 إمكاناتها 

ّ
األساسية إليرانيني كثيرين؛ إذ إن

وخــدمــاتــهــا مــصــنــفــة فـــي مــســتــوى أعـــلـــى من 
ل مشكلة كبيرة، إذ 

ّ
 ذلك يمث

ّ
بقية املناطق. لكن

ارتفع عدد سكانها كثيرًا، فازدادت مشكاتها 
 عن 

ً
البيئية واالقتصادية واالجتماعية، فضا

 هـــذا ينعكس سلبًا 
ّ

مــشــكــات جــغــرافــيــة، وكـــل
على السكان بطبيعة الحال.

وذكرت وكالة »إيسنا« إحصاءات أخيرة تؤّكد 
 أكثر من 350 ألف شخص تركوا العاصمة 

ّ
أن

وتــــوّجــــهــــوا نـــحـــو مـــحـــافـــظـــات ثـــانـــيـــة، خـــال 
ـــه رقم 

ّ
أن الــســنــوات الخمس املــاضــيــة. صحيح 

العاصمة  سكان  عــدد  مــع  باملقارنة  متواضع 
 ذلـــك يعني 

ّ
الـــذي يــتــجــاوز 13 مــلــيــونــًا، إال أن

العاصمة،  باستهداف  املعاكسة  الهجرة  بــدء 
ولألمر أسباب وعوامل كثيرة.

 
ّ
ويبدو واضحًا لدى عدد من سكان طهران أن

ما يحدث »منطقي«. وتقول السيدة مــرادي لـ 
العالية  التلّوث  »نسبة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي 

تجعلني أخــرج وزوجـــي فــي كــل عطلة نهاية 
األسبوع إلى منزلنا في شمال الباد، ونقطع 
إلى  للوصول  بالسيارة  أربــع ساعات  مسافة 
هناك. ونحن نفّكر جديًا في االنتقال كليًا حني 

 التقاعد قريبًا«.
ّ
نبلغ سن

ــع  ــ ــّوث والـــــــــــزالزل مــــن أبـــــــرز دوافــ ــلــ ــتــ ــامــــا الــ عــ
ه التشجيع على 

ّ
الخروج من العاصمة، أو أقل

عــدد كبير  إلــى  بالنسبة  الحلم  فاملدينة  ذلــك، 
مـــن اإليـــرانـــيـــني الــقــاطــنــني فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
بعدما ضربتها  وقلق،  رعــب  مدينة  أصبحت 

 
ّ
األمر بالظاهرة املستجدة واإليجابية؛ إذ إن
على طهران  إيجابية  تكون  تبعاتها ســوف 
فــي الــنــتــيــجــة. ودعـــا الــحــكــومــة إلـــى تشجيع 
األمـــــــر الـــــــذي قــــد يـــســـاهـــم فــــي تــنــمــيــة املــــدن 
األصغر حجمًا وحتى األرياف، في حال قّرر 

ة أرضية، وبعدما تصاعدت وتيرة 
ّ
أكثر من هز

الــتــحــذيــرات مـــن الــــــزالزل، وحــتــى مـــن األبــنــيــة 
دة بالسقوط. املهدَّ

 االزدحـــام الخانق يجعل سكان 
ّ
إلــى ذلــك، فــإن

طــهــران يــقــضــون ســاعــات طــويــلــة عــالــقــني في 
الــطــرقــات، والــتــلــّوث الــنــاتــج بــصــورة رئيسية 
عــن مــايــني املــركــبــات يــــؤّدي إلـــى أمــــراض في 
القلب وفي الجهاز التنفسي وإلى سرطانات، 
وهــو مــا قــد يجعل بعضًا مــن هـــؤالء السكان 

يبحثون عن مكان أفضل للعيش.
اإليــرانــي، محمد  البرملان  النائب في  ويؤكد 
رضا بادامجي، وفقًا ملوقع مجلس الشورى 
لـــبـــدايـــات   املـــســـبـــب الـــرئـــيـــس 

ّ
ــــي، أن ــــامـ اإلسـ

ظاهرة الهجرة املعاكسة هو التلّوث، واصفًا 

 إيرانيني يسكنون 
ّ
السكان الهجرة إليها. لكن

فــي طــهــران يــرون فــي مــوضــوع الــغــاء بالذات 
ــاكـــســـة«. وقـــد  ــعـ  حــقــيــقــيــًا لــلــهــجــرة املـ

ً
»عــــامــــا

أشــــارت وكــالــة »إيــســنــا«، فــي تــقــريــر لــهــا، إلــى 
 

ّ
 33 فــي املــائــة مــن املــصــاريــف الشهرية لكل

ّ
أن

املسكن، وتصل في  إلــى  إيرانية تذهب  عائلة 
طهران إلى 48 في املائة. فسكانها بغالبيتهم 
ــد راحـــت  يــقــطــنــون فـــي بـــيـــوت مــســتــأجــرة، وقــ
عائات كثيرة تشتري منازلها خارج طهران. 
 مبيعات العقارات في جزيرة 

ّ
وأّكدت إيسنا أن

ــال،  ــثـ ــّي الــــبــــاد، عـــلـــى ســبــيــل املـ ــنـــوبـ كـــيـــش جـ
ارتفعت بنسبة 300 في املائة.

في السياق، يقول أستاذ العلوم االجتماعية 
 »األمــر 

ّ
جعفر بـــاي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

بعد،  إلــى ظاهرة هجرة معاكسة  يتحّول  لم 
 عــدد 

ّ
ــــت تـــؤكـــد أن ــــرى مـــا زالـ ــام أخـ ــ فــثــّمــة أرقــ

الذين  عــدد  من  أكبر  املدينة  يقصدون  الذين 
ه »جرى إقــرار خطط 

ّ
يغادرونها«. يضيف أن

ص عدد 
ّ
تقل ها 

ّ
فــي ســنــوات سابقة، عل عـــّدة، 

ســكــان طـــهـــران، ومــنــهــا خــطــة نــقــل العاصمة 
 كل هذا لم يتحّول إلى 

ّ
إلى مدينة ثانية. لكن

واقــع عملي، وما يحدث اليوم صحيح، غير 
ه 

ّ
أن ــه ليس بالحجم املطلوب«. ويــرى بــاي 

ّ
أن

»يتوّجب على الحكومة إقرار خطط لتوزيع 
الخدمات واالبتعاد عن تفضيل تمركزها في 
 ذلك هو السبب الرئيس 

ّ
املــدن الكبرى؛ إذ إن

فـــــي مـــشـــكـــات طــــــهــــــران«. ويــــتــــابــــع: »يـــجـــب 
الــتــحــريــض لــتــحــويــل الــهــجــرة املــعــاكــســة إلــى 

ظاهرة«.
الذين  الخبراء  مــن قبل  الترحيب  وســط هــذا 
ــــواًل عـــمـــلـــيـــة ملــشــكــات  ــلـ ــ ــــي األمـــــــر حـ يـــــــرون فـ
العاصمة وتقليصًا نسبيا لحجم التهديدات 
يــرى بعض  على سكانها،  تنعكس  قــد  التي 
 األمـــر، وإن كــان ضــروريــًا، غير 

ّ
اإليــرانــيــني أن

ه مقلق. فبعض الذين يرغبون في االنتقال 
ّ
أن

يــســتــبــعــدون الـــفـــكـــرة مــــن أذهـــانـــهـــم تــخــّوفــًا 
مـــن عــــدم الــحــصــول عــلــى اإلمـــكـــانـــات ذاتـــهـــا. 
 
ّ
فــإن الــشــبــاب،  إلـــى عـــدد كبير مــن  وبالنسبة 
األمر محسوم لجهة عدم الخروج، فالخدمات 
فــي طهران  الترفيهية  واملــراكــز  والــجــامــعــات 

ليست كما هي في غيرها.
ويــؤكــد الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
 »العوامل 

ّ
أمان قرايي، لـ »العربي الجديد«، أن

واملـــســـبـــبـــات لــــم تــــحــــّول الـــهـــجـــرة املــعــاكــســة 
ـــهـــا بــــدأت تــتــحــّول 

ّ
إلـــى ظـــاهـــرة بــعــد، غــيــر أن

ــــى بــعــض  ــــى خـــطـــر مـــلـــمـــوس بــالــنــســبــة إلـ إلـ
ه »في حال 

ّ
السكان في الحقيقة«. يضيف أن

 الهجرة املعاكسة سوف تكون 
ّ
تزايدها، فإن

. ويوضح 
ّ
محصورة بمتوسطي وكبار السن

 »الهجرة نحو مناطق ثانية بعيدًا 
ّ
قرايي أن

عــن طــهــران واملـــدن الكبرى الــتــي تقترب من 
خدماتها، من قبيل أصفهان وشيراز وحتى 
كــرج املــحــاذيــة للعاصمة، ســوف تــؤدي إلى 
 مشكلة ارتفاع معدالت سكان الضواحي 

ّ
حل

أو حواشي املــدن الذين ليسوا قادرين على 
وهــؤالء  املدينة.  في  السكن  تكّبد مصاريف 
ــا حــضــروا إلــيــهــا مــن مــنــاطــق أبــعــد بحثًا  إّمـ
عن فرص عمل، أو هم من سكانها األصليني 

الفارين من غاء العقارات«.

تحقيق

فسبكة

جرائم المغرب
ضحايا يعانون بأشكال مختلفة

مالبس أنيقة بأسعار زهيدة في الكويت

األخيرة  لبنى حمادة، أصرت  الذي ولدت فيه  البلد  لبنان،  في 
على إثبات قدرات المرأة، وافتتحت محًال لبيع الفالفل للعيش

قصة الجئة

43
هو ترتيب المغرب على 

مؤّشر الجرائم العالمي 
بحسب موقع »نومبيو«، 

من أصل 110 دول 
شملها التصنيف 

لبنى حمادة  
تبيع الفالفل في عين الحلوة

سنويًا، أستورد خمس 
حاويات كبيرة من الصين، 

فيها مالبس لعالمات 
تجارية مقلدة

الكويت ـ خالد الخالدي

ر املتاجر التي تبيع العامات التجارية 
ّ
توف

الــكــويــت فــرصــة كبيرة للشباب  املــقــلــدة فــي 
الذين ال يملكون املال، لشراء مابس أنيقة 
ــدة، بــاملــقــارنــة مـــع الــعــامــات  ــيـ بــأســعــار زهـ
الــتــجــاريــة األصــلــيــة، وبـــجـــودة عــالــيــة. هــذه 
املـــتـــاجـــر، الـــتـــي تــبــيــع املـــابـــس والـــســـاعـــات 
والــــنــــظــــارات والـــقـــبـــعـــات وغـــيـــرهـــا، تنتشر 
الكويت،  العاصمة  فــي  املباركية  ســوق  فــي 
إضـــافـــة إلـــى املــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــكــامــلــة 
املخصصة لهذا الغرض في مناطق حولي 
والــفــروانــيــة، وتــتــنــوع أســعــار هــذه املابس 

والـــســـاعـــات بــحــســب جـــــودة املـــنـــتـــج واســـم 
العامة الــتــجــاريــة. واألغــلــى ســعــرًا منها ال 

يتجاوز نصف سعر تلك األصلية.
ــذه املــــحــــال مــــن الـــشـــبـــاب  ــ مـــعـــظـــم زبــــائــــن هــ

واملراهقني الوافدين، الذين ال يملكون املال 
الكافي لشراء العامات التجارية األصلية، 
إضافة إلى أبناء الطبقة الفقيرة في الكويت 
ــبـــدون. كــمــا أن عــــددًا مـــن الــوافــديــن  وفــئــة الـ
يــشــتــرون هــــذه املـــابـــس ويــرســلــونــهــا إلــى 
أبنائهم وأقاربهم في بلدهم األصلي بسبب 
كــلــفــتــهــا الـــرخـــيـــصـــة وجـــودتـــهـــا املــرتــفــعــة. 
اإلسامية  التربية  مــدرس  يفعله  مــا  وهــذا 
ــدارس الــكــويــت محمد ريــاض  فــي إحـــدى مــ
الشتوية  املــابــس  الــذي يرسل  سنويًا، هــو 

ألبنائه وأبناء إخوانه في القاهرة. 
ـــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول مــــاهــــر الـــعـــبـــيـــد، وهـــو  مــ
تــاجــر جــمــلــة ســـوري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»ســنــويــًا، أســتــورد خــمــس حــاويــات كبيرة 
فيها مابس شتوية وصيفية  الصني،  من 
أميركية وفرنسية  لعامات تجارية مقلدة 
وبريطانية وإيطالية، وأوزعها على املحال 
وهناك  الكويت.  في  مكان  كل  في  املنتشرة 
إقبال عليها من قبل تجار التجزئة بسبب 

جودتها العالية«. 
يضيف: »الجمارك ال تمنع دخــول املابس 
املــقــلــدة، وال تـــصـــادرهـــا، لــكــن هــنــاك تــشــدد 
كــبــيــر عـــلـــى اإلكــــســــســــوارات األخــــــــرى، مــثــل 
يطالب  إذ  والــســاعــات.  النسائية  الحقائب 
ــيــــة فــي  ــلــ ــل الــــعــــامــــة الــــتــــجــــاريــــة األصــ ــيــ وكــ

الكويت بمنع إدخالها إال عن طريقه«.
وعــلــى عــكــس املــابــس الــرجــالــيــة املــقــلــدة، ال 
املقلدة  والفساتني  النسائية  املابس  تلقى 
املعايير  بسبب  الــكــويــت،  فــي  كبيرًا  رواجـــًا 
ــددة لـــلـــبـــاس فــــي املــجــتــمــع الــنــســائــي،  ــشــ املــ
ــد تــعــيــب ارتـــــــداء املـــابـــس املــقــلــدة  ــتـــي قـ والـ
ــرأة. فـــي املــقــابــل،  ــ كــونــهــا تــحــد مـــن أنـــاقـــة املــ
ــنـــاك اقــــبــــال عـــلـــى الـــســـاعـــات والـــنـــظـــارات  هـ
الشمسية النسائية، الذي يصعب اكتشاف 
أنها مقلدة. ويقول سنان أحمد، مالك أحد 
لـ »العربي الجديد«: »املابس  هذه املتاجر 
ــبـــاع يــومــيــًا  املـــقـــلـــدة لـــلـــمـــاركـــات الـــعـــاملـــيـــة تـ
ــدًا، فــــي ظــــل حـــاجـــة بــعــض  ــ بــشــكــل كــبــيــر جــ
الـــشـــبـــاب الـــعـــاطـــلـــني مــــن الـــعـــمـــل، وتــامــيــذ 
ــق مـــن دون  املـــــــدارس، الـــظـــهـــور بــمــظــهــر الئــ
ــــزداد نسبة  ــادة مـــا تـ ــ صـــرف مـــال كــثــيــر. وعـ
البيع مــع بــدايــة فصل الــشــتــاء،  وكــثــيــرًا ما 
بداية فصل  مع  أو  الشتوية،  املابس  تباع 
الصيف، إذ يقبل الناس على شراء مابس 
البحر والقمصان. يضيف: »نبيع كل ما هو 

مقلد، من أحذية وحقائب وقمصان مابس 
وإكـــســـســـوارات مــثــل الـــســـاعـــات والــحــقــائــب 
وهناك  وغيرها.  العنق  وربطات  الرجالية 
متاجر مخصصة لبيع العامات التجارية 
ــة أو  ــيـ ــالـ األمـــيـــركـــيـــة، وأخـــــــرى لــبــيــع اإليـــطـ
الــفــرنــســيــة. لــكــن مـــا يجمعها أنــهــا مــقــلــدة، 

ونستوردها من الصني من تجار جملة«. 
إلى ذلك، يقول منير، وهو عامل بناء عربي لـ 
»العربي الجديد«: »أشتري املابس املقلدة 
سنويًا ثــاث مــرات مــن مجمع املــخــازن في 
بمظهر  الظهور  من  يمكنني  ما  العاصمة، 
األســبــوعــيــة«.  فــي عطلتي  الئـــق، خصوصًا 
ويوضح أن »أسعار املابس  مقبولة جدًا، 
وتجعلني أبدو كأنني ثري، عدا عن كونها 
ــدة،  ــل أشـــهـــر عـ ــل مــنــيــر، كـ مـــريـــحـــة«. ويـــرسـ
حزمة من املابس التي يشتريها من مجمع 
املخازن للمابس املقلدة إلى أبناء عمومته 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي مــصــر كــاجــئــني، إذ ال 
تــتــوفــر مـــابـــس بـــهـــذه الــــجــــودة واألســـعـــار 
البخسة هناك، خصوصًا املابس الشتوية 

ملجابهة البرد.
الوحيد  الــدافــع  ليسا  والــعــوز  الــفــقــر  أن  إال 
لشراء هذه املاركات املقلدة فحسب. ويقول 
الــعــنــزي، وهــو مــواطــن كويتي يذهب  وليد 
إلــى الصني بحثًا عن أشياء  بشكل متقطع 
ــا، إنـــــه يـــجـــلـــب حــقــيــبــة  ــرادهــ ــيــ ــتــ يــمــكــنــه اســ
لعامات  املقلدة  بالساعات  مليئة  صغيرة 
ــدًا، الفــتــًا إلـــى أن املقبلني  تــجــاريــة غــالــيــة جـ
على شراء هذه الساعات املقلدة أثرياء، إال 
أنهم قد يشعرون باالنتصار حني يشترون 
ساعة مقلدة بربع ثمنها األصلي والجودة 

نفسها. 
بدورها، تقول ريما تونسي، مديرة إحدى 
ــاالت املـــابـــس فـــي الــكــويــت، لــــ »الــعــربــي  ــ وكـ
الــجــديــد«: إن »الــشــركــة تــعــلــم بــوجــود هــذه 
املحال التي تبيع العامات التجارية املقلدة، 
منها عامتنا التجارية، لكننا ال نتخذ أية 
إجــراءات ضدها لسببني تسويقيني: األول 
هو أن زبائنهم يختلفون عن زبائننا. فلو 
أغلقنا هذه املحال، وبالتالي خسر زبائنهم 
فرصة شراء مابس مقلدة أو غيرها، فإنهم 
لــن يــأتــوا لــيــشــتــروا مــن مــتــجــرنــا. والــســبــب 
املــاركــة حتى  الثاني هو أن انتشار صــورة 
عــلــى املـــابـــس املــقــلــدة، يــــؤدي إلـــى انــتــشــار 

أفضل لنا في الباد«.
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تتعدد أشكال العنف والجرائم )فرانس برس(

مشهد من زحمة سير طهران اليومية )عطا كناري/ فرانس برس( تحاول اختيار األنسب )ياسر الزيات/ فرانس برس(



قضايا

مروان قبالن

مــــع انـــتـــهـــاء الـــســـنـــة األولــــــــى مــن 
األمــيــركــي،  الــرئــيــس  إدارة  عــهــد 
دونالد ترامب، تسود األكاديميا 
ــيـــة ودوائــــــــــر الـــســـيـــاســـة، خــصــوصــا  ــغـــربـ الـ
األوروبــــيــــة، حـــال مـــن الـــوجـــوم والــتــوجــس، 
ــا اإلحــــســــاس بـــوجـــود نـــقـــاط تــمــاثــل  ــرّدهــ مــ
العالم  بها  يمر  الــتــي  ــاع  األوضــ بــن  كبيرة 
واالقتصادية  السياسية  وأوضــاعــه  الــيــوم 
الــقــرن املاضي  الــتــي ســـادت فــي ثالثينيات 
ثــمــانــيــة عــقــود،  أكــثــر مــن  فــقــبــل   .)Deja vu(
وأيديولوجيات  قــوى  صعود  العالم  شهد 
قــومــيــة مــتــطــّرفــة )الـــفـــاشـــيـــة والـــنـــازيـــة في 
في شرق  اليابانية  والعسكرتاريا  أوروبــا، 
آسيا( وعّمت حالة من عدم االستقرار أجزاء 
واسعة من العالم، وتحولت الحرب األهلية 
أزمــــة دولـــيـــة، استخدمتها  إلـــى  اإلســبــانــيــة 
ــة تـــــدريـــــٍب وعــــرض  الــــقــــوى الــــكــــبــــرى ســــاحــ
ألفــضــل األســلــحــة الــتــي طــورتــهــا فـــي حــرب 
ــٍة، انــتــهــت بــانــتــصــار نـــظـــام ســلــطــوي  ــالــ وكــ

دموي )فرانكو(. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، كـــان املـــد الــديــمــقــراطــي 
يــنــحــســر فــــي أوروبـــــــــا )بــــعــــد صــــعــــوده مــع 
انهيار اإلمبراطوريتن العثمانية واملجرية 
-الــنــمــســاويــة فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولــــى، 
وظـــهـــور دول قــومــيــة عــلــى أنــقــاضــهــمــا في 
وســط أوروبـــا وشرقها والــشــرق األوســـط(. 
إذ كان يجري تفريغ املمارسة الديمقراطية 
من مضمونها في عدد من الدول األوروبية، 
ــــات أخــــــرى  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــيــــمــــا حــــــوصــــــرت ديـ
ــيــــات فـــاشـــيـــة عــنــيــفــة.  بــــقــــوى وأيــــديــــولــــوجــ
وقــد تــرافــق ذلــك مــع صــعــود نــزعــاٍت قوميٍة 
ــٍة داخــــل  ــيـ اقــــتــــصــــاديــــٍة وســــيــــاســــاٍت حـــمـــائـ
الديمقراطية نفسها، نتيجة أوضاع  الدول 
الواليات  في  خصوصا  صعبة،  اقتصادية 
املتحدة، وذلك إثر انهيار بورصة نيويورك 
املـــالـــيـــة  األزمــــــــة  وانـــــــــدالع  ســـتـــريـــت(  )وول 
إلى  أدت  والتي  عــام 1929،  الكبرى  العاملية 
وتقليص  الدولية،  التجارة  حرية  تقويض 
فــــرص الـــتـــعـــاون بـــن الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة 
ملــواجــهــة صـــعـــود الــفــاشــيــة. وفــــي الــعــمــوم، 
حالًة  تعيش  الغربية  الديمقراطيات  كانت 
من الضعف والبؤس الناجمة عن تحديات 
ــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مــتــنــوعــة،  ومـــشـــكـــالت داخـ
أفرزت حالة من االستسالم ورغبة في عدم 

املواجهة مع الخصم.
ــرة  ــؤامــ ــــود مــ ــــوجـ ومــــــع تـــنـــامـــي الــــشــــكــــوك بـ
تــنــفــذهــا »االســتــبــلــشــمــنــت«، بــقــيــادة نخب 
التورط  إلــى  البالد  لدفع  الشرقي،  الساحل 
فــــي صـــــراعـــــات الـــــقـــــارة األوروبــــــيــــــة خــدمــة 
ملــصــالــحــهــا االقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة، تــنــامــت 
ــات الـــشـــعـــبـــويـــة واالنــــعــــزالــــيــــة لـــدى  ــزعــ ــنــ الــ
الناخب األميركي، وازداد رفضه أي محاولة 
لجر البالد إلى لعب دور قيادي في الحفاظ 
على اســتــقــرار الــنــظــام الــدولــي الـــذي أنشأه 
العاملية األولى  الحرب  مؤتمر فرساي بعد 

.)1919(

مخاوف أوروبية
يخشى كثيرون من نخب أوروبا األكاديمية 
اليوم،  والفكرية من أن هذا »الفيلم« يتكّرر 
ويـــحـــذرون مـــن االكــتــفــاء بــاملــشــاهــدة، فــاملــد 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــعـــاملـــي يـــمـــر اآلن فــــي أضــعــف 
حــاالتــه مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، ودول 
عراقة،  األكثر  فيها  بما  كثيرة،  ديمقراطية 
ــة،  ــّشـ ــبــــدو مـــعـــهـــا هـ ــة أزمــــــــة، تــ ــالــ تـــعـــيـــش حــ
ضعيفة، ومنقسمة على ذاتها، تتنامى في 
والشعوبية.  اليمينية  الــنــزعــات  دواخــلــهــا 
ولم يعد الحديث يقتصر هنا على مخاوف 
الليبرالية   - الديمقراطية  بمستقبل  تتعلق 
ـــا الــشــرقــيــة حــديــثــة الــعــهــد  فـــي دول أوروبــــ
حيث  )املــجــر(،  وهنغاريا  بولندا  مثل  بها، 
ــزاب يمينية مــتــطــّرفــة،  ــ ســيــطــرت أخـــيـــرا أحـ
بـــل عـــن دول عــريــقــة فـــي الــعــالــم الــلــيــبــرالــي 
أكبرها  إلى  )النمسا(  أصغرها  من  الغربي 

)الواليات املتحدة(. 
الحرب  التي تقوم مقام  الحرب األهلية  أما 
األســـبـــانـــيـــة الـــيـــوم فـــتـــجـــري، بـــــرأي هــــؤالء، 
فـــي ســـوريـــة الــتــي تــحــولــت ســاحــة تــنــافــٍس 
إقــلــيــمــي دولـــــي، حــيــث تـــخـــاض واحـــــدة من 
أعقد حروب الوكالة وأشرسها منذ الحرب 
يحدث  هــذا  كــل   .)1938  -  1936( اإلسبانية 
فيما تــتــزايــد الــشــكــوك بــشــأن رغــبــة أميركا 
وقــدرتــهــا على الــقــيــام بــدورهــا فــي الحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الـــدولـــي، 
تحاول  التي  السلطوية  للقوى  والــتــصــّدي 
والصن.  روســيــا  مقدمتها  وفــي  تقويضه، 
األسوأ أن السلطة في الواليات املتحدة تقع 
نفسه  لديه هو  رئيس شعبوي،  بيد  اليوم 
مـــيـــول اســـتـــبـــداديـــة ومــتــعــاطــف مـــع قــواهــا 
فــي الــعــالــم، ومــنــخــرط فــي صـــراع مــريــر مع 
ــــذي يعيش  »اإلســتــبــلــشــمــت« فـــي الـــوقـــت الـ
فيه املجتمع األميركي حالة تمزق وانقسام 

املقاربة  هــذه  لنا  هــل تسمح  غير مسبوقة. 
باستنتاج أننا أمام انهيار محتمل للنظام 
الليبرالي الدولي القائم شبيه بالذي حصل 
أواخر ثالثينات القرن املاضي، كما يتخوف 
بــــعــــض األوروبــــــــيــــــــن؟ ربـــــمـــــا! فـــالـــضـــغـــوط 
التي يتعّرض لها هــذا النظام )فــي أوروبــا 
تحديدًا( تكاد تكون غير مسبوقة، إذ تأتي 
مــن جهتن، إذا ُنظر إلــى املسألة مــن زاويــة 

أيديولوجية، من خارجه ومن الداخل. 
الالديمقراطية  الـــدول  تسعى  الــخــارج،  مــن 
في  والــصــن(، وتدعمهما  )روســيــا  الكبرى 
إيـــران(،  )مــثــل  إقليمية متوسطة  قــوى  ذلــك 
لتغيير طبيعة النظام الدولي الذي أنشأته 
في  املنتصرة  الغربية  الديمقراطية  القوى 
الحرب العاملية الثانية، وقلب موازين القوى 
الــتــي مــا زالــــت تــمــيــل لــصــالــحــهــا حــتــى اآلن 
املؤسسات  األقــل، مع استمرار هيمنة  على 
املــالــيــة واملــصــرفــيــة واالقــتــصــاديــة الغربية 
والــعــســكــريــة  وودز(  ــن  ــروتــ بــ )مــــؤســــســــات 

)حلف الناتو(.
أما من الداخل، فتتكفل إدارة ترامب بعملية 
الــهــدم لــنــظــام مــا عـــادت واشــنــطــن تـــرى أنــه 
يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي كـــان 
عليها، ولذلك ال ترى مشكلة في تقويضه، 
أو على األقــل، ال تبالي بمحاوالت اآلخرين 
تـــقـــويـــضـــه. لـــهـــذا الـــســـبـــب، تـــرتـــعـــد فـــرائـــص 
تــرامــب،  الرئيس  مــن سياسات  األوروبــيــن 
وإعــالء  أواًل«،  »أمــيــركــا  شعار  على  القائمة 
املكاسب املادية والتجارية على االعتبارات 
االســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، والــتــي تـــؤدي إلــى 
الرئيس  إليها  التي يسعى  النتائج نفسها 
ــوتـــن، أي تــقــويــض  ــروســــي، فــالديــمــيــر بـ الــ

أسس النظام الليبرالي العاملي. 
فالرئيس ترامب، ومن ورائه تيار شعبوي 
ــزالـــي ال يــســتــهــان بــحــجــمــه فــي  ــعـ قـــومـــي انـ
ــتـــحـــدة، يــــرى أن تــرتــيــبــات ما  الــــواليــــات املـ
بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة االقــتــصــاديــة 
أو  تناسبه،  عــادت  مــا  واألمنية  والتجارية 
تحقق املصالح األميركية كما يجب، فدافع 
الــضــرائــب األمـــيـــركـــي، بـــرأيـــه، يــتــكــفــل بــدفــع 

تــكــالــيــف حــمــايــة حــلــفــائــه الـــذيـــن يــحــظــون، 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، بـــمـــزايـــا صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة 
ومعيشية، ال يحظى هو بها )تدفع الواليات 
»الــنــاتــو«، فيما  مــن ميزانية  املــتــحــدة 73% 
تأمن  على  قادرين  غير  األميركين  خمس 

وجباتهم الغذائية اليومية(. 
بالنسبة إلى ترامب، لن ُيقبل راكب مجاني 
فـــي قــاطــرتــه بــعــد الـــيـــوم، ومــــن ال يــدفــع لن 
يـــحـــظـــى بـــالـــحـــمـــايـــة. وفــــــي هــــــذا تــقــويــض 
ألحــد أهــم املــبــادئ الــتــي قــام عليها النظام 
الــلــيــبــرالــي الـــغـــربـــي بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
)الــواحــد  الجماعي  األمــن  مبدأ  أي  الثانية، 

للكل والكل للواحد(. 
إدارة ترامب ظهره لحلف الناتو، أو تهديده 
ــى الــبــحــث عن  ــذلـــك، يـــدفـــع األوروبــــيــــن إلــ بـ
ــل، مـــا حــــدا بــهــم، فـــي شــهــر ديــســمــبــر/  ــدائـ بـ
كانون األول املاضي، إلى إعالن قيام جيش 
أوروبــــي بــقــيــادة أملــانــيــة أطــلــقــوا عليه اســم 
 ،)permanent structured cooperation-Pesco(
فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لـــزيـــادة االعــتــمــاد على 
العدائية،  الــذات، ملواجهة سياسات روسيا 
ومـــخـــاوف مـــن تــلــكــؤ واشــنــطــن فـــي الــدفــاع 

عنهم، إذا استدعت الحاجة. 
أما التجارة الحرة، وهي الركن الثاني الذي 
فيرى  الــعــاملــي،  الليبرالي  النظام  عليه  قــام 
ــرامـــب وقـــاعـــدتـــه االنــتــخــابــيــة أنـــهـــا تــدمــر  تـ
ــركـــي، وتــتــركــه  ــيـ االقـــتـــصـــاد واملــجــتــمــع األمـ
بــل مستهلًكا  العمل،  ليس فقط عــاطــاًل عــن 
لــبــضــائــع اآلخــــريــــن، ومــســاهــًمــا فـــي إيــجــاد 
ــــي ظــــل عـــجـــز تـــجـــاري  فـــــرص عـــمـــل لـــهـــم. وفـ
أميركي بلغ 502 مليار دوالر في العام 2016 
إدارة  ذهــبــت   ،2015 فــي  دوالر  مليار  و745 
ترامب باتجاه سياساٍت حمائيٍة بدأتها من 
خـــالل فـــرض رســـوم وضــرائــب بــاهــظــة على 
الـــواردات من الــدول التي تعاني من عجوز 
تــجــاريــة كــبــيــرة مــعــهــا، وهـــي عــلــى الــتــوالــي 
الــصــن وأملــانــيــا واملــكــســيــك، كــمــا انسحبت 
من بعض اتفاقات التجارة الحرة الثنائية 
أو املتعددة األطــراف )19 اتفاقية(، وهّددت 
لــم تتم  إذا  باالنسحاب مــن بعضها اآلخـــر، 

إعادة التفاوض عليها. 
هذه السياسات التي تقّوض مبدأ التجارة 
الـــحـــرة ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات كــبــيــرة على 
بنية الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الـــدولـــي، كــمــا أنها 
ستترك آثارا عميقة على أكبر االقتصادات 
العالم، فالسياسات الحمائية تحّد من  في 
النمو في الدول التي تعتمد على التصدير، 
ــقــــدان  ــع، وفــ ــانــ وتـــتـــســـبـــب فــــي إغـــــــالق املــــصــ
الــوظــائــف وصـــعـــود الــشــعــبــويــة والــنــزعــات 
القومية من نمط ما نشهده اليوم في أكثر 

دول أوروبا. 
ويــتــرجــم ذلــك بــوصــول أحـــزاب تعكس هذا 
ويدعو  السلطة،  إلــى  القلق  الشعبي  املـــزاج 
أكثرها إلى االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
واالنغالق على الــذات، ما يؤدي إلى تفكيك 
هذا الكيان الفوق - قومي، وعودة النزاعات 
إلى القارة العجوز، مع انهيار مبدأي األمن 
الــجــمــاعــي واألســـــواق املــفــتــوحــة، وقــيــام كل 

دولــة بالبحث عن أمنها وازدهــارهــا بشكل 
فردي، وهذا تماما ما يريده الرئيس بوتن.

أنهم محاصرون  اليوم  األوروبــيــون  يشعر 
كــبــيــرتــن تسعيان،  بــقــوتــن  جــيــوســيــاســيــا 
تفكيك نظامهم  إلــى  كــل منهما ألســبــابــهــا، 
من  أخــرجــهــم  الـــذي  الليبرالي  الديمقراطي 
جحيم قرون من التنافس والتناحر، روسيا 
التي تضغط عليهم مــن الــشــرق والــواليــات 
املتحدة، بقيادة ترامب، التي تضغط عليهم 

من الغرب. 
لــذلــك تجدهم فــي حــالــة مــن الــذعــر الشديد، 
وهـــم يــحــاولــون فــعــل شـــيء تــجــاه الــتــحــّدي 
األكــبــر الـــذي يــواجــهــهــم مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
النجاح  على  قدرتهم  لكن  الثانية.  العاملية 
ــدو مـــــــحـــــــدودًة، بـــســـبـــب انـــقـــســـامـــاتـــهـــم،  ــبــ تــ
ــة الـــصـــغـــيـــرة،  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــم االنــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ وحــ
قــصــيــر  نــــاخــــٍب  وانـــســـيـــاقـــهـــم وراء إرضـــــــاء 
النظر، وغير مهتم بما يجري وراء الحدود، 
وال يــبــذل أحــد جــهــدا فــي تثقيفه باملخاطر 

الكبرى التي تنتظره. 

الخطأ في سورية
ــار  ــ ــــصــ ســـــــــوف يـــــــــــدرك األوروبــــــــــــيــــــــــــون، وأنــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة - الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
مــتــأخــريــن كـــعـــادتـــهـــم، حــجــم الــخــطــأ الـــذي 
ارتكبوه في سورية، عندما تركوها تسقط 
ــقــــوى غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )روســـيـــا  بـــيـــد الــ
وإيران والصن(، ووقفوا يتفّرجون من دون 
الــدائــر فيها،  الــصــراع  اهتمام كبير بنتائج 
إال من بوابة أنها منبع الجئن وإرهابين. 
وإذا كانت سورية تؤدي، برأي هؤالء، الدور 
ــه الـــحـــرب األهــلــيــة اإلســبــانــيــة في  الــــذي أدتــ
ثالثينيات القرن املاضي باتجاه إسهامها 
ــــذي  ــــي تـــغـــيـــيـــر بـــنـــيـــة الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي الـ فـ
نشأ فــي مــا بــن الــحــربــن، فقد كــان األجــدر 
للحيلولة  فاعلية  أكثر  استراتيجية  اتباع 
دون انــتــصــار قـــوى الــهــدم فــي هـــذا الــنــظــام. 
إنــتــاج معسكر  وفيما ساهمت ســوريــة فــي 
دولــــي، يــضــم قـــوى االســتــبــداد عــلــى امــتــداد 
وراء هدف  العالم، رصــت صفوفها جميعا 
هزيمة فــكــرة الــحــريــة، لــم نــجــد، فــي املقابل، 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن عــــزمــــا، إذ وقــــفــــت قـــواهـــم 
مترّددة عاجزة وهشة، تبحث عن مصالح 
ــيـــة، زادهــــا ســــوءًا وصــــول اليمن  آنــيــة وذاتـ
الــشــعــبــوي إلـــى قـــيـــادة املــعــســكــر الــلــيــبــرالــي 

الغربي وهو ينادي بـ »أميركا أواًل«. 
بات واضحا أن نتيجة الصراع في سورية 
تــحــديــد مصير  فـــي  مــهــًمــا  دوًرا  ســـتـــؤدي 
الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الــبــاردة، فــإذا انتصرت قــوى االستبداد في 
هــذه املــعــركــة، فــاألرجــح أن الــتــداعــيــات على 
النظام الليبرالي العاملي سوف تكون كبيرة 
وخــطــيــرة، وســنــذهــب حــتــمــا نــحــو سيطرة 
وإيـــران وشركائهم،  والــصــن  لروسيا  أكبر 
ومــن يظن أنــه فــي مــنــأًى عــن تداعيات ذلــك، 
فهو ال شك غافل أو متغافل أو جاهل مثل 

دونالد ترامب.
)كاتب وباحث سوري(

دور مهم لنتيجة الصراع في سورية في تحديد مصيره

ترامب وبوتين 
ومستقبل النظام الليبرالي الدولي

 يرى ترامب 
وقاعدته االنتخابية 

التجارة الحرة أنها تدمر 
االقتصاد والمجتمع 

األميركي

سوف يدرك 
األوروبيون حجم 

الخطأ الذي ارتكبوه 
في سورية، عندما 

تركوها تسقط 
بيد القوى غير 

الديمقراطية

تسعى الدول 
الالديمقراطية لتغيير 

طبيعة النظام الدولي 
الذي أنشأته القوى  
المنتصرة في الحرب 

العالمية الثانية

بــات النظــام الليبرالــي الديمقراطي الغربــي الذي قام بعد الحــرب العالميــة الثانية مهــددًا، بفعل نفوذ القــوى الكبرى غير 
الديمقراطية الذي يتعاظم في العالم، والخيارات التي تنتهجها إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب. يتقصى هذه القضية 

ومسارها وراهنها الباحث مروان قبالن

ترامب وبوتين... التقاء في سياسات هدم النظام الليبرالي )فرانس برس(

في ظل عجز تجاري أميركي بلغ 502 مليار دوالر في العام 2016 و745 
مليار دوالر في 2015، ذهبت إدارة ترامب باتجاه سياساٍت حمائيٍة بدأتها 
الدول  من  ــواردات  ال على  باهظة  وضرائب  رسوم  فرض  خاللها  من 
التي تعاني من عجوز تجارية كبيرة معها، وهي على التوالي الصين 
الحرة  التجارة  اتفاقات  بعض  من  انسحبت  كما  والمكسيك،  وألمانيا 
من  باالنسحاب  وهّددت  اتفاقية(،   19( األطراف  المتعددة  أو  الثنائية 

بعضها اآلخر، إذا لم تتم إعادة التفاوض عليها.

عجز تجاري أميركي
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مقال مانليس بالعربية: توسيع التطبيع اإلعالمي

القاهرة ـ العربي الجديد

ملمارســات  ــا 
ً
وخالف العــادة،  غيــر  علــى 

مــن  عــدد  خــرج  قبــل،  مــن  انتهجوهــا 
اإلعالميــن املصريــن، بخطابــات شــديدة 
علــى  املســائية  برامجهــم  فــي  اللهجــة 
املؤيــدة  الفضايئــة  القنــوات  شاشــات 
خلــو  علــى  ــا 

ً
تعليق املصــري،  للنظــام 

الساحة االنتخابية للرئاسة في مصر من 
املرشحن. 

وشــكك متابعــون بأن تكــون ثمة تعليمات 
يهاجمــوا  بــأن  لإلعالميــن  وردت 
األحــزاب السياســية التــي فشــلت فــي إفراز 
علــى مجــرد  قــادرة  شــخصيات سياســية 
أن  آخــرون  الفــوز، بينمــا رأى  املنافســة ال 
تلــك الخطابــات الرنانــة جــاءت مــن قبيــل 
جــذب الجمهــور مجــدًدا بعدمــا عــزف عــن 
املشاهدة واملشاركة واملعارضة.  على هذه 
الوتيرة، خرجت اإلعالمية مليس الحديدي 
تعلــن  العاصمــة«،  »هنــا  برنامجهــا  فــي 
كانــت  ولــو  حتــى  »ســأقولها  ملشــاهديها: 
املــرة األخيــرة وحتــى ولــو قطعوا الهــواء... 
وأضافــت:  فــي مصــر«.  توجــد سياســة  ال 
»يتــم التعامــل مــع أي سياســي باحتقــار.. 
الصــوت اآلخــر..  فــي إســكات  هنــاك رغبــة 
كان يجــب أن يكــون هنــاك فريــق سياســي 
تــدار  العالــم  دول  كل  للرئيــس..  معــاون 
بالفكــر السياســي وتنــوع اآلراء.. الصــوت 

الواحد ال يبني الدول بل يهزمها«.
الرســالة نفســها خرج بها اإلعالمي عمرو 
أديــب، فــي برنامجــه »كل يــوم«، إذ تســاءل 
معــارض  حــزب  رئيــس   

ّ
أن يعنــي  »مــاذا 

رســالته  ووجــه  الدولــة؟«  رئيــس  يؤيــد 
الحقوقــي  املنســحب،  الرئاســي،  للمرشــح 
خالــد علــي »أنــت اكتشــفت أن املنــاخ غيــر 
مــؤاٍت فقــط عندمــا نزلــت االنتخابــات.. مــا 
»كــم  مســتنكرًا:  وأضــاف  األول«.  مــن  كان 
فــي املئــة ســيحصل عليهــا خالــد علــي أو 
سامي عنان في االنتخابات؟ الفكرة كانت 
فتــح املجــال العــام وأن يقول نــاس آراء وأن 
يقول آخرون آراء ثانية.. واملرشح املوجود 

يشعر بالضغط«.
وفي رسالته للمرشح الرئاسي املستدعى 
واملحاكــم  العســكري  املجلــس  قبــل  مــن 
لــم  وملــاذا  كنتــم  »أيــن  عنــان  ســامي 
تترشــحوا؟ وكيــف كان ســامي عنــان يريد 

منوعات
تغريد

أن يصبــح رئيســا؟ هــل هنــاك رئيــس يأتي 
في 10 أيام«؟

وقــال أديــب »وضــع االنتخابــات الرئاســية 
وصــل إلــى مرحلــة حــارة ســد، واملســتفيد 
الوحيــد مــن الوضــع الحالــي هــو جماعــة 
اإلخــوان التــي تســعى لتشــويه الصــورة«. 
 »هي مصر لعبة يا جماعة 

ً
وأكمــل منفعــال

 انتــو ليــه مفيــش حــد فيكــو جــد شــوية«؟
تأتــي تلــك النبــرة املهاجمــة مــن الحديــدي 
مشــهد  خلفيــة  علــى  وغيرهمــا  وأديــب 
املزمــع  مصــر  فــي  الرئاســية  االنتخابــات 
عقدهــا فــي مــارس/آذار املقبــل. فلــم يتقــدم 
فيهــا ســوى الرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح 
الســلطات  اســتبعدت  بعدمــا  السيســي، 

املصريــة املرشــح املحتمــل الســابق ســامي 
عنــان، بزعــم ارتكابــه »مخالفــات قانونية« 
املحامــي  آثــر  فيمــا  عســكرًيا،  كونــه 
كمــا  االنســحاب.  علــي  خالــد  والحقوقــي 
تحســن  حــاول  الــذي  »الوفــد«  حــزب  أن 
بالدفــع  األخيــرة  اللحظــة  فــي  الصــورة 
بعــد  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  بمرشــح 
تأييــده للسيســي، قــررت هيئتــه العليا في 
اجتماعهــا الطــارئ، الســبت، رفض خوض 
االنتخابــات الرئاســية والتأكيــد علــى دعم 

السيسي.
ولــم تتلــق هيئــة االنتخابــات املصريــة أي 
طلبات ترشــح، ســوى طلب السيســي الذي 

تقدم بأوراقه الرسمية األربعاء املاضي.
الهيئــة  مــن  املحــددة  املهلــة  وتنتهــي 
التوكيــالت  لجمــع  لالنتخابــات  الوطنيــة 
وتزكيــة نــواب البرملــان، اليــوم االثنــن 29 
الثانــي، وهــو مــا يعنــي أن  يناير/كانــون 
انتخابــات  فــي  نفســه  ينافــس  السيســي 
ا باملقاطعــة 

ً
صوريــة محكــوم عليهــا ســلف

واملشاركة املزيفة. 
أشــارت  الحالــي،  اإلعالمــي  املشــهد  هــذا 
حقــوق  ملعلومــات  العربيــة  الشــبكة  إليــه 
اإلنســان، باكــرًا، عندما أصــدرت في أواخر 
عام 2015 تقريًرا بعنوان »تلفون من جهة 
ســيادية«، أشــارت فيــه إلــى أنــه مــع النظام 
فــي  يوليو/تمــوز  تفاهمــات  عــن  الناشــئ 
ثــم  املؤقــت عدلــي منصــور  الرئيــس  عهــد 
فــي أعقــاب انتخــاب الرئيــس الحالــي عبــد 
الســلطة  اســتعادت  السيســي،  الفتــاح 
الرئيــس  فــي عهــد  بــه ســابقا  مــا تمتعــت 
املخلوع حسني مبارك، من تكامل وتوافق 
تام بن أجهزتها األمنية وبن املؤسسات 
وعــادت  للدولــة  اململوكــة  الصحافيــة 
جهــة  مــن  بالهاتــف  الشــفاهية  األوامــر 
الســابق  دورهــا  لتلعــب  لــة  مجهَّ ســيادية 
فــي حجــب الصحف عــن الصدور، في حن 
أمــًرا  املباشــرة  للمصــادرة  اللجــوء  يبقــى 

نادًرا تمليه ظروف خاصة.
كمــا أشــارت دراســة أعدهــا مركــز األهــرام 
واالســتراتيجية،  السياســية  للدراســات 
التقنــن  بــن  املصــرى  »اإلعــالم  بعنــوان 
والتقييد«، إلى تأثير رأس املال على حالة 
األعمــال  رجــال  وســعي  الخــاص،  اإلعــالم 
نحــو بناء إمبراطورية اقتصادية متعددة 

األنشطة لخدمة مصالحهم.

انتقد أديب 
والحديدي غياب الجو 

السياسي في مصر

هّدد مانليس بعدواٍن 
على لبنان بحجة 
السيطرة اإليرانية

بيروت ـ العربي الجديد

العربــي  اإلعالمــي  التطبيــع  ظاهــرة  تتســع 
بســرعة  فيــزداد  اإلســرائيلي،  االحتــالل  مــع 
عــدد امللتحقــن بمــا افتتحــه موقــع »إيــالف« 
الســعودي، املقــرب مــن الســلطة فــي الرياض، 
لناحية نشر مقاالت أو حوارات مع مسؤولن 
إســرائيلين رســمين، مع ما يتخلل ذلك من 
 
ّ
تحريض ضد دول عربية وتهديد لها وحث

ــي الروايــة اإلســرائيلية، 
ّ
ملواطنيهــا علــى تبن

اإلعــالم  فــي  الصهيونيــة  الدعايــة  ونشــر 
املتحــدث  كتــب  الســياق،  هــذا  فــي  العربــي.  
باســم الجيش اإلســرائيلي، رونــان مانليس، 
تحــت  العربيــة،  باللغــة  مقــااًل  األحــد،  يــوم 
شــر في عدٍد من 

ُ
عنوان »خيار اللبنانين«، ن

املواقــع، بينهــا »الحــوار املتمــدن«، و»صــوت 
بيــروت«، باإلضافــة طبعــا إلى موقــع اإلذاعة 

اإلسرائيلية باللغة العربّية. 
أكبــر  تطبيعــا  لُيظهــر  املقــال  هــذا  ويأتــي 
االحتــالل  مــع  اإللكترونيــة  للمواقــع 
اإلســرائيلي، بعدمــا كان ذلــك يرتكــز، بشــكٍل 
والــذي  الســعودي،  »إيــالف«  فــي  أساســي، 
يعــرض باســتمرار مقابــالت ومقــاالت وآراء 
ملســؤولن إســرائيلين. وهــّدد مانليــس، فــي 
الســبب  عازيــا  لبنــان،  علــى  بعــدواٍن  مقالــه، 
الجيــش   

ّ
إن  

ً
قائــال اإليرانــي«،  »التدخــل  إلــى 

للجبهــة  أكبــر  بشــكٍل  ــر 
ّ

يتحض اإلســرائيلي 
مــع لبنــان. وقال مانليس »يحــاول حزب الله 
تجنيد وتشغيل ضّباط وجنود من الجيش 

بناني لتحقيق أهدافه«.
ّ
الل

وتخــاذل  بفعــل  لبنــان،  »أصبــح  وأضــاف 
كبيــر  عــدد  وتجاهــل  اللبنانيــة  الســلطات 
الّدولــي،  املجتمــع  فــي  األعضــاء  الــدول  مــن 
مصنع صواريخ كبيرا، وذلك بســبب تخاذل 
لألمــر.  وتجاهلهــا  بنانيــة 

ّ
الل الســلطات 

فاملوضوع ليس مجّرد نقل أسلحة أو أموال، 
فرًعــا  افتتحــت  إيــران   

ّ
إن بــل  استشــارة.  أو 

جديًدا، »فرع لبنان« - إيران هنا«.
 »واحًدا من كل ثالثة أو أربعة بيوت 

ّ
وكتب إن

جنــوب لبنــان هــو مقــر أو مخــزن للســالح أو 
مــكان تحصــن تابع لحــزب الله. نحن نعرف 
هذه املنشــآت، ونســتطيع اســتهدافها بشكل 

ب األمر ذلك«.
ّ
دقيق إذا تطل

وبدا واضحا االهتمام اإلعالمي اإلسرائيلي 

 
ّ
باملقــال. فأشــارت صحيفــة »هآرتــس« إلى أن

املقــال نــادٌر مــن نوعــه، وإلــى نشــره فــي عــدة 
اتهــم  عــام،  قبــل نصــف  ــه، 

ّ
إن وقالــت  مواقــع. 

مســؤولون إســرائيليون، بمــن فيهــم رئيــس 
ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــن  االحتــالل  وزراء 
الحــرب ورئيــس األركان، إيــران »ببــدء بنــاء 
لبنــان«،  فــي  األســلحة  لتصنيــع  مصانــع 
ســبتمبر/ فــي  توقفــت،  »إيــران   

ّ
أن  

ً
مضيفــة

أيلــول املاضــي، عــن العمــل فــي بنــاء املصنــع 

أنهــا  ويبــدو  اإلســرائيلية،  التهديــدات  إثــر 
ناحيتهــا،  مــن  اآلن«.  عليــه  العمــل  أعــادت 
بوســت«،  »جيروزاليــم  صحيفــة  وصفــت 
»اللبنانــي  بـــ  املتمــدن«،  »الحــوار  موقــع 
 مقال مانليس باإلنكليزّية.

ً
املعارض«، ناقلة

وموقــع »الحــوار املتمــدن« يهــدف إلــى »نشــر 
العربــي«،  العالــم  فــي  العلمانيــة  الثقافــة 
مــن  عــدد  ســابقا  فيــه  الكتابــة  فــي  وشــارك 
للموقــع  العــام  والطابــع  العــرب.  املثقفــن 
العربــي  اليســاري  االتجــاه  هــو  املذكــور، 
يطــرح  مــا  وهــو  علنــي،  بشــكل  والشــيوعي 
تغييــرات  طــرأت  كانــت  إذا  عّمــا  تســاؤالت 
علــى السياســة التحريريــة للموقــع املذكــور، 
اإلســرائيلي  االحتــالل  مــن  املوقــف  لناحيــة 
والتطبيــع مــع تــل أبيب، حتى على املســتوى 

العسكري التحريضي ضد دولة عربية.
ُيعنــى  موقــع  فهــو  بيــروت«،  »صــوت  أمــا 
اللبنانيــن،  واملغتربــن  االغتــراب  بشــؤون 

وهو موقع مغمور جدًا عموما.
 »إيــالف« نشــر، في ديســمبر/كانون 

ّ
ُيذكــر أن

فــي  األول املاضــي، مقابلــة أجراهــا مراســله 
القــدس املحتلــة، مجــدي الحلبــي، مــع وزيــر 
اإلســرائيلي،  واملواصــالت  االســتخبارات 
»إعــادة  بـــ  خاللهــا  هــدد  كاتــس،  يســرائيل 
مســتذكرًا  الحجــري«،  العصــر  إلــى  لبنــان 
قــول وزيــر ســعودي إنــه »ســيعيد حــزب اللــه 
إلــى الكهــوف فــي الجنــوب«، ووصــف اململكة 
العربية السعودية بـ »قائدة العالم العربي«.

كمــا نشــر »إيــالف« مقالــة مشــتركة للكاتــب 
اللــه،  عبــد  مجيــد  مهــدي  العراقــي،  الكــردي 
واملتحــدث باســم جيــش االحتــالل، أفيخــاي 
أدرعــي، عنوانهــا »حمــاس... ثالثــون عامــا«، 
 »حمــاس 

ّ
فــي ذكــرى تأسيســها، قــاال فيهــا إن

ودولــة  الفلســطينين  علــى  خطــرًا  تشــّكل 
»اإلرهابية«. إسرائيل«، ووصفاها بـ

لميس الحديدي )فرانس برس(

جندي لبناني على الحدود مع فلسطين )فرانس برس(

انتقد إعالميون مصريّون غياب السياســة في البالد، تعليقًا على خلّو الســاحة في االنتخابات الرئاسية من منافسين للرئيس عبدالفتاح 
السيسي، في ما يبدو أنّها تعليمات »جذب جمهور«

أطلق ناشطون بريطانيّون 
حملة تدوين ضّد زيارة ولي 

العهد السعودي محمد بن 
سلمان إلى بريطانيا، والمتوّقعة 

نهاية الشهر الجاري، موّقعين 
عريضًة تطالب رئيسة الوزراء تيريزا 

ماي بسحب الدعوة، عبر وسم 
.»#SaudiPrinceNotWelcome«

أعاد رواد مواقع التواصل 
االجتماعي في مصر تفعيل وسمي 

#28jan و28 يناير، إلحياء ذكرى مرور 
سبعة أعوام على جمعة الغضب 

28 يناير 2011، خاصة ما جرى لقوات 
الشرطة، عندما انسحبت أمام تماسك 
الشعب، مستعيدين مقاطع الفيديو 

الخاصة بها.

حّذر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
األميركي FBI مستخدمي اإلنترنت 
من رسائل إلكترونية تهدد بالقتل، 

بعدما تلقت ضحية رسالة من 
هذا النوع. وجاء في نص الرسالة 
»باختصار، لقد تلقيت أمرًا بقتلك«، 

وطالبتها بمبلغ 2.800 دوالر أميركي 
أو بعملة البيتكوين.

أعلنت شركة »غوغل« عن السماح 
للمستخدمين بـ«إسكات« اإلعالنات 
التي تشجعهم على شراء منتجات 
من مواقع إلكترونية زاروها سابقًا، 

أي ما يُعرف بـ«إعالنات التذكير« 
التي ترصد منتجات شاهدها 

المستخدمون على اإلنترنت، ثم 
ترّوج لمنتجات مشابهة.
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ــبـــاريـــه« من  ــكـ جـــــاءت فـــكـــرة الــعــمــل عــلــى »الـ
ــؤال الـــبـــحـــث املــــرافــــق ملـــســـرح خــشــبــة فــي  ــ ســ
ــّور حـــول  ــمــــحــ مـــوســـمـــه الــــثــــالــــث، والـــــــــذي تــ
»األشخاص غير املرئّيني«، فبعد بدء رحلة 
دراســتــه والــتــعــمــق بـــه، وصـــل طــاقــم املــســرح 
إلـــى مــنــطــق الــكــبــاريــه، والـــــذي يــعــتــمــد على 
انطالقه من الهامش، عن هذا يقول املخرج 
 
ْ
بــشــار مـــرقـــص: »يــنــطــلــق الــكــبــاريــه ِمــــن َمـــن
الــذيــن يصرخون  الـــطـــرف، مــن  يعيش عــلــى 

سمع أصواتهم 
ُ
ت والحانات كي  البارات  في 

ويــخــرج غضبهم ويــحــاولــون الــتــأثــيــر على 
املجتمع بطرقهم التي يفكرون بها، من هذا 
املكان خرج الكباريه؛ من غضب فئات معينة 
في املجتمع إلى أن تطّورت فكرته لتصل إلى 

ما نقّدمه اليوم في مسرح خشبة«. 

مسؤولية إطالق الّصرخة
يتمّيز الكباريه، باإلضافة إلى كل عناصره 

رشا حلوة

ــــني خــــــالل  ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـــــــــم تــــــــعــــــــرف فـ
السنوات األخيرة عمال مسرحّيا 
»سولد آوت« )بيعت كل تذاكره(  
قبل انطالقه، ومن ثم كل تذاكر عروضه بعد 
انطالق عرضه األّول يوم 18 كانون الثاني/ 
الجديد  املــســرحــّي  الــعــمــل   

ّ
إل  ،2018 يــنــايــر 

في  الفلسطينّي  ملــســرح خشبة  »الــكــبــاريــه« 
حيفا املحتلة، ضمن موسه الثالث بعنوان 

»أشخاص غير مرئّيني«.
كـــل شــكــل املـــســـرح تــغــّيــر رأًســـــا عــلــى عــقــب، 
ــــدرج غــيــر مـــوجـــود، املــنــصــة ُوضـــعـــت في  املـ
ينتمي  الـــذي  الفلسطينّي  البيت  منتصف 
إلــى عائلة الخطيب املهّجرة من حــّي وادي 
الــعــام 1948،  إبــان نكبة  فــي حيفا  الّصليب 
الذي  وأّســس فيه إنسمبل خشبة، مسرحه 
ــّول املــســرح  الـــعـــام 2015. وتــــحــ فـــي  افــتــتــح 
ــــى كـــبـــاريـــه تـــمـــاًمـــا، أّي بــمــثــابــة ســـعـــادة  إلـ
التي  الفكرة  من  مستوحاة  مطلقة  بصرّية 
فضاء  وهــي  أل  الكباريهات،  عليها  ترتكز 
األغــانــي،  باملوسيقى،  املــدمــوج  لالستمتاع 

ا.
ً

الرقص، الستعراض والدراما أيض

الشيخ إمام وسيد
درويش كانا حاضرين 
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ــّيـــة والــجــمــالــّيــة،  املـــســـرحـــّيـــة والســـتـــعـــراضـ
ـــا مـــا مــّيــز 

ً
بــمــضــمــونــه الــــجــــريء، وهــــو أيـــض

ــة؛ فــيــطــرح  ــبـ املــــوســــم الــــثــــالــــث ملــــســــرح خـــشـ
ــا بــوقــاحــة ضــــرورّيــــة، من  ـ

ً
ــان ــيـ بـــجـــرأة، وأحـ

ــانـــي،  خـــالل املـــونـــولـــوغـــات واملــشــاهــد واألغـ
مواضيع عديدة لربما تبدو للوهلة األولى 
بواقع  قة 

ّ
متعل أي  بسياقها،  محلّية  بأنها 

الفلسطينّيني/ات. 
ــــط  ــا وربــ ــهــ ــرحــ ذكـــــــــاء طــ ــبــــب  ــســ أنـــــــه وبــ  

ّ
إل

تالئم  أن  بإمكانها  بــالــعــاّم،  خصوصيتها 
واقــــع الــعــديــد مـــن املــضــطــهــديــن واملــغــّيــبــني 
ــّيــــة  ــي ظـــــــــــروف جــــيــــوســــيــــاســ ــ ــ ــون فـ ــشــ ــيــ ــعــ يــ
السياسّية،  بني  املواضيع  تتنوع  مختلفة. 
الجــتــمــاعــّيــة، كــمــا الــحــريــات الـــفـــردّيـــة. إلــى 
جــانــب األســئــلــة حـــول الــبــاقــني فـــي وطنهم 
والستشهاد، والتي بشكل أو بآخر، تعتبر 
ــة« خــــارجــــة عــــن إمــكــانــّيــة  ـــا »مـــقـــدسـ

ً
ــيـــان أحـ

النقاش وطرح األسئلة.
في إجابة على السؤال هل من خــوف رافق 
ق 

ّ
واملتعل »الــكــبــاريــه«  على  العمل  ســيــرورة 

فـــي مــضــمــونــه واملـــواضـــيـــع املـــطـــروحـــة، قــال 
ــلـــق األســــاســــي بــطــرح  ــقـ ــار مــــرقــــص: »الـ ــشـ بـ
أو صعبة، هي ببساطة  مواضيع حساسة 
إيجابًيا  وليس  سلبي  تأثير  لها  يكون  أن 
إن تحدثنا عن  الــجــمــهــور، وبــالــتــالــي،  على 
موضوع ل يحكي فيه الناس، أو من الصعب 
تـــداولـــه، عــلــى األقـــل أن نــســاعــد عــنــد طرحه 
ــأن يـــأخـــذ حـــقـــه، وأن ل يــنــتــج عـــن إطـــالق  بــ
هذه الصرخة من يكره هذه الصرخة أكثر، 
ويرفض سماعها، الفكرة هي كيف تصرخ 
بوجه إنسان وتجبره على تقبل صرختك. 
كما أني حاولت طرح املواضيع بقالب متعة 
ليست  أنها  تماًما  الجمهور  يعرف  ونكتة، 
لقالب  كسر  هــي  طريقة طرحها  لكن  نكتة، 
األمان هذا، وبالتالي، إن نجحنا، نستطيع 
الــحــديــث مــع الــنــاس عــن كــل مــوضــوع، وإن 
فــشــلــنــا، فــمــمــكــن أن يـــكـــون لــلــفــشــل نــتــائــج 
سلبّية، ليس علّي كمخرج أو على الطاقم، 
الحقيقّيني  الصرخة  بأصحاب  تمّس  ما 

ّ
إن

الذين حاولنا أن نمرر صرخاتهم«. 

مسرح على هيئة ُحلم 
يضّم »الكباريه« مجموعة من املمثلني/ات، 
 مع مخرج العمل، بشار 

ً
الذين عملوا سوية

مرقص، على املضامني خالل لقاءات عديدة 
أثـــمـــرت عـــن الــشــكــل الـــنـــهـــائـــّي لــلــنــصــوص، 
املجموعة هي: زيوار بهلول، شادن قنبورة، 
هنري إندراوس، أيمن نّحاس، فرج سليمان 
واكيم  وســمــاء  الكباريه(  موسيقى  )مــؤلــف 
ــا(. 

ً
أيــض الحركة  )الــتــي عملت على تصميم 

ــن تــجــربــتــهــا فــي  ــع ســـمـــاء عــ فــــي حـــديـــث مــ
ق بمواد العمل، 

ّ
»الكباريه«، قالت: »بما يتعل

فــالــكــثــيــر مــنــهــا شــخــصــّيــة، فــاملــضــطــهــدون 
واملغّيبون هم بشكل أو بآخر نحن. تجربتي 
مـــع الــكــبــاريــه مختلفة عـــن تـــجـــارب أخـــرى، 
والجمهور،  املمثلني  آخر مع  تعامل  هنالك 
كأنك بمكان ما تكونني في موقع تخلطني 
ــــني الــعــمــل/  فـــيـــه بــــني الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــّيـــة وبـ
ــذه  ــا يـــكـــســـر هـ ــ ــأة هـــنـــالـــك مـ ــجــ الـــتـــمـــثـــيـــل، فــ
الــحــّر مــع املضمون،  الــحــدود، هــذا التعامل 
الخجل ينكسر، كما معايير الصح والخطأ، 
تختفي. على مستوى شخصّي، شعرت أن 
الــحــاضــرة فــي حياتنا  الــحــدود  الكثير مــن 
 بــعــد تــجــربــة الـــكـــبـــاريـــه، فــجــأة 

ً
ــــت قــلــيــال زالـ

أشــعــر بــأنــه بــإمــكــانــي الــحــديــث عــن قضايا 
عديدة بأكثر قوة وجرأة وراحة«.

لــه  األّول،  ــعــــرض  الــ مــــع  الـــجـــمـــهـــور  تـــفـــاعـــل 
بالضرورة تأثير إيجابّي على طاقم العمل، 
عن هــذا تقول سماء واكيم: »ل يمكنني أن 
ــى اآلن مــا حـــدث فــي الــعــرض 

ّ
أســتــوعــب حــت

األّول، أعــمــل لــســنــوات عـــديـــدة فـــي املــســرح 
الجمهور والفضاء  تفاعل  أن   

ّ
إل والــّرقــص، 

املشحون بكثير من املشاعر، أعطانا شعوًرا 
بأننا لسننا في مكاننا، خرجنا من الواقع 
يًدا بيد مع الجمهور محاولني أن نكتشف 
. مــن املهم اإلشـــارة، 

ً
إلــى أيــن سنصل ســويــة

إلـــى أن الــكــبــاريــه هــو امــتــداد لــرؤيــة مسرح 
خــشــبــة مــنــذ تــأســيــســه، بــمــواصــلــة حــضــور 
اللغة البسيطة والذكّية للحديث مع الناس، 
وتفاعل الجمهور معها، ومنها، بإمكان كل 

منا أن يرى نفسه بما ُيطرح«.

صنعاء ـ محمد يحيى

بصوتها الشجي، وثقتها العالية املمزوجة، 
البريئة، استطاعت  الطفولية  مع مالمحها 
الــطــفــلــة الــيــمــنــيــة املــوهــوبــة مـــاريـــا قحطان 
الفوز وحجز مقعد لها  وعمرها 8 سنوات 
في الحلقة النهائية من برنامج »ذا فويس 
كيدز« رغم أنها أصغر متسابقة في نصف 

النهائيات والنهائيات. 
وقد أدت ماريا في نصف النهائي أو مرحلة 
»املواجهة األخيرة« أغنية »مقادير« للفنان 
الراحل طالل مداح باحترافية عالية، وأداء 
متميز، متنافسة مع خمسة متسابقني من 
فــريــق الفنان الــعــراقــي كــاظــم الــســاهــر، وهو 
كــأول فائزة  ما جعل هــذا األخير يختارها 
فــي فريقه،  إضــافــة إلــى زميلها فــي الفريق 
 
ً
الطفل املغربي حمزة لبيض، مستبعدًا كال

من األطفال جنة من مصر وتيم ورومي من 
في  مشوارهم  لينهوا  املنافسة،  مــن  لبنان، 

نصف النهائي.
فــوز مــاريــا ألــهــب الحماس لــدى الكثير من 
الــيــمــنــيــني، وكـــســـر الـــحـــالـــة الــصــعــبــة الــتــي 

من ُكتبت الغنية له، وألحالمه. كانت األغنية 
أن نجم وإمـــام كانا على حــق، عندما  إثباتًا 
دة وفــيــهــا الــطــلــق 

ّ
ــــت مــصــر ول ــا دامـ قــــال »مــ

ــادة حــتــفــضــل شــمــســهــا طـــالـــعـــة بــرغــم  ــ ــعـ ــ والـ
القلعة والزنازين«.

الزمن شاب وانــِت شابة: خالل الثورة، شهد 
امليدان التعامل املباشر األول بني جيل كامل، 
وبني مصر بصفتها وطنًا. املرة األولى التي 
ينظر املصريون الشباب إلى كل هذه املساحة 
الجغرافية على اعتبارها ملكهم، مساحتهم 
الشيخ  بصوت  أيضًا  مصر  كانت  ومكانهم. 
ــزمــــن شـــاب  إمــــــام »أم طـــرحـــة وجــــالبــــيــــة... الــ
ــة«. كــانــت  ــايـ وانــــت شــابــة هـــو رايــــح وانــــت جـ
لحظة عناق بني الثوار وبني مصر العروس 

الجميلة.
شعبك أصيل والخصم عايب: سيد درويش 
ــيــــدان املــــزدحــــم بــكــل الــطــبــقــات  هــــذه املــــــرة. املــ
الشعب، هتف بصوت  وأطياف  واملستويات 
واحــد هــو صــوت الحب وخــوف املتظاهرين 
عــلــى بــعــضــهــم. كــــان املـــيـــدان جــــزء يــوتــوبــيــًا. 
ــــش وكــلــمــات بــديــع  كــانــت ألـــحـــان ســيــد درويـ
ــدان، وحــالــة الــنــاس فيه،  ــيـ خــيــري، تــصــف املـ
كانت األغنية إهداء إلى كل شخص موجود. 
كل شخص يخاف على من بجواره بدون أن 

شريف حسن

قبل سبع سنوات وفي مثل هذه األيام، عاش 
جيل مصري كامل لحظات غّيرت الكثير من 
ــه. 18 يومًا، كــان فيها  تكوينه وأفــكــاره وآرائـ
الطموحات،  مــن  الكثير  األحـــالم،  مــن  الكثير 
ــًا الــكــثــيــر من  الــكــثــيــر مـــن الـــســـيـــاســـة.. وأيـــضـ
املــوســيــقــى. رغــم كــل مــا حــدث فــي الــــ18 يوما 
في املــيــدان، شكل الغناء جــزءًا هامًا من روح 
املــيــدان. أغـــان تــخــرج مــن منصات كثيرة في 
ــوات ملــتــظــاهــريــن هــنــا وهــنــاك،  ــ املـــيـــدان، وأصـ
يرددون أغاني الشيخ إمام وسيد درويش... 

وغيرهما. فلماذا كنا نغني في امليدان؟ 
ــيــــرات مــــن مــخــتــلــف  ــدع: فــــي املــــســ ــ ــ الــــجــــدع جـ
الـــشـــوارع املـــؤديـــة إلـــى مــيــدان الــتــحــريــر، كــان 
املــتــظــاهــرون يــــرددون أغــنــيــة »الــجــدع جــدع« 
لــلــشــيــخ إمــــــام. األغـــنـــيـــة تـــحـــّولـــت لحـــقـــًا إلــى 
هتاف ونداء موجه إلى الواقفني في شرفات 
وشــبــابــيــك مــنــازلــهــم. فــكــانــت كــلــمــات الشاعر 
ــام، هما  الــراحــل أحــمــد فـــؤاد نجم وصـــوت إمـ
ــة فــــي جــمــلــة  ــالـ ــحـ ــن هـــــذه الـ ــا عـــّبـــر عــ أكـــثـــر مــ
»الجدع جدع والجبان جبان.. بينا يا جدع 
ــدان«. كــنــا الـــغـــنـــاء بــمــثــابــة إعـــالن  ــ ــيـ ــ نـــنـــزل املـ
وأغاني  الــحــرب  طبول  دقــات  كأنها  للحرب، 
الحرب التي تحمل فخرًا كثيرًا، فكل شخص 
فــي املــيــدان كــان هــو »الــجــدع« الــذي يغني له 

الشيخ.
الورد اللي فتح في جناين مصر: الشيخ إمام 
مجددًا. وهذه املرة »صباح الخير على الورد 
ح في جناين مصر«. الثوار هم الورد 

ّ
اللي فت

الـــذي فــتــح. كــان املــتــزاهــرون يستحقون هذا 
كبت لحقًا، 

ُ
املديح، رغم كل األخطاء التي ارت

 هذا الجيل، جيل الثورة، هو 
ّ
وكان واضحًا أن

يقارب  ما  منذ  بحرب مستمرة  يعيشونها 
الهاتف  أعــــوام، حيث بعثت شــركــات  ثــالثــة 
رســـائـــل نــصــيــة قــصــيــرة sms، ملــشــتــركــيــهــا 
تهنئهم بــفــوز مـــاريـــا. كــمــا ضــجــت وســائــل 
التواصل الجتماعي بالكثير من التغريدات 
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل صـــــورتـــــهـــــا، والـــــعـــــديـــــد مــن 
اإلشادات بأدائها وثقتها العالية، واألماني 
بوصولها إلى لقب البرنامج، والدعوة إلى 

التصويت لها في املرحلة املقبلة.
ووجــهــت الــطــفــلــة املــوهــوبــة مــاريــا قحطان 
عقب فوزها األخير رسالة شكر لجمهورها 
الذي وصفته بأكثر من رائع في منشور لها 
على موقع »فيسبوك« »جمهوري األكثر من 
رائع.. بفضل الله و دعمكم لي اليوم تأهلت 

إلى الحلقة املباشرة 
فرح 

ُ
واألخيرة... أحلم بأن أفوز باللقب كي أ

وللفرح...  للسعادة  يحتاج  الــذي  وطني  به 
ــــى دعــمــكــم  ــقــــق حـــلـــمـــي أحــــتــــاج إلــ ــي أحــ ــ وكــ
وتصويتكم لــــي... كــي نــفــرح ســويــًا ونــكــون 
التي يصل صــداهــا الجميل  أصـــوات الحب 

ليسكت أصوات الحرب«.
وكانت املوهبة ماريا قد تألقت في املواجهة 
مع  أغنية جماعية  أداء  من خــالل  السابقة، 
ثــالثــة مــن فريقها ، األمـــر الـــذي جعل كاظم 
يـــخـــتـــارهـــا، وقـــبـــلـــهـــا  فــــي مـــرحـــلـــة الـــصـــوت 
ــعـــاد كــنــتــم وال قـــريـــبـــني« األمـــر  بــأغــنــيــة »بـ
الثالثة يتهافتون على  املدربني  الذي جعل 
اختيارها، حينها اختارت هي الفنان كاظم 

الساهر لتنضم إلى فريقه.
وتعّرف ماريا بنفسها في فيديو للبرنامج 
قائلة إنــهــا بـــدأت الــغــنــاء، عندما كــانــت في 
ــــى  ــقـــط، لـــلـــمـــّرة األولـ ـــالـــثـــة مــــن عـــمـــرهـــا فـ

ّ
الـــث

ــا تملك  ــهـ ـ
ّ
فـــي مــنــزلــهــا، فــاكــتــشــف أهــلــهــا أن

الــيــوم، شجعتها  ذلــك  ، ومنذ 
ً
ا جميال

ً
صوت

شقيقتها سارة على تطوير موهبتها تلك. 
املهرجانات  مــن  الــعــديــد  فــي  وغــنــت بعدها 
والحتفالت املحلية في اليمن، وشقيقتها 
ــار  ــمـ ــلــــى خـــــــوض غـ ــن شـــجـــعـــتـــهـــا عــ ــ ــي مــ ــ هــ

إلى  هيثم  زوجــهــا  مــع  وأرسلتها  املسابقة، 
البرنامج.

ويـــذكـــر أن مـــاريـــا هـــي ثـــانـــي يــمــنــيــة تلقى 
 واسعًا في برامج املواهب الغنائية. 

ً
تفاعال

إذ سبقها مشترك آراب آيدول عمار محمد، 

ه خسر 
ّ
الذي وصل إلى املرحلة النهائية لكن

وتفاعل  شــاهــني.  يعقوب  الفلسطيني  أمــام 
ــع مــشــتــركــهــم  ــ ــيـــون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
إلــى األكثر تــداوًل  ودشنوا وسوما وصلت 

في أكثر من بلد عربي.

يعرف حتى اسمه. وكــان صوت املتظاهرين 
يعلو بكلمات »أهو ده اللي صار« خلي بالك 

من الحبايب دول أنصار القضية.
مـــني الــلــي يــقــدر ســاعــة يــحــبــس مــصــر؟ رغــم 
ــــوم مـــثـــل يـــوم  ــــي يـ ســلــمــيــة املـــتـــظـــاهـــريـــن، وفـ
أمــس، 28 يناير 2011، بدأ تساقط الشهداء. 
الــدولــة وقواتها، رغــم ذلــك نجحوا  أرهبتهم 
فــي الــثــبــات فــي املــيــدان ملــدة 18 يــومــا. كانت 
ــادة اكــتــشــاف أغــانــي الــشــيــخ إمــام  الــثــورة إعــ
بمعنى آخر، بعيدًا عن السنوات التي ُكتبت 
في سجن  العشاق  »اتجمعوا  فيها.  نيت 

ُ
وغ

القلعة«، هل كتب زين العابدين فؤاد كلمات 
قال  سيحدث؟  ما  متوقعًا  الشهيرة  األغنية 
في قصيدته التي غناها إمام »مني اللي يقدر 
ساعة يحبس مصر؟«، وكان الثوار يجيبون: 
ــّد«. ورغـــم هـــذه الــقــوة وهـــذا الــثــبــات،  »ول حــ
ــداء، وتـــــّم اعـــتـــقـــال ثـــــــّوار. فــكــانــت  ــهــ ســقــط شــ
برت 

ُ
اعت عـــاملـــزارع«. األغنية  قــصــورك  »شــّيــد 

دســـتـــور الـــثـــورة، الــدســتــور الــــذي كــتــب قبل 
الثاني  الجزء  الثورة بسنوات عديدة، وكان 
لــلــدســتــور هـــو اتــجــمــعــوا الـــعـــشـــاق. تــحــدي 
وبلطجيتها،  وأسلحتها  بعتادها  السلطة 
الصوت  كــان  املعتقلني.   الرفقاء  مناجاة  ثــّم 
ــو مــــبــــحــــوح مـــــن كــــتــــر الــــصــــراخ  ــ ــ يــــخــــرج وهـ
والهتاف، لكن بكل صدق وقوة »واملخبرين 
العشاق  بيجمعوا  خارجني كالب سعرانة... 

في الزنزانة«.
ــان الـــوهـــم الــجــمــيــل  ــانـــوا عــشــاقــًا، كــ الـــثـــوار كـ
ــان الغناء  والــســذاجــة الــفــطــريــة تــحــركــهــم، وكـ
مهم جدًا. الغناء في التاريخ املصري والعربي 
حاضر وشاهد على كل شيء. الغناء وسيلة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــغـــضـــب والــــحــــب والـــحـــمـــاس 

واألمل واليأس، الغناء كان رفيق امليدان.

ماريا قحطان... الطفلة التي أفرحت اليمنيينالغناء في الميدان: الجدع جدع والجبان جبان
وصلت الطفلة اليمنية 

ماريا قحطان إلى المرحلة 
النهائية في برنامج »ذا 
فويس كيدز« رغم أنها 

أصغر المتسابقين في 
برنامج المواهب

بيروت ـ العربي الجديد

هــاجــمــت الــفــنــانــة اإلمـــاراتـــيـــة أحــــــالم، اإلعـــالمـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــســــاخــــر، هــــشــــام حــــــــداد، إثـــــر حــمــلــة 
ــاء الــقــضــائــي  ــ الــتــضــامــن مــعــه عــلــى خــلــفــيــة الدعــ
عــلــيــه، بــعــد تــحــدثــه عـــن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان، في حلقة من برنامجه الساخر 
»لهون وبس« التي ُعرضت في الثاني من يناير/

كانون الثاني الحالي.
وكان حداد يسخر من توقعات اللبناني ميشال 
حايك في ليلة رأس السنة، إذ نصح األخير ولي 
بالتخفيف  سلمان  بــن  محمد  الــســعــودي  العهد 
 
ً
السريعة، فسخر حـــداد قائال الــوجــبــات  أكــل  مــن 

»مــــع كـــل مـــا يــحــصــل فـــي املــنــطــقــة، تــنــصــحــه أن 
يــتــوقــف عـــن تـــنـــاول الــهــمــبــرغــر؟ أنـــا أنــصــحــه أن 
يــوقــف العــتــقــالت الــســريــعــة، أنــصــحــه أن يوقف 
ــمــــالت الـــســـريـــعـــة،  ــيــــاســــات الــــســــريــــعــــة، الــــحــ الــــســ
السريعة، ولكن ما عالقتنا  العسكرية  الضربات 
، ما هي 

ّ
بالوجبات السريعة؟ إن زاد وزنــه أم قــل

عالقتنا؟ ما دخلنا بكوليستيرول ولي العهد؟ ما 
عالقتنا بتريغليسيريد األمير؟ ما هذا؟«.

فكتبت  إنستاغرام  عبر  هجومها  أحــالم  وبـــدأت 
عــن حــداد »هــذا واحــد حقير ومحمد بــن سلمان 

يسواه ويسوى طوايفه. 
هذا واحد ما يستحي وإن شاء الله يرفعون عليه 

قضية ينسجن عــمــره كله عــشــان يــعــرف مــن هو 
صاحب السمو امللكي محمد بن سلمان«.

 »يــســوانــي مش 
ً
ورّد حـــداد عــلــى »تــويــتــر« قــائــال

مشكل ... بس شو خص طايفتي؟«
وعلى »تويتر«، غــّردت أحــالم »بعد شــوي أقوي 
ــــوى تـــغـــريـــدات لـــــ#ارقــــوز_العــــالم  ريــتــويــتــات ألقـ
بريتويت  نطالب  لعيون#السعوديه  وريــتــويــت 
ســعــودي امــاراتــي ضــد املتملق الفاشل #ارقـــوز_

العـــالم نبي الهشتاق رقــم واحــد خــل نعلمه من 
هم عيال سلمان«. وأضافت »إتــق شر احــالم اذا 
غضبت واللحني #احــالم غضبانه على #ارقــوز_

العالم و #اخرس«.
وكتبت ردًا على اإلعالمي جمال فياض »#ارقوز_

العـــالم مــع احــتــرامــي لــك بــس مــا راح اعلق عليه 
بــس وش جـــاب لــجــاب وش جـــاب الــثــرى للثريا 
بس نصيحه ياليت ملا يجيب اول حرف من اسم 

يحط  امللكي#محمد_بن_سلمان  السمو  صاحب 
سه ويوقف وهو بيتكلم عليه«.

ْ
إيده فوق را

فــقــال حـــداد فــي تــغــريــدة »بــفــرد مــرة احـــالم تجي 
تعمل وزيــــرة اعـــالم و تــقــرر مــني عــنــا لزم يطلع 
بــدك ٣ تغريدات  ... و بعد  عالتلفزيون و مــني ل 
ــه و بـــرجـــعـــوكـــي ع ذا فـــويـــس مــن  ــ تــبــيــيــض وجـ
بعد مــا كبوكي مــن الطابق الــرابــع... حطي ايــدك 

عكرشك هلق«.
وتعّد هــذه أبــرز حملة تقوم بها أحــالم املعروفة 
العام  استبعادها  منذ  اإللكترونّية،  بهجماتها 
املاضي من لجنة برنامج »ذا فويس« على إم بي 
التحريض  إثر عدم مشاركتها في حمالت  سي، 
ــتــــي شــــــارك فــيــهــا فــنــانــون  ــطـــر، والــ ــّد دولــــــة قـ ــ ضـ

سعوديون وإماراتيون. 
ت أحالم أيضًا هجومًا على 

ّ
وقبل هشام حداد شن

اإلعــالمــي الــســاخــر واملــمــثــل اللبناني عـــادل كــرم، 
الذي سخر منها في برنامجه »هيدا حكي« )على 
شــاشــة MTV(، وذلــــك فــي رد مــنــه عــلــى سخرية 
أحــــــالم مــــن لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــني، فــــي ظــــل أزمــــة 
النفايات التي عصفت بالبالد في 2015 و2016. 

ــداد ليسا ضحيتي أحــالم  ــادل كـــرم وهــشــام حـ عـ
الــوحــيــديــن، بـــل إن الــفــنــانــة اإلمـــارتـــيـــة غــالــبــًا ما 
وســاخــر،  عنيف  بشكل  ينتقدها  مــن  كــل  تهاجم 
مدعومة بمئات التغريدات لجيشها اإللكتروني 

املوجود بكثافة على موقع »تويتر«.

أن نحكي عن األلم بجرأة ومتعة

ماريا قحطان )فيسبوك(

أحالم )فيسبوك(

)Getty( الغناء خالل 18 يومًا

من العرض )العربي الجديد(

بدأ قبل أيام عرض العمل المسرحّي الجديد »الكباريه« لمسرح خشبة الفلسطينّي في حيفا 
المحتلة، ضمن موسه الثالث بعنوان »أشخاص غير مرئيّين«، وسط إقبال كبير من قبل الجمهور

عرض »الكباريه«

معارك أحالم مستمرة

فنون وكوكتيل
مسرح

جدل

موهبةذكرى

طاقم »الكباريه« يضّم 
أيضًا كًال من زيوار بهلول، 

شادن قنبورة، هنري 
إندراوس، أيمن نّحاس، فرج 
سليمان )مؤلف موسيقى 
الكباريه ـ الصورة( وسماء 
واكيم ومجدلة خوري 

)سينوغرافيا(، هيثم حّداد 
ومجدلة خوري )تصميم 

مالبس(، حنان دراوشة 
)مكياج(، مودي قبالوي 

)تصميم إضاءة وتقنيّات(، 
فؤاد قبطي )تنفيذ 

ديكور(، مصطفى عاطف 
قبالوي )تسويق وعالقات 

عاّمة(، سميرة قادري 
)إدارة إنتاج(.
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ياتها.
ّ
الشعرية الغربية على اختالف تجل

 شـــاعـــر الـــهـــايـــكـــو الـــيـــابـــانـــي بــانــيــا 
ّ

ــتـــغـــل اسـ
الــعــاملــي  الــتــقــّبــل  ــذا  هــ  )1955( نــاتــســويــشــي 
ة 

ّ
مجل  1998 عــام  ليصدر  الهايكو،  لقصيدة 

»التروبادور« املتخّصصة في الهايكو، رفقة 
اعرة سايومي كاماكورا )1953( باملوازاة 

ّ
الش

مــع تــنــظــيــره لــفــكــرة »هــايــكــو الــعــالــم«، حيث 
بالحلم  مرتبطًا  بحسبه،  الــهــايــكــو،  يصبح 
بعناصر  في عالقتها  البشرية  فس 

ّ
الن لــدى 

بيعة، ويتجاوز بذلك كونه نمطًا شعريًا 
ّ
الط

إلى  إلى هّوية وجغرافيا معّينتني  منسوبًا 
 للوجود. 

ً
 إنسانية

ً
كونه رؤية

العربي،  املشهد  إلــى  الهايكو  ريـــاح  وصــلــت 
ــرجــمــة مــن الــلــغــات األوروبــيــة 

ّ
عــن طــريــق الــت

خــاصــة الفرنسية واإلنــكــلــيــزيــة. وعــانــى في 
ني، مثل 

ّ
إلــى نخبة مــن املتلق طريق وصــولــه 

الـــذي عــانــتــه قــصــيــدة الــنــثــر عــمــومــًا. إلـــى أن 
اعر 

ّ
صدر »كتاب الهايكو« الذي ترجمه الش

ــن الــيــابــانــيــة  الـــــّســـــوري مــحــمــد عــضــيــمــة عــ
ــكـــويـــن« في  ـ

ّ
ــت ــبـــاشـــرة، وصـــــدر عـــن دار »الـ مـ

دمشق عــام 2010 ضــاّمــًا 1000 نــّص ونــّص. 
في محاولة ملسح مالمح الهايكو عبر خمسة 

لــم يختلف  قـــرون، هــي عــمــره. قبلها بقليل، 
املــغــرب عــن املــشــرق الــعــربــي، فــي طبيعة ما 
 من زاويــة الّسبق وعدد 

ّ
ُكتب من هايكو، إل

ـــعـــراء املــنــخــرطــني فـــي املـــوجـــة الـــوافـــدة، 
ّ

الـــش
وعدد املنابر املحتفية بها. فقد كانت الّرغبة 
مـــشـــتـــركـــة بــــني مـــجـــمـــوعـــة مــــن شــعــرائــهــمــا 
ــرة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــحـــّررهـــم  ــامــ ــغــ ــــي خــــــوض مــ فـ
مــن األنــمــاط الــّســائــدة. غــيــر أن انــتــقــال هــذه 
ات 

ّ
ت وامللف

ّ
الــّدواويــن واملــجــال إلــى  الكتابات 

املنشورة في الّسنوات األخيرة، أظهر تمايزًا 
بني املشهدين، بميل قطاع واسع من شعراء 
الهايكو املغاربيني إلى الّرؤية الّصوفية في 
ــاء. ومــحــاولــة تــوطــيــنــه ضمن  ــيـ تــنــاول األشـ

ائقة املغاربية.
ّ
جغرافيا الذ

ــارة مـــصـــمـــودي  ــ ــ نـــجـــد ذلـــــك فــــي تــــجــــارب سـ
وسارة حاّجي من تونس، ورضوان أعساتن 
ــّكــــاي  وســــامــــح درويــــــــش ومــــريــــم لـــحـــلـــو وبــ
ي واألخضر 

ّ
كطباش من املغرب، وعاشور فن

بركة ومعاشو قرور وفيصل األحمر وعفراء 
الجزائر،  من  طالبي ونضال سعيدي  قمير 

على سبيل املثال ل الحصر.
ـــعـــر فـــي املـــغـــرب« 

ّ
ــادر »بـــيـــت الـــش ــ مـــن هـــنـــا، بـ

نهاية شهر كانون األّول/ ديسمبر املاضي 
إلـــى تنظيم ملتقى جمع  إفــــران،  فــي مــديــنــة 
خمسة وعشرين شاعَر هايكو حمل شعار 
ــارة إلــى  ــ »الــهــايــكــو مــغــربــّي أيـــضـــًا«، فـــي إشـ
ــعــريــة 

ّ
رهـــــان تـــوطـــني هــــذه الــحــســاســيــة الــش

رق األقصى.
ّ

الوافدة من الش
ــــش  ــر املـــغـــربـــي ســــامــــح درويــ ــاعــ ــ

ّ
ــش ــقــــول الــ يــ

ــــه مــنــشــغــل بكيفية 
ّ
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

يعتقد  ومــا  اختالجاته،  ُيعّبر عن  ما  كتابة 
أنه اختيار جمالي يعّبر عن عمقه الّروحي 
ــمـــارســـة وجـــــــوده الـــخـــاص،  وذائـــقـــتـــه فــــي مـ
أّي  بعيدًا عن  الكتابة،  في  وممارسة ميوله 
ية لم 

ّ
اجترار، بل عن أّي انضباط ألشكال فن

يعتمل  عّما  التعبير  إمكانية  له  تتيح  تعد 
ـــعـــر هـــو ارتـــيـــاد 

ّ
فـــي نــفــســه، مـــؤكـــدًا أن »الـــش

ات 
ّ
ــذراء فــي الـــذ مستمّر لــعــوالــم ومــنــاطــق عــ

اإلنسانية«.
ــن هـــنـــا، يـــقـــول صـــاحـــب ديــــــوان »خــنــافــس  مـ
مــضــيــئــة«: »وجـــــدت نــفــســي أكـــتـــب الــهــايــكــو 
تلقائيًا، في سياق تجربة إبداعية متدّرجة، 
الــعــروض مبكرًا،  يت عن بحور 

ّ
أن تخل بعد 

ثـــّم عـــن الــتــفــعــيــلــة فـــي مـــا بــعــد، ألســتــقــر في 
عر كما يحلو لي ذلــك، بعيدًا عن 

ّ
الش كتابة 

أّي كوابح وإمالءات خارج - نصية. ليصبح 

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ـــم الــهــايــكــو 
ّ
ــاشـــو مـــعـــل ــان بـ ــ هــــل كـ

الــقــرن  ــابـــان خــــالل  ــيـ الـ فـــي  األّول 
الــــــســــــابــــــع عـــــــشـــــــر، ومــــــــــن بــــعــــده 
ـ 1784(  شكيلي بوسون )1716 

ّ
اعر والت

ّ
الش

عون 
ّ
وماساوكا شيكي )1867 ـ 1902(، يتوق

اليابانية  ــّروح  ــ الـ ذات  الــهــايــكــو  قــصــيــدة   
ّ
أن

بيعة، 
ّ
حظات البسيطة في الط

ّ
املحتفية بالل

فولة، 
ّ
وفق لغة عفوية هي أقرب إلى لغة الط

وبيت واحــد يتكّون من سبعة عشر مقطعًا 
صوتيًا، ستخترق شعرياٍت عاملية، وتتحّول 
إلــــى مــطــلــب جــمــالــّي لــــدى قــطــاع واســــع من 

شعرائها؟
في مطلع القرن الواحد والعشرين ظهرت في 
الّصورية  املــدرســة  األنكلوـأميركي  الفضاء 
ـــرة بــالــهــايــكــو الـــيـــابـــانـــي، إلــــى جــانــب 

ّ
ــأث ــتـ املـ

مـــا ُيـــعـــرف بــجــيــل الــضــيــاع األمـــيـــركـــي. وفــي 
الــفــضــاء األوروبـــــي، أثـــار الــهــايــكــو الياباني 
البالغية  األســالــيــب  مــن  لة 

ّ
املتحل بفلسفته 

املنّمقة شعراء السريالية والّددائية، وانضّم 
إلى الخلفيات الجمالية، التي تشّكل مالمح 

الرباط ـ عبدالحق ميفراني

ملتبسني،  والــحــريــة  السلطة  مفهوما   
ّ

يــظــل
كــلــمــا تــعــلــق األمــــــر بــتــنــاولــهــمــا فــــي عـــرض 
مــســرحــي، أمـــا وأن يــكــون الـــعـــرض مــحــاولــة 
لــصــنــاعــة فــرجــويــة تــبــغــي دغـــدغـــة املــشــاعــر، 
ـــ«إيـــهـــام بتمثيل  الـ ذاتـــــه،  اآلن  فـــي  مـــحـــاولـــة، 
أكثر  يطرح  قد  فاألمر  وتناقضاته«،  الــواقــع 
من سؤال، حول إمكانية التمثيل وصدقيته.

ــــدودة« جــــدًا كــمــا هـــو حــال  ــــحـ بـــإمـــكـــانـــات »مـ
املسرح املغربي عمومًا، نشعر عند مشاهدة 
»عبور«  لفرقة  »توقيع«  الجديدة  املسرحية 
ــيــــرًا، بــســطــوة  الـــتـــي ُعـــرضـــت فـــي املـــغـــرب أخــ
مــن حمولة وأفكار  يرافقه  مــا  »الــنــص« بكل 
ومرجعيات مسبقة، أثقلت في النهاية على 
املخرج محمود الشاهدي، ولم تساعده على 

الذهاب إلى أبعد مدى.
ينبثق النص الدرامي، للدراماتورج، عصام 
الــيــوســفــي، مـــن فــكــرة لــلــفــنــان زكـــريـــا لــحــلــو، 
وهي فكرة أثمرت نصًا دراميًا يحكي مسار 
إلى  عالقاتهم  تتشابك  شخصيات،  خمس 
»مجتمعًا  يشبه  مــا  ــون 

ّ
يــشــكــل يجعلهم  حــد 

يعانيه  ومــا  الــيــوم،  مغرب  يختزل  مصغرًا« 
تنتهي  بالسلطة ول  تبدأ  من حــالت فساد 
باملجتمع. اختار املخرج، محمود الشاهدي، 
ــة الــكــاتــب  ــ تـــصـــّورًا ركــحــيــًا يــنــســجــم مـــع رؤيـ
األيديولوجية، ويرّكز  الزاوية  للمجتمع من 
على الجانب »الواقعي«. وهو اختيار يبدو 
سلكه 

َ
وأ الشاهدي،  اشتغال  طريقة  قّيد  ــه 

ّ
أن

طــريــقــًا بــعــيــدًا عــن طــريــق اشــتــغــالــه املــعــهــود 

الهايكو 
محاوالت توطين 

مغاربية

عانى شعر الهايكو في طريق تلّقيه عربيًا، مثل الذي عانته قصيدة النثر عمومًا. غير 
»بيت  بادر  العربي. من هنا  السياق  يتالءم مع  بما  أن تجارب جديدة تحاول تطويره 

الّشعر في المغرب« مؤخرًا، إلى تنظيم ملتقى حمل شعار »الهايكو مغربّي أيضًا«، 
في إشارة إلى رهان توطين هذه الحساسية الّشعرية الوافدة من الّشرق األقصى

»توقيع« مسرحية 
مغربية للدراماتورج 

عصام اليوسفي، 
والمخرج محمود 

الشاهدي، تحاول 
الغوص في واقع 

»مغرب اليوم«، 
وحاالت السلطة 

والفساد

توقيع مسرح يحاول اإليهام بالواقع

استنبات وإضافة أم تشويه لألصل؟
إلى بيٍت 
لم يكن

لن يكون للهايكو موقع 
ما لم يستغل الرصيد 

الرمزي المحلي

شكل شعري على النقيض 
من البالغة الطنانة 

والصوت العالي

عن مدى استعداد الّذوق العربي الحتواء 
قمير  عفراء  تقول  الهايكو،  حساسية 
طالبي إّن من نشأ على شعرية عربية غنائية 
ومتخلّقة  والــبــاغــة،  بالمجاز  متخمة 
موزون  موسيقي  صوتي/  نظام  داخل 
خطابية  مرجعية  وعــلــى  ومــقــّفــى، 
األنا،  مركزية  على  أساسًا  تقوم  مهيمنة 
سيكون عصيًّا عليه أن يتحّول إلى الهايكو، 
»ولكن قدر كّل جديد المرور بفترة حرجة 
يظّل  وقد  ومنزًال،  مقامًا  يتبّوأ  أن  قبل 
هذا  يحدث  ألم  مستهجن.  غريب  مجرّد 

مع قصيدة النثر؟«.

قدرُ كّل جديد

2425
ثقافة

باسم النبريص

عمر البشرية العاقلة 200 ألف سنة. طيب، انظروا إلى ما وصلنا إليه، وقّرروا: 
هل نحن جديرون ـ كساللة ناطقة ـ بالثقة؟

حسنًا إذًا.. مع ذلك ال يمكننا الرجوع للوراء واملشي على أربع، وسيكون حسنًا 
بانوراما  أستقصي  ناحيتي،  اآلن فصاعدًا. من  ِمن  باألوهام،  كثيرًا  ق 

ّ
نتعل أال 

ودراما التاريخ، وأضرب نفسي بالحائط. فما من خيبة وبوار، أكبر مما كنا فيه 
قلق 

ُ
وصرنا إليه. قد تكون نظرة »رجعية« للتاريخ تنفي عنه حتمية التقدم، وت

ماركس في قبره )وهي قريبة من هذا بالفعل(، ولكنها ولكنني، بعد 200 ألف 
سنة من »التطّور«، معذور نوعًا ما في ما أراه وأذهــب إليه. فأنا أعيش واحدة 
روات نظام اقتصادي ُمهيمن، لم يكن له مثيل سابق في مقدار لصوصيته 

ُ
من ذ

وجشعه وعنفه الالنهائي. بضعة أفراد يهيمنون على مقّدرات وثروات نصف 
الكوكب. ال العبودية كانت هكذا وال اإلقطاع، وال القنانة، وال بالطبع مرحلة املشاع.

ما  الضحايا،  من  املعاصرة(  الشرور  )أم  بريطانيا  في  ولــدت  التي  للرأسمالية 
يفوق عدد ضحايا جميع ما سبقها من أنظمة اقتصادية طوال التاريخ؛ املدّون 
وغير املدّون. نتكلم عن هذا بمنطق اليوم واللحظة، وبمنطق االسترجاعات، دون 

القدرة على التنبؤ بعددهم في املستقبل املنظور واملتوسط والبعيد.
)ذا صنيعتها، في  الــنــووي  الــســالح  مــن  البشر  )الــرأســمــالــيــة( أخطر على  إنها 
األســاس(. وليس في ذلك مبالغة، فما قتله هذا السالح إلى اليوم ال يقاس بما 

أسقطت الرأسمالية من ضحايا.
النووي قتل نصف مليون؟ مليونًا؟ أكثر؟ الرأسمالية ضحاياها باملليارات.

كما، ال الفاشية، وال النازية )وهما، ال ننس، ابنتاها في األصل، أيضًا(، وال من 
 لفهما، ُيقاَرنون بشرور الرأسمالية )إال إذا نسبنا الفرَع للجذع(.

ّ
لف

قتلت سريعًا  »املــســتــقــبــل«.  ومــنــعــت عنها  بأكملها  قــــارات  دّمــــرت  الــرأســمــالــيــة 
 
ٌ
ضحية كقارة  كلها  أفريقيا  الكوكب.  ساكني  من  مليارات  اآلن  بطيئًا  وتقتل 

للرأسمالية. أميركا الوسطى والجنوبية، أستراليا، أغلب قارة آسيا. هذه القارات 
حنت في مطحنة الرأسمالية، ويقولون لك يكفيها أنها أنتجت النظام 

ُ
جميعها ط

الرفاه؟ ملن؟ وعلى حساب من؟  الديمقراطي؟  النظام  الرفاه.  الديمقراطي ودولة 
من ناحيتي، وخلفي ما خلفي، أقول: طظ.

ة ـ للذين يتوهمون أن البشرية ماضية في طريق 
ّ
وطظ أخرى ـ ولست بتلك الخف

الخالص نحو غدها األفضل. وطظ ثالثة للذي يعّول على نظام اللصوص هذا 
 العصور.فالرأسمالية كانت وستظل هي املشكلة، وأبدًا لن 

َ
ف عنه ثقل

ّ
كي يخف

تكون الحل. وإذا كان »صندوق باندورا«، أسطورة، فالرأسمالية جّسدته، وحّولت 
تلك »األسطورة« املوغلة في القدم إلى واقع مشهود وُمحايث.

 
ٌ

على أنه يسعدني ـ وإن ليس بذاك املقدار ـ أن يكون على رأس أوملِبها اليوَم رجل
صالئها، وليس من خارج الجدار: أقصد 

ُ
أّمــي، هو بكل املقاييس »أصيل« من أ

تاجر العقار وصاحب قاموس السوق والصفقات، ترامب. فهو وجهها الفصيح 
ل حقيقتها وخباياها ـ ما فوق طاولتها، 

ّ
رغم لسانه العيي. وهو أفضل من يمث

التطور  بذلك  مزّهوين  اآلن،  اثنتني  على  يمشون  الذين  لعل  الطاولة.  تحت  ومــا 
البيولوجي، الذي نّجاهم من مصير الدواّب، )والذي لم يصاحبه ويناظره تطور 
األوان. عسى  فــوات  قبل  الدهرية،  الغفلة  من  مقابل(، يستيقظون  سيكولوجي 

ولعل، نلفظها، قبل الزفرة األخيرة!

قبل الزفرة األخيرة

مشاهد

فعاليات

بالكون  لالحتكاك  في نظري طريقة  عر 
ّ

الش
والكائنات من حــولــي«. ويضيف: »هــذا هو 
التصّور الجمالي الذي قادني إلى الهايكو، 
الـــــذي ظــلــلــت لــفــتــرة أكـــتـــب فـــي مـــــــداره، ومــا 
ديواني »القهقهات« املنشور سنة 2010 إل 
التجربة التي قّربتني أكثر من الهايكو، من 

خالل قصائد قصيرة مكثفة جّدًا«.
ــا ُيـــكـــتـــب مــن  يــعــتــقــد ســـامـــح درويـــــــش أن مــ
هــايــكــو فـــي الــفــضــاء الـــعـــربـــي، لـــن يـــكـــون له 
قافات 

ّ
الث من  ِق 

َ
َيْست لم  ما  موقع ول معنى 

ــة  ــ ــزيـ ــ ــّرمـ ــ ــة وأرصـــــــــــــدة شــــعــــوبــــهــــا الـ ــيــ ــ
ّ
ــل ــحــ املــ

اإلنــســانــيــة،  ــقــافــة 
ّ
بــالــث ليلتحم  والــجــمــالــيــة، 

مــكــرورة، بل كاقتراح جمالي  ليس كنسخة 
وصبغياتها  خصوصياتها  لها  ثقافة  مــن 
الــّروحــيــة واملعرفية، »مــع اإلبــقــاء على روح 
ــة  ــيـ ــلــة فــــي الـــبـــســـاطـــة واآلنـ

ّ
الـــهـــايـــكـــو املــتــمــث

ــارف الــبــديــع دون إهــمــال  ــ ــل مـــن زخـ
ّ
والــتــحــل

روح الــبــالغــة املــتــجــددة، وذلـــك حــفــاظــًا على 
هّوية الهايكو التعبيرية بالجوار مع أشكال 
شعرية مماثلة لكنها مختلفة، مثل الومضة 
والـــشـــذرة والــتــوقــيــعــة والــتــوشــيــة«. سألته 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن مــــدى قــابــلــيــة روح 

في أعمال سابقة. يحكي العمل أساسًا قّصة 
اعتقال رجل أعمال وسياسي بارز، لتهامه 
ــّيـــة انـــهـــيـــار عـــــمـــــارة، ولــتــصــريــحــه  فــــي قـــضـ
وهــو خـــارج الــبــالد حــول الــفــســاد فــي بــالده. 
املسرحية  تبرز  املحورية  القصة  هــذه  وعبر 
مـــجـــمـــوع الـــعـــالقـــات اإلنـــســـانـــيـــة املــتــشــابــكــة 
فيها  يختلط  ومصالح،  بأطماع  واملرتبطة 
اإلنساني بالسياسي بالجتماعي، وتكشف 
عـــن مــجــمــوعــة مـــفـــارقـــات، لـــم تــكــن بـــاملـــرة إل 
من  د 

ّ
معق مغربي  »راهـــن«  فهم  فــي  محاولة 

زاوية »أكثر تعقيدًا«. 
مــا يــقــتــرحــه عـــرض »تــوقــيــع« يــخــلــق نقاشًا 
املثقل  النص  آخر بالتوازي، يتجاوز حدود 
أيـــديـــولـــوجـــيـــًا، بـــل يــســائــل طــبــيــعــة الــفــرجــة 
املسرحية املغربية في حّد ذاتها، في مشهد 
ــًا لفـــتـــًا في  ــراكـ مــســرحــي مــغــربــي يــعــيــش حـ
مستوى  على  خصوصًا  األخــيــرة،  السنوات 

الجتهاد التقني والجمالي.
فــهــل مـــا يــقــتــرحــه كـــل مـــن عــصــام الــيــوســفــي 
ومـــحـــمـــود الـــشـــاهـــدي فـــي »تـــوقـــيـــع«، يمكن 
لـــ«مــســرح« قريب من  إعــالن  اعتباره بمثابة 
الفرجة  يــحــاول جــاهــدًا اســتــعــادة  الجمهور، 
املسرحية إلى قاعاتها املهجورة؟ أم أن األمر 
املسرحيني،  مــن  زمـــرة  تلتقي  أن  يــتــجــاوز  ل 
حــول مــشــروع مسرحي يــرغــبــون مــن خالله 
أن يوقعوا على شهادات حضور في مغرب 
اليوم؟ قد يكون األمــر متشابهًا ول يختلف 
كــثــيــرًا مهما كــانــت اإلجـــابـــة، مــا دامـــت فرقة 
« السلطة 

َ
»عــبــور« تــكــشــف، درامـــيـــًا، »فـــخـــاخ

ومجتمعًا أنهكه الفساد.

عليها  الــخــروج  ملــحــاولــة  الياباني  الهايكو 
 
ّ
ــعــراء األجــانــب عنها، فقال إن

ّ
مــن طــرف الــش

الهايكو شبه  لشعر  عاملية  مــقــّومــات  هــنــاك 
حينًا  وضمنيًا  حينًا  صراحة  عليها  متفق 
ي عنها وإل فقد الهايكو 

ّ
آخر، ل يمكن التخل

ــثـــل اآلنــــيــــة واملـــشـــهـــديـــة  ــة، مـ ــيـ ــنـ ــفـ ــه الـ ــتـ هـــويـ
وتــضــمــني »الــكــيــكــو« أي ذكــرالــفــصــل الـــذي 
اليوم  الهايكو   

ّ
أن الكتابة، »غير  حدثت فيه 

ــيــًا يــابــانــيــًا مــحــضــًا، بل 
ّ
لـــم يــعــد تــعــبــيــرًا فــن

العالم  شعريات  معظم  فــي  مطروقًا  أصبح 
الفنون   

ّ
أن باعتبار  مــرّكــب نقص،  أّي  بــدون 

هي ملك لإلنسانية جمعاء تتفاعل وتتطّور 
ــنــا 

ّ
ــل إن ــارات، بـ بــتــالقــح الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــ

عراء اليابانيني 
ّ

أصبحنا نجد عددًا من الش
ــاوزون  قـــــواعـــــد الـــهـــايـــكـــو  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــم يــ ــهـ ــسـ ــفـ أنـ
الكالسيكي بمقوماته املتعارف عليها، إلى 
هــايــكــو حـــديـــث ُيــســّمــى »جـــنـــداي هــايــكــو«، 
إضــافــة إلـــى انــفــتــاح الــهــايــكــو أو مــا أصبح 
يسمى بالـ«سنريو« على املواقف اإلنسانية 
والجــتــمــاعــيــة، بــعــد أن كــــان مــنــحــصــرًا في 

رصد العالقة بني اإلنسان والطبيعة«.
عاشور  الجزائري  اعر 

ّ
الش يقول  جهته،  من 

عرية 
ّ

ي إنه كان دومًا يعتقد أن للتجربة الش
ّ
فن

عالقة بالتجربة الّصوفية، بصفتها معايشة 
غة. 

ّ
استبطانية لتجربة إنسانية تتجاوز الل

»تلك كانت رؤيتي في نصوصي األولــى. ثّم 
اصطدمت بمشكلة شخصية في الكتابة هي 
تجاوز حاّسة الّسمع إلى حاّسة البصر. أي 
فوية إلى الكتابة، ومن القراءة 

ّ
النتقال من الش

أثناء  وفــي  البصرية.  الــقــراءة  إلــى  الّسمعية 
 في تجارب 

ً
ة بحثي عن ذاتي وعن نّصي قراء

ــصــويــريــة 
ّ
ــــن، اكــتــشــفــت املــــدرســــة الــت ــريـ ــ اآلخـ

القرن العشرين، حيث  األميركية في بدايات 
قــادتــنــي بحوثها إلــى اكــتــشــاف الــعــالقــة بني 
الهايكو  وتجربة  الغربية  عرية 

ّ
الش الحداثة 

ــرق األقــصــى. إذ كــان بــاشــو مؤّسس 
ّ

فــي الــش
تالمذته  كــان  فيما  الهايكو صوفيًا  قصيدة 
ني ألتقي 

ّ
اده تصوريني... لقد اكتشفت أن

ّ
ونق

 
ً
التيار تجربة فــي بعض نصوصي مــع هــذا 

قبل أن أتعّرف عليه معرفًيا«.

إطاللة تصويب

حمزة كوتي

فـــتـــحـــنـــا نــــوافــــذنــــا عـــلـــى إيـــقـــاع 
الشجر. يطوي هذا الطريق ملٌك 
تــحــول إلـــى فـــتـــاٍة بـــقـــدٍم واحــــدة؛ 
ــن حـــجـــٍر  ــ ــاٌح مـ ــ ــنـ ــ ــه جـ ــ ومـــــــــالٌك لـ
وجــنــاٌح مــن يــاقــوت وجــنــاٌح من 
دٍم كذب؛ ونوافذنا ما زالت تقول 
أتــى يحمل  الغيب  مــن  ا 

ً
إن هاتف

من فضة   
ٌ

وطفل القوارير؛  أنباء 
ــا 

ً
الــقــمــر فــي عتبة الــبــاب مــتــروك

ــه  مــنــذ حــقــبــة وتـــخـــرج مـــن رأسـ
شجرة الزرازير.

■ ■ ■

ــًرا. غـــادرنـــا  ــيـ ــثـ تــحــدثــنــا عــنــك كـ
ــا عــنــك ولـــم نــجــدك. 

ً
بــلــدانــنــا بــحــث

قدمنا أنفسنا إلى معبد الشمس 
 شــيء في 

ُّ
ولــم نجدك؛ وكــان كــل

 عــلــيــك ومــا 
ُّ

ــدل ــ ــًزا يـ ــ الــطــريــق رمــ
زلت مختفًيا عنا. حاورنا قرى 
البحر  وقــرى حــاضــرة  مهدومة 
ولم نعثر على أثٍر منك؛ يا دليل 

حياتنا.

■ ■ ■

أال تكفي العودة إلى بيٍت لم يكن؛ 
آبــاء؛ وإلى  إلــى تالميذ أصبحوا 
ونسيتك؛  كبرت  صغيرٍة  نخلٍة 
وإلــى امـــرأٍة هي في الــتــراب اآلن. 
تــرغــم روحـــك على  أن  أال يكفي 
ــول فــــي جــســد  ــ ــدخـ ــ الــــخــــروج والـ
طــفــٍل يــلــعــب فــي الـــشـــارع لتعيد 
طــفــولــتــك؛ وملــــــاذا تــجــاهــلــت من 
ــك وتـــجـــاهـــلـــت الـــحـــاضـــر؛  ــ ــول حــ
الــجــســد الجميل.  وحــطــمــَت هـــذا 

 ملاذا؛ أجْب.
ْ

قل

)شاعر من مواليد األهواز 
عام 1983(

تحت عنوان الكلمة الرمز: فلسطين، ينطلق المعرض الذي تنظمه »دار النمر للفن أختام الوطن التائهة
والثقافة« في بيروت، صباح يوم الخميس األول من شباط/ فبراير المقبل، ويتواصل 
عرب  فنانون  بها  تبرّع  فنية  أعماًال  المعرض  يتضّمن  مارس.  آذار/  من  األول  حتى 

وأجانب إلى »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«.

»المسرح  إلى  اللجمي،  سامي  التونسي  للمخرج  الزيارة  الموسيقي  العرض  يعود 
األربعاء.  غٍد  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  العاصمة،  تونس  في  البلدي« 
إلى جانب مغنّين  المؤدين والعازفين،  يشارك فيه مئة من  العرض غنائي صوفي 

عالميين من بينهم منير الطرودي، ومرات سكاردلي.

بعنوان  محاضرة  األسبوع؛  هذا  فعاليتين  الكويت  في  اإلسامية«  اآلثار  »دار  تنظم 
اإلثنين  اليوم  السابعة من مساء  البروتين عند  الجمال في الداخل: الفن في بنية 
عزيزي.  باهاريه  اإليرانية-األميركية  الباحثة  تلقيها  الثقافي«،  اليرموك  »مركز  في 
غٍد  بعد  مساء  من  السابعة  عند  التميمي  فيصل  الموسيقي  للمؤلف  وأمسية 

األربعاء، يخّصصها الفنّان للعزف على آلة الناي.

تنطلق الدورة الـ3 من مهرجان زاوية لألفالم القصيرة، في األول من شباط/ فبراير 
أو  أفام قصيرة لمصريين  القاهرة، وتعرض خاله  »زاوية« في  المقبل في سينما 
المختارة  القصيرة  األفام  تتنافس  المخرجين.  مع  نقاش  يليها  مصر،  في  مقيمين 

على جوائز: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وجائزة لجنة التحكيم.
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»مرايا 
المتناهية«، 

تجهيز لـ ياويي 
كوساما

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

فريق 
المسرحية



سينما

نديم جرجوره

لطفــي  التونســي  م  ُيقــدِّ
روائــّي  أول  فــي  عاشــور، 
طويــل لــه بعنــوان »غــدوة 
حّي« )2016(، لوحات إنسانية بحتة، 
وَمَواجــع  الخيبــات،  ألــم  مــن  تنبثــق 
االنتصــار  ورغبــات  االنكســارات، 
 .)

ّ
 فــردّي فــي العيش )علــى األقل

ٍّ
لحــق

وهــذه متأتيــة مــن »انقــاب األقــدار«، 
ل   كهــذا لحدٍث، ُيشــكِّ

ٌ
 يصــّح وصــف

ْ
إن

عفويــة  شــعبية  »ثــورات«  ُمفتتــح 
مــدٍن عربيــة خاضعــة  فــي  وســلمية، 
للقمــع والتعذيــب والتغييــب، قبــل أن 
الحــّس  وذاك  العفويــة  تلــك  تنكســر 
ألن  النــاس،  حــراك  فــي  الســلمّي 
وحــوش الســلطات تســتخدم العنــف 

والقتل والتهجير ضد شعوبها.
مرحلــة  علــى  حــّي«  »غــدوة  يرتكــز 
بعــد  الحاصلــة  للتبــّدالت  الحقــة 
ديســمبر/  17( الياســمني«  »ثــورة 
كانــون األول 2010 ـ 14 يناير/كانــون 
الثانــي 2011( فــي تونس، لكنه يعود 
إلــى يومهــا األخيــر )تنّحــي الرئيــس 
الســابق زيــن العابديــن بــن علــي عــن 
الحكم(، كي يكشــف اللحظة الدرامية 
املؤّديــة إلــى متاهــاٍت مختلفــة، تغرق 
فيهــا 3 شــخصيات أساســية، تلتقــي 
أن  هــذا، وتحــاول  اليــوم األخيــر  فــي 
تنجــو، الحقــا، من تداعياتــه العنيفة، 
 
ْ
وإذ والــذات.  والــروح  النفــس  فــي 
يصنــع النــّص حكايــات شــخصياته 
مــا  أحــوال  مــن  نابعــٍة  حــاالت  مــن 
قبــل الثــورة، وأثنــاء غليانهــا، وبعــد 
تؤّكــد  املصائــر  فــإن  انتهائهــا؛ 
والعجــز  ق، 

ّ
والتمــز الخيبــة  معانــي 

الــذات  مــع  حقيقيــة  ُمصالحــة  عــن 

إزاء خــراب املشــهد، فــي مقابــل دعــوة 
فــي  التكاتــف  أولويــة  إلــى  نــة 

ّ
مبط

مواجهة الطغيان.
منــذ  تعيــش،  الـــ3  والشــخصيات 
لحظــة لقائهــا فــي اليــوم األخيــر ذاك، 
حاالٍت إنسانية ونفسية واجتماعية 
مختلفــة. ففــي مقابــل عاقــة الصداقة 
داود،  )أنيســة  زينــب  بــني  الناشــئة 
شاركة في كتابة الفيلم مع عاشور 

ُ
امل

وعليســه  بونتشــاّرا(  دو  وناتاشــا 
)دريــة عاشــور(، الفرنســية مــن جهــة 
بــن  )أشــرف  يظهــر حســني  والدتهــا؛ 
يوســف( في املشــهد، ليلة »االنتصار 
العفــوي،  املدنــي  للحــراك  ــت« 

ّ
املؤق

الشــاّبة  الثاثيــة  تلــك  تكتمــل  كــي 
)مــع اختــاٍف فــي األعمــار الشــبابية 
تفاصيــل  معاينتهــا  فــي  بينهــم( 
عالــٍم  إلــى   

ً
مدخــا ل  شــكِّ

ُ
ت جانبيــة، 

ُيــراد لــه التغييــب املطلــق. وفي مقابل 
تحّول حسني إلى حالٍة مفتوحة على 
عنف السلطة، )الجماعي أو الفردي(، 
أهــوال  تعانيــان  الصديقتــني  فــإن 
مشــاهداٍت وانفعاالٍت وعيٍش، تطغى 
تأثيراتهــا عليهمــا، قبــل أن يغتســا، 
معا، في رحلة أخيرة إلنقاذ ما ُيمكن 
واملــوت  أقــوى،  الخــراب  لكــن  إنقــاذه، 

أحّد وأعنف.
تلــك  فــي  ـ  يتعــّرض  الــذي  حســني، 
مــن  لحظــات  ُبعيــد  األخيــرة،  الليلــة 
غيــر  بانتصــار  مكتمــل  غيــر  فــرٍح 
كامل على الطغيان ـ العتداء جســدي 
مــن ضابــط أمــن، يعانــي أملــا شــديدًا 
يدفعــه إلــى اختفــاٍء وابتعــاٍد دائمــني 
والصديقتــان،  املشــهد.  واجهــة  عــن 
ســة  زينــب )صحافيــة( وعليســه )ُمدرِّ
ت 

ّ
رســم(، تساعدانه على خاٍص مؤق

مــن براثــن الوحــش األمنــي، لكنهمــا 

ق قاتل، 
ّ
تفشــان فــي إخراجــه من تمــز

تأثيــرات  األخيــرة  رحلتهمــا  تكشــف 
أمــا  ونتائجــه.  عليــه،  ق 

ّ
التمــز هــذا 

علــى  أعــوام   3 بعــد  ـ  فتلتقــي  زينــب، 
تلــك الليلــة األخيــرةـ  حبيبا، تكتشــف 
الحقا أن والده هو »الوحش األمني« 
صــاب حاليا بعجز جســدي 

ُ
نفســه، امل

البطــش  علــى  قدرتــه  دون  يحــول 
ط. فتكــون املواجهــة 

ّ
والعنــف والتســل

إلــى تصفيــة حســاٍب،  أقــرب  بينهمــا 
بصمــٍت  خالــه  زينــب  تصطــدم 
بعجــزه،  ــل  املكبَّ للوحــش  مطبــق 
امللتبســة.  ابتســامته  إلــى  واملرتــاح 
تتواجــه  التــي  ـ  عليســه  أن  حــني  فــي 
عيدان 

ُ
بحــّدة مــع صديقتها، قبــل أن ت

ترميــم شــيء كبيــر مــن خلــل االرتباك 
الحاصــل بينهمــا ـ تقــع فــي مخاطــر 
االنغــاق والقلــق، وتــرى فــي الهجــرة 
لكنهــا  خاصــا،  والدتهــا  بلــد  إلــى 
كمــل عيشــا ترتضيــه، بني أوالٍد صّم 

ُ
ت

نهم تقنيات الرسم.
ّ
لق

ُ
وبكم، ت

إلــى   
ٌ

مدخــل الرســم  تقنيــات  تلقــني 
هــا، 

ّ
كل الحكايــات  تلــك  اســتعادة 

أن   ،
ً
صدفــة عليســه،  تكتشــف   

ْ
إذ

عيدهــا 
ُ
صبيــا يملــك رســما ألفعــى، ت

)األفعــى( إلــى لحظــة اللقــاء ذاك، فــي 
تــح الفيلــم 

َ
الليلــة األخيــرة. بينمــا ُيفت

بممارســة زينب الســباحة في مسبح 
مغلــق، فــي ترتيــب بصــري متماســك 
تلــك  معانــي  الصامــت  ســرده  فــي 
الرغبــة الدفينــة فــي خــاٍص مطلوٍب، 
فــي أعمــاق مياٍه مفتوحــة على منافذ 

د. ت مقيَّ
ّ
قة، وتفل

ّ
معل

الســردّي  البنــاء  مــن  ضــح 
ّ
يت كمــا 

للحبكــة الدراميــة، فإن »غــدوة حّي« ـ 
افتتح الدورة األولى )17 ـ 22 يناير/
»مهرجــان  لـــ   )2018 الثانــي  كانــون 
جونية السينمائّي الدولّي« )لبنان( 
الياســمني  »ثــورة  يتنــاول  لــن  ـ 
مــن  ينطلــق  مــا  بقــدر  التونســية«، 
لحظتهــا األخيــرة، التــي تمــزج فرحا 
بإزالــة  وعابــر(  ــت 

ّ
مؤق أنــه  )يظهــر 

وناســه،  البلــد  فــي  متحّكــم  طغيــاٍن 
عــن  لــن يختلــف كثيــرًا  قهــٍر  ببدايــة 
مــاَرس ســابقا. وهــو )الفيلــم( 

ُ
ذاك امل

أوقــاٍت  واّلدة  الليلــة  تلــك  يجعــل 
متضاربــة  وانفعــاالٍت  وحــاالٍت 
ـ  تحديــدًا  ـ  ويــروي  ومتصادمــة، 
أو  قــة 

َّ
عل

ُ
)امل الثــورة  تلــك  تأثيــرات 

شــباٍب  علــى  التائهــة(  أو  املغــدورة 
ينتمــون إلــى بيئــة شــعبية، تختلــف 
مســتوياتها وأهوائها وهواجســها، 
االنعتــاق  رغبــة  عنــد  هــا 

ّ
كل وتلتقــي 

 
ٌ

مــن مــوٍت مســتمر. كمــا أنــه اختــزال
بصــرّي ملــا يصفــه البعــض بـــ »بحــث 
زينــب  )رحلــة  املختفــي«  اآلخــر  عــن 
وعليســه بحثا عن حسني(، و«سعي 

إلى اكتشاف الذات«، في آن واحد. 
ـ  حــي«  »غــدوة  يؤّكــد  ــه، 

ّ
كل هــذا  فــي 

ببساطة سردية، وساسة متتالياته 
القســوة  مؤّكــد:  هــو  مــا  ـ  البصريــة 
 قبــل الثــورة وبعدهــا، والرغبة 

ٌ
فاعلــة

ارتبــاك  تواجــه  الشــوائب  تنقيــة  فــي 
الحالة الاحقة لهذه الثورة.

شهادة القسوة والخيبات
»غدوة حي« للتونسي لطفي عاشور

من اليمين: عاشور وبن يوسف وداود في »غدوة حي« )الملف الصحافي للفيلم(

من »كاستنغ« )الملف الصحافي للمهرجان(

من »في الشكل« )الملف الصحافي للمهرجان(

من »مومو« )الملف الصحافي للمهرجان( من »زوج وزوجة« لسيمون غودانو )الملف الصحافي للمهرجان(
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مــع خطوتهــا اإلخراجيــة األولــى فــي عالــم التلفزيــون، تختــار فيــرا فيلمــا 
قديمــا لألملانــي راينــر فيرنــر فاســبندر )1945ـ  1982(، بعنــوان »الدمــوع 
املــّرة لبتــرا فــون كانــت« )1972(، كــي تســتند إليــه فــي تحقيــق عملهــا 
املنتظــر. هــذه نــواة دراميــة لـ«كاســتنغ« )أملانيــا، 2017، 94 د.( لألملانــي 
الشــاب نيكــوالس فاكربــارث )1973(، الــذي يتنــاول مســار فيــرا الســابق 
لتحقيــق عملهــا. فهوســها بالفيلــم والخطــوة األولى معا كبيــٌر، إلى درجة 
أنها ترغب في تعاوٍن مع أفضل املمثلني، لكنها لن تتوّصل، بسهولة، إلى 

االختيارات املطلوبة. 
ورغم أن اليوم األول للتصوير يقترب بسرعة، ورغم أن جلسات االختيار 
 أنهــا عاجزة عن لقاء املمثلة املناســبة للدور الرئيســي. 

ّ
فــة، إال

َّ
عديــدة وُمكث

ثم أن املنتج والعاملني في الفريق التقني بدأوا ينزعجون من التأخير، وبدأ 
صبــر الجميــع ينفــد. لكــن جيرويــن وحــده ســعيٌد بعملــه كقــارئ لتجــارب 
يشــعر  فجــأة،  املشــروع،  مــن  الرئيســي  املمثــل  ينســحب  وعندمــا  األداء. 

جيروين أن هذه ربما تكون فرصته املنتظرة.
)ُيعرض في 3 و4 فبراير/ شباط 2018، في »مهرجان السينما األوروبية« 

في بيروت(.

 A ُيتابــع اإليطالــي جونــاس كاربينيــارو )مواليــد نيويــورك، 1984(، فــي
Ciambra )2017، 120 د.(، حكايــة شــقيقني، راســما ـ فــي ســرده إياهــا 
ـ تفاصيــل العالقــة األخويــة بينهمــا، انطالقــا من تماهي األصغر بشــقيقه 
األكبــر، وانطالقــاـ  أيضــاـ  مــن رغبــة بيــو )14 عامــا( في أن ُيصبح راشــدًا، 
فــي أســرع وقــٍت ممكــن، فيمشــي علــى خطــى كوزيمــو )الشــقيق األكبــر(: 
هــا التي يعرفها ويمارســها 

ّ
ــن الحيــل كل

ّ
ــن، ويتلق

ّ
يحتســي الخمــور، وُيدخ

أبناء الشوارع.
البســيطة  العالقــة  تلــك  فــي  »الطبيعــي«  املســار  ــل 

ِّ
ُيعط مــا  هنــاك  لكــن، 

والطموحــة. فعندمــا يتعــّرض كوزيمــو لحــادٍث يجعلــه عاجــزًا عــن رعايــة 
األســرة، يجــد بيــو نفســه فــي موقــع املســؤولية، بكل مــا تعنيه تلــك املفردة 
باتها. هذا 

ّ
مــن مهــام وأعمــال لــم يكن ُيدرك حجمها وحساســياتها ومتطل

ه يضعه في مواجهة مباشــرة مع أقســى التحّديات اليومية املمكنة، إلى 
ّ
كل

ن من االســتمرار في »تحّمل مســؤوليات العائلة«، التي 
ّ
درجــة أنــه لــن يتمك

تفوق قدرته »الصبيانية«، والتي تضعه أمام »خيارات صعبة للغاية«.
)ُيعــرض 31 ينايــر/ كانــون الثانــي و3 فبرايــر/ شــباط 2018( لـ«مهرجــان 

السينما األوروبية« في بيروت(.

سيباســتيان  د.(،   85  ،2017 )فرنســا،  »مومــو«  مخرجــي  أحــد  ُيشــارك 
كالفييــه  كريســتيان  فرنســا،  كوميدّيــي  أبــرز  مــع  التمثيــل،  فــي  تييــري، 
)1952(، فــي فيلــٍم يبــدأ مــن اكتشــاف الزوجــني برييــو )كالفييــه وكاتريــن 
فرو(، عند عودتهما إلى منزلهما بعد ســهرة مع األصدقاء، أن غريبا ُيقيم 
فيــه، مســتخدما مغطــس الحّمــام. وأثنــاء تفتيشــهما فــي أغراضــه، يعثــران 
علــى صــورة فوتوغرافيــة قديمــة لهمــا، مكتــوٌب علــى ظهرهــا »أبــي وأمــي«، 

وعلى تذكرة باسم باتريك برييو )تييري(.
بعد انتهائه من االستحمام، يلتقيهما في غرفة االستقبال، فيتعّرف إليهما، 
وُيخبرهما بأنه ابنهما. وألنهما يعرفان جّيدًا أن ال ابن لهما، يشعران بعدم 
د  راحــة معــه، وبانعــدام ثقــة بــه. في مناٍخ ضاغط ومتوتر كهذا، ال شــيء ُيبدِّ
 معرفة من هو باتريك برييو الغامض واملجهول هذا.

ّ
قلقهما وخوفهما إال

ُيذكر أن الفيلم معروٌض في فرنسا، منذ 27 ديسمبر/ كانون األول 2017؛ 
أكتوبــر/ تشــرين األول و15  بــني 18  فــي بلجيــكا،  تــّم  علمــا أن تصويــره 

ديسمبر/ كانون األول 2017.
)ُعرض مرة واحدة في »مهرجان السينما األوروبية« في بيروت(.

عالقات مرتبكة 
وصدامات يومية 

ورحالت بحث ملتبس 
عن الذات واآلخر

ألفــاٍم  اليوميــة  العــروض  تســتمر 
 24( الـــ24  الــدورة  فــي  ُمشــاركة 
فبرايــر/   4 ـ  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
الســينما  لـ«مهرجــان   )2017 شــباط 
األوروبيــة« فــي بيــروت. أفام ُمنتجة 
فــي  وأخــرى  الفائــت،  العــام  فــي 
 
ٌ
أعــوام ســابقة عليــه. أفــاٌم مجموعــة

)ســينما  واحــد  مكانــّي  حّيــز  فــي 
علــى  تنفتــح  كــي  »متروبوليــس«(، 
آفــاق ومناخــات وفضــاءات إنســانية 
مختلفــة، تــروي فصــواًل مــن يوميــات 
والتفاصيــل  والعاقــات  العيــش 

واملسارات والرغبات والخيبات. 
الكوميديــا  مــن  كثيــرة:  التنويعــات 
إلى الخيال العلمي املمزوج بقصص 
الحــب والرومانســية، ومــن متاهــاِت 
تاريخــا  يصنــع  مــاٍض  إلــى  أفــراٍد 
عاقــات  ومــن  وأفــكارًا،  وثقافــات 

نــزوات  إلــى  متصادمــة  أو  متكاملــة 
ه، اختصار 

ّ
ونفســيات. ُيمكن، بهذا كل

ُيقّدمــه  الــذي  الســينمائي،  املشــهد 
العاصمــة  فــي  األوروبــي  املهرجــان 
اللبنانية. من األفام املختارة للدورة 
الجديــدة هــذه، هنــاك 3 أفــام: »زوج 
لســيمون   )2017 )إيطاليــا،  وزوجــة« 
 ،)2018 شــباط  فبرايــر/   1( غودانــو 
و«املرفــأ الصغيــر« )إنتاج ســلوفاكي 
 )2017 مشــترك،  هنغــاري  تشــيكي 
رافوفــي )2 فبرايــر/ شــباط 

ْ
إليِفتــا غ

)إســبانيا/  و«العــروس«   ،)2018
 3( أورتيــز  لبــاوال   )2015 أملانيــا، 

فبراير/ شباط 2018(. 
ســردها  فــي   

ٌ
كامــن بينهــا  املشــترك 

الحــب  حكايــات  مــن  مقتطفــات 
مفتوحــا  الحــّب  يكــن   

ْ
إن والعاقــات، 

تقــع   
ْ
وإن جّمــة،  اختبــارات  علــى 

قــات 
ّ
وتمز صدامــات  فــي  العاقــات 

 ،
ً
، أصا

ٌ
وتســاؤالت. والعاقــات نابعة

أو  املفقــود  أو  املوجــود  الحــب،  مــن 
ع األفــام الـــ3 علــى  املطلــوب، مــا ُيشــرِّ
وســرديات  متناقضــة،  مســارات 
علــى  أعــوام   10 فبعــد  متواجهــة. 
أندريــا  الثنائــي  زواجهمــا، يصطــدم 
بلعنــة  وزوجــة(  )زوج  وصوفيــا 
 ينتهــي املســار بهمــا فــي 

ْ
الطــاق، إذ

لحظــة االنفصال. لكــن اختبارًا علميا 
)شــيٌء مــن الخيــال العلمــي الختبــار 
أحاســيس إنســانية( يصنعه أندريا، 
يــؤّدي إلــى تبادل جســده مــع زوجته، 
 واحــد منهمــا إلــى عيــش 

ّ
مــا يدفــع كل

حيــاة اآلخــر، مــع مــا يعنيــه هــذا مــن 
تجــارب تتناقــض وأصلــه اإلنســانيـ  
ــل 

ّ
البشــريـ  االنفعالــي. والحــب، املعط

واملتحــّول إلــى اختبــار مختلف، يجد 
طريقــه فــي »املرفــأ الصغيــر«، عبــر أٍم 
غيــر مســتعدة كــي تكــون أّمــا، رغــم أن 
لديهــا ابنــة تبلــغ 10 أعــوام. مــع هــذا، 
فــإن رغبــة جامحــة لديهــا فــي عيــش 
الحــّب، وفــي تشــكيل عائلــة، تدفعهــا 
توأمــني،  لطفلــني  مــأوى  توفيــر  إلــى 
الشــارع.  ناصيــة  علــى  متروكــني 
عاقــة  علــى  يطغــى  أيضــا،  والحــّب، 
قائمــة بني 3 أفــراد )العروس(: يواجه 
حبيبــان قواعد االجتمــاع والعاقات 
التقليدية، كي يصنعا حياتهما معا. 
بزواجهمــا،  االحتفــال  لحظــة  لكــن، 
حبيبــا  تلتقــي  كــي  العــروس  تهــرب 
هــذان  معــه.  العيــش  تريــد  آخــر، 
العصيــان والتمــّرد يؤّديان بهما إلى 
صــداٍم حــاد مــع تحّديــات وانقابــات 

وجماعات عديدة.
نديم...

أفالم أوروبية في بيروت: تجلّيات الحب

     جديدةأفالم

أخبار

في أول روائي 
طويل له، بعنوان 

»غدوة حي«، 
يعود التونسي 

لطفي عاشور إلى 
»ثورة الياسمين« 

وتأثيراتها المختلفة، 
منذ يومها األخير 
تحديدًا، ليكشف 

مسارات 3 أفراد 
ومصائرهم 

وانفعاالتهم، 
في تبّدالت الحياة 

اليومية كلّها

»كاستنغ« لنيكوالس فاكربارث:

»في الشكل« لجوناس كاربينيارو:

»مومو« لفانسان لوبِل 
وسيباستيان تييري:

»غداء العيد« 
للوسيان بورجيلي

يختتم »غداء العيد«، الروائي 
بناني لوسيان 

ّ
الطويل األول لل

بورجيلي، الدورة الـ24 )24 
يناير/ كانون الثاني ـ 4 فبراير/ 

شباط 2018( لـ«مهرجان 
السينما األوروبية« في بيروت، 

وتبدأ عروضه اللبنانية في 
األول من مارس/ آذار 2018: 
أثناء لقاء عائلي، يطرأ حادٌث 

ر املجتمعني حول 
ّ
يؤّدي إلى توت

طاولة الغداء للمرة األولى منذ 
ستعاد خالفات 

ُ
سنتني، فت

ُمضمرة، وتولد فوضى عارمة.

»صالة العشاء« 
ليوسف عالري

بدأ الفلسطيني يوسف 
عالري تصوير فيلمه القصير 
»صالة العشاء«، الذي يتناول 

مسائل حياتية واجتماعية، 
قا للصراع بني جانبي  متطرِّ

الخير والسالم واملحبة، والشر 
والرذيلة والشهوات. كما 

يتطّرق إلى قضايا إجرامية، 
كاالبتزاز الجنسي، واستغالل 

املال لتحقيق مآرب ورغبات 
منحرفة. ُيذكر أن عالري 

نفسه كتب القصة والسيناريو 
والحوار، وأن األحداث تدور في 

حارة عربية.
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حصد المنتخب 
القطري بطولة 
آسيا لكرة اليد 
بفوزه على 
نظيره البحريني 
بنتيجة 33-
31. وانتهى 
الشوط األول 
بنتيجة 17-16 
لصالح البحرين، 
لكن العنابي 
قلب الطاولة 
في الشوط 
الثاني بفضل 
خبرته ونجومه 
وتقدم 14-17، 
محافظًا بذلك 
على اللقب 
القاري للمرة 
الثالثة تواليًا بعد 
نسختي 2014 
و2016.

قطر تصدرت دور المجموعات مرتين وهزمت كوريا الجنوبية في نصف النهائي )محمد فرج/ األناضول(

قطر بطلة آسيا

أشعل البرازيلي املعتزل، كاكا، حماس الجماهير 
على ملعب »إيسيدرو روميرو« بعد أن سجل 

هدفني من األهداف الستة التي هز بها برشلونة 
اإلكوادوري شباك البيروفي سبورت بويز، 

في مباراة استعراضية لتقديم أعضاء الفريق 
اإلكوادوري في عام 2018 انتهت بنتيجة )2-6( 
وحضرها 60 ألف مشجع. يشار إلى أن النجم 
البرازيلي، قد أعلن في ديسمبر/كانون األول 

املاضي اعتزاله لعب كرة القدم.

أدرك بوماس التعادل أمام مضيفه لوبوس 
واستعاد صدارة ترتيب مرحلة إياب الدوري 

املكسيكي لكرة القدم )كاوسورا 2018(، وذلك 
ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة. 

استهل لوبوس التهديف في الدقيقة السابعة 
من املباراة عبر املكسيكي سيسار سيركادو، 

وأدرك بوماس التعادل )ق73( من خال التشيلي 
مارسيلو دياز. وبالتعادل حافظ بوماس على 
سجله خاليا من الهزائم منذ انطاق البطولة.

فاز بوكا جونيورز على ضيفه كولون بهدفني 
نظيفني في الجولة الـ13 من الدوري األرجنتيني 

املمتاز لكرة القدم، ليوسع بذلك الفارق بينه 
وسان لورنزو الوصيف لست نقاط. وبدأ بوكا 
جونيورز ثنائيته بهدف مبكر للغاية جاء عن 

 طريق كريستيان بافون )د.3( قبل أن
 يعزز ناهيتان نانديز من فوز فريقه بهدف 

ثان )د.5(، في مباراة شهدت طرد العب كولون، 
غوستافو توليدو. 

كاكا يتألق 
في مباراة استعراضية 

بعد االعتزال

بوماس يستعيد 
صدارة ترتيب الدوري 

المكسيكي

بوكا جونيورز عزز 
صدارته لترتيب الدوري 

األرجنتيني
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كافاني عن عالقته بنيمار: 
يجب أن نبقى سويًا، األهم 

أهداف الفريق

ميتز يفاجئ نيس ويهزمه بهدفين لواحد
حقق ميتز املتذيل فوزًا ثمينًا على ضيفه نيس 2-1 في الجولة 23 بالدوري 
الفرنسي لكرة القدم. وأحرز هدفي ميتز الالعب نوالن روكس في الدقيقتني 
الدقيقة 57.  50 و62 بينما جاء هدف نيس عن طريق ماريو بالوتيلي في 
ورفع ميتز بهذه النتيجة رصيده إلى 18 نقطة، لكنه ال يزال في ذيل الترتيب، 
الــتــرتــيــب عــنــد 34 نــقــطــة. وبنفس  الــســادس فــي  بينما تجمد رصــيــد نــيــس 
النتيجة فاز سانت إيتيان على ضيفه كان، حيث تقدم الضيوف بهدف عن 
طريق سيلفيو روني )11( قبل أن ينتفض أصحاب االرض ليدركوا التعادل 
عن طريق باول جرجس )35( ثم الفوز عبر جوناثان بامبا )78(. وبذلك رفع 
سانت إيتيان رصيده إلى 26 نقطة في املركز الرابع عشر في حني توقف 
رصيد كان الثاني عشر عند 27 نقطة. وسحق نانت مضيفه غانغون بثالثية 
نظيفة ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في املركز الخامس في حني توقف رصيد 
جانجون التاسع عند 29 نقطة. حملت الثالثية توقيع أدريان توماسون )61( 
وإيمليانو ساال )86( وسانتي نجوم )90(. وفاز آنجيه بهدف لالعبه باتريك 
كابيل على ضيفه أميان ليساويه في عدد النقاط بـ 25 نقطة ويتخلف عنه 
بفارق األهداف في املركزين الخامس عشر والسادس عشر. وبنفس النتيجة 
إلــى 23 نقطة في  فــاز تــولــوز بهدف يايا سونغو على تــروا ليرفع رصــيــده 

املركز الثامن عشر خلف تروا السابع عشر وله 24 نقطة.

يوفنتوس يُسقط كييفو بهدفين
فاز يوفنتوس على مضيفه كييفو فيرونا بهدفني نظيفني في املباراة التي 
الـــدوري  ـــــ22 مــن  ال الــجــولــة  فــي  أنــتــونــيــو بينتجودي  مـــارك  احتضنها ملعب 
اإليطالي. جاء هدفا املباراة في الشوط الثاني حيث افتتح التسجيل الالعب 
إيغوايني  غونزالو  األرجنتيني  أضــاف  ثــم  )د.67(  خضيرة  سامي  األملــانــي 
الــهــدف الــثــانــي قــبــل نــهــايــة الــوقــت األصــلــي بــدقــيــقــتــني. بــهــذا االنــتــصــار رفــع 
يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة. من جانبه تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 
22 نقطة في املرتبة الثالثة عشة، وذلك في تاسع مباراة على التوالي ال يعرف 

فيها طعم الفوز.

توتنهام يتعادل بشق األنفس
اقتنص توتنهام هوتسبر تعاداًل صعبًا من مضيفه نيوبورت كاونتي )ليغ 
2( بهدف ملثله على ملعب »رودني باراد« ضمن منافسات الدور الرابع لكأس 
االتحاد االنجليزي لكرة القدم، ليضطر الفريقان لخوض مباراة إعادة لحسم 
املتأهل لثمن النهائي. تقدم أصحاب األرض أواًل عن طريق املهاجم األيرلندي 
بادريج أموند )د.38(، قبل أن يتعادل النجم الدولي هاري كني في األنفاس 
األخيرة من اللقاء )د.82(. وبذلك، سيكون على الفريقني خوض مباراة إعادة 

على أرض توتنهام من أجل حسم أمر العبور إلى الدور التالي.

... وليفربول خارج مسابقة الكأس
فّجر وست بروميتش ألبيون مفاجأة كبيرة بإقصائه مضيفه ليفربول من 
بنتيجة  عليه  تفوق  بعدما  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  كأس  منافسات 
ليلتحق  للمسابقة،  الــرابــع  الـــدور  لــقــاءات  »آنــفــيــلــد« ضمن  ملعب  على   3-2
الضيوف بثمن النهائي. كان »الريدز« هم السباقون بالتهديف مبكرًا عبر 
الــزوار ردوا بقوة وسجلوا هدفني  البرازيلي روبرتو فيرمينو )د.6(، إال أن 
متتاليني عن طريق جاي رودريغيز )د.7 و11(. بعد ذلك، سنحت ألصحاب 
الــكــرة في  الــجــزاء ولكن فيرمينو ســدد  مــن عالمة  للتعديل  األرض فرصة 
العارضة )د.26(، ليكون ختام الشوط األول بأقدام جويل ماتيب الذي تسبب 
في تسجيل الهدف الثالث لوست بروم بالخطأ في مرماه )د.45+2(. وفي 
الثاني  الهدف  اللقاء، وقع املصري محمد صالح على  املنعطف األخير من 
ألصحاب األرض )د.78( ليقّلص الفارق ويحيي آمال »الريدز«، ولكن ذلك لم 
يكن كافيًا حتى إلدراك التعادل وفرض مباراة إعادة، لتكون بطاقة التأهل 

من نصيب وست برومويتش.

انــــفــــرد إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي بــــصــــدارة هـــدافـــي 
ــّوج  بــاريــس ســـان جــيــرمــان عــبــر الــتــاريــخ، وتـ
الفوز  في  بثنائية  اإلصابة  من  عودته  نيمار 
الكبير 4-صفر على ضيفه مونبلييه، ليوسع 
فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة صــــدارتــــه لـــــــدوري الـــدرجـــة 
بفارق 11 نقطة  القدم،  لكرة  الفرنسي  األولــى 
عــن أقـــرب مــنــافــســيــه. وســّجــل املــهــاجــم الــقــادم 
مـــن أوروغـــــــــواي، املــنــضــم لــلــفــريــق فـــي 2013، 
هدفا في الدقيقة 11، إثر تمريرة عرضية من 
السويدي زالتان  ليتفوق على  رابيو،  أدريــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، بــعــد تسجيل هــدفــه الــــ157 
فـــي 229 مـــبـــاراة فـــي كـــل املــســابــقــات مـــع ســان 
جيرمان. وكان كافاني الذي سيكمل 31 عاما 
)بي  لـ انــضــم  قــد  املقبل  فبراير/شباط   14 فــي 
اس جـــي( فــي يــولــيــو/تــمــوز 2013 قــادمــا من 
 64 بلغ  فرنسي  قياسي  رقــم  مقابل  نــابــولــي، 
مليون يورو، ويرتبط معه بعقد حتى 2020، 
ــاراة وســجــل له  ــبـ وخــــاض مـــع الــفــريــق 227 مـ
109 أهــداف في الـــدوري و26 هدفا في دوري 
األبـــطـــال و9 فـــي كـــأس فــرنــســا و12 فـــي كــأس 
السوبر  كــأس  فــي  الفرنسية وواحـــدا  الرابطة 
اآلن،  حتى  إبراهيموفيتش،  وكــان  الفرنسي. 

بــايــرن ميونيخ خــطــوة جديدة  نـــادي  خطا 
نحو لقٍب سادس على التوالي، بفوزه على 
قوامها  كــبــيــرة  بنتيجة  هوفنهايم  ضيفه 
دورتموند  بوروسيا  تجّنب  حــن  فــي   ،2-5
خسارة جديدة، بتعادله مع فرايبورغ 2-2، 
ــدوري األملــانــي  فــي املــرحــلــة الــعــشــريــن مــن الــ
ــع بـــايـــرن رصـــيـــده إلـــى 50  لــكــرة الـــقـــدم. ورفــ
ـــ16 نقطة بينه  نــقــطــة، وأبــقــى عــلــى فـــارق الــ
وبــــن أقـــــرب مــاحــقــيــه، شـــالـــكـــه، الـــــذي فــاز 

بدوره على مضيفه شتوتغارت 2-صفر.
في املــبــاراة األولــى على ملعب إليانز أرينا 
وأمــام 75 ألف متفرج، كاد هوفنهايم يكرر 
الفوز على بايرن ميونخ، بعد أن هزمه في 
املرحلة الثالثة ذهابا 2-صفر، في 9 أيلول/

سبتمبر 2017.
وفاجأ هوفنهايم مضيفه بهدفن مبكرين، 
ــزاء احــُتــســبــت لصالح  ــر ركــلــة جــ أولــهــمــا إثـ
سيرج غنابري، إثر عرقلته من قبل جوشوا 
التصدي  فــي  أولــريــش  زفــن  كيميش، نجح 
ــارك أوث الـــذي  ــ لـــهـــا، فـــارتـــدت الـــكـــرة إلــــى مـ
أعادها في الشباك )3(. وعوض غنابري بعد 

هدفًا   156 برصيد  للفريق  التاريخي  الــهــدف 
في 180 مباراة، يليه البرتغالي بيدرو باوليتا 
بـ109 أهداف في 176 هدفا. وعادل كافاني رقم 
الثاني  يناير/كانون   17 في  إبراهيموفيتش 
ــام ديـــجـــون، قــبــل أن يــدخــل تـــاريـــخ الــنــادي  أمــ

بتسجيله أمام مونبلييه.
الــهــدافــن في  وعــزز كافاني صــدارتــه لترتيب 
الـــدوري الفرنسي لــكــرة الــقــدم، رافــعــًا رصيده 
إلى )21 هدفًا(. وسجل نيمار، الــذي غاب عن 
آخـــر ثـــاث مــبــاريــات لــإصــابــة، هــدفــا فــي كل 
شــوط. وهــز أنخيل دي مــاريــا الشباك أيضا، 
ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 59 نقطة في 

23 مباراة.
ودخــــل مــونــبــلــيــيــه املـــبـــاراة عــلــى مــلــعــب بـــارك 
دي بــريــنــس وهــــو يــفــاخــر بــأفــضــل دفــــاع في 
الــدوري، حيث سكن شباكه 15 هدفا فقط في 
22 مباراة، لكن رباعي الدفاع لم يصمد أمام 

مهاجمي أصحاب األرض.
إبراهيموفيتش  أهــداف  على  كافاني  وتــفــّوق 
ــيــــرمــــان،  مـــــع ســـــــان جــ عـــــددهـــــا 156  الــــبــــالــــغ 
بــتــســديــدة مــن مـــدى قــريــب، قــبــل أن يضاعف 

أقل من 10 دقائق بتسديدة قوية من خارج 
اليمنى  الــزاويــة  أسفل  استقرت في  املنطقة 
)12(. لكن العماق البافاري لم يصبر كثيرا 
تــمــريــرة مــن كيميش  الــفــارق بعد  لتقليص 
ــنـــدي روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي،  ــبـــولـ إلـــــى الـ
تابعها األخــيــر فــي أســفــل الــزاويــة اليسرى 
الــهــدافــن  لــتــرتــيــب  ــعـــززا صــــدارتــــه  مـ  ،)21(
بالهدف الثامن عشر، بفارق خمسة أهداف 
عن أقرب منافسيه، الغابوني بيار ايميريك 

اوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند.
وأدرك أصحاب األرض التعادل بعد دقائق 
معدودة، إثر ركنية نّفذها الهولندي أرين 
املــدافــع جيروم بواتنغ في  روبــن، وتابعها 

الزاوية اليمنى )25(. 
في الشوط الثاني، تحّكم بايرن ميونخ في 
مجريات اللقاء تماما، وسجل ثاثة أهداف، 
محققا فوزه السادس عشر، مقابل تعادلن 

وخسارتن.
املحلي بقدم  للفريق  الــثــالــث  الــهــدف  وجـــاء 
الفرنسي كينغسلي كومان، الذي تابع كرة 
لــيــفــانــدوفــســكــي )63(، وأضـــاف  بــيــنــيــة مـــن 
التشيلي أرتورو فيدال برأسه الهدف الرابع، 

مستفيدا من ركنية نّفذها روبن )66(.
وفي الثواني األخيرة، اختتم ساندرو فاغنر 
من  بتسديدة  الخماسية  مكما  املــهــرجــان، 

مسافة قريبة في سقف املرمى )90(. 
وفي املباراة الثانية، زار فريق شالكه شباك 
شتوتغارت مرتن في الشوط األول: األولى 
مــن ركــلــة حـــرة نــّفــذهــا دانــيــال كاليجيوري 

نيمار النتيجة من ركلة جزاء بعد ملس الكرة 
يــد بــيــدرو مينديز داخــل منطقة الــجــزاء، قبل 

نهاية الشوط األول بخمس دقائق.
وهـــنـــأ الــحــكــم فـــرانـــك شـــنـــايـــدر كـــافـــانـــي على 
رقمه القياسي، لكنه أنــذره بعد خلع قميصه 

لاحتفال بالهدف.
وكـــان تحطيم الــرقــم مــوضــع جـــدل، األســبــوع 
املاضي، في فرنسا عندما فّضل نيمار تنفيذ 
ركلة جــزاء لسان جيرمان في مباراة ديجون 
الثاني/يناير، بدال  كــانــون  فــي 17  )8-صــفــر(، 

من منحها لزميله كافاني.
وعّبر كافاني بعد نهاية املباراة عن سعادته، 
قائا لشبكة »كانال بلوس«: »هذا شيء رائع... 
أنـــا مــتــأثــر جــــدا. فــي الــحــيــاة، ال تــحــصــل على 
تعاطف مماثل دومــا، أنــا سعيد جــدا، سعيد 
ــدا لــتــواجــدي هـــنـــا«. وعـــن عــاقــتــه بــنــيــمــار،  جـ
صــاحــب هــدفــن فــي املـــبـــاراة، أضـــاف كــافــانــي: 
»لقد قام بالكثير من أجل هذا الفريق. يجب أن 
نبقى كلنا سويا. األهم أن يسير الفريق. لدينا 
أهـــــداف هـــامـــة«. وأضـــــاف دي مـــاريـــا، الــهــدف 
ــن تــومــاس  الـــثـــالـــث، بــعــد تـــمـــريـــرة عــرضــيــة مـ
مونييه قبل 20 دقيقة على النهاية، ليواصل 

سان جيرمان الضغط على ضيفه.
وأحــــــرز نــيــمــار الـــهـــدف األخـــيـــر بــركــبــتــه، إثــر 
تـــمـــريـــرة عــرضــيــة مـــن كـــافـــانـــي قــبــل الــنــهــايــة 
دقــائــق. وسجل ســان جيرمان، حتى  بثماني 
فــي  ــريـــق  فـ أي  مــــن  ــر  ــثـ أكـ أي  ــا،  هــــدفــ  72 اآلن، 

البطوالت املحلية الخمس الكبرى.
)رويترز(

وتابعها البرازيلي نالدو برأسه في الشباك 
)14(. وبــعــد خمس دقــائــق، أضـــاف الــدولــي 
املغربي أمن حارث الهدف الثاني من ركلة 
الدنماركي ياكوب برون  جزاء تسبب فيها 

الرسن، إثر إعاقته لليون غوريتسكا )19(.
ولــــم تــتــبــدل الــنــتــيــجــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 

ــتـــعـــادة نـــــادي شـــتـــوتـــغـــارت تـــوازنـــه  مـــع اسـ
الدفاعي، فرفع شالكه رصيده إلى 34 نقطة، 
واســتــعــاد املــركــز الــثــانــي الـــذي ذهــب مؤقتا 
إثر  نقطة(،   33( فرانكفورت  إينتراخت  إلــى 
فوزه على فريق بوروسيا مونشنغادباخ 

بنتيجة 2-صفر في االفتتاح.

ــد نـــتـــائـــجـــه  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــع بـــــوروســـــيـــــا دورتــ ــ ــابــ ــ وتــ
املتواضعة وحقق التعادل الثالث تواليا بعد 
العطلة الشتوية، والثالث في دور اإلياب مع 
ضيفه فرايبورغ 2-2، بعد أن تفادى الهزيمة 
ــدل الـــضـــائـــع. وتــــقــــّدم صــاحــب  ــ فــــي الــــوقــــت بـ
الذي  كاغاوا،  الياباني شينجي  األرض عبر 
قام بمجهود فردي داخل املنطقة وتابع الكرة 
في الشباك )9(. وأدرك فرايبورغ التعادل بعد 
كرة من يانيك هابرير إلى نيلز بيترسن الذي 

أنهاها في سقف الشبكة )21(.
وفي الشوط الثاني، وضع بيترسن الضيوف 
في املقدمة بتسديدة من 35 مترا، لكن املنقذ 
جيريمي توليان قال الكلمة األخيرة وسجل 
ــادل بـــمـــجـــهـــود فــــــــردي، مــجــنــبــا  ــعــ ــتــ ــدف الــ ــ هــ

دورتموند الخسارة السادسة )3+90(.
وصعد دورتموند مؤقتا إلى املركز الخامس 
ــام  ــارق األهـــــــــداف أمــ ــفــ بـــرصـــيـــد 31 نـــقـــطـــة، بــ
مــونــشــنــغــادبــاخ وبـــايـــر لــيــفــركــوزن. وصـــار 
ــزيــــغ، وصــــيــــف بـــطـــل املــــوســــم املــــاضــــي،  ــبــ اليــ
رابــعــا، بتعادله مــع ضيفه هــامــبــورغ بهدف 
إثــر عرضية من مارسيل  بــرومــا،  للبرتغالي 
ســبــيــتــســر تــابــعــهــا بـــرأســـه فـــي املـــرمـــى )9(، 
مقابل هدف للصربي فيليب كوستيتش، إثر 
بينية من غيديون يونغ )29(. وتعادل أيضا 
كولن األخير مع اوغسبورغ بهدف للصربي 
ميلوش يوييتش من ركلة حرة )40( مقابل 
هـــدف لــلــبــرازيــلــي كــايــوبــي )77(. كــمــا تــعــادل 

فيردر بريمن سلبا مع هرتا برلن.
)فرانس برس(

بايرن ميونخ يخطو نحو لقب »البوندسليغا«كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان
واصل كافاني تسجيله 

لألهداف مع الفريق 
الباريسي، ليدخل تاريخه 

من أوسع أبوابه

يواصل بايرن ميونخ 
مسيرته التصاعدية 

ويدنو من لقب الدوري 
األلماني بعد انتصار جديد

)Getty/كافاني يدخل تاريخ النادي الباريسي )كريستوف سيمون

)Getty /الجماهير السعودية سُتساند أنديتها في الملعب )كاز

)Getty /الجماهير القطرية ستحضر في مالعبها )محمد فراج

بايرن ميونخ يمضي في انتصاراته )يورغ كوخ/األناضول(

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

ــــوي لــكــرة  ــيـ ــ ــــاد اآلسـ ــــحـ أعـــلـــن االتـ
ــن رفـــضـــه قــــــرار خـــوض  ــدم عــ ــقــ الــ
األنـــديـــة الــســعــوديــة واإلمــاراتــيــة 
مبارياتها مع األندية القطرية على ماعب 
ُمــحــايــدة فــي بــطــوالت كــرة الــقــدم اآلسيوية 
)دوري األبطال وكأس االتحاد(، األمر الذي 
يــعــنــي أن األنـــديـــة اإلمـــاراتـــيـــة والــســعــوديــة 
لخوض  قطر  إلــى  الــذهــاب  عليها  سيتعن 

املنافسات.
من  طلبت  قــد  السعودية  السلطات  وكــانــت 
األنــديــة فــي اململكة خـــوض املــبــاريــات أمــام 
ــديــــة الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى مـــاعـــب ُمـــحـــايـــدة،  األنــ

رفض المالعب 
المحايدة

األندية السعودية ستذهب إلى قطر

السعودية  األندية  بين  المالعب  أزمة  انتهت 
واإلماراتية من جهة والقطرية من جهة أخرى، 
الختيار  الرياض  من  طلبًا  اآلسيوي  االتحاد  برفض 
مالعب محايدة للقاءات األندية من تلك البلدان

تقرير

االتحاد  من  السعودي  االتــحــاد  كذلك طلب 
املوافقة  أو  البطولة  نظام  تغيير  اآلســيــوي 
ُمحايدة عندما  بلدان  في  اللعب  قــرار  على 
تــكــون املــواجــهــة بــن فــريــق ســعــودي وآخــر 
ــّوتــــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة في  قـــطـــري. وصــ
ــرار، وقــد  ــقــ ــذا الــ االتـــحـــاد اآلســـيـــوي عــلــى هــ

وافقوا  فقط  ثاثة  مقابل  عضوًا   13 رفضه 
خال  التصويت  عــن  عضو  وامتناع  عليه، 
الــجــلــســة. وبــذلــك رفـــض الــطــلــب رســمــيــًا من 
دون تــغــيــيــر أي شــــيء فـــي نــظــام الــبــطــولــة، 
على أن يرسل االتحاد بيانًا رسميًا إلى كل 
االتحادات املعنية ويبلغها بالقرار الرسمي.
وفي هذا اإلطار تناقل رواد موقع »تويتر« 
صـــــورة الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي الـــــذي كــشــف فيه 
ــيـــوي لــكــرة الـــقـــدم عـــن رفــضــه  ــاد اآلسـ ــحـ االتـ
ــارت  ــرار الــلــعــب فــي مــاعــب ُمــحــايــدة، وأشـ قـ
ــقــــرار يـــســـري على  األكـــثـــريـــة إلــــى أن هــــذا الــ
األنــديــة الــقــطــريــة فــقــط ولــيــس عــلــى األنــديــة 
اإليرانية، إذ لن تلعب األندية السعودية في 

أي ملعب إيراني.

ردود فعل على القرار
ــدأت ردود  ــ ــ ــرار رســـمـــيـــًا بـ ــ ــقـ ــ ــدور الـ ــ ــ بـــعـــد صـ
والقطرية  السعودية  الجماهير  مــن  الفعل 
املوقع قائًا:  إذ عّلق أحد رواد  القرار،  على 
ــــع األنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة تـــلـــعـــب فــي  »أنـــــــا مـ
نهزمهم  عشان  والقطرية  اإليرانية  املاعب 
أسامة  السعودي  الصحافي  وكتب  هناك«. 
الــنــعــيــمــقــة: »مـــبـــاريـــات األنـــديـــة الــســعــوديــة 
واإليـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى مــــاعــــب مــــحــــايــــدة، أمـــا 
مـــواجـــهـــات األنــــديــــة الــســعــوديــة والــقــطــريــة 
فستكون فــي الــريــاض والــدوحــة«. فــي وقت 
ــد املــتــابــعــن لــلــكــرة اآلســيــويــة عبر  كــتــب أحـ
»تويتر: »االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يؤكد 
ال مــاعــب مــحــايــدة فــي دوري أبــطــال آسيا 
2018، ذلك يعني أن أندية السعودية سوف 
تذهب للعب في قطر وإيران وأندية اإلمارات 
ســوف تذهب للعب في قطر والعكس«. في 
املــقــابــل كــــان تــركــي آل شــيــخ، رئــيــس هيئة 
الرياضة السعودية، قد قال في وقت سابق: 
»موقفي أن الرياضة ال دخل لها بالسياسة، 
وال أجــــد مـــا يــمــنــع مـــن املـــشـــاركـــة فـــي قــطــر، 
متابع  وكلهم  لنا  امــتــداد  القطري  فالشعب 
املهم  وقادتنا.  ودولتنا  لرياضتنا  وعاشق 
غير  وهــذا  العبينا  سامة  على  االطمئنان 

مقلق«.
آخــر: »استمرار لعب مباريات  وكتب معلق 
األنـــديـــة الــســعــوديــة أمــــام األنـــديـــة اإليــرانــيــة 
عــلــى مــاعــب مــحــايــدة فــقــط، وعـــدم السماح 
ــرى فــــي مــاعــب  ــ بـــخـــوض أي مـــبـــاريـــات أخــ
آسيا«.  أبطال  دوري  بطولة  خــال  محايدة 
وأشار مغرد آخر: »أفضل والله، نبي نلعب 
بماعبنا يا خي، أعداد الحضور الجماهير 
قــلــت والــســبــب املــاعــب املــحــايــدة«، وتــحــدث 

مواجهة األندية 
السعودية واإليرانية 

ستكون في ملعب ُمحايد

)Getty /من مواجهة الريان القطري والهالل السعودي سابقًا )كريم جعفر

ـــاء الـــلـــه تــعــيــد  مـــغـــرد آخـــــــر:« كـــويـــس إن شــ
الرياضة شيء من التقارب«.

ورفـــض بعض املــغــرديــن هــذا الــقــرار عندما 
ــاد آســـيـــوي مــتــنــاقــض  ــم: »اتــــحــ غــــرد أحــــدهــ
كــيــف إيــــران ال وقــطــر عـــــادي«، وقــســم كبير 
والسعودية طالبت  القطرية  الجماهير  من 
بدل  ألنديتهم  الفنية  األمـــور  فــي  بالتفكير 
التعامل مع األمور السياسية التي ال تعني 
كرة القدم. وفي املقلب اآلخر طالبت بعض 
أنديتها  بانسحاب  الــســعــوديــة  الجماهير 
من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك لكي ال 

يلعب العبوها في املاعب القطرية.

ــقـــرار  ــثــــر مــــن شــخــصــيــة فــــي اإلمـــــــــــارات لـ أكــ
األندية  انسحاب  أتوقع  اآلســيــوي،  االتحاد 
ــة الــســعــوديــة  اإلمـــاراتـــيـــة«. ُيـــذكـــر أن األنـــديـ
املباريات  بإقامة  النفس  ُتمني  واإلماراتية 
ُمحايدة  القطرية على ماعب  األنــديــة  ضد 
في الكويت، وهــو األمــر الــذي نفته الكويت 
بدورها وأشارت إلى أنها لم تتلق أي بيان 
رســمــي مــن اتــحــادي الــســعــوديــة واإلمــــارات 

بشأن خوض مباريات على أرضها.
ــر مـــــن املــــواجــــهــــات  ــيـ ــثـ وســــيــــكــــون هــــنــــاك كـ
دوري  في  القطرية   – اإلماراتية  السعودية 
أبـــطـــال آســـيـــا، إذ يــلــعــب الـــهـــال الــســعــودي 

في وقت غرد رئيس تحرير صحيفة العرب 
الــقــطــريــة عــبــدالــلــه بـــن حــمــد الـــعـــذبـــة، عبر 
حسابه الــرســمــي فــي »تــويــتــر: »الــلــه يحيي 
األنــديــة السعودية فــي دولـــة قــطــر، عاصمة 
الــريــاضــة فــي املــنــطــقــة. لــن يــتــم مــنــع دخــول 
أي العب سعودي أو مشجع؛ ألن الدوحة ال 
يتم فرض  ولــن  بالرياضة  السياسة  تخلط 
تــأشــيــرات عــلــيــهــم، كــمــا فعلت الـــريـــاض مع 

العبي شطرنج قطر«.
»أعتقد مباراة  املغردين:  أحد  أشار  وأخيرًا 
الــعــن واملــالــكــيــة يــــوم الـــثـــاثـــاء فـــي املــلــحــق 
رفــــض  ــبـــب  بـــسـ تـــتـــكـــنـــســـل  راح  اآلســــــيــــــوي 

مــع الــريــان الــقــطــري فــي املجموعة الــرابــعــة، 
بينما يــخــوض الــســد الــقــطــري مــبــاراة ضد 
الوصل اإلماراتي في املجموعة الثانية، أما 
الوحدة  القطري فيلعب ضد  الدحيل  فريق 
اإلمــاراتــي. ُيضاف إلى ذلك أن نظام بطولة 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا يـــفـــرض عــلــى األنـــديـــة 
العربية تصفية بعضها في دور املجموعات 
الــذي  وثــم فــي األدوار املتقدمة، وهــو األمـــر 
الـــقـــطـــريـــة  ــة  ــ ــديــ ــ يـــعـــنـــي أن مــــواجــــهــــات األنــ
لإماراتية والسعودية قد تتكرر في الدور 
الثاني وربع النهائي وثم النصف النهائي، 
على أن يصل فريق عربي واحد إلى املباراة 

النهائية. واملثير أن قرار االتحاد اآلسيوي 
األخــيــر سُيشعل املـــدرجـــات، خــصــوصــًا في 
السعودية،  ضد  القطرية  األنــديــة  مباريات 
وذلك بسبب الحساسية السياسية الكبيرة 
بــن الــبــلــديــن الــتــي قــد تــتــحــول إلـــى مــعــارك 
بــن الجماهير فــي املــدرجــات. وربــمــا تلجأ 
ــم »تـــيـــفـــو« ريـــاضـــي  ــ ــــى رسـ ــديــــة إلـ ــــذه األنــ هـ
برسائل سياسية في املباريات املقبلة. وفي 
 املــقــلــب اآلخــــر قـــد يــقــتــصــر األمــــر عــلــى قـــرار 
وض  خ  الـــســـعـــوديـــة  ــلـــى  عـ يــــفــــرض  إداري 
ــر وعـــــــــدم زج األمـــــــور  ــطــ ــي قــ ــ ــات فــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ املــ

السياسية في الرياضة.
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محمد ريان

جــــرد املــنــتــخــب الــتــونــســي لــكــرة 
ــن لــقــب  الـــيـــد نـــظـــيـــره املــــصــــري مــ
وحصل  األفريقية،  األمــم  بطولة 
على اللقب للمرة العاشرة في تاريخه بعد 
فـــوزه عــلــى الــفــراعــنــة  24/26، مــســاء الــيــوم 
الــســبــت، فــي نــهــائــي الــنــســخــة رقـــم 23 التي 

أسدل الستار عليها في الغابون. 
ــقـــب 10 مــــرات  ــلـ ــلـــى الـ ــلـــت تــــونــــس عـ وحـــصـ
واملـــركـــز الــثــانــي 6 مــــرات والــثــالــث 7 مـــرات، 
فيما حصدت الجزائر اللقب 7 مرات ومثلها 
للمركز الثاني مقابل 4 مرات املركز الثالث، 
ــبـــطـــولـــة 6 مــــرات  ــلـــى الـ ــلـــت مـــصـــر عـ وحـــصـ
وامليدالية الفضية 7 مرات ومثلها للبرونز.

ونــال الالعب املصري علي زين لقب أفضل 
العب في البطولة ولقب أفضل ظهير أيسر، 
ممدوح هاشم  مواطنه محمد  فيما حصل 

على لقب أفضل العب دائرة.
أفـــضـــل فــي  وقــــــدم املــنــتــخــب املــــصــــري أداء 
الشوط األول، وأنهاه متقدمًا 13/15، حيث 
تحكم في مجريات اللعب، وتقدم 1/3 إال أن 
التونسي سرعان ما عاد وتعادل  املنتخب 

تونس 
بطلة أفريقيا

في  الخسارة  بعد  المصري  نظيره  من  الثأر  في  التونسي  المنتخب  نجح 
أكثر  ويصبح  تاريخه،  في  العاشر  القاري  باللقب  ليتوج  الماضية  النسخة 
منتخب ينال اللقب األفريقي، بعدما أكد تفوقه على الفراعنة في مباراة 

مثيرة للغاية بالبطولة التي احتضنتها الغابون 

3031
رياضة

تقرير

املـــصـــريـــن  ــفـــة  كـ ورجــــحــــت   ،8/8 ثــــم   ،4/4
ينهوا  أن  قبل   10/14 ثم   ،10/11 ليتقدموا 

الشوط 13/15. 
وجـــــــاءت بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي تــونــســيــة 
خــالــصــة، وتــمــكــن نـــســـور قـــرطـــاج بــالــدفــاع 
القوي والهجوم املرتد السريع من التعادل 
يــتــعــادل  أن  قــبــل   ،15  /16 والــتــقــدم   15/15
املصريون 16/16 بمهارة عالية من الالعب 
ــادل الـــفـــريـــقـــان الــتــهــديــف  ــبـ ــتـ عــلــي زيـــــن، ويـ
مــا بــن تــقــدم مــصــري وتـــعـــادل مــصــري، ثم 
و20/   17  /19 الــتــونــســي  املــنــتــخــب  تـــقـــدم 
 8 قــبــل  إلـــى 23 /21  النتيجة  18، ووصــلــت 
ــبـــاراة قــبــل أن يــواصــل   دقــائــق مــن نــهــايــة املـ
الــفــريــق الــتــونــســي تــفــوقــه ويــنــهــي املـــبـــاراة 
الثاني  الــشــوط  فــي  أداء رائـــع  بــعــد   24/ 26

اســتــحــق عــلــيــه الـــفـــوز والــلــقــب الــعــاشــر في 
ــن املـــنـــتـــخـــبـــان الـــعـــربـــيـــان  ــمــ تــــاريــــخــــه. وضــ
حيث  العالم،  بطولة  فــي  مقعدين  الكبيران 
في  للمشاركة  منتخبات  ثالثة  أول  تتأهل 
املقبل في  العام  إقامتها  املقرر  العالم  كأس 

أملانيا والدنمارك. 
وتنظم تونس نسخة 2020 املؤهلة ملونديال 
مصر 2021 وأوملــبــيــاد طوكيو 2020، ونــال 
كأس  فــي  الثالث  املقعد  األنــغــولــي  املنتخب 
-29 املغربي  الفريق  على  فــوزه  بعد  العالم 

26 فــــي مــــبــــاراة تـــحـــديـــد املـــركـــزيـــن الــثــالــث 
والرابع، فيما جاء منتخب الغابون خامسا 
الــجــزائــر 24-23 فــي مباراة  الــفــوز على  بعد 
والسادس، وحل  الخامس  املركزين  تحديد 
املنتخب الكونغولي في املركز السابع بعد 
الفوز على نظيره في الكونغو الديمقراطية 
24 /23 في مباراة تحديد املركزين السابع 

والثامن.
وضــمــت قــائــمــة املــنــتــخــب الــتــونــســي مـــروان 
ــرم املـــيـــســـاوي  ــكــ ــاجــــد حـــمـــزة ومــ مـــقـــايـــز ومــ
ورفــيــق باشا وخــالــد حــاج يوسف وشفيق 
بــــوقــــديــــدة ومـــحـــمـــد الـــســـويـــســـي ومــــــــروان 
شــويــرف وإســكــنــدر زايـــد وجــهــاد جــاب الله 
وأنـــــور بـــن عــبــد الــلــه وأمــــن بــنــور وأســامــة 
حــســنــي وكـــمـــال الــعــلــويــنــي وأيـــمـــن الــتــومــي 
وأشرف السعفي وأسامة الجزيري ويوسف 

معرف.
وكانت مباريات تحديد املراكز من الخامس 
ــر عــلــى  ــزائــ ــجــ ــوز الــ ــ ــى الــــثــــامــــن شــــهــــدت فــ ــ إلــ
والــغــابــون   ،27/  29 الديمقراطية  الكونغو 
 30/  31 الـــكـــونـــغـــو  عـــلـــى  األرض  صـــاحـــبـــة 

والكاميرون املنتخب النيجيري 27 /19.
في  والتونسي  املــصــري  املنتخبان  والتقى 
األفريقية  للبطولة  نهائية  مــبــاريــات  تسع 
فازت مصر في أربع هي كوت ديفوار 1992 
 ،2016 ومصر   2008 وأنــغــوال   2004 ومصر 
ــزائــــر 1976  وتــــونــــس فــــي خـــمـــس هــــي الــــجــ
الــكــونــغــو و2006 في  فــي  ونــهــائــيــات 1979 
بالغابون،  و2018  مصر  في  و2010  تونس 
وفازت تونس باللقب 10 مرات، مقابل سبعة 
لــم يخرج  ألــقــاب للجزائر وســت ملصر، كما 
إال  الثالث  العربية  الــدول  من  الثالث  املركز 
أربــع مــرات بواقع ثالث مــرات ألنغوال ومرة 

للمغرب ومثلها للسنغال والكاميرون.
وحـــقـــق املــنــتــخــب الــتــونــســي هـــدفـــه بسبب 
الدافع الكبير لدى الالعبن والجهاز الفني 
لــلــعــودة إلــى اللقب األفــريــقــي والــتــربــع على 
العرش برقم قياسي، وأيضا الروح املعنوية 
ــار بــعــد  ــبــ ــتــ ــة فــــي رد االعــ ــبــ الـــعـــالـــيـــة والــــرغــ
الخسارة في نهائي نسخة 2016 في مصر، 
والرغبة في الحصول على النجمة األفريقية 
العاشرة، ومع كل هذا روح الفوز في جميع 
مـــبـــاريـــات الــنــســخــة الــحــالــيــة فـــي الــغــابــون 
فيها مع  تــعــادل  مــبــاراة وحــيــدة  باستثناء 

لقب عاشر يتوج به »نسور 
قرطاج« على حساب مصر 

في النهائي

كوري يقود ووريز للفوز على بوسطن سلتيكس
سجل ستيفن كوري 49 نقطة هي األعلى له مع فريقه حامل اللقب غولدن ستايت 
ووريرز هذا املوسم، ليحسم قمة مباريات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني ضد 
غولدن  استضافها  التي  املباراة  وفي  سلتيكس.  بوسطن  الشرقية  املنطقة  متصدر 
بنتيجة  املاضية  الثالثة  املواسم  الــدوري مرتني في  بلقب  املتوج  الفريق  فاز  ستايت، 
كــوري، أفضل العــب عامي 2015 و2016. وتفوق  بــرز فيها  مــبــاراة  109-105، في 
كوري وفريقه صاحب أفضل سجل في الدوري هذا املوسم، على بوسطن حامل الرقم 
القياسي في عدد ألقاب دوري املحترفني )17( ونجمه كايري إيرفينغ الذي سجل 37 
نقطة في املباراة. وتطرق كوري )29 عامًا( إلى املقارنة بينه وبني إيرفينغ )25 عامًا( 
باإلشارة إلى أن كال منهما يقدم أفضل ما لديه في مواجهة اآلخر. أضاف »هو العٌب 
من طراز رائع قادر على القيام بأمور جنونية على أرض امللعب. هذا ما هو عليه دوري 
الفترة  ليزيد من معاناة بوسطن في  وأتــى فوز غولدن ستايت  ليلة«.  املحترفني كل 
األخيرة، إذ كانت هذه الخسارة الخامسة له في املباريات الست املاضية. وتولى كوري 

زمام املبادرة ال سيما في الشوط الثاني.

زيدان: سنستمر بالمنافسة حتى نهاية الموسم
أكـــد الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان مــــدرب ريــال 
فــوز فريقه 1-4 في ميستايا على  مدريد بعد 
أهــمــيــة كــــّل مـــن الــنــتــيــجــة وطــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
ذلــك سيسمح  أن  إلــى  مشيرًا  فريقه،  بها  لعب 
وقــال:  النهاية.  حتى  املنافسة  فــي  باالستمرار 
»لقد فزنا على خصم صعب في ملعب صعب 
وكنا جيدين خالل كل املباراة، رغم أننا عانينا 
قلياًل في بداية الشوط الثاني وحينها ساعدنا 

كيلور نافاس كثيرًا«.
وأكد زيدان أن طريقة اللعب كانت ملحوظة في 
الــفــوز على  الــشــوط األول وأن فــريــقــه اســتــحــق 
ــه. وأشـــار زيـــدان إلــى أن املــبــاريــات القادمة  أدائــ
املوسم.  نهاية  حتى  لفريقه  اختبارات  ستمثل 
وقـــال »أجــمــل مــا فــي كــرة الــقــدم هــو أنــه عندما 
يحدث شيء سيئ، تكون هناك مباراة بعدها بأيام وهذا ما حدث هنا في ملعب مهم 

لعبنا فيه بشخصية قوية«.

فالفيردي يرفض تضخيم أحداث الديربي
أرجع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي كل الجدل الذي طفا على السطح بعد مباراة 
»تنافسية القائمة« بني الفريقني، موضحًا أنه ال  الديربي أمام إسبانيول في الكأس للـ

يريد أن »يضخم« هذا األمر.
للجنة  تقديم شــكــوى  إســبــانــيــول  نـــادي  قــرر  فــالــفــيــردي بعدما  وجـــاءت تصريحات 
مكافحة العنف ضد التصريحات غير الالئقة من العبي البالوغرانا، جيرارد بيكيه 
وسيرجيو بوسكيتس، ضد الفريق الكتالوني. وكان بيكيه سخر من إسبانيول، بينما 
تأهال  كــان  لو  بهدف نظيف كما  الفوز ذهابًا  بعد  احتفال العبيه  انتقد بوسكيتس 
اإليــاب بهدفني  الفوز في  البرسا تمكن من  بــأن  الكأس، علمًا  بالفعل لنصف نهائي 
نظيفني والتأهل لنصف النهائي بنتيجة إجمالية )2-1(. كما تجنب مدرب برشلونة 
إبــداء رأيه في تصريحات مدرب إسبانيول، كيكي سانشيز فلوريس، الذي كان قد 
أكد أنه: »من املهم معرفة كيفية التعامل مع الخسارة والفوز«. وصرح فالفيردي »أنا 
الــديــربــي، لقد خضنا مباراتني مجهدتني، وأنــا أرى   أرى كــل هــذا فــي إطــار تنافسية 
األمر بهذه الطريقة. يبدو األمر للبعض مبالغًا فيه، ولكن أنا أضعه تحت بند التنافسية 

في الديربي«.

نيمار: أنا سعيد في سان جيرمان
بــاريــس سان  مهاجم  نيمار  البرازيلي  اعــتــرف 
ــاط الــتــكــهــنــات  ــبــ جـــيـــرمـــان أنــــه اعـــتـــاد عــلــى ارتــ
في  بوجوده  أنه سعيد  إلى  بمستقبله، مشيرًا 
الــنــادي الــبــاريــســي، الـــذي انــضــم إلــيــه لـ«صناعة 
التاريخ«. وقال نيمار بعد مباراة مونبلييه التي 
ســجــل فيها هــدفــني مــن األربــعــة الــتــي أحــرزهــا 
»أنــا هنا ألصنع تاريخًا وألقــدم أفضل  فريقه: 
مستقبلي  عــن  والشائعات  التكهنات  لــدي.  مــا 
مــوجــودة دائــمــًا. حــدث ذلــك في برشلونة واآلن 
هنا. اسمي يترد دائمًا وال أستطيع فعل شيء. 

ولكني سعيد هنا«.
وعــاد نيمار للعب بعد غيابه عن آخر مبارتني 
 لإلصابة وأكـــد »كــل شــيء على مــا يـــرام، أنــا فــي لياقتي. ونــحــن نلعب جــيــدًا. وليس 

لدي شكاوى«.

دوالر أميركي، وفازت في 580 مباراة، مقابل خسارتها في 
إلــى حــوالــي 71%. وفــي بطوالت  231، بنسبة فــوز وصلت 
»الغراند ســالم«، حققت لقب أستراليا 2018، ووصلت إلى 
ربع نهائي بطولة فرنسا املفتوحة عامي 2010 و2017، كما 
خرجت من الدور الرابع في بطولة »ويمبلدون« أعوام 2009، 
2010، 2011، 2014، 2015 و2017، أما في بطولة أميركا 
املفتوحة فودعت من املباراة النهائية عامي 2009 و2014. 
في املقابل، حققت 36 فوزًا في بطوالت »الغراند سالم«، على 
صعيد منافسات الزوجي، وخسرت في 55 مباراة، بنسبة 
فــوز وصلت إلــى 39%. وحققت لقبني فقط فــي إطــار هذه 
الـ52 في التصنيف العاملي  املنافسات، وتحتل حاليًا املركز 

للمنافسات في الزوجي.
أستراليا  بطوالت  في  الثاني  الــدور  من  فوزنياكي  وودعــت 
املفتوحة عام 2008 وفرنسا املفتوحة عام 2010، باإلضافة 

بينما ودعت  »ويمبلدون« عامي 2009 و2010،  إلى بطولة 
من الدور الثالث في بطولة أميركا املفتوحة في عام 2009. 
وعــن أول تتويج لها فــي بــطــوالت »الــغــرانــد ســـالم«، حققته 
بدأت  هاليب، حيُث  الرومانية سيمونا  على  تفوقت  أن  بعد 
ودقيقة،  ُمميزة  ضرباتها  وكانت  بقوة  الواجهة  فوزنياكي 
دقــائــق، وبعد  مــرور عشر  بعد  تقدمت )3 – صفر(  حيُث 
ذلك استعادت هاليب توازنها وقلبت الطاولة على منافستها 
أن  إال   ،)5  –  5( النتيجة  لتصبح  الــنــقــاط  بتسجيل  وبـــدأت 
فوزنياكي حسمت الشوط األول ملصلحتها في النهاية )7 – 
6(. في الشوط الثاني، تحّسن أداء سيمونا هاليب وتقدمت 
على منافستها )3 – 1(، قبل أن تنجح في حسم هذا الشوط 
ملصلحتها )6 – 3(، وأخيرًا قدمت فوزنياكي أداًء قويًا في 
الشوط الثالث واألخير وخطفت الفوز في النهاية )6 – 4(، 

لُتحقق أول لقب لها في »الغراند سالم« تاريخيًا.

رياض الترك

العاملي  التصنيف  فوزنياكي  كــارولــني  الدنماركية  تتصدر 
أستراليا  بطولة  بلقب  تتويجها  بعد  وذلــك  التنس،  لنجمات 
ــتـــحـــقـــاق. وكــانــت  املــفــتــوحــة لـــعـــام 2018 عـــن جــــــدارة واسـ
تدخل  التي  اإلسكندنافية  الـــدول  مــن  العبة  أول  فوزنياكي 
أنــهــت عام  الــتــي  التنس. وهــي الالعبة  أفــضــل 20 فــي  قائمة 

2010 و2011 متصدرة التصنيف.
وأنهت فوزنياكي عام 2017 في املركز الثالث، بعد أن وصلت 
إلـــى ثــمــانــي مــبــاريــات نــهــائــيــة، وحــقــقــت الــلــقــب رقـــم 27 في 
مسيرتها الرياضية. فازت الالعبة الدنماركية بـ28 لقبًا في 
بطوالت العالم، من بينها ستة في عام 2010 و2011، وهو 
أكبر عدد حققته العبة في التنس منذ أعوام 2008 و2011.  
حققت فوزنياكي أرباحًا ماليًا وصلت إلى حوالي 26 مليون 

كارولين فوزنيـاكي

على هامش الحدث

المصنفة أولى 
عالميًا التي 

حققت حلمها، 
وُتوجت بلقب 

»غراند سالم« 
ألول مرة

منتخب تونس 
توج للمرة 
العاشرة باللقب 
األفريقي 
)باتريك هرتزوغ/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

للبطولة  نهائية  مباريات   9 في  والتونسي  المصري  المنتخبان  التقى 
األفريقية فازت مصر في أربع منها هي: 1992 في كوت ديفوار وفي 
مصر 2004 وأنغوال 2008 ومصر 2016 فيما فازت تونس بخمس مباريات 
مصر  في  و2010  تونس  في  و2006  الكونغو  في   1979 نهائيات  في 
و2016 في الغابون، كما لم يخرج المركز الثالث من الدول العربية الثالث 
إال أربع مرات بواقع ثالث مرات ألنغوال ومرة واحدة للمغرب ومثلها 

لكل من منتخبي السنغال والكاميرون.

نهائي مكرر

وجه رياضي

من  الــفــريــق  يمتلكه  ــا  ومـ  ،25/25 الــجــزائــر 
عناصر قوة ما بن العبن أصحاب خبرات 

وشباب تمت االستعانة بهم مؤخرا.
ــــى الــنــهــائــي  ــل مــنــتــخــب الـــفـــراعـــنـــة إلـ ــ ووصــ
 /31 بنتيجة  املــغــربــي  عــلــى شقيقه  بــفــوزه 
19 في نصف النهائي، فيما تأهل املنتخب 
التونسي بعد فــوزه على نظيره األنغولي، 
كـــامـــلـــة  ســــيــــطــــرة  بــــعــــد   14  /34  بـــنـــتـــيـــجـــة 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــى شــوطــهــا األول  ــبــ عــلــى املــ
بنتيجة 16 /3، وأشرك اإلسباني أنطونيو 
قرطاج جميع  لنسور  الفني  املدير  غيرونا 

بتقدم أنغوال بفارق هــدف وحيد 13 / 12، 
تأهل املنتخب املغربي بالفوز على الفريق 
وكــان   .23/  26 األرض  الــغــابــونــي صــاحــب 
الــربــاعــي الــعــربــي مــصــر وتـــونـــس واملــغــرب 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي،  والــجــزائــر صــعــد إلـــى الــ
حــيــث تـــأهـــل املــنــتــخــب املـــصـــري بــالــعــالمــة 
على  بالفوز  نقاط  ثماني  ورصــيــد  الكاملة 
الجولة  الديمقراطية 36 / 27 في  الكونغو 
املجموعة  منافسات  مــن  واألخــيــرة  الرابعة 
الكاملة من  الثانية بعد أن فرض سيطرته 
بداية املباراة، وأنهى الشوط األول متقدما 

الالعبن، وتألق الحارسان مكرم امليساوي 
وماجد حمزة. وصعد املنتخب املصري إلى 
في  نظيره  على  الفوز  بعد  النهائي  نصف 
الـــدور  الــكــونــغــو بنتيجة 37 /22 فــي إطـــار 
ربع النهائي، وانتهى الشوط األول 18 /15 
لفريق الفراعنة املرشح األول للفوز باللقب، 
على  فـــوزه  بعد  التونسي  املنتخب  وتــأهــل 
الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38 /21، في 
الوقت الذي فشل فيه املنتخب الجزائري في 
إدراك املربع الذهبي بالخسارة أمام منتخب 
أنغوال 27 /29 بعد أن انتهى الشوط األول 

الفوز  للفراعنة  /7. وسبق   19 كبير  بفارق 
25 /20 على أنــغــوال، وأنــهــوا الــشــوط األول 
13 /9، وعلى املغرب 33 /28 وعلى نيجيريا 

 22/ 27
ـــن املــجــمــوعــة الــثــانــيــة صــعــد املــنــتــخــب   ومـ
الــتــونــســي بــرصــيــد ســبــع نـــقـــاط مـــن الــفــوز 
ــيـــرون 32  ــامـ ــكـ ــــالث مـــبـــاريـــات عـــلـــى الـ فــــي ثـ
 36 الكونغو  والــغــابــون 27 /15 وعلى   26/
ولحق   ،25/25 الجزائر  مع  والتعادل   ،22/
املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري بـــه كــثــانــي املــجــمــوعــة 

برصيد خمس نقاط.

أكــد مــدرب سيلتا فيغو، خــوان كــارلــوس أونـــزوي، أنــه يفكر في تعزيز صفوف فريقه 
ديبورتيفو  إلــى  غويديتي  جــون  الــدولــي  السويدي  رحيل  يعوض  مهاجم  مــع  بالتعاقد 
أالفيس، ولكنه أوضــح أن ذلك سيتم فقط إن كان ذلك الالعب الجديد سيأتي من أجل 
»تحسني« املستوى. وقال أونزوي في مؤتمر صحافي إن »ما لن نفعله هو انتداب العب 
ما مللء القائمة. نريد العبًا يمكنه مساعدتنا ويجعلنا أقوياء. إن لم يأت أحد في النهاية 
فلن نكون قد خسرنا أي شيء بخصوص املستوى، ولكن فقط على مستوى العدد«. 
وأعرب املدرب عن رضاه عن تمديد النادي مؤخرًا لعقدي الحارسني سيرخيو ألفاريز 

وإيفان فييار.

صورة في خبر

أونزوي يريد مهاجمًا ُمفيدًا
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أمستردام
مدينة األلف وجه

أمستردام ـ الرا إدريس

 مدينة أمــســتــردام أو مدينة األلــف 
وجـــه كــمــا قــيــل، هــي أيــضــا مدينة 
الــزهــور والــحــريــة، تحلم بالحياة 
وتقلد رسومات »رامبرانت« و»فــان جوخ« 
وتحلم بالشهرة واملــايــن. َيــحــار املــرء في 
تــحــديــد وصـــف لــوجــهــهــا، فــهــي الــتــي كتب 
عنها الرحالة املوريسكي أحمد بــن قاسم 
الــحــجــري فـــي كــتــابــه »رحـــلـــة الــشــهــاب إلــى 
ــــاب«، ذاكــــــرًا اســمــهــا بــالــعــربــيــة  ــبـ ــ لـــقـــاء األحـ
: »وملــــا أن بــلــغــنــا إلــى 

ً
»مــســتــرضــام« قـــائـــا

مدينة مسترضام، رأيــت العجب في حسن 
بنيانها، ونقائها، وكثرة مخلوقاتها، تكاد 
أن تــكــون فـــي الــعــمــارة مــثــل مــديــنــة بــريــش 
ــم تـــكـــن فــــي الــدنــيــا  ــ ــــس( ولـ ــاريـ ــ بــفــرنــجــة )بـ
مــديــنــة بــكــثــرة الــســفــن مثلها. وأمـــا الــديــار، 
كــل واحــــدة مــرســومــة، ومـــزوقـــة مــن أعــاهــا 
إلــى أسفلها بــاأللــوان العجيبة. ولــن تشبه 
واحدة أخرى في صنع رقمها. واألزقة كلها 
باألحجار املنبتة. والتقيت بمن رأى باد 
املشرق، وبــاد الصقالبة، ورومــة، وغيرها 
مــن بــاد الــدنــيــا. قــال لــي إنــه مــا رأى مثلها 
ــر اسمها  فــي الــزيــن واملـــاحـــة«. بــمــجــرد ذكـ

)Getty( مدينة الزهور والقنوات المائية

يــتــداعــى إلـــى الـــذهـــن الــعــديــد مـــن املـــفـــردات 
املتنافرة والتي ال يمكن أن تجتمع في سلة 
واحــــــدة، فــأمــســتــردام كــانــت قــريــة صغيرة 
لصيد الــســمــك أواخــــر الــقــرن الــثــانــي عشر، 
بسبب موقعها على ضفاف نهر األمستل، 
ثــم تحولت فــي الــقــرن السابع عشر وأثناء 
عــصــر هــولــنــدا الــذهــبــي ألحـــد أهـــم املــوانــئ 
األوروبية ومركزًا تجاريا وماليا هاما، ثم 
تــوســعــت الــقــريــة الــصــغــيــرة خـــال الــقــرنــن 
التاسع عشر والعشرين لتتحول لعاصمة 
هــولــنــدا. بــنــيــت فــيــهــا الــعــديــد مـــن األحــيــاء 
والـــضـــواحـــي الـــجـــديـــدة، لــتــرســم مـــا سمي 
بــأمــســتــردام الــعــتــيــقــة، الــشــهــيــرة بمبانيها 
ذات الواجهات الضيقة، املنحني بعضها 
 إلــى األمـــام، أو ملتوية إلــى الجهتن 

ً
قليا

اليمنى أو اليسرى.
عن نشأة املدينة وتاريخها، تشرح إحدى 
الـــعـــامـــات فـــي مــكــتــب الــســيــاحــة والـــتـــراث، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قائلة:  ســـارا داهــامــز، لـــ
»إن املدينة تقع في أرض مستنقعات تحت 
مستوى سطح البحر، وتقطع املدينة أكثر 
من مائة قناة وتساعد على تصفية األرض 
ــيـــدت مــعــظــم مــبــانــيــهــا في  وتــجــفــيــفــهــا. شـ
الــقــرن السابع عشر على دعــامــات خشبية 

تصل إلــى قــاع البحر حيث يتجّمد الرمل 
ويــتــحــّجــر كــالــصــخــر، وفـــي بــعــض األحــيــان 
تنحني تلك املباني إلى األمام بفعل تأثير 
ــى الـــطـــبـــقـــات الــجــوفــيــة  ــ ــيــــاه املــتــســلــلــة إلـ املــ
تحتها، ولكن البلدية تولي أهمية كبيرة 
ات الازمة عند  لهذا األمــر، وتتخذ اإلجــراء

الضرورة«.
ُمنحت أمستردام لقب »مدينة« في عام 1300 
وبــدأت بعدها في االزدهــار بسبب التبادل 
التجاري مع املدن املجاورة. لكنها لم تعرف 
الحرية الكاملة إلــى حــن ثــار الهولنديون 
بــقــيــادة  فــيــلــم الــكــتــوم فــي الــقــرن الــســادس 
عــشــر ضــد ســيــاســة فـــرض ضــرائــب جــديــدة 
كان فرضها امللك اإلسباني فيليب الثاني، 
مستعمر األراضي الهولندية حينها، وضد 
االضطهاد الديني للبروتستانت من ِقبل 

محاكم التفتيش اإلسبانية.  
تصاعدت هــذه الــثــورة إلــى حــرب الثمانن 
عــاًمــا، وقــادت إلــى استقال الــبــاد، وإعــان 
جمهورية هولندا. وأصبحت الجمهورية 
الـــحـــديـــثـــة الـــــــــوالدة مـــعـــروفـــة بــتــســامــحــهــا 
ــهـــجـــرة يــهــود  ــا لـ ــ الــــديــــنــــي نـــســـبـــيـــا، مــــا دعــ
ــيـــا وفـــرنـــســـا إلـــيـــهـــا. لـــكـــن تــركــيــبــة  ــانـ ــبـ إسـ
أمــســتــردام الــســكــانــيــة زادت تــنــوعــا بسبب 

الــهــجــرات املتتالية فــي الــقــرنــن املاضين، 
وأصــبــحــت الــجــالــيــة اإلســـامـــيـــة هـــي أكــبــر 
الجاليات غير املسيحية فــي املدينة ولها 
ما يقرب من 300 مسجد. ويشكل املسلمون 
اليوم قرابة 13% من سكان املدينة وأكثرهم 
عــددًا هــم املغاربة الــذيــن يصل عــددهــم إلى 
60٫000 نسمة، يليهم األتراك 40٫000 نسمة.
ــنــــزع مــــن املـــديـــنـــة  ــكـــن هــــذ الـــتـــنـــوع لــــم يــ لـ
شــهــرتــهــا بــمــا وصــفــت بـــه قــبــل الــهــجــرات 
املختلفة، فهي املدينة الساحرة بكل أنواع 
الـــورود، وخاصة »التيوليب« بكل ألوانه 
ــتـــعـــددة األنـــــواع  والــجــبــنــة الــهــولــنــديــة املـ
رائعة املــذاق والقباقيب الخشبية امللونة 
بــأشــكــال فــنــيــة جــمــيــلــة وطـــواحـــن الــهــواء 
ــذة املـــحـــمـــرة بــنــكــهــة  ــذيــ ــلــ والـــبـــطـــاطـــس الــ

»املايو« كما تسمى هناك.
ــة وبـــلـــبـــاقـــة يــمــأهــا  ــنـ ــديـ ــدعــــوك املـ كـــمـــا تــ
الــفــخــر واألنــــاقــــة لـــزيـــارة أشـــهـــر متحفن 
ألشـــهـــر الـــرســـامـــن فـــي الـــعـــالـــم هــمــا فــان 
جـــــوخ ورامـــــبـــــرانـــــت،  ولـــكـــنـــهـــا فــــي نــفــس 
ــل مـــــن دعـــــوتـــــك لــــزيــــارة  ــجـ ــخـ الـــــوقـــــت ال تـ
بــيــوت صــاحــبــات الـــرايـــات الـــُحـــمـــر، وهــن 
يعملن على واجــهــات املــحــات فــي أشهر 
حــي لــلــدعــارة فــي العالم أو حــي األضــواء 
الــحــمــراء Red light district، الــــذي يــبــدأ 
ــر كــنــيــســة فــــي أمـــســـتـــردام  ــهـ ــام أشـ ــ مــــن أمــ
وضــع أمــام بوابتها الرئيسية تمثال من 
البرونز لبائعة الحب كتب تحتها عبارة 
»الجميلة«، أو مقاهي السجائر امللفوفة 
بــكــل أنـــــواع الــحــشــيــش املـــتـــاح واملـــشـــروع 
بكل أصنافه وبمختلف األسعار، كل ذلك 
على أصوات أجراس الكنائس تدق في كل 

مكان وعلى رأس كل ساعة.

بنيت فيها العديد من 
األحياء والضواحي 
الجديدة، لترسم ما 
سمي بأمستردام 
العتيقة، الشهيرة 

بمبانيها ذات الواجهات 
الضيقة.

■ ■ ■
ُمنحت أمستردام 

لقب »مدينة« في عام 
1300 وبدأت بعدها في 
االزدهار بسبب التبادل 

التجاري مع املدن 
املجاورة.

■ ■ ■
يشكل املسلمون اليوم 
قرابة 13% من سكان 
املدينة وأكثرهم عددًا 

هم املغاربة الذين يصل 
عددهم إلى 60٫000 

نسمة.

باختصار

بمجرد ذكر اسم أمستردام يتداعى إلى الذهن العديد من المفردات المتنافرة حول المدينة التي تحولت قرية صغيرة لصيد 
السمك، إلى عاصمة ومركز تجاري عالمي

هوامش

أمجد ناصر

ــات االســتــعــمــاريــة بــانــســحــاب  ــوريـ ــراطـ ــبـ لـــم تــمــت اإلمـ
»آخر« جندي من »أمالكها« السابقة، ولكنها تحولت 
إلــــى »شـــكـــل آخــــــر«. وعـــنـــدمـــا نـــقـــارن اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
كان  )ربــمــا  مراحلها  أعــلــى  باعتبارها  ية،  ل رأسما ل ا ب
لــم تمت قطعًا.  لينني، فهي  ــا( بحسب  ره ـ خـ آ يقصد 
لم تهزم الرأسمالية، ولم تترعرع »بذور فنائها« التي 
تحملها في داخلها، إلى حد القضاء عليها. لقد أثبتت 
الرأسمالية أنها كاألفعى القادرة على تغيير جلدها. 
ُد األفعى ولكنها بقيت أفعى. القدرة على اللسع 

ْ
َر ِجل تغيَّ

هي نفسها، والسم هو ذاتــه. انتهت اإلمبراطوريات، 
باملعنى الفيزيقي للكلمة، لكن مفاعليها لم تنته. وما 
أحدثته من جراح في »أمالكها« السابقة لم تندمل. ال 
تحتاج آثــار هــذه الــجــراح إلــى نبش وتنقيب. فها هي 
كل تلك البلدان التي تعّرضت لالستعمار، خصوصا 
طويل املــدى، ال تــزال غير قــادرة على اســتــرداد ذاتها 
بعد عــقــوٍد على انسحاب آخــر جــنــود اإلمــبــراطــوريــة 
من تلك البلدان. املثال األفريقي يكفي. أفريقيا قارة 
منكوبة بكل معنى الكلمة. لم يبق وبــاء لم يضربها 
في ظل أنظمة ما بعد االستعمار. هذا الفشل الذريع 
فــي االســتــقــالل والتنمية واســتــرداد الـــذات فــي أمكنة 
 بني الحياة 

ً
االستعمار السابقة جعلت املقارنة ممكنة

في ظل االستعمار والحياة في ظل االستقالل والدولة 
الوطنية. 

غير أن هؤالء لم ينتبهوا إلى أن هذا الفشل السياسي 
واالقتصاد والــتــرّدي الحياتي، على غير صعيد، ما 
هو إال نتيجة تكاد تكون حتمية لجذور االستعمار 

السامة. 
 
ً
أي شــيء جيد صنعه االســتــعــمــار؟ وهــل كــان عمال
َستْعمرين. بل نقاش 

ُ
رًا؟ هذا ليس نقاش امل شريرًا أم خيِّ

النخب التي احتلت بالدها نصف األرض. صحا ورثة 
االستعمار، اآلن، على هذا العمل العنفي الكبير الذي 
واملعنوية، على  املــاديــة  القوتني،  أشــكــال  بكل  سيطر، 
شعوب بعيدة عنهم آالف األميال، وراحوا يستعيدون 
االعتبار »األخالقي« لجيوش بالدهم. يناقش الكاتب 
الهندي البريطاني، كنان مــالــك، هــذه »الــصــحــوة« في 
مقال مهم له في »نيويورك تايمز«، ويتصّدى للتمييز 
البريطانية،  اإلمبراطورية  املدافعون عن  يرفعه  ذي  ـ ـ ل ا
في وجه التاريخ الحقيقي للجرائم التي قامت بها هذه 
اإلمبراطورية في أمكنة استعمارها، طويلة املدى، وبني 
جرائم إمبراطورياٍت وحشيٍة أخرى، مثل بلجيكا. أي 
فرٍق بني أفعال املستعمرين البريطانيني والبلجيك؟ ال 
فرق تقريبا. هذا ما يخلص إليه مالك. فإذا كانت فترة 
أجــهــزت على  الــثــانــي،  ليوبولد  البلجيكي،  ملــلــك  ا حكم 
نحو عشرة ماليني أفريقي، خصوصا في الكونغو، 

 عن معظم تجارة العبيد، 
ً
فإن بريطانيا كانت مسؤولة

قانونًا  البريطاني  العموم  مجلس  ســنَّ  عدما  ب ى  ت ح
يحّرم تجارة العبيد. السفن التي كانت تنقل األفارقة 
املستعبدين إلى األميركيتني كانت بريطانية. التجار 
بريطانيني.  كــانــوا  الوحشية  الفعلة  هــذه  وراء  ار  ب ك ل ا
كانت  العبيد.  تجارة  من  عاشوا  البريطانيني  ماليني 
النخبة السياسية  لتجارة مربحة إلى درجة امتنعت  ا
بني  عبد  إدانــتــهــا.  عــن  البريطانية  والدينية  ثقافية  ل ا و
خمسة كان يموت في الطريق إلى أراضي املستعبدين 
في األميركيتني. ماليني األفارقة اختطفوا من بالدهم 
بوحشية، ونقلوا على منت السفن إلى »العالم الجديد« 
التبغ وقصب  مــزارع  لعمل، في ظــروف همجية، في  ل
البلجيك، في   مما فعله 

ً
أقــل وحشية السكر. هل هــذا 

الكونغو، أو الفرنسيون في الجزائر؟  يتساءل مالك: 
الــتــي انطلقت مــن قــلــب الجامعة  اذا هـــذه الــصــحــوة  ـ ـ ملـ
قد  يجيب:  »الرصينة«؟  البحثية  واملنابر  طانية  ي ر ب ل ا
لبريطانيا  املأمول  الخروج  »البريكست«.  قائل  قول  ي
مــن االتــحــاد األوروبــــي واســتــعــادة بريطانيا نفسها. 
لكن هذا ال يقنع مالك. كال، يقول. األمر يعود إلى نوع 
من الحنني البريطاني إلى أزمنة اإلمبراطورية. فماذا 
التي  البريطانية  واملسلسالت  الفيلمية  ملــواد  ا نسمي 
وتــنــدرج تحت  الهند،  اإلمبراطورية في  أيــام  تستعيد 
مسمى »راج فيكشني«؟ هذه الصورة الوردية للهند، 
تحت العلم والبندقية البريطانيني، ليست سوى حنني 
لتلك األيام، بحسب مالك. وال يبدو أن إعادة االعتبار 
لإلمبراطورية تقتصر على دوائــر أكاديمية فقط، بل 
يتعّداه إلى الجمهور العريض. ففي استفتاء للرأي قال 
نحو 44% من البريطانيني املستفتني إن اإلمبراطورية 

»أمر يدعو إلى الفخر«.
انسوا  كبير.  البريطانية  اإلمــبــراطــوريــة  مــن  ا  ن ب ي ص ن
ــتــداب« على العراق واألردن واحتالل مصر. هذا  »االن
ربما أقــل أثــرًا مما حصل فــي فلسطني. لقد سرقت 
»عــيــنــي عــيــنــك«، كــمــا يــقــول املــثــل. جــــّردت مــن أهلها 
واســمــهــا وتــاريــخــهــا و»أعــطــيــت« إلـــى »شــعــب« آخــر. 
ــيــل. هـــذا بـــ »فــضــل«  صـــارت فلسطني تسمى إســرائ

اإلمبراطورية البريطانية. هذا هو »خيرها« علينا!

»فضل« اإلمبراطورية علينا

وأخيرًا

صارت فلسطين تسمى 
إسرائيل وهذا »فضل« 
اإلمبراطورية البريطانية
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