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بلديات غزة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الوضع الكارثي

يوم الحسم األوروبي
تتطلع األندية الكبيرة لحسم تأهلها في دور الـ32 من مسابقة الدوري األوروبي 

لكرة القدم بعدما حقق معظمها نتائج إيجابية خارج الديار. ]30ـ31[
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إبادة الغوطة

سيطرة إيرانية على األسواق في العراق  )أحمد موفق/فرانس برس(

غزة ـ جهاد عويص

أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، عن حالة الطوارئ 
في مدنه وبلدياته، بما يشمل تقليص الخدمات 
األساسية املقدمة للسكان بنسبة 50 في املائة، 
لتجنب انــهــيــارهــا بــشــكــل كــامــل، وإغــــاق بحر 
الصرف  مــيــاه  بالكامل، حيث سيتم ضــخ  غــزة 
قدرة  عــدم  املعالجة نحوه، بسبب  الصحي غير 

البلديات على توفير الوقود الازم ألداء عملها.
ــــى مـــوجـــة من  ــذا الـــوضـــع الـــكـــارثـــي يـــضـــاف إل هــ
األزمـــــات الــتــي تــضــرب غــــزة، مــنــذ الــربــع الــثــانــي 

مــن الــعــام األخــيــر، بعد اشــتــداد وطـــأة الحصار 
عامًا،   12 منذ  القطاع  على  املطبق  اإلسرائيلي 
وإقدام السلطة الفلسطينية على فرض »إجراءات 
عقابية« ضد أكثر من مليوني مواطن في غزة، 
بــاتــوا يعانون الــويــات والــعــذابــات. وقـــال رئيس 
اتحاد بلديات قطاع غــزة، نــزار حــجــازي، خال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس األربــــعــــاء، فـــي مــديــنــة 
الــعــقــاب الجماعي  ــزة، إن »اســتــمــرار ســيــاســة  غـ
أسف،  وبكل  أجبرتنا،  السكان،  على  املفروضة 
ــــخــــدمــــات األســــاســــيــــة املــقــدمــة  عـــلـــى تــقــلــيــص ال
خدمات  لتقديم  سعيًا  النصف،  إلــى  للمواطنني 

الــبــلــديــات ملـــدة أطــــول، وفـــق اإلمــكــانــات املــتــاحــة«. 
االقتصادية  الحياة  انهيار  أن  وأوضــح حجازي 
وتفاقم أزمة الطاقة، وقطع التيار الكهربائي 20 
واملساعدات  املنح  معظم  وتــوقــف  يوميًا،  ساعة 
الخارجية وتمويل املشاريع التي تمس الخدمات 
بالغ  تؤثر بشكل  الوقود،  وال سيما  األساسية، 
على قــطــاع الــخــدمــات، وتــهــدد بــانــعــدام مقومات 
ــاف  ــ ــامـــة فــــي غــــــزة. وأضـ ــعـ ــة الـ ــيـــاة والـــصـــحـ الـــحـ
ــازي: »مـــن مــنــطــلــق مــســؤولــيــتــنــا كــرؤســاء  حـــجـ
فإننا نطلقها صرخة عالية  غــزة،  بلديات قطاع 
الحالي هو مقدمة  الوضع  بأن استمرار  مدوية، 

إنسانية محققة ستتوقف  كارثة  إلى  للوصول 
ــبــلــديــات، وســتــؤثــر على  مــعــهــا كــافــة خـــدمـــات ال
ــاة املـــواطـــنـــني بــشــكــل مـــبـــاشـــر«. وأضــــــاف:  ــيـ حـ
الجميع تحّمل  الكارثي، على  الوضع  هــذا  »أمــام 
مسؤولياته، والتدخل العاجل ملنع تدهور الحالة 
وتراكم  كامل،  بشكل  البلديات  وانعدام خدمات 
النفايات فــي الــشــوارع، وعــدم إيــصــال املــيــاه إلى 
منازل املواطنني، وإغاق شاطئ البحر، وانهيار 
مــن ذلك  الــصــحــي، وال يعفى  الــصــرف  منظومة 

أحد، محليًا وعربيًا ودوليًا وإنسانيًا«.
]تفاصيل ذات صلة ص. 6ـ7[
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»تحرير الشام« تهاجم 
»جبهة تحرير سورية«
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البحرين: السجن 5 سنوات 
لنبيل رجب
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موت بقرار 
رسمي

إدلب ـ عامر السيد علي

لم تتأخر املواجهة بني »هيئة تحرير الشام«، و»جبهة تحرير سورية« في ريفي 
حلب وإدلب، بعد أيام قليلة من تشكيل األخيرة إثر اندماج »أحرار الشام« و»نور 
الدين زنكي« في فصيل واحد بهدف قتال النظام السوري. فقد هاجمت »تحرير 
»جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــة« فــي بــلــدتــي دارة عــزة  الـــشـــام« مــســاء الــثــاثــاء، مــقــرات لـــ
»العربي الجديد«، إن الهجوم  وكفرناها، غرب مدينة حلب. وقالت مصادر محلية لـ
أدى إلى مقتل مدني وإصابة ثاثة آخرين، نتيجة املواجهات بالرشاشات الثقيلة. 
طعت نتيجة هذه 

ُ
وأضــافــت املــصــادر أن معظم الطرقات في ريــف حلب الغربي ق

االشتباكات، فيما حشدت »تحرير الشام« أسلحتها الثقيلة مدججة بالعناصر، 
على الطرقات العامة. وتبادل الفصيان على مواقعهما الرسمية، االتهامات حول 
بدء الهجوم، واتهم كل طرف اآلخر ببدء االعتداء، وسط استياء شعبي كبير، في 
املناطق التي ال تــزال خــارج سيطرة النظام السوري هناك. وكــان فصيا »أحــرار 
الشام« و»نور الدين زنكي« قد أعلنا قبل ثاثة أيام، اندماجهما في تشكيل واحد، 
بهدف التصدي لقوات النظام. في غضون ذلك، أعلنت »هيئة تحرير الشام« على 
حساباتها الرسمية في مواقع التواصل، إنها أجرت عملية تبادل مع قوات النظام، 
الهال األحمر،  قضت بإخاء خمسة جرحى من بلدتي كفريا والفوعة بوساطة 

مقابل إجاء خمسة جرحى من مخيم اليرموك جنوب دمشق.

بيروت ـ العربي الجديد

اته  استأنف مساعد وزير الخارجية األميركية، ديفيد ساترفيلد، أمس األربعاء، لقاء
مع املسؤولني اللبنانيني، بعد أن غادر لبنان في وقت سابق األسبوع املاضي والتقى 
مسؤولني إسرائيليني في تل أبيب، في إطار الوساطة األميركية في ملف الحدود 
البحرية بني لبنان واالحتال اإلسرائيلي. والتقى ساترفيلد أمس وزير الخارجية 
اته، وذلــك بعد أن نقل  إليه ما توصل له خــال لقاء اللبناني جبران باسيل، ونقل 
املسؤولون اللبنانيون لوزير الخارجية األميركي، ريكس تيلرسون، موقفًا رافضًا 
للمبادرة األميركية التي تم طرحها تحت اسم »خط هوف« نسبة إلى الدبلوماسي 
األميركي الذي عمل على امللف، فريدريك هوف، وتقضي بقسمة املساحة البحرية 
موضع الــنــزاع بــني لبنان وإســرائــيــل بــواقــع ثلثني بثلث. وهــو مــا اعتبره الــرؤســاء 
الواقعة  النفطية  الثورة  الثاثة في لبنان »تــنــازاًل عن سيادة لبنان وعــن جــزء من 
في تلك املنطقة«. وحرص لبنان على تثبيت سيادته في كامل املساحة التي تدّعي 
إسرائيل حقوقًا فيها، وهي بمساحة 860 كيلومترًا تقع ضمنها أجزاء من الحقلني 
النفطيني اللبنانيني رقم 8 و9. وراسلت الخارجية اللبنانية األمم املتحدة لتسجيل 
الخرائط اللبنانية في السجات األممية ملنع أي اعتداء إسرائيلي عليها. واستغل 
وزيــر األمــن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تلزيم لبنان 3 شركات نفطية فرنسية 
وروسية وإيطالية أعمال تنقيب في البلوك التاسع، لشن حملة تهديدات ضد لبنان. 
وهو ما قابله لبنان بإعطاء توجيهات إلى الجيش بالرد على أي اعتداء إسرائيلي.

قضت محكمة بحرينية، أمس األربعاء، بسجن الناشط البارز نبيل رجــب، خمس 
سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، وتنتقد اإلجراءات القضائية 
في البحرين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني وناشطون حقوقيون. وأوضح 
كاذبة  أخبار  »إذاعــة  بـــ دانــت رجــب  الجنائية  الكبرى  املحكمة  أن  القضائي  املصدر 
وإهانة دولة أجنبية«، في إشارة إلى السعودية التي تقود في اليمن تحالفًا عسكريًا 
في مواجهة املتمردين الحوثيني منذ مارس/ آذار 2015. وبحسب بيان االدعاء، نشر 
رجب وأعاد نشر عدد من التغريدات عبر حسابه الخاص على »تويتر«، »تضمنت 
ادعــاءات وأكاذيب أساء من خالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بــوزارة الداخلية 
واملؤسسات األمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذاللهم«. كما 
إليه، تغريدات تضّمنت »بث أخبار وبيانات  التي وجهت  للتهم  نشر رجــب، وفقًا 
كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن 
التحالف  في  والبحرين عضو  اليمن.  في  الشقيقة«  الــدول  من  العسكري  التحالف 
الذي تقوده السعودية واملتهم من قبل منظمات حقوقية بالتسبب بمقتل مدنيني 

في غارات نفذتها طائراته.
)فرانس برس(
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عجز دولي 
يعّمق إبادة 

الغوطة

أزمة عفرين: أنقرة تهّدد المـجموعات الموالية للنظام

السوري  النظام  يد  على  المستمرة  لدمشق،  الشرقية  الغوطة  إبادة  العالم  قابل 
للكارثة  حدًا  يضع  حقيقي  إجراء  أي  غياب  مع  واستنكار  إدانة  بمواقف  وروسيا، 
المتفاقمة، فيما كان النظام يتوّغل في إجرامه بمواصلة قصفه على المنطقة 

أمس األربعاء، مع محاولته اإليحاء بأنه الضحية

أحمد حمزة

»مـــــــجـــــــزرة«، »فــــاجــــعــــة إنــــســــانــــيــــة«، 
»اعـــــــــتـــــــــداءات مـــــرعـــــبـــــة«، »إبـــــــــــــادة«، 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن األوصـــــــــــــــــاف الــــتــــي 
ــخــدمــت فـــي الــيــومــني األخــيــريــن لــوصــف 

ُ
اســت

الــســوري وروســيــا في الغوطة  جرائم النظام 
الــشــرقــيــة لــدمــشــق، مـــع اقـــتـــراب عــــدد القتلى 
من 300 خــال أيــام، ولكن من دون أي تحرك 
دولــــي حــقــيــقــي لــوقــف هــــذه املــــجــــازر، ليظهر 
عجز املنظمات الدولية واكتفاء الدول الكبرى 
روسيا  كانت  اآلخــر،  املقلب  في  بالتصاريح. 
تـــؤمـــن غـــطـــاء لــلــنــظــام الــــســــوري الســتــكــمــال 
»هدنة  لـ أمميًا  مقترحًا  بإسقاطها  جــرائــمــه، 
ــدة شــهــر فـــي ســــوريــــة، فــيــمــا لم  إنــســانــيــة« ملــ
املمنهج  بالقصف  باالستمرار  النظام  يكتف 
في  والطبية  الحيوية  واملــراكــز  املدنيني  على 
ــاول اإليـــحـــاء بــأنــه الــضــحــيــة،  الــغــوطــة، بـــل حــ
مــوّجــهــًا رســـالـــة لــأمــم املــتــحــدة طــالــب فيها 
بــإدانــة القصف على دمــشــق، فــي إشـــارة إلى 
اتخاذ  الغوطة. عــدم  قــذائــف هــاون مصدرها 
الــغــوطــة،  أي إجـــــراءات فعلية لــوقــف مــحــرقــة 
واألوضــاع اإلنسانية الكارثية التي يعيشها 
املدنيون، لم تترك لسكان الغوطة سوى القول 
إنهم »ينتظرون دورهم في املوت«، كما نقلت 
وكالة »رويترز« عن مواطنني في دوما. كما أن 
الدولية للصليب األحمر توقعت »أن  اللجنة 
يزداد الوضع سوءًا«، على الرغم من دعوتها 
النفس واحــتــرام  إلــى ضبط  كــل مــن يقاتلون 
الــقــوانــني اإلنــســانــيــة الــدولــيــة عــنــد اســتــخــدام 
أســلــحــتــهــم. وطــلــبــت املــتــحــدثــة بــاســم اللجنة 
املــســاعــدات  الــســمــاح بنقل  يــوالنــدا جاكيمي، 
الذين هم  للمصابني  الغوطة، خصوصًا  إلى 
للعاج.  يحتاجون  والذين  حالة خطيرة  في 
ــر املــتــعــلــق  ــيــ ــيـــســـف« األخــ ــونـ وجــــــاء بـــيـــان »يـ
بــالــكــارثــة اإلنــســانــيــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 

لــيــؤكــد مـــدى عــجــز كــبــرى املــنــظــمــات الــدولــيــة 
إذ  املدنيني،  الجرائم ضــد  لوقف  التحرك  عــن 
»ليس هناك  إن »يونيسف« افتتحت بيانها بـ
ــال الــقــتــلــى وأمــهــاتــهــم  ــفـ كــلــمــات تــنــصــف األطـ
وآبـــاءهـــم وأحـــبـــاءهـــم«، واخــتــتــمــتــه بــعــد تــرك 
ستة أسطر فارغة بأنه »لم يعد لدينا كلمات 
ــفــــال وحــــــّدة غــضــبــنــا«.  لـــوصـــف مـــعـــانـــاة األطــ
وعــلــى هـــذا املـــنـــوال، جــــاءت املـــواقـــف الــدولــيــة 
ــلــــت مــــن أي  ــيــــني، وخــ ــاضــ ــــال الــــيــــومــــني املــ خــ
ى إجراء حقيقيًا، ُيخفف الكارثة 

ّ
مبادرة تتبن

املــتــفــاقــمــة، مــا خــا دعـــوة الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى هــدنــة إنــســانــيــة في 

الغوطة الشرقية »للسماح بإجاء املدنيني«.
وبــعــد ثــاثــة أيـــاٍم مــن قصف الــنــظــام املدفعي 
والــصــاروخــي والــجــوي العنيف، والـــذي أدى 
ملــقــتــل أكـــثـــر مـــن مــائــتــني وخــمــســني شخصًا 
ــال، تـــجـــددت مــنــذ صــبــاح  ــفـ بــيــنــهــم نــســاء وأطـ
أمس األربعاء، الهجمات الكثيفة في الغوطة 
الشرقية، وأدت إلى مقتل أكثر من 55 شخصًا. 
ــداد  ــذا الــتــصــعــيــد غــيــر املـــســـبـــوق لــجــهــة أعــ هــ
الشرقية،  الغوطة  في  سنوات  منذ  الضحايا 
تبرره روسيا بأنه عمليات تستهدف القضاء 
على »جبهة النصرة« في الغوطة، وتتجاهل 
ــقــدر 

ُ
ــــداد عــنــاصــر الــجــبــهــة مـــحـــدودة وت أن أعـ

بــالــعــشــرات، وال نــفــوذ حقيقيًا لــهــا. وحــاولــت 
مــوســكــو تــبــرئــة نفسها نــافــيــة ضــلــوعــهــا في 
املــتــحــدث باسم  الــغــوطــة. وقـــال  القصف على 
للصحافيني  بــيــســكــوف  ديــمــتــري  الــكــرمــلــني 
أمــس »إنــهــا اتــهــامــات ال أســـاس لــهــا«، بعدما 
روسيا  الثاثاء  األميركية  الخارجية  اتهمت 
بــانــهــا »مـــســـؤولـــة« عـــن هـــذه الــهــجــمــات وعــن 

»الوضع اإلنساني الرهيب في الغوطة«.
ــانــــت مـــوســـكـــو قــــد رفـــضـــت مـــقـــتـــرح األمــــم  وكــ
إنسانية« ملدة شهر في  لبدء »هدنة  املتحدة 
سورية، في الوقت الذي قالت فيه على لسان 
نــائــب وزيـــر خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي ريــابــكــوف، 

ــا تــعــمــل عـــلـــى إعـــــــداد مــــشــــروع قـــــــراٍر فــي  ــهـ إنـ
مجلس األمـــن حـــول الــغــوطــة الــشــرقــيــة. وقــال 
ــاء، إن »الـــقـــرار )الـــذي  ــعـ ريــابــكــوف أمـــس األربـ
ــول املــســائــل  ــ تـــعـــتـــزم بــــــاده تـــقـــديـــمـــه( هــــو حـ
اإلنسانية بشكل عام«، مضيفًا »في ما يتعلق 
كيفية  على  يعتمد  فهذا  اإلنسانية  بالهدنة 
سير إعداد مشروع القرار هذا، أعتقد أن هذه 
الــســوري،  النظام  أمــا  أيــضــًا«.  املسألة ستحل 

أحمد إبراهيم

تتجه األوضــاع في شمال غربي سورية إلى 
انسداد   

ّ
ظــل في  والتعقيد،  التأزيم  من  مزيد 

آفاق التوّصل إلى حلول من شأنها نزع فتيل 
الجيش  بــني  ــع 

ّ
مــتــوق صـــدام عسكري مباشر 

تؤكد  الــســوري  للنظام  تتبع  وقـــوات  التركي 
ــــى مــنــطــقــة  ــلـــت بــالــفــعــل إلـ ــا دخـ ــهـ مــــصــــادر أنـ
لــلــتــصــدي  الـــكـــرديـــة  الــغــالــبــيــة  عـــفـــريـــن ذات 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل تــتــبــع للجيش 
الــســوري الــحــر، والــتــي شرعت منذ شهر في 
عملية واسعة النطاق لطرد الوحدات الكردية 
إلـــى شــرقــي الـــفـــرات. وفــيــمــا أعــلــنــت أنــقــرة أن 
املــجــمــوعــات املــوالــيــة لــلــنــظــام ســتــكــون هدفًا 
الوحدات  لقواتها في حال قدومها ملساعدة 
الــكــرديــة، أكـــدت مــصــادر مــقــّربــة مــن األخــيــرة 
أنـــهـــا ال تـــنـــوي االنـــســـحـــاب مـــن عــفــريــن على 
اإلطـــاق، مــا يفتح بــاب احــتــمــاالت استنزاف 
ة باملدنيني، 

ّ
الجيش التركي في منطقة مكتظ

عــن سقوط  األخـــبـــار  كــل  فــلــم يكتف بتغييب 
ضــحــايــا مــدنــيــني فـــي الـــغـــوطـــة عــبــر وســائــل 
إعامه الرسمية، بل حاول لعب دور الضحية، 
إلى مجلس  وزارة خارجيته رسالة  بتوجيه 
األمـــن واألمــــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، طالبت 
للقصف  والشديدة«  الفورية،  »اإلدانة  بـ فيها 
الذي تتعرض له دمشق. واعتبرت الخارجية 
الــثــاثــاء لأمني  الــتــي وجهتها  فــي رسالتها 
الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، أن »بــعــض املــســؤولــني 
التي  الــجــرائــم  فــي  الغربيني وغيرهم شــركــاء 
األبرياء  املواطنني  بحق  اإلرهابيون  ينفذها 
ــنـــة دمــــشــــق وريــــفــــهــــا«، مــضــيــفــة أن  فــــي مـــديـ
»هــــذا الــتــصــعــيــد اإلرهـــابـــي الــخــطــيــر مــن قبل 
الغوطة  في  املتواجدة  اإلرهابية  التنظيمات 
الشرقية وقصفها مدينة دمشق بأكثر من 45 

قذيفة صاروخية خال ساعات«.
ــإن االســـتـــهـــداف املــمــنــهــج ضد  فـــي املـــقـــابـــل، فــ
مــســتــشــفــيــات ونـــقـــاط طــبــيــة خــــال الــيــومــني 
املــاضــيــني، لـــم ُيــقــابــل ســـوى بــمــواقــف دولــيــة 
اكتفت بالتعبير عن القلق من تصاعد العنف، 
والـــدعـــوة لــوقــف الــتــصــعــيــد. واعــتــبــر منسق 
األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في 
سورية، بانوس مومتزيس، أن التقارير حول 

الــجــيــش لحسم  وهـــو مــا يعيق تحقيق هـــذا 
عسكري سريع.

الجوية دون تحقيق تقدم  الــظــروف  وحــالــت 
كــبــيــر مــن قــبــل الــجــيــشــني الــتــركــي والــســوري 
الحر، أمس األربــعــاء، في ريف عفرين، ولكن 
الــجــيــش الـــتـــركـــي أكــــد الــســيــطــرة عــلــى قــريــة 
فــيــركــان، شــمــال شــرقــي عفرين، كما أعــلــن أن 
»عدد اإلرهابيني الذين جرى تحييدهم منذ 
بــلــغ 1780«.  الــزيــتــون  انــطــاق عملية غــصــن 
وبدأت العملية واسعة النطاق في 20 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، واســتــطــاع الجيش 
التركي السيطرة على أكثر من 80 نقطة تضم 

بلدات وقرى ونقاطًا جبلية استراتيجية.
وكـــانـــت مــدفــعــيــة الــجــيــش الــتــركــي أفــشــلــت، 
الـــثـــاثـــاء، مـــحـــاولـــة مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام 
لـــدخـــول عــفــريــن، وهــــو مـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
الــعــديــد مـــن الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي تنتظر 
 عــدم نــّيــة الــوحــدات الكردية 

ّ
املدينة فــي ظــل

الوقت الحاضر(  االنسحاب )على األقــل في 
ــرقـــي الــــفــــرات كـــمـــا يـــطـــالـــب الــجــيــش  ــــى شـ إلـ
ــســــوري لــحــقــوق  ــركـــي. ولـــكـــن املـــرصـــد الــ ــتـ الـ
الكردية،  الوحدات  اإلنسان، وهو مقّرب من 
التابعة للنظام دخلت  القوات   

ّ
أن أّكد أمس، 

عــفــريــن مــســاء الــثــاثــاء، وبــــدأت بــاالنــتــشــار 
عــت 

ّ
وز أنها  إلــى  املدينة، مشيرًا  في نواحي 

نــقــاطــهــا عــلــى خــطــوط الــتــمــاس مــع الــقــوات 
التركية في نواحي جنديرس، الشيخ حديد، 
ــرا، مـــن جــنــوب غـــرب عــفــريــن إلــى  ــ راجــــو وشـ
شمال شرقها، باستثناء جبهة بلبلة. كذلك، 
استطاعت  التركية  الــقــوات   

ّ
أن املــرصــد  أكــد 

وصـــــل مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــشــريــط 
الــشــمــالــي مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن مـــع الـــحـــدود 
التركية، ففرضت بذلك سيطرتها على نحو 
50 كــيــلــومــتــرًا مـــن هــــذه الــــحــــدود، لــتــتــوّســع 
كيلومترًا متصلة   150 من  سيطرتها ألكثر 
من غرب نهر الفرات وصواًل ملنطقة شنكال 

من  »مرعبة«.  الشرقية  الغوطة  في  األوضـــاع 
»هيومن  ملنظمة  التنفيذي  املدير  قال  جهته، 
رايـــتـــس ووتـــــش« كــيــنــيــث روث الـــثـــاثـــاء، إنــه 
»ال يــجــوز االدعـــــاء، فــي حــني يــحــاصــر األســد 
املــدنــيــني فــي الــغــوطــة ويقصفهم بــا هـــوادة، 
ويقصف أيضًا مستشفياتهم، أن هذه حرب: 

إنها مجزرة. وبوتني يجعل ذلك ممكنًا«.
ــا الـــــــدول الـــكـــبـــرى ودائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــ أمـ
ــي، فــــكــــررت مــواقــفــهــا  ــ ــدولــ ــ مـــجـــلـــس األمـــــــن الــ
الغوطة  فــي  الحالية  املــجــازر  حــيــال  السابقة 
عن  األميركية  الخارجية  عّبرت  إذ  الشرقية، 
»بالغ قلقها«، وقالت املتحدثة باسمها هيذر 
نــويــرت الــثــاثــاء، إن »وقـــف الــعــنــف يــجــب أن 
يبدأ اآلن«، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان، إن »الــوضــع فــي سورية 
يتدهور بشكل ملحوظ... إذا لم يطرأ عنصر 

جديد فإننا نتجه نحو فاجعة إنسانية«.
وتــــعــــلــــيــــقــــًا عــــلــــى هــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات، رأى 
»املــجــلــس الوطني  عــضــو األمـــانـــة الــعــامــة لـــ
الــســوري«، عبد الرحمن الــحــاج، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »ضــعــف املــواقــف  لـــ
الـــدولـــيـــة وشـــبـــه غـــيـــاب مـــواقـــف مـــن يطلق 
عليهم أصدقاء الشعب السوري، إنما يعبر 

ــا، أكــــدت  ــ ــدورهـ ــ ــفـــريـــن. بـ ــرب عـ ــ فــــي شـــمـــال غـ
وكالة أنباء النظام، »سانا«، أمس، »وصول 
مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى 
عفرين لــدعــم األهــالــي، فــي مــواجــهــة النظام 

التركي املتواصل على املنطقة«.
»جسور«  مركز  في  الباحث  رأى  جانبه،  من 
 أمــام 

ّ
لــلــدراســات، عــبــد الــوهــاب الــعــاصــي، أن

إّمـــا أن  منطقة عفرين ثــاثــة ســيــنــاريــوهــات: 
سيطرة  تحت  أي  مــوالــيــة«،  »منطقة  تصبح 
ــدات  ــرط انـــســـحـــاب وحــ ــســــوري، شــ الـــنـــظـــام الــ
لحزام  تركيا  وإنــشــاء  منها،  الشعب  حماية 
آمن وممّر عسكري بعمق 10 كيلومترات قرب 
أي تسليمها  »منطقة محايدة«،  أو  الحدود، 
إلدارة محلّية من دون وجود النظام فيها، مع 
إنشاء تركيا لحزام آمن وممر عسكري بعمق 
»منطقة  أو  الــــحــــدود،  قــــرب  كــيــلــومــتــرات   10
ــــدات الــحــمــايــة  مـــحـــاصـــرة«، أي اســتــمــرار وحـ
الــكــرديــة بــالــقــتــال، وبــالــتــالــي مــســارعــة تركيا 
تشمل  والتي  األربـــع،  املعركة  مراحل  لتنفيذ 

حصار مركز املدينة.
»الـــعـــربـــي  ــعـــاصـــي فــــي حـــديـــث لــــ وأوضـــــــح الـ
والثاني،  األول  »السيناريوهني  أن  الجديد«، 
ال يتمان إال من خال اتفاق ثاثي بني تركيا 
وروسيا وإيران«، مضيفًا أنه »في حال حصل 
مثل هــذا االتــفــاق، فــلــدى تركيا مــبــرر إلقامة 
حزام آمن في محيط عفرين، وفق بروتوكول 
أضــنــة 1998، الـــذي أبــرمــه الــنــظــام مــع تركيا 
إبان أزمة كادت أن تتحّول إلى حرب انتهت 
ــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــ ــم حـ ــيـ ــرد زعـ ــطـ بـ
عبد الــلــه أوجــــان، مــن ســوريــة«. وأشـــار إلى 
 »الــســيــنــاريــو الــثــالــث، يــنــّم عــن عــدم اتفاق 

ّ
أن

واســتــمــرار الــخــاف، وفــرض تركيا لسياسة 
األمر الواقع. وفي حال حصل حصار لعفرين 
مــثــلــمــا ذكـــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
أردوغـــــــــان، فــســيــكــون شــكــل املـــفـــاوضـــات مع 

الضامنني الدوليني مختلفًا«، وفق الباحث.

عن عجز كل هؤالء عن مواجهة قوة عاملية 
كبرى مثل روسيا، خصوصًا أن هذه القوة 
سورية،  فــي  األرض  على  عسكريًا  تتواجد 
وتمنع بحكم صاحياتها في مجلس األمن 
ــراٍر يــخــالــف تــوجــهــاتــهــا«.  ــ اســتــصــدار أي قـ
وأضــاف أن »الصوت املنخفض في مواقف 
الــــدول الــغــربــيــة والــقــوى اإلقــلــيــمــيــة، يعطي 
مؤشرًا على أن هذه الدول غير قادرة فعليًا 
اتـــخـــاذ أي إجــــراء  عــلــى فــعــل أي شـــــيء، أو 
حقيقي يوقف جرائم محور النظام وإيران 
وروسيا في سورية، خصوصًا أن لروسيا 
ــراءات قانونية  ــ الـــقـــدرة عــلــى إيــقــاف أي إجــ
أن »الدولة  دولية في هــذا اإلطـــار«، معتبرًا 
الوحيدة القادرة على اتخاذ إجراء حقيقي 
هي الواليات املتحدة، وال يبدو أنها تتحرك 
في هــذا االتــجــاه حتى اآلن«. وأشــار الحاج 
أن كل مناطق غرب  أن روسيا »تعتبر  إلــى 
الفرات في سورية مستباحة بالنسبة لها«، 
التعويل  يمكن  الــذي  الوحيد  »العامل  وأن 
قـــدرة الفصائل  الــغــوطــة اآلن، هــو  عليه فــي 
العسكرية على التصدي للهجمة الوحشية 
الــحــالــيــة، وإفـــشـــال أي عــمــل عــســكــري بــري 

محتمل، وهذا ما يحدث حتى اآلن«.

 أنــقــرة لــن تقبل بحل وســط ألزمــة 
ّ
ويــبــدو أن

عــفــريــن، فــإمــا دخـــول جــيــش الــنــظــام وخـــروج 
الـــذراع العسكرية لحزب  الــكــرديــة،  الــوحــدات 
الـــكـــردي، بشكل كامل  االتــحــاد الــديــمــقــراطــي 
املنطقة  أو تسليم  الـــفـــرات،  نــهــر  إلـــى شــرقــي 
ملـــجـــلـــس مـــحـــلـــي تـــحـــت إشــــــــراف روســــــــي، أو 
للقضاء  الــزيــتــون«  اســتــمــرار عملية »غــصــن 

على عناصر الوحدات الكردية.
الــروســي  املــوقــف  الغموض يكتنف  يـــزال  وال 
حــيــال مــا يــجــري، إذ لــم تــبــِد مــوســكــو رفضًا 
الجيش  بها  يــقــوم  الــتــي  العسكرية  للعملية 
التركي، ولكنها فــي الــوقــت ذاتـــه، لــم تضغط 
على النظام بشكل يردعه عن محاولة الدخول 
إلى عفرين، وهو ما يؤدي إلى تأزيم الوضع. 

وكــــــان مــــن الــــافــــت دعــــــوة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، ســيــرغــي الفــــروف، الــثــاثــاء، أنــقــرة 

للحوار مع دمشق لحل أزمة عفرين.
ــاء، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ ــعــ ــ وأعــــــــادت أنــــقــــرة، األربــ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا فــــــي عـــــفـــــريـــــن، مـــــهـــــّددة 
ــوات تـــســـانـــد الــــوحــــدات  ــ ــ بـــاســـتـــهـــداف أي قـ
الــكــرديــة. كما أشـــارت إلــى وجـــود اتــصــاالت 
ــــق فـــــي ظـــــروف  ــــشـ »اســــتــــخــــبــــاريــــة« مـــــع دمـ
الرئاسة  باسم  املتحدث  وأعلن  استثنائية. 
التركية، إبــراهــيــم قــالــن، وفــق مــا نقلت عنه 
 
ّ
وكـــالـــة »األنـــــاضـــــول« الــتــركــيــة لـــأنـــبـــاء، أن

ــيـــة لــلــنــظــام  »املـــجـــمـــوعـــات اإلرهـــابـــيـــة املـــوالـ
الـــســـوري، ســتــكــون هــدفــًا مــشــروعــًا لــلــقــوات 
التركية حال اتخاذها خطوة داعمة لتنظيم 

الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وجــنــاحــه الـــســـوري، 
حــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي، اإلرهـــابـــي، في 
 
ّ
أن الــســوريــة«. وأضــاف قالن  منطقة عفرين 
قة بهذا الشأن، 

ّ
باده اتخذت التدابير املتعل

مؤكدًا أن »كل خطوة داعمة لتنظيم االتحاد 
ــــوف املــجــمــوعــات  ــقـــراطـــي، تــعــنــي وقــ الـــديـــمـ
املـــذكـــورة بطريقة مــبــاشــرة فــي صــف واحــد 
مع التنظيمات اإلرهابية، وبالتالي ستكون 
هــدفــًا مــشــروعــًا بالنسبة لــنــا«. وشـــدد قالن 
 باده ليست لديها اتصاالت رسمية 

ّ
على أن

النظام السوري، مضيفًا: »لكن  مباشرة مع 
يــمــكــن ملــؤســســاتــنــا املـــعـــنـــيـــة، وأقــــصــــد هــنــا 
أجــهــزتــنــا االســتــخــبــاراتــيــة، االتــصــال بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر مـــعـــه فــــي ظــــروف 
 مـــشـــاكـــل مـــعـــيـــنـــة عــنــد 

ّ
ــل ــحــ ــيـــة، لــ ــنـــائـ ــثـ ــتـ اسـ

الــضــرورة. هــذا األمــر يــنــدرج ضمن وظائف 
أجهزتنا االستخباراتية«.

وأكدت مصادر مقربة من الوحدات الكردية 
أن األخــيــرة ال تــنــوي االنــســحــاب فــي الوقت 
 في حديث 

ً
الراهن من منطقة عفرين، مشيرة

 »الـــوحـــدات 
ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن

تعّول على خلط األوراق لتحسني شروط أي 
عفرين  على  بالصراع  يتعلق  سياسي   

ّ
حــل

وريفها، وتاليًا على مدينة منبج وريفها«. 
الوحدات  »انسحاب   

ّ
أن املصادر  وأوضحت 

من عفرين يعني هزيمة من املمكن أن تكون 
لــهــا ارتــــــــدادات مـــن شــأنــهــا تــألــيــب الـــشـــارع 
الـــســـوري الـــكـــردي عــلــى الــــوحــــدات الــكــرديــة 
التي ال تملك تأييدًا كبيرًا في هــذا الشارع، 
الـــــذي يــنــظــر بــقــلــق إلــــى مـــجـــريـــات الـــصـــراع 
لم يشترط  »النظام  أن   

ً
مــؤّكــدة في عفرين«، 

ــدات الـــكـــرديـــة مـــن عــفــريــن في  ــروج الــــوحــ ــ خـ
املفاوضات التي جرت في مدينة حلب منذ 
أيــام عــّدة، ما يؤّكد نّية النظام نقل الصراع 
ــــى مـــســـتـــويـــات أخــــطــــر، بـــهـــدف اســـتـــنـــزاف  إلـ

الجيش التركي، وجّره إلى صراع طويل«.

النظام يشكو الضحية لمجلس األمن... 
ومحاوالت المنظمات اإلنسانية ال تلقى تجاوبًا

أعداد الضحايا تواصل االرتفاع يوميًا )عبدالمنعم عيسى/فرانس برس(

مقاتلون أكراد يرحبون بمقاتلين تابعين للنظام في عفرين )جورج أورفليان/فرانس برس(

محمد الفضيالت

عندما يعتصم مرضى السرطان 
على الرصيف املقابل لدار رئاسة 

الوزراء األردنية، متحاملني على 
أوجاعهم، محّملني بالخوف على 
حياتهم، للدفاع عن حقهم بعالج 

الئق، يتعّمق اإلدراك أن مرضًا 
 أصاب مفاصل الدولة. في 

ً
عضاال

تجّرد واضح من اإلنسانية، أدرجت 
الحكومة مرضى السرطان ضمن 
حساباتها املالية، لتوقف تحويل 

األقل حظًا من املؤّمنني على نفقتها 
أو نفقة الديوان امللكي، للعالج في 
»مركز الحسني للسرطان«، الذي 

ّسس من خالل التبرعات، التي تمّول 
ُ
أ

جزءًا من موازنته السنوية، فيما 
يأتي الجزء اآلخر من املوازنة التي 
تتأتى أساسًا من جيوب األردنيني.
تلقي الحكومة بمرضى السرطان، 

تحت ذريعة ضبط النفقات والتأمني 
الصحي املجاني، في املستشفيات 

الحكومية التي تعاني االكتظاظ 
ونقص الكوادر، وال تمتلك سمعة 

حسنة في عالج هذا املرض. لم 
تكتف بذلك، بل عبثت بمشاعر 

قني باألمل، عندما 
ّ
املرضى املتعل

استثنت، بشكل مخادع، املصابني 
على أسّرة العالج، من اإلبعاد 

القسري إلى املستشفيات الحكومية، 
ليتفاجأوا عند تجديد التأمني 

الصحي باإلبعاد، ويتفاجأوا أكثر 
بعد تأكيد الحكومة على قرار 

استثنائهم بتقليص مدة التأمني، 
في انتظار فرصة سانحة لتطبيق 
قرار اإلبعاد. قطع »مركز الحسني 

للسرطان« منذ افتتاحه عام 1997، 
خطوات رائدة في توظيف أحدث 

ما توّصل إليه الِعلم في سبيل 
رعاية شمولية لعالج املرضى من 

مختلف الفئات العمرية من املصابني 
بمختلف أنواع السرطانات. وهو 
قصة نجاح أردنية على مستوى 

اململكة واملنطقة، منح املرضى قبل 
العالج األمل بالشفاء، والعزيمة على 

هزيمة السرطان، وزرع في قلوب 
عائالتهم الطمأنينة. تطور املركز 

ويتطور، في وقت تراجعت وتتراجع 
الخدمات في املستشفيات الحكومية، 

وتراجعت ثقة املواطنني بالخدمات 
التي تقدمها هذه املستشفيات، من 
دون أن تحّرك الحكومات املتعاقبة 

ساكنًا، وهي التي يطير أفرادها 
للعالج خارج البالد عند املرض.

تحويل املرضى من »مركز 
الحسني« إلى القطاع الحكومي 

ل جريمة 
ّ
ضمن هذه املعطيات، يمث

إبادة جماعية مكتملة األركان، 
تستوجب املالحقة. وكذلك، فإّن 

حرمان املرضى الجدد من العالج 
ل حكمًا مسبقًا 

ّ
في املركز، يمث

بإعدامهم ويستوجب املقاومة. 
ل 

ّ
أما الجريمة املضاعفة، فتتمث

باستمرار التدمير املمنهج 
للمستشفيات الحكومية لصالح 
القطاع الخاص، من دون مراعاة 

 الفقراء بالعالج.
ّ

لحق

تزداد األوضاع في 
عفرين تعقيدًا مع 

وصول مزيد من القوات 
الموالية للنظام السوري 
إلى المدينة، التي تترقب 

العديد من السيناريوهات 
في ظّل عدم نيّة 
الوحدات الكردية 

االنسحاب كما يطالب 
الجيش التركي

الجبهات  أن  )الــصــورة(،  يلدريم  علي  بن  التركي  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
قريب  وعما  تتّحد،  »بدأت  عفرين  في  التركية  القوات  فتحتها  التي 
الــذي  العقاب  اإلرهــابــيــون  سيرى 
يستحقونه«. وفي كلمة له أمس 
الجيش  أن  يلدريم  اعتبر  أنقرة،  في 
التهديدات  على  يقضي  التركي 
الجنوبية  حدوده  ضد  الموجهة 
الزيتون«،  من خالل عملية »غصن 
عملياتها  تواصل  »تركيا  أن  معلنًا 
ــارج مــن أجل  ــخ ــداخــل وال فــي ال
التنظيمات  على  الكامل  القضاء 

اإلرهابية وامتداداتها«.

يلدريم: الجبهات تتّحد
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روسيا تستبدل قائدها

في سورية بعد 
اإلخفاقات

دفـــــعـــــت الــــخــــســــائــــر الـــــروســـــيـــــة فــي 
إلــى إعـــادة القائد  ســوريــة، موسكو، 
الحالي للقوات الروسية في سورية، 
إلى  جورافليوف،  ألكسندر  الجنرال 
الشرقية  الــعــســكــريــة  الـــدائـــرة  قــيــادة 
القوات  داخــل روســيــا، وتعيني قائد 
الفريق  الروسية،  الفضائية  الجوية 
أول سيرغي سوروفيكني )الصورة(، 
ــوات الــروســيــة  ــقــ قـــائـــدًا ملــجــمــوعــة الــ
ــة مــــــرة أخـــــــــرى. وذكــــــرت  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ
الــروســيــة،  صحيفة »كــومــيــرســانــت« 
فــي عــددهــا الــصــادر، أمــس األربــعــاء، 
تــم تعيينه  الـــذي  أن« جــورافــلــيــوف، 
املاضي،  األول  كانون  ديسمبر/  في 
الــقــوات وإنهاء  كــان مكلفًا بتقليص 
»املـــرحـــلـــة الــنــشــيــطــة« مــــن الــعــمــلــيــة 

العسكرية، إال أنه أخفق بذلك«.
)العربي الجديد(

43 غارة في اليمن... 
والحوثيون  يتحدثون عن 

قتلى سعوديين
جــــددت مــقــاتــات الــتــحــالــف الــعــربــي 
الجوية  غاراتها  السعودية،  بقيادة 
فــي اليمن، أمــس األربــعــاء، وقصفت 
أهدافًا في محافظتي ذمار وصنعاء. 
ــًا ملــــصــــادر تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــني  ــقــ ووفــ
وأخـــــرى مــحــلــيــة، نــفــذ الــتــحــالــف 43 
غــارة جــويــة، فــي اليومني املاضيني، 
تـــوزعـــت فـــي مــحــافــظــات، الــحــديــدة، 
وتــعــز، وصــعــدة، وحــجــة، بــاإلضــافــة 
ــأرب  إلـــــى غـــــــارات فــــي مــحــافــظــتــي مــ
ــة،  ــاعـ ــمـ ــلـــن الـــجـ ــم تـــعـ ــ ــ ــــوف، ولـ ــ ــجـ ــ ــ والـ
تـــفـــاصـــيـــل حـــــــول آثــــــــار الــــضــــربــــات. 
ــددًا من  ــ كــمــا أعـــلـــن الــحــوثــيــون أن عـ
الـــجـــنـــود الـــســـعـــوديـــني ســـقـــطـــوا بــني 
قتيل وجريح جراء عمليات ملسلحي 
الــجــمــاعــة اســتــهــدفــت تــجــمــعــات في 

»مواجهات ما وراء الحدود«. 
)العربي الجديد(

استشهاد فلسطيني
متأثرًا بجروحه

ــزة  غــ ــــي  فــ ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
استشهاد الفلسطيني، أحمد محمد 
ــلـــو، أمـــــس األربـــــعـــــاء، مــتــأثــرًا  ــــو حـ أبـ
بجروح أصيب بها برصاص جيش 
مواجهات  في  اإلسرائيلي  االحتال 
ــي، عــلــى  ــاضــ ــــوم الــجــمــعــة املــ ــــرت يـ جـ
الــشــريــط الـــحـــدودي فــي قــطــاع غــزة، 
خـــــــال تـــــظـــــاهـــــرات احــــتــــجــــاج عــلــى 
اعــتــراف واشــنــطــن بــالــقــدس املحتلة 

عاصمة إلسرائيل. 
)فرانس برس(

»حماس« تنتقد 
خطاب عباس

ــقــــدت حــــركــــة »حــــــمــــــاس«، أمـــس  ــتــ انــ
األربعاء، خطاب الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، الــــذي ألـــقـــاه مــســاء 
الدولي.  األمن  أمام مجلس  الثاثاء، 
وذكــــرت الــحــركــة أن »خــطــاب عباس 
املــطــلــوب وال يعكس  املــســتــوى  دون 
املــوقــف الــوطــنــي الـــداعـــي إلـــى إنــهــاء 
ــى  ــ ــــودة إلـ ــعــ ــ ــلــ ــ أوســـــــلـــــــو الــــــــرافــــــــض لــ
ــتـــال«. ونـــددت  املــفــاوضــات مــع االحـ
عباس  الرئيس  »مــحــاولــة  بـــ الحركة 
الســتــجــداء الــعــودة إلـــى املــفــاوضــات 
التسوية  مــســيــرة  وإنــتــاج  العقيمة، 

الفاشلة مجددًا«. 
)األناضول(

االحتالل يهدم العراقيب
للمرة الـ125

هــــــــــدمــــــــــت ســــــــلــــــــطــــــــات االحــــــــــتــــــــــال 
اإلســرائــيــلــيــة، أمـــس األربــــعــــاء، قــريــة 
ــــي مــنــطــقــة  ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ الــــعــــراقــــيــــب الــ
الــنــقــب )جــنــوب( لــلــمــرة الــــ 125 على 
ــتــــوالــــي، بــحــســب عـــضـــو »الــلــجــنــة  الــ
املحلية للدفاع عن العراقيب«، عزيز 
ــــذي قــــال إن »الــســلــطــات  الــــطــــوري، الـ
اإلســرائــيــلــيــة جـــاءت إلـــى الــقــريــة في 
ســـاعـــات الــصــبــاح وقـــامـــت بــهــدمــهــا. 
ومنازل العراقيب مبنية من الخشب 
والباستيك والصفيح، وتقطنها 22 

عائلة.
)األناضول(
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استنفار قرب البيت األبيض
بسبب سيارة مريبة 

األميركي  الرئاسة  أمن  أخلى جهاز 
مــبــنــى إداريـــــا حــكــومــيــا قـــرب البيت 
األبــيــض، وأغــلــق الــشــوارع املــجــاورة 
وأبعد املارة عن أرصفة املشاة، أمس 
األربـــعـــاء، بــعــد عــثــوره عــلــى ســيــارة 
مريبة في املنطقة. وقال الجهاز في 
تغريدة على حسابه على »تويتر«، 
ــه أغــــلــــق مـــنـــطـــقـــتـــن مــــجــــاورتــــن  ــ ــ إنـ
ــال  ــارة. وقـ ــ ــ ــام املـ ــ ــيـــض أمـ لــلــبــيــت األبـ
شهود إن السلطات منعت موظفن 
اتــحــاديــن مــن دخـــول مبنى املكتب 
التنفيذي الجديد ومنعت املارة من 
فتح  أعيد  والحقا،  باملنطقة.  السير 
الشوارع وسمح للموظفن بالعودة 

إلى مقار أعمالهم.
)رويترز(

واشنطن: روسيا تدخلت
في انتخابات الرئاسة

قالت املتحدثة باسم البيت األبيض، 
سارة ساندرز )الصورة(، إن روسيا 
ــابـــات الـــرئـــاســـة  ــتـــخـ ــي انـ ــلـــت فــ ـ

ّ
ــدخ تـ

األميركية عام 2016، لكن من دون أن 
نتائجها. وأضافت  ذلــك على  ــر 

ّ
يــؤث

فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، الــثــاثــاء، أنــه 
»مــــن الــــواضــــح جــــدًا تـــدخـــل روســيــا 
فــي االنــتــخــابــات )الــرئــاســيــة(، ومــن 
ل 

ّ
الــواضــح جــدًا أيضا أن هــذا التدخ

لـــم يــســفــر عـــن أي تــأثــيــر«. وتــابــعــت 
ســـــانـــــدرز »مــــــن األمـــــــــور الـــواضـــحـــة 
أيــضــا أن حــمــلــة تـــرامـــب لـــم تــتــواطــأ 
ــع الـــــــروس بـــــأي طـــريـــقـــة فــــي هـــذه  مــ

العملية«.
)األناضول(

مقتل جنديين فرنسيين
بهجوم في مالي

ــفـــرنـــســـي،  ــيــــس الـ ــرئــ أفــــــــاد مـــكـــتـــب الــ
إيــمــانــويــل مــاكــرون، أمــس األربــعــاء، 
ــتـــا فــي  ــنـــديـــن فـــرنـــســـيـــن قـ ــأن جـ ــ بــ
ناسفة في مركبتهما  انفجار عبوة 
فرنسا  وتنشر  مــالــي.  فــي  املصفحة 
ــــة آالف  ــعـ ــ ــو أربـ قـــــــوات قــــوامــــهــــا نـــحـ
جندي في منطقة الساحل في غرب 
أفــريــقــيــا فــي إطـــار عملية »بــرخــان« 
ــــدف الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن  ــهــ ــ بــ

اإلسامين في املنطقة.
)فرانس برس(

الفيليبين قلقة من وصف 
دوتيرتي بأنه »تهديد 

للديمقراطية«
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ قــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بـ
ــغــــو دوتــيــرتــي  الــفــيــلــيــبــيــنــي، رودريــ
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، إن 
الـــرئـــيـــس يـــأخـــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد 
ــارات األمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــتــــخــ تـــقـــريـــر االســ
الـــذي يــصــف دوتــيــرتــي بــأنــه يشّكل 
الديمقراطية في جنوب  خطرًا على 
شرق آسيا. وقال املتحدث الرئاسي، 
هاري روك، في حديث إذاعي: »ننظر 
إلـــى هـــذا اإلعــــان بــنــوع مــن الــقــلــق«، 
حقيقي.  هـــذا  أن  أعــتــقــد  »ال  مضيفا 
إنــه محام ويــعــرف الــقــانــون ويرغب 

في الحفاظ على سيادة القانون«.
)رويترز(

... وتطلب إعالن
الحزب الشيوعي 

»منظمة إرهابية«
طــلــبــت حـــكـــومـــة الــفــيــلــيــبــن، أمـــس 
األربعاء، من محكمة إعان الحزب 
ــنــــاحــــه الـــعـــســـكـــري  الـــشـــيـــوعـــي وجــ
منظمة  الــجــديــد«،  الشعب  »جــيــش 
ــبـــدد آمــــــــااًل ضــعــيــفــة  ــتـ إرهــــابــــيــــة، لـ
بــالــفــعــل فـــي إنـــعـــاش عــمــلــيــة ســام 
ــة. ويــــأتــــي الـــطـــلـــب املــــقــــدم إلـــى  هـــشـ
مــحــكــمــة فـــي مــانــيــا، بــعــد أســبــوع 
مــن اجــتــمــاع دبــلــومــاســي نرويجي 
مــع الــرئــيــس رودريـــغـــو دوتــيــرتــي، 
فـــي مــحــاولــة إلقــنــاعــه بــاســتــئــنــاف 
ــال املـــدعـــي الـــعـــام،  ــ املـــفـــاوضـــات. وقـ
بــيــتــر أونــــــج، إن املـــتـــمـــرديـــن »بــكــل 
بساطة يــشــتــرون الــوقــت مــن خال 
للدخول  الفيليبن  حــكــومــة  خـــداع 
في محادثات سام«، ألن أجندتهم 
الرئيسية هي اإلطاحة بالسلطات.
)رويترز(

بغداد ـ زيد سالم

سقوط  بملف  التحقيق  نتيجة  أن  يــبــدو  ال 
مدينة املوصل بيد تنظيم »داعش« ستظهر 
لم يتبق  التي  الحالية،  الحكومة  خال فترة 
من عمرها سوى ثاثة أشهر، إذ ما زال امللف 
نائما في أدراج القضاء »العسكري« العراقي. 
وبــعــد أن أنـــجـــزت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
احتاجت  أن  بعد  مهامها،  املــوصــل  بسقوط 
ــــى نــحــو  ــتـــمـــاع إلــ ــــى ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر لـــاسـ إلــ
عسكرين،  ــادة  وقــ لسياسين  شــهــادة  مــائــة 
قــرار  والشعبية  البرملانية  األوســــاط  تنتظر 
القضاء ملحاسبة املتورطن بسقوط املدينة، 
القتلى  مــن  اآلالف  عــشــرات  العراقين  وكــلــف 
والــــجــــرحــــى واملــــفــــقــــوديــــن وخـــســـائـــر مـــاديـــة 

ضخمة.
الحكومة  فــي  وقــال مــســؤول رفيع املستوى 
»العربي الجديد«، إنه »تم حاليا  العراقية، لـ
تــجــمــيــد مـــلـــف الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة ســقــوط 
بشكل  يــديــن  التحقيق  أن  مبينا  املـــوصـــل«، 
ــابــــق، نــــوري  مـــبـــاشـــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــســ
النجم، ووزير  املالكي، ومدير مكتبه طــارق 
الـــدفـــاع األســبــق ســعــدون الــدلــيــمــي، ووكــيــل 
الــســابــق عـــدنـــان األســــدي،  الــداخــلــيــة  وزارة 
 عن قيادات عسكرية بارزة في الجيش 

ً
فضا

العراقي وضباط كبار في الشرطة االتحادية 
ومسؤولن محلين. وشدد املسؤول على أن 
»الــتــحــقــيــقــات وإفـــــادات الــضــبــاط ومــراجــعــة 
تسجيات هاتفية بن القيادة العسكرية في 
املوصل، قبيل سقوطها، وبن مكتب املالكي، 
تشي بوجود أشبه ما يكون بخطة، إذ كانت 
جــمــيــع الــتــفــاصــيــل عــــن تـــحـــركـــات عــنــاصــر 
داعش وتقدمهم تصل إلى املالكي، من دون 

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

يقف  رئيسا،  النتخابه  السادسة  الــذكــرى  في 
مع  هـــادي،  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس 
دخول العام السابع في الحكم، أمام تحديات 
تتعاظم كل يوم، بعد أن تغّير وجه الباد في 
عهده إلى حّد كبير، وهو يقيم في العاصمة 
السعودية، الرياض. إال أنه »عنيد« في الحدود 
املـــقـــدور عــلــيــهــا، بــمــقــاومــة ضــغــوط مــصــادرة 
ســلــطــتــه فـــي املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة، وبــــــداًل من 
مواجهته النقاب واحد في صنعاء قبل عام 
من الــيــوم، بــات في الــذكــرى السادسة، يواجه 
د خال العام املنصرم في 

ّ
انقابا إضافيا، تول

عدن، بدعم من  »التحالف العربي«، واإلمارات 
على وجه التحديد.

ويــصــف ســيــاســيــون يــمــنــيــون ومــعــارضــون 
للتحالف، إقامة الرئيس اليمني في العاصمة 
الــســعــوديــة، مــنــذ مـــا يـــقـــارب ثـــاث ســنــوات، 
بأنها أشبه بـ »اإلقامة الجبرية«، التي تمنعه 
الخاضعة لسيطرة  املناطق  إلــى  العودة  من 
كقوات  شكليا،  فة، 

ّ
املصن أو  املوالية  الــقــوات 

مصادر   
ّ
أن إال  والتحالف.  للشرعية  موالية 

في الحكومة، طلبت عدم تسميتها، ترى في 
 ما هو حادث، 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

يمنعه  الــذي  باملعنى  جبرية«،  إقامة  »ليس 
 »هــنــاك قــيــودًا وعــوائــق 

ّ
مــن الــتــحــّرك، بــل إن

ــوضــع مــن قــبــل الــتــحــالــف أو بتساهل غير 
ُ
ت

ــا حــلــفــاء  هــ
ّ

ــتــــوال ــبـــاشـــر مـــنـــه، ويــ مـــبـــاشـــر ومـ
على  لليمن  الجنوبية  املناطق  في  أبوظبي 
وجه خاص، هي ما يقف أمام عودة الرئيس 
من  مهامه  ليمارس  طاقمه،  بكامل  اليمني 

داخل الباد«.
وكان ملف إقامة الرئيس اليمني في الرياض، 
ــاء عـــن مــنــعــه من  ــبـ ــهـــور، بــعــد أنـ أثـــيـــر مــنــذ شـ
الــعــودة إلــى عــدن، في أغسطس/آب من العام 
املاضي، وهي املدينة التي تصفها »الحكومة 

أن يصدر أي أمــر من قبله«. وأضــاف »على 
ما يبدو من سياق بعض اإلفـــادات الــواردة 
فــي التحقيق، فــإن املــالــكــي كــان مــع سيطرة 
املسلحن على بعض أحياء ساحل املوصل 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة هــجــومــا  ــمــــن، لــتــنــفــذ الــ األيــ
ليتم استعادتها   بعد ذلك بساعات، 

ً
شاما

مــن بينها  كــثــيــرة،  غــايــات  لــه  بشكل يحقق 
ــة بــــــــــارزة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــيــــات مـ إســــــقــــــاط شــــخــــصــ
املــوصــل،  فــي  سياسية ودينية وعــشــائــريــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــحــقــيــق مــكــاســب سياسية 
للمالكي تدعم حملته االنتخابية التي كانت 
قد انطلقت للتو آنذاك، إال أن انهيار الجيش 
سورية  من  املسلحن  آالف  وتدفق  بسرعة، 
العراقية  والــقــوات  الحكومة  إلــى فقدان  أدى 
الــســيــطــرة عــلــى زمـــام األمـــــور«، وفــقــا لقوله. 
وأكــد أن امللف لن يفتح خــال املــدة املتبقية 
مـــن حــكــومــة حــيــدر الـــعـــبـــادي، لــيــس بسبب 
عدم اكتماله بل بسبب األسماء التي يدينها 

التحقيق بالقضية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه مجلس محافظة 
نتيجته  عن  والكشف  امللف  بتفعيل  نينوى 
»الــتــســويــف« والــتــوافــقــات السياسية،  وتـــرك 
بالحادثة  التحقيق  أن  إلــى  برملانيون  أشــار 
»أهمل« أسماء لشخصيات وتفاصيل مهمة 
فيما  املــوصــل،  بسقوط  رئيسيا  سببا  كانت 
إجـــراءات  تأخر  مسؤولية  أن  قانونيون  أكــد 
القضاء بحق املتورطن تقع على عاتق لجان 
املــتــابــعــة الــبــرملــانــيــة. وكـــان الــبــرملــان الــعــراقــي 
صوت، أواخر العام 2014، على تشكيل لجنة 
ــقـــوط نـــيـــنـــوى، بــنــاء  لــلــتــحــقــيــق بـــأســـبـــاب سـ
عــلــى طــلــب مــقــدم مــن 89 نــائــبــا، لــيــوصــي في 
مسؤواًل   70 بمحاكمة   ،2015 آب  أغسطس/ 
 
ً
أمــنــيــا وســـيـــاســـيـــا، بــيــنــهــم املـــالـــكـــي، مــحــمــا
العراقية من  القوات  هــروب  إياهم مسؤولية 
عليها.  ــــش«  »داعـ تنظيم  وســيــطــرة  املــوصــل 
بالتحقيق  املختصة  اللجنة  تقرير  وتضمن 
شـــهـــادات لــقــادة عــســكــريــن أكـــدت أن املالكي 
في  النجيفي،  أثيل  آنـــذاك،  نينوى  ومحافظ 
مــقــدمــة املـــتـــورطـــن بــســقــوط املــــوصــــل. وأكـــد 
عـــضـــو املـــجـــلـــس املـــحـــلـــي ملــحــافــظــة نــيــنــوى، 
حــســام الــعــبــار، أن »الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة، 
واملصالح الفئوية والحزبية، أدت إلى تأخر 
املوصل، وغياب نتيجته  حسم ملف سقوط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  حــتــى اآلن«. وبــــّن، لـــ
»حكومة نينوى طالبت أكثر من مــرة، خال 
لقاءات مع العبادي، ورئيس البرملان، سليم 
الجبوري، بالضغط على القضاء ومحاسبة 

القرار   
ّ
أن إال  املؤقتة«،  »العاصمة  بـ الشرعية« 

األمــــنــــي والـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي، يــخــضــع 
ــأخــــرى، لــنــفــوذ اإلمـــــــــارات، الــتــي  بـــدرجـــة أو بــ
املناطق  فــي  التحالف  واجــهــة حضور  تتولى 
الــجــنــوبــيــة، وتــحــالــفــت مـــع االنــفــصــالــيــن من 
الجنوبي«،  »الحراك  املحسوبة على  التيارات 
املــطــالــب بــاالنــفــصــال، عــلــى حــســاب الحكومة 
الــشــرعــيــة الــتــي كـــان مـــن املـــقـــرر أن تــعــود إلــى 
الــبــاد مــنــذ إعـــان عـــدن »مــديــنــة مــحــررة« من 
جماعة أنصار الله )الحوثين(، وحلفائها في 

العام 2015.
ومــنــذ شــهــور طــويــلــة، وقـــع الــرئــيــس اليمني 
أمام انقاب ثاٍن في عدن، بعد االنقاب الذي 
تــعــّرض لــه فــي صــنــعــاء عـــام 2014، إذ دعمت 
ــريــــاض، تــأســيــس  أبــــو ظـــبـــي، وبــصــمــت مـــن الــ
الجنوبي«  االنــتــقــالــي  بـــ »املــجــلــس  مــا يسمى 
مع  املتحالف  الــســابــق،  عــدن  برئاسة محافظ 
ى املجلس 

ّ
اإلمــارات، عيدروس الزبيدي. وتبن

علنا،  الشمال  عــن  الجنوب  النفصال  الــدعــوة 
»الــشــرعــيــة«،  بــبــقــاء  الــتــحــالــف   مصلحة 

ّ
أن إال 

الفاعلتن  الــدولــتــن  مــن  جعلت  شكليا،  ولـــو 
ــدان نـــســـبـــيـــا، تــصــعــيــد  ــّمــ ــجــ فــــي الـــتـــحـــالـــف، تــ
ل وبناء 

ّ
لــه بالتوغ الــســمــاح  »االنــتــقــالــي«، مــع 

مــؤســســاتــه فــي املـــدن الــجــنــوبــيــة لليمن. ومــع 
ــدن، فــــي يــنــايــر/ ــ ــتـــي شــهــدتــهــا عــ األحــــــــداث الـ

ــام هــي  ــ ــهـ ــ خـــصـــوصـــا أن مــــن فــــي دائــــــــرة االتـ
ــن جــمــيــع املـــكـــونـــات  ــ شــخــصــيــات كـــبـــيـــرة ومـ
واألطياف، جعل الجميع يصمت وال ينادي 
بالعدالة«. ورأى عضو ائتاف دولة القانون، 
ــوت، أن  ــ الــــذي يــتــزعــمــه املــالــكــي، إســكــنــدر وتـ
ــل أهــمــل  »الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة ســـقـــوط املـــوصـ
ــاء شــخــصــيــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة«،  ــمـ أسـ
امللف  »معدي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مبينا، 
الجيش  أركـــان  رئيس  تصريح   

ً
مثا أهملوا 

الــعــراقــي، بــابــكــر زيـــبـــاري، الـــذي قـــال بلسانه 
ــر بــانــســحــاب الـــقـــوات الــعــســكــريــة من  ــه أمــ إنــ
 عــــن عـــــدم تــحــمــيــل رئــيــس 

ً
ــل، فــــضــــا ــ ــــوصـ املـ

التهمة  البارزاني،  مسعود  كردستان،  إقليم 
الــكــافــيــة بــالــحــادثــة«. وأضــــاف »أنــــا ال أدافـــع 
أمر  املسؤولية  كــل  تحميله  لكن  املالكي،  عــن 
إنــمــا من  مــنــه،  لــم يكن  فالخلل  غير منطقي، 
فــاروق األعرجي، الذي  مستشاره العسكري، 
أخفق بتحذير املالكي من خطر الخرق الذي 

ند بهذا التقييم إلى أربعة عوامل، منها 
ُ
واست

تشكيل »مجلس انتقالي جنوبي« و»استمرار 
الـــحـــوثـــيـــن فــــي صـــنـــعـــاء وكـــثـــيـــر مــــن مــنــاطــق 
الشمال« و»انتشار عمليات مستقلة من قوات 
ويمدها  ويــمــولــهــا  بــالــوكــالــة  تعمل  عسكرية 
بالساح أعضاء في التحالف«، في إشارة إلى 

اإلمارات.
وعلى الرغم من الواقع الصعب، الذي آل إليه 
ــه كان عنيدًا وال 

ّ
أن وضع الرئيس اليمني، إال 

لـ  وفــق سياسين مقربن منه تحدثوا  يـــزال، 
النفوذ  ملواجهة  سعى  إذ  الــجــديــد«،  »العربي 
ــتـــداًء من  ابـ اإلمــــاراتــــي، بمختلف اإلجـــــــراءات، 
اإلطـــاحـــة بــنــائــبــه الــســابــق ورئــيــس الحكومة 
ســابــقــا، خــالــد بـــحـــاح، خـــال الـــعـــام 2016، أو 
بالقرارات التي أطاحت بمحافظن ومسؤولن 
محسوبن على اإلمارات، في األشهر األخيرة، 
ــذيـــن  ــؤولــــن الـ ــســ ــلــــب املــ ــلـــت تـــقـــريـــبـــا أغــ ــمـ وشـ
انضووا في تشكيلة »املجلس االنتقالي«، بعد 

إعانه في مايو/أيار املاضي.
ــادي انــتــخــب رئــيــســا تــوافــقــيــا في  ــ ــان هـ وكـــ
على  ــنـــاًء  بـ  ،2012 ــام  عــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   21
لدول  التعاون  »مجلس  مبادرة  مقتضيات 
السلطة  النتقال  املقدمة  العربية«،  الخليج 
في اليمن. ووقف في الـ27 من الشهر نفسه، 
الراية من  م 

ّ
في مقر الرئاسة اليمنية، لتسل

سلفه الذي أطاحت به الثورة، علي عبدالله 
بــأنــه سيستمر فــي السلطة  صــالــح، ووعـــد 
 األوضاع 

ّ
لعامن ويسلم الراية لخلفه، إال أن

الــتــي مـــّرت بها الــبــاد، مـــّددت لــهــادي أربــع 
ســنــوات إلــى الــيــوم، بـــدءًا مــن وثيقة مؤتمر 
ــل، الـــتـــي ســمــحــت  ــامـ ــوار الـــوطـــنـــي الـــشـ ــحــ الــ
بتمديد الفترة االنتقالية إلى حن استكمال 
ــراء  ــ ــة الــــازمــــة إلجـ ــوريـ ــتـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــدسـ
انـــتـــخـــابـــات، لــيــأتــي انـــقـــاب الــحــوثــيــن في 
الباد  معه  وتــدخــل   ،2014 سبتمبر/أيلول 
مرحلة مختلفة، اضطر معها هادي، لتقديم 
استقالته في يناير/كانون الثاني 2015. إال 
أنــه ُكتبت له مرحلة جديدة في الحكم، مع 
تمّكنه من كسر اإلقامة الجبرية في صنعاء 
ومغادرتها سرًا إلى عــدن، التي أعلن منها 
ل 

ّ
التراجع عن االستقالة، ووّجه دعوة لتدخ

ل بإعان 
ّ
الشرعية، تكل للدفاع عن  خارجي 

السعودية وحلفائها »عاصفة الحزم«.
وخال السنوات الثاث األخيرة، وقف هادي 
بـــانـــتـــظـــار هـــزيـــمـــة »االنـــــقـــــاب« الـــحـــوثـــي فــي 
الــحــرب طال   

ّ
أن إال  الشرعية،  لــعــودة  صنعاء، 

أمدها أكثر مما كان متوقعا بكثير.

املـــدانـــن«. وأضــــاف أن »تــأخــر إعـــان نتيجة 
يـــدل عــلــى وجـــود ضغوط  التحقيق بــاملــلــف، 
ســيــاســيــة كــبــيــرة مـــن قــبــل أطــــــراف وجــهــات 
تــدافــع عــن بــعــض األســـمـــاء املــهــمــة املــتــورطــة 

بسقوط املدينة«.
وكان النائب العراقي عبد الرحمن اللويزي، 
قــــد كـــشـــف، فــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران املـــاضـــي، 
عــن وجــــود شــخــصــيــات ســيــاســيــة »أكــبــر من 
الــحــادثــة، مشيرًا إلى  الــقــانــون« متورطة فــي 
لــلــمــحــاســبــة،  الــســيــاســيــة  اإلرادة  »غـــيـــاب  أن 

خالها  سعى  والتي  املنصرم،  الثاني  كانون 
االنــفــصــالــيــون، بــدعــم مـــن أبــــو ظــبــي، إلكــمــال 
واقتحموا  املــؤقــتــة،  العاصمة  على  السيطرة 
معسكرات القوات املوالية لهادي، كان انقاب 
عدن قد أوشك على اإلطاحة بآخر ما تبقى من 
وجود للشرعية هناك. ومنذ ذلك الحن، باتت 
الحكومة تؤّكد أنها واجهت انقابا في عدن، 
ســعــى إلســقــاط الــشــرعــيــة، عــلــى غــــرار انــقــاب 

الحوثين بالتحالف مع الرئيس الراحل، 
علي عبد الله صالح في صنعاء قبل أكثر من 

ثاث سنوات.
وبذلك، باتت سلطة هادي أضعف من أي وقت 
ف 

ّ
املكل الــخــبــراء  فــريــق  مــضــى. ووفــقــا لتقرير 

شر الشهر 
ُ
من مجلس األمــن الدولي، والــذي ن

الــجــاري، فقد تآكلت سلطة الشرعية إلــى حّد 
أصــبــح مــشــكــوكــا فـــي مـــا إذا كــــان بــمــقــدورهــا 
فــي يــوم مــا أن تعيد اليمن إلــى سابق عهده. 

حدث في املوصل«. وأكد أن »امللف حاليا بيد 
لكن لجنة متابعة  بــه،  الــقــضــاء، ونــحــن نثق 
تعمل  الــعــراقــي  الــبــرملــان  مــن  املكلفة  القضية 

بانحياز سياسي واضح«.
ــي الــــوقــــت الــــــذي يــعــتــقــد فـــيـــه بــرملــانــيــون  ــ وفـ
وشخصيات سياسية، أن ملف التحقيق بيد 
مجلس القضاء األعلى، وهو السلطة اإلدارية 
العليا املختصة بشؤون القضاء العراقي، أكد 
مصدر قانوني من داخل املجلس أن »امللف، 
الذي سلمته اللجنة املختصة بالتحقيق، هو 
لاطاع فقط، وذلك ألن حادثة احتال داعش 
ملناطق عراقية، تتواجد فيها عناصر أمنية 
بأعداد كبيرة، وانسحاب الجيش من املوصل 
هــي جريمة عــســكــريــة«. وأضـــاف املــصــدر، أن 
»ســـقـــوط املـــوصـــل يــمــثــل جــريــمــة عــســكــريــة، 
أمــام املحاكم  أن تتم  وعملية املحاكمة يجب 
العسكرية العراقية«، مشيرًا إلى أن »القضاء 

العادي ال عاقة له بهذه القضية«.

معركة البصرة
ــذة  ــافــ ــات ســــيــــاســــيــــة نــ ــيــ ــخــــصــ الــــشــــعــــبــــي وشــ
باملدينة مدعومة إيرانيا«. وعلى رأس الحملة 
به  أنيطت  الــذي  العسكري  القائد  العسكرية، 
الجنرال  املاضي،  العام  املوصل  مهمة تحرير 
عبد األمير رشيد يار الله، الذي استقدم لواء 
مــن الــقــوات الــعــراقــيــة الــخــاصــة مــعــه، وفــقــا ملا 
الجديد«.  »الــعــربــي  لـــ مــســؤول عسكري  كشف 
وأضــاف أن »يــار الله ُمنح صاحيات واسعة 
البصرة«،  إلــى  االستقرار  إلعــادة  العملية  في 
مبينا أنه »لم يحدد وقت زمني للحملة لكنها 
ــســتــخــدم مع 

ُ
تــشــمــل مــراحــل عــــدة، والـــقـــوة ســت

تهريب  وعصابات  املنظمة  الجريمة  مافيات 
املـــخـــدرات وســيــتــم إغــــاق املــنــافــذ الــحــدوديــة 
غــيــر الــقــانــونــيــة مـــع إيـــــران، الــتــي يــتــم عبرها 
 
ً
ــال املـــخـــدرات والـــســـاح لــلــبــصــرة، فــضــا ــ إدخـ
العشائر لتسليم ساحها  عن مفاوضات مع 
الثقيل واملــتــوســط. وفـــي حـــال اســتــجــابــوا لن 
يتم اقتحام مناطق نفوذهم وإذا لم يكن هناك 
اقــتــحــام خاصة  عملية  تنفيذ  سيتم  تــجــاوب 
الــســاح  ــواع  أنــ لتلك املــنــاطــق وســحــب جميع 
الــثــقــيــل واملـــتـــوســـط«. ولــفــت املـــســـؤول إلـــى أن 
البصرة  ح بن عشيرتن في 

ّ
نــزاع مسل »آخــر 

استخدمت فيه مدافع هاون عيار 62 ميليمترًا 
وصواريخ آر بي جي 7 وهذا ما يمكن اعتباره 

إرهابا يجب إيقافه«.

هدف العملية
من جانبه، قال عضو مجلس البصرة املحلي 
»العربي  )الحكومة املحلية( أحمد الفتاوي لـ
الـــجـــديـــد« أن »الـــحـــمـــلـــة مــــرّحــــب بـــهـــا لــلــغــايــة 
مــن األهـــالـــي«، مضيفا أن »الــهــدف هــو إنــهــاء 
الــتــســيــب وإعـــــادة الــهــيــبــة لــلــقــانــون والــقــضــاء 
ولــرجــال األمـــن وحــصــر الــســاح بيد الــدولــة«. 
إلــى أن »العملية قــد تستمر ألكــثــر من  ولــفــت 

البصرة ـ محمد علي 
بغداد ـ سالم الجاف

بــعــد أســبــوع مــن مــنــاشــدة مجلس 
ــاء فــي  ــ ــــضـ مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة وأعـ
ــوزراء  الــبــرملــان الــعــراقــي لــرئــيــس الــ
ــال قـــــوات مـــن بــغــداد  ــإرســ حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، بــ
إلـــى الــبــصــرة لضبط األمـــن وإيــقــاف مسلسل 
التدهور األمني فيها، باشرت قوات مشتركة 
من الجيش العراقي وجهاز مكافحة اإلرهاب 
والشرطة االتحادية ووحدات التدخل السريع، 
فـــجـــر أمـــــس األربــــــعــــــاء، حــمــلــة عـــســـكـــريـــة هــي 
األوسع من نوعها منذ عام 2008 في املحافظة 
املطلة على مياه الخليج العربي. وقد ارتفعت 
إلى  املحافظة  فــي  املنظمة  الجريمة  مــعــّدالت 
شهريا  حــادثــا   80 بلغت  قياسية  مــســتــويــات 
بــن خــطــف وســرقــة وســطــو مــســلــح واعـــتـــداء، 
 عــن انــتــشــار شــبــكــات تــهــريــب وتــرويــج 

ً
فــضــا

ــدا عـــن الـــصـــراعـــات بـــن عــشــائــر  املــــخــــدرات، عــ
املاضية  األشهر  أسفرت خــال  التي  البصرة، 
عــن ســقــوط عــشــرات القتلى والــجــرحــى، جــراء 
خـــافـــات عــلــى املـــيـــاه واألراضــــــــي والــتــنــافــس 
على قطاعات تجارية ومشاريع ونفوذ داخل 

موانئ البصرة.

حملة على مراحل
ووفقا ملسؤولن عراقين في البصرة تحدثوا 
»العربي الجديد«، فإن »الحملة انطلقت على  لـ
شــكــل مـــراحـــل عــبــر تــطــويــق مــنــاطــق بعينها 
وإغــــاقــــهــــا وبــــــدء عــمــلــيــات تــفــتــيــش واســـعـــة 
 عن 

ً
ــة، فـــضـــا ــاريـ ــجـ ــتـ لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة والـ

بع أسماء مطلوبن بلغت أكثر من 3 آالف 
ّ
تت

مــطــلــوب قــضــائــيــا ومــتــورطــن بــأعــمــال عنف، 
وقسم كبير منهم مدعوم من فصائل بالحشد 

من  خاطفة  عمليات  تنفيذ  يتم  إذ  أسبوعن 
 
ً
قبل الجيش ووحدات التدخل السريع، فضا
عن إغاق مناطق بعينها والبدء بتفتيشها«. 
أســخــن مناطق  أحــد  القبلة  أن »منطقة  وذكـــر 
استهدفها  التي  املناطق  أولــى  كانت  البصرة 
ــاء، والــحــمــلــة ستحقق  ــ ــعـ ــ الــجــيــش فــجــر األربـ
ــبــــة لــــســــكــــان الـــــبـــــصـــــرة وتـــمـــهـــد  ــيــ نــــتــــائــــج طــ
النــتــخــابــات مــريــحــة بــالــتــأكــيــد«. وخصصت 
أرقــامــا ساخنة وهي  البصرة  قــيــادة عمليات 
مع  لــلــتــواصــل  لــلــمــواطــنــن  و155  و163   400

ــم عــــن أي حــــاالت  ــهـ ــة، وإبـــاغـ ــيـ ــنـ ــوات األمـ ــقــ الــ
مشبوهة وأماكن املطلوبن للقانون، حيث تم 
السكان  طالبت  باملحافظة  منشورات  توزيع 
ــازن الـــســـاح  ــ ــــخـ ــات ومـ ــابـ ــعـــصـ ــن الـ اإلبــــــــاغ عــ

وأوكار بيع املخدرات من دون خوف«.

الحيّز الجغرافي للعملية
ومــــن املـــقـــّرر شــمــول الــعــمــلــيــة جــمــيــع مــنــاطــق 
الـــبـــصـــرة، بــمــا فــيــهــا املــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مع 
الكويت  مع  الحدودية  املناطق  وكذلك  إيـــران، 

واملطلة على مياه الخليج العربي أيضا. ونقل 
راديــــو »املـــربـــد« ومــقــّره الــبــصــرة، تصريحات 
جميل  الــركــن  الفريق  البصرة  عمليات  لقائد 
الشمري، بقوله إن »املرحلة األولى من العملية 
األمنية في محافظة البصرة، انطلقت بتوجيه 
ــبـــادي، وبـــنـــاًء  مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـ
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة ملاحقة 
القانون«. وأضاف  عن  والخارجن  املطلوبن 
أن »العملية انطلقت من منطقة القبلة بمركز 
بالكامل إلجــراء  تطويقها  تــّم  التي  املحافظة، 

عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش والــبــحــث عـــن املــطــلــوبــن، 
لقي القبض على عدد منهم«.

ُ
فيما أ

من جانبه، كشف رئيس لجنة األمن والدفاع، 
»العربي الجديد«، معلومات  حاكم الزاملي لـ
ــــراف  ــــاإلشـ ــــن الـــحـــمـــلـــة خــــــال املــــشــــاركــــة بـ عـ
الفترة  »البصرة خال  أن  إلى  عليها. ولفت 
ـــط جــهــات 

ّ
ــانـــت كـــثـــيـــرًا مــــن تـــســـل املـــاضـــيـــة عـ

ــيـــة ومــلــيــشــيــاويــة عــلــيــهــا  ســيــاســيــة وحـــزبـ
ونــــزاعــــات عــشــائــريــة فــتــكــت بـــهـــا، ورزحــــت 
والسطو  والــســرقــة  الــخــطــف  عمليات  تــحــت 

ــح إلـــى ابــتــزاز شــركــات الــنــفــط العاملة 
ّ
املــســل

فيها، إلى جرائم املخدرات تهريبا وترويجا 
إلـــى حــــاالت الــقــتــل واالغـــتـــيـــال، وصــــواًل إلــى 
بأمن  تخل  عمليات  تمارس  وهمية  مكاتب 
الـــبـــصـــرة«. وأضـــــاف أن »الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
البصرة عاصمة العراق االقتصادية ومنها 
90 في املائة نفط العراق، ومنها االستيراد 
والتصدير والخلل الحاصل فيها سيضرب 
ــل الــــعــــراق بــــا اســـتـــثـــنـــاء لـــــذا كـــانـــت هـــذه  كــ

الحملة«.

حاجات ملّحة
ــه »وجـــدنـــا أن هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــّحــة  ــابـــع أنــ وتـ
 تّم 

ً
لعملية عسكرية كبيرة في البصرة، وفعا

تجميع قطعاتنا املهمة والبارزة والتحرك إلى 
العراقي  بالجيش   9 الــفــرقــة  ومنها  الــبــصــرة، 
وجهاز مكافحة اإلرهــاب واستخبارات وزارة 
الداخلية.  السريع واستخبارات  الدفاع والرد 
وتم تجميعها وهي اآلن تباشر بفرض األمن 
وتفّعل جميع مذكرات االعتقال السابقة التي 
ــا قــضــاء الــبــصــرة ولــــم تــتــمــكــن قـــوات  ــدرهـ أصـ

 عن رصد 
ً
البصرة املحلية من تنفيذها، فضا

الــحــمــلــة«.  أهــــداف كــبــيــرة وكــثــيــرة ستشملها 
ــلـــي أن »الــحــمــلــة ســتــشــمــل أيــضــا  وأكـــــد الـــزامـ
عملية ضبط الــحــدود مــع دول الــجــوار ونــزع 
ســــاح الــعــشــائــر الــتــي حـــاولـــت فــــرض وجـــود 
لها من خال الساح ومنع تسلط املليشيات 
واألحـــــــــزاب، الـــتـــي يــعــتــاش كــثــيــر مــنــهــا على 
إن  بالقول  واملــخــدرات«. وختم  النفط  تهريب 
إلنهائها  لها  زمنيا محددًا  وقــت  ال  »العملية 
حتى تحقيق أهدافها«. من جانبه، قال عضو 
البرملان عن محافظة البصرة، جبار العبادي، 
إن »البصرة تحتاج قوات كبيرة حتى يشعر 
ــي بـــغـــداد  ــة فــ ــ ــــدولـ ــــن بـــأنـــه آمـــــن وأن الـ ــــواطـ املـ
الجديد«،  »العربي  لـ وأضــاف  عليه«.  تحرص 
قـــوات كافية بالبصرة لكن  أنــه »كــانــت هــنــاك 
إلى  تــم سحب معظمها  داعـــش،  اجتياح  بعد 
تــحــريــرهــا. وهو  فــي  للمشاركة  املحتلة  املـــدن 
ــهـــذا الـــشـــكـــل فــي  ــن بـ ــ ــــى تـــــــرّدي األمــ مــــا أدى إلـ
ط مليشيات وجماعات مسلحة 

ّ
البصرة وتسل

ــه »هــنــاك  ــّدد عــلــى أنـ ــ وعــشــائــر وغـــيـــرهـــا«. وشـ
بالبصرة  آمنة  استثمار  بيئة  بخلق  مطالب 
لــذا العملية مهمة مــن كــل الــجــوانــب«. بــدوره، 
اعتبر عضو البرملان عبد السام املالكي، بأن 
»العملية ضرورية وال بد منها«، مضيفا في 
»العربي الجديد«، أن »انتشار الساح  حديٍث لـ
الــضــرب  الـــدولـــة  بشكل مخيف يــتــوجــب عــلــى 
بقوة وفرض هيبتها وبسط القانون وال شيء 
غيره«. وكشف عن »وجود 1400 هدف حيوي 
كي  مخطط اعتقاله أو قتله، بما فيها من ُمحرِّ
الــعــنــف والــجــريــمــة بــاملــحــافــظــة، ومــنــهــا كذلك 
مــافــيــات تــهــريــب الــنــفــط واملـــخـــدرات وشبكات 
ومفتعلو  والقتل  والخطف  والسطو  السرقة 
املــشــاكــل الــعــشــائــريــة ومــكــاتــب وهــمــيــة تــّدعــي 
انتماءها إلى جهات معّينة في دول الجوار«، 
في إشارة إلى إيران. واعتبر أن »الفوضى في 
العراق  البصرة تعني فوضى واضــطــراب كل 
ومـــن هــنــا جــــاءت الــعــمــلــيــة الــتــي يــتــوقــع أنها 

ستنجح بشكل ممتاز«.

دمار هائل في الموصل بعد استعادتها )أحمد الربيعي/فرانس برس(

األوضاع في البالد مّددت لهادي أربع سنوات )أحمد الباشا/فرانس برس(

الخطة سُتستكمل حتى عودة الدولة )حيدر محمد علي/فرانس برس(

وإعادة  والنفط  المخدرات  مافيات  من  تطهيرها  بغية  البصرة،  في  الخاصة  المعركة  بدأت 
بسط سلطة الدولة عليها، وفقًا ألدبيات الحكومة في بغداد. ومن شأن هذه العملية أن 
تاريخها  طيلة  عانت  البصرة  أن  العلم  مع  العامة.  المرافق  على  الدولة  سيطرة  إلى  تؤدي 

من التسيّب والفلتان األمني، الذي جعل يد الدولة أضعف بكثير، ما أدى إلى تفشي الصراعات 
الفتاكة في هذا  العديد من األسلحة  أنه تّم استخدام  العشائرية والمليشياوية فيها، حتى 

السياق. وللبصرة الجنوبية أهمية قصوى عراقيًا، في النفط والتجارة
قضية

حملة بغداد لضرب المافيات 
وسحب سالح العشائر

الهدف هو إنهاء 
التسيب وإعادة الهيبة 

للقانون والقضاء

الحملة انطلقت على 
شكل مراحل عبر تطويق 

مناطق محددة

التحقيق يدين بشكل 
مباشر المالكي ومدير 

مكتبه وشخصيات أخرى

قيود وعوائق ُتوضع 
من قبل التحالف تمنع 

هادي من العودة

يبدو أن السلطات 
العراقية قررت »تجميد« 
ملف التحقيق بسقوط 

الموصل، بسبب 
التوافقات السياسية 
والمصالح الحزبية، 

باإلضافة إلى األسماء التي 
يدينها التحقيق بالقضية

في الذكرى السادسة 
النتخابه رئيسًا لليمن، بات 

عبدربه منصور هادي 
يواجه انقالبين، بدل 

الواحد، وسط تحديات 
جديدة خصوصًا بعدن

في  منطقة  من  أكثر  في  األربعاء،  أمس  العراقية،  القوات  استنفرت 
في  مصدر  وأكــد  لـــ»داعــش«.  مباغتة  هجمات  ألية  تحسبًا  بغداد، 
وزارة الداخلية، أن »القوات األمنية 
مداخل  فــي  تــواجــدهــا  كثفت 
المصدر  ــح  ــ وأوض الــعــاصــمــة«. 
»اإلجــراءات  أن  الجديد«  لـ»العربي 
السيارات  أوراق  تدقيق  شملت 
وهويات األشخاص وتفتيش عدد 
الواقعة  والمناطق  القرى  من 
أن  إلى  مشيرًا  بغداد«،  حــزام  في 
»التشديد األمني شمل محافظات 

أخرى كديالى واألنبار«.

استنفار في العاصمة

رصد خاص
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يتجه قطاع غزة، 
المحاصر منذ 12 

عامًا، إلى كارثة 
تهدد حياة 

مليوني شخص 
يعيشون داخله، 

إذ إن القطاع 
الصحي يقترب 

من حافة االنهيار 
الشامل، خصوصًا 
مع تزايد انقطاع 
الكهرباء، كما أن 

السيولة النقدية 
لدى أهالي غزة 
معدومة، في 

ظل اإلجراءات 
األخيرة للسلطة 

الفلسطينية 
واالنهيار التجاري 

واالقتصادي

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

بنيامني  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  رّد 
نتنياهو، أمــس األربــعــاء، على اإلعـــان عن 
تـــوصـــل املـــديـــر الـــعـــام لـــــــوزارة االتــــصــــاالت، 
في  منه  املقربني  أكــثــر  أحــد  فليبر،  شلومو 
النيابة  اتــفــاق مــع  إلــى  العقدين األخــيــريــن، 
الـــعـــامـــة يــمــنــحــه مــنــصــب »شـــاهـــد مــلــكــي«، 
ــن الــعــهــد  ــــروج مــ ــــخـ ــن ســـفـــر الـ بـــاقـــتـــبـــاس مــ
اته بأنه »مطارد من قبل  ز إدعاء

ّ
القديم، عز

اإلعــــام والــيــســار، وأن الــغــلــبــة ســتــكــون في 
نــهــايــة املــطــاف لــــه«. وقـــد يــمــثــل قــــرار فليبر 
أصــعــب مــوقــف يـــواجـــه نــتــنــيــاهــو املــعــروف 
ــادة والـــــذي وصــفــه أحــد  بــتــصــريــحــاتــه الـــحـ
منتقديه بأنه »جثة سياسية«. كما أزكى هذا 
التطور التكهنات حول ما إذا كان نتنياهو 
)68 عامًا( سيدعو إلى انتخابات مبكرة في 
محاولة لتعطيل اإلجراءات القانونية خال 
الجناح  تأييد  وحــشــد  االنتخابية  الحملة 
الــيــمــيــنــي خــلــفــه. واخــــتــــار نــتــنــيــاهــو، نشر 
عبارة على موقع »إنستغرام«، مقتبسة من 
)الــتــوراة(،  القديم  العهد  فــي  الــخــروج  سفر 
جــــاء فــيــهــا: »لــكــن بــحــســبــمــا أذلـــوهـــم هــكــذا 

نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل«. 
وهدف نتنياهو من وراء هذا االقتباس إلى 
الحزبية  الحلبة  في  للتساؤالت  وضــع حد 
اإلسرائيلية بشأن قراراته املقبلة مع اإلعان 
عـــن اتــفــاقــيــة »الــشــاهــد املــلــكــي« مـــع فليبر، 
التي تهدد بالتأسيس ألدلــة جنائية ضده 
بشبهات منح رشــاوى ملدير شركة »بيزك« 
منح  عبر  ألونيفيتش،  شــاؤل  اإلسرائيلية، 
موقع  قيام  مقابل  مالية  امــتــيــازات  الشركة 
تقارير  بنشر  أللونيفيتش  التابع  »وااله« 
وأخـــبـــار إيــجــابــيــة عـــن نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه، 
ســــــارة. ولــــم يــكــتــف نــتــنــيــاهــو بــاالقــتــبــاس 
املذكور، بل زاد بأن أعاد نشر صورة لنتائج 
أن »الليكود  أخــيــرًا، وبــنّي  جـــري 

ُ
أ استطاع 

ــادة نــتــنــيــاهــو عـــلـــى 34  ــيــ يــحــصــل تـــحـــت قــ
مقعدًا متفوقًا بـ14 مقعدًا على حزب )ييش 
على  مقعدًا  و23  لبيد،  يئير  بقيادة  عتيد( 
)املعسكر الصهيوني(«. وجاء هذا الرد بعد 
اإلعان عن »الشاهد امللكي«، وبعد الكشف 
بعرضه  فــيــهــا  يشتبه  أخــــرى  فضيحة  عــن 
منصب املستشار القضائي للحكومة على 
القاضية هيا غريستل، مقابل إغاق ملف 

جنائي ضد زوجته.
الصمت،  »الليكود«  وزراء  يلتزم  ذلــك،  إلــى 
ــهــــودي«،  ــيــ ــيــــس »الــــبــــيــــت الــ ــلــــن رئــ فـــيـــمـــا أعــ
لن يتعاون  أن حزبه  االئتاف،  املشارك في 
الحكومة  لتغيير  أو مبادرة  أي مسعى  مع 
قبل  لنتنياهو  خليفة  انتخاب  أو  الحالية، 
للحكومة  القضائي  املستشار  قــرار  صــدور 
ــة.  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــة اإلســ ــــرطـ ــــشـ ــــات الـ ــيـ ــ ــي تـــــوصـ ــ فــ
وفــيــمــا نقلت وســائــل اإلعــــام اإلســرائــيــلــيــة 
ــام فــــي إســـرائـــيـــل  ــعــ ــن الـــجـــو الــ تــــقــــديــــرات عــ
التحقيقات  كــم  وعــن  الشعبية،  والــضــغــوط 
سيجعل  مــا  نتنياهو،  لها  سيخضع  التي 

الــدولــة، يبدي  دفــة  إدارة  الصعب عليه  مــن 
الشعبي  التأييد  على  كبيرًا  رهــانــًا  األخــيــر 
الجارف له في أوساط املجتمع اإلسرائيلي، 
خــصــوصــًا أن االســتــطــاعــات الــثــاثــة التي 
صدرت األسبوع املاضي، بينت أن نتنياهو 
ــزال يــتــمــتــع بــتــأيــيــد كــبــيــر فـــي الـــشـــارع  ــ ال يـ
الفساد  قضايا  من  الرغم  على  اإلسرائيلي 

التي يبدو أنه تورط فيها.
ومـــع أن الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة أشــــارت، إلــى 
أن تـــحـــول فــلــيــبــر إلــــى »شـــاهـــد مــلــكــي« ضد 
نتنياهو، أسوة بمدير ديوانه األسبق، أريك 
املتعلقة   )2000( الــفــســاد  قــضــيــة  فـــي  ــارو،  ــ هـ
باالتصاالت مع ناشر »يديعوت أحرونوت«، 
مهما  نتنياهو  لنهاية  أكــيــدة  بــدايــة  يشكل 
 ،

ً
طالت هذه النهاية أو استغرقت عامًا كاما

إال أنــهــا لــم تسقط مــن الــحــســبــان احــتــمــاالت 
اتجاهه نحو إجراء انتخابات مبكرة، ليجدد 

التأييد الشعبي له.
بإقناع  اآلن  لغاية  نجح  نتنياهو  أن  ويبدو 
47 باملائة من الجمهور اإلسرائيلي، بحسب 
استطاعات األسبوع املاضي، بأن ما يجري 
هو مطاردة له منذ اليوم األول لوصوله إلى 
الحكم، وأن الهدف هو إسقاط حكومة اليمني 
كــكــل ولـــيـــس مـــجـــرد اإلطــــاحــــة بـــه شــخــصــيــًا. 
فــي املــقــابــل، أكـــد الــبــروفــيــســور فــي الــقــانــون، 
نتنياهو  ــاءات  ادعــ أن  كريمنتسر،  مــردخــاي 
بــمــقــدوره التنحي  الــصــحــة، وأن  عـــاريـــة مـــن 
خليفة  »الليكود«  يختار  فيما  منصبه،  عــن 
ــكـــومـــة جــــديــــدة دون خـــوض  ــكـــل حـ لــــه ويـــشـ

انتخابات جديدة.

القاهرة ــ العربي الجديد

ملاحقة  كبيرة  حملة  املــصــري  النظام  باشر 
السياسية  الــتــيــارات  مختلف  مــن  معارضيه 
والــــفــــكــــريــــة خـــــــال الــــفــــتــــرة الــــحــــالــــيــــة، قــبــل 
انــتــخــابــات الــرئــاســة املــقــررة بــني 26 مــارس/ 
بـــدأت  الـــتـــي  الــحــمــلــة  مـــنـــه.  املــقــبــل و28  آذار 
بماحقة وسجن والتضييق على املرشحني 
كل  إفــشــال  بعد  انتقلت  للرئاسة،  املحتملني 
محاوالت عدد من الشخصيات للترشح أمام 
الــفــتــاح السيسي، إلــى مــواجــهــة دعــوات  عبد 
ــة. وأعـــطـــى  ــيـ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ مــقــاطــعــة االنـ
ــر لـــهـــذه الــحــمــلــة  الــســيــســي الــــضــــوء األخــــضــ

الــتــي ُيــتــوقــع اســتــمــرارهــا حــتــى االنــتــخــابــات 
ــه  ــ ــا، بـــعـــدمـــا وّجـ ــعــــدهــ ــا بــ ــ ــمـ ــ ــيــــة وربـ الــــرئــــاســ
السياسية  للقوى  ومباشرًا  صريحًا  تهديدًا 
ــقـــل »ظـــهـــر«  ــتـــاحـــه حـ ــتـ ــــال افـ املــــعــــارضــــة، خــ
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. وقــــال الــســيــســي: »أنــــا مش 
ســيــاســي بــتــاع كـــام، واضـــح إن الــنــاس مش 
واخدة بالها، البلد علشان ترجع تاني ربنا 
وحــده اللي يعلم، وأي حد يفكر يقرب منها 
ــزلـــوا تــانــي إدونــــي  أل.. هــقــول لــلــمــصــريــني انـ
تفويض قدام األشــرار.. أي أشــرار«. وأضاف: 
ــده، وحـــد فــكــر يلعب في  ــر اســتــمــر كـ »لـــو األمـ
مــصــر وأمــنــهــا هطلب منكم تــفــويــض تــانــي، 
وستكون هناك إجـــراءات أخــرى ضد أي حد 

يعتقد أنه يعبث بأمن مصر«.
هذه التصريحات جاءت عقب إعان الجبهة 
املــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــتــكــون مــن عــدة 
ــة، مــقــاطــعــتــهــا  ــ ــامـ ــ أحـــــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات عـ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، ودعــــــــوة الــشــعــب 
بماحقة  بـــدأت  الحملة  للمقاطعة.  املــصــري 
ــال حـــســـن الــبــنــا  ــثــ ــيـــني، أمــ ــافـ نـــشـــطـــاء وصـــحـ
املحاِور  ودنــان،  ومعتز  األعصر،  ومصطفى 
ــزي  ــركــ ــاز املــ ــهــ ــيــــس الــــجــ لـــهـــشـــام جـــنـــيـــنـــة رئــ
الــذي تسبب في  الــحــوار  للمحاسبات، وهــو 
الفتوح   أبو  املنعم  القبض عليه. وكــان لعبد 
عليه  بالقبض  األمــنــيــة،  الحملة  مــن  نصيب 
»قيادة جماعة  وتوجيه اتهامات له متعلقة بـ
ــبــــار كــــاذبــــة، والــتــحــفــظ  ــر أخــ إرهـــابـــيـــة ونـــشـ
األمــنــي على مقر الــحــزب الــرئــيــســي«. ووّجــه 
أبــو الــفــتــوح انــتــقــادات حـــاّدة للسيسي على 

خلفية إدارة الدولة اقتصاديًا وسياسيًا.
وذكـــــــرت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن دوائـــــــر اتـــخـــاذ 
إدارة  فــــي  األســــاســــي  »املـــتـــحـــكـــم  أن  ــرار،  ــ ــقـ ــ الـ
املشهد السياسي حاليًا هي األجهزة األمنية، 
بتوجيهات من مدير مكتب السيسي، رئيس 

جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة عــبــاس كــامــل«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــادر لــــ ــ ــــصـ ــــت املـ ــافـ ــ وأضـ
أن »بـــعـــض املـــقـــّربـــني مـــن مــؤســســة الــرئــاســة 
دفعوا باتجاه ضرورة احتواء املوقف وعدم 
زيــادة  املــعــارضــة، لعدم  فــي ماحقة  التوّسع 
االضــطــرابــات الــداخــلــيــة، وحــرصــًا عــلــى عــدم 

إثارة املجتمع الدولي ضد السيسي«.
»إطاق يد األجهزة األمنية  وأبدت رفضها لـ
ملا  الداخلي،  السياسي  بامللف  التصرف  في 
لــهــذه الــخــطــوة مـــن خـــطـــورة عــلــى الــتــمــاســك 
الداخلي، وزيادة الغضب الشعبي«. وتابعت 
أن »السيسي حينما قال )أنا مش سياسي( 
ــداعـــني ملــقــاطــعــة  ــلـ ــن تـــهـــديـــد لـ ــارة عــ ــبــ كـــــان عــ
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وكـــــان يــقــصــد هــذا 
املعنى بإمكانية استهداف املعارضة في أي 
وقــت، وهي كانت رسالة بما يمكن أن تكون 
عــلــيــه األوضــــــاع قــبــل انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة«. 
ولفتت إلى أن »كل ما يهم السيسي حاليًا هو 
مواجهة أي دعوات ملقاطعة االنتخابات بقوة 
شديدة ومفرطة، ولكن بغطاء قانوني، نظرًا 
ألنها تؤثر على محاوالت الحشد التي تقوم 
الحالي«.  للنظام  موالية  إعـــام  وســائــل  بها 
ــود مـــعـــلـــومـــات عــــن اســـتـــهـــداف  ــ ــ ــــدت »وجـ ــ وأكـ
املقبلني،  األسبوعني  خال  النشطاء  عشرات 
مــن بــاب أن تْركهم سيتسبب فــي حــرج بالغ 
وقد يؤثر على آليات الحشد لصالح السيسي 

في االنتخابات«. وشددت على أن »السيسي 
أغلق الباب أمام أي محاوالت الحتواء املوقف 
وفــتــح حــــوار مـــع املـــعـــارضـــة قــبــل انــتــخــابــات 
الرئاسة، ولكن األمر قد يكون مطروحًا بعد 
االنـــتـــخـــابـــات. وهــــذه رؤيــــة قـــاصـــرة ســيــكــون 
العداء بني  الوضع حينها وصل لذروته من 
اختافها«.  على  واملعارضة  الحالي  النظام 
أنــور  »مــبــادرة محمد  إن  قائلة  واســتــطــردت 
السادات بعقد لقاء بني األحــزاب والسيسي، 
كانت فرصة جيدة، ولكنها كانت مثار رفض 

من أجهزة الدولة األمنية«.
مـــن جــانــبــهــا، كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة عـــن أن 
سيتم  والفاعلني  النشطاء  من  قائمة  »هناك 
ــتـــرة املـــقـــبـــلـــة، إذا  ــفـ ــــال الـ الـــقـــبـــض عــلــيــهــم خـ
حــــدث جـــديـــد وتـــصـــاعـــدت دعــــــوات مــقــاطــعــة 
االنتخابات الرئاسية«. وأضافت أن »القائمة 
تــشــمــل نــشــطــاء فــاعــلــني، ويــمــكــن أن يــكــونــوا 
مـــؤثـــريـــن فـــي الــحــشــد لــلــمــقــاطــعــة مـــن خــال 
التواصل  أو عبر مواقع  الــشــارع  حمات في 
عدت 

ُ
االجتماعي«. وتابعت أن »هذه القائمة أ

خــــال األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، مـــن خــال 
والشبابية«،  الحزبية  الفعاليات  كل  متابعة 
مشيرة إلــى أن »حــمــات االعــتــقــاالت لشباب 

اإلخوان في املحافظات ال تزال مستمرة«.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، بــــدأ الـــنـــظـــام اســتــغــال 
ــي مـــاحـــقـــة  ــ ــــني فــ ــامـ ــ ــــحـ ــعــــض املـ ــــات بــ ــركـ ــ ــــحـ تـ
القبض عليهم  أن »عملية  املعارضة بدعوى 
تتم بناء على قــرار من النيابة للتحقيق في 
باغات قدمها محامون للنائب العام«. وهذه 
الــتــحــركــات بــقــيــادة بــعــض املــحــامــني ليست 
جديدة على الحالة املصرية، وبدأت منذ عهد 
الرئيس املخلوع حسني مبارك، وزادت خال 
األشهر القليلة املاضية، بسيل من الباغات 

ضد املعارضني للسيسي. 
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نتنياهو يتسلّح بالتوراة واالنتخابات المبكرة ضد »شاهد ملكي«السيسي يطلق العنان لألمن لمالحقة المعارضة

 تستفيد منها في تطوير 
ّ
لفصائل املقاومة أن

قدراتها، ما أدى لتوقف كثير من املصانع عن 
العمل وتسريح العمال. 

رغم  الفلسطينية،  املصالحة  تعثر  ويستمر 
وجـــــود وفــــد رفـــيـــع املـــســـتـــوى مـــن »حـــمـــاس« 
 
ّ
 املـــؤشـــرات تــدلــل عــلــى أن

ّ
فــي الــقــاهــرة، إال أن

ــنــتــج شــيــئــًا عــلــى أرض الــواقــع 
ُ
الــــزيــــارة لـــم ت

وبــكــثــرة، لــكــن الــســيــولــة الــنــقــديــة لـــدى أهــالــي 
غـــزة مــعــدومــة، فـــي ظـــل اإلجـــــــراءات األخــيــرة 
الــتــجــاري  واالنــهــيــار  الفلسطينية  للسلطة 

واالقتصادي غير املسبوق.
ورغـــم ذلــك تستمر إســرائــيــل فــي منع معظم 
املواد الخام من الدخول إلى القطاع املحاصر، 
ويمكن  مــزدوجــة،  استخدامات  لها  أن  بزعم 

 وفـــــدًا رفــيــعــًا مـــن حــركــة 
ّ
حــتــى اآلن. كــمــا أن

»فــتــح« كــان متواجدًا فــي الــقــاهــرة، بالتزامن 
مع وجود وفد »حماس«، لكنهما لم يلتقيا. 
وتلوح »حماس« بعصا التعامل مع القيادي 
املفصول من حركة »فتح«، محمد دحان، في 
لكنها داخليًا  الرئيس محمود عباس،  وجه 
ال تريد هذا الخيار، وإن تفاهمت مع دحان 

على بعض النقاط التي جرى تجميدها عقب 
بـــدء تــطــبــيــق تــفــاهــمــات املــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
أكبر  الــتــي تعاني تعثرًا واضــحــًا وأزمـــة ثقة 

من ذي قبل.
وقــبــل أيــــام، أعــلــن رئــيــس حــكــومــة »الـــوفـــاق« 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــلـــه، أن ــــي الــحــمــد الـ الــوطــنــيــة، رامـ

ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من الذين 

األمر  لكن  االنقسام،  عينتهم »حماس« عقب 
متعددة  الــتــزامــات  الــحــركــة  بتطبيق  مرتبط 
الــقــطــاع، وهـــو مــا ال تستطيع فعله قبل  فــي 
ــقـــوق مــوظــفــيــهــا الــخــمــســني ألـــفـــًا.  ــان حـ ــمـ ضـ
إيجابية  فعل  ردود  أي  التصريح  يعط  ولــم 
مــن قــبــل املــوظــفــني فــي غــــزة، الــذيــن يــهــددون 
العمل  امليداني وإيقاف  التصعيد  باستمرار 
الحكومي لساعات في بعض األيام، والقيام 
باعتصامات واحتجاجات على ما يسمونه 
»تــجــاهــل الــحــكــومــة أوضـــاعـــهـــم«. ولـــم تــتــرك 
األزمــات أي جانب في غزة من دون الوصول 
ــيـــه. وبــــاتــــت ســــاعــــات قــطــع  ــيـــه والـــتـــأثـــيـــر فـ إلـ
الــكــهــربــاء تــصــل فــي بــعــض األوقـــــات إلـــى 20 
ســاعــة يــومــيــًا، ومــعــهــا أيــضــًا املــيــاه، املرتبط 
وصــول  بساعات  املواطنني  ملــنــازل  وصولها 

الكهرباء املتناقصة.
ولـــعـــل الـــتـــأثـــيـــر األخــــطــــر، فــــي أزمـــــــات كــلــهــا 
خطيرة، يتعلق بالقطاع الصحي الذي يبدو 
وكـــأنـــه يــنــهــار شــيــئــًا فــشــيــئــًا فـــي ظـــل صمت 
»مــريــب« مــن كــل األطــــراف املحلية والــدولــيــة 
على األزمــة التي تطاول املرضى وتؤثر في 
ــدد الــعــمــلــيــات  حــيــاتــهــم. وجـــــرى تــقــلــيــص عــ
املـــجـــدولـــة فـــي املــســتــشــفــيــات الــرئــيــســيــة في 
الخاصة  املستلزمات  نقص  نتيجة  القطاع، 
 عــمــال الــنــظــافــة، فـــي الــشــركــات 

ّ
بــهــا. كــمــا أن

ــفـــوا عــن  املـــتـــعـــاقـــدة مــــع املــســتــشــفــيــات، تـــوقـ
 تـــعـــذر عــلــى الـــشـــركـــات دفــع 

ّ
الــعــمــل، بــعــد أن

ــا عــلــى  ــهـ ــولـ ــدم حـــصـ ــ ــ رواتـــــبـــــهـــــم، نـــتـــيـــجـــة عـ
ما  الــحــكــومــة،  عــلــى  املــتــراكــمــة  مستحقاتها 
أحدث فوضى غير مسبوقة. ويشير املتحدث 
باسم وزارة الصحة في غزة، الطبيب أشرف 
الوضع   

ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ الــقــدرة، 

مرحلة  دخــل  املحاصر  القطاع  فــي  الصحي 
صعبة وقاسية، بعد وفــاة عــدد من األطفال 
املــرضــى فــي الــحــضــانــات نتيجة عـــدم توفر 
على  الــخــدج  يساعد  الـــذي  »السيرفاكتنت« 
الــتــنــفــس، نــظــرًا لــعــدم اكــتــمــال نــمــو الــجــهــاز 
 الواقع 

ّ
التنفسي لديهم. ويلفت القدرة إلى أن

أزمــة  اشــتــداد  بسبب  كثيرًا  يعاني  الصحي 
الوقود وشح الكميات املتوفرة التي ال تكفي، 
وفقًا لتقديرات املؤسسات الدولية، إال أليام 
معدودة، في الوقت الذي توقفت فيه محطة 
بشكل  العمل  عــن  الــوحــيــدة  الكهرباء  توليد 
كلي ليلة األربعاء املاضية، ما أدى إلى زيادة 

ساعات قطع الكهرباء.
وتـــعـــمـــل غـــالـــبـــيـــة مــســتــشــفــيــات قــــطــــاع غـــزة 
واألهلية  الحكومية  الطبية  واملستوصفات 
عــلــى مـــولـــدات كــهــربــائــيــة تــســتــهــلــك عــشــرات 
الليترات من الوقود في الساعة الواحدة، وهي 
تستطيع  ال  كبيرة  مالية  تكلفة  إلــى  تحتاج 
معها أي جهة أهلية توفيرها. ويقول القدرة 
القائمني على  لــدى   هناك خشية حقيقية 

ّ
إن

القطاع الصحي بغزة من التحول إلى الخطة 
»ســــــي«، الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى تــشــغــيــل األقـــســـام 
الرئيسية،  املستشفيات  فــي  فقط  الحساسة 
من دون إيصال الكهرباء إلى باقي األقسام. 
ويــحــذر مــن أن الــقــطــاع الصحي بــغــزة، الــذي 
يعاني من الحصار اإلسرائيلي املشدد للعام 
الــتــوالــي، يقترب مــن حالة  الثاني عشر على 
ــام، فـــي ظـــل عــــدم وجــــود تــحــرك  ــتـ االنـــهـــيـــار الـ
فــوري وعاجل إلنهاء األزمــات املتعددة التي 
يمس  الـــذي  الحساس  القطاع  بــهــذا  تعصف 
وباتت  فلسطيني.  مليوني  مــن  أكثر  بحياة 
لــهــا  الـــتـــابـــعـــة  واملـــخـــتـــبـــرات  الـــصـــحـــة  وزارة 
املتبرعني حاليًا،  مــن  الـــدم  عــاجــزة عــن تلقي 
بــســبــب عـــدم تــوفــر املــــواد املــخــبــريــة الــتــي من 
شــأنــهــا فــصــل مــركــبــات الــــدم ومــشــتــقــاتــه عن 
في  العجز  نسبة  إذ وصلت  بعضها بعضًا، 
املواد املخبرية إلى أكثر من 58 في املائة، وفق 
الــقــدرة. وبينما تضرب األزمـــات واحـــدة تلو 
األخرى مفاصل الحياة الرئيسية في القطاع، 
»صفقة القرن«  يتهدد خطر ما بات ُيعرف بـ

القضية الفلسطينية كلها.

متابعةتقرير

يوجد نشطاء وفاعلون 
يرجح القبض عليهم خالل 

الفترة المقبلة

غزة... ال حياة وال موت 

أمس  غــزة،  قطاع  مع  البري  رفح  معبر  المصرية  السلطات  فتحت 
العالقين  عودة  أمام  أيام  أربعة  لمدة  االتجاهين،  كال  في  األربعاء، 
اإلقامات  وحملة  والطلبة  المرضى  من  اإلنسانية  الحاالت  ومغادرة 
لمدة  المعبر  فتحت  المصرية  السلطات  وكانت  األجنبية.  والجوازات 
يوم واحد، أمام عودة عشرات المسافرين العالقين في مطار القاهرة 
إحدى  داخل  موجودين  كانوا  والذين  الماضي،  االثنين  يوم  الدولي، 

صاالت المطار في أوضاع إنسانية صعبة.

فتح معبر رفح ألربعة أيام

تحقيق

غزة ــ ضياء خليل

يــجــلــس أبـــــو مــحــمــد حــبــيــب )54 
الصغير  متجره  بــاب  على  ســنــة( 
ــارات واألعـــــشـــــاب فــي  ــهــ ــبــ لــبــيــع الــ
سوق الزاوية وسط مدينة غزة، بانتظار أول 
»زبون«. عند الساعة الحادية عشرة صباحًا 
كان أبو محمد يضرب كفًا بكف، إذ لم يطرق 
بــاب محله أي زبــون، في ظل حركة »سيئة« 
لسوق الزاوية، واألسواق عمومًا، في القطاع 
الــســاحــلــي املــحــاصــر. وبــــات الـــحـــال فـــي غــزة 
صعبًا وقــاســيــًا. ولــم يعد أحــد مــن املليوني 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــــن يـــعـــيـــشـــون فـ ــــذيـ فــلــســطــيــنــي الـ
املـــحـــاصـــر بــعــيــد عـــن األزمـــــــات االقــتــصــاديــة 
التي أضحت تضرب  واملعيشية واإلنسانية 
عــصــب الـــحـــيـــاة، ومــعــهــا تـــتـــزايـــد مــتــطــلــبــات 
الحياة، التي بات كثير من األسر الغزية غير 

قادر على توفيرها.
»منذ  الجديد«،  »العربي  لـ محمد،  أبــو  يقول 
بدء الحصار على غــزة، قبل 12 سنة، ونحن 
نـــعـــانـــي، بــــني مــــد وجـــــــزر، أحـــيـــانـــًا تــنــخــفــض 
اليوم نحن  املعاناة وأحيانا تصل لذروتها. 
في قمة الذروة والحصار واملعاناة، ولم يعد 
من املمكن أن تستمر الحياة بهذه الطريقة«. 
ويشير بيديه إلى السوق الذي بدا فارغًا من 
املشترين، إال من قلة يعبرونه للوصول إلى 
 الحياة في غزة 

ّ
طرفه اآلخر. ويؤكد الرجل أن

الــحــيــاة  بــاتــت ال تــحــتــمــل، وبــاتــت متطلبات 
بمقدورها  يعد  لم  األســر  صعبة، وكثير من 
تدبر أمورها. وعندما بدأت إسرائيل حصار 
غزة، عقب فوز حركة »حماس« باالنتخابات 
ــة، ســـربـــت الــصــحــافــة  ــكـــومـ وتــشــكــيــلــهــا الـــحـ
كر 

ُ
اإلسرائيلية مامح التعامل مع القطاع، وذ

اإلسرائيلي يستخدم  االحتال  أن  في حينه 
»الــقــطــارة« فــي تعامله مــع احــتــيــاجــات غــزة. 
ــول بــضــائــع  ــ ــارة مــصــطــلــح يــعــنــي دخـ ــقـــطـ والـ
في  معدومة  ليست  لكنها  الحاجة،  تكفي  ال 
ــواق. ويمكن الــقــول إنــهــا كــانــت سياسة  األســ
»ال حياة وال موت«. لكن اليوم يحصل عكس 
ذلك تمامًا، إذ تدخل مختلف أنواع البضائع 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــقــــاومــــة  ــة املــ ــ ــــركـ ــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي حـ ــشـ كـ
اإلســامــيــة »حــمــاس« أســبــاب انــضــمــام 3 
مـــن قـــيـــادات املــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، 
أخيرًا لوفد الحركة املتواجد في القاهرة 
الحالي.  فبراير/شباط  مــن  التاسع  منذ 
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن انــضــمــام رئيس 
لــجــنــة الــعــاقــات الــخــارجــيــة مــوســى أبــو 
مرزوق، ومحمد نصر وعزت الرشق، جاء 
بــعــد رفــــض مــســؤولــي جــهــاز املــخــابــرات 
ــري، قــــيــــام وفـــــد حــــمــــاس، بــالــســفــر  ــ ــــصـ املـ
إلجــراء  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  إلــى 
قــيــادات املكتب السياسي  مــشــاورات مــع 
ــنــــاك، عـــارضـــني  ــن هــ ــديـ ــتـــواجـ لــلــحــركــة املـ
ــادات املـــكـــتـــب املـــتـــواجـــديـــن  ــيـ ــقـ الـــســـمـــاح لـ
فــي قــطــر بــاالنــضــمــام لــلــوفــد فــي الــقــاهــرة 

وإجراء االجتماعات الازمة.
األساسي  السبب  أن  املصادر  وأوضحت 
ــــض الــجــانــب املـــصـــري لــطــلــب وفــد 

ْ
فـــي رف

ــات  ــلـــخـــافـ ــر، يـــــرجـــــع لـ ــفــ ــســ ــالــ حـــــمـــــاس بــ
والرباعي  ناحية  مــن  قطر  بــني  املشتعلة 
البحريني،  اإلماراتي  السعودي  املصري 
قائلة إن »القاهرة ربما ترغب في تحجيم 
الفلسطينية،  القضية  في  القطري  الــدور 
املصادر  غـــزة«. وشـــددت  لقطاع  ودعمها 
ــثـــر مــــن مـــرة  ــــدت أكـ عـــلـــى أن »الـــحـــركـــة أكــ
الجميع، ومــع كل من  أنها منفتحة على 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــني وتــقــديــم  يـــرغـــب فـــي دعــ
الـــعـــون لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ســـــواء كـــانـــت الــســعــوديــة 
أو اإلمــــارات أو قــطــر، وهــو نفس املوقف 
ــران«. ولفتت إلــى أن »حــمــاس غير  مــع إيــ
قائمة  وتحركاتها  طــرف  على  محسوبة 

على مصالح الشعب الفلسطيني«.
وكــشــفــت املــــصــــادر أن الـــجـــانـــب املــصــري 
السماح بدخول شحنات من  وافــق على 
األغذية والوقود واألدوية خال األسبوع 
الحالي عبر شاحنات تمر من معبر رفح، 
ــة اإلمـــــــارات هـــي الــتــي  ــ ــى أن دولـ الفـــتـــة إلــ

تتكفل بدفع تكاليف تلك الشحنات، عبر 
حركة  من  املفصول  القيادي  من  وساطة 

فتح محمد دحان.
وردًا عــلــى تـــواصـــل »حــــمــــاس« مـــع تــيــار 
دحــان فــي الــقــاهــرة خــال تــواجــد الوفد، 
اعتبرت املصادر أنه »إذا كانت حركة فتح 
تحركا  فيه  تــرى  الفلسطينية  والسلطة 
يغضبها أو يستفزها، أو أنها محاوالت 
فــلــمــاذا ال  نــفــســه ألداء دور،  مـــن دحـــــان 
ــلـــى دحــــان  تـــقـــطـــع الـــســـلـــطـــة الــــطــــريــــق عـ
ــتـــام  ــّرع خــــطــــوات املـــصـــالـــحـــة واسـ ــ ــــسـ ـ

ُ
وت

الحكومة للوزارات وتشغيلها«.
مع العلم أن قياديًا في املكتب السياسي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« قبل  لــلــحــركــة نــفــى لـــ
أيام أن يكون اللقاء الذي عقده الوفد مع 
تــيــار دحـــان قــد تــطــّرق إلــى مسألة إدارة 

مشتركة لقطاع غزة. 
الجانب املصري  أن  املــصــادر  كما كشفت 
الحركة خــال جولة مناقشات  أبلغ وفــد 
بحضور رئيس جهاز املخابرات املصري 
الجديد عباس كامل، بعدم ممانعته في 
بدء تبادل تجاري مع قطاع غزة، يستفيد 
منه الطرفان، في إشارة للمنطقة الحرة، 
ــو املـــقـــتـــرح املــــقــــدم مــــن حــــمــــاس، مــنــذ  ــ وهـ
عــام 2014، لتوجيه األمـــوال لـــوازم املــواد 
ــوقـــود ملصر  ــــواد الــبــنــاء والـ الــغــذائــيــة ومـ
ــــن حــــصــــول الــــقــــطــــاع عـــلـــيـــهـــا مــن  بـــــــداًل مـ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، وكــذلــك لتحقيق 

استفادة ملصر.
العام  القائد  ونفت املصادر وجود نائب 
لكتائب القسام مــروان عيسى، أو أي من 
الوفد  بالحركة ضمن  العسكريني  القادة 

املتواجد بالقاهرة.
ــد وصـــــل إلـــى  ــة قــ ــركـ ــن الـــحـ وكــــــان وفـــــد مــ
القاهرة برئاسة رئيس املكتب السياسي 
للحركة إسماعيل هنية وعضوية كل من 
الــحــيــة وروحــــي مشتهى وفتحي  خــلــيــل 
حــمــاد لــلــقــاء املــســؤولــني املــصــريــني، قبل 
ــيـــة مــن  ــــاث قــــيــــادات آتـ أن تــنــضــم لـــهـــم ثـ

العاصمة القطرية الدوحة.

أسباب استدعاء 3 من قيادات 
»حماس« إلى القاهرة

قطع الكهرباء 
يصل في بعض األوقات 

إلى 20 ساعة يوميًا

جرى تقليص عدد 
العمليات المجدولة في 

المستشفيات الرئيسية 

بات رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تحت 

الضغط الجّدي، مع إعالن 
أحد معاونيه نيتّه اإلدالء 

بالشهادة ضده، مع سعي 
نتنياهو للبقاء صامدًا

أطلق النظام المصري 
عمليًا العنان لألجهزة 

األمنية لمالحقة 
المعارضة وضربها، قبل 

موعد االنتخابات الرئاسية، 
المقررة أواخر الشهر 

المقبل

خاص كارثة تهدد حياة مليوني شخص نتيجة تفاقم األزمات 
االقتصادية والمعيشية واإلنسانية
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  شرق
      غرب

االتحاد األفريقي يحذر 
من تقويض استقرار 

إثيوبيا
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس مـــفـــوضـــيـــة االتـ ــيـ ــ دعـــــــا رئـ
األفــريــقــي، مــوســى فكي )الــصــورة(، 
املصلحة  بيان، جميع أصحاب  في 
املسؤولية،  تحمل  إلــى  أثيوبيا  فــي 
واالمــــتــــنــــاع عــــن أي أعــــمــــال عــنــف، 
الــــســــام  تـــــقـــــوض  أن  مــــــن شــــأنــــهــــا 
واالستقرار. وتشهد أقاليم إثيوبية 
ــتـــجـــاجـــات واعـــتـــصـــامـــات تــتــهــم  احـ
الــحــكــومــة بــتــهــمــيــشــهــا وإقــصــائــهــا 
ســيــاســيــًا، وتــطــالــب بــتــوفــيــر أجـــواء 
ــة لــــلــــحــــريــــات واملـــعـــيـــشـــة  ــبــ ــاســ ــنــ مــ

والتنمية.
)األناضول(

البحرين: محكمة 
عسكرية  تؤيد إعدام 

4 مدنيين
ــت مـــــحـــــكـــــمـــــة االســــــتــــــئــــــنــــــاف  ــ ــ ــــضـ ــ قـ
ــريــــن، أمـــس  ــبــــحــ ــي الــ ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــابـــق  ــم سـ ــكــ األربــــــــعــــــــاء، بـــتـــأيـــيـــد حــ
بــإعــدام 4 مدنيني ديــنــوا فــي قضية 
تــشــكــيــل خــلــيــة إرهـــابـــيـــة والـــشـــروع 
فـــي اغـــتـــيـــال الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
املسلحة البحرينية. ووفق املحكمة 
فقد خطط املــدانــون لـ »الــشــروع في 
اغــتــيــال الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة الــدفــاع 
)القوات املسلحة البحرينية، املشير 
الـــركـــن الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
خليفة( وارتــكــاب عــدد مــن الجرائم 
اإلرهــابــيــة األخــــرى«، بحسب وكالة 
ويعد  الرسمية.  البحرينية  األنــبــاء 
يــصــدر عـــن محكمة  هــــذا أول حــكــم 
البحرين  العسكرية في  االستئناف 
فـــي قــضــيــة يــحــاكــم فــيــهــا مــدنــيــون، 
بــعــد تــعــديــل الــدســتــور فـــي إبــريــل/
نيسان املاضي بما يسمح بمحاكمة 

مدنيني أمام املحاكم العسكرية.
)األناضول(

مصر: رفض دعوى
استبعاد منافس 

السيسي
قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مـــــصـــــريـــــة، أمــــس 
ــاء، بــرفــض دعـــوى استبعاد  ــعـ األربـ
مـــوســـى مــصــطــفــى مـــوســـى املــرشــح 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــرئـــيـــس  الــــوحــــيــــد فــ
املـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
ــة، املـــقـــرر  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــي انــــتــــخــــابــــات الـ فـ
ــا فـــي مـــــــــارس/آذار املــقــبــل،  ــراؤهــ إجــ
وفـــق مــصــدريــن قــضــائــي وقــانــونــي. 
العوضي،  طـــارق  املحامي  وأوضـــح 
ــيــــم الـــــــدعـــــــوى الــــقــــضــــائــــيــــة، أن  ــقــ مــ
ــدعــــوى ألنــهــا  »املـــحـــكـــمـــة رفـــضـــت الــ
مـــن غــيــر ذي صــفــة، حــيــث اعــتــبــرت 
غــيــر ذي شــأن  الــنــاخــب  أن  املحكمة 

في العملية االنتخابية«. 
)العربي الجديد(

بنغالديش تطمئن الهند
حيال عالقتها بالصين

بــنــغــاديــش،  وزراء  رئـــيـــســـة  قـــالـــت 
شــيــخــة حــســيــنــة واجــــد )الــــصــــورة(، 
إنه ال يوجد ما يستدعي قلق الهند 
املتنامية بــني بادها  الــعــاقــات  مــن 
ــادت صحيفة  ــ والـــصـــني، حــســبــمــا أفـ
الهندية )خــاصــة(، أمس  »ذا هندو« 
األربـــعـــاء. وطــالــبــت واجـــد نيودلهي 
بــــضــــرورة بـــنـــاء عـــاقـــات جـــيـــدة مع 
جميع جيرانها بما فيها دكا، الفتة 
إلى أن »التعاون مع بكني يهدف فقط 

إلى تنمية الباد )بنغاديش(«.
)األناضول(

مباحثات سودانية تركية
 في البحر األحمر 

الـــوزراء التركي،  أجــرى نائب رئيس 
ــــش أوغــــــــلــــــــو، أمـــــس  ــ ــاويـ ــ ــ ــان جـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ هـ
األربــــعــــاء، مــبــاحــثــات مـــع مــســؤولــي 
ــة الــبــحــر  الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة بــــواليــ
األحمر السودانية لوضع خطة عمل 
تنفذها  أن  يمكن  التي  للمشروعات 
ــــة، خـــصـــوصـــًا فــي  ــــواليـ تـــركـــيـــا فــــي الـ
جزيرة سواكن. وأكد جاويش أوغلو 
حــــرص أنـــقـــرة واهــتــمــامــهــا بــتــرمــيــم 
البحر  الواقعة على ساحل  الجزيرة 
األحمر وبمتانة العاقة بني البلدين. 
)األناضول(

من احتجاج ضد حصار غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

النظام ال يريد مقاطعة واسعة لالنتخابات الرئاسية )محمد الشاهد/فرانس برس(

نتنياهو يثق بقدرته على االستمرارية في السلطة )جاك غويز/فرانس برس(

وفد »حماس« في القاهرة برئاسة هنية )محمود الهمص/فرانس برس(



من الحدود إلى »الكسكس« فالدين والموسيقى

المغرب والجزائر: »خصام« ال ينتهي

وصلت »المعارك« 
بين البلدين إلى أصل 

أكلة »الكسكس«

الرباط ـ حسن األشرف

ال تحتاج العالقات املتردية بني 
املــغــرب والــجــزائــر إلـــى مناسبة 
لــــلــــكــــتــــابــــة عــــنــــهــــا، فــــهــــي جــــرح 
ــد مـــن جــرحــه  ــزيـ ــقـــود، وتـ مــفــتــوح مــنــذ عـ
حــــدود مــغــلــقــة، ومـــواقـــف تــتــبــادل الــعــداء 
بني القيادتني، وحساسية بني الشعبني، 
وأزمــات تظهر بوتيرة موسمية، آخرها 
 حرب 

ّ
بعنوان اتهام املغرب للجزائر بشن

مـــخـــدرات ضـــدهـــا، أو بــاعــتــبــار الــجــزائــر 
تــحــاربــهــا بــمــصــارفــهــا عبر  ــربــــاط  الــ أن 

تبييض األموال.
وقطاعات  أصعدة  في  متردية  والعالقات 
ــى االقــــتــــصــــاد  ــ ــ ــرة، مـــــن الــــســــيــــاســــة إلـ ــيــ ــثــ كــ
وانــتــهــاًء بــمــجــال الــثــقــافــة والــفــنــون. كلها 
توترات حّولت عالقات الجوار بني البلدين 
إلــى »عــــداوة« مــتــجــددة. ولــســوء العالقات 
بــني الــدولــتــني الــجــارتــني جــــذور تاريخية 
انطلقت أساسًا من الخالف حول الحدود 
أن  عليها  حـــدوده  أن  رأى  فاملغرب  البرية. 
تــكــون كــمــا كــانــت قــبــل مــرحــلــة االستعمار 
ــي، مـــــن خـــــــالل بــــنــــود »اتـــفـــاقـــيـــة  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الجزائرية،  مغنية  ملدينة  نسبة  مغنية«، 
عة فــي مــــارس/آذار 1845 بــني املغرب 

ّ
املوق

وفــرنــســا الــتــي كــانــت حاكمة الــجــزائــر. أما 
الــــجــــزائــــر فــمــتــمــســكــة بــــالــــحــــدود وفـــــق مــا 
ــفــه االســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي ضــّم 

ّ
خــل

إلــى األراضـــي الجزائرية، من  مناطق عــدة 
ــار. وتــفــاقــم الــخــالف  بــيــنــهــا تـــنـــدوف وبـــشـ
ــــدودي بــــني املــــغــــرب والــــجــــزائــــر بــعــد  ــحــ ــ الــ
استقالل  وبعد   ،1956 عــام  األول  استقالل 
الثانية إثر حربها االستقاللية عام 1962. 
وأدى التوتر إلى اندالع مواجهة عسكرية 
ــال« فــــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ــرمـ ــ »حــــرب الـ ُســـّمـــيـــت بـــــ

ــام  أيـ بــضــعــة  دامـــــت   ،1963 األول  تــشــريــن 
انــتــهــت فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي من 
بعد دخــول وساطات جامعة  العام عينه، 
العربية ومنظمة الوحدة األفريقية  الــدول 
وجت حينها بتوقيع اتفاق إنهاء إطالق 

ُ
ت

النار في فبراير/شباط 1964. ورغم قصر 
 
ً
أمــد »حـــرب الــرمــال«، إال أنــهــا كــانــت عامال
تاريخيًا مفصليًا في تــردي العالقات بني 
املغرب والجزائر، مستمّر حتى اليوم، غير 
 أهــمــيــة زاد مــن ســوء 

ّ
أن حــدثــًا آخـــر ال يــقــل

الــعــالقــات بــني الــجــاريــن بــلــة، وهـــو تنظيم 
امللك الراحل الحسن الثاني مسيرة سميت 
ــراء« بــمــنــاســبــة ذكـــرى  بــــ«املـــســـيـــرة الـــخـــضـ
جــــالء االســتــعــمــار اإلســـبـــانـــي عـــن مــنــاطــق 

بالصحراء.
اإلسباني  االستعمار  املغرب  إنهاء  وبعد 
ــزائـــر نفسها  فـــي الـــصـــحـــراء، وجـــــدت الـــجـ
استراتيجية  مواقع  خسارة  مشارف  على 
بــاملــنــطــقــة وفــــقــــدان مـــمـــر لــتــســويــق الـــغـــاز 
ــام دولـــــــة  ــ ــيــ ــ ــــت إلـــــــــى قــ ــعـ ــ ــدفـ ــ والـــــــحـــــــديـــــــد، فـ
صحراوية في الصحراء، من خالل »جبهة 
العربية  »الــجــمــهــوريــة  أو  الــبــولــيــســاريــو« 
الــصــحــراويــة«، بــــدءًا مــن ســنــة 1975، بعد 
تــنــظــيــم »املـــســـيـــرة الــــخــــضــــراء«. وأصــــــّرت 

في هذا السياق، كان إغالق الحدود البرية 
»نتيجة   1994 سنة  والجزائر  املغرب  بني 
ــلــــخــــالفــــات الــــــحــــــادة بــســبــب  ــيـــة« لــ ــيـــعـ ــبـ طـ
الــصــحــراء، وذلـــك عندما وقــعــت تفجيرات 
فاتهمت  بمراكش،  فندقًا  طاولت  إرهابية 
خــاللــهــا الـــربـــاط الــجــزائــر بــالــتــورط فيها، 
ــل عـــلـــى الـــجـــزائـــريـــني  ــراحــ ــلـــك الــ ــــرض املـ وفــ
الــجــزائــر  ــغــــرب، وردت  املــ تـــأشـــيـــرة ولـــــوج 
بــقــرار إغـــالق الــحــدود الــبــريــة بــاعــتــبــار أن 

قرار فرض التأشيرة أحادي الجانب.
ــــالق الــــحــــدود الـــبـــريـــة اســتــعــرت  ــنـــذ إغــ ومـ
الــعــالقــات بــني الــبــلــديــن، وتـــبـــادل الــجــاران 
تـــهـــمـــًا مـــخـــتـــلـــفـــة كـــــــان أبــــــرزهــــــا تـــصـــديـــر 
»القرقوبي«.  الهلوسة  وأقــراص  املخدرات 
ــابــــق لـــــــوزارة  ــر ســ ــريـ ــقـ ــــا رصـــــــده تـ وهــــــو مـ
الـــذي نقل اتهامات  الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة لــلــمــغــرب بـــإغـــراق 

الجزائر على أن »للبوليساريو حق تحقيق 
مصيرها في الصحراء«، فيما شّدد املغرب 
الصحراء  بنزاع  معنية  »الجزائر  أن  على 
وليست وسيطًا كما تروج، وأن الصحراء 
النزاع يكمن في حكم ذاتي  مغربية وحــل 
لــلــصــحــراء«. وانــتــقــل الـــخـــالف الــتــاريــخــي 
حول الحدود واألرض إلى ميدان السياسة 
والـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــني الــبــلــديــن، 
ــك الــحــني  ــ ــتـــي لــــم تـــكـــن تـــتـــجـــاوز مـــنـــذ ذلـ الـ
ــادرة جـــدًا،  ــ ــة الــصــفــر إال فـــي فـــتـــرات نـ درجــ
مــن بينها فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــجــزائــري 
ــــذي أمــضــى  ـــغـــتـــال مــحــمــد بـــوضـــيـــاف، الـ

ُ
امل

فــي الــحــكــم 5 أشــهــر ونــصــف الــشــهــر فقط، 
ظهر خاللها أنه قريب من املغرب محاواًل 
 نـــزاع الــصــحــراء بشكل مـــرٍض لجميع 

ّ
حــل

األطراف املعنية، لكن اغتياله في عام 1992 
قــطــع أي احــتــمــال لــلــتــقــريــب بــني الــبــلــديــن.

ــًا  ــي، وأيــــضــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــيـــش املـ ــالـــحـــشـ الـــــبـــــالد بـ
اتهامات الرباط للجزائر بتسريب أقراص 
البالد للتأثير على الشباب  إلى  الهلوسة 
املــغــربــي. االتـــهـــامـــات بــتــصــديــر املـــخـــدرات 
تكررت أكثر من مرة من الجانب الجزائري 
دبلوماسية  أزمـــة  أثـــارت  أن  إلــى  للمغرب، 
البلدين  سفيري  باستدعاء  انتهت  حــادة 
للتشاور واالحــتــجــاج، وذلــك بعد أن اتهم 
الجزائري، مــراد مدلسي،  الخارجية  وزيــر 
في أكتوبر/تشرين األول املاضي، مصارف 
مغربية كبرى، بأنها »تعمد إلى تبييض 
األمــوال في أفريقيا، وقال إنه سمع الكالم 
مــن زعــمــاء بــلــدان أفــريــقــيــة«. وهــو مــا ردت 
عليه الرباط بأن »التصريحات الجزائرية 
اّدعــــــاءات ال تــخــفــي املــشــاكــل االقــتــصــاديــة 
لهذا  الحقيقية  واالجتماعية  والسياسية 
الــبــلــد«. كــمــا اشــتــبــك الــطــرفــان فــي إبــريــل/
نيسان املاضي في قضية ترحيل الجئني 
ــن الـــــجـــــزائـــــر إلـــــــى األراضـــــــــي  ــ ــــني مــ ــــوريــ ســ
بتعّمد  الجزائر  الرباط  واتهمت  املغربية، 
إلحـــراج  قــانــونــيــة  غــيــر  بطريقة  ترحيلهم 
املـــغـــرب، فــيــمــا اعــتــبــرت الـــجـــارة الــشــرقــيــة 
اإلســـاءة  تبتغي  »اتــهــامــات  أنــهــا  للمملكة 

إليها فقط«.
املــغــرب سفيره  2013 سحب  أكتوبر  وفــي 
ــلـــى رســــالــــة وجــهــهــا  ــر ردًا عـ ــزائــ ــجــ فــــي الــ
الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، 
ــر دعــــــــم الـــشـــعـــب  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــاع »مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى اجـ
عــالوة  النيجيرية،  بأبوجا  الــصــحــراوي« 
الجزائرية  للقنصلية  اقتحام  على حادثة 
ــن الــعــام  بــــالــــدار الــبــيــضــاء فـــي نــوفــمــبــر مـ
قــام خاللها شــاب مغربي بتنكيس  عينه، 
ــار حفيظة  ــ الــعــلــم الـــجـــزائـــري، وهــــو مـــا أثـ

الجارة الشرقية للمغرب.
ـــا 

ّ
كـــمـــا تـــســـابـــق الـــبـــلـــدان أفـــريـــقـــيـــًا، وضـــخ

اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــرى فـــي قـــطـــاعـــات الــبــنــاء 
واملـــصـــارف والـــزراعـــة والــصــيــد فــي بــلــدان 
أفريقية عــدة. وتــحــّول املــغــرب فــي غضون 
أفريقي  مستثمر  أول  إلـــى  ســنــوات  بــضــع 
داخــل الــقــارة الــســمــراء، وخــامــس مستثمر 
الجزائر  فيما تخلت  بــالــقــارة،  الــعــالــم  فــي 
عن هذا السباق بسبب انشغالها بالوضع 
الداخلي، لكنها رغم ذلك تحاول استدراك 
الــــتــــأخــــر مـــــن خـــــــالل تـــحـــضـــيـــر مــــقــــاوالت 
ومؤسسات كبرى لدراسة مشاريع تنموية 

في أفريقيا، ملزاحمة تواجد املغرب.
ــل الـــتـــنـــافـــس االقـــــتـــــصـــــادي داخـــــل  ــقــ ــتــ وانــ
املحموم على جذب  التنافس  إلــى  الــقــارة، 
فاملغرب  املباشرة،  األجنبية  االستثمارات 
ذكية  مدينة صينية  مــشــروع  على  حصل 
دوالر،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  10 تـــجـــاوز  بــاســتــثــمــار 

فيما هرعت الجزائر إلى توطيد عالقاتها 
ــر الـــتـــنـــافـــس  ــهــ ــكــــني. وظــ ــع بــ ــ الــــتــــجــــاريــــة مـ
الــــشــــديــــد بـــــني املـــــغـــــرب والـــــجـــــزائـــــر عــلــى 
املــســتــوى االقــتــصــادي فــي مــجــال تصنيع 
ــغـــرب  ــن املـ ــكـ ــمـ ــــارات خــــصــــوصــــًا، وتـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــار مخطط »الــتــســريــع الــصــنــاعــي«،  فــي إطـ
ــات كـــبـــرى كـ  ــركـ مـــن جــلــب اســـتـــثـــمـــارات شـ
ــنــــو« الــفــرنــســيــتــني، الــلــتــني  »بــيــجــو« و»ريــ
دشــنــتــا مــصــانــع فـــي الــقــنــيــطــرة وطــنــجــة، 
الجزائر كسب ثقة شركة  فيما استطاعت 

»فولكسفاغن« األملانية.
كــمــا انــتــقــل الـــخـــالف إلــــى الـــديـــن وطـــرقـــه، 
خــصــوصــًا الــطــريــقــة الــصــوفــيــة الــعــالويــة، 
وكل بلد اعتبر أنه صاحب الفضل واألصل 
الحضور  ذات  الطريقة  هــذه  احتضان  في 
كل  واعتبر  األفريقية.  القارة  داخــل  القوي 
بلد أنه »هو من يتزعم الطريقة التيجانية 
ــال. وهـــو  ــثــ )الــــصــــوفــــيــــة(«، عـــلـــى ســبــيــل املــ
الطريقة  خالف بدأ بكون مؤسس وشيخ 
األول أحمد التيجاني ُولد بالجزائر، لكن 

وفاته ودفنه كان بمدينة فاس املغربية.
ولــعــل آخـــر فــصــول الـــصـــراع حـــول الــطــرق 
الــصــوفــيــة بـــني الـــجـــاريـــن، هـــو مـــا حصل 
أخـــيـــرًا بـــشـــأن الــطــريــقــة الــكــركــريــة )نــســبــة 
املثيرة  الكركري(،  فــوزي  محمد  للمغربي 
للجدل بأزياء منتسبيها الغريبة، ومقرها 
بــمــديــنــة الـــعـــروي شــمــالــي املـــغـــرب، والــتــي 
ما حــدا برجال  الجزائر.  أيضًا في  ظهرت 
»خلق  دين جزائريني إلى توجيه اتهامات بـ

الفتنة واالختراق املذهبي« للمغرب.
ولــيــســت الــفــنــون، تــحــديــدًا مــجــال الــغــنــاء، 
البلدين  الدائمة بني  بمنأى عن الخالفات 
الـــجـــاريـــن، فــالــســلــطــات املــغــربــيــة حــرصــت 
عــلــى مــنــح فــنــانــني مــعــروفــني لــغــنــاء الـــراي 
ــد  ــالـ ــــاب خـ ــــشـ ــالـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة املــــغــــربــــيــــة، كـ
والـــشـــاب فــضــيــل وغــيــرهــمــا، كــمــا منحت 
لــهــمــا تــســهــيــالت كــبــيــرة إلحـــيـــاء حــفــالت 
فنية حــاشــدة فــي مـــدن املــغــرب. وتـــال ذلــك 
تصريحات هؤالء الفنانني تشيد باملغرب 

وما يعيشه من نمو اقتصادي متصاعد.
ــدت الـــجـــزائـــر انــزعــاجــهــا مـــن حــضــور  ــ وأبــ
فناني الـــراي إلــى املــغــرب إلحــيــاء سهرات 
بــل كثيرًا مــا هاجمتهم صحف  وحــفــالت، 
جزائرية معروفة بتهمة التطبيل للمغرب، 
لقاء منحهم امتيازات مادية وفق تعبيرها. 
ووصـــل األمـــر إلــى محاولة الــجــزائــر بسط 
يدها على غناء الــراي، من خالل تقديمها 
للتربية  املــتــحــدة  ــم  األمـ منظمة  إلـــى  طلبًا 
والــعــلــوم والــثــقــافــة )يــونــيــســكــو( مــن أجــل 
تــصــنــيــف مــوســيــقــى الـــــراي ضــمــن الــتــراث 

العاملي لإلنسانية.
ومثل الراي اندلعت أكثر من مرة »معارك« 
ــرة بـــــني أهــــــل االخــــتــــصــــاص بـــشـــأن  ــيـ ــغـ صـ
أكلة »الكسكس« هل هي مغربية أم  أصــل 
جــزائــريــة؟ مــع تــمــســك كــل طـــرف أنـــه مالك 
وصـــاحـــب أصــــول هـــذه الــوجــبــة الشعبية 
ــرة، ونــــفــــس األمــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــزي  ــيــ ــهــ ــشــ الــ
قال  الــذي  التقليدي،  النسائي  »القفطان« 
الجزائريون، إنه يعود إليهم، فيما تشبث 

املغاربة بأنهم أصحاب هذا اللباس.

سياسة
بين المغرب والجزائر حقبة طويلة من العداوة بدأت منذ مراحل ما قبل استقالل البلدين في خمسينات وستينات القرن الماضي، 
وصوًال إلى اليوم. وتطّور الخالف من ترسيم الحدود إلى الطعام والثياب والموسيقى والدين والطرق الصوفية، لتفسد أزمات 

السياسيين ومصالحهم، عالقات شعبين كان يفترض أن يكونا شقيقين فعًال
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سلم ما ال يقل عن 35 جهاديًا جزائريًا 
أنـــفـــســـهـــم لــلــســلــطــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــي 
 2017 الثاني  يناير/كانون  بني  الفترة 
وفــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، عــبــر مــمــرات 
الــجــزائــري على  الــجــيــش  آمــنــة فتحها 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــالد مــع دولــتــي 

مالي والنيجر، حسب مصدر أمني.
 عــدم الكشف عن 

ً
وقــال املصدر مفضال

قيادة  إن  »األنــاضــول«  لوكالة  هويته، 
العام  أنشأت مطلع  الجزائري  الجيش 
املـــاضـــي 4 مـــمـــرات آمــنــة عــلــى الــحــدود 
الــبــريــة املــغــلــقــة بـــني الــجــزائــر ودولــتــي 

مالي والنيجر.
ــاء هـــذه  ــن إنــــشــ ــهــــدف مــ وأضـــــــاف أن الــ
ــاح لــلــمــســلــحــني  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ املـــــــمـــــــرات هــــــو الـ
األعضاء في تنظيمات سلفية جهادية 
تنشط في صحراء مالي والنيجر املرور 
عــبــرهــا لــتــســلــيــم أنــفــســهــم لــلــســلــطــات. 
وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز 
 29 فــي  دســتــوريــًا  اســتــفــتــاء  بوتفليقة 
مــيــثــاق  حــــول   2005 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الــســلــم واملــصــالــحــة الــوطــنــيــة، تضمن 
عفوًا مشروطًا عن املسلحني في الجبال 
ــرك الـــعـــمـــل املـــســـلـــح وتــســلــيــم  ــ مـــقـــابـــل تـ
املسلح  العنف  موجة  إلنــهــاء  أنفسهم، 
الــبــالد، وشــرع في تطبيق تدابيره  في 

في فبراير/شباط 2006.
وأوضح املصدر أن »تلك املمرات اآلمنة 
ــة عــســكــريــة مــــشــــددة«،  ــبـ ــراقـ تــخــضــع ملـ
الفتا إلى أنه تم إنشاء ممرين مع دولة 

ايملغيغ  تيمياوين  بلدتي  قــرب  مالي 
الحدوديتني. وتابع: »أما على الحدود 
قــرب بلدة  املــمــرات  النيجر فتوجد  مــع 
عني قزام وفي بلدة تني غون الصغيرة«.
وأغــلــقــت الـــجـــزائـــر فـــي إبــريــل/نــيــســان 
مـــالـــي  مـــــع  الــــبــــريــــة  حــــــدودهــــــا   ،2012
الجنوبية  الحدود  واعتبرت  والنيجر، 
مع الدولتني مناطق عسكرية. وتنشط 
إنــهــا تتبع  تــقــول  مــجــمــوعــات مسلحة 

تنظيم الــقــاعــدة، فــي عـــدة مــنــاطــق من 
مــالــي، خــاصــة عــلــى املــنــاطــق املــحــاذيــة 
للحدود مع جارتها الشمالية الشرقية 

الجزائر.
ــر، خــــــالل الـــســـنـــوات  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــت الـ ــ ــعـ ــ ودفـ
ــــراد  أفـ مــــن  بـــعـــشـــرات اآلالف  ــــرة،  ــيـ ــ األخـ
ــا الــجــنــوبــيــة مع  الــجــيــش إلـــى حـــدودهـ
ــالـــي والـــنـــيـــجـــر جـــنـــوبـــًا، ولــيــبــيــا فــي  مـ
تسميه  مــا  ملواجهة  الــشــرقــي،  الجنوب 
»تسلل اإلرهــابــيــني وتــهــريــب الــســالح« 
ــدول الـــتـــي تــعــيــش فــوضــى  ــ ــذه الــ مـــن هــ

أمنية.
وتقول السلطات الجزائرية إنها تواجه 
من  إرهــابــيــة«،  جماعات  »بقايا  حاليًا 
دون ذكــر عــدد منتسبيها، كما أطلقت 
نــداءات لعناصرها  في عدة مناسبات 
من أجل تسليم أنفسهم واالستفادة من 

قانون العفو الصادر قبل 13 عامًا.
ــد املــســلــحــني،  ــ ــــي الـــســـيـــاق، ســـلـــم أحـ وفـ
ويـــكـــنـــى بــــأبــــو مـــحـــمـــد، نـــفـــســـه لـــقـــوات 
الــجــيــش فــي منطقة تــمــنــراســت أقصى 
الحالي،  الشهر  الــجــزائــر خــالل  شــرقــي 
ــد الــتــحــق بــالــجــمــاعــات  بــعــد أن كــــان قـ
املــســلــح  لـــيـــكـــون  فــــي 2013،  املـــتـــشـــددة 
الـــذي يسلم نفسه مــنــذ بــدايــة  الــســابــع 
شهر يناير املاضي، بعد أن سلم ستة 
فــي صفوف  كــانــوا ينشطون  مسلحني 
الــجــمــاعــات املــســلــحــة أنــفــســهــم لــقــوات 

الجيش أغلبهم في منطقة الصحراء.
)األناضول، العربي الجديد(

ممرات آمنة الستسالم الجهاديين
المسلحين  أكبر عدد من  إقناع  اآلمنة،  الممرات  استراتيجية  الجزائري، من خالل  الجيش  يحاول 

المنتمين لتنظيمات جهادية بتسليم أنفسهم

يالحق الجيش المسلحين )العربي الجديد(
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تركيا تتوسع في الخصخصة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تشهد تــركــيــا، مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الـــــجـــــاري، تـــوســـعـــا فــــي تــطــبــيــق 
برنامج الخصخصة الذي أطلقه 
حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله 
عــن طرح  أعلنت  عــام 2002، حيث  للسلطة 
ــانـــع والـــطـــرق  عــــدد مـــن املـــؤســـســـات واملـــصـ

للخصخصة خالل الشهور القليلة املقبلة.
وقــالــت الــجــريــدة الرسمية، أمــس األربــعــاء، 
مــصــنــع ســكــر  الـــحـــكـــومـــة ســـتـــطـــرح 14  إن 
للخصخصة عن طريق مزادات، في إبريل/
نيسان املقبل، كما أن وزارة النقل ستطرح، 
ــزادًا لــعــقــد الــبــنــاء  ــ فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، مــ
والتشغيل ونقل امللكية لطريق سريع بني 

أيدين ودنيزليفي غرب تركيا.
يأتي ذلك بعد يوم واحــد من إعــالن رئيس 
أن  قـــــرة داغ،  هـــمـــت  ــبـــول،  ــنـ إســـطـ ــة  بــــورصــ
الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره 

العام،  لالكتتاب  البورصة  من   %25 بطرح 
مضيفا أن اإليرادات املتوقعة لن تقل عن 10 

مليارات ليرة )2.65 مليار دوالر(.
ــال املــحــلــل االقــتــصــادي أيــهــم عــبــود، إن  وقــ
ــتـــطـــورة، لــيــســت بــحــاجــة  تـــركـــيـــا، كـــدولـــة مـ
ــلــــى مـــلـــكـــيـــة بــــعــــض الــــشــــركــــات  لــــإلبــــقــــاء عــ
الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة النظر لوضع 
الشركات  تلك  آلــت ملكية  العمالة في حــال 
في  مشاركتهم  يتم  كــأن  الــخــاص،  للقطاع 
امللكية عبر شـــراء األســهــم، واشــتــراط عدم 
تسريحهم كي ال تزيد نسبة البطالة.وتوقع 
عبود، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
املقبلة،  الــســنــوات  تــركــيــا، خــالل  أن تتخلى 
عــــن شــــركــــات أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن الـــشـــركـــات 
املستبعد  غــيــر  مــن  أنـــه  الــغــذائــيــة، مضيفا 
»داو  بـ  أســوة  تأسيس مؤشر »داو تركي« 
ــركــــي، الــــــذي يــعــطــي مــؤشــر  ــيــ ــز« األمــ ــونــ جــ
اإلنتاج من خالل أكبر 30 شركة صناعية. 
أن تركيا تطرح شركات  إلــى  ويلفت عبود 

رابحة لجذب الرساميل، املحلية والدولية، 
فبورصة إسطنبول وبعد ما حققته العام 
املــاضــي مــن مضاعفة قيمة األســهــم، باتت 
مــحــط أنـــظـــار املــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــني، كما 
أن الــطــرقــات والــجــســور فــي تــركــيــا، تحقق 
ــى نــجــاح  ــ ــرا إلــ ــيـ ــة، مـــشـ ــمـــونـ عـــــائـــــدات مـــضـ
تــركــيــا فــي جـــذب نــحــو 7.5 مــلــيــارات دوالر 
استثمارات أجنبية مباشرة، العام املاضي.

ــة مـــيـــروســـا  ــركــ ــر شــ ــديــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــ ــ مـ
لــالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة فـــي إســطــنــبــول، 
محمد كامل دميراي، إن بورصة إسطنبول 
للمستثمرين، وهو  استثمارًا جاذبًا  باتت 
ما رأتــه الحكومة التركية إنجازًا ال بد من 
توظيفها  يمكن  سيولة  لتأمني  استغالله 
فـــي مــشــاريــع كـــبـــرى، ربــمــا ال يــقــبــل عليها 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ونــفــى دمـــيـــراي مـــا يــقــال 
القطاعات  عــن  باملطلق  الــدولــة  تخلي  عــن 
الصناعية البسيطة، إذ تؤثر على الشراكة 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــبــر نـــظـــام »بــــي بي 

تي«، كما يتم في القطاع الصحي والطاقة 
ــــو مــبــدأ  ــنـــه، وهـ وربــــمــــا الــــغــــذاء والـــســـكـــر مـ
الخاص  للقطاع  الــرابــح  االستثمار  تــأمــني 
ــج، 

َ
ــراء املــنــت ــ والــتــعــهــد بــتــقــديــم الـــزبـــون وشـ

أو مبدأ »بــي أو تــي« كما يتم عبر املرافق، 
ومنها الطرقات، لتعود امللكية للدولة بعد 

انقضاء فترة االستثمار.
واعــتــبــر مــديــر شــركــة االســتــثــمــارات، أن زج 
القطاع الخاص في عملية التنمية وتحقيق 
ــرورة، ويــحــقــق مكاسب  ــ ســرعــة الــنــمــو، ضــ
لكال الطرفني، معتبرًا أن بالده مستمرة في 
مشيرا  والــتــشــاركــيــة،  الخصخصة  عملية 
إلـــى أن »الــســيــولــة لــيــســت الــســبــب الــوحــيــد 
للخصخصة، فاملؤشرات االقتصادية العام 
املاضي، هي األفضل منذ عام 2014، كما ال 
ضير في استعانة الدولة برأس املال املحلي 
لهم  تؤّمن  لطاملا  واألجنبي عبر شــراكــات، 
فها في 

ّ
الربح، وتحقق وفــورات مالية توظ

قطاعات أخرى«.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الرقم القياسي 
ألســـعـــار املــســتــهــلــك )الــتــضــخــم( فـــي الــبــحــريــن على 
أســــاس ســنــوي، بنسبة 2.8 % فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني املاضي، وكانت البحرين شهدت ارتفاعًا في 
تطبيق  بسبب  املاضية  الفترات  السلع  مــن  العديد 
املعلومات  بيانات هيئة  وأفـــادت  ضــرائــب جــديــدة. 
أن  )حكومية(،  البحرينية  اإللكترونية  والحكومة 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك سجل 130.5 نقطة 
الــشــهــر املـــاضـــي، مــقــارنــة بــــ 127 نــقــطــة فـــي يــنــايــر/ 

كانون الثاني 2017.
ووفــــــق بـــيـــانـــات الـــهـــيـــئـــة، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــســكــن 

واملرافق )تشكل 24% من إنفاق املستهلكني( بنسبة 
غير  واملشروبات  الطعام  أسعار  زادت  فيما   ،%1.1
الــكــحــولــيــة )تــشــكــل 16 % مـــن إنـــفـــاق املــســتــهــلــكــني( 
بنسبة 4.5 %. وارتفعت أسعار املشروبات الكحولية 
االنتقائية،  الضريبة  لتطبيق  نــظــرًا   %  40 والــتــبــغ 
والــنــقــل 5 % مــتــأثــرا بــزيــادة أســعــار الــوقــود. وعلى 
خــطــى الــســعــوديــة، رفــعــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للنفط 
العام  مطلع  الغازولني  أسعار  البحرين  في  والغاز 
 %12 أوكــتــان(   91 )بنزين  الجيد  بنوعيه  الــجــاري، 
الهيئة  أوكــتــان( 25%. وبـــررت  واملــمــتــاز )بنزين 95 
الحكومية البحرينية قرار زيادة أسعار الغازولني، 

بــنــاًء عــلــى مــراجــعــة األســعــار الخليجية والــعــاملــيــة. 
ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم )الـــــرقـــــم الـــــــذي يــقــيــس  ــكـــس مــ ــعـ ويـ
الرئيسية  الــخــدمــات والــســلــع  الــحــصــول عــلــى  كلفة 
معدالت  ويــرصــد  األســعــار  تحركات  للمستهلكني( 
الغالء في األســواق املختلفة. وعلى أساس شهري، 
ارتـــفـــع الـــرقـــم الــقــيــاســي ألســـعـــار املــســتــهــلــك %1.6 

مقارنة مع ديسمبر/ كانون األول املاضي.
وبــــــدأت 3 دول خــلــيــجــيــة تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة 
الثاني املاضي، وهي  املضافة بداية يناير/ كانون 
السعودية التي بدأت تطبيقها في يونيو/ حزيران 
املـــاضـــي، واإلمــــــارات فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول مــن عــام 

»ستاندرد  وكــالــة  وكشفت  البحرين.  وكــذلــك   ،2017
االئتماني، في تقرير سابق،  بــورز« للتصنيف  آند 
أن دوال خليجية قد تضاعف نسبة ضريبة القيمة 
املضافة املطبقة على السلع والخدمات لترتفع من 
5% إلى 10%. وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها 
أن ذلــك يــرجــع فــي األســـاس إلــى الــتــفــاوت بــني الحد 
التحصيل  ومــعــدل   %5 البالغ  للضريبة  القانوني 
الفعلي لها. والقيمة املضافة، ضريبة غير مباشرة 
الــفــارق بــني سعر  ــفــرض على 

ُ
يدفعها املستهلك، وت

الشراء من املصنع وسعر البيع للمستهلك.   
)العربي الجديد، األناضول(

موجة تضخمية تضرب أسواق البحرين

نمو شركات منطقة اليورو
أظهر مسح أن نمو الشركات في 

منطقة اليورو تباطأ أكثر من 
املتوقع هذا الشهر لكنه ال يزال قويا 

وذلك بفعل ارتفاع األسعار وقوة 
العملة، غير أن الشركات تسجل 
أعلى مستويات التفاؤل فيما ال 
يقل عن خمسة أعوام ونصف 
العام. كانت منطقة اليورو أحد 

االقتصادات الرئيسية األفضل أداء 
في العام املاضي، وبدأت شركاتها 
عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع 

وتيرة له فيما يزيد كثيرا على 
عشر سنوات. لكن القراءة األولية 
ملؤشر مديري املشتريات لشهر 
فبراير/ شباط أظهرت أن وتيرة 
النمو القوية املسجلة في يناير/
كانون الثاني، وهي األسرع من 

نوعها خالل ما يزيد على عشر 
سنوات، قد فقدت بعض الزخم. 

وانخفضت القراءة املبدئية ملؤشر 
آي.إتش.إس ماركت ملديري 

املشتريات في منطقة اليورو، الذي 
يعتبر مؤشرا جيدا على متانة 

االقتصاد، إلى 57.5 58.8.

سيول توقع اتفاقيات 
للتجارة الحرة

قالت كوريا الجنوبية، أمس، إنها 
ستوقع على اتفاقيات للتجارة 

الحرة مع خمس دول من أميركا 
الوسطى ستعزز قدرة شركات 

السيارات الكورية الجنوبية وقطاع 
اإللكترونيات على دخول أسواق 

هذه الدول. وزير التجارة في كوريا 
الجنوبية كيم هيون-تشونج يتحدث 

في مؤتمر صحافي مع مفوض 
التجارة باالتحاد األوروبي في 
سيول يوم 6 مايو/أيار 2017. 
وقالت وزارة التجارة الكورية 
الجنوبية في بيان عبر البريد 

اإللكتروني إن وزير التجارة كيم 
هيون-تشونج التقى مع مندوبني 

من كوستاريكا والسلفادور 
وهندوراس ونيكاراغوا وبنما في 
سيول يوم األربعاء، للتوقيع على 
خمس اتفاقيات ثنائية منفصلة 
ستلغي الرسوم الجمركية على 

نحو 95 في املئة من السلع 
والخدمات املتبادلة.

شركة إسبانية تستثمر 
32 مليار يورو

قالت شركة الطاقة اإلسبانية 
العمالقة إيبردروال، أمس، إنها 

ستستثمر 32 مليار يورو )39.4 
مليار دوالر( على مدار السنوات 

األربع املقبلة، أغلبها في الشبكات 
والطاقة املتجددة وعقود شراء 

الطاقة في املكسيك. وذكرت الشركة 
في بيان أنها تأمل بتسجيل 

صافي ربح يتراوح بني 3.5 مليارات 
و3.7 مليارات يورو في 2022. 

وتمد إيبردروال أكثر من 30 مليون 
شخص بالطاقة في دول مختلفة 

من بينها إسبانيا والواليات 
املتحدة وبريطانيا. وجرى اإلعالن 

عن التوقعات في إطار تحديث 
شر 

ُ
استراتيجية ألربع سنوات ن

بالتزامن مع األرباح السنوية التي 
أظهرت تراجع األرباح األساسية 
بنسبة 7.8 باملئة، متأثرة بموجة 

جفاف في إسبانيا وانخفاض قيمة 
الجنيه اإلسترليني أمام اليورو.

أخبار

فولكسفاغن 
ترفع أجور 

العمال

قالت النقابة العمالية »آي.جي ميتال« إن مجموعة فولكسفاغن األملانية لصناعة السيارات وافقت على زيادة أجور ما يزيد على 120 ألف عامل في 
أملانيا بنسبة 4.3% اعتبارًا من شهر مايو/ أيار املقبل، وذلك بعد جولة رابعة من املحادثات بني النقابة وإدارة املجموعة. وبموجب االتفاق مع أكبر 
شركة لصناعة السيارات في أوروبا والذي جرى اإلعالن عنه أمس األربعاء وفقًا لوكالة »رويترز«، فإن العمال في منشآت غرب أملانيا سوف يتلقون 
أيضًا مدفوعات إضافية تعادل 27.5 % من الراتب الشهري مرة واحدة سنويًا اعتبارًا من العام القادم. وقالت النقابة إن العامل يمكنه الحصول على 

إجازة إضافية ملدة ستة أيام بداًل من هذه املدفوعات اإلضافية إذا أراد ذلك.

اقتصاد
الخميس 22  فبراير/ شباط   2018 م  6  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1270  السنة الرابعة
Thursday 22 February 2018
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صالح النعامي 
القاهرة - العربي الجديد

ــلــــي  ــيــ واصــــــــل االحــــــتــــــال اإلســــرائــ
االحتفال بصفقة بيع الغاز ملصر، 
حيث أكدت األوساط االقتصادية 
هــنــاك أن االتـــفـــاق مــع الــقــاهــرة ســيــؤدي إلــى 
ــاع املالية  تــحــول إيــجــابــي هــائــل على األوضــ
إلسرائيل وسيفتح الباب أمامها لعقد مزيد 
من صفقات بيع الغاز وتطبيع العاقات مع 
دول عربية أخرى وال سيما الخليجية، وفي 
املــقــابــل رحـــب الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي بــــاالتــــفــــاق مـــعـــبـــرًا عــــن »ســـعـــادتـــه 
لــلــغــايــة« بــمــا أبـــــداه املـــصـــريـــون مـــن اهــتــمــام 
الطبيعي  بشأن صفقة استيراد باده للغاز 
دوالر، حرصًا  مليار   15 بقيمة  إسرائيل  من 

على وطنهم ومقدراته.
وقـــال الــســيــســي »لــيــس لــديــنــا مــا نخفيه في 
ــــاق، وإحـــنـــا جبنا  هـــذا املـــوضـــوع عــلــى اإلطــ
جول )هدف( كبير أوي )قوي(، وهذا ستكون 
له إيجابيات كبيرة جدًا«. وأضاف السيسي، 
خــــال افـــتـــتـــاح مـــركـــز خـــدمـــات املــســتــثــمــريــن 
»املوضوع  أن  أمــس،  االستثمار،  وزارة  بمقر 
)الصفقة( حــاز على اهتمام كبير من جانب 
الــشــعــب املـــصـــري خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، 
ولكن األمــر يتطلب ضــرورة في اإلملــام بكافة 
واليوم مصر وضعت قدمها على  عناصره، 
طــريــق أن تــكــون مــركــزًا إقــلــيــمــيــًا لــلــطــاقــة في 
املنطقة، وهـــذا أحــلــم بــه منذ أربـــع ســنــوات«. 

تونس ـ العربي الجديد

تــوقــعــت وزيــــرة الــســيــاحــة الــتــونــســيــة، سلمى 
الــلــومــي، أمـــس األربـــعـــاء، نــمــو إيـــــرادات قطاع 
السياحة في تونس بنسبة 25% العام الجاري 
2018 حيث ستستقبل الباد 8 ماين سائح 
 بــحــجــوزات قــويــة مع 

ً
لــلــمــرة األولــــى مــدعــومــة

بدء تعافي القطاع املهم بعد ثاثة أعــوام من 
هجمات إرهابية استهدفت سياحًا غربين.

وأضـــافـــت ســلــمــى الــلــومــي »نــتــوقــع فــي 2018 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــكـــري حـــســـن صـــالـــح،  أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات بـ
النائب األول للرئيس السوداني، حول توّجه 
عدا  الحية،  املاشية  تصدير  إليقاف  الدولة 
صــادرات  موسم الحج )الهدي(، موجة من 
التساؤالت، في الوقت الــذي رحب فيه عدد 
آخــرون  رأى  بــالــقــرار، بينما  املختصن  مــن 
أن تطبيقه يواجه عقبات في الوقت الراهن. 
وقال نائب رئيس غرفة املصدرين، سليمان 
محمد أحمد، لـ »العربي الجديد« إن اتجاه 
أمر  الحية،  املاشية  تصدير  إلنــهــاء  الــدولــة 
الجلود،  السوداني ويوفر  لاقتصاد  مفيد 
يجعل  مما  صناعتها،  تطوير  فــي  ويسهم 
السودان في مصاف الدولة املنتجة للجلود 
الدولة  توجه  إيجابية  عن  املصنعة، فضا 

لجهة إسهامه في تصنيع اللحوم.
ــد، الــــحــــكــــومــــة، فــي  ــ ــمــ ــ ــــب مـــحـــمـــد أحــ ــالــ ــ وطــ
تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، بتوفير 
املزيد من التمويل لضمان تصنيع اللحوم 
الــجــودة  إلــى  ذلـــك، مشيرًا  بعد  وتصديرها 
العالية التي تتمتع بها اللحوم السودانية، 
بها  يتمتع  التي  الطبيعية  املــراعــي  بفضل 
السودان، األمر الذي يقطع الطريق أمام أي 
الخارجي. وأضاف  السوق  لها في  منافس 

الحية يوفر كذلك  أن وقف تصدير املاشية 
أكبر قدر من العمات األجنبية، بعد دخول 
اإلنــتــاج.  واملــذبــوحــة حيز  عة 

ّ
املصن اللحوم 

فــي املــقــابــل، يـــرى الــرئــيــس األســبــق لشعبة 
الــســودانــي، صديق حــدوب،  صــادر املاشية 
أن حديث النائب األول لرئيس الجمهورية 
العامة  املصلحة  وُيجانب  للمنطق،  مجاف 

للباد.
وأضـــاف حـــدوب، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنه 
ال يمكن تطبيق الخطوة إال بعد توفر بنى 
تــحــتــيــة ضـــروريـــة، بــإنــشــاء مــســالــخ مقننة 
ومــخــصــصــة ألغـــــراض الــــصــــادرات، مــشــيــرا 
إلى أن إعان هذا التوجه في الوقت الراهن 
يؤدي إلى ابتعاد الدول املستوردة للماشية 
التجاهل  منتقدا  الــســودان،  عــن  السودانية 
ــدم مــشــاورتــهــم  ــ الـــرســـمـــي لــلــمــصــّدريــن، وعـ

حول هذا القرار قبيل إعانه على املأل.
واشتكى حدوب، من سيطرة شركات القطاع 
العام اململوكة للحكومة على كافة املسالخ 
ــقـــائـــمـــة، واحـــتـــكـــارهـــا لــلــعــمــل فــــي مــجــال  الـ
الصادر. من جهته، قال مقرر شعبة املاشية 
خير،  محمد  علي  خالد  السودانية،  الحية 
إن السودان خرج منذ 15 عامًا من صادرات 
الهدي، وصار من الدول التي ال تلجأ إليها 
تحولت  أن  بعد  منها،  لتوفيره  السعودية 

كـــالـــصـــومـــال  ــرى  ــ ــ مــــن دول أخـ الســــتــــيــــراده 
وكرواتيا.  ونيوزلندا  وجيبوتي  وإثيوبيا 
وأوضح خير، لـ »العربي الجديد«، أن لجوء 
ــادر  ــى دول أخـــــرى وتـــــرك صـ الــســعــوديــة إلــ
العالية،  التكلفة  سببه  الــســودانــي  املاشية 
مشيرا إلى أن تكلفة الرأس الواحد في تلك 
قدر بـ 55 دوالرا، في حن تبلغ تكلفة 

ُ
الدول ت

الـــرأس مــن الـــصـــادرات الــســودانــيــة أكــثــر من 
200 دوالر، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الرسوم 
والــجــبــايــات ومــشــاكــل الــشــحــن بــالــبــواخــر. 
الــســودانــيــة ترتب  الحكومة  إن  وقـــال خــيــر، 
لتنفيذ القرار مستقبا وليس آنيا، واصفا 
الحيوانية  الثروة  اآلن في قطاع  ما يحدث 
بــأنــه »رقــــص عــلــى واقــــع مـــريـــر«، مــبــيــنــا أن 
إيــقــاف صــــادرات اإلبـــل واألبـــقـــار تــم نتيجة 
ممارسات سلبية ال تزال مستمرة، بجانب 
مــعــانــاة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة مــن الــكــثــيــر من 
املشاكل، كذبح اإلناث والتهريب والتصدير 

وانهيار أغلبية البنيات التحتية للصادر.
وقال الخبير االقتصادي عبد الله الرمادي 
إن تــــوّجــــه الـــــدولـــــة نـــحـــو إيــــقــــاف تــصــديــر 
مــشــيــرًا   ،%100 ــيـــة، صــحــيــح  الـــحـ ــيـــة  املـــاشـ
إلــــى أن »الــــدولــــة اتـــخـــذت مــثــل هــــذا الـــقـــرار، 
أن استمرار  أدركــت  منذ وقــت طويل، ألنها 
فــقــدان عناصر كثيرة  إلــى  يــؤدي  التصدير 

محليا،  منها وتصنيعها  االستفادة  يمكن 
كالجلود التي يمكن تصنيعها بمواصفات 
القومي  للناتج  إضافة  يشكل  مما  حديثة، 
ــفــــتــــح فـــــــرص عــــمــــل كـــبـــيـــرة  اإلجـــــمـــــالـــــي، ويــ
ــفـــادة كــذلــك  ــتـ لــلــمــواطــنــن، كــمــا يــمــكــن االسـ
مــن الــصــوف واألظـــاف والـــدم فــي منتجات 
متعددة نفقدها بتصديرنا للماشية حية«.

ــادي، الـــحـــكـــومـــة، إلـــــى الـــتـــدرج  ــ ــرمــ ــ ودعــــــا الــ
فــــي تــنــفــيــذ الـــــقـــــرار، لــيــتــســنــى لـــهـــا إنـــشـــاء 
كافية  بــأعــداد  للصادر  املخصصة  املسالخ 
ومــواصــفــات حــديــثــة، حــتــى يــحــظــى املنتج 
العاملية،  ــواق  األســ فــي  بالقبول  الــســودانــي 
وبـــمـــا يـــعـــود عـــلـــى االقــــتــــصــــاد الـــســـودانـــي 

بفائدة أكبر.
وتـــخـــتـــلـــف الــــتــــقــــديــــرات الــحــقــيــقــيــة لــحــجــم 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، لـــعـــدم الــقــيــام بــتــعــداد 
حيواني منذ أكثر من 40 عامًا، فيما تعهدت 
السلطات بإجراء تعداد خال العام الحالي 
الــحــيــوانــيــة،  ــروة  ــثــ الــ وزيـــــر  2018. وأشــــــار 
بشارة جمعة أرو، إلى امتاك السودان أكثر 

من 108 ماين رأس من الثروة الحيوانية.
ــّدر الــــســــودان نــحــو 6 مــايــن رأس  ويـــصـ
سنويا، بعائدات تقدر بنحو 378 مليون 
دوالر، طبقًا إلحصائيات شعبة مصدري 

املاشية لعام 2017.

وتابع أن »الحكومة ليست طرفًا في الصفقة 
الــتــي جــرى توقيعها أخــيــرًا الســتــيــراد الغاز 
اإلســرائــيــلــي عــلــى مــــدار 10 ســـنـــوات، فــاألمــر 
يــخــص الــقــطــاع الــخــاص، ولــكــن نــحــن كــدولــة 
نتصدى، ألنه ال يوجد شيء نخفيه، وعندنا 
في  الــغــاز  مــع  للتعامل  ومــنــشــآت  تسهيات 
مصر غير موجودة في دول شرق املتوسط، 
وســـنـــحـــصـــل عـــلـــى رســـــــوم مـــــــرور الــــغــــاز مــن 
ــتـــوردة«. وســعــى الــســيــســي في  الــشــركــة املـــسـ
ــأن مصر  ــرأي الـــعـــام بــ ــ كــلــمــتــه إلــــى طــمــأنــة الــ
الغاز.  مجال  فــي  جيدة  مكانة  لتبّوء  تسعى 
اقتصاديًا  للغاز  األفضل  »االستخدام  وقــال: 
إنك تعمل )قيمة مضافة( على غرار مصانع 
الــســمــاد والــبــتــروكــيــمــاويــات، وكـــل مــا تتقدم 
هــــذه الــصــنــاعــة، الــعــائــد يــتــعــاظــم، فــأرخــص 
تكلفة أو عائد للغاز الطبيعي أن تستخدمه 

كمصدر طاقة في السيارات أو املنازل«.
فــاتــورة استهاك  وأفـــاد السيسي بــأن حجم 
املشتقات البترولية في مصر يقترب من 1.3 
مليار   13 يتجاوز  بما  شهريًا،  دوالر  مليار 
دوالر فــي الــعــام الــواحــد، مشيرًا إلــى حرص 
النظام على منح الفرصة لكل رجال األعمال 
املؤسسة  أن  خاصة  الجادين،  واملستثمرين 
لبيئة تشريعية  التشريعية وضعت تصورًا 
ــة. ومـــّهـــد مــجــلــس الـــنـــواب  حــاكــمــة ونـــاضـــجـ

اســتــقــبــال ثــمــانــيــة مــايــن ســائــح مـــع ارتــفــاع 
مـــعـــدالت الـــحـــجـــوزات مـــن وجـــهـــات تــقــلــيــديــة 
وأخــرى جديدة وعــودة السياح البريطانين، 

وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا«.
مشاكل  لــحــل  التونسية  الــحــكــومــة  وتــســعــى 
الــــقــــطــــاع، حـــيـــث الـــتـــقـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يــوســف الــشــاهــد الــســبــت املــاضــي بـــ 300 من 
املــهــنــيــن والــلــجــان املــكــلــفــة لـــدراســـة املشاكل 
الهيكلية والتسويقية التي يواجهها القطاع 
السياحي، وأكــد الشاهد على إعــادة جدولة 
املساعدات  ومنح  الفندقية  الــوحــدات  ديــون 
ــادرة عــلــى تسديد  ــقـ املــالــيــة لــلــفــنــادق غــيــر الـ

ديونها.
كما أشار الشاهد في اللقاء ذاته إلى أن تونس 
الازمة لسياسة  قد استوفت جميع الشروط 
السماء املفتوحة مع االتحاد األوروبــي، وأنه 
قبل  الشأن  هــذا  في  اتفاق  توقيع  املرتقب  من 

يونيو/حزيران 2018.
كما نجحت تونس في فتح أســواق سياحية 
جــديــدة، حيث وصــلــت أول مــن أمــس الثاثاء 
مباشرة  طــيــران  رحــلــة  أول  تــونــس  للعاصمة 

من الصن تقل 165 سائحًا. 
وحسب بيانات رسمية لــوزارة السياحة فقد 
السياحي سنة 2017  القطاع  إيــرادات  »بلغت 
نحو 2.8 مليار ديــنــار )مــا يــعــادل نحو 1.16 

املــــصــــري لــلــصــفــقــة األضــــخــــم مــــع إســـرائـــيـــل، 
بــمــوافــقــتــه الــنــهــائــيــة فــــي 5 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
املاضي، على مشروع قانون مقدم من حكومة 
الخاص  الــقــطــاع  لــشــركــات  يسمح  السيسي، 
باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه 
في السوق املحلي. وقبل إعان رئيس الوزراء 
الصفقة  عن  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي، 
بـــأيـــام قــلــيــلــة، أصــــــدرت الــحــكــومــة املــصــريــة 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــــجــــاري، الــائــحــة  فـــي 14 فـ
أمام  الطريق  يفتح  الــذي  للقانون  التنفيذية 

شركات القطاع الخاص الستيراد الغاز.
ــــت األوســـــــــاط  ــبـ ــ وفـــــــي الــــجــــهــــة األخــــــــــــرى، رحـ
مؤكدة  بالصفقة،  إسرائيل  فــي  االقتصادية 
أنــهــا ســتــســمــح بــتــعــزيــز الــتــحــالــف مـــع نــظــام 
السيسي وستشجع املزيد من الدول العربية، 
لصفقات  التوصل  على  الخليجية،  ال سيما 

اقتصادية ضخمة مع إسرائيل قريبا.  وعلى 
عــكــس تــصــريــحــات الــســيــســي بـــأن الــحــكــومــة 
لــيــســت لــهــا عــاقــة بــالــصــفــقــة، رفــــض املــعــلــق 
ــلـــي عـــيـــران بــــار طــال  االقـــتـــصـــادي اإلســـرائـــيـ
املـــزاعـــم الــتــي تــقــول إن الــصــفــقــة وقــعــت بن 
شركات قطاع خاص، مشددا على أنه سبقت 
بن  جــرت  طويلة  مباحثات  الصفقة  توقيع 

الحكومتن املصرية واإلسرائيلية.
وفي تحليل نشره موقع صحيفة »يسرائيل 
هــيــوم«، مــســاء أول مــن أمـــس، أشـــار بــار طال 
إلــى أن نظام السيسي أوعــز بــإحــداث تغيير 
املجال  املــصــري بحيث يتيح  الــدســتــور  على 
أمام توصل شركات القطاع الخاص املصرية 
التفاقات تسمح باستيراد الغاز اإلسرائيلي، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــنــظــام غــيــر معني أن يظهر 

كمن يقف وراء الصفقة.
ــق فــــــي صــحــيــفــة  ــلــ ــعــ ــه، قــــــــال املــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
»جيروزاليم بوست« هيرب كينون، إن أهمية 
صــفــقــة الــــغــــاز مــــع مـــصـــر ال تــكــمــن فـــقـــط فــي 
عوائدها االقتصادية املباشرة التي ستفضي 
إلى إحداث طفرة في ما تجنيه إسرائيل من 
ضرائب من الشركات التي تتولى استخراج 
أيضا  تمثل  إنها  بل  الغاز وتصديره ملصر، 
تتحول  بأن  لتفاهم يقضي  للتوصل  مقدمة 
مصر إلى محطة لنقل الغاز اإلسرائيلي إلى 

أوروبا وآسيا. وأشار في تقرير نشره موقع 
الصفقة  أن  إلــــى  أمــــس،  مـــن  أول  الــصــحــيــفــة، 
ســتــعــزز ارتـــبـــاط نــظــام الــســيــســي بــإســرائــيــل 
بسبب إدراك النظام للحاجة للمحافظة على 
املصالح االقتصادية املصرية. وأعاد كينون 
ــل الــخــارجــيــة  ــيـ ــه وكـ ــيـ ــا أشــــــار إلـ لــــألذهــــان مــ
الــــذي  ــد،  ــولــ غــ ــابـــق دوري  الـــسـ اإلســـرائـــيـــلـــي 
اعــتــبــر أن صــفــقــات الــغــاز مــع الــــدول العربية 
ســتــســهــم فـــي املـــرحـــلـــة األولــــــى فـــي »تــطــبــيــع 
العاقة  لتطبيع  كمقدمة  املصالح  تفاعات« 
مع »الــشــعــوب«. ولفت إلــى أن صفقتي الغاز 
اللتن وقعتهما إســرائــيــل مــع كــل مــن مصر 
استراتيجي  تــحــول  إلـــى  ســتــقــودان  واألردن 
واقتصادي، متوقعا أن يشجع التوقيع على 
في  تقف  »الــتــي  الخليجية  الـــدول  الصفقتن 
الــطــابــور« حــالــيــا فــي انــتــظــار الــظــروف التي 
الـــدول مــن التوقيع على صفقات  تمكن هــذه 
ــــدد كــيــنــون على  ضــخــمــة مـــع إســـرائـــيـــل. وشـ
رسالة  تــرســل  تحديدا  مــع مصر  الصفقة  أن 
االتــجــار مع  بــأن  العربي  واضــحــة للجمهور 
بــات مربحا  إسرائيل »ليس فقط مقبوال بل 

أيضا«، على حد تعبيره.
ــم بــــوســــت«، فقد  ــيـ ــروزالـ ــيـ أمــــا صــحــيــفــة »جـ
ــي افـــتـــتـــاحـــيـــتـــهـــا، أمــــــس، إلـــــى أن  أشــــــــارت فــ
إينيرجي«  و»نوبل  »ديلك«  شركتي  توقيع 

الــغــاز مــن حقلي  اللتن تتوليان اســتــخــراج 
األضخم  الصفقة  على  و»ليفيتان«  »تــمــار« 
ل على 

ّ
يدل املصرية  مع شركة »دولفيناس« 

التنقيب  تهاوي مزاعم املشككن في عوائد 
الذين  الغاز في حوض البحر املتوسط  عن 
اعــتــقــدوا أن الــعــرب لــن يــوافــقــوا عــلــى شــراء 
الــغــاز مــن إســرائــيــل. ولــفــتــت الصحيفة إلــى 
ــلـــي فــــي مـــرحـــلـــة قـــادمـــة  ــيـ ــرائـ أن الــــغــــاز اإلسـ
ســـيـــتـــم نـــقـــلـــه إلـــــى مـــصـــر ومـــــن ثــــم إســـالـــتـــه 
ــى األســــــواق  ــ هـــنـــاك ونـــقـــلـــه فــــي حــــاويــــات إلـ
األوروبـــيـــة والــعــاملــيــة. وأضـــافـــت الصحيفة 
الجيوسياسية  املكانة  ستعزز  الصفقة  أن 
ــل مــــن خـــــال تـــوفـــيـــر بــيــئــة تــســمــح  ــيـ ــرائـ إلسـ
بتعزيز التطبيع بن الجانبن، مشيرة إلى 
أن الــصــفــقــات مــع الــــدول الــعــربــيــة ستحسن 
فرص التوصل لصفقات مماثلة مع كل من 
قبرص واليونان وتركيا وبلجيكا. وشّددت 
الصحيفة على أن عوائد الصفقة مع مصر 
ــتــــي تـــعـــمـــل لــصــالــح  ســـتـــمـــكـــن الــــشــــركــــات الــ
إســـرائـــيـــل مـــن تــوفــيــر مــخــصــصــات إلجــــراء 
ــاز في  ــغـ ــن الـ ــد مـــن عــمــلــيــات الــبــحــث عـ ــزيـ املـ
حوض املتوسط إلى جانب تطوير الحقول 
في  الــوفــرة  أن  إلــى  بالفعل، مشيرة  القائمة 
إنــتــاج الــغــاز ستمكن إســرائــيــل مــن التوقف 
عــن اســتــخــدام الــفــحــم فــي إنــتــاج الــطــاقــة، ما 
تحسن  تضمن  نقية  بيئة  بتوفير  يسمح 
الصحية لإلسرائيلين. وأضافت  األوضــاع 
الصحيفة أن حوالي نصف احتياطات الغاز 
ـــ1000 مليار متر  اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــدر بــ
حيث  للتصدير،  مخصصة  ستكون  مكعب 
 10 إلــى حوالي  إسرائيل تحتاج سنويا  إن 

مليارات متر مكعب سنويا.
الخبراء االقتصادين  من ناحيته، قال كبير 
كورنر،  ميكي  اإلسرائيلية  الــغــاز  سلطة  فــي 
ــة ســــتــــزيــــد مـــــن حــــجــــم إيــــــــــرادات  ــقـ ــفـ إن الـــصـ
إســرائــيــل بشكل جــدي، مشيرا إلــى أن وزارة 
املــالــيــة فــي تــل أبــيــب ستحصل عــلــى حــوالــي 
الـــــغـــــاز مـــــع مــصــر  ــة  ــقـ ــفـ ــة صـ ــمـ ــيـ 60% مـــــن قـ
كـــضـــرائـــب تـــفـــرض عــلــى الـــشـــركـــات املــنــتــجــة. 
ونــقــلــت صحيفة »جــيــروزالــيــم بـــوســـت«، في 
عـــددهـــا الـــصـــادر أمــــس، عـــن كـــورنـــر قــولــه إن 
إسرائيل ستحصل على 12.5% من الصفقة 
كقيمة  قيمتها  مــن  و%23  ملكية،  كضريبة 
أربــاح، و24% كضريبة دخــل. وشــدد على أن 
الغاز ستمكن شركتي »ديلك«  عوائد صفقة 
»نفقاتهما  تغطية  مــن  إيــنــيــرجــي«  و»نــوبــل 

الرأسمالية«. 
في صحيفة  املعلقن  كبير  قــال  ناحيته،  من 
ــل هـــــــــيـــــــــوم«، أوســــــــــــع الــــصــــحــــف  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــســ ــ »يــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة انـــتـــشـــارا، حــايــيــم شـــايـــن، إنــه 
بــاإلضــافــة إلـــى اآلثــــار االقــتــصــاديــة الكبيرة 
فإن  إسرائيل«،  »مواطنو  بها  التي سيتمتع 
»قيمة  على  تنطوي  الــغــاز ملصر  بيع  صفقة 
وفي  األول«.  الــطــراز  مــن  استراتيجية  أمنية 
مــقــال نــشــره مــوقــع الــصــحــيــفــة، أمــــس، سخر 
معتبرا  اإلسرائيلي،  اليسار  قــوى  من  شاين 
التي  املــواقــف  تــدلــل على صـــواب  أن الصفقة 
تــتــخــذهــا حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرفـــة تــجــاه 
الصراع مع الفلسطينين. وقال إن »معسكر 
الــــســــام« فــــي إســـرائـــيـــل يــنــظــر بــــذهــــول إلـــى 
نجاح حكومة اليمن اإلسرائيلي في تدشن 
عاقات قوية مع دول عربية في الوقت الذي 
تصر فيه هذه الحكومة على عدم التخلي عن 

أراض لصالح الفلسطينين«.
ونقل موقع »جــيــروزالــيــم بــوســت« عــن مدير 
»اتحاد  في  والبحث  االستراتيجيات  شعبة 
املنقبن عــن الــغــاز الــطــبــيــعــي« فــي إســرائــيــل 
أن تتمكن  إنــه حتى بعد  أمير بوستر، قوله 
ــــال حــــقــــل »ظــــــهــــــر« فــــإن  ــغـ ــ ــتـ ــ مــــصــــر مــــــن اسـ
لن  الحقل  مــا سينتجه  أن  تــؤكــد  الــتــقــديــرات 

يكون كافيا لسد حاجة السوق املصري.

زيــــادة 18%، وتــوافــد  مــلــيــار دوالر( وبــنــســبــة 
أكثر من 7 ماين سائح عربي وأجنبي على 
الـــبـــاد خـــاصـــة مـــن الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا وعــــودة 
زائــر في  5.7 ماين  التقليدية مقابل  السوق 
العام 2016 بزيادة 23.2%، إضافة إلى ارتفاع 
ــامـــي الــســيــاحــة  ــنـ ــدد الـــلـــيـــالـــي املــقــضــيــة وتـ ــ عـ
بداية  في  الحجوزات  عــدد  وارتــفــاع  الداخلية 

سنة 2018«.
وتــســهــم الــســيــاحــة بــحــوالــى 8% مـــن الــنــاتــج 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لــتــونــس وتــخــلــق عــشــرات 
 عــن أنــهــا مصدر 

ً
اآلالف مــن الــوظــائــف، فــضــا

رئيسي للعملة الصعبة، لكنها تضررت بشدة 
بــعــد الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت ســيــاحــًا في 
متحف باردو ومنتجع في سوسة عام 2015.

وحــســب عــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي فــإن 
»تواصل تعافي قطاع السياحة في 2018 بعد 
الرحات  الغربي وعــودة شركات  الحظر  رفع 
 إيـــجـــابـــيـــة قــويــة 

ً
األجـــنـــبـــيـــة قــــد يــعــطــي دفــــعــــة

لــاقــتــصــاد املــنــهــك ويـــرفـــع احــتــيــاطــي الــبــاد 
الضعيف من العملة األجنبية«.

وأظـــهـــرت بــيــانــات لــلــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي 
ــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي تـــراجـــع  فــــي يـ
إلــى 5.123 مــلــيــارات دوالر وبما  االحــتــيــاطــي 

يغطي واردات الباد ملدة 89 يومًا.
واألسبوع املاضي وصلت أولى رحات شركة 

»توماس كوك« البريطانية لتونس منذ ثاثة 
بريطانية  سياحة  شركة  أول  لتصبح  أعـــوام 
قتل  أن  منذ  هناك،  عملياتها  تستأنف  كبرى 
مــســلــح 30 بــريــطــانــيــًا عــلــى شــاطــئ فــنــدق في 

سوسة في 2015.
وستنظم الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة ثـــاث رحــات 
طــــــيــــــران أســــبــــوعــــيــــة لــــتــــونــــس بــــمــــا يــســمــح 

للبريطانين باالنضمام إلى عماء الشركة من 
ينقطعوا  لم  الذين  وبلجيكا،  وفرنسا  أملانيا 
ــارة تــونــس خـــال الــعــامــن األخــيــريــن.  ــ عـــن زيـ
وقالت مجموعة توي العاملية، منظمة الرحلة 
التي سقط ضحايا فيها، الشهر املاضي إنها 
تخطط لعرض قضاء العطات في تونس من 

جديد بداية مايو/أيار املقبل.

اتفاق الغاز...  بوابة صفقات إلسرائيل مع   العرب

عراقيل أمام قرار وقف تصدير اللحوم الحيةتونس تتوقع زيادة اإليرادات السياحية %25

إسرائيل تسعى الستثمار صفقتها مع مصر لبيع مزيد من الغاز للعرب )فرانس برس(

عبر النظام المصري عن 
سعادته بصفقة استيراد 

الغاز اإلسرائيلي، وفي 
الجهة األخرى تسعى 

إسرائيل الستثمار الصفقة 
بهدف عقد اتفاقات 

أخرى مع دول عربية

تتوقع تونس عامًا 
سياحيًا مبشرًا خالل 2018 

تتخطى به تداعيات 
الحادث اإلرهابي الذي 

تعرض له منتجع سياحي 
عام 2015 مما أدى 

لتراجع كبير في أعداد 
السائحين واإليرادات 

المتحصلة من القطاع

ارتفاع فائض 
الكويت

ارتفع فائض امليزان التجاري 
الكويتي على أساس سنوي، بنسبة 

13.9 % خالل الربع األخير من 
العام املاضي. وأظهرت بيانات 

اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية 
)حكومية(، أمس، ارتفاع الفائض 

التجاري إلى 1.9 مليار دينار )6.33 
مليارات دوالر( في الربع األخير 

2017، مقارنة بفائض 1.7 مليار 
دينار )5.6 مليارات دوالر( في 

الفترة املقارنة من 2016.
وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات 
الكويت ارتفعت خالل الفترة إلى 4.6 

مليارات دينار )15.3 مليار دوالر( 
بنمو نسبته 12.8 % على أساس 

سنوي. بينما ارتفعت قيمة الواردات 

بنسبة 12.1 % إلى 2.6 مليار 
دينار )8.66 مليارات دوالر( مقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام املاضي. 
والكويت، عضو رئيس في منظمة 

البلدان املصدرة للبترول »أوبك«، 
وتعتمد على صادرات النفط الخام، 

في تجارتها الخارجية.

السودان يشجع 
السياحة

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، 
عزمها زيادة عدد السياح األجانب، 

بناًء على تعليمات من الرئيس 
السوداني عمر البشير، ليصل إلى 
5 ماليني سائح سنويًا، بعد إكمال 

تركيا تأهيل وإعمار جزيرة سواكن. 
وقال وزير السياحة السوداني، 

محمد مصطفى أبو زيد، في 
تصريح لألناضول: »لدينا خطة 

جديدة لزيادة عدد السياح الزائرين 
للبالد في الفترة املقبلة، إلى 5 ماليني 

سنويا«. ولم يذكر الوزير السوداني 
أية تفاصيل بشأن تلك الخطة.

أبو زيد أكد أن موافقة البشير على 
الطلب التركي بتأهيل الجزيرة، 

»ستضاعف السياحة بشكل أكبر 
في املرحلة املقبلة، وسيزداد أعداد 
السياح من تركيا وأوروبا وآسيا 

الوسطى«. وأضاف: »ترميم تركيا 
لجزيرة سواكن وفقا للخرائط 
املعتمدة، واستغاللها كمنطقة 

سياحية ستكون خطوة كبيرة 
لصالح البلدين«.

تراجع صادرات 
القطن المصري

تراجع إجمالي صادرات القطن 
املصري بنسبة 36.7 % خالل الربع 

األول من املوسم الزراعي 2017 
/2018. وأورد الجهاز املركزي 
للتعبئة واإلحصاء )حكومي(، 

أمس، أن إجمالي صادرات القطن 
املصري تراجع إلى 128.3 ألف 
قنطار متري خالل الربع األول 

)سبتمبر/ أيلول - نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2017(.  ويبدأ املوسم الزراعي 

في مصر مطلع سبتمبر، ويختتم 
في نهاية أغسطس/ آب من العام 

التالي. ويعادل القنطار املتري نحو 
157 كيلو جرام. وسجل إجمالي 
صادرات القطن املصري 202.5 

ألف قنطار متري خالل الربع األول 
من املوسم الزراعي السابق 2016 

 .2017/

خصخصة مياه 
السعودية

وقع وزير البيئة واملياه والزراعة في 
السعودية، عبد الرحمن الفضلي، 
عقد املستشار املالي لخصخصة 

قطاع توزيع املياه في البالد، مع 
تحالف دولي يقوده بنك ميزوهو 

الياباني. وقالت شركة املياه الوطنية 
)حكومي(، في بيان أمس، إن بنك 

»ميزوهو« سيقود تحالفات عاملية، 
منها االستشاري الفني »شركة 
اتكنز«، والقانوني »شركة وايت 

اند كايس«، للتجهيز لخصخصة 
قطاع توزيع املياه. الرئيس التنفيذي 

للشركة محمد املوكلي، أكد أن 
عقد االستشاري سيقوم بمراجعة 

النموذج التنظيمي العام للقطاع، 
وإعداد الكيفية املناسبة ملشاركة 
القطاع الخاص في تحمل األعباء 

واملخاطر التشغيلية.

أخبار مال وسياسة

أسواقمال وناس

بروفايل

عالء عرفة
القاهرة ـ العربي الجديد

بــــرز اســــم رجــــل األعـــمـــال املـــصـــري، عــــاء عـــرفـــة، خــال 
اليومن املاضين، بعد إعان شركة »ديليك دريلينغ« 
األميركية،  إنــرجــي«  »نــوبــل  وشريكتها  اإلســرائــيــلــيــة، 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــن مــلــزمــتــن مـــع شــركــة »دولــفــيــنــس« 
بقيمة  مصر  إلــى  الطبيعي  الــغــاز  لتصدير  املــصــريــة، 
15 مليار دوالر على مــدار 10 سنوات، بوصفه املمثل 
ــيـــرة، ووســـيـــط الــصــفــقــة الــتــطــبــيــعــيــة  اإلقــلــيــمــي لـــألخـ

األضخم بن البلدين.
ولد عرفة في محافظة اإلسكندرية عام 1958، وتخرج 
من كلية الطب بجامعة عن شمس، وُعن معيدًا بها، 
قبل أن يستقيل إلدارة أعمال والده، الطيار العسكري، 
أحمد عرفة، الصديق املقرب من مبارك، وخريج دفعته 
ــــذي اســتــغــل صــداقــتــه إلنـــهـــاء صــفــقــة بيع  نــفــســهــا، والـ
زهيدة،  بأسعار  الحكومية  »أوركـــو«  ومــحــات  شركة 
اسمها  غّيرا  اللذن  ابنيه  لصالح  مناقصة،  دون  ومــن 
ــتـــورز«. فـــي إبـــريـــل/ نيسان  الــتــجــاري إلـــى »غـــرانـــد سـ
مـــع رئــيــس مجموعة  بــالــتــعــاون  عـــرفـــة،  2015، أســـس 
»طاقة عربية«، خالد أبو بكر، الشركة بغرض استيراد 
الــغــاز مــن إســرائــيــل، وهــي وقعت »خــطــاب نــوايــا«، في 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، مـــع تــحــالــف 
املــســؤول عن حقل »تــامــار« اإلسرائيلي، من  الشركات 
أجل بدء التفاوض على توريد الغاز عبر خط األنابيب، 
الــــذي تــتــولــى تشغيله شــركــة »غــــاز شـــرق املــتــوســط«، 
التي أبرمت أخيرا  ومّهد هذه الخطوات عقد الصفقة 
مــع إســرائــيــل الســتــيــراد غـــاز بقيمة 15 مــلــيــار دوالر. 
وكان مجلس النواب املصري قد استعد للصفقة في 5 
يوليو/تموز املاضي، بموافقته النهائية على مشروع 
قــانــون مــقــدم مــن حــكــومــة الــســيــســي، يسمح لشركات 
القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، 
وبيعه في السوق املحلي، بحجة التوسع في مجاالت 
ــاز، وتــشــجــيــع وجــــذب االســتــثــمــارات  ــغـ اســتــثــمــارات الـ
مليون   20 بمبلغ  تبرع  أن  لعرفة  القطاع. وسبق  إلــى 
جنيه )نحو 1.1 مليون دوالر( لصالح صندوق »تحيا 
مصر«، الذي أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند 
توليه مقاليد الحكم، وال تخضع أمواله لرقابة الجهاز 
املــركــزي للمحاسبات، ويــبــدو مــن ســيــاق األحــــداث أن 

النظام املصري اختاره ليكون رجل »إسرائيل« الجديد 
فــي مــصــر، محل رجــل األعــمــال، وعـــراب صفقة توريد 
الغاز املصري إلسرائيل قبل ثورة 2011، حسن سالم.

ويعد عرفة من أبرز رجال األعمال املصرين املطبعن 
مع إسرائيل، ولعب دورًا هامًا في الضغط على الحكومة 
»الكويز« بن مصر  اتفاقية  توقيع  لتسريع  املصرية، 
وإسرائيل في العام 2004، والتي تشترط دخول املكون 
املنتج املصري بنسبة 11.7%، بهدف  اإلسرائيلي في 
التصدير إلى الواليات املتحدة. ووقع عرفة عقد شراكة 
مع »تيفرون« اإلسرائيلية للمابس الرياضية، إلنشاء 
إيجيبت«،  »تــيــفــرون  اســـم  تــحــت  بمصر  للشركة  فـــرع 
والتي عمل بها الجاسوس اإلسرائيلي املعروف، عزام 
عزام، فيما أرسل وفدًا من العمال املصرين إلسرائيل 
للتدريب بمقر الشركة في تل أبيب بتاريخ 11 فبراير/ 
شباط 1996، بحسب شهادة منسوبة لعزام. ويشرف 
عــرفــة مــع شقيقه، أشـــرف، على إدارة 20 شــركــة تعمل 
معظمها في مجال تصنيع املابس الجاهزة، وصناعة 
الغزل والنسيج، واألقمشة، ويملك هو شخصيًا %25 
من شركة )العرفة لاستثمار واالستشارات(، التي يتم 
تـــداول 33% مــن أسهمها فــي الــبــورصــة املــصــريــة منذ 
الــعــام املــاضــي، وتعد مــن األســهــم الــدوالريــة. ووجهت 
إلى عرفة اتهامات سابقة بالتهرب من دفع مديونية 
للبنوك بقيمة أربعة مليارات جنيه، في حن ساهمت 
مــبــارك، في  املخلوع، جمال  الرئيس  شراكته مع نجل 
تأخير فتح باب استيراد املابس الجاهزة إبان فترة 
حكم مبارك، بموجب اتفاقية »الغات«، من أجل حماية 

استثماراته من املنافسة الخارجية. 
ــن املــــنــــاصــــب، مــنــهــا رئــيــس  وشـــغـــل عـــرفـــة الـــعـــديـــد مــ
الجاهزة،  للمابس  التصديري  املجلس  إدارة  مجلس 
لنجل  اململوكة  »القلعة«،  إدارة شركة  وعضو مجلس 
عن   

ً
فضا هيكل،  حسنن  الــراحــل،  الصحافي  الكاتب 

اشـــتـــراكـــه فـــي تــأســيــس شــركــة )ســــي آي آي ســــي( في 
أوائـــل التسعينيات مــن الــقــرن املــاضــي، وتــعــد واحــدة 
املصرية.  بالسوق  االستثمارية  الشركات  كبريات  من 
كذلك، تولى رئاسة مجلس األعمال املصري اإليطالي، 
واملـــركـــز املــصــري لــلــدراســات االقــتــصــاديــة، وعــضــويــة 
لــألعــمــال، ومجلس  الــبــريــطــانــي  املــركــز  إدارة  مــجــلــس 

األعمال املصري األميركي.

توقعات بتوقيع 
االحتالل لعقود مع دول 

خليجية الفترة المقبلة

تصدر اسم رجل األعمال المصري، عالء 
صفقة  عقب  األحداث  واجهة  عرفة، 
عرفة  بدأ  اإلسرائيلي،  للغاز  مصر  استيراد 
التجارة  عالم  إلى  انتقل  ثم  طبيبًا  حياته 
قبل أن يصبح أحد أهم الشخصيات التي 

عزّزت التطبيع االقتصادي مع إسرائيل

المتوقع  من  إن  مطلع  مصدر  قال 
المصرية  دولفينوس  شركة  تبدأ  أن 
القابضة للغاز الطبيعي استالم شحنات 
خالل  إسرائيل  في  الشركاء  من  الغاز 
نقًال  ــرز  ــت روي حسب  الــقــادم،  ــعــام  ال
الشركاء  كــان  مصرية.  مــصــادر  عــن 
البحريين  ولوثيان  تمار  حقلي  فــي 
منتصف  ــوا  ــال ق لــلــغــاز  اإلســرائــيــلــيــيــن 
االسبوع الجاري إنهم وقعوا اتفاقات 
مع دولفينوس، وهي شركة مصرية 
مكعب  متر  مليار   64 لتوريد  خاصة، 
سنوات،  عشر  مــدى  على  الغاز  من 
وتقسم  الحقلين  من  مناصفة  تأتي 

العائدات أيضا بينهما بالتساوي.

أول شحنة 
العام المقبل
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اقتصاد

بغداد ـ براء الشمري

حـــصـــل اإليــــرانــــيــــون عـــلـــى مـــيـــزات 
ــدة مـــن حــكــومــة  ــديـ وتــســهــيــات جـ
بغداد، ما ساعدهم على مواصلة 
صـــــدارة قــائــمــة االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة في 
الــعــراق عــلــى الــرغــم مــن حــاجــة الــبــاد املــاســة 
ــن الـــــعـــــرب واألجـــــانـــــب  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــــدخـــــول املـــسـ
باختاف جنسياتهم من أجل دعم اقتصاده 

املتأزم والتخفيف من البطالة املتفاقمة.
وكــشــف مــصــدر مــقــرب مــن هــيــئــة االســتــثــمــار 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن السلطات  الــعــراقــيــة 
ــفــت الــقــيــود عـــن املــســتــثــمــريــن اإليــرانــيــن 

ّ
خــف

املاضية  الفترة  ركــزوا جهودهم خــال  الذين 
عــلــى املـــحـــافـــظـــات واملــــــدن الـــتـــي تـــوجـــد فيها 

مراقد دينية. 
وأكــد املــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن من 
بن التسهيات تخفيض الضرائب وإجراءات 
العمالة  نسبة  وإلغاء شرط  باملوانئ  خاصة 

العراقية في املشروعات الجديدة. 
وحــســب املـــصـــدر فــــإن الــنــشــاط االســتــثــمــاري 
اإليراني موجود في أكثر من محافظة عراقية، 
ــــزداد فـــي مــحــافــظــتــي الــنــجــف وكــربــاء  لــكــن يـ
بــغــداد(، ومدينة ســامــراء بمحافظة  )جــنــوب 
صـــاح الــديــن )شـــمـــاال(، نتيجة لــوجــود عــدد 
الكثير  اشترى  إذ  هناك،  اإليرانين  من  كبير 
آخــرون  استثمر  فيما  تجارية،  بنايات  منهم 

أموالهم بطرق مختلفة.
وفـــي هـــذا اإلطـــــار، قـــال أســتــاذ االقــتــصــاد في 
ـــ »الـــعـــربـــي  جـــامـــعـــة بــــغــــداد عـــلـــي الـــعـــبـــيـــدي لــ
غيرهم  على  اإليــرانــيــن  تفضيل  إن  الجديد« 
فيما يتعلق باملشاريع مخالف للمادة األولى 
من قانون االستثمار في العراق الذي يتعامل 
مع جميع املستثمرين الذين يأتون من خارج 
الــعــراق على أنــهــم أجــانــب. وأكـــد العبيدي أن 
األبواب يجب أن تفتح أمام بقية املستثمرين 
وال سيما األتــــراك الــذيــن لــم يــغــادروا الــعــراق 
فـــي ظـــل الــتــضــيــيــق الــــذي تــعــرضــوا لـــه خــال 
ــة والـــــــذي وصـــــل إلـــــى حــد  ــيـ الـــســـنـــوات املـــاضـ
الخطف للعمال األتراك. وأشار إلى أن تفضيل 
اإليرانين أمر يستفز بقية املستثمرين الذين 
لن يخاطروا باملوافقة على العمل في العراق 
ــات أمــنــيــة  ــانـ ــن دون الـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـ مــ
واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة، مــوضــحــا أن فتح 
أبواب االستثمار لدول أخرى قد يمنح العراق 
فرصا أكبر لتطوير اقتصاده وبناه التحتية 
ال سيما وأن االستثمار اإليراني يكاد يقتصر 

على املراقد الدينية واملناطق املحيطة بها.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم 
ــد فــي وقـــت ســابــق أن بــاده  الــجــعــفــري قــد أكـ
بـــاب االســتــثــمــار، مــوضــحــا في  مهتمة بفتح 
إعــادة إعمار  تصريح له على هامش مؤتمر 
ــــذي عـــقـــد فــــي الـــكـــويـــت مــــؤخــــرا أن  الــــعــــراق الــ
األولوية ستكون لتركيا في حال قــررت دول 

الجوار املساهمة. 
وتـــســـعـــى كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا إلـــى 
قائمة االستثمارات  حجز مكانة متقدمة في 
األجــنــبــيــة بــالــعــراق، وأعــلــنــت الـــريـــاض خــال 
استثمارات  لضخ  عن خطط  األخــيــرة  الفترة 
ــيـــة بــعــد  ــقـــطـــاعـــات الـــعـــراقـ ــعـــديـــد مــــن الـ فــــي الـ
فــتــرة قطيعة تــجــاريــة شبه كاملة فــي أوقــات 
سابقة بن الجانبن. من جهته، رحب رئيس 
هيئة االســتــثــمــار الــعــراقــيــة ســامــي األعــرجــي 
ــانـــب إلــى  بــدخــول املــســتــثــمــريــن الــعــرب واألجـ
أن  العراق، موضحا خال مقابلة تلفزيونية 
لاقتصاد  الثانية  الركيزة  يمثل  االستثمار 
ـــوارد الــنــفــطــيــة. وأشـــــار إلــى  ــ الـــعـــراقـــي بــعــد املـ
وجود مشاكل متعلقة بإنجاز املشاريع التي 
املاضية،  الــفــتــرة  خــال  للمستثمرين  منحت 

مبينا أن املنجز منها ال يتجاوز %60.
ولفت إلى تشكيل لجان لبحث األسباب التي 
أدت إلـــى تــأخــر إنـــجـــاز املـــشـــاريـــع، مـــؤكـــدا أن 
اللجان  قبل  مــن  ستحل  املستثمرين  مشاكل 
ــات بـــوجـــه  ــوقــ ــعــ املـــخـــتـــصـــة. وأكــــــــد وجــــــــود مــ
االســتــثــمــار ألن تــحــول الـــعـــراق إلـــى اقــتــصــاد 
الـــســـوق أمـــر صــعــب فـــي ظـــل وجــــود اقــتــصــاد 
مركزي موجه، موضحا أن الصعوبات قللت 
فرص إنجاز كثير من املشاريع االستثمارية.

أن هيئة االستثمار تعول  وأوضــح األعرجي 

السعودية  العربية  اململكة  روســيــا  أزاحـــت 
عن صدارة منتجي النفط عامليا خال العام 
املاضي، حيث بلغ متوسط اإلنتاج اليومي 
لروسيا 10.347 ماين برميل يوميًا، مقابل 

9.951 ماين برميل يوميًا للسعودية.
وجــــاء الــتــراجــع الــســعــودي، بــحــســب وكــالــة 
»األناضول«، نتيجة االلتزام باتفاق منظمة 
واملنتجن  ـــك(  )أوبــ للنفط  املـــصـــدرة  الــــدول 
املــســتــقــلــن لــخــفــض اإلنـــتـــاج، حــيــث تــراجــع 
برميل  آالف   509 بنحو  السعودي  اإلنــتــاج 
يوميًا، مسجلة التزامًا بنسبة 116%، بينما 

االستثمار،  مجال  فــي  الحكومي  الــدعــم  على 
مؤكدا أن هذا الدعم سيؤدي إلى تنفيذ عدد 
كبير مــن املــشــاريــع ال سيما وأنـــه تــزامــن مع 
النصر على تنظيم »داعش« الذي يوفر بيئة 

آمنة الستقطاب املستثمرين.
ــراقــــي حــســن  ــعــ ــاول الــ ــ ــقـ ــ إلـــــى ذلـــــــك، انـــتـــقـــد املـ
الــبــهــادلــي فـــي حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــثـــمـــارات اإليـــرانـــيـــة لــلــجــهــود  ــتـ مــنــافــســة االسـ
الــعــراق، مــؤكــدا أن اإليرانين  املحلية إلعــمــار 
يستحوذون بشكل شبه كامل على املشاريع 
ــربــــاء والســيــمــا  الـــتـــي تــنــفــذ فـــي الــنــجــف وكــ
املـــنـــاطـــق املــحــيــطــة بـــاملـــراقـــد الــديــنــيــة والــتــي 

تستقطب سنويا عشرات اآلالف من الزوار.
وأضــــــاف الـــبـــهـــادلـــي: »املــــعــــروف أن دخـــول 
املستثمرين إلى أي بلد يساهم بشكل كبير 

في إنعاش االقتصاد املحلي، والقضاء على 
البطالة«، مبينا أن هذا األمــر لم يحدث في 
العراق بسبب قيام رجال األعمال اإليرانين 
بـــجـــلـــب عـــمـــالـــتـــهـــم مـــعـــهـــم، أو االســـتـــعـــانـــة 
بالعمالة األجنبية في العراق كون أجورها 
الوطنية.  العمالة  أجــور  مــن  بكثير  أرخــص 
وتــابــع أن »هـــذا األمـــر مــضــر اقــتــصــاديــا من 
ــال  ــــى حــصــول الــتــجــار ورجـ نــاحــيــتــن، األولـ
األعــمــال اإليــرانــيــن عــلــى فـــرص االستثمار 
ــــن ذلـــــــك، والـــثـــانـــي  وحـــــرمـــــان الــــعــــراقــــيــــن مـ
ــــرص الـــعـــمـــل ومــنــحــهــا  االســــتــــحــــواذ عـــلـــى فـ
ــيـــن«،  ــراقـ ــعـ ــانــــب عـــلـــى حـــســـاب قـــــوت الـ ألجــ
ضوابط  بوضع  املختصة  الجهات  مطالبا 
ــيـــد هـــيـــمـــنـــة اإليـــــرانـــــيـــــن عــلــى  ــقـ صـــــارمـــــة تـ
على  والعمل  وكــربــاء،  النجف  استثمارات 

انــخــفــض اإلنــــتــــاج الــــروســــي بــمــعــدل 2500 
برميل يوميًا في العام املاضي.

وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة قـــد تـــصـــدرت منتجي 
ــعــــامــــن املــــاضــــيــــن، بــعــد  الـــنـــفـــط عـــاملـــيـــا الــ
سيطرة روسية ألكثر من عشر سنوات، قبل 
أن تعود روسيا مرة أخرى للصدارة العام 

املاضي.
ــيــــاق ذاتـــــــــه، خـــفـــضـــت الـــســـعـــوديـــة  ــــي الــــســ فـ
املاضي  العام  اليومية  صادراتها  متوسط 
إلــــى 6.967 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــًا، مــقــابــل 
7.648 ماين برميل يوميًا في 2016، ورغم 

خــفــض الــــصــــادرات، حــافــظــت املــمــلــكــة على 
ــــدول املـــصـــدرة لــلــنــفــط في  صــدارتــهــا بـــن الـ

العالم.
اليومية  رفعت صادراتها  فقد  روسيا،  أمــا 
الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى 5.153 مـــايـــن بــرمــيــل 
يوميًا  برميل  ماين   5.051 مقابل  يوميًا، 

في الفترة املناظرة من العام السابق له.
وبدأ األعضاء في دول منظمة الدول املصدرة 
)أوبــك( ومنتجون مستقلون، مطلع  للنفط 
بنحو  اإلنتاج  خفض  اتفاق  بتنفيذ   ،2017
1.8 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا، ويــنــتــهــي فــي 
محاولة  في  املقبل،  األول  كانون  ديسمبر/ 

إلعادة االستقرار ألسواق النفط.
ــــك« محمد  الــعــام ملنظمة »أوبـ وقــــال األمــــن 
بـــاركـــيـــنـــدو، اإلثـــنـــن املــــاضــــي، إن املــنــظــمــة 
حققت التزامًا بنسبة 133% باتفاق خفض 
اإلنـــتـــاج فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018، 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع الـــــدول املـــشـــاركـــة من 

داخل املنظمة وخارجها.
وأظهرت أرقام من رئيس األبحاث في أوبك 
الثاثاء،  أمــس  مــن  أول  القحطاني،  عائض 
أن املنظمة تقترب من بلوغ هدفها لخفض 
مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى 
مــتــوســطــهــا لــخــمــس ســـنـــوات، وهـــو الــهــدف 

األصلي التفاق خفض اإلمدادات.
لــنــدن، وفقا  فــي  القحطاني مــؤتــمــرا  وأبــلــغ 
لوكالة »رويترز«، بأن مخزونات الخام في 
الدول املتقدمة األعضاء في منظمة التعاون 
مرتفعة  كانت  والتي  والتنمية  االقتصادي 
متوسطها  عــن  برميل  مليون   340 بــمــقــدار 
الثاني  كــانــون  فــي يناير/  لخمس ســنــوات 
مــلــيــون  بــمــقــدار 74  أعــلــى  2017، أصــبــحــت 
برميل فقط عن ذلك املستوى الشهر املاضي.
)العربي الجديد(  

الــــي اإلمـــكـــانـــات الــتــي تــتــمــتــع بــهــا املــحــافــظــة 
وحــــدودهــــا فـــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة مـــع الـــعـــراق 
ــال: إن كــرمــانــشــاه  وكــذلــك مـــرور الــزائــريــن وقــ
هي ممر إيران إلى العراق في مجال التجارة 
والـــتـــرانـــزيـــت والــســيــاحــة الــديــنــيــة. وأضــــاف 
كــاشــفــي فـــي تــصــريــحــات األســـبـــوع املــاضــي: 
تــمــتــاز املــحــافــظــة بــتــعــدد املـــمـــرات الــحــدوديــة 

مع العراق على طرفيه العربي والكردي وأن 
إلى  تصديرها  يتم  الــتــي  البضائع  مــن   %90
العراق تمرعن طريق هذه املحافظة لذا يجب 
تطويرها وفتح منافذ أخرى.  وقال إنه يمكن 
السياح  لعبور  ممر شوشمي  من  االستفادة 
ــــراق وكـــذلـــك  ــعـ ــ ــي الـ ــاطـــق الــــكــــرديــــة فــ ــنـ إلـــــى املـ
ــار لـــعـــبـــور زوار  ــ ــومـ ــ حــــــــدودي خــــســــروي وسـ
العتبات املقدسة وهناك مفاوضات مع الطرف 
العراقي لتهيئة الظروف الازمة ولاستفادة 
الــقــصــوى مــن هـــذه املــمــرات الــحــدوديــة. وقــال 
أيــضــا إن مــقــدار مــا يــتــم تــصــديــره عــن طريق 
ــــارات دوالر  ــيـ ــ ــلـ ــ بــــثــــاثــــة مـ يــــقــــدر  املــــحــــافــــظــــة 
ملــنــتــجــات  دوالر  مــلــيــون   700 مــنــهــا  ســنــويــا 
املــحــافــظــة ومــلــيــار دوالر مـــا يــقــوم بـــه تــجــار 
كــرمــانــشــاه بــتــصــديــره، والــبــاقــي مــن مناطق 

إيران املختلفة التي يتم إرسالها إلى العراق.
العراق  اإليراني في  السفير  أكد  ومن جانبه، 
إيــــرج مــســجــدي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
مؤخرًا، أن باده عليها القيام بدور فريد في 
العراق، موضحا أن العراقين يثّمنون الدور 
ــم لــهــم بــحــســب قـــولـــه. وأشــــار  ــداعـ اإليــــرانــــي الـ
إلــى أن الــعــراق دخــل مرحلة جــديــدة مــن بناء 
مطالبا  سياسية،  عاقات  وإقامة  االقتصاد، 
الشعب اإليراني والشركات والوزارات للقيام 
بــــدورهــــا فــــي الـــــعـــــراق، ولـــفـــت إلـــــى أن حــجــم 
التبادل التجاري بن العراق وإيران سيرتفع 
بعد بيع الكهرباء، وتطوير السياحة الدينية.

وكان رئيس غرفة التجارة اإليرانية العراقية 
ــد فــي  ــ املـــشـــتـــركـــة، يــحــيــى آل إســــحــــاق، قــــد أكـ
ــران  ــ ــ إيـ ــة ســــابــــقــــة إن  ــيـ ــافـ تــــصــــريــــحــــات صـــحـ

تستهدف مضاعفة حجم تجارتها مع العراق 
بدال  املقبل  الــعــام  مليار دوالر   20 إلــى  لتقفز 
تقارير  مــلــيــارات دوالر حاليًا. وحسب   6 مــن 
غير رسمية، تغرق السوق العراقية في قائمة 
بأكثر  قـــّدرت  اإليــرانــيــة  البضائع  مــن  طويلة 
ــواد الــغــذائــيــة  مـــن 6 آالف ســلــعــة تــبــدأ مـــن املـــ
مــــــــــرورا بـــاملـــنـــزلـــيـــة ثـــــم املـــــابـــــس بــمــخــتــلــف 
أنواعها ثم مواد البناء واإلنشاءات واألدوات 
السيارات  الكهربائية، وال تنتهي عند سوق 
الصالون وشركات االستثمار، بل تتعدى إلى 
حصر أعمال محافظة كاملة لصالح شركات 
إيــرانــيــة، وفــقــًا ملــا يصطلح عليه فــي الــشــارع 
إعمار  أعــمــال  أن  )الــلــزمــة(، وتعني  بـــ العراقي 
تلك با منافسة من  أو  املدينة  هــذه  وتأهيل 

شركات أخرى حتى لو كانت محلية.

احتكار 
االستثمارات

روسيا تزيح السعودية عن صدارة منتجي النفط

تصاعد نفوذ اإليرانيين في أسواق العراق )حيدر حمدان/فرانس برس(

)Getty( نمو التوظيف كان أضعف من المتوقع)بلغ متوسط اإلنتاج اليومي لروسيا 10.347 ماليين برميل)ألكسندر استافيف/فرانس برس

بدأت الصين تجريب تطوير مدن ذكية منذ 2012 )فرانس برس(

إحجام شركات أجنبية 
بسبب االضطرابات األمنية 

واختطاف العمال

إنشاء مشاريع تنفع العراقين سواء أكانوا 
مستثمرين أم عماال.

مـــن جــهــتــه، أعــلــن نــائــب رئــيــس لــجــنــة إعــمــار 
العتبات املقدسة اإليرانية مسعود شوشتري 
أن لــجــنــتــه تــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز 200 مــشــروع 
ــدن عــراقــيــة  لــتــوســيــع املــــراقــــد املـــقـــدســـة فـــي مــ
هــي الــنــجــف وكـــربـــاء وســـامـــراء والــكــاظــمــيــة، 
موضحا خال تصريح صحافي، مؤخرًا، أن 
الدينية يمثل مهمة طويلة  العتبات  توسيع 
األمد بالنسبة للجنة إعمار العتبات املقدسة. 
وتقوم لجنة إعمار العتبات املقدسة اإليرانية 
عدة  منذ  العراق  في  بإنجاز مشاريع عديدة 
ــــوات. وفـــــي مـــجـــال الــــتــــعــــاون الــســيــاحــي  ــنـ ــ سـ
ــة تــــجــــارة  ــ ــرفـ ــ ــيـــــس غـ ــ والــــــتــــــجــــــاري، أشـــــــــار رئـ
محافظة كرمانشاه اإليرانية، كيوان كاشفي، 

األولوية لإليرانيين في العراق 
بعد اقتناصهم تسهيالت جديدة

ــال تــقــريــر لــشــركــة ديـــلـــويـــت الــدولــيــة  قــ
إن  واالســتــشــارات  الحسابات  ملراجعة 
ــدد املـــدن  الـــصـــن يـــوجـــد بــهــا نــصــف عــ
الـــذكـــيـــة الــتــجــريــبــيــة املـــــوجـــــودة عــلــى 

مستوى العالم.
ووفـــقـــًا لــلــتــقــريــر الـــــذي نــشــرتــه وكــالــة 
أمــس  الــرســمــيــة  الصينية  »شــيــنــخــوا« 
ــاء، فــــإن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 1000  ــ ــعـ ــ األربـ
مدينة ذكية تجريبية جاهزة أو تحت 
العالم، منها  اإلنشاء في جميع أنحاء 

حوالى 500 في الصن.
التي تتخذ من نيويورك  الشركة  وفق 
مقرًا، فإن »الصن تسعى إلى بناء املدن 
الــذكــيــة، ومـــن املــخــطــط أن تتمتع هــذه 
الصناعة باملزيد من الدعم في مجالي 

السياسات واالستثمار«.
ــدأت  ــ الـــتـــقـــريـــر أن الــــصــــن بـ وأضـــــــــاف 

تجريب تطوير مــدن ذكية محلية عام 
الــتــقــنــيــات  اســـتـــخـــدام  لــتــشــجــيــع   2012
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل الـ
واســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت لــلــمــســاعــدة في 
إنفاذ  املرورية وتحسن  الحركة  تدفق 
الــقــانــون، وجــعــل املــبــانــي الــعــامــة أكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة، وتم إدراج 
ثـــاث مــجــمــوعــات مــن املـــدن كمشاريع 

وطنية رائدة حتى اآلن.
ودعــــــا الـــتـــقـــريـــر املــــــدن الــصــيــنــيــة إلـــى 
وتصميمها  استراتيجيتها  تحسن 
وعملياتها وصيانتها لتطوير املناطق 
مع  جنب  إلــى  جنبًا  الذكية  الحضرية 
التكنولوجيا والبنية التحتية لضمان 
في  بكفاءة  السكان  احتياجات  تلبية 

الوقت املناسب.
)شينخوا، العربي الجديد(

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا على 
األخير من  الربع  نحو غير متوقع في 
لــلــمــرة األولـــــى في  الـــعـــام 2017، وذلــــك 
عامن حسب إحصاءات رسمية نشرت 
أمس األربعاء. وقال مكتب اإلحصاءات 
إلى  ارتــفــع  البطالة  مــعــدل  إن  الوطنية 
4.4% مــن 4.3%، وهــي أول زيـــادة منذ 
فــبــرايــر/  الــثــاثــة املنتهية فــي  األشــهــر 
شــبــاط 2016 مــع زيـــادة عــدد العاطلن 

عن العمل للشهر الثالث على التوالي.
ــــف مــن  ــعـ ــ ــيــــف أضـ ــتــــوظــ ــو الــ ــمــ وكـــــــــان نــ
أضيفت  حيث  الفترة،  ذات  في  املتوقع 
88 ألف وظيفة مقارنة مع 173 ألفا في 
متوسط توقعات الخبراء وفقا لوكالة 
»رويــتــرز«. وحسب اإلحــصــاءات ذاتها 
فإن نمو األجور ظل دون تغير إلى حد 
كــبــيــر فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا عــنــد متوسط 

كانون  ديسمبر/  فــي  قفز  لكنه   ،%2.5
في   %  2.3 مـــن   %2.8 إلــــى  فــقــط  األول 

نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وفقدت األسر البريطانية بعض قوتها 
الـــشـــرائـــيـــة نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الــتــضــخــم، 
إثــــر تـــراجـــع الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي في 
لصالح  االستفتاء  أعقبت  التي  الفترة 
االنفصال عن االتحاد األوروبـــي أو ما 

»البريكست«. يعرف اختصارا بـ
وأظهرت أرقام أخرى ملكتب اإلحصاءات 
ــائـــــض فـــــي املــــيــــزانــــيــــة فــي  ــ تـــســـجـــيـــل فـ
مليارات   10 بلغ  الثاني  يناير/كانون 
تقريبا(  دوالر  مــلــيــار   14( اســتــرلــيــنــي 
وبدعم  بقليل  الــتــوقــعــات  يــتــجــاوز  بما 
من زيادة موسمية في حصيلة ضريبة 

الدخل بداية العام.
)رويترز، العربي الجديد(

الصين تتفوق في عدد 
المدن الذكية

ارتفاع غير متوقع 
للبطالة في بريطانيا

مال وسياسة

على  والسيطرة  األجنبية  االستثمارات  قائمة  تصدرهم  اإليرانيون  واصل 
على  حصولهم  بعد  العراق،  في  الحيوية  القطاعات  من  العديد 
تسهيالت جديدة من حكومة بغداد، األمر الذي أثر سلبًا على مناخ 

االستثمار في البالد

أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت تفنكجي، أن ممري كوربالغ 
الساعة،  مدار  على  يعمالن  وتركيا  إيران  بين  الحدوديين  وكابيكوي 
مضيفًا أنه من أجل تنمية التجارة 
منفذ  قريبا  سيفتتح  البلدين  بين 
حدودي آخر خدماته، على مدار 
األنباء  وكالة  حسب  أيضا،  الساعة 
تفنكجي،  وأضاف  )إرنــا(.  اإليرانية 
ليكون  جهودها  تبذل  بالده  أن 
الحدودية  ممراتها  في  العمل 
متواصل،  بشكل  إيران  مع  الثالثة 
والسياحة  التجارة  تنمية  أجل  من 

بين البلدين.

ثالث ممر حدودي مع تركيا

جواد العناني

 متميزًا في النشرة 
ً
نشر ستيف أوسنت، يوم 2017/2/20، مقاال

النفط  بمستقبل  فيه  تنبأ   )Oil-price.wet( اإللكترونية 
النفط  أســعــار  التأثير على  أن  وفــيــه يظهر  الــعــام 2018،  خــال 
في العالم سوف ينتقل من »أوبك«، وخصوصا اململكة العربية 
بالنفط  املتعلقة  الــفــكــريــة  الـــريـــادة  إلـــى روســيــا، وأن  الــســعــوديــة 
ستتحول إلى النرويج، وأن أسعار النفط سوف ترتفع إلى 70 
السعر  هــذا  فــوق  األسعار  فيه  تتذبذب  دوالرًا، سعرا مرجعيا، 

وتحته. 
ولتوضيح األمور، ال بد من وضع بعض الحقائق األساسية:

: وفق اإلحصائيات املتاحة عامليًا، بشأن الطلب على النفط 
ً
أوال

حسب القطاعات االقتصادية، يرى أن 50.2% )نصف الطلب( 
موجه للطرق والنقل عليها، و14% للصناعات البتروكيميائية، 
و%3.4  لـــلـــطـــيـــران،   %7.5 املـــنـــزلـــيـــة،  لـــاســـتـــخـــدامـــات  و%9 
لاستخدامات البحرية، 2.5% للكهرباء، و1.8% لسكك الحديد، 

و11.5% لاستعماالت الصناعية األخرى. 
وبمعنى آخر، فإن 61% تقريبًا موجه عامليًا لقطاع النقل البري 
النفط إلى  البري، وأن مستقبل  والبحري والجوي، وخصوصا 

ز على النقل البري. 
ّ
حد كبير مرك

ثانيًا: تشير اإلحصاءات عن إنتاج النفط في العالم للعام 2016 
برميل  )10.6 مايني  روسيا  كانت  األكبر  النفط  منتج  أن  إلــى 
السعودية )10.5 مايني برميل(  العربية  اململكة  ثم  اليوم(،  في 
ثم الواليات املتحدة )8.9(، ثم العراق )4.5(، ثم إيران )3.9(، ثم 
الصني )3.9(، ثم كندا )3.7(، ثم اإلمارات العربية املتحدة )3.1(، 
إلى  الــتــعــاون  مجلس  دول  إنــتــاج  ولــو حسبنا   .)2.9( فالكويت 
إنتاج »أوبــك«، فقد بلغ  أما  لبلغ حوالي %23.8.  العاملي،  اإلنتاج 

52% من اإلنتاج العاملي في العام 2016.
ثالثًا: إن إنتاج الدول األخرى خارج »أوبك« مثل الواليات املتحدة 
اإلنــتــاج غير  الـــدول صغيرة  املتحدة وبعض  واململكة  وروســيــا 
»أوبـــك« حوالي 48% عــام 2016، ويقدر بحوالي  األعــضــاء في 

نصف إنتاج العالم في نهاية 2017. 
النفطي ستيف  في ضوء هذه الحقائق واألرقــام، يقدم الخبير 
عــام 2018،  تــوقــعــات، سنشهد حدوثها خــال  أوســـنت خمسة 

وهي:
: بدء دخول روسيا العبا رئيسيا في أسواق النفط. ويبلغ 

ً
أوال

إنتاج روسيا اليومي حوالي 10 مايني برميل، وبدأت تصّدره 
وتصّدر معه الغاز إلى دول وسط آسيا وشمال أوروبا. وكذلك 
نرى أن دول »أوبك« ترغب في التنسيق الحثيث مع روسيا، من 
استمر  وإذا  النفط.  أســعــار  فــي  األميركي  التحكم  تحييد  أجــل 
هذا التنسيق، سوف تتحول روسيا تدريجيًا من دولة تهّددها 
النفط،  الــواليــات املتحدة في  إلــى دولــٍة تنافس  الــواليــات املتحدة 
كتفًا بكتف، وسوف يحصر تأثير الواليات املتحدة على املناطق 

املجاورة لها. 
ثانيًا: تنبأ أوسنت بتراجع نفوذ اململكة العربية السعودية داخل 
أوبك بدأت تخسر تدريجيًا من نفوذها.  النفط. فمنظمة  سوق 
رفع  أجــل  مــن  إنتاجها  لتقليل  السابقة  مساعيها  كــانــت  وقــد 
أسعار النفط تقابل بزيادة الدول خارج »أوبك« إنتاجها، ما كان 
النفط،  النفط على سعر  يؤدي إلى تحييد أهمية تقليل كميات 

ودخول دول جديدة مكان السعودية في أسواقها التقليدية. 
ونظرًا إلى حاجة السعودية إلى دخل نفطي يومي من الخارج 
بحوالي 480 مليون دوالر، فإن قدرتها على املناورة تراجعت. 
التي تنتج حوالي أربعة  واضطرت السعودية إلى مهادنة إيران 
الـــذي ينتج حــوالــي 4.5 مــايــني برميل  مــايــني برميل، والــعــراق 

يوميًا. ولكن األهم هو التنسيق مع روسيا من خارج »أوبك«. 
الطلب على  البري يشكل أكثر من نصف  النقل  ثالثًا: حيث أن 
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، فـــإن نــجــاح إنــتــاج الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، 
وتــوســعــه، ســـوف يطيحان تــدريــجــيــًا الــشــق األكــبــر مــن الطلب. 
وحيث أن كثيرًا من شركات تصنيع السيارات بــدأت تزيد من 
الطلب عليها،  الكهربائية، وفي ضوء زيــادة  السيارات  إنتاجها 
فإن  الجمركية،  الرسوم  من  السيارات  هذه  وإعفاء مستوردات 
الــبــنــوك صـــارت جــاهــزة اآلن لــتــمــويــل هـــذا اإلنـــتـــاج مـــددا أطـــول، 
وبشروط أسهل، وكذلك تمويل البحوث التي تؤدي إلى تحسني 
فــتــرات طويلة  الــســفــيــرات  مــن  وتمكينها  الــســيــارات،  هـــذه  أداء 
ببطارية كهربائية. وسوف تقوم البنوك كذلك بتمويل االستثمار 
ما  الــطــرقــات،  على  للسيارات  الكهربائي  الشحن  محطات  فــي 

يجعل االعتمادية على هذا النوع من النقل أكبر. 
البنزين أو   من 

ً
الكهرباء بدال التحول إلى  وبالطبع، سوف يزيد 

املازوت الطلب على الكهرباء التي تستخدم حاليًا على املستوى 
الطلب عليها سوف تكون  الدولي ما نسبته 2.5%، فإن زيــادة 
تلبيته من كهرباء مولدة، إما بالغاز أو بالطاقة البديلة واملتجددة. 
ــًا: ســيــشــتــد الـــخـــاف بـــني شـــركـــات الـــكـــهـــربـــاء وشـــركـــات  ــعــ رابــ
االتصاالت اإللكترونية على من يسيطر على الشبكات القومية، 
البنوك  بــدأت  الواليات املتحدة األميركية. وقد  خصوصا داخــل 
واملــســتــثــمــرون يــمــولــون شـــركـــات تــســعــى إلـــى تــوســيــع آفــاقــهــا 
الــدمــج واالســتــيــاء مــن شركات  لتمويل عمليات  أو  وقــدراتــهــا، 
بــعــض دول  بــعــضــا. وتستثمر  الــكــهــربــاء عــلــى بعضها  تــوزيــع 
السعودية  العربية  اململكة  االتــجــاه، خصوصا  هــذا  فــي  الخليج 
كجزء من تمويل برنامج الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في 

تعزيز كفاءة البنى التحتية األميركية ورفعها. 
خامسًا: في ظل التحوالت الكبيرة في عرض الطاقة ومكوناته، 
واألفــكــار  الــدراســات  مــن  فــإن كثيرًا  الطلب،  فــي هيكل  والتغير 
املستقبلية، وحــل الــنــزاعــات الــدولــيــة، قــد يتحول إلــى دولـــٍة أبــدت 
الطاقة، وفي  أنـــواع  إنــتــاج مختلف  درجــة عالية مــن الحكمة فــي 
النرويج. ويعتقد أوســنت أن  الطاقة، وهي  حسن إدارتها مــوارد 
النرويج سوف تصبح املركز الفكري والبحثي العاملي في هذه 

املجاالت. 
ومــاذا  الكبير:  الــســؤال  أمامنا  يبقى  التنبؤات،  هــذه  صحت  إذا 
نحن صانعون، لكي نواجه احتماالت املستقبل، خصوصا وأن 
كل هذه التنبؤات سوف تحدث عام 2018، أي العام الذي نحن 
املهم  الطلب  سيتحول  الــذي  النفط  على  سنعتمد  كنا  إذا  فيه. 
عليه إلى الصني والهند، فهل نحن مستعدون للنتائج السياسية 

واالقتصادية واالستثمارية الناشئة عن هذه الحالة؟

النفط والعوامل المؤثرة 
على أسواقه في 2018
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رؤية



أنس أزرق

فـــي أعـــقـــاب نــشــر بــعــض اإلســــــاءات الــتــي 
تعّرضت لشخصي، وتراوحت بني النقد 
العصبي والتشهير املغرض، اقترح علي 
أكــتــب نصًا قصيرًا،  أن  بعض األصــدقــاء 
ـــح عــاقــتــي بــالــنــظــام فـــي ســـوريـــة.. 

ّ
يـــوض

وعن عاقتي ببشار األسد، وعن عاقتي 
بحزب الله.

ــي مـــراحـــل  ــ ــات فـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة أن املـ ــقـ ــيـ ــقـ والـــحـ
ــات األنــظــمــة الــشــمــولــيــة تـــواجـــه مـــأزق  ــ أزمــ
بقيت  و 

َ
ل

َ
ف مكان.  كل  في  والتوسع  الهوية، 

عــلــى مــعــارضــي الــنــظــام فـــي مــرحــلــة قــوتــه 
لبقيت أقــلــيــة صــغــيــرة، وتــوّســع املــعــارضــة 
يأتيها غالبا بقطاعاٍت واسعة من الناس، 
 أو 

ً
ــــا مـــســـيـــســـة ــكـــن أصــ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم لــــم تـ

عـــاشـــوا فـــي ظـــل الـــخـــوف، وتـــصـــّرفـــوا على 
هذا األســاس. ومع حدوث االستقطاب بني 
النظام  كــوادر من  تتدفق  والنظام،  الشعب 

وضباطه ومسؤوليه. 
م أسع 

َ
وأنا لم أكن أحد مسؤولي النظام، ول

)وال أســعــى( إلــى تسلم منصب قــيــادي، أو 
غير قيادي في املعارضة السورية. 

كنت أعمل في اإلعام، وبالتالي ال يكشف 
ــد أســــــــرارًا بـــهـــذا الــــشــــأن. فــلــيــس ســـرًا  ــ أحـ
اإلعــامــيــة مذيعًا في  بــدأت حياتي  أنني 
التلفزيون الرسمي السوري، وتدرجت في 
املختلفة، وقدمت برامج  اإلداريـــة  املــواقــع 
كثيرة، أشهرها »خير جليس« و«حديث 
األربعاء«، كما عرفت بشار األسد قبل أن 
إعاميًا  بصفتي  ورافقته  رئيسًا،  يصير 
فـــي عــديــد مـــن زيـــاراتـــه الــرئــاســيــة فـــي ما 

أسامة الرشيدي

ال يـــزال تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة )داعـــش( 
التي يحاول فيها  املرئية  ينشر إصــداراتــه 
تــرويــج خطابه مــن أجــل تحقيق جملة من 
املقاتلني  األغـــراض، أهمها جــذب مزيد من 
ــــى صـــفـــوفـــه. جـــديـــد اإلصــــــــــدارات يــســمــى  إلـ
»حماة الشريعة« الذي أعلنه تنظيم والية 
سيناء التابع لداعش في مصر، ويوثق فيه 
التنظيم عملياٍت نفذها ضد جنود الجيش 
والشرطة املصريني في شبه جزيرة سيناء.
وبـــعـــيـــدا عـــن تــوقــيــت نــشــر اإلصـــــــدار الـــذي 
يـــتـــزامـــن مــــع الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــكــبــرى 
الــتــي يــشــنــهــا الــجــيــش املـــصـــري حــالــيــا في 
سيناء، وما ذهب إليه محللون من أن ذلك 
يــدعــم ســرديــة نــظــام عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــــاب، وبــعــيــدا أيــضــا عما  عــن مــواجــهــة اإلرهـ
كشف عنه اإلصـــدار عن تحول أحــد شباب 
اإلخوان املسلمني والتحاقه بالتنظيم قبل 
مقتله، وما أثير عن تأثير ذلك على قضايا، 
مثل االختفاء القسري وتصفية معارضني 
سلميني آخرين، إال أنه ياحظ أن التنظيم 
ما يزال مصمما على التركيز على رسالته 
ــلـــى الــعــمــل  ــي الــــهــــجــــوم عـ ــ األســــاســــيــــة، وهــ
وتمجيد  السلمي،  الديمقراطي  السياسي 
الــلــجــوء إلـــى الــســاح والــعــنــف، بــدعــوى أن 
ذلــــك هـــو الــطــريــق الــوحــيــد إلــــى االنــتــصــار 
و»تــحــكــيــم الــشــريــعــة« عــلــى حــد زعــمــه، مع 
دعـــــوة الـــشـــبـــاب إلــــى »الـــكـــفـــر بــالــســلــمــيــة«، 
 
ٌ
التنظيم، وهي رسالة وااللتحاق بصفوف 
ــن، مع  ــزمــ أصــبــحــت قــديــمــة وتـــجـــاوزهـــا الــ
وضع التنظيم الحالي الذي يعتبر األسوأ 

على اإلطاق منذ نشأته.
ابة بالفعل 

ّ
الرسالة مؤثرة وجذ كانت هذه 

كان  أوائـــل 2017، عندما  مــن 2013 وحــتــى 
ــه، إذ ســيــطــر،  ــفـــوانـ ــنـ ــي قـــمـــة عـ الــتــنــظــيــم فــ
خــال تلك الــســنــوات، على الــّرقــة واملــوصــل 
والـــرمـــادي وتــكــريــت والــفــلــوجــة وجــرابــلــس 
والباب ومنبج وأجزاء كبيرة من دير الزور، 
فضا عن عشرات املناطق واألنحاء األخرى 

فارس الخطاب

قــــد يــخــطــئ مــــن يـــظـــن أن املـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لــلــمــانــحــني، والــــذي عــقــد فــي الــكــويــت لدعم 
ــادة اإلعـــمـــار فـــي الـــعـــراق، بعد  ــ مــشــاريــع إعـ
الــكــبــرى  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات  أن تسببت 
ــي مــــن هـــذا  ــ ــابـ ــ ــرد تــنــظــيــم داعــــــش اإلرهـ ــطـ لـ
محافظات،  لعدة  كامل  شبه  بتدمير  البلد 
بــمــا تعنيه هـــذه املـــفـــردة اإلداريـــــة مــن مــدن 
وقصبات، بكل تفاصيلها وبناها التحتية، 
قد فشل. كما يخطئ أكثر من يغّرد خارج 
مــعــطــيــات الـــواقـــع، فــيــصــف نــتــائــج املــؤتــمــر 
بـــتـــقـــديـــر »جــــيــــد جــــــــــدا«، كــــمــــا فــــعــــل ســعــد 
رئيس  باسم  الرسمي  املتحدث  الحديثي، 

الوزراء العراقي.
لـــم يــفــشــل املـــؤتـــمـــر، ولــــم يــكــن عــلــى قــــدر ما 
قــد تــوقــعــتــه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، عــلــى حد 
ســــــــواء، الســـيـــمـــا مــــع حــــضــــور هـــــذا الـــعـــدد 
الضخم )جـــدا( مــن الـــدول، فقد شــاركــت 76 
دولــة ومنظمة إقليمية ودولــيــة مع 51 من 
الــصــنــاديــق الــتــنــمــويــة ومــؤســســات مالية 
مــنــظــمــات محلية  و107  ــيـــة  ودولـ إقــلــيــمــيــة 
ــن املـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة مـ وإقـ
الحكومية، و1850 جهة مختصة من ممثلي 
الضمانات  حجم  أن  كما  الــخــاص،  القطاع 
االئــتــمــانــيــة والــتــســهــيــات املــالــيــة والــدعــم 
ــادرات وبـــرامـــج  ــ ــــصـ االســـتـــثـــمـــارى ودعـــــم الـ
الــــقــــروض املـــيـــســـرة، وأخــــــرى لـــدعـــم جــهــود 
ــمــــار والــتــأهــيــل،  االســـتـــثـــمـــار، وإعـــــــادة اإلعــ
وتــوفــيــر فــرص العمل فــى الــعــراق. كــل هذه 
الحالية  الــعــراق  إدارة  اعتبرتها  املعطيات 
مكاسب كبيرة وفرت للعراق البيئة الدولية 
واإلقليمية والوطنية املناسبة إلعادة رسم 
مامح املرحلة املقبلة، والتي تتوقعها هذه 
كما  ومــثــمــرة،  إيــجــابــيــة  تــكــون  أن  اإلدارة، 
ــوزراء الــعــراقــى  ــ واعــتــبــرهــا مكتب رئــيــس الـ
»رســالــة إيجابية جــدا مــن خــال مشاركته 
الفاعلة فى مؤتمر املانحني، وأن العراق ذو 

مكانة مهمة فى دول العالم«.
ــمــــر بــكــل  ــــي املــــؤتــ ــانــــب اآلخـــــــــر، فـ يــــــرى الــــجــ
ــاده  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل انـ ــ ــــحـ ــن مـ ــ ــ ا مـ تــــفــــاصــــيــــلــــه، بـــــــــــدء
ــمـــرورا  ــتــــهــــاًء بــنــتــائــجــه، مـ ــويــــت(، وانــ ــكــ )الــ
الـــدول والشركات  بــه  مــا تقدمت  بتفاصيل 
لــلــعــراق، يـــراه فــاشــا، وغــيــر الئــق بالعراق، 
بــاعــتــبــاره بــلــدا غــنــيــا وذا مــكــانــة مــركــزيــة 
وإستراتيجية في املنطقة والعالم. ويذهب 
ــذا الــفــريــق إلــــى اعــتــبــار املــؤتــمــر نتيجة  هــ
التي  التحالف  دول  بــه  تعهدت  ملــا  رسمية 
ــواع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  ــ مـــارســـت كـــل أنــ
والتدميرية ضد األهــداف املدنية في املدن 
تنظيم  وجــود  أماكن  الستهداف  العراقية، 
ــابــــي، وهـــي تــعــهــدات أعطيت  داعــــش اإلرهــ
لــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي بــــإعــــادة إعــمــار 
هــذه املـــدن، وغــيــرهــا مــن املـــدن الــتــي تأثرت 
الحرب  صــوب  الــدولــة  اهتمامات  بتحويل 
ــد اإلرهـــــــاب )بــحــســب وصــــف الــحــكــومــة  ضـ

العراقية(.
الــكــويــت، الــبــلــد الــعــربــي الــشــقــيــق، واملــثــيــر 
لــلــجــدل )عــراقــيــا( لــم يــكــن، بحسب أوســـاط 
شعبية عراقية، مكانا مائما ملؤتمٍر كهذا، 
فاألزمة العراقية بدأت عام 1990 نتيجة ما 
الحكومة  عــلــى  حـــدث مــن ضــغــوط كويتية 
قرض  استحقاقات  بسبب  آنــذاك،  العراقية 
كويتي، أراد العراق تأجيل سداده، أو ربما 
إلـــغـــاءه. والـــكـــويـــت، مــنــذ عـــام 1990، بــاتــت 
العراقي  العام  الــرأي  )بحسب  العراق  لعنة 

حلمي األسمر

ــ 1 ــ
ال يحتاج مــن لديه نــزر يسير مــن بصر أو 
العربي  النظام  انهيار  من  للتأكد  بصيرة، 
الــرســمــي وإفـــاســـه. املــاســنــة الــتــي وقــعــت، 
أخيرا، بني وزير الخارجية التركي، مولود 
ــو، واألمـــــني الـــعـــام لجامعة  ــلـ جـــــاووش أوغـ
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، على 
خلفية  على  لألمن،  ميونخ  مؤتمر  هامش 
انـــتـــقـــادات حــــول دور كـــل مـــن الــطــرفــني في 

سورية، تقول حقائق كثيرة.
العربية  الـــدول  نــظــام جامعة  أوغــلــو  انتقد 
وعــدم قدرتها على منع نظام بشار األسد 
ــقـــل عــــن نـــصـــف مــلــيــون  ــتـــل مــــا ال يـ ــن قـ ــ »مــ
شــخــص فـــي ســــوريــــة«. جــــاء هــــذا ردا على 
الـــدول العربية الــذي  الــعــام لجامعة  األمــني 
طالب تركيا بوقف عملية عفرين، وسحب 
قواتها من سورية. وقال أوغلو ألبو الغيط: 
»أيها األمني العام، نحن هناك )في سورية( 
إرهابية، ونستخدم حقنا  ملكافحة منظمة 
أنفسنا، استنادا  الــدفــاع عــن  فــي  املــشــروع 
لــلــقــوانــني الـــدولـــيـــة واملــــــادة 51 مـــن مــيــثــاق 
ــم املــــتــــحــــدة”، كـــنـــت »أتـــمـــنـــى أن يــكــون  ــ األمــ
قائد  ملنع  الكافية  بــالــدرجــة  قــويــًا  نظامكم 
أحد الدول األعضاء )في جامعتكم( من قتل 
على األقــل نصف مليون شخص، أو منعه 
مـــن اســتــخــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. كما 
أردف قائا »أتمنى أن يكون نظامكم قويا 
بما يكفي ملنع دول أعضاء )في جامعتكم( 
الفلسطينيني  عــلــى  مــمــارســة ضــغــوط  مــن 
واألردن، كي ال تعترضا على قرار الواليات 
املتحدة بشأن القدس، والتوقف عن الدفاع 
القدس  أو وضع  الفلسطينيني،  عن حقوق 
)الـــتـــاريـــخـــي(«. واخـــتـــتـــم جــــــاووش أوغــلــو 

بالقول »هذا هو نظامكم لألسف«.
هذا تقريبا نص الواقعة، وهي قد ال تضيف 
إلــى ما يلمسه أي مواطن عربي من  كثيرا 
انـــحـــال الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي وتــفــكــكــه، لكنها 
تضع نقاطا على حروف كثيرة، خصوصا 
فـــي أكــثــر الــقــضــايــا ســخــونــة والــتــهــابــا في 
باد العرب: فلسطني وسورية، والكام هنا 
الــســؤال األكــثــر تعقيدا هــو: هل  كثير، لكن 
الــصــراع«،  »إدارة  فــي  العربي  النظام  فشل 
وحسم املعركتني في ذينك البلدين، أم كان 
أحــــد صـــنـــاع املــشــكــلــة، بـــل الــصــانــع األكــبــر 
لهما؟ ما خفي وما ظهر من أحداث ووثائق 
يقول إن العامل الحاسم في نكبة فلسطني 
ونــكــبــة ســوريــة كـــان هـــذا الــنــظــام، ولـــو كــان 
واإلرادة،  اإلدارة  مــن  األدنــــى  الــحــد  يمتلك 

بــعــد. وكــنــت أول إعـــامـــي ســــوري يقابل 
األمني العام لحزب الله، حسن نصر الله، 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون الـــســـوري. وكنت 
التي  الفعاليات  معظم  وحــاضــرًا  منظمًا 
الــثــانــيــة،  الفلسطينية  االنــتــفــاضــة  غــطــت 
واالعـــــتـــــداءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــر، فــــي هـ ــ ــذكـ ــ وفـــلـــســـطـــني. وأتـ
أنني أيضا كنت أول من قابل على الهواء 
مباشرة، رئيس املكتب السياسي لحركة 
واألمــني  مشعل،  خالد  )السابق(،  حماس 
اإلســامــي، رمضان  الجهاد  العام لحركة 
شلح. وجميع هــؤالء كانوا أبطااًل وقادة 
مــقــاومــٍة فــي الــوجــدان الــعــربــي والــســوري 

في تلك الفترة.
وأيــضــا، ليس ســرًا أنني كنت مديرًا ملكتب 
ــار الـــتـــابـــع لـــحـــزب الـــلـــه فــي  ــنــ تـــلـــفـــزيـــون املــ
ــــدت الـــعـــمـــل مــن  ــوات، وقــ ــنــ ــــدة ســ دمــــشــــق، عـ
املــكــتــب نفسه الـــذي كــنــت أديـــر مــنــه بــرامــج 

الفضائية السورية.
اع القرار 

ّ
نعم، كنت على عاقة جيدة بصن

السياسي واألمــنــي فــي ســوريــة، وال سيما 
قـــمـــة الــــهــــرم بــــشــــار األســــــــد، وكــــنــــت أتــمــتــع 
ــيـــرة، وقـــــد اســتــغــلــلــتــهــا إلـــى  ــثـ ــهـــوامـــش كـ بـ
أقــصــى حـــد، كــمــا حــصــل عــنــدمــا استضفت 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة شــخــصــيــات مثقفة، 
كـــثـــيـــرة، ال يعجب  مــســتــقــلــة،  أو  مـــعـــارضـــة 
األمثلة.  عــشــرات  وعــنــدي  خطابها،  النظام 
)ميشيل كيلو، الطيب تيزيني، لؤي صافي، 
ســـاريـــة الـــرفـــاعـــي، رضــــــوان زيـــــــادة، أحــمــد 

برقاوي، وغيرهم ممن أعتز بصداقتهم(.
لتعليمات  مــمــن يستمعون  يــومــًا  أكـــن  لــم 
مخبري األمن، وإنما كنت أتصرف ضمن 

ال أّدعــــي أنــنــي كــنــت مــعــارضــًا، ولـــم يخطر 
السلطات حينها.  أو  األمــن  ببالي استفزاز 
وكنت أعتقد أن الخط اإلصاحي هو الذي 
يــخــدمــنــا مـــعـــا، نــظــامــًا ومـــواطـــنـــني. ولــــذا، 
بعنوان   

ً
مقالة كتبت  الــثــورة،  قامت  عندما 

على  مــعــه«،  يريد  والرئيس  يريد  »الشعب 
أمل )سيتبني فيما بعد أنه كان ساذجًا( أن 
وكتبت  شعبه.  مطالب  حاما  بشار  يكون 
ــاك الــنــظــام أمـــام  ــبـ عــــدة مـــــواد، مــســتــغــا ارتـ
التصوير«،  »ممنوع  مثل  الــثــوريــة،  الحالة 
»شبيحة ومندسون«. ولم أشارك بمنصات 
ــان يــقــف بــعــض املــزايــديــن  الــنــظــام، حــيــث كـ
الجماهير  فــي  اإلعــامــيــني، ويخطبون  مــن 

املسّيرة رغمًا عن إرادتها.
أخــــذت قــــرارًا واعــيــًا بــأنــنــي لــن أتــحــول إلــى 
شّبيح، أو متاجر بالدم السوري، حيث عمل 

بعض الــزمــاء بــالــواســطــات إلطـــاق ســراح 
مخطوفني أو معتقلني، وجنى بعضهم من 
هــذا األمــر ثـــرواٍت، ونــال بعضهم مناصب. 
اليومي أال أنساق  وكــان نضالي األخاقي 
إلى تأييد وجهة النظام وترويجها بشكل 
أعــمــى، والســيــمــا أن املــغــريــات كــبــيــرة، وفي 

املقابل هناك من يطلب رأسك.
جــــاهــــرت بــــضــــرورة إلــــغــــاء املـــــــادة الــثــامــنــة 
فــي الــدســتــور الـــســـوري، وصــيــاغــة دســتــور 
جــديــد فــي الــلــقــاء الــتــشــاوري الــــذي تــرأســه 
الرجل النظيف، فاروق الشرع، في يونيو/ 
ــذي خـــرج  ــ الــ الـــلـــقـــاء  ــو  ــ حــــزيــــران 2011، وهـ
ا الــيــوم في 

ّ
بــمــقــرراٍت لــو طبقها بــشــار، لكن

مكان آخر تمامًا.
تابعت عملي خائفًا على حياتي، وال سيما 
أنــنــي كــنــت، بحكم عملي فــي »املــنــار«، أرى 
ــاءات لــم تكن  ــقـ وأحــضــر وأعـــايـــن أمــاكــن ولـ
 لــغــيــري. وقـــــررت تــنــظــيــم خــروجــي 

ً
مــتــاحــة

 ،
ً
ــة، ولـــــم يـــكـــن هـــــذا أمــــــرًا ســـهـــا ــ ــــوريـ ــن سـ مــ

وإنما  عملي،  حساسية  بسبب  فقط  ليس 
بــأســرتــي وعائلتي  تتعلق  أيــضــًا ألســبــاٍب 
كـــثـــيـــرة. واآلن،  ــبــــارات  ــتــ وخـــروجـــهـــم، والعــ
عندما أفكر بتلك الفترة خصوصًا، أتمنى 
ـــه كــنــت أعــفــيــت 

ّ
لـــو أنـــهـــا كـــانـــت أقـــصـــر. أقـــل

نفسي مــن مــهــام قــمــت بــهــا، وأشــعــر الــيــوم 
بالخجل حني أتذّكرها.

ومع   ،2013 عــام  منتصف  بصمت  غـــادرت 
الـــدراســـي ألوالدي. ولـــم أرد،  الــعــام  انــتــهــاء 
ألســــبــــاب تــتــعــلــق بــطــبــيــعــتــي الــشــخــصــيــة، 
هذا  مــن  إعاميًا  أستفيد  أو  أستعرض  أن 
لـــم أصــــــّور أو أكـــتـــب أي شــــيء عما  األمــــــر. 
ــــل أن  ـ

ّ
ــــض ــًا، وأفـ ــاقـ ــقـ يــســمــيــه اآلخـــــــــرون انـــشـ

أسميه انحيازًا أخاقيًا، بعيدًا عن محاولة 
اّدعاء أية بطولة شخصية، هي باملقاييس 
السورية للبطولة تكاد تنتهي إلى الصفر.

بــعــد خـــروجـــي وبــقــائــي فـــتـــرة قــصــيــرة في 
اإلمـــــــــارات، انــتــقــلــت إلــــى الــــدوحــــة. وبــحــكــم 
مـــا أتــقــن مـــن عــمــل فـــي الـــحـــيـــاة، عــمــلــت في 
ــــي مؤسسة  صــحــيــفــة الــعــربــي الــجــديــد، وِف
مــيــتــافــورا لــإنــتــاج، وأشـــرفـــت عــلــى إنــتــاج 
مــســلــســل »وجــــــــوه وأمــــــاكــــــن«. ثــــم انــتــقــلــت 
إلـــى مــشــروع جــديــد، هــو الــعــمــل، مــع زمــاء 
سوريني آخرين، على مشروع إعامي، هو 
تــلــفــزيــون ســـوريـــا، وهـــو مــؤســســة إعامية 
ســـوريـــة غــيــر مــحــايــدة، إذ تــلــتــزم بــســوريــة 
ــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولــكــنــهــا  ــّدديـ ــعـ مـــوحـــدة تـ
مــؤســســة إعــامــيــة مــهــنــيــة، ولــيــســت حــزبــًا 
املؤسسة  تيارًا سياسيًا. وال تتبع هــذه  أو 
لشخص وال ملجموعة أشخاص، بل تحاول 
أن تكون للشعب السوري وقضيته العادلة. 
إنـــهـــا ال تـــّدعـــي تــمــثــيــل الــشــعــب الـــســـوري، 
لكي  تستنطقه،  أن  تــحــاول  ســوف  ولكنها 
يمثل نفسه عــلــى شــاشــتــهــا، وعــبــر بــرامــج 
إخــبــاريــة وفــنــيــة وثــقــافــيــة مــنــوعــة. ولــهــذا، 
املــؤســســة، وجــذبــت كثيرين  جذبتني هــذه 
غــــيــــري، لــلــمــســاهــمــة فـــيـــهـــا مــــن إعـــامـــيـــني 
وفـــنـــانـــني وصــحــافــيــني مـــعـــارضـــني للعمل 
ــًا ومـــــا زال،  ــعـــارضـ فـــيـــهـــا. كـــــان بــعــضــهــم مـ
ومناضلني.  معارضني  أصبحوا  وآخـــرون 
املعارضة،  تمثيل  منهم  أيٌّ  يدعي  ال  ولكن 
فمن املفترض أن يخدموا شعبهم وقضيته 
بـــتـــواضـــع، وذلـــــك بــمــهــنــّيــتــهــم ومــهــاراتــهــم 

الصحافية والفنية.
)إعالمي سوري(

في سورية والــعــراق، باإلضافة إلى مدينة 
العربي  الشباب  كــان  ليبيا، كما  فــي  ســرت 
ال يـــزال فــي مــرحــلــة »الــصــدمــة« عــقــب تعثر 
السيسي  انــقــاب  الــثــورات، خصوصا بعد 
فــي مــصــر، وانــقــاب الــحــوثــيــني فــي اليمن، 
والــتــدخــل الــروســي فــي ســوريــة، والتهديد 
ــه الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة،  الــــــذي تـــعـــّرضـــت لــ
ومحاولة خليفة حفتر االنقابية في ليبيا. 
ولذلك، شكل التنظيم حا للشباب اليائس 
الــســاح هو  أن  فعا  اعتقد بعضهم  الـــذي 
تــرويــج  فــي  التنظيم  أن يستمر  أمـــا  الــحــل. 
الــرســالــة نفسها، فــهــذا غير مــفــهــوم، ويــدل 
ـــل إلــيــهــا  ــٍة مــــن اإلفــــــــاس، وصــ ــلـ عـــلـــى مـــرحـ
الــتــنــظــيــم، بــمــا فــيــهــا فــرعــه فــي مــصــر، بعد 
كــان يسيطر  التي  املناطق  أن خسر معظم 
في  عملياته  وتــيــرة  تــراجــعــت  كــمــا  عليها، 
الكشف  بعد  كبير، خصوصا  مصر بشكل 
عن مشاركة ساح الجو اإلسرائيلي في شن 
التنظيم في  إلــى  ــاراٍت وتوجيه ضــربــاٍت  غـ
سيناء، ما أفقده القدرة على الحركة وشن 
الهجمات، كما تعّرضت مصداقية التنظيم 
في مصر لضربة هائلة بعد مذبحة مسجد 
ــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ ــــروضـ الـ
املاضي، فعلى الرغم من عدم إعان التنظيم 
رسميا عن تبنيه العملية، إال أنه التنظيم 
الوحيد الذي يمكن أن يقوم بعملية مماثلة 
ــــق«  فـــي ســيــنــاء، خــصــوصــا أن مــجــلــة »دابـ
التابعة للتنظيم األم قد نشرت، قبل عام من 
الهجوم، نيتها استهداف املساجد والزوايا 
الـــصـــوفـــيـــة وجـــمـــيـــع شــيــوخــهــا وأتــبــاعــهــا 
فــــي مـــصـــر وخـــارجـــهـــا بـــمـــا فــيــهــا ســيــنــاء، 
وحّددت املجلة تلك املساجد باالسم، وكان 
ــة الـــــذي جــرت  مــنــهــا مــســجــد قـــريـــة الــــروضــ
عمليات  التنظيم  ى 

ّ
تبن كما  املــجــزرة.  فيه 

اغتيال وإعدامات سابقة لشيوخ صوفيني 
فـــي ســيــنــاء، أبـــرزهـــم الــشــيــخ ســلــيــمــان أبــو 
حراز )98 عاما(، أحد أكبر مشايخ الطريقة 
الـــصـــوفـــيـــة، والــــــذي نــشــر الــتــنــظــيــم فــيــديــو 
ــا، بــعــد اخــتــطــافــه من  ــحـ يــظــهــر إعــــدامــــه ذبـ
منزله في مدينة العريش. كل هذه القرائن 

أيـــضـــا(، فــمــن أجـــل تــحــريــرهــا مـــن الــوجــود 
الــعــراقــي فيها تــعــّرض الــعــراق إلـــى تدمير 
املسلحة  التحتية وقواته  لبناه  كامل  شبه 
مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي )33 دولـــــة(، 
وعاش العراقيون فترة حصار قاتل ومقيت 
ألكثر من 13 سنة، ثم منها )الكويت( انطلق 
الغزاة عام 2003، ليحتلوا العراق، ويدمروا 
ــو مـــا زال  أســـس الـــدولـــة وبــنــيــتــهــا فــيــه، وهـ

يعاني من تبعات هذا االحتال ونتائجه.
أرقاما  للمؤتمر  العراقية  الحكومة  قدمت 
ــر فــــي املـــــــدن الــرئــيــســيــة  ــ ــم مــــا دمــ عــــن حـــجـ
فــي أثــنــاء الــحــمــلــة الــعــســكــريــة ضــد تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعــش(. وبحسب قوائم 
ــر 70 ألــــف مـــنـــزل بشكل  الــحــكــومــة فــقــد دمــ
كـــامـــل، وبـــلـــغ مــجــمــوع املـــبـــانـــي املـــتـــضـــّررة 
حوالي 140 ألف مبنى، وهو ما يحول دون 
عـــودة مليونني ونــصــف املــلــيــون نـــازح إلى 
مناطقهم. وبدل أن تكون هناك منح للعراق 
)حسبما توقعت بغداد(، قدمت املساعدات 
عــلــى شــكــل قــــروض وتــســهــيــات ائــتــمــانــيــة 
واســتــثــمــارات مــن أجـــل إعــــادة بــنــاء املــنــازل 
التحتية  والبنى  واملستشفيات  واملــــدارس 
االقــتــصــاديــة الــتــي دمــرتــهــا الـــحـــرب، وهـــذا 
يعني أن العملية قد تستغرق فترات طويلة، 
وربما غير فّعالة، حتى يتأكد املستثمرون، 
أن  الـــــقـــــروض والـــتـــســـهـــيـــات،  ــو  ــدمـ ــقـ مـ أو 
أموالهم واستثماراتهم ستكون في مكانها 
الصحيح، ومع أصحاب ذمم وأياد نزيهة، 
عراقية مخلصة.  مهنية ووطنية  وكفاءات 
وهنا )مقتل( كل القضية بالنسبة للجانب 
ــذا املــؤتــمــر؛ فــهــم يــعــلــمــون،  املــتــشــائــم مـــن هـ
ومنظمة الشفافية العاملية تعلم، أن العراق، 
بكل إداراته الحالية، هو من أردأ دول العالم 
في موضوع انتشار الفساد، وأن ميزانيته 
التي لم تهبط عن سقف املائة مليار دوالر 
)كــمــعــدل( منذ عــام 2003 حتى عــام 2017، 
ذهــبــت فــي جــيــوب الــفــاســديــن، ولـــم ينتفع 
منها شعب العراق وبنيته التحتية بشيء.

الــــحــــديــــثــــى أن »مــــــــا حــصــل  يــــــــرى ســــعــــد 
عــلــيــه الـــعـــراق مــن مــؤتــمــر املــانــحــني قياسا 
الـــحـــكـــومـــة  بـــالـــتـــوقـــعـــات جـــيـــد جـــــــدا، وأن 
املشاركة  من  ارتياحها  تعرب عن  العراقية 
ــــي مــــن مـــســـتـــويـــات عـــديـــدة  ــدولـ ــ ــم الـ ــ ــدعـ ــ والـ
مــا يؤشر  والــشــركــات،  والــــدول  للمنظمات 
واالهتمام  بالحكومة،  العالية  الثقة  على 

باستقرار الوضع االقتصادى العراقي«. 
ــراق  ــعـ ويــــــرى املـــتـــشـــائـــمـــون أن مـــيـــزانـــيـــة الـ

ملا تــدهــورت األوضـــاع في كا البلدين إلى 
الدرك الذي وصا إليه.

ــ 2 ــ
السؤال الذي يؤرق كل من هو مهتم بواقع 
العرب ومستقبلهم خاص بطريق الخاص 
ــيـــار الـــتـــام لــلــنــظــام الــعــربــي  مـــن هــــذا االنـــهـ
الرسمي، وكيف يبدأ أي مشروع نهضوي 
تــضــمــيــدي لــجــراح الـــعـــرب، ومـــن أيـــن يــبــدأ. 
شــغــل هـــذا الـــســـؤال أكــبــر عــقــول الــعــرب من 
مفكرين وكتاب وفاسفة، وحركات وأحزاب 
وجماعات، ولم يزل على رأس أجندة هؤالء 
كلهم. أما رموز هذا النظام من صناع قرار 
وأولياء أمر، فهم في شغل آخر، وما يهمهم 
ومــــا يــشــغــل بـــالـــهـــم، كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ على 
كراسي الحكم. وسوى ذلك، فليكن الطوفان، 
بــل إن بعضهم غـــارق حــتــى أذنــيــه بكيفية 
محاربة أي بذرة خير تنبت هنا أو هناك، 
الكارثة.  بداية خــروٍج من  أن تكون  ويمكن 
ومــا قصة الربيع العربي ومــا حــدث له من 
كل  تجندت  فقد  ببعيدة،  رحمة  با  سحق 
الجديد في مهده،  املولود  لقتل  الشر  قوى 
باعتباره كان سيهدد »مكتسبات« هؤالء، 
ويعيد بناء كرامة العرب وكبريائهم. ومن 
غريب ما حدث هنا أن كل من له عاقة في 
شــأن بــالــعــرب وحــيــاتــهــم، مــن عــرب وعجم، 
ساهم بمنتهى الشراسة في شيطنة الربيع 
ــئــــك الـــنـــاعـــقـــون بــحــقــوق  ــلـــه، حـــتـــى أولــ ــتـ وقـ
اإلنسان والدمقرطة في باد الغرب، كانوا 
عونا بمنتهى اإلخاص لقتلة الربيع، على 
الــرغــم مــن كــل مــا يتشدقون بــه مــن دعــاوي 

الحرص على حياة الشر وحقوقهم.
ــوة الـــعـــرب  ــبـ ــنـــهـــوض مــــن كـ لـــيـــس ســــــؤال الـ
سؤاال فلسفيا فكريا فحسب، بل هو متعلق 
وصحة  املشكلة،  تشخيص  بصحة  أيــضــا 
تصنيفها أيضا. ثّمة عشرات، وربما مئات 
املوضوع.  في  كتبت  والبحوث،  الكتب  من 
ويــبــدو مــن الــســذاجــة بــمــكــان اإلجـــابـــة هنا 
اإلجــابــة  مفتاح  لكن  ببساطة،  الــســؤال  عــن 
نــفــســه، وكيفية  الــعــربــي  بــاإلنــســان  متعلق 
تــفــكــيــره، ومـــا يــجــعــلــه »مـــتـــخـــاذال« أو غير 
قادر على االنتصار لنفسه. وبكام آخر، ما 
الــذي يحول دون املواطن العربي أن يكون 
أنه  خصوصا  التغيير،  فــي  فــاعــا  عنصرا 
يدفع يوميا من صحته وحياته وسعادته 
ثمنا باهظا النحطاط األوضاع في باده، 
وتحت  واجتماعيا.  واقــتــصــاديــا  سياسيا 
ــرة، يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يــضــع  ــ ــيـ ــ الــكــلــمــة األخـ
ــــط، فـــالـــجـــانـــب االجـــتـــمـــاعـــي هــو  مـــلـــيـــون خـ

األكثر أهمية هنا.
)كاتب من األردن(

الــهــامــش الــــذي أحــســب أنــنــي تمتعت بــه، 
وضــــمــــن أقــــصــــى مــــا يـــســـمـــح بــــه الــــظــــرف. 
وحــــدث، فــي بــعــض األحـــيـــان، أنــنــي قفزت 
ــقــــاف بــعــض  ــك الـــهـــامـــش، فـــتـــم إيــ ــ ــــوق ذلـ فـ
حــاورت  التي  كالحلقة  البرنامج،  حلقات 
ــاروت عـــن كــتــابــه  ــ فــيــهــا الــبــاحــث جـــمـــال بــ
ــرات أحــمــد نــهــاد الــســيــاف الـــذي  ــذكـ عـــن مـ
يــتــحــدث عــن الــطــائــفــة املــرشــديــة، وانــتــهــاء 
بــإيــقــاف الــبــرنــامــج، بــســبــب حــلــقــة أخــيــرة 
كان ضيفها على الهواء املفكر اإلسامي، 

الشيخ جودت سعيد.
التأكيد  وأعيد  هنا.  البطولة  دور  أدعــي  ال 
ــــام الـــنـــظـــام، مثل  ــزءًا مـــن إعـ ــ إنـــنـــي كــنــت جـ
غــالــبــيــة الــصــحــافــيــني الـــســـوريـــني، ولــكــنــي 
أكـــون ضــمــن مــن يستغلون أي  حــاولــت أن 
عملوا  ملن  خافا  وتوسيعه،  متاح  هامش 
ملكيني  وكـــانـــوا  هــامــش  أي  عــلــى تضييق 
أكثر من امللك. حاولت، مثل كثيرين غيري، 
أن أســتــغــل فــســحــة اســـتـــام بـــشـــار الــحــكــم، 
ووعوده اإلصاحية القصيرة األجل، للدفع 

باتجاه سورية أفضل. وكان هذا وهمًا. 
نعم، استفدت من النظام وعشت في بعض 
مــزايــاه، وقــّدمــت مــوادَّ لو أتيح لي الرجوع 
قّدمتها، ويستحق بعضها  ملــا  الـــوراء  إلــى 
ــتـــذر عــنــهــا(  ــا حــقــًا أعـ ــ ــذار عــنــهــا )وأنــ ــتــ االعــ
نظاٍم  صفحة  بتبييض  مساهمته  بسبب 
كــان يجب أن أدرك فــي وقــت أبــكــر أنــه غير 
قــابــل لــإصــاح. إال أنــنــي فــي املــقــابــل أعتز 
ثقوبًا  فتح بعضه  وقــد  قدمته،  مما  بكثير 
صغيرة جــدًا بـــرداء اإلعـــام األســــود. وكــان 
يــعــتــبــر، بــمــقــايــيــس الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 

نشازًا وخروجًا عن التقاليد البائسة فيه.

ال تترك مجاال للشك في مسؤولية التنظيم 
ــتـــي أثـــــــارت غــضــبــا عـــارمـــا  عــــن الــعــمــلــيــة الـ
لــــدى املـــصـــريـــني، هـــي والــعــمــلــيــات األخــــرى 
قطعت  والتي  املسيحيني،  استهدفت  التي 
كـــل تــعــاطــف كــــان يــحــصــل عــلــيــه الــتــنــظــيــم 
بــســبــب ســـيـــاســـات الــقــمــع الـــتـــي يــمــارســهــا 
نـــظـــام الــســيــســي. ولـــذلـــك أصـــبـــح الــتــنــظــيــم 
فـــي حــاجــة مــاســة إلــــى تــصــحــيــح صــورتــه، 
التي  األصلية  دعايته  أساليب  باسترجاع 
أن  كــان يقتات عليها قبل ذلــك، ولكن فاته 
تــلــك الــدعــايــة عــفــا عليها الــزمــن. والــغــريــب 
أن التنظيم يستشهد، في إصــداره الجديد 
بــعــمــلــيــة االســـتـــيـــاء عــلــى مــديــنــة املــوصــل 
بــعــدة مــئــات مــن املــقــاتــلــني، وكـــأن املــديــنــة ال 
تزال تحت سيطرته، وكأننا مازلنا نعيش 
عام 2014، فقد تجنب اإلصدار الحديث عن 
مصير املدينة التي هزم فيها وخسرها في 
عمليٍة أدت إلى مقتل عشرات آالف املدنيني، 
وشكلت ضربة قاصمة له وخسارته معقله 
لــم يستوعب »داعــــش«، إذن، أن  الــرئــيــســي. 
الــعــنــف لــم يــعــد يــجــذب أحــــدا، بــعــد أن علم 
الجميع مآالته، وأدركوا أن القوي هناك من 
العنف فشل كما فشل  أقــوى منه، وأن  هــو 

قبل ذلك في أماكن أخرى من العالم.
)كاتب مصري(

كفيلتني  كانتا  واملاضي،  الحالي  للعامني، 
بإعادة إعمار املدن الرئيسة في محافظات 
ــلـــى حــكــومــة  مـــنـــكـــوبـــة بـــالـــكـــامـــل، وكـــــــان عـ
النازحني  مخيمات  مــع  توجد  أن  العبادي 
فــي ظــروفــهــم اإلنــســانــيــة السيئة، ولــعــل ما 
تدعم هذا الفريق برؤيته حالة العراق بعد 
ضــده  الــكــبــرى  الــدولــيــة  العسكرية  الحملة 
املتحدة، حيث  الــواليــات  عــام 1991 بقيادة 
اســـتـــطـــاع فــنــيــو الــــعــــراق، وكــــل الــعــراقــيــني، 
إعــــادة بــنــاء مــا دمــرتــه الــحــرب، عــلــى الــرغــم 
من الحصار الــذي ال ولن يشبه أي حصار 
بفترات وجيزة وبدون مؤتمرات وال قروض 
كــان ثمن ومكافأة كل وزارة  وال استجداء. 
للبنى  فـــردي يعيد  نــشــاط  أو  مــؤســســة  أو 
التحتية العراقية عملها مقولة تكتب على 
اإلنـــجـــاز نــصــهــا »تــبــا للمستحيل،  رســالــة 

عاش املجاهدون، الله أكبر«.
ال خير في أمــٍة ال تــرى الحق حقا فتتبعه، 
وال خــيــر فــيــهــا إن ذلـــلـــت رقــابــهــا ملـــن دّمـــر 
منه،  لتقترض  دعــتــه  ثــم  واحتلها،  بــادهــا 
كــي تعيد بــنــاء مــا دمــــره، ثــم لتعيد تبذير 
كل شيء، على اعتبار أن الشعب فقد القدرة 
على التغيير، خصوصا أن للظاملني اليوم 
قــــوى عـــديـــدة تــحــمــيــهــم وتــشــاركــهــم أمــــوال 
الفساد، وتلك أيضا رؤيــة أخــرى من الذين 
ــرون فـــشـــل مـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــت لــلــمــانــحــني،  ــ يــ
وقــد يشاطرهم فــي ذلــك الـــرأي الباحث في 
الخبير  بـــون،  فــي  للتنمية  األملــانــي  املعهد 
ــــرى »الـــفـــســـاد مــعــضــلــة  بــــرنــــار تــــراوتــــنــــر، يـ
كبيرة في العراق، وأحد أكبر األسباب التي 
والعمومية  الخاصة  االستثمارات  تعرقل 
الــعــراق منذ 2003. ما الــذي حل باملنح  في 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الـــعـــراق فـــي 2003؟ لم 
ــذه مــشــكــلــة على  ــ يــتــحــقــق بــهــا الــكــثــيــر، وهـ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــعـــمـــل مــــع املــانــحــني 
يجب  الــفــســاد،  وملعالجة  معالجتها.  على 
معالجة النظام السياسي وإصاحه ككل«.

ربما تكون ملؤتمر الكويت للمانحني منافع 
ســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة، خصوصا 
)مايو/  انتخابية  أعتاب مرحلة  أنها على 
التي  للدول  املقبل(، وربما هو فرصة  أيــار 
لها في ذمة العراق والعراقيني عقد املاضي 
والحاضر في اإليذاء واالستهداف أن تقدم 
التنفيذ(  مــلــزم  قــرضــا أو اســتــثــمــارا )غــيــر 
لتتجاوز عقدة الشعور بالذنب إن وجدت، 
لكنه بالتأكيد كان صدمة للعراقيني، وهم 
شــعــب لــم يــتــعــود االســتــجــداء، بــعــد أن قــّدم 

أبناؤه دما من أجل الخاص من اإلرهاب. 
)كاتب عراقي(

في االنحياز األخالقي

رسائل داعش التي عفا عليها الزمن

مؤتمر المانحين للعراق... 
ما له وما عليه

ماذا بعد إفالس النظام 
السياسي العربي؟

لم أكن ممن 
يستمعون لتعليمات 

مخبري األمن، وإنما 
كنت أتصرف ضمن 
هامش تمتّعت به

لم يستوعب 
»داعش« أن العنف 
لم يعد يجذب أحدا 

بعد أن علم 
الجميع مآالته

كان المؤتمر صدمة 
للعراقيين، وهم 
شعب لم يتعود 

االستجداء، بعد أن 
قدّم أبناؤه دما 

للخالص من اإلرهاب

آراء

معن البياري

إنه محمود عباس الذي تحّدث أمام مجلس األمن الدولي، أول من أمس، وليس جورج 
حبش وال تشي جيفارا وال إسماعيل هنية وال باتريس لومومبا. ولذلك تبدو املرافعة 
استدعاء هذا  إذا جاز  »تقدمية«،  أمــام مستمعيه  الفلسطيني  الرئيس  التي بسطها 
الوصف من معاجم لغٍة آفلة. ومبعث هذه التقدمية أن الرجل لم تطأ قدماه يوما غير 
الفلسطيني،  للشعب  هدفا  إسرائيل  مع  السالم  غير  يوما  ير  ولــم  السياسة،  أرض 
ولـــم يــذهــب تــفــكــيــره يــومــا إلـــى غــيــر املــفــاوضــات سبيال إلنــهــاء االحـــتـــالل، وإلقــامــة 
وتفصيلية،  لها جزئية  االعتبارات، وحــواش  الفلسطينية. وصــدورا عن هذه  الدولة 
 ملفاوضاٍت شّدد على سعيه 

ً
 أميركية

ً
بدا محمود عباس ثوريا، وهو يرفض رعاية

إليها، ويطلب »تشكيل آليٍة دوليٍة متعّددة األطراف لرعاية املفاوضات«. وبدت عالئم 
 البحصة، وقال إن السلطة الوطنية 

ّ
»الثورية« على محيا الرئيس أكثر وأكثر، عندما بق

الفلسطينية بال سلطة، وتعمل لدى املحتل اإلسرائيلي الذي يمارس احتالله بال كلفة، 
وأعلم »الجميع« بأن بقاء هذا الوضع على ما هو عليه غير مقبول. 

الــشــرق األوســـط« هو   لبحث »الحالة فــي 
ٌ
الــذي انتظمت فيه جلسة املــطــرح  ليس ألن 

الــســيــاســة غــزيــرا فــي خطبة عــبــاس، بــل ألن الثقافة  ــن، جـــاء مــنــســوب  مجلس األمــ
السياسية للمتحّدث تأنف من اإلشارة إلى أن شريعة األمم املتحدة، والقوانني الدولية 
التي صدرت تحت مظلتها، تؤكد حقوق الشعوب في مقاومة محتليها، أو أقله صد 
واحـــدة من  اإلتــيــان على  يؤثر محمود عباس  لــم  االعــتــداءات عليه. وعلى زحمتها، 
هذه االعــتــداءات. كان في وسعه، وهو يشير إلى مــدارس ومكتبات ومسارح بناها 
 ،1994 فــي  الوطنية  السلطة  صــارت  منذ  أقاموها  مؤسساٍت  وإلــى  الفلسطينيون، 
أن يقول إن إسرائيل استهدفت، في اعــتــداءاٍت بال عــدد، كثيرا من هذه املؤسسات، 
ومدارس عديدة، بل ونهبت مكتبات فلسطينيىة أيضا. لم يهتد من كتبوا للرئيس 
خطابه إلى إيضاح شيٍء من هذا. بل بدت إسرائيل لم ترتكب شيئا سوى أنها لم 
تستِجب ملقتضيات السالم في كل سنوات االحتالل. ترفض حل الدولتني، وتتهرب 
من تنفيذ القرارين 181 و194 األممني اللذين كانا شرطا لقبولها عضوا في األمم 
املتحدة. هذه جريمتها، وال جرائم أخرى اقترفتها في استباحاٍت ال تتوقف ألرواح 

الفلسطينيني وأمالكهم وأرزاقهم وأراضيهم ومياههم. 
لــم تــخــل خطبة عــبــاس فــقــط مــن تــوصــيــف إســرائــيــل كــائــنــا مــعــتــديــا، مسلحا بقوة 
اآلمنني في منازلهم وحقولهم ومدارسهم،  الفلسطينيني  بها  عسكرية تستضعف 
وإنما إلى هذا األمر، وكذا حق الفلسطينيني في مقاومة املحتل، بموجب شرعة األمم 
إذا  املفتوحة،  األخــرى،  الفلسطيني خياراته  للشعب  بأن  التذكير  املتحدة، خلت من 
قوبلت »خطة السالم« التي عرضها عباس بالتجاهل الدولي، واالزدراء اإلسرائيلي، 
واالستخفاف األميركي، وهذا كله هو ما لن يحدث شيٌء غيره. وكان مثيرا لإلشفاق 
 متفق 

ٍّ
أن الرئيس الفلسطيني جاء على مبادرة السالم العربية املعلنة، من أجل »حل

عليه« لقضية الالجئني الفلسطينيني )على أساس القرار 194(، فأرشيف هذه املبادرة 
يوضح ملن تابع عقابيلها، في 15 عاما مضت، أن ال أحد من املسؤولني اإلسرائيليني 
اكترث بها، ال قدحا وال مدحا، على الرغم مما أنفقته الدبلوماسية العربية من وقٍت 
وجهد )ومصاريف( لتسويقها. وبدا أن تعامل حكومات االحتالل معها لم يختلف 
»إســراطــني« )شكلت  القذافي عن  به مبادرة معمر  قبلت 

ُ
است الــذي  الهزء  كثيرا عن 

جامعة الدول العربية لجنة متابعة بخصوصها(.
أمام  عباس  محمود  مطالعة  عليها  اشتملت  مع مضامني سياسية  االتــفــاق  يمكن 
فــي مناطق االخــتــالف مــع مضامني  أن املسألة ليست هنا، وال  األمـــن، غير  مجلس 
أخرى في الذي أشهره الرجل أمام املأل )مع االعتذار عن تقليدّية هذه املفردة(، وإنما 
في الفجوة املهولة في فداحتها بني من يراهن على أمٍل في منتدًى كالميٍّ في واحدٍة 
الفائضة لديه،  القوة  من قاعات األمم املتحدة في نيويورك ومن يراهن على صلف 
أي بني من يخنق نفسه في حالة العاجز الشاكي ومن يستأنس في نفسه التجّبر 
الحال، معطوفا على مناخ فلسطيني مهترئ، على غير  واالستقواء. وألن هذا هو 
صعيد، فإن جلسة مجلس األمن، وقيل ما قيل فيها، من عّباس وممثلي إسرائيل 
والواليات املتحدة وغيرهما، ستضاف وثائقها إلى أرشيٍف مثقل بكثير مثلها، إلى 

أن يستجد طارئ أو مفاجئ.

عبد الحكيم حيدر

َهْب أن السيدة املطربة الراحلة، منيرة املهدية، حينما شعرت بحّس )كيد النسا( أن 
نجم اآلنسة أم كلثوم قد سطع في سماء حديقة األزبكية، فقامت واشترت 500 
العاطلني من  مــن  ووزعتها على عشرين وجيها  مالها،  حــّر  مــن  لحفلتها  تــذكــرة 
الست  السلم، عــالوة على سهرتني في بيتها، فهل تستطيع  العمل وصحافة بير 
منيرة أن تفعل ذلك في كل حفلٍة، وخصوصا بعدما شاخ صوتها وأدمنت البكاء، 
وهب أن ألفي طائرة وزنانة حلقت في سماء العريش، والظهير الصحراوي الغربي 
والشرقي، وأحراش الدلتا من ناحية اإلسماعيلية والشرقية والبحيرة، فهل تغفر 
يرتادها  ال  التي  الــقــدم  كــرة  مالعب  أن  واستعراضها  بالقوة  املهولة  املــبــاهــاة  تلك 
واملفتاح سوى  بالضبة   

ً
مغلقة زالــت  ما  الجهادية  السلفية  وال  املسلمون  اإلخــوان 

لعّمال رش النجيل وطيور أبي قردان وبعض الحمام. هل باتت السلطة تخاف من 
الناس التي ال تحمل أسلحة معها لهذا الحد؟

ملاذا يغلق عبد الفتاح السيسي مالعبه في وجه الجماهير، بعد أربع سنوات من 
ثورٍة قام بها، وخرج معه 33 مليونا من الشعب، يسّدون عني الشمس قبل دقائق 
من غروبها؟ أال تستطيع هذه املاليني الـ 33 أن تحمي مقدرات ثورتها من مليون 

مشجع كرة قدم، ال يمتلكون سوى الطبول واملزامير وأعالم نواديهم؟
واضــح جدا في موضوع اآلنسة أم كلثوم أن األمــر بات في غير استطاعة أحبال 
صوت الست منيرة املهدية، بعدما أدمنت البكاء، وأرسلت صبيانها كي يتسّمعوا 
ألخبار تلك الفالحة الصغيرة التي جاءت إلى مصر، كي تزيحها عن عرش الطرب 
في بيوت الوزراء واألمراء. وفي كل مرة، كان الصبية يعودون إليها بأخباٍر تقطع 
 البكاء يرد لها الكرسي، أو يعيد إليها عرش 

ّ
عليها أبواب األمل، فتعاود البكاء، عل

الطرب. فهل الكرسي هو سبب البكاء، وهل امللك يدوم ملن  يشتهيه بغلق املالعب؟
خرج 33 مليونا، وقد تركوا متاجرهم وصاغاتهم وبورصاتهم ومكنهم ومصانعهم 
لجنراٍل  الكرسي  يعطوا  كي  وعجائزهم،  وبناتهم  وأطفالهم  ومرضاهم  وورشهم 
كان زاهدا جدا فيه، وأقسم بالله أنهم ال يسعون إلى ذلك أبدا أبدا. فما الذي تغير في 
الكرسي؟ وملاذا أدمنت الست منيرة البكاء على عرش طربها، بعدما تسلطنت عليه 
فالحة قِدمت من قريتها بعقالها ومالبسها البسيطة، وليس فيها ما يثير األمراء 

أو امللوك. هل العيب في الشخص؟ أم العيب في خشب الكرسي؟
33 مليونا يجلسون ساعتني على الكراسي يّدقون على الطبول، ويهللون للهدف 
اليمام  مع  املالعب  يدخلوا  أن  الضير  فما  والــكــوبــري،  والترقيصة  الحلوة  واللعبة 
ف عليه صبح 

ّ
وأبي قردان؟ خصوصا أن الرئيس الذي ال يحب الكرسي أبدا، ويتعف

مساء، بنى أكثر من عشرين سجنا واشترى أسلحة تكفي ملحاربة قارة، مع أننا 
)فقرا أوي(، ومع أننا ال نحارب من أربعني سنة وأكثر. فهل األسلحة للحرب على 
الناس التي ال ترى املالعب إال في الحلم أو التلفزيون، وال يتمتع برؤيتها سوى أبي 
قردان واليمام، أم أن األسلحة لردع القيادات الباقية في األسطول السادس لو سّولت 

لهم أنفسهم خطف قائد األسطول من األسر؟
في  املفقود  عرشها  على  بكائها  كــل  فــي   

ً
ة

ّ
ُمحق املهدية  منيرة  السيدة  كانت  هــل 

رت القبور 
ّ
ون لغنائها؟ أم تبخ

ّ
عالم الطرب، وهل مازال جمهورها، في قبورهم، يِحن

الـــ33 مليونا؟ وكانوا قد خرجوا في وقت املغارب. ومن ساعتها،  وتاهت كما تاه 
ر فيها اليمام والقردان. وإن 

ُ
واملالعب خالية من الطبول والجماهير واملزامير، وكث

ُوجدت بعض الجماهير لضرورة، فاملذابح ُمعّدة وجاهزة، ال لحماية امللعب أو الحكم 
أو الالعبني، بل لحماية الكرسي، كي ال يقربه أحد، أي أحد، سواه. إذن، كانت السيدة 

منيرة املهدية محقة في كل هذا البكاء على ضياع عرش الطرب.

سالمة كيلة

وأصــبــح هناك من  افتراضيًا،  كــان  أن  بعد  املــقــاومــة،  عــن ظهور محور  ُيعلن  فجأة 
يركض، لكي ينخرط فيه. لقد جرى اعتبار إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة 
ل من إيران وأدواتها، وحزب الله، وحركة 

ّ
صهيونية بداية هجوم محور املقاومة املشك

النجباء العراقية، والنظام السوري. محور يرّوج بدء الحرب ضد الدولة الصهيونية 
)بدل أن أقول لتحرير فلسطني(.  تحققت هذه النقلة »املعنوية«، واإلعالمية، بعد أن 
إيرانيًا، ومن  النظام السوري املدعوم  أن  التعامل خالل األشهر املاضية على  جرى 
حزب الله قد انتصر )بتجاهل الدور املحوري لروسيا(. وأنه يجب أن يجري االلتفاف 
إعــالن نشوء  ليفرض  الصهيونية  الطائرة  حوله إلكمال االنتصار. ثم جاء إسقاط 
هذا املحور، وانطالقًا من أن هذا الحدث هو البداية في املواجهة. وال شك في أن إعالم 
ح انتصار املحور 

ِّ
ل، فرحًا لـ »التطورات الكبيرة« التي توض

ِّ
ل، وال زال يهل

َّ
»املقاومة« هل

، ال زال االنتصار بعيدًا، وأظن أنه لن يتحقق، حيث إن األمــور أعقد من أن 
ً
هذا. أوال

حسم، سواء نتيجة التدخالت اإلقليمية والدولية املتعددة، أو نتيجة عجز النظام عن 
ُ
ت

أن يعيد بناء الدولة، حتى وإْن حسم األمر عسكريًا، بقوى روسيا وإيران وحزب الله، 
وأشتات املرتزقة اآلخرين من أفغانستان وباكستان. وثانيًا، يجري تجاهل روسيا 
التي هي وحدها فرضت تغيير ميزان القوى، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن 
تحقق االنتصار. وتتمثل املسألة هنا في أن روسيا هي التي باتت مهيمنة، وتملك 
»املــقــاومــة«، حيث  أوهــام محور  السياسي والعسكري. وهــي في تناقض مع  القرار 
تعتبر الدولة الصهيونية حليفًا، ولقد أعلنت أنه في حال أي اعتداء إيراني سوف يدافع 

عن الدولة الصهيونية ليس أميركا فقط، بل روسيا كذلك.
والصراع على االستحواذ على سورية في تصاعد بني إيران وروسيا. فقد فرضت 

روسيا اتفاقات جعلتها تسيطر على النفط والغاز، ثم اآلن على إعادة اإلعمار.
تسمح  روسيا  التي جعلت  الوضعية،  هــذه  في  املقاومة«  »محور  كيف سيتصرف 
الله في سورية؟ وكيف  إيــران وحــزب  أن يستهدف كل مواقع  الصهيوني  للطيران 
سيبدأ الهجوم على الدولة الصهيونية وهو عاجز عن حماية ذاته في سورية، وربما 
مت سورية لروسيا حينما هرع 

َّ
التي سل إيــران هي  لبنان؟  سيكون األمــر ذاتــه في 

قاسم سليماني يطلب الدعم وقواته تنهار. فأتى بالدب الروسي إلى كرمه.
األمر أعقد من ذلك، فليس من املمكن أن تكون ال إيران وال النظام، وال حزب الله اآلن، 
وال كل القوى التي تلتحق بهذا املحور، في وضعيٍة تسمح بمواجهة الدولة الصهيونية. 
إيران تناور فقط، حيث تريد موقعًا متميزًا في املنطقة على حساب العرب. وحزب 
 
ً
الله غرق في حروٍب ضد شعوب املنطقة، ولن يكون قادرًا على املواجهة، وهو أصال
التزم بقرار مجلس األمن 1701 الذي فرض عليه التخلي عن املقاومة. لهذا بات يطرح 
بناء »سياسة دفاعية«. والنظام السوري هو اآلن »هيكل عظمي« بال أرجل، وال جيش، 
م به من روسيا حليفة الدولة الصهيونية. َمْن إذن، سيقاوم؟ هناك َمْن يتعلق 

َّ
ومتحك

باألوهام، فيفرح ويزغرد لسقوط طائرة صهيونية، وهو عاجز عن أي فعل، وينتظر 
من سيقوم بمهمة كبيرة، كمهمة تحرير فلسطني. هذا هو وضع اليسار العربي في 
ل عتبات املمانعة في دمشق، من  غالبيته. اليسار املمانع الذي بات يزحف، لكي يقبِّ
لهذا  الطويل، وهامشيته.  الذاتي، وفشله  أنه يفعل ذلك نتيجة عجزه  أن يلمس  دون 

يتعلق بأوهام، ويعّزي نفسه أنه يقف خلف كل من يعممها.
إلى وضع  إلى شيء آخر،  الدولة الصهيونية، وتحرير فلسطني، يحتاجان  مواجهة 
آخر.  يحتاجان إلى نظم تعّبر عن الشعوب، وبالتالي، ال بّد من إسقاط النظم القائمة، 
وال يتوهم أحــٌد أن نظم املمانعة يمكن أن تفعل ذلــك. ويحتاجان إلــى قــوى وأحــزاب 

ليست طائفية، وال تابعة، وتريد تحقيق مشروع جذري. 

عن خطبة عباس من يحارب اإلرهاب 
ال يخاف المالعب
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الــنــواب املغربي يــوم 14  أخيرا صــادق مجلس 
القانون  مشروع  على  الجاري  شباط  فبراير/ 
الـــخـــاص بــمــحــاربــة الــعــنــف ضـــد الــنــســاء بعد 
حد  في  املصادقة  كانت  وإذا  وانتظار.  نقاش 
التنزيل  مباشرة  على  إيجابيا  مــؤشــرا  ذاتــهــا 
القانون  باعتبار   ،2011 لدستور  الديمقراطي 
الــجــديــد يـــنـــدرج فـــي ســيــاق صــيــانــة وضــمــان 
ــات، وتـــعـــزيـــز دولـــــــة الــحــق  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــقـــوق والـ
والقانون، وتأهيل ترسانة القوانني املغربية من 
التمييز، فهذا ال يعني  أنــواع  أجــل محاربة كل 
بالضرورة أن موضوع ووضع املرأة في املغرب 
قد حسم وتمت محاصرة كل إشكاالته، بالنظر 
االجتماعية  واإلكــراهــات  املعيقات  تشعب  إلــى 
وضعية  تعرفها  التي  والثقافية  واالقتصادية 

النساء في املغرب بشكل عام .
املصادقة على  أولية وشكلية حــول  وكــإشــارة 
مشروع القانون، فقد صادق املجلس بأغلبية 
168 مــقــابــل 55 ضـــده، واملــثــيــر أن املــعــارضــة 
ــروع هـــي مـــن حــزب  الـــتـــي صـــوتـــت ضـــد املــــشــ
وهما  اليسار،  وفيدرالية  واملعاصرة  األصــالــة 
مــعــا يــفــتــرض فــيــهــمــا املــطــالــبــة بــحــقــوق املــــرأة 
تقدمت  التي  األغلبية  من  أكثر  مبدئي  بشكل 
بــاملــشــروع،  وهــي وزارة محسوبة على حزب 
العلم  املحافظ واإلسالمي، مع  العدالة والتنمية 
وإبــداء  للنقاش  الكافي  أخــذ وقته  املــشــروع  أن 
الرأي، وسبق أن أصدر املجلس الوطني لحقوق 
أيار  اإلنسان رأيــه في املوضوع في 20 مايو/ 
من  بعديد  باالعتبار  األخـــذ  تــم  والـــذي   ،2016
تــوصــيــاتــه ومــالحــظــاتــه فــي الــنــســخــة األخــيــرة 

على  املصادقة  وبعد  واآلن،  للمجلس.  املقدمة 
القانون، تبقى تساؤالت وتحديات عديدة  هذا 
مــطــروحــة حــول وضعية املـــرأة املــغــربــيــة، وهل 
ــده  كـــاف وكفيل  الــقــانــون املـــصـــادق عليه وحــ
بــتــحــقــيــق مـــبـــدأ املــــســــاواة وصـــيـــانـــة وضــمــان 

حقوق املرأة وتأهيل أدوارها داخل املجتمع؟
ــع يــتــطــلــب انـــخـــراطـــا أكـــبـــر،  ــــوضــ ــد أن ال ــيــ األكــ
ومبادرات أكثر، والتزامات واضحة من الجميع، 
ــلـــى سبيل  ــات إلــــى األفــــــــراد. وعـ مـــن املـــؤســـسـ
ــارة فــقــط، فــواقــع املـــرأة تحكمه تــجــاوزات  اإلشــ
وضعيات  ومنها،  عديدة،  جوهرية  وإكــراهــات 
ــرأة أكثر  الــتــي تــؤثــر على املـ الفقر والــهــشــاشــة 
واعتبارا  االجتماعي،  املوقع  بحكم  الرجل  من 
ألن املجتمع املغربي ذكوري بامتياز، وضعية 
املرأة في العالم القروي الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية تستدعي معالجة بنيوية، تمدرس 
الفتيات في األرياف ال زال دون النسب املقبولة 
األشغال  في  النساء  استغالل  ودولــيــا،  وطنيا 
زال  ال  الجديد  القانون  من  الرغم  على  املنزلية 
تنامي  التطبيق،  حــول  كثيرة  تساؤالت  يطرح 
ظواهر االستغالل الجنسي للمرأة بسبب الفقر 
فضاءات  فــي  االجتماعية  والهشاشة  واألمــيــة 

عديدة، ضعف املشاركة السياسية للنساء.
مشتركة  مسؤولية  املـــرأة  قضية  وتبقى  هــذا 
بني الجميع، الدولة واألحزاب واملؤسسات، هي 
األنــســاق،  متكامل  مجتمعي  مــشــروع  قضية 
الــرغــم من  على  بقانون  معالجتها  تكفي  ولــن 

أولويته وأهميته.
أحمد بومعيز )المغرب(

الــشــعــوب ال تستأذن  بــدايــة، نــؤكــد ونـــكـــّرر، أّن 
الــطــغــاة لــلــقــيــام بــالــثــورة كــمــا ال تــوجــد مــواســم 
مثال  يناير  شهر  فانقضاء  لــلــثــورات،  مــحــددة 
ثــورة  »مــفــيــش  كــمــا يتمنى بعضهم،  يــعــنــي،  ال 
السنة دي«! أو يعتقد آخــرون، أن هناك متسع 
الــوقــت قبل يوليو )الــثــورة األم( فــال داعــي  مــن 
للقلق.  الثورة رد فعل شعبي مفاجئ ال يخشى 
بقوة جيش  يكترث  ال  ظاملا،  يهاب  وال  حاكما 
أو ســالح حــرس أو شرطة نظام، هــذا هو حال 
الثورات منذ الثورة الفرنسية، وذلك كله معلوم 
ومــعــروف، ولــو حــاولــنــا اإليــجــاز بالحديث عن 
مصر في الخمسة عقود األخيرة فقط، فكم من 
حاكم اعتقد أنه ملك الشجر والبشر؟ كم ظالم 
سجد له املنافقون وصفق له املطبلون وقرعوا 

الدفوف، وبني ليلة وضحاها وجد نفسه تحت 
ــن؟ بعد  الـــثـــرى تـــدوســـه األقــــــدام وتــلــعــنــه األلـــسـ
حــرب 73 ومــبــادرة الــســالم، ظــّن أنــور الــســادات 
ــن يــحــقــقــه أحــد  ــه حــقــق لــلــمــصــريــني مـــا لـــم ولـ ــ

ّ
أن

غـــيـــره، وكــيــف ال وهـــو بــطــل الـــحـــرب والـــســـالم، 
وصــاحــب أغــلــى االنــتــصــارات وأعــظــم الــحــروب، 
كما  يحكمون  العنان،  ووزرائـــه  لندمائه  فأطلق 
الشعب كله  انتفض  ليلة واحــدة  يشاءون، وفي 
ضده وامتألت امليادين من أسوان لإلسكندرية، 
ولم ينقذه إال تراجعه عن القرارت االقتصادية 
اعتقل 1500  وبعد ســنــوات  عليها،  وافــق  التي 
شخص من معارضيه في ليلة سماها بعضهم 
ــو املــانــشــيــت  »ثـــــــورة ســبــتــمــبــر« )كــــــان هـــــذا هــ
وبعد  ــذاك(،  آنــ الجمهورية  لصحيفة  الرئيسي 

أجناد  مــن خير  أبنائه  اغتياله وســط  تــم  شهر 
األرض. وبعد أن تولى حسني مبارك السلطة، 
الــســادات،  اعتقلهم  عّمن  بــاإلفــراج  رئاسته  بــدأ 
سفينة  بــه  وســـارت  خــيــرا،  الجميع  واستبشر 
ه بدأ رويدا رويدا 

ّ
الحكم كما يتمنى الشعب، إال أن

يتجاهل الشعب وأحالمه، وجعل الكرسي هدفا 
له وورثــا ألوالده فانتفض الشعب مــرة أخــرى، 
الــذل والهوان والحبس واالعتقال  وأذاقــه مــرارة 
)وإن كـــان فــي أفــخــم املــســتــشــفــيــات(، ولــم يكن 
يــتــخــّيــل يــومــا أن يــتــعــرض لــهــذا املـــوقـــف، فهو 
صاحب الضربة الجوية األولـــى، وهــو من أفرج 
ق للمصريني رخاء 

ّ
املعتقلني، وهــو من حق عن 

كثيرا، إال أّن ذلك كله لم يحمه من غضب الشعب.
محمد لطفي )مصر(

ال تقل بشــاعة الهجوم الروســي على األراضي 
الســورية بشــاعة وعنفا عن قوة جيش األســد 
علــى  تأســس  الــذي  الجيــش  ودمــاره،  وقمعــه 
إيديولوجيــا قائمة علــى توجه قومي، فقوميته 
العربيــة لــم توقــف حملتــه الدمويــة ضــد أبنــاء 
شــعبه، إذ نّظــم األســد مذابــح ضــد معارضيــه، 
ودمر بجيشــه الجرار ما بناه الشــعب السوري 

منذ االستقالل عن املستعمر الفرنسي.
قــد يقــف مواطــن ســوري كتــب له العيــش قبيل 
خــروج االســتعمار الفرنســي، ليقــارن بــني مــا 
مضــى ولحظــة الســواد التــى تمــر بهــا ســورية 
اآلن، ليطلــب، وبــدون تــرّدد، عــودة الفرنســيني 

لســانه  فلعــل  املتوســط،  وموانــئ  دمشــق  إلــى 
بلدنــا،  األجانــب  احتــالل  نفضــل  أننــا  يــرّدد 
نظــام جلــد شــعبه  مــن  أفضــل وبكثيــر  فهــذا 
القذافــي  معمــر  عهــد  انتهــى  وجــورا!  ظلمــا 
فــي ليبيــا، وبموتــه طويــت صفحــة منافحاتــه 
ليبيــا  وأضحــت  للمســامع،  املشــنفة  وخطبــه 
بيــع  أخبــار  مــن  إال  اللهــم  بلــدا منســيا،  بعــده 
األفارقــة والعــودة طبعــا لزمــن العبودية، وكذلك 
التفجيــرات هنــا وهنــاك. وال غرابــة أن تتحــول 
األراضــي الليبيــة إلــى مســرح صــراع واقتتــال 
نيابة عن قوى إقليمية عادت لها األنفاس بعد 
تلــك النهايــة املؤملــة ملعمر القذافي. ثارت تونس، 

وخرجــت مــن عهــد بــن علــي، وانتصــرت ثــورة 
الربيــع التونســي الــذي كان أذكــى بكثيــر مــن 
شعوب الجوار، فالشعوب العربية املغلوبة على 
نفســها، وعلــى أمرهــا، ثــارت ألجــل الخــالص، 
واالنعتــاق.  والحريــة  الديمقراطيــة  أجــل  ومــن 
فشــلت تلك الشــعوب في إيجاد خطوات عملية 
الداخلــي، فانقســمت الشــعوب  لترتيــب بيتهــا 
بــني مناصــر للتطــّرف، وعلــى الرغم مــن قلتهم 
إال أن عنفهــم ودمويتهــم جعلتهــم أكثر وجودا 
وحضورا، وغالبية من الشعوب العربية تركت 

الساحة فارغة. 
محمد األغظف بوية )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

فــــــي ســـــمـــــاء ســـــــوريـــــــة، الـــــعـــــاشـــــر مــــــن شــهــر 
اإليرانيون  اشتبك  الــجــاري،  شباط  فبراير/ 
واإلسرائيليون: طائرة »درون«، من دون طيار، 
ل إلــى الــداخــل »اإلســرائــيــلــي«، 

ّ
إيــرانــيــة، تتسل

ــون ضــربــات 
ّ
يسقطها اإلســرائــيــلــيــون ويــشــن

جوية رّدًا عليها. تسقط طائرة إسرائيلية من 
بني املعتديات. يصّر نظام األسد على أنه هو 
بطل هذا اإلسقاط )كأننا ال نعرف أن األسد 
ــدة(. فــتــعــود األزمــــات  ــ ــة واحــ

ّ
واإليـــرانـــيـــني ســل

حق أن ننساها، وكانت آخر 
ْ
إياها التي لم نل

الصاخب  »االنــتــصــار«  بمناسبة  إطــاالتــهــا 
قه محور املمانعة »ضــد اإلرهـــاب«، 

ّ
الــذي حق

في الصيف الفائت. الزمات التفاخر والتكابر 
انهالت على ألسنة قادة املمانعة وإعامييها 
مـــن نــــوع: إن إســـقـــاط الـــطـــائـــرة اإلســرائــيــلــيــة 
ليس  قبلها  ما  »إن  أو  اللعبة«،  قواعد  »غّير 
كــمــا مــا بــعــدهــا«، وإنــهــا »مــرحــلــة تأسيسية 
ــدة اســتــراتــيــجــيــة«، »ســابــقــة  ــديـ ملــــعــــادالت جـ
فــي الــصــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي«..  إلـــى ما 
هــنــالــك مـــن حـــواضـــر الــبــيــت املــمــانــع، تــخــرج 
إلينا كلما سّجل هذا املحور ما يعتبره دائما 
ــدا »انـــتـــصـــارًا«، فـــوق انــتــصــارات سابقة،  وأبــ
تخمت بها بادنا، وابتلي بشرنا ببركتها، 

ُ
أ

ــار. بــريــق الـــازمـــات  ــ مـــن تــشــريــد ومــــوت ودمــ
ربما؛ هو حجَب  بقصٍد  قويًا،  كــان  الجاهزة 
الرّد اإلسرائيلي الجوي الثاني، بعيد إسقاط 
الدزينة  والــذي تجاوز  اإلسرائيلية،  الطائرة 
نقاطا عسكرية  ى 

ّ
وغط الجوية،  الغارات  من 

كمال عبد اللطيف

يجري في األغلب األعــم تــداُول مجموعة من 
األحـــكـــام الــســريــعــة والـــعـــامـــة، عـــن حـــركـــة 20 
فبراير، العنوان األبرز لاحتجاج السياسي 
ــثـــورات الــعــربــيــة سنة  املــغــربــي، فــي ســيــاق الـ
قاطرة  بمثابة  الحركة  ــِبــَرت 

ُ
اْعــت 2011، حيث 

قـــائـــدة لــلــحــركــة الــتــي جــعــلــت املـــغـــرب يــواجــه 
ظـــواهـــر االســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد، كــمــا يــواجــه 
لعمليات   

ً
مــاِزمــة  

ً
صفة أصبح  الــذي  ر 

ُّ
التعث

انتقاله الديمقراطي.
ــكــــام الـــتـــي تــحــاول  يــشــيــر بــعــض هــــذه األحــ
فــي تعزيز  الــحــركــة وأدوارهــــــا  فــي  التفكير 
الحركة  أن  إلى  املغربي  الديمقراطي  املسار 
أثـــمـــرت فــعــلــني ســيــاســيــني مــهــمــني، دســتــور 
تفاُعل  لنوعية  استجابة  جــاء  الــذي   ،2011
التي رفعتها  النظام املغربي مع الشعارات 
ر اإلســـام  الــحــركــة. ويتعلق الــثــانــي بــتــصــدُّ
الرغم  وعلى  االنتخابات.  نتائج  السياسي 
ــر بــالــحــركــة، فــإن  مــن أنـــه ال عــاقــة لــهــذا األمـ
حــصــول مــا يشير إلــيــه بعد بــروزهــا سمح 
ذلــك،  مقابل  وفــي  الشائع.  السببيِّ  بالربط 
ـــَعـــدُّ مــجــرد 

ُ
هـــنـــاك مـــن يــعــتــبــر أن الــحــركــة ت

ســحــابــة صــيــف عـــابـــرة. وفـــي مختلف هــذه 
ون الِبنية العميقة 

ُ
ل

ِّ
َحل

ُ
ْسِهل امل

َ
األحكام، َيْست

ــبـــارزة  ــلــة فـــي ســيــاقــهــا، والـ
ِّ
لــلــحــركــة، املــتــمــث

ــــوري، فــــي دمــشــق  ــــسـ وثـــكـــنـــات فــــي الـــعـــمـــق الـ
 عن درعا وتدمر؛ حيث تتداخل 

ً
وريفها، فضا

الــنــظــامــيــة مـــع املليشيات  الــســوريــة  الـــقـــوات 
ــتـــشـــاريـــن  ــسـ ــن املـ ــ ــة وقــــادتــــهــــمــــا مــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
. لكن 

َ
اإليرانيني. بعضها أصاب واآلخر أخفق

جميعها مّر مرور الكرام، وبسام... أمام وهج 
ــق بــإســقــاط 

ّ
»االنـــتـــصـــار« الــجــديــد الــــذي تــحــق

طائرة إسرائيلية واحدة. 
ــــرة  ــائـ ــ ــــطـ الـ ــاط  ــ ــ ــقـ ــ ــ إسـ ــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ واقـ أن  والــــــــحــــــــال 
ــعــّد 

ُ
اإلســرائــيــلــيــة بــعــد الــتــحــّرش اإليـــرانـــي ت

الــزمــن: اإلسرائيليون  من أغــرب وقائع هــذا 
الجوالن منذ حــرب 1967،  يحتلون هضبة 
ولــــم يــتــمــّكــن نــظــام األســــد مـــن اســتــعــادتــهــا 
الــذي حكَم فيه سورية،  طــوال نصف القرن 
ــحـــرب  ــالـ بـ وال  الــــســــريــــة  ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــاملـ ــ بـ ال 
وبعمقها  بالهضبة  تــاعــَب  فــقــط  العلنية. 
نفوذه  ملّد  استخدمهما مطّية  الفلسطيني، 
إلى حوله من بلدان، وغرضه واحــد: تأبيد 
حكمه. اإلسرائيليون هم األعداء التقليديون 
عن  استقاالتنا  نيلنا  منذ  نعرفهم،  الذين 
ــي. أمــا اإليــرانــيــون، فإن  االستعمار األوروبــ
ل، 

ّ
بالتسل غل، 

ْ
بالتغل تــم  ســوريــة  احتالهم 

بــالــتــحــالــف أواًل مـــع الــنــظــام الــــســــوري، ثم 
تــدريــجــيــًا بــإلــحــاقــه، بـــإدخـــال صــواريــخــهــم، 
ومــســتــشــاريــهــم ومــلــيــشــيــاتــهــم إلـــى الــداخــل 
الـــســـوري، وبـــالـــدأب عــلــى تــجــذيــر وجــودهــم 
الديمغرافي، وقتل السوريني  التطهير  عبر 
ــم، أي  ــ ــهـ ــ حـــيـــثـــمـــا ُيــــســــتــــبــــاحــــون؛ بـــحـــيـــث إنـ
جديد،  احتال  جيش  أصبحوا  اإليرانيني، 
عدوا جديدا للشعب السوري، كانت ذريعته 

فــــي فــعــلــهــا االحـــتـــجـــاجـــي، وآثـــــارهـــــا الــتــي 
ظلت بمثابة أفق بــارز، في مشهد سياسي 

تعتريه تناقضاٌت ال حصر لها.
نــفــتــرض، ونــحــن نــفــكــر فـــي أفـــعـــال حــركــة 20 
فــبــرايــر ومــواقــفــهــا، بعد مـــرور سبع سنوات 
عــلــى إطــــاق شـــرارتـــهـــا، أن الــتــداعــيــات الــتــي 
حــصــلــت فـــي املــشــهــد الــســيــاســي فـــي املــغــرب 
ســنــة 2011 ومــصــيــرالــحــركــة الــيــوم، ال يمكن 
ــــداث  ــلــهــمــا مـــن دون ربــــط مــتــوالــيــة األحـ

ُّ
تــعــق

الحاصلة  وقتها من جهة، بسياق الحركات 
االحتجاجية في مغرب االستقال، ومن دون 
الناشئة  باالحتجاجات  نمط عاقتها  إبــراز 
فــي زمنها فــي تونس ومــصــر، ثــم فــي األردن 

واليمن وسورية وليبيا.
تــســتــمــد الـــحـــركـــة قـــوتـــهـــا االحـــتـــجـــاجـــيـــة مــن 
ر للفعل االحتجاجي 

ِّ
السياق السياسي املؤط

ــا تــســتــمــد  ــمـ فــــي كــــل مــــن تــــونــــس ومــــصــــر، كـ
التاريخي   من ِسَماِتها من املحيط 

ً
مجموعة

الذي تبلورت في إطاره، ونقصد بذلك املشهد 
ــوانــــب مـــن مــعــطــيــات  ــغـــربـــي، وجــ الـــحـــزبـــي املـ
الــوضــع الــســيــاســي فــي الــعــهــد الــجــديــد، فقد 
ســاهــم الــســيــاق واملــحــيــط املــؤطــران لبروزها 
وتــــطــــورهــــا، فــــي مــنــحــهــا الــــشــــعــــارات الــتــي 
ــت بها، واألبــــواب والــنــوافــذ التي فتحت 

َّ
ــن

َ
ــغ

َ
ت

االحتجاجي وتوسيعه  فعلها  إطــاق  لحظة 
الذين  داخــل املجتمع املغربي. ال خــاف بــني 

وهــم األقـــوى على األرض والــجــو السورَيني. 
هــم »أصــحــاب الــلــعــبــة«، أصــحــاب الــوســاطــة، 
قاعدتا  الجميع«.  مــع  »التكلم  على  والــقــدرة 
تجليات  أوضـــح  هــمــا  وطـــرطـــوس،  حميميم 
ــائـــرات  هـــــذا االحـــــتـــــال. تــنــطــلــق مــنــهــمــا الـــطـ
لتقتل السوريني، بمعية »محاربة اإلرهاب«. 
ر قراءاتهم، أو بتشّوشهم، 

ّ
األميركيون، بتعذ

أو بانكفائهم، يساعدون الروس على البروز، 
بصفتهم أصحاب وعد وحزم. هم أيضا لهم 
ثكنات في سورية، في الرميات وفي التنف. 
ناهيك عن األتــراك وعملية »غصن الزيتون« 
ــتــــوغــــل نــحــو  ــالــ ــقــــواتــــهــــم بــ ــمـــحـــت لــ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
الــشــمــال الــغــربــي الــســوري، وعــن املجموعات 

»الجهادية« وداعميها السّريني املكشوفني.
أمــــا األســئــلــة الــتــي تــثــيــرهــا مــعــركــة املــحــتــل 
اإليـــرانـــي مــع املــحــتــل اإلســرائــيــلــي، فــهــي عن 
ــذر  ــل أنــ ــــى، الـــــروســـــي: هــ ــلـ ــ رأي املـــحـــتـــل األعـ
ــروس بــهــا؟ هــل يــهــدفــون بها  اإليــرانــيــون الــ

اإلسام السياسي الذي ينزع منزعًا صوفيًا 
ع سياسيًا في إطار جذري. 

َ
َمْوق

َ
أخاقيًا، وَيت

وقـــد ســاهــم الــجــمــع الــحــاصــل بــني الــتــيــاريــن، 
فــي بــدايــة بـــروز الــحــركــة، فــي تحريك املشهد 
الــســيــاســي الـــحـــزبـــي، حــيــث الــتــحــقــت كــــوادر 

حزبية عديدة بالحركة وأفقها السياسي.
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ســــاهــــمــــت وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الـ
ــنـــح األفــــعــــال  رة، فــــي مـ ــوِّ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا املـ
االحــتــجــاجــيــة لــحــركــة 20 فـــبـــرايـــر ديــنــامــيــة 
البداية،  ــدت في قلبها ومنذ 

َّ
ول جــديــدة، كما 

عناصر تتجه إلى االنتصار للدولة، وتدعو 
ل فضاء  الفعل االحتجاجي، فتحوَّ إلى وقف 
الوسائط االجتماعية إلى ساحة متناقضة، 
ـــب عــنــه نــشــوء حــركــة داخـــل 

َّ
األمــــر الــــذي تـــرت

ـــْعـــِلـــن رفــضــهــا الـــشـــعـــارات األولــــى 
ُ
الـــحـــركـــة، ت

إلــــى تــعــظــيــم حــصــتــهــم بــعــد »انـــتـــصـــارهـــم« 
ــلــون بــهــا مــن الفشل 

ّ
ــاب؟ هــل يــقــل ــ عــلــى اإلرهـ

ــي ســـــوتـــــشـــــي؟ أم  ــ ــ ــروس فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــي لـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــروس  على  أم يصعبون  منه؟  يستفيدون 
قــيــادتــهــم االحــــتــــاالت؟ هـــل بــلــغــت املــســاعــي 
اإلسرائيلية مع الروس لتمكينهم من العمق 
السوري حّدها األقصى؟ هل الروس يتركون 
طون مع اإلسرائيليني؟  اإليرانيني هكذا يتورَّ
ــا؟  ــزيــــدوهــ ــن حـــصـــتـــهـــم، أو يــ ــ لـــيـــنـــقـــصـــوا مـ
والـــــســـــؤال األصــــعــــب: كـــيـــف »يـــتـــفـــاهـــم«، أو 
»ينّسق«  الــروس مع األميركيني، شركائهم 
األكبر من بني القوى املحتلة لسورية، بشأن 

لعبة أوراق االعتماد اإليرانية؟ 
السوريون وحدهم ال أسئلة تــدور حولهم. 
فـــقـــط »رئـــيـــســـهـــم« بـــشـــار يــســتــطــيــع ادعـــــاء 
الـــتـــوّرط عــلــنــًا مــع بــعــض هـــذه االحـــتـــاالت. 
ــالـــروســـي واإليـــــرانـــــي بــصــفــتــهــمــا  يــــرّحــــب بـ
الجيوش  عن  ويقول  الشرعية«،  »الرسمية 
الوطنية«.  الــســيــادة  تهك 

ْ
»تن إنــهــا  األخـــرى 

ــــون، وهـــــم املـــعـــنـــيـــون املـــبـــاشـــرون  ــــوريـ ــــسـ الـ
ــوا تلك 

ّ
يــحــل أن  كــلــهــا، عليهم  بــاالحــتــاالت 

املعادلة فائقة التعقيد، الناجمة عن تصارع 
هــذه الجيوش على أرضــهــم. وآخــر حلقات 
هــذه املــعــادلــة هــي تلك الــواقــعــة فــي العاشر 
ــة،  ــ

ّ
ــاق ــاري. مـــعـــادلـــتـــهـــا شــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــهـ مــــن الـــشـ

ترهق كــل الــريــاضــيــات، وقــوامــهــا أن »عــدوا 
للشعب السوري يحارب عدوا آخر للشعب 
الــســوري« )وهــذه عبارة منقولة، صاحبها 

األصلي أحد السوريني املجهولني(. 
)كاتبة لبنانية(

ـــه الــــدفــــاع عن 
ْ
لــلــحــركــة، وتـــطـــالـــب بــمــا ســـّمـــت

الدستور الجديد ومكاسبه وخياراته.
مـــــرور ســبــع ســـنـــوات عــلــى إطـــــاق الــحــركــة، 
وانسحاب مجموعة اإلسام السياسي منها 
ــض مــواقــفــهــا، ال يــنــبــغــي أن يــدفــعــانــا 

ُ
وتــنــاق

إليها وإلــى تداعياتها، ومختلف  النظر  إلــى 
مـــا عــرفــه املـــغـــرب مــنــذ 2011، بـــصـــورة عــامــة 
وســريــعــة، ذلـــك أن تــفــاعــات كــثــيــرة حاصلة 
إيــجــاد  الــســيــاســي يمكن  الــيــوم فــي مشهدنا 
صــات مــن الــَوْصــل بينها وبــني األفـــق الــذي 
رســمــتــه الـــحـــركـــة بــأفــعــالــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا، 
فعلها  عن  بت 

َّ
ترت التي  دة  املتعدِّ وبالنتائج 

الــســيــاســي، فهي  االحــتــجــاجــي فــي محيطنا 
ــيـــســـت ســــحــــابــــة صــــيــــٍف عــــــابــــــرة، ولـــيـــســـت  لـ
ـــب عــنــه وصــول 

َّ
ـــَرت

َ
مــجــرد فــعــل احــتــجــاجــي، ت

اإلساميني إلى الحكم في بادنا. وهي على 
الـــرغـــم مـــن خــفــوت صــوتــهــا، تــدعــو مختلف 
الفاعلني السياسيني إلى التفكير في حاضر 
الــعــمــل الــســيــاســي ومــســتــقــبــلــه فـــي بـــادنـــا، 
ده أخــيــرا ظــواهــر تدعو  وقــد أصبحت تــتــهــدَّ
التفكير في مآل  إلــى  اليقظة، كما تدعو  إلــى 
اليوم  نــواجــه  الــحــزبــي، وقــد أصبحنا  العمل 
لها  عاقة  ال  ظواهر  السياسي  مشهدنا  في 
بمجتمع املؤسسات ونظام املؤسسات ودولة 

القانون التي يتطلع الجميع إلى بلوغها.
)أكاديمي مغربي(

األخـــيـــرة بــالــقــتــل هــي »مــحــاربــة اإلرهـــــاب«؛ 
ــرَج أرنـــبـــه، أي  ــ وبــعــد »انـــتـــصـــاره« عــلــيــه أخـ
مـــحـــاربـــة إســــرائــــيــــل؛ فــتــشــامــخ املــمــانــعــون 
املــزمــنــون.. وكــانــت املــفــارقــة العبثية: جيش 
احـــتـــال جـــديـــد يـــتـــحـــّرش بــجــيــش احــتــال 
طبعًا،  عليه،  و»ينتصر«  إسرائيلي،  قديم، 
ــارمـــة. ثــــم، بــفــضــل هــــذه الــنــشــوة،  بــنــشــوة عـ
ــرّد،  ــرّد اإلســرائــيــلــي عــلــى الــ ــ يــتــعــامــى عـــن الـ
ــفــه؛ وفــي 

ِّ
فــي عــمــق األرض الــســوريــة، يــســخ

ــــوال ال يـــرى فــي ضـــرب هـــذا العمق   كــل األحـ
، إذ إن األرض ليست 

ً
أي معنًى، أو خــســارة

اللهم  تكلفتها،  التكاليف  وال  إيـــران،  أرض 
وبعض  وعتادها،  وصواريخها  ذخيرتها 
املهمة  كــانــت  مستشاريها.  مــن  »الــشــهــداء« 
إســــقــــاط طــــائــــرة واحـــــــــدة، لـــلـــحـــضـــور عــلــى 

نجزت...
ُ
املسرح اإلقليمي، فأ

هــكــذا قــدمــت إيـــــران أوراق اعــتــمــاد إضــافــيــة 
ــذا املـــســـرح: مـــن أنـــهـــا واحــــدة  عــلــى خــشــبــة هــ
مـــن الـــقـــوى األســاســيــة الـــقـــادرة عــلــى إحـــداث 
بعدما  بــهــا،  ُيــســتــهــان  ال  حــربــيــة  ديناميكية 
ثــّبــتــت دعــائــمــهــا فــي ســوريــة، ورّوجــــت فكرة 
»انــتــصــارهــا« الــســوري. على هــذه األنــقــاض، 
السوري عقدة جديدة،  الجحيم  إلى  أضافت 

تزيد من التباساته وشقاوته.
إســرائــيــل  عــلــى  إيــــران  الــتــي فتحتها  الجبهة 
مـــن األراضـــــــي الـــســـوريـــة لــيــســت يــتــيــمــة، وال 
هــي حــــّرة طــلــيــقــة، ســيــدة نــفــســهــا، كــمــا يحب 
املمانعون أن يتخّيلوها. ثمة جيوش احتال 
أخــــرى فــي ســـوريـــة، بــل ثــّمــة هــرمــيــة مــحــّددة 
ــيـــوش. الــــــروس عــلــى رأســـهـــم،  بـــني هــــذه الـــجـ

أن  في  الحركة،  هــذه  مياد  ِبُمَعاَينة  اهتموا 
نـــة مـــن مــجــمــوعــة من  نـــواتـــهـــا األولـــــــى، املـــكـــوَّ
شبابية  تنظيمات  فــي  املــنــخــرطــني  الــشــبــاب 
تابعة لبعض األحزاب املغربية، أو املرتبطني 
انــخــرطــوا  وقـــد  املــدنــيــة،  التنظيمات  ببعض 
جــمــيــعــًا فـــي بـــدايـــة ســنــة 2011، فـــي الـــتـــداُول 
السياسي في موضوٍع يتعلق بالديمقراطية 
»حرية  أنفسهم  ــْوا  وَســمَّ البرملانية،  وامللكية 
في  ل 

َّ
تتمث ماحظٍة  مــع  اآلن«،  وديمقراطية 

أن أغــلــب هـــؤالء الــشــبــاب كــانــوا، فــي الــبــدايــة، 
ينتمون إلى قطاع الشباب في تيارات اليسار 
الشعب يريد مغربًا  املغربي، وحملوا شعار 
الــنــاظــم لحركتهم،  جـــديـــدًا، بــاعــتــبــاره األفــــق 
األمــــر الــــذي يجعلنا ال نـــتـــرّدد فــي الــقــول إن 
ق كـــان وســيــظــل، على 

َّ
ــَمـــز ـ

ُ
الــيــســار املــغــربــي امل

ِله، وراء أغلب املعارك 
َ
الرغم من استفحال ِعل

الــســيــاســيــة، الــســاعــيــة إلـــى تــوطــني املــشــروع 
الديمقراطي في مجتمعنا.

ق أكثر في طبيعة النواة األولى للحركة 
ِّ
لندق

دة،  عند انطاقها، وقد جمعت عناصر متعدِّ
أبــرزهــا شــبــاب الــيــســار الــجــديــد، وهـــو يسار 
السياسية،  شعاراته  ِسَهام  ه  يوجِّ راديكالي 
ــديـــدة،  مــنــتــقــدًا الـــتـــجـــلـــيـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـ
وملّوحا بشعارات الحرية والكرامة والشغل، 
في  املستشرية  وجيوبه  الفساد  ومناهضة 
مــجــمــوعــات من  ثـــم  واقــتــصــادنــا،  مجتمعنا 

سورية: حرب جيشي االحتالل 
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إسطنبول ـ باسم دباغ

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
ــــادة الــنــظــر فـــي الــقــوانــني الــجــزائــيــة  إلـــى إعـ
املتعلقة بــزنــا املــتــزوجــني، فــي إطـــار العمل 
القوانني  لتعديل  التركية  الحكومة  بــه  تــقــوم  الـــذي 
االستغال  يخص  بما  املتعلقة  العقوبات  وزيــــادة 
الجنسي لألطفال، بعدما عمدت املحكمة الدستورية 
قــرارات  التركية، منذ عــام 1996، ومــن خــال  العليا 
التركية  الجزائية  بالقوانني  العمل  وقــف  إلــى  عــدة، 

املتعلقة بزنا األزواج.
وفي تعليقه على عمل اللجنة التي شّكلتها الحكومة 
بحق  الجنسي  االستغال  عقوبات  لزيادة  التركية 
ــه ســيــكــون من  ــال أردوغــــــــان: »أعـــتـــقـــد أنــ ــال، قــ ــفــ األطــ
املناسب جــدًا إعـــادة النظر فــي مــا يخص موضوع 
الــزنــا، ألنـــه بـــات لــهــذا املجتمع مــوقــف مختلف من 
القيم املعنوية«. أضاف: »هذه قضية قديمة للغاية 
وواسعة النطاق، وينبغي مناقشتها. كانت بالفعل 
ضمن اقتراحاتنا القانونية في عام 2004، واتخذنا 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت خـــطـــوة بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مــطــالــب 
االتــحــاد األوروبــــي لكننا أخــطــأنــا«، فــي إشـــارة إلى 
بــإدراج  اقتراحه  والتنمية عن  العدالة  تراجع حــزب 
قانون جزائي حول الزنا، إثر عدم تمكنه من تحقيق 
تــوافــق فــي الــبــرملــان الــتــركــي عـــام 2004. وفـــي الــعــام 
نفسه، وعد أردوغــان في إحدى كلماته في البرملان 

األوروبــــي بــأن هــذا املــوضــوع لــن يــدرج على أجندة 
الحكومة التركية ما دام في الحكم.

وبحسب القانون الجزائي التركي الذي أقّر في عام 
1926، وتــعــديــاتــه الـــصـــادرة فــي عـــام 1953، ووفــقــًا 
فــإن  و444،  و443  و442  و441   440 املــــواد  مــن  لــكــل 
الزنا يتعلق بــاألزواج، ويحصر الزنا في ما يخص 
ــة بــالــعــاقــة الــجــنــســيــة خــــارج إطــــار الـــــزواج،  الـــزوجـ
وتعاقب ما بني ستة أشهر وثاث سنوات. وفي ما 
يخص الزوج، تشترط املادة 441 أن يقيم الزوج مع 
امــرأة أخــرى عزباء ســواء في منزل الزوجية أو في 
العاقة  للجميع في عاقة تشبه  أي مكان معروف 
الزوجية، لتتم معاقبته أيضًا بالسجن ما بني ستة 
أشهر وثــاث سنوات. وفــي حــال كــان أحــد الزوجني 
فّرقا بقرار قضائي مع استمرار  أو  قد هجر اآلخــر 
عقد الزواج، تنخفض عقوبة السجن لتصبح ما بني 
شهر وعام كحد أقصى. ويشترط القانون قيام أحد 
الزوجني برفع دعوى قضائية يمكن إسقاطها حتى 
بعد صدور الحكم القضائي، أو في حال وفاة أحد 

الزوجني.
العمل  ألغت  قد  العليا  الدستورية  املحكمة  وكانت 
باملادة 441، واملتعلقة بالزوج، في سبتمبر/ أيلول 
من عام 1996، لتصدر بعد عامني قــرارًا آخر بوقف 
بــالــزوجــات، وتــحــديــدًا  بــاملــادة 440 املتعلقة  الــعــمــل 
في يونيو/ حزيران من عام 1998، ملخالفتها املادة 
الـــعـــاشـــرة مـــن الـــدســـتـــور الــتــركــي الــتــي تــشــدد على 

املـــســـاواة بــني الــرجــل واملـــــرأة. بــالــتــالــي، لــم يــعــد زنــا 
األزواج جرمًا يعاقب عليه القانون الجزائي التركي 

منذ عام 1998.
ــم، خــال  ــاكـ ــة والــتــنــمــيــة الـــحـ ــدالـ ــعـ وحــــــاول حــــزب الـ
ــــوزراء عـــام 2004، إجـــراء  ــان لــرئــاســة الـ ــ تــولــي أردوغـ
ــادة تــجــريــم زنــا  ــإعــ إصــــاحــــات قــانــونــيــة تــتــعــلــق بــ
الــجــمــهــوري  الــشــعــب  حــــزب  زعـــيـــم  أن  إال  األزواج. 
املــعــارض )الــكــمــالــيــني(، دينيز بــايــكــال، رفــض األمــر 
بشكل قاطع واعتبره خيانة. وفي عام 2010، سّربت 
صــور لألخير خــال ممارسته الجنس خــارج إطار 

الزواج، ما اضطره إلى التخلي عن قيادة الحزب.
التركية لجنة ملناقشة  الحكومة  أيــام، شكلت  وقبل 
زيادة عقوبات االستغال الجنسي لألطفال، ترتبط 
أكــــداغ، وبمشاركة كل  ــوزراء رجــب  الــ بنائب رئــيــس 
من وزيــر العدل عبد الحميد غــول، ووزيـــرة األســرة 
والسياسات االجتماعية فاطمة بتول سايان كايا، 
التربية  ووزيـــر  سويلو،  سليمان  الداخلية  ووزيـــر 
عصمت يلماز، ووزير الرياضة عثمان أشكن باقي، 

ووزير الصحة أحمد دميرجان. 
ولم يشر كل من نائب رئيس الــوزراء بكير بوزداغ، 
ووزير العدل عبد الحميد غول، إلى أن اللجنة تخطط 
ملناقشة إعادة تجريم زنا األزواج، وأكدا أنها ستركز 
ومناقشة  الجنسي،  االســتــغــال  عقوبات  رفــع  على 
أمر اإلخصاء الكيميائي بحق املغتصبني واملعتدين 
جنسيًا على األطفال، موضحًا أنه عبارة عن أدوية 

إلى  الجنسية  الرغبة  تقليل  فــي  تساهم  كيميائية 
الحد األدنى. وُينتظر أن يكون اإلخصاء الكيميائي 

جزءًا من العاج الطبي، ويفرض بقرار قضائي.
ومــــن بـــني الــتــعــديــات الــقــانــونــيــة الــتــي ســتــنــاقــش، 
ــة فــــي بـــرنـــامـــج  ــاركــ ــلـــى املــــشــ إجــــبــــار املــغــتــصــبــني عـ
للعاج، وعدم السماح لهم باإلقامة في أماكن عمل 
ــدم االقـــتـــراب مـــن األمــاكــن  أو ســكــن ضــحــايــاهــم، وعــ
املغتصبون  ع 

َ
سُيمن كــذلــك،  فيها.  يــتــواجــدون  التي 

واملــعــتــدون عــلــى األطـــفـــال مــن الــعــمــل فــي أي وســط 
يتواجد فيه أطفال. 

مجتمع
رت دراســة فرنسية كندية حديثة أعّدها باحثون في جامعة بــوردو الفرنسية بالتعاون مع 

ّ
حــذ

ــراط فــي شــرب الــكــحــول يمكن أن يـــؤدي إلــى خطر اإلصــابــة  جامعة تــورنــتــو الــكــنــديــة، مــن أن اإلفــ
بالخرف في سن مبكرة. وإلعداد الدراسة، تابع الباحثون أكثر من مليون من البالغني في فرنسا، 
وبحثوا تأثير شرب الكحول على زيادة االضطرابات العقلية والسلوكية أو األمراض املزمنة التي 
صيب 57 ألفًا بالخرف 

ُ
عزى إلى االستخدام املزمن للكحول. ومن بني من أجريت عليهم الدراسة، أ

ُ
ت

)األناضول( املبكر، 57 في املائة منهم بسبب اإلفراط في شرب الكحول. 

السلطات  املغرب، محمد بن عيسى، وضــع  اإلنــســان« في  الشمال لحقوق  استنكر مدير »مرصد 
 إن املقاربة األمنية لن 

ً
اإلسبانية شفرات حادة حول سياجات مدينة مليلية الخاضعة لها، قائا

ل املهاجرين املغاربة إلى أوروبا. وأشارت وسائل إعام إسبانية إلى أن وضع شفرات 
ّ
تمنع تسل

حادة على السياجات املحيطة باملدينة يرمي إلى تعزيز أمن املنطقة، ومنع تسلل املهاجرين غير 
الشرعيني. وأوضح بن عيسى أن اإلجراء الذي اتخذته السلطات اإلسبانية »لن يساهم البتة في 
)األناضول( الحد من محاوالت هؤالء املهاجرين للوصول إلى أراضيها«. 

شفرات حول سياجات مليلية لمنع تدفق المهاجرينالكحول يزيد احتماالت اإلصابة بالخرف في سن مبكرة

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غل أول من 
أمس أن »المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية 
اإلخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء على الرغبة 
األمر  بهذا  العمل  سنبدأ  منها.  الحد  أو  الجنسية 
إثر  تصريحاته  وجاءت  قليلة«.  أيام  غضون  في 
االعتداء على طفل في سن الرابعة من قبل شاب 
في  زفــاف  حفل  خالل  عمره،  من  العشرين  في 

محافظة أضنة األسبوع الماضي.

إخصاء كيميائي

مــا ال يــقــل عــن 43 فــي املــائــة مــن الــلــغــات املحكية 
حاليًا في العالم، والبالغ عددها 7000 لغة، معرضة 
لالندثار. أما اللغات التي تعطى لها بالفعل أهمية 
فــي نــظــام التعليم واملــلــك الــعــام فــال يــزيــد عــددهــا 
عن بضع مئات، ويقل املستخدم منها في العالم 
الرقمي عن مائة لغة. وبهدف تعزيز التعدد اللغوي 
والثقافي، تحتفل األمم املتحدة باليوم الدولي للغة 

ــام، والـــذي  األم فــي 21 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن كــل عـ
صودف أمس، وذلك منذ عام 2000. 

وبحسب األمم املتحدة، اللغات هي األدوات األقوى 
التي تحفظ وتطّور تراثنا امللموس وغير امللموس. 
تعزيز  الــى  الــرامــيــة  التحركات  كافة  تساعد  ولــن 
اللغوي  الــتــعــدد  عــلــى تشجيع  األم  األلــســن  نــشــر 
وثقافة تعدد اللغات فقط، وإنما ستشجع أيضًا 

على تطوير وعي أكبر للتقاليد اللغوية والثقافية 
في كافة أنحاء العالم.

الناطقني بها كلغة  الصينية عدد  اللغة  وتتصدر 
الهندية  اللغة  تليها  نــاطــق،  مليار   1.39 بــواقــع  أم 
كلغة  مليون شخص   588 ينطقها  التي  األوردو 
أصلية، واللغة اإلنكليزية التي ينطقها 527 مليون 
شخص، ثم اللغة العربية التي ينطقها 467 مليون 

شخص كلغتهم األصلية، فيما ينطق 389 مليون 
شخص فقط باللغة اإلسبانية.

العام عنوان »أهمية  واخــتــارت األمــم املتحدة هــذا 
ــلـــغـــويـــني مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة  ــعــــدد الـ ــتــ ــ الـــتـــنـــوع وال
التعلم  للراغبني في  أن يتاح  املستدامة«، إذ ال بد 
األصلية  بلغاتهم  املعرفة  إلــى  الــوصــول  إمكانية 

وباللغات األخرى.
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بيروت ـ انتصار الدنان

من  الكثير  فقد  اليوم  2011 وحتى  العام  منذ  في سورية  املستمرة  الحرب  جــراء 
الــدراســة، ومــن بيوتهم، ومــن أصدقائهم،  األطــفــال طفولتهم، وحــرمــوا من مقاعد 

حتى إن الكثيرين منهم حرموا من أهلهم.
بشار الخلف، ابن الثالثة عشر ربيعًا، حاله كحال أي طفل سوري أجبرته الحرب 
على ترك بيته والنزوح إلى مكان آخر بحثًا عن األمن واألمان ولقمة العيش، هو 
الذي فقد املعيل الذي كان يؤمن له ذلك. يجلس بشار مع أخيه محمد على رصيف 
املكانس  بــيــروت، ليبيع  فــي  الفلسطينيني  الــيــاس لالجئني  مــار  قــريــب مــن مخيم 
للمارة، علمًا أن تلك املساحة خالية من املــارة الذين قد يستفيد منهم في املبيع. 
يفترش األرض، ليأخذ قسطًا من الراحة بالقرب من مدرسة ُحرم منها، وفي يده 

ب التي يحاول فتحها ليأكلها من دون خبز.
ّ
علبة من اللحم املعل

يتحّدر بشار من ريف الرقة. كان يعيش هناك مع عائلته ويساعد والده في رعي 
الغنم، فعمل والــده كان في تجارة الغنم. وقد خسروا كل ما يملكون من رؤوس 
ِصف املنزل. 

ُ
الغنم أثناء الحرب، لكنهم وعلى الرغم من ذلك بقوا في بيتهم إلى أن ق

بعد ذلــك قــام مسلحون بإطالق النار على جد بشار الــذي قتل على الــفــور. حدث 
هــذا املشهد أمـــام نــاظــري والـــد بــشــار الـــذي أصــيــب بذبحة قلبية فــي وقــت الحــق. 
بعدها اضطرت العائلة للمغادرة ونزحت إلى لبنان حيث تعيش اليوم في منطقة 

الرحاب، في بيروت.   
يخبر بشار قصته: »عندما جئنا إلى لبنان استأجرنا منزاًل لنعيش فيه بمبلغ 
مائتي دوالر أميركي. أعيش مع أمي وأخوتي. أخواتي البنات األربــع ما زلن في 
املدرسة، وعندي أخ صغير أيضًا في املدرسة. أبيع أنا وأخي محمد، الذي يكبرني 
سنًا، املكانس حتى نستطيع توفير املال الذي يساعدنا على تأمني إيجار املنزل، 
وتوفير امللبس واملأكل«. يتابع: »نجول أنا وأخي طوال ساعات النهار من أجل بيع 

بضاعتنا، ونعود عند املساء، وفي مرات كثيرة ال نبيع شيئًا«.
يضيف بشار: »تركت املدرسة في سورية بعدما ضربني األســتــاذ. صــرت أذهب 
مع أبي لرعي الغنم. أما هنا فال أستطيع االلتحاق باملدرسة، ألنه يجب أن أعمل 
لتوفير ما نحتاجه من مال، فنحن ليس لدينا أي معيل، وليس هناك من يقدم لنا 
الوحيد ألمــي وأخوتي  املعيل  أنــا  الخيرية. صــرت  املؤسسات  أي مبلغ وال حتى 
باإلضافة إلى أخي محمد«. يتابع بشار قصته: »أحب العودة إلى املدرسة، مثل أي 
طفل آخر، لكن األمر صعب حاليًا. أتمنى أن يحصل ذلك عندما نعود إلى سورية، 
وإلى بيتنا وأهلنا. أتمنى أن تنتهي الحرب، وأعود مع عائلتي حتى لو كان بيتنا 

مدمرًا. سنعاود بناءه من جديد«. 

سكان محافظة شمال سيناء ال يُحسدون على ما يخبرونه اليوم. 
التي  الموّسعة  العسكرية  العمليّة  أّن  غير  بجديد،  ليس  األمر 

الخناق  تضيّق  الجاري،  شباط  فبراير/  من  التاسع  في  انطلقت 
عليهم بطريقة غير مسبوقة

إقبال على معرض »التوعية والوسائل المساعدة« بالدوحة

1819
مجتمع

العريش ـ محمود خليل

تـــقـــتـــرب الــعــمــلــيــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
ـــذهـــا الـــجـــيـــش املـــــصـــــري فــي 

ّ
يـــنـــف

ــاء مـــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مــــحــــافــــظــــة شــــــمــــــال سـ
أســبــوعــهــا الــثــانــي، وســـط تــفــاقــم واضــــح في 
األوضاع اإلنسانية واملعيشية لعشرات آالف 
الــســكــان الـــذيـــن يــعــانــون مـــن حــصــار مــشــّدد 
ــــِرض عليهم بــعــد إغــــالق الــطــرقــات املــؤديــة 

ُ
ف

على  الحركة  وتشديد  وإليها  املحافظة  مــن 
ــا يـــزيـــد الــقــلــق  ــدن الــرئــيــســيــة. ومــ ــ ــاور املـ مـــحـ
على مصير السكان عدم وجود سقف زمني 

للعملية العسكرية أو حدود لها.
وتنقسم املحافظة في سوء األوضاع املعيشية 
إلى قسَمني. القسم األول من مدينة العريش 
إلــى مــركــز بئر الــعــبــد، ويــحــاول الجيش سّد 
رمق املواطنني فيه من خالل كميات من املواد 
الــتــي تبيعها أجــهــزتــه  الــغــذائــيــة والــخــضــار 
للمواطنني. أّما القسم الثاني فهو شبه ملغّي 
التنفيذية،  وأجهزتها  الــدولــة  حــســابــات  مــن 
ــد وبــعــض  ــ ــح والـــشـــيـــخ زويـ ــدن رفــ ويــشــمــل مــ
أجزاء وسط سيناء التي لم تصل إلى غالبية 
قــراهــا أّي مــــواد غــذائــيــة أو أدويـــــة، فــي حني 
املــواطــنــني كليًا خـــارج منازلهم  منع حــركــة 

ُ
ت

لألسبوع الثاني على التوالي.

 الــقــســم األول هــو األوفـــر 
ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

حظًا، إذ تصل إليه كميات قليلة من األغذية، 
 أزمة الوقود والغاز أنهكت املواطنني 

ّ
إال أن

الــحــال فــي بــقــيــة مـــدن محافظة  مثلما هــي 
الوقود  محطات  فرغت  فقد  سيناء.  شمال 
ــواطـــنـــني مــــن أّي كـــمـــيـــات مــن  ــارات املـ ــ ــيـ ــ وسـ
املحروقات، األمر الذي أدخل مدن املحافظة 
ــاد  ــ ــبـــه الــــتــــام وأعــ ــلـــل شـ فــــي حــــالــــة مــــن الـــشـ
املواطنني إلى عربات »الكارو« التي تجّرها 
الـــدواب وإلــى الــدراجــات الهوائية، في حني 
للطهي مستعيضني  النار  يشعلون  راحــوا 
بالخشب وما إليه عن الغاز الذي اختفى في 

املحافظة منذ بدء العملية.
الحاج زيــاد أبو النور، من حّي السمران في 
الجديد«،  »العربي  لـ يشكو  العريش،  مدينة 
ــي تــعــيــشــهــا  ــتــ ســــــوء األحــــــــــوال املـــعـــيـــشـــيـــة الــ
 »الغاز 

ّ
فة من 13 فــردًا. ويقول إن

ّ
أسرته املؤل

إشعال  إلــى  اتجهنا  وقــد  لدينا  نفد  املــنــزلــي 
 فكري مشغول بحال 

ّ
النار للطهي. كذلك فإن

ــــذي انــقــطــع عـــن دراســـتـــه فـــي مــديــنــة  ابـــنـــي الـ
قـــادرًا على مغادرة  يعد  لــم  إذ  اإلسماعيلية، 
املحافظة بعد إغالق الجيش معديات القناة 
باإلضافة إلى الكمائن )الحواجز العسكرية( 
الرئيسية على طريق القنطرة - العريش منذ 

بدء العملية العسكرية«.

تام لألدوية  أبلغوني بنفاد شبه  العام  رفح 
 
ّ
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة فـــي املــســتــشــفــى، وأن
املدينة  خـــارج  يسكنون  بغالبيتهم  األطــبــاء 
ــتـــحـــاق بــاملــســتــشــفــى  ــاجــــزون عـــن االلـ وهــــم عــ
مــنــذ بـــدء العملية الــعــســكــريــة«. ويــشــيــر إلــى 
ال  املحافظة  في  ووكيلها  الصحة  »وزارة   

ّ
أن

يــتــواصــالن مــع الــفــرق الطبية املـــوجـــودة في 
ي رفح والشيخ زويد، األمر الذي ينذر 

َ
مدينت

لحق بآالف 
َ
بكارثة صحية وإنسانية سوف ت

املــواطــنــني املــحــتــاجــني إلـــى الــرعــايــة األولــيــة 
األشخاص  مــن  يــومــي،  بشكل شبه  والطبية 
ــة، ومـــن  ــنـ ــزمـ ــن أمـــــــراض مـ ــانـــون مــ ــعـ ــن يـ ــذيــ الــ
العسكرية  العمليات  بسبب  طارئة  إصابات 

ني«.
َ
املستمرة في مناطق واسعة من املدينت

ــلـــى الــبــشــر  ــوء األوضــــــــــاع عـ ــ وال يــقــتــصــر ســ
فحسب، فآالف الدواب والطيور باتت مهددة 
باملوت في مدن محافظة شمال سيناء كلها، 
في ظل منع إدخال األعالف منذ بدء العملية 
الــعــســكــريــة، األمـــر الـــذي يــنــذر بــكــارثــة ســوف 
تصيب قطاع التربية الحيوانية في املحافظة 
االقتصادية  األوضـــاع  على  سلبًا  وتنعكس 
لعشرات مرّبي الحيوانات في مدن املحافظة.
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
ــــواش، فــض يــقــول تــاجــر مـ

 »كل محاوالت 
ّ
»العربي الجديد«، إن هوّيته، لـ

التنسيق إلدخــال ســيــارات األعــالف إلــى مدن 
رفح والشيخ زويــد والعريش بــاءت بالفشل، 
إذ ترفض قوات الجيش إدخالها بزعم الخوف 
من تهريب أّي مواد أو أسلحة من خاللها إلى 
 »التجار 

ّ
الجماعات املسلحة«. ويشير إلى أن

اقترحوا شراء األعالف من األجهزة التنفيذية 
ــمــهــا عـــن طــريــقــهــا ولــيــس عبر 

ّ
لــلــدولــة وتــســل

أنفسهم،  التجار  عبر  والنقل  املباشر  الشراء 
 هذا االقتراح قوبل بالرفض كذلك«.

ّ
لكن

ــــن األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة فــــي مـــديـــنـــة رفـــح  وعـ
ــوأ بــاملــقــارنــة مـــع بــقــّيــة مــدن  ــ ــَعـــّد األسـ ـ

ُ
الــتــي ت

محافظة شمال سيناء، يقول مصدر مسؤول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي مجلس املــديــنــة، لـــ
»عشرات االستغاثات من سكان قرى املدينة 
خـــصـــوصـــًا املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة، 
وصــلــت إلـــى عـــدد مــن املــســؤولــني فــي املدينة 
سواء من بقوا فيها أو انتقلوا إلى العريش. 
وتطالبهم تلك االستغاثات بضرورة التحّرك 
إلنــهــاء حــصــارهــم وتــوصــيــل املـــواد الغذائية 
 رفــــض الــجــيــش لـــتـــحـــّرك أي 

ّ
إلـــيـــهـــم، فـــي ظــــل

مواطن من منزله في كل مناطق مدينة رفح«. 
 »قرى كاملة يعيش 

ّ
يضيف املصدر نفسه أن

أّي مــواد غذائية  فيها املئات لم تدخل إليها 
وال حتى خضروات منذ ما قبل بدء العملية 
العسكرية، بسبب حالة اإلغالق التام ملداخل 
املــديــنــة وحــظــر الــتــجــّول لــســاعــات طــويــلــة«، 
 »مجلس املدينة ال يستطيع، كذلك 

ّ
مؤكدًا أن

األمر بالنسبة إلى املحافظة نفسها، الضغط 
على الجيش في سبيل فتح الطريق أمام نقل 
املـــواد التموينية إلــى املــواطــنــني، األمــر الــذي 
األيــام  بــكــارثــة إنسانية حقيقية خــالل  يــنــذر 
املقبلة، ما لم تتدارك الجهات املعنية املوقف«.

المعرض يتخذ شعاري 
»التوعية ألجل قطر« 

و»لنجعل الحياة أفضل«

وكان الجيش املصري قد بدأ، يوم الجمعة 
فـــي الــتــاســع مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، 
عــمــلــيــة عــســكــريــة هـــي األوســــــع فـــي ســيــنــاء 
بهدف مجابهة تنظيم والية سيناء املوالي 
لتنظيم داعــــش، وكــذلــك الــســيــطــرة األمــنــيــة 
ودلتا  سيناء  شمال  محافظة  على  الكاملة 
مصر، في حني تكّبد الجيش خسائر بشرية 
، مــن بينهم ضباط 

ً
الــعــشــريــن قــتــيــال فــاقــت 

وعشرات الجرحى، عدا عن الخسائر املادية. 
العملية،  بــدء  أعلن بعد 11 يومًا على  وقــد 
الــقــضــاء عــلــى عـــشـــرات املــســلــحــني واعــتــقــال 

املئات واستهداف مئات املواقع في سيناء.
 »مــا تشهده 

ّ
إلــى أن أبــو النور  ويشير الحاج 

من  سيناء  شمال  ومحافظة  العريش  مدينة 
حصار وترّد في الوضع املعيشي، لم يحصل 
من قبل حتى في فترة االحتالل اإلسرائيلي«، 
مبديًا استغرابه من دخول السلطات املصرية 
في عملية عسكرية بهذا الحجم من دون تأمني 
أنفسهم  لتموين  فرصة  ومنحهم  مواطنيها 
الغذائية لفترة كافية. يضيف: »نحن  باملواد 
ــاب، لــكــن لــيــس على  ــ مــع الـــدولـــة إلنــهــاء اإلرهــ
حساب غذاء أطفالنا ودراسة طالبنا. العملية 

الشاملة لم تراِع حياة املواطنني ومصالحهم 
بالطريقة املطلوبة«.

وفي مستشفى العريش العام، التقى مراسل 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــطــبــيــب مــتــخــصــص في 
األمراض النسائية والتوليد، أبدى انزعاجه 
الــقــوات املسلحة املصرية  الشديد مــن رفــض 
وصــــــــول ســـــيـــــارات اإلســـــعـــــاف إلــــــى مــنــاطــق 
ــي رفـــح والــشــيــخ زويـــد، 

َ
مــخــتــلــفــة مـــن مــديــنــت

مــســتــعــجــلــة. ويـــوضـــح  لــنــقــل حــــــاالت والدة 
ــن الـــكـــشـــف عــلــى  ــ ـــظ عـ

ّ
ــيـــب الــــــــذي تـــحـــف ــبـ الـــطـ

 »زمــالئــي األطــبــاء فــي مستشفى 
ّ
هــويــتــه، أن

كثيرًا ما يشارك ناشطون 
على »فيسبوك« 

في مسابقات هي 
عبارة عن أسئلة، قد 
تكشف عن ميزات 

شخصياتهم، أو ما 
يخبّئه لهم القدر، أو 
مالمح أبنائهم في 
المستقبل، وغيرها. 

وإن كانوا بمعظمهم 
يشاركون فيها على 
سبيل التسلية، الالفت 

أنها تجذب نسبة كبيرة 
منهم لمشاركة النتائج 

على صفحاتهم، 
عّل النتائج اإليجابية 

تتحقق فعًال. 
ويمكن لهذه 

المسابقات تحليل 
الشخصية بناء على 

صورة البروفايل على 
فيسبوك، وقد تتوقع 

أيضًا جنسية شريك 
المستقبل.

يشهد معرض التوعية 
والوسائل المساعدة في 

قطر إقباًال واسعًا من 
مختلف شرائح المجتمع، 

الراغبين في التعرّف 
على الجهات المشاركة، 

والتي تحمل رسائل 
توعوية وإنسانية

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يواصل معرض التوعية والوسائل املساعدة 
في نسخته الثانية فعالياته املقامة في مركز 
قــطــر الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات، وتــتــمــيــز الــفــتــرة 
مت 

ّ
الصباحية بإقبال شبابي وطالبي، إذ نظ

ــن املـــــــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  الـــعـــديـــد مـ
زيــارات لطالبها وطالباتها، الذين جالوا في 
أرجاء املعرض وتعرفوا إلى الجهات املشاركة. 
أما الفترة املسائية، فتشهد إقبااًل من العائالت.

املعرض تعريفًا بإنجازات ومشاريع  ويشهد 
ــة، مــثــل املــؤســســة  ــاركـ مــخــتــلــف الـــجـــهـــات املـــشـ
ــاء »كـــهـــرمـــاء«، الــتــي  ــ الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــ
ــالــــة تــثــقــيــفــيــة  ــــالل جــنــاحــهــا رســ ــدم مــــن خـ ــقـ تـ
تطلقها  التي  باملشاريع  للتعريف  وتوعوية 
الدولة للمحافظة على مواردها، مثل مشروع 
ترشيد وتعريف الجمهور ببرامج وتطبيقات 

»كهرماء« على األجهزة الذكية. 
وقــــــال مـــســـتـــشـــار وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة 
ــمـــن مــســلــم  ــلـــشـــؤون الـــريـــاضـــيـــة، عـــبـــد الـــرحـ لـ
الدوسري، في تصريحات صحافية، إن أهداف 
املعرض تخدم رؤية وزارة الثقافة والرياضة 
ــدان أصـــيـــل وجــســم  نــحــو مــجــتــمــع واع بــــوجــ
ســلــيــم، مـــؤكـــدًا أن جــمــيــع املـــشـــاركـــني هــدفــهــم 
واحد وهو زيادة الوعي املجتمعي، ألن بعض 
املجتمعات تدفع فواتير باهظة الثمن نتيجة 
ــــح أن املــجــتــمــعــات ترتقي  قــلــة الـــوعـــي. وأوضـ
بثقافة مواطنيها كأساس لتطور أي مجتمع، 
وهو ما نشهده في املعرض، إذ تلتئم الجهود 
املــؤســســاتــيــة لنشر الــوعــي عــن طــريــق تقديم 

األنشطة والفعاليات املختلفة واملتنوعة.

لتقديم املــشــورة والــنــصــح، وإرشـــاد املــدارس 
التجريبية في تطوير استراتيجيات وأنظمة 
من أجل دعم طالب الدعم التعليمي اإلضافي. 
كذلك، تقّدم دعمًا وإرشادًا مباشرين لألهالي 
ــا بــني  ــ ــال مـ ــعــ ــــل فــ ــــواصـ ــيـــس تـ ــأسـ ــــن أجــــــل تـ مـ
املدرسة واألهل. ويعمل املركز على التأسيس 
ومـــؤســـســـات  وزارات  مــــع  فـــعـــالـــة  لـــشـــراكـــات 

وجالت »العربي الجديد«، الشريك اإلعالمي 
ــه، والـــتـــقـــت بـــعـــدد من  ــائــ لــلــمــعــرض، فـــي أرجــ
انــطــبــاعــاتــهــم. تقول  إلـــى  املــشــاركــني للتعرف 
مديرة مركز رؤى لتقييم ودعم الطالب ذوي 
ــوزارة  الـــدعـــم الــتــعــلــيــمــي اإلضـــافـــي، الــتــابــع لــ
ــكـــواري،  الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، مــنــى الـ
إنها تشارك في ورشة داخل املعرض تتناول 
التوعية حول دمج ذوي اإلعاقة في املدارس، 
تلبية  إلــــى  يـــهـــدف  مـــركـــز رؤى  أن  مــوضــحــة 
اإلضافي  التعليمي  الدعم  طالب  احتياجات 
ــاء أمـــــورهـــــم فــــي مــجــال  ــ ــيــ ــ ــ ومــعــلــمــيــهــم وأول
ــم. كــمــا يعمل  ــدعــ الــتــقــيــيــم واالســـتـــشـــارة والــ
املـــركـــز مـــع املـــــــدارس عــلــى مـــراحـــل مــخــتــلــفــة، 
بالتعاون والتنسيق مع قسم الدعم اإلضافي 
في مكتب معايير املناهج في هيئة التعليم، 

ــرى ذات الــصــلــة بـــدعـــم تــالمــيــذ  ــ الــــدولــــة األخــ
التعليم اإلضافي.

وحــــول الــفــئــات املــســتــهــدفــة، تــوضــح الــكــواري 
أن املركز يستهدف فئات عدة، وهي التالميذ 
ــة الــذهــنــيــة والـــحـــركـــيـــة، وأولـــئـــك  ــاقــ ذوو اإلعــ
الذين يعانون من صعوبات تعليمية محددة 
ــــرط الـــحـــركـــة وتــشــتــت  ــابـــة، فـ ــتـ ــكـ )الـــــقـــــراءة والـ
االنتباه(، والذين يعانون من مشاكل تعليمية 
حــادة. وتشيد، خالل  أو اضطرابات سلوكية 
حديثها لـ »العربي الجديد«، بأهمية املعرض 

ودوره في التوعية املجتمعية.
ــــدوره، يــقــول رئــيــس الــتــثــقــيــف الــصــحــي في  بــ
جمعية الهالل األحمر القطري، أحمد األدلبي، 
 معرض التوعية والوسائل املساعدة الذي 

ّ
إن

يتخذ شعاري »التوعية ألجل قطر« و»لنجعل 

الــحــيــاة أفـــضـــل«، ينسجم انــســجــامــًا تــامــًا مع 
التوعوي. ويقول  القطري  الهالل األحمر  دور 
لـ »العربي الجديد« إن مشاركة الهالل األحمر 
األول  قطاعات،  ثالثة  على  اقتصرت  القطري 
ــن يــســعــون إلــــى اســتــقــطــاب  ــذيـ املـــتـــطـــوعـــون الـ
متطوعني من زوار املعرض، وتوعية املجتمع 
املـــتـــطـــوع فــي  الــــتــــطــــوع، ودور  حـــــول أهـــمـــيـــة 
التوعية الشاملة، إضافة إلى تعريف املجتمع 
بالخدمات التي يقدمها الهالل األحمر داخل 
قــطــر وخـــارجـــهـــا، وشـــــرح الـــبـــرامـــج اإلغــاثــيــة 

واملجتمعية، وغيرها. 
يضيف األدلبي أن قطاع الشؤون الطبية يقدم 
خدمات متنوعة لرواد املعرض، منها تعريف 
الجمهور باإلسعافات األولية، وإجراء تحليل 
لنسبة الــســكــر فــي الــــدم، وقــيــاس ضــغــط الــدم 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى عــيــادة »اســـأل طبيبك« 
و»اســتــمــع إلـــى املــثــقــف الــصــحــي«. ويــؤكــد أن 
الــزوار  عشرات  استقبل  األحمر  الهالل  جناح 
الذين تعرفوا على طبيعة عمل الهالل األحمر 
القطري وما يقدمه من خدمات، وتلقوًا تدريبًا 

سريعًا في اإلسعافات األولية.
وتشارك وزارة الثقافة والرياضة في املعرض 
ــز الــشــبــابــيــة  ــ ــراكـ ــ ــن املـ بـــجـــنـــاح يـــضـــم عــــــددًا مــ
الــتــي تــقــدم مــحــاكــاة واقــعــيــة لبعض األعــمــال 

والتجارب التوعوية بشكل مبسط.  
العالي،  والتعليم  التعليم  وزارة  جناح  وفــي 
ُيــــعــــرض فـــيـــديـــو تـــفـــاعـــلـــي لـــبـــعـــض مـــشـــاريـــع 
يشمل  فيلم  إلــى  إضافة  اإللكتروني،  التعليم 
الدمج  مــدارس  في  للتالميذ  الخدمات  تقديم 
واملـــــــــدارس املــتــخــصــصــة، وعــــــرض الـــوســـائـــل 
التالميذ  تــدريــب  فــي  املستخدمة  املحسوسة 

ذوي اإلعاقة. 
وتــعــرض الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املــرويــة 
كما  الــحــوادث،  مــن  للحد  مختلف مشاريعها 
املــــخــــدرات  ملــكــافــحــة  الـــعـــامـــة  اإلدارة  تــســعــى 
فـــي وزارة الــداخــلــيــة إلتـــاحـــة الــفــرصــة ألكــبــر 
ــعـــريـــف  ــتـ ــلـ عـــــــــدد مــــمــــكــــن مـــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر لـ
بـــأضـــرار املـــخـــدرات، وتــقــديــم الــنــصــائــح التي 
ــــالل ورش تــفــاعــلــيــة  ــائــــالت، مــــن خـ تــفــيــد الــــعــ
ودورات نــوعــيــة لــلــطــالب مـــن خـــالل أســالــيــب 
املعرض فرصة  ويعّد  الحديثة.  التكنولوجيا 
بكافة  الــدولــة  فــي  بالتوعية  املعنية  للجهات 
فئاتها وقطاعاتها، لتلتقي تحت سقف واحد 
وتــقــديــم بــرامــجــهــا وحــمــالتــهــا الــتــوعــويــة إلــى 

الجمهور بشكل مباشر.
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13سيناء
يومًا مرّت مذ أطلق 

الجيش المصري »العملية 
الشاملة - سيناء 2018« 

التي تستهدف الجماعات 
المسلحة في المنطقة

بشار الخلف
يتمنى العودة إلى المدرسة

غالبية االختراعات 
ال يحصل أصحابها 
على براءة اختراع 

تونس ـ بسمة بركات

ت كثيرًا حني أّدت املياه الغزيرة الناتجة 
ّ
»تأمل

إلى  التونسي  الــجــنــوب  فــي  واٍد  عــن فيضان 
وفاة معتمد مدينة مطماطة )ممثل املحافظ( 
ورئــيــس مــركــز الــحــرس، وهــمــا فــي طريقهما 
ــد مــدرســة لــألطــفــال. لــم أنـــم يــومــهــا، 

ّ
إلـــى تــفــق

وبـــدأت أفــّكــر فــي اخــتــراع شــيء أستطيع من 
خــاللــه مــســاعــدة الــنــاس وإنـــقـــاذ األرواح في 
حال حدوث فيضانات«. هذا ما يقوله الطفل 
فادي الطبوبي )11 عامًا(، وهو من محافظة 

باجة، شمال تونس.
رًا، فاز فادي بالجائزة األولى للمناظرة 

ّ
مؤخ

التكنولوجي،  والتجديد  لالختراع  الوطنية 
ــيــــة  ــتــــونــــســ ــا الــــجــــمــــعــــيــــة الــ ــتــــهــ الــــــتــــــي نــــظــــمــ

ــــدود« فـــي مــجــال الــعــلــوم  »مــخــتــرعــون بـــال حـ
فيها  باجة، وشــارك  في  املستدامة  والتنمية 
 وشــابــًا تــونــســيــًا. ويــؤّكــد 

ً
أكــثــر مــن 21 طــفــال

 مشروعه عبارة 
ّ
فادي لـ »العربي الجديد« أن

عن قارب السلكي يمكن التحكم فيه عن بعد، 
ويــرســل مــبــاشــرة إلـــى الــشــخــص الـــذي يجب 
إنقاذه، خالل الظروف املناخية السيئة، علمًا 

أن فرق الدفاع املدني قد تعجز عن الوصول 
إليه، خصوصًا في حال كانت املنطقة وعرة. 
الــغــربــي تشهد  الــشــمــال  إلــى أن جهة  ويلفت 
ــا يـــشـــّكـــل خـــطـــرًا عــلــى  ــيـــرة، مــ ــثـ فـــيـــضـــانـــات كـ

األرواح. 
 الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

إذ إن والـــده يعمل في  فـــادي صعبة،  ألســـرة 
سوق للخضار، وبالكاد يتدّبر قوت األسرة، 
ــذا الــطــفــل الــصــغــيــر ال حــدود  إال أن أحــــالم هـ
لها، وكثيرًا مــا يقضي الــوقــت فــي زاويـــة في 
البيت يجمع قطعًا ويخترع نماذج قد تبدو 
كــبــيــرة. ويعتمد هــذا  أهــدافــهــا   

ّ
لــكــن بسيطة، 

ــــواد يجمع  الــطــفــل عــلــى وســـائـــل بــســيــطــة ومـ
غالبّيتها مــن الــقــمــامــة. على الــرغــم مــن ذلــك، 
ــه، من  ــرة يــفــاجــئ املــحــيــطــني بـ فــإنــه فــي كــل مـ
ــنــــادي وعـــائـــلـــتـــه، بــمــا تــوصــل  رئــيــســه فـــي الــ
إلـــيـــه، ويــســعــى دائـــمـــًا إلــــى تــنــمــيــة مــوهــبــتــه 
الدولية، مبّينًا  وتشريف تونس في املحافل 
أن مــشــروعــه الــجــديــد ســيــكــون ســيــارة لــذوي 

اإلعاقة تعمل بالطاقة الشمسية.
أما الطفل منتصر وشتاتي )13 عامًا(، الذي 
الغربي،  الشمال  الباب في  يتحّدر من مجاز 
فــقــد اخــتــرع آلـــة تــبــريــد منزلية بــمــواد أولــيــة 
وبــطــاريــة،  مــروحــة  بــواســطــة  تعمل  بسيطة، 
وقد حصل على الجائزة الثالثة في املسابقة 
الفكرة  أن  الجديد«  »العربي  لـ  يؤّكد  نفسها. 
جاءته بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، 
ــائــــالت فـــقـــيـــرة تـــعـــانـــي مــــن جــــراء  ورؤيــــتــــه عــ
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى شـــراء مــكــيــفــات. ويــبــنّي أن 
الــجــمــعــيــة ســاعــدتــه عــلــى تحقيق مــشــروعــه، 

وقد اختبرت فعاليته. 
 أبرز ما يواجههم كأطفال هو عدم قدرتهم 

ّ
لكن

على  ليحصلوا  اخــتــراعــاتــهــم  تسجيل  عــلــى 
براءة اختراع، إضافة إلى ضيق الوقت بحكم 
الــبــرامــج الــدراســيــة، إذ عـــادة مــا ُيخصصون 
ويلفت  هواياتهم.  ملمارسة  األســبــوع  نهاية 
إلــى أن أول شــيء صنعه كــان ســيــارة ليلعب 
ـــه يعمل فــي الــوقــت الحالي 

ّ
بــهــا. ويــوضــح أن

على مشروع لتحويل الطاقات الشمسية بني 
تونس وكندا بسبب فارق التوقيت بينهما. 
الـــتـــي شجعها  الــفــكــرة  هــــذه  تــجــســيــد  أن   

ّ
إال

ــب تــدخــل 
ّ
عــلــيــهــا مـــدربـــوه فـــي الـــنـــادي تــتــطــل

يها املشروع. ويأمل منتصر في 
ّ
الدولة وتبن

زيادة املعاهد التي تحتضن وتشجع األطفال 
وتساعدهم على تنمية مواهبهم.

ــيـــس »مـــخـــتـــرعـــون بــال  ــقـــول رئـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ـــ »الـــعـــربـــي  حــــــــدود«، الـــشـــاذلـــي الـــقـــيـــزانـــي، لــ
ــد«، إن الــجــمــعــيــة تـــســـاعـــد وتــشــجــع  ــديــ ــجــ الــ
األطفال والشباب على تنمية مواهبهم، الفتًا 
إلــى أن األطــفــال يقدمون العديد مــن األفــكــار 
واملـــشـــاريـــع، لــكــن يــتــم اخـــتـــيـــار تــلــك الــقــابــلــة 
للتطبيق، التي تتضمن أفكارًا جديدة وتقّدم 
ى الجمعية 

ّ
مساهمة فعالة للمجتمع. وتتول

مساعدة املخترعني الصغار باملواد واألدوات 
حقيقية،  مــشــاريــعــهــم  تجعل  أن  يمكن  الــتــي 
مشيرًا إلى أن أساتذة متخصصني يساعدون 

األطفال على تنمية وتطوير مواهبهم.
 الـــعـــائـــق الــكــبــيــر الــــذي 

ّ
ــرى الـــقـــيـــزانـــي أن ــ ويــ

يواجههم يكمن في ضيق الوقت، والدراسة، 
وأحـــيـــانـــًا غـــيـــاب الــتــشــجــيــع مـــن قــبــل أولـــيـــاء 
األمور الذين يرون أن التركيز يجب أن يكون 

على الدراسة قبل االختراعات.
 غــالــبــيــة االخـــتـــراعـــات 

ّ
الـــقـــيـــزانـــي أن ويــــبــــنّي 

يحصل  وال  الــــواقــــع،  أرض  عــلــى  ــجــســد 
ُ
ت ال 

اخــتــراع نظرًا لضعف  بـــراءة  أصحابها على 
ــــات، خـــصـــوصـــًا أن غـــالـــبـــيـــة هــــؤالء  ــانـ ــ ــكـ ــ اإلمـ
املــخــتــرعــني تــالمــيــذ فــي مــراحــل ابــتــدائــيــة أو 
ثانوية، وال يبادر املستثمرون إلى تبني مثل 
هذه املشاريع وترويجها على النطاق املحلي 

أو العاملي لالستفادة منها.
 الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــونــســيــة 

ّ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــحــــث

»الشبان والعلم«، وهي منظمة غير حكومة 
البالد،  في  املحافظات  غالبية  في  فــروع  لها 
األطفال على ممارسة أنشطة علمية وتقنية 
خــــــارج أوقـــــــات الـــــدراســـــة، وتــشــجــعــهــم عــلــى 
االبتكار التكنولوجي ضمن نواٍد ومسابقات، 
وتــســاعــدهــم عــلــى اقــتــحــام الــعــلــوم الــجــديــدة 
وائل  الجمعية  في  العضو  يقول  واملتجددة. 
الجمعية   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  الجمني، 

تــشــارك فــي الــعــديــد مــن املــســابــقــات العاملية، 
وتسعى إلى تمكني األطفال من خالل دورات 
علمية تركز على عالم »الروبوتات«، وتتميز 
األفكار التي يقدمها أطفال تونس باالبتكار 

والتجديد التكنولوجي.
يشار إلى أنه سبق أن حصلت الجمعية على 
ألقاب دولية عدة، منها كأس الدورة أو كأس 
مشارك  وفــد  كأفضل  تتويجها  عقب  العالم، 
امللتئم  للشباب  الدولي  العلمي  املعرض  في 
فــي عـــام 2015 فــي بــروكــســل، مــن ضــمــن ألــف 
مشارك من 60 بلدًا من مختلف أنحاء العالم. 
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من مجزرة مسجد الروضة في شهر نوفمبر الماضي )فرانس برس(

من المعرض )معتصم الناصر(تحاول أن تصنع شيئًا )جمعية الشبان والعلم(
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MEDIA

ملفات الفساد... معركة 
الصحافيين التونسيين القادمة

فقراء العراق... 
ضحايا اإلعالم غير المهني

محمد المزديوي

تــتــعــرض الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــي تــحــاذي 
من  النيران  مــن  لطوفان  دمــشــق،  العاصمة 
ــذا املـــوت الــقــادم  قــبــل الــنــظــام وحــلــفــائــه. وهـ
مــن الــســمــاء، والـــذي يحوم بــدون تــوقــف، ال 
يميز بني األهداف. وتستمّر مجازر النظام 
الــســوري والــقــوات الــروســيــة على الغوطة، 
والــتــي أّدت، خــال يــومــني، إلــى وقـــوع أكثر 
مـــن مــائــتــي قــتــيــل ومـــئـــات الـــجـــرحـــى، وهــو 
أعلى رقم فيها منذ مجزرة الكيميائي عام 
 الــصــوت 

ّ
ــّي. لــكــن ــ ــ 2013، وســـط صــمــٍت دول

الوحيد يبقى للناشطني السوريني والعرب 
وبعض  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

وسائل اإلعام. 
الــجــريــمــة، تكتب صحيفة »لــوســوار«  إنــهــا 
الــبــلــجــيــكــيــة. وأي تــوصــيــف آخـــر يــمــكــن أن 
ــا يـــحـــدث فـــي الـــغـــوطـــة، هــذه  يــطــلــق عــلــى مـ
الخضراء،  الــزراعــيــة، ورئـــة دمــشــق  املنطقة 
ــرة، إلــى  ــيــ ــام األخــ ــ ــتـــي تــحــولــت، فـــي األيــ والـ
ــد،  يــــوم األحــ إذ مــنــذ  جــحــيــم عــلــى األرض. 
ــتــل نــحــو مــائــتــني من 

ُ
18 فــبــرايــر/شــبــاط، ق

ون طفا، في طوفان 
ّ
املدنّيني، من بينهم ست

مــن الــنــيــران الــقــادمــة مــن الــســمــاء. مدفعية 
ــيـــرانـــه، مــدعــومــة من  الــنــظــام الـــســـوري وطـ
املنطقة  الــروســيــة، تقصف  الجوية  الــقــوات 
دونما توقف، في انتظار هجوم بري ربما 

سيكون وشيكًا.
إنــهــا »مــجــزرة الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن«، 
هكذا يصّرح طبيب سوري في عني املكان، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة.  غــــــارديــــــان«  »ذا  لــصــحــيــفــة 
مجزرة  سبرينيتشا  كــانــت  »إذا  ويضيف: 
الــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن املـــاضـــي، وصــبــرا 
وشـــاتـــيـــا وحــلــبــجــة مــــجــــازر ثــمــانــيــنــيــات 
 مــا يــحــدث فــي الغوطة 

ّ
الــقــرن املــاضــي، فـــإن

الشرقية هو مجزرة هذا القرن«، ويتساءل 
ــاب أكــبــر  ــ طــبــيــب الـــغـــوطـــة: »أال يـــوجـــد إرهــ
أنـــواع األسلحة؟ هل  املدنيني بكل  مــن قتل 
يــتــعــلــق األمــــر بـــحـــرب؟ إنــهــا لــيــســت حــربــا. 
إنـــهـــا مــــجــــزرة«. نــحــو مـــائـــة قــتــيــل فـــي يــوم 
اإلثــنــني املــاضــي وحـــده، دفــعــت طبيبا آخر 
أبــو اليسر،  من الغوطة، عــّرف نفسه باسم 
إلى اعتبار ما يحدث: »أحد أسوأ األيام في 
تاريخ األزمة الحالية«. وتضيف »لوسوار« 
ــنـــادرة   املــــراكــــز الــصــحــيــة الـ

ّ
الــبــلــجــيــكــيــة أن

البسيطة،  املــيــدانــيــة  املستشفيات  وأيــضــا 
التي ال تزال تشتغل، تعّج بالجرحى الذين 
تــتــوالــى  بــيــنــمــا  األرض،  عـــلـــى  ـــجـــون 

َ
ــال ــعـ ُيـ

العمليات الجراحية بوتيرة كبيرة.
وقد سبق للغوطة أن انتفضت ضد النظام 
السوري سنة 2011، مثل العديد من املناطق 
عــلــى  رّدًا  الـــصـــغـــيـــرة،  ــلــــدات  ــبــ الـــريـــفـــيـــة والــ
الـــجـــواب الـــدامـــي لــلــنــظــام عــلــى الــتــظــاهــرات 
التي كانت تطالب بالكرامة والحرية. ومنذ 

منوعات

مــن دمشق،  القريبة  والــغــوطــة،  سنة 2012، 
بغارات،  قــاس مصحوب  تتعّرض لحصار 

تتفاوت حدتها، من وقت آلخر.
الحصار   

ّ
إن البلجيكية  الصحيفة  وتــقــول 

ــــت، كـــمـــا أن ُصـــــَور  ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــ يــــــــزداد مــــع مـ
بهياكل عظمية، وهــم يحتضرون  األطــفــال 
التواصل  أغرقت شبكات  الجوع،  من شــدة 
تـــــورد  ــا  ــ ــنـ ــ وهـ  .2017 ــة  ــنــ ســ االجــــتــــمــــاعــــي 

تــصــريــحــًا لــلــســفــيــر الــفــرنــســي فـــي مجلس 
األمن، فرانسوا دياتر، يقول فيه إن الغوطة 
بالقرون  جــديــرًا  »حــصــاًرا  تشهد  الشرقية 
الوسطى«، إذ ال مواد غذائية وال أدويــة. ال 
شــيء. وال أمل في وصــول اإلغاثة الدولية، 

رغم كل النداءات.
وتـــتـــســـاءل الــصــحــيــفــة عـــن ســبــب مــواصــلــة 
ــا فــــــــي »مــــــســــــرح  ــ ــ ــورهـ ــ ــ ــــضـ ــ ــة حـ ــ ــ ــارضــ ــ ــ ــعــ ــ ــ املــ

دبلوماسي تدعمه األمُم املتحدة ويحتقره 
النظام«، ثم »أال يكون من األنسب، في هذا 
الظرف الذي وصلت إليه األشياء واملجازر، 

أن تنسحب املعارضة، في كرامة؟«.
واملغيثني  والشباب  األطــفــال  تنتشر صــور 
في الغوطة، بكثافة، على مواقع التواصل. 
الصوت الوحيد الذي يلقى صدى، بني رواد 
الــعــالــم االفــتــراضــي، فــقــط. هــكــذا، كــان وجع 
الــغــوطــة يــصــرخ مــن صــفــحــات »فــيــســبــوك« 
 انتشار صوٍر تعود إلى 

ّ
و«تويتر«، في ظل

حلب عام 2016 تم اعتبارها بشكٍل خاطئ 
ها من الغوطة الشرقّية عام 2018.

ّ
على أن

عــبــر وســمــي »#الــغــوطــة_الــشــرقــيــة_تــبــاد« 
و«#الــغــوطــة_الــشــرقــيــة«، غـــّرد الــنــاشــطــون، 
ــازر والـــصـــمـــت الــــدولــــي  ــ ــجـ ــ مــســتــنــكــريــن املـ
والعربي. وفي الغوطة الشرقّية، التي تعّد 
آخـــر مــعــاقــل املــعــارضــة، أكــثــر مــن 400 ألــف 

شخص، محاصرين منذ خمس سنوات. 
ونشر الناشطون بكثافة صورًا من الغوطة 
ظهر آثار القصف وقتل األطفال، باإلضافة 

ُ
ت

إلــى مقاطع فــيــديــو. وكــتــب الــنــاشــط هــادي 
العبدالله »بتنا عاجزين عن مجرد إحصاء 
أكثر  الشرقية..  الغوطة  في  الشهداء  أعــداد 
من 200 إنسان استشهدوا خال الـ48 ساعة 
املــاضــيــة! مــئــات الــجــرحــى! مــذبــحــة وأّيــمــا 
الذبح بصمته..  مذبحة.. والكل يشارك في 

يا رب .. يا رب ساعد أهلنا يا رب«.
ــع نــفــســك  ــ ــــدى الــحــمــصــي »ضـ ــو هـ ــ وقــــــال أبـ
الــذيــن يتعرضون، بني  البشر  مكان هــؤالء 
الــلــحــظــة واألخــــــرى، ملـــجـــزرة هــنــا ومــجــزرة 
هناك! والغريب صمت العرب عن ما يجري! 
غارات ليلية على مدينة عربني. القصف ال 
يتوقف ال في الليل وال في النهار #الغوطة_
جمال  السعودي  الكاتب  وغـــّرد  الشرقية«. 
خــاشــقــجــي »حــالــة الــصــمــت الــعــربــي حيال 
تقل  ال  #الغوطة فضيحة وجريمة  مذبحة 
عن جريمة من يقتل األطفال هناك«. بينما 
قـــــال عـــبـــدالـــلـــه الـــشـــايـــجـــي »تــســتــمــر حـــرب 
املدمرة واألرض  اإلبــادة وسيناريو #حلب 
إبــادة 100 مدني بــريء في  املحروقة- بعد 
#الغوطة_الشرقية_تباد - أمام نظر وسمع 
منطقة خفض  كونها  برغم   - أمــس  العالم 
التصعيد! وتستمر مجازر اإلبادة. با رادع 

أو ضمير! ملتى؟!«.
 الذي أصدرته منظمة األمم 

ُ
كما لقي البيان

املتحدة للطفولة )يونيسف(، الثاثاء، وكان 
يخلو من الكلمات، تعبيرًا عن غضبها لقتل 
القوات الروسية والنظام السوري لألطفال 
 
ً
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة املـــحـــاصـــرة، تــفــاعــا

كبيرًا على مواقع التواصل االجتماعي.
املــغــّردون صــورة البيان، معتبرين  ونشر 
قال 

ُ
ت أن  التي يمكن  الكلمات  أبلغ من  ــه 

ّ
أن

فــي املــجــازر الــتــي يرتكبها الــنــظــام وسط 
صمت العالم.

انتشرت صور األطفال 
في الغوطة على 

مواقع التواصل

بغداد ـ براء الشمري

يومًا بعد آخر يتم الكشف عن مواد إعامية 
مفبركة يتم من خالها استغال فقر بعض 
األشــخــاص إلعــداد تقارير ال تمت للحقيقة 
بــصــلــة، مــن أجـــل تحقيق االخــتــاف وإثـــارة 
الشهرة  وكــســب  الــعــراقــي،  املجتمع  مــشــاعــر 

سواء لوسيلة اإلعام أو للصحافي نفسه. 
 بـــاألهـــمـــيـــة الــتــي 

َ
ــم يـــحـــظ ــــوع لــ ــــوضـ هـــــذا املـ

قــنــاة فضائية  عــرضــتــه  مــا  لـــوال  يستحقها 
ى دعمًا إيرانيًا، بشأن فتاة قالت 

ّ
عراقية تتلق

إنها بيعت مــن قبل ذويــهــا إلحــدى مافيات 
الــداخــلــيــة  نــفــتــه وزارة  مــــا  ــــو  الـــتـــســـول، وهـ

ه مجرد فبركة.
ّ
العراقية الحقًا وقالت إن

ها 
ّ
وظــهــرت الفتاة فــي وقــت الحــق وقــالــت إن

قبلت بتسجيل املقابلة مع القناة الفضائية 
مقابل مبلغ مالي بسيط، وهذا ما دفع وزير 
الداخلية الــعــراقــي قــاســم األعــرجــي إلصــدار 
بيان رفض فيه ما وصفه بالتشويه وتلفيق 
ــام الـــرأي  األكـــاذيـــب الــتــي تجعل الــصــورة أمـ
 وزارتــه 

ّ
أن إلى  العام قاتمة. ولفت األعرجي 

تــحــتــفــظ بــحــقــهــا الــقــانــونــي الــكــامــل التــخــاذ 
اإلجراءات املناسبة بحق امللفقني والكذابني.

إلـــى ذلـــك، يــقــول الــصــحــافــي الــعــراقــي محمد 
الفضائيات  مــن  قليل  غــيــر  عـــددًا   

ّ
إن حــســني 

بــــدأ ومــنــذ فــتــرة بــانــتــهــاج أســالــيــب الــكــذب 

ــل الــحــصــول عــلــى نسبة  والــتــضــلــيــل مــن أجـ
الجديد«  لـ«العربي  مــؤكــًدا  عالية،  مشاهدة 
 هذا األسلوب ليس بالجديد على اإلعام 

ّ
أن

ربما  ــــواء سلطت عليه  األضـ لــكــن  الــعــراقــي، 
لدخول جهات رسمية بالدولة العراقية على 
خط األزمة. وأشار إلى وجود مقدمة برامج 
في فضائية معروفة تقوم باستدراج الفقراء 
ها 

ّ
للظهور معها في برامج تمثيلية على أن

زهيدة  مالية  مبالغ  مقابل  واقعية،  قصص 
األحــوال،  املائة دوالر في أحسن  ال تتجاوز 
 هــذه األكــاذيــب ال يمكن أن تنطلي 

ّ
مبينًا أن

عــلــى الــعــامــلــني فـــي املـــؤســـســـات اإلعــامــيــة 
والصحافية، لكن الخشية هي من تصديقها 
مـــن قــبــل الــعــراقــيــني الـــذيـــن يــحــرصــون على 

متابعة مثل هذه املواد بشغف.
وأضــــاف »عــلــى الــرغــم مــن ذكـــر اســـم املقدمة 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــــواقـــــــع الـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
االجتماعي أكثر من مرة، وفضح أساليبها 
فــي الـــخـــداع، إال أنــهــا مــا تـــزال مــســتــمــرة في 
ــكـــررة  ــبـــحـــت مـ ــتــــي أصـ ــقـــصـــص الــ تــلــفــيــق الـ
بشكل واضح، وهذا دليل مؤكد على وجود 
التمثيل«. وينتقد أستاذ اإلعام في جامعة 
اإلعاميني  بعض  لجوء  شاكر،  علي  بغداد 
إلى تلفيق القصص من أجل الحصول على 
السبق الصحافي، مؤكًدا لـ«العربي الجديد« 
 الــكــثــيــر مــن الــتــقــاريــر الــتــي تــعــرض على 

ّ
أن

الــفــضــائــيــات الــعــراقــيــة أصــبــحــت خــالــيــة من 
إلى تحقيق  إال  املعنى، وال يسعى معدوها 
االنتشار. وحذر من انتشار مصطلح غريب 
»الطشة«،  بـ  يوصف  العراقي  املجتمع  على 
مبينًا أن االنتشار أصبح هو الشغل الشاغل 
ــن مـــعـــدي الـــتـــقـــاريـــر املــتــلــفــزة على  لــكــثــيــر مـ

حساب مشاعر الناس وكرامتهم.
 »الـــطـــشـــة« مــصــطــلــح عــراقــي 

ّ
ُيـــشـــار إلــــى أن

محلي يستخدم حني يقوم بعض األشخاص 
ابتكار  أو  للجدل،  مثيرة  قصص  باختاق 
روايات ساخنة من أجل الحصول على عدد 
مواقع  في  واملشاركات  املشاهدات  من  أكبر 

التواصل االجتماعي.

مجازر الغوطة مستمرة )عبدالمنام عيسى/فرانس برس(

)صباح أرار/فرانس برس(

تونس ـ محمد معمري

القطاع اإلعامي والبحث عن مصادر  الفساد في  في مسعى ملحاولة القضاء على 
بوجود  مــؤشــرات  تصاعد  أمــام  خصوصًا  التونسية،  اإلعامية  املؤسسات  تمويل 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  اتفقت  املؤسسات،  هــذه  يمّول  فاسد  مــال 
التونسية، من أجل فتح هذه  العامة لإلعام، على الضغط على الحكومة  والنقابة 
على  العمل  لتسريع  موحدة،  قانونية  لجنة  النقابتان  امللفات وحسمها. وستكّون 
ملفات الفساد في قطاع اإلعام، وعلى رأسها القضية املرفوعة من التلفزة التونسّية 
)القناة الرسمية( ضّد شركة كاكتيس برود )التي تعود ملكيتها إلى سامي الفهري، 
 إلى 

ً
وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي املخلوع( منذ سنة 2011، إضافة

املعالجة العاجلة ملوضوع شبهات الفساد في الشركة املذكورة. 
كما اتفقت النقابتان على تكوين لجنة فنية، للنظر في كل مشاريع القوانني املنظمة 
لقطاع اإلعام، بغية خلق إعام حر ومتنوع وتعددي، ومقاطعة النقابتني كل اللجان 
التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية التي دعت إليها وزارة العاقة مع الهيئات 
الــدســتــوريــة واملــجــتــمــع املــدنــي وحــقــوق اإلنـــســـان. كــمــا طلبت الــنــقــابــتــان، الحكومة 
واملعلومات  الــخــاّصــة،  اإلعامية  املؤسسات  كــل  تمويات  عــن  بالكشف  التونسية، 
املتعلقة بالتحويات املالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 

الخاصة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية املالية.
الــبــغــوري، أصــابــع االتــهــام بالفساد  نــاجــي  الــتــونــســيــني،  ووّجــــه نقيب الصحافيني 
املالي إلــى نبيل الــقــروي، أحــد املساهمني في رأس مــال قناة »نسمة تي فــي« وأحد 
الفاعلني في املشهد اإلعامي التونسي. كما وّجــه االتهام بالفساد إلى سامي  أهم 

الفهري، أحد الوجوه اإلعامية البارزة.
وكانت اتهامات الفساد تتردد من قبل في كواليس الوسط اإلعامي، لكن إعانها 
من قبل نقيب الصحافيني التونسيني مؤشر على دخول مرحلة جديدة في الصراع 
بني الطرفني، خصوصًا بعد الحملة التي شنتها قناتا »الحوار التونسي« و«نسمة 
تي في« على ناجي البغوري، وعلى محمد السعيدي، رئيس النقابة العامة لإلعام.

الغوطة... تنديد إعالمي بالمجزرة

»جون« 
السيسي

ق الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، على 
ّ
عل

صفقة استيراد الغاز من االحتالل اإلسرائيلي، 
ومصرية،  إسرائيلية  شــركــتــان  عتها 

ّ
وق والــتــي 

إلى  غــازًا  إسرائيل  بموجبها  اإلثــنــن، ستصّدر 
ملــدة 10 سنوات.  مليار دوالر  بقيمة 15  مصر 
وخالل افتتاحه عددًا من مراكز االستثمار، أمس 
كدولة وحكومة  »إحنا  السيسي:  قــال  األربــعــاء، 
إسرائيل..  مــن  الــغــاز  باستيراد  عالقة  لنا  ليس 

مش الحكومة اللي عملت كدا.. ده القطاع الخاص 
الــلــي عــمــلــه«، وفــــي خــتــام تــصــريــحــاتــه أضــــاف: 

»جبنا جون )غول( جامد جدًا«.
فــعــٍل  الــســيــســي ردود  تــصــريــحــات  وأثـــــــارت 
واسعة على مواقع التواصل في البالد. فقالت 
مــنــى أنـــيـــس: »الــرئــيــس الــســيــســي عـــن قضية 
ــاز: »جــبــنــا جــــون جــامــد جــــدا«..  ــغـ اســـتـــيـــراد الـ
ــق حــســاب آخر 

ّ
جبنا جــون فــي نفسنا«. وعــل

»السيسي  فــي مسلسل:  »إفــيــه«  مــن  مقتبسًا 
عن قضية استيراد #الغاز_االسرائيلي: »جبنا 
جول جامد جدا«... ال ده أنت كده تمسك حكم 

إسرائيل بدل نتنياهو بقى«.
: »أرحب 

ً
وكان نتنياهو أعلن عن االتفاقية قائال

باتفاقية تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر. 
إلى  املــلــيــارات  دخل 

ُ
ست تاريخية  اتفاقية  هــذه 

الــدولــة. هــذه األمـــوال ستصرف الحقا  خزينة 

والرفاهية  الصحية  والــخــدمــات  التعليم  على 
أمننا  يعزز  الــغــاز  املــواطــنــن. مخطط  ملصلحة 
ومواطنينا.  اإلقليمية  وعالقاتنا  واقتصادنا 
هذا هو يوم عيد!«. ووّجه ناشط مش سياسي 
: »السيسي بيقول الحكومة مش طرف 

ً
ســؤاال

في استيراد الغاز من إسرائيل. إزاي الحكومة 
ــــغــــاز هـــيـــتـــوزع بــمــعــرفــة  ــال ال ــــرف أوّمــــــ مــــش طـ

وترخيص من من؟ عم عبده بتاع البليلة؟«

تجري »جريمة القرن الواحد والعشرين« في الغوطة الشرقية، بينما يصمت العالم أمام المجازر التي يرتكبها النظام السوري والقوات 
الروسية، وسط إدانة من الوسط اإلعالمي ومناشدات على مواقع التواصل
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روبوت يقدم نشرة األخبار
تعتبر اليابان من بني الدول التي تعمل 
الستخدامها  الــروبــوتــات  تطوير  على 
فــــي أغــــــــراض مــخــتــلــفــة. فــعــلــى ســبــيــل 
ــال، قـــامـــت شـــركـــة يــابــانــيــة تــدعــى  ــثــ املــ
ــــورو« بــتــطــويــر روبــــوتــــات على  ــــوكـ »كـ
ــان، يـــمـــكـــنـــهـــا الـــعـــمـــل فــي  ــ ــســ ــ هـــيـــئـــة إنــ
وتنظيف  الــزبــائــن  واستقبال  الــفــنــادق 
الغرف. وفي هذا اإلطار يعمل باحثون 
ــة فــي  ــيـ مــــن مــخــتــبــر الــــروبــــوتــــات الـــذكـ

اليابانية على تطوير  أوساكا  جامعة 
روبوت قادر على تقديم نشرة األخبار. 
ــد بــشــكــل  ــديــ ــيـــز الــــــروبــــــوت الــــجــ ــتـــمـ ويـ
يـــوحـــي لـــك لــلــوهــلــة األولــــــى أنــــك أمـــام 
العمر  مــن  تبلغ  حقيقية  يابانية  فتاة 
الــذي أطلق  23 سنة. ويمكن للروبوت 
قـــراءة النصوص  عليه اســم “إيــريــكــا” 
تــم  حــــيــــث  ــلـــفـــة،  ــتـ مـــخـ حـــــركـــــات  وأداء 
الــخــوارزمــيــات  تــزويــده بمجموعة مــن 
الخاصة بمعالجة الصوت، وفهم كام 
إلى إحتوائه على  تحدث، باإلضافة 

ُ
امل

مستشعرات تدعم تقنية األشعة تحت 
الحمراء وتتيح له تتبع الحركة. وأشار 
الفريق الباحث إلى أن الروبوت ال يزال 
فـــي مــرحــلــة االخـــتـــبـــار، ومــــن املــرتــقــب 
بــعــض  ــلــــى  عــ مـــســـتـــقـــبـــا  يـــحـــصـــل  أن 
التحسينات، مثل القدرة على التعبير 
الخصائص  من  وغيرها  املشاعر،  عن 
مــقــدمــي  أداء  ــاكـــي  يـــحـ تـــجـــعـــلـــه  ــتــــي  الــ

نشرات األخبار.

... وآخر يقوم بالمهام المنزلية
تـــمـــكـــن بــــاحــــثــــون أتــــــــراك مــــن تــصــمــيــم 
 ADA« اســــــــم ــلــــيــــه  عــ أطـــــلـــــق  روبـــــــــــوت 
GH5«، وذلـــك بــقــدرات خــاصــة مــن قبل 
لشركة  التابع  ربوتيكس«  »أكــني  قسم 
الـــبـــرمـــجـــيـــات »أكــــــني ســــوفــــت« بـــواليـــة 
قونية. وقال كبير املهندسني في شركة 
اإلنسانية  لخدمة  »نهدف  البرمجيات 
أكثر  البشرية  الــحــيــاة  والــعــلــم، وجــعــل 
ســهــولــة عــبــر صــنــع الـــروبـــوتـــات الــتــي 
ــي الـــعـــديـــد مــن  يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــ
ولفت  واملنازل«.  والشركات  القطاعات 
إلــــى إمــكــانــيــة قـــيـــام الــــروبــــوت بــمــهــام 
عــــديــــدة فــــي املــــــطــــــارات، واملـــؤســـســـات 
ومحطات  واملستشفيات،  التعليمية، 
التسوق  ومراكز  والفنادق،  الحافات، 
واملتاجر واألسواق واملطاعم واملقاهي، 
ــــات املــــوســــيــــقــــيــــة  ــفــ ــ ــحــ ــ فـــــضـــــا عـــــــن الــ
واالفتتاحات واالحتفاالت. كما يمكنه 
ــا بـــمـــهـــام مـــثـــل الــتــعــريــف  الـــقـــيـــام أيـــضـ
باملنتجات، وتوزيع الكتيبات، وعرض 
الــلــوحــات، وتــوجــيــه لــلــطــرق، وتنظيف 
املنازل، والطهي والشواء، وري الزهور، 

والرقص على أنغام املوسيقى.

قبل  بالموت  تتنبأ  خــوارزمــيــات 
حدوثه

ــاء  ــذكــ ــه أن تـــقـــنـــيـــات الــ ــيـ ــا الشــــــك فـ ــمـ مـ
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ ــاعــــي أثـــبـــتـــت قــ ــنــ االصــــطــ
الخطيرة،  األمــــراض  بعض  تشخيص 
ــز عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ وبـــــــدأ الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـ
ــل تـــطـــويـــر أدوات  ــ ــذا املــــجــــال مــــن أجـ ــ هـ
تشخيص جــديــدة ومــســاعــدة األطــبــاء 

في أداء عملهم بسرعة ونجاعة أكبر.
ويــبــدو أن الــذكــاء االصطناعي لــم يعد 
قادرًا على تشخيص األمراض فحسب، 

بـــل بــلــغــت قـــدرتـــه حـــد الــتــنــبــؤ بــاملــوت 
الغذاء  قبل حدوثه، حيث وافقت إدارة 
والدواء األميركية على استخدام نظام 
يــســتــطــيــع مـــراقـــبـــة حـــالـــة املـــريـــض في 
من  األطــبــاء  الحقيقي، وتحذير  الوقت 
األســـبـــاب الــتــي قـــد تــــؤدي إلـــى تــدهــور 

الحالة قبل ست ساعات من حدوثها.
وتـــم تــطــويــر الــنــظــام الـــذي أطــلــق عليه 
مــن   WAVE Clinic Platform اســـــم 
طــــرف شـــركـــة أمــيــركــيــة تـــدعـــى »إكــســل 
ميديكال«، والذي خضع لاختبار في 
ثاث مراحل، منذ سنة 2008، في املركز 
والية  في  »بيتسبرغ«  لجامعة  الطبي 
بنسلفانيا األميركية، وخال التجارب 
النظام  خــوارزمــيــات  نجحت  األخــيــرة 
في التنبؤ بست حاالت وفاة من أصل 
24 قـــبـــل حـــدوثـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي مــكــنــت 

األطباء من التدخل وإنقاذ املرضى.
وأشــــــــــــارت »مـــــــــــاري بـــــــــــوم«، مـــســـؤولـــة 
ــكـــال«، إلـــى  ــيـــديـ ــة »إكـــســـيـــل مـ فــــي شـــركـ
أن األنـــظـــمـــة املـــســـتـــخـــدمـــة حـــالـــيـــًا فــي 
األطباء  املستشفيات تستطيع تحذير 
من حدوث نوبة قلبية أو فشل الجهاز 
التنفسي قبل حدوثه بـ 15 دقيقة فقط، 
بزيادة  الجديد  النظام  يقوم  حــني  فــي 

املدة إلى 6 ساعات.

رقائق عصبية لتعزيز قدرات األجهزة

هشام حدانة

إن دمج شبكة صغيرة من الخايا 
العصبية االصطناعية، قد يجعل 
الهواتف الذكية أكثر »ذكاًء«، كما 
ستصبح السيارات ذاتية القيادة قادرة على 
توقع مخاطر الطريق املختلفة. فهل سيؤدي 
 Neural( املعالجة العصبية  وصــول وحــدات 
Processing Unit( إلى جعل اآلالت أقوى من 

اإلنسان؟
فــي اآلونـــة األخــيــرة، لــم يتوقف الحديث عن 
الذكاء االصطناعي، وعلى وجه الخصوص، 
عن أحد أفرعه، وهو التعلم اآللي. ويستخدم 
الــذكــاء االصطناعي لتطوير  الــفــرع مــن  هــذا 
باقتراح  لــآلــة  تسمح  الــتــي  التعلم  عمليات 
استنتاجات وتفسيرات تقارب في صحتها 

ما يفعله اإلنسان.
املـــصـــنـــعـــني،  تــــوقــــعــــات جـــمـــيـــع  ــدقــــت  إذا صــ
أنـــتـــل وAMD وغـــيـــرهـــم، وأيـــضـــًا رواد  مــثــل 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة، فـــإن الــعــديــد من 
االنتشار  والــواســعــة  االستهاكية  األجــهــزة 
ستستفيد من قدرات التعلم الذاتي من خال 
بنية معمارية جديدة، يتم تركيبها في هذه 

األجهزة.
ففي أواخر سبتمبر من العام املاضي، كشفت 
شـــركـــة هـــــــواوي خـــــال حـــــدث ضـــخـــم ضــمــن 
معالجها  عــن   ،2017  IFA مــعــرض  فعاليات 
كــأول  تقديمه  تــم  والـــذي   970  Kirin الجديد 
الذكية يتكون من  الهواتف  معالج في عالم 
وحدة معالجة خاصة بالذكاء االصطناعي. 
وتـــــم تــصــنــيــع وحــــــدة املـــعـــالـــجـــة الــعــصــبــيــة 
بتقنية حفر   TSMC قبل شركة من   ،)NPU(
10 نانومتر، حيث تحتوي على 5.5 مليارات 

ترانزستور في مساحة 1 سنتيمتر مربع.
وذكـــــــرت هـــــــواوي أن قـــــــدرات مــعــالــجــهــا فــي 
مـــا يــخــص الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والــتــعــامــل 
ــر الــصــوتــيــة،  ــ مــع املــهــام الــيــومــيــة مــثــل األوامـ
والتعرف على الصور املتحركة يتم التعامل 
الـــحـــاجـــة ألي  بــــذكــــاء شــــديــــد ودون  مـــعـــهـــا 

خدمات سحابية.
باإلضافة إلى ذلك ذكرت الشركة أن املعالج 
الــجــديــد ســيــكــون أقـــوى فــي األداء والــكــفــاءة 
ــتـــهـــاك الــطــاقــة  بــنــســبــة 25% وأقــــــل فــــي اسـ
بنسبة 50% من املعالجات السابقة. وسيقوم 
آليًا  الصور  على تحسني   970  Kirin معالج 
املنخفضة، وأيضًا  اإلضــاءة  ذات  البيئة  في 
التقاط صور أكثر ثباتًا في الوضع املتحرك، 
وأيــضــًا املساهمة فــي زيـــادة ســرعــة التركيز 

التلقائي.
لــيــســت هـــذه املــــرة األولــــى الــتــي يــتــم الكشف 
ــن املــعــمــاريــة  ــنــــوع مــ ــن مـــثـــل هـــــذا الــ فــيــهــا عــ
قــدم مؤسس شركة  عــام 2013،  ففي  الذكية. 
كــوالــكــوم األمــيــركــيــة مــعــالــجــه Zeroth، وهــو 
عــبــارة عــن رقــاقــة مــســتــوحــاة، بــاملــقــاربــة إلى 
عمل العقل البشري. ورغم أن هذه الشريحة 
مثيرة لاهتمام، غير أن تصنيعها لم يتعد 

املختبر.
- فــهــل تــســتــطــيــع الـــيـــوم حـــاجـــة االبـــتـــكـــارات 
ــار مــعــالــجــات  ــتـــشـ الــتــكــنــولــوجــيــة زيـــــــادة انـ

الشبكة العصبية؟ 
على كل حال، يسعى عمالقة الحاسوب إلى 
و إنتل  ومنهم:  بذلك  العالم  إقــنــاع  محاولة 

سهلت اآللة الكثير من 
المهام الشاقة على 

اإلنسان، ولكنها بقيت 
عاجزة أمام اتخاذ 

القرار، فهل حان الوقت 
لألجهزة أن تقرر ذاتيًا؟

شــركــة  ــال  الــــحــ وبــطــبــيــعــة   nVidiaو  AMD
IBM. وبدأت هذه األخيرة منذ عام 2004 في 
تطوير رقائق عصبية. وبعد خمس سنوات، 
استطاعت تصنيع نموذج حاسوبي بحجم 
دماغ قطة. وأما في عام 2011، توصلت إلى 
تصنيع نموذج آخر يحتوي على 256 خلية 

عصبية رقمية. 
 Core 4096 معالجا يسمى IBM حاليًا، تطور
TrueNorth والذي يحاكي عمل مليون خلية 
عصبية بشرية مع 256 مليون نقطة اشتباك 
بيانات  تصنيف  على  يــقــدر  حيث  عصبي، 
إلى  إلــى ما بني 1200  الصور بسرعة تصل 
2600 صورة في الثانية، باستهاك طاقة ما 

بني 25 إلى 275 ملي واط فقط.
كـــمـــا يــســتــطــيــع املـــعـــالـــج الـــتـــعـــرف وتــحــديــد 
عــنــاصــر معينة ضــمــن صـــور يــتــم إنــشــاؤهــا 
من 50 إلى 100 كاميرا بواقع 24 صورة في 

الثانية.
ويــمــكــن اســتــغــال هــــذه الــــقــــدرات فـــي مــجــال 
تــصــنــيــع الـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، حيث 
 ،)NPU( تــســمــح وحــــدة املــعــالــجــة الــعــصــبــيــة
بتحكيم السيطرة وتصحيح مسار السيارة 
على الطريق، وكذلك التعرف وقراءة لوحات 

إشــــــارات املــــــرور، وصـــــواًل إلــــى تــوقــع وجـــود 
أخــطــار قــد تــطــرأ عــلــى مــســار الــســيــارة أثــنــاء 
تحركها. ومن بني التطبيقات الواسعة لهذه 
الــشــريــحــة املــبــتــكــرة، مــا يــدخــل فــي الــهــواتــف 
قامت  آبــل  شــركــة  أن  الشهيرة. حيث  الذكية 
بــدمــج شــريــحــة عصبية رقــمــيــة فــي هاتفها 
أيـــفـــون X، تــســمــى بــمــحــرك عــصــبــي بــيــونــي 
A11. ويتميز هذا األخير بنواتني، وهو قادر 
الثانية  فــي  عملية  مــلــيــار   600 إنــجــاز  عــلــى 
وفقًا لألرقام التي قدمتها آبل. وتعتبر هذه 
املــســؤولــة عــن تنفيذ عملية  الــشــريــحــة هــي 
العائلي FaceID وكذلك تلعب دورًا  التعرف 
.Animoji في استخدام  الرسومات املتحركة

مــا هــي االســتــخــدامــات األخــــرى لــهــذا الــنــوع 
من الرقائق في الهواتف؟  على سبيل املثال، 

تــســهــل عملية  أن  املـــعـــالـــجـــات  لـــهـــذه  يــمــكــن 
تــحــريــر مــلــفــات الــفــيــديــو. تــخــيــل  أنـــك تــقــوم 
بتصوير ابنك وهو يلعب في كرة القدم. في 
تــطــلــب مــن هاتفك  أن  الــلــقــاء، يمكنك  نــهــايــة 
الذكي الخاص، عن طريق األوامر الصوتية، 
على  فقط  يحتوي  للفيديو،  ملخص  إنشاء 
لقطات يتواجد فيها ابنك، لكي تاحظ نقاط 

ضعفه أو تقدمه في اللعب!
كما تفيد الرقاقة )NPU( أيضًا السياح الذين 
يزورون بلدانًا ال يعرفون لغتها بشكل جيد. 
حــيــث تــعــمــل شــركــة مــايــكــروســوفــت بالفعل 
مع شركة هــواوي لتحسني قــدرات تطبيقها 
Translator من دون الحاجة لإلنترنت، وهو 
مثبت مسبقًا على هواوي MATE 10، حيث 
يــســمــح بــالــتــرجــمــة الــســريــعــة وذات جــــودة، 
حــتــى عــنــدمــا ال يــتــم تــوصــيــل الــجــهــاز إلــى 

شبكة اإلنترنت.
على املدى الطويل، ال يزال طموح شركة أي 
بــي إم كــبــيــرًا، ألنــهــا تــأمــل فــي تطوير جهاز 
كمبيوتر ذكي يشبه ذكاء اإلنسان مع قدرات 
ووفقًا الختبارات  مماثلة.  الــقــرار  اتخاذ  في 
األداء، فإن رقاقة ترونورث )TrueNorth( هي 
أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من 
املــعــالــجــات وبــطــاقــات الــرســومــات الــحــالــيــة. 
وذكرت أنها ستكون قادرة على تعلم املفاهيم 
املعقدة واتــخــاذ الــقــرارات مــن خــال تجميع 
مــجــمــوعــة »أفــــكــــار« وحـــســـاب االحـــتـــمـــاالت، 
البشري. وحتى  الدماغ  عمل  تشبه  بطريقة 
الوقت الراهن، ال يزال معالجها سريًا. حيث 
تـــتـــواجـــد هــــذه الــشــريــحــة فــقــط فـــي مختبر 
ليفرمور  لــورانــس   )Lawrence Livermore(
ــة فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  ــ ــذريـ ــ لـــلـــبـــحـــوث الـ
وذلك ملساعدة الباحثني على تحليل نتائج 

املحاكاة الخاصة بأعمالهم.

أحمد ماء العينين

ــعــتــبــر وحــــدة قــيــاس املــســافــات »الــنــانــو« 
ُ
ت

ستعملة لألشياء 
ُ
وحدة من بني الوحدات امل

ــن املــلــيــون  الـــدقـــيـــقـــة، ويــقــصــد بــهــا جــــزء مـ
الــســنــوات  مــن امليليمتر. وقـــد ظــهــرت، فــي 
األخـــيـــرة، تــقــنــيــة الــنــانــو الــتــي تــهــدف إلــى 
ابتكار مواد وأجهزة دقيقة تقاس أبعادها 
بــهــذه الــــوحــــدة. وقــــد أســفــر دمــــج وتــكــامــل 
ــاء عـــن تنمية  ــيــ املــــــواد الـــنـــانـــويـــة مـــع األحــ
التباين،  وعــوامــل  التشخيصية،  األجــهــزة 
وتــطــبــيــقــات  الــتــحــلــيــلــيــة،  األدوات  وكـــذلـــك 

العاج الطبيعي وأدوات توصيل الدواء.
وُيـــعـــول الــبــاحــثــون فــي مــجــال الــطــب على 
تكنولوجيا النانو لصنع آالت وروبوتات 
دقـــيـــقـــة، بـــمـــقـــيـــاس نـــانـــومـــتـــري، ُيــمــكــنــهــا 
تــعــويــض الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة املــســتــخــدمــة 
في عاج بعض األمــراض، وذلك من خال 
حــقــن روبــــوتــــات دقــيــقــة فـــي الــــــدم، لــتــقــوم 
بأداء مهمات معقدة داخل جسم اإلنسان، 
كــإيــصــال الـــــدواء إلـــى أعـــضـــاء مـــحـــددة، أو 

عاج الجلطات الدموية أو األورام.
ــاق، نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــن  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ ــا، فـ ــ ــزونـــ ــ جـــامـــعـــة واليـــــــة أريـــ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، فــي تطوير روبــوتــات 
نــانــومــتــرا، ويمكن  يــتــعــدى طــولــهــا 90  ال 
السرطانية  الــخــايــا  لتدمير  استخدامها 
دون  الــخــبــيــثــة،  األورام  حــجــم  وتــقــلــيــص 
إلى  املجاورة  والخايا  األنسجة  تعريض 
الباحثون مــع علماء من  أضـــرار. وتــعــاون 

النانوية  والعلوم  للتقنية  الوطني  املركز 
التابع لألكاديمية الصينية، حيث تمكنوا 
مـــن تــصــمــيــم روبــــوتــــات قـــــادرة عــلــى قطع 
الـــتـــرويـــة الـــدمـــويـــة )وهـــــي عــمــلــيــة تــزويــد 
باألكسجني  والــخــايــا  الحيوية  األنــســجــة 
والغذاء( عن األورام، وهو األمر الذي أدى 
فـــي نــهــايــة املـــطـــاف إلــــى انــكــمــاش األورام 
والحد من نموها. وقام الباحثون بإجراء 
تــجــارب على فــئــران. وأظــهــرت الــروبــوتــات 
نــجــاعــة فــي الــقــضــاء عــلــى ســرطــان الــثــدي 
وأورام املبيض السرطانية، إذ استطاعت، 

بعد أسبوعني من بداية العاج، من تدمير 
األورام الخبيثة.

ابـــتـــكـــار  ــــون  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ أن حـــــــــاول  وســـــبـــــق 

أن  إال  األورام،  لــتــدمــيــر  نــانــويــة  روبـــوتـــات 
باستهداف  تقوم  كانت  السابقة  التقنيات 
يــــؤدي  ــا  مــ ــو  ــ وهـ ــبـــاشـــر،  مـ بــشــكــل  األورام 
إلـــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــخــايــا واألنــســجــة 
بــاألدويــة  األورام  حــقــن  ويعتبر  املــحــيــطــة. 
من بني األسباب التي تــؤدي إلى تمزقها، 
مــمــا ينتج عــنــه انــتــشــار الــخــايــا املريضة 
فــي األمـــاكـــن الــقــريــبــة مــنــه، فــي حــني تقوم 
األوعية  باستهداف  الــجــديــدة  الــروبــوتــات 
الـــدمـــويـــة املـــغـــذيـــة لـــــــــألورام، حـــيـــث يــمــكــن 
تطبيق نفس التقنية على أنواع عديدة من 
الــســرطــانــات. واســتــوحــى الــفــريــق الباحث 
فكرة تصميم الروبوت من فن األوريغامي 
)فــــــن يــــابــــانــــي يـــهـــتـــم بـــطـــي الـــــــــــورق(. كــمــا 
الحمض  الروبوت على طبقة من  يحتوي 
النووي يبلغ طولها 90 نانومترا وبعرض 
ــراء مــجــمــوعــة من  60 نــانــومــتــرا. وبــعــد إجــ
الــتــجــارب على الــفــئــران والــخــروج بنتائج 
االنــتــقــال  إلـــى  الــبــاحــثــون  يطمح  مشجعة، 

بتجاربهم السريرية نحو البشر.
تجدر اإلشــارة إلى أن العديد من األبحاث 
ــات مــجــهــريــة،  ــوتــ تــعــمــل عــلــى تــطــويــر روبــ
وقــــد تــمــكــن بـــاحـــثـــون فـــي قــســم الــهــنــدســة 
الكهربائية وعلوم الكمبيوتر التابع ملعهد 
تطوير  من  للتكنولوجيا،  مساتشوستس 
روبــوتــات دقيقة قــادرة على الــوصــول إلى 
الــدم وتنظيفها. وتم  الجلطات في مجرى 
ــــوت يــســتــطــيــع الــســبــاحــة في  تــصــنــيــع روبـ
واالنــتــقــال بسرعة ثاثة  الدموية  األوعــيــة 

سنتيمترات في الثانية.

نانو روبوت... وسيلة جديدة لعالج السرطان

ستستفيد 
العديد من 
األجهزة 
مستقبًال 
من قدرات 
الذكاء 
االصطناعي

جديد

روبوتات نانوية تقطع التروية بالدم واألوكسجين عن األورام للحد من نموها

دمج وحدة المعالجة 
االصطناعية باألجهزة 

يجعلها أكثر ذكاء

ابتكار روبوتات دقيقة 
للقيام بمهمات معقدة 

داخل جسم اإلنسان
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ألــف جنيه  )22 مليونا و466  الــفــائــت  الــعــام 
 فـــي أن دوايــــن 

ٌ
ـــصـــادفـــة كـــامـــنـــة

ُ
مــــصــــري(. امل

« الفيلمني مًعا.
ُ

جونسن »بطل
الضخمة تجعل »جــومــانــجــي«  ــام  األرقــ تــلــك 
أعلى األفالم إيراًدا في مصر لغاية اآلن، رغم 
عـــرض 8 أفــــالم مــحــلــيــة جـــديـــدة، مــنــذ مطلع 
الــجــزء  الـــعـــام نــفــســه )2018(. كـــذلـــك، جــعــلــت 
 

ّ
الــــ8 مــن سلسلة »الــســرعــة والــغــضــب« يحتل

الـــ4 في الئحة »أكثر األفــالم إيــرادات  املرتبة 

العريان،  لطارق  »الخلية«  بعد   ،»2017 عــام 
و»هروب اضطراري« ألحمد خالد، و»تصبح 

على خبر« ملحمد سامي. 
 »ســـوق األفــالم 

ّ
لــكــن، حتى بــخــالف ذلـــك، فـــإن

ــّدة. رقـــم  ــ ــــشـ ــيـــة« فــــي مـــصـــر ازدهـــــــر بـ ــبـ ــنـ األجـ
بر 

َ
»مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري«، الــــذي كـــان ُيعت

قه إاّل صفوة 
ّ
ــا« قبل 10 أعـــوام، ال تحق

ً
»حــدث

األفــالم، أصبح ال يعني اآلن أي شيء. ففيلم 
 Insidious:( األخير«  املفتاح  »الــغــدر:  كـ  رعــب 

محمد جابر

قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، كــانــت نسخ 
بــهــا ألي فيلم  املــــصــــّرح  ــعـــرض  الـ
أجــنــبــي فــي مــصــر 5 فــقــط، ضمن 
ــاٍق قـــائـــٍم بـــني شـــركـــات الـــتـــوزيـــع وجــهــاز  ــفـ اتـ
الرقابة، إلتاحة شاشات عرض أكثر لألفالم 
ــان تــحــقــيــق فــيــلــم أجــنــبــي  ــذلـــك، كــ املــحــلــيــة. لـ
فقط(  »األمــيــركــي«  يعني  »أجــنــبــي«  )تعبير 
مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري فـــي شـــّبـــاك الــتــذاكــر 
»تايتانيك«  فيلم  عــرض  استمّر  ا. حني 

ً
حدث

متتالية  أشهر   3 كاميرون  لجيمس   )1997(
ــر مــن  ــثـ ــقــا أكـ

ِّ
فــــي الــــصــــاالت املـــصـــريـــة، مــحــق

 هذا الرقم صامًدا 
ّ

مليوني جنيه مصري، ظل
نحو 20 عاًما، من دون أن تتجاوزه إيرادات 

أي فيلم آخر.
ـــــًرا، بــلــغــت 

ّ
حـــالـــًيـــا، الــــوضــــع مــخــتــلــف. مـــــؤخ

 بكم في األدغــال« 
ً
إيــرادات »جومانجي: أهال

ــا و702 
ً
مــلــيــون  22 كــاســدن،  لــجــايــك   ،)2017(

الفيلم األجنبي  ألف جنيه مصري، لُيصبح 
ــبـــاك الـــتـــذاكـــر  ــلــــى إيـــــــــراًدا فــــي تــــاريــــخ شـ األعــ
 The Fate املــحــلــي، بــعــد أن تــجــاوز إيـــــرادات
And The Furious )2017(  ألف. غاري غراي، 

تتابع تركيا 
اهتمامها بالسينما 

لتلحقها بنجاح الدراما

شاشات كثيرة وإنتاج 
محلي قليل سببان الزدياد 

العروض األجنبية

يتصاعد الجدل حول 
العمل وتعّرضه لمواضيع 

حساسة في المغرب

2223
منوعات

فــيــلــم  أو  ــال،  ــتــ ــيــ روبــ آلدم   )The Last Key
 The Maze( ــة«  ــاهـ ــتـ املـ ــداء  ــ ــ »عـ ـــ  كــ ــرات  ــامـ ــغـ مـ
في  حالًيا  ني 

َ
املعروض بايل،  لــوس   )Runner

الصاالت السينمائية املصرية، وال يدعمهما 
ــقــان، 

ّ
ــة اســتــثــنــائــيــة، يــحــق ــايـ أي نـــجـــٍم أو دعـ

كمعّدل وسطّي، 5 ماليني جنيه مصري. 
ــاذا أصـــبـــح ســــوق عــــرض األفــــالم  ــ فــمــتــى، وملــ

ِسًعا إلى هذا الحّد؟
ّ
األجنبية مت

األفــــــالم  عــــــدد  وصــــــل  و2010،   2009 ــا  ــامــ عــ

املصرية إلى 50. األهــم، ربما، أن األفــالم تلك 
لــنــجــوم الــصــف األول األكــثــر شعبية،  كــانــت 
 شــهــد الــعــام الـــواحـــد فــيــلــًمــا ـ عــلــى األقــــل ـ 

ْ
إذ

 مــن أحــمــد حلمي وأحــمــد مــكــي وأحــمــد 
ّ

لــكــل
ــمــــد ســعــد  ــيــــدي ومــــحــ ــنــ ــمــــد هــ ــا ومــــحــ ــقــ الــــســ
وعـــادل إمـــام وتــامــر حسني وغــيــرهــم. كذلك 
بــوجــود حركة فنية على  مــا،  يسمح، بشكل 
الهامش التجاري، يصنعها داود عبد السيد 
الجديد،  الجيل  أبناء  أو  الله،  ويسري نصر 
ــد عـــبـــد الـــلـــه وعـــمـــرو  ــمــ كــمــحــمــد ديــــــاب وأحــ
سالمة؛ وجميعهم قّدموا أفالًما مع »نجوم« 

وميزانيات مقبولة، داخل السوق التجارية.
تراجع  حصل   ،)2011( يناير   25 ثـــورة  بعد 
ضــخــم فـــي إنـــتـــاج األفــــــالم ذات املــيــزانــيــات 
الـــكـــبـــيـــرة، وخـــــوف شـــديـــد مـــن اإلقـــــــدام على 
إنــتــاجــات كــهــذه. أصــبــح الــتــلــفــزيــون الــســوق 
الــرئــيــســيــة لــلــمــنــتــجــني واملـــمـــثـــلـــني. لــــم تــعــد 
الــســيــنــمــا مــــزدهــــرة وذات رونـــــــق، كـــمـــا فــي 
الـــســـابـــق، عــلــى املـــســـتـــوى الـــتـــجـــاري. يغيب 
أو  عــاًمــا  السينما  عــن  حلمي  كأحمد  ممثل 
ــام عـــن التمثيل  ــ ــادل إمـ ــ عـــامـــني، ويــتــوقــف عـ
السينمائّي للعام الـ7 على التوالي، ألول مرة 

في تاريخه الطويل. 
ــيـــرة عــــن صـــعـــوبـــة الــعــمــل  ــثـ ــلـــة كـ ــثـ ــنــــاك أمـ هــ
الغالبية  واتــجــاه  الـــثـــورة،  بــعــد  السينمائّي 
نــحــو الــتــلــفــزيــون. لــكــن هـــذا »الـــفـــراغ« ـ الــذي 
ة إنتاج األفالم عددًيا، وانخفاض 

ّ
سّببته قل

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، ألن غــالــبــيــتــهــا  جـــاذبـــيـــتـــهـــا 
َجة بميزانيات ضئيلة ومن دون »نجوم 

َ
ُمنت

ـ جــعــل األفــــــالم األجــنــبــيــة تــنــال  صـــف أول« 
مساحة أكبر في خارطة العروض التجارية، 
أجنبي شهير  فيلم  قــرار »مشاهدة  وأصبح 
ــــوى مـــن اخـــتـــيـــار »فــيــلــم مــصــري  « أقـ

ٍّ
ومــــســــل

رديء، بميزانية محدودة«.
ــه، اضــطــّر املــوزعــون وجهاز 

ّ
 لــهــذا كــل

ً
نتيجة

بعدد  الخاصة  القوانني  تعديل  إلــى  الرقابة 
الــشــاشــات املــتــاحــة لــلــفــيــلــم األجــنــبــي. مـــن 5 
العدد  ارتفع  شاشات فقط لغاية عام 2009، 
إلى 8 ثم 10، ووصل حالًيا إلى 23 دار عرض 
 )Black Panther( »كاملة، مع »الفهد األســود
لـــرايـــن كــوغــلــر، أحــــدث فــيــلــم ضــخــم اإلنــتــاج 

ُيعَرض في مصر.
ـــا، بــســبــٍب آخـــر: 

ً
ــادة عـــالقـــة، أيـــض ــزيــ لـــهـــذه الــ

ارتفاع عدد دور السينما وشاشات العرض 
ــد أو  ــديـ  مـــجـــّمـــع جـ

ّ
ــل ــ ــاء كـ ــنـ ــر. مــــع بـ فــــي مـــصـ

مــنــطــقــة تـــجـــاريـــة جــــديــــدة تــســتــهــدف طــبــقــة 
سينما«  »دار  هناك  تكون  أعلى،  اقتصادية 
حاجات  لتلبية  أكثر.  ا 

ً
وأحيان شاشات،  بـــ8 

 سوق إنتاجية راكدة، 
ّ

الدور الجديدة، في ظل
يكون البديل أفالًما أجنبية.

ــر واملـــتـــصـــاعـــد طــــوال  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــر، املـ ــ ــيـ ــ األمـــــــر األخـ

 الــجــيــل 
ّ
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، يــكــمــن فــــي أن

الــشــبــابــّي الــجــديــد، فــي الــعــالــم عــمــوًمــا، وفي 
 بما يحدث 

ً
 ودراية

ً
ا، أكثر تواصال

ً
مصر أيض

حوله. لم تعد وسائل املعرفة محصورة في 
قة 

ّ
املعل األفــالم  أو ملصقات  الصحف  أخبار 

في دور السينما، كالسابق، ألنه بات متاًحا 
 شـــيء عـــن األفـــالم 

ّ
ــؤالء كـــل اآلن أن يــعــرف هــ

أميركا، وأن يتابعوا أخبارها،  الجديدة في 
ــقــه مـــن إيــــــــرادات وقــبــول 

ّ
ــوا مـــا تــحــق ــرفـ ــعـ ويـ

جــمــاهــيــري، فــيــشــعــروا، عــنــدهــا، بــرغــبــة في 
رهبة  دون  مــن  ذاك،  أو  الفيلم  هــذا  مشاهدة 
يحدث  كــان  كما  أجنبًيا«،  »فيلًما  كونه  مــن 
حتى مطلع األلفية الحالية. جزٌء من الثقافة 
الحالية ـ املتكّونة مع هذا الجيل منذ نشأته، 
ــنـــوات األفـــالم   وجــــود »إنـــتـــرنـــت« وقـ

ّ
فـــي ظـــل

ــتـــواصـــل مـــع ما   فـــي الـ
ٌ
املــتــخــّصــصــة ـ كـــامـــن

يحدث في العالم.
ق 

ّ
ا أن يحق

ً
ها، ليس مفاجئ

ّ
لتلك األسباب كل

ــثـــر مــــن 22 مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــانـــجـــي« أكـ »جـــومـ
 الــرقــم نفسه ربما 

ّ
مــصــري كـــإيـــرادات، بــل إن

 في سنواٍت قليلة مقبلة.
ً
يكون ضئيال

ربيع فران

الثاني من حلقات  قدم قبل يومني العرض 
بـــرنـــامـــج »ذا فـــويـــس« بــنــســخــتــه الـــرابـــعـــة، 
ــال املـــتـــابـــعـــني  ــ ــ ــامــــج الــــــــذي يـــشـــغـــل بـ ــرنــ ــبــ الــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأمـــام 
الـــشـــاشـــات، بــــدأ يــفــقــد أهــمــيــة الــفــكــرة الــتــي 
تستحق  موهبة  اكتشاف  وهــي  عليها  قــام 

مساحة من الشهرة والنجاح.
تصح تسمية هــذا املوسم من »ذا فويس«، 
بموسم املبالغة: املدربون فقدوا أعصابهم، 
وأهــمــلــوا »هــيــبــتــهــم« املــفــتــرضــة، وغــاصــوا 
فـــي أعـــمـــاق املــتــبــاريــن إلقــنــاعــهــم بــضــرورة 
االنـــضـــمـــام لــفــريــقــهــم. مـــجـــرد مـــواقـــف غير 
مـــســـؤولـــة فـــي اســتــغــبــاء املـــشـــاهـــد مـــجـــددًا، 
بــطــلــهــا، الــتــمــثــيــل والــلــعــب عــلــى الــعــواطــف 

تجاه املشترك أواًل واملشاهد ثانًيا.
ـــا، عــنــد 

ً
ــر ُمــســتــحــًبــا أو لـــطـــيـــف ــ لــــم يـــعـــد األمــ

ــاحــــث عـــــن األقــــــــــوى ال عــن  ــبــ ــهــــور، الــ ــمــ الــــجــ
إدارة  »الالهث« وراء موهبة، مهما حاولت 
هذه  استغالل  عليه  القائمون  أو  البرنامج 
تتضمنها  استعراضات  خــالل  من  املوهبة 

عـــن دوره »مـــهـــنـــد« فـــي مــســلــســل »نــــــور« أو 
»غـــومـــوش« الــــذي دبــلــجــه لــلــعــربــيــة املــتــرجــم 
اللي، وكان  القادر عبد  الراحل عبد  السوري 

أول عمل تركي درامي يدبلج للعربية.
أضنة.  واليـــة  فــي   1983 تاتليتوغ سنة  ُولـــد 
عمل كالعب كرة سلة وعارض أزياء، وحصل 
ـــارض أزيــــــاء فـــي الــعــالــم  عــلــى لــقــب أفـــضـــل عــ
الفني سنة 2005  مــشــواره  سنة 2002. وبــدأ 
»غـــومـــوش« واســتــطــاع مــن خالله  بمسلسل 
تــحــقــيــق قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــٍة عــلــى مــســتــوى 
تــركــيــا والــعــالــم، بــعــد أن قـــام عـــدٌد مــن الـــدول 

بشراء املسلسل ودبلجته إلى لغاٍت أجنبية.
ــنــــد« ســـلـــســـلـــة نـــجـــاحـــاتـــه عــبــر  ــهــ ــع »مــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــــوذ عــن  ــأخـ ــ ــنــــوع« املـ مــســلــســل »الـــعـــشـــق املــــمــ
ــم نــفــســه لــخــالــد  ــ ــتـــي تــحــمــل االســ ــة الـ ــ ــروايـ ــ الـ
ــكـــشـــه وهــــــالل«  ــنـ ــلـــســـل »مـ ــي، ومـــسـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ أوشـ
أو »مــيــرنــا وخــلــيــل« فـــي الــنــســخــة الــعــربــيــة، 
ومسلسل »السيد كورت وشورا« الذي ُسمي 
العربية، ومؤخًرا  النسخة  »ليث ونــورا« في 
الــذي تشاركه  »الشجاع والجميلة«  مسلسل 

بطولته، توبا بويوكوسنت.
وإلحاقها  بالسينما  تركيا  اهتمام  ويتزايد 
ــن نــــجــــاحــــات، إلـــى  ــ بـــمـــا حـــقـــقـــتـــه الــــــدرامــــــا مـ
العثمانية  الــدولــة  فترة  على  التركيز  جانب 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

التركية،  السينمائي  اإلنتاج  وجدت شركات 
دور  ليجسد  تاتليتوغ  كيفانج  في  ضالتها 
مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، 
بالفيلم الذي سيبدأ إنتاجه قريبًا، حول فترة 
الحرب العاملية األولى وما قبلها، و»ما قدمه 
الجيش التركي من تضحيات ودور أتاتورك  
فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة«. وكــــشــــف املـــمـــثـــل الـــتـــركـــي 
عن  »مهند«،  باسم  عربيًا  املشهور  تاتليتوغ 
مفاوضات جارية مع إحدى شركات اإلنتاج، 
حول تجسيده لدور الزعيم التركي مصطفى 
كمال أتاتورك، معتبرًا أن هذا الدور فخر كبير 

وفرصة جيدة له.
وأضـــــاف الــنــجــم الــتــركــي خــــالل تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، قــبــل يــومــني، عــلــى هــامــش عــرض 
فيلم »هــيــا يــا بــنــّي« الـــذي بــدأ عــرضــه مطلع 
األسبوع الحالي بصاالت السينما في تركيا، 
ــد، والـــعـــمـــل عــلــى  ــعـ ــم يــحــســم املــــوضــــوع بـ ــ »لـ

مشروع الفيلم مستمر«.
مصطفى  التركية،  الجمهورية  مؤسس  ولــد 
كمال أتاتورك، عام 1881 في مدينة سالونيك 
الــتــي كــانــت تــتــبــع لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة، وكــان 
ــاء بـــك« يــعــمــل حـــارســـا في  ــده »عــلــي رضــ ــ والـ

الجمرك، ووالدته »زبيدة هانم«.
وفــي عــام 1888 توفي والـــده، وبعد ذلــك عاد 
ــه إلـــى ســالــونــيــك وأكــمــل  أتـــاتـــورك مـــع والـــدتـ
ــتــــه، وفــــي عــــام 1893 الــتــحــق بــمــدرســة  دراســ
الــــرشــــديــــة الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث لـــقـــبـــه مــعــلــم 
الــريــاضــيــات »مــصــطــفــى صــبــري بـــك« بــاســم 

»كمال«.
ويعتبر تاتليتوغ من أشهر املمثلني الشباب 
تــركــيــا، وانــتــشــر عربيًا بعد أول عمل له  فــي 

الحلقة، وغالبًا ما تكون محضرة سلفًا. شد 
العصب املأساوي في مجموعة من املواهب 
إلــى عــرض اعتيادي ليس  السورية، تحول 
في »ذا فويس« فقط، بل في برامج مشابهة. 
الذي  التقارير، وكلفتها والوقت  لكن ورغم 
تــســتــغــرقــه، لـــم يــعــد املــشــاهــد يــقــتــنــع بمثل 
الرغم  والسيناريوهات على  القصص  هذه 
من صحتها، خصوصًا لو جــاءت النتيجة 
بـــخـــروج املــشــتــرك مـــن مـــراحـــل االخــتــبــارات 
األولــى كما حصل مع املشترك السوري في 
الــذي لحقت به  الحلقة األولــى علي قاضي 
الكاميرا من تركيا إلى النمسا، فقرر الغناء 
فــي الــشــارع مقابل مــا يــعــود عليه مــن مــال، 
في  قبوله  تبلغ خبر  بعدما  خــيــرًا  وتــوســم 

»ذا فويس«. 
لكن الشاب الذي لم ُيكمل 19 عامًا رسب في 
»الحلبي«  الغناء  ينقذه  لم  األول،  االختبار 
وال خبرته التي اكتسبها في الشوارع كمغن 
باحث عن رزق، فبكى، وتحطمت آماله، ولم 
يفلح عزاء املغنية أحالم »بأن الحظ ابتسم 
له مقابل 24 ألف مشترك تقدموا للبرنامج، 
والغناء  الــوقــوف  استحقت  مــن  قليلة  وقلة 
على املــســرح وهـــذا يعني أنــه كسب معركة 

واستحق العناء من أجلها«.
للمشتركني  الــبــرنــامــج،  مــدربــي  عـــزاء لجنة 
ـــا مـــن »مــســرحــيــة« 

ً
هــــذه الــســنــة، أشــــّد صـــدق

التهافت على املتبارين أنفسهم، لالنضمام 
إلى فريق كل مدرب. 

ظهر 
ُ
ت املــخــرج  يعتمدها  حــاســمــة،  لحظات 

ــنــــازالت  ــتــ ــــي تـــقـــديـــم الــ ضـــعـــف الـــفـــنـــانـــني فـ
للمشتركني، واسترضائهم.  

تتعدى أحــيــانــًا مــدة إقــنــاع املــشــتــرك خمس 
دقائق، ويتحول املوقف إلى مضيعة للوقت، 

املشاهد، فيما تبدو ردة فعل  إثــارة  بقصد 
استجداء  من  قريبة  ا، 

ً
املدربني جاهزة سلف

ــرف، وتــتــحــول  ــتــ ــحــ ــ
ُ
ــارع أو امل ــ ــبـ ــ الــــصــــوت الـ

املـــوهـــبـــة إلــــى الــحــلــقــة األقــــــوى فـــي مـــبـــارزة 
فقط،  بدقيقتني  تنتهي  أن  بــإمــكــانــهــا  كـــان 
بعيدًا عــن كــل مــا نـــراه مــن عــواطــف ُمعلبة، 

الذي  ملدربه  املشترك  اختيار  بعد  تتالشى 
 من األحالم. 

ً
يعده بآمال ويرسم له مستقبال

صورة مطولة عن استغالل مرحلة آنية لم 
أن  السابقة  الــســنــوات  وال  الــتــجــارب،  تثبت 
بــإمــكــان مــواهــب هــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج أن 
التي يتحدث عنها  الذهبية  تنال فرصتها 

املدربون كل مرة، ربما عاصي الحالني كان 
مــراد  املــغــربــي  فالفنان  للعبة   فهًما  األكــثــر 
البرنامج  فــي  الفائزين  أول  كــان  البوريقي 
وهو من ضمن فريق الحالني الذي قدم له 
يد العون لكنه ظل بعيدًا عن النجومية التي 

يستحقها صوته.

الــســيــاحــة  كــشــفــت وزارة  وحـــروبـــهـــا، حــيــث 
والثقافة التركية، النقاب ألول مرة عن 9 آالف 
فيلم رصدت فترات من عهد الدولة العثمانية 

من أرشيفها الخاص.
وبدأ بحسب مصادر إعالمية، عرض األفالم 
بتقنية   

ً
لــلــوزارة، مرفقة الرسمي  املوقع  على 

الــشــارة ملــن يعانون  الــوصــف الصوتي ولغة 
لتمكينهم من  أو سمعية  إعــاقــة بصرية  مــن 

مشاهدة هذه األفالم.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ثمة  وتشير مــصــادر لـــ
ــة، إليـــــالء قــطــاع  تـــوجـــهـــات، رســمــيــة وخــــاصــ
السينما أهمية ليحقق ما حققته الدراما من 
نجاحات وتسويق املواقف التركية، وخاصة 

تلك التي تعود إلى حقبة العثمانيني.
ويقول املنتُج واملخرُج التركي الشهير عثمان 
الـــذئـــاب«:  »وادي  مسلسل  صــاحــب  ســيــنــاف 
فشلنا  عميق  سينمائي  تقليٌد  تركيا  »لــدى 
نــحــن كــثــيــًرا فــي نــقــلــه إلـــى املــشــهــد الــعــاملــي«. 
ـــا لــشــركــة ســكــريــن إنــتــرنــاشــونــال، فــإن 

ً
ووفـــق

التلفزيون  صناعة  مجال  فــي  العاملي  النمو 
فــي تــركــيــا شــهــد عـــائـــداٍت تــصــديــريــة وصلت 

إلى 350 مليون دوالر عام 2017.
ــة  ــيــــس االتـــــحـــــاد املـــهـــنـــي لــــإذاعــ ــد رئــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
أن قيمة  ــوي،  ــورســ غــ يـــوســـف  والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
صادرات التلفزيون التركي بلغت 250 مليون 
إلـــى  تـــهـــدف  ــــالده  بــ وأن  عــــامــــني.  قـــبـــل  دوالر 

الوصول إلى مليار دوالر بحلول عام 2023.
إلى  التركية  السينما  إليصال  محاولٍة  وفــي 
التركية، فقد منحت  الــدرامــا  إليه  ما وصلت 
مــلــيــون ليرة  الــحــكــومــة عـــام 2016، نــحــو 30 
تركية إلى 200 مشروع سينمائي. ونحو 60 
املهنية  الجمعية  2017، بحسب  عــام  مليونا 

للمنتجني السينمائيني التركيني.

هل تصنع المبالغة الفنية نجومًا؟»مهند« يجسد دور أتاتورك للسينما
بعد عرض حلقتين من 

برنامج »ذا فويس« يبدو 
أن المعايير التي وضعت 
إلنجاح البرنامج وجذب 
الجمهور إليها غرقت 

في المبالغة المزيّفة

الرباط ـ العربي الجديد

ــربـــي، نــبــيــل عــيــوش،  ــغـ عــــاد املـــخـــرج الــفــرنــســي املـ
إلثارة الجدل في املغرب بعد خروج فيلمه الجديد 
»غزية«. يروي الفيلم قصصًا مختلفة ومتقاطعة، 
املجتمع  فــي  لالنقسام  مثيرة  مواضيع  ويناقش 
املغربي. وهو ما أدى إلى اندالع نقاش حاد حول 
العمل وحبكته وجرأته واملعايير التي يختار على 

أساسها مواضيع أفالمه.
ويتناول »غزية« قصة خمسة أشخاص، هم عبد 
الـــلـــه، ســلــيــمــة، جــــو، حــكــيــم، وإيــــنــــاس، »مــتــصــلــون 
ببعضهم البعض بني املاضي والحاضر، من دون 
أن يدركوا ذلك. وجوه مختلفة، صراعات مختلفة، 
ومــديــنــة واحــــدة هــي الــــدار الــبــيــضــاء، بــاعــتــبــارهــا 
جزءًا من الواقع«، وفق ما يقول عيوش نفسه على 

شريطه السينمائي الجديد.
العمل  الخمسة، يتطرق  هـــؤالء   ومــن خــالل قصة 
إلـــى مــواضــيــع الــيــهــود وتــعــريــب الــتــعــلــيــم وجــســد 
املرأة والحريات الجنسية وغيرها، وهي مواضيع 
املــغــرب. وتلعب زوجـــة عــيــوش، مريم  خالفية فــي 
الناجي  أمــني  إلــى جانب  الفيلم،  التوزاني، بطولة 

وآرييه وورذارلتر وآخرين. 
ويـــأتـــي هـــذا الــعــمــل بــعــد فــيــلــم »الـــزيـــن لــلــي فــيــك«، 
ــًا فــــي املــــغــــرب وخــــارجــــه،  ــداًل واســــعــ ــ ــار جــ ــ ــذي أثــ ــ الــ
الــدعــارة، وانقسم حوله  عندما تحدث عن ظاهرة 
املــتــابــعــون بـــني مــؤيــديــن لــجــرأتــه وحــريــتــه، وبــني 

معارض لعمله، واصفًا إياه »بالفج« و»اإلباحي«. 
ــارة للضجة مــن »الــزيــن  لــكــن فيلم »غـــزيـــة« أقـــل إثــ
لـــلـــي فــــيــــك«، إذ تــســبــب عـــــرض األخــــيــــر آنـــــــذاك فــي 
موجة سخط عارمة، وُمنع الفيلم من العرض في 
املحكمة،  املخرج دعــاوى في  املغرب، وُرفعت على 
بينما تعرضت بطلته، لبنى أبيضار، لالعتداء، ما 

اضطرها ملغادرة املغرب نحو فرنسا.
وتـــكـــّرر االنــقــســام مـــع الــعــمــل الــجــديــد عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وكــتــب عبد الــلــه عيد نــزار: 
»أعــجــبــنــي الــفــيــلــم شــخــصــيــًا، وأكـــثـــر مـــا أعجبني 
فيه هو معالجة مشاكل مختلفة وقصص عديدة 
في فيلم واحــد، بداية من مشكل التعليم والثقافة 
مرورًا بالبطالة وغياب األمل لدى الشباب، وصواًل 

الستقاللية املرأة، املثلية والحقد الطبقي«. 
في املقابل، انتقد كثيرون الفيلم، سواء من ناحية 
اإلعــالمــي  الــرســائــل، فكتب  نــاحــيــة  مــن  أو  الحبكة 
يونس مسكني: »شريط )غزية( الذي يعرضه نبيل 
عــيــوش فــي الــقــاعــات يمكن أن يــكــون أي شـــيء إال 

فيلمًا سينمائيًا. العمل أبدع في الصورة، املونتاج، 
تقنيات التصوير واإلضاءة. بعض املمثلني كانوا 
ليس  لكنه  األدوار،  تقمص  وأتــقــنــوا  املستوى  فــي 
أيــن الخيال؟  أيــن القصة؟  فيلمًا. أيــن هي الحبكة؟ 

أين اإلبداع؟«. 
وتــابــع مــســكــني: »الـــدعـــم واالحــتــضــان الــــذي قدمه 
التزامات:  قائمة  إلى  تحّول  الفرنكوفوني  اللوبي 
املـــرأة، مهاجمة  املثليني، تحرير جسد  الــدفــاع عن 
تعريب التعليم، التخويف من اإلسالميني، تصوير 

اليهود أقلية مهددة، األمازيغ مضطهدون«.
وكتب نبيل كزناي: »أعتقد أن فيلم )غزية( أخطر 
بمراحل من فيلم )الزين اللي فيك(، ملاذا؟ ألن )الزين 
الــلــي فــيــك( تــنــاول مــوضــوع الـــدعـــارة، ومشكلته 
كــانــت فــي الــلــقــطــات الــفــاضــحــة الــتــي وجـــدت فيه. 
شكلية(،  )سطحية  خطورته  إن  نقول  أن  فممكن 
ــرب الـــقـــيـــم املــغــربــيــة  ــ بــيــنــمــا يــــحــــاول )غــــزيــــة( ضـ
األصــيــلــة ويــســعــى إلـــى زعــزعــة قــنــاعــات املــغــاربــة، 
فــخــطــورتــه )جـــوهـــريـــة مــضــمــونــيــة(، إذ يــتــنــاول 
خمسة مواضيع في غاية الخطورة«. وكان الفيلم 
وقبل بدء عرضه، قد أحدث جداًل استباقيًا، حيث 
تــــرّدد أن فــيــه مــشــاهــد مــتــطــابــقــة مــع مــشــاهــد من 
أنه  بما  تــبــّدد بسرعة  مــا  الحسيمة. وهــو  حـــراك 
صور قبل سنوات، لم تكن فيها االحتجاجات قد 
املوضوع  أن  أعلن  نفسه  لكن عيوش  بعد.  بــدأت 
الرئيس هو الحريات في البالد، خارج اعتبارات 

مناطق الحراك التي تعرفها أكثر من منطقة.

انكفاء المحلي وسطوة األجنبي

لجنة »ذا فويس« تستجدي المشتركين )فيسبوك(

المخرج المغربي 
نبيل عيوش 
)Getty(

الممثل التركي كيفانج تاتليتوغ )برك أوزكان / األناضول(

من »جومانجي« لجايك كاسدن )فيسبوك(

تبّدل المشهد السينمائي المصري، على مستوى األفالم األجنبية، إْذ اتّسعت مساحة عروضها 
في الصاالت، في مقابل تراجع الصناعة المحلية

األفالم في مصر

»غزية«: الجدل يتجّدد

فنون وكوكتيل
سينما

نقاش

رصدفيلم

الحراك السينمائي المحلي 
في مصر، ال يزال يحافظ 

على بريقه، بشكل أو 
بآخر، من خالل تعدد 

المهرجانات السينمائية 
المصرية في مختلف 

المحافظات. وفي ظل 
تراجع نوعية اإلنتاج 

السينمائي المحلي وضعف 
األعمال المعروضة، ال تزال 

مهرجانات مثل القاهرة 
وأسوان )الصورة( وغيرها 

تجذب بعض محبي 
األفالم، رغم المشاكل التي 
تعاني منها، لناحية سوء 
التنظيم والتماهي التام 

في الموقف السياسي مع 
النظام المصري.

المهرجانات 
باقية
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األمــيــركــيــة وكــنــدا. أولـــى الــفــعــالــيــات انطلقت 
القاهرة، بمشاركة  من »بيت السحيمي« في 
الـــشـــاعـــرة الـــســـوريـــة املــقــيــمــة فـــي مــصــر رشــا 
أوروبا  املقيم في  األميركي  عمران، والشاعر 
املصري  الكاتب  اللقاء  وأدار  مـــارش،  مايكل 

محمد شعير.
فــي الــبــدايــة، أشـــار الــنــاشــر ومــديــر املهرجان 
ل 

ّ
البعلي، إلى أن األعمال األدبية تمث محمد 

املهاجرين  تمّكن  التي  الوسائل  أبــرز  إحــدى 
والــاجــئــن مــن نقل أصــواتــهــم للعالم، ســواء 
كــرواة أو مــروي عنهم، وأضــاف: »فــي ظل ما 
بلدان  مــن  والــعــديــد  العربية  املنطقة  تعيشه 
ــالـــم مــــن صــــراعــــات وحــــــــروب، ومـــوجـــات  ــعـ الـ
الرابعة  الـــدورة  ط 

ّ
تسل الهجرة،  مــن  متتالية 

من املهرجان الضوء على صورة الوطن عبر 
الحدود، من خال كتابات وشهادات األدباء 

الذين يعيشون خارج أوطانهم«.
مــن جــانــبــه، قـــال محمد شــعــيــر: »إن تــجــارب 
املثقفن وإبداعاتهم خارج أوطانهم تتماس 
مــع فــكــرة الخلق منذ بــدايــتــهــا، فـــآدم وحــواء 
كانا أيضًا طريدين عن وطنهما األساسي«. 
ْي ضيفي 

َ
إلــى اختاف تجربت وأشــار شعير 

الــنــدوة مــع تــجــربــة الــســفــر ومـــغـــادرة الــوطــن، 
فالشاعر مايكل مارش انتقل برغبته الكاملة 
بــن أكــثــر مــن بــلــد حــتــى اســتــقــر بــه املــقــام في 
رشا  السورية  الشاعرة  أمــا  التشيكية،  بــراغ 
ــّرة بــســبــب  ــمــــران فــــغــــادرت وطـــنـــهـــا مـــضـــطـ عــ

الحرب.

غربة اللغة 
في كلمتها تحدثت عمران عن حنينها الدائم 
إلــى سورية ومدينة دمشق، مشيرة  للعودة 
إلى أن كثيرًا من السورين عندما جاؤوا إلى 
وا أن اإلقامة فيها ستكون لفترة 

ّ
القاهرة ظن

قــصــيــرة، ثـــم يـــعـــودون بــعــدهــا إلــــى ســـوريـــة. 
وأضافت: »اللغة أيضًا تعيش غربة موازية، 
وهــــذا ال أحــتــمــلــه، لــذلــك اخـــتـــرت الــســفــر إلــى 
تشبه  القاهرة  ألن  ــا،  ألوروبـ وليس  القاهرة، 

دمـــشـــق، ويــمــكــنــنــي الــتــواصــل بــالــعــربــيــة مع 
الجميع؛ سورين أو مصرين«.

الندوة أيضًا نقاشات عديدة حول  وشهدت 
أي مدى  وإلـــى  والــهــويــة،  اللغة  مثل  مفاهيم 
ــاب عندما 

ّ
الــكــت تتغّير رؤى وأســالــيــب ولــغــة 

يتحّدثون عــن أوطــانــهــم مــن خـــارج الــحــدود، 
املجتمعات  عــن  للكتابة  النقاش  تــطــّرق  كما 
الــجــديــدة الــتــي تستقبل الــكــتــاب املــهــاجــريــن 
أن تتحّول  مـــدى يمكن  والــاجــئــن وإلـــى أي 

إلى أوطان بديلة.
مــن جانبه قــال الــشــاعــر األمــيــركــي ومــؤّســس 
»مـــهـــرجـــان بـــــراغ الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب«، مــايــكــل 
مارش: »البحث عن الهوية أمر قاٍس ومؤلم، 
وأنا آخر شخص يمكنه التحدث عن الوطن«، 
أن تكون بعيدًا عن  الغربة  :«ليست  وأضــاف 
ــك«.  ــ ــا أن تـــكـــون بــعــيــدًا عـــن ذاتـ ــمـ ــنـــك، وإنـ وطـ
مارش املولود في نيويورك عام 1946، سافر 
منذ أربعة عقود إلى أوروبــا بحثًا عن ذاته، 
 بن عدد من البلدان األوروبية 

ً
ا

ّ
عاش متنق

حتى استقر في براغ.
: »تركت مدينتي بحثًا 

ً
استطرد مارش قائا

ــرة والــعــائــلــة  ــ عـــن الــشــعــر، تـــمـــّردت عــلــى األسـ

القاهرة ـ إسالم أنور

ــرار مــــآســــي الـــهـــجـــرة  ــمــ ــتــ رغــــــم اســ
واللجوء ملاين البشر، بحثًا عن 
حياة أفضل، أو هروبًا من الحروب 
واملواجهات العسكرية، إال أنه خال العامن 
العاملي  االهتمام  تدريجيًا  تاشى  املاضين 
ــلــــجــــوء، تـــحـــت ضــغــط  بــقــضــايــا الـــهـــجـــرة والــ
ــــات االقــتــصــاديــة املــتــاحــقــة، والــخــطــاب  األزمـ

العدائي للتيارات اليمينية والقومية.
القاهرة  »مهرجان  ط 

ّ
سل الرابعة،  دورتــه  في 

ــا الـــهـــجـــرة  ــايــ ــلــــى قــــضــ ــوء عــ ــ ــــضــ األدبــــــــــــي« الــ
واللجوء، عبر سلسلة من الندوات والقراءات 
ـــاب غـــــادروا 

ّ
والــــشــــهــــادات، نــاقــشــت رؤى كـــت

تأثير  وكيفية  راغبن،  أو  ُمجبرين  أوطانهم 
تلك التجربة على إنتاجهم األدبي.

الوطن من بعيد
املــهــرجــان املـــقـــام تــحــت شــعــار »الــــوطــــن.. من 
ــذي انــطــلــق يـــوم الــســبــت املــاضــي  ــ بــعــيــد« والـ
ــتـــم الـــيـــوم  ــتـ ــاري ويـــخـ ــ ــجــ ــ ــن الـــشـــهـــر الــ ــ 17 مـ
ــاب 

ّ
الــخــمــيــس، يــشــارك فــيــه عــشــرات مــن الــكــت

ــاد والــــشــــعــــراء مــــن أملــــانــــيــــا وفــنــلــنــدا  ــقــ ــنــ والــ
والـــدنـــمـــارك والــيــونــان وجــمــهــوريــة التشيك 
وأنغوال ومصر وسورية والواليات املتحدة 

مرايا الغربة وأصوات الالجـئين تختتم اليوم فعاليات 
»مهرجان القاهرة 

األدبي«، الذي أبرز شهادات 
كتّاب حول أعمالهم من 

منطلق تجربة االبتعاد 
عن الوطن، وهي تجربة 

تتعّدد أشكالها بين 
المبدعين. المهرجان 

انفتح كذلك على قضايا 
الترجمة بين الفضاءين 

العربي والغربي

يقف الكتاب على عدد 
من المسائل المتعلّقة 
بالطاعون وإحصائيات 
ضحاياه الهائلة، وأثره 

في تغيير الخارطة 
الديموغرافية في 

ذلك العصر، ودوره 
في إنهائه

الطاعون في العصر األموي تغيّرات الديموغرافيا والسياسة

مهرجان القاهرة األدبي عن الكتابة من بعيد

تختلف التجارب، غير 
أن أثر االبتعاد عن 
الوطن يظل جليًا

يستعرُض التساؤالت 
الدينية والفلسفية 

حول هذا الوباء

ترى رشا عمران أن اللغة 
تعيش غربة موازية 

لصاحبها

الدولي  القاهرة  »معرض  اختتام  على  قليلة  أيام  سوى  تمض  لم 
انطلق  حتى  وكتّاب،  وباحثين  ناشرين  من  ضيوفه،  بتعّدد  للكتاب« 
ــي«  ــ ــرة األدب ــاه ــق ــان ال ــرج ــه »م
خمسين  جهته  من  ليستضيف 
فإذا  مختلفة.  ثقافات  من  كاتبًا 
بهذا  العام  الثاني من  الشهر  كان 
بقية  عن  فماذا  الثقافي،  الزخم 
المقارنة،  تصعب  هنا،  السنة؟ 
ــة  ــي األدب الــفــعــالــيــات  فمعظم 
المحلية  نحو  تتجه  مصر  فــي 
اإلسكندرية  »معرض  فيها  بما 

للكتاب« نهاية الشهر المقبل.

موسم الثقافة في مصر

2425
ثقافة

كتابمتابعة

فعاليات

والوطن، وظللت أتجول بن املدن، باحثًا عن 
السفر  روح جديدة لإلنسان والحياة، وعبر 

والتجارب املتعددة ولد الشعر«.

الترجمة مرآة للعالم
بتناول  ق 

ّ
املتعل الرئيسي  للمحور  إضــافــة 

ــــورة الــــوطــــن مــــن خـــلـــف الــــحــــدود،  األدب صــ
ــــان فــــعــــالــــيــــات مـــتـــنـــّوعـــة  ــــرجـ ــهـ ــ ــّمـــن املـ ــتـــضـ يـ

ــراءات  ــ ــاق الــتــرجــمــة، وقـ ــ حـــول تــحــديــات وآفـ
ــبــــادل بــن  ــتــ ــشـــات حـــــول الـــتـــأثـــيـــر املــ ومـــنـــاقـ
األمسيات  مــن  والــعــديــد  واألدب،  الصحافة 
الــشــعــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى إطــــاق الــتــرجــمــة 
للكاتب  آخــر«  رأي  »للحياة  لــروايــة  العربية 
ــاب  ــتــ ــاس نــــــــازاريــــــــت، وكــ ــ ــونــ ــ األنـــــغـــــولـــــي جــ
»الــعــنــف واإلنـــســـان« للكاتب األملــانــي يــورغ 

بابروفسكي.
ــــط« فـــي وســـط الــقــاهــرة،  وفـــي »ســـاحـــة روابــ
ــــاق الــتــرجــمــة«  شــهــدت نــــدوة »تــحــديــات وآفـ
الترجمة  امتد لساعتن حــول واقــع   

ًَ
نــقــاشــا

ــا  ــهـ ــرتـ ــيـ ــظـ ــات الــــعــــربــــيــــة ونـ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ فــــــي املــ
األوروبية، وإلى أي مدى يمكن للترجمة أن 
تكون أداة للهيمنة أو للحوار الثقافي، وما 
هي الخطط واإلستراتيجيات التي تتبناها 
مشروعات الترجمة سواء الحكومية أو دور 

النشر الخاصة.
املترجم املــصــري مدحت طــه أشــار إلــى عدم 
ــرامـــج وإســتــراتــيــجــيــات واضـــحـــة،  ــود بـ ــ وجـ
عــنــد مــعــظــم املــؤســســات الــعــامــلــة فــي مجال 
التي تسعى  األعــمــال  الترجمة حــول نوعية 
لترجمتها، موضحًا أن هذا قد يكون له بعد 

إيــجــابــي فــي تــعــّدد األعــمــال وتــنــّوعــهــا، لكن 
مــن جهة أخــرى يصنع حالة مــن االرتــجــال، 
الترجمة مــن حــوار وتفاعل  ويــحــّول عملية 
ثقافي بن ثقافتن إلى حوار أحادي تهمن 
فــيــه الــثــقــافــة األخــــرى عــلــى الــثــقــافــة العربية 

التي تكتفي بممارسة دور املفعول به.
من  الفنلندية  املترجمة  قــالــت  جانبها  مــن 
»آليات عمل  الهذيلي:  أصل تونسي سمية 
العالم  الترجمة تختلف بصورة كبيرة في 
العربي عن أوروبا، فقد الحظت في مصر أن 
عن  يبحثون  من  الغالب  في  هم  املترجمن 
النشر،  ثــم  يقترحونها على دور  األعــمــال، 
بينما في أوروبا كل دار نشر لديها برامج 
وخـــطـــط لــلــتــرجــمــة وهــــي مـــن تــقــتــرح على 

املترجمن«.
وأضافت الهذيلي: »يواجه املترجمون العرب 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، مــن أبــرزهــا معدالت 
الـــقـــراءة املــنــخــفــضــة لــلــغــايــة، فــبــيــنــمــا تشير 
اإلحــصــائــيــات إلــى أن نصيب الــفــرد الــواحــد 
مــن األعــمــال املترجمة فــي الــوطــن العربي ال 
يتجاوز خمس صفحات سنويًا، فإن القارئ 

الفنلندي قد تصل نسبته إلى 17 كتابًا«.

صور أولى ألدبيات األوبئة

تقيم مدرسة الموسيقى المصرية في باريس عند السابعة والنصف من مساء 
شرقية  روح  فرقة  تحييه  كلثوم  أم  إلــى  تحية  بعنوان  حفًال  الجمعة،  غــٍد 
حمصي،  وسمير  روكالد،  وهيلينا  ذكري،  أبو  عبداهلل  من  كل  فيها  يشارك  التي 
التخت  روح  تلّمس  الفرقة  تحاول  حيث  نون،  وإغناسيو  فهمي،  ومصطفى 

الشرقي وعصرنتها.

عند  األمازيغي«  للفيلم  السنوي  الوطني  الثقافي  »المهرجان  أيام  تنطلق 
الثامنة من مساء بعد غٍد السبت، وتتواصل حتى يوم 28 من الشهر الجاري. هذه 
هي الدورة السادسة عشرة من التظاهرة السينمائية، والتي ستقام في دار الثقافة 

مولود معمري في مدينة تيزي وزو )الصورة( في شمال الجزائر مثل كل عام.

يعرض الفنان عبد القادري )الصورة( في متحف سرسق البيروتي، مشروعه الفني 
قصة شجرة المطاط، الذي ينطلق عند السادسة من مساء 8 آذار/ مارس المقبل 
ويتواصل حتى 4 حزيران/ يونيو.  وهو مشروع مستمر للفنان يستكشف من خالله 
ومن  فيها.  وكبرت  المطاط  أشجار  عليها  تكالبت  التي  المهجورة  بيروت  بيوت 

خالل أعمال فيديو ولوحات ومنحوتات يتتبع الفنان سردية العائالت المهاجرة.

على خشبة مسرح ساقية الصاوي في القاهرة، تقيم فرقة المولوية المصرية 
حفًال موسيقيًا عند السابعة من مساء بعد غٍد السبت. تقّدم فرقة الموسيقى 
التي  واألناشيد  والقصائد  النبوية  المدائح  من  مجموعة  الصوفيين،  واإلنشاد 

ترافقها رقصات المتصوفة المقتبسة من التراثين التركي والهندي.

الدوحة ـ تيماء دحيم

خافًا للمكتبة األوروبية التي تحتشد 
بـــدراســـات حـــول األوبـــئـــة الــتــي عصفت 
الوسطى  الــقــرون  منذ  العجوز  بالقارة 
وإلــــى الـــيـــوم، فــــإن املـــراجـــع الــعــربــيــة لم 
تلتفت كثيرًا إلى تاريخ األمــراض التي 
التصدي  تــّم  وكــيــف  باملنطقة،  عصفت 
االقــتــصــاديــة،  بـــاألحـــوال  لــهــا، وصلتها 
والخلفيات  وتــطــّوره  الطبي  وسجلها 

قة بها.
ّ
االجتماعية والثقافية املتعل

ــات الـــتـــي تــنــقــل أخــبــار  ــ ــروايـ ــ تــخــتــلــط الـ
املــــرض ضــمــن الــكــتــابــات الــتــي تــنــاولــت 
الـــــــكـــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، واملـــــجـــــاعـــــات، 
مــــــن دون  ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ واألزمــــــــــــــــات 
التفصيل في تواريخ وقوعه على وجه 
ب حاالت انتشاره، رغم أن 

ّ
ة، أو تعق

ّ
الدق

بعض املــؤرخــن حــاولــوا الــوقــوف على 
 وبــاء والتفريق بن 

ّ
أســبــاب حــدوث كــل

 في كتاب »الوالة 
ً
األوبئة، كما ورد مثا

ــبــــار األول«  لــلــكــنــدي، و«أخــ والـــقـــضـــاة« 
الراغبن في بيان  لإلسحاقي، و«تحفة 

أمر الطواعن« لألنصاري.
ــم تـــكـــن مـــنـــاهـــج الـــكـــتـــابـــة الــتــاريــخــيــة  لــ
ــعـــصـــور اإلســــامــــيــــة األولـــــــــى، قــد  فــــي الـ
تجاوزت كثيرًا حدود االهتمام بتاريخ 
الساطن والوالة والجيوش والحروب 
وشـــــؤون الــســيــاســة بــشــكــل عــــام، ورغـــم 
ــرابـــع الــهــجــري،  تــطــّورهــا مــنــذ الـــقـــرن الـ
شـــحـــيـــحـــة،  ــــت  ـ

ّ
ــل ــ ظـ مـــــصـــــادرهـــــا  أن  إال 

وبــقــي تــأويــل أخــبــارهــا مـــحـــدودًا حتى 
الــعــصــر الــفــاطــمــي واملــمــلــوكــي، الــلــذيــن 
ظــهــر خــالــهــمــا مــــؤّرخــــون اســتــفــاضــوا 
فــي تــنــاول األوبــئــة وربــطــهــا بالعوامل 

واملتغّيرات السياسية واالقتصادية.
في هذا السياق، صدر حديثًا عن »املركز 
السياسات«  ودراســة  لألبحاث  العربي 
في الدوحة كتاب »الطاعون في العصر 
ـــوي: صــفــحــات مجهولة مــن تــاريــخ  األمـ
ــة«، لــلــبــاحــث املــصــري  ــ ــويـ ــ الـــخـــافـــة األمـ
الَعدوي، الذي يلقي الضوء على  أحمد 

آثار هذا الوباء في تلك املرحلة.
 

ّ
الــوبــاء فــي ظل ــف تداعيات 

ّ
املــؤل يتتّبع 

األوضاع الديموغرافية في ذلك العصر، 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــنــظــم واألوضــــاع 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
الشام  في  وأقاليمها،  الــدولــة  بلدان  في 
والـــعـــراق ومــصــر وشـــمـــال أفــريــقــيــا، أي 

التساؤالت  كبرى، مستعرضًا  إنسانية 
الــديــنــيــة والــفــلــســفــيــة الــعــيــمــقــة حــولــه، 
ــا يــمــكــن تسميته  فـــي مــحــاولــة لــفــهــم مـ
»أدبيات الطاعون« في صورتها األولى 
في التاريخ اإلسامي، ومن جهة أخرى 
لــفــورات  إحصائيًا  تقويمًا  يجمع  فــإنــه 
الـــطـــواعـــن بــمــا أتــاحــتــه املـــصـــادر على 

تها.
ّ
قل

لكن األهــم مــن ذلــك؛ هــو تقديمه صــورة 
تـــقـــريـــبـــيـــة لـــضـــحـــايـــا الــــطــــاعــــون حــيــث 

واملفارقة   ،14  :1 بـ  تقّدر  الناجن  نسبة 
أنــهــا لــم تــتــغــّيــر كــثــيــرًا، إذا مــا قــارنــاهــا 
ــادر الـــحـــديـــثـــة حـــول  ــ ــــصـ بـــمـــا نــقــلــتــه املـ
 في القرن 

ً
ضحاياه في باد الشام مثا

الــتــاســع عــشــر، وكــذلــك تــأثــيــره الحاسم 
فــي الــتــغــّيــرات الــديــمــوغــرافــيــة وتهجير 
إذا  السياسية،  واستحقاقاته  السّكان، 
العباسين  الثوار  أن   

ً
الكاتب مثا يرى 

اخــتــاروا الــوقــت املــائــم إلعــان ثورتهم 
عــلــى األمـــويـــن بـــن طــاعــونــن كبيرين 
أصــابــا الــشــام والــعــراق بــن عــامــي 127 
م، ونجحوا  هـــ/ 748  م، و131  هـــ/ 743 

في ذلك بالطبع.
ــف الــكــتــاب مــن ثــاثــة فــصــول، هــي: 

ّ
يــتــأل

»مـــكـــانـــة الـــطـــاعـــون فـــي عـــالـــم الــعــصــور 
الــــوســــطــــى«، و«فـــــــــورات الـــطـــواعـــن فــي 
العصر األموي«، و«اآلثار الديموغرافية 
املجتمع  على  وانعكاساتها  للطواعن 

والدولة في العصر األموي«.

ــهـــدت، دون  حـــواضـــر الـــخـــافـــة الـــتـــي شـ
ــيـــة عــظــمــى مــن  غـــيـــرهـــا، مــــوجــــات كـــارثـ
الــطــاعــون، أبـــرزهـــا طــاعــون ابـــن الــزبــيــر 
الجارف، وطاعون ُمسلم بن قتيبة الذي 

ختم عهد األموين.
الـــعـــدوي يــعــود فــي كــتــبــه الــســابــقــة إلــى 
التاريخية  املــراجــع  فــي  مختلفة  قــــراءة 
ــاة االجــتــمــاعــيــة  ــيـ ــحـ ــاءة عـــلـــى الـ ــ لـــــإلضـ
فـــي الـــتـــراث الـــعـــربـــي، كــمــا فـــي دراســـتـــه 
اليوميات  على  بـ«ملحوظات  املعنونة 
التاريخية اإلسامية« عبر  الكتابة  في 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــاملـــذّكـــرات  تــتــّبــعــه مـ
الــتــي تضّمنتها  الــســيــريــة  والــكــتــابــات 
لــفــات، وإن جــاءت على شكل 

ّ
بعض املــؤ

ــــف، مـــعـــتـــبـــرًا »شــــــرح ابـــن  ــتـ ــ ـ
ُ
شــــــــذرات ون

عقيل« أّول تمثيل لها في إطــار حديثه 
ج.

ّ
عن شخصية الحا

فــي كــتــابــه الــجــديــد، يــقــف الــعــدوي عند 
ــة  ــارثـ ــه كـ ــفـ ــون بـــوصـ ــاعــ ــطــ ــاء الــ ــدعــ ــتــ اســ

من فعاليات المهرجان )إسراء جمال(

مقطع من »لوح بردى« من فسيفساء المسجد األموي في دمشق

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــداد مــســرحــيــة جـــديـــدة،  ــ أشــتــغــل اآلن عــلــى إعــ
أفــتــتــح بــهــا املـــوســـم الــفــنــي الـــقـــادم لـــ«مــســرح 
حب  قصص  موضوعها  سيكون  الــتــيــاتــرو«. 
ق أوراقًا أكثر 

ّ
من هنا وهناك. أفّكر وأبحث، أمز

مــمــا أكــتــب، وأتـــحـــّن لــحــظــة فــارقــة ومــؤســســة 
تــســمــح لـــي بــانــطــاقــة فــعــلــيــة فـــي الــعــمــل مع 

املمثلن.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
ــذه الـــســـنـــة فــــي إخـــــــراج مــســرحــيــة  ــ ــاركــــت هـ شــ
»ثــاثــن وأنـــا حــايــر فــيــك«، إلــى جــانــب الفنان 
ــالـــي، وهـــي  ــبـ ــجـ ـــمـــي تـــوفـــيـــق الـ

ّ
الـــكـــبـــيـــر ومـــعـــل

احــتــفــالــيــة مــســرحــيــة بــمــنــاســبــة مــــرور ثاثن 
ســنــة عــلــى تــأســيــس »مــســرح الــتــيــاتــرو«. كما 
تـــتـــواصـــل عـــــروض مــســرحــيــتــي »ســابــيــنــس« 
للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يسعدني 
أنا وشريكي في العمل الفنان عصام العياري.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
هــنــاك رضـــا نــســبــي طــبــعــًا ألنــنــي تــمــكــنــت من 
ــراج املسرحيات منذ سبع  إخـ فــي  االســتــمــرار 
كــل سنة، وكذلك  ســنــوات بوتيرة عمٍل جديد 
نجز. 

ُ
 أفضل من الجمهور ملا أ

ً
ألني أرى تقّبا

أظــن أن االســتــمــراريــة فــي االبــتــكــار تعتبر من 
أشــــّد املــعــضــات الــتــي يــعــيــشــهــا املــســرحــيــون 

التونسيون.

■ لـــو قــّيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

قد أغّير بعض التفاصيل، إال أني اليوم أدرك 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى قيمة تــنــّوع وتــعــّدد 
ليس  فاملسرح  التي عشتها سابقًا.  التجارب 
ــنـــيـــات، بــــل هــو  ــقـ ــعــــارف وتـ فـــقـــط مــجــمــوعــة مــ
كذلك إنتاج وإعــادة إنتاج للحياة من جديد، 
زخم  مــن  تحمله  مــا  بكل  اإلنسانية  للتجربة 

وثراء.
 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أتمنى أن يقطع اإلنسان مع مشاعر اإلحباط، 
وأن ينطلق في وجه الظلم والحمق والكراهية 
اإلبــداع، بالسخرية، بالشعر،  ليسقطها بقوة 

وبالحب.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه. هنا وقفة 
مع المخرج المسرحي 
التونسي وليد العيادي

أمّزق أوراقًا أكثر مما 
أكتب وأتحيّن لحظة لبدء 

مسرحية جديدة

ــاذا هي  ــ ــوّد لــقــاءهــا، وملـ ■ شــخــصــيــة مـــن املـــاضـــي تــ
بالذات؟

حــتــى  األنــــدلــــســــي  حــــــزم  ابــــــن  ألـــتـــقـــي  أن  أود 
يــحــّدثــنــي أكــثــر عــن أخــبــار وأشــعــار وقصص 
املــحــّبــن، ومـــن يـــدري قــد يعينني فــي تأليف 

مسرحيتي الجديدة.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
أعـــود كــثــيــرًا إلـــى أصـــدقـــاء الــطــفــولــة وهـــم إلــى 
الزمن  ف 

ّ
إلــّي، معهم يتوق الناس  أقــرب  اليوم 

وتبدو األمور أشّد صفاء. كذلك هو الحال مع 
أشعار محمود درويش، أعود إليها بكثير من 

الحنن فأندهش من جديد.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
اقـــرأ كــتــاب »شــــذرات مــن خــطــاب فــي العشق« 

للكاتب الفرنسي روالن بارت.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

املــــعــــاصــــرة فــي  ــة  ــيــ ــنــ إلــــــى األغــ أســـتـــمـــع اآلن 
السودان؛ تحديدًا إيمانويل جال وعبد القادر 
سالم. األول من الجنوب والثاني من الشمال، 

وّحدتهما املوسيقى والرغبة في السام. وليد العيادي

وقفة
وليد العياديمع

ل 
ّ
وليد العيادي، من مواليد 1978، مخرج وممث

التياترو«  »مــســرح  ضمن  تونسي،  مسرحي 
في تونس العاصمة. من األعمال التي أخرجها: 
»حيرة مفتوحة« )2011(، و«الهيئة« )2012(، 
و«ســابــيــنــس«   ،)2014( الـــقـــزدريـــة«  و«الـــرجـــل 

)2015(، و«مثل عصفور« )2016(.

بطاقة
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رياضة

أشارت إدارة فريق فياريال اإلسباني إلى أنها 
فتحت تحقيقًا ضد العب الفريق البرتغالي روبني 
سيميدو، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات انضباطية 

صارمة. واعتقلت قوات الحرس املدني اإلسباني 
العب »الغواصات الصفراء« بتهمة التورط في 

اعتداء واحتجاز شخص بشكل غير قانوني داخل 
منزله، حسبما ذكرت الوكالة اإلسبانية. وأعرب 

النادي عن قلقه البالغ إزاء الحادث وفتح تحقيقًا 
بالقضية.

أبدى حارس مرمى تشيلسي اإلنكليزي، تيبو 
كورتوا، شعوره بالسعادة في لندن، لكنه أقر 

بعدم معرفة مستقبله وما الذي سيحدث بعد 
عام عندما سينتهي عقده مع فريق »البلوز«. 

وصرح الحارس البلجيكي الدولي إلذاعة )كوبي( 
اإلسبانية »ال أعلم ماذا سيحدث لي في املستقبل، 
رجم 

ُ
ما قلته بخصوص إن قلبي هناك في مدريد ت
بشكل خاطئ، عقدي ال يزال ممتدًا لعام وأنا 

سعيد وأتحدث عن تجديد العقد«.

وافق االتحاد الدولي للتنس رسميًا على 
استضافة مدينة فالنسيا اإلسبانية ملواجهة 

إسبانيا وأملانيا في الدور ربع النهائي ملنافسات 
بطولة كأس ديفيز خالل الفترة  املمتدة من 6 

وحتى 8 أبريل/نيسان املقبل، وذلك وفقًا ملا أكدته 
مصادر من داخل اتحاد منطقة فالنسيا للتنس 
لوكالة األنباء اإلسبانية. وأعلن اتحاد فالنسيا 

أنه سيعرض على االتحاد الدولي استضافة 
املدينة لهذه املواجهة.

فياريال يفتح تحقيقًا ضد 
سيميدو ويؤكد اتخاذ 

إجراءات »صارمة«

كورتوا يثير الشكوك 
حول مستقبله 

مع تشيلسي

فالنسيا تستضيف 
مواجهة إسبانيا وألمانيا 

في كأس ديفيز

سّجل النجم 
األرجنتيني ليونيل 
ميسي هدفه 
رقم 101 في 
دوري أبطال 
أوروبا، وذلك 
في مرمى 
فريق تشيلسي 
اإلنكليزي، في 
ذهاب دور الـ 16 
لدوري أبطال 
أوروبا، ليصل 
عدد األندية التي 
سجل ضدها 
»البرغوث« إلى 
37 فريقًا. ولعب 
ميسي في 
دوري البطولة 
األوروبية حتى 
اآلن 10272 
دقيقة، 
وسجل 101 
هدف )معدل 
هدف كل 102 
دقيقة(.

)Getty / ميسي سجل 101 هدف في دوري األبطال )مايك هويت

37 ضحية
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كاريكاتير
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باسل طلوزي

ــم أن األغــــنــــام تــقــود  ــيـ ــزعـ ــّدق الـ ــم يــــصــ لــ
مظاهرة شعارها »األغنام تريد توسيع 
، حتى 

ً
ــة  الــخــبــر مــــزحــ

ّ
الـــحـــظـــائـــر«.. ظــــن

إليه،  يتناهى  الــثــغــاء  هــديــر  بــدأ يسمع 
ــقــــول؟.. الــشــعــب  ــعــ وتــــســــاءل بـــحـــنـــق: »مــ
نفسه لم يجرؤ على هذا الطلب، فكيف 

تجرؤ األغنام عليه؟«.
الفور، أمر بعقد اجتماع ملجلس  وعلى 
أمنه الشخصي، للبحث في هذا الحدث 
الجلل، الــذي لم يحسب له حساًبا، فقد 
كانت الخطط األمنية، كلها، معدة ضد 

تمّرد البشر ال الغنم.
ــا هــــو مـــتـــوقـــع، جــــــاءت اقـــتـــراحـــات  ــمـ وكـ
أعضاء املجلس، كلها، مطالبة بضرورة 
»إبادة الغنم« قبل أن يستفحل خطرها. 
استشاط غضًبا، وسأل  الزعيم  أن  غير 
أعضاء املجلس: »هل تريدون أن تؤلبوا 
ضــــدي مــنــظــمــات حـــقـــوق الـــحـــيـــوان في 
الـــعـــالـــم، األفـــضـــل أن تـــوســـعـــوا حــظــائــر 

األغنام وتنهوا هذه املهزلة«.
استغرب أعضاء املجلس هذا »التنازل« 
الذي لم يألفوه من قبل، غير أنهم حني 
نــظــروا إلــى كــرش الــزعــيــم املتخم بلحم 

الغنم، لم يملكوا إال االستجابة.
ــلــــى الــــجــــانــــب اآلخـــــــــــر، كـــــــان الـــشـــعـــب  عــ
ــا يـــحـــدث، مــتــوقــًعــا  ــن بــعــيــد مـ ــراقـــب مـ يـ
الغنم،  بحق  مهولة  مــجــزرة  يشاهد  أن 
الــذي حصلت  »االمتياز«  بـ لكنه فوجئ 
ــع حـــــظـــــائـــــرهـــــا، فــــقــــرر  ــيــ ــوســ ــتــ ــه بــ ــيــ ــلــ  عــ
ــه يظفر 

ّ
لــعــل الـــتـــظـــاهـــرات،  أن يــشــاركــهــا 

بني  يتسلل  وراح  االمــتــيــاز،  هـــذا  بمثل 
»تــوســيــع  جـــمـــوع األغـــــنـــــام، مـــطـــالـــًبـــا بـــ

حظائره«.
لــكــن املــفــاجــأة الــحــقــيــقــيــة الــتــي ألجمت 
الشعب بعد تورطه في املظاهرة، حدثت 
عندما رأى األغنام تنظر إليه بمكر، ثم 

تهتف: »األغنام تريد إسقاط النظام«.

أعــد سلة  بوليغان  آنجل  املكسيكي  الكاريكاتير  فنان 
كــاريــكــاتــيــر عـــن مــنــاســبــة عــيــد الــحــب أو الــفــالــنــتــايــن، 
الحمراء حول  املحلق بسهامه  بوليغان رسم كيوبيد 
وعيدهم.  والحب  العشاق  حــول  نظره  وجهة  وعكس  العشاق، 
هــنــا جـــولـــة فـــي رســـومـــات ســـاخـــر الــفــالــنــتــايــن الــســاحــر آنــجــل 

بوليغان.

ساخر 
الفالنتاين 
الساحر

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

األغنام تريد!

شريط
)بارش ناث، كيغل كارتونز(

سورية!
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السالم هو في كوكب آخر )القبس الكويتية(

بوق يخبو في بريطانيا )الراية القطرية(

تعيينات أم إنزال مظلي؟! )الجريدة الكويتية(وقف الدعم عن األونروا )عالء محمد، فيسبوك(
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الــســيــاســة  الـــحـــصـــار  دول  خـــلـــطـــت 
ــيـــة،  بـــالـــريـــاضـــة فــــي الـــفـــتـــرة املـــاضـ
ــــي الــكــثــيــر  وحـــــاولـــــت الـــتـــضـــيـــيـــق فـ
مـــن األوقــــــات عــلــى األنـــديـــة الــقــطــريــة وحــتــى 
ظهر  جــديــدًا  أمــرًا  لكن  وإعالمييها،  قنواتها 
الساحة مؤخرًا، وهو مرتبط باالتحاد  على 

الدولي لكرة القدم.
يتطلع »فــيــفــا« الــكــيــان األكــبــر فــي عــالــم كــرة 
القدم لفتح تحقيق مع الدول املحاصرة قطر، 
وذلــك   ،2022 مــونــديــال  ستستضيف  والــتــي 
بسبب كــل األحــــداث الــتــي رافــقــت األزمــــة بني 

الدول وإقحام األمور الرياضية بها.
فيفا  أن  اإلســبــانــيــة  »آس«  صحيفة  وذكــــرت 
املــتــزايــد من  التسييس  قلقه بسبب  عــن  عّبر 
قــبــل الــســعــوديــة واإلمـــــــارات لــلــجــهــة املنظمة 
لــكــأس الــعــالــم فــي قــطــر، وذلـــك عــبــر الحصار 
ــر قــــد يـــعـــّرض  ــ ــذا األمــ ــ ــفــــروض عــلــيــهــا، وهــ املــ
ــّمــــة قــبــيــل  املـــنـــتـــخـــب األخــــضــــر لـــعـــقـــوبـــات جــ

مشاركته بكأس العالم 2018 في روسيا.
الــخــبــر على  الــتــي نــشــرت  وأكــــدت الصحيفة 
مــوقــعــهــا عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت، أن االتــحــاد 
الــدولــي يتابع مــا حــدث فــي الــفــتــرة املاضية 
تــجــاه دولــــة قــطــر، وقــــد يــتــدخــل فـــي الــقــريــب 
ــاد اآلســـيـــوي  الـــعـــاجـــل بـــالـــتـــعـــاون مـــع االتــــحــ
ــــك بــغــيــة تــوجــيــه تــحــذيــر لــلــدول  لــلــعــبــة، وذلـ
عالم  في  األكبر  املؤسسة  أن  كما  املحاصرة، 
كرة القدم قد تجتمع مع تلك الدول في أقرب 
فــرصــة، إذ كــان هــذا األمــر قــد حــدث مــع بيرو 

وإسبانيا.
ويــخــشــى »فـــيـــفـــا« بــشــكــل جــــدي مـــن ارتـــفـــاع 
الــقــدم« بسبب ما تقوم  نسبة »تسييس كــرة 
به السعودية واإلمارات تجاه قطر منذ بداية 

الحصار بشهر يونيو/ حزيران املاضي.
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وعــــادت الــصــحــيــفــة الســتــعــراض مــا حصل 
ديسمبر/  بشهر  الخليج  كــأس  بطولة  فــي 
املاضي، بعدما كانت قطر قد  األول  كانون 
منحت الكويت حق تنظيم البطولة لدورها 
الخليجية، مؤكدة  األزمـــة   

ّ
فــي حــل كوسيط 

في الوقت ذاتــه أن فيفا واالتحاد اآلسيوي 
حصال عن نسخ من وسائل تحريضية على 
من  مــنــاٍخ  لخلق  وذلـــك  القطريني،  الالعبني 
العنف في كأس الخليج، بل وصلت األمور 
إلـــى رصـــد مــكــافــآت مــالــيــة كــبــيــرة لتشجيع 

C C

توقعات بفوزها 
بذهبية الطويل المتوازي 

في ألواح التزلج

الريال يقاتل على 
جبهة األبطال لحلم 

اللقب الثالث تواليًا

برشلونة يفلت من كمين تشلسي بتعادل إيجابي
عاد برشلونة اإلسباني بتعادل إيجابي بطعم الفوز بنتيجة )1 - 1( من عقر دار 
تشلسي اإلنكليزي خالل اللقاء الذي جمعهما  على ملعب »ستامفورد بريدج« 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. افتتح البرازيلي ويليان باب 
التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 62، بينما أدرك النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي التعادل »للبالوغرانا« في الدقيقة 75. وبهذه النتيجة يدخل أبناء كتالونيا 
املقبل بأفضلية  مــــارس/آذار  نــو« فــي 14  »الــكــامــب  اإليـــاب على ملعب  مواجهة 
طفيفة حيث يكفيهم التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل العبور لدور 
أو  نتيجة  بــأي  الــفــوز  »البريمييرليغ«  لقب  حامل  على  يتوجب  بينما  الثمانية. 

التعادل اإليجابي بأكثر من هدف من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

كونتي: إذا ارتكبت خطأ أمام ميسي
وإنييستا وسواريز ستدفع الثمن

»اإلحباط« بعد التعادل  أكد اإليطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي شعوره بـ
بملعب ستامفورد بريدج مع برشلونة )1 - 1( في ذهاب ثمن نهائي دوري 
األبطال، قائاًل »إذا ارتكبت خطأ أمام العبني مثل ميسي وإنييستا وسواريز، 
ــال كــونــتــي »كــانــت مــبــاراة مغلقة تــمــامــا، ارتــكــبــنــا خطأ،  ســتــدفــع الــثــمــن«. وقـ
وكما يعلم الجميع، إذا ارتكبت خطأ أمام العبني من طراز ميسي وإنييستا 
املــبــاراة. وأضــاف  الصحافي عقب  املؤتمر  الثمن«، خــالل  وســواريــز، ستدفع 
الـــذي ارتــكــبــنــاه كــان كــل شــيء ليصبح مختلفا تــمــامــا، عانى  ــدون الخطأ  »بـ
برشلونة كثيرًا في صناعة الفرص والتسجيل، ال ننسى أيضا أن كرتني لنا 
ارتطمتا بالقائم وأننا لم نكن موفقني، إنه أمر محزن ونحن محبطون بسبب 
النتيجة النهائية«. واستدرك كونتي »لكن يجب أن نكون إيجابيني ونعرف أن 
مثل هذه اللقاءات تمنحنا الثقة للتفكير في أن التأهل لم يحسم بعد. يتعني 

علينا االستعداد للمعاناة في ملعب »كامب نو««.

بايرن يقسو على بشكتاش بخماسية
اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بشكتاش التركي بخماسية نظيفة، خالل املباراة 
فــي ذهـــاب ثمن نهائي دوري  أريــنــا«  »ألــيــانــز  فــي ملعب  الفريقني  الــتــي جمعت 
األبطال، الذي شهد لقاء من جانب واحد ال سيما مع طرد مبكر لدوماغوف فيدا 

العب الضيوف بعد مرور ربع ساعة فحسب من صافرة بدء املباراة.
افتتح العمالق »البافاري« التسجيل في نهاية الشوط األول )د.43( حينما اخترق 
قلب  إلــى  الكرة  وحــول  لبشكتاش  اليمنى  الجبهة  كومان  كينغسلي  الفرنسي 

منطقة جزاء الفريق التركي لتجد النمساوي ديفيد أالبا الذي مرر كرة قصيرة 
إلى األملاني توماس مولر الذي وضع الكرة بمنتهى الهدوء بني ساقي الحارس 
أن اخترق  الثاني بعد  الــهــدف  ثــم أضــاف كينغسلي كــومــان  فــابــري.  اإلسباني 
ليفاندوفسكي من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وصواًل إلى خط املرمى 
ومرر الكرة إلى العمق لُيتابعها كينغسلي في الشباك )د.53(. وفي الدقيقة 66، 
مرر روبن كرة إلى كيميش الذي بدوره مررها إلى مولر وسجل الهدف الثالث. 
ثم كلل ليفاندوفسكي جهوده بهدف رابع )د.79(، قبل أن يختم نفس الالعب 

مهرجان األهداف في الدقيقة 88.

تعادل سلبي بين تروا وديجون
كان التعادل السلبي هو سيد املوقف في اللقاء الذي جمع تروا بضيفه ديجون 
على ملعب »دي أوب« واملؤجل من الجولة الـ24 من منافسات الدوري الفرنسي،  
تــروا 28  السلبية يحصل كل فريق على نقطة ليصبح رصيد  النتيجة  وبهذه 
في املركز الخامس عشر، ومن جانبه، أصبح لديجون 32 نقطة في املركز الـ13.

عودة ماوسون تمنح سوانزي دفعة مهمة
تلقى سوانزي سيتي دفعة مهمة بعودة املدافع ألفي ماوسون إلى املران واالقتراب 
من اللعب أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري اإلنكليزي. وأصيب املدافع 
البالغ عمره 24 عاما، والذي شارك في كل مباريات 27 لسوانزي في الدوري هذا 
املوسم، في ركبته خالل فترة اإلحماء قبل مواجهة شيفيلد وينزداي في كأس 

االتحاد اإلنكليزي منذ أيام.

ســيــكــون بـــمـــقـــدور الــتــشــيــكــيــة إســـتـــر لــيــديــكــا 
دخـــول الــتــاريــخ األوملــبــي، إذا أضــافــت ذهبية 
ــوازي فــــي ألــــــــواح الــــتــــزلــــج إلـــى  ــ ــتــ ــ الــــطــــويــــل املــ
السوبر  التعرج  املفاجئة في سباق  ذهبيتها 
طويل. وكان فوز النمسوية آنا فييث متوقعا 
في سباق التعرج السوبر طويل ضمن التزلج 
األلبي، لكن بفارق 1 باملئة من الثانية، خطفت 
أكثر في أوســاط  املعروفة  ليديكا )22 عــامــا(، 
ــالـــت الــذهــبــيــة في  ــواء ونـ ــ ــ الـــســـنـــوبـــورد، األضـ

ألعاب بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
اليوم،  لم تقتنع بما حققته »حتى  حتى هي 
السنوبورد«. لكن  أنــي أفضل في  أعتقد  كنت 
ــن يــفــاجــأ كـــثـــيـــرون بـــحـــال نيلها  هــــذه املـــــرة لـ
ذهبية التعرج الطويل، بدءًا من تصفيات يوم 
الــخــمــيــس. ويــقــول الــفــرنــســي سيلفان دوفـــور 
الــرجــال:  لــدى  يــخــوض املسابقة عينها  الـــذي 
»لدى املشاركات في السنوبورد، هي مرشحة 
فـــوق الـــعـــادة. حــقــقــت خــمــســة انــتــصــارات هــذا 
الشتاء من أصل 6 مشاركات. السباق الوحيد 
الذي لم تفز به هو التعرج. في السنوبورد هي 
»فوجئت  األول  إنجازها  عن  وتابع  عمالقة«. 

أزال الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيـــــــدان، املــديــر 
ــبـــانـــي، الــشــكــوك  الــفــنــي لـــريـــال مـــدريـــد اإلسـ
للفريق  الفنية  الــقــيــادة  فــي  حــول مستقبله 
امللكي حيث أكد أنه يريد البقاء معه لفترة 
طويلة، وذلك عقب أيام من تصريحه الذي 
أوضــح فيه أن منصبه »مرهق للغاية«، ما 
طـــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت عــن إمكانية 
رحيله في نهاية املوسم الحالي، خاصة أن 
العديد من األسماء مرشحة لتدريب الفريق 
ماوريسيو  األرجنتيني  غـــرار  على  امللكي 
بوتشيتينيو الذي يشرف حاليًا على نادي 

تشلسي.
وصّرح املدرب الفرنسي »ال أشعر بالتعب«، 
وذلـــــك عــقــب ظـــهـــوره األخـــيـــر أمـــــام وســائــل 
اإلعـــالم والـــذي أكــد خالله أن منصب املدير 
الــفــنــي لــلــريــال يضيف مــزيــدًا مــن الضغوط 
عــلــى املـــــدرب. وأكــــد »هــنــاك أحـــاديـــث كثيرة 
ــتـــكـــررة  ــة مـ ــلــ ــئــ ــل وأســ ــ ــائــ ــ ــادات ورســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
وإجابات يتم إخراجها من السياق، ولكني 
بمنصبي  بالسعادة  وأشعر  زلــت شابًا،  ما 
تمّر علي سنوات عديدة كمدرب،  ولــم  هنا، 

مثل كثيرين، ولــو كنت أعــلــم أنــهــا قــويــة. هي 
مــاكــيــنــة، مــاكــيــنــة تـــدريـــب، مــاكــيــنــة جــســديــة. 
لــكــن كــنــت ســـأراهـــن عــلــى نــيــلــهــا مــيــدالــيــة في 
كــل شيء  بالطبع، حيث تسحق  الــســنــوبــورد 
منذ بضع سنوات«. ورأى دوفور أن »ما قامت 
به في األلبي، هو أمر هائل بكل بساطة. هذا 
التزلج  الفتيات في  إنجاز استثنائي. تتدرب 
طـــوال الــســنــة، فــي الــســنــوبــورد تــتــدرب أيضا 
طوال السنة، لكنها استطاعت القيام بشيئني 

مختلفني. يبدو األمر جنونيا«.
يقول مدربها توماس بانك »لم تكن مرتاحة 
ــــذي شــهــد تــتــويــجــهــا. كــانــت  ــيـــوم الـ صـــبـــاح الـ
كل  أن  اعتقدت  فــي ظهرها.  آالم  تبكي بسبب 
شــيء هــدم، لكن نجحنا بايجاد حل بطريقة 
مــا«. وتــابــع »أعتقد أن بعض األشــخــاص في 

عالم التزلج األلبي انزعجوا من فوزها«.
جــنــونــي لــكــن قــابــل لــلــتــفــســيــر وفــقــا لـــدوفـــور، 
بسبب »أوجه الشبه واملمرات« بني املسابقتني 
اللتني تمارسهما التشيكية...هكذا يشرح بانك 
الــتــوازن  مــن  الكثير  يمنحها  »السنوبورد  أن 
والـــشـــعـــور«. وتــابــع »والــتــزلــج يــســاعــدهــا في 

ولهذا فطموحي ما زال كبيرًا. أكثر ما أحبه 
لفترة  هنا  البقاء  وأريـــد  اليومي  عملي  هــو 

طويلة والقتال دائمًا«.
وتغيرت لهجة زيــزو عن األسابيع األخيرة 
بــإجــابــات حاسمة على  يــرد  لــم يكن  عندما 
ــة بــمــصــيــره عـــلـــى الــــرغــــم مــن  أســـئـــلـــة خـــاصـ
سريان عقده، إذ كــان يرجئ األمــر دائمًا ملا 

بعد نهاية املوسم الجاري.
وتابع حديثه بالقول: »أستمتع في كل يوم 
الضغوط  الكثير من  بالطبع هناك  بعملي، 
واإلرهاق ولكني ما زلت شابًا، لست في سن 
الـ75 أو الـ80 لكي أقول إنني أشعر باإلرهاق 
من التدريب. عمري 45 عاما وما زلت شابًا 

للغاية وأمامي الكثير ألحققه«. 
من جانب آخــر، تشغل مــبــاراة باريس سان 
الـــذي يعلم  املـــدرب الفرنسي  جــيــرمــان، عقل 
ــا هــي األمــل  ــ أن بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ
األخــيــر لــه هـــذا املـــوســـم، بــعــدمــا فــقــد فرصة 
املنافسة على لقب الدوري اإلسباني لصالح 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــرشـــلـــونـــة أو مــالحــقــه 
نــادي أتلتيكو مــدريــد، فيما خــرج من كأس 

السنوبورد أيضا، ألنه أسرع. في السنوبورد 
لديها إحساس النزول ببطء، ومنافساتها لم 

تستطع الوصول إلى سرعتها في التزلج«.
ويــــــؤكــــــد دوفـــــــــــور أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة ملـــتـــزلـــجـــي 
الــســنــوبــورد األلــبــي، يــعــد الــتــزلــج، عــلــى األقــل 
معلومات  »منجم  طــويــل  السوبر  أو  الطويل 
ـــدورون  ذهــبــيــا«. ويـــؤكـــد »نــبــقــى أشــخــاصــا يـ
ــــو أنـــهـــم كــــانــــوا فــــي املـــحـــور  ــــول األوتــــــــاد ولـ حـ
ــراف. )الــتــعــرج(  ــجــ قــلــيــال ولــيــس بــطــريــقــة االنــ
من  أكثر  قريبان  األلبي  والسنوبورد  الطويل 
السنوبورد األلبي والسنوبوردكروس مثال«. 
قــوة وسرعة  وتابع »يملك حافتني، ما يعني 
رياضة  أقــل ألننا  أكــثــر. نحن بحاجة ملنحدر 
توازن. نلعب بمركز الثقل لدينا. لكننا نراقب 
الــحــوض يمكن أن يكون  وضعهم، ألن وضــع 

معلقا نوعا ما في السنوبورد األلبي«.
االسئلة  استيعاب  تم  فقد  لليديكا،  بالنسبة 
الــتــقــنــيــة. تبقى مــعــرفــة مــا إذا كــانــت هضمت 
امللقاة  الضخمة  والــتــوقــعــات  الــســبــت  نتيجة 
وتوجت  التوقعات  ترجمت  عــاتــقــهــا.إذا  على 
املــقــبــل، ستصبح  الــســبــت  الــثــانــيــة  بذهبيتها 
أبـــرز نجمات األلــعــاب األوملــبــيــة الشتوية  مــن 
ــراد  ــ وســتــتــخــطــى بــشــهــرتــهــا ربـــمـــا بـــعـــض أفـ
ــروك  ــ ــا، نـــجـــم الـ ــ ــدهـ ــ عــائــلــتــهــا، عـــلـــى غــــــرار والـ
وجــدهــا  التشيكية،  الــجــمــهــوريــة  فــي  الشهير 
يان كالباتس بطل العالم واملتوج بميداليتني 
أوملبيتني في الهوكي على الجليد. لكن ليس 

بالذهب«.
)فرانس برس(

املــلــكــي بشكل درامــاتــيــكــي. ويــعــانــي الــريــال 
من إصابات عديدة، إذ كشفت أشعة الرنني 
الــفــريــق،  ثــنــائــي  الــتــي أجــراهــا  املغناطيسي 
الوسط  مارسيلو والعــب  البرازيلي  املــدافــع 
الــكــرواتــي لوكا مــودريــتــش، عــن معاناتهما 

من إصابات عضلية، لتحوم الشكوك حول 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي إيــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 

األبطال.
فيه إصابة  أكــد  بيانا  امللكي  الــنــادي  ونشر 
ــــدى خـــطـــورة  الـــالعـــبـــني ولـــكـــنـــه لــــم يـــحـــدد مـ

اإلصــــــــابــــــــة، وذلــــــــــك عــــقــــب ظـــــهـــــور نــتــيــجــة 
الفحوصات التي خضعا لها.

ويعاني املــدافــع الــبــرازيــلــي مــن »إصــابــة في 
تعرض  الــيــمــنــى«  لــلــســاق  الخلفية  العضلة 
لها خــالل مــبــاراة األحـــد املــاضــي أمـــام ريــال 
بــيــتــيــس عــلــى مــلــعــب »بــيــنــيــتــو فــيــامــاريــن« 
والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز املــيــريــنــغــي بصعوبة 
بنتيجة كبيرة )3-5( بعدما كان متأخرًا في 
الشوط األول 2-1. وأراح الفرنسي زين الدين 
زيدان، املدير الفني للفريق، خالل تلك املباراة 
مودريتش بسبب شكواه من اإلصابة أيضًا 
في العضلة الخلفية، قبل أن تتأكد إصابته 
ــران الــفــريــق.  بــعــد يــومــني مـــن الــغــيــاب عـــن مــ
وبهذا ينضم الثنائي لالعب الوسط األملاني 
توني كروس الذي تعرض اللتواء في الركبة 
خالل مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري 
مباراة  قبل  الفريق  معاناة  لتزداد  األبــطــال، 
اإليــاب الهامة في 6 مـــارس/آذار املقبل على 

ملعب »حديقة األمراء«. 
وكان امليرنغي قد انتصر في الذهاب بملعب 
»سانتياغو برنابيو« بثالثة أهداف لواحد 
بعدما تأخر في البداية بهدٍف دون مقابل، 
لــكــن مــارســيــلــو والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو أعادا الفريق. ُيذكر أن الفريق امللكي 
يحلم بتحقيق لقب التشامبيونز ليغ للمرة 
الثالثة تواليًا بعدما فاز في املوسم املاضي 
عــلــى حــســاب أتــلــتــيــكــو مــدريــد ويــوفــنــتــوس 

على التوالي.
)إفي، العربي الجديد(

زيدان يريد البقاء في الريال ومشاكل اإلصابات تزدادالتشيكية ليديكا تنتظر دخول التاريخ األولمبي

قد  القطري  الغرافة  فريق  كان 
أثناء  كبيرة  لمضايقات  تعرض 
ــة إلــى  ــدوح ــن ال رحــلــة ســفــره م
ُعمان  بسلطنة  مـــرورًا  أبوظبي 
الماضي  األسبوع  مباراته  لخوض 
أمــــام الـــجـــزيـــرة فـــي الــبــطــولــة 
استغرقت رحلته  اآلسيوية، بعدما 
بحجة  ســاعــات  ثماني  مــن  أكــثــر 
األمر  لكن  الجوية،  األحــوال  سوء 
رحالت  ألن  أبــدًا،  مقنعًا  يكن  لم 
جوية كثيرة إلى مطار أبوظبي لم 

تتعرض ألي تأخير.

رحلة الغرافة 
الشاقة

كانت أول رياضية في 
تاريخ األلعاب األولمبية 
تشارك في التزلج األلبي 

وألواح التزلج

أكد زين الدين زيدان أنه 
ما زال شابًا ولديه الرغبة 

لمتابعة المسيرة في 
فريق ريال مدريد

)Getty/رصد عمليات تحريض على قطر في كأس الخليج )جوسيبي كاساسي

)Getty/األندية القطرية تتعرض لمضايقات حين تزور البلدين )كريم جعفر/فرانس برس(فيفا تعتزم فتح تحقيق بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي )ريتشارد هيثكوت

)Getty/االتحاد اآلسيوي رفض طلب اللعب على أرض محايدة )ستانلي شو
رغم الحصار قطر تتحضر لمونديال 

)Getty( 2022 بطريقة رائعة)حتى وسائل اإلعالم الرياضية لم تسلم من المضايقات )فرانك فيفه/فرانس برس

)Getty/الريال يعاني من عدة إصابات في صفوفه )غابريال بويس/فرانس برس(التشيكية إستر ليديكا تنتظر دخول التاريخ )دان إستيتين

تسييس الرياضة

قطر  دولة  على  التضييق  الماضية  الفترة  في  الحصار  دول  حاولت 
بشتى السبل وحتى أنها أقحمت األمور الرياضية بالسياسة، لكن يبدو 

أن االتحاد الدولي للعبة لن يقف مكتوف األيدي

»فيفا« يتحرك لفتح تحقيق مع دول الحصار

البحرين على هزيمة قطر. وكادت األمور أن 
تتطور في دوري أبطال آسيا حني حاولت 
األنــديــة السعودية واإلمــاراتــيــة رفــض لعب 
األندية القطرية على أراضيها لكن االتحاد 
الـــقـــاري تـــدخـــل عــلــى الـــفـــور ورفـــــض بشكل 
ــالـــة تــحــذيــر  ــر، مــوجــهــًا رسـ ــ ــذا األمــ ــٍع هــ قـــاطـ
عليهما،  عــقــوبــات  بــفــرض  اللهجة  شــديــدة 
إذ تقلل هــذه التصرفات من احــتــرام قواعد 

املسابقة.
)العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

ُأسدلت ستارة ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، 
ومـــعـــهـــا يــنــتــظــر الـــجـــمـــيـــع الـــيـــوم 
إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري األوروبي 
والتي تضم في صفوفها العديد من األندية 
الكبيرة، والتي حقق بعضها نتائج إيجابية 

األسبوع املاضي فيما عانى قسٌم آخر.

طموٌح بعبورٍ سهل
ــفــــرق فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج  نــجــحــت بـــعـــض الــ
إيــجــابــيــة فـــي الــــذهــــاب، ونـــبـــدأ مـــع املنتعش 
فــي الفترة األخــيــرة مــيــان اإليــطــالــي، والــذي 
هـــزم نــظــيــره لــودوغــروتــيــش الــبــلــغــاري على 
ــو يــبــدو  ــيـــر بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، وهــ أرض األخـ
جاهزًا لتجاوز هذا الدور، بعدما أعاد املدرب 
جينارو غاوتوزو االستقرار للفريق ووضعه 
على السكة الصحيحة حني خلف فيتشنزو 

مونتيا.
االنتصار  الـــذي حقق  مــيــان  نـــادي  ويسعى 
الــــدوري على حــســاب سمبدوريا بهدٍف  فــي 
ــة، إلســـعـــاد  ــيــ املــــاضــ ــالـــجـــولـــة  بـ ــابـــل  ــقـ مـ دون 
جــمــاهــيــره فـــي ســــان ســـيـــرو ومــتــابــعــة حلم 
لتحقيق  ليغ، بمحاولة  الــيــوروب  في  التقدم 

الدوري األوروبي
ومرحلة الحسم

الدوري  مسابقة  من  الـ32  دور  في  تأهلها  لحسم  الكبيرة  األندية  تتطلع 
الديار  خارج  إيجابية  نتائج  معظمها  حقق  بعدما  القدم  لكرة  األوروبي 
مدريد  أتلتيكو  وكذلك  اإليطالي  وميالن  اإلنكليزي  أرسنال  نادي  غرار  على 

اإلسباني

3031
رياضة

تقرير

إلــى دوري  اللقب وضــمــان التأهل مــن جديد 
األبــــطــــال بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــغـــيـــاب فـــي ظل 
الــدوري بالفترة  الصعوبة التي واجهها في 
املــاضــيــة بــالــرغــم مــن أن األمــــل مــا زال قائمًا 

الحتال املركز الرابع.
ــنــــال مع  مـــن جـــانـــٍب آخــــر يــتــطــلــع نـــــادي أرســ
إلى  للعبور  فينغر  أرســـني  الفرنسي  املـــدرب 
ــة نــــــادي أوســـتـــرســـنـــدز  ــوابــ ــن بــ دور الــــــــ16 مــ
ــان قــــد حـــقـــق انـــتـــصـــارًا  ــ الـــســـويـــدي بـــعـــدمـــا كـ
مريحًا خارج الديار بثاثية نظيفة، ويسعى 
جماهيره  وإسعاد  اللقب  لتحقيق  الغانيرز 
التي دائمًا ما تطالب برحيل فينغر، إضافة 
العبور لدوري  إلى معرفة األخير بأن مهمة 
ــــدوري تــبــدو محفوفة  األبـــطـــال مـــن بـــوابـــة الــ
باملخاطر في ظل املنافسة الشرسة بني عدة 
الــصــدارة  مانشستر سيتي  إذ يحتل  أنــديــة، 
ويأتي خلفه مانشستر يونايتد ثم ليفربول، 

ــتـــواجـــد تــوتــنــهــام وتــشــلــســي فــــإن املــركــز  وبـ
الخامس حتى املــؤهــل لــلــدوري األوروبــــي ال 

يبدو مضمونًا.
إلى  ننتقل  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة  مــن 
نــادي  عــن  للحديث  مــدريــد عاصمة إسبانيا 
أتلتيكو مدريد، والذي كذلك لن تكون مهمته 
صــعــبــة لــتــجــاوز كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي، إذ 
الــروخــي بــانــكــوس بقيادة  انــتــصــرت كتيبة 
املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني ذهابًا 
بــأربــعــة أهــــداف لـــواحـــد، وبــتــألــق الــكــثــيــر من 
األســمــاء فــي الخط األمــامــي على غــرار كيفن 
غــامــيــرو وفــيــتــولــو وتـــواجـــد ديــيــغــو كوستا 
وأنــــطــــوان غـــريـــزمـــان وخــــط وســــط قــــوي فــإن 
املرشحني  أبــرز  من  ُيعتبر  اإلسباني  النادي 

لحصد اللقب.
أمــــا نــــادي مــارســيــلــيــا الــفــرنــســي فــيــبــدو أنــه 
قــريــٌب للغاية مــن الــتــأهــل إلــى الـــدور الــقــادم، 
ــــذي يــعــيــش مــوســمــًا مــمــيــزًا لــلــغــايــة،  وهــــو الـ
انــتــصــر ذهــابــًا بنتيجة 3-0 على  إذ كـــان قــد 
ســبــورتــيــنــغ بــراغــا الــبــرتــغــالــي، ومـــن األخــيــر 
كذلك  الـــذي  لشبونة  سبورتينغ  إلــى  ننتقل 
ــادم  ــقـ ــلــــدور الـ ــبـــدو حـــظـــوظـــه فــــي الـــتـــأهـــل لــ تـ
أرضية  خــارج  ذهــابــًا  انتصر  بعدما  متاحة، 
ــداٍف  مــيــدانــه عــلــى نــظــيــره أســتــانــة بــثــاثــة أهـ
لواحد، وهــذا األمــر أيضًا ينطبق على نادي 
أثلتيك بلباو اإلسباني الذي فاز ذهابًا على 
ســـبـــارتـــك مـــوســـكـــو فــــي األراضــــــــي الـــروســـيـــة 
املــبــاريــات  أن  الــجــمــيــع  ويــعــلــم   ،1-3 بنتيجة 
التي تقام في إقليم الباسك على ملعب سان 
مــامــيــس، والـــــذي يــتــســع لــحــوالــي الــــــ53 ألــف 

متفرج دائمًا ما تكون قوية.

مباريات صعبة
ينتظر الــجــمــيــع مـــبـــاراة اإليــــاب بــني أتــانــتــا 
ــا دورتـــمـــونـــد األملـــانـــي،  ــيـ ــالـــي وبـــروسـ ــطـ اإليـ
فبعدما عانى األخير على أرضه بالفوز 2-3 
سيحاول العبور من األراضي اإليطالية، لكن 
الجميع يعلم أن املهمة لن تكون سهلة بالرغم 
من امتاك الفرنسي األملاني لاعبني مميزين 
ــــس، إذ يــقــدم أتــانــتــا  عــلــى غــــرار مـــاركـــو رويـ
مستوى طيبا في املوسمني األخيرين، وهو 
دائــمــًا مــا يــكــون نـــدًا عــنــيــدًا لــأنــديــة الكبيرة 
محليًا وقــد أكــد ذلــك مــن خــال وصــولــه لهذا 

الدور في املوسم الحالي.
من جانب آخر، سيكون على النجم اإليطالي 
 كــبــيــر لـــلـــعـــودة من 

ٌ
مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي حـــمـــل

ــتـــأهـــل، وذلـــك  ــة بــنــقــاط الـ ــيـ األراضـــــــي الـــروسـ
بعدما خسر فريقه نيس الفرنسي في الذهاب 
لوكوموتيف  أمـــام   2-3 بنتيجة  أرضـــه  عــلــى 
لانتصار  األول  يــحــتــاج  بــالــتــالــي  مــوســكــو، 
أن تكون  أو بفارق هــدف على  بفارق هدفني 

النتيجة 4-3 أو 5-4 على سبيل املثال.
ــانـــي  ــادي اليـــبـــزيـــغ األملـ ــ بــــــــدوره، ســيــســعــى نــ
في  هزمه  بعدما  نابولي،  على  فــوزه  لتكرار 
أهـــداٍف لواحد،  بــاولــو« بثاثة  ملعب »ســان 

G G

مهمة نابولي في 
العودة لن تكون سهلة 

أمام اليبزيغ

السماح لفريق الس بالماس بالتعاقد مع العب
»الليغا«  اإلسباني  الـــدوري  رابــطــة  موافقة  تلقى  أنــه  اإلسباني  بــاملــاس  فريق الس  أعلن 
واالتحاد اإلسباني لكرة القدم، على التعاقد مع العب جديد ليحل محل العبه السابق، 
جوناثان فييرا، الذي انتقل إلى الدوري الصيني منضمًا إلى صفوف بكني جوان. وأكد 
فريق الس باملاس، على حسابه الرسمي على موقع )تويتر(، أن موافقة املسؤولني حدثت 
القدم،  لكرة  اإلسباني  واالتحاد  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أنه يستوفي متطلبات  طاملا 
فيما يتعلق بالتعاقد مع العبني غير منضمني إلى أندية. وكان رئيس نادي الس باملاس، 
ميغيل أنخيل راميريز، صرح بعد اإلعالن رسميا عن انتقال جوناثان فييرا إلى الدوري 
البداية  النادي أجــرى مــشــاورات مع رابطة »الليغا« حــول هــذه املسألة في  الصيني، بــأن 

وتلقى ردًا سلبيًا، إال أن النهاية كانت سعيدة بإتمام صفقة جديدة.

تيم يستهل حملة الدفاع عن لقبه في ريو
تيم، املصنف  النمساوي دومينيك  استهل 
ــو دي  ــ ــل لـــقـــب ريـ ــامــ الــــســــادس عـــاملـــيـــًا وحــ
ــلــتــنــس، مــــشــــواره فــــي الــبــطــولــة  جـــانـــيـــرو ل
بانتصار على الصربي دوسان اليوفيتش، 
املصنف 84 عامليًا، )6 - 2( و)7 - 5( ليبلغ 
األسبوع  املتوج  تيم،  واحتاج  الثاني.  الــدور 
ــرس  ــي بــلــقــب بـــطـــولـــة بـــويـــنـــوس آيــ ــاضــ املــ
املفتوحة، لساعة و17 دقيقة فقط إلقصاء 
اليوفيتش، الذي كافح في املجموعة الثانية 
وحافظ على التعادل )5 - 5( قبل أن يكسر 

النمساوي إرساله ويفوز باللقاء.
ــدور الــثــانــي الــالعــب  ــ وســيــواجــه تــيــم فـــي الـ
اإلسباني بابلو أندوخار، الذي أطاح بالنمساوي جيرالد ميلزر )7 - 5( و)6 - 2(، كما بلغ 
اإلسباني بابلو كارينيو، وصيف البطل العام املاضي، الدور الثاني بفوزه على اإليطالي 
ماركو سيتشيناتو )102 عامليًا( بواقع )6 - 4( و)6 - 1(. ولم يواجه كارينيو )11 عامليًا( 
مشكالت لتجاوز عقبة املنافس اإليطالي، ليستعد ملواجهة السلوفاكي ألياز بيديني )43 
عامليا( الذي أطاح بسهولة بالنمساوي أندرياس هايدر ماورير )417 عامليًا( بواقع )7 
- 5( و)6 - صفر(. وباملثل تأهل األوروغواياني بابلو كويباس )33 عامليًا(، بطل نسخة 
2016، للدور الثاني بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو )104 عامليًا( بصعوبة بواقع 

)6 - 7( و)5 - 7( و)7 - 6( )12 - 10( و)6 - 3( في لقاء استغرق ساعتني و41 دقيقة.

كاسياس يفكر في الرحيل إلى إيطاليا
كشفت تقارير إخبارية أن حارس املرمى 
ــر كـــاســـيـــاس،  ــكـ اإلســـبـــانـــي املـــخـــضـــرم، إيـ
يبحث عــن تغيير األجـــواء واالحــتــراف في 
إيــطــالــيــا، بــعــد ثــالثــة أعــــوام مــن االحــتــراف 
ــبــرتــغــال بــصــفــوف بـــورتـــو. وذكــــرت  فـــي ال
الــريــاضــيــة  صحيفة »كــالــشــيــو مــيــركــاتــو« 
يتفاوض حاليًا  أعمال كاسياس  أن وكيل 
مع أحد األندية اإليطالية بخصوص انتقال 
الـــحـــارس إلــيــه الــصــيــف الــقــادم.وأوضــحــت 
الصحيفة اإليطالية أن الحارس املخضرم، 
الـــذي سيكمل فــي مــايــو/أيــار الــقــادم عامه 
أن  بالذكر،  اللعبة. والجدير  اعتزاله  آ وذلــك قبل  السيري  أجــواء  الـــ37، يرغب في تجربة 
»القديس« كان قد انتقل إلى صفوف »التنانني« في صيف 2015 بعد 16 عاما قضاها 
داخل جدران ريال مدريد، ُتوج معه خاللها بكل األلقاب، إضافة إلى تتويجه مع منتخب 

بالده بلقبي كأس العالم وأمم أوروبا.

رئيس أوروغواي: من العدل استضافة مونديال 2030
اعتبر رئيس دولة أوروغــواي، تاباري فاسكيز، أنه من العدل استضافة بالده ملونديال 
2030، الذي سيتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على أول نسخة من كأس العالم والتي 
استضافتها األوروغــواي وُتوجت بها. وجاءت تصريحات رئيس البالد خالل اجتماع 
وبــاراغــواي  ــواي  )أوروغــ ملونديال 2030  ثالثي  ترشيح  ملف  عــن  بممثلني  عمل جمعه 
قــادرة على مواجهة هذا  الثالث  الــدول  أن  وأكــد فاسكيز  واألرجــنــتــني( في مونتفيديو. 
الحجم.  بهذا  حدث  يمثله  الــذي  والرياضي  واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  التحدي 
ــواي هــذا الــشــرف، اعترافًا بهذا االنــجــاز التاريخي  وأشــار إلــى أنــه من العدل منح أوروغـ
بمفردها  التنظيم  تحمل  لصعوبة  وأنــه  املــونــديــال،  نسخ  أولــى  استضافتها  في  املتمثل 
فقد انضمت للملف كل من األرجنتني وبــاراغــواي. وأقر الرئيس بأن هناك دوال أخرى 
أي منها  ليس هناك  أنــه  أردف  لكنه  الــشــرف،  هــذا  نيل  بالتأكيد على  كبرى ستتنافس 
استضافت النسخة األولــى وال تحملت العناء إلنجاح مثل هذه البطولة في عام 1930. 
وأكد أن مونديال روسيا القادم سيكون فرصة مثالية لتقديم ملف الترشح الستضافة 

نسخة 2030، ألن املاليني ستتابع الحدث في عام املونديال.

زيدان للفريق األول هذا املوسم، بعد تألقه مع فريق الشباب 
في الــنــادي امللكي. ولفت الــحــارس رامـــوس، املــولــود في عام 
2000، األنــظــار مــع ريــال مــدريــد فــي مسابقة دوري أبطال 
عشر،  الستة  لـــدور  امليرينغي  قــاد  بعدما  للشباب،  أوروبـــا 
عقب تصديه لثالث ركــالت ترجيح أمــام فريق كراسنودار 
ــدرب غــوتــي قــبــل فــتــرة وجــيــزة ما  الـــروســـي تــحــت قــيــادة املــ

صوب األنظار عليه بشكل أكبر. 
وولد محمد ألم سنغالية وأب من جزر الكناري ويطلق عليه 
البالغ طوله  في إسبانيا »موها رامــوس«، ويتدرب الحارس 
190 سنتيمترا بشكل مستمر مع الحارس الكوستاريكي 
يعد  كما  األول،  الفريق  فــي  كاسيا  ونظيره  نــافــاس  كيلور 
تــحــت 17 عاما  ــارزة بمنتخب إســبــانــيــا  ــبـ الـ الــعــنــاصــر  مــن 
لــكــرة الــقــدم. ويــثــق املـــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان في 
أن الـــحـــارس الــشــاب رامــــوس قــد يــتــحــول إلـــى »دونـــارومـــا« 

جديد على غرار حارس ميالن الشاب الذي أصبح حارسا 
جانلويجي  لألسطورة  وخليفة  اإليطالي  للعمالق  أساسيا 
بوفون في املنتخب  اآلزوري، وهو في سن صغيرة رغم أن 
محمد لم يكن حارسا في بداياته، حيث كان يهوى اللعب في 
مراكز أخــرى متنوعة داخــل امللعب. وارتفعت أسهم محمد 
راموس أمام نجل املدرب زين الدين زيدان نفسه »لوكا« الذي 
يلعب كحارس مرمى بفريق الريال للشباب، وقد يقترب من 
في  كاسيا  برحيل  تكهنات  مع  األول  الفريق  مع  املشاركة 
الصيف املقبل، ومن يدري فقد يصبح أفضل حارس مرمى 

في تاريخ ريال مدريد ويجد النادي اإلسباني ضالته.
ووصف موقع النادي اإلسباني الرسمي حارس املرمى بأنه 
»رصني ويهمني بشكل كامل على الكرات الهوائية، ويتمّيز 

بطول قامته وبنيته القوية«.
)العربي الجديد(

ظل مركز حراسة املرمى يشكل أزمة في نادي ريال مدريد 
القائد  تراجع مستوى  األخيرة منذ  السنوات  اإلسباني في 
إيكر كاسياس في فترة املدرب جوزيه مورينيو، وبدأت لعبة 
الكراسي املتحركة بني أنطونيو أدان ودييغو لوبيز وكيلور 

نافاس وكيكو كاسيا.  
ويــبــذل ريـــال مــدريــد جــهــودا كبيرة ملــحــاولــة جــذب الــحــارس 
اإلسباني ديفيد دي خيا صمام األمان في نادي مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي، لكن مع تعثر املفاوضات اتجه نحو كيبا 
الــشــاب، وكـــاد ينضم فــي فترة  أتلتيك بلباو  حـــارس فــريــق 
الدين زيدان  الفرنسي زين  املدرب  الشتوية، لكن  االنتقاالت 
عــطــل الصفقة فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة. ووســـط هـــذه األزمـــة 
الــنــادي امللكي يبشر بمستقبل  ظهر اســم جديد من داخــل 
الــحــارس الصغير »محمد رامـــوس« أو »موها«  واعـــد، وهــو 
الذي ضمه أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين 

محمد رامـوس

على هامش الحدث

يعد الحارس الشاب 
محمد راموس 
أحد أبرز الفئات 

الصاعدة في نادي 
ريال مدريد الذي 

يسعى ليحوله 
نجمًا للفريق 

وصمامًا لألمان 

بروسيا 
دورتموند 
سيحل ضيفًا 
على أتالنتا في 
لقاٍء معقد 
للغاية )باتريك 
)Getty/ستوالرز

ــدوري  ال بطولة  هــداف  لقب  على  آخــر  بعد  دورًا  المنافسة  تشتد 
األوروبي، ويبدو أن المخضرم أريتز أدوريز صاحب الـ37 عامًا قادرٌ على 
متابعة التألق، فهو في الصدارة برصيد 7 أهداف وسيخوض مباراته 
مع فريقه أثلتيك بلباو على أرضه في ملعب سان ماميس، فيما يأتي 
مانويل  والبرتغالي  نيس  نادي  العب  بالوتيلي  ماريو  اإليطالي  خلفه 
فيرنانديز )لوكوموتيف موسكو( وموراير من دينامو كييف ورينيوني 

من زينيت وأندريه سيلفا من ميالن بستة أهداف.

أدوريز في الصدارة

وجه رياضي

على الرغم من أن الجميع يعلم عدم اهتمام 
املــــــدرب مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري بـــهـــذه الــبــطــولــة 
وحــتــى الــجــمــاهــيــر الــتــي لــم تــحــضــر املــبــاراة 
على  الجميع  ويركز  يحلم  إذ  كافية،  بأعداد 
لقب الدوري اإليطالي، الذي تحقق آلخر مرة 
عــلــى عــهــد األســـطـــورة األرجــنــتــيــنــيــة دييغو 

أرماندو مارادونا.
ــار إلــــى مــلــعــب الـــغـــواصـــات  وســتــتــجــه األنــــظــ

بـــوخـــارســـت الـــرومـــانـــي بــهــدف دون مــقــابــل، 
ويعول الفريق اإليطالي في ملعبه األوملبيكو 
بـــالـــعـــاصـــمـــة رومـــــــا عـــلـــى املــــهــــاجــــم تــشــيــرو 
وهــذا  الــخــصــم،  دفـــاع  لفك شيفرة  إيموبيلي 
األمر ينطبق على العبي نادي زينيت سانت 
بطرسبرغ الروسي، والذي يستضيف نادي 
انتصر  قــد  كــان  بعدما  األسكتلندي  سلتيك 
ــًا بــــهــــدٍف دون مـــقـــابـــل. وفـــي  ــابــ األخــــيــــرة ذهــ

الصفراء، أي نادي فياريال، والذي يستضيف 
على أرضية ميدانه نادي ليون املنتعش هذا 
املــوســم، وكـــان الــفــريــق الــفــرنــســي قــد انتصر 
ذهابًا أمام جماهيره بنتيجة 3-1 وهو يريد 
بلوغ الدور القادم ومتابعة مسيرته الناجحة 
في البطولة، أما نادي التسيو بقيادة املدرب 
سيموني إنزاغي فيسعى لتعويض الهزيمة 
الديار أمام نادي ستيوا  التي تلقاها خارج 

لقاءات أخرى يسعى ريال سوسييداد للفوز 
على سالزبورغ النمساوي أو التعادل بأكثر 
من 3 أهــداف للعبور إلى الــدور القادم، فيما 
أسهل  للتأهل  كييف  دينامو  مهمة  ستكون 
حـــني يــســتــضــيــف آيــــك أثــيــنــا الــيــونــانــي بعد 
التعادل ذهابًا بهدٍف ملثله، بينما سيكون من 
مباراة  لعبور  املرشح  هوية  معرفة  الصعب 

بارتيزان وبيلزن.

أعلن نــادي فولفسبورغ األملــانــي عــن تعيني بــرونــو البــاديــا مــدربــًا جــديــدًا للفريق خلفًا 
للسويسري مارتني شميت، الذي استقال لسوء النتائج. وصرح املدير الرياضي للنادي، 
أوالف ريبي »بــرونــو البــاديــا هــو مــدرب لديه خبرة وأظــهــر قــدراتــه فــي العديد مــن فرق 
البوندسليغا«. ووقع الباديا على عقد سيربطه بالفريق حتى 2019، وكان آخر فريق 
فرق  أيضًا  منه في 2016، كما درب  إقالته  قبل  تولى الباديا مسؤوليته هو هامبورغ 
شتوتغارت وباير ليفركوزن ودارمشتات. وحقق فولفسبورغ انتصارًا وحيدًا في آخر 

تسع جوالت ويبتعد بنقطة عن منطقة الهبوط.

صورة في خبر

مدرب فولفسبورغ الجديد
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تجري في الدول االسكندنافية مسابقات للسباحة في مياه محاطة بالثلوج، وهو تقليد شعبي مرتبط بأقاليم تعودت العيش 
مع درجات حرارة منخفضة جدا تحت الصفر، بل وصارت حدثًا عالميًا

السباحة في الثلج
تقليد اسكندنافي يتحول إلى مسابقة عالمية

ناصر السهلي

بدرجات حرارة باردة جدا انطلقت 
في بلدية سكيلالفتو، شمالي شرق 
السويد، النسخة السنوية السابعة 
ملسابقة السباحة الثلجية في نهرها املتجمد. 
ــذا الـــعـــام، مــع انــطــالق الــســبــاق يــوم  شــــارك هـ
السبت 17 فبراير/شباط، نحو 450 متسابقا 

في مياه بدرجة تصل إلى صفر.
ليست فقط درجــة حــرارة املياه هي الباردة، 
فــكــل مــا يحيط بــاملــشــاركــن والــجــمــهــور هو 
وقد  مــتــر،  بــارتــفــاع نصف  البيضاء  الثلوج 
حـــمـــل شـــتـــاء هـــــذه الـــســـنـــة كـــمـــيـــات ضــخــمــة 
مــن الــثــلــوج لــم تــرهــا الــســويــد مــنــذ ســنــوات. 
وتتراوح السباقات بن 25 مترا و200 متر. 
 20 حــوالــي  إلــى  املتسابقن  ويحتاج بعض 
ثانية لقطع مسافة 25 مترا. وتعتبر مثل هذه 
املسابقة رياضة خاصة جدا، بعد أن تحولت 
من مجرد هواية اسكندنافية منتشرة على 
الـــشـــواطـــئ االســكــنــدنــافــيــة بــاعــتــقــاد جـــازم 
بــن شعوب دولــهــا بــأن »السباحة فــي مياه 
ــدا لــلــقــلــب«، إلـــى مسابقة  ثــلــجــيــة صــحــيــة جـ
ا من السباق الدولي  منتظمة أصبحت جزء

للسباحة الثلجية.
وأقيم السباق الحالي تحت عنوان »الظالم... 
ــادة«، وهــــو عـــنـــوان جــــزء من  ــعــ الـــبـــرد والــــســ
مــقــطــع شــعــر ســــويــــدي، إذ تــنــطــلــق الــجــولــة 
االفتتاحية األولى عادة فجر السبت في جو 
متنافسن،  متسابقن  أربعة  الختيار  ليلي 
ــوم الـــســـبـــت.  ــ ثــــم يــنــطــلــق الــــســــبــــاق كــــامــــال يــ
ويتطلب الغوص في مياه ثلجية الكثير من 
التحضيرات والتدريب لتعويد الجسد على 
ردة فعل بعيدا عن اإلصابة بصدمة قد تكون 
خــطــيــرة عــلــى قــلــب اإلنـــســـان ووعـــيـــه. وعلى 
الــبــاردة  املــيــاه  فــي  السباحة  عكس ممارسة 
على الشواطئ في الــدول االسكندنافية فإن 
هذا السباق ال يسمح للمتسابقن بالقفز، بل 
يجب الغطس حتى يغمر الصدر باملياه ثم 
تنطلق املسابقة، مع تشديد القائمن عليها 
إلبقاء الــرأس فوق املاء »حتى يبقى الجسد 
دافــئــا«. وبالنسبة لــكــارن، الــتــي تــشــارك من 
استوكهولم للمرة الثانية فإن »الخروج من 
الــتــحــدي األكــبــر بــعــد أن تفقد  املــيــاه يعتبر 
بأية  لكنه شعور جيد  بأطرافك،  اإلحساس 
إن  للقول  هيلن  صديقتها  وتــذهــب  حـــال«. 
ــاردة تــتــركــك تتحدى  »الــســبــاحــة فــي مــيــاه بــ
نــفــســك وتــنــســيــك كـــل شــــيء ســــوى أن تبقى 
مــتــحــديــا، وهــــي مــمــارســة تــنــعــشــك وتــشــعــر 
جـــســـدك بـــأنـــك بــكــامــل صــحــتــك وتـــمـــد قلبك 
املــاء واالستمتاع  الخروج من  بحيوية بعد 

ببعض الشراب الدافئ«.
وباتت هذه الرياضة تجذب مواطني الدول 
إعالمي محلي  اهتمام  االسكندنافية وسط 
ــي، بــعــد أن كـــانـــت خــــالل الــســنــوات  ــارجــ وخــ
املـــاضـــيـــة مـــجـــرد هـــوايـــة مــحــلــيــة يــمــارســهــا 
ــن كـــثـــيـــر مــن  ــ ــــؤمـ ــــل شـــعـــب عـــلـــى حـــــــدة. ويـ كـ
ــقــــدرة عــلــى تحمل  ــأن »الــ االســكــنــدنــافــيــن بــ
الــبــرد والــغــوص فــي مــيــاه متجمدة ترتبط 
بجيناتنا كمنحدرين من أجدادنا الفايكنغ«، 
كــمــا يـــؤكـــد ثــــور كــريــســتــيــانــســن الـــقـــادم من 
ضواحي أوسلو في النرويج للمشاركة في 
السباق. ويجري القائمون على هذا السباق 
لنزعها  الثلج  ملكعبات  أو قص  عملية حفر 
مــتــرا إلتاحة  بــطــول 25  عــن مساحة املسبح 
املــيــاه لــلــمــتــســابــقــن، بــحــيــث يــظــهــر وكــأنــهــم 
يسبحون داخل صندوق ثلجي. ويذكر أحد 
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الــقــائــمــن عــلــى املــســابــقــة، الــســويــدي يــاركــو 
في   50 يفقد  اإلنــســان  »جــســم  أن  انكفيست 
املــائــة مــن حــرارتــه مــن خــالل الـــرأس، لــذا يتم 
الــرأس  الــتــي تبقي  أنـــواع السباحة  اخــتــيــار 
غــيــر مــغــمــور فـــي املــــــاء«. ويـــعـــود انكفيست 
ليؤكد أن »السباحة في مياه باردة، وبحسب 
فحوص طبية، صحية أكثر من السباحة في 
مياه دافئة، فهي تساعد على خفض ضغط 
الدم وتكافح األنفلونزا وااللتهابات وتزيح 
فيما  اإلنــســان«.  عــن  والقلق  التوتر  مشاعر 
ــار، أن  ــمــ يـــؤكـــد مـــشـــاركـــون/ مـــن جــمــيــع األعــ
هذه السباحة »تساعد أيضا على التخلص 
اليوم  تبدو  التي  الشتاء،  عتمة  اكتئاب  من 
غياب  بسبب  بيننا  منتشرا  شعبيا  مرضا 
الـــشـــمـــس وبــــقــــاء الــــجــــو شـــبـــه مـــظـــلـــم طــيــلــة 
الطالب  يذكر  ما  الشتاء شماال«، على  فترة 
الــجــامــعــي الــدنــمــاركــي الرس، الـــذي يــشــارك 

للمرة الثالثة في السباق.
وتذكر أيضا الستينية »ميتا« أنها تمارس 
ــبــــرد عـــلـــى الـــشـــاطـــئ » فــال  الـــســـبـــاحـــة فــــي الــ
أنــتــظــر فــصــل الـــصـــيـــف، أمــــا إن كــنــت تــريــد 
سر إقدامي على هذا النوع من الغطس في 
صــقــيــع املـــيـــاه فــســأخــبــرك بــأنــي بــذلــك أزيـــد 
هرمون األندورفن عندي وبذلك أنصح كل 
السباحة في مياه باردة  أن يجربوا  الناس 

لــيــشــعــروا أكــثــر بــالــســعــادة الــطــبــيــعــيــة دون 
حــاجــة للحصول عــلــى هــرمــون األنــدورفــن 

بطرق أخرى«. 
ــهـــدت  الـــــســـــنـــــوات األخـــــــيـــــــرة شـ أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ويــ
ــدول  ــ ــنـــي الـ زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي أعـــــــداد مـــواطـ
ــن يــــمــــارســــون هـــوايـــة  ــذيــ االســـكـــنـــدنـــافـــيـــة الــ
الــســبــاحــة الـــبـــاردة تــزامــنــا مــع تــأكــيــد أطــبــاء 
الغطس  بالفعل  أنــه  الرسمية  القنوات  على 
فــــي املــــيــــاه الـــــبـــــاردة مـــفـــيـــد صـــحـــيـــا لــجــســم 
اإلنـــســـان. وتــوســع األمــــر فــي الــدنــمــارك إلــى 
أن أصــبــح هــذا الــنــوع مــن السباحة »واحـــدا 
من وسائل مكافحة اكتئاب الشتاء املعتم«. 
إلى حد أن املواطنن شكلوا مجلسا خاصا 
بــأنــديــة ســبــاحــي الــبــرد يــضــم نــحــو 45 ألــف 
عضو و40 نــاديــا فــي طــول وعـــرض الــبــالد، 
من  العظمى  النسبة  أن  األمـــر  فــي  والــالفــت 
األعضاء هي تحت سن الثالثن، بعد أن كان 
هذا النوع من الهوايات مقتصرا على كبار 

السن في سنوات ماضية.
لـــدى هـــذه األنـــديـــة اســتــشــاريــون فـــي مــجــال 
الــطــب والـــطـــب الــعــصــبــي والــنــفــســي. ويــذكــر 
باحثون أطــبــاء أن هــذا الــنــوع مــن السباحة 
يمكن أن يــكــون طــريــقــة »عـــالج بــالــصــدمــة«، 
ــب فــي  ــ ــطـ ــ ــاذ الـ ــ ــتــ ــ ــه أســ ــ ــرح بــ ــ ــــصـ ــا يـ ــ ــا ملــ ــ ــقـ ــ وفـ
ــو بـــلـــيـــهـــايـــغ، الــــذي  جـــامـــعـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن، بــ

الجسد  أن »األبحاث تثبت أن صدمة  يؤكد 
ــاردة مــــع انـــخـــفـــاض فــجــائــي  ــ ــبـ ــ فــــي املــــيــــاه الـ
لــلــحــرارة يــــؤدي بــالــجــســم إلـــى اتــخــاذ حالة 
دفــاعــيــة، وخــصــوصــا مــع إفـــراز األدريــنــالــن 
واالندروفن، ونتائج ذلك أن اإلنسان يقوي 
الــوقــت يحصل عــلــى هــرمــون  قلبه وبــنــفــس 
الــشــعــور بــالــســعــادة والـــرضـــا«. وأجـــرى هذا 
الــطــبــيــب عــلــى مــــدى ســـنـــوات أبـــحـــاثـــا على 
نفسه وعــلــى زمــالئــه وأصــدقــائــه، مــؤكــدا أن 
»الفحوصات أجريت من خالل وضع بعض 
ــاركـــن فـــي حــــوض مـــيـــاه مــجــمــدة ملــدة  املـــشـ
الــدم ونشاط  دقيقة، ثم جــرى قياس ضغط 
الدماغ،  إلــى  الدماء  وتدفق  والتنفس  القلب 
أو  نتائج سلبية  لــم نشهد  أنــنــا  فاجأنا  مــا 
انتجت  فالصدمة  طبيعية،  غير  فعل  ردات 
هــرمــونــات مــقــاومــة، ولــم يرتفع ضغط الــدم 

عند املشاركن«.
ــبـــاردة،  ويــنــصــح املــهــتــمــون بــالــســبــاحــة الـ
بليهايغ،  الطبيب  تجربة  من  وخصوصا 
أن ال يــمــارســهــا اإلنــســان وحــيــدا  وبـــدون 
تـــدريـــب وتـــدرج«فـــصـــدمـــة الــجــســم تــأخــذ 
نحو دقيقة في املياه الــبــاردة، وقــد تكون 
ا من  ــدء خـــطـــرة، ويــنــصــح بــالــتــدرج بــهــا بــ
أواخــر الصيف في البحر وبشكل متدرج 

حتى يصبح الجسم معتادا«.

تتراوح السباقات 
بني 25 مترًا و200 
متر، ويحتاج بعض 

املتسابقني إلى حوالي 
20 ثانية لقطع مسافة 

25 مترا.

■ ■ ■
للمسابقات شروط 
وأنظمة تهدف إلى 
املحافظة على حياة 
السباحني، لكي ال 
يتعرضوا إلى نوبة 

قلبية مفاجئة. 

■ ■ ■
يجري القائمون على 

هذا السباق عملية حفر 
أو قص ملكعبات الثلج، 
لنزعها عن مساحة 

املسبح بطول 25 مترًا 
إلتاحة املياه للسباحني.

باختصار

سعدية مفرح

والنيات من غيب القلوب التي تظهر عالماتها أحيانا 
على صفحات الوجوه، وتتبّدى من بني زالت اللسان. 
ال نعرفها على وجه الدقة، وال نتأكد منها على وجه 
اليقني، لكن هذا ال يمنعنا من الركون إلى ما نسميه 
اإلحساس بها، وبمن تكمن في قيعان قلوبهم من 
حولنا من أقرباء وأصدقاء وزمالء، أو غيرهم ممن 
تربطنا بهم عالقة، مهما كان نوعها أو مستواها أو 

حجمها أو عمرها.
منذ سنوات قليلة ماضية، أصبح لدي اختبار بسيط، 
أطبقه على  كل ما يعتور عالقاتي مع اآلخرين، من 
اتــخــاذ موقٍف  أحــيــانــا،  وقــفــات معينة تتطلب مــنــي، 

سريع بشأنها وشأنهم. 
نتيجة  البعيد  املــدى  على  النتيجة  تكون  مــا  وغالبا 
ــبــدايــة، كــنــت أتــصــرف تلقائيا،  مــريــحــة فــعــال. فــي ال
وعندما يسألني من حولي عن مرجعيتي في اتخاذ 
، وال أعرف كيف أفسر 

ً
ذلك القرار، مثال، أقف محتارة

األمـــر. فمثال ال أعــرف كيف أشــرح لهم ملــاذا قــّررت 
أن أقطع عالقتي بشكل نهائي وفــوري وحــازم مع 

لــي أســـاءة معينة، وأتسامح مــع آخر  شخٍص أســاء 
الفعلة نفسها  أقــدم على  ببساطٍة مع شخص آخــر 

تقريبا. 
أين العدالة واملوضوعية التي أدعيهما في تعاملي مع 
اآلخرين، خصوصا إن كنت أقف منهم على املسافة 
نفسها من القرابة أو الصداقة أو الزمالة؟ ملاذا أتشّدد 

مع هذا، وأتساهل مع ذاك؟
الحقا، اكتشفت أن السبب يعود إلى أن األول سقط 
في االختبار، بينما نجح الثاني. هكذا بكل بساطة. 
ويــومــهــا فــقــط اعــتــمــدت ذلـــك االخــتــبــار الشخصي 
مــرجــعــيــة خــاصــة لـــي، وال أتـــــرّدد بــنــصــح اآلخــريــن 
اكتشاف  أو محاولة  أيــضــا،  هــم  اعتماده  فــي  حولي 

اختباراتهم التي تناسبهم على األقل.
الــنــيــات، وأعــتــبــره خــالصــة تجاربي  أسميه اخــتــبــار 
مع الناس واأليام، على مدى سنوات عمري املاضية 
بكل ما فيها من نجاحاٍت وإخفاقاٍت في عالقاتي 
وصــداقــاتــي، وبــكــل مــا واجهته مــن خـــذالٍن ممن لم 
أتوقعه منهم، وما خلفه ذلك من مراراٍت ال شك أنني 
عانيت منها طويال، قبل أن أتخلص منها، إن فعلت 
ذلك فعال، فبعض املرارات ما زلت أستشعرها عالقة 

في لساني، على الرغم مما تذوقته بعدها من أحلى 
لذائذ الدنيا. 

أصبح كل شيء في حياتي، بعد تعودي على اختبار 
اكتسبت  أنني  عليه، حتى  أمـــّرره  ألن  قابال  النيات، 
مهارة استخدامه بشكل سريع جدا، ال أكاد أتوقف 
أحــيــانــا، بحيث أصــبــح مــن طبائع تصرفاتي  عــنــده 

اليومية. 
أرحــــت واســـتـــرحـــت، وصــــرت أتــخــفــف مــمــن حــولــي 
بطريقٍة ال أقــول إنها مريحة جــدا، لكنها على األقل 

لم تعد ترهق روحــي، وتسبب لي اإلحراجات، كلما 
اتـــخـــذت مــوقــفــا مـــا تـــجـــاه اآلخـــريـــن مــجــمــوعــات أو 
فــرادى. بسرعة رهيبة، وبارتياح معقول، أصبحت 
أتخلص من عالقات ومــواقــف وأشــخــاص، حتى لو 
كــانــوا مــن أعــز الــنــاس فــي الــســابــق، بمجرد فشلهم 
الــذي أخضعهم له من دون  في عبور ذلك االختبار 
أن يعرفوا به. هو اختبار خاص به، على الرغم من 
أنه يتعلق بهم، وأنا أجّره، على الرغم من أن نتائجه 

تحدد مصائرهم في ما تبقى من حياتي.
ــذا االخــتــبــار بــســؤال واحــــد بــســيــط حد  يتلخص هـ
الــســذاجــة، أوجــهــه لــنــفــســي، عــنــد كــل مــوقــف مرير 
أجــدنــي فــي خــضــمــه، أو إســــاءة مــوجــهــة ضـــدي من 
ــذي جـــرح مــشــاعــري  ــ شــخــٍص مـــا: هـــذا الــشــخــص ال
وأهانني اآلن، هل كان ينوي جرح مشاعري وإهانتي 

فعال، أم أنه فعلها وهو ال يعلم أنها إهانة وجرح؟ 
تحّدد اإلجابة موقفي منه، وبالتالي أغضب أحيانا 
من أشخاٍص، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا جرما 
كبيرا بحقي، وأتسامح مع آخرين ارتكبوا ما يشبه 
بها  وإحساسي  نياتهم  معياري  تجاهي..  الكبائر 

فقط، وهي تكفي لحسن الحظ.

اختبار النيات.. خاصتي

وأخيرًا

أصبح كل شيء 
في حياتي بعد تعودي 

على اختبار النيات، 
قابال ألن أمرّره عليه
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