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تسجيل منسوب لعبداهلل بن علي يفضح بن زايد وبن سلمان

ديزي ريدلي: أحب النجومية
التقت »العربي الجديد« الممثلة البريطانية، ديزي ريدلي، للحديث عن دورها الجديد 

في »ستار وورز«، وعالقتها مع النجوميّة، وتجربتها في عالم األزياء.]22ـ23[   

تتزايد أعداد العرب في السبت  20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  □  العدد 1237  
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شكوك حول إكمال ترامب لواليته )ماندل نغان/فرانس برس(

الدوحة ـ العربي الجديد

تــتــكــشــف فــضــائــح جـــديـــدة عـــن طــريــقــة تــعــامــل 
حلفائهما  مــع  والــســعــوديــة  اإلمــاراتــيــة  السلطات 
ــة أو  ــيـ ــمـ املـــفـــتـــرضـــن، أكـــــانـــــوا شـــخـــصـــيـــات رسـ
مواطنن يتم استغاللهم ملحاولة ضرب الخصوم 
السياسين ألبوظبي وللرياض، حتى وإن كان ذلك 
من  بأكثر  وربما  والتعذيب  واالعتقال  بالخطف 
ذلك. فبعدما حصل مع رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري في الرياض، ومع رئيس الحكومة 
املصرية األسبق، أحمد شفيق، في أبوظبي، ومع 

)الــصــورة( في  ثاني  آل  الله بن علي  الشيخ عبد 
أيــضــا، ظهر تسريب صــوتــي منسوب  ــارات  اإلمــ
الحالي،  الثاني  يناير/كانون   15 بتاريخ  لألخير، 
ــرر االنــتــحــار »لكيال  ــان قـــد قـ ــه كـ يــكــشــف فــيــه أنـ
ألحق أي أذى باآلخرين ملصلحة شخص يمتلك 
القوة«، وسمى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد 
في هذا املجال. والشيخ عبد الله بن علي مواطن 
قطري ظهر اسمه خالل األزمــة الناتجة عن منع 
السلطات السعودية، القطرين واملقيمن في دولة 
قطر من حقهم في الحج، الصيف املاضي، وجرى 
تقديمه من قبل السلطات السعودية واإلماراتية، 

ــتـــن، كشخصية  ــدولـ الـ لــهــاتــن  الـــتـــابـــع  واإلعـــــــالم 
ابتعد  ثم  الدوحة.  في  للحكومة  معارضة  قطرية 
الــرجــل عــن الــواجــهــة اإلعــالمــيــة، ليظهر األســبــوع 
املـــاضـــي فـــي تــســجــيــل مــصــور يــكــشــف فــيــه أنــه 
محتجز مــن قــبــل محمد بــن زايـــد فــي أبــوظــبــي، 
وفــي وضــع صحي سيئ، وهــو مــا تــاله إخراجه 
إلى املستشفى العسكري في العاصمة الكويتية. 
وجاء في التسجيل الصوتي لعبد الله بن علي آل 
ثاني أنــه حــاول االنتحار في اإلمـــارات في الوقت 
 من محمد بن 

ً
الــذي كان محتجزًا فيها، وأن كال

زايد ومحمد بن سلمان »طامعان في ثروة قطر«، 

الخليجية.  األزمـــة  هــو سبب  هــذا  أن  إلــى  مشيرًا 
إلى عبد  املنسوب  التسجيل الصوتي،  وجــاء في 
والشيخ  شديد،  بعائق  »اصطدمُت  علي،  بن  الله 
محمد بــن زايـــد ليس لــه دخــل فــي هــذا املــوضــوع 
من ناحية القتل، ولكن له دخل من ناحية الضغط 
ــــالدي أنـــا  ــــى بــ ــع إلـ ــ ــدم جــعــلــي أرجــ ــ وحــــجــــزي وعــ
القطرين  التسجيل  صاحب  وأوصــى  وابنتاي«. 
ــم«،  ــي بــــالدهــ »بـــالـــتـــمـــســـك بــالــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة فــ
وحذرهم من أن يتم إغــراؤهــم بــاألمــوال ليخربوا 
ــي عهد  ــ ــف الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي ول ــ قـــطـــر. ووصـ

»املخادع«. السعودية بـ
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بيروت ـ العربي الجديد

لبنان على  فــي  الــعــام  لــأمــن  الــعــامــة  املــديــريــة  الكشف عــن تجسس  تتفاعل قضية 
آالف األشخاص في دول مختلفة، أبرزها الواليات املتحدة وروسيا والصني ودول 
أوروبية أخرى، وكان الرد األولي من السلطات اللبنانية بالتشديد على أن املعلومات 
الواردة في التقرير مبالغ بها، من دون نفي واضح ملا جاء فيه. وأعلن وزير الداخلية 
أنه  أمــس،  لبنان  في  للدفاع  األعلى  املجلس  اجتماع  بعد  املشنوق،  نهاد  اللبناني 
إن »االستخبارات األميركية   

ً
أنه »مبالغ فيه«، قائال التقرير، معتبرًا  تمت مناقشة 

)CIA( ال تملك إمكانية التجسس على 500 ألف خط«. لكن املشنوق أضاف »التقرير 
ال يعني أنه غير صحيح ولكن فيه مبالغة«. من جهته، قال املدير العام لأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم عن االتهام املوجه ملديريته: »نحنا أقوياء لكن ليس للدرجة 
قــال لوكالة »رويــتــرز« ليل الخميس:  إبراهيم  التقرير«. وكــان  التي حكي عنها في 
»ليس لدى األمن العام مثل هذه القدرات... كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات«.

وكان التقرير الصادر عن شركة »لوك أوت« املتخصصة في أمن الهواتف املحمولة، 
املديرية  أن  كشف  قــد  الرقمية،  بالحقوق  املعنية  فرونتير«  »إلكترونك  ومؤسسة 
العامة لأمن العام أدارت أكثر من عشر حمالت على األقل منذ عام 2012، مشيرًا إلى 
أنه جرى تحديد مواقع األهداف أساسًا في لبنان واملنطقة املحيطة به بما في ذلك 

سورية والسعودية، ولكن ليس إيران أو إسرائيل.

بيروت ـ العربي الجديد

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد املشنوق، أمس الجمعة، عن »إنجاز أمني« حققته 
ل في »تشغيل قيادي من تنظيم داعش 

ّ
شعبة املعلومات في قوى األمن الداخلي، تمث

اإلرهــابــي ملــدة 5 أشهر، لصالح الشعبة، بعد وصوله إلــى لبنان، ومــن دون معرفة 
قيادة التنظيم في العراق بأنه موقوف لدى أجهزة األمن اللبنانية«.

الداخلي،  األمــن  قــوى  وأطلق املشنوق، خــالل مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة 
اسم »لبنان اآلمن« على العملية التي استمرت من منتصف عام 2017 حتى مطلع 
العام الحالي. وأشار إلى أن التحضير للعملية سبقه »إعداد شعبة املعلومات لخطة 
عمل ُمفترضة كان يمكن للتنظيم اللجوء إليها لتأمني قاعدة أمنية تسمح بالقيام 
بعمليات تخريب في لبنان، واستقبال قيادات رفيعة املستوى من داعش في لبنان، 
الــذي  االفــتــراض  فــي ســوريــة والـــعـــراق«. وبحسب  بعد خــســارة مناطق سيطرتهم 
وضعته شعبة املعلومات، فقد تضمنت خطط »داعش« إقامة كادر أمني كبير في 
لبنان )بصورة دائمة أو مؤقتة( ملتابعة تنفيذ العمليات، وعدم االكتفاء بعمليات 
التجنيد اإللكتروني.  وقد نجح الكادر األمني في الحصول على مجموعة أسماء 
لقيادات من »داعــش« في سورية والعراق، وعلى قائمة أسماء ملرشحنّي لبنانيني 

ُمحتملني يمكن للتنظيم أن يلجأ إليهم لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان.

 »الواليات املتحدة لن تصرف 
ّ
أعلنت وزارة الخارجية األميركية، أمس الجمعة، أن

املــاضــي بتقديمها  الــشــهــر  تــعــّهــدت  مــلــيــون دوالر،  مــســاعــدات غــذائــيــة، قيمتها 45 
للفلسطينيني، في إطار الجهود التي تقودها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
 
ّ
الالجئني الفلسطينيني )أونروا(«. وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت، يوم الثالثاء، أن

 قيمته 65 مليون دوالر كانت تعتزم تقديمه للوكالة 
ً
ق مبلغًا منفصال

ّ
واشنطن ستعل

 على »أونروا« إجراء إصالحات لم تحّددها.
ّ
التي تخدم الفلسطينيني، قائلة إن

 تعليق املبلغ »معاقبة 
ُ

ونفت املتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت، أن يكون هدف
الشهر  الرئيس األميركي دونالد ترامب،  انتقدوا بشدة إعالن  الذين  الفلسطينيني 
املاضي، اعتزامه نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس«. وقالت للصحافيني، 
 املساعدات 

ّ
 »الواليات املتحدة أوضحت لأونروا أن

ّ
في إفادة بوزارة الخارجية، إن

ها 
ّ
التي تبلغ قيمتها 45 مليون دوالر، تهدف إلى مساعدة الوكالة في التكهن لكن

ليست ضمانًا«. وأضافت »لن نقّدم هذا )املبلغ( في الوقت الحالي، لكن هذا ال يعني، 
ــنــا لــن نقدمه فــي املستقبل«. وجـــددت وجــهــة نظر 

ّ
وأود أن أوضـــح، هــذا ال يعني أن

 األونروا تحتاج إلى إصالحات. وفي رسالة، في 15 ديسمبر/ 
ّ
الواليات املتحدة بأن

»أونروا« بيير كرينبول، تعّهد املراقب املالي لوزارة  كانون األول، إلى املفوض العام لـ
الخارجية األميركية إريك همبري، بتقديم 45 مليون دوالر ضمن مناشدة املنظمة 

لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة.
)رويترز(

أصر الروس على تسليم 
المدينة للنظام بينما 

رفضت أنقرة ذلك

تتوقع تركيا أن تستمر 
العملية بحد أقصى 

خمسة إلى ستة أشهر

للحديث تتمة...

االنسحاب 
الروسي يُطلق 

حرب عفرين

أرض الزيتون وأمل األكراد بالوصول إلى البحر

دلّت كل المؤشرات أمس الجمعة على أن معركة عفرين بدأت، من تكثيف القصف 
العسكرية  الشرطة  قوات  انسحاب  إلى  المنطقة،  في  معينة  مواقع  على  التركي 
المدينة  إدارة  أنقرة وموسكو حول  بين  المفاوضات  استمرت  الروسية منها، فيما 

مع سعي الثانية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب

إسطنبول ـ باسم دباغ

بـــــــدا أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة كـــــــأن الـــحـــمـــلـــة 
بدأت  عفرين  في  التركية  العسكرية 
عبر  األولـــى،  بمراحلها  وإن  بالفعل 
عــفــريــن،  فــي  ملــنــاطــق معينة  الــقــصــف  تكثيف 
الخميس-الجمعة،  ليل  منذ  مرتفعة  بوتيرة 
مــع بـــدء انــســحــاب قــــوات الــشــرطــة العسكرية 
ــــو مــا  الـــروســـيـــة مــــن عـــفـــريـــن ومــحــيــطــهــا، وهـ
ــاع الـــتـــركـــي نـــــور الـــديـــن  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ اعـــتـــبـــره وزيـ
أرض  على  الــهــجــوم  »بــدايــة  بمثابة  كانيكلي 
الواقع«، فيما قامت »وحدات حماية الشعب« 
القريبة  البلدات  من  املدنيني  بإجالء  الكردية 
مــن الــشــريــط الــحــدودي مــع تــركــيــا، وفــق قناة 

»الجزيرة«.
انـــطـــالق حــــرب عــفــريــن مـــن شـــأنـــه أن ُيــدخــل 
ــة،  ــرب الـــســـوريـ ــحــ ــدة عـــلـــى الــ ــديــ مـــعـــطـــيـــات جــ
بحسب ما ستؤول إليه الخطوة التركية، ورد 
الفعل األميركي من جهة، واإليراني-السوري 
الــنــظــامــي مــن جــهــة ثــانــيــة، بــعــدمــا ظــهــر كــأن 
االنــســحــاب الـــروســـي مــن عــفــريــن ربــمــا يكون 
مع  لالشتباك  األتـــراك  أمـــام  للمجال  إفساحًا 
ما  وهــو  األكــــراد،  عبر  بالواسطة  األميركيني 
الساعي  الروسي  املوقف  األرجــح  يخدم على 
إلــى مــواجــهــة واشــنــطــن فــي كــل منطقة نفوذ 
ممكنة. وحتى لو بدت الحرب امتدادًا لحملة 
الــتــي أحــكــمــت فيها  الــتــركــيــة  الـــفـــرات«  »درع 
تــركــيــا ســيــطــرتــهــا عــلــى جـــانـــب مـــن الـــحـــدود 
ســـتـــكـــون  املــــرحــــلــــة  هـــــــذه  أن  إال  الـــــســـــوريـــــة، 
أكــثــر حــســاســيــة بــكــثــيــر مـــن مــرحــلــتــي الــبــاب 
وجرابلس، ذلك أن املرحلة املاضية من »درع 
الـــفـــرات« كــانــت تحظى بــدعــم أمــيــركــي-غــربــي 

شامل، على عكس الحال اليوم.
وطــاول القصف حتى ظهر أمس الجمعة 10 
»وحـــدات الــحــمــايــة« الــكــرديــة داخــل  مــواقــع لــــ

مدينة عــفــريــن. واالنــســحــاب الــروســي هــو ما 
التركية  الحملة  بــبــدء  إيــذانــًا  اعــتــبــاره  يمكن 
ــرة بـــــأن تـــكـــون بـــريـــة وأال  ـــقــ الـــتـــي تـــتـــوعـــد أنـ
تــقــتــصــر عــلــى الــقــصــف عـــن ُبـــعـــد، وذلــــك بعد 
جولة طويلة من املفاوضات التركية الروسية 
أجرتها  التي  العامة  العالقات  ودبلوماسية 
تــركــيــا فــي الــشــهــر املــاضــي إلنــجــاز ترتيبات 
تتيح العمل العسكري الكبير، بما يحول دون 
حصول أي اشتباك ال مع الروس املوجودين 
عــســكــريــًا فــــي عـــفـــريـــن، وال مــــع األمـــيـــركـــيـــني، 
الذين ُيعتبرون العراب السياسي والعسكري 
للمقاتلني األكــراد املطلوب منهم تشكيل قوة 
عــســكــريــة حــــدوديــــة مـــن ثـــالثـــني ألــــف عنصر 
ــّد  ــام املـ ــ مــدعــومــة أمــيــركــيــًا لــقــطــع الــطــريــق أمـ

اإليراني من العراق خصوصًا.
ــه بـــدء الــعــمــلــيــة العسكرية  وقــبــل مــا يــبــدو أنـ
الشاملة، كانت املفاوضات مستمرة بني أنقرة 
ومــوســكــو حــــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، وذلـــك 
على وقع التأزم الكبير في العالقات التركية 
ــة، بــســبــب إصـــــــرار واشـــنـــطـــن عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
»االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«،  اســتــمــرار دعــمــهــا لــــ
بينما يطالب األتراك بسحب األسلحة الثقيلة 

من األخير.
وعــلــى وقـــع تــســارع املــفــاوضــات السياسية، 
عتبر نقطة يتقاطع فيها 

ُ
حول املنطقة التي ت

الــنــفــوذ الــروســي واألمــيــركــي، وبــعــد الــزيــارة 
التي قام بها رئيس األركان التركي، الجنرال 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ خــــلــــوصــــي أكــــــــــار، ورئـــــيـــــس االســ
التركية، حاقان فيدان، إلى موسكو، تستمر 
املــشــاورات بني الطرفني، وســط تــردد روسي 
واضــــح بــدعــم الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فــي عــفــريــن. 
ــــد« مـــــن مـــصـــدر  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــت »الـ وعــ
إلى  تقّدموا بعرض  االتـــراك  أن  تركي مطلع، 
مــوســكــو بــضــم مــنــطــقــة عــفــريــن إلــــى مــنــاطــق 
ذلــك  أن  إال  الــــفــــرات«،  »درع  عــمــلــيــة  ســيــطــرة 

قــوبــل بــرفــض روســـي قــاطــع. ووفـــق املــصــدر، 
بعد الرفض الروسي، »تم تقديم عرض آخر، 
بني  الــتــوافــق  مقابل  املدينة  على  بالسيطرة 
ل 

ّ
إدارتها، وتكف أنقرة وموسكو على طريقة 

الــحــكــومــة الــتــركــيــة بنسبة كــبــيــرة مــن إعـــادة 
اإلعـــمـــار عــلــى طــريــقــة مــنــاطــق درع الـــفـــرات، 
وإنــــجــــاح مــؤتــمــر ســوتــشــي بــالــضــغــط على 
املــعــارضــة الــســوريــة لــلــحــضــور، بينما أصــر 
السيطرة  بــعــد  املــديــنــة  عــلــى تسليم  الــــروس 
أي قوات  بقاء  السوري وعــدم  للنظام  عليها 

عدنان علي

الفترة  في  السورية  تحّولت منطقة عفرين 
األخيرة إلى محط اهتمام دولي، مع العملية 
العسكرية التي تستهدف تركيا القيام بها 
في املنطقة تحت مبرر تشكيلها خطرًا على 
ــراد عليها.  أمــنــهــا الــقــومــي مــع ســيــطــرة األكــ
فما الذي حّول هذه املنطقة إلى هدف جديد 

ألنقرة؟

سيطرة كردية
تقع منطقة عفرين على ضفتي نهر عفرين 
في أقصى شمال غربي سورية، إلى الغرب 
مـــن مــديــنــة أعـــــزاز، ومــديــنــة حــلــب مـــن جهة 
الجنوب التي تبعد عنها نحو 60 كيلومترًا 
ــة اإلداريــــــــــة.  ــيـ ــاحـ ــنـ ــــن الـ ــا مـ ــهـ وهــــــي تـــتـــبـــع لـ
ويـــحـــدهـــا مـــن الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي مــحــافــظــة 
التركية من  الــحــدود  تــحــاذي  بينما  إدلـــب، 
جـــهـــة الــــغــــرب والــــشــــمــــال. وعـــفـــريـــن مــنــطــقــة 
جبلية تبلغ مساحتها نحو 3850 كيلومترًا 

ــذلـــك الـــســـمـــاح لــلــنــظــام  لــلــمــعــارضــة فــيــهــا وكـ
أن  إال  إدلــب،  التقّدم في محافظة  باملزيد من 
للنظام  املدينة  تــوافــق على تسليم  لــم  أنــقــرة 
ورفضت تقّدم النظام في إدلب ملا قد يجلبه 
للحدود  الالجئني  من  كبيرة  ذلــك من موجة 

التركية، فيما استمرت املفاوضات أمس«.
في غضون ذلــك، أكــد وزيــر الــدفــاع التركي، 
نور الدين كانيكلي، خالل مقابلة تلفزيونية 
أمس، »أننا نعمل على إنضاج كل الشروط 
ــة لــتــخــفــيــض خــســائــرنــا املــحــتــمــلــة،  الــــالزمــ
وسنطبق حساسيتنا هذه بكل مرحلة من 
تركيا  ضــد  التهديدات  فمستوى  العملية، 
يرتفع كل يوم«، مضيفًا: »هذه العملية )في 
عفرين( ستتم، وكذلك مكافحتنا لإلرهاب، 
ولكن زمنها يتعلق بظروف العملية، لذلك 
الالزمة لذلك، وستتم  الظروف  يتم تجهيز 
إزالــة الخطر اإلرهــابــي من شمال سورية«. 
وتابع: »نعلم أن روسيا تدعم النظام بشكل 
كبير، نعلم أن إمكانيات النظام لتحقيق ما 
القوات  باستهداف  )التهديد  عنه  يتحدث 
التركية( محدودة، ال يجب النظر إلى هذه 
الحملة وفق ما يعتقد النظام )نظام األسد( 
فــحــســب، وهـــذه األمــــور يــتــم الــحــديــث عنها 

على طاولة مكافحة اإلرهاب«.  

مــربــعــًا، أي مـــا يـــعـــادل اثــنــني فـــي املـــائـــة من 
مساحة سورية، وهي منفصلة جغرافيًا عن 
املناطق األخرى التي يسيطر عليها األكراد 
على طول الحدود مع تركيا، واملتمثلة في 
منطقتي عــني الــعــرب )كــوبــانــي( والــجــزيــرة 
في شرق البالد، وإن كانت الوحدات الكردية 
ــــدود هــــذه املــنــاطــق  ــــارج حـ تــوســعــت إلــــى خـ
الرقة  األميركي، مثل  الدعم  باالعتماد على 
وريف دير الزور وريف حلب الغربي، لكنها 

مناطق خالية تقريبًا من الوجود الكردي.
وعلى عكس منطقتي عني العرب والجزيرة، 
تــقــع عــفــريــن فـــي نــقــطــة بــعــيــدة نــســبــيــًا عن 
املناطق الكردية األخرى، وال تحاذيها مدن 
أو مناطق عربية، كما ال تجاورها في الجهة 
الرغم  قــرى كــرديــة. وعلى  التركية مــدن وال 
من أن عفرين ليست مدينة ساحلية، لكنها 
إلى  للوصول  ــراد  األكـ القوميني  أمــل  تشكل 
إلى  األقـــرب  أنها  باعتبار  املتوسط،  البحر 
األمل.  فقدان هذا  تعني  البحر، وخسارتها 
الذاتية،  لـــإلدارة  سياسيًا  املدينة  وتخضع 
»وحدات حماية الشعب«  وعسكريًا وأمنيًا لـ
الــكــرديــة الــتــي أقــامــت تحصينات قــويــة في 
ــفـــريـــن، ويـــتـــمـــركـــز فــيــهــا آالف املــقــاتــلــني،  عـ
وبعض األرقــام تقول إنهم قد يصلون إلى 
خمسني ألف مقاتل، ما يعني أن أي معركة 

فيها لن تكون سهلة.
غير أن مصادر محلية في املدينة تقول إن 
األكراد في عفرين غير مرتاحني لسلطة حزب 
العسكري  وذراعـــه  الديمقراطي«  »االتــحــاد 
يعتبرونه  ألنهم  الشعب«  حماية  »وحـــدات 
قمع  فــي  الــســوري  الــنــظــام  استخدمها  أداة 
خــصــومــه األكـــــــراد، مــشــيــرة إلــــى أن عــفــريــن 
كــانــت مـــن أهــــم مــعــاقــل الــحــركــة اإلســالمــيــة 
في سورية قبل وصــول حزب »البعث« إلى 
الفرنسي.  االحــتــالل  أهلها  وقــاتــل  السلطة، 
وتــلــفــت هــــذه املــــصــــادر إلــــى أن لــــدى أكــــراد 

فقال  للعملية،  التركية  الــتــوقــعــات  عــن  أمــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  املـــصـــدر الــتــركــي لـــ
»من املتوقع أن تستمر العملية بحد أقصى 
خــمــســة إلـــى ســتــة أشـــهـــر، ومـــن املــنــتــظــر أن 
الــســريــع في  بــاالنــســحــاب  املليشيات  تــقــوم 
رت 

ّ
املـــدن، حيث حض األولـــى، نحو  املرحلة 

ــدن، كــمــا كــان  ــ ملــرحــلــة طــويــلــة مـــن حــــرب املــ
املــدن والبلدات في جنوب شرق  الحال في 
تركيا، ولكن األمر اآلن مختلف، فقد اكتسب 
الجيش التركي خبرة كبيرة في حرب املدن 
ــدن وبــــلــــدات جــنــوب  بــعــد الــعــمــلــيــات فـــي مــ
شــــرق تــركــيــا ضـــد الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
وبعد العمليات ضد داعش في عملية درع 
الفرات، كما تم رفع مستوى تدريب عناصر 
الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر، وتـــطـــويـــر ســالح 
الجو بشكل كبير وخصوصًا الطائرات بال 
أن تكون مشاركة فصائل  ويــرجــح  طــيــار«. 
من الجيش الحّر، رئيسية في حال تضمنت 

 بريًا في عفرين.
ً
الخطة التركية تدخال

ــًا، مــســتــمــرون في  ــبـــدو أن الــــــروس أيـــضـ ويـ
ــــح والــــــخــــــســــــارة، مــســتــغــلــني  ــربــ ــ ــاب الــ ــ ــــسـ حـ
األزمــــة الــتــركــيــة الــروســيــة، وبينما يــجــرون 
األميركيني حــول عــدد من  مفاوضاتهم مع 
قدر  أكبر  على  الحصول  يحاولون  امللفات، 

عفرين عالقات طيبة مع تركيا، وكثيرا من 
وبعض  تركيا،  فــي  أقـــارب  لديهم  عائالتها 
التركية منذ  الجنسية  أبنائها حصل على 

سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي.
يــقــول نــاشــطــون أكـــــراد إن حــــزب »االتـــحـــاد 
ــراد في  ــ الــديــمــقــراطــي« قــمــع الــنــاشــطــني األكـ
عفرين الذين انضموا للثورة السورية منذ 
أيــامــهــا األولـــى حــني سلمه الــنــظــام عفرين، 
إلى  وأرسلهم  شبابها،  من  الكثير  فاعتقل 
إلى  العديد منهم  دفــع  مــا  التجنيد،  ــعــب 

ُ
ش

الهرب خارج املدينة. ودفعت مخاوف حزب 
»االتحاد الديمقراطي« من مهاجمة املدينة 
من ِقبل تركيا أو فصائل املعارضة إلى إبرام 
اتفاق مع روسيا، يسمح لقواتها باالنتشار 
فـــي مــوقــعــني قــــرب عــفــريــن، وإقـــامـــة قــاعــدة 
عسكرية روسية في منطقة جنديرس، األمر 
الــــذي نــفــتــه روســـيـــا، وقــالــت إنــهــا ال تعتزم 
إقامة أي قواعد عسكرية جديدة في سورية. 
تــقــول إن روســيــا  غــيــر أن مــصــادر مختلفة 
مــوجــودة في موقعني على األقــل، األول في 
جــنــديــرس عــلــى بــعــد 20 كــيــلــومــتــرًا تقريبًا 
من عفرين إلى الجنوب الغربي بالقرب من 
أطــمــة فــي ريــف إدلـــب، والــثــانــي فــي معسكر 
الطالئع في كفر جنة شمال شرقي عفرين 
من  بالقرب  تقريبًا  كيلومترًا   11 بعد  على 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــــوات »درع  قــطــمــة الـ

الفرات«.
وتـــرى مــصــادر فــي املــعــارضــة الــســوريــة أن 
نــشــر الـــقـــوات الــروســيــة بــالــقــرب مــن مدينة 
أي  لتعطيل  استباقية  خــطــوة  كــان  عفرين 
محاولة من قبل قوات »درع الفرات« للتقّدم 
واســتــعــادة املــنــاطــق الــتــي اســتــولــت عليها 
الـــوحـــدات الــكــرديــة فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي 
ــار مـــنـــغ. ومـــــن أبــــرز  ــطــ مـــثـــل تــــل رفـــعـــت ومــ
تــركــيــا لعمليتها  الــتــي تــســوقــهــا  األســـبـــاب 
املدينة تحّولت  أن  املرتقبة في عفرين، هو 

من املكاسب من تركيا. وأشــار املصدر إلى 
لــم تنقطع مع  الــدبــلــومــاســيــة  أن »الــقــنــوات 
على  التركية  الضغوط  وتستمر  واشنطن، 
اإلدارة األميركية لسحب السالح الثقيل من 

مليشيات االتحاد الديمقراطي«.
مـــن جــهــتــه، أشــــار الــصــحــافــي الــتــركــي عبد 
الــقــادر سيلفي، املــعــروف بــقــربــه مــن دوائـــر 
صــنــع الــقــرار فــي أنــقــرة، يـــوم أمـــس، إلـــى أن 
أنـــقـــرة لـــّوحـــت ألول مــــرة خــــالل كـــل األزمــــة 
مـــع واشــنــطــن، فـــي املـــحـــادثـــات الــتــي عــقــدت 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، إلــى إمكانية إغــالق 
ـــي وجـــه  ــيــــك فـ قـــاعـــدتـــي إنـــجـــرلـــيـــك وكــــورجــ
القوات األميركية. يأتي هذا، بينما تستمر 
التابعة  وتلك  التركية  العسكرية  الحشود 
الجبهات مع منطقة  املعارضة على  لقوات 
ــذلـــك يــســتــمــر الــقــصــف الــتــركــي  عـــفـــريـــن، وكـ
الــعــنــيــف عــلــى مـــواقـــع مــلــيــشــيــات »االتـــحـــاد 
التركية  الصحف  واستمرت  الديمقراطي«. 
بــالــحــديــث عـــن بــعــض مـــراحـــل الــعــمــلــيــة، إذ 
أشــارت صحيفة »حرييت« التركية، إلى أن 
لواءين من القوات الخاصة التركية العالية 
الـــتـــدريـــب ســيــشــاركــان فـــي الــعــمــلــيــة، الــتــي 
ســيــقــودهــا، قــائــد الــجــيــش الــتــركــي الــثــانــي، 

الجنرال اسماعيل ميتني ِتِمل.

تــحــت إدارة حـــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
»اإلرهابيني«  لـ وتصدير  تدريب  مركز  إلــى 
إلــــى أراضـــيـــهـــا. وتـــقـــول مـــصـــادر تــركــيــة إن 
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــزب »الــ ــ ــنـــاصـــر حــ عـ
الــنــاشــطــني فـــي جـــبـــال األمــــانــــوس الــتــركــيــة 
املطلة على البحر املتوسط، يحصلون على 
تــمــويــلــهــم وإعــاشــتــهــم مـــن مــديــنــة عــفــريــن. 
وحــســب هــــذه املــــصــــادر، فــــإن عــفــريــن تــوفــر 
»العمال  لـ بشرية  ومـــوارد  لوجستيًا  دعمًا 
ــعــتــبــر مـــقـــرًا لــتــدريــبــات 

ُ
الـــكـــردســـتـــانـــي« وت

عناصر هــذا الــحــزب. وتــقــول هــذه املــصــادر 
ــه خـــالل الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، بلغ  إنـ
عـــدد الــذيــن انــتــقــلــوا إلـــى جــبــال األمــانــوس 
قادمني من عفرين بعد تلقي تدريبات على 

أكثر  إلــى  الــســالح واملتفجرات هــنــاك،  حمل 
من 40 ألف مقاتل.

األهمية الجغرافية والديمغرافية
ــدد ســـكـــان مــنــطــقــة عــفــريــن أكـــثـــر من  يــبــلــغ عــ
نـــصـــف مـــلـــيـــون نــســمــة حـــســـب إحــصــائــيــات 
أن مصادر  غير   ،2012 عــام  الــســوري  النظام 
اليوم يزيد عن  كردية تقول إن عــدد السكان 
ــنـــزوح إلــــى املنطقة  املــلــيــون بــعــد مـــوجـــات الـ
نــتــيــجــة املــــعــــارك بـــني مــخــتــلــف األطـــــــراف في 

السنوات األخيرة.
وتضم عفرين نحو 350 قرية وبلدة صغيرة 
وكبيرة، أهمها عفرين املدينة التي يزيد عدد 
سكانها عن خمسني ألف نسمة، وجندريسة 

ــة، وراجـــــــو وشـــــــرا. كـــمـــا تــضــم  ــيــ وبــلــبــلــة وشــ
قلعة  مثل  األثرية  املواقع  من  العديد  املدينة 
سمعان، وقلعة النبي هــوري وتل عني داره، 
والجسور الرومانية على نهر عفرين وجسر 
هــــره دره الـــــذي بــنــتــه أملـــانـــيـــا قــبــيــل الــحــرب 
العاملية األولــى. وتمر منها سكة حديد آتية 
من تركيا وتصل إلى مدينة حلب وقد بنتها 

تركيا قبيل الحرب العاملية األولى.
ــن املـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة،  ـــعـــد مــنــطــقــة عــفــريــن مـ

ُ
ت

والتي يتراوح ارتفاعها ما بني 700 إلى 1300 
متر، ويعتبر الجبل الكبير أو ما يعرف بجبل 
»كــريــة مـــازن« أعــلــى قممها، وهــي تمتد على 
مــســاحــة نــحــو 55 كــيــلــومــتــرًا مـــن الـــغـــرب إلــى 
الشرق و75 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب.

تتميز املنطقة بتنوع تضاريسها بني الجبال 
والسهول، ويمر منها نهر عفرين الذي يعتبر 
من أهم املصادر التي تمد األراضي الزراعية 
الـــســـوريـــة بـــاملـــيـــاه، ويــمــتــد ضــمــن األراضـــــي 
الـــســـوريـــة مــســافــة 85 كــيــلــومــتــرًا. وتــشــتــهــر 
والحمضيات  الزيتون  زيــت  بإنتاج  املنطقة 
ــيـــم ســـد 17 نــيــســان عــلــى نهر  والــــكــــروم. وأقـ
مــيــدانــكــي  مــنــطــقــة  فــــي  ــام 1984  ــ عــ ــريـــن  ــفـ عـ
وتشكلت بحيرة خلف السد مما جعل املنطقة 
املــحــيــطــة بــالــبــحــيــرة مـــركـــز اصـــطـــيـــاف. كما 
عتبر منطقة عفرين مركزًا تجاريًا وإداريــًا، 

ُ
ت

وتــضــم مــعــامــل ومــنــشــآت صــنــاعــيــة كــبــيــرة، 
الــتــي تعتمد عــلــى املنتجات  تــلــك  خــصــوصــًا 
الــزراعــيــة مــثــل مــعــاصــر الــزيــتــون. كــمــا انتقل 
عدد من معامل األلبسة من مدينة حلب إلى 
عفرين بسبب الــوضــع األمــنــي املــتــدهــور في 
من  تجعل  طبيعية  مميزات  جميعها  حلب. 
عفرين من بني أبرز املناطق السورية لناحية 
الخصوصية الجغرافية، وتدفع بكثيرين في 
سورية وخارجها إلى اعتبار أن هذه امليزات 
حــروبــًا ومطامع  للمنطقة  تجلب  بــأن  كفيلة 

أطراف خارجية رسمية ومليشيوية.

المفاوضات بين أنقرة وموسكو مستمرة 
والعين على رّد فعل واشنطن وطهران

حشود تركية في والية هطاي قرب الحدود السورية )سيم جينكو/األناضول(

)Getty( تشتهر المنطقة بإنتاج زيت الزيتون

باسم دباغ

يبدو أن مصير منطقة عفرين 
الكردية في ريف حلب الشمالي 

لن يتغّير، إذ تستمر في دفع ثمن 
سياسات نظام األسد التاريخية 

باستخدام األقلية الكردية السورية 
في صراعه ضد تركيا، فسمح لحزب 

العمال الكردستاني بتحويلها إلى 
إحدى قالعه في التسعينيات، ليقتل 

الكثير من أبنائها في إطار معارك 
األخير مع الدولة التركية. ويبدو أن 
املنطقة تتجه مرة أخرى لدفع ثمن 

صراع الكردستاني مع أنقرة. 
مع العلم أن عفرين عانت في 

تاريخها لفترات طويلة من سياسات 
النظام في اإلهمال واإلفقار وسوء 

البنية التحتية، على الرغم من كونها 
واحدة من أجمل املناطق السورية 

لناحية الطبيعة، لكنها ما زالت تعتمد 
في كل اقتصادها على الزراعة 

وبالذات زراعة الزيتون، بينما كان 
ن من 

ّ
املحظوظ من أبنائها من يتمك

الحصول على أي عمل في مدينة 
حلب. 

ال يتجاوز عدد القرى العربية في 
منطقة عفرين أصابع اليد الواحدة، 

بينما ينتمى باقي السكان إلى األقلية 
الكردية السورية، بل إن العفرينيني 

أقلية ضمن األقلية الكردية. أقلية 
يمكن وصفها باألكثر فقرًا 

وتهميشًا، واألقل تعليمًا، على عكس 
أكراد الجزيرة السورية على سبيل 

املثال. 
يتحّدث أكراد عفرين اللهجة 

»الكرمانجية« املليئة باملفردات 
التركية، على عكس أكراد الجزيرة 

الذين تمتلئ لغتهم باملفردات 
العربية، حتى إن العابر في املنطقة 
يكاد يكون على يقني بأن خطأ ما 

رمى بهذه املنطقة في سورية بعيدًا 
عن تركيا. كذلك اختلفت عفرين 

عن باقي املناطق ذات الغالبية 
الكردية في سورية، التي رفضت 
العمل في أجهزة األمن والشرطة، 
باندفاع العديد من أبنائها للعمل 
في الشرطة والجمارك والجيش، 

تحديدًا بني األقلية الكردية العلوية 
النصيرية املوجودة في ناحية 

معبطلي، إلى جانب بضعة آالف من 
األكراد اليزيديني املحاطني بغالبية 
مسلمة سنية. مع الثورة السورية 

تأزمت عالقات أهل عفرين بسبب 
سياسات النظام الذي سلمها للعمال 
الكردستاني مع أهل املناطق املحيطة 
بهم وبالذات بالريف الشمالي لحلب 

في كل من أعزاز وتل رفعت، على 
الرغم من أن تاريخ سورية الحديث 

ال يذكر أي صدامات أو خالفات 
 حصلت في تلك املنطقة على

أساس إثني.

وصل الدور إلى منطقة 
عفرين السورية لكي 

تتصدر االهتمام اإلعالمي 
العالمي ربما، بعدما 

صارت الحرب على أبوابها. 
منطقة مميزة جغرافيًا، 

بثروات وتضاريس 
ومساحة تجعل منها 

»منطقة ممتازة«

المتحدة، ستيفان دوغاريك  العام لألمم  باسم األمين  المتحدث  كشف 
في  نزحوا  مدني  ألــف   200 من  »أكثر  أن  الجمعة،  أمــس  )الــصــورة(، 
منتصف  منذ  إدلـــب  محافظة 
شهر ديسمبر/كانون األول الماضي، 
في  المستمرة  الــمــعــارك  بسبب 
مناطقهم«. وأوضح في تصريح 
للصحافيين في نيويورك، أن »القتال 
المدنية، وال  التحتية  البنية  أثّر على 
سيما المرافق الطبية«، مشيرًا إلى 
الصحية  للرعاية  مرافق  »ثالثة  أن 
بسبب  للعمل،  صالحة  غير  األولية 

الهجمات األخيرة هذا الشهر«.

نزوح 200 ألف من إدلب
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  شرق
      غرب

نظام تركي جديد لتأمين 
الحدود 

ــقــــوات املــســلــحــة الــتــركــيــة،  بـــــدأت الــ
مــن نظام  األولــــى  املــرحــلــة  تشغيل 
ــايــــي« لـــأمـــن الــــحــــدودي املــــزود  »قــ
ــار إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــعـ ــتـــشـ بــــأجــــهــــزة اسـ
ــورة، عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود بـــني  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ
ــة، ومــديــنــة  ــيـ ــركـ ــتـ واليــــــة هـــطـــاي الـ
عـــفـــريـــن الــــســــوريــــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
»األناضول« عن مصادر تركية، أن 
الــنــظــام سيقام فــي املــرحــلــة األولــى 
على طول 40 كيلومترًا من الحدود 
بــني هــطــاي وعــفــريــن، وتـــم بالفعل 
كــيــلــومــتــرًا منها،  االنــتــهــاء مـــن 20 
فــيــمــا ُيــخــطــط ألن ُيــغــطــي الــنــظــام 

كامل الحدود.
)األناضول(

ماكرون: األولوية إلعادة 
بناء الشرق األوسط

ــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  أكـ
تــنــظــيــم  أن  )الـــــــصـــــــورة(  ــرون  ــ ــاكــ ــ مــ
»داعش« في العراق وسورية »ُهزم 
النصر  وأن  تــقــريــبــًا«،  كــامــل  بشكل 
العسكري سيحصل »في األسابيع 
املــقــبــلــة«، واألولـــويـــة بــاتــت إلعـــادة 
البناء. وقال ماكرون خالل تمنياته 
ــام الـــجـــديـــد لــلــجــيــوش  ــعـ بــحــلــول الـ
الــفــرنــســيــة فــي طــولــون الــفــرنــســيــة: 
أن نشارك  اآلن فصاعدًا  مــن  »أريـــد 
مشاركة فعالة في تثبيت االستقرار 
)في الشرق األوسط( وإعادة البناء 

ومساعدة الناس مع شركائنا«.
)فرانس برس(

التحالف يقصف صعدة 
والحوثيون يستهدفون سعوديني

واصلت مقاتالت التحالف العربي 
الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة، غــاراتــهــا 
الجوية في محافظة صعدة شمالي 
اليمن، ونفذت أمــس خمس غــارات 
ــة، مـــن دون تـــوفـــر مــعــلــومــات  جـــويـ
حــــول وقــــوع إصــــابــــات. وجــــاء ذلــك 
مقتل  أمــس،  الحوثيون  أعلن  فيما 
ــنـــود ســـعـــوديـــني، قــنــصــًا  ســبــعــة جـ
بــالــقــرب مــن الــحــدود بــني البلدين. 
الشرعية،  قـــوات  أعلنت  تــعــز،  وفــي 
13 حوثيًا وإصابة  من  أكثر  مقتل 

ستة في مواجهات غربي املدينة.
)العربي الجديد(

السيسي يعود إلى 
»القوة الغاشمة«

قـــال الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي )الــــصــــورة(، فــي كــلــمــة له 
أمــــس الــجــمــعــة، إن مـــا يـــربـــو على 
12 ألــفــًا مـــن قــــوات األمــــن املــصــريــة 
أصيبوا في هجمات منذ منتصف 
الــســلــطــات  أن  ــــى  إلـ وأشـــــــار   .2014
»اضطرت إلزالــة مــزارع حول مطار 
العريش لتأمينه« بعد هجوم على 
املــطــار فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول. 
وأكــــد أن مــطــار الــعــريــش يــجــب أن 
يـــعـــود لـــلـــعـــمـــل، مـــضـــيـــفـــًا: »أخـــذنـــا 
قرارًا باستخدام عنف شديد خالل 
قوة  الــقــادمــة... سنستخدم  املرحلة 
غاشمة حقيقية... سنبقى غاشمني 

قوي في استخدامنا للقوة«.
)رويترز(

نصراهلل يتهم إسرائيل 
بتفجير صيدا 

»حـــزب الــلــه«  ــــني الـــعـــام لــــ اتـــهـــم األمـ
حسن نصرالله إسرائيل بالوقوف 
اســـتـــهـــدف  الــــــــذي  الـــتـــفـــجـــيـــر  وراء 
القيادي في حركة »حماس« محمد 
حــمــدان فــي مــديــنــة صــيــدا جنوبي 
لبنان يوم األحد املاضي وأدى إلى 
إصابته. وقال نصرالله في خطاب 
ــــذي  الـ الـــتـــفـــجـــيـــر  »إن  ــفـــزيـــونـــي  ــلـ تـ
اســتــهــدف أحـــد كــــوادر حــمــاس هو 
السكوت  يمكن  وال  خــطــيــرة  بــدايــة 
عــنــهــا«، مـــؤكـــدًا أن »كــــل املـــؤشـــرات 
تــشــيــر إلـــى أن الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي 
التفجير«. وأضــاف »يجب أن  وراء 
تجاه  مسؤوليتها  الــدولــة  تتحمل 

االستهداف اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد(



تضغط أحزاب 
وقادة مليشيات 

عراقية على 
الحكومة في 
بغداد إلعادة 

فتح ملف القوات 
التركية المتواجدة 
في شمال العراق 

ومطالبتها 
باالنسحاب، وهو 

األمر الذي تخشى 
بغداد أن يؤدي 

إلى أزمة جديدة 
مع أنقرة غير 

الراضية بدورها 
ببقاء مقاتلي 
»الكردستاني« 

في سنجار، في 
ظل التقارب بين 
الحكومتين في 

ملف كردستان

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

يبدو أن مدينة عدن، جنوبي اليمن، لم تعد 
حــكــرًا عــلــى الــواجــهــة اإلمـــاراتـــيـــة لــلــتــحــالــف، 
بــعــد الـــدخـــول الــقــوي لــلــســعــوديــة، فــي األيـــام 
األخيرة، في ما يمكن اعتباره مالمح مرحلة 
جديدة من التعامل السعودي في املحافظات 
ــوصــف بــأنــهــا »مـــحـــررة« مـــن  جماعة 

ُ
الــتــي ت

أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــني(، وفــشــل الــتــحــالــف 
على مدى أكثر من عامني، بجعلها نموذجًا 
لالستقرار أو لحضور »الشرعية« على األقل. 
وخالفًا لذلك، ال يزال الرئيس اليمني عبدربه 
القيادات  منصور هادي نفسه، والعديد من 
الــريــاض،  فــي  يــتــواجــدون  للبالد،  السياسية 
الـــذي يــعــّده يمنيون املــؤشــر الحقيقي  األمـــر 
ــتـــحـــالـــف إلثـــبـــاتـــه بــــإعــــادة  ــتـــاج الـ الـــــــذي يـــحـ
»الشرعية«، وليس بناء مراكز جديدة تنادي 

باالنفصال.
وشهدت عدن في اليومني األخيرين، سلسلة 
لقاءات واجتماعات حكومية - سعودية، كما 
لو أنها املرة األولى التي تشهد فيها املدينة 
ــيـــاســـي، بــاســتــقــبــال  ــن الــــحــــراك الـــسـ نـــوعـــًا مــ

الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى الـــيـــمـــن، مــحــمــد آل 
جــــابــــر، والــــــــذي ُعـــــني أيــــضــــًا مــــن قـــبـــل بــــالده 
مــســؤواًل عــن ملف إعـــادة اإلعــمــار فــي اليمن. 
ووصــــف ســيــاســيــون ظـــهـــوره بــأنــه أكــثــر من 
كــونــه سفيرًا، بسبب مــا أحــيــط بــالــزيــارة من 
احــتــفــاء رســمــي، واجــتــمــاعــات مــع مسؤولني 
رفيعني وأمنيني في البالد، ابتداًء من رئيس 
الحكومة أحمد عبيد بن دغــر، ثّم محافظني 
ومسؤولني من ست محافظات يمنية، وهي 
عـــدن، لــحــج، الــضــالــع، أبـــني، الــحــديــدة وتــعــز، 
مرورًا باالجتماع بمدراء األمن في املحافظات 
»املــحــررة« ملناقشة الــوضــع األمــنــي، وصــواًل 

إلى رجال األعمال.
موجودة  الشرعية  من  قريبة  ملصادر  ووفقًا 
»العربي الجديد«، حرص  في عدن تحّدثت لـ
ــلـــى إيــــصــــال رســـائـــل  ــعــــودي عـ الـــســـفـــيـــر الــــســ
مباشرة للمسؤولني املحليني في املحافظات 
ــف 

ّ
»املـــــــحـــــــررة«، أبـــــرزهـــــا أن املـــمـــلـــكـــة ســتــكــث

حضورها في الفترة املقبلة، وستدعم جهود 
الــشــرعــيــة في  الــســلــطــات املحلية والــحــكــومــة 
تلك املحافظات باملتابعة عن قرب، واإلشراف 
ــّدم مـــنـــهـــا، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــم املـ ــدعــ عـــلـــى الــ
رســائــل حــول الــوضــع الـــذي تدعمه الــريــاض 
فــي تــلــك املــحــافــظــات، وبــأنــهــا تــقــف مــع خطة 
ــار الــدولــة  تــقــســيــم الـــبـــالد إلـــى أقــالــيــم فـــي إطــ
االتحادية، على نحو يحاول من خالله نفي 
دعم التحالف النفصال الجنوب عن الشمال، 
بعد أن كانت سياسات التحالف، واإلمــارات 
على وجه خاص، منذ أكثر من عامني، تدعم 

ترسيخه بصورة أو بأخرى.
الشخصي  وفــي صــورة نشرها على حسابه 
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، بينما كـــان عــلــى ظهر 
ــدن، كــشــف آل  طـــائـــرة تــابــعــة لــلــتــحــالــف فـــي عــ
إيصالها  الــريــاض  تريد  التي  الرسالة  جابر 

إلــــى الــــخــــارج، إذ قــــال إنــــه قــــام بــجــولــة »فـــوق 
عـــــدن اآلمـــــنـــــة«، األمــــــر الــــــذي حــــــاول تــعــزيــزه 
بتصريحات أخرى، على غرار أن سفارة بالده 
تمارس مهامها من عدن بشكل طبيعي، وهي 
الرياض من خاللها لتخفيف  رسائل تسعى 
الضغوط واالنتقادات التي تتعرض لها، على 
خلفية فشل التحالف في إيجاد الحّد األدنى 
من االستقرار األمني والخدماتي الذي يسمح 
بـــعـــودة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة ومــســؤولــي 

الحكومة اليمنية إلى داخل البالد.
ــارة  ــ ــ ــــالل زيـ ــ ــرز مـــــن خـ ــ ــ مـــــن زاويــــــــــة أخــــــــــرى، بـ
املـــســـؤول الـــســـعـــودي، أن بـــــالده الـــتـــي تــركــت 
ألبـــوظـــبـــي تــــصــــّدر واجــــهــــة عـــمـــل الــتــحــالــف 
والشرقية  الجنوبية  املحافظات  في  ونفوذه 
لــلــيــمــن، بــــدأت تــوجــهــًا بــتــســجــيــل حــضــورهــا 

في تلك املحافظات، األمــر الــذي سيؤثر على 
دائــرة  اتسعت  أن  بعد  هــنــاك،  أبوظبي  نفوذ 

االنتقادات حولها في الفترة املاضية.
وكــان حلفاء اإلمـــارات، من الــحــراك الجنوبي 
»املجلس  املطالب باالنفصال، أو ما ُيسمى بـ
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، واجـــهـــوا انــتــكــاســات 
متتالية خالل األشهر املاضية، بعد أن دعمت 
انفصالي  ككيان  املجلس  تأسيس  اإلمـــارات 
مـــــواز لــلــشــرعــيــة فـــي عـــــدن، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املاضي، وفي ما تلى ذلك، وفي خطوات بدت 
كما لو أنها بضوء أخضر من الرياض، أطاح 
ــادي بــالــعــديــد مــن املــحــافــظــني واملــســؤولــني  هـ
الــحــكــومــيــني الـــذيـــن انـــضـــووا تــحــت تشكيلة 
األشهر  في  زخمه  تراجع  الــذي  »االنتقالي«، 

األخيرة إلى حّد كبير.

عثمان المختار

ــــالل الـــســـاعـــات  ــراقـــي خـ ــان الـــعـ ــرملـ ــبـ يــعــقــد الـ
غير  جلسة  الــســبــت،  الــيــوم  املقبلة،  القليلة 
اعتيادية للتصويت على املوعد الذي حددته 
العبادي إلجــراء االنتخابات  حكومة حيدر 
التشريعية العامة في البالد. وقال مسؤول 
»العربي  لـ البرملان،  عراقي في هيئة رئاسة 
الـــجـــديـــد«، إن »قـــــرار تــحــويــل االقـــتـــراع إلــى 
ســـري ســيــبــقــى نـــافـــذًا كــونــه أقـــر فـــي جلسة 
الخميس املاضي، من خالل اختيار أكثر من 
نــصــف نــصــاب الــجــلــســة الــتــصــويــت الــســري 
بـــــداًل مـــن الـــعـــلـــنـــي«، مــضــيــفــًا أن »حــــــوارات 

ولقاءات بني قادة الكتل البرملانية واألحزاب 
ما زالــت مستمرة، ومــن بينها لــقــاءات غير 
معلنة«. وأكد أن الكتل التي ما زالت مصرة 
على تأجيل االنتخابات هي »تحالف القوى 
 عن 

ً
الــعــراقــيــة« وكــتــل مــدنــيــة مــعــهــا، فــضــال

باستثناء حزب  الــكــردســتــانــي«  »الــتــحــالــف 
 عـــن املــوقــف 

ّ
ــكـــردي الــــذي شـــذ »الــتــغــيــيــر« الـ

مساء الخميس وانضم إلى الداعني إلجراء 
الكتل بصاحبة  تلك  االنــتــخــابــات. ووصـــف 
املواقف العلنية، في إشارة إلى وجود قوى 
برملانية شيعية ترغب في التأجيل لكنها لم 
تعلن ذلك، وقد تصوت ملصلحة التأجيل إذا 
ما استمر قرار تحويل التصويت من علني 

إلى سري.
ــي »الـــتـــحـــالـــف  ــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــقــــيــــادي فــ مــ
الــكــردســتــانــي« وعــضــو الــوفــد املــفــاوض مع 
»العربي الجديد«،  بغداد، بيستون زنكنة، لـ
إن »األكــــراد لهم دوافــعــهــم فــي طلب تأجيل 
ــة وكــتــل 

ّ
االنـــتـــخـــابـــات وكـــذلـــك اإلخـــــوة الــســن

أخــرى«. وأضــاف زنكنة: »اليوم هناك كثير 
ة، 

ّ
من األطراف لديها مشاكل، خصوصًا السن

فلديهم ماليني النازحني ومناطقهم مدمرة 
وتحتاج إلى وقت، وأيضًا نحن األكراد لدينا 
مشاكل في مناطقنا املحررة وفي مناطق ما 
عليها(«،  )املــتــنــازع  أكتوبر   16 أحـــداث  بعد 
مضيفًا: »كذلك داخــل املكّون الشيعي هناك 
مــن يــريــد الــتــأجــيــل، لــكــن خــوفــًا مــن ساحته 
الــشــعــبــيــة يــعــلــن غــيــر ذلـــــك«. ولـــفـــت  إلــــى أن 
»كثيرًا من املناطق ال يمكن إيصال صناديق 
االقتراع إليها، وهو ما سيؤدي إلى ترجيح 
كفة على أخرى بغير حق«، متوقعًا أن تكون 
نتيجة التصويت السري اليوم »مختلفة عن 
التصويت العلني، فهناك الكثير من النواب 
الشيعة يرغبون بالتأجيل لكنهم يتخوفون 

الجماهيرية ورغــبــات رؤســـاء  الــســاحــة  مــن 
بعض الكتل«.

في السياق نفسه، قال القيادي في »تحالف 
ية 

ّ
الكتل السن القوى العراقية«، إحدى أبرز 

ــكــــي، إن »ســـبـــب  ــلــ ــدهــ الــ ــد  ــ ــ ــة، رعـ ــيــ ــانــ ــرملــ ــبــ الــ
مــطــالــبــتــنــا بــالــتــأجــيــل هــــو الــــظــــروف غــيــر 
املــســتــقــرة الــتــي ســتــضــيــع بــســبــبــهــا حــقــوق 
الناخبني ويتعذر على آخرين املشاركة في 
االنــتــخــابــات«. وأشـــار الدهلكي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »رئيس الوزراء  لـ
أطلق حملة حصر السالح بيد الدولة وهذا 
يعني وجود سالح بالفعل خارج السيطرة، 
ونــحــن نــتــخــّوف مــن إجــبــار الــنــازحــني على 
التصويت ملن ال يريدون«، معتبرًا أن »إجراء 
االنــتــخــابــات فــي هـــذه األوضـــــاع لــن يعطي 

النتيجة املرجوة منها«.
أما »املشروع العربي« الذي يشارك ألول مرة 
العراقي  السياسي  بزعامة  االنتخابات  في 
جمال الضاري، فأعرب في بيان له عن أسفه 
ــزاب الــديــنــيــة لــظــروف  ــ »مـــن عـــدم تــفــهــم األحـ
املـــحـــافـــظـــات املـــنـــكـــوبـــة بـــــاإلرهـــــاب وحــــرب 
الــقــضــاء عــلــيــه، وتــعــامــلــهــا مــع االنــتــخــابــات 
املــقــبــلــة كــفــرصــة لـــالســـتـــحـــواذ عــلــى الـــقـــرار 

الوطني من دون وجه حق«.
بــارز في »التحالف  في املقابل، قال مسؤول 

الوطني« الحاكم، إن كتل التحالف ستدخل 
البرملان اليوم على اتفاق واحد وهو تثبيت 
أيــار املقبل  موعد االنتخابات في 12 مايو/ 
»العربي  بال تأجيل، مضيفًا في اتصال مع 
ــديــــد« أن اجـــتـــمـــاعـــًا ســـُيـــعـــقـــد ألعـــضـــاء  الــــجــ
الــيــوم وسيتم  قبيل دخــول جلسة  التحالف 
ــن ثم  الــطــعــن بـــدايـــة بــالــتــصــويــت الـــســـري ومـ
االتجاه إلى موضوع إقرار املوعد الحكومي 
لــالنــتــخــابــات. وأوضــــح أن الــتــحــالــف يسعى 
للحصول على نصف أصوات البرملان زائدًا 
واحــــدًا لــلــحــصــول عــلــى األغــلــبــيــة فــي تمرير 

موعد االنتخابات.
من جهته، قال رئيس البرملان سليم الجبوري، 
في حديث تلفزيوني، عن سبب لجوء بعض 
انتهاء  »بعد  إنــه  التأجيل،  خيار  إلــى  الكتل 
داعــــش هــنــاك مــنــاطــق غــيــر مــســتــقــرة وفيها 
من يحمل السالح وقد يرغم إرادة الناس أو 
االنتخابية،  مصالحه  لتحقيق  يستخدمها 
وبهذا الشكل سيكون األمر معقدًا«. وأضاف: 
»الــتــصــورات األولــيــة هــي أن نسبة املشاركة 
التي تضررت،  املناطق  في  ستكون ضعيفة 
وإذا جرت االنتخابات ستكون مشوبة بعدم 
الــدقــة بــســبــب إمــكــانــيــة اســتــخــدام الناخبني 
ــفــرض 

ُ
ــــاس مــهــجــريــن أو ربـــمـــا ت بــطــاقــات أنـ

عليهم إمالءات معينة«.
أما العبادي فجّدد رفضه تأجيل االنتخابات، 
خالل اجتماعه مع رئيس بعثة األمم املتحدة 
في العراق يان كوبيتش ليلة الخميس. ونقل 
مكتب العبادي في بيان عن كوبيتش املوقف 
األممي الداعم للعراق بشكل كامل وضرورة 
إجراء االنتخابات في موعدها. وكان املرجع 
الشيعي جواد الخالصي قد دعا خالل خطبة 
الجمعة في مدينة الكاظمية في بغداد أمس، 

املواطنني إلى مقاطعة االنتخابات.

45
سياسة

هل ترث الرياض دور أبوظبي في عدن؟البرلمان العراقي يحسم موعد االنتخابات اليوم

الــقــوات  مــوضــوع  فتح  الحكومة إلعـــادة  على 
التركية في شمال العراق وضرورة انسحابها 
اآلن، قد يؤدي إلى أزمة جديدة مع أنقرة، وهو 
مــا ال تــريــده بــغــداد اآلن بسبب وجــود تقارب 
كــبــيــر مــعــهــا فـــي مــلــفــات حــســاســة مــثــل وضــع 
الدولي  التحالف  دعم  كردستان وملف  إقليم 
لــلــوحــدات الــكــرديــة الــســوريــة عــلــى الـــحـــدود«، 
ــم تــتــمــكــن مــــن اإليـــفـــاء  مــضــيــفــًا أن »بــــغــــداد لــ

ية 
ّ
السن العربية  العشائر  ملقاتلي  لوجستي 

 عـــن الــبــشــمــركــة الـــكـــرديـــة فـــي مــواجــهــة 
ً
فــضــال

ل حاجز صد 
ّ
تمث أنها  كما  »داعـــش«،  تنظيم 

أمــــام مــقــاتــلــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« الــذيــن 
يحاولون التوسع نحو مناطق سهل نينوى.

ــــارز فـــي حــكــومــة حــيــدر  ــــر عـــراقـــي بـ ــــال وزيـ وقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »ضــغــط  ــبـــادي، لــــ الـــعـ
ــادة املليشيات  قــ الــشــيــعــيــة وبــعــض  األحـــــزاب 

بــتــعــهــدهــا الــســابــق مــنــتــصــف الـــعـــام املــاضــي 
الــقــاضــي بـــإخـــراج مــقــاتــلــي الـــحـــزب وضــمــان 
عدم تشكيل األراضــي العراقية أي خطر على 
تركيا وأمنها القومي«. ولفت إلى أن »األتراك 
في  بعشيقة  مــن  قواتهم  كــل  بسحب  تعهدوا 
حال ضمنت بغداد ذلك، لكن حتى اآلن هناك 
العمال فــي سنجار  اآلالف مــن عناصر حــزب 
وسنونو وقرى جنوب البعاج وبلدات سنجار 

ــرى تــقــع بـــني نينوى  الــشــمــالــيــة ومــنــاطــق أخــ
ــيـــل ضــمــن مـــا يــعــرف بــاملــنــاطــق  ــوك وأربـ ــ ودهـ
املتنازع عليها«، مضيفًا أن »املعلومات تشير 
إلى أن مقاتلي الحزب حّولوا املنطقة البالغة 
أكثر من 17 ألــف كيلومتر إلــى قاعدة تنطلق 
مــنــهــا هــجــمــات عــلــى الــجــيــش الــتــركــي ومـــدن 

حدودية تركية مجاورة للعراق«.
وأوضح الوزير العراقي أن »املسؤولني األتراك 

للدفاع عن  بــات  بــأن تواجدهم  بــغــداد  أبلغوا 
الــنــفــس«، مــرجــحــًا أن تستهدف أنــقــرة مــواقــع 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« داخـــل الــعــراق فــي أي 
للحزب  متزايدًا  وقــت بسبب رصــدهــا نشاطًا 
في مناطق حدودية قرب فيشخابور وسنجار 
وقــرى جنوب البعاج. وحــول الزيارة املرتقبة 
للمسؤولني األتــراك غدًا األحــد، أكد الوزير أن 
»ملفات عدة سيتم بحثها، من بينها التطورات 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــشــمــالــيــة لــلــعــراق 
مــن جــهــة نــيــنــوى، إذ تــتــشــارك بــغــداد وأنــقــرة 
األكراد  املتمردين  املخاوف نفسها من وجود 
عــلــى مــقــربــة مــنــهــا وتــعــتــبــر ذلــــك عــامــل قــلــق، 
وخصوصًا أن هناك دالئل على عقد الوحدات 
الكردية اتفاقات سابقة مع تنظيم داعش في 
بعض األحيان في دير الزور والرقة«، الفتًا إلى 
أن »ما يجمع األتراك والعراقيني بات أكثر من 

األمور التي تفرقهما«.
العبادي  العراقي حيدر  الـــوزراء  وكــان رئيس 
أكــد فــي مؤتمر صحافي فــي بــغــداد األسبوع 
الــقــوات التركية من  املاضي أن مسألة إخــراج 
األراضي العراقية تحتاج إلى حل استراتيجي، 
مؤكدًا استعداد الحكومة للعمل على »بلورة 

حلول استراتيجية مع الجانب التركي«.
مــن جــهــتــه، قـــال مــنــصــور البعيجي، الــقــيــادي 
ــة الــقــانــون« وهـــو التشكيل  فــي »ائـــتـــالف دولــ
ــيــــس الـــــــــوزراء  الــــبــــرملــــانــــي الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــ
السابق نوري املالكي ويضم غالبية األحزاب 
إيــران، إن »التواجد  والشخصيات املقربة من 
الـــتـــركـــي فـــي نــيــنــوى يــمــثــل خـــرقـــًا لــلــســيــادة، 
ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة إنـــهـــاؤه بــأســرع وقــت 
مــمــكــن«، مــعــتــبــرًا أن دخــولــهــم تــم بــاتــفــاق مع 
األكراد في أربيل وليس مع الحكومة. وأضاف 
أو  »األعـــذار  أن  الجديد«  »العربي  لـ البعيجي 
الحجج التركية زالت بزوال داعش، وموضوع 
حزب العمال يجب أن ُيحل وهذا أمر مشروع، 
لكن انــســحــاب األتــــراك مــن األراضــــي العراقية 
مشروع أيضًا ومطلب ملّح اآلن على الحكومة 
املطالبة به. أما عضو لجنة األمن والدفاع في 
الــبــرملــان الــعــراقــي، مــاجــد الـــغـــراوي، فـــرأى في 
»العربي الجديد«، أن »سعي العراق  تصريح لـ
لتطوير عــالقــتــه مــع أنــقــرة مــهــم لــلــغــايــة، لكن 
وجــود  ومنها  تحل  أن  يجب  مواضيع  هــنــاك 

الجيش التركي في بعشيقة«.
في  السياسية  العلوم  أســتــاذ  أكــد  مــن جهته، 
أن  يمكن  مــا  أن  بــغــداد محمد حميد،  جامعة 
بكثير في  أكــثــر  األتــــراك  مــع  العراقيني  يجمع 
»العربي  لـ الــحــالــي، مشيرًا فــي حــديــث  الــوقــت 
بــؤرة  إلــى  أن بعشيقة تحولت  إلــى  الــجــديــد« 
ــراق وتـــركـــيـــا فـــي وقــــت ســابــق  ــعــ تـــوتـــر بـــني الــ
بسبب الــوجــود التركي الـــذي يــعــود إلــى أيــام 
حــكــومــة نـــــوري املـــالـــكـــي الــثــانــيــة مــطــلــع عــام 
2014، مضيفًا أن »األتــراك يــرون أن وجودهم 
مهم ألمنهم بفعل تهديد العمال الكردستاني 
لهم، وعمليًا العراق ملزم بإزالة أي تهديد من 

أراضيه لجيرانه«.
ولــفــت حميد إلـــى »األهــمــيــة الــجــغــرافــيــة التي 
تتمتع بها منطقة بعشيقة واستراتيجيتها، 
إذ تــوجــد ثــالثــة جــبــال هــي بعشيقة ومقلوب 
ــارة، كـــمـــا تـــطـــل عـــلـــى الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة  ــ ــغـ ــ ومـ
تلكيف  قضاء  وعلى  املوصل  ملدينة  الشرقية 
ومــنــطــقــة الـــشـــالالت شـــمـــال املـــوصـــل، وأيــضــًا 
التابعة لناحية برطلة  على منطقة علي رش 
ــــل، وكـــــل هـــــذه الـــعـــوامـــل  ــــوصـ شـــمـــال شـــــرق املـ
تــجــعــل مـــن حـــركـــة الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في 
ــدودة«، مــضــيــفــًا أنــــه »فــــي حــال  ــ ــحـ ــ ســنــجــار مـ
انــســحــب األتـــــــراك الـــيـــوم فــلــن يـــكـــون بــديــلــهــم 
العمال  بــل الحشد أو حــزب  الــعــراقــي  الجيش 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــعــتــبــرًا أن هــــذا املـــلـــف بــات 
كردستان  ملف  أمــام  لبغداد  بالنسبة  ثانويًا 
العراق واألزمة معه، في ظل وقوف أنقرة إلى 
جانب الحكومة العراقية، وكذلك امللف الجديد 
السورية  الحدود  كــردي على  بتسليح جيش 

والذي يعتبره العراق مقلقًا.

تحليلالحدث

توقعات بأن تختلف نتيجة 
التصويت السري عن 

التصويت العلني

بغداد وأنقرة: عودة الكباش

إلى  الجمعة،  أمس  الخالصي،  جــواد  العراقي  الديني  المرجع  دعا 
أنها  معتبرًا  المقبل،  مايو/أيار  في  مبدئيًا  المقررة  االنتخابات  مقاطعة 
لن تأتي بجديد للعراقيين، وذلك في أول موقف يصدر عن المؤسسة 
التشريعية  االنتخابات  حول  الدائر  الجدل  بخصوص  الشيعية  الدينية 
الكاظمية  مدينة  في  الجمعة  خطبة  خالل  الخالصي  وقال  المقبلة. 
إن »من يشارك فيها )االنتخابات( اآلن، فهو بذلك يحكم على موقفه 

بالخيانة وعلى تصرفه بالحمق وعدم التعقل«.

دعوة دينية للمقاطعة

خاص

 بغداد ـ محمد علي
كركوك ـ سالم الجاف

يعود ملف القوات التركية املتواجدة 
الــعــراق،  فــي محافظة نينوى شــمــال 
وتـــحـــديـــدًا فــــي جـــبـــل بــعــشــيــقــة، إلـــى 
ــــع حـــديـــث  ــــي الــــــعــــــراق، مـ ــة األحــــــــــداث فـ ــ ــهـ ــ واجـ
نـــواب عــراقــيــني عــن أن املــلــف قــد يــحــال قريبًا 
إلـــى الــبــرملــان إللــــزام الــحــكــومــة بــالــتــحــرك لحل 
املشكلة العاقلة مع أنقرة، فيما يؤكد مسؤول 
عراقي بــارز أن الــقــوات التركية املــوجــودة في 
بــعــشــيــقــة ال تــخــطــط لــالنــســحــاب فـــي الــوقــت 
»العمال  حــزب  مسلحي  عقدة  بسبب  الحالي 
فــي شــمــال وشمال  املنتشرين  الــكــردســتــانــي« 
شرق املوصل على مقربة من الحدود التركية 
في  كاشفًا  ومحيطها،  سنجار  منطقة  حيث 
ــع أنــقــرة  ــداد تـــتـــشـــارك مـ ــغـ ــوقـــت نــفــســه أن بـ الـ
تأسيس  الــدولــي  التحالف  خــطــوة  إزاء  القلق 
قـــوات بــقــيــادة كــرديــة على الــحــدود الــســوريــة. 
يأتي ذلــك مع زيــارة مرتقبة أعلن عنها وزير 
التركي مولود جاويش أوغلو في  الخارجية 
وقت سابق ملسؤولني أتراك إلى بغداد لبحث 
عدد من القضايا املهمة من بينها ملف إقليم 

كردستان العراق.
»العمال  حــزب  بــإخــراج  بغداد  أنقرة  وتطالب 
الكردستاني« من املناطق العراقية الحدودية 
كـــشـــرط لـــالنـــســـحـــاب، كـــــون مـــقـــاتـــلـــي الـــحـــزب 
الحدودية  العراقية  املناطق  تلك  يستخدمون 
األراضــي  داخــل  ينفذونها  لهجمات  كمنطلق 
ــدن الــتــركــيــة املــــجــــاورة. وتــجــد تــركــيــا في  ــ واملـ
تواجد قواتها في جبل بعشيقة )20 كيلومترًا 
شــمــال شـــرق املـــوصـــل( أمــــرًا ضـــروريـــًا ألمنها 
القومي، إذ يعسكر املئات من الجنود األتراك 
فـــي جــبــل بعشيقة مــنــذ ســـنـــوات مـــع وحـــدات 
تنظيم  اجتياح  وأخــرى مدرعة عقب  مدفعية 
ــنــــوى وعـــاصـــمـــتـــهـــا  ــيــ »داعــــــــــــش« ملـــحـــافـــظـــة نــ
إلى  الكردستاني«  »الــعــمــال  املــوصــل ودخـــول 
ــر عــلــى بــلــدات  املــحــافــظــة وســيــطــرتــه هـــو اآلخــ
عــدة قــرب الــحــدود مع تركيا أبــرزهــا سنجار. 
واضطلعت تلك القوات بعمليات تدريب ودعم 

خاص ـ العربي الجديد

كشف مــصــدر عسكري رفــيــع فــي الــقــوات 
املــســلــحــة الــيــمــنــيــة، عـــن وجـــــود عــشــرات 
ــبـــاط مـــن قـــــوات الــجــيــش  الـــجـــنـــود والـــضـ
الــيــمــنــي الـــتـــابـــع لــلــشــرعــيــة، أكـــثـــرهـــم من 
قــوات »لــواء املحضار« و»لـــواء الــوحــدة«، 
معتقلني منذ أشــهــر فــي ســجــون خاصة 
فـــي مــنــفــذ الــخــضــراء فـــي مــقــّر العمليات 
املشتركة على الحدود اليمنية السعودية، 
حيث يتعرضون للتعذيب. وقال املصدر 
العسكري، الذي اشترط عدم نشر هويته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي حــديــث خـــاص لـــ
السعودية،  العسكرية  الشرطة  قــوات  إن 
أفـــرجـــت فـــي الــتــاســع مـــن يــنــايــر/ كــانــون 
وضابطًا  جنديًا   17 عــن  الحالي،  الثاني 
من قــوات الشرعية، بينهم قائد عسكري 
برتبة عالية، وكان قائدًا إلحدى الكتائب 
ملــدة شهرين.  اعتقالهم  الجيش، بعد  في 
ــن 40 جــنــديــًا  أكـــثـــر مــ ــدر أن  املــــصــ وأكــــــد 
وضابطًا من قوات الشرعية من املقاتلني 
على الحدود اليمنية السعودية ال يزالون 
ــــي مـــنـــفـــذ الـــخـــضـــراء  داخـــــــل الــــســــجــــون فـ
 هؤالء يتعرضون 

ّ
الحدودي، موضحًا أن

ــــواع الــتــعــذيــب وأســالــيــبــه، على  لــكــافــة أنـ
يـــد جــنــود وضـــبـــاط ســعــوديــني يتبعون 
لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، الــتــابــعــة 
تتولى  والتي  السعودية،  البرية  للقوات 
تنفيذ  ومراقبة  العسكري  الضبط  مهمة 
الــعــســكــريــني لــأنــظــمــة والــلــوائــح. وأشـــار 
الجنود  أن معظم  إلــى  العسكري  املصدر 
املعتقلني هــم مــن قــوات الــلــواء العسكري 
الــذي يقوده بسام املحضار، وهــي قوات 
ــــي املـــنـــاطـــق  عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة قـــاتـــلـــت فـ

الحدودية بني اليمن والسعودية. 
بقيادة  العربي  التحالف  قــوات  وتمارس 
الــســعــوديــة واإلمــــــــارات انــتــهــاكــات بحق 
اليمنيني على حدٍّ  واملدنيني  العسكريني 
ســــــواء، إذ تـــعـــّرض الـــعـــشـــرات لــالعــتــقــال 
قــوات الحزام  واإلخــفــاء القسري مــن قبل 

األمني، املوالية لإلمارات، في عدن، والتي 
تحتجز عشرات اليمنيني في سجن »بئر 
قامت  كما  املؤقتة،  العاصمة  فــي  أحــمــد« 
بنقل عــدد مــن السجناء فــي وقــت سابق 
إلـــــى ســـجـــن »الــــــريــــــان« فــــي حـــضـــرمـــوت. 
ويتعّرض املعتقلون داخل هذه السجون 
التعذيب،  أنـــواع  لجميع  القانونية  غير 
إضــافــة إلــى االعــتــقــال مــن دون محاكمة، 
وهــو ما اضطر عــدد منهم إلــى اإلضــراب 
عـــن الـــطـــعـــام، بــالــتــزامــن مـــع اعــتــصــامــات 
مــســتــمــرة لـــذويـــهـــم لــلــمــطــالــبــة بـــاإلفـــراج 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. كــمــا  عـــنـــهـــم أو تـــقـــديـــمـــهـــم 
تــقــوم الـــقـــوات اإلمــاراتــيــة فــي عـــدن بمنع 
الزيارة عن املعتقلني، وهو ما أثار حالة 
مـــن الــســخــط والــغــضــب لــــدى الــنــاشــطــني 
الـــحـــقـــوقـــيـــني، الــــذيــــن كـــشـــفـــوا عــــن حــجــم 
التعذيب واالنتهاكات التي يتعّرض لها 
 حالة 

ّ
السجناء في هذه املعتقالت، في ظل

مــن الــصــمــت لـــدى الــجــهــات الــرســمــيــة في 
الحكومة الشرعية.

وكــــانــــت تـــقـــاريـــر حـــقـــوقـــيـــة صــــــــادرة عــن 
مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش«، قد 
حــّمــلــت الــقــوات اإلمــاراتــيــة ومـــن سّمتهم 
ــا الـــيـــمـــنـــيـــني، املــــســــؤولــــيــــة عــن  ــهـ ــوكـــالئـ بـ
تــدهــور صــحــة املــخــتــطــفــني فــي الــســجــون 
السرية، وطالبتها بسرعة اإلفراج عنهم.

ذ أهالي املعتقلني 
ّ
وبني الحني واآلخر ينف

واملخفيني قسريًا في السجون اإلماراتية 
وقــفــات احــتــجــاجــيــة، ملــطــالــبــة »الــتــحــالــف 
العربي« والحكومة الشرعية باالستجابة 
ر 

ّ
ويحذ والحقوقية.  اإلنسانية  ملطالبهم 

الــنــاشــط الــحــقــوقــي أحــمــد الــنــصــاري، في 
»العربي الجديد«، من االنتهاكات  حديث لـ
ومدنيون  عسكريون  لها  يــتــعــّرض  الــتــي 
ــنــــيــــون عــــلــــى يــــــد قـــــــــوات »الــــتــــحــــالــــف  يــــمــ
أنـــواع وأشكال  كافة  الــعــربــي«، وممارسة 
الــتــعــذيــب بــحــقــهــم، إضـــافـــة إلــــى اإلخـــفـــاء 
القانون،  إطــار  خــارج  واالعتقال  القسري 
معتبرًا أن ذلك يمكن أن يرتقي إلى جرائم 

الحرب في القانون الدولي.

تعذيب يمنيين في منفذ 
الخضراء السعودي

بغداد لم تتمكن من 
اإليفاء بتعهدها بإخراج 

مقاتلي »العمال«

قد تستهدف أنقرة 
مواقع »العمال« داخل 

العراق في أي وقت

للمرة األولى منذ عامين، 
شهدت العاصمة 

اليمنية المؤقتة، عدن، 
حراكًا سياسيًا الفتًا مع 
زيارة السفير السعودي 

للمدينة أخيرًا وتوجيهه 
رسائل عدة

يحسم البرلمان العراقي، 
في جلسته اليوم 

السبت، موعد االنتخابات 
البرلمانية المقررة في 
مايو/ أيار المقبل، بين 

إبقائها في موعدها 
أو تأجيلها

خاص تقارب البلدين مهّدد بسبب القوات التركية في 
بعشيقة و»العمال الكردستاني« في سنجار
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  شرق
      غرب

الجيش اإلسرائيلي »فشل 
في عملية جنين«

فــشــلــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
نــفــذهــا الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي في 
جـــنـــني شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
مطلوبني  ملالحقة  األربــعــاء،  مساء 
ــنــــيــــني مــــتــــهــــمــــني بـــقـــتـــل  ــيــ ــلــــســــطــ فــ
مـــســـتـــوطـــن إســـرائـــيـــلـــي األســــبــــوع 
املاضي، في تحقيق أهدافها، وفقًا 
الــفــلــســطــيــنــيــان  املـــحـــلـــالن  ملــــا رأى 
واصــف عريقات وعماد أبــو عــواد. 
واستند املحلالن في طرحهما إلى 
حــديــث وســـائـــل إعــــالم إســرائــيــلــيــة 
البحث عن  انتهاء عملية  عن عــدم 
املطلوبني، إضافة لوقوع إصابات 
بصفوف الجيش، ما يعني أنه لم 
يكن يملك معلومات كافية عما هو 

مقدم عليه.
)األناضول(

عائلة غزيّة تعدم فردًا 
منها متهمًا بالتجسس 

لالحتالل
قطاع  فــي  فلسطينية  عــائــلــة  قــالــت 
غزة، أمس الجمعة، إنها قتلت أحد 
أفــــرادهــــا بــعــد أن ســـاعـــد إســرائــيــل 
ب واغتيال ثالثة من كبار 

ّ
على تعق

ــاس« بــيــنــهــم  ــ ــمـ ــ أعــــضــــاء حــــركــــة »حـ
قريب له. وقالت عائلة أحمد برهوم، 
فـــي بـــيـــان، إنــهــا قــتــلــتــه بــالــرصــاص 
ــــح، بــعــد أن أبــلــغــتــهــا  فـــي مــديــنــة رفـ
جماعة مقاومة بأنه قدم معلومات 
إلســــرائــــيــــل. وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن 
ضربة  توجيه  إلــى  أدت  املعلومات 
ــرب  ــة خـــــــالل حــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــ ــويـ ــ جـ
ــام 2014 اســتــهــدفــت أعــضــاء  ــزة عـ غـ

»حماس«.
)رويترز(

إصابات خالل مواجهات 
الضفة

أصـــيـــب ثـــالثـــة شـــبـــان بـــالـــرصـــاص 
خالل مواجهات عنيفة أعقبت قمع 
اإلسرائيلي مسيرة  االحتالل  قــوات 
ــر قـــــــدوم األســـبـــوعـــيـــة املــطــالــبــة  ــفـ كـ
بفتح الشارع الرئيسي املغلق على 
مدخل القرية منذ اندالع االنتفاضة 
عــــام 2000.  الــثــانــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
اندلعت مواجهات بني شبان  كذلك 
وقــــــــــوات االحــــــتــــــالل عــــنــــد الـــحـــاجـــز 
مدينة  مدخل  على  املــقــام  الجنوبي 
مواجهات  اندلعت  بينما  قلقيلية، 
ــلـــن الــشــرقــيــة  ــة الـ ــريـ مــمــاثــلــة فــــي قـ

جنوبي مدينة نابلس.
)العربي الجديد(

عباس يلتقي بوتين 
الشهر المقبل

قال سفير فلسطني لدى روسيا عبد 
الــحــفــيــظ نـــوفـــل، أمـــس الــجــمــعــة، إن 
)الــصــورة(  عباس  محمود  الرئيس 
فالديمير  الروسي  نظيره  سيلتقي 
الــشــهــر  ــــن  مـ و14   12 ــــني  بـ ــــني،  ــــوتـ بـ
ــــارة ســتــبــحــث إيــجــاد  املــقــبــل، فـــي زيـ
رعـــــايـــــة جـــــديـــــدة لـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــالم 
ــــح نــوفــل أن  )مـــع إســـرائـــيـــل(. وأوضـ
 )..( أهمية خاصة  »تكتسي  الزيارة 
للبحث عن بدائل إلنشاء آلية دولية 
واضــحــة املــعــالــم لـــدراســـة الــوســائــل 
الــكــفــيــلــة بـــدفـــع عــمــلــيــة الـــســـالم من 

خالل مرجعية جديدة«. 
)األناضول(

اعتذار رسمي من تل أبيب 
لعّمان 

أعلن األردن، الخميس، أن إسرائيل 
»قـــّدمـــت اعـــتـــذارًا رســمــيــًا« عــن وفــاة 
أيدي  اثنني على  أردنــيــني  مواطنني 
فــي يوليو/  أمــن إسرائيلي  حــارس 
تــمــوز املــاضــي، فــي حـــادث أدى إلى 
تـــوتـــر الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة وإغــــالق 
الـــســـفـــارة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي عـــّمـــان. 
ونقلت وكالة األنباء األردنية )بترا( 
عن املتحدث باسم الحكومة، محمد 
الخارجية  وزارة  إن  قوله  املومني، 
اإلســرائــيــلــيــة بــعــثــت بــمــذكــرة أبــدت 
الشديدين«  ونــدمــهــا  »أســفــهــا  فيها 
ــاذ اإلجــــــــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــاتـ ــ ــــدت بـ ــّهــ ــ ــعــ ــ وتــ

القانونية في القضية.
)رويترز(

خالل المناورات التركية العراقية المشتركة في سبتمبر الماضي )فاتح أكتاش/األناضول(

تختلف اآلراء حول موعد االنتخابات )مرتضى سوداني/األناضول(

جنود سعوديون في منطقة جازان على الحدود اليمنية )فرانس برس(

عانت عدن كثيرًا في الفترة األخيرة )نبيل حسن/فرانس برس(
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سياسة

  شرق
      غرب
سورية وإيران وكوريا 
الشمالية بين الفروف 

وغوتيريس

ــي،  ــروســ ــة الــ ــيـ بـــحـــث وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســـيـــرغـــي الفــــــــروف )الــــــصــــــورة(، مــع 
األمني العام لأمم املتحدة، أنطونيو 
ــة، فــي  ــعــ ــمــ غــــوتــــيــــريــــس، أمـــــــس الــــجــ
نيويورك، البرنامج النووي اإليراني 
واألوضــاع في سورية وملف كوريا 
الخارجية  وزارة  وذكـــرت  الشمالية. 
ملفي  »الــطــرفــني بحثا  أن  الــروســيــة 
ــدا  ــة وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، وأكــ ســـوريـ
ــدم وجــــود بـــدائـــل عـــن السبل  عــلــى عـ
ــة لــحــل  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
كذلك  بــالــبــلــديــن«.  املتعلقة  األزمــــات 
الــتــزامــهــمــا بتطبيق  أّكــــد الــجــانــبــان 
االتـــفـــاقـــيـــة املـــبـــرمـــة مـــع إيــــــران حــول 

برنامجها النووي بحذافيرها.
)األناضول(

مشروع قانون 
أميركي لفرض عقوبات 

على طهران
قّدم نواب أميركيون مشروع قانون 
النووي  االتــفــاق  تشديد  على  ينّص 
املوقع في عام 2015 مع إيران وعلى 
ــادة فــــرض عــقــوبــات ضـــدهـــا، في  ــ إعــ
حــال عــدم احــتــرام طــهــران املتطلبات 
الجديدة. وذكرت النائبة الجمهورية 
ليز تشيني في بيان أن »النّص الذي 
تـــقـــّدم بـــه زمــيــلــهــا الــجــمــهــوري بيتر 
ــــى مــا  ــام، يــشــيــر بــــوضــــوح إلـ ــ ــكـ ــ روسـ
يجب أن يتضمنه االتفاق )النووي( 
 من 

ً
الفّعال من أجــل منع إيــران فعال

ــة نــــوويــــة«.  ــلـــحـ ــلـــى أسـ الــــحــــصــــول عـ
اتـــفـــاق يــجــب أن  وأوضـــحـــت أن »أي 
يسمح على األقل بعمليات تفتيش، 

بما في ذلك للمنشآت العسكرية«.
)فرانس برس(

اقتراح لقاء بين 
مسؤولين أفارقة وترامب

اقــتــرح مــبــعــوثــون أفــارقــة لـــدى األمــم 
املتحدة أن يلتقي الرئيس األميركي 
دونــالــد تــرامــب قــادة   مــن دول القارة 
في إثيوبيا هذا الشهر، بعد تقارير 
تحدثت عن وصفه بعض املهاجرين 
من أفريقيا وهايتي بأنهم »آتون من 
الدبلوماسيون  وقـــال  حــثــالــة«.  دول 
إن »ســفــيــر جـــنـــوب أفــريــقــيــا جــيــري 
مــاتــجــيــال الــــــذي تـــحـــدث نـــيـــابـــة عــن 
األميركية  السفيرة  أبلغ  املجموعة، 
نــيــكــي هــيــلــي بــأنــه قـــد يــكــون مــفــيــدًا 
لــتــرامــب أن يخاطب الــقــادة األفــارقــة 
عندما يلتقون في أديس أبابا بمقر 

االتحاد األفريقي«، نهاية الشهر.
)رويترز(

مقتل خمسة 
جنود نيجيريين

بهجوم لبوكو حرام
كشفت مصادر أمنية متطابقة، أمس 
الــجــمــعــة، عـــن مــقــتــل خــمــســة جــنــود 
نيجيريني على األقل وجرح آخرين، 
ــســب إلى 

ُ
يــوم األربــعــاء، فــي هــجــوم ن

جماعة بوكو حرام في جنوب شرقي 
وقال  نيجيريا.  من  القريب  النيجر، 
مسؤول في جهاز األمــن إن »خمسة 
ــتــلــوا وجــــرح نــحــو عشرين 

ُ
جــنــود ق

آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام 
على بلدة تومور«.

)فرانس برس(

بيغديمونت: سأقود
كتالونيا من بلجيكا

ــيـــم االنـــفـــصـــالـــي كــارلــيــس  ــد الـــزعـ ــ أكـ
بـــيـــغـــديـــمـــونـــت )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
إقليم  »إدارة  عــلــى  قـــدرتـــه  الــجــمــعــة، 
فـــي بلجيكا«،  كــتــالــونــيــا مـــن مــنــفــاه 
وتـــــــفـــــــادي الــــســــجــــن بـــــعـــــودتـــــه إلــــى 
إسبانيا، بتهمة »محاولة االنقالب«. 
ـــع إذاعــــــــة  ــلــــة مـــ ــي مــــقــــابــ ــ وأوضـــــــــــح فــ
»كـــتـــالـــونـــيـــا« مـــن بــلــجــيــكــا أنــــه »فــي 
التوجه  بإمكاني  يــكــون  لــن  السجن 
الــكــتــابــة أو استقبال  أو  الــنــاس  إلـــى 
الــزائــريــن. الطريقة الــوحــيــدة هــي أن 
يــظــل بــإمــكــانــي الــقــيــام بــذلــك بحرية 
رئيسًا  أكـــون  أن  يمكنني  ال  ــان.  ــ وأمـ
)إلقليم( كتالونيا وأنا في السجن«.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

ــر االســـتـــخـــبـــارات  ــ ــالــــة وزيــ ــــط كـــثـــر بــــني إقــ ربـ
ــلــــف املـــصـــالـــحـــة  ــد فـــــــوزي ومــ ــالــ ــــري خــ ــــصـ املـ
الفلسطينية املتعثر، الذي كان مشرفًا عليه، 
مــنــذ إعــــادة إطـــالق املــحــادثــات الثنائية بني 
ــتــــح« فـــي أكــتــوبــر/ ــمــــاس« و«فــ حــركــتــي »حــ

اتفاقًا  أنتجت  والتي  املــاضــي،  األول  تشرين 
جــديــدًا بــوشــر تطبيقه فــي 12 أكــتــوبــر. لكن 
حــاول  الفلسطينية،  ــي  ــ األراضـ فــي  الــبــعــض 
ــة فــــــوزي بــمــلــف املـــصـــالـــحـــة، إلـــى  ــالــ ربـــــط إقــ
جــانــب املــلــفــات األخـــرى الــداخــلــيــة فــي مصر، 
السلطة  مواقف  تطويع  في  الرجل  فشل  مع 
قطاع  ألزمـــات  سريعة  لحلول  الفلسطينية 
غــزة وأزمـــة االنــقــســام الفلسطيني. مــرد هذا 
 فــوزي رفع 

ّ
الــربــط، وفــق بعض الــقــراءات، أن

الــزائــرة  الفلسطينية  لــلــوفــود  عاليًا  السقف 
بأكثر من  الوقت، وبشّرها  ذلك  للقاهرة في 

برلين ـ شادي عاكوم

ال يــحــظــى االئــــتــــالف الــحــكــومــي الــكــبــيــر في 
ــدى الـــقـــاعـــدة  ــ ــو« بــشــعــبــيــة لـ ــ ــروكـ ــ ــا »غـ ــيـ ــانـ أملـ
الــذي  الــديــمــقــراطــي«،  لـــ«االشــتــراكــي  الحزبية 
تــوصــل األســبــوع املــاضــي إلــى اتــفــاق مبدئي 
مع »االتحاد املسيحي« من املرجح أن يفضي 
إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة 
ائتالفية بطبعة متجددة في البالد بعد مرور 
قــرابــة أربــعــة أشــهــر على إجـــراء االنتخابات 

البرملانية العامة.
ويـــبـــدو واضـــحـــًا أن املـــــزاج لــــدى الــكــثــيــر من 
ــل لــــعــــدم الـــــخـــــوض فــي  ــيـ ــمـ االشــــتــــراكــــيــــني يـ
الــتــحــالــف. وهـــنـــاك تـــبـــادل لــأفــكــار وتــقــيــيــم 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع وبـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـــاســـي عـ سـ
الــورقــة االستكشافية  يــتــنــاول  الــواقــعــيــة وال 
ــام الـــحـــزب  ــ فـــحـــســـب، بــــل يــشــمــل الـــفـــرصـــة أمــ
لــتــجــديــد نــفــســه بــشــكــل أفــضــل فــي الحكومة 
أو املــعــارضــة. فــي املــقــابــل هــنــاك فــئــة تطالب 

توقعاتها، ووعد بإقامة منطقة تجارية حرة 
وتجارة مباشرة بني غزة ومصر، إلى جانب 
العالقة بني  القضايا  رفــح، وحــل  فتح معبر 
ــور لــم تتحقق.  »حــمــاس« و«فـــتـــح«، وهـــي أمـ
وإقالته،  بفوزي  املصالحة  ربــط  وبعيدًا عن 
الفلسطينية  املصالحة   

ّ
أن الواقع كشف   

ّ
فإن

تشهد مــزيــدًا مــن التعثر والــجــمــود بــعــد ما 
التي  املتسارعة  والتغيرات  جــرى في مصر، 
شهدها جهاز االستخبارات العامة، املشرف 
الفلسطيني  امللف  على  طويلة  سنوات  منذ 
ــزة والــفــصــائــل  ومـــلـــف الـــعـــالقـــة مـــع قـــطـــاع غــ
الفلسطينية املختلفة. ومن غير املتوقع ترك 
الرئيس املصري، ملدير مكتبه القائم بأعمال 
رئاسة جهاز املخابرات عباس كامل، االتصال 
مباشرة مع حركة »حماس«، وفق ما كشفت 
لـ«العربي الجديد«.  مصادر مطلعة في غزة 
 »تــكــون الــعــالقــات بني 

ّ
وتــوقــعــت املــصــادر أن

حماس ومصر في املرحلة املقبلة قريبة من 
تلك التي عاشتها عقب االنقالب العسكري، 
وهـــي مــرحــلــة الــفــتــور والــتــضــاد«. واعــتــرفــت 
 »املــصــالــحــة تــمــّر في 

ّ
ــمـــاس« بــــأن حــركــة »حـ

 
ّ
مـــأزق شــديــد منذ شهرين على األقـــل، إذ إن

مصر التي سحبت وفدها األمني من قطاع 
إال على نحو  مــع قيادتها  لــم تتواصل  غــزة 
قليل جدًا، بعكس الفترة التي شهدت الزخم 
كــانــت فيها على  فــي ملف املصالحة والــتــي 

اتصال دائم بقيادة الحركة«.
ــراعـــي املـــصـــري، املــتــمــثــل في  وبــــات غــيــاب الـ
جــهــاز االســتــخــبــارات تــحــديــدًا، عــن السجال 

والتراشق اإلعالمي األخير بني حركتي »
ــمـــاس« بــشــأن مــلــفــات املصالحة  فــتــح« و«حـ

الــعــودة بقوة إلــى ملف املصالحة  فــي وارد 
ــويــــات مختلفة  أولــ فــلــديــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
هــذه الــفــتــرة، مــع تــجــاوزهــا العلني مــن قبل 
اإلدارة األميركية الجديدة في قضية صفقة 
الــــقــــرن، وإعــــطــــاء مــهــمــة تــــرويــــض الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية للسعودية بداًل من مصر التي 

بـــضـــرورة الــحــصــول عــلــى إشـــــارات واضــحــة 
ــاق  ــفـ لــلــتــحــســيــنــات املــمــكــنــة عـــلـــى ورقــــــة االتـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة  ــ املــــبــــدئــــي، ومـــنـــهـــا مـ
الــذي  الــتــقــاعــدي، األمـــر  الضريبية واملــعــاش 
دفــع مؤيدي »غــروكــو« للطلب من معارضي 
التفاوض مع حزب املستشارة أنجيال ميركل 
الــبــديــل، ألنــه حسب رأيــهــم، لــن يكون  تقديم 
اللجوء إلى االنتخابات املبكرة، وهذا  سوى 
الــرأي، أنها  يعني حسب مراكز استطالعات 
قد تكون نقطة انطالق صعبة لـ«االشتراكي«.
ويرى خبراء في الشأن السياسي األملاني، أن 
ي استراتيجية 

ّ
ما ينقذ »االشتراكي« هو تبن

ــة الــشــكــوك لدى  ورســائــل أكــثــر إيجابية إلزالـ
الكثير من الحزبيني وشرح فضائل وأهمية 
»غــروكــو« للحزب في هــذا الظرف العصيب، 
وفـــق شـــعـــارات جــذابــة تــرتــكــز عــلــى أن يكون 
ــا، لــلــحــد من  ــ ــ الــعــمــل مـــن أجـــل أملــانــيــا وأوروبـ
التي تقودها منظمة الشباب  التعبئة  حملة 
داخــل »االشــتــراكــي« ضد مفاوضات تشكيل 
ــيـــحـــي«. هــــؤالء  ــع »االتـــــحـــــاد املـــسـ حـــكـــومـــة مــ
ــن أصـــل  ـــلـــون 144 مـــنـــدوبـــًا مــ

ّ
الـــشـــبـــاب يـــمـــث

600 مــن روابــــط جــمــعــيــات الـــواليـــات، والــتــي 
ستقّدم توصياتها ملندوبي الحزب للمؤتمر 
االستثنائي، وتتحضر للمواجهة في مدينة 
بــون، انطالقًا من أنه ستكون هناك صعوبة 
األساسيات  في  املفاوضات  بالخوض خالل 

من جديد.
ــذا اإلطـــــــار، يـــقـــول مـــراقـــبـــون إن على  ــي هــ وفــ
ــادرًا على  »االشــتــراكــي« أن يــزن مــا إذا كــان قـ
فرض ما يكفي من أجل االستمرار في الحكم 
ــع ســــنــــوات أخــــــــرى، ألن املـــســـألـــة بــاتــت  ــ ــ ألربـ

مسألة وجود، إضافة إلى التسويق ملا حققه 
»االتحاد  مع  االستكشافية  املحادثات  خالل 
ــفـــات تــتــعــلــق بـــالـــعـــدالـــة  ــلـ ــيـــحـــي« فــــي مـ املـــسـ
االجــتــمــاعــيــة وبـــشـــأن املـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
والرعاية، ودور أملانيا املستقبلي الريادي في 
السياسية األوروبية، أي بيع هذه اإلنجازات 
بــشــكــل جــيــد وبــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــلــمــنــدوبــني 
أواًل ومن ثم للناخبني، مع اعترافهم بإخفاق 
مع  املحادثات  »االشتراكي« خالل  مفاوضي 
تــقــّدم يذكر  »االتــحــاد املسيحي« فــي تحقيق 
وتغير  والتكامل  الرقمنة  مثل  مواضيع  في 

املناخ.
ويبقى التعويل على قدرة زعيم »االشتراكي« 
ــه مــشــكــلــة فــي  ــز، الــــــذي يــــواجــ ــتـ ــولـ ــارتــــن شـ مــ
التعامل مع حزبه وبات وضعه أكثر تعقيدًا، 
بتحقيق أمر الفت يمّكنه من امتصاص ردة 
الــورقــة االستكشافية  الــغــاضــبــة عــلــى  الــفــعــل 
وإطــــالق إشــــارة إيــجــابــيــة إلـــى أعــضــاء حزبه 
ــفـــاق املــبــدئــي، والــحــصــول  املــشــكــكــني فـــي االتـ
خالل املؤتمر االستثنائي للحزب املقرر يوم 
غــد األحـــد عــلــى تــصــويــت إيــجــابــي يسمح له 
لتشكيل  ائتالفية  مــفــاوضــات  فــي  بالخوض 

ــل. ويـــعـــتـــرف  ــركــ ــيــ ــقـــرة مـــــع مــ ــتـ حـــكـــومـــة مـــسـ
الزعيم  ملواصفات  بافتقار شولتز  الكثيرون 
ــاد  ــ ــحـ ــ الـــتـــكـــامـــلـــي، وهــــــو الــــــــذي أعــــطــــى »االتـ
»جامايكا«  مفاوضات  فشل  بعد  املسيحي« 
مــكــافــأة أخــالقــيــة، وبـــات حــزبــه اآلن يخوض 
مــقــامــرة. وعــلــى شــولــتــز الــقــتــال مــن أجـــل كل 
صوت من أصــوات املندوبني، كون مستقبله 
الــســيــاســي بـــات مــرهــونــًا بتشكيل االئــتــالف 
ــاذ جــمــعــيــات  الـــكـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد اتــــخــ
الحزب في عدد من الواليات، قرارها برفض 
التحالف الجديد. ويبقى على شولتز مهمة 
إقناع مندوبيه بأن الوثيقة يمكن فهمها على 
األرجـــح كــأســاس سليم ملــزيــد مــن النقاشات 

خالل مفاوضات االئتالف.
ويشير مخضرمون في »االشتراكي« إلى أن 
التصويت  سلوك  واتجاهات  الحالي  الواقع 
املحتمل خالل املؤتمر غير واضحة، لكن يبدو 
ثابت  ثلث  معسكرات:  ثالثة  حاليًا  هناك  أن 
وضـــد نــســخــة جــديــدة مــن االئـــتـــالف الكبير، 
ويظهر هذا الثلث لدى القاعدة الحزبية التي 
لديها نفور من حكومة ائتالفية مع »االتحاد 
أن يكون  املسيحي« وعــدم يقني وخشية من 
االنتخابات  بعد  أضعف حتى  »االشتراكي« 
الجديدة. وثلث يقف مع االئتالف على الرغم 
مـــن املـــخـــاوف تـــجـــاه املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة 
ــلــــدولــــة عـــلـــى »االشــــــتــــــراكــــــي«. أمــــــا الـــثـــالـــث  لــ
إقناعه وهو  املطلوب محاولة  الحاسم، فهو 
ــه كــلــمــا تم  ــع الــعــلــم أنــ ــر بـــالـــغ األهـــمـــيـــة، مـ أمــ
الحزبية  للقيادة  الهرمي  السلم  في  االرتــقــاء 
أصــبــح احــتــمــال فــرصــة املــوافــقــة عــلــى دخــول 

مفاوضات تشكيل الحكومة كبيرًا.

واضحًا أكثر من أي وقت مضى. وهو الذي 
قال عنه عضو املكتب السياسي لـ«حماس« 
صـــالح الــبــردويــل، فــي تــصــريــحــات نشرتها 
 »الــــدور 

ّ
ــام إن وســـائـــل إعــــالم مــحــلــيــة قــبــل أيــ

)املصري( يتراجع وينسحب بشكل واضح، 
لكنه لم ينقطع تمامًا«.

الــدور  غياب  عن  املتأخرة  البردويل  رسالة 
همت امتعاضًا في »حماس« من 

ُ
املصري، ف

أخيرًا تجاه  املتراخي  االستخبارات  موقف 
برعاية  تفاهمات  عليها  كــان  عالقة  ملفات 
الـــقـــاهـــرة، وهـــو مـــا عــنــى مــحــاولــة لتحريك 
ــد، فـــي ظـــل تــريــث  ــدور املـــصـــري مـــن جـــديـ ــ الــ
الــعــودة للملف. ووفــق معلومات  مصر فــي 
ليست  اآلن،  »مصر   

ّ
فــإن الجديد«،  »العربي 

دائمًا«. فلسطينيًا،  الــدور  بهذا  تقوم  كانت 
ــثـــرة، مــصــطــدمــة  ــعـ ــتـ ــة مـ ــالـــحـ ال تـــــــزال املـــصـ
بجدار كبير من الخالفات، مع بروز تراشق 
 
ّ
إعـــالمـــي الفـــت بــعــد غــيــابــه ألشـــهـــر، ذلـــك أن

كل طرف حّمل اآلخر املسؤولية واسترسل 
ـــت عــلــى تــهــّرب اآلخــر 

ّ
فــي ســـرد مــؤشــرات دل

ــفـــق عـــلـــيـــهـــا. وفـــي  ــتـ مــــن االســـتـــحـــقـــاقـــات املـ
غـــيـــاب الـــوســـيـــط املــــصــــري، ســتــكــون مهمة 
الفصائل الفلسطينية األخــرى، غير »فتح« 
ــــاس«، لـــدفـــع املــصــالــحــة إلــــى األمــــام  ــمـ ــ و«حـ
ــبـــه مــســتــحــيــلــة،  ــالــــة الـــتـــعـــثـــر شـ وإنـــــهـــــاء حــ
الـــجـــمـــاهـــيـــري  الـــضـــغـــط  أوراق  ــيــــاب  غــ مــــع 
والـــفـــصـــائـــلـــي عـــلـــى الــــطــــرفــــني، واألزمـــــــــات 
الجديدة التي تعيشها القيادة الفلسطينية 
بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

إعالن القدس املحتلة عاصمة إلسرائيل.
وبــعــيــدًا عــن كــل ذلـــك، ال يـــزال مــلــف األجــهــزة 
األمــنــيــة والــســيــطــرة عــلــى الــقــطــاع وتــوحــيــد 
قوى األمن، لم يقترب منه أحد، وكأنه جرى 
تأجيله ملرحلة متقدمة، واملخاوف تكمن في 
 يشكل هذا امللف أكثر من أي وقت مضى 

ّ
أن

عـــامـــل تــفــجــيــر جـــديـــد لــلــمــصــالــحــة. وكــانــت 
مــصــر قـــد تــعــهــدت فـــي وقــــت ســـابـــق بــوضــع 
فــي غــزة،  الــكــامــل لحل معضلة األمـــن  ثقلها 
لكن مع انسحابها الواضح من امللف برمته، 
كلها،  املصالحة  بمستقبل  التنبؤ  يمكن  ال 
وهــي الــيــوم على املــحــك، والــرهــان بــات على 
قــدرة حركتي »حــمــاس« و«فــتــح« في املضي 
مزيد  إلــى  الــذهــاب  أو  منفردين  باملصالحة 
مــن الــتــعــثــر وعــــودة األمــــور ملــربــع االشــتــبــاك 

اإلعالمي وامليداني.

ثعالب 
االستخبارات

ربيع شبه 
الجزيرة 
الكورية

ســألــوه عــن مستقبل الــجــهــاز، إلـــى أن »فــتــرة 
أنه  موضحًا  مــؤقــتــة«،  ستكون  عليه  إشــرافــه 
أبناء  من  قوية  عن شخصية  البحث  »يجري 
الــجــهــاز لــقــيــادتــه الــفــتــرة املــقــبــلــة، ولــكــن بعد 
أداءه  شــابــت  الــتــي  السلبيات  بعض  معالجة 
خــالل الــعــام املــاضــي«، والــتــي أدت تراكماتها 
ــد فــــــوزي،  ــالــ ــلـــى خــ إلــــــى انــــقــــالب الـــســـيـــســـي عـ
الــــذي كـــان عــلــى مــــدار 3 ســنــوات مــن املــقــربــني 
املوثوقني له. وفي خلفية البحث عن األسباب 
شــواهــد عـــدة عــلــى أن قــــرار الــســيــســي مرتبط 
باالستعدادات الجارية لالنتخابات الرئاسية 
واألحــــــــداث  ــبــــل(،  ــقــ املــ آذار  مــــــــارس/   26 ــــي  )فــ
في  مصر  شهدتها  التي  الداخلية  السياسية 
األشهر الثالثة األخيرة، ومنها خروج رئيس 
الــــوزراء األســبــق أحــمــد شفيق للعلن وإعــالن 
من  ترحيله  ثــم  للرئاسة،  الترشح  فــي  رغبته 
ـــارات ملــصــر، واحــتــجــازه فــي فــنــدق تحت  ــ اإلمـ
رقـــابـــة مــشــتــركــة مـــن االســتــخــبــارات الــحــربــيــة 

واشنطن األميركية. بالنسبة إلى اليابان، فإن 
في  يضّرها  الكوريتني،  بــني  الــقــوي  التقارب 
نــواٍح عــدة، خصوصًا في مسألة الصواريخ 
البالستية، التي اعتاد نظام كوريا الشمالية 
بحر  وفــي  اليابانية  الــســمــاء  فــوق  تجربتها 
الــيــابــان. كــمــا أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي 
تــارو كونو دعا املجتمع الدولي إلى »زيــادة 
الضغط على كوريا الشمالية«، ونقلت هيئة 
كــيــه«، عنه قوله  إتــش  »إن  اليابانية  اإلذاعـــة 
أخيرًا إن »اليابان ترحب باملحادثات الجارية 
بــــني الـــكـــوريـــتـــني بــــشــــأن إرســــــــال ريـــاضـــيـــني 
بيونغتشانغ،  ألــعــاب  إلــى  كــوريــني شماليني 
لــكــن كــوريــا الــشــمــالــيــة تــحــاول كــســب الــوقــت 
ــلـــة تـــطـــويـــر أســلــحــتــهــا الـــصـــاروخـــيـــة  ملـــواصـ
والنووية«. واعتبر أن »نية بيونغ يانغ هي 
أو  الــدول ترفع عقوباتها عنها  جعل بعض 

تقدم لها دعمًا ماليًا«.
وللداللة على االنزعاج الياباني، فقد أعلنت 
ــم الـــعـــائـــالت« الــيــابــانــيــة نيتها  جــمــعــيــة »دعــ
تقديم عريضة إلى املحكمة الجنائية الدولية 

القاهرة ـ العربي الجديد

لالنقالب  تفسيرات  عــن  البحث  بــات 
املــفــاجــئ مـــن الــرئــيــس املـــصـــري عبد 
ــه، عــلــى  ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــتــــاح الـــســـيـــســـي ودائـ ــفــ الــ
مـــديـــر االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة املـــعـــزول خــالــد 
فــوزي، منذ أيــام، الحديث األبــرز املــتــداول في 
األوســـاط السياسية واإلعــالمــيــة املــصــريــة، ال 
سيما أن قرار السيسي األخير بعزله وتكليف 
ــل، بــــــإدارة  ــامــ مـــديـــر مــكــتــبــه الــــلــــواء عـــبـــاس كــ
االستخبارات العامة كأول مسؤول على رأس 
هذا الجهاز إلى جانب عمله اإلداري برئاسة 
الجمهورية. وكل ذلك بالتزامن مع بدء حملة 
رئاسية  لوالية  للسيسي  االنتخابية  الدعاية 
ثــانــيــة، وقــبــل ســاعــات مــن فــتــح بـــاب الترشح 
رســمــيــًا. كــامــل رفـــض اإلدالء بـــأي مــعــلــومــات 
عــن سبب اإلطــاحــة بخالد فـــوزي، لكنه أشــار 
الذين  منه  املقّربني  واإلعــالمــيــني  للمسؤولني 

بيار عقيقي

الكوريتني  بــني  الــعــداء  لغة  تــبــّدلــت 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، مـــع مــبــادرة 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لــفــتــح بـــــاب حـــــواري 
رياضي مع سيول، انطالقًا من دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية، املقررة في بيونغتشانغ، 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بــني 9 و25 فــبــرايــر/ 
شــبــاط املــقــبــل. ومـــن الــطــبــيــعــي، فـــي الــشــرق 
اآلسيوي، تحّول الرياضة إلى عامل مساعد 
ــتــــمــــاع، وهــــو مـــا ظهر  فـــي الــســيــاســة واالجــ
البلدين،  بني  الثنائية  اللقاءات  تسارع  مع 
تكللت  الــجــهــود  أن  لــلــدورة. حتى  تحضيرًا 
باإلعالن عن اتفاق الكوريتني على »تشكيل 
فريق مشترك« في منافسات هوكي الجليد 
للسيدات، كما اتفقتا أيضًا على السير معًا 
تــحــت عــلــم مــوّحــد لــشــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
خــــالل حــفــل افــتــتــاح األوملـــبـــيـــاد. وســتــرســل 
 550 نحو  من  مؤلفة  بعثة  الشمالية  كوريا 
و140  مشجعًا   230 بينهم  لأوملبياد،  فــردًا 
في  استعراضًا  سيقدمون  العبًا  و30  فنانًا 
الكوريتني  التهدئة يسود  التايكواندو. جو 
فـــالـــبـــلـــدان  ــغـــايـــة،  ــلـ لـ »عــــائــــلــــي«  ــّو  ــ ــــجـ الـ إذًا. 
املنقسمان جغرافيًا، تربطهما أصول وقرابة 
واحدة، وكوريا الجنوبية مستعدة للذهاب 
إلـــى الــنــهــايــة فــي مــلــف »تــوحــيــد الــجــزيــرة«، 
العتبارات عدة، اقتصادية وسياسية. ومن 
فدرس  لأمر،  محتاطة  سيول  أن  الطبيعي 
فمهما  ُيحتذى،  نموذج  األملانيتني  توحيد 
أملانيا  عــانــت منها  الــتــي  الصعوبات  كــانــت 
الغربية  أملــانــيــا  أن اســتــيــعــاب  الــشــرقــيــة، إال 
لــهــا، تــدريــجــيــًا، جعل مــن أملــانــيــا االتــحــاديــة 
إليه  تطمح  مــا  هــذا  عامليًا.  اقتصاديًا  قطبًا 
ســيــول أيـــضـــًا، ولـــو كـــان االقـــتـــراح بتوحيد 
الــجــزيــرتــني يــبــدأ بــنــظــاٍم فــيــدرالــي، حسبما 
جاء في وثيقة قّدمتها كوريا الشمالية عام 
في  ص 

ّ
وتتلخ الجنوبية،  لنظيرتها   2016

والــجــنــوب على  الشمال  يمكن توحيد  »أنــه 
ــدأ الــعــقــالنــي والــــعــــادل لــلــدولــة  ــبـ أســــاس )املـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة(، والـــــــذي ســيــســمــح بــتــعــايــش 
وأيديولوجيتني  اجتماعيتني  منظومتني 

مختلفتني«. الجنوب قد يقبل.
ولكن على بعد بضعة عشرات الكيلومترات، 
بــــدت األجـــــــواء غــيــر جـــيـــدة فـــي مـــقـــّر رئــاســة 
في  وكــذلــك  اليابانية،  طوكيو  فــي  الحكومة 

إعـــالن تراجعه عــن االنتخابات،  ثــم  والــعــامــة، 
إلى ظهور رئيس أركان الجيش السابق سامي 
عــنــان، وإعـــالن رغبته فــي الــتــرشــح الــرئــاســي. 
مــصــادر حكومية وسياسية واســعــة االطــالع 
كشفت لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »خــالــد فــوزي 
غ من قبل السيسي بقرار إقالته، بل إن 

ّ
لم ُيبل

عــبــاس كــامــل أرســــل ضــابــطــًا بــاالســتــخــبــارات 
الــحــربــيــة مــنــتــدبــًا بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
مقر جــهــاز االســتــخــبــارات بــجــوار قصر القبة 
الـــرئـــاســـي، يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، فــأمــر هــذا 
الــضــابــط صــغــيــر الــرتــبــة خــالــد فــــوزي بجمع 
متعلقاته ومغادرة مقر الجهاز فورًا. وحاول 
ــال بــكــامــل والــســيــســي للتعرف  فــــوزي االتـــصـ
ن من الوصول ألي  على األسباب، لكنه لم ُيمكَّ
عدد  بصحبة  ملنزله  متجهًا  لــيــغــادر  منهما، 
من وكالء الجهاز، ولم يخرج منه حتى اآلن«. 
وأضافت املصادر أن »آخــر زيــارة لفوزي إلى 
األسبوع  في  السيسي  للقاء  االتحادية  قصر 
غير  سرية  بصورة  الحالي،  الشهر  من  األول 
معلنة، حــني اســتــدعــاه السيسي إلبــالغــه بأن 
أمامه أسبوع واحد فقط كمهلة لتحديد وكالء 
االســـتـــخـــبـــارات الـــذيـــن يــتــواصــلــون مـــع عــنــان 
لــدفــعــه إلعــــالن تــرشــحــه لــلــرئــاســة، مــحــاولــني 
تكدير الوضع السياسي املستقر واالنتخابات 
غــيــر الــتــنــافــســيــة املــرتــقــبــة. وهــــي االتـــصـــاالت 

بغية  املقبل،  األسبوع  الشمالية،  كوريا  ضد 
دفـــعـــهـــا إلـــــى »الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي خـــطـــف كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة ألبــنــائــهــم، ومــعــاقــبــة زعــيــم كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، كــيــم جــونــغ أون«. وكــانــت كــوريــا 
أرسلت  عــام 2002 بأنها  أقــّرت في  الشمالية 
عمالء لها لخطف 13 يابانيًا في سبعينيات 

الــتــي رصــدتــهــا االســتــخــبــارات الــحــربــيــة التي 
أصبحت منذ تولي السيسي الرئاسة، متقّدمة 
القرب  ناحية  مــن  العامة  االســتــخــبــارات  على 
مـــن مــؤســســة الـــرئـــاســـة، بـــل وُمـــنـــحـــت بعض 
األدوار اإلشرافية عليها في بعض األحيان«. 
بأمر  علم  »السيسي  فــإن  املــصــادر،  وبحسب 
هذه االتصاالت قبل إعالن األمني العام لحزب 
ترشيحه  الديمقراطي(  العروبة  )مصر  عنان 
ــام عــــدة، لــكــن عــنــان عــلــم من  لــلــرئــاســة بــعــد أيــ
أن  معهم  يتعامل  الذين  االستخبارات  وكــالء 
مــا جعله يختار  االتــصــاالت،  السيسي رصــد 
طريقة اإلعالن التدريجي والتجريبي لرغبته 
في الترشح، ليس على لسانه أو لسان نجله 
سمير الذي يعتبر الذراع اليمنى له في العمل 
قــيــادات الحزب األقل  الــعــام، ولكن على لسان 
ــن لـــن تــتــعــامــل مــعــهــم الــســلــطــة أو  ــذيـ قــــدرًا والـ
ــادت املــصــادر  اإلعـــالم بالجدية الـــالزمـــة«. وأفــ
بــأن »االتـــصـــاالت بعنان لــم تكن األولـــى التي 
مع  العامة  باالستخبارات  ضــبــاط  بها  يــقــوم 
فقائمة  الــســيــســي،  ضـــد  محتملني  مــرشــحــني 
وقــائــع الــتــســّرب والــعــمــل الــســّري ألجنحة في 
ومــعــارضــني  للسيسي  منافسني  مــع  الــجــهــاز 
ــدة، تــشــمــل وفــــق املـــصـــادر،  ــتـ ــمـ لـــه طــويــلــة ومـ
إقامته باإلمارات من  اتصاالت بشفيق خالل 
دون العودة للرئاسة أو إدارة الجهاز، وكذلك 
بمعارضي  مباشرة  وغير  مباشرة  اتصاالت 
ــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر  ــرتــ ــزيــ ــــازل عـــــن جــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
وإعالميني  وحقوقيني  نـــواب  مــن  للسعودية 
 عن استغالل بعض األجنحة 

ً
وقــضــاة، فضال

داخل الجهاز لنفوذهم كوكالء باالستخبارات 
الــتــوك شو  العامة لتوجيه الصحف وبــرامــج 
مواضيع  لتناول  للجهاز  القريبة  أو  التابعة 

غير مستحبة للسيسي ودائرته«.
ــالـــب االســـتـــخـــبـــارات  قـــلـــق الــســيــســي مــــن »ثـــعـ
الصغيرة« ليس وليد اللحظة، بل الزمــه منذ 
ــائـــب رئــيــس  تـــرشـــح مـــديـــر االســـتـــخـــبـــارات ونـ
للرئاسة  عــمــر سليمان  األســبــق  الــجــمــهــوريــة 
الــعــســكــري  املــجــلــس  عــــام 2012، بــغــيــر رضــــا 
التاريخية  الــخــالفــات  بسبب  ــــذاك،  آنـ الــحــاكــم 
ــيــــر حـــســـني طـــنـــطـــاوي،  ــــني ســـلـــيـــمـــان واملــــشــ بـ
ــرارات  ــ قـ أول  ــان  ــ لــلــســيــســي. وكـ الـــروحـــي  األب 
الــســيــســي بــعــد عــــزل الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي 
تــمــوز 2013، اإلطـــاحـــة بمدير  يــولــيــو/  فــي 3 
االســتــخــبــارات رأفـــت شــحــاتــة، الـــذي كـــان ابنًا 
لــجــهــاز األمــــن الــقــومــي وصـــاحـــب بــــاع طــويــل 
وعنّي  تحديدًا،  الفلسطيني  امللف  متابعة  في 
بـــداًل مــنــه الـــلـــواء محمد فــريــد الــتــهــامــي الــذي 
كان قد عمل من قبل في االستخبارات العامة 
والرقابة اإلداريــة، لكنه قضى معظم مشواره 
املهني في االستخبارات الحربية وكان رئيسًا 
بهدف  وذلــك  معلميه،  وأحــد  نفسه  للسيسي 
إحـــكـــام الــرقــابــة عــلــى الــجــهــاز، كــمــا نــقــل ابــنــه 
مــحــمــود مـــن االســتــخــبــارات الــحــربــيــة للعمل 
فوزي  تولي  ومنذ  للتهامي.  املعاون  باملكتب 
 ،2014 األول  كانون  ديسمبر/  في  املسؤولية 
وضــــع الــســيــســي عــلــى عــاتــقــه مــهــمــة تطهير 
الــجــهــاز مــن فــلــول عمر سليمان املــشــكــوك في 
والئهم له شخصيًا، وليس للنظام. فأصدر 18 
200 ضابط  مــن  أكثر  بإحالة  قـــرارًا جمهوريًا 
لــلــعــمــل اإلداري  أو  لــلــمــعــاش  كــبــيــر  ومـــوظـــف 
بــجــهــات أخــــــرى، مـــن بــيــنــهــم املـــســـؤولـــون عن 
اإلخوان  الحركات اإلسالمية وجماعة  ملفات 
ــــؤون  ــــشـ ــمــــاس والـ ــة حــ ــركــ ــــع حــ ــــل مـ ــــواصـ ــتـ ــ والـ
توقعات  ســادت  لذلك  واإلثيوبية.  السودانية 
بقرب إصدار السيسي قرارًا واحدًا على األقل 
الــعــشــرات من  الــرئــاســة، بــعــزل  قبل انتخابات 
وكــالء االســتــخــبــارات املــتــورطــني فــي االتصال 
غير  مــعــلــومــات  وتــمــريــر  السيسي  بمنافسي 
 عن 

ً
مـــرغـــوب فــيــهــا لـــوســـائـــل اإلعـــــــالم، فـــضـــال

املشتبه في عدم والئهم له، وذلك قبل اختيار 
الجهاز تحت  إدارة  شخصية مناسبة لتولي 
تمامًا  الجمهورية.  لرئاسة  املباشر  اإلشــراف 
كما هــي حــال إدارة األجــهــزة األمــنــيــة بـــوزارة 
الــداخــلــيــة تــحــت اإلشـــــراف املــبــاشــر ملستشار 
السيسي للشؤون األمنية أحمد جمال الدين، 
وإدارة األجهزة الرقابية تحت إشراف الوزير 
مــحــمــد عـــرفـــان املـــقـــرب مـــن الــســيــســي ورئــيــس 

هيئة الرقابة اإلدارية.

تدريب  أجل  من  املاضي،  القرن  وثمانينيات 
اليابانية.  والــعــادات  اللغة  على  جواسيسها 
ــــح لـــخـــمـــســـة مـــــن هـــــــــؤالء املـــخـــطـــوفـــني  ــمـ ــ وسـ
بــالــعــودة إلــى الــيــابــان، لكن كــوريــا الشمالية 
أكدت أن »الثمانية اآلخرين توفوا«، من دون 
ــة على ذلك. أما اليابان فكشفت أن 

ّ
تقديم أدل

رعاياها«،  مــن   17 الشمالية خطفت  »كــوريــا 
لكن جمعية »دعم العائالت« أفادت بأن »عدد 

املخطوفني بلغ 470 يابانيًا«.
كما سبق أن كشف تقرير لأمم املتحدة حول 
حقوق االنسان، أن »كوريا الشمالية خطفت 
200 ألـــف شــخــص، ومــعــظــم هــــؤالء كــوريــون 
جنوبيون بعد الحرب الكورية )1953-1950(، 
إلى جانب مئات آخرين من لبنان وتايالند 
ومــالــيــزيــا وســنــغــافــورة ورومــانــيــا وفــرنــســا، 
ــقــدوا خـــالل زيــــارات قــامــوا بــهــا إلـــى بيونغ 

ُ
ف

ــغ بــــني ســتــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن  ــانـ يـ
املاضي«.

ــتــــحــــدة، والــــتــــي »رّحــــبــــت«  ــات املــ ــ ــــواليــ ــا الــ ــ أمــ
أنــهــا صــّعــدت ميدانيًا  إال  الثنائي،  بــالــحــوار 
ــًا عــســكــريــًا فــــي جـــزيـــرة  ــّركـ ــا تـــحـ ــهـ مــــع إعـــالنـ
الــهــادئ، كما اعتبرت على  غــوام فــي املحيط 
لــســان وزيـــر خــارجــيــتــهــا، ريــكــس تيلرسون، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــ ــــوريـ ــم كـ أن »روســـــيـــــا تــــدعــ
االلــتــفــاف عــلــى بــعــض الــعــقــوبــات املــفــروضــة 
ــــف بــرنــامــجــيــهــا  عــلــيــهــا إلجـــبـــارهـــا عـــلـــى وقـ
أثــنــاء لقاء  ــنـــووي«، مضيفًا  الــصــاروخــي والـ
ضــم 20 دولـــة لبحث املــلــف الــنــووي الــكــوري 
الــشــمــالــي، فــي فانكوفر الــكــنــديــة، بــني يومي 
»موسكو  أن  املــاضــيــني،  والخميس  الــثــالثــاء 
ال تطبق اإلجراءات بالكامل، بل ربما تحاول 
تــقــويــضــهــا، وخــصــوصــًا عــبــر تــزويــد كــوريــا 
ــوقــــود«. أوضــــحــــت الــــواليــــات  ــالــ الــشــمــالــيــة بــ
ــلـــوا ما  ــعـ ــوار »افـ ــحــ املـــتـــحـــدة مـــا تـــريـــد مـــن الــ
تشاؤون، لكن النووي الكوري الشمالي يجب 
املــقــابــل، أعلنت الصني دعمها  ــــزال«. فــي  ُي أن 
السداسية  املجموعة  ضمن  الحوار  ملواصلة 
)كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
ــا،  ــيــ ــــني، وروســ ــــصـ والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، والـ
والــيــابــان(، فــي ســيــاق عــدم إخـــراج األميركي 
معالجة  على  والعمل  مــن جهة،  املعادلة  مــن 
امللف الــنــووي فــي كــوريــا الشمالية مــن جهة 
أخرى. وهو ما القته وزارة الخارجية الكورية 
قصارى  »ستبذل  أنها  بإعالنها  الجنوبية، 
جــهــدهــا لــحــث كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والـــواليـــات 
املــتــحــدة على إجـــراء حـــوار قــائــم على الزخم 
الــســلــمــي الــنــاجــم عـــن اســتــئــنــاف املــحــادثــات 
 سلمي 

ّ
بني الكوريتني، حتى تتحول إلى حل
للمشكلة النووية الكورية الشمالية«.

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــتــقــدمــة  ــوريــ ــع ذلــــــك، بـــــدت كــ مــ
بــخــطــوة عــلــى الــجــمــيــع، ســـواء عــبــر اإلمــســاك 
التفاوض مع كوريا  النووي«، وملف  بـ«الزّر 
الجنوبية، والدعم الروسي الصيني املشترك 
والـــضـــمـــنـــي لــــهــــا، فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات 
ــيـــم أن  ــا يـــــــدرك كـ األمـــيـــركـــيـــة واألمــــمــــيــــة. كـــمـ
ــادي لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة  ــتــــصــ الــــتــــدهــــور االقــ
نــظــامــه، لكنه كــمــا رفـــع ســقــف املــواجــهــة عبر 
تــقــديــم نفسه »مـــحـــاورًا نــوويــًا« إثـــر سلسلة 
فإنه  املــاضــي،  العام  في  البالستية  التجارب 
يستعّد لتنظيم عرض عسكري، عشية الدورة 
أن  كشفوا  مراقبني  وفــق  الشتوية،  األوملــبــيــة 
»بــعــض مــســؤولــي الــدفــاع فــي الــعــالــم، تلقوا 
الــذكــرى  بمناسبة  احــتــفــال  لحضور  دعـــوات 
السبعني لتأسيس الجيش الشعبي الكوري 
في الثامن من فبراير املقبل«. كما أن كيم ربما 
طلق 

ُ
أ الــذي  الخاطئ«  بـــ«اإلنــذار  كــان سعيدًا 

في جزر هاواي األميركية، األسبوع املاضي، 
مع دعوة الناس للنزول إلى املالجئ »خشية 
من صاروخ بالستي«. سعادته نابعة من أنه 

»متقدم« على األميركيني حتى اآلن.

فوزي خالل لقاءات المصالحة األخيرة في غزة )خالد الدسوقي/فرانس برس(

كيم في مقّر وكالة األنباء الكورية الشمالية )فرانس برس(

خاض السيسي معركة تصفية للشخصيات المحسوبة على عمر سليمان )محمود خالد/فرانس برس(

يعمل الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي 
على القضاء 

على من يعتبرهم 
»ثعالب االستخبارات 

الصغيرة«، بغية 
إحكام سيطرته 

كاملة على األجهزة 
األمنية المصرية. 

ولعّل ذلك ما أطاح 
مدير االستخبارات 

العامة خالد فوزي 
أخيرًا

شتاء  إلى  أقرب  بات  حاليًا،  الكورية  الجزيرة  شبه  تعيشه  الذي  الربيع 
عاصف بالنسبة لألميركيين واليابانيين، ألسباب مرتبطة بالسالح النووي 

في كوريا الشمالية، رغم غّض نظر الجنوب
قضيةتحقيق

الخلفيات المباشرة 
والبعيدة لـ»حرب السيسي«

تهدئة تزعج صقور 
اإلدارتين األميركية واليابانية

الحدثتحليل

عقدة
 سليمان

فترة ترشح مدير 
االستخبارات، نائب رئيس 

الجمهورية األسبق عمر 
سليمان للرئاسة عام 

2012،  وما تالها من 
استبعاده، ثم تعاون 
بعض أجنحة الجهاز 
مع جماعة اإلخوان 

المسلمين، أثبتت للسيسي 
وغيره، أن النواة الصلبة 

للجهاز ما زالت تدين 
بالوالء لسليمان.

االتصاالت بعنان لم تكن 
األولى لالستخبارات مع 
مرشحين ضد السيسي

تريد بيونغ يانغ جعل 
بعض الدول ترفع 

عقوباتها عنها

قرر السيسي تطهير 
الجهاز من فلول

عمر سليمان

مصر اآلن ليست في وارد 
العودة بقوة إلى ملف 
المصالحة الفلسطينية

بات مستقبل شولتز 
السياسي مرهونًا بتشكيل 

االئتالف الكبير

تنوي كوريا الشمالية 
إقامة عرض عسكري في 

8 فبراير المقبل

يتوقع أن تشهد 
المصالحة الفلسطينية 

المتعثرة أصًال، المزيد من 
اإلخفاقات، على وقع 
إقالة مدير االستخبارات 
العامة المصرية، خالد 

فوزي، الفاشل فلسطينيًا 
أيضًا

تجد قيادة »االشتراكي 
الديمقراطي« في 

ألمانيا نفسها في وضع 
معّقد، مع عدم ترحيب 

جزء من قاعدتها 
باالئتالف مع »االتحاد 

المسيحي«
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أعوام ثالثة مهددة بتحقيقات التدخل الروسي

رئاسة ترامب: سنة أولى حرائق
واشنطن ـ أحمد األمين

ــــق  ــوابـ ــ ــــسـ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى عـــــــــدد الـ
التاريخية واالنقالبات السياسية 
املتحدة  الـــواليـــات  شهدتها  الــتــي 
والعالم خالل السنة األولــى من والية دونالد 
تـــــرامـــــب الــــرئــــاســــيــــة، يـــصـــبـــح إجــــــــــراء جـــــردة 
أحدثتها سياساته،  التي  الكبيرة  للتغييرات 
مهّمة في غاية الصعوبة، وإن كان من السهل 
رصــد حجم الــفــوضــى الــعــارمــة الــتــي خلفتها 
داخـــل أمــيــركــا وخــارجــهــا. وقـــد أطــلــقــت ألــقــاب 
ــرامـــب خــــالل ســنــتــه الــرئــاســيــة  كــثــيــرة عــلــى تـ
العنصري،  الرئيس  لقب  أبرزها  لعل  األولــى، 
وإن كــانــت تــهــمــة الــعــنــصــريــة لــيــســت جــديــدة 
عليه، بل التصقت به منذ الحملة التي أطلقها 
الرئيس  مــيــالد  بشهادة  للتشكيك   2012 عــام 
األمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا. وتــصــّدرت 
شعارات التنديد بعنصرية ترامب، التظاهرات 
ــتـــي انــطــلــقــت فــــي واشــنــطــن  االحـــتـــجـــاجـــيـــة الـ
ومــخــتــلــف املــــدن األمــيــركــيــة بــعــد لــحــظــات من 
لــلــواليــات  الــرســمــي لتنصيبه رئــيــســا  الــحــفــل 
املــتــحــدة فـــي 20 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر عــام 
 املرشح الجمهوري كان قد اتهم 

ّ
2017. ومع أن

االنتخابية،  بالعنصرية خالل حملته  سابقا 
إال أن الرئيس األميركي احتفظ بهذا اللقب عن 
جدارة، طوال العام املاضي، وجاءت تعليقاته 
عــن املــهــاجــريــن إلــى أمــيــركــا مــن بــلــدان »حفرة 
القذارة من هاييتي وأفريقيا«، والتي أشعلت 
أزمة عنصرية دولية، لتتّوج سنته األولى في 

البيت األبيض.
ــرامـــب فـــي تــصــريــحــاتــه املــعــلــنــة  ــم نــفــي تـ ــ ورغـ
تهمة الــعــنــصــريــة وتـــكـــراره الــقــول بــني الحني 
 

ّ
ــنـــاس عــنــصــريــة«، إال أن ــل الـ ــ ــه »أقـ ــر إنــ ــ واآلخــ
التهمة تحوم حوله وحول الكثير من مواقفه 
وقـــراراتـــه وأجــنــدتــه الــســيــاســيــة مــنــذ وصــولــه 
 زاّلت 

ّ
لــم نقل إن إلــى البيت األبــيــض. هــذا إذا 

لسانه املقصودة أحيانا تشير إلى أنه يفّضل 
إلـــصـــاق هــــذه الــتــهــمــة بــــه، ربـــمـــا ألنــــه يعتقد 
 جــدل وإثـــارة في 

ّ
بــأن مسالة العنصرية محل

ــام، واألرجــــــح أن  ــعـ وســـائـــل اإلعـــــالم والــــــرأي الـ
البيض  يــعــزز شعبيته بــني األمــيــركــيــني  ذلـــك 
ووسط قاعدته الشعبية ذات التوجه اليميني 

املحافظ املعادي للمهاجرين واألقليات.
 كما 

ّ
وقد كانت لعنصرية ترامب، أو على األقل

يرى خصومه، محّطات بارزة، بدأت في األيام 
ــرارًا تنفيذيا  ــ ــداره قـ ــإصـ ــــى مـــن واليـــتـــه بـ األولـ
بحظر دخول رعايا عدد من الدول اإلسالمية 
األمن  املتحدة، بحجة »حماية  الــواليــات  إلــى 
القومي األميركي«، واختتمها بموقفه املعادي 
الالتينية  أميركا  مــن  بــالده  إلــى  للمهاجرين 
وأفريقيا، وتشجيعه استقبال مهاجرين من 
أوروبــا. بكالم آخر، ترامب يفّضل املهاجرين 
الـــبـــيـــض »املــــتــــحــــّضــــريــــن«، عـــلـــى املـــهـــاجـــريـــن 
القذرة  القادمني من »البلدان  الفقراء  امللونني 
 موقف ترامب امللتبس 

ّ
في أفريقيا«. كذلك، فإن

مـــن املـــواجـــهـــات الــعــنــصــريــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
مــديــنــة تــشــارلــوتــســفــيــل فـــي واليــــة فرجينيا 
الصيف املاضي، بني مجموعات من النازيني 
»كــو كلوكس كــالن« والعنصريني  الــجــدد والـــ
األمــيــركــيــني الــبــيــض مــن جــهــة، ومــتــظــاهــريــن 
ــــات ومـــنـــاهـــضـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـــــني عـــــن األقـ ــ ــــدافـ مـــــن املـ
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري مـــن جــهــة أخــــــرى، أثـــار 
ردود فــعــل واســعــة فــي الــكــونــغــرس ووســائــل 
اإلعــالم، ما أجبره على التراجع تكتيكيا عن 
اليمني  مجموعات  لتحميل  الــرافــض  موقفه 
 املتطّرف مسؤولية املواجهات، ومقتل ناشطة 
يـــســـاريـــة عــنــدمــا نـــّفـــذ أحــــد الـــنـــازيـــني الــجــدد 
عملية دهـــس بــحــق املــتــظــاهــريــن، عــلــى غــرار 
ــتـــي نـــّفـــذتـــهـــا ذئــــاب  الــعــمــلــيــات اإلرهــــابــــيــــة الـ
منفردة في أوروبا وأميركا، أعلنت مبايعتها 

لتنظيم »داعش«.

لعنة مولر
 الــتــحــقــيــقــات فـــي الـــتـــدّخـــل الــــروســــي في 

ّ
لـــعـــل

ــام 2016  ــ انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة عـ
ــا  ــقــــا خــــاصــ ــقــ ــولــــــر مــــحــ ــــني روبـــــــــــــرت مــــ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
الروسي  االخــتــراق  اتهامات  عــن  لالستقصاء 
للحملة االنتخابية لترامب، من أبرز الكوابيس 
التي رافقت إدارة ترامب طوال السنة املاضية، 
فــي طليعة  تطوراتها  تــكــون  أن  املنتظر  ومــن 
في  اإلدارة  هــذه  ستواجهها  الــتــي  التحديات 
األبــيــض، خصوصا  البيت  فــي  الثاني  عامها 
أن الــتــحــقــيــقــات اقــتــربــت أخـــيـــرًا مـــن الــرئــيــس 
تـــرامـــب  ــه. ومــــــا زال مـــحـــامـــو  ــنــ واملــــقــــربــــني مــ

يدرسون طلبا تقّدم به مولر إلجراء 
مقابلة مع الرئيس، في حني ينتظر املراقبون 
تــســفــر جــلــســات تحقيق مــولــر مــع ستيف  أن 
في  السابق  االستراتيجي  املستشار  بــانــون، 
ــيــــض، عـــن مــعــطــيــات مــهــمــة حــول  الــبــيــت األبــ
تفاصيل إقالة ترامب ملدير مكتب التحقيقات 
التي  بــي آي« جيمس كــومــي  الــفــيــدرالــي »أف 
قــد تــشــّكــل أســاســا لــتــوجــيــه االتـــهـــام للرئيس 
على  الضغط  ومحاولة  العدالة  عمل  بعرقلة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي لوقف تحقيقاته 

بالتدخل الروسي في االنتخابات.

انقالبات الداخل والخارج
ــال الــســيــاســي  ــقـــت املـــــراوحـــــة فــــي الـــســـجـ ــرافـ تـ
ــرامــــب،  ــتــــخــــاب تــ الــــداخــــلــــي حــــــول شـــرعـــيـــة انــ
ــتــــخــــاب، ومـــراهـــنـــة  ــذا االنــ ــ ــدم شـــرعـــيـــة هـ ــ أو عـ
ــيـــس عـــلـــى أن الــتــحــقــيــقــات فــي  ــرئـ خـــصـــوم الـ

الــتــدخــل الـــروســـي فـــي االنــتــخــابــات ســتــؤدي 
ــاًل، إلــــى مــحــاكــمــتــه وعـــزلـــه، مع  ــ عـــاجـــاًل أم آجــ
تــحــوالت وانــقــالبــات وعــواصــف سياسية في 
الــداخــل والــخــارج، لم تعهد الــواليــات املتحدة 
مــثــيــاًل لــهــا مــنــذ عـــقـــود. فــاســتــنــفــار املــشــاعــر 
ــام عليها خــطــاب تــرامــب  الــعــنــصــريــة، الــتــي قـ
القومية  الهوية  االنتخابي من أجل استعادة 
األميركية التقليدية بعد الحقبة »األوبامية«، 
األنــيــق،  ثوبها  مــن  األميركية  السياسة  عـــّرى 
في  والطبقية  العنصرية  االنقسامات  وأظهر 
وانعكس  حقيقتها،  على  األمــيــركــي  املجتمع 
ذلك تشكيكا في مجمل التجربة الديمقراطية 
األميركية وأنظمتها السياسية واالنتخابية.

ــارج، كـــســـرت إدارة تـــرامـــب تــقــالــيــد  وفــــي الــــخــ
ــات األمــــــيــــــركــــــيــــــة، وأعــــــلــــــنــــــت عـــن  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــاه الـــقـــضـــايـــا  ــ ــــجـ ــيــــات جـــــديـــــدة تـ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الــســاخــنــة فـــي الــعــالــم، مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
ــلــــيــــج والــــشــــرق  إلـــــــى إيــــــــــران وســــــوريــــــة والــــخــ
ــــط. اســتــراتــيــجــيــات تــقــول إدارة تــرامــب  األوسـ
إنــهــا تــســعــى مــن خــاللــهــا الســتــعــادة املــبــادرة 
الدولية وطي مرحلة  السياسة  األميركية في 
الصبر االستراتيجي التي اعتمدتها اإلدارات 
األمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة تـــجـــاه أعــــــداء الـــواليـــات 
املتحدة على الساحة الدولية. لكن في حقيقة 
األمر، فإن سياسات عام من حكم ترامب ألحقت 
أضرارًا بالغة بالسياسة الخارجية األميركية، 
عليها  تخّيم  التي  الكورية  الجزيرة  من شبه 
أجواء الحرب النووية، إلى موقفه امللتبس من 
الحصار املفروض على دولة قطر والذي أسفر 
عن انقسامات بني حلفاء الواليات املتحدة في 
إلى سياسته  باإلضافة  العربي. هذا  الخليج 
اإلسرائيلية التي أطاحت بالدور األميركي في 
عملية الــســالم املــوعــودة فــي الــشــرق األوســط، 
مــن خـــالل قــــراره االعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــتــــالل ونـــقـــل الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة  لـــدولـــة االحــ
مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، والـــذي أثـــار موجة 
واسعة من االحتجاجات الدولية. وقد صّوتت 
غالبية أعضاء الجمعية العامة لألمم املتحدة 
ضد القرار األميركي األحـــادي. وعــن قصد أو 
عــن غير قصد، أعــدم قــرار تــرامــب أي احتمال 
لــقــيــام ســــالم بـــني الــفــلــســطــيــنــيــني وإســـرائـــيـــل، 
 إعـــالن االنــحــيــاز األميركي 

ّ
خصوصا فــي ظــل

الكامل والصريح إلسرائيل والتخّلي عن دور 
الوسيط النزيه في أي عملية سالم محتملة.

ترامب  انــقــالبــات  بنتائج  التنبؤ  يمكن  وال 
النهائية  املعالم  تبلور  قبل  االستراتيجية 
لــلــعــالقــات األمــيــركــيــة الــروســيــة واألمــيــركــيــة 
الــصــيــنــيــة. وال يــرتــبــط ذلــــك فــقــط بــمــوازيــن 
ــح، بــل  ــالــ ــة وخــــريــــطــــة املــــصــ ــيــ ــدولــ الــــقــــوى الــ
هــو مــرهــون بــالــدرجــة األولــــى بــمــا ســتــؤول 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـ ــيــ إلــ
مستقبل رئاسة ترامب املهددة بسيف هذه 

التحقيقات، وما إذا كان الرجل سيتمّكن من 
الــبــقــاء فــي البيت األبــيــض إلــى حــني انتهاء 

واليته الرئاسية في العام 2020.

ستالين أميركا
مــن األلــقــاب الــتــي اكتسبها تــرامــب فــي أواخــر 
ســنــتــه األولـــــــــى، صـــفـــة الـــديـــكـــتـــاتـــور، بــســبــب 
حــربــه املــفــتــوحــة مــع وســائــل اإلعــــالم والــعــداء 
املستحكم بينه وبني الصحافيني. وقد شبهه 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــف فــلــيــك بالزعيم 
املعروف  السابق جوزف ستالني  السوفييتي 
بقمعه لجميع اآلراء املخالفة له داخل الحزب 
وسائل  وضعت  وقــد  السوفييتي.  الشيوعي 
اإلعــالم األميركية، منذ األيــام األولــى لترامب 
فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، ســيــنــاريــوهــات وهــمــيــة 
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي مــحــاكــمــة  وواقــــعــــيــــة تـــعـــّبـــر عــ
تـــرامـــب وعـــزلـــه بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن. ويــراهــن 
خصوم الرئيس على تطورات قريبة في ملف 
االتهامات  توجيه  إثــر  الــروســيــة،  التحقيقات 
مانفورت،  بول  االنتخابية،  مدير حملته  إلى 
مستشار  واعــتــراف  غايتس،  ريكس  وشريكه 
ــي الـــحـــمـــلـــة، جــــورج  ــة فــ ــيـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
بـــابـــادوبـــولـــس، بـــاالجـــتـــمـــاع مـــع شــخــصــيــات 
روسية، والعمل على ترتيب لقاء بني املرّشح 
الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة والــرئــيــس 

الروسي فالديمير بوتني.

إقاالت واستقاالت
ــات  ــم تــشــهــد الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي الـــواليـ لـ
املتحدة في تاريخها الحديث، ظاهرة مشابهة 
ملا شهده البيت األبيض خالل األشهر املاضية 
ــة تــــرامــــب، مـــن إقــــــاالت واســـتـــقـــاالت  ــاسـ مـــن رئـ
وصــــراعــــات عــلــى الــنــفــوذ وحــبــك لــلــمــؤامــرات 
وتسريب ألسرار الدولة. وفي نهاية ديسمبر/ 
كانون األول 2017، ذكر تقرير صادر عن معهد 
واشنطن(،  مقرها  فكرية  )مؤسسة  بروكنجز 
األول  عــامــهــا  تـــرامـــب شــهــدت خـــالل  إدارة  أن 
نــســبــة اســتــقــاالت وانــســحــابــات أعــلــى مـــن أي 
ــــض. وأوضـــــح  ــيـ ــ حـــكـــومـــة جـــــــاءت لــلــبــيــت األبـ
كــبــار املسؤولني  املــائــة مــن  التقرير أن 34 فــي 
فـــي إدارة تــرامــب  اســـتـــقـــالـــوا مـــن مــنــاصــبــهــم 
مــنــذ تــأســيــســهــا قــبــل نــحــو عــــام. وبــاإلضــافــة 
لــكــثــرة االســـتـــقـــاالت واإلقــــــــاالت، وجــــد تــرامــب 
صعوبة في تشكيل حكومته وانتظار موافقة 
الكونغرس على تعيني بعض الوزراء، فخضع 
الختبار جاد في األشهر األولى عندما اضطر 
لالنتظار طوياًل لنيل موافقة الكونغرس على 
تعيني بعض أعضاء إدارته. وزادت النقاشات 
املطروحة لدى الرأي العام حول أحّقية بعض 
املرشحني لنيل الحقائب الوزارية، من صعوبة 
افتتح خصوم ترامب  تلك املرحلة. وفــي حني 
ــام  األيـ مــنــذ  االســتــقــاالت  سلسلة  اإلدارة،  فــي 
اإلقالة  أطلقت  الحكم،  مقاليد  لتوليه  األولـــى 
املبكرة ملستشار األمن القومي، الجنرال مايكل 
فلني، بسبب كذبه حول اجتماعات عقدها مع 
الــروس، معركة تصفية حسابات على خلفية 
التحقيقات الروسية. وكانت إقالة مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، مدوية، 
إذ إن توقيتها جاء قبل ساعات من استقبال 
تــرامــب لــوزيــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
الفـــــــروف، فـــي املــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي. وبــحــســب 
املــســتــشــار االســتــراتــيــجــي الــســابــق لــلــرئــيــس، 
»أف بي  ستيف بانون، فإن إقالة ترامب ملدير الـ
الرئيس،  ارتكبه  الــذي  آي« هي الخطأ املميت 
وأسفر عنه تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في 
التدخل الروسي وتعيني روبرت مولر، صديق 

كومي، محققا خاصا في التدخل الروسي.
وإذا صـــّح مــا نــقــلــه مــايــكــل وولــــف عــن بــانــون 
ــل بــيــت تــرامــب  ــ ــار وغـــضـــب داخـ ــ فـــي كـــتـــاب »نـ
ــا بــــني الـــرئـــيـــس  ــــض«، الـــــــذي أثـــــــار حــــربــ ــيــ ــ األبــ
ــابــــق، بـــأن  ــيـــجـــي الــــســ ــراتـ ــتـ ومـــســـتـــشـــاره االسـ
ترامب فوجئ بنتائج انتخابات 2016 وفوزه 
مرّشحة  كلينتون،  على هيالري  املتوّقع  غير 
لم  ترامب  أن  األكيد  فــإن  الديمقراطي،  الحزب 
الرئاسية األولــى.  أن يكمل سنته  يكن يتوّقع 
فــيــمــا يـــرى وولــــف أن كــتــابــه ســيــكــون بمثابة 

الضربة القاضية لرئاسة ترامب.
ــيــــركــــي عــلــى  ـــم تــــعــــّود الــــــــرأي الــــعــــام األمــ ــ ورغــ
تــغــريــدات تــرامــب وانــقــالبــاتــه وزالت لــســانــه، 
إاّل أنــــه لـــم يــكــن يــتــوّقــع أن يــأتــي يــــوم يسمع 
فــيــه رئــيــس الـــواليـــات املــتــحــدة يــحــاول إقــنــاع 
الجمهور بأنه ال يعاني من اضطرابات عقلية، 
وأّنه مؤّهل ذهنيا إلدارة أقوى دولة في العالم. 
 

ّ
وقد أجمعت وجهات نظر األميركيني على أن

القلق  على  تبعث  والتي  املشينة  داللته  لذلك 
من الحالة املزرية التي وصلت إليها السياسة 

في أميركا.

عدم تعيين سفراء
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ـــب الـ مـــلـــف آخــــــر تـــلـــّقـــى فـــيـــه تـــــرامــ
االنــتــقــادات فــي عــامــه األول، هــو عـــدم الــقــدرة 
على تعيني السفراء في عدد من عواصم الدول 
إقــالــة  وتعتبر  اآلن.  حــتــى  والحليفة  الــكــبــيــرة 
ترامب للكثير من الدبلوماسيني املعّينني، من 
ــة، بحسب مــراقــبــني للشأن  أســبــاب هــذه األزمــ
األمـــيـــركـــي. وإلـــــى الـــيـــوم ال تــمــتــلــك الـــواليـــات 
الــدول املهمة  املتحدة سفراء لها في عــدد من 
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، مــثــل األرجــنــتــني، 
أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، بــلــجــيــكــا، مــصــر، األردن، 
قــطــر، الــســعــوديــة، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، جــنــوب 
أفريقيا، الصومال، السودان، السويد وتركيا.
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أيــام على توليه الحكم، أقــال دونــالــد تــرامــب، وزيــرة العدل  بعد نحو عشرة 
الدفاع  تستطيع  لن  أنها  إعالنها  عقب  )الــصــورة(،  ياتيس  سالي  بالوكالة، 
آنـــذاك والــخــاص بحظر دخــول رعايا  الــقــرار املثير للجدل  فــي املحكمة عــن 
سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الواليات املتحدة. وردًا على القرار نفسه، 
أعلن املدير التنفيذي لشركة »أوبر«، ترافيس كاالنيك، استقالته من منصب 

املستشار االقتصادي في البيت األبيض.

قبل أن يمر الشهر األّول على جلوس ترامب في سدة الحكم استقال مايكل 
فلني )الصورة( من منصب مستشار األمن القومي عقب تقديمه معلومات 
كاذبة لنائب الرئيس مايك بنس بشأن مباحثاته مع روسيا. واستقال فلني 
في 13 فبراير/ شباط، بعد مضي 22 يومًا فقط على توليه منصبه، ليحقق 
بذلك »االستقالة األبكر زمنيًا بني املسؤولني البارزين«، ليتم فيما بعد تعيني 

الجنرال هيربرت رايموند ماك ماستر بدياًل عنه.

فــي 21 يــولــيــو/تــمــوز، أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الــبــيــت األبــيــض شـــون سبايسر 
لـــ182 يومًا. بعدها، تم فصل  )الصورة( استقالته من منصبه، بعدما شغله 
مدير قسم االتصاالت في البيت األبيض أنطوني سكاراموجي، بعد 10 أيام 
فقط من تعيينه. وفي 28 يوليو، أعلن مدير القلم الخاص في البيت األبيض 
راينس بريبوس تركه ملنصبه. في حني أعلن ستيف بانون، كبير مستشاري 

الرئيس للشؤون االستراتيجية، استقالته في 19 أغسطس/آب.

إقالة وزيرة العدل 
بسبب حظر 

المسلمين

إطاحة فلين 
عقب تقديمه 

معلومات كاذبة

التخلص من 
سبايسر وبريبوس 

وبانون

وعواصف  وانقالبات  تحّوالت  شهدت  التي  المتحدة،  الواليات  رئاسة  ترامب  دونالد  لتولّي  األولى  السنوية  الذكرى  اليوم  تحّل 
سياسية في الداخل والخارج، في وقت ال يُستبعد أن تستمر إدارة ترامب بالسياسة نفسها، ال سيما العنصرية، بانتظار ما ستؤول 

إليه التحقيقات بشأن التدخل الروسي في االنتخابات األميركية

)Getty( أظهر خطاب ترامب االنقسامات العنصرية في المجتمع األميركي

■  34 بالمائة من كبار المسؤولين استقالوا من مناصبهم في ظّل إدارة رئيس 
     عنصري ألحقت سياسته أضرارًا بالغة بالدبلوماسية األميركية

■  تحّوالت وانقالبات وعواصف سياسية في الداخل والخارج، لم تعهد 
     الواليات المتحدة مثيًال لها منذ عقود

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018
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انفتاح مصرفي قطري على السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لم يمض أسبوع على حديث وزير 
املــالــيــة والــتــخــطــيــط االقــتــصــادي 
الركابي  السوداني محمد عثمان 
العاملية  البنوك  الــذي اشتكى فيه مــن رفــض 
الــتــعــامــل مـــع الـــســـودان رغـــم رفـــع الــعــقــوبــات 
املركزي  قطر  مصرف  وجــه  حتى  األميركية، 
جــمــيــع املـــصـــارف الــعــامــلــة بــالــدوحــة بــالــبــدء 
الفوري في التعامل مع نظيرتها السودانية.

وبعث محافظ بنك قطر املركزي عبدالله بن 
ســعــود ال ثــانــي بــخــطــاب رســمــي إلـــى جميع 
املصارف القطرية يطلب منها البدء الفوري 
البنوك  املصرفية واملالية مع  املعامالت  بكل 
الــســودانــيــة. واعــتــبــر بــنــك الـــســـودان املــركــزي 
الخطوة فتحا جديدا في العالقات املصرفية 
الــعــاملــيــة تــدفــع بــاالســتــثــمــارات الــقــطــريــة في 
الــــســــودان وتــنــشــط االســـتـــثـــمـــارات املــتــوقــفــة، 

ومثلت الخطوة، حسب رأي مصرفيني، بداية 
لــنــشــاط اســتــثــمــاري وتـــجـــاري بــني الــبــلــديــن، 
فــضــال عــن تشجيع دول أخـــرى التــخــاذ ذات 
ــوزارة  ــ ــر إحـــصـــائـــيـــة لــ ــ ــقــــا آلخـ الـــخـــطـــوة. ووفــ
القطرية  االستثمارات  حجم  فــإن  االستثمار 
فى السودان يقدر بنحو 3.8 مليارات دوالر 
حسب تقارير، بجانب مشروعات استثمارية 
ــة، فــــيــــمــــا يــــبــــلــــغ عــــدد  ــيــ ــتــ ــتــــحــ فــــــي الــــبــــنــــى الــ
املشروعات القطرية 60 مشروعا في مختلف 
والخدمية  والصناعية  الــزراعــيــة  القطاعات 

والعقارية والتعدين.
وتــأتــي خــطــوة بنك قطر املــركــزي بعد مــرور 
ــقـــوبـــات  ــعـ نـــحـــو ثــــالثــــة أشــــهــــر عـــلـــى رفــــــع الـ
االقـــتـــصـــاديـــة األمـــيـــركـــيـــة عـــن الـــبـــالد والــتــي 
استمرت ملــدة 20 عاما توقف خاللها نشاط 
ــة وأحــجــمــت  ــيـ ــودانـ املـــراســـلـــني لــلــبــنــوك الـــسـ
املصارف،  تلك  مع  التعامل  عن  عاملية  بنوك 
فــيــمــا تــعــرضــت بــعــضــهــا لــغــرامــات أمــيــركــيــة 

لتجاوزها العقوبات املفروضة على السودان.
القرار الستفادة  أن يمهد  وتوقع مصرفيون 
ــــوارده وتــنــشــيــط الـــصـــادرات،  الـــســـودان مــن مـ
ــزيــــن إن  ــرفـــي مــحــمــد الــ وقــــــال الــخــبــيــر املـــصـ
املــعــامــالت املــصــرفــيــة تــمــثــل فـــائـــدة للبلدين 
في  واســعــة  بــصــورة  السودانية  وللمصارف 
مجاالت التجارة الخارجية بضمان انسياب 
والــذي  املنظم  املصرفي  القطاع  األمـــوال عبر 
سينعكس إيجابا على االقتصاد السوداني.

وأكــــــد أن عــــــودة املــــعــــامــــالت إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
ستعمل عــلــى ارتـــفـــاع االحــتــيــاطــي لـــدى بنك 
ــاع قــيــمــة الــعــمــلــة  ــ ــفـ ــ ــــودان املــــركــــزي وارتـ ــسـ ــ الـ
التوازن في املعامالت  املحلية، كما أن عــودة 
الــخــارجــيــة ســيــؤدي إلـــى تسهيل املــعــامــالت 
املــصــرفــيــة مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي وتــســهــيــل 
ــقـــد األجـــنـــبـــي  ــنـ انـــســـيـــاب وزيـــــــــادة مــــــــوارد الـ
وتخفيض  بالبالد  األجنبية  واالستثمارات 
تكلفة الــتــمــويــل واملــعــامــالت الــخــارجــيــة مما 

الــســودانــي.  ينعكس إيــجــابــا على االقــتــصــاد 
وطالب املصرفي السوداني عثمان التوم عبر 
»العربي الجديد« بإزالة كافة العوائق واتباع 
ــادة لـــالســـتـــفـــادة مــــن تــحــويــالت  ــ خــــطــــوات جــ
املغتربني وخطوات جديدة للتحفيز بآليات 
وضـــمـــانـــات عــبــر ســيــاســات واضـــحـــة، وقـــال 
»من املمكن أيضا أن تسهم الخطوة القطرية 
فـــي خــفــض ســعــر الــــــدوالر بــالــســوق املــــوازي 
النقد األجنبي  بشكل محدود بزيادة عرض 
والـــصـــادر.    وقــال وكيل أكاديمية الــســودان 
للعلوم املصرفية علي خالد الفويل لـ«العربي 
الـــتـــعـــامـــالت  فــــي  انـــــفـــــراج   ــديــــد« إن أي  الــــجــ
ــارج يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا فــــي خــفــض  ــ ــخـ ــ مــــع الـ
ســـعـــر الــــصــــرف بـــحـــســـب ســـقـــف الـــتـــعـــامـــالت 
بــدء املعامالت  لــذلــك، وأرجـــع تأخير  املــحــدد 
املــصــرفــيــة ألســـبـــاب فــنــيــة، مــبــيــنــا أن الـــقـــرار 
إعــادة  البلدان على  القطري سيشجع بعض 

التعامالت مع املصارف السودانية.

صنعاء ـ العربي الجديد

ال يزال إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي املسال متوقفا 
منذ 33 شهًرا بسبب الحرب املستمرة منذ نحو ثالثة 
أعوام، ما يحرم البلد الفقير من إيراد سنوي يصل إلى 
لـ«العربي  نفطية  مــصــادر  وأكـــدت  دوالر.  مليون   700
استئناف  اليمنية  الحكومة  مــحــاوالت  أن  الــجــديــد«، 
الطبيعي املسال باءت بالفشل، بسبب  الغاز  تصدير 
فــي محيط محطة بلحاف  الــوضــع األمــنــي املضطرب 
من  اليمني تحالف  الــغــاز  مــشــروع  ويــديــر  للتصدير. 
الــتــي تملك  الفرنسية،  تــوتــال  بــقــيــادة  شــركــات عاملية 

40% من املشروع، فيما تملك شركة »هنت« األميركية 
الصناعية  املــشــاريــع  أضــخــم  أحــد  يعد  كما   ،%17.22
في اليمن، حيث تقّدر كلفته بنحو 4 مليارات دوالر، 
وطــاقــتــه اإلنــتــاجــيــة 6.9 مــاليــني طــن مــن الــغــاز املسال 
ســنــويــا. وأعــلــنــت الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز الطبيعي 
الــقــوة  املـــســـال، فـــي 14 إبـــريـــل/ نــيــســان 2015، حـــالـــة 
اإلنــتــاج، مقررة  التصدير ومحطة  فــي مــرفــأ  الــقــاهــرة 
األوضــاع  املحطة بسبب تدهور  إجــالء موظفيها من 

األمنية وتوقف إنتاج الغاز في البالد.
وتــقــع حــقــول إنــتــاج الــغــاز فــي نــطــاق الــقــطــاع 18 في 
النفطية  محافظة مــأرب، والــذي تديره شركة صافر 

الــيــمــنــيــة )حــكــومــيــة(، ويــتــم ضــخ الــغــاز إلـــى منطقة 
يمتد على مسافة  رئيسي  أنبوب  بلحاف من خــالل 
وتصدير  إنــتــاج  اليمن  وبـــدأ  كيلومترا.   320 تناهز 
إجمالي  ويــبــلــغ   .2009 عـــام  املــســال  الطبيعي  الــغــاز 
الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة للمشروع 6.7 مــاليــني طــن متري 
ســنــويــا، وســاهــمــت عــائــدات صــــادرات الــغــاز بنسبة 
العامة  املــوازنــة  إيــــرادات  6.9% و5.1% مــن إجــمــالــي 

عامي 2014 و2015 على التوالي.
ــات ســـابـــقـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلـــى  ــانـ ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
انخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري 
للبالد  املنتجة  الشركات  مــغــادرة  بسبب   ،2015 عــام 

ــة. وكـــانـــت وزارة  ــيـ ــنـ نــتــيــجــة تـــدهـــور األوضـــــــاع األمـ
من  أنــه  تقرير ســابــق،  فــي  أكـــدت  اليمنية  التخطيط 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، تــوجــد جــاهــزيــة كــامــلــة الستئناف 
تــوافــر اإلرادة  الـــقـــرار يتطلب  الـــغـــاز، ولــكــن  تــصــديــر 
السياسية. وقالت الوزارة إنه »ينبغي عمل ترتيبات 
لــتــأمــني الــحــمــايــة األمــنــيــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــغــاز، 
وكـــذلـــك تــوفــيــر حــمــايــة أمــنــيــة لــلــســفــن الــتــي ستقوم 
بنقل شحنات تصدير الغاز«. وأكد التقرير أن توقف 
تقّدر  اليمنية خسارة  الحكومة  كّبد  الغاز  صــادرات 
بحوالي 527.3 مليون دوالر خالل الفترة من إبريل/ 

نيسان إلى ديسمبر/ كانون األول 2015.

اليمن يخسر 700 مليون دوالر سنويًا لتوّقف صادرات الغاز

غسل أموال روسية محتمل 
في عقارات ترامب

قال كبير الديمقراطيني في لجنة 
املخابرات بمجلس النواب األميركي، 

آدم شيف، إن شهادة أدلى بها 
رئيس مؤسسة لألبحاث السياسية 
أمام الكونغرس توحي بأن صفقات 

مبيعات عقارية أبرمتها منظمة 
ترامب مع مواطنني روس ربما 

انطوت على غسيل أموال. وأذاعت 
اللجنة محتوى دفتر سجالت 

مقابلة مغلقة عقدت في 14 نوفمبر/ 
تشرين الثاني مع جلني سيمبسون 

مؤسس شركة )فيوجن جي.بي.
إس( التي تعاقدت مع ضابط 

مخابرات بريطاني سابق على 
إجراء تحريات عن عالقة حملة 

ترامب، مرشح الرئاسة األميركي 
حينها، مع الروس.  وقال النائب 
آدم شيف وفقا لوكالة »رويترز« 

إن »تلك السجالت تكشف مزاعم 
خطيرة بأن منظمة ترامب ربما 

شاركت في عملية غسل أموال مع 
مواطنني روس«. 

قيمة البورصات العالمية 
تتجاوز 80 ترليون دوالر 

ازدادت قيمة البورصات العاملية 
خالل عام 2017 بنسبة %15.5 
مقارنة مع عام 2016، وبحسب 

ما نشرت وكالة »األناضول«، فإن 
قيمة البورصات العاملية ارتفعت 

من 70.015 ترليون دوالر في 
2016 إلى 80.838 ترليون دوالر 
تقريبا في 2017. وبلغت القيمة 

السوقية لبورصات آسيا واملحيط 
الهادئ 29 ترليون دوالر تقريبا 

بزيادة 25.7 % عن العام السابق، 
وازدادت القيمة السوقية للبورصات 
األميركية بنسبة 17.8% لتصل إلى 
36.5 ترليون دوالر تقريبا، في حني 
تراجعت القيمة السوقية لبورصات 

أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط.

تغريم إتش.إس.بي.سي 
في أميركا

اتفقت مجموعة بنك إتش.إس.بي.
سي القابضة على دفع 101.5 

مليون دوالر لتسوية قضية جنائية 
في الواليات املتحدة تتعلق بتزوير 
معامالت في العملة أفضت بالفعل 

إلى إدانة أحد مصرفييها السابقني. 
وبحسب اتفاق مؤجل مع االدعاء 

جرى تقديمه يوم الخميس للمحكمة 
األميركية في بروكلني بنيويورك، 

يشمل املبلغ غرامة بقيمة 63.1 
مليون دوالر، باإلضافة إلى رد 

38.4 مليون دوالر إلحدى الشركات 
املتعاملة مع البنك.

جسر على المانش
بين بريطانيا وفرنسا

دعا وزير خارجية بريطانيا 
بوريس جونسون الجانب 

الفرنسي ملد جسر للسيارات 
والشاحنات فوق بحر املانش يربط 
فرنسا ببريطانيا في خطوة تهدف 

لتسهيل الحركة بني البلدين. 
ونقل عن جونسون قوله إن 
»القمة التي جرى عقدها بني 

باريس ولندن الخميس، وافقت 
على االقتراح، وأوعزت لفريق من 
الخبراء القيام بدراسة املشروع«.

أخبار

انخفاض 
مبيعات المتاجر 

البريطانية

انخفضت مبيعات املتاجر البريطانية بأكثر من التوقعات خالل ديسمبر/ كانون األول، في نهاية عام شهد أضعف أداء في قطاع التجزئة منذ عام 
2013، إذ ظل ارتفاع التضخم يضغط بشدة على اإلنفاق. وقال مكتب اإلحصاء الوطني إن حجم املبيعات البريطانية هبط بمقدار 1.5% مقارنة مع 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات املحللني بتراجع نسبته 0.6% فقط ويقابله ارتفاع بلغت نسبته واحدًا باملائة في 
نوفمبر/ تشرين الثاني. وشهد العديد من املتاجر الكبرى انخفاضا في املبيعات على الرغم من التنزيالت الضخمة في أسعار املاركات في أعياد 

الكريسماس ورأس السنة. 

اقتصاد
السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

يــــســــود تــــخــــوف فــــي املــــغــــرب مــن 
تــضــرر الــقــدرة الــشــرائــيــة لــأســر، 
بــعــد االنــتــقــال مــن نــظــام الــصــرف 
ــو  ــــرف املـــــــــرن، وهـ ــام الـــــصـ ــظــ الــــثــــابــــت إلــــــى نــ
الــتــي اشتكت  هــاجــس يسكن بعض األســـر، 
مــن مستوى األســعــار املــرتــفــع، رغــم تشديد 
الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى أن الـــتـــضـــخـــم ال 
في  اســتــقــرار ملحوظ  يتعدى 2% وحـــدوث 
ــق املــنــدوبــيــة  ــ ســـعـــر الــــدرهــــم املـــغـــربـــي. ووفــ
ــر ثــقــة  ــؤشــ الـــســـامـــيـــة لـــلـــتـــخـــطـــيـــط، حــــــول مــ
األسر، فإن 24.3% من األسر، تتوقع تدهور 
مستوى املعيشة خالل العام الجاري 2018، 
و%39.9  تــحــســنــهــا   %35.8 يــتــرقــب  بــيــنــمــا 
ــا. وعــــنــــد ســــــــؤال األســــــــر حــــول  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الذي  الفصلي  التقرير  وفــق  املالي  وضعها 
صــدر عــن املــنــدوبــيــة منذ يــومــني فقد توقع 
 %11.1 مقابل  تحسنها،  األســـر  مــن   %30.3

تترقب تدهورها خالل الفترة املذكورة.
ــر  ــ األسـ ــن  ــ مـ  %80.1 أن  الـــبـــحـــث  ــن  ــ مـ وبــــــــدا 
أسعار  ارتفاع  استمرار  تترقب  املستجوبة، 
الــغــذاء على مــدى الــعــام، فــي حــني ال يتعدى 

معدل األسر التي تتنظر انخفاضها %0.5.
من جهته حث محافظ املركزي املغربي عبد 
بلورة  على  الحكومة  الــجــواهــري،  اللطيف 
شبكات أمان اجتماعي، في ظل اإلصالحات 
ــتـــي كــان  الـــتـــي انــخــرطــت فــيــهــا املــمــلــكــة، والـ
آخـــرهـــا االنـــتـــقـــال مـــن نـــظـــام ســعــر الــصــرف 

الثابت إلى نظام الصرف املرن.
وشــدد الــجــواهــري، فــي مؤتمر صحفي أول 
االقتصاد  الخميس، بمعية وزيــر  أمــس  من 
واملـــالـــيـــة مــحــمــد بــوســعــيــد، عــلــى أن الـــقـــرار 
الذي طبق يوم اإلثنني املاضي حول العملة، 
ال يـــعـــدو أن يـــكـــون تــلــيــيــنــا لــســعــر الــصــرف 
الفرق كبير بني  أن  وليس تعويما، مضيفا 
ــد عــلــى أن الــطــابــع املــتــدرج  الــتــوجــهــني. وأكــ
لـــتـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الـــــدرهـــــم، لــــن يــؤثــر 

بغداد ـ أحمد النعيمي

الواليات  في  املستعملة  السيارات  أصبحت 
املــتــحــدة هــي املفضلة حاليًا فــي الــعــراق بني 
ــد ســــــواء بــعــد  املــــواطــــنــــني والــــتــــجــــار عـــلـــى حــ
الــســيــارات القادمة  إعـــادة تنظيم دخــول تلك 
مؤخرًا، سواء عبر ميناء البصرة جنوبًا، أو 
األردن بمحافظة  البري من  املعبر  من خــالل 
ــــالد، أو مــــن خـــــالل تــجــار  ــبـ ــ ــار غـــــرب الـ ــ ــبـ ــ األنـ
يقومون بجمع تلك السيارات التي تتعرض 
لحوادث أو ضرر من دول خليجية أو عربية 
وحتى أوروبية وتوريدها للبالد عبر ميناء 
أرقـــام غير رسمية  األردنــــي. وحــســب  العقبة 
»يــبــلــغ مــجــمــوع تــلــك الـــســـيـــارات املــســتــوردة 
من الــواليــات املتحدة أيــًا كــان بلد الصنع ما 

على الــقــدرة الــشــرائــيــة لــأســر، مــشــددا على 
أن الــبــنــك املـــركـــزي سيعمل عــلــى اســتــهــداف 
انفالته،  دون  يــحــول  التضخم  مــن  مستوى 
إذ يسعى إلى تسخير السياسة النقدية من 
أجـــل بــلــوغ ذلـــك الـــهـــدف. وشـــدد الــجــواهــري 
على ضرورة وضع شبكات أمان اجتماعية 
باملغرب، موضحا أن القدرة الشرائية لأسر 
ال تتعلق فقط بسعر صرف العملة، فهو أداة 
من بني أدوات أخرى بني يدي الحكومة من 

أجل دعم تنافسية االقتصاد املغربي.
ــن الــضــيــق من  ــواهـــري نـــوعـــا مـ ــجـ وأبــــــدى الـ
وصف االنتقال من سعر الصرف الثابت إلى 
سعر الصرف املرن بـ »التعويم«، داعيا إلى 
الكف عن استعمال هذا املصطلح في الحالة 

املغربية، ألن اململكة لم تختر هذا السبيل.
وذهب إلى أن تليني سعر صرف الدرهم، يتم 
في دائرة نظام الصرف الثابت، موضحا أن 
املــغــرب اخــتــار سبيل الـــتـــدرج، عــكــس مصر 
الــكــامــل لعملتها،  الــتــعــويــم  اخـــتـــارت  الــتــي 
إلـــى 30%، بينما لن  الــتــضــخــم  قــفــز  بــعــدمــا 

يتعدى في املغرب 1.9% في العام الحالي.
وخـــلـــص الـــجـــواهـــري إلــــى أن الــتــلــيــني يـــراد 
مــنــه دعــــم الـــــصـــــادرات، الـــتـــي يـــعـــول عليها 
مــن أجـــل تــوفــيــر رصــيــد مــن الــنــقــد األجنبي 

بــني 4 إلــى 5 آالف ســيــارة شهريًا، وعـــادة ما 
السيارات  استيراد  بقوانني  التجار  يتالعب 
في العراق من خالل تسجيل السيارات التي 
 تاريخ صنعها عن ثــالث سنوات ضمن 

ّ
يقل

»قطع غيار مستعملة«، أما تلك التي ال تقل 
الصنع فتدخل  تاريخ  ثــالث سنوات من  عن 

للمغرب، معتبرا أن السياحة واالستثمارات 
األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة، قـــد تــتــأثــر بــعــوامــل ال 
يتحكم فيها املغرب، وأشار إلى أنه من أجل 
يتوجب  الصاعدة،  البلدان  بركب  االلتحاق 
ــى الــجــيــل الــثــانــي  عــلــى املـــغـــرب االنـــتـــقـــال إلــ
مـــن اإلصــــالحــــات، داعـــيـــا إلـــى حــســم مسألة 
الــتــقــاعــد والـــدعـــم، فــي ضـــوء الــســيــاســة التي 
يــنــهــجــهــا املـــغـــرب بــشــأنــهــمــا. وذهـــــب وزيـــر 
من  االنتقال  أن  إلــى  املالية محمد بوسعيد 
سعر الصرف الثابت إلى املرن، تدبير وقائي 
ــا، مـــؤكـــدا عــلــى أن االقــتــصــاد  ولـــيـــس عـــالجـ
املغربي ال يوجد في وضــع اضطر فيه إلى 
مليارا   26 يتوفر على  االنــتــقــال، حيث  ذلــك 
من  أشهر  ستة  لتغطية  األجنبي  النقد  مــن 
الواردات، كما أن التضخم لن يتعدى %1.9. 
والحظ أن الدرهم لم يعرف هزات في األيام 
األولـــى للتليني، مــا يعني، فــي تــصــوره، أن 
سعر التوازن للعملة الوطنية يعكس بشكل 
أن  مضيفا  املغربي،  االقتصاد  حقيقة  أمــني 
ثقة  االنــخــفــاض يعكس  عــدم تحركها نحو 
السوق في االقتصاد املغربي، مشيرا إلى أن 
التليني من املفترض أن يدعم التوجه نحو 

التصنيع.
ــه بــمــا أن نـــطـــاق تـــحـــرك الـــدرهـــم  واعـــتـــبـــر أنــ
صــعــودا أو هبوطا حــدد فــي 2.5%، فــإنــه ال 
يمكن أن تنخفض قيمة العملة 7% أو %6، 
كــمــا ذهــبــت إلـــى ذلـــك مــؤســســتــا » جــي.بــي. 
مــورغــان« و« أولــيــر هيرمس« فــي تقريرين 
لهما. ويرى مراقبون أنه يفترض أن يفضي 
ــد يــنــجــم عـــنـــه مــــن تــضــخــم  الـــتـــلـــيـــني، بـــمـــا قــ
مستور، إلى تحول املستهلكني إلى املنتجات 
املحلية، غير أن االقتصادي إدريــس الفينا، 
يرى أن اإلنتاج املحلي، ال يوفر بدائل على 
فــإن جودتها  الــســلــع، وإن وجـــدت،  مستوى 

تكون ضعيفة.
كان سعر صرف الدرهم املغربي قد واصل 
استقراره أمام العمالت األجنبية، بعد مرور 
5 أيام على قرار تعويمه، وصرح مسؤولون 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــمـــالت لــ ــعـ ــن مـــكـــاتـــب صـــــرف الـ عــ
الـــصـــرف دأب، منذ  ـــأن مــكــتــب  بـ ــد«،  ــديـ الـــجـ
إيفاد  على  الــجــديــد،  بالنظام  العمل  بــدايــة 
املكاتب، حيث يفحصون  تلك  إلــى  مراقبني 
مــدى الــتــزامــهــا بــاإلعــالن للعموم عــن سعر 
الــعــمــالت واحــتــرام الــنــطــاق املخصص لها، 
واملــحــدد فــي هــامــش تــحــرك فــي حـــدود %5 
املغرب  أو هبوطا. وبلغ احتياطي  صعودا 
تشرين  نوفمبر/  األجنبي، حتى  النقد  من 
مقابل  مليار دوالر،   24 الثاني 2017، نحو 

26 مليار دوالر في 2016.

بصورة طبيعية للبالد ويتم تسجيلها ودفع 
الــســيــارات  تلك  وبــاتــت  الجمركية.  رســومــهــا 
التي اصطلح عليها بالعراق »وارد أميركي« 
املفضلة لدى فئات كبيرة، وتراجعت بدورها 
ــن الـــصـــني وكـــوريـــا  ــتـــوردة مـ ــارات املـــسـ ــيـ الـــسـ
وإيـــــــــران. وحـــســـب مـــصـــدر بــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
ــذا الـــقـــطـــاع أو الــــنــــوع مــن  ــ ــإن هـ ــ ــة، فـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
أيضًا حكرًا على شخصيات  بات  االستيراد 
ــائــــل مــســلــحــة  ــة مـــــن أحــــــــــزاب أو فــــصــ ــربــ ــقــ مــ

وسياسيني بارزين، لذا فهم محمّيون.
وتــابــع املــصــدر الـــذي فضل عــدم الكشف عن 
هويته أنه »من مجموع 200 ألف سيارة وارد 
أميركي دخــلــت الــبــالد فــإن أكــثــر مــن نصفها 
دخلت كقطع غيار وليس كسيارة، لكن بعد 
للتصليح  طريقها  أخــذت  للجمارك  عبورها 

ثم بيعت وصارت اليوم بالشارع«. ويضيف 
املصدر: »يتم شراء السيارات من هذا النوع 
بمبالغ بسيطة جدًا من املصدر بدءًا من 600 
دوالر وحتى 3 آالف دوالر، ثم تباع بأضعاف 
هـــذا الــســعــر«. يــقــول تــاجــر الــســيــارات حيدر 
الــزامــلــي إن »الــســيــارات الـــــواردة مــن أميركا 
ــعـــراق بــعــد عـــام 2003،  تــحــظــى بـــــرواج فـــي الـ
وهــــي ســــيــــارات تــعــرضــت لــــحــــوادث بسيطة 
ــات املــتــحــدة ثم  ــل الـــواليـ يــتــم إصــالحــهــا داخــ
ــن خـــاصـــة وتــصــديــرهــا  ــاكـ تــجــمــيــعــهــا فـــي أمـ
إلــى الــعــراق ودول أخــرى أو تصل مــع بعض 
ــا«. ويــضــيــف  ــنـ األضـــــــرار ويـــتـــم إصـــالحـــهـــا هـ
الجديد« »أنه نظرًا لتوفر  لـ«العربي  الزاملي 
أدواتـــهـــا االحــتــيــاطــيــة فــي الــســوق وجــودتــهــا 
مـــقـــارنـــة بــاملــنــاشــئ األخـــــــرى، فــإنــهــا تحظى 

برغبة املستهلكني وهواة السيارات«.
ــاحــــب مـــعـــرض  ــيـــدي صــ ــبـ ــعـ ــقــــول راضـــــــي الـ يــ
بـــغـــداد إن »مــصــطــلــح )وارد  فـــي  لــلــســيــارات 
أمـــيـــركـــي( غــــزا الـــســـوق الــعــراقــيــة مــنــذ فــتــرة، 
املواطنني  إقبال كبير عليها من قبل  وهناك 
وخـــاصـــة هـــــواة الـــســـيـــارات نـــظـــرًا لــجــودتــهــا 
وتوفر أدواتها االحتياطية«. ويبني العبيدي 
لـ«العربي الجديد« أن »أسعارها تكون حسب 
نوع الضرر في السيارة واملوديل، وتبدأ من 
ألفي دوالر صعودًا إلى 30 ألف دوالر، وأبرز 
أنــواعــهــا ســيــارات كيا وتــويــوتــا ومرسيدس 

ودودج وشوفرليت«.
ــيــــارات  ــــي هــــــذه الــــســ ــد املـــســـتـــهـــلـــكـــون فـ ــجــ ويــ
ــيـــارات  ــفــــات الـــتـــي تــغــنــيــهــم عــــن الـــسـ املــــواصــ
األخرى التي تدخل العراق من دول مجاورة، 
يقول  كما  املطلوبة،  بــالــجــودة  ليست  لكنها 
ــــد الـــجـــبـــوري مــوضــحــًا أن »هـــنـــاك أســســًا  رافـ
السيارات  بيع  مــعــارض  فــي  عليها  متعارف 
الــواليــات املتحدة مثل توضيح  الــــواردة مــن 
نوعية الضرر في السيارة للمشتري وأوراق 
واملكاتبة  واملـــورد  املصنع  البلد  مــن  ثبوتية 
الـــقـــانـــونـــيـــة بــــني الـــبـــائـــع واملـــشـــتـــري بــكــفــالــة 
ــإن »هــــذه  ــ ــبــــوري فــ ــــرض«. وحــــســــب الــــجــ ــعــ ــ املــ
ــوارع الـــعـــراق،  ــ ــيـــارات أصــبــحــت تــمــأ شــ الـــسـ

ومــعــهــا تـــزايـــد عــــدد تـــجـــار قــطــع الـــغـــيـــار، ما 
جعلها متوفرة بشكل كبير، لذلك نجد فيها 
 عن 

ً
جـــودة وأســعــارًا مناسبة أحــيــانــًا، فــضــال

العراقية  األجـــواء  تحمل  على  قدرتها  ثبوت 
شديدة الحرارة في الصيف والشوارع املليئة 
استهالكًا  والــتــي تسبب  والــحــفــر  بــاملــطــبــات 
ألجزاء السيارة«. ونتيجة اإلقبال على شراء 
السيارات املستعملة الواردة أميركيًا افتتحت 
الــعــديــد مــن الــشــركــات ومـــعـــارض الــســيــارات 
الــبــالد ومــواقــع إلكترونية  فــي مختلف مــدن 
املختلفة ونسبة  املـــوديـــالت  بــعــرض  خــاصــة 
الــســيــارات املعروضة للبيع، كما  الــضــرر فــي 

انتعشت تجارة قطع غيار السيارات.
الــغــيــار  وقـــطـــع  االحــتــيــاطــيــة  األدوات  تـــاجـــر 
ــواردة  ــ ــزي الــحــلــفــي بـــنّي أن »الـــســـيـــارات الـ رمــ
ــذلــــك فــهــي  ــررة، لــ ــتــــضــ ــــي مــســتــعــمــلــة أو مــ هـ
دائمًا بحاجة لقطع غيار تصلنا من الصني 
الحلفي  وأملانيا«. وأوضح  واليابان وكوريا 
ــنـــاك قــطــع غــيــار  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »هـ
أخرى مستعملة أيضًا تصلنا من دول عربية 
وأجنبية أو من الواليات املتحدة تزامنًا مع 
توريد آالف السيارات املستعملة، وكثير من 
املستهلكني يفضلون قطع الغيار املستعملة 
ــد آالف  ــ ــ عـــلـــى الـــتـــجـــاريـــة لــــجــــودتــــهــــا«. ووجـ
الــرزق  لكسب  فرصتهم  العمل  عــن  العاطلني 
الــســيــارات املستعملة والــتــرويــج  مــن تــجــارة 
أو  املباشر  البيع  مــعــارض  فــي  العمل  أو  لها 

في متاجر بيع قطع الغيار والتصليح.
ورافــقــت تــجــارة الــســيــارات املستعملة بعض 
الــجــمــارك  املــشــاكــل كـــان منها مــطــالــبــة هيئة 
بـــشـــهـــادة مــنــشــأ الـــســـيـــارة إلكــــمــــال أوراقــــهــــا 
الــرســمــيــة والـــســـمـــاح بــدخــولــهــا إلــــى الــبــالد، 
وعليه أصدرت هيئة الجمارك العراقية بيانًا 
قالت فيه »الهيئة تدخلت مباشرة لحل هذه 
الـــتـــجـــارة رســمــيــًا  املــشــكــلــة ومــفــاتــحــة وزارة 
املنشأ«،  لشهادة  الحاجة  بعدم  ردت  والــتــي 
الــذي يسهل على التجار واملستهلكني  األمــر 
ــبــــالد ويــــزيــــد مــن  ــى الــ ــ إدخـــــــال ســـيـــاراتـــهـــم إلـ

النشاط التجاري في األسواق املحلية.

القاهرة ـ العربي الجديد

تسعى مصر بخطى حثيثة إلى فرض الضرائب على اإلعالنات 
املنشورة على مواقع التواصل االجتماعي تطبيقا ملواد قانون 
فيه  استبعد  الــذي  الوقت  في  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
خبراء ضرائب نجاح مصر في تحقيق ذلك في الوقت الراهن، 
رغم أهمية هذا القطاع في حالة النجاح في تحصيل ضرائب 

من اإلعالنات املنشورة عليه. 
وقــال مسؤول حكومي بــارز فى مصر إن الــدراســات التى تتم 
مع عدد من الــدول األجنبية فى مقدمتها فرنسا تحت رعاية 
ضرائب  فــرض  بشأن  والتنمية  االقــتــصــادي  التعاون  منظمة 
قد  اإللكترونية،  والتجارة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
املصدر نفسه في تصريحات  االنــتــهــاء.  وتابع  أوشكت على 
خاصة لـ«العربي الجديد« أن مواقع فيسبوك وغوغل وتويتر 
مازالت كلها خارج حسابات الضرائب في مصر رغم أن قانون 
اإللكترونية  الخدمات  املضافة يخضع  القيمة  الضريبة على 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  مصر  وأقـــرت  الضريبة.  لتلك 
في  عــام 2016 بنسبة 13% ورفعتها  والــخــدمــات  السلع  على 
2017 إلــى 14%. وأكــد املسؤول الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه أن 
التعامالت  لحجم  الفعلي  الحصر  وصعوبة  البيانات  نقص 
املــالــيــة واملــتــعــامــلــني يــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تحصيل 
الــضــريــبــة عــلــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي إال أن هـــذا الـــوضـــع لن 
يستمر طــويــال حــيــث مــن املــتــوقــع أن يسفر الــتــعــاون الــدولــي 
عـــن تـــبـــادل لــلــمــعــلــومــات فـــي ضــــوء اتــفــاقــيــات مــنــع االزدواج 
الــضــريــبــي والـــتـــعـــاون الــضــريــبــي فـــى حــصــر نــســبــة ال بــأس 
بــهــا مـــن حــجــم الــتــعــامــل مـــن خـــالل تــلــك املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
الــدول  اســتــفــادة  وبالتالي  للضريبة  عامليا  إخضاعها  ليبدأ 
املــشــاركــة فــي الــبــحــوث. وأشــــار املـــســـؤول إلـــى أنـــه يــتــم حاليًا 
والــخــدمــات على  للمنتجات  والــتــرويــج  البيع  حصر شــركــات 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وغيرها من الوسائل 

اإللــكــتــرونــيــة املــتــداولــة فــي مــصــر. وأكـــد أنـــه فــي حــالــة انتهاء 
الدراسات وتوقيع اتفاقيات عاملية بهذا الشأن سيتم تعديل 
الدولية  الــشــركــات  تلك  إللـــزام  املضافة  القيمة  قــانــون ضريبة 
وتوريدها  دولــة  كل  في  املعلنة  الشركات  من  بحسم ضرائب 
علنة، أشار 

ُ
لسلطات الضرائب بها. وعن الشركات األجنبية امل

املوقعة مع  الضريبية  االتفاقيات  كافة  إلى استخدام  املصدر 
املنتجات  عــن  الضريبة  بــتــوريــد  الــعــالــم إللــزامــهــا  معظم دول 
املعلن عنها في مصر، وما يتم بيعه من خالل تلك اإلعالنات 
الترويجية، مضيفًا أن غالبية الشركات املعلنة إلكترونيا إما 
تكون وكيال محليا ملنتج أجنبي أو أن الشركات العاملية تقوم 
بنفسها بذلك النشاط.  واعتبر أن تكوين قاعدة بيانات قوية 
بالتعاون مع أجهزة الضرائب في الدول املختلفة سيمكن من 
تقليل فرص التهرب الضريبي فى مصر، فيما يخص خضوع 
التجارة اإللكترونية للضريبة. وأعلنت وزارة املالية املصرية 
في وقت سابق أن قانون الضريبة على القيمة املضافة يسمح 
املقدمة من جهات غير  آلية خضوع خدمة اإلعالنات  بوضع 
مــقــيــمــة فـــي مــصــر، ومــنــهــا اإلعـــالنـــات الــتــي تــنــشــرهــا املــواقــع 
اإللكترونية من خالل حسابات املواطنني، خاصة أن ما ينشر 
شركات  ملنتجات  بالترويج  خــاص  املصرية  الحسابات  على 
جهته،  مــن  بالفعل.  املــصــريــة  بــالــســوق  تعمل  ومحلية  عاملية 
استبعد الخبير الضريبي نصر أبو العباس إمكانية إخضاع 
مواقع فيسبوك وغوغل للضريبة بسبب عدم وجود مقار لها 

في مصر، وهو ما يتعارض مع القانون املصري.
وأشار إلى أنه في حالة توافر البيانات سيتم إخضاع الشركات 
املــصــريــة واملــعــلــنــني املــصــريــني عــبــر تــلــك املـــواقـــع لــلــضــريــبــة. 
ويقتصر دور تلك الشركات في حسم نسب الضريبة بموجب 
قرار من السلطات املصرية وتوريدها لها في مواعيد تحددها 
اإللكترونية  التجارة  أن  املصرية. وتابع  الضريبية  السلطات 
تمثل حجما كبيرا مــن االقــتــصــاد الــعــاملــي، ونــجــاح مصر في 

تحصيل جزء من الضرائب عليها سينعش الحصيلة.

المغرب: شبكات أمان لمواجهة 
التضخم بعد التعويم

سياح كويتيون ينفقون 32 مليار دوالرالسيارات األميركية المستعملة تغزو األسواق العراقية

)Getty( التضخم ال يتعدى 2% في المغرب)حصر لشركات البيع والترويج على مواقع التواصل )لويس فينانسي/فرانس برس

)Getty/السيارات الواردة من أميركا تحظى برواج )سبينسر بالت

اتجاه لتحصيل ضرائب »التجارة اإللكترونية«

تسود مخاوف بين 
المواطنين المغاربة من 

ارتفاع التضخم، على 
الرغم من استقرار سعر 

صرف الدرهم وطمأنة 
البنك المركزي والحكومة

ألمانيا توقف صادرات 
األسلحة للتحالف العربي

أعلن املتحدث باسم الحكومة األملانية 
شتيفان زايبرت، أمس الجمعة، أن برلني 

أوقفت صادرات األسلحة للدول املشاركة 
في حرب اليمن. وكتب زايبرت في 

تصريحات مقتضبة عبر صفحته على 
تويتر: »أملانيا ال تصدر حاليا أي تصاريح 

بتصدير أسلحة ال تتوافق مع نتائج 
املحادثات االستكشافية للحكومة الجديدة«، 

دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وتقود 
السعودية تحالفا يخوض حربا لدعم 

الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن 
ضد الحوثيني، منذ نحو ثالثة أعوام.

الطقس يغلق
9 موانئ مصرية

تسببت موجة من الطقس السيئ ضربت 
كافة أنحاء مصر، في إغالق 9 موانئ 
وتأجيل إقالع بعض الرحالت الجوية 
وتعطيل حركة املرور في عدة شوارع 

رئيسية. ووفق بيانات رسمية وتقارير 
بت األحوال الجوية  صحافية محلية، تسبَّ
في غلق 9 موانئ، أمس، هي: شرم الشيخ 
وبورسعيد )شمال شرق(، واإلسكندرية، 
والدخيلة )شمال(، والبرلس في محافظة 
كفر الشيخ، ودمياط )شمال(، والسويس 
والزيتيات ونويبع )البحر األحمر/ شرق(، 
إلى جانب تعطيل املرور في عدة شوارع 

رئيسية باملحافظات. وشهد مطار القاهرة 
الدولي، أمس، تأخر إقالع 10 رحالت 

جوية كانت متجهة إلى عدة دول بالخليج 
العربي، بسبب سوء األحوال الجوية 

هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قادة 
الطائرات، وارتفاع نسبة األتربة في الهواء.

العساف يترأس وفد 
السعودية في دافوس

قالت مصادر سعودية لوكالة »رويترز«، إن 
وفد اململكة إلى املنتدى االقتصادي العاملي 
في دافوس األسبوع املقبل سيرأسه وزير 

الدولة إبراهيم العساف، الذي أفرج عنه بعد 
احتجازه في إطار حملة ملكافحة الفساد 

في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبعد ظهور العساف ضمن الحضور في 

اجتماع ملجلس الوزراء في وقت سابق 
من الشهر الجاري، قال مصدر سعودي 
إنه تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات 

واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار 
للملك. وأبرم بعض املحتجزين اتفاقات مع 

الحكومة وسلموا أمواال نقدية أو أصوال 
مقابل حريتهم.

ميزانية الدفاع الفرنسية
42 مليار دوالر

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس الجمعة، بزيادة حجم اإلنفاق 

العسكري لبالده بواقع 1.8 مليار يورو 
)2.2 مليار دوالر( ليصل إلى 34.2 مليار 

يورو )42 مليار دوالر( هذا العام.
 كما تعهد برفع حجم اإلنفاق الدفاعي 

ليصل إلى نسبة 2% من إجمالي الناتج 
املحلي بحلول عام 2025، ومن املقرر 

زيادة ميزانية العمليات العسكرية 
 الخارجية تدريجيا لتصل إلى 1.1 

مليار يورو )1.3 مليار دوالر( بحلول 
العام 2020. 

أسواق الدين العالمي 
تنتعش 

توقع تقرير لشركة »كامكو« الكويتية 
للبحوث أن تنتعش أسواق الدين العاملية 
بفضل إصدارات دول الخليج في 2018، 
نظرًا لقيام تلك الدول  بالبحث عن طرق 

لتمويل خططها االستثمارية والتغلب على 
عجز املوازنات. وتوقعت كالة التصنيف 

االئتماني ستاندرد آند بورز، تراوح 
نفقات البنية التحتية لدول مجلس التعاون 

الخليجي بني حدود 120 - 150 مليار 
دوالر حتى 2019.

المركزي األوروبي ينهي 
التيسير الكمي نهاية 2018

قال حوالي 90% من 70 خبيرا اقتصاديا 
شملهم استطالع لوكالة »رويترز«، إن 

البنك املركزي األوروبي سينهي برنامجه 
ملشتريات السندات بالكامل بحلول نهاية 

العام، وأعلن أكثر من 60% منهم أنه ينبغي 
للمركزي األوروبي أن ينهي مشترياته 

الشهرية لألصول البالغة قيمتها 30 مليار 
يورو بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول. وأظهر 
االستطالع أيضا أن اقتصاد منطقة اليوور 

من املتوقع أن ينمو بمتوسط قدره %2.2 
هذا العام و1.8% في 2019.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%0.4
ــد الــلــطــيــف  ــ ــب ــ قـــــــال ع
البنك  ــس  ــي رئ الــجــواهــري 
نظام  إن  المغربي  المركزي 
يرفع  قد  الجديد  الصرف 
التضخم 0.4 %، بينما يسرع 
 %0.2 االقــتــصــادي  النمو 
الشرائية  الــقــدرة  ويحسن 

للمواطنين.

الكويت ـ محمود بدير

ــمـــي حـــجـــم إنـــفـــاق  ــدر تـــقـــريـــر غـــيـــر رسـ ــ قـ
الــكــويــتــيــني عــلــى الــســيــاحــة الــخــارجــيــة 
الــثــالث املاضية )2015  خــالل الــســنــوات 
-2017(، بنحو 32 مليار دوالر، ما جعل 
البالد تحتل املرتبة الرابعة خليجيًا من 
حــيــث حــجــم اإلنـــفـــاق، واملــرتــبــة الثامنة 
ــعـــدل اإلنــــفــــاق عــلــى  عـــاملـــيـــًا مــــن حـــيـــث مـ
الـ3  فــرد خــالل  لكل  الخارجية  السياحة 

سنوات املاضية. 
وأظــهــر الــتــقــريــر الــصــادر عــن مجموعة 
ــدرز غـــــــــروب الــــكــــويــــتــــيــــة وحـــصـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــ ل
أن  منه،  نسخه  على  الجديد«  »العربي 
قــطــر حــلــت بــاملــرتــبــة الــثــانــيــة واإلمــــارات 
في املرتبة الـ15، فيما جاءت السعودية 
بــاملــرتــبــة 33، والــبــحــريــن فــي املــركــز 37، 

وعمان في املركز الـ40 عامليًا.
إنفاق  متوسط  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
الــســائــح الــكــويــتــي فـــي مــصــر بــلــغ 180 
مــقــارنــة  الــــــواحــــــدة،  الـــلـــيـــلـــة  ــي  فــ دوالرًا 
 170 بنحو  للبحريني  إنفاق  بمتوسط 
و120  لــلــقــطــري  دوالرًا  و165  دوالرًا، 

دوالرًا للسياح من الدول العربية.
وذكــــــر أن الـــعـــوامـــل الـــجـــاذبـــة لــلــســيــاح 
وقضاء العطل في الكويت من الكويتيني 
واملــقــيــمــني بـــدل الــســفــر لــلــخــارج، تشمل 
ــــروض لــلــســيــاح الــخــلــيــجــيــني  تـــوفـــيـــر عــ
ــيـــط  ــنـــشـ وخـــــصـــــوصـــــًا لـــــلـــــعـــــائـــــالت، وتـ
الرياضات البحرية والبطوالت الدورية، 
الـــ5 في عوهة  وتطوير الجزر الكويتية 
ومسكان ووربة وبوبيان وفيلكا وُكّبر.

ــيـــة تــشــجــيــع  ــلـــى أهـــمـ ــقـــريـــر عـ ــتـ وأكـــــــد الـ
الـــعـــائـــالت الــكــويــتــيــة مــتــوســطــة الــدخــل 
عــلــى تــخــفــيــف إنــفــاقــهــا الــتــرفــيــهــي في 
ــاب عــلــى  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــيــــع الـ الــــــــخــــــــارج، وتــــشــــجــ
األنـــشـــطـــة االســتــكــشــافــيــة والـــريـــاضـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــصـــحـــراويـــة والـــبـــحـــريـــة، 
ــادة إنـــفـــاق الـــعـــائـــالت املــقــيــمــة على  ــ وزيــ

ــقــــطــــاب  ــتــ الــــســــيــــاحــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، واســ
املواطنني واملقيمني في مجلس التعاون 
ودول الـــجـــوار، وتــحــســني نــســب إشــغــال 
الــفــنــادق خـــالل الــعــطــل، وتــوفــيــر فــرص 

استثمارية استراتيجية.
وقـــالـــت نــبــيــلــة الــعــنــجــري، الــخــبــيــرة في 
ــؤون الـــســـيـــاحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، إن نــمــو  ــ شــ
ــمــــني عــلــى  ــيــ ــقــ ــاق الــــكــــويــــتــــيــــني واملــ ــ ــفــ ــ إنــ
الــســيــاحــة الـــخـــارجـــيـــة خــــالل الــعــطــالت 
الــقــصــيــرة، يسبب نــزيــفــًا حـــادًا لــلــمــوارد 
واألسر  لأفراد  وللمدخرات، خصوصًا 
ــة الـــــدخـــــل، مــبــيــنــة أن ضــيــق  ــتـــوســـطـ املـ
املساهم  هو  املحلية  الترفيهية  البدائل 

األبرز في هذا النزف. 
الجديد«،  لـ«العربي  العنجري  وذكــرت 
أنه ال شيء يدل حتى اآلن على انخفاض 
ــلــــى الـــســـيـــاحـــة  ــتــــي عــ ــكــــويــ اإلنــــــفــــــاق الــ
الخارجية، إذ إن سفر الكويتيني وغير 
القصيرة،  الــعــطــالت  خـــالل  الكويتيني 
أسعار  تراجع  أن  ليؤكد  بقوة  يستمر 
النفط في الفترة السابقة لم يؤثر على 
ــلـــوك الـــســـيـــاحـــي والـــهـــجـــرة خـــالل  الـــسـ

العطالت.
ــد  ــديــ ــعــ ــب الـــــعـــــنـــــجـــــري، فـــــــــإن الــ ــ ــســ ــ وحــ
ــاع إنـــفـــاق  ــ ــفـ ــ ــن املـــعـــطـــيـــات تــظــهــر ارتـ مــ
الــخــارج وبــشــكــل الفــت،  الكويتيني فــي 
ــاق الــســائــح  ــفــ مـــثـــل أرقـــــــام مـــتـــوســـط إنــ
األول من  الربع  الكويتي في مصر في 
الــعــام 2017، ومــعــطــيــات بــنــك الــكــويــت 
ــي بـــّيـــنـــت ارتـــــفـــــاع قــيــمــة  ــتــ املـــــركـــــزي الــ
البنوك  النقدي للكويتيني من  السحب 
خــارج الكويت بنسبة تتجاوز 5% في 

2017 مقارنة بعام 2016.
السياحة  لقطاع  املساعد  الوكيل  وقــال 
بوزارة اإلعالم الكويتية جاسم الحبيب، 
في وقــت سابق، إن الكويت تسعى إلى 
تحقيق تنمية سياحية مستدامة تكون 
رافدا لالقتصاد الوطني، مؤكدا على أن 
التنمية السياحية ستساهم في تحقيق 

رؤيــــة أمــيــر الــكــويــت بـــأن تــكــون »مــركــزا 
ماليا وتجاريا عامليا«.

وأكــد أن التنمية السياحية في الكويت 
ــيـــر بـــيـــئـــة مـــوائـــمـــة  ــــالل تـــوفـ ــتـــم مــــن خــ تـ
لسياحة مستدامة، لكي تساهم صناعة 
الــســيــاحــة بــكــل مــقــومــاتــهــا فـــي تنمية 
مـــوارد الــدولــة لتصبح رافـــدًا مــن روافــد 
ظل  فــي  الكويتي، خصوصًا  االقــتــصــاد 
املــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بها 
ــاد القيسي،  الــعــالــم. مــن جــهــتــه، يـــرى زيـ
مــديــر إحــــدى الــشــركــات الــســيــاحــيــة، أن 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــادر الــــطــــاقــــة فـ ــة مـــــصـ ــ ــــارطـ خـ
تـــــؤدي إلــــى تــغــيــر دائــــــم، وأنـــــه حــتــى ال 
يبقى الجميع في حالة قلق على موارد 
ــيــــة الــــكــــويــــت الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة  ــالــ ومــ
تــحــت ضــغــط مــصــدر رئــيــســي واحــــد، ال 
بـــد مـــن اســتــثــمــارات جـــديـــدة وحقيقية 
فـــي الــســيــاحــة، مـــع مـــا يتطلبه ذلـــك من 
اعتبار تشجيع الدولة لها بمثابة هدف 
ــقــــول الــقــيــســي خـــالل  اســـتـــراتـــيـــجـــي. ويــ
حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن تعزيز 
هذه األنشطة يمثل حاجة ملحة بذاتها 
فـــي املــســتــقــبــل مــتــوســط وبــعــيــد املــــدى، 
فـــورًا مــن أجل  العمل عليها  وأنـــه يجب 
الــتــخــفــيــف مــن إنــفــاق الــكــويــتــيــني خــالل 

العطالت السياحية القصيرة.
وذكر أن ترشيد اإلنفاق بما يتالءم مع 
توجهات السنوات األخيرة، إثر األزمات 
فــي االقــتــصــاد الــعــاملــي وهــبــوط أســعــار 
الــنــفــط، يــوفــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــرصــًا 

للنمو الحقيقي.
الـــســـيـــاحـــيـــة زوار  الــــتــــأشــــيــــرة  وتـــمـــكـــن 
ــة واملــقــيــمــني بـــدول  الــكــويــت مـــن 52 دولــ
مــجــلــس الــتــعــاون مــمــن لــديــهــم إقــامــة ال 
تقل عن ستة أشهر من تقديم طلباتهم 
وزيــارة  عليها  للحصول  مباشر  بشكل 
الـــكـــويـــت. وتـــحـــظـــى الـــكـــويـــت بــمــحــفــظــة 
سياحية متنوعة تضم املواقع التراثية 

والثقافية والخدمات الفندقية.

تقارير عربية

مالية

سياحةتجارة

مصر

أسعار السيارات تكون 
حسب نوع الضرر فيها 

والموديل

أظــهــرت بــيــانــات هيئة اإلحــصــاء 
 %22.2 بنسبة  ارتفاعًا  التركية 
في شراء األجانب للمساكن في 
تركيا في عام 2017 مقارنة بعام 
العراقيون  رأسهم  وعلى   ،2016

والسعوديون والكويتيون.
ووفــقــًا إلحـــصـــاءات الــهــيــئــة التي 
نشرتها وكالة »األناضول« أمس 
الخميس فقد اشترى العراقيون 
املركز  محتلني  مــســاكــن،   3805
تـــالهـــم  األجــــــــانــــــــب،  بــــــني  األول 
السعوديون بعدد 3345 مسكنًا، 
مسكنًا،   1691 بـــ  الكويتيون  ثــم 
الــــــــروس رابــــعــــًا بـــــ 1331  وحـــــل 
ــان بـــــ 1078  ــغــ مــســكــنــًا، ثــــم األفــ

مسكنًا.
التي  وبلغ إجمالي عدد املساكن 
اشتراها األجانب في تركيا العام 
، وجــاءت 

ً
املــاضــي 22234 مــنــزال

ببيع  األول  املركز  إسطنبول في 
بعدد  أنطاليا  ثم  مسكنًا،   8182
بـ  بـــورصـــة  ثـــم  مــســاكــن،   4707
بـ  يالوفا  وأخــيــرًا  1474 مسكنًا، 

1079 مسكنًا.

إقبال على 
العقارات 

التركية
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــعــــاش  ــتــ هـــــل يـــمـــكـــن لــــــــــدورة االنــ
الـــــقـــــوي فـــــي أســـــعـــــار الــــنــــفــــط أن 
املقبلة  تــتــواصــل خــــالل األشـــهـــر 
السؤال  فــوق 70 دوالرًا؟  وتدفع خــام برنت 
بـــات مــطــروحــًا فــي بـــورصـــات الــنــفــط وســط 
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــوتـ ــتـ ــن الـ مــجــمــوعــة مـ
فــي املنطقة العربية وفــي آســيــا. وعـــادة ما 
املستقرة  غــيــر  السياسية  ــاع  األوضــ تـــزرع  
املخاوف بني تجار النفط، وتزيد من حمى 
تقود  التي  اآلجلة  العقود  على  املضاربات 
ارتــفــاع األســعــار الــنــفــطــيــة. وكــانــت العقود 
اآلجـــلـــة قـــد ســجــلــت، يــــوم االثـــنـــني املــاضــي، 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
لــلــبــرمــيــل.  دوالرًا   70.37 عــنــد   2014 األول 

وحــتــى اآلن تــوجــد مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل 
الــتــي تــدعــم احــتــمــال ارتــفــاع أســعــار النفط 
أســس  وأهــمــهــا  دوالرًا،   70 مــســتــوى  فــــوق 
الـــعـــرض والــطــلــب وانـــخـــفـــاض املــخــزونــات 
االقتصادي  والنمو  الصناعية  الــدول  لــدى 

القوي الذي تشهده االقتصادات األوروبية 
الطاقة  والصني. يرى رئيس وحــدة أبحاث 
بــمــصــرف »ســتــانــدرد آنـــد تــشــارتــرد«، بــول 
هورسنيل، أن أسس السوق تدعم االرتفاع 
الــقــوي فــي أســعــار النفط، ويوافقه فــي ذلك 
الــطــاقــة األمــيــركــي روب تــومــيــل، في  محلل 
تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا نـــشـــرة »أويـــــل بـــرايـــس«. 
ويـــقـــول تــومــيــل »إن انــخــفــاض املــخــزونــات 
تؤشر  الجيوسياسية  واملــخــاطــر  النفطية 
إلـــى ارتــفــاع قـــوي فــي األســـعـــار«. وبالتالي 

فاالحتمال ممكن. 
الــطــاقــة  بــيــانــات إدارة مــعــلــومــات  وحـــســـب 
األخير،  األسبوعي  تقريرها  في  األميركية 
انخفضت  األميركية  النفط  مخزونات  فــإن 
إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الـــعـــام 2015، 
ــبــــوع املــنــتــهــي فـــي 5  حــيــث بــلــغــت فـــي األســ
الــثــانــي 419 مليون برميل.  كــانــون  يــنــايــر/ 
الـــــخـــــام 6.9 مـــاليـــني  مـــــخـــــزون  كــــمــــا هــــبــــط 
فــي 12 يناير  املنتهي  األســبــوع  فــي  برميل 
مع  مـــقـــارنـــة  بـــرمـــيـــل،  مــلــيــون   412.65 إلــــى 
 3.5 بحوالى   النخفاضه  محللني  توقعات 
ــا يــعــنــي أن الــنــمــو  ــو مـ مـــاليـــني بـــرمـــيـــل. وهــ
االقـــتـــصـــادي األمــيــركــي الـــقـــوي فـــوق %3.2 
ــاره  ــ ــــالل الــــعــــام الــــجــــاري بــــــدأت تــظــهــر آثـ خـ
ــادة مــعــدالت اســتــهــالك الـــوقـــود في  عــلــى زيــ
القوي  االقتصادي  النمو  ويترافق  أميركا. 
مــع إعــالن الــصــني، يــوم الخميس، أن معدل 
 ،2017 املاضي  العام  في  االقتصادي  النمو 
الـــتـــوقـــعـــات  يــــفــــوق  رقـــــم  ــلـــغ 6.9%، وهـــــو  بـ
الــحــكــومــيــة فـــي بــكــني، ويــبــشــر هــــذا املــعــدل 

انتعاش النفط

تهريب المشتقات 
النفطية على 

الحدود الفنزولية 
الكولومبية 

)لويس أكوستا/
فرانس برس(

تدعم مجموعة من العوامل احتمال ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 
70 دوالرًا، أهمها أسس العرض والطلب وانخفاض المخزونات لدى 
الدول الصناعية والنمو االقتصادي القوي الذي تشهده االقتصادات 

األوروبية والصين

إنتاج فنزويال النفطي 
ينخفض إلى أقل 

مستوياته في 30 عامًا

الترتيبات التجارية مع 
أوروبا ستكون حاسمة 

في مسار اإلسترليني

جاذبية السندات األميركية 
تستفيد من النمو 
االقتصادي القوي

معادالت السوق 
ترشح ارتفاع خام 

برنت فوق 70 دوالرًا

أعلنت السلطات األوكرانية، أمس الجمعة، عن اكتشاف منجم للذهب غربي 
البالد في منطقة »ما وراء الكاربات«، املحاذية لحدود أوكرانيا مع رومانيا 
وسلوفاكيا واملجر )هنغاريا(. وحسب موقع »روسيا اليوم«، ذكرت السلطات 
أن احتياطيات املنجم تقدر بنحو 2.5 طن من املعدن النفيس. وبذلك اعتبر 

الخبراء أن »ما وراء الكاربات« تعد منطقة واعدة للبحث عن الذهب.
ــروة املــعــدنــيــة: »هـــذا  ــاء فـــي بــيــان لــلــمــؤســســة الــعــامــة لــلــجــيــولــوجــيــا والـــثـ وجــ
املنطقة،  الجيولوجي في  التنقيب  االكتشاف يؤكد جدوى استمرار عمليات 
التي تسعى لجذب االستثمارات«. واستبعد الخبراء واملحللون االقتصاديون 
أن يــجــذب هــذا االكــتــشــاف املستثمرين األجــانــب، فــي الــوقــت الـــذي تفتقر فيه 
أوكرانيا للموارد املالية الستثمار حقل الذهب. ولكن رغم صعوبات االستثمار 

سيعيد ذلك األمل ملواطني العاصمة كييف الذين يعيشون ضائقة مالية. 

الجمعة، واضعة  أمــس  ارتفاع  فتحت األسهم في بورصة وول ستريت على 
من  التوالي  على  أسبوع  ثالث  نحو تسجيل  في مسار  الرئيسية  املــؤشــرات 
املكاسب بدعم من آمال في موسم قوي لأرباح غطت على مخاوف من احتمال 
 12.73 الصناعي  داو جونز  مؤشر  وارتــفــع  األميركية.  الحكومة  عمل  توقف 
آند  »ســتــانــدرد  مؤشر  صعد  بينما  نقطة،   26030.54 إلــى   ،%0.05 أو  نقطة، 
بورز500 »األوسع نطاقًا 6.71 نقاط، أو 0.24% إلى 2804.74 نقاط. وزاد مؤشر 
نــقــاط. وتستفيد   7319.50 إلــى  باملئة   0.32 أو  نقطة،   23.45 املجمع  نــاســداك 
البورصة األميركية من بيانات قوية في النمو االقتصادي وبيانات الوظائف 

وانخفاض البطالة.

أقامت نيجيريا دعوى تعويض ضد جيه.بي.مورغان تشيس بقيمة تتجاوز 
اتــفــاق بشأن  أمـــوال مــن  بــاإلهــمــال فــي تحويل  إيـــاه  875 مليون دوالر، متهمة 
حقل نفطي يعود لعام 2011 لشركة يسيطر عليها وزير النفط السابق للبالد. 
ونفت متحدثة باسم جيه.بي مورغان االتهام قائلة إن الشركة ”تعتبر املزاعم 
التي وردت في الدعوى ال أســاس لها ومن دون سند“. وتتعلق الدعوى التي 
النفط رويـــال داتــش شل  البريطانية بــشــراء عمالقي  جــرى رفعها فــي املحاكم 
عـــام 2011.  فــي نيجيريا خـــالل  الــبــحــري  النفطي  أو.بـــــي.إل 245  وإيــنــي لحقل 
وتتركز القضية بشكل أساسي على مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دوالر من شل 
وإيني لضمان االمتياز، جاء في أوراق القضية أنها أودعت في حساب ضمان 
الــدعــوى أن جيه.بي  فــي  يــديــره جــي.بــي مــورغــان. وجـــاء  النيجيرية  للحكومة 
مورغان تلقى طلبا من موظفني في وزارة املالية بتحويل أكثر من 800 مليون 
دوالر من األموال إلى حسابات خاضعة لسيطرة املشغل السابق لالمتياز، وهي 

شركة ماالبو للنفط والغاز التي يسيطر عليها وزير النفط السابق دان إتيت.

أخبار في صور

أوكرانيا تكتشف منجم ذهب 

وول ستريت تفتح على ارتفاع 

دعوى نيجيرية ضد جي بي مورغان

)Getty( الجنيه يعود للتحليق في سوق الصرف)Getty( السندات األميركية ترتفع رغم ضعف الدوالر

لندن ـ العربي الجديد

يــــواصــــل اإلســـتـــرلـــيـــنـــي تـــقـــّدمـــه فــــي أســـــواق 
الــــصــــرف الـــعـــاملـــيـــة مـــقـــابـــل الـــــــــدوالر ويــتــجــه 
اســتــفــتــاء  مــنــذ  مــــرة  ألول  دوالر،   1.40 نــحــو 
بــريــكــســت، ولــكــنــه يــجــد مـــقـــاومـــة لــلــصــعــود 
أمــام الــيــورو القوي الــذي يستفيد حاليًا من 
االنــتــعــاش االقــتــصــادي فــي منطقة الــيــورو. 
في  الجمعة  أمــس  اإلسترليني  الجنيه  وقفز 
إلى 1.3945  لندن فوق مستوى 1.39 ليصل 
البريطانية   للعملة  سعر  أعلى  وهــو  دوالر، 
مــنــذ االســتــفــتــاء عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا من 
االتحاد األوروبي في منتصف 2016. ويتجه 
لتسجيل مستويات مرتفعة لخامس أسبوع 
ــام الــعــمــلــة األمــيــركــيــة الــتــي  عــلــى الــتــوالــي أمــ
تواصل التراجع في أسواق الصرف. وصعد 
ــوم الــخــمــيــس بــنــســبــة %0.5   اإلســتــرلــيــنــي يــ
إلى 1.3903 دوالر عند أعلى مستوى له في 
دوالر،   1.3887 إلــى  يتراجع  أن  قبل  الجلسة 
ولــكــنــه عــــاد لــلــصــعــود بــقــوة أمــــس الــجــمــعــة. 
ويـــقـــول بــنــك »إم.يـــــو.إف.جـــــي« الــيــابــانــي إنــه 
يــتــوقــع أن يــجــري تــــداول اإلســتــرلــيــنــي حــول 
وبـــهـــذا  الــــعــــام.  نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول  دوالر   1.47
االرتفاع تكون العملة البريطانية قد سّجلت 
مــكــاســب بلغت أكــثــر مــن 5% مــقــابــل الـــدوالر 
ــــدى الـــشـــهـــريـــن املـــاضـــيـــني مـــدعـــومـــة  ــلـــى مــ عـ
بـــنـــجـــاح بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي أواخــــــــر ديــســمــبــر/ 
كانون األول في تأمني اتفاق لدفع محادثات 
الــخــروج من االتــحــاد، وهــي مقدمة يعتبرها 

ــدات األمــيــركــيــة  ــنـ ارتــــفــــع الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــسـ
الــعــاملــيــة،  املــــال  2.6% ألول مــــرة مــنــذ أزمــــة 
ــائــــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــفــ وســـــط احـــتـــمـــال رفـــــع الــ
أكــثــر مــن ثـــالث مـــرات خـــالل الــعــام الــجــاري. 
وأدى ارتـــفـــاع عـــوائـــد الــســنــدات األمــيــركــيــة 
إلـــى الــتــراجــع الــــذي شــهــدتــه ســـوق األســهــم 
فــي »وول ســتــريــت« خــالل األســبــوع، وسط 
توقعات بحدوث تراجع تصحيحي مؤقت 
في أسعار األسهم في أعقاب تجاوز مؤشر 
ــز لـــحـــاجـــز 26 ألـــــف نـــقـــطـــة. وتــــرى  ــ ــــونـ داوجـ
لــوريــتــا مــســتــر عــضــو الـــفـــدرالـــي األمــيــركــي 
أنــه  ســتــريــت«،  »وول  نقلتها  تعليقات  فــي 
ســيــكــون مـــن املــنــاســب رفـــع الــفــائــدة بــثــالث 
مرات لهذا العام، وبثالث أخرى للعام املقبل 
وســـــط الــتــحــســن فــــي الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي، 
مــســتــنــدة فـــي ذلـــك وبــيــانــات الــوظــائــف في 
ســـوق الــعــمــل وســـوق الــعــمــل. ويــضــاف إلــى 
بانعكاس  التفاؤل  اإليجابية  العوامل  هذه 
قــــانــــون اإلصــــــــالح الـــضـــريـــبـــي عـــلـــى مــالــيــة 

الشركات األميركية وتوزيعات األرباح على 
املساهمني. وتسود السوق املالية في أميركا 
حــــااًل مـــن االرتــــيــــاح الحــتــمــال تــعــيــني جــون 
االحتياط  مجلس  لرئيس  كنائب  وليامس 
ويذكر  األميركي(.  املركزي  )البنك  الفدرالي 
نــجــح ليلة  ــيـــركـــي  ــنــــواب األمـ الــ أن مــجــلــس 
االتــفــاق على مــشــروع قانون  فــي  الخميس 
الى  الحكومية  االســتــدانــة  بتمديد  يقضي 
منتصف فبراير/ شباط، وهو ما كان يثير 
قلقًا بشأن إغالق الحكومة األميركية بسبب 
الــتــمــويــل. ومـــن املحتمل موافقة  فــي  نــقــص 

مجلس الشيوخ على تمديد االستدانة قبل 
نهاية األسبوع الجاري.

األمــيــركــيــة من  الــخــزانــة  وتستفيد ســنــدات 
الثقة القوية في قطاع األعمال واالستهالك 
فـــــــي زيــــــــــــــادة االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات واإلنـــــــفـــــــاق 
االســتــهــالكــي بــأمــيــركــا فـــي الـــعـــام املــاضــي، 
ــح أن تـــتـــحـــول إلـــــى نــمــو  ــرجــ ــن املــ ــتــــي مــ والــ
اقــتــصــادي قــــوي. ومـــن املــتــوقــع عــلــى نطاق 
واســع أن ينمو االقتصاد األميركي بمعدل 

يفوق 3.2% خالل العام الجاري. 
وحـــســـب وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، رفــع 
ــتـــيـــاط  ويـــلـــيـــام دودلـــــــــي، رئــــيــــس بـــنـــك االحـ
الــفــيــدرالــي لــنــيــويــورك، أخــيــرًا مــن توقعاته 
إلى   0.5 فــي 2018 بنسبة  األمــيــركــي  للنمو 
0.75 نــقــطــة مــئــويــة. ولــكــن تــبــقــى املــخــاوف 
على االقتصاد األميركي قائمة، على الرغم 
من النمو القوي املتوقع على املدى القريب. 
يلقي  أن  من  بالقلق  االقتصاديون  ويشعر 
ــة لـــلـــواليـــات املــتــحــدة  ــيـ ــالـ ــقــــوة املـ ضـــعـــف الــ
ــاري الــحــمــائــي لــلــحــكــومــة  ــتـــجـ ــه الـ ــتـــوجـ والـ
آفــاق النمو على املــدى البعيد  بظالله على 
لالقتصاد األميركي. وهو ما قد يؤثر على 

جاذبية السندات األميركية. 
الـــنـــشـــاط  فــــــــرط  وقـــــــــال دودلـــــــــــي إن خــــطــــر 
ـــع املــــالــــي عـــلـــى املــــدى  االقــــتــــصــــادي والــــوضـ
البعيد هما الشاغالن الرئيسيان لالقتصاد 
األمــيــركــي. وأضـــاف دودلـــي أنــه مــع تشديد 
سوق العمل والدفعة من التشريع الضريبي 
والظروف املالية الفضفاضة نسبيا بالرغم 
ــدة، يـــمـــثـــل فـــرط   مـــــن رفــــــع مـــــعـــــدالت الـــــفـــــائـــ
الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي خـــطـــرا حــقــيــقــيــا في 
ــاف »هـــذا  ــ الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة. وأضــ
يــشــيــر إلــــى أن االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي قد 
املكابح في  إلــى الضغط بقوة على  يضطر 
املقبلة«،  القليلة  السنوات  خــالل  ما  مرحلة 
وتــابــع »إذا حـــدث ذلـــك، فـــإن خــطــر الهبوط 

الخشن سوف يزداد«.
)العربي الجديد(

حول  املناقشات  لبداية  جيدة  االقتصاديون 
فترة انتقالية بني بروكسل ولندن، وانطالق 
مـــحـــادثـــات تــرتــيــب الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة بني 

الجانبني خالل األشهر املقبلة. 
ــه مــن  ــاعــ ــفــ ويــســتــفــيــد اإلســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي ارتــ
انخفاض سعر صرف الدوالر الذي انخفض 
إلى أدنى مستوى له في ثالث سنوات، مقابل 
ســلــة عـــمـــالت أمــــس الــجــمــعــة، مــتــجــهــًا بــذلــك 
صوب الهبوط لأسبوع الخامس، في موجة 
ــــول مــنــذ مـــايـــو/ أيـــار  خــســائــر قـــد تــكــون األطـ
2015. وتراجعت العملة األميركية إلى أدنى 
 2014 األول  كــانــون  ديسمبر/  منذ  مستوى 
هذا األسبوع. وظل مؤشر الدوالر بالقرب من 
تعرضه لضغوط  مــع  أمــس،  املستويات  تلك 
جـــراء مــخــاوف مــن احــتــمــال تــوقــف الحكومة 
ــادت الــعــمــلــة  ــفـ ــتـ ــن الـــعـــمـــل. واسـ األمــيــركــيــة عـ
البريطانية من هبوط مؤشر الدوالر بنسبة 
0.3% خالل يوم أمس وشكوك بني املتعاملني 
حــول سياسة الرئيس دونــالــد تــرامــب تجاه 
ــن الــجــنــيــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي يــجــد  ــكـ الــــصــــني. ولـ
األوروبــيــة  العملة  أمــام  التحسن  مقاومة في 
مراهنة بني  التي أصبحت محط  »الــيــورو«، 
املضاربني في أســواق الصرف العاملية، على 
أنها ستكون األفضل أداًء في سوق العمالت 
خالل العام الجاري. واستقر اإلسترليني في 
عند  لندن  في  الظهيرة  منتصف  التعامالت 
مصرفيني  تــوقــعــات  وتــشــيــر  يــــورو.   1.1316
الــذي يحلل أسعار  ملوقع »باوند ستيرلنغ« 
أن اإلسترليني ربما  إلى  لندن،  العمالت في 

ســيــنــخــفــض عـــن مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة أمـــام 
اليورو، ولكنه يتجه لبلوغ سعر 1.47 دوالر 

بنهاية العام الجاري. 
ــــدوالر إلــى  ــيـــورو 0.3 % مــقــابــل الــ ــفـــع الـ وارتـ
مــســتــوى  أعـــلـــى  مـــن  مــقــتــربــًا  دوالر،   1.2276
فــي ثــالثــة أعـــوام الــبــالــغ 1.2323 دوالر الــذي 
سجله يوم األربعاء. كذلك انخفضت العملة 
األميركية 0.5% أمام نظيرتها اليابانية إلى 
110.60 يــن. وتعافى الــني مــن أدنــى مستوى 
فــي أربــعــة أشــهــر، الـــذي سجله يــوم األربــعــاء 
عند 110.19 ين للدوالر. وكسب سعر صرف 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ ــــالل الــ الــعــمــلــة األوروبــــــيــــــة، خـ
14.9% بني سلة العمالت الرئيسية املتداولة 
فــــي ســـــوق الــــصــــرف الـــعـــاملـــي، وذلــــــك مــقــابــل 
انخفاض قيمة الدوالر بنسبة 10%. وحسب 
صحيفة »فايننشال تايمز«، يرى مضاربون 
أن العملة األوروبــيــة أصبحت جذابة، وسط 
الجنوني في سوق »وول ستريت«  االرتفاع 
الرئيس دونالد ترامب غير املتزنة  وقــرارات 
التي تهدد مسار العملة والسياسات النقدية. 
ــن انـــفـــجـــار فــقــاعــة ســوق  ــاوف مـ ــخـ ــاك مـ ــنـ وهـ
أهم مؤشراتها،  التي تجاوز  األميركية  املــال 
ــز، حـــاجـــز 26 ألــــف نــقــطــة، أو  ــ ــــونـ وهــــو داوجـ
على األقل احتمال أن ينخفض العائد خالل 
املستثمرين  فإن  املقابل،  الجاري. وفي  العام 
يــنــظــرون لــعــائــد املـــوجـــودات األوروبـــيـــة مثل 
ــنـــدات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــصـــدرهـــا دول  الـــسـ
ــانـــت مــنــبــوذة حتى  االتـــحـــاد األوروبــــــــي، وكـ
ــلـــى أســـــــاس أنــهــا  بــــدايــــة الــــعــــام املـــــاضـــــي، عـ
سترتفع بمعدالت أكبر، كما أن اليورو يملك 
فرص الصعود خالل العام الجاري أكثر من 
ــــدوالر. ولــكــن صــعــود الـــيـــورو، الـــذي المــس  الـ
أعلى مستوى في ثالثة أعوام مقابل الدوالر 
ــــاري، يــقــلــق مــســؤولــي  ــــجـ ــــالل األســــبــــوع الـ خـ
ــــط تــذمــر  املــــصــــرف املــــركــــزي األوروبــــــــــي، وسـ
الشركات من تأثيره السلبي على الصادرات. 
وهـــنـــاك مـــخـــاوف وســــط تــجــار الــعــمــالت من 

تغيير املركزي األوروبي سياساته النقدية.

ارتفاع عائد السندات األميركيةاإلسترليني يتجه نحو 1.4 دوالر ألول مرة منذ بريكست

بــأن دورة االنــتــعــاش االقــتــصــادي الصيني 
تــتــواصــل مــســتــفــيــدة مـــن مـــبـــادرة »الـــحـــزام 
للنفط،  أكبر مستورد  والــصــني  والــطــريــق«. 
للنمو  عــاد  الــيــورو  اقتصاد منطقة  أن  كما 
إحــصــائــيــات  حـــســـب   ،%2.2 ــــوق  فـ بـــمـــعـــدل 
»يــــوروســــتــــات« األخــــيــــرة. وهـــــذه املـــعـــدالت 

لكن  منظمة »أوبــك« في فيينا تقدر النمو 
في الطلب النفطي بأكثر من ذلــك، بحوالى 
1.5 مليون برميل يوميًا خالل العام الحالي 

 .2018
وفي ذات توجه احتماالت ارتفاع األسعار، 
الجمعة،  أمس  الدولية،  الطاقة  وكالة  قالت 

املرتفعة من النمو ترشح النمو على الطلب 
النفطي فوق توقعات منظمة »أوبك« وإدارة 

معلومات الطاقة األميركية.  
وتــقــدر إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة 
ــــالل الـــعـــام  نـــمـــو الـــطـــلـــب الــنــفــطــي عـــاملـــيـــًا خـ
يوميًا،  برميل  مليون   1.3 الجاري بحوالى 

بسرعة  تتحسن  العاملية  النفط  أســـواق  إن 
الواصلة لأسواق  اإلمـــدادات  انخفاض  مع 
مـــن فـــنـــزويـــال والـــتـــي ســجــلــت أكـــبـــر هــبــوط 
غــيــر مــخــطــط لـــه فـــي اإلنـــتـــاج خــــالل 2017، 
الــفــنــزويــلــيــة قــــد تــتــراجــع  وإن اإلمــــــــــدادات 
ــام 2018. وتــســبــبــت الـــديـــون  أكـــثـــر خــــالل عــ

في  التحتية  بالبنية  املتعلقة  واملــشــكــالت 
انــخــفــاض إنــتــاج فــنــزويــال خــالل ديسمبر/ 
كانون األول إلى 1.61 مليون برميل يوميًا، 
وحسب وكالة رويترز، هو مستوى يقترب 
من األدنى في 30 عامًا. وساعد ذلك أسعار 
النفط على أن تقفز فوق 70 دوالرا للبرميل 
في أوائل يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى 

مستوى في ثالث سنوات.
وعلى صعيد اإلمــدادات، تتواصل التقارير 
األعضاء  لــلــدول  الــصــارم  بالتقيد  الخاصة 
بـــمـــنـــظـــمـــة »أوبـــــــــــك« واملـــنـــتـــجـــني خـــارجـــهـــا 
بحصص اإلنــتــاج املــقــررة في اتفاق خفض 
اإلنــتــاج. فــي هــذا الــصــدد، قــال وزيـــر النفط 
األربــعــاء،  يــوم  الــرشــيــدي،  الكويتي، بخيت 
إن التزام منتجي النفط من منظمة »أوبك« 
ومــــن خــارجــهــا وصــــل إلــــى 125% تــقــريــًبــا، 

خالل كانون األول/ ديسمبر املاضي.
املقابل، فإن هنالك عوامل سالبة  ولكن في 
ربما تقف عائقًا أمــام ارتفاع أسعار النفط 
فــوق 70 دوالرًا للبرميل، أهــم هــذه العوامل 
انتعاش إنتاج النفط الصخري في أميركا. 
إدارة معلومات  مــن  بــيــانــات  أظــهــرت  حيث 
 9.75 بلغ  األميركي  الخام  إنتاج  أن  الطاقة 
ماليني برميل يوميًا في 12 يناير/ كانون 
الثاني. وكان اإلنتاج هبط إلى 9.49 ماليني 
برميل يوميًا في بداية العام لعدة أسباب، 
أبرزها موجة الطقس السيئ التي أدت إلى 
تــوقــف بــعــض اإلمـــــــدادات. وحــســب رويــتــرز 
يــتــوقــع مــعــظــم املــحــلــلــني أن يــتــجــاوز حجم 
ــات املـــتـــحـــدة حـــاجـــز الــعــشــرة  ــواليــ ــاج الــ ــتـ إنـ

ماليني برميل يوميًا قريبًا.
الطاقة  إدارة معلومات  كما كشفت بيانات 
ــع اســـتـــهـــالك مـــصـــافـــي الــتــكــريــر  ــراجــ ــن تــ عــ
ــام بـــمـــقـــدار 448 ألـــــف بــرمــيــل  ــخــ لــلــنــفــط الــ
يــومــيــًا إلـــى 16.88 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا، 
نقطة   2.3 التشغيل  مــعــدالت  انخفاض  مــع 
مــئــويــة إلـــى 93%. وأوضــحــت الــبــيــانــات أن 
مخزون نواتج التقطير، الذي يشمل الديزل 
وزيت التدفئة، انخفض 3.9 ماليني برميل، 
في حني كــان من املتوقع أن يرتفع 85 ألف 
برميل، فيما زادت واردات الواليات املتحدة 
بمقدار  املاضي،  األسبوع  الخام  النفط  من 
6.7 مــاليــني  إلـــــى  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   58
بــرمــيــل. وهــبــط مــخــزون الــخــام 6.9 ماليني 
برميل في األسبوع املنتهي في 12 يناير/ 
برميل،  مليون   412.65 إلــى  الثاني  كــانــون 
بانخفاضه  محللني  تــوقــعــات  مــع  مــقــارنــة 

3.5 ماليني برميل.

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة أمس الجمعة، بسبب 
تعافي إنتاج الواليات المتحدة الذي بدد أثر انخفاض مخزونات الخام 
على األسعار. وبلغ خام القياس 
 68.65 ــرنــت  ب مــزيــج  الــعــالــمــي 
التعامالت  في  للبرميل  دوالرًا 
بانخفاض  لندن،  في  الصباحية 
يعادل  مــا  أو  سنتًا،   66 قــدره 
التسوية  ســعــر  عــن   ،%0.95
غرب  خام  هبط   كما  السابقة. 
 63.23 إلــى  األميركي  تكساس 
قدره  بانخفاض  للبرميل  دوالرًا 

72 سنتًا، أو ما يعادل %1.1.

تداعيات الصخري

طاقة

يتجه الجنيه اإلسترليني 
نحو كسر حاجز 

1.40 دوالر، فيما يرشحه 
محللون لبلوغ 1.47 دوالر 

في نهاية العام
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بشرى المقطري

الزواية  حجر  اليمن  في  التحالفات  تشكل 
في إدارة الحرب وإطالة أمدها، كما صبغت 
التحالفات  هذه  داخل  البينية  التناقضات 
بنية  تعطينا  إذ  مــعــقــدة،  بصبغٍة  الــحــرب 
التحالفات، وكذلك  هــذه  داخـــل  الــصــراعــات 
بيانيًا  منحًى  بها  التي عصفت  املتغيرات 
منذ  الــحــرب  قطعته  الـــذي  للمسار  تنازليًا 
ــا، كــمــا تــمــنــحــنــا مـــؤشـــرًا واضــحــًا  انـــدالعـــهـ
التي  باملنعطفات  التنبؤ  خالله  مــن  يمكن 
قد تدخل فيه الحرب. وبقدر ما شكل انفراط 
الــتــحــالــفــات مــتــغــيــرًا حقيقيًا  ــذه  بــعــض هــ
سلطة  تحالف  كانفراط  الــحــرب،  لسياقات 
االنقالب، فإن تضعضع تحالف الدفاع عن 
الشرعية اليمنية، وصراعاتها الداخلية، قد 
غلب على مسارات حربها ضد خصومها؛ 
الــحــرب، مهما اختلفت في  تــحــالــفــات  لــكــن 
وصراعهما  تحالفاتهما  إدارتــهــمــا  كيفية 
مــع خــصــومــهــمــا، فــكــالهــمــا يفتقر ملــشــروع 
واضــح املعالم، ســواء في الوقت الــراهــن أو 
فـــي املــســتــقــبــل، وكــالهــمــا قـــد يــســعــيــان إلــى 
حلفهما  إلــى  السابقني  خصومهما  جــذب 
على حساب حلفائهما األصليني في املقام 

األول. 
داخـــل تحالف  البينية  الــصــراعــات  أفــضــت 
سلطة االنقالب إلى تفّجر الصراع بينهما، 
ونــــجــــحــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي فـــــي إزاحـــــــة 
من  صالح،  عبدالله  علي  السابق،  الرئيس 
الــتــي تسيطران  املــنــاطــق  فــي  السلطة  هـــرم 
عليها بأقل الخسائر بالنسبة ملقاتليها، إال 
أن تحول جماعة الحوثي إلى رأس وحيد 

عبد الوهاب األفندي

مــن كــثــرة مــا صـــاح الــنــاس »هــجــم الــذئــب« 
لـــم يــعــد الــعــالــم يــحــفــل بــمــن يــعــلــنــون قــرب 
ســقــوط نــظــام عــمــر الــبــشــيــر فــي الــخــرطــوم. 
فــقــد نــجــا هــــذا الـــنـــظـــام مـــن حــــــروٍب أهــلــيــٍة 
سبقت وجــــوده، وتــكــاثــرت بــعــده، ولــم تزل 
عــزلــٍة دولــيــة وإقليمية غير  مشتعلة، ومــن 
عّرابه  انــقــالب  ومــن  ملحوقة،  وال  مسبوقة 
وقد  عليه.  مناصريه  أخلص  من  وكثيرين 
قبل  ربيعي  الجتياح  مرشحًا  النظام  كــان 
ــونـــس، ألن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون  مــصــر وتـ
اســـتـــفـــتـــاء  ــة  ــ ــارثـ ــ كـ 2011 صـــــــادف  ــثــــانــــي  الــ
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب. وقــــد دعــــا الــنــاشــطــون 
إلـــى مــظــاهــرات فــي آخـــر ذلـــك الــشــهــر، وكــان 
تحت  النظام  يسقط  أن  يتوقعون  كثيرون 
وقـــع هـــذه الــجــائــحــة، خــصــوصــا مــع توعد 
إذا  بــالــخــروج عليه،  الــنــظــام  جــهــات كثيرة 
الــوحــدة. ولكن كما  الحفاظ على  فــي  فشل 
هو معروف، ال يزال النظام قائمًا ويتمدد، 

كما كان هتافة املرحوم داعش يكّررون.
ولـــكـــن مـــا يـــذكـــر فـــي قــصــة »هـــجـــم الـــذئـــب« 
أن الــذئــب هــجــم بــالــفــعــل ذات يـــوم، غــيــر أن 
الــتــجــربــة جــعــلــت الــقــوم يــغــفــلــون عــمــدًا عن 
صــيــحــات الـــنـــذيـــر الـــــذي فــقــد مــصــداقــيــتــه، 
فوقعت الواقعة. فهل هذه تلك في السودان 

اليوم؟
هناك مسألتان ليس من الصعب تقريرهما. 
النظام  يواجهه  الــذي  التحّدي  أن  أوالهــمــا 
ــر مــــســــبــــوق، حــتــى  ــيـ ــًا غـ ــيـ ــالـ الــــســــودانــــي حـ
بمقاييسه هو وبخبرته. فالغضب الشعبي 
بفترات  تذّكر  التظاهر  على  الناس  وجــرأة 

حاسمة سابقة في تاريخ البالد. 
وفـــي املــقــابــل، رصــيــد الــنــظــام مــن األنــصــار 
الخلص هو اليوم أقل مما كان عليه في أي 
وقــت مــضــى. وقــد ظــل الــنــظــام يستفيد في 
السلبي«،  »الــدعــم  مـــّرات سابقة مــن رصيد 
الـــتـــي تخشى  أي مـــن األغــلــبــيــة الــصــامــتــة 

سمير صالحة

تــلــتــقــي مــعــطــيــات واســـتـــنـــتـــاجـــات كــثــيــرة 
ــيــــرًا، عــلــى الـــقـــوات  مــتــعــلــقــة بـــالـــهـــجـــوم، أخــ
الــروســيــة فــي قــاعــدة حميميم عند تقاطع 
أن الــعــمــلــيــة مـــكـــيـــدة مــــن صـــنـــع الــــواليــــات 
لكن  تركيا وروســيــا.  بــني  لإليقاع  املتحدة 
الــســوري، بالتنسيق  النظام  قــوات  تحريك 
مـــع مــوســكــو وطــــهــــران، فـــي جـــنـــوب إدلــــب، 
واملتزامن مع هجوم حميميم، ال يعرف أحد 
أسبابه وأهدافه. وإذا ما كانت هي املكيدة 
وطــهــران  أعــدتــهــا موسكو  الــتــي  الحقيقية 
أكثر  واشنطن  عــن  وإبــعــادهــا  تركيا  لعزل 
فأكثر، وإضعاف موقفها على خط  إدلب – 
عفرين، ومحاصرتها بضرورة دعم مؤتمر 
ســوتــشــي املــرتــقــب خـــيـــارًا وحـــيـــدًا ال تملك 
غيره في عالقاتها مع الدول »الال ضامنة« 

ملناطق خفض التصعيد.
ــة الـــتـــركـــيـــة ســفــيــري  ــيـ ــارجـ ــتــــدعــــاء الـــخـ اســ
ــا وإيــــــــران احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى هــجــوم  ــيــ روســ
إدلــب، ولتذكيرهما بمسؤولية  النظام في 
بلديهما في االلتزامات والتعهدات املوقعة 
في أستانة، وضرورة تنفيذ خطط املناطق 
اآلمنة ومناطق خفض التوتر، قابله رد من 
وبعد  بوتني،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس 
بالهجوم  لتركيا  عــالقــة  »ال  فــقــط  ســاعــات 
املــدبــر ضــد قــواتــنــا فــي حميميم«. وبــذلــك، 
فـــإن مــوســكــو تـــرد نــيــابــة عــن طــهــران، وعــن 
نفسها، لتبرير تحّرك القوات السورية في 
جــنــوب إدلــــب، مــع أن مــا تــقــولــه أنــقــرة غير 

ذلك تماما.
ملـــــاذا لـــم تــجــتــمــع آلـــيـــة املــتــابــعــة الــثــالثــيــة 
املــنــبــثــقــة عــــن اتـــفـــاقـــيـــات أســـتـــانـــة، لــبــحــث 
مسألة تحريك قوات النظام السوري التي 
تـــتـــعـــارض عــســكــريــا وســيــاســيــا مـــع نص 
الروسية  التركية  سوتشي  قمة  تفاهمات 
اإليرانية وروحها؟ هل يتحرك بشار األسد 
بــشــكــل مــنــفــصــل، ومـــن دون الــتــنــســيــق مع 
مــوســكــو وطــهــران وهـــل قـــرار وقـــف هجوم 
قــوات النظام في إدلــب مسألة صعبة على 
روسيا وإيران حقا؟ أم أن الشراكة التركية 
الــروســيــة اإليــرانــيــة هــي الــتــي تــقــف الــيــوم 
الفشل أو االســتــمــرار،  إعــالن  أمــام امتحان 
الروسي  الجانبني  فــي  أحــدا  أن  خصوصا 
واإليراني ال يريد مناقشة أسباب تحريك 

دمشق قواتها مع أنقرة؟
تحدث اإلعالم التركي، قبل أيام، عن زيارة 
ــيـــر رســــمــــي إلـــى  مــحــتــمــلــة لــــوفــــد تــــركــــي غـ
دمشق، وكانت األصابع تتوجه نحو حزب 
»وطــــــن« الـــيـــســـاري الـــــذي يــتــبــنــى ســيــاســة 
ســـوريـــة مــغــايــرة لــســيــاســة حــــزب الــعــدالــة 
ملفات  فــي  الــيــوم  يدعمها  لكنه  والتنمية، 
كثيرة. هل تمت الزيارة؟ بمن التقى الوفد 
هناك، وما الذي جرى بحثه، وهل لتحريك 
ــة بـــاتـــجـــاه جـــنـــوب إدلــــب  ــوريـ ــوات الـــسـ ــقــ الــ

عالقة بالزيارة؟
يقول األتــراك إن القوات التركية استكملت 
خطة محاصرة عفرين من الجهات األربع، 
بانتظار ساعة الصفر، فمن الذي سيدخل 
املكان، الجنود األتراك أم الجيش السوري 
الحر؟ لم يسقط خيار التقدم نحو عفرين 
البديل  الطرح  يكون  أن  يمكن  فهل  تركيا، 
هو التفاهم الروسي األميركي غير املعلن 
بــتــســلــيــم عــفــريــن لــلــنــظــام وقــــواتــــه، إلنــهــاء 
القلق التركي في مقابل إشــراك النظام في 
خطة إدلـــب، إلنــهــاء وجـــود جبهة النصرة 

هناك، بعدما تعثرت الخطة التركية؟

محمد أحداد

مـــن مــكــر املـــصـــادفـــات أن تـــتـــزامـــن ذكـــرى 
ــر، عــبــد  ــيـ ــبـ ــكـ ــيــــم املــــغــــربــــي الـ ــل الــــزعــ ــيــ رحــ
االتحاد  حزبه  فــوز  مــع  بوعبيد،  الرحيم 
الــشــعــبــيــة بمقعدين  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
بــرملــانــيــني فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
يصفها  كــان  أحـــزاب  بمساعدة  الجزئية، 
إلـــى وقـــت قــريــب رفــــاق املــنــاضــل الــراحــل، 
املهدي بنبركة، بأنها أحــزاب تنتمي إلى 
الخريطة  »هندسة  إلــى  وتسعى  اإلدارة، 

السياسية« وقتل السياسة.
اإلدارة  تـــكـــون  أن  فـــكـــرة  بــوعــبــيــد  حـــــارب 
طرفًا في التدافع السياسي، وواجــه امللك 
ــانـــي، ورجـــلـــه فـــي الــداخــلــيــة  ــثـ الــحــســن الـ
إدريس البصري، في عز قوتهما، حينما 
باستعمال  اليسار  نفوذ  محاصرة  أرادا 
»العصا الغليظة« بإيجاد أحزاب جديدة، 
عبر تشجيع الترحال السياسي، وإغراق 
ــان.. كــان  ــ ــيـ ــ املــشــهــد الــســيــاســي بــفــئــة األعـ
مــدافــعــًا شــرســًا عــن »االتــحــاد االشــتــراكــي 
..«، لــيــس بــالــتــصــور الــطــوبــاوي الــــذي ال 
يــقــبــل الــنــقــاش، ولــكــن رافـــضـــًا أن تتولى 
وزراة  الــتــي تصنعها  ــة  ــ اإلداريــ األحـــــزاب 
ألنها  السياسي،  الــشــأن  تدبير  الداخلية 
ــام الــفــســاد االنــتــخــابــي،  ــ تــفــتــح املـــجـــال أمـ
وإيجاد هوة بني الشعب والدولة وفقدان 
الــثــقــة فــي املــؤســســات، لــكــن الــحــزب الــذي 
بتعبير  أو  للدولة،  شريكًا  يكون  أن  قبل 
اليوم  »املــخــزن« يقبل  لـــ أكــثــر دقــة شريكًا 
إداري، أسسه  بــحــزب  مــســنــودًا  يــكــون  أن 
صهر امللك قبل عقود، كي ال يفقد فريقه 

البرملاني في مجلس النواب.
قال عبد الرحيم بوعبيد : »إذا كان الشعب 
ــا، فــلــيــس بــإمــكــانــه التنظيم  يــمــثــل قـــوة مـ
بعفوية. يجب أن تقود األطر، بالضرورة، 
كل عملية تطور، أطر منبثقة من الشعب 
أننا  املــحــزن  مــشــاكــلــه،  فــهــم  يستطيعون 
نعاين، في هذا البلد، استقالة لألطر. هناك 
عناصر تتمتع بكفاءة عالية، لكنه يبدو 
لــألســف كــأنــهــا اســتــقــالــت بــســبــب هيمنة 
الذاتية والنزوعات املفرطة عليها« ثم ما 
يفتأ يضيف »كيف تريدون، في ظل مثل 
هذه الشروط، أن يتطور الشعب بمفرده، 
خــاصــة وهــــو يــســجــل أن بــعــض الــنــخــب، 
كــان يؤمن بها سابقًا، قد أصبحت  التي 
مــجــرد كــراكــيــز عــديــمــة الــشــكــل ال هـــمَّ لها 
ــــوى تــحــقــيــق امــــتــــيــــازات شــخــصــيــة«.  ســ
ــــدرت فـــي الــثــمــانــيــنــيــات من  أطـــروحـــة صـ

ــام كـــان حـــزب االتــحــاد  الـــقـــرن املـــاضـــي، أيــ
 الستنبات النخب التي 

ً
االشتراكي مشتال

 لــتــصــور الـــدولـــة، أمـــا الــيــوم 
ً
تشكل بــديــال

فقد استحال »االتحاد..« إلى مجرد حزب 
ــان، ويــبــحــث عن  ــيــ ــادي يــســتــقــطــب األعــ ــ عـ
تعزيز موقعه االنتخابي، حتى ولو دعت 
الــضــرورة إلــى االستعانة بــوجــوه ليست 

ذات صلة بمشروعه اليساري.
هــل الكاتب الــعــام )األمـــني الــعــام( الحالي 
للحزب، إدريــس لشكر، وحــده من أوصل 
الـــحـــزب إلــــى هــــذه الـــحـــالـــة؟ وكــيــف يمكن 
لــقــيــادة لــم تكمل واليــتــهــا بــعــد أن تحمل 
أوزار تــاريــخ طــويــل مــن األخــطــاء؟ وكيف 
أن يبنوا حــزبــًا قويًا،  يــريــد االتــحــاديــون 
ويــصــالــحــوه مـــع قـــواتـــه الــشــعــبــيــة، وهــم 
تبقى  مــا  وتخريب  تمزيقه،  فــي  يمعنون 
مــنــه بـــاســـم الـــصـــراع مـــع إدريـــــس لــشــكــر؟ 
متى كان شخٌص واحٌد، منذ قرر الجناح 
ــقـــالل تــأســيــس  ــتـ ــثــــوري فـــي حــــزب االسـ الــ
ّيد 

ُ
حــزب جــديــد، يختصر مــســار حــزب ش

على الجثث والدماء؟ لنفترض أن القصة 
ــال املــؤتــمــر  ــغـ ــدأت تـــحـــديـــدًا بــنــهــايــة أشـ بـــ
قـــــوة »االتــــحــــاد  ــتــــاســــع، وأن  الــ الـــوطـــنـــي 
االشـــتـــراكـــي« تــفــتــت مــبــاشــرة بــعــد إعــالن 
ــد الـــــــزايـــــــدي، فــي  ــمــ رســــــــوب الــــــراحــــــل، أحــ
ــى: مـــاذا فــعــل تيار  امــتــحــان الــكــتــابــة األولــ
»املذبحة  لفضح  واالنفتاح  الديمقراطية 

الديمقراطية«؟ 
ــدا  ــ ـــن ذلـــــــــك، وعــ ــ ــدث أي شـــــــيء مـ ــ ــحـ ــ ــم يـ ــ ــ ل
تصريحات صحافية ألعضاء محسوبني 
على التيار، لم يكن هناك موقف سياسي 
الغرابة أن  واضــح مما يجري، بل مبعث 
الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي ملــجــلــس الــــنــــواب كــان 
الزايدي، بعدما  االنتصار ألنصار  يمنح 
القانوني  النصاب  يجمع  أن  لشكر  عجز 
في  اخــتــاروا،  املتمردين  لكن  لبرملانييه، 
أنفسهم  إرادتهم هزيمة  األخير، بمحض 

بأيديهم.
إن  التلميح،  يشبه  فيما  لحظتها،  قــالــوا 
جــهــة مـــا تــدخــلــت بـــقـــوة، كـــي تـــفـــرض من 
شاءت.. ثم رضخوا. ولم يخبرنا أحد عن 
طبيعة هذه الجهة التي باتت تتوفر على 
كل هذه القوة، لتفصل في أحزاب وطنية 
وتاريخية كبيرة، وتتوفر فوق ذلك على 
ــادرة عــلــى إقـــنـــاع الــطــالــبــي  ــ قـــوة خـــارقـــة قـ
الــعــلــمــي )كـــــان رئــيــســًا ملــجــلــس الـــنـــواب( 
ــلـــى تــغــيــيــر أمـــزجـــة  بـــخـــرق الــــقــــانــــون، وعـ

البرملانيني حد الخنوع.
)كاتب مغربي(

في سلطة االنقالب لم يمنحها، كما كانت 
تأمل، التفوق ضد خصومها على األرض، 
وال فــــرض شـــروطـــهـــا الــســيــاســيــة عــلــيــهــم، 
ملأزقها،  فطنت  الحوثي  أن جماعة  ويــبــدو 
فــقــد ســعــت بــكــل الـــطـــرق إلـــى كــســب شــركــاء 
ــى تـــحـــالـــٍف  ــ ــدد إلــ ــ ســـيـــاســـيـــني وقـــبـــلـــيـــني جــ
ســيــاســي تــتــزعــمــه، إذ عــمــدت، فــي الــبــدايــة، 
إلــــى اســتــمــالــة أحــــــزاب ســيــاســيــة صــغــيــرة 
املؤتمر  كانت سابقًا شريكة حــزب صالح، 
الشعبي العام، ثم سعت إلى مللمة ما تبقى 
منه املوالني لها في رأس سياسي برئاسة، 
شكليًا،  ولـــو  ليمنحها،  رأس،  أبـــو  صـــادق 
إبقاء على تحالف وهمي مع حزب صالح، 
االنــكــشــاف  لــم يغير مــن حقيقة  أن هـــذا  إال 
الحقيقي الـــذي تــواجــهــه الــجــمــاعــة، والـــذي 
سيعجل، على املدى القريب، في إضعافها 

وسحب البساط منها.
الشرعية  السلطة  عن  الــدفــاع  تحالف  حكم 
اليمنية، تعّدد الرؤوس السياسية، وتعّدد 
وكذلك  واإلمــاراتــيــة،  السعودية  األجــنــدات: 
ــراع األطـــــراف املــحــلــيــة املــنــضــويــة داخـــل  صــ
تحالف الشرعية، أدارت قوى تحالف الدفاع 
البينية بمقتضى  الشرعية صراعاتها  عن 
أن الالفت أن  استنزاف بعضها بعضا، إال 
هــذه الــقــوى لــم تــســَع، حتى اآلن، إلــى حسم 
رأس السلطة في حلفها، كما فعلت جماعة 
الحوثي مع صالح، على الرغم من نضوج 
ســـيـــاقـــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة مــواتــيــة 
التــخــاذ هــذه الــخــطــوة، كــإضــعــاف اإلمـــارات 
اليمني، عبد ربه منصور  الرئيس  شرعية 
هادي، وكذلك تأهيلها للمجلس االنتقالي 
الجنوبي وريثا محتمال لشرعية هادي في 

الـــالفـــت أن الــســعــوديــة واإلمــــــــارات ذهــبــتــا 
بــعــيــدًا فـــي اســتــقــطــاب قـــيـــادات »املــؤتــمــر«، 
ليس فقط على حساب شركائها اللدودين 
حساب  على  وإنــمــا  الشرعية،  تحالف  فــي 
وفقها  تــحــارب  الــتــي  السياسية  األرضــيــة 
الحوثي، إذ ال تعترف مجمل هذه القيادات 

بشرعية الرئيس هادي. 
ال يقتصر التخبط وحالة العماء السعودي 
الــــذي تــديــر وفــقــهــمــا تحالفهما  اإلمـــاراتـــي 
فـــي الــيــمــن عــلــى الـــدولـــتـــني فــقــط، إذ انــتــقــل 
الشرعية،  تحالف  في  الرئيس  الحزب  إلــى 
فــقــد أطـــلـــق خــــوف حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
واإلمــارات  السعودية  تقريب  لإلصالح من 
الـــقـــيـــادات املــؤتــمــريــة الـــوحـــش فـــي داخــلــه، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة بــعــض قـــيـــادات 
على  التي يشنونها  الحملة  تقديم  الحزب 
الفاّرة  لصالح،  املوالية  املؤتمرية  القيادات 
مـــن بــطــش الــحــوثــيــني فـــي صــنــعــاء، والــتــي 

ــة مـــــــأرب تـــحـــت مــســمــى  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــــت فـ ــامـ ــ أقـ
دفاعهم عن شرعية الرئيس هادي، التي ال 
تعترف بها هذه القيادات، وكذلك مشاركة 
العميد طارق بقتل اليمنيني، إال أن الالفت 
التي تتزعم  أن قيادات »اإلصـــالح« نفسها 
الحملة عــلــى قــيــادات »املــؤتــمــر« دعـــت إلــى 
التي  تسوية سياسية مع جماعة الحوثي 
ال تــقــل إجـــرامـــًا فـــي نــظــر مــعــظــم اليمنيني 
قــيــادات صــالــح، كــمــا أن تباكيها على  عــن 
شرعية هادي ال يسقط حقيقة أنها كانت، 
صراعها  وكذلك  اإلقصائية،  بممارساتها 
ا من  مع أطراف محلية داخل الشرعية، جزء
إضعافها شرعية هادي. ويبدو أن السبب 
اإلصــــالح هو  الحقيقي خــلــف حملة حـــزب 
خــوفــهــا مـــن الــثــقــل الــعــســكــري والــســيــاســي 
دول  بها  رحــبــت  الــتــي  املؤتمرية  للقيادات 
التحالف التي قد تشكل زعامة محلية في 
هـــذه املــرحــلــة، ويـــرى فيها حـــزب اإلصـــالح 
القوة املنافسة الوحيدة املرشحة إلزاحتها 

في املستقبل القريب. 
بقايا  يستثنيان  ال  الــرؤيــة  وغــيــاب  العبط 
الـــعـــام، العسكرية  الــشــعــبــي  املــؤتــمــر  حـــزب 
التي هربت من صنعاء  منها والسياسية، 
إلى مدينة مأرب، إذ ال زالت لألسف تفتقر 
وال  بعد صالح،  ما  مرحلة  متغيرات  لفهم 
تملك القوة السياسية التي تؤهلها لفرض 
شـــروطـــهـــا لـــالنـــخـــراط فــــي تـــحـــالـــف جــديــد 
كما  العربي،  التحالف  مع  أو  الشرعية  مع 
تفتقر ملــشــروع ســيــاســي واضــــح، تنضوي 
تحته في هذه املرحلة، إذ ال زالت الزعامات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة املــؤتــمــريــة تــقــود 
، مـــن جــهــة، 

َ
مــعــاركــهــا بــصــبــيــانــيــة، مـــصـــرة

االعــتــراف بشرعية هـــادي، فيما  على عــدم 
يطالبون الشرعية بالشراكة معها أواًل في 
السلطة والقيادة، في حني يشترطون على 
قــيــادة الــتــحــالــف إقــامــة مــعــســكــراٍت خاصة 
الحوثي،  جماعة  ضــد  حربهم  لقيادة  بهم 
بقايا  فقط  ال يحكم  الخلل  هــذا  أن  ويــبــدو 
»املؤتمر« املناهض للحوثي، والــذي فضل 
ــارج تــحــالــف  ــ ــده مـــن خـ خــــوض املــعــركــة ضــ
الــذي  املؤتمر  بقايا  كذلك  وإنــمــا  الشرعية، 
 عـــن امللتحقني 

ً
بــالــشــرعــيــة، فــضــال الــتــحــق 

ــي، األمـــــــر الـــــــذي يــعــكــس  ــوثــ ــحــ بـــجـــمـــاعـــة الــ
الــتــشــرذم الــــذي يــعــيــشــه حـــزب صــالــح بعد 
رحــيــلــه، لــكــنــه يــؤكــد أن بــقــايــا املــؤتــمــر هي 
الــســاحــة اليمنية التي  الــســائــبــة فــي  الــقــوة 
تــحــرص قـــيـــادة الــتــحــالــف، وكـــذلـــك جماعة 
الحوثي على استقطابها بشتى الوسائل، 
لتكريس  أو  حلفهما  ــروخ  شــ لــتــرمــيــم  إمـــا 
أوســع، فيما تحاول بعض  تحالٍف وهمي 
تحولها  من  إزاحتها خوفًا  الشرعية  قــوى 
إلـــى وســيــط مــحــلــي، يــحــظــى بــالــتــقــديــر من 

دول التحالف. 
ال شـــيء يــحــكــم اآلن تــحــالــفــات الـــحـــرب في 
الزعامة،  املــريــر على  الــصــراع  اليمن ســوى 
ــتــــات بــــــالد مـــنـــكـــوبـــة بــنــخــبــهــا  القــــتــــســــام فــ
املـــنـــاطـــحـــات  تــعــكــس هـــــذه  املــــشــــوهــــة، وإذ 
األحـــزاب  السياسية خفة  الــــوالءات  وشـــراء 
ــــي الــيــمــن  ــة فـ ــلـ ــتـــدخـ الـــيـــمـــنـــيـــة، والــــــــــدول املـ
والــجــمــاعــات املــلــيــشــيــاويــة، وتــضــيــف إلــى 
مأساتنا الوطنية فصواًل مسرحية جديدة 
اليمن:  في  املتقاتلة  الشرعيات  عن  للدفاع 

بالطبع الشرعيات التي قتلت اليمنيني. 
)كاتبة يمنية(

مــن يــســعــون إلـــى تغيير الــنــظــام أكــثــر مما 
تخشى بــقــاءه. ويــعــود هــذا بــاألســاس إلى 
استمرار النزاعات املسلحة، وكثرة فصائل 
وقد  ممارساتها.  مــن  شــاع  ومــا  املتمردين 
تعّمق هذا اإلحساس في هّبات سابقة، مثل 
الــتــي جـــرى فيها حــرق  احــتــجــاجــات 2013 
املمتلكات العامة والخاصة، وخشي الناس 
أن يعم الخراب  استمّرت، فانسحب منها، 
أو أحجم، كثيرون ممن كانوا قبل ذلك على 
استعداد للمشاركة. لهذا دعا إمام األنصار 
املسلحة  الحركات  املــهــدي  الــصــادق  السيد 
إلـــى اإلســــراع بــإعــالن وقـــف الــعــمــل املسلح، 
واالنحياز للعمل املدني، حتى يضمن ذلك 
نجاحه. ولكن هذا يقود تحديدًا إلى النقطة 
الــنــزاعــات املسلحة ليست  الــثــانــيــة، هــي أن 
سوى عرض ملرض، وهو االستقطاب الحاد 
الــســودانــي. فــالــخــروج املسلح  فــي املجتمع 
ــــوات  ــمـــاع أصـ نـــتـــج مــــن صــــم اآلذان عــــن سـ
ــريــــن. فــمــعــارضــون كــثــيــرون حــالــيــون  اآلخــ
كــانــوا جــــزءًا مــن الــنــظــام، وبــعــضــهــم كــانــوا 
قــادة كبارا فيه. وقد ظلت حركات مسلحة 
ــدث فــــي بــعــض  ــ تــلــتــحــق بـــالـــنـــظـــام، كـــمـــا حـ
ــام 1996،  فــصــائــل الــحــركــة الــشــعــبــيــة فــي عـ
وبــعــض حــركــات دارفـــــور فــي 2006 ثــم في 
2011. ولكن كثيرين مــن هــؤالء عـــادوا إلى 
حمل السالح، وانضم إليهم غيرهم ممن لم 

يحمل السالح من قبل.
وفي هذه الحال، فإن املظاهرات السلمية إذا 
بــني فصيلني  إلــى »حـــرب سلمية«  تحولت 
يــفــتــقــدان الـــرابـــط املــشــتــرك، ســتــتــحــول إلــى 
حرب أهلية. وقد وقع هذا في ثالث من دول 
الــربــيــع الــعــربــي )مــصــر وســوريــة وليبيا(، 
ولـــم يمنعه مــن الـــحـــدوث فــي تــونــس التي 
ــام احــتــجــاجــات مــتــزامــنــة  ــ ــذه األيــ تــشــهــد هــ
ومتشابهة مع الحالة السودانية، إال حكمة 
قطاع مهم من قادتها، فالثورة السلمية ال 
انتقال  إلــى  وتتحول  على سلميتها  تثبت 
ســلــس إلـــى وضـــع ديــمــقــراطــي، مـــا لـــم يكن 

هل شعرت موسكو أن أنقرة بدات تتراجع 
عــن دعـــم مــؤتــمــر ســوتــشــي، بسبب شكها 
فـــي أنــــه قـــد يــعــقــد، ولـــكـــن لــيــس لتسهيل 
انـــطـــالق مــؤتــمــرات جــنــيــف ودعــمــهــا، كما 
تــقــول مــوســكــو، بــل مــن أجـــل فــتــح الطريق 
أمــام تفاهمات روسية أميركية أوســع في 
سورية، وفي احتمال وجود تفاهم روسي 
أميركي، بعيدا عن األضــواء بشأن تمثيل 
قوات سورية الديمقراطية في املؤتمر، وإن 
التحرك نحو  تــركــي، بينها  أيــة عملية رد 
التركية  املواجهة  اآلن  بعد  تعني  عفرين، 
الــروســي  األمــيــركــيــة، وبــالــتــالــي التصعيد 
ــاك، فـــهـــل تــســمــح مــوســكــو  ــنــ األمــــيــــركــــي هــ
بتوتر خطير من هــذا النوع، يهدم كل ما 

بنته في سورية؟
إلــى املشهد  الــعــودة  فــي  نجحت واشنطن 
ــم الــعــســكــري  ــدعــ ــن طـــريـــق الــ الـــــســـــوري، عــ
لقوات سورية الديمقراطية، وستبحث عن 
الشريك الذي ستحاوره سياسيا في امللف 
الــــســــوري، ولــــن تــجــد أفـــضـــل مـــن مــوســكــو 
الـــتـــي تــمــلــك أوراقـــــــا وخـــيـــوطـــا كــثــيــرة في 
اللعبة. وعــنــدمــا يــقــول الــرئــيــس الــروســي، 
ــلـــى هــجــوم  ــيـــر بــــوتــــني، مــعــقــبــا عـ فـــالديـــمـ
حميميم، إن موسكو وأنقرة ال تملكان كل 
السيطرة على األرض في سورية  وسائل 
للحؤول دون وقــوع خــروق وهجمات في 
أماكن مختلفة، ما الذي تمهد له موسكو 
أنقرة،  لتبرر مقولتها هــذه؟ وبمن ستثق 
وعــلــى مـــن ســتــراهــن لــحــمــايــة مصالحها 
ــة؟ وفـــيـــمـــا تــعــيــدنــا الــهــجــمــات  ــوريــ فــــي ســ
فــي جنوب  الــســوري  النظام  يقودها  التي 
ــب، كــمــا اســـتـــهـــداف الــــقــــوات الــروســيــة  ــ إدلــ
فــي حميميم، إلــى املــربــع األول هــنــاك، فإن 
السؤال هو: ما املقصود بذلك، وهل الهدف 
الــحــقــيــقــي تــبــريــر خــطــة تــحــرك بــديــل على 
األرض فـــي املــنــطــقــة، تــــــوازن بـــني إطــاحــة 
جبهة النصرة وإخراج قوات حزب االتحاد 
الديمقراطي الكردي من عفرين، في  مقابل 
التزام أنقرة بدعم انعقاد مؤتمر سوتشي 
وقبول قراراته؟ تبقى العقدة معرفة مدى 
قــبــول واشــنــطــن مــشــروعــا مــن هـــذا الــنــوع، 
وهو ما يدفع باتجاه بروز سيناريو آخر، 
في  الــثــالثــي  التنسيق  فشل  حجم  يعكس 
أستانة، وضرورة إيجاد بديل جديد، هو 
تفاهم أميركي روسي، نيابة عن الالعبني 

املحليني واإلقليميني؟
ــذه الــســيــنــاريــوهــات  ــارج هــ ــ ــر خـ مـــســـار آخــ
فــي سورية،  أكبر  تركية  أمــل  يعني خيبة 
وإقحامها في أكثر من مواجهة على أكثر 
مــن جبهة، بهدف حــرق كثير مــن أوراقــهــا 
هـــنـــاك. والــــــرد عــنــدهــا ال يــمــكــن أن يــكــون 
غــيــر الــتــحــّرك املــيــدانــي عــلــى طــريــقــة علي 
وعلى أعدائي شبه االنتحارية، الستكمال 
والسيطرة  منبج،  فــي  الــفــرات  درع  عملية 
على إدلــب، بإسقاط ورقــة جبهة النصرة، 
وإنهاء جيب عفرين، لتجنب مواجهة أكبر 
مــع جــيــش نــظــامــي كــــردي، تــعــد واشــنــطــن 
ــقـــعـــة تــــحــــولــــت إلــــى  ــط بـ ــ ــ لـــتـــأســـيـــســـه، وسـ

مستنقعات ورمال متحركة.
الــتــي دخلت  التركية  الــقــوات  تــريــد  وعلنا، 
إدلــب قبل ثالثة أشهر، في إطــار اتفاقيات 
أســتــانــة، إلنـــشـــاء مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر،  
بالتنسيق مع روسيا وإيران، ربط مصير 
تطهير  لــنــاحــيــة  عــفــريــن،  بمستقبل  إدلــــب 
املنطقة من وجود املجموعات التي تتهمها 
باإلرهاب. لكن ما يدفع أنقرة إلى التصعيد 
هذه املرة )سيرون ماذا سنفعل في غضون 

جــنــوب الــيــمــن، لكن اإلمــــارات حتى اآلن لم 
تِزح سلطة هادي نهائيًا، ربما إلدراكها أن 
حالة الفراغ السياسي في الجنوب يمنحها 
أفــضــل الـــخـــيـــارات لــتــكــريــس ســلــطــتــهــا، في 
حني أن السعودية، قائدة التحالف العربي 
في اليمن، على الرغم من وضعها الرئيس 
هـــادي رهــن اإلقــامــة الجبرية فــي الــريــاض، 
القائمة  فــي ســيــاســتــهــا  أنــهــا اســتــمــرت  إال 
التنافس بني حلفائها  على تسريع وتيرة 
املحليني الوارثني املحتملني شرعية هادي.

عــلــى قـــاعـــدة مــقــتــل صــالــح يــجــب مـــا قبله، 
تحالفها  ترميم  إلــى  التحالف  دول  سعت 
قــيــادات  باستقطابها  الــيــمــن  فــي  املنفلش 
سياسية وعسكرية وقبلية، تنتمي ملؤتمر 
صالح، بمن فيهم أقرباؤه، كالعقيد طارق 
صالح، قائد الحماية الخاصة بصالح إلى 
ومن  السعودية،  تــحــاول  وفيما  تحالفها، 
ورائها اإلمارات، تعليل سياستها الجديدة 
بــاعــتــبــارهــا خــطــوة رئــيــســيــة فـــي تعضيد 
ــوثــــي وحـــســـم  ــحــ حـــربـــهـــا ضـــــد جـــمـــاعـــة الــ
الــحــرب فــي الــيــمــن، إال أن الــواضــح هنا أن 
الــســعــوديــة، وكــذلــك اإلمــــــارات، وجــدتــا في 
بقايا مؤتمر صالح فرصة مواتية لتطعيم 
حلفها العريض في اليمن بقيادات ُمجِربة، 
وكذلك لتغيير موازين القوى داخل حلفها، 
بــمــا يـــخـــدم أجــنــداتــهــا فـــي الــيــمــن، ولــيــس 
للشرعية  مـــوازيـــة  ســلــطــة  تشكيل  لــغــرض 
جماعة  عليها  تسيطر  الــتــي  املــنــاطــق  فــي 
بــاألطــراف  الحوثي، فضال عــن عــدم ثقتها 
ــدًا حـــزب  ــديـ ــة لـــهـــمـــا، وتـــحـ ــيـ ــوالـ املــحــلــيــة املـ
ــــي تـــولـــي  الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لـــــإلصـــــالح، فـ
املــهــمــات الــعــســكــريــة ضـــد الــحــوثــيــني، لكن 

هناك توافق بني غالبية القوى الفاعلة في 
املجتمع على قضاياه الحيوية، وتطمينات 
متبادلة حول وضع كل طرف في مستقبل 
فـــإذا كــانــت بعض قطاعات الشعب  الــبــالد. 
قــامــت بـــثـــوراٍت ملــجــرد أنــهــا أهــمــلــت، فكيف 
ــٍع تـــعـــرف فــيــه أنـــهـــا لن  ــرى بـــوضـ ــ تــقــبــل أخـ

قصى فقط، بل ستكون مستهدفة؟
ُ
ت

ــذا املـــقـــام، يــمــكــن أن يــقــال إن الــوضــع  فــي هـ
الـــحـــالـــي خــطــيــر جــــــدًا، ويـــبـــشـــر بــتــصــاعــد 
االحــتــجــاجــات وزيــــادة حــدتــهــا. فاملصاعب 
االقـــتـــصـــاديـــة مــســت الــغــالــبــيــة، بــمــن فيهم 
النظام. وفوق ذلك، تتالشى اآلمال  مؤيدو 
السلمي،  التغيير  أو  األوضـــاع  تحسن  فــي 
بعد أن رفض النظام االنخراط بجدية في 
حــــوار كـــان هـــو الـــداعـــي إلـــيـــه، ويــصــر على 
عـــدم تغيير قــيــاداتــه حــتــى فــي عـــام 2020، 
ــزال  ــا يـ ــود ســـابـــقـــة. ومــ ــ ــم مـــن وعـ عــلــى الـــرغـ
الــنــظــام يــتــعــامــل مـــع مــنــتــقــديــه وضــحــايــاه 
بعنجهية واحتقار. فهو ال يعد الجماهير 
بتحسني األوضاع وتغيير النهج، بل يقدم 
يــتــوعــد ويستفز الجموع  قــيــاداتــه مــن  مــن 

الصابرة.
)أكاديمي سوداني(

أسبوع(، والتذكير بأن حسابات منبج لم 
تحسم بــعــد، هــو أبــعــد مــن مــشــروع إقــامــة 
كبيرة،  بمنطقة  عفرين  يــربــط  كـــردي  ممر 
الديمقراطية  قــوات سورية  تسيطر عليها 

في شمال شرق سورية.
إن عملية عسكرية قريبة في عفرين يمكن 
التفاهمات  من  حلقة  أنها  على  تفسيرها 
الــتــركــيــة الـــروســـيـــة األمــيــركــيــة هــــذه املــــرة، 
ملؤتمر  روســــي  أمــيــركــي  حــضــور  يعقبها 
وزراء الخارجية الذي تعد له أنقرة الشهر 
ــبـــل، خـــصـــوصـــا أن وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــقـ املـ
ــلــــو، يــقــول  ــاويـــش أوغــ ــولـــود جـ الـــتـــركـــي، مـ
ــا لــم  إن األوضــــــــاع لــــن تــتــحــســن تـــمـــامـــا مــ
ـــى حـــل ســـيـــاســـي، يحقق  يــتــم الـــتـــوصـــل إلـ
االستقرار في سورية من دون تهميش أي 
تفاهمات  حيال  التركي  القلق  ألحــد.  دور 
إقليمية ودولــيــة تتم فــي آخــر لحظة على 
حساب أنقرة هو الذي يدفعها إلى اإلعالن 

عن تحضيرات تتم لعقد اللقاء.
ــر  ــات آخــ ــمــ ــاهــ ــفــ ــن تــ ــ ــرة مــ ــ ــقــ ــ ــــوف أنــ ــــخـ ــتـ ــ وتـ
ــة أمــيــركــيــة عــلــى حــســابــهــا.  ــيـ لــحــظــة روسـ
لــذلــك هــي تــريــد أن تظهر لهما أن قــرارهــا 
ــع املــلــف  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ واســتــقــاللــيــتــهــا فــ
العواصم  السوري من جهة، وتريد كسب 
ــــني، إلـــى  ــرلـ ــ األوروبـــــــيـــــــة، مـــثـــل بــــاريــــس وبـ
التركي أخيرا  جانبها على ضوء التحرك 
ــا. كــمــا أنــهــا تــحــاول الــتــحــّرر  ــ تــجــاه أوروبــ
التي  الثالثية  أستانة  اتفاقيات  قيود  من 
ــيــــال شــركــائــهــا  بـــــــدأت تـــقـــيـــد تـــحـــركـــهـــا حــ
بعدما  خــصــوصــا  واإلقــلــيــمــيــني،  املحليني 
ثـــبـــت احـــتـــمـــال حــــــدوث خــــــــروق، وخـــــروج 
عـــن الــتــفــاهــمــات، كــمــا حــــدث مـــع الــهــجــوم 
ــزازي الـــواســـع لـــقـــوات الــنــظــام في  ــفـ ــتـ االسـ

جنوب إدلب.
وهـــــنـــــاك هــــاجــــس آخــــــر يـــــطـــــارد األتـــــــــراك، 
ويريدون قطع الطريق عليه قبل أن يتحول 
إلى قوة ضغط هائلة أمنيا وعسكريا في 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا، وهـــو الخطة 
األمــيــركــيــة الــتــي تــتــقــدم بــاتــجــاه تأسيس 
قوة عسكرية تحت مسمى »جيش شمال 
ســـوريـــة«، بــثــقــل كــــردي، ويــضــم مــائــة ألــف 
عنصر كما هو املخطط. وصدى ما تقوله 
قـــيـــادات فـــي حــــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
يـــســـمـــع فــــي أنــــقــــرة أيــــضــــا »هـــــــذه الــــقــــوات 
ســتــتــصــدى ألي هـــجـــوم عـــلـــى مــنــاطــقــهــا، 
وهــي تتمتع بــاالحــتــرافــيــة والــخــبــرة. بعد 
اآلن لـــن يــكــون بــإمــكــان تــركــيــا أو ســوريــة 
أراضينا  على  يتجاوز  أن  آخــر  بلد  أي  أو 
برئاسة  أميركي،  وفــد  زار  وقــد  بسهولة«. 
الدبلوماسي ماكس مارتن، مناطق شمال 
سورية، لوضع اللمسات األخيرة على هذا 

املشروع، كما يقال أيضا.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

تحالفات الحرب اليمنية وصراع وسطاء

الحسم أم نموذج إيراني ـ سوري 
في السودان؟

من يحقق ألنقرة ما تريده 
في سورية؟

اليسار المغربي 
ونهاية حتمية

ال شيء يحكم اآلن 
تحالفات الحرب في 
اليمن سوى الصراع 
المرير على الزعامة

دور الفئات 
المسلحة، بما فيها 

الموالية للنظام ال 
يمكن أن يكون خارج 

الحساب تمامًا

تواصل أنقرة منح 
واشنطن مزيدًا من 

الفرص لتبديل رأيها 
في الملف السوري

آراء

ميشيل كيلو

بعد إسقاط حلب بيد اإليرانيني والروس ومرتزقة األسد، وسقوط الخيار الجهادي 
 
ً
املتأسلم وأوهامه حول فرص إقامة نظام ديني في سورية، بدت الفرصة متاحة
الثورة األول، الذي جعلت تحقيقه هدفها الرئيس، وهو إسقاط  الستعادة رهان 

النظام األسدي، وبناء نظام ديمقراطي هو بديله الحتمي والوحيد. 
نقيض  وأن مشروعها  الجهاد،  الــثــورة غير  أن  كــان واضحا  قبل سقوط حلب، 
مشروعه، وانتصاره لن يحقق أهدافها التي هتف لها ماليني السوريني، عندما 
طالبوا بالحرية والعدالة واملساواة والكرامة اإلنسانية لكل سوري، من دون النظر 
أعلن  بينما  إلــخ،  االجتماعي...  أو منبته  أو عرقه  انتمائه  أو  أو معتقده  دينه  إلــى 
لعموم  والجماعة دون غيرهم، وليس  السنة  أن مشروعهم هو ألهل  الجهاديون 
املسلمني، أو ألتباع األديان األخرى، وقالوا إن الحرية كفر والديمقراطية بدعة، في 

موقٍف توافق توافقا فاضحا مع مواقف النظام من الثورة وأهدافها.  
الجنوبي وإدلــب،  الفائتني في ريفي حلب  والــيــوم، وبعد ما جــرى األسبوعني   ...
حيث سلم  تنظيم القاعدة في بالد الشام مئات القرى من دون قتال إلى إيران 
واألسد، وتسبب في هجرة نيف ومائتي ألف مواطن من قرارهم وبلداتهم، يتضح 
بأدلة ال سبيل إلى دحضها أن الجهاد لم يعد فقط مشروعا مناقضا ملشروع 
الثورة، بل صار مقتلها، وأن قادته، من أمثال الجوالني، يتحدثون بظاهر لسانهم 
عن إسقاط األسد وإقامة حكم الله، بينما يوقفون أفعالهم على استكمال معركة 

القضاء التام والناجز على ما تبقى من الثورة والسوريني. 
ــادرة حقا فــي حربها ضــد سبعة  وكــانــت جبهة الــنــصــرة قــد أظــهــرت بــطــوالت نـ
املاضيني،  العامني  بالتتابع خالل  الحر، قضت عليها  الجيش  عشر فصيال من 
منهم،  نــجــوا  مــن  والحــقــت  وصـــادرت سالحهم،  أو سجنتهم،  مقاتليها  وقتلت 
وقضت كذلك خالل يومني على حركة كبيرة هي »أحرار الشام«، واستولت على 
سالحها، وقتلت وأسرت مئات من منتسبيها. وحني انفردت، أخيرا، بمنطقتي 
إمــارة  بناء  إلــى  »مؤتمرا وطنيا« في سياق سعيها  إدلــب وجنوب حلب، عقدت 
إسالمية تشبه دولة البغدادي، ولكن بطرقها االلتفافية/ االحتيالية التي دفعتها 
إلى تشكيل »حكومة إنقاذ«، سرعان ما بادرت إلى إنقاذ تالمذة املدارس وطالب 
الجامعات من العلم، وأغلقت مدارسهم وجامعاتهم، واعتقلت عددا منهم، قبل أن 
في مخازنها من  وما  مكاتبها،  املنتخبة، وتستولى على  املحلية  املجالس  تلغي 

مواد غذائية وأدوية للسكان. 
الــشــمــالــي، قتل خاللها مئات  الــنــصــرة هجمات على ريــف حــمــاة  وشــنــت جبهة 
من عناصرها، فيما كان عليها اتخاذ موقف دفاعي، يعد إدلب وجوارها لصد 
هجوم كبير، حني وقع، بادرت إلى إخالء مناطق شاسعة من دون قتال، تطبيقا 
ملقّررات أستانة التي هاجمها الجوالني، واتهم من توصل إليها بالخيانة، العتقاده 
أستانة بشأن  تقّرر في  بتنفيذ ما  انــفــراده  أن تغطي  أن كلماته يمكن  بسذاجة 
منطقة خفض التصعيد الرابعة )إدلب وجوارها(. واآلن، إذا ما تذكرنا أن مساحة 
التي سلمها تربو على أربعمائة كيلومتر مربع، أدركنا املدى الذي بلغه  املنطقة 
التناقض بني جهاده والثورة. وملاذا استمات األسد واإليرانيون والروس لفبركة 
قــدم في سورية حتى  أخــذ موطئ  أن  الــذي ما  تنظيمه  تنظيمات جهادية، منها 
شرع يحارب الثوار، وصوال إلى انفراده شبه التام، بما بقي من مناطق محّررة 
الثورة  الجهاد هو خنق  شمال سورية، حيث تأكد ملن كــان ال يصدق أن هــدف 
الــثــورة ملا تخلى عما حــّررتــه من أراض  انتصارها. ولــو كــان من  وقتلها، ومنع 
وبنته من مؤسسات، وأن على السوريني أن يختاروا من اآلن بني جهاده والثورة، 
بعد أن انتفت الشكوك بشأن توافقهما، وتأكد لكل من يريد أن يفتح عينيه أنهما 

نقيضان، وال يمكن ألحدهما أن يتعايش بعد إدلب مع اآلخر.
أيها السوريون، إناثا وذكورا، أنقذوا ثورتكم.

محمد أبو الغيط

الرئاسية في  االنتخابات  العديد من دعاة مقاطعة  نظرية جديدة تنتشر حاليًا بني 
مصر، فبعدما تجاوزوا شعارات »إحراج النظام« و»صوره الدولية«، بعدما أدركوا أن 
العالم لن يتحرك بشكل فاعل أبدًا، وهو الذي يدعم عبد الفتاح السيسي منذ 2014، 
على الرغم من أنه وقتها كان حديث عهد بمذبحة ميدان رابعة العدوية، وسجن رئيس 
يــرددون  ذلــك،  الفوز بنسبة 98%، بعد  منتخب، وانتخابات هزلية منح نفسه فيها 
اآلن أن جيلنا قد ُهــزم بالفعل. وفي نماذج تاريخية حني ُيهزم الجيل ال يعود مرة 
أخرى. لذلك، علينا االنتظار حتى يأتي جيل آخر، هو من سيقوم بالثورة الجديدة. 
يتجاهل هذا املنطق العجيب أن الجيل الجديد لن يفعل شيئًا إذا تشكل وعيه وعامله 

بيد السلطة، من دون أي وجود للمعارضة.
إلى  الــســؤال  هــذا  متكّرر يصل  التوكيل؟«، بشكل  أعمل  ينفع  »أنــا عندي 18 سنة، 
من  كبيرة  أعـــداد  األمـــل.  معه  متكّرر يصل  علي، وبشكل  فــي حملة خالد  العاملني 
الحركات  ــم تنجح  ول ــثــورة،  ال  وقــت 

ً
أطــفــاال كــانــوا  العمرية 18 – 21  بالفئة  الــشــبــاب 

السياسية في التواصل معهم، لكنهم اآلن يمارسون أول عمل سياسي بحياتهم. 
 
ً
ملحة أمل أخرى شهدناها في البيان الذي وقعته 53 شخصة لدعم خالد علي، حامال
»الشرعية« وأيضًا  النقيض، مــن معسكر  أســمــاء مــن طرفي  مــرة منذ ســنــوات  أول 
عبد  الدين  نشاهد سيف  مرسي.  بمحمد  العسكرية  اإلطاحة  داعمي  معسكر  من 
الفتاح، محمد سلطان، عبد املوجود الدرديري، جنبًا إلى جنب مع أسماء حازم عبد 
العظيم، أحمد دراج، حمدي قشطة. لن يغير هذا من الخالف والعداء بني الطرفني، لكنه 
أولوية مقاومة من يسحق كليهما في  األقــل عالمة على تراجع حّدته لصالح  على 
الوقت نفسه. في سباق محموم مع الزمن لجمع التوكيالت، تتشكل لجان، ويظهر 
مسؤولي  ثــم  جــديــدة،  بأسماء  يوميًا  املحافظات  مندوبي  قائمة  تتغير  متطوعون، 
املناطق داخلها، تنشأ فروع للحملة في دول حول العالم. وهكذا في كل لحظة يتدرب 
للقيادات  تلقائي  فــرز  ويظهر  التنظيمي،  العمل  على  العملية  بالطريقة  جــدد  شباب 
الــتــوكــيــالت هائل،  التنظيمي فــي جمع  الــتــحــدي  الــفــرديــة. حجم  املــيــدانــيــة واملـــهـــارات 

خصوصا لقدرات ُمدمرة تمامًا بفعل الضربات األمنية واألخطاء الداخلية. 
أنت هنا تحتاج إقناعًا لكل مواطن بأن يتجاوز خوفه أو سلبيته أو يأسه، يقتطع من 
وقته وجهده للذهاب إلى مقر الشهر العقاري، التعامل مع املوظفني، ثم تسليم التوكيل 
إلى مقر الحملة الوحيد أو أن يتواصل مع أحد املندوبني، وهذا يحمل إشكاالت عديدة 
بشأن وصول أرقام املندوبني إلى الناس، وحول قدرات املندوبني في متابعة كل حالة 
تتعرض ملشاكل متنوعة.  على جانب آخر، يهلل أصحاب نظرية االنتظار في املنزل 
لكل عالمٍة على تغير داخلي في السلطة، وجديدها إقالة عبد الفتاح السيسي رئيس 
الجهاز،  على  مشرفًا  كامل  عباس  اللواء  مساعده  وتعيني  العامة،  املخابرات  جهاز 
الجهاز، ينتظرون »انقالبًا على االنقالب«،  في عالمة على ضعف ثقته بكل رجال 

ويرّددون »من جاء بالدبابة لن يرحل بانتخابات«. 
اإلشكالية أنهم يتجاهلون تاريخنا القريب جدًا، في 2011 حقق الجيش هدفه بمنع 
مشروع توريث جمال مبارك، وأعلن انحيازه للجماهير فقط بعد أن نزل املاليني إلى 
الشوارع، وهو املشهد الذي تم استنساخه في صورة ثورة مضادة في 2013. لم تأِت 
 بماليني 

ً
انقالب من يستيقظ مبكرًا، بل جــاءت محاطة الدبابة وحدها على طريقة 

 على أي طرٍف في السلطة، فاملفارقة هنا 
ً
الشعب في الشوارع. إذا كنتم تعلقون آماال

أن دعمكم لتوسيع الخالف بينهم هو تحديدًا باملشاركة، وهو ما ينطبق على انتظار 
دعم الخارج، لن يعبأ أحد إال بمن يثبت حضوره، ال غيابه، فاعليته ال عجزه. 

وفي النهاية، قد تحمل املشاركة جدوى، وقد ال تحمل، قد تفيد وقد ال تفيد، ال أحد 
يمكنه التأكد بشكل يقيني، لكن املؤكد يقينًا أن االنتظار في املنزل ال يفيد.

بيار عقيقي

تكون االنتخابات عادة لغايات »تغييرية«، أي كل ما يصّب في خانة نقد ورفض 
اجتماعية زمنية، مرتبطة  ـ  اقتصادية  ـ  أو استمرار وتطوير كل مرحلة سياسية 
بفريٍق حاكم. تبدو االنتخابات في أربع دول عربية في العالم الحالي، غير تغييرية، 
باإلجمال، ال بل مؤسسة ألنواع من الصراعات التي ستنعكس سلبًا على الناخبني. 
أولوياتها في كل  انتخابات تختلف  انتخابات.  لبنان ومصر وتونس والعراق  في 
دولة، لكنها تقريبًا مشتركة في نقطة واحدة: إبعاد امللفات األساسية االجتماعية 
أبعادًا مذهبية  يتخذ  الذي  السياسي  الصراع  الواجهة، ملصلحة  واالقتصادية عن 

ودينية، أو إقليمية، أو »الحرب على االرهاب« في بعض األحيان.
ثانية في  لوالية  السيسي سيستمّر  الفتاح  الرئيس عبد  أن  أكيدًا  بات  في مصر، 
االنتخابات الرئاسية في 26 مارس /آذار املقبل، لكن ذلك ال يعني »االطمئنان إلى 
مواصلة مسيرة ما بعد عام 2013«، بل أصبحت القاهرة أقرب إلى قنبلة موقوتة 
منها إلى دولة في طور النمو. فملفات كسّد النهضة اإلثيوبي، ومحاربة اإلرهاب 
في شبه جزيرة سيناء، والتدهور االقتصادي املتواصل، ملفات ال يمكن اعتبار أن 
معالجتها ستتّم سريعًا. على العكس، فإنها مرشحة للتطور سلبًا، في غياب أي 

خطة اقتصادية واضحة، بعيدًا عن املنح والهبات. 
، املسنود على ثالثية »رجال الدين ـ أمراء الحرب ـ 

ّ
في لبنان، يحاصر النظام الهش

رجال األعمال«، كل فكرة تغييرية خارج هذه الثالثية. تهمة التخوين والتعامل مع 
مسكة بمعظم وسائل اإلعالم 

ُ
العدو اإلسرائيلي جاهزة. ُيمكن للسلطة في لبنان، امل

التغيير في بالدها،  إرادتها  أن تحّرض وسيلة إعالمية ما، ضد فئة صادقة في 
والــتــي ستنتصر  السلطة،  هــذه  أن  العلم  مــع  لبنان.  تدمير  تريد  كأنها  وإظــهــارهــا 
نيابيًا في انتخابات 6 مايو/أيار املقبل، هي من دّمرت البالد في الحرب، وسرقت 
اللبنانيون  لُيصبح  فيها،  الحصص  وتقاسمت  العميقة«،  »الدولة  ت 

َ
وَبن مقدراتها، 

كأنهم »ضيوف« في دولة يتسّيدها أمراء الحرب والطوائف.
فــي تــونــس، تــبــدو الــبــالد أمـــام محطة جــديــدة مــن الــصــراع بــني مـــاٍض يــجــّرهــا إلــى 
البالد  املعالم.  حيث كانت قبل أكثر من 40 عامًا ومستقبل مجهول غير واضــح 
التي أشعلت شرارة التغيير منذ سبع سنوات ونّيف، تظهر وكأنها »عصية على 
 ذلك أسوأ ما يمكن أن تمّر به الديمقراطية التونسية، 

ّ
التغيير« في الوقت الحالي. لعل

 تجاهل واضح لفئات اجتماعية وديمغرافية، اقتصاديًا وسياسيًا.
ّ

في ظل
ُيعتبرون  التحالف مع من  العبادي خيار، سوى  أمــام حيدر  لن يكون  العراق،  في 
»مليشيات« أو فئات خارج إطار الشرعية العراقية. انتخابات 12 مايو/ أيار النيابية 
يفترض أن تهدي »املحارب ضد داعش« انتصارًا بطعم الكمال، لكن ذلك غير وارد 
إطالقًا، إذ من السهل إشعال الفتنة املذهبية والقومية في العراق قبل أسابيع من 

االنتخابات، بما يحّول العبادي إلى مجرد »أمير حرب« بني أمراء متقاتلني.
الدول  من  وغيرها  والنمسا  وهولندا  وأملانيا  فرنسا  انتخابات  كانت  وقــٍت  وفي 
األوروبــيــة تــرفــع، الــعــام املــاضــي، شــعــارًا مــحــّددًا، هــو »محاربة الــتــيــارات اليمينية 
 امتالك أهلها الحّد األدنى من البديهيات االجتماعية واالنسانية، 

ّ
املتطرفة«، في ظل

أن  هو  األربــعــة،  العربية  البلدان  بني  متفاوتة،  وبنسٍب  املشترك،  القاسم  أن  ظهر 
مــدارس وال رعاية صحية وال خطوط مــواصــالت وال  كثيرين من سكانها بال 
إلــى صناديق  يهرولون  ناخبني كثيرين  غــذاء نظيف. ستجد  أو  مــاء  أو  كهرباء 
االقتراع، بالترغيب أو الترهيب، خوفًا على القليل الذي يملكونه، وهو القليل الذي 
تهّدده بهم السلطات الحاكمة. ستجد ناخبني كثيرين، مضطرين للسكوت على 
الدقيق« ما  تجاوزات السلطة وفسادها، بحجة أن »الوضع دقيق«. هذا »الوضع 
أفريقيا،  األوســط وشمال  الشرق  االستعمار عن  انفّك مستمرًا منذ جــالء دول 
وهو ما يقتل ديمقراطيتنا العربية، أكثر من أي وقٍت مضى. ال شعار للسلطات 
أو  إذًا صّوتوا لي  انتخابات؟  الــدول ســوى: »تريدون  النافذة في هذه  أو  الحاكمة 

تخسرون كل شيء«.

جهاد أم ثورة؟ حملة خالد علي 
و»المنتظرون في المنزل«

4 »ديمقراطيات« عربية
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أن تزهر  لم يكن من محض املصادفات  عهد، 
نــاريــمــان )أم عــهــد( يــوم 30 مـــارس، فهو أحد 
أيام الربيع، لكن هو كذلك يوم األرض، ففي هذا 
بمصادرة  اإلسرائيلية  الّسلطات  قامت  الشهر 

آالف الهكتارات من األراضي الفلسطينية.
التميمي، هي  النور عهد  وفي 30 مــارس، رأت 
زهرة لكن ليست ككل الزهور، فريدة ومنفردة، 
زهرة لكن بأشواك تغرس وتدمي أصابع جنود 
االحتالل كلما اقتربت منها، هي زهرة لكن ال 
تسر الناظرين إليها من جنود إسرائيل، كلما 
حدقوا فيها النظر، هي زهرة لكن تتحول إلى 
اإلسرائيلية.  العسكرية  اآللـــة  حلق  فــي  شــوكــة 
مع سناء محيدلي وسهى بشارة أكملت مثلث 
املقاومة والرعب لالحتالل وأصبح املثلث أنثوي 

متساوي األضالع.
ــة واألنــــفــــة  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــزة والـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــب الـ رضــــعــــت حـ
ــم تـــرضـــع حــلــيــب  ــ والـــشـــجـــاعـــة واملــــقــــاومــــة، ولـ
الـــذل والــخــوف والــخــضــوع واالســتــســالم. اآللــة 

إلى عهد مرة  تنظر  لم  اإلسرائيلية  العسكرية 
واحــدة، رأت فيها قنبلة يجب أن تفكك، خطرا 
آتيا من أنثى، وشكال جديدا من املقاومة، رأت 
الطفولة  فيها  مــزجــت  خــطــيــرة،  تــركــيــبــة  فيها 
بــاألنــوثــة بحب الــوطــن واملــقــاومــة والــتــحــدي، لم 
تنظر إلـــى خــصــالت شــعــرهــا املــتــدلــيــة َكــُعــْرْي 
يجب أن يغطى بحجاب ما، بل كسهام تخترق 
أجسادهم، لم تر في عيونها ونظراتها الحادة 
أجساد  بــل صــواريــخ تخترق  أنثوية  ــراءات  إغــ
جــنــودهــا وتــمــزق أحــشــائــهــم، يــجــب أن تحطم 

وتكسر.
لم تكن قدوة عهد، مادونا أو ريهانا أو نانسي أو 
هيفاء، بل قدوتها، شادية أبو غزالة وليلى خالد 
والئحة املناضالت طويلة. لم تكن لتشارك في 
أتفه البرامج من قبيل: »ملكة جمال العرب« فهي 
يذر  ملح  فهي  العرب«  »مليحة  أو  كله،  الجمال 

في كل لحظة على الجرح اإلسرائيلي. 
عمر بن أعمارة )المغرب(

التي شهدتها  االحتجاجات  كل  توقفت  فجأة 
تـــونـــس، والـــتـــي اّدعــــــى كـــثـــيـــرون أنـــهـــا بسبب 
قــانــون املالية وغــالء األســعــار، وفــجــأة، أيضا، 
صمت كل الساسة الذين كانوا يساندون هذه 
االحتجاجات. مع اإلشارة الى أن السيد الشعب 
القانون من بعيد أو قريب،  لم يكن يعنيه أمر 
الــفــئــة الـــتـــي احــتــجــت وصـــفـــت بــأنــهــا مــخــربــة، 
املضر  للفعل  اعتبارا  وأنهم لصوص،  فاسدة، 
الـــذي ألــحــقــه بعضهم بــاملــلــك الــعــام والــخــاص، 
لــيــال. وفــجــأة أيــضــا، تــحــول اهــتــمــام الــســاســة 
أحزابها  وعجز  وخيبتها،  قــرطــاج،  وثيقة  الــى 
ــة الــنــهــضــة،  ــونـــس وحــــركــ ــداء تـ ـــ ــة، نـ ــيــ األســــاســ
ذلـــــك، بعض  مـــع  ــبــــالد. ويــــجــــري،  ــ ال إدارة  فـــي 
مــن الــســاســة مــحــاوالت إلــى دعـــوة أحـــزاب إلى 
االنسحاب من هذه الوثيقة، مع أننا ال نساند 
مهما  اســتــقــرارا  حققت  أنــهــا  إال  مضمونها، 
الهدف من تحول  اللحظة.  في تونس إلى هذه 
االهتمام في اتجاه وثيقة قرطاج أصبح معلنا، 

الحكومة، وتكوين حكومة  هــذه  إســقــاط  وهــو 
أخـــرى، مــن أهــم شــروطــهــا عــدم وجـــود حركة 
أن ال تكون ممثلة بحجمها  أو  فيها،  النهضة 
البرملاني الحقيقي، حتى إن بعضهم دعا إلى 
أن تتحول حركة النهضة إلى جناح املعارضة، 
حتى يتم تقييم سلوكها وتخليها عن العنف. 
كــل ويــالت السياسة فــي تــونــس، وكــل الوضع 
الهش اقتصاديا واجتماعيا، ُيعزى إلى عنوان 
بالحركة  اإليديولوجي  القبول  عدم  هو  واحــد، 
ــة، فــــي نـــســـيـــج املــشــهــد  ــهـــضـ ــنـ اإلســــالمــــيــــة، الـ
أنه تبني بأنها أهم مكونات هذا  التونسي، مع 

النسيج، وطنيا، وفكريا، وثقافيا، وسياسيا.
طرفان يعمالن بجد على عزل حركة النهضة. 
طـــرف قــديــم مـــن قـــاع الــيــســار االســتــئــصــالــي، 
لــيــس فــي أدبــّيــاتــه وتــحــركــاتــه ســـوى مــحــاربــة 
مرتبطان،  وقــوتــه  وحــضــوره  النهضة،  حــركــة 
النهضة  حــركــة  بحضور  نفسه،  االتــجــاه  فــي 
وقوتها. وطرف آخر مستجد، ظهر بعد ثورة 

حركة  من  عاملي،  بموقف  وتماهى  يناير،   14
الــعــداء والعزل  اإلخـــوان املسلمني، وهــو موقف 
والقتل. لم يعد يخفى على أحد أن دولة االمارات 
في  املضادة  الثورات  قاد  والسعودية هما من 
الــوطــن الــعــربــي، وهــمــا مــن جعل القضاء على 
اإلخوان املسلمني الهدف األول من كل حركات 
التخريب في الوطن العربي. منذ بداية الثورات 
وبرامجهم.  أهدافهم  بكل  باح ضاحي خلفان 
اإلخــوان  الوطن بسبب  الدولتان خربتا  هاتان 
حزب  يحكم  ال  حتى  اليمن  ذبــحــوا  املسلمني، 
ــالح، وذبــــحــــوا الــشــعــب الــلــيــبــي حــتــى ال  ــ ــ اإلصـ
األوضــاع في تونس،  يحكم إخوانه، وزعزعوا 
وال زالوا، إلى أن ترحل حركة النهضة، ودمروا 
سورية ألنهم اعتقدوا في لحظات فارقة بأنه لو 
سقط بشار سيحكم إخوان سورية، وذبحوا 
وأحرقوا أهل مصر أحياء حتى يتم التخلص 

من اإلخوان، وال يحكموا. 
محجوب أحمد قاهري )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

لدى  شديدة  حساسية  الكردية  املسألة  تثير 
تركيا، ألسباب تتعلق بالحجم املعتبر لعدد 
هـــذا املـــكـــّون، ولــلــجــنــوح الــكــردي إلـــى العنف، 
عليها  التي تحّصل  الحقوق  مــن  الــرغــم  على 
األكــــراد فــي بــاد األنــاضــول، والــتــي تــفــوق ما 
حظي به هؤالء في إيران وفي سورية. وعليه، 
ــغـــراب  ــتـ ــا كـــــان مــســتــغــربــا كــــل االسـ ــقــــدر مــ وبــ
أن تــعــمــد واشــنــطــن إلـــى اإلعــــان عــن تشكيل 
جيٍش، قوامه الوحدات الكردية، وبهدف نشر 
هذا الجيش على الحدود مع تركيا والعراق، 
كــــان مــتــوقــعــا أن تــتــفــهــم واشــنــطــن املــخــاوف 
التركية الشديدة ملثل هذا التطور، وإلى درجة 
أن تنأى بنفسها عن أي مواجهٍة محتملٍة بني 
في  الكردية  الحماية  وقــوات  التركية  الــقــوات 
والراجح  في شمالي ســوريــة.  عفرين  منطقة 
أن واشــنــطــن ســـوف تــــدرك أهــمــيــة نـــزع فتيل 
التوتر بني الجانبني، وأنها، في ضوء التفهم 
الذي أبدته لرفض أنقرة الوجود املزمع لتلك 
الــقــوات على الــحــدود، ســوف تعيد النظر في 
األوراق، ومخافة  تفاديا لخلط  الخطط،  هذه 
االبتعاد عن هدف تركيز الجهد على محاربة 
تنظيم داعــش اإلرهــابــي، الــذي ما زال يحظى 
بــحــريــة الــحــركــة فـــي ريـــف حـــمـــاة، وحــتــى في 

مناطق من العاصمة دمشق. 
ــاه أنــــه مـــا إن ثـــــارت هــذه  ــبـ ــتـ ويــســتــرعــي االنـ
املسألة املتعلقة بتشكيل جيش كردي، ونشره 
 من موسكو 

ٌّ
الــحــدود، حتى سارعت كــل على 

وإيـــران والــنــظــام فــي دمــشــق إلــى استثمارها 

أحمد ماهر

 ،2005 عــام  املصرية  الــرئــاســة  انتخابات  منذ 
وأنــــا ال أمــيــل إلـــى املــقــاطــعــة ســاحــا فــي وجــه 
ــلـــة إلبــــطــــال االنـــتـــخـــابـــات،  ــيـ ــام، أو وسـ ــظــ ــنــ الــ
فــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي يــتــم التجهيز 
إلجــــرائــــهــــا فــــي مـــصـــر ال تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــن 
وأكـــثـــر  ــوأ  ــ أســ تـــكـــن  لــــم  إن  انـــتـــخـــابـــات 2005، 
منذ  إذ  هــزلــيــة،  مسرحية  فكلتاهما  فــجــاجــة، 
الــعــهــد الــنــاصــري، كـــان الــدســتــور يــنــص على 
االســتــفــتــاء عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وكــانــت 
العادة العربية منذ ذلك الوقت أن تكون نتيجة 
عــام 2005،  99,99%. ولكن في  االستفتاء هي 
وبعد الضغوط الدولية، والحرب على العراق، 
كانت هناك حاجة المتصاص تلك الضغوط، 
وإجراء تغييرات شكلية في الدستور، تسمح 
بالتحول الصوري نحو االنتخابات املحكومة 
التي ال تختلف، في جوهرها،  واملــعــدة سلفا 

عن االستفتاءات العربية.
دعـــــت حـــركـــة كـــفـــايـــة )الــــحــــركــــة املـــصـــريـــة مــن 
الــتــغــيــيــر(، ذات األغــلــبــيــة مــن اليساريني  أجـــل 
ــام 2005، إلــــى مــقــاطــعــة  والـــنـــاصـــريـــني، فـــي عــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لــكــن حــســنــي مــبــارك 
فــاز فــي االنــتــخــابــات، ولــم يشعر أحــد بدعوة 
الوقت عضوا بحركة  ذلــك  في  املقاطعة. كنت 
كــفــايــة، وأشــــارك فــي تنظيم الــتــظــاهــرات شبه 
اليومية، وكنت عضوا في حزب الغد الليبرالي 
الداعم للمرشح الرئاسي، أيمن نور، وأستطيع 
بالدعوة  أحــد وقتها  لــم يشعر  بأنه  أجــزم  أن 
إلـــى مــقــاطــعــة مــســرحــيــة االنــتــخــابــات، فليس 
هناك نصاب قانوني لنسبة الحضور، كما أن 
املقاطعة لم تفضح النظام الذي ال يستحي من 
ارتكاب أي انتهاكاٍت ثم تبريرها، ولم تنتقص 
املقاطعة من شرعية مبارك دوليا، فالواليات 
املتحدة والحكومات الغربية ال يعنيها سوى 
حتى  الشكلية،  الليبرالية  ــراءات  ــ اإلجـ بعض 
لكن  والــقــروض.  واملعونات  العاقات  تستمر 

مـــن أجــــل تــحــقــيــق غـــايـــات ســيــاســيــة مــرئــيــة، 
فــي مقدّمها اإليــحــاء بــأن ثمة مــا يجمع هذه 
األطــراف الثاثة مع تركيا، وأن على األخيرة 
أن ترد تحية الوقوف إلى جانبها، بمماشاة 
هذه األطــراف في سيناريو مؤتمر سوتشي، 
وبمجمل مواقفها حيال التسوية املستقبلية 
لــــــأزمــــــة الــــــســــــوريــــــة. وقــــــــد جــــــــــاءت مــــواقــــف 
تم  تركية  احتجاجات  بعد  الثاثة،  األطـــراف 
إبـــاغـــهـــا ملــوســكــو عــلــى الــــخــــروق الــجــســيــمــة 
في  التصعيد  خفض  مناطق  فــي  املتواصلة 
كل من إدلــب والغوطة الشرقية، وحيث رّدت 
مــوســكــو عــلــى هـــذه االحــتــجــاجــات بمواصلة 
ــدارس واألســــواق  ــ حــربــهــا الــتــدمــيــريــة عــلــى املـ
وتجمعات الــنــازحــني فــي إدلــــب.  وبــهــذا، فإن 
ــا فــعــلــتــه واشـــنـــطـــن، بــــاإلعــــان عـــن تشكيل  مـ
جيش قــوامــه ثــاثــون ألــفــا، ال يعدو أن يكون 
خطوة تنقصها الحصافة، وتزيد في تعقيد 
أبدته واشنطن من تفهم  العامة، ومــا  األزمــة 
الحق، عّبر عنه الوزير، ريكس تيلرسون، في 
الــجــاري، من شأنه  الثاني  كانون  يناير/   17
تبريد هذا التوتر، وإن كان ال يعالج أسباب 
ــة الــنــاشــبــة واملــســتــفــحــلــة بـــني الــطــرفــني،  ــ األزمـ
أن واشنطن  الحال  فواقع  والتركي.   الــكــردي 
لــم تــبــذل جــهــدًا كــافــيــا مــع حليفها الــكــردي/ 
التنظيمي  ارتــبــاطــه  فــك  إلــى  الــســوري لدفعه 
والسياسي مع حزب العمال الكردستاني في 
تركيا، وهذا االرتباط هو الذي يثير مخاوف 
ــن الــقــومــي  ــاألمـ ــقــــرة، تــتــعــلــق بـ جـــديـــة لــــدى أنــ
التركي، وليس أقل من ذلــك. ولم تبادر قوات 
سورية الديمقراطية )قسد( لتبديد املخاوف 

على الرغم من هزلية االنتخابات، كانت هناك 
حملة انتخابية للمرشح أيمن نور استطاعت 
إلى كل  املعطوب، والذهاب  القانون  استغال 
أنــحــاء مــصــر واألمـــاكـــن الــبــعــيــدة عــن الضجة 
أكاذيبه،  وتفنيد  مبارك،  ومهاجمة  واإلعــام، 

والتشكيك في كل إنجازاته الوهمية.
بــالــطــبــع، كــانــت مــعــركــة خـــاســـرة أليــمــن نـــور، 
بـــه، والــحــكــم بسجنه خمس  التنكيل  تــم  كــمــا 
سنوات بعد ذلك، ولكن تلك املجازفة أدت إلى 
انضمام قطاعات أخرى ملعركة التغيير، وأدت 
إلى ظهور كوادر جديدة في العمل السياسي 
والــحــزبــي املــنــظــم، ولــيــس االكــتــفــاء بالنشاط 
االحــتــجــاجــي. وأيــضــا لــم تــجــِد املــقــاطــعــة غير 
املفضوح  الــنــظــام  وفــضــح  تعرية  فــي  املنظمة 
بطبعه، ولم تؤِد املقاطعة إلى إسقاط النظام، 
لسحب  وال  الغاضبة،  الجماهير  لخروج  وال 
االعتراف الدولي. ولكن يمكن ماحظة أن ذلك 
الــجــدل فــي مــصــر بــشــأن املــقــاطــعــة واملــشــاركــة 
لم يتوقف لحظة منذ االستفتاء على تعديل 
الــدســتــور فــي عــام 2005، ودائــمــا هــنــاك دعــاة 
لــلــمــشــاركــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ظــلــم الـــقـــوانـــني، 
وإمــكــانــيــة اســتــغــال تــلــك املــســرحــيــة، مــن أجــل 
إعــــادة تنظيم الــصــفــوف. ودائــمــا هــنــاك دعــاة 
إلى املقاطعة، من أجل نزع الشرعية والفضح، 
ــــدوى.  ــــيء بـــــــدون جــ وعـــــــدم املـــســـاهـــمـــة فــــي شــ
تتبادل  املقاعد  أن  واملضحك  للنظر  والــافــت 
فكثيرون  واملـــشـــاركـــة،  املــقــاطــعــة  معسكر  بــني 
الرئاسية  االنتخابات  في  املقاطعة  دعــاة  من 
الــســنــوات، هــم دعــاة  البرملانية، طـــوال تلك  أو 
الــيــوم، وكــان مشاركون كثيرون في  املشاركة 
الــيــوم من  االنــتــخــابــات البرملانية والــرئــاســيــة 

دعاة املقاطعة سابقا.
هي  الحالية  الرئاسية  االنتخابات  بالتأكيد 
األسوأ، فا ضمانات نهائيا، وال رقابة محلية 
وال دولـــيـــة.. بــاإلضــافــة إلـــى قــانــون الــطــوارئ، 
وإغــاق املجال العام، وكل ما نعلمه ونعاني 
منه من اعتقاالت وحبس في ظروف غير آدمية، 

بــالــتــواصــل مـــع واشــنــطــن ومـــع حــلــف شــمــال 
ــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، ووضــــعــــه  فــــي صــــورة  األطـ
الــتــي ينطوي عليها نشر جيٍش  الــتــهــديــدات 
على حدوده مع سورية، جيٍش ال ينكر صلته 
الــكــردســتــانــي، ويبقى بعدئذ  الــعــمــال  بــحــزب 
أنه ليس من مصلحة تركيا أن تظهر بصورة 
املناوئ لكل ما هو كردي خارج الحدود، وذلك 
بعد موقفها العنيف املعترض على االستفتاء 
الكردي في شمال العراق في سبتمبر/ أيلول 
املاضي، على الرغم من العاقات الوثيقة التي 
الرغم  أربــيــل، وعــلــى  تربطها بحكومة  كــانــت 
من أن األخيرة كانت تتغاضى عن الهجمات 
ــمـــال،  ــعـ ــزب الـ ــ ــعـــات حــ ــيـــة ضــــد تـــمـــوضـ ــتـــركـ الـ
فــالــحــركــة الــكــرديــة تــظــل تحظى بــقــبــوٍل على 
تعّبر  باعتبارها  الــعــالــم،  مــن  واســع  مستوى 
تــعــّرضــت الضــطــهــاد طويل  أقلية قومية  عــن 
التمتع  املنطقة، وتنُشد  أيــدي حكومات  على 

بحقوقها الثقافية والسياسية. 
وألن تركيا منحت األكراد، أو من هم من أصل 
نالها  التي  مــن  بكثير  أفضل  كـــردي، حقوقا 

باالحتجاج، وال بالتعبير، أو انتقاد الحكومة 
الحركة  بحرية  مسموح  وغير  وسياساتها، 
لــلــمــجــتــمــع املـــدنـــي، وال الــعــمــل الــنــقــابــي، فما 
القوانني املعيبة  املانع من املحاولة من خال 
يرى  مــن  هناك  كــان  وإذا  املعلبة؟  والدساتير 
الــحــل فــقــط فــي انــتــظــار ثـــورة تعيد الشرعية 
إلــى مــا كــانــت عليه قبل 30 يــونــيــو/ حــزيــران 
2013، فهل ستأتي الثورة املقبلة فقط برفض 
ــه؟ هـــل ســتــأتــي من  ــراف بـ ــتـ الـــواقـــع وعــــدم االعـ
خال تخوين أي مجهود إصاحي من داخل 
لحلحلة  أخــــرى  ــاوالت  ــحـ مـ أي  أو  املــنــظــومــة، 

الوضع الحالي؟
لــبــعــض الــــزمــــاء الـــرافـــضـــني لــلــمــشــاركــة في 
استغالها  ومحاولة  االنتخابات  مسرحية 
كــل الــحــق فــي الــرفــض والــســخــريــة، وال أحــد 
ــان فيها  ــم، حــتــى وإن كــ ــهــ يــحــجــر عــلــى آرائــ
ولــكــن  مــعــهــم،  للمختلفني  الــتــخــويــن  بــعــض 
هنالك تجارب كثيرة نجحت فيها املحاوالت 
اإلصــاحــيــة واســتــغــال )املـــســـارات الــبــاردة( 
والـــقـــوانـــني املــعــيــبــة فـــي بـــنـــاء تـــراكـــم طــويــل 
املدى، أّدى إلى تغيير ثوري )مسار ساخن( 
مثل تجارب وســط أوروبـــا وشرقها، أو إلى 
ــــوي، نــجــح فـــي إزالــــة  بـــنـــاء تـــيـــار وتــحــالــف قـ
الــحــكــم الــعــســكــري عـــن طـــريـــق االنــتــخــابــات 
بــاردة(، مثل تجربتي  والصندوق )مسارات 
تشيلي وتركيا وتجارب أخرى بعد عشرات 

نظراؤهم في إيران وسورية )قبل االعتقاالت 
ــلــــت قـــــــيـــــــادات حــــــــزب الــــشــــعــــوب  ــمــ الـــــتـــــي شــ
هذا  على  الحفاظ  مــن  بــد  فــا  الديمقراطي(، 
اإلرث، وعلى هذا الرصيد في إنصاف األكراد 
الذي ُيحسب لتركيا، ويستحق البناء عليه 
أنقرة  بــه. وهــو مــا يتطلب مــن  ال التضحية 
يناهض  أن موقفها ال  لتوضيح  جــهــٍد  بــذل 
الــوجــود الــكــردي فــي ســوريــة، لكنه يعترض 
ــردي رئــيــســي  ــ ــكـــوٍن كـ بـــشـــدة عــلــى ارتــــبــــاط مـ
فـــي ســـوريـــة بــحــزب الــعــمــال، مـــع لــجــوء هــذا 
املكون إلى العسكرة املتزايدة، بما قد ُيغذي 
نزعات العنف لدى املكون الكردي في تركيا. 
تقيم عاقات  أنقرة  أن  املجال  هــذا  ُيذكر في 
الــســوري، وهو  الكردي  الوطني  مع املجلس 
أحــد مــكــونــات االئــتــاف الــســوري املــعــارض، 
ويــتــعــّرض لــقــمــع شــديــد عــلــى أيــــدي »قــســد« 
الــتــي تــقــوم بــتــأمــيــم الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 

مناطقها في شمال سورية.
وفـــي جميع األحـــــوال، واشــنــطــن مـــدعـــوٌة إلــى 
املــتــســّرع  تــأخــيــر عــن موقفها  الــتــراجــع بغير 
والــــخــــاطــــئ، بـــمـــا يــتــعــلــق بــالــجــيــش الـــكـــردي 
مستقبًا،  وتموضعه  تسليحه  ومستويات 
وعليها نزع فتيل التوتر الذي تسببت به، ال 
فاملواجهة  التركية،  املخاوف  م 

ّ
بتفه االكتفاء 

تعقيدًا،  السورية  األزمـــة  تزيد  الجانبني  بــني 
وتتسبب بإزهاق مزيد من األرواح، ولن تفيد 
ــابــــي،  فـــي خــطــط اســتــئــصــال »داعـــــــش« اإلرهــ
أو فــي مــحــاصــرة الــتــمــّدد اإليـــرانـــي، أو وقــف 

الجموح الروسي املدّمر لكل الحلول.
)كاتب من األردن(

ــــاوالت والــــنــــضــــال، أو عــن  ــــحـ الـــســـنـــني مــــن املـ
طريق التفاوض )مسارات باردة( بني القوى 
بعد  السلطة،  القــتــســام  والعسكرية  املــدنــيــة 
مناطحة  استطاعت  قوية  مدنية  قــوى  بناء 
الــقــوى الــعــســكــريــة، وفـــرض وجـــودهـــا بديا 

سياسيا سلميا.
ينتظر بعضهم قيام ثورة أخرى فجأة لتزيح 
ــار، أو  ــظـ ــتـ ــاالنـ ــن يــكــتــفــي بـ ــكـ ــذا الـــنـــظـــام، ولـ ــ هـ
بالسخرية عــلــى اإلنــتــرنــت. ويــراهــن آخـــرون، 
لــــأســــف، عـــلـــى أن الـــعـــنـــف والـــتـــفـــجـــيـــرات قــد 
تؤدي إلى انهيار النظام أو حدوث انقسامات 
وانفضاض  العالم،  أمــام  إحــراجــه  أو  داخلية، 
الــقــوى الــدولــيــة الــداعــمــة. وهــنــاك مــن ينتظر 
تغيرات دولية قد تسهم في تغيير التحالفات 
فـــي املــنــطــقــة، ووقــــف الـــدعـــم املـــوجـــه إلــــى عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي مـــن دول الــخــلــيــج. وهــنــاك 
أيضا من يحاول استغال كل الفرص، من أجل 
بعض الحلحلة، وإعادة تنظيم الصفوف، بدال 
املــوات والسكون، فالثورات ال تهبط  من ذلــك 
من السماء. والعنف ال يؤدي إال لزيادة العنف 
ــيـــة، وإعـــطـــاء  ــنـ املـــضـــاد وزيـــــــادة الــقــبــضــة األمـ
ــيـــة، ولـــــن تــزيــد  ــن الـــشـــرعـ ــدا مــ ــزيــ الــســيــســي مــ
املشاركة في مسرحية االنتخابات من شرعية 
الــســيــســي الــتــي أصــبــحــت مـــوجـــودة شــئــنــا أم 
أبــيــنــا. ولـــن تقلل املــقــاطــعــة مــن شــرعــيــة األمــر 
والساح، ولن تسحب  القوة  الواقع وشرعية 
املصالح واألمر  القائم على  الدولي  االعتراف 
الواقع، ولن تؤدي إلى إحراج هذا النظام الذي 
ال يخجل مــن كــل تــلــك الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات 
والكذب والتدليس، ولن تؤدي املقاطعة كذلك 
إلــى خـــروج ثـــورة الــجــيــاع ومــايــني املصريني 
الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون اآلن عــلــى طــوابــيــر إصـــدار 
الـــتـــوكـــيـــات لــلــســيــســي فــــي مـــقـــابـــل خــمــســني 
جــنــيــهــا، والــــذيــــن عـــنـــدهـــم كـــامـــل االســـتـــعـــداد 
عليهم  يــوزع  ملــن  االنتخابات،  فــي  للتصويت 

الزيت والسكر والبطاطني في الشتاء.
)كاتب وناشط مصري(

التركية، ولنزع التوتر بني الجانبني، وجرى 
الخلط بني االنتماء العرقي/ القومي الواحد 
ــراد هنا وهــنــاك والــوشــائــج  الـــذي يجمع األكــ
ال  أن  يــُفــتــرض  الــتــي  والتنظيمية  السياسية 
تكون قائمة، وذلك لخصوصية وضع األكراد 
فــي كــل مــن تركيا وســوريــة، وهــو مــا تنّبهت 
التي  العراق،  في شمال  الكردية  الحركة  إليه 
ــّيـــزت نــفــســهــا بـــصـــورٍة حــاســمــة عــــن  حــزب  مـ

العمال الكردستاني في باد األناضول.
ومــن عــجــٍب أن دوائـــر التفكير وصــنــع الــقــرار 
أنها  أو  املسألة،  لهذه  تتنبه  لم  في واشنطن 
مع  نتيجة  إلــى  لــم تصل  لكنها  لــهــا،  تنبهت 
بمقتضاها  تــعــمــل  لـــم  أو  ــكــــردي،  الــ الــجــانــب 
تــدخــل  إذ  واآلن،  الــجــانــبــني.  بـــني  لــلــتــجــســيــر 
حاسما،  سياسيا  منعطفا  الــســوريــة  ــة  األزمــ
أكثر  أميركية  األنــبــاء عن مقاربة  ومــع تواتر 
وضـــوحـــا وشـــمـــواًل حــيــال األزمـــــة، بــاتــت قيد 
الــتــبــلــور، وعــّبــر عــن بــعــض جــوانــبــهــا الــوزيــر 
تـــيـــلـــرســـون، فـــــإن مـــعـــالـــجـــة األزمــــــــة الــتــركــيــة 
الكردية أمر ال غنى عنه، ويــزداد إلحاحا في 
ضــــوء ُنـــــُذر املـــواجـــهـــة بـــني الــجــانــبــني الــلــذيــن 
التي  واشنطن  مع  وثيقٍة  بعاقاٍت  يرتبطان 
تركيا،  ترفض  وقــت  فــي  حليفني،  تعتبرهما 
األميركي  التعامل  الكبيرة،  اإلقليمية  الدولة 
مــعــهــا )ولـــهـــا مـــلء الــحــق فـــي ذلــــك( عــلــى قــدم 
املـــســـاواة مــع الــجــانــب الــكــردي الـــســـوري، وإن 
إقامة عاقة  املبدأ،  ُتمانع، من حيث  كانت ال 
مــا بــني واشنطن والــجــانــب الــكــردي، ال تصل 

إلى مستوى التسليح، وبأسلحة ثقيلة.
ــســــن صــنــعــا  ــتــــركــــي فـــقـــد أحــ ــانــــب الــ أمــــــا الــــجــ

سنوات  بالسجن  مسّيسة  قضائية  وأحــكــام 
طويلة ملجرد االشتباه في أي نشاط معارض، 
كما أن الحكم الحالي عسكري فــّج، أســوأ من 
عهد مبارك الذي كان يحاول التظاهر ببعض 
الــلــيــبــرالــيــة، المــتــصــاص الــضــغــوط الــغــربــيــة، 
فـــاملـــشـــاركـــة فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات يــعــتــبــرهــا 
بعضهم مشاركة في مسرحية هزلية، إلعطاء 
شــرعــيــة لــهــذا الـــنـــظـــام، ولــكــن هــــذا األمــــر غير 
صحيح، فالسيسي ال يحتاج تلك االنتخابات 
للحصول عــلــى شــرعــيــة، بــل هــنــاك مــا تسمى 
إلــى صفقات  الــواقــع، باإلضافة  شرعية األمــر 
أنــواع  من  نوعا  استخدامها  تم  التي  الساح 
الرشوة للعواصم األوروبية، وال نتجاهل أن 
الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة الــتــي تــحــدث فــي مصر 
استغال  في  نجح  فقد  أكبر،  شرعية  تعطيه 
ذلك امللف، واستغال الذعر من »داعــش«، من 
أجل التسويق بأنه املحارب األول لإلرهاب في 

الشرق األوسط.
يزعم بعضهم أن َمن جاء بانقاب عسكري لن 
يرحل عن طريق صناديق االنتخاب، قد يكون 
جزء من تلك املقولة صحيحا، إذا كان يقصد 
بذلك أن من جاء بانقاب عسكري لن يرحل عن 
االستبداد  فــإزاحــة  »فــقــط«،  الصناديق  طريق 
تتطلب كــل الوسائل واملــحــاوالت، وقــد تكون 
إعــادة  أجــل  الصورية وسيلًة من  االنتخابات 
تنظيم الصفوف، أو باعتبارها وسيلًة إلعادة 
بّث األمل في القطاعات الشبابية التي أصابها 
الــتــغــيــيــر، أو وسيلة  الــيــأس مــن  اإلحـــبـــاط أو 
لـــلـــوصـــول إلــــى قـــطـــاعـــات أخـــــرى مـــن الــشــعــب 
فــي الــقــرى والــنــجــوع، وفــي أمــاكــن جــديــدة عن 
أماكن تأثير اليسار املصري، وأين املشكلة في 
بــاردة(،  )مــســارات  قانونية  وسائل  استخدام 
حتى إذا كان القانون ظاملا، من أجل التراكم، 
والوصول إلى نقطة تحول تؤدي إلى تغيير 

جذري )مسارات ساخنة(.
وإذا كـــانـــت كـــل الـــطـــرق الــســلــمــيــة مـــســـدودة، 
واملــجــال كله تحت الــســيــطــرة، وغــيــر مسموح 

في وجوب منع مواجهة تركية كردية

عن انتخابات رئاسية في مصر

ليس من مصلحة 
تركيا أن تظهر بصورة 

المناوئ لكل ما هو 
كردي خارج الحدود

االنتخابات الرئاسية 
الحالية هي األسوأ، فال 

توجد ضمانات نهائيًا، 
وال رقابة محلية 

وال دولية

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

  ¶ منعم   إميل  الفني   المدير    ¶ البكر   بشير  التحرير    رئيس 
  ¶ عنكر   حكيم  التحرير   سكرتير    ¶ كنفاني   حسام  التحرير   مدير 
  ¶ السالم   عبد  مصطفى  االقتصاد      ¶ خوري   أرنست  السياسة  
الثقافة  نجوان درويش  ¶  منوعات  ليال حداد  ¶  الرأي  معن البياري  
¶  المجتمع  يوسف حاج علي  ¶  الرياضة  محمد عبد العظيم  ¶  
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ محمد عزام   تحقيقات  

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018

المخدرات باقية في كابول

رضاعة طبيعية في مواجهة السكري

17

كابول ـ صبغة اهلل صابر

لــم تــواجــه حملة فــي أفــغــانــســتــان عقبات 
ــه الـــحـــمـــلـــة األخـــــيـــــرة ضــد  ــ ــــواجـ كـــالـــتـــي تـ
املخدرات والخمر والحبوب املحظورة في 
أسقطت  بعدما  الحملة  ُعرقلت  كــابــول.  العاصمة 
قــتــلــى وجـــرحـــى، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إحـــــراق وتــدمــيــر 
ــى إغـــاق  ــاهـــرات أدت إلــ ســــيــــارات لــلــشــرطــة، وتـــظـ

الطرقات لساعات طويلة.
تقول الداخلية األفغانية إّنها قررت إطاق حملة، 
فــي منطقة بــنــاي فــي شــرق كــابــول، ضــد األســـواق 
الـــتـــي تـــبـــاع فــيــهــا أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن املـــخـــدرات 
والشباب عموما،  املــدارس  الناس وتاميذ  لعامة 
املـــواد الكحولية. وعــنــدمــا وصلت  بــاإلضــافــة إلــى 
قوات األمن إلى وسط سوق بناي إلطاق الحملة، 
ــي رشـــق  ــ ــتـــجـــون حـــولـــهـــا وبـــــــــــدأوا فـ اجـــتـــمـــع مـــحـ
عناصرها بالحجارة. وبعد فترة وجيزة، تحولت 
أدت  الطرفني  بــني  مواجهات مسلحة  إلــى  الحملة 
ــدم املــتــظــاهــرون  إلـــى مــقــتــل أحـــد املــحــتــجــني، ثـــم أقــ

وسكان املنطقة على حرق سيارات للشرطة.
ُعــرقــلــت الــحــمــلــة بــالــكــامــل بــعــد تفجير وقـــع أثــنــاء 
جـــــدال بـــني املــتــظــاهــريــن وقــــــوات األمــــــن، إذ خــرج 
ــر حـــزامـــه  ـــّجــ ـــن وســـــط املـــحـــتـــجـــني وفـ ــتــــحــــاري مـ انــ
الناسف بني قوات األمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

عشرات من رجال األمن، ثم توقفت الحملة.
الرواية وادعاء الحكومة يختلفان تماما عما يقوله 

والدكاكني  التجارية  املحال  وأصحاب  املحتجون 
التي تزعم السلطات أّنها تبيع الخمر واملخدرات. 
ــوال بشكل  يــقــول هـــؤالء إّنــهــم كــانــوا يــدفــعــون األمــ
منتظم لرجال األمن والشرطة واملوظفني، وعندما 
رفـــضـــوا هـــذه املــــرة إعـــطـــاء املــــال انــطــلــقــت الحملة 
فــي وجهها،  ووقــفــوا  تظاهروا  وبالتالي  ضــدهــم، 
مــتــوعــديــن بــمــواصــلــة الــتــظــاهــرات حــتــى تــتــوقــف 

الحملة بالكامل وإطاق سراح من اعتقل منهم.
الله، وهــو صاحب محل هناك: »نحن  يقول زاهــد 
شريحة فقيرة من سكان كابول، ال نبيع املخدرات 
 الشرطة تأخذ 

ّ
والكحول. املعضلة األساسية هي أن

املـــال اتهمونا  منا األمــــوال، وعــنــدمــا رفضنا دفــع 
ببيعها وفعلوا بنا ما فعلوا، لكّننا لن نتوقف عن 
العمل، إذ كيف نكسب رزق أوالدنا؟«. يضيف زاهد 
 »بعض املخربني موجودون 

ّ
الله أّنه ال شك في أن

 مكان، وبالتالي ال ننكر أن يكون هناك من 
ّ

في كل
 هـــذا ال يعني أّنــنــا 

ّ
يبيع املـــخـــدرات والــخــمــر، لــكــن

جميعا بائعو مخدرات«.
فــي خــضــم تــبــادل االتــهــامــات بــني الــطــرفــني، يزعم 
 هذه األسواق جامعة ألنواع عدة 

ّ
سكان املنطقة أن

من الفساد. فهناك بيع غير شرعي للخمور وبيع 
لــلــمــخــدرات مــن هــيــرويــن وحــبــوب مــخــدرة وكــذلــك 
عــقــاقــيــر مــحــظــورة، بــاإلضــافــة إلـــى الــقــمــار. يــقــول 
محمد غني، وهو أحد سكان املنطقة: »نحن نطلب 
مــن الــحــكــومــة أاّل تــحــرم األبـــريـــاء مــن الــعــمــل، لكن 
اتها األمنية  يجب أن تشدد في الوقت نفسه إجراء

على املنطقة وتعاقب بائعي املخدرات، خصوصا 
ــــدارس يــأتــون إلـــى هنا   الــشــبــاب مــن تــامــيــذ املـ

ّ
أن

ويحصلون بسهولة على الحبوب املخدرة«. يزعم 
 السوق يضّم دكاكني صغيرة ليس فيها ما 

ّ
غني أن

 
ّ

يحتاجه الناس، وهو ما يثير الشكوك. ويؤكد أن
الدكاكني تلك مخصصة لبيع املحظورات.

من املشاكل األساسية في سبيل مكافحة املخدرات 
في كابول ضلوع رجال األمن والشرطة فيها، كما 
يـــّدعـــي غــنــي. يـــقـــول: »ال يــمــكــن بــيــع هـــذه األشــيــاء 
املـــحـــظـــورة إال بـــالـــتـــواطـــؤ مــعــهــم، وهــــم يـــأخـــذون 
كانوا  أّنهم  املحال  يدعيه أصحاب  نصيبهم. وما 
 

ّ
يــدفــعــون املـــال لــرجــال الــشــرطــة هــو صــحــيــح، لكن
الحملة ضدهم جاءت بأوامر من السلطات العليا«.

ليست هذه االتهامات غريبة، ففي بعض املناطق 
ــــال الــشــرطــة املــــخــــدرات بــأنــفــســهــم. على  يــبــيــع رجـ
سبيل املثال، في منطقة شهر نو، حول حديقتها 
املــشــهــورة مــئــات املــدمــنــني عــلــى املـــخـــدرات. كــذلــك، 
الــقــمــار ويشربون  يلعبون  داخــلــهــا  الــشــبــاب  تجد 
الــخــمــر. هـــؤالء يحصلون على مــوادهــم مــن رجــال 
ــن الــحــديــقــة، أو عــلــى أقـــل تــقــديــر هم  الــشــرطــة وأمــ

شركاء ألناس آخرين يسمحون لهم بالبيع.
فــي هــذا الــصــدد، يــقــول رمــز الــلــه، الــعــامــل فــي أحد 
الــفــنــادق بــالــقــرب مــن الــحــديــقــة وهـــو نفسه مدمن 
 الحصول على املخدرات 

ّ
حشيش )قنب هندي(، إن

لــيــس بـــاألمـــر الـــصـــعـــب، بـــل يــمــكــن ذلــــك بــاتــصــال 
هاتفي ال أكثر، فيصل ما تريده إليك. يشدد على 

 ذلك يحصل إما بواسطة رجال الشرطة أنفسهم 
ّ

أن
الــذيــن يحضرون املطلوب وهــم فــي زي مــدنــي، أو 
األمــن حصتهم،  لرجال  يقدمون  آخرين ممن  عبر 

وهو ما يحصل منذ سنوات.
أيــضــا، هــنــاك مــنــاطــق سكنية فــي كــابــول معروفة 
ببيع املخدرات والخمر، وهي مشهورة بني سائقي 
سيارات األجرة. على سبيل املثال، يقع بالقرب من 
مطار كــابــول شــارع مشهور بـــ »شـــارع املــخــدرات« 
وال خوف  قريبة.  مناطق  من  املدمنون  إليه  يأتي 
لدى البائعني، إذ يدفعون ضريبة ملسؤولي األمن، 
زمـــان،  يــّدعــي محمد  كــمــا  الــحــشــيــش،  ويعطونهم 

وهو أحد سائقي األجرة.

مجتمع
جرح أكثر من عشرة أشخاص في قصف استهدف مستشفى لأمراض العقلية في شمال سورية، 
 قوات سورية الديموقراطية استهدفت 

ّ
بحسب »املرصد السوري لحقوق اإلنسان«. وذكر املرصد أن

بعدة جوالت من القصف، مناطق سيطرة الفصائل املعارضة واإلسامية في ريف حلب الشمالي، 
الشمالي  الريف  في  أعــزاز  بمدينة  والنفسية  العقلية  استهداف مستشفى لأمراض  آخرها  كــان 
لحلب )شمال( خال ليل الخميس- الجمعة. وأشار املرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له إلى 
)فرانس برس(  »القصف أسفر عن إصابة 14 شخصا معظمهم من املرضى«. 

ّ
أن

الــرغــم مــن السماح بإنجاب طفلني. وذكــر  املــاضــي على  الــعــام  فــي الصني  املواليد  انخفض معدل 
 هناك 17.2 مليون والدة في الباد العام املاضي، مقارنة بـ 17.9 

ّ
املكتب الوطني لإلحصاءات أن

مليونا عام 2016. وكانت الصني قد عدلت عام 2015 سياسة »الطفل الواحد« التي كانت قائمة منذ 
عام 1978، على أمل وقف شيخوخة السكان. وارتفع عدد املواليد إلى ما يقرب من نسبة 8 في املائة 
 قرارات األزواج تأثرت بامليل نحو الزواج املتأخر، والرغبة في 

ّ
 األمر لم يتكرر، إذ إن

ّ
عام 2016. لكن

)أسوشييتد برس( أسرة صغيرة. 

الصين: انخفاض معدل المواليد رغم السماح بطفلينقصف مستشفى لألمراض العقلية في سورية

ال تنكر وزارة الداخلية األفغانية ضلوع رجال األمن 
اعتقال عشرات  تّدعي  بل  المخدرات،  ترويج  في 
منهم. وعلى الرغم من أنّها تتحدث، منذ أشهر 
الشرطة  صفوف  في  االعتقاالت  حول  عديدة، 
اآلن  حتى  تتحدث  لم  فإنّها  الخلفية،  هذه  على 
عن محاكمة أحدهم، وهو ما يجعل المواطن 
في شّك من تلك التصريحات التي يجدها بال معنى.

اعتراف بتواطؤ الشرطة

ــرة لـــيـــؤكـــد عـــلـــى حــقــيــقــة  ــ ــّل مـ ــ ــديـــث كـ يـــعـــود الـــحـ
مــارســتــهــا أمــهــاتــنــا وجــداتــنــا مــنــذ أزمـــنـــة بعيدة 
من  أكانت  الطبيعية  الرضاعة  فوائد  على  تشدد 
جهة الرضيع أم والدته. فقد أثبتت دراسة أميركية 
الرضاعة  اللواتي يعتمدن على  النساء  أّن  أخيرة 
الطبيعية هن أقل عرضة لإلصابة بداء السكري 
ــاءت نتيجة  ــ مـــن الـــلـــواتـــي ال يــعــتــمــدن عــلــيــهــا. جـ

الدراسة، التي نشرها موقع راديو السويد، بعدما 
جـــرى اخــتــبــار نــحــو 1200 مــن الــنــســاء الــلــواتــي 
الواليات املتحدة منذ منتصف  أنجنب أطفااًل في 
الثمانينيات وحتى عام 2016، إذ أخذ الباحثون 
في االعتبار عدة عوامل أثناء دراستهم مثل نمط 
حياة املرأة وزيادة الوزن أو إمكانية وجود مرض 
ــي. وأشـــــاروا إلـــى أّن إفــــراز الــحــلــيــب بسبب  ــ وراثـ

لتعديل مستوى  يمثل سببًا  الطبيعية  الرضاعة 
السكر وزيادة مستوى األنسولني.

في هذا اإلطار، قالت األستاذة في علم األوبئة من 
جامعة »أوبساال« السويدية، توفي فال: »اعتمدت 
الــدراســة على عــدد كبير من النساء خــالل وقت 
ــة  طــويــل، لــكــن إذا مــا أردنــــا الــحــصــول عــلــى األدلـ
النهائية فنحن نحتاج إلى دراسة داخلية يجري 

فــيــهــا تــصــنــيــف الــنــســاء ضــمــن مــجــمــوعــات، إذ 
يعتمدن على الرضاعة الطبيعية بصور مختلفة، 

وبعد ذلك تدرس كّل مجموعة على حدة«.
وأشارت في ذلك، إلى أّن النساء اللواتي يرضعن 
ملــــدة تــقــل عـــن ســتــة أشـــهـــر يــخــفــفــن مـــن نسبة 
اإلصابة بداء السكري بنسبة 25 في املائة مقارنة 

بمن ال يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية.
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)نوربرتو دوارتي/ فرانس برس(



تضارب قرار للمحكمة اإلدارية في برلين أخيرًا مع 
الحكومة األلمانية في مسألة إنسانية أساسية وهي 

حّق الالجئين القّصر في لّم شمل عائالتهم

حليب أطفال مهّرب في تونس

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

ـــاء قــــــرار املــحــكــمــة اإلداريـــــــــة فــي  جــ
الــعــاصــمــة األملــانــيــة بــرلــني لصالح 
قـــــاصـــــر مــــــن ســــــوريــــــة بـــــلـــــّم شــمــل 
لـــّم الــشــمــل إلــى  عائلته أخــيــرًا، ليعيد مــلــف 
الـــواجـــهـــة، ويــثــيــر الـــنـــقـــاش حـــولـــه، بـــل من 
الــنــقــاط الشائكة  املــتــوقــع أن يــشــكــل إحــــدى 
فــي مــفــاوضــات حـــزب »االتـــحـــاد املسيحي« 
ــارة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل مــع  ــتـــشـ بـــزعـــامـــة املـــسـ
ائــتــاف  الــديــمــقــراطــي لتشكيل  االشــتــراكــي 

حكومي جديد.
لــّم شمل أســر الاجئني مسألة  يعتبر ملف 
ــا، خــصــوصــًا ما  ــيـ ــانـ مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي أملـ
بمفردهم  يعيشون  الــذيــن  بالقّصر  يتعلق 
فـــي بــلــد تــخــتــلــف فــيــه طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة عن 
ــّس الحاجة  بــلــدانــهــم األصــلــيــة، وهـــم فــي أمـ
إلـــــــى ذويـــــهـــــم مـــــن أجـــــــل تــــأمــــني حـــــد أدنـــــى 
مـــن االســـتـــقـــرار واألمـــــــان االجـــتـــمـــاعـــي لكي 
يتمكنوا من تركيز جهودهم على شؤونهم 

التعليمية واملهنية.
القرار األخير الذي قضى بالسماح للقاصر 
ــبـــر بـــمـــثـــابـــة صـــفـــعـــة إلـــى  ــتـ ــمـــل اعـ ــّم الـــشـ ــلــ بــ
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، إذ الــتــمــس األســبــاب 
من  يعاني  القاصر   

ّ
أن وبـــنّي  إلــيــه،  املوجبة 

اضــطــرابــات وتــوتــر نتيجة الــصــدمــات. ولم 
القرار  تــداعــيــات  مــن  اإلداري  القضاء  يسلم 
بتبريره  االنتقادات  من  الكثير  له  ووجهت 
الـــحـــكـــم، انـــطـــاقـــًا مــــن تـــعـــارضـــه مــــع قــــرار 
الــحــكــومــة االتــحــاديــة الـــصـــادر فــي مـــارس/ 
ــّم شمل  لــ بــمــوجــبــه  عــلــق  ــــذي  الـ  ،2016 آذار 
بحماية  يتمتعون  الذين  الاجئني  عائات 
 ذلك القرار اعتبر في حينه 

ّ
ثانوية، علمًا أن

ضد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
والكاثوليكية  اإلنجيلية  للكنيستني  كــان 
موقف في هــذا اإلطــار، إذ طالبتا الحكومة 
االتــحــاديــة بتمكني الــاجــئــني مــن لـــّم شمل 
عائاتهم، مع التأكيد على أهمية هذا األمر 
الكاثوليك  أساقفة  رئيس  ودعــا  لاندماج. 
في برلني هاينر كوخ إلى تحسني وتسريع 
 »االندماج 

ّ
عمليات لّم شمل األسر، وقال إن

من دون األسرة لن ينجح، نظرًا إلى األهمية 
التي تتمتع بها األسر في البلدان األصلية 
لهؤالء الاجئني، وهي أعلى بكثير مما هي 

في بلدنا«.
تواجه محاوالت لّم شمل األسر عوائق عدة 
الــخــارجــيــة األملــانــيــة.  تـــشـــدد وزارة  بــســبــب 
 الــقــرار األخــيــر أثـــار اســتــغــراب الجميع 

ّ
لــكــن

ــه جاء بعدما قدمت الخارجية 
ّ
أن خصوصًا 

في وقت سابق طعنًا، كما استأنفت الحكم 
ــو مــــا يــهــز  ــ ضــــد قـــــــرار مــحــكــمــة بــــرلــــني، وهــ
االشتراكي،  الديمقراطي  الــحــزب  مصداقية 
الذي ركز خال مؤتمره األخير على أهمية لّم 

ال  التصرف  وهــذا  بهم،  باللحاق  ألهاليهم 
يمكن لنا أن نتقبله ونكافئ عليه«.

ــذه املـــســـألـــة أعـــلـــنـــت الــســلــطــات  ــ ملـــواجـــهـــة هـ
األملانية أخيرًا عن البدء في تشييد مركز في 
املغرب، بصفتها إحــدى الــدول التي تسعى 
أملانيا إلى تصنيفها »آمنة« إليواء الشباب 
والــقــّصــر الــذيــن طـــردوا أو عـــادوا طــوعــًا من 
ــــي خـــطـــوة تـــهـــدف مــــن خــالــهــا  ــيـــا. وهـ ــانـ أملـ
ــل  بـــرلـــني إلـــــى املــــســــاعــــدة فــــي دمـــجـــهـــم داخــ
»دي  ذكـــرت صحيفة  مــا  وفــق  مجتمعاتهم 
املاضي.  األول  كانون  ديسمبر/  في  فيلت« 
وبذلك، يمكن أن يستفيد الشباب املشردون 
أو الذين يواجهون أحكامًا قضائية من ذلك. 
وتخطط الداخلية األملانية ملركزين جديدين 
 

ّ
في مدينتني مختلفتني في املغرب يتسع كل

ويخضع  مــبــعــد.  قــاصــر   100 لنحو  منهما 
تأهيلية  اجتماعية  ورعــايــة  لعناية  هـــؤالء 
تعلم مهنة في خطوة وصفت  إمكانية  مع 
الــرعــايــة  يـــفـــرض  ــانـــون ال  ــقـ الـ  

ّ
بــاملــهــمــة ألن

الخاصة للقّصر من دون ذويهم في أملانيا.

تلجأ أغلب العائالت 
على الحدود إلى شراء 

العديد من البضائع المهربة

القاصر يعاني من 
اضطرابات نتيجة الصدمات 

بحسب قرار المحكمة 
اإلدارية في برلين

شمل األســر حتى لاجئني الذين يتمتعون 
قابلة  واحــد  لعام  الفرعية  الحماية  بوضع 
الخارجية  ــر  وزيـ اضــطــر  وبــذلــك،  للتجديد. 
ــال أخـــيـــرًا إلــى  ــريـ ــابـ االشـــتـــراكـــي زيـــغـــمـــار غـ
سحب االستئناف الذي مّهد لحكم املحكمة 

األخير لصالح الاجئ القاصر.
ــم قــــد يــكــون  ــكـ  الـــحـ

ّ
يــعــتــبــر قـــانـــونـــيـــون أن

مؤثرًا، وقد يحدث صيغة تــوازن دقيق بني 
ومن  الفعالة،  والحماية  العامة  الــضــوابــط 
املمكن أن يحمل خيوطًا مهمة في إمكانية 
التوصل إلــى تسوية فــي ظــل الــنــزاع القائم 
ــاد املــســيــحــي«  ــ ــحـ ــ ــلـــف بــــني »االتـ ــذا املـ ــ فــــي هـ
و»االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي« خــال البحث 

في إمكانية تشكيل حكومة ائتافية.
 األرقام اإلجمالية للّم 

ّ
تشير التقارير إلى أن

شــمــل األســـر قــد تــصــل إلـــى مليوني الجــئ، 
وهو ما لم يؤكده املكتب االتحادي للهجرة 
ــة نــفــى  ــيـ ــلـ ــداخـ والــــاجــــئــــني. وكــــــان وزيــــــر الـ
 
ّ
املعلومات التي ذكرتها صحيفة »بيلد« أن

390 ألف شخص سوري يحق لهم لّم شمل 
للهجرة  االتــحــادي  املكتب  فيما  عائاتهم، 

تحدث عن رقم أكبر.
ــالـــة  ــه، تــــوقــــع مـــعـــهـــد أبــــحــــاث وكـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
هناك  يكون  أن  أخيرًا  االتحادية  التوظيف 
ألفًا من األزواج والقّصر  ما بني 100 و120 
الـــذيـــن يــمــكــن أن يـــدخـــلـــوا إلــــى أملـــانـــيـــا عن 
طريق لّم الشمل عام 2018، مع اإلشارة إلى 
اليميني  أملانيا«  »البديل من أجل   حزب 

ّ
أن

االنتخابية  الحملة  خــال  اعتبر  الشعبوي 
ــرت في  لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــ
 الــعــام 2018 

ّ
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول املـــاضـــي، أن

سيكون أسوأ عام في أزمة اللجوء األملانية، 
الــســلــطــات األملــانــيــة أعلنت   

ّ
بــالــرغــم مـــن أن

أخيرًا عن تراجع عدد الاجئني الذين وفدوا 
إلـــى الــبــاد عـــام 2017، إذ لــم يــتــجــاوز عــدد 
 20 ألفًا 

ً
الذين دخلوا من جنوب أملانيا مثا

مقابل 74 ألفًا العام 2016.
تــكــمــن املــعــضــلــة األســـاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــه 
ــلــــف الـــلـــجـــوء  ــــي مــ الــــســــيــــاســــيــــني األملـــــــــــان فــ
ــا يـــرى  ــ ــات لــــــّم الــــشــــمــــل، بـــحـــســـب مـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
النوع  لهذا  القانوني  املسار  على  مطلعون 
 املـــادة 

ّ
ــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ّ
مـــن املــلــفــات، أن

السادسة من القانون األساسي تنّص على 
قانونية  بحماية  العائلة  تتمتع  أن  أهمية 
ــة، اعــتــبــرت املحكمة  خــاصــة مــن قــبــل الـــدولـ
ه ليس باألمر 

ّ
الدستورية في وقت سابق أن

ــّم  ــروري أن يــنــطــبــق عـــلـــى حـــمـــايـــة ولــ ــ ــــضـ الـ
ــانــــب، ولــهــذا  شــمــل عـــائـــات الــاجــئــني األجــ
القوانني ووضعت بعض  الكثير من  عدلت 
الـــشـــروط منها الــعــمــل واملــســكــن والــلــغــة ما 
صّعب األمــر عليهم. وكــان آخر الــقــرارات ما 
صدر في مارس/ آذار 2016 الذي علق العمل 
بالسماح لاجئني ممن يتمتعون بالحماية 

الــثــانــويــة بــلــّم شــمــل عــائــاتــهــم قــبــل عامني 
من نفاذ القانون. وحاليًا يدور نقاش حول 
ويدعم  الــقــرار  بــهــذا  العمل  تمديد  إمكانية 
هـــذا الــتــوجــه »االتـــحـــاد املــســيــحــي« بزعامة 

ميركل.
ــاب الـــتـــي تــقــف خــلــف الــتــشــدد  ــبــ أبـــــرز األســ
فــي ملف الاجئني القّصر هــو مــا عبر عنه 
وزيرالداخلية االتحادي توماس دي ميزيير 
 »من غير املنطقي دفع القّصر إلى 

ّ
بقوله إن

ترك بلدانهم على أمل أن يسمح في ما بعد 

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

لم يدخل حليب أطفال 
ملوث بالسالمونيال إلى تونس 

رسميًا، لكّن ذلك ال ينفي 
احتمال وصوله إلى البالد 

عن طريق التهريب

تونس ـ مريم الناصري

أثارتها  الــتــي  لــم تكن تــونــس بمعزل عــن الضجة 
»الكتالي«  مجموعة  أعلنت  الــذي  الحليب  قضية 
 بعض 

ّ
عن سحبه من عشرات األسواق العاملية. لكن

الجهات وإن أثنت على دور الرقابة الصحية التي 
تّم تكثيفها على الصيدليات في اآلونــة األخيرة، 
ــهــا لـــم تـــخـــِف مــخــاوفــهــا مـــن احــتــمــال تــرويــج 

ّ
فــإن

الحليب في السوق املوازي، بسبب التهريب الذي 
ــواد الــغــذائــيــة وعــلــب الحليب املــجــفــف ال  شــمــل املــ
ع واألطفال الذي يجلب في 

ّ
سيما الخاص بالرض

األساس من الجزائر بطرق غير قانونية.
كـــانـــت مــجــمــوعــة »الكـــتـــالـــيـــس« الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــــع قـــد أعــلــنــت قــبــل فـــتـــرة عن 

ّ
تــنــتــج حــلــيــب الــــرض

العاملية،  األســـواق  عــشــرات  مــن  سحب منتجاتها 
بسبب مخاوف صحية من التلوث بالساملونيا، 
ــال فـــي عــدة  ــفـ بــعــد تــســجــيــل إصـــابـــة عـــشـــرات األطـ
ــّم تــصــديــر حليب  بــلــدان بــتــلــك الــجــرثــومــة. وقـــد تـ
»الكتاليس« إلى عّدة دول من بينها دول عربية. 
ويحمل الحليب أسماء مختلفة في أسواق العالم 

منها »ميلوميل«، و»بيكوت«، و»سيلي«.
مــن جهتها، أعــلــنــت أجــهــزة األمـــن الــجــزائــريــة عن 
فتح تحقيقات تتعلق بتسويق منتجات الحليب 
الــفــرنــســي فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة، وتــتــبــع عمليات 
تــهــريــب الــحــلــيــب إلــــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــبــاد، 
الجزائرية  الحدود  التي تعبر  السيارات  ومراقبة 
التونسية، خشية من تهريب شحنات من حليب 
ـــع بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة لتسويقه بــاملــدن 

ّ
الـــرض

ــر. وكــشــفــت تلك  ــزائـ ــن الـــجـ الــتــونــســيــة الــقــريــبــة مـ
األجهزة عن تمكنها قبل أكثر من شهر من إحباط 
عملية تــهــريــب كــمــيــات مــن الــحــلــيــب إلـــى تــونــس، 
املــحــظــورة، لاشتباه في  األنــــواع  تلك  بينها  مــن 

احتوائها جرثومة الساملونيا.
كثيرًا ما تعلن الجهات األمنية في تونس بدورها، 
عن إحباط عمليات تهريب عدة مواد غذائية إلى 
الــبــاد مــن الــجــزائــر، ومــن بــني تلك املـــواد الحليب 
بجميع أنواعه بما في ذلك حليب األطفال. وتلجأ 
أغلب العائات على الحدود التونسية الجزائرية 
إلى شراء العديد من البضائع املهربة من الجزائر، 
بما في ذلك املواد الغذائية وحليب األطفال الذي 
يقّدر ثمن العلبة الواحدة منه بـ3 دوالرات أميركية 

مقابل 8 دوالرات في الصيدليات.
تشير عزيزة كحيلي من فرنانة بمحافظة جندوبة 
ها كثيرًا ما تشتري الحليب املجفف البنها 

ّ
إلى أن

منذ سنة من بعض املحات باملنطقة وليس من 

الصيدلية، نظرًا النخفاض ثمنه مقارنة بما يباع 
سكان  وأغلب  هي  ها 

ّ
أن تضيف  الصيدليات.  في 

املــنــطــقــة وحــتــى املــنــاطــق املـــجـــاورة اعـــتـــادوا على 
استهاك البضائع اآلتية من الجزائر بما في ذلك 
حليب األطفال، وال تجد ضررًا في استعماله فلم 

تسجل أّي أمراض أو مضاعفات بحسب قولها.
 
ّ
أن مــن جهتها  أعلنت  تــونــس  فــي  الصحة  وزارة 

تـــونـــس لــيــســت مــعــنــيــة بــدفــعــات حــلــيــب األطـــفـــال 
املتعفنة التي سحبت من أســواق عاملية. وأفــادت 
ها أجرت عمليات رقابة وتحرٍّ في مسألة دفعات 

ّ
أن

ــابـــة الــصــحــيــة  الــحــلــيــب، عـــن طـــريـــق أجـــهـــزة الـــرقـ
ــهــــزة املـــســـؤولـــة عـــن مــنــح رخــــص الــتــرويــج  واألجــ
من  التأكد  وجــرى  الغذائية.  املكمات  الستهاك 
ع الذي يحمل 

ّ
وجود ثاثة أنواع من حليب الرض

العامات التجارية »بيكوت« و»بيبتي جونيور« 
ــــواق الــتــونــســيــة. لكن  و»مــيــلــومــيــل بــيــو« فــي األسـ
أّي دفعة، من جملة 720 دفعة مشتبها  ال توجد 
التي  الدفعات  الساملونيا، بني  بحملها بكتيريا 

وصلت إلى تونس. 
ــهــا تــأكــدت عــبــر املــوقــع 

ّ
كــذلــك، أضــافــت الـــــوزارة أن

 تــونــس 
ّ
اإللـــكـــتـــرونـــي ملــجــمــوعــة »الكـــتـــالـــيـــس« أن

لــيــســت مـــن ضــمــن قــائــمــة الـــبـــلـــدان املــعــنــيــة بــهــذه 
ــة الـــتـــي ســحــبــت مــــن األســـــــواق.  ــلـــوثـ الــــدفــــعــــات املـ
 الوكالة الوطنية للرقابة الصحية 

ّ
وأشارت إلى أن

األخــيــرة  املـــدة  خـــال  كثفت  للمنتجات  والبيئية 
عمليات الرقابة بالتعاون مع أجهزة إدارة حفظ 
الصحة وحماية املحيط لتفقد األســواق والتأكد 

من عدم وجود هذه املواد في األسواق املوازية.
للصيادلة،  الوطنية  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  تشير 
 
ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ أحام هجار، بحديث 
الهيئة أكــدت خــال السنوات األخــيــرة على خطر 
ظــاهــرة انــتــشــار بيع حليب األطــفــال فــي املحات 
الــتــجــاريــة وعــلــى قــارعــة الــطــريــق، خــصــوصــًا في 
املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، بــالــرغــم مــن توفر 
 ذلك 

ّ
األنواع نفسها في الصيدليات، الفتة إلى أن

قــد يشكل خطرًا على صحة األطــفــال، نظرًا لعدم 
معرفة تركيبة الحليب التي قد ال تخضع للشروط 

ها تباع خارج األطر القانونية. 
ّ
الصحية ألن

ــه بالرغم مــن الــرقــابــة املــشــددة إال 
ّ
تتابع هجار أن

 العديد من األسواق األسبوعية تعرض حليب 
ّ
أن

األطفال منذ سنوات. والهيئة لم تنبه إلى خطورة 
الـــوضـــع بــعــد حـــادثـــة ســحــب الــحــلــيــب الــفــرنــســي 
ــه وإن 

ّ
فقط، بــل طــوال هــذه الــســنــوات. تنبه إلــى أن

 طريقة 
ّ
كان الحليب املهّرب سليمًا في األصل فإن

تــهــريــبــه عــبــر شــاحــنــات مــكــشــوفــة تــبــقــى ســاعــات 
تحت الشمس، أو عرضه في األسواق املوازية على 
قــارعــة الطريق، قــد تحّوله إلــى مــادة خطرة على 

صحة األطفال.

لّم الشملتحقيق
محكمة برلين تنتصر لالجئين القّصر

أطفال عمال في ليبيا

يمنع القانون 
الليبي عمل األطفال 

منذ عام 1970

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

على قارعة الطريق املؤدي إلى الجامعة في 
املناديل  عــامــًا(،   12( يبيع سيف  طــرابــلــس، 
املتوقفة عند  الــســيــارات  الورقية ألصــحــاب 
الــشــارة الــضــوئــيــة. يــبــدأ عمله صــبــاحــًا وال 
 حني يحل 

ّ
يعود إلى بيته في حي الفاح إال

يكبره  الـــذي  فـــراس  ليلتقي شقيقه  املــســاء، 
بــعــام واحـــد، عــائــدًا هــو اآلخـــر مــن عمله في 
ســوق الخضار فــي الحي اإلســامــي، حيث 
يجر عربة صغيرة لنقل خضار املتبضعني 

إلى سياراتهم الخاصة.
سيف وفــراس هما األكبر سنًا بني اإلخــوة 
فــــي أســــــرة مـــكـــونـــة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص. 
والدتهما األرملة اضطرت إلى ترك تاورغاء 
ــي قـــضـــت عــلــى  ــتــ ــــرب الــ ــــحـ ــرًا بـــســـبـــب الـ ــســ قــ
املنطقة بالكامل، وهّجرت كل سكانها منذ 
عــام 2011. معظم هــذه العائات تسكن في 
أكـــواخ. يقول سيف: »ليس لدينا مــن يوفر 
إلى  اليوم، ما اضطرني وشقيقي  لنا قوت 
ترك الدراسة إلعانة أمنا التي ال تسمح لها 
الـــوالـــد، فــقــد توفي  صحتها بــالــعــمــل«. أمـــا 

خال الحرب.
ــتـــجـــاوز عـــمـــرهـــا الــعــشــر  طــفــلــة أخــــــرى ال يـ
سنوات كانت تجلس على مقربة من سوق 
الــذهــب والــصــاغــة فــي املــديــنــة الــقــديــمــة في 
وأمامها حوض  فـــارغ،  دلــو  على  طرابلس، 
ــيـــاه  ــانـــي املـ ــنـ ــه قـ ــيـ ــاه بــــــــاردة وضــــعــــت فـ ــيــ مــ
قربها.  املارين  للتجار  لبيعها  واملشروبات 
وعلى مقربة منها طفان ما دون 12 عامًا، 
السيارات  لغسل  والصابون  املياه  يحمان 

املركونة في موقف قريب من السوق.
وعلى امتداد شــارع الـــوادي، أحــد الطرقات 
الرئيسية في العاصمة طرابلس، يبيع عدد 
من األطفال املكّسرات للمارة، وقد وضعوها 

في أكياس باستيكية صغيرة.
تعّد عمالة األطفال في ليبيا ظاهرة الفتة، 
ــتــــوى املـــعـــيـــشـــي فــي  ــع املــــســ ــ ــراجـ ــ ــل تـ ــ ــــي ظـ فـ
املتاحقة على مدى  األزمــات  الباد بسبب 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، مـــا اضــطــر األســــر إلــى 
إرســـــال أطــفــالــهــا إلــــى ســــوق الــعــمــل. يشير 
مــديــر جمعية عــبــاد الــرحــمــن األهــلــيــة، فرج 
العماري، إلى أن 21 أسرة من أصل 53 تقدم 
لــهــا الــجــمــعــيــة اإلعــــانــــات، تـــرســـل أطــفــالــهــا 
»العربي الجديد«، أن معظم  للعمل. ويؤكد لـ
األطفال يزاولون أعمااًل ال تناسب أعمارهم، 
ــأن يــعــمــلــوا فـــي ورش الــبــنــاء أو إصـــاح  كــ
ــارات. ويــــوضــــح أن غـــالـــبـــيـــة هــــؤالء  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والعمل  العيش  ظــروف  األطــفــال تضطرهم 
إلى ترك مدارسهم، »وقــد حاولنا الحد من 
تفشي األمر بني العائات األخرى املسجلة 

لدينا. لكن أرجح أن األمر إلى تزايد«.
 أحد مسؤولي جهاز مكافحة الجريمة 

ّ
إال أن

فــي طرابلس يشير إلــى أعــمــال رّبــمــا تكون 

أكثر خطورة بحق األطفال. ويقول إن عمل 
املسلحة  والكتائب  املليشيات  فــي  األطــفــال 
هــو األخــطــر على كــل املستويات، مــؤكــدًا أن 
»مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــنــتــشــرة فـــي أرجـــاء 
الــبــاد تضم أكــثــر مــن 10 آالف طفل تــرواح 
أعـــمـــارهـــم مـــا بـــني 12 و17 عـــامـــًا يــحــمــلــون 
الـــســـاح«. يــضــيــف: »هـــذه املــلــيــشــيــات توفر 
ــال  ــذي ال يــمــلــك نــضــجــًا كــافــيــًا املـ ــ لــلــطــفــل الـ
والهيبة. وغالبية هؤالء األطفال متسربون 
مـــن املــــــــدارس، أو تــعــيــش أســـرهـــم تــهــجــيــرًا 
قسريًا«، الفتًا إلى أن األمر بعيد عن اهتمام 

دوائر السلطات الرسمية.
يــضــيــف: »األســــوأ أن يــنــخــرط الــطــفــل، الــذي 

يــعــمــل مــع املــلــيــشــيــات أو فــي بــيــع املــنــاديــل 
عــلــى الــطــرقــات، فــي نــشــاطــات أخــــرى، كبيع 
الــــدعــــارة، أو االنـــضـــمـــام إلــى  ــدرات أو  ــخــ املــ
إذ  األمــر صعبًا،  إرهابية. وليس  تنظيمات 
يــقــضــي الــطــفــل ســـاعـــات طــويــلــة بــعــيــدًا عن 

عائلته«.
من جهتها، تؤكد أستاذة علم االجتماع في 
جامعة الزاوية، جميلة بوزنان، أن »ظاهرة 
الطفل العامل أمر جديد كليًا على املجتمع 
الليبي«، مشيرة إلى نتائج سلبية قد تؤدي 
إلــيــهــا هــــذه الـــظـــاهـــرة، مــنــهــا فـــقـــدان الــطــفــل 
االرتـــبـــاط األســـــري وانـــخـــراطـــه فـــي أوســـاط 
مختلفة، ما يؤدي إلى تفكك األسرة وضياع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا  الــطــفــل. وتـــقـــول لـــ
معظمها  االنــتــحــار،  ــاالت  حـ أن  تستبعد  ال 
أخــيــرًا،  ليبية  مـــدن  الــتــي شهدتها  ألطــفــال، 
ترتبط بمستويات الفقر لدى بعض األسر. 
ــر عاطفيًا، 

ّ
يــتــأث الــعــامــل  تضيف أن »الــطــفــل 

عدا عن اإلهانات والتعنيف من قبل أرباب 
األســرة  أن يشعر بحماية  مــن دون  الــعــمــل، 
لـــه«. ويــمــنــع الــقــانــون الليبي عــمــل األطــفــال 

 حجم األزمــة التي تمّر 
ّ
منذ عام 1970، لكن

بها الباد جعل تطبيق هذا القانون بعيد 
لم  الرسمية  السلطات  أن  املنال، خصوصًا 
. وإزاء تــنــامــي األخـــطـــار التي 

ً
تــؤمــن بـــديـــا

تــوجــهــه للعمل،  الــطــفــل، مــن بينها  تــواجــه 
إلــى  عـــام 2014  فـــي  الــتــعــلــيــم  عــمــدت وزارة 
ــرار  ــ تــشــكــيــل لــجــنــة لــــدراســــة الـــقـــوانـــني وإقــ
مع  بالتعاون  الطفل  لحماية  جديد  قانون 
منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف«. 
العالي للقضاء، علي  ويقول رئيس املعهد 
بكار، إن املشروع أنجز ووضــع أمــام لجان 
التشريعية  الجهة  الــعــام،  الوطني  املؤتمر 
ــه  ــاتـ ــيـ ــي الـــــــبـــــــاد. وكـــــــــان مــــــن بــــــني تـــوصـ فــــ
تخصيص شرطة لحماية الطفل والتعامل 
االجتماعية  للرعاية  مكتب  وإنــشــاء  مــعــه، 
استئناف، يضم  كل محكمة  في  والنفسية 
بــاحــثــني اجــتــمــاعــيــني ونــفــســيــني، الفــتــًا إلــى 
أن تنفيذ مثل هذا املشروع يحتاج مهارات 
خــاصــة مــن قــبــل مــنــفــذيــه، وهـــو مــا تعهدت 
»الــيــونــيــســف« بــتــوفــيــره مـــن خـــال دورات 

متخصصة. لندن ـ كاتيا يوسف

يــعــانــي الـــشـــبـــاب مــمــن لــديــهــم تصلب 
لــويــحــي )تــصــلــب مـــتـــعـــدد( مـــن غــيــاب 
ــا أن تــنــهــار  ــمـ ــم، فـ ــهــ ــة بــ أمــــاكــــن خــــاصــ
صحتهم حتى يودعوا في دور رعاية 
لـــكـــبـــار الــــســــن، حـــيـــث تــــســــوء حــالــتــهــم 
الــنــفــســيــة لـــتـــواجـــدهـــم فــــي مــــنــــازل لــم 
»مجتمع  جمعية  تكشف  لــهــم.  تصّمم 
 
ّ
أن بريطانيا  فــي  الــلــويــحــي«  التصلب 
 

ّ
أكثر من 3 آالف شخص ذوي إعاقة تقل

أعمارهم عن 65 عامًا، بينهم أشخاص 
لــديــهــم تــصــلــب، يــعــيــشــون بــني مسنني 
 واحدًا 

ّ
في دور رعاية. وهو ما يعني أن

 سبعة من الشباب يقيم 
ّ

تقريبًا من كل
تــعــجــز عــن تلبية  مــراكــز للمسنني  فــي 
 العيش 

ّ
جميع احتياجاتهم. كذلك، فإن

ــع كـــبـــار الـــســـن مـــمـــن لـــديـــهـــم ظــــروف  مــ
ــًا، مــثــل الــــخــــرف، يمكن  ــانـ ــيـ مــعــقــدة أحـ
ــر عــلــى الــصــحــة الــعــقــلــيــة لــدى  ـ

ّ
ــؤث أن يـ

البالغني األصغر سنًا.
قــبــل وفـــاة جـــوان هــيــد )38 عــامــًا(، عــام 
2015، احتاجت إلى الرعاية على مدار 
24 ســاعــة بــســبــب الــتــصــلــب الــلــويــحــي 
ــا. وقــــالــــت  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــتــــه املــــتــــقــــدمــــة لـ ــالــ بــــحــ
نوتنغهام،  مــن  كـــوك،  فيكي  شقيقتها 
كـــانـــوا  الــــذيــــن  ــــاص  ــخـ ــ  مـــعـــظـــم األشـ

ّ
إن

 عن 
ً
مــعــهــا تــــجــــاوزوا 65 عـــامـــًا فـــضـــا

ـــــه كــــان من 
ّ
خــــرف بــعــضــهــم. تــابــعــت أن

املـــريـــع أن تــــرى شــقــيــقــتــهــا فـــي بــيــئــة ال 
تــتــوفــر فــيــهــا رعـــايـــة صــحــيــة مــنــاســبــة 
تعتبر  أنشطة.  أو  اجتماعي  تفاعل  أو 
جــمــعــيــة »مــجــتــمــع الــتــصــلــب املــتــعــدد« 
ه ينبغي أن يكون لهؤالء االشخاص 

ّ
أن

ممن لديهم التصلب، الحق في اختيار 
كــان عمرهم  أّيــًا  لهم،  املناسبة  الرعاية 
ــم. لـــــذلـــــك، فــــقــــد أجـــــرت  ــهــ ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ واحــ
استطاعًا بالتعاون مع التحالف األكبر 
لجمعيات بريطانيا، للوصول إلى رأي 
وتبنّي  بالقضية.  البريطاني  الجمهور 
يعتقدون  العينة  مــن  املــائــة  فــي   61  

ّ
أن

األصغر  للبالغني  الصحية  الرعاية   
ّ
أن

ــة«.  »مــــحــــرجــ اإلعـــــاقـــــة  ــــن ذوي  مـ ســـنـــًا 
ــهــم يخافون على 

ّ
وقــال 75 فــي املــائــة إن

مستقبلهم حني سيعجزون عن رعاية 
أنفسهم. وعّبر 79 في املائة عن رغبتهم 
االجتماعية  الرعاية  نظام  إصــاح  فــي 
ــاء تصنيف الــنــاس  بــشــكــل عــاجــل. وجــ
ثاني  باعتبارها  االجتماعية  للرعاية 
أهم قضية تواجه الحكومة. ماريا )36 
عـــامـــًا(، لــديــهــا تــصــلــب لــويــحــي، تــقــول 
غـــيـــاب دور   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ

يخيفها،  لحالتها  املخصصة  الرعاية 
بـــل تــعــجــز عـــن تــخــّيــل نــفــســهــا فـــي تلك 
األمـــاكـــن الــتــي يــــودع فــيــهــا مـــن لــديــهــم 
ــودع  ــم حـــتـــى أن يــ ــؤلــ تـــصـــلـــب: »مـــــن املــ
كــبــار الــســن فــي تــلــك املــنــازل بــعــيــدًا عن 
 الظروف قد 

ّ
أن أبنائهم وذويــهــم. أدرك 

تدفعنا أحيانًا إلى ذلك، لكن أن يجري 
رعــايــة مناسبة هو  فــي  تــجــاهــل حقنا 
 أكــثــر 

ّ
أمـــر مــجــحــف بــالــفــعــل«. يــذكــر أن

مـــن 100 ألــــف شــخــص فـــي بــريــطــانــيــا 
لــديــهــم تصلب لــويــحــي، وهـــي حــالــة ال 
عـــاج لــهــا تــؤثــر فـــي الـــدمـــاغ والــعــمــود 
الــفــقــري، ويــتــعــاطــى املــخــتــصــون معها 
بـــرعـــايـــة صــحــيــة تــســتــخــدم مــجــمــوعــة 
مـــن الــتــقــنــيــات واألدويــــــة الــتــي تــحــاول 

السيطرة على الحالة ال أكثر.

أزمة مراكز التصلب اللويحي 
في بريطانيا

رلى المصري

أقّر القانون اللبناني إجــازة األبــّوة في لبنان في ديسمبر/ كانون األول 
القانون  إقــرار  ب على 

ّ
أيــام »كاملة«. وعق الــرجــال ثاثة  املــاضــي، مانحًا 

الذي صدر أخيرًا في الجريدة الرسمية، وزير الدولة لشؤون املرأة جان 
النساء  األدوار بني  تقاسم  لقاعدة  »تطبيقًا  ــه جاء 

ّ
إن  

ً
قائا أوغاسابيان 

والرجال«.
ل اعترافًا من قبل الدولة اللبنانية 

ّ
ال شّك في أّن خطوة إقرار القانون تمث

 بذلك أّن دورهم ال يقتصر أو ال يجب 
ً
 الرجال في إجازة أبّوة، الحظة

ّ
بحق

أن يقتصر على دور اإلعالة أو اإلنتاج فحسب. لكن ثّمة مشكلة تكمن 
في مستوَيني، األّول في املــّدة التي منحها القانون حتى يقضي الرجل 
وقتًا نوعيًا مع أسرته، والثانية في الفهم العام ملبدأ »تقاسم األدوار« بني 

النساء والرجال.
حول مدة إجازة األبّوة، قد تحتاج نساء بعد الوالدة إلى أيام ثاثة كاملة 
اللبنانية  الدولة  املمنوحة من  األبــّوة  أّن إجــازة  في املستشفى، ما يعني 
والــرجــال«.  النساء  بــني  األدوار  »تقاسم  لـ مخصصة  تكون  لــن  للرجال 
ــالـــزوج/ األب ســـوف يــقــضــي إجـــازتـــه فــي مــتــابــعــة أوراق الـــخـــروج من  فـ
املستشفى أو االهتمام بالزائرين أو الذهاب إلى املنزل ألخذ قسط من 
ى له تمضية وقت نوعي مع طفله 

ّ
الراحة، وما إلى ذلك. بالتالي، لن يتسن

املولود حديثًا ومع زوجته. وفي حني تبدأ مرحلة االستقرار في املنزل، 
يتوّجب على الرجل العودة إلى عمله على أن تسعني املرأة بشبكة دعم 
نسائية )أو عاملة أجنبية( ملتابعة أمور الطفل واملنزل. وهكذا، فإّن الهدف 
 على أّن القانون ربما لم ُينَب على واقع 

ّ
املرجّو من اإلجازة ُيدحض، ما يدل

املجتمع الحالي. 
الثانية فهي »موضوع املساواة في تقاسم األدوار« كهدف  أّما املشكلة 
النساء  بــني  األدوار  تــذهــب جـــذور مشكلة تقاسم  األبــــّوة.  آخــر إلجـــازة 
والــرجــال إلــى أبــعــد مــن إقـــرار إجـــازة أبـــّوة أو دخـــول الــنــســاء إلــى سوق 
العمل. فاألدوار التقليدية التي يرتاح املجتمع حني يمارسها الرجال هي 
بالتربية  النساء فتتمثل  أّما في حالة  العمل وتلبية احتياجات األســرة، 
واالهتمام بشؤون األسرة. وما زال األمر حتى اآلن مجّرد دخول خجول 
ني إلى »حّيز اآلخر أو مجال العمل الذي فرضه عليه 

َ
 واحد من الطرف

ّ
لكل

 لهّن، 
ّ

إلــى ســوق العمل، لم يكن ألّن ذلــك حــق املجتمع«. ودخــول النساء 
الدافع وراءه كان الحاجة االقتصادية التي دفعت املرأة إلى إيجاد فرصة 
عمل »إلعالة الزوج« الذي بدوره يقوم بإعالة األسرة. كذلك هو األمر مع 
»دخــول« الرجال إلى مجال رعاية األســرة، الــذي وعلى الرغم من إقرار 
فإّن  بالتالي،  األدوار.  املــســاواة في  البعد عن   

ّ
كــل بعيدًا  زال  ما  القانون، 

ل 
ّ
إلــى تدخ النساء والــرجــال في األدوار في حاجة  املــســاواة بني  مسألة 

واحــد،  آن  فــي  والــقــوانــني  واملنظومة  والذهنية  األعـــراف  لتغيير  شمولي 
وليس االكتفاء بثاثة أيام فقط.

)ناشطة نسوية(

إقرار المساواة بثالثة أيام!

تاء

عدد  أّن  أخيرًا  الجريمة  لمكافحة  األلماني  االتحادي  المكتب  أعلن 
ثلثهم من  ألفًا،  إلى 15  الالجئين وصل  المبلّغ عنهم من  المفقودين 
الالجئين القّصر. وعزا المكتب السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع أعداد 
اآلتين إلى البالد من القّصر من دون مرافقين، موضحًا أّن هناك ما بين 
150 و200 بالغ يوميًا، لكن مع احتمال تسجيل الالجئ اسمه عدة مرات.

مفقودون

لّم الشمل مطلب أساسي لالجئين القّصر وذويهم )لويزا غولياماكي/ فرانس برس(

الرعاية الجيدة تسمح بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة )سام بنثاكي/ فرانس برس(

األنواع الملوثة تحمل عالمات تجارية عدة )غويلوم سوفان/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

مطابخ العالم في جاكرتا
طهاة الشوارع يجذب طهاة الشوارع في 

العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا، املارة واملوظفني 

في املدينة، بسبب املأكوالت املتنوعة 
والوجبات الشهية والرخيصة التي 

يعدونها. وتنتشر في جاكرتا املطاعم 
 صفًا طوياًل في 

ّ
الشعبية، والتي تحتل

عدد من األحياء. عند ساعات الظهيرة، 
تزدحم املطاعم الصغيرة مع خروج 

املوّظفني الستراحة الغداء. ويعد 
طهاة الشوارع مختلف أنواع األطعمة 
والحلويات، مثل املعكرونة الصينية، 

وأكلة املانتي على البخار، واللحم 
املقلي مع األرز. 

وفي ظل التنوع العرقي في إندونيسيا، 
تتمّيز البالد بأطعمة من ثقافات 

مختلفة، ويبقى السر في البهارات. 
وهناك املطبخ الهندي والصيني 

والعربي، من دون أن ننسى املطبخ 
اإلندونيسي. إضافة إلى األطعمة 

الشهية التي يقدمها طهاة الشوارع، 
فإنها تعد مكانًا مثاليًا لتعزيز الروابط 

االجتماعية بني السكان بسبب صغر 
حجمها وقربها من بعضها بعضًا.

في هذا السياق، يقول الطاهي ترجانو 
لـ »العربي الجديد« إنه يعد الطعام 
في الشارع منذ 13 عامًا، مبّينًا أنه 

يستخدم أكثر من لحوم السمك 
والدجاج الطازج للطهي. ويوضح أّنه 
يعمل 12 ساعة يوميًا، ويقدم أطعمة 
شهية ورخيصة لزبائنه، ما يجعلهم 

يتدفقون إلى مطعمه الصغير. 
من جهتها، تقول إحدى زبونات 

املطعم، وتدعى »إنداها«، إنها تعمل 
في مصرف خاص، وتأتي وأصدقائها 
يوميًا لتناول مختلف أنواع األطعمة 

الشهية والرخيصة من أيدي طهاة 
الشوارع. تضيف أنها تجد في املطعم 

فرصة للدردشة وتجاذب أطراف 
الحديث مع أصدقائها وزمالئها. 

)الصور: فرانس برس، األناضول(

من يفوز بهذا الطبق؟

فلفل

اختار طعامه المفضل

تزدحم المطاعم عند الظهيرة

في انتظار الزبائن

فرصة لتعزيز الروابط 
االجتماعية

للتوابل أهميّتها 
في إندونيسيا
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MEDIA

اجِن مزيدًا من المال 
عبر »يوتيوب«

أزمة اإلنترنت 
في سورية مستمرة

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

ــتــــجــــاوز تــــداعــــيــــات كـــشـــف شــركــتــني  ــم تــ ــ لـ
مـــتـــخـــصـــصـــتـــني فـــــي األمــــــــن الــــرقــــمــــي عــن 
التابع  اللبناني،  الــعــام  األمــن  إدارة جهاز 
ُمنظّمة  تجسس  عملية  الداخلية،  لـــوزارة 
اســتــهــدفــت أشــخــاصــا ُمــحــدديــن فـــي أكــثــر 
من 21 دولة حول العالم، حدود االحتجاج 
ــنـــه نـــاشـــطـــون  ــّبــــر عـ االفــــتــــراضــــي الـــــــذي عــ

لبنانيون. 
ولم يتم اإلعالن عن أي متابعة رسمية لهذا 
امللف. وبقي نفي املدير العام للجهاز، اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم، امــتــالك »هـــذه الــقــدرات«، 
الــذي عّبرت  الوحيد  الرسمي  املــوقــف  هــو 
عنه السلطات اللبنانية، بعد امتناع األمن 
العام عن التعليق على الخبر الذي نشرته 
وكالة »أسوشييتد برس«، يوم الخميس، 
وتضمن معلومات من تقرير أعده خبراء 
»إلكترونيك  ومؤسسة  آوت«  »لــوك  شركة 
فرونتير«، إلى جانب الجهد البحثي الذي 
قام به صحافيو »آي بي« الذين تأكدوا من 
العام  لألمن  التابعة  املباني  أحــد  ارتــبــاط 
التجسس  بعملية  بــيــروت  الــعــاصــمــة  فــي 
الــتــي بـــدأت عــام 2012، واملستمرة إلــى ما 

بعد نشر التقرير.
ولـــدى اتــصــال »الــعــربــي الــجــديــد« برئيس 
البرملان  في  املعلومات  تكنولوجيا  لجنة 
ــادة، نفى  ــعــ الــلــبــنــانــي، الـــنـــائـــب ســـامـــر ســ
ــاًل. لكن  ــامــ الـــنـــائـــب اطـــالعـــه عــلــى املـــلـــف كــ
ــادة أكـــــد أنـــــه »بــــصــــدد تـــقـــديـــم ســــؤال  ــعــ ســ
الحكومة الستيضاح حقيقة  إلى  برملاني 
ــار إلــــى حـــديـــث املـــديـــر الــعــام  ــ األمــــــر«. وأشــ
لألمن العام كـ »نفي أكيد لقيام األمن العام 

بهذه العملية«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أشـــــار الــخــبــيــر في 
ــاعـــي«  ــمـ ــتـ ــــادل اإلعـــــــــالم االجـ ــبـ ــ »مـــنـــظـــمـــة تـ
)سميكس(، محمد نجم، إلى أن »ما حصل 
هــو اســتــهــداف الــهــواتــف املــحــمــولــة آلالف 
األشخاص امُلحددين العاملني في مجاالت 
السياسة واإلعالم والصيرفة وغيرها في 
تجسس  أدوات  إلـــى  وتحويلها  بــلــدا،   21
قـــــادرة عــلــى جــمــع الـــصـــور والــتــســجــيــالت 

والرسائل وكلمات املرور بشكل دائم«. 
العام،  العامة لألمن  املديرية  وقــد نجحت 
وفــقــًا لــنــجــم، فــي »تــقــديــم ُنــســخ مــزيــفــة من 
تطبيقات تــواصــل مــعــروفــة كـــ )واتــســاب( 
و)تـــيـــلـــيـــغـــرام( و)ســـيـــغـــنـــال( و)فــيــســبــوك( 
ــراق الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــا الخـ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
لـــألشـــخـــاص امُلـــخـــتـــاريـــن وتــحــويــلــهــا إلــى 

جهاز تجسس محمول«. 
ــــون مــن  ــــومـ ــــدعـ واســــتــــخــــدم الــــقــــراصــــنــــة املـ
اسم  عليهم  التقرير  معدو  وأطلق  الدولة، 
»دارك كاراكال« أو )السنور األسود( نسبة 
إلــى قــط بــري يعيش فــي الــشــرق األوســـط، 

منوعات

»هــجــمــات الــتــصــيــد« وغــيــرهــا مـــن الحيل 
إلغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة 
من تطبيقات الرسائل املشفرة، مما يتيح 
للمهاجمني السيطرة الكاملة على أجهزة 

املستخدمني. 
ــــب األزمـــــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة أو  ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي قـــد تــنــتــج عـــن كشف 
هذه العملية، يطرح نجم أسئلة عن مدى 

قــانــونــيــة هــــذه الــخــطــوة فـــي داخــــل لــبــنــان 
ويـــســـأل أيــضــًا عـــن »حـــصـــول جــهــاز األمـــن 
إطــالق هكذا  إذن قضائي قبل  الــعــام على 

عملية«. 
وتــشــمــل قــائــمــة الــــدول امُلــســتــهــدفــة أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــا والـــشـــرق 
األوسط وأجزاء من آسيا، ومن بني الدول: 
أملانيا، الواليات امُلتحدة، السعودية، قطر. 

وكشف تقرير الشركتني أن »آالف الضحايا 
وقعوا في فخ تحميل البرمجيات الخبيثة 
عــلــى هــواتــفــهــم الــعــامــلــة بــنــظــام التشغيل 
)أنــــــدرويــــــد(، بــيــنــمــا لــــم ُيـــســـجـــل أي خـــرق 
للهواتف العاملة وفق نظام )آي أو أس( من 
إنتاج شركة )آبــل(، وهو ما يظهر شعبية 
هــواتــف )أنـــدرويـــد( فــي الــشــرق األوســــط«. 
وفي مؤشر على قيام جهة ُمنظمة بعملية 
الشركتني  الــهــواتــف، كشف تقرير  اخــتــراق 
عــن »وجــــود مـــؤشـــرات حــســيــة عــلــى لجوء 
الـــبـــرامـــج الخبيثة  إلــــى تــنــزيــل  الــقــراصــنــة 
ــواتــــف الــضــحــايــا  بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى هــ
البرامج  إقناعهم بتنزيل  وليس من خالل 

بأنفسهم فقط«. 
وشملت قائمة املواد التي تم خرقها »أكثر 
ألــف  نــصــيــة، و264  ألــــف رســـالـــة  مـــن 480 
مــلــف و150 ألـــف اتــصــال ُمــســّجــل، ومــئــات 
ــاريـــة داخــــل  ــتـــجـ املـــعـــامـــالت املـــصـــرفـــيـــة والـ
ــه«. وتـــم كــشــف الـــخـــرق من  لــبــنــان وخــــارجــ
خــــالل »إهـــمـــال قــراصــنــة اإلنـــتـــرنـــت الــذيــن 
يــعــمــلــون لــحــســاب األمـــــن الـــعـــام مـــا سمح 
املعلومات  من  بايتس  الغيغا  مئات  بترك 
على شبكة اإلنترنت، وهو ما سمح لخبراء 
ــن الــرقــمــي فـــي تــتــبــع شــبــكــة اإلنــتــرنــت  األمــ
امُلستخدمة إلى أحد مقرات األمن العام في 

بيروت«.  
وأوضـــــــح الـــبـــاحـــث األمــــنــــي الـــرئـــيـــســـي فــي 
فــرونــتــيــر«، مــايــكــل فلوسمان  »إلــكــتــرونــك 
»رويـــتـــرز«، أن »املــؤســســة وشــركــة »لــوك  ـــ لـ
مـــجـــمـــوعـــة  ــل  ــشــ فــ ــن  ــ مــ اســــتــــفــــادتــــا  آوت« 
التجسس اإللكتروني في لبنان في تأمني 
خــــوادم الــقــيــادة والــتــحــكــم الــخــاّصــة بهما، 
العامة  باملديرية  لربطهم  فرصة  فتح  مما 
لــألمــن الـــعـــام فـــي لــبــنــان«، مـــركـــزًا عــلــى أنــه 
الــتــي سجلت ذلــك،  الــخــوادم  إلــى  »بالنظر 
وبــاالقــتــران مــع الــقــدرة على الــتــعــرف على 
ذلك  أعطانا  للضحايا:  املــســروق  املحتوى 
إشــارة جيدة للغاية حول منذ متى كانوا 

يعملون«.
وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن خـــبـــراء فـــي أمــن 
املعلومات كشفوا قبل أعوام قيام جمهورية 
ملا  مشابهة  تجسس  بعملية  كازاخستان 
قام به جهاز األمن العام اللبناني، ويبدو 
أن قــراصــنــة الــجــهــاز الــلــبــنــانــي لــم يكونوا 
الكازاخستانيني  نظرائهم  مــن  دهــاء  أكثر 
ــمــــاء 4 مــنــهــم فــي  ــر أســ ــشـ فـــتـــم كــشــفــهــم ونـ

التقرير املطّول الذي نشرته الشركتان. 
وأثــــــار كــشــف عــمــلــيــة الــتــجــســس ســخــريــة 
الــلــبــنــانــيــني الــــذي عـــبـــروا عـــن اســتــغــرابــهــم 
ــزة األمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــهــ مـــن امـــتـــالك األجــ
لقدرات تجسس، في حني يعاني البلد من 
ُمــخــتــلــف األصــعــدة  تــراجــع تصنيفه عــلــى 
في  خصوصًا  والخدماتية  التكنولوجية 

مجال اإلنترنت واألمن الرقمي. 

اخترق األمن العام 
اللبناني أكثر من 480 ألف 

رسالة نصية 

جالل بكور

أنحاء  كافة  فــي  اإلنــتــرنــت  انخفضت سرعة 
الثالثة  األيــام  سورية بشكل ملحوظ خــالل 
املاضية، األمــر الــذي أثــار حفيظة املواطنني 
القابعني في مناطق سيطرة النظام السوري، 

حول تلك املشكلة املتكررة وحقيقتها.
ــادر إن ســـرعـــة االنــــتــــرنــــت فــي  ــالــــت مــــصــ وقــ
سورية انخفضت بنسبة 85 في املائة، وذلك 
ــاب الــكــابــل الــبــحــري اآلتــي  نتيجة عــطــل أصـ
من مصر، فيما لم يحدد تمامًا سبب العطل 
وموقعه بعد. ونقلت مصادر إعالمية مقربة 
مــن الــنــظــام الــســوري عــن وزارة االتــصــاالت 
والـــتـــقـــانـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام أن الــكــابــل 
الــبــحــري املــرتــبــط بمصر تــعــرض لعطل في 
مــنــطــقــة مـــا مـــن الــبــحــر، وأن الــســفــيــنــة الــتــي 
الــكــابــل تعرضت لعاصفة  خــرجــت إلصـــالح 

أجبرتها على التراجع.
االتــــصــــاالت  وزارة   

ّ
أن املــــصــــادر  وأضــــافــــت 

الـــســـوريـــة تـــعـــّول فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي على 
العطل،  أسباب  لتحديد  القبرصي  الجانب 
إلى وجــوب االنتظار حتى انحسار  مشيرة 

العاصفة البحرية إلصالح الكابل املصري.
وقــالــت مــصــادر أخـــرى إن انــخــفــاض سرعة 
اإلنـــتـــرنـــت ســبــبــه إجـــــــراء عــمــلــيــات إصــــالح 
عـــلـــى الـــخـــطـــوط فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 

البحرية،  العاصفة  قــدوم  مــع  تزامنا  الــبــالد 
مشيرة إلى أن سرعة اإلنترنت ستعود إلى 
الــثــانــي والــعــشــريــن من  يـــوم  فـــي  طبيعتها 
شهر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، وذلــك 

بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ــات أمـــر انــقــطــاع اإلنــتــرنــت أو انــخــفــاض  وبــ
ــيــــاء الـــتـــي تـــــؤرق وبــشــكــل  ســرعــتــه مـــن األشــ
مــســتــمــر الـــســـوريـــني الــقــابــعــني فـــي مــنــاطــق 
ــام الــــــســــــوري، وســــــط عــجــز  ــظــ ــنــ ســـيـــطـــرة الــ
واضــــح مــن وزارة االتـــصـــاالت الــتــي تــتــذرع 
يصل  الــذي  البحري  الكابل  بانقطاع  دائما 

باإلنترنت إلى سورية.
املـــقـــرب من  وعـــّلـــق مـــوقـــع »دمـــشـــق اآلن« 
النظام السوري على انقطاع اإلنترنت بأن 
»االنــقــطــاعــات املــتــكــررة لــخــدمــة اإلنــتــرنــت 
والتصريحات الوهمية بخصوص حلها 
أصبحتا العنوان الجديد الذي يستوجب 
حاًل، إما بإقرار العجز أو باملصارحة، فهل 

من مبال؟«.
كما صدرت تحذيرات روسية من أن السفن 
رمايات  بتنفيذ  تقوم  قد  الروسية  الحربية 
ــاه الــــدولــــيــــة املـــقـــابـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــــي املـ صــــاروخــــيــــة فـ
البحر األبيض  الــســوري في شــرق  للساحل 
ــك فـــي هـــذه الــفــتــرة حــتــى 20  املــتــوســط، وذلــ
يناير/كانون الثاني الحالي، وفق ما نقلته 
وسائل إعالم روسية، ما يشير إلى احتمالية 

ــــالح الــعــطــل املـــزعـــوم.  ــدم الــتــمــكــن مـــن إصـ عــ
وأتــى ذلك بالتزامن مع زيــارة أجراها وزير 
االّتــصــاالت واإلعــالم في روسيا االّتحادّية، 
نــيــكــوالي نــيــكــيــفــوروف، إلـــى ســوريــة التقى 
ــاالت والـــّتـــقـــانـــة في  ــ ــــصـ فــيــهــا مـــع وزيـــــر االّتـ
ــر، حــيــث  ــيــ ــفــ ــّظــ ــوري، عــــلــــي الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ
»الجبهة  بـ أسماه  عما  نيكيفوروف  تحدث 
التي تشكلها روسيا والنظام  املعلوماتّية« 
التواصل  فــي مواجهة اإلرهـــاب عبر مــواقــع 

االجتماعي والشبكات اإللكترونية.

لم يُسجل أي خرق لهواتف »آيفون« )غاري واترز(

)Getty( %85 انخفضت سرعة اإلنترنت بنسبة

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أعلن موقع تبادل املقاطع »يوتيوب« عبر مدونته الرسمية عن زيادة شروط قبول 
القنوات املؤهلة لكسب املال من اإلعالنات التي يتم عرضها مع مقاطع الفيديو 
وفي أثنائها. ورفع املوقع العتبة إلى 4 آالف ساعة من املشاهدة خالل الـ 12 شهرًا 
املستخدمون قاسية،  اعتبرها  الــقــنــاة، وهــي شـــروط  فــي  وألـــف مشترك  املــاضــيــة 

خصوصًا على من هم في أول الطريق.
وبــّرر »يوتيوب« هــذه الشروط بالقول »ســوف تسمح لنا بتحسني قدرتنا على 
في  إيجابي  الذين يساهمون بشكل  املحتوى  على منشئي  كبير  التعرف بشكل 
مجتمعنا ويساعدون في تحقيق املزيد من العائدات اإلعالنية بعيدًا عن الجهات 
املسيئة. وستساعدنا هذه املعايير العالية أيضًا في منع مقاطع الفيديو التي قد 

تكون غير مالئمة في تحقيق الدخل مما قد يضر باإليرادات«.
وهو خبر سيئ للقنوات األصغر حجمًا والتي ال تمتلك جمهورًا كبيرًا، خصوصًا 
بــاعــتــبــارهــا الــضــربــة الــثــانــيــة بــعــد أخـــرى فــي إبــريــل/نــيــســان 2017، عــنــدمــا شــرع 
»يوتيوب« في اشتراط ما ال يقل عن 10 آالف مشاهدة للتأهل لبرنامج كسب املال.

إذ  الخطوة،  ونقل موقع »ذا نيكست ويــب« عن منتجي محتوى قلقهم من هــذه 
كانوا يعتمدون على مداخيل املشاهدات من أجل تغطية تكلفة اإلنتاج على األقل، 

وها هم اليوم مضطرون لترك بعض املشاريع على الرف. 
ولكن القرار، وفق ذات املوقع، يتعلق »باهتمام يوتيوب بمصالحه الخاصة«، إذ 
لطاملا استضافت منصته الكثير من املحتويات املثيرة للقلق في العام املاضي، 
كما فقد مــاليــني الــــدوالرات مــن الــعــائــدات عندما رفــضــت عــالمــات تجارية كبرى 

تشغيل إعالناتها إلى جانب املحتوى العنصري وكراهية املثليني. 
واعتبر املوقع أن هذه السياسة الجديدة تعاقب املبدعني األصغر دون محاصرة 
كــل املجرمني الــذيــن »يمتلكون الــقــدرة على االنـــزالق مــن خــالل الــشــقــوق«، ويدعو 
الخبراء الشركة إلى طرق أكثر ذكاًء للتعامل مع املحتوى املسيء، وسط تساؤالت 

حول دور الذكاء االصطناعي في هذه العملية. 

لبنان يتجّسس على العالم... صمت رسمي وازدراء شعبي

حمل 
القاصرات

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــارت تــقــاريــر إخــبــاريــة عــن مــوجــة مــن حــاالت  أثـ
غضبًا  تركيا  في  القانونية  السن  دون  الحمل 
وجداًل واسعني على مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث رفض املغردون انتهاك حقوق األطفال، عبر 
 115ÇocuğaİstismarıÖrtemezsin# وســم 
االنتهاكات بحق 115  التستر على  )ال يمكنك 

طفلة(. وأشارت تقارير إخبارية سابقة إلى أن 
مستشفى واحــدًا في إسطنبول استقبل 115 
لفتيات، 39 منهن من ســوريــة، في  حالة حمل 
أقــل مــن 5 أشــهــر. وأفـــادت صحيفة »حرييت« 
التركية أن حــاالت الحمل شملت 38 فتاة دون 
فــتــاة قاربن  الــعــمــر، و77  الخامسة عــشــرة مــن 
على بلوغ سن 18 عامًا، الفتة إلى أن املستشفى 
يــخــضــع حــالــيــًا لــلــمــســاءلــة. ُيــشــار إلـــى أن سن 

الــرشــد فــي تركيا تبلغ 18 عــامــًا، وتعد حــاالت 
األطــفــال«.  »اعــتــداء على  عــامــًا  الحمل دون 15 
وضجت مواقع التواصل االجتماعي في تركيا، 
بعد انتشار هذه التقارير، إذ عبر املغردون عبر 
الوسم املذكور، عن غضبهم من انتهاك حقوق 
ــال، رافــضــني الــتــســتــر عــلــى االنــتــهــاكــات.  ــفـ األطـ
وحاز الوسم عشرات آالف املشاركات، وتفاعلت 
القصة وأثارت جداًل أوسع شمل النقاش حول 

التحرش الجنسي وحقوق املرأة. وحاول بعض 
النساء  مشاكل  على  الضوء  تسليط  املغردين 
والفتيات السوريات في تركيا. كما برز نقاش 
حــاد بــني املــغــرديــن مــن الــتــيــار الــديــنــي املحافظ 
الكاتب  وشـــارك  العلماني.  التيار  مــن  وآخــريــن 
التركي البارز أوميت كيفانش في الجدل الدائر 
عبر تويتر ودعـــا الــبــاد إلــى الــتــوحــد فــي وجه 

مسألة اإلساءة لألطفال.

تلتزم السلطات اللبنانية الصمت إزاء تقرير اتهمها بالتجسس على أشخاص محددين، في أكثر من 21 بلدًا حول العالم، وسط مخاوف 
شعبية على الخصوصية والحريات

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018



ما أحلى طعم 
النجومية ولم 

أشاهد كّل أجزاء 
»ستار وورز«

تقرر تحويل فيلم 
»الصعود إلى الهاوية« 

إلى مسلسل

تؤّدي الموسيقى 
إلى زيادة إفراز ماّدة 

الدوبامين في الدماغ

يجب أال تكون أدوار 
الفنانات مبنيَّة دوًما 

على مفاتنهّن

2223
منوعات

ــــي، نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة  ــــدلـ ديــــــزي ريـ
بــــريــــطــــانــــيــــة  ســـــــنـــــــة(،   25( شــــــابــــــة 
الــجــنــســيــة، وهـــولـــيـــووديـــة اإلقـــامـــة 
الختامّية من  املشاهد  فــي  والــشــهــرة. ظــهــرت 
فيلم »ستار وورز 7: استيقاظ القوة«، قبل أن 
الجزء  في  املطلقة  النسائية  البطولة  تتولى 
الثامن »ستار وورز: آخر الجيداي«، إلى جوار 
ــفـــر، والــراحــلــة كــاري  مــــارك هــامــيــل وآدم درايـ
املجموعة،  األولــى من  الحلقات  فيشر، نجمة 
والتي عادت إلى الظهور في الجزأين السابع 
والــثــامــن، ثــم رحلت فــي أثــنــاء تصوير الفيلم 
األخير. ظهرت ديــزي ريدلي، أيضا، في فيلم 

»جريمة في األورينت إكسبريس« من إخراج 
ــهــا بطلة »ســتــار وورز 

ّ
أن كينيث بــرانــاه، كما 

9« املبرمج نزوله إلى األسواق في عام 2019. 
غير أنها منذ أن صارت نجمة حلقات »ستار 
م العروض 

ُّ
 عن تسل

ّ
وورز« الجديدة، لم تكف

السينمائّية متعددة األشكال واأللوان، والتي 
ــــال الــســيــنــمــائــيــة  ــمـ ــ ال تـــخـــص فـــقـــط فـــئـــة األعـ
الــخــيــالــيــة املــســتــقــبــلــيــة. بــمــعــنــى، أن األفــــالم 
لألنفاس،  الكاتمة  والبوليسية  الرومانسية 
ممكن أيضا أن تكون من نصيبها. األمر الذي 
ممثالت  غيرة  تثير  متكاملة،  فنانة  يجعلها 
جــيــلــهــا. حــضــرت ديـــزي ريــدلــي إلـــى بــاريــس، 

الــجــيــداي«،  لــتــرّوج لفيلم »ســتــار وورز: آخــر 
فالتقتها »العربي الجديد« وحاورتها.

 كـــل مـــا تــؤكــديــنــه فـــي فيلم 
ً
¶ هـــل تــصــدقــني فـــعـــا

»ستار وورز: آخر الجيداي« على لسان شخصيتك 
السكان  مــايــني  فــي شــأن وجـــود  راي،  السينمائية 

فوق الكواكب املختلفة في الكون؟
ــــدور ألنــنــي أؤمــــن بــأنــنــا لسنا  ربــمــا أديــــت الـ
الــكــون، وأن هناك كائنات تسكن  وحــدنــا فــي 
ــرى، وهــي قـــادرة على التدخل  الــكــواكــب األخــ
في حياتنا. أو من ناحية ثانية، أديته ملجرد 
أنني ممثلة، وأن التمثيل هو عملي مهما كان 

اللون السينمائي الذي أشارك فيه، خصوصا 
تنتمي  الـــذي  املستقبلي  الــخــيــالــي  الــلــون  أن 
تتطلب  »ســتــار وورز«، ال  أفــالم  إليه سلسلة 

النقاش حول مضمونها الروائي البحت.

التي يجلبها لك  الـــدوالرات  ¶ وربما بفضل مايني 
الدور؟

ال يمكنني االعتراض على وجهة النظر هذه.

¶ يعوُد أْصــل أفــام »ستار وورز« إلى عام 1977، 
وأنـــت عــمــرك اآلن 25 ســنــة. فــهــل شــاهــدت األجـــزاء 

القديمة منها قبل توليك بطولة الجزء األخير؟

لم أشاهد سوى الجزء األول، أي األصلي، ثم 
األفالم الثالثة األخيرة فقط.

¶ ماذا عن اللقطات العنيفة التي تؤدينها في »ستار 
وورز: آخر الجيداي« والتي تتطلب مهارات رياضية 

كبيرة؟
اضطررت إلى التدريب الشاق على السباحة 
والقفز والــرمــي بــاألســهــم، طــوال ستة شهور 
كاملة، قبل بدء التصوير، وذلك تلبية لطلب 
الــشــركــة املــنــتــجــة، واملـــخـــرج ريــــان جــونــســون. 
األمر الذي أدى إلى إصابتي بجروح طفيفة. 
ــة فـــي شكل  ـ ــذريَّ ـــراٌت جـ ـــا تـــغـــيُّ

ً
وحــصــلــت أيـــض

جسمي، وظهرت عضالت، لم أكن حتى على 
ــة بـــوجـــودهـــا. وبــالــتــالــي، صــــرُت أنــصــح  ــ درايـ
الـــالزم،  مــن  أكــثــر  بــعــدم مضايقتي  املعجبن 
ــاع عـــن نــفــســي، حــال  ــدفـ ألنــنــي قـــــادرة عــلــى الـ
أي رجــــل شــهــم مـــن ذوي الــعــضــالت الـــبـــارزة 

)تضحك(.

¶ أنـــت غــّيــرت فــي مــظــهــرك مــن أجـــل أن تــــؤّدي هــذا 
الدور، باملقارنة مع شكلك الظاهري في فيلم »جريمة 
فــي األوريـــنـــت إكــســبــريــس«، فــهــل ضــايــقــك عنصر 

التضحية، إلى حد ما، بجاذبيتك؟
على العكس، أنا مسرورة جدًا، ألنني ضحيت 
بــهــذه الـــصـــورة الــتــي تتكلم أنـــت عــنــهــا. فأنا 
مــمــثــلــة، وهــــذا، فــي رأيــــي، يــعــنــي أنــنــي قـــادرة 
على أداء كل أنواع الشخصيات، جميلة كانت 
أم بشعة، طيبة أم شريرة، عاقلة أم مجنونة. 

أليس  فــي مهنتك،  مــا يخدمك  عـــادة  لكن جمالك   ¶
كذلك؟

باملمثالت،  يحلم  أن  يحب  فالجمهور  طبعا، 
ــال وفـــــي قــمــة  ــنــ  مــســتــحــيــالت املــ

َّ
وأن يــــراهــــن

ــر  يــمــنــع هـــــذا األمــ يـــجـــب أن  الـــجـــاذبـــيـــة. وال 
 الفنية في أدوار 

ّ
الفنانات من إثبات قدراتهن

 .
ّ
مفاتنهن على  مبنية  دائــمــا  ليست  متنوعة 

إذا نــظــرنــا إلـــى غــريــتــا غــاربــو وإيــفــا غــاردنــر 
ومـــارلـــن ديــتــريــش وريـــتـــا هـــيـــوارث، سنجُد 
 أجـــمـــل نـــســـاء الـــكـــون، لــكــنــنــا ال ننسى 

ّ
ـــهـــن

ّ
أن

 فــنــانــات قـــديـــرات أيـــضـــا، وقــبــل كل 
ّ
 كـــن

ّ
أنـــهـــن

شــيء. وربــمــا تكون مــارلــن مــونــرو الوحيدة 
موهبتها،  على  يطغى  مظهرها  تركت  التي 
ممثلة جيدة  كانت  بأنها  العالم  يعترف  فلم 
ــا كانت على قيد الحياة، 

َّ
إال بعد رحيلها. ومل

أقــل، وهذا  أكثر وال  اعتبروها دمية حلوة ال 
شيٌء ال شّك في أنه شارك في القضاء عليها 

قبل أوانها.

¶ فــي مناسبة الــكــام عــن الــجــمــال، كــنــت عــارضــة 
أزياء. كيف عشت هذه املهنة من الداخل؟

ت 
َ

مارست مهنة »تــوب مــوديــل«، ألنها ُعرض
ــرارة نفسي،  عــلــي، ال أكــثــر وال أقـــل. أمـــا فــي قــ
فلم أكن أحلم إال بشيء واحــد: وهو ممارسة 

التمثيل. وحدث ذلك في السنوات األولى من 
مراهقتي، وبالتالي، لم أكن على دراية فعليا 
بما كــان يــحــدث لــي، فكنت أعــيــش حلم آالف 
الــدرامــا، وال  هــو  بقي حلمي  بينما  الفتيات، 

شيء سوى ذلك. 

¶ نشاهدك منذ سنة تجلسني في الصف األمامي 
ــوار الــشــخــصــيــات املــرمــوقــة فـــي الــكــثــيــر من  إلـــى جــ
عــــروض األزيـــــاء، فــهــل يــعــنــي املـــوضـــوع أنـــك تحبني 

الثياب الراقية مهما كان األمر؟
نــعــم، والــفــرجــة تعجبني ألـــف مـــرة أكــثــر من 
الــســيــر فـــوق املـــســـرح مــرتــديــة مـــوديـــالت هــذا 

املبتكر أو ذاك.

¶ وماذا ترتدين أنت في حياتك اليومية؟
أقتنيها  لــهــا ببعضها،  عــالقــة  ــاء ال  أزيــ أريـــد 
من عالمات مختلفة، وأصنع منها تركيبتي 
الشخصية على مزاجي. وللسهرات الرسمية 
يعيرونني  وهــم  الكبار،  املصممن  إلــى  ألجأ 
أفــضــل مــوديــالتــهــم، مثلما يفعلون عـــادة مع 

كل النجمات.

¶ أنت تحبني النجومية إذًا؟
ما أحلى طعم النجومية.

¶ وهل تتأقلم نجوميتك مع حياتك الشخصية؟
أنـــا أبــــذل قـــصـــارى جــهــدي مـــن أجـــل أن أرغـــم 
في  وأنجح  التأقلم،  على  ة  الشخصيَّ حياتي 
أغلب األحيان في تحقيق املعادلة، بالرغم من 
الصعوبات التي تعترض طريق أي فنانة في 
هذا املجال، مثل السفر والبقاء فترات طويلة 
فــي الـــخـــارج بــســبــب تــصــويــر األفـــــالم. لكنني 
امرأة معاصرة، وبالتالي، شجاعة وصامدة، 
ــقـــات، وال أمـــــام تــحــّمــل  ــع أمـــــام املـــشـ ــراجــ ال أتــ

نتائجها. 

الحلقات  كـــاري فيشر، بطلة  أخــيــر حــول  ¶ ســـؤال 
األولــــى مــن املــســلــســل، والــتــي تــشــاركــك بــطــولــة هــذا 
تقّمص شخصية  إلــى  عـــادت  بعدما  الثامن  الــجــزء 
الــجــزء السابع، كيف كــان العمل  األمــيــرة »لــيــا« منذ 

إلى جوارها؟
شاركتها القليل من املشاهد في الفيلم، لكننا 
ارتــبــطــنــا خــــارج أوقــــات الــعــمــل بــعــالقــة وديــة 
وحــمــيــمــة، األمــــر الــــذي جــعــلــنــي حــزيــنــة جــدًا 
عندما رحلت فجأة. وأعــرف أن هواة سلسلة 
كبيرة  أصيبوا بصدمة  »ســتــار وورز«  أفــالم 
إثــــر نــشــر خــبــر وفـــاتـــهـــا، وذلــــك ألنــهــا دخــلــت 
البطولة  عــبــر توليها  تــاريــخ هــولــيــوود  إلـــى 

األصلية للمجموعة منذ السبعينيات.

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

البدن،  فــي  حــن يصاب اإلنــســان بقشعريرة 
يستمع  وهــو  اإلوزة«،  »جــلــد  يسمى  بما  أو 
ـــة، أو أغـــنـــيـــة مــعــيــنــة  إلـــــى قــطــعــة مـــوســـيـــقـــيَّ
ومــــؤثــــرة، فــــإن ردة الــفــعــل الـــــالإراديـــــة هــذه 
»الـــخـــوف« الـــســـار. هـــذا مــا توصل  تــرتــبــط بــــ
الــدمــاغ وردة فعله،  إليه باحثون في خاليا 
الثقافية »ضيف مع  بحسب ما بثته املجلة 
سورن هوس« في اإلذاعة الدنماركية، وذلك 
فــي حـــوارهـــا مــع الــبــاحــثــن أنــفــســهــم، مساء 

األربعاء املاضي.
الــدمــاغ، وامللحن في الوقت نفسه في  خبير 
كتاب  مؤلف  للموسيقى،  امللكية  األكاديمية 
ــور بــيــتــر  ــروفـــسـ ــبـ »املـــوســـيـــقـــى فــــي املـــــــخ«، الـ
 »هناك 

َّ
د أن فوست، من جامعة »آرهوس«، أكَّ

مكانا محددًا في املخ مسؤول دائما عن تلك 
إلى  نستمع  حن  تصيبنا  التي  القشعريرة 
موسيقية  فرقة   Beatles( للبيتلز،  إسطوانة 
اشــتــهــرت فـــي الــســبــعــيــنــيــات، وقــتــل بــإطــالق 
االنكليزي جون لينون، 1980،  النار قائدها 
وظلت سيرة الفرقة مستمرة(، مثال من ألبوم 
أو حــن نستمع   ،Abbey Road »آبــي روود« 
إلــى )بـــول( ماككارتني فــي غــولــدن سلمبرز 
تيتانيك،  فيلم  فــي   My heart will go on أو 
فإن هذا املكان هو املسؤول عن املشاعر التي 
ترتفع فيه القشعريرة التي تسري في نظام 

مشاعرنا«، بحسب فوست.
بل يرى فوست بعد سلسلة من البحوث على 
القشعريرة،  )فــي  الفعل  »ردة  البشر  أدمــغــة 
أو مــا يــقــال شعبيا »اقــشــعــرار الــبــدن«( هي 
ــوات، بحيث  ــ األصــ تنقله  انــعــكــاٌس عــصــبــيٌّ 
الـــذي يــصــدره املغني،  نشعر مــع الــشــخــص 
ــــي تــلــك  فـــنـــحـــّس بـــتـــوحـــد هــــويــــاتــــي مـــعـــه فـ

اللحظة تحديدًا«.
املــســألــة بــالــنــســبــة لــلــبــروفــســور فـــي الــدمــاغ 
ــلـــحـــن املـــــرمـــــوق، هــــي عــــوامــــل شــخــصــيــة  واملـ
وعــاملــيــة وثــقــافــيــة تــلــعــب دورًا فـــي »وقــــوف 
شعر ذراعينا حن نستمع إلى قطعة معينة. 
 يصعب على الدنماركين أن يشعروا 

ً
فمثال

بـــقـــشـــعـــريـــرة حــــن يــســتــمــعــون لــلــمــوســيــقــى 
مــطــلــعــا  ــعــــض  ــبــ الــ كـــــــان  إذا  إال  الــــعــــربــــيــــة، 
عــلــيــهــا، ويــعــرف أنــمــاط املــوســيــقــى العربية 
ومــدلــوالتــهــا«، كما يصف فــوســت. يــبــدو أن 
الــدمــاغ لــديــه قـــدرة تــفــاعــل فــائــقــة ومشتركة 
بن الناس »بتركيز سمعنا ومسح محيطنا 
ما  توقعاتنا،  غير  على  األنــمــاط  ومتغيرات 
ــذه الــقــشــعــريــرة واالســتــمــتــاع  ــــؤدي إلــــى هــ يـ

بالخوف الذي تبثه فينا«.
ــــو »إرســـــــال  ــــي املــــــخ هـ ــّيـــا فـ ــجــــري عـــمـــلـ ــا يــ ــ مـ

ل  فطن عبد الوهاب. لتدور السنوات، ويتحوَّ
الفيلم مــن جــديــد إلـــى مــســلــســٍل، تـــّم الــبــدء في 
تصويره فعلّيا منذ يومن، لُيعَرض في شهر 
الكاتب،  في بطولته  القادم. ويشارك  رمضان 
له،  حقيقّية  تجربة  أّول  فــي  عيسى،  ابــراهــيــم 
بعدما سبق وظهر كضيف شرف في فيلمن 
محمود  ومحمد  العزيز  عبد  ودالل  قبل،  مــن 
عبد العزيز واملطربة الشعبية بوسي، وإنتاج 
»العدل غروب«. املسلسل سيناريو أحمد عبد 

الله، وإخراج سامح عبد العزيز.
ــد مــــــن األفــــــــالم  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وقــــــــد ســــبــــق تــــحــــويــــل الـ
الــســيــنــمــائــيــة إلــــى مــســلــســالت ُعـــرضـــت خــالل 
ــوة  ــ الــســنــوات املــاضــيــة، مــثــل »الـــعـــار« و»اإلخـ
األعـــــداء« و»الــبــاطــنــيــة« و»ســـمـــاره«، وغيرها 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

على الرغم من االنتقادات الشديدة التي تواجه 
ـــاع األعـــمـــال الــتــلــيــفــزيــونــيــة الـــذيـــن قــامــوا 

َّ
ُصـــن

القديمة  السينمائية  األفـــالم  بعض  بتحويل 
ــم بــاالســتــســهــال  ــهـ ــامـ ــهـ إلـــــى مـــســـلـــســـالت، واتـ
ومــحــاولــة الــنــجــاح على أكــتــاف فناني زمــان، 
ــيـــســـت فــي  ووضــــــــع أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــــقــــارنــــة لـ
، حالّيا،  صالحهم، إال أن أحدًا لم يتعلم. ويتمُّ
وكانا  سبق  مسلسلن،  على  العمل  مواصلة 
ــــي حـــقـــبـــة الــســتــيــنــيــات  فـــيـــلـــمـــن شـــهـــيـــريـــن فـ

والسبعينيات.
للفنانن،  الــنــفــاق«  »أرض  هــو  األول،  الــفــيــلــم 
ــّم تــحــويــلــه  ــ  تـ

ْ
ــؤاد املـــهـــنـــدس وشــــويــــكــــار، إذ ــ فــ

محمد  الــفــنــان،  ببطولته  يــقــوم  مسلسل  إلـــى 
هنيدي، بعد غياب سبع سنوات عن الدراما. 
ة »مسعود  فال أحد يستطيُع نسيان شخصيَّ
أبــو الــســعــود« الــتــي قدمها املــهــنــدس فــي هذا 
 
ّ
ــذي أنــتــج عـــام 1968. والـــغـــريـــب، أن الــفــيــلــم الــ

نــِتــج 
ُ
 أ

ً
هـــذا الفيلم كـــان فــي األســــاس ُمــســلــســال

عــام 1950، تحت اســم »أخــالق للبيع«، وتّمت 
إعــادة إنتاجه باسم »أرض النفاق« للمخرج، 

إشــــــــــــــارات عـــصـــبـــيـــة تــــســــمــــى الـــــدوبـــــامـــــن، 
من  كنوع  الــدمــاغ  يفرزها  بــمــادة  واملرتبطة 
دائــمــا نوعا من  املــكــافــأة. فاملوسيقى تخلق 
التوقعات أثناء اإلنصات، وملا سيحدث في 
الــثــانــيــة الــتــالــيــة، مــا يـــؤدي إلـــى تــزايــد مــادة 
الـــدوبـــامـــن«. يــــرى هــــذا الــخــبــيــر فـــي مــجــال 
يربط  البعض  أن  الــدمــاغ،  وطــب  املوسيقى 

الــقــشــعــريــرة بــشــيء إيــجــابــي، فــي حــن أنها 
فـــي الــحــقــيــقــة فــعــل فــيــه خــــوف، »تــشــبــه تلك 
التي نراها عند الحيوان الذي ينتفخ ليكّبر 
ُيــفــَرز   

ْ
الــواقــعــة، إذ نفسه دفــاعــا للهروب مــن 

الدوبامن واألدريــنــالــن. وهــي تشبه  لدينا 
ردة الــفــعــل الــتــي نــعــيــشــهــا حـــن نــــرى فيلم 
املرتفعة في  الـــدوارة  اللعبة  أو نركب  رعــب، 
التيفولي«. فوست يرى، أيضا، أن املوسيقى 
تجعلنا على تواصل مع مشاعرنا الحزينة، 
وحن  سلبية،  بأشياء  الــحــزن  نربط  »نحن 
نستمع إلى موسيقى فهي في الواقع تدفع 
تــلــك الــســلــبــيــة بــعــيــدًا. وتـــربـــط املــشــاعــر من 
الدماغ  خاليا  تجريها  التي  العملية  خــالل 
ال  تجعلنا  وبالتالي  إيجابية،  بأحاسيس 
يعمل  فــاملــخ  الــحــزن،  لشعور  بسلبّية  ننظر 

أيضا على تهدئة مشاعر الخطر«. ونشَرت 
ـــة، عــام  صــحــيــفــة »ديـــلـــي مـــيـــل« الـــبـــريـــطـــانـــيَّ
2013، دراسة جديدة تشير إلى أن االستماع 
مــوزارت  العاملي  املوسيقار  مقطوعات  إلــى 
ــلـــى الـــتـــركـــيـــز،  ــقـــل عـ ــعـ ــد الـ ــاعـ يـــمـــكـــن أن تـــسـ
والقهوة  الشاي  من  أفضل  قــدراتــه  وتطوير 
 
ّ
أو أي موسيقى أخرى. ووجدت الدراسة أن
االســتــمــاع إلـــى املــقــطــوعــة الــراقــصــة الــهــادئــة 
ــوزارت،  ــ الــتــي تــعــرف بــاســم »املــيــنــيــويــت« ملـ
ــدرات مــجــمــوعــة مـــن صــغــار وكــبــار  ــ رفــعــت قـ
التركيز إلنهاء  العقلية، ومكنتهم من  السن 
مــهــمــة مـــحـــددة بــالــشــكــل الــصــحــيــح. ويــقــول 
الــعــلــمــاء إن هـــذه االكــتــشــافــات تــســاعــد على 
إثبات الدور الحيوي الذي تلعبه املوسيقى 

في تطور العقل البشري.

من األعمال. وكان آخُرها مسلسل »الطوفان« 
ــرًا، وقامت ببطولته 

ّ
الــذي انتهى عرضه ُمــؤخ

فيلم  تحويل  كذلك  تقرر  عامر.  وفــاء  الفنانة، 
»الــصــعــود إلـــى الـــهـــاويـــة« إلـــى مــســلــســل، وقــد 
ســبــق وقـــــام بــبــطــولــة الــعــمــل ســيــنــمــائــّيــا كل 
مــن الــفــنــانــن مــحــمــود يــاســن ومــديــحــة كامل 
وجميل راتـــب وإيــمــان ســركــســيــان، وقـــدم عام 
1978. والفيلم كان حول عميلة مصرية اسمها 
املخابرات  قبل  مــن  تجنيدها  يتم  كامل  عبلة 
ــتــــرة حــــــرب االســــتــــنــــزاف  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي فــ
لتتجسس عــلــى مــصــر، وهــنــا يــبــرز الــصــراع 
الــكــبــيــر بـــن املـــخـــابـــرات املـــصـــريـــة واملـــوســـاد 
أو  الجواسيس  تجنيد  فترة  فــي  اإلسرائيلي 
الكشف عنهم. قصة العمل مأخوذة عن رواية 
لـــصـــالـــح مــــرســــي، ويــــقــــوم بــبــطــولــة املــســلــســل 
الــفــنــانــون آســـر يــاســن وزيـــنـــة ومــحــمــد فـــراج 
والفنانة السورية، ميسون أبو أسعد، وإنتاج 
ــراج خالد مــرعــي. وعلى الرغم  »املــاســة«، وإخـ
الرمضاني  الــســبــاق  مــن  املسلسل  مــن خـــروج 
الــتــحــضــيــر له  يـــجـــري  مـــشـــروع  ــه  أنــ 2018 إال 
بــقــوة. وقــد يــعــرض فــي مــوســم درامـــي آخــر أو 
يتم تأجيله إلى شهر رمضان من العام القادم.

موجة تحويل األفالم لمسلسالت

ابنة وودي آلن تكشف 
تفاصيل تحرّشه بها

باحث في خبايا الدماغ يفسر قشعريرة الموسيقى

ديزي 
ريدلي

فنون وكوكتيل

دراما

حوار

حول العالمقضيّة

روت ديالن فارو، بنبرة واثقة، كيف تحّرش بها جنسيا والدها بالتبني املخرج 
األمــيــركــي وودي آلــن، مـــرارًا، فــي طفولتها.  وتــحــّدثــت إلــى شبكة »ســي بــي أس« 
كــان يتم تهميشها  إنــه  فـــارو  الشهير. وقــالــت  املــخــرج  عــن تفاصيل قصتها مــع 
التحرش بها عندما كانت في  الحديث عن  فيها  مــرة تحاول  وإسكاتها في كل 
التي تكشف عن  العاملية  املــوجــة  مــن  الــيــوم  لكنها تستفيد  مــن عمرها،  السابعة 

عمليات التحّرش، لتعود وتذّكر بقصتها.
ــــى، إلـــى قــبــو فــي الــبــيــت الــصــيــفــي في   آلـــن أخـــذهـــا، فــي املـــرة األولـ

ّ
وروت فـــارو أن

كونيتيكت وطلب منها النوم على بطنها واللعب بقطار أخيها، ثّم قام بالتحّرش 
بها جنسيا، في أغسطس/ آب عام 1992. وأكــدت أنه بعد هذه الحادثة حصلت 
إلى  أنــام  أن  دائــمــا، ويطلب مني  »كــان يلمسني  عمليات تحرش بشكل مستمر 
فقط«. وحينما ُعرض  الداخلية  فيها مالبسه  يرتدي  كــان  مــرة  كل  وفــي  جانبه، 
عــلــيــهــا مــقــطــع مــســجــل عـــام 1992 فـــي بــرنــامــج »60 دقــيــقــة«، نــفــى فــيــه آلـــن هــذه 
االتــهــامــات، ردت بــأنــه »يــكــذب، ومــضــى وقــت طــويــل على كــذبــه«، وأضــافــت: »من 
الصعب علّي رؤيته أو سماع صوته«. وكانت فارو تحدثت عن التحرش الجنسي 
سابقا، في مقابلة مع مجلة »فانيتي فاير« عام 2013، كما كتبت رسالة مفتوحة 
نشرتها صحيفة »نيويورك تايمز« في 2014، لكن تصريحاتها التلفزيونية، يوم 
الخميس املاضي، شكلت سابقة لجهة التفاصيل التي روتها. وتعود القضية إلى 
عــام 1992، حينما كانت ديــالن في السابعة من عمرها، خــالل معركة الحضانة 
بن ميا فارو ووودي آلن، وهما والداها بالتبني. وزعم آلن حينها أن ميا فارو 
دفعت ابنتها إلى الكذب، بعدما اكتشفت عالقته الغرامية بابنتهما املتبناة سون 
يي بريفن. ونفى آلن هذه االتهامات، مؤكدًا في بيان، أنها كلها باطلة، »وهو ما 
أكدته التحقيقات التي بدأت قبل 25 سنة«. واعتبر أن عائلة فارو تستغل حملة 
#MeToo )أنا أيضا( ومبادرة Time’s Up )ولى زمن التحرش( لتكرار هذه املزاعم.
)العربي الجديد(

أثناء وجودها في باريس من أجل الترويج لفيلمها الجديد »ستار وورز: آخر الجيداي«، التقت 
»العربي الجديد«، الممثلة الشابّة، بريطانية الجنسيَّة، ديزي ريدلي، إْذ تتولّى بطولة الجزء الثامن 

الجديدة،  لشخصيتها  أدائها  تفاصيل  عن  ريدلي  تحّدثت  الشهيرة.  وورز«  »ستار  سلسلة  من 
والتغييرات الجسديَّة التي فرضها الدور، وعالقتها مع النجوميّة، وتجربتها في عالم األزياء

مغنّي راب ألماني يُقتل 
في سورية

ــتــل مغني راب أملــانــي انــضــم إلــى 
ُ
ق

تنظيم »داعش« اإلرهابي في غارة 
جوية على سورية، بحسب موقع 
تقارير  األميركي. وتقول  »سايت« 
إن ديــنــيــس كـــوســـبـــيـــرت، الــشــهــيــر 
تــزوج مترجمة  باسم ديسو دوغ، 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
ُكلفت  التي  آي(  بي  )إف  األميركي 
بالتجسس عليه، وكان أحد أشهر 
املــقــاتــلــن األجـــانـــب فـــي »داعـــــش«، 
وظهر في عــدة تسجيالت دعائية 
كــــــــان فــــــي أحــــــدهــــــا يــــحــــمــــل رأســــــا 
املولود  مقطوعا. وقتل كوسبيرت 
فـــي أملــانــيــا مـــن أصــــول غــانــيــة، في 

ــة، األربـــــعـــــاء املـــاضـــي،  ــويــ غــــــارة جــ
عــلــى بـــلـــدة غـــرانـــيـــج فـــي مــحــافــظــة 
ديـــر الــــزور )شــمــال غـــرب ســوريــة(، 
 عن 

ً
بــحــســب مــوقــع »ســـايـــت« نــقــال

»داعـــش«.   ـــ مــصــدر إعــالمــي مــــوال لـ
ثماني صور  نفسه  املصدر  ونشر 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق »تـــــلـــــغـــــرام« تــظــهــر 
فــيــهــا جــثــة مــضــرجــة بــالــدمــاء قــال 
مصادر  وكــانــت  لكوسبيرت.  إنها 
كــوســبــيــرت، من  أعلنت مقتل  عــدة 
األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  بــيــنــهــا 
)الــبــنــتــاغــون(، الــتــي قــالــت إنــه قتل 
ــارة جــويــة عــلــى ســـوريـــة في  فـــي غــ
أكتوبر/تشرين األول 2015 قبل أن 
تعلن الحقا أنه ربما يكون نجا من 
تلك الغارة. وتشير وثائق قضائية 
أمــيــركــيــة إلــــى أن دانـــيـــيـــال غــريــن، 
املــتــرجــمــة الــفــيــدرالــيــة الــتــي تحمل 
ــا، تــســلــلــت  ــيـ ــالـ تــصــريــحــا أمـــنـــيـــا عـ
إلـــى ســـوريـــة فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
أن  بعد  كوسبيرت  لتتزوج   ،2014

انجذبت إليه.

بريجيت باردو تعارض 
فضح التحّرش

بريجيت  الفرنسية  املمثلة  أعلنت 
ــه مــعــهــا  ــ ـــرتـ ــي حــــــــوار أجــ ــ بـــــــــاردو فـ
صحيفة »باري ماتش« معارضتها 
لفضح التحرش في أوساط ممثالت 
السينما الفرنسية. ووصفت باردو 
»الـــخـــبـــيـــثـــة واملـــثـــيـــرة  الـــشـــكـــاوى بــــ
للسخرية وغير املفيدة«. وأضافت 
النجمة التي تبلغ الـ83 من عمرها: 
»فــي مــا يتعلق بــاملــمــثــالت، وليس 
النساء عموما، يبدو ذلك في معظم 
الــحــاالت خبيثا ومــوضــع سخرية 
ــفــــيــــد. واالهـــــتـــــمـــــام بـــذلـــك  وغــــيــــر مــ
يشغل مكان املواضيع املهمة التي 
املمثلة  وأكـــدت  مناقشتها«.  يمكن 
الــشــهــيــرة أنــهــا لـــم تــعــان يــومــا من 
الــتــحــرش الــجــنــســي. وأشـــــارت إلــى 
أن الغزل هو ثناء جميل! واعتبرت 
أن الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــمـــثـــالت يــعــمــلــن 
املنتجن من أجل  التقرب من  على 
ذلك  وبعد  مــا،  دور  على  الحصول 

يقلن إنهن تعرضن للتحرش.

مصطفى خاطر: 
خالد دياب حذف 

مشاهدي الكوميديّة

قال املمثل املصري مصطفى خاطر، 
بأنه جسد شخصية طبيب يدعى 
»ســـعـــيـــد النـــــشـــــون«، خـــــالل أحــــدث 
فيلم »طــلــق صــنــاعــي«، وأنـــه يعتز 
بــمــشــاركــتــه فـــي الــعــمــل مـــع جميع 
صناعه. وأكد خاطر أنه وافق على 
الــســيــنــاريــو عــنــدمــا عـــرضـــه عليه 
املــخــرج خــالــد ديـــاب، رغــم أن حجم 
ــة الـــــــدور لــيــســا كــبــيــريــن،  ومـــســـاحـ
لــه وقتها  »قــلــت  مــهــمــان.  ولكنهما 
إنــنــي معجب بــالــعــمــل، وســأشــارك 
فيه بسبب مشهد معن، وفوجئت 
بعدها أنه تم حذفه، ولم يصور من 
األساس، ولم أكن أعلم بهذا األمر«.

أخبار

يصعب على الدنماركيين أن يشعروا بقشعريرة حين يستمعون للموسيقى العربية )العربي الجديد(

آسر ياسين 
)Getty(

)Getty( وودي آلن نفى هذه االتهامات، مؤكدًا في بيان أنها كلها باطلة

أجراه نبيل مسعد

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
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)Getty( أحاوُل أن أخلق التوازن بين حياتي الشخصيَّة وعالم النجوميَّة

  )Getty( يحبُّ الجمهور أن يحلم بالممثالت، وأن يراهنَّ مستحيالت المنال



ــم الــريــاحــي  ــيـ وقــــد اقـــتـــصـــرت شـــهـــرة إبـــراهـ
طبه 

ُ
)1767-1850( على ِشعره الصوفي وخ

املؤثرة، وعلى بعض جهوده الدبلوماسية 
ووســـاطـــاتـــه الـــتـــي ســعــى فــيــهــا بـــن بــايــات 
تونس وجيرانهم في املغرب، أو سفره سنة 
1838 إلى السلطان العثماني في إسطنبول، 
قبل  )1785-1839(، موفدًا من  محمود خان 
 ،)1855-1806( األول  بــاشــا  أحــمــد  املــشــيــر 
ــيـــرة حــســا  ــقـ ــفـ ــاء الــــبــــاد، »الـ ــفــ ــمـــاس إعــ ــتـ اللـ

ومعنى«، من الضريبة السنوية. 
فت إلى آرائه اللغوية والفقهية 

ُ
ما الت

ّ
ولكن قل

التي صاغها حول  التأويلية  والتوجيهات 
مسائل في النحو والباغة. فقد ضّمت هذه 
ــره مــن نــظــراٍت   مــا حــبَّ

َّ
الــســيــرة الــفــكــريــة جـــل

ــم فيها 
َ
 مــطــّولــة نــظ

ٌ
ــصــيــدة

َ
لــغــويــة: أبــرزهــا ق

ص 
ّ

منَت ابن أجروم )1273 - 1323( وفيها لخ
قواعد النحو ومفاهيمه. 

أيضا نصوصا  نكتشف  السيرة،  هــذه  وفــي 
ــنـــوازل«، أو مــا اصطلح   حـــول »فــقــه الـ

ً
نــــادرة

عليه، في أيامنا، بفقه الواقع، إذ كان إبراهيم 
الـــريـــاحـــي يــشــغــل مــنــصــب املـــفـــتـــي املـــالـــكـــي، 
القضاء،  بوظيفة  االضــطــاع  إلــى  باإلضافة 
وهـــو مـــا يــؤكــد تــمــّكــنــه مـــن الــعــلــوم الــديــنــيــة 
واللغوية وتمّرسه بمسائل اإلفتاء والقضاء. 
من  تمّكن  الفقهي،  التراث  معاشرة  وبفضل 
الداللية وغموض  النصوص  إشــكــاالت   

ّ
حــل

مبانيها، باالعتماد على بديهٍة ثاقبة.  
ــراء  ــذه الــتــحــلــيــات وثــ ــدرة هــ ــ ــى نـ ــرًا إلــ ونـــظـ
طيَّ  املبثوثة  واألحـــداث  والرسائل  الخطب 
»تعطير النواحي«، نــدرُك مدى الظلم الذي 

ــظــر إلــيــه فــقــط كــكــتــاب مناقب 
ُ
لــحــقــه، فــقــد ن

ــرة تــمــجــيــديــة، فـــي حـــن أنــــه يكتسي  ــيـ وسـ
أهمية بالغة على أكثر من صعيد.

بداية بالبعد التاريخي للعمل، فهو يصّور 
حالة »اإليالة التونسية« في النصف األول 
مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، ويـــذكـــر الــعــديــد 
مــن الــتــفــاصــيــل املــهــمــة عــن الــحــيــاة الفكرية 
ــقـــافـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي جــهــاتــهــا،  والـــثـ
بــاإلضــافــة إلــى توثيق الــعــديــد مــن الخطب 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت تشكل 

أنماط الوعي آنذاك. 
وتــحــســن الـــعـــودة إلــــى هــــذه الــســيــرة أيــضــا 
ــة حــــــول أجـــنـــاس  ــعــ ــوّســ إلجـــــــــراء دراســـــــــة مــ
ــيـــة  ــيـــولـــوجـ ــه الـــســـوسـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ الــــخــــطــــاب ووظـ
والـــكـــامـــيـــة. ويــنــبــغــي أال نــنــســى، فـــي هــذا 
 الــرجــل كــان مــن أبـــرز املعارضن 

َّ
اإلطـــار، أن

لسياسة الباي التبذيرية، ومن أشد الداعن 
ــول الــجــامــعــة اإلســامــيــة  إلــــى االلـــتـــفـــاف حــ
آنـــذاك،  العثمانية  الــخــافــة  تجّسدها  الــتــي 
منتقدًا ميل الحكام إلى االنفصال وتأثرهم 

بالغرب. 
اللغوي  الجانب  إلــى  كذلك  االلتفات  ويجدر 
والفقهي مــن ســيــرة إبــراهــيــم الــريــاحــي، فقد 
ضم هذا الكتاب أشعاره الكثيرة، والتي تولى 
كل من محمد اليعاوي وحمادي الساحلي 
نشر  خــــاٍص،  كــتــاٍب  فــي  وتحقيقها  جمعها 
من  قّيما  مجموعا  احــتــوى  كما   .1990 سنة 

نجم الدين خلف اهلل

ــتــــاب  كــ صـــــــــدر   ،1903 ــة  ــ ــنـ ــ سـ فـــــــي 
»تعطير النواحي بترجمة العامة 
ــم الـــــريـــــاحـــــي« )الــــنــــاشــــر:  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــريـــاحـــي، وهــو  ـــ عــمــر الـ املــكــتــبــة الــعــتــيــقــة( لـ
َحفيد الشخصية املدروسة. كتاٌب قد يشي 
ه بطابع مناقبي، وإيغال محتواه في 

ُ
عنوان

 عن اندراجه ضمن أدبيات 
ً
التمجيد، فضا

التقريظ. 
ــه تــكــشــف  ــ ــزأْي ــيـــة لــــجــ ــأنـ ــتـ ــراءة املـ ــ ــقــ ــ ــ ولــــكــــن ال
والرسائل واألشعار،  طب 

ُ
بالخ ثرية  مدّونة 

باإلضافة إلى وقائع تاريخية تهّم األوضاع 
االجتماعية والثقافية للباد التونسية، طيلة 
النصف األول من القرن التاسع عشر، موعد 
الوسيطة.  العصور  منذ  األعمق  التحّوالت 

حسن بولهويشات

بكاف تشبيٍه طاغية 
أيتها املدينة الحزينة 

كيف تناوب عليك عّمال امللك 
با رحمة 

كما يتناوب األوغاد على الفتاة الوحيدة 
العائدة من املصنع 

ومات األصدقاء 
في البحر 

ى اكتظت املقبرة بالحاملن 
ّ
حت

وجلسنا نحشوك باملراثي
ــا يـــحـــشـــو طـــبـــيـــب األســـــنـــــان األضـــــــراس  كـــمـ

باملعادن؟
كيف نبتت العمارات 

واختفت بيوتنا الوطيئة 
في الضاحية 

وارتفع الدخان نكاية بوجودنا القديم؟
كيف سقطت األشجار على وجهها 

وصارت الحدائق مكبات نفايات 
يرفع األوالد فوقها أعامهم الصغيرة 

 
ً
صارت املزابل أرجا
تمشي في الطرقات 

وأردافا حنونة تجلس على العتبات 
والطرقاُت حفرًا نتخطاها بعّكاز الغريزة؟

كيف صرِت أحجارًا صفراء 
تحط فوقها الغربان

وقبوَر إسمنٍت
يسكنها يتامى با عائلة 

في املغرب أو خارجه 

 سّيارة 
ٌ

وتحاشتك طرق
وقضبان حديٍد

كأنك خلل في القافية 
أو عطٌب في اإليقاع 

ى في األمثال ال صّحة لِك وال مال!
ّ
يا عجبا حت

أيتها املدينة الحزينة 
يا مّوال جّدات ضاع في التواءات الجبال

ة كتٍف تدحرجت مع بندير الليل 
ّ
يا هز

ويا ضفائر بناٍت تدلت على وجوهنا 
فأضاءت كرز الطفولة                 

هذا جسدك الضئيل محفور في أطلس الّروح 
مثل جحٍر تقف أمامه العتمة 

أو خدٍش بالبركار 
فوق طاولة مدرسة

صدرك الضّيق كجيب الفقير 
تقضمه الحسرات

نهداك يندلقان فوق هضبٍة   
يتأهبان لإلفصاح عن قسوة قديمة

يتراقصان أملا بن مكناَس والعاصمة 
هبوطا نحو تجويف بحيرة الوجود

حيث كبرُت على عجٍل 
مثل تدفق حليٍب على فرن غاز

أو استدارة في زحام 
وجلسُت أتخاصم مع ذكرياتي 

كما يتخاصم حاكمان حول تجاعيد خريطة،
أساتذة العربّية حول شؤون لغوّية

والسكارى على كأٍس تتعثر في الظام بن 
يٍد وأخرى  

أنا شاعرك األخير بحاجبن غاضبن 

تعطير النواحي 
بين الشيخ وحفيده

ظّل كتاب »تعطير 
النواحي بترجمة إبراهيم 

الرياحي« مهمًال حيث 
اعتبر مجرّد سيرة 

تميجيدية غير أن قراءته 
تفتح على تأويالت 

تاريخية للمرحلة ومباحث 
في اللغة والبالغة

من الصعب أن ننفي 
عن نماذج ال ُتحصى 

من المترَجمات 
تصرَُّفها في األصل 

بصيغ عديدة ما يُفيد 
بترك المترِجم أثرًا يدّل 
عليه ألسباب مختلفة

أيتها المدينة الحزينة أرثيك بكاف تشبيٍه طاغية

حول استضافة نص في لغة غريبة

سيرة أبعد من أدب المناقب

اعتبر الكتاب خطأ 
مجّرد سيرة تمجيدية 

إلبراهيم الرياحي

كل من يسعى 
إلى محو آثار يترك آثارًا 

أخرى عن غير قصد

نجد بدايات تطويع 
العربية للتعامل مع 

القضايا المستجدة
بترجمة  النواحي  »تعطير  كتاب  يُظهر 
النزعتين  بين  مزيجًا  الرياحي«  إبراهيم 
التراثية والحداثية في كتابة الِسير، فمنذ 
ضمن  السجع  ــر  أث نجد  عنوانه  عتبة 
الكتب،  هذه  مثل  في  المكرّسة  العادة 
لكنه من جهة أخرى ينأى عن استعمال 
مآثر  مــكــارم،  مناقب،  مثل  مــفــردات 
مستعمًال  الشيخ،  أعمال  توصيف  في 
يخوض  وال  بالتاريخ  ويلتزم  »ترجمة«، 
إبراهيم  و»مــعــجــزات«  »كــرامــات«  في 
عصره  أبناء  بعض  اعتبره  وإن  الرياحي 

»وليًا صالحًا«.

لحظة تمازج

2425
ثقافة
صدر قديمًا

شعر

إطاللة

إصدارات

النحو  اللغة، وحــل معضات  فقه  فــي  اآلراء 
ومسائل الــداللــة التي لــم تحظ إلــى حــد اآلن 
بأّي تحقيق علمي. وال تعكس هذه الوقفات 
 الرجل من علوم اللغة فقط، بل اقتداره 

َ
تمّكن

عــلــى تــوظــيــفــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 
املستجدة التي شغلت الواقع التونسي قبيل 

االستعمار، ولعلها مّهدت له. 
ــه الــعــديــدة إلــى 

ُ
 رحــات

َ
وقـــد ســاعــدت الــرجــل

ســا وفـــاس )املــغــرب( واألســتــانــة والقاهرة 
ــــورة، لـــلـــقـــاء الـــعـــلـــمـــاء وإلـــقـــاء  ــنـ ــ ــة املـ ــنـ ــديـ واملـ
الــرحــات  الــــدروس فــي محافلها، وكــل تلك 
ُمدّون هنا مع ما ألقاه خالها من محاضرات 
ــــاجـــــات، وهــــــي تـــفـــتـــح الــــكــــتــــاب عــلــى  ــــسـ ومـ

كمنجلن يتعاركان عند حدود حقل
كاللعنة ال انتماء وال لون لي 

وال أغراض إال ما اّدخرت من تشّردي 
ووقوفي أمام أبواب الله 

أستجدي لغتي 
وأرثيك بكاف تشبيٍه طاغية 

وواو عطٍف زائدة 
وأهّرب مرثيتي إلى مدٍن بعيدة.

الحّب يمشي متكئًا على عّكاز 
الغرفة املستطيلة 

الكرسّي والطاولة واملزهرية   
ي كقدٍر محتوم والظام الذي 

ّ
املصباح املتدل

يتنفس خلف الباب 
آٍه يا إلهي 

منذ أن صفعني الحّب 
وأنا أتحّسس وجهي في أغصان املرايا

وأكتب قصائد نثٍر على شكل أدراج عمارة 
 مبعثرة كأسنان الفقير 

طويلة ومكتظة كشاحنة نبيٍذ 
ا كربطة عنق 

ً
وقصيرة وخانقة أحيان

وبا نقٍط وال فواصل كشتائم من خلف نافذة  
أكتب هنا ألهرب إلى هناك 

وتشّع قصائدي هناك ألكنز الظام والشقاء 
هنا 

)شاعر من املغرب(

التونسي. ــار  مشهد عــربــي أوســـع مــن اإلطــ
وهـــكـــذا فــكــتــاب »تــعــطــيــر الـــنـــواحـــي« أشــبــه 
بسيرة فكرية وتأريخ يتبع املنهج الَحْولي، 
 
ً
سنة الشيخ  حــيــاة  مؤلفه  فيها  يستقصي 

بــعــد ســنــة، واضـــعـــا خــالــهــا مـــا أنــتــجــه من 
والرسائل.  والتحريرات  الخطب والقصائد 
ــة الــــوصــــف  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ ــذه األخـــــــيـــــــرة، مــ ــ ــهــ ــ ولــ
لــتــطــّور العربية  الــديــاكــرونــي )الــتــاريــخــي( 
انطوى عليه  فالكتاب وما  أهمية واضحة: 
 حاسمة في 

ً
مــن الــنــصــوص يعكس مــرحــلــة

ف 
ّ
والتكل الجمود  طــور  من  العربية  انتقال 

التعبير عن  بــدايــٍة، وإن محتشمة، فــي  إلــى 
تحّوالت اجتماعية طالت الطبقات الفقيرة 
وقد  السلطة.  إجحاف  نالها  التي  همشة 

ُ
امل

انتقده الشيخ، باالستناد إلى مبادئ الفقه، 
ولــحــســن الـــحـــظ، حــفــظ كـــتـــاب »الــتــعــطــيــر« 
بعض وقائع ذلك النقد، كاشفا جرأة الرجل 

في مواجهة السلطان.  
وال مــبــالــغــة فــي عـــدِّ أثـــر إبــراهــيــم الــريــاحــي 
الــنــهــضــة  إرهــــــاصــــــات  ــن  ــ مـ أّواًل  إرهـــــاصـــــا 
الروحية والفكرية في تونس، إذ كان أستاذًا 
ألشـــهـــر روادهــــــــا: أحـــمـــد بـــن أبــــي الــضــيــاف 
وخــيــر الــديــن الــتــونــســي، كــمــا كـــان مناصرًا 
لـــإلجـــراءات الــتــحــديــثــيــة الــتــي أقــرهــا أحمد 
العبيد وإلغاء  بــاي، ومنها دعوته لتحرير 
 ال تنقضي 

ٌ
الـــرق نهائيا مــن تــونــس. ســيــرة

مفاجآتها. 

تصويب

باسم النبريص

تحتاج الكتابة إلى صفاء، ليس 
في متناول اليد غالبًا. 

زمـــــــان، كـــنـــا نـــتـــوســـل الــصــفــاء 
ــيــوم،  بــالــعــزلــة وقـــــراءة الــكــتــب. ال
حتى لو اعتزلت في غرفتك، لن 
تظفر به، إال ملامًا. ملاذا؟ ألنك ما 
الشبكة،  على  وتفتح  تنعزل  إن 

حتى يفسد املوضوع باملرة.
ــك في  ــ ــك تــفــعــل ذل واملــصــيــبــة أنــ

طفل الوقت: الفجر!
أتـــذكـــر نــيــتــشــه حـــن كــتــب مــرة 
املوسيقى في  إلى  االستماع  أن 
الكاتب  يقترفها  جريمة  الفجر 
ــاء  ــه. فــــمــــاذا لــــو جـ ــفـــسـ ــق نـ ــحـ بـ
زمـــانـــنـــا ورآنــــــا ال نــســتــمــع إلــى 
مــوســيــقــى مــحــتــرمــة، بـــل نــقــرأ 
منصات سياسية تتكالب على 
بالد منكوبة، في الفجر أيضًا؟

الــحــق، أنــنــي أخــجــل مــن نفسي 
وأســتــســخــفــهــا، كــلــمــا تـــذكـــرت 
الرفيع،  الشنب  صــاحــب  مقولة 
الــفــكــاك من  أســتــطــيــع  لكنني ال 
ــــالد، وهـــي  ــبـ ــ مـــتـــابـــعـــة أخــــبــــار الـ

تحترق من الجانبن.
غير أنني أعود فأواسي نفسي، 
أننا نعيش في عصر سياسي 

بامتياز.
وأنــــه لــيــس مـــن الـــعـــدل أن يــديــر 
الضحية ظهره لبلده، إذا فصلت 

بينهما بحور وقارات.
ــأظــــل أســـتـــيـــقـــظ فــــي الــفــجــر  ســ
وأتــابــع األخــبــار، حتى لــو فسد 
باملستطاع  َيـــُعـــد  فــلــم  الــصــفــاء، 

كتابة شيء عليه القيمة.
ــة« وبـــــالدك  ــمـ ــيـ ــقـ فـــمـــا قـــيـــمـــة »الـ
صــــــــــارت مــــــن مـــحـــيـــطـــهـــا إلــــى 
خليجها ـ وبالعكس ـ بال قيمة؟

تتناهشها  قــلــبــي،  يــا  مـــدحـــورة 
ذئاب البراري، فال تظفر برحمة 

حتى من بعض أبنائها؟

خدش بالبركار فوق طاولة مدرسة

الترجمة واألثر

لعالم  المتوّسط  عن  مؤخرًا  صدر  الذي  الكتاب  عنوان  األزمة  بعد   ..2020 ماركس 
يزن الحاج. يرصد العمل  رونالدو مونك، وترجمه عن اإلنكليزية  االجتماع األرجنتيني 
التي  األزمات  إثر  االقتصاد  مجال  إلى  الفلسفة  مجال  من  ماركس  على  التركيز  انتقال 

عرفها العالم منذ 2008، ويستشرف استدعاءاته الُمقبلة.

صدر عن ال ديكوفارت كتاب التفسير السوسيولوجي لألحالم للفرنسي برنار الهير. 
يدعو المؤلّف إلى إعادة ما أنجزه علم النفس حول األحالم، معتبرًا أن علم االجتماع 
تطبيق  جرى  حيث  األدب،  في  حصل  ما  نفس  وهو  جديد،  طرح  تقديم  يمكنه 

التحليل النفسي عليه، ثم قّدم علم اجتماع األدب طرحًا جديدًا حوله.

بترجمة مشتركة أنجزها كل من أحمد السماوي ومحمد الخبو ومحمد القاضي 
ومحمد نجيب العمامي، صدر مؤخرًا كتاب الراوي.. مدخل إلى النظرية السردية 
وهو  للترجمة،  تونس  معهد  عن  صدر  العمل  باترون.  سيلفي  الفرنسية  للباحثة 
الراوي من ِقبل منّظري األدب، كما يرصد  بناء مفهوم  يتضّمن قراءة في عملية 

إسهامات مجاالت مثل اللسانيات وعلوم التواصل والفلسفة في ذلك.

العربي  السرد  في  اإلخبار  فاعلية  التزوير..  بالغة  لكتاب  جديدة  طبعة  صدرت 
القديم لـ لؤي حمزة عباس عن منشورات شهريار. صدرت الطبعة األولى في 2010، 
بأدوات حديثة، مطبّقًا عليها  القديمة  السردية  المدّونة  إلى  المؤلف  يعود  وفيه 

مفاهيم منتشرة اليوم في العلوم اإلنسانية مثل االصطناع والمحاكاة.

مزوار اإلدريسي

ال شــك فــي أن اللغة أهــّم ابتكار بشري، 
ْوَجد اإلنسان األشياء، ونقل تراثه 

َ
فبها أ

ومعارفه، وصنع هوية لذاته وجماعته؛ 
ولم يقف اإلنسان باللغة عند التخاطب 
بــهــا   

َ
ــل ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ رام  ــا  ــ ــمـ ــ الــــلــــغــــوي، وإنـ

والتفاهم، بل إنه طمح عبر استعمالها 
مــن أجل  ب 

َ
املخاط فــي  التأثير  إلــى   

ً
أداة

إحــــــداث تــغــيــيــر فـــي مـــواقـــفـــه وســلــوكــه، 
وهي ممارسة مألوفة في حياة البشر، 
ــي الـــخـــطـــابـــات  ــدو هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر فــ ــبــ ويــ
املــتــنــّوعــة ذا حـــدة مــتــفــاوتــة، خصوصا 

في الدينية والسياسية منها. 
املتنّوعة  -بــخــطــابــاتــه  األدب  ويــســتــأثــر 
التأثير  من  بأكبر حظ  أجناِسه-  َع  تــنــوُّ
فــــي مــتــلــقــيــه، لـــيـــس عـــلـــى املــســتــمــتــعــن 
 
ْ
بــه وحــدهــم مــن الــقــراء الــعــاديــن، ولكن

ــفــيــديــن مــنــه مــن أدبــــاء ُمــبــِدعــن؛ 
ُ
عــلــى امل

روا تجارب غيرهم،  هم أال ُيكرِّ يكون همُّ
فــيــســعــون إلـــى االطــــاع عليها لــإلفــادة 
منهم والجتراح كتابة تحمل بصَمتهم 
الــدالــة في هذا  األمثلة  الخاصة. وتكثر 
املــــجــــال، ويـــكـــفـــي أن نــســتــحــضــر مــنــهــا 
وِفِدريكو  ويتمان،  والــت  الشعراء  حــال 
ــــرودا،  ــيــ ــ غــــارســــيــــا لــــــوركــــــا، وبــــابــــلــــو نــ
ـــَرهـــم فــي شعراء 

َ
ومــحــمــود درويـــش وأث

ــم لتبنُّ أثــر الــخــطــاب الــلــغــوي في 
َ
الــعــال

سواه.
ــلــــي أن الـــتـــرجـــمـــة هــــي مــــن جــهــتــهــا  وَجــ
الخطابات   شأنا عن 

ّ
 لغوي ال يقل

ٌ
فعل

أنها  إلــى  فباإلضافة  األخـــرى؛  اللغوية 
 
ً
ــاألدب- تــغــدو فــعــا ــ -حـــن اشــتــغــالــهــا بــ

قارئها  تحمل  فإنها  بــدورهــا،  إبــداعــيــا 
الــذي يكون  الــوقــت  ر بها فــي 

ّ
على التأث

ر فيه بالنص الذي يقرأ. ولعل هذا 
ّ
يتأث

ــريــن 
ّ
ــر مــطــالــبــة كــثــيــر مـــن املــنــظ مـــا ُيــفــسِّ

أن  بــاألمــانــة، بمعنى  دها  تقيُّ بــضــرورة 
تكون وفية للنص األصلي في االلتزام 
للقارئ نصا ُيضارع األصل،  قّدم 

ُ
ت بأن 

ومن  فحسب؛  باستنساخه  يكتفي  وال 
سعي العديد من املترِجمن إلى التقّيد 

بذلك التوجيه، وادعائهم الحياد. 
ــك، فــمــن الــصــعــب أن  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـ
حصى من املترَجمات 

ُ
ننفي عن نماذج ال ت

ها فــي األصــل بصيغ تـــراوح بن 
َ
ف تصرُّ

والتوسيع  والــحــذف  والتأخير  التقديم 
ــا ُيـــفـــيـــد بـــتـــرك  ــ واإليــــــجــــــاز وغــــيــــرهــــا، مـ
املترِجم أثرًا يدل عليه، ألسباب مختلفة.

فــيــهــا، تــكــشــف عـــن كــونــهــا أثـــــرًا ألصــل 
يرتهن وجوُدها إليه، وأن هذا األصل ذا 
الهوية املخصوصة ال يبقى على حاله 
ه 

ُ
ت فهويَّ أخــرى،  لغة  في  ُيستنَبُت  وهــو 

ِقــَبــل صــوت املترِجم،  لك مــن 
َ
مت

ُ
األولـــى ت

الـــذي ُيــعــيــد كــتــابــة األصـــل فيعيد خلق 
ملــتــْرَجــِمــه، »ولــلــعــمــل، والحقبة،  صــــورٍة 
ــا بــرّمــتــه.  والــجــنــس األدبـــــي، وحــتــى أدبــ
ــذه الــــصــــور أصـــولـــهـــا  ــ ــقــــد رافـــــقـــــْت هــ ولــ

الـــتـــي تــنــافــســت مــعــهــا، بـــل اســتــطــاعــت 
هــــذه الـــصـــور الـــوصـــول إلــــى عــــدد أكــبــر 
الواقعية  بالكيانات  مقارنة  الناس  من 
لألصل«، َوفق أندريه لوفيفر. ويمكننا 
الــصــدد،  هــذا  فــي  أن نستحضر،  عربيا 
تــرجــمــات مــصــطــفــى لــطــفــي املــنــفــلــوطــي 
، الـــتـــي حــقــقــت لـــذاتـــهـــا ذيـــوعـــا لم 

ً
مـــثـــا

غه أصولها. 
ُ
بل

َ
ت

ــــي أن  ــُم فـ ــ ــرِجـ ــ ــتـ ــ لـــكـــن مـــهـــمـــا اجـــتـــهـــد املـ
ُيخفي أثر اآلخــر، وأن ُيبرز أثــرًا جديدًا 
ه ال 

َ
بواسطة إعادة الكتابة، فإن ترجمت

تتخلص مــن كــونــهــا صـــدى ألصـــل، بل 
إلــى  عــن سعيه  يكشف  هـــذا  بفعله  إنـــه 
محو أثر اآلخر، وفي ذلك غفلة منه عن 
»أن كل من يسعى إلى محو آثــار يترك 
ــارًا أخــــرى عـــن غــيــر قـــصـــد«، كــمــا قــال  ــ آثـ

إيمانويل ليفيناس.

يها 
ّ
تبن عند  أجلى  الترجمة  أثــر  ويبرز 

ــــي تــرجــمــة  ــتــــدجــــن فـ ــيـــة الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الفيلسوف  النصوص، ومفاُدها حسب 
 1768( شايرماخر  فريدريش  األملــانــي 
ــفــا 

ِّ
مــؤل املـــتـــرِجـــم  يــســتــقــدم  أن   )1834  -

ضيفا على لغة غريبة عنه، فينزع عنه 
غراَبته في تجلياتها املختلفة، ويلِبَسه 
ــدة الــحــاضــنــة،  ــديـ ــجـ لـــبـــوس الـــثـــقـــافـــة الـ
فيقرأ العربيُّ العجميَّ وكأن األخير ابن 
وتراكيبها  بمفرداتها  العربية  الثقافة 
إلخ،  اللفظية،  ومجازاتها ومتازماتها 
فــتــنــتــفــي الـــغـــرابـــة عـــن األصـــــل، ويــصــيــر 
املترِجم  لبصمة   

ً
حاما املترَجم  النص 

ــَر من  ـ
َ
ــث ْكـ

َ
 ألســلــوبــه فــي الــكــتــابــة أ

ً
ــا

ِّ
ُمــمــث

ف.
ِّ
تقديمه صورة عن املؤل

 األثِر مازمة للترجمة؛ 
ُ
هكذا تكون فكرة

ــيــــرة، عــنــد الــتــأمــل  فــمــن املـــؤّكـــد أن األخــ

في 
الفجر أيضًا

من »زاوية سيدي إبراهيم الرياحي« في تونس العاصمة )زاهر كّمون(

عمل لـ محند سيّدي أمزيان

عمل لـ موليد نيدويسدان، ضمن معرضه المقام حاليًا في الصويرة المغربية
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



الحاضنة  المجتمعات  إلى  قياسًا  عالية  بنسب  األوروبية  السجون  في  العرب  أعداد  تتزايد 
والمحكومين من أبناء تلك الدول. وبات األمر الفتًا إعالميًا وأصبح يشكل ظاهرة سوسيولوجية 

في بعض دول القارة

سجناء
شباب عرب 

في زنازين أوروبا 
واألرقام ال تسرّ

لندن ـ كاتيا يوسف         
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يقبع عدد كبير من الشباب العربي 
في سجون الهجرة، بسبب جرائم 
وجنح كثيرة، ربما الجامع بينها 
هــو الــجــهــل الــتــام بــالــقــوانــن فــي املجتمعات 
الجديدة، في حن تتبلور صــورة نمطية عن 
سجون«  »عــشــاق  بكونهم  الــعــرب،  املهاجرين 

وخريجي جريمة.

شهادة من الداخل
في زيارة إلى أحد سجون بريطانيا، تشاهد 
وتــســمــع قــصــصــا أدت بــالــعــديــد مـــن الــشــبــاب 
العربي لقضاء أعوام من العمر وراء القضبان، 
يــزالــون عاجزين عــن استيعاب  ومنهم مــن ال 

األسباب، خصوصا حن تغيب األدّلة.
فــي قــاعــة االنــتــظــار، تسنى لــي تــبــادل أطـــراف 
الحديث مع امــرأة، بدا األلــم جليا في عينيها 
وهـــي تحبس الـــدمـــوع. كــانــت تــقــارب الستن 
ــــت تتحدث  مـــن الــعــمــر، الــتــفــتــت نــحــوي وراحـ
بالعربية قائلة: »تزّوج ابني من فتاة أوروبية، 
يــوم، وبعد  أطــفــال، وذات  وأنجب منها ثالثة 
ــمـــت الــشــرطــة  شـــجـــار بــســيــط فـــي املــــســــاء، داهـ
بعد  االعتقال،  قيد  بأّنه  وأبلغته  مكان عمله، 
أّنه اغتصبها«. وتتابع: »ال  أن زعمت زوجته 

أفهم كيف يغتصب رجل زوجته ويسجن؟«.
كــل سجن  الكبيرة، حيث يجلس  الــقــاعــة  فــي 
في مكانه حــول طاولة مستديرة تضم ثالثة 
كراس إضافية ثابتة، يسمح بالزيارة لثالثة 
أشـــخـــاص فــقــط. هـــنـــاك، أخــبــرنــي مــــراد )اســـم 
وجود  عن  قصدته،  الــذي  السجن  مستعار(، 
ــل،  ــداخــ ــي الــ ــربـــي فــ ــعـ ــاب الـ ــبـ ــشـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
وألسباب قد نعتبرها تافهة في مجتمعاتنا. 
ــا كـــانـــت لـــرجـــل تــجــاوز  ــر إيـــالمـ ــثـ الــــروايــــة األكـ
الــســبــعــن مــن الــعــمــر. فـــّر الــرجــل وعــائــلــتــه من 
هول الحرب في سورية، وما أن شعر باألمان 
في بريطانيا، حتى جاءته املصيبة من حيث 
الجنسي،  بالتحّرش  امـــرأة  اّتهمته  يـــدري.  ال 
وعــلــى الــّرغــم مــن نفي الــّرجــل لــذلــك، وتأكيده 
على عجزه جنسيا، فضاًل عن غياب أي دليل 
يدينه، حكم عليه بالسجن لسنوات. »إّنه حكم 
باملوت وليس بالسجن على مسن في عمره، ال 
أعتقد أّنه سيخرج من هنا حيا«، يقول مراد. 

ــة الــثــانــيــة فــتــعــود لـــســـودانـــي )40  ــا الــــروايــ ــ أّمـ
ســـنـــة(، مـــتـــزوج وأب. تــخــتــلــف الـــظـــروف هــنــا، 
ــدة، وبـــدأ  ــواعــ كــونــه دخــــل إلــــى أحــــد مـــواقـــع املــ
مراسلة فتاة. يقول إّنها كتبت على بروفايلها 
أّنــهــا فــي العشرينيات مــن الــعــمــر. وبــعــد أّيــام 
ــن الـــتـــواصـــل مــعــهــا، وصــلــتــه مـــن حــســابــهــا  مـ
رسالة تقول: »ابتعد عن أختي فهي قاصر لم 
قــد تكون  الــعــمــر«.  مــن  الثالثة عشرة  تتجاوز 
 

ّ
جريمته أّنه لم يأبه بتلك الرسالة. ويتابع أن
الفتاة فتحت الكاميرا، وكانت بالفعل قاصرًا، 
لــكــن لـــم تــمــض دقــــائــــق، حــتــى دخـــلـــت أخــتــهــا 
إلى  عــنــه. وصــلــت قضيته  بالتبليغ  وهــّددتــه 
املحكمة وها هو يقضي عقوبته في السجن. 

»كــان يشعر بالندم لعدم استيعابه خطورة 
مــراد، ويكمل  قــاصــر«، يخبرنا  التواصل مع 
 الـــرجـــل »فـــي حــالــة اكــتــئــاب شـــديـــد«.  من 

ّ
أن

ــراد تــعــاطــفــا مـــع شــاب  ــــرى، يــبــدي مــ جــهــة أخـ
العمر،  العشرينيات مــن  أوائـــل  فــي  ســعــودي 
ويقول إّنه متوتر وقلق بشكل دائم، »يحاول 
أن يــبــقــى مــعــي طـــــوال الـــوقـــت وكـــأنـــي أمــّثــل 
تبتعد  أيضا ال  لــه. وتهمته  بالنسبة  األمـــان 
عن نطاق التحّرش، التي ينكرها وينفيها«. 
التي  تلك  األكــبــر  الطعنة  »تبقى  مــراد  يتابع 
تـــأتـــيـــك مــــن األقــــــــارب واألهــــــــل، حــــن تــســتــغــل 
التي أنصفت  البلد  نساء بالدنا قوانن هذا 
 أو 

ّ
 الحقائق إلرســال أزواجهن

ّ
املــرأة، فيزيفن

أقاربهن إلى السجون بحّجة العنف املنزلي، 
أو مــوضــة الــتــحــّرش الــجــنــســي الــرائــجــة في 
بريطانيا خــالل هــذه الفترة«. وأمــام السجن 
 أحــد معارفه قدم 

ّ
أخبرني شــاب لبناني بــأن

بـــزيـــارة ملــنــاســبــة تـــخـــّرج ابــنــه مـــن الــجــامــعــة، 
حــكــم عليه بــالــســجــن. فــأثــنــاء الــرحــلــة زعمت 
فتاة أّنه حاول التقّرب منها، وقّدم لها هدية. 
ــا أن هــبــطــت الـــطـــائـــرة حــتــى أبــلــغــت عنه  ومــ
وألقي القبض عليه. قد ال يكون جميع هؤالء 
 االختالف الشاسع في 

ّ
الشباب أبرياء، بيد أن

في  بريطانيا  فــي  الــقــضــاء  وقــســوة  التقاليد 
التعامل مع هذه القضايا توضح الكثير.

تفسير ومسؤوليات
ــات مــن  ــ ــئـ ــ ــوم املـ ــ ــيـ ــ ــي الـــــدنـــــمـــــارك، يـــقـــضـــي الـ ــ فـ
املـــهـــاجـــريـــن والـــالجـــئـــن أحـــكـــامـــا تــــــراوح بن 
ــالــــة مــــاهــــر، الــــذي  ــفـــي حــ ــر. فـ ــ ــهــ ــ املــــؤبــــد واألشــ
ــد »مـــذنـــبـــا بــالــعــنــف  ــ حـــضـــر قـــبـــل عــــامــــن، وجـ
ــتـــه ومـــحـــاولـــة خــطــف األطــــفــــال«. ال  ضـــد زوجـ
يفهم ماهر »الحكم القاسي بسبب كف«، كما 
يـــقـــول. ويــضــيــف »كــيــف يــحــكــمــون عــلــي ألنــي 
أريـــد تــربــيــة أطــفــالــي بــطــريــقــتــي؟«. لــيــس فقط 
مــن يجد نفسه خلف قضبان  الجديد  الــقــادم 
الدنمارك والسويد والنرويج وأملانيا وغيرها 
ــتـــي اســتــقــبــلــت فــي  ــــرب أوروبــــــــا الـ مــــن دول غـ
الــســنــوات األخـــيـــرة أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
بالنسبة  األمــــر  فــال يختلف  مــهــاجــر.  الجــــئ/ 
للشاب إبراهيم )25 سنة(، الذي ولد في البلد 
ويقضي محكوميته اليوم في سجن مفتوح، 
وبالنسبة له »الدخول للسجن مرة أو مرتن 

يجعلك عالقا في حلقة مفرغة«.
ــى الـــتـــي يــســجــن فيها  ــ ــرة األولــ ــ هـــي لــيــســت املـ
إبــراهــيــم لــكــنــهــا أخــطــرهــا »تــهــديــد الــشــهــود« 
فــي قضية مـــخـــدرات، ويــقــضــي اآلن عــقــوبــة 6 
إبراهيم يعتبر نفسه محظوظا »ألني  أشهر. 
ولــــدت هــنــا ولــــدي جــنــســيــة، وإال لــحــكــم علي 
الــتــي يتحدث  املــفــرغــة«  »الحلقة  بــالــتــرحــيــل«. 
عنها »أنـــي كــبــرت فــي تجمع ســكــانــي عــربــي، 
وأنه يجب أن تكون قويا، وتورطت في أعمال 
ــاب وأنــــــا فــــي ســن  ــبـ ــشـ ــع بـــعـــض الـ جـــنـــائـــيـــة مــ
الـــســـادســـة عـــشـــرة. مــــرت 8 ســـنـــوات اآلن على 
الكثير من مواقف  دخولي وخروجي، حملت 
اعتبرته يرفضني  الــذي  املجتمع  الــعــداء ضد 
ويمارس عنصرية بحقي وحق من هم ليسوا 

دنماركين باألصل«.
زيادة أعداد الشبان الذين يقضون سنوات من 
عمرهم في »الطريق الخطأ«، بوصف صديق 
يـــرده مستشار فــي قضايا  ــاد«،  ــ إبــراهــيــم »زيـ
الـــدمـــج مـــارتـــن إبـــلـــغـــوورد، إلـــى »فــشــل الــدمــج 

وشعور الشبيبة بأنهم جزء من املجتمع«. 
»العربي الجديد«، أن »مخاوف  مارتن يشرح لـ
مــجــتــمــعــيــة كــثــيــرة تــتــرافــق وارتــــفــــاع النسبة 
الــذيــن يقضون  للقصر  املــئــويــة، وخــصــوصــا 

أحكاما في مؤسسات تأهيل مغلقة«.
ــقـــه زيــــــاد أن »رفــــض  يــخــبــر إبـــراهـــيـــم وصـــديـ
املساومة للعمل كمخبرين للشرطة« جعلهما 
هدفا للتوقيف املستمر »على أتفه األسباب«.

ــري بـــن املـــراهـــقـــن قــصــص كــثــيــرة عن   وتـــسـ
استخدام الشرطة »تجنيد« البعض للتجسس 
عـــلـــى مــحــيــطــهــم. نـــاشـــط عـــربـــي فــــي جــمــعــيــة 
»العربي  لـ تعنى بالشباب في آرهــوس، يقول 
الجديد«، إن »بعض الشباب وجــدوا أنفسهم 
للشرطة  معلومات  بتقديم  متورطن  بالفعل 
كنوع من املساومة، وهو ما تفاعل مع الوقت 
إلى أن ظن بعض اليافعن أن بإمكانهم عمل 
أي شيء بدون مالحقة قضائية، وقد انفجرت 

بعض القضايا بوجه الشرطة نفسها«.
 واليوم يخوض كل من إبراهيم وزياد برنامج 
ــلـــديـــة ومــصــلــحــة  »تـــأهـــيـــل تــــشــــرف عـــلـــيـــه الـــبـ
السجون، فنحن اآلن ندرس الثانوية بعد كل 
هذه السنوات للدراسة في الجامعة، ولألسف 
كــان االنــخــراط في العصابات هو البديل عن 
شعورك بالرفض من املجتمع«. ويضيف زياد 
التأهيل، بطبيعة  أفكر، بعد رحلة  »لكن حن 
املجتمع، فأنا أفكر بأني كنت على خطأ، فلم 
نخرج أصال من إطــار مجتمع الهجرة، أي لم 
ــع، وأهــلــي وأهــل  ــ نــنــخــرط فــي املــجــتــمــع األوسـ

رفاقي يتحملون مسؤولية في ذلك«. 
الــالجــئــة الــشــابــة »النـــا« )18 ســنــة(، يعتبرها 
ــغـــــوورد »نــــمــــوذجــــا لــــســــوء فــهــم  ــلـــ مـــــارتـــــن إبـــ
ــتـــصـــرف، الـــذيـــن  ــادمـــن الــــجــــدد لــكــيــفــيــة الـ ــقـ الـ
ارتفاع نسب  في  الحكم عليهم  تساهم نسبة 
املسجونن مــن أصــل غير غــربــي، فهي قامت 
ــالـــذبـــح،  بـــتـــهـــديـــد رجـــــــال الـــشـــرطـــة شــفــهــيــا بـ
وبالطبع دون أن تقصد، لكن القانون وجدها 
ــالـــســـجـــن وســـحـــب  ــة، فـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــا بـ ــبــ ــذنــ مــ
إقــامــتــهــا، وهـــي اآلن قــيــد الــتــرحــيــل«. وتــذكــر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنـــهـــا لـــم تفهم  »النــــــا« لــــ
بــعــد عـــام ونــصــف مــن الــلــجــوء »كــيــف خرجت 
عــاديــة في  الجملة دون قصد، فهي  مني تلك 
مــجــتــمــعــنــا، وحــظــي الــســيــئ أن بــعــض رجـــال 
وكان  مني،  أحسن  العربية  يفهمون  الشرطة 
األخيرة،  السنوات  في  بفورة غضب«.  كالمي 
ومع تشديد األحكام وقوانن املتابعة للقصر، 
املئوية باضطراد مع سهولة  النسب  تزايدت 
الحكم في قضايا لم تكن ترد في اإلحصاءات، 
تجد  أن  مثال  بغريب  »ليس  مــارتــن  ويضيف 
عن شباب  مخالفات سير تصدر  نسبة  أكبر 
مــن أصــل عــربــي، وخــصــوصــا فــي الــضــواحــي، 
ويــــأتــــي الــــنــــدم مـــتـــأخـــرا حــــن يــفــقــد بــعــضــهــم 
النفساني  الطبيب  ويــربــط  الــقــيــادة«.  رخصة 
ــكـــال  ــيـ املــــخــــتــــص بــــالــــســــلــــوك اإلجـــــــــرامـــــــــي، مـ
بهوية  االحتماء  »محاولة  هلومكفسيت، بن 
بــدل هوية  اليافعن  أمثاله من  الجماعة عند 
الطبقة واملجتمع، بل بعضهم يخالف القانون 
أنه عنصري  الــذي يعتقدون  نكاية باملجتمع 
»العربي  ويرفضهم«. عن هذا الواقع، يتحدث لـ
الجديد« أحد الرجال العرب في جهاز الشرطة 
الدنماركي )مفضال أن ال يذكر اسمه(، عن أنه 
»من الصحيح وجود عنصرين وتمييز بحق 
من هم ليسوا غربين، وأسمع مثل هذا حتى 
بن زمالئي، لكن إن فكرت بعمق ستجد أيضا 
ببعضها  وتــؤثــر  مترابطة  ممارسات  ثمة  أن 
البعض«. يسوق هذا الشرطي أمثلة عن تزايد 
أعداد الشباب في السجون »منذ صيف العام 
2017 قتل أشخاص بتبادل إطالق نار مستمر 
بــن الــعــصــابــات، وجـــرى اعتقال 36 شــابــا في 
كانون  فــي ديسمبر/  املــاضــيــة،  السنة  أواخـــر 
إلــى  انــضــمــوا  بــالــتــأكــيــد  هــــؤالء   ،2017 األول 
القائمة، وباتوا أيضا مثار نقاش في وسائل 
اإلعــالم، ال يمكن لألهل توقع انفالت الوضع 
وعـــدم محاسبة  األبــنــاء  تربية  متابعة  وعـــدم 
األبــنــاء قــانــونــيــا، بــغــض الــنــظــر عــن رأيــنــا في 

فشل سياسة الدمج«.

26

أن  إلــى  أرقــام رسمية، وشبه رسمية ملنظمات متخصصة، في بلدان أوروبــيــة  تشير 
أو  األول  الجيل  مــن  ســواء  واملسلمة،  العربية  الجاليات  مــن  بمساجني  تعج  سجونها 
الثاني. تحقيق »جاليات«، املعتمد على شهادات أبناء الجاليات، يستعني ببعض األرقام 
لتبيان تزايدهم خلف القضبان. في سجون بريطانيا وويلز نجد أن نسبتهم زادت من 
8 في املائة في 2002 إلى 18 في املائة في 2016، وفقًا ملكتبة مجلس العموم عن بيانات 
السجناء. وذلك على الرغم من أن واحدًا من بني 20 من عاّمة السكان مسلم. شمااًل، 
في الدول االسكندنافية، ال يختلف الوضع كثيرًا عن حالة فرنسا وبلجيكا وهولندا 

وأملانيا، فالتمثيل مفرط مقارنة بنسبتهم املئوية في املجتمعات. 
وبحسب »اإلحصاء الدنماركي« تتخطى الـ19 في املائة، فيما هم ال يشّكلون أكثر من 4 
في املائة من مجموع سكان البلد. ولفرنسا، على الرغم من أنها ترفض اإلحصاء على 
الخلفية، فإن النسب املئوية أعلى من بقية دول القارة. مرّد هذا التزايد لدى بعضهم 
»فشل الدمج واملساواة«. أما الشباب  بسبب »االستهداف«، فيما آخرون يرونه مرتبطًا بـ

أنفسهم فلهم رأي مختلف.

زيادات كل سنة

التسرع في األحكام 
يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

المساجين العرب في 
أوروبا )العربي الجديد(

العمل والدراسة في أوروبا لدرء األحكام المسبقة )العربي الجديد(المعطيات محبطة )العربي الجديد(

سعي لالنخراط الفاعل بدًال من من االعتقال )العربي الجديد(

جاليات
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رياضة

فتح مدرب ليستر سيتي، كلود بويل، الباب 
أمام رحيل املهاجم الجزائري إسالم سليماني 

عن فريقه خالل سوق االنتقاالت الشتوية. وقال 
بويل عن املهاجم الجزائري: »كما قلت من البداية 
لدينا الكثير من املهاجمن ويجب أن يكون لدينا 

فريق متوازن وتوزيع دقائق املشاركة«. نرى 
أنه لو أتيح لبعض الالعبن إمكانية املشاركة 

لدقائق أكثر في أندية أخرى، فيجب أن نتحدث 
في البداية مع هؤالء الالعبن.

أبرز أندريس إنييستا قائد برشلونة، »الروح 
اإليجابية« التي أظهرها الفريق خالل األشهر 

األخيرة، ليقلل من وقع الهزيمة أمام إسبانيول، 
وقال الالعب أمام الصحافين: »ربما لم يكن أحد 
يتوقع أن نصل لهذا املستوى دون خسارة، إنها 
أدوار إقصائية وليست مباراة واحدة، سنحاول 
تغيير األمور في لقاء اإلياب«. وأكد إنييستا أن 

الالعبن سيستعيدون الروح اإليجابية وهم 
قادرون على التعويض.

عَبر السويسري روجيه فيدرير املصنف الثاني 
 عامليا بن العبي التنس املحترفن وحامل 

اللقب إلى ثالث أدوار بطولة أستراليا املفتوحة، 
أولى بطوالت الغراند سالم األربع الكبرى 

باملوسم، بعد تغلبه على األملاني يان لينارد 
شتروف. وفاز فيدرير املرشح الثاني للقب على 
شتروف، املصنف 55 عامليا، بثالث مجموعات 
نظيفة بواقع )6 - 4( و)6 - 4( و)7 - 6( و)7- 4( 

في ساعة و55 دقيقة.

ليستر سيتي 
يفتح الباب لرحيل 

إسالم سليماني

إنييستا: الفريق أظهر 
روحًا إيجابية والخسارة 

أمر طبيعي

روجيه فيدرير 
يعبر لثالث أدوار أستراليا 

المفتوحة

ألحق فريق 
فيالدلفيا 
ثامن المنطقة 
الشرقية الخسارة 
الثانية تواليًا 
بالمتصدر 
بوسطن 
سلتيكس 
)34 انتصارًا 
و12 هزيمة(، 
وذلك بفضل 
تألق العبه 
الكاميروني 
جويل إيمبيد 
الذي سجل 26 
نقطة وصنع 
16 متابعة وست 
تمريرات حاسمة. 
وسيطر الفريق 
الفائز على األرباع 
الثالثة األولى 
 ،13 - 18 ،19 - 21(
32 - 21(، وخسر 
الربع األخير 
.)18 - 27(

)Getty / سلتيكس حقق 34 فوزًا وخسر 12 مباراة )تيم برادبوري

السقوط تواليًا

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018



مجدي طايل

ــلــــف خـــــبـــــراء كـــــــرة الـــــقـــــدم فــي  ــتــ اخــ
العالم العربي حول قوة الدوريات 
الخليج،  إلــى  املحيط  مــن  العربية 
مــنــهــم مــن يــراهــا ضعيفة ويــصــفــهــا أنــهــا بال 
طــعــم أو رائـــحـــة أو لــــون، وتــبــتــعــد كــثــيــرًا عن 
الدوريات األوروبية بدليل تصنيفها املتأخر 
الذي لم يقل عن الرقم 20 في الترتيب العاملي، 
وتراجعها فنيًا على أرض امللعب ومنهم من 
يراها خرجت – خاصة في الخليج والشمال 
التعاقد  بعد  متقدمة  مرحلة  إلــى   – األفريقي 
مــع العــبــني مميزين ومــدربــني كــبــار، مبررين 
ذلك بأنه ما كان يلعب فيها نجوم من أوروبا 
ــــوال قـــوتـــهـــا، وأيـــضـــًا  أو أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة لـ
اســـتـــشـــهـــدوا بــقــيــمــتــهــا الــتــســويــقــيــة الــكــبــيــرة 
التلفزيونية  والــقــنــوات  الـــرعـــاة  جــعــلــت  الــتــي 
تـــقـــبـــل عـــلـــيـــهـــا لـــنـــقـــل مـــبـــاريـــاتـــهـــا حـــصـــريـــًا، 
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تقرير

ــًا االهـــتـــمـــام اإلعــــالمــــي والــجــمــاهــيــري.  وأيـــضـ
ولـــعـــب فـــي دوريــــــات الــخــلــيــج الــعــربــي نــجــوم 
ــال، تــشــافــي هــيــرنــانــديــز وبــيــب  ــثـ كــبــار مـــن أمـ
غوارديوال وغابرييل عمر باتيستوتا وراؤول 
غونزاليس ودييغو أرماندو مارادونا وفابيو 

كانافارو وآخرين.
ــع الـــخـــبـــراء مــعــايــيــر لـــقـــوة الــــــدوري في  ــ ووضـ
إلغاء مبدأ »االحتكار« لفريقني  بلٍد ما، منها 
أكــثــر من  بــني  اللقب  أكــثــر، والتنافس على  أو 
نصف األندية، ووجود أسماء جديدة، واعدة 
الوطنية  للمنتخبات  املــســتــقــبــل  فــي  مــبــشــرة 
ــدارة  ــ وســـيـــطـــرة الـــالعـــبـــني املــحــلــيــني عـــلـــى صـ
قــائــمــة الــهــدافــني ولــيــس املــحــتــرفــني األجــانــب 
فـــقـــط، ووجــــــود أكـــثـــر مـــن 8 مـــبـــاريـــات تحمل 
شعار »الديربي«، وأكثر من 4 مباريات ألندية 
مــخــتــلــفــة يــطــلــق عــلــيــهــا لــقــب »الــكــالســيــكــو«، 
وارتفاع مؤشر قيمة انتقاالت الالعب املحلي 
من نــاٍد إلــى آخــر واملحترفني األجــانــب وكثرة 
الحضور الجماهيري في كل املباريات، وليس 

مباريات األندية الكبيرة ذات الشعبية فقط.
ويــرى بعضهم أن الــدوريــات العربية لــم تعد 
قــادرة على إفــراز العبني على مستوى متميز 
لدعم املنتخبات الوطنية، مما يضطر األجهزة 
الــفــنــيــة إلـــى مــتــابــعــة الــالعــبــني املــحــتــرفــني في 
الـــدوريـــات األوروبـــيـــة، حتى أن قـــوام منتخب 
املحترفني  مــن  أصــبــح  املــصــري  املنتخب  مثل 
في القارة العجوز بعد تضاؤل نسبة املحليني 
ــــدم  ــعـــف املــــســــابــــقــــات املـــحـــلـــيـــة وعـ بـــســـبـــب ضـ
انــتــظــامــهــا وإقــامــتــهــا بــــدون جــمــاهــيــر، ولــكــن 
الــصــورة ليست ضبابية،  أن  يــرون  املتفائلني 
وال يمكن تجاهل تاريخ أكثر من خمسني سنة 
لــلــكــرة الــعــربــيــة اســتــطــاعــت خــاللــهــا الــوصــول 
إلى كأس العالم عدة مرات، إضافة إلى امتالك 
رائــعــة وضمها ملواهب  الـــدول مــالعــب  بعض 
ومــــدربــــني جــيــديــن بـــصـــرف الــنــظــرعــن غــيــاب 
تقديمها  وكــذلــك  واالستراتيجية،  التخطيط 

أسماء كبيرة.
وإذا كان هناك من يرى أن مستوى الدوريات 
العربية مــتــذبــذب مــن مــوســم إلــى آخــر بدليل 
ــًا، وتــصــدر  ــيـ ــاملـ اخـــتـــالف تــرتــيــبــهــا قـــاريـــًا وعـ
الــــدوري الــســودانــي أحــيــانــًا قــائــمــة الــدوريــات 
األفـــضـــل أفـــريـــقـــيـــًا، فــــإن هـــنـــاك مـــن يــــرى أنــهــا 
بصفة عامة قوية النطباق املعايير األساسية، 
ومــنــهــا تــنــوع األبـــطـــال، فــيــمــا يـــرى الــقــائــلــون 
بــضــعــف املـــســـابـــقـــات، أن املـــســـتـــوى الــفــنــي ال 
يــتــوافــق مــع مــا يــتــم صــرفــه، وال يتناسب مع 
الــضــجــيــج اإلعـــالمـــي بــدلــيــل املــســتــوى الــفــنــي 

الضائع والتوقفات  الــوقــت  املــتــواضــع وكــثــرة 
ــتـــالف مــســتــويــات الــالعــبــني من  الــكــثــيــرة واخـ
ــاراة إلــــى أخــــــرى، بـــل مـــن شــــوط إلــــى آخــر  ــبــ مــ
وغياب االنضباط التكتيكي وأخطاء التمرير 
وضعف املساندة والتحرك دون كرة واملبالغة 
فـــي االحــتــفــاظ بــالــكــرة وقــلــة الــتــصــويــب على 
املرمى وغياب تركيز الالعبني وعدم إعدادهم 
نفسيًا وســلــوكــيــًا، ومـــع كــل هـــذا كــثــرة تغيير 
لوائح املسابقات، بل إقامة كل موسم بالئحة 
مختلفة، وعدم االستقرار على نظام املسابقة.

الــقــوة موجود  فيما يــرى املــؤيــدون أن معيار 
بــالــفــعــل، وهـــو املــنــافــســة والــنــديــة بــني األنــديــة 
بحيث يمكن ألي فريق أن يفوز على منافسه، 
في جدول  بينها  النقاط  فــارق  تقارب  وكذلك 
املسابقة، ووجود نجوم مميزين في كل فريق، 
واملنافسة على اللقب في كل موسم بني أكثر 

من أربعة أندية.
الـــــدوريـــــات  ــاب رأي ضـــعـــف  ــ ــحـ ــ ــــب أصـ ــذهـ ــ ويـ
العربية إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم 
تــطــبــيــق االحـــتـــراف بــشــكــل كـــامـــل، واقــتــصــاره 
عــلــى الــجــانــب املـــــادي فـــقـــط، وكـــذلـــك اقــتــصــار 
املنافسة على األلــقــاب بــني نــاديــني فقط، هما 
األكبر واألكثر ثراء وشعبية وجماهيرية، مثل 
األهلي والزمالك في مصر والهالل واملريخ في 
الــســودان، وغيرها في كل الــدوريــات العربية، 
ــبـــني مــمــيــزيــن لــلــمــنــتــخــبــات  وعــــــدم إفـــــــراز العـ

 بــدلــيــل قــلــة الـــوصـــول إلــى 
ً
الــوطــنــيــة إال قــلــيــال

نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، وكـــذلـــك عـــدم انــتــظــام 
ــاريـــات وســط  ــبـ املـــســـابـــقـــات وإقــــامــــة بــعــض املـ
الجماهيري،  اإلقــبــال  مــن  يقلل  األســبــوع مما 
خــمــســة  أو  ــة  ــعــ أربــ إال  املـــســـابـــقـــات  تـــضـــم  وال 
أنــديــة يــتــنــافــس مــنــهــا اثــنــان كــل مــوســم على 
اللقب فيما يغيب اآلخــرون، وعــادة ما تحسم 
الــبــطــولــة قــبــل نــهــايــتــهــا بــجــوالت عــلــى عكس 
الـــدوريـــات الــعــاملــيــة الــتــي عـــادة مــا تحسم في 
الجوالت األخيرة، بل منها ما يحسم مع آخر 
صــفــارة، إضــافــة إلــى أن املــبــاريــات الــقــويــة في 
املوسم الواحد تعد على أصابع اليد الواحدة.
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــتــأريــخ وإحــصــائــيــات كــرة 
الـــقـــدم - والـــــذي يــعــتــمــد عــلــى نــتــائــج األنـــديـــة 
فــــي الـــبـــطـــوالت الـــخـــارجـــيـــة - يـــصـــدر بــصــفــة 
العالم ُيظهر  دوريــة تصنيفًا للدوريات حول 
من  العديد  ويثير  العربية،  الــدوريــات  تراجع 
ــــدوري  عـــالمـــات االســـتـــفـــهـــام، إذ قـــد يــتــفــوق الـ

بعض الدوريات تراجعت 
مقابل تقدم آخرين في 

منطقة الخليج

ضم نادي ديبورتيفو 
أالفيس الالعب األنغولي، 

أندرسون إيمانويل

السوداني علي دوريات شمال وغرب أفريقيا 
مــثــل الــتــونــســي واملـــغـــربـــي واملـــالـــي والــغــانــي 
والنيجيري، ويأتي الثاني عربيًا بعد الدوري 
الــســعــودي والــخــامــس والــثــالثــني عامليًا، وهو 
ما يؤكد تذبذب مستويات الدوريات العربية 
وتــأثــرهــا بــاألحــداث الــتــي تــمــّر بها الــبــالد في 
ــا، مــن منطلق أن الـــــدوري الــســودانــي  فــتــرة مـ
مقدمًا،  معروفة  شبه  تكون  مبارياته  نتائج 
و90% مـــن األنـــديـــة لــيــس لــديــهــا اإلمــكــانــيــات 
وال  جماهير  لــهــا  ولــيــس  للمنافسة،  الــكــافــيــة 
مـــالعـــب وبـــعـــض األنــــديــــة لــديــهــا جــمــاهــيــر ال 
ــد الـــــواحـــــدة، وال تــخــرج  ــيـ تـــتـــعـــدي أصــــابــــع الـ
الــبــطــوالت مــن بــني أنــيــاب املــريــخ والــهــالل إال 
للمسابقة  العريق  الــتــاريــخ  مــن  بالرغم   

ً
قليال

وضربها بجذورها لسبعني سنة ماضية.
السنوات األخيرة شهدت  أن  املؤيدون،  ويرى 
تراجع الدوري املصري األعرق عربيًا، ولكنها، 
لــدوري  كبيرة  انطالقة  رأت  نفسه،  الوقت  في 
الـــلـــطـــيـــف جــمــيــل  ــبـــد  عـ قـــطـــر ودوري  نــــجــــوم 
ودوري الخليج العربي بعد تزايد القدرة على 
االســتــثــمــار واالســتــعــانــة بــأصــحــاب الــخــبــرات 
األوروبية في مجاالت اللعبة املختلفة وانتظام 
التحتية  البنية  وتــطــور  املــنــافــســات،  مــواعــيــد 
عــلــى مــســتــوى املــالعــب وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى 
التليفزيوني واإللكتروني، وبدء  النقل  تطور 

تطبيق مفهوم االحتراف الحقيقي.

أتلتيكو مدريد يعاود المران بعد الهزيمة
تجرعه  من  قليلة  بعد ساعات  تدريباته  الخميس  مدريد  أتلتيكو  استأنف 
الهزيمة األولــى له على أرضــه هذا املوسم أمــام فريق  إشبيلية )2 - 1( في 
الــبــرازيــلــي فيليبي لويس  ذهـــاب ربــع نهائي كــأس ملك إســبــانــيــا. وشـــارك 
الــتــدريــبــات فــي صالة  الــجــزء األول مــن  فــي  والــكــرواتــي شيمي فرساليكو 

األلعاب البدنية دون املشاركة في املران على أرض امللعب.
وتدرب الالعبون الذين شاركوا في مواجهة الفريق األندلسي باإلضافة إلى 
األرجنتيني أنخيل كوريا، الذي شارك فقط في الشوط الثاني، أيضا داخل 
األرجنتيني دييغو سيميوني،  الفني،  املدير  الرياضية. وقاد  األلعاب  صالة 
جلسة املران، التي استمرت ساعة لباقي عناصر الفريق على أرض امللعب 

في حضور تسعة العبني من الفريق األول.
وشارك في املران أيضًا حارسا املرمى؛ يان أوبالك وأكسيل فيرنر واملدافع 
خوسيه مارسا خيمينز والعبو الوسط نيكو غايتان وأوغوستو فرنانديز 

وتوماس بارتي وكاراسكو واملهاجمان كيفن غاميرو وفرناندو توريس.

فافرينكا يودع بطولة أستراليا المفتوحة
ودع السويسري ستان فافرينكا، الخميس، بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، 
أولى بطوالت الغراند سالم لهذا العام، بسقوطه غير املتوقع أمام األميركي 
وبدا  البطولة.  أدوار  ثاني  في  نظيفة  مجموعات  بثالث  تينيس ساندغرين 
أمــام  للقب وبــطــل أســتــرالــيــا فــي 2014، عــاجــزًا  الــتــاســع  املــرشــح  فافرينكا، 
ساندغرين املصنف 97 عامليًا، ليخسر أمامه )6 - 2( و)6 - 1( و)6 - 4( 
إرســال  في كسر  ونجح ساندغرين  دقيقة.  و28  استغرق ساعة  لقاء  في 
السويسري املخضرم خمس مرات من أصل 13 فرصة، في املقابل فشل 
منافسه من محاولتني. وسيواجه ساندغرين  إرســال  فافرينكا في كسر 
الذي أطاح باإلسباني  القادم منافسه األملاني ماكسي مارتيرير  الــدور  في 
فرناندو فيرداسكو بعد مباراة قوية امتدت لخمس مجموعات )6 - 4( و)4 

- 6( و)7 - 6( و)7 - 5( و)3 - 6( و)6 - 3(.

بوردو الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج

إقالة مدربه جوسلني جورفينيك،  القدم  لكرة  الفرنسي  بــوردو  أعلن فريق 
ذلــك على خلفية  الفريق، وجــاء  الرحيل عــن  الالعبني  مــن  اثــنــان  فيما طلب 

النتائج السيئة للفريق الذي يحتل املركز 13 بجدول الدوري.
أمــام باريس ســان جيرمان  الهزيمة 6-2  بــوردو بمباراتني فقط منذ  وفــاز 
في 30 سبتمبر/أيلول املاضي، وعجلت الهزيمة أمام كاين الثالثاء املاضي 
الفني،  املدير  إقالة  عن  اإلعــالن  وبعد  جورفينيك.  برحيل  نظيفني  بهدفني 
األول  وكــان  الرحيل.  ويونوسي سانكاري  تــوالالن  الالعبان جيرمي  طلب 
ــبــوردو قــادمــا مــن مــونــاكــو املــوســم املــاضــي ووفــقــا  )34 عــامــًا( قــد انــضــم ل
فــي فسخ عقده،  برغبته  الــنــادي  فــي  املسؤولني  أبلغ  فإنه  اإلعـــالم،  لوسائل 
وطلب سانكاري الذي كان يلعب تحت أمرة جورفينيك في جانجون االنتقال 

لناد آخر.

أسنسيو يهدي الريال فوزًا ثمينا على ليغانيس
انتزع ريال مدريد فوزًا متأخرًا على مضيفه ليغانيس بهدف دون رد، في 
الفريقني.  التي جمعت  املباراة  ذهــاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، خالل 
وعلى ملعب بوتاركي، معقل ليغانيس، كان التعادل السلبي هو سيد املوقف 
حتى قبل نهاية املباراة بدقائق معدودة حني سجل ماركو أسنسيو هدف 
الريال في الوقت القاتل )د.89(. ُيذكر أن لقاء اإلياب ُيقام بني الفريقني في 

ملعب سانتياغو برنابيو في 24 من الشهر الجاري.

أعـــــلـــــن ســـــتـــــوك ســــيــــتــــي وصــــــــــول الـــظـــهـــيـــر، 
ــيـــديـــس، عــــلــــى ســبــيــل  ــلـ ــيـ ــافـ ــتـ ــتــــاس سـ كــــوســ
ــنــــادي خــالل  اإلعــــــــارة، فـــي أولـــــى صــفــقــات الــ
مــوســم االنــتــقــاالت الــشــتــويــة. وظــفــر الــنــادي 
اإلنــكــلــيــزي ومـــدربـــه الــجــديــد، بـــول المــبــرت، 
بــخــدمــات الــالعــب الـــدولـــي الــيــونــانــي البالغ 
مــن الــعــمــر 24 عــامــًا، قــادمــًا مــن أوجــســبــورج 
األملــــــانــــــي، وســــيــــرتــــدي الـــقـــمـــيـــص األبـــيـــض 
)بــوتــرس( حــتــى نهاية  واألحــمــر الــخــاص بـــ

املوسم.
يــــذكــــر، أن ســتــافــيــلــيــديــس ســـبـــق لــــه الــلــعــب 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي مــوســم 2015/2014  فــي الــ
حــني أعــيــر إلـــى فــولــهــام ولــعــب بقميصه 38 
مباراة. ويعد الالعب أحد األعمدة األساسية 
للمنتخب اليوناني، وكان أول ظهور له معه 
بـــاوك بمسقط  فــي 2012، وبـــدأ مسيرته مــع 
ــه، ثــم انــضــم لــبــايــر لــيــفــركــوزن األملــانــي.  رأســ
وأعير ستافيليديس لفولهام ثم عاد ألملانيا 
إلــــى صــفــوف أوغـــســـبـــورغ وخــــاض مــعــه 40 

مباراة في البوندسليغا.
ــادي ديــبــورتــيــفــو  وفـــي ذات الــســيــاق، ضـــم نــ

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــعــاد فــريــق الــزمــالــك ذاكــــرة االنــتــصــارات 
ــه مــــع مـــديـــره  ــوز لــ ــ مــــن جـــديـــد وحـــقـــق أول فـ
الفني الجديد، إيهاب جــالل، وذلــك في ثالث 
مبارياته مع الفريق، بالتغلب على الداخلية 
بهدفني مقابل هدف في لقائهما على استاد 
الـــســـالم فـــي إطـــــار الـــجـــولـــة الــتــاســعــة عــشــرة 
لــلــدوري املــصــري لــكــرة الــقــدم. ورفـــع الزمالك 
رصــيــده إلـــى 32 نقطة تــقــدم بــهــا إلـــى املــركــز 
الـــثـــالـــث وأنـــعـــش آمـــالـــه بـــقـــوة فـــي املــنــافــســة 
الذي يحتله اإلسماعيلي  الثاني  املركز  على 
كاسونغو  وافتتح  نقطة.   41 برصيد  حاليًا 
كابونغو، التقدم للزمالك في الدقيقة 38، ثم 
الهدف   60 الدقيقة  فــي  فتحي  عــمــاد  أضـــاف 
الــثــانــي قــبــل أن يــســجــل نــاصــر مــنــســي العــب 
الــداخــلــيــة الــبــديــل هـــدف فــريــقــه الــوحــيــد في 

الدقيقة 77 قبل النهاية بـ 13 دقيقة.
وجاء الفوز، في وقت غال، قبل لقائه املرتقب 
مع املصري في الجولة العشرين التي يحتاج 
فــيــهــا جـــــالل لـــلـــفـــوز لـــالنـــفـــراد بــشــكــل كــامــل 

ــــب األنــــغــــولــــي،  ــــالعــ ــــس اإلســـــبـــــانـــــي الــ ــيــ ــ أالفــ
أنـــدرســـون إيــمــانــويــل )21 عــامــًا( ملـــدة أربــعــة 
الغاليثي.  بــوزاس  رابيدو  قادمًا من  مواسم 
وبــضــم املــهــاجــم، الــــذي يــحــمــل جــــواز السفر 
ــن الــتــشــكــيــل  ــيــــس مــ الـــبـــرتـــغـــالـــي، يـــعـــزز أالفــ
الحالي للفريق استعدادًا لخوض املنافسات 
املــقــبــلــة. وســـجـــل إيـــمـــانـــيـــول هـــدفـــني فـــي 15 
مـــبـــاراة خــاضــهــا مــع نــــادي الـــدرجـــة الثانية 
اإلســبــانــي قــبــل إتـــمـــام صــفــقــة االنــتــقــال إلــى 
أالفـــيـــس. وســيــلــعــب إيــمــانــويــل مـــعـــارًا، حتى 
نــهــايــة املــوســم الــحــالــي، فــي صــفــوف إن كي 
ــكـــرواتـــي، الــــذي وقــــع مـــع الــنــادي  روديـــــس الـ
اإلســبــانــي فـــي مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي اتــفــاقــيــة 
تــعــاون ملــدة 10 ســنــوات. وكـــان الــشــاب الــذي 
اللعب في عدة مراكز قد بدأ مشواره  يجيد 
ــم  ــ ــارزيـ ــ ــئــــني بـــــنـــــادي فـ ــنــــاشــ ــــوف الــ ــفـ ــ فـــــي صـ
البرتغالي. وسينضم إيمانويل في روديس 
إلى زميله في أالفيس، إينار جاليليا، الذي 

سيلعب في كرواتيا حتى نهاية املوسم.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن نـــادي برشلونة لكرة 
الــقــدم تــجــديــد عــقــد مــدافــعــه جـــيـــرارد بيكيه 

باملركز الثالث والتفرغ ملالحقة اإلسماعيلي 
الذي بدأ في التعثر تاركًا األهلي في الصدارة 
الزمالك الكبير في العودة  لإلبقاء على حلم 
أبــطــال أفريقيا  إلــى بطولة دوري  مــن جــديــد 
2019 حـــال حــصــولــه عــلــى املــركــز الــثــانــي في 

جدول ترتيب الدوري املمتاز.
وخرج الزمالك بأكثر من مكاسب، خالل لقائه 
مــع الــداخــلــيــة، أولــهــا تحقيق، إيــهــاب جــالل، 
املدير الفني ألول انتصار له واستعادة أجواء 
الفريق بعد 15 يــومــًا عاصفة  الــهــدوء داخـــل 
من  بأكثر  تمسكه  بسبب  باملشكالت  مليئة 
العــب مــرفــوض مــن اإلدارة، وثــانــي املكاسب 
هــــو الـــنـــجـــاح الـــســـريـــع لــصــفــقــتــه املـــغـــمـــورة 
بالتعاقد مع عماد فتحي العب وسط مصر 
املقاصة والـــذي أثـــارت جــداًل واســعــًا، قبل أن 
ينجح الالعب في تقديم أوراق اعتماده خالل 
املواجهة الرسمية األولى وبعد 24 ساعة من 
لــهــدف جميل  بتسجيله  لــلــفــريــق  انــضــمــامــه 
لزمالئه  فرصة خطيرة  من  ألكثر  وصناعته 
ونجاحه في الجمع بني دوري صانع األلعاب 
ومحور االرتكاز والجناح األيسر، إضافة إلى 
عودة الكونغولي، كاسونغو كابونغو، رأس 
بــعــد تسجيله  جــديــد  مــن  للتهديف  الــحــربــة 
 الــتــقــدم لــفــريــقــه وهـــو خــامــس أهــدافــه، 

َ
هــــدف

وأبقى على أماله في االستمرار أساسيًا بعد 
قدوم الغاني نانا بوكو.

ــاد الــنــيــجــيــري،  ــعـ ــتـ ــوقــــت نـــفـــســـه، اسـ وفـــــى الــ
كثيرًا  املدافع  الوسط  معروف يوسف، العب 
من بريقه القديم وكــان صمام أمــان للزمالك 

مــوقــعــه  عـــلـــى  ــــادي  ــنـ ــ الـ وأفــــــــاد  حـــتـــى 2022. 
اإللــكــتــرونــي أنــــه تــوصــل التـــفـــاق مـــع بيكيه 
لــتــجــديــد الــعــقــد حــتــى 30 يــونــيــو/حــزيــران 
بقيمة  أن يشمل شرطًا جزائيًا  ، على   2022
ــــالن، خــالل  ــورو. وســيــتــم اإلعــ ــ 500 مــلــيــون يـ
الرسمية  الفعالية  موعد  عــن  املقبلة،  األيـــام 

لتوقيع العقد الجديد.
ــدأ مــســيــرتــه  ــ بـ بــيــكــيــه )30 عــــامــــًا(  ُيــــذكــــر أن 
الرياضية في برشلونة عام 1997 بينما كان 
فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره وتــأهــل فــي صفوف 
مانشستر  إلــى  انتقل   2004 وفــي  الناشئني، 
ــــى ســرقــســطــة فــي  يـــونـــايـــتـــد الــــــذي أعـــــــاره إلـ
عــاد   2008 وفـــي صــيــف   .2007-2006 مــوســم 
الـــذي كــان يــدربــه بيب  إلــى برشلونة  بيكيه 
مــدرب مانشستر سيتي حاليًا.  غــوارديــوال، 
بـــ25 لقبًا إذ فاز  ومــع برشلونة تــوج بيكيه 
بدوري أبطال أوروبا ثالث مرات وبالدوري 
اإلســبــانــي ســت مــــرات وبــكــأس املــلــك خمس 
ــرات وبــــكــــأس الـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي خــمــس  ــ مــ
مرات وبكأس السوبر األوروبــي ثالث مرات 
ــرات. وخـــاض  ــ وبـــمـــونـــديـــال األنـــديـــة ثــــالث مــ
مــبــاراة مع برشلونة وسجل 37  بيكيه 421 
هــدفــًا، وخــــالل هـــذا املــوســم لــعــب 25 مــبــاراة 
ــذي يــطــمــح في  ســجــل فــيــهــا هـــدفـــني، وهـــو الــ
املستقبل ألن يصبح رئيسًا لنادي برشلونة 
بــعــدمــا عــّبــر عــن ذلـــك فــي أكــثــر مــن مناسبة 
سابقًا، إذ ال يريد دخول عالم التدريب على 

غرار بعض زمالئه السابقني.
)إفي(

في الوسط ونجح في صناعة أكثر من فرصة 
وبــنــاء هجمات وهــو مــا افــتــقــده الــزمــالــك في 
هادئًا  األول  الــشــوط  وجــاء  املاضية.  اته  لقاء
انــحــصــرت خــاللــه الــكــرة فــي منطقة الــوســط 
مهاجم  كابونغو  كاسونغو  يخطف  أن  قبل 

الـــزمـــالـــك مـــن خــطــأ دفـــاعـــي قــاتــل لــلــداخــلــيــة، 
تــألــق  الــدقــيــقــة 39، وســــط  فـــي  الـــهـــدف األول 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــزمــيــلــيــه مــحــمــد إبــراهــيــم 
وعماد فتحي انتهى به النصف األول بتفوق 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي  ــى الـ ــ ــاوي واضــــــــح. وفــ ــكــ ــلــ زمــ

ــارة والــفــرص الــضــائــعــة، والحــت  ازدادت اإلثــ
للزمالك عدة فرص للتسجيل عبر كاسونغو 
وعماد فتحي ومحمد الشامي قبل أن يسجل 
ــاد فــتــحــي الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــــي الــدقــيــقــة  ــمـ عـ
60 لــيــجــري عــــالء عــبــد الـــعـــال املـــديـــر الــفــنــي 
للداخلية تغييرات هجومية عدل بها طريقة 
اللعب وضغط على دفاع الزمالك ونجح في 
تهديد مرماه بأربع فرص حقيقية سجل من 
إحداها، ناصر منسي، هدفه الوحيد لينتهي 
اللقاء بفوز مهم وغال للزمالك 2-1 هو األول 
لــه بعد الــخــســارة أمـــام األهــلــي والــتــعــادل مع 

اإلنتاج الحربي.
وفي إطار الجولة نفسها  سقط اإلسماعيلي 
ــاولـــون  ــقـ مـــن الــقــمــة بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام »املـ
بــهــدفــني دون رد أحـــرزهـــمـــا طــاهــر  الــــعــــرب« 
محمد ومحمد سمير في الدقيقتني 36 و47 
لــيــتــجــمــد رصـــيـــد الــــدراويــــش عــنــد 41 نقطة 

ويرتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 28 نقطة.
وتغلب فريق األسيوطي سبورت على ضيفه 
ــاء الـــســـكـــنـــدري بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل  الــــرجــ
ــلـــه لـــلـــرجـــاء فــي  ــقـــدم مــحــمــد عـــبـــد الـ ــــدف، تـ هــ
األسيوطي  ثالثة  وسجل  السادسة،  الدقيقة 
مهند الشــني مــن ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 29 
وعمر بسام من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 
42 قبل أن يحرز الالعب نفسه الهدف الثالث 
ــيـــرة بــعــد أن أضــــاع فريقه  فـــي الــدقــيــقــة األخـ
ركلة جــزاء ثالثة ليرفع األسيوطي سبورت، 
، بينما تجمد رصيد  إلــى 23 نقطة  رصيده 

الرجاء عند 12 نقطة.

الزمالك يستعيد نغمة االنتصارات مع المدرب الجديدستوك سيتي يُعزز صفوفه... وبيكيه يجدد عقده

قدمت الكرة العربية طوال تاريخها 
ونذكر  الكبار  النجوم  من  العديد 
ومنصور  اهلل  عبد  مــاجــد  مــثــً، 
مفتاح ومبارك عنبر ويونس أحمد 
العزيز  وعبد  الهويدي  وجــاســم 
وأحمد  النعيمي  وصالح  العنبري 
راضي ورعد حمودي، وطاهر أبو 
زيد، ثم محمود الخطيب المتوج 
ــزة أفــضــل العـــب أفــريــقــي،  ــجــائ ب
وحسن شحاتة  ومحمد أبو تريكة 
وطــارق ديــاب ورابــح ماجر وعزيز 
األسماء  من  وغيرهم  بودربالة، 
ولفتوا  ــازات  ــج إن حققوا  الــذيــن 
األنظار، إضافة لمحمد صالح الذي 
ــــدوري الــمــصــري إلى  ــرج مــن ال خ

العالمية .

إنجازات 
لفتت األنظار

عزز فريقا ستوك سيتي 
اإلنكليزي وديبورتيفو 

أالفيس اإلسباني 
صفوفهما بالعبين جدد

استطاع الزمالك تحقيق 
الفوز مع المدرب 

إيهاب جالل ليعيد بعض 
االستقرار للفريق

الدوري المصري تراجع بحكم األحداث في البلد ومنع الجماهير من الحضور )أحمد رمضان/ األناضول(

المستوى الفني ال يتوافق مع ما تم صرفه وترويجه إعالميًّا )جالل مرشيدي/ األناضول(

ال يمكن نسيان تاريخ الكرة العربية برأي بعضهم )خالد دسوقي/فرانس برس(

الدوري القطري استقطب العديد من النجوم )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty /الفرحة عادت لجماهير نادي الزمالك )فرانس برس(بيكيه بدأ مسيرته في صفوف الفئات العمرية لنادي برشلونة )غونزالو أرويو مورينو

الدوريات 
العربية

الدوريات العربية قدمت لسنوات طويلة كثيرًا 
من األسماء الكبيرة، لكن بعضهم يرى أن 

السنوات األخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا، بسبب 
عدة أسباب 
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حسين غازي

جنوب إيطاليا ومدينة ساحلية 
عــلــى الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، 
العتيقة  املدينة  تلك  نابولي  هي 
التي تنتظر الفرح منذ سنوات طويلة، لقد 
الوقت عليها منذ أن عاشت  الكثير من  مّر 

لذة الجنون في عالم كرة القدم.
ثـــالـــث أكـــبـــر مــــدن إيــطــالــيــا مـــع جــمــاهــيــرهــا 
ــم كــبــركــان  ــدائـ تــعــيــش حــالــة مـــن الــغــلــيــان الـ
فــيــزوف الــقــريــب مــنــهــا. هــنــاك حــيــث املعالم 
ــائــــس الـــقـــديـــمـــة  ــنــ ــكــ ــة الـــجـــمـــيـــلـــة والــ ــ ــريــ ــ األثــ
والقصور امللكية، في تلك املدينة الكثير من 
الحب املمزوج على جدران املنازل العتيقة، 
بـــني الــــشــــوارع واألزقــــــة الــضــيــقــة ستشاهد 
 يركلون 

ٌ
حــب الــســاحــرة املــســتــديــرة، أطـــفـــال

الكرة هنا وهناك وأمامهم أسطورة، صورة 
ــدو مــــارادونــــا عــلــى الــحــائــط  ــانــ ديــيــغــو أرمــ
تحكي الكثير من قصص العشق، حتى لو 
ابن جلدته األرجنتيني اآلخــر، غونزالو  أن 

إيغوايني خانهم في يوٍم من األيام.

من وحي التأسيس
بني التأسيس ودييغو وما بعدهما الكثير 

المدينة العتيقة 
وجنون الكرة

يحلم أبناء مدينة نابولي في تحقيق لقب الدوري اإليطالي للمرة الثالثة 
في تاريخهم هذا العام، ومع عودة المنافسة في الدوري يترقب الجميع 
الفوز من جديد في المباريات التي تنتظرهم هذا الشهر من أجل التقدم 

أكثر في سلم الترتيب

3031
رياضة

تقرير

مـــن الـــكـــالم لــيــقــال. فـــي عــــام 1904 تــحــديــدًا 
وصــــل إلــــى مــيــنــاء املـــديـــنـــة رجــــل إنــكــلــيــزي 
ــــري يـــدعـــى  ــــحـ ــــة شــــحــــن بـ ــــركـ ــمـــل فـــــي شـ ــعـ يـ
زميله هيكتور  إلــى  إضــافــة  بــوثــز  ويليامر 
بـــايـــون، حــيــث الــتــقــيــا مــجــمــوعــة مـــن أبــنــاء 
املدينة وهم كونفورتي وكاتيرينا وآميديو 
سالسي، والذين أسسوا معًا فريق نابولي 

لكرة القدم والكريكت.
ُحــذفــت كلمة كريكت مــن اسم  بعد ســنــوات 
قـــــررت مــجــمــوعــة من  الــــنــــادي، وفــــي 1912 
االنفصال  بايون  بقيادة  األجانب  الالعبني 
عــن الــنــادي الــســابــق، وأســســت فريقًا اسمه 
ــــدالع  »إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي نــــابــــولــــي«. مــــع انـ
الحرب العاملية األولى توقفت املنافسة قبل 
بعد  من جديد  الرياضي  النشاط  يعود  أن 
نــهــايــتــهــا، لــيــتــم دمـــج الــفــريــقــني ســنــة 1922 

بــســبــب الــصــعــوبــات املــالــيــة، لــيــقــرر بعدها 
األعـــضـــاء ســنــة 1926 تــغــيــيــر اســــم الــفــريــق 
ليصبح ما هو عليه اآلن برئاسة جيورجيو 
ظمت هناك 

ُ
ن أول مسابقة  وفــي  أسكاريلي، 

احتل الفريق املركز األخير، ما دفع البعض 
الحمير  أي   ،»l ciucciarelli« لــقــب  إلطـــالق 
النادي كان يومها  الصغيرة، مع أن شعار 

يحتوي على صورة حصان.

مرحلة هبوٍط وصعود
بعد تنظيم االتحاد اإليطالي بطولة الدوري 
الدرجة  على  األندية  وتوزيع  أفضل  بشكل 
األولــــى والــثــانــيــة، بـــرز فــي صــفــوف الــنــادي 
العــبــان، األول هــو ســالــوســتــرو ومارسيلو 
دعيا لتمثيل منتخب 

ُ
ميهاليتش اللذان است

إيطاليا.
بقي األتزوري ضمن كبار الدوري اإليطالي 
خــالل تلك الفترة فــي الــدرجــة األولـــى تحت 
قــيــادة املـــدرب اإلنــكــلــيــزي ويــلــيــام غــاربــوت، 
الــثــانــي مــن الثالثينيات  الــنــصــف  لــكــن فــي 
واجه بعض الصعوبات حتى هبط للدرجة 
الــثــانــيــة فــي بــدايــة األربــعــيــنــيــات، ومـــع بــدء 
املنافسات  توقفت  الثانية  العاملية  الــحــرب 
ليعود النشاط بعدها في 1945-1946، لكنه 
سقط للدرجة الثانية في املوسم التالي قبل 
أن يــصــعــد فــي بــدايــة الــخــمــســيــنــيــات، فكان 
الترتيب ثم يتراجع ملراكز  يتقدم حينًا في 

متأخرة.
لم تكن األحوال أفضل في الستينيات، حيث 
األولى  الدرجة  بني  »بارتينوبي«  الـ تأرجح 
والثانية، لكن اإلنجاز األفضل كان تحقيق 
 1-2 سبال  على  بالفوز  إيطاليا  كــأس  لقب 
الفريق  الثاني، قدم  النصف  عام 1962. في 
أكثر فشارك  أفضل وبــات معروفًا  مستوى 
في بعض املسابقات األوروبية، فحصد في 
عام 1975 لقب الكأس ثانية بعد الفوز على 

فيرونا 0-4.

وصول األسطورة
كانت تلك املدينة املهمشة والفقيرة تنتظر 
ــوٍم مـــن األيـــــام فـــرحـــة الــتــتــويــج بلقب  ــ فـــي يـ
 من مــروا في تحقيق 

ّ
الـــدوري، لم ينجح كــل

ذلك حتى املميز عمر سيفوري، لكن وصول 
دييغو أرماندو مارادونا يوم الخامس من 
يوليو/ تموز سنة 1984 كان له وقٌع خاص.

أمام 75 ألف متفرج في ملعب »سان باولو« 
قــال حينها  مــارادونــا،  تم تقديم  التاريخي 
الرياضي ديفيد غولدبالت: »كانوا  الكاتب 
مقتنعني بأن املنقذ قد وصــل«، فيما ذكرت 
صحيفة محلية يومها: »بالرغم من أننا ال 
ــــدراس وحــافــالت  نمتلك عــمــدة ومـــنـــازل ومـ
وعمل، رغم كل هذه األمور لدينا مارادونا«.
ــــرق شــمــال  ــونـــة كـــانـــت فـ ــقـ ــــول األيـ قـــبـــل وصــ
ووســـــط إيــطــالــيــا تــســيــطــر عــلــى املــســابــقــة، 
ــر، بـــعـــد فــتــرة  ــ ــتـ ــ ــتـــوس وإنـ ــنـ ــوفـ كـــمـــيـــالن ويـ

الفريق عاد للحياة 
مع الرئيس الحالي أوريليو 

دي لورينتس

استمرار نظام التحكيم بالفيديو في إيطاليا
أنه  روبرتو روسيتي،  إيطاليا،  في  بالفيديو  التحكيم  نظام  تطبيق  املسؤول عن  أكد 
أن  رغــم  إيجابية،  النهائية  املحصلة  فــإن  النظام،  بهذا  العمل  مــن  أشهر  بعد خمسة 
هناك جوانب بحاجة للتحسني. وقال روسيتي »إنها نتيجة إيجابية ومرضية، نعمل 
للتحسني  العمل بجدية على هذا املشروع، هناك نقاط ومواضع بحاجة  وسنواصل 
وهي قابلة لذلك، لكن سنستمر إلى األمام«، في تصريحات أدلى بها لوسائل اإلعالم 
»إنــه نظام  اإليطالية في رومــا. وأضــاف  الرياضية  الصحافة  اتحاد  بعد حــدث نظمه 
قبل شهر فحسب،  بدأنا  بالطبع،  عملية جارية  هناك  الــقــدم،  كــرة  في  العدل  يضمن 
لكن يتعني علي القول إنه من وجهة نظر الرأي العام فإن الجميع يعتقد أنها خطوة ال 

تراجع عنها«.

لوبيز عن تصديه لركلة جزاء ميسي: أصبت في تخميني
ــارس مــرمــى إســبــانــيــول املــخــضــرم،  ــح حــ أوضــ
دييغو لوبيز، الذي تصدى لركلة جزاء سددها 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  برشلونة،  مهاجم 
في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ليقود 
ــه أصـــــاب في  ــلــفــوز بـــهـــدف نــظــيــف، أنــ فــريــقــه ل
تسديد  ألنــه درس طريقة  الكرة  تخمني مسار 
الكرات. وقال دييغو  البالوغرانا ملثل هذه  نجم 
لـــوبـــيـــز: »تـــوجـــهـــت نــحــو الـــجـــانـــب األيـــســـر ألن 
ميسي يــصــوب أكــثــر فــي هــذا االتــجــاه بحسب 
ــاف: »إنـــه أمــر معقد، ليو  اإلحــصــائــيــات«، وأضــ
فــي كل  تقريبا  ألنـــه ســـدد  بـــه،  التنبؤ  يمكن  ال 
أمامي  آخر ركلتي جــزاء سددهما  االتجاهات. 
أبــذل قصارى  أن  وحــاولــت  اليسار  على  كانتا 

جهدي إلبعادهما«.

تأكيد مشاركة نادال في المكسيك المفتوحة
املحترفني  التنس  العبي  بني  عامليًا  األول  املصنف  نــادال  رافاييل  اإلسباني  يشارك 
وأربعة العبني آخرين من املصنفني العشرة األوائل في بطولة املكسيك املفتوحة التي 
تقام في مدينة أكابولكو في الفترة من 26 فبراير/شباط وحتى 3 مارس/آذار املقبلني، 

وفقًا ملا أعلنه منظمو البطولة.
وقال مدير البطولة راؤول زوروتوزا للوكالة اإلسبانية إن »رافا صديق وفي ألكابولكو، 
الــذي  ــادال،  نـ بالتنس ومشاركته معنا تعد هــديــة«. وكــان  هــو العــب ناضج يستمتع 
نهائي  عامي 2014 و2013 وخسر  بالبطولة  تــوج  قد  للقب،  األول  كاملرشح  ينافس 

العام املاضي أمام األميركي سام كويري.
وعـــالوة على رافــا تــأكــدت خــالل اإلعـــالن عــن قائمة الالعبني مشاركة أربــعــة العبني 
التنس املحترفني بالبطولة وهم األملاني  آخرين من العشرة األوائــل بتصنيف العبي 
ألكسندر زفيريف املصنف الرابع والنمساوي دومينيك تيم الخامس والكرواتي مارين 

سيليتش السادس واألرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو العاشر.

فينغر يُقر باقتراب سانشيز من مانشستر يونايتد  
أرســـني فينغر،  الفرنسي  أرســنــال،  مـــدرب  أقــر 
بأن انتقال العبه التشيلي أليكسيس سانشيز 
ــثـــر مــــن مـــرجـــح.  ــــات أكـ ملــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـ
وتوصل سانشيز )29 عامًا( الذي ينتهي عقده 
مــع آرســنــال نهاية املــوســم الــجــاري، التــفــاق مع 
مورينيو  البرتغالي جوزيه  يقوده  الذي  الفريق 

ملقايضته باألرميني هنريك مخيتاريان.
وقال فينغر »أعمل في هذا املجال منذ نحو 30 
الالعب  انتقال  أقــول إن  أن  لذلك أستطيع  عاما، 
بات أكثر من مرجح«، مضيفًا »على الرغم من 
لغى في أي 

ُ
ذلــك، أحــذر من أن هــذه مسألة قد ت

لــحــظــة«. وأوضـــح »هــكــذا هــي األمـــور فــي سوق 
يأي شيء  نقبل  أن  لذلك ال يمكننا  االنتقاالت، 

إال بعد وجود توقيع رسمي«.

تعيين روجر غواش سولير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا إلسبانيول
أعلن نادي إسبانيول عن تعيني روجر غواش إي سولير رئيسًا تنفيذيًا للنادي. ويتمتع 
غواش، الذي ولد في برشلونة عام 1966، بخبرة واسعة في قطاع إدارة األعمال. ويأتي 
قرار تعيني غواش استجابة لرغبة رئيس النادي، تشني يانشينغ في منح إسبانيول 
طابعا عمليا مع الحفاظ على الهوية الرياضية له. ومن املقرر تقديم الرئيس التنفيذي 

الجديد الذي يأتي خلفا لرامون روبرت، رسميا في مارس/آذار املقبل.

كما  بنشيتش،  مستوى  تطور  هينغيز  مارتينا  الشهيرة 
أنها قضت فترة في التدرب داخــل جــدران أكاديمية »نيك 

بولتييري« في فلوريدا األميركية.
دخــلــت عــالــم التنس االحــتــرافــي فــي عــام 2012، ومــا زالــت 
تحت إشــراف ميالني موليتور حتى يومنا هــذا، ما يؤكد 
في  واستطاعت خالل مسيرتها  بينهما،  الوطيدة  العالقة 
املالعب أن تحقق 172 انتصارًا وخسرت في 100 مباراة.
كان أفضل تصنيف لها يوم الثاني والعشرين من فبراير/

شباط 2016، حني احتلت املرتبة السابعة عامليًا، شاركت 
في جميع بطوالت الغراند سالم، لكنها فشلت في تجاوز 
الدور الرابع في أستراليا املفتوحة وويمبلدون على األراضي 
فرنسا  فــي  الثاني  الـــدور  تخطي  فــي  تنجح  ولــم  العشبية، 
إنجاز  أفضل  كــان  بينما  الترابية،  املــالعــب  على  املفتوحة 
لها الوصول إلى ربع نهائي أميركا املفتوحة. واجهت، في 

في  نجحن  اللواتي  الالعبات  من  العديد  السابقة،  األعـــوام 
العاملي، ففازت،  التصنيف  مسيرتهن من احتالل صــدارة 
على سبيل املثال، ثالث مرات أمام األملانية أنجليكه كيربر، 
ومرة أمام اإلسبانية غاربيني موغوروزا، فيما فازت في 4 
وخسرت  فوزينياكي  كارولني  الدنماركية  على  مناسبات 
ويليامز  سيرينا  األميركية  هزيمة  لها  سبق  كما  مرتني، 
العلم أيضًا أنها فــازت  مــرة واحـــدة مقابل خــســارتــني، مــع 
أمام الصربية يلينا يانكوفيتش،  مرتني وخسرت مثلهما 
وانتصرت وُهزمت في مناسبة فقط أمام سيمونا هاليب 
األول  فينوس  على  انــتــصــارهــا  وكـــان  إيفانوفيتش.  وآنـــا 
ــى فــي بطولة  تــاريــخــيــًا، إذ تــواجــهــت الــالعــبــتــان للمرة األولـ
لوكسمبورغ عام 2012 وانتصرت حينها األميركية 3-6 

و6-1، وتكرر السيناريو في 2014 و2015.
)العربي الجديد(

للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي  يتوقع  أحــد  يكن  لــم 
أولـــى دورات الــغــرانــد ســالم لــهــذا املــوســم، أن تـــوّدع النجمة 
النسخة  وصيفة  عــامــًا(،   37( ويليامز  فينوس  األميركية 
املاضية، البطولة من الــدور األول، وذلــك حني أقصيت على 
بيليندا بنشيتش، صاحبة  الشابة  السويسرية  الالعبة  يد 
الـ20 عامًا، لتفشل األميركية في أن تصبح بذلك أكبر العبة 
انــتــصــار بنشيتش هــذا  ــتــاريــخ. بــعــد  ال الــلــقــب فــي  تحصد 
أمامها  وخسرت  كومخوم  لوكسيكا  التايالندية  واجهت 

بمجموعتني نظيفتني، لتودع املسابقة.
ُولــدت بيليندا يــوم العاشر من مـــارس/آذار عــام 1997 في 
كــرة املضرب في عمر  وبــدأت ممارسة رياضة  سويسرا، 
الرابعة فقط، وتعلمت في املدرسة التنس تحت قيادة املدربة 
حتى  معها  استمرت  التي  موليتور،  ميالني  السويسرية 
الالعبة  والــدة  السابعة. مع موليتور  يومنا هــذا حني بلغت 

بيليندا بنشيتـش

على هامش الحدث

العبة تنس 
سويسرية خرجت 

من بطولة أستراليا 
المفتوحة، بالرغم 

من أنها أقصت 
األميركية فينوس 
ويليامز في الدور 

األول

جماهير نابولي تحلم بلقب 
الدوري منذ 28 عامًا )كارلو 
هيرمان/فرانس برس(

إيغوايين،  غونزالو  األرجنتيني،  المهاجم  خطف  األخيرة  السنوات  في 
قلوب أبناء مدينة نابولي، حتى بات نجم الفريق األول، وكان الجميع 
يصبح  أن  آخــرون  وتوقع  بل  ــدوري،  ال للقب  يقودهم  أن  في  يحلم 
معشوق الجيل الشاب الجديد خاصة أنه من نفس بلد دييغو أرماندو 
مارادونا، األرجنتين. لكن غونزالو صدم الجميع حين قرر الرحيل إلى أحد 
أكثر الفرق كرهًا هناك، وتحديدًا يوفنتوس، فُوِصف بالخائن ونزل عن 

العرش الذي كان يجلس عليه.

الخائن إيغوايين

وجه رياضي

ــارادونــــــا الـــقـــائـــد والــنــجــم  قـــصـــيـــرة بـــــات مــــ
الحلم  أثرها قادهم لتحقيق  املطلق، وعلى 
املــنــشــود، أي لــقــب الــــدوري اإليــطــالــي، ألول 
- 1987، حينها كتب  فــي موسم 1986  مــرة 
ــــاالت صــــاخــــبــــة فــي  ــفــ ــ ــتــ ــ غـــــولـــــدبـــــالت: »االحــ
املتتالية،  الــحــفــالت  مــن  سلسلة  ــشـــوارع،  الـ
ألسبوع  استمر  الساعة  مــدار  على   

ٌ
كرنفال

وأكثر. لقد انقلب العالم رأسًا على عقب. قام 
ليوفنتوس  وهمية  بجنازات  املدينة  أبناء 

قال فرانكو باريزي، أسطورة ميالن: »حني 
يكون في القمة ال توجد طريقة إليقافه«.

الصعوبات والعودة بقوة
بعد رحيل الكثير من األسماء في التسعينيات 
أعلن  حتى  تدريجيًا  وتقهقر  الفريق  تــراجــع 
إفالسه في عام 2004 وهبط للدرجة الثالثة. 
إلــى أن  بــات كــابــوســًا،  ظــن الجميع أن الحلم 
وصل منتج األفالم السينمائية أوريليو دي 

ــم، فـــأعـــلـــنـــوا  ــهـ ــتـ ــيـ ــوابـ ومـــــيـــــالن، وُحـــــرقـــــت تـ
هزيمة القسم اآلخــر من إيطاليا وأكــدوا أن 

إمبراطورية جديدة قد ولدت«.
ــا عــلــى الــــجــــدران،  ــ ــــارادونـ ــمـــت صـــــورة مـ ُرسـ
ــــوالدة  ــال حـــديـــثـــي الــ ــفــ وتـــمـــت تــســمــيــة األطــ
الفترة قادهم  تلك  له. خالل  باسمه تكريمًا 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــكـــأس عــــام 1987 والـــــدوري 
األوروبي عام 1989 وكذلك السوبر اإليطالي 
والدوري من جديد في عام 1990. عن دييغو 

لورينتس، والذي أحياه من جديد عامًا بعد 
آخـــر، فــأعــاده إلــى الــدرجــة األولــــى، حيث بات 
الــحــالــي لتحقيق اللقب  مــرشــحــًا فــي املــوســم 
والقائد  املميز ماوريسيو ســاري  املـــدرب  مــع 
السلوفاكي مايرك هامشيك، والذي حطم رقم 
مــارادونــا كأفضل هــداف للفريق بـــ117 هدفًا، 
الجماهير  الحالي معشوق  الــوقــت  فــي  وهــو 
األول، فما الــذي سيحصل في حــال رفــع لقب 

السكوديتو في نهاية املوسم؟

اعتبر األسطورة البرازيلي، بيليه، أحد أبرز الالعبني في التاريخ أن »كريستيانو يستطيع 
 عن التسجيل«. وأضاف أيضًا: 

ً
إحراز األهداف، بينما ميسي يصنع ويخلق اللعب، فضال

»رونالدو هداف كبير، لكن كالعب متكامل، ليس هناك شك في أن ميسي هو األفضل«، 
ليكشف بذلك عن موقفه في املنافسة األزلية بني النجمني األرجنتيني والبرتغالي خالل 
العالم،  في  األفضل  الالعب  وعــن  البرازيلية.  فــي(  تي  )سبور  قناة  معه  أجرتها  مقابلة 
أكد الجوهرة السمراء أن »مستوى ميسي ظل ثابتًا على مدار األعوام الـ10 األخيرة. أما 

رونالدو فهو هداف عظيم«.

صورة في خبر

بيليه والالعب األفضل
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ديمقراطية ناقصة
مواطنون دنماركيون محرومون من االقتراع

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أّيدت املحكمة العليا الدنماركية، 
الــخــمــيــس، قــــرارًا ســابــقــا ملحكمة 
ابتدائية بمنع 4 مواطنني بالغني، 
مـــن حــقــهــم فـــي الــتــصــويــت بــاالنــتــخــابــات 
ــــدال واســـعـــا  ــار جـ ــ ــذي أثــ ــ ــر الــ ــ الـــعـــامـــة، األمــ
إسكندنافية  ديمقراطية  »تمنع  أن  بشأن 
مواطنني بالغني من حقهم الدستوري في 
محامي  بحسب  باالنتخابات«،  املشاركة 

نحو ألفي مواطن آخر بالدنمارك.
ــنــــون أن تــنــصــفــهــم  ــواطــ انـــتـــظـــر هــــــؤالء املــ

قررت المحكمة منعهم من المشاركة في االنتخابات )العربي الجديد(

ــرار  ــقــ ــاء الــ ــجــ مـــحـــكـــمـــة بـــلـــدهـــم الـــعـــلـــيـــا، فــ
ليخيب آمالهم ويدخل الرس مالينغ )64 
ــرار حــالــة  ــقـ ســـنـــة(، واحــــد مــمــن شــمــلــهــم الـ
املحاكم  إلــى  باللجوء  مهددا  الغضب  من 
الــدولــيــة ومــتــســائــا: بــحــق الجحيم كيف 

تقررون عني وتتدخلون في هذا األمر؟
ــيـــات هــــــذا املــــنــــع تـــعـــتـــبـــر بــالــنــســبــة  ــفـ ــلـ خـ
فــارس،  نوعها«.  من  »غريبة  للحقوقيني 
وغيره من املجردين من حقهم، يعاني من 
اعتبرتهم  لذلك  ونتيجة  نفسية،  إعــاقــات 

املحكمة »غير راشدين«.
دنماركي من  ألفي  غضب الرس وحوالي 

أن يعتبرهم بلدهم »غير راشدين«، بسبب 
العليا  املحكمة  وعللت  نفسية«،  »مشاكل 
ــا بــأنــهــم غــيــر مــؤهــلــني للتصويت  ــرارهـ قـ
واخــتــيــار مــرشــحــيــهــم »ألنـــهـــم أصـــا غير 
ــن عــلــى الــتــحــكــم بـــأمـــورهـــم املــالــيــة،  ــادريـ قـ
وبــالــتــالــي فــإنــهــم عـــاجـــزون عــن التمييز، 
ويــحــق لــلــدولــة مــنــعــهــم مـــن الــتــصــويــت«، 

بحسب باملحكمة العليا.
الــقــرار  ولـــم يــر قــضــاة املحكمة العليا فــي 
الصادر تأييدا للدولة »أي خرق دستوري 
أوتعارض مع االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان أو االتفاقية الدولية للمعاقني«.

هذا الحكم لم يؤثر فقط على األربعة الذين 
محامون  انتظر  فقد  حكومتهم،  قــاضــوا 
للقياس  العليا  املحكمة  وحقوقيون حكم 
ــل حــقــوق مــحــرومــني آخــريــن  عــلــيــه مـــن أجـ
من املشاركة في الحق االنتخابي. الغريب 
في حرمان ألفي مواطن من التصويت أنه 
البرملانية  االنتخابات  على  فقط  »يسري 
ــبــــرملــــان  ــلــ ــة ولــ ــيــ ــلــ ولـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة املــــحــ
األوروبــي، بعد تغيير طرأ في 2016 على 

أحوال املرضى نفسيا«.
وفي الدنمارك، مهما كان عمر البالغ حتى 
لــو وصـــل الــثــمــانــني، يعتبر »غــيــر راشـــد« 
طــاملــا أن »شــخــصــا يــســاعــده فـــي تسيير 
أمـــــــوره الـــيـــومـــيـــة نــتــيــجــة وضـــــع نــفــســي، 
وبالتالي إذا ما ُوجد شخص آخر يرعاه 

أو وصي مالي عليه فإنه غير راشد«.
وفـــي الـــعـــادة يــمــنــع الــدســتــور حــرمــان أي 
مــواطــن مــن حقه فــي املــشــاركــة السياسية 
ــــات، فــحــتــى  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا فـــــي االنـ وخــــصــــوصــ
ــزون يــتــم  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ ــنـــاء واملـــــرضـــــى والـ الـــســـجـ
املعاناة  قضية  فيما  تصويتهم.  تسهيل 
أللفي  الــعــقــلــي(  االضـــطـــراب  )أو  النفسية 
مــواطــن تثير نــوعــا مــن الــجــدل املجتمعي 
عن حدود »وصاية الدولة« على مواطنني 
وضعهم  لتسيير  بأشخاص  يستعينون 

االقتصادي.
وبالنسبة لشخص يبدو مدركا ملا يقوله 
ــثـــل الرس مـــالـــيـــنـــغ مــــن أقــــصــــى شــمــال  مـ
الدنمارك فإن »األمر غير مفهوم، فمن املهم 
وضع  حــق  على  يحصلوا  أن  للمواطنني 
إشــارة الضرب )التصويت ملرشح بوضع 
إكس( واملشاركة لتقرير مصير البلد، فلو 
أن أشكو وضعا معينا  لــي كمواطن  كــان 
فهو عبر الديمقراطية وباختيار ومعاقبة 
من أشاء بحقي في االنتخابات«. على حد 

تعبيره.
ــه مـــنـــذ 1996  ــأنـ ــا بـ يـــعـــتـــرف الــــرجــــل أيـــضـ
وهو يعاني من عجز في رعاية أوضاعه 
االقتصادية وبحاجة ملن يسيرها له، لكن 
»ُسحب حقي في العناية الذاتية بوضعي 
املالي واعتبرت قانونيا غير مؤهل لهذه 
املهمة، اليوم أشعر بغضب وإحباط ألني 
يـــدور حولي،  ومــا  بالسياسة  جــدا  مهتم 
بــالــطــبــع لــم تــكــن لـــدي مــخــطــطــات ألصبح 

عضو برملان، رغم أنني أتابع جلساته«.
يعتبر  اإلنسان  لحقوق  الدنماركي  املركز 
هــــذا الـــحـــرمـــان »خـــرقـــا واضـــحـــا لــحــقــوق 
اإلنسان«. فيما اعتبرت الحقوقية املهتمة 
بــاملــســاواة مــاريــا فينغوت أن هـــذا الــقــرار 
تعسفي في اختيار من ُيسمح وال يسمح 
أن  فــهــل يمكننا تخيل  بــالــتــصــويــت،  لــهــم 
شــخــصــني يــعــانــيــان نفسيا تــقــوم الــدولــة 
بــالــقــول ألحــدهــمــا أنـــت تــصــوت وأنـــت ال؟ 

فهل في ذلك مساواة؟«.
جــديــر بــالــذكــر أن املــــادة 29 فــي الــدســتــور 
ــقــــه فــي  الــــدنــــمــــاركــــي تــــحــــرم املــــــواطــــــن حــ
عــاجــزا وحـــرم من  »إذا أصــبــح  التصويت 
قـــدرة الــتــصــرف الــقــانــونــيــة بــوضــع وصــي 
التصرف  بنفسه  يستطيع  ال  ألنــه  عليه، 
فـــي وضــعــه االقـــتـــصـــادي، وألجــــل حــمــايــة 
أصـــولـــه وعــــدم تــعــرض دخــلــه ملــخــاطــر أو 

استغال اقتصادي من قبل اآلخرين«.

في العادة 
يمنع الدستور 

حرمان أي مواطن 
من حقه في املشاركة 
السياسية وخصوصا 
في االنتخابات، فحتى 

السجناء واملرضى 
والعاجزون يتم 

تسهيل تصويتهم.

■ ■ ■
املادة 29 في 

الدستور الدنماركي 
تحرم املواطن حقه في 
التصويت »إذا أصبح 

عاجزا وحرم من قدرة 
التصرف القانونية 
بوضع وصي عليه«.

باختصار

المجتمعي عن حدود »وصاية  الجدل  نوعًا من  العقلي( أللفي مواطن دنماركي  االضطراب  )أو  النفسية  المعاناة  تثير قضية 
الدولة« على مواطنين يستعينون بأشخاص لتسيير وضعهم االقتصادي

هوامش

رشا عمران

إلى رجل وسيم، لفت نظري  تعرفت، قبل مدة طويلة، 
التعبير  في  األزلــيــة،  وكعادتي  األول.  اللقاء  لحظة  منذ 
حساباٍت  دون  من  وشفافية،  بوضوح  مشاعري  عن 
تخلصت من فخاخها منذ زمن طويل، أخبرت الرجل 
الوسيم أنني ميالة له، لم يبد الرجل أي تحفظ أو ردة فعل 
بوصفه  التصريح  مع  تعامل  تصريحي.  من  ذكــوريــة 
أمرا طبيعيا وعاديا، وتحدثنا على مدار األيام الالحقة 
 حول عالقة الرجل 

ٌ
كثيرا، وجرت بيننا نقاشاٌت عميقة

واألنثى، ما يسبق هذه العالقة وما يليها، وحول أيهما 
امــتــدادهــا وديمومتها مــن دون  األفــضــل: الصداقة فــي 
من  الرغم  على  الغرامية،  العالقة  متاهات  في  الــدخــول 
استثنائية،  من سعادة  يمنحه  ومــا  الحب،  أم  جمالها، 
وملء فراغات الروح التي يكاد يفتك بها التوحش الذي 
نعيش في وسطه، مع توقع نهاية درامية مؤملة للطرفني، 
كان  بينهما؟!  جمعت  الــتــي  الــجــمــال  مساحة  تحجب 
نعتز  وعميقة،  قوية  على صــداقــة  الحفاظ  هــو  الخيار 
القادم  في  فيها  نقع  أن ال شــراك  بها كالنا، ونضمن 
مــن األيــــام. قــد يــكــون مــا سبق بــالــغ الخصوصية، وال 
فــي نص  كتابته  وقــد يستهجن بعضهم  أحـــدا،  يعني 

أو مــقــال. ولــكــن، مــن قـــال إن تــفــاصــيــل يــومــيــاتــنــا هي 
لــيــس مــن حقنا عــرضــهــا عــلــى اآلخــريــن،  خصوصية 
وإن مــا يــحــدث معي ال يــحــدث مــا يشبهه مــع آخــريــن، 
تجربة  بساطته،  على  بوصفه،  لتدوينه  لهم  منابر  ال 
أوردت مــا سبق في  بــهــا؟  مــا  أحــد  قــد يعنى  إنسانية 
املقدمة، ألن هناك نظرية نمطية، يتم تداولها كثيرا في 
املــرأة  يحترم  ال  الرجل  إن  تقول:  العربية،  مجتمعاتنا 
إلــيــه، أو بالتعبير عن  تــبــادر بــاإلعــالن عــن ميلها  التي 
مشاعرها، أثبتت لي تجارب حياتي، وتجارب كثيرين 
أتيح لي االطالع عليها، أن هذه النظرية فيها من التعميم 
ما يزيد من النظرة الدونية نحو مجتمعاتنا. وأنه، في 
األوساط الشعبية، الريفية مثال، ال يخطر في بال أحد 
التفكير بــأمــر كــهــذا أصـــال، إذ يـــدرك الــطــرفــان، الرجل 
ــرأة، إدراكــــا عــفــويــا، أن شــــرارة الــجــاذبــيــة يلتقطها  ــ واملـ
االثنان معا، وأن املــرأة هي من تعطي اإلشــارة األولــى، 
نــافــال، طاملا  الــكــالم هنا يصبح  أيــة كلمة،  لــم تقل  ولــو 
السابقة في  النظرية  الفعل قد حدث، بينما يتم تناقل 
وأقــول:  النميمة.  يشبه  بما  العربية،  الثقافية  األوســـاط 
نميمة، ألن كالما كهذا ال يجرؤ مثقفون كثيرون على 
التصريح به علنا، كي ال تنخدش صورة املثقف املتنور 
املـــتـــحـــّرر املــنــفــتــح. وأيـــضـــا مـــن تــجــاربــي الــشــخــصــيــة، 

وتجارب آخرين أعرفها جيدا، يتحول مثقف عربي ما، 
متنور ومتحّرر إلى مجرد ذكر متخلف ورجعي، إذا ما 
 ما بالتعبير عن إعجابها به، أو بغيره، 

ٌ
صارحته امرأة

وال يتوانى عن إطالق أقذع الصفات واأللقاب عليها، في 
جلسات مقاهي النميمة الثقافية.

اعــتــدن إخــفــاء مشاعرهن  الــحــال أن مثقفات كــثــيــرات 
وعواطفهن ومخاوفهن، وعملن على مواربة رغباتهن 
وتغليفها بإطار ثقافي، كي ال يتعّرضن لتقييم أخالقي 
ــــوري يــمــارســه زمـــالؤهـــن مـــن الـــذكـــور فـــي الــوســط  ذكـ
الثقافي! إذ أدركن من معرفتهن بهم أنهن سيصبحن 

مادة للنميمة، سواء الشخصية أو التي تدون في سرد 
يطلق عليه اسم رواية  أصبحت دارجة عربيا. 

إعجابي  مثقفا عن  قديما  أخبرت صديقا  يــوم،  ذات 
اعتبرني  إعــجــابــي.  عــن  للتعبير  ومــبــادرتــي  بــرجــل، 
صــديــقــي املــثــقــف مــتــهــتــكــة، وأقـــلـــل مـــن قــيــمــة نفسي 
ومــكــانــتــي!  لـــم تــدهــشــنــي تــوصــيــفــاتــه لـــي، بــقــدر ما 
لــي عــن عــالقــاتــه وما  أدهــشــنــي تناقضه، هــو يحكي 
لقيمته  تقليال  ذلــك  فــي  أن  يعتبر  أن  دون  مــن  يفعله 
عندي، ولن يخطر لي ذلك أنا أيضا، فما يفعله شأنه 
التعبير سرا عن  الشخصي، ونحن تجاوزنا مرحلة 
كما هو ضعفنا،  وواضحة،  معلنة  رغباتنا  رغباتنا، 

وكما هي قوتنا.
قد يبدو كالمي مخيبا لظن بعضهم، سيقولون ربما: 
الــعــالــم يــحــتــرق حــولــنــا، وهـــي تــكــتــب هــــذرا ال قــيــمــة له 
أن  لهؤالء  أؤكــد  الحالية.  التاريخية  اللحظة  في سياق 
أمــا أنني  كالمي هــذا مجرد هــذر، أو هــراء إن شئتم، 
الــظــن،  الــكــتــابــة تخيبب  خيبت ظــنــكــم، فــأحــد واجــبــات 
وكــتــابــة الــالمــتــوقــع، وتــحــويــل مــا هــو تــافــه فــي الــشــأن 
الشخصي إلى موضوعة عامة، طاملا هناك أشخاص 
ما  لحظٍة  التافه، ويعبر عنهم في  الشخصي  يمّسهم 

من لحظات حياتهم!

هذرنا اإلنساني بعيدًا عن التوحش

وأخيرًا

مثقفات كثيرات اعتدن 
إخفاء مشاعرهن وعواطفهن 

ومخاوفهن، وعملن على 
مواربة رغباتهن
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