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السودان: 816 موقوفًا منذ بدء االحتجاجات

إرهاب »فتية التالل«
الغربية،  الضفة  في  مستوطنون  يقودها  التي  التالل«  »فتية  عصابات  ظاهرة  تنمو 

مستفيدة من رعاية حاخامات وسياسيي الصهيونية الدينية. ]2ـ3[

بدأ موسم الجوائز الثالثاء  8  يناير/ كانون الثاني 2019 م  2  جمادى األول 1440 هـ  □  العدد 1590  السنة الخامسة
السينمائية الدولية 

بفوز يمتلك بُعدًا عربيًا، 
بعدما نال رامي مالك 

جائزة »غولدن غلوب«.

    الحوثيون يحصنون 
مواقعهم في الحديدة 

ومينائها بالخنادق 
واأللغام والمقاتلين

    غريفيث حاول إقناع 
الجماعة بالتزام االتفاق 

أو تحمل العواقب قبل 
توجهه للرياض

    الشرعية ترهن الحوارات 
المقبلة بتطبيق تفاهمات 

السويد... والكويت تلمح 
الستضافتها

    التحالف يتهم أنصار 
اهلل برفض إعادة 

االنتشار وبـ368 خرقًا 
التفاصيل  صفحة  2ـ3
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في العدد

أوروبا
سوريون يقاضون 

نظام األسد
يبذل الجئون سوريون وناشطون 

حقوقيون في أوروبا جهودًا 
لمحاسبة مسؤولي النظام على 

جرائمهم عبر رفع دعاوى في دول 
أوروبية معولين على أطنان األدلة 
والوثائق والصور التي يملكونها.

4ـ5

اليمن

تظاهرة ضد النظام لالجئين سوريين في باريس  )مصطفى سيجي/األناضول(

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تتمسك السلطة السودانية باتهام جهات داخلية 
وخارجية بالتحريض على زعزعة أمن البالد، في 
محاولة لعدم االعتراف بأحقية مطالب املحتجني. 
هذا االتهام أعاد وزير الداخلية أحمد بالل عثمان 
البرملان أمــس، متهربًا  أمــام  )الــصــورة(، ترويجه 
من اإلجــابــة عن ســؤال نــواب حــول املــســؤول عن 
سقوط قتلى في صفوف املحتجني. ومثل وزير 
الداخلية أمام البرملان أمس، للرد على سؤال من 
العضو املستقل، عبد املنعم العسيل، حول تعامل 

الشرطة مع املتظاهرين، مجددًا كالمه عن »وجود 
جهات داخلية وخارجية تحرض على التخريب 
وزعزعة األمن واالستقرار في البالد، وأن بعضهم 
تم القبض عليهم وسيقدمون للمحاكمة«. وقال 
الـــوزيـــر إن عـــدد االحــتــجــاجــات الــتــي خــرجــت أو 
فيها 19  تل 

ُ
ق بلغت 381،  »الــوقــائــع«  مــا سماها 

شخصًا منهم اثنان من القوات األمنية، وأن 127 
شرطيًا أصيبوا خــالل األحـــداث، معتبرًا أن ذلك 
يدل على أن التظاهرات لم تكن سلمية. وأوضح 
عددها  بلغ  للتخريب  تعرضت  الــتــي  املــرافــق  أن 
118 مرفقًا، فيما عدد املقبوض عليهم بلغ 816 

مطالبته  اإلجابة عن  الوزير  وتحاشى  شخصًا. 
بــاالســتــقــالــة، واعــتــبــر أن االحــتــجــاجــات لــم تكن 
سلمية بل انحدرت للتخريب. كما رفض اإلجابة 
عــن ســـؤال الــنــواب عــن هــويــة مطلقي الــرصــاص 
دعم  على  الــوزيــر  وفيما حصل  املحتجني.  على 
نـــواب »املــؤتــمــر الــوطــنــي« الــحــاكــم الــذيــن صــّوتــوا 
بالرضا على إجاباته ليحصل على تأييد غالبية 
بانتقادات الذعة  ُووِجـــه  املقابل  فإنه في  الــنــواب، 
من نواب آخرين، إذ قال رئيس كتلة التغيير، أبو 
القاسم برطم، متوجهًا إليه »يداك ملوثتان بدماء 
الشهداء«. واتهم برطم، الوزير، بإصدار تعليمات 

لــلــشــرطــة بــإطــالق الـــرصـــاص عــلــى املــتــظــاهــريــن، 
قبل أن يطالبه باالستقالة الفورية. كما استنكر 
نواب آخرون عدم السماح للمتظاهرين بالتجّمع 
ــتــــوري. في  والــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــهــم كــحــق دســ
غـــضـــون ذلــــــك، أفــــــاد شـــهـــود عـــيـــان مــــن مــديــنــة 
ــــودان، بــــأن تــظــاهــرات  ــــسـ بــــورتــــســــودان شــــرق الـ
جــديــدة خــرجــت مــن ســـوق املــديــنــة أمــــس، إال أن 
باستخدام  املتظاهرين  وفرقت  تدخلت  الشرطة 
ذلــك فيما يتوجه  لــلــدمــوع. ويــأتــي  الــغــاز املسيل 
انطلقت  الــتــي  عــطــبــرة،  إلــى مدينة  الــيــوم  البشير 

منها االحتجاجات.
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إيران و»طالبان«

جنيف ـ العربي الجديد

حّمل »مجلس جنيف للحقوق والعدالة«، أمس اإلثنني، اإلمارات، املسؤولية الكاملة 
عن أي تداعيات على صحة معتقلني يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يومًا، في 

سجن تابع ألبوظبي في اليمن، بعدما تعرض عدد منهم لحاالت إغماء.
وطــالــب مجلس جــنــيــف، وهـــو منظمة حقوقية دولــيــة، فــي بــيــان صــحــافــي، بوقف 
االنتهاكات املرّوعة بحق املعتقلني اليمنيني في سجون تشرف عليها دولة اإلمارات 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن الــيــمــن، خــاصــة فــي ســجــن »بــئــر أحــمــد« الـــذي يــضــرب فيه 
إلى  املعتقلون. وقال املجلس الحقوقي إن »جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحّولت 
سلوك ممنهج بحق مئات املعتقلني، في السجون التي تشرف عليها اإلمارات بشكل 
مــبــاشــر، أو عبر جــمــاعــات مسلحة تدعمها أبــوظــبــي«. وأفــــادت بــيــانــات وشــهــادات 
جمعها املجلس بمواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات املدعومة من اإلمارات 
في مدينة عدن جنوبي اليمن إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يومًا، مع استمرار 

احتجازهم، من دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.
ــادات، فــإن حـــاالت اإلغــمــاء وصــل عــددهــا إلــى 18 حــالــة بــني املعتقلني  ــ وبحسب اإلفـ
بسبب اإلضراب عن الطعام، في وقت يحّمل فيه املعتقلون النيابة الجزائية اليمنية 

املسؤولية عن حياتهم، ألنها لم تقم بواجبها تجاههم.

رام اهلل، غزة ـ العربي الجديد

تسلمت األجهزة األمنية في قطاع غزة، التابعة للحكومة التي تديرها حركة »حماس«، 
أمس االثنني، معبر رفح البري مع مصر، بعد انسحاب أجهزة األمن التابعة للسلطة 
ستعر منذ أكثر 

ُ
الفلسطينية في رام الله منه، عقب حالة االحتقان الداخلي والخالف امل

من أسبوع بني قطبي الساحة واالنقسام الفلسطيني. وبعد التسلم بساعات، أعلنت 
وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة أن الجانب املصري سيغلق معبر رفح في وجه 
املغادرين من القطاع، اليوم الثالثاء، على أن يسمح بالعبور إلى داخل غزة وإدخال 
مت املعبر قبل 14 شهرًا بناء على 

ّ
البضائع فقط. وكانت السلطة الفلسطينية قد تسل

طلب مصري من »حماس«، خالل تطبيق اتفاقية املصالحة الفلسطينية الذي بدأت 
في حينه لكنها تعطلت بعد ذلك. في غضون ذلك، تسود مخاوف من فرض عقوبات 
»الرئيس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ فلسطينية  مصادر  وكشفت  القطاع.  على  جديدة 
محمود عباس بصدد اتخاذ إجـــراءات عقابية ملحاصرة حركة حماس ودعــم حركة 
فــتــح. وقـــام فعليًا بــعــرض هــذه الــخــطــوات على الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسي خالل 
العقوبات ستكون بقطع فعلي  فــإن  املــصــادر،  زيــارتــه للقاهرة أخــيــرًا«. وحسب هــذه 
ألموال الكهرباء واملاء والصحة والتعليم والنفايات، وتصل أيضًا لقطع الرواتب عن 

الفتحاويني املناوئني لعباس وفقًا ملسح أجرته الحركة«.

رام اهلل ـ العربي الجديد

قوبل نــزول مستشار األمــن القومي األميركي جون بولتون تحت املسجد األقصى 
واإلدانـــة  بالرفض  اإلثــنــني،  أمــس  املحتلة،  الــقــدس  مــن  القديمة  البلدة  فــي  وتجوله 
من قبل املسؤولني الفلسطينيني، واعتبار ذلك جــزءًا من اعــتــداءات االحتالل. وقال 
الفلسطينية، يوسف املحمود، إن »اقتحام وزير  املتحدث الرسمي باسم الحكومة 
املسجد،  للمسجد األقصى، ونــزول بولتون تحت  أرئيل  أوري  الــزراعــة اإلسرائيلي 
وتجوله في البلدة القديمة عاصمتنا املحتلة، يعتبر جزءًا من اعتداءات االحتالل، 
ومحاكاة القتحامات واعتداءات املستوطنني«. وأكد املحمود أن »بولتون أراد من 
وعلى  األقصى  واملسجد  القدس  على  والــعــدوان  لالحتالل  دعمًا  يقدم  أن  اقتحامه 
الشعب العربي الفلسطيني وقيادته باسم إدارة )الرئيس األميركي دونالد( ترامب 
املتطرفة«، مشددًا على أن »املسجد حق للمسلمني«. وأضــاف أن »تلك االقتحامات 
الــســوداء تحدث في ظل استمرار االحــتــالل على أرضنا وبــالدنــا وفي  والتحركات 
ومسيحية،  إسالمية  مقدسات  مــن  تضم  بما  العربية،  الــقــدس  مدينة  منها  القلب 
وتلك التحركات ال تترك أي أثر سوى أنها تزيد الصورة وضوحًا بوجود االحتالل 
وعدوانه، وتذّكر باستباحته أراضي الغير والتسلط على الشعوب وإثارة الفوضى 
والتوتر والــعــنــف«. وطــالــب املحمود العالم بــإدانــة مــا أقــدم عليه بولتون وإدارتـــه، 
و»الــتــحــرك مــن أجــل وقــف االعـــتـــداءات االحتاللية وتطبيق الــقــوانــني الــدولــيــة التي 
الــســالم الشامل بإقامة الدولة  تقضي بــإزالــة االحــتــالل عــن بــالدنــا وترسيخ أســس 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس العربية املحتلة على حدود عام 1967«.

أعلنت قوات العمالقة 
رفع مستوى االستعداد 

في الحديدة

غريفيث حاول إقناع 
الحوثيين بااللتزام بتنفيذ 

اتفاق السويد

للحديث تتمة...

حشود تنذر 
بعودة معارك 

الحديدة

إرهاب »فتية التالل« برعاية حاخامـات وسياسيي الصهيونية الدينية

تنذر  الشرعية مرحلة خطرة  اليمنية  الحوثيين والحكومة  بين  السويد  اتفاق  دخل 
ما  المحافظة،  في  كبيرة  قوات  الطرفين  حشد  مع  الصفر،  نقطة  إلى  بالعودة 
دفع المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بجولة سريعة لمحاولة 

احتواء فشل تنفيذ االتفاق

عدن، صنعاء ـ العربي الجديد

تــــــجــــــددت املـــــــخـــــــاوف مــــــن انــــفــــجــــار 
األوضـــــــــاع الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــيـــمـــن، 
ــة الــــحــــديــــدة،  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــًا فـ خـــصـــوصـ
الـــواقـــعـــة عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر، غــــرب الــيــمــن، 
بعد رصد عمليات تحشيد عسكرية واسعة، 
ــام  ــ ــــالل األيـ تـــحـــديـــدًا مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــني، خـ
اتفاقية  تنفيذ  تعثر  مــع  بالتزامن  املــاضــيــة، 
الــســويــد حـــول الــحــديــدة، رغـــم الــجــهــود التي 
يقوم بها املبعوث األممي إلى اليمن، مارتن 
غريفيث، إلنقاذ االتفاق املهدد باالنهيار، مع 
املرحلة  لتنفيذ  املحددة  املهلة  نهاية  اقتراب 
ــفـــاق، الــتــي بــــدأت مــع ســريــان  األولــــى مــن االتـ
وقف إطالق النار في الـ18 من الشهر املاضي، 
على أن تمتد لـ21 يومًا، ما يعني أنها انتهت 
أمس اإلثنني. وحصل »العربي الجديد« على 
ــادر عــســكــريــة، وشــهــود  مــعــلــومــات مـــن مـــصـ
ــأن جـــمـــيـــع األطـــــــــراف عــــززت  ــ عــــيــــان، تـــفـــيـــد بــ
مـــن قـــواتـــهـــا، وخــصــوصــًا الــحــوثــيــني، الــذيــن 
ــان يــفــتــرض بـــهـــم، وفــــق اتــفــاقــيــة الــســويــد،  كــ
االنــســحــاب مـــن مــديــنــة الــحــديــدة ومــوانــئــهــا 
والصليف.  عيسى  ورأس  الــحــديــدة  الــثــالثــة، 
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »الــحــوثــيــني دفــعــوا 
ــــوات خـــــــالل الــــفــــتــــرة املــــاضــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز  ــقــ ــ بــ
زاد  تحشيدهم  وأن  الــحــديــدة،  فــي  مواقعهم 
فـــي مــحــيــط مـــوانـــئ الــصــلــيــف ورأس عيسى 
الــرئــيــســي، تحديدًا  الــحــديــدة  ومــيــنــاء مدينة 
التابعة  املــراقــبــني  مــغــادرة رئــيــس بعثة  بعد 
التقى  الــذي  باتريك كاميرت،  املتحدة،  لألمم 
غــريــفــيــث فــي صــنــعــاء«. ووفــــق املـــصـــادر فــإن 
الحوثيني زادوا من عدد الخنادق في مدينة 
الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا الــرئــيــســي، وأيـــضـــًا في 
ــاء الــســكــنــيــة، واســـتـــقـــدمـــوا تــعــزيــزات  ــيــ األحــ
الكثير من األلغام، بما فيها  كثيرة، وزرعــوا 
املـــوانـــئ، خــصــوصــًا رأس عيسى  فــي محيط 

والصليف، رغم أن اتفاقية السويد تنص، من 
ضمن بنودها، على تسليم الحوثيني خرائط 

األلغام ووقف زرع ألغام جديدة.
في املقابل، فإن مصادر في »ألوية العمالقة« 
»العربي الجديد«، إن »قوات العمالقة  قالت، لـ
ــتــــرة املــــاضــــيــــة، هــجــمــات  ــفــ صـــــــدت، خــــــالل الــ
مــبــاغــتــة لــلــحــوثــيــني عــلــى عــــدة جــبــهــات في 
الحديدة، وأنــه ال توجد أي بــوادر النسحاب 
الــحــوثــيــني، لــذلــك هــنــاك تــوجــيــهــات واضــحــة 
ورفـــع مستوى  االحــتــمــاالت،  ملواجهة جميع 
القيادات  االستعداد من خــالل وجــود جميع 
ــــوات الــعــمــالــقــة،  املـــيـــدانـــيـــة، وتــعــزيــز وضــــع قـ
ــوات األخــــــــرى، ضـــمـــن قــــــوات الــشــرعــيــة  ــ ــقـ ــ والـ
أن »تعزيز  إلى  والتحالف«. وتشير املصادر 
القوات مستمر، وال يوجد أي تقليص ألعداد 
املــقــاتــلــني أو الــعــتــاد فـــي جــبــهــات الــحــديــدة، 
خصوصًا أنه ال ثقة بالهدنة القائمة حاليًا، 
وال ثــقــة أيــضــًا بــنــجــاح تطبيق بــنــود اتــفــاق 
الحديدة بناء على تجارب سابقة للحوثيني، 
بــمــا فـــي ذلـــك خـــالل عــمــلــيــة تـــبـــادل لــألســرى، 
ــتــــي كـــانـــت تـــجـــرى بــــني قــــــوات الــعــمــالــقــة  والــ
والـــحـــوثـــيـــني، بــســبــب وســــاطــــات تـــقـــوم بــهــا 

شخصيات أو أطراف بني الطرفني«.
كـــذلـــك اتـــهـــم املـــتـــحـــدث بـــاســـم تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، تركي املالكي، الحوثيني، 
الطرق  املوانئ وفتح  بالتعنت بشأن تسليم 
وإعادة االنتشار في الحديدة. وفيما قال إنه 
ال نية لدى الحوثيني لتطبيق اتفاق السويد، 
لــفــت إلـــى أن الــحــوثــيــني ارتــكــبــوا 368 خــرقــًا 
لوقف إطالق النار منذ توقيع اتفاق السويد.
ووفــــق مــصــادر ســيــاســيــة مــقــربــة مــن أطـــراف 
انفجار األوضــاع  فإن »املخاوف من  الصراع 
فـــي الـــحـــديـــدة وعــــــودة الـــوضـــع إلــــى مـــا قبل 
ــاورات الــســويــد دفــعــت غريفيث  انــعــقــاد مـــشـ
احتواء  ملحاولة  بجولته سريعًا،  القيام  إلــى 
االتــفــاق، وعـــدم تفجر األوضـــاع  فشل تنفيذ 

العسكرية من جديد في الحديدة«. وبحسب 
املصادر فإن »غريفيث حاول إقناع الحوثيني 
أو تحمل  الــســويــد،  اتــفــاق  بــااللــتــزام بتنفيذ 
لقاءات  أي  إفشال  فيها  بما  أي فشل،  نتائج 
مقبلة«. ولفتت إلى أن الحوثيني حاولوا رمي 
والتحالف  الشرعية  الحكومة  باتجاه  الكرة 
أيـــضـــًا بتنفيذ  االلــــتــــزام  بـــعـــدم  واتــهــامــهــمــا 
االتفاق، وربط اتفاقية الحديدة باالتفاقيات 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ال يــخــلــو يــــوم فـــي حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــني في 
ــات  ــدامــ ــــن صــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، مـ
ينفذها مستوطنون  واعتداءات  ومواجهات 
تحت سمع جنود جيش االحتالل وبصرهم، 
خالل ساعات النهار واملساء، وأحيانًا وسط 
حـــراســـة وتـــأمـــني »الــفــلــتــان األمـــنـــي« لــهــؤالء 
 الطرف بشكل 

ّ
املستوطنني، من جهة، وغض

بارز من قبل حكومة االحتالل بشكل رسمي 
مــن جهة أخـــرى، إلــى جــانــب إبـــداء »التفّهم« 
قبل  مــن  وفتيتهم،  املستوطنني  »ضــائــقــة«  لـــ
قـــــادة أحــــــزاب الــيــمــني اإلســـرائـــيـــلـــي عــمــومــًا، 
وحزب »البيت اليهودي« وقادته ومرجعياته 
الــــديــــنــــيــــة مــــــن حـــــاخـــــامـــــات املـــســـتـــوطـــنـــني، 

خصوصًا.
لــكــن تــــطــــورات الــتــحــقــيــقــات فـــي قــضــيــة قتل 
رابــي،  محمد  عائشة  الفلسطينية  الشهيدة 
مــن قرية بــيــدا، والــتــي استشهدت بعد رشق 

األخــــــرى، ومـــحـــاولـــة االلـــتـــفـــاف عــلــى تطبيق 
آلية  استغالل غموض  من خــالل  انسحابهم 

تحقيق ذلك.
بــأن زعيم  وأفـــادت مصادر تابعة للحوثيني 
جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، عــبــد املــلــك الــحــوثــي، 
ــذي جــمــعــه بغريفيث،  اتـــهـــم، خـــالل الــلــقــاء الــ
السعودي اإلماراتي  التحالف  أول من أمس، 
ــيــــل أمــــــــام تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــات  ــراقــ ــعــ بــــوضــــع الــ
اســتــوكــهــولــم. ولـــم تــتــرك الــحــكــومــة الشرعية 
ــنـــاورة مــنــذ  ــمـ ــلـ هـــامـــشـــًا كـــبـــيـــرًا لــلــحــوثــيــني لـ
ميناء  في  والتسليم  التسلم  بداية مسرحية 
الحديدة التي سارعت إلى رفضها ووصفها 
بــاملــســرحــيــة، قــبــل أن تــضــطــر األمــــم املــتــحــدة 
دبلوماسية  لغة  اتخاذ موقف، معتمدة  إلــى 
بــإشــارتــهــا إلــى ضـــرورة أن تــكــون أي خطوة 
ــــب ذلـــــــــك، أوضــــحــــت  ــقـ ــ ــقـــق. وعـ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــلــ ــابــ قــ
املصادر، التي تحدثت مع »العربي الجديد«، 
حـــدة خطابها حيال  مــن  زادت  الــحــكــومــة  أن 
األمم املتحدة واملبعوث األممي. وترافق ذلك 
مــع تــصــريــحــات لــعــدد مــن قـــيـــادات الشرعية 
أكـــــدوا فــيــهــا أن ال حــــــوارات مــقــبــلــة طـــاملـــا لم 
خالل  مــن  السويد،  اتفاقية  الحوثيون  ينفذ 
االنسحاب من الحديدة ومينائها الرئيسي، 

سيارة زوجها بالحجارة في أكتوبر/ تشرين 
 االعتداءات 

ّ
األّول من العام املاضي، أظهرت أن

يقوم  املستوطنون  ينفذها  الــتــي  اإلرهــابــيــة 
بــهــا عــلــى مــا يــبــدو تنظيم إرهـــابـــي يــهــودي 
جــديــد، إضــافــة للتنظيم الـــذي كــان االحــتــالل 
قـــد اعـــتـــرف قــبــل عـــامـــني، مـــع جــريــمــة إحــــراق 
عائلة الدوابشة، بوجوده ونشاطه في تنفيذ 
واملساجد  املمتلكات  اعتداءات مختلفة على 
الــــخــــاصــــة بــالــفــلــســطــيــنــيــني، والــــتــــي بــلــغــت 
ذروتها عام 2015، مع جريمة إحراق كنيسة 
األراضــي  األثــريــة في طبريا، شمال  الطابغة 

املحتلة.
واضــطــر االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، فــي اليومني 
ــراف بـــــوجـــــود عــمــلــيــات  ــ ــتـ ــ ــــالعـ ــــني، لـ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
ــة، كــــاشــــفــــًا عـــــن اعـــتـــقـــالـــه  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
ملجموعة من شبان املستوطنني الذين يطلق 
عــلــيــهــم اإلعـــــالم اإلســرائــيــلــي تــســمــيــة »فــتــيــة 
ــتــــالل«، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن خطر  الــ
ــابـــي مـــن جــهــة، وتــبــريــر عــدم  نــشــاطــهــم اإلرهـ
اتخاذ خطوات جادة لوقف اعتداءاتهم على 

الفلسطينيني، من جهة أخرى.
وبّينت التحقيقات والتطورات األخيرة، التي 
أعــلــن عــنــهــا األحــــد، بــعــد اعــتــقــال خــمــســة من 
 
ّ
أن أيــام،  شبان املستوطنني قبل نحو عشرة 
هؤالء متهمون بأنهم هم الذين قاموا برشق 
سيارة زوج الشهيدة عائشة رابي بالحجارة. 
 جهاز االستخبارات اإلسرائيلية 

ّ
كما تبنّي أن

لضغوط  علني،  وبشكل  أخيرًا  يتعّرض  بــدأ 
مـــن قــبــل قـــــادة املــســتــوطــنــني، لـــرفـــع يــــده عن 
ــع هــــــؤالء املــتــهــمــني ونــقــلــهــم  الــتــحــقــيــقــات مــ
ــة، وســـط  ــرطـ لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم مــــن قـــبـــل الـــشـ
ادعـــــــاءات بــتــعــرضــهــم لــلــتــعــذيــب. وقــــد أقــــّرت 
املحكمة اإلسرائيلية نهاية األسبوع املاضي 
القضية،  في  املتهمني  أحد  اعترافات  برفض 
بحجة انــتــزاعــهــا تــحــت الــتــعــذيــب. لــكــن نشر 
الرقابة العسكرية اإلسرائيلية، أمس االثنني، 

والصليف،  رأس عيسى  وأيضًا من ميناءي 
وتسليمها لقوات تابعة للحكومة الشرعية. 
كذلك شّكل خطاب الحكومة الشرعية ملجلس 

األمن ضغطًا على مبعوث األمم املتحدة.
الرياض أمس،  إلــى  وقبيل وصــول غريفيث 
كان مصدر خاص من القيادات في الشرعية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الــيــمــنــيــة قـــد قــــال، لـــ
»الشرعية ستعاتب املبعوث الخاص لألمني 
اجتماعه  لليمن، خالل  املتحدة  لألمم  العام 
مع قيادة الشرعية، على مسرحية الحوثيني 
فــي مــيــنــاء الــحــديــدة، وعــــدم تــوضــيــح األمــم 
ال  الحوثيني،  مغالطة  الــعــام  لــلــرأي  املتحدة 
وتسليم  االنسحاب  أن  تــذرعــوا  أنهم  سيما 
املـــيـــنـــاء ألنــفــســهــم تــــم بــــوجــــود بــعــثــة األمــــم 
املـــتـــحـــدة«. كــمــا أكــــد املـــصـــدر أن »الــشــرعــيــة 
من  مقبلة،  حــــوارات  ال  أن  غريفيث  ستبلغ 
اتــفــاق  اتــفــق عليه مــن بــنــود  دون تنفيذ مــا 
السويد، وفي مقدمتها انسحاب الحوثيني 
الـــحـــوثـــيـــني  ــدة، خـــصـــوصـــًا أن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ ــن  ــ مـ
يدفعون بقوات جديدة ويعززون وجودهم 

في الحديدة«. 
»العربي  وفي السياق، قال مصدر سياسي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »تـــوتـــر األوضـــــــاع يــجــعــل من 

أبــرزت وجود  لهؤالء،  املوجهة  التهم  حقيقة 
تــنــظــيــم إرهــــابــــي فــــي أوســـــــاط املــســتــوطــنــني 
ــان قـــــادة املـــــدارس  ــتـــضـ يــحــظــى بــتــأيــيــد واحـ
الدينية في املستوطنات اإلسرائيلية، وعلى 
رأســهــا املــدرســة الدينية »بــري هــآرتــس« في 
 عن تعاون وحماية 

ً
مستوطنة رحاليم، فضال

ــــدى أشــد  مـــن قــبــل مــســتــوطــنــي يــتــســهــار، إحـ
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة املحتلة 

تطرفًا.
ــًا لــتــقــاريــر ومــعــلــومــات أفـــرجـــت عنها  ــقـ ووفـ
 
ّ
ـــح أن

ّ
الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، اتـــض

مجموعة من مستوطني يتسهار، وحتى قبل 
أن يــصــل جــهــاز االســتــخــبــارات اإلســرائــيــلــيــة 
»الشاباك« إلى أي معلومات أولية عن هوية 
مــنــفــذي عملية قــتــل الــشــهــيــدة عــائــشــة رابـــي، 
العملية  غــداة  بسياراتهم  توجهوا  قد  كانوا 
اإلرهابية، مع أنه صودف يوم سبت، إذ يمنع 
عــلــى املــتــديــنــني بحسب الــشــريــعــة الــيــهــوديــة 
قــيــادة الــســيــارات فــيــه، إلـــى املــدرســة الدينية 
ــام عــنــاصــرهــا بـــإرشـــاد  ــ ــــري هــــآرتــــس«، وقـ »بـ
التعامل مع  املدرسة وتلقينهم كيفية  طالب 
اعتقال  في حال جرى  »الشاباك«،  تحقيقات 
أي مــنــهــم فـــي ســيــاق الــتــحــقــيــق فـــي العملية 
اإلرهابية. وهــو ما يؤكد ضلوع قيادات في 
مستوطنة يتسهار باالعتداءات، ومعرفتهم 
بــحــقــيــقــة نـــشـــاط هـــــذه املـــجـــمـــوعـــات، خــالفــًا 
الدعــــــــاءات املــســتــوطــنــني وقــــــادة فـــي الــيــمــني 
 الحديث هــو عــن »فتية في 

ّ
اإلســرائــيــلــي بـــأن

ضائقة« تركوا عائالتهم ويعيشون من دون 
أي رقابة أو رعاية.

 عـــدد هــــؤالء األعـــضـــاء في 
ّ
واتـــضـــح أمـــس أن

عــصــابــات »فــتــيــة الـــتـــالل«، الــذيــن كـــان تقرير 
لصحيفة »هآرتس« قد أشار قبل عام إلى أن 
أعدادهم ال تتجاوز العشرات، يصل بحسب 
تــقــديــرات »الــشــابــاك« اإلســرائــيــلــي، إلــى نحو 
300 شخص، تظهر صورهم مرارًا في تقارير 

إذا  قــصــوى،  أولــويــة  الــســويــد  اتفاقية  تنفيذ 
اتفاقية  بتنفيذ  جـــادة  املــتــحــدة  األمـــم  كــانــت 
الــحــديــدة، منعًا ألي انــهــيــار لــجــهــود الــســالم 
ــانـــي، ال ســيــمــا أن  ومــعــالــجــة الـــوضـــع اإلنـــسـ
فــرص عملية  تقليل  إلــى  التداعيات ستؤدي 
الـــســـالم وســتــفــرض الـــعـــودة إلــــى الــخــيــارات 
الــعــســكــريــة«. فــي غــضــون ذلــــك، عـــاد الــتــداول 
بإمكانية عقد الجولة الجديدة من املحادثات 
في حال تم االتفاق عليها في الكويت. وبعد 
الجولة  األردن تسلمه طلبًا الستضافة  نفي 
الــجــديــدة مــن املــحــادثــات، قـــال مــســاعــد وزيــر 
العربي  الــوطــن  لــشــؤون  الكويتي  الخارجية 
فــهــد الـــعـــوضـــي، فـــي حــــوار نــشــرتــه صحيفة 
»الرأي« الكويتية، أمس اإلثنني، إن »الكويت 
اليمنية  املحادثات  لها دور في تسهيل  كان 
األخيرة عبر نقل جماعة الحوثيني إلى مقر 
املـــفـــاوضـــات فـــي مــديــنــة بــــال الــســويــســريــة«. 
وأضـــاف »هــنــاك جولة أخــرى مــن املحادثات 
اليمنية قــد تــكــون فــي الــكــويــت إن شــاء الله، 
ونتمنى أن تكلل بالتوقيع على اتفاق إلنهاء 
هذه األزمــة. وتحديد موعد ذلك يعتمد على 
تــطــورات األمـــور فــي اليمن وتنفيذهم مــا تم 

االتفاق عليه في محادثات السويد«.

صحافية مختلفة وثقت عمليات اعتداءاتهم 
على أمالك الفلسطينيني.

 عددًا من قادة الحاخامات، 
ّ
وقد أعلن أمس أن

أبــــرزهــــم الـــحـــاخـــام حـــايـــيـــم دروكـــــمـــــان، أحـــد 
أبـــرز املــرجــعــيــات الــديــنــيــة والــروحــيــة لحزب 
ليئور،  دوف  والــحــاخــام  الــيــهــودي«،  »البيت 
قد أجازوا ملستوطني يتسهار انتهاك حرمة 
الــســبــت والـــوصـــول إلـــى مــســتــوطــنــة رحــالــيــم 
ــاد راشــقــي الــحــجــارة. وعــلــى الــرغــم من  إلرشــ
محاوالت قادة املستوطنني ووزراء الحكومة 
التخفيف مــن حــجــم ظــاهــرة »فــتــيــة الــتــالل«، 
ــآرتـــس«،   تــقــريــرًا نــشــرتــه صــحــيــفــة »هـ

ّ
إال أن

 الــعــام 2018 شــهــد ارتــفــاعــًا فــي عــدد 
ّ
ــنّي أن بـ

الفلسطينيني  عــلــى  اإلرهـــابـــيـــة  االعــــتــــداءات 

وأمــالكــهــم مــن قــبــلــهــم، وصـــل إلـــى نــحــو 482 
اعــــتــــداء حـــتـــى مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
 هــؤالء يتبعون 

ّ
ح أن

ّ
األّول املاضي. كما اتض

لتنظيم مشابه لتنظيم »التمّرد« الذي يقوده 
حفيد الفاشي اليهودي مئير كهانا، ويدعى 
مئير إيتينجر، وسبق أن اعتقل في إسرائيل 
مرات عدة لفترات قصيرة وأبعد عن األراضي 

الفلسطينية املحتلة.
أفــراد مجموعات »فتية  ولغاية اآلن، يحظى 
ومــؤيــدة  حــاضــنــة  اجتماعية  ببيئة  الــتــالل« 
في مستوطنات الضفة الغربية املحتلة، كما 
يحظون بدعم قضائي وقانوني من جمعية 
فيها  الناشطني  وأبـــرز  القانونية،  »حنانو« 
املــحــامــي إيــتــمــار غــفــيــر، مــن حــركــة »كــهــانــا«، 

من وطنهم.  الفلسطينيني  طــرد  إلــى  الداعية 
كــذلــك، يــحــظــى مــنــفــذو الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 
بتفّهم كامل لعملياتهم، إن لم يكن التشجيع 
عن  ناهيك  وقــادتــهــم،  املستوطنني  عامة  مــن 

دعم مواقع ووسائل إعالم يمينية متطرفة.
وكانت الصحف اإلسرائيلية قد كشفت، يوم 
ــل وزيـــرة القضاء 

ّ
الجمعة املــاضــي، عــن تــدخ

أيليت شاكيد، لدى النائب العام اإلسرائيلي، 
بشأن أحد املعتقلني من املجموعة اإلرهابية 
ق تسجيل مكاملة هاتفية بني 

ّ
الجديدة. وقد وث

شاكيد ووالدة املعتقل اعترافها بأنها سعت 
الــعــام لفحص ظــروف التحقيق  النائب  لــدى 
مع املتهمني و»نقل صرخة العائالت«، حسب 
تعبيرها، على ظروف اعتقال أعضاء الخلية.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، اضــــــطــــــر جــــــهــــــاز »الـــــــشـــــــابـــــــاك« 
اإلسرائيلي، في سياق الدفاع عن نفسه أمام 
األحــد،  املعتقلني،  هــؤالء  عــن  املدافعني  لوبي 
إلــى الكشف عــن معلومات حــول نشاط هذه 
املجموعة اإلرهابية، بما في ذلك نشره صورًا 
لعلم إسرائيل خط عليه أفراد الخلية شعار 
الـــنـــازيـــة. وقــــد لــفــتــت الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة 
فــي هـــذا الــســيــاق، إلـــى صــمــت وزراء بــارزيــن 
ــــان يــفــتــرض  ــتـــــالل، مـــمـــن كـ ــ فــــي حـــكـــومـــة االحـ
بــهــم الــدفــاع عــن جــهــاز »الـــشـــابـــاك«، بـــدءًا من 
ــر األمـــن الــداخــلــي ووزيـــرة  وزيـــر األمـــن ووزيــ
بنيامني  الحكومة  برئيس  وانــتــهــاًء  الــعــدل، 
الــنــاحــيــة القانونية  املــســؤول مــن  نــتــنــيــاهــو، 
 تــفــّجــر 

ّ
ــاك«. ويــــبــــدو أن ــ ــابـ ــ ــشـ ــ عــــن جـــهـــاز »الـ

من  يزيد  انتخابية  معركة  أوج  فــي  القضية 
حــرج حكومة االحــتــالل واألحـــزاب اليمينية، 
اإلرهابي  النشاط  إدانــة  ب 

ّ
تتجن ما يجعلها 

ب 
ّ
ــم مــن ذلـــك تتجن لــهــذه املــجــمــوعــات، واألهــ

دعـــم جــهــاز »الــشــابــاك« واألمــــن اإلســرائــيــلــي، 
خوفًا من خسارة تأييد املستوطنني لها في 
التاسع من  فــي  املــقــرر إجــراؤهــا  االنتخابات 

إبريل/ نيسان املقبل.

الحوثيون يحصنون مواقعهم باأللغام والخنادق 
وغريفيث ينتقل إلى الرياض إلنقاذ اتفاق السويد

استقدم الحوثيون تعزيزات كبيرة إلى الحديدة )عبدو حيدر/ فرانس برس(

تورط قيادات في مستوطنة يتسهار باالعتداءات )جعفر اشتيه/فرانس برس(

فرح الزمان شوقي

لم يعد التفاوض مع حركة »طالبان« 
ملفًا حساسًا بالنسبة إليران وال 
مخفيًا حتى. فمنذ أن أعلن أمني 

مجلس األمن القومي اإليراني 
األعلى، علي شمخاني، خالل زيارة 

لكابول أواخر ديسمبر/ كانون األول 
املاضي، أّن بالده تجري مباحثات 

مع »طالبان« بعلم الحكومة األفغانية 
 املشكالت األمنية في 

ّ
وبهدف حل

ذلك البلد، زادت الزيارات املتبادلة 
وزاد معها الحديث عن الدوافع 

املشتركة.
وبعد زيارة شمخاني، حضر وفد 
من »طالبان« إلى طهران، إذ أجرى 

مباحثات مع مساعد وزير الخارجية 
عباس عراقجي، الذي ذهب قبل 

أيام معدودة إلى أفغانستان كذلك، 
لتكون الزيارة الثانية خالل ثالثة 
أشهر، والتي التقى فيها الرئيس 

أشرف غني ووضعه بصورة تطور 
املباحثات مع »طالبان«، وقّدم تعّهدًا 

بأال يهّدد ذلك الحكومة األفغانية.
هذا التواصل الذي تحّول لتفاوض 

ُمعلن، وفق ما تصفه وسائل إعالم 
محلية إيرانية، ليس األول من نوعه. 

فقبل سبعة أشهر تقريبًا، كشف 
السفير اإليراني في أفغانستان، 
حميد رضا بهرامي، عن وجود 

اتصاالت بني إيران و»طالبان« بدون 
تأكيد تحّول األمر لعالقات ثنائية 

حقيقية بينهما، وذلك ألن إيران 
ال تريد أن تمنح صفة املشروعية 
شكل تهديدًا ُسنّيًا 

ُ
للحركة التي ت

كذلك. وقال بهرامي في حينه، 
ق بعملية 

ّ
إّن هذه االتصاالت تتعل

السالم وباملفاوضات بني الحكومة 
األفغانية و»طالبان«.

كل ذلك يعني أّن إيران أصبحت 
تؤمن بأّن »طالبان« اليوم لم تعد 

كسابق عهدها، إلى جانب إدراكها 
لضرورة التباحث معها بعدما 

صدرت إشارات إيجابية عن الحركة 
 وجود تركيز 

ّ
من جهة، وفي ظل

إقليمي ودولي على التواصل معها 
 الدافع األول 

ّ
من جهة أخرى. ولعل

لكل ذلك، يرتبط بعناصر تنظيم 
»داعش« التي تتحّرك من سورية 

والعراق نحو أفغانستان.
حّسن 

ُ
هذه املصلحة املشتركة ست

العالقات بني الطرفني بالضرورة، 
فإيران التي تحاذي أفغانستان 
بغنى عن تهديدات أمنية جديدة 

على ذاك الشريط الحدودي املمتد 
شرقًا، وستحاول إيجاد صيغة 
ملنع أي هجمات محتملة ضدها. 

وشمخاني كان واضحًا في »ملتقى 
األمن والدفاع في غرب آسيا«، الذي 
عقد في طهران أمس االثنني، حني 

ل التهديد 
ّ
قال إّن »داعش يشك

الرئيس«، داعيًا إلى اتخاذ خطوات 
»املؤامرات  جدية ملواجهة ما وصفه بـ
األميركية«. ونفى شمخاني احتمال 
أن تتحول املفاوضات مع »طالبان« 

ألخرى مماثلة مع »داعش« أو »جبهة 
.
ً
النصرة« مثال

أبرزت التحقيقات التي 
سمح االحتالل بنشرها 

بشأن قضية مقتل 
الشهيدة عائشة رابي، 
وجود تنظيم إرهابي 

جديد بين المستوطنين، 
يحظى بتأييد قادة 

المدارس الدينية 
الصهيونية واألحزاب 

اليمينية

اجتمعت وزيرة القضاء اإلسرائيلية، أيليت شاكيد )الصورة(، أمس، بعائالت 
وذكرت  رابــي.  عائشة  بقتل  بالتورط  المتهمين  الخمسة  المعتقلين 
المعتقلين  عائالت  أن  »هآرتس«، 
أساليب  بشأن  ادعاءاتها  عرضت 
كما  المعتقلين.  مع  التحقيق 
ــه لــم تــمــارس على  ــى أن ــارت إل أشـ
جسدية،  ضغوط  أي  المعتقلين 
اعتقاالت  عليهم  ُتــفــرض  ــم  ول
ــد  ــد أح ــ إداريــــــــة. وادعــــــى والـ
المعتقلين أن »الشاباك« حاول منع 
القاضي، مفادها  معلومات عن 
بأن المعتقلين كانوا في »وليمة«.

شاكيد تدعم القتلة
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      غرب

نتنياهو يوقف تحويل 
األموال القطرية إلى غزة

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،   »20« الـــقـــنـــاة  ــرت  ــ ذكــ
أمـــس اإلثـــنـــني، أن حــكــومــة االحــتــالل 
أمرت بعدم تحويل األموال القطرية 
الخاصة بدفع رواتب موظفي قطاع 
غــــزة. وأوضـــحـــت أن رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو )الــــصــــورة( أمــر 
الثالثة من تحويل  بتجميد املرحلة 
ــة إلـــــــى غـــــــــزة. مــن  ــقــــطــــريــ األمــــــــــــوال الــ
حركة  باسم  املتحدث  طالب  جهته، 
»حــــمــــاس«، عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع، 
األطـــــــــــــراف الـــــتـــــي رعــــــــت تـــفـــاهـــمـــات 
التهدئة مع إسرائيل بإلزام االحتالل 

بها.
)العربي الجديد، األناضول(

طيران االحتالل يقصف 
أهدافًا لـ»حماس« 

أعلن املتحدث باسم جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس اإلثنني، أن طيران 
االحتالل استهدف فجر أمس اإلثنني 
مــــواقــــع لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« شــمــالــي 
قــطــاع غـــزة، بحجة الـــرد على إطــالق 
من  اعتراضها  تم  صاروخية  قذيفة 
قــبــل مــنــظــومــة »الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة«. 
وقـــال، فــي بــيــان، إن جيش االحــتــالل 
عن  مسؤولة  حماس  حركة  »يعتبر 
كـــل مـــا يـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غــــزة ومــا 

يخرج منه«.
)العربي الجديد(

الجيش اإلسرائيلي يعتقل 
فلسطينية بعد إصابتها

اإلسرائيلي،  االحتالل  اعتقلت قوات 
بعد  فلسطينية  فتاة  اإلثــنــني،  أمــس 
إصــابــتــهــا بـــالـــرصـــاص قــــرب حــاجــز 
زعــتــرة جــنــوب مدينة نــابــلــس. وقــال 
نــائــب مــديــر إســعــاف الــهــالل األحمر 
فــــي شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــواز 
قامت  االحــتــالل  »قـــوات  إن  البيطار، 
باحتجاز طواقم اإلسعاف ومنعتها 
فــتــاة فلسطينية  إلـــى  الـــوصـــول  مـــن 
مــصــابــة كــانــت عــلــى األرض«. وقـــال 
شــهــود عــيــان إن الــفــتــاة كــانــت تقف 
الفلسطينيون  يعتاد  التي  بالجهة 
ــــوف فــيــهــا الســــتــــخــــدام مــركــبــة  ــــوقـ الـ
لألجرة، لكن الجنود بدأوا بالصراخ 
عليها وبعد ذلك أطلقوا عليها النار.
)العربي الجديد(

العراق: مطالبات 
بالتحقيق  بزيارة 

مسؤولين إلسرائيل 
أكـــد مــســؤول عــراقــي رفــيــع املستوى 
فـــي بـــغـــداد، أمـــس اإلثـــنـــني، ردًا على 
نشرتها  التي  والتقارير  املعلومات 
وســائــل إعـــالم إسرائيلية عــن زيــارة 
وفــود عراقية إلــى األراضــي املحتلة، 
أن ال وفــــود عــراقــيــة زارت إســرائــيــل 
الــعــراق.  بــل شخصيات تقيم خـــارج 
وطلب النائب األول لرئيس البرملان 
الــعــراقــي، حــســن الــكــعــبــي، مــن لجنة 
ــي مــجــلــس  ــة فــ ــيـ ــارجـ الــــعــــالقــــات الـــخـ
الـــــــنـــــــواب، »الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي حــقــيــقــة 
الــــزيــــارات ومـــــدى دقـــتـــهـــا، والــكــشــف 
عــن أســمــاء املــســؤولــني الــذيــن زاروا 
األراضــي املحتلة، خصوصًا أعضاء 

مجلس النواب إن صحت الزيارة«.
 )العربي الجديد، فرانس برس(

تايالند توقف ترحيل 
سعودية خشية على 

سالمتها

ــادرت الــســعــوديــة طــالــبــة الــلــجــوء  ــ غــ
)الصورة(،  القنون  رهف  السياسي، 
ــفـــت، أول مـــن أمــــس، مبنى  الــتــي أوقـ
مــطــار بــانــكــوك أمــس اإلثــنــني، برفقة 
ــــن املـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة  مـــمـــثـــلـــني عـ
لالجئني التابعة لألمم املتحدة. وقال 
قــائــد شــرطــة الــهــجــرة الــتــايــالنــديــة، 
ســوراشــات هــاكــبــارن، إنــهــا »غـــادرت 
املــــطــــار بـــرفـــقـــة مــفــوضــيــة الــالجــئــني 
التي ستبت بوضعها بحلول خمسة 
ــلــــن أن الــــبــــالد تــراجــعــت  أيــــــــام«. وأعــ
عــــن خــطــطــهــا لــتــرحــيــل الــســعــوديــة 
الــتــي فــرت مــن عائلتها أثــنــاء زيــارة 
إلــــى الــكــويــت بــســبــب مـــخـــاوف على 

سالمتها.
)رويترز(



وتحقيق  قضائيًا  السوري  النظام  مالحقة  عن  الدولي  العجز  بعد 
في  وناشطون  سوريون  الجئون  يسعى  ضحاياه،  من  لآلالف  العدالة 
دول  في  دعاوى  رفع  عبر  جرائمه  على  النظام  لمحاسبة  أوروبا 

أوروبية، مؤكدين امتالكهم »أطنانًا من الوثائق والصور واألدلة«

بعد الجدل الذي 
أثارته تصريحات 

مستشار األمن 
القومي األميركي، 

جون بولتون، حول 
شرطين لالنسحاب 
من سورية، هما 

حماية األكراد 
وهزيمة »داعش«، 

يُنتظر ما سينتج 
عن زيارته إلى أنقرة 
حول هذا الملف، 

وما إذا كانت 
ستحسم الخالفات 

بين البلدين، في 
وقت يتصاعد فيه 

خطر »النصرة« 
شمال غربي البالد

45
سياسة

عــمــا يــمــكــن أن نــفــعــلــه إذا مـــا خــــرج أحــدنــا 
حيًا«. وخطرت فكرة تدوين األسماء بالدم 
داخل القميص »حيث كانت الفكرة الغالبة 
هــي االنــتــقــام لــهــؤالء الــضــحــايــا، والــبــعــض 
اآلخــر كان يفكر بقتل الجالدين، فيما بقي 
ــل بــمــالحــقــة املـــســـؤولـــن وجــلــبــهــم إلــى  ــ األمـ
العدالة«. الفكرة األخيرة هي التي سيطرت 
على العمري ألجل »مالحقة املجرمن أمام 
الــقــضــاء وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة«. ومــنــذ قــدومــه 
إلـــــى الــــســــويــــد، يـــتـــابـــع الـــعـــمـــري عــمــلــه فــي 
الــســوريــن  الــعــدالــة آلالف  مــحــاولــة تحقيق 
الـــذيـــن عـــذبـــوا أو قـــضـــوا تــحــت الــتــعــذيــب. 
وبــعــدمــا تـــطـــرق إلــــى الــكــثــيــر مـــن تــفــاصــيــل 
توثيق ما يجري داخــل معتقالت وسجون 
النظام، يؤكد العمري أنه »بعكس ما جرى 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا واألرجــنــتــن وتشيلي 
تغّيرت  بعدما  انتقالية  عدالة  من  وروانـــدا 
في  العدالة  تحقيق  يمكن  ال  فإنه  األنظمة، 
ســـوريـــة بــبــقــاء الــنــظــام الــحــالــي، وبــالــتــالــي 

يجب أن يتم األمر أمام محاكم أوروبا«.
ــــوم الـــحـــقـــوقـــي  ــقـ ــ ــفــــســــه، يـ وفـــــــي االتــــــجــــــاه نــ
واملحامي السوري أنور البني، بجهود في 
استوكهولم، ومن خالل جوالت على الدول 
األوروبية، »لتنسيق مالحقة أوروبية ضد 
األســد«.  نظام  ارتكبها  التي  الحرب  جرائم 
اإلنسانية  ضــد  »الــجــرائــم  أن  البني  يعتبر 
املرتكبة من نظام األسد ال يمكن أن تتقادم أو 
يتساهل معها«. ويتفق عدد من الناشطن 
الــســوريــن، فــي أكثر مــن دولــة أوروبــيــة، مع 
قضائية  بمالحقة  للبدء  مسعاه  في  البني 

ملرتكبي الجرائم في سورية.
ــانـــــًا مــن  ــنـــ ــفــــى »أطـــ ــنــ ويـــمـــتـــلـــك ســـــوريـــــو املــ
الوثائق والصور واألدلــة التي تؤكد تورط 
شخصيات وأجهزة نظام األسد في تعذيب 

»العربي  لـ ع.  سفيان  يقول  كما  الــســوري«، 
الجديد«، في استوكهولم، وهو الذي يعمل 
ــــالء ونـــاشـــطـــن آخــــريــــن، بــمــســاعــدة  مــــع زمــ
ومبادرات حقوقية  محامن ومتخصصن 
سورية - أوروبية، وأهمها مبادرة منصور 
العمري، الذي تعرض للتعذيب ويدعو إلى 
مــحــاكــمــة الــنــظــام أمـــام املــحــاكــم الــســويــديــة، 
ويــاســمــن مــشــعــان فــي أملــانــيــا الــتــي فقدت 
أخــاهــا تحت التعذيب وبـــدأت برفع دعــوى 

أمام املحاكم األملانية.

شهادات موثقة بالدم
منذ أن خرج العمري من السجن ولجأ إلى 
السويد في 2014، وهو يشدد على ضرورة 
أن تأخذ السويد دورها في تحقيق العدالة 
ملـــن تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب، ومــــن قـــضـــوا في 
خلفه،  تركهم  الذين  وألصدقائه  السجون، 
بــحــســب مـــا يـــذكـــر عـــن مــســعــاه مـــع آخــريــن 
الــعــدالــة  فــي دول أوروبـــيـــة أخـــرى لتحقيق 

ومحاسبة الجالدين في النظام السوري.
العمري كان يتابع منذ العام 2011 أوضاع 
يــطــاولــهــم، قبل  الـــذي  املعتقلن والــتــعــذيــب 
للتعذيب  ضحية   2012 فــي  نفسه  يجد  أن 
فــي ســجــون نــظــام األســـد. وانــتــشــرت قصته 
ــام 2017، حــن ســـرد للقناة  الــســويــد عـ فــي 
الــرســمــيــة الــســويــديــة »اس فــي تـــي« قصته 
بــاإلثــبــاتــات واألدلــــــة وكــيــف »كــتــب أســمــاء 
 بالدم داخل بطانة قميص 

ً
نحو 75 معتقال

كـــان يــرتــديــه فــي أحـــد الــســجــون فــي دمشق 
)في مطار املزة العسكري(«.

ــدثــــت شــــهــــادة الـــعـــمـــري عــــن الــتــعــذيــب  وأحــ
فـــعـــل واســـعـــة،  ــام ردود  ــظـ ــنـ الـ فــــي ســـجـــون 
خــصــوصــًا قــولــه »كــنــا نــتــحــدث كمعتقلن، 
ونحن نستمع ألصوات التعذيب والصراخ، 

وقــتــل املــعــتــقــلــن وجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة، 
على الرغم من نفي نظام األسد مرات عديدة 
الــتــعــذيــب منتشرًا فــي ســجــونــه«،  أن يــكــون 
ــــون  ــــوريـ ــر نــــاشــــطــــون سـ ــ ــذكـ ــ ــا يـ ــ بـــحـــســـب مــ

»العربي الجديد« في السويد وأملانيا. لـ
فيها  بما  الجرائم،  تلك  أن  الرغم من  وعلى 
الـــوثـــائـــق والـــصـــور الـــتـــي هــربــهــا »قــيــصــر« 
ــّور مـــــن الـــشـــرطـــة  )االســـــــــم املـــســـتـــعـــار ملـــــصـــ
العسكرية الــســوريــة، هــرب مــن ســوريــة في 
ــــورة لجثث  ألــــف صـ  50 مــعــه   

ً
2013 حـــامـــال

الجنائية  املحكمة  إلــى  تصل  لــم  ســجــنــاء(، 
الــدولــيــة، بفعل تــوازنــات فــي مجلس األمــن 

الـــدولـــي، وتــحــديــدًا مـــا يــســمــيــه الــنــاشــطــون 
املالحقة  مــن  األســد  لنظام  »حماية روســيــا 
ــّول هــــــؤالء عــلــى  ــعــ الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة«، يــ
ــيـــث تـــقـــيـــم جـــالـــيـــات  ــة حـ ــيـ ــنـ املــــحــــاكــــم الـــوطـ
سورية. ويبدو أن استوكهولم باتت محط 
ــظـــار الـــعـــديـــديـــن مــنــهــم، بــفــعــل تــعــديــالت  أنـ
ــة، إلـــــى جــانــب  ــقـ ــاملـــالحـ  قـــانـــونـــيـــة تــســمــح بـ
ــي فـــتـــحـــت بـــالـــفـــعـــل 3 قــضــايــا  ــتــ ــا الــ ــيــ ــانــ أملــ

للتحقيق فيها.

تعاون وآمال بالعدالة
يـــبـــدو الـــجـــهـــد الــــســــوري فــــي أوروبــــــــا هـــذه 

ــة  ــيــ األيــــــام مــنــســقــًا لــحــمــل املـــحـــاكـــم األوروبــ
عــلــى الـــبـــدء بــتــلــقــي الـــدعـــاوى املــرفــوعــة من 
ــيـــن الـــنـــاشـــطـــن  ــيـــاسـ ــئــــن الـــسـ قـــبـــل الــــالجــ
بلدهم. بعض  فــي  الــحــرب  ملالحقة مجرمي 
الــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن فـــي الـــســـويـــد ممن 
ــد«، يــخــشــون  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــوا لــــ ــدثـ تـــحـ
التصريح بأسمائهم بسبب وجود أسرهم 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، فيما آخـــرون 
ــــارون الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل صـــــريـــــح، مــثــل  ــتـ ــ ــــخـ يـ
الــنــاشــط عــبــد الــنــاصــر خــلــوص، مــن مدينة 
دومــا في ريف دمشق، التي عانت هجمات 
»العربي الجديد«،  كيميائية. ويذكر هؤالء لـ

ــا بعيدة  ــ أن »املــســاعــي الــســوريــة فــي أوروبـ
تــمــامــًا عـــن أيـــة تــشــكــيــالت مــعــارضــة، وهــي 
فـــي األســـــاس تــركــز عــلــى إحـــقـــاق الــعــدالــة«. 
ويـــؤكـــد الــنــاشــط الــحــقــوقــي ســفــيــان ع. في 
الــســيــاق، أن »تــقــديــم دعــــاوى خـــالل األشــهــر 
املاضية في فرنسا وأملانيا يأتي في سياق 
وخصوصًا   ،2019 خــالل  سيتكثف  مسعى 
النظام  وتــعــويــم  اشــتــداد حملة تطبيع  مــع 
الــقــمــعــيــة وشــخــصــيــات بعينها  وأجـــهـــزتـــه 
من  والتخلص  بالتعذيب  وشــاركــت  أمـــرت 

الجثث«.
ويــذكــر هـــؤالء الــنــاشــطــون فــي استوكهولم 
أنــهــم ســعــوا لكي ُيــصــدر املــدعــون العامون 
ــة،  ــيــ ــقــــال دولــ ــتــ ــــي الــــســــويــــد »مــــــذكــــــرات اعــ فـ
على غـــرار مــا يــجــري فــي أملــانــيــا وإسبانيا 
حـــالـــيـــًا، بـــحـــق أعــــضــــاء فــــي االســـتـــخـــبـــارات 
الــســوريــة ومــســؤولــي أجــهــزة أمنية ووزراء 

وسياسين«. 
وال يتردد الناشطون في التعبير عن »األمل 
أن يطاول ذلك أمنين جرى جمع أدلة حول 
التعذيب منذ 2012 وحتى  مساهمتهم في 
ــا  أوروبـ إلـــى  الــيــوم وصـــل  2017، وبعضهم 

كالجئ سياسي«.
ويــقــّدر أنـــور الــبــنــي أن »نــحــو ألـــف شخص 
مــمــن ارتــكــبــوا جــرائــم حـــرب ملصلحة بشار 
ــــى أوروبــــــــا بـــعـــد مــوجــة  ــلــــوا إلـ األســـــــد، وصــ
بــن  الـــتـــعـــاون  ــات  ــ وبــ فــــي 2015«.  الـــلـــجـــوء 
األوروبــي  »املــركــز  السورين مع  الناشطن 
ــان والـــحـــقـــوق الــدســتــوريــة«  ــسـ لــحــقــوق اإلنـ
إلــــى  يـــســـعـــى  بـــــرلـــــن،  ومـــــقـــــره   )ECCHR(
»إصــــــدار لـــوائـــح ســـــوداء بــأســمــاء مـــن ثبت 

تورطه بجرائم حرب«.
ويـــأمـــل الـــســـوريـــون فـــي الــســويــد أن تتعزز 
خــطــواتــهــم لــفــتــح تــحــقــيــق بــجــرائــم الــحــرب 
»على األقــل فــي الــحــاالت التي جــرى تقديم 
بـــالغـــات بــشــأنــهــا إلــــى الــشــرطــة الــســويــديــة 
الــســويــديــة  الــشــرطــة  أن  ُيـــذكـــر  مــنــذ 2017«. 
تلقت خالل العامن املاضين بالغات بحق 
عـــديـــدة، بينها  مـــن دول  نــحــو 80 شــخــصــًا 
ســـوريـــة، إلـــى جــانــب عــراقــيــن وســودانــيــن 

ــتـــريـــن، قــابــلــوا جــالديــهــم  ــديــــن وإريـ وروانــ
فــي بــالدهــم. وذكـــرت الشرطة السويدية أن 
ــــداد الــشــكــاوى خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن  أعـ
إلى  ــقــّدم 

ُ
ت الــبــالغــات  تضاعفت. وأكــثــر تلك 

»مــجــلــس الـــهـــجـــرة«، الـــــذي يـــوجـــد فــيــه 20 
مــتــخــصــصــًا ســويــديــًا فـــي مــتــابــعــة قــضــايــا 
التعذيب وانتهاكات حقوقية وجرائم حرب. 
ويــقــوم هـــؤالء بــإجــراء مــقــابــالت للتأكد من 
دقــة املعلومات واألدلــــة، وقــام املجلس منذ 
2017 بنقل 52 قضية إلى االدعاء والشرطة 

في السويد.
ــعــة على 

ّ
ــــدول املــوق ــــدة مـــن الـ والــســويــد واحـ

»نـــظـــام رومــــا األســــاســــي«، ومــنــذ األول من 
قــانــونــًا  تـــمـــوز 2014 اســتــحــدثــت  يـــولـــيـــو/ 
جديدًا يسمح باملالحقة القضائية واملعاقبة 
ــام مــحــاكــمــهــا ضـــد كل  ــ  عــلــى أراضـــيـــهـــا وأمــ
ــــن تـــــــورط بــــجــــرائــــم حــــــرب وجـــــرائـــــم ضــد  مـ

اإلنسانية. 
ــيـــة  ــتــــحــــدثــــت تـــحـــت ســـلـــطـــة ومـــســـؤولـ واســ
جـــهـــازهـــا الـــشـــرطـــي »مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــحـــث« 
)والـــتـــي كــانــت تسمى ســابــقــًا لجنة جــرائــم 
واإلثباتات، ويمكن  األدلــة  لفحص  الحرب( 
للقضاء السويدي أن يحكم بن 4 و18 عامًا 
أو مدى الحياة على من تثبت مشاركته في 

تلك الجرائم.
الــتــحــركــات في  أن  الــعــمــري  يعتبر منصور 
السويد »تنطلق أساسًا من مسؤولية دولية 
بما  التحقيق  السويدي  العام  املدعي  لبدء 
الجرائم،  تلك  أدلـــة ووثــائــق على  مــن  لدينا 
على الــرغــم مــن عــدم وجـــود الــجــالديــن على 
 أن تلحق السويد 

ً
األراضي السويدية«، آمال

»ببقية دول أوروبا التي بدأت البحث. ففي 
هربوا  الذين  السورين  من  اآلالف  السويد 
بــســبــب نـــظـــام األســــــد، وهــــــؤالء يــســتــحــقــون 

العدالة«.
الــســويــد، يسعى ناشطون  وغــيــر بعيد عــن 
وأدلــة  وثائق  لتقديم  وأملانيا  الدنمارك  في 
»التحقيق  فــي  الــبــدء  السلطات  مــن  للطلب 
فــــي جــــرائــــم الــــحــــرب والـــتـــعـــذيـــب املــمــنــهــج 
ــــاول مـــئـــات الــالجــئــن الــســيــاســيــن  ــــذي طـ الـ
املـــوجـــوديـــن الـــيـــوم فـــي الـــدنـــمـــارك وأملــانــيــا، 
تحقيق  بفتح  كوبنهاغن  قــامــت  أن  وســبــق 
بحق مجرم حــرب من روانـــدا بتهم ارتكاب 
الدنماركية  املــحــاكــم  ــة  جــرائــم حـــرب، وواليــ
تسري أيضًا على القضايا التي يتقدم بها 
السوريون، على الرغم من املصاعب التي قد 

تواجهنا«، بحسب ما يقول سفيان.
وبعد عمل طويل على جمع األدلة والوثائق، 
ُيتوقع أن تتقّدم الالجئة السورية في أملانيا 
يـــاســـمـــن مـــشـــعـــان، قـــريـــبـــًا، بـــشـــكـــوى ضــد 
نـــظـــام األســـــد بــعــدمــا تــعــرفــت عــلــى صـــورة 
أخــيــهــا عقبة بــن نــحــو 50 ألـــف صـــورة من 
الصور التي ُسربت للمعتقلن الذين جرت 

تصفيتهم في السجون السورية. 
ويسعى سوريون آخرون في دول أوروبية 
ــام املـــحـــاكـــم الــوطــنــيــة  ــ ــــع قـــضـــايـــا أمــ ــــى رفـ إلـ
ضــد نــظــام األســــد بــســبــب قــتــلــه أقـــربـــاء لهم 
املــنــاطــق  فــي عـــدد مــن  بــهــجــمــات كيميائية 

خالل السنوات املاضية.
ويأمل الناشطون واملحامون والحقوقيون، 
ســواء الــســوريــون منهم أو األوروبــيــون، أن 
تكون تحركاتهم في 2019 »لفتح نافذة أمل 
لتحقيق بعض العدالة للضحايا السورين 
وقطع الطريق على رجاالت النظام السوري 
األوروبــــي«،  االتــحــاد  فــي  أنفسهم  لتسويق 
عــلــى مــا يــخــتــم الــنــاشــط الــحــقــوقــي سفيان 

»العربي الجديد«. حديثه لـ

مقاضاة 
نظام األسد

مباحثات تركية أميركية حول  سورية

اإلرادة«  تونس  »حـــراك  حــزب  أعلن 
الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف 
النظام  رئيس  زيارة  المرزوقي، رفضه 
ــد لــتــونــس، في  ــوري بــشــار األسـ ــس ال
العربية  القمة  في  المشاركة  إطــار 
إسماعيل،  درة  وأكـــدت  المقبلة. 
رفضها  لــلــحــزب،  الــعــامــة  األمــيــنــة 
في  مشددة  بالدها،  إلى  األسد  زيارة 
حديث مع »العربي الجديد«، على أّن 
»حراك تونس اإلرادة« يرفض التعامل 
شعبه  قتل  استبدادي  نظام  »مــع 
أبرياء،  حق  في  انتهاكات  وارتكب 
مدنيين  حــق  فــي  جــرائــم  ــارس  ومـ

ومعارضيه«.

حراك تونس يرفض 
تعويم األسد

الغالف

الحدث

ناصر السهلي

تــنــشــط فـــي أوروبـــــــا هــــذه األيــــام 
مــــــجــــــمــــــوعــــــات مـــــــــن الـــــالجـــــئـــــن 
الـــــــــــســـــــــــوريـــــــــــن والـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــن 
الحقوقين، ملالحقة نظام بشار األسد على 
جرائمه  بحق املعتقلن، وغيرها من الجرائم 
ضد اإلنسانية، منذ اندالع الثورة السورية 
بالدنمارك  مـــرورًا  السويد  فمن   .2011 عــام 
وأملــانــيــا وصـــواًل إلــى إسبانيا، بــات تحرك 
هؤالء ملحوظًا مع بداية 2019 لرفع قضايا 

يسعى الناشطون للدفع 
نحو التحقيق في جرائم 

الحرب والتعذيب

الجهودالمبذولة في 
أوروبا بعيدة عن أية 

تشكيالت معارضة

سعي للمحاسبة وتحقيق العدالة 
الغائبة أمام المحاكم األوروبية

أنقرة تحدد نقاطها الحمر 
وخطر »النصرة« يتصاعد

جرائم حــرب وضــد اإلنسانية أمــام املحاكم 
الوطنية، »فإذا لم يستطع السوريون داخل 
فيمكن  للضحايا،  الــعــدالــة  تحقيق  بلدهم 
القيام بذلك في أوروبــا«، كما يقول املعتقل 
ــام، الــصــحــافــي  ــنـــظـ الـــســـابـــق فـــي ســـجـــون الـ

السوري منصور العمري.
أن  السوريون  والضحايا  الناشطون  يأمل 
العدالة للضحايا  تثمر مبادرتهم لتحقيق 
العجز  »بتعويض  األوروبــيــة  املحاكم  أمــام 
الدولي عن تحقيق مالحقة قضائية لنظام 
بــشــار األســـد وأي نــوع مــن الــعــدالــة للشعب 

بدأ المبعوث األممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون )الصورة(، مهّمته 
سبع  بعد  االثنين،  أمس  السوري،  النزاع  لحل  دولي  كوسيط  الجديدة 
األمم  وعيّنت  النزاع.  من  سنوات 
لإليطالي  خلفًا  بيدرسون  المتحدة 
فشل  الذي  ميستورا،  دي  ستيفان 
إعــداد  وهــي  مهاّمه،  آخــر  في 
بين  تــوافــقــيــة  ــة  دســتــوري لجنة 
والمجتمع  والمعارضة  النظام 
أن تكون  المتوّقع  المدني. ومن 
على  والحفاظ  الدستورية  اللجنة 
وقف إطالق النار في إدلب من أبرز 

المهام الموكلة لبيدرسون.

قال األمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، علي شمخاني 
تواجه  وإنها  سورية،  في  انهارت  واشنطن  استراتيجية  إن  )الصورة(، 
موقفًا متناقضًا في شرق الفرات 
إلى  تدفعها  الراهنة  و»الظروف 
الخروج من سورية«. وفي كلمة 
له أمس خالل مؤتمر في طهران، 
دور  أي  ــاك  ــن ه لــيــس  ــه  أنـ اعــتــبــر 
سقوط  فــي  المتحدة  للواليات 
ســوريــة.  ــي  ف »داعــــش«  تنظيم 
وتابع »ستبدأ أميركا باالنسحاب من 
وستضطر   ،2019 خالل  المنطقة 

للخروج من الخليج أيضًا«.

بيدرسون يبدأ مهامه

رهانات إيران

أكدت واشنطن أن ترامب لم يغير موقفه حول سحب القوات )دليل سليمان/فرانس برس(

من معرض في سويسرا للصور التي هربها »قيصر« )إفرين أطالي/األناضول(

الــربــاط، وسنرسل املــــؤازرات إلــى نقاط  نقاط 
التماس مع قوات النظام«، وفق املصادر.

الكبير من  للتصعيد  تــكــون  أن  املــتــوقــع  ومــن 
قبل »هيئة تحرير الشام« تبعات على املشهد 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، فــي ظــل حــديــث عن 
نّية فصائل املعارضة االستعداد لجولة قتال 
معبر  على  أواًل  للسيطرة  الهيئة  مــع  جــديــدة 
باب الهوى الحدودي مع تركيا. ومن الواضح 
أن الــقــضــاء »الــســهــل والــســريــع« عــلــى »حــركــة 
ــلـــب، فـــتـــح شــهــيــة الــهــيــئــة  ــربـــي حـ الـــزنـــكـــي« غـ
البــتــالع فــصــائــل أخــــرى، إذ أكـــدت مــصــادر أن 
الــهــيــئــة تـــريـــد الــقــضــاء عــلــى فــصــيــل »صــقــور 
الشام« في جبل الزاوية في ريف إدلب، مشيرة 
إلـــى أن مــفــاوضــات بـــدأت بــن الــطــرفــن، أمــس 
الفصيل  رفــض  إذ  بالنجاح،  لم تكلل  اإلثنن، 
الهيئة بحل نفسه. ويسيطر »صقور  مطالب 
ــدم فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــ ــــو مــــن أقــ ــام«، وهـ ــ ــــشـ الـ
املسلحة في شمال غربي البالد، على العديد 
من قرى جبل الزاوية، وهو من أشد املعادين 
ملــشــروع »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« الـــهـــادف إلــى 

الهيمنة على محافظة إدلب بشكل كامل.
وكان موقف »الجبهة الوطنية للتحرير«، أكبر 
تــجــّمــع عــســكــري لــلــمــعــارضــة الــســوريــة شمال 

أمين العاصي، أنقرة ـ العربي الجديد

أثارت زيارة مستشار األمن القومي األميركي، 
جــــون بـــولـــتـــون، إلــــى املــنــطــقــة، والـــتـــي بــدأهــا 
ــرار  ــول قـ ــن الـــجـــدل حــ ــد مـ ــزيـ ــل، املـ ــيـ ــرائـ مـــن إسـ
ــرامــــب ســحــب  ــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــ ــرئـ الـ
ن 

َ
قــواتــه مــن ســوريــة، مــع طــرح بولتون شرط

قبل االنسحاب، هما ضرورة حماية املقاتلن 
األكــــراد املــوالــن لــواشــنــطــن، والــقــضــاء نهائيًا 
عــلــى تــنــظــيــم »داعـــــــش«، مـــا دفــــع األكــــــراد إلــى 
اتهامها  تركيا  نفي  مقابل  طلب توضيحات، 
ــهـــداف األكــــــــــراد. هـــــذه الــبــلــبــلــة ســبــقــت  ــتـ ــاسـ بـ
وصول بولتون إلى أنقرة، أمس، حيث يلتقي 
مـــســـؤولـــن أتــــراكــــا لــبــحــث مـــلـــفـــات مـــتـــعـــددة، 
ــة، فـــي مسعى  ــا االنـــســـحـــاب مـــن ســـوريـ ــرزهـ أبـ
لحلحلة الــخــالفــات وتــضــارب وجــهــات النظر 
حــــول هــــذا املـــلـــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــركــيــا 
حزب  قتال  مواصلة  بتأكيدها  ذلــك  استبقت 

»العمال الكردستاني« والوحدات الكردية.
وليس بعيدًا عن ذلك، ال تزال ارتدادات هجوم 
ــعــتــبــر جبهة 

ُ
ــام« )الـــتـــي ت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـ

على  وسيطرتها  الفقري(  عامودها  النصرة 
تتفاعل، خصوصًا  الغربي،  ريــف حلب  أغلب 
مـــع ســيــطــرة الــهــيــئــة عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة من 
طــريــقــن شــمــال غــربــي ســـوريـــة، كـــان ُيفترض 
فتحهما وفق اتفاق سوتشي املبرم بن األتراك 
والروس، في سبتمبر/أيلول املاضي، بما بات 
يــهــدد هـــذا االتـــفـــاق، مــع ســعــي الهيئة لتكون 
رقــمــًا مــهــمــًا فــي أي مــعــادلــة ســيــاســيــة مقبلة. 
وعــاد تــرامــب للتأكيد أمــس، فــي تغريدة عبر 
»تويتر«، أن نواياه حول االنسحاب لم تتغير، 
الوقت   »سنغادر بوتيرة مناسبة، وفي 

ً
قائال

بكل  والقيام  داعــش  نفسه سنواصل محاربة 
ما هو حكيم وضــروري«. كما أكدت املتحدثة 
باسم البيت األبيض مرسيدس شالب، أمس، 
أن ترامب »لم يغير موقفه، فقد ذكر أن هدفه 
األســاســي هو ضمان سالمة قواتنا وسالمة 
تقّدم  »لذلك سوف  أيضًا«. وأضافت  حلفائنا 
قواتنا  لسحب  عــمــلــيــات  خــطــة  الـــدفـــاع  وزارة 

العسكرية للهيئة حالت دون تحقيق نتائج 
وتــخــفــيــف الــضــغــط عـــنـــا«. وأشـــــار الــقــيــادي، 
الذي طلب عدم ذكر اسمه ألسباب أمنية، إلى 
على جبهات  »تقّدموا  الفصيلن  مقاتلي  أن 
إدلــــب الــجــنــوبــي والــشــرقــي وســيــطــروا على 
مناطق واسعة، ولكن ذلك لم يخفف الضغط 
)قائد  الجوالني  أبــو محمد  ألن  الزنكي،  عن 
جبهة النصرة( حشد كافة القوى والوسائط 
إلــى  مقاتليه  بنخبة  ودفــــع  إمــكــانــيــاتــه  وكـــل 
عــلــى مناطق  للسيطرة  ريـــف حــلــب  جــبــهــات 
»تحييد حركة  أن  القيادي  واعتبر  الزنكي«. 
الزنكي سابقة خطيرة في الثورة السورية«، 
مضيفًا: »الحركة ليست قوة عسكرية تسيطر 
ــــف حــلــب  ــكـــان ريـ ــا هــــي سـ ــمـ عـــلـــى األرض، إنـ
الغربي، وقد تم تهجيرهم بعد هذه املعركة«، 
موضحًا أن »أغلب منازل قرى وبلدات الريف 
الغربي اآلن فارغة من أهلها، وهو إذًا تهجير 
العديد  فــي  املــجــرم  النظام  فعل  كما  للشعب 
»الجوالني  وأضــاف:  السورية«.  املناطق  من 
ــقـــرار ويــجــبــر  ــالـ حـــّيـــد حــركــتــنــا كـــي يــتــفــرد بـ
الدول املهتمة بالشأن السوري بالجلوس أو 

الحوار معه«.
في موازاة ذلك، تدل معطيات على أن النظام 
الشام«  »تحرير  تمدد  مــن  الــســوري سيتخذ 
ــة لــلــتــقــّدم فـــي ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي، إذ  ذريـــعـ
للنظام،  التابعة  »الــوطــن«  صحيفة  عنونت 
السالح« في  »املنزوعة  »اتفاق  اإلثنن،  أمس 
إلــى أن »جبهة النصرة  الــريــح، مشيرة  مهب 
البالد«.  الدولية شمال  الطرق  سيطرت على 
على  تسيطر  الــشــام«  تحرير  »هيئة  وبــاتــت 
الــذي يربط  الــدولــي  جانب كبير من الطريق 
ــــوري، وعــلــى  ــســ ــ ــلـــب بـــالـــســـاحـــل الــ ــنـــة حـ مـــديـ
الطريق الذي يربط شمال سورية بجنوبها، 
واللذين كان من املفترض فتحهما وفق اتفاق 
ســوتــشــي. ومـــن املــرجــح أن تــواصــل »تحرير 
الـــشـــام« مـــحـــاوالت الــســيــطــرة عــلــى كـــل مــدن 
وبلدات ريف إدلب الجنوبي لفرض سيطرة 
شبه مطلقة على الطريقن الدولين، وهو ما 

قد يدفع املنطقة برمتها إلى صراع جديد.

غــربــي ســـوريـــة، تــجــاه »حــركــة الــزنــكــي« وهــي 
جـــزء مــن هـــذا الــتــجــّمــع، مــحــّيــرًا، فــالــجــبــهــة لم 
تساند الحركة بشكل فعال وتركتها ملصيرها 
ــن الـــقـــيـــادي فــي  ــكـ ــام«. ولـ ــ ــشـ ــ أمــــــام »تـــحـــريـــر الـ
فاتح حسون،  العقيد  الحر،  السوري  الجيش 
أشـــار، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلى 
الــشــام كـــان سريعًا،  أن »تــحــرك هيئة تــحــريــر 
ــادة الــعــمــل  ــ ــاور«، مــضــيــفــًا: »عــ ــحــ ــدة مــ ــن عــ ومــ
إلى  املــحــررة يحتاج  املناطق  فــي  ضــد فصيل 
لــإعــداد، كــون معظم املقاتلن مرابطن  وقــت 
النظام، وتحريكهم  التماس مع  على جبهات 
باتجاه آخر، في ظل إمكانية تحشيد النظام 
بالقول:  إلــى وقــت لتنظيمه«. ومضى  يحتاج 
ــتـــوقـــع ملــنــاطــق  ــريـــع وغـــيـــر املـ »الــــســــقــــوط الـــسـ
انتشار حركة الزنكي أمام هجوم هيئة تحرير 
الشام لم يسمح بإعطاء الوقت الالزم لتنظيم 
املــؤازرات، والتي وصلت بشكل إفــرادي وغير 

م، مما جعلها غير فاعلة«.
ّ
منظ

فــي املــقــابــل، قــال قــيــادي فــي »حــركــة الزنكي« 
الوطنية  »الــجــبــهــة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
لــلــتــحــريــر«، »ســانــدت الــزنــكــي إعــالمــيــًا فقط، 
ــور  ــقـ ــا عــــــدا فـــصـــيـــلـــي أحـــــــــرار الـــــشـــــام، وصـ ــ مـ
القوة  اللذين حاوال مساندتنا، ولكن  الشام، 

بــســالم«. وجـــاء ذلــك فيما كــان بــولــتــون يصل 
أمس إلى أنقرة للقاء املسؤولن األتراك لبحث 
الفرات،  أبرزها مستقبل شرق  ملفات عديدة، 
واالنــســحــاب األمــيــركــي مــن ســوريــة ومــوعــده، 
إضـــافـــة إلـــى تــوضــيــح تــفــاصــيــل قــتــال تنظيم 
 عن مصير السالح األميركي 

ً
»داعــش«، فضال

املـــقـــّدم لــلــوحــدات الــكــرديــة. ومـــن ضــمــن امللف 
الــــســــوري، ســيــكــون تــطــبــيــق خـــارطـــة الــطــريــق 
حول مدينة منبج على رأس املباحثات أيضًا، 
ــركـــي يـــضـــم رئـــيـــس هــيــئــة  ــيـ إذ إن الــــوفــــد األمـ
األركــان املشتركة جوزيف دانفورد، ومبعوث 
الــتــحــالــف الـــدولـــي جــيــمــس جــيــفــري. إضــافــة 
إلــى ذلـــك، يبحث الــجــانــبــان مــوضــوع جماعة 
»الـــخـــدمـــة« بــرئــاســة فــتــح الــلــه غـــولـــن، ومــلــف 
حزب »العمال الكردستاني«، وصفقتي شراء 
تركيا صــواريــخ »بــاتــريــوت« ومــقــاتــالت »إف 

35«، والعالقات التجارية املشتركة.
أكــار،  التركي خلوصي  الدفاع  واستبق وزيــر 
وصــول بولتون أمــس، مؤكدًا أن تركيا تقاتل 
والوحدات  الكردستاني«  و»العمال  »داعــش« 
تشّكل  تنظيمات  وهـــي  اإلرهــابــيــن،  الــكــرديــة 
ــدًا عـــلـــى األكــــــــراد والــــعــــرب والـــتـــركـــمـــان  ــهـــديـ تـ
وكــــل األقـــلـــيـــات فـــي املــنــطــقــة، مـــشـــددًا عــلــى أن 
ــــالده ســـتـــواصـــل مـــحـــاربـــة اإلرهــــــــاب بــنــفــس  بــ
الـــحـــزم واإلصــــــــرار. ونـــفـــى أكـــــار، فـــي تــصــريــح 
أن يكون قتال »العمال  أمــس،  »األنــاضــول«،  لـــ
موجهًا  الكردية«،  و»الــوحــدات  الكردستاني« 
»األشقاء«. وأكد  ضد األكراد، الذين وصفهم بـ
الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أن »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
و»الـــوحـــدات« لــم يكونا أبــدًا ممثلن لــأكــراد. 
وأردف »هذا التنظيم اإلرهابي يشّكل تهديدًا 
لــأمــن واالســتــقــرار فــي املنطقة، وعــائــقــًا أمــام 
الـــســـوريـــن، وفــــي مقدمتهم  الــالجــئــن  عــــودة 

األكراد، إلى أراضيهم«.
ــد، عـــن أن الــقــوات  ــ تــصــريــحــات بــولــتــون، األحـ
األميركية لن تنسحب من شمال شرق سورية 
»داعـــش«، وتوفير  تتم هزيمة مسلحي  حتى 
الحماية للمقاتلن األكراد، أثارت أيضًا لغطًا 
فـــي صــفــوف األكـــــــراد، إذ قــــال مـــســـؤول كـــردي 

سوري إن أكــراد سورية بانتظار توضيحات 
مــن الــواليــات املــتــحــدة بــشــأن خطط انسحاب 
وكالة  ونقلت  التصريحات.  هــذه  بعد  قواتها 
ــن املـــســـؤول  »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس«، أمــــــس، عــ
الكردي، بدران جيا، أن األكراد لم يتم إبالغهم 
بأي تغيير في املوقف األميركي، ولم يكونوا 
لبولتون  األخيرة  التعليقات  بشأن  علم  على 

وما تشير إليه.
فــي مــــوازاة ذلـــك، يــبــدو املــوقــف الــعــســكــري في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــة مــتــجــهــًا إلـــى مــزيــد من 
أطماع  السطح  على  تطفو  بـــدأت  إذ  الــتــأزيــم، 
ــام« املـــصـــنـــفـــة كــتــنــظــيــم  ــ ــشـ ــ »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
إرهابي، في التفرد بقراري السلم والحرب في 
محافظة إدلب، معقل املعارضة البارز واألهم، 
فـــي مــحــاولــة لــفــرض ســلــطــة أمــــر واقـــــع، ربــمــا 
سياسية  معادلة  فــي  رقمًا  الهيئة  مــن  يجعل 
مقبلة. وتوقفت االشتباكات في شمال غربي 
في  دامية  مواجهات  من  أسبوع  بعد  سورية 
ريــف حلب الــغــربــي، انــتــهــت، األحـــد، بسيطرة 
»تــحــريــر الـــشـــام« عــلــى الــقــســم األكــبــر مــن هــذا 
الـــريـــف، وهــــو مـــا بــــّدل مــنــاطــق الــســيــطــرة في 
ــفــــاؤه الـــــروس  ــلــ مــنــطــقــة يـــتـــحـــّن الـــنـــظـــام وحــ
واإليــــرانــــيــــون الــــفــــرص لـــالنـــقـــضـــاض عــلــيــهــا. 
وأعلنت الهيئة، أمس اإلثنن، انتهاء حملتها 
العسكرية في ريف حلب الغربي، بعد معارك 
ــور الــديــن  ــة نــ ــركـ عــنــيــفــة انــتــهــت بــتــحــيــيــد »حـ
الوطنية  »الجبهة  مــكــّونــات  إحـــدى  الــزنــكــي«، 
لــلــتــحــريــر«. وقـــالـــت مـــصـــادر إعــالمــيــة تــابــعــة 
للهيئة إن »العمليات العسكرية في ريف حلب 
قد انتهت، وال صحة لكل ما يشاع عن نّيتنا 
التوّجه إلى مناطق غصن الزيتون، وسنثبت 

تسعى »النصرة« للقضاء 
على »صقور الشام« في 

جبل الزاوية
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األركان الجزائري، 

الفريق أحمد 
قايد صالح، 
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اجتثاث اإلرهاب، 
إلى جملة من 
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الواقع الجديد، 
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أخرى لتركيز الجيش 
على ملف اإلرهاب
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سياسة

ــزء كبير  ــد نــجــح الــجــيــش فـــي تــطــبــيــق جــ وقــ
منها بالنظر إلى إطباقه حصارًا خانقًا على 
املجموعات املسلحة، قضى خاللها بالكامل 
ــة«، املــنــشــق عن  عــلــى تــنــظــيــم »جـــنـــد الـــخـــالفـ
تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي«، 
وأحــدث نزيفًا حادًا داخل تنظيم »القاعدة«، 
ــــددًا مـــن قـــيـــاداتـــه الـــتـــي لـــجـــأت إلــى  وطـــــارد عـ
مــنــاطــق شــمــالــي مـــالـــي والــنــيــجــر. ويــســتــنــد 

والهجوم  دام سنتني،  أمني  استرخاء  ظــرف 
الغاز تيقنتورين  االستعراضي على منشأة 
ــر، فــي  ــزائــ ــجــ ــيــــنــــاس، جـــنـــوبـــي الــ ــي عــــني أمــ فــ
يــنــايــر 2013، فــي وقـــت كــانــت فــيــه السلطات 
الجزائرية تتحدث حينها عن نهاية اإلرهاب 

واندحار بقاياه.
قايد  كــان  األول 2016  أكتوبر/ تشرين  وفــي 
صالح قد أعلن عن خطة الجتثاث اإلرهــاب، 

رئــــيــــس األركـــــــــــان الـــــجـــــزائـــــري فـــــي الــتــعــهــد 
باجتثاث اإلرهاب في العام 2019 إلى جملة 
مـــن املــعــطــيــات واألرقــــــــام الـــتـــي تــثــبــت حــالــة 
اإلنهاك التي تعيشها املجموعات اإلرهابية 
وانحسار نشاطها، إذ لم تسجل خالل السنة 
املــاضــيــة أيــــة هــجــمــات إرهـــابـــيـــة تـــذكـــر، عــدا 
هجوم على قافلة للجيش في منطقة بيسي 
قـــرب بــلــدة عـــزابـــة بـــواليـــة ســكــيــكــدة، شــرقــي 

مــقــتــل ســبــعــة عسكريني  إلـــى  الـــجـــزائـــر، أدى 
فـــي 31 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املــــاضــــي، ومــحــاولــة 
انتحاري تنفيذ هجوم في منطقة سكيكدة 
املقابل،  املــاضــي. وفــي  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
الــــدفــــاع  وزارة  نـــشـــرتـــهـــا  حــصــيــلــة  تـــكـــشـــف 
الـــوطـــنـــي عــــن عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــاب 
التي قام بها الجيش خالل 2018، أنه نجح 
 32 عــلــى  قــضــى  إذ  فــي تحييد 189 مسلحًا، 

إرهابيًا، واعتقل 25، فيما سلم 132 إرهابيًا 
في  معظمهم  العسكرية،  للسلطات  أنفسهم 
ــراء الــقــريــبــة من  مــنــاطــق الـــجـــنـــوب والـــصـــحـ
االستفادة من  والنيجر، بهدف  شمال مالي 
تدابير العفو، فيما سجلت عودة 22 فردًا من 
صر ورضع 

ُ
عائالت اإلرهابيني، بني نساء وق

ولــدوا في الجبال، حيث كانوا يعيشون في 
مــخــابــئ ومـــراكـــز الــجــمــاعــات املــســلــحــة. كما 
اعتقل خالل السنة املاضية 170 من عناصر 
ــة إلــــى كشف  ــافـ ــم اإلرهـــــــاب، إضـ شــبــكــات دعــ
واسترجاع  لإلرهابيني   

ً
مخبأ  499 وتدمير 

ــة والــــصــــواريــــخ  ــلــــحــ ــن قـــطـــع األســ ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ املـ
ــل، لـــكـــن ذلــــــك ال يـــعـــنـــي بــالــنــســبــة  ــابــ ــنــ ــقــ والــ
اإلرهابية  املجموعات  استسالم  للمراقبني 

لواقعها الجديد في الجزائر.
ويـــعـــتـــقـــد أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الجزائرية،  العاصمة  قــرب  تيبازة،  جامعة 
زهــيــر بــوعــمــامــة، أن الــكــثــيــر مــن املــؤشــرات 
األمنية تؤكد أن 2019 يمكن أن تكون سنة 
تعزيز املنجز على صعيد مكافحة اإلرهاب، 
وذلــك  كليًا،  اجتثاثه  بــالــضــرورة  ليس  لكن 
ــلــــة تــتــحــكــم  ــتــــداخــ ــبـــب عـــــــدة عـــــوامـــــل مــ بـــسـ
بــســيــرورة الــنــشــاط اإلرهـــابـــي فــي الــجــزائــر. 
»العربي الجديد«، إنه »بال  وقال بوعمامة، لـ
شــك ســتــكــون ســنــة لــتــعــزيــز مــا تــم تحقيقه 
خـــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة فـــي مــجــال مكافحة 
الجماعات اإلرهابية أصبحت  إن  اإلرهــاب. 
ال تملك هــوامــش حــركــة تــذكــر فــي الجزائر، 
ولكن من الصعب أيضًا القول إنها ستكون 
ســنــة نــهــايــة الــنــشــاط اإلرهـــابـــي. كلنا يعلم 
أن هــذه املجموعات تتراجع وتتخفى حني 
يتم تضييق الخناق عليها من قبل القوات 
ــالــــح األمـــــــــن، وخـــصـــوصـــًا  ــلـــحـــة ومــــصــ املـــسـ
حــني تفقد كــل أشــكــال الــدعــم والتغطية من 
الــســكــان. لكنها، وألســبــاب عــديــدة، تتحني 
كل الفرص لكي تعلن عن وجودها بأعمال 
إرهابية«. وأضاف »ما زالت بقايا اإلرهاب، 
رغـــم انـــدحـــاره وخــســارتــه لــكــل رهــانــاتــه في 
الجزائر، تتغذى من مصادر داخلية تتعلق 
البؤس  وحالة  املتطرفة،  باإليديولوجيات 
الــشــبــاب  الــتــي يعيشها بــعــض  والـــحـــرمـــان 
في بعض املناطق، وأخرى خارجية تتعلق 
ــــط بــيــئــة مــضــطــربــة  بــــوجــــود الـــجـــزائـــر وسـ
وغــيــر مــســتــقــرة تــمــامــًا مـــع صــعــوبــة تــأمــني 
وانــخــراط  األطـــــراف،  املــتــرامــيــة  جغرافيتها 
ــدات  ــنــ ــــي أجــ ــم فـ ــيــ ــلــ ــــي اإلقــ ــــوى فـ ــقـ ــ بـــعـــض الـ
ــل فـــرصـــة إلضــعــاف  ومـــحـــاولـــة اســـتـــغـــالل كـ

الجزائر«.
ــر، ال تنفصل تــعــهــدات قائد  مــن جــانــب آخــ
الــجــيــش عــن ســيــاقــات ســيــاســيــة ورهــانــات 
ــع املـــؤســـســـة  ــة بــــوضــ ــالقــ داخــــلــــيــــة، عـــلـــى عــ
العسكرية ضمن املشهد العام في الجزائر، 
خــصــوصــًا فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة الـــتـــي بــات 
فيها الجيش جــزءًا من مجادالت سياسية. 
ويعتقد بوعمامة أن تعهدات كهذه »تندرج 
بشكل أكبر في السعي لتطمني الجزائريني 
ــــؤدي مــهــامــهــا  ــأن املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة تـ بــ
إبــقــاء  عــلــى  والـــحـــرص  بــاقــتــدار،  الطبيعية 
ــا، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد الــــجــــدل الــــذي  ــهـ الـــثـــقـــة بـ
ــا املــفــتــرض  ــرًا بــخــصــوص دورهــــ ــيـ أثـــيـــر أخـ
الرئاسي  االستحقاق  مــخــرجــات  حسم  فــي 
تصريحات  فهم  يمكن  أنــه  واعتبر  املقبل«. 
قــائــد الجيش بــهــذا الــشــأن على أســـاس أنه 
»شـــــيء مـــن الــتــذكــيــر املــســتــمــر بــمــا يصنع 
العسكرية  للمؤسسة  مستدامة  مشروعية 
قيامها بمهام تحقيق األمن ضد التهديدات 
ــلـــى رأســــهــــا اإلرهــــــــاب اآلن«.  املــخــتــلــفــة، وعـ
يــشــار إلـــى أن الــجــزائــر تــعــانــي مـــن ظــاهــرة 
ــبـــدو طـــرح  ــد يـ ــ ــة. وقـ ــنـ اإلرهــــــــاب مـــنـــذ 27 سـ
السؤال مشروعًا عن ظروف استمرار نشاط 
الفترة وبعد  كــل هــذه  الجماعات بعد  هــذه 
الخبرة التي اكتسبها الجيش في  مالحقة 

العصابات اإلرهابية؟

تعهدات الجيش الجزائري

و»التجمع  الوطني«،  التحرير  »جبهة  الجزائر،  في  السلطة  حزبا  دخل 
الوطني الديمقراطي«، في حرب بيانات، على خلفية نزاع حول مقاعد 
مجلس األمة بعد إعالن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية النتخابات 
لها  وجهها  اتهامات  على  التحرير«  »جبهة  وردت  النصفي.  التجديد 
األمة، وأفاد  انتخابات مجلس  انتزاع مقاعد منه في  »التجمع« حول 
بيان نشره الحزب بأن »عهد الحزب المهيمن الذي يحصد كل األصوات 

ويتربع وحيدًا على عرش المجالس المنتخبة قد ولى«.

حرب بيانات سلطوية

قضية

الجزائر ــ عثمان لحياني

الـــجـــزائـــري أن 2019  أعــلــن الــجــيــش 
على  الكامل  اإلجــهــاز  سنة  ستكون 
بقايا املجموعات اإلرهابية، وإنهاء 
الــجــزائــر. يبدو ذلك  وجــودهــا ونشاطها فــي 
والخبرة  اللوجيستي  الصعيد  على  ممكنًا 
الــجــيــش والــنــزيــف  الــتــي اكتسبها  املــيــدانــيــة 
ــائــــب الــــجــــمــــاعــــات  ــتــ ــــوف كــ ــفـ ــ ــــي صـ ــاد فــ ــ ــحــ ــ الــ
ــة، لــكــن ذلــــك يــبــقــى رهـــنـــًا بــعــوامــل  ــيــ ــابــ اإلرهــ
أخرى تتعلق بالبيئة اإلقليمية املتوترة التي 
تحيط بالجزائر. ومزهوًا بالنتائج القياسية 
2018 على صعيد  فــي  الجيش  الــتــي حققها 
الــعــام ألركــان  القائد  مكافحة اإلرهـــاب، أعلن 
الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، 
اإلرهـــاب من  اجتثاث  أن 2019 ستكون سنة 
جـــذوره مــن الــجــزائــر. وأكـــد قــايــد صــالــح، في 
بــرقــيــة لـــقـــيـــادات وكـــــــوادر الــجــيــش ملــنــاســبــة 
السنة الجديدة، أن »اجتثاث اآلفة اإلرهابية 
ــا خــــالل سنة  ــن بـــالدنـ وبـــقـــايـــاهـــا املـــجـــرمـــة مـ
2019، سيكون الهدف األسمى، مع الحرص، 
تــحــوالت رهيبة، على مزيد  والــعــالــم يعيش 

من اليقظة للحفاظ على األمن«.
وبــقــدر مــا تــكــشــف هـــذه الــبــرقــيــة أن الجيش 
ــاز عــلــى بــقــايــا  ــهــ مـــا زال يــضــع مــســألــة اإلجــ
املتناثرة،  املــجــمــوعــات والــكــتــائــب اإلرهــابــيــة 
هدفًا رئيسًا لوحداته وأجهزته خالل السنة 
الحالية، بقدر ما تؤكد أن املسألة اإلرهابية 
ــيـــة، مــــا زالــــت  ــلـ والـــتـــهـــديـــدات األمـــنـــيـــة الـــداخـ
العسكرية واألمنية  للقيادات  تشكل هاجسًا 
والسياسية في الجزائر، برغم مرور 27 سنة 
عــلــى بــدايــة نــشــاط املــجــمــوعــات املسلحة في 
الجيش وتوقيف  انقالب  قبل وعقب  الــبــالد، 
الثاني  كانون  يناير/  في  االنتخابي  املسار 
الجيش  بقيادة  تدفع  هــواجــس  وهــي   ،1992
إلــى االســتــمــرار فــي إطـــالق تــحــذيــرات مــن أي 
ــراٍخ أو اســتــرخــاء قــد يكلف األمـــن الداخلي  تـ
للبالد غاليًا. وتحضر في السياق، بالنسبة 
لقيادة الجيش، سلسلة العمليات االنتحارية 
الــتــي شهدتها الــجــزائــر فــي الــعــام 2007، في 

بغداد ــ أكثم سيف الدين

مدينة  فــي  جديد  قائمقام  تنصيب  فّجر 
سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، 
تـــوتـــرًا ســيــاســيــًا جـــديـــدًا فـــي املـــديـــنـــة، إذ 
اتــهــم مــســؤولــون محليون عــراقــيــون في 
ــنــــني، حــــزب »الــعــمــال  نـــيـــنـــوى، أمــــس االثــ
الــكــردســتــانــي«، وفــصــائــل فــي مليشيات 
شؤون  في  ل 

ّ
بالتدخ الشعبي«،  »الحشد 

إدارة مــديــنــة ســنــجــار )غـــربـــي املـــوصـــل(، 
وإعاقة عمل دوائرها وبرنامج الحكومة 
ــادة االســتــقــرار  ــإعـ الــعــراقــيــة فـــي بـــغـــداد بـ
التي  األخيرة  الخطوة   

ّ
أن فيها، مؤكدين 

قــائــمــقــام جــديــد وهــو  ــلــت بتنصيب 
ّ
تــمــث

الحالي،  القائمقام  مــن  بـــداًل  حــامــد،  فهد 
محما خليل، أتت من خالل الضغط على 

أعضاء املجلس املحلي للمدينة. 
وبــحــســب مـــســـؤول مــحــلــي فـــي مــحــافــظــة 
 حزب »العمال الكردستاني« 

ّ
نينوى، فإن

وفــصــائــل فــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، »هما 
ــيـــوم، وال سلطة  مـــن يــتــحــّكــم بــاملــديــنــة الـ
متهمًا  عليها«،  املحلية  نينوى  لحكومة 
»عرقلة جهود إعادة االستقرار  الطرفني بـ
لــلــمــديــنــة، بـــمـــا فــيــهــا إعـــــــادة الـــنـــازحـــني، 
ــك عـــرقـــلـــة عـــمـــل مــنــظــمــات مــحــلــيــة  ــذلــ وكــ
إنسانية  بــرامــج  فــي  للمساعدة  وأمــمــيــة 

عدة تحتاجها سنجار«.
 »خــطــوة تنصيب 

ّ
وأكــد املــصــدر نفسه أن

قائمقام جديد، وهو فهد حامد، املدعوم 
مـــــن الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي والـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي، مـــع وجــــود قــائــمــقــام قــانــونــي، 
وهو محما خليل، الذي يمنع من دخول 
املدينة بأمر الجهات نفسها، تنذر بأزمة 

كبيرة«.
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ بـــــــــدوره، طــــالــــب »الـ
الـــكـــردســـتـــانـــي«، رئــيــس الــحــكــومــة عـــادل 
 النزاع بشأن 

ّ
ل لفض

ّ
عبد املهدي، بالتدخ

تسعى جهات  الـــذي  الــقــائــمــقــام،  منصب 
ــن »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«  ــة مــ مـــدعـــومـ
لـــه. وقــــال رئــيــس كتلة  لــفــرض شخصية 
الـــحـــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، 

الكيكي، في بيان صحافي  النائب بشار 
بتنصيب  ــوا  ــامـ قـ »أشـــخـــاصـــًا   

ّ
إن أمـــــس، 

قــائــمــقــام جــديــد ملــديــنــة ســنــجــار بــالــقــوة، 
وبــمــســاعــدة حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
الـــتـــركـــي الـــــذي يـــتـــوافـــق مـــع فــصــائــل في 
الــحــشــد الــشــعــبــي، املــنــتــشــرة فـــي أطــــراف 
الـــحـــكـــومـــة  ــة  ــقــ ــوافــ مــ مـــــن دون  املــــديــــنــــة، 
الــعــراقــيــة، وخــالفــًا لــالتــفــاقــيــات مــع دول 
الخطوة  هـــذه  الكيكي  واعــتــبــر  الـــجـــوار«. 
»خـــروجـــًا عـــن الــقــانــون والـــدســـتـــور، مما 
النازحني،  يعرقل جهود اإلعمار وإعــادة 
ــانــــاة أهـــالـــي  ــعــ ــــن مــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ وبــــالــــتــــالــــي املـ
سنجار، الذين ما زال 90 في املائة منهم 
يعيشون في املخيمات بإقليم كردستان«.

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ودعــــــــا الـــكـــيـــكـــي رئــ
 لــديــه الــقــدرة 

ّ
»الــتــدخــل بــاملــوضــوع، إذ إن

على منع ذلك، لكونه القائد العام للقوات 
في  األول  املــســؤول  والــشــخــص  املسلحة، 
ــة«، كــمــا دعـــــاه إلــــى »إصـــــــدار قـــرار  ــ ــدولـ ــ الـ
حاسم إليــقــاف هــذه الفوضى واملــهــزلــة«. 
 
ّ
ــإن ــانـــون، فــ ــقـ ــلـ ــا لـ ــقــ وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه »وفــ

القانونية  الجهة  هــو  املحافظة،  مجلس 
والشرعية في اختيار قائمقام أي قضاء 
ــــن ضــمــنــهــا ســنــجــار،  فــــي املـــحـــافـــظـــة، ومـ
وســـبـــق لـــه أن اخـــتـــار شــخــصــيــة، وتــمــت 

املصادقة عليها«.
الــصــراع   

ّ
أن ويــؤكــد مــســؤولــون محليون 

الــيــوم بتنصيب  ــه  فــي سنجار بلغ ذروتـ
قــائــمــقــام جــديــد لــلــمــديــنــة، مــحــذريــن من 
ــورة ذلــــــــك. وقــــــــال أحــــــد املـــســـؤولـــني  ــ ــطـ ــ خـ
»العربي الجديد«،  املحليني في املدينة، لـ
ــة ســنــجــار،  ــ ــّمـــق أزمــ ــذا الـــتـــطـــور عـ ــ  »هــ

ّ
إن

بشكل  أمنها  على  تداعيات  له  وستكون 
الـــعـــمـــال   »حـــــــزب 

ّ
أن خـــطـــيـــر«، مـــوضـــحـــًا 

على  إرادتـــه  لفرض  يسعى  الكردستاني 
 عـــالقـــاتـــه مــــع بــعــض 

ً
ــنــــة، مـــســـتـــغـــال املــــديــ

ه 
ّ
فصائل الحشد«. وشّدد املسؤول على أن

»فــي حــال لم تتدخل الحكومة، فستكون 
هناك أزمة خطيرة في املدينة، وستتحول 
إلى بؤرة لحزب العمال، وسيمنع أهلها 

من العودة إليها«.

توتر في سنجار 
بسبب القائمقام

لم تسجل خالل السنة 
الماضية أية هجمات 

إرهابية تذكر

تثبت المعطيات أن 
المجموعات اإلرهابية 

تعيش حالة إنهاك

متابعة تركيز على أولوية »اجتثاث اإلرهاب« لصرف النظر 
عن دوره السياسي

يرّوج اإلعالم 
المصري لقرب 

التوصل التفاق 
بشأن سّد النهضة، 

يراعي حقوق 
مصر، وذلك 

المتصاص 
الغضب الشعبي 

بعد قرار أديس 
أبابا بدء التشغيل 

نهاية 2020

أزمة سد النهضة: إعالم السيسـي يروج التفاق رباعي قريب تقرير

وّقع السيسي وديسالين والبشير اتفاقًا في 2015 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

التي  العلمية(  للدراسات  املستقلة  الوطنية 
ّكلت بــصــورة سرية مــن 15 عــضــوًا، بواقع 

ُ
ش

ــة. وتــخــتــص املــجــمــوعــة  ــ ــ 5 مــمــثــلــني لــكــل دول
بــتــقــديــم تــوصــيــات علمية لــتــقــريــب وجــهــات 
ــــدول الـــثـــالث حـــول عــمــلــيــة مــلء  الــنــظــر بـــني الـ
املائية املشتركة  املـــوارد  الــخــزان، واســتــغــالل 
في تنمية الــدول الثالث وفق معايير عادلة، 
والتأكد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان 

بالضرر على أي طرف«.
أيــــضــــًا أن »املـــبـــاحـــثـــات  ــادر  ــ ــــصــ املــ وذكـــــــــرت 
املــتــكــررة، فــي األشــهــر الــثــالثــة املــاضــيــة، بني 
مــســؤولــي مــصــر والــــســــودان، وعــلــى رأســهــم 
الــســيــســي والـــبـــشـــيـــر، تــطــرقــت إلــــى ضــــرورة 
حصتها  على  اعتراضاتها  الخرطوم  إرجــاء 
املائية وفقًا التفاق 1959، إلى ما بعد حسم 
مشكلة مــلء خــزان ســد النهضة، وعــدم ربط 
القائمة وحصره بني  بالقضية  الخالف  هذا 

البلدين«.
وكــان السيسي قد ذكر منذ عام أنه »لم تكن 
هناك أزمــة مــن األســـاس حــول ســد النهضة« 
بــعــد اجـــتـــمـــاع فـــي أديـــــس أبـــابـــا مـــع نــظــيــره 
الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر ورئـــيـــس الــــــوزراء 
ديسالني،  ميريام  هايلي  السابق  اإلثــيــوبــي 
على هامش حضورهم قمة االتحاد األفريقي، 
مــخــالــفــًا بـــذلـــك كـــل الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
قلقهم  املسؤولون  فيها  أبــدى  التي  املصرية 
وغــضــبــهــم مـــن انـــســـداد املـــســـار الــتــفــاوضــي، 
ومــيــل الـــخـــرطـــوم إلــــى مـــواقـــف أديــــس أبــابــا، 
وعدم مراعاتهما املخاوف املصرية من تفاقم 
الــفــقــر املـــائـــي، فــي ظــل اســتــمــرار أعــمــال بناء 
السد التي وصلت إلى 65 في املائة، بحسب 

املسؤولني اإلثيوبيني.
وبدأت القاهرة وأديس أبابا، منتصف العام 
املـــاضـــي، مــبــاحــثــات بـــشـــأن املـــشـــروع الـــذي 
ســبــق واتــفــق عــلــيــه الــســيــســي مــع ديــســالــني 

القاهرة ــ العربي الجديد

تــراقــب الــخــارجــيــة واملــخــابــرات املــصــريــة عن 
التي  واإلداريــــة  السياسية  املستجدات  كثب 
يــشــهــدهــا مـــشـــروع ســـّد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي، 
في ظل مؤشرات تعتبرها مصادر حكومية 
ودبــلــومــاســيــة مــصــريــة »إيــجــابــيــة« لتأجيل 
إلــى ما  وقـــوع األضــــرار املحتملة على مصر 
بعد عــام 2022. وفاجأ وزيــر املياه اإلثيوبي 
سيليشي بيكيلي الجميع، قبل أيام، بإعالن 
دخــول سد النهضة مرحلة التشغيل الكامل 
في ديسمبر/كانون األول 2020، لكن السياق 
الذي تم إعالن هذا املوعد فيه لم يكن إيجابيًا 

على اإلطالق بالنسبة ألديس أبابا.
تــصــريــح الــوزيــر جـــاء ردًا عــلــى هــجــوم نــواب 
في  الحكومة  ر 

ّ
تعث على  الحاكم  الــحــزب  مــن 

هـــذا املــلــف، واتــهــامــات بتعليق املــشــاكــل مع 
مــصــر إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى. فــأدلــى الــوزيــر 
ــع، 

ّ
بــهــذا الــتــصــريــح، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه تــوق

قــبــل شــهــريــن، أن يــبــدأ الــتــشــغــيــل فـــي 2022، 
ارتـــبـــاطـــًا بــاملــشــاكــل الـــكـــبـــرى الـــتـــي واجــهــهــا 
املــشــروع فــي الــعــام املــاضــي، وأبــرزهــا سحب 
توريد القطاعات املعدنية من شركة »ميتيك« 
املدير  وانتحار  للجيش،  التابعة  الحكومية 
وعدم  بيكلي،  سيمنجاو  للمشروع  السابق 
الجانب املحلي من املشروع حتى اآلن  رسو 
على شركة محلية أو مستثمر جديد، ليكمل 
األعـــمـــال مـــع شــركــة »ســالــفــيــنــي« اإليــطــالــيــة، 
ــــي تــــدشــــني أجــــــزاء  ــتــــأخــــر فـ ــــع اســــتــــمــــرار الــ مـ
مع   .2017 عــام  نهاية  منذ  كهروميكانيكية 
الــعــلــم أن الــتــقــديــرات اإلعــالمــيــة كــانــت تــدور 
حول أن إثيوبيا أنجزت حوالي 80 في املائة 
من اإلنشاءات األساسية للسّد، وأنه سيكون 

جاهزًا للعمل قبل عام 2021.
بتعليمات  املصرية،  اإلعــالم  وتـــرّوج وسائل 

في  مصرية  صناعية  حــرة  منطقة  إلنــشــاء 
إثيوبيا، على غرار املناطق الحرة الصينية 
ــفــــاق عــلــى تــوســيــع أعــمــال  ــنـــاك. وتـــــّم االتــ هـ
الحكومية وكذلك  الــعــرب  املــقــاولــون  شــركــة 
شركة السويدي للكابالت، وكالهما تعمالن 
املقاوالت واإلنــشــاءات املعمارية،  في مجال 
 عــــــن دخــــــــــول عــــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات 

ً
فـــــضـــــال

الحكومية والتابعة لجهات سيادية السوق 
اإلثــيــوبــيــة فــي مــجــاالت تصنيع األخــشــاب 

والحديد والصلب واملعادن.
وبحسب املصادر، فإن »هذه الخطوات تؤدي 
بما  الــراهــنــة،  األزمــــة  مــســاعــدًا لحلحلة  دورًا 
يخفف األضرار املتوقعة من فترة امللء األول 
إثيوبيا بشكل قاطع  تــرفــض  الــتــي  لــلــخــزان، 
أن تــشــارك مصر فــي إدارتــهــا بتحديد نسب 
املـــلء أو الــفــائــض ربـــع الــســنــوي. لــذلــك، اتفق 
الجديد  اإلثيوبي  الـــوزراء  ورئيس  السيسي 
في  بالقاهرة  اجتماعهما  خــالل  أحــمــد،  أبــي 
يــونــيــو املـــاضـــي، عــلــى تـــرك هـــذه الــتــفــاصــيــل 
الــفــنــيــة لــتــنــاقــش بــتــوســع فـــي االجــتــمــاعــات 
الــــدول  ومـــيـــاه  خـــارجـــيـــة  )وزراء  الــتــســاعــيــة 
والــســودان، ورؤســاء  الثالث مصر وإثيوبيا 

املخابرات في الدول الثالث«.
وســـبـــق لــلــســيــســي والــبــشــيــر وديـــســـالـــني، أن 
ـــعـــوا عــلــى اتــفــاق اشــتــمــل عــلــى 10 مــبــادئ 

ّ
وق

تلتزم بها الــدول الثالث بشأن سد النهضة، 
حــمــلــة  وســــــط   ،2015 مــــــــــــــارس/آذار   23 ــــي  فـ
انتقادات واسعة من املتخصصني واملراقبني 
فـــي مـــصـــر، الـــذيـــن أكــــــدوا أن تــلــك االتــفــاقــيــة 
أضــفــت شــرعــيــة دولــيــة عــلــى عمليات إنــشــاء 
السد، بشكل يسمح ألديس أبابا بالحصول 
على التمويل الالزمة من املؤسسات املانحة 
الدولية، والتي كانت ترفض، في وقت سابق، 
تقديم أي منح لتمويل السد بسبب الخالفات 

السياسية حوله مع القاهرة.

من الدائرة الخاصة بالسيسي والتي يديرها 
العامة  املخابرات  مدير  كامل،  عباس  الــلــواء 
التوصل  لــقــرب  الجمهورية،  رئــيــس  ومكتب 
املائية، وذلك  اتفاق يراعي حقوق مصر  إلى 
المــتــصــاص الــقــلــق والــغــضــب الشعبي الــذي 
ــد بــعــد إصــــدار الــســيــســي، الــعــام املــاضــي، 

ّ
تــول

ــبــــاب ملـــنـــع زراعـــــــة أصـــنـــاف  ــًا يــفــتــح الــ ــانـــونـ قـ
املحاصيل  وباقي  والقصب  األرز  من  معينة 
املـــيـــاه. األمــر  لــكــمــيــات كــبــيــرة مــن  املستهلكة 
املجتمع باإلحباط من احتمال  الــذي أصــاب 
الــذي تحاول  الــواقــع  النظام لألمر  استسالم 
ــــرت املـــصـــادر املــصــريــة  إثــيــوبــيــا فـــرضـــه. وذكـ
أن دائــــــرة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح 
السيسي تشعر باالرتياح للتعثر اإلثيوبي، 
لكنها تــحــاول تــأمــني مــســألــتــني خـــالل الــعــام 
بالحصول  تتعلق  األولــــى  املــســألــة  الــحــالــي. 
مــســاعــدات حقيقية، وليس  أو  قـــروض  عــلــى 
ــيـــة،  مــن دول خليجية وأوروبـ مــجــرد وعــــود 
ــاء تـــجـــهـــيـــزات مـــشـــاريـــع تــحــلــيــة املـــيـــاه  ــهــ إلنــ
ــاطــــق الــــجــــمــــهــــوريــــة، لــتــعــظــيــم  ــنــ بـــبـــعـــض مــ
أكبر  البحر، وتعويض  مــيــاه  مــن  االســتــفــادة 
جزء من الخسائر املتوقع تكبدها بعد دخول 

سد النهضة حيز التشغيل.
الــثــانــيــة فمتعلقة بــحــســم فــتــرة  أمـــا املــســألــة 
والتي  للسد،  الرئيسي  الــخــزان  مــلء  سنوات 
تــعــتــبــر حـــتـــى اآلن املــشــكــلــة الــرئــيــســيــة بــني 
القاهرة وأديس أبابا، إذ تحاول األولى إرغام 
الثانية حاليًا على قبول املــلء خــالل فترة ال 
تقل عن 7 سنوات. وكشفت املصادر تفاصيل 
النقطة، موضحة أن »مصر  جديدة عن هذه 
ــــلء عــلــى 7 ســنــوات  تــضــغــط إلطـــالـــة فـــتـــرة املـ
أيضا، بقرارات مشتركة بني مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، بـــنـــاء عــلــى الـــتـــغـــيـــرات املــنــاخــيــة 
وكمية األمطار السنوية في هضبة الحبشة، 
ــا اإلثــيــوبــيــون فــيــرفــضــون حــالــيــًا وبشكل  أمـ

االعتبار  فــي  املناخية  التغيرات  أخــذ  مطلق 
ــاب فــــتــــرة املـــــــــلء، ويـــتـــمـــســـكـــون  ــتــــســ عـــنـــد احــ

بإتمامها بني 4 و5 سنوات«.
وذكـــــــرت املــــصــــادر أن »املـــقـــتـــرح الـــســـودانـــي 
ــان الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر  ــذي كــ ــ الـــوســـيـــط الـ
فترة  يتمثل في تحديد  لــه،  الترويج  يحاول 
مـــلء ثــابــتــة ال تــقــل عــن 6 ســـنـــوات، واشــتــراك 
الدول الثالث في تحديد الكميات املخزنة كل 
عام، ثم ترك القرار إلثيوبيا لتحديد الكميات 
فــي فــتــرات املــلء املستقبلية، وتــرفــض أديــس 
أبــابــا هـــذا الــشــق نــهــائــيــًا، وتــؤكــد احتفاظها 

املطلق بتحديد الكميات«.
ومـــع اســتــمــرار الــخــالفــات حـــول هـــذه النقطة 
ــد احــــتــــمــــاالت اســـتـــمـــرار  ــزايــ ــتــ ــة، تــ ــيـ ــلـ ــفـــصـ املـ
لــلــعــام  مـــــن دون حـــــل جــــــــذري  املـــــفـــــاوضـــــات 
ــادر  ــل تـــقـــديـــر، بــحــســب املـــصـ ــ املـــقـــبـــل عـــلـــى أقـ
املـــصـــريـــة، الـــتـــي أوضـــحـــت أن »االســـتـــشـــاري 
الشهر  الــثــالث،  للحكومات  أرســـل  الفرنسي 
ــي، يـــطـــلـــب تـــحـــديـــد مــــوعــــد الجـــتـــمـــاع  ــ ــاضـ ــ املـ
جديد بحضوره، ومشاركة وزراء الخارجية 
والري واملخابرات، لتحديد ما إذا كان سيتم 
ــــذي حظى  ــيـــر الـ الــتــعــاطــي مـــع الــتــقــريــر األخـ
بقبول مصر فقط واعترضت عليه الدولتان 
األخريان. لكن مصر أبدت بعض املالحظات 
فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــــاضــــي، قـــبـــل اتـــفـــاق 
كــل األطـــــراف عــلــى إحــالــة جــمــيــع املــالحــظــات 
لـــلـــدراســـة بـــواســـطـــة مــــا يــســمــى )املــجــمــوعــة 

أعلنت إثيوبيا دخول 
السد مرحلة التشغيل 

الكامل في 2020

  شرق
      غرب

ألمانيا تحقق 
في اختفاء مواطنين 

في مصر
تحقق السلطات األملانية في واقعة 
اخــتــفــاء شــابــني أملــانــيــني فــي مصر، 
انقطعت أخبارهما خالل األسابيع 
ــمـــالن الــجــنــســيــتــني  األخـــــيـــــرة، ويـــحـ
األملــانــيــة واملــصــريــة. وقـــال املتحدث 
األملــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم 
أمــس اإلثــنــني، إن  كريستوفر برغر، 
الحالتني  تــأخــذ  األملــانــيــة  السلطات 
بمنتهى الجدية. وأحد الشابني )18 
عامًا( فقدت آثاره في 17 ديسمبر/
كانون األول. أما الشاب الثاني )23 
عــامــًا( فاحتجز فــي مــطــار الــقــاهــرة 
في 27  ديسمبر، وانقطعت أخباره 

منذ ذلك الحني.
)العربي الجديد(

السيسي يعترف بـ»تعاون
وثيق« مع االحتالل

اعــــتــــرف الـــرئـــيـــس املـــــصـــــري، عــبــد 
األمني  بتعاونه  السيسي،  الفتاح 
الوثيق مع إسرائيل بشبه جزيرة 
سيناء، في مقابلة تلفزيونية بثت 
مـــســـاء األحـــــد خــــالل بـــرنـــامـــج »60 
دقيقة« على شبكة »سي بي إس« 
ــال »لــديــنــا تنسيق  األمــيــركــيــة. وقــ
ـــع اإلســــرائــــيــــلــــيــــني«. مــن  واســــــــع مــ
ــق الــســيــســي على 

ّ
ــرى، عــل ــ جــهــة أخـ

بـ«الديكتاتور  له  مصريني  وصــف 
 »30 مليون 

ّ
العسكري«، بالقول إن

مصري لجأوا إلى الشوارع رفضًا 
لــنــظــام الــحــكــم )فـــتـــرة حــكــم محمد 
ألـــبـــي  يــــجــــب أن  مــــــرســــــي(، وكــــــــان 
»الــحــفــاظ   

ّ
أن رغـــبـــتـــهـــم«، مــضــيــفــًا 

على السالم بعد تلك الفترة تطلب 
بعض اإلجراءات الستعادة األمن«.
)العربي الجديد(

مباحثات قطرية تونسية

دعــــــا وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــونــســي، خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، 
قــطــر، إلـــى مــواصــلــة املــســاهــمــة في 
ــــالده، وذلــــك خــالل  دعـــم اقــتــصــاد بـ
لقائه، أمس اإلثنني، بنائب رئيس 
الخارجية  ــر  وزيـ الـــــوزراء،  مجلس 
الرحمن  عــبــد  بــن  الــقــطــري، محمد 
آل ثــانــي )الــــصــــورة(، فـــي الــدوحــة 
العربية  في إطار التحضير للقمة 
فــي تــونــس، وفــق بــيــان للخارجية 
ــد آل ثــانــي  ــدوره، أكــ ــ ــ الــتــونــســيــة. بـ
حــضــور قــطــر عــلــى أعــلــى مستوى 
لـــلـــقـــمـــة، كـــمـــا جـــــــّدد الـــــتـــــزام بــــالده 
بمواصلة جهودها لدعم االقتصاد 

التونسي.
)األناضول(

تركيا ترفض عرضًا
للتخلي عن »إس 400«

ــــي شــــفــــق«  ــنــ ــ ــلــــت صــــحــــيــــفــــة »يــ ــقــ نــ
 آخر 

ّ
التركية عن مصادر قولها إن

مـــحـــاولـــة أمــيــركــيــة إلقـــنـــاع تــركــيــا 
ــراء أنــظــمــة »إس  ــ بــالــتــخــلــي عـــن شـ
الـــجـــوي،  لـــلـــدفـــاع  الـــروســـيـــة   »400
مــقــابــل تــوريــد أنــظــمــة »بــاتــريــوت« 
األمــيــركــيــة لــلــدفــاع الـــجـــوي، كانت 
ــيــــركــــي إلـــى  خــــــالل زيـــــــــارة وفــــــد أمــ
 
ّ
أن أنقرة هذا األسبوع. وأوضحت 

العرض  التركية رفضت  السلطات 
ألنه لم يتضّمن خصمًا على املبلغ 
الــبــالــغ 3.5 مــلــيــار دوالر  املــطــلــوب 
ثــمــنــًا لــنــظــام »بـــاتـــريـــوت« وال نقل 
تكنولوجيا تصنيع هذه األنظمة. 
)قنا(

كيم يزور الصين

ــــوري شــمــالــي خــاص  ــل قـــطـــار كـ دخــ
األراضــي الصينية في وقت متأخر 
ــادت وكــالــة  ــ ــا أفــ االثــــنــــني، بــحــســب مـ
»يــونــهــاب« الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، ما 
يــثــيــر تـــكـــهـــنـــات بـــــأن زعـــيـــم كـــوريـــا 
الشمالية كيم جونغ أون )الصورة( 
وصــــــــل عــــلــــى األرجــــــــــــح أمــــــــس إلــــى 
الــصــني، اســتــعــدادًا لعقد رابـــع لقاء 
قمة مع الرئيس الصيني شي جني 
بــيــنــغ، يــنــتــظــر أن تــبــحــث عــــددًا من 
امللفات بينها القمة املرتقبة بني كيم 

والرئيس األميركي دونالد ترامب.
)رويترز(

حذرت قيادة الجيش من أي تراٍخ أمني )العربي الجديد(

مطالبات لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالتدخل إلنهاء األزمة )فرانس برس(
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قلق مغربي وفرنسي من استغالل غياب الرئيس لتغيير النظام

محاولة انقالبية فاشلة في الغابون

أزمة بريكست: تلويح بإغالق حكومي

انتهى االنقالب بعد 
ساعات وفّر واحد من 
أصل 5 ضباط منقلبين

لــم يســتمّر االنقالب العســكري في 
ســاعات،  بضــع  ســوى  الغابــون 
اســتعادة  مــع  االثنــن،  أمــس 
الحكومــة الســيطرة علــى الضبــاط املنقلبــن، 
 

ّ
ظــل وفــي  »اعتيــادي«،  أفريقــي  مشــهد  فــي 
عــن  بونغــو  علــي  الرئيــس  غيــاب  اســتمرار 
البــالد منــذ أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، 
صيــب بســكتة دماغيــة، ممضيــا رحلــة 

ُ
حــن أ

عالجــه بن الســعودية واملغرب. وبعد صباح 
ضبــاط  إعــالن  مــع  ليبرفيــل،  فــي  عاصــف 
منقلبن الســيطرة على البالد، أعلن املتحّدث 
باســم حكومــة الغابون غــي بيرتران مابانغو 
الســيطرة،  تحــت  الغابــون  فــي  »الوضــع  أن 
حاولــوا  بعدمــا  املتمرديــن  توقيــف  وجــرى 
عــاد،  »الهــدوء  إن  مابانغــو  وقــال  الهــرب«. 
والوضــع تحــت الســيطرة«، مضيفــا أنــه »مــن 
أصــل خمســة عســكرين اســتولوا علــى مبنى 
األحــد  ليــل  الوطنــي،  والتلفزيــون  اإلذاعــة 
االثنن، تم توقيف أربعة والذ واحد بالفرار«. 
وأضاف أن »قوات األمن نشــرت في العاصمة 
وســتبقى فــي األيــام املقبلــة لضمــان النظــام، 

فيما ستبقى حدود البالد مفتوحة«.
إلــى  دعــوا  قــد  املنقلبــون  الضبــاط  وكان 
»انتفاضة« شعبية، معلنن تشكيل »مجلس 
وطنــي لإلصــالح« قريبــا فــي غيــاب بونغــو، 
وتــال  الرســمية.  اإلذاعــة  عبــر  رســالة  فــي 
الرســالة عســكري قّدم نفســه على أنه مســاعد 
قائــد الحــرس الجمهــوري ورئيــس »الحركــة 
فــي  واألمــن  الدفــاع  قــوات  لشــبيبة  الوطنيــة 
وظهــر  أوبيانــغ،  أونــدو  كيلــي  الغابــون«، 
ثالثــة عســكرين يضعــون القبعــات الخضراء 
فــي  الجمهــوري  الحــرس  بعناصــر  الخاصــة 
مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل 
االجتماعي. وأضاف أوبيانغ أن »الكلمة التي 
زت 

ّ
ألقاها بونغو بمناســبة العام الجديد، عز

الشكوك في قدرة الرئيس على االستمرار في 
القيام بمســؤوليات منصبه«. وأشــار إلى أنه 
»تم تنفيذ االنقالب ضد هؤالء الذين اغتالوا، 
 31 ليلــة  الشــبان  وطننــا  أبنــاء  بوضاعــة، 
أغســطس/ آب 2016«، فــي إشــارة إلــى أعمــال 
عنف دامية اندلعت بعدما تم اإلعالن عن فوز 

بونغو في انتخابات متنازع عليها.
شــبان  جميــع  مــن  »نطلــب  العســكري  وقــال 
قــوى الدفــاع واألمــن ومن كل شــبيبة الغابون 
»املجلــس  تشــكيل  معلنــا  إلينــا«،  االنضمــام 
الوطنــي لإلصــالح«. وقال »ال يمكننا التخلي 
غيــر  »املؤسســات  أن  معتبــرًا  الوطــن«،  عــن 
»اليــوم  أن  وتابــع  قانونيــة«.  وغيــر  شــرعية 
املرجــو حــل، وقــرر الجيــش الوقــوف بجانــب 
شــعبه إلنقــاذ الغابــون مــن الفوضــى«. وقــال 
»إن كنتــم تتناولــون الطعــام، توقفوا. إن كنتم 
نائمــن،  كنتــم  إن  توقفــوا.  كأســا،  تتناولــون 
انهضــوا معــا  أيقظــوا جيرانكــم،  اســتيقظوا. 
وســيطروا علــى الشــارع«، داعيــا إلــى احتــالل 
املبانــي العامــة واملطــارات فــي جميــع أنحــاء 

البالد. 
عقب ذلك تّم اإلعالن عن فرض حظر التجوال 
خدمــات  وقطــع  ليبرفيــل،  العاصمــة  فــي 

الربــاط فــي املغــرب. فــي 31 ديســمبر/ كانــون 
األول املاضــي، ألقــى كلمــة فــي شــريط مصــّور 
ُســّجل فــي الربــاط، فــي أول كلمــة يتوجه فيها 
إلى مواطنيه منذ دخوله إلى املستشفى. وفي 
بونغــو  أقــّر  الجديــد  العــام  بمناســبة  كلمتــه 
بمشــكالته الصحيــة لكنــه قال إنــه »يتعافى«، 
وتلعثــم فــي نطــق بعــض الكلمــات ولــم يحّرك 
ذراعــه اليمنــى، لكــن بخالف ذلــك بدا في حالة 
صحية معقولة. وطالبت املعارضة واملجتمع 
شــغور  بإعــالن  الدســتورية  املحكمــة  املدنــي 
تلــب  لــم  لكنهــا  الدســتور.  بموجــب  الســلطة 
الطلــب ونقلــت الســلطات جزئيــا إلــى رئيــس 

الوزراء ونائب الرئيس.
محاولــة  »بشــّدة«  األفريقــي  االتحــاد  ودان 
االنقالب، وفق ما أكد رئيس مفوضية االتحاد 
موسى فقيه، الذي كتب في تغريدة على موقع 
»تويتــر«، أن »االتحــاد األفريقــي يديــن بشــّدة 
محاولــة االنقــالب التــي وقعــت فــي الغابــون«. 
مــن جهتهــا، نددت فرنســا بمحاولــة االنقالب 
ودعت إلى »االحترام التام« للدستور. وقالت 
املتحدثة باســم الخارجية الفرنســية، آغنيس 
تغييــر  محاولــة  أي  »نديــن  مــول:  ديــر  فــون 
أن  الدســتور«، مضيفــة  إطــار  خــارج  للنظــام 

إال  يضمــن  أن  يمكــن  ال  الغابــون  »اســتقرار 
ضمن االحترام الكامل لبنود دستورها«. أما 
املغرب، املعني األساســي بالوضع الغابوني، 
عــدة،  التطــورات، ألســباب  كثــب  عــن  فيراقــب 
بدءًا من وجود بونغو في الرباط، ثم الرتباط 

املصالــح االقتصاديــة بــن البلديــن مــع تعــدد 
 
ً
فضــال الغابــون،  فــي  املغربيــة  االســتثمارات 
عــن وجــود العاهــل املغربــي محمــد الســادس 
فــي الغابــون منذ أيــام خلت، حيث قضى ليلة 
رأس السنة، مثلما فعل خالل السنة املاضية. 
كمــا ذكــرت معلومــات أن عائلــة بونغــو باتــت 

في الرباط أيضا.
»العربــي  لـ مغربــي  حكومــي  مصــدر  وأفــاد 
الجديد«، بأنه »من املرتقب والبديهي أن تدين 
وســعي  الفاشــلة  االنقــالب  محاولــة  الربــاط 
شــرذمة مــن العســكرين إشــاعة الفوضــى فــي 
مشــّددًا  بونغــو«،  الرئيــس  غيــاب  فــي  البــالد 
علــى أن »الربــاط تســاند الرئيــس بونغــو مــن 
عافيتــه  اســتعادة  فــي  وتأمــل  شــروط،  دون 
ليباشــر  ســاملا  بــالده  إلــى  وعودتــه  قريبــا 
مهامــه، كمــا أعلــن هو بنفســه ذلــك في خطابه 
اقتصاديــة  اســتثمارات  وللمغــرب  األخيــر«. 
هائلــة فــي مجــاالت البنــاء والســكن والزراعــة 
واالتصــاالت والصيــد البحــري فــي الغابــون. 
آالف  تشــغيل  االســتثمارات  هــذه  وتتيــح 
ليبرفيــل  تأييــد  مقابــل  الغابونــي،  الشــباب 
للربــاط بمواقــف سياســية صلبــة فــي مواقف 
فــي  املغربيــة  الصحــراء  رأســها  وعلــى  عــدة، 

املحافل األفريقية والدولية.
ولــم يكــن تاريــخ الغابــون مســتقرًا بالكامــل، 
عــام  فــي  عــن فرنســا  اســتقلت  التــي  فالدولــة 
1960، عرفــت 3 رؤســاء للبــالد، هــم ليــون مبــا 
 ،)2009  1967( بونغــو  وعمــر   ،)1967  1961(
وابنــه علــي )2009 حتــى اليــوم(. كمــا شــهدت 
وعلــى   .1990 عــام  فــي  انقــالب  محاولتــي 
فــي  الحزبيــة  الســماح بالتعدديــة  مــن  الرغــم 
التســعينيات، إال أنهــا كانــت صوريــة، بفعــل 
إحــكام عائلــة بونغــو الســيطرة علــى البــالد. 
وبوجــود جيــش عديــده 5 آالف جنــدي فقــط، 
كان واضحــا أن الغــرض منــه فــي بــالد يبلــغ 
حمايــة  هــو  نســمة،  مليــون  نحــو  تعدادهــا 
تكــّرس بتخصيــص 1800  مــا  النظــام. وهــذا 

جندي لحماية الرئيس.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس، 
رويترز(
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بدا أن هناك اتفاقًا 
بين عدٍد من النواب 
المنتسبين إلى حزبي 

العمال والمحافظين 
في بريطانيا، على التلويح 

بإغالق حكومي شبيه 
باإلغالق الحكومي 

األميركي في بريكست

حاولت مجموعة ضباط من الجيش الغابوني استغالل غياب الرئيس علي بونغو من البالد لالنقالب عليه، ليل األحد ـ االثنين، غير 
أن المحاولة لم تدم سوى بضع ساعات، قبل إعالن الحكومة سيطرتها على الوضع واعتقال 4 من أصل 5 ضباط شاركوا فيها

بونغو غائب عن البالد منذ أكتوبر الماضي )ستيف جوردان/فرانس برس(

لندن ـ إياد حميد

املشــهد  صــدارة  ليحتــل  بريكســت  يعــود 
السياســي فــي بريطانيــا بعــد انتهــاء العطلــة 
الشــتوية للبرملــان واقتــراب موعــد التصويــت 
الــوزراء  رئيســة  أبرمتهــا  التــي  الصفقــة  علــى 
البريطانيــة تيريــزا ماي مــع االتحاد األوروبي 
الحكومــة  ســحب  ومــع  املاضــي.  العــام  نهايــة 
البريطانية الصفقة من أمام البرملان في شــهر 
فشــل  بعــد  املاضــي،  األول  كانــون  ديســمبر/ 
تتجــه  برملانيــة،  أغلبيــة  كســب  فــي  جهودهــا 
ماي إلى الطلب من االتحاد األوروبي أن تكون 
نهايــة عــام 2021 املوعــد األقصى للتوصل إلى 

اتفاق تجاري بن الطرفن. 
وتهــدف مــاي مــن الحصــول علــى هــذا االلتــزام 
مــن الجانــب األوروبــي إلــى تجــاوز عقبــة خطة 
املساندة، والتي تعارضها أغلبية البرملانين، 
وكانت السبب الرئيس وراء تأجيل التصويت 
علــى االتفــاق إلــى يــوم الثالثــاء املقبــل فــي 15 
يناير/كانــون الثانــي الحالــي. وعلى الرغم من 
عــدم حــدوث أيــة تطــورات تذكــر علــى االتفــاق 
وزيــر  فــإن  املاضيــة،  الثالثــة  األســابيع  خــالل 

الدولــة لشــؤون بريكســت، كواســي كوراتينــغ، 
كســب  علــى  الــوزراء  رئيســة  بقــدرة  يثــق 
التصويت. وقال في مقابلة مع »بي بي ســي«، 
»الخطــة أن نكســب التصويــت في 15 يناير، أو 
أينمــا أتــى. الخطــة والتركيــز والهــدف تنصــب 

على كسب التصويت«.
وسرت شائعات بشأن الكيفية التي تنوي من 
خاللهــا مــاي تجنــب خــروج لنــدن مــن االتحاد 
ترتيبــات  إلــى  التوصــل  دون  مــن  األوروبــي 
تجاريــة أو غيرهــا، وهــو أمــر يعارضــه كثيــر 
مــن النــواب. وتلقت رئيســة الوزراء رســالة يوم 
األحد من 209 نواب دعوها »للتوصل إلى آلية 
تضمــن عــدم تنفيــذ بريكســت مــن دون اتفاق«. 
املستشــارون  اقترحهــا  التــي  الخيــارات  وبــن 
إلجبــار النــواب علــى تمريــر اتفــاق مــاي إعــادة 
النســخة ذاتهــا مــن املســودة مــرة تلــو  تقديــم 
األخــرى. واجتمعــت مــاي بالنــواب مــن حزبهــا 
فــي جلســة خاصــة أمــس االثنــن، وســتجتمع 
فــي مســعى إلقنــاع  األربعــاء  غــدًا  مــع غيرهــم 

املترددين.
أمــا البرملــان البريطانــي فيســعى إلــى تطبيــق 
النمــوذج  طريقــة  علــى  حكومــي  إغــالق 
األميركــي، مــن خــالل مبــادرة جمعــت نوابا من 
حزبي املحافظن والعمال، في مســعى لعرقلة 
التوجه نحو ســيناريو عدم االتفاق. فقد تقدم 
البريطانيــن  الحزبــن  عــن  النــواب  مــن  عــدد 
التجــارة،  قانــون  مشــروع  علــى  بتعديــالت 
بعــد  الضرائــب  بتعديــل  للحكومــة  تســمح 
بريكســت، أيا كان قرار البرملان. ويقول النواب 
إن »الهــدف مــن هــذا التعديــل يكمــن فــي نفــي 
احتمــال وقــوع بريكســت مــن دون اتفــاق، نظرًا 

ملعارضة األغلبية البرملانية له«.
ويعني ذلك عمليا أنه وفي حال إقرار التعديل، 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  وخــروج 
البريطانيــة  الحكومــة  فــإن  اتفــاق،  دون  مــن 
أن  خصوصــا  الوظيفــي،  بالشــلل  ســتصاب 

مشــروع قانون التجــارة الذي يتداوله البرملان 
حاليا أساسي للعمل بقوانن منظمة التجارة 
الدولية، والتي سيتم اللجوء إلى قواعدها في 
حــال عــدم االتفــاق. وقالــت النائبــة عــن حــزب 
العمــال، ومّمن تقدمــوا بالتعديل، إيفيت كوبر 
إن »مخاطر الخروج من االتحاد األوروبي من 
دون اتفــاق علــى اقتصادنــا وأمننــا كبيرة جدًا 
وســيكون مــن غيــر املســؤول الســماح بحدوثه. 
االتفــاق،  عــدم  ســيدعم  البرملــان  أن  أعتقــد  ال 

ويجب على الوزراء نفي احتماله«.
الخارجيــة  وزيــر  بوريــس جونســون،  أن  إال 
الســابق، ومــن أشــد املدافعــن عــن بريكســت 
مشدد، ذكر في مقاله األسبوعي في صحيفة 
»تلغراف«، أن »الخروج من االتحاد األوروبي 
من دون اتفاق هو بريكست األقرب ملا صّوت 
له البريطانيون عام 2016«. ودافع جونسون 
فــي مقالــه عــن التجــارة علــى قواعــد املنظمــة 
مســتداًل  األوروبــي،  االتحــاد  مــع  العامليــة 
تكشــف  التــي  الــرأي  اســتطالعات  بنتائــج 
تفضيل البريطانين للخروج من دون اتفاق 
علــى صفقــة مــاي. إلــى ذلــك، ال تــزال سياســة 
مضطربــة،  بريكســت  تجــاه  العمــال  حــزب 
خصوصــا بعــد إعــالن وزير التجــارة الدولية 
فــي حكومــة الظــل املعارضــة، بــاري غاردينر، 
عــن اســتعداد حزبه لطرح خطته للبريكســت 
حــال  فــي  وذلــك  الشــعبي،  التصويــت  علــى 
رفــض البرملــان لصفقــة مــاي. ويعاني العمال 
الشــعبية،  بــن قواعــده  الرؤيــة  اختــالف  مــن 
دعــم  عــن  الســابق  االســتطالع  والتــي كشــف 
75 فــي املائــة منهــا لالســتفتاء الثانــي، وبــن 

قياداته التي ترفض مثل هذه الخطوة. 
مــن جهتــه، يعقــد جــان كلــود يونكــر رئيــس 
املحادثــات  مــن  األوروبيــة مزيــدا  املفوضيــة 
مــع مــاي هــذا األســبوع، لكنه يســتبعد إعادة 
التفــاوض بشــأن اتفاق خــروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.

بــأن  العاصمــة  فــي  ســكان  وأفــاد  اإلنترنــت. 
الدبابــات واملركبات املســلحة قامت بدوريات 
في الشــوارع. كما ُســمعت طلقات نارية حول 
مبنــى اإلذاعــة والتلفزيــون بوســط ليبرفيــل، 
إلــى  الطريــق  تقطــع  مدرعــات  كانــت  فيمــا 
املوقع. وتجّمع حشد من 300 شخص تقريبا 
االنقــالب،  ملحاولــة  دعمــا  املحطــة  مقــر  عنــد 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  أطلقــوا  الجنــود  لكــن 
أنحــاء  معظــم  الهــدوء  وســاد  لتفريقهــم. 
ليبرفيل، لكن كان هناك وجود قوي للشــرطة 
طائــرات  وحامــت  الشــوارع،  فــي  والجيــش 

هليكوبتر في األجواء.
وكان الرئيس قد غادر إلى الســعودية في 24 
أكتوبر املاضي، بعد إصابته بجلطة، وخضع 
هنــاك للعــالج ألكثــر مــن شــهر قبــل نقلــه إلــى 

متابعة

■ #الغابون: فرسان التغيير الغابونيون يحييون سنة االنقالبات فى 
إفريقيا، رسالة إلى الحكام امللتصقن بكراسيهم أن الشعوب إذا لم 

يترك لها حق تقرير مصيرها عن طريق صناديق االقتراع، ففي العسكر 
مغامرون قد يفعلونها بصناديق البارود، يفشلون مرة، لكن غيرهم قد 

ينجح

■ علي بونغو الذي تعرض ملحاولة انقالب، هو رئيس الغابون 
منذ عام 2009، حن خلف والده عمر بونغو بعد وفاته، وخالل حكم 
والده الذي استمر 43 عاما شغل مناصب وزارية مهمة كالخارجية 

والدفاع

■ قال مسؤول كردي سوري ان أكراد سورية ينتظرون توضيحات من 
الواليات املتحدة حول خطط االنسحاب األميركية في أعقاب تصريحات 

ادلى بها جون بولتون مستشار األمن القومي األميركي، بدت أنها 
تناقض تصريحات سباقة للرئيس دونالد ترمب

■ من هجر أبناء األتارب وثوارها؟ من هجر حركة الزنكي؟ من اآلن 
يحشد ليقتل املدنين باملعرة وأريحا؟ هيئة تحرير الشام هي جسم  
دخيل على الشعب السوري، وأغلب قادتها غرباء مجهولون يعملون 

لصالح مخابرات عاملية اللحاق الضرر بالثورة السورية وتركيا

■ بغض النظر عن ظهور السيسي على شاشة برنامج 60 دقيقة، كل 
عاقل يرى تخبطاته وضعف ظهور شخصه، يعلم يقينا أن مثله محال 

أن يحكم دولة بعظمة #مصر. ألن املنطق هو الحكم لألقوى. #بلحة 
أصبح شكليا األقوى بتدخالت إقليمية خارجية. وتاريخيا، دعم الخارج 

للداخل ال يدوم

■ مرسى بيتحاكم بدعوى التخابر مع بلد أجنبي إلضرار باألمن 
القومي. طيب اعتراف السيسي بعمق العالقة الوطيدة بن مصر والعدو 
الصهيوني وتمكنها للضرب فى سيناء نسميها إيه بقى؟ لو أن اعترافه 

لم يكن مفاجأة للكثير

■ ذكرت احصائيات صادرة من مراكز حقوقية بأن أكثر من 1957 سيدة 
وفتاة داخل سجون النظام العسكري، كما حكم قضاء االنقالب على 

بعضهن باإلعدام واملؤبد، وال تزال هناك معتقالت يتعرضن النتهاكات 
شديدة #فضيحة_السيسي

عمر  والــده  وفاة  بعد   2009 عام  للغابون  رئيسًا  بونغو  علي  انتخب 
بونغو الذي حكم البالد منذ 1967، قبل أن يُعاد انتخابه عام 2016، في 
وأثارت  آالف صوت،  أقّل من ستة  بلغ  بفارق ضئيل  فاز فيها  انتخابات 
تّم  الشرطة،  ورجــال  محتجين  بين  دامية  اشتباكات  ثم  واسعًا،  جدًال 
خاللها إشعال النيران في البرلمان. وتحكم عائلة بونغو الدولة المنتجة 
للنفط منذ نحو نصف قرن. وقال االتحاد األوروبي إنه »وجد مخالفات 

خالل االنتخابات في إقليم أوت أوجو، معقل بونغو«.

من األب إلى االبن
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قطر تملّك االستثمارات لألجانب %100
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

في خطوة تستهدف تعزيز االنفتاح االقتصادي، 
أصــدر أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
غيــر  املــال  رأس  اســتثمار  تنظيــم  قانــون  أمــس، 
بتملــك  يســمح  الــذي  االقتصــادي،  النشــاط  فــي  القطــري 

األجانب للمشروعات بنسبة %100. 
االقتصاديــة،  التنميــة  عجلــة  دفــع  إلــى  القانــون  ويهــدف 
وجــذب اســتثمارات أجنبيــة في جميع األنشــطة والقطاعات 
األمــوال  رؤوس  واســتقطاب  والتجاريــة،  االقتصاديــة 
األجنبية، وتحقيق التنوع االقتصادي توافقا مع رؤية قطر 
الوطنيــة 2030، ورفــع مؤشــر الثقــة واألمان االســتثماري في 

الدولة.
لالســتثمار  املجــال  ســيفتح  القانــون،  مشــروع  وبموجــب 
القطاعــات،  مختلــف  فــي   %100 تملــك  بنســبة  األجنبــي 
ودعــم دخــول رؤوس األمــوال إلــى الســوق القطــري، من خالل 
توفيــر العديــد مــن الحوافــز ومــن أهمهــا تخصيــص أراض 
للمســتثمرين غيــر القطريــن إلقامــة مشــاريعهم، إلــى جانب 
إمكانيــة اإلعفــاء مــن الضرائب والرســوم الجمركيــة، وإتاحة 

حريــة تحويــل االســتثمارات داخــل الدولــة وخارجهــا. كمــا 
أنــه يعــّد خطــوة مهمــة فــي مســار تســهيل إجــراءات تســجيل 

الشركات، حسب مراقبن.
ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تســاهم بتهيئة 
البيئــة االســتثمارية، ويتيــح الدخــول فــي مجــاالت البنــوك 
وشــركات التأمــن بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، ويؤّمــن زيــادة 
اإلنفــاق  قــوة  علــى  ويرتكــز  للدولــة،  الضريبيــة  بالعوائــد 
الحكومــي فــي توطــن االســتثمارات األجنبية، كمــا أنه يقدم 
مــن  واملحلــّي  األجنبــي  املســتثمر  ويحمــي  جاذبــة،  حوافــز 
مخاطــر االتفاقيــات الجانبيــة، ويحــّد مــن عمليــات التســتر 

التجاري.
وكان مجلــس الــوزراء القطــري وافــق علــى مشــروع القانــون، 
فــي 24 يونيــو/ حزيــران املاضــي، الــذي يقــدم مجموعــة مــن 
الضمانات ومنها عدم خضوع االستثمارات األجنبية لنزع 

امللكية، وإمكانية نقل ملكية االستثمار من مستثمر آلخر.
علــى  االقتصــادي  االنفتــاح  نحــو  توجههــا  قطــر  زت 

ّ
وعــز

العالــم، عقــب الحصــار الــذي فرضتــه أربــع دول )الســعودية 
واإلمــارات والبحريــن ومصــر( علــى الدوحــة فــي 5 يونيــو/ 

حزيران 2017، أي منذ أكثر من عام ونصف.

وقالــت مؤسســة التصنيــف االئتماني »ســتاندرد آند بورز« 
فــي تقريــر صــدر مؤخــرًا، إن قطــر تمكنــت بشــكل فّعــال مــن 
ترويــض أثــر الحصــار املســتمر علــى الروابــط الدبلوماســية 

والتجارية وروابط النقل.
النظــرة  تعديــل  أن  االئتمانــي،  التصنيــف  وكالــة  وأكــدت 
املســتقبلية القتصــاد قطــر إلى مســتقرة، يســتند إلــى مرونة 

االقتصاد الكلي،
 ،AA- وأبقــت علــى التصنيــف االئتماني الســيادي لقطر عند

ورفعت النظرة املستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وكشــف تقريــر لوكالــة بلومبيــرغ األميركيــة، أن املســتثمرين 
أن  موضحــا  الســعودية،  علــى  قطــر  يفضلــون  األجانــب 
التدفقــات األجنبيــة لبورصــة الرياض تراجعت بشــدة، عقب 
فــي  جريمــة مقتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي 
األول  تشــرين  أكتوبــر/   2 فــي  بإســطنبول  بــالده  قنصليــة 
الشــهر  صــدر  الــذي  التقريــر  فــي  بلومبيــرغ  وقالــت   .2018
املاضــي، إن املســتثمرين األجانــب اشــتروا نحــو 2.3 مليــار 
العــام  الدوحــة  بورصــة  فــي  املتداولــة  األســهم  مــن  دوالر 
املاضــي، أي أكثــر مــن ثالثــة أضعاف التدفقــات األجنبية إلى 

الرياض خالل نفس الفترة.

تونس ـ إيمان الحامدي

التونســية تحركاتهــا ملقاومــة غــالء  فــت الحكومــة 
ّ
كث

األســواق، عبــر  فــي  الغذائيــة  املــواّد  األســعار ونقــص 
حمــالت مداهمــة ملراكــز التخزيــن غيــر القانونيــة أمــل 
االحتكاريــة.  املمارســات  وتقليــص  العــرض  تحســن 
املســؤولن  لــكل  إشــعارًا  التجــارة  وزارة  وأعطــت 
املحليــن واملحافظــن، بتنشــيط لجــان املراقبــة ورفــع 
التــي يشــرف  الغــالء،  للجنــة مكافحــة  تقاريــر دوريــة 

عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
املديــر  يقــول  اإلحصــاء،  معهــد  لبيانــات  وخالفــا 

الجهوي بوزارة التجارة ياسر بن خليفة في تصريح 
والفواكــه  الخضــر  أســعار  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  شــهر  نهايــة  منــذ  ســجلت 
رصــد  مؤكــدًا  و%30،   10 بــن  مــا  تراجعــا  املاضــي 
تحسن في مستويات التزويد بعد إعادة ضخ كميات 
مهمــة مــن املــواّد الغذائيــة، املحجــوزة في مســتودعات 

املحتكرين في مسالك التوزيع.
وأكــد بــن خليفــة تحريــر 3 آالف إحالــة قضائيــة ضــد 
محتكريــن وتّجــار، تــم رصدهــم منــذ انطــالق الحملــة 
تشــرين  23 نوفمبــر/  فــي  الغــالء  ملقاومــة  الحكوميــة 
الثانــي املاضــي، مشــيرًا إلــى أن الــوزارة أصــدرت أيضا 

110 قــرارات غلــق متجــر ومنــع 350 تاجــرًا مــن التــزود 
باملواّد املدّعمة.

نتائــج  أن  إلــى  التجــارة  وزارة  فــي  املســؤول  ولفــت 
حمالت الرقابة املكثفة ستظهر خالل األشهر القادمة، 
فــي  كبيــرًا  وتحســنا  األســعار  فــي  انفراجــا  متوقعــا 

مستوى العرض.
وال يزال التونسيون، رغم استبشار بعضهم بتكثيف 
املراقبة على املحتكرين واملضاربن، ينتظرون نتائج 
ملموســة علــى أســعار الخضــروات والفواكــه واملــواّد 
زيــادة  أســعارها  ســجلت  التــي  األساســية،  الغذائيــة 
كشــفتها بيانــات معهــد اإلحصــاء الحكومــي، مؤكــدة 

لشــهر  االســتهالك  عنــد  األســعار  فــي   %0.5 زيــادة 
ديســمبر/ كانون األول 2017، مقارنة بشــهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني املاضي.
وأظهــرت بيانــات نشــرها املعهــد الوطنــي لإلحصــاء 
)حكومــي(، الجمعــة املاضية، أن نســبة التضخم خالل 
2018، بلغــت 7.5%، بعدمــا كانــت فــي حــدود 6.4% في 
2017. ومــن جهتــه، يقــول رئيــس منظمــة الدفــاع عــن 
»العربــي الجديــد«، إن  املســتهلكن ســليم ســعد اللــه لـ
املقاطعــة ســالح فّعــال إلحبــاط مخططــات املحتكريــن، 
وصفــه  بمــا  التونســين  معانــاة  فاقمــوا  الذيــن 

»الجشع«، على حساب قوت املواطنن.  بـ

تونس... حمالت لردع المحتكرين ومقاومة الغالء

هبوط مبيعات 
السيارات 

في بريطانيا

أفــادت جمعيــة منتجــي 
الســيارات  وموزعــي 
الســيارات  مبيعــات  أن 
الجديــدة فــي بريطانيــا 
انخفضــت   2018 فــي 
منــذ  وتيــرة  بأســرع 
العامليــة  املاليــة  األزمــة 
ســنوات،  عشــر  قبــل 
جــراء  ســلبا  متأثــرة 
علــى  الطلــب  تراجــع 
أكثــر  وقواعــد  الديــزل 
لالنبعاثــات  صرامــة 
وضعف ثقة املستهلكن 
بسبب خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
وأظهــرت بيانــات أوليــة 
مــن الجمعيــة أن الطلــب 
ســبعة  نحــو  انخفــض 
فــي املائــة العــام املاضي 
إلى 2.37 مليون ســيارة 
أكبــر هبــوط منــذ  وهــو 
الســيارات  انخفضــت 
املســجلة بحــدة بنســبة 

11.3 % في 2008.
وكان هبوط الطلب على 
نحــو  الديــزل  ســيارات 
30 % العامــل الرئيســي 
وتضــررت  للتراجــع. 
منــذ  الديــزل  ســيارات 
فــي  الغــش  فضيحــة 
فــي  االنبعاثــات  قيــاس 
إنتــاج  مــن  ســيارات 

فولكسفاغن في 2015.

الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح
المهني  الديوان  إن  أمس،  لرويترز  أوروبيون  تجار  قال 
للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء كمية 
من قمح الطحين يمكن توريدها من أي منشأ. وطلبت 
المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر 
الكميات االسمية  أكبر بكثير من  غالبا ما تشتري كميات 

التي تطلبها في مناقصاتها.
والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو 
العروض  تظل  أن  على  الثاني،  كانون  يناير/  من  الثامن 
سارية حتى التاسع من الشهر نفسه. وتطلب المناقصة 
بين 16 و28 فبراير/  القمح على فترتين، أوالهما  شحن 
شباط، والثانية بين األول والخامس عشر من مارس/ آذار.

تراجع الطلبيات الصناعية األلمانية
أظهرت بيانات نشرت أمس االثنين، أن الطلبيات الصناعية 
نوفمبر/  شهر  في  المتوقع  من  أكثر  نزلت  ألمانيا  في 
اقتصاد  أكبر  بتباطؤ  التوقعات  يعزز  بما  الثاني،  تشرين 
في أوروبا مع تضرر المصدرين من الخالف التجاري بين 
الصين والواليات المتحدة والتي لم تشهد تحسنًا رغم 

المفاوضات الجارية بين الطرفين.
المصنوعة  السلع  عقود  إن  االقتصاد  وزارة  وذكرت 
في ألمانيا نزلت بنسبة واحد في المائة، وهي أعلى من 
توقعات االقتصاديين التي أشارت إلى تراجع نسبته 0.4 
 % 0.3 زيادة  الثاني، مقارنة مع  نوفمير/ تشرين  % في 

في الشهر السابق.

المغرب يمدد الرسوم على »الدفاتر« التونسية
قررت الحكومة المغربية، تمديد فرض رسوم إضافية 
سنوات  لخمس  التونسية،  المدرسية  الدفاتر  على 
إضافية، لمواجهة ما سّمته »عمليات إغراق« السوق 
المحلية. ودخل القرار المغربي حيز التنفيذ، بحسب قرار 
القرار  ووقع  أمس.  المغربية،  الرسمية  الجريدة  نشرته 
والتجارة  بنشعبون،  محمد  والمالية  االقتصاد  وزيرا 
التمديد،  وينص  العلمي.  الحفيظ  موالي  والصناعة 
على إقرار رسوم مضادة لإلغراق على الدفاتر التونسية؛ 
يستمر العمل بها حتى يناير/ كانون الثاني 2024. وأقرت 
الحكومة المغربية، ألول مرة في مايو/ أيار 2018، رسما 

إضافيا على الدفاتر المدرسية التونسية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

بإعالن الحكومة املصرية أمس 
اإلثنني تحرير سعر البنزين 95، 
وتشكيل لجنة فنية ملتابعة آلية 

التسعير التلقائي للمواّد البترولية، 
تكون الحكومة بذلك قد فتحت 

الباب على مصراعيه أمام اتخاذ 
قرار أخطر، يقضي بتحرير 

أسعار كل املشتقات البترولية 
والكهرباء وربط سعرها باألسواق 

الدولية.
ورغم أن الحكومة نفت عدة مرات 

تحرير أسعار الوقود، آخرها 
إصدار بيان رسمي يوم 11 

ديسمبر املاضي، إال أن املتابع 
مللف االتفاق املبرم بني مصر 

وصندوق النقد الدولي في نهاية 
عام 2016 بشأن برنامج اإلصالح 

االقتصادي، يجد أنه ينّص 
صراحة في أحد بنوده على تحرير 

أسعار الوقود منتصف العام 
الجاري، وربط أسعار املشتقات 

البترولية باألسعار العاملية.
وإذا كانت الحكومة قد بدأت أمس 

تحرير بنزين 95، فقد مهدت 
لتلك الخطوة عبر إعطاء انطباع 

لوسائل اإلعالم والصحف بأن هذا 
بنزين األثرياء وعلية القوم ووقود 

السيارات الدبلوماسية، ومن ثم 
فإن الزيادة الجديدة في سعر هذا 

النوع من البنزين ستكون من 
نصيب رجال األعمال والسفارات 

واألجانب، لكن ما لم تقله الحكومة 
أن الخطوة املقبلة تتضمن تحرير 

باقي أنواع املشتقات البترولية 
مثل 92 والسوالر، كما أن الخطوة 
قد تتضمن إلغاء بنزين 80 الذي 
يصنف على أنه وقود الفقراء في 

مصر واستبداله بأنواع أخرى 
أغلى في السعر والجودة.

الحكومة مدفوعة، بدأت أولى 
خطوات تحرير أسعار الوقود 

بضغوط شديدة من صندوق النقد 
الدولي، الذي تأخر في اإلفراج عن 

الشريحة الخامسة من قرضه 
البالغة ملياري دوالر، وسارعت 

في تلبية مطالب الصندوق 
لحاجتها ألموال تساعدها في 

تمويل مشروعات قومية كبرى 
وخفض العجز في املوازنة العامة 
للدولة وتخفيف األعباء املالية عن 
الدولة، لكن الخطوة تطرح هنا عدة 

أسئلة، أبرزها ماذا عن مصير 
الوفر الذي سيتحقق من فاتورة 

استيراد املشتقات البترولية، التي 
تتجاوز 13 مليار دوالر في العام 
الواحد بشهادة الحكومة واألرقام 
الرسمية، وبواقع 1.3 مليار دوالر 

شهريًا، نحن نتحدث هنا عن 
فاتورة تقدر بنحو 230 مليار 

جنيه، وماذا عن الوفر املحقق في 
حال تحرير سعر الكهرباء وربطها 
باألسعار العاملية، هل لدى الحكومة 

خطة إلعادة توجيه هذه املليارات 
بما يخدم الطبقات الفقيرة واملعدمة 

واملتضررة من برنامج اإلصالح 
االقتصادي، الذي من أبرز مالمحه 

تحرير سعر الوقود.
 السؤال الثاني هنا، هل سترفع 

الحكومات رواتب ودخول 
املصريني لتصبح مساوية 

للمعدالت العاملية حتى يكون 
املصري قادرًا على سداد أسعار 

البنزين والسوالر والغاز، التي 
سيتم بيعها باألسعار العاملية؟

أسئلة تحرير 
سعر الوقود 

في مصر

الثالثاء 8  يناير/ كانون الثاني 2019 م  2  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1590  السنة الخامسة
Tuesday 8 January 2019
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اقتصاد

القاهرة ــ العربي الجديد

فــــي اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــضــغــوط 
ــد الــــــدولــــــي، قــــررت  ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
البدء مبكرًا في  الحكومة املصرية 
قــررت تشكيل  الــوقــود، بعدما  تحرير أســعــار 
لــجــنــة فــنــيــة، تــقــوم بــتــحــديــد أســـعـــار الــبــنــزيــن 
»95 أوكــتــن« كــل ثــاثــة أشــهــر وفــقــا لألسعار 
املتكرر  الحكومي  النفي  رغــم  وذلـــك  العاملية، 
ــادة أســــعــــار الـــوقـــود  ــ ــ ــــرة، زيـ ــيـ ــ ــام األخـ ــ ــ فــــي األيـ
مطلع الــعــام الــجــاري. وأصـــدر رئيس الـــوزراء 
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، قــــــــرارًا بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
للمواّد  التلقائي  التسعير  آلية  ملتابعة  فنية 
البترولية، تضم ممثلن عن وزارتــي البترول 
ــار  واملـــالـــيـــة والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــتــرول. وأشــ
الصادر في 30 ديسمبر/ كانون األول  القرار 
املاضي، بينما تم نشره في الجريدة الرسمية، 
أمس اإلثنن، إلى أن اللجنة تختص بمتابعة 
املــعــادلــة الــســعــريــة بــصــورة ربـــع ســنــويــة )كــل 
ثاثة أشهر(، بحيث يتم ربط سعر بنزين 95 
العاملية  باألسعار  املحلي  السوق  في  أوكتن 

لــبــتــرول بــرنــت وبــســعــر الـــصـــرف والــتــكــالــيــف 
األخـــــــرى. ووفـــــق الــــقــــرار، فــــإن آلـــيـــة الــتــســعــيــر 
ــتـــن، ستطبق  الــتــلــقــائــي عــلــى بــنــزيــن 95 أوكـ
ابتداًء من نهاية ديسمبر/ كانون األول 2018، 
مع اإلبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد 
حاليا، على أال تتجاوز نسبة التغير في سعر 
 %10 انخفاضا  أو  ارتــفــاعــا  للمستهلك  البيع 
مــن ســعــر الــبــيــع الــســائــد حــالــيــا. ويــعــنــي هــذا 
ــــى عــلــى ســعــر بنزين  الـــقـــرار أن الـــزيـــادة األولـ
95، ســتــكــون بــانــتــهــاء الــربــع األول مــن الــعــام 
الــدولــي طالب،  النقد  الحالي. وكــان صــنــدوق 
على  تعهدات قطعتها  بتنفيذ  مــؤخــرًا، مصر 
نفسها بتحرير سعر الوقود حسب االتفاقات 
من  الخامسة  الشريحة  الــبــاد  ملنح  السابقة، 
الـــقـــرض املــتــفــق عــلــيــه مــســبــقــا. ورفـــعـــت مصر 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي أســعــار الــوقــود 
بنسب تراوحت بن 17.5% و66.6% في إطار 
بــرنــامــج اقــتــصــادي جـــرى االتــفــاق بــشــأنــه مع 
نــهــايــة 2016، مقابل  الـــدولـــي  الــنــقــد  صــنــدوق 
مليار دوالر.   12 بقيمة  قــرض  الحصول على 
لثاث سنوات،  يمتد  الــذي  البرنامج  ويشمل 
تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف وخــفــض دعـــم الــطــاقــة 
الضرائب  وزيـــادة  سنويا،  والكهرباء  واملــيــاه 
اإلداري  الــجــهــاز  فــي  العاملن  عــدد  وتقليص 

للدولة بنحو كبير. 
ويأتي قرار الحكومة الجديدة بتسعير بنزين 
95 أوكــتــن وفـــق األســعــار الــعــاملــيــة، ليناقض 
10 ديسمبر/كانون  فــي  الـــوزراء  نفي مجلس 
األول املاضي، نية الحكومة إصدار قرار بشأن 

زيادة أسعار البنزين مطلع 2019، مشددًا على 
عدم صحة األنباء عن تحرير سعر بنزين 95 
وكانت  البترولية.  املـــواّد  من  غيره  أو  أوكتن 
مصادر حكومية مصرية قد كشفت لـ«العربي 
الــبــتــرول  وزارة  أن  ــيـــع،  ــابـ أسـ قــبــل  الـــجـــديـــد« 
والـــثـــروة املــعــدنــيــة ســتــبــدأ فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي الـــجـــاري الــتــحــريــر الــجــزئــي ألســعــار 
الوقود، عْبر تطبيق التسعير اآللي لبنزين 95 
أوكتن كمرحلة أولى، الفتة إلى أن تلك اآللية 
الــوقــود مع بداية كل  لتر  تعني تحديد سعر 
شهر، وفقا لألسعار العاملية للنفط، وهذا ما 
حصل أمس بالفعل بصدور القرار الحكومي. 
وكان وزير البترول طارق املا، قد بدأ التمهيد 
لــلــزيــادات الــجــديــدة فــي أســعــار الـــوقـــود، عبر 
املقارنة بن األسعار في مصر وأوروبا وعدد 
 إن سعر لتر 

ً
من الدول العربية األخرى، قائا

البنزين والسوالر في الدول األوروبية يعادل 
30 جنيها مصريا )1.68 دوالر(. وأضاف املا، 
خال تصريحات إعامية الشهر املاضي على 
فــضــائــيــة »صــــدى الـــبـــلـــد«، أنــــه ال يــوجــد دعــم 
للمحروقات نهائيا في الدول األوروبية، وهي 
تعمل على االستخدام األمثل للوقود. وكشفت 
كانون  ديسمبر/   23 يــوم  »بلومبيرغ«  وكالة 
األول املاضي، تكتيكا حكوميا مصريا جديدًا 
يــقــضــي بــرفــع دعـــم أســـعـــار الــبــنــزيــن تــدريــجــا 
بحسب فئاته، بحيث يبدأ العمل بآلية تسعير 
جديدة تربط السعر املحلي باألسعار العاملية 
ابتداًء من مارس/ آذار املقبل لفئة 95 أوكتن، 
على أن تليها بقية فئاته في سبتمبر/ أيلول. 
ويــبــلــغ ســعــر بــنــزيــن 95 أوكـــتـــن حــالــيــا نحو 

7.75 جنيهات للتر )0.43 دوالر(.
ــال مـــصـــدر فــــي لــجــنــة الـــطـــاقـــة بــالــبــرملــان  ــ وقــ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــرم بــن  ــ ــبـ ــ ــاق املـ ــ ــفــ ــ ــــي، إن االتــ ــاضــ ــ ــانــــي املــ ــثــ الــ
الــحــكــومــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، يقضي 
املالي  العام  بداية  الــوقــود مع  بتحرير سعر 
2019/ 2020 )يبدأ في األول من يوليو/ تموز 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

حققت ليبيا أعلى إيرادات نفطية في خمس 
املـــاضـــي 2018، بقيمة  الـــعـــام  ســـنـــوات خـــال 
نسبتها  بــلــغــت  بـــزيـــادة  دوالر،  مــلــيــار   24.4
املــؤســســة  قـــالـــت  فــيــمــا  عــــام 2017،  عـــن   %78
زيـــادة  تستهدف  ليبيا  إن  للنفط،  الــوطــنــيــة 
مليون   2.1 إلــى  الضعف  من  بأكثر  إنتاجها 
برميل يوميا بحلول 2021. وقالت املؤسسة 
في بيان لها في وقت متأخر من مساء األحد، 
بلغ 1.1 مليون  اليومي  اإلنــتــاج  إن متوسط 
برميل خال العام املاضي، وهو مستوى لم 

يسجل منذ الربع الثاني 2013.
وتــدريــجــيــا اســتــعــادت حــقــول الــنــفــط بعض 
ــــى صــعــود  إلـ ــة  ــافــ ــــال 2018، إضــ الــــهــــدوء خـ
أسعار النفط الخام عامليا، ما دفع اإليــرادات 

لتسجيل قفزة كبيرة.
متدنية  إنــتــاج  مستويات  ليبيا  إنــتــاج  وبلغ 
في نهاية 2013 حتى 2016، بمتوسط إنتاج 
يومي ال يتجاوز 700 ألف برميل. ولم تشارك 
ليبيا فــي اتــفــاق خفض اإلنــتــاج بــن منظمة 
»أوبـــــك«، ومنتجن  للنفط  املــصــدرة  الــبــلــدان 

مستقلن مطلع 2016، وانتهى في ديسمبر/ 
كانون األول املاضي. وليبيا عضو في منظمة 
أوبك، بمتوسط إنتاج يبلغ 1.1 مليون برميل 
اإلنتاج قبل  أن متوسط  إال  يوميا في 2018، 

عام 2011 نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
الــلــه رئــيــس املؤسسة  وقـــال مصطفى صــنــع 
زيـــادة  تستهدف  بـــاده  إن  للنفط،  الــوطــنــيــة 
مليون   2.1 إلــى  الضعف  من  بأكثر  إنتاجها 
يتم  أن  شريطة   ،2021 بحلول  يوميا  برميل 

تعزيز األمن واالستقرار في البلد.
وأشـــار صنع الــلــه، إلــى ضـــرورة تحسن أمن 
ــال أمــــــام اســتــئــنــاف  ــة املــــجــ ــاحــ الـــعـــامـــلـــن إلتــ
اإلنـــتـــاج مــن حــقــل الـــشـــرارة الــنــفــطــي )شـــرق(، 
الثامن  وطاقته 315 ألف برميل يوميا. وفي 

املــاضــي، سيطر  األول  كــانــون  مــن ديسمبر/ 
وحــراس  قبائل ومحتجون مسلحون  رجــال 
حــكــومــيــون يــطــالــبــون بــدفــع مــرتــبــاتــهــم على 
الـــحـــقـــل. وقـــالـــت املـــؤســـســـة الــوطــنــيــة للنفط 
املـــتـــوقـــع أن يقل  مـــن  املــــاضــــي، إن  ــبــــوع  األســ
ــاج مـــن الــحــقــل بــمــا يــصــل إلــــى 11 ألــف  ــتـ اإلنـ
العمل  استئناف  يتم  عندما  يــومــيــا،  برميل 

بعد اإلغاق، نظرًا لعمليات نهب.
وقال صنع الله، الذي أعلن زيارة للصن في 
الربع األول من العام الجاري ملناقشة فرص 
اســتــثــمــار، إن مـــا يــحــدث فـــي الــــشــــرارة يثير 
اســتــيــاء الــشــركــات األجــنــبــيــة. وأكــــد الــعــودة 
املــرتــقــبــة لــشــركــة »بـــي.بـــي« الــبــريــطــانــيــة إلــى 
لــيــبــيــا، بــجــانــب شـــركـــات روســـيـــة، ولـــم يــذكــر 
مـــزيـــدًا مـــن الــتــفــاصــيــل. وتــعــتــمــد لــيــبــيــا على 
إيـــرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من 
الخزانة العاّمة للدولة، فيما يتم تخصيص 
أكــثــر مـــن نــصــف املــيــزانــيــة لـــرواتـــب موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام والـــدعـــم الــحــكــومــي لــعــدد من 
املــنــتــجــات، مــن بينها املــحــروقــات وخــدمــات 
مثل العاج في املستشفيات باملجان، وكذلك 

العاج في الخارج.

الرباط ــ مصطفى قماس

اتخذت الحكومة املغربية تدابير جديدة من 
وتوفير  الــســيــارات  مبيعات  إنــعــاش  شــأنــهــا 
الــبــاد،  مــن مناطق  العديد  فــي  للنقل،  بــدائــل 
ال ســيــمــا األريـــــــاف. وقـــــررت الــحــكــومــة إعــفــاء 
املركبات املستعملة في نقل األفراد )الحافات 
 8 أشخاص(، من الضريبة 

ّ
الصغيرة التي تقل

املــفــروضــة على هــذه النوعية مــن الــســيــارات، 
ــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام املــســتــثــمــريــن  فـــضـــا عــــن فـ
لــلــحــصــول عــلــى تــراخــيــص الســتــغــال النقل 
بــاملــنــاطــق  املـــــحـــــدد(  املــــســــار  )ذات  املــــــــــزدوج 
والــنــقــل،  الــتــجــهــيــز  وتـــؤكـــد وزارة  الـــقـــرويـــة. 
الــربــط بــن املناطق  ــــزدوج يتيح  املـ الــنــقــل  أن 
في  ويساهم  بها،  املحيطة  واملناطق  الريفية 
فـــك الــعــزلــة عـــن ســكــان هـــذه املــنــاطــق وتلبية 
األولوية  أن  إلــى  مشيرة  للنقل،  احتياجاتها 
فــي مــنــح تــراخــيــص اســتــغــال الــنــقــل املـــزدوج 
يكون ألصحاب سيارات األجرة الذين يريدون 

التحول إلى النقل الجماعي، والعاطلون.
املهني في قطاع  الحاج،  أيــت  ويعتبر حسن 
»اإلعــفــاء  أن  الكبير،  األطــلــس  بمنطقة  النقل، 
من ضريبة السيارات يشجع على وضع حد 

للنقل السري املنتشر في العالم القروي«.
املركبات  أصــحــاب  يستفيد  أن  املرتقب  ومــن 

الــقــديــمــة، الـــتـــي تــنــقــل املــســافــريــن بـــن املـــدن 
واألشــــخــــاص فـــي األريـــــــاف، مــقــابــل الــتــخــلــي 
ــديــــدة، عبر  عــنــهــا، واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــأخـــرى جــ

االستفادة من منحة حكومية.
ــعـــت الــحــكــومــة فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة  وتـــراجـ
2019، الذي عرضته على البرملان، عن زيادة 
الضريبة السنوية املفروضة على السيارات. 
وكانت الزيادات في تلك الضريبة ستتراوح 
بن 5 و50 دوالرا، حسب قوة املحرك، ما كان 

ســيــدّر على خــزانــة الــدولــة إيــــرادات إضافية 
من تلك الضريبة في حدود 13 مليون دوالر، 
الدولة نحو 200 مليون دوالر  بينما تحقق 
مـــن أصـــحـــاب املـــركـــبـــات. وإذا كـــان الــهــاجــس 
االجتماعي وتنظيم قطاع النقل املزدوج، قد 
الضريبة  إعفاء أصحابه من  قــرار  تحكم في 
عــلــى الـــســـيـــارات، فـــإن الـــســـوق يــعــرف دخـــول 
شركات القروض في منافسة من أجل جذب 
املشترين. ويرى عثمان بلعربي، املسؤول في 
إحدى مؤسسات التمويل، أن إعفاء مركبات 
الــنــقــل املــــــزدوج مـــن الــضــريــبــة، يــشــجــع على 
جديدة،  بأخرى  القديمة  السيارات  استبدال 
مـــا يـــعـــزز مـــن مــبــيــعــات شـــركـــات الـــســـيـــارات 

وينعش نشاط مؤسسات اإلقراض.
وبــيــنــمــا لـــم تـــصـــدر بــعــد الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
حول مبيعات املركبات في العام املاضي، فإن 
جمعية مستوردي املركبات كانت قد توقعت 
مؤخرا أن ترتفع املبيعات بن 3% و5% مقارنة 
بعام 2018، لتتجاوز 170 ألف وحدة. وأنعشت 
تــســهــيــات كــبــيــرة قــدمــهــا وكـــــاء الـــســـيـــارات، 
املبيعات، خال األشهر الـ 11 األولى من 2018، 
لتصل إلـــى نــحــو 154.8 ألـــف ســيــارة، بــزيــادة 
3.5% عن نفس الفترة من 2017، وفق بيانات 
في  السيارات  صــادرة عن جمعية مستوردي 

ديسمبر/كانون األول املاضي.

استرضاء 
صندوق النقد

)Getty(

ليبيا تحقق أعلى إيرادات نفطية في 5 سنوات

تدابير مغربية إلنعاش سوق السيارات

الحكومة تحرر أسعار البنزين 
مبكرًا مقابل التمويل

الحكومة تستنفد جيب المواطن... واألسعار تؤجج الشارع

بدأت الحكومة المصرية 
تحرير أسعار الوقود 
مبكرًا، في خطوة 

السترضاء صندوق النقد 
الدولي، الذي رهن اإلفراج 

عن شريحة جديدة من 
القرض المتفق عليه 

باشتراطات تتعلق بإلغاء 
دعم الوقود

طاقة مال وسياسة

نقل
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األردني،  النواب  مجلس  أقرّ 
الــمــاضــي،  الخميس  يـــوم 
بحجم   2019 عــام  مــوازنــة 
نفقات تناهز 13 مليار دوالر، 
 910 بنحو  متوقع  وعجز 
تعاني  فيما  دوالر،  ماليين 
ــاع  ــ ــن أوض ــمــمــلــكــة مـ ال
وديــن  صعبة  اقــتــصــاديــة 

عام تجاوز 40 مليار دوالر

تقرير

تحديد األسعار كل ثالثة 
أشهر وفق المستويات 

العالمية

معّدل الفقر 
ارتفع مطلع 

2018 إلى %20

67% من دخل 
األفراد يذهب لسداد 

الديون

متوسط اإلنتاج 
اليومي خالل 2018 بلغ 

1.1 مليون برميل

عمان ــ زيد الدبيسية

ــــي، نتائج  يــتــرقــب الــشــارع األردنـ
اإلجــــــــراءات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تم 
اتـــخـــاذهـــا عــلــى طــريــق اإلصــــاح 
االقـــتـــصـــادي، الــتــي شــمــلــت تــقــلــيــص الــدعــم 
ــب، فــيــمــا وصـــــف خـــبـــراء  ــرائــ وزيـــــــــادة الــــضــ
بـــ«عــام االخــتــبــار«، باعتبار  اقــتــصــاد 2019 
ــفـــدت جـــيـــب املـــواطـــن  ــنـ ــتـ أن الـــحـــكـــومـــة »اسـ
الــدولــة«،  لخزينة  إضافية  إيـــرادات  لتوفير 
ما يضعها في مأزق البحث عن بدائل حال 
الــقــرارات  املــرجــوة مــن  النتائج  عــدم تحقق 

املتخذة.
ــرار  ــ ونـــجـــحـــت حـــكـــومـــة عـــمـــر الــــــــرزاز فــــي إقـ
قــانــونــي ضــريــبــة الــدخــل املـــعـــدل، واملـــوازنـــة 
العامة للدولة لعام 2019، رغم االحتجاجات 
التي شهدها الشارع. وبحسب خبراء، فإن 
االقتصادية،  النتائج  باهتمام  يترقب  الكل 
ــنـــادًا إلــى  ــتـ الـــتـــي ســتــتــحــقــق هــــذا الـــعـــام اسـ
الحكومة،  ساقتها  الــتــي  الفرضيات  جملة 
وهــــي تـــبـــرر أســـبـــاب رفــعــهــا نــســب ضــريــبــة 
األفــــراد والقطاعات  املــفــروضــة على  الــدخــل 
االقــتــصــاديــة، وكــذلــك رفــع الــدعــم عــن السلع 
ابتداًء من مطلع  الخبز  األساسية بخاصة 

العام املاضي.
ووصـــــف جـــــواد الـــعـــنـــانـــي، رئـــيـــس الــــــوزراء 
األسبق، رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، 
األوضــاع االقتصادية التي يمر بها األردن 
حــالــيــا بـــ«الــصــعــبــة«، مـــا يــســتــدعــي تــراجــع 
االقتصادية،  الــقــرارات  بعض  عن  الحكومة 
ــهـــا »غـــيـــر  ــونـ ــكـ الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا مـــــؤخـــــرًا لـ
مجدية«، مشيرًا إلى »ضرورة التركيز على 
االستثمار ألهميته في إيجاد فرص العمل، 
البطالة وباتت تشكل خطرًا  التي تحّد من 

كبيرًا الرتفاعها املطرد«.
ــديــــد«، إن  وقــــــال الـــعـــنـــانـــي لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
»املواطن األردنــي يعي أهمية حسن توزيع 
املـــال وإدارتــــه وخــاصــة بعد فــرض ضريبة 
والــرســوم  الــضــرائــب  مــن  والكثير  املبيعات 
واملــيــاه،  كالكهرباء  الــخــدمــات  فــواتــيــر  على 
لـــذلـــك دخــلــنــا مــرحــلــة صــــار فــيــهــا مـــن حق 
ــاذا  ــألـــوا ملــ ــنــــاس الــــذيــــن يـــدفـــعـــون أن يـــسـ الــ

فق ما يدفعونه، ما جعل 
ُ
يدفعون وكيف ين

قضية الفساد في غاية األهمية، ألن املواطن 
يشعر أن الفاسد الذي سرق مااًل عاما إنما 
سرقه من املواطن الذي يدفع، وأن هذا املال 
املــواطــن  كــان يجب أن ينفق على  املــســروق 

الذي دفعه«.
العمل  الــجــاري،  الــعــام  األردن بحلول  وبـــدأ 
بمقتضاه  الــذي  الجديد،  الضرائب  بقانون 
يـــتـــم رفــــــع أعـــــــــداد املــــواطــــنــــن الـــخـــاضـــعـــن 
لــضــريــبــة الــــدخــــل بــشــكــل كـــبـــيـــر، مــــن خـــال 
خـــفـــض قـــيـــمـــة دخــــــل الــــعــــائــــات الـــخـــاضـــع 
للضريبة إلى نحو 28 ألف دوالر خال عام 
مقابل   ،2020 فــي  دوالر  ألـــف  و25.4   2019

33.84 ألف دوالر سابقا.
ــم خـــفـــض دخــــــل األفـــــــــــراد الـــخـــاضـــع  ــ كـــمـــا تـ
لــلــضــريــبــة إلـــى 14 ألـــف دوالر خـــال الــعــام 
ــم خــفــضــه إلــــى 12.7 ألــف  الــــجــــاري، ومــــن ثـ
ألــف دوالر   22.5 املقبل، مقابل  الــعــام  دوالر 

في القانون السابق.
واالستثمار  االقــتــصــاد  لجنة  رئــيــس  وقـــال 
ــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، خــــيــــرو صــعــيــلــيــك،  ــ فـ

ــام الــحــالــي  ــعـ »يـــفـــتـــرض أن نــشــهــد خــــال الـ
أهمها  الواقع  أرض  على  اقتصادية  نتائج 
النفقات  الــتــعــادل بــن  إلـــى نقطة  الــوصــول 
واإليرادات، وذلك بناًء على جملة اإلجراءات 

التي تم اتخاذها في 2018«.
وكــان مجلس النواب قد أقــّر يــوم الخميس 
املــاضــي، مــوازنــة 2019 بحجم نفقات ناهز 

 910 بنحو  متوقع  وعجز  دوالر،  مليار   13
لـ«العربي  ماين دوالر. وأضــاف صعيليك 
الــجــديــد«: »املـــواطـــن يــجــب أن يــلــمــس ثمار 
اإلصاح االقتصادي، وأال يبقى هدفا لرفع 
ــار«، مــشــيــرًا إلــى  ــعــ الـــضـــرائـــب وزيــــــادة األســ
مــعــانــاة األردنــــيــــن نــتــيــجــة لــلــغــاء وتــدنــي 
الفقر  وارتفاع معدالت  املعيشة،  مستويات 

والبطالة. 
ــذب االســـتـــثـــمـــارات  ــ ــــى ضـــــــرورة جـ ولـــفـــت إلـ
وتــحــفــيــز أصـــحـــاب األمـــــــوال عــلــى تــوســيــع 
الــبــنــوك  لـــــدى  أن  املــــشــــروعــــات، وال ســيــمــا 
تــزيــد عــن 47 مليار دوالر،  مــدخــرات كبيرة 

بينما العائد املالي عليها متواضع.
وتـــعـــانـــي املــمــلــكــة مـــن أوضــــــاع اقــتــصــاديــة 
صعبة، وديــن عــام تجاوز 40 مليار دوالر. 
 مــعــّدل الفقر 

ّ
ــام الــرســمــيــة بــــأن ــ وتــفــيــد األرقـ

ارتفع مطلع 2018 إلى 20% ونسبة البطالة 
إلى %18.5.

األول عربيا في غاء  املركز  عّمان  ت 
ّ
واحتل

املعيشة والـ28 عامليا، وفقا لدراسة نشرتها 
الـــعـــام املـــاضـــي مــجــلــة »ذي ايــكــونــومــســت« 

الــبــريــطــانــيــة. وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة املــالــيــة 
لـ«العربي  البكار  خالد  الــنــواب  مجلس  فــي 
ــات االقــتــصــاديــة  ــ ــــاحـ الـــجـــديـــد«، إن »اإلصـ
جاءت على كل شيء يمكن عمله، ووصلت 
الضرائب إلى أحجام كبيرة وتم رفع الدعم 
عن السلع والخدمات األساسية واملديونية 
تــجــاوزت كل الخطوط، بما في ذلــك قانون 
إدارة الدين العام، ومن الصعب جدًا العودة 
إلــــى اإلجــــــــراءات الــتــقــلــيــديــة ملــواجــهــة عجز 

املوازنة في العام املقبل«.
بــن دخل  التمويلية  الفجوة  ارتــفــاع  ودفـــع 
إلى  العائات  من  العديد  ونفقاتها،  األســر 
بيع أصولها العقارية وممتلكاتها لتغطية 
وخاصة  عليها،  املترتبة  املالية  االلتزامات 

للبنوك ومؤسسات اإلقراض.
ــــق بــيــانــات الــبــنــك املــــركــــزي، فــــإن قيمة  ووفـ
ديـــــــــون األفـــــــــــــراد بـــشـــقـــيـــهـــا االســـتـــهـــاكـــيـــة 
والــســكــنــيــة، ارتــفــعــت فـــي نــهــايــة عـــام 2017 
إلــى نحو 15 مليار دوالر، بــزيــادة نسبتها 
9% عن 2016، مشيرًا إلى أن نحو 67% من 
دخــل األفـــراد يذهب لــســداد الــديــون للبنوك 
وجهات أخــرى دائــنــة. وأعــاد حسام عايش 
الخبير االقــتــصــادي، إلــى األذهـــان تصريح 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء األســـــبـــــق عــــبــــد الــــــــرؤوف 
الـــــروابـــــدة، عــنــدمــا كــــان رئــيــســا لــلــحــكــومــة 
بــقــولــه إن »االقــتــصــاد األردنــــي  ــام 1999،  عـ
فــي غرفة اإلنــعــاش«، وأحــدثــت تصريحاته 
ضجة كبيرة في الشارع آنذاك. وقال عايش 
لـ«العربي الجديد«، إن »الحكومة استنفدت 
كل شــيء يمكن عمله على مــدى عقدين من 
الزمان، تخللهما العديد من برامح اإلصاح 
االقــتــصــاديــة بــالــتــعــاون مــع صــنــدوق النقد 
الــتــي فشلت وصفاته فــي تحسن  الــدولــي، 
ــــي، بــل إنــهــا عمقت األزمـــة  االقــتــصــاد األردنـ
ــيـــة وتــســبــبــت فــــي تــــدهــــور خــطــيــر فــي  ــالـ املـ

مستويات املعيشة«.
وأضــــاف أن »الـــوعـــاء الــضــريــبــي فــي األردن 
يعتبر األعلى من بن دول املنطقة، ويتقدم 
ــــدول، حــيــث تبلغ ضريبة  الـ مــن  عــلــى كثير 
ــلـــع والــــخــــدمــــات %16،  ــيـــعـــات عــــل الـــسـ ــبـ املـ
والــــرســــوم الــجــمــركــيــة تــصــل إلــــى أكـــثـــر من 
150%، إضافة إلى ضرائب الدخل والرسوم 

املفروضة على العقارات وغيرها«.
فـــي املـــقـــابـــل، تــعــهــد رئـــيـــس الــحــكــومــة عمر 
الـــرزاز بــأنــه لــن تــكــون هــنــاك رفــع للضرائب 
أســاســيــة ضمن  150 سلعة  وأن   ،2019 فــي 
ســلــة الـــغـــذاء تـــم خــفــض ضــريــبــة املــبــيــعــات 
الــــرزاز فــي تــصــريــحــات لقناة  عليها. وقـــال 
رؤيـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، يـــوم الــجــمــعــة املــاضــي، 
الــفــقــر  ملــحــاربــة  إرادة حــكــومــيــة  »هـــنـــاك  إن 

والبطالة، ولكنها ال تمتلك عصا سحرية«.
الثاثاء،  الــيــوم  الحكومة،  رئــيــس  ويتوجه 
إلى الواليات املتحدة في زيارة عمل تستمر 
عــــدة أيـــــام، بــحــســب بـــيـــان رســـمـــي أصـــدرتـــه 
رئــاســة الــــوزراء يــوم السبت املــاضــي، حيث 
سيلتقي مسؤولن في الجهات واملنظمات 
الــدولــيــة املــانــحــة وصـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 

الدولي وممثلن عن القطاع الخاص.
وتــهــدف الـــزيـــارة، وفـــق مــصــادر أردنــيــة في 
تصريحات لـ«العربي الجديد«، إلى »وضع 
مسؤولي صندوق النقد الدولي في صورة 
اإلجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة إزاء 
ــرادات املــحــلــيــة، وبــخــاصــة إقـــرار  ــادة اإليــــ زيــ

قانون ضريبة الدخل الجديد«. عام االختبار 
في األردن

الرزاز، في إقرار قانوني ضريبة الدخل المعدل، وموازنة العام الجديد،  نجحت حكومة عمر 
برلمانيون  أكد  فيما  مالية،  موارد  بتوفير  ذلك  مبررة  الشارع،  شهدها  التي  االحتجاجات  رغم 

وخبراء اقتصاد أن 2019 سيكون عام االختبار لما وصفتها الحكومة باإلصالحات االقتصادية
موظفو سّكة حديد العقبة يحتّجون على األجور

وقفة  اإلثــنــن،  أمــس  األردن(،  العقبة )جنوب  نظم موظفو سكة حديد 
احتجاج أمام مبنى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، مطالبن 
بزيادة رواتبهم وتحسن مستوى معيشتهم. وطالب املحتجون بصرف 
التأمن  الــســنــويــة عــن عــامــي 2017 و2018، وتــحــويــل  ــازات  ــ بـــدل اإلجـ
السنوية  الــزيــادة  إلــى تأمن صحي خـــاّص، ورفـــع  الحكومي  الصحي 
السكن  إلى 50 دينارًا )70.6 دوالرًا(. كما طالبوا بتوحيد زيــادة بدل 
لجميع املوظفن لتصل إلى 150 دينارًا )211.6 دوالرًا( وتثبيت العاملن 
بنظام األجر اليومي. وكانت الحكومة اتخذت قرارًا بإيقاف العمل في 

مؤسسة سكة حديد العقبة مطلع إبريل/ نيسان املاضي، وتحويلها إلى 
ت عّمان 

ّ
شركة تتبع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. واحتل

املركز األول عربيًا في غالء املعيشة والـ28 عامليًا، وفقًا لدراسة نشرتها 
العام املاضي مجلة »ذي إيكونومست« البريطانية. ووفق بيانات البنك 
االســتــهــالكــي والسكني،  األفــــراد بشقيها  ديـــون  فـــإن قيمة  املـــركـــزي، 
ارتفعت في نهاية عام 2017 إلى نحو 15 مليار دوالر، بزيادة نسبتها 
 إلى أن نحو 67% من دخل األفراد يذهب لسداد 

ً
9% عن 2016، مشيرة

الديون للبنوك وجهات أخرى دائنة.

املقبل(. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول 
حــكــومــي رفــيــع، تــأكــيــده أن مــصــر تــتــوقــع أن 
تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق 
دوالر  ملياري  قيمتها  البالغة  الدولي  النقد 
الــجــاري، وذلــك  الثاني  خــال يناير/ كــانــون 
بــعــد شــهــر مــن املــوعــد املــقــرر، إثـــر تــأخــيــر في 
املـــحـــادثـــات بـــشـــأن بــعــض بـــنـــود مـــا يــعــتــبــره 

الطرفان »برنامجا إصاحيا« ُمتفقا عليه.
ويــتــوقــع مــحــلــلــون أن تــــؤدي تــحــريــر أســعــار 
الوقود بشكل عام بعد بنزين 95 أوكتن، إلى 

السلع في  أغلب  النقل وأســعــار  تصاعد كلف 
الغاء،  مــوجــات  مــا ينذر باستمرار  األســـواق 
ــثـــر مــن  ــاهـــل املـــصـــريـــن مـــنـــذ أكـ ــتـــي تــثــقــل كـ الـ
أربــــع ســنــوات وتـــزايـــدت حــّدتــهــا فــي الــعــامــن 
األخــيــريــن. وتــعــزز الــتــوقــعــات بــهــبــوط جديد 
للجنيه املــصــري أمـــام الــــدوالر األمــيــركــي، من 
التحليات بحدوث مزيد من تضخم األسعار 
فــي األشــهــر املــقــبــلــة، وانــفــات أكــبــر فــي الــديــن 
الــعــام، وال سيما الــخــارجــي، الـــذي وصــل إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، مـــا يــهــدد بــكــارثــة 

ــة، الـــتـــي تــظــهــر املـــؤشـــرات  ــلـــدولـ اقـــتـــصـــاديـــة لـ
الــرســمــيــة اعــتــمــادهــا بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ نحو 
أعمالها.  لتسيير  االســتــدانــة  4 ســنــوات، على 
االئتماني  للتصنيف  مــؤســســات   5 ورجــحــت 
ــة خـــال  ــ ــيــ ــ ــ ــوك اســـتـــثـــمـــار مـــحـــلـــيـــة ودول ــ ــنـ ــ وبـ
األســابــيــع املــاضــيــة، أن يــخــســر الــجــنــيــه نحو 
األميركية  العملة  أمــام  الحالية  قيمته  مس 

ُ
خ

في غضون ثاث سنوات، بينما كان قد هوى 
بأكثر من 100% منذ تحرير سعر  باألساس 

الصرف نهاية 2016.

زيادات متكررة 
في أسعار 
الوقود منذ 
)Getty( 2014

جانب من 
احتجاجات 
ضد 
الضرائب 
والغالء 
العام 
الماضي 
)Getty(
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

ــيــــة  ــاملــ تــــعــــقــــد أســـــــــــــواق املـــــــــــال الــــعــ
ــة آمــــــــــــــااًل قــــــويــــــة عـــلـــى  ــ ــربـ ــ ــطـ ــ ــــضـ املـ
املــحــادثــات الــتــجــاريــة الــجــاريــة في 
بـــكـــن بــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن وصــيــنــيــن 
لــحــل نــقــاط الـــخـــاف الــتــجــاري بـــن الــبــلــديــن، 
بالبورصات،  الفوضى  زرع  في  التي تسببت 
وقــلــق اســتــثــمــاري دام طــــوال الـــعـــام املــاضــي. 
مؤشرات  ارتفعت  التفاؤل،  لهذا  ترجمة  وفــي 
ــــدى إغـــاقـــهـــا أمـــس  الــــبــــورصــــات اآلســـيـــويـــة لـ
الرئيسي  نيكاي  مؤشر  كسب  حيث  األثــنــن، 
ــم الــيــابــانــيــة أكـــثـــر مـــن %3.0،  ــهـ لــقــيــاس األسـ
كــمــا ارتــفــعــت كــذلــك مــؤشــرات األســهــم فــي كل 
وارتفعت  وبكن وشنغهاي.  كونغ  من هونغ 
التعامات  بداية  في   

ً
قليا األوروبية  األسهم 

األوروبــــــــيــــــــة. وبـــــــدأ مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
اجتماعات مع نظرائهم في بكن، وهــي أول 

مــحــادثــات مــبــاشــرة مــنــذ أن اتــفــق الرئيسان 
ــد تـــرامـــب والــصــيــنــي شي  ــالــ ــيـــركـــي دونــ األمـ
كــانــون األول، على  جــن بينغ فــي ديسمبر/ 
الــحــرب التجارية  هــدنــة مدتها 90 يــومــا فــي 
التي  العشرين  في اجتماع على هامش قمة 

عــقــدت فــي األرجــنــتــن الشهر املــاضــي. وكــان 
ــــوم األحـــــــد، إن املـــحـــادثـــات  ــال، يـ ــ تــــرامــــب قــــد قــ
ــع الــــصــــن تـــســـيـــر بـــشـــكـــل جــيــد  ــ ــتــــجــــاريــــة مـ الــ
الصيني  االقــتــصــاد  فــي  الضعف  وإن  للغاية، 
صفقة.  عقد  بــاتــجــاه  للعمل  سببا  بكن  منح 
ولكن يرى خبراء أنه من غير املتوقع أن تقود 
هــذه املــحــادثــات إلــى اتــفــاق نهائي، ألن الوفد 
األمــيــركــي ال يــضــم كــبــار مــســؤولــي الــتــجــارة، 
وإنما ستكون هذه املحادثات »تمهيدية لرسم 
الخطوط العريضة« التفاق ربما يتم التوصل 

إليه قبيل حلول شهر مارس/ آذار املقبل. 
ــادثــــات  ومــــــا يــــدفــــع لـــلـــتـــفـــاؤل بـــنـــجـــاح املــــحــ
ونـــــزع فــتــيــل الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، أن كـــا من 
الراهن   الوقت  في  يواجهان  والصن  أميركا 
ــة قــــد تــنــتــهــي إلـــــى أزمــــة  ــاديـ ــتـــصـ مـــتـــاعـــب اقـ
يــواجــه مشكلة  الصيني  فاالقتصاد  مــالــيــة.  
في الــصــادرات وتباطؤًا في النمو وأزمــة في 
الــســيــولــة مـــع تـــزايـــد حــجــم الـــديـــن الـــــدوالري 
إلى أكثر من 1.2 ترليون دوالر. كما يتراجع 
الــفــائــض الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي تــبــعــا لــتــراجــع 
حجم الصادرات. وفي واشنطن تدخل سوق 
تواصل  مــع  خطيرًا  منعطفا  األميركية  املــال 

التذبذبات الحادة في املؤشرات الرئيسية.
ضربات  تلقى  قد  التكنولوجيا  قطاع  وكــان 
ــــواق األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة  عنيفة فــي األسـ
بعد تحذير شركة آبل بشأن املبيعات. وجاء 
التحذير بسبب املخاوف من أن تؤدي الحرب 
ــات املـــتـــحـــدة والــصــن  ــواليــ الــتــجــاريــة بـــن الــ

الحرب التجارية

الضغوط تجبر 
الرئيسين ترامب 

وشي على 
تقديم تنازالت 

)فرانس برس(

وسط تفاؤل بنجاح المفاوضات الجارية حاليًا في بكين بين مسؤولين 
أميركيين وصينيين، ارتفعت أسواق المال العالمية، أمس، حيث كسب 
مؤشر نيكاي الياباني 3.0%، كما ارتفعت مؤشرات البورصات األوروبية. 

وتعد الحرب التجارية أكبر مهدد للنمو العالمي

رجل أعمال: الحرب 
التجارية تكلف 

المستهلك األميركي 
مليار دوالر شهريًا

المستثمرون يراجعون 
توقعاتهم ألسعار 

الخامات النفطية

الدوالر زاد أمام 17 عملة 
في 2018 وكسب 
5% في المتوسط

أسواق المال 
ترتفع 

وسط تفاؤل 
بنجاح مفاوضات 
واشنطن وبكين

)Getty( بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 48.76 دوالرًا للبرميل)Getty( الين الياباني استفاد من ضعف الدوالر واليوان الصيني

توقعاتهما ألسعار  كــبــيــران  مــصــرفــان  راجـــع 
الــنــفــط، خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، وهـــمـــا كـــل من 
ــرنـــســـي«  ــفـ مــــصــــرف »ســـوســـيـــتـــيـــه جـــــنـــــرال الـ
ــاكــــس« األمـــيـــركـــي.  ــان ســ ــدمــ ــولــ ــرف »غــ ومــــصــ
وحــســب رويـــتـــرز، خــفــض مــصــرف »غــولــدمــان 
تقديراته  من  األميركي  االستثماري  ساكس« 
لــســعــر الــنــفــط الـــخـــام فـــي 2019، لــكــنــه تــوقــع 
تــعــافــيــا مـــن املــســتــويــات الــحــالــيــة، فـــي غــيــاب 
ــتـــصـــادي عـــاملـــي »كـــبـــيـــر« وتــحــســن  تــبــاطــؤ اقـ
الـــعـــوامـــل األســـاســـيـــة بــجــانــب مـــؤشـــرات على 
ــي الــعــام  خــفــض مــنــتــجــن كـــبـــار لـــإنـــتـــاج. وفــ
ــار الـــنـــفـــط الــســنــة  ــ ــعـ ــ ــتـــمـــت أسـ ــتـ ــــي، اخـ ــاضــ ــ املــ
ربع  بعد   ،2015 منذ  األولـــى  للمرة  منخفضة 
أخير اتسم بالفوضى، وشهد نزوح املشترين 
من السوق. وقال مصرف »غولدمان ساكس« 
في مذكرة بتاريخ السادس من يناير/كانون 
الــثــانــي، إن انــهــيــار أســعــار النفط قــادتــه كليا 
املـــخـــاوف املــرتــبــطــة بــالــنــمــو الــعــاملــي وتــفــاقــم 
ــتــــداول. وأضـــاف  بــســبــب انــخــفــاض ســيــولــة الــ
زالــت تضع  مــا  النفط  بنك االستثمار »ســوق 
في الحسبان تباطؤًا حادًا في النمو العاملي، 
على الرغم من توقعات خبراء االقتصاد لدينا 
بــمــتــانــة الــنــمــو وبـــيـــانـــات قـــويـــة لــلــطــلــب على 
النفط فــي أواخـــر 2018«. وذكــر البنك أنــه في 
غياب تباطؤ اقــتــصــادي واســع الــنــطــاق، فإنه 

لندن ــ العربي الجديد

يــتــجــه الـــــــدوالر نــحــو الـــهـــبـــوط خــــال الــعــام 
بــهــبــوط  ــام  ــعــ الــ بـــــدأ  ــــاري 2019، حـــيـــث  ــــجـ الـ
ــام الــعــمــات الــرئــيــســيــة. وكــانــت  مــتــواصــل أمـ
مــــصــــارف رئــيــســيــة مــــن بــيــنــهــا »غـــولـــدمـــان 
ســاكــس« و« جــي بــي مـــورغـــان« و«مـــورغـــان 
انخفاض سعر صرف  ستانلي« قد توقعت 
ــام الــــجــــاري بـــعـــد األداء  ــعــ ــــال الــ الــــــــدوالر خـ
املاضي 2018.  العام  الــذي شهده في  القوي 
وفــي لــنــدن، وبحسب رويــتــرز، هبط الــدوالر 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي مــقــابــل عمات 
التوقعات  تنامي  اإلثنن، مع  أمس  منافسة 
املــركــزي األميركي زيــادات  البنك  بــأن يوقف 
وعلى  املقبلة.  األشهر  خــال  الفائدة  أسعار 
الرغم من بيانات الوظائف األميركية القوية 
ــتـــي صــــدرت  الـ فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
أن  السوق  مراقبو  يعتقد  املاضي،  األسبوع 
أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم، وعززت 

تـــصـــريـــحـــات لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس االحـــتـــيـــاط 
االتحادي جيروم باول التوقعات بأن البنك 
ــذرًا.  ــ ــر حـ ــثـ املــــركــــزي قــــد يــتــبــنــى تـــوقـــعـــات أكـ
وبــحــســب رويـــتـــرز، قـــال بــــاول يـــوم الجمعة 
للجمعية االقتصادية األميركية، إن املجلس 
ــادات  ــزيــ ــددًا ســلــفــا لــ ــحــ ــارًا مــ ــســ ال يــتــبــنــى مــ
الفائدة وإنه سيراعي املخاطر النزولية التي 

تضعها السوق في االعتبار. 
وهبط مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمــيــركــيــة أمـــام ســلــة عــمــات مــنــافــســة، نحو 
مستوى  أقــل  مــن  مقتربا   ،95.92 إلــى   %0.25

فــي شــهــريــن الـــذي سجله األســـبـــوع املــاضــي. 
وقـــاد الــيــورو والــــدوالر األســتــرالــي املكاسب، 
واستفاد األخير من أنباء في مطلع األسبوع 
عــن تــعــزيــز الــصــن ســيــاســة الــتــحــفــيــز. ويعد 
الــــدوالر العملة الــرابــحــة الــوحــيــدة فــي الــعــام 
املتوسط  فــي   %5 بنسبة  ارتــفــع  2018، حيث 
ــام الــعــمــات الــرئــيــســيــة وحـــقـــق أداء قــويــا  ــ أمـ
الروبية  أمــام  الناشئة، خاصة  العمات  أمــام 
ــنـــي والــــريــــال  ــيـ ــتـ ــنـ ــزو األرجـ ــيــ ــبــ ــة والــ ــديـ ــنـ ــهـ الـ
الــدوالر  واستفاد  التركية.  والليرة  البرازيلي 
فـــي هــــذه الـــقـــوة مـــن رفــــع مـــصـــرف االحــتــيــاط 
الفائدة  أسعار  األميركي«  »املركزي  الفدرالي 
ــــال الـــــعـــــام، كــمــا  األمـــيـــركـــيـــة أربـــــــع مـــــــرات خــ
اســتــفــاد مــن الــحــرب الــتــجــاريــة بــن الــواليــات 
املــتــحــدة والـــصـــن، حــيــث هـــرع كــبــار الــتــجــار 
ــراء  ــ ومــــصــــارف االســـتـــثـــمـــار لــلــمــضــاربــة وشـ
الدوالر  األميركية. وذلك ببساطة ألن  العملة 
إحــــدى أهـــم عــمــات املــــاذ اآلمــــن فــي لحظات 
االضـــطـــراب املــالــي والــســيــاســي. ولــجــأت عــدة 
مصارف آسيوية ودول إلى زيــادة أرصدتها 
الــدوالريــة فــي الــعــام املــاضــي، تحسبا لزيادة 
العملة  الــتــجــاريــة. وسجلت  الــحــرب  اشــتــعــال 
األوروبـــيـــة »الـــيـــورو« تــقــدمــا فــي بــدايــة الــعــام 
ــدوالر، ولــكــنــهــا تـــدهـــورت مــع بــروز  ــ مــقــابــل الــ
املشاكل املالية التي واجهتها أوروبــا في كل 

من إيطاليا وبولندا. 
ــي لـــنـــدن،  ــات اســـتـــثـــمـــاريـــة فــ ــانـ ــيـ وبـــحـــســـب بـ
ــام 20 عملة  أمــ الـــــدوالر أداء مــتــفــاوتــا  ســجــل 
خــال العام املــاضــي، إذ ارتفع أمــام 17 عملة 
وكـــان  و%24.   %0.21 بـــن  راوحــــــت  بــنــســب 
ــام عمات  أكــبــر ارتــفــاع لــلــورقــة الــخــضــراء أمـ
األسواق الناشئة. وارتفع الدوالر أمام الليرة 
الـــروســـي  ــــل  ــــروبـ بــنــســبــة 24%، والـ الـــتـــركـــيـــة 
بنسبة 7.445% والكرونة السويدية والريال 
 .%4.15 بنسبة  أمامه  ارتفع  الــذي  البرازيلي 
كما ارتفع مقابل الجنيه اإلسترليني، بنسبة 
3.07%. وارتفع أمام كل من الروبية الهندية. 

والدوالر التايواني.

، مشيرا إلى 
ً
يتوقع أن تتعافى األسعار قليا

»دالئل مشجعة على بدء تخفيضات أوبك«.
ــــشــــرت نــتــائــجــه 

ُ
وأظــــهــــر مـــســـح لــــرويــــتــــرز، ن

ــك النفطي  األســـبـــوع املـــاضـــي، أن إنـــتـــاج أوبــ
هــبــط، فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول، 460 ألــف 
برميل يوميا إلى 32.68 مليون برميل يوميا، 
مصدر  أكبر  السعودية،  تخفيضات  بقيادة 
ــذكـــرة، خفض  للنفط فــي الــعــالــم. وحــســب املـ
ــثـــمـــاري، تــوقــعــاتــه ملــتــوســط  ــتـ املـــصـــرف االسـ
سعر خام برنت لعام 2019 إلى 62.50 دوالرًا 
قلص  كما  للبرميل،  دوالرًا   70 من  للبرميل، 
الوسيط  تقديراته لسعر خام غرب تكساس 
من  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   55.50 إلــــى  األمـــيـــركـــي 
بنك  قــــال  الـــصـــدد،  ذات  وفــــي  دوالرًا.   64.50
»سوسيتيه جنرال«، أمس اإلثنن، إنه خفض 
في  الــخــام  النفط  ألســعــار  توقعاته  متوسط 
بالنمو  املرتبطة  للمخاوف  نظرًا   ،2019 عام 
االقتصادي، التي أذكت إحجاما عن املخاطرة 

في أسواق النفط.
ــلـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط، الــــعــــام املــــاضــــي،  وســـجـ
لــهــا مــنــذ 2015، بعدما  أول خــســارة ســنــويــة 
ــيـــة مــــن الــتــقــلــبــات  تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــوط نـــزولـ
الـــحـــادة فــي أســــواق األســـهـــم، وتــفــاقــم الــنــزاع 
الـــتـــجـــاري بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة والـــصـــن، 
ــدة. وقـــــال الــبــنــك في  ــائـ ــفـ ــار الـ ــعـ وارتــــفــــاع أسـ
مذكرة بحثية »ال تــزال أســواق النفط عرضة 
الستمرار اإلحجام عن املخاطر، بما يتماشى 
ــواق األســهــم، نــظــرًا لقلق  بشكل كبير مــع أسـ
شديد بشأن النمو االقتصادي العاملي ونمو 

الطلب العاملي على النفط«.
وخــفــض ســوســيــتــيــه جـــنـــرال تــوقــعــاتــه لنمو 
الطلب العاملي على النفط لهذا العام إلى 1.27 
مليون برميل يوميا، من 1.43 مليون برميل 
يــومــيــا. وتــوقــع البنك أيــضــا زيـــادة كبيرة في 
العام،  الربع األول من  العاملية في  املخزونات 
ستحد مــن صــعــوده فــي األمــد القصير. وقــال 
املصرف الفرنسي إنه خفض توقعاته ألسعار 
القياس العاملي مزيج برنت وخــام غرب  خام 
تكساس الوسيط األميركي لهذا العام، بواقع 
متوسط  وتــوقــع  منهما.  لكل  دوالرات  تسعة 
سعر لخام برنت عند 64.25 دوالرًا للبرميل، 
وللخام األميركي عند 57.25 دوالرًا هذا العام.
ــم خــفــض الــتــوقــعــات، يــقــول سوسيتيه  ورغــ
جــنــرال إنــه ال يــزال متفائا »بشكل متوسط 
ــذر« بـــشـــأن الــــســــوق، نـــظـــرًا ألن الــعــوامــل  ــ وحــ
األســاســيــة ال تـــزال قــويــة. وتــابــع الــبــنــك »مــن 
ــوازن تــقــريــبــا بن  ــ املــتــوقــع أن يــكــون هــنــاك تـ
العام«، حيث  العاملي والطلب هذا  املعروض 
ستتلقى األســعــار مــزيــدًا مــن الــدعــم مــن قوة 
الطلب العاملي على الخام في النصف الثاني 

من العام.
وســاهــم الــتــفــاؤل مــع بــدء مــحــادثــات تجارية 
بن واشنطن وبكن، أمس، في رفع معنويات 
تــجــار الــنــفــط، حــيــث ارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة 
للبرميل،  دوالر   57.93 إلــى   %.1 برنت  لخام 
فيما بلغ سعر خــام غــرب تكساس الوسيط 
 .%1.7 ــاع  ــفــ ــارتــ بــ لـــلـــبـــرمـــيـــل  دوالرًا   48.76
وبــالــتــالــي تــكــون أســعــار النفط قــفــزت بأكثر 
من 1.1%، أمــس اإلثــنــن، مدفوعة بحالة من 
عقد في بكن يمكن 

ُ
ت التفاؤل بأن محادثات 

أن تــنــهــي الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بـــن الـــواليـــات 
املــتــحــدة والـــصـــن، فــيــمــا تــلــقــى الـــخـــام أيــضــا 
دعــمــا مــن تخفيضات فــي إمـــــدادات عـــدد من 
أن تنعكس  املـــتـــوقـــع  املــنــتــجــن. ومــــن  كـــبـــار 
املــال على أسعار  التفاؤل فــي أســـواق  موجة 

النفط خال األسبوع الجاري. 
)العربي الجديد، رويترز(

الدوالر يبدأ رحلة الهبوطمصرفان يخفضان توقعاتهما ألسعار النفط في 2019

أرباح  تآكل  إلى  الصيني  االقتصاد  وتباطؤ 
الشركة أكثر من التوقعات. 

ومن املعروف أن الرئيس ترامب يسعى بكل 
ــاع ســــوق املـــال  ــفـ جــهــده لــلــمــحــافــظــة عــلــى ارتـ
كـــ«حــصــان رهــان  إليه  الــذي ينظر  األميركية 
املقبلة.  الرئاسية  االنتخابات  أســاســي«  في 

هـــذا الـــصـــدد، يــقــول الــبــروفــســور شـــي يــونــغ 
هـــونـــغ، أســـتـــاذ الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة بجامعة 
»ذا  لصحيفة  تعليقات  فــي  بــبــكــن،  ريــنــمــن 
ــان« الــبــريــطــانــيــة: »أعــتــقــد أن هــنــالــك  ــارديــ غــ
احتمااًل لتوصل الجانبن التفاق قبل حلول 
مارس/ آذار املقبل«. ويرى البروفسور يونغ 

ــتــــصــــاديــــن الـــصـــيـــنـــي واألمـــيـــركـــي  ــــا االقــ وكــ
الــعــاملــي، حيث  النمو  على  كبير  تأثير  لــديــه 
 20 بحوالى  األميركي  االقتصاد  حجم  يقدر 
يــقــدر حــجــم االقــتــصــاد  تــرلــيــون دوالر، فيما 
وذلــك  دوالر،  تــرلــيــون   11 بــحــوالــى  الصيني 
وفــقــا لــتــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي. في 

هـــونـــغ أن الـــضـــغـــوط االقـــتـــصـــاديـــة واملــالــيــة 
ستجبر الطرفن على تقديم تنازالت. 

املستثمرون  يتشبث  رويترز،  وكالة  وحسب 
ستحرزان  وبكن  واشنطن  بــأن  قوية  بآمال 
تــقــدمــا بــشــأن إنــهــاء الــخــاف الــتــجــاري الــذي 
أدى إلى اضطراب في النمو العاملي وخفض 

ــن ثـــم إلــى  الــطــلــب عــلــى الــســلــع الــرئــيــســيــة ومـ
انــهــيــار أســعــارهــا. وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
االثــنــن، إن بكن وواشنطن  أمــس  الصينية، 
ــي الـــعـــمـــل مـــعـــا بـــشـــأن الـــتـــجـــارة،  تـــرغـــبـــان فــ
مـــع اســتــئــنــاف أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم 

محادثات في مسعى إلنهاء نزاع تجاري.
وفي هذا الصدد، قال جاري شابيرو، الرئيس 
واملــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة تــكــنــولــوجــيــا 
املــســتــهــلــك األمـــيـــركـــيـــة، إنــــه يــتــمــنــى أن يــرى 
أكــبــر مع  تــجــاريــة »طبيعية« بشكل  عــاقــات 
الـــصـــن، مــشــيــرًا إلـــى أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

ليست اآللية الصحيحة لحل هذه املشاكل.
التصريحات خال  أدلــى شابيرو بهذه  وقد 
مــقــابــلــة مــــع وكــــالــــة أنــــبــــاء »شـــيـــنـــخـــوا« قــبــل 
فعاليات معرض اإللكترونيات االستهاكية 
لعام 2019، الذي سوف يقام في الس فيغاس 
ابتداء من اليوم الثاثاء، ويستمر حتى يوم 

الجمعة. 
وقـــــــــــال شــــــابــــــيــــــرو: »الـــــــــرســـــــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
عـــلـــى املـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة تــكــلــف صــنــاعــة 
التكنولوجيا األميركية واملستهلك األميركي 
نحو مليار دوالر في الشهر«، مشيرًا إلى أن 
الفترة  في  البيانات  مقارنة  يرتكز على  هــذا 
ما بن أكتوبر/ تشرين األول 2017 وأكتوبر 

.2018
ــغ، املـــتـــحـــدث بــاســم  ــانـ ــو كـ ــن جـــانـــبـــه، قــــال لـ مـ
ــة، لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، إن  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــيــ الــــخــــارجــ
وحــوار  مــحــادثــات  عقد  على  اتفقا  الجانبن 
االقتصادي  النزاعن  لحل  وبــنــاء«  »إيجابي 
والتجاري بما يتماشى مع التفاهمات التي 

توصل إليها رئيسا البلدين.
ــبـــدايـــة نــعــتــقــد أن الـــنـــزاع  وقـــــال لــــو: »مـــنـــذ الـ
الــتــجــاري األمــيــركــي الــصــيــنــي لــيــس وضــعــا 
العالم.  أو  البلدين  إيجابيا القتصاد كل من 
الصن لديها نية حسنة، على أساس االحترام 
التجارية  النزاعات  لحل  واملــســاواة،  املتبادل 
على سلع  رسوما  ترامب  وفــرض  الثنائية«. 
صينية بمئات املليارات من الــدوالرات العام 
ــدد بــاملــزيــد لــلــضــغــط عــلــى بكن  املـــاضـــي وهــ
متنوعة  مسائل  بــشــأن  ممارساتها  لتغيير 
ــم الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى حـــقـــوق املــلــكــيــة  ــدعــ ــن الــ مــ
الــفــكــريــة والــقــرصــنــة. وردت الــصــن بــفــرض 
رســوم خاصة بها. وقــال لــو: »فــي مــا يخص 
مــا إذا كـــان االقــتــصــاد الــصــيــنــي جــيــدًا أم ال، 
شرحت هذا بالفعل. التنمية الصينية تتمتع 
لدينا  ضــخــمــة...  وإمكانيات  كبيرة  بصابة 
ثــقــة قــويــة فــي الــعــوامــل األســاســيــة الطويلة 

األمد لاقتصاد الصيني«.

النقد  من  الصين  احتياطيات  ارتفعت 
المتوقع  ــن  م قليًال  أكــثــر  األجــنــبــي 
بعدما  األول،  كــانــون  ديسمبر/  فــي 
اتفقت بكين وواشنطن على استئناف 
اليوان  التجارة، وهو ما عزز  محادثات 
البنك  بيانات  وأظهرت  الــدوالر.  أمــام 
الصين  احتياطيات  أن  أمس،  المركزي 
في  دوالر  مليار   11 بمقدار  ازدادت 
 3.073 إلــى  األول  ــون  كــان ديسمبر/ 
تريليون دوالر. يأتي ذلك بالمقارنة مع 
ارتفاع قدره تسعة مليارات دوالر في 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

ارتفاع احتياطي الصين

مال وسياسة
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

نظرائهم  مــع  اجتماعات  أميركيون  مــســؤولــون  االثــنــن  أمــس  بــدأ 
الصينين في أول محادثات مباشرة منذ اتفق الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جن بينغ الشهر املاضي على 
يوما في حــرب تجارية تسببت في اضطرابات  هدنة مدتها 90 
شديدة في األسواق العاملية خاصة »وول ستريت«. وطوال 2018 
تناقلت وسائل اإلعالم قصة الرسوم الجمركية املتبادلة بن الصن 
وأميركا، ورصدت تحليالت للحرب التجارية بن البلدين وأثرها 
على االقتصاد العاملي، باعتبارها حربًا بن أكبر اقتصادين في 
عاملية  فعاليات  على  التجارية  الحمائية  قضية  وسيطرت  العالم. 
الدولين، ومجموعة  أبرزها اجتماعات الصندوق والبنك  شهيرة، 
العشرين، خاصة أن أميركا لم تستهدف دولة فقط برفع الرسوم، 
لكنها اســتــهــدفــت مجموعة مــن أكــبــر شــركــائــهــا، وعــلــى رأســهــم 

الصن، صاحبة النصيب الوافر من الرسوم األميركية.
غلنا بها، لكن االطالع 

ُ
في الحرب التجارية ثمة تفاصيل أخرى ش

الــتــبــادل  الــرســمــيــة األمــيــركــيــة، يظهر أن قيمة  عــلــى اإلحـــصـــاءات 
ا 

ً
التجاري بن البلدين لم تتأثر بشكل كبير، بل قد ال تتأثر مطلق

أو عند رصــد محصلة  ــواردات،  ــ والـ الــصــادرات  أداء  عند مقارنة 
امليزان التجاري خالل عام 2017 واألشهر العشر األولى من عام 
علن عنها 

ُ
2018. وإذا ما أسفرت مباحثات ترامب املقبلة، التي أ

يوم 29 ديسمبر/ كانون األول 2018، مع الرئيس الصيني، عن 
اتفاق إيجابي ينهي حالة االحتقان، فمن املرجح أن تحافظ الصن 
عند حدود  تقدير  أقــل  على  أميركا،  مع  التجاري  فائضها  على 
ــــواردات من  ال أرقـــام عــام 2017. األرقـــام األميركية تبن أن قيمة 
أكتوبر/ تشرين   - الثاني  يناير/ كانون  الفترة من  الصن خالل 
األول 2018 بلغت 446.3 مليار دوالر، مقابل 412.3 مليار دوالر 
في الفترة املقابلة من 2017، وهو ما يعني أن الواردات األميركية 
ــادة 34 مــلــيــار دوالر خـــالل هـــذه الــفــتــرة،  مــن الــصــن شــهــدت زيــ
األميركية من  الـــواردات  أداء  قارنا  إذا ما  وبنسبة 8.2%. وحتى 
الصن نجد أنها كانت بحدود 505.4 مليارات دوالر في 2017، 
وفي األشهر العشرة األولى من 2018 بلغت 446.3 مليار دوالر، 
بأن  كفيل  مــن 2018  املتبقين  الشهرين  أداء  أن  يعني  مــا  وهــو 

يحقق زيادة عما كان عليه الوضع في 2017.

الميزان لصالح الصين
واملالحظ كذلك أن أداء امليزان التجاري بن البلدين ال يزال لصالح 
الفائض  الــصــن، ففي األشــهــر العشرة األولـــى مــن عــام 2018 بلغ 
التجاري لصالح الصن 344 مليار دوالر، بينما كان الفائض في 
2017 بكامله 375 مليار دوالر. إذًا ما زالت نتائج امليزان التجاري 
لصالح الصن رغم اإلجراءات الخاصة بمنع بعض الواردات بسبب 
الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا خالل 2018. وبتتبع األرقام 
الخاصة بالعجز التجاري األميركي تجاه الصن خالل الفترة من 
آذار هما  ومـــارس/  فبراير/ شباط  أن  أكتوبر 2018، نجد   - يناير 
العجز عند 29.2 مليار دوالر،  اللذان ظهر فيهما تراجع في قيمة 
و25.8 مليار دوالر على التوالي، بعد أن كان 35.9 مليار دوالر في 
يناير من العام نفسه. وهو انخفاض ملحوظ ومؤثر على الصعيد 
مليارات   10 نحو  ومــارس  يناير  بن  االنخفاض  فقيمة  الشهري، 
دوالر. لكن أداء األشهر التالية ملارس 2018، يظهر صعود العجز 
في  كبير، حيث وصــل  الصن بشكل  تجاه  أميركا  لــدى  التجاري 
أكتوبر لنحو 43.1 مليار دوالر، وهو ما يعني أن بكن استطاعت أن 
تعيد ترتيب أجندة صادراتها ألميركا بحيث تحافظ على تفوقها 
التجاري مع الواليات املتحدة، كما يعكس األمر حقيقة أخرى وهي 
على  الصينية،  للسلع  والضرورية  املاسة  األميركي  السوق  حاجة 
القصير. لكن ال يعني هــذا أن أميركا ال يمكنها  األقــل فــي األجــل 
يــكــون ذلــك وارًدا فــي األجــل  االســتــغــنــاء عــن السلع الصينية، وقــد 
القصير، لكن بإمكان أميركا أن تمارس ما يسمى بسياسة تحويل 
التجارة بأن تستقدم احتياجاتها من السلع من دول أخرى، وعلى 
رأسها كوريا الجنوبية، التي لها عالقات قوية مع أميركا، وبخاصة 
أن  تبن  األميركية  اإلحــصــاءات  واالقتصادي.  املالي  الصعيد  على 
ا تجارًيا مع أميركا، ففي 

ً
ا تحقق فائض

ً
كوريا الجنوبية هي أيض

الفترة من يناير - أكتوبر 2018، كان امليزان التجاري بن البلدين 
ا يزيد عن 15 مليار دوالر لصالح كوريا الجنوبية. 

ً
قد حقق فائض

وبطبيعة الحال فاعتبارات األمن القومي تجعل العالقة بن أميركا 
والصن شديدة الحساسية، وقد ال تسمح األوضاع في أميركا بأن 
تغير من موازين  أن  اقتصادية يمكن  أوراق ضغط  الصن  تمتلك 
البلدين. وهو ما حدث بالفعل حينما أوقــف ترامب في  القوى بن 
مارس 2018 صفقة بيع شركة »كوالوكم« األميركية لصالح شركة 
»برودكوم« الصينية، بحجة أن الشركة الصينية قد توقف اإلنفاق 
على البحوث والتطوير في الشركة املستحوذ عليها، وهو ما يهدد 
الصفقة  هــذه  وصفت  وقــد  للموبايل،  الخامس  الجيل  تكنولوجيا 
التي  الــطــريــقــة  نعلم  هــنــا  التكنولوجيا. ومـــن  قــطــاع  فــي  بــاألضــخــم 
أدارت بها الصن األزمة مع ترامب وإدارته، عبر الرسوم الجمركية 
املفروضة، كان رد فعل الصن يأتي بعد التصرف األميركي، ويكون 
مساوًيا له في املقدار واألثــر، دون تصعيد، من أجل الحفاظ على 
الفائض  األميركي، وبقاء هذا  للسوق  الــصــادرات  الحصة من  هذه 
التجاري الذي يزيد عن 350 مليار دوالر رغم ما فرض من عقوبات 
ا كان 

ً
السبب أيض أميركا. وهذا  الجمركية من قبل  للرسوم  ورفع 

الدولية، بل  التجمعات  التجارة في  لتبني مبدأ حرية  دافًعا للصن 
ومن خالل املؤسسات الدولية املعنية بحركة االقتصاد العاملي، مثل 
صندوق النقد الدولي، أو اجتماعات مجموعة العشرين، كما لم تقف 
الصن مكتوفة األيـــدي، بــل وطــدت عــالقــات مــع الــشــركــاء اآلخرين 
الذين استهدفتهم إجراءات ترامب برفع الرسوم الجمركية، ليكونوا 
التجارة، والعمل في إطار  سنًدا للصن في حرصها على تحرير 

مبادئ منظمة التجارة العاملية.

لماذا صعدت أميركا؟
بتتبع أداء التجارة السلعية البينية بن أميركا والصن نجد أنها 
لصالح  تــجــاري  فــائــض  تحقيق  تشهد  الثالثة  األلفية  مطلع  منذ 
الفائض في عام 2001 بحدود 83 مليار  الصن، حيث كان هذا 
ــادة مــضــطــردة ليكسر  دوالر فقط ال غــيــر، وظــل الــفــائــض فــي زيـ
حاجز الـ200 مليار دوالر في 2005، حيث بلغ الفائض التجاري 
الصيني نحو 202 مليار دوالر، ثم كسر حاجز الـ300 مليار في 
الصيني  الفائض  بلغ   2017 وفــي  مليارا،   315 بلغ  2012، حيث 

نحو 375 مليار دوالر.

حقيقة الحرب التجارية 
األميركية الصينية



مهنا الحبيل

هــل كـــان انــفــجــار االنــتــفــاضــة الشعبية في 
 من 

ٍ
الـــســـودان، وانــبــعــاث حــركــة فـــداٍء مــدنــي

أوساط الشعب، من دون أن يكون ذلك بعمٍل 
ممنهٍج مــن املــعــارضــة، أو بــدعــم خــارجــي، 
أو مــزاعــم الــنــظــام فــي عــاقــة األمـــر بالبعد 
الـــصـــراعـــي إلقـــلـــيـــم دارفـــــــــور، أو تــشــظــيــات 
إقــلــيــمــيــة خــفــتــت بــعــد فــصــل الــجــنــوب، ولــم 
تنته، ألن مسبباتها ال تــزال قائمة، لغياب 
الــعــدالــة الــدســتــوريــة وتــوزيــع الــثــروة، فهل 

كانت االنتفاضة مفاجئة؟
هناك دالئل للمراقب، املقيم خارج السودان، 
ــــأزق  ــذا املـ ــ ــلــــه، يــســتــشــعــر هـ  عــــن داخــ

ً
فـــضـــا

ــــوت الــبــطــيء الـــذي  املــخــتــنــق، فـــُيـــدرك أن املـ
يضرب الحياة املدنية في السودان، لتتحول 
إلى أحياء يعيشون في ما يشبه املقابر، من 
حيث انتفاء أي إمكانية للتنفس فوق سطح 
مؤسسات،  لدولة  مساحٍة  بقاء  أو  الفساد، 
بــعــد أن أتـــقـــن الــنــظــام الــلــعــب بــاملــعــارضــة، 
فظن أن هذه الدائرة كفيلة بإشغال الشعب، 
إلبقاء ال محدود لرئاسة عمر البشير. ولهذا 
الــذي بلغه السودان شواهد أخرى  السطح 
فــي بــلــدان الــوطــن العربي، ســـواًء مــن عبرت 
عليه الــثــورة املــضــادة، أو مــن لــم تصل إليه 
سياستها،  لهيب  بعض  ولــكــن  عسكرتها، 

فاطمة العيساوي

ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــتـــوقـــع الــــرئــــيــــس املـــــصـــــري، عـ يـ
الــــغــــربــــي،  يــــدجــــن اإلعــــــــــام  الــــســــيــــســــي، أن 
عــنــدمــا يـــرد عــلــى أســئــلــة أحـــد ممثلي هــذا 
فــي تعاطيه مع  أســـوة بما يفعله  اإلعــــام، 
الجنرال  يفاجأ  العربي.  أو  املحلي  اإلعــام 
بـ«وقاحة« صحافي برنامج »ستون دقيقة« 
األميركية، عندما  على شبكة سي بي أس 
يسأله عن مصير 60 ألــف سجني سياسي 
معتقل في مصر من دون محاكمات عادلة، 
وحتى من دون أي محاكمة على اإلطــاق، 
الـــذي قــدمــتــه منظمة هيومان  الــعــدد  وهـــو 
السيسي  يرسم  الحقوقية.  ووتــش  رايتس 
ابتسامته الساخرة املعهودة، متعّرقا هذه 
أعلم من  املعتادة: ال  بالسذاجة  ليرد  املــّرة، 
أيــن جلبوا هــذا الــرقــم. يستمر املــحــاور في 
طـــرح أســئــلــتــه الــتــي يــبــدو أن الــســيــســي لم 
يتوقعها، على بداهتها، ويستمر الجنرال 
فــي الــتــعــّرق. تــحــاول الــســفــارة املــصــريــة أن 
تــتــدخــل مـــن أجــــل مــنــع بـــث املــقــابــلــة، فــتــرّد 
املــحــطــة بــفــضــح الــطــلــب وتـــرويـــج املــقــابــلــة 
وتــــعــــّرق الــســيــســي مــســبــقــا قـــبـــل إذاعـــتـــهـــا 

، فتحقق انتشارا أوسع للمقابلة. 
ً
كاملة

قــد يــكــون السيسي على حــق. إذ يــبــدو رقم 
الــثــورات  ألــف سجني سياسي لعالم  ستني 
املــضــادة الــيــوم قليا جــدا نسبة إلــى حجم 
الــســجــون، وعــــدد نــزالئــهــا مـــن املــحــيــط إلــى 
الخليج. هل من يقدر عدد سجناء الرأي في 
الــســعــوديــة ومــصــر وغــيــرهــمــا، بما فــي ذلك 
املــغــمــورون مــمــن ال يــتــداول اإلعــــام حــاالت 
الـــرأي«،  »معتقلي  موقع  بحسب  توقيفهم؟ 
ــدد املــوقــوفــني فــي املــمــلــكــة بــلــغ 2613  ــإن عـ فـ
سبتمبر/ بــعــد  توقيفهم  تــم  مــمــن  معتقا 
الــقــيــود الــجــديــدة  أيــلــول 2017 عــلــى خلفية 
على التعبير التي فرضت إثر األزمة مع قطر. 
شملت حملة االعتقاالت ما بعد هذا التاريخ 
ــارزة،  ــ ــ ــاة وأكـــاديـــمـــيـــني وشـــخـــصـــيـــات بـ ــ ــ دعـ
واالقتصادي  العودة  الداعية سلمان  منهم 
عصام الــزامــل. ويقول املوقع إن عــدد الذين 
تم التعّرف عليهم من بني هــؤالء املوقوفني 
القائمة  إلــى  أضيفت  شخصيات.   107 بلغ 
الناشطات النسويات اللواتي اعتقلن بطرق 
ــرار مــنــح الــســعــوديــات حق  عــنــيــفــة، بــعــيــد قــ
والتعامل  الخيانة  املــركــبــات، بحجة  قــيــادة 
مفصل  تقرير  كشف  أجنبية.  منظمات  مــع 

عمار ديوب

هـــنـــاك قــــــرارات دولـــيـــة مـــن مــجــلــس األمــــن، 
واتـــفـــاقـــات إقــلــيــمــيــة بـــني تــركــيــا وروســـيـــا، 
لتصفية تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( 
الجهاديني.  وحلفائهما  النصرة  وجبهة 
لـــم تــتــغــيــر هــــذه املــــواقــــف، عــلــى الـــرغـــم من 
 تغّير 

ً
محاوالت »النصرة« تفاديها؛ فتارة

اســـمـــهـــا، وتــــــارة تــســمــح لـــلـــقـــوات الــتــركــيــة 
بإنشاء نقاط مراقبة في مناطق سيطرتها، 
سوري  »مؤتمر  تشكيات  تنِشُئ  وثالثة، 
عام، وحكومة إنقاذ، وجيش الفتح، وإدارة 
مــدنــيــة ملــديــنــة إدلـــــب مـــن فــصــائــل عـــــّدة«، 
أمـــام تقدم  خلي مناطق واســعــة 

ُ
ورابــعــة ت

قوات النظام، وخامسة تلتزم بالتوافقات 
التركية الروسية وفق تفاهمات واتفاقات 
لم  إن ذلــك كله  أقــول  أستانة أو سوتشي؛ 
لـــهـــا إلــــى طـــــرٍف مــقــبــول لــــدى الــــدول  ُيـــحـــوِّ

املتدخلة في سورية )لم ُيشرعنها(.
ها لم تهتم بالشأن 

ّ
مشكلة جبهة النصرة أن

تشكلها،  ومــنــذ  الوطني  باملعنى  الــســوري 
فـــلـــم تـــنـــضـــِو فــــي فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الـــحـــر، 
وقامت بتصفية عشراٍت من تلك الفصائل، 
املــنــاطــق التي  وفــرضــت سلطتها عــلــى كــل 
أّية محاكم، على  سيطرت عليها، ورفضت 
ــا مــحــاكــم شــرعــيــة ولــيــســت  ــهـ ـ

ّ
ــم مـــن أن ــرغـ الـ

الفصائل،  بقية  مــع  املشكات  لحل  مدنية، 
وكــذلــك أقــامــت مــعــتــقــاٍت وســجــونــا تابعة 
تتوفر  وال  احتلتها،  منطقة  كــل  وفــي  لــهــا، 
أية محاكمات عادلة للمعتقلني. واألسوأ أن 
مدنيون  ناشطون  اعتقلتهم  الذين  أغلبية 
أو أفــراد من فصائل الجيش الحر، وكانوا 
من أوائل الثوار ضد النظام، ومنهم وثاب 
عــــزو واملـــحـــامـــي يـــاســـر الــســلــيــم. لـــم تشكل 
جبهة النصرة جمهورها السوري الواسع، 
جبروا على ذلك، 

ُ
وأغلبية املنضوين لديها أ

أو  آخــريــن،  مــن  بالحماية  تتعلق  ألســبــاٍب 
بسبب رواتب شهريٍة منتظمٍة ودقيقة. أما 
املهاجرين  مــن  فهم  الحقيقيون  حلفاؤها 
أما   .)

ً
مثا التركستاني  اإلسامي  )الحزب 

فقد  معها،  تحالفت  التي  الفصائل  أغلبية 
فّكت تلك التحالفات. 

ــذه، وألنــــهــــا جـــهـــاديـــة  ــ ــ جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة هـ
وأصـــــولـــــيـــــة، وتــــتــــوهــــم أن رؤيــــتــــهــــا هــي 
الــصــواب املــطــلــق، فــهــي تــرفــض كــل تــوافــٍق 
 

َّ
سياسيٍّ جــدّي مع اآلخــريــن، وترفض حل
ما   ســيــاســي، 

ٍّ
حــل أيَّ  يعنيها  نفسها، وال 

لــم تكن هــي قــائــدة لــه. هــي نــمــوذج مخفف 
من »داعــش«. لم تستِفد أبدًا من محاوالت 
 
ً
فصيا لتكون  دفعها  السورية  املعارضة 
وطنيًا، فقد أشاد بها كل من جورج صبرا، 
وميشيل كيلو، ومعاذ الخطيب، وعشرات 
الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــني، والقــــــت هــــــوًى لـــدى 
بعض السوريني حينما كانوا يتعّرضون 

ملختلف أشكال الحصار والدمار والقتل. 

إياد الدليمي

أكتب فيها عن  أن  قـــّررت  التي  اللحظة  منذ 
بعد سبع عجاف  أخيرا  زرتها  التي  بغداد 
من الغياب، وهذا العنوان ياحقني. أطرده، 
التي  بــغــداد  لــبــغــداد ال تشبه  فتعود صـــور 
ابــن بغداد  أعــرفــهــا، فليس مــن السهل على 
أن يصفها خرائب. ليس من الهني أن تصف 
مدينتك بــالــخــراب، فــمــا بــالــك بــبــغــداد التي 
 أمام ناظريك، وأنت 

ً
يحضر تاريخها كاما

الــــذي ولــــدت وتـــرعـــرعـــت بـــني تــلــك الـــدرابـــني 
واألزقة التي ما زالت تحمل بني ذرات ترابها 
وقـــع أقــــدام الــبــنــاة األوائـــــل. مــؤلــم أن تصف 
مــديــنــة الـــرشـــيـــد، مــديــنــة املـــنـــصـــور، مــديــنــة 
الـــشـــعـــراء والــــصــــور، مــديــنــة دجـــلـــة، مــديــنــة 
الـــســـام، املــــــدورة املــــســــورة، حــاضــنــة مــراقــد 
األولياء والصالحني، الدراويش والزاهدين، 
ساك والعباد، الشناشيل والنوارس، من 

ّ
والن

املؤلم أن تصفها بالخرائب، ولكن؛ هي أمانة 
جبرنا، في أحيان كثيرة، على 

ُ
الكلمة التي ت

نقل الواقع، وإن كان مؤملًا.
ــــى لــوصــولــي إلـــى مــطــار  مــنــذ الــلــحــظــة األولـ
بـــغـــداد، أدركــــت أن شــيــئــًا لــم يــتــغــيــر، تمامًا 
كما هو منذ سنوات سبع، فبغداد ما زالت 
تستخدم املطار الذي تم افتتاحه عام 1982، 
ولك أن تتخيل حالة مطاٍر مضى على بنائه 
أكثر من 36 عامًا بكل ما حملته من  اليوم 
حــــــروب، كــــان إحـــــدى أبـــــرز ســاحــاتــهــا عــام 
املــطــار  فــيــه تفاصيل مــعــركــة  2003، وجـــرت 
ــا زال مــعــظــم كــوالــيــســهــا  الــشــهــيــرة الـــتـــي مـ
خــافــيــًا. يضيق املــطــار بــك وبــاملــســافــريــن، ال 
لضيق مساحته، وإنما لغياب أيٍّ من أنواع 
أكثر  يضيق  إنــه  كما  والتحديث،  التطوير 
إذا ما علمت أن هذا املكان كان ذات يوم ثقبًا 
أسود، كثيرًا ما دخله عراقيون لهم مواقف 
مـــن االحـــتـــال وحــكــومــاتــه املــتــعــاقــبــة، ولــم 

يخرجوا منه.
ما إن تخرج ساملًا من ثقب املطار األســود، 
حــتــى تــبــدأ بـــغـــداد تــكــشــف لـــك عـــن وجــهــهــا 
املــتــعــب، فــهــنــا ال شــــيء تــغــيــر، مــنــذ 2003، 
تعيش الــنــاس فــي املــديــنــة الــتــي كــانــت قبل 
ــرق نــفــســهــا، املــبــانــي  ــطــ ــًا، الــ ــامــ نـــحـــو 15 عــ
نــفــســهــا، الــجــســور نــفــســهــا. الـــفـــرق الــوحــيــد 
أن هناك زيــادة هائلة في أعــداد السيارات، 
اليوم من  املدينة، فبغداد  عــدد سكان  وفــي 
بـــني أكــبــر مـــدن الــعــالــم فـــي كــثــافــة الــســكــان، 
تـــجـــاوز ســكــانــهــا الــســبــعــة مـــايـــني نــســمــة، 
لم تغير  أن تتخّيل كيف يمكن ملدينٍة  ولــك 

تستوعب  أن  التحتية  وبــنــاهــا  ثــوبــهــا  مــن 
الوحيد  الــفــرق  السكانية.  الكثافة  هــذه  كــل 
بــني بــغــداد مــا قــبــل 2003 ومـــا بــعــدهــا أنها 
ما عادت ألهلها، أمر يمكن أن تدركه وأنت 
ــــت تــطــالــع  تــتــجــّول فـــي أحـــيـــاء املـــديـــنـــة، وأنـ
الـــوجـــوه، وأنــــت تــســمــع الــلــهــجــات املختلفة 
القادمة من الشرق تحديدًا، فقد وقع تهجير 
قــســريٌّ طـــوال الــســنــوات الــعــشــر األولــــى من 
االحــتــال األمــيــركــي، فاضطر مــئــات اآلالف 
أو ربما املايني إلى هجرة مدينتهم، وقدم 
الخاصة  ثقافاتهم  معهم  وجلبوا  آخـــرون، 
ــتـــي ال تـــمـــت لــلــعــاصــمــة  ــم، ثــقــافــاتــهــم الـ ــهـ بـ
بــصــلــة. يـــحـــدث أن تــحــبــســك زحـــمـــة بــغــداد 
ثـــــاث ســــاعــــات مــتــتــالــيــة، وخـــصـــوصـــا فــي 
 

ٌّ
أوقات الذروة، فهنا مطبخ بشري هائل، كل
يجلس في سيارته التي ال تتحّرك بانتظار 
فـــرٍج يــأتــي مــن مــكــان مــا، وال فـــرج، فأغلبية 
أو ال تعمل  ــلــة 

ّ
مــعــط الــضــوئــيــة  اإلشــــــــارات 

ال  تعمل  وعندما  الكهرباء،  انقطاع  بسبب 
أحد يلتزم بها. هنا يمكن أن تشاهد غياب 
ــك، فــهــذه  الـــقـــانـــون فـــي كـــل تــفــصــيــلــٍة تــمــر بــ
املــديــنــة تعيش الــفــوضــى بــأبــشــع صــورهــا، 
 عسكري، يمكن 

ٌ
يمكن أن يقطع الطريق رتل

أن يــنــزل أحــد املــســؤولــني، ويــضــرب شرطي 
املـــــرور ويــعــتــدي عــلــيــه، ألنـــه حــــاول إيــقــاف 
مسيرة موكبه املبارك، هنا ال وجود للدولة 

وهيبتها أو القانون وحكمه.
ــداد الـــخـــربـــة يــمــكــن أن تـــشـــاهـــدهـــا فــي  ــغــ بــ
نمطية  تغيرت  والــتــي  املــتــربــة،  األبنية  تلك 
عمارتها بطريقة مشّوهة، ال تمت للعمارة 
إسمنتية،  كتا  وصــارت  بصلة،  البغدادية 
تغطيها األتربة التي ال تزول حتى مع أعتى 

موجات املطر التي ضربت بغداد.
وعلى ذكر األبنية، تعيش بغداد فوضى 
عمراٍن لم يسبق لها مثيل، فالعشوائيات 
انتشرت في أغلب أحياء العاصمة، حيث 
اســـتـــغـــل الــــعــــراقــــيــــون الـــفـــوضـــى وغـــيـــاب 
الــقــانــون، وبــنــوا بيوتا فــي أراٍض عديدة 
داخـــل العاصمة وحــولــهــا، بــل األكــثــر من 
ــنــــون عـــلـــى أرصـــفـــة  ــواطــ ــتــــدى املــ ذلــــــك، اعــ
ــوا بـــالـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد  ــامــ الـــــشـــــوارع، وقــ
عليها، من دون أدنى مسؤوليٍة في غياب 
تم  في حني  تمنعهم،  قانونية  أي سلطة 
تــجــريــف عـــشـــرات الــبــســاتــني الـــخـــضـــراء، 
وبـــاع مــاكــهــا أراضــيــهــم لــلــمــواطــنــني، من 
دون أي سند قانوني، فهنا ال أحد يخاف 

الدولة، وال قوانينها. 
)كاتب عراقي(

أو حتى من كان خارج هذه املساحة، فحالة 
ممتدة  الشديد  نب 

ُ
بالغ والشعور  اإلحــبــاط 

ــــى الـــخـــلـــيـــج، تشمل  الــــيــــوم، مــــن املـــحـــيـــط إلـ
أقــطــارًا عــدة من الوطن العربي، على الرغم 
من أن رسائل املــآل املــروع للثورة السورية 
بعد هولوكوست أســود ال تــزال تصدم كل 
ذاكـــــرة عــربــيــة، ومــــع ذلــــك نــجــد فـــي الــعــراق 
واألردن واملغرب والجزائر، ورصد املشاعر 
الــســعــوديــة، مــؤشــراٍت لتأثير  فــي  الشعبية 

هذا اإلحباط.
ــــي تــــونــــس دالئـــــــل انـــفـــضـــاض الـــتـــوافـــق  وفــ
الــحــوارات  وتعود  تتعاظم،  أيضًا  الوطني، 
إلــــى حـــركـــة تـــوتـــر. فــيــمــا يــظــهــر لــلــربــاط أن 
ــا املـــلـــك لــلــتــجــاوب  ــاهـ ــطـ ــة الـــتـــي أعـ ــاحـ املـــسـ
اإليجابي مع رياح الربيع العربي لم تحقق 
توازنا أو انتعاشا اقتصاديا. وعلى الرغم 
من إشراك اإلساميني في الحكم، بعد فشل 
االشـــتـــراكـــيـــة املــغــربــيــة، لــكــن وجــــودهــــم في 
قــيــادة الــحــكــومــة، املــقــّيــدة بــاملــخــزن، حسب 
قناعة مغاربٍة كثيرين، لم يعط فارقًا ُيذكر، 
خــصــوصــا أن الــتــجــربــة أعــطــت مـــؤشـــرًا أن 
اإللــه  عبد  السابق،  الحكومة  رئيس  تــحــّرك 
الــذي تسبب بعزله،  السقف  لرفع  بنكيران، 
وتطوير  لاستقرار  بالغة  أهمية  لــه  كانت 
ــوقــــف مـــن الـــعـــراق  ــة الــشــعــبــيــة. واملــ الـــشـــراكـ
الواليات  لم تتغّير فيه قاعدة توافق  الــذي 

عاصمتها الشعبية املحّرق، ومركز املعرفة 
ووعي السياسة والثقافة العربية الحديثة، 
ـــحـــّركـــه 

ُ
ــًا شــــعــــورًا مـــشـــابـــهـــًا، ت تــعــيــش أيـــضـ

نتائج التجنيس السياسي األخير، وضيق 
الفرص االقتصادية.

وقــد تكون اإلمـــارات، على الرغم من قوتها 
واإلساميني،  الديمقراطيني  ضد  القمعية 
أن  مــؤشــرات ساكنة لاستقرار، غير  تحت 
التي دخلت فيها للصراع مع قطر،  اللعبة 
والــتــي دخــلــت مــع الــطــرف اآلخـــر املناهض 
لـــهـــا، ال يـــبـــدو أن اإلمــــــــارات تــخــطــو فــيــهــا، 
نحو هدفها الــذي يصر عليه ولي عهدها، 

بـــــــــوالدة إمــــبــــراطــــوريــــة عـــظـــمـــى يـــقـــودهـــا، 
ــــروب الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا، ضــد  ــــحـ ــل الـ بـــعـــد كــ
الــربــيــع الــعــربــي، وتــوتــر املــوقــف مــع ُعــمــان، 
قضية  بعد  ملفاتها  فتح  بعد  وخصوصا 

الشهيد جمال خاشقجي.
اليوم هو غياب أي رؤية  اإلشكال الخطير 
ثــقــافــيــة عــربــيــة ذاتـــيـــة، لــلــتــهــدئــة والــتــحــول 
العودة  يكفل  الــذي  واإلصــاحــي  الحقوقي 
إلـــى الـــصـــراع الــســيــاســي، مـــن دون ســقــوط 
ونموذج  االجتماعي،  االســتــقــرار  أو  الـــدول 
اليوم،  في مصر  التوحش  وزيـــادة  التغول 
ز هذه املخاوف، وال يمكن أن نستبعد 

ّ
ُيعز

املـــوقـــف الـــغـــربـــي، وخـــصـــوصـــا األمـــيـــركـــي، 
بــــدوره الــســيــئ، مــن مــطــالــب الــشــعــوب، فا 
تزال واشنطن تستثمر في هذا الخراب، في 
عدة مسارات، من دون أي ناتج ديمقراطي 
املنطقة،  لــشــعــوب  أو حــقــوقــي  أو ســيــاســي 
فوضى  تصاحبها  السياسية  فــالــفــوضــى 
الفكرية،  الفوضى  هــذه  ومــن خــال  فكرية، 
السيطرة  على  الــقــدرة  أن  واشــنــطــن  تعتبر 
أكبر، بحكم إضعاف  ز 

ّ
الشرق ستتعز على 

الفكرة اإلسامية، عبر حلفائها، ومنع قيام 
أي تحالٍف دستوريٍّ تقدميٍّ بني اإلساميني 
والعلمانيني، يؤسس لدول مدنية مستقرة، 
تــتــحــّول إلــى تكتل شــرقــي تــاريــخــي ُيحّجم 
مــصــالــحــهــا، فــي الــعــالــم الــجــنــوبــي. كــمــا أن 

ــدا مــن  ــزيــ الـــتـــطـــوع املـــســـتـــمـــر، إلهــــدائــــهــــا مــ
بــقــاء تحالفها  لــكــســب  الـــقـــواعـــد والـــنـــفـــوذ، 
العسكري، ال يزال ينهمر عليها مع ضمان 
العربي،  الخليج  الفواتير، في دول  تسديد 
وحـــتـــى خــــارجــــه، لــكــن بــقــيــة الــــــدول ليست 
ــا قـــــــدرة ســــــــداد، فــتــكــتــفــي واشـــنـــطـــن  ــهـ لـــديـ
سفر 

ُ
بالنفوذ. مأساة الوطن العربي اليوم ت

هي  تاريخية،  وفكرية  سياسية  داللـــة  عــن 
ـــقـــّدم إال مــزيــدا من 

ُ
ــظــم االســتــبــداد ال ت

ُ
أن ن

العربي  املـــواطـــن  الــضــعــف والـــهـــوان ألرض 
وكـــرامـــتـــه، وأن الـــتـــقـــدم واألمــــــن الــحــقــوقــي 
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، هــي األســــاس الــذي 
الجماعي  القومي  األمــن  قــوة  عبره،  ُيحقق 
املعادلة  أن  غير  وأقاليمه،  العربي  للوطن 
للغاية هــي ضــــرورة فطنة حركة  الــحــرجــة 
والنهضة  الحرية  آلمــال  الواقعي  التنظير 
إلى  فضي 

ُ
امل الــطــويــل،  الكفاح  بــأن  العربية 

قيم حقوقية، يستقر في وجــدان الشعوب، 
 
ً
تكلفة أقــل  السياسية،  مساحتها  وتنتزع 

للمستبد  إعــطــائــهــا  أو  الــفــرصــة  فــتــح  مـــن 
التي  الثورة  الحربي، مهما أغرت شعارات 
لم تستعد ملا بعدها ُمهج الشباب، فالدرس 
أمامنا بــات واضــحــا، حــني عــاد االستبداد 
الوطنية  باسم  ويذبحها،  الحرية  ليضرب 

والسام العاملي املزيف.
)كاتب عربي(

ملــنــظــمــة قـــســـط الـــحـــقـــوقـــيـــة أن املــعــتــقــات 
يــتــعــّرضــن ألشـــكـــال مـــن الــتــعــذيــب، بــمــا في 
ذلـــك الــضــرب والــجــلــد والــصــعــق والــتــحــّرش 

الجنسي، مثل تصويرهن عاريات.  
السيسي  لنظام  السيئة  السمعة  تثير  ال 
فـــي حــقــوق اإلنـــســـان أكــثــر مـــن ابــتــســامــتــه 
الــصــفــراء. بــاتــت أخــبــار الــتــعــذيــب إلـــى حد 
ــــوت فـــي مــخــافــر الــشــرطــة والــتــوقــيــفــات  املـ
ــــوت  الــتــعــســفــيــة واالخــــتــــفــــاء الـــقـــســـري واملـ
الــســجــون املكتظة، حيث أشــكــال سوء  فــي 
املــعــامــلــة والـــحـــرمـــان مـــن الـــعـــاج الــطــبــي 
ــة أمـــــــــام الـــقـــضـــاء  ــيــ ــرفــ ــعــ ــات الــ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ واملـ
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الــــعــــســــكــــري، واإلعـــــــــدامـــــــــات الـ
ــون عــبــر  ــانــ ــقــ ــتـــل خـــــــارج الــ ــقـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
تصفية إرهــابــيــني مــزعــومــني.. بــاتــت مــادة 
اإلنــســان  حــقــوق  منظمات  لتقارير  دســمــة 
عن أسوأ أزمة حقوقية تشهدها الباد في 
من  العظمى  الغالبية  املعاصر.  تاريخها 
هــؤالء موقوفون بــدون محاكماٍت ملدد قد 
تفوق العامني، وهي مدة التوقيف ما قبل 

املحاكمات »القانونية« في مصر. 
ال يــــزال الــبــاحــث واإلعـــامـــي هــشــام جعفر 
قـــيـــد الـــتـــوقـــيـــف االحـــتـــيـــاطـــي، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن انــقــضــاء مـــدة الــعــامــني. ومــثــلــه املــصــور 
الصحافي محمود أبو زيد )شوكان( الذي 
ال يــــزال مــحــتــجــزا، عــلــى الــرغــم مــن انقضاء 
اللتقاطه  عقوبته،  فــتــرة  ســنــوات،  الخمس 
صور عملية الفض الدموية لاعتصام في 
ميدان رابعة العدوية، والتي راح ضحيتها 
حــوالــي األلـــف مــن املعتصمني مــن مــؤيــدي 
»اإلخوان املسلمني«، في أغسطس/آب 2013. 
وكانت منظمة اليونسكو منحته جائزتها 
لحرية الصحافة. وبحسب اللجنة املصرية 
ـــذت أجـــهـــزة األمـــن 

ّ
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، نـــف

عمليات إخفاء 165 شخصا على األقل، بني 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وأغـــســـطـــس/آب من 
»املختفني«  بــعــض   .)2018( املــاضــي  الــعــام 
ــلــــى جـــثـــثـــهـــم فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــقـــول  ــــر عــ ــثـ ــ ُعـ
األجهزة إنها نفذتها ضد مطلوبني. امتدت 
محامني  لتشمل  أخــيــرا  الــتــوقــيــفــات  حملة 
ــاع عن  ــدفـ ونــاشــطــني حــقــوقــيــني يــتــولــون الـ
املوقوفني. وتقول »هيومان رايتس ووتش« 
إن أربعني محاميا، على األقل، تم توقيفهم 

منذ أكتوبر/تشرين األول 2018.
الــحــكــم بالسجن  تــم تثبيت  اإلمــــــارات،  فــي 
عشرة أعوام بحق الناشط الحقوقي، أحمد 

وكما  محالة،  ال  الدولية  الــقــرارات  ذ 
ّ
ستنف

شملت االتفاقات التخلص من الفصائل في 
أغلبية املدن السورية، سيتم التخلص من 
جبهة النصرة وحزب االتحاد الديمقراطي 
)الكردي( ولو بعد حني؛ فقد وصل الوضع 
الـــســـوري إلــــى مــرحــلــة الــنــهــايــات، وهــنــاك 
مشاورات سياسية دقيقة لدراسة الخطوة 
األمــيــركــيــة، االنــســحــاب مــن شــرق ســوريــة، 
نفذ، بني كل من تركيا والواليات 

ُ
وكيف ست

املــتــحــدة مــن نــاحــيــة وتــركــيــا وروســيــا من 
ناحية أخــرى. على كل حــال، قــرار تصفية 
ــنــــصــــرة و«الـــــبـــــايـــــادي«  ــن جـــبـــهـــة الــ ــ ــل مـ ــ كـ
ـــه 

ّ
ــاد الــديــمــقــراطــي( يــبــدو أن )حــــزب االتـــحـ

مــا زال مــوضــوعــًا لــلــتــشــاور اإلقــلــيــمــي، أي 
ســيــســتــفــيــد هــــذان مـــن حــاجــة هــــذه الــــدول 
لهما في هــذه املرحلة!. وقــد أوقفت تركيا 
عمليتها العسكرية بسبب هذه املحادثات، 
لكنها وجهت بعض الفصائل التي تعمل 
ــا إلــــــى ريــــــف حـــلـــب وإدلــــــب  ــهــ ــرتــ تـــحـــت إمــ
ريــف حــمــاه، فــي خــطــوٍة تحذيرية لجبهة 
وضــرورة  الــشــام(،  تحرير  )هيئة  النصرة 
أن تنصاع بشكل كامٍل للتنسيق الروسي 
التركي، ويبدو أن هناك تنسيقًا بني تركيا 
وروســيــا وجبهة النصرة على ذلــك، وهو 
لجبهة  تركيا  سمحت  علنا.  ينشر  لــم  مــا 
النصرة بتصفية حركة نور الدين الزنكي 
وبشكل  وعتادها  بقواتها  انسحبت  التي 
غير مبرٍر، وربما تخفي هذه الخطوة هذه 
تــوافــقــًا معينًا مــع الــحــركــة نــفــســهــا! وهــذا 
لصالح تركيا، حيث هناك قرارات »روسية 
كانت  التي  الفصائل  كل  بتصفية  تركية« 
بها،  مــوثــوٍق  غير  أو  أميركا  مــن  مدعومة 

ولهذا تركت جبهة النصرة تفتك به. 
إقــلــيــمــيــًا، هـــنـــاك إعـــــــادة عــــاقــــات الــنــظــام 
بالنظام اإلقليمي، وضرورة فتح كل الطرق 
ــــدن الـــســـوريـــة واملــحــيــط اإلقــلــيــمــي؛  بـــني املـ
تركيا  سيطرة  تحت  املنضوية  الفصائل 
تتحّرك وفقًا للتوافقات التركية الروسية، 
وأيـــضـــًا قــــوات »الـــبـــايـــادي« تــتــحــرك وفــقــًا 
ملشيئة األميركان بشكل أساسي، وتحاول 
اتفاٍق  النظام وإيـــران، إليجاد  االتــفــاق مع 
ــبـــايـــادي« ما  يــشــرعــنــهــا، ولــكــن خــطــوة »الـ
ــــت مــفــتــوحــة عـــلـــى االحــــتــــمــــاالت كـــافـــة؛  زالــ
ــة  ــ ــيـ ــ فــالــتــصــريــحــات األمـــيـــركـــيـــة واألوروبـ
املـــتـــضـــاربـــة تـــقـــول إن قـــــوات »الـــبـــايـــادي« 
الديموقراطية« مــا زالــت  و«قـــوات ســوريــة 
ضمن الحماية الدولية، ولكن أيضًا هناك 
بإنهاء  يتعلق  وهــذا  لتصفيتها،  إمكانية 
الوضع السوري برمته، وكذلك هي شروط 

تركيا وروسيا في الوقت نفسه.
اآلن، ومع قرار االنسحاب األميركي، وال يغير 
من ذلك املشاورات بصدد ما بعده، وسيطرة 
الحلف الروسي، والذي يضم تركيا وإيران، 
على الــوضــع الــســوري بشكل كــامــل، لــم يعد 
اإلقليمية.  الصراعات  في  االستمرار  ممكنًا 

املتحدة وإيــران، على الرغم من تنافسهما، 
لكن األصل الصلب هو رهن املصالح تحت 
االقتسام، فا طهران تقبل أن يستقل العراق 
عن نفوذها، وال واشنطن تقبل بأي استقال 
ديمقراطي مدني، يعطي اإلنسان العراقي، 
ــه، قـــــــرار تـــحـــديـــد مــــســــارات  ــكــ ــيــ ــكـــل مــــوزايــ بـ
وواشنطن،  طــهــران  قبل  الكبرى،  مصالحه 
فــهــذا الـــحـــراك الــــذي َيــحــضــر ويـــتـــوارى، في 
الجنوب وبغداد، ُيشير إلى املشاعر نفسها 
التي تتكّرر في أقطار عربية أخرى. واندفاع 
الــحــكــم فــي الــســعــوديــة بــصــورة متوحشة، 
ــاء املــــحــــتــــجــــزات،  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــوق والــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ضــــــد الـ
ورفــضــه أي إصـــاحـــات أو وقـــف االعــتــقــال، 
ــقــــوة مــــع الـــتـــيـــار  ــفـــتـــوحـــة بــ واملــــصــــادمــــة املـ
الــديــنــي، وخــصــوصــا املــعــارضــة الــوهــابــيــة 
 قــادتــهــا حــلــفــاء وجــوديــون 

َ
ــــرز ــان أبـ الــتــي كـ

للنظام، وكانوا يطلقون على األمير نايف، 
الشرس  املــنــاهــض  الــســابــق  الداخلية  وزيـــر 
لــإصــاحــيــني، أســـد الــُســنــة، تــدخــل مــراحــل 
ممنهجة مــن االســتــعــداء، وإن بقيت إعــادة 
قائمة،  جــديــدة  ملرحلة  الــوهــابــيــة،  توظيف 

كما هو شأن الدولة السعودية.
وبجوار السعودية، هناك إشكاالت جديدة 
ــــن خــــــال شـــعـــور  ــــي الــــبــــحــــريــــن، مـ طـــــــرأت فـ
القاعدة الُسنية التاريخية، وهي في األصل 
مــعــقــل الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي الــــبــــاد، عبر 

بـــاده في  مــنــصــور، بتهمة تــشــويــه سمعة 
وسائل التواصل االجتماعي، بعد انتقاده 
في  املنطقة،  في  اإلنــســان  انتهاكات حقوق 
تـــغـــريـــداٍت، بــمــا فــي ذلـــك مــاحــقــة ناشطني 
فــي قضايا تعبير عــن الـــرأي فــي اإلمـــارات. 
وكــذا في البحرين، حيث تم تثبيت الحكم 
بـــالـــســـجـــن خـــمـــســـة أعـــــــــوام عـــلـــى الـــنـــاشـــط 
الحقوقي نبيل رجب، بعد انتقاده التعذيب 
في السجون البحرينية والحملة العسكرية 
في اليمن. ويبقى نظام األسد عّراب التعذيب 
حقوق  منظمات  وتــقــدر  املنطقة.  فــي  األول 
اإلنسان عدد املختفني في سجون التعذيب 
الــســوريــة 82 ألـــف ســجــني، كـــان الــنــظــام بــدأ 
العام  بــالــوفــاة  إشــعــارات  أهاليهم  بتسليم 
املـــاضـــي، بــمــعــدل مــئــات اإلفـــــــادات. وكــشــف 
تــحــقــيــق لــصــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت عن 
عمليات تصفية للسجناء السياسيني، يتم 
نقلهم من مختلف السجون، ليتم إعدامهم 
في سجن صيدنايا، في إعداماٍت جماعيٍة 

شنقا قبيل الفجر.
مــاذا بعد؟ سيستمر السيسي ورفاقه من 
ــرة الــقــمــع فـــي املــنــطــقــة فـــي الــضــحــك،  ــاطـ أبـ
ــاع. مــع  ــ ــسـ ــ وســتــســتــمــر الـــســـجـــون فــــي االتـ
عودة األسد إلى الساحة الدولية، سنعود 
بــأشــد أشكاله  الــقــمــع  إلـــى مــرحــلــة تطبيع 
باسم محاربة اإلرهاب من أجل االستقرار 
فــي املــنــطــقــة. ســيــعــود رهــــاب اإلســامــيــني، 
ليشكل الساح األمضى في قمع الحريات. 
أليس كل املوقوفني الستني ألفا متطرفني 
خطرين، كما وصفهم السيسي في حديثه 

لـ«سي بي أس«؟
)كاتبة لبنانية(

ستقدمة 
ُ
وبالتالي، فقدت األدوات املحلية وامل

من الخارج ُمبّرر وجودها )البايادي وجبهة 
الــنــصــرة، بــل والــفــصــائــل الــتــي تعمل تحت 
إمــرة األتــراك، وأغلب الظن أن جيش النظام 
أن  أي  مرحلٍة الحــقــة.  فــي  سُيعاد تشكيله( 
الزنكي  على حركة  النصرة  انتصار جبهة 
وبقاء »البايادي« ملرحلة مقبلة لن يغير من 
حقيقة تصفيتهما الحقًا؛ فلروسيا وتركيا 
وأميركا مصالح في سورية وفيما بينها، 
وتتحقق على جثث السوريني وكل الفصائل 

املسلحة، والخارجة عن جيش النظام.
أفــشــلــت روســـيـــا وتــركــيــا مــعــركــة الجبهة 
ضد  الوطني  والجيش  للتحرير  الوطنية 
هيئة تحرير الشام، وتتجه األوضــاع إلى 
التركية  السيطرة  ملصلحة  املــعــارك  حسم 
الــروســيــة على مناطق إدلـــب وريـــف حلب 
الــغــربــي، وفــتــح الــطــرق الــدولــيــة بــني مــدن 
ــوري والـــعـــاصـــمـــة والـــــــدول  ــ ــسـ ــ الـــشـــمـــال الـ
املحيطة في سورية. تجميد جبهة منبج 
ــقـــات  ــتـــوافـ ــرات، وملـــصـــلـــحـــة الـ ــ ــفــ ــ ــ وشـــــــرق ال
 مــــا، ُيــنــهــي 

ٍّ
الـــدولـــيـــة، ســُيــفــضــي إلــــى حــــل

 تــهــديــٍد لــلــحــدود التركية. 
َّ

بــالــضــرورة كـــل
وبالتالي، هناك تحجيم، إن لم نقل تصفية، 
لقوات سورية الديموقراطية وقوات حزب 
ــبـــايـــادي(، وهــذا  االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي )الـ
الــســوري؛  الــنــظــام  سيكون بيد األتــــراك أو 
ــقـــال«  ــتـ ــر لــــن يــقــبــل بــــوجــــود »اسـ ــيـ فـــاألخـ
للحسكة أو القامشلي. »البايادي« و«قوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« لــــن يــســتــفــيــدا 
الــدولــيــة بخصوص  املـــشـــاورات  كثيرًا مــن 
مستقبلهما، ولن يستفيدا من تجربتهما 
الــنــظــام، وضد  مــع  التحالف  فــي  الخاطئة 
فصائل الثورة، ومع أميركا وضد روسيا 
ــا، وكــــل مــحــاوالتــهــمــا الــســيــاســيــة  ــيـ ــركـ وتـ
للمحافظة على قواتهما ستبوء بالفشل، 
ــة،  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ وكـــــــل أشـــــكـــــال الـــــوهـــــم عـــــن الــ
أمــيــركــيــًا ستنتهي  املـــدعـــومـــة  وقــواتــهــمــا 
بــشــكــل كـــامـــل. وطــبــعــًا ال مـــجـــال لــفــرضــيــة 
التوافق مع تركيا، وال مع فصائل الثورة 
أو قــــوى املـــعـــارضـــة. ولـــهـــذا كــمــا أخــطــأت 
»النصرة« في رفضها االنضواء في املجال 
ت حركة 

ّ
الثوري، وحاربته، وصف الوطني 

ــيــــرا، كـــذلـــك أخــطــأ  نــــور الـــديـــن الـــزنـــكـــي أخــ
»البايادي« في سياساته وتحالفاته.

كل القوى السورية، وبدءًا بالنظام، أخطأت 
فنهاية  ولــهــذا  السياسية.  حساباتها  فــي 
النصرة، املنتصرة على ريف حلب  جبهة 
الغربي ومناطق في إدلب، أصبحت مسألة 
وقت، وأيضًا »البايادي«، وستكون املعركة 
املــقــبــلــة ضـــد الــفــصــائــل املــنــضــويــة تحت 
الــجــنــاح الــتــركــي، وحــتــى الــنــظــام ســُيــعــاد 
وبذلك  األمــنــيــة.  وأجــهــزتــه  تشكيل جيشه 
تفرض االحتاالت سيطرتها الكاملة على 
وثالثًا  ثانيًا،  تركيا  أواًل،  روسيا  سورية؛ 
إيران وإن بشكل أكثر هامشية. وبالتالي: 
هل بدأت مؤشرات الحل السياسي تقترب 

أخيرًا؟ نأمل ذلك.
)كاتب سوري(

العرب ما بعد إسقاط الربيع.. الُغبن السياسـي

ستون ألف سجين سياسي.. فقط؟

في مستقبل »االتحاد الديمقراطي« 
وجبهة النصرة

خرائب بغداد

غياب أي رؤية ثقافية 
عربية ذاتية، للتهدئة 

والتحول الحقوقي 
واإلصالحي

ال تثير السمعة السيئة 
لنظام السيسي في 
حقوق اإلنسان أكثر 

من ابتسامته الصفراء

نهاية »النصرة«، 
في ريف حلب الغربي 
ومناطق في إدلب، 

مسألة وقت

آراء

عيسى الشعيبي

ظل مضمون هذه املقالة يختمر في ذهني نحو عام وأزيد، وبقيُت خالل هذه املدة 
أتحّي املناسبة املالئمة لتسطيره بعقل بارد، من دون انفعال أو مبالغٍة محتملة. ومع 
أنه حانت بعض الفرص املواتية لتظهير هذه الفكرة، املسكونة بروح التشفي والرغبة 
التقدير،  الخطأ في  أو  التسرع،  الــوقــوع في  الخشية من  أن  إال  واالنــتــقــام،  الثأر  في 
دفعتني مرارًا إلى تأجيل تسديد الضربة العكسية في ملعب إدارة الرئيس األميركي 
املــاء تتساقط في  نقط  املاضية، كانت  الطويلة  األشهر  ترامب. في غضون  دونالد 
ــه فــي األســبــوع 

ّ
الــكــأس بــوتــيــرة مــتــســارعــة، إلـــى أن امــتــأ تــمــامــا، وفـــاض عــن حــواف

للسيناتور ميت رومــنــي، وهــو مرشح جمهوري  املنصرم، حي جــاء في تصريح 
لــدي، وهي أن ترامب لم يرق إلى منزلة  الفكرة املختمرة  سابق للرئاسة، ما يماثل 
رئيس أميركي يشغل أرفع منصب في الواليات املتحدة. وأضيف من عندي؛ لديه 
زر نووي، يحتل صفة »رئيس رؤساء العالم«. ثم الحت مناسبة أخرى مشابهة، يوم 
الخميس املاضي، عندما قالت العضو الجديد في مجلس النواب األميركي، رشيدة 
طليب؛ إن الديمقراطيي سيقومون بتنحية ترامب من منصبه، فيما أعادت وكاالت 
الفلسطينية، سبق لها أن قاطعت املرشح  التذكير بأن طليب، ذات األصــول  األنباء 
الجمهوري إّبان حفل انتخابي في ديترويت، قبل انتخابه بقليل، قائلة إن األميركيي 

يستحقون رئيسا أفضل منك، وهو ما يتطابق تماما مع نص العنوان أعاله.
منبع هذه الفكرة أنه في عهد الرئيس األميركي األسبق، جورج بوش االبــن، وفي 
غمرة هجوم إسرائيلي ساحق، كان يقوده إريئيل شارون ضد الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات، قال الذي شن حربي بــروٍح صليبيٍة ضد بلدين في العالم 
األمر  قيادة عرفات،  أفضل من   

ً
قيادة الفلسطيني يستحق  الشعب  إن  اإلسالمي 

والعدوان  والتوسع  االستيطان  أبو  بمثابة ضوء أخضر، كي يستكمل  كان  الــذي 
للشعب  التاريخي  الرمز  تصفية  إلــى  الشديد  ميله  ي 

ّ
ويغط االستئصالية،  حربه 

القضائية بخصوص ما  التحقيقات  بالفعل. منذ بدء  الفلسطيني، وهو ما حدث 
شاب حملة ترامب االنتخابية من شكوك وتهم مختلفة، تدور حول صالت املرشح 
الجمهوري بروسيا، وظهور سلسلة من الفضائح األخالقية، أساسها دفع مبالغ 
مالية للتستر على خرق القانون، وإسكات الشهود، ناهيك باالستقاالت واإلقاالت 
املتالحقة في إدارة الرئيس القادم من عالم العقارات، كانت هذه الفكرة االنتقامية 
تقترب  لنشرها  املواتية  املناسبة  كانت  فيما  أحيانا،  بي  بل وتستبّد  لــدي،  تتعّزز 
 على 

ٌ
 متعاقبة

ٌ
أميركية إداراٌت  افترت  لقد  التحقق واالكتمال.  لحظة  على مهٍل من 

دول وشعوب عديدة، من مشارق األرض ومغاربها، وأمعنت كثيرًا في استضعاف 
احتالل  األمــر بشعٍب تحت  يتعلق  بالك عندما  فما  لهم،  ــادٍة ال حصر  وقـ زعــمــاء 
غاشم، وقيادة كانت محاصرة، إال أن إدارة ترامب بّزت كل من سبقها، ومضت من 
دون رادع في ظلم الشعب الفلسطيني، حي اعترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
ونقلت سفارتها إلى املدينة املقدسة، وقطعت األموال عن »أونروا«، ولوحت بصفقٍة 

تصفوية، يبدو أن بنيامي نتنياهو قد كتبها بنفسه.
وأحسب أن هذه لحظة مناسبة إلظهار الشماتة، وإبداء التشفي املعلن بإدارة الدولة 
 قطعة، وتتداعى من الداخل، وتتخّبط في قراراتها، وتتهيأ 

ً
ك قطعة

ّ
العظمى، وهي تتفك

ومتقلب،  مــعــزول  وحيد  لرئيٍس  استماع  وجلسات  اســتــدعــاء  مــذكــرات  الستقبال 
الديمقراطيون  أن أصبح  بعد  العزل، خصوصا  املحاكمة وربما  إلى  به  قد تفضي 
الــخــاص، روبــرت مولر، من  الــنــواب، واقــتــرب املحقق  يمتلكون األغلبية في مجلس 
إصدار نتائج تحقيقاته، بما في ذلك الئحة اتهام طال انتظارها من جانب أمٍة انتخبت 
ترامب فخذلت نفسها. اليوم، يبدو واضحا أن الرئيس الذي ال كوابح لديه، بات عبئا 
والعزل  املحاكمة  وأن  بــالده،  األميركية، وشخصا خطيرًا على مصالح  األمــة  على 
ينتظران، على األرجح، رئيسا ال يستحق هذا املنصب، ال سيما وأن الديمقراطيات 
املستقرة قادرة على تصويب ذاتها، وتصحيح أخطائها، ولو بعد حي، فما بالك إذا 
تعلق األمر ببلد مثل الواليات املتحدة، بلد الدستور والقانون واإلعالم املستقل، سبق 

لها أن أطاحت رؤساء ارتكبوا أخطاء أقل بكثير مما ارتكبه ترامب.

معن البياري

أياما قبل زيارته نادية لطفي، في مستشفى في القاهرة، وتكريمه لها بوسام »نجمة 
األغنية  نجم  الله،  رام  في  عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  استقبل  الــقــدس«، 
املوسيقية  املكتبة  عن  معلوماٍت  من  يعرف  بما  وفــاجــأه  جابر،  سعدون  العراقية، 
العراقية التي ُحرقت بعد العام 2003، بل وقال املغني املعروف إن عباس أبلغه إنه 
الفلسطيني صاحب مزاٍج  الرئيس  أن  نــادرة. والظاهر  يحتفظ بتسجيالٍت عراقية 
 .

ّ
رائق، وبالغ الحصافة أيضا عندما ينتبه إلى نادية لطفي، ويقوم بتكريمها املستحق

واملشتهى أن يتبّي هذان األمران )الحصافة واملزاج الرائق( في مسلك سياسيٍّ آخر 
غير الذي يتبعه بعصبيٍة ظاهرة تجاه قطاع غزة وبشأن حركة حماس.

ليس عباس مــوضــوع هــذه السطور، وإنــمــا االســتــرســال الــذي أفضى بــه سعدون 
العربي«  »الــقــدس  الزميلة  الــتــي نشرتها  املقابلة  فــي  ُمــحــاِوره  يــحــّدث  جــابــر، وهــو 
وليس  فلسطي  )قــال  فلسطي  في  العراقيي  اليهود  أشــواق  بشأن   ،)2018/1/6(
ى 

ّ
يهم زيارته. بل إن صاحب »يا طيور الطايرة« قال إنه يتمن

ّ
إسرائيل( للعراق، وتمن

العراق، واالستقرار  )بتعبيره(  لزيارة وطنهم  هــؤالء  تدعو  أن  بــالده  على حكومة 
في موضوع هؤالء  األســى،  من  بلغٍة وجدانيٍة مشحونٍة بشيٍء  ويستفيض  فيه. 
 من سعدون جابر، عندما يذهب إلى 

ٌ
 ظاهرة

ٌ
اليهود )وغيرهم(. وللحق، هذه شجاعة

ه هذا. وهو الذي زار في جولته في فلسطي 
َ
هذه املسألة الشائكة، ويقول فيها قول

)نحو عشرة أيام( قبور جنوٍد عراقيي في جني حاربوا في فلسطي دفاعا عنها، 
وزار تجمع املعتصمي في قرية الخان األحمر، لتحية صمودهم، وطاف في القدس 
ومخيمات ومدن وبلدات وقرى فلسطينية عديدة )عكا والناصرة مثال(. واحتفى به 
الفلسطينيون، ومنهم في مواقع رسمية عليا، بفرح كبير، وقد جاء إليهم بدعوة من 
»مؤسسة سيدة األرض«. وفي األثناء، اعتبر املقاومة )بمعناها الشمولي، بحسبه( 

هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني السترجاع حقوقه.
ـــه كـــالٌم فــي الخيال، 

ّ
إلــيــه ســعــدون جــابــر، ألن لــن تفعل الحكومة العراقية مــا دعــاهــا 

بــدعــوٍة كهذه،  الــذي يفعلها، ويجهر  الوحيد  ليس  الــذي نحب  املغني  وغــريــب. ولكن 
فالرئيس التونسي السابق املنصف املرزوقي، دعا إّبان كان في قصر قرطاج يهود 
أحــوال تونسيي يهود  أثناء تفقده  إلــى بلدهم، في  الــعــودة  إلــى  تونس في إسرائيل 
مع  تزامن نشره  العراقي  املغني  كــالم  أن  مفارقة(  )أو   

ً
ولعلها مصادفة بلدهم.  في 

إشهار التلفزيون اإلسرائيلي إن حكومة االحتالل أنجزت تقديرا رسميا لـ »املمتلكات 
اليهودية املفقودة في الدول العربية«، وقيمتها 250 مليار دوالر، لتطالب بها، ضمن 
الكنيست  كــان  إذ  الجّدية،  بالغة  والقصة  الــقــرن«.  في »صفقة  تعويضاٍت مطروحٍة 
قد طرح مشروع قانون أعّدته إدارة األمالك في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يطالب 
الشأن  فــي هــذا  األمــــوال. وإذا كــان املستجد  بــهــذه  ــعــراق(  ال 12 دولـــة عربية )بينها 
اليهود  ممتلكات  إن  فيه  وجــاء  وليبيا،  تونس  خــّص  إسرائيليا  إخباريا  تقريرا  أن 
ر بردٍّ أدلى 

ّ
»العائدين« إلى إسرائيل من البلدْين تصل إلى 50 مليار دوالر، فذلك يذك

بــالده يهودها  العام 2010، على مطالباٍت بتعويض  القذافي في  به سيف اإلســالم 
ليبيا مستعّدة لبحث عــودة هؤالء،  بالقول إن  إلى »دولــة إسرائيل«،  الذين غادروها 
الخيال، على  البالغ  الكالم،  هــذا  أحــدا ما قبض  أن  ــد 

ّ
واملــؤك واستعادتهم جنسيتها. 

محمل الجد، كما دعوة القيادي في »اإلخوان املسلمي«، عصام العريان، قبل أعوام، 
اليهود املصريي في الدولة العبرية إلى العودة إلى بلدهم، وأيضا كما مقترح رجل 
األعمال الفلسطيني، طالل أبو غزالة، إنشاء صندوق عاملي لتمويل عودة اليهود إلى 

أوطانهم األصلية )!(.
األرشيف  هــذا  العراقي، سعدون جابر، شــيٌء من مثل  املغني  مــدارك  لم يكن في 
انفعاله  التعبير عن  قــال في معرض  قــال ما  تلك، فقد  الالفتة  صل بأطروحته 

ّ
املت

اليهود  الشخصي، وهو يتحّدث عن تسجيالٍت ألغنياٍت عراقيٍة قديمٍة في حوزة 
العراقيي في فلسطي املحتلة. ولكن القصة، في إحاالتها وحواشيها وتفاصيلها، 
إسرائيل عن  والــوجــدان، جّدية وخطيرة، وحديث  الذاكرة  على  والصعبة  واملعقدة 
أمالك »يهودها« في البالد العربية ال يتوقف.. هل من سياسي عربي يجرؤ على 

ه كما فعل سعدون جابر .. وغيره.
ّ
الكالم في هذا كله، أقل

محمد طلبة رضوان

الـــرازق، كل هذا  الــذي يجعل لكتاٍب، مثل »اإلســـالم وأصــول الحكم« لعلي عبد  ما 
 وعمقا؟ ما الذي يجعل من كتٍب، مثل 

ً
التأثير الذي يفوق كتاباٍت أخرى أكثر جدية

»تحرير املرأة« لقاسم أمي، و«الحجاب والسفور« لنظيرة زين الدين، و«امرأتنا بي 
هذا  لطه حسي، كل  الجاهلي«  الشعر  و«فــي  الــحــداد،  للطاهر  واملجتمع«  الشريعة 
الذيوع واالنتشار؟ ما الذي يجعل من الشيخ متولي الشعراوي إماما للدعاة، على 
الرغم من تواضعه في علوم أصولية مركزية، مثل الفقه والحديث؟ ما الذي يجعل 
ثــورٍة شعبية،  بعد  األكثر جماهيرية في مصر،  املرشح  أبــو إسماعيل  من حــازم 
تصّدرتها شعارات يسارية، وأنتجها وعي جيل الثورة الرقمية؟ ما الذي يجعل من 
عادل إمام نجم العرب األول، لسنوات طويلة، وفي مجايليه، في مصر وخارجها، 
من يفوقه موهبة، وجدية، وعمقا؟ ما الذي يجعل اإلعالم املحلي أكثر مشاهدة من 

اإلقليمي، والجرائد األخف وزنا أثقل حضورا؟
اإلجابة األقــرب هي أن الجمهور ال يريد عمقا، وأن مشاهدات هيفاء وهبي تفوق 
مشاهدات كل »تراكات« فيروز وأم كلثوم، وأن االختيار دائما بي أن تكون عميقا 
وخالدا أو تافها ومؤثرا. في تصوري، ليست املعادلة بهذا الشكل دقيقة، والدليل هو 
اب ومفكرين وعلماء وفناني، لم يكن ينقصهم 

ّ
األمثلة السابقة نفسها، فهي لكت

نهم من إنتاج األثقل واألعمق، بل إن لبعضهم تجارب 
ّ
من املوهبة واألدوات ما يمك

أخرى، غير تجاربهم األكثر انتشارا وتأثيرا، تشهد بقدرتهم على اجتراح مساحات 
املعرفية  الهموم  التأثير مختلفة، وأن  أدركــوا أن معادلة  أنهم  العمق والنخبوية، إال 
املستهدف  والشغف،  الهواية  صاحب  للمتابع،  كذلك  ليست  للمحترف  والجمالية 
األول والرئيس، من وراء هذه الشواغل والهموم، وأن ثّمة نقطة التقاء يجب أن يصلوا 
يكتبوا  أن  متعة  ذلــك  أفقدهم  وإْن  عبثا،  جهودهم  تضيع  أال  أرادوا  هــم  إن  إليها، 
ألنفسهم، أو أن يتمثلوا غابرييل ماركيز حي يقول: أكتب لكي يحبني أصدقائي، 

فليس كل الناس أصدقاءنا، أو أصدقاء ماركيز؟
ليس الثمن بالضرورة أن تتخلى عن عمقك، ولكن أن تبّسطه. هذا أصعب باملناسبة، 
زكــي نجيب محمود، في منتصف سبعينيات  الدكتور  يأخذ على  كــان بعضهم 
القرن املاضي وثمانينياته، جنوحه إلى التبسيط، وفهم القاصي والداني ملا يكتب، 
في حي  بوعيه،  يتعالى  كما  بلغته  يتعالى  أن  عليه  فلسفة وضعية،  أستاذ  وهــو 
أن أحدا لم يؤّسس لوعي وضعي حقيقي من خالل كتاباته املتنوعة عن اليومي 
والعابر واألبدي والخالد، مثل صاحب »قشور ولباب«، وأيا كان رأينا في توصيف 
الرجل املختلف عليه، بي كونه فيلسوفا أو مجرد مدرس للفلسفة، فقد ساهم في 
كان  ذلــك«،  يريد  »الجمهور ال  وتأثيره.  نفوذه  مناطق  إلــى  قارئه، وجذبه  »تغيير« 
إلــى أحــد مبّرري سياسات  يخبرنا أحــد أساتذة الصحافة في مصر، تحول اآلن 
ليبدو  الطاهي،  املهم أن يجيد  املائدة،  له على  الجمهور يأكل ما يوضع  النظام. إن 
شهيا، ووقتها سيتناوله الناس، طيبا كان أو مسموما، العمق الذي يتخفى خلف 
البساطة، والجّدية التي تتسلل عبر اإلمتاع، واللغة الدارجة التي تحمل وعيا نادرا، 
الطريق أمام  التي تفرش  التي ال تنفصل عن محيطها، والعواطف  الداخل  وهموم 
األفكار. قواعد عامة، ملقاة على قارعة الطريق، كأفكار الجاحظ، ليست حكرا على 
تحمل  كما  العمق  تحمل  الباطل،  تخدم  كما  الحق  تخدم  سدنته،  وال  املستبّدين، 
ينتصر،  الحق ال  أن  ليس صحيحا  كلفتها.  ُيتقنها، ويتحمل  نقيضه، تخدم من 
القيمة،  أن أصحاب  املشكل  والحرّية مجازات شعرية.  العدل  قيم  وأن  بالضرورة، 
التحّدي،  أن يتباسطوا. هنا يكمن  الكمال من   في 

ً
 ورغبة

ً
أكثر رومانسية والحلم، 

كيف تقنع من تعود عبور »املانش« بأن يعمل مدربا في مسبح أطفال، كيف تقنع 
 ألصالة؟

ً
امرأ القيس بأن يكتب أغنية

هكذا ينتصر األنبياء وال ينتصر الفالسفة.

األميركيون يستحقون رئيسًا أفضل سعدون جابر في فلسطين

سؤال التأثير
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هبطــت علــى هاتفــي واحــدة مــن تلــك 
الرسائل الطائرة التي تنتشر انتشار 
يرســلها  حيــث  الهشــيم،  فــي  النــار 
هــا 

َ
َون

ْ
بعضهــم نقــا عــن آخريــن، َعن

ِحــم مــن 
ْ
ف

ُ
صاحبنــا بعنــوان »الــرد امل

مسلم على هندوسي«:
سأل هندوسي مسلما: ملاذا تدفنون 
موتاكــم فــي التــراب وال تفعلوا مثلنا 
وتحرقونهم بالنار؟ فرد عليه املسلم: 
ألن الحرق للنفايات والدفن للكنوز.

هــذا هــو الــرد الــذي اعتبــره صاحبنا 
الــرد شــائعًا  مفحمــًا، ولــو كان هــذا 
فــي أجدادنــا األوائــل الذيــن دخل أهل 
جنوب شرق آسيا في دين الله أفواجا 
على أيديهم، ما كنا رأينا بينهم اليوم 
مسلمًا واحدًا. ما َعِلَمه األجداد وجهله 
بعــض األبنــاء أن أصــل العاقــة بــن 
ا 

َّ
اُس ِإن

َّ
َها الن يُّ

َ
البشر هي التعارف. )َيا أ

ْم 
ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َه َعِليٌم خ

َّ
ْم / ِإنَّ الل

ُ
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َّ
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والتنابــذ،  التناكــر  ضــد  والتعــارف 
القشــور  يقتضــي كســر  والتعــارف 
فالشــعوب  األعمــاق؛  فــي  والغــوص 
تتقــاذف التهــم بعضهــا ضــد بعض، 

ة، وجهل ُمطِبق.
َ
في عنصرية َمقيت

وعند كسر قشور الجهل والعنصرية 
تجــد  املعرفــة،  أعمــاق  فــي  والغــوص 
األقــل  علــى  أو  مختلفــة،  الصــورة 
تحــوي تفاصيــل كثيــرة تحــت هــذه 
األفكار السطحية. والقرآن الكريم كما 

وضــع املنهــج العــام للتعــارف أعطانا 
نمــاذج تفصيليــة، ففــي نمــوذج عــدم 
دعــوة  لقبــول  ســبأ  ملكــة  مســارعة 
مــن  بنــا  يغــوص  ســليمان  ســيدنا 

القشور إلى األعماق:
ْعُبــُد ِمــن ُدوِن 

َّ
ــت ت

َ
ان

َ
َهــا َمــا ك )َوَصدَّ

اِفِريــَن( 
َ
ــْوٍم ك

َ
ــْت ِمــن ق

َ
ان

َ
َهــا ك

َّ
ــِه / ِإن

َّ
الل

يعنــي لهــا عــذران: األول مــا ألفته من 
عبادة قومها )ما كانت تعبد(. والثاني 
تأثير بيئتها االجتماعية )إنها كانت 
من قوم كافرين(، فهل نتعامل نحن 
كذلــك مــع النــاس، ممن يفصــل بيننا 
حــدود جغرافيــة أو دينيــة أو مذهبية 
أو قومية، أو حتى بيننا نحن أهل امللة 
الواحــدة؟ هل نــدرك اختاف البيئات 
والثقافات ومألوف العادات وتأثيرها 

على معتقدات اإلنسان وسلوكه؟
ذلــك، حــن  يدركــون  املســلمون  كان 
كانــوا علــى وعــي بدورهــم الرســالي، 
وقاموا بأكبر نشاط بشري لترجمة 
اإلنتاج العلمي والفكري لألمم، ولوال 
هــذا الفهــم، مــا انتشــر اإلســام علــى 
أيديهم في مشارق األرض ومغاربها.
في هذه الباد التي يسخر صاحبنا 
مــن أهلهــا، كنــت أزور معبــدا هنديــا 
فــي جزيــرة مقابــل مومبــاي، وجــدت 
معبــدا مقامــا داخــل كهــوف طبيعيــة 
داخــل الجزيــرة، ولفــت نظــري تحطم 
بعــض أجــزاء مــن التماثيــل، فســألت 

دليلي السياحي.
محمود صقر )مصر(

فــي الذكــرى الرابعــة والخمســن للثورة الفلســطينية 
املعاصــرة، وذكــرى انطاقــة حركــة فتــح، ال بــّد مــن 
بــه  انطلقــت  الــذي  التحــرري  املشــروع  عــن  الســؤال 
الثــورة: أيــن وصــل بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن؟ وما 
هــي العقبــات التــي يتعــّرض لهــا هــذا املشــروع؟ ومــا 
هــي الخطــوات التــي قطعهــا خــال العقــود املاضيــة؟ 
وهل من إنجازات حقيقية تّم تثبيتها على األراضي 
 هــذه األســئلة وغيرها هي 

ّ
الفلســطينية املحتلــة؟ كل

أســئلة مشــروعة مــن كل مواطــن فلســطيني أو ثائر 
ومناضــل، أو حتــى مناصــر ومحــّب لهــذه القضيــة 

العادلة.
لقــد انطلــق النضال الفلســطيني، منذ اللحظة األولى 
وأمــام عينيــه أمــر واحــد، وهــو تحريــر كامــل التــراب 
الفلســطيني مــن البحــر إلــى النهــر، وانطلقــت قوافــل 
املقاومــة الواحــدة تلــو األخــرى ومــن فتــرة زمنّية إثر 
أخرى، وسقط في هذا الطريق الصعب الشائك آالف 
الشــهداء الذيــن ضحــوا بأرواحهــم فــداء لفلســطن 
وترابهــا، آملــن النصــر وتحقيق الحلم الفلســطيني، 

وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
لــم يكــن يعلــم مــن قــاد هــذا العمــل، أو مــن ســار فــي 
طريــق الحرّيــة، أّن املؤامــرة على فلســطن كانت وما 
زالــت أكبــر بكثيــر مــن حجــم الشــعب الفلســطيني، 
 
ً
 كبيــرة تقــف خلــف هــذا االحتــال، داعمــة

ً
وأّن دوال

لــه بــكل أشــكال العــون. وفــي املقابــل، لم يكــن يوازي 
هــذا الجهــد املاكــر جهــٌد عربــي أو إســامّي، ســوى 
الجعجعة والتمثيل وبعض الفتات من املال العربّي، 
ليكــون لهــم عــذر أمــام شــعوبهم التواقــة لفلســطن. 
ال ينكــر أّي مراقــب أّن العمــل الفلســطيني فــي تلــك 
األجــواء املســمومة كان صعبــًا إلــى درجــة الدخــول 
فــي بعــض األوقــات فــي مواجهــات مــع تلــك األنظمة، 
املرتهنــة  العربيــة  باملواقــف  والتأثــر  القبــول  أو 

للــدول العظمــى ومواقفهــا. ومــن هنــا، كان اجتهــاد 
تفــاوض  حالــة  فــي  الدخــول  الفلســطينية  القيــادة 
مــع االحتــال، والتخلــي عــن بنــود مهمة مــن امليثاق 
حالــة  إلــى  بالوصــول   

ً
أمــا الفلســطيني،  الوطنــي 

1967م  عــام  املحتلــة  األراضــي  تحريــر  فيهــا  يتــم 
مــن خــال املفاوضــات، وقــاد ذلــك كلــه إلــى إنشــاء 
وإداريــة،  سياســية  كواجهــة  الفلســطينية  الســلطة 
علــى حســاب منظمــة التحريــر التــي ضعــف دورهــا 
وتضــاءل، إلــى درجــة تقليــل دور األطــر الشــورية، 
أصبــح  الــذي  الفلســطيني  الوطنــي  كاملجلــس 
 املجلــس 

ّ
ينــوب عنــه املجلــس املركــزي، وأخيــرًا حــل

التشــريعي املنتخــب واملعطــل منــذ أكثــر مــن عشــر 
فــي  اليــوم  فهــو  االحتــال،  مــن جهــة  أمــا  ســنوات. 
أفضــل حالتــه، فقــد وضــع نصــب عينيــه الســيطرة 
علــى أكبــر مســاحة من األرض الفلســطينية، وحدّد 
خطواته املستقبلية بعدم التنازل عن شرقي القدس 
أو القبول بإعادة أي فلسطيني خرج من أرضه عام 
1948، وبذلك يلغي أمرين مهمن من القضايا التي 
وحــق  القــدس  النهائيــة،  للمفاوضــات  تأجيلهــا  تــّم 
العــودة، وهــو اآلن علــى غيــر عجلــٍة مــن أمــره، فهــو 
ال يريــد أي مفاوضــاٍت تعيــق مشــروعه التوســعي، 
وبذلــك يكــون قــد قضى على اتفاقية أوســلو التي لم 
يبق منها ســوى الشــق األمني، وشكل السلطة التي 
تحمــل تبعــات شــعب يقــع تحــت االحتــال. والحالــة 
هــذه، فــإّن الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر 
الفلسطينية وحركة فتح من وراء ذلك، ومن ورائهم 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، قــد وقعــوا فــي حالة 
انتظــار للمجهــول، حيــث املراهنــة علــى وســيط نزيه 
حالــة  عــن  للوقــوف  االحتــال  إجبــار  علــى  قــادر 
خاســرة،  األرض،  علــى  الوقائــع  وتغييــر  الهجــوم 
وأميــركا بقيــادة الرئيــس ترامــب، ومــن قبلــه تتبنــى 

وجهــة نظــر االحتــال وتنازلت عن دورها وســيطا، 
وهــذه اإلدارة وغيرهــا ملتزمــة ببرنامــج لــم تغيــره 
منــذ خمســن عامــًا، ولــن تغيــره علــى املــدى القريب 
حتى لو تغيرت الرئاســة واإلدارة األميركية بشــكل 
عام. أّما الحديث عن الوحدة وإنهاء االنقسام، فهي 
ضــرورة ملحــة غيــر قابلــة للتحقيــق، لعــّدة أســباب 
أهمهــا؛ اختــاف البرنامــج السياســي ما بن منظمة 
التحرير وحركة فتح من جهة وما بن حماس التي 
تديــر قطــاع غــزة من جهة أخرى، إذ من غير املمكن 
قــدم حركــة فتــح علــى مصالحــة تضطــر فيهــا 

ُ
أن ت

للتعايــش مــع شــكل املقاومــة املوجــود فــي غــزة، ألّن 
ذلــك يختلــف مــع برنامج املقاومة الســلمي من جهة، 
ومــن جهــة أخــرى، فهي غير واثقــة من قدرتها على 
الســيطرة على غزة بوضعها الحالي، ومن هنا فإّن 
االنقســام وازديــاد أشــكاله أقرب مــن املصالحة. في 
النهاية، املشــروع الوطني الفلســطيني التحرري هو 
الــذي  الوحيــد  فالبرنامــج  الجمــود،  فــي وضــع  اآلن 
تتبنــاه منظمــة التحريــر مبنــي علــى اتفاقية أوســلو 
التــي لــم يعــد االحتــال يعمــل فيها، كمــا أّن املقاومة 
محــدودة  والســلطة  فتــح  تتبناهــا  التــي  الســلمية 
مقتصــرة علــى بعــض نقــاط التمــاس، وتكــون علــى 
شــكل احتجاجــي، يعتمــد علــى االعتصــام بصــورة 
فــي نعلــن  أو  الخــان األحمــر  فــي  أساســية، ســواء 
الســلطة  شــكل  أّن  كمــا  الشــبيهة،  النقــاط  وبعــض 
الحالــي املقّيــد بمــا يســمح بــه االحتــال مــن كهرباء 
ومــاء ودخــول األموال واســترداد الضرائب يجعلها 
أســيرة لفاتورة الرواتب وبعض التســهيات. ولذلك، 
من الصعب أن يتغير هذا الشكل في الفترة القريبة 
املقبلة، بل مرشــح لزيادة من التعقيد، مع زيادة في 

االنشــغال باملناكفات الداخلية.
جمال حاج علي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

مهنا الحبيل

فــي  الشــعبية  االنتفاضــة  انفجــار  كان  هــل 
مــن   

ٍ
مدنــي فــداٍء  حركــة  وانبعــاث  الســودان، 

أوســاط الشــعب، مــن دون أن يكــون ذلــك بعمــٍل 
ممنهــٍج مــن املعارضــة، أو بدعــم خارجــي، أو 
مزاعم النظام في عالقة األمر بالبعد الصراعي 
إقليميــة خفتــت  أو تشــظيات  دارفــور،  إلقليــم 
بعد فصل الجنوب، ولم تنته، ألن مسبباتها ال 
تزال قائمة، لغياب العدالة الدستورية وتوزيع 

الثرو ة، فهل كانت االنتفاضة مفاجئة؟
هنــاك دالئــل للمراقــب، املقيــم خــارج الســودان، 
املــأزق  هــذا  يستشــعر  داخلــه،  عــن   

ً
فضــال

الــذي  البطــيء  املــوت  أن  فُيــدرك  املختنــق، 
يضــرب الحيــاة املدنيــة فــي الســودان، لتتحول 
إلــى أحيــاء يعيشــون فــي مــا يشــبه املقابــر، من 
حيــث انتفــاء أي إمكانيــة للتنفــس فــوق ســطح 
الفساد، أو بقاء مساحٍة لدولة مؤسسات، بعد 
أن  فظــن  باملعارضــة،  اللعــب  النظــام  أتقــن  أن 
هــذه الدائــرة كفيلــة بإشــغال الشــعب، إلبقــاء ال 

محدود لرئاسة عمر البشير.
شــواهد  الســودان  بلغــه  الــذي  الســطح  ولهــذا 
مــن  ســواًء  العربــي،  الوطــن  بلــدان  فــي  أخــرى 
عبــرت عليــه الثــورة املضــادة، أو مــن لــم تصــل 
إليه عســكرتها، ولكن بعض لهيب سياســتها، 
أو حتــى مــن كان خــارج هــذه املســاحة، فحالــة 
ممتــدة  الشــديد  ــن 

ُ
بالغ والشــعور  اإلحبــاط 

اليــوم، مــن املحيــط إلــى الخليــج، تشــمل أقطارًا 
أن  مــن  الرغــم  علــى  العربــي،  الوطــن  مــن  عــدة 

مالك ونوس

تــه العربيــة الســعودية من 
ّ
علــى الرغــم ممــا تلق

اإلعالمــي  اغتيــال  بقضيــة  تتعلــق  انتقــادات 
قنصليــة  فــي  خاشــقجي،  جمــال  الســعودي، 
أكتوبر/تشــرين   2 فــي  إســطنبول،  فــي  بــالده 
املطالبــات  مــن  الرغــم  وعلــى  املاضــي،  األول 
التحقيــق  فــي  الشــفافية  باعتمــاد  الدوليــة 
وُمْصــدري  الفاعلــن  ومحاســبة  بالجريمــة، 
الســعودية  الســلطات  أن  إال  القتــل،  أمــر 
ملعالجــة  وبســرية،  بمفردهــا،  العمــل  تواصــل 
هــذه القضيــة، مكّرســة بذلــك سياســة اإلنــكار 
عــن  األساســي  املســؤول  حــول  املســتمرة 
املحكمــة  أولــى جلســات  عقــد  وكان  الجريمــة. 
الخاصة بجريمة القتل، يوم الخميس املاضي، 
أن  الواضحــة  الرســالة  بمثابــة  الريــاض،  فــي 
اململكــة لــن ترضخ للضغــوط من أجل محاكمٍة 
علنيــٍة، وبوجــود مراقبــن دوليــن، وبالتالــي 
اســتمرار مسلســل التستر من أجل إخراج ولي 
عهدها، محمد بن سلمان، من دائرة الشبهات، 
ومنــع تلقيــه العقــاب املناســب عــن مســؤوليته 

املباشرة عن الجريمة.
الســلطات  تكــون  املحاكمــة،  عــن  وباإلعــالن 
التحقيــق  بموضــوع  ضربــت  قــد  الســعودية 
الحائــط، وفــق  وشــفافيته وشــموليته عــرض 
املطالبات املتكّررة التي تصدر بن حن وآخر 
عــن األمــم املتحــدة وأمينهــا العــام ومســؤولن 

بعــد  الســورية  للثــورة  املــروع  املــآل  رســائل 
هولوكوســت أســود ال تــزال تصــدم كل ذاكــرة 
واألردن  العــراق  فــي  نجــد  ذلــك  ومــع  عربيــة، 
واملغــرب والجزائــر، ورصــد املشــاعر الشــعبية 
في السعودية، مؤشراٍت لتأثير هذا اإلحباط.

وفي تونس دالئل انفضاض التوافق الوطني، 
أيضــا تتعاظــم، وتعــود الحــوارات إلــى حركــة 
التــي  املســاحة  أن  للربــاط  فيمــا يظهــر  توتــر. 
ريــاح  مــع  اإليجابــي  للتجــاوب  امللــك  أعطاهــا 
الربيــع العربــي لــم تحقــق توازنــا أو انتعاشــا 
اقتصاديا. وعلى الرغم من إشراك اإلسالمين 
في الحكم، بعد فشل االشتراكية املغربية، لكن 
وجودهم في قيادة الحكومة، املقّيدة باملخزن، 
حســب قناعــة مغاربــٍة كثيريــن، لــم يعــط فارقــا 
أعطــت مؤشــرًا  التجربــة  أن  ُيذكــر، خصوصــا 
أن تحــّرك رئيــس الحكومــة الســابق، عبــد اإللــه 
بعزلــه،  تســبب  الــذي  الســقف  لرفــع  بنكيــران، 
وتطويــر  لالســتقرار  بالغــة  أهميــة  لــه  كانــت 

الشراكة الشعبية.
واملوقــف مــن العــراق الذي لــم تتغّير فيه قاعدة 
توافــق الواليــات املتحــدة وإيــران، علــى الرغــم 
مــن تنافســهما، لكــن األصــل الصلــب هــو رهــن 
املصالــح تحــت االقتســام، فــال طهــران تقبــل أن 
يستقل العراق عن نفوذها، وال واشنطن تقبل 
بأي استقالل ديمقراطي مدني، يعطي اإلنسان 
العراقــي، بــكل موزاييكه، قرار تحديد مســارات 
مصالحه الكبرى، قبل طهران وواشنطن، فهذا 
الحــراك الــذي َيحضــر ويتــوارى، فــي الجنــوب 
وبغداد، ُيشير إلى املشاعر نفسها التي تتكّرر 

آخريــن فيهــا، عــالوة علــى مطالبــات كثيــر مــن 
قادة دول العالم. وأدخلت السلطات التحقيق، 
بذلك، في الســراديب الســرية حتى ال ُيعرف له 
قرار. وما زاد في غموض املســألة هو االمتناع 
عــن ذكــر هوية من شــملتهم املحاكمــة أو التهم 
املوجهــة إليهــم، أو أيٍّ مــن حيثيــات التحقيــق 
لهــا  التــي أوصلتهــم إلــى قــوس املحكمــة، وخوَّ
إصــدار أحــكام بحقهــم. وتعــد تلــك اإلجــراءات 
مســلماٍت فــي ســلك القضــاء، ال يمكــن اعتبــار 
الحكــم الصــادر عــن املحكمــة شــرعيا مــن دون 
اتبعــت  التــي  اإلجــراءات  وتبنيــد  إعالنــه، 
للوصــول إلــى األحــكام، خصوصا مــع جريمة، 
جعــل اقترافهــا علــى أرض دولــة أخــرى، وفــي 
حــرم قنصليــة وظيفتهــا تســهيل أمــور رعايــا 
الدولــة ال قتلهــم، إضافــة إلــى أهمية شــخصية 
وإخفائهــا،  بجثتــه  والتمثيــل  عليــه،  املجنــي 
 دولية تســتدعي محكمــة دولية تجري 

ً
جريمــة

مداوالتها علنا وبوجود وسائل اإلعالم. 
ولكــن، مــا الذي يمنع الســلطات الســعودية من 
للمطالبــات  واالســتجابة  التحقيــق  توســيع 
بإشــراك أطراف دولية فيه، وصواًل إلى تســليم 
الجنــاة لتركيــا للتحقيــق معهــم، حيــث وقعــت 
الجريمــة علــى أراضيهــا؟ البــد أن دوائــر صنــع 
أصــدر   

ْ
َمــن أن  أيقنــت  قــد  اململكــة  فــي  القــرار 

يجعــل  مركــٍز  فــي  هــو  خاشــقجي  قتــل  قــرار 
 للمملكــة برّمتهــا، ويضعهــا أمــام 

ً
إدانتــه إدانــة

عقوبــاٍت  موضــوع  وربمــا  الدوليــة،  املســاءلة 

التــي خاضتهــا، ضــد الربيــع العربــي، وتوتــر 
فتــح  بعــد  وخصوصــا  ُعمــان،  مــع  املوقــف 
ملفاتها بعد قضية الشهيد جمال خاشقجي.
رؤيــة  أي  غيــاب  هــو  اليــوم  الخطيــر  اإلشــكال 
والتحــول  للتهدئــة  ذاتيــة،  عربيــة  ثقافيــة 
الحقوقــي واإلصالحــي الذي يكفــل العودة إلى 
الــدول  ســقوط  دون  مــن  السياســي،  الصــراع 
التغــول  ونمــوذج  االجتماعــي،  االســتقرار  أو 
ز 

ّ
ُيعــز اليــوم،  مصــر  فــي  التوحــش  وزيــادة 

هــذه املخــاوف، وال يمكــن أن نســتبعد املوقــف 
الغربــي، وخصوصا األميركي، بدوره الســيئ، 
واشــنطن  تــزال  فــال  الشــعوب،  مطالــب  مــن 
تســتثمر فــي هــذا الخــراب، فــي عــدة مســارات، 
سياســي  أو  ديمقراطــي  ناتــج  أي  دون  مــن 
فالفوضــى  املنطقــة،  لشــعوب  حقوقــي  أو 
ومــن  فكريــة،  فوضــى  تصاحبهــا  السياســية 
خــالل هــذه الفوضــى الفكرية، تعتبر واشــنطن 
ز 

ّ
أن القدرة على الســيطرة على الشــرق ســتتعز

أكبــر، بحكــم إضعــاف الفكــرة اإلســالمية، عبــر 

املتهمــن  احتجــاز  فتــرة  طالــت  مهمــا  دونــه، 
والتحقيــق معهــم. وكمــا كان منتظــرًا، وعلــى 
العكس مما رجته الســلطات الســعودية، كانت 
ردود الفعــل الدوليــة واإلعــالم تجــاه املحاكمــة 
بــل   ،

ً
ســلبية أصدرتهــا  التــي  اإلعــدام  وأحــكام 

 في رفض 
ٌ
كرســت االعتقاد بأن اململكة ماضية

مالبســات  جــالء  أجــل  مــن  الدولــي،  التعــاون 
القضائيــة  العمليــة  إدانــة  وجــاءت  القضيــة. 
مــن حيــث لــم تحتســب هــذه الســلطات، حيــث 
قــال مســؤول في الخارجيــة األميركية عن عدم 
اعتقــاده أن الروايــة التــي يقدمهــا الســعوديون 
بشــأن مقتل خاشــقجي، أو العملية القضائية، 
قــد وصلــت إلــى مســتوى املصداقيــة وتحقيــق 
»عمليــة  أهميــة  علــى  أكــد  كمــا  لة.  املســاء
قضائيــة ذات مصداقيــة« ملحاســبة املســؤولن 

دســتوريٍّ  تحالــٍف  أي  قيــام  ومنــع  حلفائهــا، 
تقدميٍّ بن اإلســالمين والعلمانين، يؤســس 
تكتــل  إلــى  تتحــّول  مســتقرة،  مدنيــة  لــدول 
شــرقي تاريخــي ُيحّجــم مصالحها، فــي العالم 

الجنوبي.
مزيــدا  إلهدائهــا  املســتمر،  التطــوع  أن  كمــا 
تحالفهــا  بقــاء  لكســب  والنفــوذ،  القواعــد  مــن 
العســكري، ال يــزال ينهمــر عليهــا مــع ضمــان 
العربــي،  الخليــج  دول  فــي  الفواتيــر،  تســديد 
وحتــى خارجــه، لكــن بقيــة الدول ليســت لديها 
قدرة سداد، فتكتفي واشنطن بالنفوذ. مأساة 
ســفر عن داللة سياســية 

ُ
الوطن العربي اليوم ت

ظــم االســتبداد ال 
ُ
ن وفكريــة تاريخيــة، هــي أن 

مــن الضعــف والهــوان ألرض  قــّدم إال مزيــدا 
ُ
ت

املواطــن العربــي وكرامتــه، وأن التقــدم واألمــن 
الحقوقــي والعدالــة االجتماعيــة، هي األســاس 
الذي ُيحقق عبره، قوة األمن القومي الجماعي 
املعادلــة  أن  غيــر  وأقاليمــه،  العربــي  للوطــن 
حركــة  فطنــة  ضــرورة  هــي  للغايــة  الحرجــة 
والنهضــة  الحريــة  آلمــال  الواقعــي  التنظيــر 
فضــي إلى قيم 

ُ
العربيــة بــأن الكفــاح الطويل، امل

حقوقية، يستقر في وجدان الشعوب، وتنتزع 
فتــح  مــن   

ً
تكلفــة أقــل  السياســية،  مســاحتها 

الفرصــة أو إعطائهــا للمســتبد الحربــي، مهما 
أغرت شعارات الثورة التي لم تستعد ملا بعدها 
ُمهــج الشــباب، فالــدرس أمامنــا بــات واضحــا، 
حن عاد االستبداد ليضرب الحرية ويذبحها، 
املزيــف. العاملــي  والســالم  الوطنيــة  باســم 
)كاتب عربي(

القتــل.  عمليــة  تنفيــذ  وعــن  التخطيــط  عــن 
توجــه  عشــية  التصريحــات  هــذه  وجــاءت 
بومبيــو،  مايــك  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر 
إلــى الريــاض، حيــث قــال املســؤول إن بومبيــو 
آخــر مســتجدات  إلــى االطــالع علــى  سيســعى 
يجعــل  أمــر  وهــو  القضيــة.  فــي  التحقيقــات 
جهد الســلطات الســعودية، وفريق ولي العهد 
الضاغط في واشــنطن للمســاعدة في إخراجه 
مــن ورطتــه، تذهــب أدراج الريــاح.  من الواضح 
أن الروايات املتكّررة واملتناقضة التي ساقتها 
الســعودية إلنكار عملية قتل خاشــقجي، ومن 
الروايــة  ثــم لتصويــر حيثياتهــا، علــى عكــس 
الحقيقية، وبعد ذلك الروايات التي تبعت تلك 
مــن أجــل تبرئــة ســاحة ولــي عهدهــا، لــم تنفــع، 
لذلك لم تَر ُبدًا من إخفاء األدلة والشهود. ومن 
هنــا، تأتــي عمليــة إعــدام املتهمــن فــي ســياق 
هــذا اإلنــكار، وفــي ســياق الســعي إلــى إخــراج 
بــن ســلمان مــن هــذه الورطــة. وربما لــن يتأخر 
عقــد جلســات املحكمة من 

ُ
الوقــت كثيــرًا حتــى ت

جديــد، وترســل متهمــن آخريــن إلــى اإلعــدام، 
فتخلو الساحة من الشهود، وتسعد السلطات 
بإبعــاد بــن ســلمان عــن اإلدانــة. لكــن ذلــك كلــه 
أو  ســلمان،  بــن  صــورة  تغييــر  مــن  يمنــع  لــن 
تغييــر صــورة اململكة في مجال انتهاك حقوق 
اإلنســان، صــوٌر جعلهــا قتــل خاشــقجي تظهــر 

بوضوح افتقدته طيلة سني عمر اململكة.
)كاتب سوري(

في أقطار عربية أخرى.
بصــورة  الســعودية  فــي  الحكــم  واندفــاع 
متوحشــة، ضــد الحقــوق والنســاء املحتجزات، 
االعتقــال،  وقــف  أو  إصالحــات  أي  ورفضــه 
واملصادمــة املفتوحــة بقــوة مــع التيــار الديني، 
كان  التــي  الوهابيــة  املعارضــة  وخصوصــا 
 قادتهــا حلفاء وجوديون للنظام، وكانوا 

َ
أبــرز

الداخليــة  وزيــر  نايــف،  األميــر  علــى  يطلقــون 
الســابق املناهض الشــرس لإلصالحين، أســد 
الُســنة، تدخل مراحل ممنهجة من االســتعداء، 
ملرحلــة  الوهابيــة،  توظيــف  إعــادة  بقيــت  وإن 
جديدة قائمة، كما هو شأن الدولة السعودية.
إشــكاالت جديــدة  هنــاك  الســعودية،  وبجــوار 
طــرأت فــي البحريــن، مــن خــالل شــعور القاعدة 
معقــل  األصــل  فــي  وهــي  التاريخيــة،  الُســنية 
الحركــة الوطنيــة فــي البــالد، عبــر عاصمتهــا 
ووعــي  املعرفــة  ومركــز  املحــّرق،  الشــعبية 
السياســة والثقافــة العربيــة الحديثــة، تعيــش 
نتائــج  حّركــه 

ُ
ت مشــابها،  شــعورًا  أيضــا 

التجنيــس السياســي األخيــر، وضيــق الفــرص 
االقتصادية.

قوتهــا  مــن  الرغــم  علــى  اإلمــارات،  تكــون  وقــد 
واإلســالمين،  الديمقراطيــن  ضــد  القمعيــة 
أن  غيــر  لالســتقرار،  ســاكنة  مؤشــرات  تحــت 
مــع قطــر،  التــي دخلــت فيهــا للصــراع  اللعبــة 
املناهــض  اآلخــر  الطــرف  مــع  دخلــت  والتــي 
لهــا، ال يبــدو أن اإلمــارات تخطــو فيهــا، نحــو 
هدفهــا الــذي يصــر عليــه ولــي عهدهــا، بــوالدة 
إمبراطوريــة عظمــى يقودها، بعد كل الحروب 

أمميــة ال تكتفــي بمعاقبــة الجانــي الرئيســي، 
أي محمــد بــن ســلمان، الــذي أجمــع مســؤولون 
دوليــون، ووســائل إعــالم، علــى أنــه مــن أصــدر 
األمــر بالقتــل. وقــد اســتندوا فــي ذلــك إلــى أنــه 
اآلمــر الناهــي، فــي ظــل قصــور والــده، وبفضــل 
الصالحيات الواسعة التي يتمتع بها، إضافة 
إلــى مــا تبــنَّ مــن أن أفــرادا فــي املجموعــة التــي 
قتلــت خاشــقجي هــم مــن مرافقــة بــن ســلمان 
فــي  أحــدًا  أن  عــن  النظــر  بغــض  الشــخصين، 
الســعودية ال يمكنــه اتخــاذ قــراٍر، مهمــا صغــر 
فمــا  الســلطات،  مــن  تخويــٍل  دون  مــن  شــأنه، 
بالك بأمر القتل في قنصلية البالد. واضح أن 
ســلطات اململكــة تســابق الزمن مــن أجل طمس 
األدلــة، حــن تصــدر أحــكام إعدام بحق خمســة 
ممــن شــاركوا فــي قتــل خاشــقجي، حيــث إنهم، 
 ،

ً
بالعــرف القضائــي، وإضافــة إلــى أنهــم جنــاة

فإنهــم، فــي الوقــت عينــه، شــهود أيضــا، وهــو 
نهــا شــيئا فشــيئا مــن إبعــاد الشــبهات  مــا يمكِّ
فــي  نقيصــة  هنالــك  أن  كمــا  ســلمان.  بــن  عــن 
ملــف الجريمــة وفي إجــراءات التحقيق، تجعل 
مــن إعــدام املتهمــن غيــر شــرعي، وهــو اختفــاء 
الجثــة. إذ مــن املعــروف أن التحقيــق ال يكتمــل 
إال بظهــور الجثــة وفحصهــا، والوقــوف علــى 
القتــل، والســالح املســتخدم  مالبســات عمليــة 
عمليــة  مــن  والغــرض  الجريمــة،  تنفيــذ  فــي 
العمليــة  أمــر يعــدُّ مــن بديهيــات  القتــل. وهــو 
مــن  القضيــة  فــي  ُيبــت  ال  حيــث  القانونيــة، 
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طرابلس ــ أسامة علي

مــن  للوقايــة  الوطنــي  املركــز  مديــر  يؤكــد 
األمراض، التابع لوزارة الصحة في حكومة 
النجــار،  بــدر  ليبيــا،  فــي  الوطنــي،  الوفــاق 
فــي  الجلــدي ينتشــر بســرعة  الليشــمانيا  مــرض   

ّ
أن

يقــول  مكافحتــه.  إمكانيــات  توافــر  دون  مــن  البــالد، 
مــن  املنتشــر  النــوع   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ النجــار 

املــرض حاليــا هــو الليشــمانيا الجلديــة، وهــو مــرض 
 البــالد كانــت قــد تمكنــت، في 

ّ
ــن فــي ليبيــا، لكــن

ّ
متوط

العــدد النهائــي لإلصابات في املنطقتن حتى اآلن، 
باإلضافــة إلــى حــاالت متفرقــة في غريــان وترهونة 
)شــمال غــرب(، ولــم ُيعــرف بعــُد عــدد الحــاالت فــي 

مناطق أخرى.
الــوزارة   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ رابحــة،  بــن  يؤكــد 

بصــدد توزيــع نشــرات طبية توضح أعــراض املرض، 
ليتمكــن األطبــاء والعاملــون فــي املراكــز الطبيــة مــن 
 املــرض ينتقــل مــن ذبابــة 

ّ
التعــرف عليــه، موضحــا أن

صغيرة جدًا تصعب رؤيتها بالعن املجردة وتحمل 
الطفيــل، فتــؤدي لســعتها إلى تقرحات جلدية تشــوه 
املــرض  يحــِدث  وقــد  معالجتــه،  تتــم  لــم  إذا  الجلــد 
 فتــرة الشــفاء 

ّ
إصابــات داخليــة أخطــر، مشــيرًا إلــى أن

منه تتطلب ما بن ستة أشهر وسنة كاملة.
يتابــع بــن رابحة: »نشــاط الليشــمانيا املتجدد يعود 
إلى البيئة املتوافرة له. فتراكم القمامة سبب مباشر، 
ن الطفيل في جســد 

ّ
 ســوء التغذية يســّهل توط

ّ
كما أن

وعــن  أ«.  فيتامــن  فــي  النقــص  وتحديــدًا  املصــاب، 
إمكانيــة مقاومــة املــرض، يقــول: »مخــازن األدويــة في 
أّي أمصــال مقاومــة،  جهــاز اإلمــداد الطبــي ال تملــك 
 مكتــب القوافــل ال يتوافــر علــى آليــة تبليغ كي 

ّ
كمــا أن

يتمكــن مــن رصــد وإحصــاء املناطــق املصابــة بشــكل 
 اإلهمــال الكبيــر مــن قبــل وزارة 

ّ
واضــح، الفتــا إلــى أن

الصحة أدى إلى انتشار املرض.
منتصــف  حــذرت،  العامليــة  الصحــة  منظمــة  وكانــت 
تزايــد  مــن خطــورة  لهــا،  بيــان  فــي  املاضــي،  الشــهر 
تفشــي مــرض الليشــمانيا الجلدي فــي ليبيا، في ظل 
نقــص الخدمــات واألدوية، مشــيرة إلــى بدء جهودها 
فــي تدريــب عناصــر طبيــة علــى التعامــل مــع املــرض، 
مــن بينهــم ســبعة أطبــاء فــي منطقــة تاورغــاء. كذلــك، 
األدويــة  وتوفيــر  للتدريــب  أخــرى  جهــودًا   

ّ
أن أكــدت 

واألمصــال قــد بــدأت، بهــدف مواجهــة خطــر انتشــار 
املرض في مناطق ليبية أخرى.

أوقــات ســابقة، مــن مقاومتــه وتوفيــر أمصــال خاصة 
بالشــفاء منــه، قبــل أن تعيــده الســنوات األخيــرة إلــى 
 افتقــاد 

ّ
الواجهــة مــن خــالل موجــات انتشــار، فــي ظــل

البــالد،  أنحــاء  مختلــف  فــي  الليبيــة،  املستشــفيات 
لألمصال املقاومة للمرض.

يعزو النجار أســباب عودة الليشــمانيا إلى ازدياد 
أعداد القوارض التي تحمل املرض، وهو ما يســهل 
ســبل نقلــه إلــى اإلنســان مــن خــالل الذبابــة الرملية، 
 

ّ
ليعود نشاط املرض بشكل واسع. يأتي ذلك في ظل

عــدم القــدرة علــى معالجة أكوام النفايات العضوية 
والصناعيــة ودمــار األبنيــة، التــي تســببت الحــرب 
ومعاركهــا فــي انتشــارها فــي معظــم املــدن الليبيــة، 
 تلــك النفايــات ومــا تســببه مــن تلــوث فــي 

ّ
علمــا أن

محيطهــا، هــي التي تزيــد أعداد القوارض، وأغلبها 
مــن الفئــران، كمــا تؤّمــن البيئــة املثاليــة للذبــاب كــي 

ينقل املرض.
املركــز   

ّ
إن النجــار،  يقــول  املتاحــة،  اإلمكانيــات  عــن 

الوطنــي للوقايــة من األمراض يفتقد، منذ عام 2011، 
أو  الليشــمانيا  بمقاومــة  الخاصــة  امليزانيــة  إلــى 
غيرها: »ال وســيلة لدينا غير مراســلة وزارة الصحة 
وحثهــا علــى توفيــر أمصــال مقاومــة املــرض بأقصى 
 أّي تجاوب حتى اآلن. 

َ
 مراســالتنا لم تلق

ّ
ســرعة، لكن

فــي املقابــل، لجــأ املركــز إلــى منظمــة الصحــة العامليــة 
التي من املتوقع أن توفر مطالبنا«.

مــن جهتــه، يقــول عضــو مكتــب القوافــل الطبيــة فــي 
الوطنــي،  الوفــاق  التابعــة لحكومــة  وزارة الصحــة 
 اإلحصاءات الطبية تؤكد، حتى 

ّ
وفيق بن رابحة، إن

اآلن، وصــول حــاالت اإلصابــة بمــرض الليشــمانيا 
إلــى 140 حالــة فــي بنــي وليــد )شــمال غــرب(، و350 
حالــة فــي زليــن )شــمال(، و65 فــي ســرت )شــمال(، 
وانتشــر بشــكل كبيــر فــي مناطــق نالــوت وتيجــي 
فــي الجبــل الغربــي )شــمال غــرب(، مــن دون رصــد 

مجتمع
لقــي ثالثــة آالف و91 شــخصا مصرعهــم وأصيــب 30 ألفــا و561 آخــرون بجــروح فــي 21 ألفــا و568 
حادثــا مروريــا فــي الجزائــر خــالل 11 شــهرًا مــن عــام 2018 املنصــرم، مــع تســجيل انخفــاض بنســبة 
8.33 فــي املائــة باملقارنــة مــع عــام 2017، بحســب مــا أفــاد مديــر املركــز الوطنــي للوقايــة واألمــن عبر 
 عــدد الضحايــا فــي خالل عام 2018 هــو األدنى في خالل 

ّ
الطرقــات، أحمــد نايــت الحســن. أضــاف أن

العقَدين األخيَرين، وذلك على هامش انطالق حملة توعية حول السالمة املرورية في وهران تحت 
)واج( شعار »كلنا معنيون لنتحرك جميعا«. 

 شــرب الشــاي 
ّ
شــرت نتائجهــا فــي املجلــة الدولية لعلم األوبئة، إلى أن

ُ
خلصــت دراســة دوليــة حديثــة ن

األخضر مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى البالغن. والدراسة التي 
خدمت بياناتها في بحوث مرتبطة 

ُ
انطلقت في عام 1996، شارك فيها 119 ألفا و373 شخصا، واست

بالعوامــل الوراثيــة، باإلضافــة إلــى عوامــل مخاطــر أنمــاط العيــش املتعلقــة بالســرطانات واألمــراض 
 االرتباط بن الشــاي األخضر وخطر اإلصابة بالســكري من 

ّ
املزمنة األخرى. وأشــارت الدراســة إلى أن

)قنا( النوع الثاني ال يختلف عن ارتباط السمنة أو التدخن به. 

الشاي األخضر يؤدي إلى السكري من النوع الثاني3000 جزائري ضحايا حوادث مرور في 2018

العامــل  هــو  اآلخريــن  مــع  التواصــل 
األســاس فــي وقــف تدهــور أحــوال الطالب 
فقيــرة،  خلفيــات  مــن  اآلتــن  الجامعيــن 
فالعزلة تؤدي بهم إلى االكتئاب، بحســب 
علماء نفس أســترالين. فقد توصل بحث 
مــن جامعــة »نيوكاســل« األســترالية إلــى 
فون أنفســهم فقراء 

ّ
 الطــالب الذيــن يصن

ّ
أن

فــي  عزلــة  يعيشــون  بزمالئهــم،  مقارنــة 
جميــع  عــن  بعيــدًا  الجامعيــة  ســنواتهم 
اآلخريــن غالبــا. وهــو مــا يجعلهــم عرضــة 
أن تعرقــل  التــي يمكــن  االكتئــاب  ملخاطــر 
تقريــر  بحســب  الدراســية،  جهودهــم 

إيديوكيشــن«  هايــر  »تايمــز  موقــع  مــن 
املتخصــص. يخلــص قائــد فريــق البحــث، 
 »التواصــل هــو اآلليــة 

ّ
مــارك روبــن، إلــى أن

االجتماعيــة  الطبقــة  بهــا  ترتبــط  التــي 
االجتماعيــة  فالطبقــة  العقليــة.  بالصحــة 
تحــدد مســتوى التواصــل بــن الطالب في 
الجامعــة، والتواصــل - أو عدمــه - يحــدد 

مستوى الصحة العقلية لديهم«.
ســنة  طالــب   750 مــن  البحــث  فريــق  طلــب 
تقييــم  »نيوكاســل«  جامعــة  فــي  أولــى 
»وضعهــم االجتماعــي«، مــن خــالل مقارنــة 
ومســتوياتهم  ومهنهــم  آبائهــم  ثــروات 

التعليميــة بمســتويات غيرهــم مــن النــاس. 
مــدى  الطــالب  حــدد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
التواصــل املباشــر، أو عبــر الهاتــف، أو عبــر 
اإلنترنــت، مــع أصدقائهــم، خــالل األســبوع 

السابق لسؤالهم.
كرر أكثر من 300 مشــارك هذا التمرين بعد 
التوصــل  للباحثــن  أتــاح  مــا  أشــهر،  عــدة 
إلــى اســتنتاجات أكثــر متانــة. يعلــق روبــن: 
 الوقــت واملــال همــا الســبب فــي 

ّ
»أظهرنــا أن

افتقــار طــالب الطبقة العاملــة إلى االندماج 
ــر علــى 

ّ
االجتماعــي، وهــو مــا يمكــن أن يؤث

مــن  النــوع  هــذا  ومــع  العقليــة.  الصحــة 

النتائــج، ال بــّد مــن التعامــل بجّدية مع مثل 
هذه االختالالت االجتماعية. فإذا تمّكنا من 
تقليــص االختــالل علــى مســتوى االندمــاج 
االجتماعي، ربما ســيقلل ذلك من االختالل 
مســتوى  علــى  االجتماعيــة  الطبقــات  بــن 

الصحة العقلية واألداء األكاديمي«.
البحــث  فريــق  يوصــي  اإلطــار،  هــذا  فــي 
بعــدد مــن التدخــالت ملحاربــة عزلــة الطالب 
الفقراء، من قبيل تمويل رحالتهم وسكنهم 
االجتماعيــة  املناســبات  فــي  ومشــاركتهم 
املختلفة، وكذلك دعمهم في رعاية أطفالهم 
فــي حــال وجودهــم. ويشــير الفريــق أيضــا 

 الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت 
ّ
إلى أن

 اجتماعيــا يلبــي احتياجات 
ً
ــر تواصــال

ّ
توف

الوقــت  لجهــة  خصوصــا  الفقــراء،  الطــالب 
مــن  النــوع  هــذا  ملثــل  املطلوبــن  املــال  أو 

النشاطات.
 ذهــاب طــالب الطبقــة 

ّ
يخلــص روبــن إلــى أن

لديهــم  يخلــق  الجامعــات  إلــى  العاملــة 
صدمــة ثقافيــة تشــبه زيارة بلــد أجنبي، ما 
يعّرضهــم لالكتئــاب، والضغــوط املرتبطــة 
بأوضاعهــم املاليــة، وعالماتهــم، وفرصهــم 

املهنية املستقبلية.
)عصام سحمراني(

العزلة سبب اكتئاب الطالب الفقراء

الطبية  الــقــوافــل  مكتب  عضو  يــقــول 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الصحة  ــوزارة  ب
غير  العدد  إّن  رابحة،  بن  وفيق  الوطني، 
في  الليشمانيا  بمرض  للمصابين  النهائي 
أنّه  إلــى  الفتًا  حالة،   564 هو  نالوت  بلدة 
رقم كبير وخطير في بلدة صغيرة مثلها. 
في  للعالج  لجأوا  البلدة  أهالي  أّن  يتابع 
الــحــدود،  مــن  نــالــوت  قــرب  بسبب  تونس 
لكنّه يتساءل: »ماذا عن المناطق البعيدة 
تحمل  لو  حتى  متوافرة  غير   واألمــصــال 

المواطن كلفتها؟«.

مرضى إلى تونس

ميليا بو جوده

: تسّبب في 
ً
. أحدث بلبلة

َ
َبل

ْ
. املصدر َبل

ٌ
ة
َ
َبل

ْ
َبل

ارتباك وتشويش وفوضى. ونحترف البلبلة. 
كثيرون يفعلون، بعض منهم عن قصد 

َعّد 
ُ
وبعض آخر عن غير قصد، من دون أن ت

الفئة الثانية معذورة. الجميع يتحّمل مسؤولّية 
ما، فتبعات الجرم ليست طفيفة. نعم، البلبلة 

جرم وتستوجب بالتالي ماحقة قانونّية، 
درج في سياق إثارة القاقل في الباد.

ُ
فهي ت

قبل ثاثة أسابيع، في الثامن عشر من 
ديسمبر/ كانون األّول من العام املنصرم، 

ضّجت وسائل اإلعام في لبنان، تلك التي 
ف »نيو ميديا« والتقليدّية على حّد 

َّ
صن

ُ
ت

سواء، بخبر وفاة طفل فلسطيني ُيدعى 
محمد وهبي على باب مستشفى في مدينة 

طرابلس، شمالّي لبنان. من غير املسموح 
أن يلفظ طفل أنفاسه األخيرة على باب 
مستشفى في القرن الواحد والعشرين، 

ألّن أهله يعجزون عن تأمن تكلفة عاجه. 
أمر ال جدال فيه. فاستنفر الجميع، وال 

سّيما ناشطون كثر على مواقع التواصل 
لِبست وكالة  »أونروا« تهمة 

ُ
االجتماعّي، وأ

ف أحد 
ّ
التسّبب في وفاة الصغير. لم يكل

ن 
َ
نفسه عناء االتصال بأّي من الجهت

ن لاستفسار عّما حدث، بل راحت 
َ
همت

ّ
املت

ن الشارعان 
َ
ج مشاعر الغضب وُيحق ؤجَّ

ُ
ت

الفلسطينّي في املخّيمات وكذلك اللبنانّي. 
ت طرقات في شمال الباد، وتداعى 

َ
قِفل

ُ
أ

ناشطون »ساخطون« إلى وقفات احتجاجّية 
أبرزها أمام مقّر أونروا في بيروت. ثّم كانت 

املفاجأة... الصغير توفي على سرير في 
مستشفى طرابلس الحكومّي وليس على 
بابه. هو كان يعاني حالة صحّية حرجة، 

وقد خضع خال األشهر التي سبقت وفاته 
إلى عمليات جراحّية وعاجات مختلفة في 

عدد من املستشفيات الخاصة. إذًا، الخبر 
ال أساس له من الصّحة. القصد منه إثارة 

البلبلة. من نشره بداية؟ سؤال من دون 
إجابة. وما زال املسؤول األّول مجهول الهوّية.
قبل خمسة أّيام، في الثالث من يناير/ كانون 
الثاني الجاري، انتشر خبر توقيف رجل في 
ي 

َ
مدينة طرابلس نفسها، بتهمة سرقة ربطت

خبز وزجاجة مشروب غازّي، وتغريمه مبلغ 
ثاثمائة ألف ليرة لبنانّية، أي ما يعادل مئتي 
ة كيف 

ّ
دوالر أميركّي. وروى ناقلو الخبر بدق

هم القاضي مصطحبة 
ّ
قصدت زوجة املت

أطفالهما، ورجته أن يرحم رّب األسرة 
ن من جمع 

ّ
ها لم تتمك

ّ
دة أن

ّ
املعدومة، مؤك

ق سراحه. 
َ
، حتى ُيطل

ً
املبلغ املطلوب كاما

أمام ذلك، لم يكن من القاضي إال أن أعطى 
املرأة ما ينقصها من مال. فاستنفر الجميع، 
ال سّيما ناشطون كثر على مواقع التواصل 

»جان فالجان«،  ب الرجل بـ
ّ
ق

ُ
االجتماعّي. ول

بطل رواية »البؤساء« الشهيرة للكاتب 
الفرنسّي فيكتور هوغو. ارتفعت حّدة 

التحريض: »يسرقون )رجال السياسة( البلد 
وال ُيحاَسبون، ومن يسرق خبزًا إلطعام 
أوالده الجياع يصير مجرمًا!«. ثّم كانت 

املفاجأة... الرجل سارق دّراجة نارّية.
ها. 

ّ
الوقائع تكثر، وال مجال الستعراضها كل
أّما املسؤولون األوائل فيبقون مجهولي 
الهوّية. اكتشفناهم أم لم نفعل، أمر غير 

مهّم... فجميعنا مسؤول. ويثبت توّرطنا 
أكثر في البلبلة.

بلبلة

مزاج

الثالثاء 8  يناير/ كانون الثاني 2019 م  2  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1590  السنة الخامسة
Tuesday 8 January 2019

القمامة والدمار يعززان البيئة الحاضنة للمرض )سعيد خان/ فرانس برس(



الــبــاد. ولــم تكن عملية التحرير سهلة  شــرق 
بالنسبة لجهاز األمــن والــقــوات األخــرى التي 
اشتركت فيها، إذ جرى تبادل إلطاق النار مع 
الخاطفني الذين طالبوا بفدية مالية من أجل 
إطــاق ســراح الضحايا، قبل أن تلقي القبض 
عــلــى 10 مـــن الــخــاطــفــني. وتــنــشــط عــصــابــات 
االتــجــار بالبشر عــلــى الــحــدود بــني الــســودان 
وإريـــتـــريـــا، إذ تــغــري الــضــحــايــا بــحــلــم السفر 
إلــى أوروبـــا، مــرورًا بالسودان وليبيا. وقالت 
 ظــــروف احــتــجــازهــم 

ّ
واحـــــدة مـــن الـــرهـــائـــن إن

ــبـــروا  مـــن قــبــل الــخــاطــفــني كـــانـــت صــعــبــة وأجـ
اغتصاب بعض  رديء، مع  تناول طعام  على 
الــشــبــان جسديًا بوسائل  الــفــتــيــات، وتــعــذيــب 
ــــن أجـــل  ــم مـ ــ ــهـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى ذويـ

إرغامهم على دفع الفدية.
ــــاءت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان  مـــن جــهــة أخـــــرى، جـ
أخــبــار سعيدة ألســر نــســاء ســودانــيــات هربن 
مـــن الـــبـــاد لــالــتــحــاق بــتــنــظــيــم »داعــــــش« في 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــأن ــ ــر بـ ــ لــيــبــيــا، إذ أبــلــغــت تــلــك األسـ

السودانية نجحت بعد اتصاالت مع الحكومة 
فــي استعادة  الليبي  الليبية والــهــال األحــمــر 
سبع نساء منهن، ومعهن 3 من األطفال. ومن 
 األعوام من 2014 إلى 2016، شهدت 

ّ
املعروف أن

هروب طاب وطالبات جامعيني، معظمهم من 
جامعة العلوم الطبية، لالتحاق بالتنظيم.

شيكونغونيا
ــيـــون من  الـــســـودانـ الـــعـــام 2018 عـــانـــى  طـــــوال 
ــدرة أو في  ــنــ الــ فـــي  أزمـــــة دواء حــــــادة، ســـــواء 
غــاء األســعــار، وهــو أمــر تسببت بــه بصورة 
طبقتها  الــتــي  االقــتــصــاديــة  السياسات  جلية 
ــة  ــة الـــعـــام. وشــمــلــت األزمــ الــحــكــومــة مـــع بـــدايـ
أصنافًا منقذة للحياة، إذ نفد كليًا من مخازن 
الـــدولـــة نــحــو 34 صــنــفــًا مــنــهــا، بــحــســب وزيـــر 

الصحة محمد أبو زيد.
صحيًا أيــضــًا، ضــرب ابــتــداًء مــن مــايــو/ أيــار، 
مرض غريب والية كسا، وست واليات أخرى، 
ــدواه 19 ألـــــف شـــخـــص، لــيــطــلــق  ــعــ وأصــــيــــب بــ
األهـــالـــي عــلــيــه اســـم »الــكــنــكــشــة«، وهـــو مــرض 
يسبب حمى وآالمًا مبّرحة في املفاصل، وآالمًا 

عضلية، وصداعًا، وتقّيؤًا، وطفحًا جلديًا. 
 املرض هو حمى 

ّ
بعد ذلك، اكتشف األطباء أن

»شيكونغونيا« التي ظهرت قبل عدة سنوات 
ــو مـــرض  ــ فــــي تـــنـــزانـــيـــا، بـــشـــرق أفـــريـــقـــيـــا، وهـ
فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرات 

البعوض الحاملة للعدوى.
مـــن الـــواليـــات الــســودانــيــة الــتــي انــتــشــر فيها 
املــرض عــدا عــن كسا األكــثــر تعرضًا لــعــدواه: 
والية البحر األحمر، والقضارف، ونهر النيل، 
ــرطـــوم.  والـــشـــمـــالـــيـــة، وشــــمــــال دارفـــــــــور، والـــخـ
 اإلصابة باملرض 

ّ
وأوضحت تقارير دولية أن

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

بحقوق  املرتبطة  الوقائع  سيطرت 
اإلنسان على أحــداث عام 2018 في 
السودان، سيطرة الفتة، مع تصاعد 
االهـــتـــمـــام بــالــحــقــوق فـــي جــوانــبــهــا املــخــتــلــفــة. 
ــراض  واألمــ الطبيعية  الـــكـــوارث  شكلت  كــذلــك، 

.
ّ

قلقًا كبيرًا بالترافق مع جهود اإلنقاذ والحل
في شهر أغسطس/ آب، فجع السودان بغرق 
21 تلميذًا وتلميذة في نهر النيل، في إحدى 
مناطق شــمــال الــبــاد، بــاإلضــافــة إلــى طبيبة 
ــارة إلــى أهــلــهــا، وذلـــك فــي حــادث  كــانــت فــي زيـ
سلط الضوء على الصعوبات واملشاكل التي 
املـــدارس، خصوصًا  إلــى  التاميذ  تواجه نقل 
في املناطق النائية، كما كشفت عن سوء حالة 
الــطــرقــات، ووســائــل الــنــقــل، وأظــهــرت مشاكل 
مــرتــبــطــة بــالــفــقــر فــي الـــســـودان. وقـــع الــحــادث 
عندما استخدم تاميذ في مرحلة األساسي 
يقلهم  صغيرًا  مركبًا  كبنة،  بقرية  والــثــانــوي 
إلى مدرسة في منطقة الكنيسة، إذ ال مدرسة 
فـــي قــريــتــهــم. وبـــعـــد مــــدة مـــن بـــدايـــة الــرحــلــة 
الغرق،  ليكون مصير معظمهم  املركب  انقلب 
القرية  أســر  بعض  عند  الفاجعة  وتضاعفت 
 لــديــهــا أكــثــر مــن تلميذ، خــصــوصــًا أســرة 

ّ
ألن

عــمــر الــبــصــيــر )50 عــــامــــًا(، الـــــذي فــقــد بــنــاتــه 
الخمس في ذلك اليوم املشؤوم، فيما نجا عبد 
 
ّ
لكن الرحلة،  يقود  كــان  الــذي  الكليس،  املنعم 

ثاثة من أبنائه لقوا حتفهم.
في يوليو/ تموز، ضربت أمطار غزيرة جميع 
واليـــات الــســودان الثماني عــشــرة، فـــأدت بعد 
اســتــمــرارهــا لثاثة أشــهــر أخـــرى إلــى خسائر 
ــــدارس  ــــرت مـــنـــازل ومـ بــشــريــة ومــــاديــــة، إذ دمـ
ومــؤســســات حــكــومــيــة عــامــة. أكــبــر الخسائر 
البشرية وقعت في والية غرب كردفان )غرب(، 
إذ لــقــي تــســعــة أشـــخـــاص، مـــن بــيــنــهــم خمسة 
أطفال، مصرعهم. وكشفت السلطات املختصة 
 مجموع األسر املتضررة وصل إلى 10 آالف 

ّ
أن

 
ّ
أسرة في تسع واليــات. تجدر اإلشــارة إلى أن
السنوات األخيرة غالبًا ما  األمطار باتت في 
تتسبب في كوارث في السودان، بسبب ضعف 
ــداد لــهــا،  ــعـ ــتـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وضـــعـــف االسـ
 عن غياب خطط االستفادة من فائض 

ً
فضا

املياه الذي توفره.

خطف وعودة
يعبرون  مهاجرين  خطف   2018 عــام  استمر 
السودان في رحلتهم املحفوفة باملخاطر إلى 
أوروبا، ومعظمهم من إريتريا املجاورة. وفي 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، نــجــح جهاز 
األمن واالستخبارات عند الحدود السودانية 
- اإلريــتــريــة، فــي تحرير 84 مــواطــنــًا إريــتــريــًا، 
مـــن بــيــنــهــم 51 فـــتـــاة، كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن لــدى 
عــصــابــات االتـــجـــار بــالــبــشــر الــتــي تــنــشــط في 

سودان 
االنتهاكات

كوارث 
وأمراض 
وحوادث

لم تكن التظاهرات المطلبية الشعبية في نهاية العام 
كثير  فهناك   ،2018 ميزت  التي  وحدها  السودان  في 
التي كان بعضها مؤلمًا، خصوصًا مع  المناسبات  من 

وقوع عدة حوادث، واستمرار عدد من االنتهاكات

لطالما استغل أطباء 
عراقيون مرضاهم، عن 

طريق توجيههم إلى 
صيدليات بعينها لشراء 

الدواء، إذ ال يتمكن 
العاملون في غيرها من 

قراءة ما كتبه الطبيب 
في وصفته من أسماء. 

هذا »التشفير« في 
طريقه إلى الزوال قريبًا

مكننة الوصفات الطبية تواجه »تشفيرها« في   العراق

مجموع األسر المتضررة 
من األمطار وصل إلى 10 

آالف في تسع واليات

السجن مدة تصل إلى 5 
سنوات، أو الغرامة، لمن 
يطلق الرصاص باألعراس

أطباء يتفقون مع 
صيدليات قريبة من 

عياداتهم وتكون لهم 
نسبة من األرباح

االبتعاد عن الواجب 
اإلنساني الذي تفرضه 

مهنة الطب مؤشر 
إلى تدهورها

1819
مجتمع

بغداد ــ كرم سعدي

 واحــدة من أبــرز صور 
ّ
يشعر عراقيون بــأن

االبــتــزاز واالســتــغــال الــتــي يتعرضون لها 
األخــيــر،  األطــبــاء  نقابة  قـــرار  بعد  ستندثر، 
الــذي يفرض على األطباء كتابة الوصفات 
الكومبيوتر  جهاز  على  إلكترونيًا  الطبية 
وطــبــاعــتــهــا، ولــيــس بــخــط الــيــد مــثــلــمــا هو 
زيــادة  املكننة جــاء بعد  فــي  السبب  معتاد. 
السخط بني املواطنني تجاه عدد من األطباء، 
من بينهم اختصاصيون بارزون وأصحاب 
عهد بعيد باملهنة، ممن يعتمدون »تشفير« 
الوصفات الطبية، ما يجعلها غير مفهومة 
سوى لصيادلة محددين، ما يجبر املريض 
على شراء دوائه من صيدلية واحدة، فبقية 
في  كتب  مــا  فهم  يستطيعوا  لــن  الصيادلة 

الوصفة.
بعد مناشدات ملواطنني عبر وسائل اإلعام 
ــاعــــي، خــرجــت  ــمــ ــتــ ــل االجــ ــواصــ ــتــ ومـــــواقـــــع الــ
ــيـــان، قـــررت  نــقــابــة األطـــبـــاء الــعــراقــيــني فـــي بـ

الــوصــفــة الطبية  إلــــزام األطــبــاء بطباعة  فــيــه 
ــعـــت فــي  ــنـ وعـــــــدم كـــتـــابـــتـــهـــا بـــخـــط الــــيــــد، ومـ
الــبــيــان الــصــيــدلــيــات مـــن صــرفــهــا إذا كــانــت 
 الـــقـــرار جــاء 

ّ
غــيــر مــطــبــوعــة، مــشــيــرة إلــــى أن

بسبب كثرة الشكاوى الواردة بشأن صعوبة 
 
ّ
قراءة الوصفة املكتوبة بخط اليد، مبينة أن
سريان مفعول هذا القرار سيبدأ في األول من 

مارس/ آذار املقبل.
 
ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــونـــه يـــؤكـــد الـــفـــســـاد، فـــإن

ــقــــرار، إذ  أطـــبـــاء أعـــربـــوا عـــن رضـــاهـــم بـــهـــذا الــ
يشير الدكتور عبد الله النداوي، اختصاصي 
 القرار »يضع حدًا 

ّ
األمــراض الباطنية، إلى أن

ــاء والـــصـــيـــادلـــة«، مبينًا  ــبـ لــفــســاد بــعــض األطـ
ــدار قـــرارات  »الــعــربــي الــجــديــد« ضــــرورة إصــ لـــ
الــكــادر الصحي  ــفــرض بالقوة على 

ُ
عــديــدة »ت

الــقــطــاع الطبي  عــمــومــًا، لتمنع االنـــحـــدار فــي 
وفــي سمعة كـــوادره«. يضيف: »مــا يؤسف له 
 مجموعة من ضعاف النفوس أســاءوا 

ّ
هو أن

املعقول  اإلنسانية. ليس من  الطب  إلــى مهنة 
 أجيد أنا الطبيب املتخصص الذي مّر على 

ّ
أال

عملي في الطب ستة عشر عامًا قراءة وصفة 
ــمــــارس اخــتــصــاصــي  طــبــيــة كــتــبــهــا طــبــيــب يــ
 »بعض 

ّ
نفسه«. ما يحصل بحسب النداوي أن

صيدلية  بــافــتــتــاح  مــهــنــتــه  يستثمر  األطـــبـــاء 

اليوم عدة أنواع لدواء واحد وبأسعار مختلفة. 
أدويــة  بينها  من   

ّ
أن يعلمون جيدًا  الصيادلة 

لــو كانت  الــثــمــن.  ها زهــيــدة 
ّ
املــنــشــأ لكن سيئة 

 هــذا الذي 
ّ

هناك مراقبة صارمة ملا حصل كــل
ــاءة بــحــق املــهــنــة وغــشــًا لــلــمــواطــن«.  أجـــده إســ
الصيدلي  »االتفاق بني  التميمي:  لذلك، يقول 
والطبيب وتشفير الوصفة الطبية، على الرغم 
أقــل ســوءًا باملقارنة مع انتشار  من خطورته، 
أدوية مشكوك في صناعتها بسبب مناشئها 
املــعــتــرف بمكانتها، بــل وصــل األمـــر إلى  غير 
ــّد انــتــشــار أدويـــــة مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة في  حــ

الصيدليات، وهذه كارثة كبرى«.
فــي الــشــارع، هناك إجــمــاع على التدهور في 
ــقـــول عـــلـــي الــصــالــحــي  ــذا الـــقـــطـــاع املــــهــــم. يـ ــ هـ
 قـــرار نــقــابــة األطــبــاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

يمثل »بــصــيــص ضـــوء« عــلــى هـــذا الصعيد. 
الــذي تقاعد قبل عامني من عمله  الصالحي 
في إحــدى الشركات التابعة لــوزارة الصحة، 
ه كان اطاع على كّم كبير من فضائح 

ّ
يقول إن

ـــه شـــارك فــي اإلشـــراف على عدد 
ّ
الــفــســاد، وإن

غير قليل من املناقصات وعمليات االستيراد 
ها »غارقة في الفساد«.

ّ
التي وصفها بأن

»الــعــربــي  بـــدورهـــا، تــقــول إيـــنـــاس مــنــاجــد، لـــ
 »االبتعاد عن الواجب اإلنساني 

ّ
الجديد« إن

الذي تفرضه مهنة الطب مؤشر خطير على 
ــرورة وضــع  ــ ــ تـــدهـــورهـــا«، مـــشـــددة عــلــى »ضـ
البشع للمرضى«. أما ثامرة  حّد لاستغال 
الــــجــــوادي، فــتــأمــل فـــي »عـــــودة قـــوة الــقــانــون 
لــتــفــرض عــلــى الــجــمــيــع مـــن دون اســتــثــنــاء، 
الــواقــع  أرض  على  حقيقية  بــصــورة  وتطبق 
السلبية  املــظــاهــر  مــن  الــعــديــد  عــلــى  لتقضي 
بــادنــا منذ ســنــوات«، معبرة  التي شهدتها 
ــي حـــديـــثـــهـــا إلـــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عــن  فــ
 »األيام املقبلة تبشر بخير. فهناك 

ّ
ثقتها بأن

الــرفــض الشعبي لهيمنة  ارتــفــاع فــي صــوت 
ــزاب على  ــ املــســتــغــلــني مــن الــســيــاســيــني واألحــ
مفاصل مختلفة من البلد. أعتقد أن القضاء 
 تشفير 

ّ
عــلــى الــفــســاد قــريــب، ومـــن املــؤكــد أن

الوصفات الطبية جزء من هذا الفساد الكبير 
الذي يعاني منه العراق«.

قرب عيادته الخاصة، ويكتب وصفته برموز 
لذلك  الصيدلية،  هــذه  صــاحــب   

ّ
إال يعلمها  ال 

ــدواء من  الـ يعجز املــريــض عــن الحصول على 
صــيــدلــيــة أخــــرى، وفـــي بــعــض األحـــيـــان يكون 
ــدواء أغــلــى فــي هـــذه الــصــيــدلــيــات من  ــ ســعــر الـ

غيرها«.
الصيادلة يعترفون  العديد من   

ّ
فــإن بدورهم، 

ــبـــل بــعــض  بــــوجــــود »فـــــســـــاد« يــــمــــارس مــــن قـ
الـــصـــيـــادلـــة الـــذيـــن يــتــفــقــون مـــع أطـــبـــاء ألجــل 
 هــنــاك حــاجــة ال 

ّ
ــادي، مــؤكــديــن أن ــ الــكــســب املــ

فــقــط لــفــرض كــتــابــة الــوصــفــة الــطــبــيــة بجهاز 
الكمبيوتر، بل أيضًا إلعــادة تطبيق القوانني 
الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي الـــبـــاد فـــي ســنــوات 
ســـابـــقـــة. يـــقـــول الـــصـــيـــدلـــي فــــــراس الــتــمــيــمــي 
 »صيدليات اليوم أشبه 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

بــمــتــاجــر يــحــاول أصــحــابــهــا كــســب أكــبــر عــدد 
الضعيفة  »الرقابة   

ّ
أن موضحًا  الزبائن«،  من 

على استيراد األدوية من دول منشأ مختلفة، 
ســاهــمــت بــســعــي الــعــديــد مـــن الــصــيــادلــة إلــى 
الربح على حساب املواطن«. يستطرد: »هناك 

لـــدى األطــفــال مــا دون الــخــامــســة بلغت 7 في 
الــنــســاء نــحــو 60 في  لـــدى  املــائــة، فيما بلغت 
ــة، مـــن دون تــســجــيــل أّي حــالــة وفــــاة في  ــائـ املـ
ــقـــاب انــتــشــار املــــرض،  املــســتــشــفــيــات. وفــــي أعـ
وجــه املــواطــنــون فــي مناطق املـــرض واإلعـــام 
املركزية  املحلية  للسلطات  عنيفة  انــتــقــادات 
ــهــا 

ّ
 الــحــكــومــة أكـــدت أن

ّ
لــبــطء االســتــجــابــة، لــكــن

 ما يمكن القيام به للحّد منه.
ّ

قامت بكل

قاصرات
قــضــيــة زواج الــقــاصــرات بــقــيــت حــاضــرة عــام 
2018 من خــال إصــدار محكمة سودانية في 

الخرطوم في يوليو/ تموز، حكمًا بإبطال زواج 
طفلة فــي الحادية عــشــرة، مــع أمــر بتسليمها 
إلى ذويها، وإلزام زوجها بعدم التعرض لها 
املــحــكــمــة بالتحقيق مع  أمــــرت  كــذلــك،  الحــقــًا. 
ــأذون الــشــرعــي الـــذي أشـــرف على إجـــراءات  املــ
عقد القران واستخراج وثيقة الزواج، مخالفًا 
التي تنص  الشخصية  األحــوال  بذلك قوانني 
على ضــرورة أخذ اإلذن من املحكمة قبل عقد 
زواج القاصرات. وكانت الطفلة قد لجأت إلى 
وذلــك  حــقــوقــيــة،  مــن منظمات  بــدعــم  املحكمة 
فــي أعــقــاب تــعــرضــهــا لــضــرب عــنــيــف مــن قبل 

زوجها، بحسب ما قالت للمحكمة.
ويـــســـعـــى نـــاشـــطـــون ســــودانــــيــــون لــلــضــغــط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــتــعــديــل قــــانــــون األحــــــوال 
الشخصية الــذي يجيز تزويج الفتيات في 
 القانون 

ّ
عمر أقل من 18 عامًا، بالرغم من أن

مثل  على  شرعية  محكمة  موافقة  يشترط 
هــذه الــزيــجــات. ويــطــالــب الــنــاشــطــون أيضًا 
ــزواج، بــإدخــال  ــ ــ بـــضـــرورة تــعــديــل وثــيــقــة الـ
بــنــود تــتــعــلــق بــعــمــر الـــزوجـــني لــحــظــة عقد 
الــقــران، حتى يــكــون ذلــك واضــحــًا للمأذون 

الشرعي الذي ينجز العقد.
ليس بعيدًا عن ذلك الحكم وزواج الطفات، 
نــورا حسني من حبل املشنقة بعدما  نجت 
أمــــــرت مــحــكــمــة ابـــتـــدائـــيـــة بـــإعـــدامـــهـــا بــعــد 
إدانـــتـــهـــا بــقــتــل زوجـــهـــا الــــذي أجـــبـــرت على 
الــزواج منه وهــي في سن السادسة عشرة، 
ــارس مــعــهــا  ــ وطــعــنــتــه فــــي مــقــتــل بـــعـــدمـــا مــ

الــجــنــس مــن دون رضــاهــا. وقــــررت محكمة 
ــرت  ــ ــاء حـــكـــم اإلعــــــــدام وأمـ ــغــ االســـتـــئـــنـــاف إلــ
الـــديـــة كاملة  ــع  دفـ مـــع  5 ســـنـــوات  بسجنها 

لذوي الزوج القتيل.

حقوق اإلنسان
ــّر الــبــرملــان  فــي تــعــديــل هــو األول مــن نــوعــه، أقـ
األول،  كانون  ديسمبر/  منتصف  السوداني، 
 على قانون األسلحة والذخائر يفرض 

ً
تعديا

إلــى 5 ســنــوات، أو  عقوبة السجن مــدة تصل 
 شخص يطلق الرصاص في 

ّ
الغرامة، على كل

األعراس وغيرها من املناسبات االجتماعية.
وظــــلــــت حـــــــــوادث املــــــــوت أثـــــنـــــاء االحـــتـــفـــال 
بـــاألعـــراس تــتــكــرر فــي الــعــديــد مــن املــنــاطــق 
السودانية، بالرغم من املطالبات املتواصلة 
 تشريعات أو استصدار قــرارات بمنع 

ّ
بسن

ــــزواج  اســـتـــخـــدام الـــرصـــاص الـــحـــي أثـــنـــاء الـ
ــة. وســــبــــق لــنــاشــطــني  ــامــ ــعــ واملــــنــــاســــبــــات الــ
سودانيني إطاق حملة في مواقع التواصل 
االجتماعي لهذا الغرض، وهي الحملة التي 
حــظــيــت بــتــجــاوب كــبــيــر مـــن املــســتــخــدمــني، 
إلــى تبنيها  البرملان  ما دفــع بعض أعضاء 

وتحويلها إلى تعديل تشريعي.
ــًا، تــلــقــت الـــحـــكـــومـــة فــــي شــهــر  حــقــوقــيــًا أيــــضــ
سبتمبر/ أيلول، خبرًا سعيدًا بإعان مجلس 
حــقــوق اإلنــســان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة إنهاء 
واليــــة الــخــبــيــر املــســتــقــل لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
أقصاها سبتمبر/  زمنية  فترة  في  السودان، 

أيلول 2019، شرط أن يتوصل السودان التفاق 
مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يقضي 
ـــطـــري لــلــمــفــوضــيــة فـــي الــبــاد، 

ُ
بــفــتــح مــكــتــب ق

وهو ما يمّهد إلخراج السودان من سلسلة من 
 املجلس يتخذها 

ّ
اإلجراءات الخاصة التي ظل

ضد الباد منذ سنوات طويلة. وأشاد القرار 
 الــنــزاع بــدولــة جنوب 

ّ
بـــدور الــســودان فــي حــل

مــن مليون الجــئ،  أكثر  الــســودان، واستقباله 
وفتحه خمسة ممرات إنسانية من أجل توفير 

املساعدات للمتضررين من النزاع.
عــلــى الــعــكــس مــن تــرحــيــب الــحــكــومــة بــالــقــرار، 
باعتبار  بــه،  سودانيون  يرحب حقوقيون  لم 
أوضــــاع حــقــوق اإلنـــســـان فــي الــبــاد مــا زالــت 
تشوبها أســـوأ االنــتــهــاكــات فــي مــجــال حرية 

التعبير وغيرها.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى
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ريان محمد

مــنــذ خــمــس ســنــوات لــم يــفــارق الــخــريــج 
ه 

ّ
الجامعي الثاثيني »أ. ع.«، الشعور بأن

أمني  حــاجــز  تــوقــف عند  كلما  سيعتقل 
للنظام بــدمــشــق، فــي وقــت مــا زال يحلم 
بأن يزور شقيقته املقيمة في لبنان منذ 
منذ  السفر  مــن  ه ممنوع 

ّ
لكن  ،2012 عــام 

»الــعــربــي  لـــ عـــام 2013، بحسب مــا يــقــول 
عــام 2013، كنت  »فــي  الجديد«. يضيف: 
قد عزمت على زيارة شقيقتي في لبنان، 
لكن  أن أحصل على جــواز سفر،  وأردت 
 
ّ
لدى مراجعتي إدارة الجوازات قيل لي إن
علّي مراجعة أحد أفــرع أمن الدولة. كان 
األمـــر أشــبــه بــصــاعــقــة، فــقــد تــحــولــت إلــى 
الــذي أعتبره ثقبًا أسود،  مطلوب لأمن 
ــه«. يــتــابــع:  ــنــ ــعــــود مــ ال يـــدخـــلـــه أحـــــد ويــ
»بــعــد أســابــيــع مـــن الــبــحــث عـــن واســطــة 
والـــســـؤال ومــراجــعــة نــفــســي إن كــنــت قد 
اإلجـــراء،  هــذا  فعل يستدعي  أّي  ارتكبت 
مــاّديــة  احتيال  لعملية  تعرضي  وكــذلــك 
استغل فيها البعض مخاوفي، قللت من 
تحركاتي في املدينة، وتجنبت االقتراب 
األولــى راجعت  الفترة  الحواجز. في  من 
ــد اســتــمــرت  ــ ــنــــي املــــحــــدد، وقـ ــفــــرع األمــ الــ
مراجعتي طوال ستة أيام جرى التحقيق 
»املضحك  يتابع:  مــرتــني«.  خالها  معي 
ــارة عــن  ــبــ  قــضــيــتــي كـــانـــت عــ

ّ
املـــبـــكـــي أن

بعض الكتابات على صفحتي في موقع 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  تنتقد  فــيــســبــوك، 
الـــســـوري، فــي حــني كـــان الشتم  للجيش 
 مكان«.

ّ
 أركانه في كل

ّ
يطاول النظام بكل

أنــه فــي نهاية التحقيق خرج  إلــى  يلفت 
ذلــك، سألني  »بالرغم من  بملف نظيف: 
املحقق: هل ما زلت تريد السفر؟ فأجبته: 
نــعــم، زيـــارة أســـبـــوع... فهمس فــي أذنــي: 
ملاذا ال تؤّمن سفرة لك ككثير من الشباب 
وتستقر في الخارج، لئا تعذبنا وتعذب 
التحقيق،  تــعــود سنعيد  فــحــني  نــفــســك؟ 
وإن سافرت مجددًا فسنكرر اإلجــراءات، 
فــإن كنت ال تــريــد السفر مــن دون عــودة 
فا تعذبنا معك... قلت له حينها: ال أريد 
زال منع  اليوم ما  البلد. وحتى  مــغــادرة 

السفر بالرغم من مراجعتي لهم«.
بـــدايـــة  فــــي  ــــو  الـــنـــاشـــط »ع. ع.« وهـ ــا  ــ أمـ
الــثــاثــيــنــيــات، فــقــد مــنــع مـــن الــســفــر في 
املرة األولى عام 2015، بسبب مشاركته 
لب إلى 

ُ
فــي ورشــة عمل فــي تركيا، إذ ط

ــن الـــعـــســـكـــري.  ــ ــ الــتــحــقــيــق فــــي فـــــرع األمـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــــان اســم  يــقــول لـــ
ــده كــافــيــًا ألعـــيـــش فـــي رعـــب،  ــ ــفـــرع وحـ الـ
 أحــد املشاركني يمتلك واسطة 

ّ
ولــوال أن

 األمر مجرد سؤال وجواب، 
ّ
وأخبرني أن

ملا كنت سأخاطر باملراجعة، فقد سمعت 
ــر مـــــن الــــقــــصــــص عـــــن أشــــخــــاص  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
راجــعــوا األمـــن فــأجــبــروا على االعــتــراف 
بــأعــمــال لــم يــقــومــوا بــهــا أوصــلــتــهــم إلــى 
مــحــكــمــة اإلرهـــــــاب واملــحــكــمــة املــيــدانــيــة 
ــابــــع: »بــــالــــرغــــم مــن  ــتــ ــة«. يــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
مــراجــعــتــي الــفــرع، وخــضــوعــي لتحقيق 
 شــيء عني منذ 

ّ
مــطــول، سجلوا فيه كــل

إلــى معلومات كثيرة  ولـــدت، بــاإلضــافــة 
 
ّ
عن عائلتي وعائلة أبي وعائلة أمي، فإن
 مــرة أريــد 

ّ
منع السفر لــم يــرفــع، وفــي كــل

على  الــحــصــول  عــلــّي  يجب  السفر  فيها 
مــوافــقــة الـــفـــرع، الــتــي تــكــون ملـــرة واحـــدة 
 »األســــــوأ مـــن ذلــك 

ّ
فـــقـــط«. يــلــفــت إلــــى أن

أنــنــي عندما راجــعــت بعد عــدة أسابيع 

للحصول على موافقة سفر، طلب مني 
املحقق أن أعطيه سبب السفر، فقلت له 
 أحد أقاربي سيأتي إلى لبنان 

ّ
حينها إن

به، فأجابني  لتلتقي  العائلة  وستذهب 
املــعــلــم، قاصدًا  يقنع  لــن  السبب  هــذا   

ّ
أن

إذًا للعاج،  له:  الضابط املسؤول، فقلت 
فـــقـــال: وهـــــذا غــيــر مــقــنــع. رحــــت أحــــاول 
أن أجــــد ســبــبــًا فــلــم يــقــتــنــع، حــتــى رآنـــي 
 بسيط لكن 

ّ
قــد عــجــزت، فــقــال لـــي: الــحــل

فك 100 أسدية، )األسدية ألف ليرة 
ّ
سيكل

ســوريــة إذ عليها صــورة حافظ األســد( 
بالسفر  رغبت  كلما  أصبحت  وبالفعل، 
أذهـــب وفــي جيبي 100 ألــف )نــحــو 200 
دوالر أميركي(، فأحصل على إذن السفر 
من دون أن أذكــر له أي سبب«. يضيف: 
»حاولت أن أساومه على رفع منع السفر 
 األمر شبه 

ّ
بشكل نهائي، لكنه قال لي إن

 منع السفر 
ّ
مستحيل«. يتابع: »أعتقد أن

لــهــم، مــا يجعل الحلم  أصــبــح بـــاب رزق 
بأن نستعيد حريتنا أمرًا مستبعدًا«.

بــــــدوره، يـــقـــول مـــحـــاٍم فـــي دمـــشـــق، طلب 

»العربي  عدم ذكر اسمه ألسباب أمنية لـ
الجديد«: »كفل الدستور السوري حرية 
تنقل السوريني في ماّدته رقم »38« التي 
 مواطن 

ّ
نصت فقرتها الثالثة على أن لكل

الـــحـــق بــالــتــنــقــل فـــي أراضــــــي الــــدولــــة أو 
 إذا منع من ذلك بقرار من 

ّ
مغادرتها، إال

العامة،  النيابة  من  أو  املختص  القضاء 
أو تــنــفــيــذًا لــقــوانــني الــصــحــة والــســامــة 
 األجهزة األمنية تحتال على 

ّ
العامة. لكن

اسم  إشـــارة على  الــقــانــون عبر وضعها 
الشخص، أنه مطلوب للمراجعة إلى فرع 
ما، وفي بعض األحيان أكثر من فرع، أو 
لكن، هنا سنتحدث عن  االعتقال طبعًا، 
منع السفر الذي يمارس بشكل احتيالي، 
وخصوصًا أن من الصاحيات املمنوحة 
لــهــا الــتــحــقــيــق واإلحـــالـــة إلـــى املــحــاكــم«. 
 
ّ
 »املشكلة الرئيسة تكمن في أن

ّ
يوضح أن

األفــرع األمنية ال تغلق ملفات التحقيق 
الـــتـــي تــفــتــحــهــا، وجـــــزء كــبــيــر مــنــهــا هو 
انتهاك لحرية التعبير والرأي التي نص 

عليها الدستور«.

»منع السفر« يضيّق 
على شباب سورية

النقاط األمنية هاجس للشباب ))سام سكاين/ فرانس برس(

قد يجد المواطن نفسه في المعتقل )جوزيف عيد/ فرانس برس(

الفساد ممتد إلى 
القطاع الطبي )علي 
السعدي/ فرانس برس(

بعض األدوية المفقودة منقذة للحياة )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

19.000
شخص أصيبوا بحمى »شيكونغونيا« 

في سبع واليات سودانية، وقد أطلق 
األهالي على المرض اسم »الكنكشة«

يعاني كثير من الشباب 
في سورية عدم 

قدرتهم على السفر، 
بسبب إجراءات تتخذها 

أجهزة النظام األمنية 
بحقهم، معتمدة 

االحتيال على القانون
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سحر الطبيعة 

ترفيه وتسوق 

التنوع البيئي 

واجهة فيكتوريا وألفريد البحرية

نشاطات متنوعة

ال يختلــف اثنــان علــى أن الســياحة فــي بعــض الــدول األفريقيــة لهــا طابــع خــاص. 
فهــي بــاد التخييــم، رحــات الســفاري، واالســتمتاع باملناظر الطبيعيــة من جبال، 
ووديــان، وأنهــار. فــي مدينــة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيــا، تختلط املغامرات 
الشــيقة مــع ســحر الطبيعــة، ورفاهيــة العيــش، وأســلوب الحياة املعاصــر. تاريخيًا 
لعبــت كيــب تــاون دورًا مهمــًا في مجال التجارة الدوليــة نتيجة موقعها الجغرافي، 
وكانت محطة مهمة عند املستكشــفني والرحالة، خاصة البرتغاليني والهولنديني. 
يتميــز ســكانها بروحهــم النضاليــة، فقــد ناضلــوا لســنوات طويلــة ضــد التمييــز 
العنصري، حتى أصبحت الحقوق املدنية والسياســية متســاوية بني جميع أفراد 
املجتمــع. ســنويًا يقصــد كيــب تــاون أكثر من 30 مليون ســائح وفــق أرقام منظمة 
الســياحة، يكتشــفون تفاصيــل الحيــاة األفريقيــة بأســلوب عصــري، فمــا رأيكــم 

)Getty /برحلة استثنائية إلى رحاب جنوب أفريقيا؟ )فريدريك سولتان

تحتوي كيب تاون على كثير من املراكز الترفيهية التي تلبي كافة األذواق. البداية 
من عجلة كيب تاون، وهي أول شيء يراه السائح من نافذة طائرته عند االقتراب 
مــن املدينــة. تتمّيــز العجلــة بارتفاعهــا، وتؤمــن رؤيــة بانوراميــة للمدينــة بكافــة 
تفاصيلهــا. كذلــك تعــد زيــارة العجلــة مــن أبــرز النشــاطات الســياحية فــي املدينة. 
إضافة إلى ذلك، تتميز كيب تاون بوجود كثير من أحواض السمك املغلقة، والتي 
تعــرض نمــاذج غريبــة ونــادرة مــن األســماك البحريــة، ومــن أبــرز هــذه األحــواض، 
حوض أكواريوم املحيطني الذي تأســس عام 1995، الذي يعرض بشــكل مصغر 
نمــاذج للحيــاة املائيــة فــي املحيطــات، كمــا يضــم واجهــة زجاجيــة ضخمــة علــى 
املحيــط األطلســي. كذلــك يوجــد كثيــر مــن املــدن الترفيهيــة التــي تحتــوي علــى 
ألعاب مميزة وضخمة، كالقطار الســريع. وللنســاء موعد مع التســوق، ســواء في 
األســواق التقليديــة التــي تعــرض املنتجــات اليدويــة، أو حتــى فــي املتاجــر العامليــة 

)Getty /املنتشرة هناك. )وولفانغ كيلر

تمتاز مدينة كيب تاون بتنّوع األماكن الطبيعية 
الساحرة، فهي محاطة بجبال الطاولة الشهيرة، 
وقــد  والوديــان،  األنهــار  مــن  كثيــر  ويخترقهــا 
وشــّيدت  البيئــي،  التنــوع  الســلطات  اســتغلت 
املنتزهات الطبيعية لجذب السياح، ومن أبرزها 
الطاولــة. صنــف املنتــزه كإحــدى  منتــزه جبــال 
بتنوعــه  يتميــز  املعاصــرة.  الدنيــا  عجائــب 
علــى  يحتــوي  كمــا  والجيولوجــي،  البيولوجــي 
والزهــور  النباتــات  مــن  نــوع   3000 مــن  أكثــر 
النــادرة والغريبــة. تتنــوع النشــاطات التــي يمكن 
القيــام بهــا فــي املنتــزه، ومــن أبرزهــا، ممارســة 
رياضــة املشــي، تســلق الجبــال، أو حتــى يمكــن 
الصعــود في التلفريــك والتمتع برؤية بانورامية 
مــن  الكثيــر  وجــود  إلــى  باإلضافــة  للمدينــة، 

النشاطات الترفيهية.
أمــا محبــو الســفاري ورحــات التخييــم، فيوفــر 
املنتــزه لكــم فرصــة القيــام برحلــة للتعــرف إلــى 
األســود،  الوحــش،  كحمــار  البريــة،  الحيوانــات 
يمكنكــم  إذ  الحيوانــات،  مــن  وغيرهــا  النمــور، 
)Getty( .التعرف إلى الحياة البرية بطريقة آمنة

 واجهــة فيكتوريــا وألفريــد البحريــة، وهــي واحــدة مــن أجمــل املناطــق الســياحية فــي القــارة 
ّ

فــي مدينــة كيــب تــاون، تطــل
األفريقيــة. تتميــز بهندســتها الفاخــرة، وموقعهــا الجغرافــي، إذ تقع على أهم مرفأ تجــاري في أفريقيا، محاطة بالجبال 
الشــاهقة، وأمامهــا امليــاه الزرقــاء النقيــة. تســتقطب الواجهــة ســنويًا مايــني الســياح. تتضّمــن عــددًا مــن املواقــع التراثيــة 
واملعالم السياحية واسعة الشهرة، ومن أبرزها، متحف تشافونيز الذي تم بناؤه في القرن 18، ويضّم العديد من القطع 
الفنيــة األثريــة. كذلــك يقصــد الســياح بــرج الســاعة الذي تم بناؤه على الطراز القوطــي الفيكتوري في عام 1882. وتعتبر 
الواجهة أيضًا من أفضل األماكن للتنزه، إذ يقصدها الســياح وقت الغروب لاســتمتاع بمنظر املغيب وتناول العشــاء. 
)Getty /وال تفّوتوا فرصة القيام بجولة في مرسى روبينسون الجاف، األقدم من نوعه في العالم. )جيفري غرينبيرغ

ال تكتمــل الزيــارة مــن دون تخصيــص يــوم كامــل لزيــارة الشــواطئ، واالســتمتاع بالســباحة فــي آخــر نقطــة فــي القــارة 
األفريقيــة. يعــد شــاطئ بولــدر املحــاط بصخــور الغرانيــت، مــن أكثــر الشــواطئ اســتقطابًا للســياح. تتنــّوع النشــاطات 
الترفيهيــة علــى الشــاطئ، حيــث يمكــن اســتئجار قــارب والتوجه نحــو رأس الرجاء الصالح، والذي ال يبعد ســوى بضعة 
أميــال، والتقــاط أجمــل الصــور هنــاك. كذلــك يمكــن زيــارة املحميــات الطبيعيــة والتعــرف إلــى حيــوان البطريــق األفريقــي. 
وبالطبع يمكن ممارسة رياضة الغطس، أو حتى االستمتاع بأشعة الشمس في املنتزهات املنتشرة على طول الشاطئ.
كذلك، يقصد الســياح جزيرة روبن، حيث قضى الرئيس الســابق نيلســون مانديا ثلثي مدة ســجنه فيها قبل ســقوط 
نظــام الفصــل العنصــري. تتمّيــز الجزيــرة بطبيعتهــا الخابة، وأســلوبها الريفــي. يمكنكم زيارة ســجن مانديا، وزيارة 

)Getty /املرفأ القديم في الجزيرة. )وولفانغ كيلر
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القرصنة األلمانية... استبعاد االستخبارات األجنبية

معاناة صحافيي السودان مستمرة مع االحتجاجات

برلين ـ شادي عاكوم

فــي متابعــة لقضيــة قرصنــة بيانــات مئــات 
أملانيــا، كشــفت  فــي  واملشــاهير  السياســيني 
صبــاح  اإلعالميــة،  دي«  آر  »إي  مجموعــة 
االتحاديــة  الجنائيــة  الشــرطة   

ّ
أن اإلثنــني، 

داهمت، األحد، شــقة شــاب يبلغ 19 عامًا، في 
هايلبــرون التابعــة لواليــة بــادن فورتمبــرغ، 
وفتشــت محتويــات املنــزل وصــادرت معّدات 
تقنية. وكان قراصنة إلكترونيون قد نشروا 
السياســيني  ملئــات  الشــخصية  البيانــات 
باســتثناء  الرئيســية،  األحــزاب  مــن  األملــان 
الحــزب اليمينــي املتطــرف »البديــل مــن أجــل 
أملانيــا«، بينهــا تفاصيــل بطاقــات االئتمــان 
وأرقــام الهواتــف املحمولة، وشــملت عناوين 
بطاقــات  مــن  ونســخًا  شــخصية  ورســائل 
صحافيــني  القرصنــة  طاولــت  كمــا  الهويــة. 
ومشــاهير، بينهــم 33 صحافيــًا مــن شــبكات 

»إيه آر دي« و«زد دي إف«.
وبحســب املجموعة اإلعالمية، تم استجواب 
الشــاب لســاعات كشاهد في عملية القرصنة 
التــي أحدثــت الكثيــر مــن اإلربــاك السياســي 
املاضــي،  واألمنــي، منــذ منتصــف األســبوع 
وأرخت بظاللها على سواها من األحداث في 
البالد. ولن يستكني الرأي العام األملاني قبل 
توضيح الحقيقة الكاملة، وفق ما وعد وزير 
الداخلية هورست زيهوفر، األحد، في حديث 
تســايتونغ«.  دويتشــه  »زود  صحيفــة  مــع 
اإلثنــني،  زيهوفــر،  ناقــش  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
وســرقة  اإللكترونــي  الخــرق  مســتجدات 
رئيــس  مــع  السياســيني،  ووثائــق  بيانــات 
املعلومــات  تقنيــة  ألمــن  االتحــادي  املكتــب 
الشــرطة  وكالــة  ورئيــس  شــونبوم،  أرنيــه 

الجنائية هولغر مونش. 
وكان الشــاب املشــتبه بــه يــان.اس، قــد صــّرح، 
في وقت سابق، عبر »تويتر«، وفق ما ذكرت 
املجموعــة اإلعالميــة نفســها، بأنــه كان علــى 
 األخير، 

ّ
اتصــال بالهاكــر. وبّينــت التقارير أن

وبعــد تتبــع بياناتــه، قــام، فــي وقــت متأخــر 
الثانــي الحالــي،  مــن مســاء 4 يناير/كانــون 
بمحادثة املقرصنني الذين ينبغي أن يكونوا 
البيانــات  وتســريب  ســرقة  عــن  مســؤولني 
الشخصية للشخصيات السياسية البارزة.

دعــا  للقضيــة،  املالزمــة  الفعــل  ردود  وفــي 
رئيــس حــزب الخضــر روبيــرت هابيــك، الذي 
يعتبــر مــن األكثــر تضــررًا مــن عمليــة ســرقة 

منوعات
األكثر 
تغريدًا

طوكيو ـ العربي الجديد

مت تغريدة يابانية الرقم القياسي للتغريدات 
ّ
حط

األكثــر إعــادة تغريــد فــي تاريــخ منصــة »تويتر«. 
وحصدت التغريدة أكثر من 5 مايني ريتويت.

التغريــدة  لقــب  كان  الجديــد  العــام  دخــول  ومــع 
األكثــر إعــادة تغريــد مــن نصيــب تغريــدة رجــل 

األعمال الياباني امللياردير يوساكو مايزاوا.

»مبيعــات  حســابه:  فــي  مايــزاوا  وكتــب 
ZOZOTOWN فــي الســنة الجديــدة هي األســرع 
على اإلطاق في التاريخ، إذ تجاوز حجم التداول 10 
مليارات ين حتى اآلن!! كطريقة للشــكر، ســأقدم 
100 مليــون يــن ملائــة شــخص نقــدًا. للمشــاركة 
التغريــدة.  هــذه  تغريــد  وأعيــدوا  تابعونــي  فقــط 
ســوف أقوم بإرســال رســالة في الخاص للفائز«.

وZOZOTOWN موقــع لألزيــاء علــى اإلنترنــت 

أّسســه يوســاكو مايزاوا ســنة 2004، وهو اليوم 
أكبر موقع في اليابان.

ويوســاكو مايــزاوا هــو نفســه الــذي أعلــن إيلــون 
ماسك وشركته املختصة بصناعات تكنولوجيا 
الفضــاء والرحــات الفضائيــة »ســبيس إكــس« 

عن أنه سيكون أول سائح يزور القمر.
وتسبب طمع املغردين في الجائزة الضخمة في 
تسارع إعادة التغريد واملتابعة، ما جعل حساب 

، يصــل إلــى 5.44 
ً
رجــل األعمــال، الشــهير أصــا

مايــني متابــع، إضافــة إلــى أكثــر مــن 5 مايــني 
إعادة تغريد للمنشور حتى كتابة هذه السطور.
 من 

ً
وهكــذا تكــون هذه التغريــدة قد تجاوزت كا

تغريدة كارتر ويلكرســون التي حققت أكثر من 
3.6 مايني إعادة تغريد، والِسلفي الشهير الذي 
التقطته إيلني ديجينيريس، ونشرته في تغريدة 
حصلت على أكثر من 3.3 مايني إعادة تغريد.

البيانــات الخاصــة، فــي حديــث مــع برنامــج 
آر دي«،  »مورغــن ماغازيــن« عبــر قنــاة »إي 
إلــى تدريــب عناصــر الشــرطة بشــكٍل أفضــل 
لنوع كهذا من الجرائم، قبل أن يضيف »بتنا 
بحاجة إلى شــرطة اإلنترنت«، ومشــددًا على 
أنــه إذا لــم يتــم ردع هــؤالء فســيكون بمثابــة 

تشجيع لآلخرين.

وفي خضم ذلك، برز موقف لسكرتيرة الدولة 
لشــؤون الرقمنــة دورتــي بيــر، فــي حديــث مع 
إنهــا  فيــه،  قالــت  »هاندلســبالت«،  صحيفــة 
منفتحــة علــى كل الطروحــات التــي تســاهم 
فــي التشــدد فــي القوانــني، إذا كانــت تضمــن 
 
ً
بالفعل أفضل أمان ممكن للبيانات، مضيفة

 »االعتبــارات يجــب أن تذهــب فــي جميــع 
ّ
أن

االتجاهات. وبهذا املعنى، من املشروع أيضًا 
فحــص مــا إذا كان بائعــو البرامــج واألنظمــة 
األساســية بحاجــة إلــى املزيــد مــن املســاءلة 

للمساعدة في زيادة أمن البيانات«.
ألمــن  االتحــادي  املكتــب  رفــض  املقابــل،  فــي 
املعلومــات، االنتقــادات التــي طاولتــه، نهايــة 
فــي مالحقــة  تأخــر  بأنــه  املاضــي،  األســبوع 
أخــذ  املكتــب   

ّ
أن وأكــد  املقرصنــني.  هجمــات 

األحــداث علــى محمــل الجّد منــذ البداية، ولم 
يتلــق املعلومــات ســوى يــوم 3 يناير/كانــون 
الثاني. ووفقًا للبيان الصحافي الصادر عن 
الوكالــة، فإنــه وفور اإلخطار من أحد أعضاء 
البوندســتاغ عن حركات مشــكوك فيها على 
وحســابات  اإللكترونــي،  البريــد  حســابات 
الوســائل االجتماعية الخاصة والشخصية، 
مــن  اإللكترونــي  الهجــوم  مــع  التعامــل  تــم 
كل  وقــدم  الوطنــي  الســايبر  دفــاع  مركــز 
قــد  املعنيــني  للضحيــة، وكان جميــع  الدعــم 
بدايــة  وفــي  معزولــة.  حالــة  أنهــا  افترضــوا 
ديسمبر/كانون األول املاضي، لم تكن هناك 
أي وســيلة للتنبــؤ بــأن هنــاك حــاالت أخــرى، 
ومــن أنــه ال يمكــن تحديد عالقة بني الحاالت 
الفرديــة إال مــن خــالل تحليــل كل مجموعــات 
البيانــات املنشــورة حاليــًا. مــن جهــة ثانيــة، 
اعتبــر وزيــر داخليــة واليــة بافاريــا، يواخيــم 
مــع صحيفــة  فــي حديــث  اإلثنــني،  هيرمــان، 
لــم  الهجــوم   

ّ
أن االنتشــار،  واســعة  »بيلــد« 

وهنــاك  أجنبــي،  مخابــرات  جهــاز  ينفــذه 
ذه أفراد 

ّ
 هذا العمل نف

ّ
الكثير مما يوحي بأن

قاســية،  بمحاكمــة  وطالــب  املقرصنــني.  مــن 
نظــر  وجهــة  »لدينــا   :

ً
قائــال يفصــح  أن  قبــل 

فضفاضــة لبعــض الهاكــر كمــا لــو أنهــا نــوع 
مــن الرياضــة الشــعبية، كل هــؤالء مجرمــون 
 »فرص القبض 

ّ
ويجب مالحقتهم«، مردفًا أن

على مرتكبي تلك الجرائم كبيرة«، ومناشدًا 
كل مســتخدم لشــبكة اإلنترنت أن يكون أكثر 

اهتمامًا بأمن بياناته.
 
ّ
أن عــن  الصحافيــة  التقاريــر  وتتحــدث 

التحقيقات في القضية تتم بضغوط عالية، 
فــي كالم نســب إلــى املتحــدث باســم املدعــي 
العــام فــي فرانكفــورت، وذلك ألســباب تتعلق 
بأســاليب التحقيــق. ووفقــًا للدوائــر األمنية، 
ــه تبــرز 50 حالــة خطيــرة مــن أصــل 994 

ّ
فإن

شخصًا تأثروا بالهجوم السيبراني، انطالقًا 
من أنه تم نشر حزم بيانات أكبر لهم، بينها 
والصــور. واملراســالت  الخاصــة  البيانــات 

مطالبات بتشديد 
العقوبات على الهاكرز 

والقرصنة

ال تزال الرقابة القبلية 
تمنع الصحف من 
تغطية التظاهرات

الخرطوم ـ العربي الجديد

فــي  الشــعبية  االحتجاجــات  اســتمرار  مــع 
الســادس،  أســبوعها  ودخولهــا  الســودان 
الســودانيني  الصحافيــني  معانــاة  تــزال  ال 
مســتمرة أيضــًا فــي تغطية األحــداث وعكس 

واقعها الحقيقي أو التعليق عليها. 
وخالل تظاهرات األحد، تعّرض نحو سبعة 
الســلطات  قبــل  مــن  للتوقيــف  صحافيــني 
 مــن 

ّ
 ســراح ُكل

ً
األمنيــة، ثــم أطلقــت مباشــرة

لينــا  نيــوز«،  »بــاج  موقــع  تحريــر  رئيســة 
»األناضــول«  وكالــة  ومراســل  يعقــوب، 
التركية، بهرام عبد املنعم، وسارة تاج السر 
وعبــد الرحمــن جبــر مــن صحيفــة »األخبار« 
والصحافيــة ســارة ضيــف اللــه. لكنهــا أبقت 
على احتجاز كل من مراسل صحيفة »الشرق 
وكالــة  ومراســل  يونــس،  أحمــد  األوســط« 
واحتجزتهمــا  أمــني،  محمــد  »بلومبيــرغ« 
لســاعات عــدة، وأجــرت تحقيقــًا معهمــا فــي 
الخرطــوم  منطقــة  فــي  األمــن  جهــاز  مبنــى 
بحــري، قبــل أن تطلــق ســراحهما الحقــًا مــع 
تقديــم اعتــذار رســمي لهما بواســطة ضابط 
بعــض  أفــاد  مــا  بحســب  املســتوى،  رفيــع 
الصحافيــني لـــ »العربــي الجديــد«.  فــي وقٍت 
تفــرض  الحكوميــة  الســلطات  فيــه  تــزال  ال 
الورقيــة   علــى الصحــف 

ً
ْبلّيــة

َ
ق  

ً
بقــوة رقابــة

للحيلولــة دون نشــر أي مــواد غيــر مرغــوب 
فيهــا، مــا يضطــر بعضهــا إلــى االمتنــاع عن 
الصــدور مثــل صحيفــة »الجريــدة«، تمســكًا 
منهــا باملهنيــة التــي ال يمكــن معهــا تجــاوز 

تغطية الحراك الشعبي في السودان.
املحليــة  التلفــزة  قنــوات  صعيــد  علــى 
الحكوميــة والخاصــة، فهي ال تزال تســتقبل 
بعــدم  منهــا  وأوامــر  حكوميــة  توجيهــات 
الجاريــة  األحــداث  تنــاول  أو  تصويــر 

واالكتفاء بالبيانات الرسمية وحدها.
ومع هذا الوضع، لجأ السودانيون للقنوات 
العربية ملتابعة التطورات هذه األيام، حيث 
تنشــط قنــوات الجزيــرة والعربيــة و«بــي بي 
لكــن  الخرطــوم،  فــي  مراســليها  عبــر  ســي« 

الحكومة ترى تضخيمًا في التغطيات.
كمــا نشــطت وســائط التواصــل االجتماعــي 
األخبــار  وتبــادل  لنقــل  فّعالــة  كوســيلة 
الخاصــة  الفيديــو  ومقاطــع  واملعلومــات 

وســائل  واســتخدمت  باالحتجاجــات، 
التواصــل نفســها كوســيلة للدعــوة للتجمع 
والتظاهــر، وذلــك بالرغــم مــن حجــب مواقــع 
التواصل االجتماعي منذ بدء االحتجاجات 
 الســودانيني يســتخدمون برامــج »فــي 

ّ
إال أن

بي إن« لكسر الحجب.
ويقــول الصحافــي عمــر شــعبان فــي حديــٍث 
يؤكــد  النظــام  إن  الجديــد«  لـ«العربــي 
خــالل  الصحافيــني  تجــاه  بممارســاته 

تغطيتهم األحداث انتهاكه املتكرر للدستور 
 بحــق الصحافــي في نقل 

ً
الــذي يقــّر صراحــة

ــه كذلــك فــي التعبير، مشــيرًا 
ّ
املعلومــات وحق

أو  عشــوائية  ليســت  املمارســة  تلــك   
ّ
أن إلــى 

صدفة إنما اســتهداف ممنهج أكده الرئيس 
عمر البشــير ضمنيًا في خطابه أمام اتحاد 

عمال السودان، األسبوع املاضي.
الصحافيــني  اتحــاد  عــام  أمــني  وكان 
قــد  الشــيخ،  عمــر  صــالح  الســودانيني، 
االتحــاد  بمتابعــة  الجديــد«  »العربــي  أبلــغ 
إليقــاف  الحكومــة(  علــى  )املحســوب 
الصحافيــني أو منعهــم مــن تغطية األحداث، 
مشــيرًا إلــى أن لجنــة خاصــة مهمتهــا تنفيذ 
مــع  ســتجمع  الصحافــي  الشــرف  ميثــاق 

الجهات املختصة ملناقشة القضية معها.
ملجلــس  العــام  األمــني  ينفــي  جهتــه،  مــن 
الصحافة واملطبوعات، عبد العظيم عوض، 
الصحافيــني،  الســتهداف  منهــج  وجــود 
مــن  لبعضهــم  يحــدث  مــا   

ّ
أن إلــى  مشــيرًا 

مــا  وســرعان  أفــراد  مــن  يحــدث  مضايقــات 
يتــم تدراكــه مــن خالل االعتذار لهــم بمنتهى 

املسؤولية الوطنية واألخالقية.
لـ«العربــي  حديــٍث  فــي  عــوض  ويشــير 
الجديــد« إلــى أن »فضائيــات كبيــرة وقعــت 
عناصــر  مــن  مغلوطــة  ملعلومــات   

ً
ضحيــة

املعارضة، لذا جاءت تغطيتها غير متوزانة 
وفــي تضخيــم كبيــر لألحــداث حتــى أدخلت 
قولــه.  حــّد  علــى  بالــغ«،  حــرج  فــي  نفســها 
 »الجهــات املختصــة حرصــت علــى 

ّ
وُيبــنّي أن

تلــك  ســواء  للصحافــة،  املعلومــات  توفيــر 
أحــداث  أو  االقتصــادي  بالوضــع  املتعلقــة 
املاضيــة  األيــام  فــي  التــي حدثــت  التخريــب 
وتوضيــح الجهــود األمنيــة«، منوهــًا إلــى أن 
»اإلعــالم الداخلــي يقــدم تغطيــة موضوعيــة 

ومتوزانة لألحداث«، حسب تقديره.

994 شخصًا تأثروا بالهجوم السيبراني )أودد أندرسون/فرانس برس(

اعتقاالت تطاول صحافيين في االحتجاجات )األناضول(

ال تزال تبعات القرصنة وتسريب البيانات التي طاولت سياسيين ومشاهير وصحافيين في ألمانيا تلقي بظاللها على التطورات السياسية 
في البالد، في ظّل حديث المسؤولين عن استبعاد دور االستخبارات األجنبية فيها
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نديم جرجوره

السينمائية  الجوائز  موسم  بــدأ 
الدولية بفوز يمتلك ُبعًدا عربًيا، 
بــعــد 53 عــاًمــا عــلــى فـــوز ُمــشــابــٍه 
لـــه، حــصــل عــلــيــه مــمــثــل عــربــي األصــــل، كــان 
األحــد،  فمساء  الغربية.  السينما  في  يعمل 
6 يناير/ كانون الثاني 2019، نال األميركي 
املصري األصــل رامــي مالك جائزة »غولدن 
غــلــوب« ألفضل ممثل فــي فيلم درامـــي، عن 
لــبــرايــن   Bohemian Rhapsody فـــي  دوره 
سينغر، الفيلم الحائز على جائزة »غولدن 
غلوب« ألفضل فيلم درامـــي. وجــائــزة مالك 
هي نفسها التي حصل عليها عمر الشريف 
زيــفــاغــو« )1965(  »الـــدكـــتـــور  فـــي  عـــن دوره 

لديفيد لني، في دورة عام 1966.
ــل بــتــرشــيــح 

ّ
ولـــلـــعـــرب حـــضـــور آخـــــر، مــتــمــث

ــة نـــــاديـــــن لــبــكــي  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ـ
ّ
ــل ــوم« لـ ــ ــاحـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ »كـ

رغم  أجنبي،  فيلم  أفضل  غلوب«  »غولدن  لـ
لــم يفز بــهــا، وهــو اختير فــي »الالئحة  أنــه 
أجنبي،  فيلم  أفضل  »أوسكار«  لـ القصيرة« 
الرسمية  الترشيحات  اإلعــالن عن  أن  علًما 
»أوســـكـــار« ســيــكــون فــي 22 يناير/  ــهــا لــــ

ّ
كــل

ع الجوائز 
ّ
وز

ُ
كانون الثاني 2019، على أن ت

في 24 فبراير/ شباط 2019.
 فــــوز رامــــي مــالــك يــبــقــى األقـــــدر على 

ّ
ولـــعـــل

يـــزال يخطو  ال  فهو  مفاجأة جميلة،  إثـــارة 
ــى فـــي الــتــمــثــيــل الــســيــنــمــائــي،  ــ خـــطـــوات أولـ
بــعــد نــجــاحــات مــتــفــّرقــة وقــلــيــلــة فــي أعــمــاٍل 
تــلــفــزيــونــيــة مــخــتــلــفــة. وتـــأديـــتـــه شخصية 
ــيــــركــــوري ُمـــثـــيـــرة ملــتــعــة  ــريــــدي مــ املـــغـــنـــي فــ
ــشــاهــدة، لتمّكنه مــن تــحــويــل املــهــنــة إلــى 

ُ
امل

فــعــل إنــســانــي مــلــيء بــحــيــويــة االرتـــبـــاكـــات 
التي عاشها  العديدة،  واملسارات واملشاغل 
 يروي 

ْ
ه. والفيلم، إذ

ّ
ميركوري في حياته وفن

ـــٌح في 
َّ

فـــصـــواًل مـــن ســيــرة مـــيـــركـــوري، ُمـــرش
فئة »الفيلم الــدرامــي«، رغم كونه أقــرب إلى 
ـ الغنائّي. لكن إمعانه في  الفيلم املوسيقّي 
، إلى 

ٌ
سبر أغوار الشخصية األساسية كفيل

الدرامّي  إلى  املوسيقّي  ما، في تحويل  حّد 
والحفالت  واملوسيقى  الغناء  على  املرتكز 

االستعراضية.
ــاب أخـــضـــر«  ــ ــتـ ــ ــي املــــقــــابــــل، فــــــإن فــــــوز »كـ ــ فـ
بــجــائــزة  ـــي 

ّ
فـــاريـــل لــبــيــتــر   )Green Book(

يطرح،  كــومــيــدي  أو  موسيقي  فيلم  أفــضــل 
ــم أن فيه  ــؤال الــتــصــنــيــفــات، رغــ ــ بــــــدوره، سـ
رحلة  تفاصيل   يسرد 

ْ
إذ منحى موسيقًيا، 

يقوم بها دون شيرلي، وهــو عــازف بيانو 
توني  برفقة  أفروأميركي،  جاز  وموسيقّي 
لــيــب، وهـــو عــمــيــل أمــنــي إيــطــالــي أمــيــركــي، 
ــات أمـــيـــركـــيـــة جــنــوبــيــة مــحــافــظــة  ــ ــ فــــي واليـ
ـــ20.  ومـــتـــشـــّددة، مــطــلــع ســتــيــنــيــات الــقــرن الــ

هناك قرائن كثيرة تثبت 
عالقة الموسيقى 

القبطية بالفرعونية

2223
منوعات
سينما

جدلشاشاتإضاءة

وجه

بيروت ـ العربي الجديد

شترك، 
ُ
امل بــدأ، أمــس، عرض املسلسل العربي 

فــيــي«، نــص كلوديا مرشليان، وإخـــراج  »مــا 
ــاون لــلــمــمــثــل  ــعــ رشـــــا شـــربـــتـــجـــي، فــــي أول تــ
الــســوري معتصم النهار فــي هــذا الــنــوع من 
شتركة، إلى جانب ملكة جمال لبنان 

ُ
الدراما امل

أبــو شــقــرا، ومجموعة من  فــالــيــري  السابقة، 
املخضرمني،  واللبنانيني  السوريني  املمثلني 
ــؤدي أبــو  ــ ــمـــري. تـ ــوري ولــيــلــيــان نـ ــ ــاديـــن خـ نـ
ــدعــى ياسما، تدافع 

ُ
شــقــرا دور فــتــاة قــويــة، ت

مثيلها.   
ّ

قــل إنسانية  بطريقة  املظلومني  عن 
تحاول أن تعدي املجتمع، أو من هم حولها، 
أبو  تقول  تحملها.  التي  اإليجابية  بالطاقة 
شــقــرا إن دورهـــا سيحدد مــســارهــا فــي عالم 
أنه احتاج  التمثيل في حال نجحت، مؤكدة 
إلـــى دراســــة حـــول الشخصية والــــدور لفترة 
مــن الــوقــت. أمــا معتصم الــنــهــار؛ فــيــؤكــد، في 
تصريحات سابقة، أن املسلسل ال يخلو من 
الدراما  اإلثــارة والتشويق، وهــو جديد على 
تتناول  تــوعــويــة  رســائــل  يتضّمن  الــعــربــيــة، 
يتطّرق  كما  املـــخـــدرات،  على  اإلدمــــان  قضية 
إلــــى الـــعـــالقـــات غــيــر الــشــرعــيــة وغـــيـــرهـــا من 

القضايا املنتشرة في املجتمع.
في السياق، يعرض مسلسل »مجنون فيكي« 
ــا فــيــي«. املنافسة  تــزامــنــا مــع بـــدء عـــرض »مـ
LBCI وMTV. »مجنون  قائمة بني محطتي 
فـــراس جــبــران وإخـــراج رندلى  فيكي« كتابة 
ــرقـــدي إلــى  ــوري مـ ــ ــديـــح، ويــجــمــع املــغــنــي يـ قـ

قبطية  ألحانا  أن  العظيمة.كما  الجمعة  يــوم 
ُحفظت بأسماء مدن مصرية قديمة لم يعد لها 
وجود مثل لحن »سنجاري« ولحن »أدريبي«؛ 
كما  دلتا مصر.  في  قديمتان  مدينتان  وهما 
ــــت الــكــنــيــســة نــفــس الــتــقــالــيــد الــفــرعــونــيــة  ورثـ
املرتبطة باأللحان مثل حظر استعمال اآلالت 
كان  مــا  الطقسي، وهــو  الغناء  فــي  املوسيقية 
مـــعـــمـــواًل بـــه فـــي مــقــبــرة أوزوريــــــــس بــجــزيــرة 
فيال املقدسة، ومنها أيضا استعمال املرتلني 
أيديهم  كــانــوا يضعون  الــذيــن  البصر  كفيفي 

على وجناتهم أثناء األداء.
تعبر   

ٌ
ألحان املسيحية،  املناسبات  ولطقوس 

املناسبات:  تلك  ومــن  عنها نصا وموسيقى؛ 
عيد امليالد املجيد، الغطاس، أحد الشعانني، 
القيامة،  النور، عيد  املقدسة، سبت  البصخة 
ــرة، صـــــوم الــــرســــل،  ــنـــصـ ــعـ عـــيـــد الــــصــــعــــود، الـ
كيهك،  شهر  طقس  الــعــذراء،  السيدة  تمجيد 

طقوس التسبحة، القداسات.
ــن تــــعــــدد الـــــقـــــداســـــات؛ فـــإن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
القداسات املستعملة حاليا هي قداس يعقوب 
ــول، والـــقـــديـــس بــاســيــلــيــوس الــكــبــيــر،  ــ ــرسـ ــ الـ

القاهرة ـ محمد كريم

في  رئيسيا  عــنــصــرًا  القبطية  األلــحــان  ــل 
ّ
تــمــث

احتفاالت املسيحيني الشرقيني بميالد املسيح 
وغيره من األعــيــاد. ويتفق عــدد من املؤرخني 
القبطية  املوسيقى  اعتبار  على  واملوسيقيني 
الوريث الشرعي للموسيقى الفرعونية، حيث 
أخذ املسيحيون األوائــل ألحانا من عباداتهم 
املــصــريــة الــقــديــمــة ووضـــعـــوا لــهــا الــنــصــوص 
الفيلسوف واملــؤرخ  أثبته  املسيحية، وهو ما 
ويــقــول  م(.   50  – ق.م   20( الــســكــنــدري  فــيــلــو 
األنـــبـــا مـــتـــاوس: »إن الــكــنــيــســة حــافــظــت على 
ــراس، ال فــي الــكــراس،  ــ ألــحــانــهــا املـــدونـــة فــي الـ
ألــفــي ســنــة بالتسليم الــشــفــاهــي،  وذلــــك نــحــو 
حفظته الكنيسة كتراث ثمني ولم تفرط فيه«، 
أقــدم  القبطية هــي  املوسيقى  إن  يــقــال  ولــذلــك 
املصريات  العالم. ويذهب عالم  موسيقى في 
إتيني  القبطي  اآلثــار  علم  الفرنسي ومؤسس 
دريوتون )1889-1961( إلى أن مفتاح غموض 
املــوســيــقــى الــفــرعــونــيــة يـــوجـــد فـــي صــفــحــات 
املوسيقى الكنسية القبطية. توجد العديد من 
القبطية  املوسيقى  تثبت عالقة  التي  القرائن 
بالفرعونية، فلحن »غولغوثا« كان يستعمله 
الجنائزية،  القدامى في املناسبات  املصريون 
وكذلك  لحن »بيك أثرونوس« كان ُينشد في 
تنصيب املــلــك الــجــديــد بــعــد مـــوت أبــيــه، وهــو 
لــحــن نــصــفــه حــــزن عــلــى مــــوت مــلــك ونــصــفــه 
اقتبسته  وقـــد  جــديــد،  مــلــك  بتنصيب  ســــرور 
الكنيسة بنصوص مسيحية تناسب مشاعر 

جانب املغنية روال سعد في إطار اجتماعي. 
ــاء فــي بــيــان صــحــافــي أن املــســلــســل يــروي  جـ
قــصــة شـــاب يــقــع فــي غـــرام فــتــاة، لــكــن والــدتــه 
تمنعه من إتمام هذا الحب بكل ما أوتيت من 

قوة ألسباب ال تخلو أحيانا من الكوميديا.
 ،LBCI كما يبدأ عرض مسلسل »ثوان« على
غابت  التي  وريتا حايك،  عمار شلق  بطولة 
سنتني عن الشاشة الصغيرة. قصة ممرضة 
عادية تنقلب حياتها فجأة هي وزوجها بعد 
ــى، مــحــاولــة مــن املخرج  أحـــداث الحلقة األولــ
سمير حبشي للخروج بقصة كتبتها كلوديا 
مــرشــلــيــان بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. أســئــلــة كثيرة 
حول طبيعة هذه املسلسالت: هل يكتب لها 

 من دون انتقادات؟
ً
النجاح كامال

القداس  فأما  القديس غريغوريوس.  وقــداس 
األول فيطلق عليه أيضا اسم الكيرلسي، وقد 
تــداولــهــا على  أغــلــب نغماته لصعوبة  فــقــدت 
األجيال. أما القداس الباسيلي فنصه أجنبي 
وألــحــانــه مــصــريــة ســهــلــة، وهــنــاك أجــــزاء منه 
أن  حــني  فــي  البيزنطية.  باملوسيقى  مــتــأثــرة 
صلي به الكنيسة 

ُ
القداس الغريغوري الذي ت

في األعياد السنوية الكبرى فهو نص أجنبي 
أيضا لكن كل نغماته مصرية. وكل قسم من 
هذه األقسام الثالثة له نغمات تنسجم مع ما 
فيه من معان، كما أن اللغة اليونانية القديمة 

تغلب على أصولها.
وبــالــنــســبــة أللـــحـــان الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة؛ فــإن 
»لحن اإلكلمندس السكندري« يعد أقدم هذه 
األلحان ويعود لسنة 180م، وكان يردد أثناء 
طقس العماد. و»لحن عيد الصليب« ويعود 
تاريخه لعام 226م، و»لحن ترنيمة الصباح« 
وتعود للقرن الرابع امليالدي، و»لحن الثالوث 
األقــــــدس« الــــذي ُعــثــر عــلــيــه فـــي بــقــايــا أوراق 
بردية ترجع إلى أواخر القرن الثالث امليالدي، 
البهنسا  بــمــديــنــة  األوراق  تــلــك  اكــتــشــفــت  إذ 

بمحافظة املنيا.
ويقول الباحث راغب حبش مفتاح إن معظم 
واضــعــي تــلــك الــلــحــون مــجــهــولــون، وإن عــدد 
ــســّيــة يـــتـــجـــاوز 300 لــحــن بني 

َ
ــان الــكــن األلــــحــ

صغير وكبير، ومنها ما هو نصه بالقبطية 
ــا هـــو نــصــه بــالــيــونــانــيــة الــقــديــمــة، ولــكــن  ومــ
مــوســيــقــاهــا كــلــهــا قــبــطــيــة إال الــــنــــادر مــنــهــا 

فموسيقاها يونانية.

نجوى كرم ورفاقها... مستقبل الكنيسة القبطية... موسيقى معلّقة على خشبة
غامض

موسم من الدراما اللبنانية العربية

تجربة تمثيل وحياة طويلة 
خاضها الممثل الشاب رامي 
مالك، مقتنصًا الفرص حتى 

يبلغ ما هو عليه اآلن. هنا، 
نبذة عن مساره الحياتي 

والفني

محمد جابر

 أميركيا من أصول وبمالمح شرقية 
ً
أن تكون ممثال

في هوليوود أمر صعب للغاية، ألنه يحصرك في عدد 
توجد  ال  املتاحة.  واألدوار  االحتماالت  من  محدود 
فرص كثيرة يمكن أن تثبت فيها نفسك وإمكاناتك 
كممثل، بعيدًا عن هيمنة األصل والشكل، لذلك فإن 
حدث أن أتتك فرصة ال تقدمك فقط باعتبارك شرق 
لفرٍص  أبــدًا  أن تستغلها، فال مجال  أوسطي يجب 
مـــهـــدرة، وهــــذا تــحــديــدًا مـــا فــعــلــه املــمــثــل األمــيــركــي 
ذو األصـــــل املـــصـــري رامـــــي مـــالـــك، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
»غــولــدن غــلــوب« كأفضل ممثل فــي فيلم درامــي،  الـــ
عـــن دوره )وفـــرصـــتـــه الـــكـــبـــرى( فـــريـــدي مــيــركــوري 
اســتــغــلــه  الـــــذي   ،Bohemian Rhapsody فــيــلــم  فـــي 
كــمــا فــعــل مــن قــبــل مــع كــل الــفــرص الــتــي أتــيــحــت لــه.

مالك ولد في مطلع الثمانينيات ألبوين مصريني 
 .

ً
يـــكـــون مــمــثــال مـــهـــاجـــريـــن، أراد مــنــذ طــفــولــتــه أن 

ومثلما يروي عن نفسه، فقد كانت هوايته املفضلة 
»تقليد األصــوات والتمثيل أمــام املــرآة«. لم يقتنع 
األم واألب قطعا بأن يدرس ابنهما املسرح، أراداه 
لــيــأخــذ مــســارًا منطقيا لحياة  يــكــون مــحــامــيــا،  أن 
هــادئــة فــي أمــيــركــا، تــمــامــا مثلما حـــدث الحــقــا مع 
شقيقه التوأم سامي الذي يعمل مدرسا، وشقيقته 
ياسمني التي تعمل طبيبة، وكاد رامي بالفعل أن 
يأخذ هذا املسار، لوال نجاحه في »فرصته األولى« 
ــل أمــــام والــــده ووالـــدتـــه فــي مــســرحــيــة في 

ّ
حــني مــث

ويقتنعا  بــأدائــه  جــدًا  ليتأثرا  »روتـــــردام«،  ثانوية 
بأنه ربما لديه فرص ليقنع أناس آخرين لو صار 

بيروت ـ العربي الجديد

اإلثنني،  أمــس  كــرم، مساء  الفنانة نجوى  ــعــت 
ّ
وق

ــا، بــعــد  ــ ــانـ ــ ــركـــة روتـ ــعــــاون جــــديــــدًا، مــــع شـ عـــقـــد تــ
»هــجــر« بــني الطرفني استمر ثــالث ســنــوات. كرم 
التي لم تجد مكانا آخر، أو شركة جديدة، عادت 
إنها  فيها  الــقــول  مــفــاوضــات طويلة، يصح  بعد 
استسلمت بعد معاناة في إدارة األعمال وإنتاج 
نفردة التي لم تكن باملستوى املطلوب. 

ُ
األغاني امل

ــم عـــدم  ــ ــم تــســهــم فــــي تــقــدمــهــا فـــنـــيـــا، رغـ أغـــــــان، لــ
الشركة  لطلب  أخــيــرًا  فخضعت  بــذلــك،  اعترافها 
ــع فـــي بــيــروت  ــك بــعــقــد وقــ ــقـــت ذلــ ــعـــودة، ووثـ ــالـ بـ

بحضور أهل الصحافة واإلعالم.
فنيا، تواجه نجوى كرم، من جديد، إليسا، التي 
لم تتفق معها يوما، ضمن الشركة، من املعروف 
شارك روتانا 

ُ
أن إليسا تحصد نجاحا كبيرًا، وت

صديقتها  كــرم،  نجوى  ستواجه  وكذلك  ضمنه، 
نـــوال الــزغــبــي الــتــي تستعد إلصــــدار »ألــبــومــهــا« 
األول بــعــد تــســع ســنــوات مــن مــغــادرتــهــا الشركة 

السعودية وعودتها إليها.

إعالم بديل
تحاول نجوى كرم االستفادة من اإلعالم البديل، 
ــي والــغــنــائــي على 

ّ
الـــذي يــغــزو عــالــم اإلنــتــاج الــفــن

حد ســواء. مــبــارزة ال يعلم ما إذا كانت ملصلحة 
املغنني الــذيــن عـــادوا »هــرولــة« إلــى الشركة بعد 
ــزر« الــفــرنــســيــة. الــشــراكــة  ــ اتــفــاقــهــا مــع شــركــة »ديـ

.
ً
ممثال

درس املسرح في جامعة إيفانسفيل، وتخرج عام 
2003. عاش في نيويورك لفترة يصنع مسرحيات 
صغيرة مع أصدقائه، قبل أن ينصحه أحد مديري 
املمثلني بأن ينتقل لهوليوود ويبحث عن فرصة. 
ــان صعبا  ــر كـ انــتــقــل بــالــفــعــل إلـــى هـــنـــاك، لــكــن األمــ
ــدًا، لــدرجــة أنـــه عـــاش عــامــا ونــصــف عـــام تقريبا  جـ
عامل توصيل للبيتزا، أو في مشروع صغير؛ بيع 
الــفــالفــل والــشــاورمــا فــي هــولــيــوود، وكـــاد أن يفقد 
أخـــرى، قبل  التمثيل ويبحث عــن مهنة  فــي  األمـــل 
تــأتــيــه فــرصــة أخــيــرًا؛ دور صغير فــي مسلسل  أن 
أو  بحلقة  عــابــر  ظــهــور  ثــم   )2004(  Gilmore Girls
إثبات نفسه  قبل  املسلسالت،  عــدد من  اثنتني في 
 The War at ))Home أكثر بدوٍر ثابت في مسلسل
2005، لينتقل إلى السينما بعدها بدور كوميدي 
 Night at مــمــيــز هـــو الـــفـــرعـــون املـــصـــري فـــي فــيــلــم
األدوار  بــعــدهــا  وتـــعـــددت   ،)2006(  the Museum
بشكل جيد،  يــؤديــهــا  الــتــي  املــســانــدة  السينمائية 
مثل دوره في سلسلة The Twilight أو مع سبايك 
للشهرة  ال  Oldboy، كفرصة صغيرة  فيلم  فــي  لــي 
وال االنــطــالق ولــكــن على األقـــل ثــبــات الــوجــود في 

الصورة.
فــرصــة حــيــاة مــالــك جــــاءت أخـــيـــرًا عـــام 2015، مع 
فــيــه صــانــع  اخــتــبــر  دور  فـــي   ،Mr.Robot مــســلــســل 
املــســلــســل ســـام إســمــاعــيــل )وهــــو مــصــري أمــيــركــي 
أيــضــا( أكــثــر مــن 100 مــمــثــل، قــبــل أن يستقر على 
املبرمج  ألــدرســون،  إليوت  شخصية  ليؤدي  مالك 
الـــعـــبـــقـــري الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــرابــــات عــقــلــيــة 
بفضل  كبيرًا،  نجاحا  املسلسل  حقق  واجتماعية. 
تفوقه على جانبي اإلثارة والدراما، ولفت األنظار 
ــل إلــــى الــقــمــة حينها  ــ ــالـــك، ووصـ بـــشـــدة ملــوهــبــة مـ
بــعــد حــصــولــه عــلــى جـــائـــزة إيـــمـــي )أكـــبـــر جــائــزة 
الصحافة وقتها  عــام 2016، وأشــارت  تلفزيونية( 
إلى أنه أول ممثل غير أبيض يفوز بالجائزة منذ 

قرابة الـ20 عاما.

أضـــحـــت واقــــعــــا، تــحــمــل كــــل إصـــــــــدارات روتـــانـــا 
الــجــديــدة، شــعــار »ديــــزر« الفرنسية، إضــافــة إلى 
لألغاني  االســتــمــاع  إلــى  الفنانني  دعـــوة جمهور 

على محمالت ديزر نفسها.

عهد جديد
في السياق، يأتي تعيني وزير اإلعــالم السعودي 
الفنانني،  بعض  بحسب  شبانة،  ــركــي 

ُ
ت الــجــديــد، 

محفزًا أكــثــر لــلــعــودة إلــى روتــانــا. وعـــود جــديــدة، 
يطلقها أصحاب النفوذ »الفني الترفيهي« داخل 
اململكة تؤكد دعمهم النجوم اللبنانيني. املعروف 
وزيــرًا  تعيينه  مقيما حتى  كــان  تركي شبانة  أن 
في بيروت، وهو بنى إلى جانب ذلك مجموعة من 
بدليل،  اللبنانيني  الفنانني  مع  العامة  العالقات 
وجودهم في حفل »طنطورة« األخير، رغم النقد 
الالذع الذي تعرضوا له. يحاول هؤالء الفنانون 
الــبــحــث عــن طــاقــة جــديــدة تمنحهم األمــــان، أواًل، 
وتــعــود بهم إلــى عهد بــدايــات روتــانــا ونشأتها. 
وربما  العالم،  البديلة  »امليديا«  تجتاح  وقت  في 
تــقــضــي الـــعـــاصـــفـــة عـــلـــى بـــعـــض الـــفـــنـــانـــني، ومـــن 
ــائـــدون إلــــى حــضــن الــشــركــة  ــعـ ــؤالء الـ ــ ضــمــنــهــم هـ
ــي يدفعهم 

ّ
الــســعــوديــة، الـــحـــاملـــون بــمــســتــقــبــل فــن

 إلى األمام. لكن كل املؤشرات تفيد بأنه من 
ً
قليال

غــيــر املــمــكــن الــتــقــدم، عــلــى األقـــل بسبب األوضـــاع 
على  والحظر  اململكة،  تنتهجها  التي  السياسية 
بــعــض الــفــنــانــني غــيــر املـــوالـــني لــســيــاســة الــنــظــام، 
وبالتالي حشر الفن مع مصالح ذاتية ضيقة جدًا.

»غولدن غلوب الـ76« ُتكرِّم عربيًا

)Getty/قّديسان قبطيان من القرن السادس عشر )المتحف القبطي في القاهرة

في احتفال شاهده 
ماليين المتابعين عبر 
شاشة NBC، وزّعت 

جوائز »غولدن 
غلوب« مساء 6 يناير/ 

كانون الثاني 2019، 
ونال إحداها رامي 

مالك، المصري األصل، 
كأفضل ممثل درامي

رامي مالك 
أفضل ممثل

سيرة ما قبل الجائزة

فنون وكوكتيل

والفيلم نفسه يحصل على جائزتي أفضل 
ــي وبــرايــن هــايــس كـــوّري 

ّ
ســيــنــاريــو لــفــاريــل

يلونغا، وأفضل ممثل في دور ثان 
ّ
وِنْك فال

ملاهرشاال علي.
ــز  ــوائـ ــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، فــــــإن الـــجـ ــًدا عـ ــيــ بــــعــ
»الكرة الذهبية  السينمائية للنسخة الـ76 لـ
تمنحها »جمعية  الــتــي  غـــلـــوب(«،  )غــولــدن 
عت 

ّ
الصحافيني األجانب في هوليوود«، توز

عتبر، دائًما، 
ُ
على فئات عديدة، علًما أنها ت

أن  كما  »أوســكــار«،  لجوائز  تمهيٍد  بمثابة 
حفلتها، مساء أول من أمس األحد )بتوقيت 
لوس أنجليس(، التي قّدمها املمثالن آندي 

تــذهــب جــوائــز   
ْ
وإذ التقسيم.  هــذا  تــتــجــاوز 

ــادة، فـــإن  ــ ــ ــــى املــنــتــجــني عـ »أفــــضــــل فـــيـــلـــم« إلـ
ــمــنــح لــصــانــعــي الــفــئــة. 

ُ
الـــجـــوائـــز األخـــــرى ت

فـــجـــائـــزة أفـــضـــل إخــــــراج نــالــهــا املــكــســيــكــي 
ألفونسو ُكوارون عن فيلمه الرائع »روما«، 
ــرة الــذهــبــيــة«  ــكــ الـــحـــاصـــل عــلــى جـــائـــزة »الــ
ا، ما يطرح سؤال 

ً
ألفضل فيلم أجنبي أيض

آلــيــة الــتــعــامــل املــقــبــل لــلــمــنــّصــة األمــيــركــيــة 
»نــتــفــلــيــكــس«، ُمــنــتــجــة الــفــيــلــم، مـــع مــســألــة 
ــا في 

ً
الـــتـــوزيـــع. فــاملــنــّصــة، املـــتـــشـــّددة ســابــق

ــنــتــجــهــا عــلــى 
ُ
ــتـــي ت ــالم الـ ــ ــ  األفـ

ّ
ــــث احـــتـــكـــار بـ

ــق عـــلـــى عــــــرض تـــجـــاري  ــ ــوافـ ــ شـــاشـــتـــهـــا، تـ

أوه وعرضتها مباشرة  سامبرغ وســانــدرا 
 ،NBC الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة املـــحـــطـــة 
ــتــــعــــراض واألضــــــــواء،  تــمــتــلــك شــــــروط االســ
وتستقطب اإلعـــالم الــدولــي، وُيــشــارك فيها 
نجوم كثيرون يعملون في صناعة الترفيه، 
خصوًصا أن »جمعية الصحافيني األجانب 
في هوليوود« تمنح جوائز أخرى لألعمال 

التلفزيونية في الوقت نفسه.
أمـــــا الـــفـــئـــات، فــتــعــتــمــد تــقــســيــًمــا لـــألنـــواع 
بـــني »فــيــلــم درامـــــــي« و»فـــيـــلـــم كـــومـــيـــدي أو 
مــوســيــقــي«، فــي فــئــات أفــضــل فيلم وأفضل 
األخــرى  الفئات  بينما  فقط،  وممثلة  ممثل 

الـــدولـــي األول في  ــا«، بــعــد عـــرضـــه  ــ »رومـ ـــ ــ لـ
الدورة الـ75 )29 أغسطس/ آب ـ 8 سبتمبر/ 
فــيــنــيــســيــا  »مـــــهـــــرجـــــان  لــــــ  )2018 أيــــــلــــــول 
»األســــد  ـــ الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي«، وفـــــــوزه بــ
أمــام إلحاح  الــذهــبــي«. وهــذا يضع املنّصة 
ــــني  ــيـ ــ عـــــني وأصـــــحـــــاب صــــــــاالت أوروبـ

ّ
مـــــوز

ل بضرورة التوزيع التجاري 
ّ
تحديًدا، يتمث

شاركة في املهرجانات الدولية.
ُ
لألفالم امل

القصيرة«  »الالئحة  فــي  املختار  و»رومــــا«، 
»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي لعام 2019،  لـ
في  الــــ20  الــقــرن  فــتــرة سبعينيات  يستعيد 
الــعــاصــمــة املــكــســيــكــيــة، لـــيـــروي مــشــاهــدات 

ــرج نـــفـــســـه أيــــــــام مـــراهـــقـــتـــه،  ــ ــخـ ــ يـــعـــرفـــهـــا املـ
ــيـــــض، وبــلــغــة  فـــُيـــصـــّورهـــا بــــاألســــود واألبـــ
أقـــرب إلـــى الــســرد الــتــأّمــلــي الــهــادئ ألحـــوال 
وانــفــعــاالت وحـــاالت تمتد مــن داخـــل املنزل 
العائلي إلى الخارج االجتماعي والسياسي 
وجماليات  وعــمــق  بسالسة  واالقــتــصــادي، 

بديعة.
ــرى، فــكــانــت عــلــى النحو  ــ أمـــا الــجــوائــز األخـ
الــتــالــي: أفضل ممثلة فــي فيلم درامـــي غلن 
 )The Wife( كلوز عــن دورهـــا فــي »الــزوجــة
للسويدي بيورن رونــج، وأفضل ممثل في 
فيلم موسيقي أو كوميدي كريستيان بايل 

عن دوره في Vice آلدام مــاك كــاي، وأفضل 
ــي فــيــلــم مـــوســـيـــقـــي أو كــومــيــدي  مــمــثــلــة فــ
 The Favorite أوليفيا كوملان عن دورها في
في  ممثلة  وأفــضــل  النتيموس،  ليورغوس 
 If ــاٍن ريــجــيــنــا كــيــنــغ عــن دورهــــا فــي دور ثــ
لباري جانكيس.   Beale Street Could Talk
ه، هناك جوائز الفئات 

ّ
باإلضافة إلى هذا كل

 Shallow الفنية: أفضل أغنية أصلية بعنوان
 A Star Is يها اليدي غاغا في فيلم

ّ
غن

ُ
التي ت

ا 
ً

ل فيه أيض
ّ
Born لبرادلي كووبر، الذي تمث

ــحــة رسمًيا 
ّ

ــرش
ُ
وامل األول،  الــنــســائــي  الــــدور 

عنه في فئة أفضل ممثلة في فيلم درامــي؛ 
وأفــضــل مــوســيــقــى لــجــاســن هــورفــيــتــز عن 
عمله فــي »الــرجــل األول« لــدامــيــان شــازيــل؛ 
 Spider-Man: Into لـــ  تحريك  فيلم  وأفــضــل 
وبـــوب  رامـــســـي  لــبــيــتــر   The Spider-Verse

بيرسيشاتي ورودني روثمان.
فكانت  التلفزيونية،  الجوائز  إلى  بالنسبة 

النتائج على النحو التالي:
أفـــضـــل مــســلــســل درامــــــــي: »األمـــيـــركـــيـــون«؛ 
أفـــضـــل مــســلــســل مـــوســـيـــقـــي أو كـــومـــيـــدي: 
سلسلة  أفــضــل  The Kominsky Method؛ 
تــلــفــزيــونــيــة صــغــيــرة أو فــيــلــم تــلــفــزيــونــي: 
»قتل جياني فيرساتشي: قصة جريمة قتل 
أميركية«؛ أفضل ممثل وممثلة في مسلسل 
 )Bodyguard( مـــــــادن  ــارد  ــشــ ــتــ ريــ درامــــــــــي: 
ممثل  أفــضــل  )Killing Eve(؛  اوه  وســانــدرا 
وممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: 
 )The Kominsky Method( مايكل دوغــالس
 The Marvelous Mrs( وراشيل بروسناهان
سلسلة  في  وممثلة  ممثل  أفضل  Maisel(؛ 
تــلــفــزيــونــيــة صــغــيــرة أو فــيــلــم تــلــفــزيــونــي: 
قــتــل أميركية(  كــريــّس )قــصــة جــريــمــة  دارن 
وباتريسيا آركيت )Escape At Dannemora(؛ 
أفضل ممثل ثان وممثلة ثانية في سلسلة 
تــلــفــزيــونــيــة صــغــيــرة أو فــيــلــم تــلــفــزيــونــي: 
 )A Very English Scandal( ويـــشـــاو  بـــن 

.)Sharp Objects( وباتريسيا كالركسن

فوز رامي مالك يأتي 
بعد 53 عامًا على فوز 

عمر الشريف

معتصم النهار في أول بطولة لمسلسل عربي 
مشترك )فيسبوك(
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)Getty( ترّشح »كفرناحوم« لـ»غولدن غلوب« عن أفضل فيلم أجنبي )Getty( »أفضل ممثلة في فيلم درامي غلن كلوز عن دورها في »الزوجة

)Imdb( نال مالك جائزة أفضل ممثل درامي

)Imdb( »أفضل مسلسل درامي هو »األميركيون

)Imdb( رامي مالك مؤديًا دور فريدي ميركوري

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



الحديث، روايــة »مــن قــال أنــا« للمغربي عبد 
الــقــادر الــشــاوي، والــتــي صــدرت فــي الشيلي، 
في  أنــا  قريبًا.  مغربية  طبعة  فــي  وستصدر 
انتظار صدور ترجمة »محاولة عيش« ملحمد 
للكتاب  الــدولــي  »املــعــرض  بمناسبة  زفــــزاف 
والنشر« في البيضاء، وأواصل ترجمة كتاب 
»الصداقة والصديق« ألبي حيان التوحيدي 
أبدًا  تتراجع  ال  السلحفاة  السلحفاة...  ببطء 

على حّد قول بعضهم.

اللغة  الــتــي تــواجــهــك كمترجمة مــن  الــعــقــبــات  ■ مــا 
العربية؟

باألحرى، ما هي العقبات التي ال تواجهني؟ 
والوحشي  بالغريب  ملغومة  ها 

ّ
كل الــطــريــق 

ــات  ــايــ ــنــ ــكــ واالســـــــتـــــــعـــــــارات واإلشــــــــــــــــارات والــ
واألضـــداد والــبــاغــات... هــذا في القديم أكثر 
 حــن تــقــف عــلــى الترجمة 

ً
 وأبــلــغ مــتــعــة

ً
ــّدة حــ

، مــعــضــلــة 
ً
ــــا ــثـ ــ  »هــــــيــــــام«، مـ

ُ
الــــدقــــيــــقــــة. كـــلـــمـــة

لــك بكلمة فرنسية تحمل بن  أيــن  لــوحــدهــا. 
والتيه  والــصــحــراء  العطش  معاني  طّياتها 
 

ّ
وبلوغ املــورد والــورد الذي ال يزيد الناقة إال
اســم من  إلــى حتفها؟  ُيوصلها  عطشًا حتى 

أسماء الحب هو.

األدب  ترجمة  على  يقتصر  االهتمام  أن  ■ نالحظ 
ني، وال يشمل الفكر 

َ
العربي وفق نظرة واهتمام معّين

وبقية اإلنتاج املعرفي العربي، كيف تنظرين إلى هذا 
األمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟

بتنشيط   
ّ

إال الحالة  هــذه  لتجاوز  سبيل  ال 
حركة الترجمة ووضعها في قلب اهتمامات 
ــلـــدان الــعــربــيــة  ــبـ ومـــهـــام الـــبـــلـــدان. تــعــكــف الـ
بــدرجــة مــا عــلــى تــرجــمــة األدب الــعــاملــي إلــى 
ى املجاالت كالفلسفة 

ّ
العربية، إلى جانب شت

ــذل فــــي ســبــيــل  ــبــ ــا، وتــ ــمـ ــيـــرهـ ــاريــــخ وغـ ــتــ والــ
أن دورهــا  لكنها تنسى  أمـــوااًل طائلة،  ذلــك 
أّواًل هـــو إيـــصـــال اإلنـــتـــاج املــعــرفــي الــعــربــي 
إلــى الــعــالــم ومــن ضمنه الــغــرب. مــن املعيب 
 كــامــلــة لــكــتــاب »الــصــداقــة 

ً
 نــجــد تــرجــمــة

ّ
أال

، والـــذي يقع فــي مــا يقرب 
ً
والــصــديــق« مــثــا

الكتب  مــن  أنــه  العلم  مــع  خمسمئة صفحة، 
الــتــي تــتــوّســع فــي مفهوم الصداقة  الــنــادرة 

بمعناه الفلسفي... وهذا غيض من فيض.

■ كــيــف هــي عــالقــتــك مــع الــنــاشــر، وال سيما في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

باختياري  املشكلة  هــذه  تفاديت  شخصيًا، 
ثــّم عرضه  عقد،  دون  وترجمته  أترجمه  ملــا 
باهظ،  الحرية  ثمن  الــنــاشــر.  ذلــك على  بعد 
ولكن صلب املوضوع هو الدفاع عن املنتوج 
غــيــر املــــرغــــوب فـــيـــه، أو الـــــذي ال يـــدخـــل في 
 .

ً
مثا كالحجم  الــنــشــر،  لـــدور  قــوالــب معّينة 

ــل أن نــتــرجــم ونــنــشــر شــــذرات من 
َ
كــيــف ُيــعــق

كتاب ُيعتبر مرجعًا مهّمًا في هذا املوضوع 
، ثـــّمـــة طــبــعــات 

ً
أو غـــيـــره؟ فـــي فــرنــســا، مـــثـــا

خــاصــة تــنــشــر شـــــذرات مـــن هــــذا الــكــتــاب أو 
ذاك، ولكن بعد النشر الكامل للكتاب، وهذا 
ال يــســري عــلــى الــكــتــب الــعــربــيــة. بمعنى أن 
الــكــتــاب الــعــربــي، وحــتــى الــتــراثــي مــنــه، يظل 
املبيعات  النشر وعدد  إكراهات  تحت وطأة 

وغيرها.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
عند  تــتــوقــفــني  درجـــة  أي  وإلـــى  تترجمينها،  الــتــي 
الطرح السياسي للمادة املترَجمة أو ملواقف الكاتب 

السياسية؟
بصفة عــامــة ال. ولــكــن يــحــدث ذلـــك أحــيــانــًا؛ 
، اخــتــيــاري تــرجــمــة »مــحــاولــة عيش« 

ً
فــمــثــا

ــاٍل مـــن الـــطـــرح الــســيــاســي.  ــ لـــزفـــزاف غـــيـــُر خـ
بعدما هاَجَمت إحدى الصحف املغربية هذه 
روايــة  اعتماد   

ً
2009، مستنكرة فــي  الــروايــة 

»ال أخــاقــيــة، تـــدور أحــداثــهــا فــي الــحــانــات« 
لــتــامــيــذ الــســنــة الـــتـــاســـعـــة. هــــذه الــتــرجــمــة 
ي للرّد على قصيري النظر الذين 

ّ
 من

ٌ
محاولة

الــقــشــور ويــرفــعــون شــعــارات  فون عند 
ّ
يتوق

الــفــضــيــلــة دون مــنــاســبــة، ويــجــرحــون نــّصــًا 
ملجّرد أنهم رأوا فيه ما جال بخاطرهم وهو 
عن ذلك بعيد. »محاولة عيش« تحكي واقعًا 
عاني منه املاين، 

ُ
اجتماعيًا مــّرًا ما زالــت ت

 تلعن الــفــقــر والــقــهــر والــظــلــم وغــيــاب 
ٌ
ــة ــ روايـ

ها.
ُ
العدالة، وهذا ذنبها الوحيد؛ صدق

باريس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتِك مع الترجمة؟ وما 
يه؟

ّ
أّول كتاب ترجمِته وكيف جرى تلق

 
ٌ
ــة مــرتــبــطــة ــمـ ــتـــرجـ حـــكـــايـــتـــي مــــع الـ
بــأســتــاذي الـــراحـــل جــمــال الــديــن بــن الــشــيــخ. 
الترجمة  يــديــه، وهـــو صــاحــب  عــلــى   

ُ
التتلمذ

ــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة« و»اإلســـــــــراء  »ألـ ـــ ــ الـــدقـــيـــقـــة لـ
واملعراج« وغيرها، أفضى بي إلى حمل هذا 
أعشقهما  ن 

َ
لغت وتوظيف  بـــدوري  التحّدي 

وتـــتـــعـــايـــشـــان بـــداخـــلـــي لـــتـــمـــريـــر نـــصـــوص، 
تنبض  التي  وبالحيوات  وأفــكــارهــا  بلغتها 
إلــى موضع  فيها، من موضع تعرفه وتألفه 
د من رحم 

َ
ول

ُ
ت فيه مصابيح  شعل 

ُ
ت مختلف 

ظلمات الجهل التي نعيشها.
ى« أو »الظرف 

ّ
»الكتاب املوش ترجمتي بدأت بـ

والــظــرفــاء« ألبـــي الــطــّيــب الــوشــاء الــبــغــدادي، 
ــهـــجـــري. صــــدرت  ــــو مــــن الــــقــــرن الـــثـــالـــث الـ وهـ
الترجمة عن »دار غاليمار« في باريس، وقد 
اعتمدتها جامعاٌت من بلدان مختلفة، وهذا 
الكتاب  على  حافظت  الترجمة  أن  على  يــدل 

األصل من حيث هو مرجع في األدب القديم.

ــتــي نــشــرِتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجمني اآلن؟

آخــر ترجمة لــي فــي الــتــراث هــي كــتــاب »أدب 
الــنــديــم« لصاحبه كشاجم، وقــد صـــدرت عن 
ــاريــــس. وفــــي األدب  بــ فـــي  دار »آكـــــت ســـــود« 

يجب على املتأّدب اللبيب، واملتظّرف األريب، 
بِحلية  ي 

ّ
واملتحل ــاء،  األدبــ بــأخــاق  ق 

ّ
املتخل

ــاء، أن يـــعـــرف قــبــل هــجــومــه عــلــى ما  ــرفـ ــظـ الـ
 
َ تبنُّ يفهمه،  ال  مــا  تعاطيه  وقبل  يعلمه،  ال 

رف، وشرائع املــوّدة، وحدود األدب، فإنه 
َّ
الظ

ال أدب ملن ال مروءة له، وال مروءة ملن ال ظرف 
له، وال ظرف ملن ال أدب له.

■ ■ ■

وشــريــطــتــنــا عــلــى قـــــارئ كــتــابــنــا: اإلقـــصـــاُر 
عــن طــلــب عــيــوب خــطــاِئــنــا، والــصــفــُح عــن ما 
 عـــن ما 

ُ
ــنــا، والـــتـــجـــاوز يــقــف عــلــيــه مـــن إغــفــاِل

ح 
ُّ
التصف أّداه  وإن  إهــمــالــنــا،  إلــيــهــا  ينتهي 

إلــى صـــواٍب نــشــَره، أو إلــى خطأ ســتــره، ألنه 
قد تقّدمنا باإلقرار، وال بّد لإلنسان من زلٍل 
 العلم 

ّ
 األدب عرفناه، وال كل

ّ
وعثار، وليس كل

رويناه، وعلينا في ذلك االجتهاد...
■ ■ ■

 لكتاب من راصد بمكيدة، 
ٌ

ف
ّ
 ما نجا مؤل

ّ
وقل

ف 
ّ
أو باحث عن خطيئة، وقد كان ُيقال: من أل

كــتــابــًا فــقــد اســـتـــشـــرف، وإذا مـــا أصــــاب فقد 
قذف، وكان 

ُ
استهدف، وإذا ما أخطأ فقد است

يقال: ال يزال الرجل في فسحٍة من عقله ما لم 
يقل شعرًا أو يضع كتابًا.

■ ■ ■

 
ً
على أنه ال بد للحاسد، وإن لم يجد سبيا

ْعٍن، أن يحتال لذلك 
َ
إلى َوْهٍن، وال سبيًا إلى ط

بحسب ما ُرّكب عليه طبُعه، وتضّمنه صدُره، 

سهام بوهالل
تقف هذه الزاوية مع مترجمين عرب في مشاغلهم الترجمية وأحوال الترجمة من 
اللغة العربية إلى اللغات العالمية المختلفة اليوم. »تبذل البلدان العربية أمواًال طائلة 

على ترجمة األدب والفكر العالميَّين إلى لغة الضاد، لكنها تنسى أن دورها أّوًال هو 
إيصال إنتاجها المعرفي إلى العالم«، تقول المترجمة المغربية

تبدو ترجمة األدب 
العربي القديم 

مقّدمة تأسيسية 
لترجمة األدب 

العربي المعاصر، أو 
لعلها تفّسر ضعف 

ترجمة األخير. 
ُم الفروُع  أُتقدَّ

قبل األصول؟

إن سكتُّ لم يسألوني وإن تكلّمُت لم يعوا عني

ترجمة التراث مشروع حياة

من المعيب ألّا نجد 
ترجمات لكتب تراثنا 

األساسية

ال يزال الكتاب العربي 
في فرنسا تحت وطأة 

إكراهات النشر

المترجمة  بــوهــال،  سهام  تغفل  ال 
المولودة  المغربية  والروائية  والشاعرة 
في الدار البيضاء عام 1966، عن اإلشارة 
ليلة  »ألــف  ومترجم  أستاذها  تأثير  إلى 
 )2005  -  1930( الشيخ  بن  جمال  وليلة«، 
سياق،  مــن  أكــثــر  فــي  مــســارهــا  على 
ــي  األدب الــتــراث  جماليات  نقل  أهّمها 
ثقافات  في  معاصر  قارئ  إلى  العربي 
إلى  بوهال  ترجمات  بين  من  مغايرة. 
الموشى« )منشورات  »الكتاب  الفرنسية: 
و»أدب   ،2004 عام  الصورة(  غاليمار/ 

النديم« عام 2009. 

ِمشعل جمال بن الشيخ
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ثقافة

فّواز حداد

يستطيع أيُّ شخص أن ينشر تحت اسم مستعار، فيديو أو خطابًا يدعو إلى 
الكراهية، ال سيما أنَّ العالم موبوء بأسبابها. املثال األبرز في العقَدين األخيَرين 
م بالجهل، فاالتهامات 

َ
 إلى كراهية اإلسالم بالتحريض ضّده في فضاء ُمتخ

ُ
الدعوة

ضّده باتت قابلة للتصديق، حتى أن مسلمني أخذوا يشاركون فيه بحماسة، على 
أساس أنهم األدرى بخطايا دينهم وجرائمه، وأعلنوا عن إلحادهم اعتقادًا منهم 
. لكن ملعلوماتهم، 

ً
ة
ّ
أنهم بذلك ينتسبون إلى عالم مسالم ومتقّدم ينبذ األدياَن كاف

 عن الدين، وال عن الحروب، أو تجارة 
َّ

وهذا ما سوف يصدمهم، العالم لم يتخل
بيع السالح. يتذّرع مسيحّيو العالم، ومعهم اليهود، بإنسانية أديانهم، ويحاولون 
كب من مذابح في خالفاتهم الكهنوتية، تحت غطاء أديانهم نفسها، 

ُ
إنكار ما ارت

ستعاد مذابحهم، فالغرب ليس محّصنًا، 
ُ
كما يحدث مع اإلسالم اليوم، ويمكن أن ت

أمــور قد تبدو  الجرائم، ويقتتلون على  وال يخلو من مجانني، يرتكبون أشنع 
عظيمة، بينما هي سخيفة.

ر اإلرهاب املتأسلم مناخًا عامليًا من الرعب بعد عمليات همجية، سقط قتلى 
َ

نش
من جّرائها ال على التعيني أبرياء أو غير أبرياء. عمومًا، ال يمكن تبرير القتل 
 
ً
ع به، بال معنى. خاّصة بأي حال من األحوال، وهو قول شائع، بات من فرط التذرُّ
 فقط، بل وتجعل اإلســالم يبدو 

ً
أنَّ الجرائم املرتكبة، ال تزيدها الوحشية هوال

وكأنه يشّن حربًا عمياء غير مفهومة ضد البشرية جمعاء، ويضع العالم أمام 
تحدٍّ إرهابي يقول: نحن نكرهكم، وسوف نقتلكم، ولو كنتم أبرياء ومساملني.

يريد اإلرهاب املتأسلم استجرار املسلمني إلى مواقفه، ويسعى إلى تجنيدهم في 
صفوفه تحت راية اإلسالم، وإذا كان قد نجح فبشكل محدود جّدًا، فالغالبية 
العظمى والساحقة من املسلمني ضّد اإلرهاب، وإذا كان ضحاياه من األجانب 
سهل وسائل التواصل 

ُ
ال يزيدون عن أفراد، فضحاياه من املسلمني باآلالف. ت

االجتماعي انتشار خطاب الكراهية بسرعة خارقة، بحيث يجوب العالم خالل 
»غوغل« أو غيره منعه، ولو كان يطاول األديان الثالثة: اإلسالم  لحظات، وال يمكن لـ
واملسيحية واليهودية، باعتبارها حسب القانون املعتمد »مجموعة أفكار«، ال تتناول 
املؤمنني بها بشكل مباشر، وإن كانت في النهاية ترتّد عليهم، بإيذاء مشاعرهم. 
تستغل حكومات الغرب وسياسّيوه اإلرهاب، ويستثمرونه في الدعاية ملواقف 
دون أحقادهم 

ّ
فها دعاة مهووسون، يجن

ّ
متطّرفة، ينساق إليها العالم الغافل، ويتلق

ضد اإلسالم، بموجب حرية التعبير. فال يستبعد ظهور داعية موتور، يستثيره 
قــس جــاهــل، ثــم ال يعدم الداعية مــن يشّد أزره، مــن زعــيــم، أو مرجع ديــنــي، أو 
باإلسالم  لصق 

َ
أ الــذي  األحمق  لقتل  كبيرًا  مبلغًا  ويرصد  شعبوي،  سياسي 

 ماجنة؛ تودي إلى احتجاجات ومظاهرات وشغب وقتلى، لو 
ً
خالعات وأعماال

أخذت مداها لحصدنا حربًا بني األديان. إذا كان ثّمة حرب، فقد أثارها مجانني 
وحمقى وممسوسون، وّرطوا فيها العقالء، وشارك فيها مستشارون أذكياء، 
وضعوا خططًا رشيدة للحصول على فوائدها، قد يكون البترول أو الذهب أو 
قواعد عسكرية. أما الضحايا، فليسوا معتوهي الكراهية، بل املتدّينون األبرياء 
ر أكثر من مّرة،  الذين هّبوا للدفاع عن دينهم. هذا السيناريو، ليس خياليًا، تكرَّ
جه نحوه بخطى حثيثة بني فترة 

ّ
وإن لم يصل إلى نهاياته. وهذا هو العالم يت

وأخرى، تحت قيادة زعماء يتاجرون بكل شيء، خصوصًا املوت.

سيناريو حرب دينية

مفكرة المترجم

فعاليات

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجمني له؟
تــــرِجــــم لــــأمــــوات، فــتــكــون عــاقــتــنــا 

ُ
 أ

ً
عــــــادة

ــيـــة مـــحـــضـــة. صــــدقــــًا، ال عــــاقــــة لــي  ــالـ ســـريـ
بالكاتب، أّما مع النص فنعم. أتفاعل كثيرًا 
ــي وأرتـــبـــط به 

ّ
مــعــه وُيــصــبــح كــأنــه جـــزء مــن

ـــم. أتـــذّكـــر لــحــظــات تــرجــمــة عصيبة  حـــّد األلـ
ــة أو  ــروايــ ــل فـــي الــقــصــيــدة أو الــ حـــن أتـــوغـ
الـــصـــادق يلبسني  الـــنـــص  مـــواضـــع مــنــهــا. 
وألبسه. أحيانًا يكون صاحبه قريبًا لي أو 
غالبًا، ألنني أبحث دائمًا عن كتابة صادقة 

وصاحبها يشبهها وهذا نادر.

■ كثيرًا ما يكون املترِجم كاتبًا، صاحب إنتاج أو 
صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي العالقة بني 

الكاتبة واملترجمة في داخلك؟
ال أشعر بأدنى تناقض بينهما... هذه تدعم 

األخرى.

■ ما هي املبادئ أو القواعد التي تسيرين وفقها 
كمترجمة، وهل لك عادات معّينة في الترجمة؟

والــوصــول  املتفاني  والبحث  الــصــدق  مبدأ 
بالنص في الترجمة إلى أقصى حّد ممكن 

من املصداقية.

ـــة، 
ّ
حــتــى يخلص إلـــى غــفــلــة، أو يــصــل إلـــى زل

 باملعنى الحقير، ويتسّبُب بالحرف 
ُ
فيتشّبث

الصغير، إلى ذكر املثالب، وتغطية املناقب.
■ ■ ■

حقيق على األديب أن يخزن لسانه عن نطقه، 
بعلم،  ينطق  وأن  حــقــه،  غير  فــي  يرسله  وال 
الــجــواب، وال  وينصت بحلم، وال يعجل فــي 
يهجم على الخطاب، وإن رأى أحدًا هو أعلم 
ر من 

ّ
منه نصت الستماع الفائدة منه، وتحذ

ظ من العيوب والغلط، 
ّ
الزلل والسقط، وتحف

ولم يتكلم في ما ال يعلم، ولم يناظر في ما 
ال يفهم.

■ ■ ■

قال لي فان: قّصرُت وعرفُت، ثم قالي لي: يا 
رؤبة عساك مثل أقوام إن سكتُّ لم يسألوني 
مُت لم يعوا عني، قلت: أرجو أن أكون 

ّ
وإن تكل

خبرني: 
ُ
كذلك، قــال: فما أعــداء املــرّوة، قلت: ت

قـــال: بنو عــم الــســوء، إن رأوا خــيــرًا ســتــروه، 
وإن رأوا شّرًا أذاعوه.

■ ■ ■

راغبا  بالله،  هــذا، مستعينا  كتابي  وأصـــّدر 
إلى  يحتاج  ومــا  األدب وصفته،  بذكر  إلــيــه، 
ــاء يــســتــحــســنــهــا  ــيـ ـــعـــه بـــأشـ

ّ
مـــعـــرفـــتـــه، وأشـــف

األديب ويرغب في دراستها األريب.
)من »خطبة الكتاب«، أي مقّدمة كتاب »الظرف 
ى« ملحمد بن إسحاق بن 

ّ
َوش

ُ
والظرفاء« أو »امل

ي 937 ميالدية(
ّ
وف

ُ
يحيى املعروف بالوشاء، ت

■ كتاب أو نص ندمِت على ترجمته، وملاذا؟
 أندم 

ّ
لي مبدأ في الحياة بصفة عامة هو أال

من  م 
ّ
نتعل نا 

ّ
أن أعتقد  فعلت، ألنني  ما  على 

كل شيء. حتى الكتب التي حزنت لترجمتها 
مماثلة  أخــطــاء  القـــتـــراف  أعـــود   

ّ
أال متني 

ّ
عل

تــي في فترات مختلفة من 
ّ

وأوضحت لي زال
حياتي. الترجمة حياة يمر عليك فيها الغث 

والسمن.

■ ما الذي تتمنينه للترجمة من اللغة العربية؟ وما 
هو حلمك كمترجمة؟

ــــن عـــمـــر.  ــال أوســـــــع مـ ــ ــــجـ ــــي هــــــذا املـ حـــلـــمـــي فـ
روائـــع  لبعض  الــكــامــلــة  الــتــرجــمــة  تنتظرني 
أبــــي حـــّيـــان الــتــوحــيــدي؛ كــكــتــاب »الــصــداقــة 
والـــصـــديـــق« و»اإلشـــــــــارات اإللـــهـــيـــة«، والبـــن 
الضخمن  بــجــزأيــه  الـــزهـــرة«  »كــتــاب  داوود 
وكتب ورســائــل من حجم أصغر، ولكنها ال 
البلدان  تنتبه  أن  هي  وأمنيتي  أهمية،  تقل 
العربية إلى هذا األمر وتتحّمل مسؤوليتها 
ــاملـــي طــبــعــًا  ــعـ الـ ــمـــويـــل. األدب  ــتـ الـ مــــن جـــهـــة 
لها  املعرفية ال بد  ُيغنينا، ولكن حصيلتنا 
أن تــتــمــوقــع داخـــــل إطـــــار عـــاملـــي عـــن طــريــق 
الترجمة. فكما أن هذه البلدان تساهم بكثافة 

أن  عليها  العاملي،  املعرفي  املنتوج  نشر  في 
عطي األولوية لترويج حصيلتها املعرفية.

ُ
ت

■ ما هي املزايا األساسية لألدب العربي وملاذا من 
املهم أن يصل إلى العالم؟

ـــى« لــلــوشــاء يجد 
ّ

أعــتــقــد أن »الــكــتــاب املـــوش
ــه مــن  ــكـــونـ لـ الــــعــــاملــــي  ــمـــن األدب  ــانـــه ضـ ــكـ مـ
أهـــّم الكتب الــتــراثــيــة حــول مــوضــوَعــي الفن 
ــمـــال. يـــخـــوض فـــي الـــحـــب والـــصـــداقـــة  والـــجـ
األدب  قيم  ل 

ّ
الحكيم ويحل الفيلسوف  ة 

ّ
بدق

بالنسبة  التراث  ترجمة  واملـــروءة.  والظرف 
إلـــــّي مـــشـــروع حـــيـــاة مـــتـــواصـــل وبـــحـــث عن 
ــاء مــعــنــى لـــوجـــودي كــإنــســانــة  ــذات وإعـــطـ الـــ
تنتمي لهذه الحضارة، موجودة في الغرب 
وتـــحـــمـــل بــعــضــًا مــــن مـــســـؤولـــيـــة الــتــعــريــف 
بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة إلخــراجــهــا مــن االنــــزواء 
ــه والــــــصــــــورة الـــظـــامـــيـــة  ــنـ ــانـــي مـ ــعـ الـــــــذي تـ
املــنــغــلــقــة الــتــي تــنــغــمــس فــيــهــا وألنـــهـــا أهــل 
لــذلــك، وأيــضــًا كــإنــســانــة تــرغــب فــي تحقيق 
والغرب  الشرق  من  مبادئ سامية مستقاة 
معًا. كيف أكون صديقة مخلصة إذا لم أفهم 
 
ً
معنى الصداقة؟ وكيف أحب إذا كنت جاهلة

ملعنى العشق والجمال؟

إطاللة

تصويب

نجوان درويش

الُبلبل ال ُيشبه الغراب فحسب 
ــه وألــقــى 

َ
 مــكــان

َ
ــذ هـــذا الــصــبــاح أخـ
طبته الصباحية

ُ
خ

أحٌد ما 
إلٌه ما 

 الغراب. 
َ
 وظيفة

َ
َح البلبل

َ
َمن

■ ■ ■
ال أعــرف مــن هــو أول شاعر بال 

ذٍن موسيقية
ُ
أ

ى بهديل الحمام
ّ
تغن

الشعراُء الذين جاؤوا بعده
هم

ُّ
باعيون كل

ّ
ات

من يستطيع إقناعهم أن للحمامة 
حنجرة ضفدع؟

■ ■ ■
لم يحدث أن قابلُت عندليبًا 

م وصـــالتـــهـــا  ــدِّ ــ ــقـ ــ تـ  ال 
ُ

ــادل ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــائــــد  قــــصــ فــــــــي  إال  ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ

ْهَجرّيني.
َ
امل

■ ■ ■
مراِء األزمنِة 

ُ
الطيور مثل ملوِك وأ

القديمة 
يصنعون أساطيَرهم 

بفضل مدائِح شعراء مضطربني، 
ــام عــن  ــتــ ــ بــفــضــل انـــفـــصـــاِلـــهـــم ال

الواقع.
■ ■ ■

الـــحـــمـــام اكـــتـــســـب ُســـمـــعـــتـــه مــن 
أسطورة الطوفان 

 تـــحـــمـــل فــــي مــنــقــارهــا 
ٌ
ــة حــــمــــامــ

غصن زيتون 
تسافر من األزل إلى األبد 

 خراٍب 
ُ
في حني أن الحماَم عالمة

وهجران 
يستوطُن البيوَت املهجورة 

الــبــراز فوق  وُيـــراِكـــُم طبقات مــن 
ذكريات أصحابها. 

 تـــحـــمـــل فــــي مــنــقــارهــا 
ٌ
ــة حــــمــــامــ

غصن زيتون 
تسافر من األزل إلى األبد 

ي.
ّ
وتسخر من

■ ■ ■
الــبــلــبــل والــــغــــراب ال يــتــشــابــهــان 

فحسب 
هــذا الصباح أخــذا مكاني وكتبا 

قصيدتي.

إيدان مقاطع من المَوّشى المصريات  عالم  اليوم  يلقيها  محاضرة  عنوان  مصر،  ملك  األول:  سيتي 
دودسون في المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة بداية من السادسة مساء. 
دودسون أستاذ في »جامعة بريستول« و»الجامعة األميركية« في القاهرة. تتناول 
المحاضرة سيرة واحد من أهم الفراعنة خصوصًا مع امتداد سلطته إلى باد الشام.

تستضيف دار النمر للفن والثقافة في بيروت، برنامجًا مخّصصًا لألفام األردنية كل 
مع  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  وينطلق  الجاري،  الشهر  خال  ثاثاء 
فيلم لما ضحكت موناليزا لـ فادي حداد، ويتناول قصة فتاة تعثر على وظيفة 

انتظرتها طويًال وتعيش مع شقيقتها التي تعاني من فوبيا الخروج من البيت. 

تقيم مكتبة قطر الوطنية في الدوحة عند الخامسة والنصف من مساء اليوم 
ندوة بعنوان رحلة رقمية إلى الماضي يتحّدث خالها الباحثان البريطانيان جيمس 
إلى  التي تّمت إضافتها  البريطانية«  وريتشارد ديفيز حول سجات »المكتبة  أونلي 
»مكتبة قطر الرقمية« وتضّم العديد من الوثائق والمراجع التاريخية حول الخليج 

والمنطقة العربية إلى جانب مجاالت معرفية أخرى.

الفرنسية  العاصمة  في  نايت  آرت  غاليري  يقيم  باريس،  بانكسي  عنوان  تحت 
بانكسي  البريطاني  الفنان  اليوم محاضرة حول  جداريات  السادسة من مساء  عند 
الموجودة في باريس على وجه الخصوص، تتبعها ورشة تعليمية لكيفية تنفيذ 

هذه الجداريات للمشاركين وتنتهي المحاضرة بتحليل أعمال فنية مختلفة.

الثالثاء 8  يناير/ كانون الثاني 2019 م  2  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1590  السنة الخامسة
Tuesday 8 January 2019

الثالثاء 8  يناير/ كانون الثاني 2019 م  2  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1590  السنة الخامسة
Tuesday 8 January 2019

سهام بوهالل، تصوير ماري روماني، أيار 2018

مصارحٌة بعد 
الطوفان

حروفية لـ آرش 
كريمي
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نجم الدين خلف اهلل

صحبــة  »فــي  كتــاُب  يبــدو 
العربيــة«، الصــادر نهايــة كانــون 
عــن  املاضــي  ديســمبر  األّول/ 
ظاهــره،  فــي  بيــروت،  فــي  الجديــد«  »دار 
رت على فتــراٍت من الزمن  أبحاثــا متفّرقــة حــرِّ
مختلفــة  قضايــا  فــي  للخــوض  متباعــدة، 
عنــى »بمفــردات الضــاد وُمرّكبــات الثقافــة«. 

ُ
ت

ومحوريــة،  عضويــة  عميقــة،   
ً
وحــدة  

ّ
ولكــن

 الكتاب وتربط رهاناته بآفاقه؛ 
َ

تصل فصول
التــي  الت  التحــوُّ إبــراز  الرئيــس  فموضوعــه 
طاولــت اللغــة العربيــة فــي العقــود األخيــرة 
ِنظامهــا  فــي  فقــط  ليــس  تأثيرهــا،  ورصــد 
والنحــوي،  والَصرفــي  الصوتــي  الداخلــي، 
الثقافــي  بــل وفــي حضورهــا ضمــن املشــهد 

القومي والعاملي وفي النسيج اليومي.
ولئــن عمــد اللغــوي اللبنانــي أحمــد بيضــون 
فه، من قبيل التوطئة 

َّ
ل

َ
ؤ

ُ
إلى تقســيم مبّســٍط مل

 فصولــه تســتجيب 
َّ
والجوهــر والختــام، فــإن

واحــدة:  غايــة  إلــى  وتجــري  عميــق  ملنطــق 
 وصــٍف زمنــي للغة العربيــة لتحديد 

ُ
صياغــة

سلســلة التطورات التي لحقتها في عصرنا، 
وهي الكائن الحّي الذي تنشط منه العناصر 

بقدر ما يواِجه منجزات الحداثة.
فمــن جهــة أولــى، عمــل بيضــون علــى تفنيــد 
الــدال  بــن  للعالقــة  الناظــم  ــم«  »التحكُّ مبــدأ 
واملدلــول، عبــر تحليٍل معّمــق لألصوات التي 
ف منها كلمات قصيدة »سدوم« لـ إلياس 

ّ
تتأل

أبــو شــبكة. وفيــه كشــف وشــائج القربــى بــن 
ة وحسَّ اللهفة واللهاث الذي  قافيتها العينيَّ
 )Hjelmslev( تستدعيه. فعلى نهج يلمسالف
فــي  بيضــون  )Jacobson(، جهــد  وياكبســون 
النصــوص  فــي  ســيما  وال  التــالزم،  إظهــار 
لجــات 

َ
وخ اللســان  حركــة  بــن  الشــعرية، 

هــذه  تعــّد  دراســاته،  ســائر  ومثــل  الَجنــان. 
املحاولــة نموذًجــا تطبيقًيــا يســتدعي غيــَره 
مــن التجــارب علــى نصــوص مماثلــة، حتــى 
ويســتعيد  الضــاد  فــي  ــم  التحكُّ مبــدأ  ُيعــّدل 
خصائصهــا  بأخــص  الوعــَي  دارســوها 
ــر لهــا ابــن جنــي بقولــه: 

َّ
املوســيقية التــي نظ

هــا 
ّ
كل اللغــات   

َ
أصــل  

َّ
أن إلــى  هــم 

ُ
هــب بعض

َ
»ذ

َكــدويِّ  إنمــا هــو مــن األصــوات املســموعات، 
الريــح وحنــن الرعــد )...(، ثــم ُولــَدت اللغــات 
عــن ذلــك فيمــا بعــد. وهــذا عندي وجــٌه صالح 

ل«. بَّ
َ
ق

َ
وَمذهب ُمت

 
َّ

كل تختــرق  والتــي  املواليــة،  القضيــة  وأّمــا 
»الســلطة  فهــي  تقريبــا،  الكتــاب  فصــول 
 رقابــة يشــرف على 

ُ
اللغويــة«، بمــا هــي هيــكل

الســالمة  ملعاييــر  الكالمــي  اإلنتــاج  مطابقــة 
الصحيــح  التواصلــي  واألداء  اللغويــة 
والفصيــح؛ إذ ال تنحصــر هــذه الســلطة فــي 
علماء اللغة، وبعضهم في أبراجهم العاجية، 
وال على مجامع اللغة العربية في خالفاتها، 
»الضميــر  يشــبه  مــا  علــى  حيــل 

ُ
ت وإنمــا 

مطابقــة  مــدى  يراقــب  الــذي  الجمعــي« 
االستعماالت للقواعد أو انحرافها عنها.

مــن  اللغويــة«  »الســلطة  مفهــوم  أن  والحــق 
املعرفــة  مجــاالت  ومــن  بيضــون  ُمبتَكــرات 
وافيــة  بدراســات   

َ
تحــظ لــم  التــي  الخصبــة 

علــى  اإلشــارات،  ولهــذه  الســاعة.  حــد  إلــى 
إيجازهــا، فضــل التنبيــه إلــى ضــرورة تفعيل 
تكفــل  التــي  باآلليــات  وَمّدهــا  الســلطة  هــذه 
التوليــد  صنــع  فــي  حقيقيــا  حضــورًا  لهــا 
املعجمــي وقبــول وحداتــه أو رفضهــا، مثلمــا 
. فمــدار 

ً
هــو شــأن األكاديميــة الفرنســية مثــال

العــرب  اللغوّيــن  عــدم قصــر جهــود  دعوتــه 
ــب الَبعــدي للُمفــردات املســتحَدثة، 

ُّ
علــى التعق

ــرُرها وتذهب على ألسنة 
َ

بعد أن يســتطير ش
النــاس. ومــن األمثلــة التــي ضربهــا بيضــون 
َيــوي«، التــي ال يتوافــق بناؤهــا مع 

ْ
كلمــة »ِخل

املقاييس االشتقاقية التقليدية.
فــي تحقيــق انزيــاٍح  الرهــان املوالــي  ويكمــن 
املعجمــي  التوليــد  يخــّص  هــام  معرفــي 
وتســمية العالــم عبــر ابتــكار ُمفــردات تواكــب 
أشــياءه ومفاهيَمه. فليســت املعضلة، حســب 
مــا ُيؤّكــد صاحــب »كلمــن: مــن مفــردات اللغــة 
اللغــة عــن  فــي عجــز  الثقافــة«،  إلــى مرّكبــات 
املواكبة، بل في عجز العرب، أصحاب اللسان 
فــي  واإلســهام  ــم 

َ
العال ابتــكار  عــن  أنفســهم، 

االقتصــاد  وتنشــيط  أحداثــه  وصنــع  نمــّوه 
هــم يكتفون 

َّ
 أن

ّ
الــذي ُيحّركــه. فقــد الحــظ بحــق

»تلقــف  ثــم  الغــرب،  ُينتجــه  مــا  باســتهالك 
وتبتلعهــا«،  األجنبيــة  األســماَء  العاميــاُت 
دون نظر ال إلى وسائل اللغة االشتقاقية وال 
 

ٌ
 مضاعف

ٌ
طأ

َ
إلــى غيــاب الفعل في التاريــخ. خ

ترتكبه الثقافة وأهلها.
ى 

ّ
 آخر َرصده الباحث اللبناني ويتجل

ٌ
تحّول

فــي »جــالء الفصحــى عــن مناطــق املشــافهة«، 
ــي 

ّ
تخل أولهــا  عميقــة،  آثــاٌر  التحــّول  ولهــذا 

الســجل الفصيــح عــن الدوائــر الكالميــة التــي 
الدينــي  الخطــاب  مثــل  عليــه  حكــرًا  كانــت 
العاميــة  تغلبــت  فقــد  واألدبــي،  والسياســي 
 بــن تقاليد اإلنجاز الكالمي 

َ
عليــه، مّمــا خلط

فتداخلت مناطق نفوذ السجالت وتصادمت 
أدواتهــا. ومــن هــذه املالحظــة انتقــل الباحــث 
ِســِجلْي  بــن  الشــقة  تقريــب  ضــرورة  إلــى 
الضــاد: العاميــة والفصحى. فليســت العالقة 
بينهمــا تنافــرًا وال تنافســا، بــل هــي تكامــل 

ــان ألصــٍل واحــد، إذا  واســتمرار ألنهمــا تجليَّ
ويمكــن،  والدخيــل.   

َ
قتــَرض

ُ
امل جانبــا  تركنــا 

معــن  مــن  الفصحــى  تســتمد  أن  يجــب،  بــل 
رات  اللهجات ما دامت هذه األخيرة أحد تطوُّ
 
ً
 على مقاييسه، مقتفية

ً
»كالم العرب«، جارية

ص منهم في إطالق األقوال.
َّ
ل

ُ
َر الخ

َ
أث

الت، حســب  التحــوُّ هــذه  تفهــم  أن  ُيمكــن  وال 
املعلوماتيــة  الثــورة  عــن  بمعــزل  بيضــون، 
بأســره،  التواصــل  ت عالــم 

ّ
هــز التــي  الكبــرى 

بهــا  ــر 
ّ
تأث ِقطاعاتــه،  مــن  العربــي  واللســان 

كســائر أنشــطة الوجود املجتمعي. فقد باتت 
فــي الشــبكة العنكبوتيــة  اللغــة تشــيع  مــادة 
أكبــر  بــن  البــرق،  بســرعة  عبرهــا،  وتســير 
انكســر احتــكار  املســتخدمن. كمــا  مــن  عــدد 

الــكالم باســم اللغــة لــدى فئــة واحــدة، بعــد أن 
ــل فاعلــون اجتماعيــون كثــٌر فــي إنتاجــه 

ّ
تدخ

وفرض أنماط جديدة منه في التواصل. وما 
ســوى  بيضــون،  يســّميها  كمــا  »الفســبكة«، 
إحدى ترجمات هذا االنتشار، وربما ال تكون 

آخَرها.
مــن  املتشــابكة  املحــاور  هــذه  الكاِتــب  تنــاول 
خــالل دراســات تطبيقيــة قّيمــة لعــل أبرزهــا 
جــذوره  منــذ  »الطائفيــة«،  مفهــوم  تتبــع 
القرآنيــة إلــى يــوم النــاس هــذا، مــع اإلشــارة 
إلــى مــا لحقــه مــن فويرقــات دالليــة، توســيعا 
علــى  النفيــس،  البحــث  وهــذا  وتضييقــا. 
ِقَصــره، يصلــح أن يكــون مثــااًل منهجيا ُيتبع 
للمصطلحــات  التطوريــة  الدراســات  فــي 
السياسية املعاصرة، فتالحقها منذ نشأتها 
األولــى لتحليــل مــا يشــملها مــن تغيــرات فــي 
مختلف السياقات، منذ القرون الوسطى إلى 

مقامات التداول املعاصرة.
وبمثــل هــذه األصالة، أنجز الكاتب دراســتْن 
الصحافــي  طريقــة  عــن  األولــى  أســلوبيتْن: 
اللبنانــي غســان توينــي )1926 - 2012( فــي 
الكتابــة، والثانيــة عــن نهــج زيــاد الرحبانــي 
مــن  والفصــالن  فيــروز.  أغانــي  صياغــة  فــي 
الــذي  الرصــن  األســلوبي  التحليــل  مباهــج 
يتأّمل نظام املعجم واختيارات الكالم وخلق 
 عن تفكيــك التراكيب 

ً
العالقــات بينهــا، فضــال

النحوية ومظاهر العدول املجازي.
وال بد أن نســّجل طالوة أســلوب بيضون في 
تناوله لهذه القضايا النظرية وفي دراســاته 
التطبيقية، فقد جمع فيها بن جمال العبارة 
ونصاعــة التركيــب رغــم الصعوبــات الفكريــة 
واملنهجيــة التــي تعترض أي تنــاول لها. ذلك 
 العربيــة« 

ُ
دتهــا »صحبــة

ّ
أن املباحــث التــي ول

هبــه من الســكون. 
َ
ثيــر مــن القلــق أكثــر مّمــا ت

ُ
ت

أنهــا  مــع  اليســيرة،  بالصحبــة  هــي  فليســت 
التفكيــر  إلــى  القــارئ  تدعــو  ألنهــا  ممتعــة، 
االجتهــاد  وربمــا  الضــاد  تغّيــرات  فــي  امللــي 
فق مع التشــخيص املقترح. 

ّ
إليجــاد حلــوٍل تت

فقضايــا الســلطة اللغويــة وجــالء الفصحــى 
ودور  باللهجــات  وروابطهــا  مناطقهــا  عــن 
مجامع اللغة ومعاجمها ووسائل إصالحها 
فــي  آلياتهــا  وتطويــر  تعلمهــا  وتيســير 
 ذلك من صميم السؤال اللغوي 

ُّ
التسمية... كل

-الفلســفي الراهــن، الــذي ينبغــي أن تضطلــع 
بــه  النهــوض  علــى  وتعكــف  املؤّسســات  بــه 
هيئــات متينــة، تجمــع بــن الــذكاء السياســي 
والرســوخ املنهجــي مع عشــٍق صــادٍق للضاد 
مــن   

ّ
أقــل مــكان  إلــى  دفــع 

ُ
ت باتــت  التــي  وهــي 

مكانها في َردهات التاريخ.

ضمير جمعي يحرس اللغة

وصف زمني يُحّدد 
التطّورات التي لحقت 

العربية في عصرنا

لم يحظ مفهوم 
»السلطة اللغوية« الذي 

ابتكره باهتمام كاف

والحكــم:  السياســة  فــي  القــرآن  هــدي  »فــي  كتابــه  فــي 
القيــم«  علــى  السياســية  املعامــات  فقــه  بنــاء  أطروحــة 
ــا عــن »املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

ً
الصــادر حديث

واألكاديمــي  الباحــث  يســعى  الدوحــة،  فــي  السياســات« 
املغربــي امحمــد جبــرون إلــى تجديــد الفكــر السياســي 
لبنــاء  أخاقيــة  مرجعيــة  ليكــون  وتحديثــه،  اإلســامي 
الدولــة املدنيــة الحديثــة فــي املجــال العربــي - اإلســامي. 
ل الكتاب مناظرة علمية رصينة للتيارات السياسية 

ّ
يمث

اإلســامية الســلفية، وهــو أيضــا محاولــة اجتهاديــة مــن 
أجــل إعــادة تشــكيل العقــل السياســي اإلســامي علــى 

أسس متصالحة مع الحداثة.

حــول تغيــر العالــم الراهــن وصورتــه املســتقبلية، صــدر 
»مكتبــة  فــي  االســتراتيجية«  الدراســات  مركــز  عــن 
نمــوذج  العاديــة:  بعــد  مــا  »األزمنــة  كتــاب  اإلســكندرية« 
معرفــي جديــد فــي الدراســات املســتقبلية«، مــن تأليــف 
ســاردار  الديــن  الباكســتاني ضيــاء  البريطانــي  الكاتــب 
 3 مــن  املكــّون  الكتــاب  يقــدم  العربــي.  محمــد  وترجمــة 
فصول رؤية جديدة عن تغير العالم املعاصر، من خال 
دراسة األزمة االقتصادية العالية عام 2008 وتداعياتها، 
الايقــن  وحالــة  الكبــرى،  والبيئيــة  املناخيــة  والتغيــرات 
والفوضــى بوصفهــا النمــوذج الســائد فــي العالــم خــال 

العقدين أو الثاثة األخيرة.

عــن »دار روافــد للنشــر والتوزيــع«، صــدرت حديثا رواية 
»امبريك.. عبد السودان« للروائي املغربي ميلود بنباقي. 
واالســترقاق،  الــرق  عالــم  علــى  الضــوء  العمــل  ط 

ّ
يســل

للوصــل  الدينيــة  العقيــدة  واســتغال  الدينــي،  والصــراع 
إلــى الحكــم، وصراعــات الجوع والعطش والحرب وتجارة 
البشر، عبر ترحال طويل في متاهات الصحراء من باد 
السودان القديمة إلى املغرب األقصى، كما يرصد صراع 
مجموعــة مــن الحــركات الدينية التى ظهــرت خال القرن 
الخامس الهجري مثل حركة املرابطن التى تزعمها عبد 
الله بن ياسن، وقام بتوحيد املغرب وسعى إلى نشرها 

في أفريقيا جنوب الصحراء.

صدر حديثا عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« كتاب 
»قطــاع غــزة: السياســات االقتصاديــة لإلفقــار التنمــوي« 
وترجمــة  روي،  ســارة  األميركيــة  الباحثــة  تأليــف  مــن 
محمــد طربيــه، التــي تفّصــل التغييــرات التــي طــرأت علــى 
اقتصــاد غــزة بفعــل تأثيــرات العــدوان اإلســرائيلي ســنة 
2014، وذلــك بعــد عــام من وقوعه، موضحا أن الســنوات 
الثماني واألربعن األخيرة نقلت غزة من منطقة مدمجة 
اقتصاديا، وتابعة بشــدة لـ«إســرائيل« ومرتبطة بالضفة 
عمليــة  وأن  معــزول،  كيــان  إلــى  قويــا  ارتباطــا  الغربيــة 
اإلفقــار فيهــا اقتربــت مــن نهايتهــا املنطقيــة: جعــل غــزة 

غير قابلة للحياة.

عــن منشــورات »كولومبيــا بــرس« يصــدر خال الشــهر 
الجاري كتاب »ضابط أملاني في باريس املحتلة: يوميات 
الحــرب 1941-1945«، للكاتــب إرنســت يونغــر )1895-
1998(، الــذي كان ضابطــا فــي الجيــش األملانــي خــال 
الحــرب وجــرت الحقــا تبرئتــه مــن تهــم النازيــة. اإلصدار 
الحــرب  فــي  باريــس  احتــال  خــال  يومياتــه  يتضمــن 
العامليــة الثانيــة إلــى جانــب الحديــث عــن عاقــات الحــب 
ويتطــرق بتفصيــل إلــى النباتــات والحشــرات التــي كان 
مهتما بها، إلى جانب لقاءاته بالروائي ســيلن والشــاعر 
جان كوكتو وبيكاســو، ويروي قربه من ضباط آخرين 

حاولوا تدبير اغتيال هتلر.

الذاتيــة  الســيرة  الفلســفي:  التقليــد  »ابتــكار  بعنــوان 
واســتقبال فلســفة ابــن ســينا مــن القــرن الحــادي عشــر 
منشــورات  عــن  صــدرت  عشــر«،  الرابــع  القــرن  إلــى 
»هاراسوفيتش فيرالغ« األكاديمية دراسة للباحث أحمد 
الرحيم أســتاذ تاريخ الدراســات الفكرية والدينية العربية 
واإلســامية فــي جامعــة يــال األميركيــة. يناقــش الباحث 
ــس بهــا تقليد فلســفي، ودور الســيرة  الكيفيــة التــي يؤسَّ
األدبية في تشــكيل تاريخ االســتقبال الفكري، من خال 
تحليل مفصل لحياة وأعمال فاســفة املدرســة املشائية 
الكتابــات  أنــواع  فــي  ابــن ســينا، ويبحــث  التــي أسســها 

العربية السيرية كمصدر لتاريخ الفلسفة العربية.

يصــدر عــن داري »الروافــد الثقافية« و«ابن النديم« كتاب 
»علم االجتماع املعاصر« للباحثن الفرنسين جان بيير 
دوران وروبــرت ويــل، بترجمــة طواهــري ميلــود. يتنــاول 
العمــل واقــع النقــاش السوســيولوجي الحالــي مــع نظــرة 
شــاملة إلى املرجعيات األساســية واإلنتاجات املعاصرة. 
ثــم  ونشــوئه،  االجتمــاع  لعلــم  عامــا  تاريخــا  ويضــم 
التيــارات النظريــة الكبــرى، وإشــكاليات السوســيولوجيا 
وممارســاتها والتيــارات الثقافويــة والدراســات مــا بعــد 
الكولونيالية. يذكر املترجم أنه انتقى من الكتاب األصلي 
 بعينها للترجمة بالنظر إلى ضخامته، الفتا إلى 

ً
فصوال

 .
ً
حاجته ملجهود جماعي ليترجم كاما

وآفاقهــا«  املدرســة  تاريــخ  الفرنســية:  »األنثروبولوجيــا 
صــدر عــن دار »نينــوى« لألكاديمــي والباحــث عبــد اللــه 
عبــد الرحمــن يتيــم، ويتنــاول الــدور الــذي لعبــه باحثــون 
ــي علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا، 

َ
فرنســيون فــي حقل

منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، منهــم بيــار 
بورديو وكلود ليفي شتراوس ولويس دومون وموريس 
غوديليــه وميشــيل ليريــس؛ مقارنة بتجارب ســابقة لهم 
مــن مثــل إميــل دوركايــم ومــارك بلــوخ وفرنانــد بروديل. 
يــرى الباحــث أن املجموعة األولى أتت بمفاهيم ونظريات 
مختلفــة عــن األميركيــة والبريطانيــة، ويعتِبــر العمــل من 

الدراسات العربية القليلة التي درست املوضوع. 

أحمد بيضون، لغوي ومؤرّخ لبناني من مواليد بنت جبيل جنوب لبنان 
عام 1943. كان أّول إصدراته في الشعر بـ«ديوان األخالط واألمزجة« 
على  »الصراع  بعنوان  تاريخي  كتاب   1989 في  له  صدر  كما   .)1984(
لبنان«، وفي اإلطار نفسه، أصدر في 1999 كتاب »الجمهورية  تاريخ 
ثقافيّة  فصليّة  مجلّة  لبنانيّين  مثّقفين  مع  أطلق  المتقطعة«. 
من  »كلمن:  مؤلفاته:  أحد  عنوان  أيضًا  وهو  »كلمن«،  بعنوان 

مفردات اللغة إلى مركبات الثقافة« )1997(.

مفردات ومرّكبات

نظرة أولى 

أحمد بيضون العربية وتحّوالتها

التي  الت  التحوُّ إبراز  اللبناني  اللغوي  يحاول  حديثًا،  الصادر  كتابه  في 
طاولت اللغة العربية في العقود األخيرة ورصد تأثيرها، ليس فقط في 
حضورها  وفي  بل  والنحوي،  والَصرفي  الصوتي  الداخلي،  نِظامها 

ضمن المشهد الثقافي القومي والعالمي وفي النسيج اليومي

أثناء توقيع الكتاب في »معرض بيروت«

الثالثاء 8  يناير/ كانون الثاني 2019 م  2  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1590  السنة الخامسة
Tuesday 8 January 2019

27

رياضة

أبدى العب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش، 
دعمه الستمرار املدرب إرنستو فالفيردي في 

قيادة الفريق »الكتالوني«، وذلك في تعليقه عقب 
انتصار البالوغرانا الصعب. وقال راكيتيتش: 

»العالقة بن املدرب والنادي أمر آخر. من 
الطبيعي أن يستمر مع الفريق، لكن األهم اآلن 
هو االستمرار في الفوز باملباريات«. وامتدح 

الكرواتي خيتافي: »إنه فريق متالحم للغاية، لكن 
األمر أننا فزنا باللقاء«.

انتقد املدرب األرجنتيني سانتياغو سوالري، 
عدم الرجوع لتقنية حكم الفيديو، وذلك بعدما 
طالب الفريق باحتساب ركلتي جزاء في مباراة 
ريال سوسييداد التي خسرها الفريق بثنائية. 

وقال سوالري: »نعتقد أن هذا هو الهدف من 
استخدام تقنية الحكم الفيديو، إذا لم يكن هناك 

يقن من القرار، فعليهم الرجوع لها«. هذا هو 
الغرض من استخدام الـ‹VAR‹ والتكنولوجيا، 

وإال فليس هناك أي داع لوجودها«.

تخطى فريق تورونتو رابتورز ضيفه إنديانا 
بيسرز بالفوز عليه )121 - 105(، فيما مني لوس 

أنجليس ليكرز بهزيمة جديدة دون نجمه الجديد 
ليبرون جيمس على يد مضيفه مينيسوتا 
تمبروولفز )108 - 86(، في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفن. وتواصلت عقدة إنديانا في 
معقل تورونتو حيث سقط للمرة الحادية عشرة 
تواليا رغم افتقاد مضيفه لنجمه كاوهي لينارد 

الذي غاب عن اللقاء من أجل الراحة.

إيفان راكيتيتش يدعم 
استمرار فالفيردي مع 

برشلونة

سوالري ينتقد عدم 
اللجوء لتقنية حكم 

»VAR« الفيديو

تورونتو رابتورز يتخطى 
إنديانا وهزيمة جديدة 

لليكرز

قلب المنتخب 
الصيني الطاولة 
على منتخب 
قرغيزستان 
في المباراة 
االفتتاحية 
لمنافسات 
المجموعة 
الثالثة من 
بطولة كأس 
آسيا 2019. 
فبعد أن كانت 
متأخرة في 
الشوط األول 
بهدف مفاجئ، 
دخلت الصين 
الشوط الثاني 
بقوة وهاجمت 
من البداية حتى 
النهاية لتنجح 
في قلب النتيجة 
وخطف فوز 
مثير )2 - 1(، 
وبالتالي ُتسجل 
بداية مثالية لها 
في البطولة 
الصين قلبت الطاولة في الشوط الثاني )كريم صهيب/فرانس برس(اآلسيوية.

انتفاضة الصين
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رياض الترك

في  الــســوري  املنتخب  ينجح  لــم 
العالي  الفلسطيني  الدفاع  كسر 
في أول مواجهة ضمن منافسات 
املجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا 2019. 
»الفدائي« عرف كيف ُيدافع عن مرماه أمام 
فرص غزيرة للمنتخب السوري على مدى 
ُعمر  النجمني  عبر  دقــيــقــة، وخــصــوصــا   90

السومة وُعمر خريبني.
ــات  ــاحـ ــسـ ــتــــرك املـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري املـ ــم يــ ــ لـ
ــاصـــره في  لــلــمــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي، بـــل حـ
لفترات  الكرة  من  وحرمه  الثالثة  الخطوط 
ــم يـــدفـــع العــبــي  ــة. لـــكـــن هـــــذا األمــــــر لــ ــلـ ــويـ طـ
التكتل في  للخروج من  »الفدائي«  منتخب 
حــافــظ على شكل  العكس  بــل على  الخلف، 
ــاع، ونـــجـــح في  ــدفــ خــطــوطــه وخـــصـــوصـــا الــ

الحفاظ على شباكه في أول 45 دقيقة.
ــلـــفـــت كــــان تـــوالـــي الــهــجــمــات الــســوريــة  وامُلـ
طـــوال الــشــوطــني دون نــجــاح، فــي وقـــت بــدا 

فلسطين وسورية حبايب 
وانطالق مشوار العراق
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واضحا أن مدرب سورية اعتمد على الكرات 
العرضية من األطراف من أجل ضرب التكتل 
الدفاعي ملنتخب فلسطني. فمنتخب سورية 
وجد صعوبات كبيرة لالختراق من العمق، 
لــتــشــكــيــل الـــخـــطـــورة بــســبــب الـــحـــصـــار مــن 
الــخــصــم وخــصــوصــا عــلــى مــشــارف منطقة 

الجزاء.
ــان يــنــقــُص املــنــتــخــب الـــســـوري  ــرز مـــا كــ ــ وأبــ
الفلسطيني،  املــرمــى  أمـــام  األخــيــرة  اللمسة 
ــة إلـــى  ــوريــ ــل مـــــرة وصـــلـــت فــيــهــا ســ فـــفـــي كــ
حدود أو داخل منطقة الجزاء بغية صناعة 
الـــخـــطـــورة، وجــــد املــهــاجــمــون صــعــوبــة في 
ترجمة الفرص إلــى أهـــداف. في وقــت تكفل 
أكــثــر من  إبــعــاد  فــي  الفلسطيني  الـــحـــارس 
فـــرصـــة، وخــصــوصــا رأســـيـــة ُعــمــر خــريــبــني 

أخطر فرص سورية على مدى 90 دقيقة.
ملنتخب  وجيدة  لسورية  سلبية  بداية  هي 
قــويــا  مــنــتــخــبــا  يــمــلــك  األول  فــلــســطــني، ألن 
مــن هذه  التأهل  وقـــادرًا على حصد بطاقة 
ــة، فــيــمــا املـــنـــتـــخـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــمـــوعـ املـــجـ

ُيشارك للمرة الثانية تاريخيا، وعينه على 
مشاركة تاريخية ُمشرفة ال أكثر، وتحقيقه 

أول نقطة هو إنجاز بحد ذاته.
وتنطلق رحلة املنتخب العراقي في بطولة 
كأس آسيا ظهر اليوم، ضد منتخب فيتنام 
ــاراة تــــبــــدو فــــي مـــتـــنـــاول املــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ فــــي مـ
العربي على الورق. فاملنتخب العراقي بطل 
نسخة عام 2007، يملك كل اإلمكانيات التي 
تجعله يتفوق على املنتخب الفيتنامي في 
املباراة، مع عناصر ُمميزة قادرة على حسم 

األمور في 90 دقيقة.
وفــوز املنتخب العراقي فــي املــبــاراة األولــى 

سيفتح الطريق أمامه من أجل بلوغ الدور 
 مباراته الثانية ستكون ضد 

ّ
الثاني، ذلك أن

املــنــتــخــب الــيــمــنــي، فــحــظــوظ تــحــقــيــقــه ست 
نقاط كاملة في أول مباراتني ترتفع كثيرًا، 

مع حصده الفوز في املباراة األولى.
ــة إلـــــــى نــجــم  ــهــ ــار مــــوجــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــــون األنـ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــراقــــي أحــــمــــد يــــاســــني، الــــذي  ــعــ املـــنـــتـــخـــب الــ
ــبــــاراة مـــع بـــــالده وســـجـــل حتى  لــعــب 59 مــ
اآلن ســـتـــة أهــــــــداف. ويــتــمــيــز يـــاســـني بــأنــه 
الكرة،  مع  التعامل  في  كبيرة  مهارة  يملك 
ويـــعـــرف جـــيـــدًا كــيــفــيــة الــــخــــروج مـــن تحت 
باإلضافة  هذا  الالعبني،  ومراوغة  الضغط 
ــداف مـــن داخـــل  ــ لــقــدرتــه عــلــى تــســجــيــل األهــ
منطقة الجزاء. وسيكون أحمد ياسني آمال 
اآلسيوية  البطولة  في  العراقية  الجماهير 
من أجل قيادة »أسود األطلس« نحو الدور 
الــثــانــي. فــي املــقــابــل، يــشــهــد الــيــوم انــطــالق 
ــوار املـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي أيـــضـــا ضــد  ــشــ مــ
منافسات  ضمن  الشمالية،  كوريا  منتخب 

املجموعة الخامسة.

A A

العراق يخوض أول 
مباراة له في البطولة 

اآلسيوية

ساهم حــارس املــرمــى الفلسطيني رامــي حــمــادة، فــي خطف منتخب بــالده 
لنقطة ثمينة من أمام منتخب سورية، وذلك بسبب األداء القوي الذي قدمه 
في املباراة مع انطالق مشواره في بطولة كأس آسيا. وتصدى حمادة ألكثر 
الــســوري، وخصوصا من عمر السومة وعمر  من كــرة خطيرة من املنتخب 
لُيحافظ على  الــســوريــة،  الهجمات  أمـــام معظم  منيعا  ســـّدًا  وكـــان  خريبني، 

نظافة شباكه طوال 90 دقيقة. 
وُيمثل حمادة منتخب فلسطني منذ عام 2013، وخاض بقميصه حتى اآلن 
15 مباراة ما بني لقاءات رسمية ووّديــة، كما يلعب مع فريق هالل القدس 
الفلسطيني. وفيما بدا أن املنتخب الفلسطيني سيلعب بتكتيك دفاعي أكثر، 
يبدو أن الحارس رامي حمادة سيؤدي دورًا كبيرًا في املباريات القادمة من 
3 نقاط  مــن  أكثر  »الــفــدائــي«  فــي محاولة لخطف منتخب  املجموعات،  دور 
الثاني ألول مرة في تاريخه، في مجموعة صعبة جدًا  الــدور  والتأهل إلى 

تعقدت أكثر بعد تفوق األردن على أستراليا في املواجهة األولى.

نجم اليوم
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نتائج المباريات

رامي حمادة

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

انــتــهــت مــنــافــســات الــيــوم الــثــانــي مــن بطولة 
املـــالعـــب  ــن  ــ عـ ــدًا  ــيــ ــعــ وبــ  ،2019 آســــيــــا  كــــــأس 
واملباريات شهدت أحداثا رياضية تداولتها 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــكــثــافــة ولعل 
ــة  أبــــــرزهــــــا مــــواجــــهــــة الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــســــوريــ
والفلسطينية. لكن قبل كل شيء كان الخبر 
ــرز هـــو ســقــوط مــنــتــخــب تــايــالنــد بشكل  ــ األبـ
مــفــاجــئ وبــنــتــيــجــة عــريــضــة أمـــــام املــنــتــخــب 
الــهــنــدي وهـــي النتيجة الــتــي أدت إلـــى اقــالــة 

مدرب تايالند ميلوفان رايفاتش.
وفي وقت رشح املحللون تايالند لكي تتفوق 
على منتخب الهند املتواضع، تفاجأ الجميع 
بـــالـــعـــرض الـــهـــنـــدي الــــــذي أســـقـــط املــنــتــخــب 
التايالندي. وفي هذا اإلطــار، تداولت مواقع 

رايفاتش  املــدرب  إقالة  االجتماعي  التواصل 
واعــتــبــر الــبــعــض أنــهــا قــاســيــة ومــبــكــرة بعد 
أول مــبــاراة فقط فــي البطولة اآلســيــويــة. في 
املقابل، تحدثت األكثرية عن أن اإلقالة كانت 
ضـــروريـــة بــعــد الــخــســارة الــكــارثــيــة ملنتخب 
ــة أفـــضـــل من  ُمـــتـــجـــدد ويــمــلــك مـــواهـــب كـــرويـ

منتخب الهند.
فــــي املـــقـــابـــل، خــطــفــت الــجــمــاهــيــر الـــســـوريـــة 
»تويتر«،  موقع  على  األنــظــار  والفلسطينية 
حــيــُث تـــداولـــت األغــلــبــيــة فــيــديــوهــات خاصة 
للجماهير التي كانت حاضرة في املدرجات 
والهتافات العربية، منها املناهض لالحتالل 
اإلســــرائــــيــــلــــي ومــــنــــهــــا املــــشــــجــــع وامُلــــســــانــــد 
بأغنيات شعبية ُمميزة، والتي حولت ملعب 

»الــــشــــارقــــة« إلــــى ُتــحــفــة جــمــاهــيــريــة حــمــراء 
وبيضاء. في املقابل، اجتاحت لقطة احتفال 
العـــبـــي املــنــتــخــب الــهــنــدي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الالعبون  احتفل  أن  بعد  وذلـــك  االجــتــمــاعــي، 
مع الجمهور الذي كان حاضرًا في املدرجات 
عــلــى الــطــريــقــة األيــســلــنــديــة، وذلــــك عــبــر رفــع 
األيـــادي والتصفيق فــي الــهــواء مــع الــصــراخ. 
التي تداولها  اللقطات  أبــرز  وأخــيــرًا من بني 
األردنــــــي  املــنــتــخــب  تــحــيــة  ــرنــــت،  ــتــ االنــ رواد 
الــعــســكــريــة لــلــجــمــهــور بــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة 
ــفـــوز الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى أســـتـــرالـــيـــا، وهـــي  ــالـ بـ
تناقلها رواد »تويتر« بنسبة  التي  الصورة 

كبيرة وخصوصا الجماهير األردنية.
رياض...
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مجدي طايل

املصرية بشكل  الجماهير  تترقب 
خاص والعربية بشكل عام، حدثًا 
كــــرويــــًا تـــاريـــخـــيـــًا فــــي الــعــاصــمــة 
الــســنــغــالــيــة دكــــــــار، عـــنـــدمـــا يــعــلــن االتـــحـــاد 
الثالثاء،  اليوم  »كــاف«،  القدم  لكرة  األفريقي 

عن هوية أفضل العب أفريقي لعام 2018.
ورغم وجود أسماء كبيرة مرشحة للمنافسة 
ماني نجم  مثل ساديو  الذهبية،  الكرة  على 
ليفربول اإلنكليزي ومنتخب السنغال وبيير 
أوباميانغ هداف أرسنال ومنتخب الغابون، 
إال أن فـــرص الــنــجــم املـــصـــري مــحــمــد صــالح 
اإلنكليزي  ليفربول  فــي  املحترف  عــامــًا(   26(
اسمه  وتــدويــن  التاريخ  لكتابة  الكبرى،  هــي 
من ذهــب بوصفه أول العــب مصري وعربي 
الــذهــبــيــة مــرتــني متتاليتني منذ  الــكــرة  يــنــال 
ظهور جائزة »فرانس فوتبول« في عام 1970 

وتحولها إلى الكاف مع بداية التسعينيات.
عـــربـــي  أو  مــــصــــري  يـــســـبـــق ألي العــــــب  ولــــــم 
ــقـــارة  الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب أفـــضـــل العـــبـــي الـ
السمراء والكرة الذهبية في عامني متتاليني 
األول  املرشح  قبل. ويبدو محمد صــالح  من 
للحصول على الكرة الذهبية، بعد إنجازاته 
التي   2018 عــام  فــي  الــتــي حققها  التاريخية 

جوائز االتحاد 
األفريقي

يقف النجم المصري محمد صالح أمام منعطف تاريخي كبير، إن نجح في 
التتويج بلقب أفضل العب أفريقي لعام 2018، في الحفل الذي سينظمه 
االتحاد األفريقي لكرة القدم اليوم الثالثاء، في العاصمة السنغالية دكار، 

حيث ينافسه كّل من ساديو ماني ونظيره بيير أوباميانغ

3031
رياضة

تقرير

وضــعــتــه ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 3 العــبــني في 
الــعــالــم، ونـــافـــس بــقــوة عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
واللقب املقدم من جانب االتحاد الدولي لكرة 
للعام  أوروبـــا  أفضل العبي  أو  »فيفا«  القدم 
نــفــســه مـــن جـــانـــب االتــــحــــاد األوروبــــــــي لــكــرة 
الـــقـــدم »يـــويـــفـــا«. ويــتــصــدر إنـــجـــازات محمد 
صالح نجاحه في الحصول على لقب أفضل 
العبي الدوري اإلنكليزي ملوسم 2018-2017، 
كيفني  يتقدمهم  النجوم،  كبار  على  متفوقا 
دي بروين نجم املان سيتي، وإيدين هازارد 
نــجــم تشلسي، وهــــاري كــني هـــداف توتنهام 
ــأول العــــب مـــصـــري يـــنـــال هــذا  ــ هــوتــســبــيــر، كـ
الـــشـــرف، ثـــم أصــبــح أول العـــب عــربــي يــتــوج 
هدافًا للدوري اإلنكليزي في النسخة نفسها، 
بتسجيله 32 هــدفــًا، وهــو رقــم قياسي كبير 
ــم يــســبــقــه إلـــيـــه أي العـــب  مــســجــل بـــاســـمـــه لــ
مــصــري أو عــربــي مــن قــبــل. وضــاعــف محمد 

بالحصول  الشخصية  إنــجــازاتــه  مــن  صــالح 
عــلــى جـــائـــزة ثــالــث أفــضــل العـــب فـــي أوروبــــا 
من جانب االتحاد األوروبي لكرة القدم لعام 
2018 بعد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد 
ــدو هــــداف  ــ ــالـ ــ اإلســـبـــانـــي وكــريــســتــيــانــو رونـ
نــال جائزة  ثــم  فــريــق يوفينتوس اإليــطــالــي، 
ثالث أفضل العبي العالم من جانب االتحاد 
بعد  نفسه،  للعام  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
منافسة شرسة مع مودريتش ورونالدو على 
الكرة الذهبية العاملية، وبات أول العب عربي 

ينافس على لقب العب العام في العالم.
وأصـــبـــح مــحــمــد صــــالح أكـــثـــر العــــب مــصــري 
ــــداف فــي  ــــأهـ ــربــــي وأفــــريــــقــــي تـــســـجـــيـــاًل لـ وعــ
نسخة واحــدة من عمر دوري أبطال أوروبــا، 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه 11 هــــدفــــًا فـــــي نـــســـخـــة املــــوســــم 
املـــاضـــي، وكـــذلـــك أصــبــح الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
العالم،  للمنتخب املصري في بطوالت كأس 
بتسجيله هدفني للفراعنة في مرمى روسيا 
والــســعــوديــة خـــالل مــشــاركــتــه فــي املــونــديــال 
الروسي الــذي أقيم في صيف العام املاضي، 
لــيــعــادل الــرقــم الــقــيــاســي املــســجــل بــاســم عبد 
الــرحــمــن فــــوزي، وأنــهــى محمد صـــالح الــعــام 
في حصوله  تمثل  تاريخي،  بإنجاز  املاضي 
ــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة ولـــقـــب أفـــضـــل العــبــي  عـــلـــى الــ
ــن خــــالل اســتــفــتــاء هــيــئــة اإلذاعـــــة  أفــريــقــيــا مـ
البريطانية »بي بي سي«، متفوقًا على كبار 
النجوم، يتصدرهم بيير أوباميانغ وساديو 
ماني ورياض محرز واملهدي بنعطية للمرة 
الثانية على التوالي، بعد أن حاز عليها في 

العام املاضي.
وقــــاد مــحــمــد صـــالح فــريــقــه لــيــفــربــول إلنــهــاء 
الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي فــي عـــام 2018 مــتــصــدرًا 
لجدول الترتيب، باإلضافة إلى بلوغ نهائي 
ــا فــي الــعــام املــاضــي، قبل  دوري أبــطــال أوروبـ
الــخــســارة أمـــام ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي 3-1، 
وبعدها قاد الفريق اإلنكليزي للوصول إلى 
الدور ثمن النهائي من عمر املسابقة الكبرى 

في القارة العجوز بشكل عام.
ــــالح املــنــتــخــب املـــصـــري  ــاد مــحــمــد صـ ــ كـــمـــا قـ
للوصول إلى نهائيات كأس األمــم األفريقية 
الــجــاري، بعد تخطي  املقرر لها صيف العام 
مــجــمــوعــتــه فــــي الــتــصــفــيــات بـــرفـــقـــة تــونــس 
والنيجر وســوازيــالنــد وســجــل 4 أهـــداف في 
الــتــصــفــيــات وأصــبــح فــي الــوقــت نفسه ثالث 

أفضل هداف في تاريخ املنتخب املصري.
ويــأمــل محمد صـــالح فــي افــتــتــاح عـــام 2019 
أفضل  ولقب  الذهبية  الكرة  على  بالحصول 
العــبــي أفــريــقــيــا لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
ليصبح أول العب عربي يحقق هذا اإلنجاز 
بعد ظهور جائزة الكرة الذهبية، وفي الوقت 
نفسه يــعــادل رقــم أكــثــر مــن نجم حقق الكرة 
األفريقية،  الكرة  أساطير  من  الذهبية مرتني 
األفيال  قائد  دروغــبــا  ديديه  يتقدمهم  الذين 
ــزة مــــرتــــني فــي  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الــــســــابــــق الــــــــذي نـــــــال الـ
الــحــاج ضيوف  عــامــي 2006 و2009، وكــذلــك 

هل يكون صالح أول 
عربي يحصل على الجائزة 

في عامين متتاليين؟

الهولندي فريد روتن مدربًا جديدًا ألندرلخت البلجيكي
لتولي  روتـــن،  فريد  الهولندي  مــع  رسميًا  تعاقد  أنــه  البلجيكي  أندرلخت  فريق  أعلن 
الـــذي أقــيــل مــن منصبه  الــفــريــق األول خلفًا للبلجيكي هــايــن فــانــهــايــزبــروك،  تــدريــب 
منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي بسبب سوء النتائج. وأعرب النادي في بيان 
رسمي عن سعادته بتولي روتن القيادة الفنية للفريق، فيما قال ميشيل فيشهيرين، 
املدير الرياضي في النادي العاصمي، إنهم ينتظرون بقدوم روتن »تحقيق نجاحات 
بــدءًا من  الفريق  املقبلة«. وسيبدأ روتــن مهمته مع  املــواســم  املوسم وفــي  كبيرة هــذا 
اإلثنني، بمعسكر مغلق في مدينة سان بيدرو ديل بينتار اإلسبانية. وسبق لصاحب 
الـ56 عامًا أن تولى تدريب أندية عديدة أبرزها شالكه األملاني )2008-09(، وأيندهوفن 

)2009-12( وفينورد )2014-15( الهولنديان.

بنفيكا يستعيد نغمة االنتصارات برباعية
ــتـــصـــارات فـــي الــــدوري  عـــاد بــنــفــيــكــا لــــدرب االنـ
البرتغالي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفني 
أمــام ضيفه ريــو آفــي لفوز كبير )4-2( ضمن 
ـــ16 مـــن املــســابــقــة. بــاغــت  ــ مــواجــهــات الــجــولــة الـ
الضيوف الجميع وتقدموا بهدفني في غضون 
3 دقــائــق بتوقيع غــابــريــال دي ســـوزا وبــرونــو 
مورييرا )د.17 و20( على الترتيب. إال أن العبي 
بنفيكا سرعان ما ذللوا الفارق في الدقيقة 27 
عن طريق السويسري هاريس سيفيروفيتش، 
قــبــل أن يـــدرك جـــواو فيليكس الــتــعــادل بــعــد 4 
دقائق. استمرت انتفاضة أصحاب األرض في 
التقدم  التي أســفــرت عــن هــدف  الثاني،  الــشــوط 
ألول مــرة في الدقيقة 64 من جديد عن طريق 
فــيــلــيــكــس، قــبــل أن يــعــود ســيــفــيــروفــيــتــش هو 
»النسور«  يعود  وبهذا   .70 الدقيقة  في  الرابع  الهدف  الشباك، مضيفًا  لزيارة  اآلخــر 
القتناص النقاط الثالث في املسابقة بعد الخسارة املفاجئة في الجولة املاضية أمام 

بورتيمونينسي، ليرتفع رصيد الفريق لـ35 نقطة ليرتقوا بها للوصافة مؤقتًا.

المخضرم ديفو يرحل إلى رينجرز االسكتلندي
أعلن فريق غالسكو رينجرز االسكتلندي اليوم األحد، الحصول على خدمات املهاجم 
بورنموث  مــن  قــادمــًا  ونــصــف،  ــارة ملوسم  اإلعـ ديفو على سبيل  املخضرم جيرمان 
الذي  االسكتلندي،  النادي  الطبي مع  الكشف  الـــ36 عامًا  اإلنكليزي. واجتاز صاحب 
يدربه قائد ليفربول اإلنكليزي سابقًا ستيفن جيرارد، ومن املنتظر أن ينضم ملعسكر 
الفريق في مدينة تنيريفي اإلسبانية استعدادًا ملواجهة دور الـ32 في كأس اسكتلندا 

يوم 18 من الشهر الجاري أمام كاودينبيث، أحد أندية الدرجة الثانية.
وتتضمن بنود إعارة املهاجم الدولي اإلنكليزي سابقًا إمكانية حصول ناديه األصلي 
على خدماته مجددًا، إما في صيف 2019 أو في صيف العام املقبل. وخاض املهاجم 
املخضرم أكثر من 600 مباراة خالل مسيرته الحافلة، وسجل أكثر من 200 هدف، 
كما أنه دافع عن قميص »األسود الثالثة« في 57 مناسبة وسجل 10 أهداف. ويأتي 
من  دومينيك سوالنكي  الــشــاب  للمهاجم  بورنموث  مــع ضــم  بالتزامن  ديفو  خــروج 

ليفربول مقابل 21 مليون يورو.

نيوبورت يفجر مفاجأة ويطيح بليستر سيتي 
خارج كأس إنكلترا

تواصلت مفاجآت الدور الرابع في بطولة كأس 
االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا أطــاح 
الرابعة بمنافسه  الدرجة  نيوبورت كاونتي من 
ــفــوز عــلــيــه )2 - 1( ضمن  بــال لــيــســتــر ســيــتــي 
مواجهات الدور الثالث )دور الـ64( في البطولة. 
الشوط  الرابعة  الدرجة  من  القادم  الفريق  أنهى 
الجامايكي  الذي سجله  األول، متقدمًا بالهدف 
جاميل مات في الدقيقة العاشرة. وفي الشوط 
الــثــانــي، عـــادل املــهــاجــم الــجــزائــري رشــيــد غــزال 
الكفة بهدف التعادل قبل 8 دقائق من نهاية الوقت األصلي. لكن فرحة الضيوف لم 
تكتمل بعدما منح بادريج أموند بطاقة التأهل الغالية لفريقه نيوبورت، من ركلة جزاء 

في الدقيقة 85. وبهذا الفوز يلحق نيوبورت بركب املتأهلني لدور الـ32.

أبطال أوروبا في عامي 1998 و2000، وتوج بجائزة أفضل 
العب في دوري األبطال بحسب اختيار »يويفا«، وقام بعدها 
الــالعــب  بتوظيف  بــوســكــي  ديـــل  الــجــديــد فيسينتي  املــــدرب 
بأدوار في خط الوسط، وفي ربع نهائي دوري األبطال عام 
2003، قدم الالعب أداء مميزا، ليساهم في تأهل ريال مدريد 
لــنــصــف الــنــهــائــي عــلــى حــســاب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ليتم 
التصويت عليه الحقا كأفضل العب في دوري أبطال أوروبا 
بحسب يويفا أيــضــا، وخــالل فترة وجـــوده فــي مــدريــد، تم 
اختياره من قبل صحيفة »ماركا« الشهيرة، ضمن أفضل 
أحد عشر العبا أجنبيا في تاريخ الفريق امللكي. وفي عام 
نــادي إي سي ميالن اإليطالي  إلــى  انتقل ريــدونــدو   ،2000
مع  عانى  الــالعــب  لكن  إسترليني،  جنيه  مليون   11 مقابل 
بداية مشواره من إصابة خطيرة في الركبة، وكان غير قادر 
البالغ 2.74  اللعب ألكثر من سنتني، ليتم تعليق راتبه  على 

الوطني، خاض  املنتخب  ومع  السنة.  في  إسترليني  مليون 
ريــدونــدو 29 مــبــاراة دولــيــة مــع املنتخب األرجنتيني، حيث 
بينما  إلــى 1994،  الفترة من 1992  كــان معظم ظهوره في 
كان ألفيو باسيلي هو املدير الفني، أول ظهور له كان في 18 
انتهت بفوز األرجنتني على  يونيو 1992، في مباراة وديــة 
الوطني قبيل  املنتخب  الالعب دعوة  أستراليا 2-0. ورفض 
املــدرب كــارلــوس سلفادور  العالم 1990، عندما كــان  كــأس 
بيالردو، معتذرا لعدم رغبته في ترك دراساته في القانون، 
لــديــه اعــتــرض على طريقة  أنــه كــان  ولكنه كشف بعد ذلـــك، 
ــه تــم اخــتــيــاره فــي تشكيلة  بـــيـــالردو الــدفــاعــيــة، وأوضــــح أنـ
منتخب األرجنتني في مونديال 1990، لكنه كان يعرف أنه 
لن يكون في التشكيلة األساسية، لذا فضل البقاء في املنزل 
على حد تعبيره، وفي أواخر عام 2004، قرر الالعب اعتزال 

عالم كرة القدم، عن عمر يناهز 35 عاما.

أيوب الحديثي

ــيــد 6 يــولــيــو/ العــــب كــــرة قــــدم أرجــنــتــيــنــي ســـابـــق، مـــن مــوال
ــوي بمقاطعة  ــ ــدأ مـــشـــواره مــع فــريــق أدروغــ بـ تــمــوز 1969، 
الدرجة األولى  له في دوري  آيــرس، لعب أول مباراة  بوينس 
األرجنتيني بعمر 16 عاما، مع فريق أرجنتينوس جونيورز، 
إسبانيا. ظهر  إلــى  االنتقال  قبل  وبقي معه خمس سنوات 
ريدوندو ألول مرة في الــدوري اإلسباني مع فريق تنريفي، 
خالل هذه الفترة خسر ريال مدريد مرتني لقب الدوري أمام 
غريمه التقليدي برشلونة، بعد السقوط أمام تينيريفي التي 
كان يديره خورخي فالدانو، وعندما تم تعيينه مدربا لريال 
مدريد في صيف عام 1994، قام باستقدام ريدوندو مقابل 
5 مــاليــني دوالر أمــيــركــي. وأمــضــى الــالعــب أفــضــل سنواته 
الــدوري ودوري  كالعب مع امللكي، حيث فــاز ببطولتني في 

فيرناندو ريدونـدو

على هامش الحدث

أحد أبرز نجوم 
الكرة األرجنتينية 
لعب أول مباراة 

في دوري الدرجة 
األولى بعمر 16 

عاما وخاض أبرز 
مواسمه مع ريال 

مدريد

صالح نجم 
الكرة العربية 
والمصرية 
والعب ليفربول 
)نيك تايلور/ 
)Getty

كتب عام 1975 أول إنجاز عربي، حينما توج المغربي أحمد فراس العب 
األسطورة  على  متفّوقًا  بالجائزة،  المغربي  المحمدية  شباب  فريق 
روجيه ميال قائد المنتخب الكاميروني الذي نال الجائزة في العام التالي 
مباشرة. وفي عام 1977 نالها التونسي طارق ذياب، ثم الجزائري األخضر 
بللومي، ثم أصبح محمود الخطيب أسطورة األهلي أول العب مصري 
يتّوج بالجائزة عام 1983، ومن بعده أعاد المغربي محمد التيمومي 

الكرة الذهبية في عام 1985 إلى بالده من جديد.

تاريخ الكرة الذهبية األفريقية

وجه رياضي

الــســنــغــالــي الـــذي نـــال الــجــائــزة مــرتــني أيضًا 
في عامي 2001 و2002، والنيجيري نوانكو 
كــانــو الـــذي فـــاز بــهــا مــرتــني أيــضــًا فــي عامي 
الــكــرة  ــاريـــخ  تـ إلــــى  وبــالــنــظــر  و1999.   1996
الذهبية في القارة السمراء، نجد تفوقا كبيرا 
للكاميروني صامويل إيتو واإليفواري يايا 
تــوريــه وكــالهــمــا حــاز على الــكــرة الذهبية 4 
مـــرات، وهــو أعــلــى عــدد مــن املـــرات يــتــوج بها 
ــه لقبًا  ــب بـــالـــجـــائـــزة. ويــمــلــك يـــايـــا تـــوريـ العــ

الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة 3 مـــــــرات عـــبـــر تــاريــخــهــمــا 
بني  لبيليه  متتالية  مـــرات   3 منها  الــطــويــل، 
مرسيليا  فــي  تألقه  وقــت   1993-1991 عامي 
الــفــرنــســي، فيما نــال جـــورج وايـــا أشــهــر كرة 
ــام 1995 عــنــدمــا تــــوج كــأفــضــل  ذهــبــيــة لـــه عــ
العبي العالم وقــت ارتــدائــه قميص فريق أي 
األفريقي  الالعب  اإليطالي، وهو  سي ميالن 
العاملية عبر كل  الــجــائــزة  نــال  الـــذي  الوحيد 
الــعــصــور. ويــعــّد املــالــي ســالــيــف كــيــتــا العــب 

أسطوريًا، إذ يعد الالعب الوحيد الذي توج 
الذهبية  الــفــتــرة  خــالل  متتالية  مـــرات   4 بها 
مانشستر  فريقه  قميص  فيها  ارتـــدي  الــتــي 
2011 و2014،  عــامــي  بــني  اإلنــكــلــيــزي  سيتي 
فيما نال إيتو الجائزة 3 مــرات متتالية بني 
الــرابــعــة عــام  عــامــي 2003 و2005 ثــم حــصــد 

.2010
الثنائي عبيدي بيليه  الــوصــافــة  فــي  ويــأتــي 
الــغــانــي وجــــورج وايـــا الليبيري الــلــذان نــاال 

وسط فريق سانت إيتان الفرنسي أول العب 
في التاريخ يحصد الجائزة وقت رعايتها من 
جانب مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية في 
عام 1970، وكان يلعب في القارة األوروبية، 
فيما نــجــح الــغــانــي إبــراهــيــم صــنــداي فــي أن 
أفريقي يحصد  لــنــاٍد  أول العــب يلعب  يكون 
ارتدائه  الكبرى في عام 1971، وقت  الجائزة 
قميص فــريــق أشــانــتــي كــوتــوكــو، أحــد أعــرق 

الفرق الغانية عبر التاريخ.

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم، انتقال العب الوسط اإلسباني إبراهيم 
دياز )19 عاما( من مانشستر سيتي اإلنكليزي إلى صفوفه حتى عام 2025، وأصدر 
نادي العاصمة اإلسبانية بيانا أكد فيه أن ريال مدريد ومانشستر سيتي توصال إلى 
الذي ارتبط بالنادي ملا تبقى من هذا املوسم وللسنوات  اتفاق يقضي بانتقال دياز 
ملانشستر سيتي  دفعها  التي  التعويضات  قيمة  النادي  يكشف  ولــم  القادمة،  الست 
مقابل انتقال الالعب الذي ينتهي عقده مع »السيتيزن« في نهاية املوسم الحالي، لكن 

تقارير صحافية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 15 مليون يورو.

صورة في خبر

ريال مدريد يضم دياز
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هوامش

نجوى بركات

يحّب العرب إجماال عبارة »خدش الحياء«، ويقيمون 
لها أّيما اعتبار. فهي، على ما تحويه من غمز وملز 
 من إثارٍة ال بّد لها من 

ً
 كبيرة

ً
وتلميح، تحمل شحنة

شحذ الفضول، ومن جذب االهتمام. 
 اإلعــام العربية 

َ
ب وســائــل

ّ
والــواقــع أنــه يكفي أن نقل

أو سمعية/  افــتــراضــيــة  أو  اخــتــافــهــا، ورقــيــة  عــلــى 
بــصــريــة، لكي نجد أن أهـــّم مــا تــقــّدمــه مــن مغرياٍت 
ــوع  ـــوضــ لـــجـــذب الـــــقـــــّراء إلـــيـــهـــا يـــتـــرافـــق غـــالـــبـــا واملـ
لزّر  أن فيه ضغطا  ذلــك  الحياء«،  السحرّي: »خــدش 
 اإليحاء الجنسي، بما يفترضه من تجاوٍز للممنوع 

وكسٍر للمحّرم.
والــحــيــاء الــعــربــي الــــذي نــحــن بــصــدد الــحــديــث عنه 
 حتى 

ُ
، إذ يكفيه القليل

ٌ
 رقيق

ٌ
حّساٌس جدا، ورهيف

ه مصنوٌع من حرير، أو من ِجلد رقيٍق 
ّ
ُيخدش، لكأن

نــاعــٍم كــجــلــد مـــولـــوٍد جــديــد. والـــحـــال أنـــه بـــات الــيــوم 
معبود الجماهير، يستنهض همَم الجميع من حماة 
األخـــاق واملــدافــعــن عــن الــصــراط املستقيم، مــا إن 
يتطاول عليه أحد، كائنا من كان، فُيستدعى القانون 

محاِكما  ــا،  وراِدعـ محاِسبا  ل 
ّ
يتدخ كي  عجٍل،  على 

 من تسّول له نفُسه املساس به. وخدش 
َّ

ومعاِقبا، كل
الــحــيــاء، ملــزيــد مـــن الـــوضـــوح، قـــد يــكــون فـــي كتابة 
قصيدٍة ما، أو في سرد روايٍة، أو في صنع منحوتٍة 
أغنيٍة، في  فــي  يكون  وقــد  أو رســٍم تشكيلي.  فنية، 
الدنيا وال  ، فيقيم 

ّ
ثــوٍب يــشــف رقــصــٍة، أو حتى فــي 

اعتذارها  يقعدها، ويتّم إرغــام مرتديته على تقديم 
فيما  مــرة،  مــن  أكثر  املــخــدوش حياؤها،  للجماهير 
الدموع تترقرق في عينيها دليا على ندمها وصدق 

توبتها. 
والطريف الغريب أنه بات بإمكان أي فرٍد في العالم 
العربي، أو أي مواطٍن، نكرة، جاهل، عديم الثقافة، في 
دولٍة ال تقيم وزنا لحرية الفرد أو لحرية التعبير، أن 
ان، داعيا إلى محاكمته، 

ّ
ُيشّهر بنّص أو بكاتب أو بفن

منعا ومــقــاضــاة وســجــنــا، ألنــه شعر بــأن »حــيــاءه« 
دش! 

ُ
البائس قد خ

آن، هو  املـــأســـوّي، أي املضحك واملــبــكــي فــي  أن  بيد 
أن الحياء العربّي يكون مفرط الحساسية، حيث ال 
د 

ّ
وجود ألي معنى أو قيمٍة حقيقة، في حن أنه يتبل

ينبغي  بما  األمــر  ق 
ّ
يتعل يبالي، حن  وال  ص، 

ّ
ويتمل

ــه، ال أن ُيـــخـــدش فــحــســب، بـــل أن يــصــيــب ويــجــرح  لـ
الكيميائي  فــي  السورين  األطــفــال  فــا مــوت  بعمق. 
وتــحــت الــبــرامــيــل، يقيم الــدنــيــا ويــقــعــدهــا، وال نــزوح 
املاين وتشّردهم يفعل، وال ضرب الجوع في اليمن 
اغتيال  وال  برمتها،  دوٍل  انهيار  وال  البشر،  ملاين 

معارضن، وال سجن أبرياء، وال اضطهاد فقراء. 
تتكاثر األنباء عن جرائم شرف، وعن أزواٍج وحوٍش 
ُيميتون زوجاتهم ضربا، وإخــوة متنّمرين يقتلون 
ــم، وآبـــــاء عـــاٍر  ــارهـ أخـــواتـــهـــم الـــشـــابـــات، لــيــغــســلــوا عـ
يغتصبون بناتهم تحت ستر األخــاق، وال يتحّرك 

الــحــيــاُء. تــتــكــاثــر األخـــبـــار عــن فــقــراء يــمــوتــون على 
ــواب املــســتــشــفــيــات، ألنــهــم ال يــمــلــكــون أن يدفعوا  أبــ
ويجبرون  ُيحاكمون  لصوٍص  وعــن  طبابتهم،  ثمن 
على دفع غرامٍة ال يملكون قيمتها، بسبب سرقتهم 
ربطتي خبز إلطعام صغارهم، وعن أطفاٍل ُيتركون 
في الشوارع للتسّول، أو يتّم تشغيلهم بأجور زهيدة 
ال تكفيهم قوتا يمأل بطونهم، وال ُيخدش الحياُء وال 

يتحّرك.
إربــا،  ــعــون 

ّ
وُيــقــط آرائــهــم،  بسبب  صحافيون  ُيقتل 

وتخفى آثاُرهم تحت سابع أرض، وال يتحّرك الحياء. 
ون ويقتلون ويرتكبون كل 

ّ
يكذب األسياد، ويستغل

الحياء.  ُيخدش  وال  يحاَسبون  وال  الفحشاء،  أنــواع 
وتنهض  أساسها،  من  تــدّك  بأكملها،  مــدٌن  تختفي 
قتلع 

ُ
أراٍض وت حرق 

ُ
باد شعوٌب، وت

ُ
جــدراُن عــْزل، وت

إيــاه، ألنه حياٌء من نوع  أشجار، وال يتحّرك الحياء 
ع في 

َّ
خاص، مصّمٌم ومقصوٌص على الطلب، ُيصن

أمكنٍة خاصة، ثم ُيزرع في األدمغة التي يتّم غسلها 
قبا بماء النار. 

حياٌء عربّي بامتياز، والويل ملن تسّول له نفُسه أن 
يرميه بوردة.

في خدش الحياء

وأخيرًا

حياٌء من نوع خاص، مصمم 
ومقصوٌص على الطلب، 

يصنع في أمكنٍة خاصة
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آني األثرية
مدينة تعلو هضبة منعزلة

عدنان عبد الرزاق

حــيــنــمــا يــتــم تـــعـــداد املــــدن واآلثــــار 
واملناطق السياحية في تركيا، قلما 
ــر، فــهــي املظلومة  يــؤتــى لـــ آنـــي ِذكــ
أو  أو سياسية،  العــتــبــارات جغرافية  ربــمــا 
حتى طبيعية، بعد أن أجهزت الــزالزل على 
ما تركته حروب الجوار أو الحضارات التي 
اليوم  حتى  ــوصــف 

ُ
ت مدينة،  على  تسابقت 

في تركيا، بأم الحضارات.
هـــنـــاك، شــمــال شــرقــي تــركــيــا، عــلــى هضبة 
مــنــعــزلــة، تــقــع املــديــنــة األثـــريـــة قـــرب منطقة 
إذ كانت  قـــارص،  لــواليــة  التابعة  أربــاشــاي 
عــاصــمــة الـــحـــكـــام األرمــــــن فـــي عــهــد الـــدولـــة 
البقرادونية )961 - 1045(، كما تضم عمرانًا 
إســامــيــًا يــعــود إلـــى الــقــرنــن الــحــادي عشر 
ــيـــاديـــن. ويــحــتــل، حتى  والـــثـــانـــي عــشــر املـ
اليوم، عدد قليل من املباني موقعًا كان يومًا 
إلحدى املدن العظيمة في العالم. في القرن 
العاشر، يوم كانت آني العاصمة السياسية 
بن  األرمــنــيــة،  باغراتيد  ململكة  والــتــجــاريــة 

عامي 961 و1045.
تــقــول كــتــب الــتــاريــخ، إن آنـــي، الــواقــعــة على 

)Getty( لم تحتفظ المدينة إال ببقايا كنيسة المخلص المقدس

 
ً
امتداد طرق تجارية عديدة، كانت منافسة
بذلك القسطنطينية وبغداد والقاهرة. لكن 
االستقرار  وعـــدم  السياسية،  االضــطــرابــات 
ــر، بـــعـــد أن  ــقــــرن الــــحــــادي عـــشـ فــــي بــــدايــــة الــ
الطويل حضارات  تاريخها  احتضنت عبر 
والساسانيون،  السقا،  أتــراك  أبرزها  كثيرة 
والبيزنطيون، والخوارزميون، والساجقة، 
من سكانها  نالت  والـــروس؛  والعثمانيون، 
ومــكــانــتــهــا، بـــل وأتــــت عــلــى مــعــظــم آثـــارهـــا، 
لــتــأتــي بــعــد ذاك، الــــزالزل وغــزوهــا مــن قبل 
على  لتجهز  الثالث عشر،  القرن  في  التتار 
ما ومن تبقى، وتدفع كثيرًا من السكان إلى 

الفرار.
وفي القرن الرابع عشر، التقطت آني بعض 
أنـــفـــاســـهـــا، وعــــــادت مـــركـــزًا تـــجـــاريـــًا، إال أن 
أن شرعت  بــعــد  تــراجــعــا  وقــّوتــهــا  حجمها 
الجنوب.  إلــى  تتجاوزها  التجارية  الــطــرق 
وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، أصبحت 
ــرًا  مــهــجــورة. وبــــات يــصــح فــيــهــا الـــقـــول: »أثـ
بعد عــن«، بعد أن كانت قبلة لفن العمارة 
والــكــنــائــس والـــكـــاتـــدرائـــيـــات الـــتـــي تــمــيــزت 
بــالــعــديــد مــن الــعــنــاصــر املــتــكــررة الحــقــًا في 
فن العمارة القوطية الغربية، مثل األقواس، 

ــة، والــــقــــبــــاب،  ــ ــويــ ــ واألعـــــــمـــــــدة املـــجـــمـــعـــة ســ
والــســقــوف املــقــنــطــرة والــتــصــامــيــم صليبية 

الشكل.
تدلنا األسماء التي أطلقت عليها أيام العز، 
مثل »مدينة األربعن بوابة« و«مدينة األلف 
كنيسة« أّي مجد كان لـ آني التي لم تحتفظ 
اليوم، سوى ببقايا كنيسة »سورب أمينابر 
كــيــتــش« )كــنــيــســة املــخــلــص املـــقـــدس( الــتــي 
أعيد بناؤها سنة 1035. ومنذ ذلك الحن، 
اإلهمال  املقدس من  املخلص  عانت كنيسة 
العديدة. وفي  والــزالزل  املتعمد  والتخريب 
عام 1930، انهار الجانب الجنوبي الشرقي 
من الكنيسة بعد أن ضربته صاعقة شقته 

نصفن، وهّددت سامة إنشاءات املبنى.
ــيـــوم، وبــعــد االهــتــمــام الــتــركــي ومــشــروع  الـ
ــال آنـــي ضــمــن قائمة  ــ تــنــظــيــم الــبــيــئــة وإدخــ
يــونــســكــو ووصـــــول قـــطـــار الـــشـــرق الــســريــع 
لــلــمــديــنــة، بـــدأ الــحــال يــتــبــدل، وإن لــم يصل 
لذاك املاضي التليد، بيد أن تركيا أدرجتها 
ضمن قوائم السياح وعاد الضوء للمدينة 
التي تقع على الحدود التركية األرمنية عند 
التجارية،  الــطــرق  مــن  للعديد  طــرق  مفترق 
ومــحــمــيــة عــلــى جــانــبــهــا الــشــرقــي مــن خــال 

وادي عميق يضم نهر »أكوريان«، وهو نهر 
رافد من نهر »أراكــس« الواقع على الحدود 
بــن تــركــيــا وأرمــيــنــيــا. وإلـــى جــانــب العديد 
القديمة  املدينة  فــي  يتمركز  الكنائس،  مــن 
العديد من القصور، وأيضًا الحصون التي 

تعتبر األكثر تطورًا في عصرها.
وقد أعيد اكتشاف املدينة، التي كانت يومًا، 
موطنًا للعديد من الشعوب والحضارات بما 
الفرس، والبيزنطيون، والساجقة  في ذلك 
والــعــثــمــانــيــون. خـــال الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
ــــن، الــذيــن  ــيـ ــ مـــن قــبــل املــســتــكــشــفــن األوروبـ
ساعدوا في التعريف بوجودها في الغرب. 
ــارة في  ومــن بــن األمــاكــن األثــريــة األكــثــر زيـ
الشهيرة وكنيسة  املــديــنــة  كــاتــدرائــيــة  آنـــي، 
جـــورجـــيـــا، وكــنــيــســة ريـــديـــنـــتـــور، وكــنــيــســة 
الــقــديــس غـــريـــغـــوريـــوس تــيــغــران وكــنــيــســة 
سان جيورجينو دي أبوغام، وكنيسة امللك 
جاجيك، ودير العذراء، ومسجد منوتشهر، 

وجدران وأطال القلعة.   
وساهم االعتراف بها كموقع للتراث العاملي 
من قبل يونسكو في 15 تموز/ يوليو سنة 
ــادة عـــدد الــســيــاح املــتــوافــديــن  ــ 2016 فـــي زيـ
عليها من تركيا وخاصة األجانب الراغبن 
في زيــارة أنقاض مدينة آني. ويتزايد عدد 
السياح الوافدين على هذه املدينة القديمة 

خال أشهر الشتاء والثلوج.
وبــــعــــد االهــــتــــمــــام الــــتــــركــــي، بــــــــدأت بــعــض 
األضواء تعود لـ آني إذ  سافر العام الفائت، 
نــحــو 320 ألـــف ســائــح بــن أتــــراك وأجــانــب، 
الــشــرق؛  الــشــبــاب، عبر قــطــار  غالبيتهم مــن 
ــدد الــســيــاح  ــن املــتــوقــع أن يــتــضــاعــف عــ ومــ
الوافدين على مدينة آني عبر قطار الشرق 

خال هذه السنة.

كانت عاصمة الحكام 
األرمن في عهد الدولة 
البقرادونية )961 - 

1045(، وضّمت عمرانًا 
إساميًا يعود إلى 
القرنن الـ 11 و12.

■ ■ ■
نالت االضطرابات 

السياسية والطبيعية 
انها، 

ّ
من املدينة وسك

خصوصًا حن غزاها 
التتار في القرن الثالث 

عشر.

■ ■ ■
أدرجتها تركيا ضمن 
قوائم السياح وعاد 

الضوء للمدينة التي تقع 
على الحدود التركية 

األرمنية.

باختصار

في شمال شرقي تركيا، تقع مدينة آني، قرب منطقة أرباشاي التابعة لوالية قارص، إذ كانت عاصمة الحكام األرمن في عهد 
الدولة البقرادونية. هنا، سيرة هذه المدينة األثرية


