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األمم المتحدة تريد تقدمًا في الحديدة قبل مباحثات جديدة

القمة العربية: رهانات تونسية
تبدو رهانات القيادة التونسية بأن تكون القمة العربية الـ30، ناجحة في الملفين 

السوري والخليجي أقرب إلى األحالم لصعوبة تحققها. ]6ـ7[

ترك أسامة فوزي الخميس  10  يناير/ كانون الثاني 2019 م  4  جمادى األول 1440 هـ  □  العدد 1592  السنة الخامسة
إرثًا قليًال، لكنه كان ذا 
قيمة عالية ما جعله 

واحدًا من رموز السينما 
المصرية.

    صمت تركي وروسي 
حيال »النصرة« يطرح 

احتمال صفقة »إدلب 
مقابل شرق الفرات«

    ترجيح تزامن هجوم 
»تحرير الشام« مع سجال 

االنسحاب األميركي 
إلضعاف موقف أنقرة

    أوساط مقربة من 
تركيا تنفي نية التضحية 
بإدلب وتوقعات بحملة 

عسكرية مضادة

    هيئة أحرار الشام 
تحل نفسـها مـرغمة 

في سهل الغاب
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سـورية

ترافقت األمطار والثلوج مع رياح شديدة  )حسين بيضون(

عدن ــ العربي الجديد

على  منصّبة  اليمن  حــول  األممية  الجهود  تبدو 
ــي الـــحـــديـــدة تـــحـــديـــدًا، بــمــوجــب  ــّدم فـ ــقـ تــحــقــيــق تـ
االتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــي الــســويــد 
ــال أمــــــام جــولــة  ــاح املــــجــ الـــشـــهـــر املــــاضــــي، إلفــــســ
مع صعوبات  ذلــك  ويأتي  املباحثات.  من  جديدة 
أمام تطبيق اتفاق السويد بشكل كامل، في ظل 
ــة اليمنية،  اســتــمــرار الــخــافــات بــن طــرفــي األزمــ
اتفاق  تطبيق  آليات  بشأن  والحوثين،  الحكومة 
مدينة الحديدة.  وطالب املوفد األممي إلى اليمن، 

بالدفع  النزاع  )الــصــورة(، طرفي  مارتن غريفيث 
ــّدم كــبــيــر« قــبــل جــولــة مــفــاوضــات  ــقـ لــتــحــقــيــق »تـ
لتنفيذه  الكثير  هــنــاك  زال  مــا  أنـــه  ــد  وأكـ جــديــدة. 
أن  اعتبر  الــحــديــدة، لكنه  اتــفــاق  مــن أجــل تطبيق 
»الهدوء النسبي يشير إلى فائدة ملموسة التفاق 
الــتــزام  الــيــمــنــي، كــمــا يظهر  اســتــوكــهــولــم للشعب 
»الطرفن  أن  وأضــاف  االتــفــاق«.  بتنفيذ  الطرفن 
ال يــزاالن يعكفان على تفاصيل تبادل األســرى، 
اتفاق  وإبـــرام  إنسانية،  مساعدات  مــمــرات  وفتح 

مستقبلي لخفض وتيرة العنف في تعز«. 
للمساعدة  العام  األمــن  أعلن مساعد  من جهته، 

اإلنسانية، مارك لوكوك، خال الجلسة، أن »أكثر 
إلى  يزالون يحتاجون  من 24 مليون شخص ال 
املائة  في  ثمانن  أكثر من  أي  إنسانية،  مساعدة 
من السكان، بينهم 10 ماين على حافة املجاعة«. 
في املقابل، كان األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
الدولي،  األمــن  غوتيريس، يطالب أعضاء مجلس 
بتقديم الدعم الكامل لرئيس اللجنة األممية إلعادة 
النار في  تنسيق االنتشار ومراقبة وقف إطاق 
الــحــديــدة، بــاتــريــك كــامــيــرت. وفـــي تــقــريــره األول 
الــخــاص بتنفيذ اتــفــاقــات اســتــوكــهــولــم ألعــضــاء 
مجلس األمن، شدد غوتيريس على أن »حرص« 

بالتزاماتهما  التقيد  عــلــى  والــحــكــومــة  الــحــوثــيــن 
بالغة  أهمية  »يمثل  املــتــحــدة  األمـــم  مــع  والــتــعــاون 
لتنفيذ اتــفــاق اســتــوكــهــولــم«.  فــي غــضــون ذلــك، 
يتفاعل إعـــان بــرنــامــج األغــذيــة الــعــاملــي عــن أدلــة 
تظهر أن الــحــوثــيــن قــامــوا بــســرقــة شــحــنــات من 
ــتــي تـــم إرســـالـــهـــا، وأعـــربـــت 36  ــواد الــغــذائــيــة ال ــ املـ
منظمة يمنية غير حكومية عن قلقها من تهديد 
املــســاعــدات،  بــعــض شــحــنــات  الــبــرنــامــج بتعليق 
أنه  يــدعــي  الـــذي  »الــفــســاد«  مطالبة بالكشف عــن 

يحيط بإيصال املساعدات.
]التفاصيل ص. 4[
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هجوم »النصرة«: مالمح صفقة



تتزايد المعطيات والتحليالت بشأن تقدم »جبهة النصرة« في سورية، 
وما إذا كان الصمت الروسي والتركي يأتي بناء على »صفقة« ما، قد 

تؤدي إلى سيطرة أنقرة على مناطق نفوذ المسلحين األكراد

يرفض »حزب اهلل« 
فكرة الحكومة 

المصّغرة في 
لبنان، إثر فشل 

تشكيل حكومة 
من 30 وزيرًا حتى 
اآلن، بفعل تعدد 

العقد المطروحة، 
سواء من ناحية 

عمل الحزب على 
توزير شخصيات من 

طوائف مختلفة، 
تكون تابعة سياسيًا 
له، أو بسبب تمسك 

التيار الوطني الحرّ 
بالثلث الضامن

23
سياسة

تسيطر  التي  املناطق  أن  هو  السيناريو  هــذا 
عليها »الــهــيــئــة« حــالــيــا هــي املــنــاطــق نفسها 
الــتــي طــالــب بــهــا الــــروس وإيــــران قبيل اتــفــاق 
والغربي،  الشمالي  ريفي حماة  أي  سوتشي، 
وريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، بــاإلضــافــة طبعا إلى 
الــذي  الــدولــي  الطريق  بها  يمر  الــتــي  املناطق 
بمحافظة  الجنوب  فــي  النظام  مناطق  يصل 
ع 

ّ
يتوق  ،

ً
مــثــا لذلك  التركية.  وبــالــحــدود  حلب 

مراقبون عسكريون في تركيا ظهور رّدة فعل 
دولية مع ازدياد توّسع رقعة سيطرة »جبهة 
ــــب خــصــوصــا،  الـــنـــصـــرة« عـــلـــى مــحــافــظــة إدلــ
فــي »املنطقة  الفصيل  نــفــوذ هــذا  انــتــشــار  ألن 
مــنــزوعــة الـــســـاح« بــمــوجــب اتــفــاق ســوتــشــي، 
من شأنه إعطاء ذريعة لنظام بشار األسد أو 

ل العسكري.
ّ

الروس للتدخ

ال وجود لمؤامرة
الــتــي تختلط فيها  وفــي مقابل هــذه األجــــواء 
املــعــلــومــات بــالــتــحــلــيــل، يــتــحــدث آخـــــرون في 
أنـــقـــرة الـــيـــوم عـــن عــــدم وجـــــود أي صــفــقــة أو 
مؤامرة روسية تركية. وتشير مصادر تركية، 
فضلت عدم الكشف عن هويتها بسبب التكتم 
الــرســمــي الــتــركــي حــول املــوقــف، إلــى أن أنقرة 
النصرة«:  للتعامل مع »جبهة  لديها خياران 
األول سياسي يتعلق بأن تسعى إلى إدخالها 
في العملية السياسية مع املعارضة، بعد حل 
نفسها، وهو األمر املستبعد مع رفض »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام« الـــدعـــوات الــتــركــيــة الــســابــقــة، 
حاليا.  الحاصلة  العسكرية  التطورات  وبعد 
ــح بالنسبة  ــ أمـــا الــخــيــار الــثــانــي، وهـــو األرجـ
للمصادر املقربة من وزارة الخارجية التركية، 
فيقوم على التعامل العسكري التركي املباشر 
مع »الهيئة«، بعد أن جرى استقطاب فصائل 
املعارضة الناجية من هجوم »جبهة النصرة« 
الصفوف  لترتيب  تمهيدًا  في منطقة عفرين، 
ألي أعمال عسكرية الحقة في إدلــب ومنطقة 
الــفــرات، خصوصا مــع رفــض »الهيئة«  شــرق 
منح معابر حدودية طلبتها أنقرة، من بينها 
ــاد  ــ ــاب الــــهــــوى، مــــا يـــســـاهـــم فــــي ازديــ ــ مــعــبــر بـ
إلى  املصادر  وأشــارت  عليها.  التركية  النقمة 

تــنــفــيــذهــا الـــيـــوم بــعــنــوان حــمــلــة »الـــنـــصـــرة«، 
تــقــوم عــلــى الــســمــاح لــهــذا الــتــنــظــيــم املصنف 
ــا بــالــتــقــدم عــســكــريــا لــلــســيــطــرة على  ــيـ إرهـــابـ
لروسيا  للسماح  تمهيدًا  املـــذكـــورة،  املــنــاطــق 
ولــلــنــظــام الـــســـوري بــالــتــدخــل عــســكــريــا، ربما 
القرى  تلك  واحــتــال  »الجبهة«،  لسحق  بريا، 
فــي مقابل موافقة موسكو  ــدن،  والــبــلــدات واملـ
ضد  املــقــررة  التركية  العسكرية  العملية  على 
الــفــرات فحسب،  ــراد، ال شــرقــي  ــ األكـ املسلحني 
، وربما 

ً
بل أيضا غربي النهر، في منبج مثا

حيال  أتــراك  متابعون  ويهمس  ليس حصرًا. 
مـــا يـــحـــدث فـــي الـــجـــانـــب اآلخـــــر مـــن الـــحـــدود، 
الحظر  بــســبــب  قــولــه جـــهـــارًا،  بــمــا ال يمكنهم 
التركي الرسمي، حــول لغز آخــر، وهــو تزامن 
حملة »النصرة« على حلفاء تركيا وتقهقرهم 
أمامها، وصمت أنقرة على كل ما يحدث، مع 
كــل مــا يـــدور حــول قـــرار االنــســحــاب األميركي 
من سورية، وعــودة األزمــة األميركية التركية 
على خلفية عدم اتفاق واشنطن وأنقرة على 
األكــراد  شــروط االنسحاب ومصير املسلحني 
والـــقـــواعـــد األمــيــركــيــة الـــتـــي يــفــتــرض أن يتم 
إخاؤها من شرقي الفرات وغربه، ومستقبل 
الــســاح الــثــقــيــل الـــذي راحـــت أمــيــركــا تسلمه، 
مــنــذ إدارة الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
)قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  ملقاتلي 
وحزب االتحاد الديمقراطي و»وحدات حماية 

الشعب« الكردية.
هــكــذا، يــخــرج مــن يستمع ملــزيــج مــن التحليل 
واملعلومات على لسان مراقبني أتراك متابعني 
جدًا للموقف، بما يشبه القناعة بأن ما يجري 
مدروس في إطار الصفقة املذكورة أعاه، وفي 
ســيــاق الــتــوافــق الـــروســـي الــتــركــي فــي الــوقــت 
الضائع ملا بني االنسحاب األميركي والبقاء، 
لتنتهي الــصــورة إلــى ما يشبه إرضــاء تركيا 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ املــســلــحــني 
السوري  النظام  اســتــرداد  فــي مقابل  األكــــراد، 
والــروس السيطرة على مناطق إدلــب وحماة 
ــع املــنــافــذ  ــلـــب، أو بــعــضــهــا عــلــى األقــــــل، مـ وحـ
الـــحـــدوديـــة والـــطـــرقـــات الـــدولـــيـــة الـــواقـــعـــة في 
التي تمّر عبرها. ومــا يعزز  أو  املناطق،  هــذه 

امــتــعــاض كــثــر فـــي بــعــض مــؤســســات الــدولــة 
الشام«  تحرير  »هيئة  تصرفات  ألن  التركية، 
الـــتـــي تتبعها  الـــخـــارجـــيـــة  تــضــر بــالــســيــاســة 
ــب مــــن تـــبـــعـــات انـــتـــشـــار  ــ ــ تـــركـــيـــا لـــحـــمـــايـــة إدلـ
»الــهــيــئــة«، وإعـــطـــاء الــذريــعــة لــخــصــوم أنــقــرة. 
وتــشــيــر املـــصـــادر إلـــى أن الــلــقــاء بــني الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــني فـــي مــوســكــو هــــذا الــشــهــر، 
الروسية  التركية  الصفقة  ربما يوضح شكل 
حــول إدلــب وشــرق الــفــرات، في ظل احتماالت 
بأن ينفذ النظام مع روسيا عمليات عسكرية 
ــم الـــتـــركـــي  ــاهـ ــفـ ــتـ ــبـــل حــــصــــول الـ بـــاملـــنـــطـــقـــة، قـ
التفاهم ساهم باعتراف  إن هــذا  إذ  الــروســي، 

مــوســكــو بــانــســحــاب الــعــنــاصــر املــتــطــرفــة من 
املــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــاح وســـحـــب الـــســـاح 
ــم أن ذلـــك لــم يــكــن قد  الــثــقــيــل مــن املــنــطــقــة، رغـ

حصل بالفعل من قبل »هيئة تحرير الشام«.

خطة لتشتيت الجهود التركية؟
وقــــال أســـتـــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة فـــي جامعة 
»كــــوجــــا إيــــلــــي« الـــتـــركـــيـــة، ســـمـــيـــر صـــالـــحـــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »ال أظـــن أن أنــقــرة تقف  لـــ
ــذه الـــهـــجـــمـــات الــتــي  ــ ــفـــرج عـــلـــى هـ ــتـ مـــوقـــف املـ
املعارضة  النصرة ضد قوى  تنفذها عناصر 
املــعــتــدلــة املــقــربــة مـــن تــركــيــا. أظـــن أن املــســألــة 
مــرتــبــطــة بــقــرار شــن عملية عــســكــريــة واســعــة 

في هــذه املنطقة ضد هــذه املجموعات أم ال«. 
ــرارا مـــن هيئة  ــ ــاف »يـــبـــدو أن هــنــاك إصــ ــ وأضـ
تــحــريــر الـــشـــام واملـــجـــمـــوعـــات املـــقـــربـــة مــنــهــا، 
بسبب  اآلن،  السانحة  الفرصة  استغال  على 
انشغال أنــقــرة بملف آخــر هــو شرقي الــفــرات، 
ويبدو أن النصرة تريد تسجيل بعض التقدم 
املـــيـــدانـــي والــعــســكــري والــســيــاســي، طــاملــا أن 
أنــقــرة فــي هــذه الــفــتــرة تــرصــد عــن قــرب مسار 
املــجــاورة، وهناك  فــي منبج واملنطقة  األمـــور 
ــبـــعـــض فــــي تــشــتــيــت  ــدى الـ ــ ــبــــة واضــــحــــة لــ رغــ
ــنـــســـق مـــــع قــــوى  الــــجــــهــــود الــــتــــركــــيــــة الــــتــــي تـ
ومنبج  إدلــب  بجبهتي  وإشغالها  املعارضة، 
وشرق الفرات، في محاولة إلخراجها ضعيفة 

مــن امللف الــســوري. لذلك أنــقــرة حريصة على 
أال تدخل في مواجهة عسكرية غير محسوبة، 
وأال تشتت جهودها مع املعارضة في الدخول 
فــــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة عـــلـــى حـــســـاب جــبــهــة 

أخرى، وال أعتقد أن املسألة ستطول كثيرًا«.
العمليات،  هــذه  على  التركي  التعتيم  وحــول 
أوضح صالحة أن »هذه العمليات العسكرية 
الــــتــــي تــشــنــهــا تـــحـــريـــر الــــشــــام ضــــد فــصــائــل 
التعتيم  يمكن  ال  تركيا  من  املقربة  املعارضة 
مباشرة  تجاهلها، ألنها تستهدف  أو  عليها 
ــقـــرة، لــذلــك فــإنــه  حــلــيــفــا ســـوريـــا يــنــســق مـــع أنـ
فـــي نــهــايــة األمـــــر ال بـــد أن تـــكـــون هـــنـــاك ردة 
فعل تركية عاجلة وسريعة ضد هذا التحرك 
الشام،  تحرير  هيئة  تشنها  التي  والهجمات 
ــبـــل أشــــهــــر أن تـــقـــبـــل هـــذه  ــان قـ ــ ــرهـ ــ الـ ــان  ــ إذ كــ
املــجــمــوعــات بــالــعــروض التركية بــاتــجــاه حل 
نفسها، وإخراج املقاتلني األجانب من املنطقة، 
ولكن يبدو أن األمــور تسير بشكل معاكس«. 
للقيام  روسيا  تركيا  تنسيقا  ورجــح صالحة 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة ضـــد »الـــنـــصـــرة«، 
لكنه أشار إلى أن القيام بعملية عسكرية من 
قبل أنقرة ضد »جبهة النصرة« ليس باألمر 
السهل، »ألن هيئة تحرير الشام موجودة في 
محافظة إدلب منذ 4 سنوات، وهناك عناصر 
جــديــدة تلتحق بــهــا وتــنــســق مــعــهــا، وتمتلك 
عسكرية  عملية  وأي  ميدانيا،  عسكريا   

ً
ثــقــا

تــركــيــة ضــد هـــذه املــجــمــوعــات ال بــد أن تكون 
فـــي إطــــار خــطــط عــســكــريــة واســـعـــة وشــامــلــة، 
مــا قد  املــدنــيــني،  فــي منطقة يسكنها مــايــني 
يتسبب بموجة لجوء جديدة باتجاه تركيا«.

حل أحرار الشام
ــذي بـــدأ مطلع  وفـــي ســيــاق هـــذا الــتــصــعــيــد الــ
ــة تـــحـــريـــر  ــئــ ــيــ ــرت »هــ ــ ــبــ ــ ــام الـــــجـــــديـــــد، أجــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــشــام«، أمــس األربــعــاء، »حركة أحــرار الشام« 
فــي منطقة سهل  اإلسامية على حــل نفسها 
ــاب بـــريـــف حـــمـــاة الـــغـــربـــي، بـــعـــد مـــعـــارك  ــغــ الــ
خاطفة سيطرت خالها »الهيئة« على العديد 
مــن الــقــرى والــبــلــدات فــي املنطقة الــتــي كانت 
وبحسب  حـــني.  مــنــذ  عليها  تسيطر  الــحــركــة 

ــام«  ــاق، فـــقـــد حـــلـــت »حــــركــــة أحـــــــرار الـــشـ ــ ــفـ ــ االتـ
نفسها في جبل شحشبو وسهل الغاب، على 
أن تتبع املنطقة إلى »حكومة اإلنقاذ«، الذراع 
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، إداريــــا  الــســيــاســيــة لـــ
وخدميا، على أن »يتم ترتيب الرباط واألعمال 
العسكرية في املنطقة بإشراف تحرير الشام، 
وُيــســلــم الــســاح الــثــقــيــل واملــتــوســط املــوجــود 
لدى األحرار مع اإلبقاء على الساح الفردي«. 
البقاء في  الحركة بني  وخّير االتفاق عناصر 
الــشــام«  »تحرير  قبل  مــن  مــع ضمانة  املنطقة 
فيهم  بمن  الــحــركــة،  عناصر  ماحقتها  بعدم 
الــذيــن شــاركــوا فــي االقــتــتــال، أو الترحيل إلى 
)عفرين  الــزيــتــون«  مــا يعرف بمنطقة »غصن 
املقرات  وإبــقــاء  حلب(،  غربي  شمالي  وريفها 
العسكرية باستام العناصر امللتزمة بالرصد 
الــنــظــام. وسمحت »الــهــيــئــة« ملن  نــقــاط  مقابل 
يريد »الــربــاط« في مواجهة قــوات النظام في 
املنطقة بالبقاء وفق االتفاق الذي يتقاطع الى 
النظام  التي عقدها  االتفاقيات  مع  بعيد  حد 
مع فصائل املعارضة السورية في العديد من 
رأى عضو وفد  السياق نفسه،  املناطق. وفــي 
قوى الثورة السورية العسكري إلى مباحثات 
ــة، أيــــمــــن الـــعـــاســـمـــي، فــــي حــــديــــث مــع  ــانــ ــتــ أســ
»العربي الجديد«، أنه »بغض النظر عن اتفاق 
سوتشي وما يحدث من تهديد لاتفاق، لكن 
تتعلق  أكــثــر عمقا  اتــفــاقــات  هــنــاك  باملحصلة 
بــإدلــب، وهــي اإلبــقــاء عليها بعيدًا عــن سلطة 
النظام«. وقالت مصادر إعامية معارضة إن 
وفدًا يمثل »هيئة تحرير الشام« فاوض، يوم 
الثاثاء املاضي، وجهاء مدينة معرة النعمان 
املفاوضات  أن  إال  فيها،  العسكري  واملجلس 
فشلت بسبب اشتراط »الهيئة« تسليم املدينة 
ــقــــرات الــعــســكــريــة واملـــؤســـســـات والــســاح  واملــ
ــتــــال، كـــمـــا حــصــل  املـــتـــوســـط والـــثـــقـــيـــل دون قــ
ــارب بــريــف حــلــب الــغــربــي منذ  فــي مــديــنــة األتــ
الــقــوة للسيطرة  أيــــام، وإال ســيــتــم اســتــخــدام 
أهالي معرة  أن  املصادر  املدينة. وأكــدت  على 
الــنــعــمــان واملــجــلــس الــعــســكــري فــيــهــا رفــضــوا 
الــشــروط الــتــي وضعتها »الــهــيــئــة«، وطـــردوا 
الوفد، ما يعني أن املدينة مقبلة على تصعيد 
عسكري كبير، خصوصا أن املجلس العسكري 
يــســتــعــد مــنــذ أيــــام لــلــمــعــركــة، إذ قــطــع جميع 
الطرق املؤدية إلى املدينة ورفع سواتر ترابية، 
وسط انتشار عشرات العناصر وأبناء املدينة 
لـــلـــدفـــاع عــنــهــا ومـــنـــع دخـــــول »هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام« إلــيــهــا، والـــقـــيـــام بــانــتــهــاكــات تــطــاول 
السوري  الجيش  في  قياديون  وأكــد  املدنيني. 
الحر أن دخول معرة النعمان من قبل مسلحي 
»الهيئة« لن يكون »نزهة«. وتعد مدينة معرة 
الــنــعــمــان الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب مـــن طـــريـــق حلب 
حماة، ومدينة أريحا الواقعة على طريق حلب 
- الاذقية، من أهم معاقل املعارضة السورية 
ــــب، ووقــوعــهــمــا بــيــد »هيئة  فـــي مــحــافــظــة إدلـ
تــحــريــر الـــشـــام« ينهي إلـــى حـــّد بعيد الــثــورة 
واملعارضة في هذه املحافظة التي تبدو أنها 
مــقــبــلــة عــلــى تـــطـــورات عــســكــريــة، ربـــمـــا تــبــّدل 
خارطة السيطرة امليدانية بشكل كبير، تخرج 

عقبه املعارضة السورية من دائرة التأثير.
وكانت »تحرير الشام« سيطرت، اإلثنني، على 
قـــرى وبـــلـــدات كــوكــبــا ورشـــا الــشــمــالــيــة ورشــا 
منطقة جبل شحشبو  في  وزنــكــار  الجنوبية 
جـــنـــوب مــحــافــظــة إدلــــــب. كــمــا ســيــطــرت على 
الدقماق والزقوم وقليدين والقاهرة في  قرى 
مــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي 
إثـــر اشــتــبــاكــات عنيفة مــع »الجبهة  الــغــربــي، 
ــبـــر تــجــمــع لــفــصــائــل  الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر« أكـ

املعارضة السورية في شمال غربي سورية.

مالمح صفقة 
في سورية

لبنان: ال حكومة مصّغرة

سياسة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  تتّبع 
اعتمدها  ــتــي  ال الــســوري  الــنــظــام 
سورية  وجنوب  دمشق  ريــف  في 
ــفــراد بــفــصــائــل الــمــعــارضــة  ــاالســت ب
إذ  األخـــرى،  تلو  الــواحــدة  السورية 
الدين  »نور  فصيل  أيام  منذ  حيّدت 
إثر  الغربي  حلب  ــف  ري فــي  زنــكــي« 
مقاتلي  ــرد  ــط ب ــتــهــت  ان مـــعـــارك 
الفصيل إلى عفرين، وحيّدت »حركة 
أحرار الشام« في ريف حماة الشمالي 
الغربي. وكال الفصيلين في »الجبهة 
الوطنية للتحرير« التي بينت التطورات 
بين  تنسيق  وال  تعاون  ال  أنه  األخيرة 

فصائلها.

»الوطنية للتحرير«: 
جبهة باالسم

قضية

تحليل

أمين العاصي، جابر عمر

ألغاز ما يحيط  لم يعد ممكنا فك 
بــــحــــرب »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« عــلــى 
ــة  ــارضـ ــعـ ــل املـ ــائـ ــــن فـــصـ ــقـــي مـ ــا بـ ــ مـ
السورية املسلحة، من أريــاف حلب إلــى إدلب 
ــــف حــــمــــاة، والــــتــــي وصــــلــــت إلـــــى مــرحــلــة  ــ وريـ
الشام«  تحرير  »هيئة  فــرض  باتجاه  متقدمة 
)»الــنــصــرة« ســابــقــا( كــامــل سيطرتها هــنــاك، 
من دون فهم سر املوقف التركي، أو باألحرى 
عبر عنه بالصمت وكأن شيئا ال 

ُ
الاموقف امل

يحصل، رغم أن املنطقة التي تتقدم فيها هذه 
الجبهة املصنفة إرهابية، هي نظريا، منطقة 
الــنــفــوذ الــتــركــي فـــي ســـوريـــة، بــمــوجــب غــرفــة 
عــمــلــيــات مــســار أســتــانــة واتـــفـــاقـــات سوتشي 
)17 سبتمبر/ أيلول 2018(، ومع أن الفصائل 

المناطق التي سيطرت 
عليها »الهيئة« طالب بها 

الروس وإيران

لقاء أردوغان وبوتين هذا 
الشهر قد يوضح شكل 

االتفاق المحتمل

3 أجوبة للصمت التركي الروسي تجاه هجوم »النصرة«

»حزب اهلل« يرفض الطرح إلرضاء حلفائه 
وإضعاف خصومه

»هيئة  قبل  من  حاليا  للسحق  تتعرض  التي 
لتركيا،  حليفة  ســوى  ليست  الــشــام«  تحرير 
غــرار  االخــتــفــاء عمليا على  وهــي تسير نحو 
مــا حصل مــع فصيل »نـــور الــديــن زنــكــي« في 
ــرار  األمـــس الــقــريــب، ومـــا بـــدأ يحصل مــع »أحـ
الشام« انطاقا من حل نفسها في سهل الغاب 

أمس األربعاء.

لغز الصمت
وأمــــــام هــــذا الــصــمــت الــلــغــز الـــتـــركـــي إزاء ما 
ونقاط  الــتــركــي  الجيش  أنــظــار  يحصل تحت 
هذه  في  املنتشرة  العسكرية  واملراكز  املراقبة 
ــثــــاث شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة،  املـــحـــافـــظـــات الــ
مــعــطــوفــا عــلــى صــمــت روســــي غــريــب بــــدوره، 
تــــزداد املــعــطــيــات والــتــســريــبــات والــتــحــلــيــات 
حول احتمال وجود »صفقة« ما، ربما يجرى 

أّن أميركا  )الصورة(  التركي مولود جاووش أوغلو  الخارجية  اعتبر وزير 
أن تركيا »ال تتردد  االنسحاب من سورية، مؤكدًا  تواجه صعوبات في 
في اتخاذ الخطوات الالزمة« شرق 
األربعاء،  أمس  وأكد،  الفرات.  نهر 
عــــدم حـــصـــول مــشــاكــل في 
الروسي  التركي  االتفاق  تطبيق 
بشأن محافظة إدلب، حتى اليوم، 
لوحدة  بـــالده  ــم  دع عــن  معربًا 
ــدود ســوريــة. وأعلن  ــي وح أراض
أجل  من  متواصلة  التحضيرات  أن 
تركيا  لرؤساء  الثالثية  القمة  عقد 

وروسيا وإيران في روسيا.

الطرف  أنه  على  الماضي،  مايو/أيار  انتخابات  منذ  اهلل«  »حزب  يتعاطى 
بسبب  أيضًا  بل  اإلقليمية،  وأدواره  حصرًا،  السالح  بسبب  ليس  األقــوى، 
االنتخابات.  أفرزتها  التي  األرقـــام 
بالسياسة  اليوم  الحزب  ويتحكم 
القوة،  فائض  بوابة  من  اللبنانية 
مقر  تطويقه  لدى  حصل  مثلما 
عهد  اعــتــصــام  فــي  الحكومة 
)الصورة(  السنيورة  فؤاد  حكومة 
عندما  أو  و2008،   2006 بــيــن 
ــل  ــداخ ــه فــي ال ــالح اســتــخــدم س
اللبناني عام 2008، أو عندما هّدد 

بالقمصان السود في عام 2011.

جاووش أوغلو: ال تردد شرقي الفرات

صرف فائض القوة سياسيًا

عدد من نواب حزب اهلل في البرلمان )حسين بيضون(

تزامنت حملة »النصرة« مع قرار االنسحاب األميركي )عمر حج قدور/فرانس برس(

يــقــدم هـــذا الــطــرح جــديــا عــلــى بــســاط البحث 
كليا. وهنا  لــه  الــلــه«  بسبب معارضة »حـــزب 
ُيحّمل البعض مسؤولية تأخر طرح هذا الحل 
إلــى الــحــريــري شخصيا، وكــذلــك إلــى انــفــراط 
الـــذي ســمــح بتعامل  آذار«  تــحــالــف »14  عــقــد 
كانت منضوية  التي  القوى  مع  الله«  »حــزب 
في هذا التحالف باملفرق. كما يحّمل البعض 
الــحــريــري مسؤولية خــســارة أكــثــر مــن مقعد 
نيابي، بسبب تباعد القوى الرئيسية الثاث 
في هذا التحالف السابق )املستقبل والقوات 
واالشتراكي( والشخصيات املستقلة في أكثر 
من منطقة، وتحالف بعضها مع شخصيات 
محسوبة على »حزب الله« والنظام السوري، 

بعد أن وجدت نفسها وحيدة في املعركة.
يصلح الحديث عن تحالف »14 آذار« السابق 
واســـتـــفـــراد »حــــزب الـــلـــه« بــتــيــار »املــســتــقــبــل« 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة« والــــحــــزب »الــتــقــدمــي  ــقـ ــ و»الـ
ــي«، لــلــحــديــث عـــن أســـبـــاب وقـــوف  ــراكــ ــتــ االشــ
رة 

ّ
»حزب الله« في وجه طرح الحكومة املصغ

ــعــــة وضــغــطــه  ــكـــومـــة املــــوســ ــالـــحـ وتـــمـــســـكـــه بـ
لــتــمــثــيــل كــــل الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــبــلــد 
فـــي الــحــكــومــة. ال شـــك أيــضــا أن االنــتــخــابــات 
النيابية أفرزت واقعا ال يمكن التغاضي عنه، 

بيروت ـ محمد شبارو

السياسية  الساحة  على  األطـــراف  كــل  تجمع 
اللبنانية على أن الحالة التي يمّر بها لبنان 
تتطلب حــكــومــة إنــقــاذيــة، ال يـــزال االخــتــاف 
ــتـــوافـــق على  ــرًا، فــيــمــا الـ عــلــى شــكــلــهــا حــــاضــ
دورهــا معلوم. وبني الشكل والــدور، يبدو أن 
فيه  ملــا  الــشــكــل،  لكثر هــو  بالنسبة  األولـــويـــة 
في مرحلة شديدة  من محاصصة سياسية، 
في  النيابية  االنتخابات  انتهاء  فمنذ  الدقة. 
الحريري  وتكليف سعد  املاضي  أيــار  مايو/ 
تــألــيــف الــحــكــومــة، بـــدا مــحــســومــا أن االتــجــاه 
يــســيــر نــحــو مـــا يــســمــى فـــي لــبــنــان »حــكــومــة 
ــّم جــمــيــع  وحــــــدة وطـــنـــيـــة«، أي حـــكـــومـــة تـــضـ
ــه مـــعـــارضـــة  ــعـ األطـــــــــــراف، بـــشـــكـــل ال يـــبـــقـــى مـ
ومعارضا  مواليا  الجميع  ويصبح  ومـــواالة 
الخيار  الشعار وقــع  آن معا. وتحت هــذا  فــي 
الجميع،  تضم  موسعة  حكومة  تأليف  على 
وإن كانت من 30 وزيرًا، مع استبعاد خيارات 
أخـــرى عـــادة مــا تــطــرح بــقــوة فــي جميع دول 
الــعــالــم فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، أي الحكومة 

رة، أو حكومة من اختصاصيني.
ّ
املصغ

انجّر الحريري سريعا خلف طرح الحكومة 
»العربي  لـ املوسعة، وذكــرت مصادر مطلعة 
ــة بــالــنــســبــة لـــه كــانــت  ــويــ الـــجـــديـــد« أن »األولــ
للقيام  ممكن،  وقــت  بــأســرع  حكومة  تأليف 
بـــاملـــهـــمـــة اإلنــــقــــاذيــــة املـــنـــوطـــة بـــالـــحـــكـــومـــة، 
والـــســـيـــر بـــاإلصـــاحـــات املــطــلــوبــة مـــن أجــل 
 أن ضــّم 

ّ
ــه وفـــق ذلـــك ظـــن مــؤتــمــر ســـيـــدر. وأنــ

ــيـــع الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــــى حـــكـــومـــة  ــمـ جـ
ثــاثــيــنــيــة، ســيــؤّمــن مــظــلــة وطــنــيــة للمهمة 
اإلنقاذية واإلصاحات املطلوبة، لكن ظنونه 
اصطدمت عند أول امتحان مرتبط بتوزيع 
الــحــصــص الــحــكــومــيــة، بــســبــب الــتــجــاذبــات 
وحسابات ربطها البعض باملعارك النيابية 
أعــوام.  ثاثة  نحو  بعد  املرتقبة  والرئاسية 
تــألــيــف حــكــومــة  أن  كـــثـــيـــرون ســريــعــا  أدرك 
مرحلة  فــي  مهمة سهلة،  يــكــون  لــن  موسعة 
الــتــي شهدت  النيابية،  االنــتــخــابــات  مــا بعد 

منذ أحداث 7 مايو/ أيار من عام 2008 حماية 
ــراعـــات. أمــــا تــيــار  الــطــائــفــة الــــدرزيــــة مـــن الـــصـ
ــنـــوات تخبطا  »املــســتــقــبــل« فــيــعــيــش مــنــذ سـ
على الصعد التنظيمية والقيادية والشعبية 
ــى تـــراجـــعـــه، مــعــطــوفــا على  ــة، أدى إلــ ــيـ ــالـ واملـ
الــذي جــّرده على  القانون االنتخابي األخير، 
الوطني  من حضوره  النيابية  كتلته  صعيد 

وأعاده تيارًا يمثل الطائفة السنية حصرًا.
»الــعــربــي الجديد«  بــدورهــا، ذكـــرت مــصــادر لـــ
بــتــمــثــيــل  ــيــــا  ــلــ الـــــلـــــه مـــتـــمـــســـك كــ أن »حــــــــــزب 
شخصيات درزيــــة وأخــــرى سنية مــن خــارج 
املستقبل،  وتيار  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
السياسية  املــرحــلــة  أن  يعتبر  أنـــه  خــصــوصــا 
تسمح للحلفاء ضمن هاتني البيئتني بالقول 
املستقبل  تحجيم  وبالتالي  حاضرون،  إنهم 
والــتــقــدمــي وتــحــويــلــهــمــا إلــــى العـــبـــني ضمن 

بيئتهما ال أكثر«.
الحضور  أن  »يعتبر  فــإنــه  لــلــحــزب  بالنسبة 
ضــمــن الــطــائــفــة الــســنــيــة بــعــد أن فـــاز 7 نــواب 
ــــل«،  ــهـ ــ مـــحـــســـوبـــني عـــلـــيـــه مـــــن أصـــــــل 20 أسـ
خصوصا أنه رعى بقوة هذه الحاالت ضمن 
مناطقها، وبالتالي باتت »حصانا« ال يمكن 
التخلي عنه. أما املهمة ضمن البيئة الدرزية، 
فــتــبــدو أصــعــب عــلــى »حــــزب الـــلـــه«، بــعــد فــوز 
طــال أرســان بمقعد درزي وحيد، فيما فاز 
الحزب التقدمي االشتراكي بـ6 )املقعد الدرزي 
ــور الــخــلــيــل املــحــســوب على  ــ ــاد ألنـ الــثــامــن عــ
رئــيــس املــجــلــس الــنــيــابــي، رئــيــس حــركــة أمــل 
السبب تتجه بعض  لهذا  بــري(. وربما  نبيه 
الوجوه املحسوبة درزيا على النظام السوري 
و»حزب الله« إلى إعان تحالف بينها تحت 
عــنــوان »املــعــارضــة الـــدرزيـــة«، على الــرغــم من 
نــجــاح الــقــانــون االنــتــخــابــي الــجــديــد أســاســا 
في تحجيم الحزب »االشتراكي« على صعيد 
عديد أعــضــاء كتلته الــذي بــات 9 نــواب فقط. 
نيابيا،  نجحت  اللبنانية«  »الــقــوات  وحــدهــا 
ولـــم يــفــلــح الــقــانــون االنــتــخــابــي الــجــديــد في 
تــحــجــيــمــهــا، بـــل ارتـــفـــع عـــدد أعـــضـــاء كتلتها 

النيابية من 8 إلى 15 عضوًا.

وهــو تــحــّول »حـــزب الــلــه« عــدديــا إلــى الحزب 
رقم واحد في البلد، وإن كان هذا لم ينعكس 
عدديا على صعيد عدد النواب، بسبب تقسيم 
املقاعد طائفيا في البلد، وكذلك نجاح وجوه 
السوري. فمنذ  النظام  محسوبة عليه وعلى 
انتهاء االنتخابات، بدا واضحا أن لبنان دخل 
في مرحلة إطباق سيطرة »حزب الله« والقوى 
الــبــلــد. هـــذا الخطاب  الحليفة مــعــه عــلــى هـــذا 
الساحة  فــي  لكثر  بالنسبة  مــحــســومــا  يــبــدو 
»املستقبل«  خصوصا  اللبنانية،  السياسية 
و»االشتراكي« و»القوات اللبنانية«، لكن أحدًا 
منهم ليس في وارد مواجهة هذا النفوذ، بل 
تــقــول: »عند  األولـــويـــة دائــمــا ملــقــولــة لبنانية 
تغيير الــدول احفظ رأســك«. ينطلق االبتعاد 
عن مواجهة »حزب الله« سياسيا من عوامل 
لــدى راعــي  عــدة، لعل أولــهــا التخّبط إقليميا 
هذه القوى السياسية، أي السعودية، ويعود 
أيــضــا إلــى مــا أفــرزتــه الــســاحــة الــســوريــة بعد 
سنوات من الصراع العسكري، ويعود أيضا 
إلــى أولــويــات مختلفة لــدى هــذه الــقــوى. فقد 
باتت أولوية »القوات اللبنانية« التمدد ضمن 
البيئة املسيحية، وهو ما نجحت به، وليس 
الخطاب الوطني العام. واختار »االشتراكي« 

إعادة رسم املشهد السياسي العام، وتحديد 
أوزان القوى السياسية وطنيا وعلى صعيد 
كاملة  مفرزة سيطرة شبه  ذاتــهــا،  الطوائف 
ملـــحـــور »املـــمـــانـــعـــة«، وتـــراجـــعـــا كــبــيــرًا لــتــيــار 
»املستقبل« وما كان يسمى قوى »14 آذار«، 

وتحجيما للحزب »التقدمي االشتراكي«.
هـــذا الــواقــع كــلــه دفـــع الــحــريــري ومـــن حوله 
أخــيــرًا، وفــق معلومات »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلــــــى »الــــــعــــــودة ولــــــو بـــخـــجـــل لـــلـــبـــحـــث فــي 
إمكانية تأليف حكومة مصغرة، لكن الطرح 
اصــطــدم بفيتو مــبــاشــر مــن قــبــل حـــزب الله 
الجمهورية ميشال عون،  إلى رئيس  أبلغه 
مــتــمــســكــا بــالــحــكــومــة املـــوســـعـــة وبــتــمــثــيــل 
الحكومة«.  فــي  السياسية  الــقــوى  مختلف 
مــع ذلـــك انــطــلــق الــحــريــري فــي عملية جس 
الــنــبــض الـــــذي بــــدأ أواخــــــر الـــعـــام املـــاضـــي، 
يمكن  ــرة 

ّ
املــصــغ الحكومة  طــرح  أن  معتبرًا 

الوزارية،  الحّد من الخافات  أن يــؤدي إلى 
وإلـــى تمثيل الــقــوى الــرئــيــســيــة فــي الــبــاد، 
ــقــــوى األقــــــل حــــضــــورًا، فــتــكــون  وتــحــيــيــد الــ
الــلــه« و»أمـــل«  حــكــومــة يتمثل فيها »حـــزب 
الحر«  الوطني  و»التيار  »املستقبل«  وتيار 
و»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« والـــحـــزب »الــتــقــدمــي 
من  حكومة  تشكيل  وبالتالي  االشتراكي«، 
14 وزيـــرًا فــقــط. وكـــان يومها عــون فــي جّو 
هــذا الطرح، وبــدا نسبيا متحمسا لــه، على 
الرغم من أن حساباته لم تكن تتطابق مع 
حــســابــات رئــيــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر« 
وزير الخارجية واملغتربني جبران باسيل، 
الذي بدا ميااًل إلى الحكومة املوسعة، وما 
في  لتياره  وكبير  وازن  مــن حضور  تؤمنه 

الحكومة وتاليا في الدولة.
منذ أيــام بــدأ طــرح الحكومة املصغرة يشكل 
 ضاغطا، على الرغم من إدراك الجميع 

ً
عاما

أن »حزب الله« ال يمكن أن يقبل بهذا الطرح، 
ــة حـــزب  ــلـ ــهــــر طـــويـ ــبـــل أشــ ــه قـ ــيــ ــا إلــ ــ الـــــــذي دعــ
»الكتائب« عبر رئيسه النائب سامي الجميل، 
قــبــل أن يــتــلــقــفــه الــبــطــريــرك املـــارونـــي بــشــارة 
الراعي، ويكرره في أكثر من محطة ومناسبة، 

وصــواًل إلــى حــزب »الــقــوات اللبنانية«، الذي 
أعلن نائب رئيسه، النائب جورج عدوان، في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي أن »حــكــومــة مــصــغــّرة من 
 لــأزمــة 

ً
اخــتــصــاصــيــني يــمــكــن أن تــشــّكــل حـــا

الحكومية«.
رح حتى الساعة لم يشمل طرحا 

ُ
ال شك أن ما ط

 بل محاوالت للضغط وجّس النبض 
ً
متكاما

ال أكـــثـــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ســيــنــاريــوهــات 
ــرة ُوضـــعـــت عــلــى الــطــاولــة، 

ّ
الــحــكــومــة املــصــغ

 عـــددهـــا، بــعــد إســقــاط 
ً
ــات مــحــســومــا مــثــا وبــ

فكرة »حكومة الـ18 وزيرًا« ملصلحة »حكومة 
ـــ14 وزيـــــرًا«، بــوصــفــهــا ممكنة عــلــى صعيد  الــ
تــقــاســم الــــــــوزارات بـــني الـــطـــوائـــف الــرئــيــســيــة 
ــروم  ـــة، الــشــيــعــة، الــــــــدروز، الــ

ّ
)املـــــوارنـــــة، الـــســـن

األرثوذكس، الروم الكاثوليك( في البلد.
»العربي الجديد« أنه »بات  وكشفت مصادر لـ
محسوما في لبنان أن أي حكومة من 14 وزيرًا 
ال يمكن أن تكون حكومة اختصاصيني حصرًا، 
الرئيسية  ــزاب  األحــ فيها  تتمثل  حــكــومــة  بــل 
على  الختصاصيني،  تسميتهم  تفضيل  مــع 
أن تـــكـــون حــكــومــة شــبــيــهــة بــحــكــومــة نجيب 
ــى الــتــي شــّكــلــهــا فــي عـــام 2005  مــيــقــاتــي األولــ
الحريري،  رفيق  الحكومة  رئيس  اغتيال  إثــر 
النيابية،  االنتخابات  إجــراء  مهمتها  وكانت 
مقّربة  لكنها  تكنوقراطية،  وجــوهــا  وضــّمــت 
من األحزاب والقوى الرئيسية، خصوصا في 
الوزارات السيادية )املال، والداخلية، والدفاع، 

والخارجية(«.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن نــــضــــوج شـــكـــل الــحــكــومــة 
املصغّرة ودورها، وتصاعد الدعوات الداخلية 
 مــمــكــنــا«، إال أن أحـــدًا لم 

ً
إلـــى اعــتــبــارهــا »حـــا

حزب اهلل متمسك 
بتمثيل شخصيات درزية 
وأخرى سنية حليفة له
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3 ملفات في زيارة 
بومبيو إلى بغداد

الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
مـــايـــك بــومــبــيــو )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ األربـــــــــعـــــــــاء، الـــــــقـــــــوات األمــ
ومــســؤولــني فــي الــعــراق، فــي زيــارة 
يقوم  جــولــة  معلنة، ضمن  تكن  لــم 
ــط. واجتمع  بــهــا فــي الــشــرق األوســ
بومبيو في بغداد مع الرئيس برهم 
صـــالـــح ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد املهدي، ووزير الخارجية 
مــحــمــد الــحــكــيــم، ورئـــيـــس الــبــرملــان 
مــــحــــمــــد الــــحــــلــــبــــوســــي. وبـــحـــســـب 
مصادر »العربي الجديد«، هيمنت 
على لقاءات الوزير األميركي ثاثة 
الــعــقــوبــات األميركية  مــلــفــات، هــي: 
عــلــى إيــــران وطــلــب الـــعـــراق مــجــددًا 
اســـتـــثـــنـــاءه مـــنـــهـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق 
الوجود  وملف  والكهرباء،  بالغاز 
األمـــيـــركـــي الــعــســكــري فـــي الـــعـــراق، 
املدن  استقرار  تثبيت  هو  والثالث 
الــعــراقــيــة املــحــررة وبــرنــامــج إعــادة 
تأهيلها وضمان عدم عودة داعش 

إليها.
)العربي الجديد(

السعودية: مقتل 6
»مطلوبين« في القطيف 
قــتــل ســتــة مــطــلــوبــني فـــي مــحــافــظــة 
ــة، فــي  ــعــــوديــ ــســ الـــقـــطـــيـــف، شــــــرق الــ
حصلت  استباقية«  أمنية  »عملية 
ــذا األســـــبـــــوع،  ــ ــ ــــت ســــابــــق هـ ــ فـــــي وقـ
بــحــســب مــا ذكـــر جــهــاز أمـــن الــدولــة 
السعودي أمس األربعاء. وأفاد بيان 
ــبــــاء الــســعــوديــة  نــشــرتــه وكـــالـــة األنــ
 عـــن املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 

ً
نــقــا

أمــــن الـــدولـــة بـــ«الــكــشــف عـــن وجـــود 
تـــرتـــيـــبـــات لــتــنــفــيــذ عـــمـــل إجــــرامــــي 
وشيك« في بلدة الجش في القطيف 
اإلرهابيني«  و«االستدالل على وكر 
و«القضاء على ستة منهم والقبض 

على أحدهم«.
)فرانس برس(

إيران تدين
العقوبات األوروبية

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ املـــــتـــــحـــــدث  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
قاسمي،  بهرام  اإليرانية  الخارجية 
أمس األربعاء، العقوبات األوروبية 
ــــى طـــــــهـــــــران بـــتـــهـــمـــة  ــلـ ــ األخــــــــيــــــــرة عـ
تــخــطــيــطــهــا الســـتـــهـــداف املــعــارضــة 
اإليرانية املقيمة في أوروبا، متوعدًا 
باتخاذ باده خطوات مقابلة وفق 
بــاملــثــل«. مــن جهته،  مــبــدأ »املعاملة 
قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة اإليـــــرانـــــي، 
محمد جـــواد ظــريــف، فــي تغريدات 
عبر حسابه على »تويتر«، الثاثاء، 
إن العقوبات األوروبية على طهران 
ــن تــعــفــي أوروبـــــــا مـــن مــســؤولــيــة  »لــ
ــارة إلــى  ــ ــواء إرهـــابـــيـــني«، فـــي إشــ ــ إيــ

حركات إيرانية معارضة.
)العربي الجديد، األناضول(

خامنئي: بعض
مسؤولي أميركا حمقى

قـــال املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى علي 
ــــي كـــلـــمـــة خــــــال لـــقـــاء  خـــامـــنـــئـــي، فـ
 »عـــددًا 

ّ
ــاء، إن ــعـ شــعــبــي، أمـــس األربـ

من حكام أميركا حمقى بامتياز«، 
ــــون  ــّدعـ ــ يـ »بـــعـــضـــهـــم   

ّ
أن مـــعـــتـــبـــرًا 

الجنون أيضا«.
)العربي الجديد(

خان: باكستان والهند 
ال يمكنهما تحمل الحرب 

النووية

أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
عــمــران خـــان )الـــصـــورة(، أن بــاده 
عــرضــت عــلــى الــهــنــد الـــحـــوار لحل 
القضايا العالقة بني البلدين، لكن 
األخيرة رفضت املباحثات، مشددًا 
الدولتني  أن  الوقت نفسه على  في 
تحمل  يــمــكــنــهــمــا  »ال  الـــنـــوويـــتـــني 
الحرب النووية«. وشــدد خــان، في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، عــلــى أن 
بـــــاده قـــدمـــت تــضــحــيــات ضخمة 
فـــي الـــحـــرب ضـــد اإلرهـــــــاب وأنــهــا 
»لـــــن تــــحــــارب حـــــرب اآلخــــريــــن فــي 

املستقبل«. 
)قنا(

مسؤول في قيادة 
عمليات كركوك: توجيهات 

بمنع أي احتكاك قومي

البشير يدعو أنصاره 
إلى االتحاد قبل 

تسليمهم السلطة

تصريحات لـ»الحشد« رافضة 
لرفع األعالم رافقتها 

استعدادات عسكرية

اعتقل األمن أعدادًا 
كبيرة من المحتجين 

في أم درمان

بيارق 
كركوك 

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
كركوك ـ علي الحسيني

حتى مساء أمس األربعاء، كانت 
أعــــــام إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الــســتــة 
ــــوى كــــرديــــة فــي  ــتـــي رفــعــتــهــا قـ الـ
مناطق عــدة من مدينة كــركــوك، ال تــزال في 
أمني عراقي، تحسبا  تأهب  مكانها، وسط 
الثاثة،  القومية  املكونات  ألي احتكاك بني 
الــعــربــيــة والــتــركــمــانــيــة مــن جــهــة، والــكــرديــة 
مــن جــهــة أخــــرى، وســـط تــأكــيــدات عــلــى بــدء 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة اتـــصـــاالت واســـعـــة مع 
أزمــة جديدة  افتعال  ب 

ّ
لتجن قيادات كردية 

فــي املــديــنــة، وفـــي ظــل تــوافــق تــركــمــانــي مع 
ية والشيعية في املدينة 

ّ
القوى العربية السن

عــلــى رفـــض رفـــع عــلــم إقــلــيــم كــردســتــان في 
كركوك.

ــن »االتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ـــاء مــ ــ ــــضـ ورفـــــــــع أعــ
الــكــردســتــانــي« مــع الــعــشــرات مــن القوميني 
األكراد، ستة أعام إلقليم كردستان العراق 
أولها على مقر »االتحاد  الثاثاء، كان  ليل 
الــكــردســتــانــي«، قــبــل أن ُيــرفــع الــثــانــي على 
التاريخية،  كــركــوك  قلعة  فــي  ســاريــة عالية 
ــيـــم آوه،  ــرى فــــي مـــنـــاطـــق رحـ ــ ثــــم أربــــعــــة أخــ
ــام قــاســم، وهــي  ــوراو، والــشــورجــة، وإمــ وشـــ
أحــيــاء تقع فــي الــجــزء الشمالي مــن كركوك 
املــتــجــه نــحــو أربــيــل ويــضــم غالبية كــرديــة. 
ورافقت عمليات رفع أعام اإلقليم هتافات 
بالهستيرية  البعض  وصفها  واحــتــفــاالت 
أكــراد.  من قبل أنصار »االتــحــاد« وقوميني 
ويــقــول املــســؤولــون فــي املدينة إن رفــع علم 
التركمانية  أو  العربية  أو  الكردية  األحــزاب 
اإلقليم  م 

َ
َعل لكن  الدستور،  مسموح، وكفله 

ووفقا للدستور أيضا، يجب أن يبقى داخل 
اإلقليم، فيما رفعه في كركوك ينطوي على 
مــطــامــع كـــرديـــة بــضــم املــديــنــة إلــــى اإلقــلــيــم 

وفرض سياسة األمر الواقع.
ـــم اإلقـــلـــيـــم، انـــتـــشـــرت قـــوات 

َ
وعـــقـــب رفــــع َعـــل

ــة فــــي املـــديـــنـــة، وعـــــــززت مــن  عـــراقـــيـــة خـــاصـ
وجودها قرب األحياء الكردية الشمالية من 
املدينة، في وقت حــذرت فيه من اعتقال أي 

ــرارة أخــــــرى«، مـــحـــذرًا فـــي الـــوقـــت نفسه  ــ شــ
ــــن أن  الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة فــــي بــــغــــداد »مـ
تساوم على املدينة في أي صفقة مع أربيل 
حول استكمال الحكومة أو تمرير املوازنة«.

في املقابل، بّرر حزب »االتحاد« تصرفه، في 
بيان رسمي أصــدره أمس األربــعــاء، بالقول 
 »رفــــع الــعــلــم تــم عــلــى مــقــرات الــحــزب في 

ّ
إن

كــركــوك، وإلـــى جــانــب الــعــلــم الــعــراقــي«، وإن 
الــحــزب »هـــو حـــزب رســمــي ومــســّجــل بشكل 
ــــدى ســمــات  ــلـــم كـــردســـتـــان إحــ قـــانـــونـــي، وعـ
ــا«، مــــشــــددًا عـــلـــى أن »رفــــع  ــيـ ــانـــونـ الــــحــــزب قـ
علم كردستان فــي كــركــوك هــو حــق قانوني 
ودســتــوري«. وأضــاف »رفــع العلم لن يكون 
ــفــــزاز مـــكـــونـــات املـــحـــافـــظـــة،  ــتــ ســبــبــا فــــي اســ
للمكّونات  الحق بشكل كامل  ونحن نعطي 
في كركوك وأحزابها في رفــع ما يشير إلى 
أهداف ورمزية أحزابهم ومكّوناتهم«، داعيا 
»التعاطي  إلــى  األمنية في كركوك  األجــهــزة 
مـــع املـــوقـــف وفـــقـــا لــلــقــانــون، وأن يــتــفــهــمــوا 

موقفنا«.
ــتـــان من  ويـــعـــود تـــاريـــخ إنــــــزال عــلــم كـــردسـ
كركوك إلى العام املاضي، حني قامت القوات 
»الحشد  ومليشيات  الجيش  مــن  العراقية 
ــة اســتــفــتــاء  ــ ــ ــزالــــه عـــقـــب أزمـ ــإنــ الـــشـــعـــبـــي« بــ
الــــذي أجــــري نــهــايــة سبتمبر/  كـــردســـتـــان، 
ــــذي دخــلــت عــقــبــه الــقــوات  أيـــلـــول 2017، والـ
الــعــراقــيــة إلــــى كـــركـــوك واملـــنـــاطـــق املــتــنــازع 

أو  أشخاص يتورطون في تجّمع سياسي 
له أبعاد عنصرية.

وأكــــد مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي قـــيـــادة عمليات 
ــــد«، انـــتـــشـــار  ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ كـــــركـــــوك، لــ
والعمليات  اإلرهــــاب،  مكافحة  جهاز  قــوات 
بشكل  املحلية  والشرطة  الثانية،  الخاصة 
الفرقة  االتــحــاديــة  الشرطة  ودخـــول  ف، 

ّ
مكث

الــخــامــســة والــفــرقــة الــعــشــرون مـــن الجيش 
الـــعـــراقـــي املــــوجــــود عــلــى أطــــــراف مــحــافــظــة 
كـــركـــوك بــحــالــة تــأهــب فـــي حــــال انـــــدالع أي 
أعمال عنف. وأضــاف »تــم تعزيز األمــن في 
املدينة بفوجني آخرين من بغداد، والوضع 
تحت السيطرة، وهناك توجيهات بمنع أي 
احتكاك قومي يحدث داخل كركوك«، واصفا 
تصرف حزب »االتحاد« بأنه »غير مسؤول 
ــن مــهــمــة مــاحــقــة  ــل قــــــوات األمــــــن عــ ــغــ وأشــ
جــيــوب داعـــــش، لــكــن تــوجــيــهــات الــحــكــومــة 
الــقــوات االتــحــاديــة لكل  العراقية بــأن تكون 
من  احتكاك  أي  تمنع  وأن  كــركــوك  مكّونات 
السياسيني  مطالبة  »تمت  مضيفا  نوعه«، 
وزعــمــاء الكتل فــي املدينة بــعــدم إطـــاق أي 
تصريحات نارية، كونها ستكون ذات وقع 

داخل الشارع الكركوكي«.
ــراء  ووســـط غــمــوض يــلــف تــوقــيــت هـــذا اإلجـ
ــا إذا كـــان بــاتــفــاق مــع حكومة  ــكـــردي، ومـ الـ
ر مسؤولون من أن نتائجه 

ّ
بغداد أم ال، يحذ

فـــي كـــل األحــــــوال لـــن تـــخـــدم املــحــافــظــة ذات 
في  تصب  وال  ــدة، 

ّ
املــعــق السكانية  التركيبة 

صالح السلم املجتمعي املنشود فيها.
ــال عــضــو الــجــبــهــة الــعــربــيــة فـــي مــديــنــة  ــ وقـ
ــركـــوك، مــحــمــد الـــجـــبـــوري، إن »املـــديـــنـــة ال  كـ
تنقصها أزمـــة أخــــرى، واألكـــــراد يــحــاولــون 
إشعال األوضاع األمنية، وفي النهاية األمر 
يصب فــي صالح خايا داعــش ال غيرها«. 
وأضـــــاف »عــلــيــهــم أن يــفــهــمــوا أن رفــــع علم 
اإلقــلــيــم ال يــعــنــي أنــهــم ســيــســيــطــرون على 
ــــرى، وأن تـــرديـــد شـــعـــارات  ــرة أخــ كـــركـــوك مــ
اســتــفــزازيــة لـــن يــدفــع الـــعـــرب أو الــتــركــمــان 
نزل 

ُ
للرد باملثل«، مؤكدًا أنه »باإلمكان أن ن

األعــام التي رفعوها ونرفع العلم العراقي 
الــذي يظلنا جميعا، لكن املدينة ال تحتمل 

البشمركة  قـــوات  منها  وانــســحــبــت  عليها، 
الكردية واملسؤولون األكــراد من دون قتال، 
ومنذ ذلك الوقت لم ُيرفع علم كردستان في 

املحافظة.
ومــــع الــخــطــوة املــفــاجــئــة يــــوم الـــثـــاثـــاء، في 
مــحــافــظــة ذات خــلــيــط ســكــانــي، ارتـــبـــك أمــن 
ــوات الــعــراقــيــة  ــقـ املــديــنــة بــعــدمــا انــتــشــرت الـ
التداعيات،  مــن  خوفا  أنحائها،  فــي  بكثافة 
راكــان  بالوكالة،  بينما دعــا محافظ كركوك 
الــجــبــوري، رئيس الــــوزراء، إلــى دعــم املدينة 
ـــل ملــنــع أي تــداعــيــات ســلــبــيــة. وقـــال 

ّ
والـــتـــدخ

املحافظ في بيان له إن السكان أكدوا إطاق 
عيارات نارية مع رفع علم اإلقليم، داعيا أهل 
كركوك بجميع مكّوناتهم إلى عدم االنجرار 
وراء املزايدات السياسية والتي ال تهتم بأمن 
املـــواطـــن وخــدمــتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم وتــعــمــل 
عــلــى إثــــارة الــنــعــرات بــني مــكــّونــات املــديــنــة، 
 مــن َرفـــع األعــــام تــلــك مــســؤولــيــة ما 

ً
مــحــمــا

حصل وما قد يحصل. ودعا رئيس الوزراء 
ل العاجل ملنع أي تطور سلبي يهدد 

ّ
للتدخ

املدينة وإرســـال تعزيزات عسكرية من  أمــن 
استجابت  ما  وهــو  إليها،  العراقي  الجيش 
له بغداد وأرسلت فوجني خاصني بالتزامن 
ــراف  مـــع اتـــصـــاالت عــالــيــة املــســتــوى مـــع أطــ

كردية الحتواء األزمة.
ـــم تـــكـــن مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  ولــ
ــنــــأى عـــــن هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، إذ رافـــــق  ــمــ بــ

بــيــانــاتــهــا وتــصــريــحــاتــهــا الـــرافـــضـــة لــرفــع 
أعــــام كــردســتــان، حــــراك مــيــدانــي مــلــحــوظ، 
واستعدادات عسكرية. وقال عضو منظمة 
»العربي  »بدر« في كركوك حسن البياتي، لـ
ــلـــك لــلــجــمــيــع«،  ــــد«، إن »كـــــركـــــوك مـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــــاف »لـــو كـــان عــلــمــا لــحــزب فــهــو شــيء  وأضـ
طــبــيــعــي، أمـــا رفـــع عــلــم اإلقــلــيــم فـــي املــديــنــة 
فهذا استفزاز واضح«، مشددًا على أن هناك 
توافقا عربيا وتركمانيا على عدم االنجرار 
»مندفعني  وراء أي استفزاز ممن وصفهم بـ
الكردية في  القومية  ال يمثلون اإلخــوة من 

املدينة«.
أما املتحدث باسم شرطة محافظة كركوك، 
افــراســيــاو كــامــل، فقال فــي تصريح  العميد 
ملــوقــع محلي »طــلــبــنــا مــن قـــيـــادات االتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي حــــث جــمــاهــيــرهــم 
وإنهاء  النارية،  العيارات  إطــاق  عــدم  على 

املظاهر التي تثير الفوضى في املحافظة«.
وقــوبــل تــصــّرف الجانب الــكــردي بــردة فعل 
رافضة من قبل مكّونات املحافظة، من عرب 
وتركمان، الذين عّدوه »تصرفا استفزازيا«. 
وقال عضو تحالف اإلصاح عن املحافظة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  عــبــدالــلــه الــعــبــيــدي، لــــ
 »تــصــرف الــجــانــب الــكــردي غــيــر مقبول، 

ّ
إن

وقــــد اســتــفــز مــشــاعــر مـــكـــّونـــات املــحــافــظــة، 
التي ال تريد خلق أزمــات جديدة«، مضيفا 
»لــو كــان الــحــزب رفــع أعــامــه، لــكــان تصرفا 

اعتياديا وغير مرفوض، لكن علم كردستان 
ــزءًا من  يمثل اإلقــلــيــم، الـــذي يــعــد كــركــوك جـ

كردستان، وهذا ما ال نقبل به«.
السابق   »محافظ كركوك 

ّ
أن العبيدي  وأكــد 

نجم الدين كريم، »كــان قد أصر أيضا على 
رفـــع عــلــم كــردســتــان عــلــى دوائــــر املحافظة، 
ــى أتـــــــون أزمـــــــة انــتــهــت  ــ ــافـــظـــة إلــ ــر املـــحـ ــ وجــ
ــيــــات«،  ــقــــه مــــن تــــداعــ بـــاالســـتـــفـــتـــاء ومـــــا رافــ
مشّددًا على أنه »ال يمكن أن نسمح بعودة 
املشاكل إلــى كــركــوك مــجــددًا، وال نقبل بأي 
إلــى ما كانت عليه  املحافظة  تصرف يعيد 
ــوقــــف الــحــكــومــة  ــن أزمــــــــــات«. وانـــتـــقـــد »مــ مــ
الــغــامــض تــجــاه ذلــــك«، مشككا فــي »إدخـــال 
كركوك خانة املساومات السياسية الجارية 
 
ً
الــحــكــومــة«، ومحّما إكــمــال تشكيل  بــشــأن 

ــا رئــيــس  ــ »الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة ذلـــــــك«. أمـ
النائب  املــحــافــظــة،  فــي  التركمانية  الجبهة 
الجديد«،  »العربي  لـ فقال  الصالحي،  أرشد 
 »فــرض سياسة األمــر الواقع في كركوك 

ّ
إن

يخالف القانون والقرارات القضائية، ونجد 
 رفـــع عــلــم اإلقــلــيــم هــو مــحــاولــة لتأجيج 

ّ
أن

الوضع وخلق مشكلة جديدة بني مكونات 
ــالـــب  ــا«. وطـ ــيـ ــمـ ــلـ ــة املـــتـــعـــايـــشـــة سـ ــافـــظـ املـــحـ
ـــن ســـيـــاســـة خــلــق  ــعــــاد عـ ــتــ »االبــ ـــ الـــجـــمـــيـــع بــ
األزمات وعدم فتح جبهة ثانوية ال يستفيد 
مــنــهــا ســــوى تــنــظــيــم داعـــــش والــعــصــابــات 

اإلرهابية والخارجة على القانون«.

6 أعالم تثير التوترات 
والمخاوف من صدامات

تأّهب وتعزيزات أمنية في كركوك )علي مكرم غريب/ األناضول(

مناصرو البشير خالل تجّمع أمس في الخرطوم )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

عاد التوتر إلى كركوك العراقية بعد رفع أعالم إلقليم كردستان في 
المدينة، بما ُفسر كعودة لمشاريع كردية بضمها إلى اإلقليم، وهو 
ما دفع إلى استنفار أمني عراقي في ظل تخّوف من احتكاكات بين 

المكونات القومية للمحافظة، الكردية والعربية والتركمانية

تقرير

ــدد، مــنــذ انــــدالع  ــعــ األضـــخـــم مـــن حــيــث الــ
االحتجاجات في الشهر املاضي.

وهــتــف املحتجون فــي أم درمـــان بسقوط 
النظام قبل أن يبدأوا في التوجه للبرملان. 
ــدمــــت الــــشــــرطــــة الـــــغـــــاز املـــســـيـــل  ــخــ ــتــ واســ
املحتجون  أشعل  بينما  بكثافة،  للدموع 
اإلطارات في الشوارع، وشوهدت سيارات 
فــي املنطقة طــوال تلك  اإلســعــاف مرابطة 
ــتــــرة، بــيــنــمــا شــــوهــــد أيــــضــــا عـــشـــرات  ــفــ الــ
املـــواطـــنـــني عــلــى طــــول شـــارعـــي األربـــعـــني 
ــع املـــحـــتـــجـــني،  ــ ــتــــجــــاوبــــون مـ واملــــــــــــوردة يــ
الحماسة  لبث  الــزغــاريــد  النساء  وتطلق 

في نفوس الشباب املحتجني.
فــي شــوارع  والــفــر لساعات  الكر  واستمر 
املدينة، فيما لفت قيام املحتجني بإغاق 
عــدد من الــشــوارع للحيلولة دون وصول 
قـــــــوات الـــشـــرطـــة إلـــيـــهـــم، مــــا مـــّكـــنـــهـــم مــن 
السير ملسافات طويلة واالقتراب من مقر 
الــبــرملــان، الـــذي حرسته عــشــرات ســيــارات 
ــدادًا  ــ ــن أعـ ــ ــوات األمـ ــ الـــشـــرطـــة. واعــتــقــلــت قـ
كبيرة من املحتجني، بينما انتشرت أنباء 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عن 

وقوع إصابات جسيمة بني املتظاهرين.
ــنــــروج والـــواليـــات  وكـــانـــت بــريــطــانــيــا والــ
املــتــحــدة وكـــنـــدا، قـــد جــــددت الــتــعــبــيــر عن 
قلقها بشأن الوضع في السودان. وقالت 
ــاء: »نــشــعــر  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــرك، الـ ــتــ ــي بــــيــــان مــــشــ ــ فـ
ــيـــال الـــتـــقـــاريـــر عــــن ســقــوط  بـــالـــصـــدمـــة حـ
ــيــــرة فــي  قـــتـــلـــى ووقــــــــــوع إصــــــابــــــات خــــطــ
صــفــوف أولـــئـــك الـــذيـــن يــمــارســون حقهم 
املشروع في التظاهر، إضافة إلى التقارير 
ــيــــة ضــد  ــرة الــــحــ ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
املتظاهرين«. ودعت »الحكومة السودانية 
إلى إجراء تحقيق شفاف تماما ومستقل 
في موت املتظاهرين بأسرع وقت ممكن، 
ــمـــا طــالــبــت  ــة املـــــســـــؤولـــــني«. كـ ــبـ ــحـــاسـ ومـ
املعتقلني  بــاإلفــراج عــن جميع  الــخــرطــوم 
تـــحـــّرك   

ّ
أن ــــن  مـ ــــذرة  ــــحـ مـ ــم،  ــهــ تــ دون  ــــن  مـ

ر« على 
ّ
الحكومة في هذه املسألة »سيؤث

تعاماتها مع حكومات الدول األربع.

عــدد من  الخطابي  املهرجان  وتحدث في 
قادة األحزاب املشاركة في الحكومة.

ــال شـــرطـــة مــكــافــحــة  ــ ــان مـــئـــات مـــن رجـ ــ وكـ
الــشــغــب والــجــنــود وعــنــاصــر األمــــن الــذي 
حملوا رشــاشــات، قــد انــتــشــروا فــي موقع 
الــتــجــّمــع فـــي الـــســـاحـــة الـــخـــضـــراء، وهــي 
مــســاحــة واســـعـــة ومــفــتــوحــة فـــي املــديــنــة، 
ــان  ــة »فــــرانــــس بـــــــرس«. وكــ ــالــ بــحــســب وكــ
ــال ونـــســـاء وأطـــفـــال يــحــمــلــون الفــتــات  رجــ
ــــى مــكــان  ــلــــوا إلـ مــــؤيــــدة لــلــبــشــيــر قــــد وصــ
الـــتـــظـــاهـــرة فــــي حــــافــــات مـــنـــذ الـــصـــبـــاح 
البشير  الحشد وصــول  واستقبل  الباكر. 
بــهــتــافــات »الـــلـــه أكـــبـــر«، وهــتــافــات أخـــرى 
مـــؤيـــدة. ورافـــقـــت الــرئــيــس زوجـــتـــه وعـــدد 
من الوزراء واملسؤولني الحكوميني. وفور 
وصـــــول الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي إلــــى مــوقــع 
الهواتف  على  تشويش  حصل  التجمع، 
النقالة، وانقطعت شبكة اإلنترنت. وبعد 
وقت قليل من خطاب البشير، كان مئات 
ــــى شـــــــوارع أم  املـــتـــظـــاهـــريـــن يـــخـــرجـــون إلـ
ــان اســتــجــابــة لــدعــوة وّجــهــهــا تجمع  درمــ
املهنيني السودانيني املعارض، لانطاق 
بــمــوكــب جـــديـــد مـــن مــحــطــة الـــشـــهـــداء في 
ــان لــتــســلــيــم  ــبـــرملـ املـــديـــنـــة بـــاتـــجـــاه مـــقـــر الـ
مــــذكــــرة تـــطـــالـــب بــتــنــحــي الـــبـــشـــيـــر وحـــل 
الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرملــــان وتــشــكــيــل حــكــومــة 
انتقالية. وكــان الــحــراك فــي أم درمـــان هو 

الخرطوم ـ العربي الجديد

فــي وجــه الــدعــوات الشعبية لــه بالتنحي 
وتــــرك الــســلــطــة بــعــد مـــا يـــقـــارب الــثــاثــني 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــّر الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــا فــــــــي الــــــحــــــكــــــم، يـ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
البشير على الحديث عن  السوداني عمر 
رافــضــا  لتركيعها،  الــبــاد  مـــؤامـــرات ضــد 
أي تـــجـــاوب مـــع مــطــالــب الــــشــــارع، الـــذي 
يــشــهــد مــنــذ 19 ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
لــم تتوقف  احــتــجــاجــات شعبية  املــاضــي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــامــل الــســلــطــات معها 
إلى  أنصارها  السلطة  وأخــرجــت  بالقوة. 
الخرطوم، أمــس األربــعــاء، ووجــه البشير 
»تـــنـــظـــيـــم صــفــوفــهــم  رســــالــــة لـــلـــشـــبـــاب بــــ
على  تأكيده  مــع  السلطة«،  يسلمهم  لكي 
ضرورة أن يسلك من يريد السلطة طريقا 
واحـــدًا هــو انتخابات 2020. وفــي مــوازاة 
ذلك، كان مئات املحتجني ضده يخرجون 
ــان، فــي تحرك  ــ فــي شــــوارع مــديــنــة أم درمـ
انــدالع االحتجاجات  بر األضخم منذ 

ُ
اعت

في الشهر املاضي، في محاولة للوصول 
الــبــرملــان لتسليم مــذكــرة تطالب  إلــى مقر 
السوداني،  الرئيس  لكن  البشير.  بتنحي 
وخــال تجّمع لــآالف من أنــصــاره، أمس، 
الخرطوم،  جنوب  الخضراء،  الساحة  في 
ــزاب املــوالــيــة  ــ ــ اســتــجــابــة لـــدعـــوة مـــن األحـ
لم  لــجــهــات  اتــهــامــه  يعيد  كـــان  للحكومة، 
يسمها بأنها تتآمر على السودان وطلبت 
ــازالت مـــقـــابـــل مــســاعــدتــه  ــنــ مـــنـــه تـــقـــديـــم تــ
: »كـــرامـــتـــنـــا أغـــلـــى من 

ً
ــائــــا اقـــتـــصـــاديـــا، قــ

الــــــــدوالر«، مـــؤكـــدًا أن الـــدولـــة الــســودانــيــة 
صامدة وستظل صامدة ولن تنهار كما 
ــــرى، حــاثــا الــشــعــب على  انـــهـــارت دول أخـ
يتحول  ال  األمــن« حتى  »نعمة  بـ التمسك 
ــابــــع: »يـــوجـــد تــآمــر  الـــنـــاس لـــاجـــئـــني. وتــ
واقفني وسنموت  السودان وسنظل  على 
واقفني«. ووّجــه البشير في كلمته رسالة 
لــلــشــبــاب طــالــبــا مــنــهــم تــنــظــيــم صفوفهم 
اإلدالء  دون  مـــن  الــســلــطــة،  يسلمهم  لــكــي 
بمزيد مــن التفاصيل، مــؤكــدًا ضـــرورة أن 
يسلك من يريد السلطة طريقا واحدًا هو 
الشرطة  بــقــوات  وأشـــاد   .2020 انتخابات 
مع  »املهني«  لتعاملها  األمنية  واألجهزة 
املــتــظــاهــريــن وحــســمــهــا ضــد مــن ســّمــاهــم 
ــتـــوعـــدًا بـــمـــزيـــد مــــن الــحــســم  املـــخـــربـــني، مـ
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ تـــجـــاهـــهـــم، لــتــحــقــيــق األمــ
فــي الـــبـــاد. وكـــان الــبــشــيــر، وخـــال زيـــارة 
ــنـــة عـــطـــبـــرة،  لـــقـــاعـــدة عـــســـكـــريـــة فــــي مـــديـ
الــثــاثــاء، قــد ألقى الــلــوم فــي العنف خال 
إنهم   

ً
قائا متآمرين،  على  االحتجاجات 

مــتــآمــرون زرعـــوا »خــونــة« بيننا. وخــال 
التجّمع فــي الــخــرطــوم، أمــس، وهــو األول 
انــدالع  منذ  للبشير  تأييدًا  العاصمة  في 
هتافات  املحتشدون  ردد  االحــتــجــاجــات، 
مضادة للهتافات التي ُعرف بها الحراك 
املعارض، مثل »تقعد بس« مقابل »تسقط 
الــبــشــيــر.  إال  لــلــبــشــيــر  بــــديــــل  ــــس«، وال  ــ بـ

أكبر احتجاجات السودان
المعارضون يقتربون من مبنى البرلمان

كرر الرئيس السوداني 
عمر البشير الحديث 

عن مؤامرة ضد 
بالده في مواجهة 

الحراك الشعبي، فيما 
كان المئات يخرجون 

للشوارع أمس

الخميس 10  يناير/ كانون الثاني 2019 م  4  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1592  السنة الخامسة
Thursday 10 January 2019

الخميس 10  يناير/ كانون الثاني 2019 م  4  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1592  السنة الخامسة
Thursday 10 January 2019

الحديدة: مزيد من التدويل بمواجهة تعذر تنفيذ االتفاق
عادل األحمدي

املــتــحــدة ال تسعى لتحقيق  األمـــم   
ّ
أن يــبــدو 

مــعــجــزة فــوريــة بــالــوصــول إلـــى تــوافــق بني 
تطبيق  آليات  بشأن  اليمنية  األزمــة  طرفي 
اتفاق مدينة الحديدة االستراتيجية، بقدر 
ما تتجه إلى تعزيز وجودها في املحافظة 
الحيوية، عقب انتهاء املهلة األولية املحددة 
لتنفيذ االتفاق، الذي أعلن عنه األمني العام 
لــأمــم املــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، في 
ختام مشاورات السويد في الـ13 من الشهر 
املاضي، كأول نجاٍح للجهود الدبلوماسية 

 
ّ
أن ليؤّكد  الواقع جــاء   

ّ
أن منذ سنوات. غير 

الطريق ليس مفروشا بالورود، وأن التقّدم 
ال يـــــزال مـــحـــصـــورًا فـــي وقــــف إطـــــاق الــنــار 

والحضور األممي املباشر في املدينة.
أما املبعوث األممي، مارتن غريفيث، فاعتبر 
أمــــس، أن »هــنــاك تــقــدم فــي تنفيذ األطــــراف 
بشأن  اللتزاماتهم  ستوكهولم  في  املشاركة 
ــر«. ويــأتــي ذلــك  ــ الــحــديــدة رغـــم صــعــوبــة األمـ
فيما فشلت الجولة الثالثة من االجتماعات 
االنتشار  وإعـــادة  التنسيق  للجنة  املباشرة 
ــالـــحـــديـــدة. وأوضــــحــــت مـــصـــادر  الـــخـــاصـــة بـ
فريق  رئيس   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ محلية 

الفريق الدولي، بما في ذلك معدات عسكرية 
وطــائــرات، وهــو ما يعني أن ملف الحديدة 
يتجه إلــى مــزيــد مــن الــتــدويــل لصالح األمــم 
الــرؤى التي يتمّسك  املتحدة، وعلى حساب 

بها طرفا الصراع املحليان.
وكـــــان اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم قـــد مــنــح األمـــم 
املـــتـــحـــدة نـــصـــيـــب األســــــــد، بـــــــــإدارة مـــوانـــئ 
الحديدة واإلشراف على مختلف الترتيبات 
الــعــســكــريــة واألمــنــيــة فــي املــديــنــة. وعمليا، 
 بفريق الرقابة 

ً
حضر الجانب األممي، ممثا

الذي يترأسه باتريك كاميرت، كإحدى أهم 
نــتــائــج اتـــفـــاق الـــســـويـــد الـــتـــي ذهـــبـــت نحو 
العملي  املــعــطــى  لــيــكــون  الـــفـــوري،  التطبيق 
الــيــوم، مرتبطا بوجود  بـــروزًا حتى  األكــثــر 
األمم املتحدة على أرض الواقع في الحديدة، 
ز عوامل بقاء وقف 

ّ
 بلجنة رقابة تعز

ً
ممثلة

إطـــاق الــنــار أطـــول فــتــرة مــمــكــنــة، لكنها ال 
تنزع فتيل األزمة بالضرورة.

ــيـــون أن  ــكـــومـ ــســــؤولــــون حـ ــلــــن مــ ــا أعــ ــمـ ــيـ وفـ
هــادي،  منصور  ربــه  عبد  اليمني،  الرئيس 
مارتن  األمــمــي،  للمبعوث  طلب  على  وافـــق 
املخصصة  األولية  املهلة  بتمديد  غريفيث، 
لــتــنــفــيــذ االتــــفــــاق، خــــال الــلــقــاء الــــذي جمع 
الـــرجـــلـــني الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
ــمـــود وقـــف  ــّد صـ ــعـ ــــاض، يـ ــريـ ــ الـــســـعـــوديـــة الـ
ــكـــريـــة خــــــال األســـابـــيـــع  ــيـــات الـــعـــسـ ــلـ الـــعـــمـ
املاضية في مقدمة النجاحات التي صمدت 
االتفاق،  بتنفيذ  يتعلق  ما  في  اليوم  حتى 
ــات ال  ــروقــ ــــوادث عـــلـــى خــ ــــحـ إذ اقـــتـــصـــرت الـ
تـــرقـــى لــعــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة. لـــكـــن مـــصـــادر 

اجتمع  كاميرت،  باتريك  الدوليني،  املراقبني 
خـــــــال الــــيــــومــــني املــــاضــــيــــني مـــــع الـــفـــريـــقـــني 
الــحــكــومــي والــتــابــع لــجــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه« 
ر 

ّ
ــدة، عـــقـــب تـــعـــذ ــ  عـــلـــى حــ

ً
ــــا )الـــحـــوثـــيـــني(، كـ

اجتماع الطرفني على طاولة واحدة. إذ رفض 
الــحــوثــيــون يــــوم الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي حــضــور 
ــنـــاطـــق خــاضــعــة  مــمــثــلــيــهــم االجــــتــــمــــاع بـــمـ
لسيطرة الــشــرعــيــة، مــا اضــطــر كــامــيــرت إلى 
حصر اجتماعه بالجانب الحكومي، قبل أن 

ينتقل أمس األربعاء للقاء الحوثيني.
ــاع املـــبـــاشـــر للجنة  ــمـ ــتـ ر االجـ

ّ
ـــل تـــعـــذ

ّ
ويـــمـــث

الــتــنــســيــق وإعــــــــادة االنـــتـــشـــار بـــالـــحـــديـــدة، 
لتنفيذ  املحددة  املهلة  انتهاء  مع  بالتزامن 
االتـــفـــاق ومــدتــهــا 21 يــومــا، أحـــد املــؤشــرات 
الــتــقــّدم املحدود  فــي  الــتــراجــع  العملية على 
الـــحـــديـــدة، إذ يحتفظ  ــق بــشــأن 

ّ
الــــذي تــحــق

كــل مــن الــطــرفــني بــرؤيــة مــغــايــرة لــآخــر عن 
الخطوات امللزمة لاتفاق.

ــرّد الـــدولـــي، فــقــد جـــاء مــن خـــال طلب  أّمـــا الــ
األمني العام لأمم املتحدة من مجلس األمن 
الدولي، السماح بنشر 72 مراقبا دوليا في 
الــحــديــدة، وكــل مــا مــن شــأنــه تسهيل مهمة 

أفــادت  الحكومية  القوات  من  قريبة  محلية 
 
ّ
ــد« بــــأن ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ فــــي حــــديــــث مــــع »الــ

»الــــوضــــع الــعــســكــري فـــي الــــواقــــع ال يبعث 
وقف  صمود  ومقتضيات  االطمئنان،  على 
الحرب لم تنزع، بقدر ما يوجد هناك مزيد 
مــن االســـتـــعـــدادات الــعــســكــريــة الــتــي تنتظر 

انهيار االتفاق في أي لحظة«.
وفي السياق ذاته، يأتي طلب األمم املتحدة 
نشر عــشــرات املــراقــبــني، بالترافق مــع بــروز 
ــرات إلـــــى انـــهـــيـــار اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة،  ــ ــــؤشـ مـ
وهـــــي املـــــؤشـــــرات الـــتـــي انـــعـــكـــســـت بــجــمــلــة 
ــــني الـــطـــرفـــني  ــبــــادلــــة بـ ــتــ ــات املــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــن االتـ ــ مـ
)الحوثيون من جهة، والتحالف والحكومة 
 عن سيرورة 

ً
اليمنية من جهة أخرى(، فضا

االجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يـــقـــودهـــا كـــامـــيـــرت في 
الــحــديــدة، والــتــي فــشــلــت فــي الـــوصـــول إلــى 
اتفاق حــول آلية تنفيذية تــؤدي إلــى إعــادة 

نشر القوات من الطرفني خارج املدينة.
وتضّمن اتفاق الحديدة، الذي كان أبرز ما 
خرجت به مشاورات السويد، ثغرات كانت 
ــى لــلــتــعــقــيــدات الــاحــقــة بنظر  ــ ــنـــواة األولـ الـ
الــعــديــد مـــن الــيــمــنــيــني، إذ لـــم يــوضــح على 
وجه الدقة هوية أو طبيعة السلطة املحلية 
ــقــــوات األمــنــيــة املــعــنــيــة بــــــإدارة املــديــنــة.  والــ
وفـــي هـــذا اإلطـــــار، قــالــت مـــصـــادر حكومية 
املقترحة  »الــخــطــة   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

تسليم  تتضّمن  كانت  الشرعية  جانب  مــن 
املدينة للقيادات والقوات األمنية املسؤولة 
عــــن املـــحـــافـــظـــة، قـــبـــل اجـــتـــيـــاح الــحــوثــيــني 

صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014«. فشلت جولة االجتماعات المباشرة الثالثة التي يقودها كاميرت )فرانس برس(

متابعة

غريفيث: هناك تقدم 
في تنفيذ التزامات اتفاق 

استوكهولم بشأن الحديدة

بريكست: البرلمان يصفع ماي قبل استحقاق الثالثاء

لندن ـ إياد حميد

تيريزا  بقيادة  البريطانية  الحكومة  ُمنيت 
مــــاي، أمـــس األربـــعـــاء، بــهــزيــمــة أخــــرى، بعد 
أن صّوت البرملان على تعديل يرغمها على 
اإلعان خال ثاثة أيام عن الخطوات التي 
ستتخذها فــي حــال رفــض الــبــرملــان املرجح 
املرتقب،  التصويت  خــال  بريكست  لخطة 
فــي 15 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. وتــم 
الــتــصــويــت لــصــالــح هـــذا الــتــعــديــل بأغلبية 
مــقــابــل 297 صـــوتـــا. كما  فـــي  308 أصـــــوات 
صــّوت 20 نائبا محافظا مــع املــعــارضــة، ما 
أتـــاح اعــتــمــاد تعديل لــقــانــون املــالــيــة يهدف 
إلـــى الــحــد مــن ســلــطــة الــحــكــومــة فــي تعديل 
ــي حـــــال حــصــول  الـــســـيـــاســـة الـــضـــرائـــبـــيـــة فــ

بريكست بدون اتفاق.
ومن شأن التعديل في حال رفضه من االتحاد 
األوروبي، أن يؤدي إلى خروج بريطانيا، في 

29 مـــــــارس/آذار املــقــبــل مــن االتـــحـــاد مــن دون 
اتفاق مع األوروبيني، ما يضع مسألة الحدود 
اإليـــرلـــنـــديـــة واالتـــــفـــــاق الـــجـــمـــركـــي فــــي مــهــّب 
الريح. وقللت الحكومة البريطانية من أهمية 
عدم  سيناريو  وقـــوع  أن  خصوصا  التعديل، 
االتفاق سيتطلب طرح قوانني طارئة تستطيع 
ونقلت  حوله.  االلتفاف  خالها  من  الحكومة 
صحيفة »غارديان« عن مسؤول حكومي قوله 
إن »التعديل ليس مرغوبا ولكن تأثيره على 
االتفاق ضئيل، فما يقوم به  تحضيرات عدم 
التعديل أنه يسمح للحكومة بإجراء تعديات 
كنتيجة  الضرائب،  قوانني  على  فقط  بسيطة 
للخروج مــن االتــحــاد األوروبــــي، بهدف إبقاء 
املعارضة  أن  إال  الحالية«.  بالضرائب  العمل 
التعديل في تبلور أغلبية  ترى أهمية تمرير 
ــفـــاق يــمــكــن لها  بــرملــانــيــة مــعــارضــة لــعــدم االتـ
في حال  بالحكومة  الهزائم  من  املزيد  إلحاق 

سعت لتطبيق هذا السيناريو.
بدورها، أكدت مصادر في بروكسل لصحيفة 
حول  مناقشات  وجـــود  البريطانية  »تــايــمــز« 
نهاية  حتى  بريكست  مــوعــد  تأجيل  احتمال 
شهر يونيو/ حزيران املقبل، من خال »تمديد 
تقني« بما يسمح للبرملان بإنهاء التشريعات 
للصحيفة  املصادر  ونفت  الــازمــة.  القانونية 
سياسي  تــمــديــد  هــنــاك  يــكــون  أن  البريطانية 
لــلــبــريــكــســت بـــهـــدف إعـــــــادة الــــتــــفــــاوض عــلــى 
االتفاق. إال أن مسؤولني بريطانيني نفوا وجود 
محادثات سرية لتمديد موعد بريكست. كما 
رفــضــت الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة لــشــؤون االتــحــاد 
األوروبي، ناتالي لوازو، التعليق على احتمال 

د بما يكفي. لم 
ّ
التمديد، وقالت »الوضع معق

علينا  ويــجــب  البريطانية.  السلطات  تطلبه 
التصديق على معاهدة االنسحاب. إنها الحل 
النقاشات  مــاي  وتختتم  للجانبني«.  األفضل 
يـــوم الــثــاثــاء 15 يــنــايــر قــبــل تــصــويــت حاسم 
ــن املـــفـــتـــرض أن  ــوم نــفــســه. وكـــــان مـ ــيـ مـــســـاء الـ
يجري التصويت أساسا في ديسمبر/كانون 
رجئ في اللحظة األخيرة 

ُ
األول املاضي، لكنه أ

ب هزيمة كانت شبه مؤكدة. لكن عملية 
ّ
لتجن

ــاء الـــبـــرملـــان تـــبـــدو صــعــبــة جـــدًا  ــاع أعــــضــ ــنــ إقــ
كثيرًا  سلطتها  ضعفت  الــتــي  ملـــاي  بالنسبة 
ــم حــزبــهــا تصويتا 

ّ
الــشــهــر املـــاضـــي، حـــني نــظ

لحجب الثقة عنها لكنها نجت منه بصعوبة. 
ــــت مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــني تـــهـــدئـــة األمــــــور،  ــاولـ ــ وحـ
وأعلنت أن البرملان يمكن أن يلعب دورًا أكثر 
املقبلة حــول مستقبل  املــفــاوضــات  فــي  أهمية 
األعضاء  والـــدول  لندن  بني  التجارية  العاقة 

الـ27 في االتحاد األوروبي.
ــقــــابــــل، بـــاشـــر حـــــزب الـــعـــمـــال بــقــيــادة  ــي املــ فــ
جــيــريــمــي كــــوربــــني، تــكــثــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
ــة فــي  ــيـ ــدولـ ــارة الـ ــجـ ــتـ ــر الـ ــ ــاي، بــــإعــــان وزيــ ــ مــ
ــاري غــارديــنــر،  حــكــومــة الــعــمــال املــعــارضــة بــ

أن »الحزب  أمــس،  البريطانية  لهيئة اإلذاعــة 
الحكومة  في  الثقة  على  التصويت  سيطلب 
املــحــافــظــة مـــبـــاشـــرة فـــي حــــال خـــســـارة مــاي 
لتصويت بريكست األسبوع املقبل«. وأضاف 
الحكومة  أن  أســـاس  عــلــى  اآلن  »الــحــديــث  أن 
هزم في تصويت الثاثاء املقبل، وستكون 

ُ
ست

الــخــطــوة الــتــالــيــة املــبــاشــرة الــتــصــويــت على 
الثقة في الحكومة«.

وأكــد النائب عن حزب العمال، أنــدرو غوين، 
أن  البريطانية،  »ســكــاي«  حــديــث ملحطة  فــي 
»حــزبــه يــرغــب فــي الـــوصـــول إلـــى انــتــخــابــات 
عامة، وأن الخطوة األولــى على هذا الطريق 
تكون في سحب الثقة من الحكومة«. وأضاف 
ــال فــشــل تــيــريــزا مـــاي فــي تمرير  ــه »فـــي حـ أنـ
صفقتها فــإنــنــا ســنــدعــو النــتــخــابــات عــامــة. 
ولذلك يجب أن نتقدم بالتصويت على الثقة 

في الحكومة«.
ومــع ارتــفــاع احــتــمــال خــســارة مــاي تصويت 
ــواب فــي  ــنــ ــــدد مــــن الــ ــــوم الــــثــــاثــــاء، يــتــجــه عـ يـ
الــبــرملــان مــن جــانــبــي الــطــيــف الــســيــاســي إلــى 
الــتــقــدم بــتــعــديــل قــانــونــي يــطــالــب الــحــكــومــة 
بطرح بديل عن اتفاق ماي في غضون ثاثة 
أيــــام مـــن مــوعــد الــتــصــويــت فـــي حــــال فــشــلــه، 
وذلــــــك ملـــنـــع رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء مــــن املــمــاطــلــة، 
ووضـــع الــبــرملــان فــي مــوقــف حـــرج فــي األيـــام 
األخيرة قبل موعد الخروج في مارس املقبل، 
ليكون الخيار بني صفقتها أو عدم االتفاق، 
لــكــنــه يــســعــى إلــــى اســـتـــعـــادة زمـــــام املـــبـــادرة 
الخاصة  السياسية  بالعملية  يتعلق  فيما 

ببريكست، في حال سقوط اتفاق ماي.

الحدث

»العمال« سيطلب التصويت 
على الثقة بحكومة ماي 

األسبوع المقبل

مّهد البرلمان البريطاني، 
لرفض مشروع اتفاق 

طالق بريطانيا مع 
االتحاد األوروبي، فأقر 

أمس تعديًال على اتفاق 
»بريكست«، قد يؤدي 

إلى خروج بال اتفاق
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سياسة

  شرق
      غرب

المجلس التشريعي 
الفلسطيني »يقيل« 

عباس

ــــي  ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ صـــــــــــــــادق املــــــجــــــلــــــس الـ
الــفــلــســطــيــنــي، أمــــس األربــــعــــاء، على 
ــيــــس الـــســـلـــطـــة مــحــمــود  ــبــــار رئــ ــتــ اعــ
عــبــاس )الـــصـــورة(: »منتهي الــواليــة 
ــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــاقـــــــــدًا لـــــأهـ
ــة«. وقـــــال  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة والـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
بحر،  أحــمــد  للمجلس  األول  النائب 
ــقــــوم بــــه مـــحـــمـــود عــبــاس  ــا يــ ــ إن »مــ
مـــن مــخــالــفــات دســـتـــوريـــة ووطــنــيــة 
للشعب  كرئيس  أهليته  لنزع  كافية 
ــة  ــ »إذاعـ ـــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وأضــــــــاف لـ
صوت األقصى« أن »سبب ذلك يعود 
التي  املجانية  السياسية  للتنازالت 
يــقــدمــهــا عـــبـــاس لـــاحـــتـــال وحــربــه 
عــلــى املــقــاومــة وتــفــاخــره بــالــتــعــاون 
األمــــــنــــــي ووصــــــــــف أبــــــنــــــاء شــعــبــنــا 

باإلرهاب والشهداء بالقتلى«.
)العربي الجديد(

نواب »حماس« في 
الضفة بال رواتب

أكد عضو املجلس التشريعي املنحل 
ــر واإلصـــــــــاح«  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــلـــة »الـ عـــــن كـــتـ
املــحــســوبــة عــلــى حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
النائب حسن يوسف، أمس األربعاء، 
قطعت  الــفــلــســطــيــنــيــة  »الــســلــطــة  أن 
ــراتــــب الـــتـــقـــاعـــدي لـــنـــواب الــحــركــة  الــ
ــيــــة«. وأضــــــــاف أنـــه  بـــالـــضـــفـــة الــــغــــربــ
»حــســب مــا علمنا فــإن جميع نــواب 
ــل قــد  ــنــــحــ ــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي املــ املــــجــ
ــبـــهـــم الـــتـــقـــاعـــدي،  حـــصـــلـــوا عـــلـــى راتـ
باستثناء نواب كتلة حماس«، مؤكدًا 
الفلسطيني  لــلــقــضــاء  »ســنــلــجــأ  ــه  أنـ

حتى نحصل على حقوقنا«.
)العربي الجديد(

استطالعات: غانتس 
منافس قوي لنتنياهو

القناة  كــشــف اســتــطــاع رأي أجــرتــه 
العاشرة العبرية أن »رئيس األركان 
بيني غانتس  الــســابــق  اإلســرائــيــلــي 
)الــصــورة( بــات يشّكل منافسا قويا 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو«. وحسب االستطاع، الذي 
نشرت القناة نتائجه، أمس األربعاء، 
اإلسرائيليني  املائة من  فــإن »38 في 
يرون في غانتس الشخص املناسب 
لــتــولــي مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء، في 
مــقــابــل 41 فـــي املـــائـــة يــــرون ذلـــك في 

نتنياهو«.
)األناضول(

وزير إسرائيلي سابق
يقّر بالتجسس إليران

ذكرت وسائل إعام إسرائيلية، أمس 
األربعاء، أنه »تّم التوصل إلى اتفاق 
بــــني الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة اإلســرائــيــلــيــة 
وبـــني وزيـــر الــطــاقــة األســبــق، غونني 
ســيــغــيــف، يــقــر فــيــه الـــوزيـــر الــســابــق 
ــران، وإدانــــة  ــ بــالــتــجــســس لــصــالــح إيــ
الـــوزيـــر بــتــهــمــة الــتــجــســس بــــداًل من 
الــخــطــيــر وتسليم  الــتــجــســس  تــهــمــة 
ــة«.  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ مــــعــــلــــومــــات لــــلــــعــــدو والـ
ووفـــقـــا ملـــا نـــشـــره مـــوقـــع »يــديــعــوت 
أحرونوت«، فإنه »سيتم الحكم على 
الوزير السابق بالسجن الفعلي ملدة 
11 عـــامـــا، فـــي حـــال وافـــقـــت املحكمة 
اإلسرائيلية على االتفاق بينه وبني 

النيابة العامة«. 
)العربي الجديد(

دمشق: االتفاق مع 
األكراد في خواتيمه

ــر خـــارجـــيـــة الــنــظــام  ــ عـــّبـــر نـــائـــب وزيـ
الـــــــســـــــوري فــــيــــصــــل املــــــــقــــــــداد، أمــــس 
الـــحـــوار  األربــــعــــاء، عـــن تـــفـــاؤلـــه إزاء 
مــع الــجــمــاعــات الــكــرديــة الــتــي تريد 
إبــرام اتفاق سياسي مع دمشق، في 
إطار جهودها لدرء هجوم تهدد به 
ــقـــداد إن »الــتــجــارب  تــركــيــا. وقــــال املـ
السابقة )مع الجماعات الكردية( لم 
تــكــن مــشــجــعــة، ولــكــن اآلن أصبحت 
أعــرب  فــي خواتيمها«. كذلك  األمـــور 
عــن اعــتــقــاده بــأن »الــقــوات األجنبية 
ــادر  ــغـ ــتـ املـــــــوجـــــــودة فـــــي ســـــوريـــــة سـ

قريبا«.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

ترامب  األميركي دونالد  الرئيس  إدارة  تبدو 
ــاه، داخـــلـــيـــا  ــ ــجـ ــ مـــكـــّبـــلـــة بـــــاألزمـــــات مــــن كــــل اتـ
 منذ 

ّ
وخارجيا. أزمــة اإلغــاق الحكومي تشل

الــفــدرالــيــة، فيما  اإلدارات  يــومــا قسما مــن   19
تــــزال على  فــي وزارات أســاســيــة ال  الــشــواغــر 
حالها. وفي الوقت نفسه، يتفاقم مــأزق قرار 
االنـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــة، ونـــشـــأت عــنــه أزمـــة 
مـــع تـــركـــيـــا. وفــــي ظـــل كـــل هــــذه الــصــعــوبــات، 
الــروســي في  ل 

ّ
بــدأت التحقيقات حــول التدخ

عن  تكشف  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
خاصات محرجة لترامب، كان آخرها اتهام 
مــديــر حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، بـــول مــانــافــورت، 
عــن سير  بمعلومات  روســيــة  بتزويد جهات 
ترامب  إصـــرار  ظــل  وفــي  االنتخابية.  الحملة 
عــلــى الــســيــر فـــي مــخــطــطــه لــبــنــاء جــــدار على 
الـــحـــدود مـــع املــكــســيــك، مـــن دون أن يـــقـــّدم أي 
اقتراح جديد لدفع معارضيه لقبول مقترحه، 
ــة طـــــوارئ  ــالــ ــه خـــيـــار إعــــــان »حــ ــامــ يــبــقــى أمــ
ــــدار أمــر  اســتــثــنــائــيــة«، تــمــنــحــه صــاحــيــة إصـ
بتنفيذ مشروعه من دون موافقة الكونغرس، 
ــا يــســمــح لــــه بــتــحــويــل املـــبـــلـــغ املــطــلــوب  ــمـ وبـ
مــن مـــوازنـــة الــبــنــتــاغــون الــتــي ســبــق أن جــرى 
إقــــرارهــــا، لــلــبــدء فـــي بـــنـــاء الــــجــــدار. لــكــن هــذا 
التصعيد من شأنه إشعال الوضع السياسي 

في واشنطن.
وفي كلمة ألقاها مساء الثاثاء، سعى ترامب 
بــحــزم إلـــى حــشــد تــأيــيــد األمــيــركــيــني لخطته 
القاضية ببناء جدار على الحدود مع املكسيك 
وأمنية«.  إنسانية  »أزمــة  اعتبره  ما  ملواجهة 
املكتب  مــن  يلقيها  األمـــة  إلــى  أول كلمة  وفــي 
ر 

ّ
الــبــيــضــاوي واســتــغــرقــت تــســع دقـــائـــق، حـــذ

بروكسل ـ لبيب فهمي

بعد أن تّم اختيار ثمانية رجــال وأربــع نساء 
املــاضــي لتشكيل هيئة املحلفني  اإلثــنــني  يــوم 
فـــــي مـــحـــاكـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــني مــــهــــدي نـــمـــوش 
وشــريــكــه نــاصــر بــنــدريــر، املتهمني بــاالعــتــداء 
على املتحف اليهودي في بلجيكا في مايو/ 
أيــار عام 2014، وهو ما أدى إلى مقتل أربعة 
ــــاص، تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، أول  ــخـ ــ أشـ
محاكمة فعلية ملنفذي جرائم تنظيم »داعش« 
في أوروبــا. ويعّد نموش املتهم الرئيسي في 

القضية، فيما يتهم بندرير بمساعدته.
اثنتان وثــمــانــون ثانية هــو الــوقــت الــذي كان 
ــذ االعـــتـــداء عــلــى املــتــحــف الــيــهــودي 

ّ
كــافــيــا ملــنــف

فــــي بــلــجــيــكــا، مـــهـــدي نــــمــــوش، لــســلــب أرواح 
أربــعــة أشـــخـــاص، يـــوم الــســبــت فــي 24 مــايــو/ 
كاميرات  سّجلتها  الــتــي  العملية   .2014 أيـــار 
املـــراقـــبـــة، تــّمــت فـــي حـــي كـــان يــشــهــد، فـــي ذلــك 
ــيـــوم، نــشــاطــا كــبــيــرًا، نــظــرًا لــلــطــقــس الــجــّيــد  الـ
حينها، وحفات ماراثون الجاز التي صادفت 
 
ً
فــي ذلـــك الــوقــت أيــضــا. وتــظــهــر الــصــور رجــا

يــســحــب مـــســـدســـا مــــن حــقــيــبــة لــيــطــلــق الـــنـــار 
مرتني في اتجاه زوجني سائحني إسرائيليني 
ــزوران املــتــحــف قــبــل أن يــوجــه بندقية  ــ كــانــا يـ
إلى امرأة فرنسية تعمل في مكتب االستقبال 
بشكل  ويصيبهما  شـــاب،  بلجيكي  ــف 

ّ
ومــوظ

قاتل. وقالت إحدى زائرات املتحف التي كانت 
شـــاهـــدة عــلــى الـــحـــادثـــة، لــلــمــحــقــقــني، »شــعــرت 
ــدا هــــادئــــا جـــدًا  ــ وكـــأنـــنـــي أرى جـــنـــديـــا. فـــقـــد بـ
ومــرّكــزًا، وكــأن شيئا لم يــحــدث«. وهــو ما أّكد 
ذ 

ّ
عليه العديد من الشهود الذين شاهدوا منف

العملية يغادر املكان.
القبض  البلجيكية  الشرطة  مــحــاوالت  ورغـــم 
عــلــيــه، فــإنــهــا فــشــلــت فـــي اعـــتـــقـــال املــتــهــم في 
األيام األولى التي تلت تنفيذه العملية. وبعد 
ستة أيام، اعترض ضباط جمارك فرنسيون، 

الذين  القانونيني  غير  املهاجرين  من  ترامب 
ــاء أمــيــركــيــة«، لكنه عــدل  اتــهــمــهــم بـــإراقـــة »دمــ
عــن إعــان »حــالــة طـــوارئ استثنائية«. ورّدد 
تـــرامـــب الــحــجــج الــتــي يــكــررهــا مــنــذ أســابــيــع 
ــادة من  ــ فـــي تـــغـــريـــداتـــه، مــثــيــرًا ردود فــعــل حـ
الديمقراطيني الذين يتهمونه بإثارة الخوف 
بشكل غير مسؤول وبإطالة أمد األزمة حول 
امليزانية. وقال ترامب متوجها إلى األميركيني 
مــن أشــهــر قــاعــات البيت األبــيــض الــتــي ألقى 
تاريخية، مثل  منها رؤســاء سابقون كلمات 
كــلــمــة جـــون كــيــنــيــدي خـــال أزمــــة الــصــواريــخ 
املساء  السوفييتية في كوبا، »أخاطبكم هذا 
متزايدة  وأمــنــيــة  إنسانية  أزمـــة  نشهد  ألنــنــا 
على حدودنا الجنوبّية«. وطالب مرة جديدة 
بتخصيص 5,7 مليارات دوالر إلقامة »حاجز 
من الــفــوالذ بــداًل من جــدار إسمنتي«. وحّمل 
الديمقراطيني  أخصامه  خطابه  في  الرئيس 
 

ّ
املسؤولية عن »اإلغاق الحكومي« الذي يشل
مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــني قــســمــا مــن اإلدارات 
ــهــمــا هــــؤالء بــأنــهــم 

ّ
الــفــدرالــيــة فـــي الـــبـــاد، مــت

»يرفضون تمويل أمن الحدود«.
ــــرد قــاســيــا مـــن خــصــومــه  فـــي املـــقـــابـــل، جــــاء الـ
اتــهــمــتــه رئــيــســة مجلس  إذ  الــديــمــقــراطــيــني، 
ــي، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي  ــركــ ــيــ ــــواب األمــ ــنـ ــ الـ
بــيــلــوســي، بــاحــتــجــاز األمــيــركــيــني »رهـــائـــن« 
الحكومي«. وبعيد دقائق  بواسطة »اإلغــاق 
مــن خطاب تــرامــب إلــى األمـــة، قالت بيلوسي 
»يجب أن يتوقف الرئيس ترامب عن احتجاز 
ــائــــن، وعــــن تــصــعــيــد األزمـــــة،  األمـــيـــركـــيـــني رهــ
ويجب أن يعيد فتح الحكومة«. وأضافت في 
خطاب بث مباشرة على الهواء وقد وقف إلى 
جانبها زعيم األقلية الديمقراطية في مجلس 
»الرئيس استخدم   

ّ
أن الشيوخ تشاك شومر، 

لتوه املكتب البيضاوي لفبركة أزمة وإشاعة 
الــخــوف وصـــرف االنــتــبــاه عــن الــفــوضــى التي 
 »الحقيقة 

ّ
تعّم إدارته«. وبحسب بيلوسي، فإن

ــدود ال  ــحــ ــــال عـــلـــى الــ ــفـ ــ هــــي أن الـــنـــســـاء واألطـ
يشّكلون خطرًا على األمن، بل يشكلون تحديا 

إنسانيا«.
وصدرت عن ترامب خال الحملة االنتخابية 
ومـــنـــذ تــولــيــه الــســلــطــة قــبــل ســنــتــني رســائــل 
مــخــتــلــفــة بـــل مــتــنــاقــضــة فـــي بــعــض األحـــيـــان 
حول طول الجدار الذي يريد بناءه ونوعيته. 
ــنــــذ بــــعــــض الـــــوقـــــت عـــــن جـــــدار  ويــــتــــحــــدث مــ
مــصــنــوع مـــن األلــــــواح الـــفـــوالذيـــة ولـــيـــس من 
الديمقراطيون  يقبل  أن  أمــل  على  اإلســمــنــت، 
بمشروعه، غير أنهم لم يتجاوبوا إطاقا مع 

 فــي مــحــطــة مــرســيــلــيــا، عند 
ً
بــالــصــدفــة، رجــــا

وصـــول حــافــلــة مــن أمــســتــردام عــبــر بــروكــســل، 
ق في األساس بمهربي 

ّ
في إطار تفتيش يتعل

املــخــدرات الذين يستعملون عــادة هــذا الخط. 
ــال مـــهـــدي نـــمـــوش بـــعـــد اكــتــشــاف  ــقـ ــتـ وتـــــم اعـ
 إحــــدى حــقــائــبــه تحتوي 

ّ
الــجــمــارك أن رجــــال 

عــلــى بــنــدقــيــة مــلــفــوفــة فـــي رداء، لــيــلــتــزم بعد 
ذلك الصمت خال مرحلة اعتقاله في فرنسا، 
كما هو الحال في بلجيكا عند تسليمه. لكن 
حقائبه، التي يقول إنه سرقها من سيارة في 

بروكسل، تحمل الكثير من الدالئل ضده.
فقد تّم العثور في هذه الحقائب على مسدس 
أتــومــاتــيــكــي وبــنــدقــيــة مــن نـــوع كاشينكوف 
مــا زاال يــحــتــويــان عــلــى ذخــيــرة. كــذلــك أبـــرزت 
الــتــحــلــيــات وجــــود آثــــار مـــن الـــرصـــاص على 
ــــى ذلــــك،  ــتـــهـــم. بـــاإلضـــافـــة إلـ إحــــــدى بــــــدالت املـ
ــتـــواء جــهــاز الــكــمــبــيــوتــر الـــخـــاص به  ظــهــر احـ
 52 يـــدوم  أطــولــهــا  فيديو  مقاطع  سبعة  على 
يــبــدو طبيعيا،  ثــانــيــة، حيث يسمع صــوت ال 
ق على 

ّ
يذكر بالعربية تنظيم »داعــش«، ويعل

الصور الظاهرة في املقطع بالقول »هذه هي 
األســلــحــة واملـــابـــس الــتــي كــنــت أرتــديــهــا يــوم 
الهجوم على املتحف اليهودي في بروكسل«، 
 الكاميرا لم تتمّكن يومها من 

ّ
كما يأسف ألن

 »هذه ليست 
ّ
تصوير العملية. ويعلن أخيرًا أن

حـــوالـــي 800 ألــــف مـــوظـــف فــــدرالــــي أنــفــســهــم 
مرغمني إما على لزوم منازلهم، أو العمل من 
اإلغــاق  دون تقاضي رواتــب بانتظار نهاية 
الحكومي. ويقترب اإلغاق من تحطيم الرقم 
الــقــيــاســي املــســجــل بــني نــهــايــة 1995 ومطلع 

1996، حني أغلقت الحكومة ملدة 21 يوما.
لـــكـــن الــحــقــيــقــة الـــتـــي يـــعـــرفـــهـــا كـــثـــيـــرون فــي 
واشنطن أن املشكلة ليست مالية، وأن الجدار 
ــــدودي ال يـــجـــرى الــتــمــســك بــــه ألهــمــيــتــه  ــــحـ الـ
األمــنــيــة املــشــكــوك فــيــهــا. املــشــكــلــة أن تــرامــب 
ارتبط بوعد انتخابي ال يقوى على ترجمته، 
ــة حــــتــــى فـــــي صـــفـــوف  ــاسـ ــمـ وال يـــحـــظـــى بـــحـ
الــجــمــهــوريــني الــتــقــلــيــديــني. الــجــنــاح املــحــافــظ 
 على 

ّ
الذي ال يستغني ترامب عن دعمه، حث

املــشــروع عشية انطاق حملة  وجــوب تمرير 
انتخابات 2020. لكن فوز الحزب الديمقراطي 
بــاألغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، وضــــع بــنــاء 
الـــجـــدار فـــي مــنــزلــة شــبــه املــســتــحــيــل. فـــي ظل 

ــاء  ــنــ ــه خـــــــال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أثــ ــ ــ تــــســــجــــيــــات ل
ــال سيباستيان  فــتــرة اعــتــقــالــه. مـــن جــهــتــه، قـ
كورتوي، أحد محامي نموش، خال الجلسة 
»بعد  يأمل  إنــه  االثــنــني،  التمهيدية ملحاكمته 
تــه معترفا بها«.  أربــع ســنــوات، في رؤيــة بــراء
ويــنــوي كــورتــوي مــع مجموعة مــن املحامني 
بتبرئة  املطالبة  الدفاع عن نموش،  من هيئة 
أنــه مذنب. إلى  رجــل تؤّكد كل الدالئل تقريبا 
الفرنسيني،  ذلــك، يشّدد عــدد من الصحافيني 
وإدوار  توريس  وبيار  فرانسوا  ديدييه  وهــم 
رهائن  كانوا  والذين  ونيكوال هينان،  إلياس 
لدى تنظيم »داعش« في سورية، على تعرفهم 
ــــه 

ّ
ــهـــدي نــــمــــوش، ويـــقـــولـــون إن ــــوت مـ عـــلـــى صـ

»أبو عمر«، أحد خاطفيهم في سورية  يعود لـ
بــني يونيو/ حــزيــران 2013 وإبــريــل/ نيسان 
2014. ويجمع هؤالء على أن نموش كان أحد 
بـــاإلدالء  يــتــردد  ال  الـــذي  العنيفني  السجانني 
بــتــصــريــحــات مــعــاديــة لــلــســامــيــة. وقـــد وصــف 
الــصــحــافــي نــيــكــوال هــيــنــان، »أبـــو عــمــر«، بأنه 
ــه »كان 

ّ
أن »جهادي عنيف واستفزازي«، وأكــد 

الفرنسيني  مــن  فــي مجموعة صغيرة  عــضــوًا 
الذين يخيفون األسرى السوريني. فكل مساء، 
يــبــدأ الــتــعــذيــب، لــيــســتــمــّر طــــوال الــلــيــل حتى 
السجناء،  الــفــجــر. وردًا على صــرخــات  صــاة 
ــان تـــهـــديـــدات  ــيــ ــنـــاك فــــي بـــعـــض األحــ كـــانـــت هـ
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة«. وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي عــــام 2017، اتـــهـــم الــقــضــاء الــفــرنــســي 
فــي بلجيكا  الــيــهــودي  املــتــحــف  مــنــفــذ عملية 
ــم، في 

ّ
»بــالــخــطــف واالحــتــجــاز فــي إطــــار مــنــظ

انتهاء  ــابـــي«. وبــعــد  إرهـ ــق بمخطط 
ّ
يــتــعــل مــا 

مهدي  تسليم  سيتم  بروكسل،  في  محاكمته 
املوجهة  التهم  على  لــلــرّد  فرنسا  إلــى  نموش 
إلــيــه بــخــصــوص الـــجـــرائـــم الــتــي ارتــكــبــت في 
سورية. وتعّد هذه املحاكمة األولى في أوروبا 
ــأن عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة لــتــنــظــيــم »داعـــــــش«،  بـــشـ
ــيـــة بعد  ــابـ واألولـــــــى أيـــضـــا ملــنــفــذ عــمــلــيــة إرهـ
عودته من سورية. فالكثير من الدالئل تشير 
ــدد مــن  ــ ــــى عــــاقــــات بــــني مـــهـــدي نـــمـــوش وعــ إلـ
أعــضــاء »داعــــش«، إذ بعد عــودتــه مــن سورية 
فــي مـــارس/ آذار 2014، بعد رحــلــة قــادتــه من 
تــركــيــا إلــــى فـــرانـــكـــفـــورت بــأملــانــيــا، عــبــر أربـــع 
املتهم على اتصال مباشر  دول آسيوية، كان 
مــع عــبــد الحميد أبـــوعـــود، قــائــد هــجــمــات 13 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في فرنسا. كما 
كـــان نــمــوش عــلــى عــاقــة بنجيم الــعــشــراوي، 
االنتحاري الذي فجر نفسه في مطار بروكسل 

في 22 مارس/ آذار 2016.

هــذه الصيغة الــجــديــدة. ويـــزور تــرامــب اليوم 
الــخــمــيــس الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة »لــلــقــاء الــذيــن 
بأنها  ملا يصفها  األمامية«  الخطوط  هم في 

»أزمة أمن قومي«.
ومع إصرار ترامب، وبتحريض من املحافظني 
ــكـــونـــغـــرس  ــبـــة الـ ــالـ ــــن، عـــلـــى مـــطـ ــــدديـ ــــشـ ــتـ ــ واملـ
كدفعة  دوالر  مليارات   5,7 مبلغ  بتخصيص 
ملشروع الجدار في املوازنة، كشرط لتمريرها، 
مــقــابــل رفــــض الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــطــلــب، 
يستمر اإلغاق الحكومي منذ 19 يوما، ويجد 

سوى بداية سلسلة طويلة من الهجمات على 
مدينة بروكسل، ولدينا العزم على نشر النار 

والدم في هذه املدينة«.
ــو آخـــــــــر، يـــســـمـــع صــــوت  ــديــ ــيــ وفـــــــي مـــقـــطـــع فــ
يــقــول »عــنــدمــا يــحــني الـــوقـــت، ســـوف أعلمكم 
بــاملــجــمــوعــة الــتــي أنــتــمــي إلـــيـــهـــا«. ويــفــتــرض 
»داعـــش«.  بتنظيم  ق 

ّ
يتعل األمــر   

ّ
أن املحققون 

ــدًا عــن  ــ ــيــــة لــــم تــعــلــن أبــ  املــنــظــمــة اإلرهــــابــ
ّ
ــن ــكـ لـ

مــســؤولــيــتــهــا عــن هـــذا الــهــجــوم عــلــى الــيــهــود. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2014، لم تكن 
لــدى »داعــــش« بعد وكــالــة دعــايــة خــاصــة بها 

لتمجيد من تعتبرهم »جنودها«.
ــــض مــــهــــدي نــــمــــوش إجــــــــراء اخـــتـــبـــار  ــد رفــ ــ وقــ
ــان هـــــو نــفــســه  ــ ــ ــد مـــــا إذا كـ ــديـ ــتـــحـ الـــــصـــــوت لـ
مختصا  مهندسا   

ّ
لكن الفيديو.  في  املتحدث 

التسجيل  أن يكون  احتمال  قــّدر  الصوت،  في 
ــادًا إلـــــى مـــقـــارنـــة مــع  ــنــ ــتــ لـــنـــمـــوش، وذلـــــــك اســ

هــذا الــواقــع، يجد ترامب نفسه أمــام خيارات 
صــعــبــة، فــفــي حــــال إعـــانـــه حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
فــذلــك الــتــصــعــيــد مـــن شــأنــه شـــل الــعــاقــة مع 
الكونغرس، وفتح باب مقاضاة خيار الرئيس 
قد  عــدم دستوريته. محاكمة  إلبطاله بحجة 
تــطــول لــعــدة أســابــيــع أو أشــهــر وربــمــا أكــثــر، 
ــاك إلدارة  ــ ــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن إربــ مـــع كـــل مـ
أزمــة  بــاألزمــات. ففيما تتفاقم  صــارت مكّبلة 
ــل 

ّ
ــــاق، وصــلــت الــتــحــقــيــقــات حـــول الــتــدخ اإلغـ

الــروســي إلــى اتــهــام بــول مــانــافــورت بالكذب 
»وتزويد جهات روسية بمعلومات عن سير 
الحملة االنتخابية«، وهي تهمة إذا ثبتت من 
شــأنــهــا تــعــزيــز الــشــبــهــة حـــول وجــــود تــواطــؤ 
بني الحملة والروس، مع طرح تساؤالت عما 
إذا كان ترامب علم مسبقا بهذا التنسيق مع 
الــروس. وفي الوقت نفسه، ما زالــت الشواغر 
في وزارات أساسية على حالها، بعد موجة 

اإلقاالت واالستقاالت التي تاحقت.

تونس والقمة العربية

والدولي، وهو ما يعقد الطموحات التونسية 
ــأن تـــكـــون هــــذه املــنــاســبــة »قـــمـــة مــصــالــحــة«  بــ
بــشــأن مــلــفــني عــلــى األقــــل، ســوريــة والــخــلــيــج. 
للقمة، سارعت  اإلعــــداد  انــطــاق عملية  ومــع 
تـــونـــس إلــــى تــبــنــي مــلــف إعـــــادة ســـوريـــة إلــى 
الجامعة العربية بقوة، وخرجت عن صمتها 
الــطــويــل الــســابــق ومــواقــفــهــا الــحــيــاديــة إلــى 
اإلعان صراحة عن رغبة كبيرة في حسم هذا 
املوضوع، وهو ما تبنّي بوضوح في تصريح 
التونسي،  للرئيس  الــخــاص  واملمثل  للوزير 
لــزهــر الــقــروي الــشــابــي، الـــذي قــال مــن بيروت 
إذا قررت  إن تونس »ستكون مسرورة جــدًا« 
الجامعة العربية رفع تعليق عضوية سورية. 
ولفت إلى أن »الجو مائم حتى تعود سورية 
إلــــى مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي، ال ســيــمــا وأن عـــددًا 
من الــدول العربية أعــادت فتح سفاراتها في 

دمشق« على حد تعبيره.
لــكــن هـــذا »الــجــو املـــائـــم« الــــذي تــتــحــدث عنه 
الــعــربــيــة، ألن  الــــدول  تــونــس ال تتقاسمه كــل 
شــــروط هـــذه الـــعـــودة لــم تــتــضــح ولـــم تنضج 
بما فيه الكفاية، رغم الدفع إلى ذلك ومحاولة 
ملــلــمــة املـــوضـــوع مـــن الــجــهــات الــداعــمــة بــقــوة 
لعملية التطبيع مع النظام السوري. وعكس 
ــر الــخــارجــيــة املـــصـــري، ســامــح  ــ تــصــريــح وزيـ
شكري، الثاثاء املاضي، الشروط التي يجب 
ــد تــنــفــيــذهــا مـــن أجــل  ــ عــلــى نـــظـــام بـــشـــار األسـ
وقــال شكري،  العربية.  الجامعة  إلــى  الــعــودة 
في مؤتمر صحافي مع نظيره املغربي ناصر 
بوريطة، إن »عودة سورية للجامعة مرتبطة 
بــتــطــور املـــســـار الــســيــاســي إلنـــهـــاء أزمــتــهــا«. 
وأضاف »هناك حاجة التخاذ دمشق إجراءات 
وفق قرار مجلس األمن 2254 لتأهيل العودة 
للجامعة العربية«. وأكد أنه »ليس على علم 
)املــقــررة  االقتصادية  القمة  ســوريــة  بحضور 

تونس ـ وليد التليلي

يبدو سقف اآلمال التونسية بشأن 
القمة العربية املنتظرة في مارس/
جــدًا،  مرتفعا  بــتــونــس  املــقــبــل  آذار 
التساؤل حــول واقعية هذه  إلــى  بشكل يدفع 
اآلمــــال بــالــنــظــر إلـــى وقــائــع تـــطـــورات املشهد 
العربي والدولي. وترغب تونس في أن تكون 
مــقــارنــة بسابقاتها  الــقــمــة »تــاريــخــيــة«  هـــذه 
ولم  والغيابات،  الخافات  عليها  التي طغت 
ترتِق إلى أي نتائج مهمة بخصوص امللفات 
الــعــربــيــة الـــحـــارقـــة . وتــعــلــق تـــونـــس آمــالــهــا 
على حضور كبير لــرؤســاء الــدول هــذه املــرة، 
تقريبا،  الجميع  مع  الجيدة  عاقاتها  بحكم 
ــــى حــــد كــبــيــر فــــي الـــبـــقـــاء عــلــى  ونـــجـــاحـــهـــا إلـ

مسافة واحدة في ملفات كثيرة.
أنها ستحضر  وأكــدت عواصم عربية كثيرة 
إنجاحها  على  تعمل  وربما  املنتظرة،  القمة 
التونسي،  الــرئــيــس  مبعوثو  ويتنقل  أيــضــا. 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، بــني الــــدول العربية 
ــام األخــيــرة،  بــإيــقــاع ســريــع ومــتــواتــر فــي األيــ
لــبــحــث مــخــتــلــف وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن عــدد 
مـــن املـــلـــفـــات، ونــقــلــهــا إلــــى مــخــتــلــف الــفــرقــاء، 
فــي مــحــاولــة لتحقيق حــد أدنـــى مــن التوافق 
اإلعــامــي على  الــقــمــة، يضمن نجاحها  قــبــل 
األقل. وتعكس هذه املساعي التونسية رغبة 
تحقيق  فــي  التونسي  الرئيس  مــن  شخصية 
الرئيس  إنجاز شخصي تاريخي، على غرار 
مــن دون إسقاط  بــورقــيــبــة،  الحبيب  الــراحــل، 
الـــعـــامـــل الـــداخـــلـــي املـــهـــم قــبــيــل االنـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي.
ــادر دبــلــومــاســيــة مــتــقــاطــعــة،  وتـــتـــحـــدث مـــصـ
اآلمال  الجديد«، عن اصطدام هذه  »العربي  لـ
ــات الــتــونــســيــة بـــالـــواقـــع الــعــربــي  ــابـ ــسـ والـــحـ

الثاني  يناير/كانون  19 و20  في  بيروت  في 
الحالي(، وهذا أمر مرهون بقرار من مجلس 

الجامعة، ويوافق عليه القادة«.
وكانت جهات عديدة حاولت اإليهام بحضور 
سورية قمة بيروت االقتصادية، غير أن ذلك 
يــصــطــدم بــــإجــــراءات قــانــونــيــة عــلــى مستوى 
الحضور  تعليق  قــرار  ألن  العربية،  الجامعة 
الــــســــوري اتـــخـــذ مــــن قـــبـــل مــجــلــس الــجــامــعــة 
إال  إسقاطه  يمكن  وال  الــــوزراء  مستوى  على 
بــاجــتــمــاع جــديــد لــــوزراء الــخــارجــيــة. وذكـــرت 

املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة أن هـــنـــاك اجــتــمــاعــا 
دوريـــا لــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب سيعقد في 
إلــى اجتماع  املقبل، باإلضافة  مــــارس/آذار   6
قــبــيــل الــقــمــة مـــبـــاشـــرة، كــمــا درجـــــت الـــعـــادة، 
فــإنــه باإلمكان  عــربــي  إجــمــاع  إذا حصل  لكن 
الـــدعـــوة إلـــى اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي. وفـــي إطــار 
النظام  رئيس  ملشاركة  املتواصلة  املــحــاوالت 
االقتصادية  القمة  فــي  األســد  الــســوري بشار 
في بيروت، برز ما نقله النائب اللبناني علي 
بــــزي عـــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 

العربية  القمة  إلــى تأجيل  عــن دعـــوة األخــيــر 
ــــدم تـــألـــيـــف حــكــومــة  االقـــتـــصـــاديـــة، بــحــجــة عـ
لبنانية، والكباش العربي العربي حول دعوة 
ســوريــة. وتأتي دعــوة بــري وســط ترجيحات 
وصــلــت إلـــى لــبــنــان بــإمــكــانــيــة تــأجــيــل الــقــمــة، 
بقرار عربي، ملدة 4 أشهر، أو دمجها في القمة 
العربية في تونس، وذلك تجنبا لعقد قمة في 
بيروت غير ناجحة، خصوصا أن عددًا كبيرًا 
ــاء واملـــلـــوك لــن يــحــضــروا، نتيجة  مــن الـــرؤسـ
الــخــافــات الــعــربــيــة – الــعــربــيــة، وعــــدم حسم 

موضوع تعليق عضوية سورية في الجامعة 
الــعــربــيــة، وتــرحــيــلــه إلـــى قــمــة تــونــس املقبلة. 
وقد تبلغ لبنان احتمال تأجيل القمة بعد أن 
نصحت أطراف عدة حكومات بادها بالعمل 
على تأجيل القمة لجملة عوامل، منها ما هو 
مرتبط بالعالم العربي من خافات ونزاعات، 
ومنها ما هو مرتبط بلبنان بسبب األوضاع 
أن  مــؤكــديــن  الداخلية وعـــدم تأليف حــكــومــة، 
النجاح،  لها  لــن يكتب  فــي حــال عقدت  القمة 
الجامعة  ترهل  إلــى  إشـــارة سلبية  وستكون 

الــعــربــيــة، وإلـــى اســتــمــرار الــخــافــات العربية 
لــبــنــان أيـــضـــا أن مسعى  الــعــربــيــة. وتــبــلــغ   –
من  الرغم  على  القمة ستقوده مصر،  تأجيل 
أن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي أكد 

حضوره القمة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأكــــــدت املــــصــــادر، لــــ
الذي  في سورية«  الشاملة  »املصالحة  شرط 
جرى الترويج له في تونس  جاء فضفاضا، 
تحقيقه  بإمكانية  يتعلق  مــا  فــي  خــصــوصــا 
فعليا في ظرف زمني قياسي، باإلضافة إلى 

لهذه  نفسه  الـــســـوري  الــنــظــام  تقبل  إمــكــانــيــة 
الشروط الدولية وتفاصيل تنفيذ ذلك. ونقلت 
املــصــادر عــن وجـــود امــتــنــان ســـوري حكومي 
للتحركات التونسية، قد تكون له انعكاسات 
اقتصادية مهمة في العاقات املستقبلية بني 
الكبير  األمني  امللف  إلــى  باإلضافة  البلدين، 
املتعلق بوجود مقاتلني تونسيني في سورية، 
كذلك سياسيا  انعكاسات  له  وثالثا ستكون 
على املشهد التونسي وتغيير موقف املوالني 
ــد فـــي تـــونـــس، حـــيـــال الــســبــســي.  ــ لــبــشــار األسـ

ويبدو أن تونس ال تعمل على هذا امللف فقط، 
التي  الــتــاريــخــيــة«  العربية  »املــصــالــحــة  فقمة 
تأمل تونس في تحقيقها ال يمكن أن تتحقق 
من دون إنجاز اختراق حقيقي في ملف األزمة 
الخليجية، ورفع حصار قطر. وقالت مصادر 
إن تونس بذلت  الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة، 
ــاه، وقـــد يكون  ــذا االتـــجـ جــهــدًا حقيقيا فــي هـ
السبسي طرح هذا املوضوع خال لقائه مع 
في  بــن سلمان  السعودي محمد  العهد  ولــي 
تونس خــال زيــارتــه الشهر املــاضــي، وكانت 
تـــونـــس واضـــحـــة بـــعـــدم الـــرضـــوخ لــلــضــغــوط 
التي فرضت عليها في بداية األزمة وحافظت 
عــلــى عــاقــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة مـــع قـــطـــر، ودعـــت 
 وحــيــدًا لحل 

ً
إلــى الــحــوار بــني الــفــرقــاء سبيا

األزمــة. لكن هذه اآلمــال تصطدم أيضا بواقع 
عــدم وجــود رغبة حقيقية لــدى دول معسكر 
الحصار بإنهاء هذه األزمــة، وهو ما كشفته 
الخارجية  وزارة  مبعوث  استقالة  بــوضــوح 
أنطوني  الخليجية،  ــة  األزمــ لــحــل  األمــيــركــيــة 
زيــنــي. وقــائــع تــدفــع إلـــى الــتــســاؤل عــن قــدرة 
تــونــس عــلــى تحقيق مــا عــجــزت عــنــه الــدولــة 
بأن  أميركي معلوم  اعتقاد  فــي ظــل  الــكــبــرى، 
لصالحها  يعمل  الخليجية  األزمـــة  اســتــمــرار 
ــــاح وتــحــصــيــل  ــسـ ــ ــــب صـــفـــقـــات الـ ــوانـ ــ ــــي جـ فـ
مكاسب مالية من كل الدول املتصلة باألزمة 
السترضاء  السعي  ناحية  وفــي  الخليجية، 
إدارة  تبني  عـــدم  ظــل  فــي  األمــيــركــيــة،  اإلدارة 
الرئيس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب نظرية أن 
واشنطن  على خطة  تــؤثــر  الخليجية  األزمـــة 
في مواجهة طهران. ورغم كل هذه املعطيات 
الواقعية، فإن تونس تبقي على آمالها كاملة 
القمة »تاريخية« على الصعيدين  بأن تكون 
على  ذلــك  وانعكاسات  والخليجي،  الــســوري 
األزمــة الليبية التي قد تكون من بني امللفات 
ــة، وهـــو  ــمـ ــقـ ــال الـ ــمــ املــــطــــروحــــة فــــي جــــــدول أعــ
املــوضــوع الـــذي يعتبر مــصــدر الخطر األبــرز 

على تونس، أمنيا واقتصاديا.

)Getty/سعى ترامب إلى حشد تأييد األميركيين لخطته )ساندي هافكر

يأمل سيباستيان كورتوي، محامي نموش، بتبرئة موكله )فرانس برس(

تبنت تونس ملف إعادة سورية إلى الجامعة العربية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مصالحة«  »قمة  أرضها  على  العربية  القمة  تكون  بأن  التونسية  السلطات  آمال  تصطدم 
بالواقع العربي، إذ إن الدول العربية لم تتفق بعد على موضوع عودة سورية إلى الجامعة 
ألن  العربية،  الدول  كل  تتقاسمه  ال  تونس  عنه  تتحدث  الذي  المالئم«  »الجو  أن  كما  العربية، 

ومحاولة  ذلك  إلى  الدفع  رغم  الكفاية،  فيه  بما  تنضج  ولم  تتضح  لم  العودة  هذه  شروط 
لملمة الموضوع من الجهات الداعمة بقوة لعملية التطبيع مع النظام السوري. كما أنه ال 

توجد رغبة لدى دول معسكر حصار قطر في إنهاء األزمة الخليجية
قضية

رغبات السبسي تصطدم 
باألمر الواقع

يأمل الرئيس وحزبه 
باستقطاب أصوات أنصار 

األسد من التونسيين

رغبة شخصية من 
السبسي في تحقيق 

إنجاز شخصي

بيلوسي اتهمت 
ترامب باحتجاز

األميركيين »رهائن«

تعد هذه المحاكمة 
األولى في أوروبا بشأن 

عملية لـ»داعش«

بين مأزق االنسحاب من 
سورية، والتحقيقات 

بالتدّخل الروسي، 
والشواغر في الوزارات، 

يجد دونالد ترامب نفسه 
في خضم أزمات عديدة، 

يكملها الخالف حول 
الجدار على الحدود

تنطلق اليوم الخميس 
في بلجيكا محاكمة 

المتهمين الرئيسيين في 
االعتداء على المتحف 
اليهودي في بروكسل 
في مايو/أيار عام 2014

من  أمس،  عمان  في  )الصورة(،  الثاني  اهلل  عبد  األردنــي،  الملك  تسلم 
ممثل الرئيس التونسي لزهر القروي الشابي، دعوة لحضور القمة العربية 
المقرر عقدها بتونس في مارس/ 
»حرص  الملك  وأكد  المقبل.  آذار 
القمة  أعمال  نجاح  على  األردن 
العربية المقبلة، بما يخدم القضايا 
تفعيل  ــي  ف ويــســهــم  الــعــربــيــة 
وإيجاد  المشترك،  العربي  العمل 
المنطقة«.  ألزمات  سياسية  حلول 
العالقات  »عــمــق  على  وشـــدد 
األردنية التونسية، وإدامة التنسيق 

والتشاور بين البلدين«.
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اختراق إسرائيلي لـ»والية سيناء«؟

اعترافات 
»مخبري« غزة

قضية األلمانيين المصريين: طيف ريجيني

اتصاالت »حماس« إلنقاذ معبر رفح

أوقفت »حماس« 45 
شخصًا مشتبهًا بتعاملهم 

مع االحتالل

العريش ـ محمود خليل

لتنظيم »والية ســيناء« تشــّعبات 
غــزة،  قطــاع  وفــي  مصريــا  عــدة 
خصوصــا مــع بــروز أحاديــث مــن 
مــن  العديــد  بــأن  مفادهــا  حمــاس،  حكومــة 
املتهمــن بالعمالــة واملشــتبه بتعاملهــم مــع 
إســرائيل، هم عناصر في التنظيم. وفي هذا 
اإلطــار، كشــفت وزارة الداخليــة فــي القطــاع 
النقــاب عمــا قالت إنه »اعتراف ألحد العمالء 
الذين أمســكت بهم«. وذكرت بأنه »بناء على 
انتقــل  إســرائيلية،  مخابــرات  ضابــط  طلــب 
تنظيــم  إلــى  منضمــا  ســيناء،  إلــى  العميــل 
والية سيناء املوالي لتنظيم داعش«. وسمح 
االختــراق  عــن  مجــددًا  بالحديــث  اإلعــالن 
اإلســرائيلي للتنظيــم، الــذي غــّص بعشــرات 
الســنوات  مــدار  علــى  فــي صفوفــه  األجانــب 
فيــه  تعــّرض  الــذي  الوقــت  فــي  املاضيــة، 
لضربــات إســرائيلية أطاحت رؤوس قيادات 
املاديــة  قدراتــه  فــي  ــت 

ّ
وأخل بــه  عســكرية 

والعملياتية.
وأوقفــت وزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة 45 
االحتــالل  مــع  بتعاملهــم  مشــتبها  شــخصا 
قطــاع  محافظــات  مــن  وهــم  اإلســرائيلي، 
غــزة. وقــد ألقــي القبض عليهم عقب اشــتباك 
شــرق خــان يونــس، جنوبــي قطــاع غــزة فــي 
وقــد  املاضــي.  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/ 

متوفــر لــدى أجهــزة األمــن اإلســرائيلية التي 
تراقــب ســيناء عــن كثــب، مــن خــالل التنصت 
علــى اتصــاالت التنظيم، وتحليــق الطائرات 
الحربيــة مــن دون طيــار بشــكل شــبه يومــي. 
ويضــاف إليهــا مــا يجرى تداولــه عن وجود 
فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  مــع  متعاونــن 
خــالل  تجنيدهــم  تــم  التنظيــم،  صفــوف 

السنوات األخيرة، في ظل استقبال التنظيم 
لعشــرات املنضمــن الجــدد من داخل ســيناء 

وخارج مصر أيضا«.
وفي تقرير نشره موقع »واال« اإلخباري، فإن 
»إســرائيل اســتغلت ســماح نظــام السيســي 
بشــكل  وعملــت  ســيناء،  فــي  بالعمــل  لهــا 
مكثــف علــى إحباط إرســاليات الســالح التي 
تهــّرب عبــر الصحــراء إلى »كتائــب عز الدين 
 

ّ
»حماس«. ودل القسام«، الجناح العسكري لـ
ما كشفه »واال« على أنه »بخالف االدعاءات 
االســتخباري  التعــاون  فــإن  اإلســرائيلية، 
املكثــف بــن إســرائيل ونظــام السيســي فــي 
ســيناء ال يهــدف فقــط إلــى جمــع املعلومــات 
عــن عناصــر تنظيم والية ســيناء، بل بشــكل 
إلــى كشــف شــبكات تهريــب  أســاس، يرمــي 

الســالح التــي تعمل بشــكل وثيــق مع كتائب 
القســام واســتهدافها«. مــع العلــم أن وســائل 
أشــارت  قــد  والغربيــة  اإلســرائيلية  اإلعــالم 
إلى أنه إلى »جانب سالح الجو اإلسرائيلي 
الــذي يعمــل بشــكل مكثف داخل ســيناء، فإن 
كل مكّونــات املجمــع املخابراتي اإلســرائيلي 
االســتخبارات  جهــاز  وهــي  هنــاك،  تعمــل 
الداخلية )الشــاباك(، الذي دشــن لواء خاصا 
لجمــع املعلومــات من مصادر بشــرية هناك، 
)أمــان(،  العســكرية  االســتخبارات  وجهــاز 
الذي كشف النقاب أخيرًا أنه خصص املزيد 
ســيناء،  فــي  املعلومــات  لجمــع  املــوارد  مــن 
اإللكترونــي  التجســس  وحــدة  جانــب  إلــى 
عــن  املســؤولة   ،8200 بوحــدة  املعروفــة 

التنصت والتصوير وغيرها من مهام«.

8
سياسة

تكثفت التساؤالت حول 
اختراق إسرائيل لتنظيم 

»والية سيناء«، على 
خلفية ما قالت وزارة 

الداخلية في غزة إنها 
»اعترافات« ألفراد حول 
اختراق إسرائيلي للتنظيم

)Getty( تتخوف ألمانيا من أن يلقى الشابان مصير ريجيني

عمل المعبر سيكون في اتجاه الوصول فقط )األناضول(

لم يتمّكن الجيش المصري من حسم المعركة )خالد الدسوقي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

علــى  مطلعــة  دبلوماســية  مصــادر  قالــت 
االتصــاالت األملانيــة املصريــة بشــأن قضية 
اختفــاء شــابن أملانيــن من أصول مصرية، 
الخارجيــة  وزارة  إن  املاضــي،  الشــهر  منــذ 
»ليســت  بأنهــا  برلــن  أبلغــت  املصريــة 
ملزمة بإخطارها بمصير الشــابن، ألنهما 
كمواطنــن  معهمــا  وتتعامــل  مصريــان، 
مصرين فقط، وأن أي مساعدة من القاهرة 
فــي هــذا الشــأن ســتكون فــي إطــار الصداقــة 

وليس اإللزام القانوني«.
وكانت وزارة الخارجية األملانية قد أعلنت، 
مــن  يبلغــان  شــابن،  أن  أيــام،  ثالثــة  منــذ 
العمر 23 و18 سنة، اختفيا فور وصولهما 
وأن  مختلفــن،  موعديــن  فــي  مصــر  إلــى 
املدينــة  إلــى  الطريــق  فــي  كان  أكبرهمــا 
املنورة بالسعودية مع شقيقه األكبر، الذي 
ســمحت له الشرطة املصرية بإكمال رحلته 
للسعودية وتحفظت على الشقيق األصغر، 
أمــا الشــاب املختفــي اآلخــر فكان فــي طريقه 
لزيــارة أجــداده فــي صعيــد مصــر، وتعــذر 
وعــادت  أســابيع.   3 منــذ  معــه  التواصــل 
الخارجيــة األملانيــة لتعلــن، أول مــن أمــس، 
عــن تلقيهــا »إشــعارًا« من الســفارة األملانية 
املصريــة  الســلطات  بــأن  يفيــد  بالقاهــرة 
أبلغتهــا بــأن اســم الشــاب البالــغ مــن العمــر 
23 ســنة هــو محمــود عبد العزيــز وهو قيد 
الحبس، ولم تدل بأي معلومات عن الشاب 
الدبلوماســية،  املصــادر  وقالــت  اآلخــر. 
كانــا  الشــابن  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ

يحمــالن فقــط أوراقــا ثبوتيــة أملانيــة، ولــم 
يســبق لهمــا الحصــول علــى أوراق ثبوتيــة 
مصريــة، فكالهمــا مولود فــي أملانيا من أب 

مصري وأم أملانية.
حالــة  إلــى  املصريــة  الســلطات  وتســتند 

األملانــي  الجنســية  قانــون  فــي  اســتثنائية 
فالقانــون  مصريــان.  الشــابن  أن  لتؤكــد 
الجنســية  بــازدواج  يســمح  األملانــي 
يكــون  أن  بينهــا  مــن  حــاالت،  بضــع  فــي 
 
ً
حامــال أملانيــا،  فــي  املولــود  املواطــن  والــد 
لجنســية أجنبية، وبالتالي يكون الشــابان 
الجنســية  ويحمــالن  الجنســية  مزدوجــي 
يعطــي  مــا  لوالديهمــا،  بالتبعيــة  املصريــة 
الســلطات املصريــة ســندًا للتعامــل معهمــا 
املصــادر  تعبيــر  بحســب  »كمصريــن«، 
الدبلوماســية. ويبــدو أن أملانيــا ترغــب فــي 
التعامــل مــع األمــر بصــورة »هادئــة وغيــر 
أن  توضــح  املصــادر  إن  إذ  تصعيديــة«، 
إبالغهــا  بضــرورة  القاهــرة  أبلغــت  برلــن 
مــع  التعامــل  فــي  القانونيــة  باملســتجدات 
الشــاب األكبــر أواًل بــأول، وإرســال البيانات 
الواضحــة لوصــول الشــاب الثانــي للقاهرة 
وتكثيــف البحــث عنه، دون التلويح بأوراق 
ضغط حتى اآلن، لكنها أبدت مخاوفها من 
أن يلقــى أحــد الشــابن، أو كالهمــا، مصيــر 
الــذي  الطالــب اإليطالــي جوليــو ريجينــي، 
قتل مطلع العام 2016، ومرت ثالث سنوات 
عــن خطفــه وقتلــه،  املســؤولن  إعــالن  دون 
مصــر  بــن  العالقــة  فــي  توتــرًا  يســبب  مــا 
طلبــت  فقــد  للمصــادر،  ووفقــا  وإيطاليــا. 
الخارجيــة  وزارة  مــن  األملانيــة  الســفارة 
املصريــة الســماح للشــاب املحبــوس حاليــا 
وعــدًا  وتلقــت  هاتفيــا،  والدتــه  بمحادثــة 
بالقيــام بذلــك قريبــا. كمــا تلقــت معلومــات 
أمنــي  جهــاز  مــن  معلومــات  وجــود  تزعــم 
ســعودي عن انضمام الشــاب إلى مجموعة 
تكفيرية جديدة تنشط بن اململكة ومصر، 
وكان يتواصــل مــع أفــراد منهــا عبر تطبيق 
»تليغــرام« حيــث تــم رصده. ويمثــل اختفاء 
الشابن سابقة في سياق العالقات األمنية 
وتكشــف  وبرلــن.  القاهــرة  بــن  املتطــورة 
شــهدا  و2018   2017 العامــن  أن  املصــادر 
أملــان،  لشــبان  ترحيــل  حــاالت   10 نحــو 
بعضهــم مــن أصول مصرية، فور وصولهم 
حضورهــم  فــي  لالشــتباه  القاهــرة،  إلــى 
ســيناء«،  »واليــة  تنظيــم  إلــى  لالنضمــام 
املوالــي لتنظيــم »داعــش«، ورصــد األجهــزة 
وبــن  بينهــم  ســابقة  اتصــاالت  األمنيــة 
عناصــر تكفيريــة، وقــد تــم إبــالغ األجهــزة 
األملانيــة بأســباب ترحيــل كل حالــة، ولذلــك 
فــإن برلــن ال تســتبعد تــورط الشــابن، أو 
أحدهمــا، فــي اتصــاالت من هــذا النوع، لكن 
قبــل  مــن  القاهــرة  تصرفــت  أن  يحــدث  لــم 
بشكل مشابه ملا حدث في حالتي الشابن.
نشــرت  قــد  الجديــد«  »العربــي  وكانــت 
تقريــرًا فــي مايــو/ أيــار املاضــي، عن توثيق 
بــن  واالســتخباراتي  األمنــي  التنســيق 
البلديــن، بمــا فــي ذلــك قبول مصــر بترحيل 
عــدد مــن املصريــن غير املقبولــن كالجئن 
سياســين أو دينين فــي أملانيا، وإعادتهم 

إلى القاهرة.

القاهرة ـ العربي الجديد

بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه 
رفــح  معبــر  مــن  موظفيهــا  بســحب  أخيــرًا 
الحــدودي مــع مصــر، فتحت حركــة »حماس« 
اتصــاالت واســعة مــع جهــات دوليــة ومحلية 
اســتمرار  وضمــان  األزمــة  هــذه   

ّ
لحــل عــدة، 

اهتمــام  ظهــر  فيمــا  املعبــر،  فــي  العمــل 
مصــادر  وكشــفت  أيضــا.  باألمــر  إســرائيلي 
»العربــي الجديــد«، أن  مطلعــة فــي القاهــرة، لـ
قيــادة الحركــة خاطبــت املســؤولن فــي جهاز 
ألزمــة   

ّ
حــل إليجــاد  املصريــة  االســتخبارات 

معبــر رفــح، والتوّصل آللية تضمن اســتمرار 
العمــل فيــه، كمــا كان عليــه الحــال قبــل قــرار 
الســلطة الفلســطينية األخيــر، وعــدم العــودة 
مجددًا لغلق املعبر. بدورها، كشــفت مصادر 
هنــاك   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ الحركــة،  فــي 

األطــراف  مــن  عــدد  مــع  مفتوحــة  اتصــاالت 
»الجهــاد  حركــة  مقدمتهــا  وفــي  املحليــة، 
القاهــرة  علــى مخاطبــة  هــا 

ِّ
لحث اإلســالمي«، 

وتوضيح خطورة خطوة غلق املعبر مجددًا. 
فتحــت  الحركــة   

ّ
أن إلــى  املصــادر  لفتــت  كمــا 

»التيــار  قيــادة  مــع  أيضــا  اتصــاالت  خــط 
اإلصالحي« في غزة، والذي يتزعمه القيادي 
دحــالن،  محمــد  »فتــح«  حركــة  مــن  املطــرود 
للعــب دور فــي منــع عزل قطاع غزة بعد فشــل 
املصالحــة الداخليــة، وفشــل الرئيس محمود 
علــى  مباشــرة  عقوبــات  فــرض  فــي  عبــاس 
القطــاع، نظــرًا لعالقــات دحــالن مع الســلطات 

في القاهرة وأبوظبي.
بــن  مــن   

ّ
أن إلــى  املصــادر  أشــارت  دوليــا، 

خطــوط  »حمــاس«  فتحــت  التــي  الجهــات 
تلعــب  التــي  النرويــج،  هــي  معهــا  اتصــاالت 
دورًا كبيــرًا فــي القضيــة الفلســطينية، وإدارة 

األوضاع اإلنسانية في غزة.
مصــري  مصــدر  كشــف  ذاتــه،  الســياق  وفــي 

مســؤول عــن مطالبــة جهــاز أمني إســرائيلي 
إلــى  التوّصــل  بضــرورة  املصــري  للجانــب 
فــي  املعبــر  عمــل  إعــادة  تضمــن  وســيلة 
االتجاهــن، خشــية عــودة تصعيــد »األعمــال 
العدائيــة« تجــاه االحتــالل، علــى حــّد تعبيــر 
 »تــل أبيــب تخشــى 

ّ
املصــدر، الــذي أوضــح أن

ق القطاع مجددًا، خشية أن توجه فصائل 
ْ
خن

القطــاع غضبهــا صوب إســرائيل للبحث عن 
رفــح  معبــر  باســم  الناطــق  وكان  مخــرج«. 
التابــع لحكومــة »حمــاس«، وائــل أبــو عمــر، 
املصريــة  الســلطات   

ّ
أن الثالثــاء،  أعلــن،  قــد 

أعــادت فتــح املعبــر الحــدودي باتجــاه واحــد 
أمــام العالقــن فقــط، للعــودة إلــى قطــاع غزة، 
 »فتح 

ّ
فيما أغلقته أمام املغادرين، مضيفا أن

املعبــر ســيتم ليــوم واحد، ومــن غير الواضح 
التمديــد«. وكانــت حركــة  مــا إذا كان ســيتم 
إدارة  تســلمها  بعــد  أعلنــت،  قــد  »حمــاس« 
معبــر رفــح بعــد قــرار الســلطة الفلســطينية 
 الجانــب املصــري 

ّ
ســْحب موظفيهــا منــه، أن

 حركــة العبــور ســتكون باتجــاه واحد 
ّ
قــّرر أن

إلــى القطــاع. وقالــت وزارة  فقــط، مــن مصــر 
 
ّ
»حمــاس«، فــي بيــان، إن الداخليــة التابعــة لـ
 عمل املعبر 

ّ
»الســلطات املصرية أبلغتها بأن

ســيكون فــي اتجــاه الوصــول فقــط وإلدخــال 
إذا كان  مــا  البيــان  البضائــع«. ولــم يوضــح 
ــع حركــة العبــور مــن قطــاع غــزة إلــى 

ْ
قــرار من

أم  حصــرًا،  الثالثــاء  يــوم  سيســري  مصــر 
سيمتد أليام أخرى.

عقــب  الفلســطينية  الحكومــة  وأكــدت 
قــرار   

ّ
أن أخيــرًا،  األســبوعي  اجتماعهــا 

معبــر  فــي  العاملــن  موظفيهــا  ســحب 
رفــح، »جــاء بســبب املمارســات التــي قامــت 
املاضيــة،  األيــام   بهــا حركــة حمــاس، خــالل 
منهــم  عــدد  واســتدعاء  طواقمهــا،  بحــق 
وفقــا  بهــم«،  والتنكيــل  آخريــن  واعتقــال 

لوكالة »سما« الفلسطينية.

التنسيقية  االجتماعات  شهدت 
ــارة  زي ــال  خ البلدين،  وزراء  بين 
ميركل  أنجيا  األلمانية  المستشارة 
إلى القاهرة في مارس/ آذار 2017، 
الــمــســاعــدات  بخفض  تلويحًا 
بشروط  والتشدد  االقتصادية، 
لم  إذا  ــروض،  ــقـ الـ ــات  ــفــاقــي ات
برلين  مـــع  ــرة  ــاه ــق ال ــاون  ــع ــت  ت
المعلومات  تبادل  صعيد  على 
وكذلك  واالستخباراتية،  األمنية 
استعادة  باستمرار  مصر  قبول 
األمــر  المقبولين،  غير  الاجئين 
المصري  الرئيس  به  ــب  رّح ــذي  ال

عبد الفتاح السيسي.

تبادل المعلومات 
األمنية

كشــف متهــم بالعمالــة عــن تكليــف مخابرات 
االحتالل له لالنتقال إلى ســيناء والعمل في 
صفــوف تنظيــم »داعش« هناك، ما اســتدعى 
التســاؤل عن مدى اختراق األمن اإلســرائيلي 
لتنظيــم »واليــة ســيناء«، وتأثيــر ذلــك علــى 
قوة التنظيم وتطوره في السنوات املاضية، 

وارتباطه بامللف الفلسطيني.
املتهــم  عــن  الصــادر  »االعتــراف«  ويأتــي 
بالعمالة، في الوقت الذي كشف فيه الرئيس 
»عمــل  عــن  السيســي  الفتــاح  عبــد  املصــري 
إســرائيلي متواصل منذ ســنوات في سيناء، 
بهــدف ضــرب تنظيــم واليــة ســيناء«، فيمــا 
كشــف تقرير إســرائيلي تال حديث السيســي 
بأيــام أن »التعــاون اإلســرائيلي املصــري فــي 
حركــة  األولــى  بالدرجــة  يســتهدف  ســيناء 
وليــس  العســكرية،  وإمداداتهــا  حمــاس 

تنظيم والية سيناء«.
»العربي  بدوره، اعتبر أحد مشــايخ ســيناء لـ
الجديــد« أن »التنظيــم فــي الســنوات األخيرة 
التــي  اإلمــدادات  كل  ممنهــج  بشــكل  حــارب 
خصوصــا  غــزة،  قطــاع  إلــى  تصــل  كانــت 
بحجــة  الفلســطينية،  باملقاومــة  يتعلــق  مــا 
العــداء مــع حركــة حمــاس، علــى الرغــم مــن أن 
لــم  لظهــوره  األولــى  الســنوات  فــي  التنظيــم 
يكــن يعــادي حمــاس أو يمنــع اإلمــدادات عــن 
تغيــر  إلــى  يشــير  »هــذا  أن  وأضــاف  غــزة«. 
ظــل  فــي  التنظيــم،  توجهــات  فــي  جوهــري 
القيادات األجنبية التي تعاقبت على قيادته 
عقــب مقتــل قادتــه املحليــن فــي عامــي 2014 

و2015«.
ســيناء  فــي  مــن  »كل  أن  الشــيخ  وأضــاف 
تلقاهــا  التــي  الضربــات  حجــم  جيــدًا  يعــي 
التنظيــم علــى يــد الطيران اإلســرائيلي الذي 
اســتهدف نقاطــا حساســة وأشــخاصا ذوي 
الوقــت  فــي  التنظيــم،  فــي  قياديــة  مناصــب 
الــذي لــم يتمكــن فيــه الجيــش املصــري بــكل 
الوصــول  مــن  قوتــه املوجــودة علــى األرض 
إلــى هــذه األهــداف، لعــدم امتالكــه املعلومــة 
الدقيقــة عــن تفاصيــل عمــل التنظيم كما هو 
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أزمة أدوية في مصر
القاهرة ـ منعم سداوي

عادت أزمة نقص األدوية للظهور 
املستشــفيات  فــي  أخــرى  مــرة 
فــي  والصيدليــات  الحكوميــة 
القابضــة  الشــركة  تســتعد  فيمــا  مصــر، 
لألدويــة التابعــة لوزارة قطاع األعمال العام، 
شــهدت  بينمــا  صنفــا،   129 أســعار  لرفــع 
األعــوام الثالثــة املاضية، زيــادات متكررة في 
أســعار مئــات األصنــاف بالبلــد الــذي يواجــه 

غالبية مواطنيه صعوبات معيشية.
تصريحــات  فــي  طبيــة  مصــادر  وقالــت 
»العربــي الجديــد« إن »عــدد األصنــاف التي  لـ
دواء،  األلــف  يتجــاوز  كبيــرا  نقصــا  تشــهد 

بينما ال يوجد بدائل لها«.
العقاقيــر  »نقــص  أن  املصــادر  وأضافــت 
الصــرع،  والســكري،  الضغــط  أدويــة  شــمل 
القلــب، الصــدر، الســمنة، األورام، الكبــد، املــخ 
الجلطــات  مذيبــات  وأدويــة  واألعصــاب، 
بــن  مؤخــرًا  كبيــرة  بطريقــة  انتشــرت  التــي 

جميــع فئــات الشــعب«. وأشــارت إلــى وجــود 
الخيــوط  أنــواع  بعــض  فــي  حــاد  نقــص 
الجراحيــة واملحاليل، ســواء فــي الصيدليات 
عــبء  املريــض  يحمــل   مــا  املستشــفيات،  أو 
توفيرها، خاصة في الحاالت التي تستدعي 
املحلــول كعــالج أساســي. ووفق املصادر فإن 
أدوية »فيروس الكبد الوبائي سي« اختفت، 
بينما أعلنت الحكومة مؤخرا توفير العالج 
مجانــا للمرضــى، بعد إجراء فحوصات على 
مــن  للتأكــد  املواطنــن  نطــاق واســع ملاليــن 

اإلصابة بالفيروس. 
األدويــة  نقــص  أن  املصــادر  تؤكــد  وبينمــا 
زايــد،  هالــة  قالــت  صنــف.  األلــف  يتجــاوز 
»انخفــاض  إن  والســكان،  الصحــة  وزيــرة 
أدنــى  إلــى  وصــل  األدويــة  نواقــص  معــدل 
مســتوياتة خــالل الفتــرة املاضيــة، مع توفير 
تصريحــات،  فــي  مشــيرة  البدائــل«،  كافــة 
أمــس األربعــاء، إلى أن »تلــك النتائج تحققت 
تقودهــا  التــى  الصحــي  اإلصــالح  ملبــادرات 
القيــادة السياســية«. كمــا قالــت رشــا زيــادة، 

رئيــس اإلدارة املركزيــة للصيدلــة فــي وزارة 
الصحــة والســكان، إنــه جــار حاليــا التواصل 
مــع الشــركات إلعــادة تصنيع األصناف التي 
املاضيــة،  الســنوات  خــالل  إنتاجهــا  توفــف 
 700 عــن  تزيــد  األصنــاف  هــذه  أن  مضيفــة 
بعــد  بالتصديــر  الســماح  وســيتم  صنــف، 
أزمــة  وتكــررت  الســوق.  احتياجــات  توفيــر 
األخيــرة،  الســنوات  خــالل  األدويــة  نقــص 
بينمــا اتخــذت الحكومــة عــدة قــرارات لزيادة 
املاضيــة،  الثــالث  الســنوات  خــالل  األســعار 
رفــع  يتضمــن   2016 أيــار  مايــو/  فــي  األول 
أســعار كل املســتحضرات املســعرة بأقــل مــن 
30 جنيها )1.7 دوالر( بنسبة 20%، والثاني 
في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك 
األدويــة  مــن  و%15   %10 بــن  يتــراوح  مــا 
بنسب بن 30% و50%، والثالث خالل العام 

املاضي 2018 وشمل رفع أسعار 400 دواء.
وأعلــن هشــام توفيــق، وزيــر قطــاع األعمــال 
العــام، فــي تصريحــات صحافيــة قبــل أيــام، 
وزارة  مــع  التفــاق  توصلــت  الــوزارة  أن 

ا دوائيا، 
ً
الصحــة، لتحريــك أســعار 129 صنف

تحقــق خســائر مــن أصــل 360 صنفــا نتيجــة 
بيعهــا،  ســعر  عــن  إنتاجهــا  تكلفــة  زيــادة 
بمــا يجعلهــا عبئــا عليهــا، مضيفــا أنــه »تــم 
التوصل إلى نســب معقولة بن 15% و%30، 
فــي بعــض األصنــاف«. ويتبــع  لكنهــا تزيــد 
الشــركة القابضــة لألدوية، 8 شــركات تابعة، 
ومســتحضرات  األدويــة  إنتــاج  فــي  تعمــل 
التجميــل، وخــالل العــام املالــي 2017/2016، 
تعرضــت الشــركة املصريــة لتجــارة األدويــة 
لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب 
التزامها باألسعار القديمة قبل تحرير سعر 
الصــرف فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، 
وفقــا لبيــان ســابق من الــوزارة. وأدى تحرير 
الحكومة سعر الصرف مقابل الحصول على 
قــرض بقيمــة 12 مليــار دوالر مــن صنــدوق 
دوالر  مليــارات   8 صــرف  تــم  الدولــي  النقــد 
منــه حتــى اآلن، إلــى قفــزات غير مســبوقة في 
أســعار األدوية وأغلب الســلع والخدمات، ما 

فاقم معاناة مالين املصرين.

الســعودية،  فــي  واالتصــاالت  العمــل  وزارتــا  أطلقــت 
خطــة لتوطــن 15 ألــف وظيفــة فــي قطــاع االتصــاالت، 
فــي خطــوة جديــدة للتوســع فــي سياســة »الســعودة«، 
بينمــا حــذرت مؤسســات دوليــة مــن تضــرر االقتصــاد 
ســتتحمل  التــي  الشــركات  أنشــطة  تراجــع  جــراء  مــن 
تكاليــف ماليــة إضافيــة، الســتبدال الوافديــن بموظفن 
ســعودين أعلــى كلفــة وبكفــاءة أقــل. وقــال وزيــر العمــل 
الراجحــي،  ســليمان  بــن  أحمــد  االجتماعيــة  والتنميــة 
وفقــا ملــا نشــرته وزارة العمــل علــى »تويتــر«، إن قطــاع 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومات جــاذب ومتطور، وهناك 
تطلعــات إلــى التوســع والنمــّو فــي القطــاع، عبــر إيجــاد 

فرص وظيفية جديدة. وسبق أن أشار وزير العمل، في 
ديســمبر/ كانــون األول املاضــي، إلــى أن الــوزارة تعتــزم 
توقيــع اتفاقيــات لتوطــن 95 ألــف وظيفــة فــي الفتــرة 
القادمــة فــي عــدة قطاعــات. وبــدأت وزارة العمــل، يــوم 
اإلثنــن املاضــي، فــي توطــن املهــن بمنافــذ البيــع فــي 5 
أنشــطة، لتعــّد هــذه املرحلــة األخيــرة فــي اســتراتيجية 
توظيف الســعودين في 12 نشــاطا في قطاع التجزئة، 

التي تطبقها الوزارة منذ العام املاضي 2018.
االقتصــاد،  »ســعودة«  فــي  التوســع  الحكومــة  وقــررت 
كأحد أركان رؤية 2030 لولّي العهد محمد بن ســلمان، 
مــن خــالل حصــر العمــل فــي عشــرات املهــن والحرف في 

عدد من القطاعات املهمة بالسعودين من دون غيرهم 
مــن الجنســيات. لكــن وكالــة »بلومبيــرغ« االقتصاديــة 
األميركيــة، ذكــرت فــي تقريــر لهــا، فــي ســبتمبر/ أيلــول 
املاضي، أن سياســات الحكومة في التوطن العشــوائي 
للمهن البسيطة تسببت في حدوث كوارث في السوق، 

وكذلك بالنسبة للوافدين.
تنجــح  لــم  الوظائــف،  توطــن  فــي  التشــدد  ورغــم 
الســعودين  بطالــة  خفــض  مســاعي  فــي  الســعودية 
كنســبة مــن إجمالــي قــوة العمــل. ووفقــا لتقريــر حديــث 
أصدرتــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء، فــإن معــدل البطالــة 
بــن الســعودين اســتقر عنــد 12.9% فــي الربــع الثانــي 

مــن 2018، وهــي النســبة نفســها فــي الربــع األول، بينما 
كانــت فــي نهايــة الربــع األخيــر مــن 2017 نحــو %12.8، 
فيمــا ذكــر عضــو مجلــس الشــورى فهــد بــن جمعــة، فــي 
تصريحات صحافية أخيرًا، أن نسبة البطالة الحقيقية 
تصــل إلــى 34%. وأظهــرت بيانــات رســمية صــادرة عــن 
للتأمينــات االجتماعيــة )حكوميــة(،  العامــة  املؤسســة 
نحــو  تســريح  املاضــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
1.36 مليــون موظــف أجنبــي مــن القطــاع الخــاص فقط، 
خــالل 21 شــهرًا، وذلــك منــذ مطلــع 2017 حتــى نهايــة 

سبتمبر/ أيلول من 2018.
)العربي الجديد(

توّسع سعودي بتوطين وظائف االتصاالت رغم تضرر الشركات

ارتفاع البطالة 
في كوريا الجنوبية

ارتفع معدل البطالة في كوريا 
الجنوبية إلى 3.8% بنهاية العام 

املاضي 2018، بزيادة بلغت 
نسبتها 0.1% عن العام السابق 

عليه، وفق بيانات صادرة عن 
وكالة اإلحصاءات الحكومية.
ونقلت وكالة يونهاب لألنباء 

الكورية، أمس األربعاء، عن وكالة 
اإلحصاءات، أن عدد العاملني 

خالل العام املاضي وصل إلى 
26.82 مليون شخص، بزيادة 97 

ألفًا مقارنة مع عام 2017. 
وبحسب اإلحصاءات فإن عدد 
العاطلني عن العمل بلغ 1.073 

مليون شخص في العام املاضي، 
ليتجاوز املليون شخص للعام 
الثالث على التوالي، إال أن هذا 

الرقم يعد األكبر منذ عام 2000. 

800 طائرة من إيرباص
سلمت شركة إيرباص 800 

طائرة العام املاضي، لتحقق بذلك 
مبدئيا هدفها الرئيسي، الذي 

كان يبدو قبل أسبوعني مراما 
بعيدا في ظل معاناتها للتغلب 

على مشاكل في سلسلة اإلمداد 
وعقبات تواجهها املصانع في 

تلبية طلب قياسي على الطائرات. 
وأصدرت شركة إنتاج الطائرات 

األوروبية، وفق رويترز، بيانا 
حول تحقيقها هذه التسليمات، 
وفقا ملراجعة محاسبية نهائية.

الجزائر تشتري 
550 ألف طن قمح

قال تجار أوروبيون، إن الديوان 
الجزائري املهني للحبوب اشترى 

حوالي 550 ألف طن من قمح 
غلقت يوم 

ُ
الطحني في مناقصة أ

الثالثاء املاضي. وأضاف التجار 
لرويترز، أمس األربعاء، أن السعر 
بلغ 261.50 دوالرا و262 دوالرًا 

للطن، شامال تكاليف الشحن. وال 
ينشر الديوان تفاصيل مناقصات 

الحبوب التي يطرحها، بينما 
النتائج املقدمة من التجار تقديرية.

انخفاض إنتاج الذهب 
في مصر

حسب شركة سنتامني للتعدين 
األسترالية، أمس األربعاء، فإن 

إنتاجها السنوي من الذهب من 
منجمها الرئيسي انخفض، 

متأثرا باضطرابات في عملياتها 
وتدني جودة املعدن الخام في 

مناجمها املفتوحة. وأنتجت 
الشركة 472 ألفا و418 أوقية 

)أونصة( من الذهب في منجم 
السكري التابع لها في مصر 

على مدار العام وهو ما يقل %13 
مقارنة مع 2017.

احتجاج عمال المالبس 
في بنغالدش 

استخدمت شرطة بنغالدش 
مدافع املياه والغاز املسيل للدموع 
والعصّي، لتفريق آالف املحتجني 

من عمال مصانع املالبس 
الجاهزة، أمس األربعاء، بعدما 

تظاهروا للمطالبة بزيادة األجور 
وأغلقوا العديد من الشوارع لليوم 

الرابع على التوالي.

أخبار

إضراب 
في مطارات 

ألمانيا

دعت نقابة عمال أملانية موظفي األمن في 3 مطارات أملانية إلى تنظيم إضراب، اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة األجور، وسط قلق من أن يتسبب اإلضراب 
في اضطرابات لشركات الطيران. وقالت نقابة »فيردي«، أمس األربعاء، إنها تحث العمال على االنضمام إلى اإلضراب ملدة يوم واحد. وسيؤثر اإلضراب على 
املطارات في دوســلدورف وكولن بون وشــتوتغارت. وبالفعل أضرب موظفو األمن في مطارين ببرلن، يوم اإلثنن املاضي، مما تســبب في اضطراب شــديد 
في الرحالت الجوية. تريد النقابة رفع أجور جميع العاملن الذين يجرون فحوصات أمنية إلى 20 يورو )22.81 دوالرا( للساعة. وتقول رابطة أرباب العمل 

)بي دي إل إس(، وفق أسوشييتد برس، إن هذا املطلب قد يصل إلى زيادة بنسبة 30% في بعض الحاالت.

اقتصاد
الخميس 10  يناير/ كانون الثاني 2019 م  4  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1592  السنة الخامسة
Thursday 10 January 2019
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الجزائر ـ حمزة كحال

استفحلت عمليات تزوير العمالت 
في الجزائر، خالل الفترة األخيرة، 
ويــتــم  إال  ــر  ــهـ شـ ــر  ــمـ يـ ــاد  ــكــ يــ ال  إذ 
فــي هذا  تفكيك شبكات مختصة  عــن  الكشف 
املجال، ما بات يــؤرق السلطات التي سخرت 
قوات أمنية ضخمة لكبح الظاهرة التي باتت 

تهدد االقتصاد الجزائري.
وأعــلــنــت الــشــرطــة الــجــزائــريــة قــبــل أســبــوعــني 
ــزورة في  ــ ــــورو مــ ضــبــط أكـــثـــر مـــن 3 مـــاليـــني يـ
القبض على 6  البالد، وألقت  سطيف، شرقي 
ــة الــجــزائــر بــدايــة  أشــخــاص، وأوقــــف أمـــن واليـ
أفـــراد عصابة حــاولــوا تزوير  الــجــاري  الشهر 

500 مليون سنتيم بالجزائر العاصمة.
ــــورو األوروبـــــــــي،  ــيــ ــ ــ ــري، وال ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــار الـ ــنــ ــديــ الــ
ــن الــعــمــالت  ــركـــي، وغـــيـــرهـــا مـ ــيـ والــــــــدوالر األمـ
أن  »مــقــلــدة«  أن يحصل عليها  أراد  ملــن  يمكن 
والتي  بــالــجــزائــر،  املناطق  بعض  فــي  يجدها 
والبحرية، حسب  البرية  الحدود،  عبر  تدخل 

»العربي الجديد«.  مصادر تحدثت لـ
ولم تعد ظاهرة تزوير العمالت تقتصر على 
املـــواطـــنـــني فـــقـــط، فــبــعــد تـــحـــول الـــجـــزائـــر إلــى 
دولة عبور للمهاجرين األفارقة في السنوات 

ــــؤالء مــــصــــدرا لــلــتــجــارة  ــــرة، أضـــحـــى هــ ــيـ ــ األخـ
بالعملة املزورة، بل وحتى بالوثائق الرسمية 

وجوازات السفر الجزائرية واألوروبية.
يدعى  السنغال  مــن  أفريقي  مهاجر  ويكشف 
إبــراهــيــم بــا ديــــوب، أن »الــتــزويــر بـــات أقصر 
الجزائر،  فــي  املــال  لكسب  للمهاجرين  الــطــرق 
خـــاصـــة بـــعـــد ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــعــمــالت 

املقلدة، وزيادة عمليات االحتيال«.
»العربي الجديد«، أن  وأضاف املتحدث نفسه لـ
الجنسيات،  »األفارقة كونوا شبكات متعددة 
بينهم جزائريون، تعرض خدماتها في تزوير 

العمالت وجوازات السفر، وبأسعار مغرية«.
كل  الجزائر  الظاهرة، سخرت  هــذه  وملواجهة 
واملــاديــة، حيث أصبحت  البشرية  اإلمــكــانــات 
وحدات الشرطة والــدرك )جهاز تابع للجيش 
ــري( املــخــتــصــة فــــي الـــجـــرائـــم املــالــيــة  ــزائــ ــجــ الــ
ــة، تـــركـــز عــمــلــهــا عـــلـــى مــنــاطــق  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
مـــــحـــــددة مـــعـــظـــمـــهـــا حــــــدوديــــــة أو مــشــتــهــرة 

بالتجارة، وذلك لإليقاع بشبكات التزوير.
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  وحــــســــب املـــعـــلـــومـــات الــ
»العربي الجديد« من مصدر باملديرية العامة 
لألمن الجزائري، فإن عدد األوراق املالية التي 
تم حجزها سنة 2018 فــاق 60 ألــف ورقــة من 
ثم  الــديــنــار  مقدمتها  فــي  الــعــمــالت،  مختلف 

اليورو األوروبي، فالدوالر األميركي.
ــدر، الــــــذي رفـــــض ذكـــــر اســـمـــه،  ــ ــــصـ وحـــســـب املـ
فــــإن املــحــافــظــات الـــتـــي تــنــشــط فــيــهــا شــبــكــات 
الــتــزويــر هــي: تبسة وســوق أهـــراس )الــحــدود 
)الحدود  تلمسان  إلــى  باإلضافة  التونسية(، 
مــع املـــغـــرب(، ومــحــافــظــتــي ســطــيــف والــبــلــيــدة 

املشهورتني بالحركة التجارية.
ومن غرائب شبكات تزوير العملة، ما وقع في 
وقت سابق بميناء الجزائر، إذ أكدت مصادر 

»العربي الجديد«،  داخل الجمارك الجزائرية، لـ
أنـــه تــم حــجــز حــاويــة قــادمــة مــن الــصــني فيها 
قطع نقدية جزائرية مقلدة من فئة 100 و200 
التي رفضت  دينار. وحسب املصادر نفسها، 
ذكــر اســمــهــا، فــإن املــســتــورد كشف أن القطعة 
ــه كــرر  ــدة كلفتها 33 ديـــنـــارا فــقــط، وأنــ ــواحـ الـ

عملية إدخال العملة املقلدة.
وال يــتــســامــح املـــشـــرع الـــجـــزائـــري مـــع مـــزوري 
الــعــمــلــة مــهــمــا كـــانـــت جــنــســيــاتــهــم، حــيــث أقــر 
قانون العقوبات عقوبة »السجن املؤبد« لكل 
أي عملة  تــورطــه ســـواء بتزوير  شخص ثبت 
لها مقابل في السوق الرسمية، أو تــورط في 

تسويقها أو استعمالها املباشر.
»الـــعـــربـــي  ــان لــــ ــرمــ ــامـــي فــضــيــل جــ ــحـ وقــــــال املـ
ــم الــــجــــزائــــريــــة بــاتــت  ــاكــ الــــجــــديــــد«، إن »املــــحــ
تـــعـــالـــج الــكــثــيــر مــــن قـــضـــايـــا تــــزويــــر الــعــمــلــة، 
القاضي مع  القضايا، ال يتسامح  وفي غالب 
العقوبة على مثل هذه  أن  املتهمني، وخاصة 
االقتصادية جاءت صارمة ومحددة  الجرائم 
لالقتصاد وملصلحة  وذلــك حماية  )املؤبد(،  بـ

املواطنني من طرف املشرع الجزائري«.
ويـــرجـــع مـــراقـــبـــون اســتــفــحــال ظـــاهـــرة تــزويــر 
العملة املحلية )الدينار( أو العمالت األخرى، 
إلـــى انــتــعــاش األســــواق املـــوازيـــة فــي الــجــزائــر، 
حــيــث يــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي جــمــال نــور 
الدين أن »السوق املوازية للعملة ولكل السلع، 
باإلضافة إلى االستعمال الواسع للعملة نقدا 
أنعش  البنكية،  والتعامالت  الشيكات  عوض 
التزوير في املناطق التي يسهل تداول العملة 

دة فيها ويصعب تتبع مسارها«.
ّ
املقل

»العربي  وأضاف املتحدث نفسه، في حديث لـ
أسهل  يعتبر  الــديــنــار  »تـــزويـــر  أن  الــجــديــد«، 
مقارنة بالعمالت األخرى، بالنظر إلى نوعية 
الورق املستعمل من طرف املركزي الجزائري، 
وقلة عالمات األمان في األوراق النقدية، حيث 

نجد خطا فضيا واحدا فقط يسهل تقليده«.
ويــــرى نـــور الــديــن أن »أســهــل وأقــصــر الــطــرق 
ملحاربة ظاهرة تزوير العملة يبقى في تعميم 
التعامل بالصكوك والشيكات البنكية، والدفع 
دول  في جل  به  كما هو معمول  اإللكتروني، 
الــعــالــم«، مــحــذرًا مــن اآلثـــار السلبية الخطيرة 
لتزوير العملة على اقتصاد البالد، وال سيما 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــلـــق نـــشـــطـــاء حــمــلــة واســــعــــة عـــلـــى مـــواقـــع  أطـ
ــدد مــن  ــ الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ملــقــاطــعــة عـ
الــســلــع الــغــذائــيــة، وكــذلــك املــقــاهــي واملــطــاعــم، 
بسبب ارتفاع األسعار، بينما كان من املتوقع 
الـــدوالر  انخفاضها مــع تــراجــع سعر صــرف 
فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة بــعــد فــــرض الــحــكــومــة 

رسوما على مبيعات النقد األجنبي مؤخرًا.
الحملة  منظمي  أحــد  الطبيب،  حسني  وقـــال 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن املـــقـــاطـــعـــة تــشــمــل  ـــ لـ
ــاك  ــ ــمـ ــ الـــحـــلـــيـــب والــــــدجــــــاج والــــلــــحــــوم واألسـ
والبيض، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت رفضا 
الرتفاع األسعار رغم انخفاض سعر الدوالر.
األسعار  خفض  »نستطيع  الطيب:  وأضـــاف 
ــقــــاف ســمــاســرة  ــار، وإيــ ــتـــجـ وكـــســـر شـــوكـــة الـ
السوق عند حدهم، خاصة أن غالء األسعار 

أصبح يالزم املواطن بصفة مستمرة«.
ويبدو أن حملة املقاطعة قد وجدت صدى في 
الشارع الليبي، حيث وقف أحد باعة البيض 
على جانب الطريق في منطقة جنزور غرب 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، يــــنــــادي عـــلـــى ســلــعــتــه 

بعبارة »بيع بالخسارة لكي تتعلم التجارة«.
وقـــال الــبــائــع الـــذي عـــرف نفسه بــاســم حسن 
فــطــوح فــي مقابلة مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ســبــب كــالمــه هـــو املــقــاطــعــة لــســلــعــة الــبــيــض، 
ينته من  لــم  إذ  املبيعات،  تباطؤ  إلــى  مشيرا 
تسويق ما حصل عليه مند أسبوع، ويحاول 
فقط استرداد كلفة شرائه للسعلة من تجار 

الجملة.
وكـــــان ســعــر طــبــق الــبــيــض )30 بــيــضــة( قد 
وصل األسبوع املاضي إلى نحو 12.5 دينار 
 9.5 إلـــى  حــالــيــا  تــراجــع  بينما  دوالرات(،   9(

دنانير، وفق التاجر فطوح.
ــار في  ــعــ ورصــــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« األســ
طــرابــلــس وبـــعـــض املــنــاطــق الــغــربــيــة، حيث 

شهدت انخفاضا نسبيا لبعض السلع، منها 
فيما  الجنب،  أنــواع  والحليب وبعض  السكر 
السلع األساسية  العديد مــن  تــزال أســعــار  ال 

مرتفعة.
ــة فـــــي ســــوق  ــلـ ــمـ فـــــي املــــقــــابــــل قـــــــال تــــجــــار جـ
إن  فــي ليبيا،  تــجــاري  أكــبــر ســوق  الكريمية، 
ارتــــفــــاع األســــعــــار أمـــتـــد إلــــى ســلــع مـــعـــدودة، 
مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى عدم متابعة 

الجهات الرقابية املوردين.
وامتدت املقاطعة إلى املطاعم واملقاهي، حيث 
وقف أحد النشطاء قرب مقهى في منطقة بن 
عاشور وسط طرابلس، يوجه املواطنني إلى 
وجود حملة للمقاطعة، احتجاجا على زيادة 

األسعار.    
الــوطــنــي إن برنامج  الــوفــاق  وتــقــول حكومة 
اإلصالح االقتصادي الذي بدأت في تطبيقه 
قبل عدة أشهر، يهدف إلى تخفيف األزمــات 
ــــاع مـــعـــدالت  ــفـ ــ ــن ارتـ املـــعـــيـــشـــيـــة، الـــنـــاجـــمـــة عــ
الــتــضــخــم ونــقــص الــســيــولــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
فـــرض رســــوم عــلــى الــنــقــد األجــنــبــي ســيــؤدي 
إلى تراجع سعر الــدوالر في السوق املوازية 

ويوفر موارد مالية كبيرة للدولة. 

تونس ـ إيمان الحامدي

كشف مسؤول تونسي، عن أن البنك املركزي 
تقديم  للبنوك  يجيز  منشور  إصــدار  بصدد 
ــة بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، إلـــى  ــلــــدولــ قــــــــروض لــ
واألنشطة  التصدير  عمليات  تمويل  جانب 
االقتصادية التي تحتاج إلى النقد األجنبي.

وعلى مدى السنوات املاضية دأبت املصارف 
التونسية على االستجابة لطلبات الحكومة 
باالقتراض الداخلي لتمويل املوازنة العامة، 
بالعملة  اإلقــــراض  عمليات  كــل  تــجــرى  فيما 

املحلية.
ــيـــرة على  ودأبـــــت الــحــكــومــة فـــي الــفــتــرة األخـ
إصدار أذون خزينة، لتمويل املوازنة وتسديد 
فيما  املتقاعدين،  ومعاشات  املوظفني  أجــور 
تــســتــفــيــد املــــصــــارف الــتــونــســيــة مـــن تغطية 
ــقــــروض الــحــكــومــيــة، حــيــث حــقــق أغــلــبــهــا  الــ
أربــاحــا ملحوظة الــعــام املــاضــي، رغــم وضع 
ــتـــصـــادي وتــــراجــــع الـــقـــروض  االنـــكـــمـــاش االقـ
املقدمة للشركات واألشخاص بسبب الزيادة 

في سعر الفائدة.
الخطط  تطوير  إلــى  املــركــزي  البنك  ويسعى 
يجمع  والتي  بها،  املعمول  املالية  والقوانني 
ــا عـــلـــى مـــجـــاراة  ــدم قـــدرتـــهـ ــ الـــخـــبـــراء عـــلـــى عـ

التغيرات االقتصادية التي تعيشها تونس.

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ وقـــــــال املـــــســـــؤول فــــي تـــصـ
ــذي يــعــتــزم الــبــنــك  ــ الـــجـــديـــد« إن املـــنـــشـــور الـ
املـــركـــزي إصـــــداره يــجــيــز لــلــبــنــوك اســتــخــدام 
في  إذن مسبق  األجــنــبــي دون  النقد  مـــوارد 
في  االستثمار  غـــرار  على  املالية  العمليات 

سوق العمالت املحلية.
ــذي يــعــانــي  ــ ويـــســـعـــى املــــركــــزي الـــتـــونـــســـي الــ
مــن ضــعــف مــخــزونــات الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى 
االســـتـــفـــادة مـــن اإليــــداعــــات بــالــنــقــد األجــنــبــي 

ــة مـــن الـــقـــروض  ــدولــ لــتــمــويــل احـــتـــيـــاجـــات الــ
والــحــد مــن الــلــجــوء إلـــى مــؤســســات التمويل 
التي تطرح في  الدولية، وسندات االستدانة 

السوق الدولية ذات الكلفة العالية.
وتــحــتــاج تــونــس إلــــى مـــصـــادر مــتــنــوعــة من 
مــوازنــة 2019، حيث تقدر  لتمويل  الــقــروض 
الحاجة من القروض وفق ما ورد في مشروع 
قــانــون املــالــيــة لــلــعــام الـــجـــاري بــنــحــو 10.14 

مليارات دينار )3.48 مليارات دوالر(. 
وذكــــر قـــانـــون املــالــيــة أن خــدمــة الـــديـــن تــقــدر 
مــلــيــارات  ديـــنـــار )3.1  مــلــيــارات  بــنــحــو 9.07 
 2.12( ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات   6.17 مــنــهــا  دوالر(، 
مليار دوالر( أصل دين ونحو 3.19 مليارات 
دينار )1.1 مليار دوالر( فوائد على القروض.
وكــانــت تونس قــد اتفقت مــع صــنــدوق النقد 
الــودلــي في 2006 على الحصول على قرض 
تــطــبــيــق  مـــقـــابـــل  دوالر،  مـــلـــيـــار   2.9 بــقــيــمــة 
الــدعــم  تقليص  يقتضي  اقــتــصــادي  بــرنــامــج 
ورواتــب موظفي الحكومة وفرض املزيد من 

الضرائب.
وتزور بعثة من صندوق النقد تونس حاليا، 
ملــراجــعــة أداء االقــتــصــاد قبل صــرف شريحة 
خامسة من القرض تبلغ قيمتها 255 مليون 
دوالر، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 1.389 

مليار دوالر.

مأزق 
العمالت بالجزائر

الحكومة دأبت على االقتراض بالدينار من 
)Getty( السوق المحلية الفترة الماضية

مقاطعة واسعة رفضًا الرتفاع األسعار

بنوك تونس تقرض الحكومة بالنقد األجنبي

اتساع نشاط التزوير يهّدد األسواق

نظام جديد للفواتير بالمغرب يستنفر األسواق

تسعى السلطات الجزائرية 
إلى محاصرة ظاهرة 

تزوير العمالت التي 
تحولت إلى تهديد مباشر 
القتصاد البالد الذي يعاني 

من أزمات عديدة، ولم 
يعد التزييف مقتصرا على 

العملة المحلية الدينار، 
وإنما يشمل عمالت 

أجنبية أيضًا

ليبيا مال وناس

مصارف

%20
الرسمي  غير  القطاع  يمثل 
الناتج  ــن  م  %20 ــي  ــوال ح
ــي غــيــر الـــزراعـــي،  ــال ــم اإلج
ــجــزهــا  ــب دراســــــة أن ــس ح
لمقاوالت  الــعــام  االتــحــاد 
لتمثل  ــرا،  ــؤخ م الــمــغــرب 
التجارة 31.76%، والخدمات 
 ،%16.76 ــة  ــي ــص ــخ ــش ال
ــة الــصــنــاعــيــة  ــطـ ــشـ واألنـ
واألشــغــال  ــبــنــاء  وال  ،%14
فيما   ،%12.94 العمومية 
تتوزع النسبة الباقية %24.6 

على نشاطات أخرى.

تحقيق

الحكومة تسعى 
لمحاصرة الظاهرة... 

والمهاجرون ساهموا 
في إنعاشها

الحكومة تعقد اجتماعًا 
مع التجار في 16 يناير/

كانون الثاني الجاري

حجم القطاع غير 
الرسمي يصل إلى 17 مليار 

دوالر

تعتمد ليبيا على 
استيراد معظم 

احتياجاتها من الخارج

الرباط ـ مصطفى قماس

ــراءات حكومية جــديــدة  ــ أثــــارت إجـ
التجارية  األنشطة  مختلف  إللــزام 
ــدار فـــواتـــيـــر إلــكــتــرونــيــة من  ــإصــ بــ
أجـــــل زيـــــــادة الــحــصــيــلــة الـــضـــريـــبـــيـــة، غــضــب 
التجار، الذين استنفروا خالل األيام املاضية، 
مطالبني الحكومة بالعدول عن هذه الخطوة، 
بينما ســارعــت وزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة مع 
ــلــــت إلـــى  ــتــــي وصــ ــتــــجــــاجــــات الــ تـــصـــاعـــد االحــ
إضــرابــات فــي عــدد مــن األســــواق، إلــى إصــدار 
الثالثاء، قالت فيه إن اإلجــراءات  بيان، مساء 
الجديدة موجهة فقط إلى املهنيني الخاضعني 
للمحاسبة )الشركات(، ال إلى التجار ومقدمي 
ــن يـــخـــضـــعـــون لـــلـــتـــقـــديـــرات  ــ ــذيـ ــ الــــخــــدمــــات الـ
نظام  الحكومة  وأوردت  ضريبيا.  الــجــزافــيــة 
الـــفـــاتـــورة اإللــكــتــرونــيــة الــجــديــد فـــي مــشــروع 
مالية عام 2018 املاضي، إال أنها أجلت تنفيذه 
إلــــى الـــعـــام الــــجــــاري. وأعـــربـــت نــقــابــة الــتــجــار 
املاضي،  السبت  يــوم  لها،  واملهنيني في بيان 
عـــن رفــضــهــا مـــا وصــفــتــه بــحــمــالت الــجــهــات 
حني  في  التجار،  ضد  والجمركية  الضريبية 
بيانها،  فــي  واملــالــيــة  االقــتــصــاد  وزارة  قــالــت 
لم تدخل بعد  للفوترة  الجديدة  »األحــكــام  إن 
حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إال بعد صدور 
النص التنظيمي«. وتعد الفاتورة اإللكترونية 
ــي الـــتـــصـــريـــح الـــضـــريـــبـــي،  وثـــيـــقـــة إلــــزامــــيــــة فــ
وبــالــتــالــي لـــم يــعــد لــلــفــواتــيــر املــصــوغــة بخط 
اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية 
وفق النظام الجديد. ويبدو أن الغضب الذي 
عبر عنه التجار، الذين أضرب بعضهم، يدفع 
الحكومة إلى فتح حوار مع ممثليهم والسعي 
ــار، فــقــد أعـــلـــن وزيـــر  ــغـ لــطــمــأنــة الـــتـــجـــار الـــصـ
العلمي،  أحفيظ  مــوالي  والــتــجــارة،  الصناعة 
الــســادس عشر من  أنــه سيعقد اجتماعا يــوم 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــــجــــاري، مـــع ممثلي 
ليشكل  الجبائية،  واإلدارة  والجمارك  التجار 

بداية للحوار حول مشكلة الفاتورة.
ــوار ال يــعــنــي الـــتـــراجـــع  ــ ــحـ ــ لـــكـــن الـــتـــشـــاور والـ
ــيــــر  ــفــــواتــ ــق الــ ــيـ ــبـ ــطـ الــــحــــكــــومــــي عــــــن هــــــــدف تـ
ــركـــي فــي  ــمـ ــيــــة، حـــســـب مــــصــــدر جـ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
ــي الــــجــــديــــد«. فــــي املــقــابــل  ــربـ ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ

الخطط  القلق حيال  مــن  املــزيــد  التجار  يبدي 
الحكومية الرامية لزيادة الحصيلة الضريبية. 
يعبر  البيضاء،  بــالــدار  »القريعة«  ســوق  ففي 
الـــتـــجـــار عـــن تــخــوفــهــم مـــن إلـــزامـــهـــم بتسليم 
ــة مــعــامــلــة  ــ فــــاتــــورة لــعــمــالئــهــم عــــن إجـــــــراء أيـ
تــجــاريــة. تــجــار هـــذا الــســوق، املتخصص في 
األلبسة، خاصة املقلدة منها، املصنعة محليا 
أو املستوردة، ليسوا وحدهم من يعبرون عن 
هواجس غير مرحبة بالفواتير. فيوم اإلثنني 
املاضي، أغلقت محال بمدينة مكناس )شرق 
الفواتير، بعدما كان  أبوابها، بسبب  املغرب( 
ــراج عـــالل« و »درب عــمــر«،  تــجــار بــســوقــي »كــ
اللذين يعتبران أكبر موزعني للسلع الغذائية 
والتجهيزات املنزلية باملغرب، قد احتجوا يوم 

الثالث من الشهر الجاري، وأغلقوا محالهم.
ــــدت هـــذه الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة أصـــداء  ووجـ
في مدن أخــرى، حيث شرع تجار في التفكير 
والتنسيق، من أجل التعبير عن مخاوفهم من 

مخاطر تواجههم بسبب الفواتير.
صدى موقف التجار من ضرورة العمل بنظام 
البرملان،  إلــى  في معامالتهم، وصــل  الفاتورة 
حــيــث أثــيــر املـــوضـــوع أمـــام رئــيــس الــحــكــومــة، 
انشغاله  أبـــدى  الـــذي  العثماني،  الــديــن  سعد 
الــتــجــار، فقد كــشــف، يوم  الـــذي يبديه  بالقلق 
اإلثنني، حني مثوله أمــام مجلس الــنــواب، عن 

تتبعه الوضع.
ــار الــعــثــمــانــي إلــــى اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب مع  ــ وأشــ

الــتــجــار، مـــشـــددا عــلــى أن الــنــظــام الــجــديــد، ال 
يــســتــهــدف أصـــحـــاب مــحــال الــبــقــالــة والــتــجــار 

الصغار الخاضعني لنظام محاسبة جزافية.
لقانون  التطبيقية،  املراسيم  بعد  تصدر  ولــم 
نــظــام  تــطــبــيــق  تـــضـــمـــن  الــــتــــي  مـــالـــيـــة 2018، 
الــفــاتــورة الــجــديــد. وقــالــت مــصــادر ضريبية 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن »تــطــبــيــق الــتــدبــيــر  ــعـ »الـ ـــ لـ
الجديد، سيراعي خصوصية كل قطاع ودرجة 
اســـتـــعـــداده لــلــعــمــل بــالــفــاتــورة اإللــكــتــرونــيــة، 
حيث إن األولوية ستعطى للقطاعات املنظمة، 
غير أن اإلدارة الجبائية لن تتراجع عن النظام 

الجديد«.
ويشكل العمل بنظام الفاتورة ثورة في طريقة 

عمل التجار. فهذا التاجر، الذي لم يشأ الكشف 
عن اسمه، يقول إن التجار كانوا يستعيضون 
»قــســيــمــة«  ــاتـــورة عــلــى مــــدى عـــقـــود بـــ ــفـ عـــن الـ
الــوفــاء  يــجــري  بينما  لــعــمــالئــهــم،  يسلمونها 
إلى  الرجوع  بالضرائب بطريقة جزافية دون 

وثائق شاملة ملجموع املعامالت التجارية. 
هــذا التقليد سيصبح من املــاضــي، حسب ما 
تــعــد لــه اإلدارة الــضــريــبــيــة فــي املــغــرب، حيث 
سيجري التشديد على ضرورة تسليم فواتير، 
هذا  لزبنائهم،  الجملة  تجار  قبل  من  خاصة 
ما يبرر مصادرة شاحنات محملة بالسلع من 
الجمارك مؤخرا، بسبب عــدم تبرير نقل  قبل 
تلك السلع من الــدار البيضاء إلى مدن أخرى 
بــوثــيــقــة تــتــضــمــن طــبــيــعــة الــســلــعــة املــنــقــولــة 

ووجهتها، وهوية العميل وأرقام الفواتير.
ويــعــتــبــر الــتــجــار أنــــه يــصــعــب تــحــقــيــق هــدف 
بسبب  وذلــك  التجارية،  العمليات  كــل  فــوتــرة 
ــعـــدد املـــتـــدخـــلـــني، فـــهـــم يـــثـــيـــرون، فــــي ســـوق  تـ
ــتــــي ســـتـــتـــم بــهــا  ــثــــال، الـــكـــيـــفـــيـــة الــ ــة مــ ــعـ ــريـ ــقـ الـ
عــمــلــيــة إدراج املـــالبـــس املــهــربــة عــبــر الــحــدود 
فـــي مــحــاســبــتــهــم، كــمــا تــخــطــط لـــذلـــك اإلدارة 
الضريبية. وتهدف الحكومة إلى جمع بيانات 
إلكتروني  برنامج  للتاجر، من خالل  جبائية 
ونـــظـــام مــعــلــومــات مــتــصــل مـــبـــاشـــرة بــخــادم 

املديرية العامة للضرائب. 
ــه، إلـــى  ــمــ ويـــشـــيـــر تـــاجـــر فـــضـــل عـــــدم ذكـــــر اســ
أن  الحكومة، موضحا  إليه  ترنو  ما  صعوبة 

الــذي يعرف بتجارة  سوقا مثل »درب عمر«، 
الــســلــعــة الــغــذائــيــة واألجــــهــــزة املــنــزلــيــة، الــتــي 
تنقل إلى أغلب األســواق املغربية، يعتمد في 
جزء من نشاطه على السلع املهربة، التي تقل 
الكبرى  األســـواق  في  املطورحة  عن  أسعارها 

الرسمية.
ــاتـــب الـــعـــام  ــكـ ــاهــــي، الـ ويــــــرى عـــبـــد الــحــمــيــد بــ
للجامعة )الــجــمــعــيــة( الــوطــنــيــة لــتــجــار املـــواد 
الــغــذائــيــة، الــتــابــع لــالتــحــاد الــعــام لــلــمــقــاوالت 
واملــهــن، أن مــحــال الــبــقــالــة، الــتــي يــقــدر عددها 
بحوالي 1.8 مليون نقطة بيع، يصعب عليها 
الــعــمــل بــنــظــام فــواتــيــر بــاملــعــايــيــر الــتــي يـــراد 
املوردين في  أن بعض  إلى  بالنظر  تطبيقها، 
البقال فواتير  أســواق الجملة، يفرضون على 
يــقــل املــبــلــغ املــســجــل فــيــهــا عـــن قــيــمــة السلعة 
يــأتــي من  السلع  مــن  ا  أن جـــزء الحقيقية، كما 

السوق السوداء.
ــن تـــعـــمـــيـــم الــعــمــل  ــ وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة مـ
بــالــفــاتــورة ملــحــاصــرة الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، 
الـــذي يــصــل حجمه إلـــى 17 مــلــيــار دوالر، من 
بينها 3 مليارات دوالر كضرائب ال تحصلها 
الدولة، حسب دراسة أنجزها مكتب الدراسات 
ملقاوالت  العام  االتــحــاد  لفائدة  برجي،  روالن 

املغرب، الذي يمثل مصالح رجال األعمال.
وكان املستثمرون في قطاع النسيج واملالبس، 
وعــدوا بتوفير 20 ألف فرصة عمل في العام، 
فـــي حــــال اتـــخـــذت تــدابــيــر ملــواجــهــة الــتــزيــيــف 
عن  املترتبة  املسمومة  والــــواردات  والتهريب 
اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــحــر، الــشــيء الــــذي يفقد 
القطاع اآلالف من فرص العمل، حسب ما عبر 
املغربية  الجمعية  رئــيــس  الــتــازي،  كــريــم  عنه 
لــصــنــاعــات الــنــســيــج واأللـــبـــســـة، فـــي مــؤتــمــر 

سابق للمستثمرين.
ــي، رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ ــزة الـ ــ ــوعـ ــ لـــكـــن بـ
)الــجــمــعــيــة( املــغــربــيــة لــحــقــوق املــســتــهــلــك، ال 
السلع، بسبب  أسعار بعض  ارتفاع  يستعبد 
الــــفــــاتــــورة ومـــــا يــســتــدعــيــه ذلـــــك مــــن الــــوفــــاء 
إيجابيات متمثلة  إلى  لكنه يشير  بالجباية، 
املستهلك، على  الــفــاتــورة، ستحمي  كــون  فــي 
ــار أنـــــه ســيــتــوفــر عـــلـــى حـــجـــة تــتــيــح لــه  ــبـ ــتـ اعـ
السلعة في حال حدوث  إلى مصدر  الوصول 

إخالل بقانون حماية املستهلك.
ــر مـــــديـــــح وديــــــــــــع، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
بــالــفــاتــورة،  العمل  أن  املــتــحــديــن،  املستهلكني 
جــــاء لــيــكــرس مـــا نـــص عــلــيــه قـــانـــون حــمــايــة 
الــذي يؤكد على  الــرابــع،  املستهلك فــي فصله 
أنه »يجب على املورد كذلك أن يسلم فاتورة أو 
مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى 
قـــام بعملية  إلـــى كــل مستهلك  تــقــوم مــقــامــهــا 
ــا لــلــمــقــتــضــيــات الــجــبــائــيــة  ــقـ شــــــراء وذلــــــك وفـ

إيجابيات  وفــي مقابل  الــعــمــل«.  بها  الــجــاري 
إمكانية  من  قلقهم  مراقبون  يبدي  الــفــاتــورة، 
أن يؤدي فرض الفاتورة إلى حالة ارتباك في 
تزويد السوق بالسلع في حال صعد التجار 
الضريبي،  الخبير  ويشير  احتجاجاتهم.  من 
محمد الــرهــج، إلــى أن تــجــار ســوق درب عمر 
بالدار البيضاء، دخلوا في نوع من اإلضراب 
ملدة ثالثة أشهر، عندما شرع املغرب في العمل 
بضريبة القيمة املضافة عام 1986، لكن الدولة 
استمرت في تزويد السوق بالسلع بوسائلها 
الخاصة، مشيرا إلى أنه منذ تلك الفترة، حدث 
املغربية، بظهور األســواق  الــســوق  فــي  تحول 
عنها بسوق  االستعاضة  يمكن  التي  الكبرى 

درب عمر. غضب التجار
بدأت اإلضرابات تلوح في األفق بالعديد من األسواق المغربية، احتجاجًا على تطبيق نظام 
إغالقات  مشاهد  بتكرار  ينذر  ما  الضريبية،  اإليرادات  زيادة  يستهدف  الذي  اإللكتروني  الفواتير 

األسواق التي حدثت قبل نحو 33 عامًا احتجاجًا على فرض ضرائب على السلع آنذاك
مفاوضات جديدة حول األجور

االتحادات  مع  املفاوضات  من  جديدة  جولة  املغربية  الحكومة  أطلقت 
العمالية حول زيــادة األجــور، بينما تلوح نقابات بتصعيد االحتجاج 
الداخلية،  وزيـــر  وتــولــى  واملعيشية.  املهنية  أوضــاعــهــا  تــراجــع  بسبب 
املاضي،  الثالثاء  الــذي عقد  اللقاء،  اإلشــراف على  لفتيت،  الوافي  عبد 
مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أوكل إليه رئيس الحكومة، 
سعد الدين العثماني، عملية مواصلة الحوار االجتماعي، على أن يتم 

عقد لقاءات مع كل االتحادات العمالية األخرى، كل على حدة.
وكان آخر لقاء للجنة الفنية للحوار االجتماعي قد انتهى في ديسمبر/ 

كانون األول املاضي، بانسحاب االتحاد العام للشغل )مقرب من حزب 
االستقالل املعارض(، واالتحاد املغربي للشغل )أكبر نقابة بالبالد(، 
تحسني  بعدم  موقفها  مبررة  للشغل،  الديمقراطية  الفدرالية  ونقابة 
الحكومة للعرض الذي قدمته في السابق. وعرضت حكومة العثماني 
على االتحادات العمالية زيادة أجور املوظفني بنحو 20 دوالرًا شهريا 
فــي 2020، و20 دوالرًا في  الحالي، و10 دوالرات إضافية  الــعــام  فــي 
2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من املوظفني الذين 

يتقاضون 520 دوالرًا شهريًا، وهو ما رفضته االتحادات العمالية.

املحلية  العملة  لقيمة  الحاد  التراجع  ظل  في 
بسبب طباعة النقود من قبل البنك املركزي.

»الــعــربــي  ــلــعــة تــحــدثــت لـــ
ّ
ــادر مــط ووفـــــق مـــصـ

الجديد«، فإن »كل الــورق املستعمل من طرف 
ــه مـــن الـــحـــدود  ــالــ ــتـــزويـــر يــتــم إدخــ شــبــكــات الـ

الــتــونــســيــة عــبــر دول جــنــوب أوروبــــــا، أو من 
خـــالل الــجــنــوب الـــجـــزائـــري عــبــر الــنــيــجــر، أمــا 
عن الحبر، فيمكن شراؤه من الصينيني الذي 

يدخلونه إلى الجزائر بطرق ملتوية«.
ــــداول الــعــمــلــة املــــــزورة، تــؤكــد املــصــادر  وعـــن تـ

فيدفع  للبيع،  عرضها  عبر  تتم  »العملية  أن 
املــــزورة، وكثيرا  الــورقــة  املــشــتــري ثلثي قيمة 
ما يتم اللجوء إلى أسواق املاشية والسيارات 
املستعملة، لتحويل العملة املــزورة إلى سلع، 

وهو الطريق األسهل واألكثر أمانا«.

مخاوف باألسواق 
من تداعيات انتشار 
العمالت المزورة 
)Getty/بالل بن سالم(

الحكومة 
تستهدف 
زيادة تحصيل 
الضرائب من 
التجار 
)Getty(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــيــــة  ــيــــاســ ــى الــــســ ــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ تــــــرفــــــع ال
تكتنف  التي  العديدة  واملجاهيل 
مــســتــقــبــل اتـــفـــاق »بــريــكــســت« من 
مــخــاطــر االســتــثــمــار فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث ال 
واملالية  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات  يـــزال مستقبل 
التي ستربط لندن مع أوروبــا غير معروفة 
على الرغم من أن حوالى 80 يوما فقط تبقت 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى »املـــــادة 50« مـــن قــانــون 
ــاد األوروبـــــــي، الــــذي ســيــنــهــي رســمــيــا  االتـــحـ

عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي. 
ــــروج بــريــطــانــيــا من  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن خـ
ــي لــم يــحــدث بعد،  عضوية االتــحــاد األوروبــ
أطنابها وترسم  التي تضرب  الفوضى  لكن 
املشهد السياسي داخل أروقة البرملان، تزرع 
الخوف في أوصــال »حــي املــال« البريطاني، 

وكبار املستثمرين في اململكة املتحدة.
ــال الــبــريــطــانــي أحـــد املــحــركــات  ويــعــد حــي املـ
البريطاني  االقتصاد  تحريك  في  الرئيسية 
مــزدهــرة تجاريا  لندن عاصمة  مــن  ويصنع 

وماليا مقارنة بنظيراتها في أوروبا.
على صعيد هذه املخاطر، قال تقرير لشركة 
ــة،  ــيـ ــالـ ــلـــخـــدمـــات املـ ــد يــــونــــغ« لـ ــ »إرنـــــســـــت آنــ
تحويالت ضخمة  حــركــة  إن  لــنــدن،  ومقرها 
لــلــمــوجــودات املــالــيــة واملــوظــفــني إلـــى خــارج 
بريكست  استفتاء  منذ  تتواصل  بريطانيا 

ولكنها تسارعت في اآلونة األخيرة. 
وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، فــــــإن مــــــوجــــــودات تـــقـــدر 
)نحو  إسترليني  جنيه  مليار   800 بحوالى 
املالية  الــشــركــات  حولتها  دوالر(،  تريليون 
ومصارف حي املال إلى خارج بريطانيا منذ 
اســتــفــتــاء »بــريــكــســت«، وتــحــديــدًا إلـــى الـــدول 
األوروبـــيـــة.  ويــذكــر أن العديد مــن املصارف 
العاملية التي تتركز في لندن، أنشأت وحدات 
ــــم أوروبــــــــــا خـــالل  ــــواصـ ــــي عـ ــا فـ ــهـ وفـــــروعـــــا لـ
خروج  الحتمال  تحسبا  املاضيني،  العامني 
بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي من 

دون ترتيبات تجارية ومالية. 
وعـــــــادة مــــا يــتــبــع فـــتـــح مــــصــــارف حــــي املــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــفــــروع فــــي أوروبـــــــــا، عــمــلــيــات 
ــودات واملـــوظـــفـــني  ــ ــوجــ ــ ــن املــ تـــحـــويـــل جـــــزء مــ
لتشغيل هـــذه الـــفـــروع مــن جــهــة، واســتــيــفــاء 
ــن جـــهـــة أخـــــرى.  شــــــروط الـــــــدول املـــضـــيـــفـــة مــ
وتـــحـــدث هـــذه الــتــحــويــالت تــلــبــيــة لــلــقــوانــني 
املـــالـــيـــة لــلــتــرخــيــص الـــتـــجـــاري واملــــالــــي فــي 
املركزي  البنك  أغلبها  يحكم  والــتــي  أوروبـــا 
األوروبــــــــــــي. فـــيـــمـــا تـــلـــجـــأ بـــعـــض املــــصــــارف 
لها  فــروع  لفتح  املالية،  الخدمات  وشــركــات 
مــن أجـــل حــمــايــة عمالئها مــن االضــطــرابــات 
املتوقعة في حال تغيير القوانني البريطانية 
أو منعها نهائيا من استخدام »جواز املرور« 
تنفيذ  فــي  حاليا  تستخدمه  الــذي  التجاري 

صفقاتها األوروبية. 
ــارف املـــركـــزيـــة  ــ ــــصـ وال يـــخـــفـــي مـــســـؤولـــو املـ
فــي أوروبـــــا وعــلــى رأســهــا » الــبــنــك املــركــزي 
األوروبــي«، رغبتهم في إغراء هذه املصارف 
وأخذ حصة من كعكة الخدمات املالية التي 

ظلت تهيمن عليها لندن لعقود طويلة.
وتقدر شركة »إرنست آند يونغ« في تقريرها، 
كــمــيــة املــــوجــــودات املــالــيــة الــتــي خــرجــت من 
بريطانيا منذ استفتاء »بريكست« بحوالى 
مـــصـــارف  مــــــوجــــــودات  ــالــــي  ــمــ إجــ ــن  ــ مـ  %10
ــدرة بــحــوالــى 10  ــقـ حـــي املــــال الــبــريــطــانــي املـ
ــذا الـــصـــدد يــقــول  تــريــلــيــونــات دوالر. فـــي هــ
رئيس الخدمات املالية بشركة »إرنست آند 
يــونــغ«، عمر علي، فــي التقرير الــصــادر يوم 
الــثــالثــاء، »نــحــن نــعــرف أن الــشــركــات املالية 
واملــــصــــارف تــعــد نــفــســهــا خــلــف الــكــوالــيــس 
الحتمال خروج بريطانيا من أوروبا وربما 

دون التوصل التفاق مالي وتجاري«. 
ومن بني 222 شركة تتابعها شركة الخدمات 
ــة، أن  ــركـ املـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، الحـــظـــت الـــشـ
العديد من الشركات جمدت خطط االستثمار 
بسبب املستقبل املجهول حول ما سيفضي 

إليه استفتاء بريكست. 
املالي في الشركة، عمر علي  املــســؤول  وقــال 
في التقرير، إن »الشركات املالية واملصارف 
لــــيــــس لــــديــــهــــا خـــــيـــــار ســــــــوى االســـــتـــــعـــــداد 
لسيناريو الخروج البريطاني من أوروبا من 
دون اتــفــاق«.  وحــســب بيانات الــشــركــة، فإن 

لندن ـ العربي الجديد

ــفـــط نـــحـــو 1% أمـــس  ــنـ ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـ
األربعاء، لتواصل املكاسب التي حققتها في 
الجلسة السابقة بفضل اآلمــال بــأن تسوي 
واشنطن وبكني قريبا نزاعاتهما التجارية، 
التي تلقي بظاللها على االقتصاد العاملي. 

غــرب تكساس  اآلجلة لخام  العقود  وبلغت 
للبرميل،  دوالرًا   50.38 األميركي  الوسيط 
بما يعادل 1.2% مقارنة  مرتفعة 60 سنتا 
مع التسوية السابقة، وتلك هي املرة األولى 

حوالى  أنــشــات  واملصرفية  املالية  الشركات 
ألفي وظيفة فــي الــعــواصــم األوروبــيــة خالل 

األعوام املاضية.
وكانت مصارف كبرى في حي املال، قد أعلنت 
وبيانات  لتقارير  وفقا  املاضي،  العام  خالل 
عن  تــايــمــز«،  »فاينانشيال  صحيفة  نقلتها 

فتح وحدات في عواصم أوروبية. 
ومـــن بـــني الــعــواصــم األكـــثـــر جــذبــا لــشــركــات 
ــــي املـــــــال« الـــبـــريـــطـــانـــي، كــــل مــــن مــصــرف  »حـ
بنك«  و«دويتشه  األميركي  غــروب«  »سيتي 

األملاني، و«غولدمان ساكس«. 
ومـــن بــني الــعــواصــم الــجــاذبــة ملــصــارف حي 
ــال، مــديــنــة دبــلــن فـــي أيــرلــنــدا الــجــنــوبــيــة،  ــ املـ
التي تعد املركز املفضل بالنسبة للمصارف 
األمـــيـــركـــيـــة، إذ إنـــهـــا تـــتـــحـــدث اإلنــكــلــيــزيــة 
ــــدارس خــاصــة مــتــمــيــزة، كما  وتـــوجـــد بــهــا مـ
جـــــاءت مــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت األملـــانـــيـــة الــتــي 

يوجد فيها مقر البنك املركزي األوروبي في 
املركز الثاني نسبة لثقلها املالي والتجاري. 

ثم تلتها كل من باريس ولكسمبورغ. 
ــغ«، فــي  ــ ــونــ ــ ــــت آنــــــد يــ ــســ ــ وتــــــــرى شــــركــــة »إرنــ
البريطاني  املــال  أن مــصــارف حــي  تقريرها، 
ــا ســــتــــنــــقــــل املـــــــزيـــــــد مـــــــن املــــــــوجــــــــودات  ــ ــمــ ــ ربــ
والوظائف خارج بريطانيا مع التقدم نحو 
البريطاني  الخروج  لتوقيع  النهائي  املوعد 
من النادي األوروبــي في نهاية مارس/ آذار 

املقبل. 
ــافـــظـــت لـــنـــدن عـــلـــى مــوقــعــهــا كــعــاصــمــة  وحـ
العاملية  الــحــرب  نهاية  منذ  للمال  أوروبــيــة 
تمويل  فــي  متميزًا  دورًا  لعبت  فقد  الثانية، 
الحكومات األوروبية خالل أزمة املال العاملية 
في عام 2008 وأزمة املصارف األوروبية في 
عـــام 2011.  ولـــدى »بــنــك إنــكــلــتــرا« املــركــزي، 
ــاط  ــيــ ــتــ ــع مـــجـــلـــس االحــ ــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــات وثــ ــ ــالقــ ــ عــ

الــتــي يــتــجــاوز فــيــهــا الــخــام 50 دوالرًا هــذا 
الـــعـــام. كــمــا صــعــدت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام 
القياس العاملي برنت 61 سنتا أو 1% إلى 
فارتفع كل من خام  للبرميل،  59.33 دوالرًا 

برنت وخام غرب تكساس بنسبة %2. 
وتــتــمــاشــى ارتــفــاعــات ســعــر الــنــفــط مــع أداء 
الـــتـــي ازدادت  أســــــواق األســـهـــم اآلســـيـــويـــة، 
ــة أســـابـــيـــع  ــــي ثــــالثــ ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـ ألعــ

ونصف اليوم.
لكن على صعيد العوامل األساسية، تتلقى 
أسعار النفط الدعم من تخفيضات لإلنتاج، 

بدأت في نهاية 2018 من قبل مجموعة من 
البلدان املصدرة  الخام في منظمة  منتجي 
لــلــبــتــرول )أوبــــــك(، وكــذلــك مــن روســيــا غير 
التخفيضات  وتهدف  املنظمة.  في  العضو 
التي تقودها »أوبك« إلى كبح جماح تخمة 
نــاشــئــة فــي اإلمـــــــدادات، تــرجــع ألســبــاب من 
الخام األميركي  النفط  إنتاج  ارتفاع  بينها 
 نـــحـــو مــلــيــونــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي 2018، 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي قـــــدره 11.7 مــلــيــون 

برميل يوميا.
 هــنــاك شــكــوك فـــي مـــا إذا كــــان ارتــفــاع 

ْ
لــكــن

أسعار النفط خالل األسبوع الجاري، يعني 
توجها راسخا تجاه دورة انتعاش جديدة 
للذهب األســـود فــي الــعــام الــجــديــد، فهنالك 
ــة مــــن بــيــنــهــا تــــراجــــع ســعــر  ــانـــويـ ــل ثـ عــــوامــ
الــدوالر، والتفاؤل الــذي تبديه أســواق املال 
الجارية في بكني،  األولية  املحادثات  تجاه 
بـــني مــســؤولــني أمــيــركــيــني وصــيــنــيــني لحل 

النزاع التجاري وراء ارتفاع سعر النفط. 
تخالف حركة  النفط  أســعــار  أن  واملــعــروف 
ســعــر صــــرف الـــــــدوالر، فــــإذا ارتـــفـــع الــــدوالر 
ــدوالر  ــ الــ انـــخـــفـــض  الـــطـــلـــب، وإذا  انـــخـــفـــض 
ارتفع سعر النفط، وذلك ببساطة ألن النفط 
مسّعر بالعملة األميركية. ولكن هنالك أكثر 
 تدخل في تحديد سعر النفط، 

ً
من 20 عامال

ــال ومــعــدل  ــواق املــ ــ مـــن بــيــنــهــا تــوجــهــات أسـ
الـــنـــمـــّو الـــعـــاملـــي، وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى أســس 
اإلنتاج ومعدل  أي معدل  والطلب،  العرض 

االستهالك العاملي. 
ومــن عــوامــل الــشــكــوك فــي دورة االنــتــعــاش، 
ــتـــاج  ــتـــي حــقــقــهــا اإلنـ األرقــــــــام الــقــيــاســيــة الـ
األمــيــركــي، إذ وصـــل اإلنـــتـــاج إلـــى أكــثــر من 
فــي سبتمبر/  يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   11.6

أيلول املاضي 2018.

تصويت في البرملان البريطاني بعد أسبوع، 
حــول اتــفــاق الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي 
»الــبــريــكــســت«، الــــذي تــوصــلــت إلــيــه رئيسة 

وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع بروكسل.
وقال الناطق باسم رئيسة وزراء بريطانيا 
ــيــــريــــزا مـــــــاي، إن الـــــنـــــواب الـــبـــريـــطـــانـــيـــني  تــ
ســيــصــوتــون فــي الــخــامــس عــشــر مــن يناير 
ــكـــســـت. يــذكــر  ــبـــريـ ــلـــى اتــــفــــاق الـ الـــــجـــــاري عـ
أن مــــصــــارف االســـتـــثـــمـــار الـــعـــاملـــيـــة تــفــضــل 

األوروبــيــة  الــعــواصــم  بقية  عــلــى  بريطانيا 
ــة مـــــن الـــــعـــــوامـــــل، وعــــلــــى رأســـهـــا  ــمـــوعـ ملـــجـ
واالستثمارية  املصرفية  اإلجـــراءات  مرونة 
البريطاني(،  املــركــزي  )البنك  إنكلترا  لبنك 
وارتـــبـــاط بــريــطــانــيــا بــمــجــمــوعــة مــن مــراكــز 
الــتــي تــضــخ ســيــولــة بتريليونات  األفــشــور 
الدوالرات في شرايني البورصة البريطانية. 
ويضاف إلى ذلك وجــود بنية متكاملة من 
املــهــنــيــني فـــي املـــحـــامـــاة املــالــيــة والــتــجــاريــة 
وشركات الحسابات والتدقيق التي تجعل 
ــفـــقـــات الـــكـــبـــرى ســهــلــة  مـــهـــمـــة تــنــفــيــذ الـــصـ

بالنسبة لها. 
ـــذي يــعــرف بــاســم  ــال الــبــريــطــانــي الـ وحـــي املــ
»ســكــوايــر مــيــل« فــي لــنــدن أو )املــيــل املــربــع(، 
هـــو أكـــبـــر مـــركـــز مـــالـــي فـــي بــريــطــانــيــا وفــي 
أوروبا والعالم، وتنشط فيه مئات الشركات 
فــي قطاعي املـــال والــتــأمــني، ويــديــر صفقات 

يومية بقيمة ثالثة تريليونات دوالر.  ويقع 
ــنــــدن، وهـــو  حــــي املــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي وســـــط لــ
منطقة إدارية من املناطق اإلدارية للعاصمة، 
الخدمات  مــن حيث  عليه  اإلشـــراف  وتتولى 
مؤسسة لــنــدن ولــهــا عــمــدة خــاص وطقوس 
ــتـــي تــحــكــم  تــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــــن الـــقـــوانـــني الـ
الحي نحو ثمانية  فــي  لــنــدن. ويسكن  باقي 
آالف شخص، غير أن نحو 400 ألف شخص 
ــال يــومــيــا لــلــعــمــل، ونــحــو  ــ ــادون حـــي املـ ــرتــ يــ

عشرة ماليني سنويا من أجل السياحة.
وتــعــد لــنــدن أكــبــر ســـوق لــلــمــشــتــقــات املــالــيــة 
والــعــمــالت األجنبية وأســـواق املــال وإصــدار 
سندات دولية لالقتراض، وهي قطب عاملي 
والنحاس  الــذهــب  وتــجــارة  التأمني  ألنشطة 
وبـــاقـــي املـــعـــادن األســـاســـيـــة. واحــتــلــت لــنــدن 
السنوي  نــصــف  الــعــاملــي  التصنيف  صــــدارة 
ألكبر املراكز املالية منذ عام 2007 حتى عام 

 2014 مــــــارس/آذار  عـــدا تصنيفي  مــا   ،2016
وسبتمبر/أيلول 2015، إذ أزاحتها نيويورك 
عن املقدمة. وتدير شركات حي املــال ثروات 
تــقــدر بــأكــثــر مــن خمسة تــريــلــيــونــات دوالر، 
الـــســـنـــدات  ــــن  كـــمـــا تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى 70% مـ
تقدر  يومية  صفقات  الحي  وينفذ  العاملية، 

بثالثة تريليونات دوالر. 
ويــعــد حــي املــــال الــبــريــطــانــي مــن الــقــطــاعــات 
ــفـــاق الــبــريــطــانــي، إذ  املــهــمــة فـــي تــمــويــل اإلنـ
ــاد الـــبـــريـــطـــانـــي بــنــحــو  ــتــــصــ أســــهــــم فــــي االقــ
مليار   60.2( إسترليني  جنيه  مــلــيــار   48.1
دوالر( في عام 2014، وهو ما يمثل 3% من 
من  و%13  للبالد  املحلي  اإلجــمــالــي  الــنــاتــج 
الناتج  للعاصمة. ونصف  اإلجمالي  الناتج 
ــال والــتــأمــني فـــي لــنــدن  اإلجــمــالــي لــقــطــاع املــ
مصدره حي املال، وذلك وفقا لإلحصائيات 

التي تنشرها إدارة حي املال.

هروب الثروات

أسعار النفط تواصل مكاسبها

)Getty( تعّد لندن أكبر سوق للمشتقات المالية والعمالت األجنبية

)Getty( إحدى طائرات الشركة الهندية)Getty( محطة وقود في نيويورك

)Getty( ترامب يغرد مستبشرًا بالمحادثات مع بكين

دبلن وفرانكفورت من 
بين الجهات المفضلة 

لدى المصارف األميركية

ــركــــي(  ــيــ ــزي األمــ ــ ــركــ ــ ــك املــ ــنــ ــبــ الــــفــــيــــدرالــــي )الــ
وتنسيق في السياسات النقدية، خاصة في 

أزمات املال العاملية. 
وما يدعم الهروب الكبير للموجودات املالية 
مـــن بــريــطــانــيــا الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة الــتــي 
الكبيرين،  الــحــزبــني  داخـــل  أطنابها  تــضــرب 
تقوده  الــذي  الحاكم  املحافظني  وهما حــزب 
العمال  الـــوزراء تيريزا مــاي، وحــزب  رئيسة 

الذي يقوده جيرمي كوربني. 
ومـــن غــيــر املـــعـــروف حــتــى اآلن عــمــا إذا كــان 
الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي ســـيـــوافـــق عــلــى خطة 
بريكست الــتــي وافـــق عليها زعــمــاء االتــحــاد 
واملــوافــقــة من  التصويت  األوروبـــي وتنتظر 
عــدة مجاهيل  البرملان. وهنالك  أعضاء  قبل 
تكتنف مستقبل بريكست في الوقت الراهن.

وأعلنت مصادر حكومية بريطانية الثالثاء 
أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على إجراء 

تريليون دوالر خرجت من بريطانيا 
بسبب مخاطر بريكست

قـــفـــزت أســـــواق األســـهـــم اآلســـيـــويـــة بعد 
تــمــديــد املـــحـــادثـــات إلــــى يــــوم ثـــالـــث لم 
يكن مــقــررًا، مما غــذى تــفــاؤاًل بــأن أكبر 
اقتصادين في العالم قد يتوصالن إلى 
لتجنب مواجهة شاملة  تــجــاري  اتــفــاق 
لالقتصاد  خطيرًا  اضطرابا  تسبب  قــد 
الــعــاملــي.  وقــال تيد مكيني نائب وزيــر 
ــة األمـــيـــركـــي لــــشــــؤون الـــتـــجـــارة  ــ ــزراعـ ــ الـ
»أعتقد  الخارجية  الزراعية  والعالقات 
أنــهــا ســـارت بشكل طــيــب.. كــانــت جيدة 

بالنسبة لنا«. ولم يذكر تفاصيل.
وجـــرى تمديد املــفــاوضــات، الــتــي كانت 
مــقــررة ليومي االثــنــني والــثــالثــاء، ليوم 
إضـــافـــي فـــي ظـــل مـــؤشـــرات عــلــى إحـــراز 
تقدم في مسائل من بينها شراء السلع 
املتحدة  الواليات  من  والطاقة  الزراعية 
وزيــادة انفتاح األســواق الصينية. لكن 
مـــصـــادر قـــالـــت الـــثـــالثـــاء، إن الــجــانــبــني 

اختلفا بشأن إصالحات هيكلية صينية 
تــطــالــب بــهــا إدارة تــرامــب بــهــدف وقــف 
االتـــهـــامـــات بــالــســرقــة والــنــقــل الــقــســري 
للتكنولوجيا األميركية، وبشأن كيفية 

التزام بكني بتعهداتها.
وكـــــان تـــرامـــب قــــال إنــــه فـــي حـــالـــة عــدم 
اتــفــاق بحلول 2 مــارس/ إلــى  التوصل 

ــادة  آذار، فـــإنـــه ســيــمــضــي قـــدمـــا فـــي زيــ
رسوم جمركية إلى 25 % من 10% على 
واردات صينية بقيمة 200 مليار دوالر، 
فــي الــوقــت الـــذي يــتــبــاطــأ فــيــه اقتصاد 
رسوما  الصني  وتفرض  بشدة.  الصني 
مـــضـــادة ردًا عــلــى الـــرســـوم األمــيــركــيــة، 
بكني  فــي  االجتماعات  اختتام  مــع  لكن 
 
ً
ــال ــائـ ــــب قـ ــرامـ ــ ــاء، غــــــرد تـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــاء الـ مــــســ

»املحادثات مع الصني تسير على نحو 
طيب للغاية«.

)العربي الجديد، رويترز(

أمــس  الــهــنــديــة،  مينت  صحيفة  نقلت 
األربــــــعــــــاء، عــــن مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، أن 
مقرضي شركة »جت أيرويز« الهندية 
املثقلة بالديون اقترحوا خطة قيمتها 
900 مــلــيــون دوالر إلقــالــة الــشــركــة من 
عــثــرتــهــا. وتــفــاقــمــت فـــي 2018 األزمــــة 
أكــبــر شركة  الــتــي تعاني منها  املــالــيــة 
طيران هندية غير اقتصادية من حيث 
الحصة السوقية في ظل ارتفاع أسعار 
بني  املحتدمة  األســعــار  وحـــرب  النفط 

شركات الطيران الهندية.
إن مؤجري  الهندية  الصحيفة  وقالت 
الــــشــــركــــة ومـــــورديـــــهـــــا اطــــلــــعــــوا عــلــى 
الــخــطــة خــــالل اجـــتـــمـــاع بـــرئـــاســـة بنك 
الـــدولـــة الــهــنــدي حــضــره كــبــار مــديــري 
شركة الطيران، ومنهم رئيس مجلس 
إدارتها ناريش جويال وممثل لشركة 

االتحاد الظبيانية للطيران. 

قولها  املــصــادر  عــن  الصحيفة  ونقلت 
جــــويــــال  يــــضــــخ  أن  املــــــرجــــــح  مــــــن  إن 
واالتـــحـــاد مــعــا 450 مــلــيــون دوالر في 
بنوك  بينما ستعيد  الــطــيــران،  شــركــة 
هــنــديــة هــيــكــلــة ديــــن بــقــيــمــة مــمــاثــلــة. 
ــق املــســاهــمــون عــلــى الــخــطــة  ــ وإذا وافـ
فستنخفض حصة ناريش جويال عن 

مستواها الراهن البالغ %51.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن »جـــــت أيــــرويــــز« 
تــــــجــــــري مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع االتــــــحــــــاد 
للطيران التي تملك حصة فيها لضخ 
ــــوال  ــزيـــد مــــن الـــســـيـــولـــة، لـــكـــن أي أمـ مـ
ســـتـــكـــون مـــرهـــونـــة بــتــخــلــي مــؤســس 
 الــشــركــة جــويــال عــن سيطرته عليها. 
وفــي األســبــوع املــاضــي، قالت الشركة 
إنــهــا تخلفت عــن ســــداد ديـــن التــحــاد 

بنوك هندية.
)رويترز(

تفاؤل بحل النزاع التجاري 
األميركي الصيني

محاوالت إلنقاذ 
»جت أيرويز« الهندية

مال وسياسة

قال تقرير بريطاني، إن حوالى تريليون دوالر خرجت من بريطانيا بسبب 
مخاطر بريكست. وحسب التقرير الصادر يوم الثالثاء عن  شركة »إرنست 
آند يونغ« لتدقيق الحسابات، فإن معظم هذه الموجودات ذهبت 

إلى عواصم أوروبية

بريطانيا من  باسم المفوضية األوروبية، إن اتفاق خروج  قال متحدث 
اتفاق ممكن  الموجود حاليًا هو أفضل  »بريكست«  األوروبي  االتحاد 
مشيرًا  عليه،  التفاوض  يعاد  ولن 
كثب  عن  تتابع  المفوضية  أن  إلى 
المملكة  ستتخذه  الـــذي  ــرار  ــق ال
الــمــتــحــدة.  وقــــال الــمــتــحــدث 
تعليقه،  في  سشيناس،  مارغيرتس 
هو  بريطانيا  خـــروج  ــاق  ــف »ات إن 
ــذا االتــفــاق لــن يعاد  األفــضــل وه
»نحن  مضيفًا  عليه«،  التفاوض 
القرار األخير في  نتابع اآلن عن كثب 

بريطانيا حول االتفاق«. 

أوروبا: ال تفاوض جديدًا

رؤية

جواد العناني

وقد  القتصاداتها،  جــدًا  مهمة  العربية  لــلــدول  العامة  املــوازنــات 
ارتبطت فعاليات اقتصادية واجتماعية وخدمية كثيرة بإنفاق 
العام هو  اإلنفاق  زال  الخليج تحديدًا، ما  الحكومات. وفي دول 
املحرك األساسي. وإذا انقطع هذا اإلنفاق أو تأخر، ترى األسواق 
للقطاع  الحكومة  فــواتــيــر  ســـداد  عــن  التخلف  ويـــؤدي  مرتبكة، 

الخاص إلى إرباك االقتصاد بأكمله.
موازنة  أن حجم  الدولية  اإلحــصــاءات  ظِهر 

ُ
ت الــعــام 2018،  وفــي 

الواليات املتحدة قد وصل إلى 6.8 تريليونات دوالر، والصني إلى 
8.3 تريليونات دوالر، بينما جاءت اململكة العربية السعودية في 
الرقم 15 في الترتيب الدولي بمقدار 295 مليار دوالر، متفوقة 
وتركيا،  وسويسرا  واملكسيك  وبلجيكا  والسويد  روسيا  على 

وحوالي ثالثة أضعاف موازنة إسرائيل. 
أما الدولة الثانية عربيًا فهي اإلمارات بموازنة 113 مليار دوالر 
عربيًا  الرابعة  والدولة  دوليًا.  والثالثني  السابعة  املرتبة  واحتلت 
هي الكويت بمقدار 61 مليار دوالر، وقطر في املرتبة الخامسة 
عربيًا بمقدار 55 مليارًا. أما الجزائر فكان ترتيبها الثالثة عربيًا 
عربيًا  الــســادســة  املرتبة  فــي  ومــصــر  دوالر،  مليار   70 بمقدار 

والستني عامليًا بمقدار 54 مليار دوالر.
وفي عام 2019، تبني أن الــدول العربية تعاني من عجز واضح 
 أن اململكة العربية السعودية سوف 

ً
في موازناتها، فقد تبنّي مثال

تعاني من عجز يقارب 140 مليار ريال سعودي، أو ما يقارب 
للعام 2019، فإن  املــقــدر  أمــا  اإلجــمــالــي.  املحلي  الناتج  مــن   %7
زيــدت  قــد  التنموية  املخصصات  أن  مــع  يتراجع،  العجز ســوف 

بمقدار %7.
إلى  أن تصل  اململكة  في  ــِمــَدت 

ُ
اعــت التي  األصلية  الخطة  وكانت 

 .
ً
ــار يــبــدو أصــعــب مــنــاال ــو مــا صـ ــام 2023، وهـ تــــوازن مــالــي عـ

والعقدة املالية التنموية التي تواجهها اململكة العربية السعودية 
تتشابه مع معظم الدول العربية، النفطية وغير النفطية. واملشكلة 
أن الدول تسعى للوصول إلى موازنٍة أقرب ما تكون إلى التوازن، 
أو بدون عجز أو زيادة للنفقات على اإليرادات، في الوقت نفسه 

الذي تسعى فيه إلى تحقيق التنمية.
 هذه املعضلة أكثر وضوحًا في حاالت الدول العربية غير 

ّ
ولعل

وفي  خـــاص،  بشكل  والـــســـودان  وتــونــس  األردن  مثل  النفطية، 
مصر واملغرب كذلك. وقد شهدت السودان، أخيرًا، تراجعًا كبيرًا 
تراجع  األســعــار، بسبب  وارتفاعًا حــادًا في  املالي،  في موقفها 
سعر صــرف العملة الــســودانــيــة )الــجــنــيــه(، مــا أدى إلــى خــروج 
 أحيانًا. 

ً
عاِرضة في مظاهراٍت كانت دموية

ُ
الجماهير واألحزاب امل

وحصل األمر نفسه في تونس، حتى وصل األمر بصحافي إلى 
حرق نفسه أمام الناس، معيدًا إلى الذاكرة ما جرى في بدايات 
املتجول،  البائع  أحــرق  العام 2010، عندما  نهاية  العربي  الربيع 
التي  املعاملة  ســوء  على  احتجاجًا  نفسه  الــبــوعــزيــزي،  محمد 

لقيها من إحدى الشرطيات.
قام احتجاجات 

ُ
ت ونــرى املشهد أيضًا يتكرر في األردن، حيث 

مـــحـــدودة فــي عــّمــان بــالــقــرب مــن دار رئــاســة الــــــوزراء )الــــدوار 
 في بداياتها، لوضع مزيد 

ً
الرابع(، وتبدأ االحتجاجات مناهضة

من األعباء على كاهل املواطن املثقل، إرضــاء ملا يع تقد الناس 
إمالءاته، وتقف  أو  الدولي،  النقد  لسياسات صندوق  تنفيذ  أنه 
 بني االنضباط املالي من ناحية والسعي إلى دفع 

ً
الحكومة حائرة

عجلة النمو من ناحية أخرى.
وفــي اإلطــار الــعــام، وباستثناء دولــة قطر، فــإن األقــطــار العربية 
األخرى كلها تواجه هذه املعضلة. والقماش املتاح للثوب يكفي 
أو  العامة،  املوازنة  العجز في  الديون، وتقليص  لسد  إما  بالكاد 
نسبة  وتقليص  عمل،  فــرص  إيجاد  بهدف  مشروعاٍت  لتنفيذ 

الفقر، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية.
الــعــام 2019 سيكون عــام مواجهٍة مباشرٍة مــع هذه  أن  ويــبــدو 
لتقليل  املطلوبة  اإلجــــراءات  أن  فيها  مــا  أصعب  ولعل  املعضلة. 
الــعــجــز فـــي املــــوازنــــات الــعــامــة قـــد تــتــطــلــب إلـــغـــاء امـــتـــيـــازاٍت عن 
الجهات املناِصرة للحكومات واألنظمة، ففي دول الخليج، كانت 
اإلجراءات التقشفية موجهة أساسًا ضد الوافدين. ولكّن معظم 
ــنــِفــَدت. ولــذلــك بــدأ التقشف يصل إلى 

ُ
هــذه اإلجـــــراءات قــد اســت

جيوب املواطنني في دول ريعية. 
ومن هنا، يكمن التحدي السياسي املستقبلي، والذي يكمن في  
تعريض أمن دول عربية كثيرة للخطر، إذا ما بدأت االحتجاجات 
تشمل مؤيدي النظم القائمة وأشّد مناصريها. وحيث إن هؤالء 
رون القوى البشرية العاملة في األجهزة العسكرية 

ّ
هم الذين يوف

واألمنية، فإن احتجاجهم قد يؤدي إلى تراجع الــوالء، وانقسام 
بأكمله  الــدولــة  أمــن  وتعريض  تآلفهما،  واألمــن وضياع  الجيش 

لتحديات جسيمة.
وقد بدأت بعض األنظمة العربية في إدراك هذا الخطر، فسارعت 
إلــى بناء مــوازنــاٍت عامٍة تركز أكثر من سابقاتها على إحــداث 
النمو وإلقاء مزيٍد من العبء على األغنياء واملوسرين. وهؤالء قد 
يقومون، إن أحسوا بالخوف والفزع، بالتوقف عن االستثمار، أو 
إعادة ترتيب أمورهم عن طريق التهّرب من االلتزامات، وإخراج 
أجزاء مهمة من ثرواتهم إلى الخارج، أو إلى أي أماكن أكثر أمنًا 

حسب اعتقادهم.
وإذا شعر املوسرون، كما حصل في دول كثيرة تاريخيًا، فإن 
االحتجاجات سوف يؤّججها الفقراء، ولكن املحّرض األساسي 
الكامن وراء العتمة هم األغنياء، أو الذين قد يتعّرضون للخسارة. 
وإنها ألقرب في تصورها إلى ما جرى في بريطانيا عام 1215، 
ــلـــوردات  عــنــدمــا حــــاول املــلــك جـــون الــضــغــط عــلــى الــفــرســان والـ
على  قبضته  تشديد  مــن  ن 

ّ
ليتمك خزينته،  إلثـــراء  اإلقطاعيني، 

الحكم، فثار هؤالء عليه، ومعهم الفقراء، واضطر أن يوقع معهم 
والتي  كــارتــا«،  »املــاغــنــا  باسم  تاريخيًا  املــشــهــورة  الوثيقة  على 
الكنيسة،  أمــوال  الحريات والحقوق، وحماية  ضمنت مزيدًا من 

علمًا أن الذي صاغها كان عميد كنيسة كانتربري الشهيرة.
إلــى مواثيق  الــوصــول  تــتــفــاوت األنــظــمــة العربية فــي قربها مــن 
»املاغنا كارتا«،  العام 2019 بصيغ قريبة من  جديدة، وقبولها 
خصوصا إذا تراجع االقتصاد العاملي، ولم تكن الدول العربية 
األنظمة  تتفاوت  داخليًا.  يواجهها  الــذي  الكبير  للتحدي  واعية 
العربية في قربها من الوصول إلى مواثيق جديدة، وقبولها العام 
تراجع  إذا  كــارتــا«، خصوصا  »املاغنا  2019 بصيغ قريبة من 
االقتصاد العاملي، ولم تكن الدول العربية واعية للتحدي الكبير 

الذي يواجهها داخليًا.

موازنات عامة 
والماغنا كارتا
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عصام شعبان

في  التناسخ  إلــى  األقــرب  التشابه  يستند 
خصائص  إلــى  املستبدة  النظم  خطابات 
مــشــتــركــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن االخـــتـــاف في 
إلـــى تشابه  يــعــود  مــا  الــســيــاســي،  شكلها 
مضامني سياسات تلك النظم ونتائجها، 
والسياسي.  االقــتــصــادي  املستويني  على 
ــات املـــســـتـــبـــديـــن  ــابــ ــطــ وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن خــ
ــقـــارب، وإن حــدث  ــتـ ومــكــونــهــا الـــلـــغـــوي مـ
لخرجنا  لها،  إحصائيًا   

ً
تحليا وأجرينا 

 مــن 
ً
بــــمــــؤشــــراٍت كـــمـــيـــة واضـــــحـــــة، بـــــدايـــــة

مضامني  وتشابه  نفسها،  الكلمات  تكرار 
الــخــطــاب وداللـــتـــه الــنــفــســيــة والــســيــاســة، 
وكذلك الفئات التي يوّجه إليها، سواء من 
األجهزة  مقدمتها  وفــي  السلطة،  مكونات 
أو  والــدعــايــة  القضاء  ومؤسسات  األمنية 
حة لاحتجاج من 

ّ
القوى االجتماعية املرش

الفئات الشبابية والنسائية، وفئات عاملة 
إلــى قــوى املعارضة،  ومتقاعدين، وصــواًل 
فئٍة رسائل  لكل  االســتــبــداد  يوجه خطاب 
تخصها بأهداف محّددة، سواء ما ارتبط 
بـــالـــوعـــود وكـــســـب الـــتـــأيـــيـــد، أو املــرتــبــطــة 
بــالــوعــيــد والــتــهــديــد، وبـــث املـــخـــاوف لكي 

تخضع للنظام.
ــات ردود  ــويـ ــتـ ــــي مـــسـ ــــدرج املـــســـتـــبـــد فـ ــتـ ــ يـ
ــــى مــــراحــــل ثــــاث:  ــاب إلــ ــطــ األفـــــعـــــال والــــخــ
ــة، ويـــطـــلـــق  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــه فــ ــتـ ــبـ يـــعـــلـــن غـــضـ
ــّر بـــشـــرعـــيـــة املـــطـــالـــب  ــقــ ــه، ثــــم يــ ــراتــ تــــحــــذيــ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــرفــعــهــا املــحــتــجــون، وال 
ينفي حق املحتجني في التعبير السلمي، 
ــرات  ــؤامــ ر مـــن الــتــخــريــب واملــ

ّ
ــذ ولــكــنــه يـــحـ

ــة، والـــتـــآمـــر على  ــدم الــــدولــ ومــخــطــطــات هــ

رافد جبوري

مّرت أعياد املياد ورأس السنة في العراق 
في أجواء هدوء نسبي، بعيدة عن القنابل 
واالنفجارات التي شهدتها أعوام سابقة، 
ــن نــــــوع آخــــــر تـــفـــجـــرت مــع  ــ لـــكـــن قـــنـــبـــلـــة مـ
حديث رئيس دار اإلفتاء العراقية )املفتي 
السني( مهدي الصميدعي، عن عدم جواز 
االحتفال مع املسيحيني، أو تهنئتهم حتى 
باألعياد. وما أن بدأت ردود الفعل تتوالى، 
حتى جاء تصريح مماثل إلى حد كبير من 
ــوان الــوقــف الشيعي، عــاء عبد  رئــيــس ديـ

الصاحب.
انـــشـــغـــلـــت وســـــائـــــل اإلعــــــــــام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
بــجــدٍل محتدم حــول االحتفال  والــجــديــدة 
واألعــــــــــيــــــــــاد والـــــــعـــــــاقـــــــة بــــــــني املـــســـلـــمـــني 
ــراق. ولـــكـــن أيــــن هم  ــعــ واملــســيــحــيــني فـــي الــ
مــســيــحــيــو الــــعــــراق الـــذيـــن يــتــحــدث عنهم 
ــانــــوا  ــتــــى ورئـــــيـــــس الــــــوقــــــف؟ وهـــــــل كــ ــفــ املــ
مــنــهــمــكــني بـــاالحـــتـــفـــال والـــبـــهـــجـــة؟ كــانــت 
أعــداد املسيحيني العراقيني قبل االحتال 
األميركي عام 2003 تقدر بأكثر من مليون 
نــســمــة، لــكــن الـــعـــدد انــخــفــض إلـــى أقـــل من 
النصف مع موجات من الهجرة والنزوح، 
فـــقـــد وجــــــد مــســيــحــيــو الـــــعـــــراق أنــفــســهــم 
عــالــقــني فـــي صـــراعـــات طــائــفــيــة حـــــادة، أو 
ا  صـــراعـــات عــلــى الــنــفــوذ لـــم يــكــونــوا جـــزء
املبدئي،  األســـاس  عندهم  يكن  ولــم  منها، 
وال آلــــيــــات املـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، فـــفـــي الـــوقـــت 
الــــذي ســيــطــرت فــيــه الــجــمــاعــات املسلحة، 
الشيعية والسنية، على األحياء واملناطق، 
ــدام مــــع بـــعـــضـــهـــا، فــي  ــالــــصــ ــلـــت بــ وانـــشـــغـ
األمنية،  الدولة  أجهزة  مع  أحيانا  تداخل 
كثيرين  مثل  املدنيون،  املسيحيون  ووقــع 

غيرهم، ضحية تلك القوى املتسلطة.
وفــي واحـــدٍة مــن نــقــاط الخلط وااللتباس 
أيضا، يبدو واضحا من االستماع لخطاب 
الــصــمــيــدعــي وعــبــد الــصــاحــب أن الهجوم 
مــوجــه نــحــو مـــرّكـــب املــســيــحــيــني- الــغــرب، 

وسام الناصر

مــع كــل حــركــٍة احتجاجيٍة تحدث فــي بقعة 
ــتــــســــاؤل عــــن دور  مـــــا، ُيــــثــــار مــــن جــــديــــد الــ
»فيسبوك  االجتماعّية،  التواصل  شبكات 
ــة  ــركــ ــــك الــــحــ ــلـ ــ ــي انـــــــــــــدالع تـ ــ ــ خـــــصـــــوصـــــا، فـ
الشأن،  هــذا  في  اآلراء  تتعّدد  وسيرورتها. 
ــــدرج بــــني ضــفــتــي أقـــصـــى املــتــفــائــلــني  ــنـ ــ وتـ
الــدور وأقصى املتشائمني  واملرّحبني بهذا 
ــدَّ مـــن تــوســيــع  ، ال بــ

ً
ــة ــدايــ ــه. بــ واملــشــكــكــني بــ

زاوية الرؤية إلى »فيسبوك«، والنظر ليس 
ه شبكة تواصل اجتماعّية؛ بل 

ّ
فقط على أن

تــنــاولــه فــي إطــــاره األوســـــع، بــاعــتــبــاره من 
أكبر الشركات الربحية في عالم اإلنترنت، 
بــرأس مــال قــارب 12 مليار دوالر في شهر 
أربـــاحـــه  نــســيــان 2018. وتــعــتــمــد  ــريــــل/  إبــ
املستخدمني  تفاعات  بشكل أساسي على 
اتــصــالــهــم  ودوام  مــســتــخــدم(  مــلــيــار   2.2(
والــتــصــاقــهــم بــالــحــائــط األزرق أطـــول وقــت 
مــمــكــن. ولـــذلـــك يـــطـــّور »فـــيـــســـبـــوك« شبكة 
مـــعـــقـــدة مـــــن الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات، ويـــحـــدثـــهـــا 
البشري  رصــيــده  على  للحفاظ  باستمرار، 
ــه مـــــلـــــيـــــارات ســــنــــويــــًا. وكــــل  ــ الـــــــــذي يـــــــــدّر لــ
تــصــريــحــات »فــيــســبــوك« الــتــي تــصــّر على 
العاقات اإلنسانية فيه، ومجابهة  أولوية 
ــا هــــي إال واجـــهـــة  ــة، مــ ــاذبــ ــكــ ــلـــومـــات الــ املـــعـ
الســتــمــراريــة مــمــلــكــتــه املــالــيــة، ولـــن تعنيه 
بنى من 

ُ
حقيقة التبادالت والعاقات التي ت

خاله إال بقدر عائداتها املادية. 
يمنح »فيسبوك« الفرصة للمستخدمني في 
وميولهم  ومشاعرهم  آرائــهــم  عــن  التعبير 
بــطــرٍق ســهــلــة ومــتــنــوعــة، وهـــو يــجــمــع بني 
للمستخدم:  وجـــاذبـــني  مــتــرابــطــني  بــعــديــن 
ــٍة، أصـــبـــح  ــ ــهـ ــ ــي وعــــائــــقــــي. فـــمـــن جـ ــ ــامـ ــ إعـ
»فـــيـــســـبـــوك« مـــصـــدرًا رئــيــســيــًا لــلــمــعــلــومــة 
»الخمول«  اإلنــســان  للمستخدم/  بالنسبة 
وسهلٍة،  بسيطٍة  معلومٍة  عن  يبحث  الــذي 
وصحتها.  موضوعيتها  عن  النظر  بغض 
ــقــــي »فـــيـــســـبـــوك«  ــبــ ــ ــة أخـــــــــــرى، ُي ــهــ ومـــــــن جــ
املستخدم على اتصال شبه دائم مع شبكة 
مــــن املــســتــخــدمــني اآلخــــريــــن )األصـــــدقـــــاء(، 

يتفاعل ويتبادل معهم باستمرار.
هــــــكــــــذا، وبــــشــــكــــل شــــبــــه تــــلــــقــــائــــي، يــــقــــّرب 
املتشابهني  املــســتــخــدمــني  بــني  »فــيــســبــوك« 
عــاقــة  ــنـــاء  بـ ويـــســـهـــل  واآلراء،  املــــيــــول  فــــي 
مــا بــيــنــهــم، بحيث ينتظم هـــؤالء فــي ُجــزر 
أو مفتوحة، يستطيعون  متجاورة، مغلقة 
من خالها التفاعل حول قضّية، أو أمر، أو 
حدث ما. واملجال متنوع ومفتوح ملختلف 
املــيــول والــقــضــايــا والــتــوجــهــات، سياسّية، 

اقتصادّية، اجتماعّية أو ثقافّية وغيرها.
ــذا املـــنـــطـــق، يــتــبــلــور االســـتـــخـــدام  ــ ضـــمـــن هـ
»فـــيـــســـبـــوك«، حــيــث الــفــرصــة  الــســيــاســي لــــ
املــلــتــزمــني بقضّية  لــلــمــســتــخــدمــني  مــتــاحــة 
التعبير  مــا، أو الغاضبني من واقــع ما في 
عــن آرائـــهـــم، وبــنــاء عــاقــات تــرابــطــّيــة فيما 
بـــيـــنـــهـــم، فـــمـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب واإلحــــســــاس 
بالظلم تنتشر بسرعة، وتشكل إطارًا عامًا 
جامعًا ومحفزًا للتعبير عن الغضب بشكل 
جــمــاعــي، حــيــث يــشــّكــل »فــيــســبــوك« عــقــدة 
وصـــٍل تــجــّمــع الــغــضــب فــي حــّيــز افــتــراضــي 
املــســتــخــدمــني  آالف  اجــتــمــاع  أن  إال  واحـــــد، 
ــنـــي بــــالــــضــــرورة  ــعـ حـــــــول قــــضــــّيــــٍة مـــــا ال يـ
مـــشـــاركـــتـــهـــم جــمــيــعــًا فــــي عــمــلــيــة تــحــديــد 
مامح وإطـــار عمل هــذا التجّمع مــن خال 
العكس،  على  وتبادالت مستمّرة.  نقاشات 
فقد أثبتت دراســاٌت عديدة أن مستخدمني 
ٍة  اء

ّ
بن نقاشاٍت  في  ون 

ُ
ينخرط جــدا  قليلني 

حلمي األسمر

)1(
فـــي الـــديـــانـــات الـــســـمـــاويـــة كــلــهــا نــصــوٌص 
ــة آخـــــر الـــــزمـــــان، بــني  ــهـ تـــتـــحـــدث عــــن مـــواجـ
»األرض  »الحق« و»الباطل« ستجري على 
ويسّمونها  فلسطني،  نسميها  املــقــدســة«، 
الــفــرق  املــيــعــاد«.  أرض إســرائــيــل أو »أرض 
بـــني املــســلــمــني وغــيــرهــم أنــهــم لـــم يجلسوا 
»أبطال« خارقني مسلحني  انتظارا لظهور 
بــالــقــدرة اإللــهــيــة الــجــبــارة، بــل عــمــلــوا على 
ــال« بــديــلــني، أرضـــيـــني، )قـــوة  ــطــ إيـــجـــاد »أبــ
تكنولوجيا،  طائرات،  غواصات،  عسكرية، 
ــة.. إلـــخ(  بـــرامـــج وتــطــبــيــقــات ســايــبــر خــــارقــ
فـــيـــمـــا غـــــاص املـــســـلـــمـــون، فــــي الــغــيــبــيــات، 
بمعناه  الــفــرج  مفتاح  الصبر  بــأن  مؤمنني 
ــم الــقــاصــر، وفـــي فــهــٍم مــكــّســر ومــشــّوه  األصـ
ملعنى الصبر، باعتباره الجلوس وانتظار 
أن  قبل  املعركة  وهكذا خسرنا  خلص«. 

ُ
»امل

 تفوق تيه بني إسرائيل 
ً
تبدأ، وتهنا حقبة

بأضعاف مضاعفة.

)2(
اإليـــمـــان بــالــغــيــب هــو أحـــد أركــــان اإليــمــان، 
فــي عــقــيــدة املــســلــم. ولــكــن لــم يــقــل لــنــا أحــد 
ــذا اإليــــمــــان انــتــظــار  ــ إن مــــن مــقــتــضــيــات هـ
حـــدوث املــعــجــزة، وإن استقر فــي الــوجــدان 
معهم،  تعالى  الــلــه  أن  للمسلمني  الجمعي 
وهم خير أمٍة أخرجت للناس. وبالتالي لن 
يخذلهم ربهم، وسيدافع عنهم، باعتبارهم 
الحق، وشيئا فشيئا،  »املؤمنني« أصحاب 
الزمان،  آخــر  مواجهة  عن  الحديث  ولكثرة 
ــنـــا تــحــّولــنــا إلــــى ديــــنــــاصــــورات، أو  بــــدا أنـ
القوة،  عديمة  منهكة،  بشرية،  مستحاثات 
ــــوة، تــنــتــظــر أن يــنــزل عــلــيــهــا الـــفـــرج من  رخـ
الــغــيــم، بــل بـــدا أن األمـــر اتــخــذ مــســارا أكثر 
ا، حني تحّول العقل الجمعي في بادنا  سوء
إلى منحًى تخديري، يعتقد أن أي مواجهة 
مبّكرة للعدو لن تكون نتيجتها لصالحنا، 
ولهذا  للمواجهة.  بعد  لــم يحن  الــوقــت  ألن 
ال فــائــدة مــن اإلعــــداد و»تــعــب الـــبـــال«. وفــي 
األثـــنـــاء، ضــاعــت الــفــرص، واحــتــلــت الــبــاد، 

ودخلت األمة في سبات عميق.

)3(
األخطر من هــذا كله اعتقاد املسلمني أنهم 
دون خــلــق الـــلـــه، تــحــُكــمــهــم قـــوانـــني خــاصــة 
االعتقاد  هــذا  منشأ  والهزيمة،  النصر  فــي 
أن »النصر مــن عند الــلــه«. ولــهــذا، ال داعــي 
لـــإعـــداد لـــه، نــاســني أو مــتــنــاســني، الــدعــوة 
لــهــم مـــا استطعتم… الــصــريــحــة »وأعــــــدوا 
ــا أن قـــوانـــني  ــنـ ــم املــــغــــلــــوط هـ ــهـ ــفـ اآليــــــــــة«. الـ
النصر والهزيمة متعلقة بالقوة واإلعــداد، 
فــي  الـــخـــصـــمـــان  ــاوى  ــ ــسـ ــ تـ إذا  خـــصـــوصـــا 
»اإليمان« والحقيقة أن حال »أمة محمد!« ال 
يكاد يختلف عن غيرها من األمم، من حيث 
اإليمان، وتطبيق شروط العدل. واستحضر 

املحتجني،  مع  املواجهات  تبدأ  ثم  الوطن، 
املــعــارضــني تبدأ  قــمــع  فــي  وإذا مــا فشلت 
مرحلة تقديم التنازالت. الحديث عن مزيد 
الوعود ومستقبل أفضل سمة غالبة،  من 
ســـــواء أقـــــام املــســتــبــد فـــي الــحــكــم فــتــرتــني 
رئاسيتني، أو خمس فترات. يظهر املستبد 
لــحــظــة االحــتــجــاج الــشــعــبــي وكـــأنـــه حــاكــم 
جديد، ما زال يتعّرف إلى البلد، مواردها 
ومــشــكــاتــهــا واملـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــّددهـــا، 
تشعر بــأن مــا فــات مــن أعـــوام املــعــانــاة في 
ظــل حكمه كــان فــتــرة تــدريــٍب على الحكم. 
ــااًل تنفيذ رؤيــتــه املــغــايــرة في  وســيــبــدأ حـ
عهده الجديد، عهد عنوانه بناء اإلنسان، 
ــاره الــتــنــمــيــة  ــ ــعـ ــ وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات، وشـ
املستدامة. ال ينسى املستبد شكر الشعب 
الـــصـــامـــد، ويـــعـــد بـــأنـــه ســيــكــمــل املــســيــرة، 
بفضل صبر الشعب وصــمــوده ووحــدتــه، 
ــه عــلــى الــبــنــاء،  ــدرتـ وتــفــهــمــه الــــظــــروف، وقـ
يــطــالــبــه بــاالســتــمــرار فـــي األمــــل وتــجــاوز 

املحن ودعاوى املحبطني واملؤامرات.
املستبد عن ثباته وقوته واستقرار  ُيعلن 
ويلتفت  ويــرمــش،  يتلعثم  بينما  نــظــامــه، 
هنا وهناك مع كل خطاب، يكذب، يتعّرق 
ويــرتــبــك ويــغــضــب، ويـــرفـــع صـــوتـــه، وهــو 
يتحّدث عن املؤامرات ومخططات إسقاط 
الدولة من قوى الشر. يكّرر الرسائل نفسها 
عن إعان الصمود أمام تحديات الظروف 
االقتصادية.  املـــوارد  ومحدودية  الدولية، 
يؤكد أن كرامة املواطنني من كرامة الوطن، 
وإصاحها  وبــنــاءهــا  البلد  استقال  وأن 
خياٌر إلزامي، على الرغم من فداحة الثمن 
املستبد  يــقــوم  مــن شعبيته،  الـــذي خــصــم 
بــجــردة حــســاٍب ســـار فــي طــريــق اإلصـــاح 

فسادًا، ومايني من مواطنيها الجئني في 
قارات العالم، في وقت تتاجر فيه الطبقات 
ــي ثــــــروات الـــشـــعـــب، وتــشــتــري  الــحــاكــمــة فـ
قــصــورًا فــي دبـــي ولـــنـــدن، وتــشــعــل أســعــار 
الــســلــع والــعــقــارات وتــــأزم خــدمــات السكن 

والصحة.
تــغــلــب عـــلـــى خـــطـــاب املــســتــبــد الــعــاطــفــيــة 
والـــذاتـــيـــة، يــقــف الـــرئـــيـــس الـــقـــائـــد الــزعــيــم 
 
ً
متحّدثًا عن كفاحه وحياته، منذ كان طفا

 يفتقر إلى التأمني الصحي. لذا يريد 
ً
عاما

أن يوفر العاج، ويكافح الفقر والعوز الذي 
عرفه جيدًا، وال يتخذه شعارًا للدعاية، في 
للسلطة، بوصفه  مــعــارض  كــل  غمٍز تجاه 
وناشرًا  بالشعارات،  متاجرًا  فيها  طامعًا 
ــًا، وتــابــعــًا  ــّربـ ــًا مـــخـ ــيـ ــابـ لــلــفــوضــى، أو إرهـ
ــتــــي تـــقـــودهـــا  ــــن الــ ــــوطـ ــى الـ ــلـ لــــلــــمــــؤامــــرة عـ
سفارات خارجية، ودول معادية، ووكاالت 
وتشيع  االحتجاج،  قيادات  تشتري  أنباء 

الــفــوضــى وتــخــّرب الــبــاد، وتــفــســد أجـــواء 
االســـتـــقـــرار الــــضــــروري لــلــتــنــمــيــة، بــجــانــب 
 
ً
سمة الوطنية  مــن  واالســتــبــعــاد  التشويه 
لــخــطــاب االســـتـــبـــداد، يــدعــو الــخــطــاب إلــى 
الوطني والحفاظ  والــوفــاق  الــحــوار  ثقافة 

على الجبهة الداخلية.
ليست  االحتجاجات  أن  املستبدون  يؤّكد 
ــّرب املــمــتــلــكــات الــخــاصــة  ، فـــهـــي تــــخــ

ً
حــــــا

الــشــعــب، وتعطل  بــأمــوال  والــعــامــة املبنية 
عجلة اإلنتاج واالقتصاد، وتزيد األوضاع 
سوءًا. وهنا تظهر سمة تشويه االحتجاج، 
ــب قـــــطـــــاعـــــاٍت مــــــن الــــشــــعــــب عــلــى  ــ ــيـ ــ ــألـ ــ وتـ
املــحــتــجــني ورمــــوز االنــتــفــاضــة، بوصفهم 
ــاة تقسيم الــوطــن،  مــتــرّبــحــني عــمــاء، ودعــ
ليكون خطاب املعارضة منزوعًا عن سياق 
والتخريب  الــتــآمــر  بفعل  مرتبطًا  األزمــــة، 
والخسائر نتائجه النهائية. وعلى جانب 
إحباط  إلــى  املستبد  آخـــر، يسعى خــطــاب 

املحتجني، وتبديد آمالهم في التغيير.
إجــــمــــااًل، يــمــكــن الـــقـــول إنـــنـــا أمـــــام ســمــاٍت 
ــداد، أبــــرزهــــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــشـــتـــركـــة لـــخـــطـــاب االسـ
ــفـــه عــمــلــيــة  أن خــــطــــاب االســــتــــبــــداد بـــوصـ
اتصالية يستهدف املعارضني بالتخويف 
ويــقــّســم جبهتهم،  والـــعـــقـــاب،  والــتــشــويــه 
ويـــصـــّورهـــم دعــــاه ســلــطــة. وكــــأن السلطة 
كتبت للمستبد حتى يموت، بينما يحاول 
ــفـــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك مــوقــف  الـــخـــطـــاب الـــحـ
الحلفاء واملؤيدين، وفي القلب منهم أجهزة 
األمـــن والــطــبــقــات املــســتــفــيــدة مــن وجـــوده. 
املترددين،  كتلة  تحييد  أيضًا  ويستهدف 
لــتــكــون أقــــرب إلـــى الــخــضــوع أو الــصــمــت. 
يستخدم املستبد كل املخاوف النفسية من 
قلق وارتياب من املستقبل إذا رحل. ويركز 

خــطــاب االســـتـــبـــداد عــلــى مـــخـــاوف افــتــقــاد 
األمن واالستقرار، بوصفهما أغلى سلعة، 

والتهديد بالفوضى إذا ما رحل النظام.
ويـــتـــوعـــد خـــطـــاب االســــتــــبــــداد بــالــحــســاب 
والـــعـــقـــاب بـــالـــقـــانـــون، بــيــنــمــا هـــو يسجن 
ب ويقتل، وينشر التشكيك في قادة 

ّ
ويعذ

بعض  يستخدم  ويحاصرهم،  االحتجاج، 
الــحــقــائــق لــتــزيــيــف الــــوعــــي، بــيــنــمــا تــركــز 
خــطــابــات االســتــبــداد، فــي لــحــظــات اتــســاع 
الحراك االحتجاجي، على زرع الصراعات 
لتستبدلها  والجهوية  والثقافية  اإلثنية 
بــالــصــراع االجــتــمــاعــي والــســيــاســي الـــذي 
يكمن خلف االحتجاج، وعلى تزكية هذه 

الصراعات.
ــــن ســــمــــات خــــطــــاب االســــتــــبــــداد أيــضــًا  ومــ
اســتــنــاده إلـــى الــبــنــى الــتــقــلــيــديــة للضبط، 
كالقيم الدينية واالجتماعية. كذلك يوظف 
القيم واملثل العليا، كالوطنية واالستقال 
والــحــريــة، شــعــارات يــّدعــي حمايتها. يعد 
ــد، إذا  ــديـ املـــســـتـــبـــدون دومـــــًا بــمــســتــقــبــل جـ
اســتــمــروا فــي الــســلــطــة، بــدايــة مــن تطبيق 
في  واملضي  والشفافية  املحاسبة  مبادئ 
تحسني أحــوال املواطنني، عبر إصاحات 
اجتماعية، كزيادة الرواتب، توفير خدمات 
الــســكــن والــصــحــة، وفـــرض مظلة الــرعــايــة 
ــراء واملــهــمــشــني  ــقــ ــفــ ــلـــى الــ ــيـــة عـ ــتـــمـــاعـ االجـ
وكـــبـــار الـــســـن. وعــمــومــًا يــســعــى الــخــطــاب، 
في لحظات األزمة، إلى نشر األمل والوعد 
ــتـــح األبـــــــواب  ــى فـ ــ بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، وصــــــــواًل إلــ
 للتنافس السياسي والوصول إلى 

ً
واسعة

الــصــنــاديــق، وكــأنــه جــاء هو  السلطة عبر 
بالصناديق أيضًا.

)كاتب مصري(

أو املــســيــحــيــني- الـــحـــداثـــة، لــكــن الـــواقـــع أن 
العموم  وجـــه  عــلــى  الــعــراقــيــني  املسيحيني 
ا من مشروع غربي  بتاتًا جــزء يكونوا  لم 
الــعــراق، بــل إنهم مــن أكثر املتضررين  فــي 
والــنــاقــمــني عــلــى الــغــزو األمــيــركــي للعراق 
الــــذي تــكــاد تــبــعــاتــه تــقــتــلــع وجـــودهـــم من 
أرٍض عـــاشـــوا فــيــهــا مــنــذ الـــقـــرون األولــــى 
لظهور املسيحية. أما في العصر الحديث، 
وبعد نشوء دولة العراق الحديثة فقد كان 
جــدا  ــــارزة  بـ أدوار  مسيحية  لــشــخــصــيــات 
السياسية  الحركات  وقــيــادة  عضوية  فــي 
الــــتــــي انـــتـــمـــى لـــهـــا واتـــبـــعـــهـــا مــــايــــني مــن 
الـــعـــراقـــيـــني، فــمــؤســس الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــعـــراقـــي يـــوســـف ســلــمــان يـــوســـف )فــهــد( 
كـــان مسيحيا، وكــذلــك طـــارق عــزيــز نائب 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
عــهــد حــكــم حــــزب الــبــعــث. كـــانـــت تــلــك هي 
الـــحـــداثـــة الـــتـــي تــفــاعــل مــعــهــا الــعــراقــيــون 
وهي  وغــيــرهــم،  ومسيحيني  مسلمني  مــن 
ــل أســـــوار  ــ ــ  لــــم تـــســـجـــن الــــفــــرد داخـ

ٌ
ــة ــ ــداثـ ــ حـ

املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الـــتـــي تـــرســـم لكل 
إنــســان ولــكــل مــجــمــوعــة مــن الــبــشــر حصة 
تخطيها.  يمكن  ال  واألدوار  الوظائف  مــن 
ــي تــــأســــس  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــــصـ ــــاصـ ــــحـ ــــك هـــــــي املـ ــلـ ــ تـ
الــعــراق بعد  فــي  السياسي  الــنــظــام  عليها 
التي أعطت  األميركي عام 2003  االحتال 
املسيحيني حفنة من املقاعد النيابية وفق 
نظام )الكوتا(، ومقعدا وزاريــا واحــدا في 
الحكومة، لكنها سلبتهم أمانا واستقرارا 

ال يستقيم العيش إال بهما.
لــجــأ أكــثــر مـــن صــحــافــي ونـــاشـــط عــراقــي، 
املفتي  لتصريحات  التصّدي  معرض  فــي 
ــال الـــديـــن اآلخـــريـــن،  ــ ورئـــيـــس الـــوقـــف ورجـ
يمكن  دينية،  مــن نصوص  االقتباس  إلــى 
أكثر  تــوجــه رســالــة  إذ  اعــتــبــارهــا معتدلة، 
هذا  ولكن  وأعيادهم.  للمسيحيني  تفهما 
لــيــس كــافــيــا، فــاالقــتــبــاســات والــطــروحــات 
ــال مــــع املــســيــحــيــني  ــفــ ــتــ ــتــــي تــــحــــّرم االحــ الــ
تستند الى نصوص موجودة في التراث، 

وهادفٍة في صفحات »فيسبوك« املفتوحة؛ 
ــــورة آراء  ــبـــادالت فـــي صـ ــتـ وتـــكـــون أغـــلـــب الـ
مــنــاكــفــات  أو  قـــيـــمـــة،  أحــــكــــام  أو  مـــــجـــــّردة، 
التهجم  أو  الثرثرة  إلى حد  جانبية، تصل 

واإلساءة الشخصية.
إذًا، كيف تتحّول حالة الغضب الجماهيري 
والـــشـــعـــور بــالــظــلــم إلــــى فـــعـــٍل احــتــجــاجــيٍّ 
جــمــاعــيٍّ فــي »فــيــســبــوك«؟ مــن يــحــدد إطــار 
ــه وأهـــدافـــه األســاســّيــة؟  ــ هـــذا الــفــعــل، أدواتــ
ــة فـــي هــيــكــلــّيــة »فــيــســبــوك«  ــابــ تــكــمــن اإلجــ
نفسه، وتنّوع العرض التقني الذي يوفره 
الحساب  إلـــى  فــبــاإلضــافــة  للمستخدمني، 
الـــشـــخـــصـــي، يـــتـــيـــح »فـــيـــســـبـــوك« حـــّيـــزيـــن 
املجموعات  والــتــبــادل:  للتجّمع  رئيسيني 
املغلقة والصفحات املفتوحة. يتيح الحّيز 
خـــال  ــن  ــ مـ ــتـــخـــدمـــني  املـــسـ تـــجـــمـــيـــع  األول 
اصـــطـــفـــاء اســـتـــبـــاقـــي، حــيــث ال يــدخــلــه إال 
مــن هــو »ثــقــة«، ومــلــتــزم بــأفــكــار املجموعة 
ــذه املــجــمــوعــات  ــ وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا. تـــتـــم فــــي هـ
ــار املــجــمــوعــة  ــ املــغــلــقــة عــمــلــيــة تـــحـــديـــد إطــ
ــا، وطـــــرائـــــق عــمــلــهــا  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــتــــهــــا، أهـ وهــــويــ
ــادالت  ــبــ ــه، مــــن خـــــال حــــــــوارات وتــ ــاتــ ــيــ وآلــ
مــســتــمــرة، يـــشـــارك فــيــهــا غــالــبــيــة أعــضــاء 
املــجــمــوعــة. وال يعني هــذا األمـــر بــأي حال 
ــّيــــز الـــنـــقـــاشـــات مـــحـــصـــور فـــقـــط فــي  أن حــ
»فــيــســبــوك«، بــل هــنــاك نــوع مــن التكاملّية 
ــــع، وتــلــك  ــــواقـ بــــني الـــنـــقـــاشـــات فــــي أرض الـ
الــتــي تــجــري عــبــر وســائــل تــواصــل أخـــرى، 
 الــصــفــة الــعــامــة لــهــا أنــهــا نــقــاشــاٌت 

ّ
إال أن

على نطاق محدود نسبيًا، وتتم بني أفراٍد 
أفــكــارًا وتــطــلــعــاٍت مــتــقــاربــة. كما  يحملون 
العمل  وآلــيــات  األفــكــار  تلك  انتقال  يرتبط 
من الحّيز املغلق إلى الحّيز املفتوح بتهيؤ 
جــمــلــٍة مــن الــعــوامــل الــذاتــّيــة واملــوضــوعــّيــة 
وبالسياقات السياسّية/ االجتماعّية التي 
نتج فيها. وعندما يتحقق هذا االنتقال، 

ُ
ت

بالظلم  الغضب واإلحساس  تلقى مشاعر 
لــدى عينٍة واسعٍة من املستخدمني  صــدًى 

في الصفحات املفتوحة.   
يشارك هنا املستخدمون في عملية إحياء 
واستمرارية إطار وآليات العمل الجماعي 
بالضرورة من خال  ليس  املبنّية مسبقًا، 
ــاءة؛ إنــمــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــــادالت الـ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــنـــقـــاشـــات والـ

وبشكل أساسي من خال ما يتيحه البناء 
التقني لـ »فيسبوك« من إمكانات وأساليب 
)نشر،  متنّوعة  عائقّية  تفاعلّية  مشاركة 
وغيرها(.  استبيانات،  مــشــاركــة،  إعــجــاب، 
ز املستخدمني 

ّ
إذًا، املجموعات املغلقة تحف

على التبادل والنزوع للمشاركة في العمل 
الجماعي، بينما تزيد الصفحات املفتوحة 
مــــــن مـــــيـــــول املــــســــتــــخــــدمــــني لـــاســـتـــهـــاك 
»السلبي« للمعلومة. تعتبر حركة السترات 
واقعّيًا آللية  فرنسا تجسيدًا  الصفراء في 
العمل هذه، حيث بدأت إرهاصاتها األولى 
في شهر مايو/ أيار 2018 بعد أن انتشرت 
 في اإلنترنت، رّدًا على 

ٌ
 احتجاجّية

ٌ
عريضة

االرتـــفـــاع املستمر فــي أســعــار املــحــروقــات. 
تــــكــــاثــــرت بــــعــــدهــــا »صــــــرخــــــات الـــغـــضـــب« 
فـــي »فــيــســبــوك« وتــبــلــورت بــأشــكــال عـــّدة: 
فــيــديــوهــات صـــّورهـــا مــواطــنــون عــاديــون، 
ســائــقــو الــشــاحــنــات تــحــديــدًا، مــجــمــوعــات 
فــيــســبــوكــيــة مــغــلــقــة، أو تــنــظــيــم فــعــالــّيــات 
هــذه  تــزامــنــت  »فــيــســبــوك«.  عــلــى   )events(
الـــنـــداءات الــغــاضــبــة مــع تــحــديــٍث مــهــم في 
ــبـــوك«، بـــعـــد أن  ــيـــسـ ــات عـــمـــل »فـ ــيــ ــوارزمــ خــ
عــانــى األخــيــر مــن هـــروب أعـــداد كبيرة من 
عــام  أخـــرى مطلع  بــاتــجــاه شــبــكــاٍت  رّواده 
2018. أعطى هذا التحديث الجديد املسّمى 

هنا مقولة بالغة الداللة لشيخ اإلسام ابن 
تيمية، حني كتب في »الفتاوى« في »رسالة 
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ــر، قــــوانــــني الـــنـــصـــر والــهــزيــمــة  ــ بــمــعــنــى آخــ
ــقــــوة واإلعـــــــــــداد والـــتـــجـــهـــيـــز،  ــالــ مــتــعــلــقــة بــ
خصوصا إذا تساوى الخصمان في طبيعة 
عاقتهما مع السماء، فالنصر هنا ينبعث 
من األرض، ال من السماء، وحسب موازين 

القوى، وال عاقة له بالغيب ووعوده.

)4(
مــن أوجـــه االنــتــظــار األكــثــر إيــامــا، انتظار 
حــصــول مــعــجــزة، فــبــعــضــنــا يــحــشــد لــأمــر 
 مــن األدعــيــة، ويطيل النظر 

ً
كــمــيــاٍت كــبــيــرة

إلى السماء، من دون أن يأتي ولو بحركة، 
ــانـــت صـــغـــيـــرة، الســـتـــمـــطـــار مــا  حـــتـــى لــــو كـ
ينتظره، بل هناك من يعتقد أن دعاءه قادٌر 
على إنزال املطر في عز تموز، موهما نفَسه 
الخالق  مــع  واملــوصــولــة  الحميمة  بعاقته 
عــز وجـــل، والـــذي ال يـــرّد لــه دعـــاء، مــن دون 
األخـــذ بــاألســبــاب. وهــنــاك دعـــاء متكرر في 
ُيـــقـــال بــصــيــغ مختلفة،  كـــل صــــاة جــمــعــة، 
ولكن فحواه سؤال الله عز وجل أن ينصر 
ــيـــح أن مــا  اإلســــــــام واملـــســـلـــمـــني. والـــصـــحـ
حصل، طــوال مدة رفع الدعاء إلى السماء، 
أن املسلمني شهدوا مزيدا من االنتكاسات، 
 لــم يخل األمـــر مــن بعض االنــتــصــارات 

ْ
وإن

أن  األمـــر  فــحــوى  هــنــاك.  أو  الهامشية، هنا 
للطائرات  مضاّدة  بحال  تكون  لن  األدعية 
الــتــي تــقــصــف عــبــاد الــلــه بــالــحــمــم، وحـــرق 
القدس  أطــفــال  عجل ســيــارة مستعمل، مــن 
مثا، لصناعة غمامة ســوداء تمنع الرؤية 
الــحــجــارة مــن قناصي  عــن مهاجمي رمـــاة 
»العدو« أفضل من كل األدعية التي زمجرت 
دون  من  النصر،  مستمطرة  في حناجرنا، 

اإلعداد له.

)5(
مـــا أصــــاب الــعــقــل الـــفـــردي مـــن ســيــولــٍة في 
ــاب الــعــقــل الــجــمــعــي لــجــمــاعــات  ــ الــفــهــم أصـ
ــات الــتــغــيــيــر، حــــني بــاتــت  ــركــ وأحــــــــزاب وحــ
تــعــتــقــد أن املـــحـــن الـــتـــي تـــمـــّر بــهــا هـــي من 
قبيل االبتاء، بل النعم التي يخّصها بها 
رب الــعــزة الخــتــبــار قــوتــهــا عــلــى الــصــمــود، 
 هم من يعرفون أن هــذه املحن مجرد 

ٌ
وقلة

األمــر  وأن  تقصيراتهم،  على  لهم  عــقــوبــاٍت 
يحتاج إلى مراجعاٍت ونقد ذاتــي إلصاح 
املــســيــر، ال الــتــلــذذ بــاالبــتــاء، تــحــت مفهوم 
»املؤمنون أشد بلوى«.  حينما تخلت األمة 
عن ذاتها، وسلمت كل مقاليد األمر للغيب، 
الــزمــان، تخلت عنها  آخــر  وانتظار ملحمة 

األرض والسماء معا.
)كاتب من األردن(

والــبــنــاء، حــتــى ال ُيــبــاع الــوطــن بـــالـــدوالر، 
يذّكرنا  الخارجية.  واملــســاعــدات  القمح  أو 
املستبد بطرق وجسور ومساكن ومشاريع 
الخطاب  ينطلق  باملزيد.  ويعد  إنتاجية، 
من قاموس طويل هنا، ربما تختلف فيه 
األمة،  ثوابت  الحفاظ على  املنطلقات، من 
إعاء قيم اإلسام والعروبة، الحفاظ على 
استقال الوطن وحريته ووحدة أراضيه، 

وحفظ قيم الجمهورية العربية.
يمكن هنا الحديث عن الرئيس السوداني 
عــمــر الــبــشــيــر الــــذي يــحــكــم الـــســـودان منذ 
ثــاثــني عــامــًا بــعــد انــقــاب عــســكــري. ألــقــى، 
منذ بداية انتفاضة ديسمبر/ كانون األول 
2018، أربعة خطاباٍت، ليذكر هو ورجاله 
ــقـــه الــوحــيــد  ــتـــوح، وطـــريـ ــفـ ــأن الــتــغــيــر مـ ــ بـ

صندوق االنتخابات.
 يوضح فــي كــل مــرة بــؤس خطاب النظام 
ــه  ــ ــاولـ ــ ــة، وطـ ــخــــوخــ ــيــ ــشــ ــه الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــذي أدركـ
اإلفـــــــاس، وتــســبــب فـــي جـــرائـــم عــنــصــريــة 
وحروب أهلية، وتراكم مشكات اجتماعية 
واقتصادية، يحتاج تفكيكها إلى سنوات 
طويلة، بينما يعد البشير ورجاله بتفكيك 
األزمـــة خــال شهر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــذي لـــم يــســتــطــيــع خــال  ــ ــو الـ ــاري، وهــ ــجــ الــ
ثاثة عقود تغطية السودان بشبكات مياٍه 
صــالــحــة لــلــشــرب، فــي بــلــد تــمــر فــي أرضــه 
بأزمٍة  أخيرًا  نظامه  وتسبب  أنهر.  عشرة 
 
ً
ــا أشـــعـــل انــتــفــاضــة ــي الــخــبــز والـــنـــقـــد، مـ فـ
إثــر تــراكــم ثــاثــني عــامــًا مــن القهر ونقص 
الخدمات. لم يتبق نشاط اقتصادي يوفر 
ما يحتاج إليه الناس من سلٍع وخدمات، 
الــدولــة  مـــوارد  بينما يتم االســتــيــاء على 
لــتــصــبــح الــــســــودان مـــن أكـــثـــر دول الــعــالــم 

الـــنـــصـــوص، بــيــنــمــا تستند  لــتــلــك  أو فــهــم 
الـــرســـائـــل املــعــتــدلــة إلــــى فــهــم آخـــــر. وكـــان 
مـــن مـــهـــازل املــمــاحــكــات واملــــجــــادالت الــتــي 
انتشرت فــي وســائــل اإلعـــام مشهد الحد 
ــلـــى نــائــب  ــتـــرط عـ مـــشـــايـــخ املـــســـلـــمـــني يـــشـ
مباشرة  الـــهـــواء  عــلــى  يشهد  أن  مسيحي 
أن السيد املسيح هو نبي الله، وليس ابن 
الله، من أجل أن يهنئه بالعيد. من يعيش 
الــــواقــــع ويـــعـــانـــي آالمـــــــه، مـــثـــل مــســيــحــيــي 
املوصل الذين هربوا من املدينة، ومن املدن 
املـــجـــاورة لــهــا، مــع احــتــال تنظيم الــدولــة 
اإلســامــيــة تــلــك املــنــاطــق ال يــفــهــمــون ذلــك 
الجدل، إال من زاوية آثاره السيئة، وتحوله 

إلى رسالة كراهية وتفرقة.
الصميدعي  السني مهدي  املفتي  ال يمثل 
مــركــز أتـــبـــاع حقيقيا لـــدى أبـــنـــاء مــذهــبــه، 
ــه يــــديــــن بــمــنــصــبــه لــلــدعــم  ــ ــعــــروف أنــ ــاملــ فــ
اإليــرانــي. ورئيس ديــوان الوقف الشيعي، 
 كبير 

ٌ
عــــاء عــبــد الـــصـــاحـــب، هـــو مـــوظـــف

بـــدرجـــة وزيـــــر، لــكــن تــعــيــيــنــه فـــي املــنــصــب 
ــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة الــعــلــيــا،  يــــأتــــي مــــن املـــرجـــعـ
أنها  أشيع  والتي  األكبر،  النفوذ  صاحبة 

قد تقّرر إقالته. 
)كاتب عراقي(

أفـــراد  بــني  لــلــعــاقــات   
ً
أولـــويـــة  )Edgerank(

العائلة واألصدقاء على حساب الصفحات 
اإلعامية )باستثناء املدفوع منها طبعا(، 
املستخدمني،  التبادل بني  فرصة  من  وزاد 
ضــمــن نــطــاٍق جــغــرافــي مــحــلــي. كــمــا أعطى 
األفــضــلــّيــة لــلــصــور والــكــلــمــات املــفــتــاحــيــة، 
فــبــمــجــرد تــفــاعــل املــســتــخــدم مـــع مــحــتــوى 
غـــــرقـــــت بــــعــــروٍض 

ً
ــا؛ ســـيـــجـــد صــفــحــتــه أ ــ مــ

املحتوى  تــتــنــاول  ومــجــمــوعــات  لصفحات 
نفسه. وسّهل هذا التحديث عملّية تجمّيع 
الــغــضــب الــشــعــبــي فــي مــجــمــوعــات محلّية 
وبناء  الــتــعــاون  إمكانية  مــن  وزاد  مغلقة، 
عمل جماعي ما. وشّكلت هذه املجموعات 
على »فيسبوك« مجااًل لنقاشات وتبادالت 
ومــقــتــرحــات مـــتـــعـــّددة، ونـــمـــْت فـــي رحمها 
ــــى لــلــفــعــل االحــتــجــاجــي الـــذي  الـــبـــذرة األولـ
انـــدلـــع فـــي 17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
خدمت في هذه املجموعات 

ُ
2018. كما است

تــقــنــيــة الـــبـــث املــــبــــاشــــر، حـــيـــث يـــقـــوم أحـــد 
الحقيقّية  ــّوة  ــقـ الـ الــصــفــحــة، وهـــم  مـــديـــري 
بالتبادل بشكل  الجماعي،  للعمل  املحّركة 
شــبــه يــومــي مــع املــشــتــركــني، مــا ســاهــم في 
بروز أسماء )قيادات( كثيرة على املستوى 

املحلي.
نــجــحــت مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل املـــحـــلـــيـــة فــي 
من  الجماعي  الغضب  نقل  في  »فيسبوك« 
الحّيز االفتراضي املغلق إلى الحّيز املفتوح، 
ومــنــه إلــى أرض الــواقــع، فهي ساهمت في 
ــنـــني، وســـّهـــلـــت الــتــفــاعــل  كــســر عـــزلـــة املـــواطـ
الغضب والشعور  فيما بينهم على قاعدة 
بــالــظــلــم. أصــبــحــت الــــروابــــط »الــضــعــيــفــة« 
وأكثر   ،

ً
قــويــة املجموعات  تلك  بنتها  الــتــي 

حــيــوّيــة خــــال االحـــتـــجـــاج الــجــمــاعــي على 
األرض. شهد عندها املجال »الفيسبوكي« 
فـــي فــرنــســا نــشــاطــًا غــيــر مــســبــوقــًا، حيث 
 من خصوصيتها، 

ٌ
عّدلت مجموعاٌت مغلقة

نـــشـــئـــت صــفــحــاٌت 
ُ
وتـــحـــولـــت مـــفـــتـــوحـــة، وأ

 لتساهم في فرض الحدث 
ٌ
 جديدة

ٌ
مفتوحة

على أجــنــدة الــوســائــل اإلعــامــّيــة املتنوعة. 
تــكــمــن كــلــمــة الــّســر الــســحــريــة هــنــا بــاتــســاع 
نطاق مرئّية )visibility( الصفحة املفتوحة. 
األخيرة مشروعيتها  آخر، تستمد  بمعنى 
ــــددي،  ــعـ ــ ــفـــوقـــهـــا الـ ــن تـ ــ واســــتــــمــــراريــــتــــهــــا مـ
فــصــفــحــة تــمــلــك 20 ألــــف مــتــابــع ال تــقــارن 
املليون،  عــن  عــدد متابعيها  يــزيــد  بــأخــرى 
إال أن إحراز التفوق العددي في »فيسبوك« 
لــيــس أمــــر تــلــقــائــيــا، بـــل يــحــتــاج إلــــى جهد 

ووقت كبيرين، وخبرة تقنية عالية.
)باحث سوري في الشبكات االجتماعّية الرقمّية(

في سمات خطاب االستبداد

هذا الهجوم على مسيحيي العراق

»فيسبوك« وغضب الجماهير 

حين تخلت عنا السماء

يظهر المستبد 
لحظة االحتجاج 
الشعبي وكأنه 

حاكم جديد، ما زال 
يتعّرف إلى البلد

تصريحات كانت 
كافيًة لفتح جروح 

جديدة في العراق، 
ولتسميم األجواء 

شّكلّْت المجموعات 
المغلقة على 

»فيسبوك« قّوَة 
الدفع األولى التي 

ساهمت في 
تجميع الغضب

آراء

ياسر أبو هاللة

شكلت استقالة أنتوني زيني، مبعوث الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من مهمته 
في الوساطة الخليجية، عنوانا ملرحلة جديدة تكّرس نتائج أزمة الخليج واقعا يصعب 
املستقيل،  الــدفــاع  بعد وزيــر  املــغــادريــن،  الجنراالت  القريب، فآخر  املــدى  تغييره في 
جيمس ماتيس، بّرر خروجه بحسب مسؤولني في الخارجية األميركية »ألنه شعر 
أنه وصل إلى طريق مسدود«، و»لم يكن هناك أي تحّرك إلى األمام لحل األزمة بني 
الخليجيني«. وقال »لم أكن أعتقد أن خدماتي كانت ضرورية«. في  قطر وجيرانها 
الواقع، لم يكن ثّمة وساطة أميركية جّدية. ولم يكن مقنعا أن ترامب غير قادر على 
 بعودة 

ً
القانون الدولي، فقطر ليست معنية إجبار دول الحصار على وقف خرقهم 

الوئام املزّيف، بقدر حرصها على وقف الخروق القانونية التي يجّسدها الحصار. 
كان الجنرال زيني يقوم بدور شكلي ال أكثر، »عملية وساطة« تشبه »عملية السالم«. 
وبدا واضحا أنه ليس حريصا على استمرار الدور الشكلي، خصوصا بعد رحيل 
رفاقه الجنراالت. نجحت دول الحصار في تحّدي القانون الدولي، تخطيطًا لعدوان 
ما نجحت  بقدر  والقرصنة،  االقتصادي  والــعــدوان  بريًا وجويًا،  عسكري، حصارًا 
قطر في الصمود أمام الحرب الشاملة التي شنت عليها، وأدارت ظهرها للصحراء 
ى، جّسده معبر سلوى 

ّ
محلقة في آفاق البحر والسماء، ولم تأسف على ماٍض تول

الــلــذان تــجــاوزا  الــدولــيــان   مكانه مــطــار وميناء حمد 
ّ

الــســعــوديــة(، وحـــل )مــع العربية 
احتياجات قطر، ليكونا عقدة تجارة ومواصالت دوليًا وإقليميًا للبضائع والبشر. 
للنفط )أوبــك(  املــصــّدرة  الـــدول  قبل استقالة زيــنــي، جــاء انسحاب قطر مــن منظمة 
 ترد الصفعة، 

ً
 واضحة

ً
تعبيرًا واضحًا الستراتيجية إدارة الظهر للصحراء، ورسالة

وال تدير الخد األيسر ملن ضرب األيمن. وقبل هذا االنسحاب، لم ترد الدوحة على 
الرسائل اإلعالمية التي جاءت على شكل إشادة من ولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، باالقتصاد القطري، وكالم إيجابي من عبد الفتاح السيسي، وكان توقيتها 
مرتبطًا بالوضع الحرج الذي عصف بالسعودية، في ظل أزمة القتل املروع للصحافي 
السعودي جمال خاشقجي. كما أن أمير قطر لم يلبِّ دعوة عاهل السعودية إلى القمة 
الخليجية، واكتفى بتمثيل وزاري محدود. ال شك في أن أزمة قتل خاشقجي أضّرت 
بالسعودية واإلمارات بشكٍل ال يمكن إصالحه، وأكدت رواية قطر لألزمة الخليجية 
أنها نتيجة سلوك عدواني همجي أرعن، وليست بسبب أخطاء قد تقع فيها الدول، 
إماراتي  دور  اآلن  حتى  يوثق  لم  أنــه  صحيٌح  والتحكيم.  والوساطة  بالحوار  وتحل 
واضح في الجريمة، لكن أبوظبي تبنت بالكامل موقف السعودية، واشتغلت محامي 
دفــاع عنها. وإلــى ذلــك، بلغت وقــاحــة السياسة اإلمــاراتــيــة إلــى درجــة فتح سفارتها 
إيـــران، مع منع وفــد رياضي قطري من دخول  في دمشق، على علو صوتها ضد 
أراضيها في مناسبٍة عامليٍة. وعلى صخرة الحقد السياسي، تحطمت كل محاوالت 
اإلدارة األميركية، وفوقها جهود أمير الكويت، ليس في املصالحة الخليجية، وإنما في 
تخفيف التوتر وافتعال املشكالت.  ترى أميركا وأوروبا والدول البعيدة في السلوك 
للتعامل  إمكانية  تــرى  وال  العاملي،  لالستقرار  تهديدًا  السعودية  عهد  لولي  املتهور 
ف النوايا العدوانية تجاه قطر 

ّ
الطبيعي معه، فكيف بقطر الجار اللصيق؟ لم تتكش

كاملة حتى اآلن، لكن ما ظهر منها كشف أطماعًا في البلد، ورغبة بالهيمنة عليه، 
لها، بل  تلك األطماع ال تكون باالستسالم  ال حل مشكلة سياسية معه. ومواجهة 
بتحّديها من خالل جبهٍة داخليٍة متماسكٍة عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، 
االستراتيجي  فالحوار  قطر،  فيه  نجحت  ما  وهــذا  وإقليمية،  دولية  حمايٍة  وشبكة 
القطري األميركي يستكمل بعد استقالة زيني، والتحالف مع تركيا يتعمق، والتفاهم 

مع إيران دائم، وهذا ما تحقق وسط  شعور وطني باالستقاللية واإلنجاز.
بأفق  الوطنية  الهوية  بناء  الحديثة  العربية  الــدولــة  تواجه  التي  اإلشــكــاالت  أعقد  من 
إنساني، وقد ساهم الحصار الذي فرض على قطر في تحقيق ذلك، وبقدر ما وّحد 

الشعور بالخطر الداهم أحّس القطريون بنشوة االنتصار بعد زوال هذا الشعور. 
كان 5 /6 /2017 اليوم الذي شهد ميالد الهوية القطرية الحديثة، اليوم الذي أرادوا فيه 

لقطر أن تنتهي، وقّدر الله لها أن تبدأ.

عبد الحكيم حيدر

الذي  يفصلني عن بيت عّمار الشريعي سور سجن والــده )بالسراية(، ذلك السور 
ملوك  لكراهية  الفقيرة،  الصعيد  بــلــدان  كــل  فــي  الناصرية،  دعــاة  بعد  فيما  استغله 
أسرة محمد علي، وصوال إلى ُحمرة الخدود في كل وجوه مماليك الشراكسة حتى 
أكثرها، وإن كنت  ومــا  املــروّيــات  السور مخاوف  فيهم، تفصلني عن  الخير  اع 

ّ
صن

 )ليست 
ٌ
أملــح مــن خــارج الــســور »قبة الشيخ عبد املــلــك«. تفصلني عــن عــّمــار قــاهــرة

النصر، وليس ألعياد  الخادم ألعياد  أبــدا( تلعب بالفنان وتتالعب به، وتجعله  ملعز 
أمــام األفــران كما فعل  الناس والحصاد والتعب واملظالم وصْيد املشتاقني والخبيز 
 ال أحبها )وهي الوسطى املغناجة 

ٌ
سيد درويش. تفصلني عن عّمار الشريعي طبقة

عن قصد ومعرفة بالصيد(، نظير مهنة كواء الهندام للسلطة، وكواء املالبس، وطبخ 
القتل، وجعله مستساغا باسم الوطنية أو الوطن األكبر، فأنا ابن فالحني، وهو حفيد 
باشوات شراكسة، شاركوا في الحكم والدم والقتل والهروب من القلعة، ووقع عليهم 
الــذي ال تــوازي معشار األمــراض املتوطنة أو البلهارسيا أو ظلم  أيضا بعض الظلم 
في  إال  حياتي،  في  أره  لم  الــذي  الشريعي  عّمار  عن  تفصلني  وامللتزمني.  الوسايا 
آلته، والعرق يخّر من  التلفزيون في »قهوة براهيم« أمام املحكمة، وهو يعزف على 

رقبة وردة الجزائرية، ويصل حتى سّرتي، وأنا شاب أحلم.
اب سيدنا »أبو صبرة«، فأجلسه مكّرما، 

ّ
يفصلني عن عّمار الشريعي أنه دخل كت

الشريعي حدائق  أول ربــع ساعة. تفصلني عن عّمار  وأنــا هربت من شراسته في 
استطالت  بعدما  الثعابني،  فيها  زغــردت  والتي  واملغلقة،  الواسعة  وأعمامه  أقربائه 
ــة شبابيكها، ذلـــك املــانــغــو الـــذي كـــان ال يأكله  أشــجــار املــانــغــو، وحــجــبــت حــتــى رؤيـ
في  فهو  األفــدنــة،  مئات  الشريعي  عــّمــار  عــن  تفصلني  أحالمهم.  فــي  إال  الفالحون 
القلب من السلطة، حتى وإن لم يسَع لها بقدميه، حتى وإن أحس بذلك أو لم يحس، 
وإن كان هو »عفريتا«، ويداعبها بمهارة الفنان عن ُبعد.  تفصلني عنه أشياء ال تعد 
 جسُده ما بني خطوط شجيرات القطن، 

َ
عة«، وال مال

ْ
ط

َّ
وال تحصى، فهو ال يعرف »الل

يق«، وال شم رائحة 
ّ
منتظرا عطف الظهيرة عليه بنسمة هــواء، وال يعرف »ورق العل

»اللطعة«،  عن  تبحث  املنحنية،  الـــرؤوس  على  الشمس  تتعامد  حينما  »الــطــاطــورة«، 
وال ذاق جلده األحمر ضرب الجريد في عز الحر، ألنه لم يجد »اللطعة«، وال يعرف 
 حدائق العنب، ألنه مولوٌد 

َّ
صيد السمك من »املــصــارف« أو »تعلب بــورش«، وال نط

 هدوءها الناعم. أما ما يقّربني منه، فهي أشياء ساهية وجميلة، 
ّ

في الحدائق، ومل
بالعذاب،  امللتاع  القلب  مــن  يــخــرج  الشجن، حينما  دالئـــل  هــي  الحنجرة،  فــي  أشــيــاء 
السؤال عن  يقربني من عّمار  برين.  أحمد  املنشد  أو  ويصادف حنجرة شــهــرزاد، 
املعنى والحيرة أمام مرح الناس، ومواجعهم في الغناء والحكي. تجمعني بعّمار ترعة 
اسمها اإلبراهيمية. كانت جميلة، وكان والده ُيجلسه، كما يحكي، في حجره طفال 
والخفراء بجوار الدكك، وماء الترعة يجري، ولم ينط عّمار في الترعة إطالقا عاريا 
مثلنا، ولم يأخذ »حقن الطرطير« في مستشفى سمالوط كل إجازة صيف. أمّر اآلن 
على سرايتهم، فال أجد البيارق تخرج من تحت قبة الشيخ عبد امللك، وال القصعة 
د 

ّ
بالعسل، وال الرايات، وال رقص املجاذيب على الطبول تحت البيارق، فقط أسمعه يقل

للناس وطبائعها، فأندم على »غنب  فريد شوقي، في بساطة وعفوية فناٍن ينصت 
قلبي العصي« الذي حال ما بيني وبني تلك الروح الجميلة.

محمد أحمد بنّيس

الشأن  عــدة قضايا، ال تقف عند حـــدود  الــســودان  الـــذي يشهده  الــحــراك  يستدعي 
سائل الربيع العربي وانتكاسته املدّوية التي ال يزال صداها 

ُ
السوداني، بل تتجاوزه، لت

يتردد على امتداد الجغرافيا العربية املنكوبة. ولعل أكثر هذه القضايا داللة سردية 
املؤامرة التي واكبت الهبة الثورية العربية في صعودها مع بداية 2011 ثم انحسارها 
لت سردية املؤامرة مع بداية الثورات العربية، 

ّ
خالل النصف الثاني من 2013.  تشك

بيد أن محاورها الرئيسية لم تتبلور إال مع تواتر الوقائع، وتزايد حدة االستقطاب بني 
الفاعلني اإلقليميني والدوليني. كان عنوانها األبرز أن الربيع العربي ليس إال مؤامرة 
كبرى، وتنفيذا محكما ألجندات خارجية معادية، غرضها تدمير النسيج االجتماعي 
وضــرب  واملذهبية،  والطائفية  القبلية  النعرات  بــإثــارة  العربية،  البلدان  فــي  واألهــلــي 
تحت شعارات  واالجتماعية،  السياسية  إلعــادة رسم جغرافيتها  املنطقة،  استقرار 
الحرية والديمقراطية والكرامة. ومع املنعرجات الدراماتيكية في سورية واليمن وليبيا، 
اكتسبت هذه السردية ›‹شرعيتها‹‹ السياسية التي تكفلت قوى الثورة املضادة في 
السعودية واإلمــارات ومصر ببلورتها أكثر، من خالل سياساتها في املنطقة منذ 
االنقالب العسكري في مصر. ما يحدث في السودان، اآلن، يخلط أوراق هذه القوى، 
ويربك حساباتها.  فالشعب السوداني، مثل غيره من الشعوب العربية، لم يكن غائبا 
عما حدث في املنطقة، فكان شاهدا على فصول الدمار والتقتيل واإلرهاب في املنطقة، 
الشيء الذي ُيفترض أن يكون واضحا لديه. لكن ذلك لم ُيثنه عن الخروج إلى الشارع، 
املسؤولية  يتحّمل  لنظاٍم  والتصدي  للدموع،  املسيلة  والقنابل  الرصاص  ومواجهة 
الكاملة عن حالة اإلفالس السياسي واالقتصادي واالجتماعي التي آل إليها السودان، 
بكل ثرواته املعلومة. لم يفكر السودانيون في انتقال السيناريوهني، السوري واليمني، 
إلى بالدهم، على الرغم من وجود بيئة سياسية واجتماعية مشجعة وحاضنة لذلك، 
سيما في إقليم دارفور الذي تسببت االضطرابات فيه بفرض عقوباٍت دوليٍة قاسية. 
وعلى ما للجوانب االقتصادية واالجتماعية من أهمية قصوى في الحراك السوداني، 
السودان  فيها  يتخّبط  التي  العميقة  األزمــة  منها،  كبير  جانب  في  تعكس،  أنها  إال 
منذ سنوات، نتيجة استبداد الطغمة العسكرية الحاكمة واستفرادها بمقدرات البالد، 
انفصال  خلفها  التي  العميقة  الــرّجــة  بعد  للحكم،  واضحة  استراتيجية  وافتقادها 
الجنوب، وتزايد حركات التمرد في أكثر من إقليم. حني يرفع املحتجون في السودان 
شعار إسقاط نظام عمر البشير، فهم، في اآلن نفسه، يرسلون إشــارة معبرة إلى 
قوى الثورة املضادة في املنطقة، فإذكاء نار الفنت والحروب، وتغذية النعرات الطائفية، 
إلى  والتطلع  التظاهر  مواصلة  عن  يثنيهم  لن  كله  ذلــك  والنفوذ،  باملال  واالســتــقــواء 
السابق  كــان من  الــســودان واستقراره. وإذا  إنجاز تحول ديمقراطي، يحفظ وحــدة 
ألوانه الحديث عما يمكن أن يؤول إليه الوضع، خصوصا في ظل الدعم الذي ما زال 
د أن ارتدادات ما يحدث في هذا البلد تصل إلى 

ّ
يبديه الجيش للرئيس البشير، فاملؤك

 أكثر بمسار األحداث 
ً
معظم البالد العربية ولو بدرجاٍت متفاوتة. وتظل مصر معنية

القواسم املشتركة  في السودان، العتبارات جغرافية وتاريخية معروفة، ناهيك عن 
بني النظامني، املصري والسوداني، فيما يتعلق بخلفيتهما العسكرتارية، وعدائهما 
للديمقراطية والحكم املدني. ولسنا بحاجة للتذكير بأن البشير جاء إلى الحكم بعد 
انقالبه سنة 1989 على إحدى التجارب الديمقراطية النادرة والقصيرة في التاريخ 
السياسي العربي املعاصر، وفي ذلك يشترك مع السيسي الذي قاد انقالبه بعد ثورة 
25 يناير.  يحيل الحراك السوداني، أيضا، إلى دالالت موازية، على صلة بورقة األمن 
واالستقرار التي تتذرع بها بعض األنظمة العربية، لتجنب مسارات التغيير الحقيقي، 
ى، على األقل 

ّ
واالكتفاء بإصالحات شكلية. وعلى الرغم من أن هذه األنظمة ال تتبن

فها في الحد من زخم االحتجاجات ومحاصرة 
ّ
ظاهريا، سردية املؤامرة، إال أنها توظ

تمّددها وتأثيرها السياسي، وبالتالي االلتفاف على مطالب اإلصالح الحقيقي.

ما بعد استقالة زيني عّمار... كفيف المس الحسن
في الحنجرة؟

الحراك السوداني وسرديُة المؤامرة
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فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

عمــر  بطولــة  مــن  االفتتاحــي  املشــهد  كان 
البشير: رجل يحكم السودان منذ ثالثني عامًا، 
بعــد انقــالب عســكري علــى الحكومــة املنتخبة 
آنــذاك، عــام 1989. ُمالَحــق دوليــًا بعــد اتهامــه 
بارتــكاب جرائــم حرب وجرائم ضد اإلنســانية 
فــي إقليــم دارفــور. حكمــه الفاشــل أفضــى إلــى 
 ببطشه. أعلن أخيرا 

ٌ
تقســيم الســودان. معروف

الرئاســية..   2020 لـ«انتخابــات«  ــحه 
ّ

ترش عــن 
ضــده  شــعبية،  انتفاضــة  يواجــه  اآلن  وهــو 
كمــا  يصفهــا،  التجويعيــة،  سياســته  وضــد 
يفعــل بشــار، بـ«املؤامــرة الصهيونيــة«، تهــدف 
يل من سياسته الرافضة للتطبيع مع 

َ
إلى »الن

إسرائيل«. 
ق علــى هــذه التــي  ليــس هنــاك مــن رمزيــٍة تتفــوَّ
العــودة  موســم  بتدشــينه  البشــير،  يجّســدها 
العربيــة إلــى بشــار، بكلمــاٍت ممتلئة بنفســها، 
بلقــاء حــارٍّ مــع بشــار، بشــوٍق متبــاَدل، وطبعــا 
علــى  االنتصــار  فــي  املشــتركة  بالنشــوة 
شــعبيهما، وقــد ســبق البشــير بشــارًا بعقــود. 
ــه اآلن يتبــادل معــه النصائــح، فيخلــص 

ّ
ولعل

إلى انتصاٍر آخر ضد االنتفاضة املشــتعلة في 
ديــاره؛ األول يحمــل للثانــي خبــرة »الصمــود« 
بعــد هــذا االنتصــار، فيمــا الثاني يســنده وقت 
الشــّدة. هــل يحتــاج املــرء إلــى رمزيــٍة أقــوى مــن 
هذه: شــبيه بشــار األســد، في كل شــيء تقريبًا، 

محمد أحمد القابسي

أنفاســهم  التونســيون  يحبــس  أخــرى،  مــرة 
خوفــا مــن تنفيــذ اإلضــراب العــام الــذي يلــّوح 
به االتحاد العام التونســي للشــغل يوم 17 من 
شــهر جانفي )ينايــر/ كانون الثاني( الجاري، 
والــذي قــد تكون له انعكاســات شــديدة الوطأة 
اجتماعيا واقتصاديا وسياســيا على الوضع 
األطــراف  أن  املؤشــرات  وتؤكــد  للبــالد.  العــام 
اتفــاٍق  إلــى  ســتتوصل  بالتفــاوض  املعنيــة 
زال شــبح  مــا  والــذي  املعلــن،  اإلضــراب  يلغــي 
البرملانــي،  وحزامهــا  الحكومــة  يهــدد  قيامــه 
التــي تســعى  الجمهوريــة  عــن رئاســة  ناهيــك 
جاهــدة إلــى دفــع املنظمــة النقابيــة والحكومــة 
نحــو توافــٍق يرضــي الطرفني، فقد أعلن رئيس 
 قبــل أيــام هــول مــا يمكــن 

ً
الجمهوريــة صراحــة

أن يحصــل لتونــس فــي صــورٍة تحــول إعــالن 
أيــام  أن  الغريــب  واقــع.  إلــى  العــام  اإلضــراب 
تتحــّول  مــا  البــاردة ســرعان  )ينايــر(  جانفــي 
إلــى أيــام شــديدة الحــرارة فــي املزاج التونســي 
شــديدة  أحداثــا  راكمــوا  فالتونســيون  العــام، 
الوطــأة عليهــم، عرفوها فــي تاريخهم، القريب 
والبعيد، خالل هذا الشهر الذي كاد أن يصبح 
في مخيالهم الجمعي الشــهر الذي يشــكل أهم 

تحوالت أقدارهم بمسّراتها وأزماتها. 
فــي هــذه املقدمــات، وإنعاشــا لذاكرتنــا، نرصد 
أهــم األحــداث التاريخيــة التــي كان »جانفــي« 
مسرحا لها، إسهاما في تأسيس وعي عام قد 

 طريق العرب، مجّددًا، 
ّ

إال توقيت شــعبه، يشــق
نحــو دمشــق.  يتقــدم العــرب الباقون بخطواٍت 
صــار  كمــا  االفتتاحــي:  املشــهد  بعــد  خلفيــة، 
دمشــق،  فــي  وســفارتها  اإلمــارات  معلومــًا، 
والبحريــن واســتمرار »عملها الديبلوماســي« 
مــع ســورية، وزيــارات علــي مملــوك إلــى مصــر 
وُعمان والسعودية. وهذه األخيرة، أي اململكة 
الســعودية، كانــت تحتــاج، وما زالــت، إلى صّك 
 وحشــية، بأســلوبها 

ّ
ٍة علــى جريمٍة ال تقل بــراء

»املبتَكر«، متهم فيها حاكمها الفعلي، أي ولي 
خاشــقجي،  جمــال  عنوانهــا  جريمــٍة  العهــد؛ 
عــني  إلــى  ارتكابهــا  مــن  أشــهر  بعــد  تحولــت 
 وزنــًا 

ّ
 آخــر ال يقــل

ٌ
هابيــل تالحــق كايــني.. رمــز

عــن ذاك الــذي يمثلــه عمــر البشــير: ملــٌك مقبــل، 
يرتكــب جريمــة جديــرة بالســالطني، يــزّج فــي 
لديــه  تكــون  لــن  بــه،  ترحيبــًا  هــم 

ّ
أقل الســجون 

مشــكلة مع بشــار؛ إنما بالعكس، ســوف يكون 
بــني  مقارنــة  فمجــرد  املعنويــة،  رافعتــه  بشــار 
جرائــم االثنــني تريح ضميــره، وتحول اغتياله 
قيســت  مــا  إذا  عيــال،  لعبــة  إلــى  خاشــقجي 
قــام بهــا بشــار  التــي  باالغتيــاالت الصناعيــة 
بحق ماليني السوريني. نعترف بكم، تعترفون 
بنا، عنوان »املصالحة العربية« و«رفع الحظر 
مشــعل  الســعودي  )تصريــح  ســورية«،  عــن 
الســلمي رئيــس الوفد الســعودي فــي »البرملان 

العربي« الشهر املاضي(. 
»تســريبات  مــن  املقابــل،  فــي  بــد،  ال  طبعــًا، 

ا من فعل  يفيــد التونســيني فــي خياراتهم، بــدًء
االحتجاج، ووصوال إلى إنجاز الثورة. 

الدســتوري  الحــزب  بــني  العالقــة  لقــد شــهدت 
الحاكم آنذاك واالتحاد العام التونسي للشغل 
تصعيــدا حــاًدا بداية من الســبعينيات، نتيجة 
مطالــب عماليــة ونقابيــة، وسياســة التصعيــد 
بورقيبــة،  الزعيــم  نظــام  انتهجهــا  التــي 
العــام  اإلضــراب  االتحــاد  بإعــالن  خصوصــا 
مجلســه  انعقــاد  بعــد   1978 جانفــي   26 يــوم 
الوطنــي أيــام 8 و9 و10 جانفــي 1978، وكانــت 
هذه التواريخ بداية الحسم في قرار اإلضراب، 
الداخليــة  املســاعي  جميــع  فشــل  بعــد  ســيما 
فتيــل  واشــتعال  النــزاع،  لفــض  والخارجيــة 
البــالد،  عمــت  التــي  واملظاهــرات  املســيرات 
خصوصا في مدينتي صفاقس ومدينة قصر 
هــالل، والتــي واجههــا نظــام بورقيبــة، وذلــك 
قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي، سيما بعد 
إقالــة وزيــر الداخليــة آنــذاك، الطاهــر بلخوجة، 
املعــروف بعــدم ميله إلى الحل األمني، وتعيني 
وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه، ما ساهم 
في اشتعال الوضع أكثر، ونزول الجيش ألول 
مرة إلى الشــوارع وانتشــاره في العاصمة يوم 
26 مــن الشــهر نفســه. وتؤكــد تقاريــر مســتقلة 
أن حوالي أربعمائة قتيل سقطوا في األحداث، 
وجرح أكثر من ألف مواطن، نتيجة املواجهات 
بــني الجيــش واألمــن من جهة واملتظاهرين من 
جهــة أخــرى، فــي حــني أقــّرت حكومــة الهــادي 

نويرة بسقوط 52 قتيال و365 جريحا فقط.

أشــبعوها  بعدمــا  الســورية،  الثــورة  العــرب 
»جهــادًا« وأمــوااًل واعتباطياٍت، وهذا طبيعي، 
نظرا لتركيبتهم غير الســوية، وال الثورية وال 
هــذا  بعــد  التقليديــة...  حتــى  وال  اإلصالحيــة، 
 مع بطــٍل باع كل 

ً
الفشــل، ال بــد مــن اللقــاء ثانيــة

شــيء مــن أجــل كرســيه؛ لقــاء دشــنه بطــل آخــر، 
فــي  القياســية  األرقــام  فــي ضــرب  كان ســباقًا 

اإلجرام والفساد.
العــرب،  أولئــك  مــن  املماِنعــة  الشــماتة  فــي 
تجاهــل، أو لغــة أخرى. الواقع أن بشــار ليس 
هــو املنتصــر. إنمــا الربيــع العربــي هــو الــذي 
األطــول  األخيــرة، ســورية،  بؤرتــه  فــي  ُهــزم. 
مــن  مــا  ومأســاة.  دمويــة  األوســع  أحداثــًا، 
انتصــر بحصيلــة  واحــد  ســوري  أو  عربــي، 
الطامعــون  الغنائــم،  أصحــاب  الربيــع.  هــذا 
عددهــم،  ازداد  وموقعهــا،  ســورية  بمــوارد 
إيــران، تركيــا، إســرائيل.. هــذا غيــر  روســيا، 

العمــال والطــالب، كما التحــق طلبة الجامعات 
العاصمــة  تونــس  فــي  الثانويــة  واملــدارس 
وصفاقــس، فــي الشــوارع، معبرين عن رفضهم 
بلغــت  ومشــتقاته.  العجــني  عــن  الدعــم  إلغــاء 
االنتفاضــة، فــي يــوم 3 جانفــي، أوج أحداثهــا، 
املتظاهريــن  بــني   

ً
مفتوحــة املواجهــة  وباتــت 

مــن ناحيــة وقــوات النظــام العــام والجيــش مــن 
ناحيــة أخــرى، وأصبــح العنــف ســيد املوقــف، 
واملؤسســات  والســيارات  املحــال  فأحرقــت 
والحافالت في شــوارع العاصمة وضواحيها، 
وفــي مــدن كثيــرة فــي الســاحل وفــي الدواخــل. 
لقــد نجــم عــن ذلــك إطــالق الرصــاص، وســقوط 
صفــوف  فــي  والجرحــى  القتلــى  مــن  مزيــد 
تتوقــف  لــم  االحتجاجــات  ولكــن  املتظاهريــن، 
إال مــع إعــالن الرئيــس بورقيبــة التراجــع عــن 
الزيــادات املعلنــة. ثــورة الحريــة والكرامــة هــي 
األخــرى، ولئــن انطلقــت باحتجاجات شــعبية، 
البوعزيــزي  محمــد  بإحــراق  ذروتهــا  بلغــت 
نفســه فــي مدينــة ســيدي بوزيــد، أيامــا قليلــة 

الواليــات املتحــدة التــي أضاعــت نهجهــا مــن 
ُعد نفهم تمامًا موقفها، 

َ
دون سطوتها، ولم ن

وال تحّركاتهــا علــى األرض الســورية. ولكــن 
أمــام  شــيئًا  تســاوي  ال  »األضــرار«  هــذه  كل 
الرئاســة، الســلطة، ولــو الُصوريــة. والعــرب، 
بعودتهــم إلــى بشــار، يــكادون أن يصرخــوا 
بلقائهــم الوجــودي العميــق معــه؛ ولــن تزيــد 
املتنافســون  انتزعهــا  التــي  عــن  غنيمتهــم 
علــى ســورية، الحائمــون حولهــا كالضبــاع؛ 
ولــكل ضبــع نهــٌج خــاص بــه. ولكــن ال بــأس: 
َصَكا براءة يتباريان، يتساويان في اإلفالت 
 يخــدم نفســه علــى قــّد حظــه 

ٌ
مــن العقــاب، كل

مــن القــوة، علــى تنــّوع هــذا الحــظ، واختــالف 
ُسُبله. 

نصيــب لبنــان مــن هــذه »العــودة« خيــر شــاهٍد 
علــى ذاك اللقــاء الوجــودي بــني أنظمــة الحكــم 
العربيــة: الذيــن ينشــدون العــودة إلــى ســورية 
ينالــون  فســوف  كســبوا،  لــو  »املنتصــرة«، 
وحريــة  والــوزارات  الســلطات  مــن  مزيــدًا 
فيمــا  الدولــة.  علــى خيــرات  الســطو  فــي  أكبــر 
غرماؤهــم، لــو عرفــوا كيف يدوزنــون ألحانهم، 
ويضبطــون إيقــاع حركتهــم، ســوف يكســبون، 
هــم أيضــًا. املهــم مــن يغتنم »حصتــه«، بعودته 
إلــى ســورية، بشــروط، أو من دونهــا. بُحماتها 
»إعــادة  علــى  املتناتشــني  والغربــان  وُرعاتهــا 

إعمارها«. عربا كانوا، أو غرباء. 
)كاتبة لبنانية(

قبل شهر جانفي )17 ديسمبر/ كانون األول(، 
فــإن إطاحــة الرئيــس بــن علــي  وخروجــه مــن 
تونــس كانــا يــوم 14 جانفــي )ينايــر/ كانــون 
الثانــي(. وقــد تتالــت أحــداث أخــرى مهمــة فــي 
الــوزراء  الشــهر نفســه، منهــا اســتقالة رئيــس 
محمــد الغنوشــي، وحل البوليس السياســي... 
انطلــق  جديــدا  عهــدا  تونــس  دخلــت  وبذلــك 
عمليــا بانتخابــات املجلس التأسيســي في 23 
املفارقــات  مــن  األول 2011.   تشــرين  أكتوبــر/ 
العجيبــة كذلــك أن إلغــاء العبوديــة مــن البــالد 
أميــركا  تونــس  فيــه  ســبقت  الــذي  التونســية 
بــاي  أصــدره  أمــر  بموجــب  تــم  قــد  وفرنســا 
 26 يــوم   )1855-1837( البــاي،  أحمــد  تونــس، 
جانفــي )ينايــر/ كانون الثاني( 1846، مكّرســا 
اإلنســان،  مــن حقــوق  أول حــق طبيعــي  بذلــك 
فــي ذاتــه.  فــي التصــّرف  وهــو حريــة اإلنســان 
كمــا صــدر أول دســتور تونســي رســميا يــوم 
29 جانفــي 1861 فــي عهــد محمد الصادق باي 
)1859-1882(، وجــاء معلنــا جوانــب مختلفــة 
مــن حقــوق اإلنســان، األساســية واالقتصاديــة 
مــن  فصــال   33 مــن  أكثــر  فــي  واالجتماعيــة 
مجمــوع 114 فصــال. يظــل »جانفي« هذا شــهر 
األحــداث االجتماعيــة والسياســية الكبــرى في 
تونس، فماذا يحمل جانفي 2019 للتونسيني 
مــن مفاجــآت، أم أن ســيرورة التاريــخ من خالل 
مــا تــم رصــده أعاله تؤكد انــدالع أحداث أخرى 

تضاف إلى سجالت »جانفي تونس«؟
)كاتب تونسي(

املصــادر«، مــن نــوع  أن الســعودية قادمــة إلــى 
اإلعمــار«،  إعــادة  »تمويــل  أجــل  مــن  دمشــق، 
أو مــن أجــل »مقارعــة النفــوذ اإليرانــي«، فقــط 
»رؤى«  الدوَريــن،  هذيــن  وتحــت  اإليرانــي. 
ســعودية للوضع الســوري، من قبيل أن إعادة 
مشــروطة  لهــا،  تمويلهــا  أي   ،

ً
مثــال اإلعمــار 

وقوامــه  ســورية،  فــي  سياســي«  حــل  بـ«تقــدم 
»الدســتور واالنتخابــات ووضــع املعارضــة«؛ 
أي أن الحاكم السعودي فوق أنه عائد، ينظف 
بأدواتــه  يســتعد  نظيــره،  وســجل  ه، 

ّ
ســجل

املناوراتيــة البســيطة أن يمّيــع، أو يســاوم، أو 
يتبّحر في الصفقات.. وال مرة إال لصالحه، أي 

حماية عرشه. 
أمــا العجيبــة فــي هذا الفصل، فرّدة فعل األســد 
هــذه  علــى  »املقاومــة«،  محــور  مــن  ورفاقــه 
العــودة. عنــوان بحــد ذاتــه، يلخصهــا: »هْرولــة 
املهزومني للعودة إلى دمشــق«. مقال ال يفوته 
وال  شــعبه،  فــوق  ثباتــه  وال  األســد،  انتصــار 
النهايــة املخزيــة للثــورة ضــد بشــار.. يســتند 
إلى تلك الحقيقة، ليرفع شارة النصر، ليشمت 
بالعرب الذين قاطعوا بشــار، ثم يعودون إليه 
 فــي 

ً
اليــوم ركضــًا، بعدمــا وجــدوا فيــه صالبــة

للســنوات  لهــم،  أمثولــة  هــي  مواجهــة شــعبه، 
هــو  ليــس  أنــه  مــع  تنتظرهــم.  التــي  العجــاف 
الشــامتني  الحاكــم اآلن. ولكــن ذلــك ال يهــّم، ال 
وال املهرولــني، الواقعــني بدورهــم تحت أشــكاٍل 
مــن النفــوذ الخارجــي. املهــم اآلن، بعدما أفشــل 

هــو  قفصــة«،  »أحــداث  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 
االســم الــذي أطلــق علــى العملية املســلحة التي 
قــام بهــا كومانــدوز مــن معارضــني تونســيني 
ذوي توجه عروبي في جانفي )يناير/ كانون 
الثانــي( 1980، بعــد تســّربه إلــى مدينــة قفصة. 
أغلــب  علــى  الســيطرة  مــن  املهاجمــون  تمكــن 
إلــى  الســكان  دعواتهــم  أن  إال  املدينــة،  مراكــز 
قــوات  بــاءت بالفشــل. وبذلــك تمّكنــت  التمــّرد 
األمــن والجيــش التونســي، فــي نهايــة املطــاف، 
مــن إعــادة الســيطرة علــى املدينــة، وأســر قــادة 
كثيريــن،  ضحايــا  ســقوط  بعــد  املجموعــة، 
العالقــات  فــي  حــاد  تــأزم  إلــى  العمليــة  وأّدت 
تونــس  وبــني  جهــة  مــن  وليبيــا  تونــس  بــني 
والجزائــر مــن جهــة أخــرى. انطلقــت انتفاضــة 
الخبز لســنة 1984 من مدينة دوز في الجنوب 
فــي  الزيــادة  مشــروع  دخــول  ومــع  التونســي. 
أســعار العجــني ومشــتقاته حيــز التنفيــذ يــوم 
1 جانفــي 1984، شــملت الحركــة االحتجاجيــة 
مناطــق الشــمال والوســط الغربــي فــي الــكاف 
الجنــوب  مناطــق  وبقيــة  وتالــة،  والقصريــن 
اســتدعى  مــا  ومدنــني،  وقابــس  قفصــة  فــي 
دخــول الجيــش لهــذه املناطــق، بعــد أن ســجل 
عجــز قــوات النظــام العــام فــي الحــد من توســع 
االنتفاضــة، ومــع إعــالن وزارة الداخلية، يوم 2 
جانفي، عن ســقوط قتلى وجرحى في مناطق 
دخلــت  وقفصــة،  والقصريــن  والحامــة  قبلــي 
إضــراب  فــي  قابــس  فــي  الصناعيــة  املنطقــة 
شــامل ومســيرات كبــرى، شــارك فــي تنظيمهــا 

العودة إلى أحضان بشار األسد

تونس... حفر في ذاكرة »جانفي«

بشار ليس هو المنتصر. 
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مخيمات النازحين... مشكالت وحلول في العالقة الكردية العربية
لقاطنــي  االجتماعيــة  التركيبــة  تختلــف 
مخيمــات النازحــن فــي العــراق، وغيرها 
آخــر،  إلــى  بلــد  مــن  العربيــة،  البــاد  مــن 
باختاف األســباب التــي دفعت قاطنيها 
للمكوث فيها. ال أحد يختلف أن الحروب 
جميــع  دفــع  الــذي  األساســي  الســبب 
النازحــن إلــى املكوث فــي املخيمات، غير 
أن هنــاك أســبابًا أخــرى أجبــرت ســكانًا 
معينــن للنــزوح، ال ســيما فــي بلــد مثــل 
العــراق معــروف بتنوعــه العرقي والديني 
النازحــن،  مشــكلة  اســتمرار  والقومــي. 
األذهــان  إلــى  يعيــد  املخيمــات،  وفتــح 
املخيمــات الفلســطينية التــي تعتبــر أبرز 
معالــم وشــواهد النكبة التــي يعاني منها 

العرب امتدادًا إلى يومنا هذا.
النازحــن  تعتبــر مخيمــات  العــراق،  فــي 
أكثــر تعقيــدًا من بقيــة دول العالم. اليأس 
واملعانــاة واإلهمــال هــو مــا يســيطر على 
واملشــكات  افتتاحهــا،  منــذ  املخيمــات 
وهــم  يــوم  بعــد  يومــًا  وتــزداد  تتفاقــم 
يعيشــون أوضاعًا اقتصادية ومعيشــية 
صعبــة، وســط إهمــال حكومــي واضــح، 
وعــدم الجديــة فــي حــل هــذه املشــكات، 
وإغــاق هــذا امللــف نهائيــًا. وهنالــك أربــع 
تلــك  فــي  القاطنــن  النازحــن  مــن  فئــات 
مــن  نازحــون  األولــى:  وهــم:  املخيمــات، 
األهالــي فقــدوا منازلهــم جــراء العمليــات 
مناطقهــم،  شــهدتها  التــي  العســكرية 
لهــم،  ســكن  بــدل  وجــود  عــدم  وبســبب 

إلــى  يضــاف  البيــوت.  إيجــارات  وغــاء 
ذلــك ضعــف الحالــة املعيشــية لديهــم، مــا 
اضطّرهم إلى العيش في املخيمات، وهم 
تــم  حــال  فــي  منازلهــم  إلــى  ســيعودون 
إعمارهــا، أو إيجــاد ســكن لهــم. الثانيــة: 
يوجــد فــي مخيمــات النازحــن عائــات 
دفعهــا الفقــر والعــوز املــادي إلــى املكــوث 
فيها، فهذه العائات ليس لديها مصادر 
مصــادر  فقــدوا  َمــْن  خصوصــًا  رزق، 
رزقهــم، كاملحــال التجاريــة واملعامل التي 
خــال  وغيرهــا،  فيهــا،  يعملــون  كانــوا 
إلــى  واضطــروا  العســكرية،  العمليــات 
العيــش فــي املخيمات، من أجل الحصول 
علــى بعــض املســاعدات واملعونــات التــي 
تأتيهــم، فهــي بالنســبة لهــم أفضــل مــن 
ال شــيء. الثالثــة: هنالــك نازحــون يمنــع 
كســنجار  مناطقهــم،  إلــى  عودتهــم 
نينــوى.  ســهل  فــي  ومناطــق  وتلعفــر 
هــؤالء أجبــروا علــى تــرك منازلهم خال 
العمليات العســكرية، وســبب بقائهم في 
املخيمــات هــو عدم الســماح لهــم بالعودة 
مشــردين  وأصبحــوا  ديارهــم،  إلــى 
يبحثــون عــن مــأوى لهم، ولم تكن ســوى 

املخيمات سكنًا لهم.
الرابعــة: املعضلــة األكثــر تعقيــدًا تتمثــل 
بعائات تنظيم داعش الذين تم إخراجهم 
مــن منازلهــم، وإجبارهم على العيش في 
علــى  أو حفاظــًا  لهــم،  عقابــًا  املخيمــات، 
لكــي  أو  واالنتقــام،  الثــأر  مــن  أرواحهــم 

األمنيــة  الجهــات  أنظــار  تحــت  يكونــوا 
وتعــدُّ  وتحركاتهــم.  نشــاطاتهم  ملراقبــة 
هــذه الفئــة األكثــر خطــورة، ملــا ســيترتب 
على بقائهم في املخيمات من مشــكات 

.
ً
أمنية واجتماعية مستقبا

اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مــن مصلحــة 
بقــاء عائاتــه فــي التجمعــات الســكانية 
ســكاني  تجمــع  أكبــر  كونهــا  املنعزلــة، 
ألنصار هذا الفكر الذي من شأنه إيجاد 
بيئــة مناســبة لــوالدة الجيــل الجديــد مــن 
هــذا التنظيــم الــذي ســيكون أكثــر إرعابــًا 
بقــاء هــذه  وإرهابــًا مــن ســابقه. أيضــًا، 
العائــات فــي هــذه املخيمــات مــع فــرض 
عناصــر  تجعــل  عليهــا،  أمنــي  طــوق 
التنظيــم مطمئنــن علــى أرواح عائاتهــم 
مــن أي محــاوالت انتقاميــة، أو تصفيــات 
لــدى  ليــس  أنــه  يعنــي  وهــذا  عشــائرية. 
التنظيــم مشــكلة مــن بقــاء عائاتهــم في 
املخيمــات. وإلنهاء ملــف النازحن، يجب 
أن تتــم دراســة األســباب التــي دفعــت كل 
فئــة إلــى العيــش فــي املخيمــات، وإيجــاد 

الحل املناسب لها.
في ما يتعلق بالفئة األولى من النازحن، 
فقــدوا  الذيــن  األهالــي  تعويــض  يجــب 
منازلهم ماديًا، من أجل إعادة بنائها، أو 
التعاقد مع إحدى شركات البناء الجاهز 
لبنــاء دور ســكنية بســرعة عاليــة، وكلفة 

أقل، اختصارًا للوقت.
عمر الجبوري )العراق(

ما بن النفي والتأكيد عن معركة في شــرق الفرات يتأهب 
لهــا الجيــش التركــي والجيــش الســوري الحــر، يأتــي قــرار 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، املفاجئ في 21 ديسمبر/ 
كانــون األول، ســحب القــوات األميركيــة مــن منطقــة شــرق 
الفــرات، والــذي أدى إلــى منعطــف جديــد فــي السياســيات 
الجديــد،  األوســط  الشــرق  تجــاه  األميركيــة  الخارجيــة 
مستشــاري  لكبــار  االســتقاالت  موجــة  بعــد  خصوصــًا 
الجنــرال،  الدفــاع  بوزيــر  بــدأت  اســتقاالت  وهــي  ترامــب، 
جيمــس ماتيــس، واملبعــوث الخــاص للتحالــف الدولــي ضــد 
داعش، بريت ماكغورك، رفضا لقرار االنسحاب، وتباينت 
املواقــف اإلقليميــة والدوليــة بــن مؤيــد ومعــارض للقــرار، 
فالبيت األبيض قال: »إن قرار االنســحاب جاء على خلفية 
ترامــب،  دونالــد  األميركــي،  الرئيــس  بــن  هاتفــي  اتصــال 
والرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، مــا دفــع أردوغان 
لتأجيــل عمليــة شــرق الفرات، فيما شــككت أطــراف عديدة، 
أن قرار االنســحاب الذي اتخذه الرئيس ترامب هو محض 
أســلوب سياســي جديــد فــي التعامــل مع الشــرق الســوري، 
وقــد يكــون إعــادة تموضــع جديــد للقــوات األميركيــة عبــر 
ذراعهــا »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« التــي تشــكل وحــدات 
حمايــة الشــعب الكــردي الجــزء األكبر منها، حيث قالت في 
بيــان إن القــرار األميركــي يعــد طعنــة فــي الظهــر، بينما أكد 
رئيس مجلس قوات سوريا الديمقراطية، رياض درار، في 
لقــاء تلفزيونــي، ردا علــى ســؤال، أنه لن تقوم قوات ســوريا 

الديمقراطية بتسليم مناطقها للنظام السوري.
كما أصدرت وحدات حماية  الشعب الكردي بعد أيام بيانًا، 
دعــت فيــه ما ســمته الدولة الســورية التــي ينتمون إليها من 
أجــل اســتام النقــاط وحمايــة منبج من التهديــدات التركية. 
في حينها قام رياض درار بنشر هذا البيان عبر صفحته 
على فيسبوك، وهذا ما يناقض تصريحاته على تلفزيون 

سوريا ضمن برنامج الصالون السياسي قبل أيام. يؤكد 
البيان الذي أصدرته وحدات حماية الشعب الكردي طبيعة 
وقــوة العاقــة بينهــا والنظام الســوري، فاألولــى لم تقم بأية 
محاولة لاتصال مع املعارضة الســورية وقوى الثورة من 
أجــل إجــراء مراجعــة للعاقــة بــن الطرفــن، بينمــا فضلــت 

التواصل مع النظام السوري.
زخــم املعيطــات الراهنة أعادت لألذهان الحديث عن العاقة 
مــا بــن العــرب واألكــراد ضمــن ســورية، ال ســيما أن بعض 
الجهــات واألطــراف تحــاول تحريــك امليــاه الراكــدة إلشــعال 
فتيــل حــرب كورديــة عربيــة فــي منطقــة مكتظــة بمكونــات 
كــورد وعــرب وآشــورين وتركمانيــن. ومــا  بــن  ســورية 
يعــّزز هــذا الطــرح تحــّرك محــور عربــي لتبنــي دعــم قــوات 
األطــراف تحــاول  ترامــب عنهــم، وهــذه  بعــد تخلــي  قســد 
توظيــف الخافــات التركيــة الكرديــة لخلــط األوراق وبعثــرة 

املنطقة واستهداف األمن القومي التركي.
يبقــى األكــراد جــزءا أصيــا من شــعب ســورية الــذي عانى 
ظلم النظام السوري خال حكم حافظ األسد وابنه الوريث. 
لقــد عرفــت األخــوة الكــرد عــن قــرب مــن خــال وجــودي 
العــن  الحســكة مدينــة رأس  فــي محافظــة  ثــاث ســنوات 
والدرباســية، ولــم أجــد بينهــم إال الكلمــة الطيبــة والترحــاب 
وكانوا أصدقاًء وأها، وإن وجد خاف ذلك، فهذا موجود 

في كل زمان ومكان وفي كل املجتمعات.
نظــام  فــي وجــه  انتفــض  مــن  أول  هــم  األكــراد  األخــوة  إن 
حرمهــم 60 عامــًا مــن التجنيــس ولــم يعتبرهم ســورين؟! 
وفــي عــام 2004 اعتصمــوا أمــام برملــان النظــام للمطالبــة 
بحقوقهــم فلّبــى صيحاتهــم بالقســوة والعنــف، فــي الوقت 
الــذي وقــف الكثيــرون ضــد مطالبهــم، مصدقــن اّدعــاءات 

النظام أنهم يريدون االنفصال عن سورية.
عبد الكريم العمر )سورية(
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برلين ـ شادي عاكوم

الذيــن  اللجــوء  طالبــو  يرتكبــه  مــا   
ُ

بعــض
رفضــت طلبــات لجوئهــم، أدى إلــى إحيــاء 
بهــدف  أملانيــا  فــي  السياســي  الجــدال 
التعامــل بحــزم مــع أصحاب تلك الجرائــم، وضرورة 
تزايــد  ظــل  فــي  ذلــك  يأتــي  ترحيلهــم.  فــي  اإلســراع 
الجرائــم مــن هــؤالء، وكان آخرهــا أحــداث العنــف في 
أمبيرغ التابعة لوالية بافاريا قبل يومني من نهاية 
عــام 2018، حــني هاجــم أربعــة طالبي لجــوء 12 ماّرًا، 
وأصابوهم بجروح بالغة، ليتبني الحقًا أنهم كانوا 
مخموريــن. أحدهــم إيرانــي كان يفتــرض أن يغــادر 
البــالد منــذ ُرفــض طلــب لجوئــه فــي فبرايــر/ شــباط 
املاضــي. إال أن ترحيلــه إلــى إيــران لــم يتحقــق حتــى 
اآلن، بســبب عــدم توفــر أوراق ثبوتيــة أو جواز ســفر 
بديل، فيما ينحدر الثالثة اآلخرون من أفغانستان، 
 القانونيــة وترحيلــه غيــر 

ّ
أحدهــم لــم يتجــاوز الســن

ممكن قانونيًا.
املكــّون  الحاكــم  االئتــالف  ينــوي  الواقــع،  هــذا  أمــام 
واالشــتراكي  الديمقراطــي،  املســيحي  أحــزاب  مــن 
تســهيل  االجتماعــي،  واملســيحي  الديمقراطــي 
املرتكبــني  مــن  اللجــوء  طالبــي  ترحيــل  عمليــات 
للجرائــم، واألفعــال التــي تعــّرض أمن البــالد للخطر. 
التــي  املحتملــة  العقبــات  إزالــة  فــي  األحــزاب  وتفّكــر 
تعتري عمليات ترحيل طالبي اللجوء من املجرمني، 

بعدمــا باتــت األحــزاب الثالثــة على قناعــة كاملة بأن 
 منطقي وجذري، وفق ما ذكرت 

ّ
األمر يحتاج إلى حل

صحيفة »دي فيلت« أخيرًا، أي تســهيل االتفاق على 
بعــد  األم،  بلدهــم  إلــى  بترحيلهــم  تســمح  مســودة 
ترتيــب األوضــاع التــي فرضهــا القانــون األملانــي فــي 

مثل هذه الحاالت. 
تقديــم  الداخليــة  وزيــر  يعتــزم  الصــدد،  هــذا  فــي 
تعديــالت  إلجــراء  للحكومــة،  جديــدة  مقترحــات 
تســريع  فــي  وتســاهم  بالغــرض  تفــي  قانونيــة 
الترحيــل. فــي املقابل، عارضــت وزيرة العدل كاترينا 
بارلي قواعد ترحيل أكثر صرامة بحق املجرمني من 
األجانــب، وقالــت لصحيفــة »دي فيلــت« يــوم األحــد 
املاضيــة، قمنــا  التشــريعية  الفتــرة  املاضــي: »خــالل 
بتحســني وتشــديد القوانــني املوجــودة«، الفتــة إلــى 
أن زيــادة التشــديد التشــريعي ال تعنــي بالضــرورة 
حدوث تحّســن عملي. ويبقى األهم، وقبل كل شــيء، 
البلــدان  إلــى  اللجــوء  طالبــي  إلعــادة  اتفاقــات  عقــد 

األولى«.
في هذا السياق، برز موقف لنائب املستشارة أنجيال 
ميركل ووزير املالية االشتراكي أوالف شولز. األخير 
دعا خالل حديثه لصحيفة »بيلد« األملانية، إلى بذل 
مزيــد مــن الجهــود لترحيــل املجرمــني مــن األجانــب. 
واعتبر أنه يجب على الجناة االنتباه للقوة الكاملة 
 وزيــر الداخليــة علــى أن 

ّ
للقانــون فــي بلدنــا، وحــث

ترفــض  ال  حتــى  يتدخــل  وأن  حزمــًا،  أكثــر  يكــون 

دولهم اســتعادتهم، قبل أن يشــدد على أهمية األخذ 
قــد  الذيــن  الترحيــل، لألشــخاص  باالعتبــار حــاالت 
أن  مــن  انطالقــًا  بلدانهــم،  فــي  ملخاطــر  يتعرضــون 
الدســتور األملانــي يحظــر ترحيــل شــخص إلــى مكان 

ينتظره فيه تعذيب أو موت. 
القانــون األساســي علــى ضــرورة محاكمــة  وينــّص 
كل مرتكــب جــرم فــي هــذا البلــد، وال يجــوز التمييــز 
أو تفضيــل أي مشــتبه بــه أو حرمانــه بســبب أصلــه 
أن  كمــا  عادلــة.  محاكمــة  مــن  معتقــده  أو  لغتــه  أو 
املــاّدة 54 نّصــت علــى مــا حرفيتــه، أن عمليــات الطرد 
أديــن  قــد  األجنبــي  كان  إذا  خــاص  بشــكل  شــّدد 

ُ
ت

بالســجن بصــورة قانونيــة، بجريمــة متعمــدة ملــدة 
ســنتني علــى األقــل أو بأمــر احتجــاز وقائي. وتشــمل 
الحــاالت الخاصــة، مثــل الجرائــم املرتكبــة ضــد حياة 
والتحــرش  الجســدية  واالعتــداءات  األشــخاص 
الجنسي، والجرائم التي تهدد أمن جمهورية أملانيا 
وال   .

ً
مثــال اإلرهابيــة  املنظمــات  كدعــم  االتحاديــة، 

ينطبــق هــذا األمــر علــى أصحــاب الجنــح. ويســتند 
قرار السلطات على نقطتني أساسيتني، هما خطورة 
الجــرم ومــدى الحمايــة التــي يحتــاج إليهــا املرتكــب. 
ويعــود قــرار الترحيــل إلــى مكتــب دائــرة األجانب في 

كل والية، واملكتب االتحادي للهجرة والالجئني.
ويمكــن إعــادة ترحيــل طالبــي اللجــوء فقــط فــي حــال 
رفضــت طلبــات لجوئهــم، وهــذا يعنــي فــي الواقــع أن 
إبعــاده  مــا ال يمكــن  ارتكــب جرمــًا  أي طالــب لجــوء 

بعــض  وهنــاك  اللجــوء جاريــة.  إجــراءات  دامــت  مــا 
االســتثناءات وفــق املــاّدة 58، التــي تفيــد بأنــه يجــوز 
التنــازل عــن املوعــد النهائي إذا مــا ظهر تهديد كبير 
للســالمة العامــة والنظــام، مــا قد يؤثــر على املصالح 
األساســية للمجتمــع. وهنــا يتــم العمــل على تســريع 
الذيــن  بهــم،  للمشــتبه  اللجــوء  طالبــي  إجــراءات 
حصلــوا علــى تصريــح مؤقــت باإلقامــة فــي أملانيــا 
أثنــاء دراســة طلباتهــم، بغيــة اســتصدار تصريحات 
قــرارات  تنفيــذ  عــن  املســؤول  األجانــب،  مكتــب  مــن 
الترحيــل. وعــادة مــا تقــوم الشــرطة باملســاندة، ألن 

العودة الطوعية غير مرغوبة من هؤالء املرتكبني.

مجتمع
نال فريق بحثي من قســم هندســة الكمبيوتر في كلية الهندســة والبترول التابعة لجامعة الكويت 
براءة اختراع من مكتب االختراع في الواليات املتحدة األميركية، وذلك على خلفية اختراعه دائرة 
إلكترونية من شأنها تقليل استهالك الطاقة. وأصدرت جامعة الكويت بيانًا أمس األربعاء، ذكرت 
 االختراع تناول تصميم دائرة إلكترونية تستخدم في ترميز املعلومات املدخلة إلى الذاكرة 

ّ
فيه أن

ــر اســتهالك الطاقــة وتقلل من عملية التغييــر التي تحدث للمعلومات 
ّ
متغّيــرة األطــوار بطريقــة توف

)كونا( نة، ما يؤّدي إلى زيادة الحياة االفتراضية لألجهزة.  
ّ
املخز

 علمــاء مــن جامعــة شــانغهاي البحريــة ومعهــد بحــر 
ّ
نقلــت صحيفــة »تشــاينا ســاينس ديلــي« أن

 البكتيريا البحرية 
ّ
الصني الجنوبي لعلوم البحار التابع لألكاديمية الصينية للعلوم، اكتشفوا أن

غيــر املمرضــة املســتخرجة مــن بحــر الصــني الجنوبــي قادرة على تشــكيل غشــاء حيوي على ســطح 
الصلــب. ومــن خــالل التحريــر الوراثــي، ُيظهــر الغشــاء الحيــوي قــدرة متواصلــة علــى مقاومــة تــآكل 
 التــآكل فــي البيئــة البحريــة مشــكلة عامليــة ال تتســبب فقــط فــي خســائر 

ّ
املــواد الفوالذيــة. يذكــر أن

)قنا( ل تهديدًا لسالمة الهندسة البحرية.  
ّ
اقتصادية ضخمة بل تمث

تطوير طريقة لمقاومة تآكل الصلب في البحركويتيون ينالون براءة اختراع لتقليل استهالك الطاقة

يشدد متخصصون في مجال القانون وجمعيات 
األعمال  بين  التمييز  أهمية  على  الالجئين  تدعم 
الجرمية التي ُتستبعد فيها خلفية اإلرهاب والتي 
تكتسي  التي  تلك  وبين  سياسيًا،  بعدًا  عادة  تأخذ 
ويطالبون  األفراد.  بين  عنفيًا  ثأريًا  أو  جرميًا  طابعًا 
الجميع  ألّن  األجــانــب،  على  فقط  ليس  بالتركيز 

متساٍو أمام القانون.

التمييز ضرورة

علــى مــن أحــد قــوارب اإلنقــاذ الــذي رســا فــي مرفأ 
املهاجــرون األفارقــة  مدينــة مالقــة اإلســبانية، كان 
اليابســة حيــث تســتقبلهم  إلــى  ينتظــرون نزولهــم 
طواقم من الصليب األحمر اإلسباني. هؤالء بعض 
مــن 145 مهاجــرًا غيــر شــرعّي أنقذتهــم البحريــة 

اإلسبانية من عرض بحر البوران قبل يوَمن.
وكانت الشرطة اإلسبانية قد أعلنت من جهة أخرى 
عــن تفكيــك عصابــة تهــّرب أشــخاصًا ومخــّدرات 
عبــر قــوارب مــن املغــرب إلــى إســبانيا، متقاضيــة 

 مهاجــر. وجــاء فــي بيــان 
ّ

نحــو 2000 يــورو مــن كل
للشــرطة أصدرتــه أمس األربعــاء، أّن العصابة كانت 
يعبــر  قــارب  كل  مــن  يــورو  ألــف   25 نحــو  تجنــي 
البحر األبيض املتوسط، في حن قّدر املحققون أّن 
العصابــة جلبــت أكثــر مــن 500 مهاجر إلى جنوبي 
وبحســب  املاضــي.  آب  أغســطس/  منــذ  إســبانيا 
بيانــات الوكالــة األوروبيــة ملراقبــة وحمايــة الحــدود 
الخارجيــة »فرونتكــس«، فقــد تــّم الكشــف عــن نحو 
57 ألــف مهاجــر فــي خال عام 2018 في إســبانيا، 

ــي مــا كان عليــه العــدد فــي عــام 
َ
وهــو يعــادل ضعف

.2017
في ســياق متصل، نقلت وكالة »أسوشــييتد برس« 
نقذوا 

ُ
ه تقّرر أخيرًا نقل 49 مهاجرًا غير شرعي أ

ّ
أن

عوا  في خال الشهر املاضي إلى مالطا، على أن يوزَّ
علــى ثمانــي دول مــن االتحــاد األوروبــي. وقــد أعلــن 
رئيــس الــوزراء املالطــي جوزيف موســكات عن ذلك، 
كاســرًا حالــة الجمــود التــي بــدأت مــذ أنقذت ســفينة 
 22 فــي  شــخصًا   32 أملانيــة  إغاثــة  ملنظمــة  تابعــة 

ديســمبر/ كانــون األول املنصــرم وأنقذ قارب إغاثة 
آخــر 17 آخريــن فــي 29 مــن الشــهر ذاتــه. ُيذكــر أّن 
إيطاليــا ومالطــا كانتــا قــد رفضتــا الســماح لســفن 
إنقــاذ خاصــة بإحضــار املهاجرين غير الشــرعين 
إلــى شــواطئهما. لكــن بحســب اتفــاق أخيــر، ســوف 
ســفن  مــن  علــى  قريبــًا  املهاجــرون  هــؤالء  ــل 

َ
ُينق

مهم قوارب خاصة 
ّ
عســكرية مالطية، على أن تتســل

وتتوّجه بهم إلى أملانيا وفرنسا والبرتغال وأيرلندا 
ورومانيا ولكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.
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املسعودية والسماقية وحكر الضاهري وتل 
بيبي والعريضة والكنيسة والبيرة، ما أدى 
إلـــى تــخــريــب املــمــتــلــكــات والــحــقــول الــزراعــيــة 
بــاإلضــافــة إلـــى نــفــوق عـــدد كبير مــن رؤوس 
ــرقـــت الــعــاصــفــة بــســاتــني  ــذلـــك، أغـ املـــاشـــيـــة. كـ
املزروعات في قرى قضاء  الليمون وأفسدت 
اللبنانية  الــســواحــل  الــشــمــالــي. عــلــى  زغــرتــا 
مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، تسببت األمـــواج 
املــرتــفــعــة فـــي غــــرق مـــراكـــب صــيــد فـــي مــيــنــاء 
صـــور )جـــنـــوب(، وفـــي الــجــيــة )جــبــل لــبــنــان(، 
وفــي تحطيم جــزء من السنسول )الرصيف( 
الـــغـــربـــي ملـــرفـــأ الـــعـــبـــدة )شــــمــــال( كــمــا دفــعــت 
بالرمل إلى حوضه ما تسبب بتحطيم زوارق 
مــوانــئ الصيد عن  كــذلــك، توقفت  صيد فيه. 
العمل، ورفعت املراكب إلى األرصفة خوفًا من 

األمواج في بعضها.
بـــدورهـــا، أدت الــثــلــوج إلـــى قــطــع الــعــديــد من 
الــطــرقــات الــرئــيــســة والــفــرعــيــة، ال ســيــمــا في 
ــيــــة، إذ هــطــلــت  ــلــ املـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة والــــداخــ
ابــتــداء من ارتــفــاع 500 متر في عــدة مناطق. 
 
ّ
وأعلنت قــوى األمــن الــداخــلــي ظهر أمــس، أن
الشريان األساس  البيدر، وهي  طريق ضهر 
الــــرابــــط بــــني الـــســـاحـــل والـــســـفـــوح الــغــربــيــة، 
والــــداخــــل وصـــــواًل إلــــى الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، بات سالكًا أمــام املركبات ذات الدفع 

الرباعي. وعدا عن املياه والثلوج التي قطعت 
الطرقات وعزلت بعض القرى خصوصًا في 
انــزالق  عكار )شمال( والهرمل )شــرق(، لعب 
التربة دورًا في قطع الطرقات أيضًا، إذ غطت 
ــددًا مـــن الــطــرقــات في  الــصــخــور الــضــخــمــة عــ
مختلف املحافظات بعد انزالق التربة تحتها 
من سفوح الجبال ومن فوق املرتفعات. ولم 
واإلنـــارة  الــكــهــربــاء  أعــمــدة  العاصفة  تستثِن 
والــلــوحــات اإلعــالنــيــة الــضــخــمــة الــتــي سقط 
متسببًا  واملمتلكات  السيارات  على  بعضها 
ــــوادث عـــديـــدة. ارتـــفـــاع مــنــســوب املــيــاه  فـــي حـ
أدى إلــى فيضان عــدد مــن األنــهــار، ال سيما 
في محلة أنطلياس )جبل لبنان، إلى الشمال 
من بيروت( حيث حوصرت السيارات بأكوام 
من الحصى والصخور التي دفع بها الدفق 
القوي من النهر إلى الطرقات. وهو ما فعلته 
الشمالي، شرق  )الــبــقــاع  العاصي  نهر  مــيــاه 
لـــبـــنـــان( إذ اجـــتـــاحـــت مــيــاهــه مــــــزارع تــربــيــة 
األسماك واملقاهي املنتشرة على طول مجراه. 
كذلك، فاضت مياه مجرى الغدير، املختلطة 
املصانع،  ونــفــايــات  الصحي  الــصــرف  بمياه 
م في الضاحية الجنوبية 

ّ
في محلة حّي السل

لـــبـــيـــروت، وأغـــرقـــت الـــســـيـــارات ودخـــلـــت إلــى 
 شوارع املحلة ضيقة جدًا ما 

ّ
املنازل، علمًا أن

زاد من صعوبة تصريف املياه.

بيروت ــ عصام سحمراني

انحسرت العاصفة »نورما« ظهر 
أمس األربعاء في لبنان، بعد أيام 
من التعطيل والتخريب الذي أدى 
املمتلكات  فــي  ــرار  ــ وأضـ أرواح،  إلـــى خــســارة 
الــعــامــة والــخــاصــة، عـــدا عــن مــعــانــاة السكان 
في معظم املناطق سواء على الطرقات أو في 
الالجئني  وفـــي مخيمات  واملــســاكــن  األحــيــاء 
ــتـــي ضــربــت  ــدة الـــعـــاصـــفـــة الـ ــ الــــســــوريــــني. شـ
املتوسط  األبيض  للبحر  الشرقي  الحوض 
من  أكثر  كشفت  يتوسطه،  ولبنان  بأكمله، 
مــنــخــفــضــات جــويــة ســابــقــة ضــربــت لــبــنــان، 
عن تأزم البنية التحتية فيه، خصوصًا مع 
تسجيلها سرعة ريــاح لم تسجلها عاصفة 
ــام 2016، وكـــشـــفـــت عــــن ضـــعـــف فــي  ــ مـــنـــذ عـ
األداء املؤسساتي تجاه هذه األزمة. وبينما 
 لبنان يحتل 

ّ
أشارت تقارير صحافية إلى أن

املرتبة 113 من بني 137 بلدًا شملها املسح، 
لــنــاحــيــة جـــاهـــزيـــة بـــنـــاه الــتــحــتــيــة، بحسب 
 
ّ
فــإن  ،2018 لــعــام  العاملية  التنافسية  تقرير 

ذلـــــك يـــبـــنّي ظـــلـــم الـــحـــكـــم عـــلـــى االســـتـــجـــابـــة 
الــبــشــريــة مــن أجــهــزة األمـــن والـــدفـــاع املــدنــي 
ــة، إذ مــهــمــا كـــانـــت هــذه  ــ ــــروريـ والـــســـالمـــة املـ
لن تتمكن من فعل  ها 

ّ
فإن االستجابة فعالة 

 مــثــل هـــذه الــبــنــيــة التحتية 
ّ

الــكــثــيــر فـــي ظـــل
ــادة إعــمــار  الــســيــئــة، واملــتــوارثــة مــنــذ بـــدء إعــ
لــبــنــان فـــي أعـــقـــاب حـــربـــه األهـــلـــيـــة )1975- 

.)1990
اليوم إلى مدارسهم،  التالميذ  وبينما يعود 
ــان مــن املــفــتــرض أن يـــعـــودوا الــثــالثــاء  فــقــد كـ
املاضي بعد العطلة األسبوعية وعطلة عيد 
 وزيــــر الــتــربــيــة مـــروان 

ّ
املــيــالد )اإلثـــنـــني( لــكــن

األولــى  مرحلتني،  على  العطلة  أعلن  حمادة، 
أقفل فيها املدارس التي تقع على ارتفاع 700 
متر وصــعــودًا يــوم الــثــالثــاء، والــثــانــيــة أعلن 
املــدارس كافة أمس األربعاء،  فيها عن إقفال 

على أن تفتح بشكل عادي اليوم الخميس.

حوادث
كــثــرت فـــي األيـــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة األخــبــار 
لبنان.   مكان في 

ّ
كــل بالعاصفة، من  املتعلقة 

ويوم أمس بالذات، أكد مصدر أمني لبناني 
»العربي الجديد« العثور على جثة الطفلة  لـ
السورية، فاطمة محمد عيد )8 سنوات( التي 
الــســيــول جثتها  الــعــاصــفــة، وجــرفــت  قتلتها 
أمـــس األول فـــي املــنــيــة )شـــمـــال(. كـــذلـــك، قتل 
بــحــادث سير  أســامــة جمعة  العشريني علي 
تعرض له بعد انقالب سيارته به في محيط 

نهر الزهراني بسبب الطقس العاصف.
فـــــي الــــشــــمــــال أيـــــضـــــًا، وبــــــــــدءًا مـــــن الــــحــــدود 
النهر  فــيــضــان  تسبب  الــســوريــة،  اللبنانية- 
الكبير الجنوبي في غرق بلدات عدة، أبرزها 

العاصفة 
»نورما«

لبنان ضحية 
بنيته التحتية 

السيئة

لبنان  في  األخيرة  األيام  في  »نورما«  العاصفة  تسببت 
وبينما  وفيات.  إلى  بعضها  أدى  كثيرة  حوادث  في 
برزت الجهود الكبيرة لفرق اإلنقاذ، بدت هذه الجهود 

ضائعة أحيانًا بسبب رداءة البنية التحتية والطرقات

مشهد شوارع لبنان 
في األيام األخيرة جمع 

وجوهًا عدة للمأساة 
في البلد الصغير، إذ 

علق المواطنون في 
سياراتهم، وسط المياه 
التي دخلت إلى البيوت 

والمؤسسات، فعلى من 
تقع المسؤولية؟ وما 

السبيل للتدارك مستقبًال؟

فيضان شوارع يفضح غياب الخطط الوقائية

لبنان يحتل المرتبة 113 
من بين 137 بلدًا لناحية 

جاهزية بناه التحتية

إهمال يتعلق باللوحات 
غير المثبتة جيدًا، أو 

المثبتة في أماكن خاطئة

لو استمرت العاصفة ثالثة 
أيام أخرى فقط ألغرقت 

بيروت وبقية المدن

1819
مجتمع

لــبــنــان كـــــوارث مــنــاخــيــة حقيقية  ال يــشــهــد 
ــه يــشــهــد آثــــارًا كــارثــيــة للظواهر 

ّ
عــــادة، لــكــن

ــة، بـــســـبـــب ســــــوء تـــجـــهـــيـــز بــنــيــتــه  ــيــ ــاخــ ــنــ املــ
الــتــحــتــيــة مــــن تـــصـــريـــف لــلــمــيــاه وانــــســــداد 
التي  املختلفة  املــائــيــة  واملـــجـــاري  لــلــشــوارع 
قــد تدخلها مــيــاه آســنــة أيــضــًا. هــذه الحالة 
العام  والتنظيمي  البيئي  الوضع  من  جــزء 
في البالد، وليس مرتبطًا بوزارات وإدارات 
استمراره  في  إاّل  حالية،  وأجهزة  وبلديات 

فهو متوارث منذ عهود.
ــربـــت الـــبـــالد  ــتـــي ضـ ــا« الـ ــ ــــورمـ الـــعـــاصـــفـــة »نـ
فــي األيــــام األخـــيـــرة أظــهــرت ذلـــك بــوضــوح، 
ــاه،  ــيـ ــتـــي مـــأتـــهـــا املـ ــوارع الـ ــ ــشـ ــ ــــالل الـ مــــن خـ
واملـــواطـــنـــني الـــذيـــن عــلــقــوا فــيــهــا بــانــتــظــار 
أجــهــزة اإلنــقــاذ الــتــي فعلت مــا فــي وسعها، 
ونجحت في معظم األحيان بجهود كبيرة 
تحارب املناخ السيئ ومعه التجهيز السيئ.

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ يــــشــــدد رئــــيــــس »األكـ
الــدولــيــة لــلــســالمــة املـــروريـــة« )مـــبـــادرة غير 
حــكــومــيــة(، كــامــل إبــراهــيــم، فــي حــديــثــه إلــى 

 الحوادث املرورية 
ّ
»العربي الجديد« على أن

في  جــدًا  قليلة  كــانــت  بالسائقني،  املرتبطة 
أيـــام الــعــاصــفــة، وهــو مــا يــعــود إلــى فاعلية 
 
ّ
ــه يــشــيــر فـــي املــقــابــل إلــــى أن

ّ
الــتــوعــيــة. لــكــن

التي ستعقب  األيــام  الخوف األكبر هو من 
الــعــاصــفــة بــعــدمــا تــســبــبــت فـــي حــفــر على 
انهيار حوائط دعم وأعمدة.  الشوارع وفي 
 املطلوب تدارك ذلك فورًا 

ّ
لذلك، يشير إلى أن

من خالل التنبيه وإجراء الصيانة السريعة 
على املستوى املطلوب.

ــــدول   كـــثـــيـــرًا مــــن الـ
ّ
ــــى أن يــلــفــت إبـــراهـــيـــم إلـ

تــضــربــهــا عــــواصــــف قـــويـــة كـــالـــتـــي ضــربــت 
لـــبـــنـــان، لــــكــــن، ال يـــقـــع فـــيـــهـــا مــــا وقـــــع عــلــى 
شوارعه من فيضانات وانهيارات: »يجب أن 
نــرى خلفية ذلــك، ونسأل: هل كانت أشغال 
الشوارع على املستوى املطلوب، وهل كانت 
هناك رقابة على األشغال؟ ومن املسؤول عن 
املجاري؟«.  وتنظيف  الشوارع  صيانة  عدم 
 هناك ما يمكن أن يقع طبيعيًا 

ّ
يشير إلى أن

ــار،  مـــثـــل تــســبــب الـــعـــاصـــفـــة بـــاقـــتـــالع أشـــجـ

باللوحات  يتعلق  أيضًا  إهمال  هناك  لكن، 
في  املثبتة  أو  جــيــدًا،  املثبتة  غير  اإلعالنية 
أمــاكــن خــاطــئــة عــلــى الـــشـــوارع فــي مختلف 
ــة في   األولــــويــ

ّ
املـــنـــاطـــق. يـــقـــول إبـــراهـــيـــم إن

إذ تتحرك  الــشــوارع،  ليست لصيانة  لبنان 

الحالة قدرات أجهزة اإلنقاذ من خالل زيادة 
االزدحــــــام وتــعــرضــهــم وتــعــريــض اآلخــريــن 
البيئي،  الناشط  يلقي  جهته،  مــن  للخطر. 
املـــهـــنـــدس عــلــي درويـــــــش، فـــي حــديــثــه إلــى 
»العربي الجديد« باملسؤولية في ما حصل 
فــي األيـــام األخــيــرة مــن أضـــرار على شــوارع 
لــبــنــان، مــبــاشــرة عــلــى »غــيــر الــفــاعــلــني« من 
»في  البلديات:  إلــى  العامة  األشــغــال  وزارة 
املــاضــي، كــانــت األراضــــي تمتص األمــطــار، 
إذ كانت املساحات الترابية كبيرة، اما اآلن 
 مكان، وهو ما 

ّ
فاإلسمنت واألسفلت في كل

يتطلب صيانة دوريــة. كذلك، لم تكن هناك 
نفايات تسّد مصارف املياه كما هي الحال 
يــدخــل  مـــا  املـــصـــارف  تــســتــوعــب  إذ ال  اآلن، 

إليها من مياه. 
ــي الـــتـــخـــطـــيـــط يـــعـــطـــل دور  ــ ــاك ســــــوء فـ ــنــ هــ
إمكانهم  »كــان في  يتابع:  املدني«.  التنظيم 
تـــــدارك هــــذه اآلثـــــار طــبــعــًا، فــهــم يــتــقــاضــون 
هم عوضًا 

ّ
لكن األســـاس،  هــذا  رواتبهم على 

عن ذلك كانوا يهّولون منذ أكثر من أسبوع 

ــتـــهـــربـــوا مــن  ــفـــة كـــبـــيـــرة، كــــي يـ ــــهــــا عـــاصـ
ّ
أن

املــســؤولــيــات. أمــا عمل أجــهــزة اإلنــقــاذ فــإذا 
لــم تسبقه وقــايــة فــهــو لــيــس أكــثــر مــن حّبة 

مسّكن«.
وعن طريقة تجهيز مصارف املياه ملثل هذه 
 املــطــلــوب 

ّ
الــكــمــيــات، يــشــيــر درويــــش إلـــى أن

»تجهيز مــصــارف املــيــاه الســتــيــعــاب الــحــّد 
األقصى من املياه والــذي وصل في بيروت 
ــار: »لو  إلــى 800 مــلــم«، مــحــذرًا فــي هــذا اإلطـ
اســتــمــرت الــعــاصــفــة ثــالثــة أيـــام أخـــرى فقط 
ــيــــروت وبـــقـــيـــة املــــــدن الــلــبــنــانــيــة  ــرقــــت بــ ألغــ
املــدارس  تمامًا«. يذكر نقطة هــامــة: »إقــفــال 
في مثل هذا املناخ، يعني أن نسحب جميع 
األطـــفـــال عــن الـــشـــوارع، مــع مــا فــي ذلـــك من 
منهم  كثيرون  سيمتنع  ممن  لأهل  إربـــاك 
أيضًا من الذهاب إلى العمل لرعاية أطفالهم. 
وهكذا ينخفض عدد السيارات تلقائيًا، ما 
للفشل  يمثل امتصاصًا للصدمة، وتغطية 

ليس أكثر«.
عصام...

األجـــهـــزة دائـــمـــًا فـــي أعـــقـــاب وقــــوع الــكــارثــة، 
الوقائية تقتصر  اإلجـــراءات   

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

األقنية ومــا شابه، من  على تنظيف بعض 
اتباع دراســـات علمية في هــذا املجال:  دون 
»إذا أردنا سالمة مرورية فال بّد من شوارع 
للسائقني من  الــرؤيــة  آمنة، ال سيما تعزيز 
خالل اإلنــارة، أو حتى العاكسات الضوئية 
ــي أوقـــــــــات الــــعــــواصــــف الـــتـــي  ــ خـــصـــوصـــًا فـ
ــة«. يـــتـــابـــع: »الــــشــــوارع  ــ ــــرؤيـ تــنــعــدم فــيــهــا الـ
اآلمنة ال تعني فقط توفير املال لتوسعتها 
وتزفيتها، بل يجب أن يكون ذلك نابعًا من 
محددة،  معايير  تستوفي  علمية  دراســـات 
العاجلة في  الصيانة  إجـــراء  مــن  بــّد  كما ال 
حـــــال الـــتـــضـــرر، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى مــحــاســبــة 
املتعهدين في الشوارع التي تعود أسوأ مما 

كانت بعد الصيانة«.
ــنــــني، فـــيـــدعـــوهـــم إلـــى  ــواطــ ــن جـــهـــة املــ أمـــــا مــ
ــة،  ــيــ ــنــ االلـــــــتـــــــزام بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــــقـــــوى األمــ
لــم تكن  الــعــواصــف إذا  ــدم التنقل خـــالل  وعـ
هذه  في  يستهلكون  إذ  مجهزة،  سياراتهم 

مهمات إنقاذ 
ــة الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع  ــريــ ــديــ بـــــدورهـــــا ذكـــــــرت املــ
 وحداتها تمكنت 

ّ
أن أمــس،  املدني، في بيان، 

مــا بــني الثالثاء واألربــعــاء مــن إغــاثــة وإنقاذ 
مواطنني محاصرين وسحب سيارات عالقة 
الثلوج  تــراكــم  املـــرور بسبب  وتسهيل حركة 
فــــي مـــنـــاطـــق: مــحــمــيــة أرز الــــشــــوف، عــنــايــا، 
البيدر،  شـــارون، ضهر  زحلتا،  عــني  ميروبا، 
حــــراجــــل، فـــالـــوغـــا، وحــــــدث الـــجـــبـــة وبـــشـــري 
وزغــــرتــــا، وزحـــلـــة، وجـــــرود الــقــبــيــات. كــذلــك، 
ــلـــوج فــي  ــثـ ــم الـ ــراكــ ــرقــــات بــســبــب تــ فــتــحــت طــ
مناطق: عني زحلتا، وبمهريه، والبيرة، وكفر 
ســـلـــوان، وتـــرشـــيـــش، وكــفــر دبـــيـــان، وفـــاريـــا، 
وضهر البيدر، واملديرج، وحراجل، وميروبا، 

وفيطرون، وحمانا، وفقرا، وعيون السيمان، 
وعـــيـــنـــطـــورة، بــتــغــريــن، وصـــوفـــر، وتــنــوريــن 
وحــصــرون، وعــني مجدلني، وكــســارة وزحلة 
وقاع الريم، وجبل أكروم، وكفتون، والرويمة.
وتــمــكــنــت وحـــــدات الـــدفـــاع املـــدنـــي كــذلــك من 
سحب مياه األمطار والسيول من داخل منازل 
فــي الــلــيــلــكــي، والــجــّيــة، وبــرجــا، ويــحــشــوش، 
وســبــعــل وفــيــع وزغـــرتـــا، وحـــوش عــني بــعــال، 
وغزة واملنصورة، واللبوة، وخريبة الجندي، 
وكـــفـــر عـــقـــا، وأمــــيــــون، وعــــابــــا، وكـــفـــر حــزيــر، 
والـــكـــورة. بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، أخــمــد الــدفــاع 
ــرائــــق مـــنـــزلـــيـــة فـــــي: حــــي مـــاضـــي،  ــدنــــي حــ املــ
ــدث، وطـــبـــرجـــا، ويــحــشــوش،  ــحــ ــدلــــب، والــ والــ
وبــعــلــبــك، ومـــعـــروب، وحـــرائـــق ســـيـــارات فــي: 
الصرفند، والحدث، وحارة حريك، وحبالني، 
واملنصف، وبدارو، وحرائق كهرباء في: فرن 
الــشــبــاك والــشــويــفــات، وحــريــق مــســتــودع في 

املنصورية. 
وعــمــلــت وحـــــدات الـــدفـــاع املـــدنـــي والــصــلــيــب 
اللبناني على نقل حــاالت طبية إلى  األحمر 
املــســتــشــفــيــات، بــعــضــهــا كــــان مـــحـــاصـــرًا في 
املنازل. وفي هذا اإلطار، تمكن عناصر مركز 
الصليب األحمر في بلدة حرار، عكار )شمال( 
من إنقاذ سيدة حامل كانت محاصرة داخل 
مــنــزلــهــا فـــي بــلــدة فــنــيــدق بــســبــب الــعــاصــفــة 
إتمام عملية  املسعفون من  الثلجية، وتمكن 
الـــــــــوالدة بـــنـــجـــاح داخـــــــل ســــيــــارة اإلســــعــــاف 
املستشفى بسبب  الــى  تــعــذر وصولها  الــتــي 
إلى  وليدتها  مــع  األم  ونقلت  الــثــلــوج.  كثافة 
املستشفى الحقًا. تكرر األمر في وادي خالد 

الــحــدوديــة مــع ســوريــة )شـــمـــال( إذ وضعت 
ــيـــارة إســعــاف  ســـيـــدة ســـوريـــة طــفــلــهــا فـــي سـ

خالل محاولة نقلها إلى املستشفى.
 وحداته 

ّ
أن اللبناني  وأعلن الصليب األحمر 

لّبت حتى صباح الثالثاء 581 مهمة إسعاف 
عــلــى كـــامـــل األراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، مــنــهــا 49 

إصابة من حوادث سير، و6 حاالت والدة.
مــن جــهــتــهــا، أشــــارت املــديــريــة الــعــامــة لقوى 
األمــن الداخلي فــي بيان لها إلــى أبــرز املهام 
الــتــي تــولــتــهــا فــرقــهــا خــــالل أيــــام الــعــاصــفــة، 
والصليب  اللبناني،  الجيش  مع  بالتنسيق 
األحمر، والدفاع املدني، وفرق وزارة االشغال 
والبلديات، ومنها: إنقاذ 250 شخصًا و540 
ســــيــــارة، فــــي مــخــتــلــف األراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
بسبب تراكم الثلوج أو تجمع برك املياه في 

الطرقات. 
انهيار  أقفلها  فــتــح 24 طــريــقــًا  أعــــادت  كــذلــك 
ــار،  ــة والـــصـــخـــور واألعــــمــــدة واألشــــجــ ــربــ األتــ
و19 طــريــقــًا أقــفــلــهــا تجمع املــيــاه والــســيــول، 
وعدد آخر من الطرقات أقفلها تراكم الثلوج. 
وأشار بيان قوى األمن الداخلي بالذات إلى 
أوتوستراد ضبيه )طريق بيروت - الشمال( 
ــدة مــــحــــاوالت لفتحه  ــــذي تــمــكــنــت، بــعــد عــ الـ
ــيــــارات كــنــتــيــجــة  بـــعـــدمـــا ازدحــــمــــت فـــيـــه الــــســ
ــفــــاع مــنــســوب املـــيـــاه بــســبــب عــــدم قـــدرة  الرتــ
الــقــنــوات عــلــى تــصــريــفــهــا، مــن فــتــح فجوتني 
كبيرتني في الحاجز الوسطي فوقه، ما أدى 
املــيــاه، واملــســاهــمــة في  إلــى تسريع تصريف 

فتح الطريق وإنقاذ املواطنني.
إلى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة 

األرصاد الجوية في إدارة الطيران املدني أن 
الخميس، غائمًا جزئيًا  اليوم  الطقس  يكون 
إلــــى قــلــيــل مـــن الـــغـــيـــوم، مـــع ارتـــفـــاع مــحــدود 
بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تشكل الجليد 
فــوق 800 متر، خالل  الجبلية  الطرقات  على 
ســاعــات الــصــبــاح األولــــى والــلــيــل، بــاإلضــافــة 

إلى التحذير من خطر االنزالقات.
ــذه املــصــلــحــة هي   هــ

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

املسؤولة عن تسمية العواصف التي تضرب 
لــبــنــان، وفــقــًا لــجــدول مــحــدد مسبقًا بأسماء 
ــواء، ومــــن بينها  ــ ــّد ســ ــــور عــلــى حــ ــاث وذكــ ــ إنـ
أطــراف  انطلقت من  التي  »نــورمــا«  العاصفة 
إلـــى ســوريــة واألردن  روســيــا ومـــرت بتركيا 
وفلسطني ولبنان. أما معيار التصنيف الذي 
يــســتــدعــي الــتــســمــيــة، فــيــعــود إلـــى املنخفض 
الــذي تزيد سرعة رياحه عن 80 كلم  الجوي 
فــي الــســاعــة، وقــد سجلت »نــورمــا« 100 كلم 
فــي الــســاعــة، وهــي التي بــدأت االنــحــســار عن 
األبــيــض املتوسط  الــشــرقــي للبحر  الــحــوض 
اعــتــبــارًا مــن مــســاء أمـــس األربـــعـــاء، مــع بقاء 

تأثير الكتل الباردة.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ــ مريم سيف الدين

تراجعت العاصفة »نورما« التي ضربت 
ــرارًا   أضــ

ً
ــفــة

ّ
ــام، مــخــل ــ لــبــنــان عــلــى مـــدى أيـ

 
ّ
مـــاديـــة كــبــيــرة فـــي كـــل املــنــاطــق، غــيــر أن
تجّمعات الالجئني السوريني في البالد، 
بما فيها املخّيمات الرسمية، بدت األكثر 
تضررًا. ويظهر املشهد قاتمًا فيها بسبب 
العيش  مقّومات  من  كثير  إلى  افتقارها 
والــتــجــهــيــزات، بــاإلضــافــة إلـــى وقــوعــهــا 
وفـــي  ــة  ــ ــيـ ــ زراعـ أراٍض  ــلـــى  عـ بــمــعــظــمــهــا 
ي 

َ
سهول وبالقرب من أنهر في محافظت

لبنان الشمالي والبقاع )شرق(.
نشرت املفوضية السامية لأمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، في لبنان، تقريرًا حول 
تجّمعات  على  األخــيــرة  العاصفة  تأثير 
الـــــالجـــــئـــــني الــــــســــــوريــــــني فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
التي  األضــرار  اللبنانية وحجم  املناطق 
تــســّبــبــت فـــيـــهـــا. فـــأوضـــحـــت املــفــوضــيــة 
تجّمعًا   850 نحو  عــّرضــت  العاصفة   

ّ
أن

غــيــر رســـمـــّي تــضــّم نــحــو 70 ألـــف الجــئ 
 151 تجّمعًا 

ّ
لخطر الفيضان، في حني أن

تضّررت بصورة كبيرة إلى جانب نحو 
 املفوضية تشير إلى 

ّ
11 ألف الجــئ. لكن

 املــســح ســـوف ُيــســتــكــمــل بــعــد تحّسن 
ّ
أن

الــطــقــس، وســــوف يــوضــع تــقــيــيــم شــامــل 
آلثـــــار الــعــاصــفــة بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 

الشؤون االجتماعية اللبنانية.
ــيــــاق، تـــقـــول املـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــي الــــســ فــ
ــيـــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة  ــيـــة الـــســـامـ املـــفـــوضـ
لــشــؤون الــالجــئــني فــي لــبــنــان، لــيــزا أبــو 
»الــعــربــي الجديد«،  خــالــد، فــي حــديــث لـــ
الـــســـوريـــني ســيــعــودون   »الـــالجـــئـــني 

ّ
إن

تعمل  املــفــوضــيــة   
ّ
وإن تجّمعاتهم  إلـــى 

مع شركاء لها على إصالح الخيم التي 
تــضــّررت مــن جـــّراء العاصفة وتجفيف 
التجّمعات قبل إرجاع ساكنيها إليها«. 
إجـــراءات  خذ 

ّ
تت »املفوضية   

ّ
أن وتــؤّكــد 

ــل فـــصـــل شـــتـــاء،  ــة كــ ــدايــ خـــاصـــة عـــنـــد بــ
قبل  وقائية  إجـــراءات  خذت 

ّ
ات وبالفعل 

مع  للطوارئ  مخازن  فجّهزت  شهَرين، 
الخشبية  ــــواح  وألـ بالستيكية  ــوادر  شــ
ونشرت البحص في التجّمعات األكثر 
عرضة للطوفان«. وردًا على سؤال حول 
إعادة الالجئني إلى الظروف نفسها في 
ذاتها  املشكلة  يواجهون  قد  هم 

ّ
أن حني 

في حــال حــدوث عاصفة جــديــدة، تقول 
 »أســـبـــاب املــخــاطــر الــتــي 

ّ
أبــــو خــالــد إن

يــواجــهــهــا الــالجــئــون تــعــود إلـــى وقــوع 
أمــاكــن دون  فــي  الــتــجــّمــعــات بمعظمها 
املستوى املطلوب، من ضمنها تجّمعات 
خاصة في البقاع والشمال أنشئت على 
أراٍض زراعــيــة تطوف عـــادة«. وتوضح 
 »الــتــجــّمــعــات عــشــوائــيــة فـــي الــبــقــاع 

ّ
أن

والشمال وقد أقيمت على أراٍض زراعية 
املياه   

ّ
فــإن لــذا  الطرقات،  تحت مستوى 

تــصــّب فــيــهــا، وقــــد أنــشــأهــا الــالجــئــون 
من دون مراعاة ألّي معايير، وبالتالي 

عملنا قدر املستطاع على تحسينها«.
وفي حني يتحّدث رئيس فريق »روابط 
ــفــــوان ســـويـــد،  الــــســــالم« الـــتـــطـــوعـــي، صــ
الــــذي يــعــمــل مــع مــنــظــمــات إغــاثــيــة عــّدة 
الجديد«،  »العربي  لـ البقاع،  منطقة  في 
عــن »تــضــّرر تجّمعات عـــّدة فــي مناطق 
ــيــــاس واملـــــــرج وحــــــوش الــحــريــمــة  ــّر الــ ــ بـ
ة وجّب جنني وسعدنايل وتعلبايا 

ّ
وغز

ومجدل عنجر«، ينفي رئيس بلدية بّر 
عراجي  مــواس  الغربي(  )البقاع  الياس 
ــّرر أكـــثـــر من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تـــضـ لــــ

 
ّ
تــجــّمــع واحــــد فـــي الــبــلــدة، مــوضــحــًا أن

ــمــا دخــلــت املياه 
ّ
»التجّمع لــم يــغــرق وإن

 
ّ
ــه«. يــضــيــف ســـويـــد أن ــيــ ــى الـــخـــيـــم فــ إلـــ
ــات الـــالجـــئـــني الــــســــوريــــني فــي  ــعـ ــّمـ »تـــجـ
ــررت بــمــعــظــمــهــا،  مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع تــــضــ
)أي  الكلّية  األضــــرار   نسبة 

ّ
أن فــي حــني 

أتـــت منخفضة وتـــرّكـــزت  الــخــيــم(  تــلــف 
ــعـــات املــحــيــطــة  ــّمـ ــتـــجـ ــًا فــــي الـ خـــصـــوصـ
»األضـــرار   

ّ
أن ويتابع  الليطاني«.  بنهر 

بــمــعــظــمــهــا أتـــــت جـــزئـــيـــة، وقـــــد طــافــت 
ــم مــــن دون  ــيـ املــــيــــاه ودخــــلــــت إلــــــى الـــخـ
تــضــّررت،  محتوياتها   

ّ
وألن تــدمــيــرهــا. 

فقد صــارت غير قابلة للسكن. وهــو ما 
يجعلنا نتعاطى مع األمــر على أساس 
سويد  ويلفت  مــنــكــوبــون«.  سّكانها   

ّ
أن

 »ثـــّمـــة الجــئــني رفـــضـــوا مــغــادرة 
ّ
إلـــى أن

تصنيفها  مــن  الــرغــم  عــلــى  تجّمعاتهم 
ها منكوبة، خشية خسارته ملا يملك 

ّ
بأن

من أغراض هناك«.
من جهته، يقول محافظ البقاع القاضي 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ أبــو جــوده  كمال 

»املسح الشامل لتحديد حجم األضرار لم 

 »املياه 
ّ
أن إلى  ه يلفت 

ّ
يحصل بعد«، لكن

غمرت أكثر من تجّمع، في حني تضّررت 
 
ّ
تجّمعات أخـــرى«. ويــؤكــد أبــو جــوده أن

»املحافظة سوف تعمد إلى إجراء مسح 
لتحديد حجم الضرر بالتعاون مع وزارة 
 »املنظمات 

ً
الشؤون االجتماعية«، محّمال

األمر  التجّمعات،  تنظيم  عدم  مسؤولية 
الذي أّدى إلى هذه الحال«. ويشّدد على 
 »مــا يــهــّم هــو عــدم وقـــوع خسائر في 

ّ
أن

أّمـــا الــخــســائــر املــاديــة  األرواح بــالــبــقــاع، 
فيمكن تــعــويــضــهــا. وجــمــيــع مــن تــضــّرر 

وجد مكانًا إليوائه«. 
أّمـــــا مــحــافــظ شـــمـــال لــبــنــان رمـــــزي نــهــرا 
 
ّ
ــى أن ــ ــد« إلــ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ فــيــشــيــر لــ

ــتــــي وقــــعــــت فــي  ــدة الــ ــيــ »الــــحــــادثــــة الــــوحــ
ــاة الــطــفــلــة الــالجــئــة  ــ ــانـــت وفــ الـــشـــمـــال، كـ
 
ّ
الــتــي جرفتها الــســيــول«، مــشــيــرًا إلـــى أن

املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــالجــئــني 
 
ّ
أن ُيــذكــر  األوضــــاع«.  تعمل على متابعة 

أعــوام،  ثمانية  العمر  من  البالغة  الطفلة 
قدت 

ُ
دعى فاطمة محمد عيد وكانت قد ف

ُ
ت

قبل يوَمني بمنطقة املنية، في العاصفة.

األمطار تغرق الالجئين السوريين

تجرف الوحول من أمام »مسكنها« )فرانس برس(

المياه تسّربت إلى خيمتهم )حسن الجراح/ فرانس برس(

المطلوب دراسات 
علمية 

)حسين بيضون(

تضررت طرقات عديدة )حسين بيضون(

100
كلم في الساعة، هي السرعة التي 

وصلت إليها رياح العاصفة »نورما« 
بحسب مصلحة األرصاد الجوية

على خلفية العاصفة 
»نورما«، انتقل الجئون 
سوريون غمرت المياه 

تجّمعاتهم في 
لبنان، إلى مراكز إيواء 

مختلفة. لكن ال بّد 
لهؤالء أن يعودوا 

إلى خيمهم
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مدينة ذكية الختبار النقل الذاتي

فــي مؤسســة أبحــاث  الباحثــون  يســعى 
السرطان في اململكة املتحدة الى اختبار 
تشــخيص  علــى  بقدرتــه  يتميــز  جهــاز 
بعــض األنــواع مــن الســرطان عــن طريــق 
التنفــس فقــط. ويحمــل الجهــاز الجديــد 
تصنيعــه  وتــم  بيوبســي«،  »بريــث  اســم 
ومقرهــا  أولســتون،  شــركة  طــرف  مــن 
اململكة املتحدة. ويمكن للجهاز اكتشاف 
املركبــات العضويــة املتطايــرة، إذ يشــير 
إلــى  املركبــات  هــذه  مــن  بعــض  وجــود 
ظهــور  قبــل  حتــى  بالســرطان،  اإلصابــة 
أعراضــه. وسيشــارك 1500 شــخص فــي 
مــدى  علــى  للوقــوف  ســريرية  تجربــة 
نجاعــة التقنية، وتشــمل تجربة التنفس 
دقائــق.   10 ملــدة  الجديــد  الجهــاز  فــي 
هــذا  جمــع  حالًيــا  الباحثــون  ويحــاول 
العــدد مــن املشــاركني املحتمــل إصابتهــم 
املثانــة،  أو  املعــدة  أو  املــريء  بســرطان 
كــي  أصحــاء  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة 
وســيتم  املرجعيــة.  املجموعــة  يمثلــوا 
فــي  مختبــرات  إلــى  العينــات  إرســال 
ومــن  لتحليلهــا.  كامبريــدج  جامعــة 
املرتقــب أن يقــوم الفريــق الباحــث بنشــر 
ويــرى   .2021 العــام  فــي  البحــث  نتائــج 

الباحثــون أنــه فــي حالــة نجــاح التجربــة 
»بريــث  جهــاز  علــى  االعتمــاد  يمكــن 
عيــادات  فــي  أساســية  كأداة  بيوبســي« 
واكتشــاف  املرضــى  لفحــص  األطبــاء 
إصابتهــم بأنواع مختلفة من الســرطان، 
اســتخدام   

ً
مســتقبال لألطبــاء  ويمكــن 

الجهاز إلى جانب اختبارات الدم والبول 
الكتشاف وتشخيص األمراض.

وافقت لجنة االتصاالت الفدرالية )إف ســي ســي( على مشــروع »ســولي« الذي أعلنت 
عنه غوغل قبل أربع سنوات، وهو عبارة عن تقنية تتيح للمستخدم التحكم باألجهزة 
الذكية عن طريق إيماءات اليد، حيث تعتمد على شريحة صغيرة تحتوي على أجهزة 
استشــعار ومجســات حركــة موجهــة بالــرادار، لكشــف وتتبــع حركات اليــد بدقة تصل 
إلــى مليمتــر واحــد. وأشــارت لجنــة االتصــاالت الفدراليــة فــي بيــان إلــى أنها ستســمح 
لغوغل بتشــغيل أجهزة استشــعار »ســولي« بمســتويات طاقة أعلى من املســموح بها 
حاليًا، وأضافت أنه يمكن تشــغيل األجهزة التي تحتوي على شــريحة “ســولي” على 
مــن الطائــرات. وتقــوم الشــريحة التــي ال يتعــدى حجمهــا 8 × 10 مليمتــرات، بالتقــاط 
حركــة اليــد فــي مجــال ثالثــي األبعــاد باســتخدام شــعاع راداري لتمكني املســتخدم من 
التحكــم فــي األجهــزة الذكيــة. ومــن املمكــن دمــج  التقنيــة فــي األجهــزة القابلــة لالرتداء 
والهواتف والحواسيب واملركبات. وأشارت بعض التقارير إلى أن شركة غوغل تعمل 
بالتعاون مع شركة إل جي ومختبرات MC على تصنيع ساعة ذكية مزودة بشريحة 
إلكترونيــة مــن مشــروع ســولي، وُيمكــن التحكم بالســاعة من خالل حــركات اليد وذلك 
مــن دون الحاجــة إلــى ملســها، إلــى جانــب دعمها إلمكانية التحكم بهــا من خالل الكالم 
واللمس. كما ُيمكن لتقنية “سولي” كشف الحركة من مسافة تصل إلى 15 مترًا، األمر 

الذي يسمح بدمجها في منتجات أخرى مثل مكبرات الصوت الذكية.
 Google I/O وكانــت شــركة غوغــل قــد عرضــت مشــروع “ســولي” ألول مــرة في مؤتمــر
ســنة 2015، وعملــت الشــركة منــذ ذلــك الحني مــع نحو 60 مطورا علــى تطوير التقنية، 
وقدمــت لهــم األدوات الالزمــة لبنــاء إمكانيــات التعــرف علــى الكائنــات التــي تعمــل مــع 

األجهزة القابلة لالرتداء.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

تشخيص السرطان من خالل التنفس

التحكم في األجهزة عن طريق اإليماءات

هشام حدانة

في املدينة االصطناعية الجديدة 
عبــر  األجهــزة  جميــع  تتواصــل 
عــدة شــبكات بمــا فــي ذلــك شــبكة 
وبــدأت   .5G لالتصــاالت  الخامــس  الجيــل 
K-city بالعمــل منــذ أشــهر قليلــة، حيــث تــم 
اســتثمار 10 ماليــني يــورو إلنشــائها. وتقــع 
بالتحديد قرب مدينة Hwaseong في كوريا 
جنــوب  إلــى  ســاعة  بعــد  علــى  الجنوبيــة 
سيول. وتمتد املنشأة االصطناعية املكرسة 
لتطوير وسائل النقل املستقلة على مساحة 
320 هكتــارا، مــا يمثــل 3 أضعــاف مســاحة 
جامعــة  ضمــن  الواقعــة   Mcity مشــروع 

ميشيغن األميركية. 
نوفمبــر/  نهايــة  فــي  املدينــة  وافتتحــت 
تشــرين الثانــي 2018 مــن قبــل هيئــة ســالمة 
)كوريــا   KTو  )KOTSA( الكوريــة  النقــل 
بيئــات  خمــس  وتشــمل  ســابقًا(،  تيليكــوم 
الســريعة،  الطــرق  فــي  متمثلــة  لالختبــار 

تعتبر K-city أكبر مدينة 
اصطناعية في العالم 

مخصصة الختبار وسائل 
النقل الذاتي في بيئة 

حقيقية

وشــوارع وســط املدينــة، وطــرق الضواحــي، 
الســيارات ومرافــق املجتمــع. كمــا  ومواقــف 
واقعيــة  مروريــة  حــاالت  فيهــا  يتواجــد 
مثــل بوابــات املــرور واألنفــاق والتقاطعــات 
بأحجــام  والشــوارع  الدراجــات  ومســارات 
مختلفة وطرق متهالكة ومواقع لإلنشاءات 

ومعابر للمشاة.
وتم تثبيت شبكات اتصاالت وأنظمة تحكم 
متقدمــة فــي املركبــات، تــم تطويرهــا بشــكل 
 KTو سامســونغ  شــركة  قبــل  مــن  مشــترك 
وهيونــداي للســيارات. وتتوفــر فــي املدينــة 
 4G LTEو  5G مثــل  الشــبكات  مــن  العديــد 
وشــبكة V2X )شــبكة ربط الســيارات مع كل 
األجهزة( والتي تسمح للمركبات باالتصال 
مع بعضها البعض، باإلضافة إلى االتصال 
بالبنــى التحتية املختلفــة املكونة للطرقات. 
مــن  العديــد  بالفعــل  املدينــة  وتســتضيف 
األبحــاث  ومراكــز  والجامعــات  الشــركات 
املتعلقــة  حلولهــا  الختبــار  تأتــي  التــي 
افتتــاح  وبمناســبة  املســتقل.  اآللــي  بالنقــل 
املدينــة، تــم كشــف النقــاب عــن نظــام »|قمــرة 
قيــادة عــن بعــد باســتخدام الجيــل الخامــس 
تحكــم  برنامــج  وهــو   ،»5G لالتصــاالت 
الطــرق  أوضــاع  علــى  يســيطر  أن  يســتطيع 
الوقــت اآلنــي بفضــل نظــام االتصــاالت  فــي 
والبنيــة  املتنقلــة  واألجهــزة  املركبــات  بــني 
الطــوارئ  حــاالت  وفــي  للطــرق.  التحتيــة 
يســتطيع النظام التدخل مســبقًا ملنع وقوع 
الحــوادث. كمــا تــم إدخــال نظــام V2I )مركبة 
إلــى بنيــة تحتيــة(، حيــث يســمح باملراقبــة 

البصريــة لوضــع الطرقــات فــي الوقــت اآلني 
من خالل دمج شبكة 5G مع كاميرات عالية 
 ،SK Telecom الوضــوح. كمــا أعلنــت شــركة
كوريــا  فــي  املحمــول  للهاتــف  مشــغل  أكبــر 
الجنوبية عن تطوير نظام يسمح ملستخدم 

انطالقــه  نقطــة  بإدخــال  املســتقلة  املركبــة 
ونقطة وصوله عند اســتدعاء الســيارة التي 
تــم تزويدهــا بتكنولوجيا للكشــف عن بيئة 
الطريــق عبــر كاميــرا متواجــدة فيهــا وذلــك 

لتحديث بيانات خريطة الطرق للشركة.

أحمد ماء العينين

يعمــل باحثــون في علــم البصريات الوراثي 
)Optogenetics( علــى تطويــر تقنيــات تتيــح 
العصبيــة  الخاليــا  فــي  التحكــم  لألطبــاء 
وتعتمــد  الضــوء.  باســتخدام  وتحفيزهــا 
تعمــل  أجهــزة  علــى  الحاليــة  التقنيــات 
ببطاريــة وتتميــز بحجمهــا الكبيــر نســبيًا، 
وهــو األمــر الــذي يجعــل إمكانيــة زرعها في 

جسم اإلنسان مهمة صعبة.
الباحثــون  يعمــل  الســياق  نفــس  وفــي 
فــي  الحيويــة  الطبيــة  الهندســة  قســم  فــي 
تطويــر  علــى  األميركيــة  أريزونــا  جامعــة 

علــى  يحتــوي  ال  إلكتروضوئــي  جهــاز 
بطاريــة ويتميــز بحجمــه الصغيــر، ويمكــن 
اســتخدامه للتحكــم فــي الخاليــا العصبيــة 
بعــض  عــالج  بهــدف  الضــوء،  بواســطة 
ســتخدم 

ُ
ت حيــث  الشــلل،  مثــل  األمــراض 

مــن  املصــاب  املريــض  لتمكــني  التقنيــة 
اســتعادة الحركــة مــن خــالل تحفيــز خاليــا 

عصبية في منطقة محددة من الدماغ.
وأشار »فيليب غتروف«، أستاذ في جامعة 
أن  إلــى  البحــث،  علــى  ومشــرف  أريزونــا 
طريقــة  لفهــم  الجهــاز  بتطويــر  قــام  فريقــه 
عمــل الدمــاغ والتحكــم فــي مجموعــة معينة 
واحــد،  وقــت  فــي  العصبيــة  الخاليــا  مــن 

وهــي خاصيــة لــم تكــن موجــود فــي أجهــزة 
التحفيــز الســابقة، حيــث كان من الضروري 
تحفيــز منطقــة واحــدة فقــط مــن الدمــاغ فــي 
كل مرة. كما أن التقنيات الســابقة ال تســمح 
بالتحكــم الدقيــق فــي شــدة الضــوء. ونجــح 
يحتــوي  ال  جهــاز  تطويــر  فــي  الباحثــون 
علــى بطاريــة، حيــث يمكــن تزويــده بالطاقة 
السلكيًا، مما يعني أن حجم الجهاز أصبح 
أصغر بكثير من األجهزة الســابقة، وهو ما 
يسهل إمكانية زرعه تحت فروة الرأس. كما 
يتميــز بقدرتــه علــى تحفيــز أماكــن متعــددة 
فــي الدمــاغ فــي نفــس الوقــت، مــع إمكانيــة 

التحكم في شدة الضوء.

التحكم في الخاليا العصبية بواسطة الضوء

تستضيف   المدينة   العديد   من   المؤسسات   الختبار   حلول   النقل   الذاتي

كشــفت شــركتا بوينــغ وسيكورســكي النقــاب عــن الصــور األولــى لنمــوذج مروحيــة الجيــش 
األميركــي املســتقبلية، والتــي أطلــق عليهــا اســم Defiant SB1، حيــث تعتبــر منافســة ملشــروع 
مروحيــة Bell. وعلــى الرغــم مــن أن مبــادئ تشــغيل املروحيــات بقيــت نفســها، إال أن طائــرات 
إلــى  قــادرة علــى الطيــران بســرعة تصــل  الهليكوبتــر املســتقبلية للجيــش األميركــي ســتكون 
500 كيلومتــر فــي الســاعة. وبفضــل التقــدم التقنــي الكبيــر الــذي تحقــق عبــر عــدة عقــود مضت، 
تحســن أداء املروحيــات، بإدخــال الــدوارات ذات املحــور املشــترك، باإلضافة إلى اســتبدال مراوح 
 SB1 الذيــل التقليديــة بمــراوح خلفيــة أفقيــة الدفــع. ويذكــر البيــان الصــادر عن بوينــغ أن طائرة
 عن 

ً
Defiant تتســم باملرونــة مــن خــالل التحكــم فــي أوامــر تحليقهــا باســتخدام الكهربــاء، فضــال

تدخل مراوح قيادية للتحكم بها. كما ســتتميز بســرعة تصل إلى ضعف املروحيات التقليدية 
الحالية، والتي ستكون قادرة على تجاوز 460 كلم/ساعة.

تصميم لمروحية ذات سرعات عالية
صناعات عسكرية

تحويل إشارات الدماغ 
الكهربائية إلى كالم

يسعى الباحثون في جامعة كولومبيا، 
األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي 
إلــى تحويــل اإلشــارات الكهربائيــة فــي 
تقنيــات  باســتخدام  كالم  إلــى  الدمــاغ 
النظــام  ويعمــل  االصطناعــي.  الــذكاء 
العصبيــة  النبضــات  تســجيل  علــى 
للدمــاغ  الكهربائيــة  واإلشــارات 
باســتخدام شــرائح كهربائيــة مزروعــة 
جهــاز  إلــى  يرســلها  ثــم  الدمــاغ  فــي 

حاسوب من أجل ترجمتها.
الشــبكات  علــى  الباحثــون  واعتمــد 
عمليــة  فــي  االصطناعيــة  العصبيــة 
تحويل وترجمة اإلشــارات الكهربائية 
فــي الدمــاغ إلــى كالم. وقــد بلغــت دقــة 
النظــام خــالل التجــارب األوليــة 75 فــي 
هــذه  ترجمــة  كيفيــة  وتتبايــن  المائــة، 
اإلشارات إلى كالم مسموع من شخص 
آلخــر، حيــث مــن الضــروري تدريــب كل 

شخص على استخدام النظام. 
مــن  الهــدف  أن  الباحثــون  وأكــد 
تمكيــن  فــي  يتمثــل  المشــروع، 
القــدرة علــى  األشــخاص الذيــن فقــدوا 
جهــاز  خــالل  مــن  التحــدث  مــن  الــكالم 
يربط بين الكمبيوتر والدماغ، ويمكن 
مجــال  فــي  الكبيــر  التطــور  اســتغالل 
هــذا  لتحقيــق  االصطناعــي  الــذكاء 
الغــرض، إال أنــه مــن الضروري تجريب 
النظام وتحســين دقته قبل استخدامه 

في المستشفيات.
علــى  تعمــل  األبحــاث  بعــض  أن  ُيذكــر 
تطوير واجهات حاســوبية قادرة على 
تحليل إشــارات الدماغ وتحويلها إلى 
أوامــر أو كالم، وقــد تمكــن العلمــاء فــي 
هيلــث  ونورثويــل  كولومبيــا  جامعــة 
كهربائيــة  وأقطــاب  رقاقــات  زرع  مــن 
فــي الدمــاغ مــن أجــل ترجمــة النبضات 

الكهربائية إلى كلمات.

الطباعة ثالثية 
األبعاد بالزجاج 

المصهور

معهــد  فــي  الباحثــون  تمكــن 
مــن  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
تطويــر تقنيــة تتيح اســتخدام الزجاج 
المصهــور فــي الطباعة ثالثية األبعاد. 
عليــه  أطلــق  الــذي  النظــام  ويعتمــد 
يحتــوي  صنــدوق  علــى   G3DP2 اســم 
آخــر  المــذاب وصنــدوق  الزجــاج  علــى 
م فيه حرارًيا. وقد قام الباحثون  ُيتحكَّ
بالكشــف عن اإلصدار األول من النظام 

سنة 2015.
وأشــار الفريــق الباحــث إلــى أن تقنيــة 
علــى  اإلنتــاج  إمكانــات  توفــر   G3DP2
االعتمــاد  ويمكــن  صناعــي،  نطــاق 
عليهــا إلنتــاج هيــاكل زجاجية شــفافة 
فــي  أو  للزينــة  اســتخدامها  يمكــن 
قــام  المعماريــة. وقــد  الهندســة  مجــال 
الباحثون باستخدام التقنية لتصنيع 
أجســام مختلفــة، ونجحــوا فــي طباعــة 
أعمدة من الزجاج يبلغ طولها 3 أمتار.
جديــر بالذكــر أن بعض األبحاث تعمل 
على تطوير تقنيات الستخدام الزجاج 
في الطباعة ثالثية األبعاد، حيث سبق 
أن تمكن باحثون من معهد كارلسروه 
للتكنولوجيــا فــي ألمانيــا مــن تطويــر 
فــي  الزجــاج  اســتخدام  تتيــح  تقنيــة 
بطريقــة  األبعــاد،  ثالثيــة  الطباعــة 
األبعــاد  ثالثيــة  للطباعــة  مشــابهة 
باســتخدام مــادة البالســتيك. واعتمــد 
»الكريســتال  حبــر  علــى  الباحثــون 
الســائل« للحصول على أشكال شفافة 

باستخدام الطابعة.
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اتفاقيات مع الحكومة ُتلغي 
إضراب الصحافيين التونسيين

معركة جديدة ضّد البيدوفيليا 
على »إنستغرام«

غزة ـ جهاد عويص

ؤمن الصحافية الفلســطينية إســراء املدلل 
ُ
ت

بأن املجال اإلعالمي تضرر وسط زحاٍم من 
البطالة والفقر واألزمة االقتصادية، وتفاقم 
املشــدد،  اإلســرائيلي  الحصــار  مــع  وضعــه 
لتجــد مالذهــا فــي الســفر إلى الخــارج بحثًا 
عــن فرصــة عمــل أفضل من واقــع يكاد يكون 

بائسًا.
وتضــرب األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة 
الصعبــة فــي غــزة كل القطاعــات، حتــى إنها 
والحزبــي.  الخــاص  اإلعــالم،  إلــى  وصلــت 
ويعانــي إعالميــو غــزة مــن أوضــاع صعبــة، 
يتعلــق  مــا  منهــا  عــدة،  جوانــب  تأخــذ 
بالعوامل االقتصادية املتردية وندرة فرص 
 عن األوضاع السياســية التي 

ً
العمل، فضال

تحكمها حالة االنقسام الفلسطيني، والذي 
برأي املدلل يدفع الصحافي لخسارة موقفه 

وصوته وعمله. 
فكــرة  املدلــل  وجــدت  املنطلــق  هــذا  مــن 
الخــروج مــن غــزة المتهــان اإلعــالم خارجها 
الـــ10 مــن عملهــا  خيــارًا أفضــل. فالســنوات 
فــي اإلعــالم ومناصــب أخــرى داخــل غــزة لــم 
عمــٍر  خــوض  تريــد  البقــاء.  علــى  تشــجعها 
فــي  ترغــب  وال  جديــدة  معرفيــة  ومرحلــة 
فقدان فرصة تجربة شيء آخر عدا الحروب 
شكل واقع 

ُ
اإلسرائيلية والضغوطات التي ت

»العربي  الصحافة في القطاع، وفق قولها لـ
الجديد«. 

املدلــل التــي وصلــت إلــى تركيــا منــذ نحــو 
عــام، حصلــت أخيــرًا علــى فرصــة عمــل فــي 
باللغــة  ناطقــة  تركيــة  تلفزيونيــة  قنــاة 
العربيــة، تقــول إن »انطــالق الصحافــي مــن 
الشــأن املحلــي إلــى الدولــي، يجعلــه يشــعر 
نســافر،  ال  حــني  الكــون.  هــذا  مركــز  وكأنــه 
مؤسســات  فــي  العمــل  فــي  فرصنــا  نفقــد 
دولية تقدم لنا مدارس منوعة وجديدة في 
اإلعالم، السفر للفلسطيني أصبح حاجة«.

تــرى املدلــل أن غزة التي تعاني من الظروف 
االنقســام،  وحالــة  الصعبــة  االقتصاديــة 
جعلــت الصحافــي يعيــش واقعــًا مريــرًا بــني 
الحقيقــة التــي تراهــا عينــه وبــني مــا يجــب 
أن يخــرج علــى الشاشــة، ويعانــي اضطرابــًا 
ال  أزمــات  وســط  ويعيــش  االســتقرار  فــي 
تنتهي بســبب الحروب اإلســرائيلية الثالث 
واالنقسام والحصار اإلسرائيلي. معطيات 
فقــد الصحافــي 

ُ
كثيــرة تعتقــد املدلــل أنهــا ت

فقــده 
ُ
فــي غــزة، وت اللــون الحقيقــي للحيــاة 

، ولذلك هي خرجت منها 
ً
متعة الحوار مثال

لفرصة وحاٍل ربما يكون أفضل. 
املدلــل ليســت وحدهــا التــي تمتهــن اإلعــالم 
الفلســطيني  فاملصــور  غــزة.  مــن  وخرجــت 
شــادي العصــار )35 عامــًا( وهو أب لطفلني، 
وســافر  ســنوات،  لـــ10  اإلعــالم  فــي  عمــل 

منوعات

خــالل شــهر مايــو/ أيــار املاضي إلــى تركيا، 
نظــرًا العتقــاده بــأن غــزة تفتقــر إلــى الفرص 
الحقيقية والوضع يزداد سوءًا فيها. سفره 
عــام  فــي إيطاليــا  وتنظيــم معــارض صــور 
2012 كّونــا لديــه مشــهدًا عــن وضــع العمــل 

والفرص خارج غزة.
رغم أن العصار يؤمن أن غزة »أرض خصبة 
يواجــه  وفيهــا  اإلعــالم،  مجــال  فــي  للعمــل 

الصحافــي الكثيــر مــن التحديــات واملخاطر 
علــى صعيــد التغطيــة، إال أن ظــروف العمــل 
إلــى  الســفر  خطــوة  مشــجعة«.  غيــر  فيهــا 
فــي  تركيــا بحثــًا عــن فرصــة كانــت موفقــة 
نظــره، إذ أســس شــركة إنتــاج إعالمي وبات 

يعمل في مجال التصوير واإلنتاج هناك.
يســعى  التــي  الشــخصية  العصــار  أهــداف 
املنــال،  صعبــة  غــزة  فــي  يراهــا  لتحقيقهــا 

لكنهــا فــي الخــارج قــد تكــون ممكنــة أكثــر، 
علــى  الحصــول  أن  إلــى  أيضــًا  يشــير  لكنــه 
بتلــك  ليســت  القطــاع  خــارج  عمــل  فرصــة 
السهولة، فالكثير من الشبان الفلسطينيني، 
إعالميــني وغيــر إعالميني، ظروفهم صعبة، 
للصحافــي  مشــجعة  الســفر  فكــرة  لذلــك 
ي لكنهــا تحتــاج إلــى تخطيــط قبــل كل 

ّ
الغــز

»العربي الجديد«. شيء، كما يقول لـ
املركــزي  »الجهــاز  بيانــات  وأوضحــت 
آخــر  فــي  الفلســطيني«  لإلحصــاء 
اتهــا أن معــدالت البطالة بني األفراد  إحصاء
مــن ســن 20 إلــى 29 ســنة والحاصلــني علــى 
شــهادة الدبلــوم املتوســط أو البكالوريوس 
عــام 2017، ارتفعــت إلــى 56%، بواقــع %41 
فــي الضفــة الغربيــة و73% فــي قطــاع غــزة. 
صفــوف  فــي  البطالــة  نســبة  أن  وذكــرت 
خريجــي الصحافــة واإلعــالم فــي فلســطني، 
الخريــج  يحتــاج  كمــا   ،%45 إلــى  وصلــت 
منهم إلى 18 شــهرًا في املتوســط للحصول 
الوقــت  هــذا  لكــن  فــي مجالــه،  علــى وظيفــة 
فــي غــزة، وفــق  ال ينطبــق علــى الخريجــني 

معاينة »العربي الجديد«.
ويرى الصحافي محمد داوود أن اإلعالميني 
فــي قطــاع غــزة معزولــون فعليــًا عــن العالــم، 
ويرون الكثير من املشاهد في مخيلتهم من 
دون رؤيتها واقعًا، لذلك سافر إلى الخارج، 
فــي محاولة ملعايشــة تجربــة جديدة لينمي 
مهاراتــه وقدراتــه فــي املجــال، بعدمــا عمــل 
في مؤسســتني صحافيتني إحداهما مرئية 

واألخرى مسموعة داخل غزة.
تعانــي  اإلعالميــة  واملؤسســات  فتــرة  منــذ 
فــي غــزة من أزمات ماليــة متالحقة جعلتها 
وهــذا  كوادرهــا،  مــن  عــدد  عــن  تســتغني 
يصاحــب األزمة املالية التي يعيشــها قطاع 
غــزة وتقليــص الدعم على مؤسســات كبيرة 
»العربي  فــي القطــاع، وفق ما يقوله داوود لـ

الجديد«.
اإلعــالم  وســائل  تواجــه  ذلــك،  علــى  عــالوة 
فــي  تتعلــق  مشــكلة   

ً
خاصــة الفلســطينية 

تبعيتهــا ألحــزاب سياســية تجعلهــا لســانًا 
ناطقــًا عــن الفصيــل، فــي وقــت تعيــش فيــه 
واقعــًا  غــزة  فــي  واإلعــالم  الصحافــة  مهنــة 
اســتمرار  وســط  تعيــش  كونهــا  متوتــرًا 
االعتداءات اإلسرائيلية عليها، والتي أيضًا 
تصنــع صحافيــًا قويــًا قــادرًا علــى مواجهــة 

كل التحديات، من وجهة نظره.
لكــن حــال داوود يختلــف عــن ســابقيه، فهــو 
ما زال يبحث عن فرصة عمل في مجاله في 
الخــارج، بينمــا يركــز أيضــًا علــى اســتكمال 
دراســته، ويقــول إن أعــداد اإلعالميــني الذين 
يسافرون إلى الخارج تضعف من الحصول 
علــى فرصــة، أمــا الجانــب اإليجابي، فهو أن 
تركيــا التــي وجدهــا مــالذًا، تعتبــر منطقــة 

مفتوحة لوسائل اإلعالم.

معدالت البطالة 
ارتفعت إلى 73 بالمائة 

في قطاع غزة

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

 مرة حول تعامل شركات 
ّ

يعود الجدل في ُكل
غيــر  املحتــوى  مــع  االجتماعــي  التواصــل 
القانونــي وغيــر املشــروع علــى منّصاتهــا. 
وكانــت »فيســبوك« مــن أبــرز الشــركات التي 
عانت من هذا املوضوع عام 2018 املاضي. 

واملحتــوى  البيدوفيليــا  قضّيــة  وكانــت 
ق باألطفال من أبرز القضايا 

ّ
اإلباحي املتعل

التــي أشــعلت غضبــًا واســعًا مــن سياســات 
العــام  االجتماعــي  التواصــل  شــركات 
املاضــي، وبينهــا »فيســبوك« و»يوتيــوب«. 
ومــع بدايــة هــذا العــام، تعــود القضّيــة إلــى 
الســطح، بعدمــا اشــتعلت حــرب منشــورات 
واملقاطــع  الصــور  تبــادل  تطبيــق  عبــر 
»إنســتغرام« بــني مراهقــني وشــبكة تتاجــر 

في املحتوى اإلباحي لألطفال.
أن  ُيرجــح  أتالنتيــك«،  »ذا  مجلــة  وبحســب 
شبكة تستخدم وسم #dropboxlink للعثور 
القاصريــن  لألطفــال  إباحيــة  صــور  علــى 
ومشاركتها. وُيعتقد أنهم يتاجرون باملواد 
غيــر املشــروعة عبــر الرســائل املباشــرة فــي 

»إنستغرام«.
طلقت املئات 

ُ
بعد الكشــف عن هذه الشــبكة، أ

من الصور الســاخرة )»امليمز«( في محاولة 
الجتثاث املواد اإلباحية، وذلك بغمر الوسم 

بامليمــز لجعــل الوصــول إلــى الصــور أكثــر 
صعوبــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يتطلعــون 
إلــى الروابــط التجارية من الشــبكة والعثور 

على بعضهم بعضًا.
 ZZtails@ وبدأت الحملة عندما قام حساب
»يوتيــوب«  علــى  فيديــو  مقطــع  بتحميــل 
صبــاح يــوم االثنــني املاضــي. وقــال صاحبه 
إنــه تلقــى بالغــًا عــن حســاب »ينشــر صــورًا 
بحثــه  وأثنــاء  لألطفــال«،  جــدًا  فاضحــة 
وســم  يتبــع  أنــه  اكتشــف  الحســاب،  فــي 

.dropboxlink#
اإلباحــي  األطفــال  محتــوى  تجــار  وقــام 
بإعــداد حســابات مجهولــة تلمــح إلــى أنهــا 
ألصحاب يمتلكون هذا املحتوى الجنســي، 
ويضعــون منشــورات فارغــة مــع توصيفات 
تقتــرح الذهــاب إلى الخــاص للحصول على 
شاشــة  للقطــات  وفقــًا  اإلباحــي.  املحتــوى 
)سكرينشــوت( حصلت عليها املجلة، تلقى 
غــوا عــن 

ّ
العديــد مــن املســتخدمني الذيــن بل

»إنســتغرام«  مــن  رســالة  املنشــورات  هــذه 
تخبرهم بأن هذه الرسائل ال تنتهك قواعد 
األيــدي  مكتوفــي  البقــاء  وبــدل  املنصــة. 
وانتظار تحرك »إنستغرام« شرع املراهقون 
ذات  وامليمــز  بالنــكات  الوســم  إغــراق  فــي 

الصلة بهذه الرسائل.
»إنســتغرام«  قــام  املجلــة،  تســاؤالت  وبعــد 

 dropboxlinks# وســوم  علــى  قيــود  بفــرض 
باســم  متحــدث  وقــال   .tradedropbox#و
التطبيــق »إن الحفــاظ علــى ســالمة األطفــال 
والصغــار مهــم للغايــة بالنســبة لنــا. نحــن 
ال نســمح باملحتــوى الــذي ُيعــرض األطفــال 
كمــا  الوســوم«.  بحجــب  وقمنــا  للخطــر 
تعثــر  تقنيــة  »تطــور  إنهــا  املنصــة  قالــت 
بشــكل اســتباقي علــى مشــاهد عــري الطفــل 
ومحتــوى اســتغاللي لألطفــال عندمــا يتــم 

تحميله حتى يمكننا التصرف بسرعة«.

صحافيو غزة على خط التماس )عبد الحكيم أبو رياش(

)NurPhoto/ياب آريينز(

تونس ـ محمد معمري

قررت النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني إلغاء اإلضراب العام في قطاع اإلعالم 
الــذي كان مــن املزمــع تنفيــذه يــوم 14 كانون الثانــي/ يناير الجاري، بعد التوصل إلى 
اتفــاق مــع الحكومــة، تــم توقيعــه أمــس األربعاء. وتــّم التوصل إلى اتفــاق مع الحكومة 
التونسية يستجيب ملطالب الصحافيني املتمثلة في التوقيع على االتفاقية املشتركة 
للصحافيني التي من شــأنها ضمان الحقوق املادية للصحافيني التونســيني والنأي 
بهم عن كل أشــكال التشــغيل الهش التي يعاني منها قســم كبير منهم، كما تّم توقيع 
اتفاقيــة حــول املشــروع الســكني الخــاص بالصحافيــني وهــو أحــد املطالــب القديمــة 
بأســعار  بهــم  مــن مشــروع ســكني خــاص  الحكومــة  للصحافيــني حيــث ســتمكنهم 

تفاضلية. 
وشــمل االتفــاق مــع الحكومــة التونســية أيضــًا تمكــني الصحافيــني التونســيني مــن 5 
منح 

ُ
فــي املائــة مــن عائــدات اإلشــهار العمومــي )اإلعالنــات التجاريــة الرســمية( التي ت

للمؤسســات اإلعالميــة وذلــك ملواجهة املصاعب والحــاالت االجتماعية الطارئة، وهو 
مــا ســيمكن الصحافيــني مــن مبالــغ ماليــة هامــة قــد تتجــاوز املليــون دينــار )400 ألف 

دوالر أميركي( سنويًا.
األول/  كانــون   25 يــوم  أعلنــت  التونســيني  للصحافيــني  الوطنيــة  النقابــة  أن  ُيذكــر 
ديسمبر 2018 عن إضراب عام في القطاع اإلعالمي بسبب الوضع املتردي الذي باَت 
ــة وانعــدام الّرقابة على 

ّ
عليــه اإلعــالم ال ســّيَما فــي القطــاع الخــاص مــن وضعّيــات هش

فعيل الفوري 
ّ
املؤسســات التــي ال تحتــرُم الحقــوق املهنّيــة للصحافيــنّي واملطالبــة بالت

ــاهد يوم 14 يناير/ 
ّ

 عنها رئيس الحكومة يوســف الش
َ
لالتفاقات الّســابقة التي أعلن

قــة بتنظيــم اإلشــهار العمومــي واحتــرام الحقــوق املهنية 
ّ
كانــون الثانــي 2017، واملتعل

للصحافيــني وتمكــني الصحافيــني مــن 5 في املائة من عائدات اإلشــهار وذلك ملواجهة 
املصاعــب والحــاالت االجتماعيــة الطارئــة.  إعالن اإلضراب العام اســتدعى في مرحلة 
أولى لقاًء بني رئيس الحكومة التونســية يوســف الشــاهد ووفد من النقابة الوطنية 

للصحافيني التونسيني يوم 27 ديسمبر/ كانون الثاني 2018.  

صحافيو غزة إلى الخارج بحثًا عن عمل

أعلن أربعة صحافيين جزائريين أخبار
يعملون في صحيفة »الشروق 

اليومي« بدأهم إضرابًا عن الطعام، 
احتجاجًا على تأخر رواتبهم منذ 

أشهر. وتجمع الصحافيون المضربون 
عند الباب الخارجي لمقر الصحيفة 

ورفعوا شعارات تطالب بحقوقهم 
المادية بينها.

 حّذر جهاز األمن العام 
اللبناني من تطبيقات إسرائيلية 

للهواتف الذكيّة، ُتمّكن االحتالل من 
اختراق خصوصية المستخدمين 
والوصول إلى بياناتهم الشخصية، 

لكونها ُمطّورة من شخٍص إسرائيلي، 
وهي Sync.Me وMyPhone و

 .SMartSync

هّدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد 
عبد العزيز، بإغالق مواقع التواصل 

االجتماعي. وربط بين إغالق هذه 
المنصات وما وصفها بـ»جماعات 

تشكل تهديدًا لألمن واالستقرار«، 
بحسب قوله، مضيفًا »لن نقلص 

الحرية والديمقراطية التي ينعم بها 
الشعب«.

تعّرض طاقم برنامج »مراسلون 
في الميدان« الذي يبث عبر شاشة 
»تلفزيون فلسطين« إليقاف البث، 

وقطع حديث المراسل مع القناة 
على الهواء مباشرة، من قبل عناصر 
في األجهزة األمنية التابعة لحكومة 
غزة التي تديرها حركة »حماس«، ما 

أثار انتقادات.

يلجأ الصحافيون في غزة إلى الهجرة من أجل إيجاد فرص عمل، في ظّل األوضاع المعيشية واالقتصادية الصعبة في القطاع التي 
تطاول أيضًا الشّق اإلعالمي الخاص والحزبي
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ً
املاضية ذروة األعــوام  الالجئن بلغ في  على 
ال سبيل بــعــدهــا ســـوى االنـــحـــدار واملــزيــد من 

االنحسار« . 
األملانية،   Bertelsman منحة  مؤسسة  بحسب 
أملاني،  ألفي مواطن  من  عّينة  دراســة  أظهرت 
أخيرًا، أن نسبة 54% ترى أن أملانيا قد بلغت 
حد اإلشباع إزاء استقبال مزيٍد من الالجئن، 
مقابل 40% ممن كان لهم الرأي ذاته عام 2015.
ــلـــى الــــســــوري،  ـــح عـ

ُ
ــل ــاق، تـــصـ ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ

ــاتـــب واملـــوســـيـــقـــي، تسمية  ــكـ الــتــشــكــيــلــي، والـ
ــاط نــشــاطــه  ــ ــبـ ــ ــيـــة ارتـ ــنــــان األزمـــــــــة، مــــن نـــاحـ فــ
االهتمام  اقــتــران  هــو  مثلما  والثقافي،  الفني 
واالحــتــفــاء بــه - شـــاء/ت أم أبـــى/ت - ارتباطًا 
أســاســيــًا بــاملــأســاة الــســوريــة واألطــــــوار الــتــي 
مـــّرت بــهــا، مــن ربــيــع وثــــورٍة، فقمع وعسكرة، 

جّرا حربًا ولجوءًا ومنفى. 
ــا  ــ ــأوروبــ ــ ــك لـــيـــســـت بـــســـابـــقـــة ســـــــورّيـــــــة، فــ ــلــ تــ
الــثــانــيــة، أولــت  وأمــيــركــا بعد الــحــرب العاملية 

علي موره لي

ــهــــرجــــان عـــديـــَد  تـــأمـــلـــت مــــديــــرة املــ
املــقــاعــد الــفــارغــة بــأســى، ثــم قــالــت: 
»لم يكن كذلك الحال منذ عام، حن 
ــَي، كما الــيــوم، أحــد الــعــازفــن مــن ســوريــة،  ُدعــ
 على الخشبة ذاتها. وقتها، عّجت 

ً
ليقدم حفلة

ها«.
ّ
القاعة بالناس، وبيعت البطاقات كل

ربما لم تكن تلك السيدة القّيمة على األمسية، 
ــتــــدرك بـــالـــســـرعـــة الـــكـــافـــيـــة، أفــــــول االهـــتـــمـــام  لــ
بالقضّية السورية على مدى عام، في اإلعالم 
وبــــن دوائـــــر الـــــرأي الــرســمــي والــــعــــام. وكــيــف 
أن فكرة إحــيــاء حفل ضمن إطـــار، كــان جاذبًا 
لــفــتــرة، كــالــنــجــاة مــن أتــــون الـــحـــرب، وقصص 
ــا فــي الــبــحــر، أو في  الــلــجــوء، الــتــي انــتــهــت إمـ
الرسّو على إحدى يابسات القارة األوروبية، 
لم تعد لتجد رّوادًا ومتحّمسن كثر، اللهم إال 
وعاملي  األهلية،  الجمعيات  نشطاء  مــن  ة 

ّ
قل

املنظمات الحقوقية واإلنسانية. 
في تعليق لشبكة سي بي إس CBS الكندية، 
أدلت به لويزا تايلور Louisa Taylor، وهي من 
مؤسسي وكالة Refugee 613 الكندية لرعاية 
غــدق 

ُ
الــالجــئــن، قــالــت إن »حــجــم الــدعــم الـــذي أ

رحل فوزي وهو 
يحاول أن ينتج مشروعه 

»أسود وردي« عبثًا

تحّول الفنان إلى فرصة 
لمؤسسات إنتاجية كي 

تحصل على تمويل

يعود نجاتي شاشماز 
للشاشة بمسلسل جديد 

يحمل اسم »المناوبة«

2223
منوعات

، اهــتــمــامــًا، 
ً
املــثــقــفــن والــفــنــانــن الــيــهــود مـــثـــال

ــــوت  بـــاعـــتـــبـــارهـــم أبــــــــرز ضـــحـــايـــا مـــعـــامـــل املـ
الفاّرين من  أولئك  ذلــك على  انسحب  النازية. 
االتحاد السوفييتي، آخر أيام الحرب الباردة، 
دعاة  الغربي بوصفهم  اإلعــالم  تلقفهم  حيث 
 Andrei تاركوفسكي  أنــدريــه  كاملخرج  حــرّيــة، 
مــيــســتــالف  ـــو 

ّ
الـــتـــشـــيـــل وعــــــــازف   Tarkovsky

 .Mstislav Rostropovich روســتــروبــوفــيــتــش 
ــيـــة شــغــل  ــلـ وحـــــن كـــانـــت حـــــرب الـــبـــلـــقـــان األهـ

اإلعـــــــالم الـــغـــربـــي الـــشـــاغـــل، فــــي تــســعــيــنــّيــات 
الــقــرن املــاضــي، حظي أمــثــال املــخــرج الصربي 
واملوسيقي   Emir Kusturica كوستريكا  أمير 
و سراييفو، 

ّ
تشيل بــعــازف  ــب 

ّ
املــلــق الــبــوســنــي، 

 ،Vedran Smailović اسماعيلوفيتش  فـــردان 
باملتابعة الخاصة والحثيثة.

يــمــكــن فــهــم تــلــك الـــظـــاهـــرة الـــيـــوم، بـــاإلضـــاءة 
باإلعالم  املتحكم  الــســوق،  اقتصاد  نهج  على 
وبــالــصــنــاعــة الــفــنــّيــة والــثــقــافــيــة فـــي الــغــرب 
فــي مرحلة عبور حرجة،  والــعــالــم، خصوصًا 
تمّر بها تلك القطاعات على الصعيد الربحي، 
ــعـــل تــــبــــدل وســـــائـــــل اإلنـــــــتـــــــاج، فـــــي عــصــر  ــفـ بـ
هدفها  بات  حيث   ،connectivity »االتصالّية« 
يترّكز، في شبه حــال صــراع محتدم من أجل 
البقاء، على كسب اإلقبال واالرتياد. وإلحراز 
الثقافي  ــنــتــج 

ُ
امل اقـــتـــران  ينبغي  الـــهـــدف،  ــذا  هـ

الــعــام، وبالتالي كــال من  الـــرأي  بقصة تجذب 
شتري. 

ُ
شترك وامل

ُ
املمول امل

ـــدرتـــهـــا على 
ُ
تــلــك الــقــصــة يــكــبــر أثـــرهـــا وفــــق ق

ج 
َ
االستعطاف واالستمالة؛ إذ تمثل، إزاء املنت

مثلها   .Surplus املضافة  القيمة  تلك  األصلي، 
كمثل سعر علبة البطاطا املقلية، الذي ُيضاف 
إلــــى تــســعــيــرة فــطــيــرة الـــلـــحـــم، حـــن يــشــتــري 
عــنــد سلسلة  مـــن   Menu طـــعـــام قــائــمــة  املـــــرء 

ماكدونالدز Mcdonalds الشهيرة.
الفنان   

َ
فــرصــة تكن  لــم  السورية  القصة  أن  إال 

الــســوري وحـــده، فــي تحقيق قــدر مــن الشهرة 
ــــى تــأمــن  ــــي، إضــــافــــة إلــ ــــالمــ والــــحــــضــــور اإلعــ
املعيشة، خالل ظرف اللجوء الطارئ. بل كانت 
كــذلــك، فــرصــة لــعــديــد مــن الــفــنــانــن الغربين 
املغمورين، أو املشهورين الطامعن في املزيد، 
 إلـــى مــؤســســات إنــتــاجــيــة، تبحث لها 

ً
إضــافــة

عن مصادر ماٍل ُمْحدثة، تستطيع بواسطتها 
ــلــــورة بـــعـــض املـــشـــاريـــع الـــفـــنـــّيـــة والــثــقــافــيــة  بــ
العالقة. رأى كل هــؤالء في إشــراك أّي سوري، 
أو   

ً
أم موسيقيًا، في مهرجان مثال كــان  كاتبًا 

 بــالــحــصــول عــلــى تــمــويــل، 
ً
فـــي أمــســيــة، كــفــيــال

ــيـــة، أو مــن  ــكـــومـ ســـــــواء مــــن الـــصـــنـــاديـــق الـــحـ
املؤسسات املستقلة والدولية، أو ضمانًا على 
األقــــل، لــحــضــور جــمــاهــيــري مــقــبــول، وتغطية 

إعالمية وافية. 
 ،

ً
لــم تـــوِل تلك الــجــهــات دائــمــًا، ســهــوًا أو جهال

املــســتــوى الــفــنــي األولــــويــــة، بـــقـــدر مـــا أولــتــهــا 
للقصة Story؛ أي للسياق السياسي واإلعالمي 
الذي جاء بهذا السوري أو ذاك إلى املنّصة أو 
إلــى خشبة املسرح، بل إن ضعف السوّية في 
بعض األحيان، أو سياحّية الناتج - أي دخوله 
كعّينة  املحلية،  البيئة  بــاب  مــن  ي 

ّ
املتلق على 

ثقافية، من دون اجتهاد في العوملة واإلبــداع 
، من حيث 

ً
- بدا في غير مناسبة أكثر تفضيال

إرضائه للنرجسية الجمعية الغربية، التي ال 
تــود رؤيــة الالجئ الــوافــد، من منظور النّدية، 
وإنما الفوقية، فهو إما غريب الثقافة، قاصر 
أنه نبتة واعدة،  أو  الدعم،  اإلمكانات، يحتاج 
فــي حــال نمت وارتــــوت فــي الــتــربــة األوروبــيــة 
ــة تـــكـــمـــن فـــــي أن الـــقـــصـــة  ــلـ ــكـ الــــخــــصــــبــــة. املـــشـ
الـــســـوريـــة تــكــتــســب قــيــمــتــهــا بــقــدر مــركــزيــتــهــا 
اإلعــالم. وبالنتيجة، تنحسر تلك  في وسائل 
ابتعادها  بحكم  بالضرورة،  تدريجيًا  القيمة 
ــن املــــركــــز. فــمــع إحــــــراز تــحــالــف الـــنـــظـــام في  عـ
ســوريــة مــع كــٍل مــن روســيــا وإيـــران، مــزيــدًا من 
»االنـــتـــصـــارات« املــيــدانــيــة، تــزامــنــًا مــع انكفاء 
الــغــرب األخـــالقـــي والــجــيــوســيــاســي، وإصــابــة 
رأيه العام والرسمي بالوهن، جّراء احتضان 
 إلى 

ً
أعــداٍد غير مسبوقة من الالجئن، إضافة

مخافة اإلرهــاب والتطّرف من جهة، وصعود 
داخل  السياسية  والهوّياتية  االنعزالية  تّيار 

املجتمعات األوروبية من جهة ثانية.

بيروت ـ العربي الجديد

الترفيه،  تطرح إشكالية برامج املنوعات، أو 
الــتــي تحاصر  الــفــنــيــة، سلسلة مــن األســئــلــة 
املــنــتــجــن الـــعـــرب. حــالــة مــن اإلحـــبـــاط واملــلــل 
أحيانًا تتقاذفها بعض املحطات، باحثة عن 
الناس  استمالة  ي جديد، يحاول 

ّ
فن برنامج 
للمتابعة.

السابقة، كانت لبرامج املنوعات  في املرحلة 
مساحة على الخارطة؛ لبنان صّدر مجموعة 
ّدمت بشكل مبتكر، 

ُ
من البرامج الفنية التي ق

أو تلك العادية التي عرفت كيف تحرك بعض 
ــى لـــبـــنـــان، لــتــنــفــيــذ أهــم  املــنــتــجــن لـــلـــقـــدوم إلــ
الــبــرامــج املــنــوعــة أو الــحــواريــة، أو تلك التي 

تعتمد على األغاني والرقص الشعبي.
انــتــهــى عــصــر املـــخـــرج ســيــمــون أســـمـــر قبل 
سنوات. املخرج اللبناني كان أول من وضع 
حجر األساس للبرامج الترفيهية، لكن سوء 
أحــوالــه فــي الــســنــوات األخــيــرة جعله يبتعد 

عن اإلعداد واإلنتاج واإلخراج. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، حـــاولـــت بــعــض املــحــطــات 
ــســتــوردة، 

ُ
امل الــبــرامــج  على  اللعب  الفضائية 

فيه  املستخدمة  السينمائية  واللغة  وســـرده 
تشعر املتفرج بشيء سحري وغير واقعي.

بــاكــورة أعــمــال أســامــة فـــوزي، ومــن سيناريو 
ذكري، »عفاريت األسفلت« )1996(، يحمل تلك 
»الــواقــعــيــة الــســحــريــة« بــوضــوح، حــيــث يــدور 
فـــي عـــوالـــم ســائــقــي املــيــكــروبــاص فـــي منطقة 
حلوان، ويلتقط بشكل فاعل تفاصيل حياتهم 
وأحــاديــثــهــم الـــعـــاديـــة، وتـــكـــون الــشــخــصــيــات 
مـــن صــلــب الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة؛ ســـائـــق وحـــالق 
ومــتــســول ومــطــرب شــعــبــي وســـيـــدات يعانن 
مــن الــكــبــت وخــريــطــة مــتــداخــلــة مــن الــعــالقــات 
اإلنـــســـانـــيـــة والــجــنــســيــة ضــمــن مـــكـــان واحــــد. 
ولــكــن فـــي مــقــابــل كـــل هـــذا »الـــواقـــعـــي«، هــنــاك 
سحر خفي وطبقة أخرى في حكايات الناس 
عن أنفسهم وكيف تتحرك األحــداث بهم وما 
هــي األزمــــات الــتــي يــعــانــون منها؛ كــأن يشعر 
الحالق بالحزن ليس ألن شخصًا مات تحت 
يديه وهو يقص شعره ويحكي له، ولكن ألنه 
لن يعلم أبدًا في أي جزء مات من الحكاية وأي 

جزء لم يسمعه؟!
بــعــدهــا بــعــامــن، أخـــرج فـــوزي أشــهــر أعــمــالــه: 
»جــنــة الــشــيــاطــن«، فــي تــعــاونــه الــثــانــي على 
واملمثل  ككاتب سيناريو  ذكـــري  مــع  الــتــوالــي 
مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة كـــبـــطـــل، مــقــتــبــســن روايـــــة 

محمد جابر

ــان املـــخـــرج املــصــري  قــبــل أقــــل مـــن شــهــريــن، كــ
القاهرة  »أيـــام  فــوزي يحضر جلسات  أســامــة 
السينما«، ضمن نشاطات مهرجان  لصناعة 
القاهرة السينمائي، باحثًا عن تمويل لفيلمه 
وردي«،  »أســود  سنوات  منذ  املتعثر  الجديد 
ــن مـــشـــاريـــع أخـــــرى كــــان يعمل  وهــــو واحـــــد مـ
عــلــيــهــا ويــتــمــنــى تــنــفــيــذهــا. لـــذلـــك جــــاء خبر 
رحيله، أول أمس، صادمًا، ليس فقط ألنه أحد 
الثالثة  الــعــقــود  فــي  املــصــريــة  السينما  رمـــوز 
ــيــــرة، ولــكــونــه لـــم يــتــجــاوز بــعــد الــثــامــنــة  األخــ
والخمسن من عمره، ولكن ألنــه كــان، وحتى 
لحظة قريبة جدًا، موجودًا وممتلئًا باألفكار 
وراغبًا في العمل وصنع األفالم، قبل أن يغيبه 
 من حيث العدد 

ً
املوت ويترك وراءه إرثًا قليال
وثمينًا جدًا من ناحية القيمة.

واقعية سحرية
تــخــرج أســامــة فـــوزي مــن معهد السينما عام 
1984، وعمل مساعد مخرج لقرابة الـ12 عامًا، 
مع عدد من املخرجن املوهوبن في أعمالهم 
األولـــى، مثل يسري نصر الله وشــريــف عرفة 
ورضوان الكاشف، وخالل تلك الفترة كان يفكر 
ويــبــحــث بــشــكــل دائــــم عــن مــشــروعــه الــخــاص، 
قبل  تنفيذها،  فــي  يرغب  التي  األفـــالم  وشكل 
أن يجد ضالته بعد تعرفه على السيناريست 
مــصــطــفــى ذكــــــري فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، 
وأقرب ما يمكن أن يصف سينماهما املشتركة 
هـــو أنــهــا تــــدور فـــي مــســاحــة أقــــرب لــلــواقــعــيــة 
السحرية؛ حن يكون ما يحدث شديد الصلة 
على  أحيانًا  استثنائية  قــدرة  ولديه  بالواقع 
عنه  التعبير  طريقة  ولكن  تفاصيله،  التقاط 

فــي ظــاهــرة بــدأت قبل ســنــوات، ونجحت في 
ذلــك، لكن كلفة إنتاج هذا النوع من البرامج 
واألزمات السياسية في العالم العربي حالت 
الــعــمــل بشكل خــجــول على  أو  املــتــابــعــة  دون 
ــد مـــن بــرنــامــج وانــتــظــار  ــ إنـــتـــاج مـــوســـم واحـ

الفرج إلعادة إنتاجها الحقًا.
و»اكـــــس  و»فـــــويـــــس«  أيـــــــــدول«  »آرب  يـــغـــيـــب 
الطريق  وتفتح  أكــاديــمــي«،  و»ســتــار  فاكتر« 
الفنية  البرامج  أمام مجموعة متواضعة من 
الـــخـــاصـــة، لــكــنــهــا تــقــع أحــيــانــًا فـــي فـــخ املــلــل 

والتكرار.
تـــحـــاول مــحــطــة MTV الــلــبــنــانــيــة املـــكـــابـــرة، 
من  املــســتــورد  املشاهير«  »ديـــو  برنامج  عبر 
ــد أن املــحــطــات  الــنــســخــة الــعــاملــيــة. مـــن املـــؤكـ
اللبنانية ُمصابة بإفالس كبير على صعيد 
الــبــرامــج الــجــديــدة، ال بــل األفــكــار، خصوصًا 
من  فنيًا.  الــتــي تحمل طابعًا  الــبــرامــج  لجهة 
برنامج  توقف  بعد   MTV دون شــك خسرت
»هيدا حكي« لعادل كرم. سنوات طويلة كان 
نسبة مشاهدة جيدة  يحقق  البرنامج  فيها 
لــلــمــحــطــة، لــكــن مــع اســتــهــداف مــحــطــة أخــرى 
»هــيــدا  الـــنـــجـــاح، وتــقــديــم بــرنــامــج مــشــابــه لـــ
حكي« مــن خــالل »لــهــون وبــس« على محطة 
 MTV الذي يقدمه هشام حداد، ذهبت LBCI
للبحث عــن صيغة ضــمــن هـــذه الــنــوعــيــة من 
الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة، فـــكـــان أن وافـــقـــت على 
موسم آخــر من »ديــو املشاهير« بعد تجربة 
سابقة لها في ذلك، واستعانت بشركة إنتاج 
متخصصة لتتكفل بتنفيذ »ديو املشاهير«.

ال جـــديـــد عـــلـــى صــعــيــد املـــشـــاهـــيـــر فــــي هـــذا 
البرنامج هذه السنة. أبرزهم وجوه سياسية 
وإعـــالمـــيـــة. وحـــدهـــا املــمــثــلــة لــيــلــيــان نــمــري 
ــان عـــاصـــي الـــحـــالنـــي، الـــولـــيـــد،  ــنـ ــفـ ونـــجـــل الـ

يحملون صفة فنية بعيدًا عن زمالئهم ضمن 
املشاركن  اختيار  أن  يعني  وهــذا  البرنامج، 
املنتجة،  للشركة  مــحــســوبــيــات  بمثابة  كـــان 
مـــن دون أســـبـــاب وجــيــهــة الخــتــيــار الــبــاقــن، 
طرح 

ُ
إلى جانب مجموعة من األسئلة التي ت

حـــول املــعــايــيــر فـــي كــيــفــيــة اخــتــيــار األغـــانـــي، 

والــعــروض التي تتناسب مــع أجـــواء الغناء. 
لم يكن الحضور السياسي في ديو املشاهير 
ــلـــحـــم ريــــاشــــي،   بـــــوزيـــــر اإلعــــــــــالم مـ

ً
ــال ــثـ ــمـ ــتـ مـ

ليحمل  يــمــن،  فــيــرا  السياسية  واملــســتــشــارة 
يزيد  إن حضورهما  يقول  جديدًا. هناك من 
املعنوي،  الصعيد  على  الــبــرنــامــج  قيمة  مــن 

ــنــــي بـــخـــطـــي يــمــن  ــعــ ــل املــــشــــاهــــد املــ ــمــ ويــــحــ
وريـــاشـــي الــســيــاســي لــلــمــتــابــعــة، لــكــن بعيدًا 
عــن تصنيف هـــؤالء فنيًا وحـــول مــا إذا كانا 
يــتــمــتــعــان بــصــوت مــقــبــول أو جــيــد، يسيطر 
املـــلـــل عــلــى األجــــــواء الــخــاصــة فـــي الـــعـــروض 

املباشرة على الهواء مساء كل أحد.

»ميتتان لرجل واحد« للبرازيلي جورج أمادو، 
أصيلة  مصرية  »ديستوبيا«  بها  ويخلقون 
ــــذي يـــتـــرك حـــيـــاة عــائــلــتــه  ــبـــل« الـ ــدًا، عـــن »طـ ــ جـ
الغنية ويعيش حياة ليلية صاخبة في قاهرة 
الــشــكــل فــي السينما مــن قبل،  لــم تظهر بــهــذا 
وحــن يموت يقرر أصــدقــاؤه سرقة جثته من 
أجل وداعــه بطريقة مناسبة. كان الفيلم أكثر 
راديــكــالــيــة فــي عــاملــه وأســلــوبــه مــن »عــفــاريــت 
الثنائي  الجوهر استمر  األسفلت«، ولكن في 
فــوزي وذكــري في مساءلة املواضيع نفسها، 
عن املوت والعالقات الجسدية والعالم الخفي 
عــن حكايتهم  التعبير  فــي  وكــذلــك  لــلــمــديــنــة، 

بلغة سينمائية ال تشبه أي شيء سابق لها.

بحب السيما
ــم الـــنـــجـــاح الـــنـــقـــدي الــكــبــيــر لــفــيــلــم »جــنــة  ــ رغـ
الشياطن«، وعرضه في مهرجان »لوكارنو« 
وحــصــولــه عــلــى الـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة ملــهــرجــان 
دمشق، إال أنه فشل تجاريًا، وتسبب بخسائر 
فـــادحـــة ملــنــتــجــه مــحــمــود حــمــيــدة. ونـــظـــرًا ألن 
الــســيــنــمــا املــصــريــة نــفــســهــا كــانــت تــتــغــيــر في 
ذلـــك الــوقــت وتــصــبــح أمــيــل للشباب واألفـــالم 
الكوميدية، فقد دخــل أســامــة فــوزي منذ ذلك 
الحن في مرحلة لم تنتِه حتى رحيله.. ترتبط 
باملعاناة من أجل االستمرار وصناعة األفالم، 
واملخرج الذي صنع فيلمن عظيمن في ثالث 
سنوات، لم يخرج بعدهما إال فيملن آخرين 

في 20 عامًا.
الفيلم األول هو »بحب السيما« )2004(، وهو 
حكاية ذاتية عن نشأته في القاهرة منتصف 
وحبه  وعالقته  مسيحية،  لعائلة  الستينيات 
الفطري للسينما رغم التزمت الشديد لوالده، 

ونال الفيلم تقديرًا كبيرًا عند عرضه. 

برامج المنوعات اللبنانية: كيف نضمن المشاهد؟أسامة فوزي يغادر جنّة الشياطين
هل ال تزال برامج 

المنوعات الترفيهية في 
لبنان تالقي النجاح ونسب 

المشاهدة نفسها؟ أم 
تبّدل األمر بعد تغييرات 

عديدة؟

محمد عبد الملك

ونجاحًا  التركية شهرة  املسلسالت  حققت بعض 
واسعًا العام املاضي، ما أثار منافسة شديدة بن 
شركات اإلنتاج لتحقيق أرقام قياسية والوصول 

إلى مشاهدات متزايدة في العام الجديد.
ومع بداية 2019 تستعد شركات اإلنتاج املختلفة 
للبدء بعرض مسلسالتها الجديدة والتي ستبث 
عبر القنوات التلفزيونية التركية. نستعرض هنا 

أبرز هذه األعمال الدرامية:
املــمــثــل  يــعــود   :)Nöbet( ــراس  الـــحـ أو  املـــنـــاوبـــة   ■
العالم  فــي  نــجــاتــي شــاشــمــاز واملــشــهــور  الشهير 
للشاشة بمسلسل جديد  دار،  العربي بمراد علم 
يحمل اســم »املــنــاوبــة« أو »الـــحـــراس« كما أطلق 
ــلـــدة خــاصــة  ــه، وقــــد تـــم بـــنـــاء بـ ــالنــ عــلــيــه عــنــد إعــ
لــتــصــويــر الــعــمــل فـــي مــديــنــة أنــطــالــيــا عــلــى شكل 
مبان قديمة تشبه املخافر، فيما تم تأمن مركبات 
وسيبدأ  التصوير،  لعملية  ومروحيات  عسكرية 
الــذي تنتجه شركة »بــانــا فيلم«  عــرض املسلسل 

على قناة »ش« التركية خالل الشهر الحالي.
املسلسل  يبرز   :)Kardeş Çocukları( األخ  أبناء   ■
حــيــاتــن مــخــتــلــفــتــن وأحـــالمـــا مــخــتــلــفــة الثــنــتــن 
مــن األمــهــات، تعيش األولـــى مــع ابنتها فــي قرية 
تعيش  بينما  جميلة  اجتماعية  حــيــاة  صــغــيــرة 
األخــــرى مــع ابــنــتــهــا فــي إســطــنــبــول. وفـــي الــوقــت 
الذي تعيش فيه األّمان حياتن مختلفتن تمامًا، 

املسلسل تجمعهما  مفاجئة خالل  وقائع  تحدث 
الـــذي تنتجه  بعد ســنــوات. وســيــعــرض املسلسل 
التركية،  »ســتــار«  قناة  على  فيلم«،  »غولد  شركة 
ويــشــارك فيه عــدد مــن املمثلن، أشــهــرهــم محمد 
أصـــالن تــوغ وعــائــشــة بنغول ونـــور فــتــاح أوغلو 

وفرقان.
الــغــراب )Kuzgun(: عمل درامـــي آخــر ستعرضه   ■
كل  البطولة  بــأدوار  ويقوم  التركية،  »ستار«  قناة 
املشهور سابقًا في مسلسل  أردوتـــش  باريش  من 
ــة لـــلـــفـــنـــانـــة بـــورجـــو  ــافــ ــاإلضــ ــــار«، بــ ــــجـ ــــإيـ »حــــــب لـ
بيريجيك. وتستمر حاليًا التحضيرات للمسلسل 
استعدادًا لعرضه خالل الربع األول من العام 2019، 

ويتناول قصة حب معقدة بن البطلن.
املسلسل  يــتــحــدث   :)Hayat Gibi( الــحــيــاة  مــثــل   ■
عــن الحب األول لــألم واألب واألبــنــاء. وهــو يحمل 
ــم، ويــــركــــز عـــلـــى قــيــم  ــيـ ــقـ ــل والـ ــائـ الــكــثــيــر مــــن الـــرسـ
والصداقة  والــحــب  العائلة  مثل  مــحــددة،  أخالقية 
والرحمة والوفاء، بحسب القائمن عليه. ويحاكي 

املسلسل النسخة األميركية من This Is Us. وسيتم 
عرض املسلسل في شهر فبراير/ شباط على قناة 
الفنانة  بطولته  في  التركية، وستشارك  »فوكس« 
والفنان  نالجاكان  والفنان جليل  أودان  سونغول 

بيركان سوكولو والفنانة إيرام ساك.
الفنان  بطولة  مــن  مسلسل   :)Vuslat( فــوســالت   ■
قادير دوغلو باالشتراك مع الفنانة ديفريم أوزكان 
كانتارجيالر،  وأوميت  أوزجــور  محمد  والفنانن 
ــن كـــتـــاب »شـــطـــرنـــج الـــعـــارفـــن«  وهـــــو مــقــتــبــس مــ
املنسوب البن عربي، وقد بدأ عرض العمل أول من 

أمس على قناة »تي آر تي األولى«.
بوليسية  درامـــا  املسلسل  يقدم   :)Halka( هالكا   ■
من إنتاج شركة »أيس فيلم«، وسيعرض على قناة 
الحالي،  الشهر  فــي منتصف  تــي األولــــى«  آر  »تــي 
ــانـــدا أرتــشــيــل بــطــلــة مسلسل  ــو مـــن بــطــولــة هـ وهــ
»الحب ال يفهم من الكالم«، والفنان سيركان تشاي 
أوغلو والفنانة نازان كيسال بطلة مسلسل فضيلة 

وبناتها، والفنان كان يلدريم.
■ Vurgun: سيعرض املسلسل في األسبوع األخير 
من الشهر الحالي على قناة »فوكس« التركية، وهو 
أيضًا من إنتاج شركة »غولد فيلم«. ويحكي قصة 
كمال الذي يستفيق بعد 10 سنوات من الغيبوبة، 
أركـــان بيتيكايا، وتــشــارك في  الفنان  يــؤدي دوره 
الفنانة دينيز تشاكير التي لعبت  املسلسل أيضًا 
الطرق«  »قطاع  مثل  في مسلسالت  متفرقة  أدوارًا 

و»لن يحكموا العالم« و»حريم السلطان«.

تلويحة أخيرة من شبّاك التذاكر

)mtv( من ديو المشاهير هذا الموسم

اختير الممثل 
باريش أردوتش 
ليؤدي دور 
البطولة في 
»الغراب« 
)فيسبوك(

المخرج الراحل في بورتريه لـ أنس عواد )العربي الجديد(

)Getty( »14 من عمل للفنان العراقي هيوا ك، في معرض »دوكومنتا

لم تكن القصة السورية فرصَة الفنان السوري وحده في تحقيق قدر من الشهرة والحضور 
اإلعالمي، بل كانت، كذلك، فرصة لعديد من الفنانين الغربيين المغمورين

فنان األزمة السوري

المسلسالت التركية في 2019

فنون وكوكتيل
قضية

دراما

شاشةرحيل

بقدر ما يبدو، للوهلة 
األولى، أن السوري، فنان 
األزمة، قد استفاد من 
ترؤس الحدث السوري 
اإلعالم واالهتمام في 

أوروبا والعالم على مدى 
سبعة أعوام، بقدر ما قد 
أفاد وأسهم في تسليط 

الضوء على الجانب اإلنساني 
لقضيّة شعبه أمام الرأي 
العام الغربي والدولي. 
وعليه، فإن من واجبه 

االستمرار، وإن بالخروج عن 
اإلطار الذي ُقّدم وقّدم 

نفسه من خالله، والخروج 
على قواعد السوق 

الفنية، القائمة على تبادل 
المنافع.

خروج من 
قواعد السوق
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قبل  نيويورك  إلــى  الذين هاجروا  السوريني 
أكثر من قرن. أما املوضوع الثالث، فيتناول 
ــّر إلــيــهــمــا  ــلـــذيـــن اضــــطــ الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء الـ
املـــايـــني مـــن الـــســـوريـــني بــعــد األحــــــداث الــتــي 
عــاشــتــهــا بـــادهـــم إثـــر مــوجــة االحــتــجــاجــات 

ضد نظام بشار األسد بداية من 2011. 
بوسائط  الثاثة  املــواضــيــع  املــعــرض  ُيعالج 
وأدوات مختلفة؛ أّولها الصور الفوتوغرافية 
عرض على شاشة متلفزة وفيها صور 

ُ
التي ت

الــيــومــيــة للمهاجرين  الــحــيــاة  مــن  تــاريــخــيــة 
ــــرى« إلــــى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــذيـــــن أتــــــــوا مـــــن »ســــــوريــــــة الـ
قطت بــدايــة القرن 

ُ
نــيــويــورك، وهــي صـــوٌر الت

املاضي في ما ُعــرف آنــذاك بمنطقة »سورية 
الصغرى« في منهاتن. 

األيوبي  الخزف  فيعرض  الثاني،  القسم  أمــا 
الــــذي يــعــود إلـــى الــقــرن الــثــالــث عــشــر والـــذي 
اكــتــشــفــه الجــئــون شــركــس أثــنــاء بحثهم عن 
السورية  الرقة  لبناء منازل في مدينة  مــواد 
خـــال فــتــرة لــجــوئــهــم. كــانــوا قــد وجــــدوا تلك 
األرض  تحت  مست 

ُ
ط التي  الخزفية  األعمال 

بــعــد اجــتــيــاح املـــغـــول لــلــرقــة وتــدمــيــرهــا في 
منتصف القرن الثالث عشر امليادي. 

ــا قــصــص وحــــيــــوات الـــســـوريـــني بــعــد عــام  أمــ
أعمال  عــن طريق  املــعــرض  فيتناولها   ،2011
لــثــاثــة فــنــانــني؛ هــــم: الــلــبــنــانــيــة جــنــان مكي 
بــاشــو، والـــســـورّيـــان عــصــام كــربــاج ومحمد 
ــم -  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـــــرض أعـ ــ ــّدم املـ ــ ــقـ ــ ــيـــث يـ ــــظ؛ حـ ــافـ ــ حـ
ــدة مــن  ــمـ ــتـ ــعـــــرض - املـــسـ ــ ــة الـ ــاعــ تــــوّســــطــــت قــ
تــجــاربــهــم الــشــخــصــيــة وانــتــمــائــهــم ألجــيــال 
ــبــرز نــظــرة كــل واحــد 

ُ
ت مختلفة، ضــمــن رؤًى 

منهم إلى قصص اللجوء السوري الحديثة. 
طّوعت باشو مادة البرونز والحديد وخردة 
املــعــدن لتصنع مــجــّســمــات صــغــيــرة لــقــوارب 
ظهر 

ُ
ــرى ت تــحــمــل الــاجــئــني ومــجــّســمــات أخــ

عن  بحثًا  لــلــرحــيــل  حقائبها  تحمل  أفـــواجـــًا 
أماكن آمنة. وتقول في منشور يشرح عملها 
للزائر األميركي ويضعه في سياقه األوسع: 
»لقد استخدمُت في عملي خردة املعدن لكي 
ألــفــت الــنــظــر إلـــى االنــحــال الــحــضــاري الــذي 
نعيشه حاليًا. أما املعدن الخام فينقل بؤس 
الناس في مابسهم وحقائبهم. كفنانة أعتبر 
ق 

ّ
نفسي شاهدة على الزمن الذي أعيشه. توث

أعمالي األخبار عن طريق انتقاد العنف الذي 
يتجلى في نزوح الاجئني ويعكس االلتزام 

وهو مانفستو ضد الحرب«. 
وتــلــفــت بـــاشـــو االنـــتـــبـــاه إلــــى تــجــربــتــهــا في 
الحرب األهلية اللبنانية واضطرارها وأهلها 
رت تلك 

ّ
للنزوح إلى أكثر من منطقة وكيف أث

التجربة على اهتمامها ومتابعتها ملا يحدث 
إلــى قــوارب الاجئني  شير 

ُ
في املنطقة. كما ت

ــداد كــبــيــرة مــنــهــم وهــم  ــ الــتــي غــرقــت فــيــهــا أعـ
يركبون البحر باحثني عن النجاة، لتنعكس 
املادة  الحياة وتترَجم في  الهشاشة في  تلك 

املصنوعة منها تلك األعمال. 
ــد جــمــعــت  ــقــ أّمـــــــــا أعــــــمــــــال مـــحـــمـــد حــــــافــــــظ، فــ
املجّسمات.  إلى جانب  الصوتية  التسجيات 
من  لواحد  تقديم  في  السوري  الفنان  ويشير 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــعــــرض »ســــــوريــــــة، آنــــــذاك  ـــط مــ
ّ
ــل يـــسـ

واآلن: قصُص الجئني بعد قــرن من 
»متحف  يستضيفه  الـــذي  الـــزمـــن«، 
بروكلني« في نيويورك، الضوَء على تجربة 
الــهــجــرة والـــلـــجـــوء إلــــى ســـوريـــة ومــنــهــا. من 
حقب مختلفة، تأتي القصص التي يتناولها 
ــــذي انـــطـــلـــق فــــي تـــشـــريـــن األول/  املــــعــــرض الــ
األحد  ويختتم  املنقضية،  السنة  من  أكتوبر 
ــعـــروف  املـــقـــبـــل. فـــهـــنـــاك الـــلـــجـــوء األرمــــنــــي املـ
ولـــجـــوء الــشــركــس الـــذيـــن هـــربـــوا مـــن الــغــزو 
الروسي للقوقاز، في أوائل القرن املاضي إلى 
سورية ودول املنطقة، كما نقف على قصص 

القاهرة ـ سناء أمين

حظي كتاب »وفــيــات األعــيــان وأنــبــاء أبناء 
الـــــزمـــــان« لـــلـــقـــاضـــي واملــــــــــؤّرخ ابـــــن خــلــكــان 
الـــشـــروح  مــــن  بـــالـــعـــديـــد  1282م(   -  1211(
التراجم  أبرز  التي تتّبعت أحد  والدراسات 
ــــي، وكـــثـــيـــرًا مــــا جـــرت  ــــامـ  فــــي الــــتــــراث اإلسـ
ــــى تــــنــــّوع مــــصــــادره ومــقــارنــتــه  اإلشــــــــارة إلـ
لهم  أّرخ  الــذيــن  األعـــام  لتقديم سير  بينها 
بموضوعية ورؤية متوازنة لم تكن شائعة 

في عصره.
 سيرة وضعها ابن خلكان أبرز 

ّ
تضّمنت كل

الشخصيات  تلك  عايشتها  الــتــي  األحـــداث 
رت بها، 

ّ
رت وتأث

ّ
في العهد األيوبي وكيف أث

ات 
ّ
في محاولة لتسليط الضوء على املحط

املفصلية والــتــحــّوالت الــكــبــرى لــديــهــا، ولــم 
تــقــتــصــر أيــــضــــًا عـــلـــى الـــســـاســـة والـــعـــلـــمـــاء 
واألدبـــاء وعلية الــقــوم، بل مــّرت على أناس 

عـــادّيـــني اشـــتـــهـــروا بــمــهــنــهــم أو ارتــبــاطــهــم 
بحادثة ما بوصفهم شهود عيان ال يمكن 

إغفال دورهم.
»إعام األعيان بذكر ما لم ُيذَكر في ترجمة 
ابن خلكان« عنوان الدراسة الصادرة حديثًا 
ضــمــن الــســلــســلــة املــحــكــمــة الـــتـــي يــصــدرهــا 
القاهرة.  في  العربية«  املخطوطات  »معهد 
عمل أنجزه الباحث املغربي إبراهيم بلفقيه 
النص  لسانيات  في  املتخّصص  اليوسفي 

وتحليل الخطاب.
ــدة لــم  ــ ــديـ ــ ـــــف مـــعـــطـــيـــات جـ

ّ
يـــســـتـــقـــرئ املـــــؤل

يوردها الدارسون لسيرة املؤّرخ، من خال 
تتّبع ما كتبه عن نفسه في مواضع متفّرقة 
مــن كتاب »وفــيــات األعــيــان« ضمن توثيقه 

لألعام الذين اختارهم. 
هنا  أورد  »لــم  تقديمه:  فــي  اليوسفي  يقول 
غــيــر مــا ذكــــره هــو عــن نــفــســه، ولـــم أنــقــل ما 
قاله مترجموه بشأن اسمه ومولده ووفاته 
ومناصبه إال ما ندر؛ ولكني لم أغفل شيئًا 
اتــه  ومــقــروء وشيوخه  بحياته  ق 

ّ
يتعل مما 

اللجوء إلى 
سورية ومنها

يُورد الكتاب الصادر حديثًا 
معطيات لم يذكرها 

دارسو سيرة صاحب 
»وفيات األعيان« من خالل 

تتبُّع ما كتبه عن نفسه 
في مواضع متفرّقة من 

العمل

يجمع المعرض، 
الذي يستضيفه 

»متحف بروكلين« 
حتى األحد المقبل، بين 
محّطات ال يفصل بينها 

سوى مئة عام، لكنها 
قلبت حال سورية من بلد 

يلجأ إليه الناس إلى مكان 
يهربون منه

إعالم األعيان ما غاب من سيرة ابن خلكان

سمعت زغاريَد فأقسمت أن أعود

آنذاك واآلن بحث مستمر عن أماكن آمنة

مجّسمات فنية تشتغل 
على ثيمة اللجوء خالل 

أزمنة الحرب

يستقرئ الكتاب 
مالمح من العصر 

األيوبي من خالل سيرة 
ابن خلكان

سفن حملتهم وحملت 
جروحهم وهمومهم 

المرئية وغير المرئية
مسألة  تــنــاُول  بلغ  و2016،   2015 فــي 
موجات  مع  مستوياته  أعلى  اللجوء 
وبحرًا  بــرًّا  ــا  أوروب نحو  السوري  اللجوء 
لها.  المكثّفة  اإلعــالمــيــة  والتغطية 
من  األبحاث  تراكمت  الوقت،  ذلك  في 
االجتماع  علم  مثل  عـــّدة،  مــجــاالت 
حول  الثقافية  والدراسات  والديمغرافيا 
التحّوالت  واســتــقــراء  اللجوء  قضية 
انحسار  ــع  م ــا.  ورائـــهـ ــن  م العميقة 
تترك  اإلنسانية  العلوم  أن  يبدو  الموجة، 
لقراءة  والفن  لألدب  فأكثر  أكثر  المجال 

ما حدث واستشراف ما سيحدث.

تحت ضوء آخر

2425
ثقافة

معرض

كتاب

قصة

فعاليات

ــم »أذان  عــَمــلــيــه املـــعـــروضـــني، وهــــو تــحــت اســ
العَمل جــاء بعد تسجيله صوت  إن  دمــشــق«، 
األذان في دمشق خال زيارته األخيرة للمدينة 
التسجيل  بــني  أنــه دمــج  عــام 2011. ويضيف 
ألذان املــســجــد األمـــــوي، وبـــني مــجــّســم لــحــارة 
مؤّيدة  على جدرانها شعارات  ُكتبت  سورية 
ــارة الــرمــزيــة  ـــر تــلــك الـــحـ

ّ
لــاحــتــجــاجــات. يـــؤط

ل إشارة إلى املرآة 
ّ
بمرآة، يقول حافظ إنها تمث

التي اضطر لتركها خلفه قبل مغادرة املدينة. 
ويصف تلك اللحظات بأنها كانت هادئة، لكن 

ر الشديد والترقب سادها. 
ّ
جوًا من التوت

أمـــا ســـيـــارة »الــجــيــب« مـــن مـــاركـــة »تــويــوتــا«، 
ترمز  إنها  فيقول  املجّسم،  فــي  وضعها  التي 

ــا أثـــبـــتـــه هــــو فــي  ــّمـ ــاره مـ ــ ــفـ ــ ــابـــه وأسـ ــحـ وأصـ
كتابه«.

يــرصــد الــكــاتــب وقـــائـــع عـــديـــدة تــبــتــدئ من 
مولد ابن خلكان في مدينة أربيل والعلماء 
يدهم في صغره ومنهم  تتلمذ على  الذين 
ــن الـــــواســـــطـــــي وأبـــــــــي جــعــفــر  ــ ــديــ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ جـ
الــبــغــدادي، ثــم انتقاله إلــى املــوصــل فالشام 
فــحــلــب لــيــعــود إلـــى دمــشــق، ووْصـــفـــه ألبــرز 
مـــا شـــاهـــده فـــي رحــلــتــه، ثـــم يــنــتــقــل بــعــدهــا 
يه 

ّ
لوصف رحاته إلى الديار املصرية وتول

 نيابة القضاء فيها، وإلــى حلب التي تــرّدد 
عــلــيــهــا غـــيـــر مـــــــّرة، ويــــاحــــظ أن الـــوفـــيـــات 
والـــجـــنـــائـــز الـــتـــي كــــان يــحــضــرهــا هـــي أهـــّم 
ــار  ــفــ ــــي تـــلـــك األســ مـــشـــاهـــداتـــهـــا املــــــّدونــــــة فـ
وتليها أخبار األمراء والساطني، فاألوبئة 
والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة وتــعــيــني املــســؤولــني 
ــــام 654 هـــجـــري،  ــــى عـ ــواًل إلـ ــ ــ ــم، وصـ ــهـ ــزلـ وعـ
حــني قـــّرر الــبــدء بترتيب »وفــيــات األعــيــان« 

والشروع بتأليفه. 
ــــف أحـــداثـــًا 

ّ
ــؤل ــوال ذاتــــــه، يـــذكـــر املــ ــنــ عــلــى املــ

وأوالده،  ابــن خلكان  بــزواج  ق 
ّ
تتعل عائلية 

وأصحابه الذين رافقهم في املنصب والسفر 
والحياة، والعلماء الذين منحوه اإلجازات، 
ومن بينهم: ابن أبي طاهر الخشوغي وأبي 

الحسن الطوسي وزينب بنت الشعري.
ق 

ّ
تتعل دقيقة  تفاصيل  على  الــدراســة  تقف 

بــقــبــور الــعــلــمــاء وأضــرحــتــهــم الــتــي حــرص 
على زيارتها، كما تقف على األشعار التي 
الــراحــل  الفلسطيني  الــنــاقــد  وكــــان  نظمها 

إحسان عباس قد جمع جزءًا منها.

لشبيهتها في الواقع، والتي كانت تبعث الرعب 
في نفوس أولئك الذين تقف أمام بيتهم، ألنها 
كانت تابعة للمخابرات السورية. أما املجّسم 
اللجوء  رحلة  إلــى  ترمز  حقيبة  ففيه  الثاني، 
ويخرج منها مجّسم عمارة ال ترمز بطبقاتها 
التي  الــحــرب والــصــدمــات  آثــــار  إلـــى  املختلفة 
تعّرض لها السوريون مؤخرًا فقط، بل كذلك 
إلى تلك التي عرفها الجئون آخرون هربوا من 

ويات الحروب في بادهم. 
أّمــا عمل عصام كــربــاج، والـــذي حمل عنوان 
داكــنــة، عالم يحترق«، فهو عبارة عن  »مياه 
مجّسمات لــقــوارب بــألــوان كـــاألزرق واألحمر 
تــتــوّســط كـــل مــنــهــا عـــيـــدان كــبــريــت بــأحــجــام 
ــا. ويــشــيــر كــربــاج  ــهــ حـــرقـــت رؤوُســ

ُ
مــخــتــلــفــة أ

إلى أنه استوحى العمل من سفن املهاجرين 
الـــســـوريـــة الـــتـــي حــمــلــتــهــم وحــمــلــوا داخــلــهــم 
جــروحــهــم وهــمــومــهــم املــرئــيــة وغــيــر املــرئــيــة. 
ويضيف في تقديمه للعمل: »إن الكثير منهم 
لـــم يــفــقــدوا بـــادهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم وبــيــوتــهــم 
ــم فـــــقـــــدوا كـــذلـــك  ــهـ ــنـ ــكـ ــم فــــحــــســــب، ولـ ــهــ ــلــ وأهــ
كبرياءهم وهويتهم. لقد فقدوا املرئي وغير 
ومستقبلهم«.  وحاضرهم  ماضيهم  املــرئــي، 
ــى هـــؤالء  ــن الــبــحــر ومـــعـــنـــاه بــالــنــســبــة إلــ وعــ
الـــذيـــن يــركــبــونــه هــربــًا مـــن ويــــات الـــحـــروب، 
يــرى أنــه قــد تــحــّول لــدى كثيرين إلــى طريق 
ر فيها مصائر الكثيرين منهم: إّما  قرَّ

ُ
رعب ت

الحياة أو املوت.

ذاكرة العصر األيوبي

ِشعر أمازيغي بالصمغ األسود

كلمات معلّقة  عنوان معرض للفنانة والباحثة النمساوية إليزابيث بولزا يُفتتح عند 
العاشرة من صباح يوم غٍد الجمعة في »الدار العربية« في مدينة قرطبة اإلسبانية 
ورسومات  صورًا  المعرض  يضّم  المقبل.  مارس  آذار/  من  األول  حتى  ويتواصل 

ولوحات حروفية تحاول استكشاف األشكال القديمة في الفن اإلسالمي.

للمسرح  الدولي  اللقاء  من  الرابعة  ــدورة  ال الجزائرية  وهــران  مدينة  تحتضن 
االرتجالي بدايًة من يوم غد، العاشر من الشهر الجاري، وتتواصل التظاهرة لثالثة 
أيام، بتنظيم من »جمعية لي درول مادير« في المدينة )الصورة(، ومشاركة فرق 

مسرحية من سويسرا وفرنسا وتونس إضافة إلى البلد المضيف.

 ،2019 لسنة  الموسيقية  عروضها  أول  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تقيم 
بداية  العرض  ينطلق  وموتسارت.  برامز  يوهانز  وتريات  إلى  فيه  تعود  بحفل 
من السادسة من مساء اليوم في قاعة »أوتريوم« في »متحف الفن اإلسالمي« 
بالدوحة. من أعمال موتسارت ُتعزف الوترية الخماسية التي تحمل الرقم أربعة 

في أعمال الموسيقار النمساوي، ومن برامز الوترية رقم واحد.

في مكتبة البلسم بالقاهرة، يقام عند الرابعة من عصر يوم غٍد الجمعة لقاء 
مع الرسام المصري محمد طه، وهو تشكيلي متخّصص في رسومات القصص 
المصّورة وقصص األطفال وأدب اليافعين. يتناول النقاش الفروقات في طريقة 
تجربته  إلى  طه  يتطرّق  خالله  ومن  وأدواتــهــا،  الرسم  من  ــواع  األن هذه  أداء 

الشخصية.

قسطاني بن محمد

 بــالــصــمــغ 
ً
ــعـــر خـــلـــســـة ـ

ّ
كـــنـــُت أكـــتـــب الـــش

ــلــــون،  األســــــــود فـــــوق الــــلــــوح حــــجــــري الــ
زغاريَد،  سمعت  حني  قصبية،  وبأقام 
نــي حنني غريب 

ّ
أعـــود. هــز أن  فأقسمت 

إلـــى الــبــلــد، وأهــــل الــبــلــد، إلـــى األحــبــاب 
ــار والــــحــــيــــطــــان،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــار واألحـ ــ ــ ــجـ ــ ــ واألشـ

.
ً
الحيطان خاّصة

جمعت أغراضي وتوّجهُت إلى األستاذ 
أستأذن منه باالنصراف.

كِمل دروســك في فاس 
ُ
- كان بــوّدي أن ت

لتصبح قاضيًا، أو عــاداًل، أو كاتبًا في 
أحد الدواوين السلطانية.

- أنــــت تــعــرف يـــا ســـّيـــدي أنــــه ال طــمــوح 
أ 

ّ
 هــذا. حفظُت الــقــرآن واملوط

ّ
لي في كــل

وبعض أجزاء البخاري وسيدي خليل، 
ــقـــن الــلــغــة  تـ

ُ
ــا اآلن أحـــفـــظ األلـــفـــيـــة أل ــ وأنـ

ــدّربــــُت عــنــدكــم عــلــى قسمة  الـــعـــربـــيـــة. تــ
التركات وكتابة وثائق املعامات، وهذا 
يكفي. إنه غاية ما يحتاجه أهل قريتي.

- وحــفــظــَت األوراد والــشــعــر األمــازيــغــي 
ني ال أعرف؟

ّ
 أن

ُّ
أيضًا، أتظن

ــر لــي بلدكم مجالسة األخــيــار من  - يــسَّ
الفقراء والجّوالني بني أفريقيا، والحج، 
واألندلس، وفــاس. وتهت في الصحراء 
صغي لشعراء األعراس 

ُ
خارج األسوار أ
ومنازالت البدو.

مسح على رأســي ووهبني بعض املال 
 
ً
الــذي أقسمُت أن ال أصرفه ليكون بركة

لــي وألهـــل بــلــدتــي. ورحــلــت مــن املدينة 
الــتــي ال تـــرى فيها الــنــســاَء إال مــن وراء 
حــجــاب، عــائــدًا إلــى املــزرعــة والبساتني 
والسواقي، والغزل ونسج الكام املباح.

بعد أّيام من وصولي، نفد مخزون امللح 
من الدار، وانتدبني األعمام للسفر إلى 
أعــلــى الـــــوادي حــيــث املــنــاجــم، ألقــايــض 
املــــعــــدن بـــالـــتـــمـــر. فــــرحــــت وحــــزنــــت فــي 
الـــوقـــت نــفــســه: فــرحــت ألنــنــي ســأســافــر 
الكبير، حيث  واديــنــا  منابع  إلــى حيث 
يــتــغــّيــر الـــحـــال مـــن الــنــخــيــل والــزيــتــون 
نحو الخوخ والجوز، وِمن االمتداد إلى 
املــضــايــق، وحــِزنــت ألنــهــم لــم ُيمهلوني 
املزرعة  وأزور  أنفاسي  أسترجع  ى 

ّ
حت

فّدانًا فّدانًا، كما كنُت أفعل من قبل.
أقــمــُت عــنــد مــعــارفــنــا فــي أعــلــى الــــوادي، 
أبـــنـــاؤهـــم مـــثـــل إخــــوتــــي، فــــي الــخــريــف 
ــر، وفـــي  ــمــ ــتــ ــــون عـــنـــدنـــا لـــجـــمـــع الــ

ّ
ــل يــــحــ

رّبما رحــل عندهم أحدنا ألكل  الصيف 
الجوز. وكنُت كل عشية  الخوخ وجمع 
أتــــجــــّول فــــي حــقــولــهــم غـــيـــر املـــشـــجـــرة، 
الــبــريء.  الــكــام  بحلو  فتياتهم  أالطـــف 
ــتــــرَبــــت فــيــه  ــوم الــــــذي اقــ ــيــ حـــتـــى ذلـــــك الــ

نحونا صغراهم.
- ال مكان لألطفال معنا. قلُت.

، فــجــّربــنــي بــالــشــعــر ومــا 
ً
- لــســُت طــفــلــة

شئت.
فــي املــســاء، استجمعُت قـــواي وجــرأتــي 
ــهــا عرسًا 

ُ
وطلبت يــد الــفــتــاة، وأقــــاَم أهــل

حتى دون أن أخبر أهلي.
امللح،  عن  أهلي  سألني  رجعت،  عندما 

وأشرت إلى الهودج. 

 أحمي 
ً
ومــدرســة قــرآن، ومقبرة، وزاويـــة

طعم الفقير وابن 
ُ
بها من ال عصبة له، وأ

السبيل بحطٍب يأتيني من الحارة التي 
 وتوبة.

ً
دعوُت عليها، تذلا

ــزاويـــــة حــق  ــمــــرت الــــــــدار، ومـــلـــكـــت الـــ وعــ
صـــبـــيـــب مــــــاء الـــســـاقـــيـــة لــــيــــوم ولـــيـــلـــة، 
ــراء  ــو الــــصــــحــ وتـــــــمـــــــّددت املــــــزرعــــــة نــــحــ
بــســواعــد الــخــّمــاســني، وتـــرفـــه الــســاكــنــة 
ــاء الــــورد وزهــر  بصناعة الــصــابــون ومـ
 املــســتــعــمــرون، 

ّ
الـــبـــرتـــقـــال، إلــــى أن حــــل

فمنعوا الـــزاويـــة مــن الــســقــي. فــأجــهــزوا 
على كل شيء. وربما حسنًا فعلوا.

)كاتب من املغرب(

بعد قّصة امللح، أقمُت إمامًا في الحارة 
ـــهـــم 

ُ
الـــــــــوادي. وجـــدت ــد وراء  ــوَجــ ــ

ُ
ت الـــتـــي 

فضاء وكــرامــًا وأغــدقــوا علّي بالفواكه 
ــانـــت  كـ عـــــوائـــــدهـــــم  أن  ــر  ــيــ غــ والـــــقـــــمـــــح. 
التراتبية  يحتقرون  كــانــوا  خــوارجــيــة، 
ما  وكثيرًا  البيت.  آل  وأفضلية  ية 

ّ
السن

كنُت أنهاهم عن ذلــك، حتى ضاقوا بي 
ــلـــوا حــمــارًا إلـــى املــقــصــورة،  ذرعــــًا وأدخـ

قالوا نفضله عليك.
يــكــتــمــل   

ّ
أال عــلــيــهــم  ــبـــُت ودعــــــــوت  غـــضـ

أربعون فارسًا حتى ال ُيحَسب  عندهم 
إلى  القبائل، وهاجرت  لهم حساب بني 
أحـــــراش أحــرقــتــهــا وبــنــيــت بــهــا خــلــوة، 

تصويب

باسم النبريص

مــا الــذي جــاء بــَك إلــى شرفتي 
في شارع كوميرس؟

، فــي حـــدود الــرابــعــة، 
ُ
أســتــيــقــظ

ــمــــع خـــربـــطـــتـــك املـــريـــبـــة  فــــأســ
ــد 

ّ
وســـط الـــهـــدوء الــجــاثــم. أتــفــق

ومطبخه  بغرفته  األســتــوديــو، 
أرى شيئًا   

ً
بغتة ثــم  وحــّمــامــه، 

كالشبح من وراء الزجاج. 
ــة املـــطـــبـــخ،  ــ ــرفـ ــ ــاب شـ ــح بــــــ ــ ــتـ ــ أفـ
خــــــتــــــضُّ بـــحـــجـــمـــك الــكــبــيــر 

َ
وأ

ومنقارك املرعب. 
نورس؟ نورس في بيتي؟ 

كان هذا الناقص! أقترُب منك 
بــهــلــع، ويــــدي تــرتــعــد: ُعـــد إلــى 
بـــحـــرك، بــحــق ســـان جــــوردي، 

ُعد! 
ـــطـــلـــق صــــوتــــًا حـــــــــاّدًا وتـــهـــّم 

ُ
ت

بالهجوم. 
حذار أن تفعل! 

مــا أنــا ســوى غــريــب مثلك في 
هذه النواحي. 

والبحر الذي جئَت منه هو ذاته 
األبعد،  ُه من طرفه 

ُ
الــذي قطعت

ألجّرب حظي.
الـــبـــاب  وارب 

ُ
أ لـــحـــظـــات،  بـــعـــد 

بــــحــــذر، ويــــكــــون الــــنــــوم طــــار، 
هذه  ولــكــن  خربطتك،  فأسمع 
ــرة أكــثــر: هــل تنبش 

ّ
ــّرة ُمــنــف املــ
شيئًا ما؟ 

ــر كـــيـــس الـــزبـــالـــة الــــذي  ــ ـ
ّ
ــذك ــ وأتـ

 هناك، فأرتاح:
ً
أضعه عادة

إلــّي بسبب الكيس  لقد هبطَت 
ولـــيـــس لــكــســٍر فـــي ســـاقـــك أو 

عطٍب في جناحك. 
وأســـــــــرح: يــــا كــــم نـــتـــشـــابـــه يــا 

 نهمًا. 
ّ

زائري، مع أنني أقل
قبل بما تهُب 

َ
أسعى نهاري، وأ

السالل.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في برشلونة(

زائر الليل
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من المعرض، عمل لـ محمد حافظ )العربي الجديد(

فريد بلكاهية، 
)مواد مختلفة 
على جلد، 125 سم 
× 127 سم(

المدرسة الظاهرية التي درّس فيها ابن خلكان، حّي العمارة الجّواني في دمشق القديمة



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لم يكن هناك مجال لالجتهاد والتأويل 
أو حتــى االحتجاج، فالقرار الســلطاني 
الــذي صــدر هــذا الصبــاح ملــزم وقاطع: 
اســتعمال  الشــعب  أفــراد  »علــى جميــع 
تحركاتهــم  فــي  املقعديــن  كراســي 
واملشــي  الوقــوف  ويمنــع  وتنقالتهــم، 
ــا، ومــن يخالــف 

ًّ
علــى األقــدام منًعــا بات

هذا األمر يعرض نفسه لإلعدام الفورّي 
من دون محاكمة«.

فــأن  املانــع،  القاطــع  القــرار  أمــا ســبب 
الزعيــم نفســه أصبــح مقعــًدا منــذ فتــرة 
وجيــزة بســبب مــرض ألــّم بــه، ولــم يكــن 
ا بالنســبة إليه أن يجلس هو 

ً
مستســاغ

الشــعب  فيمــا  املقعديــن،  كرســّي  علــى 
بــه  اســتبّد  وقــد  أقــدام،  علــى  يمشــي 
هــذا الخاطــر، حــن قــام بجولــة تفقديــة 
مؤخــًرا في أحد أحيــاء العاصمة، ورأى 
الناس تحتشــد حولــه، فأصيب بالذعر 
وهــو يــرى قاماتهــم ترتفــع فــوق قامتــه 
وهــو الزعيــم، فلــم يحتمل تلــك املفارقة، 
يســتخدم  أن  الجميــع  علــى  أن  وقــرر 

كرسّي املقعدين ولو بالقوة.
»املرعــوب«  الشــعب:  فــإن  جهتــه،  مــن 
للقــرار،  االمتثــال  غيــر  خيــاًرا  يجــد  لــم 
بــل وراح املنافقــون يعتبرونــه بمثابــة 
ــت علــى الشــعب مــن أفضال 

ّ
»نعمــة« حل

الزعيم املقعد.
أما حن حدثت املفاجأة وعولج الزعيم 
من مرضه فصار قادًرا على املشي، فقد 
ارتــأى فخامتــه أنــه آن األوان للتراجــع 
عن هذا القرار، واالستعاضة عنه بقرار 
كراســي  عــن  بالتخلــي  الشــعب  يأمــر 

ا.
ً

املقعدين تحت طائلة اإلعدام أيض
غيــر أن الشــعب الــذي أعدم نصفه حتى 
اآلن، لــم يغــادر كراســي املقعديــن، ليــس 
احتجاًجــا، بــل ألنــه لــم يعــد يقــوى على 

النهوض.

والســبب  العقــدة  كان  املكســيك  جــدار  بنــاء  تمويــل 
فــي تعطيــل الحكومــة األميركيــة، ترامــب مــازال يصــر 
علــى مطلبــه ببنــاء جــدار فاصــل يمنــع كل املهاجريــن 
القادمــن مــن أميــركا الجنوبيــة، ويــرى كثيــرون أن هــذا الجــدار 
ليــس إال فعــال عنصريــا انغالقيا تمليه عقلية الرئيس الرافضة 
ترامــب  مــن  ســاخرة  رســومات  علــى  جولــة  هنــا  للمهاجريــن، 

وجداره العازل.

جدار 
ترامب 
العازل

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الشعب ُمقعد

شريط
)علي فرزات/ فيسبوك(

بدون 
عنوان

)راندل اينوس/ كيغل كارتونز(

العام السابق يسلم عهدته للعام الجديد )جريدة ُعمان (

مأزق السيسي في المقابلة الملغومة! )سعد المهندي، تويتر(

الصحافة الورقية تعاني في أزمتها )دعاء العدل، تويتر(منشار الرقابة السعودية يمزق حرية نتفليكس )نيلز بوسن، كارتون موفمنت(

فدائي الكرة وفدائي الجدار في فلسطين ) محمد سباعنة، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

تؤكد الصحافة 
اإلنكليزية يومًا 
بعد آخر أن 
النجم األرجنتيني 
غونزالو 
إيغوايين 
يقترب من 
نادي تشلسي 
اإلنكليزي في 
ظل رغبته ترك 
فريقه الحالي 
ميالن واللعب 
تحت قيادة 
ماوريسيو 
ساري من 
جديد. وبحسب 
»إيفينيغ 
ستاندرد« فإن 
ساري يضغط 
على مالكي 
البلوز من أجل 
ضّم الـ »بيبيتا« 
تمهيدًا لرحيل 
ألفارو موراتا 
إلى إشبيلية أو 
ميالن، خاصة 
أن اإلدارة ال تريد 
دفع مبلغ كبير 
للتعاقد معه 
بسبب تقدمه 
في السن.

)Getty/إيغوايين سجل تسعة أهداف مع ميالن هذا الموسم )نيكولو كومبو

إيغوايين إلى تشلسي؟

أكد االتحاد الكولومبي لكرة القدم أنه ال يتفاوض 
مع البرازيلي لويس فيليبي سكوالري ليكون 

املدرب الجديد للمنتخب، حسبما أكد املدرب نفسه 
في مناسبات سابقة. وأكد االتحاد عبر حسابه 
الرسمي على شبكة )تويتر( االجتماعية أنه »ال 

يبحث عن املدرب لويس فيليبي سكوالري لقيادة 
املنتخب الوطني«. وكان سكوالري قد أكد أنه 

مستمٌر مع بامليراس على الرغم من قوله »سعى 
منتخب كولومبيا للتعاقد معي«.

فجر ستراسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل، 
وأصبح أول املتأهلن لنصف نهائي كأس الرابطة 
الفرنسية على حساب أوليمبيك ليون بالفوز على 

األخير )1-2( في مباراة حافلة باإلثارة. وعلى 
ملعب )حديقة أوليمبيك ليون(، تقدم الضيوف 

أواًل بهدف حمل توقيع لودوفيك أجوركي )د.26(. 
ونجح ليون بعدها في خطف هدف التعادل عبر 

البوركيني بيرتران تراوري )د.49(، إال أن تقدم 
ستراسبورغ جاء ثانية في الدقيقة 52 عبر كونيه.

حصل مارسيلو غاياردو، مدرب فريق ريفر بليت 
األرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس، على جائزة 

»ملك أميركا« التي تمنحها صحيفة )البايس( 
األوروغويانية ألفضل مدير فني لعام 2018، 

وأهداها املدرب لالعب السابق رودريغو مورا. 
وقال غاياردو: »مورا بالنسبة لي لم يكن العبًا 

عظيمًا كمحترف فحسب، بل أيضًا كإنسان واليوم 
يترك كرة القدم بسبب إصابة تركتها له كرة القدم 
وأود أن أشاطره هذه الجائزة ألنني أحبه كثيرًا«.

االتحاد الكولومبي ينفي 
التواصل مع مدرب 

بالميراس سكوالري

ستراسبورغ يفاجئ 
ليون ويقصيه عن كأس 

الرابطة الفرنسية

مارسيلو غاياردو 
يحصل على جائزة 

»ملك أميركا«
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حسين غازي

الثانية من  الجولة  اليوم  تنطلق 
بــطــولــة كــــأس آســـيـــا لـــكـــرة الــقــدم 
مــبــاريــات،  ثــــالث  تـــقـــام  إذ   ،2019
ـــه الـــبـــحـــريـــن مــنــتــخــب تــايــالنــد  ــواجـ حــــني تــ
بنظيره  ــــي  األردنـ املــنــتــخــب  بــعــدهــا  ليلتقي 
الخميس  مــنــافــســات  تختم  فيما  الـــســـوري، 

بلقاء الهند واإلمارات.
البداية مع مباراة البحرين، التي ظهرت في 
الــجــولــة األولــــى بــشــكــٍل جــيــد أمــــام أصــحــاب 
األرض اإلمــــــــارات، وتـــعـــادلـــت بـــهـــدٍف ملــثــلــه، 
الــثــانــيــة لتحقيق  الــجــولــة  وهـــي تسعى فــي 
االنــتــصــار عــلــى منتخب تــايــالنــد، مــن أجــل 
االقــتــراب أكثر من التأهل إلــى الــدور املقبل، 

ومتابعة الحلم في البطولة القاّرية األهم.
عـــلـــى الـــــــورق ووفــــقــــًا ملـــســـتـــوى تـــايـــالنـــد فــي 
املـــبـــاراة الــســابــقــة، وخــســارتــهــا أمــــام الــهــنــد، 
يــتــوقــع الــجــمــيــع تـــفـــوق الــبــحــريــن فـــي هــذا 
الطرفان في تسع مواجهات  والتقى  اللقاء. 

مواجهة حاسمة 
بين األردن وسورية

2829

سابقة، فكان الفوز من نصيب البحرين في 
3 مناسبات مقابل خسارة واحدة، مع العلم 

أن التعادل كان سيد املوقف 5 مرات.
املواجهة األولــى بني الطرفني كانت يوم 31 
أغسطس/ آب 1980، حينها حققت تايالند 
الوحيد بهدٍف دون مقابل فيما  انتصارها 
انــتــهــى الـــلـــقـــاء األخـــيـــر بــيــنــهــمــا بــالــتــعــادل 
اإليجابي 1-1 في لقاء وّدي يــوم 5 يونيو/

حزيران 2015. املباراة األهم اليوم الخميس، 
ستجمع املنتخب األردني بنظيره السوري، 
الحسابات  مــن  الــعــديــد  املــواجــهــة  إذ تحمل 

لكال الطرفني.
املفاجأة في  قــد حقق  األردن  وكــان منتخب 
بطلة  أستراليا  أسقط  األولـــى، حني  الجولة 
آســيــا بــهــدٍف دون مــقــابــل سجله أنـــس بني 
ياسني مــن ضربة رأســيــة، وهــو اآلن يبحث 
عن تحقيق االنتصار الثاني لضمان التأهل 
 تقدير، من أجل 

ّ
أو تحقيق التعادل على أقل

اإلبقاء على  حظوظه، وال سيما أنه يمتلك 
فـــي صــفــوفــه الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر املــمــيــزة 

الــقــتــال حتى  قـــدرة كبيرة على  أثبتت  الــتــي 
ــرار الــقــائــد الــخــبــيــر  ــ الـــرمـــق األخـــيـــر، عــلــى غـ
الحارس عامر شفيع، إضافة لوجود موسى 
ـــ21 عـــامـــًا، الــــذي تلقى  ــ الــتــعــمــري صــاحــب الـ
إشادة من وسائل إعالم غربية، وتحديدًا من 
ســبــورت(،  ديلو  )الغــازيــتــا  إيطالية  صحف 
الكنغر،  أمــام  الوحيد  الهدف  صناعته  بعد 
ــتـــمـــام نــــادي  ــأتـــي فــــي ظــــل اهـ وهــــــذا األمــــــر يـ
نادي  مع  تألق  بعدما  بالالعب،  فيورنتينا 

أبويل القبرصي.
على املقلب اآلخــر، تعادل املنتخب السوري 
أمام نظيره الفلسطيني في الجولة األولى، 

ــفــــوز ســتــصــعــب عــلــيــه  وأي نــتــيــجــة غـــيـــر الــ
مــهــمــة الــتــأهــل إلــــى الـــــدور املــقــبــل، وخــاصــة 
أن الــخــصــم فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
تعثر  وإن  الــذي  أستراليا،  منتخب  سيكون 
في الجولة األولى، يبقى أحد أبرز املرشحني 
في املجموعة والبطولة، حتى ملا يمتلكه من 
عناصر مــمــيــزة، تنشط فــي أبـــرز الــدوريــات 

األوروبية. 
ويــعــّول املنتخب الــســوري على الــعــديــد من 
املميزة في صفوفه، وتحديدًا عمر  األسماء 
ــــذي يــنــتــظــره الــجــمــيــع لــلــظــهــور  الـــســـومـــة، الـ
بمستوى مميز، وأن يكون أحد نجوم هذه 
النسخة، ما قد يفتح األبواب أمامه للرحيل 
ــدوري الــســعــودي إلـــى أحـــد الــدوريــات  عــن الــ

األوروبية.
ــر يــجــمــع مــنــتــخــب اإلمـــــــارات  ــيــ ــاء األخــ الـــلـــقـ
املضيف بنظيره الهندي، ويسعى أصحاب 
الــبــحــريــن،  الـــتـــعـــادل أمـــــام  لـــتـــجـــاوز  األرض 
يكن  لم  منتخٍب  من  الثالث  النقاط  وخطف 
معظم املتابعني يترقبون فوزه على تايالند.

منتخب الهند 
يعتبر حتى اللحظة 

مفاجأة البطولة

)Getty/(سورية تأمل الفوز قبل مواجهة أستراليا )ماثيو أشتونGetty/(البحرين تطمح للوصول للنقطة الرابعة )أورليك بيدرسنGetty( اإلمارات ستواجه الهند التي صدمت الجميع

)Getty/(انتصار صعب ومهم للعراق في الوقت القاتل )أورليك بيدرسونGetty( فوز األخضر كان سهًال

)Getty( األردن يسعى لحسم تأهله اليوم

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

نــجــح املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي فـــي تــحــقــيــق فـــوزه 
ــأس آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم،  األول فـــي بــطــولــة كــ
بنتيجة  الفيتنامي  نظيره  على  تفوق  حني 
3-2، فــي لــقــاٍء صــعــب لــلــغــايــة. الـــعـــراق حقق 
االنتصار لكن ذلك لم يكن مرضيًا بالنسبة 
لــلــعــديــد مــن املــتــابــعــني، خــاصــة أن جماهير 
أســــود الــرافــديــن تــحــلــم بــالــذهــاب بــعــيــدًا في 
البطولة، وتحقيق إنجاٍز يعيد إلى األذهان 
مــا حــصــل فــي عـــام 2007، مــع الــتــأكــيــد على 
اختالف الجيلني، وغياب القائد الحقيقي في 
التشكيلة الحالية، القادر على ضبط األمور 
حني يتعرض الفريق ألي نكسة محتملة في 

إحدى املباريات.
لــم يظهر الــعــراق كــمــا كـــان مــتــوقــعــًا، وتــأخــر 

ــاراة بــهــدفــني لـــواحـــد فـــي الــشــوط  ــبــ خــــالل املــ
األول تحديدًا، قبل أن ينجح في الدقيقة 60 
فــي تحقيق هــدف الــتــعــادل عــن طــريــق همام 
طــــارق فــــرج، لــيــظــهــر عــلــي عـــدنـــان كــاظــم في 
الــدقــيــقــة 90، مــهــديــًا بــــالده انــتــصــارًا غــالــيــًا، 
 لــلــتــأهــل مع 

ً
ســيــكــون بــنــســبــة كــبــيــرة كــفــيــال
توالي املنافسات في املجموعة.

في مجموعة أخرى، ظهر املنتخب السعودي 
أمــام منتخب  كــان متوقعًا،  بشكٍل جيد كما 
مــتــواضــع فـــي الـــقـــارة اآلســيــويــة بــالــســنــوات 

األخيرة، وهو كوريا الشمالية.
اللقاء  مــجــريــات  الــســعــودي  األخــضــر  تسيد 
مــنــذ بـــدايـــتـــه، وأكــــد اســتــفــادتــه الــكــبــيــرة من 
ــأس الــعــالــم  ــرًا فـــي بــطــولــة كــ املـــشـــاركـــة مـــؤخـ

ــا، بــرغــم الـــخـــروج مـــن دور  ــيـ 2018 فـــي روسـ
املجموعات.

 الــجــمــيــع مـــع انـــقـــضـــاء أكـــثـــر مـــن نصف 
ّ
ــن ظــ

قــد تصبح أصعب  األمــــور  أن  األول  الــشــوط 
على املنتخب السعودي، قبل أن ينجح هنان 
سلطان باهبري بالتسجيل في الدقيقة 29، 
فتيل  آل  الحكيم  عبد  محمد  بعدها  ليعود 

لتحقيق الهدف الثاني في الدقيقة 37.
السعودي  املنتخب  عــاد  الثاني  الــشــوط  فــي 
لـــتـــأكـــيـــد تـــفـــوقـــه وهــيــمــنــتــه عـــلـــى مــجــريــات 
اللعب، بعدما سجل سالم الدوسري الهدف 
الثالث في الدقيقة 71 قبل أن يختتم النجم 
ــداف في  ــ فــهــد مــســاعــد املـــولـــد مــهــرجــان األهــ

الدقيقة 87.

فيتنام كانت 
قريبة من 
تحقيق 
المفاجأة 
)كوجي 
واتانابي/
)Getty

)Getty/عمل كبير ينتظر كاتانيتس مع أسود الرافدين )زهي زهاو وو

انتصار خجول ألسود الرافدين... وسهل لألخضر

التغطية

آسيا أونالين

يحضر املنتخب اللبناني، للمرة الثانية في تاريخه، في بطولة كأس آسيا 
لكرة القدم، بعدما كانت املشاركة األولى عام 2000، حني استضاف البطولة 
على أرضه وبني جماهيره. ونعود اليوم للحديث عن أحد أبناء ذلك الجيل 
املميز، الذي كانت له بصمة في تلك البطولة، على الرغم من خروج بالد األرز 
من دور املجموعات، وتحديدًا الالعب السابق واملدرب الحالي لنادي النجمة 
اللبناني، موسى حجيج. ُولد حجيج عام 1975 ولعب ألندية النجمة واملبرة 
أن يعتزل عــام 2014. دافــع عن  النجمة، قبل  ثــم  الساحل  والخيول وشــبــاب 
ألـــوان منتخب لبنان فــي 33 مــبــاراة، وسجل ستة أهـــداف بــني عامي 1998 
و2002. هدفه أمام العراق سيبقى راسخًا في األذهان، فخالل الجولة الثانية 
من دور املجموعات، وبينما كان منتخب األرز متأخرًا بنتيجة 2-1، انبرى 
حجيج لركلة حـــرة، لُيسكنها شــبــاك حـــارس أســـود الــرافــديــن، مــعــداًل الكفة 
في  الرياضية  كميل شمعون  مدينة  ملعب  ومــدرجــات  أجـــواء  لُيشعل   ،2-2
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القاهرة ـ مجدي طايل

تــوج محمد صــالح نجم املنتخب 
املصري لكرة القدم وهــداف فريق 
ــفــــربــــول اإلنــــكــــلــــيــــزي كـــأفـــضـــل  ــيــ لــ
العب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي 
مــحــقــقــا إنــــجــــازا تــاريــخــيــًا مــصــريــًا وعــربــيــا 
االتحاد  أقامه  الــذي  الحفل  غير مسبوق في 
األفريقي لكرة القدم في العاصمة السنغالية 
داكـــــار، بــحــضــور جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئيس 
الدولي »فيفا«، والعديد من رؤساء  االتحاد 
ــى أســاطــيــر  ــدول األفـــريـــقـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ الــ

القارة السمراء.
ــل العـــــــــب فـــي  ــ ــــضــ ــزة أفــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ونـــــــــــال صـــــــــالح جـ
أفــريــقــيــا مـــن جــانــب الـــكـــاف وتــســلــم جــائــزتــه 
مــن األســـطـــورة الــكــامــيــرونــي صــامــويــل إيتو 
الكبير  تفوقه  على  ليحافظ  كبير،  حفل  فــي 
الــفــرديــة وينهي ملحمة  الــجــوائــز  فــي حصد 
2018 بإنجاز أسطوري كسر به معادله رقم 

محمود الخطيب وكل النجوم العرب.
وقـــــال صـــــالح: »ال أصـــــدق أن عـــامـــًا مـــر منذ 
وقوفي على هذا املسرح، حققت حلمًا كبيرًا 
فـــي حــيــاتــي، هـــذة الــجــائــزة أســطــوريــة كنت 
أحــلــم بــهــا وأنــــا صــغــيــر، فــخــور لــلــغــايــة بما 
حققته في مسيرتي الكروية وأشكر عائلتي 

صالح 
األفضل أفريقيًا

تفّوق المصري محمد صالح على منافسيه، زميله في ليفربول المهاجم 
السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ رأس حربة نادي 
لعام  أفريقيا  الحصول على جائزة أفضل العب في  اإلنكليزي، في  أرسنال 

2018 ليصبح بذلك أكثر العب مصري يحقق لقب الجائزة القارية

3031
رياضة

تقرير

وزمــالئــي فــي الفريق، وكــل مــن أدى دورًا في 
حــيــاتــي وأهــــدي هـــذه الــجــائــزة لــبــلــدي مصر 
التى نشأت وترعرعت بها وأنا فخور للغاية 

بما حققته في رحلتي الكروية«.
وجــاء فــوز محمد صــالح بالجائزة منطقيًا 
الــتــي حققها   التاريخية  اإلنـــجـــازات  فــي ظــل 
فـــي عــــام 2018، وجــعــلــت مـــن تــتــويــجــه أمـــرًا 
طبيعيًا يتصدرها حصوله على لقب أفضل 
العــــب فـــي »الــبــريــمــيــيــر لــيــغ« ملــوســم 2017-
2018، باإلضافة إلى تتويجه بجائزة هداف 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي، بــرصــيــد 32 هـــدفـــا، ثم  ــ الــ
حصوله على املركز الثالث في قائمة أفضل 
ــا لــعــام 2018 مــن جانب  3 العــبــني فــي أوروبــ
االتــحــاد األوروبــــي إلــى جانب فــوزه باملركز 
الثالث أيضا في جائزة أفضل العبي العالم 
لعام 2018 املقدمة من جانب االتحاد الدولي 
ــــالح فــريــقــه  ــاد صـ ــ ــكـــرة الــــقــــدم » فـــيـــفـــا«. وقــ لـ

ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ لــيــفــربــول لــلــوصــول إلــــى املــ
ــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي املـــوســـم املــاضــى  لـ
بعد فترة من التراجع، وكذلك مساهمته في 
تصدر جــدول ترتيب »البريميير ليغ« لهذا 
املــوســم واقــتــرابــه مــن انــتــزاع لــقــٍب لــم يحققه 

الريدز منذ أكثر من 25 عامًا.
كذلك، حصل على جائزة أفضل العب أفريقي 
مـــن جـــانـــب هــيــئــة اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة »بــي 
ــــام 2018،  ــــى« فــــي وقـــــت ســـابـــق عــــن عـ بــــي سـ
فــي مرميي  إلــى تسجيله لهدفني  بــاإلضــافــة 
الــســعــوديــة وروســيــا فــي كـــأس الــعــالــم، وهــو 
إنجاز تاريخي أصبح معه الهداف التاريخي 
العالم  كــأس  في بطوالت  املصري  للمنتخب 
عبر التاريخ، ليكتب في نهاية املطاف خالل 
يــكــون أول العب  الــكــاف نجاحه فــي أن  حفل 
مــصــري وعـــربـــي عــبــر رحــلــتــه الـــكـــرويـــة على 
اإلطـــــــالق فــــي حـــصـــد الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة ولــقــب 

أفضل العبي القارة السمراء.
وتــلــقــى صــــالح تــهــنــئــة ســريــعــة وفـــوريـــة من 
جــانــب زمــيــلــه ســـاديـــو مــانــي قــائــد املنتخب 
الذي  ليفربول،  فريق  في  وزميله  السنغالي 
حــل ثانيًا فــي جــائــزة أفــضــل العــبــي أفريقيا 

للعام الثاني على التوالي بعد املصري.
وقــال مــانــي: »صــالح يستحق الجائزة وهو 
أفضل العبي أفريقيا وأتمنى له التوفيق وأن 
يكون من نصيبي في العام املقبل الحصول 
على الجائزة املهمة بالنسبة لي في مسيرتي 
الــكــرويــة، رغـــم صــعــوبــة املــنــافــســة مــعــه، ألنــه 
العــب عظيم، وأنــا سعيد بتواجدنا معا في 

ناد واحد«.
ــام 2018   ــ ــلـــت جــــوائــــز األفــــضــــل فــــي عــ وســـجـ
إنجازًا عربيًا كبيرًا تمثل في اختيار منتخب 
لنهائيات  التأهل  بطاقة  موريتانيا صاحب 
فــي صيف عام  املقبلة  األفريقية  االمــم  كــأس 
أوغندا  على  متفوقا  منتخب  كأفضل   ،2019
ومدغشقر، بعد الطفرة الكبيرة التي عرفتها 
الـــكـــرة املــوريــتــانــيــة عــبــر اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي 

األخير لها.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كـــان املــوعــد مــع إنــجــاز 
ــر بــطــلــه الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــار  عـــربـــي آخــ
املــديــر الــفــنــي للمنتخب املــغــربــي، الــــذي نــال 
السمراء  الــقــارة  في  فني  مدير  أفضل  جائزة 
بــعــد الــعــروض الجميلة الــتــي قــدمــهــا أســود 
األطلس في مونديال روسيا، باإلضافة إلى 
قــيــادتــه لــهــم لــلــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس األمـــم 
ـــقـــبـــلـــة. وجــــــاءت جـــائـــزة عــربــيــة 

ُ
األفـــريـــقـــيـــة امل

جـــديـــدة لــلــمــغــرب، حــيــث كـــانـــت مـــن نصيب 
فــــوزي لــقــجــع رئــيــس االتـــحـــاد املــغــربــي لكرة 
الذي  األفريقي  االتــحــاد  رئيس  ونائب  القدم 
نــــال جـــائـــزة أفـــضـــل اتـــحـــاد أفــريــقــي فـــي عــام 
2018 بفضل املستوى املميز ألسود األطلس 

في بطولة كأس العالم األخيرة.
ــائـــزة مــغــربــيــة ثــالــثــة كـــانـــت من  وظـــهـــرت جـ
نــصــيــب أشــــرف حــكــيــمــي العــــب فــريــق ريـــال 
مدريد اإلسباني املتوج ببطولة كأس دوري 

G G

أهدى صالح الجائزة 
لكل إنسان وقف معه 

في مسيرته الكروية

هاليب تودع بطولة سيدني مبكرًا
لم تتكلل عودة الرومانية سيمونا هاليب املصنفة 
أولى عامليًا بالنجاح، بعد غياٍب دام حوالى ثالثة 
أشهر عــن املــالعــب بــداعــي اإلصــابــة، بخسارتها 
أمام األسترالية أشلي بارتي 4-6 و4-6 في الدور 
ــيــة فـــي كــرة  الــثــانــي مـــن دورة ســيــدنــي األســتــرال
املــضــرب. وعــانــت هــالــيــب مــن إصــابــة فــي الظهر 
األول  تشرين  أكتوبر/  منذ  املالعب  عن  أبعدتها 
ــــى في  املـــاضـــي، وخـــاضـــت الـــيـــوم مــبــاراتــهــا األولـ
لكونها  األول  الـــدور  مــن  أعفيت  بعدما  سيدني 
الـــدورة. ويعني خــروج هاليب  مصنفة أولــى فــي 
املــبــكــر أنــهــا ســتــخــوض غــمــار بــطــولــة أســتــرالــيــا 
للموسم  الكبرى  األربــع  البطوالت  أولى  املفتوحة، 
والتي تنطلق في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
واحــدة فقط. وكانت  تنافسية  لعبت مباراة  وقــد 
الدنماركية  أمــام  أن تخسر  قبل  املــاضــي،  الــعــام  ملبورن  بطولة  نهائي  بلغت  قــد  هاليب 
كاروالين فوزنياكي. أما بارتي التي بدأت تشق طريقها نحو املراكز األولى في التصنيف 
يلينا  الالتفية  السابق هي  الــدور  في  أخــرى  فقد حصدت ضحية  )15 حاليًا(،  العاملي 
األولــى  املجموعة  بــارتــي  وحسمت   .2017 غـــاروس  روالن  ببطولة  الــفــائــزة  أوستابنكو 
لصالحها بعد كسر إرســال منافستها مرتني. ورّدت هاليب في الثانية بكسر إرسال 
باملباراة.  وفـــازت  لصالحها  مــجــددًا  األمـــور  قلبت  بــارتــي  لكن   ،3-5 والتقدم  منافستها 
وقالت الفائزة »كانت األجواء املناخية صعبة والرياح قوية على أرضية امللعب. أنا سعيدة 
لخروجي فائزة. لعبت بحرية ألنه لم يكن لدي شيء أخسره. كنت أشعر بقدرتي على 
غــاروس  مــالعــب روالن  الكبيرة على  ألقابها  أول  أحـــرزت  الــتــي  وكــانــت هاليب  الــفــوز«. 
الفرنسية العام املاضي، قد أقرت أواخر األسبوع املاضي بأن إصابتها في الظهر كانت 

»مخيفة جدًا« لكنها أعربت عن جاهزيتها للعودة للمنافسات.

ووريرز يهزم نيكس في دوري السلة األميركي
اللقب فوزًا  حقق غولدن ستايت ووريــرز حامل 
ضمن   95-122 نيكس  نــيــويــورك  على  عريضًا 
دوري كــــرة الــســلــة األمـــيـــركـــي، فـــي حـــني عــانــى 
والغربية تورورنتو  الشرقية  املنطقتني  متصدرا 
رابـــتـــورز ودنــفــر نــاغــتــس لــلــخــروج فــائــزيــن على 
أتــالنــتــا هــوكــس ومــيــامــي هــيــت تــوالــيــًا. وفـــرض 
كـــــالي طـــومـــســـون مــــن ووريـــــــــرز نـــفـــســـه نــجــمــًا 
للمباراة األولى بتسجيله 43 نقطة للفائز بينها 
7 رميات ثالثية، كما ساهم زمياله كيفن دورانت 
بـ 14 نقطة و14  بـــ24 نقطة وســت تمريرات حاسمة وســت متابعات، وستيفن كــوري 
تمريرة حاسمة. وبقي غولدن ستايت في املركز الثاني في املنطقة الغربية برصيد 27 
فوزًا مقابل 14 خسارة. أما متصدر املنطقة دنفر ناغتس، ففاز على ميامي هيت 103-
99. ووجد تورونتو رابتورز متصدر املنطقة الشرقية بدوره صعوبة في تخطي أتالنتا 
نيك  تورونتو  مــدرب  وأقــّر  لينارد.  كاوهي  لنجمه  نقطة   31 بفضل   101-104 هوكس 
نيرس بأن فريقه خاض مباراة صعبة بقوله »لقد حسمناها لصالحنا. حاولنا توسيع 
الثانية مع  لم ننجح في ذلــك«. وخــاض كايل الوري مباراته  املباراة لكننا  الفارق خالل 

تورونتو بعد غيابه عن ست مباريات بسبب آالم في الظهر.

إيقاف أشهر عداءة في الصين
4 أعوام لتعاطيها المنشطات

ذكرت صحيفة )ساوث تشاينا مورنينغ بوست( في هونغ كونغ، أن العداءة الصينية وو 
شويجياو، األكثر شهرة في هذا البلد اآلسيوي، تم إيقافها عن املشاركة في املسابقات 
الرياضية ملدة أربعة أعوام، بعد ثبوت تعاطيها املنشطات. وسقطت العداءة لوو، البالغة 
من العمر 27 عامًا - والتي أحرزت لقب »ليو تشانغ«، في إشارة إلى العداء الصيني الذي 
أحرز امليدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز في أثينا عام 2004، ويعد أول صيني 
يفوز في منافسات العدو- في فحص املنشطات، ضمن اإلجراءات التي نفذت في يونيو/
حزيران املاضي. وأشارت جمعية ألعاب القوى الصينية إلى أن العينات التي تم أخذها من 
وو كانت إيجابية، لذا قررت إيقاف بطلة األلعاب اآلسيوية لعام 2014، حتى يوليو/تموز 
من عام 2022، باإلضافة إلى تغريمها بمبلغ قدر بنحو 20 ألف يوان )ألفني و900 دوالر(. 
وفرضت عقوبة على مدرب وو، جيانهوا، بحرمانه من التدريب ملدة عامني وتغريمه نفس 
املبلغ أيضًا. وفازت وو بسباق 100 متر حواجز، في دورة األلعاب اآلسيوية، عام 2014، 
بتسجيل زمن 12.72 ثانية، كما مثلت الصني في دورة األلعاب األوملبية ريو 2016، ولكن 
لم تحقق نجاحات فيها. وفي نهاية عام 2018، وافقت وزارة الرياضة والعدل في البلد 

األسيوي على اعتبار املنشطات جريمة جنائية اعتبارا من عام 2019.
»عقوبات  لـ سيتعرضون  املنشطات  تلك  استخدموا  الــذيــن  الرياضيني  فــإن  وبــالــتــالــي، 

جنائية«، و»أحكام بالسجن«، حسبما أفادت وكالة شينخوا الرسمية.

5 مواسم، خاض فيها 166 مباراة وأحرز 74 هدفا، خالل 
موسم 2000-2001، ثم انتقل بعدها لفريق بريشيا ولعب 
معه 4 مواسم منها موسمان فى السيريا A، لعب خاللها 
129 مباراة وسجل فيها 75 هدفا، لعب إلى جانب أسطورة 
كارلو  املــدرب  قيادة  تحت  باجيو،  روبــرتــو  اإليطالية  الكرة 
مازون، في حني واجه منافسة شرسة مع املهاجم األلباني 
إيغلي تاري، الذي منح الفرصة أكثر من هوبنر، جنبا إلى 
جنب مع باجيو، رغم ذلك سجل الهداف اإليطالي 17 هدفا، 

ليساعد النادي في التأهل لنهائيات كأس »أنترتوتو«.
انتقل بعدها لفريق بيشنزا فى السيريا A  ملدة موسمني، 
لعب خاللها 57 مباراة وأحرز فيها 41 هدفا، وتوج هدافا 
للبطولة مناصفة مع الفرنسي ديفيد تريزيغيه فى موسم 
2001-2002 في حدث مفاجئ للجميع، بعد أن سجل 24 
السيريا  فــى  املــوســم. لعب بعدها ملوسمني  فــى هــذا  هــدفــا 

A مع فريقي أنكونا وبيروجيا، وأحــرز 3 أهــداف فقط فى 
أن يخوض تجربة  قــرر  الـــ 37 عاما،  بلغ  أن  موسمني، بعد 
جديدة في السيريا C، حيث لعب لفريق منتوفا 27 مباراة 
وأحــرز فيها 7 أهــداف فقط، بعدها انتقل إلى تمثيل فريق 
شيراي فى سيريا C، وأحرز 9 أهداف فى 7 مباريات، في 
القدم للمحترفني ووقع مع  سبتمبر/أيلول 2005 ترك كرة 
ليغادره بعد شهرين لالنضمام  الرابعة،  الدرجة  فريق من 
لناد آخر في دوري الدرجة األولى اإليطالي بموسم )2005-
لعب  كما  مــوســم 2008-2007،  معه حتى  وبــقــي    )2006
في وقت الحق مع فريق كاستل ميال في )2010-2009( 
ويتجه  يعتزل  أن  قبل   ،)2011-2010( موسم  وكافانيكو 
للعمل التدريبي، ولعب هوبنر طوال مسيرته الكروية 565 
مباراة، أحرز فيها 259 هدفا، وأبــرز إنجازاته: لقب هداف 

الدوري اإليطالي عام 2002، وهداف سيريا B عام 1996.

أيوب الحديثي

من مواليد مدينة تيروستي بإيطاليا في 24 أبريل/نيسان 
لقوته وعزيمته  »الثور« وذلــك  بـ لعب كمهاجم ولقب   ،1967
وإصــراره الكبير، لعب فى سيريا ) a,b,c( مع أكثر من 8 
فرق مختلفة، وهو مهاجم قناص من الطراز الرفيع لم ينل 
تتويجة  بعد  يستحقها، خصوصا  التي  اإلعالمية  مكانته 
القدم في موسم برصيد 24  لكرة  اإليطالي  للدوري  هدافا 
هــدفــا رفــقــه فــريــق بــيــتــشــنــزا.  بـــدأ مــشــواره الــكــروي كهاو 
بفريق بيفينا عام 1987، وقضى معه موسما واحدا، أحرز 
 ،C فيه 10 أهــداف فى 25 مبارة، انتقل بعدها إلــى سيريا
حــيــث لــعــب فــيــه ملـــدة 5 مــواســم مــع فــريــق فــانــو بــروكــريــمــا، 

وخاض 118 مبارة سجل فيها 41 هدفا.
بعدها انتقل إلى فريق سيينا فى سيريا B ولعب معه ملدة 

داريو هوبنر

على هامش الحدث

أحد أفضل 
المواهب 

التهديفية على 
مستوى الكرة 

اإليطالية، حصد 
لقب هداف 

الدوري اإليطالي 
عام 2002 رفقة 

فريق بيشنزا 

محمد صالح 
نجم نادي 
ليفربول 
اإلنكليزي )كليف 
)Getty/برونسكيل

جاء فوز صالح بالجائزة منطقيًا في ظل اإلنجازات التاريخية التى حققها 
على  حصوله  يتصدرها  طبيعيًا  أمرًا  تتويجه  من  وجعلت   ،2018 في 
باإلضافة   ،2018-2017 لموسم  ليغ«  »البريميير  في  العب  أفضل  لقب 
لتتويجه بجائزة هداف الدوري اإلنكليزي، برصيد 32 هدفا، ثم حصوله 
من   2018 لعام  أوروبا  في  العبين   3 أفضل  بقائمة  الثالث  المركز  على 
أفضل  جائزة  في  أيضا  الثالث  بالمركز  فوزه  جانب  إلى  »يويفا«  جانب 

العبي العالم لعام 2018 المقدمة من قبل »فيفا«.

إنجازات صالح في 2018

وجه رياضي

عار 
ُ
النسخة األخــيــرة وامل أبطال أوروبـــا في 

والــذي يلعب  األملــانــي،  لبروسيا دورتموند 
أساسيا في أسود األطلس، حيث نال جائزة 

أفضل العب أفريقي صاعد في عام 2018.
وعلى صعيد باقي الجوائز، حقق املنتخب 
الــنــيــجــيــري لــلــكــرة الــنــســائــيــة لــقــب أفــضــل 
منتخب نسائي في عام 2018، متفوقًا على 
في  إلنجازاته  أفريقيا  وجنوب  الكاميرون 
الــعــام املـــاضـــي، كــمــا نــالــت ديـــزيـــري إيليس 

وكوليبالي  بايلي  وإريــك  بنعطية  ومهدي 
في الــدفــاع، وبارتي وكايتا وريــاض محرز 
فــي الــوســط ومحمد صــالح وســاديــو ماني 

وبيير أوباميانغ في الهجوم.
ــرم الـــكـــاف فـــي الــحــفــل رئـــيـــس الــســنــغــال  ــ وكـ
مـــــاكـــــي ســــــــــال، الــــــــــذى اســــتــــضــــافــــت بــــــالده 
فعاليات الحفل السنوي لالتحاد األفريقي، 
ــاه رئــيــس  ــ ــورج ويــ ــ بـــاإلضـــافـــة لـــحـــضـــور جــ
جــمــهــوريــة ليبيريا والــنــجــم الــســابــق الــذي 

جائزة أفضل مدربة ملنتخب السيدات وهي 
وأعربت  أفريقيا  جنوب  منتخب  تقود  مــن 
الوقت  الكبرى. في  عن سعادتها بالجائزة 
نــفــســه ، اخــــتــــار الــــكــــاف الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة 
ثيمبي غــاتــالنــا كــأفــضــل العــبــة فــي الــقــارة 

السمراء.
ــكـــاف عـــن قــائــمــة مــنــتــخــب الـــقـــارة  ــن الـ ــلـ وأعـ
دينيس  وهــم  املثالية  والتشكيلة  الــســمــراء 
أونيانغو في حراسة املرمى، وسيرج أوريه 

نال الكرة الذهبية 3 مرات من قبل منها مرة 
واحـــدة فقط مــن جانب الــكــاف، ومــرتــان من 

مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وبـــات صــالح بــهــذا اإلنــجــاز على بعد الفوز 
مــرتــني مقبلتني فــقــط بــالــجــائــزة لــكــي يــعــادل 
الرقم القياسي املسجل باسم صامويل إيتو 
أســطــورة الــكــرة الــكــامــيــرونــيــة، ويــايــا تــوريــه 
أســطــورة الــكــرة اإليــفــواريــة والــلــذيــن حصدا 

الجائزة 4 مرات من قبل.

أكد وكيل أعمال مهاجم برشلونة منير الحدادي، فرانسيسكو فالديفييسو، أن الالعب لن 
يشارك بقميص الفريق حتى نهاية املوسم، وفقا للقرار الذي أبلغه به إرنستو فالفيردي، 
املدير الفني، بسبب رفض الالعب تجديد عقده. وقال »منير محبط للغاية، على ما يبدو 
أن اإلدارة أبلغت )فالفيردي( بأن الالعب يضع العراقيل ويماطل في مسألة تجديد عقده. 
ورد املدرب حينها بأنه سيمنح الفرصة لعناصر أخرى ال يشاركون كثيرا«. كما شدد 
في  تماما«  و»ملتزم  للنادي،  الشديد«  »االمتنان  بـ يشعر  موكله  أن  على  املهاجم  وكيل 

عقده، ولكنه يمتلك عروضا من أندية أخرى.

صورة في خبر

الحدادي ووكيل أعماله
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حافالت المسافرين والذكريات
حميمية على الطريق من فرنسا إلى المغرب

باريس ـ محمد المزديوي

ثّمة رحالت  فرنسا واملغرب،  بني 
طـــيـــران »شــــارتــــر« )عــــــــارض(، إال 
في  باهظة  تكون  قــد  تكلفتها   

ّ
أن

بعض األحــيــان. ويــجــد املــســافــر نفسه في 
أوقات عّدة من العام غير قادر على تحّمل 
تلك التكلفة، ال سّيما إذا كان من أصحاب 
مــتــقــاعــدًا  أو  أو طـــالـــبـــا  املــــحــــدود  ــل  الــــدخــ
يتقاضى راتبا بخسا. فثمن تذكرة الذهاب 
مـــن دون إيـــــاب، يــرتــفــع مـــن 70 يــــورو إلــى 
كثيرون  يلجأ  بالتالي  وأكــثــر.  يـــورو   200
إلى البحث عن وسائل نقل أخرى. فتدخل 

الحافالت إلى الساحة.
أربع  من  أكثر  الجوية  الرحلة  ال تستغرق 
ســاعــات مــن بــاريــس إلـــى أقــصــى الجنوب 

حلٌّ توفيري )العربي الجديد(

 
ّ
 مــن ذلـــك إلـــى شــمــالــه، لكن

ّ
املــغــربــي، وأقــــل

لـــلـــضـــرورة أحـــكـــامـــهـــا، بــحــســب مــــا يــؤكــد 
ه ال بّد للمسافر من الوصول 

ّ
كثيرون. وألن

ه يوافق 
ّ
إلى مقصده ولو طالت الرحلة، فإن

عــلــى قــضــاء يــوَمــني أو أكــثــر أحــيــانــا، على 
مــن حــافــلــة مــن فــرنــســا إلـــى املــغــرب تعبر 
األراضي اإلسبانية قبل أن يجتاز مضيق 

جبل طارق على من سفينة.
ــّرة فــي  ــقـ ــتـ ــيـــدة هــــاديــــن مـــسـ الـــحـــاجـــة ســـعـ
ــة، وهــــــي تــســتــخــدم  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
املــغــرب،  إلــى  الحافلة فــي معظم رحــالتــهــا 
منذ وصولها إلى فرنسا قبل ثالثني عاما. 
وال يقتصر األمر على ذلك، بل ظلت وفّية 
 كثيرين 

ّ
للشركة نفسها، على الرغم من أن

ــلــون مــن حــني إلـــى آخـــر االنــتــقــال من 
ّ

يــفــض
بتكلفة  قون 

ّ
يوف هم 

ّ
لعل أخــرى،  إلــى  شركة 

فضلى وتسهيالت أخرى. تقول: »لم أغّير 
ني أعرف السائقني بمعظمهم، 

ّ
الشركة ألن

وهم يعرفونني ويقّدرونني. معهم، أشعر 
ــنــي أســـافـــر مـــع عــائــلــتــي. لــــذا ال أرغـــب 

ّ
بــأن

فــي الــتــعــّرف إلـــى ســائــقــني جــــدد«. وتشير 
ــم »يـــتـــســـاهـــلـــون مــعــي.  ــهــ ــ

ّ
ــة إلـــــى أن ــاجـ الـــحـ

رة ما يتوّجب علّي من 
ّ

أحيانا، أسّدد متأخ
هادين  سعيدة  الحاجة  وتؤكد  تكاليف«. 
ها كثيرًا ما تستعيد »الذكريات الطّيبة«، 

ّ
أن

الفــتــة إلـــى »أشــخــاص تــعــّرفــت إلــيــهــم على 
من الحافالت وما زالوا أصدقاء. بعضهم 

صاروا أصدقاء العمر«.
وتكاليف الرحالت بالحافلة ال تتجاوز 70 
يورو لبطاقة السفر في معظم أيام العام، 
ني يورو 

ّ
ويمكن شراء البطاقة أحيانا بست

نفسها،  هي  التكلفة   
ّ
أن ُيذكر  أو خمسني. 

ــف املــســافــر فــي مدينة 
ّ
ســـواًء فــي حــال تــوق

طنجة )شمال( أو وصل إلى مدينة تيزنيت 
 أصـــحـــاب شـــركـــات الــســفــر، 

ّ
)جـــنـــوب(. لــكــن

ــم بــغــالــبــيــتــهــم مـــن الـــجـــنـــوب املــغــربــي،  وهــ
إلى  يهدفون  والجلد،  بالصبر  وُيــعــَرفــون 
أربــاح حتى ال تفلس مشاريعهم،  تحقيق 
الصيف وفي  فــي فصل  يدفعهم  مــا  وهــو 
مـــواســـم األعـــيـــاد الــديــنــيــة، ال ســّيــمــا شهر 
الــذي يفضل كثيرون قضاءه في  رمضان 
املــغــرب، إلــى رفــع ثمن التذاكر فتصل إلى 
يــســتــفــيــدون من  ــم  أو 150. وهـ يــــورو   140
اضطرار شركات  من  وكذلك  الطلب،  كثرة 
الـــطـــيـــران إلــــى زيـــــادة ثــمــن تـــذاكـــرهـــا الــتــي 
تــرتــفــع أحــيــانــا بنسب هــائــلــة وتــصــل إلــى 

300 و500 في املائة.
هــكــذا، يجد املــســافــرون أنفسهم أمـــام هذا 
 

ّ
ــه يحق

ّ
أن ُيــَعــّد توفيريا، علما  الــذي   

ّ
الــحــل

لــلــشــخــص الـــواحـــد بــحــمــل 30 كــيــلــوغــرامــا 
معه، مجانا. الحافلة أكثر حميمية، ليس 
فقط لسهولة التعّرف إلى كل الركاب خالفا 
 املسافرين جميعهم 

ّ
للطائرة، بل كذلك ألن

نفسها،  اللغة  مون 
ّ
ويتكل نفسه  البلد  مــن 

ر جوًا عائليا.
ّ
األمر الذي يوف

ســعــاد الــهــبــطــي طــالــبــة جــامــعــيــة ال تملك 
مــــوارد مــالــيــة كــبــيــرة، وتــحــاول االقــتــصــاد 
ــّدد بــــدالت  ــا تــســتــطــيــع حـــتـــى تــــســ ــدر مــ ــقـ بـ
السكن والنقل والطعام ورسوم التسجيل 
 
ّ
وألن االجتماعي.  والضمان  الجامعة  في 

مــصــاريــفــهــا كــثــيــرة، ال تــجــد مــا يــكــفــي من 
لــشــراء بطاقة سفر لرحلة جوية في  املــال 
األسعار  ترتفع  عندما  الصيفية،  العطلة 
أعــوام،  تــقــول: »منذ ثالثة  بــصــورة كبيرة. 
ــهــم 

ّ
أســـافـــر إلـــى الـــربـــاط فـــي الــحــافــلــة. وألن

يعرفون ظروفي املادية، يتساهلون معي، 
فــأدفــع 100 يــــورو فــي حــني يــدفــع آخـــرون 
140 يــورو«. من جهته، ما زال عّمي أحمد 
من عمره،  السبعينيات  في  الفاللي، وهو 
ــتـــي ســافــر  يـــتـــذكـــر الـــحـــافـــالت الـــقـــديـــمـــة الـ
فــيــهــا كــثــيــرًا فـــي فــصــل الـــصـــيـــف. ويــخــبــر 
الــحــرارة  الجحيم، بسبب  »كــانــت مثل  ـــا 

ّ
أن

فتغيب  الشتاء،  في  أّمــا  التكييف.  وغياب 
 شيء تغّير اليوم، 

ّ
 »كل

ّ
التدفئة«. يضيف أن

وصارت الحافالت مريحة ومكّيفة بحسب 
ــه 

ّ
الــطــقــس«. وال يخفي الــرجــل املــتــقــاعــد أن

ــّوًا، وال يــحــّب الــحــشــود  ــ يــخــشــى الــســفــر جـ
وإجـــــــراءات الــتــفــتــيــش فـــي املــــطــــارات، على 
 »الـــســـفـــر بــالــطــائــرة 

ّ
ـــــه أن ــم مـــن إدراكــ الـــرغـ

ــى مــــن هــــو فــــي مــثــل  ــ أفــــضــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ي«. ويتابع: »أنا متقاعد، ولدّي متسع 

ّ
سن

مــن الــوقــت لــلــســفــر. لـــذا، أســتــطــيــع اختيار 
الــفــتــرات الــتــي يــكــون فــيــهــا ثــمــن بــطــاقــات 
السفر منخفضا والزحام خفيفا، أي بعيدًا 

عن األعياد والعطل الصيفية«.
ـــصـــل، يـــتـــحـــّدث مــصــطــفــى 

ّ
ــيــــاق مـــت فــــي ســ

األنــصــاري وهــو أحــد السائقني عن أجــواء 
السفر اإليجابية في الحافلة. واألنصاري 
الواحدة  الرحلة  القيادة في خالل  يتبادل 
ــني آخــــَريــــن، مــوضــحــا »نــحــرص 

َ
مـــع ســائــق

ف 
ّ
ونتوق للمسافرين.  الــراحــة  تأمني  على 

أو بهدف  ما  استراحة  إلــى  عند حاجتهم 
نا 

ّ
الصالة. ومن ال يحضر معه طعاما، فإن

نــتــقــاســم مــعــه مــا نــمــلــك، وثــالجــة الحافلة 
مفتوحة أمام الجميع«.

مسافرون كثر 
هم 

ّ
يشعرون بأن

يسافرون مع عائالتهم 
في تلك الحافالت، 

ويصّرون على االلتزام 
بها.

■ ■ ■
يستفيد أصحاب 
الحافالت من كثرة 

الطلب ومن اضطرار 
شركات الطيران إلى 

زيادة ثمن تذاكرها التي 
ترتفع أحيانًا بنسب 

هائلة.

■ ■ ■
ثّمة ذكريات طّيبة 
اب 

ّ
يحتفظ بها رك

كثيرون، ال سّيما 
لت 

ّ
عن صداقات تشك

بينهم وبني آخرين 
تعّرفوا إليهم على منت 

تلك الحافالت.

باختصار

لكّل شخص مزاجه الخاص في السفر، في حين أّن الظروف تفرض أحيانًا وسيلة نقل دون أخرى. كثيرون من مغاربة فرنسا، عند 
توّجههم إلى الوطن، يعمدون إلى الحافالت ألسباب تختلف طبيعتها

هوامش

سعدية مفرح

تعقيبًا عـــى مــقــالــي فـــي »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــنــوان 
ــرنــي 

ّ
ذك  ،)2018/12/27( مــســلــح«،  شــعــري  »ســطــو 

إدراجــهــا في  الزمالء بحادثٍة شخصيٍة، يمكن  أحــد 
سياقات السطو الشعري، ولكن غير املسلح! 

ا حديثي 
ّ
تعود الحادثة إلى سنوات قليلة مضت، كن

أتــاح ألحدهم أن يسطو  عهد باإلنترنت وعــواملــه، ما 
عــلــى بــعــض الــقــصــائــد الــكــامــلــة وغـــيـــر الــكــامــلــة من 
شعراء عرب معاصرين، وينشرها باسمه في واحد 
آنــذاك بني بني  انتشرت  التي كانت قد  املنتديات  من 
املتعطشني للنشر من املوهوبني وغيرهم. ويبدو أن 
التي  السرقات  تلك  إلــى  انتبه  املسروقني  أحــد من  ال 
تكّررت على يد شخٍص واحد، ربما ألن معظم هؤالء 
هم من األدباء الكبار في السن، ممن لم يفهموا بعد 
فكرة اإلنــتــرنــت، عــالوة على خــوض غــمــاره.. وهكذا 
مضت تلك السرقات بسالم، خصوصا أن »بطلها« 
كان قد غير في بعض معاملها، ما ساهم في إخفائها 
عن أصحابها وقرائهم أيضا. لكن نجاحه في األمر 
شجعه على أن يصدق أن تلك القصائد واملقطوعات 

له فعال، وأنه كتبها في زمن سحيق، ثم نسيها قبل 
أن ينتبه إلى أهمية نشرها من جديد، ولكن هذه املرة 
في كتاب، فيصدر الكتاب فعال عن دار نشر شهيرة. 
الكتاب قد انتشر انتشارا كبيرا  والغريب املريب أن 
بــني الــقــراء الــشــبــاب تــحــديــدا، حتى اكتشفت إحــدى 
راح  والتي  الواضحة،  السرقة  أمر  النابهات  املدونات 
ضحيتها شعراُء وكتاٌب كباٌر ومشهورون جدا، مثل 
محمود درويــش وأدونــيــس وغــادة السمان وفــاروق 
جويدة وبدر بن عبد املحسن، باإلضافة إلي أيضا! 

لــم تكتف املـــدّونـــة بــاكــتــشــاف الــســرقــات، بــل بـــادرت 
إلى توثيقها ومطابقتها مع األصــول بشكل واضح 
للتواصل معي، وربما  يبدو،  جــدا، ما اضــطــره، كما 
لالعتذار،  منهم(،  )األحــيــاء  الضحايا  من  غيري  مع 
ومحاولة تفسير ما حدث على أنه لبس وقع في أثناء 
ــار إلـــى أصــحــاب القصائد  ــه كـــان قــد أشـ الــنــشــر، وأنـ
واملقاطع في هوامش صفحات الكتاب، لكن الهوامش 
قد سقطت في أثناء الطباعة، ولم ينتبه إلى األمر إال 
التي  للمشكلة  وانتشاره. وحال  الكتاب  بعد صــدور 
وجد نفسه فيها، بعد أن انفضح أمره، عبر املدونات 
ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، عــرض علي طرحًا 

بــدا لــي مقبوال جــدا، وهــو االعــتــذار العلني املنشور، 
باسم  املسروقة  والنصوص  العبارات  الى  واإلشــارة 
الــكــتــاب..  مــن  التالية  الطبعات  فــي  الحقيقي  كاتبها 

خصوصا بعد نفاد الطبعة األولى فعال. 
تقبلت األمر بحسن نية، وقبلت بالحل الذي اقترحه، 
على اعتبار أنه سيعيد األمور إلى نصابها، والحقوق 
ــد فــعــلــيــا. لكن  ـــى أهــلــهــا، مـــن دون أن يــتــضــّرر أحـ إل
املفاجأة أن  طبعات الكتاب توالت، الطبعة تلو األخرى، 
وبقي األمر على ما هو عليه، حيث بقيت نصوصي 
 
ً
ونـــصـــوص غـــيـــري مــمــن تــمــت ســرقــتــهــم مــنــشــورة

باسمه فقط في الكتاب الذي أصبح يتباهى بنجاحه 
وانتشاره.. وبراءة األطفال في عينيه. 

ال أّدعي أنني تضررت فعليا من تلك السرقة، وال أظن 
أن اآلخرين قد تضّرروا. وبالتالي لم أهتم بمالحقته، 
حتى بعد أن طالبني كثيرون بذلك، فقصيدتي التي 
بسنوات  كتابه  صـــدور  قبل  مــنــشــورة  عليها  سطا 
كــثــيــرة، وكــذلــك قصائد اآلخــريــن ونــصــوصــهــم، فال 
ــدا عــلــى ضــيــاعــهــا، أو الــتــبــاس األمـــر على  ُيــخــشــى أبـ
القراء الحقيقيني ببساطة. ولكن ما بقي في نفسي، 
منذ ذلك املوقف، هو سؤال عن شعور كاتٍب أو شاعر 
الــقــراء، وهــو يــعــرف ويعترف  يــفــرح بنجاحاته لــدى 

بأنها مزيفة، وأن كثيرين يعرفون ذلك. 
ليواجه  هــذه،  مقالتي  »الشاعر«  ذلــك  يقرأ  أن  ى 

ّ
أتمن

نفسه باإلجابة، إن كان يملكها فعال. وليعرف أنني 
قد سامحته، ليس على سرقته قصيدتي وحسب، 
بل أيضا على كذبه علي، وعــدم تنفيذه الوعد الذي 
قطعه على نفسه بنفسه أمامي، في سبيل تصحيح 
أن  إنها مجرد غلطة غير مقصودة، شــرط  قــال  ما 
عنها..  البحث  بمحاولة  أو  بــاإلجــابــة،  نفسه  يــواجــه 

فهل يفعل!

هل يفعلها ويعترف؟

وأخيرًا

ما شعور كاتٍب أو شاعر 
يفرح بنجاحاته لدى القراء، 

وهو يعرف أنها مزيفة
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