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} واشنطن - كشـــفت مصادر أميركية مطلعة 
أن االتصالـــني الهاتفيـــني اللذيـــن أجراهمـــا 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب األحد مع 
العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان يعكســـان عزما واضحا من قبل اإلدارة 
األميركيـــة لتصويـــب العالقـــات التاريخيـــة 
بـــني الواليـــات املتحدة مـــن جهـــة واحللفاء 
اخلليجيـــني من جهة أخـــرى، والتي تعرضت 
للكثير من اللغـــط وااللتباس في عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما.
وأعلن البيت األبيض أن العاهل السعودي 
والرئيـــس األميركي أكدا توجـــه بلديهما إلى 
محاربة انتشـــار ”اإلرهاب والتطـــرف“، فيما 
أعلنت الرئاســـة األميركية أن ترامب بحث مع 
الشيخ محمد بن زايد فكرة إقامة مناطق آمنة 

في سوريا واليمن.
وأكد بيان أميركي ثان أن العاهل السعودي 
قد أيد الفكرة نفســـها وأي ”أفـــكار أخرى من 
شـــأنها مســـاعدة الالجئني الكثـــر النازحني 
مـــن النزاعات الدائـــرة“. فيما لم يـــأت البيان 
األميركـــي على تفصيل آليـــات إقامة ”املناطق 

اآلمنة“ املقترحة.
وذكر البيان األميركي أن العاهل السعودي 
والرئيس األميركـــي اتفقا خالل االتصال على 
لالتفاق النووي  ضرورة ”التطبيق الصـــارم“ 
اإليراني، وعلى التصدي ”لألنشـــطة اإليرانية 
املنطقة، وكذلك أيضا على  املزعزعة الستقرار“ 

محاربة ”اإلرهاب اإلسالمي املتطرف“.
وينسجم البيان األميركي مع موقف ترامب 
الذي ما برح يهاجم االتفاق النووي منذ حملته 
االنتخابية ويعتبره ”اتفاقا سيئا“، فيما كشف 
وزير اخلارجية املعني ريكس تيليرســـون عن 
خططه إلجراء ”مراجعة شاملة“ لهذا االتفاق.

وســـتكون زيـــارة العاهـــل األردنـــي امللك 
عبدالله الثاني لواشـــنطن مؤشـــرا أوليا ملدى 
جديـــة إدارة ترامب مع التعامل حساســـيات 
املنطقـــة املتزايـــدة مـــن العجـــز األميركي في 

مواجهة الكثير من املشكالت املصيرية.
وأجرى العاهل األردني محادثات في وزارة 
الدفاع األميركية (البنتاغون) ليكون أول زعيم 
عربي يتفاعل شـــخصيا مع اإلدارة األميركية 

اجلديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
وحضـــر امللـــك عبدالله إفطـــارا خاصا مع 
نائـــب الرئيس مايـــك بنس ثم التقـــى بوزير 

الدفاع جيمس ماتيس في البنتاغون.
ويـــرى الدبلوماســـي األميركي ريتشـــارد 
ميرفـــي أن اإلدارة األميركيـــة اجلديـــدة لهـــا 

موقف واضح ضد سياسة التدخالت اإليرانية 
فـــي املنطقة، وبالتالي هناك دعم أميركي لدول 
املنطقة ضد الدور اإليراني الذي أدى إلى حالة 

عدم االستقرار.
وأكد ميرفي في تصريح لـ“العرب“ على أن 
”السياسة األميركية جتاه إيران باختصار هي 
سياسة ســـلبية نظرا إلى الدور اإليراني غير 

املرغوب فيه في املنطقة“.
ورغم توقع خبراء في الشـــؤون اخلليجية 
أن العالقـــات اخلليجيـــة األميركية ســـتكون 
أفضـــل مما كانت عليه إبـــان إدارة أوباما، إال 
أنهم اعتبروا أن طبيعة العالقات بني الطرفني 
قـــد تغيرت وأن اجلانـــب اخلليجي مقتنع بأن 
شـــروط هذه العالقة باتـــت تعتمد على قواعد 
جديدة، وأن النظام السياســـي اخلليجي بات 
مدركا لضرورة تنويع العالقات الدولية وعدم 
العودة إلى مســـلمة االعتمـــاد على احللف مع 

الواليات املتحدة.
ورأت مصادر أميركيـــة أن الرئيس ترامب 
ومن خالل سلســـلة االتصاالت واللقاءات التي 
أجراها وســـيجريها مع زعمـــاء العالم يحدد 
بوضوح الســـمات الرئيســـية لسياسة بالده 
اخلارجيـــة وأن اتصاله بالريـــاض وأبوظبي 
يعكس تعويـــل اإلدارة األميركية على عالقات 
ســـليمة صحية مع دول لطاملا اعتبرت حليفة 

لواشـــنطن وشـــريكة لها في ميادين السياسة 
واالقتصاد واألمن.

ولفتت املصادر نفســـها إلـــى أن العناوين 
التـــي مت التطـــرق إليهـــا في اتصالـــي األحد 
متثل قاعدة مشتركة ورؤية واحدة في مقاربة 
التحديـــات الدولية الرئيســـية جلهة مكافحة 
اإلرهاب وتنـــاول امللفات اإلقليمية الســـاخنة 
كما ســـبل التصـــدي للسياســـة اإليرانية في 

املنطقة.
واعتبر الدبلوماســـي األميركي ريتشـــارد 
أن لدى بالده  ميرفي في تصريحـــه لـ“العرب“ 
رغبة بإحياء العالقـــات مع األصدقاء القدامى 

وحتديدا السعودية.
وقال ميرفي الذي ســـبق وأن شغل منصب 
سفير بالده في الســـعودية ”الواليات املتحدة 
واململكـــة العربية الســـعودية حريصتان على 
متتـــني العالقات الثنائية وتطويرها، واتصال 
الرئيـــس ترامـــب بامللـــك ســـلمان يعكس هذا 

التوجه بالعودة إلى احللفاء التاريخيني“.
وأشـــار إلى أن تطويـــر العالقات والعودة 
إلـــى الصداقة القدميـــة املميزة بـــني البلدين 
”سيحتاجان بعض الوقت حتى يتم استيعاب 

واستكشاف األجواء اجلديدة“.
ورأى مراقبـــون خليجيون أن دول مجلس 
التعـــاون ســـتلتقي مـــع إدارة الرئيس ترامب 

فـــي منطقة وســـط تراعـــي مصالـــح الطرفني 
وأن تطور التحالـــف والتعاون بينهما مرتبط 
مبدى مراعاة واشـــنطن للمواقـــف اخلليجية 
في ملفات املنطقة ال ســـيما في سوريا واليمن 

واملوقف من إيران.
ولفت هؤالء املراقبـــون في هذا اإلطار إلى 
تصريح رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، 
رودي جولياني، أحد أهم داعمي حملة ترامب، 
والـــذي أشـــاد بـ“اإلصالحات التـــي جتريها 
الســـعودية وفهمها احلقيقـــي لكيفية التعامل 

مع مشكلة التطّرف“.
وقال جولياني ”ليست هذه اململكة العربية 

السعودية القدمية“.
ورأى مراقبون لشؤون العالقات األميركية 
مع العالم اإلسالمي أن الرئيس األميركي يريد 
توطيد عالقاته مع السعودية واإلمارات ودول 
عربية أخرى لتأكيد مداخل جديدة في العالقة 
مع العالم اإلســـالمي تتجـــاوز التدابير التي 
اتخذها مؤخرا ملنع دخول مواطني سبع دول 

إسالمية إلى بالده.
وأضـــاف هـــؤالء أن ترامب يـــود لتحالف 
بـــالده مـــع دول اخلليـــج أن يكـــون فاعال في 
إجنـــاح الهدف املشـــترك ملكافحـــة اإلرهاب، ال 
سيما أن السعودية واإلمارات دولتان فاعلتان 

في هذا امليدان.
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الحلفاء العرب يلتقون مع ترامب في منتصف الطريق
[ زيارة العاهل األردني لواشنطن اختبار لمدى جدية اإلدارة الجديدة في مواجهة مشكالت المنطقة
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ريتشارد ميرفي
الواليات المتحدة ترغب 

بإحياء العالقات مع األصدقاء 
القدامى وتحديدا السعودية

} كيبــك (كنــدا) – زاد اليمـــني املتطـــرف فـــي 
الواليـــات املتحـــدة وكنـــدا مـــن هجماته على 
مساجد ومراكز يؤمها مسلمون، مستفيدا من 
املنـــاخ الذي أنتجته اإلجـــراءات التي اتخذها 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب القاضية 
مبنع رعايا ســـبع دول إســـالمية مـــن دخول 
الواليـــات املتحدة، فضال عـــن موجة الكراهية 
للمسلمني التي تلت هجمات تنظيم داعش في 

دول غربية مختلفة.
وقتـــل ســـتة أشـــخاص وأصيـــب ثمانية 
آخرون عندما فتح مســـلحون النار في مسجد 
بكيبـــك األحد أثناء صالة العشـــاء في اعتداء 
قال رئيس الوزراء الكندي جاســـنت ترودو إنه 

”هجوم إرهابي على املسلمني“.
وجاء الهجوم عقب تصريحات لترودو قال 
فيها إن كندا ســـترحب بالالجئـــني، وذلك ردا 

على قرار ترامب تعليق برنامج قبول الالجئني 
من سبع دول إسالمية.

وقـــال جريج فيرجوس وهو مشـــرع كندي 
ينتمـــي إلى احلزب الليبرالي في تغريدة ”هذا 
عمل مـــن أعمال اإلرهـــاب ونتيجة لســـنوات 
من تقدمي الوعـــظ للمســـلمني. الكلمات مهمة 

وخطابات الكراهية لها عواقب“.
وقـــال رئيـــس بلديـــة نيويـــورك بيـــل دي 
بالسيو إن الشرطة ستفرض إجراءات حماية 
إضافية على املساجد في املدينة األميركية بعد 

إطالق النار في كيبك.
وجاء هجوم كيبك بعد ســـاعات من حريق 
مثيـــر للمخاوف اســـتهدف املركز اإلســـالمي 

بوالية تكساس األميركية.
واســـتهدف املســـجد في الســـابق برسالة 

كراهية خطت على أحد جدرانه.

وســـجلت جرائم الكراهية ضد املســـلمني 
في الغرب، تزايدا ملحوظا في اآلونة األخيرة، 

بحسب ما أظهرت إحصاءات.
وُيعزى ذلك إلى االعتداءات اإلرهابية التي 
اســـتهدفت عدة دول غربية مـــن جهة، وتبني 
اليمني الشـــعبوي املتطـــرف خطابـــا معاديا 

ومحرضا ضد املسلمني، من جهة ثانية.
وقال مجلس العالقات األميركية اإلسالمية، 
املعروف اختصـــارا بـ“كير“، منتصف نوفمبر 
املاضـــي، إن أعمال الكراهية جتاه املســـلمني 
عام 2016، تتجاوز تلك املسجلة في 2015، الذي 

كان األسوأ منذ 2001.
وأشـــار تقرير ملركـــز ”ثينـــك بروغريس“ 
األميركي للدراســـات، إلى أن جرائم الكراهية 
التي مت تســـجيلها في األسبوع األول بعد فوز 
ترامب باالنتخابات الرئاسية األميركية، بلغت 

315 جرمية، جلها ضد املســـلمني واملهاجرين.
وفي 2015 سجلت الواليات املتحدة 250 جرمية 
كراهية ضد املسلمني، وهو أعلى مستوى منذ 
2001، الذي شهد 481 جرمية في أعقاب أحداث 
ســـبتمبر، حســـب دراســـة أعدها باحثون في 

جامعة كاليفورنيا.
وقالت ليل هيندي، الباحثة في ”مؤسســـة 
القرن“، وهي مؤسسة فكر أميركية غير حزبية، 
إن جرائـــم الكراهيـــة ضد املســـلمني ارتفعت، 
في 2015، بنســـبة 70 باملئة، كما شـــهدت طفرة 
أخـــرى مع خوض ترامب انتخابات الرئاســـة 
األميركية مســـتندا إلى خطاب شعبوي يدعو 

إلى منع املسلمني من دخول البالد.
ووفق هيندي، فـــإن تزايد جرائم الكراهية 
ضد املســـلمني في الغرب، يعود في جزء منه، 

إلى سلسلة الهجمات اإلرهابية في الغرب.

اإلســـالموفوبيا،  ملوجة  متابعون  وأشـــار 
أن الهجمـــات علـــى بعض املســـاجد واملراكز 
التـــي يؤمهـــا املســـلمون، زاد بشـــكل واضح 
ليس فقط في الواليـــات املتحدة، بل في أغلب 
الـــدول األوروبية، وأنها جاءت كردة فعل على 
تفجيـــرات وهجمـــات عنيفة نفذهـــا مؤيدون 
لداعش في فرنسا وبلجيكا وأملانيا، وهي دول 
عرفت بتسامحها مع األنشطة التي حتتضنها 

تلك املساجد واملراكز.
اليمـــني  صعـــود  أن  املتابعـــون  واعتبـــر 
املتطرف وتنامي أنشـــطته ضد املســـلمني ردة 
فعل على جرائم داعش واستهدافها الستقرار 
الغـــرب، وهي إلـــى ذلك ردة فعـــل على صراع 
الدين والهوية الذي بـــدأت بخوضه جمعيات 
ومنظمات إســـالمية اســـتفادت من التسامح 

الغربي وسعت إلى بناء مجتمعات مغلقة.

[ هجوم على مسجد بمدينة كندية وحرق مركز إسالمي بتكساس األميركية [ ردة فعل شعبوية على هجمات تنظيم داعش
اليمني املتطرف يستفيد من املناخ الدولي الستهداف املسلمني في الغرب

يد ممدودة إلى منتصف المسافة

ص ١٤

} أديس أبابا - صادقت القمة األفريقية االثنني 
علـــى طلب عودة املغرب إلـــى عضوية االحتاد 
األفريقي، وجـــاء القرار بأغلبية األصوات بعد 
شـــد وجذب بني الربـــاط وحلفائهـــا والفريق 

املقابل الذي تقوده اجلزائر.
وقالت مصادر من داخـــل القمة إن املغرب 
جنح في إفشـــال عدة منـــاورات قادتها كل من 
اجلزائـــر وجنوب أفريقيـــا لتأجيل التصويت 

على حقه في العودة إلى االحتاد األفريقي.
وكشـــفت املصادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن اجلزائر وجنوب أفريقيا، وبعد أن فشـــلتا 
في التوصل إلى إقناع غالبية الدول مبعارضة 
عـــودة املغـــرب إلى مقعـــده باملنظمـــة، عملتا 
علـــى تخريجات قد تدفع الربـــاط إلى رفضها 
وبالتالي تضطر القمة إلى تأجيل دراسة ملف 

العودة إلى قمة قادمة.
وذكرت املصـــادر أن من بـــني التخريجات 
اقتـــراح صيغـــة قانونية مخادعـــة توحي بأن 
املغـــرب يعتـــرف ببوليســـاريو كدولـــة داخل 
االحتـــاد األفريقـــي قبـــل انضمامه إلـــى هذا 
االحتاد. وحاول البلدان مترير فكرة أن املغرب 
ســـيكون عضوا جديدا وليس عضوا يســـعى 

إلى استعادة مقعده.
وفي ســـياق ســـعيها إلى تعطيل انضمام 
الرباط للعـــودة إلى االحتـــاد، عملت اجلزائر 
ما في وســـعها للحصول علـــى عضوية مكتب 
رئيس االحتـــاد ملراقبة ملف املغـــرب وحياكة 

املؤامرات املعطلة مللفه في العودة.
لكن أوساطا مقربة من الوفد املغربي، قالت 
إن الوفـــد جنح في إفشـــال مســـاعي اجلزائر 
وبوليســـاريو، حيث بلغت الرســـائل املوجهة 
إلـــى املفوضيـــة األفريقية بخصـــوص الطلب 
املغربـــي 39 رســـالة مؤيدة بشـــكل تـــام وغير 

مشروط لعودة املغرب.
يضاف إلى ذلك وجـــود دول أخرى داعمة 
للموقف املغربي، لكنها تضع بعض الشـــروط 
اجلزئية للمرور إلـــى التصويت، وهي في كل 
احلـــاالت غير مناصـــرة ملوقـــف الفريق الذي 

تتزعمه اجلزائر.
وكانت املفاجأة األهـــم إعالن رئيس الوفد 
املصري في قمة أديس أبابا، التي لم يحضرها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تأييد الطلب 

املغربي، دون إبداء أي مالحظات.
وأكدت األوساط املغربية أن األغلبية التي 
حصل عليها املغرب تشـــكل تهديدا خلصومه 
وهـــذا مـــا جعلهـــا تنـــاور كثيرا لصـــد الثقل 

املغربي بكواليس القمة.
وأشـــارت إلـــى أن مأدبـــة العشـــاء التـــي 
أقامهـــا العاهل املغربي امللك محمد الســـادس 
األحد على شـــرف زعماء دول أفريقية صديقة 
وحليفة أكدت أن الرباط أفشلت خطط اجلزائر 
وبوليســـاريو اللتني اســـتنجدتا بأي وسيلة 

لعرقلة عودة املغرب في هذه القمة.
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املخا تكسر ظهر الحوثيني
ص ٦



} دمشق – يســـجل تغير في الموقف الروسي 
حيـــال إقامـــة مناطق آمنـــة داخـــل األراضي 
الســـورية، بعد أن كانت هذه المسألة مرفوضة 

تماما وغير قابلة للنقاش.
وأعلن وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف، االثنين، أن بالده ســـتوافق على إقامة 

مناطق آمنة في سوريا، ولكن بشروط.
ونقلت وكالة أنباء ”إنترفاكس“ تصريحات 
الوزير الروســـي، التي أوضح فيها أن شروط 
موســـكو تتعلق بموافقة النظام السوري على 
إقامـــة تلك المناطق، ومشـــاركة األمم المتحدة 

في إدارتها.
ويرجح مراقبون أن يكون االتصال الهاتفي 
الذي جمع بين الرئيســـين الروســـي فالديمير 
بوتين، واألميركي دونالد ترامب، الســـبت، قد 

تطرق إلى مســـألة المناطق اآلمنة، وأن األخير 
عمل على تبديد مخاوف موسكو تجاه القرار.

وتخشـــى روســـيا من أن يكون الهدف من 
إقامة مناطـــق آمنة هو إعادة خلط األوراق في 
سوريا بعد أن بدت األمور تسير في صالحها.

وأكثر مـــا يثير قلق الجانب الروســـي هو 
أن تكـــون هـــذه المناطق مركز إعـــادة تجميع 
وانطـــالق للفصائـــل المعارضـــة ضـــد قوات 
النظـــام. وكان المتحـــدث باســـم الكرملين قد 
صرح منذ أيام بأن واشنطن لم تشاور موسكو 
في موضوع المناطق اآلمنة في ســـوريا، الذي 
أعلنه الرئيـــس األميركي دونالد ترمب، محذرا 

من المضي في مثل هذا التوجه.
باســـم  المتحـــدث  تصريحـــات  وجـــاءت 
الكرمليـــن ردا علـــى الرئيـــس األميركي الذي 

قال لقناة ”أي بي ســـي نيـــوز“ األميركية، إنه 
سينشـــئ مناطق آمنة في ســـوريا، في الوقت 
الذي كشفت فيه وكالة رويترز عن مسودة قرار 

تنفيذي يعتزم ترامب توقيعه بهذا الشأن.
وجدد الرئيس األميركي في اتصال هاتفي 
مع العاهل الســـعودي التأكيد على أهمية تلك 
المناطـــق، وقد أّيده في ذلك الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
ويـــرى محللـــون أن التغير المســـجل في 
الموقـــف الروســـي والـــذي فتح البـــاب أمام 
إمكانية إقامة مناطق آمنة بســـوريا، راجع إلى 
أن الجانب األميركي ســـعى إلـــى طمأنته بأن 
الهدف األساســـي من المشـــروع هو مساعدة 
الالجئين الســـوريين، وأيضـــا رفع العبء عن 
دول الجـــوار والحد مـــن اللجـــوء الخارجي، 

وليس ألغـــراض أخرى. ولكن روســـيا تحتاج 
إلـــى المزيد مـــن الضمانـــات أو الطمأنة بأال 
يكون هدف تلك المناطق مغايرا، ومن هنا جاء 
شرطها بضرورة تنسيق الواليات المتحدة مع 

النظام السوري.
وتريد من هذا الشرط أيضا إعادة الحرارة 
على خطي دمشـــق وواشـــنطن بعدما انقطعت 

خالل فترة اإلدارة األميركية السابقة.
ومـــن جهتها حـــذرت دمشـــق، االثنين، من 
إقامة مناطق آمنة في سوريا دون التنسيق مع 
الحكومة السورية. وجاء ذلك على لسان وزير 
الخارجية الســـوري، وليد المعلم، خالل لقائه، 
مـــع مفوض األمم المتحدة الســـامي لشـــؤون 
الالجئين، فيليبو غرانـــدي والوفد المرافق له 

في دمشق.

} واشــنطن - بـــدأ العاهـــل األردنـــي الملـــك 
عبداللـــه الثاني، االثنين، زيارة إلى واشـــنطن 
محّمـــال بجملة من الملفـــات الحارقة المرتبطة 

بأمن بالده القومي.
وحضر الملـــك عبدالله إفطـــارا خاصا مع 
نائـــب الرئيس األميركي مايـــك بنس ثم التقى 
بوزيـــر الدفاع جيمس ماتيس فـــي البنتاغون، 
ما يعكـــس حقيقة أن الملف األمنـــي ومحاربة 

الجهاديين يتصدران أجندة هذه الزيارة.
وفي وقت ســـابق ذكـــر مســـؤول أن الملك 
عبدالله سينقل مخاوف بالده من تقهقر مقاتلي 
تنظيم داعش جنوبا إلى حدود بالده في نهاية 
الحملة التي تقودها الواليات المتحدة، والتي 
تهـــدف إلى طردهـــم من معقلهم الرئيســـي في 

الرقة بشمال سوريا.
وأكـــد المســـؤول، الذي رفض الكشـــف عن 
اسمه لرويترز، ”أن الملك سيسعى إلى تصعيد 
الحملة على المتطرفين وتأمين موارد إضافية 
للمساعدة على ضمان عدم السماح للمتشددين 

بالتحرك صوب حدوده“.
ويتفـــق الملـــك عبدالله، مع وجهـــات نظر 
ترامب بشأن أولوية قتال تنظيم داعش، وحذر 
مرارا من تهديده للمملكـــة التي تربطها حدود 
مع إسرائيل في الغرب ومع سوريا في الشمال 

ومع العراق في الشرق.
والمملكـــة األردنيـــة من بين عـــدد قليل من 
الدول العربية التي شـــاركت في حملة القصف 
الجوي التـــي تقودها الواليـــات المتحدة ضد 
متشـــددي داعش، الذين يسيطرون على مناطق 

في العراق وسوريا.
وقد تقـــدم المملكة على اتخـــاذ المزيد من 
الخطوات ضـــد التنظيم الجهادي في ســـوريا 
عبر إرســـال قوات خاصة، وهذا طبعا سيكون 
بالتنســـيق والتعاون مع الجانبيـــن األميركي 

والروســـي، خاصة وأن التنظيم ما فتئ يكّشـــر 
عن أنيابه الستهداف أمن المملكة.

وقتل متشددون يتبنون فكر داعش ما ال يقل 
عن عشرة أشخاص في هجوم بمدينة الكرك في 

جنوب المملكة األردنية في ديسمبر الماضي.
وفـــي نوفمبر الماضي قتل حـــارس أردني 
ثالثة جنـــود أميركيين في هجوم لم تســـتبعد 
فيه واشـــنطن الدوافع السياســـية، وأشـــارت 
إلى مخاطـــر التطرف داخل القوات المســـلحة 

األردنية المجهزة بأسلحة أميركية.
وقـــال مســـؤوالن، إن الملـــك عبداللـــه ظل 
متحمســـا لإلدارة الجمهوريـــة الجديدة، إذ أن 
تأكيدهـــا على األمن التقليدي يمثل تغيرا جيدا 
عن قلق إدارة الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 
بشأن وتيرة اإلصالحات السياسية، األمر الذي 
ينظـــر إليه فـــي األردن على أنـــه يأتي في إطار 

التدخل.
وهـــذه الزيـــارة األولـــى لزعيـــم عربي منذ 
تنصيب دونالد ترامب رئيســـا في العشرين من 

الشهر الجاري.
ويأمـــل الملـــك فـــي أن يكون وزيـــر الدفاع 
ماتيس أكثر استجابة لتمويل عسكري إضافي 
ومعـــدات إضافية رفضتهـــا إدارة أوباما ألحد 

حلفائها الرئيسيين في المنطقة.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن المملكة 
واحـــدة من أكبـــر المســـتفيدين مـــن التمويل 

العسكري األميركي.
وتتمركـــز صواريخ باتريـــوت أميركية في 
األردن ويوجـــد هنـــاك المئـــات مـــن المدربين 
مـــن الجيـــش األميركـــي منـــذ بدايـــة الصراع 
الســـوري في 2011 وأنفقت واشـــنطن الماليين 
من الـــدوالرات إلقامة نظام دفاعـــي دقيق على 

الحدود.
القضيـــة  تكـــون  أن  محللـــون  ويتوقـــع 
الفلســـطينية ومسألة نقل الســـفارة األميركية 
إلى القـــدس وتداعياتها مـــن المحاور األخرى 

ضمن أجندة الملك عبدالله خالل هذه الزيارة.
وفي هـــذا الصدد يقول الخبير السياســـي 
عامر السبايلة إن ”القضية الفلسطينية وخطر 
التطورات األخيرة، سيكونان حاضرين وبقوة 

فـــي لقاءات الملك عبدالله الثاني بواشـــنطن“.  
ويوما بعد آخر تتصاعـــد التحذيرات الغربية، 
وأبرزها ما جاء على لســـان الرئيس األميركي 
الســـابق باراك أوباما، في آخر مؤتمر صحافي 
له، من أن اســـتمرار االســـتيطان اإلســـرائيلي 
في األراضي الفلســـطينية يقـــّوض فرص حل 
الصـــراع على أســـاس قيـــام دولة فلســـطينية 

بجوار إسرائيل.
ويخشـــى األردن أيضـــا مـــن تداعيـــات أن 
يقدم ترامب على تنفيـــذ وعده االنتخابي بنقل 
السفارة األميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى 
مدينة القدس العاصمة الفلسطينية المحتملة؛ 
ما ســـيعني اعترافا أميركيا بـ“القدس عاصمة 
موحدة وأبدية إلســـرائيل“، بينما ترفض األمم 
المتحـــدة االعتراف باحتالل إســـرائيل للقدس 

الشرقية عام 1967، ثم ضّمها إليها.

ودائـــرة أوقـــاف القـــدس، التابعـــة لوزارة 
األوقـــاف والمقدســـات والشـــؤون اإلســـالمية 
باألردن، هي المشـــرف الرســـمي على المسجد 
األقصى وبقية أوقاف القدس الشرقية، بموجب 
القانون الدولي، الذي يعتبر األردن آخر سلطة 
محلية مشـــرفة على تلك المقدسات قبل احتالل 
إســـرائيل للمدينـــة. كما احتفـــظ األردن بحقه 
في اإلشراف على الشـــؤون الدينية في القدس 
بموجب اتفاقية السالم مع إسرائيل عام 1994.

وال تخلو زيارة العاهل األردني لواشـــنطن 
من هـــدف اقتصادي، فالمملكـــة، ووفق الخبير 
األردني عامر الســـبايلة، ”تحتـــاج إلى اهتمام 

اقتصادي أكبر من قبل الحلفاء“.
ويعيـــش األردن وضعـــا اقتصاديا صعبا، 
حيث بلغت معـــدالت المديونية أرقاما صادمة، 
نتيجة أسباب داخلية وأخرى خارجية متعلقة 

أساســـا بالصراع الدائر على حدوده الشـــرقية 
والشـــمالية وتحمله لعبء أكثر من مليون نازح 

سوري.
وإجماال فـــإن األردن، بحســـب الســـبايلة، 
”معني بمعرفـــة رؤية الطـــرف األميركي وكذلك 
الروســـي في هـــذه المرحلة، ورمزيـــة الذهاب 
إلى واشـــنطن تأتي من أن ملفات المنطقة التي 
تمس األردن باتت مشتركة بين الطرفين، فإدارة 
ترامب تملك تقاطعات مع اإلدارة الروســـية في 
بعـــض الملفـــات التي تهـــم األردن، وال ســـيما 

مكافحة اإلرهاب ومشكلة النازحين“.
وكان الملـــك عبداللـــه قد أجـــرى، الثالثاء، 
زيـــارة إلى روســـيا التقـــى خاللهـــا بالرئيس 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن الذي شـــكره على 
الدور الذي يلعبه األردن في دعم حلحلة الملف 

السوري.

امللف األمني يتصدر أجندة العاهل األردني في واشنطن
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ــــــس اجلديد دونالد ترامب، ويتوقع أن  املــــــرة، حيث أنه أول زعيم عربي يلتقي بفريق الرئي
ــــــه، وذلك بالنظر إلى التهديدات التي  يكــــــون امللف األمني ومكافحة اإلرهاب ضمن أولويات

تواجه اململكة.

رؤية مشتركة

روسيا توافق على إقامة مناطق آمنة في سوريا بشروط

عامر السبايلة:
القضية الفلسطينية 

ستكون حاضرة في لقاءات 
الملك بواشنطن

شادي عالء الدين

} بيــروت - تراجعـــت موجة التفـــاؤل بقرب 
التوصل إلـــى إقرار قانون جديـــد لالنتخابات 
اللبنانيـــة، بعد اعتراض العديد من القوى على 
القانـــون المختلط الذي طرحـــه اللقاء الرباعي 
الذي يضـــم ممثلين عن التيـــار الوطني الحر، 

وحزب الله، وحركة أمل، وتيار المستقبل.
وصـــرح نبيه بري، رئيـــس مجلس النواب، 
بأنـــه لم يســـجل أي تقـــدم يذكر فـــي موضوع 
القانون االنتخابي، مؤكدا أن األمور ال تزال في 

بداياتها.
واعتبر النائب عـــن كتلة التنمية والتحرير 
ميشـــال موســـى، أن تصريح بري ال يصب في 
خانـــة تبديد التفـــاؤل ولكنه ”يحـــاول حث كل 
الفرقاء على اإلسراع في إيجاد صيغة واضحة 

لقانون جديد“.
ويتضمـــن القانـــون المختلـــط العديد من 
الصيـــغ تفرض إحداهـــا بأن يتـــم انتخاب 64 
نائبـــا علـــى أســـاس النســـبية و64 نائبا على 
أســـاس األكثري. وتكمن مشـــكلة هذه الصيغة 
في التقســـيمات اإلدارية التي تقترحها، والتي 
ستفرض بأن تكون هناك عمليا مناطق تنتخب 
بشكل كامل على أساس األكثري وهي المناطق 
المســـيحية عموما، ومناطـــق تنتخب بالكامل 
على أساس النسبية وهي المناطق اإلسالمية.

ويعلق موســـى على التقســـيمات اإلدارية 
الملتبســـة في صيغ قانون المختلط المطروحة 
حاليـــا بوصفهـــا ”تشـــكل عائقا يحـــول دون 
التوصل إلى إقرار أي صيغة من صيغ القانون 
المختلـــط، ألنهـــا ال تتضمن معاييـــر واضحة 
ومقنعة للناس والناخبين والقوى السياسية“.

وطرحـــت كذلك صيغة ثانية مـــن المختلط 
تقضي بأن يتم االنتخاب وفق نســـبة 65 بالمئة 
على أســـاس األكثري و35 بالمئة على أســـاس 
النســـبية. وال يبـــدو أن أي صيغـــة من الصيغ 
المطروحـــة لقانون المختلـــط تحظى بإجماع 
عام حولها، فقد خرج اللقاء الثنائي الذي جمع 

حزب الكتائـــب واللقـــاء الديمقراطي بمواقف 
رافضة الختصار القوى السياســـية في القوى 

الممثلة في اللقاء الرباعي.
ورفض الرئيس الســـابق ميشـــال سليمان 

المختلط، معتبرا أنه قانون غير دستوري.
وكان الفتا أن النقاش حول القانون توســـع 
واتخذ صيغة صراع بين عدة دســـاتير مختلفة 
للبلـــد، وكأن كل قوة تطمح إلى إقرار دســـتور 
جديد للبالد من خالل قانون انتخاب يتناســـب 
مـــع خصوصيتها. ومن هنا تقـــول مصادر، إن 
النقاش لم يعـــد حول قانون االنتخاب، بل بات 
نقاشـــا حول هوّية البلد التي تمثلها القوانين 
االنتخابية المطروحـــة، والتي يحيل كل واحد 
منها إلى مرجعية سياســـية وفكرية، تتناقض 

مع الصيغ التي تطرحها القوانين األخرى.
ويقول موســـى ”هويـــة البلد مكرســـة في 
الدستور، ولكن من الواضح أن كل فريق يحاول 
الدفـــع باتجاه إقرار القانون األنســـب له، ومع 
ذلـــك ال بد مـــن توفر الحد األدنى من القواســـم 
المشتركة التي ال يمكن أن تقوم إال على أساس 

وضوح المعايير وشفافيتها“.
ويؤكد مراقبـــون أن إمكانية إقـــرار قانون 
جديـــد لالنتخابات قبل الموعد النهائي إلجراء 
االســـتحقاق االنتخابي تتضاءل إلى حد كبير، 
وهـــو ما يلتقي مع مصالح عدة قوى سياســـية 
ترى نفسها غير مستعدة لخوض االنتخابات. شر البلية ما يضحك

صيغ القانون املختلط تفشل في تحقيق إجماع لبناني

◄ نفت الحكومة السورية شائعات عن 
تردي الحالة الصحية للرئيس بشار 

األسد، وقالت إنه ”يمارس مهامه بشكل 
طبيعي تماما“.

◄ ذكرت إدارة اإلعالم األمني األردني 
التابعة لمديرية األمن العام، أّن منظمة 
الشرطة الجنائية الدولية ”اإلنتربول“ 
في العاصمة عمان، تمّكنت من إلقاء 

القبض على أحد األشخاص المطلوبين 
إلحدى الدول العربية، بتهمة اختالس 

مليار دوالر أميركي.

◄ أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم 
اللبنانية بأنه تم صباح االثنين، تفكيك 

عبوة ناسفة معدة للتفجير في مخيم 
عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في 

مدينة صيدا جنوب لبنان.

◄ أعلن جيش العزة، وهو فصيل 
يقاتل تحت لواء الجيش السوري 

الحر في شمال غرب سوريا، انسحابه 
من اتفاق وقف إطالق النار الهش 

في أنحاء البالد، مشيرا إلى حدوث 
خروقات من جانب الحكومة وحلفائها.

◄ شددت الجامعة العربية على 
ترحيبها بأي جهد يستهدف حلحلة 

األزمة السورية، وجددت التأكيد على 
أن الحل العسكري لألزمة السورية 

ليس هو السبيل الصحيح.

◄ صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة 
قضائية في األردن، االثنين، على قرار 

محكمة أمن الدولة القاضي بالحكم 
باإلعدام على قاتل الكاتب الصحافي 

ناهض حتر.

◄ بحثت مصر واليونان، االثنين، 
سبل ”بحث آفاق التعاون العسكري 

المشترك ونقل وتبادل الخبرات 
والتدريب بين القوات البحرية 

المصرية واليونانية“.

باختصار

«االتحاد األوروبي هو أكبر ممول جماعي منتظم لفلسطين، في ظل انخفاض الدعم الدولي منذ أخبار
العام 2012 بحوالي 70 بالمئة».

رامي احلمدالله
رئيس حكومة التوافق الفلسطينية

{األردن مقبل على تطوير تحالفاته وال أقول تغييرها، ألن األردن يمكن أن يكون ضمن التحالف 
العربي، دون أن يتعارض ذلك مع دوره اإليجابي في سوريا}.

سمير احلباشنة
وزير الداخلية األردني األسبق



} بغداد - متّكن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، اإلثنني، من سّد الشغور في اثنني من 
املناصـــب الوزارية الشـــاغرة بحكومته، وذلك 
مبوافقـــة البرملـــان في جلســـة تصويت علنية 
على اختيار وزيرين للدفاع والداخلية بانتظار 
التوافـــق علـــى مـــن ســـيتولى حمـــل حقائب 

الصناعة والتجارة واملالية.
ولـــم يخـــرج اختيـــار الوزيريـــن ملنصبي 
الدفاع والداخلية عن املعيار األساسي احلاكم 
بالسياســـة العراقية، وهو معيار احملاصصة 
احلزبيـــة والطائفيـــة، علـــى حســـاب معيـــار 
الكفـــاءة والنجاعة املطلـــوب بالوزارتني أكثر 
من غيرهما، نظـــرا إلى الظروف األمنية بالغة 

التعقيد وحالة احلرب التي تعيشها البالد.
وكان التنافس احلزبي احلاد على حقيبتي 
الدفـــاع والداخليـــة ملـــا توفرانـــه حلامليهما 
من ســـلطة ومن منافع مادية نظـــرا لضخامة 
ميزانيتهما، هو ما أّخر ســـّد الشـــغور فيهما 
وجعل العـــراق الذي يخوض حربا عســـكرية 
وأمنيـــة ضـــّد تنظيم داعـــش ويواجه شـــّتى 
أنواع اجلرمية يظل طيلة حوالي نصف ســـنة 
بال وزيـــر للدفاع منـــذ إقالة البرملـــان للوزير 
الســـابق خالد العبيدي، وبـــال وزير للداخلية 
منذ اســـتقالة محّمد ســـالم الغّبان على خلفية 
التدهـــور الشـــديد فـــي األوضـــاع األمنية في 
البـــالد وحالة العجـــز عن وقـــف االختراقات 
الكبيرة خصوصا في العاصمة بغداد، وحالة 
شبه االستباحة للمدينة من قبل تنظيم داعش 
الذي نّفذ سلســـلة من التفجيرات كان أكثرها 
دموية تفجيـــر بحي الكرادة أوقـــع املئات من 

الضحايا بني قتلى وجرحى.
وبتطبيق مبدأ احملاصصـــة، عادت وزارة 
الداخليـــة ملنظمـــة بدر عن طريـــق رئيس كتلة 
األخيرة بالبرملان قاســـم األعرجي املطعون في 
خبرته بالشؤون األمنية وبكفاءته العلمية من 

قبل شركاء له في العملية السياسية.

وللمنظمـــة املذكورة التـــي يقودها الرجل 
القـــوي هـــادي العامري ســـطوة كبيـــرة على 
احلياة السياسية في العراق، ازدادت مع دور 
العامري في قيادة احلشـــد الشـــعبي املشارك 

بفعالية في احلرب ضّد تنظيم داعش.
وكان متابعون للشـــأن العراقي قد توّقعوا 
بعـــد إقـــرار قانون احلشـــد أن يصعـــد رموز 
امليليشـــيات إلى احلكومة العراقية لتكون لهم 
ســـلطة القرار كاملة في ما يتعلق باملؤسســـة 
التنفيذيـــة، وهو مـــا يعني أن كل مـــا كان قد 
طرحه رئيس الوزراء حيدر  العبادي في وقت 
سابق من أفكار إصالحية تبدأ باختيار وزراء 
تنفيذيـــني على أســـاس الكفاءة أو ما ســـمي 
باالنتقـــال إلى حكومة التكنوقـــراط قد انتهى 

عهده ولم يعد ملزما ألحد.
وقـــال نائـــب ســـابق بالبرملـــان العراقي، 
مؤّكـــدا معرفتـــه اجليـــدة بوزيـــر الداخليـــة 
اجلديد قاســـم األعرجي، إن مـــا يّدعيه األخير 
فـــي ســـيرته الذاتية بشـــأن حمله لشـــهادات 
علمية ال أســـاس له من الصّحة، مســـتدّال بأّن 
الرجـــل يّدعـــي احلصـــول على شـــهادات في 
اختصاصـــات متباعدة يصعـــب اجلمع بينها 
مثل العلـــوم العســـكرية والتجـــارة والعلوم 
اإلســـالمية والقانون. وتساءل ذات النائب عن 
اإلضافة التي ميكـــن أن يحملها للوزارة التي 
فشـــل في إدارتهـــا رفيقه مبنظمة بدر ســـالم 
الغبان، متوّقعا أن تتواصل في عهد األعرجي 
األوضاع األمنية املتردية وأن يتواصل سقوط 

الضحايا جّراء تلك األوضاع.
أّما وزارة الدفـــاع فآلت إلى حتالف القوى 
الـــذي تعرض التيارات املنخرطة فيه نفســـها 
كممثلة لســـّنة العراق، وذلك عن طريق عرفان 

احليالي الضابط برتبة لواء.
وال ُيعـــرف أّن للحيالي كفاءة اســـتثنائية 
فـــي املجـــال العســـكري، لكّن الرجـــل يعرض 
نفســـه كمعارض كبير حلكم الرئيس الســـابق 
صّدام حســـني، وأّنه انخرط في حركة ســـرية 
لإلطاحة به في تسعينات القرن املاضي، وأّنه 
ســـجن بســـبب ذلك، وهو األمر الذي تشّكك به 
مصـــادر عراقية، مســـتبعدة إمكانية جناة من 
يثبت توّرطـــه في مؤامرة حقيقيـــة ضّد رأس 
الدولة من اإلعـــدام، خصوصا في تلك احلقبة 

املضطربة من تاريخ العراق.

وقالت مصادر عراقية مطلعة على كواليس 
عملية ترشـــيح احليالي ملنصب وزير الدفاع، 
إن األخير اســـتفاد في تســـريع حصوله على 
املنصب ممـــا راج بقّوة خـــالل األيام املاضية 
داخل األوســـاط السياســـية العراقية بشـــأن 
عودة وشـــيكة للوزير الســـابق خالد العبيدي 
إلى منصبـــه بحكم من احملكمة اإلدارية يطعن 
في شرعية االستجواب البرملاني الذي أفضى 
إلـــى إقالتـــه نظرا إلـــى وجود نـــزاع قضائي 
بني الوزيـــر والنائبـــة البرملانية التـــي توّلت 

استجوابه.
وعكســـت جلســـة تصويت البرملـــان على 
إقـــرار اختيـــار وزيـــري الداخليـــة والدفـــاع 
والتـــي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الصـــراع احلزبي على مناصـــب الدولة، حيث 
انســـحبت كتلة الوطنيـــة النيابية، التي كانت 
تطالـــب مبنصب وزيـــر الدفاع، من اجللســـة 

مبـــّررة ذلـــك باعتراضها على ”الترشـــيحات 
التي مثلت تكريســـا للمحاصصة السياســـية 
واحلزبية وقفزت على إرادة اجلماهير املطالبة 

باإلصالح والدولة املدنية“.
وقال رئيس الكتلة بالبرملان كاظم الشمري 
إن ”ائتالف الوطنية حني قدم مرشحني للدفاع 
إمنـــا أرادها خطوة للقضـــاء على احملاصصة 
السياسية والطائفية، حتى ال يقال إن الوزارة 
الفالنية للمكـــون الفالني، وهـــو يرفض هذه 
”رئيـــس  مضيفـــا  واالقصـــاء“،  احملاصصـــة 

الوزراء حيدر العبادي لم ينصفنا“.
ومـــن جهتهـــم، تبـــادل نـــواب تركمان في 
ما بينهم التهم بشـــأن فشـــل مترير مرّشحهم 
ملنصـــب وزير الصناعة، حيـــث حّمل النائبان 
جاســـم محمد جعفر ونهلة الهبابي، النائبني 
عن ذات املكّون نيازي معماري أوغلو وأرشـــد 
الصاحلـــي مســـؤولية رفـــض قبول املرشـــح 

التركماني للمنصب جنم الدين محســـن. وقال 
جعفر في مؤمتر صحافي مشترك مع الهبابي 
إنـــه ”كان مـــن ضمـــن برنامج جلســـة االثنني 
التصويت على املرشـــح التركمانـــي الذي مت 
االتفاق عليه مع ستة نواب من أصل 8 ممثلني 

للمكون التركماني“.
وأضـــاف جعفر ”اتفقنا على دعم ترشـــيح 
محســـن ألنه شـــخصية أكادميية وعميد كلية 
الهندســـة في كركـــوك وحاصل على شـــهادة 
الدكتـــوراه في الصناعات الكهربائية واملكائن 
الصناعيـــة مـــن بريطانيا، وشـــخصية علمية 
مؤهلـــة لقيادة الوزارة وميثـــل التركمان، لكن 
لألســـف الشديد أن اثنني من النواب التركمان 
هما أرشـــد الصاحلي ونيازي معماري أوغلو 
وقفـــا ضـــد مترير الترشـــيح“، وأنهمـــا بذلك 
يتحمالن ”وزر تهميـــش التركمان وإقصائهم 

من الكابينة الوزارية“.

المحاصصة تهزم الكفاءة في اختيار وزيري الدفاع والداخلية بالعراق
[ هيمنة متوقعة للميليشيات على المناصب التنفيذية بعد إقرار قانون الحشد  [ فشل رئيس الوزراء في تنفيذ وعده بحكومة تكنوقراط

ــــــذي كان قد رفع شــــــعار حكومة التكنوقــــــراط أمام عاصفة  ــــــوزراء العراقي ال ــــــس ال رئي
االحتجاجات الشــــــعبية املطالبة باإلصالح، يقترب من اســــــتكمال عقــــــد حكومته باختيار 
وزيرين للدفاع والداخلية، باعتماد ذات املعيار املعمول به في تشكيل احلكومات العراقية 
منذ سنة 2003، معيار احملاصصة احلزبية دون أي اعتبار ملقتضيات املصلحة الوطنية.

رحل فاشل وجاء آخر من فصيلته

جهات عراقية تشـــكك في حقيقة 

املســـتوى العلمي لوزيـــر الداخلية 

الـــذي  وفـــي «املاضـــي النضالـــي» 

يعلنه وزير الدفاع

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أّجلت المحكمة الجنائية الكبرى 
في البحرين إلى جلسة 12 فبراير 

القادم، نظر القضية المتهم فيها رجل 
الدين الشيعي عيسى قاسم بجمع 

األموال بغير ترخيص وغسلها وإخفاء 
مصدرها، علما أّن الداخلية البحرينية 

سبق أن أسقطت الجنسية عن قاسم 
لضلوعه بتأسيس تنظيمات تابعة 

للخارج ولدوره في خلق بيئة طائفية 
تهّدد وحدة المجتمع.

◄ أصدرت وزارة العمل السعودية 
قرارا يحظر فصل العمال بشكل جماعي 

ويفرض عقوبات عن المؤسسات 
المخالفة، وذلك بهدف الحّد من ظاهرة 
الفصل الجماعي للعمال التي تفاقمت 

في القطاع الخاص.

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون 

الدولي اإلماراتي، اإلثنين، مع نظيره 
اإليطالي أنجلينو ألفانو عددا من 
«القضايا والملفات ذات االهتمام 

المشترك». وجرى اللقاء بأبوظبي على 
هامش انعقاد الجولة األولى للحوار 

االستراتيجي اإلماراتي اإليطالي. 

◄ أعلنت قوات الجيش اليمني 
الموالية للحكومة الشرعية، اإلثنين، 

تقدمها في عدة مواقع وقتل 7 من 
مسلحي جماعة أنصارالله الحوثية 

والقوات الموالية لها وأسر 4 آخرين 
في محافظة حجة شمال غربي البالد 

على الحدود مع السعودية.

◄ أعلنت القوات العراقية، اإلثنين، 
البدء بنصب جسور عائمة على نهر 

دجلة استعدادا لعمليات استعادة 
الجانب الغربي من مدينة الموصل 
وإخالء المدنيين منه نحو الجانب 

الشرقي المستعاد بالكامل من داعش.

باختصار

امللك سلمان يدعو 

السلطان قابوس 

لحضور الجنادرية
وجه العاهل الســـعودي امللك  } الريــاض – 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز دعـــوة إلى ســـلطان 
ُعمان قابوس بن ســـعيد حلضور حفل افتتاح 
املهرجان الوطني الســـعودي للتراث والثقافة 

”اجلنادرية“.
وفـــي حال حضـــوره، ســـيقطع الســـلطان 
قابوس غيابه الطويل عن األضواء حيث يعود 
آخر ظهور له في مناســـبة عاّمـــة إلى نوفمبر 
املاضـــي خـــالل اســـتعراض عســـكري انتظم 

مبناسبة العيد الوطني العماني.
ورغم الطابع الثقافي واالحتفالي للمناسبة 
التـــي دعـــي إليها الســـلطان قابـــوس، إّال أن 
حضـــوره لن يخلو من دالالت سياســـية كبيرة 
بشـــأن خطوات التقارب بني مسقط والرياض 
املختلفتني حول جملة مـــن القضايا اإلقليمية 
علـــى رأســـها العالقة مع إيـــران التي حتتفظ 
عمان معهـــا بعالقات جّيدة رغـــم مآخذ باقي 
املزعزعـــة  سياســـاتها  علـــى  اخلليـــج  دول 
لالســـتقرار في املنطقـــة، إضافة إلـــى امللفني 

السوري واليمني.
وكان إعالن الســـلطنة مؤّخـــرا انضمامها 
إلى التحالف اإلســـالمي ضـــّد اإلرهاب بقيادة 
الســـعودية، مبثابة خطوة تقارب عمالقة بني 

البلدين.

} أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني خالل استقباله، اإلثنني، في الدوحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي تلقى دعما خليجيا حاسما 
في مواجهته ضد املتمردين احلوثيني وحليفهم علي عبدالله صالح، ويعّول على دور مفصلي لتلك الدول في مرحلة ما بعد التمرد.

إدارة ترامب تدشن حربا بال هوادة على قاعدة اليمن
} شــبوة (اليمن) – قتل عنصران من تنظيم 
القاعدة، فجر اإلثنني، في ضربة جوية نفذتها 
طائـــرة أميركيـــة مـــن دون طيار واســـتهدفت 
ســـيارة كانا يســـتقالنها في مديريـــة بيحان 
مبحافظـــة شـــبوة بشـــرق اليمن، وذلـــك بعد 
يوم من مقتل العشـــرات من مسلحي التنظيم 
ومدنيـــني وجنـــدي أميركي في عمليـــة إنزال 
نفذتهـــا قـــوات أميركيـــة خاصـــة مبحافظـــة 

البيضاء املجاورة لشبوة من الغرب.
ومنـــذ توّلي الرئيـــس األميركـــي اجلديد 
دونالد ترامب منصبه في العشرين من الشهر 
اجلاري، لم تنقطع أنباء سقوط عناصر تنظيم 

القاعدة بغارات لطائـــرات أميركية دون طيار 
علـــى األراضي اليمنيـــة، ما أوحى بتدشـــني 
اإلدارة األميركيـــة اجلديـــدة حربـــا بال هوادة 
على التنظيمـــات املتشـــّددة، وخصوصا فرع 
القاعدة في اجلزيرة العربية الذي ميّثل خطرا 
محدقـــا مبصالـــح الواليات املتحـــدة في هذه 

املنطقة املهّمة من العالم.
وأبدى ترامب شخصيا اهتمامه مبواجهة 
القاعدة في اليمن من خالل تعليقة على اإلنزال 
الذي نّفذته قوات بالده مبحافظة البيضاء من 
خـــالل تعليق له عبر تويتر وصف فيه العملية 
بالناجحـــة، قائـــال إّن املعلومـــات املخابراتية 

التـــي جمعـــت خالل تلـــك العملية ستســـاعد 
الواليات املتحدة في حربها على اإلرهاب.

وقال مســـؤول أمني مينـــي لوكالة فرانس 
بـــرس إّن عضويـــن فـــي القاعدة قتـــال، فجر 
اإلثنني، في غارة جوية نفذتها طائرة أميركية 
مـــن دون طيار واســـتهدفت مركبـــة لعناصر 

التنظيم في مديرية بيحان مبحافظة شبوة.
وجـــاءت هذه الضربة بعـــد يوم من هجوم 
شـــنته قوات النخبـــة األميركية فـــي محافظة 
البيضـــاء بوســـط اليمن، فـــي أول هجوم من 
نوعه ضـــد تنظيم القاعدة في هـــذا البلد منذ 

تسلم دونالد ترامب رئاسة الواليات املتحدة.

وأعلن اجليش األميركي مقتل أحد جنوده 
و١٤ من مســـلحي ”قاعدة اجلهـــاد في جزيرة 
العرب“، فـــي الهجـــوم مبديرية يـــكال، بينما 
أفـــادت مصادر محلية مبقتل ٤١ من مســـلحي 

التنظيم وثمانية أطفال وثماني نساء.
وقالت مصادر قبلية إّن هناك حالة استنفار 
كبرى في أوســـاط مســـلحي القاعدة في ثالث 
محافظـــات هي البيضاء وشـــبوة ومأرب بعد 
عمليـــة البيضاء، مؤكـــدة أن عناصر التنظيم 
باتـــوا يرتـــدون األحزمة  الناســـفة ويحملون 
السالح بشكل مســـتمر بعد عملية اإلنزال في 

مديرية يكال.

3  

«رسالة دول مجلس التعاون إلى الرئيس اإليراني حسن روحاني وصلت وفهمت، وهناك ترحيب أخبار

من الجانب اإليراني بمضمون الرسالة واستعداد للتجاوب مع ما ورد فيها}.

خالد اجلارالله
 نائب وزير اخلارجية الكويتي

«الواليات املتحدة األميركية هي من أوصلت العراق إلى ماهو عليه اآلن، وبالتالي عليها االلتزام 

أخالقيا تجاهه}.

 ماجد شنكالي
 نائب كردي بالبرملان العراقي

الثالثاء 2017/01/31 - السنة 39 العدد 10529



صابر بليدي

} اجلزائر - ما زالت مسألة ترشح الوزراء في 
الحكومة لالنتخابات التشريعية المنتظرة في 
مايو المقبل، تثير الجدل لدى أحزاب الســـلطة 
في الجزائر، في ظل صمت مؤسســـة الرئاسة 
وعدم حســـمها في القضية، مما خلق حالة من 
التردد لـــدى العديد من الـــوزراء الراغبين في 

خوض االستحقاق.
واضطـــر عـــدد مـــن وزراء حكومـــة رئيس 
الـــوزراء عبدالمالك ســـالل، إلى تأجيل حســـم 
لالنتخابـــات التشـــريعية  مســـألة ترشـــحهم 

القادمـــة، إلى غاية صدور موقف من مؤسســـة 
الرئاســـة، التـــي تكتفـــي لحـــد اآلن بالصمت 

والمتابعة.
وصرح وزيـــر النقل واألشـــغال العمومية 
بوجمعـــة طلعـــي، المنحـــدر من حـــزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم، بأن ”رغبات القاعدة 
فـــي مقاطعتـــه االنتخابية بمحافظتـــي عنابة 
والطارف تصر على ترشـــيحه في االنتخابات 
التشـــريعية، إال أنه لم يحسم بعد في القضية، 

وسينتظر أياما للرد على أصوات أنصاره“.
وذكـــرت مصـــادر مقربـــة مـــن الحكومـــة 
الجزائرية لـ“العرب“ أن ”أغلب وزراء الحكومة 

المحســـوبين علـــى حزبـــي الســـلطة القويين 
(جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطي)، يرغبون في الترشح لالستحقاق 
القادم، إال أن غموض موقف الرئاســـة جعلهم 
في حالة تردد وخوف من الخوض في المسألة، 
خشـــية عدم التوفيق في االنتخابات وســـحب 

بساط الحكومة منهم“.
وتحدثت مصـــادر من قيادة جبهة التحرير 
الوطنـــي، عن أن مواقع وزرائها ســـتكون على 
رأس القوائـــم التـــي يتقـــدم بها الحـــزب، لكن 
المســـألة متعلقة بقرار من الرئيس بوتفليقة، 
بوصفـــه الرئيس الفعلي للحـــزب الحاكم، وأن 

األميـــن العام جمـــال ولد عبـــاس، ال يملك في 
الظـــرف الراهـــن أي ضمانات لـــوزراء حزبه، 
ســـواء باالحتفاظ بمناصبهم في الحكومة، أو 

بتبوؤ هرم القوائم االنتخابية.
وتطرح القضية بشـــكل أقل حدة في حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، نظير االنضباط 
الداخلـــي الـــذي يفرضـــه أمينه العـــام أحمد 
أويحي، وحتى قلة عددهم في الحكومة مقارنة 
بوزراء جبهة التحرير الوطني، ولم يبد الرجل 
أي تحفظ على ترشـــيح وزرائـــه وترك الخيار 
لهم، ما دام المهم بالنسبة له هو ”قطع الطريق 

على مرشحي المال السياسي الفاسد“.

} تونــس - قال األمين العام لحركة مشـــروع 
تونس محســـن مرزوق إن حزبـــه لم يعد يدعم 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية برئاســـة يوســـف 
الشـــاهد، قائال إنه من ”الممكن اعتبار الحركة 

من المعارضة“.
واعتبر مرزوق، فـــي تصريح إعالمي على 
هامـــش اختتام اجتمـــاع المكتب السياســـي 
يوميـــن  مـــدى  علـــى  المنعقـــد  االســـتثنائي 
بالحمامـــات األحـــد، أن ”حركـــة المعتمديـــن 
خطـــأ فـــادح قامت بـــه الحكومة يضـــاف إلى 
أخطـــاء أخرى باعتبار أنها تمت على أســـاس 
المحاصصـــة الحزبيـــة في غياب للمســـتوى 

والكفاءة لتولي مثل هذا المنصب“.
وكان بـــالغ صـــادر عن الحكومـــة الجمعة 
قد أوضح أن رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
قرر إجراء حركة في ســـلك المعتمدين شـــملت 
المحافظـــات الــــ24 لتونس، بين نقـــل وإعفاء 
وتعيينات جديدة. وضمت الحركة أكثر من 114 

معتمدا.
وتعتبر المعتمدية إحدى الوحدات اإلدارية 

التي تتكون منها كل محافظة.
ويشـــرف على تلـــك الوحدات مســـؤولون 
يصنفون حســـب القانون المتعلـــق بالتنظيم 
اإلداري، من اإلطـــارات العليا لإلدارة الجهوية 

ويسّمون معتمدين.
 وجدد مرزوق التســـاؤل في هذا الســـياق 
”عمن يحكـــم البالد؟“ في إشـــارة إلى تحركات 
راشـــد  اإلســـالمية  النهضـــة  حركـــة  رئيـــس 

الغنوشي للتدخل بين الفرقاء الليبيين.
وكان محسن مرزوق قد صرح قبيل انطالق 
أعمال االجتماع االستثنائي للمكتب السياسي 

للحركة بالحمامات، قائال ”أتساءل عمن يتخذ 
القرار اليـــوم في تونس في أعلى مســـتويات 
الســـلطة وخاصـــة في مـــا يخص السياســـة 
الخارجية التونسية، سيما بعد أن أعلن رئيس 
حركة النهضة، راشـــد الغنوشـــي، عن اجتماع 
مرتقب لـــوزراء خارجيـــة البلـــدان المجاورة 
لليبيـــا في تونس“، مالحظا أنـــه كان يفترض 
أن يكون اإلعالن الرسمي عن مثل تلك اللقاءات 
واالجتماعات، موكوال لرئيـــس الجمهورية أو 

لوزير الشؤون الخارجية“.

يذكر أن رئيس حزب االتحاد الوطني الحر 
ســـليم الرياحـــي، أحـــد حلفاء حركة مشـــروع 
تونـــس في ”جبهـــة اإلنقاذ“، كان قـــد أعلن في 

حوار تلفزي أن حزبه أصبح حزبا معارضا.
إال أن قيادات مشـــروع تونس ظّلت تصّرح 
خـــالل الفترة األخيـــرة بأنها تســـاند حكومة 
يوسف الشـــاهد مســـاندة نقدية دون أن تعلن 
رســـميا أنها تعارضها، علمـــا وأن كتلة الحرة 
لمشـــروع تونس لم تصـــّوت لفائدة مشـــروع 
قانـــون المالية الـــذي وقعـــت المصادقة عليه 

مؤخرا بالرغم من أن الحزب كان من الموقعين 
على وثيقة قرطاج.

من جانـــه اعتبر المتحدث باســـم الجبهة 
الشـــعبية حمة الهمامي أن التعيينات األخيرة 
فـــي ســـلك المعتمديـــن تمـــت علـــى أســـاس 
المحاصصـــة الحزبية و لم تســـتند إلى معيار 
الكفاءة معتبرا أن هذا المســـار سيعمق األزمة 

الراهنة في البالد.
واعتبـــر حـــزب التيار الشـــعبي فـــي بيان 
االثنين أن تسميات المعتمدين األخيرة كّرست 
المحاصصة الحزبية بما ال يتماشى مع مبادئ 

حياد اإلدارة ومعيار الكفاءة.
لـــكل  ومســـاندته  دعمـــه  الحـــزب  وأكـــد 
التحركات االجتماعية وفـــي طليعتها إضراب 

الجوع وتحركات المفروزين أمنيا.
وطالب في السياق ذاته الحكومة بانتداب 
قائمة المفروزين أمنيا من أبناء االتحاد العام 
لطلبـــة تونس، مشـــددا على ضـــرورة تدخلها 
للحـــد مـــن ارتفاع أســـعار المواد األساســـية 

والتصدي للسماسرة والمضاربين.
ودعا التيار الشـــعبي رئاسة الحكومة إلى 
عقد مجلـــس وزاري للنظر فـــي مطالب أهالي 
المكناســـي بخصوص تشغيل شباب اعتصام 
”هرمنـــا“ والنظر في وضعية منجم الفســـفاط 

واألراضي االشتراكية وعمال الحضائر. 
وطالـــب الحزب الســـلط األمنيـــة بضرورة 
إيقاف المالحقات األمنيـــة في حق المحتجين 
الســـلميين في أكثـــر من جهة. وتشـــهد مدينة 
المكناســـي بمحافظة ســـيدي بوزيد اعتصاما 
مفتوحا للشـــباب منذ حوالي شهرين للمطالبة 

بالتشغيل ونصيب جهتهم من التنمية.
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حركة املعتمدين تثير سخط املعارضة في تونس

مطالب بالتوضيح

}  أديــس أبابــا - حظي طلـــب املغرب بالعودة 
إلـــى االحتاد األفريقي مبوافقة قوية من الدول 
األعضـــاء، التـــي تعتبر أن عـــودة اململكة إلى 
االحتاد األفريقي ســـتمثل إضافـــة قوية لعمل 
االحتـــاد الذي يواجـــه العديد مـــن التحديات 
الكبرى واالستراتيجية بالنسبة إلى مستقبل 

القارة.
وأعلن املغـــرب أنه حصل على التأييد غير 
املشـــروط لـ 42 دولة من دول االحتاد األفريقي 
الــــ54 للعودة إلـــى االحتاد خـــالل القمة التي 
انطلقت أشـــغالها االثنني وتتواصل على مدى 
يومـــني. ووّجـــه العاهل املغربـــي امللك محمد 
الســـادس الدعوة حلضور مأدبة عشاء أقامها 
مســـاء األحـــد، مبقر إقامتـــه في أحـــد فنادق 
العاصمة اإلثيوبيـــة أديس أبابا، إلى 47 دولة 
أفريقية، وحضر منها 42 بلدا، زعيما أو رئيس 
وزراء أو ممثـــل وفد، في حـــني قاطعت املأدبة 
5 دول، باإلضافـــة إلى دالميني زوما، رئيســـة 

مفوضية االحتاد األفريقي املنتهية واليتها.
وحرص عدد من كبار املســـؤولني والقادة 
األفارقة، منذ انطالق أشـــغال القمة، وال سيما 
خـــالل عقد الدورة العاديـــة الثالثني للمجلس 
التنفيذي (27-25 يناير)، على التأكيد على دعم 

عودة املغرب إلى االحتاد األفريقي.
ويعكس هذا الدعم املتزايد الدور احملوري 
والرئيســـي الذي تضطلع بـــه اململكة املغربية 
داخـــل القـــارة األفريقيـــة مـــن خـــالل الرؤية 
احلكيمـــة للعاهل املغربـــي، والتي تتجلى في 
عمل دبلوماســـي فاعل مكن من وضع أســـس 
قوية ألرضيـــة تعاون مع الشـــركاء يقوم على 

مبدأ رابح/ رابح.

وعكســـت تصريحات القادة واملســـؤولني 
األفارقة األمـــل الذي تعلقه البلـــدان األفريقية 
على عودة املغرب، باعتبـــاره منوذجا تنمويا 
متميـــزا، ورائـــدا كبيرا في مجـــال الدفاع عن 

القضايا األفريقية في احملافل الدولية.
انســـحب املغرب من االحتـــاد األفريقي في 
1984 احتجاجا على قبول املنظمة ”اجلمهورية 
”جبهـــة  أعلنتهـــا  التـــي  الصحراويـــة“ 
حتريـــر الســـاقية احلمـــراء ووادي الذهـــب“ 
(بوليســـاريو). ويعتبـــر املغرب هـــذه املنطقة 

جزءا من اململكة.
ولكـــن الرباط أعربت في يوليو عن رغبتها 
في العـــودة إلى االحتاد األفريقـــي، بينما قام 
العاهـــل املغربـــي محمد الســـادس الذي أعلن 
أنـــه ســـيحضر القمـــة، بزيارات رســـمية إلى 
عدد من الدول للحصـــول على دعمها في هذه 

املسألة.
مـــن جهـــة أخرى، ميكـــن أن تشـــكل عودة 
املغرب مكســـبا لالحتاد األفريقي الذي يسعى 
إلى أن يصبح مســـتقال علـــى الصعيد املالي، 
لكنه خســـر ذلك برحيل الزعيم الليبي السابق 
معمر القذافي الذي كان متبرعا سخيا. ويأتي 
70 باملئة من متويل االحتاد حاليا من مانحني 

أجانب.
لكـــن عودة املغرب ما زالت تثير انقســـاما 
في االحتاد األفريقي. وكان دبلوماسي مغربي 
صـــرح األحد بأن اململكة حصلت على ”التأييد 
لـ42 من دول االحتاد األفريقي  غير املشـــروط“ 
الـ54 للعودة إليه، لكن املعارضني لهذه العودة 

ناشطون وبدأوا خوض معركة قانونية.
فقـــد طلبت 12 دولـــة عضوا بينهـــا بلدان 
كبرى مثل اجلزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا 
وكينيـــا وأنغـــوال، رأيـــا رســـميا مـــن الهيئة 
القانونيـــة لالحتاد ملعرفة مـــا إذا كان بإمكان 
هـــذه املنظمـــة أن تقبل بلدا ”يحتـــل جزءا من 

أرض دولة عضو“، أي الصحراء الغربية.
وانتخـــب الرئيـــس الغينـــي ألفـــا كوندي 
صبـــاح االثنني بأديـــس أبابا، رئيســـا جديدا 

لالحتـــاد األفريقـــي برســـم ســـنة 2017 خلفا 
للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو.

وشدد الرئيس الغيني على ضرورة تعزيز 
الوحدة على مستوى القارة األفريقية وتقوية 

عوامل االندماج بني الشعوب.
وتعهد ألفـــا كوندي في خطاب مبناســـبة 
انتخابـــه خـــالل اجللســـة االفتتاحيـــة للقمة 
الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات 
بلـــدان االحتـــاد األفريقـــي، في هذا الســـياق 
بالعمل -بدعم من دول االحتاد األفريقي- على 

تعزيز مصداقية هذه الهيئة القارية.
ونوه الرئيس اجلديـــد لالحتاد األفريقي، 
الذي تســـتمر واليتـــه 12 شـــهرا، باإلجنازات 
التـــي مت حتقيقها في مجال إصـــالح املنظمة 
األفريقية، وهي املهمـــة التي أنيطت بالرئيس 
الرواندي بـــول كاغامي، خالل القمة األفريقية 

التـــي انعقدت في كيغالـــي (رواندا) في يوليو 
.2016

وتقـــول بعـــض التســـريبات إن العاهـــل 
املغربـــي امللـــك محمـــد الســـادس التقى على 
هامش العشـــاء الـــذي نظم على شـــرف قادة 
أفريقيا املشاركني في القمة السبت، مع رئيس 
االحتـــاد اجلديد رئيس جمهوريـــة غينيا ألفا 
كوندي، لقاء دام مـــدة طويلة مقارنة مع باقي 
لقاءات امللـــك الثنائية التي عقدها مع عدد من 

القادة األفارقة. 
وبحســـب الكثيرين يعـــد انتخاب الرئيس 
الغيني رئيسًا جديدًا لالحتاد األفريقي مكسبا 

كبيرا للمغرب.
اجلزائـــري  الرئيـــس  تنصيـــب  مت  كمـــا   
لرئيـــس  نائبـــا  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 
االحتـــاد األفريقي وهـــو األمر الـــذي يعتبره 

مراقبون يهدف إلى التضييق على املغرب في 
السنوات املقبلة داخل هذا املنتظم القاري.

وانتخب أيضا وزير اخلارجية التشـــادي 
موسى فقيه رئيسا ملفوضية االحتاد. 

وكان املنافس الرئيســـي لفقيه في اجلولة 
األخيـــرة من التصويت في االحتـــاد األفريقي 

وزيرة خارجية كينيا أمينة محمد. 
وكانت الســـنغال قد دفعت أيضا مبرشـــح 
خرج في جولة من التصويت أجريت في وقت 

سابق.
 وبحســـب مراقبـــني فـــإن ثالثـــة مناصب 
هي التي لها تأثير أساســـي فـــي القرار داخل 
االحتـــاد األفريقـــي وهي الرئاســـة ورئاســـة 
املفوضية ورئاسة مجلس السلم واألمن، التي 
يتوقـــع متابعـــون أن تـــؤول إلـــى اجلزائر أو 

نيجيريا.

القمة األفريقية تصادق رسميا على طلب عودة المغرب إلى االتحاد
[ دول رافضة لعودة الرباط حاولت إحباط الجهود المغربية  [ انتخاب الرئيس الغيني على رأس االتحاد مكسب مهم للمغرب

كما كان متوقعا صادقت القمة األفريقية في أديس أبابا، مســــــاء االثنني، على طلب عودة 
املغرب إلى االحتاد األفريقي، بعد ثالثني ســــــنة من انســــــحابه، وهــــــي اخلطوة التي كان 
ــــــون قد رجحوا حدوثهــــــا خاصة بعد أن حظي املغرب بتأييد 43 دولة أفريقية حضر  مراقب

زعماؤها مأدبة العشاء التي أقامها العاهل املغربي امللك محمد السادس.

جهود المغرب تكلل بالنجاح

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الخارجية التركية أن 
أنقرة أعادت فتح سفارتها في ليبيا، 

االثنين، بعد إغالقها منذ عامين ونصف 
العام جراء الوضع األمني.

◄ أعلن المجلس العسكري مصراتة، 
األحد، انضمام كافة الكتائب المنضوية 
تحته، إلى المنطقة العسكرية الوسطى 
وفقا للقوانين المعمول بها في الجيش 

الليبي.

◄ أوقف الرئيس الجديد لمجلس 
النواب المغربي، الحبيب المالكي، 

جميع تعويضات رضوان مهدب، النائب 
البرلماني عن حزب االتحاد الدستوري، 

وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بحيازة 
المخدرات واالتجار بها، وحيازة 

بضاعة دون سند صحيح، والسكر 
العلني.

◄ قال آمر الحرس الوطني التونسي 
(الدرك) لطفي براهم، خالل جلسة 
استماع صلب لجنة األمن والدفاع 

بمجلس نواب الشعب االثنين إنه تم 
تسجيل 113 عملية اجتياز للحدود 

البحرية وإيقاف 1105 مجتازين 
أغلبهم أفارقة، خالل سنة 2016.

◄ التقى خميس الجهيناوي وزير 
الخارجية التونسية، على هامش 

مشاركته في أشغال القمة 28 لالتحاد 
األفريقي، فايز السراج رئيس المجلس 

الرئاسي الليبي، وتناولت المحادثة 
المساعي التي تقوم بها تونس في إطار 

مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي، 
لحث الليبيين على انتهاج الحوار 

للتوصل إلى حل توافقي.

◄ قال وزير العالقة مع الهيئات 
الدستورية التونسي، مهدي بن غربية، 

اإلثنين إن الوزارة راسلت حزب 
التحرير لطلب توضيحات بخصوص 

التصريحات اإلعالمية المتتالية 
للحزب والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ 

الجمهورية.

باختصار

تنصيـــب بوتفليقـــة نائبـــا لرئيـــس 
االتحـــاد يهدف إلـــى التضييق على 
املغرب في السنوات املقبلة داخل 

هذا املنتظم القاري

◄

«ضرب المرجعية الدينية بالجزائر هو ضرب للدولة الوطنية التي تحافظ على وحدة وتماسك أخبار
الشعب الجزائري. الدور في هذا المجال هام بالنسبة للزوايا والمساجد».

 محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائري

{المنشور الحكومي الموجه مؤخرا لألعوان العموميين ليس له ما يبرره ويظهر ارتباك الحكومة 
وافتقادها لخطة اتصالية وإعالمية}.

زهير املغزاوي
األمني العام حلركة الشعب التونسية



} باريــس – أظهــــرت نتائــــج جزئيــــة جلولة 
اإلعادة في االنتخابات التمهيدية لالشتراكيني 
في فرنســــا، األحد، أنهم اختاروا بونوا آمون 
مرشحا لهم خلوض االنتخابات الرئاسية في 
خطوة من غير املرجح أن تساعدهم على الفوز 
باالنتخابات، لكنها قــــد تعزز حملة إميانويل 
ماكرون املســــتقل املنتمي إلى الوســــط والذي 

يتمتع بشعبية.
وفــــي ظل إقبــــال كبير، فاز آمــــون بـ58.65 
باملئة من األصوات مقابل 41.35 باملئة لفالس.

ومتكــــن آمون من إحــــداث اختراق واضح 
منــــذ دخولــــه حملــــة االنتخابــــات التمهيدية 
لليســــار، فحل فــــي املرتبة األولــــى في الدورة 
األولى متقدمــــا على رئيس الوزراء الســــابق 

فالس.
ويؤكد آمون في أحــــد االجتماعات مازحا 
بشــــأن صورته الســــابقة كمرشــــح هامشــــي 
”ســــمعت من يقول: آمون ال ميلــــك مواصفات 
الرئيس، لكن انظروا… ما حدث إزاء ترامب“.

صحيفــــة  حتريــــر  رئيــــس  وخلــــص 
ليبيراســــيون، لــــوران جوفريــــن، األمر قائال 
”ها نحن نشــــهد بفضل برنامج مبتكر ومؤمن 
بالعوملة البديلة، املرشــــح الهامشــــي الذي ال 
ميلك جتربــــة، يحلق عاليا. ومــــا كان صغيرا 

بات آلة كبيرة“.
وأثناء حملته غصت اجتماعاته باحلضور 
الــــذي كان في غالبيته من الشــــباب املناهض 
أو  للعوملــــة والباحث عن ”سياســــة أخــــرى“ 

”اشتراكية حقيقية“.
وأتاحــــت له املناظرات الثالث التي نظمت 
قبل اجلولة األولى من االنتخابات التمهيدية 

أن يحقق اختراقا.
وعلى وقع اقتراحــــات مبتكرة يريد آمون 
الــــذي درس التاريخ وابن العامل الذي أصبح 
مهندسا وابن أم سكرتيرة، أن يعيد للكثير من 
الذين خــــاب أملهم، األمــــل وأن يجعل ”القلب 

وهذا كان شــــعاره، رافضا أن  ينبض مجددا“ 
يقتصر خطابــــه على قضايــــا ”األمن واحلزم 

والهوية“.
ومع انتقادها ورفضها فإن مقترحات هذا 
”الكادح“، بحســــب املقربني منه، أسالت الكثير 
مــــن احلبر ومنها الدخل األدنى العام للجميع 
ومتكني أقلية من املواطنني من تقدمي مشروع 

قانون أو تعطيله.
وهو يهاجم ”السباق نحو النمو“ ويفضل 
”الزهد“ ويريد ”تشجيع� احلد من فترة العمل 
وخصوصــــا ”تغيير عالقــــات العمل“ في عالم 

في أوج تقلبات رقمية.
اليمينيــــة  لوفيغــــارو  صحيفــــة  وتقــــول 
بسخرية إنه يجســــد ”نوعا من اليسار النقي 
واملثالي“. أما مجلة أوبســــيرفاتور اليسارية 

فترى أنه يجسد ”اليسار الطوباوي“. 
ويــــرد آمــــون بأنه فقــــط يقتــــرح ”طريقا“ 
و“ميكنكم أن تعتبروهــــا صاحلة أو ال، لكنها 

طريق“.
وتأتــــي هزميــــة فالس فــــي ختــــام حملة 
بالغة الشراســــة بعد قرار الرئيس االشتراكي 
فرنســــوا هوالند عدم الترشــــح وهزمية سلفه 
في اإلليزيــــه، نيكوال ســــاركوزي، أمام رئيس 

وزرائه األسبق فرنسوا فيون.
وحتى اآلن، توقعت االســــتطالعات منازلة 
بــــني اليمــــني واليمــــني املتطرف فــــي الدورة 
الثانية. لكن الصعوبات األخيرة التي واجهها 
فيون بعد نشــــر معلومات عــــن وظيفة وهمية 
لزوجته بينيلوب أثرت ســــلبا في الرأي العام 

وقد تبدل املعطيات.
ورغــــم الهجمات التي شــــنها خصمه على 
برنامجه الذي يركز على العدالة االجتماعية، 
تقدم آمون بشكل واضح على فالس (54 عاما) 
الذي شدد على خبرته في احلكم مع استمرار 

تهديد اجلهاديني لفرنسا.
وقال انيك ديكان (60 عاما) ”نحتاج دائما 
إلــــى أحالم وإلى مشــــروع يصمد“، مؤكدا أنه 
صوت آلمون ألنه ”يحمل مبادئ في املواطنية 

والتضامن وتوزيع الثروات“.
املتمــــرس،  السياســــي  آمــــون،  وجــــذب 
الناخبني برؤيته املتجددة حول البيئة والعمل 
والثورة الرقمية. ولكن مهما يكن من أمر، فإن 
االستطالعات ال تزال تتوقع أن يخسر املرشح 

االشــــتراكي الــــدورة األولى مــــن االنتخابات 
الرئاســــية في 23 أبريل لصالح احملافظ فيون 
ومرشــــحة اليمني املتطــــرف مارين لوبن التي 
تعززت أســــهمها بعد قرار بريطانيا اخلروج 
من االحتــــاد األوروبي وتولــــي دونالد ترامب 

احلكم في الواليات املتحدة.
ويؤكد محللون أنه على اليســــار الســــعي 
إلــــى التكتل إذا رغب في احلضور إلى الدورة 

الثانية.
ويأمــــل آمــــون بــــأن يتحالف مع املرشــــح 
املدافــــع عن البيئــــة، يانيك جــــادو، ورمبا مع 
مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميالنشون، 
لكن األخير الذي ال يزال يحتل موقعا جيدا في 

االستطالعات أعلن أنه ال يعتزم االنسحاب.
وفــــي هــــذا الســــياق دعــــا آمــــون احلزب 
االشــــتراكي، واليســــاري املســــتقل جان لوك 
ميلينشــــون، ومرشــــح حــــزب اخلضــــر إلــــى 
الوحدة. وقال آمون ملؤيديه ”ســــأقترح عليهم 

أن نبنــــي حكومة أغلبية متســــقة وقادرة على 
الصمود“.

وتظهر اســــتطالعات رأي أن ميلينشــــون 
ميكــــن أن يفوز مبــــا يزيد على عشــــرة باملئة 
من األصوات الشــــعبية فــــي انتخابات أبريل، 
وهــــو أكثر مما يتوقع أن يحصل عليه احلزب 

االشتراكي.
وحاول فيون أن يســــتعيد زمــــام املبادرة 
وقال أمام اآلالف من أنصاره ”ال أخشى شيئا 

ولن يرهبوني“.
ونــــدد مــــرارا بـ“الترهيب“ الــــذي ميارس 
عليه ولكن من دون أن يقدم أي تفسير ملموس 

للنصف مليون يورو التي جنتها زوجته.
وذكــــر مصدر مقــــرب من التحقيــــق الذي 
يخضــــع لــــه فيــــون وزوجتــــه إن احملققــــني 
يســــتجوبوهما االثنــــني فــــي أعقــــاب مزاعم 
صحافيــــة بأنهــــا تقاضــــت راتبا عــــن وظيفة 

وهمية.

وكان فيون قال عقب بدء التحقيق األسبوع 
املاضــــي إنــــه يريــــد أن يتحــــدث للمحققــــني. 
واستجواب من هذا القبيل خطوة طبيعية في 

حتقيق أولي وليس عالمة على اإلدانة.
وحذر فيون، األحد، من أن استمرار تشويه 
سمعة املرشــــحني الرئيسيني في السباق إلى 
قصر اإلليزيه سيؤدي إلى تسلم حزب اجلبهة 

الوطنية اليميني املتطرف احلكم.
وقــــال لصحيفــــة ”جورنــــال دو دميانش“ 
فــــي مقابلة نشــــرت، األحــــد، ”إذا اســــتمررنا 
في محاولة تدمير املرشــــحني الرئيســــيني في 
الســــباق الرئاسي ستنتهي املنافسة على هذا 

النحو“.
وتعهــــد فيون مبكافحــــة االتهامات ”حتى 
النهاية“، لكن أشار إلى أّنه لم يتوقع أن تكون 
احلملة االنتخابية الرئاســــية قاسية إلى هذا 
احلــــد. وقال ”لم أتوقــــع أن تكون بهذا العنف 

وأن تنحدر إلى هذا املستوى“.

 [ بونوا آمون مرشح نهائي لمعسكر االشتراكيين المنقسم  [ فيون: تشويه المرشحين سيوصل اليمين المتطرف إلى الحكم

متكــــــن بونوا آمون من حتقيق كبرى املفاجآت وفرض نفســــــه مرشــــــحا نهائيا ملعســــــكر 
ــــــى توحيد قواه  االشــــــتراكيني في ســــــباق االنتخابات الرئاســــــية، ويســــــعى اليســــــار إل
لضمان جتاوز اجلولة األولى من االســــــتحقاق على الرغم من أن اســــــتطالعات الرأي ال 

ترجح ذلك.

هاجس السقوط بالجولة األولى لالنتخابات يهيمن على اليسار الفرنسي

كبرى المفاجآت
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نظر أخبار لوجهات  تستمع  الحكومة  أن  إثبات  في  فقط  ليس  تبدأ  أن  الوزراء  رئيسة  على  «ينبغي 

اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بل وعلى استعداد للتصرف على أساس هذه الرؤى».

نيكوال ستيرجن
رئيسة الوزراء االسكتلندية

{أردوغان يســـيطر على ما يزيد عن 90 بالمئة من وســـائل اإلعالم، وتسير الدعاية لصالحه على 

مدار الساعة تقريبا، ومن ينتقد يخشى الزج به في السجن}.

كمال كلجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب اجلمهوري التركي
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باختصار

◄ طالب وزير خارجية المكسيك، 
االثنين، رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتانياهو باالعتذار عن 
تأييده خطة الرئيس األميركي لبناء 

جدار على الحدود بين البلدين.

◄ انتخب وزير الخارجية التشادي، 
موسى فكي محمد، االثنين، رئيسا 

لمفوضية االتحاد األفريقي في أعقاب 
دورات انتخاب عدة، كما أعلن أعضاء 
في الوفود المشاركة في القمة الثامنة 

والعشرين للمنظمة، في أديس أبابا.

◄ وصف الرئيس الفلبيني، رودريغو 
دوتيرتي، جهاز الشرطة الذي يتصدى 

لتجارة المخدرات بأنه ”فاسد“ 
للغاية، لكنه مدد حملته الدامية على 

المخدرات حتى العام 2022.

◄ أعلنت المفوضية األوروبية 
أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها 
التعرض للتمييز بموجب المرسوم 

الذي أصدره الرئيس األميركي دونالد 
ترامب والذي يحظر على مواطني 

سبع دول ذات غالبية مسلمة الدخول 
إلى الواليات المتحدة، بحسب ما أفاد 

المتحدث باسمها.

◄ أعلن محاميا محمد عبريني 
المشتبه به الرئيسي في اعتداءات 

باريس وبروكسل أن قاضي مكافحة 
اإلرهاب في باريس اتهم، االثنين، 

رسميا موكلهما في إطار هجمات 13 
نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

◄ قال الكرملين، االثنين، إنه من 
السابق ألوانه الحديث عن أي اتفاقات 
محتملة مع واشنطن بشأن العقوبات 

على روسيا إال أن الرئيس الروسي 
قد يلتقي بنظيره األميركي قبل قمة 

مجموعة العشرين في يوليو.

} أنقرة - بدأت االثنين في تركيا أكبر محاكمة 
للمتهميـــن بالمشـــاركة في محاولـــة االنقالب 
لإلطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وبينهم 
العقـــل المدبر المفترض فتح اللـــه غولن الذي 

يحاكم غيابيا.
وذكـــرت وكالة األناضول أن بين المشـــتبه 
فيهـــم الــــ270، هنـــاك 152 أوقفـــوا علـــى ذمة 
التحقيـــق. ومعظمهـــم عســـكريون، بينهم عدد 
كبيـــر من الضباط الســـابقين مـــن ذوي الرتب 
العالية، مثل الجنرال الســـابق المســـؤول عن 

منطقة ايجه، ممدوح حق بيالن.
كمـــا يحاكم الجنرال صالح ســـيفيل رئيس 
أركان القوات البرية الســـابق في حلف شـــمال 

األطلسي. والمتهم األول في هذه المحاكمة هو 
الداعية غولـــن المقيم في الواليـــات المتحدة، 
الـــذي يعتبر المحرض علـــى محاولة االنقالب، 

وهو اتهام ينفيه بشدة. 
كما تتهم أنقـــرة حركة غولن بأنها ”منظمة 
إرهابية“ رغم أنها تشدد على أنها منظمة تنشر 
اإلسالم المعتدل. واألشخاص الذين يحاكمون 
فـــي مدينة أزميـــر يواجهـــون عدة تهـــم منها 

االنتماء إلى ”مجموعة إرهابية مسلحة“.
وطلبت تركيا مرارا مـــن الواليات المتحدة 
تســـليمها غولن الـــذي انتقل لإلقامـــة في هذا 
البلد منـــذ 1999. وأكـــدت إدارة بـــاراك أوباما 
الســـابقة أن إجراءات قضائيـــة محتملة يجب 

أن تأخذ مجراها، لكن أنقرة تأمل في الحصول 
علـــى رد ســـريع لطلب التســـليم مـــن الرئيس 
األميركـــي الجديد دونالد ترامـــب. وكان غولن 
حوكـــم غيابيا فـــي يناير الماضـــي في قضية 

اتهام أردوغان بالفساد في العام 2013.
وقالت وكالة أنباء األناضـــول، االثنين، إن 
وزارة العـــدل التركية أرســـلت أدلة جديدة إلى 
واشـــنطن لتســـليم غولن بما في ذلك في إطار 

محاكمة أزمير.
وأضافـــت الوكالة أن التهم تشـــمل إفادات 
شـــهود بأن مخطط االنقالب كان سيعرض على 
غولن مـــن قبل عادل أوكســـوز ليوافـــق عليه. 
وقال مســـؤولون أتراك إن أوكسوز كان ”إمام“ 

المحاولـــة االنقالبية والمكلف بالتنســـيق بين 
غولن والجيش.

والتهـــم األخـــرى الموجهة إلـــى المتهمين 
النظـــام  إطاحـــة  ”محاولـــة  أيضـــا  تشـــمل 
و“محاولـــة إطاحـــة البرلمان أو  الدســـتوري“ 

منعه من القيام بواجباته“، كما قالت الوكالة.
أن  مـــن جهتها كتبـــت صحيفـــة ”حرييت“ 
المشـــتبه بهم قد يتعرضون في حـــال إدانتهم 
لعقوبة الســـجن المؤبد في محاكمة يتوقع أن 

تستغرق شهرين.
وأضافـــت أن مدينـــة أزمير كانـــت المكان 
األساســـي الذي خطط فيه لمحاولـــة االنقالب 

واعتبرت ”قاعدة لوجستية“.

القضاء التركي ينظر في املحاكمات الكبرى على خلفية محاولة االنقالب

} لندن – وقع أكثر من مليون شخص، االثنين، 
عريضة تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي يعتزم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب القيام بها إلى 
بريطانيـــا خالل عام 2017، وذلك احتجاجا على 

مرسومه المناهض للمهاجرين.
وفيما تواجه رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
ضغوطا متزايدة بشـــأن عالقاتهـــا مع ترامب، 
حـــث نواب من المعارضـــة وأعضاء من حزبها 
المحافـــظ أيضا الوزراء على إعـــادة النظر في 
هذه الزيارة المرتقبة في وقت الحق هذه السنة 
والتي تتضمن اســـتقباال له فـــي البرلمان ومن 

قبل الملكة إليزابيث الثانية.
إال أن ناطقة باســـم داونينغ ســـتريت أكدت 
من  أن بريطانيا وجهت الدعـــوة ”وتم قبولها“ 

قبل ترامب.
وكانت مـــاي أعلنت عـــن الدعـــوة لترامب 

الجمعة، خالل لقائهما في البيت األبيض.
والعريضـــة التـــي نشـــرت علـــى الموقـــع 
اإللكتروني للبرلمان البريطاني تنص على أنه 
”بإمـــكان ترامب المجيء إلـــى بريطانيا بصفة 
رئيـــس للحكومـــة األميركيـــة“، لكـــن يجب أال 
يســـمح له بأن يقوم بزيارة دولة تشمل العديد 
من المراســـم البروتوكولية مثل اســـتقباله من 

قبل الملكة إليزابيث الثانية.
وبحســـب نص العريضة فإن هذا األمر ”قد 
يكون محرجا“ للملكة، مضيفا أن ”سلوك ترامب 

مع النســـاء وســـوقيته ال يؤهالنه الســـتقبال 
من قبـــل الملكة وأميـــر ويلز“ ابنهـــا. وأطلقت 
العريضة حتى قبل صدور المرسوم المناهض 
للهجرة، لكن عدد الموقعين ارتفع بشـــكل كبير 
منـــذ ذلك الحين. ووقع ترامب مرســـوما يحظر 
دخـــول مهاجريـــن علـــى مـــدى 120 يومـــا إلى 

أراضي الواليات المتحدة. ويمنع القرار أيضا 
دخـــول رعايا مـــن 7 دول ذات غالبية مســـلمة 
اعتبر ترامب أنها تشـــكل تهديدا على مستوى 
اإلرهاب.. وكانت مـــاي أكدت أن محادثاتها مع 
ترامب جرت بهدف ”تأكيد العالقة الخاصة“ بن 

وتعزيز العالقات التجارية بعد بريكست.

لكـــن تقاربها مع ترامب أثـــار انتقادات لها 
فـــي الداخل وخصوصا بســـبب عـــدم تنديدها 
بشكل مباشر بحظره دخول المهاجرين ورعايا 

من سبع دول غالبيتها مسلمة.
وكانت مـــاي أعلنت غـــداة المحادثات ”أن 
الواليات المتحدة مسؤولة عن سياستها بشأن 
الالجئيـــن“. وكانت ماي أكدت قبل التوجه إلى 
واشـــنطن أنها ســـتبحث بصراحـــة تامة كافة 
المواضيع مع الرئيس األميركي. وأضافت ”إذا 

اعتبرت شيئا غير مقبول فسأقوله لترامب“.
ودعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي 
كوربن، والليبراليـــون الديمقراطيون، والحزب 

الوطني االسكتلندي إلى إلغاء زيارة ترامب.
وكتب كوربـــن على تويتر ”ســـتخيب ماي 
آمـــال البريطانيين إذا لم تؤجـــل زيارة ترامب 

ولم تدن أعماله بعبارات واضحة“.
وقالت النائبة المحافظة ســـارة والســـتون 
إنه يجب عدم دعوة ترامـــب إللقاء خطاب أمام 
النواب كما فعل أوباما خالل زيارة الدولة التي 

قام بها عام 2011.
ودعت من ناحيتها روث ديفيدسون، زعيمة 
حـــزب المحافظيـــن االســـكتلنديين، أيضا إلى 
إلغاء الزيارة التي يجب أال تتم ”في ظل سياسة 
قاســـية وتقســـيمية تميز بين مواطني الدولة 
المســـتضيفة“. أمـــا صحيفة ”دايلـــي ميرور“، 
فعنونت ”غير مرحب بك هنا، السيد الرئيس“. الخيار الصعب

ضغوط على الحكومة البريطانية إللغاء زيارة ترامب

يأمل آمون بأن يتحالف مع املرشح 

املدافـــع عـــن البيئة يانيـــك جادو 

وربما مع مرشح اليسار الراديكالي 

جان لوك ميالنشون

◄



} صنعــاء – تمتلـــك مدينـــة المخـــا اليمنيـــة 
(شـــمال غربـــي تعـــز) أهميـــة خاصـــة جعلت 
منهـــا نقطة تحول رئيســـية في الصـــراع بين 
الشـــرعية واالنقالبيين. وتفســـر هـــذه المكانة 
االســـتراتيجية التي تتمتع بها المدينة ســـبب 
اســـتماتة تحالـــف الحوثييـــن وعلـــي عبدالله 
صالـــح في الحفـــاظ عليها، فـــي مقابل حرص 
الجيـــش الوطنـــي والتحالـــف العربـــي علـــى 

تحريرها من قبضة الميليشيا االنقالبية.
على الصعيد التاريخـــي، يعد ميناء المخا 
أقدم المواقع اليمنيـــة على البحر األحمر، وقد 
ذكـــرت النقوش اليمنية القديمـــة تعرضه لعدة 
حمالت عســـكرية من قبـــل البرتغاليين قبل أن 
يدخل في دائرة الصراع الدولي على النفوذ في 

المنطقة بين العثمانيين والبريطانيين.
ويتمتـــع ميناء المخا بشـــهرة واســـعة في 
العالم، حيث كان الميناء الرئيســـي في العالم 
لتصدير أجود أنواع البن اليمني وهو ما أعطى 
القهوة اسمها. كما استمد الميناء شهرته قبل 
ذلـــك من كونه بوابة اليمن البحرية نحو العالم 
من خالل تصديـــر المنتجات المحلية، وقد بلغ 

المينـــاء ذروة مجده في القرن الســـابع عشـــر 
كواحد من أهم الموانئ في المنطقة.

أفقـــدت الحـــروب المتتاليـــة فـــي اليمـــن 
والصراع الدولي حولها ميناء المخا صدارته، 
حيث عمل البريطانيـــون على جعل ميناء عدن 
المطـــل على المحيـــط الهندي واحـــدا من أهم 
الموانئ في العالم، ونقل العثمانيون نشـــاطهم 
البحـــري إلى ميناء الحديدة القريب، في الوقت 
الـــذي تراجعت فيه صادرات البن اليمني، كلها 
عوامـــل حولت المخا من مدينـــة تعج بالحياة 
إلى مدينة شبه مهجورة حتى سبعينات القرن 
العشـــرين حين تحول مينـــاء المدينة إلى أبرز 

موانئ التهريب غير الشرعي في اليمن.
انطلقت مســـيرة الرئيس اليمني الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح وســـطع نجمـــه كضابط 
بالقـــرب من منطقـــة المخا ويتهمـــه خصومه 
على الدوام بأنه أشـــرف فـــي تلك الفترات على 
تمرير شـــحنات الممنوعات المهربة عبر ميناء 
المخـــا. ويرى العديد من المراقبين أن الرئيس 
الســـابق يرتبط بعالقة عاطفية بالمخا انطالقا 
من أنها المنطقة التي شهدت والدته السياسية 
والعســـكرية والتي قد تشهد كذلك نهايته، لذلك 

يزج بنخبة قواته في معركة المخا.
وعلـــى الرغم من تراجع الـــدور االقتصادي 
للميناء الذي تحول رسميا إلى ميناء الستيراد 

المواشـــي القادمة من القـــرن األفريقي، إال أنه 
لعب دورا هاما وفقا لمحللين عســـكريين قالوا 
إن المينـــاء تحول إلى نقطة رئيســـة الســـتالم 
الســـالح اإليراني القـــادم للحوثيين من خالل 

سواحل القرن األفريقي.
وبحســـب بيانات رســـمية، تبلغ المساحة 
اإلجماليـــة لميناء المخا حوالـــي 466.350 متر 
مربـــع وتتمتـــع مدينـــة المخا نفســـها بموقع 
استراتيجي للغاية، فهي تبعد عن باب المندب 
بمســـافة 75 كم شماال، وعن مدينة تعز بمسافة 
100 كـــم متر غربا وعن الحديدة 170 كم جنوبا، 
كمـــا أنـــه يبعد عـــن أول مينـــاء فـــي الحديدة 
”الخوخـــة“ بحوالـــي 60 كـــم، وتكمـــن أهميـــة 

الميناء في قربه من الممر الدولي.
وفقا للمعايير العســـكرية، تمهد الســـيطرة 
علـــى مدينـــة المخـــا ومينائها لالنطـــالق عبر 
مناطق صحراوية مكشوفة إلى تعز غربا وعدن 
جنوبا والحديدة شـــماال، إضافة إلى السيطرة 
التامة علـــى مديرية المخا ومديرية ذوبا بأكبر 
مديريات تعز والتي تضم مضيق باب المندب، 
كما ســـتتحول المنطقـــة بعد اســـتعادتها إلى 
نقطة انطالق لتحرير ميناء الحديدة والمناطق 

المتبقية في محافظة تعز.
واســـتطاع الجيش الوطنـــي اليمني بدعم 
مباشـــر من قـــوات التحالـــف العربـــي تحرير 
مناطق واســـعة جنوب المخا مـــن بينها جبال 
كهبوب العمـــري التي تطل على بـــاب المندب 
وصوال إلى الجديد والكدحة، والســـيطرة على 
ثكنات للميليشيا الحوثية ومخابئ محصنة في 
بطـــون الجبال كان االنقالبيون يســـتخدمونها 
كمخازن للســـالح، وتمت السيطرة في الطريق 
إلـــى المخا علـــى معســـكر العمري أحـــد أهم 

المعســـكرات الحوثية، ومعسكر الدفاع الجوي 
في المخا والذي عثـــرت فيه على كميات هائلة 
من األسلحة من بينها صواريخ إيرانية الصنع 
كانت تســـتخدم كما يبدو في استهداف السفن 
فـــي ممر المالحة البحري، كمـــا أعلن التحالف 
العربي كذلك عن إســـقاط طائرة استطالع دون 

طيار إيرانية الصنع فوق المخا.
وقالت أنباء صحافيـــة إن الجيش الوطني 
والتحالـــف العربـــي تمكنا من الســـيطرة على 
معســـكر خالد بن الوليد فـــي المخا والذي يعد 
مـــن أهـــم وأكبـــر معســـكرات االنقالبيين على 
اإلطـــالق، وتمهيـــد الســـيطرة على المعســـكر 

لتحريـــر محافظتـــي تعـــز والحديـــدة بشـــكل 
قياسي، حيث يسيطر على الطريق الرابط بين 

تعز والحديدة.
وأطلق الجيش اليمنـــي والتحالف العربي 
في الســـابع من يناير عملية عســـكرية واسعة 
تحت اســـم ”الرمـــح الذهبي“ بهدف اســـتعادة 
الســـاحل الغربـــي لليمن من أيـــدي المتمردين 
وتشارك في العملية المقاومة الجنوبية وقوات 
بريـــة وبحرية وجويـــة من التحالـــف العربي.
وتهـــدف العمليـــة فـــي مرحلتهـــا الثانية وفقا 
للمصـــادر إلى للزحف باتجـــاه ميناء الحديدة 

ثاني أكبر الموانئ اليمنية.

الســـوداني  النظـــام  تفـــادى   – القاهــرة   {
االضطرابـــات القاتلـــة التـــي شـــهدتها أنظمة 
عربيـــة أخرى على مدى األعوام املاضية، إال أن 
ذلك ال يضعه ضمن دائرة األمان؛ فوضع النظام 
احلاكم في اخلرطوم منذ انقالب عام 1989 بات 
أكثر هشاشـــة منـــذ انفصال جنوب الســـودان 
الغنـــي بالنفط، ما حرم الشـــمال مـــن عائدات 
يحتاجهـــا بشـــدة، وأدخـــل البالد فـــي ضائقة 
اقتصاديـــة تزداد حـــدة يوما بعد يـــوم مولدة 
احتقانا اجتماعيا زاد مـــن خطورته التضييق 

على حرية التعبير.
الداخـــل   فـــي  اخلصـــوم  مواجهـــة  وفـــي 
واملعارضـــة النشـــطة في اخلـــارج والعقوبات 
الدوليـــة، وحركات التمرد التي ال تزال نشـــطة 
قرب احلدود مع جنوب السودان والصراع في 
منطقة دارفور بغرب البالد، اختار عمر البشير 
أن يعيـــد توجيه بوصلة سياســـته اخلارجية، 
فكانـــت محاولـــة العودة إلى احلضـــن العربي 
عـــن طريـــق توطيد العالقـــات مع الســـعودية 
واملشـــاركة في عاصفة احلزم في اليمن وإعالن 

قطع العالقات مع إيران.
لكـــن ذلك وحـــده ال يضمـــن األمـــان لنظام 
اخلرطوم في ظل التطـــورات اإلقليمية الراهنة 
التي اســـتوجبت مراجعـــة أخرى تطـــال هذه 
املـــرة عصبا هاما في عضد هذا النظام أال وهو 
اإلســـالميون، متمثلني أساســـا فـــي اإلخوان، 
الذيـــن كان عمر البشـــير من أهم املســـتفيدين 
منهم للوصول إلى السلطة، لكن ميكن مراجعة 
احلسابات معهم عندما تقتضي املصلحة ذلك.

وأحـــدث التطـــورات في عالقة نظـــام عمر 
البشـــير باإلخوان ما راج خـــالل األيام القليلة 
املاضيـــة من أخبـــار تتحّدث عن قيـــام النظام 
السوداني بطرد ناشطني إسالميني محسوبني 
على جماعة اإلخوان وحلفائها. لم يتأكد اخلبر 
من مصادر رســـمية مـــن اجلهتـــني اإلخوانية 
(املصرية) أو اجلهات السودانية، إال أن صحفا 
ومواقـــع مصرية نقلت  نفيـــا لتلك األنباء على 

لسان مصادر وصفت باملوثوقة.
وشـــددت علـــى أن هـــذه احلملـــة منـــاورة 
سودانية ملســـايرة املستجدات الدولية املتعلقة 
مبوقـــف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
والبعض من دول أوروبا مـــن جماعة اإلخوان 
املسلمني، كي ال يعاد النظر في املوقف األميركي 
اجلديد بشـــأن حتســـني العالقات مع السودان 

ورفع العقوبات عنه.

ووضع متابعون في القاهرة في ردهم على 
تســـاؤل حول هل تخلت اخلرطوم عن اإلخوان 
ما قيل عن طرد الســـودان لعدد من اإلخوان في 
سياق التخطيط الوقائي الذي يسعى من خالله 
النظام الســـوداني إلـــى امتـــالك أوراق بديلة 

ملواجهة حتديات خارجية وداخلية ضخمة.
واســـتبعد البعض من اخلبراء إقدام نظام 
اخلرطـــوم علـــى التخلي عـــن ورقـــة اإلخوان، 
ورأوا أنه الســـند األهم للجماعـــة حاليا، عقب 
التضييـــق عليها في عاصمتيهـــا التقليديتني، 
القاهـــرة ولندن، وفـــي انتظار ما ســـتخرج به 
إدارة ترامب من قرار بشـــأن تصنيفهم جماعة 
إرهابية.  وأكدوا أن األنباء التي جرى تداولها 
مؤخرا ترمي إلى حتقيق مصالح الســـلطة في 
السودان بالدرجة األولى، قبل أن تكون متعلقة 

بوالء ديني أو نقاء أيديولوجي.

مالذ الضرورة

عـــّدد مراقبون جملة من الدوافع جتعل عمر 
البشـــير حريصا علـــى توظيف ورقـــة جماعة 
اإلخـــوان أهمهـــا الرغبة في تعويض انقســـام 
احلالـــة اإلســـالمية الســـودانية إلـــى أجنحة 
متصارعـــة بتعزيـــز ارتبـــاط اجلنـــاح احلاكم 
بالتنظيـــم الدولي لإلخوان. فهـــذا االرتباط من 
شـــأنه أن يضعف قدرة األجنحـــة احمللية على 
إحداث تغيير في املشـــهد السياسي بالتحالف 

مع قوى املعارضة األخرى.
وقال خبراء في شؤون احلركات اإلسالمية 
إن فشل اإلخوان في مصر، انعكس سلبا على 
النظام الســــوداني، الذي يحكــــم منذ أكثر من 
ربــــع قرن، وفشــــل في مــــا أعلن عنــــه من قبل 
وكشــــف عن توجهه اليمينــــي، عقب االنقالب 
مشــــروع  ”أول  مســــمى  حتــــت  العســــكري، 
حضاري إســــالمي ُســــني“، ووصفوا التالحم 
احلالي بــــني النموذجني اإلخوانــــي املصري 
واإلخوانــــي الســــوداني بـ“مــــالذ الضــــرورة 
األيديولوجية“، في مواجهة خلل مشــــترك في 
التعاطي مع األزمات االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية.
وفرضـــت الرؤيـــة املشوشـــة لـــدى النظام 
الســـوداني عليه التمســـك بأطراف متناقضة، 

في ظـــل تدهور األوضاع االقتصادية والفشـــل 
اإلداري وفقـــدان املـــوارد الطبيعيـــة بانفصال 
اجلنـــوب، الـــذي فقـــد بخســـارته 75 باملئة من 
النفـــط والكثير مـــن املوارد نتيجـــة لهواجس 
السلطة وانتشـــار الفوضى والنزاعات القبلية 
واملناطقيـــة وفقدان الســـيطرة على كامل تراب 
البـــالد، والعجز عـــن تقدمي خدمات أساســـية 

للمواطن السوداني.
ومن بني تلـــك املتناقضات إظهار التجاوب 
مـــع التقارب املصري، وفـــي ذات الوقت اإلبقاء 
على عالقتـــه الوطيدة باإلخوان، حتســـبا ألي 
تغيرات تبدو في أذهان وأمنيات قيادات اليمني 
اإلســـالمي أضخم، باملقارنة برؤى من يفكرون 

بعقالنية وواقعية.
واستبعد هاني رسالن، اخلبير في الشؤون 
الســـودانية، حدوث تغيير حقيقـــي في موقف 
النظام الســـوداني احلالي من اإلخوان، مشددا 
على أن موقفه الفعلي هو توفير املالذ والتدريب 
جلناحي اإلخوان سواء جناح محمود عزت أو 

مجموعة التأسيس الثالث (الشباب).
وعلـــل ذلـــك، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
بدافع التعاطف األيديولوجي ســـيرا على نفس 
سياسات نظام اإلنقاذ بالسودان في تسعينات 
(نســـبة إلى ما  القرن املاضي، ألن ”اإلنقاذيني“ 
يســـمى بثورة اإلنقاذ في السودان) في األصل 
إخوان، وتربوا على مقوالت حسن البنا وسيد 
قطب، وخالف حسن الترابي السابق مع إخوان 
مصر، كان مجرد خالف ”إداري“، متثل في رغبة 
الترابي تولي القيادة. وأضاف رسالن أنه حتى 
لو اتخذت الواليات املتحدة إجراءات فعلية ضد 

اجلماعـــة فلن يحدث تغيير جوهري في املوقف 
السوداني، وأن نظام اخلرطوم احلالي لن يفرط 

في الورقة اإلخوانية بسهولة.
وذهـــب البعض من املراقبـــني إلى أبعد من 
ذلك، حيث أكـــدوا أن املعارضة الســـودانية لم 
تعد نخبويـــة، إمنا تعززت بالنشـــاط الطالبي 
في اجلامعـــات. وأصبح الطالب والناشـــطون 
والشـــباب وقود االحتجاجات واملظاهرات. كما 
أن النظام الســـوداني يحرص علـــى الترحيب 
بشـــباب جماعة اإلخـــوان الهاربـــني من مصر 
وإحلاقهم باجلامعات إلكمال دراستهم، وتوفير 

فرص عمل وإقامة.

طالب اإلخوان

يـــدرس املئات مـــن طالب جماعـــة اإلخوان 
حاليا في مدارس وجامعات الســـودان. وتيسر 
احلكومـــة الســـودانية توفيق أوضـــاع وإقامة 
املتســـللني منهم بصورة غير شـــرعية. كما أن 
الســـودان، على خلفية تلك التسهيالت، أصبح 
من أهـــم معابـــر ومـــالذات أعضـــاء اجلماعة 
وقياداتهم، ســـواء لإلقامة بها، أو للمرور منها 

إلى دول أخرى.
وقال خالد الزعفراني، اخلبير في احلركات 
اإلســـالمية، إن النظـــام الســـوداني يجنح إلى 
التكتم والســـرية في تعامله مـــع ملف اإلخوان 
الهاربـــني إلـــى بـــالده، حيـــث يحـــرص علـــى 
إدماجهم في املجتمع دون ”شوشرة“. وأوضح 
لـ“العـــرب“ أن اإلخـــوان الهاربني من مصر إلى 
الســـودان هم من كشفوا أســـرار استضافتهم 

وأنشـــطتهم داخل السودان من خالل صفحات 
التواصل االجتماعي.

 وأشـــار إلى أن نظام عمر البشـــير حريص 
على اســـترضاء جميع اجلهات، ســـواء الغرب 
والواليـــات املتحـــدة أو النظـــام املصـــري أو 
جماعة اإلخوان، لدرجة اســـتضافته اجلناحني 
املتصارعـــني داخل اإلخـــوان وإبقـــاء العالقة 

معهما على نفس املسافة.
وأضـــاف أن هنـــاك اعترافـــات تفصيليـــة 
ألعضاء باإلخـــوان، من الذين قبض عليهم عند 
فشل محاولة تسللهم إلى األراضي السودانية، 
أدلـــوا فيهـــا مبعلومـــات عـــن نشـــاط اخلاليا 
اإلخوانيـــة في الســـودان باألســـماء واألماكن، 
فضـــال عـــن أن التحقيقات في عـــدد من قضايا 
العنف ومحـــاوالت االغتيال، أثبتـــت أن هناك 
معســـكرات تدريب ملجموعات مسلحة مصرية 

(تابعة لإلخوان) داخل السودان.
ورجـــح الزعفراني وجود دافـــع نفعي لدى 
الرئيـــس الســـوداني يشـــبه ذلـــك الـــذي لدى 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان مبعنى 
دعـــم اإلخوان من منطلق والء تنظيمي واإلبقاء 
عليهم للحصول على أكبر قدر من املكاســـب في 
أي مقايضة قادمة، كما حدث في ملف أسامة بن 

الدن وكارلوس.
وتطالب مصر النظام الســـوداني بتســـليم 
عناصـــر إرهابية متطرفة منتميـــة إلى جماعة 
اإلخـــوان وحلفائهـــا، ومنهم عناصـــر صدرت 
ضدها أحكام قضائية، لكن الســـودان ال يكتفي 
فقط بالرفض والتجاهل، بل يحرص على تقنني 

أوضاع هؤالء وتيسير إقامتهم.

[ تشابكات داخلية وخارجية تحول دون قطع العالقة  [ خبراء: أخبار طرد الخرطوم لقيادات الجماعة مناورة لمسايرة المستجدات
هل تقدر الخرطوم على طرد اإلخوان

هل ميكن للرئيس الســــــوداني عمر البشــــــير أن يغامر في ظل الظروف الراهنة ويقطع مع 
اإلخوان املســــــلمني؟ أم أن ما تردد من أنباء عن طرد اخلرطوم ملجموعة من اإلخوان ليس 
سوى خطة ملواكبة التطورات احلاصلة على املستويني اإلقليمي والدولي، التي تفرض على 
اخلرطوم الســــــير على منهج حلفائها القدامى اإليرانيني في اعتماد التقية في التعامالت، 
ــــــة مرتقبة لتصنيف  ــــــن معاديا لإلخوان ومســــــايرا لتوجهات أميركي ــــــث يبدو في العل بحي
اإلخــــــوان جماعة إرهابية، فيما يقصد عبر مــــــا تردد مؤخرا من أخبار عن طرد اخلرطوم 
ملجموعة من اإلخوان، توجيه رسالة إلى إخوان السودان بعدم الذهاب بعيدا في معارضته 
حتى ال يكون مصيرهم مثل مصير اجلماعة األم، ليضرب بذلك عصفورين بحجر واحد: 

مسايرة املوقف الدولي ضد اإلخوان وردع أي قلق يحوم حول نظامه.

ــــــش مدينة املخــــــا، الواقعة جنوب غرب اليمن، على وقع معركــــــة محتدمة بني التحالف  تعي
العربي الداعم للشرعية في اليمن وحتالف احلوثيني وعلي عبدالله صالح، وتشير التقارير 
ــــــى أن املعركة جتري لفائدة القوات احلكومية اليمنية التي تتقدم للســــــيطرة على  ــــــاك إل هن
هذه املنطقة االستراتيجية والتي سيكون احلسم فيها نقطة هامة في طريق حسم الصراع 

الدائر في البالد.

الثالثاء 2017/01/31 - السنة 39 العدد 610529

في 
العمق

أصوات مقلقة

على طريق الحسم

«الرئيس السوداني عمر البشير يعاني من أزمات ومالحقات دولية وبالتالي ليس من الفطنة أن 
يخلق جبهة توتر أخرى ضده، كما أنه لن يعارض اإلخوان بشكل كبير}.

سامح عيد
باحث في احلركات اإلسالمية

«تـــم ضبط أســـلحة إيرانيـــة الصنع فـــي مخازن األلويـــة العســـكرية التي كانت تحت ســـيطرة 
االنقالبيين في المخا}.

اللواء ركن فضل حسن
قائد املنطقة العسكرية الرابعة في اليمن

املخا.. مدينة تكسر ظهر االنقالب في اليمن

تعتبـــر باكســـتان القـــوة النوويـــة 
العالـــم  فـــي  الرســـمية  الوحيـــدة 
اإلســـالمي ويعد ذلك مكســـبا ألي 

تحالف عسكري

◄

هشام النجار
باحث في الجماعات اإلسالمية

صالح البيضاني

ب ي ر

كاتب من اليمن
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تونس: إنزال ثقافي يحاصر اإلرهابيين المرابطين في الجبال

المشهد الجيوسياسي العربي: مواطنون الجئون ودول منهارة وعقود اجتماعية جديدة

في 
العمق

«ما نراه هو آالم مخاض لوالدة شرق أوسط جديد ويجب أن نضمن أننا ندفع باتجاه شرق أوسط 

جديد وليس باتجاه الشرق األوسط القديم».
كوندوليزا رايس 
وزيرة اخلارجية األميركية السابقة

«تونس ال يمكن أن تكون قوة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية هامة من دون العمل الثقافي، 

وعلى حكومتها أن تسعى إلى بث إشعاعها الثقافي».
بشير بن سالمة
وزير ثقافة تونسي سابق

[ الثقافة قبل المؤسسة العسكرية في حماية المجتمع  [ إبداع فني يرفع شعار الحياة والجمال في مواجهة ظالمية المتشددين

} تونــس - متيزت تونـــس على مدى تاريخها 
بإشـــعاع حضـــاري وثقافـــي، وكانـــت مركـــزا 
للتجديـــد الفكـــري ودعـــوات اإلصـــالح، األمر 
الذي جعل الكثيرين يســـتغربون كيف أضحت 
تونس، أكثر البلدان العربية انفتاحا واعتداال، 
أول مصـــدر للمقاتلني في صفـــوف التنظيمات 
اجلهاديـــة، وهو تســـاؤل يطرحه التونســـيون 
أنفســـهم، غير مقتنعني مبا يدرج من أســـباب 

اقتصادية واجتماعية لتفسير ذلك.
كانـــت الثقافـــة حتّديا بـــارزا علـــى عاتق 
اجلمهوريـــات املتعاقبـــة منـــذ عهـــد الرئيس 
الراحـــل احلبيـــب بورقيبة إلى عهـــد الرئيس 
احلالي الباجي قائد السبســـي فكل احلكومات 
املتتاليـــة تراهـــن علـــى اخليار الثقافـــي لبناء 
مجتمـــع حداثـــي يســـتنير بالفكـــر ملواجهـــة 
الضغوطات االقتصادية واالجتماعية، ومؤخرا 

التحديات األمنية.
وعقب ما ســـمي بثـــورات الربيـــع العربي 
متكن دعـــاة التطرف واإلرهاب من اســـتقطاب 
الشباب التونســـي، رغم ما يتمتع به من كفاءة 
علمية، بـــل وُخصصت له رقعة جغرافية جبلية 
بوالية القصرين (وســـط غـــرب) مازال مرابضا 

بها رغم اجلهود األمنية.

حرب فكرية

”ســـنواجه اإلرهاب بالفن والثقافة“ كلمات 
دائما ما رددتها النخبـــة املثقفة في تونس مع 
كل حـــدث إرهابي، حيث تولدت قناعة بضرورة 
مضاعفة اجلهد األمني العسكري مع التنسيق 

وطنّيا ودولّيا لدعم احلرب على اإلرهاب.
وأصبح من املسّلم به وفق مراقبني وخبراء 
أّن املقاربة األمنّية العســـكرّية مبفردها ومهما 
أحلقت بالشبكات اجلهادّية من خسائر لن تؤّدي 
إلى القضاء نهائّيا على اإلرهاب كظاهرة، بل ال 
بّد بالتوازي معها، من مقاربة فكرّية قادرة على 
دحض أطروحـــات الســـلفّية اجلهادّية وتقدمي 
بدائل متّكن من حماية الشـــباب واملجتمع عاّمة 

من الفكر التكفيري.

وكان محمـــد املؤدب، املدير العام الســـابق 
لألمن العســـكري، أقر فـــي تصريحات إعالمية 
محلية ســـابقة باحلاجة امللّحة إلى شـــّن حرب 
فكرّيـــة معلنة ومنّســـقة علـــى الفكر الســـلفي 
األمنّيـــة  احلـــرب  مـــع  بالتـــوازي  اجلهـــادي 
العســـكرّية والتـــي قـــد تتوّصل إلـــى القضاء 
على جـــّل اإلرهابيني بالبالد وتفكيك شـــبكات 

إسنادهم املالي والّلوجستي وغيره.
واعتبـــر أن االكتفـــاء بالـــدور األمنـــي لـــن 
يقضي علـــى الفكر التكفيري ولـــن يحول دون 
انتشاره ومينع الشـــباب من مختلف الشرائح 
االجتماعّية من تبّنيـــه ومواصلة تهديد الدولة 
فـــي كيانهـــا واملجتمع في منطـــه، خاصة وأن 
البطالـــة والتهميـــش االجتماعـــي االقتصادي 
واجلهل وغيـــاب الدميقراطّيـــة والعدالة، التي 
تتمكـــن اجلهود الوطنية من إيجـــاد حلول لها 
فستبقى نقاط ضعف تستغّل في بعض احلاالت 
في استقطاب الشباب واستدراجه، لكن دون أن 

تكون عامال رئيسّيا في تنامي اإلرهاب.
ولفـــت إلى أن الفشـــل في التصـــّدي للفكر 
اإلرهابـــي يعود إلى غياب ســـلطة فكرّية دينّية 
مرجعّية قـــادرة على إنتاج خطاب ديني معتدل 
وخاّصة ذا مصداقّية لدى العموم وقادرة كذلك 
علـــى الرّد على الفتاوى املتشـــّددة والتفســـير 
الســـطحي لبعض اآليـــات القرآنّيـــة واملتعّلقة 
باخلصوص مبفاهيـــم اجلهاد وعالقة املؤمنني 
بأصحاب الديانات األخرى وغيرها من األحكام 
الفقهّيـــة ذات العالقـــة التي ترّوجها الســـلفّية 

اجلهادّية.
ويقول ”غياب ســـلطة فكرّية دينّية مرجعّية 
يعود اليوم ملا اعتمدته الّسياســـة التي سبقت 
متعّمـــد  تهميـــش  مـــن   ،-2011  2010 أحـــداث 
للمؤّسســـات الدينّيـــة منها جامعـــة الزيتونة 
واملجلـــس اإلســـالمي األعلى وديـــوان اإلفتاء 
وغيره. وبطبيعة احلال، إّن إعادة بناء مثل تلك 
املؤّسســـات الدينّية املرجعّيـــة ذات املصداقّية 
واخلطاب الديني العقالني املعتدل الذي يعتمد 
النّص القرآني والســـّنة النبوّيـــة مع االجتهاد 
ومراعـــاة مقتضيـــات العصـــر، يتطّلـــب إرادة 
وطنّية صادقة ومن األكيد حقبة زمنّية طويلة“.
أقدم مثقفون تونسيون على خطوات جادة 
للتصدى للفكر املتطرف وبخطوات واثقة توجه 
ناشـــطون إلى جبل ســـمامة بواليـــة القصرين 
وإعالنهـــا عاصمة كونية للثقافـــة اجلبلية في 
بادرة رآها معلنوها إنها ”حتد ثقافي وإبداعي 

حملـــو فكرة كـــون اجلبـــل موطًنـــا لإلرهابيني، 
وحدث يعد األول مـــن نوعه في تونس والعالم 

العربي“.
ويأتي حتدي الناشطني التونسيني الفكري 
ورهانهم على الثقافة كسالح نافذ ضد التطرف 
باختيارهم اإلنـــزال الثقافي بجبل ســـمامة إذ 
حتول املكان الذي كان يرمز لإلرهاب إلى منبع 
الفكر واحليـــاة وروح لإلشـــعاع الثقافي التي 

لطاملا عرفت به تونس.

عاصمة كونية للثقافة

جاء اإلعالن في ندوة صحافية ُنظمت األحد، 
فوق ســـفح جبل ســـمامة، مبنطقة الوســـاعّية 
التابعـــة ملدينة القصرين، في الوســـط الغربي 
التونســـي، علـــى هامش تظاهـــرة ُأطلق عليها 
عنـــوان ”اإلنزال الثقافي“. وخـــالل الندوة قال 
عدنان الهاللي، منســـق املركز الثقافي اجلبلي، 
”تعتبر تظاهرة اإلنزال الثقافي، مبثابة تواصل 
لعـــدة تظاهرات نظمها املركـــز الثقافي اجلبلي 
لتنشـــيط اجلبال وفي حتد للخطر الداهم على 

ساكني اجلبل وهو اإلرهاب“.
ورأى الهاللـــي أن ”إعالن ســـمامة عاصمة 
كونّية للثقافة اجلبلية هو تعبير عن فعل مقاوم 
للحفاظ على اجلبل وما ميثله من شـــموخ ومن 
ثروات طبيعيـــة أصبحت مهّددة بفعل اإلرهاب 
الذي جتـــاوز خطره األمني إلـــى تهديد وجود 

الناس باملنطقة“. 
وجســـدت التظاهـــرة تواصـــال للعديد من 
األنشـــطة الثقافية التي نظمهـــا املركز الثقافي 
اجلبلي بســـمامة منذ تأسيسه في يونيو 2014، 
وهي وفقا ملســـيري املركز ”رســـالة حتد ثقافي 
وإبداعـــي للتهديـــد اإلرهابـــي الـــذي جعل من 
ســـمامة مكانا مصّنفا خطيرا وأدى إلى توطن 
اإلرهـــاب، وســـقوط ضحايـــا من العســـكريني 

واملدنيني الساكنني بالقرب من اجلبل“.
وأدت األحداث اإلرهابية بجبل ســـمامة إلى 
ســـقوط ضحايا من املدنيـــني قبل أن يتم إعالن 
املنطقة، عســـكرّية مغلقة مما حرم الســـكان من 

الثروات الّطبيعية التي يوفرها اجلبل.
وقـــال عدنان الهاللـــي إن ”إعالن ســـمامة 
عاصمة كونّية للثقافة اجلبلّية هي خطوة جيدة 
تهدف إلى كســـر احلصار الذي ضرب املناطق 
اجلبلّية احملاصرة بطبعها منذ زمن طويل مّرة 

بدواعي سياسّية ومّرة بدواعي أمنّية“.
وتابـــع ”جبلنـــا وهـــو عاصمتنـــا وفكرتنا 
وخطوتنـــا إلى األمام. ال نحتـــاج إذنا من أحد 
كـــي نعلنه عاصمة كونّية وبرنامجنا ســـيدافع 
عنـــا ألنه تربوي تثقيفي إبداعي ال اســـتهالكي 
فولكلـــوري زائل هو مشـــروع للـــزرع الثقافي 

والتأسيسي الفعلي“.
وواكب تظاهرة اإلنـــزال الثقافي عدد كبير 
جتـــاوز األلف من ســـكان املنطقـــة ومن تالميذ 

مـــدارس جاؤوا فـــي إطار رحـــالت إضافة إلى 
ضيوف من املناطق الساحلية، ومن اجلزائر.

وقـــال الفنـــان اجلزائـــري ميمـــون محمد 
الصالـــح، الذي قدم من اجلزائر للمشـــاركة في 
االحتفاليـــة، ”أصبت بالدهشـــة منذ أن وصلت 
إلى املنطقة؛ إذ الشيء يوحي بأن هناك مشكالت 
أمنية؛ كرم ضيافة وغنـــاء ورقص، احلياة بكل 
معانيها، ويبدو لي أن العمليات اإلرهابية التي 

يشهدها اجلبل لم تؤثر على سكانه“. 

وميثل جبل سمامة واحًدا من اجلبال التي 
اســـتوطنتها املجموعات اإلرهابيـــة منذ 2013 
ونفـــذت فيه عمليات ضد الوحدات العســـكرّية 
واألمنيـــة وطالت ألغامها التي زرعتها املدنيني 

من سكان املناطق القريبة.
وتفرض الوحدات العسكرية مراقبة شديدة 
على اجلبل حملاصرة اإلرهابيني وأعلنت اجلبل 
منطقة عســـكرية مغلقة، ما أثر سلبا على حياة 

سكان املنطقة.

} بــريوت - أطلـــق مركـــز كارنيغي للشـــرق 
األوســـط تقريرا بعنـــوان ”انكســـارات عربية: 
مواطنـــون، دول، وعقـــود اجتماعيـــة“ تنـــاول 
االجتاهـــات الوطنيـــة والعامليـــة في املشـــهد 
السياســـي اجليوسياســـي للبلـــدان العربيـــة 
وبحث في جذور االضطرابـــات اإلقليمية التي 
جتتاح املنطقة من خالل حتليل ثالثي اجلوانب 
بـــدءا بالتنمية البشـــرية واملشـــهد اإلنســـاني 
للمواطـــن العربـــي، ووضـــع الـــدول العربيـــة 
سياســـيا، وصوال إلى الطبيعة املتغّيرة للنظام 
اإلقليمي العربي وفق املعطيات اجليوسياسية.

 األزمة اإلنسانية

تعاظمت حتديـــات الدميغرافيـــا والتنمية 
البشـــرية جّراء حتركات الســـكان الهائلة التي 
أشعلتها النزاعات في جميع أرجاء املنطقة في 

مرحلـــة ما بعد العام 2011. وقد شـــهدت بعض 
البلدان، وال سيما العراق وسوريا نزوح أعداد 
ضخمة من املواطنني، هربا من جحيم الصراع 
إلـــى دول مجاورة أو بقاع أخـــرى في مختلف 

أرجاء أوروبا.
وكان مـــن نتائـــج ذلـــك، أن عانـــت هـــذه 
البلـــدان مـــن انخفاض حـــاد فـــي جوانب من 
التنمية البشـــرية ومن تراجـــع مثير في أعداد 
وتخصصـــات مـــن بقـــي مـــن العاملـــني، مثل 
املســـتخدمني فـــي مجالـــي الطب والهندســـة. 
وهناك بلدان أخرى، مثـــل لبنان واألردن، التي 
استقبلت موجات متدفقة من الالجئني، تعاني 
ضغوطا قاســـية بســـبب ما تقّدمه من خدمات 
مثـــل التعليم والضمـــان االجتماعي واألجهزة 
األمنية، ُيضاف إلى ذلك أن األنظمة السياســـية 
القائمـــة علـــى سياســـات الهويـــة غـــدت أكثر 
تعقيدا بســـبب التغّيرات السريعة في النسيج 

االجتماعـــي في تلـــك البلدان. وكشـــف التقرير 
أن نحـــو 143 مليون عربي يعيشـــون في بلدان 
تعاني ويالت احلرب أو االحتالل، كما أن نحو 
17 مليونا ُطردوا قســـرا مـــن منازلهم. وبينما 
يشـــّكل العرب 5 في املئة فقط من سكان العالم، 
إال أنهم ميّثلون أكثر من 50 في املئة من الجئيه.
كمـــا فاقمـــت أزمـــات الالجئني سياســـات 
الُهوّية التي غّيرت التكوين الثقافي للعديد من 
املناطق، فعلى ســـبيل املثال أفرغت املوصل من 
أهلها املســـيحيني للمرة األولى منذ قرون، غير 
أن املســـيحيني كانوا أفضل حاال من األيزيديني 
والشـــبك واملندائيني والتركمان، الذين تعّقبهم 

تنظيم الدولة اإلسالمية وقتلهم.

اقتصادات جديدة

أدى ظهـــور اقتصادات جديـــدة في مناطق 
النزاع، إلى إعطاء دفعة للتهجير القســـري، ما 
يؤثر على مســـتقبل الســـالم. فقد غـــدا تهريب 
املهاجريـــن جـــزءا مهما من اجلرميـــة املنّظمة 
تعود بأرباح سنوية قدرت ما بني خمسة وستة 

مليارات دوالر.
ويستطيع الكثير من الالعبني ومعهم أعداد 
كبيرة من امليليشيات التي ُشّكلت إّبان احلرب، 
أن يفســـد أي فرصة في املستقبل للوصول إلى 
تســـوية ســـلمية. ونتلمس اجتاهـــات مماثلة، 
ولكن إلى حد أقل، في العـــراق وليبيا واليمن، 
كمـــا نحمل آثارهـــا على البلدان املجـــاورة. وقد 
غدت مدن تونس احلدودية، على ســـبيل املثال، 
متورطة بصورة وثيقة في اقتصاد ليبيا املرتبط 
باحلرب. ومع ارتفاع حّدة الصراع، قد يتواصل 
تدفق السكان النازحني على جانبي احلدود في 
البلدان العربية. وسيوّلد هذا التوسع حتّوالت 
أكثـــر إثارة في النســـيج االجتماعـــي والنظرة 

االقتصادية للمنطقة.
وفي املستقبل ســـتعتمد عودة هذه األعداد 
الضخمـــة من الالجئني على شـــكل تســـويات 
الســـالم التي ســـتضع حّدا للنزاعات احلالية، 

وعلـــى قدرتهـــا على ضمـــان الســـالمة واألمن 
وأيضـــا اســـتيعاب املنتفعني مـــن اقتصادات 
احلرب وسكان املناطق اجلدد الذين حلوا محل 

سكانها املهّجرين.

المشهد السياسي

مـــا زالت أغلـــب البلـــدان العربيـــة تواجه 
أزمة في مجال احلوكمـــة، على الرغم من تعدد 
اســـتجاباتها من هذه الناحيـــة. ويصر الكثير 
من البلدان التي لم تشهد مثل هذه االنتفاضات 
علـــى أن االضطراب الراهن في املنطقة جنم عن 
هـــذه االنتفاضات، وهي حتاول بالتالي العودة 
إلى االستقرار الذي كان ينعم به النظام العربي 
عشـــية العام 2011، وتبذل اجلهود خللق أنظمة 
حكم أكثر إدماجا للجميع واستجابة ملطالبهم. 
كمـــا أن بلدانـــًا أخـــرى قـــد دهمتهـــا احلروب 

األهلية.
لدولـــة  فريـــدا  منوذجـــا  تونـــس  ومتّثـــل 
اســـتجابت لهـــذه التحديات عبـــر اإلقدام على 
صياغة عقد اجتماعي مســـتقبلي شـــامل مينح 
املرأة حقوقا متساوية ويضمن احلقوق جلميع 
املكونـــات املجتمعية ويرســـي الدعائـــم لدولة 
دميقراطيـــة حتـــى وإن لم تتغلـــب الدولة على 

مشكالتها االقتصادية واألمنية.
األمنيـــة  القطاعـــات  هيمنـــة  وأســـهمت 
والعســـكرية في الـــدول العربية إلـــى حد كبير 
في األزمات السياســـية واحلوكميـــة الراهنة؛ 
ففي البلدان التي شـــهدت انتفاضات شـــعبية 
تعاظم غضب اجلماهير وتزايد ســـخطها جّراء 
انتهاكات الشـــرطة. لكن حتى عندما حققت تلك 
الثـــورات النجاح، فشـــلت احلكومـــات املؤقتة 
الضعيفة والهيئـــات التمثيلية التي تفتقر إلى 
اخلبرة، في وضع إصـــالح القطاع األمني على 

األجندة العامة.
نتيجة لذلـــك، انهارت املؤسســـات األمنية 
والعســـكرية فـــي ليبيا واليمن، مثـــال، انهيارا 
تاّمـــا، األمـــر الـــذي أضعـــف الدولـــة وعّمـــق 

اخلالفـــات فيها. وقـــد أدت بعثـــرة املجتمعات 
الليبية واليمنية وجتزئتها على أسس مناطقية 
وقبلية وطائفية-إثنية إلى مآزق أمنية متعددة.

وبالتالـــي، أصبحت إعادة بنـــاء القطاعات 
األمنيـــة املركزيـــة جـــزءا ال يتجزأ مـــن إعادة 
تعريـــف شـــخصية الدولـــة وحتديـــد أهدافها 
وإعادة التفـــاوض حول العالقـــات بني الدولة 
واملجتمع، مع زيـــادة التعقيد إلى حد كبير في 

كلتا املهمتني.
وظهرت هذه املآزق نفســـها في سوريا منذ 
العام 2011 وفي العراق منذ العام 2009. فعندما 
أصبح  نوري املالكي رئيســـا لـــوزراء العراق، 
انهـــار اجليش العراقي، وأدى ذلك إلى نشـــوء 

قوات احلشد الشعبي.

المشهد الجيوسياسي

أتاح تفّكك العديد من الدول العربية للكثير 
مـــن البلدان فرصـــا جديدة خلدمـــة مصاحلها 
اخلاصة من خالل مســـاندة حلفاء محليني في 
ما يخص النزاع اإلقليمي. وشـــمل هذا التدخل 
التمويـــل املُعَلـــن واخلفـــي وتســـليح احللفاء 
احملليني واحلمـــالت اإلعالمية من خالل املنافذ 
اإلعالمية احمللية والعابرة للحدود، وفي بعض 
احلـــاالت املتطرفـــة للغايـــة، من خـــالل العمل 

العسكري.
وليـــس ثمـــة خـــط وحيـــد واضـــح للنزاع 
اإلقليمي، بل خطوط عـــدة متقاطعة ومتداخلة 
تربـــط بـــني دول املنطقة، التـــي تفاوتت فترات 

قوتها ودوام نفوذها على مر الزمن. 
ورمبـــا لم يتجّســـد التفاعل املتشـــابك بني 
الصراعات التي تعيد تشـــكيل الشرق األوسط 
مثلما جتّســـد في تدّخل روســـيا في سوريا في 
خريف العام 2015. فموســـكو لم تضمن صمود 
نظام األســـد وحســـب، بل كشـــفت أيضا مبا ال 
يقبل الشـــك عن عجز واشنطن، وخلقت اللحظة 
األكثر تعقيدا على الصعيد اجليوسياسي منذ 

عقود.

”من يحمي املجتمع ليســــــت املؤسسة العســــــكرية فقط، وإمنا الثقافة أيضا“، يقول الروائي 
اجلزائري واسيني األعرج في دعوات كان أطلقها مبدعون عرب للتصدي للفكر املتطرف 
املستشــــــري في املجتمعات العربية، وتونس من الدول التي تنادي بهذا الدور وترسخه إذ 
تؤمن بالثقافة كمنهج ضروري ملقاومة إدارة التوحش والفكر اجلهادي، فرغم اســــــتقطاب 
داعش للشــــــباب التونســــــي إلى بؤر اإلرهاب إال أنه ال يســــــتطيع أن ميحو التنوع الفكري 

والثقافي الذي متتعت به تونس على مدى تاريخها.

ثقافة الحياة

الرؤية غير واضحة 

محمد المؤدب: 

يجب شن حرب فكرية معلنة 

ومنسقة على الفكر الجهادي 

بالتوازي مع الحرب األمنية
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} ”املناطق اآلمنة“ في سوريا، و”مسودة 
الدستور السوري“ مشروعان بارزان 

فرضتهما في مسار األزمة السورية اإلدارة 
األميركية اجلديدة والقيادة الروسية املنتشية 

بانتصاراتها االستراتيجية في سوريا. 
لكن كّال منهما يثبت حضوره من خالل ما 

يتالءم مع مصاحله وشروط الدور الذي 
يسعى إلى تعزيزه. هذا بعد مرور نحو ست 

سنوات على األزمة السورية التي بدأت ثورة 
ضد نظام االستبداد، وما لبث بعد سنوات 

قليلة أن أقحمت الدول اإلقليمية نفسها 
في صراع أرادته على األراضي السورية 

تفاديا ملواجهات مباشرة في ما بينها. اليوم 
تعود واشنطن بعنوان إيجاد مناطق آمنة 
في سوريا، بعد أن قطعت روسيا أشواطا 

جعلتها على أهبة أن تتحول مرجعية احلل 
في هذا البلد املنكوب.

وكانت وكالة رويترز قد سّربت خبرا عن 
مسودة قرار تنفيذي يتعلق بفرض مناطق 
آمنة يعتزم الرئيس األميركي دونالد ترمب 

توقيعه في هذا الشأن. كذلك انتشرت صورة 
ُيقال إّنها ترمز للمناطق التي تسعى إدارة 
ترامب إلى إقامتها فوق األراضي السورية.

تركيا تنّفست الصعداء وسارعت إلى دعم 
اخلطوة األميركية وأكدت على ضرورة املضي 

باخلطوة في أسرع ما ميكن. ال سيما أّنها 
كانت أول من دعا إلى هذه اخلطوة منذ ثالث 
سنوات لكنها لم تلَق ترحيبا أميركيا في ذلك 

احلني، وكان هذا الرفض إيذانا بالتحول 
التركي الذي أخذ وجهة موسكو في مقاربة 

األزمة السورية. كذلك تشير التحليالت 
الصحافية األميركية إلى أّن املناطق اآلمنة 

ستجعل الدولة السورية -في حال نّفذت 
أميركا مخططها- مقسمة إلى أربع مناطق كّل 

منها تابعة لدولة ذات وزن دولي وإقليمي.
أما املنطقة األولى فتمتد من الالذقية 
وصوال إلى دمشق وتخضع لنفوذ النظام 
السوري، بينما املنطقة الثانية متتد من 

شمال شرق سوريا وصوال إلى منبج 
وتخضع للنفوذ األميركي، فيما متتد املنطقة 

الثالثة من السويداء وصوال إلى القنيطرة 
وتخضع أيضا ألميركا، في حني تفوز تركيا 

مبنطقة متتد على طول ٧٠ كيلومترا من 
شريطها احلدودي وبعمق ٧٠ كيلومترا 

وصوال إلى مدينة الباب شمال حلب.
انطالقا ّمما تقدم يبدو أّن اخلالف بني 

واشنطن وموسكو قد انطلق بعد إعالن 
ترامب عن عزمه إقامة مناطق آمنة في 

سوريا. فقد أعلنت روسيا على لسان املتحدث 
باسم الكرملني دميتري بيسكوف أّن أميركا 

لم تتشاور مع روسيا حول املناطق اآلمنة 
التي يعتزم ترامب خلقها. وحذرت موسكو 

من مغبة اإلقدام على مثل هذه اخلطوة. 
وبحسب املتحـدث باسم الكـرملني، فإّنه 
”يجب على اإلدارة األميركية أن تفكر في 

العواقب احملتملة إلقامة مناطق آمنة في 
سوريا“.

خالفا لرأي روسيا هذا، يرى الرئيس 
األميركي أّن إنشاء مناطق آمنة هو لصالح 

الواليات املتحدة األميركية، ألّن هذه املناطق 
ستوفر مالذا مينع موجات اللجوء إلى 

الواليات املتحدة وأوروبا ودول اجلوار، 
وتعفي الواليات املتحدة من ”املطالبات 

اإلنسانية“، كما من شأن هذه املناطق أن 
تتحول إلى ورقة رابحة بيد الواليات املتحدة 
وروسيا، فيما لو رأت في ذلك مصلحة لهما 

في أّي وقت. علما وأّن اإلدارة األميركية 
اجلديدة، التي أعادت رسم املناطق السورية 

بناء على ما هو مرسوم من خطوط متاس 
بني الفرقاء املتصارعني، ال ترى من خالل 

ذلك ما يحول دون التفاهم مع روسيا ضمن 
امللف السوري، مبا في ذلك ضمان املصالح 

الروسية في هذا البلد.
وتعتبر إدارة ترامب، كمـا اإلدارة 

السابقة، أّن ال مصلحة ألميركا في الغرق 
داخـل املستنقع السوري طاملا أّن روسيا 

تقوم باملهمة وحتفظ مصالح أميركا، 
خصوصا أّن أوجه االتفاق بني البلدين 

ثابتة إزاء محاربة التنظيمات اإلسالمية 
املصنفة إرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، 

وضمان املصالح اإلسرائيلية وال سيمـا 
اجلانب األمني واملتصل بالدرجة األولى بحق 

إسرائيل في تنفيذ هجمات عسكرية داخل 
سوريا في مواجهة ما تراه تهديدا ألمنها. 
والعنصر الثـالث الذي يتفق عليه الطرفان 

هو حماية اخلصوصية الكردية، وأخيرا 
االتفاق الضمني على إيجاد بديل لألسد ال 

يكون منتميا للتيارات اإلسالمية األصولية 
أو اجلهادية بل على رأس حكم مدني غير 

ديني.
انطالقا من موقفها املتشدد من احلركات 

اإلسالمية ومن إيران، تبدو إدارة ترامب، 
بخالف إدارة أوباما التي دعمت احلركات 
اإلسالمية الشيعية في املنطقة، تتجه نحو 
احتواء وحتجيم النفـوذ اإليراني، حرصا 

على مصالح الـواليات املتحدة ومساعدتها 
في احتواء احلركات اإلسالمية السنّية.

واشنطن تتقاطع مع موسكو على ضرورة 
حتجيم الدوري اإليراني في سوريا، وهي 
تدعم توجهات موسكو التي ظهرت عقب 

اتفاق حلب نهاية العام املاضي، وتواصلت 
مع مؤمتر أستانة رغم االنزعاج اإليراني 

الظاهر.
ال تعني هذه التقاطعات األميركية 

الروسية في اإلقليم السوري وامتداداته 
أّننا أمام مرحلة اتفاق بني الدولتني، فعامل 
الثقة فضال عن فعالية االتفاق بني الدولتني 

األميركية والروسية، ال يزاالن في طور 
االختبار. الثابت أّن املرجعيتني الدوليتني 
امتلكتا إلى حد بعيد معظم أوراق األزمة 

واحلل في سوريا، فيمـا األطـراف اإلقليمية، 
ال سيما إيران وتركيا، حتاول احلفاظ على 
أكبر قـدر من احلصة التي صـار تقسيمهـا 

بيد موسكو وواشنطن إلى حد بعيد. مسودة 
الدستور السوري تشكل نقطة القوة التي 

تدركها موسكو وواشنطن. فهما تتطلعان 
إلى دستور ال يولي النظام اإلسالمي أّي 

اهتمام، وهو ما يرضي أكثر من طرف إقليمي 
بالدرجة األولى ال سيما إيران التي جتد 

نفسها ضد أّي مشروع دولة إسالمية سنّية 
في املنطقة العربية، وال سيما في سوريا 

طاملا أّن احلركات اإلسالمية في سوريا 
تناصبها العداء.

ال شّك أّن اعتراضات االئتالف السوري 
على هذا الدستور كبيرة، وال سيما في 

اجلانب املتصل بفتح روسيا الباب لكل من 
يطلق على نفسه اسم ”معارض“، للمشاركة 
في بلورة ورقة الدستور اجلديد، فضال عن 
ممثلي النظام. لذا لم يلِبّ ائتالف املعارضة 

السورية دعوة موسكو األخيرة ملناقشة 
مسودة الدستور.

”املناطق اآلمنة“ و”مسودة الدستور 
السوري“ مشروعان يحددان مسار األزمة 

وطرق التسوية باملعيارين األميركي 
والروسي، ويستندان إلى االقتنـاع بأن 

أطـراف الصراع استنزفت إلى حد بعيد، 
وقابليتها للقبول بالتسوية باتت ظاهرة 

فيما تنضج فكرة اخلالص من األسد مبوازاة 
االتفاق على استبعاد أّي تنظيم إسالمي 

متطرف عن السلطة اجلديدة، بالتزامن 
مع الدعوة املتضّمنة في مؤمتر أستانة 

ومقدماته، إلى خروج كل امليليشيات األجنبية 
من سوريا.

بوادر تسوية سوريا: مناطق ترامب اآلمنة ودستور بوتين

{الجامعـــة العربيـــة تشـــجع أي جهد يهدف إلى تحقيق تســـوية مناســـبة تخاطب فـــي النهاية 

طموحات الشعب السوري وتؤدي إلى حقن دماء أبناء الشعب السوري}.

محمود عفيفي
املتحدث الرسمي باسم األمني العام للجامعة العربية

{أنقرة تنتظر نتائج تعهد الرئيس األميركي دونالد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا، إقامة 

مناطق آمنة أمر تدعمه تركيا من البداية. وأفضل مثال منطقة جرابلس}.

حسني مفتي أوغلو
املتحدث باسم وزارة اخلارجية التركية

} كلما جاء شهر فبراير، أستدعي مساء 
اجلمعة ١١ فبراير ٢٠١١. ليلة الصخب، أغان 
وزغاريد وألعاب نارية ونفير سيارات. زهو 

مبا أبدعه املصريون، وفرح كوني بخلع 
حسني مبارك، حتى الذين ال يعرفونه، ولم 

يسمعوا باسمه إال مع صعود هدير ٢٥ 
يناير، أسعدتهم قدرة شعب على كسح رأس 

النظام، بإمكانات ذاتية سلمية ال تقاوم. كانت 
ليلة األمل والرهان العربي على بدء ساعة 
التغيير. وسط ذلك كله، كان هناك مواطن 

واحد صامت، لم ينخرط في نقاش مع أحد، 
صعد فوق سيارته القدمية، أظنها ماركة الدا 

روسية الصنع، بالقرب من متثال سعد زغلول 
املطل على نهر النيل وميدان التحرير من 

موقعه أمام دار األوبرا، تشي مالمحه بأنه 
في الستني أو جتاوزها بقليل، وقد ارتدى 

بدلة نصف كم، تذكرك بأفالم الستينات 
من القرن املاضي وحلل جمال عبدالناصر 

املصنوعة في احمللة الكبرى. لّوح بالعلم بيد، 
وباألخرى حمل الفتة كتبها على عجل بخط 
غير جميل ”تذكر يا مصري هذا التاريخ: ١١ 

فبراير ٢٠١١“.
ست سنوات من خيبة األمل تكفي أن 

ميوت ذلك احلالم كمدا، إال إذا متتع بتفاؤل 
تاريخي، استمده من جتارب ثورات لم حتقق 

جناحا سريعا يربك املشاركني فيها. لم يكن 
نظام مبارك بالقوة التي تستدعي استعدادا 

لنفس طويل من الصمود، وكان االنهيار 
السريع في ١٨ يوما إغراء كاذبا بسهولة 

اخلطوات التالية، على العكس من جتارب 
قاسية، منها حرب االستقالل الصينية، وكان 

قائدها صن يات سني واقعيا حني قال في 
إحدى نوبات هزمية الثورة ”ليس هذا سوى 

فشلنا الثالث عشر“.
االعتراف بالفشل يغني عن التفاؤل 
املجاني بإجناز وهمي، وهذا ما وعاه 
عبدالناصر حني اعترف بالهزمية في 

يونيو ١٩٦٧، وأعلن مسؤوليته عنها. صدمة 
االعتراف باحلقيقة أكثر قسوة من احلقيقة 

نفسها، ال يفيد اإلنكار ولو أدى االعتراف 
بالواهمني إلى االنتحار، ولكنه، االعتراف 
ال االنتحار، ضروري لتجاوز الهزمية، فال 

ينكر املرض النفسي إال املرضى احلقيقيون 
امليؤوس من شفائهم. وكان تشرشل واقعيا 
في اعترافه بقيامة اجلحيم النازي الذي بلغ 

لندن، فصارح شعبه قائال ”ال أستطيع أن 
أعدكم إال بالدم وبالدموع والبكاء واأللم“.

االعتراف بفشل وعود ٢٥ يناير أول 
خطوة للبناء، بداية لنسف سراب عن حتقق 

إجناز ال وجود له إال في خيال الواهمني، 
ودعوة إلى رفض الواقع والسعي إلى تغييره 
باقتراح بدائل، وعدم االستسالم تعلال بعمق 
احلفرة وانسداد اآلفاق، كما حّرض ذات يوم 

يوسف إدريس في كتابه ”إسالم بال ضفاف“، 
ضاربا املثل بالديدان التي ”ترفض حياة 

الهزمية، وتزحف، مليمترا مليمترا، لتخرج 
من املأزق.. إذا أيقنت أنها هزمت أو في 

سبيلها ألن تهزم، ينتفض فيها كل ما متتلكه 
من قوى املقاومة، وتستحيل مع إرادة الدودة 

حيث ركنت واستكانت إلى إرادة العمالق 
املستوحش في الدفاع عن حياته وعن حقه 

في حياته، وقدرته على هذا الدفاع“.
فن إدارة الثورة هو ما غاب بعد خلع 
مبارك، ولم يكن حسن النية وحده يكفي 

بديال عن مهارات التشييد، فالهدم يجيده 
أي أحد، ما أسهل نزع احلجارة والنحر في 

األساس، أما البناء فهو جهاد أكبر، واملجاهد 
يلزمه القليل من الورع والترفع، فال يزن 

مواقفه وخطواته في ضوء توازنات وحساب 
ملكاسب أو خسائر شخصية. ولكن الكثيرين 

انشغلوا بالكالم، استعالء بالتنظيرات 
التلفزيونية على شعب عظيم لوال خروجه 

التلقائي في ”جمعة الغضب“ حلوصر 
املتظاهرون في امليادين وحوكموا، وانفض 

األمر وتأجل حلم الثورة إلى ما بعد صعود 
متوقع جلمال مبارك. ولكننا انشغلنا بحروب 

الكالم، وسارع الذين كانوا ملهمني وهم 
ضيوف يطلون من الشاشات، إلى احتالل 
وظائف جديدة كمقدمي برامج متتد حتى 

مطلع الفجر، وأسهمت في الكثير من اإللهاء، 
وانتقلت ساحات الوعظ إلى فضائيات رجال 

املال باستخدام وجوه يسارية وناصرية 
وليبرالية، وعظ مدفوع األجر، وإرشاد 

وطني وثوري وإنساني أو هكذا يبدو، إذ 
يستبد بامليكروفون صوت واحد، منصة ال 
حتتمل رأيا آخر، وفي وقت قصير احترقت 
الرموز وبقي لعموم الشعب طرفان، ممثل 

الدين (السلفي واإلخواني) وممثل الوطنية 
(العسكري)، حتى فكرة االكتتاب العام إلنشاء 
قناة فضائية مستقلة، عن احلكومة واحلرس 
القدمي واليمني الديني ورجال املال ومحميات 
اخلليج األميركية، ظلت عصية على التنفيذ، 

وفشل املشروع لغياب اخليال واإلرادة 
واكتساب ثقة مواطن لم يكن ليدفع إال عشرة 

جنيهات، قيمة سهم في فضائية كفيلة بإنهاء 
االحتكار اإلعالمي، إذ كان احلد األقصى 

لقيمة األسهم التي يشتريها أي مواطن ال 
يزيد على واحد باملئة من إجمالي األسهم.

في كتابه ”ما بعد الربيع العربي“ يسجل 
جون برادلي مالحظة جديرة باالنتباه، هي 

أن البث املباشر لشبكات اإلعالم الغربية 
انتقى رموزا ومتظاهرين يجيدون التحدث 
باإلنكليزية أو الفرنسية، ومت التركيز على 
احلريات السياسية، في حني كانت للذين 

ال صوت لهم مطالب اقتصادية في العدالة 
والبحث عن فرص عمل، وأن ١٩ باملئة فقط 

من املصريني، ممن شملهم استطالع الرأي، 
قالوا إن الـرغبة في حتقيق الدميقراطية 
سبب إطاحة مبارك، مقابل ٦٥ باملئة رأوا 

أنه سقط ألسباب اقتصادية. ويسهل تذكر 
محترفي الكالم في حضورهم إلى امليدان 

بصحبة الكاميرات، وحني تطفأ األضواء 
يختفون.

ولم تكن احلشود في جمعة الغضب 
لتنجح لوال أن الشعب كان ينشد العدل 

واحلرية، بعيدا عن اجلوع إلى الكاميرات. 
ومن شأن هذا املرض باألضواء أن يوحي 
لكل فرد بأوهام الزعامة والقيادة، فتكون 

املشاركة مشروطة نفسيا على األقل بحصاد 
بائس ينقل صورته إلى مريديه، على العكس 

من جموع املنتمني إلى اليمني الديني، 
في إميانهم بنصرة قضية، وإنكار الذات 

لبلوغ الهدف، وهذا ما أفضى إلى صعود 
اإلسالميني في مصر وتونس، فيذكر برادلي 

أن نسبة مؤيدي التيارات اإلسالمية في 
البلدين قبل ٢٠١١ كانت أقل من ٣٠ باملئة، 

فكيف صعد اإلسالم السياسي؟
يفسر ذلك بثنائية ”لبيك إسالم البطولة“ 

والبارانويا الليبرالية، لم يذكر هذين 
املصطلحني حتديدا، ولكنه عني بإجراء 
النسب احلسابية للتصويت الفعلي في 

االنتخابات، وهي ”مفزعة ومخيفة وتثير 
القلق“؛ فإذا تراوحت املشاركة في أي اقتراع 

بني ٥٠ و٦٠ باملئة، فإن مشاركة اإلسالميني 
تعني حصولهم على أكثر من النصف. 

ففي أول تصويت حر في مصر، استفتاء 
١٩ مارس ٢٠١١ على تعديالت دستورية، لم 
يذهب للصناديق إال ٤١ باملئة ممن لهم حق 

االقتراع، وجرى احلشد في الفضائيات 
الدينية واملساجد، واستغل تنظيم اإلخوان 

آيات القرآن في احلشد ”وال تكتموا الشهادة، 
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه“، ”التصويت على 

التعديالت الدستورية واملوافقة عليها واجب 
شرعي“. ومن بني أقلية شاركت (٤١ باملئة) 

ضمن اإلسالميون حتقيق أغلبية.
أال تدعو الكبوات منذ استفتاء ١٩ مارس 

إلى اليوم، أول فبراير٢٠١٧، إلى االعتراف 
بالفشل متهيدا للخطوة القادمة؟

ماذا بعد الفشل الثاني للثورة المصرية

االعتراف بفشل وعود 25 يناير أول 

خطوة للبناء، بداية لنسف سراب عن 

تحقق إنجاز ال وجود له إال في خيال 

الواهمين، ودعوة إلى رفض الواقع 

والسعي إلى تغييره باقتراح بدائل، 

وعدم االستسالم تعلال بعمق الحفرة 

وانسداد اآلفاق

سعد القرش
روائي مصري

علي األمين
كاتب لبناني

{المناطق اآلمنة} و{مسودة الدستور 

السوري} مشروعان يحددان مسار 

األزمة وطرق التسوية بالمعيارين 

األميركي والروسي، ويستندان إلى 

االقتناع بأن أطراف الصراع استنزفت 

إلى حد بعيد، وقابليتها للقبول 

بالتسوية باتت ظاهرة



9الثالثاء 2017/01/31 - السنة 39 العدد 10529

آراء

} بعد خمسة أيام من إعالن فوز دونالد 
ترامب رئيسا للواليات املتحدة األميركية 

كتبت مقالة في صحيفة العرب الغراء 
بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٦ ذكرت فيها بأنني 
كنت من بني قالئل غير األميركيني مرحبا 

بفوز ترامب بالرئاسة، وكان هذا االستبشار 
غير العاطفي صادرا عن قراءة عراقية ملا 
أحلقه الرؤساء األميركيون السابقون من 

كوارث، في مقدمتها تسليمهم سلطة احلكم 
في العراق لسياسيي اإلسالم الشيعي في 
مسلسل لتحطيم وتفكيك عناصر القوة في 

الشعب العراقي، وإزالة تراكم البناء الفكري 
والسياسي واالقتصادي، وإزاحة تراث 

احلركات الوطنية، بجميع تياراتها القومية 
العروبية واليسارية، الذي تقدم على التيار 

الديني بجناحيه الشيعي والسني الذي كان 
بعيدا عن طموحات اجلمهور العراقي، ولكن 
وقائع احلرب والسياسة في العراق أطلقت 

عنان التيار اإلسالمي الشيعي أكثر من 
السني الذي ظل حبيس اجتهادات اإلسالم 

السلفي الذي لم تختلف نتائجه عن اإلسالم 
الشيعي.

وكان من بني النتائج العرضية للحرب 
١٩٨٨) تبني نظام  العراقية اإليرانية (١٩٨٠ – 
والية الفقيه اإليراني للجماعات السياسية 

والدينية الشيعية التي اضطهدها صدام 
حسني، ولهذا حتولت إلى أداة لوجستية 

لالنقضاض على نظام احلكم العراقي، 
فتشكل فيلق بدر الذراع العسكرية ملجلس 
الراحل محمد باقر احلكيم. لوال الصراع 

العراقي اإليراني املسلح لكان باإلمكان أن 
تكون تلك اجلماعات اإلسالمية والشيعية 

واحدة من بني قوى املعارضة العراقية التي 
نشطت بعد العام ١٩٩١ على إثر شن الواليات 
املتحدة حلرب حترير الكويت بسبب اجتياح 

صدام.
كانت هناك معارضات متعددة للنظام، 
بينها حركات قومية ويسارية وإسالمية، 

وغالبيتها خضعت إلرادات ورغبات 
وتوجهات جهات مخابراتية (سعودية 

وسورية وإيرانية)، ولكن التحول اجلدي 
الذي حصل في ترتيب مواقع ”األحصنة 
اإلسالمية“ لتلك التنظيمات، هو اللعبة 

الكبرى التي أدارتها قوى اليمني املتطرف 
بواشنطن في البيت األبيض والبنتاغون 
والتي وجدت في قوى اإلسالم السياسي 

الشيعي البديل حلكم صدام حسني في 
معادلة لم يدركها الكثير في ذلك الوقت، 

معتمـدة على احلركـات اإلسـالمية في 
املنطقة، ومستبعدة القوى الوطنية العربية 
ألنها من وجهة نظر قوى التحكم اليمينية 
تلك تقود إلى حكم ليبرالي مدني عروبي 

في العراق وعموم املنطقة، وال تتوافق بل 
تخاصم أميركا وإسرائيل وإيران.

واشتغلت إدارتا جورج بوش األب 
اجلمهوري، ثم بيل كلينتون الدميقراطي، 

في املرحلة التمهيدية األولى، لتقود 
املعارضة العراقية بجهد سياسي وعسكري 

واستخباراتي أدى إلى املرحلة العسكرية 
الالحقة في ظل إدارة بوش االبن باالحتالل 

املباشر عام ٢٠٠٣ في أكثر املفاصل السياسية 
التاريخية بشاعة وزيفا، وليستكمل باراك 

أوباما ذات املخطط عبر تعزيز مكانة 
األحزاب السياسية اإلسالمية الشيعية 

في حكم العـراق كقاعدة حيوية لالنطالق 
نحو املنطقة، واستثمرت إيران هذا التطور 
لصاحلها في تكريس مواقعها الشاملة في 

العراق.
لكن حساب احلقل لم يكن كحساب 

البيدر، فقد فشل األميركان في العراق وقاد 
ذلك إلى انسحابهم املذّل من البلد والتخلي 

عن مشروع الشرق األوسط الكبير، وحل 
محله مشروع الهالل الشيعي الكبير بقيادة 

إيران، كما فشلت في بغداد جتربة احلكم 
اإلسالمي الشيعي متاما، حيث متت سرقة ما 
ال يقل عن ٨٨٠ مليار دوالر من خزينة العراق 
وترك الشعب، بسنته وشيعته، ضحية الفقر 

واجلوع والتشرد، ومت تنفيذ أقسى أشكال 
التطرف الطائفي بدوافع إيرانية وبرضا 

الواليات املتحدة.
ولهذا فإن جميع املعطيات اجليوسياسية 

تشير إلى أن قوى التحكم األميركية تشهد 
حتوال هائال مبجيء دونالد ترامب إلى 

احلكم. 
هذا الرجل قد خرج من بطن أميركا 
األولى متمردا على جميع مفاصل لعبة 

السياسيني داخل أميركا، وداعيا إلى ثورة 
أميركا اجلديدة بجميع مفاصل احلياة، وهذا 
يعني افتراقه عن حتكم قوى اللوبي التقليدية 
التي تالعبت مبقدرات األميركيني، وهو جهد 

في التحوالت كبير سيعطي من دون شك 
نتائجه على الداخل األميركي. 

كما أن شعاراته في االقتصاص من 
التطرف اإلسالمي، ورمزه احلالي تنظيم 
داعش، ستقود إلى مراجعة جدية مهّمة 

لسياسة واشنطن في املنطقة، حيث فيها 
أنظمة حكم شيعية وسنية متثل مرجعيتها 
في كل من السعودية وإيران والعراق ركيزة 
مهمة لهذا احلكم الشيعي وترامب سينظر 

إلى احلكم في بغداد كرافعة مهمة لنظام 
والية الفقيه في طهران، ولن تغّير من هذه 

احلقيقة التطمينات التي أطلقها السفير 
األميركي احلالي في بغداد قبل أيام للحكومة 

العراقية بدعم ترامب جلهودها في محاربة 
داعش، وهو أمر يتوافق مع شعاراته في 
أولويات معركته اخلارجية الراهنة، لكن 

ذلك لن يلغي توجهاته اجلديدة ضد التطرف 
اإلسالمي ولعل سياسة األحزاب احلاكمة 

في بغداد لن تبتعد عن هذا الوصف إال إذا 
وأعادت  استفاقت من نشوتها ”املتطرفة“ 

البلد إلى سكته الطبيعية، وهذا مستبعد. وال 
توجد مؤشرات على تخليها عن هذا النهج 
اإلسالمي املتطرف الذي انعكست سياساته 

على األرض منذ ثالثة عشر عاما.
إن تعاطي دونالد ترامب اجلدي مع 

امللف النووي اإليراني، وردود الفعل املقابلة 
للقيادة اإليرانية سيتركان آثارهما على وضع 

حكم األحزاب الشيعية في بغداد.
خالل هذه األيام هناك مهادنة مؤقتة بني 

بغداد وواشنطن بسبب التصدي لتنظيم 
داعش في العراق، وهي مهمة لن يقف دونالد 

ترامب في وجهها، كما أن احلكم في بغـداد 
بعد نهاية داعش من العـراق، سيظهـر 
املواقـف احلقيقية جتاه واشنطن. هل 

سينقلبون على طهران وهذا مستبعد، كما أن 
لعبة التوازن التي اشتغلت عليها حكومتا 

نوري املالكي وحيدر العبادي لن جتدي، ولن 
يطلب ترامب العطف على سنة العراق مثلما 
فعل أوباما، وقصة ربطهم باإلرهاب لن تنفع، 

فقـد مـدح صدام واعتبره خصما شديدا 
لإلرهاب، هذا إذا كان السنة ورثة صدام وهو 

حكم ظالم.
جميع استحضارات األحزاب الشيعية 
لن تتمكن من تطويع سياسة ترامب إذا ما 
تهّيأت له االستشارات النزيهة اخلالية من 
األغراض السابقة التي نظرت إلى العراق 
بعني واحدة خضعت ملقولة قدمية مفادها 

”مظلومية الشيعة“، وهي مقولة ال متّت بصلة 
لواقع العراق احلقيقي قبل العام ٢٠٠٣ الذي 
كان شعبه يبحث عن احلرية والدميقراطية 

والتعددية السياسية، ولم يكن حكما للسنة. 
العرب السنة كانوا طبقة البناء والتطور، 

ومعهم شركاؤهم العرب الشيعة.
لقد خّربت السياسات األميركية السابقة 
الوضع العراقي بعد العام ٢٠٠٣، حيث كانت 

الفرص مواتية لبناء معمار سياسي يقود 
إلى الدولة املدنية. 

لقد مت استحكام املشهد السياسي بقوة 
االحتالل وإجراءاته حني وفر الفرصة فقط 

للتيار اإلسالمي بعد جترميه حلزب البعـث 
والـذي حكم صدام حسني باسمه مثلما 

يحكم اليوم الرئيس السـوري بشار األسد، 
وأصبحت مساحة الفراغ السياسي هائلة 

وكبيرة في هـذا البلد الذي شغل الدنيا، ولم 
يكن من املتوقع أن يخرج من حكم احلزب 

الواحد ليدخل في حكم املجموعة اإلسالمية 
الواحدة. 

وهذا أمر ال يصح خصوصا في ظل 
التطورات العاملية احلالية التي تتلقى من 

اإلرهاب املغطى باإلسالم ما تتلقاه، ولن 
تستطيع قـوى اإلسالم الشيعي في العراق، 

أن تبّرئ حالها، وتوجه النار نحو عرب 
العراق السنة، وكأنهم ممثلون لإلسالم 

السياسي السني السلفي والتكفيري.

صحيح أن القوى املتطرفة في اإلسالم 
السياسي الشيعي مهادنة للغرب وأميركا، 

ألنها تعتقد بأن معركتها محلية، وتعّبر عن 
أجندات تصفية العرب السنة في العراق، لكن 
ذلك لن يقنع مراكز القرار األميركي اجلديدة، 

وأشواط االفتراق ما بينها وبني واشنطن 
قد بدأت. 

وسط هذا اإلرباك األولي داخل 
مؤسسات األحزاب احلاكمة في بغداد هناك 

استحضارات أولية في السعي إلى إقناع 
الغرب وأميركا بأنهما هما املتصديان 

الوحيدان لداعش واإلرهاب في العراق، 
ويضعان عالمات الشك واالتهام على العرب 

السنة بأنهم حاضنون لإلرهاب، وهو تسويق 
جائر ومخالف للحقيقة لكي يستمروا في 
عزل العـرب السنة عن أميركا والغرب في 

حني أنهم في احلقيقة يسعون للتغطية على 
كل اخلراب والفساد الذي فضحه ترامب 

خالل حملته االنتخابية، وقد تعتقد حكومة 
بغداد أنها ستكون في مأمن عن أي سياسة 

أميركية قاسية ضد اإلسالم الشيعي في 
املنطقة.

في هذه اللحظات احلاسمة وقبل أن 
نسمع من ترامب قرارات مفاجئة في امللف 

العراقي، ال بد على النخب السياسية 
والفكرية العراقية غير الطائفية التي ظلت 
وفية ملبادئ الدميقراطية والتعددية وإقامة 
دولة املواطنة والتي لم تسقط في شهوات 

البحث عن مواقع لها وسـط ركام الطائفية، 
أن تفتح أبواب حوار جدي مع مستشاري 

ترامب واملسؤولني اجلدد عن امللف العراقي 
بعيدا عن اللوبيات القدمية التي دمرت 

الوضع السياسي العراقي، وهناك رموز 
سياسية أميركية لديها رؤية إيجابية 

تتوافق مع النهج اجلـديد، وأن يتم التواصل 
مبختلف السبل والوسائط وستكون لوسائل 

اإلعـالم العربي واألميركي احلـر النـزيه 
أهمية ليست قليلة في ذلك، وذلك قبل أن 

تتبلور أالعيب الديناصورات احملنطة 
بصيغتها الطائفية. نحن في انتظار ترامب 

في العراق.

بانتظار ترامب في العراق
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} بعيدا عن التجاذب السياسي 
واأليديولوجي املستعر حاليا صلب املشهد 

احلزبي التونسي حيال الزيارة املرتقبة 
للرئيس املصري عبدالفتاح السيسي إلى 

تونس بدعوة من الرئيس الباجي قائد 
السبسي، فإن عناوين هامة واستحقاقات 
استراتيجية كبرى حتملها إطاللة رئيس 

واحدة من أكبر الدول العربية، دورا ووزنا 
في املنطقة واإلقليم.

مقاربة الزيارة من زاوية القيمة الشرعّية 
املضافة ألحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أو من 

منظور االنخراط الداعم لصّف في مقابل 
صّف مناقض ضمن املشهدية املصرية، 

جتانب مكمن الصواب الذي عليه أن ينصّب 
حاليا حول مصالح تونس االستراتيجية في 
راهن إقليمي عصيب، يقتضي التواصل مع 
احمليط ويفرض احلّد األقصى من التعاون 

والتشاركية بني كافة العواصم للحيلولة دون 
املخاطر الوجودية التي تضرب منطقة شمال 

أفريقيا برمتها.
الثورة التونسية تفرض على الفاعلني 
السياسيني االنحياز للمنظومة احلقوقية 

واملدّونة التشريعية واملدنية في هذا الصدد، 
ولكّن ثقل الدولة ووزن املؤسسات من جانب 

آخر يستوجبان من صانع القرار عدم التدّخل 
في الشؤون الداخلية والنأي عن ”التثوير 

واحترام املؤسسات القائمة. املجتمعي“ 
ولئن كان من حّق بعض األصوات 

احلقوقية واملدنية التنديد مبجيء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى تونس على أساس 
ما يسمونه بالسجل احلقوقي غير املشجع 
دون مصادرة لواجب الدولة التونسية في 
احترام سيادة الدول األخرى، فإّنه أيضا 

من حّق الفاعل الرسمي تأمني املصالح 
االستراتيجية والدبلوماسية واحليوية 

لتونس دون شجب أو رفض أو مزايدة على 
املجتمع املدني.

وفق هذه الثنائية تؤّمن الدميقراطية 
والتعددية في الدول املتقدمة، دون أن تنقلب 
املوازين كما حصل في عهد الترويكا، حيث 

صارت الدولة عبارة عن ”اجلسم الرسمي 
واستحال  لبعض املجتمع املدنّي املنفلت“ 

املجتمع املدني مؤديا لألدوار الدبلوماسية 
للجهاز الرسمّي.

إذن هي العناوين االستراتيجية الكبرى 
التي ترسم مخطط عمل زيارة السيسي إلى 

السبسي، حيث تشترك الرؤى التونسية 
املصرية في ضرورة إيجاد تسوية سياسية 

شاملة وكاملة للملف الليبي.
من الواضح أّن االتفاق الثالثي الذي 

جنحت تونس واجلزائر ومصر في صياغته 
حلقن الدم الليبي ووضع املعضلة على 

سكة احلّل، سيكون على رأس لقاء السبسي 
بالسيسي.

يراهن الثالثي الشمال أفريقي على 
التسوية السياسية والعسكرية في ليبيا، 

معتبرا أّن معادلة ”رابح رابح“ التي ستمّكن 
خليفة حفتر من رئاسة اجليش الليبي، وفايز 

السراج من قيادة حكومة وطنية جديدة 
تنضم إليها وتقبل بها جميع احلساسيات 
السياسية واملناطقية، والتي ستعطي هيئة 

صياغة الدستور جرعة من الشرعية الوفاقية 
إلمتام كتابة فصول الدستور، بإمكانها 
-أي تلك املعادلة- إنهاء إشكال تضارب 

وتقاتل الشرعيات السياسية والدستورية 
واالنتخابية التي تشّق الصّف الوطني.

يعتبر هذا الثالثي أّن التسوية السياسية 
املبنية على الكتلة التاريخية الليبية هي 

شرط ضّم سالح امليليشيات وتفكيكها 
بالتوازي مع محاربة اإلرهاب الذي وإن شهد 

نكسات ملحوظة في سرت وقنفودة، إال أّن 
االحتقان املذهبي واالجتماعي في اجلنوب 

الليبي وعند احلدود مع النيجر وتشاد 
واالضطرابات احلاصلة في مالي قد ميّثالن 

خزانا استراتيجيا جديدا إلعادة التشّكل 
وترتيب البيت الداخلّي.

يقدم السيسي إلى تونس بجملة من 
التوجسات واآلمال، جوهر التوّجس هو 

”خطر الطوق اجلغرافي“ لإلرهابيني، إذ أّن 
تدّعم وجودهم على احلدود املصرية الغربية 

(املنطقة الليبية الشرقية) مع سعيهم إلى 
حتويل سيناء إلى عّش الدبابير، سيجعل 

القاهرة بني فكي كماشة اإلرهابيني، دون أن 
تنسى القاهرة أّن اجلار اجلنوبي غير مؤمتن 
اجلانب، حيث أّن اخلرطوم حّركت وفي خضم 
احلراك الشعبي على خلفية جزيرتي صنافير 

وتيران، قضية في مجلس األمن إلعادة 
ترسيم احلدود البرية مطالبة باستعادة 

منطقتي حاليب وشالتني من مصر.
أما عنصر التطّلع، فكامن في امتالك 

الثالثي ألوراق ضغط سياسية على األطراف 
الليبية سواء في الشرق أو الغرب، مبا يعني 

أّن التقارب التونسي املصري اجلزائرّي 
الساعي إلى التأسيس على ورقة الصخيرات 

وليس مصادرتها، قادر ال فقط على إقناع 
األطراف الليبية على التوقيع وإمنا على 

التنفيذ وااللتزام التام ببنود االتفاق.
على الليبيني أن يدركوا أّن املأساة الليبية 

صارت معضلة منطقة برمتها وتهديد إقليم 
بأكمله، لذا فإّن التدخل اإليجابي جلسر 
الهّوة السياسية ال يعّد توغال سافرا في 

املشهد احمللّي.
قد تكون املبادرة الثالثية هي الطلقة 
األخيرة التي حتملها جعبة دول اإلقليم 
لألطراف املتناحرة واملتقاتلة في ليبيا، 

فبعد أن لّوح املبعوث الدولي مارتن كوبلر 
باملنديل األبيض، وفيما ال تزال اجلامعة 
العربية خارج سياق الفعل والتأثير، فإن 
فشل التقارب احمللي واإلقليمي احلقيقي، 

دون مزايدة، قد يشّكل نهاية فصل التسويات 
وبداية فصل التراجيديات، حيث تتكّسر 

الدول والسلطات وتتالشى معها كافة 
تطلعات إعادة اإلعمار والبناء.

   السيسي والسبسي ومخاطر الطوق اإلرهابي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ر أيضا، أن  } من املفهوم واملتوقع واملُبرَّ
يتحامل على الرئيس اجلديد املثير للجدل 
دونالد ترامب، وأن يكره رئاسته ألميركا، 
وأن يجّند حالله وحرامه لتشويه سمعته، 

والتبشير بقرب نهايته، سقوطا أو اغتياال، 
أعضاُء احلزب الدميقراطي األميركي، وكُل من 
يتحالف معه أو يناصره ظاملا أو مظلوما، من 
صحف ومحطات تلفزيون، وسياسيني ورجال 

أعمال، أو أي مستفيد من سلطة الُنخب 
السياسية التي ظلت مهيمنة على السلطة 

التي ُينادي ترامب بزوالها أو بإحالتها على 
التقاعد.

في ما يتعلق بالعرب واملسلمني مفهوٌم 
أن يعادي ترامب مسؤولون، ورؤساء كتل 

وأحزاب وقادة ميليشيات، ومرتزقون كتَب الله 
لهم أن يكون (رزقهم) من حكومات وأحزاب 
وميليشيات أزعجها كثيرا، وأخافها كثيرا، 
إعالن ترامب عن عدائه إلسالمها املتطرف 

العدواني، وعزمه على حربها، والقضاء على 
إرهابها، حتى لو غضبت الدنيا كلها عليه.

فقد اعتبرت اخلارجية اإليرانية أن قرار 
للعالم  الرئيس األميركي يعد ”إهانة صارخة“ 
اإلسالمي. وقالت وزارة اخلارجية ”في الوقت 
الذي يحتاج فيه املجتمع الدولي إلى احلوار 

وتضافر اجلهود ملواجهة العنف والتطرف 
بصورة جذرية وشاملة يأتي هذا اإلجراء غير 

املسؤول من قبل احلكومة األميركية ليثير 
التمييز بحق مواطني الدول اإلسالمية ويعمق 

الثغرات التي يستغلها املتطرفون لتجنيد 
الشباب املهّمشني لصاحلهم، مما يعزز حالة 

العنف والتطرف في العالم“.
وبغض النظر عن صواب أو عدم صواب 

قرار ترامب اخلاص بوقف دخول مواطني 
دول عربية معينة، باإلضافة إلى إيران، 

واستثناء (مسلمي) أفغانستان وباكستان 
وإندونيسيا وماليزيا واألرجنتني وجيبوتي 

وتونس واجلزائر والسعودية واإلمارات 
العربية املتحدة والبحرين والكويت وعمان 

واألردن وفلسطني وتركيا واملغرب وموريتانيا 
ونيجيريا وجيبوتي وغيرها، فإن مما ال شك 

فيه أن عددا من األبرياء تضرروا بالقرار.
ولكن ألم يتضّرر الكثيرون من أمثالهم على 

حدود دول عربية وإسالمية، وفي مطاراتها، 
أكثر مما تضرروا على حدود دول أجنبية 

تتخوف من القادمني من بالد يكثر فيها القتل 
واحلرق واالغتيال، ويخرج منها متطوعون 
لـ“اجلهاد“ في صفوف داعش أو ميليشيات 

أخرى ال تقل عن داعش عنفا وتوحشا وغدرا 
وتخلفا ومفخخات؟

والغريب العجيب أن يهب للتظاهر، 
بغضب شديد، وأن ُيكثر من البيانات 

االحتجاجية ضد قرار ترامب أناٌس لم 
ُيسمع لهم صوت على الفضائيات العربية 
واإلسالمية، من سنوات، دفاعا عن حقوق 

املسافرين واملهاجرين العرب واملسلمني، وهم 
ُيساقون كاألغنام، أو ُيحجر عليهم في مطارات 

عربية وإسالمية شقيقة، وعلى حدود دول 
الغرب والشرق كلها، مثل املصابني بطاعون.
فكم من تظاهرة قام بها احلرس الثوري 
اإليراني واإلخوان املسلمون ودعاة اليسار 
العربي ومنظرو جبهة الصمود والتصدي 

ومقاومة اإلمبريالية والصهيونية حزنا على 
غرق املئات من النساء واألطفال والشيوخ 

والشباب، واحتجاجا على خيانة دول عربية 
وإسالمية (مجاهدة) و(ظلم) حكومات غربية 

عديدة ترى في املهّجرين املستجيرين بها 
خطرا على أمنها واستقرارها؟ ألم يكن األحرى 

باملتظاهرين ضد قرار ترامب (الالإنساني) 
املعادي للعالم اإلسالمي أن يفتحوا حدودهم 

وصدورهم وقلوبهم وجيوبهم لهؤالء الذين 
منع ترامب دخولهم إلى بالده (الكافرة).

ومع أن قرار ترامب موقوت بفترة 
زمنية محددة، وقد يتراجع عنه أو عن 

بعضه، وقد يحكم القضاء األميركي ببطالنه 
أو ببطالن بعض حيثياته، فإن أشرارنا 
وسفهاءنا واملارقني من أبناء جلدتنا هم 
اُجلناة احلقيقيون على أهلنا املتضررين 

بقرار ترامب، وبقرارات دول أوروبية أخرى، 
بدعوتهم، علنا، إلى قتال حكومات (املغضوب 
عليهم) و(الضالني)، وسبي شعوبها، أجمعني.
هل دخل أحدكم جامعا أو مركزا إسالميا 

في أميركا، أو في دول أوروبية احترمت 
حريتنا في العقيدة والرأي، وسمحت لنا 

مبمارسة طقوس عبادتنا بحرية، واستمع 
إلى خطاب أهل اللحى املدهونة باحلناء، وهم 

ُيحلون قتَل الذين أكرموهم واستضافوهم، 
حتى وهم يأكلون من زادهم، ويشربون من 

مائهم، ويحتالون على قوانينهم؟
وماذا سيحدث لو أمر ترامب بغلق تلك 
املساجد واملراكز اإلسالمية، وأمر بترحيل 

خطبائها وأئمتها إلى أوطانهم التي جاؤوا 
منها، هل سيكون ذلك حربا على اإلسالم 

واملسلمني؟ وإن كانت قراراته وسياساته ظاملة 
وعدائية وال إنسانية، وال تناسبكم وال ترضي 

كراماتكم، فلماذا تدعون مواطنيكم يهربون من 
ِجنانكم… إليه؟

ترامب والغاضبون عليه

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

جميع استحضارات األحزاب الشيعية 

لن تتمكن من تطويع سياسة ترامب 

إذا ما تهيأت له االستشارات النزيهة 

الخالية من األغراض السابقة، التي 

نظرت إلى العراق بعين واحدة خضعت 

لمقولة قديمة مفادها {مظلومية 

الشيعة}

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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اقتصاد

حممد محاد

} وصف اقتصاديون زيارة وفد احتاد الغرف 
والبورصات التركية ملصر حاليا، بأنها بداية 
مرتقبة لعـــودة حركـــة التجارة واالســـتثمار 
بني القاهرة وأنقرة، بعد أن شـــهدت حالة من 

اجلمود خالل السنوات املاضية.
وجاءت تلك الزيارة بعد أيام من مشـــاركة 
مصر في املؤمتر الدولي للسياحة بإسطنبول 
والذي افتتحه وزير الثقافة والسياحة التركي، 
حيـــث أبدى اهتمامـــا باجلنـــاح املصري، في 
إشـــارة رمبا تعكس التمهيد لتطور العالقات 

السياسية مستقبال.
في  االســـتثمارية  التوســـعات  وجتمـــدت 
أعقاب اإلطاحة بحكم اإلخوان املسلمني في 30 
يونيـــو 2013 التي كانت تخطط تركيا لضخها 
في مصر، لكن االســـتثمارات ال تزال قائمة ولم 

تعلن أي شركة عن انسحابها من مصر.
ويصـــل حجـــم االســـتثمارات التركية في 
مصـــر نحو مليـــاري دوالر، مبا فيهـــا املنطقة 
الصناعية التي أسســـتها شـــركة ”بوالروس“ 
في نطاق مدينة السادس من أكتوبر الصناعية 
والتي يـــزور رئيســـها القاهرة ضمـــن الوفد 

التركي.
وجـــاءت زيـــارة الوفد التركـــي بدعوة من 
االحتاد العام للغرف التجارية املصرية، والذي 
نظـــم منتـــدى اقتصاديـــا للشـــركات املصرية 
والتركية االثنني، ومت التأكيد خالله على عودة 
االستثمارات املتوقفة وضخ أخرى جديدة في 

قطاعات الغزل والنسيج والنقل النهري.
وتعد الزيارة اقتصادية بطعم السياســـة، 
وهو ما أملح إليـــه رئيس الوفد التركي، رفعت 
حصار جيكلي أوغلو، حيث أكد خالل فعاليات 
املؤمتـــر ضرورة تطور العالقـــات بني البلدين 

بشكل ملموس على الصعيد االقتصادي.

وأكد عادل اللمعي رئيس اجلانب املصري 
في مجلس األعمـــال لـ”العرب“ أن زيارة الوفد 
التركي تعـــد الزيارة الرســـمية األولى ملنظمة 

أعمال تركية ملصر منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وقال إنـــه ”مت جتميـــد اجتماعات مجلس 
األعمـــال بشـــقيه املصـــري والتركـــي عقـــب 
تصريحات غير مقبولة للرئيس التركي (رجب 
طيب أردوغـــان) منذ أكثر من ثالث ســـنوات، 

بعدها لم يتم عقد أي اجتماعات مشتركة“.
وأشار إلى أن املجلس ناقش في آخر زيارة 
لـــه لتركيا عام 2012 إمكانية تأســـيس مصانع 
تركية جديدة في بورســـعيد املطلة على البحر 
املتوسط وسفاجا على البحر األحمر، لتعظيم 
وتوطني  االستفادة من مرور خطوط ”رو- رو“ 
االســـتثمارات التركيـــة هنـــاك لزيـــادة حركة 

التجارة بني البلدين.
وضـــم الوفـــد التركـــي أكبـــر 10 شـــركات 
تركية في مختلف القطاعات االستثمارية، في 
مقدمتهـــا الصناعات الهندســـية والكيميائية 
والنســـيجية والصناعات املغذية للســـيارات 
والطاقـــة والزراعـــة والســـياحة واخلدمـــات 

والتشييد واالستثمار العقاري.
للقطاعـــات  الكبيـــر  التمثيـــل  ورغـــم 
االستثمارية املشـــاركة، إال أن قطاع النقل ظل 
غائبـــا في الوقت الذي توقفت فيه حركة النقل 
الرســـمية بـــني البلدين، بعـــد أن انتهت مهلة 
اتفـــاق النقل املالحي بـــني البلدين واملعروف 

باسم ”رو- رو“ في 22 أبريل املاضي.
وأرســـلت القاهرة رســـميا إلى أنقرة تؤكد 
عـــدم رغبتها في جتديـــد االتفاق فـــي أعقاب 
تصاعد احلرب الكالمية التي شـــنها الرئيس 

أردوغان على مصر.
وبـــدأ العمـــل باخلط املالحي مـــن مينائي 
ميرســـن وإســـكندرونة التركيني، إلى مينائي 

دميـــاط وبورســـعيد املصريـــني علـــى البحر 
املتوسط في 22 أبريل 2012.

ويتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية 
محملة على عبارات مائية من املوانئ التركية، 
إلى مصـــر، وبعدها تســـير الشـــاحنات على 
الطرق إلى مينـــاء األدبية املصري على البحر 
األحمر، لنقلها على منت ســـفن تركية إلى دول 

اخلليج العربي.
وقال أتيال اتاســـيفني رئيس جمعية رجال 
األعمال األتـــراك واملصريـــني إن رجال أعمال 
أتراكا مستعدون لضخ استثمارات جديدة في 
مصر بقيمة 5 مليارات دوالر في الفترة املقبلة، 

في حال توافر ”الظروف املناسبة“. 
تكـــون  لـــن  االســـتثمارات  أن  وأوضـــح 
تركيـــة فقط، وإمنـــا امتداد لشـــركات متعددة 

اجلنســـيات. وأكد أن تركيا، حتولت إلى مكان 
آمن جلذب االستثمارات العاملية، وبالتالي في 
حال توافر مناخ ”مناســـب“ داخل مصر، ميكن 

أن تتدفق االستثمارات بوتيرة أسرع.
للســـوق  التركية  الصـــادرات  وتراجعـــت 
املصريـــة خـــالل عـــام 2014 بنحـــو 13 باملئة، 
بينمـــا زادت خالل العام 2015 بنحو 3.1 باملئة 
وفـــق بيانات جمعيـــة رجال األعمـــال األتراك 

واملصريني.
وأوضـــح أحمـــد الوكيل، رئيـــس االحتاد 
العام للغرف التجارية أن العالقات االقتصادية 
بني القاهرة وأنقرة لم تتوقف خالل السنوات 

املاضية رغم اختالف املواقف السياسية.
وقال لـ”العرب“ إن ”مناقشات عودة خطوط 
الشحن بنظام ”رو- رو“ غير واردة على أجندة 

املناقشـــات بني اجلانبني، لكن مت عرض فرص 
االســـتثمار فـــي املشـــروعات العمالقـــة على 

املستثمرين األتراك“.
ويصـــل عدد املصانع التركيـــة العاملة في 
مصر إلى نحـــو 230 مصنعا يعمل فيها قرابة 

75 ألف عامل.
وقال أتيلال أطاسيفني رئيس جمعية رجال 
األعمال األتـــراك واملصريني في رســـالة بعث 
عبر البريد اإللكتروني في وقت  بها لـ“العرب“ 
سابق، إن البعض تبنى رؤى وتصورات حادت 
غالبيتهـــا عن الصـــواب، وإن االســـتثمارات 

التركية لم تنقطع لساعة واحدة عن مصر.
ولفت أطاســـيفني إلى أن هـــذه املغالطات 
هدفهـــا التأثيـــر علـــى عالقـــات األخـــوة بني 

اجلانبني التركي واملصري.

االقتصاد يعيد رسم مالمح العالقات المصرية التركية

[ شركات تركية تعلن استعدادها الستثمار 5 مليارات دوالر  [ منتدى األعمال المصري التركي خطوة أولى لتعزيز التبادل التجاري

االقتصاد يتحدى التوازنات السياسية

رحلة إلعالن فتح سوق الطيران العمانية

ــــــق تطبيع العالقات  وضع احتــــــاد الغرف التجارية املصرية أســــــس اللبنة األولى في طري
التجارية مع أنقرة بعد حالة من اجلمود اســــــتمرت ألكثر من ثالث ســــــنوات، حيث عقد مع 

نظيره التركي أول مباحثات اقتصادية بني منظمات األعمال في البلدين.

{فائض المعامالت الجارية األلماني بلغ مســـتوى قياســـيا عند 297 مليار دوالر في العام 2016، 

متقدما على الصين مرة أخرى ليصبح األكبر في العالم}.

بيانات أولية
معهد آيفو االقتصادي األملاني

{ستاربكس تخطط لتعيين 10 آالف الجئ خالل 5 سنوات في 75 دولة، بعد قرار ترامب حظر 

دخول الالجئين والمسافرين من دول معينة}.

هوارد شولتز
الرئيس التنفيذي لسلسلة مقاهي ستاربكس

أحمد الوكيل: 

العالقات االقتصادية بين 

البلدين لم تتوقف رغم 

اختالف المواقف السياسية

عادل اللمعي:

الزيارة بداية جديدة وتعد 

األولى لمنظمة أعمال تركية 

لمصر منذ يونيو 2013

طيران السالم العمانية تدخل

سوق الطيران منخفض التكلفة
} مســقط - دشنت شـــركة ”طيران السالم“ 
العمانيـــة، أمـــس، أولى رحالتهـــا اجلوية في 
الســـلطنة اخلليجية لتدخل بذلك رســـميا إلى 
الســـوق اإلقليمي للشركات التي تنظم رحالت 
متدنية الكلفة، الذي يشـــهد تطورات متسارعة 

بعد فتح سوق الطيران في دول املنطقة.
وأقلعـــت الطائرة وهي من طراز ”إيرباص 
أي 320ر مـــن مطـــار صاللة في جنـــوب البالد 
متوجهـــة إلـــى مطـــار العاصمة مســـقط على 
بعـــد نحو ألف كيلومتر، لتعلن انفتاح ســـوق 

الطيران في السلطنة.
والطائرة واحدة من ثالث طائرات ستقوم 
الشـــركة بتســـييرها فـــي رحالتهـــا اليومية، 
وجميعهـــا طائـــرات مســـتأجرة. ومـــن املقرر 
أن تنضـــم طائرة رابعـــة إلى أســـطولها قبل 
نهايـــة الربع األول من العام احلالي، بحســـب 
تصريحات خالد اليحمدي رئيس مجلس إدارة 

طيران السالم.
وقالـــت الشـــركة إن الرحـــالت بني صاللة 
ومسقط ســـوف تكون مبعدل 4 رحالت يوميا، 
علـــى أن تكون وجهتها التاليـــة دبي، ومن ثم 
مطـــاري جـــدة واملدينة فـــي اململكـــة العربية 
الســـعودية. وذكرت أنها سوف تتجه بعد ذلك 
إلـــى مدن كراتشـــي ومولتان وســـيالكوت في 
باكستان. وتوقع اليحمدي في مؤمتر صحافي 

أن حتصل الشـــركة على ما نســـبته 20 إلى 30 
باملئة من حصة الســـوق احمللي، الذي تغطيه 
شركة اخلطوط اجلوية العمانية والتي يتكون 

أسطولها من 46 طائرة.
وشـــهدت منطقـــة اخلليج في الســـنوات 
األخيـــرة والدة العديـــد من شـــركات الطيران 
التي تقدم رحالت متدنية الكلفة وبينها ”فالي 
دبـــي“ و”العربية“ في دولـــة اإلمارات املتحدة 
و”طيـــران ناس“ في الســـعودية، و”اجلزيرة“ 
فـــي الكويـــت. وتقود شـــركات الطيـــران في 
اخلليج ثالث مجموعـــات عمالقة، هي طيران 
اإلمارات واالحتاد للطيران في دولة اإلمارات، 

واخلطوط اجلوية القطرية في قطر.
وتتجـــه معظـــم دول اخلليـــج نحو حترير 
املطـــارات  وخصخصـــة  الطيـــران  قطـــاع 
واخلدمـــات املرتبطـــة بها، من أجل حتســـني 
اخلدمـــات وإيجاد مصادر جديـــدة لإليرادات 

احلكومية.

املتحــدة)–  (الواليــات  فرانسيســكو  ســان   {
تصـــدرت شـــركات التكنولوجيـــا فـــي وادي 
الســـيليكون خالل العطلة األســـبوعية جهود 
املقاومة التـــي بذلها قطاع الشـــركات للقيـود 
التـــي فرضهـــا الرئيـــس دونالـــد ترامب على 

الهجرة.
واســـتنكر العديـــد من املـــدراء التنفيذيني 
لعمالقـــة صناعـــة التكنولوجيـــا فـــي العالم 
القرار، محذريـــن من فقاعة اقتصادية محتملة 

مستقبال.
ويحظـــر األمـــر التنفيـــذي الـــذي وقعـــه 
ترامب اجلمعة املاضـــي، بصفة مؤقتة دخول 
املسافرين من سبع دول إسالمية إلى الواليات 
املتحدة، كما يحظـــر دخول املهاجرين بغرض 

التوطني ملدة عشرين يوما.
ولم تكتف الشركات بانتقاد اخلطة فحسب، 
بل مولت أيضـــا دعاوى قانونيـــة لالعتراض 
عليها وســـعت إلى مســـاعدة موظفيها الذين 

أوقعتهم القرارات في ورطة.
وفي صناعة التكنولوجيا، التي تعتمد منذ 
أمد بعيد على املهاجرين وحتتفي بإسهاماتهم 
وتناصـــر قضايا التحرر، لـــم يكن هناك اتفاق 
يذكر في البداية بني الشركات على كيفية الرد 

على اخلطوة التي اتخذها ترامب.
ورغـــم أنه لم يصدر عن معظم العاملني في 
صناعـــة التكنولوجيا انتقاد مباشـــر للرئيس 
اجلمهوري اجلديد فقد كان موقفهم أبعد مدى 
من نظرائهم في القطاعات األخرى التي التزم 

قادتها الصمت.
وامتنعت معظـــم البنوك األميركية الكبرى 
وشـــركات الســـيـارات على ســـبيل املثـال عن 
التعقيـــب على القــــرار الذي صـــدم الكثيرين 
وادي  وجعـــل  املتحـــدة،  الواليـــات  داخـــل 
السيلكيون يحبس أنفساه من أن تطاله نيران 

ترامب.

وأثار القرار اســـتنكارا عامليا وأوجد جوا 
مـــن البلبلة والغضب بعـــد أن وجد مهاجرون 
والجئون وزوار أنفســـهم عالقني في املطارات 

ومنعوا من ركوب الطائرات.
وبحســـب وكالـــة رويتـــرز، قـــدم عمالقـــة 
التكنولوجيا مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت 
مســـاعدة قانونيـــة ملوظفيهـــا الذين شـــملهم 
القرار، وذلك وفقا ملا جاء في رســـائل أرسلتها 

الشركات ملوظفيها.
وتبـــرع عدد مـــن املديريـــن التنفيذيني في 
وادي الســـيليكون باملـــال لتمويـــل اجلهـــود 
القانونيـــة لدعـــم املهاجريـــن الذين شـــملهم 

احلظر.
وقـــال إلـــون ماســـك الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة تســـال، وترافيس كاالنيك رئيس أوبر 
علـــى تويتر إنهما ســـينقالن مخـــاوف قطاع 
الصناعة بشـــأن الهجرة إلى مجلـس األعمـال 
االستشـاري الذي شكله ترامب ويضم االثنني 

في عضويته.
وكان كاالنيـــك قـــد واجـــه معارضـــة على 
وســـائـل التـواصل االجتماعي ملـوافقتـه على 
عضوية املجلـس االستشاري. ووصف احلظر 
في رســـالة على حسابه فيســـبوك بأنه ”خطأ 

وظالم“.
وقال إن ”أوبر ستؤســـس صندوقا بقيمة 
تقـــدر بنحـــو ثالثـــة ماليـــني دوالر ملســـاعدة 
الســـائقني الذيـــن يواجهـــون مشـــاكل تتعلق 

بالهجرة“.
ومن بني من يشملهم القرار خاش ساجدي 
اإليرانـــي البريطاني رئيس شـــركة كالود 66 
للتكنولوجيـــا فـــي ســـان فرانسيســـكو الذي 
وجد نفســـه عالقا في لندن. وهـــو يحمل مثل 
الكثير مـــن العاملني في مجـــال التكنولوجيا 
تأشيرة تسمح لألجانب من أصحاب اخلبرات 

اخلاصة بالعمل في الشركات األميركية.
ويأمـــل ســـاجدي أن تتخذ الشـــركات مثل 
غوغل وفيســـبوك إجـــراءات قانونية حلماية 
العاملني فيها الذين يشـــملهم احلظر. وقال إن 
”ذلك سيسجل سابقة ملن هم في مواقف مماثلة 

ويعملون في شركات أصغر“.
ولصناعـــة التكنولوجيا مشـــكالت أخرى 
قـــد جتد نفســـها فيها فـــي مواقـــف معارضة 

لترامـــب ومنهـا السياســــة التجاريـة واألمـن 
اإللكتروني.

وفي شـــركة ليفت، تعهد مؤسســـاها جون 
زميـــر ولوغـــان غريـــن علـــى مدونة الشـــركة 
بالتبرع مبليون دوالر على مدى أربع ســـنوات 
لالحتـــاد األميركـــي للحريـــات املدنيـــة الذي 
اســـتطاع احلصول على قرار قضائي بإرجاء 

تنفيذ األمر الرئاسي مؤقتا السبت املاضي.
وليـــس غريـــن وحده مـــن أقدم علـــى تلك 
اخلطوة، فقد تعهد ستيوارت باترفيلد الشريك 
املؤسس خلدمة ســـالك وألبرت وينجر وفريد 
ويلســـون الشريكان في شركة يونيون سكوير 

فنشرز بتقدمي مساهمات مماثلة لالحتاد.
ويقـــول ديـــف ماكلور الشـــريك املؤســـس 
لنحـــو 500 من الشـــركات اجلديدة والذي أخذ 
مواقـــف صريحة من ترامب إن شـــركته لرأس 
املـــال املخاطر ســـتفتح قريبـــا أول صناديقها 
في الشرق األوســـط وستحول اهتمامها لدعم 
أصحاب املشاريع اجلديدة في بالدهم األصلية 

إذا تأكد أن نقلهم إلى أميركا مستحيل.
وقال تيـــم كوك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبل، التي أنشـــأها ســـتيف جوبز ابن مهاجر 
ســـوري، ”لوال الهجرة ملا وجـــدت أبل، ناهيك 
عـــن االزدهـــار واالبتـــكار اللذين نشـــهدهما 
حاليـــا“، مؤكدا أن شـــركته ســـتبذل كل ما في 
وســـعها ملســـاعـدة املـوظفني املتضررين مـن 

هـذا القـرار.
وســـعى صغـــار املوظفـــني للضغـــط على 
املديريـــن التنفيذيني ألخذ املزيد من اخلطوات 
في العطلة األســـبوعية، في مســـعى منهم إلى 

الوصول إلى إلغاء القرار بشكل نهائي.
بشـــركة  املهنـــدس  تيلـــور،  بـــراد  وقـــرر 
أوبتيمايزلـــي ألدوات التحليل على اإلنترنت، 
العمـــل علـــى تنظيـــم احتجاج فـــي 14 مارس 
املقبل حتت عنوان ”التكنولوجيا في مواجهة 

ترامب“. 
ودعا تيلـــور العاملني في الشـــركات التي 
التزمت الصمت على قرار ترامب، إلى التوقف 

عن العمل في ذلك اليوم.

تفّجر اجلدل في وادي السيليكون بالواليات املتحدة، قلعة صناعة التكنولوجيا في العالم، 
بشــــــأن القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامــــــب على املهاجرين الذين طاملا كانوا منذ 

زمن بعيد من الركائز األساسية في نشاط شركات صناعة التكنولوجيا.

وادي السيليكون األميركي يتحدى نيران ترامب

ترافيس كاالنيك:

أوبر ستؤسس صندوقا بقيمة 

3 ماليين دوالر لمساعدة 

موظفيها المهاجرين

تيم كوك:

أبل ستبذل كل ما في 

وسعها لمساعدة الموظفين 

المتضررين من قرار ترامب

خالد اليحمدي:

طيران السالم تطمح 

النتزاع 30 بالمئة من 

سوق الطيران المحلي
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اقتصاد
{أصدرنـــا قـــرارا يحظر فصل الســـعوديين من العمل بشـــكل جماعـــي، وإيقـــاف الخدمات عن 

المنشآت المخالفة}.

علي الغفيص
وزير العمل السعودي

{تونـــس ســـتبدأ جولة ترويج إلصدار ســـندات دولية بمليـــار يورو في 5 فبرايـــر، وقد تتجه إلى 

أسواق المال خالل العام الحالي}.

ملياء الزريبي
وزيرة املالية التونسية

[ تحديات كبيرة وآمال أكبر بالخروج من ركود اقتصادي مزمن  [ الخطة تهدف لتحويل البالد إلى مركز جاذب لالستثمارات األجنبية
الكويت تطلق رؤيتها االستراتيجية {نيو كويت 2035}

} الكويــت – أطلقـــت احلكومة الكويتية أمس 
خطتها التنموية ورؤيتها املستقبلية لـ“كويت 
جديـــدة“ حتى عام 2035 في مؤمتر شـــارك فيه 
جميع أعضـــاء احلكومة، الذيـــن عرضوا أبرز 

مالمح ومحاور اخلطة الطموحة.
وقالـــت وكالة األنباء الكويتيـــة ”كونا“ إن 
رؤيـــة الكويت اجلديدة (نيو كويت) تهدف إلى 
حتويل البالد إلى مركز جاذب لالستثمار يقوم 
فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي 
وتشجيع روح املنافسة ورفع كفاءة اإلنتاج في 

ظل جهاز مؤسسي داعم.
وأكدت أن الرؤية تعمل أيضا على ”ترسيخ 
القيـــم واحملافظـــة علـــى الهويـــة املجتمعيـــة 
وحتقيق التنميـــة البشـــرية املتوازنة وتوفير 
بنية أساســـية مالئمـــة وتشـــريعات متطورة 
وبيئة أعمال مشجعة“. وعقد املؤمتر في مركز 
جابـــر األحمـــد الثقافـــي وهو صـــرح كبير مت 

افتتاحه في العام املاضي.
ورغـــم إطالق احلكومة قبـــل نحو 12 عاما 
رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
في املنطقـــة إال أن مراقبني كثيرين يقولون إنه 

لم يتحقق سوى القليل في هذا االجتاه.
مـــن  نســـبية  بدرجـــة  الكويـــت  وتتميـــز 
مبحاســـبة  للبرملـــان  تســـمح  الدميقراطيـــة 
واســـتجواب جميـــع أعضائها مبن  احلكومة 
فيهـــم رئيس الوزراء. إال أن الكثيرين يعترفون 
بـــأن عوامـــل مثـــل الفســـاد والبيروقراطيـــة 
والصراع السياســـي تعرقل جهود التنمية في 

هذا البلد الغني.
وتزامـــن إطالق الرؤيـــة اجلديدة مع إمتام 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 11 عاما 
في سدة احلكم حيث متتعت البالد بقدر نسبي 

من االستقرار وسط محيط مضطرب.
وعانـــت الكويت خـــالل الســـنوات القليلة 
املاضية من هبوط أســـعار النفط بشـــكل كبير 
وهو ما أثر ســـلبا على ميزانيتها التي سجلت 

عجزا للمرة األولى في السنة املالية 2014-2015 
للمرة األولـــى منذ نحو 15 عاما. ودفع الهبوط 
الشديد في أســـعار النفط احلكومة إلى إطالق 
برنامج لإلصالح االقتصادي ال يزال محل جدل 
ونقاش محتدم بني احلكومة التي ترى ضرورة 
أن تطال إجراءات التقشف املواطنني في بعض 

النواحي.
ويقـــول املعارضـــون والكثيـــر مـــن نواب 
البرملـــان إن احلكومـــة ينبغـــي أن تطبق هذا 
التقشـــف أوال على نفســـها ومتنع ما يصفونه 
بهـــدر املال العام. كما ينتقد الكثيرون ســـخاء 
احلكومة في املساعدات اخلارجية، وقلة كفاءة 

إدارة االحتياطات املالية السيادية.
ورغم إجـــراءات التقشـــف إال أن احلكومة 
جنحـــت خالل الســـنوات القليلـــة املاضية في 
إطالق عدة مشـــروعات طموحة بتكلفة عشرات 

املليارات من الدوالرات.
وأرست احلكومة مناقصة في العام املاضي 
لبناء مطار دولي جديد من املنتظر أن يستوعب 
أضعاف ما يســـتوعبه املطـــار احلالي وتعمل 
على تنفيذ عـــدد ضخم من الطرق واجلســـور 
واملـــدن واملستشـــفيات ومشـــروعات البنيـــة 
التحتيـــة. وأعلنـــت احلكومة في مـــارس 2016 
أنها تســـعى إلى تعديل بعض التشريعات لكي 
تســـمح بخصخصة إدارات املوانـــئ التجارية 
ومطار الكويت على أن تظل احلكومة محتفظة 

مبلكية تلك املنشآت.
وكشفت مؤسسة البترول الكويتية في مايو 
املاضي عن خطط الســـتثمار نحـــو 115 مليار 
دوالر حتـــى عـــام 2020. وقالت وفـــاء الزعابي 
العضو املنتدب في املؤسســـة إن املبالغ سوف 

تخصص للصرف على املشاريع النفطية.
وتضمنت تلك املشاريع إنشاء مجمع نفطي 
يضـــم مصفاة جديدة ومجمـــع بتروكيماويات 
ومشروعا آخر يعرف بالوقود البيئي ويتضمن 

حتديث وتطويـــر مصفاتي األحمـــدي وميناء 
عبدالله النفطيتني.

وتسعى الكويت إلى رفع قدرتها اإلنتاجية 
مـــن النفـــط املقـــدرة حاليا من نحـــو 3 ماليني 
برميل يوميا، إلى حدود 4 ماليني برميل يوميا 
بحلـــول ســـنة 2020، إال أنهـــا أكـــدت التزامها 
باتفاق خفض اإلنتـــاج املبرم بني منظمة أوبك 

وعدد من املنتجني املستقلني.
وحتاول الكويت البحث عن بوصلة جديدة 
تخرجهـــا من اجلمـــود االقتصـــادي املتواصل 
منذ عقود بســـبب اعتمادها الشديد على الريع 
النفطي وكون الدولة املشـــغل الرئيسي ملعظم 

املواطنني الكويتيني.
ويـــرى محللـــون إن اخلطة التـــي أعلنتها 
نهايـــة عـــام 2015 إلنشـــاء مناطـــق اقتصادية 
حـــرة على خمـــس جزر، هـــي أفضل وســـيلة 

لفتح األبواب لالستثمارات احمللية واإلقليمية 
والدولية. لكن املشـــروع ال يـــزال يراوح مكانه 
رغم إقراره من قبـــل املجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية قبل 13 شهرا.
وأكـــدت هند صبيح براك، وزيرة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل ووزيرة الدولة لشـــؤون 
التخطيط والتنمية، حينها أن املشـــروع يهدف 
إلـــى ”اســـتغالل جزر وربـــة وبوبيـــان وفيلكا 
ومسكان وعوهة“. وأضافت أن املشروع يسعى 
”إلقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة 
املجاالت تكون مبثابة بوابة اقتصادية وثقافية 

ملنطقة شمال اخلليج ولدولة الكويت“.
وأكدت أن فكرة املشروع ”تقوم على حتفيز 
القطاع اخلـــاص احمللي واإلقليمـــي والدولي 
للمشـــاركة فـــي عمليـــات التنفيذ والتشـــغيل 
والتمويـــل“ وتوقعت أن يســـاعد على تقليص 

اعتمـــاد املالية العامة للدولة على عوائد النفط 
ويســـاهم فـــي توفير فـــرص العمل للشـــباب 
الكويتـــي الراغـــب فـــي العمل خـــارج القطاع 
العام“. وتبدو اخلطوط العامة للمشـــروع أنه 
وصفة جيدة للهروب مـــن اجلمود االقتصادي 
املهيمـــن على البالد منذ عقود بســـبب شـــدة 
اعتماد البالد على العوائد النفطية وتشـــغيل 

الدولة ملعظم املواطنني الكويتيني.
ومتتد اجلزر املشـــمولة مبشـــروع املنطقة 
االقتصادية احلرة على اآلالف من الكيلومترات 
املربعة، وهي قريبة من مشروع ”مدينة احلرير“ 

الذي تنشئه الكويت في منطقة الصبية.
وتواجه الكويت عجزا ماليا كبيرا في العام 
املالـــي احلالي بســـبب تراجع أســـعار النفط، 
وهي تبدو بأمس احلاجة إلى تنويع االقتصاد 

ومصادر الدخل، ملواجهة عجز املوازنة.

حذت الكويت حذو معظم جيرانها اخلليجيني في إعالن رؤية اســــــتراتيجية متتد لنحو 20 
عامــــــا، وتهدف إلى إصالح االقتصاد والتأقلم مع عصر النفط الرخيص، من خالل تنويع 

االقتصاد وإيرادات املوازنة وزيادة كفاءة االقتصاد وقدرته التنافسية.

ركود االقتصاد يحتاج إلى عصا سحرية

هند صبيح براك:

منطقة اقتصادية حرة 

متكاملة على 5 جزر بمثابة 

بوابة اقتصادية وثقافية

وفاء الزعابي:

خطط الستثمار 115 مليار 

دوالر في المشاريع النفطية 

حتى عام 2020

تونس تحتاج 2.85 السودان يقرر إلغاء دعم الوقود والغذاء بحلول 2019

مليار دوالر لسد العجز
} تونــس - كشـــفت وزيرة املالية التونســـية 
ملياء الزريبي لرويترز، أمس، أن بالدها حتتاج 
نحـــو 2.85 مليـــار دوالر متويـــال خارجيا هذا 
العام، وتخطط إلصدار صكـــوك بقيمة نصف 
مليار دوالر في 2017 لردم الفجوة في املوازنة.

وهـــذه املـــرة األولى التـــي تكشـــف فيها 
احلكومة بشكل رسمي عن تفاصيل حول خطة 
إصـــدار صكوك في األســـواق الدولية، بعد أن 
ذكـــرت مصـــادر حكومية في وقت ســـابق من 
الشهر اجلاري أن هناك خططا في هذا الشأن.

وقالـــت الزريبـــي، علـــى هامـــش عـــرض 
توضيحـــي حكومي حول التنميـــة، إن ”خطة 
تونس هذا العام تهدف إلى إصدار بقيمة 500 
مليون دوالر لتنويع مصادرها وتغطية العجز 
فـــي موازنـــة 2017“، في إشـــارة إلـــى إصدار 

الصكوك.
وأكـــدت الزريبـــي أن تونـــس تخطط لبيع 
ســـندات دولية بقيمة مليـــار يورو وبدء جولة 
ترويج لإلصدار في اخلامس من فبراير املقبل، 
مشيرة إلى أن بالدها قد تلجأ إلى طرح املزيد 
من اإلصدارات بنـــاء على احتياجات التمويل 

اخلارجي هذا العام. 
وأوضحت أنـــه إذا لم تتمكن احلكومة من 
تغطية احتياجـــات التمويل اخلارجي البالغة 
قيمتهـــا 6.5 مليار دينـــار (2.85 مليار دوالر)، 
فســـتلجأ إلى أســـواق املال من جديد من دون 

شك هذا العام.
ورغم حاجة تونس املاســـة لألموال، يحذر 
اقتصاديـــون مـــن تداعيات موجـــة االقتراض 
اجلامحة على مســـتقبل اقتصاد البالد، بينما 
تنتشـــر موجـــة االقتـــراض في معظـــم الدول 

العربية لتصل إلى الدول الغنية منها.
وكان مصـــدر حكومـــي قد قـــال لرويترز، 
اخلميـــس املاضي، إن احلكومة قد تتوجه إلى 
أســـواق املال لطرح إصدارين إضافيني بقيمة 
إجمالية تقدر مبلياري يورو، لكن لم يتحدد ما 

إذا كان اإلصداران بالدوالر أم باليورو؟
وبحســـب موازنة العام اجلـــاري، فإنه من 
املتوقـــع أن تســـجل تونس عجـــزا بنحو 5.4 
باملئة ونسبة تضخم تصل إلى نحو 3.6 باملئة، 
وأن نســـبة الديون ستبلغ 63.8 باملئة بالنسبة 

إلى الناجت احمللي اإلجمالي.
وتعانـــي تونس منذ 2011 مـــن تراجع في 
النمو، لكنها بدأت قبل أشـــهر في تنفيذ حزمة 
من اإلصالحـــات تهدف إلى تقليـــص اإلنفاق 

العام واملساعدة في إيجاد فرص عمل.

} اخلرطــوم - أعلنت احلكومة الســـودانية، 
أمـــس، أنها تتجه إللغاء دعـــم الوقود والغذاء 
نهائيـــا بحلول العام 2019، وهو ما قد يضعها 
في مواجهة مع السودانيني إذا استمر الوضع 

االقتصادي متأزما.
وقال مجدي حسن ياسني، وزير الدولة في 
وزارة املالية واالقتصاد السودانية، في مقابلة 
مـــع رويتـــرز، إن ”احلكومة تخطـــط للخروج 

نهائيا من دعم السلع مع نهاية العام 2019“.
وتوقع أن يؤدي رفـــع العقوبات األميركية 
إلى تدفق حتويالت تصل إلى 4 مليارات دوالر 

سنويا إلى البالد.
وأشار إلى أنه في نهاية اخلطة اخلماسية 
احلالية، ســـوف تتم إزالة التشـــوه في هيكل 
االقتصـــاد بإلغـــاء دعـــم االســـتهالك نهائيا، 
ويشـــمل ذلـــك الوقـــود والكهربـــاء والقمـــح 

املستورد من خارج الســـودان. ودفعت األزمة 
االقتصادية التي بلغت ذروتها العام املاضي، 
احلكومـــة إلـــى تطبيق حزمـــة مـــن التدابير 
التقشفية، منها خفض دعم الوقود والكهرباء 
وفرض قيـــود على االســـتيراد لتوفير العملة 
األجنبية الشـــحيحة، وذلك في مسعى إليقاف 

تدهور النمو والعمل على سد عجز املوازنة.
وعـــّم التفـــاؤل البـــالد في منتصـــف هذا 
الشـــهر عقب تخفيف الواليات املتحدة للحظر 
االقتصـــادي املفـــروض علـــى اخلرطـــوم منذ 
عقدين، لكن محللني يعتقدون أنها حتتاج إلى 
وقت طويل حتى تتمكن من إعادة ربط اقتصاد 

الدولة باالقتصاد العاملي.
وســـيدخل رفع العقوبات حّيز التنفيذ في 
غضون ســـتة أشـــهر إذا اتخذ السودان املزيد 
من اخلطوات لتحسني سجله اخلاص بحقوق 

اإلنســـان وخطوات حلل الصراعات املســـلحة 
مبا في ذلك الصراع في دارفور.

ومع ذلك، ينظر املســـؤولون الســـودانيون 
بالفعـــل إلى ما هو أبعد مـــن نظام العقوبات. 
وقـــال الوزيـــر الســـوداني إن ”رفـــع احلظـــر 
األميركـــي نقطة حتـــول في مســـار االقتصاد 

السوداني“.
ويعتقد البعض أن املضي في هذا الطريق 
لن يكون سهال، فالسبت املاضي وصفت وزارة 
اخلارجية السودانية حظر السفر املؤقت الذي 
فرضـــه الرئيس األميركـــي دونالد ترامب على 
مواطني ســـبع دول من بينها الســـودان بأنه 

”مؤسف“.
وفي حالة عدم متديد هذا احلظر املفروض 
لثالثة أشهر على دخول املواطنني السودانيني 
إلى الواليات املتحدة، فســـتنتهي هذه القيود 

بحلول الوقت الذي ســـيجري فيـــه رفع حظر 
احلظر التجاري والعقوبات املالية.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان تشديد قواعد 
الهجـــرة الـــذي تعهد به ترامب، ســـيؤثر على 

العالقات التجارية بني البلدين.
وفي إطار خطط اخلرطـــوم ملا بعد انتهاء 
احلظر األميركي، كشـــف ياســـني أن احلكومة 
تدرس تشـــريعا يســـمح ألول مرة للشـــركات 
األجنبيـــة باالســـتثمار فـــي إنتـــاج الكهرباء 

وبنيتها التحتية.
وقال إن ”الســـودان ينتـــج حاليا نحو 34 
باملئـــة فقط مـــن احتياجاتـــه للكهربـــاء لذلك 
ســـيكون البـــاب مفتوحا لالســـتثمار في هذا 

املجال خاصة بعد انتهاء احلظر األميركي“.
وكانـــت اخلرطـــوم قـــد أكـــدت مـــرارا في 
األســـابيع املاضية أنها ســـتراجع سياساتها 
بســـعر  اخلاصـــة  تلـــك  ســـيما  وال  النقديـــة 
الصـــرف فور رفع العقوبـــات األميركية جلذب 

استثمارات أجنبية جديدة.
وظهرت مؤشـــرات توحي بإمكانية زيادة 
التدفقات التجارية واالســـتثمارية في اقتصاد 
البالد، حيث ارتفعت قيمة اجلنيه الســـوداني 
إلـــى 16 جنيهـــا للـــدوالر مـــن 19 جنيها قبل 

اإلعالن عن رفع العقوبات.
ويبلغ السعر الرســـمي للجنيه السوداني 
6.8 جنيـــه للـــدوالر. وقال الوزيـــر إن ”ارتفاع 
اجلنيـــه ســـيؤدي إلى خفـــض التضخم الذي 
بلغ معدله الســـنوي 30.47 باملئة في ديســـمبر 

املاضي“.
التضخـــم  يبـــدأ  أن  احلكومـــة  وتتوقـــع 
فـــي االنخفاض فـــي يوليو املقبل واســـتمرار 
ارتفاع قيمـــة العملة احمللية مـــع بداية تدفق 
حتويالت السودانيني باخلارج واالستثمارات 

اخلارجية.
وطالت العقوبات املفروضة على السودان 
قطاع التصدير واالســـتيراد، عالوة على منع 
املستثمرين من االستثمار على أراضيه، وقدر 
محللون خسائره بسبب ذلك بنحو 4 مليارات 
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مجدى حسن ياسين:

ستتم إزالة التشوه في 

هيكل االقتصاد بإلغاء دعم 

االستهالك نهائيا



يمينة حمدي

} لم يغب موضوع احلدود عن اجلدل السياسي 
العاملـــي، كـــي يعـــاد تناولـــه هذه األيـــام وفق 
تصريحـــات الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
التي أكد فيها على أن ”دولة بال حدود ليســـت 
دولة“، لكن املراقبني السياســـيني والعسكريني 
وحتـــى خبـــراء اجلغرافيا يتســـاءلون عن أي 
مفهـــوم للحدود يتحدث ترامب؟ وهو عازم على 
بناء سور حدودي فاصل مع املكسيك ملنع تدفق 
املهاجرين إلى الواليات املتحدة، وجدران أمنية 
داخل املطارات ملنع وصول الالجئني من الدول 
املضطربة كسوريا والعراق وليبيا وأفغانستان 

والصومال وإيران والسودان.
وســـبق بالفعل للواليات املتحدة األميركية 
أن بنـــت جـــدارا طولـــه 1000 كلـــم بينها وبني 
املكســـيك في الفترة املمتدة من 2006 إلى 2010، 
ملنع الهجرة غير الشرعية واالّجتار باملخدرات، 
وقد زود هذا اجلدار املســـمى اجلدار احلدودي 

بأضواء كاشفة وكاميرات مراقبة.
ويبرر ترامب سياســـته هذه بضرورة احلد 
مـــن التعرض لهجمـــات إرهابية قـــد يقوم بها 
الجئون قادمون من مناطق الصراع في الشرق 
األوســـط. وصفا خالل حملتـــه االنتخابية قرار 
املستشـــارة األملانية، أجنيال ميركل، باستقبال 
أكثر من مليون مهاجـــر في بالدها، بأنه ”خطأ 

كارثي“ على االحتاد األوروبي.
ووصل أكثر من مليون الجئ ومهاجر -فروا 
باألســـاس من احلرب في ســـوريا- إلى أوروبا 
فـــي 2015. ورغم أن ذلك العـــدد قليل للغاية إذا 
قورن بســـكان االحتاد الذين يبلـــغ عددهم 500
مليون، فإنه تسبب في خالفات مريرة بني دول 

االحتاد بشأن كيفية تلبية حاجاتهم.
وصمم االحتاد األوروبي على احلد من هذه 
التدفقات، ويعـــرض على نحـــو متزايد أمواال 
ومســـاعدات أخرى للدول األفريقية التي يأتي 
منهـــا أو يعبرها هؤالء املهاجـــرون ملنعهم من 

التوجه إلى أوروبا.
وعادة ما يتخذ املهاجرون من دول ومناطق 
أفريقية كالســـاحل الليبي طريقـــا للتوجه إلى 
أوروبا مستغلني الفوضى األمنية والسياسية 
التي تعّم البالد التي خيروا االنطالق منها إلى 

الضفة الشمالية.
وفـــي احلقيقة مفهوم احلـــدود ليس جديدا 
علـــى التاريخ السياســـي املعاصـــر، فالذاكرة 
مازالـــت غضة، وبإمكانها أن تســـتعيد بيســـر 
أحـــداث جـــدار برلني الذي هدمـــه األملان نهاية 

تسعينات القرن املاضي من أجل الوحدة.
ولدى سقوط جدار برلني قبل ربع قرن، كان 
عدد اجلدران التي حتمي احلدود ســـتة عشـــر. 
وفـــي 2016، أحصت الباحثة إليزابيت فاليه من 

جامعـــة كيبيك، 66 جدارا بنيت لردع املهاجرين 
وألسباب أمنية أيضا.

وأحاطت إســـبانيا حـــدود مدينَتْي ســـبتة 
ومليليـــة املغربيتني بجدران شـــائكة ومرتفعة 
لعـــدة أمتار يصعـــب اجتيازها، وهمـــا بوابتا 
العبـــور البريتان الوحيدتان اللتـــان يعبرهما 
املهاجـــرون الســـريون مـــن أفريقيا الســـوداء 

وبلدان املغرب العربي، للوصول إلى أوروبا.
ومازالـــت تداعيات جدار منع التســـلل من 
مدينة كاليه الفرنســـية إلى بريطانيا مستمرة، 
بعـــد أن أقام املهاجـــرون مخيمات عشـــوائية 
يســـكنها اآلالف من األشخاص، من أجل انتهاز 

الفرصة للهرب إلى داخل احلدود البريطانية.
أمـــا في املجـــر -التي تعد أحـــد أبرز بلدان 
العبـــور- فقد أقامـــت حكومة فيكتـــور أوربان 
احملافظة في 2015، جدارا شـــائكا يبلغ ارتفاعه 
أربعة أمتار على حدودها مع صربيا التي يبلغ 

طولها 175 كلم، ثم على احلدود الكرواتية.
وأقامت سلوفينيا مع تدفق املهاجرين على 
حدودهـــا وخصوصـــا الســـوريني والعراقيني 
أسالكا شائكة على حوالي 150 كلم من حدودها 

مع كرواتيا التي تبلغ باإلجمال 670 كلم.
كمـــا أقامت اليونان في 2012 جدارا معدنيا 
عاليـــا يناهز طولـــه 10.3 كلم علـــى مجرى نهر 
ايفروس -على احلدود التركية- الذي كان أحد 

أبرز نقاط العبور التي يختارها املهاجرون.
وتعد إجراءات بناء األسوار واجلدران التي 
اتخذتها دول مختلفة بهـــدف حماية حدودها، 
حلوال اســـتعجالية ومكلفة في الوقت نفســـه، 
ولكنها أيضا تتســـبب في مشكالت وتداعيات، 
وتثير الكثيـــر من نقاط االســـتفهام حول مدى 
جناعتهـــا في وقـــف تدفق الالجئـــني وحماية 

البلدان من خطري اإلرهاب والتهريب.
ومّثل هذا موضوع اختـــالف بني الدافعني 
باجتاه تشـــييد اجلدران خصوصـــا بعد خطة 
الرئيس األميركي في بناء ســـور مع املكســـيك، 
وبني من يرى أن هذه اجلدران حل مؤقت وغير 
مجد، مذكرين بانقضاض اآلالف من األملان على 

جدار برلني لتهدميه في حلظة ما.
لكـــن الـــدول أيضا بحاجة إلـــى حلول آنية 
ملواجهة تدفق املهاجرين بأعداد كبيرة. وهذا ما 
أرجعته الكاتبة، ناتالي نوغيريد في تقرير لها 
بصحيفة الغارديان، إلى إهمال أوروبا لسوريا 
وكيـــف أن هذا اإلهمال ســـينقلب على أوروبا. 
وقالت الكاتبة إن إهمال ســـوريا سينقلب على 
أوروبـــا، ألن األجيال العربية واملســـلمة املقبلة 
ســـوف تســـأل األوروبيني ملاذا لم يبذلوا املزيد 
من اجلهد ملساعدة أمة يبيدها جيش الدكتاتور 
وحلفـــاؤه. وتـــرى نوغيريد أن مصيـــر أوروبا 
مرتبـــط بالدول العربية املجـــاورة لها أكثر من 

ارتباطه بالواليات املتحدة.

شيماء رحومة

} لم يصرف الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ترامـــب الكثير مـــن الوقت قبـــل أن ينطلق في 
تنفيذ البعض مـــن وعود حملته االنتخابية، إذ 
بدأ عقب أيـــام من تنصيبه بتوقيـــع قرار بناء 
ســـياج على طول احلدود األميركية املكسيكية، 
كمـــا أعلـــن عن فـــرض قيـــود علـــى املهاجرين 
والالجئـــني مســـتهدفا بعض الدول املســـلمة، 
وهـــو ما أثار اجلدل علـــى الصعيدين الداخلي 

واخلارجي.
آراء املعارضـــني مـــن كل النخب املجتمعية 
كونت جدارا صلبا في وجـــه قراراته التي أقل 
ما قيل عنها أنها بحسب عمدة برلني ميشائيل 
ميلر ”الطريق املؤدي إلـــى العزلة واالنطواء“، 
مضيفا ”نحن سكان برلني من النساء والرجال 
نعـــرف متـــام املعرفة ما يســـببه تقســـيم قارة 
باألسالك الشـــائكة أو باجلدران اإلسمنتية من 

ألم شديد للناس“.
الشـــؤون  جلنـــة  مـــن  كاردن،  بـــن  وأفـــاد 
اخلارجية في مجلس الشـــيوخ، بأن ”املرســـوم 
القاســـي للرئيس ترامب حول الالجئني يقوض 
قيمنا األساسية وتقاليدنا ويهدد أمننا القومي 
ويثبـــت جهال تامـــا لعمليـــات التدقيـــق التي 
نعتمدها وهي األكثـــر صرامة في العالم.. هذه 
السياســـة خطيرة على املدى القصير وستضر 

بتحالفاتنا وشراكاتنا“.
وردد متظاهرون ضد هذه القرارات هتافات 
مـــن قبيل ”كلنا مســـلمون، كلنـــا الجئون“، ”ال 
للمنع ال للجدار“. كمـــا رفعوا الفتات ”ال تكافح 
املهاجريـــن بل حارب اجلهل“، ”تأسســـت هذه 
الدولـــة من قبل املهاجريـــن“، ”ال تبنوا جدرانا 

وإمنا ابنوا جسورا“.
وقالت نيديا فيالســـكيز، عضو الكونغرس 
عـــن احلـــزب الدميقراطي، ”نرفض سياســـات 

مؤملة ترجع أمتنا إلى اخللف“.
وفـــي تغريدة لها على تويتـــر كتبت وزيرة 
اخلارجيـــة الســـابقة مادلـــني أولبرايـــت ”لقد 
ترعرعـــت كاثوليكيـــة، ثـــم أصبحت أســـقفية 
وعلمـــت الحقا أن عائلتي كانـــت يهودية. وأنا 
مســـتعدة لتســـجيل نفسي كمســـلمة من أجل 
التضامـــن“. وقالت مـــالال يوســـفزاي، الفائزة 
بجائزة نوبل للســـالم مناصفـــة عام 2014، ”أنا 
أشعر بحســـرة ألن أميركا تدير ظهرها لتاريخ 
مشـــرف من الترحيب بالالجئـــني واملهاجرين، 
أطلب من الرئيس ترامب أال يدير ظهره لألطفال 

واألسر األكثر ضعفا في العالم“.
وصـــرخ رجل مـــن بغداد ســـبق وأن عملت 
زوجته محاسبة لدى الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية ”الســـيد ترامب الرئيـــس اجلديد قتل 

أحالمنا“.

وأشـــارت صحيفة الصانداي تليغراف إلى 
أن مهربـــي املهاجريـــن عقدوا في هـــذا الوقت 
صفقة جديدة مع املافيا التركية لنقل املهاجرين 
من األراضي التركية إلى قلب أوروبا مباشـــرة 

بأسلوب جديد لم يستخدم سابقا.
وكشفت نتائج استطالع رأي جديدة نشرها 
معهد يوريســـبس لألبحـــاث أن أقل من نصف 
اإليطاليني يريدون البقاء في االحتاد األوروبي، 
في حني يلقي أكثر من الثلثني باللوم عليه لعدم 
املساعدة في إبرام اتفاق بشأن أزمة املهاجرين.

وتســـاءل نائب الرئيس املصري األســـبق، 
محمد البرادعي قائال ” هل سيكون هناك رد فعل 

عربي يشعرنا بأن لدينا شيئا من الكرامة؟“.
وقال املدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش 
كينيث روث في جنيف ”أخشـــى ما أخشـــاه أن 
نخسر صوت الواليات املتحدة بوصفها مدافعا 

عن حقوق اإلنسان في العالم“.
وقالـــت أوســـنت غيلم وهي متظاهـــرة ”أنا 
متزوجـــة من مهاجـــر وأصدقائـــي مهاجرون، 
نحـــن في مدينـــة مهاجرين وعلينـــا الدفاع عن 

مجتمعاتنا“.
وقـــال فان ديـــر بيلني الرئيس النمســـاوي 
اجلديد ”تدفـــق الالجئني يعتبر أحد التحديات 
الكبرى التي تواجهها النمسا وأوروبا.. نلتزم 
كبشر مبســـاعدة احملتاجني، بغض النظر عما 

إذا كانوا مواطنني أصليني أو أجانب“.
وأفـــاد الرئيس املكســـيكي إنريكـــي بينيا 
نييتو ”املكسيك ال تؤمن باجلدران. قلتها مرات 
عدة: املكسيك لن تدفع ألي جدار.. إن هذا القرار 

بعيد كل البعد عن أن يوحدنا.. إنه يفرقنا“.
وانتقدت وســـائل اإلعالم األميركية اجلدار 
العازل، بالقول إن بناءه ســـيكون باهظ الثمن، 
ولـــن يتمكن من وقـــف الهجرة غيـــر القانونية 

باجتاه الواليات املتحدة األميركية.
ويرى ايكتور ريتاريا (29 عاما) الذي يدرس 
الهندســـة املعمارية، أن املهاجرين ”ســـيجدون 
طرقـــا أخرى للعبـــور بطريقة غير مشـــروعة.. 

أخشى أن يؤثر اجلدار على حركة السير“.
وقال انريكي مورونيس مدير رابطة حماية 
املهاجرين ”اجلدار لن مينع الناس من املجيء، 

سيؤدي فقط إلى املزيد من القتلى“.
وعلى ضوء تزايد أعداد املعارضني كشـــف 
اســـتطالع جلامعة كوينيبياك أن نســـبة تأييد 
ترامب خـــالل األســـبوع األول لم تتجـــاوز 36

باملئـــة، في مقابـــل األصوات الرافضـــة. ووفقا 
لســـيل من اآلراء الرافضة واملســـتنكرة ملا أقدم 
على توقيعه ترامب من قرارات، فإن بناء جدران 
حدودية مع الدول لن يقف بوجه املهاجرين ولن 
يحمي الغرب وإمنا ســـيقطع العالقات ويفاقم 
املشـــكالت القائمـــة، وينـــذر بتشـــكيل خارطة 

جديدة للعالم.

عبدالجليل معالي

} الحـــدود الفاصلـــة بيـــن الـــدول ليســـت مجرد خطـــوط جغرافيـــة أو جدران 
تحـــول دون تســـرب المتســـربين والهاربيـــن والمهاجريـــن والحالمين بوضع 
أفضـــل فـــي بلدان أفضل. الحـــدود هي أيضا ســـيادة وفكرة حضاريـــة وثقافية 
وسياســـية، لذلك تعلو دائما فكرة الحدود أو تتقلص مع المتغيرات السياســـية 

أو االقتصادية.
لم يرتفع منســـوب فكرة تسييج الحدود، مع صعود الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى ســـدة رئاســـة الواليات المتحدة، رغم أن الفكرة كانت أحد أهم أركان 
برنامجه االنتخابي. الفكـــرة كانت من صميم أفكار األحزاب اليمينية األوروبية، 
وللفكـــرة صلة بالتصـــورات القومية. تكمن المفارقة هنا فـــي أن األفكار القومية 
عمومـــا تركـــز دائما علـــى مبدأ الحدود، لكن قـــد تنهض على فكـــرة إزالتها بين 
األقطـــار العربيـــة كما هو عند التصور القومي العربي، أمـــا عند اليمين القومي 
األوروبي فهي دعوة إلى تســـييجها. المهم أن لفكرة الحدود اشتقاقات سياسية 
وحضاريـــة تروم االنكفاء على الذات، والذات هنا جمعية. اليمين األوروبي الذي 
اتخذ موقفا من االتحاد األوروبي ومن ”انتشال“ دول أوروبية فقيرة من أزماتها 

استند إلى الدولة األمة، وإلى التاريخ.
المنعـــرج الحاصـــل أخيرا مـــع صعود الدعـــوة إلى ضرورة حمايـــة أوروبا 
والواليات المتحدة، حصل مع صعود ترامب رئيســـا، وقبل ذلك مع علو أصوات 
اليمين في أوروبا. كانت الفكرة أيضا موقفا من اآلخر، وتقييما انتقائيا لألحداث 

التـــي هزت العالـــم، وتصورا متعجال يـــروم تقديم حلول لالقتصـــاد والمجتمع 
والسياســـة في أوروبا، وفـــي الحلول المتعجلة تلك، ركون متســـرع إلى تحميل 
اآلخـــر، أفـــرادا وجماعـــات ودوال وحضارات وأديانا، كل مســـؤوليات الشـــرور 

واألزمات.
عندمـــا قال ترامب ”انتهى عهد إنقاذ اقتصـــاد وحماية حدود اآلخرين“، كان 
شـــعاره صدى لخطاب مارين لوبن الذي صرحت فيه بأن ”عام 2017 سيكون عام 
استيقاظ قارة أوروبا“، وترجمة لصراخ اليميني الهولندي غيرت فيلدرز ”النساء 

األوروبيات خائفات اآلن من إظهار شعورهن الشقراء“.
الموقـــف مـــن اإلرهاب ومن الهجرة مـــن الضفة الجنوبية للمتوســـط صوب 
أوروبـــا، كما االنشـــغال باألزمات االقتصاديـــة األوروبية وبمعضالت الســـكان 
والتهـــرم وتقلص فرص العمل وغيرها من المشـــكالت، عوامل متضافرة حتمت 
على هندسة السياســـة اليمينية في نسختيها األوروبية واألميركية، البحث عن 
حلـــول تأخذ من كل شـــيء بطرف؛ تقدم ما يفيد اهتمامها بالمشـــكالت المحلية، 
وتلتفت لآلخر بوصفه صانع اآلثام. من هنا كان الحل منســـجما ومتصالحا في 
الطروحات اليمينية، العنصرية أو حتى الفاشـــية في القراءات المنافســـة، وهو 
أن أوروبا المتعافية هي أوروبـــا الخالية من المهاجرين، أو لنقل ”النظيفة“ من 

المهاجرين الزائدين على الحاجة.
فـــي الطـــرح اليمينـــي األوروبي نكـــوص على مـــا حققته القـــرون الماضية 
مـــن إعالء للمواطنة، ومن تشـــديد علـــى الحرية التي تتيح التنـــوع، من منطلق 
المبدأ الراســـخ القائل ”انظر إلى الســـماء كما تشـــاء“ وهي مختصر العلمانية 

األوروبية بنســـخها المتعددة. فـــي الطرح العنصري األوروبـــي، كما األميركي، 
اســـتهانة بالعهـــد العالمي لحقوق اإلنســـان القائـــل بتعهد كل دولـــة طرف في 
هـــذا العهد ”باحترام الحقـــوق المعترف بها فيه، وبكفالة هـــذه الحقوق لجميع 
األفـــراد الموجودين فـــي إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بســـبب 
العـــرق، أو اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغـــة، أو الدين، أو الرأي سياســـيا أو غير 
سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من 

األسباب“.
الدعـــوات الجديـــدة المناديـــة بتســـييج الحـــدود، والقائمة فـــي ترجماتها 
التفصيلية على الموقف من المهاجرين ومن الالجئين، والتي ذهبت في التفصيل 
إلى حد تحديد الدول التي ُيمنع مواطنوها من دخول الواليات المتحدة (العراق 
وإيران وليبيا والصومال والســـودان وسوريا واليمن، والقائمة مرشحة للزيادة 
أو التعديل)، تفترض أيضا االلتفات إلى أن للمسألة أسبابا أخرى ال تقتصر على 
الفضـــاء األوروبي واألميركي، بل تمتد أيضا لتشـــمل دوافع أخرى عند ”اآلخر“ 
بالمتصور الغربي، وهو في الحالة الراهنة الفضاء العربي اإلسالمي. وااللتفات 
يقتضي طرح أسئلة ال تجلد الذات لكنها تروم تفحص مساهمتنا (نحن بوصفنا 
آخر) في توفير كل أسباب نجاح الدعايات اليمينية. ألم نقدم كل ما يتيح ازدهار 
العنصرية والشـــعبوية والشوفينية الراهنة؟ هل كان تعاملنا مع اآلخر المختلف 
قائمـــا على االحترام واإليمان بالتعدد، وهـــي األفكار التي ننادي بها اليوم حين 
طالتنا شـــظايا أفكار التســـييج والحمائية؟ ألم نســـبق األمم في رســـم الحدود 

وتسييجها دينيا وحضاريا وتاريخيا ونفسيا؟

 طريق إلى العزلة واالنطواءدولة دون حدود ليست دولة

تسييج الحدود وبناء األسوار.. انقالب اليمني على قيم التعدد
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أضداد
«ال أعتقـــد أن األمـــر ســـينطوي على أي تغييـــر.. هناك شـــكوك كبيرة إزاء الواليـــات املتحدة. 

املوقف متجذر بغض النظر عن الرئيس أو ما نقوم به}.

جيمس جيفري
باحث في معهد واشنطن للسياسات في الشرق األدنى

«حـــني يتخذ ترامب إجراءات حمائية يمكن أن تزعزع اســـتقرار االقتصـــادات، علينا أن نرد عليه، 

وحني يرفض وصول الالجئني في حني قامت أوروبا بواجبها، علينا أن نرد عليه}.

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

[ ترامب يغلق الحدود ليبني جدرانا بينه وبين العالم  [ الهجرة واإلرهاب والتطرف مسوغات جاهزة لتبرير االنغالق

تقييد قرارات ترامب تفتح الحدود

توقيع رغم االحتجاج

الجدار لن يمنع الناس من 

املجيء وسيؤدي فقط 

إلى املزيد من القتلى، 

املهاجرون سيجدون طرقا 

أخرى للعبور بطريقة غير 

مشروعة مما سيؤثر على 

حركة السير

االتحاد األوروبي يصمم على 

الحد من هذه التدفقات، 

ويعرض على نحو متزايد 

مساعدات للدول األفريقية 

التي يعبرها هؤالء 

املهاجرون ملنعهم من 

التوجه إلى أوروبا
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تحديات

عماد أنور

} في الوقت الذي كانت تتم فيه إحاطة املهاجم 
األرجنتيني كارلوس تيفيـــز من ِقبل املئات من 
املشجعني لدى وصوله إلى شنغهاي، اخلميس 
املاضي، كان شـــيانغ رونـــغ البالغ من العمر 11 
عاما يركل الكرة على ملعب موحل في معســـكر 
لتدريب الشباب على اجلانب اآلخر من املدينة.

مـــن خـــالل التوقيع مـــع نادي شـــنغهاي 
شـــينهوا، ُيقال إن تيفيز أصبح العب كرة القدم 
األعلـــى أجرا في العالم، حيث يكســـب ما ُيقّدر 
بـ750 ألف دوالر أسبوعيا، أي ضعف ما يجنيه 
الالعب األفضل كريســـتيانو رونالدو. هذا على 

الرغم مـــن أن أفضل أيام 
العمر  من  البالغ  تيفيز 

32 عامـــا هـــي اآلن 
وراءه.

فورة اإلنفاق 
غير املسبوقة من 

ِقبـــل األندية 
لصينية  ا

النجوم  علـــى 
األجانـــب مثل 
تيفيـــز خـــالل 

املوســـمني املاضيـــني 
جذبت العناوين الرئيســـية 

في جميع أنحاء العالم.
بالنســـبة إلـــى مشـــجعي 

كـــرة القدم مثـــل رونـــغ، الذي 
ُيحب مشاهدة الدوري اإلسباني 

والدوري األملاني لكرة القدم، فإن 
الالعبني األجانـــب هم من يحتاج 

إليهم الدوري الصيني املمتاز.
هو  ”أســـلوبهم  رونـــغ  ويقـــول 
أكثر جاذبية. رمبا سأشاهد الدوري 
الصينـــي املمتاز أكثـــر إذا كان هناك 

العبون أجانب أكثر“.
لكن لســـوء حظه، قررت احلكومة 

الصينيـــة اّتخاذ إجـــراءات صارمة ضد 
ما تســـّميه ”اســـتثمارا غير عقالني“ في 
الالعبني األجانب، فهي تخشى أن مالكي 

أندية الـــدوري الصيني املمتـــاز، والكثير 
منهـــم مطّورو عقـــارات ُمثقلـــون بالديون، 

يدفعـــون مبالـــغ أكثر مـــن الالزم 
األجانـــب،  الالعبـــني  مقابـــل 
وأن الصـــني ُميكـــن أن ُتصبح 

مكّبـــا لالعبني املُبالـــغ في تســـعيرهم الذين ال 
يستطيعون النجاح في املســـتويات الُعليا في 

أوروبا.
ويخشـــى املســـؤولون الصينيـــون من أن 
عمليات الشـــراء املبالـــغ فيها ال تفعـــل الكثير 
لتعزيز تطوير اللعبة احمللية أو حتســـني آفاق 
املنتخب الوطني صاحب األداء الضعيف، الذي 
عانى أخيرا من هزمية ُمذّلة على أرضه ملصلحة 
ســـوريا التي مّزقتها احلرب. ويحتل املنتخب 

الصيني اليوم املرتبة 81 في العالم.
علـــى الرغـــم مـــن املبالـــغ الضخمـــة التي 
ُتنفق على الالعبني األجانـــب، إال أن اإليرادات 
التـــي يوّلدها الدوري احمللـــي ضئيلة، ما ُيثير 
التســـاؤالت حـــول مـــدى 

استدامة الطفرة.
ومبوجـــب القواعد 
اجلديـــدة، تســـتطيع 
وضع  الصينية  الِفـــرق 
أجانـــب  العبـــني  ثالثـــة 
فقط فـــي كل فريـــق، ويجب على 
األندية حجـــز 15 في املئة من 
الشـــباب،  لتدريب  إنفاقها 
رســـوما  وســـتواجه 
اعُتِبرت  إذا  جزائية 
أنهـــا ُتنفق مبالغ 
أكثـــر مـــن الالزم 
علـــى تنقـــالت 

الالعبني الفردية.
كمـــا ُيريد احتاد كـــرة القدم 
الصينيـــة أيضا مـــن األندية أن 
تخضـــع لعمليـــات تدقيـــق من 
طرف ثالث، حيث الِفرق املُفلسة 

يتم طردها من الدوري.
القرارات  وتضمنـــت 
االستثماَر في الالعبني احملليني، 
وتوجيه األموال للتعاقد مع خبراء 
كرة القدم واســـتقدامهم لتعليم الناشـــئني 
فنون اللعبة، ومن أجل ذلك أطلقت احلكومة 
الصينيـــة العـــام املاضي مشـــروع دوري 
املـــدارس، بهـــدف تخريـــج 22 ألف العب 
ســـنويا، بدال مـــن إنفاقهـــا على العبني 
أجانب، لن يؤثروا فـــي تطوير اللعبة، 
ولن يفيد وجودهـــم بأكثر من التواجد 
اجلماهيري في املدرجات.
وقال تشني لونغ، 
مختـــص االقتصاد 

فـــي شـــركة جافيـــكال دراغونوميكس، شـــركة 
األبحـــاث ومقرها بكـــني ”هنـــاك بالتأكيد قلق 
بشـــأن أندية كرة القـــدم الصينيـــة التي ُتنفق 

مبالغ سخيفة من املال لشراء العبني أجانب“.
ويقول ستيفن تينغ، املُعّلق التلفزيوني في 
جوانغتشـــو، إن ”أجراس اإلنـــذار بدأت تقرع 
بعد ورود تقارير بأن نادي شنغهاي SIPG دفع 
في الشـــهر املاضي مبلغ 64 مليون دوالر لشراء 
العب خط الوســـط البرازيلي أوسكار من نادي 
تشيلســـي، أي بنحو 40 مليون دوالر أكثر مما 

دفع مقابله النادي البريطاني في عام 2012“.
وقال تينغ ”إن أوســـكار لم يُكن يلعب حتى 
بشـــكل منتظم في تشيلســـي لذلك فإن رســـوم 
االنتقال املذكورة جنونية. اضطرت الســـلطات 

إلى التصّرف بسرعة“.
الـــدوري  لتحويـــل  اجلهـــود  واكتســـبت 
الصيني املمتاز إلـــى منافس لبطوالت الدوري 
في اليابان وكوريـــا اجلنوبية، الزخم بعد قيام 
حكومة الرئيس تشـــي جني بينغ بوضع خطط 
طموحـــة في عام 2015، لتحويل الصني إلى قوة 

في مجال كرة القدم.
ورغم أن مشاهدة كرة القدم األجنبية لطاملا 
كانت شـــائعة في الصني، إال أن عددا قليال من 
الصينيني يلعبون هذه اللعبة. الرئيس تشـــي، 
وهو من مشـــجعي كرة القـــدم، ُيريد تغيير ذلك 
من خـــالل بناء مـــدارس لكرة القـــدم، وتطوير 
الـــدوري احمللي وفي نهاية املطاف اســـتضافة 
إحدى بطوالت كأس العالم لكرة القدم، ومن ثّم 

الفوز بها.
والتعاقـــد مـــع العبـــني بارزيـــن فضال عن 
مديريـــن فنيـــني كبـــار، مثـــل لويـــس فيليـــب 
سكوالري في نادي غوانغتشو إيفرغراند، عزز 
االهتمـــام احمللي في الـــدوري الصيني املمتاز، 
حيث ارتفع متوســـط حضور املباريات بنسبة 
10 باملئة في املوســـم املاضـــي لُيصبح 24 ألف 
شـــخص، ما يجعل الـــدوري الصينـــي املمتاز 
إحـــدى بطوالت دوري كرة القدم العشـــر األكثر 

شعبية في العالم.
العام  ودفعت مجموعة اإلعالم ”لـــي إيكو“ 
املاضي مبلغا قياســـيا مبقـــدار 2.7 مليار يوان 
(400 مليـــون دوالر أميركـــي) لتأمني صفقة بث 

محلية ملدة عامني.
الرياضـــي  اخلبيـــر  عمـــار،  زهيـــر  وقـــال 
واحملاضـــر باالحتـــاد الدولي لكـــرة القدم، إن 
”احلكومـــة الصينيـــة رأت ضـــرورة النظر إلى 
صناعـــة عقليـــة احترافية حقيقيـــة، من خالل 
جميع املؤسســـات، بدال من حـــرق األموال فقط 

من أجل الالعبني األجانب“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
”القـــرار يبـــدو متعارضا مع مـــا أعلنه الرئيس 
الصينـــي قبـــل عامـــني، لكن دولـــة عظمى مثل 
الصـــني لديها مؤسســـات، وال تعمل إال ما تراه 

صاحلا لها، لذا فضلت االســـتثمار في أبنائها 
واإلنفاق على النشء لصناعة العبني كبار“.

وأكـــد أن ”التوجه اجلديـــد ال يتعارض في 
جوهـــره مع خطـــة الدولة لالســـتثمار في كرة 
القدم، والتواجد على اخلارطة العاملية للعبة“، 
الفتـــا إلـــى أن ”القـــرار ليس معقـــوال أن يكون 
وليد اللحظة، بل متت دراســـته جيدا، ومراعاة 
تأثيراته الســـلبية على البعض، وعلى رأسهم 

وكالء الالعبني“.
ولـــو كان هدف احلكومة الصينية نابعا من 
مجـــّرد رغبة في جذب اجلماهير إلى مشـــاهدة 
النجـــوم، فإن ذلك ميكـــن حتقيقه عبـــر تعزيز 
القنـــوات التلفزيونيـــة الرياضية املتخصصة، 
ملشـــاهدة الدوريـــات القويـــة، مثـــل: الـــدوري 
اإلنكليـــزي واإلســـباني واإليطالـــي، مبا يؤثر 
سلبا على نسب مشـــاهدة الدوري احمللي على 

القنوات احمللية في الصني.
ويقول نقـــاد رياضيون لـ“العرب“ إن تدخل 
احلكومـــة الصينيـــة جـــاء في وقتـــه، ألن املال 
املنفق على الالعبـــني األجانب غير ذي جدوى، 
ولـــن يخلق احترافـــا يحقق الطمـــوح املنتظر 
لصناعـــة كرة القدم الصينيـــة، لذلك ّمت البحث 
عـــن طريق آخـــر والتركيز على بنـــاء وتصعيد 
ناشئني محليني إلى الساحة الكروية الصينية.

وفـــي حني ارتفع اإلنفـــاق، إال أن اإليرادات 
بقيـــت هزيلة؛ فمعظم األندية تخســـر املال على 
رســـوم انتقال الالعبني، وتذاكر املباريات ُتباع 
مقابـــل مبلغ ضئيل يصل إلى 50 يوان (ســـبعة 
دوالرات)، والباعة اجلائلون يبيعون البضائع 
املزيفة حـــول الكثير من املالعب وعدد قليل من 
املشجعني يشترون البضائع املدعمة من الدولة.

ويقـــول توم إلســـدن مـــن شـــركة ميلمان، 
مجموعـــة التســـويق الرياضي في شـــنغهاي 
”منـــوذج اإليـــرادات يتموقـــع خلـــف الـــدوري 
اإلنكليـــزي وغيـــره مـــن البطـــوالت األوروبية 

مبسافة ضخمة“.
وخلقـــت أندية الـــدوري الصينـــي املمتاز 
إيـــرادات تتـــراوح بـــني 16 مليـــون دوالر و64 
مليـــون دوالر في املوســـم املاضـــي، وذلك وفقا 

لشـــركة ديلويت. هذا مقارنة مبتوسط يبلغ 395 
مليـــون دوالر ألغنى 20 ناديا في العالم، بقيادة 

مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد.
الدافـــع وراء احلملة على اإلنفاق هو أيضا 
بســـبب املخـــاوف االقتصادية الواســـعة، في 
الوقت الذي حتاول فيه احلكومة تقييد األموال 
من مغـــادرة البالد لوقف الضغـــط على العملة 

احمللية.
ويقول كريســـتوفر أتكنز، وكيـــل كرة القدم 
املقيـــم في هونغ كونـــغ، إن ”القيـــود واملبادئ 
التوجيهيـــة اجلديـــدة هـــي جـــزء مـــن دورة 
االســـتثمار املدفوعـــة سياســـيا فـــي الصـــني. 
احلكومـــة تتطلع إلى تشـــجيع صناعة معينة، 
ثم ُيصاب اجلميع باجلنـــون، وبالتالي تضطر 

احلكومة إلعادتهم إلى جادة الصواب“.
إال أن تدبيـــر انكماش ُمنّظم ُميكن أن يكون 
أمرا صعبا. وحّذر أتكنز من أن القيود املفروضة 
على الالعبني األجانب، والشـــرط اجلديد الذي 
يقضي بـــأن كل فريق يجب أن يكون لديه العب 
صيني واحد حتت سن 23 عاما على امللعب، من 
املرجح أن يرفعا من أســـعار الالعبني احملليني 
-املتضخمة أصال بســـبب القيود احلالية على 

الالعبني األجانب- بشكل غير واقعي.
ويقول تشـــو هاو، املختص فـــي االقتصاد 
ببنك كوميرتســـبانك، إنه ”من املنطقي شـــراء 
العبـــني أجانب مـــن الذين ميلكون ُقـــدرة أكبر، 
ألن الالعبني الصينيني ُمكلفون أكثر من الالزم؛ 
األمر يشبه سوق العقارات، إذا كانت شنغهاي 
مكلفة أكثر من الالزم، فما عليك ســـوى الذهاب 

إلى اخلارج من أجل الشراء“.

الحكومة تنقذ الصين من التحول إلى نادي لتقاعد مشاهير كرة القدم
[ الحكومة تتدخل لوضع حد لسياسات إنفاق مئات الماليين على النجوم  [ سياسة التطوير تبدأ من الناشئين

وضعت احلكومة الصينية نهاية خلطط مندفعة تبنتها أندية في الدوري الصيني املمتاز لكرة 
القدم تعتمد على عرض مبالغ خيالية على العبني كبار في دوريات أوروبية شــــــهيرة. وكادت 
هذه السياســــــة أن تودي بطموح الرئيس شــــــني جني بينغ الذي يطمح إلى حتويل الصني إلى 

قوة عظيمة في صناعة كرة القدم، على أمل الفوز ببطولة كأس العالم في يوم من األيام.

«الحكومة الصينية رأت ضرورة النظر إلى صناعة عقلية احترافية حقيقية، من خالل جميع المؤسسات، بدال من حرق األموال فقط 
من أجل الالعبين األجانب».

زهير عمار
اخلبير الرياضي املصري
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تتطلـــع  الصينيـــة  الحكومـــة 
إلـــى تشـــجيع صناعـــة معينة، 
فيصـــاب الجميـــع بالجنون، ثم 
تضطـــر الحكومة إلى إعادتهم 

إلى صوابهم

&
 كريستوفر أتكينز

الحكومة تخشى أن مالكي أندية 
الدوري الصيني، والكثير منهم مطورو 

عقارات مثقلون بالديون، قد يحولون 
الصين إلى مكب لالعبين المبالغ في 

تقدير قيمتهم

ن أن أفضل أيام 
العمر  من  لغ 

هـــي اآلن 

إلنفاق 
وقة من

دية 

جوم 
مثل 
ــالل 

املاضيـــني  ني
ناوين الرئيســـية 

 أنحاء العالم.
ــبة إلـــى مشـــجعي 
م مثـــل رونـــغ، الذي

هدة الدوري اإلسباني 
ألملاني لكرة القدم، فإن 
ألجانـــب هم من يحتاج 

وري الصيني املمتاز.
هو ”أســـلوبهم  رونـــغ ول
بية. رمبا سأشاهد الدوري

املمتاز أكثـــر إذا كان هناك 
جانب أكثر“.

ســـوء حظه، قررت احلكومة 
 اّتخاذ إجـــراءات صارمة ضد 
في  ”اســـتثمارا غير عقالني“ ”ه
ألجانب، فهي تخشى أن مالكي 

الصيني املمتـــاز، والكثير  وري
طّورو عقـــارات ُمثقلـــون بالديون، 

ي

مبالـــغ أكثر مـــن الالزم
األجانـــب،  لالعبـــني 
ـني ُميكـــن أن ُتصبح 
ب ج ني جب

ـاؤالت ح
تدامة الط
ومبوجــ
جلديـــدة،
الص ـرق 
العبـــني ثالثـــة 
فقط فـــي كل فريـــق،
األندية حجـــز 15 
لتدريب إنفاقها 
وســـتواج
جزائية 
ج و و

أنهـــا
ي ز

أكثـــر
علـــ
الالعبني 
كمـــا ُيريد احتاد
الصينيـــة أيضا مـــن
تخضـــع لعمليـــات 
طرف ثالث، حيث الِف
ي ع

يتم طردها من الدو
وتضمنـــت
االستثماَر في الالعبني
وتوجيه األموال للتعاقد
كرة القدم واســـتقدامهم لتعليم
فنون اللعبة، ومن أجل ذلك أطلق
الصينيـــة العـــام املاضي مشـ
2املـــدارس، بهـــدف تخريـــج 2
ســـنويا، بدال مـــن إنفاقهـــا
تط أجانب، لن يؤثروا فـــي
ولن يفيد وجودهـــم بأكثر م
اجلماهيري في
وقال
مختـــص

التســـالت
است

اجل
الِفـــ
ثالث

التطلع إلى المستقبل من زاوية نظر صحيحة



} المنامــة - يميل الكاتـــب والباحث العراقي 
وليـــد محمود خالص إلى البحث في مســـارات 
تشـــكل النقـــد العربـــي القديـــم منـــذ بواكيره 
األولى في العصـــر الجاهلي، مرورا بالعصور: 
اإلســـالمي، فاألمـــوي، فالعباســـي، محاوال في 
كتابـــه ”النقـــد العربي القديم: إعادة اكتشـــاف 
كتـــاب (األغانـــي) نموذجا“، نفـــض الغبار عن 
مـــادة نقديـــة لم تنل مـــن عناية دارســـي النقد 
العربـــي القديم اهتماما يذكر، ألســـباب كثيرة، 
منهـــا صعوبـــة العثـــور على هذه المـــادة، من 
حيث تفرقها في بطون المصادر ذات المشارب 
المعرفيـــة المتنوعـــة، وغياب االعتقـــاد في أن 
هذه المصادر من الممكن أن تحفظ بين دفتيها 
مـــادة نقديـــة ثمينة ترفـــد كتب النقـــد العربي 
المتخصصة، مع الحضور الشائع الذي لم يقم 
علـــى اســـتقراء كاف من أن العـــرب لم يكن لهم 

(نقـــد أدبي) يذكر قبل اتصالهـــم المنفتح على 
ثقافـــات األمـــم األخـــرى، وخصوصا 
الثقافـــة اليونانية، وقد تناســـل عن 
هذه األســـباب اضطراب في الرؤية، 

واهتزاز في النتائج.
وقد عمـــل المؤلف من خالل هذا 
”المؤسســـة  عن  الصادر  الكتـــاب، 
والنشـــر“،  للدراســـات  العربيـــة 
على تجـــاوز تلـــك األســـباب، من 
خـــالل تناوله بالـــدرس والتحليل 
ألبـــي الفـــرج  كتـــاب ”األغانـــي“ 
موسوعة  يعد  الذي  األصفهاني، 
معرفية كبيرة حفظت، من ضمن 
ما حفظت، التراث العربي الذي 

سبقها وعاصرها في ما بعد، وكانت هذه 
العملية محاطة بالمشـــقة، محفوفة بالعقبات، 

التســـاع الكتاب، وتفرق المتن النقدي فيه. غير 
أن النتائـــج أضاءت جوانب مـــن النقد العربي 
القديم لم تمسسها يد الدراسات 
الســـابقة، ورفـــدت الفكر النقدي 
العربـــي بمـــادة ثريـــة خصبـــة، 
وأثبتـــت أن الجهـــد النقدي رافق 
العرب منذ البدايـــات، في العصر 
الجاهلي، وأخـــذ طريقه إلى النمو 
أصـــاب  بمـــا  متأثـــرا  والنضـــج، 
الحيـــاة العربية عامـــة من تحوالت 
مفصلية كانت الثقافة أحد وجوهها 

المتنوعة.
ولم يبق ذلك المتن النقدي، هكذا، 
بـــال نظام أو ترتيب، بـــل انتظم تحت 
عشـــر قضايا، هـــي القضايـــا الكبرى 
التي عالجها النقـــد العربي القديم في مراحله 

المتتابعـــة، وســـبقت كل قضية مـــن القضايا 
مقدمـــة تفصح عـــن مفاصل القضيـــة ومحاور 
نصوصها الرئيســـة، مع تصدير عام موســـوم 
بـ“فـــي موجبـــات اإلفادة مـــن التـــراث النقدي 
العربي“، يليه اســـتهالل، فمقدمـــة هي األولى، 
فصلـــت الحديث عـــن مكانة كتـــاب ”األغاني“ 
بين كتب األدب والتراجم، مـــع االعتناء بإبراز 
الجانـــب النقدي، وظهور شـــخصية أبي الفرج 
النقديـــة من خالل ما بثه فيه من آراء ونظرات. 
وعمـــل الباحث على تزويد النصوص بهوامش 
متنوعة توضح هذه النصوص وتنير الســـبيل 
إلى تفاصيلها، مركزا على ما حوته من إشارات 
نقدية، واهتمـــام خاص بإشـــكالية المصطلح 
النقـــدي، من حيث رصـــد توظيفه األول، وتتبع 
جذوره، واســـتمرار نضجه، ليقر في كتب النقد 

المتخصصة فيما بعد.
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ثقافة

الغرب في الوعي املنشطر

} هنا لندن، وتدق بغ بن لتعلن ما تعلن، 
لندن صوت املذيع األثير لدى خاصة ذاك 

الزمان وقول على قول للكرمي. والدي الذكي 
لم يكن يصدق إال أخبار لندن، ملاذا؟ ال أدري. 

والدي البعثي لم يكن يستمع إلى نشرة 
أخبار إذاعته من دمشق. ومع ذلك ظل بعثيًا 

ا  حتى مات. ال أعرف ملاذا ظل والدي بعثّيً
وهو يعرف بأن إذاعته كّذابة! وملاذا يصدق 

إذاعة أهدت دولتها فلسطني إلى الصهيونية. 
والدي الالجئ بسبب لندن إذاعته املفضلة هي 
لندن. أمي التي تكره لندن وتعتبر لندن سبب 
مأساتها، مأساة خروجها من يافا، تذكر بحب 

مدرساتها اإلنكليزيات ومدرسيها اإلنكليز 
في دار معلمات القدس، أمي تقول البنها بأن 

دراسته يجب أن تكون في كامبريدج. إنها 

تكرر على مسامعه ذلك دائمًا، والدتي التي 
تدعو الله كل يوم أن يخسف بريطانيا ومن 
عليها، بريطانيا املجرمة بحق الفلسطيني، 
تريد البنها أن يكمل دراسته في كامبريدج. 
مع أنه إذا استجاب الله لدعائها فلن تبقى 

كامبريدج وستضيع الفرصة على ابنها.
الفلسطيني لم يغفر لبريطانيا دورها 

الرئيس في صناعة مأساته املستمرة حتى 
هذا التاريخ ومع ذلك يراها بعني أخرى 

تنطوي على تقدير لثقافتها ولغتها.
وانفصال الوعي بني الثقافي والسياسي 

عند الكثيرين من العرب جتاه الغرب 
عمومًا وجتاه فرنسا وبريطانيا على وجه 

اخلصوص يشير إلى وعي مطابق حلال 
الغرب؛ حال التناقض بني سياسة استعمارية 

– إمبريالية بأشكال مختلفة وحالة ثقافية 
مبدعة.

هذا الوعي املنقسم غالبًا ال يزول انقسامه 
إال عند جزء كبير من جيل من املهاجرين 

الذين ولدوا في الغرب. واجلزء الضئيل الذي 
يحتفظ بهذا االنقسام في الوعي يكون بسبب 

جتربة حياة قاسية قادته إلى العيش في 
وعي زائف مصدره األيديولوجيا اخلالصية 

العنفية. واحلق أنه من الصعب أن تكون 
ا وتكون في الوقت نفسه  مسلمًا سياسّيً

عائشًا في الغرب.
بل من السهل جدًا أن تكون مسلمًا 

و مؤمنا وأن تعيش في دولة دميقراطية 
علمانية مؤسسة على فكرة حرية الفرد 

امللتزم بالقانون احلامي حلريته. ومع ذلك 
فأن تعيش وفي عقلك ثقافتان مختلفتان، 

ستجد نفسك في محاولة دائمة للتالؤم مع 
هاتني الثقافتني، وقد ال جتد نفسك خارجًا 

من هذا االنقسام، وآية ذلك أن الوعي الثقافي 
معاند وذو جذور عميقة في النفس، وبخاصة 

في عاملها الالشعوري وعالم ما قبل الشعور.
طبعًا ، نحن هنا ال نتحدث عن تشابه بني 
األفراد في هذا الشأن، وال عن درجات واحدة 

من االنقسام الثقافي، إذ أن مستوى التعليم 
ودرجة االنغماس في احلياة األوروبية، 

لة مع  ودرجة امتالك اللغة، وقطع أواصر الِصّ
املجتمع األم، كلها عوامل حتدد درجة انقسام 

الوعي لدى العربي العائش في الغرب.
بقي أن نقول: إنه رغم مسؤولية الغرب 

عن الكثير من مآسي الشرق العربي وبخاصة 
دوره في التجزئة السياسية لبالد الشام 
والعراق، وزرع إسرائيل في قلب العرب 

فإن جاذبية الغرب بالنسبة إلى العربي لن 
تنقطع أبدًا. وهذه اجلاذبية ناجتة عن منط 

احلياة والثقافة التي يجد الفرد فيها مكانته، 
رغم النقد الذي يوجهه الغربي إلى ثقافته 

نفسها. واحلق أن الدكتاتوريات، بشكل 
عام، هي أنظمة طاردة للسكان، فإذا أضفت 

إلى الدكتاتوريات حال الفقر فإنك تفهم 
وتتفهم نزعة الهروب إلى الغرب وتفهم أيضًا 

انشطار الوعي الذي يخلق منطًا خاصًا من 
االغتراب.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت جامعة نيويورك-أبوظبي 
وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون، عن فوز الطالبة 

والفنانة البصرية آّنا كوركوفا 
بجائزة ”كريستو وجان-كلود 2017“، 

بدورتها الخامسة.

◄صدر حديثا عن ”الدار للنشر 

والتوزيع“، كتاب في الدراسات 
النقدية بعنوان ”إيقاعات متفردة“، 
للكاتبة والناقدة األدبية المصرية 

منى عارف. 

◄ كرم نادي الشرق لحوار 
الحضارات وبلدية الجديدة – 

البوشرية بلبنان الشاعر رفيق 
روحنا، في احتفال أقيم مؤخرا على 
مسرح بلدية الجديدة، برعاية وزير 

الثقافة اللبناني غطاس خوري.

◄ عن سلسلة ”اإلبداع العربي“ التي 

تصدرها ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، صدرت مجموعة قصصية 

بعنوان ”صندوق كرتوني يشبه 
الحياة“، للكاتبة والقاصة اللبنانية 

لنا عبدالرحمن. 

◄ صدرت عن دار ”نوفل – هاشيت 

انطوان“، في بيروت، رواية للكاتب 
السوري خليل صويلح، بعنوان 

”اختبار الندم“. 

◄ توفيت مؤخرا الشاعرة المصرية 
عزيزة كاطو عن عمر ناهز 74 عاما، 

وتعد الشاعرة التي ولدت عام 
1943 في مدينة اإلسكندرية من أهم 

األصوات الشعرية النسائية في 
مصر.

باختصار

صدرت الترجمة العربية لرواية {العدد صفر» للروائي اإليطالي الراحل إمبرتو إيكو وترجمها عن 

اإليطالية أحمد الصمعي، وصدرت عن دار الكتاب الجديد في بيروت.

{جائـــزة الكتاب األجنبي» الفرنســـية، عـــن روايته  فـــاز الكاتـــب والروائـــي الليبي هشـــام مطر بـ

{العودة»، في نسختها لعام 2017.  املوسومة بـ

معرض القاهرة الدولي للكتاب شعاره {ثقافة الشباب» وأنشطته بال هوية

كتاب نقدي يعيد اكتشاف أغاني األصفهاني

[ الواقع الصعب ينعكس سلبا على ثاني أكبر معرض كتاب في العالم  [ ندوات فكرية وأدبية تناقش مختلف القضايا

محمد الحمامصي

} تواجه الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب التي انطلقت يـــوم 26 يناير الكثير من 
التحديـــات حيث ألقـــت الظـــروف االقتصادية 
الصعبـــة التي تشـــهدها مصر حاليـــا بظاللها 
عليـــه، فأثر تحرير ســـعر صرف الـــدوالر على 
ارتفاع أســـعار الورق وخامـــات الطباعة بـ100 
بالمئة، ومن ثم على الناشـــرين وعدد العناوين 
الجديدة وإقبال القراء على الشـــراء، ومن جهة 
أخرى خفـــض الناشـــرون العرب مشـــاركتهم 
فـــي المعرض، فالذي كان يشـــارك بـ100 عنوان 
أصبح يشـــارك بـ20 فقط، نظـــرا إلى أن الكتاب 
لن يباع بســـعر الدوالر، خاصًة أن الكتاب الذي 
سعره 10 دوالرات، سيصبح سعره 190 جنيها، 

األمر الذي ال يتحمله القارئ المصري.

تراجع المعرض

تراجعت الخدمـــات التي يقدمها المعرض، 
وبقيـــت علـــى ما كانـــت عليه العـــام الماضي، 
مجرد أرض فضاء تقام عليها ســـرايا وأجنحة 
البيع بشـــكل غير منظـــم، والطرقات داخل هذه 
السرايا واألجنحة متربة غير مرصوفة ومغطاة 
بموكيـــت. وعلى الرغم من ذلـــك يجد المعرض 
إقباال مـــن المصرييـــن بغض النظـــر عن كون 
الكثيريـــن منهـــم يذهبـــون للفرجة والفســـحة 
الســـينمائية  الفنية  بالعـــروض  واالســـتمتاع 
والفرق الموسيقية والغناء التي يقدمها مخيم 
الفنون واللقاءات مع فناني الســـينما والدراما 
التلفزيونيـــة التـــي يقترحهـــا المعرض ضمن 

برنامجه.
يحمـــل المعرض شـــعار ”الشـــباب وثقافة 
المســـتقبل“، والشـــاعر صـــالح عبدالصبـــور 
شـــخصيته لهذه الـــدورة، والمملكـــة المغربية 
ضيـــف شـــرف بمشـــاركة أكثـــر مـــن 60 مفكرا 
وأديبا وشـــاعرا، بينهـــم الروائية والشـــاعرة 
فاتحة مرشـــيد والناقد سعيد يقطين، والشاعر 
محمد بنيـــس، والناقدة زهور كـــرام، واألديب 
أحمد المدينـــي، والروائي عبدالكريم جويطي، 
وقد بلغ عدد الدول المشـــاركة 35 منها 16 دولة 

عربية.
ونظـــرة إلـــى البرنامـــج الثقافـــي والفني 
الطويـــل للمعرض الذي تشـــرف عليـــه الهيئة 
المصرية للكتـــاب الجهة المنظمة، تجعلنا نقر 

بـــأن عناوين األنشـــطة بال هوية، بـــال قضية، 
وال ســـؤال، مجرد تعبئـــة لندوات وأمســـيات 
وعروض ولقاءات ال ينظمها خيط وال تصوغها 
رؤيـــة محددة، حتـــى لنرى تحتها تكدســـا في 
أســـماء المشـــاركين، وكأن هنـــاك من يســـعى 
إلـــى إرضـــاء الجميع بغض النظـــر عن فعالية 
البرنامج ومناقشـــاته وعروضـــه، إذا يتجاوز 
عدد المشـــاركين في فعاليات بعض األيام 140 
مشاركا، فمثال نجد في مائدة مستديرة تناقش 
ظاهرة الفســـاد زمنهـــا ســـاعتان 15 متحدثا، 
فضـــال عن أن جـــل أســـماء المتحدثيـــن ليس 
لهم هذا الثقـــل الثقافي والفكـــري في مختلف 

التخصصات والمجاالت الثقافية وغيرها.
أما على مســـتوى القضايا التي يناقشـــها 
ومحـــوره  شـــعاره  الـــذي  المعـــرض،  فيبـــدأ 
الرئيســـي ”الشباب وثقافة المســـتقبل“، أولى 
ندواته بــــ ”تحوالت الســـينما.. عـــرض لفيلم 
’حار جاف صيفا'“، ثم ”الســـرد والمســـتقبل“، 
مـــرورا بــــ ”قصيـــدة المســـتقبل“، و“الفنـــون 
بـ“حرية  وانتهـــاء  والمســـتقبل“،  التشـــكيلية 
تـــداول المعلومـــات والوثائـــق“ و“الدســـاتير 
والشـــباب“  و“الموســـيقى  والمســـتقبل“، 
و“الفلكلور والشباب“، وهكذا فإن شعار ومحور 
المعرض قضايا في المطلق ال تطرح تساؤال أو 
تثيـــر الرغبة في التســـاؤل، علـــى الرغم من أن 
الشـــباب المبدعين والمثقفين منهم خاصة في 
أمس الحاجة إلى طرح أســـئلة جوهرية تخص 
المشـــهد الثقافي واإلبداعي برمته وما يعتمل 
فيـــه من قضايا تمس الكتابـــة والفنون وحرية 

التعبير.

أنشطة وندوات

علـــى الجانب اآلخر تبدو دور النشـــر أكثر 
نشاطا وحيوية حيث أقامت كل منها برنامجها 
الخـــاص بتواقيـــع عناوينها الجديـــدة. ولفت 
جناح األزهر الشريف بالمعرض والذي شاركت 
فيه قطاعات األزهر المختلفة اهتمام الجمهور 
المصري والعربي واألجنبي فأقبل عليه بشكل 

متميز.
ونذكـــر أيضا من اللقـــاءات المهمـــة التي 
شـــهدتها فعاليات المعرض فـــي األيام األربعة 
األولى الفتتاحه اللقاء الفكري مع الباحث جالل 
الجميعي، أســـتاذ الكيمياء العضوية بجامعة 
حلـــوان، والحائز على جائزة اإليسيســـكو في 

العلوم والتكنولوجيا 2016، الذي أكد في حديثه 
أن مصر ال تســـتفيد من البحث العلمي، نتيجة 
هجـــرة العلمـــاء واســـتثمار الخـــارج لعلمهم، 
دون الداخـــل، موضحا أن هجـــرة العلماء أكبر 
خســـارة للدولة المصرية، كمـــا تطرق الباحث 
إلى مواضيع مختلفة من تاريخ وحاضر مصر.

نـــدوة أخـــرى شـــهدها المعـــرض بعنوان 
”الروايـــة اإلماراتيـــة.. الماضـــي والحاضر“، 
اســـتعرضت فيهـــا الكاتبـــة اإلماراتيـــة إيمان 
اليوســـف مالمح تطور األدب اإلماراتي وقالت 
إنه رغم نجاحه وبروزه على الســـاحة العربية 
إال أنـــه ال يـــزال يغفـــل التعبيـــر عـــن الطبيعة 
اإلماراتية وجذورها الغنيـــة باألفكار والتراث 

اإلنساني.
وفي ندوة أخرى حول واقع الشعر المصري 
أكد الشاعر حسن ِطلب أستاذ الفلسفة بجامعة 
حلوان أن الســـاحة الشـــعرية المصرية مليئة 
بالمواهب، لكن المشكلة تكمن في اإلعالم الذي 
تحـــول إلى مباريات بيـــن مقدمي برامج التوك 
شـــو، وتخلى عـــن دوره الثقافـــي والتنويري، 
فاإلعالم هو الذي يهمـــش الثقافة، كذلك تخلى 
النقـــاد عن دورهم، معتبـــرا أن الناقد هو حلقة 

الوصل بين القارئ والشاعر.

ونفـــى طلب أن يكون الشـــعر مجرد دغدغة 
للمشاعر، أو وســـيلة للترفيه عن النفس، وقال 
”الشـــعر الحقيقي يخاطب أعمق ما فينا، ولهذا 
فالبد من العمق الفلســـفي في الشـــعر دون أن 

يتحول الشعر إلى مقاطع فلسفية“.
ورأى ِطلـــب أن التمرد علـــى الثابت، وعلى 
التقليـــدي هـــو مـــا يصنـــع الشـــاعر، والتمرد 
هـــو الذي يميـــز الرأس مـــن القطيع، مشـــيرا 
إلـــى جماعة إضـــاءات األدبية، التي أسســـتها 
مجموعـــة من الشـــعراء المنتســـبين إلى فترة 

السبعينات كمثال.
وفي جلســـة حول اإلعالم في مصر انتقدت 
اإلعالميـــة دّرية شـــرف الدين، وزيـــرة اإلعالم 
الســـابقة الوضـــع اإلعالمـــي الحالـــي قائلـــة 
”نســـتحق إعالما أرقى وأفضل وأثمن من ذلك، 

والبد أن يعـــود اإلعالم كمصـــدر إعالمي رفيع 
المســـتوى. لذا من المفترض أن تتدخل الدولة 
وتعيد اإلعالم في مصر إلى سابق عهده، كونه 
يسير اآلن بشكل عشوائي، وغير منظم، ويغلب 

عليه الصوت العالي“.
ومن جانبه كشـــف المترجم أحمد السعيد 
أن مبيعـــات الكتب فى الصيـــن تتعدى المليار 
كتـــاب فى العام، وأن الصين تملك 3 آالف و342 
قناة تليفزيونية، وأكثـــر من ألف إذاعة، و2780 
برنامجا إذاعيا، رغم أنها لم تنشئ وزارة إعالم. 
وقال خالل ندوة بعنوان ”الصحافة والنشر في 
مصـــر والصيـــن“، ”يكفى أن نعلـــم أن عناوين 
كتب األطفـــال التى صدرت في العام الســـابق 
فقط بالصين، كانت حوالي 3 آالف و663 كتابا، 
وبلغت عناوين الكتب بشـــكل عـــام حوالي 367 
ألف عنوان، باإلضافة إلـــى 100 ألف دورية في 

شتى مناحي الحياة“.
وبـــدوره اعتبـــر يان تشـــي جيـــه، صاحب 
مشـــروع الصين للتعاون الثقافي أن هذه فترة 
ذهبيـــة للعالقات الثقافيـــة الصينية المصرية 
والعربيـــة، خاصة بعدما بـــدأت الصين تنفتح 
على العالم، بعد ســـنوات من االنغالق، وكانت 
مصر هي بوابتها إلى العالم العربي وأفريقيا.

الواقع االقتصادي والسياســــــي ينعكس بالضرورة على املشهد الثقافي، الذي يعد األكثر 
تأثرا بالتغيرات التي من حوله نظرا إلى حساسيته املفرطة، خاصة في الدول العربية التي 
ــــــرى أغلبها في الثقافة قطاعا حيويا فاعال ومؤثرا. وما حصل في مصر من انعكاس  ال ت
للواقــــــع الصعب على فعاليات معرض الكتاب بالقاهرة ثاني أكبر معرض كتاب في العالم 

دليل واضح على ذلك.

دور النشـــر تبـــدو أكثـــر نشـــاطا 

الرســـمي  البرنامـــج  مـــن  وحيويـــة 

للمعـــرض حيـــث أقامـــت كل منها 

تواقيع لعناوينها الجديدة

 ◄

تراجعت الخدمات التي يقدمها المعرض
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خـــالل حفل نظمته مؤخـــرا جامعة بروكســـل الحرة، الناطقـــة باللغة الهولندية، وقع تدشـــني ثقافة

الكرسي الثقافي للباحثة السوسيولوجية املغربية الراحلة فاطمة املرنيسي.

يســـتضيف جناح مجموعة النيـــل العربية بمعرض القاهـــرة الدولي للكتاب حفـــل توقيع رواية 

{أورجانزا» للكاتبة وفاء شهاب الدين وذلك السبت 4 فبراير.

كمال البستاني

} تم مؤخرا إعالن قائمة الـ42 شـــاعرا الذين 
تأهلوا من بين 150 شـــاعرا تقدموا للنســـخة 
السابعة من برنامج أمير الشعراء وقد تأهلت 
مـــن األردن الشـــاعرة وردة ســـعيد الكتكوت، 
ومـــن الجزائـــر كل من لطيفة حســـاني وآمنة 
حزمـــون ورحمة اللـــه إبراهيم، ومـــن العراق 
تشارك الشاعراتان علياء المالكي وأفياء أمين 
عبدالقـــادر، ومن تونس هندة بنت الحســـين، 
ومن سوريا كل من الشاعرات مرام دريد النسر 
وإبـــاء مصطفى الخطيب وفاطمة محمد كريم، 
ومن فلسطين آالء القطراوي وعبلة جابر، ومن 

مصر هاجر محمد عمر.
وأوضـــح أحمـــد خريـــس عضـــو اللجنة 
االستشـــارية لبرنامـــج ”أميـــر الشـــعراء“ أن 
المشـــاركات في البرنامج هذه الســـنة تميزت 
بالعنصر النســـائي ســـواء من حيث العدد أو 
النوعيـــة، مؤكـــدا أنها ســـتضيف الكثير إلى 
البرنامج هذا الموسم، متسائال لماذا ال تكون 
هنالك أميرة شـــعراء لهذا الموسم وليس أمير 

شعراء؟
وقادنا حديث خريس إلى مسألة الشاعرات 
العربيات، حيث ليس الشعر جديدا على المرأة 
العربية، بل المدونة الشـــعرية العربية حافلة 
بقصائد مؤسســـة ومرجعية لشاعرات مازالت 

أسماؤهن ترن في اآلذان والعقول.

شاعرات مؤثرات

المـــرأة العربيـــة الشـــاعرة والفاعلـــة في 
بيئتهـــا، أمر يخفى عـــن الكثيرين اليوم الذين 
يـــرون في الحضـــارة العربية فقـــط من زاوية 
قمعها للمـــرأة المبدعة، فشـــاعرة مثل صفية 
بنت ثعلبة الشـــيبانية تمكنت فـــي زمنها من 
جمـــع قبيلتها شـــيبان والقبائـــل األخرى في 
حربهـــم علـــى الفرس فـــي ذي قـــار، من خالل 
شـــعرها الذي كان لســـان أهلها ال لسانها هي 
كامرأة فحســـب. ومن ال يذكر أيضا الشـــاعرة 
العربية ليلـــى العامريـــة، وقصائدها الغزلية 

لحبيبها قيس.
وتعـــددت األصوات الشـــعرية النســـائية، 
شـــاعرات عربيـــات كثيـــرات تميـــزن على مر 
تاريخ الشعر العربي وخططن تجارب شعرية 
فريدة، بمنأى عن التقســـيم الجنسي، فشاعرة 
مثل الخنساء مثال كان دورها بارزا في إحياء 
جماليات جديدة في الشـــعر العربي من خالل 

قصائدها في رثاء صخر أخيها.
لم تتوقف تجارب الشاعرات العربيات عند 
ة  الخنساء رغم أهميتها ودورها األبرز، أو ُعلَيّ
بنت الَمْهـــدي وهي شـــقيقة الخليفة هارون 

اسة“، أو  الرشـــيد واشـــتهرت بلقب ”العَبّ
والدة بنت المســـتكفي، والتي ذاع صيتها 

باألندلس.
دور المرأة الشـــاعرة كما نالحظ منذ 

القـــدم لم يكن رهيـــن القصائد الغزلية 
أو العاطفيـــة، فقد كتبت الشـــاعرات 

العربيـــات نصوصا شـــعرية قوية 
والرثـــاء  الغـــزل  بيـــن  تمايـــزت 
وقصائـــد الحماســـة والحـــرب، 
هذا عالوة علـــى قصائد فخرية 
لم  حتـــى.  وصوفيـــة  وحكميـــة 
الشـــاعرات  تجـــارب  تتوقـــف 
العربيـــات فـــي عهـــد االزدهـــار 

فحســـب، بل هناك من الشـــاعرات 
اللواتـــي تمكن في مـــا بعد من خلق 

تيارات جماليـــة حديثة ومعاصرة في 

هذا الســـياق نذكر الشاعرة الســـورية مريانا 
مراش شـــقيقة الكاتـــب والرحالة فرنســـيس 
المراش الحلبي، والتي أبدعت شـــعرها خالل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وصوال 
إلى الشـــاعرة العراقية نـــازك المالئكة، التي 
تمكنت في أواســـط القـــرن الماضي من خلق 
نمط شـــعري غّير من شكل ومضمون الشعرية 
العربية بشكل جذري، حيث تمكنت من ابتداع 
القصيـــدة الحـــرة،  ممهدة الطريـــق لتجارب 
شـــعرية الحقـــة أبدعـــت قصائـــد ونصوصا 
شـــعرية فريـــدة ليس فـــي الشـــعرية العربية 

فحسب بل والعالمية.
شـــاعرات أخريات كان لهـــن دور كبير في 
مســـار الشـــعر العربي الحديث ال نكتفي ربما 
بذكـــر العراقية لميعة عباس أو الفلســـطينية 
فـــدوى طوقان ومواطنتها الشـــاعرة والناقدة 
ســـلمى الخضراء الجيوســـي، والتـــي برزت 
خصوصـــا في مســـاهماتها النقديـــة، ولكننا 
نشـــير إلى وجـــود جيل كامل من الشـــاعرات 
النثـــر  قصيـــدة  كتبـــن  اللواتـــي  العربيـــات 
واللواتـــي، يصعـــب أن يصلـــن  خصوصـــا، 
إلـــى منبر الشـــعر التقليدي، أو الشـــعر الذي 
يتيح للشـــعرية أن تنتـــج أميرا للشـــعر، لما 
تتميـــز به قصيـــدة النثـــر من صـــوت خافت 
وجماليات تتصـــل بفكرة الكتابـــة أكثر منها 
بفكـــرة اإللقـــاء. في حيـــن يبدو أن مـــا يميز 
الشـــعرية التقليدية العربيـــة من حضور طاغ 
لإليقـــاع الموســـيقي والجرس الـــذي تتيحه 
القافيـــة إنمـــا يجعل مـــن العـــرض اإليقاعي 
واإللقائي عامال أساســـيا مـــن عوامل التأثير 

الطاغي في الجمهور.
هنا نستطلع آراء بعض الكتاب والشعراء 
العرب حول أهمية دور الشـــاعرات العربيات 
وتجاربهن الشعرية، في صورة نحصرها بين 
واقع الشـــاعرة العربية اليـــوم ومنجزها وما 

تصبو إليه.

الخروج من الذاتية

يرى الشـــاعر والكاتب الســـعودي زكي 
الصديـــر أن توصيف حال الشـــاعرات 
العربيـــات ربمـــا ال يختلـــف كثيرا عن 
حـــال الشـــعراء، فحيـــث يوجـــد 
االشتغال الشعري الحقيقي 
وأســـئلة  الوجـــود  حيـــال 
الحياة الكبيرة والصغيرة، 
سيوجد معه دور الشعر 
تصنيفه  عـــن  بمعزل 

على أساس الجنس.
الصدير  يقـــول 

”صحيح، أن الشـــاعرة العربيـــة مازالت تتخذ 
مـــن الشـــاعر (الرجـــل) النموذج الشـــتغالها، 
وكأنهـــا تقيـــس عليـــه مقـــدار نصهـــا. ولكن 
بالمقابل توجد شـــاعرات لعبن دورا مهما في 
كســـر هذا النموذج. وحضرن بصورة شعرية 
أكبـــر حين خرجن من قفـــص النص العاطفي 
الذي أصبح سمة عامة في معظم المجموعات 

الشعرية الحديثة“.
لهذا يجد محدثنا أن مســـؤولية الشـــاعرة 
اليـــوم كبيرة في الخـــروج من قالـــب الذاتية 
الحيـــاة  وفضـــاءات  عوالـــم  إلـــى  المغرقـــة 

المتماسة مع قضاياها اإلنسانية.
ويقول الشاعر التونســـي أشرف القرقني 
”ال يمكُن ألحد في تصـــّوري أن ينفي أّن المرأة 
العربّية بشـــكل عاّم تقيم فـــي الهامِش أو في 
المقعد المتأّخر بشكل أكبر على األقّل مّما يقع 
فـــي ثقافات أخرى. إزاء هـــذا الوضع، تختلُف 
ردود الفعل. هناك من استطعن تشكيل خطاب 
أدبـــي فني يخترُق قضايا عديـــدًة ويقاوم هذا 
الموقـــَع من خالل اإلبـــداع باعتباره فعل خلق 
وتجـــاوز ومن خـــالل الرؤيـــة الفكريـــة التي 
تتلبس هذا اإلبداع. لكن هؤالء قليالت حســـب 

رأيي على أهميتهن القصوى“.
يضيـــف القرقني ”لعـــل الغالبية تغرُق في 
خطـــاب استشـــفائي هو مـــن قبيـــل رد الفعل 
األولـــي الـــذي ال يعي جيدا عـــّم(ن) يرد الفعل 
وعلى أي شاكلة. إنه خطاٌب يثّبت الّنسق الذي 
يعارضه من حيُث يســـتغرُق في نحت سلطته 
أدبّيـــا دون خلخلـــة عميقـــة أو االنخراط في 
المؤّسســـات التي تستنُد إليه مثال. ومع ذلك، 
أرى أّن المبدعـــات ذات الخيـــار األّول يتزايُد 

عددهّن ويتطّور إنتاجهّن يوما بعد آخر“.

ظهور محتشم

من جانبها تشـــير الشـــاعرة الفلسطينية 
هنـــد جودة إلى أن الواقـــع صعب فعال، تقول 
”نفتقـــد المنابر األدبية التي تعبـــر عن الحالة 
األدبية أو حتى المهرجانات التي تليق باللغة 
العربية ودرة تاجها، وأقصد الشعر والشعراء، 
لقد أهمل الشعر من وزارات الثقافة العربية“.

تتابع الشـــاعرة ”ال يجوز تســـليع الشعر 
والشعراء الذي تنتهجه بعض وسائل اإلعالم، 
ولكن الشعراء بكل أسف مضطرون ليخوضوا 
غمـــار هذه التجارب ألنهـــا تعتبر فرصا جيدة 
للشـــهرة وإســـماع أصواتهـــم، هـــذا ينطبق 
على الشـــعراء والشـــاعرات ألن اإلهمال يطال 
الجميع، ولســـت أشـــك في أنه في حال فتحت 
عاصمة عربية واحدة مستقرة أمنيا الستقبال 
الشـــعراء في مهرجانات تحتفي بجمالهم في 

وســـط هذا الخراب إال وستكون منارة تضيء 
وقمرا يهتدى به في ليالي العرب الظلماء“.

 تجـــد جـــودة أن الواقـــع صعـــب وفرصه 
شـــحيحة، ولكنها تتمنـــى ”أن تعطى الفرص 
للشـــعر مهما كان كاتبه ذكـــرا أم أنثى ليقول 

قوله ويرخي عباءته على األرواح المتعبة“.
أما الشـــاعرة التونســـية ســـنية المدوري 
فتلفت إلى أن الحركة الشعرية النسوية عرفت 
منـــذ القديم حضورا محتشـــما في الســـاحة 
الشـــعرية، وتقول ”لعل ذلك عائـــد إلى القيود 
القبلية التي فرضت عليها، وإلى اليوم مازالت 
التجربة الشعرية النسوية تعاني من اإلقصاء 
حيـــث أن ظهور المرأة الشـــاعرة (وهنا أعني 
الشـــاعرة الحقيقيـــة) على المنابر الشـــعرية 
الكبيرة مازال محتشـــما، وحتـــى في الجوائز 
الكبرى نراها تســـتثنى رغم أن هناك شاعرات 

في زمننا هذا قادرات على الريادة الشعرية“.

تأثير الواقع

الصحافية والشاعرة الليبية خلود الفالح 
تقول بدورها ”حقيقة ال أســـتطيع وضع نقاط 
محـــددة حول الـــدور الذي يجـــب أن تقوم به 
الشـــاعرة العربية اليوم. لو تحدثت عن دوري 
كشاعرة فربما يكفي أن أقول إني قدمت تجربة 
امـــرأة تعيش أجواء الحرب في مدينة بنغازي 
الليبية جعلتها تخاف إغالق باب غرفتها عند 

النوم“.
 تضيـــف ”يقـــول جوســـتنترودو ’نحتاج 
الشعراء لتغيير العالم’. في مدينتي ’بنغازي‘، 
كتبت ديواني األخير ’نساء’ حيث الحرب على 
أشـــدها. كانـــت الكتابة هي حصنـــي المنيع، 
وكانـــت قصائد مكثفة التفاصيـــل، عن حاالت 
إنســـانية لنســـاء يتحدثن بحميمية عن الملل 
والتقدم فـــي العمر وعن الخيبات المتواصلة، 
هـــن لســـن نســـاء مهزومـــات ولكـــن قويات 
ومتفوقات. لكنني لم أستطع الخروج من دائرة 
الخراب. فبيتي ال يبعد كثيرا عن محور مازال 
القتال فيه مستمرا، كتبت قصائد بعد الديوان 
وجدتهـــا لم تخـــرج عن إحساســـي بالمعاناة 
واليـــأس، وصولنا إلى مرحلة التســـاوي بين 

الموت والحياة، كالهما أصدقاء لنا“.

وتواصـــل الفالح حديثها عـــن تأثير واقع 
الحرب في حالها كشاعرة ”تعرفت على الحرب 
من شاشة التلفزيون فقط، ككل البشر يؤلمني 
مشهد الدماء واألصوات المنهكة من األلم، لكن 
أعيش اليوم تجربة مختلفة جعلت مني إنسانة 
أكثر عقالنية وأكثر إحساســـا باآلخرين وأكثر 
هشاشة، هل ســـلبتنا الحرب إنســـانيتنا؟ قد 
يأتي يوم أمتن فيه لهذه الحرب ألنها جعلتني 
أعيش وسط خرابها المستمر أفكر بموضوعي 
الجديد للجريدة وأقرأ الكتب وأكتب القصائد 
وأتابع نشـــرات األخبار وأشاهد المسلسالت 
وأســـتمع لألغاني وأشـــتري المالبس وأذهب 
إلـــى المقهى وأكتشـــف أن هنـــاك دائما حياة 
موازيـــة لكل شـــيء وال أدري هـــل هناك رغبة 
كبيرة في دواخلنـــا للحياة رغم كل ما يحدث. 
وأتســـاءل هنـــا هل ملزم الشـــعر بـــأن يحقق 

الجدوى من كتابته؟“.

[ 13 شاعرة من 7 جنسيات عربية يقتحمن المشهد وينافسن الشعراء على {اإلمارة»
هل يشهد هذا العام تتويج أميرة على الشعر العربي

الشــــــعر أقدم الفنون وأكثرهــــــا قدرة على 
التطور دائما، لكن نظرة سريعة على واقع 
الشــــــعر العربي تفند هذه املقولة بشــــــكل 
خطر، حيث يعاني الشعر العربي وخاصة 
ــــــرح تطوير أســــــاليب  ــــــث الذي يقت احلدي
ــــــد دمائه، مــــــن محاصرة  ــــــدة وجتدي جدي
كبيرة، سواء في ســــــوق النشر املتوحشة 
أو في املســــــابقات الشــــــعرية التي تنتصر 
للكالسيكيني دائما، أو من حيث حضوره 
ــــــا وحتى لدى املؤسســــــات الثقافية  إعالمي

الرسمية املهمشة له. 

المـــرأة العربية بشـــكل عـــام تقيم 

فـــي الهامش أو في المقعد المتأخر 

بشكل أكبر على األقل مما يقع في 

ثقافات أخرى

 ◄

الخنساء ليست الشاعرة العربية الوحيدة هناك شاعرات غيرن تاريخ الشعر (لوحة للفنانة السعودية غادة املحمدي)

زكي الصدير وسنية املدوري وأشرف القرقني وهند جودة وخلود الفالح: هناك شعر عربي جديد هاجسه اإلنسان  

املسرح الشعري

} يكاد الحديث عن المسرح الشعري 
عربيا يغيب كليا مع غياب هذا الفن الذي 

لم يعمر طويال، ولم يكن له سوى عدد 
محدد ممن يجيدون كتابته من الشعراء. 

إن الحديث عن هذا الغياب وأسبابه 
ال يمكن عزله عن الحديث حول واقع 

المسرح العربي عموما، ال سيما على 
مستوى التأليف، إذ كان المسرح العربي 

ومازال يواجه مشكلة كبيرة على هذا 
المستوى، على الرغم من المحاوالت 

العديدة التي قام بها كتاب عرب لملء جزء 
من هذا الفراغ.

ظهر المسرح الشعري العربي في 
عصر ازدهار الكالسيكية الجديدة في 

الشعر، لذلك كان من الطبيعي أن يواجه 
هذا المسرح مع التحول الذي طرأ 

على واقع التجربة الشعرية في مرحلة 
انتصار الحداثة الشعرية منذ منتصف 

األربعينات إشكالية حقيقية على مستوى 
التأليف، نتيجة هيمنة قصيدة الرؤيا 

ذات البعد الغنائي المرتبط بضمير األنا 
على المشهد الجديد، باستثناء صالح 

عبدالصبور الذي شكل حالة خاصة على 
هذا المستوى.

إن المشكلة التي واجهها هذا النوع 
من الشعر، كما هي مشكلة المسرح 

العربي عموما، تتمثل في كونه نوعا 
جديدا من الكتابة وفد إلى األدب العربي، 

وبالتالي لم يستطع أن يعمق حضوره، 
ويكرس تقاليده األدبية الخاصة، خاصة 

وأن هذا النوع األدبي كان يعاني من 
مشكلة تحويله إلى عمل مسرحي يؤدى 
على خشبة المسرح، األمر الذي حرمه 
من االستفادة من حالة االنتعاش التي 
شهدتها الحركة المسرحية مع بداية 

النصف الثاني من القرن الماضي.
لقد ساهمت كل هذه اإلشكاليات 

في تعمق أزمة هذا النوع من الكتابة 
الشعرية، حتى أصبح الحديث عنه جزءا 

من الحديث عن الماضي، نتيجة التحوالت 
التي طرأت على األجناس األدبية بصورة 

عامة، وعلى الشعر بصورة خاصة، ال 
سيما بعد أن تخلى الشعر عن مكان 

الصدارة في المشهد الثقافي العربي، 
واحتلت الرواية مكانته، بينما انزوت 

القصة القصيرة في ركن قصي من هذا 
المشهد، وهي التي تزامنت نهضتها 

مع نهضة الحداثة الشعرية العربية منذ 
أربعينات القرن الماضي.

المبادرة اليتيمة في ما أذكر إلحياء 
هذا المسرح كانت على يد الملحن 

والمطرب محمد عبدالوهاب الذي قام 
بتعميل دراما شعرية عن قصة حب قيس 

وليلى المعروفة، لذلك ظلت هذه المحاولة 
يتيمة نظرا إلى صعوبة أداء هذا النوع 

من المسرح، إضافة إلى التحول الذي طرأ 
على واقع األغنية العربية في ما بعد. لذلك 

فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل 
كتب هذا النوع الشعري لكي يقرأ وحسب، 

أم إن صعوبة كتابته والتحوالت التي 
طالت بنية القصيدة العربية هما اللتان 

عجلتا بأفول عصره في أدبنا العربي.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

خليفة هارونننننننن
اسة“، أو َبّ
صيتها ع

حظ منذ
غزلية 
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ت 

خلق 
رة في 

وتجاربهن الشعرية، في صو
واقع الشـــاعرة العربية اليــ

تصبو إليه.

الخروج من الذاتية

يرى الشـــاعر والكاتب
الصديـــر أن توصيف
العربيـــات ربمـــا ال ي
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ليلى بسام

} يواجه المخـــرج اللبناني فيليب عرقتنجي 
هيئـــات الرقابـــة واألمـــن العـــام عبـــر فيلـــم 
”اسمعي“ الذي يعتمد في سياقه الدرامي على 
مشاهد وصفت بأنها حساسة وإباحية، دفعت 
الرقابـــة إلى تصنيفه على أنه فيلم للكبار فقط 

أي لمن هم فوق سن الرشد.
وعرض الفيلم في عرض خاص مساء يوم 
االثنين على أن يبدأ عرضه في دور الســـينما 
اللبنانيـــة فـــي التاســـع مـــن فبراير شـــباط 
بعـــد عرضه في إطـــار برنامج ”ليـــال عربية“ 
ضمـــن الـــدورة الثالثة عشـــرة لمهرجان دبي 

السينمائي.
ويعالـــج الفيلم قصة حب تقـــاوم من أجل 
البقاء من خالل رحلـــة في عالم الصوت وهي 
تدور في فلك حكاية يتقاسمها ”جود“ مهندس 
الصبية التي تشكل  الصوت الوســـيم و“رنا“ 
نقيضا لشـــخصيته. ويقع جـــود في غرام رنا 
رغم اختالف الطوائـــف والفوارق االجتماعية 
ويعيشان قصة حب عاصفة ثم تتوالى أحداث 
الفيلم بعـــد ذلك. ويمثـــل اإلغـــراء واإلباحية 
عنصـــرا فعاال فـــي بنية الرواية الســـينمائية 
التي يصفها مخرجها بأنها تشكل خطا جديدا 

في عالم السينما اللبنانية.
ويصف عرقتنجي، وهو في الخمســـينات 
من العمر، فيلمه بأنه ”قصة حب وأنا منذ زمن 
أرغب في أن أحكـــي عن قصة حب وعلى بالي 

أن أخبـــر قصة شـــبابية“. ويضيـــف المخرج 
”كتبت قصـــة مهنـــدس صوت يحـــب حبيبته 
وهذه تختفـــي من يوم إلى آخـــر، ويعرف أنه 
لكـــي تشـــفى يجـــب أن يرســـل إليها رســـائل 
صوتيـــة. يتفق مـــع أختها لكي يرســـل إليها 
رسائل صوتية، ورسائل عن بيروت. كل شيء 
يســـير بالصوت. هذا الفيلـــم ليس فقط قصة 

حب إنما أيضا قصة سمع“.
أن  ”نظريتـــي  يقـــول  المخـــرج  ومضـــى 
الســـينما هي مرآة المجتمع والشـــباب اليوم 

البعض منهم يمارســـون الجنس قبل الزواج، 
وهـــذا األمـــر إذا كان واقعا فلمـــاذا علينا أن 
نخبئه، وأال نتحدث عنه؟!“. ويشترط المخرج 
أال تكون المســـألة عبارة عن مشـــاهد مبتذلة، 
وإنما مشاهد تفيد الفيلم جماليًا وسينمائيًا. 
وفي هـــذا الســـياق يقول ”نحـــن ال نقصد أن 
نصور مشـــاهد إباحية“. لكـــن الفيلم تم منعه 
لمن هم تحت ســـن الــــ18. ويؤكد المخرج ”أنا 

تحت القانون. أمشي كما يريد القانون“.
وينتقل عرقتنجي للحديث عن تجربته قبل 

هذا الفيلم قائال ”قدمت ثالثة أفالم عن الحرب 
واآلن حـــان وقـــت الحـــب. ســـتبقى الحروب 
والمشـــكالت، فلنحدث الناس عن الحب، يجب 

أن نخرج من إطار الحرب“.
قام باألدوار الرئيســـية فـــي الفيلم كل من 
هادي بوعياش وربى زعـــرور ويارا بونصار، 
ويشارك في بطولته الممثلون رفيق علي أحمد 
وجـــوزف بونصـــار ولمى لونـــد. وتلعب ربى 
زعرور فـــي الفيلم دور الحبيبـــة يارا، وتبدي 
ثقتهـــا بدورها الجـــريء، إذ تقـــول إنها ”من 
أول لحظة عرفت أن في الفيلم مشاهد ساخنة 
ويجب أن أوافق، فأنا درســـت التمثيل وأعرف 
الفرق بين الســـينما والواقـــع، ولم تكن عندي 
مشكلة أبدا. أعرف أيضا أن هذا األمر سيكون 

موضوع جدل في لبنان“.
أما بطل الفيلم هادي بوعياش فهو مخرج 
شـــاب، يقول إنه لم يفكر طويـــال في الموافقة 
على الدور رغـــم جرأته ويضيف ”نحن نحكي 
فـــي كل شـــي إال هذه المواضيـــع؛ (مواضيع)
الحـــب والجنـــس“. ويضيـــف ”كل واحد فينا 
يتكلـــم فـــي هـــذه المواضيـــع مئة مـــرة أمام 
أصحابه ومجتمعه. ليس لدي أي مشـــكلة في 
أن أمثل ما أقوله في السينما. إنه كالم الروح 

والجسد“.
وال تختلف يـــارا بونصار في رؤيتها لتلك 
المشـــاهد عن آراء زمالئها فـــي الفيلم، لكنها 
تضع اإلباحية في سياق خدمة المشهد وتقول 
”األمـــر مرتبـــط بمســـار العمل ومـــدى حاجة 

الفيلم إلى تصوير مشـــاهد حساسة وال أشعر 
أنني يجب أن أبرر هذه الخطوة..“.

جديـــر بالذكر أخيـــرا أن المخـــرج فيليب 
عرقتنجي أســـس شـــركته الخاصـــة لإلنتاج 
عام 1989 ومـــن خاللها أطلق فيلمه الكوميدي 
الموســـيقي ”بوسطة“ بين عامي 2005 و2006، 
ثم فيلـــم ”تحت القصف“ عـــام 2008 الذي نال 
عنه جائـــزة ”المهر الذهبي لألفـــالم الروائية 
مـــن ”مهرجـــان دبي الســـينمائي  الطويلـــة“ 
الدولـــي“. وأطلق فيلم ”ميـــراث“ في عام 2014 

وهو عبارة عن سيرة ذاتية للمخرج.
وفـــي فيلـــم ”اســـمعي“ كتـــب عرقتنجـــي 
السيناريو وتولى اإلخراج وشاركه في اإلنتاج 

الفرنسي دينيس كاروت.
خالل مسيرته السينمائية أخرج عرقتنجي 
أكثـــر من 40 فيلما تتنوع مـــا بين الريبورتاج 
الشـــخصية  واألفـــالم  الوثائقـــي  والفيلـــم 
والخيالية، وتدور أحداث قصصها في مختلف 
بلدان العالم. ونال 38 جائزة أبرزها جائزة في 
مهرجان البندقية الســـينمائي والمهر الذهبي 

في دبي.

تستعد النجمة املصرية نيللي كريم لخروج فيلمها الجديد {بشتري راجل» إلى القاعات في عيد سينما

الحب املقبل، وهو من بطولة محمد ممدوح ولطفي لبيب وليلى عز العرب.

تقــــدم النجمــــة املصرية أيــــنت عامر أولى بطوالتهــــا املطلقة في الفيلم املنتظــــر خروجه إلى 

القاعات، في فبراير القادم، تحت عنوان {يا تهدي يا تعدي» للمخرج خالد الحلفاوي.

} تبـــدأ العـــروض الصباحيـــة فـــي مهرجان 
روتـــردام الســـينمائي في التاســـعة صباحا، 
وهو وقت مبكر بالنســـبة إلـــى غالبية الناس 
في فصل الشتاء القارس، والكثير من جمهور 
مدينـــة روتردام الشـــغوف بالســـينما يحصل 
على جزء من عطلته الســـنوية لكي يتمكن من 
متابعة عروض املهرجان الذي ميتد عبر اثني 
عشـــر يوما، يعرض خاللهـــا املئات من األفالم 
القصيـــرة والطويلة من أكثر مـــن ٨٠ دولة في 
العالـــم منهـــا دول ال يتصور الكثيـــرون أنها 
تســـتطيع أن تنتـــج أفالما ســـينمائية أو أن 
لديهـــا مخرجـــني وممثلني، مثل كازاخســـتان 
ومالـــي  ومنغوليـــا  وبورمـــا  وقرغيزســـتان 

وغيرها.
وليس من املمكن تصور وجود قاعة عرض 
ال متتلئ عن آخرها باجلمهور مهما كان الفيلم 
ومـــن أي بلد كان، فهناك انفتـــاح كبير للغاية 
في هولندا وغيرهـــا من بلدان أوروبا الغربية 
عمومـــا، على ثقافـــات البلدان األخـــرى، على 

عكس ما يتصور كثيرون.

الطاقية هي سالحك

يستيقظ عشاق السينما مبكرا، ويهرولون 
وهم يرتدون املعاطف الثقيلة والطواقي التي 
تغطي الرأس والتي أســـميها أنـــا ”طاقية عم 
حمـــدان“، فهي تشـــبه متامـــا الطاقيـــة التي 

يرتديهـــا الصعايـــدة والفالحون فـــي مصر، 
ولكنها أصبحت منذ سنوات ”موضة“ شائعة، 
فهي البديل األمثل عند ســـائر شـــباب أوروبا 
التقـــاء برد الشـــتاء عن طريـــق تغطية الرأس 
واألذنـــني، وأصبـــح من الصعـــب رؤية أحد ال 
يرتديها بعد أن انقرضـــت القبعات األوروبية 

الكالسيكية التي كانت شائعة في املاضي.
وعلى الرغم من أن نســـبة كبيرة من سكان 
مدينـــة روتردام من العرب املهاجرين أساســـا 
مـــن اململكة املغربية، وتقـــول اإلحصائيات إن 
عددهم يبلغ ٣٥٠ ألف نســـمة، إال أنني لم أحلظ 
وجـــود املغاربة في دور العرض الســـينمائي 
التي تعـــرض أفالم املهرجـــان إال في عروض 
األفالم القادمة من بالدهم فقط، وهو ما يشـــير 
إلـــى تغلغل فكـــرة االنغالق داخـــل ”الغيتو“، 
وتفضيـــل البقـــاء علـــى هامـــش املجتمع من 
الناحية الثقافيـــة، أي االنعزال داخل التقاليد 
اخلاصـــة والعـــادات املوروثـــة، وميكن تبني 
ذلك بوضوح من انتشـــار غطـــاء الرأس (الذي 
يســـمونه باحلجاب) بني النســـاء، وعدد كبير 
منهن أيضـــا يدفعن العربـــات الصغيرة التي 
حتمل األطفال الرضع، وهو ما يدل على ارتفاع 
نســـبة املواليد والتكاثر عموما بني املهاجرين 

املغاربة قياسا إلى السكان (األصليني).
ولذلـــك كان من الطبيعـــي أن يصبح لهذا 
التمدد الدميوغرافي مع االنغالق على العادات 
اخلاصة ورفـــض االندماج، تأثيـــر اجتماعي 
وسياسي خطير على املجتمع الهولندي خالل 
الســـنوات األخيـــرة، مع تنامي الشـــعور مبا 
يســـميه البعض ”اخلطر اإلسالمي“، وإن كان 
يتعني أن أســـتدرك ألقول إنه رغم وجود حزب 
مييني معاد لألجانب املسلمني في هولندا، إال 
أن الشـــعب الهولندي من أكثر شعوب أوروبا 
حتضـــرا ورقيا ودماثة خلـــق، في التعامل مع 

املهاجرين ومع الغرباء عموما.
عودة إلى املهرجان أود أن أذكر أن من أكثر 
مـــا يلفت النظر هو قـــدرة الهولنديني الهائلة: 
أوال، علـــى تشـــييد مبنـــى عظيـــم في وســـط 
املدينة، على بعد خطوات من محطة القطارات 
الذي يضم  الرئيســـية، هو ”قصر املهرجـــان“ 
مكاتب املهرجان، وقاعات املؤمترات، واملكتب 
الصحافـــي، ومقصـــف، ومقهـــى، ومطعمـــا، 
وقاعتـــني كبيرتـــني للعـــروض الســـينمائية، 
ومكتبـــة الفيديوتيك التي ميكـــن للصحافيني 
والضيـــوف مشـــاهدة أفـــالم املهرجـــان فيها 
على شاشـــات الكمبيوتـــر إذا كانت قد فاتتهم 

مشاهدتها في العروض السينمائية.
ثانيا، وجود قاعدة أساســـية ال غنى عنها 
ألي مهرجـــان ســـينمائي دولي كبيـــر يريد أن 
يلعب دورا ملموســـا في حياة ســـكان املدينة 
التي يقام في نطاقها، وهو وجود نحو ثالثني 
دارا أو قاعـــة للعرض الســـينمائي في وســـط 
املدينـــة، معظمها يقع على مســـافة قريبة من 
”قصـــر املهرجـــان“ أو املقر الرســـمي له، وهي 
قاعات كبيرة مجهزة بأحـــدث أجهزة العرض 

السينمائي في العالم، تضمن بالتالي مستوى 
مثاليـــا في نقاء الصوت والصورة، إلى جانب 
املقاعد املريحة، واملســـتوى التنظيمي الكبير 

في الدخول واخلروج.
العروض املخصصـــة للنقاد والصحافيني 
هنـــا ال تنحصـــر -كما يحدث فـــي مهرجانات 
سينمائية كبيرة مرموقة مثل كان وفينيسيا- 
في قاعـــة أو اثنتني، بل تتـــوزع على أكثر من 
١٠ قاعـــات، ويرجع هذا إلـــى العدد الكبير من 
األفالم التي تشملها برامج املهرجان، وبالتالي 
ال يحتـــاج الصحافـــي للوقـــوف فـــي صفوف 
طويلة أمام الســـينما ليضمـــن احلصول على 
مقعد، كما أن هذه الدور والقاعات كلها تضمن 
مســـاحة داخلية تتمتع بالتدفئة بحيث يكون 
االنتظار القصير مريحا، وال يترك الصحافيني 
للبرد في صقيع الشتاء (أو للشواء حتت قيظ 

النهار كما يحدث في مهرجان كان)!
وباإلضافـــة إلـــى العـــروض الصحافيـــة 
اخلاصة التي تســـبق عادة العـــروض العامة 
لألفـــالم نفســـها فـــي اليـــوم التالـــي، ميكـــن 
للصحافيـــني والنقاد احلصـــول على بطاقات 

حلضور العروض التي تقام مع اجلمهور.
ابتكـــر مهرجان روتردام تقليدا جديدا غير 
مســـبوق في أي مهرجان آخر على حد علمي، 
هو إتاحة الفرصة للنقاد والصحافيني حلجز 
ما يرغبون في مشـــاهدته عبر صفحة ينشئها 
كل منهم من داخل املوقع الرســـمي للمهرجان 
على شـــبكة اإلنترنـــت، بحيث يقـــوم بإدخال 
األفـــالم التـــي يريدها وحجز التذكـــرة مجانا 
إلكترونيا، فيتلقى على الفور رسالة إلكترونية 
تؤكـــد لـــه حجز التذكـــرة عن طريـــق إدخالها 
مباشرة إلى بطاقته الصحافية، وعندما يذهب 
إلـــى دار العرض ملشـــاهدة الفيلـــم، ال يحتاج 
إلـــى احلصول على تذكرة من شـــباك التذاكر، 
بل يخرج بطاقته التي يتم مســـحها إلكترونيا 
بواســـطة جهاز صغير في يد املســـؤولني عن 

دخـــول اجلمهور. لـــم يعد بالتالـــي ممكنا أن 
يحصـــل الصحافـــي علـــى تذكـــرة مجانية ثم 
مينحها لصديـــق له، كما توفر هـــذه الطريقة 
املتقدمـــة الكثير من اجلهد والوقت واملال، فلم 
تعـــد هناك حاجـــة لطباعة التذاكـــر وإدخالها 

أجهزة مخصصة لذلك الغرض.
ولـــم يحدث فـــي أي وقـــت أن فشـــلت آلة 
املسح اإللكتروني في العثور على تذكرة قمت 
بحجزها مســـبقا بهذه الطريقة، لكن يجب أن 
أســـتدرك وأقول أيضا إن هـــذا النهج يقتضي 
أوال وقبل كل شيء وجود جمهور يتمتع بقدر 
من ”ثقافة اإلنترنت“، ناهيك بالطبع عن القدرة 

على القراءة والكتابة!
ومن املالحظات امللفتة للنظر في املهرجان، 
أن اللغـــة اإلنكليزيـــة هـــي اللغة األساســـية 
واألولى فيـــه، أي أن كل األفالم األجنبية يجب 
أن تكـــون مصحوبـــة بترجمـــة إنكليزية على 
نفس الشريط، باستثناء األفالم الناطقة أصال 
باإلنكليزية، وباســـتثناء عـــدد قليل للغاية من 
األفالم التي تكون مصحوبة بترجمة مطبوعة 
باللغـــة الهولندية في حالة مـــا إذا كان الفيلم 
قد وجد موزعا له في السوق الهولندية، ولكن 
تظل اإلنكليزية هي اللغة املستخدمة حتى في 

تقدمي األفالم للجمهور العام.
اإلنكليزية  الهولنـــدي  اجلمهـــور  ويفهـــم 
ويتحدثهـــا بطالقـــة على مســـتوى الشـــارع، 
ويتعلمهـــا األوالد فـــي املدارس منـــذ الصغر، 
فهنـــاك عالقـــة تاريخيـــة تربـــط بـــني هولندا 
وبريطانيا، ويجـــب أن نعرف أن ملكة هولندا 
الســـابقة فيلمينـــا جلـــأت إلـــى بريطانيا مع 
عائلتهـــا بعد اجتياح قـــوات أملانيـــا النازية 
بالدهـــا فـــي احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، ومت 

إجالؤها بواسطة طراد بحري بريطاني.
وقد شـــهدت مدينة روتردام حتديدا حدثا 
جلال عندما اتخذ هتلر قرارا بتســـوية املدينة 
بـــاألرض وإزالتها من الوجود، وذلك ألهميتها 

االســـتراتيجية بالنسبة إلى قوات احللفاء في 
بدايـــة احلرب، ومعـــروف أن مينـــاء روتردام 
هـــو أطول ميناء فـــي العالم، فهـــو ميتد على 
مســـافة ٤٤ كيلومترا، وتصل مساحته إلى ١٠٥ 

كيلومترات مربعة.
وبعد حتريـــر هولندا عـــادت امللكة وظلت 
حتمل الكثير من التقدير والوفاء ملوقف العائلة 
امللكية البريطانية، وكنت أعتقد في السابق أن 
هولندا التي تشكل مع بلجيكا ولوكسمبورغ، 
هي أقرب  ما يســـمى مبجموعة ”البينلوكس“ 
إلى فرنســـا منها إلى بريطانيـــا، لكن ثبت أن 

العكس هو الصحيح. 

توفر المعلومات

لـــم يعد في مهرجـــان روتردام ما يســـمى 
بـ“الكتالـــوغ“ ذلك الكتاب الضخم الذي يحوي 
تفاصيل كثيرة خاصة بجميع األفالم املشاركة 
وأقســـام املهرجان، فقـــد انتهى هـــذا التقليد 
ليفســـح الطريـــق أمام عالـــم اإلنترنت بعد أن 
أصبح من املمكن احلصول على كل املعلومات 
من خالل موقع املهرجان على شبكة اإلنترنت، 
وهو نفس ما يحدث في معظم املهرجانات (ما 
عدا مهرجانـــات العالم العربـــي التي مازالت 
تفخر مبا تصدره من ”كتالوغات“ رمبا الرتفاع 

نسبة األمية اإللكترونية!).
وال توجـــد إصدارات للكتب الســـينمائية، 
كما يحدث أيضا في مهرجانات العالم العربي، 
وهـــو تقليد يجـــده البعـــض إيجابيا يعوض 
غياب مؤسســـات متخصصة فـــي اإلصدارات 
الســـينمائية، غير أنني أجده تقليدا شكليا ال 
يتمتع باجلديـــة، فالغالبية العظمى مما ينتج 
من كتـــب مهرجانية تكتب عادة قبل شـــهرين 
أو أقل مـــن موعد املهرجان، ممـــا يجعلها في 
معظمها بالطبع ”كتب مناسبات“ يتم ”سلقها“ 

على عجل.

تداعيات من وحي روتردام السينمائي: عن األفالم والعروض والجمهور

ــــــي تقام في أوروبا، يوازيه  مهرجان روتردام الســــــينمائي هو أول املهرجانات الكبيرة الت
في أميركا الشمالية مهرجان سندانس، فكالهما يقام في أول شهور العام، أي في شهر 
يناير، حيث تنخفض كثيرا درجات احلرارة إلى ما حتت الصفر، وعادة ما ينتشر اجلليد 
في الشــــــوارع قبل أن يتحول إلى ثلج يتســــــبب في الكثير من املعوقات واملشــــــكالت أثناء 
ــــــدأت أتابعه في 2002، إقباال  الســــــير، ورغم ذلك تلقى عــــــروض مهرجان روتردام الذي ب

جماهيريا كبيرا من جانب جمهور املدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

[ إقبال جماهيري كبير رغم البرودة الشديدة  [ ابتكارات حديثة توفر فرجة رائقة

مناقشة عروض األفالم روح المهرجان

الرقابة اللبنانية صنفت الفيلم {للكبار فقط»

{اسمعي» قصة حب بالصوت جسدها فيليب عرقتنجي بمشاهد جريئة

فيليب عرقتنجي: 

قدمت ثالثة أفالم عن 
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر



أحمد حافظ

} القاهــرة - لـــم تفلـــح إجـــراءات وإغراءات 
احلكومة فـــي إقنـــاع املنقطعني عـــن التعليم 
بالعودة إلى املدارس، سواء بتخصيص مبالغ 
مالية ألســـرهم أو بوضع حوافـــز عينية، مثل 
منحهـــم مالبس مجانيـــة وإعفائهـــم من دفع 
املصروفـــات نظير التزامهم فـــي املدارس، ما 
دفـــع وزارة التعليم إلى البحث عن حلول غير 

تقليدية.
وترتفع نســـب التســـرب مـــن التعليم بني 
أبناء املناطـــق احلدودية والطبقـــات الفقيرة 
وقاطنـــي املناطق العشـــوائية، ألن الكثير من 
أرباب أسر هذه املناطق أميون، وينظرون إلى 
التعليم على أنه أمر استثنائي وليس أساسيا 
فـــي احليـــاة، أو ال قيمة له، والعمـــل وتكوين 

األسرة هما األساس.
وقالت راندة حـــالوة، وكيل وزارة التعليم 
ملكافحة التســـرب من التعليم، إنه مت تشـــكيل 
جلان بحثية من خبراء في البحوث االجتماعية 
والنفســـية واالقتصادية ملعرفة األسباب التي 
دفعـــت هؤالء الطالب إلى تـــرك املدارس وعدم 
استكمال تعليمهم، متهيدا لوضع حلول فورية 
وعاجلة لهـــذه الظاهـــرة، باعتبارها أحد أهم 
املعوقات في تطويـــر التعليم وتأخر تصنيف 

مصر الدولي في جودة التعلم.
وأضافـــت حـــالوة لـ“العـــرب“ أنه ســـيتم 
اجللـــوس والتحاور مع كل أســـرة ممن لديها 
طالب متسربون من خالل جلان بحثية ملعرفة 
أبعاد هروب االبن من املدرسة، سواء أكان ذلك 
ألسباب اقتصادية فسيتم تقدمي الدعم املادي، 
أم ألســـباب نفســـية فســـيتم تذليل املشكالت 
ومعاجلتهـــا، وحتى إن كان األمـــر راجعا إلى 
عقدة من املعلم أو املدرسة فسوف تكون هناك 

وقفة ملعرفة ما يحدث داخل املدرسة.

التســــرب  أســــباب  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
التعليمــــي فــــي مصــــر، ترجع باألســــاس إلى 
عــــدم القدرة علــــى التحصيل داخل املدرســــة 
وانخفــــاض قيمــــة التعليــــم وزيــــادة األعباء 
األســــرية وارتفاع األسعار، عالوة على حاجة 
األســــر الفقيــــرة ألن يخــــرج ابنهــــا أو ابنتها 
للعمــــل ملســــاعدتها ماديا، فضال عن انتشــــار 
الــــزواج املبكــــر في غيــــاب القانــــون، وزيادة 

كراهية البعض للمدرسة نفسها.
وأكد هؤالء أن النســــبة األكبر من التسرب 
تكون فــــي املراحــــل األولــــى مــــن التعليم، ال 
ســــيما وأن الوزارة ال تختــــار معلمي مرحلة 
التعليم األساســــي بعناية شــــديدة، ما تسبب 
فــــي وجود ما يقــــارب من 2.5 مليــــون طفل ال 
يجيــــدون القراءة والكتابة في الصفني الثالث 
والرابع فقط، وهؤالء وأســــرهم يفقدون األمل 
في التعليم وبعضهم يقررون عدم اســــتكمال 

دراستهم.
فــــإن  رســــمية،  إحصائيــــات  وبحســــب 
هنــــاك اآلالف مــــن اخلريجــــني مت تعيينهــــم 
في املــــدارس احلكوميــــة بطــــرق ملتوية، في 
الفتــــرة التي أعقبــــت ثورة ينايــــر 2011 وهم 
ليســــوا أكفاء، حيث كان الوضع في البالد ال 
يســــمح مبراجعة األمور بدقة، ما تســــبب في 
أن يكــــون املســــؤولون عن تعليــــم الصغار ال 
ميتلكون احلرفية واخلبرة الكافيتني أو حتى 
التخصص املطلوب، وهو مــــا أدى إلى زيادة 

معدالت األمية بني الطالب.
وينص الدســــتور املصري على أن التعليم 
إلزامــــي ومجاني فــــي مرحلتــــي التعليم قبل 
اجلامعي، وتشــــمل مرحلة التعليم األساســــي 
وتتكون من حلقتني االبتدائية واإلعدادية من 

(6 إلى 15 سنة)، ومرحلة التعليم الثانوي.
وقالت مصادر بــــوزارة التعليم لـ“العرب“ 
إنــــه يتم اللجوء إلى خيار تهديد األســــر التي 
وافقت على تسرب أبنائها من التعليم بأن يتم 
ربط الدعم املقدم من الدولة لها بتعليم أبنائها، 
خاصة وأن كل الفرص متاحة أمامهم للتعلم، 
من تعليم مجاني ودعم نقدي شــــهري، وحتى 
غير القادرين على شــــراء املســــتلزمات سوف 
يتم توفيرها من خالل اجلمعيات األهلية، ألنه 
لــــم تعد هناك مبررات مقنعة لســــحب أبنائهم 

من املــــدارس. غيــــر أن خبراء التربيــــة، رأوا 
أن النظام التعليمي نفســــه هو الســــبب وراء 
ظاهرة التسرب، ال سيما وأن البيئة التعليمية 
غير حاضنة للطــــالب أو مالئمة لتلقي تعليم 
جيــــد وهي ال حتفز األكثريــــة على االلتزام في 
املدرســــة، وهناك نوع آخر أخطر من التسرب 
التــــام، وهو التســــرب املؤقــــت باالنقطاع عن 
املدرسة إلى حني مجيء االمتحانات، ما يعني 
أن نسبة كره املدرسة في مصر تصاعد نسقها 

في املجتمع.
وفي املدارس احلكومية، تصل الكثافة في 
الفصــــل الواحد إلى نحــــو 120 طالبا وطالبة، 
ما يعني أن كل 4 أشــــخاص يجلسون في متر 
مربــــع واحد، ما يقلل من معــــدالت التحصيل 
ويصّعــــب مهمــــة املعلــــم بالتواصــــل مع هذا 
العدد خالل احلصة الدراســــية التي تستغرق 

30 دقيقــــة فقــــط. ويــــرى متابعون للسياســــة 
التعليمية في مصر، أن الطريقة التي تدار بها 
األزمــــة ”قدمية وغير واقعية“، كما أن الهاللي 
الشــــربيني وزيــــر التربية والتعليــــم، كان من 
بــــني مقترحاته مطلع العام الدراســــي، جلذب 
الطالب إلى املدرسة وعدم انقطاعهم عنها، أن 
يتم ”توفير تغذية مدرسية يومية من املعلبات 

واملقرمشات“.

وقال أمين البيلي، املتخصص في الشؤون 
التربويــــة، إن مواجهــــة التســــرب التعليمي 
بعيدا عن األســــاليب التربوية، لن حتل األزمة 
بل تضاعفها، ما يتسبب مستقبال في إضعاف 
املجتمع ويزيد من نســــبة األمية التي وصلت 
إلى 16 مليون شــــخص فــــي مصر، ال يجيدون 

القراءة والكتابة.
فــــي  التخبــــط  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
القــــرارات التعليمية وزيــــادة كثافة الفصول 
بدرجة مخيفة، واالهتمام بالتوسع في إنشاء 
املــــدارس املتميــــزة علــــى حســــاب احلكومية 
أشعرت الطالب بالتمييز عن اآلخرين ما يفقده 
حب التعلم واالنتماء إلى املدرســــة، فضال عن 
أن صعوبة املناهــــج وكثرتها واعتمادها على 
احلفــــظ والتلقني زادت مــــن الكراهية للتعليم 

برمته.

} بغــداد - تســـعى املدارس في شـــرق مدينة 
املوصل العراقية للعودة إلى استئناف احلياة 
الدراســـية بشـــكل عادي، بعد عامـــني من حكم 
تنظيم الدولة اإلسالمية الذي شهد إغالق تلك 
املؤسسات التعليمية أو إجبارها على تدريس 
منهج عســـكري يتضمن دروســـا فـــي صناعة 

القنابل.
وســـينتظم نحو 40 ألف طالـــب -معظمهم 
اختـــار أهاليهـــم أن يبقوهـــم في املنـــازل منذ 
سيطر املتشـــددون على املوصل في -2014 في 
الدراســـة في نحو 70 مدرســـة خالل األسابيع 
املقبلـــة بعد أن جرى فحـــص املباني بحثا عن 

قنابل لم تنفجر.
وفي املدارس التي استأنفت الدروس بدت 
احلماسة على املعلمني والتالميذ لتعويض ما 
فاتهم أثناء ســـيطرة تنظيم الدولة اإلســـالمية 

على مدينتهم حيث حـــرم أغلب الطالب من 
متابعة دراســـتهم. ويواجه املعلمون 

والتالميذ عقبات كثيرة من بينها 
معاناتهم من املشكالت النفسية 
ومن قلة املـــوارد. ويوجد في 
املوصل فناء مدرســـة واحدة 
علـــى األقل تتناثـــر فيه قبور 

حديثة.
ودبـــت احلياة فـــي املدينة 

مع إعادة فتح األسواق واحملال 
كانـــت  ومنتجـــات  ســـلع  وبيـــع 

محظـــورة فـــي وقت مـــا مثل الســـجائر 
واملشروبات الغازية. 

وفـــي إحدى املدارس يجوب األطفال أنحاء 
الفناء املدرســـي حاملني حقائـــب جديدة ذات 
لون أزرق زاه قدمتها لهم منظمة األمم املتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) فيمـــا جتاورهـــم مبان 

حتولت إلى أنقاض.
وتســـتوعب مدرســـة الكوفـــة -واحدة من 
املـــدارس القليلـــة التي جنت مـــن الدمار الذي 
خلفه القتـــال- ما يصل إلـــى 500 تلميذ لكنها 
ســـجلت 1500 تلميـــذ ملنح الفرصـــة ألكبر عدد 
ممكن من األطفال ملتابعة دراستهم إلى أن يتم 
ترميم مدارسهم األصلية أو مدها بالتجهيزات 

الالزمة. 

وفـــي ملعب تغطـــي الثقـــوب الناجمة عن 
الرصاص جدرانه، جاء العشـــرات من األطفال 
لتسجيل أســـمائهم في مدرسة في أحد أحياء 
شرق املوصل التي متت استعادتها من تنظيم 

الدولة اإلسالمية، بعدما طال انتظارهم.
وقال غســـان أحمد الـــذي يرافقه شـــقيقه 
األصغر البالغ من العمر ســـبع سنوات والذي 
لم يذهب يوما إلى املدرســـة ”إنـــه يوم عظيم. 
اليـــوم نحن نضمن حـــق أطفالنا في احلصول 
علـــى التعليم“. وكان هذا األســـتاذ في جامعة 
املوصل رفض أن يتلقى أوالده دروســـا قدمها 
اجلهاديـــون. وأضـــاف أحمـــد ”تركتهـــم فـــي 
البيت وبدأت تعليمهم بنفسي املواد الرسمية 
للحكومة العراقية“. وكان غســـان أحمد يعمل 
أســـتاذا فـــي جامعة املوصـــل قبل اســـتيالء 

اجلهاديني على املدينة في يونيو 2014.
وأمـــام املدرســـة يوجد منـــزل محترق 
يذكر بأن منطقة احملاربني كانت قبل 
أسابيع ساحة معركة. وقال محمد 
البالغ من العمر تســـع سنوات 
إن ”اجلهاديني أحرقوا املنزل 
دخانهـــا الرؤية عن  ليحجب 

الطائرات“. 
واحد  وهو  محمـــد،  وأكد 
مـــن نحـــو 250 طفـــال آخرين 
قدمـــوا إلى مدرســـة الفراهيدي 
اســـتيالء  منـــذ  األولـــى  للمـــرة 
اجلهاديني على املدينة، أنه متلهف جدا 
للعودة إلى الدراسة، رغم نقص املاء والكهرباء 

والكتب املدرسية.
وأعيـــد افتتـــاح حوالي 30 مدرســـة خالل 
األيام القليلـــة املاضية تضم ما مجموعه 1600 
تلميذ في اجلانب الشرقي ملدينة املوصل الذي 
فر منه عدد قليل مـــن العراقيني خالل الهجوم 

فيما الزمت الغالبية منازلها.
وقال موليد ورفـــا مدير فرع صندوق األمم 
املتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف) فـــي أربيل إن 
”التعليـــم ال ميكـــن أن يتأخـــر، ال بـــد أن يكون 
أولوية“، مضيفا أن ”املـــدارس ميكن أن تكون 
أداة ملســـاعدة الصغار على جتاوز ما عاشوه 
مـــن صدمـــات، إن عـــددا كبيـــرا مـــن األطفال 

فـــي هـــذه املدينة شـــاهدوا الكثير مـــن الدمار 
واملوت“. وأفادت منظمة ”سيف ذي تشيلدرن“ 
غير احلكوميـــة بأن 300 ألف طفـــل على األقل 
يعيشون في الشـــطر الغربي من املوصل الذي 
ال يزال حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، 
ومـــن املتوقـــع أن يشـــهد معـــارك شرســـة في 
األســـابيع املقبلة. وحرم عدد كبير من األطفال 
مـــن املدارس ألكثر من عامـــني، وبعضهم أجبر 
على االنضمام إلى معسكرات ”فتيان اخلالفة“ 

التابعة للتنظيم املتطرف.
وشدد موليد ورفا على أن التحدي احلالي 
هو إعـــادة األطفال إلـــى املـــدارس. وقال ”مع 
وجود مليوني نســـمة في املوصل ال بد من أن 
نأخـــذ في احلســـبان أن 35 باملئة من الســـكان 
هم من األطفـــال، ونحن نتحدث عن عدد ضخم 
يحتـــاج إلى العـــودة إلى املـــدارس“. وأضاف 
”إنها مهمة كبيرة (…) هناك 40 مدرســـة ستعيد 

فتح أبوابها في األسابيع املقبلة“.
فـــي حـــي الزهـــور الـــذي يقع في شـــمال 
شـــرق املوصـــل، وقـــف الطالب العائـــد حيدر 
عدنـــان حامال اســـتمارة التســـجيل فـــي يده 

بعدمـــا انتظر لوقت طويل فـــي طابور. هو في 
الثامنة عشـــرة من عمره ويريد إنهاء دراســـته 
الثانوية قبل دخـــول اجلامعة. كان من القالئل 
الذين ارتادوا املدرسة حني كان يديرها تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، ويذكـــر أن معلميها كانوا 
ميضـــون وقتهم فـــي متجيد إجنـــازات زعيم 
التنظيم أبوبكر البغـــدادي وآخرين من القادة 

اجلهاديني.
وحتدث معلمون وأهال عن طبيعة التعليم 
الـــذي فرضه املتشـــددون على األطفـــال الذين 
واظبوا على الدراســـة فـــي العامني املنقضيني 
مبا في ذلك الكثير من أبناء املتشددين. وقالوا 
إن املنهـــج تضمـــن دروســـا فـــي الكيمياء عن 
صناعة القنابل ودروســـا فـــي الرياضيات عن 

تسجيل وإحصاء مخزون األسلحة.
وقال ميشـــوان يونـــس (41 عامـــا) -وهو 
موظف بـــوزارة املياه يدرس ابنه في مدرســـة 
الكوفة للبنني- ”في درس الرياضيات كان ابني 
البالغ من العمر ســـتة أعوام يحصي البنادق. 
وفي فصـــول أخـــرى كان يـــدرس التفجيرات 
االنتحارية“، وتابع قائال ”خسر عامني مهمني 

مـــن حياتـــه. كان ينبغي أن يكـــون في الصف 
الثالث لكنه اآلن سيعود إلى الصف األول“.

لذلك فإن العودة إلـــى احلياة الطبيعية لن 
تكون سهلة على األطفال الذين يحملون ندوب 
العيش فـــي عاصمـــة دولة اخلالفـــة بالعراق 
واملعـــارك املريرة للســـيطرة علـــى املدينة منذ 
أواخـــر العـــام املاضـــي. وقد يواجـــه األطفال 
مشكالت نفســـية ورمبا أيضا معلموهم الذين 
أبلـــغ الكثير منهـــم أنهـــم تعرضـــوا للتهديد 
باإلعـــدام شـــنقا علـــى جـــدران املدرســـة إذا 
لـــم يواصلـــوا التدريـــس حتـــت حكـــم الدولة 

اإلسالمية.
وبعـــد إعـــالن وزارة التربيـــة العراقية عن 
انطـــالق العـــام الدراســـي اجلديد فـــي مدينة 
املوصـــل احملـــررة قال بيان صـــادر عن املكتب 
اإلعالمـــي اخلـــاص للوزير إن كـــوادر التربية 
قامـــت برفـــع العلـــم العراقي وألول مـــرة بعد 
التحرير في مدرسة الكوفة االبتدائية ومدرسة 
احملاربـــني بحي الزهراء. وأكدت الوزارة بداية 
العمل املســـتمر لتعويض الطالب ما فاتهم من 
سنوات التعليم موضحة أنها ستتابع عن كثب 
الضرورية  واملستلزمات  التجهيزات  استكمال 
وأنها ستعمل على ســـد النقص املوجود على 

مستوى األجهزة واألثاث واملناهج.
وأوفـــدت الـــوزارة عـــددا من مســـؤوليها، 
األحـــد املاضي، للقيام بعمليـــة تفقدية ملدارس 
املناطـــق احملررة في مدينـــة املوصل، وأوضح 
بيـــان صادر عـــن املكتـــب اإلعالمـــي اخلاص 
لوزير التربية محمد إقبال الصيدلي، أن الوفد 
التقى مبديري 150 مدرسة، و40 مشرفا تربويا، 
وقام أعضـــاء الوفد باالطالع على االحتياجات 
التربويـــة للمدارس، ومتابعـــة التجهيزات من 
الكتب والقرطاسية، واضعني احللول املناسبة.
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تعليم
إقصاء الحل التربوي يفاقم أزمة تسرب الطالب في مصر

أثبتت اإلحصائيات الرســــــمية الصــــــادرة عن وزارة التربية والتعليم أن عدد من تســــــربوا 
ــــــف طالب وطالبة في مرحلتي التعليم  خــــــالل العامني املاضيني فقط، جتاوز أكثر من 60 أل
األساســــــي، أي االبتدائي واإلعدادي، ما يعني أن تسرب الطالب من التعليم في مصر، لم 

يعد مجرد حاالت فردية بقدر ما أضحى ظاهرة مجتمعية.

[ ستون ألف مستحق للتعليم خارج المدارس  [ وزارة التربية والتعليم تعتمد استراتيجية جديدة لوقف نزيف التسرب

[ معلمون وأطفال متحمسون لمقاعد الدراسة رغم المتاعب النفسية ونقص الموارد

{نتطلع إلى زيادة دعمنا خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات األساسية، التي تشمل بطبيعة الحال التعليم الذي يعد الحل، ألننا نؤمن بأن 
التعليم هو ما سينقذ األطفال هنا في العراق، سيكون تركيزنا الرئيسي الدعوة إلى فعل المزيد والمزيد لتعليم األطفال}.

منظمة األمم املتحدة للطفولة
 يونيسف

هروب نحو المجهول

تالميذ شرق الموصل يستأنفون الدروس بعد انقطاع دام أكثر من عامين

طلب العلم أولوية قصوى

لجان بحثية تم تشكيلها من خبراء 
االجتماعيـــة ملعرفة  البحـــوث  في 
األســـباب التي دفعت الطالب إلى 

ترك املدارس

◄

الــنــظــام  أن  رأوا  الــتــربــيــة  خــبــراء 
التعليمي هو السبب وراء التسرب، 
التعليمية غير  البيئة  ال سيما وأن 

حاضنة للطالب

◄

حوالي 30 مدرســـة أعيـــد افتتاحها 
خـــالل األيـــام املاضيـــة تضـــم مـــا 
مجموعـــه 1600 تلميـــذ في الجانب 

الشرقي ملدينة املوصل

◄

40
ألف طالب سيلتحقون 
بالدراسة في نحو 70 

مدرسة بعد أن جرى فحص 
املباني بحثا عن قنابل



} ديب – يطلـــق تلفزيون دبي املوســـم الثاني 
من برنامج ”أنت أوناليـــن“، الترفيهي والذي 
حقق جناحا في موسمه األول، من خالل أرقام 
املتابعات على شـــبكات التواصل االجتماعي 
وحســـابات املؤسســـة الرقمية على املنصات 

الرقمية.
يقـــدم اإلعالمـــي اللبنانـــي وســـام بريدي 
حلقـــات البرنامج احلـــواري اجلدلـــي، الذي 
اختص بقياس نســـبة الرأي العام للمشاهير 
في برامج التواصل االجتماعي، ومت من خالله 
طرح األســـئلة وإظهار النتائج املتعلقة باسم 
ونشـــاط الضيف وآراء الناس حوله من خالل 
عرض النتائج على الشاشـــة ليتسنى للضيف 

التعليق عليها.
وتتنـــاول نتائـــج العـــرض آخـــر األخبار 
والصور واملشاركات املتعلقة بالضيف، حيث 
يتم فـــي نهاية البرنامج اســـتخالص نســـبة 
توضح مدى تأثير الضيف على متابعي برامج 
التواصـــل االجتماعـــي املختلفـــة وإن كان له 

تأثير واضح أو ال. وأكدت إدارة تلفزيون دبي، 
في بيان رسمي، حرص القناة التابعة ملؤسسة 
دبي لإلعالم على تقدمي برامج وأعمال درامية 
ترتقـــي بذائقة املشـــاهد العربـــي وجتمع بني 

الفائدة واملتعة والترفيه.
وكشفت إدارة القناة عن قرار إنتاج مواسم 
جديدة من هذه النوعية من البرامج الناجحة، 
في الوقت الذي أظهرت األرقام والنتائج التي 
حققهـــا البرنامج كإضافـــة نوعية إلى اإلعالم 
العربـــي واحمللي في ظل التطويـــر والتجديد 
واالســـتفادة مـــن أحـــدث التقنيات فـــي عالم 
اإلنترنت واالتصال، والتي تتيح توفير خدمة 
إبـــداء اآلراء واالقتراحـــات لتطويـــر احملتوى 
اإلعالمـــي فـــي بـــادرة تعكـــس اســـتراتيجية 
مؤسســـة دبي لإلعالم في التواصل الدائم مع 
شـــرائح وفئات املجتمع املتعـــددة، واطالعها 
علـــى كل مـــا هو جديـــد في مجال اســـتخدام 
تقنيـــات البـــث التلفزيوني املتطـــور وحلول 

الهواتف واألجهزة الذكية.

وأشـــارت األرقـــام إلـــى حتقيـــق برنامج 
”أنـــت أوناليـــن“ أرقاما قياســـية، جتاوزت 90 
ألـــف متابع، على موقـــع التواصل االجتماعي 
فيســـبوك، فيما وصلت املشاهدات واملتابعات 
األسبوعية إلى أكثر من 500 ألف مشاهدة، في 
 1500 الوقت الذي تخطت األرقام على ”تويتر“ 
متابع، زيادة أســـبوعيا، وتخطت املتابعة 500 
ألف متابع للحســـاب الرقمي للبرنامج، وأكثر 

من 4 آالف متابع على ”إنستغرام“.
وشـــارك عدد من النجوم في املوسم األول 
مـــن البرنامج وهم الفنانون: إليســـا، حســـن 
الـــرداد، بثينـــة الرئيســـي، كارول ســـماحة، 
بلقيـــس، نوال الزغبي، داريـــن البايض، وائل 
جسار، شمة حمدان، عمرو يوسف، نهى نبيل، 

ياسمني صبري، بدر آل زيدان.
ويســـتضيف البرنامـــج في أولـــى حلقات 
املوســـم الثانـــي الفنان اللبناني فـــارس كرم، 
والتي ســـتبث مســـاء الثالثـــاء 31 يناير على 

شاشة تلفزيون دبي.

أميرة فكري

} القاهرة - يدفع اإلعالم المصري الحكومي، 
ثمن صعود نجـــم اإلعالم الخـــاص وتكتالته 
الجديدة التي يشرف عليها كبار رجال األعمال 
في البـــالد، ويصبح تدهوره أمرا واقعا تزداد 
وتيرته مع تجاهل الحكومة لمشكالته، ونيتها 

اإلبقاء عليه كما هو دون تدخل.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأبـــدى 
السيســـي فتورا تجـــاه فكرة تطويـــر وهيكلة 
اتحاد اإلذاعة والتلفزيون ”ماســـبيرو“، وقال 
خالل مؤتمر الشـــباب بمدينة أسوان، السبت، 
إن إصالح مســـار تلفزيون الدولة، يحتاج إلى 
وقت وجهد وتكاليف مرتفعة، وهذا غير متاح 

حاليا.
ال تحتاج تصريحات السيســـي إلى الكثير 
مـــن التأويـــل، بحســـب المتابعيـــن، إذ يبدو 
جليـــا أن الحكومـــة وجدت البديل المناســـب 
واألفضـــل في اإلعـــالم الخاص، بعـــد انطالق 
فضائيـــات خاصـــة معـــدة بأحـــدث التقنيات 
للجمهور،  المبهرة  الضخمة  واإلستوديوهات 

بدا معها تلفزيون الدولة شديد التواضع.
وأصبح واضحـــا أن الحكومة باتت تعول 
على الفضائيـــات الخاصة في نقل األنشـــطة 
المهمـــة، فخالل مؤتمر الشـــباب األخير الذي 
اختتم الســـبت، شـــاركت قناة ”دي إم ســـي“ 
الخاصـــة، والمملوكـــة لرجل األعمـــال طارق 
إســـماعيل، والتـــي انطلقـــت منتصـــف يناير 
الجاري، فـــي البث الحي لجلســـات المؤتمر، 
وكانـــت تنفـــرد بإجراء حـــوارات حصرية مع 
الـــوزراء وكبار المســـؤولين بالحكومة، وهو 
توجـــه لـــم يحـــدث من قبـــل، حيـــث كانت كل 
المناســـبات الرســـمية تقتصر تغطيتها على 

تلفزيون الحكومة.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن اإلعالمـــي أن 
الحكومة في طريقها الســـتبدال ”ماســـبيرو“ 
بمجموعة قنوات ”دي إم ســـي“، المدعومة من 
البعـــض من أجهزة الدولـــة، وأنها تعمل على 

تطبيق ذلك بالتدريـــج، بدليل أن تلك القنوات 
اســـتضافت علـــى شاشـــاتها مســـؤولين لم 
يخرجوا في أي قناة مصرية أخرى، على غرار 
رئيس مجلس النـــواب، ورئيس هيئة الرقابة 

اإلدارية، وأجرت معهم حوارات حصرية.
وقال سامي الشريف، رئيس اتحاد اإلذاعة 
والتلفزيون الســـابق لـ“العرب“، إن اســـتبدال 
ماســـبيرو بـــأي فضائية خاصة أخـــرى، قرار 
ســـوف تندم عليـــه الحكومة في المســـتقبل، 
ومغامرة غير محسوبة العواقب، ألنه ال يمكن 
أن تكـــون الدولـــة بـــال إعالم حكومـــي، يكون 
هـــو الصوت العاقل فـــي مواجهة إعالم رجال 

األعمال.
وأوضح أن ”الحل فـــي مصر ليس إقصاء 
إعالم الدولة، بقدر ما يحتاج األمر إلى ترشيد 
في قنوات ماسبيرو، وإنتاج برامج جماهيرية 
بال خطوط حمراء، مثل الموجودة في القنوات 

الخاصة“.
وقال ”إن الرئيس يجري مداخالت هاتفية 
مع برامج خاصـــة ويتجنب تلفزيـــون الدولة 
بدعوى انخفاض الجماهيرية، مع أن الحكومة 
بيدهـــا إعـــادة جماهيرية ماســـبيرو ببرامج 

شجاعة“.
وذهـــب البعـــض من رجـــال المهنـــة، في 
التجاهـــل  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“،  تصريحـــات 
الحكومـــي المتعمـــد إلعـــالم الدولـــة، لم يعد 
مقتصـــرا علـــى اتحـــاد اإلذاعـــة والتلفزيون، 
لكنه امتد إلى الصحـــف الحكومية التي تعج 
بالمشـــكالت الماليـــة واإلداريـــة والتحريرية، 
وأن الحكومة تتراخى في االنتهاء من تشكيل 
الهيئات اإلعالمية التي ســـتختار المسؤولين 

الجدد في هذه الصحف.
وقـــال خبراء في مجال اإلعـــالم، إن توافر 
البديل الخاص ســـمح للحكومة بـــأن تتباطأ 
فـــي إعادة تحديـــث وتطوير إعـــالم الدولة، ال 
ســـيما وأن مختلـــف وســـائل اإلعـــالم حاليا 
تتحـــدث تقريبا بصـــوت واحد، بعـــد اختفاء 
األصـــوات المعارضـــة، حتـــى أن البعض من 
الصحف والقنـــوات الخاصة، بدأت ُتجّمل من 
صورة الحكومة، أكثر من الصحف الحكومية 

وتلفزيون الدولة.
ووصـــف صفـــوت العالم، أســـتاذ اإلعالم 
السياســـي بجامعة القاهـــرة، توجه الحكومة 
نحـــو إضعـــاف دور اإلعالم الحكومـــي، بأنه 

”كارثـــة“، ألن ذلك يضعف مـــن اإلعالم القومي 
والتنويري، وأن اللعب على وتر المصالح بين 
الدولـــة وأصحاب رؤوس األمـــوال في اإلعالم 

الخاص مخاطرة كبيرة.
وقـــال لـ“العـــرب“، إنه ال يمكن اســـتبدال 
اإلعالم الحكومي بالخاص، بل يمكن أن يكون 
اإلعـــالم الخـــاص إضافة إلى رصيـــد اإلعالم 
المصري بشـــكل عام، والمشـــكلة أنه ال توجد 
جهـــة في الدولة لديها خطة وجرأة في اقتحام 
مشـــكالت التلفزيون الحكومـــي أو الصحافة 
المملوكـــة للدولة، وكأن الواقع أصبح يشـــير 
إلـــى أن هناك توجهـــا ما نحـــو القضاء على 

اإلعالم الحكومي.
لـ”العـــرب“  إعالميـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
أن فضائيـــة ”دي إم ســـي“، قامـــت بتأجيـــر 
إســـتوديوهات فـــي مبنـــى اتحـــاد اإلذاعـــة 
والتلفزيون، لبث عدد مـــن برامجها من داخل 
المبنـــى، ما يشـــير إلـــى أن القنـــاة الخاصة 

والحديثة في الســـوق اإلعالميـــة، أصبح لها 
تواجد حقيقي داخل تلفزيون الدولة.

ودفع هـــذا التخوف، العامليـــن في اتحاد 
اإلذاعـــة والتلفزيون، إلى تدشـــين حملة على 
مواقع التواصـــل االجتماعي، بعنـــوان ”أبدا 
لـــن يســـقط ماســـبيرو“، ودعوا المشـــاهدين 
إلى إرســـال مقترحـــات التطويـــر والتحديث 
إلعادة االعتبـــار لتلفزيـــون الحكومة، تمهيدا 
لتوصيلها إلـــى المســـؤولين، لمعرفة رغبات 
الجمهـــور وتحديـــد أولويات العمـــل، وقالوا 
”حتى ال يكون هناك بديل لماســـبيرو.. شاركوا 

في إعادة بناء تلفزيون الدولة“.
وبـــدوره، قـــال محمـــد شـــومان، الخبير 
اإلعالمي لـ”العـــرب“، إن هناك جهات متعددة 
شـــاركت في تراجع دور تلفزيـــون الدولة، من 
خالل منـــع األصوات المعارضـــة من التحدث 
خاللـــه، وتحويـــل مقدمـــي البرامـــج، الذيـــن 
يخرجـــون عن النص أو يتجـــاوزون الخطوط 

الحمراء، إلـــى التحقيقات، ثم إقصائهم بعيدا 
عن الشاشـــة، وهكذا تم تفريـــغ التلفزيون من 
برامج تتحدث بلســـان المشاهدين، ولفت إلى 
أن معظم مداخـــالت الرئيس، كانت في برامج 

على فضائيات تهاجم سياسات الدولة.
ورأى متابعـــون أن الحكومـــة لم تعد فقط 
ال تعتـــرف باإلعـــالم الرســـمي للدولـــة ككيان 
مؤسســـي، بـــل لم تعـــد أيضـــا تقـــر بوجود 
الكفـــاءات اإلعالميـــة الصالحة إلجـــراء حوار 
تلفزيوني مع مســـؤول كبير، ودللوا على ذلك 
بالحوار الذي أجراه رئيس الحكومة شـــريف 
إسماعيل مع التلفزيون المصري قبل أسابيع، 
وأداره اإلعالمـــي معتز عبدالفتاح، الذي يعمل 
بفضائيـــة ”المحور“ الخاصـــة، ما أوحى بأن 
الدولة ال ترى كفاءات إعالمية داخل التلفزيون، 
وهو ما يثيـــر اليأس في نفوس العاملين فيه، 
وتســـاءل هـــؤالء المتابعون ”كيـــف يمكن إذا 

انتظار حدوث أي تطوير؟“.
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ميديا
[ الفضائيات الخاصة تحظى بامتياز نقل األنشطة الحكومية  [ السيسي يتجنب تلفزيون الدولة بدعوى انخفاض الجماهيرية

الحكومة المصرية تعجل بنهاية اإلعالم الرسمي

حماية ماسبيرو لم تعد من أولويات الحكومة

قياس النجومية أونالين

لم تكتف احلكومة املصرية بالوقوف موقف املتفرج أمام مشــــــكالت اإلعالم احلكومي، بل 
ساهمت في تعميق أزمته بإعطاء األولوية للفضائيات اخلاصة في نقل األنشطة احلكومية 

والتصريحات الرسمية للمسؤولني، مما يعجل بنهاية اإلعالم الرسمي في البالد.

الشاشة لم تعد وحدها مقياسا لشعبية النجوم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

«اإلعالم املكتوب متجه نحو املوت واإلعالم املرئي سيلحق به في املستقبل إذا لم تكن هناك 
متابعة جدية من قبل الدولة، على املسؤولني أن يتابعوا موضوع اإلعالم اللبناني}.

عبدالهادي محفوظ
رئيس املجلس الوطني لإلعالم اللبناني

«صناعـــة الـــرأي العام وتغيير االتجاهـــات ال يمكن أن يتما بني ليلة وضحاهـــا، وال يمكن لخبر أو 
برنامج أن يحدث التغيير املنشود، وإنما هي عملية مستمرة ضمن استراتيجية}.

عماد عبدالله
إعالمي بحريني

◄ قضت محكمة سودانية، األحد، 
بالسجن المؤبد للصحافي التشيكي 

بيتر جاسيك بتهم ”التجسس، وإثارة 
الكراهية ضد الطوائف، ودخول البالد 

بصورة غير شرعية، ونشر أخبار 
كاذبة، وتصوير أماكن عسكرية، والعمل 

لصالح منظمة غير مسجلة رسميا“.

◄ كشف ظافر الشهري، رئيس مجلس 
إدارة نادي األحساء األدبي، عن االنتهاء 

من التصاريح الالزمة النطالقة ملتقى 
اإلعالم اإللكتروني الثاني بشراكة 

إعالمية مع وكالة األنباء السعودية، 
منوها بأن الملتقى يأتي ألهمية ودور 

اإلعالم اإللكتروني بمختلف وسائله 
ودوره المهم وتأثيره في إرسال الخبر.

األلمانية   “ARD” عرضت قناة ◄
تقريرا وثائقيا يسلط الضوء على 

معاناة األطفال الالجئين واالعتداءات 
العنصرية التي يتعرَّضون لها في 

ه الصحافي السوري طارق  ألمانيا، أعدَّ
خللو مع مجموعة من الصحافيين، 
لكنهم تفاجأوا بتعرُّضهم لالعتداء 

فين أثناء تصوير  والشتم من قبل متطرِّ
التقرير في مدينة ”إيرفورت“.

◄ اعتبرت وزارة اإلعالم، اقتحام 
الجيش اإلسرائيلي لمطبعة النور 

في رام الله، ومصادرة معداتها 
ومطبوعاتها استمرارا لفصول اإلرهاب 
ضد المؤسسات الفلسطينية الصحافية.

◄ أقرت جامعة عدن، االثنين، إنشاء 
كلية اإلعالم بجامعة عدن إلعداد وتأهيل 

اإلعالميين لتلبية احتياجات سوق 
العمل من المتخصصين والكوادر 

اإلعالمية للنهوض بالعمل اإلعالمي 
وإعداد الكفاءات العلمية والتخصصية 

في مجاالت الصحافة المختلفة.

باختصار

} مازال العالم في أجواء انتخاب الرئيس 
الخامس واألربعين للواليات المّتحدة، 

دونالد ترامب.
الضجيج على أشّده من مختلف 
االّتجاهات والكّل يترّقب ما سيفعله 

الرئيس، ما سيّتخذه من قرارات، لكن في 
وسط الدراما المتصاعدة فصولها في 

ما يتعّلق بشكل أميركا والعالم في عهد 
ترامب للسنوات األربع المقبلة، هنالك 

إشكالّية نظرة ترامب وفريقه الملتبسة تجاه 
الصحافة.

ُسئل مّرة أوسكار وايلد عن نظرته إلى 
الرئيس والصحافة باعتبارهما يؤثران 
بشكل مباشر في حياة األميركيين فقال 

”ببساطة شديدة إن الرئيس يمكث مع 
األميركيين ألربع سنوات ثم يرحل، أما 
الصحافة فقد رّسخت وجودها وال قّوة 

تزحزحها“.
لكن هذه الصحافة الراسخة رسوخ 

الرواسي من وجهة نظر عبقري مثل أوسكار 
وايلد، ينظر إليها الفريق الجديد اليوم على 
أنها مصدر قلق وإزعاج وليس نقل الحقيقة 

والتفاعل مع الرأي العام.
ها هي الصحافة ”تحّرف الحقائق“ 

في نظر الرئيس وفريقه في ما يخص عدد 
الذين حضروا حفل التنصيب، هل هم 

أكثر عددا من الذين حضروا حفل تنصيب 
الرئيس السابق  أوباما أم هم أقّل؟ وهل 
تخّلص الرئيس إلى غير رجعة من تمثال 

مارتن لوثر كينغ الذي يحتل زاوية في 
المكتب البيضاوي كما زعم مراسل صحيفة 

تايم؟

اآلن جاء دور الصور الجوية للكشف عن 
العدد الحقيقي للذين حضروا حفل التنصيب 

ثم جيء بمكتب قطع تذاكر ميترو األنفاق 
ليعلن كم تذكرة وقع قطعها عشية التنصيب، 
الكّل عليه أن يثبت ذاته ال لشيء سوى إثبات 

أنها صحافة كارثية وإعالم ال يطاق من وجهة 
نظر الرئيس وفريقه.

إنهم، الصحافيون، يحاولون نزع الشرعية 
عن الرئيس، هذا ما أعلنه البيت األبيض 

بعد أقل من 48 ساعة من تسّلم الرئيس مهام 
عمله، وهو ما لم يحصل مع أي رئيس في 

تاريخ الواليات المتحدة.
 على الجهة األخرى، تتصاعد نبرة اإلعالم 

ومنظمات الدفاع عن الرأي العام والحقوق 
المدنية ”نحن الشعب -وهي العبارة التي 
تفتتح الدستور األميركي- نحن شعب غير 

قابل للتجزئة نحمي بعضنا البعض وندافع 
عن الكرامة، نحن أكبر من الخوف“.

الشارع يرّد الضربة بقّوة إذا، أما 
الرئيس فيختصر نظرته إلى الصحافيين 

بعد زيارته لمقر المخابرات قائال ”إنهم من 
أكثر المخادعين على وجه األرض!“.

هو زمن الصحافيين المخادعين الذين 
يجب التصدي لهم في نظر ترامب.

لو فعلها زعيم عربي أو رئيس دولة 
أفريقي لتهاطلت رسائل االحتجاج على 
إدانة التدخل في حرّية التعبير وحرية 

الصحافة التي تكفلها الدساتير ويكفلها 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فضال 

عن دستور أميركا ذاتها، لكن الغريب أن 
هذه هي أميركا ومسؤوليها على أرفع 

المستويات يعلنون صراعا علنيا مع أجهزة 
اإلعالم قاطبة والصحافة بشكل خاص، فإلى 

أين يسير قطار الرئيس المنتَخب وفريقه 
بالصحافة واإلعالم وحرية الحصول على 

المعلومات وحرية الصحافة؟

زمن الصحافيين المخادعين
طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في بروكسل

صفوت العالم:
اللعب على وتر المصالح 

بين الدولة وأصحاب رؤوس 
األموال مخاطرة كبيرة



} واشنطن – كشفت محامية الهجرة األميركية، 
مانا يغاني، أن حرس احلدود األميركية يدققون 
في صفحـــات وحســـابات فيســـبوك اخلاصة 
بالنـــاس ملعرفة طبيعة آرائهم السياســـية (إذا 
وجـــدت)، قبل الســـماح لهـــم بدخـــول البالد، 

بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.
وكانت الواليات املتحـــدة األميركية بدأت، 
عشـــوائيا، مـــن  بالطلـــب،  املاضـــي،  الشـــهر 
املســـافرين األجانب تزويدها بحســـاباتهم في 
وســـائل التواصل االجتماعي، بحسب متحدث 

باسم اجلمارك وحماية احلدود األميركية.
وكانت وحـــدة اجلمارك وحمايـــة احلدود 
األميركيـــة التابعـــة لوزارة األمـــن الوطني قد 
طلبت في وقت ســـابق من العام املاضي إرسال 
تعليقات كتابية حول اقتراحها الذي قد جتري 
إضافتـــه إلى النظام اإللكتروني للحصول على 
 .I-94W وللنموذج املســـمى ESTA إذن الســـفر
ويتضمن االقتراح ”الرجـــاء إدخال املعلومات 
املرتبطـــة بوجـــودك فـــي شـــبكة اإلنترنت من 
حيث حســـابات منصات التواصل االجتماعي 
اخلاصة بك في اإلنترنت“، والتي ميكن للزوار 
كتابتها بشـــكل اختياري، وذلـــك العتبارها أن 
جمع بيانات وســـائل التواصل االجتماعي من 
شـــأنه أن يوفر أدوات إضافيـــة لتعزيز عملية 
التحقيق املوجودة حاليا وتوفير رؤية أوضح 
بالنسبة إلى وزارة األمن الوطني في ما يخص 

النشاطات واالتصاالت.
ونقلت الصحيفة عـــن احملامية التي تتخذ 
مـــن هيوســـنت مقرا لهـــا قولها إّن ”عـــددا من 
حاملي اإلقامات الدائمـــة (green card) منعوا 
مـــن الدخـــول إلى البـــالد، رغم أّنـــه من حقهم 
العيـــش والعمل في الواليـــات املتحدة، وجرى 
احتجازهـــم، بعد ســـاعات من توقيـــع ترامب 
علـــى قراره الذي مينع مواطني إيران والعراق 
وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن 

من ولوج البالد“.
 Alia ولفتت احملامية التي تعمل في شـــركة
إلـــى أّنها وعـــددا من زمالئهـــا ”أمضينا وقتا 
طويـــال جنيب على اتصـــاالت كثيرين يريدون 

التأكد من وضعهم القانوني في أميركا“.
وتطّرقت إلى طالب دكتوراه ســـوداني في 
جامعة ســـتانفورد فـــي كاليفورنيا، يعيش في 
الواليات املتحـــدة منذ 22 عامـــا، مت احتجازه 
في نيويورك خلمس ساعات، فيما منع مواطن 
إيراني-كندي من أن يستقل طائرة متجهة إلى 

أوتاوا.
وشددت احملامية على أن موضوع الشبكات 
االجتماعيـــة ال يقتصـــر على التدقيـــق، بل في 
حاالت كثيرة اشـــتمل على حتقيقات مع الناس 
حول مواقفهم السياســـية، ”ميلك هؤالء أوراقا 
قانونية، ولديهم وظائف وســـيارات وممتلكات 
هنـــا. لكن ملجرد أّن الرئيس دونالد ترامب وّقع 

هذا القرار، تتجه األمور إلى نقطة حتّطم“.
ووصفت نقابة احملامني األميركيني املعنية 
بقانون الهجرة، القرارات التي يتخذها ترامب 

بـ“املخيفة“.

} كوبنهاغــن – أكد أندرز سامويلســـني وزير 
خارجية الدمنارك، خالل مؤمتر عن مســـتقبل 
خدمات اخلارجية، نهاية األسبوع املاضي، أن 
بالده ستصبح أول دولة في العالم تعني سفيرا 
رقميـــا خاصـــا، مهمتـــه توثيـــق العالقات مع 
شـــركات التكنولوجيا العاملية. ويعكس القرار 

زيادة نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وفـــي بعـــض احلـــاالت، يكـــون لعمالقـــة 
التكنولوجيـــا فـــي وادي الســـيليكون، مثـــل 
شـــركات أبل ومايكروســـوفت وغوغـــل، نفوذ 
اقتصادي أكبر، أو أثر أكبر في احلياة اليومية 
للدمناركيـــني العاديني، مقارنـــة ببعض الدول 

التي يكون للدمنارك فيها سفراء تقليديون. 
وقال وزيـــر اخلارجية إن ”الشـــركات مثل 
نوع جديـــد مـــن األمم، ويجب أن نكـــون على 
اتصال بها“. وتابع ”نحـــن بحاجة إلى تعزيز 
قدرتنـــا علـــى التواصل مـــع هذه الشـــركات، 

وتعيني سفير ميكن أن يسهم في هذا“.
ونقلت الصحيفة عن باحث قوله إن التعيني 
ســـيكون ”رمزيا“، نظرا إلى أن الدبلوماسي لن 

يكون معه طاقم دعم.
وكان عمالق التواصل االجتماعي فيسبوك 
أعلـــن، أخيرا، عن خطط إلنشـــاء مركز أوروبي 
جديد للبيانات، في وقت اســـتثمرت شركة أبل 
األميركية عـــام 2015 ما قيمته مليون دوالر في 

مركز بيانات في ”فيبورج“ غرب الدمنارك.
وترى مجلة ”فورين بولسي“ األميركية، أن 
هذا املنصب اجلديد الذي لم يتم تعيني سفيره 
بعد، ســـوف يفتح خطا دبلوماســـيا دمناركيا 
جديدا لدى الواليات املتحدة يتجاوز واشنطن، 
وهـــو األمر الـــذي رمبا يكون مفيـــدا نظرا إلى 
آفاق العالقات األميركية األوروبية املتوترة في 

ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.
ويقـــول خبـــراء اســـتراتيجيون إن الدول 

األوروبية قد حتذو حذو الدمنارك.
ويعيش العالم اليوم عصر الثورة الرقمية 
بامتياز. وال شـــك أن أهم رمـــوز التكنولوجيا 
الرقميـــة في احلقبة الراهنـــة يتمّثل في وادي 
السيليكون الذي ميتد على مسافة 40 كيلومترا 
فـــي جنوب شـــرق ســـان فرنسيســـكو بوالية 
كاليفورنيا بالواليات املتحـــدة األميركية. هذا 
فضـــال عن أنه غـــدا مرادفا فـــي األذهان ملركز 
التجديـــد التكنولوجـــي األكثـــر فاعليـــة على 

الصعيد العاملي.

وقام وادي الســـيليكون منذ األصل كـ“أحد 
املراكـــز األساســـية للرأســـمالية“، لكنه حتّول 
خـــالل الثالثـــني عامـــا األخيرة إلـــى نوع من 
”املنظومة الليبراليـــة التكنولوجية“ التي متّد 

نشاطاتها لتطال العالم أجمع.
يذكر أن تقريرا حديثا نشرته صحيفة 

فاينانشـــيال تاميز البريطانية، جاء 
فيه أن القيمة السوقية للشركات 

الضخمة في قطاع التكنولوجيا 
مثل غوغل وأبل باتت ضخمة 
إلى درجة أن إيراداتها تقترب 
اإلجمالي  احمللـــي  الناجت  من 
للعديد من الدول، مما يؤهلها 
لالنضمام إلى منتدى مجموعة 

العشرين G20 الذى يضم أغنى 
20 دولة في العالم.

وبحســـب دراســـة أجريت العام 
املاضـــي، وعرضـــت نتائجهـــا صحيفة 

”ديلي ميـــل“ البريطانية، كان ألبل أكبر نصيب 
مـــن األربـــاح، فقد جنـــت 18 مليـــار دوالر في 
الربـــع األخير من العام املاضي، بينما شـــركة 
مايكروســـوفت وصلت أرباحها إلى 5 مليارات 

دوالر خالل نفس الفترة، أما فيسبوك فقد زادت 
أرباحهـــا مـــن 3.85 مليار دوالر فـــي بداية عام 
2015 إلى 5.84 مليار دوالر في الربع األخير من 
العام. أما آلفابت فتربعت على عرش الشـــركة 
األغلى في العالم، إذ بلغت قيمتها في الســـوق 
547.1 مليار دوالر، وقد تفوقت بذلك على 
شركة أبل التي تبلغ قيمتها 529.3 

مليار دوالر.
اجتماعيا، متثل فيسبوك 
النسيج  من  أساســـيا  جزءا 
العاملـــي، فلديهـــا 1.6 مليار 
العالـــم،  حـــول  مســـتخدم 
وهو عدد أكبر من سكان أي 
دولة، فضال عـــن 800 مليون 
مســـنجر،  لتطبيق  مســـتخدم 
ومليار مستخدم لواتس آب و400 
خدمات  وجميعها  إلنستغرام،  مليون 

تابعة لشركة فيسبوك.
وتتوغـــل الشـــركات التكنولوجيـــة اليوم 

داخل تفاصيل حياة البشر اليومية.
وحتـــدث أســـتاذان بجامعتـــي تينيســـي 
وأوكســـفورد همـــا موريـــس ســـتاك وأرييـــل 

إزراتشـــي في مقال بحثي عن منح احلكومات 
شـــركات تكنولوجيـــة هيمنـــة غيـــر محدودة 

للتحكم بالعديد من املجاالت.
وطفت على الســـطح مؤخـــرا خالفات بني 
الرئيـــس اجلديـــد دونالـــد ترامـــب ومنصات 

التكنولوجيا.
واســـتنكر مـــدراء شـــركات أميركيـــة قرار 

ترامب، بشأن الالجئني.
إلـــى  وفيســـبوك،  وغوغـــل،  أبـــل،  ومـــن 
مايكروســـوفت وغيرهـــا مـــن شـــركات وادي 
الســـيليكون، كان املوقف واحدا، وهو أن احلد 
من الهجـــرة يضر باملوظفـــني وباالبتكار. فهل 
تصبح هذه الشركات ”دوال“ قائمة بذاتها تقبل 
ســـفراء من الدول ومتنح فيزا لطالبي الشـــغل 

بعيدا عن السلطة السياسية لواشنطن.
كان الرئيـــس التنفيـــذي لفيســـبوك مارك 
املاضيـــة  النســـخة  خـــالل  قـــال  زوكيبـــرغ 
ملؤمتر الشـــركة للمطوريـــن ”لقـــد انتقلنا من 
عالم املجتمعات املعزولـــة إلى مجتمع عاملي.. 
آمل أن تكون لدينا الشـــجاعة لنرى أن الطريق 
إلـــى األمـــام هو جمـــع النـــاس معـــا، وليس 

تشتيتهم“.
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@alarabonline
في أول قرار من نوعه، كشــــــفت الدمنارك 
لتنسيق  عن خططها لتعيني ”سفير رقمي“ 
األمور مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا 
في وادي السيليكون، ما ينبئ بقرب حتول 
الشــــــركات الضخمة على غرار فيســــــبوك 
وأبل وألفابيت إلى ”دول“ مع تزايد نفوذها 

االقتصادي والسياسي.

} الرياض – أثارت تعزية العاهل الســـعودي 
امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز لرجـــل الدين 
السعودي سلمان العودة على إثر وفاة زوجته 
تويترية بني  وابنه في حادث ســـيارة ”حربا“ 
محســـوبني على التيار اإلخوانـــي في اململكة 

وسلفيني، تدخل فيها أكادمييون.
يشـــار إلى أن امللك ســـلمان بن عبدالعزيز 
بعـــث ببرقية تعزية للشـــيخ ســـلمان العودة، 
فيمـــا أجرى ولي العهد محمد بن نايف، وولي 
ولـــي العهد محمد بن ســـلمان، اتصاال هاتفيا 

بالعودة قدما فيه واجب العزاء.
بـــدوره، حضر مفتي اململكة، عبدالعزيز آل 
الشـــيخ، إلى بيت العودة للتعزية، كما حضر 
أمـــراء آخـــرون، أبرزهـــم متعب بـــن عبدالله، 

وعبدالعزيز بن فهد، وآخرون.
ووصف رجـــل الدين عبدالعزيـــز الريس، 
العـــودة بـ“املبتدع واإلخوانـــي واخلارج عن 
أهل الســـنة واجلماعة“. وقال في تغريدة على 

حسابه تويتر:

وفي إشـــارة إلـــى تعزية ســـلمان العودة 
من قبل امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، واملفتي 
عبدالعزيـــز آل الشـــيخ، قـــال الريـــس ”ثم إن 
املســـؤول قـــد تكـــون لـــه نظرته السياســـية، 

ومراعاته املصالح التي تناسب مثله“.
وتساءل مغرد:

وغردت كاتبة سعودية:

وقال الناقد عبدالله الغذامي على تويتر:

كان املمثل الكوميدي ناصر القصبي أعلن 
عبر حســـابه علـــى تويتر وفاة والـــده. وحرم 
البعـــض من املتشـــددين تعزيتـــه بدعوى أنه 
”زنديق“ و“ممثل“. وقـــال معلقون إن املصائب 

تكشف أخالق البعض.
وفي هذا السياق علق مغرد:

وتهكم مغرد:

الجمارك األميركية {سفير لدى وادي السيليكون}.. دبلوماسية تتجاوز ترامب

تفتش حسابات فيسبوك

دولة وادي السيليكون

أعلـــن موقـــع تويتـــر رفضه لقرار الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب، بمنع مواطنـــي ٦ دول عربيـــة باإلضافة إلى إيران من دخـــول الواليات 

المتحدة األميركية. وجاء في تغريدة عبر الحســـاب الرســـمي لموقع التدوين المصغر {تويتر أنشـــئ من قبل المهاجرين من كل الديانات، 

وسنساندهم ونقف معهم دائما}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حرب بين إخوان وسلفيين تدخل فيها أكاديميون

المنصب الجديد 

سيفتح خطا دبلوماسيا 

جديدا لدى الواليات 

المتحدة في ظل حكم 

ترامب

[ أول قرار من نوعه في العالم: الدنمارك تعين سفيرا رقميا لدى وادي السيليكون
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تعلمنا من قصة يوسف:
قد (ال) يكون أعداؤك في وطن آخر.. 
فـقد يكونون ممن يقاسمونك رغيفك 

وأنت ال تدري..!!

أليس مخجًال أن يطلق العرب 
على نسائهم (حرمي) 
وعلى بهائمهم (حالل)!؟

إن العدالة واحلرية والكرامة يطالب 
بها كل إنسان واع ولكنها انقرضت في 

مجتمعاتنا إنه اخلوف من املواجهة 
والتمسك بعادات وتقاليد ال تقدم لنا 

شيئا.

لو طلب األوروبيون واألميركان 
واالستراليون وباقي "الكفار" اللجوء 

في بالد اإلسالم لتم إجبارهم 
على اعتناق اإلسالم كشرط للجوء.

#ترامب_عنصري.

هل تعلم ما معنى كلمة نيتفلكس؟ نيت 
اختصار لنينياهو، فليكس من الكورن 
فليكس وهو يحتوي على دهن خنزير 

mbcانشرها بقدر حبك لـ٢
#لقد_خدعنا.

املتسلقون وما أدراك ما املتسلقني؟ 
إنهم أناس محترفون يظهرون 

في أماكن النجاح وأوقات الفوز 
ليخطفوا األضواء من أصحاب اجلهد 

احلقيقيني. 

كلما سمعت أحدا يقول: 
نحُن أرقى شعوب األرض!! سكـَّتُ 

ألن املغاالة تخرُس العقل!!
#فخر أجَوف.

#املصري_معروف_عنه أنه يجعل 
للشخص قيمة بأسلوبه فعندما يقابلك 

مصري يحسسك بقيمتك وانت وال 
حاجة  تفضل يا بيه يا باشا

وانت ال بيه وال باشا وال هم يحزنون.

في نهاية فيلم حرب تشارلي ولسون 
قال أحد املستشارين: أميركا تعرف 
كيف تخلق املشكلة ولكنها ال تعرف 

كيف تنهيها.
#حقيقة

أنا أحس بأن كل ما يحدث في مصر 
اآلن من حوار عبدالعاطي كفتة 

لزاناكس خالد يوسف خلدمة حاجة 
واحدة فقط... برامج التوك شو.

جاك دورسي
املدير التنفيذي لشركة تويتر.

شجرة، لكنها تسمعك وتصغي إليك،
ما عليك إال أن حتسن مكاملة الطبيعة.

تتتابعوا

@dr_alraies
ــــــدع وال  أهــــــل الســــــنة ال يعــــــزون أهل الب

يعودونهم. د.عبدالعزيز الريس.

@saadiahmufarreh 4
ــــــة بـ#وفــــــاة_ يناقشــــــون جــــــواز التعزي

بحجة  زوجة_سلمان_العودة_وابنه 
وبـ#وفاة_والد_الفنان_ ــــــدع  مبت أنه 
ــــــه مبدع، ثم  ــــــي بحجة أن ناصر_القصب

ينتقدون عنصرية ترامب!

@ghathami

التعازي للشيخ ســــــلمان العودة ولناصر 
القصبي تكشــــــف املعنى العميق للمروءة 
ــــــات االختالف  حلظــــــة امتحان في أخالقي

وتظهر مخازن القلوب أمام كل العيون.

@Khomene1

تذكرت مقال العودة عندما نشــــــره صباح 
ــــــك عبدالله رحمه الله بعنوان  يوم وفاة املل
”الطغاة ال يســــــتحقون دمعــــــة“ واليوم ابن 

امللك يواسيه في مصيبته.

@yaquob_alrayssi

كعادتهــــــم اســــــتغل اإلخــــــوان تعزية امللك 
وبعض األمــــــراء واملســــــؤولني واملفتي في 
اململكة في وفاة زوجة سلمان العودة وابنه 

رحمهما الله وكأنها تزكية حلزبهم!

@Turkeyshalhoub

نفهم من كالمك أن امللك وولي العهد وولي 
ولي العهد واملفتي ليســــــوا من أهل السنة 
لتعزيتهم الشــــــيخ سلمان العودة ؟ ما هذا 

الزيغ يا ريس!



 حممد عبداهلادي
تصوير: حممد حسنني

} القاهــرة - كل قطعـــة ديكـــور تزيـــن قصرا 
أو فيـــال بأحيـــاء مصر الراقيـــة، يقف وراءها 
العشـــرات من العمال، الذيـــن كل همهم توفير 
قوت يومهم، فينحتـــون الصخور، ثم يقومون 
بتعبيدهـــا بواســـطة أدوات معدنيـــة مختلفة 
األشـــكال، تســـمى ”األزاميل“، حتى تعطي في 
النهاية حتفـــة أو لوحة فنية تتـــم صياغتها، 

وفقا لطلبات الزبون.
وفي حي الفســـطاط قبل القاهرة بحوالي 
ميلـــني، ِورش صغيرة، معظمهـــا غرف قدمية 
متهالكـــة، البعـــض منها يقبع داخـــل املقابر، 
والبعض اآلخر مجاور لها، وأسقف ال يتجاوز 
معظمها بضعة ألواح خشبية متداخلة، ورغم 
الضآلة، إال أن الِورش تصنع بداخلها إبداعات 
فنيـــة، يتفاخـــر مقتنوها بحيازتهـــا، دون أن 

يعرفوا من أين أتت.
الكثير من املصريـــني ال يعرفون أن منطقة 
الفســـطاط املتهالكـــة كانـــت عاصمـــة قدمية 
لدولتهـــم في يوم من األيـــام، إنهم فقط ميرون 
علـــى مقابرها، فيشـــاهدون التحف املعروضة 
أمامهـــا، وميتعـــون أبصارهـــم، حتـــى لو لم 

يبتغوا الشراء.
حســـن يحيى، شاب لم يتجاوز الـ20 عاما، 
ميتلك ورشـــة صغيرة للجبـــس، ويعمل بتلك 
املهنة منذ ثماني سنوات، حيث يخلط اجلبس 
مع املاء وخيـــوط الكتان، ثـــم يوضع اخلليط 
في قوالب خشـــبية أو بالستيكية، ليصبح في 
النهاية قطعا صلبة من اجلبس، يتم تفصيلها 

ونحتها وفقا لرغبات الزبون.
يحيى، الذي أصبحت يداه في لون اجلبس 
األبيض مهما حاول تنظيفها، ال يعرف شـــيئا 
عن تاريخ ”الفسطاط“، وال أنها كانت عاصمة 
ملصر لفترة طويلـــة من تاريخها، كل ما يعرفه 
أن بقاء ورشته مرتبط بقاطني األحياء الراقية 
الذين يتواصلون معه بشـــكل غير مباشر، عبر 
مكاتب املقـــاوالت واملهندســـني، لالتفاق على 
األشكال والقطع التي يريدونها، ليصنعها في 

ورشته.
ويشكو يحيى من ارتفاع أسعار اخلامات، 
فأســـعار اجلبـــس قفـــزت بنســـبة 42 باملئـــة، 
األمـــر الذي أدى إلـــى زيادة تكلفـــة الصناعة، 
وانخفـــاض اإلقبـــال علـــى منتجـــات الديكور 
بوجه عام من جانب أصحاب الشقق السكنية، 
الذين باتـــوا يطلبون قطعا صغيرة للغاية، ما 
يجعل األغنيـــاء هم  الزبائـــن األول الذين هم 

”دائما على حق“، وجتب تلبية طلباتهم.

ارتفاع األسعار

على بعد خطوات من ورشة يحيى، ينكفئ 
عيد محمود، الرجل اخلمسيني، على بورتريه 
(لوحـــة) مـــن اجلبس يجـــب أن يتمـــه خالل 
أســـبوع واحد، وفاء التفاقه مع الزبون، وعليه 

أوال أن يصنع القالب، ثم يبدأ في الرسم فوقه 
بواســـطة أقالم من الرصاص، وبعدها يشرع 
فـــي النحت – قطعـــة قطعة- حتـــى يصل إلى 

الشكل املراد.
وال ميثـــل ارتفاع خامات اإلنتاج املشـــكلة 
الوحيـــدة لعيـــد، فإلـــى جانب زيادة أســـعار 
خيـــوط الكتـــان لتســـجل 2.5 دوالر، واجلبس 
ليســـجل قرابة الـ42 دوالرا للطن، يشكو أيضا 
من تذبذب األسعار التي تعرضه للخسارة، إذ 
قد يتفق على الســـعر مع الزبون، ثم يكتشـــف 
بعدها بســـاعات، أن أســـعار اخلامات قفزت، 
فيصبح عليه إمتام العمل املتفق عليه بســـعر 
ال يحقق له أي هامش مـــن الربح، عالوة على 
ارتفاع أســـعار الكهرباء، وإيجـــارات الورش، 
يقـــول ”أنا مطلـــوب مني دفع عمالـــة وإيجار 
بصـــورة يومية، رغم أنني قد ال أبيع أي قطعة 

ملدة أسبوعني كاملني“.
مشـــكلة أخرى تواجه العاملني في اجلبس 
والديكـــور بصفـــة عامـــة يكشـــف عنهـــا عيد 
محمود، فالعامل الصغير يترك ورشـــة ُمعلمه 
قبل أن يتقن املهنة، ويفتح مشـــروعا مستقال، 
يقدم عبـــره منتجات رديئة بســـعر أقل، ما قد 
يؤدي إلى رفض الزبائن دفع املبالغ املستحقة 
على القطع اجليدة، بحجة املغاالة في سعرها.

وميثل غياب التســـويق مشـــكلة رئيســـية 
أمـــام العاملني فـــي صناعات الديكـــور، وعدم 
وجود رابطـــة أو غرفة صناعيـــة تعبر عنهم، 
خصوصا فـــي ظل ركود قطاع العقارات، الذي 
دفـــع بالكثير من مكاتب املقـــاوالت إلى تغيير 
نشـــاطها، والتحول إلى التسويق والسمسرة 

باعتبارهما أكثر دخال.
احلـــال متشـــابه مـــع منتجـــات الرخـــام 
وأحجـــار الزينة، التي تأتي من منطقة ”شـــق 
الثعبان“، باملعادي جنوب القاهرة، وسالســـل 
جبـــال البحـــر األحمر، واجلـــزء اجلنوبي من 

شـــبه جزيرة سيناء، 
من  متفرقة  وأجزاء 
الصحـــراء الغربية، 

أسعار  تزايدت  حيث 
الرخـــام احمللـــي 
مؤخرا، بســـبب 
تكلفـــة  ارتفـــاع 

النقـــل، في أعقاب 
حتريـــر الوقـــود فـــي 

نوفمبر املاضي.
وقـــال محمـــد علي، 
عامـــل بورشـــة رخـــام، 

أنـــواع الرخام  إن جميع 
واألحجار تزايد ســـعرها، 

فأحجـــار رخـــام ”ســـكاب“ 
قفزت  بالفيـــالت  اخلاصـــة 

إلـــى 5.2 دوالر للمتر، 
إلى  ”جالله“  ورخام 
3.5 دوالر، و“املايكا“ 
دوالرات،  بنحـــو  3 

وحجر الرمل يتراوح 

مـــن 5.8 إلـــى 14 دوالرا للحجـــم والنوعيـــة. 
وســـجلت أسعار اخلامات املســـتوردة قفزات 
التركيان  و“إمبرادو“  كبيرة، فرخام ”كـــرارة“ 
دوالر  و23.5   11.7 بـــني  ســـعرهما  يتـــراوح 
للثانـي، واألخضر الهندي أصبح 23.5 دوالرا، 
وســـط حالة من الركود تعاني منها الســـوق، 
رغم ارتباط تلـــك الصناعة باألغنياء في املقام 

األول.
وأكـــد علـــي لـ“العـــرب“ أن مهنته تشـــبه 
البورصـــة؛ ترتفع يومـــا وتهبط يوما آخر، إال 
أن الركـــود أصبـــح صفة عامة، ففي الســـابق 
كان يتولـــى تزيني فيال بحجر ”الهاشـــما“ كل 
شـــهرين، وبعد ارتفاع أسعاره إلى 4.25 دوالر 
للمتـــر، أصبح معظم عمله حاليـــا هو تغطية 
حائط أو أكثر بأحجار الزينة في غرف ضيوف 

الفيالت.
وأمام ارتفاع أسعار الرخام محليا، قررت 
وزارة الصناعـــة والتجارة فرض رســـوم على 
صادرات الرخام املصريـــة بواقع 11.75 دوالر 
على كل طن مصدر من بلوكات (ألواح) الرخام 
اخلام، أو املشذب تشـــذيبا أوليا، وكذلك على 
الغرانيت اخلام، إال أن أصحاب الورش قالوا 
إن ذلك ليس كافيا لوقف نزيف تصدير الرخام 

املصري.
وبحســـب احتـــاد اجليولوجيـــني العرب، 
فإن مصر تصدر ســـنويا حوالي 3 ماليني طن 
رخـــام خام بقيمة 2.9 مليـــار دوالر، وقالوا إن 
ذلـــك اخلام يتم تصنيعه في اخلارج، ثم إعادة 
تصديره إلى مصر وغيرها من دول العالم مبا 

يزيد على 4 أضعاف سعرها.

نقوش نادرة

مبجرد دخولك إلـــى ورش الفخار مبنطقة 
الفســـطاط، ســـوف تقتحم أنفك رائحة الطني 
املتخمر، فهنـــاك ال تزال أقـــدم صناعة عرفها 
املصريـــون حاضـــرة حتـــاول احلفـــاظ على 
بقائها، ومنافســـة العشـــرات مـــن الصناعات 
األخـــرى املجاورة علـــى نقود راغبـــي تزيني 

البيوت.

يجلـــس علي حفنـــي، عامل الفخـــار، أمام 
قطعة من الصلصال، ينقش عليها رســـومات 
إســـالمية، متهيـــدا إلرســـالها إلـــى املعرض، 
وتبدو رسوماته شـــبيهة مبشكاوات املساجد 
املصرية القدمية، لكن معاملها لن تتضح كاملة 
إال بعد مرحلـــة احلرق، ليظهر جمال الرســـم 

واخلط معا.
الطمي الذي يعمل عليه صانع الفخار قادم 
من أســـوان بجنوب مصـــر، ويأتي في صورة 
صخور ضخمة يتم طحنها في مصانع، لتورد 
بعدهـــا إلـــى الورش التـــي تخلطهـــا باملياه، 
وتتركهـــا تتخمـــر ملـــدة ثالثة أيـــام كاملة، ثم 
(أي الدهس)  تخضع بعدها ملرحلة ”الدواس“ 
أو العجن بواســـطة األرجل، ثـــم تبدأ مرحلة 
التشـــكيل على احلجر (أو الدوالب كما يسميه 
العاملون)، ثم مرحلة التزيني والرسم، وأخيرا 

احلرق داخل األفران.

ووفقـــا حلفني، فـــإن مهنته بـــدأت تندثر 
بســـبب غياب اهتمام احلكومـــة، على العكس 
من دول أخرى مجاورة مثل تونس التي تهتم 
كثيرا بهـــذا النوع من الصناعـــات التقليدية، 
كمـــا أن غياب الســـياحة ضاعف مـــن متاعب 
العاملني املالية، عالوة على تغير أمناط حياة 
املصريني، وانخفاض اعتمادهم على منتجات 
الفخار في حياتهم اليومية، والتي كانت متثل 

الدخل األكبر للورش.
صناعة  وتعـــود 
الفخـــار مبصر، إلى 
آالف  خمســـة  نحو 
عام، إذ أنتج قدماء 
األوعية  املصريـــني 
واملزهريات،  العميقة، 
واألطباق،  واألوانـــي، 
وغيـــر  والصحـــون؛ 
ذلـــك مـــن 
أدوات 

املائدة، عالوة على القطـــع الفنية، التي كانت 
تصنع مبهارة حرفية عالية، وال يزال العاملون 
باملهنة يعتمدون على الكثير من تلك التقنيات 

حتى اآلن.

تركيبة منفردة

فـــي شـــارع مدخله ضيـــق، توجد ورشـــة 
”علـــي للفايبـــر غـــالس“، املقامة فوق ســـقف 
منـــزل صغيـــر، وال ميكـــن الوصـــول إليها إال 
بالصعود على ســـلم حديدي طويل، يربط بني 
عمالها اخلمسة - الذين ميأل وجوههم الغبار 

األبيض- ومنزل صاحب الورشة.
يتكـــون ”الفايبـــر غـــالس“ مـــن األليـــاف 
الزجاجية والغراء ومادة تثبيت تســـاعد على 
ثبـــات الشـــكل واأللـــوان، وتتم إضافـــة مادة 
دهنية يدهن بها القالب لتســـهيل فصل املنتج 
بعد انتهاء العمل منه، ثم تفرش عليه األلياف 
الزجاجيـــة الرقيقـــة، وبعد ذلك تصـــب عليـه 
الريزن“، حتـــى الوصول إلى الشـــكل  مـــادة“ 
املطلـــوب، وبعد جفافه يتـــم دهنه، ثم توصيل 

الكهرباء له.
ورغم إبـــداع العاملني في مجـــال ”الفايبر 
غـــالس“، إال أن األشـــكال النمطيـــة مازالـــت 
مسيطرة عليهم، وشـــكل ”عيش الغراب“، هو 
الســـائد بني الصناع، بجانـــب نافورات املياه 
الدائريـــة املضيئة، التي يصـــل ثمن الواحدة 

منها إلى نحو 411 دوالرا.
قـــال محمود جـــاد، الـــذي يعمل بورشـــة 
”الفايبـــر غالس“، إن مهنتـــه حتتاج إلى خبرة 
كبيرة في كيفية مزج خامات ”الفايبر“ السائلة، 
(والتي يســـميها هو بـ“البوليســـتر“)، باملواد 
الكيمياوية التي تضـــاف إليها لتحويلها إلى 
الصـــورة الصلبـــة، ثم تأتي مرحلة التشـــكيل 

والتوصيل بالكهرباء.
أشـــكال  مـــن  العشـــرات  الـــورش  تنتـــج 
احليوانـــات، كاِجلمـــال والزرافات واُألســـود، 
ويزداد ســـعر الواحد منها كلمـــا زاد احلجم، 
فالعبرة ليست بجودة الصناعة، ولكن بكميات 
”الفايبر“ املســـتخدمة، والتي يتم اســـتيرادها 
من اخلـــارج، ويتم توجيه تلـــك املنتجات إلى 
احلدائق واملـــدارس ورياض األطفال اخلاصة 

في املقام األول.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن الورش تشـــكو من 
ســـعر الـــدوالر، مثلها مثل جميـــع الصناعات 
األخـــرى، إذ يتـــم اســـتيراد معظـــم املكونات 
مـــن اخلـــارج بالعملـــة الصعبة، األمـــر الذي 
ميثـــل ارتفاعا كبيرا في التكلفـــة ال يقدر عليه 

املصنعون.
وهكـــذا فإنك – وأنت في الفســـطاط- جتد 
ازدواجية عجيبة؛ اإلبـــداع والنقش والتزيني 
بجوار أجســـاد األســـالف، اجلمـــال والتحف 
املتنوعـــة بجوار املســـاكن املتهدمـــة ومراعي 

األغنام وأكوام القمامة.
العاملون املاهرون جدا لم يدرسوا النحت 
أو يتعلمـــوا التجســـيد، ومع ذلـــك يصنعون 
لوحات من اجليـــر والرخـــام والصخور وكل 
مـــا ميكن أن تصـــل إليه أياديهـــم.. ثم إنهم ال 
يعرفون ملن بالضبط ستباع منتجاتهم، مثلما 
ال يعـــرف املشـــترون من هم بالضبـــط الفقراء 

الذين صنعوا: تناقض عجيب. 
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حرفيو الجبس والرخام والفخار والبلور يكافحون لتقديم تحفة أو لوحة فنية تتم صياغتها، وفقا 

لطلبات الزبون، مهددين بغالء أسعار املواد األولية وتراجع الطلب.

مهنة الديكور تواجه افتتاح ورش من قبل عمال لم يتقنوا املهنة يقدمون منتجات رديئة بسعر 

أقل، ما قد يؤدي إلى تراجع اإلقبال على القطع الجيدة. تحقيق

ال يعــــــرف قاطنو الفيالت والقصور في مصر، أن معظم التحف والديكورات احمليطة بهم، 
من ُرخام، وُفّخار، وفسيفســــــاء، وفايبر غالس، أتت إليهم من منطقة تسمى ”بطن البقرة“، 
في حي الفسطاط مبصر القدمية، القابعة وسط أشهر وأكبر املدافن التاريخية في القاهرة.

فقراء الفسطاط يزينون القصور الفخمة في القاهرة
[ ديكورات األغنياء تصنع بين القبور  [ حرف مهددة باالندثار بسبب ارتفاع التكلفة

مهنة الفخار بدأت تندثر بسبب 

غياب اهتمام الحكومة، عالوة على 

تغير أنماط حياة المصريين، وانخفاض 

اعتمادهم على منتجات الفخار 

في حياتهم اليومية

فنانون بالفطرة

م و ور ي ي ني م
ود رابطـــة أو غرفة صناعيـــة تعبر عنهم، 
صوصا فـــي ظل ركود قطاع العقارات، الذي 
ع بالكثير من مكاتب املقـــاوالت إلى تغيير 
ـاطها، والتحول إلى التسويق والسمسرة 

بارهما أكثر دخال.
حلـــال متشـــابه مـــع منتجـــات الرخـــام 
جـــار الزينة، التي تأتي من منطقة ”شـــق 
بان“، باملعادي جنوب القاهرة، وسالســـل 
ـال البحـــر األحمر، واجلـــزء اجلنوبي من 

به جزيرة سيناء،
من  متفرقة  زاء 
حـــراء الغربية،
أسعار تزايدت  ث 

خـــام احمللـــي 
خرا، بســـبب 
تكلفـــة  ـــاع 

ــل، في أعقاب 
يـــر الوقـــود فـــي 

مبر املاضي.
وقـــال محمـــد علي،
ــل بورشـــة رخـــام،
أنـــواع الرخام جميع 

حجار تزايد ســـعرها، 
”ســـكاب“ جـــار رخـــام
قفزت  بالفيـــالت  صـــة 

5.2 دوالر للمتر،  ى
إلى  ”جالله“ ام 
دوالر، و“املايكا“
دوالرات،  3 ـــو 
جر الرمل يتراوح

نقوش نادرة

مبجرد دخولك إلـــى ورش الفخار مبنطقة 
الفســـطاط، ســـوف تقتحم أنفك رائحة الطني 
املتخمر، فهنـــاك ال تزال أقـــدم صناعة عرفها 
املصريـــون حاضـــرة حتـــاول احلفـــاظ على 
بقائها، ومنافســـة العشـــرات مـــن الصناعات 
األخـــرى املجاورة علـــى نقود راغبـــي تزيني 

البيوت.

م ه ي و ور ج ر و ن
كثيرا بهـــذا النوع من الصناعـــات التقليدية، 
كمـــا أن غياب الســـياحة ضاعف مـــن متاعب 
العاملني املالية، عالوة على تغير أمناط حياة 
املصريني، وانخفاض اعتمادهم على منتجات 
الفخار في حياتهم اليومية، والتي كانت متثل 

الدخل األكبر للورش.
صناعة  وتعـــود 
الفخـــار مبصر، إلى 
آالف  خمســـة  نحو 
عام، إذ أنتج قدماء 
األوعية  املصريـــني 
واملزهريات،  العميقة، 
واألطباق،  واألوانـــي، 
وغيـــر  والصحـــون؛ 
ذلـــك مـــن
أدوات 
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} واشــنطن  - أكدت دراسة أميركية حديثة أن 
الفتيات يشعرن بأنهن يتمتعن بموهبة فطرية 
أقل مـــن األوالد حينما يبلغن من العمر ســـت 

سنوات فقط.
ونبه الباحثون من جامعات ”برنســـتون“ 
و“نيويـــورك“ و“إلينوي“، إلى أن هذه النتائج 
المقلقة حســـب تعبيرهم، تشـــير إلى أن هذه 
المشـــكلة قـــد تتفاقـــم لتؤثر على المســـتقبل 

الوظيفي للفتيات.
توصلت الدراســـة، التي شـــملت 400 طفل 
في بـــادئ األمر، إلـــى أن األوالد والفتيات في 
سن الخامسة يعتبرون أن النوع الذي ينتمون 
إليه يتمتع بالموهبة والذكاء، إال أنه بعد مرور 
سنة فقط، بدأت تظهر اختالفات بسبب النوع 

بين األوالد والفتيات.
وقـــال الباحثـــون إن صـــورا نمطية بدأت 
تظهـــر كعامل مؤثـــر في النتائـــج، موضحين 
أن العوامـــل المؤثرة في هذه النتائج تشـــمل 
والمدرســـين،  اإلعـــالم،  لوســـائل  التعـــرض 

واآلباء، واألطفال اآلخرين.

وفـــي الدراســـة خضعـــت مجموعـــات من 
األطفال من فئات عمرية في ســـن خمس وست 
وسبع ســـنوات لتجارب مختلفة، وفي واحدة 
منهـــا اســـتمع األطفال إلى قصة عن شـــخص 
مـــا ”ذكي للغايـــة“، لكن لم تتضـــح هوية هذا 
الشـــخص الذي تدور حوله القصـــة. ثم ُطلب 
من األطفال بعد ذلك تخمين شـــخصية الرواية 
من واقع أربع صـــور، اثنتين للرجال واثنتين 

أخريين للنساء.
فـــي المجموعة التي يبلـــغ أفرادها خمس 
سنوات من العمر، اختار كل من األوالد صورة 
رجل والفتيات صورة امرأة، بنسبة بلغت نحو 
75 بالمئة، لكن باالنتقال إلى ســـن السادســـة، 
كان األوالد ال يزالـــون يختـــارون رجال، بينما 
أصبحت الفتيات يملن قليال إلى اختيار رجل.
وفـــي تجربة أخـــرى، مارســـت مجموعات 
من األطفال لعبة ألواح جديدة. وُقدمت اللعبة 
لمجموعـــة من األطفـــال باعتبارهـــا ”لألطفال 
األذكياء جدا“، بينمـــا ُقدمت لمجموعة أخرى 
على أنهـــا ”لألطفال الذين يبذلـــون محاوالت 

جـــادة للغايـــة“. وأفادت النتائـــج أن الفتيات 
فـــي ســـن السادســـة والســـابعة اســـتمتعن 
باللعبـــة الثانية ”لمن يبذلون محاوالت جادة“ 
مثـــل األوالد، لكنهّن كّن أقل اســـتمتاعا بلعبة 

”األطفال األذكياء“.
وأوضـــح األســـتاذ آنـــدي ســـمبيان، أحد 
المشاركين في الدراسة ، لـ“بي بي سي“ قائال 
”الرســـالة التـــي تنقلها هذه البيانـــات هي أن 
األوالد الصغار يميلـــون إلى المفهوم الثقافي 
الـــذي يـــرى أن الذكـــور يتمتعـــون بالموهبة 
والذكاء الفطري على األرجح أكثر من اإلناث“.

وأضـــاف ”مـــن المؤســـف أن نـــرى هـــذه 
التأثيـــرات تظهر مبكرا جـــدا (في فترة مبكرة 
مـــن العمر). وحينما تراها، فإنك تدرك إلى أّي 
مدى ســـتكون هناك معركة شاقة مستقبال (في 

عالم الوظائف)“.
كما أشـــار إلـــى أنه ”فـــي المراحل األولى 
مـــن العمر، يمكن للصور النمطية للمجتمع أن 
تســـبب اختالفات في المسار، إنك ال تفكر في 
مهنة في سن الخامسة والسادسة والسابعة. 

لكن بعـــد فترة قصيـــرة، فإنك تتخـــذ قرارات 
تتعلق بالمقررات التعليمية التي ستدرســـها، 

واألنشطة اإلضافية التي ستشارك فيها“.
وقـــال محـــذرا ”حتـــى إذا بـــدأ االختالف 
بســـيطا، فإنه يمكـــن أن يتفاقم لمـــا هو أكبر 

كثيرا“.
كما أوصت الدكتورة لين بريان المشاركة 
في الدراسة اآلباء والمعلمين بضرورة التأكيد 
علـــى أهمية العمل الجاد، حيث قالت ”تشـــير 
الدراسة إلى أن كل شخص يؤدي بشكل أفضل 
حينما يؤمـــن بأن العمل الجاد هو الوســـيلة 

المهمة للنجاح“.
وقالـــت موضحـــة ”فـــي الدراســـات التي 

أجريناها، قد تتأثر الفتيات بشكل خاص 
بالرســـائل التي تؤكد على العمل الجاد، 
إنهن يصبحن مهتمات بشكل متساٍو مع 
األوالد بممارســـة اللعبة (لعبة األلواح). 
لذا، فـــإن التأكيد على أهمية العمل الجاد 
كوسيلة للنجاح يمكن أن يحمي، بل حتى 

يعزز، من اهتمامات الفتيات الصغار“.

} واشــنطن  - فرضت القيـــود على الحق في 
اإلجهـــاض علنا للمـــرة األولى فـــي الواليات 
المتحدة األميركية في عهد الرئيس الجمهوري 
رونالـــد ريغان قبل أن يلغيها الديمقراطي بيل 
كلينتون، بعدها أعادها جورج بوش ثّم ألغاها 

باراك أوباما.
وبادر دونالد ترامب في أول يوم رئاســـي 
له بإعادة تفعيل قرار تنفيذي يرجع إلى ”عهد 
ريغان“، قد يتبعه أثر غير محمود على النساء 
والفتيات في البقاع الفقيرة من العالم. وينص 
ذلك القرار المسمى بـ“قانون مكسيكو سيتي“ 
علـــى أنه لن يتم تمويـــل أي منظمة دولية غير 
حكوميـــة تقدم خدمات لعمليات اإلجهاض، أو 
حتى ترّوج لنفس الموضوع مع الباحثين عن 

مواد أو مراجع تعليمية.
وبعـــد فوزه في االنتخابات الرئاســـية في 
نوفمبـــر الماضي تحـــرك معارضو اإلجهاض 
وتبنوا في بعـــض الواليات حيث يوجد حكام 
مؤيـــدون لهم تدابير قاســـية ضـــد اإلجهاض 

االختياري.
والتزم ترامب بتعيين قاض معارض تماما 
لإلجهـــاض فـــي المحكمة العليا أمـــال في أن 
يـــؤدي ذلك إلـــى إلغاء القـــرار المرجعي الذي 
جعل اإلجهاض قانونيا في الواليات المتحدة 

في 1973.
وأثبتـــت الدراســـات أن تجريـــم عمليـــات 
اإلجهاض بشكل عام ال يمنع اإلجهاض في حّد 
ذاته، إنما يعرض حياة السيدات الالتي يقبلن 

عليه سرا لخطر حتمي.
وأعلن ترامب عن صراحتـــه في ما يتعلق 
باألوامـــر التنفيذية األخرى التـــي وقع عليها 
بالموافقة قبل، االثنين، من بينها االنســـحاب 
من اتفاقية الشراكة عن طريق المحيط الهادئ، 
وتجميـــد التعاقد مع موظفين جدد في القطاع 

الفيدرالي. لكنه حرص على عدم الحديث بشأن 
موضوع اإلجهاض إال عندما طلب منه ذلك.

إال أن أنصـــار قـــرار تجريـــم اإلجهـــاض 
الســـابقين -منهم ريغان وبوش االبن- كانوا 
يســـيطرون على منصات المجتمع المحافظ، 
علـــى الرغـــم مـــن إلغـــاء الحظر علـــى قانون 
تاريخيا،  اإلجهاض، ”قانون مكسيكو سيتي“ 
في الوقت الذي يتســـلم فيه الرئيس المنتخب 
الجديـــد البيـــت األبيـــض. ولكن لـــم يكن من 
الســـهل تحديد وجهـــة نظر ترامـــب من هذه 
الناحية، حيث قال فـــي لقاء مع مقدم البرامج 
هوارد ستيرن عن موقفه من اإلجهاض في عام 
2013 ”لـــم يكن هذا الموضـــوع يوما من ضمن 

اهتماماتي“.
وألقـــى ترامب بهـــذه القضيـــة على عاتق 
رفيقه نائب الرئيس، مايـــك بنس، وهو محام 
يطالب دائما بتقييد اإلجهاض. وقصد ترامب 
بترشـــيحه إلـــى هـــذا المنصب إظهـــار مدى 
الجمهوريين،  ”اإلنجيليين“  للمحافظين  دعمه 
ورغبتـــه فـــي إفشـــاء الســـالم بينهـــم. وقـــد 
نجحـــت الخطة وحصل ترامـــب على تصويت 

”اإلنجيليين“ لصالحه بأغلبية ساحقة.
لكـــن أوهـــام ترامب، على حـــّد تعبيره في 
لفتة لـــه خالل ليلة االنتخابـــات، في أن يكون 
”رئيســـا للجميع“ قد ذهبت هباء. حيث صرح 
المتحدث الرسمي باسم البيت األبيض، شون 
سبايسر، في أول مؤتمر صحافي له ”لقد كان 
الرئيس واضحا في كالمه مشددا على أنه ضد 
اإلجهاض. فهو يريد أن يقف إلى جانب جميع 

األميركيين بمن فيهم الذين لم يولدوا بعد“.
وأشـــارت تقارير منظمة الصحة العالمية، 
أن مـــا يقرب مـــن 289 ألف من حـــاالت وفيات 

السيدات لها عالقة وطيدة بالحمل والوالدة.
والحديث هنا ال يشـــمل اإلجهـــاض فقط. 
فتجريد المؤسسات التي توفر خدمة عمليات 
اإلجهاض من أي تمويل طبقا لقانون مكسيكو 
سيتي لن يمكن لها حتى تقديم خدمات الرعاية 

األولية للسيدات.
كما أفـــادت المجموعـــة العمومية لتنظيم 
األسرة أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى انهيار 

شبكات الرعاية الصحية بأكملها.

الصحـــة  منظمـــة  تقديـــرات  وبحســـب 
العالمية، يتم إجراء 21 مليون عملية إجهاض 
غيـــر آمنة فـــي كل عام، ينتج عنهـــا 13 بالمئة 
من مجمل حاالت وفيات األمهات على الصعيد 
العالمي. كما أن منظمة ماري ستوبس الدولية 
لتنظيم األســـرة تقدر حجم الخسائر الخاصة 
بهـــا والتي قد ينتج عنها 6.5 مليون حمل غير 
مرغوب فيه، و 2.1 مليون عملية إجهاض غير 
آمنة وحوالي 22 ألف حالة وفيات لألمهات في 

فترة رئاسة ترامب األولى.
وتصـــف المجموعـــة العموميـــة لتنظيـــم 
األسرة هذا الوضع معلنة ”إن الهدف الرئيسي 
مـــن تطبيـــق هـــذا القانـــون لن يكون ســـوى 
معاقبـــة النســـاء من خالل منعهـــن من حقهن 
فـــي الحصول على خدمـــات الرعاية الصحية 
األوليـــة“. وينبغي أن تبـــدو ”معاقبة“ ترامب 

للنساء مألوفة بعض الشيء.
فبحسب تصريحات له في مارس من العام 
الماضي، أقّر أن عمليـــات اإلجهاض يجب أن 
تأخذ ”شـــكال من أشـــكال العقـــاب“. وبعدما 

تراجـــع فـــي تصريحاتـــه الفظة، إثـــر الردود 
السياســـية المتفجـــرة بهذا الشـــأن، تحدثت 

تصرفاته، االثنين، بصوت أعلى من الكلمات.
الهولنديـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الســـبت، عن إطـــالق موقع إلكترونـــي لجمع 
التبرعـــات عبـــر العالم لتعويـــض الجمعيات 
األجنبيـــة الداعمـــة لإلجهـــاض التـــي أصدر 
الرئيس األميركي دونالـــد ترامب قرارا بوقف 

تمويلها.
وأعلنت الحكومة الهولندية أنها ستفتتح 
التبرع لهذا الصندوق بتقديم عشـــرة ماليين 

يورو حوالى 10.7 مليون دوالر أميركي.
وكان األمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، 
االثنين الماضي، لوقف تمويل هذه الجمعيات 

من أوائل قرارته كرئيس.
وإثـــر هـــذه الخطـــوة دعـــت هولنـــدا إلى 
تأسيس صندوق دولي لدعم المراكز الصحية 
التي تقدم خدمات اإلجهاض في الدول النامية.
وأفادت الوزارة أن قرار ترامب يخلف عجزا 
بقيمـــة 600 مليون يورو ”يمكن تعويضه بردة 

فعل دوليـــة قوية من الحكومـــات والمنظمات 
والشركات واألفراد“.

وأضافـــت ”ال يمكـــن أن نخـــذل النســـاء 
والفتيـــات. يجب أن يكون لديهن حق االختيار 
في ما إذا كن يردن أطفـــاال ومتى يردن أطفاال 

وممن يردن أطفاال“.
وأوضحـــت وزيـــرة التجـــارة الخارجيـــة 
والتنمية الســـويدية ليليـــان بلومين أنه ”من 
الواضـــح اننا نحتاج ماال أكثـــر بكثير. وبناء 
على اإلشارات التي تلقيناها حتى اآلن، عندي 
كل الثقة بأننا سنجتاز الطريق الطويل لتأمين 
التمويل، ليس فقط من أجل النساء بل من أجل 

المجتمع ككل“.
وبحســـب جمعية ماري ستوبس الخيرية 
لصحـــة اإلنجاب فـــإن خســـارة التمويل الذي 
تقدمـــه الواليات المتحدة، ستتســـبب في 6.5 
مليـــون حمل غيـــر مرغوب فيـــه، و2.2 مليون 
حالـــة إجهاض غيـــر مأمونـــة، و21 ألفا و700 
حالة وفاة غير مبررة ألمهات خالل الســـنوات 

األربع اآلتية.
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ــــــد دونالد ترامب كثيرا ليبدأ في تنفيذ ما وعد به إبان  ــــــم ينتظر الرئيس األميركي اجلدي ل
حملته االنتخابية في ما يتعلق باإلجهاض، حيث أثار توقيعه مرسوما، بعد استالم مهامه 
مباشرة مينع متويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم اإلجهاض من األموال الفيدرالية، 
قلق اجلمعيات األميركية الناشــــــطة في مجال تنظيم األســــــرة واملدافعة عن حقوق املرأة، 
ومن بينها حقها في اإلجهاض، باإلضافة إلى تعيني شخصيات معارضة علنا للحق في 

اإلجهاض ضمن فريقه احلكومي.

 كشـــفت دراســـة أميركيـــة حديثـــة أن تغذية األطفـــال باللفت، والســـبانخ، واللحـــوم الحمراء 

تساعدهم على الحصول على أعلى الدرجات في االمتحانات.

لبشرة أكثر نعومة وليونة اخلطي 3 مالعق كبيرة من زيت رشيم القمح، مع 3 مالعق كبيرة من 

عصير البرتقال، و3 مالعق كبيرة من الفازلني، ثم طبقي املزيج قناعا على الوجه. أسرة
[ قرار يثير قلق الجمعيات الناشطة في مجال تنظيم األسرة  [ تجريم اإلجهاض يعرض حياة السيدات الالتي يقبلن عليه سرا للخطر

قرار تجريم اإلجهاض في الواليات المتحدة يدخل حيز التنفيذ

معارضة رسمية للحق في اإلجهاض

الصور النمطية في املجتمع تؤثر على موهبة الفتيات في سن مبكرة

  

} وسط البكاء والعويل في المآتم كثيرا 
ما تنفلت ضحكات رنانة تتحّدى الحزن 

والعيون الزاجرة وحمرة خدود أصحابها 
خجال من الحاضرين، ومع ذلك تتكرر 

من هنا وهناك حتى تطغى على أصوات 
النحيب.

وال يمكن اعتبار صاحب هذه الضحكة 
شاذا أو غير حزين أو أقل الناس قربا من 

الميت، بل لعله في أحيان كثيرة أشّدهم 
ارتباطا بالفقيد، ولكنه يمأل أرجاء المكان 
بضحكات تنافس العبرات وتحاول كبتها.
ويكون هذا التنافس على أشّده حالما 
ينقسم الحاضرون إلى فريقين بين مؤيد 

ومعارض، ويعود أساس االختالف إلى ما 
تزخر به المجتمعات العربية، وال سيما في 

األحياء الشعبية من عادات وتقاليد تتمسك 
بها أجيال توارثتها دون كلل أو ملل مع 

الحرص على تطبيقها.
وطبعا تكون أولى شرارات هذا 

االختالف مرتبطة بمكان الدفن وهنا حتى 
الجيران يكون لهم رأي فيه، وكثيرا ما يقوي 
فتيل الفتنة بين األهل، ِلَم ال يدفن على قريبه 

فالن؟ أو من األفضل إعادته إلى مسقط 
رأسه، وهكذا.

وأخيرا يحصل االتفاق، لكن تبرز 
إشكالية جديدة تعقد من أجلها مجالس 
الشورى، والكل يصبح ذا خبرة ومعرفة 

وتقوى وهي مراحل غسل الميت التي 
تحظى بخطابات أهل الذكر، فيشيد بتلك 

الطريقة ذلك الرهط من الناس، وتنفي 
جدواه األخرى.

وفي الجانب اآلخر تتكاتف الجهود 
إلعداد الطعام وتقديمه للحضور رحمة 

ونورا على الفقيد، وطقوس األكل طبعا في 

المجتمعات العربية خاصة جدا، ال سيما 
وأنها مجتمعات أكولة.

وعلى الرغم من توفر كميات كبيرة من 
الطعام ال يمكن إرضاء جميع الحضور 

الذين يتسم أغلبهم بالغرابة والتفرد، إذ ال 
يتردد أحد الجالسين إلى مائدة الطعام من 
طلب المزيد أو تغيير قطعة اللحم، أو طلب 
قطعة إضافية غير آبه إن كان هناك اكتفاء 

أم ال.
ال أعلم إن كانت هذه عادات أغلب 
الشعوب ولكن ما يمكن معاينته في 

مجتمعنا التونسي أنه مجتمع حاضر بقوة 
في كل المناسبات ال يتخلف عن أّي مأدبة 

فرحا كانت أم مأتما، إذ يشدد عند مغادرته 
بعد مراسم الدفن على استدعائه حالما يقرر 

أهل الميت تحديد ما يعرف بيوم ”الفرق“، 
وهو اليوم الثالث من الدفن يجتمع فيه 

الحضور من أجل الغذاء المادي والروحي 
لكن أغلب الحاضرين يمألون البطون 

ومن ثمة يغادرون دون التفكير في 
مجالسة قراء القرآن.

طقوس الطعام ال تقف عند 
أبواب منزل الميت بل وتلحقه 

بخطى ثابتة إلى المقابر، حيث يحمل أهله 
ما لذ وطاب من أكل، كل حسب مقدرته، 

لزيارته صباحا بعد يوم من دفنه.
بعد ذلك يذهب كل في طريقه على 

أمل اللقاء في مأدبة جديدة، يتحدد موعد 
إقامتها وفقا لعدد أبناء الميت، وهذه طبعا 
من الحسابات التي ينأى ذهني عن فهمها، 
خصوصا وأن النزاع يبرز من جديد أول ما 

يسأل أحدهم ”متى ستقيمون األربعين؟“ 
وهو المصطلح المتداول بين التونسيين، 

فيصدح صوت مستشهدا بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ”كل بدعة ضاللة وكل 
ضاللة في النار“ فينهره صوت غاضب ”كل 
شيء ألصقتم به صفة البدعة، الله غالب، لم 

يعد لعادات الجدود وجود“.

املجتمع التونسي ال يتخلف عن أي مأدبة

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

عمليـــة  مليـــون   21 إجـــراء  يتـــم 

إجهـــاض غيـــر آمنة فـــي كل عام، 

ينتـــج عنهـــا 13 باملئة مـــن مجمل 

وفيات األمهات عامليا

◄

موضة

«بيبرباج بانتس» أحدث 

صيحات السراويل
} قالـــت مستشـــارة المظهـــر األلمانية 
إنيـــس مايـــروزه إن ســـروال ”بيبرباج 
يمثل أحدث   “Paperbag Pants” “بانتس
صيحات الموضة في 2017، ليمنح 
المـــرأة إطاللة مريحـــة والفتة 

لألنظار.
أن  مايـــروزه  وأوضحـــت 
بانتس“  ”بيبربـــاج  ســـروال 
هو ســـروال ذو وسط عال وطّية 
ورباط وســـط يتم ربطه 
تحاكـــي  بطريقـــة 
ومن  الورقية،  الحقيبة 

هنا أتت تسميته.
الخبيرة  وأضافت 
األلمانيـــة أن ســـروال 
”بيبرباج بانتس“ يغازل 
القـــوام  ذات  المـــرأة 
الممشـــوق والخصـــر 
النحيـــل، وكذلك المرأة 
ذات القـــوام الرياضي، 
األكتاف  ذات  المرأة  أي 
العريضـــة والخصـــر 
النحيـــل، معللـــة ذلـــك 
بأن الطّية تمنح البطن 
أكثر  مظهـــرا  والخصر 

امتالء.
قصيرة  للمرأة  وينبغي 
القامـــة تنســـيق ســـروال 
”بيبرباج بانتـــس“ مع حذاء 
ذي كعب عـــال، ومن األفضل 
أن يكـــون ذا مقدمـــة مدببة، 
وذلـــك من أجـــل إطالة القامة 

بصريا.
ويتناغم سروال ”بيبرباج 
مـــع القطع الفوقية  بانتس“ 
الضيقة؛ ألنها تسلط الضوء 
الوســـط،  ربـــاط  على  جيـــدا 
وكذلك مـــع الجاكيتـــات القصيرة، 
وجاكيت  البوليـــرو  جاكيـــت  مثـــل 

الجينز القصير والضيق.
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} ليربفيــل - نفض النجم أريســـتيد بانسيه 
عـــن نفســـه الغبـــار ليعـــود إلـــى الســـطوع 
والتألـــق مع خيـــول بوركينا فاســـو. لم يكن 
الكثيـــرون يتوقعـــون أن بانســـيه (32 عاما)، 
الذي خفت جنمه بشـــكل هائل في الســـنوات 
القليلة املاضية، ســـيفرض نفســـه ضمن أحد 
جنـــوم بطولـــة كأس األمم األفريقيـــة لكـــرة 
القـــدم املقامة حاليا فـــي الغابون خاصة وأن 
املـــدرب البرتغالي باولـــو دوارتي لم يدفع به 
إال فـــي الدقيقة 76 مـــن مبـــاراة الفريق أمام 
منتخـــب تونـــس الســـبت فـــي دور الثمانية 
للبطولـــة. ولكن بانســـيه قلـــب الطاولة على 
املنتخب التونســـي (نســـور قرطاج) بعد أقل 
من خمس دقائق على نزوله في املباراة حيث 
سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 81 وقاد 
خيـــول بوركينا إلنهـــاء املبـــاراة بالفوز 0-2 
على نســـور قرطاج والتأهـــل للمربع الذهبي 

بالبطولة.
ومبجـــرد انتهاء املبـــاراة، رفع بانســـيه 
يـــده في اجتاه اجلماهير التي احتشـــدت في 
املدرجـــات ملـــؤازرة اخليول وبـــدأت التحية 
املتبادلة بينه وبـــني اجلماهير في املدرجات. 

ولكن الهدف الذي ســـجله بانســـيه سيجعل 
منه بطال قوميا في بوركينا فاســـو ال ســـيما 
وأن الكرة اســـتعصت على زمالئه على مدار 
80 دقيقة فيما ســـجل بانسيه هدفا غاليا فور 
نزولـــه فيما تصـــدى القائم لتســـديدة أخرى 
صاروخية منـــه كانت كفيلة بأن تكون الهدف 
الثانـــي للفريـــق قبل أن يحـــرز زميله ناكوملا 

بريغوس الهدف الثاني.
أصبح الهدف التالي لبانســـيه هو قيادة 
فريقـــه للفـــوز بلقـــب أفريقيا للمـــرة األولى 
في التاريخ. وقال بانســـيه ”بالطبع، أشـــعر 
بســـعادة عارمة. ولكننا نسعى للمزيد اآلن… 
نســـعى لتحقيـــق نتيجـــة أفضل مـــن تأهلنا 
لنهائـــي البطولـــة فـــي 2013“. وهـــذه هـــي 
املـــرة الثالثة فقط التـــي يتأهل فيها املنتخب 
البوركينابـــي إلـــى املربع الذهبـــي للبطولة 
القاريـــة حيـــث كانـــت املـــرة األولـــى عندما 
استضافت بالده البطولة في 1998، فيما كان 
أفضل إجناز للفريق في البطولة خالل نسخة 
2013 بجنـــوب أفريقيـــا عندمـــا شـــق طريقه 
إلى النهائي لكنه خســـر 0-1 أمـــام املنتخب 

النيجيري. 

البوركينابي في  واآلن، سيلتقي املنتخب 
املربع الذهبي للبطولة مع املنتخب املصري. 
وقـــال بانســـيه إن الهـــدف الذي ســـجله في 
مباراة تونـــس كان نتيجة التزامه بتعليمات 
املـــدرب. وأوضـــح ”طلب مني املـــدرب خالل 
إجراء عملية اإلحماء قبل نزولي أن أسدد أي 
كرة في اجتاه املرمى عندما تسنح لي فرصة 

التسديد“.
فـــي املقابـــل، وصـــف دوارتـــي مهاجمه 
املخضرم بأنه ”ظاهرة“. ويتفق هذا الوصف، 
الذي أطلقه دوارتي على بانســـيه، مع مسيرة 
الالعـــب الكرويـــة حيث ســـطع بانســـيه في 
صفـــوف ماينز األملانـــي مـــن 2008 إلى 2010 
وســـط توقعـــات مبســـتقبل رائـــع للفريـــق. 
ولكـــن بانســـيه فضل العرض املغـــري املقدم 
إليه مـــن أهلي دبي اإلماراتـــي على مواصلة 
جتربـــة االحتـــراف األوروبـــي علمـــا بأنـــه 
لم يســـتمر طويال في صفـــوف األهلي حيث 
أعـــاره إلى أم صـــالل القطري ثم سامســـون 

سبور التركي.
وعاد بانســـيه، املولود فـــي كوت ديفوار، 
إلى الدوري األملاني (بوندســـليغا) من بوابة 
أوجســـبورغ في 2012 لكنه لم يقدم مســـتواه 
املعهود السابق كما لم يستعد الالعب بريقه 
من خالل مســـيرته مع فورتونا دوســـلدورف 

األملانـــي. ولم يختلف احلـــال كثيرا 
فـــي محطاتـــه االحترافيـــة التالية 
وإرتيش  الفنلنـــدي  هلســـنكي  مع 
بافلـــودار (كازاخســـتان) وتشـــيبا 

وريجا  أفريقـــي  اجلنـــوب  يونايتـــد 
الالتفي وأســـيك أبيدجان اإليفـــواري. ولكن 
املباراة ضد منتخب تونس أكدت أن بانســـيه 
أعاد اكتشاف نفسه من جديد في هذا السباق 

القاري.

مصر الحصان العربي الوحيد المتبقي في السباق القاري
[ منتخب الفراعنة يكمل أضالع المربع الذهبي ألمم أفريقيا  [ التسجيل المبكر في شباك بوركينا فاسو يقرب مصر من اللقب الثامن

عماد أنور

} القاهــرة - أكمل املنتخـــب املصري أضالع 
املربع الذهبي، لبطولة كأس األمم األفريقية رقم 
31، املقامـــة في الغابـــون، وصعد مع منتخبات 
الكاميرون وغانا وبوركينا فاسو، بعد أن حقق 
الفـــوز على املنتخـــب املغربي، فـــي الدور ربع 
النهائي، بهدف نظيـــف أحرزه الالعب محمود 

عبداملنعم ”كهربا“. 
وجاء صعود مصر إلى قبل النهائي حامال 
رقمـــا قياســـيا جديدا، وهو الصعـــود إلى هذا 
الـــدور دون أن تتلقى شـــباكه أي هدف. لكن ال 
يجـــب أن متـــر تصريحـــات الفرنســـي هيرفي 
رينـــار، املديـــر الفنـــي للمنتخـــب املغربي، عن 
منتخـــب مصر مـــرور الكـــرام، فقد قـــال عقب 
املباراة ”إن مصر عادت إلى مكانتها الطبيعية 
مـــع كوبر“، ولـــم ال والفراعنة جنحـــوا على يد 
مدربهم األرجنتيني، هيكتور كوبر، في فك عقدة 
امتـــدت لنحو 31 عاما، وهي الفوز على أســـود 

األطلسي. 
ولـــم يتمكـــن منتخب مصر مـــن الفوز على 
نظيـــره املغربي، منـــذ كأس األمم األفريقية عام 
1986، التـــي أقيمـــت بالقاهرة وفـــاز الفراعنة 
بلقبها، وفي تلك النســـخة تفوقـــت مصر على 
املغرب بهدف شـــهير، أحرزه طاهر أبوزيد في 
مرمـــى العمالق املغربي بـــادو الزاكي من ركلة 

حرة.
ولعبت مصر أمام املغرب 26 مباراة رسمية 
ووديـــة، لكنها لم تفز ســـوى مرتـــني مقابل 13 
هزمية و11 تعادال، وهو ما قال عنه رينار أيضا 
”إن املاضي هـــو املاضي ويبقـــى للتاريخ، لكن 
نحـــن أبناء اليوم، وهنيئا للمدربني الســـابقني 
الذيـــن قادوا املغـــرب لتحقيق هـــذا األمر، لكن 
الزمن واملـــكان يتغيران“، وتابـــع ”آخر مباراة 
بـــني املنتخبـــني أقيمـــت فـــي عـــام 2006، وكل 
األشـــياء تغيرت في الفريقني منذ ذلك احلني“. 

وتتســـم لقاءات املنتخبني بالقـــوة واحلماس، 
وتنتهـــي عادة بعـــدد قليل من األهـــداف، نظرا 
للحرص الشـــديدة الذي يتعامل بـــه الالعبون 
واملدربون مع املباراة، غير أن تصريحات رينار 
لم تأت مـــن فراغ، فقد حرمـــه كوبر من حتقيق 
إجناز شخصي، كان سيضعه في سجل عمالقة 
البطولة، وهو الفوز باللقب القاري ثالث مرات 

متتالية.
أما على املســـتوى اجلماهيـــري فقد كانت 
الفرحة أيضا مزدوجة، لألســـباب نفسها وهي 
فـــك العقدة املغربية، والعودة إلى االنتصارات، 
لـــذا عمـــت الفرحة شـــوارع ومياديـــن القاهرة 
واحملافظـــات املصريـــة املختلفة عقـــب انتهاء 
املباراة، وحتـــى مواقع التواصـــل االجتماعي 
حتولـــت إلى منصـــة للمبـــاركات والتعبير عن 
الفرحـــة، إما بنشـــر لقطـــات من املبـــاراة وإما 

باألغاني الوطنية. 
ونزلـــت اجلماهيـــر إلى الشـــوارع باألعالم 
والدفـــوف لالحتفـــال بالفوز، وعادة ما تشـــهد 
مواجهات املنتخبني املصـــري واملغربي وجود 
مباريات موازية في التشـــجيع يقودها شـــقان 
من جمهور املنتخبني، ســـواء في املدرجات أو 
في املنـــازل، ويتفنن كل منهما في اســـتعراض 

قوتـــه أمام اآلخر باألناشـــيد والالفتات، وعادة 
مـــا يكون هذا على مســـتوى مواجهـــات أندية 

البلدين أيضا. 
وعقب إقصاء املنتخب املغربي عن البطولة، 
بات املنتخـــب املصري ممثل العـــرب الوحيد، 
والتونســـي،  اجلزائـــري  املنتخبـــان  وســـبق 
نظيرهما املغربي في مغادرة البطولة، وفشلت 
اجلزائـــر، التي كانـــت ضمن املرشـــحني لنيل 
اللقـــب، في تخطـــي دور املجموعـــات، بعد أن 
احتلـــت املركز الثالث في املجموعة الثانية، أما 
تونـــس فقد ودعـــت في أعقاب خســـارتها أمام 
املنتخـــب البوركيني الســـبت، في الـــدور ربع 

النهائي.

موعد ناري

ضـــرب منتخـــب مصـــر موعـــدا ناريا مع 
منتخـــب بوركينا فاســـو األربعـــاء، على ملعب 
الصداقـــة مبدينـــة ”ليبرفيل“، في الـــدور قبل 
النهائـــي، بينمـــا يالقي املنتخـــب الكاميروني 
نظيـــره الغاني اخلميس، علـــى ملعب ”فرانس 
فيـــل“، فـــي مواجهة بالـــدور نفســـه. ومن بني 
املنتخبـــات األربعة التي جنحـــت في الصعود 

للدور قبـــل النهائـــي، متتلك ثالثـــة منتخبات 
هـــي: مصر وغانـــا والكاميـــرون، نصف ألقاب 
البطولـــة، برصيد 15 لقبا من أصل 30 لقبا، هي 
عمر البطولة التي انطلقت للمرة األولى قبل 60 
عاما، ويحظى الفراعنة بالرقم القياسي في عدد 
مرات الفـــوز باللقب (7 مرات)، وميتلك منتخبا 

غانا والكاميرون 4 ألقاب لكل منهما.
وتفاءل خبراء بقـــدرة الفراعنة على تخطي 
عقبة منافســـهم البوركينابـــي، ويصب تاريخ 
مواجهات املنتخبـــني في صالح مصر، وتقابال 
سويا في 6 مناســـبات سابقة، كانت أوالها في 
دورة األلعـــاب األفريقيـــة 1973، بينمـــا أقيمت 
املواجهـــة األخيرة في فبرايـــر 2016، وانتهت 4 
مواجهات لصالح مصر، وحسم التعادل نتيجة 
مباراتني فقط، ولم يحقق املنتخب البوركينابي 

أي انتصار. 
وذكـــر األرجنتينـــي هيكتور كوبـــر، املدير 
الفني ملنتخب مصـــر، أن فريقه جاهز ملواجهة 
بوركينا فاســـو، وأشـــار في املؤمتر الصحافي 
عقب لقاء املغرب إلى ”أن اللعب أمام غانا عقب 
48 ساعة فقط من مواجهة املغرب، يعد أمرا بالغ 
الصعوبة“، لكنه ســـيعمل على جتهيز الالعبني 
نفسيا وفنيا وبدنيا، أمال في مواصلة املشوار 

نحـــو حصـــد اللقـــب، ووصف كوبـــر مواجهة 
املغرب بالشـــاقة، فقد ”كانت أمام منتخب قوي 

وعنيد“.
ويستعد الفراعنة ملواجهة بوركينا فاسو، 
في غياب اثنني مـــن أهم عناصر الفريق، هما: 
املهاجم مروان محسن، الذي خرج من مواجهة 
املغرب متأثرا باإلصابة، وزميله العب الوسط 
محمـــد النني، الذي تأكد بشـــكل كبير ابتعاده 
عـــن البطولة، عقـــب إصابته بشـــد في عضلة 
الســـمانة. بينما يجهز كوبر خطته للمواجهة 
املقبلة، والتي مـــن املرجح أن يتخلى فيها عن 
الطابع الدفاعي، أملـــح نقاد لـ“العرب“، إلى أن 
الكثافـــة الهجوميـــة وإحراز هـــدف مبكر هما 

مفتاح الفوز على املنتخب البوركيني.

التهديف املبكر

قـــال طارق العشـــري املدير الفنـــي لفريق 
إنبـــي املصري لـ“العـــرب“، إن التهديف املبكر 
مينح العبي مصر األفضلية، والســـيطرة على 
مجريـــات اللقـــاء، وأن العامـــل البدني يصب 
في صالـــح املنافس، لذا ال بد أن يحاول العبو 
الفريق املصري تســـجيل هـــدف على األقل في 
الشـــوط األول، ثـــم العودة للتأمـــني الدفاعي، 
الفتـــا إلى أن هذه املواجهة ســـتكون مواجهة 
مدربني، بـــني كوبر والبرتغالي باولو دوارتي، 
ومـــن يجيد وضع اخلطـــة املناســـبة لطبيعة 

وظروف اللقاء، هو من سيحقق الفوز.
وأشـــار العشـــري إلى أهمية تغيير ملعب 
املباراة، ومغـــادرة ملعب بـــور جونتي، الذي 
أقيمـــت عليـــه مباريـــات املجموعـــة الرابعة، 
التي ضمـــت منتخب مصـــر، ووصفته جميع 
املنتخبـــات بامللعـــب الســـيء الـــذي ال يصلح 
ملباريات كرة القـــدم، مؤكدا أن ملعب الصداقة 
الذي سيســـتضيف لقاء مصر وبوركينا فاسو 
”ملعـــب جيد“ ويســـاعد علـــى تنفيـــذ اجلمل 
التكتيكية على األرض وعدم اإلضطرار للجوء 
إلـــى الكـــرات العاليـــة، وهو تكتيـــك ال بد من 

اتباعه أمام املنتخب البوركيني.
وحذر ضياء الســـيد مـــدرب منتخب مصر 
الســـابق في تصريحات لـ“العرب“، من سرعة 
جناحي اجلنب للمنتخـــب البوركيني، خاصة 
اجلهة اليســـرى التي يقودهـــا الالعب نيقوال، 
كمـــا ميتلك خط هجـــوم قويا يقـــوده الثنائي 

تراوري وبانسيه. 
وأثنى علـــى قدرة كوبر فـــي فرض طريقة 
لعبـــه على املنافســـني، رغـــم قلـــة خبرته في 
مثـــل هـــذه البطـــوالت املجمعة، مشـــددا على 
أن مواجهـــة األربعاء تختلف عـــن املواجهات 
الســـابقة، حيـــث حتتـــاج إلى االعتمـــاد على 
العبني يتميزون بالســـرعة في خـــط الهجوم، 
مثـــل محمد صالح وكهربـــا وتريزيجيه، لذلك 
من األفضل إشـــراك كهربا بدال من أحمد حسن 

”كوكا“، لتعويض غياب مروان محسن.

بات املنتخب املصــــــري حامل لواء العرب 
ــــــة كأس األمم األفريقية؛  الوحيد في بطول
ــــــس واملغرب،  فبعد خــــــروج اجلزائر وتون
ــــــاب في ثالث نســــــخ متتالية عن  وبعد غي
ــــــة بقوة  العــــــرس األفريقي، عــــــاد الفراعن
وواصلوا االنتصارات والزحف إلى الدور 
قبل النهائي واالقتراب من اقتناص اللقب 

الثامن.

خطوات متسارعة

الهـــدف القادم للنجـــم املخضرم 

بانســـيه هو قيادة خيول بوركينا 

فاســـو للفوز بلقـــب أفريقيا للمرة 

األولى في التاريخ

◄

منتخـــب الفراعنـــة يحظـــى بالرقم 

القياســـي فـــي عـــدد مـــرات الفوز 

باللقب (7 مرات)، ويمتلك منتخبا 

غانا والكاميرون 4 ألقاب

◄

} أوييــم (الغابــون)  - جدد احتاد كرة القدم في 
الكونغو الدميقراطية الثقة في فلوران إيبنغي 
املدير الفني للمنتخب الكونغولي رغم خســـارة 
الفريـــق أمام املنتخب الغاني وخروجه من دور 
الثمانية بالبطولة األفريقية. وخســـر املنتخب 
الكونغولـــي 1-2 أمـــام نظيـــره الغاني في دور 
الثمانية لبطولـــة كأس األمم األفريقية احلادية 

والثالثني املقامة حاليا بالغابون. 
وودع املنتخـــب الكونغولـــي البطولة فيما 
تأهل املنتخب الغاني ملالقاة نظيره الكاميروني 
اخلميـــس املقبل في الدور قبـــل النهائي. ورغم 
اخلســـارة واخلروج مـــن دور الثمانيـــة، أعلن 
كونســـتانت أوماري رئيس االحتاد الكونغولي 
للعبـــة ثقته في إيبنغي وتأييده اســـتمرار هذا 
املدرب في قيـــادة الفريق خـــالل الفترة املقبلة 
مشـــيرا إلـــى أن إيبنغي قـــدم عمـــال رائعا مع 
الفريق فـــي الفترة املاضية وقاد الفريق لتقدمي 

عروض راقية في البطولة األفريقية احلالية.
وأوضـــح أوماري أنه من اخلطأ إلقاء اللوم 
بالكامـــل على املدرب في اخلـــروج من البطولة 
األفريقيـــة احلاليـــة خاصـــة وأن الفريق أهدر 
العديـــد من الفـــرص التي كانت كفيلة بحســـم 
املباراة أمام غانا في شـــوطها األول. كما وجه 
أوماري شكره إلى العبي الفريق على إصرارهم 
في امللعـــب والروح العالية التـــي خاضوا بها 
املباريـــات إلى جانب املســـتوى الفنـــي الرائع 
مطالبـــا الفريـــق بالعمـــل على الظهور بشـــكل 

أفضل في البطولة التالية.
مـــن جانبه ألقـــى فلـــوران إيبنغـــي املدير 
الفني ملنتخب الكونغو الدميقراطية باللوم في 
خسارة فريقه أمام املنتخب الغاني على الفرص 
الضائعة من مهاجمي الفريق على مدار شوطي 
املبـــاراة. وأعـــرب إيبنغـــي عن حزنه الشـــديد 
خلـــروج فريقه املبكـــر من البطولـــة لكنه وجه 
التهنئة للمنتخب الغاني علـــى التأهل للمربع 
الذهبـــي. وقـــال إيبنغي، فـــي تصريحاته بعد 
املباراة ”قدمنا مباراة جيدة ولكننا أهدرنا عدة 
فرص محققة تسببت في خروجنا من البطولة. 
في مثل هـــذه املباريات الصعبة والقوية، يجب 
اســـتغالل كل فرصـــة تســـنح للفريـــق… أهنئ 

املنتخب الغاني على الفوز“.

االتحاد الكونغولي 

يجدد الثقة في إيبنغي
بانسيه يعيد اكتشاف نفسه في بطولة أمم أفريقيا

يسير على درب العمالقة
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◄ أعرب أفرام غرانت، مدرب منتخب 
غانا، عن سعادته البالغة بتأهل املنتخب 

للدور قبل  امللقب بـ“النجوم السوداء“ 
النهائي لبطولة كأس األمم األفريقية. وقال 
غرانت عقب املباراة ”لم نلعب بشكل جيد 
في الشوط األول، ولكن الالعبني اتسموا 

بالهدوء وأدركوا أن كل شيء على 
ما يرام. وفي الشوط الثاني تغير 
أداء الفريق متاما ولعبنا كرة قدم 

مختلفة“. وأوضح مدرب املنتخب 
الغاني ”سجلنا هدفني 

رائعني، ولكننا ارتكبنا هفوة 
تسببت في اهتزاز شباكنا 

بهدف مذهل، غير أننا قمنا 
مبا يتعني علينا القيام 
به“. يذكر أن هذه هي 

املرة السادسة على التوالي 
التي تصعد خاللها غانا 

إلى املربع الذهبي للبطولة 
التي توجت بها في أربع 

مناسبات.

هلي حيث
امســـون

ت ديفوار،
من بوابة
مســـتواه
عب بريقه
ســـلدورف

ا 
ري. ولكن
بانســـيه
ا السباق

في الشوط األول، ولكن الالع
بالهدوء وأدركوا أن كل
ما يرام. وفي الشوط ا
أداء الفريق متاما ولع
مختلفة“. وأوضح
الغاني ”سجلن
رائعني، ولكنن
تسببت في اه
بهدف مذهل
مبا يتعني ع
به“. يذكر أن
املرة السادس
تصعد خ التي
إلى املربع الذ
التي توجت ب

مناسبات.

متفرقات
◄ أبدى الفرنسي هيرفي رينار املدير 

الفني للمنتخب املغربي رضاه عن أداء 
العبيه رغم الهزمية أمام املنتخب املصري 
واخلروج من دور الثمانية ببطولة كأس 

األمم األفريقية 2017. وبدد املنتخب 
املصري آمال رينار في 

أن يصبح أول مدرب 
يتوج باللقب األفريقي 

مع ثالثة منتخبات 
مختلفة، حيث سبق له 
أن قاد زامبيا للتتويج 
في 2012 وكوت ديفوار 

في 2015. ومع ذلك، 
رفض رينار االستسالم 
خليبة األمل وركز على 
اإليجابيات مؤكدا أن 
املنتخب املغربي كان 

استثنائيا خالل البطولة 
وجنح في استعادة روح 

اإلصرار على الفوز من 
جديد.

نار في
مدرب
فريقي
ات

سبق له 
تتويج

ديفوار 
لك،

ستسالم
كز على 
دا أن
كان ي

 البطولة
عادة روح 
فوز من



} لندن - يتطلع فريق تشيلســـي املتصدر إلى 
حتقيـــق أكثر من هدف، عندما يحل ضيفا على 
ليفربول املتراجع على ملعب أنفيلد في افتتاح 
املرحلة الثالثة والعشـــرين من بطولة إنكلترا 

لكرة القدم، الثالثاء. 
ويسعى تشيلسي أوال إلى الثأر خلسارته 
على ملعبه ستامفورد بريدج في سبتمبر أمام 
العبـــي املدرب األملاني يورغـــن كلوب 1-2، أما 
ثانيـــا فهو القضاء بشـــكل نهائـــي على آمال 
ليفربول الذي يبتعد عنه حاليا بفارق 13 نقطة، 
باملنافســـة على اللقب، وتهديد فرصه بالتأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
ومير النادي الشمالي حاليا بأزمة حقيقية، 
إذ خســـر ثالث مباريات متتاليـــة على أرضه 
في ثالث مســـابقات خالل أســـبوع واحد. فقد 
ســـقط أمام سوانسي ســـيتي 2-3 في الدوري 
احمللي، ثم أمام ســـاوثهامبتون 0-1 في إياب 
الدور نصف النهائي مـــن كأس رابطة األندية 
اإلنكليزية وفشـــل في بلوغ النهائي خلسارته 
ذهابا بالنتيجة ذاتهـــا، ثم أمام ولفرهامبتون 
مـــن الدرجـــة الثانيـــة 1-2 فـــي كأس إنكلترا 

السبت.
وخالل الشهر األول من 2017، فاز ليفربول 
فـــي مباراة واحـــدة من أصل ثمانيـــة لقاءات 
خاضهـــا. وكان ليفربـــول من أبرز املرشـــحني 
للمنافســـة على لقب الدوري الذي يفتقده منذ 
1990، ال سيما بعد أدائه في األشهر األولى من 
املوســـم، وفوزه على مانشستر سيتي 1-0 في 
31 ديسمبر املاضي، إال أن أداء ليفربول اختلف 
جذريا بعد بداية السنة اجلديدة، وبات مركزه 
الرابع في الدوري (آخر املراكز املؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا املوســـم املقبـــل)، مهددا من قبل 

مطارديه مانشستر سيتي ويونايتد.
وأقر كلـــوب بأن فريقه يتحمل مســـؤولية 
اخلسارة أمام ولفرهامبتون. وقال ”كنا سيئني 
للغاية. بدأنا بطريقة سيئة ولم تتحسن األمور. 
ال يوجد أي شـــيء إيجابي ميكن احلديث عنه 

في ما يتعلق بهذه املباراة“. 
وأضـــاف ”من الصعـــب تفســـير ذلك (…) 
أنا مســـؤول عن التشـــكيلة التـــي خضت بها 
املباراة، وال أســـمح لنفســـي بـــأن أوجه اللوم 
إلـــى أي العـــب“. وتابع ”بالطبع تـــرى هؤالء 
الالعبني وتتعلم الكثير منهم، لكن في النهاية 

أنا املسؤول الوحيد عما حصل“. ويرى كلوب، 
أن فريقـــه مازال جيدا وأنه هـــو اآلخر ال يزال 
مدربا جيـــدا، على الرغم مـــن الهزائم الثالث 
املتتاليـــة التي تعرض لها مؤخرا. وقال كلوب 
”مازالـــت قائمـــة الفريـــق جيـــدة، ومازلت أنا 
مدربا جيدا على الرغم من اخلســـارة في آخر 

ثالث مباريات“. 
لبوروســـيا  الســـابق  املـــدرب  وأضـــاف 
دورمتوند األملانـــي ”تلك أمور لم تتغير، ولكن 
احلالة املزاجية حولنا تغيرت، ال أمتلك شـــيئا 
جيـــدا ألقولـــه عـــن الهزمية األخيرة، الشـــيء 

اجليد الوحيد أن املباراة قد انتهت“. 
وتلقى ليفربول نبأ ســـارا يتمثل في عودة 
جناحـــه الســـنغالي ســـاديو مانيـــه من كأس 
األمم األفريقيـــة املقامـــة فـــي الغابـــون، بعد 
خـــروج منتخب بالده من الـــدور ربع النهائي 
أمام الكاميرون، حيث أرســـل النـــادي طائرة 
خاصة إلعادته إلى ليفربول، وقد يكون جاهزا 

للمشاركة في مباراة الثالثاء. 
وأضاع مانيه ركلـــة الترجيح األخيرة في 
مبـــاراة الســـبت، ما أدى إلى خـــروج منتخب 
بـــالده من البطولة املقامـــة حتى اخلامس من 

فبراير.

موقع مريح

يدخـــل تشيلســـي املباراة وهـــو في موقع 
مريح، إذ فاز في 15 من مبارياته الـ16 األخيرة 
في الدوري، ولم يخســـر ســـوى أمام توتنهام 
هوتسبور الثالث في الرابع من يناير احلالي. 
ويتصدر تشيلسي برصيد 55 نقطة، بفارق 
ثماني نقاط عن أرســـنال، إال أن مدرب النادي 
اللندني اإليطالـــي أنطونيو كونتي، يدرك بأن 
مهمة فريقه لن تكون سهلة على ملعب أنفيلد، 

على الرغم من تراجع ليفربول. 
وقال ”الفـــوز على ليفربول فـــي عقر داره 
ليس سهال على اإلطالق. سنواجه فريقا قويا، 
إنهـــا مباراة في غاية األهمية بالنســـبة إلينا. 
بعدها ستتبقى 15 مباراة حتى نهاية املوسم“.

ويبدو أن تشيلســـي يســـتعد بقوة ملرحلة 
ما بعد رحيل حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، 
واملتوقع أن ينتقل إلى ريال مدريد اإلســـباني 

في نهاية املوسم اجلاري. 
وترددت تقارير خـــالل الفترة املاضية عن 
صفقة انتقـــال كورتوا إلى امللكي، حيث يرغب 
الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان في االســـتعانة 
بخدمات احلـــارس الدولـــي البلجيكي نتيجة 
عدم قناعتـــه باحلارس الكوســـتاريكي كيلور 
نافاس الذي اهتز مســـتواه بشـــدة في الفترة 

األخيرة. 

ووفقـــا لتقريـــر صحافي، فإن تشيلســـي 
يســـتهدف التعاقـــد مـــع احلـــارس اإليطالي 
سلفاتوري سيريغو املنتقل على سبيل اإلعارة 
من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إشبيلية 
اإلســـباني هذا املوســـم. وســـيكون سيريغو 
البالـــغ مـــن العمـــر 30 عاما متاحـــا لالنتقال 
إلـــى البلـــوز، دون أن تتكلـــف خزائن متصدر 
البرميييرليغ الكثيـــر من األموال مقابل إمتام 
الصفقة. ويرغب تشيلســـي في منح احلارس 
الثاني أسمير بيغوفيتش فرصة الرحيل بحثا 
عن نـــاد جديد، ولكنه يرغب أوال في احلصول 

على خدمات سيريغو.

مواجهة سهلة

أما أرســـنال الثاني مع 47 نقطة، فيخوض 
مواجهة سهلة نســـبيا مع واتفور الذي خرج 
على يد ميلوول من الدرجة الثانية في مسابقة 

الكأس في نهاية األسبوع. 
وكان مـــدرب أرســـنال الفرنســـي أرســـني 
فينغـــر أراح صانـــع ألعابه األملاني مســـعود 

أوزيل، وأشـــرك مهاجمه التشـــيلي ألكسيس 
سانشـــيز في أواخر املباراة التي سحق فيها 
ســـاوثهامبتون في الكأس بخماســـية نظيفة. 
وتألق فـــي تلك املبـــاراة مهاجمـــه العائد من 
إصابة أبعدته طويال داني ويلبيك بتســـجيله 

ثنائية، بينما أضاف ثيو والكوت ثالثية.
ورفض أرسني فينغر املدير الفني ألرسنال 
التقدم باســـتئناف ضـــد عقوبـــة إيقافه أربع 
مباريات، مشـــيرا إلى أن منتقديه ال ميانعون 

وضعه في السجن خالل الشتاء دون تدفئة. 
وقـــال فينغـــر ”ال أريـــد أن أحكـــم علـــى 
القضـــاة، لقـــد قـــررت أن أقبل قـــرار اإليقاف 
وعدم االســـتئناف عليه وجعل هذا األمر خلف 

ظهري“. 
وكان فينغـــر قـــد تعـــرض لإليقـــاف أربع 
مباريـــات، بعـــد تعرضه للطرد خـــالل مباراة 
فريقه أمام بيرنلي، وقيامه بدفع احلكم الرابع 

خالل محاولة إرساله إلى خارج امللعب. 
وأضاف فينغر ”بالنسبة إلى هؤالء الذين ال 
يحبونني، أي كلمة سأقولها سيتم استعمالها 
ضـــدي، هم يرغبون في إلقائي داخل الســـجن 

فـــي مـــكان ما خالل الشـــتاء دون أي وســـيلة 
تدفئة“. وغاب أرســـني فينغر عن مباراة فريقه 
أمام ساوثهامبتون، كما سيتواصل غيابه عن 

مباريات واتفورد وتشيلسي وهال سيتي.
 ويســـعى توتنهام الثالث برصيد 46 نقطة 
لتعزيز رصيده واإلفـــادة من أي تعثر محتمل 
ألرسنال، عندما يســـتضيفه سندرالند األخير. 
أما مانشســـتر يونايتد اخلامـــس برصيد 43 
نقطة، فيلتقي هال ســـيتي التاســـع عشـــر (ما 
قبـــل األخير) األربعاء للمـــرة الثالثة في ثالثة 

أسابيع. 
والتقـــى الفريقان ذهابـــا وإيابا في كأس 
الرابطة ففاز مانشســـتر 2-0 وخسر 1-2 ليبلغ 
املباراة النهائية املقررة في ملعب وميبلي في 

26 فبراير في مواجهة ساوثهامبتون. 
وفـــي مباريات أخرى، يلتقي بورمنوث مع 
كريســـتال باالس، وبيرنلي مع ليســـتر سيتي 
حامل اللقب، وميدلزبره مع وســـت بروميتش 
ألبيون، وسوانسي سيتي مع ساوثهامبتون، 
ووســـت هام مع مانشســـتر ســـيتي، وستوك 

سيتي مع إيفرتون. 

تشيلسي يتوق إلى إبعاد ليفربول عن المنافسة في الدوري اإلنكليزي
 [ مانشستر يونايتد ينشد البقاء في دائرة الصراع  [ أرسنال يخوض مواجهة سهلة مع واتفور

تفتتح منافسات املرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم، الثالثاء، بلقاءات 
قوية منها مواجهة ثأرية مرتقبة جتمع بني تشيلسي وليفربول.
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{أعتقـــد أن لـــوف يخطط لعدم اســـتدعاء  مولر وبعـــض الالعبين المثقليـــن باألعباء في كأس 

القارات، وذلك بهدف إعطائهم عطلة استعدادا لكأس العالم في العام المقبل}.

لوثار ماتيوس 
جنم بايرن ميونيخ السابق

{أود أن أشـــيد بميالن وفينتشـــنزو مونتيال، وأنا واثق من أنهما قادران على تخطي هذه اللحظة 

الصعبة، ال يجب أن نناقش الالعبين الصغار بعد كل مباراة}.

فيليبو إنزاغي 
أسطورة نادي ميالن اإليطالي السابقة

توتنهـــام الثالـــث يســـعى لتعزيـــز 

تعثـــر  أي  مـــن  واإلفـــادة  رصيـــده 

محتمل ألرسنال، عندما يستضيفه 

سندرالند األخير

◄

} برلني - أكد كارلو أنشـــيلوتي، املدير الفني 
لفريـــق بايرن ميونيخ األملاني، على موقفه من 
اســـتمرار فيليب الم، قائد الفريق البافاري في 

املالعب بعد نهاية هذا املوسم. 
ويفكر الم البالغ من العمر 33 عاما في إنهاء 
مسيرته مع بايرن بعد نهاية هذا املوسم، رغم 
تبقي عام في عقده، وسط التقارير التي تشير 
إلـــى توليه منصـــب املدير الرياضـــي للنادي 

البافاري. 
وقال أنشـــيلوتي ”بالطبـــع القرار في يدي 
الم، لكنني أخبرته بأني أمتنى أن يستمر معنا 

حتى نهاية عقده في 2018“.
وأضـــاف املـــدرب اإليطالـــي ”إنـــه جاهز 
بدنيا وال يواجه أي مشـــكالت في هذا الصدد، 
ميكنـــه أن يصبـــح باولـــو مالدينـــي جديدا، 
حيث يســـتطيع اللعب حتى ســـن الــــ40 دون 

مشكالت“. 

} رومــا - أكـــد لـــوكاس أوكامبـــوس مهاجم 
جنوى انضمامه إلى صفوف ميالن، وقد أعرب 
الالعب البالغ من العمر 22 عاما عن ســـعادته 
بتمثيل فريق املدرب فينتشـــينزو مونتيال قبل 

إمتام اخلطوة األخيرة من االنتقال. 
ووصـــل اجلنـــاح األرجنتيني إلـــى مدينة 
ميالنو، وقد حتدث قائال ”أنا سعيد بوجودي 

هنا وسأحاول تقدمي أفضل ما لدي“. 
وسوف يدفع ميالن 500 ألف يورو جلنوى 
من أجل احلصـــول على خدمـــات أوكامبوس 
بنظـــام اإلعارة اجلافة قادما من ناديه األصلي 
مارســـيليا، بعدما أعير إلى الروسوبلو مطلع 
املوسم احلالي. وسيحتفظ جنوى بحق شراء 
النجم األســـبق لريفر بليت وموناكو في نهاية 
املوســـم، وفي حال بيعه بعد ذلك ألي ناد آخر 
يحق ملارســـيليا احلصول علـــى 25 باملئة من 

قيمة تلك الصفقة املستقبلية. 
يذكر أن أوكامبوس سجل 3 أهداف في 14 

مباراة مع الفريق الليغوري. 

أنشيلوتي يمتدح 

فيليب الم

ميالن يظفر بخدمات 

أوكامبوس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أنهى المدير الفني لمانشستر 
يونايتد، جوزيه مورينيو، حالة 

الجدل المثارة حول مستقبل واين 
روني مع الفريق، بتأكيده بقاء الالعب 

داخل جدران ”أولد ترافورد“. وتلقي 
هداف يونايتد عرضا صينيا ضخما.

◄ كشف ديفيد بيكهام العب 
مانشستر يونايتد السابق أن النادي 

اإلنكليزي توصل إلى اتفاق مع 
برشلونة اإلسباني تمهيدا النتقاله 
إلى صفوفه قبل أن ينتقل إلى ريال 

مدريد في عام 2003.

◄ يرى جانلويجي بوفون، أسطورة 
حراسة المرمى في إيطاليا ونادي 

يوفنتوس، أن فريق إنتر ميالن يقدم 
في الوقت الحالي مستويات أفضل 

من عمالقي إسبانيا؛ برشلونة وريال 
مدريد.

◄ انتقد توماس توخيل المدير 
الفني لبوروسيا دورتموند، ما وصفه 

بتخاذل العبي فريقه أمام المرمى، 
معبرا عن غضبه الشديد من التعادل 

أمام ماينز بهدف لكل فريق في 
الدوري األلماني.

◄ عاد السويسري روجر فيدرر 
إلى قائمة المصنفين العشرة 

األوائل بعد إعالن القائمة 
الجديدة، االثنين، وبعد يوم واحد من 
تتويج الالعب المخضرم بلقب بطولة 

أستراليا المفتوحة.

◄ بات ليبرون جيمس أول العب في 
صفوف كليفالند كافالييرز يسجل 20 
ألف نقطة، بعد تسجيله 25 نقطة في 
سلة أوكالهوما سيتي ثاندر، ليقود 

فريقه إلى فوز سهل 91-107.

باختصار

جاهز للدفاع

} باريس - أســـدل الســـتار على بطولة كأس 
العالـــم لكـــرة اليد، التـــي أقيمت في فرنســـا، 
مبشـــاركة 24 فريقـــا، وانتهـــت بتتويج حامل 
اللقب وصاحب األرض. وتوج منتخب فرنسا 
بلقـــب كأس العالـــم لكرة اليـــد، بالتغلب على 
منتخب النرويج، بنتيجـــة 33-26، في املباراة 
النهائيـــة التـــي أقيمت بالعاصمة الفرنســـية 

باريس. 
وتعتبـــر فرنســـا حاملـــة اللقـــب والدولة 
املســـتضيفة أكثر الفرق تتويجا بكأس العالم 
لكـــرة اليد بـ6 ألقـــاب، بينما توجت الســـويد 
ورومانيـــا باللقب 4 مـــرات وأملانيـــا 3 مرات 
وروســـيا وإســـبانيا مرتـــني، فيمـــا متكنـــت 
كرواتيا ويوغســـالفيا واالحتاد الســـوفييتي 
وتشيكوســـلوفاكيا مـــن الفـــوز باللقـــب مرة 
واحدة. وشـــاركت في املونديال خمســـة فرق 
عربية هـــي قطر ومصر وتونس والســـعودية 
والبحريـــن، إال أنها فشـــلت في تقدمي العرض 
املنتظر وطموحات جماهيرها رغم اســـتعداد 

هذه الفرق للبطولة لفترات طويلة.

تفوق كامل

أكـــدت املنتخبات األوروبية تفوقها الكامل 
فـــي هذه البطولـــة، وكانت البدايـــة من الدور 
األول، بعـــد أن حصلـــت علـــى املركزين األول 
والثانـــي فـــي املجموعـــات األربـــع، وصـــوال 
إلـــى املربـــع الذهبـــي، ووجـــود املنتخبـــات 
األوروبية األربعة فرنســـا والنرويج وكرواتيا 
وســـلوفينيا. ومتكـــن املنتخب الفرنســـي من 
حصـــد اللقب الســـادس فـــي تاريخـــه، ليبقى 
على قمة املنتخبات األكثر تتويجا باملونديال، 
محافظا علـــى لقبه الذي أحرزه في النســـخة 

السابقة للمونديال بقطر 2015.
ومتكن من حتقيق مساعيه في حصد اللقب 
للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، ويحقق 
إجنازا حققه من قبل في نســـختني متتاليتني 
2009 و2011. وال يعـــد منتخب فرنســـا الوحيد 
الذي حقق لقبني متتاليني لكأس العالم، حيث 
حققهما منتخب الســـويد في نســـختي 1954 
و1958، ورومانيـــا في نســـختي 1961 و1964، 
وكررها للمرة الثانية في نسختي 1970 و1974. 

ومتكن منتخب النرويج الشاب من حتقيق أول 
ميداليـــة عاملية له في تاريخه، مبشـــاركة جيل 
ســـيكون له مستقبل واعد في كرة اليد العاملية 
واألوروبية، ومتكن من حصد امليدالية الفضية 
بعد خســـارته في النهائي أمام فرنســـا. ولعل 
أبرز ما شهدته البطولة، احلضور اجلماهيري 
الكبيـــر، وكان أهـــم أســـباب تتويـــج منتخب 
فرنســـا صاحب األرض باللقـــب، ووصل عدد 
احلضور نحو 540 ألف متفرج طوال البطولة.

أفضل نتيجة عربية

كان املنتخب القطري صاحب أفضل نتيجة 
باملونديال، بعد أن ُأقصي من دور ربع النهائي 
(الثمانيـــة) واحتـــل املركز الثامـــن باملونديال 
تبعا لتصنيف االحتاد الدولي للعبة. وشـــارك 
املنتخـــب القطري ضمـــن املجموعـــة الرابعة 
باملونديـــال، واحتـــل املركز الرابـــع برصيد 4 
نقـــاط، من فوزيـــن وثالث هزائـــم، وفاز بثمن 
النهائي على املنتخب األملاني بنتيجة 20-22، 
ولكـــن مغامرته انتهت في ربـــع النهائي، بعد 

خســـارته أمام ســـلوفينيا بصعوبـــة بنتيجة 
30-32. وكان املنتخـــب املصـــري ثاني أفضل 
املنتخبات العربية في املونديال، بعد احتالله 
املركز الــــ13 بالترتيب العـــام للمونديال، بعد 
أن وّدع البطولـــة العاملية مـــن دور الـ16 (ثمن 
النهائـــي). ولعـــب الفراعنة ضمـــن املجموعة 
الرابعـــة، واحتلـــوا املركـــز الثالـــث برصيد 6 
نقاط، من ثالثة انتصارات وهزميتني، وودعوا 
املونديال من ثمن النهائي، بعد اخلسارة أمام 

كرواتيا بنتيجة 21-19. 
أما املنتخب التونسي فكان مفاجأة الفرق 
العربية في كأس العالم، ألنه قدم أسوأ أداء له 
رغم أنه كان أحد املرشـــحني لتقدمي مستويات 

كبيرة، إّال أنه احتل املركز الـ19.
كما احتل املنتخب الســـعودي املركز الـ20، 
بعـــد أن جاء فـــي املركز اخلامـــس باملجموعة 
الثالثة، برصيد نقطتني، من فوز وأربع هزائم، 
وأيضـــا منتخـــب البحريـــن، الـــذي كان أحد 
أضعف فرق البطولة، واحتل املركز الـ23 وقبل 
األخير في الترتيب العام للمونديال، ليكون من 

أسوأ املنتخبات بكأس العالم.

تفوق أوروبي وفشل عربي في مونديال كرة اليد

قدرة على رفع األلقاب



} بيــروت - كمـــا كان متوقعـــا، فـــاز الممثل 
بديـــع أبوشـــقرا بلقب ”الرقص مـــع النجوم“ 
في موســـمه الرابع الذي اختتـــم، األحد، بعد 
منافســـة حامية مع المغني مارك حاتم بفارق 
تصويت بســـيط جدا، يعكس حجم المنافسة 

بين النجمين.
البرنامـــج التلفزيوني، الـــذي عرض على 
قناة ”أم تي في“ ويقّدمه وســـام بريدي وكارال 

حداد، هو من إخراج باسم كريستو.
وكان بديع قد وصـــل مع مارك إلى الحلقة 
النهائية مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري 
أبوشـــقرا، التي غـــادرت في النصـــف الثاني 
مـــن الحلقة األخيرة، بعـــد أن خذلها تصويت 

الجمهور لصالح بديع ومارك.
وكان الثالثي قد اســـتحق عن جدارة لقب 
الثالثـــي الذهبي منذ الحلقـــات األولى، وكان 
انتقالـــه إلـــى الحلقة األخيـــرة متوقعا، إال أن 
فرص مارك في الفوز بدت أكبر بسبب عالماته 
المرتفعة فـــي الحلقة األخيرة، ولكن الجمهور 

قال كلمته ومنح بديع اللقب.
واســـتغل بديع فوزه ليوّجه رسالة ملّمحا 
إلـــى أن منتجـــة البرنامـــج امـــرأة، بقوله إن 
المرأة قادرة على النجاح في حال أصرت، وإن 
على النســـاء أن يناضلـــن ليحققن طموحهن، 
وحّثهـــن علـــى المطالبة بحقوقهـــن وبتغيير 
قوانيـــن األحوال الشـــخصية فـــي لبنان، كما 
توجه بالشـــكر إلى زوجته التي تحملته طوال 
الفترة الماضيـــة، مؤكدا أنه نجح ألجل عيون 

ابنته.
وتخلـــل الحلقة حضـــور جميـــع النجوم 
الذيـــن شـــاركوا فيـــه، حيـــث أدوا رقصـــات 
جماعيـــة، كمـــا كان ملفتـــا حضـــور النجمـــة 
اللبنانيـــة إليســـا بثـــالث إطـــالالت مبهـــرة، 
وقـــد لفت الخاتـــم الذي كان يلمـــع في إصبع 

يدهـــا اليمنـــى األنظار فتســـاءل كثيرون ”هل 
خطبـــت إليســـا؟“ لتزيـــد من حيرتهـــم عندما 
أعلنت أنها ســـتقضي عيد العشاق مع الرجل 

الذي تحب.
وقالت ”أظهر فـــّن الرقص بمنتهى جماله. 
بّين لنا لبنـــان!“، متوّجهة بتحية إلى األيادي 
المجتهدة التي منحت المسرح طاقة إيجابية، 

مؤكدة أّن المراحل العمرية ليست عبئا.
وبنجـــاح كبير انتهى الموســـم الرابع من 
”رقـــص النجوم“، حيـــث اعتبر أعضـــاء لجنة 
التحكيـــم أن الحلقة النهائيـــة كانت من أقوى 

نهائيات البرنامج منذ انطالقه.
ويذكر أن النجوم المشـــاركين في موســـم 
هذا العام إضافة إلى الثالثي الذهبي هم: ملك 
جمال لبنان بول إســـكندر، الممثلة الكوميدية 
بونيتا ســـعادة، العب كرة القـــدم رضا عنتر، 
الممثـــل نيكـــوال معـــوض، الممثلـــة بياريت 

قطريـــب، الاليـــدي مادونـــا، عارضـــة األزياء 
التونســـية ريـــم الســـعيدي، عارضـــة األزياء 
اللبنانية نادين عبدالعزيز والممثل رفيق علي 

أحمد.
واعتبر هذا الموســـم أحد أنضج المواسم 
وأكثرهـــا غنـــى، وينتظـــر أن يكون الموســـم 
الخامـــس أذكى لناحية اختيار الراقصين، فال 

يرقص بعضهم كلوح خشب.
ويعد البرنامج الراقص من أضخم وأرقى 
ومضمونا،  صـــورة  التلفزيونية،  اإلنتاجـــات 
وتصـــدر االثنيـــن هاشـــتاغ «#dwtsme» موقع 

تويتر.
ورغـــم األزمـــات الماليـــة التي مـــّرت بها 
المحطات التلفزيونيـــة المحلية في لبنان، إال 
أن قنـــاة ”أم تـــي في“ والمنتجـــة جنان مالط 
قّررتـــا عـــرض الموســـم الرابع مـــن برنامج 

”الرقص مع النجوم“.

وتقول مالط إّنه رغـــم الصعوبات المالية 
التي تعصف بوســـائل اإلعالم، إال أن ”الرقص 

مع النجوم“ حجز مكانته.
وتقـــول تقارير صحافية لبنانية ”لم ينجح 
الراقصـــون النجـــوم وحدهم فقـــط في خطف 
أنظـــار الجمهور الذي تســـّمر بمنزله مســـاء 
كّل أحد بعد نشـــرة األخبار، بل شـــكل الطابع 
المميز الذي اتصفت به اللوحات الراقصة هذا 
الموســـم. لقد مثلت هذه اللوحات عامل جذب 
أيضا مـــع كل ما رافقها من ديكورات عصرية، 

لتعكس إنتاجا ضخما وإخراجا رائعا“.
أّما لجنة التحكيـــم الرباعية، التي تكونت 
من ميرا ســـماحة ومازن كيوان وربيع نّحاس 
ودارين بانت، فقد الحقـــت أدق التفاصيل في 
رقصات المشـــتركين الـ12 وهـــم من الممثلين 
والمغنيـــن وعارضـــي أزياء وملـــكات جمال، 
وشكلت عنصرا بارزا في تحسين أداء النجوم. 
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} فجأة ودون ســــابق إنذار تتغير أســــماء 
األشــــياء. عاشت البشــــرية عصورا زاهية ال 
ينقصها شــــيء وهي تقول بومبــــاي، مثال. 
ال أعــــرف أحدا تضرر ألن هنــــاك مدينة بهذا 
االسم في الهند. وفجأة صار علينا أن نقول 
مومباي. كان اسم بومباي موفقا جدا ألفناه 
وارحتنا لــــه وانتهى، لكن عبــــث فوضويي 

األسماء ال يتوقف.
نشأت في بغداد، في العراق اجلمهوري 
والناس تشــــير إلى شــــارع الكفاح على أنه 
شــــارع غازي. واضح أن الكفاح هو االســــم 
اجلمهوري لشــــارع سّمي باســــم امللك غازي 
في العهــــد امللكي. النــــاس ال تفارق املألوف 
بســــهولة، وهذا جيــــد وال اعتــــراض عليه، 

فالوفاء جميل.
زرت القاهرة في مطلع التســــعينات من 
القرن املاضي وفرحت بالتمشــــي في شارع 
فؤاد. كل الناس تســــميه شارع فؤاد رغم أن 
اسمه تغير منذ العام 1952، أي منذ أكثر من 
أربعني عاما إلى 26 يوليو، وهو تاريخ تنازل 
فاروق عن العرش ومغادرة مصر. الشعب ال 
يحمل وفاء للملك فؤاد وال البنه امللك فاروق 
لكن اإلخالص كلــــه والوفاء لالســــم. فليس 

سهال التخلي عن اسم.
لنــــدن هــــذه فيهــــا عشــــرات اآلالف مــــن 
الشــــوارع. تالحــــظ أن ليس عندهم شــــارع 
مــــن  اآلالف  عشــــرات  تشرشــــل.  ونســــتون 
الشوارع حتتاج إلى أسماء ولكن ليس هناك 
شارع معروف باسم رئيس الوزراء املرموق. 
رمبــــا يكــــون هناك شــــارع مغمور باســــمه، 
ولكني ال أعرفه. ونحن نتحدث عن تشرشل، 
الشــــخصية املهمة جــــدا وامللهمة جدا، على 
األقــــل بالنســــبة إلــــى بريطانيــــا. والغريب 
بالنســــبة إلينــــا أن صورتــــه ظهــــرت علــــى 
ورقــــة نقدية للمرة األولى منذ شــــهور وأثار 
ظهورها اســــتهجانا واضطر البنك املركزي 
إلى القول إن تشرشل حائز على جائزة نوبل 

لآلداب أيضا وليس مجرد زعيم سياسي.
في بالدنا الدولة توزع أســــماء الشوارع 
مثــــل النياشــــني وأنواط الشــــجاعة. ضابط 
يستشــــهد فــــي معركــــة يصير هناك شــــارع 
باســــمه. النــــاس ال حتب هــــذا العبث. ليس 
استخفافا بالشهداء والبارزين بل ألن االسم 
ال بــــد أن يكــــون ذا داللة. فــــي إنكلترا هناك 
شــــوارع كثيرة في كل مدينة وقرية اســــمها 
شارع الكنيسة لسبب واضح وبسيط هو أن 
فيه كنيسة أو أنه يؤدي إليها. وهناك شارع 
اسمه لندن في مدن كثيرة ويطلق هذا االسم 
علــــى الطرق التي تؤدي إلــــى لندن، فيصير 

شارع لندن هو طريق لندن حقا.
في أكثر من عاصمة عربية هناك شــــارع 
اسمه شــــارع الكهرباء. هذه تسمية يطلقها 
الناس وليســــت للســــلطات يد فيها. في هذا 
الشــــارع تقع مصلحة الكهربــــاء التي يدفع 
فيهــــا النــــاس قائمــــة أو فاتــــورة الكهرباء. 
ومن املؤكد أن الســــلطات تطلق عليه اســــما 
آخر لشــــخصية تاريخية أو قيادية حالية أو 
اســــم أي علم آخر، لكــــن الناس تدفع فاتورة 
الكهربــــاء في هذا الشــــارع، فيصير اســــمه 

شارع الكهرباء، شاءت السلطات أم أبت.
رمبا لهذا السبب ال يعرف ناسنا األسماء 
الرســــمية للشــــوارع. إصرار السلطات على 
األسماء غير الوظيفية يجعل املجتمع يأخذ 
مهّمة تســــمية الشــــوارع على عاتقه، ليطلق 

عليها في ما بعد أسماء ذات معنى وداللة.

هل تعرفون 
اسم شارعكم؟

حسين صالح
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{الرقص مع النجوم».. لوحة رومانسية تنتصر للمرأة اللبنانية
ــــــام رومانســــــي للموســــــم الرابع من   خت
البرنامج التلفزيوني ”الرقص مع النجوم“، 
ــــــة اللبنانية إليســــــا  ــــــه الفنان ــــــذي أعطت ال
بهدوئهــــــا ومتايلها رونقــــــا خاصا، حيث 
يقول مراقبون إنه يعكس صورة جّد جيدة 

عن لبنان.

صباح العرب

إيفانكا ترامب.. {ماري أنطوانيت»

على الطريقة األميركية
ملكة جمال الكون طبيبة أسنان فرنسية

واعظ نيجيري يرحل تاركا 86 أرملة

أثـــارت االبنة األولـــى إيفانكا  } واشــنطن – 
ترامـــب موجة مـــن االنتقـــادات علـــى تويتر 
بنشرها صورة تجمعها مع زوجها في الوقت 
الذي يحتشـــد فيه اآلالف من المحتجين إلدانة 
قرار الحظر الذي فرضه ترامب على المسلمين.
وتوجـــه الثنائـــي إيفانكا ترامـــب وغارد 
كوشـــنر إلـــى حفل عشـــاء فـــي نـــادي ألفالفا 
الســـنوي ليلـــة الســـبت 28 يناير، ممـــا أثار 
عاصفة من االســـتنكار، حيث أشار المنتقدون 
إلـــى أولئك المتأثرين بالقـــرار التنفيذي الذي 
أصـــدره ترامب بحظر دخـــول مواطني 7 دول 

إلى الواليات المتحدة.
ويذكر أن دونالد ترامب فضل عدم حضور 
هذا العشـــاء في ظل االحتجاجات القائمة في 

مطارات البالد.
وارتـــدى كوشـــنر بدلة رســـمية، في حين 
ارتـــدت إيفانكا ثوبا فضيا مـــن الجاكار ومن 
تصميم كارولينـــا هيريرا، ويبلـــغ ثمنه 4990 
دوالرا، مما أثار سخرية مستخدمي تويتر من 

مظهرها.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا الجمعة 27 يناير 
يحظر دخول أي مواطن من العراق وســـوريا 
وإيران والســـودان وليبيا والصومال واليمن، 

إلى الواليات المتحدة لمدة 900 يوم.
وتســـببت هذه الخطوة التي شملت أيضا 
المقيميـــن بشـــكل قانونـــي والحاصلين على 
تأشيرات الدخول من تلك البلدان السبعة، في 

إثارة موجة من الغضب العارم على الرغم من 
فوز االتحاد األميركي للحريات المدنية بمعركة 

قانونية مؤقتة تمنع ترحيل المعتقلين.
وأثارت الصورة التي نشرتها إيفانكا على 
إنستغرام وتويتر العديد من االنتقادات، حيث 
أهان البعض تصرف إيفانكا غير المســـؤول، 
في حين قـــام البعض اآلخر بتشـــويهها لعدم 

إدراكها للوضع الراهن.
وغرد كريستوفر إيالرز ”يا له من أمر جيد، 
العالم يحترق واألســـر تتمـــزق وأنت ترتدين 

رقائق القصدير، إنه ألمر رائع“. 
كمـــا كتـــب مســـتخدم آخـــر ”إن التفاخر 
بمظاهر الثروة الفاحشة يمثل انعزال تاما عن 

الواقع“.
وقام أحد المنتقدين بنشـــر صـــورة لفتاة 
الجئـــة عبرت بحر إيجة من تركيا إلى اليونان 
وهي ملتفة بغطاء الطوارئ، وكتب قائال ”إنها 

ترتديه بشكل أفضل“.
وكتبت كيلي أكســـفورد ”دعهـــم يتناولون 
البســـكويت“، وهـــو اقتباس غالبا مـــا ُيعزى 
إلـــى مـــاري أنطوانيت في الوقـــت الذي عانى 
خالله الفرنســـيون من الجوع في أثناء الثورة 

الفرنسية الكبرى.
ويذكر أن عشاء نادي ألفالفا يستقطب كبار 
المسؤولين ونخبة المجتمع، إضافة إلى كبار 
المتبرعين، وقـــد حضر جميع الرؤســـاء منذ 

عهد رونالد ريغان هذا الحدث.

مسك الختام

} مانيال – فازت ملكة جمال فرنســـا إيريس 
ميتينيـــر (24 عاما) بلقب ملكة جمال الكون، 
االثنيـــن، فـــي الحفـــل الذي اســـتمر ثالث 

ساعات في العاصمة الفلبينية مانيال، 
والـــذي ركز علـــى التنـــوع وتجاوز 

مصاعب الحياة.
وفازت ميتينيـــر، التي تدرس 
بالنســـخة  األســـنان،  جراحـــة 
الخامســـة والستين من المسابقة 
تســـتضيفها  التـــي  الســـنوية 
الفلبيـــن للمرة الثالثـــة متفوقة 
على جميع المتسابقات والبالغ 
عددهن 85 متســـابقة من أنحاء 

العالم.
وحصلـــت راكيل بيليســـير 

ملكـــة جمـــال هايتـــي علـــى 
لقـــب الوصيفـــة األولى في 

حيـــن حصلـــت أندريا 
توفـــار ملكة جمال 

كولومبيـــا على 

لقـــب الوصيفـــة الثانيـــة. ويذكـــر أن موقع 
اإللكتروني قد  مســـابقة ”ملكة جمال الكون“ 
كتب عن ميتينيـــر بأنها تأمل في أن تروج 

لصحة الفم واألسنان إذا فازت.
وقالـــت ميتينيـــر بعـــد الفـــوز 
باللقـــب ”فوجئت بفوزي وأشـــعر 
جمال  ملكـــة  محظوظـــة..  أننـــي 
الكـــون حلـــم يـــراود كل فتـــاة.. 

المسرح رائع وكل شيء رائع“.
وأضافـــت ”أريد أن أســـاعد 
النـــاس. أريد أن أفهـــم الناس 
وأن ألتقـــي بهم ومـــن ثم كان 

هذا (الفوز) حلمي“.
هارفـــي  ســـتيف  وعـــاد 
خطأ  بعـــد  العرض  لتقديـــم 
وقـــع فيه فـــي المســـابقة 
عـــام 2015، عندما أعلن 
اســـم فائزة أخرى 
غيـــر التي تم 

اختيارها.

} أبوجا – توفي واعظ نيجيري، الســـبت، عن 
عمـــر ناهـــز 93 عاما، تـــاركا وراءه أكثر من 86 

أرملة، بعد معاناة قصيرة مع المرض.
وبحســـب ما ذكرته صحيفـــة ”ذي تايمز“ 
البريطانية، فإن النيجيري محمد بيلو ماصابا 
تـــرك وراءه 86 أرملة علـــى األقل وأكثر من 150 

طفال. 
وعندما كان يســـأل بيلو ماصابا عن كيفية 
إعالـــة كل هذه األســـر، يجيب قائـــال ”الله هو 

المعيل الوحيد“.
وكان المعلـــم الســـابق والخطيـــب يعيش 
حياته ســـرا مـــع كل زوجاته فـــي النيجر، قبل 

أن يخرج إلـــى العلن ويظهر في الصحافة عام 
2008. وكان ماصابـــا يقول ”شـــخص عادي ال 
يمكنه أن يتزوج 86 امرأة، ولكن أنا اســـتطعت 

بفضل الله“.
وفـــي 2008، ألقـــي القبـــض علـــى الداعية 
النيجيري بســـبب تعدد زوجاتـــه، حيث يبيح 
الدين اإلسالمي الزواج بأربع نساء فقط، إال أن 
بيلو ماصابـــا كان ال يرى ثمة خطأ في الزواج 

بعدد أكبر، وفق تفسيره الشخصي للدين.
وذكـــر أحـــد مســـاعديه ”كنا نحـــذر محمد 
بيلو ماصابا من هذا األمر، ولكن كان يقول إن 

الزواج حالل عند الله.

ميتينيـــر (24 عاما) بلقب ملكة جمال الكون، 
ثالث ا الذ ل ف ال ف االثن

اإللكتروني قد  ملكة جمال الكون مســـابقة
كتب عن ميتينيـــر بأنها تأمل في أن تروج 

وز 
عر 
ال 
ة.. 

.
عد 
س 
ان 

ـي 
طأ 
قة 
لن 
رى 
تم 

االثنيـــن، فـــي الحفـــل الذي اســـتمر ثالث 
ساعات في العاصمة الفلبينية مانيال، 
ركز علـــى التنـــوع وتجاوز والـــذي

مصاعب الحياة.
وفازت ميتينيـــر، التي تدرس 
بالنســـخة  األســـنان،  جراحـــة 
الخامســـة والستين من المسابقة 
تســـتضيفها  التـــي  الســـنوية 
الفلبيـــن للمرة الثالثـــة متفوقة 
على جميع المتسابقات والبالغ 
عددهن 85 متســـابقة من أنحاء 

العالم.
وحصلـــت راكيل بيليســـير 

ملكـــة جمـــال هايتـــي علـــى 
لقـــب الوصيفـــة األولى في

حيـــن حصلـــت أندريا 
توفـــار ملكة جمال 

كولومبيـــا على 

كتب عن ميتينيـــر بأنها تأمل في أن ترو
لصحة الفم واألسنان إذا فازت.

وقالـــت ميتينيـــر بعـــد الفـــو
”فوجئت بفوزي وأشـــع ”باللقـــب
جما ملكـــة  محظوظـــة..  أننـــي 
الكـــون حلـــم يـــراود كل فتـــاة
المسرح رائع وكل شيء رائع“.
وأضافـــت ”أريد أن أســـاع
النـــاس. أريد أن أفهـــم الناس
وأن ألتقـــي بهم ومـــن ثم كا

هذا (الفوز) حلمي“.
هارفـــ ســـتيف  وعـــاد 
خط بعـــد  العرض  لتقديـــم 
وقـــع فيه فـــي المســـابق
2015، عندما أعل عـــام
اســـم فائزة أخر
غيـــر التي ت

اختيارها.
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