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} أنقــرة – ال يبـــدو أن نهايـــة معركة الموصل 
ستفضي إلى توقف المعارك في العراق، وسط 
توقعـــات بأن طرد داعش ســـيفتح الباب أمام 
عودة التنافس بين القوى المحلية المسنودة 
خارجيا لتثبيت ســـيطرتها على مناطق أوسع 
وخاصة المناطق النفطية المتنازع عليها مثل 

كركوك.
أن  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الميليشـــيات المحلية المختلفة ستعمل على 
استثمار ما غنمته في الحرب من عتاد وخبرات 
عسكرية، واعتراف إقليمي ودولي بدورها في 
الحـــرب على داعش، لتخـــوض حروبا جديدة 
حول الغنائم، معتبرين أن ميليشـــيا الحشـــد 
الشعبي الشـــيعية وقوات البيشمركة الكردية 
ستكونان مؤثرتين في معارك تثبيت الخرائط 

الطائفية والعرقية الجديدة.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية التركية 
حسين مفتي أوغلو إّن ”مطالب رفع علم اإلقليم 
الكردي إلى جانب العلـــم العراقي فوق دوائر 
مدينـــة كركوك خـــالل أيام العمل األســـبوعي، 
قـــد تؤدي إلى خطر إلحـــاق الضرر بمحاوالت 

إحالل االستقرار والتوافق في العراق“.
وأوضـــح أوغلو في بيـــان أّن ”التصرفات 
األحاديـــة الجانـــب فـــي هـــذا الخصـــوص، 
ســـتخلق خطر تآكل هوية كركوك التي تتمّيز 
بتعدديـــة ثقافية، وتعكس الغنـــى االجتماعي 

واالقتصادي للعراق“.
واعتبـــر المتابعـــون أن تركيـــا التي تقدم 
نفســـها حليفا لرئيس إقليم كردستان العراق 
مسعود البارزاني، تريد أن تقطع الطريق أمام 
البيشمركة حتى ال تعمل على استثمار دورها 
في الحرب علـــى داعش، أو في التضييق على 
حزب العمال الكردســـتاني المحظـــور تركيا، 
في بســـط نفوذها على اإلقليم المرشح ليكون 

ساحة حرب عرقية طويلة المدى.
وكان مجلس محافظـــة مدينة كركوك تقّدم 
بطلب رسمي لرفع علم اإلقليم إلى جانب العلم 
العراقي في كافـــة الدوائر الحكومية بالمدينة 

خالل أيام الدوام الرسمي.
وتضم محافظة كركوك خليطا من القوميات 
من العرب واألكراد والتركمان. وتتنازع عليها 
الحكومـــة المركزية في بغداد واإلقليم الكردي 

بحسب المادة 140 من الدستور العراقي.
ولم يكن موقف مفتـــي أوغلو مفاجئا، فقد 
ســـبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 
أكـــد في تصريح له في أكتوبـــر الماضي على 
أنـــه ”ال يمكـــن أن نتـــرك إخواننا فـــي كركوك 

والموصل وحدهم“.
وأشـــار محللون إلى أن الرئيـــس التركي 
تعامـــل بانتهازية مـــع إقليم كردســـتان، وأنه 
كان يريد من البارزاني أن يقف معه ضد أكراد 

تركيا وأكراد سوريا دون أن يقدم له مقابل ذلك 
أي دعم لتثبيت وضع اإلقليم عراقيا.

وليس مســـتبعدا أن تتسع دائرة الصراع 
حول كركوك في ظل التوتر القائم في ســـوريا 
بين تركيا واألكـــراد الذين تحولوا إلى معطى 
محـــوري في الملف الســـوري، مع ســـعي كل 

من واشـــنطن وموســـكو للعب الورقة الكردية 
لتثبيت مصالحهما شمال سوريا.

وأعلن متحدث باسم وحدات حماية الشعب 
الكردية السورية أن الوحدات تستهدف زيادة 
قواتهـــا إلى أكثر من 100 ألف مقاتل هذا العام 

في خطة ستعزز الحكم الذاتي.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – أكد ســـعدالدين العثماني، رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة المعيـــن، أن مشـــاورات 
تشـــكيل الحكومة ســـتنطلق اليـــوم الثالثاء، 
وأنه سيتواصل مع جميع األحزاب السياسية 
الممثلة في البرلمان حسب نتائج االنتخابات 

التشريعية األخيرة.
ويتوقع المغاربـــة أن يخرج العثماني من 
جلباب ســـلفه عبداإلله بن كيران، وأن يتســـم 
أداؤه خالل المشـــاورات بالبحث عن تشكيلة 
حكوميـــة ممثلـــة ألغلب األحزاب، ال اكتســـاب 
أكثر مـــا يمكن من الـــوزارات لحـــزب العدالة 

والتنمية.
ولـــن يســـتثني العثماني كال مـــن االتحاد 
االشـــتراكي وحزب األصالة والمعاصرة، وهو 
الحزب الـــذي كان بن كيران قـــد اعتبره خطا 
أحمر، كما رفض مشـــاركة االتحاد االشتراكي 
ما جعل المفاوضـــات تتعثر مع حزب األحرار 

والحركة الشعبية.
العلـــوم  أســـتاذ  فقيهـــي  محمـــد  ولفـــت 
أن  إلـــى  الدســـتوري  والقانـــون  السياســـية 
العثماني إذا رسم خطته التفاوضية بناء على 
الخطوط التي رســـمها بن كيران، وهذا مطلب 
عدد مـــن صقور الحزب، فإنه ســـوف يتعثر ال 
محالـــة، وإذا اتضـــح لألحـــزاب التي رفضت 
خطـــة بن كيـــران أن العثماني يذهب في نفس 
المنحى فســـوف يكون مآل تكويـــن الحكومة 

التعثر للمرة الثانية.
وقال فقيهي في تصريـــح لـ“العرب“، ”إذا 
كان نهـــج العثماني هو التحلـــل من التزامات 
بن كيـــران بناء على فلســـفة تفاوضية أخرى 
فإنه ســـيتمكن من المضي بخطى ثابتة نحو 
تشـــكيل فريق حكومي متكامل، يسود نوع من 

االنضباط بين مكوناته“.
وتعليقا على تكهـــن البعض بدخول حزب 
األصالة والمعاصرة إلى الحكومة، قال محمد 
يتيـــم عضـــو األمانـــة العامة لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، ”إنه من الســـابق ألوانـــه الحديث 
عن التحالفات، مشـــيرا إلى أن ما ســـيقوم به 
العثماني هـــو جولة جديدة من المشـــاورات 
وليس من المفاوضـــات، وأن رئيس الحكومة 
المكلـــف يريد أن يســـتمع إلى كافـــة األحزاب 

الممثلة في البرلمان“.
وأكد يتيم على أنه ال يترتب عن التشاور مع 
األحزاب أن هذا الحزب أو ذاك ســـيكون معنيا 
بتشـــكيل الحكومة، الفتا إلى أنـــه ربما يحدد 
رئيـــس الحكومة المعين الـــذي له الصالحية 
الكاملة من خالل المشـــاورات، األحزاب التي 

سيدخل معها في المفاوضات.
تشـــكيل  لمشـــاورات  متابعـــون  واعتبـــر 
الحكومـــة أن هـــذا التصريح ال يحمل رســـالة 

مشجعة من الحزب، وأنه ربما لجأ إلى القبول 
بالمشاورات لربح المزيد من الوقت في انتظار 

أن تتضح معالم المرحلة القادمة.
وكان المجلـــس الوطنـــي لحـــزب العدالة 
والتنمية الذي انعقد بصفة استثنائية السبت 
الماضي، قد عبر عـــن دعمه للعثماني كرئيس 
مكلف بتشـــكيل للحكومة، وعن اعتزازه بأداء 
بـــن كيران فـــي إدارة المشـــاورات الســـابقة، 
مفوضا األمانة العامة التي يرأسها بن كيران 
”اتخـــاذ كافـــة القـــرارات الالزمة فـــي مواكبة 
رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، 
فـــي إطار المنهجيـــة التي عبـــر عنها الحزب 
والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض“، 
وهـــو مـــا يجعـــل قيـــادة الحـــزب تتحكم في 

المشاورات وتكيفها وفق أجندتها.
وأثـــار هذا البيـــان مخاوف مـــن أن يكون 
تصلـــب بـــن كيران خيـــارا من حـــزب العدالة 
والتنمية، وليس مزاجا شخصيا، ما قد يوحي 
بأن العثماني سيعيد إنتاج ما فعله سلفه، وأن 
المغرب ســـيكون مجبرا على إجراء انتخابات 

تشريعية جديدة.
وكان عزيـــز الربـــاح وزير النقل الســـابق 
وأحـــد وجوه حـــزب العدالـــة والتنميـــة، قال 
كثيـــرة“  تنـــازالت  بالفعـــل  ”قـــّدم  حزبـــه  إّن 
وإنـــه ســـيكون من ”غيـــر المقبـــول أال تتغير 
الشـــروط المفروضـــة مـــن جانـــب الشـــريك 
اآلخر“، في تحميل مباشـــر لمسؤولية إفشال 
المشـــاورات إلى بعض األحزاب الشريكة في 

التفاوض.
وأشـــار فقيهي إلى أن هنـــاك تناقضا في 
موقـــف المجلـــس الوطني للحزب فـــي تناول 
ما بعـــد مرحلة بن كيـــران، فالبيـــان يتضمن 
نقطة أساســـية وهي اقتناع المجلس الوطني 
بحســـن تدبير بن كيران للمفاوضات السابقة، 
لكن فشـــله يدل على أنه لم يكن مرنا وال قادرا 
على تشـــكيل الحكومة بالمعنـــى الذي تناوله 
بيـــان المجلس الوطني بمعنـــى حكومة قوية 

منسجمة ومتماسكة.
ومـــن الواضح أن هذه النقطـــة من البيان 
تحـــدد صالحيـــات العثماني في مـــا يجب أن 
يتصرف ألجل تشـــكيل الحكومة، وأن الحزب 
يكبل رئيس الحكومة المكلف بشـــروط مسبقة 
مرتبطة بحســـابات داخلية وليـــس بمصالح 

المغرب.
ويعتقد فقيهي أن هذه الشـــروط ســـتحمل 
العثمانـــي ثقال ال قبل له به، ألن صقور الحزب 
وعلى رأسهم القيادي محمد يتيم يؤكدون أنه 
ال تنازل عن استراتيجية بن كيران التفاوضية، 
وأن مهمـــة رئيس الحكومـــة المكلف يجب أن 
تدور في نفس الخطوط التي رســـمها ســـلفه 
حتـــى ال يتبين فـــي ما بعد أن بـــن كيران هو 

المسؤول عن االنسداد الحكومي.

اتخــــذت صورتها رمــــزا للوطنية  } لنــدن – 
ذات مــــرة، فــــي مظاهــــرة للفرنســــيين تنادي 
بحريــــة المــــرأة خالل القرن التاســــع عشــــر، 
ظهرت الصــــورة لكاروليــــن دي بنديرن كرمز 
لالحتجاجات التي جابت شــــوارع أوروبا في 

صيف عام 1968.
اآلن وبعــــد مــــرور خمســــة عقــــود، يخرج 
ذلــــك الرمز البريطاني الوطني إلى الشــــوارع 
مرة أخــــرى معربا عن اعتراضــــه على خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
مــــن  اآلالف  مشــــاركة  المتوقــــع  ومــــن 
المتظاهريــــن المؤيديــــن لالتحــــاد األوروبي 
فــــي مســــيرات فــــي أدنبــــرة ولندن الســــبت 
المقبل، حيث ســــيتم اختيار تيم فارون زعيم 
الحزب الليبرالــــي الديمقراطي، ليكون ضمن 

المتحدثين الرسميين.
وتقول دي بنديرن إن الجو العام ســــيكون 
مختلفا تماما عن أول مشــــاركة سياســــية لها 
”فلم تكــــن هناك كل هذه الكراهية ضد األجانب 

في عام 1968“.

وضمــــت احتجاجــــات يونيــــو 1968 عددا 
كبيرا مــــن الطــــالب والفنانين واليســــاريين 
والعمــــال مطالبين بتحســــين ظــــروف العمل 
والحريــــة الجنســــية واإلصــــالح السياســــي 

واالجتماعي.
وترى دي بنديرن أن الحاجة ماســــة اليوم 
إلى التعاون واإلصالح السياســــي، معربة عن 
قلقهــــا بشــــأن انفصال بريطانيــــا عن االتحاد 
األوروبي فــــي الوقت الــــذي تبدأ فيــــه القوة 

الروسية بالظهور.
وقالــــت ”نحن في حاجة إلى تشــــكيل كتلة 
متحدة لمجابهة دول مثل روســــيا التي تريد 
تدمير أوروبا“، مشــــيرة إلــــى مزاعم التدخل 
الروســــي فــــي اســــتفتاء االتحــــاد األوروبي 
واالنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة. 
وتساءلت ”لماذا تتدخل روسيا في االستفتاء 
وهي بال شك ليست لديها أي فكرة عما يحدث 

في الكواليس؟“.
ومــــع ازديــــاد حالــــة التوتــــر والضغــــط 
على االتحــــاد األوروبي في المســــتقبل قالت 

”ســــتنعزل بريطانيــــا حتما بعــــد تطبيق هذا 
القرار“.

ســـوى مجرد  وقالت ”لم تكن حملة ’ارحل‘ 
أكذوبة وشعور بغيض بكراهية األجانب“.

وأعربت الناشطة البالغة من العمر 76 عاما 
وتعيش حاليا في فرنســـا عن مخاوفها بشأن 
وضعها كمواطنة بريطانية تعيش في فرنســـا 
قائلة ”إنها أحبت بريطانيا كثيرا، حيث كانت 
تزور العائلة مرتين أو ثالث مرات في الســـنة، 

لكنها اآلن تعيش في فرنسا منذ عام 1968“.
وتســـعى دي بنديرن إلـــى الحصول على 
الجنســـية المزدوجـــة فـــي حال هـــدد خروج 
بريطانيـــا من االتحاد األوروبـــي قدرتها على 
العيـــش في فرنســـا. معربة عـــن قلقها أيضا 
من فـــوز مارين لوبان في انتخابات الرئاســـة 
الفرنســـية، ممـــا يعنـــي أنه ســـيفرض بعض 

القيود على الحصول على جنسية مزدوجة.
وقالـــت ”إذا لم يكن هناك مفـــر من خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، رجاء اجعلوا 
األمر يجري بسهولة مثل لحن موسيقى الجاز 

العذبـــة التي عزفها شـــيت بيكر بشـــكل 
جميل“.

وســـتظهر صـــورة دي بنديرن 
مرة أخرى في مســـيرة الســـبت 
في لنـــدن حاملة علـــم االتحاد 
األوروبي كإشـــارة إلى صورة 

مسيرة عام 1968. 
وتأتـــي هذه الصـــورة في 
مقارنة مع لوحة ”الحرية تقود 

أوجين  رســـمها  التي  الشـــعب“ 
ديالكروا عام 1830 في ذكرى الثورة 
الفرنسية ضد الملك شارل العاشر.

وأصبحـــت صورة دي بنديـــرن تمثل رمزا 
قوميـــا ودوليـــا بعـــد أن اتخذهـــا اآلالف من 
المتظاهريـــن رمزا المـــرأة شـــابة تحمل علم 
الفيتكونـــغ أثناء معارضتهـــا لحرب الواليات 
المتحـــدة األميركية ضد فيتنـــام. لكنها دفعت 
الثمـــن باهظا. حيث أمـــر جدها بحرمانها من 
ميراث قـــدر حينهـــا بنحو 7.5 مليـــون جنيه 

إسترليني.

• تركيا تلوح بمواجهة مسعى حليفها البارزاني للسيطرة على محافظة كركوك

هل يخرج العثماني على تصلبالمعركة في الموصل واألعالم ترفع في كركوك
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} الخرطــوم - تشـــهد العالقـــة بيـــن مصر 
والســـودان توتـــرا، ترجم باتخـــاذ الخرطوم 
جملـــة من الخطـــوات وصفـــت بالتصعيدية 
ســـواء من حيـــث عالقتهـــا بقضيـــة حاليب 
والشـــالتين، أو القـــرار بحظـــر توريد ســـلع 

مصرية.
وربـــط البعض هذا التوتر بخالفات حول 
جملة مـــن القضايا، من بينهـــا انفتاح مصر 
الواضح على كل من أوغندا وإريتريا وجنوب 
السودان، في مقابل سعي سوداني للعب دور 
متقـــدم في األزمة الليبية، األمر الذي ال ترغب 
فيـــه القاهـــرة التي تعتبـــر نفســـها المعنية 

باألساس بهذا الملف.
وأعلـــن رئيـــس اللجنـــة الفنية لترســـيم 
عبداللـــه  (حكوميـــة)،  بالســـودان  الحـــدود 
الصادق، األحد، أنه تم تشـــكيل لجنة لوضع 
خارطة طريق حول ”كيفية إخراج المصريين 

من مثلث حاليب عبر الدبلوماسية“.
وتأتـــي هـــذه التصريحات بعد ســـاعات 
من تهديـــد الحكومة الســـودانية بالرد ”بكل 
جدية وحســـم“ علـــى ما قالت إنهـــا تعليقات 
في وســـائل إعـــالم أجنبية تســـيء إلى آثار 
وحضارة الســـودان وضيوفه، في إشارة إلى 

وسائل إعالم مصرية.
وعلـــى خلفيـــة زيـــارة الشـــيخة مـــوزا، 
والـــدة أميـــر قطـــر، ألهرامـــات البجراويـــة 
وزيـــر  وتصريحـــات  الســـودان،  شـــمالي 
اإلعـــالم الســـوداني، األحد أحمـــد بالل التي 
قـــال فيها إن ”فرعـــون الذي ذكر فـــي القرآن 
الكريـــم كان ســـودانيا“، ضجـــت برامج في 
قنوات تلفزيونيـــة مصرية ومواقع التواصل 

االجتماعي، بتعليقات ساخرة.
ليســـت  والشـــالتين  حاليـــب  وقضيـــة 
بالجديـــدة بل تعـــود إلى العـــام 1965 تاريخ 
استقالل الســـودان، وتجدد الخرطوم، بشكل 
دوري شـــكواها لـــدى مجلس األمـــن الدولي 
بشأنها، وآخرها في يناير الماضي، إلبقائها 

مفتوحة.
ويخضع التعامل مع هـــذه القضية، على 
مـــدار الســـنوات األخيـــرة، إلى حالـــة المد 
والجزر القائمة عليهـــا العالقة بين البلدين، 
حيـــث أن الخرطـــوم وكلما توتـــرت العالقة 

بينهـــا والقاهـــرة تعمـــد إلـــى التصعيد في 
هذا الملف، وفي حالـــة الجنوح إلى التهدئة 

وتحسين العالقات تتم إعادته إلى األدراج.
ويقول البعض إن خطوة تشـــكيل اللجنة 
جـــاءت كرد على وســـائل اإلعـــالم المصرية، 
بشأن موضوع األهرامات، وزيارة والدة أمير 
قطر. وحمل أيمن شبانة الخبير المصري في 
الشـــؤون األفريقية، في تصريحات لـ“العرب“ 
بعض وســـائل اإلعـــالم المصريـــة وخاصة 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، مســـؤولية 
التوتر في العالقات بين الخرطوم والقاهرة، 
التي انتقدت زيارة الشـــيخة موزا للسودان، 
ممـــا دفع الخرطـــوم إلى الرد علـــى ذلك، عبر 
بعـــض المســـؤولين من خالل أزمـــة حاليب 

وشالتين، لتهدئة الرأي العام هناك.
في المقابـــل يعتقد الكثيـــرون أن تلويح 
السودان بالتصعيد في قضية مثلث حاليب، 
وقبله بأيام إعالنه حظر توريد سلع مصرية، 
بدعوى اســـتخدام مدخـــالت إنتاج ملوثة في 
تصنيعهـــا، يعكـــس مظهرا مـــن مظاهر أزمة 

متشعبة بين البلدين.
ويـــرى هـــؤالء، أن ما قامت بـــه الخرطوم 
يندرج في سياق ردة الفعل على انفتاح مصر 
علـــى الفضاء المجاور للســـودان، وهو األمر 

الذي تنظر إليه بحساسية ”مفرطة“.
ولوحظ في األشهر األخيرة مسعى مصري 
واضـــح لتعزيز العالقات مـــع كل من أوغندا 
وإريتريـــا وجنـــوب الســـودان المجاوريـــن 
للســـودان، والذيـــن تتســـم العالقـــات بينهم 
وبينه بالتوتر، نتيجة عـــدة عوامل متداخلة 

تاريخيا وجغرافيا وسياسيا.
وســـبق أن أظهـــر الرئيـــس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير تبرمه مما أسماه تدخل 
مصر في الصراع بجنوب الســـودان، رغم أنه 
استبعد أن تكون للقاهرة قوات تدعم الرئيس 
ســـيلفاكير ميارديـــت الذي أجرى فـــي يناير 
من هذا العام زيـــارة إلى مصر التقى خاللها 

بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتصطف الخرطوم إلى جانب المعارضة 
برئاســـة رياك مشـــار فـــي جنوب الســـودان 
البلـــد الذي خرج من رحمهـــا في العام 2011، 

وتدعمها في ذلك إثيوبيا.

بالمقابـــل تدعـــم أوغنـــدا وإريتريا نظام 
ســـيلفاكير ميارديـــت، وتقـــول معلومات إن 
القاهـــرة قـــررت عـــدم البقـــاء علـــى الحياد 
واالنخراط إلى جانب الثالثي في هذه الملف 
لعدة أســـباب، في مقدمتهـــا تطويق إثيوبيا، 
التي تشـــهد العالقة بينهما توترا كبيرا على 
خلفية عـــدم التوصل إلى حل فـــي ما يتعلق 
بسد النهضة. وكان الرئيس األوغندي يوري 
موسيفي قد قام بزيارة إلى القاهرة في نهاية 
العـــام الماضي وصفـــت بالمهمـــة، وتندرج 
في إطار بحـــث تعزيز التعاون فـــي الملفات 
المشتركة وعلى رأسها أزمة جنوب السودان 

وأيضا تنامي الدور اإلثيوبي في المنطقة.
ورغـــم أن التقـــارب المصري مـــع الدول 
الثالث يســـتهدف بالدرجة األولـــى إثيوبيا، 

خاصـــة بعد فشـــل محـــاوالت القاهـــرة حل 
الخالف معها حول سد النهضة عبر القنوات 
الدبلوماسية العادية، بيد أن الخرطوم تعتبر 
نفسها مســـتهدفة بشكل غير مباشر من وراء 

هذه التحركات المصرية في جوارها.
ويقول خبراء إن هذا الملف ليس الوحيد 
الذي يلقـــي بظالله على العالقـــات المصرية 

السودانية فهناك الملف الليبي.
ويعتبر هؤالء أن الســـودان المجاور هو 
اآلخـــر لليبيا يســـعى إلـــى لعـــب دور متقدم 
في حـــل األزمة بهذا البلد الذي يشـــهد حالة 
اقتتال وفوضى منذ انهيار حكم العقيد معمر 

القذافي في العام 2011.
وســـبق أن وجهـــت الخرطوم قبـــل فترة 
دعوة إلى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق 

الوطنـــي الليبيـــة التـــي يدعمهـــا المجتمع 
الدولي، لزيارتها، بيـــد أن األخير تراجع عن 
قبولهـــا بداعي الوضع األمنـــي في العاصمة 

طرابلس.
ويقـــول مراقبون إن الســـعي الســـوداني 
يصطـــدم برغبـــة القاهـــرة في إبقاء نفســـها 
المتحكـــم رقم واحد في المنطقة بهذا الملف، 
المرتبـــط أيما ارتباط بأمنها القومين بالنظر 

لطول الحدود المشتركة مع ليبيا.
ويعتقـــد محللـــون أن ما تشـــهده العالقة 
بين الســـودان ومصر، ال يمكن أن يتطور إلى 
أبعـــد مما هو عليـــه اآلن، باعتبار أن مصالح 
الطرفيـــن والتحديات التي تواجـــه المنطقة 
تفرض عليهما التالقـــي وعدم االنجرار نحو 

الذهاب بالعالقة إلى نقطة الالعودة.

الحسابات اإلقليمية املتضاربة تلقي بظاللها على عالقة القاهرة بالخرطوم

الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 210578

[ السودان يشكل لجنة {إلخراج المصريين} دبلوماسيا من حاليب  [ التدخل السوداني على خط األزمة الليبية يثير ريبة مصر
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املصالح املتضاربة بني مصر والســــــودان في عدد من امللفات اإلقليمية باتت تؤثر بشــــــكل 
ــــــر على العالقة بني الطرفني، رغم أن الوضع العام في املنطقة يفرض عليهما أن يكون  كبي

هناك حد أدنى من التوافق بينهما.

} عــامن – يبدأ العاهل األردني الملك عبدالله 
الثانـــي زيـــارة رســـمية للمغرب اعتبـــارا من 
األربعـــاء قبـــل أيام قليلـــة من انطـــالق القمة 

العربية.
وســـيجري الملـــك عبداللـــه الثاني، خالل 
هذه الزيارة الرســـمية التي تستغرق يومين، 
مباحثات مـــع العاهل المغربـــي الملك محمد 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  وعـــدد  الســـادس، 

بالرباط.
ولم يكشـــف بيان للديوان الملكي األردني 
عـــن برنامج الزيـــارة، وهي السادســـة للملك 

عبداللـــه إلى المغرب الـــذي اعتلى العرش في 
العام نفســـه مـــع العاهل المغربـــي في 1999، 
ولكـــن مراقبين يـــرون أنها تندرج في ســـياق 
مســـاعي األردن لحشـــد الدعم للقمة العربية، 

والتي يسعى ألن تكون استثنائية.
وتعقـــد القمة العربية فـــي دورتها الثامنة 
والعشـــرين العاديـــة في البحـــر الميت في 28 
و29 مـــارس الجاري، في ظل ظرفية دقيقة تمر 
بها المنطقـــة، نتيجة الصراعات التي تعصف 
بعـــدد من الدول، فضال عـــن تنامي التهديدات 

اإلرهابية.

ويسعى األردن إلى أن تكون القمة ناجحة 
على صعيـــد توحيد الصف العربـــي، وبلورة 
رؤية مشـــتركة لحـــل النزاعات وعلى رأســـها 
النـــزاع الســـوري، وأيضـــا الخـــروج بموقف 
موحد إزاء ما تمر به القضية الفلسطينية من 

تحديات غير مسبوقة.
وهذا المســـعى األردنـــي يلتقي مع موقف 
المغرب، الذي لطالما شـــدد على ضرورة وقف 
حالة التشـــتت، وتكريس القواســـم المشترك 
لتعزيـــز التضامـــن العربـــي، والتمســـك بحل 
القضيـــة الفلســـطينية على أســـاس المبادرة 

العربيـــة والقرارات الدوليـــة القائمة على حل 
الدولتين.

وتخشى عمان كثيرا من أن تؤثر الخالفات 
الســـائدة بيـــن الـــدول العربيـــة في عـــدد من 
الملفات على المشاركة في القمة، وهي تتحرك 

على أكثر من صعيد لتالفي ذلك.
وتعـــول عمان كثيرا على مشـــاركة العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، الذي يرتبط 
بعالقـــات قوية مع معظم الـــدول العربية، في 
تحقيق التوافق على الملفات الخالفية ومنها 

األزمة السورية.

} دمشــق – تعمـــل وحـــدات حماية الشـــعب 
الكـــردي بشـــكل حثيـــث علـــى االســـتثمار في 

المتناقضات لتعزيز نفوذها في سوريا.
وتحرص الوحـــدات التي تشـــكل الفصيل 
الكـــردي األبـــرز على الســـاحة الســـورية على 
كسب ود الجانبين األميركي والروسي، في ظل 

الخالفات القائمة بينهما وتركيا.
وأعلنـــت وحدات حمايـــة الشـــعب الذراع 
العســـكرية لالتحاد الديمقراطـــي الكردي إنها 
تستهدف زيادة قواتها بواقع الثلثين إلى أكثر 
من 100 ألف مقاتل هذا العام في خطة ســـتعزز 
حضورهـــا في شـــمال ســـوريا، حيث تســـعى 
لتركيـــز إقليم حكم ذاتـــي، يثير قلق تركيا التي 
تشـــهد تمردا في جنوبها الشرقي يقوده حزب 

العمال الكردستاني ذو النزعة االنفصالية.
وقـــال المتحـــدث ريدور خليـــل إن وحدات 
حماية الشعب الكردية، التي تلعب دورا حاسما 
في الحملة المدعومة من الواليات المتحدة على 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في ســـوريا، أطلقت 
حملة كبيرة هذا العام لتحول نفســـها إلى قوة 

أكثر تنظيما تماثل جيشا.
وأضـــاف أن الوحدات كانـــت بنهاية 2016 
تضـــم 60 ألف مقاتل بما في ذلك وحدات حماية 
المرأة وأن الوحدات شكلت بالفعل عشر كتائب 
جديدة منذ بداية هذا العام كل كتيبة مؤلفة من 

نحو 300 مقاتل.
وقال خليل ”نطمح إلى أن تتجاوز 100 ألف“ 
ولدى ســـؤاله متى تريد وحدات حماية الشعب 
تحقيـــق هذا الهـــدف قال ”النصـــف الثاني من 

العـــام 2017“. ووحدات حماية الشـــعب بمثابة 
جيش المناطق شـــبه المســـتقلة التي يقودها 
األكراد وظهرت في شـــمال ســـوريا مع تراجع 
ســـلطة الدولة فـــي 2011 الذي صاحـــب اندالع 

الحرب األهلية.
وحـــدات  المناطـــق  تلـــك  إدارات  وتمـــول 
حماية الشـــعب. وتواجه القوة وحزب االتحاد 
الديمقراطي الكردي المرتبـــط بها رفضا ليس 
مـــن تركيا فحســـب وإنما أيضا من الســـلطات 

الكرديـــة فـــي العـــراق المجاور. وعلـــى الرغم 
من العـــداء التاريخي فإن عالقتهـــا بالحكومة 
الســـورية أهـــدأ نظـــرا ألن الجانبيـــن تفاديـــا 
الدخول في صراع خالل الحرب المستمرة منذ 

سبع سنوات.
وتعتبر أنقـــرة أن وحدات حماية الشـــعب 
امتداد لحـــزب العمال الكردســـتاني وبالتالي 
مصـــدر تهديد كبيرا ألمـــن تركيا. وبدأ الجيش 
التركـــي توغـــال عســـكريا فـــي ســـوريا العام 

الماضي بهدف منع توســـع الســـيطرة الكردية 
بمنطقة من شمال ســـوريا يطلق عليها األكراد 

روج آفا.
وقال خليل إن الوحـــدات الجديدة وكتائب 
جديـــدة غيرها من المزمع تشـــكيلها هذا العام 
ســـتتدرب علـــى كل أشـــكال القتال والســـالح 
واألســـاليب بهـــدف تحويـــل وحـــدات حماية 
الشـــعب إلـــى قوة أكثر تنظيما تشـــبه جيشـــا 

تقليديا.
وذكر منشـــور لوحدات حماية الشـــعب تم 
توزيعـــه على مجنديـــن للكتائـــب الجديدة في 
المنطقة ذات األغلبية الكردية بشـــمال ســـوريا 
حيث يعيش نحو مليوني كردي ”قوة عسكرية 
منضبطة ومتماسكة ومدربة جيدا على أساليب 
مختلفة للحرب… هي الضمان الحقيقي للدفاع 
عنا ولتأكيـــد وجودنا كدولة عظيمة تســـتحق 

الكرامة“.
وأكد خليل على أن كل مقاتل سيحصل على 
راتب شـــهري قيمتـــه 200 دوالر وهـــو ما يزيد 
20 دوالرا على أعلى أجـــر يحصل عليه مقاتلو 

وحدات حماية الشعب حاليا.
وتراهـــن الواليات المتحـــدة على الوحدات 
الكردية لتحرير الرقة من سيطرة تنظيم الدولة 
اإلســـالمية ، كما تقيم روســـيا ايضـــا عالقات 
قوية معها ترجمتها بتحويل مركز المصالحات 
الذي يساعد في التفاوض على اتفاقات محلية 
لوقـــف إطالق النار بين األطراف المتحاربة في 
ســـوريا، إلى منطقة عفرين مـــن محافظة حلب 

التي تسيطر عليها الوحدات.

العاهل األردني في املغرب لحشد الدعم للقمة العربية

الوحدات الكردية تستثمر في املتناقضات على الساحة السورية

قوة تستفز أنقرة

◄ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
لألنباء عن نائب وزير الخارجية 

ميخائيل بوغدانوف قوله االثنين، إن 
الوزارة استدعت السفير اإلسرائيلي 

في موسكو لالحتجاج على ضربة جوية 
إسرائيلية قرب مدينة تدمر السورية، 

فيما نفت إسرائيل حصول ذلك.

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

بعدم تسليم الواليات المتحدة أحالم 
التميمي أردنية مدرجة على قائمة 

”أخطر اإلرهابيين المطلوبين“ لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي).

◄ انتقدت الواليات المتحدة مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

قائلة إن التطرق ألوضاع حقوق 
اإلنسان في فلسطين وغيرها من 

األراضي العربية المحتلة كجزء من 
جدول أعماله يظهر ”انحياز المجلس 

ضد إسرائيل منذ أمد طويل“.

◄ أعلنت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين في منظمة التحرير 

الفلسطينية االثنين، عن تقديم التماس 
أمام القضاء اإلسرائيلي للمطالبة 

باإلفراج عن جثامين قتلى فلسطينيين 
محتجزة لدى إسرائيل.

◄ قضت محكمة تركية في والية إزمير 
(غرب) بحبس مواطن ألماني من أصول 

أردنية، لالشتباه في صلته بـ“أنيس 
العامري“ منفذ هجوم برلين اإلرهابي 

الذي وقع في 19 ديسمبر الماضي.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان المعارض إن طائرات حربية 

إسرائيلية، قصفت سيارة في بلدة 
تابعة لمحافظة القنيطرة على الطريق 

المؤدية إلى العاصمة السورية دمشق، 
ما أسفر عن مقتل شخص بداخلها.

باختصار

«هناك فرصة كبيرة لتحقيق السالم إزاء قيام النظام بإجراءات بناء الثقة واالتفاق على أجندة أخبار

السالم والحكم االنتقالي والدستور».

الصادق املهدي
رئيس حزب األمة السوداني

{يواصل حزب الله جهوده الرامية إلى التســـلح بمنظومات أكثر دقة وأشد فتكا، والتصريحات 

التي تسمع أخيرا في بيروت توضح أن العنوان القادم في أي حرب قادمة هو لبنان».

غادي إيزنكوت
رئيس األركان اإلسرائيلية

عالقة متقلبة  



} بغــداد - يتصاعد اجلدل في العراق بشـــأن 
احلجم احلقيقي للوجود العســـكري األميركي 
في البلـــد، وطبيعـــة الدور الـــذي تضطلع به 
القوات األميركية في معركـــة املوصل الدائرة 
حاليـــا، والتي بـــدا أنها حتّولت إلـــى معركة 
أجندتـــني؛ إيرانيـــة وأميركيـــة في الســـاحة 
العراقية الفاقـــدة ألي ممانعة واملفتوحة على 

التدّخالت األجنبية.
واحتّد اجلدل بشـــكل الفـــت مع بدء رئيس 
الـــوزراء العراقي حيـــدر العبـــادي زيارة إلى 
الواليـــات املّتحـــدة، ضاعفـــت مـــن مخـــاوف 
أتباع إيـــران وأنصارها في العـــراق من قادة 
ميليشـــيات وأحزاب شـــيعية، مـــن أن يتحّول 
الرجـــل املغضـــوب عليـــه داخل حزبـــه، حزب 
الدعوة اإلســـالمية وحتديدا من قبل ”رئيسه“ 
في احلزب نـــوري املالكي، إلـــى ”رجل أميركا 
في العـــراق وأداتها لتحجيم الـــدور اإليراني 
في البلد“، بحسب تعبير أحد احملسوبني على 

املالكي.
ويبدو من باب اليقني أن الواليات املتحدة 
بصدد اســـتثمار معركة املوصـــل، واملواجهة 
مـــع تنظيـــم داعـــش باملنطقـــة علـــى وجـــه 
العموم، لتجديد دورها العســـكري في العراق 
وتصحيح ما يعتبره الرئيـــس دونالد ترامب 
خطـــأ تاريخيا وقع فيه ســـلفه بـــاراك أوباما 
باستكمال ســـحب القوات األميركية من البلد 
بعد أن كانت واشـــنطن قد أنفقت املليارات من 
الدوالرات على احلرب في العراق، وفق رواية 

ترامب ذاته.
لكـــن مـــا يظّل غامضـــا هو حجـــم القوات 
األميركيـــة املوجـــودة فعليـــا علـــى األراضي 
تبلغـــه  أن  ميكـــن  الـــذي  والعـــدد  العراقيـــة 
مســـتقبال، وذلك في ظّل تعتيم على املوضوع 
حتـــرص عليه حكومـــة بغداد قبل واشـــنطن، 
مثل حرصها على عدم كشـــف حقيقة مشاركة 

القوات األميركية في معركة املوصل.
وتتحّدث مصادر عسكرية عراقية وأجنبية 
عن مشاركة أميركية كبيرة في املعركة تتجاوز 
مجّرد توفير الغطاء اجلّوي للقوات العراقية، 
إلى مشاركة خبراء أميركيني في قيادة املعارك 

على األرض والتخطيط لها، وحتى في حتديد 
األهداف وقصفها باملدفعية.

وعلـــى الطـــرف املقابـــل تســـّجل إيـــران 
حضورها في املعركة عبر ميليشـــيات احلشد 
الشعبي املوالية لها والتي تتحّدث مصادر عن 
عدم اكتفائها بالقتال فـــي محور قضاء تلعفر 
وتسّرب أعداد منها ضمن قوات الشرطة التي 
تقاتل اآلن داخل األحيـــاء الغربية في املدينة، 
بعد أن قاتلت معها في اجلانب الواقع شـــرق 

نهر دجلة.
ويقول خبراء الشـــؤون اجليوسياسية إّن 
محافظة نينوى العراقية ومناطق غرب العراق 
متّثـــل أهمية اســـتثنائية للواليـــات املتحدة، 
وإّنها ســـتكون موضع تركيزها في حال قّررت 
بالفعـــل زيادة عـــدد قواتها فـــي البلد وتركيز 
املزيد من قواعدها على أراضيه، ألّن ذلك يخدم 
بشكل مباشر هدف حتجيم النفوذ اإليراني في 
العراق إذ ميّكنها من إنشـــاء حاجز أمام إيران 

مينعهـــا من تواصل احلرب مع حليفها النظام 
السوري ويقطع عليها الطريق الذي يربط بني 
طهران واألراضي الســـورية وصوال إلى لبنان 

وضفة البحر املتوّسط.
ويؤّكد هـــؤالء أن هـــذا بالتحديد ما جعل 
قـــادة امليليشـــيات العراقيـــة املواليـــة إليران 
يختارون أن يترّكز دور ميليشياتهم في معركة 
املوصـــل على احملور الغربـــي في الطريق بني 
محافظة نينوى واألراضي الســـورية أمال في 

تأمني الطريق حلليفتهم إيران.
ونفى رئيس الـــوزراء حيدر العبادي قبيل 
مغادرته إلـــى الواليات املتحـــدة وجود قوات 
أجنبية تقاتل على األرض في معركة املوصل، 
قائال إّن ”حاقدين يروجون بشكل كاذب لوجود 
جنـــود أجانـــب يقاتلـــون تنظيـــم داعش على 
األراضـــي العراقية“، ومؤّكـــدا أّن ”العراقيني 
فقـــط يقاتلـــون التنظيم على األرض ونشـــكر 

اآلخرين على املساعدات“.

وال تبدو أطـــراف عراقيـــة مقتنعة بأقوال 
العبـــادي حيث طالبـــت جلنة األمـــن والدفاع 
النيابيـــة، االثنـــني، رئيـــس الـــوزراء بتقدمي 
توضيحـــات  بشـــأن زيـــادة أعـــداد اجلنـــود 
األميركيـــني فـــي العـــراق وأماكـــن تواجدهم 
وطبيعة خططهم املقبلة، كاشفة عن إنشاء تلك 

القوات مقرات لها في املوصل.
وقال عضـــو اللجنـــة إســـكندر وتوت في 
تصريـــح صحافـــي ”إن اجليـــش األميركـــي 
يســـتخدم مقاتالت من طـــراز  إف 18 وإف 16 
في قاعدة أربيل باإلضافة إلى استخدام مطار 
بغداد وقاعدة عني األســـد وســـبايكر وينشئ 
مقـــرات فـــي املوصـــل دون أي بيـــان رســـمي 
حكومـــي يبني طبيعة االتفاق الـــذي أتاح ذلك 

والعدد احلقيقي للقوات“. 
وأكـــد ”عـــدم إمكانيـــة إخفـــاء التواجـــد 
العســـكري األميركي الذي تتعّمـــده احلكومة 

عبر نفيها املتكرر“.

الجيش األميركي يتسلل إلى العراق تحت ستار تكتم بغداد
[ زيارة العبادي لواشنطن تثير هواجس حراس النفوذ اإليراني في العراق

أصبح في حكم اليقني أن الواليات املتحدة 
بصدد استثمار معركة املوصل ضد تنظيم 
داعش لتجديد دورها العسكري في العراق 
وتصحيح مــــــا يعتبره الرئيس ترامب خطأ 
سحب القوات األميركية من البلد، لكن ما 
يظّل غامضا هو احلجــــــم  الفعلي للقوات 
األميركية املوجــــــودة حاليا على األراضي 

العراقية والعدد الذي ستبلغه مستقبال.

من القيارة أكتب إليكم

} أبوظبــي - قـــادت دولة اإلمـــارات العربية 
خليجية  املتحدة ما ميكن اعتباره ”انتفاضة“ 
ضّد االســـتخدام املبالغ فيه لدول وقوى غربية 
مللـــف حقوق اإلنســـان بشـــكل انتقائي كورقة 
ضغط على الدول وبوابة للتدّخل في شؤونها 
الداخليـــة وتعطيـــل إجراءاتهـــا املّتخذة وفقا 
لقوانينها بهدف حمايـــة أمنها واحلفاظ على 

استقرارها ووحدة مجتمعاتها.
وفي أقـــوى موقـــف متضامن مـــع مملكة 
البحريـــن ضّد حملة اتهامـــات باالعتداء على 
حقـــوق اإلنســـان تتعّرض لها مـــن قبل دوائر 
غربية باستخدام منابر األمم املتحدة ووسائل 
اإلعالم املختلفة، استدعت اخلارجية اإلماراتية 
الســـفيرة السويســـرية لديهـــا للتعبيـــر عن 
استنكار أبوظبي لبيان سويسرا أمام مجلس 
حقوق اإلنســـان التابع لـــألمم املتحدة، والذي 
تضمـــن انتقادات حـــاّدة للوضع احلقوقي في 

مملكة البحرين.
وتشـــكو املنامـــة االنتقادات املتكـــّررة من 
دوائر غربية إلجـــراءات قانونية تتخذها ضد 
أفراد وجماعات تتوّفر إثباتات على انخراطهم 
في أعمال متّس باستقرار البلد وأمنه ووحدته 
االجتماعيـــة مـــن خـــالل اللعـــب علـــى حبال 
الطائفية، ومحاولـــة جهات مدعومة من إيران 
دفع املواطنني من أبناء الطائفة الشـــيعية إلى 

االصطدام بباقي مكونات املجتمع.
ويقول بحرينيون إّن احلمالت التي ُتَشـــّن 
علـــى بالدهم فـــي الغرب هي مـــن تأثير لوبي 
إيرانـــي جنـــح فـــي اختـــراق بعـــض الدوائر 
الغربية والتأثير على بعض أفرادها بوســـائل 
مختلفة ال توّفر حتى اســـتخدام املال في شراء 

الذمم.
أن  اإلماراتيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
عبدالرحيم العوضي، مساعد وزير اخلارجية 
والتعاون الدولي للشؤون القانونية، استدعى 
سفيرة سويســـرا لدى أبوظبي، مايا جوهري 
تيسافي للتعبير عن ”استنكار اإلمارات للبيان 
السويســـري املناهـــض للبحريـــن في مجلس 

حقوق اإلنسان“.
وقـــال العوضي إنـــه ”كان مـــن األجدر أن 
ُحتل مثل هذه املســـائل عبر القنوات الثنائية 
التي مت إنشاؤها بني البحرين وسويسرا لهذا 

الغرض“.
كما أبلغ مساعد وزير اخلارجية اإلماراتي 
الســـفيرة السويســـرية بأن ”أمن واســـتقرار 
البحريـــن من أمن واســـتقرار دولة اإلمارات“، 
وأن ”مثل هذا البيـــان يعطي الذريعة الرتكاب 

األعمال التخريبية واإلرهابية“.
وجـــاء املوقف اإلماراتي الصارم مســـاندا 
ملوقف خليجي مماثل عّبر عنه مجلس التعاون 
من خالل بيان ألمينه العام عبداللطيف الزياني 

استنكر فيه ما تضمنه البيان السويسري.

دعم خليجي للبحرين ضد 

حملة غربية بدفع إيراني

اإلمارات تطالب 

بتحقيق دولي في مقتل 

صوماليني باليمن

} أبوظبــي - نفـــت دولة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة بشـــكل قطعـــي أن تكـــون قواتها 
العاملـــة ضمن التحالـــف العربي في اليمن 
وراء اســـتهداف قارب لّالجئني الصوماليني 
قرب الســـواحل اليمنية ما جنـــم عنه مقتل 
العشـــرات منهم، مرحبة بـــأي حتقيق دولي 

مستقل في احلادثة.
وجاء النفـــي اإلماراتي في وقت حتّدثت 
فيه مصادر مينية عن حملة منّســـقة تشّنها 
جهـــات محســـوبة علـــى جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني تســـتهدف الـــدور اإلماراتي في 
اليمـــن، غيـــر مســـتبعدة أن يكـــون اتهـــام 
اإلمارات باملسؤولية عن حادثة القارب جزءا 

من تلك احلملة.
وصـــرح مصـــدر مســـؤول فـــي القوات 
املســـلحة اإلماراتية، بأن التحقيقات األولية 
التـــي مت إجراؤهـــا تشـــير إلـــى أن قـــارب 
الالجئـــني الصوماليني الذي كان متجها من 
السواحل اليمنية إلى السودان لم يستهدف 
من قبـــل قواتها املســـلحة. وأوضح املصدر 
أن ”التحقيقات التمهيدية تشـــير إلى رصد 
القوات اإلماراتية للطبيعة غير العســـكرية 
للقارب ووجود عدد كبيـــر من املدنيني على 
متنـــه بصـــورة واضحـــة وملفتـــة للنظر“، 
مشـــيرا إلى أنه ”في ضوء هـــذه املعلومات 
التزمت القوات املســـلحة بقواعد االشتباك 
الصارمة التي تتبعها ومتنعها من التعامل 

مع أي أهداف غير عسكرية“.
وأضـــاف املصدر أن ”التحقيقات األولية 
تشـــير إلـــى احتمـــال أن يكون القـــارب قد 
اســـُتهدف من قبـــل قوات التمـــرد احلوثي، 
وأن القوات املســـلحة اإلماراتية تسعى إلى 
حتديد أدق التفاصيل املرتبطة بهذا الهجوم 
غير املبرر والذي تســـبب بكارثة إنســـانية 
مؤملـــة“. وأكد املصدر أن ”القوات املســـلحة 
في دولـــة اإلمارات ترحب بأي حتقيق دولي 

مستقل حول هذه احلادثة“.
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«التحديات األمنية واالقتصادية ليست باالعتيادية، ويجب أن يتوازى معها تعاون غير اعتيادي أخبار

للنجاح في تجاوزها دون أن تؤثر على املسارين االقتصادي والتنموي لدول املنطقة}.

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«املوصل تمر بكارثة حقيقية لم يشـــهد لها تاريخ العراق مثيال وســـط إخفاق حكومي وموقف 

دولي مخجل.. مأساة املوصل هي مأساة العصر الحديث}.

أحمد مدلول اجلربا
 نائب بالبرملان العراقي
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} عــدن (اليمــن) - تقوم هيئـــة الهالل األحمر 
اإلماراتي بدور اســـتثنائي في تخفيف معاناة 
اليمنيـــني باملناطـــق التي خّلفـــت فيها احلرب 
ضّد املتمّردين احلوثيـــني وكذلك املناطق التي 
شهدت مواجهات مع تنظيم القاعدة، دمارا في 

البنى التحتية وتوّقفا للخدمات.
وطيلة الســـنوات املاضيـــة التي تصاعدت 
خاللها األزمـــة اليمنية واشـــتّدت فيها وتيرة 
النزاع املســـّلح، لـــم يقتصـــر دور الهيئة على 
تقدمي اإلغاثة الطارئة للســـكان، بل جتاوز ذلك 
إلـــى العمل على إعـــادة مجريـــات احلياة إلى 
طبيعتهـــا وتأهيـــل البنية التحتية وتشـــغيل 
املرافـــق التعليميـــة والطبيـــة، وهـــو اجلهـــد 
الذي القى استحســـانا من املنظمـــات الدولية 

والهيئات األممية.
وينّفذ الهالل األحمـــر اإلماراتي الكثير من 
املشـــاريع في مختلف احملافظـــات اليمنية من 
حضرموت بشرق اليمن حتى املخا في الغرب.

وشـــمل جهد الهيئة لتجـــاوز آثار احلرب 
واالحتـــالل احلوثي في املخـــا ترميم وجتهيز 
مســـاكن املواطنـــني وإعـــادة تأهيـــل احملطـــة 
الكهربائية وشبكة املياه وترميم وإعادة تأهيل 
املستشـــفى، وترميم خمس مـــدارس وحفر 15 
بئـــرا للشـــرب وتزويدهـــا بالطاقة الشمســـية 

لتشغليها.
كما امتدت املساعدات اإلماراتية لتصل إلى 
معظم مدن وقرى الساحل الغربي احملررة مثل 

مناطق جزيرة ميون وذباب.
وفي محافظة حضرمـــوت تتواصل جهود 
املســـاندة اإلماراتية للســـكان بأشكال مختلفة 
مـــن بينها توزيع املســـاعدات املباشـــرة ودعم 

القطاع الطبي.
وفـــي محافظة حلج شـــمال عـــدن توّجهت 
جهـــود الهـــالل األحمـــر اإلماراتي فـــي اآلونة 
األخيـــرة لتقـــدمي مســـاعدات إغاثية للســـكان 

متّثلت أساسا باآلالف من السالل الغذائية.
وبدأت اإلمارات مبكرا في تنفيذ مشـــاريع 
إنســـانية في مختلف مناطـــق اليمن املتضررة 
مـــن احلرب والظـــروف االقتصاديـــة، وقد بلغ 
عدد املستفيدين من املســـاعدات اإلغاثية التي 
تقدمها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لليمنيني 
منذ شـــهر ينايـــر 2015 وحتى ســـبتمبر 2016، 

نحو 2.6 مليون شـــخص. ولم تقتصر املساندة 
اإلماراتية لليمن على اإلغاثة العينية املباشرة 
التي تقدم للمواطنني ضمن مشـــروع الســـالل 
والطرود الغذائية والذي بلغ عدد املســـتفيدين 
منـــه حتى أواخر العام 2016 حوالي 2.3 مليون 
شـــخص، بل امتدت لتشـــمل مجـــاالت حيوية 
أخرى تضررت من احلرب وعلى رأســـها قطاع 
التعليـــم، حيـــث أمت الهالل األحمـــر اإلماراتي 
خـــالل الفتـــرة املذكـــورة ترميـــم وصيانة 178 
مدرســـة وجتهيزها بكافـــة املعـــّدات الّالزمة. 
إضافة إلى إعـــادة تأهيل اجلامعـــات اليمنية 

وجتهيزها.
وطالت بصمات الهيئة املؤسسات الصحية 
وذلك من خالل القيام بترميم أكبر مستشـــفيني 
حكوميـــني فـــي العاصمـــة املؤقتة عـــدن بعد 
تعرضهمـــا لدمار كبير جراء االجتياح احلوثي 
للمدينة، كمـــا تكفلت الهيئـــة بترميم وصيانة 
13 مركـــزا صحيا وقدمت كذلك جتهيزات طبية 

مختلفة من بينها 19 سيارة إسعاف.
وضمـــن مبادراتهـــا للعـــام 2017 أعلنـــت 
الهيئة عن التكفل بعالج 1500 جريح ميني في 

املستشفيات اإلماراتية.
وفي جانب اخلدمات األساسية دأب الهالل 
األحمـــر اإلماراتي على إعادة تأهيل وتشـــغيل 
قطاعـــات مهمة تعرضت ألضـــرار فادحة جّراء 
احلرب وخصوصا في مدينة عدن مثل قطاعات 
الكهرباء واملياه والنظافة والبيئة، حيث قامت 
الهيئة بصيانة محطـــات التحلية وحفر اآلبار 
وشراء اخلزانات واملضخات وصيانة شبكات 
الصرف الصحي، إضافة إلى تقدمي 16 شاحنة 
لنقل النفايات و1600 حاوية نفايات للســـلطات 

احمللية.
ونفذ الهالل األحمر اإلماراتي مشـــروعات 
ســـقطرى  وجزيـــرة  حضرمـــوت  فـــي  هامـــة 
ومحافظـــة أبـــني ومدينة املخـــا مبحافظة تعز 
وشـــمل ذلـــك تقدمي وســـائل لتحســـني احلالة 
االقتصاديـــة للمواطنـــني في تلـــك املناطق من 
قبيل توفيـــر قوارب للصياديـــن وآالت خياطة 
ومعدات مشغوالت يدوية، تنفيذا الستراتيجية 
تهدف إلى إعادة تنشـــيط احليـــاة االقتصادية 
بالتدريـــج انطالقـــا مـــن املشـــاريع الصغرى 

ومواطن الرزق الفردية.

وميتد نشـــاط الهـــالل األحمـــر اإلماراتي 
ليشـــمل التعاون مـــع املنظمـــات الدولية عبر 
توقيع اتفاقات ثنائية لتنفيذ مشاريع إنسانية 
فـــي اليمن، ومن ذلك تقدمي دولة اإلمارات مبلغ 
10 ماليـــني دوالر أميركي إلـــى اللجنة الدولية 
للصليب األحمر لدعم تنفيذ األنشطة الصحية 
وامليـــاه والصـــرف الصحـــي املباشـــرة التي 
تســـتهدف املتضرريـــن في اليمـــن. كما وّقعت 
الهيئـــة اتفاقيـــة تعـــاون مع منظمـــة الصحة 
العاملية تتضمن تأهيل 20 مستشفى في اليمن، 
وحتســـني خدماتها ورفـــع كفاءتهـــا. ونّصت 

اتفاقيـــة أخرى على تنفيذ برامج التطعيم ضد 
شـــلل األطفال واحلصبة، وغيرها من إجراءات 
التحصـــني الروتينية فـــي 11 محافظة مينية. 
وتستهدف االتفاقية توفير التطعيمات الالزمة 
حلوالـــي 643 ألفا من األطفال والنســـاء، منهم 
130 ألف طفل دون ســـّن الســـنة الواحدة و357 
ألف طفل دون اخلامســـة و66 ألفا من النســـاء 
احلوامل و89 ألفا من النساء في سن اإلجناب.
وبلغ إجمالي املســـاعدات اإلماراتية لليمن 
خالل الفترة من أبريل 2015 إلى يوليو 2016 ما 

يعادل 1.2 مليار دوالر أميركي.

الهالل األحمر اإلماراتي يضمد جراح المناطق اليمنية المتضررة

المحاربون على جبهة إعادة األمل



صابر بليدي

الحكومـــة  رئيـــس  اعتـــرف   – اجلزائــر   {
الجزائرية الســـابق مقداد سيفي بأن التزوير 
المفضوح لالنتخابات التشـــريعية والمحلية 
التـــي جرت العام 1997، هو الذي أســـس لفعل 
التزويـــر االنتخابـــي وترتيب نتائـــج الطبقة 

السياسية وفق أجندة السلطة.
وأضاف أن االستحقاقين المذكورين شهدا 
انحيازا مفضوحا لمؤسســـات الدولة لصالح 
حـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطـــي، ثاني 

أحزاب السلطة.
ويوصف الحزب الـــذي يقوده مدير ديوان 
الرئاســـة أحمد أويحيى بـ”المولود الذي ولد 
بشـــواربه“، قياســـا بالفتـــرة القصيـــرة التي 
فصلت بين تأسيســـه في 1995، وبين األغلبية 
التـــي حازهـــا فـــي االنتخابـــات التشـــريعية 

والمحلية التي أجريت العام 1997.
واستعمل التزوير حينها على شكل واسع، 
وبإيعـــاز من هرم الســـلطة، لترتيـــب النتائج 
لصالح الحزب الجديـــد. وتم توظيف مختلف 
اآلليات آنذاك، للســـطو علـــى إرادة الناخبين، 
إلى درجة اختطاف الصناديق الفعلية لعملية 
االقتراع، وتعويضهـــا بصناديق بديلة، وذلك 
تحت تهديد ما كان يعرف آنذاك بسرايا الدفاع 

الذاتي ومحاربة اإلرهاب.
الســـابق،  الحكومـــة  رئيـــس  ووصـــف 
ومرشـــح الحزب آنذاك في محافظة تبسة، تلك 
االستحقاقات بـ”الفضيحة االنتخابية“. وشدد 
علـــى أن ”األمـــر ال يتعلق بأقـــوال أو تعليق، 

وإنما بأفعال ميدانية ملموسة“.
التشـــريعية  االنتخابـــات  أن  وأضـــاف 
والمحليـــة نظمـــت من طـــرف وزارة الداخلية 

وبمتابعة شـــخصية من طـــرف أويحيي الذي 
كان رئيســـا للحكومة آنذاك، حيث تم تسخير 
مختلـــف الهيئـــات اإلدارية فـــي المحافظات 
والبلديـــات، من أجل ترتيـــب نتائجها لصالح 

حزبه.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد انتقد 
بشـــدة فـــي الســـنوات األولى لحكمه أســـلوب 
اإلدارة في تزوير وترتيـــب نتائج االنتخابات، 
ولمح فـــي عدة مرات إلى وقـــوف مدير ديوانه 
الحالـــي أحمد أويحيـــى ”وراء المهـــازل التي 

طالت تلك االستحقاقات“.
وأعطـــت انتقاداتـــه انطباعا بأنه ســـيضع 
حـــدا لممارســـات التزوير التي عمقـــت الهوة 
بيـــن ما يعـــرف بـ”األغلبيـــة الصامتـــة“ وبين 
االستحقاقات االنتخابية، إال أنه ال شيء تحقق.
وفي محاولة إلضفاء شـــيء من المصداقية 
على االنتخابات التشريعية المقررة في الرابع 
من مايو المقبـــل، توعد رئيـــس اللجنة العليا 
لمراقبة االنتخابات عبدالوهاب دربال بمحاربة 
التزويـــر والعمـــل على ضمـــان حيـــاد اإلدارة 
واألجهزة والهيئات المتصلة بعملية التنظيم.

الداخليـــة  وزارة  مصالـــح  وكشـــفت 
والجماعات المحلية في تصريحات أخيرة بأنه 
تم شـــطب أكثر من 700 ألف مسجل في اللوائح 

االنتخابية.
وقالت الوزارة إن ”أكثر من 400 ألف مسجل 
هم موتى لم يتم شـــطبهم مـــن اللوائح، وأكثر 
من 200 ألف من األفراد المســـجلين في أكثر من 

الئحة نتيجة تغيير إقامتهم“.
وكانت أحزاب معارضة تحدثت عن تواجد 
ثالثـــة مالييـــن ميـــت مســـجلين فـــي اللوائح 
االنتخابية، الســـتعمالهم في تزوير االنتخابات 
وترتيـــب نتائجها، وهو الرقم الذي نفته وزارة 
الداخليـــة والجماعـــات المحليـــة، وأكدت على 
الذهـــاب نحـــو اســـتصدار بطاقـــات انتخاب 

مغناطيسية في االستحقاقات القادمة.
وسبق لألحزاب السياســـية المتضررة من 
انتخابات العام 1997 على غرار جبهة التحرير 
الوطني وحزب العمال وحركة مجتمع الســـلم 
والتجمع مـــن أجل الثقافـــة والديمقراطية، أن 

نظمـــت حينئـــذ عـــدة احتجاجات أمـــام مبنى 
البرلمان.

ونجحت في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، 
لكنها لم تتمكن من نشـــر مضمون تقريرها في 
آخـــر المطاف، بســـبب ضغط جهـــات عليا في 
السلطة. وقال سيفي ”لدي معلومات حول قيام 
بعض المحافظين بتحضير وتوقيع المحاضر 

قبل إجراء االنتخابات المحلية آنذاك“.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة السابق 
لتعزز تصريحات سابقة للمحافظ بشير فريك، 
حـــول اتهامات بـ”إشـــراف الـــوالة على تزوير 
وترتيب النتائج بتعليمات من رئيس الحكومة 

ووزير الداخلية“.
وبقدر ما تشـــكف تصريحات المسؤولين 
عن حجم التزييف الذي لحق باالســـتحقاقات 

االنتخابية، تعزز توقعات المقاطعة الشعبية، 
وتوســـع رقعـــة األغلبيـــة الصامتـــة بمـــرور 
السنوات، نتيجة تحول التزوير والترتيب إلى 

سلوك عادي للسلطة.
ووجدت الســـلطة نفســـها في حرج شديد 
خالل الكثير من العمليـــات االنتخابية نتيجة 
المشاركة الشـــعبية الضعيفة، مما يدفعها في 
كل مـــرة إلى اإليعاز لمصالحهـــا بالتدخل في 
آخر ساعات االقتراع بملء الصناديق بأوراق 

معينة لصالح حزب أو مرشح معين.
وفـــي حيـــن تتحـــدث وزارة الداخلية عن 
نسبة اقتراع تقارب 50 بالمئة في االنتخابات 
التشـــريعية والمحليـــة الســـابقة، وقرابة 80 
بالمئـــة بالنســـبة إلى االنتخابات الرئاســـية، 
تقـــول أحـــزاب معارضة إن النســـب مضخمة 

كثيـــرا وال تعكـــس حقيقة المشـــاركة التي لم 
تتعد في أحسن الحاالت 25 بالمئة.

وتعمد الســـلطات فـــي الجزائر إلى الكثير 
مـــن اآلليات فـــي تزوير االنتخابات والســـطو 
علـــى إرادة الناخبين، ســـواء بانحياز اإلدارة 
ونمـــط االنتخابـــات النـســـبي، أو تصويـــت 
األســـالك النظامية في مقار عملهـــا (الثكنات 

والمخافر).
ويسود إجماع في الشارع الجزائري على 
أنه باســـتثناء االســـتفتاء على تقرير المصير 
فـــي يوليو 1962 واالنتخابات الرئاســـية التي 
توج بهـــا الرئيس الســـابق اليمين زروال في 
1995 واالستفتاء على الوئام المدني في 1999، 
فإن باقي النتائج واالستحقاقات كانت مزورة 

لصالح خيارات السلطة. 

} مصراتــة (ليبيــا) - تعيش مدينـــة مصراتة 
التي ينحدر منها أغلب إســـالميي ليبيا، حالة 
من االحتقان وصلت إلى حد إقفال مســـلحين 
للمدخل الغربي للمدينة، واالعتداء على ديوان 

البلدية واقتحام مقر اإلذاعة المحلية.
وأعلـــن المحتجـــون عبر اإلذاعة إســـقاط 
المجلـــس البلـــدي وتشـــكيل لجنة تســـييرية 
إلدارة المدينـــة احتجاجـــا على مـــا اعتبروه 

”خيانة المجلس البلدي للمدينة“.
ويعود سبب االحتقان الشعبي إلى توقيع 
المجلـــس البلدي لمصراتـــة،  بحضور قوات 
البنيان المرصوص (جماعات مســـلحة تابعة 
للمدينة موالية لحكومـــة الوفاق)، على اتفاق 
األســـبوع الماضـــي مـــع المجلس الرئاســـي 

لحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، يقضـــي بإخراج 
التشـــكيالت المســـلحة التابعـــة للمدينة من 
العاصمـــة طرابلس على خلفية االشـــتباكات 

التي شهدتها مؤخرا.
فـــي المقابل، يضمـــن االتفاق بقـــاء أكبر 
جماعتيـــن من المدينة تواليان حكومة الوفاق 
وهمـــا ”لـــواء الحلبوص“ لتأميـــن مقر وزارة 
الداخليـــة فـــي العاصمة و“لـــواء المحجوب“ 
لتأمين مقر الحكومة في منطقة طريق السكة.

وفـــي حين يصعـــب تحديـــد مـــا إذا كان 
الفصيالن المســـلحان يتبنيان أفكارا متطرفة 
على غرار الجماعات الموالية لحكومة اإلنقاذ، 
إال أن مشاركتهما في تحالف فجر ليبيا سابقا 

تشير إلى تقاربهما مع التيارات اإلسالمية.

واســـتنكر المجلس البلـــدي مصراتة في 
بيـــان أصدره مســـاء األحـــد ”قيـــام مجموعة 
داخل المدينة  بالتخطيـــط وتنفيذ اقتحامات 
واعتداءات على مؤسسات الدولة لتحاول من 

خاللها فرض رأيها بالقوة“.
وأعرب عـــن تفاجئـــه عقب توقيـــع اتفاق 
وقـــف إطالق النار في طرابلـــس، بالدعوة إلى 
التحشيد إلرسال قوات للعاصمة، ”األمر الذي 
يرفضـــه المجلـــس لما قد يدخل ذلـــك المدينة 
في صراعات دموية ألجل مكاســـب سياســـية 

وتشتيت قواتها وجرها إلى حروب عبثية“.
ويبدو أن المحتجين من الموالين لحكومة 
اإلنقاذ والمفتي المعـــزول الصادق الغرياني. 
وتنافس حكومة اإلنقاذ التي يترأســـها خليفة 

الغويل حكومة الوفاق وترفض تسليم السلطة 
لحكومة الوفاق.

وشهدت العاصمة طرابلس األيام الماضية 
اشـــتباكات بين ميليشـــيات مواليـــة لحكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج وأخرى موالية 

لحكومة اإلنقاذ.
ويتهم الليبيون مصراتة بالسعي للهيمنة 
على البالد مســـتفيدة من كونهـــا قادت حرب 

اإلطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وتعتبـــر المدينة من أبـــرز المدن المناوئة 
للقائـــد العام للجيـــش خليفة حفتـــر. وطالما 
اتهم قادة من الجيش المدينة بإرسال جرافات 
محملة بالســـالح والمقاتلين لدعم الجماعات 

اإلرهابية التي يحاربها الجيش في بنغازي.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أعاد رضا زقيـــدان مدير العالقات 
األورو- متوسطية بوزارة الخارجية التونسية 
التأكيـــد على أن بالده لـــن تتحول إلى حارس 
للسواحل الجنوبية ألوروبا، في سياق الحرب 
المفتوحة منذ مدة على الهجرة غير الشـــرعية 

التي أصبحت ملفا يؤرق عدة عواصم.
وتزامن التصريح مع اجتماعات مجموعة 
االتصـــال بين دول البحر األبيض المتوســـط 
حول الهجرة، التي بدأت اإلثنين، في العاصمة 
اإليطاليـــة، بحضور رئيس الـــوزراء اإليطالي 
باولو جينتيلوني، ورئيس المجلس الرئاسي 
الليبـــي فائز الســـراج، ووزراء داخلية تونس 
والجزائر وليبيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، 

والنمسا، وسلوفينيا، ومالطا وسويسرا.
وقـــال زقيـــدان لـ”العـــرب“، إن موضـــوع 
الهجرة غير الشرعية ”يهم بالدنا بدرجة عالية 
نظرا لما تتحمله من خســـائر وما تواجهه من 
مخاطر جـــراء هذه اآلفة، إلـــى جانب تبعاتها 

اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية“.
وأضاف ”نحـــن في تونس ندرك حجم هذا 
الملف، ونعي تداعياته الخطيرة ليســـت فقط 
على تونس، وإنما علـــى غالبية دول الحوض 
المتوســـطي، ولكـــن ذلـــك ال يعنـــي أن تونس 
ســـتتحول إلى جدار لحماية الضفة الشمالية 
للمتوســـط“. وشـــدد على أن تونس تدعو إلى 
ضرورة العمل وفق مقاربات شـــاملة لمعالجة 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق 
مع مختلف األطراف المعنية، ألنه دون تضافر 
جهـــود الجميع فـــي دول المنشـــأ أو العبور 
أو االســـتقبال، ال يمكـــن التصـــدي لهذه اآلفة 

الخطيرة.
وال تخفي الســـلطات التونســـية قلقها من 
هـــذا الملف الذي مـــازال ُيلقي بظـــالل كثيفة 
علـــى عالقاتها مـــع عدد من الـــدول األوروبية 
المتوســـطية، وخاصة منها إيطاليا، حيث لم 

ُتفلح كثرة االتفاقيات الثنائية التي وقعت في 
هذا المجال في تبديدها.

وعرفـــت العالقـــات بيـــن البلديـــن أزمات 
بســـبب الملف، خاصـــة في العـــام 2011 الذي 
ُيعتبر عاما اســـتثنائيا فـــي محاوالت الهجرة 
غير الشـــرعية باتجـــاه إيطاليـــا انطالقا من 
الســـواحل التونســـية، حيث تـــم خالله تدفق 
اآلالف من التونســـيين على جزيرة المبيدوزا 

اإليطالية.

رســــمية  إحصائيــــة  بيانــــات  وأشــــارت 
تونسية حينها إلى أن عدد التونسيين الذين 
هاجروا بطريقة غير شــــرعية إلى إيطاليا بعد 
اإلطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين 
بــــن علي فــــي 14 يناير 2011، تجــــاوز 30 ألف 
شــــخص، بينما ُقدر عــــدد المفقودين بحوالي 

200 شخص.
وتســـببت الموجـــة في أزمة دبلوماســـية 
بيـــن تونس وإيطاليا، فـــي أعقاب إعالن وزير 
الداخليـــة اإليطالـــي روبرتـــو مارونـــي أنـــه 
سيطلب ”الســـماح للقوات اإليطالية بالتدخل 

في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين“.
لكن تداعيات هذا الملف مازالت متواصلة 
رغم الجهـــود الكبيرة التي تبذلها الســـلطات 
التونسية في السيطرة على حدودها البحرية 
التـــي ُتقـــدر بنحـــو 1300 كيلومتـــر، حيث لم 

تتوقف محاوالت الحالمين بالهجرة.
وتبدو إيطاليا معنيـــة أكثر من غيرها من 
الدول األوروبية بتنامـــي الظاهرة، وال تخفي 
خشـــيتها من التداعيات األمنية المرافقة لها، 
لذلـــك تتحرك على أكثر من صعيد في مســـعى 

إليجاد آلية قادرة على التصدي لهذه اآلفة.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة اإليطالـــي ماركو 
مينيتـــي علـــى هامـــش اجتماعـــات مجموعة 
االتصال بين دول البحر األبيض المتوسط، إن 
تحول مسألة تدفقات الهجرة نحو أوروبا من 
قضية إيطالية بحتة إلى أوروبية يعد إشـــارة 

مهمة وخطوة كبيرة جدا إلى األمام.
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الخالفات تعصف بالميليشيات اإلسالمية في مصراتة

مسؤول حكومي: تونس لن تكون حارسا للسواحل الجنوبية ألوروبا

من الشواطئ التونسية نحو المبيدوزا اإليطالية
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السفارة اإليطالية في ليبيا 
في بيان اإلثنين، أنها ستبدأ بمنح 
التأشيرات من طرابلس بداية من 2 

أبريل المقبل.

◄ قال وزير الخارجية التونسية 
خميس الجهيناوي، إن وزارته شرعت 
في التقصي بشأن ما تم تداوله حول 

احتجاز خمسة تونسيين في طرابلس 
بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
األحد من تدمير أربعة مخابئ 

لإلرهابيين بمحافظة بجاية وتوقيف 
سبعة عناصر تقوم بدعم الجماعات 

اإلرهابية وذلك بكل من واليتي 
بومرداس وسيدي بلعباس.

◄ يؤدي رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، األربعاء المقبل، زيارة 

للسودان هي األولى من نوعها منذ 
سقوط نظام الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي،  للمشاركة في أعمال 
اللجنة الوزارية العليا بين البلدين.

◄ ظهر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة األحد على شاشات التلفزيون 

الحكومي ألول مرة منذ عدة أسابيع، 
بعد تردد شائعات زعمت وفاته.

◄ يبدأ العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني زيارة رسمية للمغرب تستغرق 

يومين  بداية من األربعاء المقبل، حيث 
من المتوقع أن يجري مباحثات مع 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.

◄ قال موقع إذاعة ”موزاييك“ إن فرقة 
األبحاث والتفتيش للحرس التونسي 
بمحافظة منوبة باشرت قضية عدلية 
موضوعها ”إلصاق معلقات من دون 
ترخيص“ ضد 3 أشخاص من أتباع 

حزب التحرير، بعد أن تم ضبطهم 
بصدد إلصاق معلقات على جدران 

محطة خيرالدين باشا للمترو بمنوبة.

باختصار

التزوير يزيد من احتمال مقاطعة االنتخابات في الجزائر
[ رئيس حكومة سابق يعترف بتزوير أحزاب السلطة لالنتخابات  [ لجنة االنتخابات تتعهد بضمان شفافية االستحقاقات القادمة

يشــــــكل تزوير االســــــتحقاقات االنتخابية في اجلزائر منذ تســــــعينات القرن املاضي أحد 
احملفزات على تنامي تيار املقاطعة الشــــــعبية لالنتخابات، فرغم جهود الســــــلطة لتوسيع 
هامش املشاركة مبختلف الوسائل السياســــــية والترويجية إال أن األغلبية الصامتة تبقى 

متمسكة مبوقفها ما دام التزوير وترتيب النتائج سمة االنتخابات.

النتائج معروفة مسبقا

املعارضـــة تحدثت عن وجود ثالثة 
ماليني ميت مســـجلني فـــي اللوائح 
االنتخابية، الستعمالهم في تزوير 

االنتخابات وترتيب نتائجها

◄

«لـــو أن صحة الرئيس بوتفليقـــة متدهورة ما كنتم لتروا الوزير األول في زيارة إلى النيجير، واألخ أخبار
قائد أركان الجيش في اإلمارات، وأنا في اإلليزيه».

أحمد أويحي
مدير الديوان الرئاسي اجلزائري

{نتابـــع بقلق كبيـــر األحداث الحالية التي تعيشـــها ليبيا. أشـــاطر ســـكان العاصمة طرابلس 
مشاعر اإلحباط وانعدام األمن التي يواجهونها}.

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا
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«مســـتقبل األتـــراك الذين يعيشـــون في أوروبا هـــو تركيا، وليس كما يدعـــو أرودغان بأن على أخبار

األوروبيين إنجاب خمسة أبناء حتى يصنعوا مستقبل أوروبا}.

ماريون ماريشال لوبان
عضو حزب اجلبهة الوطنية الفرنسي

{روســـيا لفتت انتباه اليابان إلى المخاطر الجادة التي يحملها نشـــر الدرع الصاروخية األميركية 

(ثاد) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ}.

سيرجي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

} طهــران - اعتبـــر الزعيـــم األعلى اإليراني 
علـــي خامنئـــي أن السياســـات االقتصاديـــة 
للحكومـــة خيبـــت اآلمال ودعا إلـــى ”اقتصاد 
جديد إليجاد فـــرص عمل، ما يصعد  مقاومة“ 

الضغوط على الرئيس حسن روحاني.
وقـــال خامنئـــي فـــي رســـالته الســـنوية 
مبناسبة العام اجلديد االثنني ”أشعر مبعاناة 
املواطنـــني الفقـــراء ومحـــدودي الدخـــل بكل 
وجداني وخصوصا بســـبب ارتفاع األســـعار 

والبطالة والتفاوت (االجتماعي)“.
خطـــوات  احلكومـــة  ”اتخـــذت  وأضـــاف 
إيجابيـــة لكنهـــا ال تلبـــي توقعـــات الشـــعب 
وتوقعاتي“، ليفتح بذلك جبهة جديدة للواجهة 

قبل انتخابات الرئاسة.
وتعتبـــر عطلـــة رأس الســـنة الفارســـية 
اجلديدة (النـــوروز) أهم العطـــالت في إيران 
ومتثل بداية الربيع وعادة ما يجري االحتفال 
بها في 21 مارس أو اليوم السابق له أو التابع 

له في تقليد مستمر منذ اآلالف من السنني.
ومع بدء العد التنازلي إلجراء االنتخابات 
الرئاســـة اإليرانية في دورتها الـ12 املقررة في 
الـ19 من مايـــو املقبل، تزايدت عمليات اعتقال 
املعارضـــني وأغلبهـــم من املقّربني مـــن التيار 

اإلصالحي.
وجاءت االعتقاالت بينمـــا تتصاعد موجة 
واخلارجية  الداخليـــة  للسياســـات  االنتقـــاد 
لطهـــران التي يعيش شـــعبها أزمة اقتصادية 
خانقة، عالوة على إحكام املتشددين سيطرتهم 

على مفاصل احلياة العامة.
وكثيرا ما ينتقد املتشددون بقيادة خامنئي 
الرئيـــس روحاني ال ســـيما بســـبب شـــروط 
االتفـــاق النووي الذي توصـــل إليه مع القوى 
العاملية ورفعت مبوجبه العقوبات االقتصادية 

عن طهران ومن املفترض أن يدعم االقتصاد.

ورد روحاني في رســـالة مبناســـبة العام 
اجلديد على خامنئي باســـتعراض اإلجنازات 
االقتصادية حلكومته ودعـــا فيها إلى احترام 
حقوق املواطنني وهي أمور ستجد صدى على 

األرجح بني أنصاره خالل االنتخابات.
وقال فـــي خطاب بثه التلفزيون الرســـمي 
”ما حققناه فـــي كبح التضخـــم وتعزيز النمو 
والوظائـــف في الســـنة األخيرة لم يســـبق له 
مثيل في األعوام اخلمسة والعشرين املاضية“.
ويقـــول مراقبـــون إن هاتـــني الرســـالتني 
املتناقضتني ستدفعان إلى املزيد من استقطاب 
الناخبني قبل انتخابات الرئاسة والتي يظهر 
فيهـــا الصـــراع علـــى أشـــده بني املتشـــددين 

واإلصالحيني.
ولم يكشـــف احملافظون الذيـــن يأملون في 
عـــدم فوز روحانـــي بفترة واليـــة ثانية مدتها 
أربع ســـنوات، عن مرشـــحهم حتى اآلن، لكن 
عددا من املتشـــددين البارزيـــن انتقدوا طريقة 

تعامله مع االقتصاد.

وقال خامنئي في الفيديو املســـجل مسبقا 
وبثـــه التلفزيون احلكومـــي ”أطلق على العام 
اجلديـــد عـــام اقتصـــاد املقاومـــة واإلنتـــاج 

والتوظيف“.
”اقتصـــاد  عبـــارة  أنصـــاره  ويســـتخدم 
املقاومـــة“ فـــي وصـــف اإلجـــراءات الالزمـــة 
لتعزيز االكتفاء الذاتي القتصاد إيران وهو ما 
يتعارض مع سياسة روحاني الرامية إلى فتح 
البالد أمام املزيد من التجارة واالســـتثمارات 

الدولية.
وتتعرض إيـــران النتقادات مســـتمرة من 
الـــدول األعضـــاء في مجلس حقوق اإلنســـان 
التي تطالبها بوقف اضطهاد األقليات الدينية 
والعرقيـــة والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة 
لتقليـــل أعـــداد اإلعدامات ووقـــف املالحقات 
ضد املدافعني عن حقوق اإلنســـان وعن حرية 

التعبير.
ورجحـــت تـــاره ســـبري فر الناشـــطة في 
منظمة هيومن رايتس ووتش تصاعد عمليات 

االعتقال كلما اقتربت عملية إجراء االنتخابات 
الرئاسية ومجالس احملافظات.

وقالـــت الناشـــطة اإليرانيـــة إن ”عمليات 
االعتقال كانت ملجرد التحدث بشكل سلمي أو 
الدعـــوة إلى حرية التعبيـــر واملطالبة بنزاهة 

االنتخابات“.
وكانت أجهزة األمن اإليرانية اعتقلت قبل 
أســـبوع ثالثة مـــن السياســـيني اإلصالحيني 
البارزيـــن هـــم السياســـية هنجامه شـــهيدي 
والناشـــط مـــراد ثقفـــي والصحافي إحســـان 

مازندراني.
وهـــدد روحاني فـــي خطاب أمـــام أعضاء 
جلنـــة االنتخابات في فبرايـــر املاضي بتعبئة 
أنصـــاره في حال قامت أي قوة أمنية بانتهاك 

القانون.

[ السياسات اإلقتصادية تصعد الخالفات بين مرشد إيران والرئيس مع اقتراب االنتخابات الرئاسية
حاول مرشــــــد إيران علي خامنئي حتويل 
األنظار املســــــلطة على حمــــــالت االعتقال 
ــــــرة بانتقــــــاد  ــــــة األخي ــــــالد فــــــي اآلون بالب
تنتهجها  ــــــي  الت االقتصادية  السياســــــات 
حكومة الرئيس حسن روحاني بعد قرابة 
ــــــووي ”التاريخي“،  عامني مــــــن االتفاق الن

وقبل أسابيع من االنتخابات الرئاسية.

خامنئي يحول األنظار عن حمالت االعتقال بانتقاد روحاني

للشعب مطلق الحرية في االختيار

} لنــدن - تخطـــط بريطانيـــا وأملانيا لتعزيز 
الروابط العكســـرية من خالل تشـــكيل ”حلف 
دفاعي“ ملرحلة مـــا بعد خروج اململكة املتحدة 

من االحتاد األوروبي (بريكست).
ويأتـــي هذا الكشـــف بالتزامـــن مع إعالن 
احلكومـــة البريطانية رســـميا أنهـــا أخطرت 
االحتاد األوروبـــي نيتها حتريك املـــادة الـ50 
من معاهدة لشـــبونة املتعلقة ببدء مفاوضات 

مغادرة االحتاد في الـ29 من الشهر اجلاري.
ونقلـــت صحيفـــة فاينانشـــال تاميـــز عن 
مصادر في وزارتي الدفاع البريطانية واألملانية 

قولها إن ”البلدين سيخطوان خطوات لتعزيز 
التعـــاون فـــي املجـــال الدفاعي خـــالل عملية 
خروج بريطانيا من النادي األوروبي املشترك، 

التي من املنتظر أن تستغرق نحو عامني“.
و تعبر اخلطوة عن رغبة رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا ماي في التأكيد على عدم إدارة بالدها 
ظهرها ألوروبـــا بخروجها من االحتاد، فضال 
عن رغبتهـــا في كســـب ود دول االحتاد خالل 

مفاوضات اخلروج التي ستكون شاقة.
ووفق الصحيفة البريطانيـــة فإن البلدين 
ســـيركزان علـــى التعاون في مجـــاالت تتعلق 

باألمـــن اإللكترونـــي والتدريـــب والدوريـــات 
البحرية.

اســـتخدام  قـــرار  إن  احملللـــون  ويقـــول 
مروحيـــات من طراز ”وايلدكات“ التي طورتها 
بريطانيـــا حديثا على منت ســـفينة أملانية في 
البحر األبيض املتوسط هذا العام، يعد مؤشرا 

على التعاون احملتمل بني الطرفني.
وتعـــد العالقـــات الدفاعيـــة احلاليـــة بني 
البلديـــن ودورهما في أوروبا الشـــرقية ودول 
البلطيق ضمن حلف شـــمال األطلســـي (ناتو) 
إستراتيجية، نظرا لكون ذلك يحافظ على أمن 

أوروبـــا في مواجهة املد الروســـي في شـــرق 
القارة.

وتقود بريطانيا قوات الناتو في إستونيا 
بينما تتولى أملانيا القيادة في ليتوانيا، فضال 
عن تعاون البلدين فـــي محاربة تنظيم داعش 

املتطرف في كل من العراق وسوريا.
ورغـــم ذلك التقـــارب إال أن أهميـــة أملانيا 
من الناحية العســـكرية أقل شأنا من مستوى 
بريطانيا وفرنسا في مناطق التوتر، ومع ذلك 
يحمـــل التعاون معها أهميـــة رمزية للندن في 

هذا الوقت بالذات.

بريطانيا وأملانيا تخططان لتعزيز الروابط العسكرية بعد بريكست

سخط في الهند الختيار متطرف معاد للمسلمني حاكما ألكبر والية

} نيودهلــي - يواجه حـــزب بهارتيا جاناتا 
الحاكم في الهند انتقادات واسعة بعد انتخاب 
سياســـي يميني متطرف معـــروف بتوجهاته 
المناوئة للمسلمين حاكما ألكبر واليات البالد 
في أعقاب فوزه بأغلبيـــة األصوات في أحدث 

انتخابات برلمانية في أوتار براديش.
وكان الحـــزب اختـــار الكاهن الهندوســـي 
يوغـــي أديتيانـــاث (44 عاما)، رئيســـا لوزراء 
والية أوتار براديش، التي يزيد عدد ســـكانها 
على 200 مليون نســـمة، ويشكل المسلمون 20 

بالمئة منهم.
ويقول منتقـــدون من أحزاب المعارضة إن 
اختيار أديتيانـــاث للمنصب يظهر أن الحزب 
الحاكم يرغب في تقســـيم الوالية على أساس 

طائفي وعرقي.
وقـــال فيرابا مويلي، وهـــو زعيم في حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الهنـــدي المعـــارض إنها 
”إســـاءة كبيرة للعلمانية في الدولـــة“، مؤكدا 
”الهند ليست الهندوسية والهندوسية ليست 

الهند“.
ولكن القيـــادي البارز في الحـــزب الحاكم 
والوزيـــر االتحـــادي فينكيـــاه نايـــدو قال إن 
”أديتياناث هـــو زعيم يحظى بشـــعبية كبيرة 

للغاية وتـــم انتخابه لخمس فتـــرات متوالية 
نائبا في البرلمـــان وهو على دراية بما يريده 

الشعب“.
ويؤكد مراقبون أن شعبية أديتياناث تأتي 
من خطاباته العدوانية ضد المســـلمين حيث 
تحـــدث الكاهن كثيرا حول الحاجة إلى حماية 
الهندوســـيات مـــن الرجال المســـلمين ومدى 
رغبته في وضع تمثال لمعبود هندوســـي في 
كل مســـجد إذا أتيحت له الفرصة. ويســـتدل 
هؤالء بقـــرب تنفيذ هذا السياســـي المتطرف 
لوعوده بمـــا قام به متطرفـــون هندوس عقب 
إعالن فوز حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
بانتخابات الوالية الواقعة شمال البالد حيث 
طلبوا من السكان المسلمين في إحدى القرى 

بمغادرتها.
وذكـــرت تقاريـــر محلية أن العشـــرات من 
الملصقـــات ظهرت على منازل المســـلمين في 
جياناغال تحذرهم من ”العواقب الوخيمة“ في 

حال لم يغادروا القرية على الفور.
ومن بين أقـــوال أديتيانـــاث التحريضية 
طيلـــة حملته االنتخابية ”إذا قتل المســـلمون 
رجـــال هندوســـيا ســـنقتل 100 مـــن الرجـــال 

المسلمين“.

ويدعـــم الكاهن الهندوســـي إجراءات على 
طريقة الرئيس األميركـــي دونالد ترامب لمنع 

”اإلرهابيين“ من الدخول إلى الهند.
ويعتبـــر أديتياناث الحاصل على شـــهادة 
في العلـــوم كبير كهنة مؤسســـة ”جوراخناث 
مـــوت“ الرهبانيـــة الهندوســـية ذات النفـــوذ 
الواســـع والتي تأسست منذ قرون وتقع شرق 

أكبـــر واليات الهنـــد بالقرب مـــن الحدود مع 
نيبال.

وتعتبـــر انتخابات والية أوتـــار براديش 
مهمة للغاية حيث سترســـل 80 نائبا للبرلمان 
االتحادي الذي يضم 543 عضوا، ومن المتوقع 
أن تؤدي الوالية دورا رئيسيا في تعزيز فرص 

الحزب في العودة إلى السلطة.

«عشماوي» الهند

} نيويــورك (الواليات املتحدة) - حذرت األمم 
المتحدة مـــن تنامـــي الكراهيـــة والعنصرية 
مســـتقبال بالنظر إلـــى ما تشـــهده الكثير من 
المناطـــق حـــول العالـــم حاليـــا مـــن مظاهر 

التعصب.
ودعا المفوض الســـامي لحقوق اإلنســـان 
باألمـــم المتحدة زيـــد رعد الحســـين إلى بذل 
المزيد من الجهود من أجل مكافحة العنصرية 
وكراهية األجانب والخطاب المفعم بالكراهية 

والجرائم بدافع الكراهية.
وقـــال المفـــوض عشـــية اليـــوم العالمي 
للقضـــاء علـــى التمييز العنصـــري المصادف 
لليوم الثالثاء إن ”المنحدرين من أصل أفريقي 
ال يزالون ضحايا جرائم الكراهية العنصرية، 
كما ال تزال معاداة الســـامية تظهر ابتداء من 
الواليات المتحدة وأوروبا وصوال إلى الشرق 

األوسط“.
وأضاف ”تواجه النساء المسلمات موجة 
متنامية من االنتهاكات الشـــفهية والجســـدية 
فـــي عدة دول، كمـــا أن الشـــعوب األصلية في 

أميركا الالتينية مازالت تتعرض للتحقير“.
ولفت إلى أنـــه في ميانمـــار عانت األقلية 
المســـلمة من الروهينغا والذين لطالما جرى 
الحـــط من قدرهـــم باعتبارهـــم مهاجرين غير 

شرعيين أو جرت بحقهم انتهاكات مروعة.
وخطابات  التقسيم  سياســـات  وتستهدف 
التعصب في مختلف أصقـــاع العالم األقليات 
والدينيـــة  واللغويـــة  والعرقيـــة  العنصريـــة 

والمهاجرين والالجئين.
وتحـــذر األمم المتحـــدة مـــن أن الكلمات 
الموســـومة بالخوف واالشمئزاز بإمكانها أن 

تترك تبعات فعلية وأنها تفعل ذلك بالفعل.
وأظهـــرت إحصائيـــات رســـمية بريطانية 
زيادة كبيرة في جرائـــم أفيد بارتكابها بدافع 
الكراهيـــة فـــي األســـابيع التـــي تلـــت تنظيم 
االستفتاء حول عضوية بريطانيا في االتحاد 
األوروبـــي فـــي يونيو الماضي حيث شـــكلت 

الهجرة فيه قضية طاغية.
وشـــهدت ألمانيا العام الماضي نحو عشر 
هجمات يوميا ارتكبـــت ضد مهاجرين بزيادة 

42 بالمئة عن عام 2015.
وتشـــير أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي 
األميركـــي إلـــى ارتفـــاع جرائـــم الكراهية في 
الواليـــات المتحدة في 2015، وهـــو عام بدأت 
فيه حملـــة االنتخابات الرئاســـية التي ركزت 
على التهديدات المحتملة التي يفرضها وجود 

مهاجرين من أصول التينية ومسلمة.
ويؤكد الحســـين أن األرقام ترســـم صورة 
جزئية عن األوضاع في بعض الدول وإن كانت 
دول عديـــدة ال تجمـــع البيانات بشـــأن جرائم 
الكراهية العنصرية ما يؤدي إلى جعل معرفة 

مدى الحجم الفعلي للمشكلة مسألة غامضة.

تحذيرات أممية من تنامي 

الكراهية في العالم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ كشفت وزارة الداخلية التركية 
االثنين أن أجهزة األمن اعتقلت أكثر 

من ألفي شخص األسبوع الماضي 
لالشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة 

أو بمحاولة االنقالب العام الماضي.

◄ أخلت السلطات الفرنسية مكتب 
المدعي المختص بالجرائم المالية في 
وسط باريس االثنين بسبب تحذير من 

قنبلة، وانتشرت الشرطة للبحث عن 
متفجرات.

◄ قالت رئيسة الوزراء اإلسكتلندية 
نيكوال ستيرجن في حوار مع سكاي 

نيوز االثنين، إن بالدها تسعى 
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي في 
حال انفصلت بالدها عن بريطانيا.

◄ أكد ألكسندر جروشكو مندوب 
روسيا الدائم لدى حلف شمال األطلسي 

االثنين، أن زيادة الناتو لنشاطه قرب 
الحدود الروسية يمكن أن تؤدي إلى 

دوامة من سباق التسلح.

◄ ذكرت تقارير االثنين أن بكين تقوم 
بخطوة عسكرية كبيرة حيث تتجه إلى 

تخفيض عدد قواتها في الجيش إلى 
نحو 200 ألف جندي.

◄ طردت نيوزيلندا دبلوماسيا أميركيا 
بعد رفض واشنطن رفع الحصانة عنه 
للسماح للشرطة باستجوابه في إطار 

جريمة خطيرة، وفق ما أعلن مسؤولون 
نيوزيلنديون االثنين.

◄ كشفت مقبرة جماعية تضم 90 
جثة بقرية تشينكي وسط الكونغو 

الديمقراطية وّثقتها رويترز األسبوع 
الماضي عن تنامي وحشية القتال بين 

الجيش والميليشيات المسلحة.

باختصار

تاره سبري فر:

نرجح تصاعد عمليات 

االعتقال مع اقتراب 

انتخابات الرئاسة

اعتقال الصحافيني يتحول إلى إجراء 

اعتيادي قبل االنتخابات اإليرانية
ص ١٨

أثار اختيار حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لسياسي متطرف يكره املسلمني، 
ــــــر واليات البالد، ســــــخطا ليس فقط بني املعارضني فــــــي الهند، بل حتى في  حاكمــــــا ألكب

اخلارج، حيث يؤكد املراقبون أن هذه اخلطوة ستزيد من األعمال الطائفية.

ّ



} بــون (أملانيا)- تولى الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب منصبـــه والجيوبولتيـــك في الشـــرق 
األوســـط وشـــمـال أفريقيـا والقـــرن األفريقي 
يغلـــي بتغيرات يرى ترامب أنه آن أوان إخماد 
نيرانهـــا التي اتخذت نكهة اســـتقطاب طائفي 

حاد.
لو شـــاء المراقـــب أن يصـــف المنطقة منذ 
تولى الرئيس األميركي الســـابق باراك أوباما 
منصبه عام 2009 ألمكنه أن يوجزها في: اتساع 
رقعة اإلرهاب واتســـاع الخـــالف حول تعريفه 
وبزوغ ما يســـمى بـ“الربيـــع العربي“ وانهيار 
الكثير من األنظمة العربية وشيوع االستقطاب 
الطائفي وتعاظمه وهروب المكّونات الصغرى 
مـــن المنطقة وتعاظم النفـــوذ اإليراني التركي 
في الســـاحة العربية وانهيار مســـتمر ألسعار 
الفلســـطيني  الصـــراع  وتراجـــع  البتـــرول 
اإلســـرائيلي عن واجهة المشهد خلف تفاصيل 

محلية صغيرة.
فهل تعني توجهـــات دونالد ترامب، المثير 
للجدل في كل شـــيء، أنه سيغير هذه الحقائق؟ 
مـــن الصعب التكهـــن بهذا خالل األيـــام المئة 
األولى لرئاســـته، والتي مضى تقريبا نصفها، 
لكن يمكن للمراقب أن يسّجل مجموعة تغيرات 
جرت منذ األيام األولى وهي تنبئ  بتغيرات في 

مشهد المنطقة الجيوسياسي العالمي.

[ تبرئـــة حســـني مبارك : بعـــد أخذ ورد 
دام ســـنوات، وافق النائـــب العام المصري في 
الثالث عشـــر من مارس 2017 على إخالء سبيل 
الرئيس المصري األســـبق حسني مبارك، بعد 
قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات 

بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011.
ونفس الســــلطة القضائية المصرية كانت 
قــــد عاقبت حســــني مبــــارك في يونيــــو 2012 
بالســــجن المؤبد بعد أن أدانتــــه بتهم تتصل 
بقتــــل 239 متظاهــــرا. ولكــــن محكمــــة النقض 
اعترضــــت. وما جــــرى ليس بعيــــدا عن أروقة 
السياسة. ولكي يبدو المشهد متوازنا، أفرجت 
السلطات المصرية، قبل اإلفراج عن مبارك، عن 
الناشط السياسي البارز أحمد ماهر، مؤسس 
حركــــة 6 أبريــــل المعارضة، التي شــــاركت في 
إطالق ثورة 25 يناير 2011 من ميدان التحرير. 
وذلك بعد قضائه ثالث ســــنوات في الســــجن، 
إال أّنه مطالب بأداء عقوبة المراقبة التكميلية 

لثالث سنوات.

[ مصالحــــة دامية في ظل بقاء بشــــار:ال 
المعارضـــة حســـمت الموقف، وال الكـــرد نالوا 
حكمـــا ذاتيـــا بحجـــم االســـتقالل، وال بشـــار 
وحزب البعث تنحيا عن الســـلطة. لكن الحقيقة 
الواضحـــة أن ســـوريا التـــي يعرفهـــا العالـــم 
تغيرت. إذ يقّدر عدد من هاجروا وُهّجروا بنحو 
9 ماليين ســـوري، وهـــو رقم ال يمكـــن الوثوق 
بدقته، فيما عّم الخراب والموت والدمار في كل 
مفاصل البلد. والمشهد اليوم، بعد ست سنوات 
من انطالق الغضب الشعبي في 15 مارس 2011، 
أن تركيا والواليـــات المتحدة وحلفاءها العرب 
لم يعودوا يتحدثون عن رحيل بشـــار األسد، بل 
حتى المعارضة السورية تراجعت عن التمسك 

بهذا الطلب كحل مفصلي للصراع.
الصحفي واإلعالمي الكردي السوري عارف 
جابو تحـــدث لـ“العرب“مؤكدا ”أّن إدارة ترامب 
ســـتتعامل مع األزمة الســـورية بشكل مختلف 
عـــن مقاربـــة إدارة أوباما لهـــا. أولوية اإلدارة 
األميركيـــة الجديدة هي محاربـــة تنظيم داعش 
والمنظمـــات اإلرهابية وهي مســـتعدة للتعامل 
والتحالف مع أّي طرح حتى أولئك الذين لم تكن 
اإلدارة الســـابقة تقبل بالتعامل معهم، كما أنها 
مستعدة إلرسال جنود أميركيين للمحاربة على 

الجبهات وليس خبراء ومدربين فقط“.
ولكـــن هـــذه الرؤيـــة ال تعنـــي أّن الحـــرب 
ســـتتوقف قريبـــا، فكثير من الخبـــراء يرون أّن 
”الحـــرب فـــي ســـوريا ستســـتمر وإن بوتيـــرة 
ال يبدو  مختلفة“، ما يعني أّن ”السالم الفوري“ 
قريبا وسط  التغيرات العميقة التي طرأت على 
النسيج االجتماعي الســـوري وعلى طموحات 
المعارضة الســـورية، وهو ما تحدث به قيادي 
معارض ســـوري لـ“العرب“، رافضا الكشف عن 

اسمه.
بّيـــن المعارض الســـوري أّن تنظيم داعش 
ليس له مستقبل في سوريا، لكن جبهة النصرة 
(فتح الشام حاليا) وضعها مختلف، وهي التي 
ستشـــكل الخطر المســـتقبلي، حيـــث أن معظم 
عناصرهـــا وقياداتهـــا مـــن الســـوريين، ولها 
حاضنة شـــعبية وحلفاء من فصائل إســـالمية 

أخرى.

[ المجتمــــع الدولي مع حفتــــر : ليبيا هي 
المثـــال الوحيد في الربيع العربي الذي شـــهد 
تدخال أميركيا مباشـــرا. لكن التحالف الغربي 
اليوم ومعـــه الواليات المتحدة األميركية يضع 
ثقله مع المشـــير خليفة حفتـــر، كما انضم إلى 
تحالف روســـيا التـــي دخلت نهاية عـــام 2016 
على خط التحالفات مع حفتر وأرســـلت حاملة 
طائـــرات إلـــى طبرق، مـــا أتاح لقائـــد الجيش 
الليبـــي إجراء مباحثات عبر دائـــرة تلفزيونية 

مغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
على سطح الحاملة.

اليوم، بات الغرب والشرق إلى جانب حفتر، 
وهو ما فّسره حسني اعبيدي، الباحث والخبير 
في شـــؤون الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا، 
بقوله في تصريح لقناة دوتشي فيلله األلمانية 
إن ”هناك فراغا اســـتغلته روسيا، كما استغلت 
عجز الدول األوروبية عن إيجاد أرضية مشتركة 
للعمـــل في ليبيا، ما ســـّهل المقاربة الروســـية 

للمشهد الليبي“.

اإلســــرائيلي:  الفلســــطيني  الصــــراع   ]
رغـــم تفاقم الوضع االقتصـــادي في غزة، ورغم 
اتهامات كثيرة بالفســـاد وســـوء اإلدارة توجه 
للســـلطة الفلســـطينية فـــي رام اللـــه، ورغـــم 
الدعوات الفلســـطينية والعربية والدولية لرأب 
الصدع بينهما، فإن التباعد بينهما يبدو ســـيد 
الموقف في المرحلة القادمة. مقابل كل ذلك فإّن 
إســـرائيل ما برحت تعلن أنها مع حل الدولتين 
لكنها تســـأل ”مع من نعلن حـــل الدولتين، ومع 
مـــن نتفـــاوض، إذا كان الرئيس الفلســـطيني 

محمود عباس ال يملك سلطة على حماس؟“.
لكن كل هـــذا يبدو في طريقه للتغيير، حيث 
أعلـــن الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب في 
لقائه برئيـــس الحكومة اإلســـرائيلية بنيامين 
نتنياهو ”أنـــا أنظر إلى حـــل الدولتين، بنفس 

القدر الذي أرى فيه حل الدولة الواحدة، وأؤيد 
الطريق الذي يتفق على جدواه كال الجانبين“. 
وتبـــع ذلك بتوجيـــه دعوة الى رئيس الســـلطة 

الفلسطينية محمود عباس لزيارة واشنطن.
أدهم  الفلســـطيني  واإلعالمـــي  الصحفـــي 
مناصرة تحـــدث لـ“العرب“ عن رؤياه للتغيرات 
وأثرها على المشـــهد الفلســـطيني مشيرا إلى 
أنهـــا ”لن ُتلقـــي بظاللهـــا كثيرا علـــى الحالة 
المتمثـــل  فالمشـــهد  الداخليـــة،  الفلســـطينية 
في ســـيطرة حماس على قطاع غزة سيســـتمر 
مقابل ســـيطرة السلطة الفلســـطينية المنبثقة 
عن منظمـــة التحرير على الضفة الغربية، نظرا 
العتباريـــن اثنين؛ أولهما: حالـــة التوافق التي 
تجمع النظام المصري ومعه اإلقليم واسرائيل 
وبعـــض دول العالـــم إزاء ضـــرورة المحافظة 
على الوضع الراهن في األراضي الفلســـطينية، 
وثانيهما أن هناك وجهة نظر شبه دولية تدعو 
إلى ترويض حركة حماس وتسييســـها ال إنهاء 

حكمها في غزة“.

[ مــــن القومييــــن إلــــى الحوثييــــن: طالت 
الحرب اليمنية التي انبثقت عن الربيع العربي، 
فيما المجاعة تجتاح البلد الفقير بشـــكل يقرع 
ناقـــوس خطـــر عالمي. وعـــن التطـــورات في 
المســـتقبل يقول أحد المختصين في الشـــأن 
اليمني إن ”دول الخليج لن تســـمح بقيام دولة 

حوثيـــة ألنها ترى فـــي قيام مثل هـــذه الدولة 
المدعومـــة من إيـــران تهديدا ألمنهـــا القومي، 
ولكن قـــد يتمتع الحوثيون بامتيازات في إطار 
إقليمهم الفيدرالي في أقصى شـــمال اليمن في 

نهاية المطاف“.
وربما يدور في كواليس السياسة األميركية 
اليـــوم أّن عودة الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح إلى واجهة المشـــهد قد يعيد لليمن لقبه 
”السعيد“، لكن هذا الرأي ال يحظى بدعم يمني، 
فصالح الـــذي حـــارب الحوثيين بـــات معهم، 
ويتوقع أن ينقلب ضدهم مرة أخرى، وعبدالله 
صالـــح الذي لجأ إلى الســـعودية بعد إصابته 
انقلب خصما لهـــا، وبالتالي فمن غير المرّجح 
أن تغامر إدارة ترامب بإعادته إلى المشـــهد ال 
ســـيما أّن هناك جيشـــا يمنيا مســـلحا يحارب 
قـــوات علي عبدالله صالح وهـــو مدعوم جويا 

بترسانة الخليج الحديثة.
إلى أين يســـير  وردا على ســـؤال ”العرب“ 
اليمن في ظل التغيرات الدولية الجديدة“ يقول 
الصحافـــي واإلعالمي اليمنـــي علي المخالفي 
”اليمـــن يســـير إلـــى دولـــة اتحاديـــة فيدرالية 
تعددية، ال ســـلطة فيها لحكم فرد، ســـواء أكان 
عائليـــا عســـكريا تســـلطيا (الرئيس الســـابق 
صالـــح) أم كهنوتيـــا إماميـــا ســـالليا (قبيلة 
الحوثـــي)، وذلـــك ألن أوراق الضغـــط لهذيـــن 
المشـــروعين هي عســـكرية بامتياز. والمشهد 
العســـكري العام على األرض هـــو اندحارهما 
ولـــو ببـــطء، وكذلك نظـــرا ألن أغلـــب األحزاب 
والوســـطية  اليســـارية  اليمنيـــة  السياســـية 
واليمينيـــة ومعظم المســـتقلين يؤيـــدون قيام 
دولـــة اتحادية لجميـــع اليمنيين على اختالف 

أطيافهم، غير مطبوعة بلون واحد“.
في مطلع عهد الرئيس ترامب، نفذ الطيران 
األميركـــي غارة جوية على أهـــداف في اليمن، 
وقبل الغـــارة كان الرئيس ترامب قد ظهر على 
قنـــاة فوكس نيـــوز مؤكدا ”أّن إيران ســـيطرت 
على المشـــهد في اليمـــن“، لكّن نتائـــج الغارة 
ال تكشـــف عن تصور ايجابـــي أميركي محتمل 
لوضـــع نهاية للنزيف والخـــراب والجوع  في 

اليمن.
انطالقا من هـــذه الدول يبني ترامب ركيزة 
سياســـته الخارجية وما ستشهده من تطورات 
فـــي المرحلة القادمة ســـينعكس علـــى  موقع 
الواليات المتحدة األميركية الذي انحســـر إلى 
أدني درجة في الســـنة األخيـــرة من حكم خلفه 
بـــاراك أوبامـــا، مثلمـــا ســـينعكس على وضع 
المنطقـــة وأدوار إيران وتركيا وروســـيا، التي 
صعدت في الســـنوات األخيـــرة على خلفية ما 
تشـــهده دول مركزيـــة في المنطقة مـــن انهيار 
وتدهـــور لإلدارة األميركية الســـابقة دور كبير 

في التسبب فيه.
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تطورات بعد وصول ترامب
 إلى السلطة

[ مصر تعيد االعتبار ملبارك وتطلق سراحه
[ ســـوريا تســـير إلى تســـوية تفرض بقاء 

األسد
[ التصعيد األردوغاني ضد أوروبا قد ينهي 

حلم اإلخوان في تركيا
[ ليبيا، حتالف دولي مع حفتر، وانتصارات 

قاعدية على األرض
[ اليمـــن ال شـــيء ســـوى املزيد مـــن النزف 
والدمار واجلوع في ظل متادي احلوثيني

البيت األبيض يعود للخيارات األميركية التقليدية في الشرق األوسط

في 
العمق

ترامب قادم إلطفاء حرائق املنطقة

[ المشهد الجيوسياسي يستعيد مالمح ما قبل الربيع العربي  [ إدارة ترامب تتجه نحو إخماد نيران المنطقة
تشــــــير تطورات الصراعات والسياســــــات اإلستراتيجية في الشــــــرق األوسط أن الرئيس 
ــــــدو، بتنفيذ ما وعد به خالل حملته  ــــــد ترامب ملتزم، حتى اآلن على ما يب األميركــــــي دونال
ــــــة، إذا ما اســــــترجعنا القرارات التي وّقع عليها منذ أّن أصبح رســــــميا ســــــيد  االنتخابي
البيت األبيض اخلامس واألربعني؛ ومن الواضح أن الرئيس األميركي يتبع خيار حتسني 
العالقات مع احللفاء وإعادة اخلارطة االســــــتراتيجية فــــــي املنطقة إلى ما كانت عليه قبل 

الوالية الثانية لباراك أوباما من أجل إدارة احلروب التي تعّم دول املنطقة.

{زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســـي لواشـــنطن للمرة األولى منذ توليه الرئاسة دليل 
على تغير فعلي في السياسة األميركية تجاه مصر}.

سعيد الالوندي
خبير مصري بالعالقات الدولية

{اليمن يسير إلى دولة اتحادية فيدرالية تعددية، ال سلطة فيها لحكم فرد، سواء أكان عائليا 
عسكريا تسلطيا أم كهنوتيا إماميا سالليا}.

علي املخالفي
إعالمي ميني

  ملهم المالئكة

ي ي و

كاتب عراقي

} واشــنطن- تتعـــدد األســـباب التـــي تـــم 
تداولهـــا في واشـــنطن لتبرير ســـحب وزير 
الدفاع األميركي جيمس ماتيس ترشـــيحه آن 
باترسون ســـفيرة الواليات المتحدة السابقة 
في القاهـــرة لمنصب مســـاعد وزيـــر الدفاع 
لشـــؤون السياســـة، غيـــر أن الســـبب األبرز 
الذي توقف عنده المحللون السياســـيون هو 
ماضيها المتعلق بعالقـــة إدارة باراك أوباما 

باإلخوان المسلمين.
عندمـــا عّين الرئيـــس المنتخـــب دونالد 
ترامـــب جيمـــس ماتيس وزيـــرا للدفاع نقلت 
األخبـــار بشـــكل واســـع أن الرئيـــس الجديد 
وعـــد ماتيـــس بحريـــة تصـــرف واســـعة في 
التعيينـــات فـــي البنتاغون، لكن مع ســـحب 
ترشـــيح باترســـون نتيجـــة للضغـــوط تبين 
أن هنـــاك حـــدودا لمدى حرية تصـــرف وزير 
الدفـــاع المتعلقـــة بالتعيينات فـــي الوظائف 
ألشخاص تتعارض سجالتهم الشخصية مع 
سياسات الرئيس الجديد ودائرته المقربة من 

مستشاريه في البيت األبيض.
قّدم ماتيس اسم باترسون للبيت األبيض 
لتعيينهـــا في هـــذا المنصب الـــذي يأتي في 
المرتبـــة الثالثـــة من حيـــث القـــوة والتأثير 
في الـــوزارة، لكنه فوجئ بحملـــة من الرفض 
الشـــديد لها مـــن جانب بقيـــة موظفي البيت 
األبيض الكبار ما اضطره إلى إلغاء الترشيح.
قيل إن من أسباب الرفض افتقار باترسون 
للخبرة الكافية في مجـــاالت الدفاع وبالتالي 
لن تكـــون قـــادرة علـــى تنفيذ خطـــط الدفاع 
اإلستراتيجية نظرا ألن خبرتها تتمحور حول 

الملفات السياسية ولم يسبق لها التعامل مع 
قضايا التســـلح والدفاع، إال أن هذا المبرر لم 

يكن كافيا وحده إلقناع الكثيرين.
ولم يغب عن أذهان المراقبين في مجموعة 
الشـــرق االستشارية (ميدل إيســـت بريفينغ)، 
التي تتخذ من واشـــنطن مقرا لها، أّن سحب 
الترشيح يعود باألساس إلى المنهج الجديد 
فـــي البيـــت األبيض ولـــدى ترامـــب برفض 
التعامـــل مع جماعة اإلخـــوان واإلصرار على 
التعامـــل معهـــا بطريقـــة مختلفـــة كجزء من 
اإلســـتراتيجية األشـــمل لمكافحـــة تنظيمات 
اإلسالم السياســـي في الشرق األوسط وعلى 

رأسها تنظيما القاعدة وداعش.
وقبـــل أيام قـــال موقـــع ”واشـــنطن فري 
الدوائـــر  إن  األميركـــي  اإلخبـــاري  بيكـــون“ 
المحافظة، ســـواء فـــي الخارجيـــة األميركية 
أو الجمهورييـــن داخل الكونغـــرس، أعربوا 
عن خشـــيتهم من أن يؤدي تعيين باترســـون 
إلـــى تقويض العالقات الوليـــدة بين الرئيس 
األميركي ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح 
السيســـي، ألن هـــذا التعيين يبعث برســـالة 
خاطئـــة نظرا لخلفيـــة تقارب باترســـون مع 
نظـــام اإلخوان عندما كانت ســـفيرة بالقاهرة 

وتعاطفهـــا مـــع الرئيـــس اإلخوانـــي محمد 
مرســـي. ولن يكـــون بعيدا عن هـــذا التحليل 
ما أكدته مصـــادر موثوق فيهـــا بالقاهرة من 
أن زيـــارة السيســـي المرتقبة إلى واشـــنطن 
ســـوف تتم في الثالث من أبريل المقبل، وهي 
الزيـــارة التـــي قيل من قبـــل إنها ســـتتم في 
مارس الحالي ما أثار التســـاؤالت عن ســـبب 
التأخير. ولم يسبق أن زار السيسي واشنطن 
منذ توليه الحكم في مصر قبل ثالث ســـنوات 
وكانت زياراته تقتصر على نيويورك لحضور 

فعاليات األمم المتحدة.
وشغلت باترسون، التي توصف  وصفتها 
الصحافـــة الباكســـتانية بـ«مروضة الحركات 
اإلسالمية»، منصب سفيرة واشنطن في مصر 
بعد أربعة أشـــهر من تنحية الرئيس حســـني 
مبارك (في فبرايـــر 2011)، وعلى الفور أقامت 

عالقات قوية مع اإلخوان المسلمين.
وتقول، مجموعة الشـــرق االستشـــارية إن 
اختيار الجنرال ماتيس لباترســـون لتشـــغل 
أعلى منصب في السياسات في البنتاغون كان 
نتيجة لعالقتهما الوثيقة عندما كانت سفيرة 
وكولومبيـــا   ،(2000/1997) الســـلفادور  فـــي 

(2003/2000)، ثم في باكستان، (2010/2007).
وأّيا ما كانت دوافع ماتيس وراء ترشـــيح 
باترســـون فإنهـــا واجهـــت، وفـــق تحقيقات 
مجموعة الشرق االستشارية، معارضة شديدة 
من مجموعة مسؤولين مهّمين بالبيت األبيض 
برئاســـة ترامب، وهي ”مجموعـــة المبادرات 
االســـتراتيجية“ ذات النفـــوذ الكبيـــر، وهـــي 
مجموعة غير رســـمية وتتكون من مستشارين 

رئاســـيين بزعامـــة االســـتراتيجي الكبير في 
البيت األبيض ستيف بانون، ومن بينهم كذلك 
المستشـــار في مكافحة اإلرهاب سيباستيان 
غـــوركا والمســـاعد الخاص للرئيس ســـتيف 

ميلر وكريس ليدال وهو مدير شركة سابق.
في فبراير الماضي نقلت وســـائل اإلعالم 
األميركيـــة أن الرئيس ترامـــب يفكر في حظر 
اإلخوان المسلمين ومعهم فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثوري اإليراني، وفي 8 فبراير 2017 
ذكرت إذاعة ”صوت أميركا“ أن ســـتيف بانون 
أحـــد أهم الدعـــاة لهذا الحظر، واستشـــهدت 
بوصفـــه اإلخوان بأنهم ”أســـاس اإلرهاب في 
هـــذا العصر“. كمـــا دعا سيباســـتيان غوركا 
بقوة لنفس اإلجراء بل وحتى ركس تيلرسون 
نفسه قال أمام الكونغرس أثناء تعيينه وزيرا 
للخارجية ”إن الهزيمة النهائية لداعش سوف 
تمكننا من تركيز اهتمامنا على فاعلين آخرين 
في اإلســـالم المتطرف مثل القاعدة واإلخوان 

المسلمين والبعض من العناصر في إيران“.
في منـــاخ كهذا كان من المســـتحيل قبول 
آن باترســـون كواحـــدة من الفريق الرئاســـي 
لترامب، خاصة وأنها – عندما كانت مســـاعدة 
لوزير الخارجية لشـــؤون الشـــرق األدنى في 
إدارة أوباما- عارضت في نوفمبر 2015 مقترح 
قانـــون قّدمه الســـيناتور تيد كـــروز والنائب 
مايـــكل ماك كـــول بـــإدراج الحـــرس الثوري 
اإليراني ضمـــن قائمة التنظيمـــات اإلرهابية 
األجنبيـــة، وكانت حّجتهـــا أن ذلك التصنيف 
ُيعّد تمطيطا للخطوط التوجيهية التي أعدتها 

وزارة الخارجية.

اإلدارة األميركية مصممة على القطع مع ذكريات الربيع العربي
[ البيت األبيض يرفض ترشيح آن باترسون لمنصب مساعد وزير الدفاع

آن باترسون مروضة الحركات 
اإلسالمية، كانت تجربتها 

في باكستان المحفز ألوباما 
لتتواصل مع اإلخوان



} يفــــرض الســــجال الدائر في لبنــــان حول 
متويــــل سلســــلة الرتــــب والرواتــــب بإضافة 
مجموعــــة جديــــدة مــــن الضرائب علــــى كافة 
القوى السياسية اللبنانية عملية إعادة متركز 
وترتيــــب لألولويــــات تفاديا ملأزق سياســــي 
واجتماعــــي جديــــد، خصوصــــا أن التركيــــز 
بــــات منصبا حاليــــا على حل عقــــدة القانون 

االنتخابات النيابية.
بيــــروت  وســــط  امتــــأل  أن  ومبجــــّرد 
باملتظاهريــــن الذين خرجــــوا األحد احتجاجا 
على مشروع املوازنة الذي تقدمت به احلكومة 
ويتضمــــن زيادة فــــي الضرائب فــــي مجاالت 
عدة، حرص رئيس احلكومة ســــعد احلريري 
على احتــــواء الغضــــب الشــــعبي واالنفجار 
االجتماعــــي، والظهور مبظهر رجــــل الدولة، 
فتوجــــه إلى ســــاحة رياض الصلــــح وخاطب 
احلراك الشعبي مباشــــرة، واعدا املتظاهرين 
باحلرص على محاربة الفســــاد واملفســــدين. 
لكــــن محاوالتــــه للتهدئــــة لــــم جتــــد نفعا مع 

الشباب الغاضب.
ويقف تيــــار املســــتقبل والتيــــار الوطني 
احلــــر وحركة أمل في مقدمــــة الداعمني إلقرار 
السلسلة ومتويلها، في مقابل حركة معارضة 
يتصدر واجهتها حزب الكتائب بشكل خاص 
إضافــــة إلــــى احلــــزب التقدمي االشــــتراكي؛ 
فيمــــا حرص حزب الله علــــى لعب دور ضابط 
اإليقاع، حيــــث أعلن على لســــان أمينه العام 
حســــن نصرالله رفضه ”لفرض ضرائب على 
الفقــــراء“. وكان قــــد ســــجل اعتراضــــه على 
موضــــوع رفع ضريبة على القيمة املضافة من 
10 إلى 11 باملئة، لكنه يؤكد في اآلن نفسه أنه 

مع إقرار السلسلة.

ويقدم حــــزب القــــوات اللبنانيــــة مقاربة 
لألزمة تدعو إلى اعتماد موازنة العام املاضي، 
كما يبرُز اجتاه عام لــــدى احلكومة مييل إلى 
دمج السلســــلة فــــي املوازنــــة. واعتبر رئيس 
التيار الوطني احلر جبران باسيل في مؤمتر 
صحافــــي، أن فــــرض ضرائب علــــى املصارف 

يشكل جزءا من دعمها للدولة واقتصادها.
وتشكل املصارف الالعب اخلفي األكبر في 
هذه املعادلة، إذ تشــــير بعض املصادر إلى أن 
املصارف تضغط باجتاه رفض إقرار سلســــلة 
الرتــــب والرواتب ومتويلها مــــن خالل فرض 

ضرائب على أرباحها.

سجال الكتائب والحكومة

انتشــــرت مؤخرا شــــائعات حول زيادات 
ضريبيــــة تطــــال الســــلع الرئيســــية كاخلبز 
والبنزيــــن. وعملــــت القوى السياســــية على 
اتهام حزب الكتائب بنشرها وتطيير النصاب 
في جلســــة املوازنــــة، ما أدى إلــــى توتر كبير 
بــــني رئيس احلكومة ســــعد احلريري ورئيس 
حزب الكتائب ســــامي اجلمّيل، وصل إلى حد 

تلويحه بنزع احلصانة النيابية عن اجلمّيل.
ورد اجلمّيل على احلريري مبديا موافقته 
على رفــــع احلصانة النيابية، كمــــا أعاد فتح 
ملفات الفســــاد التي يؤكد أن جزءا منها كفيل 
بتمويل السلســــلة دون أن تكون هناك حاجة 
إلــــى فرض ضرائب جديدة. وشــــدد على ملف 
الهــــدر املزمن في إدارة اجلمارك، مستشــــهدا 
بدراســــات تؤكد أن احلــــد األدنى مــــن الهدر 
املتوقع في هذا القطاع وحده يبلغ حوالي 700 
مليون دوالر ســــنويا، كما أعاد فتح موضوع 

إعفاء الشركات الكبرى من الضرائب.
ويرد النائب عن حــــزب الكتائب اللبنانية 
على  سامر ســــعادة في تصريحات لـ“العرب“ 
االتهامــــات التــــي تطال الكتائــــب على خلفية 
تغييــــر موقــــف احلــــزب مــــن سلســــلة الرتب 
والرواتب، مؤكدا أن موقف احلزب ”لم يتغير. 
فنحن كنا مؤيدين إلقرارهــــا ومازلنا، إال أننا 
أعلنــــا موقفــــا واضحا ضد فــــرض الضرائب 
على املواطنني، وثبتناه في اللجان املشــــتركة 

واللجان الفرعية وفي العلن“.

ويلفت ســــعادة إلــــى أنه ”ممنــــوع قانونا 
الربط بــــني الضرائب وإقرار سلســــلة الرتب 
والرواتــــب، وأخذ ضرائب لتمويل أي شــــيء 
ُمعّني ممنوع في قانون املوازنة. السلسلة هي 
حــــق للمواطن وحق ملوظف الدولة أن يحصل 
علــــى غالء املعيشــــة، وقــــد قدمنــــا أطروحات 
حول كيفية متويل السلســــلة خارج مشــــروع 
الضرائب. من ربط الضرائب بالسلسلة يجب 
عليه حتمل املســــؤولية عن كل ما يثيره األمر 

من إشكاالت“.
ويضيــــف ”حــــني كنت عضوا فــــي اللجنة 
الفرعيــــة اعترضت على هذا املوضوع باســــم 
احلــــزب وفي الهيئة العامــــة صوتنا ضده في 
العام 2014، وفي األسبوع املاضي أعيد طرحه 
في اللجــــان املشــــتركة، وكان النائب ســــامي 
اجلمّيل ســــجل اعتراضه فــــي احملضر وتكلم 
عنــــه في اإلعــــالم. هناك من صوت مــــع إقرار 
الضرائب ونحن لنا الشرف أن نصوت ضده. 
رمــــي االتهامــــات جزافا لتغطية املــــأزق الذي 
يجدون أنفسهم داخله ال ينطلي على أحد بعد 

اليوم“.
وينظر سعادة إلى موضوع اتهام الكتائب 
بتطيير النصاب في جلســــة املوازنة بوصفه 
مســــرحية هزلية ويســــأل ”كيف ميكــــن لكتلة 
الكتائب أن تطير نصاب اجللسة وهي تتألف 
من خمســــة نواب فقط؟“ ويشير إلى موضوع 
اإلعفاءات الضريبية للشــــركات الذي يشــــكل 
عامــــال من عوامل الهــــدر التي ميكن من خالل 
ضبطهــــا توفير إيــــرادات لتمويل السلســــلة 

خارج منطق فرض الضرائب.
ويقــــول ”كان مترير املشــــاريع فــــي فترة 
الفراغ الرئاسي يحتاج إلى توقيع كل الوزراء 
فــــي املجلس، وقــــد طرح موضــــوع اإلعفاءات 
الضريبية أربع مــــرات ووزراء الكتائب كانوا 
دائمــــا يرفضون التوقيع، وحــــني خرج حزب 
الكتائــــب من الوزارة أعيــــد طرحه. تبلغ قيمة 
اإلعفــــاءات الضريبيــــة على بعض الشــــركات 
حوالــــي 40 مليون دوالر، وهــــي توازي حجم 
الدخل املتوقع من بعض الضرائب التي أقرت 

مؤخرا“.
وينفي ســــعادة أن يكون موقــــف الكتائب 
موجها ضد رئيس احلكومة ســــعد احلريري، 
ويشدد على أن ”موقف الكتائب ليس اشتباكا 
مع أحد، نحن كتلة معارضة في نظام برملاني، 
ولبنــــان ليس دكتاتورية وال نظاما شــــموليا، 
من حــــق املعارضة أن تعطــــي رأيها ونظرتها 
لألمــــور. الناس هي حــــد الفصل بــــني اآلراء 

املختلفة“.
لــــم تقر احلكومات املتعاقبــــة منذ 12 عاما 
في لبنان أي موازنة بسبب األزمات السياسية 
املتالحقــــة، فيمــــا تعاني البنــــى التحتية من 

ترهل وحتتاج إلى إعادة تأهيل.
ويؤكد عاصــــم عراجي، النائــــب عن كتلة 
املســــتقبل، أن ”معظم الكتــــل النيابية وافقت 
على سلسلة الرتب والرواتب، وأن اإلشكاالت 
والسجاالت احلادة التي حصلت ال تخرج عن 
إطــــار الدميقراطية. كل طــــرف لديه رأيه ولكن 

األمور مستتبة“.
ويلفت عراجــــي إلى أن ”معظــــم األطراف 
املؤمتــــر  فــــي  حاضــــرة  كانــــت  السياســــية 
الصحافــــي الذي عقده رئيس احلكومة ســــعد 
احلريــــري بحضــــور نائــــب رئيــــس املجلس 
النيابــــي فريــــد مــــكاري. وحركــــة أمــــل كانت 
ممثلة بالوزير علي حســــن خليل، وحزب الله 
كان ممثــــال عبــــر النائبني علي عمــــار ونواف 
املوســــوي، ومعظم األطراف كانــــت موجودة 
في املؤمتر الصحافــــي، ما يعني أنها موافقة 
على إقرار السلسلة. وحده حزب الكتائب أخذ 

موقفا معارضا وله كل احلق في ذلك“.
وينفــــي عراجــــي وجــــود أي رابــــط بــــني 
املنــــاخ الذي رافق الســــجال حول السلســــلة 
وبني الشــــأن االنتخابي، مؤكــــدا أن ”ال خلفية 
انتخابيــــة أو أي عالقــــة لقانــــون االنتخابات 
بالســــجاالت واخلالفات التــــي حصلت حول 
مشــــروع السلســــلة، ومــــا جرى ليس ســــوى 
تشنج سياسي ال بد أن تعود بعده األمور إلى 

نصابها“.
ويشــــدد علــــى أن الضرائــــب ”لــــن تطال 
الشــــريحة االســــتهالكية وال ربحية املصارف 
املودعــــني  ســــتحّمل  ورمبــــا  كبيــــر،  بشــــكل 
والشــــركات الكبرى بعض األعبــــاء اإلضافية 
ليس إال، ولكن خرجت مجموعة من اإلشاعات 
الكاذبــــة وانتشــــرت وهّيجــــت الــــرأي العــــام 
والشارع“. ويؤكد عراجي على وجود اختالف 
في وجهات النظــــر ”بني من يرفض الضرائب 
ويطالب بالسلسلة، وبني من يؤكد أنه ال مجال 

إلقرار السلسلة إال عبر فرض الضرائب“.
ويلفــــت عبداملجيد صالح، النائب عن كتلة 
التنميــــة والتحرير، إلى أن ”هناك عدة عوامل 
أدت إلى املراوحة في موضوع النقاشات وعدم 

االنتقــــال إلى طرح األمــــور بجدية على طاولة 
اجللســــات، فقد ســــعى البعض إلــــى حتويل 
اجللســــات إلى مســــرح للصوتيات وتضخيم 
األمور فــــي موضوع الضرائب ألهداف تتعلق 
بالشعبوية والتعبئة، وكل الكالم الذي قيل في 

هذا الصدد مغاير حلقيقة األمور“.
ويعبر صالح عن أسفه إلساءة ”مجموعات 
التواصــــل  وســــائل  عبــــر  املدنــــي  احلــــراك 
االجتماعي  للحراك وألصحاب احلقوق أيضا، 
حيث أن هناك من يحاول استخدام املوضوع 

املطلبي لفرض أداء معني على املجلس“.
ويشــــير إلى وجــــود نوايــــا مبّيتة لضرب 
موضوع سلســــلة الرتــــب والرواتب وجتميد 
العمل عليهــــا في هذه الفتــــرة، ويتهم بعض 
رؤساء الكتل النيابية بالدفع في هذا االجتاه. 
ويشــــرح وجهة نظره قائــــال إن ”التعامل مع 
موضوع السلسلة من قبل بعض الشخصيات 
والنــــواب ميكــــن وصفه بأنه ســــلوك مشــــني، 
حيث برزت ازدواجية واضحة في املمارســــة 
بــــني األقــــوال واألفعال. لقــــد مت التوافق على 
بعض الضرائب في اللجان العامة وأقّر منها 
مــــا ال يتعارض مع مصالح املواطن وأصحاب 
احلقوق، ولكن التعامل الذي جاء الحقا جعل 
األمــــر يتخذ صيغــــة إعادة التشــــريع وإعادة 
النقــــاش فــــي شــــؤون كان قد ســــبق التوافق 

حولها“.
وال ينكــــر صالح حق أي نائــــب في ”إبداء 
رأيه وعرض مواقفه، ولكن ضمن األطر العامة 
التي حتكم طبيعة العمل السياســــي وتفرض 
ضرورة االلتــــزام بالدســــتور“. ويفتح معركة 
ضد ما يســــميه ”الربح املقــــدس للمصارف“، 
معتبــــرا أن ”حضــــور املصــــارف والهيئــــات 
االقتصاديــــة ورأس املال كان واضحا جدا في 
املجلس النيابي، وكان هناك من ينيط بنفســــه 
مهمة الدفــــاع عن مصالح هــــذه الطبقات وال 
يرضــــى إطالقا بأي إجــــراء ضريبي ميكن أن 
يقتطــــع جزءا مــــن أرباحها أو يفــــرض عليها 
أي ضرائــــب“، ويقول ”ما معنــــاه إن أرباحها 

مقدسة؟“.
ويشــــدد علــــى رفضــــه التام لهــــذا املنطق 
ويهاجمه معتبرا أن ”ربح رأس املال اجلشــــع 
غيــــر مقــــدس وهــــو يأتي بشــــكل خــــاص من 
الرهانــــات على العقــــارات، وأن دفاع البعض 
عــــن مصالح هــــؤالء في ما يخــــص الضرائب 
املباشــــرة التــــي تطــــال كبــــار املســــتثمرين 

واملودعني أمر بشع“.
ويضيف ”لقد أدت سياسة التساهل املالية 
املتبعة فــــي التعامل مع املصــــارف إلى توفر 
فائــــض ربحي كبير في العــــام 2016 ووصلت 
أرباح املصارف إلــــى املليارات من الدوالرات، 
ومع ذك جنــــد أن هناك من يدافــــع عنها وعن 

ربحها املقدس“.

على درب الكارثة المالية

يطالــــب املواطنون الذيــــن تظاهروا األحد 
ضــــّد زيادة الضرائب بتمويل سلســــلة الرتب 
والرواتــــب عبــــر محاربــــة الفســــاد والتهرب 
الضريبي والتهريب فــــي املرافق الكبرى مثل 
املرفأ واملطار ومكافحة الفساد في مؤسسات 
الدولة ال ســــيما شــــركة كهرباء لبنــــان، ال من 

خالل فرض ضرائب إضافية على الفقراء.
ويعتبر مازن ســــويد، اخلبير االقتصادي، 
أنه ”ال وجــــود لضرائب ال تصيب املواطن وال 
تطال من قدرته املالية والشرائية، فالضرائب 
غيــــر  أو  مباشــــر  بشــــكل  تطالــــه  أن  بــــد  ال 
مباشــــر“. ويلفــــت إلــــى أن ”حتســــني جباية 

الضرائب املفروضة سلفا وإقفال أبواب الهدر 
والفساد أفضل بكثير من املنطق الذي يسعى 
إلــــى متويــــل السلســــلة عبر فــــرض ضرائب 

جديدة“.
ويؤكد أن محاوالت فصل سلســــلة الرتب 
والرواتــــب عن فــــرض الضرائــــب غير ممكنة 
وغيــــر منطقيــــة ألن ”إقرار السلســــلة مع عدم 
فرض ضرائب متول من خاللها سيدخل البلد 
في أزمة مالية حقيقية، وهذا ما يدركه اجلميع 
لذلك ال ميكن فصل السلســــلة عــــن الضرائب 

بأي شكل من األشكال“.
ويشــــير إلى أن املناخ الذي رافق النقاش 
حول السلسلة ليس سوى ”مزايدات سياسية 
على خلفية االنتخابات النيابية القادمة، ولكن 
املشــــكلة أن هــــذه املزايدات تأتــــي في توقيت 
خطــــر، ألن االرتبــــاط الوثيــــق بني السلســــلة 
والضرائب لن يؤدي في نهاية املطاف ســــوى 

إلى املزيد من االنكماش االقتصادي“.
السياســــة  إدارة  واقــــع  ســــويد  ويقــــرأ 
االقتصادية، مشددا على أنه يكشف عن تخبط 
وعجز عن تركيب سياســــة اقتصادية سليمة، 
حيــــث أن املبادئ األساســــية ملقاربة الشــــأن 
االقتصادي تفرض إنشاء خطة عامة تنفذ على 
امتداد خمس ســــنوات تعرض فيها السياسة 
املالية العامة مبــــا فيها اإلصالحات املقترحة 

عليها وتوضع في متناول الرأي العام.
وتكمن املشكلة الكبرى حاليا في أن إقرار 
السلســــلة في ظل انعدام التوازن الذي يسود 
فيها بــــني مختلف املكونات التي ستســــتفيد 
منهــــا، ســــينتج أزمــــة كمــــا أن عــــدم إقرارها 

سيؤدي إلى التسبب بالنتيجة نفسها.
ويحــــذر ســــويد مــــن أن تؤدي السياســــة 
االقتصاديــــة املتبعة إلى تبديد جــــو التفاؤل 
العام الذي ســــاد مع انتخاب رئيس وتشكيل 
حكومة. ومــــا مت حتقيقه حتى اآلن ال يتجاوز 
حدود ”وقــــف التدهور االقتصادي وحســــب، 
ولم تتم تهيئة الظروف املناســــبة التي تسمح 
باالنتقال إلى مرحلة االنتعاش وحتقيق قفزة 

في مجال النمو االقتصادي“.
ويشــــدد على أنه ال توجد ســــوى ”فرصة 
وحيدة للنجاة من الكارثة املالية واالقتصادية 
ترتبــــط بالنجــــاح في إقــــرار موازنــــة جديدة 
وقانون انتخابي جديد، ولكن في حال استمر 
الوضــــع على مــــا هــــو عليه فســــتضيع هذه 
الفرصــــة، ويدخــــل لبنان في هاويــــة التدهور 

االقتصادي الكارثي“.
االســــتعصاءات  مــــن  العديــــد  وجتتمــــع 
والعوائق لترسم مالمح املشهد اللبناني العام 
في هذه املرحلة. ويتحالف العجز السياســــي 
مــــع العجــــز االقتصــــادي وغيــــاب احلــــراك 
االجتماعي واملدني والشعبي املستقل، إلنتاج 
حالــــة إقفــــال عامة ألبــــواب احللــــول تفرض 

نفسها على كل شيء في البلد.
ولعل أبــــرز معالم هذا اإلقفــــال يتمثل في 
صعوبــــة قــــراءة أي من حــــركات التظاهر في 
الشــــارع التي تدعــــو إليها تيــــارات املجتمع 
املدني وبعــــض األحزاب والقوى السياســــية 
بوصفها تعبيرا عن مــــزاج جماهيري مطلبي 
مســــتقل، ال ميكــــن إدراجــــه مباشــــرة أو غير 

مباشرة في الصراع السياسي العام.
وحتاصر التوظيفات املسبقة كل ما يسمى 
حراكا شعبيا ومطلبيا وجتعله جزءا ال يتجزأ 
مــــن واقع األزمــــة وتعبيرا بليغا عــــن قدرتها 
على الظهور بأشكال متعددة ومختلفة ورمبا 
متناقضة، ولكنها ال تكشــــف في النهاية سوى 
عن مشــــهد واحــــد ووحيد، هو مشــــهد األزمة 

املفتوحة.
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من القانون االنتخابي إلى زيادة الضرائب: شبكة األزمات تتوسع في لبنان

في 
العمق

من أزمة إلى أخرى

[ مشروع الموازنة يبدد جو التفاؤل بمشهد سياسي لبناني هادئ  [ انفجار اجتماعي يفرض إعادة تمركز وترتيب لألولويات
ــــــادة الضرائب على املواطنني  ــــــر عن رفضهم لقرار زي تظاهــــــر اآلالف من اللبنانيني للتعبي
لتمويل مشروع يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام. وطالب املتظاهرون بتأمني موارد 
الدولة عبر محاربة الفســــــاد ووقف الهدر في املرافــــــق احليوية، في أزمة جديدة تطل على 
املشــــــهد اللبناني الذي لم يضبط بعد إيقاع احلياة البرملانية على توقيت قانون االنتخاب، 

ومازالت أرضيته السياسية هّشة.

{ال ضرائـــب جديـــدة على الخبز وال الهاتف وال صفيحة البنزيـــن وال المازوت وال الكهرباء، وكل ما 
ذكر على هذا الصعيد ليس صحيحا}.

إبراهيم كنعان
رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية

{النمط االقتصادي القائم حاليا في لبنان سينعكس ارتفاعا أكبر بكثير من ١ بالمئة عند التجار 
مع ما يتبعه من زيادة الكلفة على المواطن}.

غازي وزني
خبير اقتصادي لبناني
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العجز السياسي يتحالف مع العجز 
االقتصادي وغياب الحراك املدني 

والشعبي املستقل إلنتاج حالة 
إقفال عامة ألبواب الحلول تفرض 

نفسها على كل شيء في البلد

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

لبنان وحيدا: أزمة معيشية تنفجر 
ص8وبداية تخل عربي ودولي

طرح رئيـــس مجلس النواب  } بــريوت – 
اللبناني نبيه بري ســـلة جديـــدة تقوم على 
أولوية التوافق حـــول قانون انتخابات قبل 
البحث في سلســـلة الرتـــب والرواتب، يأتي 
ذلك فيما أعلن وزير الداخلية نهاد املشـــنوق 

تأجيل االنتخابات النيابية ألشهر قليلة.
ويخشـــى رئيس مجلس النـــواب من أن 
يؤدي العجز عن إقرار قانون انتخابي جديد 
إلى نســـف النظام اللبناني (برملاني) برمته، 
وتاليـــا فإن الفراغ في املجلس النيابي ميكن 

أن يؤدي إلى شلل بنيوي عام.
ويرى النائب عن كتلة التنمية والتحرير 
قاســـم هاشـــم أن مواقف بري ”أعادت وضع 
األمور إلـــى نصابها، وكان واضحا في طرح 
األمـــور كما يجـــب أن تطـــرح، ووضع الرأي 
العـــام أمام جملة من احلقائـــق التي لم يعد 

باإلمكان التهرب من مواجهتها“.
ويشـــير إلى أولويـــة قانـــون االنتخاب 
مؤكدا علـــى أن ”األزمة التي نقـــع فيها اآلن 
أثبتـــت صحة ما كان الرئيـــس بري قد ذهب 
إليه في موضـــوع األولويات وخصوصا في 
ما كان قد سبق له طرحه على طاولة احلوار 

والذي أطلق عليه اسم سلة الرئيس بري“.
وأعرب هاشم عن خشيته من أن يكون كل 
ما جرى هو ”اســـتهداف لقانون االنتخابات 
ولـــكل العمليـــة االنتخابية“ مشـــيرا إلى أن 
”العمـــل حـــول قانـــون انتخابـــات جديد لم 
يتوقـــف على اإلطـــالق، وهناك ورشـــة عمل 
جديـــدة واتصاالت مكثفة جتري بني مختلف 
األطـــراف للتوصل إلى توافق حـــول قانون 

انتخابي جديد“.
وشـــن رئيـــس املجلس النيابـــي هجوما 
حـــادا على من أســـماهم باملافيات املصرفية 
واملؤسسات البحرية، متهما إياهم بالضغط 
في اجتـــاه عدم متويل السلســـلة، ومحاولة 
استخدام املستفيدين منها في سبيل ضربها.
وأوضح هاشـــم أن بري ”ال يصوب على 
البنـــوك وال علـــى طرف محـــدد ولكن جميع 
اللبنانيني يعلمون كيف ميكن تأمني إيرادات 
للدولة من الذين امتألت جيوبهم وصناديقهم 

بأموال اللبنانيني“.
ويـــرد علـــى التحليالت التـــي تربط بني 
مواقـــف الرئيس بري ووزير املال من البنوك 
وبـــني محـــاوالت إقالة حاكم مصـــرف لبنان 
رياض ســـالمة بالقـــول ”إن هـــذا الكالم في 
غير محله، ولكن املشـــكلة تكمن في أن هناك 
حيتان مـــال، وإذا كان هناك من اســـتهداف 
ما، فإنه يطال الفريق الـــذي يحاول التهرب 
مـــن مســـؤولياته وواجباتـــه جتـــاه جميع 

اللبنانيني“.
ويؤكـــد النائب عن التيـــار الوطني احلر 
زياد أســـود أن  املناخ الذي عبر عنه الرئيس 
بـــري مؤخـــرا حـــول إمكانيـــة التوصل إلى 
قانون انتخـــاب جديد ”جـــدي للغاية“، وأن 
اجلهـــود التي تبـــذل من أجـــل التوصل إلى 
التوافق حـــول قانون انتخابـــات جديد ”قد 

تتوج بالنجاح قريبا“.

بري: قانون االنتخاب 
أوال ثم السلسلة
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} واجه العراقيون خالل اخلمس عشرة 
سنة املاضية النتائج احلقيقية للمشروع 
األميركي واملشاريع اإلقليمية، وما خلفته 

من آثار سلبية أدت إلى تدمير كل ما يتعلق 
بتفاصيل حياتهم. وأول النتائج اخلطيرة 
هو التخريب الشامل الذي حلق مبرتكزات 
الدولة العراقية املدنية، إلى جانب فوضى 

األمن وتعدد املرجعيات السياسية العقائدية، 
إضافة إلى تراجع التيار السياسي املدني 

أمام سطوة وهيمنة اإلسالم السياسي بشقيه، 
وتالشي التنمية، وانسحاب الطبقة الوسطى، 

واالعتماد الكلي على ثروات النفط، والفساد 
الذي تغلغل في مختلف مفاصل احلياة 

اليومية. واألهم من ذلك حالة اإلحباط الشعبي 
العام بسبب التوترات الطائفية، وحضور 
التطرف بدال من االعتدال. آثار استثمرتها 

ووظفتها القاعدة وبعدها داعش ملصاحلهما 
وأهدافهما، وخدمة لبرامج الصراع الطائفي 

في كل من العراق وسوريا وباقي دول املنطقة.
ظل األميركيون، حتت إدارة الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما، يراقبون 

احلالة العراقية عن بعد أمام حضور إيراني 
قوي وبأدوات نافذة في ظل فشل مشروع 
شراكة السلطة املعتمد على احملاصصة 

الطائفية. وكثرت في اآلونة األخيرة التحليالت 
والتساؤالت حول ما يريده األميركيون من 
العراق، حكاما وسياسيني ومواطنني، وهل 

سينفذ الرئيس اجلديد دونالد ترامب وعوده 
االنتخابية في مواجهة اإلسالم السياسي، 

وعالقة كل ذلك باحلملة اإلعالمية الهجومية 
املتبادلة بني طهران وواشنطن.

يجب أال تقود وعود ترامب بالتضامن مع 
احلكومة العراقية الستكمال طرد داعش من 
املوصل حكومة العبادي وأحزاب احلكم إلى 

حالة من النشوة واالسترخاء، ألن هذه الوعود 
لن تغّير من املوقف االستراتيجي لإلدارة 

األميركية اجلديدة.
ال تستطيع األحزاب الكبرى احلاكمة في 

العراق التنّكر لهويتها العقائدية والسياسية، 
بل إن بعضها يعتز بذلك، ويثير ردود فعل 

إعالمية ضد أميركا. ظهر ذلك في مناسبات 
عديدة خالل الفترة األخيرة، مع أن األمر 

أكبر من ذلك بكثير، فالعراق واملنطقة مقبالن 
على حتوالت هامة بناء على ما سيحصل من 
توافقات إقليمية (إيرانية وسعودية وتركية)، 

ودولية (أميركية وأوروبية). ونشهد خالل 
هذه الفترة استعدادات سياسية عراقية محلية 

للتعاطي مع سيناريو التغيير الذي تقوده 
أميركا، ومجمل انعكاسات تلك السياسة على 

اجلارة إيران. وبغض النظر عن مصداقية 
التسريبات القائلة إن األميركيني مقبلون 
على احتالل عسكري جديد للعراق، حيث 

سيتم نشر قواعد عسكرية في مناطق مختارة 
منه، أو ما يقال عن نوايا أميركية حملاربة 

فصائل احلشد الشعبي أو بعضها، املهم هو 
اجلهد السياسي العراقي الناضج للتعاطي 
مع املرحلة املقبلة واخلدمة التي سيقّدمها 

للمواطن العراقي.
لن يحدث ترامب حالة تغيير دراماتيكية 

سريعة في العراق مثلما يتوقع البعض، 
ولكنه، ومن خالل أدواته السياسية 

واالستخبارية، سيعمل على عدة خيارات 

سياسية، من بينها تشجيع التيار الليبرالي 
العراقي كبديل لتيار اإلسالم السياسي، 

ومساندة مختلف أطياف هذا التيار دون 
االعتماد على طيف واحد منه يعتقد أنه 

الطيف األكبر، فجميع دعاة املشروع الليبرالي 
يقفون على خط مشروع واحد. وال يتوقع 

إلدارة ترامب أيضا أن تسعى إلى إعادة إنتاج 
الفاشلني سياسيا واملتورطني في الفساد.

وال نعتقد أن األدوات األميركية في العراق 
تفتقد امللفات الشخصية والوظيفية جلميع 

القيادات والكوادر احلزبية واحلكومية 
العراقية، فلم تعد املعرفة األميركية في العراق 
”سياحية“ مثلما كانت عشية 2003، وأصبحت 
لدى أجهزة املخابرات األميركية -وهذا ليس 

سرا- القدرة على مراقبة ومتابعة القادة 
السياسيني العراقيني كبارا وصغارا وعلى 

التحكم بهم، ولدى هذه األجهزة وثائق كاملة 
بالصورة والصوت عن جلساتهم السياسية 
والشخصية ومخططاتهم القريبة والبعيدة.
اليوم هناك مناخ مشحون وتنافس بني 

األحزاب العراقية الكبيرة والكتل السياسية 
الصغيرة، ليس على صندوق االنتخابات فقط، 

وإمنا على التعاطي مع البوصلة اجلديدة 
إلدارة البيت األبيض. والصدمة األولى 
للسياسيني العراقيني التقليديني، داخل 

العملية السياسية وخارجها، أنهم لن يسمعوا 
على طاولة احلوار مع موظفني مدنيني 

وعناصر استخبارات في السفارة األميركية 
ببغداد، ما كانوا يسمعونه خالل السنوات 

املاضية من لغة إطراء ومتجيد.
هناك حتديات واستحقاقات جدية أمام 

الطبقة السياسية ال تكفي الشعارات العامة 
لإليفاء بها، فالظرف احلالي مختلف ومن 

أولى معايير الفطنة السياسية التعاطي مع 
املتغيرات، بل ال بد من قرارات ومواقف تترجم 
إلى أفعال، فقصة ”الفساد العام“ مثال ستأكل 

من جرف شعبية أحزاب السلطة والبرملان 
وجمهورهما.

املشكلة الكبيرة التي تواجه قادة العملية 
السياسية هي عدم االستعداد للتخلي 

عن املكاسب، وعدم االعتراف مبا خلفته 
السياسات التنفيذية من آثار مدمرة في حياة 

الناس، وما تركته إمبراطورية الفساد من 
نهب شامل للمال العام، وتخريب متعّمد للقيم 

العراقية األصيلة، طالت شرايني منظومة 
اخلدمات اإلدارية ومن معها من موظفني 

عموميني يفترض أن يقدموا ويسهلوا خدمة 
املواطنني دون مقابل. لقد أصبحت الرشوة 

بني صغار املوظفني حقا مكتسبا، وهناك فنون 
للمخادعة والتحايل على القانون.

قد يشعر قادة األحزاب الكبرى أنهم أكثر 
حرية في املناورة من رئيس احلكومة العبادي، 

الذي ما أن حتني ساعة احلساب حتى تعلق 
جميع األعباء على رقبته، ولهذا عليه إن أراد 

أن ينجو بنفسه وينجو بالعراق، ولو أن وقت 
ذلك قد أصبح متأخرا، أن يتخذ إجراءات 

حاسمة وفق الصالحيات التي ميتلكها 
ويشرع في تهدمي جدران معمار الفساد 

واجلرائم املنظمة، ويقّر سيادة قانون الدولة. 
وال بد أيضا من إطفاء مقولة الشارع العراقي 

البغدادي التي يتم تداولها كرد على جميع 
التساؤالت ”ال توجد دولة وال يوجد قانون“، 

ولكن العبادي بعد متزق مظلة ”االنتصار على 
داعش“ لن تتاح له فرصة االستجابة الفورية 
لالستحقاقات املطلوبة، وهناك قيادات داخل 
”البيت الشيعي“ ال جتد فيه القدرة والكفاءة 

واحلسم السياسي رغم إمكانياته الهائلة.
مشكلة األحزاب الكبرى هي إصرارها 

على اللعبة القدمية التي لم تعد تصلح في 
ظل املستجدات احمللية واإلقليمية، وال توجد 

حاليا مؤشرات واضحة على أنها متتلك 
مشروعا سياسيا ناضجا وواضحا ملواجهة 
التطورات احملتملة. هناك جدل داخل أروقة 

تلك القيادات ميزج بني حالة القلق على املقبل 
من األحداث، وبني فكرة التعامل بإيجابية 

مع املشروع األميركي اجلديد، باعتقاد مفاده 
أن قادة تلك األحزاب لديها خبرة لوجستية 

متراكمة منذ عهد احلاكم برمير مرورا 
بالقيادات العسكرية واالستخبارية األميركية 

امليدانية، متكنها من التعاطي مع املستجدات. 
أما على الصعيد السياسي فتعتقد تلك 

األحزاب أن عدتها في االنتصار على داعش 
ستفيدها كبطاقة مرور للبقاء في السلطة.

مثل هذه التصورات تبدو غير فاعلة في 
املراحل التالية لهزمية داعش، ألن احلصيلة 
النهائية بالنسبة إلى املواطن العراقي هي: 
ماذا قدمت له تلك األحزاب، وما هي احلالة 

التي يعيشها اليوم؟ كما أن أركان إدارة 
ترامب تتشكل من الصقور املتشددين الذين 

ال ميانعون في تبني اخليارات العسكرية إن 
تطّلب األمر ذلك. ومما يزيد صورة الوضع 

السياسي ضبابية وتعقيدا هو يأس القيادات 
السنية من العملية السياسية وأحزابها، حيث 
أصبح لديها شعور ممزوج ببعض التطمينات 
األميركية والسعودية والتركية، بأن سيناريو 

ترامب املتوقع سيخدمها ويحول حماسها 
إلقامة ”اإلقليم السني“ حقيقة على األرض.

األهم من ذلك، هناك تيار ليبرالي من خارج 
السلطة ينمو لديه التفاؤل باملشروع األميركي 
الذي تنضج تفاصيله تزامنا مع حسم املعارك 

في كل من املوصل والرقة، ولدى قادة هذا 
التيار شعور بأن اإلدارة األميركية ستدعمهم 
في األيام القليلة املقبلة، وأن املرحلة املقبلة 

هي مرحلة االنسحاب املنظم وفق التعبير 
العسكري ألحزاب اإلسالم السياسي.

الفرصة الذهبية اآلن تقع على عاتق 
ناشطي املشروع الوطني العراقي الليبرالي، 

ممن ينتظمون داخل كتل وأحزاب صغيرة 
لها مستقبل واعد، أو فئات من السياسيني 

واملثقفني املستقلني الذين ال غبار على 
نزاهتهم ووطنيتهم، وتقع عليهم جميعا 

واجبات شعبية ونخبوية واسعة للتعايش 
مع حاجات العراقيني احلقيقية، ودعم اجلهود 

إلنقاذ املاليني من ضحايا داعش الذين 
تعرضوا لكوارث النزوح عن ديارهم، وفضح 

أساليب املتاجرة السياسية بهذه القضية 
الوطنية الكبرى، والتعاطي مع القضية 

األمنية العراقية بعيدا عن روح االنتقام، 
وحتفيز ودعم املبادرات الشعبية التي تعّمق 
روح املواطنة والتكافل االجتماعي بعيدا عن 

املزايدات، وذلك من أجل أن يهتدي األميركيون 
إلى حقيقة أن في العراق قوى سياسية وطنية 

نظيفة غير طائفية ميكن الوثوق بها في 
املرحلة املقبلة.

السياسيون العراقيون والمشروع األميركي الجديد

{الســـعودية تحـــرص على أن تعطي المـــرأة جميع حقوقها المدنية واإلنســـانية التي كفلها لها 

الدين اإلسالمي دون أي تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك}.

سعد بن عبدالله السعد
نائب املندوب الدائم للسعودية لدى األمم املتحدة

{مطالـــب رفـــع علـــم اإلقليم الكردي في شـــمالي العـــراق إلى جانـــب العلم العراقي فـــوق دوائر  

كركوك خالل أيام العمل قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمحاوالت إحالل االستقرار  في العراق}.

حسني مفتي أوغلو
املتحدث باسم اخلارجية التركية

} نسفت الثورات العربية طبقات من الغبار 
واألوهام، إذ فاجأت الكثيرين، خصوصا 
املستشرقني احملليني، بوجود املاليني من 
السلفيني. وطرح الذين عاشوا أعمارا من 

االستعالء الثقافي واالجتماعي سؤاال ساذجا: 
من أين جاءت كائنات اجلالبيب القصيرة 

واللحى املصبوغة، املرسلة من غير تهذيب؟ 
ولم يكن السلفيون إال نحن، يأكلون الطعام 

وميشون في األسواق، وهم مغتربون نفسيا 
عّمن حولهم، ويلتمسون العزاء في حديث 

”بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، 
فطوبى للغرباء“.

لم يفاجئني السلفيون إال بنبرة الصلف 
وابتسامات لزجة مصطنعة ال تخفي الزهو 

مبا يظنونه درجة أعلى من اإلميان عن غيرهم 
من املسلمني. كانوا متواضعني يعلنون جتنب 

السياسة، ويستشهدون بقول اإلمام محمد 
عبده ”لعن الله السياسة وساس ويسوس 

وسائس ومسوس، وكل ما اشتق من السياسة 
فإنها ما دخلت شيئا إال أفسدته“. ويكفي 

االستشهاد بكائن اسمه وجدي غنيم، سمعت 
أشرطته في الثمانينات، وكان في مرحلة 

االستضعاف يؤدي دور واعظ عصري خفيف 
الظل، وكشفت الثورة كراهيته للمختلف 

في الدين والتوّجه، وأزاحت قناعا عن 
غلظة مالمحه وقتامة روحه، إذ يخوض في 

السياسة خوض حاطبي الليل فال يفرق بني 
حكومة يعارضها ووطن ال يصح التحريض 

عليه، وجيش يعلن أنه ”أجنس أجناد األرض. 
والله العظيم أجنس وأحقر وأقذر أجناد 
األرض“، داعيا إلى السيطرة على مواقع 

اجليش وسرقة السالح.
أنساني هذا ”النموذج السلفي“ ما نويته 

من البدء بإكبار أم املؤمنني خديجة بنت 

خويلد. كانت أفضل نساء قومها عقال ونسبا 
وثروة، ولم تستجب لضغوط سادات قريش 

للزواج، ولم متنعها كبرياؤها من قرار الزواج 
بشاب خبرت أمانته، وحدثت صديقتها نفيسة 

بنت منية مبا في نفسها، فذهبت إلى محمد 
تفاحته في الزواج من خديجة. في ”اللغط“ 

اإلسالمجي والعلماني مبناسبة اليوم العاملي 
للمرأة يتم جتاهل اسم السيدة خديجة، 

فذكرها ينسف تصورات ”فقهية“ جاهزة، ولن 
أعود في هذا الشأن إلى كتب التراث، وإمنا 

إلى بعض مما عثرت عليه في مكتبة صغيرة 
تشكلت قبل التحاقي باجلامعة، وتلف منها ما 
تلف، وضاع ما ضيعه عبث موجات من أطفال 
العائلة، فضال عن استعارات تستبيح عدم رد 
الكتب، ولو كانت تنشد إقامة ما يسمى الدولة 
اإلسالمية والشريعة وفي املقدمة منها امتهان 

املرأة. وسأتفادى التعليق على ما أنقله من 
نصوص:

في كتاب ”100 سؤال وجواب في الفقه 
اإلسالمي“ (1983) للشيخ محمد متولي 
الشعرواي، إعداد عبدالقادر أحمد عطا، 

سؤال عن حكم زواج غير احملجبة ”امرأة 
تقيم فروض دينها، ولكنها ال ترتدي الزي 
اإلسالمي، وهي مقتنعة به، ولكنها ال تقدر 

عليه، فهل يجوز الزواج بها؟“. وبدال من رفض 
السؤال وأنه غير الئق، جاء الرد ”فاظفر 

بذات الدين تربت يداك“، أما حكم الزواج بها 
فجائز.

هل يختلف هذا عن دعوة صبحي صالح 
محامي اإلخوان، في مؤمتر للجماعة بالقاهرة 

يوم 20 مايو 2011، شباب اإلخوان للزواج 
من ”األخوات“؛ ألن ”زواج األخ من بنت 

غير إخوانية، ولو كانت محترمة ومتدينة 
ومن بيت طيب، يعطل النصر“. وعزز كالمه 

بآية ”أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير“، وأحكم النص قائال إن األدنى هو غير 

األخوات.
في كتاب ”هذا حالل.. وهذا حرام“ (1980) 

لعبدالقادر أحمد عطا بضع صفحات عما 
يحرم كشفه من املرأة وما يباح، وبعد سلسلة 

من العنعنات خلص إلى عدم جواز كشف 
الوجه والكفني وضرورة ارتداء ”اجللباب، 

وهو فوق املالبس العادية للمرأة وفوق 
اخلمار، وهو يستر جميع بدن املرأة من أعلى 
رأسها حتى قدميها، وال تظهر منه سوى عني 

واحدة“.
لم أعثر على كتاب ”جرمية الزواج بغير 
املسلمات“ لعبدالعال محمد اجلبري، ولكني 
وجدت كتابه ”املرأة في التصور اإلسالمي“ 
(1981)، وفيه يقول إن املرأة ال يجوز لها أن 

تظهر ألعمامها وأخوالها إال الوجه والكفني؛ 
ألنهم ”يصفون ألبنائهم ما يرونه من جمال 

بنات إخوتهم حرصا على حتبيبهن إلى 
قلوبهم ليتزوجوهن، فيهيجون جنسيا“.

في كتاب ”مشكالت الشباب اجلنسية 
والعاطفية حتت أضواء الشريعة اإلسالمية“ 
(1984) لعبدالرحمن واصل حتذير من ”دعاة 

االنحالل والتحلل، فإنهم يسرقون الفضيلة.. 
فهم اليوم يدعون إلى تعليم املرأة، فإذا مت 
ذلك، فدعوة إلى السفور“، وسيصل األمر 

إلى ”الشذوذ اجلنسي.. وعبيد الغرب عندنا 
في ديار اإلسالم قد جنحوا في هذا املضمار 

جناحا ال نظير له“. وفي هذه النتيجة املتخيلة 
اتهام لإلسالم بالهشاشة، وللمسلمني بقابلية 
التأثر بأي دعوى. واملجتمع لدى املؤلف يشبه 
املرأة تلك املخلوقة الناضرة املتألقة، اجلوهرة 

املكنونة، ”القارورة في ضعفها ال تستطيع 
وحدها أن تكابد مشقات السفر وتبعاته، فهي 

في حاجة إلى من يعينها ويحميها من سباع 
الطريق وذئابه“.

في كتاب ”منكرات األفراح وآثارها السيئة 
على الفرد واألمة“ (1984) يذكر محمود مهدي 
اإلستانبولي أن نكاح الكتابية مذموم؛ ”ألنها 

تأكل حلم اجلنزير وتشرب اخلمر وتربي 
أوالدها تربية بعيدة عن اإلسالم“، وأنها إذا 

أرادت الذهاب إلى بيت عبادتها فيجب أن 
يكون ذلك خفية عن أوالدها، ”وإذا علم الزوج 
أنها ال تتقيد بذلك، فيحرم عليه الزواج بها“. 
في كتاب ”فتاوى وأقضية أمير املؤمنني 

عمر بن اخلطاب“ (1985) يتجاهل محمد 
عبدالعزيز الهالوي التطور األخالقي البشري، 
فيورد أسئلة تدخل في باب البحث التاريخي، 

ومنها ”هل للمرأة أن تتسرى بعبدها؟“ 
ويتفانى في اإلجابة فيورد قول امرأة إنها 

ظنت أن الغالم يحل لها كما يحل للرجل ملك 
اليمني، ولكن عمر عاقبها بتحرمي ما أحل الله، 
”والله ال أحللك حلر بعده أبدا“، وأمر العبد أال 
يقربها. وفي واقعة أخرى ضرب العبد، وأمر 

ببيعه.
هذه الكتب، املنتزعة من مجلدات تراثية، 

تلد كتيبات توزع مجانا في املساجد وتؤسس 
النظرة السلفية املهينة للمرأة، وتتبناها نخبة 
دينية تتسع لتشمل كل من قرأ كتابا في الفقه، 

فيعلن نفسه فقيها، وينشر شرحا ملنت كتبه 
”فقيه“ سابق. ومن هذه الكتب، ومع حرص 

السلفيني على جني ثمرة ثورة كانوا يحّرمون 
االشتراك فيها، عقد حزب ”النور“ اليميني عام 

2012 ”املؤمتر النسائي األول“ بحضور ياسر 
برهامي وعماد عبدالغفور وحازم شومان، في 

غياب النساء ولو بالنقاب.
على اجلانب اآلخر، ال يقل امتهان نخب 

علمانية للمرأة، وهذا حديث ذو شجون.

المرأة عقدة السلفيين وغوايتهم

اليوم هناك مناخ مشحون وتنافس 

بين األحزاب العراقية الكبيرة والكتل 

السياسية الصغيرة، ليس على 

صندوق االنتخابات فقط، وإنما على 

التعاطي مع البوصلة الجديدة إلدارة 

البيت األبيض

الكتب المنتزعة من مجلدات 

تراثية، تلد كتيبات توزع مجانا 

وتؤسس النظرة السلفية المهينة 

للمرأة، وتتبناها نخبة تتسع لتشمل 

كل من قرأ كتابا في الفقه، فيعلن 

نفسه فقيها

ددد.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري
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آراء

} فيما تبدو القوى السياسية اللبنانية 
املشاركة في السلطة عاجزة عن إجراء 

االنتخابات النيابية بعد نحو ثماني سنوات 
على آخر انتخابات للبرملان وبعد متديدين 

للمجلس النيابي، تتجه اليوم إلى متديد جديد 
وثالث للمجلس حتت عنوان تأجيل تقني أي 

من مايو املقبل حتى شهر أكتوبر من العام 
اجلاري في احلّد األدنى. عنوان اخلالف 

الظاهر هو قانون االنتخاب وحتديدا نظام 
االنتخاب بني اعتماد النسبي أو األكثري أو 

املختلط بني النظامني، فيما املسكوت عنه هو 
عدم استعداد القوى السياسية أو معظمها 

خلوض العملية االنتخابية في ظل قناعة لدى 
جميع من هم في السلطة بأّن سقف املعركة 

االنتخابية يبقى هو عدم تغيير املعادلة 
القائمة في السلطة التي خلص إليها انتخاب 

العماد ميشال عون، أي حتييد اخلالف 
اإلقليمي املتصل بسالح حزب الله ودوره 

في األزمة السورية واالنكباب على معاجلة 
أوضاع الداخل تلك املتصلة بتقاسم املنافع 

من جهة أو معاجلة األزمات االقتصادية 
واملالية مع احلرص على عدم االجنرار إلى 

أزمة داخلية.
من هنا قصارى ما تسعى إليه الطبقة 

احلاكمة هو االستقرار على معادلة السلطة 
القائمة، كل في انتظار ما ستؤول إليه 

األوضاع السورية، فيما يشكل الدخول في 
عملية انتخابية قرر أطراف السلطة مسبقا 

أن يكون دورها إعادة إنتاج املجلس النيابي 
نفسه، إرباكا ويفتح مجاال ملفاجآت غير 

محبذة على مستوى نتائج االنتخابات، واألهم 
من ذلك عدم الدخول في جدل سياسي لكل 

طرف مع قواعده االنتخابية، وعدم التورط في 
االنفاق االنتخابي الذي درجت عليه القوى 

السياسية في املراحل السابقة، وليس خافيا 
أّن لبنان اليوم يعاني من أزمة مالية وال سيما 

القوى السياسية التي حكمت لبنان بقوة 
املذهبية والطائفية من جهة، وبقوة الدعم 

املالي اخلارجي الذي تفتقده أطراف السلطة 
اليوم من جهة ثانية. إيران تراجعت مواردها 

املالية وخفضت من موازنات الدعم املالي 
واالجتماعي ليستأثر اإلنفاق العسكري في 

سوريا مبعظم اإلنفاق الذي قدمته خالل عقد 
من الزمن، فيما اململكة العربية السعودية 

وبعد وفاة امللك عبدالله بن عبدالعزيز أعادت 
النظر بكل موارد الدعم للبنان سواء جتاه 

الدولة اللبنانية أو دعمها لبعض القوى 
السياسية، وال سيما تيار املستقبل الذي 

يرأسه رئيس احلكومة احلالي سعد احلريري، 
الذي يعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ 

تأسيسه.
االنتخابات النيابية ال تبدو أولوية في 
سلم السلطة، وإن كانت مطلبا لدى العديد 

من قوى املجتمع غير املمثلة في البرملان، لكن 
عنصرا آخر يجعل من االنتخابات النيابية 

غير ذات بال في حسابات قوى السلطة يتمثل 
في الغضب الشعبي جتاه سياسات السلطة، 

حيث تشهد بيروت هذه األيام حتركات شعبية 
واسعة ضد سياسة السلطة التي عمدت 

إلى فرض ضرائب جديـدة على املواطنني 
استهدفت الفئات الوسطى والفقيرة في 

املجتمع بالدرجة األولى، وهذا ما أحدث ردة 
فعل اتسمت بطابع لبناني عابر للطوائف 

واملذاهب، حيث شهدت العاصمة بيروت قبل 
يومني تظاهرة ضخمة ضد فرض الضرائب 

اجلديدة وضد الفساد والهدر الذي يكاد 
يصبح تقليدا في إدارة املال العام واملرافق 

العامة واإلدارة.
هذه التحركات الشعبية التي تتصدى لكل 

السلطة، فتحت بشكل صارخ كل ملفات الفساد 
التي يعاني منها لبنان على مصاريعها، إذ 

ال يخفى على اللبنانيني أّن ثمة ملفات تتصل 
بالتهرب اجلمركي وبالتهريب عبر احلدود 

غير املراقبة، وبالتلزميات (إسناد املشاريع) 
وفي العديد من أبواب اإلنفاق، ال سيما في 

قطاع الكهرباء وهي ليست محل جدال جلهة 
الهدر والفساد املستمر فيه بأرقام خيالية 
وبغطاء سياسي ومن دون أّي محاسبة،

وسط هذا الضغط الشعبي، املترافق 
مع أزمة مالية واقتصادية تثقل كاهل 

اخلزينة العامة واالقتصاد جعلت لبنان في 
مواجهة استحقاقات تبدو السلطة عاجزة 
عن مواجهتها، ذلك أّنه لطاملا كانت موارد 

الدعم املالي اخلارجي الرسمي وغير الرسمي 
املنظور وغير املنظور تساهم في احلّد من 

آثار الهدر والفساد، فيما يشهد لبنان اليوم 
حصارا ماليا غير معلن، يتمثل بالدرجة 
األولى بانحسار املساعدات العربية وال 

سيما السعودية منها، واإلجراءات الرقابية 
التي تقوم بها واشنطن على حركة األموال 

وعمليات تبييض األموال، التي كانت نشطة 
في فترات سابقة وتتهم واشنطن حزب 

الله بإدارة جزء منها. وفي هذا السياق 
كان الفتا اعتقال السلطات املغربية مطلع 
الشهر اجلاري أحد املدرجني على الالئحة 
السوداء التي تصدرها اخلزانة األميركية، 
وهو اللبناني قاسم تاج الدين الذي تتهمه 

السلطات األميركية بتمويل حزب الله، وهو 
معروف بأّنه من أبرز رجال األعمال اللبنانيني 
الشيعة العاملني بني أفريقيا ولبنان، وهو من 

املعروفني بصلتهم بحزب الله ال سيما على 
صعيد مشاريع إسكانية ملتبسة أجنزها في 

مناطق لبنانية مختلفة وألسباب سياسية 
ودميغرافية.

وإذا أضفنا إعادة تنشيط تقارير األمم 
املتحدة ومجلس األمن املتصلة بالقرارين 

الدوليني ١٥٥٩ و١٧٠١ املتصلني بنزع سالح 
امليليشيات اللبنانية وتثبيت سلطة الدولة 

وسيادتها على كامل األراضي اللبنانية، إلى 
الرسائل الدولية التي تحمل إلى تخفيض عدد 
قوات األمم املتحدة املنتشرة في جنوب لبنان 

إذا لم يلتزم لبنان بالقرارات الدولية، فإّن 
ما ميكن مالحظته هو التحذيرات املضمرة 
في تقرير األمني العام لألمم املتحدة للدولة 

اللبنانية، جتاه ضرورة أن تأخذ مسؤولياتها 
وال سيما في إشارته إلى ”إعالن بعبدا“، 

وهو اإلعالن الذي التزمت من خالله القوى 
السياسية اللبنانية داخل السلطة بسياسة 

النأي بالنفس جتاه األزمة السورية، وّمت 
إرساله إلى األمم املتحدة في العام ٢٠١٣، 

فيما القت مواقف رئيس اجلمهورية ميشال 
عون املؤيدة لسالح حزب الله اعتراضات 

أوروبية وأميركية، إلى جانب ما أكدته مصادر 
دبلوماسية سعودية في بيروت لـ“العرب“ بأّن 

اململكة فرملت من اندفاعتها اإليجابية جتاه 
لبنان بسبب هذا املوقف، وهي جمدت العديد 

من املشاريع التي كان ّمت رفع الفيتو عنها 
لتنفيذها في لبنان بعد انتخاب العماد ميشال 
عون رئيسا، وإثر قيامه بزيارة اململكة في أّول 

زيارة خارجية له.
املشهد اللبناني اليوم ينذر باملزيد 

من األوضاع غير املريحة ال سياسيا وال 
اقتصاديا، ذلك أّن املؤشرات اخلارجية وال 

سيما في ظّل انطالقة اإلدارة األميركية 
اجلديدة، تدفع نحو هذا االستنتاج، فيما 

احلاضنة العربية التي افتقدها لبنان لصالح 
السطوة اإليرانية عليه تنذر بقرارات جديدة 
سوف تصدر عن القمة العربية املقرر عقدها 

في األردن، من زاوية مواجهة النفوذ اإليراني، 
ولبنان لن يكون مبنأى عنها. لذا سيوفر هذا 

التوجه اإلقليمي والدولي املزيد من الضغوط 
على لبنان، ما يدفعه إلى أن يكون أمام خيار 
االنتقال إلى تبني رؤية ملعاجلة مسألة سالح 

حزب الله بحيث يتم إيجاد صيغة جتعله 
حتت سلطة الدولة بعد انسحاب حزب الله 
من سوريا، أو تعنت حزب الله واستمراره 

في املواجهة مع توقع املزيد من تفاقم 
األزمات اللبنانية الداخلية وال سيما الوضع 

االقتصادي واالجتماعي، واملزيد من العجز في 
املوازنة العامة وتفاقم أزمة الدين.

هذا السالح االقتصادي واملالي الذي يهدد 
لبنان ناجت مبجمله عن سوء اإلدارة الداخلية 

وغياب أّي سياسات تنموية وإصالحية، فاقمه 
تراجع االهتمام العربي والدولي بلبنان على 
هذا الصعيد بعدما سلمت السلطة اللبنانية 
مصيره للوصاية اإليرانية واستسلمت لها.

من هنا تصبح االنتخابات النيابية 
تفصيال في ظّل هذه احلسابات، ذلك أّن 
االنتخابات النيابية ليست هي من يقرر 

املصير اللبناني، بل القوة العسكرية وحدها، 
إذ لم يشكل فوز معارضي حزب الله في 

االنتخابات النيابية السابقة أّي تغيير في 
مواجهة سلطة السالح.

حسم خيار الدولة اللبنانية واالنتقال إلى 
سلطة واحدة في البلد بات بحسب التجارب 
اللبنانية املريرة، يرتبط باخلارج الذي وحده 

يقرر ضرورة بقاء هذا السالح كما هو أو 
ال، وهو في أي قراءة سياسية بات مرتبطا 
باألزمة السورية ومآالتها النهائية. هذا ال 

يبدو قريبا في ما بات من الصعب أن يستمر 
لبنان بحال شبه طبيعية ملدد طويلة ال سيما 
أن املؤشرات املالية واالقتصادية ال تدفع إلى 

التفاؤل، فكيف إذا ترافق معها قرار عربي 
وأميركي باملزيد من التضييق واحلصار غير 
املعلن، حينها تصبح كل اخليارات مفتوحة 

في بلد قام دائما على توازنات إقليمية ودولية 
تزداد اختالال هذه األيام.

لبنان وحيدا: أزمة معيشية تنفجر وبداية تخل عربي ودولي

{األمانة العامة للحزب قررت بدء المشـــاورات األولى لتشـــكيل الحكومة بعقد لقاءات مع جميع 

األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حسب نتائج االنتخابات التشريعية}.

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية املعني

{4.2 مليـــار دوالر هـــي قيمة التهرب الضريبي في لبنان وهذا المبلـــغ قادر على تمويل أكثر من 

سلسلة واحدة وإقفال جزء كبير من العجز}.
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} يعّد تقرير األسكوا املدين إلسرائيل 
باعتماد سياسة نظام الفصل العنصري 

والكاشف باألدلة لواحدة من أبشع 
السياسات العنصرية والعرقية في العالم، 
انتصارا معنويا وأخالقيا وقانونيا هاما 
لصالح القضية الفلسطينية ولفائدة من 

يعتبرون أنفسهم جزءا ال يتجزأ من منظومة 
الصراع مع الكيان اإلسرائيلي.

نعم، تقرير األسكوا والذي حّبرته أنامل 
وأقالم رفضت أن تكون شاهدات زور في زمن 
رّدة بوصلة الصراع العربي االسرائيلي إلى 

محددات أخرى، يستحّق اإلشادة والتنويه ال 
سيما وأنه أماط اللثام عن معدن الدّر األصيل 
ملديرة املنظمة السيدة رميا خلف التي رفضت 
مقايضة الضمير اإلنساني والقانوني بتنويه 

من اجلالّد اإلسرائيلي وبرضا من الداعم 
األميركي.

قد يكون التقرير األممي املوؤود 
في املهد إحدى أهّم الوثائق القانونية 

والبراهني الدولية املشّخصة لكينونة الكيان 
اإلسرائيلي، كيان عنصرّي يفرض سياسات 
التهجير والفصل والتغيير القسري ملعالم 

املكان والزمان. وهي مقدمة تضرب في 
الصميم ”الرواية األكذوبة“ الصهيونية بأّن 

إسرائيل تنتمي جغرافيا إلى الشرق األوسط 
وسياسيا إلى أوروبا والعالم املتحّضر، وهي 

بهذا تشّكل اجلنة الدميقراطية الوحيدة في 
املنطقة العربية.

يعيد التقرير األممي األمور إلى نصابها؛ 
إسرائيل ”دولة“ احتالل واستيطان وكيان 

عنصرّي مقيت وهجني ينضوي أصالة صلب 
منظومة الدول االستعمارية االستيطانية 

االستئصالية من جتربة جنوب أفريقيا سابقا 
إلى أستراليا حاضرا.

صحيح أّن التقرير األممي اغتيل من قبل 
”اليد احلمراء“ اإلسرائيلية، جنينا لم يتنفس 

بعد هواء العالم امللّوث وهواه السياسي 
املدّنس ولكّن األكيد أّنه أثبت أّن جزءا من 
املنظومة الدولية واألممية يحظى باحلّد 
األدنى للنيل من إسرائيل وكشف وجهها 
االستعماري واالستيطاني القبيح حّتى 

وإن لم يكن يتقاطع مع الرواية الصحيحة 
والصريحة عن إسرائيل كاستيطان احتاللي 

صنع كيانا رسميا ال كما ترّوج إسرائيل 
لنفسها ”دولة عادية“ تستوطن أراضي 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعلى الرغم من كل ما سبق، فإّن 

احلقيقة السياسية التي البـّد من التوقف 
عندها طويال كامنة في أّن غياب الوحدة 

الفلسطينية كجبهـة محليـة، واالفتقـار 
العربي الستراتيجية تعامل ومقاربة إدارة 

الصراع مـع إسرائيل كجبهـة إقليمية، 
يحوالن دون االستثمار اجلّيد والتوظيف 

الذكي لتقرير األسكوا لصالح القضية 
الفلسطينية.

وطاملا أّن اجلبهة الفلسطينية الداخلية 
مختلة بفرط مأسسة االنقسام بني غزة 

والضفة، واجلبهة العربية تعيش حالة من 
التخبط والتململ واالضطراب في التحالفات 

واحملاور، فإّن تقرير األسكوا لن يجد األرضية 
املالئمة وال البيئة املناسبة لتوظيفه صلب 

احلرب الدبلوماسية والقانونية والسياسية 
واالستراتيجية وحّتى العسكرية مع الكيان 

اإلسرائيلي.
ولعلنا ال جنانب الصواب إن اعتبرنا 
أّن التقرير لن يكون أفضل حاال من تقرير 
القاضي ريتشارد غولدستون حول حرب 

غزة ٢٠٠٨ والذي أثبت أّن إسرائيل استهدفت 
القطاع باألسلحة الفوسفورية وبالقنابل 

احملرمة دوليا. غير أّن التقرير ذهب أدراج 
الرياح ال فقط لوجود فاعل أميركي مينع 

اإلدانة احلقيقية إلسرائيل في احملافل 
الدولية بل ألّن االنقسام الفلسطيني 

والتشرذم العربي واإلسـالمي يهدران 
ويفتتان ويستنزفان حالة التضامن الدولّي، 

وهو ما حصل مع تقرير غولدستون.
نفس األمر تقريبا حصل مع مخرجات 

مؤمتـر دربـان ملجابهة العنصـرية 
واالستعمـار في عـام ٢٠٠١ بأفريقيـا 

اجلنوبية، حيث أدان املؤمتر إسرائيل 
ووصف سياساتها بسياسات الفصل 

العنصري، وقد زادت مخرجات املؤمتر 
القضية الفلسطينية زخما سياسيا ال سيما 

وأّنه تقاطع في تلك الفترة مع انتفاضة 
القدس في ٢٠٠٠، إال أّن التهاون الفلسطيني 

الرسمي في إدانة إسرائيل واعتبارها شريكة 
فاعلة في عملية التسوية ساهما في ضياع 

هذا املكسب.
دون أن ننسى قرار اليونسكو األخير 
في ١٣ أكتوبر ٢٠١٦، حول اعتبار املسجد 

األقصى تراثا إسالميا خالصا نافيا بذلك 
أي عالقة ثقافية أو روحانية بني اليهود 

من جهة واملسجد األقصى أو حائط البراق 
من جهة ثانية، وكان باإلمكان تفعيل هذا 

القرار سياسيا واستراتيجيا ضمن الشروط 
الفلسطينية الستئناف املفاوضات مع 

إسرائيل، طاملا أّن املفاوضات صارت قدرا 
على من يعتبرون أن ”احلياة مفاوضات“، 
غير أّن اللقاء األخير بني الرئيس محمود 
عباس ومبعوث دونالد ترامب إلى الشرق 

األوسط تفادى مجّرد اخلوض في هذه النقطة 
اجلوهرية.

املفارقة األكثر وجعا أّن رئاسة السلطة 
الفلسطينيـة التي ترّكز على االستيطـان، 

وهي محقة في هذا األمر، الستئناف 
التفـاوض واصلت سياسة إضاعة األوراق 

السياسية مفضلة عـدم التلويح بقـرار 
مجلـس األمن رقم ٢٣٣٤ واملطالب بوقف 

االستيطان اإلسرائيلي والذي يعتبر 
املستوطنات بناء غير شرعي وضاربا ألسس 

حل الدولتني.
في ١٩٤٨، كان الفاعل الرسمي العربي، 

عبر بوابة الكرامة املهدورة، رافضا 
للقرارات الدوليـة وشاجبا الحتالل األرض 

الفلسطينية، في ١٩٦٧ استحال الفاعل 
الرسمي العربي، من بوابة السلوان، قابال 
بالقرارات الدولية منددا بالضم اإلسرائيل 

للمزيد من األراضي العربية، وفي ٢٠١٧ باتت 
األنظمة العربية من بوابة صائب عريقات، 

القائل إّن ”املفاوضات حياة“، نصف رافضة 

بالقرارات والتقارير األممية املنددة بإسرائيل 
نصف قابلة باحتالل األرض وبضمها أيضا… 

وتلك مصيبة أخرى.

تقرير األسكوا إنصاف أممي دون رافعة عربية

عنصر آخر يجعل من االنتخابات 

النيابية غير ذات بال في حسابات قوى 

السلطة اللبنانية يتمثل في الغضب 

الشعبي تجاه سياساتها

علي األمين
كاتب لبناني

} كما كان متوقعا، أعطى املجلس الوطني 
حلزب العدالة والتنمية الضوء األخضر 
لسعدالدين العثماني، الذي عينه العاهل 

املغربي امللك محمد السادس بديال عن عبد 
اإلله بن كيران، لالستمرار في املشاورات مع 
األحزاب السياسية من أجل تشكيل احلكومة 

اجلديدة.
وبالرغم من أن املجلس أقر ضرورة رجوع 

العثماني إلى األمانة العامة للحزب خالل 
مسلسل املشاورات، في ما يعطي االنطباع بأن 

رئيس احلكومة اجلديد املعني سيكون مقيدا 
بتوصيات وإمالءات األمانة العامة، إال أن تلك 
اإلشارة يجب أن تفهم بوصفها رفعا لإلحراج 
الذي وقع فيه احلزب، بهدف إظهار ”صالبة“ 

املوقف احلزبي جتاه الفرقاء السياسيني 
اآلخرين، أكثر من أنها تعكس موقفا مسبقا 

من املفاوضات السياسية.
وقد وردت اإلشارة إلى عبارة ”التنازل“ في 
موقف املجلس الوطني، وهو ما يفهم منه عدم 

الرغبة في االستمرار في املنهجية التي سار 
عليها بن كيران خالل مشاوراته، إذ يبدو أن 

احلزب أدرك جيدا الرسالة التي تضمنها بالغ 
الديوان امللكي حول إعفائه، وهي ضرورة 

اإلسراع في إعالن احلكومة اجلديدة والقطع 
مع لغة التشدد والتصعيد، سواء من هذا 

الطرف أو ذاك.
الالفت أن مختلف األحزاب السياسية 

بادرت إلى التنويه بتعيني سعد الدين 
العثماني بديال لنب كيران، مبا فيها حزب 

التجمع الوطني لألحرار الذي يرأسه عزيز 
أخنوش، والذي كان يتهمه بن كيران بأنه 
السبب في االنحباس الذي حصل. بل إن 

أخنوش أعلن أنه سيعمل ما في وسعه لدعم 
العثماني ومساعدته في تشكيل حكومته. 

وال يعرف ما إن كان أخنوش سيتراجع عن 
شروطه السابقة ومن ضمنها إشراك حزب 

االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية في 
احلكومة، أم أن حزب العدالة والتنمية سيقبل 

به هذه املرة خالفا ملا كان عليه املوقف مع 
بن كيران؛ واألمر نفسه بالنسبة إلى حزب 

االستقالل، الذي كان يتشبث به بن كيران في 
ما كان أخنوش يعتبر إشراكه في احلكومة 
خطا أحمر. وإذا كان املرجح أن احلزبني قد 

يتفقان على صفقة سياسية يتم مبوجبها 
إخراج كل من االحتاد االشتراكي واالستقالل 
من املشاورات، إال أن هذا األمر يتوقف على 

طبيعة املشاورات، وما إن كان العثماني 
سيبدأ مشاورات جديدة أم أنه سينطلق من 

حيث توقف بن كيران.

كثيرون ينظرون إلى العثماني كشخصية 
معتدلة داخل حزب العدالة والتنمية، 

والنقيض املقابل لشخصية بن كيران املتسمة 
بالشدة واالندفاع اخلطابي، وقد تكون هذه 
املميزات لعبت دورا في اختيار القصر له، 
خصوصا وأن املرحلة الراهنة في املغرب 

شديدة احلرج ما يتطلب إيجاد شخص قادر 
على خلق التوازنات. ويردد البعض بأن 
العثماني، الذي كان يرأس احلزب عندما 

حصلت تفجيرات الدار البيضاء عام ٢٠٠٣، 
واستطاع أن يضمن للحزب االستمرار وأن 

يخرجه من عنق الزجاجة بعد أن ووجه بردود 
أفعال غاضبة من الوسط السياسي ذهبت إلى 
حد املطالبة بحله، بتهمة املسؤولية ”املعنوية“ 
عن تلك األحداث اإلرهابية، قد يستطيع اليوم 

أيضا إخراج الوضع السياسي من األزمة 
والعبـور بحزبه من احملطة التي أوقفه فيها 

بن كيران، من خالل إبداء نوع من املرونة 
وتغليب املصلحة العليا للبالد على املصلحة 

احلزبية.
كيفما كانت التقديرات، ال بد من القول 

إن حزب العدالة والتنمية اليوم يوجد حتت 
عدسات األضواء ويواجه امتحانا صعبا 

سينطلق خالل األيام القليلة املقبلة مع 
بدء املفاوضات لتشكيل احلكومة. ذلك أن 

أي انسداد في املفاوضات سيجعل احلزب 
مسؤوال عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
وهذا ما يبدو أن العثماني واع به كل الوعي، 

ألن أي فشل آخر لن يترتب عليه فقط صرف 
النظر عنه وتكليف حزب آخر محله، قد يكون 

احلزب الثاني الفائز في االنتخابات وهو 
األصالة واملعاصرة، بل ستكون نتيجته زوال 

الثقة بينه وبني القصر.

هل ينجح العثماني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

رئاسة السلطة الفلسطينية تركز 

على االستيطان لكنها واصلت في 

سياسة إضاعة األوراق السياسية 

مفضلة عدم التلويح بقرار مجلس 

األمن رقم 2334 والمطالب بوقف 

االستيطان اإلسرائيلي والذي يعتبر 

المستوطنات بناء غير شرعي وضاربا 

ألسس حل الدولتين

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

حزب العدالة والتنمية اليوم يوجد تحت 

عدسات األضواء ويواجه امتحانا صعبا 

سينطلق خالل األيام المقبلة مع بدء 

المفاوضات لتشكيل الحكومة. ذلك 

أن أي انسداد في المفاوضات سيجعل 

الحزب مسؤوال عنه



الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 1010578

االقتصاديـــة  القـــوى  اســـتأنفت   – لنــدن   {
العاملية الكبـــرى جهودها للدفـــاع عن مبادئ 
حرية التجارة بعد فشـــلها في ترويض إصرار 
الواليـــات املتحدة علـــى عدم الدعـــوة لتعزيز 
حريـــة التجارة في البيـــان اخلتامي الجتماع 
وزراء ماليـــة ومحافظي البنـــوك املركزية في 
مجموعة العشـــرين. وبعد مرور ساعات على 
اختتام االجتماعات طالبت املستشارة األملانية 
أجنيـــال ميـــركل ورئيـــس الـــوزراء الياباني 
شـــينزو آبي بتعزيز التجارة احلرة واألسواق 
املفتوحـــة، في مواجهة صريحـــة ملوقف إدارة 

الرئيـــس األميركي دونالد ترامـــب االنعزالية 
واحلمائية في مجال التجارة.

ويقود االحتاد األوروبي والصني واليابان 
اجلهـــود العاملية حلماية حريـــة التجارة. وقد 
أبرم االحتاد األوروبي اتفاقية للتجارة احلرة 
مع كنـــدا وفتح بداية العـــام مفاوضات إلبرام 
اتفاق مماثل مع املكسيك، في وقت يهاجم فيه 
ترامب اتفاقية نافتا للتجارة احلرة التي تربط 

بالده بكندا واملكسيك.
وقالـــت ميركل فـــي هانوفر وســـط أملانيا 
بعـــد ســـاعات على اختتـــام اجتماعـــات قمة 

العشـــرين، عشـــية افتتـــاح ”ســـيبيت“ أكبـــر 
معرض للتكنولوجيا في العالم والذي تشارك 
فيه اليابان بحضور كبير ”نريد أســـواقًا حرة 
ومفتوحـــة، نريد بالطبع جتارة عادلة، لكننا ال 

نريد بناء أي حواجز“.
ومن دون أن تســـمي ترامـــب الذي يتبنى 
مواقف مناهضـــة للتجارة احلـــرة، أوضحت 
ميـــركل قائلـــة ”نريـــد أن نربـــط مجتمعاتنـــا 
ببعضهـــا وأن نتعـــاون مع بعـــض على نحو 

عادل. هذا هو التبادل احلر“.
وأكدت على ضرورة أن متضي مفاوضات 
إبـــرام اتفاقيـــة للتجـــارة احلرة بـــني اليابان 
واالحتاد األوروبي بعزم كبير، في وقت يسعى 
فيـــه اجلانبـــان إلكمـــال االتفاق خـــالل العام 

احلالي.

وقالت ”في زمن علينـــا الدخول فيه بنزاع 
مـــع الكثيرين حول التجـــارة احلرة واحلدود 
املفتوحة والقيم الدميقراطية، فإن عدم دخول 
اليابان وأملانيـــا في نزاع حول هذه املواضيع 

هو عالمة جيدة“.
وأكد رئيس الوزراء الياباني، الذي شكلت 
هانوفـــر إحدى محطات جولتـــه األوروبية أن 
”االقتصادات تنمو من خالل الترابط… اليابان 
تريـــد أن تصبح إلى جانب أملانيا، النجم الذي 
يدعـــم األنظمـــة املفتوحـــة… يجـــب أال نخلق 
الظـــروف التي جتعل الثروات تترّكز في أيدي 

قلة قليلة“ في إشارة واضحة إلى ترامب.
وأضاف قائال ”سنحافظ على عالم مفتوح 
يحترم القواعد ويكون حرا وعادال وســـنجعله 
متينا“ ودعا إلى ”ســـرعة إبـــرام“ االتفاق بني 

االحتاد األوروبي واليابان.
وتأتي هـــذه التصريحات في وقت جنحت 
اإلدارة األميركية اجلديدة برئاسة ترامب، في 
الهيمنـــة على اجتماع مجموعة العشـــرين في 
أملانيا بحيث لم يتطرق في بيانه اخلتامي إلى 

موضوع احلمائية.
فـــي هـــذه األثنـــاء تواصـــل الصـــني لعب 
دور كبير فـــي مواجهة السياســـات التجارية 
احلمائيـــة والتأكيد على اســـتعدادها لقيادة 

اجلهود العاملية لتعزيز التجارة احلرة.
وقال تشـــانغ غاولي نائـــب رئيس الوزراء 
الصيني يوم األحد إن الصني تعارض األشكال 
املختلفة للحمايـــة التجارية وتؤيـــد التجارة 
احلرة مؤكدا موقف بكني وسط مخاوف بشأن 

ضعف الطلب العاملي.
وأضاف خالل منتـــدى تنمية الصني الذي 
يقام في بكني إن العوملة يجب أن تســـتمر رغم 

مواجهتها صعوبات مؤقتة.
وأكد أن ”الصني مستعدة للعمل مع الدول 
األخرى ملجابهة األشكال املختلفة للحماية في 
التجارة واالســـتثمار… يجب علينـــا أن ندفع 
العوملة االقتصادية بشـــكل ثابـــت إلى األمام. 

ال ميكن أن نوقف خطواتنا بســـبب صعوبات 
مؤقتة“.

وتواجـــه الصني صعوبة فـــي التكيف مع 
الطلب العاملي الضعيـــف وتواجه مخاطر من 
تزايد احلمايـــة التجارية األميركية في الوقت 
الذي ُتظهر فيه إدارة الرئيس األميركي دونالد 

ترامب نفورا من العوملة.
وفي يناير املاضي عرض الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ دفاعا قويا عن العوملة وأشـــار 
إلى رغبة بكني في لعب دور أكبر على الصعيد 

العاملي.
وتعمـــل الصـــني فـــي هـــدوء علـــى بلورة 
طموحاتهـــا في قيادة العالـــم من التجارة إلى 
التغيـــرات املناخيـــة. ويبرز ذلـــك االختالفات 
األميركيـــة  اإلدارة  سياســـات  وبـــني  بينهـــا 

اجلديدة التي متيل إلى االنعزالية.
وتقـــود الصني عددا من املشـــاريع الكبرى 
لتعزيز التجـــارة في معظم أنحـــاء العالم من 
الدول العربيـــة التي بدأت بعزيـــز حتالفاتها 
االســـتراتيجية معهـــا ومتتـــد إلـــى أفريقيـــا 

وأميركا الالتينية.
وتسارعت خطوات الصني لفرض نفوذها 
بقـــوة على خارطة االســـتثمارات والتعامالت 
املالية العاملية منذ اعتمد صندوق النقد الدولي 
عملتها ضمن ســـلة العمالت الرئيسية، وهي 
حتاول اليوم زيادة دور عملتها في التعامالت 

الدولية على حساب الدوالر األميركي.
ويبدو أن صدمة اجتماعات قمة العشـــرين 
دفعت الصني واالحتاد األوروبي واليابان إلى 

تعزيز جهودها في الدفاع عن حرية التجارة.
ومثل البيان اخلتامي لالجتماعات تراجعا 
عـــن تقليـــد دام عقـــدا بتأييد حريـــة التجارة 
حـــني اكتفى بإشـــارة رمزيـــة إلـــى التجارة. 
واعتبـــر محللون ذلك هزميـــة واضحة ألملانيا 
البلـــد املضيف للقمة والتـــي قاومت محاوالت 
احلكومـــة األميركيـــة اجلديـــدة للتخفيف من 

تعهدات سابقة.

اتســــــعت جهود االحتاد األوروبي والصني واليابان أمس ملواجهة السياســــــات االنعزالية 
واحلمائية األميركية بعد أن أحبطت واشنطن جهودها في التركيز على حرية التجارة في 

البيان اخلتامي الجتماع كبار املسؤولني املاليني في مجموعة العشرين.

تحالف أوروبي صيني ياباني لمواجهة حمائية ترامب

[ طوكيو وبروكسل تسعيان لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة هذا العام  [ توسيع الشركات مع كندا والمكسيك لعزل الواليات المتحدة

أفق غامض للتجارة العالمية

اقتصاد
{مساهمة السياحة والسفر في االقتصاد األميركي ستنمو بوتيرة أبطأ في العام الجاري بسبب 

قوة الدوالر واالعتقاد بأن الواليات المتحدة أقل ترحيبا باألجانب}.

تقرير دوري
املجلس العاملي للسفر والسياحة

{نســـخة تفصيلية من أول موازنة يقدمها الرئيس األميركي دونالد ترامب ســـيجري نشـــرها في 

مايو المقبل وتتضمن خططا للتخلص من العجز نهائيا}.

ميك مولفاني
رئيس مكتب املوازنة في البيت األبيض األميركي

} لندن – كشـــفت اســـتقالة الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أوبـــر جيـــف جونـــز أمس عـــن جبل 
املشـــاكل والعقبات التي تواجهها الشركة في 
معظم أنحـــاء العالم بعد انتشـــار التطبيقات 

املنافسة والعقبات التنظيمية.
واكتفى جونز في تبرير االســـتقالة بالقول 
إنـــه ال يســـتطيع مواصلة العمـــل في منصبه 
كرئيـــس لنشـــاط لـــم يعـــد يناســـبه. وجاءت 
االســـتقالة بعـــد 7 أشـــهر مـــن انضمامه إلى 
الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا 

لها.
وأكـــد جوبز أن حتدي بناء قـــدرات عاملية 
للشركة ومســـاعدتها على االزدهار هما اللذان 
جذبـــاه للمنصـــب. لكنه قال إن ما شـــهده في 
الشـــركة جعله غيـــر قادر على االســـتمرار في 

منصب الرئيس التنفيذي.
وتفاقمـــت صـــورة متاعب الشـــركة، حني 
كشـــف نائب رئيس أوبـــر بريـــان ماكليندون 
أنـــه يخطـــط أيضـــا ملغـــادرة الشـــركة نهاية 
الشـــهر احلالي، لتتسع بذلك قائمة املسؤولني 

التنفيذيني الكبار الذين غادروا الشركة.
وقـــال احمللل االقتصادي تيم برادشـــو إن 
”رحيـــل ماكليندون، الذي يعتبر عقل مشـــروع 
أوبر للســـيارات ذاتية القيـــادة، ميثل صدمة 
كبيرة للشركة خاصة أنها تراهن على مشروع 
تطوير خدمة سياراتها ذاتية القيادة“ في وقت 
تواجه فيه الشـــركة سلسلة طويلة من املتاعب 

في معظم مشاريعها.
وأظهرت وثائق مســـربة نشرتها الصحف 
األميركيـــة أن الســـائقني االحتياطيـــني فـــي 
مركبات أوبر ذاتية القيـــادة يضطرون لتولي 
الســـيطرة علـــى املركبـــة كل 1.3 كيلومتر في 
املعدل، وذلك في إحصاء حلركة 43 ســـيارة في 

األسبوع.

وتواجه أوبـــر اتهامات من شـــركة غوغل 
التـــي رفعت دعوى قضائيـــة ضدها في بداية 
العام احلالـــي واتهمتها بســـرقة تكنولوجيا 
لتعزيز تطوير برامج خاصة بســـيارتها ذاتية 

القيادة.
ووفـــق تقديـــر غوغل، فقد حققت الســـرقة 
املزعومـــة ألوبر وفرع الشـــاحنات املســـتقلة 
التابع لها أرباحا مببالغ عالية تقدر بأكثر من 

مليار دوالر.
كما تواجه أوبر احتجاجات من ســـائقيها 
الذين يطالبون باحلصول على عطالت وزيادة 
فـــي أجورهـــم لتصـــل إلـــى احلـــد األدنى في 

بلدانهم بوصفهم موظفني.
وقضـــت محكمـــة العمـــل البريطانية في 
قضيـــة رفعها بعـــض الســـائقني العاملني مع 
أوبـــر، بحقهـــم فـــي احلصول علـــى العطالت 
الرســـمية واحلـــد األدنى لألجـــور باعتبارهم 

موظفني في الشركة.
وتصر أوبر على أنها ليست شركة لتوفير 
خدمات التاكســـي وأن السائقني يعملون لدى 
أنفســـهم ويتعاونـــون معهـــا بحيـــث متدهم 
بالدعـــم التقني عبـــر برامجهـــا للتعرف على 

عمالئهم والوصول إلى أماكنهم بدقة.
كمـــا واجهت أوبـــر خالفات مع ســـائقني 
تابعني لها في الســـوق األميركيـــة يتهمونها 
بأنهـــا خدعتهـــم بشـــأن مســـتويات الدخـــل 
املتوقـــع. وقالت جلنة التجـــارة االحتادية إن 
أوبر تسببت في خسارة سائقيها للماليني من 

الدوالرات.
وقـــد أجبـــرت الشـــركة علـــى العمـــل مع 
الســـلطات للتوصـــل إلـــى تســـوية لتعويض 
الســـائقني املتضرريـــن في الواليـــات املتحدة 
بطريقـــة عادلـــة، رغم نفـــي أوبر ارتـــكاب أي 

مخالفـــات. وتـــزداد الصعاب في وجـــه أوبر 
لتوفير ســـائقني يعملـــون في ســـياراتها في 
بريطانيـــا بعـــد أن طلبت الســـلطات من أوبر 
تبنـــي معايير الكفـــاءة في اللغـــة اإلنكليزية. 
وميكن لهذا القرار أن يؤدي إقصاء الكثير من 
الســـائقني القادمني من دول غير ناطقة باللغة 

اإلنكليزية.
وخســـرت شـــركة أوبر الدعوى القضائية 
التـــي رفعتها في بريطانيا ضد ســـلطة النقل 
البريطانية التي أصدرت القـــرار، الذي يجبر 
سائقي ســـيارات األجرة على اجتياز امتحان 
التواصـــل باللغـــة اإلنكليزيـــة. ويهـــدف ذلك 
االمتحـــان إلى التأكد من أن الســـائقني لديهم 

معرفة جغرافية أساسية بالشوارع البريطانية 
وإتقان القـــراءة والكتابة والتواصل باحلديث 

باللغة اإلنكليزية.
وظهـــرت منافســـات كبيـــرة من شـــركات 
محليـــة تقدم نفس خدمات أوبر، منها شـــركة 
كـــرمي فـــي دول اخلليـــج ومصـــر، إضافة إلى 
تطبيقـــات أخرى أكثر تخصصـــا مثل تطبيق 
شـــركة مصرية اســـمها ســـويفل تســـعى إلى 
تقدمي تطبيق ميكن من االستفادة من الباصات 
السياحية الفاخرة وتشغيلها في خطوط لنقل 

الركاب بني أحياء في القاهرة.
وفي الصني والهند عجزت أوبر عن منافسة 
الشـــركات احمللية ومن أبرزها الشركة الهندية 

”أوال كابـــس“ التـــي اســـتطاعت مزاحمتها في 
الســـوق. وتتمتع الشـــركة الهنديـــة مبيزتني 
كبيرتـــني في املنافســـة مع أوبـــر، األولى أنها 
ميكنها تركيز رأســـمالها بالكامـــل داخل دولة 
واحدة، مما يعني أنها العب محلي في السوق 
الهندية، كما أنها تتيح مجموعات متنوعة من 

املركبات للزبائن أكثر مما تتيحه أوبر.
وتشـــير التقديرات إلى أن القيمة السوقية 
لشركة أوبر تبلغ حاليا نحو 62.5 مليار دوالر، 
لتتجاوز بذلـــك قيمة كّل من شـــركتي صناعة 
الســـيارات بي.أم.دبليـــو وجنـــرال موتـــورز، 
وتقترب من قيمة كل من شـــركات فولكسفاغن 

وداميلر وفورد.

متاعب أوبر تتفاقم وتنذر بانفجار فقاعة تكنولوجية جديدة
[ الشركة تبحث عن بوصلة جديدة بعد استقالة رئيسها التنفيذي  [ المنافسون الجدد يهددون نجاحات رائدة تطبيقات نقل الركاب

االستقبال التقليدي ألوبر

بعد ثورة النجاحات الهائلة التي حققتها شــــــركة أوبر لنقل الركاب باســــــتخدام تطبيقات 
الهواتف النقالة، تواجه الشركة سلسلة من املتاعب تنذر بانفجار فقاعة تكنولوجية كبيرة 
بعد تزايد التطبيقات احمللية املنافســــــة والعقبات التي تضعها الدول لكبح تأثيرها املفرط 

على سوق النقل.

جيف جونز:

ال أستطيع مواصلة العمل 

كرئيس ألوبر ألن نشاطها 

لم يعد يناسبني

تيم برادشو:

رحيل ماكليندون يمثل 

صدمة كبيرة لمشروع أوبر 

للسيارات ذاتية القيادة

أنجيال ميركل:

نريد أن نربط مجتمعاتنا 

ببعضها وأن نتعاون مع 

بعض على نحو عادل

شينزو آبي:

سنحافظ على عالم مفتوح 

يحترم القواعد ويكون حرا 

وعادال ومتينا
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اقتصاد
{انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون المرتبطة بتوليد الكهرباء يمكن خفضها بنســـبة 70 بالمئة 

بحلول عام 2050 والقضاء عليها تماما بحلول عام 2060}.

تقرير جديد صادر عن
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة

{نســـعى لتعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسســـات في اإلمارات لتعزيز دور القطاع الخاص 

في دفع مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي}.

محمد هالل املهيري
مدير عام غرفة جتارة وصناعة أبوظبي

} لندن – كشفت نتائج اجلولة اآلسيوية التي 
قـــام بها العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، أنها كانت مهمة تسويقية حقيقية 
تهـــدف لتعزيـــز مكانة أكبر مصـــدر للنفط في 

العالم وخاصة إلى أكثر املناطق استهالكا.
وتشـــير االتفاقـــات املوقعة خـــالل اجلولة 
اآلســـيوية، التي اســـتمرت 3 أسابيع وشملت 
ماليزيا وإندونيســـيا واليابـــان والصني، إلى 
اســـتراتيجية جديدة تركز على تعزيز النفوذ 
الســـعودي فـــي أســـواق املنتجـــات املكـــررة 
والبتروكيماويـــات واملعروفـــة باســـم قطـــاع 

املصب.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى أمني الناصر 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أرامكو احلكومية 
األحد قوله إن ”اســـتراتيجيتنا هي النمو في 
قطاع املصب… أّي نشـــاط متكامل بني التكرير 
والبتروكيماويـــات مـــع التســـويق والتوزيع 

يصب في مصلحتنا“.
وقال الناصر ”لدينا طاقـــة تكريرية داخل 
الســـعودية وخارجها تقارب 5.4 مليون برميل 
يوميا وهدفنـــا الوصول إلى 10 ماليني برميل 

يوميا بحلول عام 2030“.
ومتارس الســـعودية نفوذها على أسواق 
النفط باألســـاس من خالل منظمة أوبك، التي 

تعتبر القائد الفعلي لها.
لكن قدرة أوبك على السيطرة على األسعار 
من خـــالل التحكم فـــي ضخ النفـــط تراجعت 
مع منو إمدادات منتجـــني خارج املنظمة مثل 
روسيا وشركات النفط الصخري في الواليات 
املتحدة وهو ما أضعف قبضتها على احلصة 

السوقية.
وظهر مؤشـــر على حتّول االســـتراتيجية 
السعودية خالل احملطة األولى من جولة امللك 
سلمان في كواالملبور. فقد وقعت أرامكو اتفاقا 
بخصوص اســـتثمار قيمتـــه 7 مليارات دوالر 
في مشروع مشترك مع شركة النفط احلكومية 

املاليزيـــة بترونـــاس فـــي مشـــروع التطوير 
املتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد).

ويجري إنشـــاء املشروع في والية جوهور 
بجنوب ماليزيا وال يفصله ســـوى مضيق عن 

سنغافورة مركزة جتارة النفط في آسيا.
ومن املتوقع أن يبدأ املشـــروع عملياته في 
عام 2019 وستتولى الســـعودية إمداده بنحو 
70 باملئـــة من احتياجاتـــه النفطية ما مينحها 
منفذا رئيسيا خلامها في آسيا أسرع األسواق 
منوا في العالم. وهذا هو أكبر مشـــروع تكرير 

ألرامكو خارج السعودية.
وفي اآلونة األخيـــرة أبرمت أرامكو أيضا 
اتفاقـــا مـــع برتامينـــا اإلندونيســـية بقيمة 5 
مليارات دوالر لتوســـعة أكبر مصفاة نفط في 

البالد والتي ستمدها أرامكو باخلام.
وقال اخلبير االقتصادي السعودي إحسان 
بوحليقة إن ”االســـتثمارات تهدف إلى تعزيز 
الوضع التنافســـي ألرامكو في جنوب شـــرق 

آسيا“.
أيضـــا  املاليـــزي  االســـتثمار  ويســـمح 
للســـعوديني باملشاركة في مركز التكرير داخل 
ســـنغافورة وحولها والذي يساهم في حتديد 

أسعار الوقود في املنطقة.
وتعمل وكالة ســـتاندرد أنـــد بورز غلوبال 
بالتس للتســـعير علـــى تقييم العشـــرات من 
منتجات الوقـــود يوميا بناء على الشـــحنات 
املتدفقة من وإلى هذه املنطقة. وتصف الوكالة 
هـــذه العملية بأنها ”الســـوق عنـــد اإلغالق“ 
بينمـــا يطلق عليهـــا املتعاملون اســـم ”نافذة 
وتؤثر على تسعير منتجات  البيع والشـــراء“ 
نفطية تقّدر قيمتها مبليارات الدوالرات يوميا.
وتتدفق إمدادات شـــركات كثيرة من اخلام 
ومنتجـــات الوقود من وإلى منطقة التســـعير 
التـــي تعرف باســـم فوب ســـتريتس وتخضع 
املصافي املوجودة في املنطقة إلدارة شـــركات 

اكســـون موبيل ورويال داتش شل وسنغابور 
بتروليوم كورب اململوكة لشركة بتروتشاينا.

وقال جون دريســـكول مديـــر جيه.تي.دي 
انرجي لالستشـــارات في ســـنغافورة ”عندما 
تســـيطر علـــى طاقـــة تكريريـة مع قـــدرة على 
تســـليم منتجات بتروليـــة في نافــــذة البيـع 
والشـــراء (منطقـــة التســـعير) فإنـــك تتمتـــع 
بإمكانيـــة الدخـــول إلـــى منفـــذ فـــوري يلعب 
أيضا دورا رئيســـيـا في التقـديـــرات اليومية 

لألسعار“.
ومن املرّجح أن تســـاهم خطوة السعودية 
الرامية لتعزيز مشاركتها في محطات التكرير 
والبتروكيماويات في التقييم احملتمل ألرامكو 
فـــي طرحها العام األولي املزمع الذي قد يكون 

األكبر من نوعه في العالم على اإلطالق.
وكان ولـــي ولـــي العهد األميـــر محمد بن 
سلمان الذي يشرف على السياسة االقتصادية 

للسعودية قد رّجح أن يصل تقييم أرامكو عند 
الطـــرح بنحو تريليونـــي دوالر أو أكثر. وقّدر 
محللون التقييم بني تريليون إلى 1.5 تريليون 

دوالر.
وترددت أســـماء ســـنغافورة وهونغ كونغ 
وطوكيـــو بـــني البورصـــات احملتمـــل إدراج 
أســـهم أرامكو فيها. وســـيكون اإلدراج األّولي 
في البورصة الســـعودية وتتطلع الرياض إلى 

إدراج ثان في نيويورك أو لندن.
وال تهدف مشـــاريع أرامكـو املشـــتركة في 
ماليزيـــا وإندونيســـيا وغيرهمـــا إلـــى زيادة 
طاقتهـــا التكـريرية فحســـب بـــل إن صفقاتها 
كثيــــرا  ســـتعـّزز  املنطقــــة  فـــي  اجلديــــدة 
مشــــاركتهـا في قطاع البتروكيماويات، الذي 
يتضمـــن جميـــع أشـــكـال اللـدائـــن ويشـــهـد 
ارتفاعا في األرباح بفضل قوة الطلب. وكانت 
محطـــة الصـــني اخلتاميـــة فـــي جولـــة امللك 

ســـلمان مبثابة اجلائـزة الكبرى، حيث وّقعت 
السعودية اتفاقات تصل قيمتها إلى 65 مليار 
دوالر تشـــمل مجـــاالت الطـاقـــة والصنـاعات 
التحـويليـــة إلـــى جانـــب متنـــزه ترفيهي في 

السعودية.
وشملت االتفاقات مذكرة تفاهم بني أرامكو 
ومجموعة تشاينا نورث اندستريز (نورينكو) 
لدراســـة بناء مصانع تكريـــر وبتروكيماويات 

في الصني.
وقـــال جـــون ســـفاكياناكيس مديـــر مركز 
اخلليـــج لألبحـــاث فـــي الريـــاض إن اجلولة 
”بدايـــة الســـتراتيجية طويلة األمـــد تتبناها 
الســـعودية لفتح اقتصادها أمام املستثمرين 
اآلســـيويني والعكـــس صحيـــح“، وذلـــك في 
إطار ”رؤية الســـعودية 2030“ التي تهدف إلى 
تنويع موارد االقتصاد وتقليص اعتماده على 

صادرات اخلام.

أرامكو في تحول استراتيجي من تصدير الخام إلى أنشطة التكرير

[ جولة العاهل السعودي ترسخ دور أرامكو في األسواق اآلسيوية  [ خطط لبلوغ طاقة التكرير 10 ماليين برميل يوميا بحلول 2030

تعزيز قبضة الرياض على أنشطة المصب

أعطت جولة زيارة العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز زخما جديدا الستراتيجية 
ــــــاض بالتحّول من تصدير النفط اخلام إلى صناعة التكرير والبتروكيماويات وخاصة  الري
في أكبر منطقة مســــــتورة للطاقــــــة في العالم بهدف تعظيم االســــــتفادة من املوارد وزيادة 

هوامش األرباح.

أمين الناصر:

مصلحتنا في أنشطة التكرير 

والبتروكيماويات المتكاملة 

مع التسويق والتوزيع

رياض بوعزة

} كشـــفت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة 
والتجارة التونســـية أن احلكومة تعمل حاليا 
علـــى مراجعة الضريبة علـــى الدخل وخاصة 
مداخيل الطبقة املتوســـطة بهدف دعم ترويج 
برنامج ســـيارات محدودي الدخل (السيارات 

الشعبية) الذي أطلق قبل 23 عاما.
وأكـــدت املصادر التي رفضت الكشـــف عن 
أّن احلكومة ســـتقرر خالل  هويتها لـ”العرب“ 

مجلس وزاري في األيام القادمة كل التعديالت 
اخلاصة بقانـــون 1994 املتعلق بتنظيم توريد 
الســـيارات الشـــعبية، ليتم في مـــا بعد إحالة 

املشروع على البرملان للمصادقة عليه.
ووفقـــا لبيانات الوزارة، فـــإن أكثر من 80 
باملئة من امللفات املشـــاركة في احلصول على 
هذا الصنف من الســـيارات مت رفضها بسبب 
تدني معدل الدخل الســـنوي للتونسي الذي ال 
يتجاوز خمســـة آالف دينـــار (2.2 ألف دوالر)، 

وهو السقف املخّول لالنتفاع بالبرنامج.

ويطالـــب وكالء الســـيارات مبراجعة ملف 
توريد السيارات من خالل حترير توريدها من 
أجل الضغط على األسعار، بعد أن دخل سوق 
بيع السيارات في ركود غير مسبوق جراء عدة 

عوامل مرتبطة بالوضع االقتصادي الراهن.
ويتوقع أن تقوم احلكومة بإدخال تعديالت 
علـــى قانون نظام الضرائب رقـــم 103 الصادر 
ســـنة 2002 خاصة في اجلزء املتعلق بنســـبة 
الضريبة على الدخل لتوسيع دائرة املنتفعني 

بهذا البرنامج.
ويشـــكو العديد من التونســـيني وخاصة 
آراءهم  املوظفني الذين اســـتطلعت ”العـــرب“ 
من عدم قدرتهم على التمتع بالبرنامج بسبب 
الشروط املعقدة التي ال تتالءم مع مداخليهم.

التجـــارة  وزيـــر  العـــذاري  زيـــاد  وقـــال 
والصناعـــة إن ”القانون املعمـــول به حاليا لم 
يعد يصلـــح بالنظر إلى مداخيل التونســـيني 
والوضع االقتصادي الراهن بالبالد لذلك رأينا 
إجـــراء تعديالت على القانون املتعلق بشـــراء 

السيارات الشعبية“.
وأكـــد العـــذاري في تصريـــح صحافي في 
وقت ســـابق هـــذا الشـــهر أن مســـتوى دخل 
التونســـيني جعل اإلقبال على هـــذا البرنامج 
ضعيفا للغاية وأقل مما هو متوقع، مشيرا إلى 
أنه مت تســـجيل خالل العام املاضي مؤشرات 

تدل على ذلك.
الطبقـــة  تـــآكل  أن  اقتصاديـــون  ويؤكـــد 
الوسطى وتراجع القدرة الشرائية للمواطنني 
وتدهور ســـعر صـــرف الدينار أمـــام العمالت 
الرئيسية عالوة على اختالل امليزان التجاري، 
تعّد من أهم العوامل التي دفعت التونســـيني 
إلـــى صـــرف النظر عن شـــراء الســـيارات في 

السنوات األخيرة.
وتأتي اخلطـــوة بعد إصـــرار غرفة وكالء 
وتصنيع وتوريد الســـيارات على رفع ســـقف 
الضريبة على الدخل للمنتفعني بالبرنامج من 
5 آالف دينار (2.2 ألف دوالر) إلى 8 آالف دينار 
(3.5 ألف دوالر) لتوســـيع دائرة املســـتهلكني 

لشراء هذا الصنف من السيارات.
ويقول مهدي جحموب الناطق باســـم الغرفة 
إنه رغم تنامي الطلب على السيارات الشعبية، 
إال أّن قانـــون ســـنة 1994 املتعلق بشـــراء هذا 
الصنـــف مـــن الســـيارات يحـــرم الكثيـــر من 
التونســـيني من التمتع بالبرنامج الذي يعتمد 

على توريد 8 آالف سيارة سنويا.
وأرجـــع جحموب ذلـــك التراجـــع إلى رفض 
البنـــوك احملليـــة منـــح قـــروض للتونســـيني 
نظرا الختالل نســـبة الضرائب على املداخيل 
والشـــروط املتعلقة بشـــراء الســـيارات التي 

تضاعفت أســـعارها لتصل في املتوسط حاليا 
إلـــى 24 ألف دينار (10.5 ألف دوالر) بينما كان 
ال يتجاوز ســـعرها مع بدء البرنامج سقف 4.4 

ألف دوالر.
ويتضمـــن قانـــون املالية لعـــام 2017 رفع 
نسبة الضريبة على القيمة املضافة للسيارات 
مـــن 12 باملئة إلى 18 باملئـــة، وهو ما يعني أن 
أســـعار الســـيارات ســـترتفع آليا، األمر الذي 
يجعـــل أغلب التونســـيني عاجزين عن شـــراء 

سيارات جديدة.
ورغم احلوافز احلكومية لتشـــجيع وكالء 
الســـيارات على توريد الســـيارات الشـــعبية 
خاصة قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي 
بزيـــادة هامـــش الربـــح مـــن 218 دوالرا إلـــى 
440 دوالرا عـــن كل ســـيارة يتم بيعهـــا، إال أّن 
اخلطوة لم تنقـذ القطـاع من حـالة الركود التي 

يعيشها.
توريـــد  وكالء  غرفـــة  بيانـــات  وبحســـب 
السيارات، فإنه مت توريد العام املاضي حوالي 
خمسة آالف سيارة شعبية بيعت منها حوالي 

1500 سيارة فقط.
ويعـــود هـــذا البطء فـــي املبيعـــات، وفق 
املختصني في القطاع، إلى اإلجراءات اإلدارية 
اخلاصـــة بعمليـــات التوريد والتـــي متر من 
مرحلـــة تســـجيل الزبائن وإرســـال القائمات 
إلى وزارة الصناعـــة والتجارة للحصول على 

القرارات الالزمة في ذلك.
ولـــم يقم ثالثـــة وكالء بتوريـــد حصصهم 
العام املاضي، وهم وكالء شركة رينو الفرنسية 
وشركتا نيسان وميتسوبيشي اليابانيتان من 

أصل 11 وكيل بيع سيارات يعمل في البالد.
وتشـــير بيانات إحصائية رسمية، إلى أّن 
رقم معامالت توريد السيارات في تونس يبلغ 
سنويا قرابة 610 مليون دوالر، وهو ال يتجاوز 

5 باملئة من إجمالي واردات البالد.

تواجه احلكومة التونســــــية ضغوطــــــا كبيرة من وكالء توريد الســــــيارات الذين تصاعدت 
مطالباتهم بتعديل قوانني شــــــراء الســــــيارات وحترير القطاع تدريجيا وضرورة التصدي 

للتوريد العشوائي، بعد أن تكبدوا خسائر نتيجة الكساد الذي ضرب جتارتهم.

ضغوط على الحكومة التونسية إلصالح معايير تجارة السيارات

[ وكالء توريد السيارات يستغيثون إلنقاذهم من حالة الكساد  [ 610 مليون دوالر حجم التعامالت السنوية في سوق السيارات

أين الزبائن

زياد العذاري:

قانون السيارات الشعبية 

الصادر في 1994 لم يعد 

يتالءم مع مداخيل التونسيين

إحسان بوحليقة:

االستثمارات تهدف إلى تعزيز 

الوضع التنافسي ألرامكو في 

جنوب شرق آسيا

مهدي محجوب:

هناك اختالل بين نسبة 

الضرائب على المداخيل 

وشروط شراء السيارات



صابر بليدي

} مازالـــت الكثير من النخب اجلزائرية، تعتبر 
الفرنكفونية مشـــروعا ثقافيا يتصل باملشروع 
االستعماري العســـكري، وما فشلت فيه فرنسا 
بالطـــرق الكالســـيكية في بســـط نفوذها على 
املنطقة، تريد تعويضه مبشـــروع ثقافي لغوي، 
يكفل لها بقاء املســـتعمرات القدمية في املنطقة 

حتت سيطرتها بأقل التكاليف واخلسائر.
صـــرح وزير املجاهدين (قدمـــاء احملاربني) 
طيب زيتوني، مؤخرا، بأن ”اجلزائر لن تسكت 
ولـــن تتنـــازل عـــن مطالبهـــا التاريخيـــة، وأن 
احلديث عـــن أي تطبيع دبلوماســـي أو ثقافي 
باالنضمـــام إلى القطب الفرنكفوني، لن يتحقق 
قبـــل أن تقرر فرنســـا االعتـــراف واالعتذار عن 

احلقبة االستعمارية“. 
وأضـــاف ”ال يجب االعتقاد بـــأن احلكومة 
اجلزائرية واملجتمع املدني، سكتوا أو تنازلوا 
عـــن مطالبهم املرفوعة، وإمنا مت ســـحب امللف 
لكـــي ال يتـــم توظيفه فـــي الصراع السياســـي 
الفرنســـي الداخلي على االنتخابات الرئاسية 
بعد شـــهر، وأن امللف ســـيفتح مـــن جديد بعد 
ترسيم احلاكم اجلديد في قصر اإليليزيه، وأي 
طموح للتطبيع الثقافي واالنضمام إلى املنظمة 
الفرنكفونية أو مجاالت أخرى مربوط بتسوية 

ملف التاريخ والذاكرة اجلماعية“.
تصريحـــات وزير املجاهديـــن تعكس حدة 
االلتبـــاس املترســـب لـــدى قطـــاع عريض من 
اجلزائريـــني، بـــني تســـوية قضايـــا التاريـــخ 
والذاكرة، وبني مســـاعي إرساء عالقات شاملة 
ونديـــة بـــني الطرفني، فمـــازال هاجـــس حقبة 
االســـتعمار السياسي والعســـكري يخيم على 
خطـــوة  وأي  بفرنســـا،  يرتبـــط  مشـــروع  أي 
إلغـــراء اجلزائر من أجل االنخـــراط في التكتل 
الفرنكفونـــي، متثـــل محاولـــة لفـــرض وصاية 

استعمارية جديدة.
ويرى مختصون في الشـــأن الدبلوماســـي 
والثقافـــي فـــي اجلزائـــر، بأن تذبـــذب املوقف 
اجلزائري الرســـمي من االنخـــراط في التنظيم 
الفرنكفوني، يرتبـــط بالدرجة األولى بالعقبات 
التي حتول دون تسوية ملفات التاريخ والذاكرة 
اجلماعية، حيث تبقى مرحلة االســـتعمار تلقي 
بظاللهـــا علـــى عالقـــات الطرفني فـــي مختلف 
امليادين، مبا فيها مســـألة االنضمام اجلزائري 
الرســـمي للمنظمة، الذي توظفه اجلزائر كورقة 
ضغـــط لتصفيـــة احلســـابات غيـــر املعلنة مع 

نظيرتها الفرنسية.
وكان الرئيس الســـابق للمجلـــس الوطني 
واالجتماعـــي الراحل محمـــد الصغير باباس، 
قـــد صـــّرح فـــي وقـــت ســـابق، بـــأن اجلزائر 
ترفض العـــودة إلى حضـــن الفرنكفونية، دون 

تســـوية نزيهة وعادلة مللفات التاريخ والذاكرة 
اجلماعيـــة العالقـــة منذ اســـتقالل اجلزائر في 
1962، وأنـــه ال ميكـــن بناء عالقات ســـليمة، ما 
دامت فرنسا متجد سياساتها االستعمارية في 

اجلزائر.
ويثير مسألة التردد اجلزائري في االنضمام 
إلى املنظمة الفرنكفونية، استفهامات املتتبعني 
بالنظر إلى الرصيد اللغوي الفرنسي في البالد، 
إذ تعّد منافسا قويا وشرسا للغة العربية األم، 
فهي الثانية فـــي التدريس واخلطاب واإلدارة، 
وتســـتفيد مـــن دعـــم لوبـــي إعالمـــي وإداري 
ورســـمي موال لفرنسا ومعاد للقيم احمللية، ما 
يعتبر استمرارا للوجود الفرنسي في اجلزائر 

رغم خروجها السياسي والعسكري في 1962.
وإذ عـــرف التعامل الرســـمي فـــي اجلزائر 
ملـــف  مـــع  التعامـــل  فـــي  مختلفـــة  مراحـــل 
الفرنكفونيـــة، قياســـا بتوجهـــات الســـلطات 
املتعاقبـــة علـــى قيـــادة البالد، حيـــث اعتبرت 
فـــي بعضها مـــن التابوهـــات التـــي ال متس، 
ألنهـــا تشـــكل امتدادا لالســـتعمار السياســـي 
والعســـكري، وفي بعضها اآلخر مسألة حتتاج 
إلـــى معاملة رصينة وبراغماتيـــة، وأن الثقافة 
واللغة الفرنسيتني تشكالن للجزائريني غنيمة 

حرب.
وعلى عكس رؤساء اجلزائر السابقني، أبدى 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، خالل ســـنوات 
مجيئـــه األولى إلى قصر املرادية، انفتاحا على 
فرنســـا في مختلف النواحي مبا فيها اللغوية 
والثقافيـــة، وأبـــدى نيـــة اجلزائـــر الرســـمية 
االنضمام للمنظمة الفرنكفونية واالستفادة من 
مزايـــا العضوية، ليكون ذلـــك حتصيل حاصل 
ملا أكده في أكثر من مرة بأن ”اللغة الفرنســـية 
هـــي غنيمة حرب“. إال أن املســـألة لم تكن بتلك 
الســـهولة التـــي كان يتوقعهـــا، فمكانـــة اللغة 
الفرنســـية في اجلزائر من املدرسة إلى الشارع 
واإلدارة واإلعالم، ال تعكـــس توجهات التنازل 
عـــن الذاكـــرة، وأن محاولـــة توظيفهـــا كورقة 
ضغط على الفرنسيني لتحقيق مكاسب جديدة، 
اصطدمت بنخـــب محلية جتمع علـــى مقاومة 
املشـــروع، ويشـــترك في ذلـــك أنصـــار الهوية 
احملليـــة والتاريخ والثورة، ما جعله يســـحب 
امللف كأولية مهمة في إرســـاء عالقات جزائرية 

فرنسية جديدة.
ومازالت فرنسا تراهن على انخراط جزائري 
في املنظمة، من أجل إعطائها دفعا قويا، قياسا 
بالرصيد اللغوي والثقافي الفرنســـي املتراكم، 
إال أن باريس لم حتسن حلد اآلن االستفادة مما 
توفره اللوبيات والدوائـــر املوالية لها، وال من 
الثقل اجلزائري القوي في الفرنكفونية مقارنة 
بالـــدول املغاربية أو العربية، بســـبب مخلفات 

املاضي التي لم تتخلص منها لغاية اآلن.

حميد زناز

} ال أقصد بالفرنكوفونية ما كان يقصده أندري 
مالرو، الكاتب الشهير ووزير الثقافة الفرنسي 
في نهاية السبعينات من القرن املاضي، حينما 
قـــال إن ”الفرنكوفونية ليســـت مجـــرد لغة، بل 
إنهـــا حضـــارة قـــادرة علـــى ضمان مســـتقبل 
العالـــم“. وال أعطي للكلمة أيضـــا املعنى الذي 
يحبســـها فيه الكاتب ووزير الثقافة اجلزائري 
األســـبق محيـــي الديـــن عميمور حينمـــا يريد 
تبريـــر رفـــض اجلزائر االنضمام إلـــى املنظمة 
الفرانكفونية  ”منظمـــة  للفرانكفونية  العامليـــة 
هي منظمة تندرج في إطار االستعمار اجلديد، 
وفرنسا تستعمل الفرنسية لتحقيق مصاحلها 
السياسية واالقتصادية“. هكذا يصّرح الدكتور 
لوكالـــة أنباء األناضول وكأن هناك بلد في هذا 
العالـــم يريد حتقيق مصالح غيره السياســـية 

واالقتصادية.
ما أقصده بالفرنكفونيـــة كنعمة في عنوان 
املقال هو وجوب االستمرار في استفادة بلدان 
شمال أفريقيا الثالث، املغرب وتونس واجلزائر، 
من اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من دون 
عقد ومن دون الرضوخ ألوهام القطاعات األكثر 
تخلفا وانغالقا في تلـــك البلدان، وأقصد غالة 
الوطنيـــني واإلســـالميني على وجـــه التحديد، 
أولئك الذين يرون االســـتعمار الفرنسي في كل 
شـــيء وكأن فرنســـا ليس لها شـــاغل آخر غير 
القضـــاء على اللغة العربيـــة والهوية الوطنية 

في بلدانهم.
كيف ميكـــن أن نتصـــور بأن فرنســـا تريد 
القضاء علـــى اللغة العربية فـــي بلدان املغرب 
العربي وهـــي التي أدرجت اللغـــة العربية في 
برنامـــج التعليـــم االبتدائـــي بفرنســـا ذاتها، 
وسيشـــرع فـــي تدريســـها ابتـــداء من الســـنة 

الدراسية القادمة.
كثيرا مـــا يردد اخلائفون علـــى الهوية في 
هـــذا املجال مقولة أقل ما يقال عنها إنها فارغة 
احملتـــوى تلك القائلة بأنه ”إذا أردت أن تقضي 
على هوية شعب فاقض على لغته“. ويقصدون 
اللغـــة العربيـــة الكالســـيكية بطبيعـــة احلال 
وال يهمهـــم أصال مصير اللغـــات األخرى التي 
يســـتعملها التوانســـة واملغاربة واجلزائريون 
فـــي حياتهـــم اليومية، بـــل يعتبرونهـــا مجرد 
لهجات ال تســـاوي الشـــيء الكثير أمـــام اللغة 
العربية، لغة القرآن. ولكن السؤال الغائب دوما 
هـــو: هل اللغة العربية التي يقدســـون هي لغة 
شعوب شمال أفريقيا اليومية؟ ال تكون اإلجابة 
باإليجاب ســـوى إذا كنا نقصد اللغة الرسمية، 
املدونـــة، لغة الكتب. أما لغـــة احلياة والتعامل 

اليومـــي فهي العاميـــة والفرنســـية ومختلف 
اللغات األمازيغية.

في جلسة مع الروائي الكبير الطاهر وطار 
(توفي ســـنة 2010)، قال لي مســـتغربا متحدثا 
عـــن الروائـــي الطاهـــر جاعـــوط (كان من أول 
املثقفني اجلزائريني الذين اغتالتهم يد اإلجرام 
اإلسالموي) ”حينما سألته كيف ميكن أن تكتب 
بلغـــة أجنبيـــة (اللغة الفرنســـية) بعد أكثر من 
30 ســـنة من اســـتقالل اجلزائر؟ أجابني بأنني 
أنا أيضا أكتـــب بلغة أجنبية (اللغة العربية)“. 
وقد تعجبت حينها من تعجب الروائي الطاهر 
وطـــار، ومازلت أتعجب مـــن الذين يتهمون من 
يســـتعمل اللغة الفرنســـية ويطالب باالنفتاح 
على الثقافة الفرنســـية وغير الفرنسية بالوالء 
لالســـتعمار، ومن ينشـــد احلداثـــة والعلمانية 

مبعاداة احلضارة العربية اإلسالمية.
فهل يغني ويســـمن من جوع التقوقع حول 
هوية صافية مزعومة، أم ينبغي تطعيمها بكل 
ما هو مبتكر مفيد؟ هل نعادي اللغة الفرنســـية 
التـــي منلـــك ناصيتهـــا فـــي املغـــرب وتونس 
واجلزائـــر والتـــي ميكننا أن نطل بواســـطتها 
على العصر كما فعلنا حتى اآلن، ونســـتفيد من 
التطورات العلمية والفنية واســـتغالل مختلف 
إعانـــات املنظمات احلكوميـــة وغير احلكومية 
الفرنســـية وخبراتهـــا فـــي مختلـــف املجاالت 
بدعوى اخلوف من هيمنة فرنسا واستعمارها 

اجلديد؟
كم من كاتـــب مغربي وتونســـي وجزائري 
كان ســـيبقى مغمورا لو لم يكتب وينشر باللغة 
الفرنســـية ومن ثم يكتشـــفه العالم انطالقا من 
ترجمتـــه إلى لغات عاملية أخـــرى كثيرة وينقل 
أدب بلده إلى رحاب العاملية. وليس هذا فحسب 
بل جند الكثير من الشـــباب املغاربي يلجأ إلى 
اللغة الفرنسية ليكتب الرواية والشعر والقصة 
وغيرها هروبا من العربية التي باتت مقدســـة 
تشـــبه لغة اآلخرة بسبب سياســـة تعريب غير 
مدروسة لم تستطع الرقي بها إلى لغة تخاطب 

وتنمية وثقافة ودنيا.
ومع تطور وســـائل االتصال والتكنولوجيا 
احلديثة ال أحد يستطيع منع الناس في الرباط 
أو اجلزائـــر أو تونـــس مـــن اســـتعمال اللغة 
الفرنســـية واالحتكاك بالثقافة الفرنسية بحكم 
التاريـــخ واملنفعـــة واجلوار، وهـــذا ال مينعهم 
بطبيعة احلال مـــن التفاعل مع اللغات األخرى 
وثقافاتهـــا. وهذا التفاعل احلر مع احلداثة هو 
الطريقة املثلى لفرض حكـــم دميقراطي ينتهج 
سياسة عقالنية براغماتية متسامحة بعيدة عن 
األهواء والعواطف، كفيلـــة بتأهيل املنطقة من 

اخلروج نهائيا من القابلية لالستعمار.

عبدالجليل معالي

} إصرار اجلزائر على عدم االنضمام إلى املنظمة العاملية للفرنكفونية، واالكتفاء 
بصفـــة الضيف اخلاص، قضية تطرح مســـألة الفرنكفونية على طاولة الســـجال 
السياسي. قضية ال تنسحب على اجلزائر فقط، على الرغم من اإلرث االستعماري 
الفرنســـي الطويل وعلى الرغم من تغلغل اللغة الفرنســـية في األوساط الشعبية 
اجلزائرية، بل متتد لتشـــمل كل األقطـــار العربية املعنيـــة بالفرنكفونية (األقطار 
األفريقية ال تطرح فيها مســـألة الفرنكفونية بهذه احلدة). القضية تتجاوز أيضا 
املـــدى اللغوي الصرف، بل تتشـــظى إلى املجاالت الثقافيـــة والفكرية والهوياتية 

وحتى االقتصادية والسياسية وغيرها.
الفرنكفونية بهذا املعنى ليســـت مجرد احلرص على إشـــعاع اللغة الفرنسية 
في العالم، مع أن هذا البعد أساسي إال أنه غير كاف. الفرنكفونية مسار سياسي 
تتضافـــر فيه األبعـــاد الثقافية واالقتصاديـــة والسياســـية والتاريخية، لتصنع 
توجها عاما يطرح على نفســـه صنع صورة فرنسية قابلة للمنافسة مع فضاءات 

أخرى تبدو لغوية بدورها. 
وإذا كانـــت الفرنكفونية مشـــروعا أكبر مما يبدو عليه للوهلة، فإن الســـجال 
املترتـــب عليـــه، رفضا قاطعا أو قبـــوال مرحبا أو منزلة بـــني املنزلتني، هو أيضا 
ســـجال ال يكتفـــي باملســـألة اللغوية في التصـــدي أو في الترحيـــب. وفي رفض 
الفرنكفونيـــة منطلقـــات هوياتية وتاريخيـــة وثقافية ودينيـــة متراكمة، ترى أن 

الفرنكفونية مشـــروع يطل برأسه ليعيد إنتاج االستعمار بأشكال وصيغ جديدة. 
تصور يقول إن االســـتعمار طاملا رحل رســـميا وعســـكريا فإنه يصر على البقاء 
عبر أدوات أكثـــر خطورة ومنها اللغة والتبعية الثقافيـــة واالنبتات عن األصول 
والهويـــات، ويحاجج باإلصرار الفرنســـي علـــى صون اللغة الفرنســـية في غير 
معاقلها ومضاربها. ويســـتعير قرائن من قبيل االحتجاج الفرنسي الرسمي على 
بقاء اجلزائر خارج املنظمة الدولية للفرنكفونية وطرحه تســـاؤالت عن مســـتقبل 
الفرنكفونيـــة فـــي العالم، بل وتقدميه إلغراءات جللب اجلزائر إلى منظمة أشـــبه 

بالرهان الفرنسي الرسمي على صون مناطق النفوذ.
وفـــي الدفاع عن الفرنكفونية أو في اعتبارهـــا معطى ميكن التعامل معه (في 
قراءات منّسبة حلدة القضية) حجج وبراهني تقول بأن الهوية العربية اإلسالمية 
ليســـت مهددة بالفرنكفونيـــة او بغيرها بل حتمل بذور ضعفهـــا في ذاتها، وأن 
االنخراط في منظمات على شاكلة منظمة الفرنكفونية وحتى االنصياع واالنخراط 
في املشـــاريع الفرنســـية املنفعة لن يحمل أخطارا لغويـــة أو ثقافية أكثر مما هو 

سائد راهنا. 
املفارقـــة في القضيـــة أن طرفي النزاع والســـجال يســـتعمالن غالبا احلجج 
نفسها للذود عن صواب الرأي واملوقف. ”املغلوب مولع دائما بتقليد الغالب“، أو 
”القابلية لالســـتعمار“، وهـــي للمفارقة مبادئ أو حكم نابعة مـــن ميادين تتعرض 
للقصـــف الفرنكفوني أو حلرارة التصـــدي الهوياتي للقصف. التصور اخللدوني 
املشـــار إليه أو فكرة مالك بن نبي، تستعار هنا وهناك لدى املعسكرين، مبا يعني 

أن الرأيني لم يبارحا مواقعهما احلضارية، وأن كليهما يدافع عن ســـالمة اجلسم 
احلضاري املغاربي (حيث حتتدم املواجهة) باألدوات واألسلحة ذاتها. 

حتضـــر اللغة العربية في الســـجال املثار حول الفرنكفونيـــة، في اجلزائر أو 
فـــي غيرها، بضمير الغائب. حتضر بوصفها ضحية الســـتعمار أراد خنقها لدى 
البعض، وحتضر أيضا باعتبار أبنائها عجزوا عن متكينها مما يفيد استمرارها 
ومواكبتها لعصر تخلفت عنه. لكن األمر يتجاوز اللغة العربية واللغة الفرنســـية 
وحتـــى اللهجات املســـتعملة في راهن املواطن املغاربي، بل هي قضية سياســـية 
بامتياز. و”سياســـية“ القضية كامنة لدى أصحاب املشروع الفرنكفوني، الذي ال 

يرون ضيرا في اعتبار الفرنكفونية أكثر وأكبر من اللغة الفرنسية.
 في املوقع الرســـمي للمنظمة العاملية للفرنكوفونية فإن ”الفرنكوفونية متثل 
مجاال من أكبر املجاالت الّلغوية العاملية، وليســـت مجّرد تقاســـم لغة ألنها تعتمد 

أيضا على أساس االشتراك في القيم اإلنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية“. 
الفرنكفونية أو اللغة العربية؟ الهوية أو االستعمار؟ قضايا تبدو سيئة الطرح، 
ومبا أن األســـئلة اخلاطئة تؤدي ضرورة على أجوبة خاطئة، فإن املدخل احلقيقي 
للذود على الهوية العربية اإلسالمية، يكون برفع التعليم والبحث العلمي والثقافة 
وبتأصيـــل املواطنة وتعزيز احلريات، وفي توفر هذه الشـــروط تنحســـر املتاجرة 
بالســـجال حـــول الفرنكفونية، وميكن وقتها الرهان على مشـــاريع إســـتراتيجية 
لرفع مســـتوى اللغة العربية وإعادتها قادرة على مضاهاة اللغات. ودون ذلك فإن 

اجلزائر أو بقية أقطار املغرب العربي، ستتحول إلى أقطار فرنكفونية فاشلة.

تراكمات التاريخ ترتب الفرنكفونية 
في خانة االستعمار الجديد

الفرنكوفونية نعمة ال نقمة 
مستقبلية بني الدول

الفرنكفونية.. سجال بني الحرص على الهوية والتقاط مكاسب فرنسية

الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 1210578

أضداد

مازال هاجس االستعمار 
السياسي والعسكري يخيم 

على أي مشروع يرتبط 
بفرنسا، وأي خطوة جزائرية 

لالنضمام للفرنكفونية، 
تمثل محاولة لفرض وصاية 

استعمارية جديدة

التفاعل الحر مع الحداثة هو 
الطريقة املثلى لفرض حكم 

ديمقراطي ينتهج سياسة 
عقالنية متسامحة بعيدة 

عن األهواء، كفيلة بتأهيل 
املنطقة من الخروج نهائيا 

من القابلية لالستعمار

«الفرنكفونية منظمة تندرج في إطار االستعمار الجديد، وفرنسا تستعمل الفرنسية لتحقيق 
مصالحها دون اهتمام بمصالح الجزائريني}.

محيي الدين عميمور
كاتب ووزير الثقافة األسبق اجلزائري

«أفريقيا هي مســـتقبل الفرنكفونية في 2050، حســـب دراســـاتنا، ســـيبلغ عددنا 715 مليون 
فرنكفوني في العالم و85 باملئة منهم في أفريقيا}.

عبدو ضيوف
األمني العام ملنظمة الفرنكفونية

[  اللغة العربية حاضرة في الجدل بضمير الغائب  [ إصرار فرنسي يتعلل بالقيم التي تحملها اللغة الفرنسية

االنفتاح على العالم

ال مجال الستعمار جديد



سباق على اختراق شركات التكنولوجيا دون ضجيج

} لنــدن – يعتقـــد عميـــل ”ســـي أي إيـــه“ 
اجلالس في مكتبه بضاحية النغلي من والية 
فيرجينيـــا أنه الوحيد علـــى الكرة األرضية 
الذي يعلـــم بثغرات شـــركات التكنولوجيا 

العمالقة، ومن ثم يستطيع اختراقها.
لكـــن رمبا لم يخطر علـــى باله أن قدرته 
على اســـتغالل ثغرات شـــركات مثل ”أبل“ 
رمبا يكون عمال ســـهال بالنسبة  و“غوغل“ 
إلى وكاالت استخبارات معادية، تبحث عن 
أدق التفاصيل حول عمل مســـؤولني رفيعي 

املستوى في واشنطن.
ونشـــر موقع ويكيليكـــس وثائق تصف 
أدوات سرية للتسلل اإللكتروني وأجزاء من 
أكواد كمبيوتر تستخدمها وكالة املخابرات 

األميركية.
واختبـــر ويكيليكـــس برنامجـــا واحدا 
مـــن بني برامج جتســـس ســـي أي إيه على 
أنظمة تشـــغيل ميكروسوفت ”ويندوز إكس 
بـــي، وفيســـتا، ووينـــدوز �7. ويقـــوم هذا 
البرنامج بإدخال كود ســـري ميكن املخترق 
من احلصول على ذاكرة اجلهاز ووســـائط 

حتكم أخرى.
ولم ينشـــر ويكيليكـــس البرامج الكاملة 
الالزمـــة من أجل االختراق الفعلي للهواتف 
التلفزيون  وأجهـــزة  الكمبيوتـــر  وأجهـــزة 

املتصلة باإلنترنت.

ومن املؤكد أن عمالقة التكنولوجيا، الذين 
ميثلون إحدى أدوات الهيمنة األميركية على 
سوق التكنولوجيا واإلنترنت في العالم، قد 
حتولوا إلى هدف ســـهل فـــي مرمى أجهزة 
بعدما  والصينية،  الروســـية  االستخبارات 
قدمتها لهم وكاالت االستخبارات األميركية 

على طبق من ذهب.
وبذلـــك أوقـــع مجتمـــع االســـتخبارات 
األميركـــي، الذي يتكون من أكثر من 70 ألف 
موظف ومتعاقد، بالده في شرك دول معادية 

للواليات املتحدة دون أن يدري.
وفي دميسبر 

املاضي حذرت 
شركة ياهو 

من أنها 
اكتشفت 
هجوما 

إلكترونيا 
ضخما 

قالت إنه 
شمل 

السطو 

علـــى بيانـــات أكثـــر مـــن مليـــار حســـاب 
للمستخدمني في أغسطس 2013، مما يجعله 

أكبر اختراق في التاريخ.
وبلغ عدد احلســـابات املتضـــررة مثلي 
العـــدد املذكور في اختراق عـــام 2014 الذي 
أعلنتـــه الشـــركة فـــي ســـبتمبر، واتهمـــت 
قراصنة يعملـــون لصالح إحدى احلكومات 

باملسؤولية عنه.
والحقـــا قالت ياهو إن الدولة التي كانت 

تشير إليها هي روسيا.
أمنيـــة  أجهـــزة  اســـتراتيجية  وتعـــزز 
أميركيـــة مازالت تعمل بعقليـــة تقليدية من 
فرص جعـــل شـــركات تكنولوجيـــة عرضة 
لعمليـــات قد تـــؤدي بها إلى انهيـــار كامل، 

مثلما حدث مع ياهو.
فـــي  أمنيـــون  مســـؤولون  ويخشـــى 
الواليـــات املتحـــدة من قـــوة التشـــفير في 
برامج وتطبيقات قد يســـتخدمها متشددون 
إســـالميون لتنســـيق القيام بهجمات على 

األراضي األميركية.
ويقـــول جيمـــس كومـــي مديـــر مكتـــب 
التحقيقـــات االحتـــادي األميركـــي (آف بي 
أي) إن منـــع ســـلطات إنفـــاذ القانـــون من 
االطـــالع على االتصاالت املشـــفرة يســـهل 
على املتعاطفني مع تنظيم الدولة اإلسالمية 

مهاجمة الواليات املتحدة.
ويطالـــب املكتب شـــركات التكنولوجيا 
بالسماح لســـلطات إنفاذ القانون باالطالع 
علـــى االتصـــاالت املشـــفرة للتحقيـــق فـــي 
األنشطة غير القانونية. لكن الشركات تقاوم 
وتقول إن الســـماح بهذا سيقوض التشفير 
ويضعـــف األنظمـــة في مواجهـــة املجرمني 

واملتسللني.
فـــي  انتقـــد  كومـــي  وكان 
”أبـــل“  شـــركتي  الســـابق 
لتكثيفهما  و“غوغـــل“ 

عملية التشفير.
إصرار  ووسط 
الشـــركات علـــى حماية 
تلجـــأ  مســـتخدميها، 
وكاالت األمن األميركية 
اســـتغالل  إلـــى 
بني  تظهـــر  ثغـــرات 
في  واآلخر  احلـــني 
وتتعمد  أنظمتهـــا، 
عـــدم إخبـــار أغلب 

الشركات حتى ال تتمكن من وضع حّد لها.
ومـــا من مســـؤول أو سياســـي أميركي 
ال يســـتخدم أنظمـــة هـــذه الشـــركات؛ مـــن 
هواتف ”أيفون“ من أبل أو أجهزة كمبيوتر 
مايكروســـوفت التي تعمل بنظام تشـــغيل 
ويندوز، أو أجهزة أخرى من إنتاج شـــركة 
سامســـونغ، التـــي تعمل بنظام التشـــغيل 

أندرويد.
وفي ســـبيل التجســـس علـــى مواطنني 
عاديني مـــن أجل احلصول علـــى معلومات 
قد تســـاعد في عرقلـــة أي هجمات محتملة، 
تسمح وكاالت االستخبارات األميركية لدول 
معادية بالتســـلل إلى أدق أسرار املسؤولني 

األميركيني.
ويقول محللـــون في مجال التكنولوجيا 
إن االستخبارات األميركية ”تقدم دون قصد 
كنزا استخباراتيا للروس بشكل غير معلن، 
بينما يقدم ويليام أســـاجن هـــذه املعلومات 

إلى العالم بأسره“.
وفي أكتوبر املاضي اتهم عميل روســـي 
باختراق موقع البحث عن الوظائف ”لينكد 
إن“، إذ متكـــن من تســـريب بيانات أكثر من 
117 مليـــون مســـتخدم. وبعـــد اعتقاله في 
التشـــيك، تدخلت الســـلطات الروسية ملنع 
ترحيله إلى الواليـــات املتحدة حيث جترى 

احملاكمة.

عقاب أميركا بسالحها

لـــوكاالت  الرئيســـي  الهـــدف  كان 
االســـتخبارات فـــي العالم هو املســـؤولني 
في دولة معادية متلك أجهزة اســـتخبارات 
منافســـة. ولـــم تكن ثمة طرق غيـــر تقليدية 

للقيام بذلك.
يقول ســـتيفن أفترغـــود، مديـــر وحدة 
معنية بســـرية أنشـــطة احلكومة في احتاد 
العلمـــاء األميركيـــني، إن ”القاعـــدة هي أن 
اجلميع يتجســـس على اجلميع، باستثناء 
وجود اتفاق بني طرفني على عدم التجسس 
علـــى بعضهمـــا البعض… لكـــن في بعض 
األحيـــان يحدث التجســـس حتى مع وجود 

اتفاق“.
واعتمـــدت أجهـــزة االســـتخبارات على 
وحدات داخلية متقدمة تقوم باألساس على 
عمالء من البشـــر، تعمل علـــى زراعتهم بني 
صفـــوف العدو من أجل جمع املعلومات عن 
خطط وحتركات مســـؤولني كبار قد تشـــكل 

تهديدا محتمال.
لكـــن اليوم بـــات اإلنترنت هـــو العميل 
االســـتخبارات  وكاالت  كل  بـــني  املشـــترك 
فـــي العالـــم، أو ميكن اعتباره ”جاسوســـا 

مزدوجا“.
واإلنترنت هو سلعة جتسس غير مكلفة، 
وتتوفر لدى كافة مســـؤولي االســـتخبارات 
بشكل متساو. وتتوقف قدرة كل جهاز على 
جمع أكبر قـــدر من املعلومـــات على مهارة 
فريق من القراصنة يشـــكل وحدة التجسس 

اإللكتروني.
وهـــذه الوحـــدة هـــي رأس احلربة في 
ضرب وكاالت األمن اإللكتروني التي تفطنت 

دول غربية إلنشـــائها، وعززتهـــا دول أخرى 
خصوصا بعد جدل كشف عن مساعدة فريق 
قراصنة روســـي للرئيـــس األميركي اجلديد 
دونالد ترامب في الفوز بانتخابات الرئاسة، 

التي أجريت في نوفمبر املاضي.
ويقـــول جيرمـــي كيـــرك، اخلبيـــر فـــي 
القرصنة التكنولوجية إن ”روسيا تتعاقد مع 
مجموعة من القراصنة الذين يعملون بشكل 
مســـتقل كي يساعدوا في أنشـــطة احلكومة 
جتاه خصومها اخلارجيني، وهذا ما جّر لها 
اتهامات غير مســـبوقة، ستشكل حجر عثرة 
فـــي طريق العالقات الروســـية األميركية في 

املستقبل“.
وُتشكل جلســـة االســـتماع العلنية التي 
عقـــدت االثنـــني، ملديـــر مكتـــب التحقيقـــات 
الفيدرالي جيمـــس كومي ومدير وكالة األمن 
القومـــي مايك روجـــرز، محط آمـــال بتقدمي 
توضيحـــات ملســـائل تعكـــر صفـــو احلياة 
السياســـية األميركية منذ أسابيع، من بينها 
اتهامـــات الرئيس لســـلفه بالتنصـــت عليه 

وعالقات فريقه بروسيا.
وهذه هي املرة األولى التي يتحدث فيها 
كل مـــن كومـــي وروجرز علنا عن املســـألتني 
احلساســـتني أمام جلنة االســـتخبارات في 

مجلس النواب.
االســـتخبارات  خلصـــت  ينايـــر  وفـــي 
قراصنـــة  أن  إلـــى  باإلجمـــاع  األميركيـــة 
يعملون لصالح روســـيا متكنوا من اختراق 
رســـائل البريد اإللكتروني لكبار املســـؤولني 
الدميقراطيني ونشـــروا احملرجة منها بهدف 
مســـاعدة ترامب فـــي الفوز على منافســـته 

الدميقراطية حينها هيالري كلينتون.
لكن الكشف الذي أظهره موقع ويكيليكس 
لـــم يـــدع مجـــاال ألي شـــك فـــي أن الواليات 
املتحدة متتلك إمكانيـــات متكنها من القدرة 
على التجسس على أي دولة في العالم، مهما 
بلغت قوتها األمنية والعسكرية والسياسية.

التكالب على عمالقة التكنولوجيا

يقـــول جيمـــس بامفـــورد، وهـــو كاتب 
متخصص في شؤون االستخبارات الوطنية 
األميركيـــة، إن ”كل الـــدول لديهـــا أســـلحة 
للتجســـس، لكن كل هذه األسلحة ال تتعدى 
بندقية جيـــب، مقارنة مبا متلكـــه الواليات 
املتحـــدة“. وأضـــاف ”مبعايير التجســـس، 

الواليات املتحدة متلك سالحا نوويا“.
وقـــال أفترغـــود ”نحـــن نلتقـــط صورا 

ونتنصت على الكون بأكمله“.

قـــال أســـاجن فـــي مؤمتـــر صحافي في 
وقت ســـابق عبر خدمة فيســـبوك اليف ”في 
ضوء ما نعتقد أنهـــا أفضل طريقة للمضي 
قدما وباالســـتماع لتلك الدعوات من بعض 
املصنعني، قررنا العمل معهم ملنحهم بعض 
االطالع احلصـــري على التفاصيـــل الفنية 
اإلضافية التي لدينا حتى يتسنى لنا تطوير 
عمليات إصالح (نقـــاط الضعف) وتنفيذها 

حتى يكون الناس في أمان“.
شـــركات  فـــي  الثغـــرات  وإصـــالح 
التكنولوجيـــا ســـيغلق بابـــا كبيـــرا أمـــام 
أجهـــزة االســـتخبارات األميركية على وجه 
اخلصـــوص، ويجعلهـــا عاجـــزة عـــن زرع 
أعينها وآذانها داخل غرف صنع القرار في 

أغلب عواصم العالم.
وال يعني هذا أن االستخبارات األميركية 
ستستســـلم لألمر الواقع، إذ توظف سي آي 
إيه ووكالة االســـتخبارات الوطنية موظفني 
تنحصر مهامهم في ممارسة ال نهائية للعبة 
القط والفـــأر مع موظفـــني متخصصني في 
على  و“غوغل“  األمـــن، يعملون لدى ”أبـــل“ 

وجه اخلصوص.

والهواتف  التلفزيـــون  أجهزة  فاختراق 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر احملمول قد متتد 
إلى أجهزة منزلية أخرى تشـــمل غســـاالت 
املالبـــس وخزانتها وماكينـــة صنع القهوة 

وساعة املنبه.
وهـــذا يعنـــي أن اســـتخبارات معادية 

للواليات املتحدة لن تقف كي تتفرج.
إن  األمـــن  فـــي  محللـــون  ويقـــول 
االستخبارات الروسية تسعى إلى اختصار 
الطريـــق، إذ حتـــاول الوصـــول إلى مصدر 
املعلومـــات األساســـي داخـــل خزانة ســـي 
أي إيـــه وأجهـــزة أميركيـــة أخـــرى، تكون 
قـــد حصلت علـــى معلوماتها عبـــر اختراق 

شركات التكنولوجيا.
وبهذا تصبح شـــبكة التجســـس معقدة 
متامـــا، إذ ”تقـــوم االســـتخبارات الغربيـــة 
باصطياد الفريســـة، ثم تأتي االستخبارات 

الروسية لتسطو عليها وتلتهمها“.

الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 10578

تحديات
هل تسهل {سي آي ايه} لروسيا التجسس على المسؤولين األميركيين

[ صمت االستخبارات األميركية عن ثغرات شركات التكنولوجيا يجعلها لقمة سائغة لدول معادية [ سالح تجسس أميركا ينقلب عليها
االســــــتخبارات  وكاالت  عمــــــدا  تصمــــــت 
األميركية على ثغــــــرات في برامج ينتجها 
ــــــا األميركيون بهدف  عمالقــــــة التكنولوجي
اســــــتغاللها في عمليات جتســــــس محلية 
ــــــة. لكــــــن األميركيني ليســــــوا اجلهة  ودولي
ــــــدة التي تســــــتطيع اســــــتغالل هذه  الوحي
الثغــــــرات، إذ تتربص دول معادية بانتظار 
أي نافــــــذة تســــــتطيع أن تدخــــــل منها إلى 
غرف مغلقة يحتلها مســــــؤولون أميركيون 
الشــــــركات  هذه  تكنولوجيا  يســــــتخدمون 

باطمئنان.

{إن اإلصرار على منع سلطات تطبيق القانون من االطالع على االتصاالت والرسائل المشفرة يسهل على المقاتلين والمتعاطفين 

مع تنظيم الدولة اإلسالمية مهاجمة الواليات المتحدة».

جيمس كومي 
مدير مكتب التحقيقات االحتادي األميركي (آف بي أي)
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القاعدة هي أن الجميع يتجسس 

علـــى الجميـــع، باســـتثناء وجـــود 

اتفـــاق بـــني طرفـــني علـــى عدم 

التجسس على بعضهما البعض

`

 ستيفن أفترغود

بمعاييـــر التجســـس، كل دولـــة 

تملـــك بندقية جيـــب، والواليات 

املتحدة تملك سالحا نوويا

`

جيمس بامفورد

اليوم بات اإلنترنت هو العميل 

المشترك بين كل وكاالت االستخبارات 

في العالم، أو يمكن اعتباره وفق معايير 

األمن {جاسوسا مزدوجا}

ي ول ر ي ب و و
للواليات املتحدة دون أن يدري.

وفي دميسبر
املاضي حذرت 

شركة ياهو 
من أنها 
اكتشفت
هجوما 
إلكترونيا

ضخما 
قالت إنه
شمل

السطو 

ي ي و ن و
”أبـــل“  شـــركتي الســـابق 
لتكثيفهما  و“غوغـــل“ 

عملية التشفير.
إصرار  ووسط 
حماية  الشـــركات علـــى
تلجـــأ  مســـتخدميها، 
وكاالت األمن األميركية 
اســـتغالل  إلـــى 
بني  تظهـــر  ثغـــرات 
في واآلخر  احلـــني 
وتتعمد  أنظمتهـــا،
إخبـــار أغلب  عـــدم



} أبوظبــي - فـــي إطار جهودها المســـتمرة 
للتعريـــف بتجربتهـــا الرائـــدة فـــي مختلـــف 
المحافـــل العربيـــة والدولية، أعلنـــت مبادرة 
”ألـــف عنـــوان وعنـــوان“ اإلماراتيـــة، أثنـــاء 
مشـــاركتها في معرض لندن للكتـــاب بدورته 
الـ46، عـــن وصولها إلى نســـبة 60 بالمئة من 
إجمالـــي عدد اإلصدارات المســـتهدفة، والتي 
تســـعى إلى الوصول إلى 1001 كتاب إماراتي 
”طبعة أولى“ خالل عامـــي 2016 و2017، باللغة 
العربية، في مختلف المجاالت، ولألعمار كافة.
وشـــاركت مجـــد الشـــحي مديـــر مبـــادرة 
”ألـــف عنـــوان وعنـــوان“، في جلســـة حوارية 
اســـتعرضت خاللها فكرة المبادرة، وأهدافها، 
وأبـــرز اإلنجـــازات التـــي نفذتها حتـــى هذا 
الظرف، إلى جانب الحديث عن صناعة النشر 

كونها جزءا ال يتجزأ من الصناعات اإلبداعية، 
وذلـــك بحضور عدد مـــن الناشـــرين والكّتاب 

المشاركين في المعرض.
وأوضحت الشحي أن فكرة المبادرة جاءت 
نتيجـــة لدراســـة طالبت بها وأشـــرفت عليها 
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس 
الناشـــرين  لجمعيـــة  الفخـــري  والرئيـــس 
اإلماراتيين، أثبتت أن هنالك تراجعًا ســـنويًا 
في أعداد اإلصدارات الســـنوية مـــن قبل دور 
النشـــر في دولة اإلمارات، ومن هنا تم إطالق 
المبـــادرة لتكـــون األولى من نوعهـــا في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وبّينت مجد الشـــحي خالل الجلســـة أبرز 
أهداف المبادرة الســـاعية إلى دعم دور النشر 
اإلماراتية بشكل خاص، إلى جانب دور النشر 

العربيـــة التـــي تتخذ من دولة اإلمـــارات مقرًا 
لها، وزيادة عدد اإلصـــدارات اإلماراتية ورفع 
جودتهـــا، وإثراء المخـــزون الثقافي المحلي، 
إضافة إلى دعم المؤلفيـــن اإلماراتيين، وفتح 
آفـــاق جديـــدة للناشـــرين، إلى جانـــب توفير 
الســـتمرارية  الالزمـــة  الماديـــة  المقومـــات 
دور النشـــر المحليـــة الصغيـــرة، وتشـــجيع 
الموهوبيـــن مـــن الباحثيـــن اإلماراتيين على 
نشـــر مؤلفاتهم وأعمالهم، وكذلك تعزيز فرص 
فوز اإلصدارات اإلماراتية بالجوائز التقديرية 

العربية والدولية.
وردًا علـــى ســـؤال حـــول الشـــروط التي 
يجـــب اتباعها للمشـــاركة في هـــذه المبادرة، 
أجابت الشـــحي بأنه ”يجـــب أن يكون الكتاب 
باللغـــة العربية الفصحى، ولكـــن وإلى جانب 

ذلـــك، فتحنا باب المشـــاركة أيضًا أمام الكتب 
المترجمة إلـــى اللغة العربية من لغات أخرى، 
بشـــرط أن تكون مصادرها موثوقة، وأن تكون 
مراكـــز الترجمة التي أشـــرفت عليها معتمدة 
وموثوقـــا فيها، وأن يكون الكتاب طبعة أولى، 
ومواكبا للمســـتجدات والمعلومات الحديثة، 
كمـــا يجب االلتـــزام بالقيم اإلســـالمية، وروح 
الثقافة العربيـــة األصيلة، وأن يكون (الكتاب) 
قادرا على اســـتقطاب اهتمام القـــراء ومقيما 

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة“.
وأشارت الشحي إلى أن أبرز المزايا التي 
يمكن للناشر الحصول عليها نتيجة مشاركته 
في المبادرة، اإلعفاء من رسوم الترقيم الدولي 
”ISBN“ للكتب التي ستتم طباعتها، والترويج 
لإلصـــدارات المشـــاركة فـــي المبـــادرة خالل 

مشـــاركاتها في معارض الكتب والمهرجانات 
الثقافية المحلية والعربية والدولية.

وتوقفـــت مديـــر مبـــادرة ”ألـــف عنـــوان 
وعنوان“ خالل الجلســـة عند موضوع صناعة 
النشـــر، وذكرت أنـــه بناًء على ما تشـــير إليه 
اإلحصاءات، فإن هـــذا القطاع بدولة اإلمارات 

سينمو بشكل سريع في المستقبل.

الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 1410578

ثقافة

منطق العالقة بني الحضارات

} كنت قبل عقد من الزمان قد كتبت دراسة 
طويلة تناولُت بالنقد فيها مصطلحني 
انتشرا آنذاك بعد صدور كتاب ”صدام 
احلضارات“ وهما ”حوار احلضارات“ 

و“صدام احلضارات“.
خلصت إلى نفي أن يكون هناك صراع 

أو حوار بني احلضارات، وها نحن 
نشهد اليوم استعادة احلديث عن صراع 
احلضارات، وها نحن أيضا نشهد اآلن 

عودة إلى تفسير ما يجري في العالم على 
أنه َمعلم من معالم صراع احلضارات.

واحلق أنه لدى استقراء حاالت 
العالقات بني احلضارات تاريخيا، تبني 

لي أن هناك منطقا للعالقة بني احلضارات 
يقوم على املبادئ اآلتية:

املبدأ األول: إن احلضارة الوليدة 
الناهضة قادرة على استدعاء منجزات 

حضارات سابقة أو معاصرة أو مخاصمة 
لها، أي تستطيع وهي فـي طور النهوض 

أن تعيد تكوين هذه املنجزات وصهرها 
فـي إطار نشأتها املخصوصة. ونقصد 

باحلضارة الوليدة الناهضة، حال أمة من 
األمم وقد أنتجت قوى اجتماعية صاعدة 
(بفعل تطور أو هّبة اقتصادية سياسية) 
أخذت على عاتقها ملحمة إجناز تاريخ 

جديد يتجاوز واقعها القدمي.
املبدأ الثاني: وهو أّن انتقال منجزات 
احلضارات إلى حضارة صاعدة َمتَّ ويتمُّ 

وْفَق آليِة انهيار حضاراٍت َغَدْت إرثًا 
للحضارة الصاعدة، أو بسياسة مقصودة 

للحصول على منجزات حضارة قوية. 
فحضارُة اليونان أخذت إرث احلضارتني 
املصرّية والسورّية فـي مرحلة جمودهما، 
وحضارُة اإلسالم أخذت عن حضارة كل 
من اليونان والرومان وفارس فـي فترة 

انهيارها وهزميتها، كما أخذْت حضارُة 
الغرب تعّب من حضارة اإلسالم بعد أن 

أفَلْت شمُسها. أخذت حضارة اليابان من 
الغرب وهكذا.

املبدأ الثالث: وهو أن احلضارات 
ر  تها، تتأثَّ الراكدة، التي فقدت حيويَّ

باحلضارة املتحركة واحليوية وتستدعيها، 

ولكن دون أن تعيد إنتاجها ودون أن 
تخلق كيفًا حضاريًا جديدًا، فيظّل تأثيرها 

خارجيًا حتى لو َشَرَعْت تترجم كّل منجزات 
احلضارة القوية الصاعدة.

ونقصد بـ“احلضارة الراكدة“ غياَب 
قوى اجتماعيٍة صاعدٍة وفقداَنها نظرًة 

جديدًة إلى العالم، متعايشًة مع تناقضاتها 
دون أن تتحول هذه التناقضات إلى آليِة 

تركيٍب جديٍد لعالٍم جديٍد.
املبدأ الرابع: وهو أّن احلضارة 

العاملّية هي حضارُة أّمٍة عاملّيٍة وليست 
هي حضارات العالم. ونقصد بـ ”األمة 

العاملية“: األمة التي وصلْت إلى درجٍة من 
م الُكلّي صارت معها قادرًة على أن  التقدُّ
َتْطبع العاَلَم بطابعها، فتغدو حضارُتها 

عاملّيًة، أي قابلة العاَلَم بطابعها، أي قابلًة 
لالنتشار. وقابليُتها لالنتشار هذه ناجتٌة 
عن عالقة التفاوت بني احلضارة العاملّية 

واحلضارة احمللّية. وإّذاك تغدو لغُة األمة 
العاملّية لغًة عامليًة، وأدُب األمة العاملية 

أدبًا عامليًا، وعلم األمة العاملية علمًا عامليًا، 
وأفكار األمة العاملية أفكارًا عاملية، وهكذا. 

كن إعادُة إنتاج  املبدأ اخلامس: ال ُميْ

حضارٍة بادت، وال تكراُرها انطالقًا من 
الشروط التي أنَتَجْتها. 

تنا فـي ذلك هي التاريخ؛ فلم َيْعرف  وُحجَّ
التاريُخ حتى اآلن أْن قامت حضارٌة من 

َمَواتها باستعادة جتربتها: فال احلضارة 
ة ُبعثت كما لم ُتْبعث احلضارُة  اآلشوريَّ

م وهُم  ة، وال اإلسالمية. وأْن يتحكَّ اليونانيِّ
إعادة تكرار حضارٍة بادت َملْن شأِنِه أن يزيد 

من الركوِد التاريخّي.
 املبدأ السادس: إن احلضارة القوية 
ال حتاِور بل ُتهيمن، وال تتأثر بغيرها بل 

ُتنتج مؤثراٍت فـي غيرها حتى لو اكتسبْت 
منجزات حضاراٍت أخرى. واحلضارة 

الراكدة ال حتاِور هي أيضًا، بل َتْستقبل 
كجهاز استقباٍل ليس إال، وال َيْنتج من 

استقبالها كيٌف جديٌد للحضارة.
وبناء عليه ال يكون السؤاُل صحيحًا 

إّال إذا طرحناه على النحو اآلتي: هل هناك 
إمكانياٌت قابعٌة في قلب الواقع َتْسمح لنا 
بالتفكير في صناعِة حضارٍة جديدٍة؟

هذا هو قول التجربة التاريخية التي 
يجب أن نأخذها بعني االعتبار حني نفكر 

في مستقبلنا. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشهد مسرح شاطئ الراحة 
بأبوظبي مساء اليوم الثالثاء بث 
الحلقة الخامسة من برنامج ”أمير 

الشعراء“ في موسمه السابع، والتي 
ستكون خاتمة المرحلة األولى 

من أضخم مسابقة لشعر العربية 
الفصحى.

◄ بمشاركة شعراء عرب تنظم 
كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية 

والملتقى الثقافي الجامعي مهرجان 
بعلبك الشعري الثاني في الفترة 

الممتدة من 23 إلى 27 مارس 
الجاري.

◄ باعت دار كريستي للمزادات 
العالمية، في مزاد ”دبي: الحديث 

والفن المعاصر“ مؤخرا، لوحة 
الفنان التشكيلي أحمد فريد، التي 

تحمل عنوان ”مدينة السحر“ بـ 
18.750 دوالر.

باختصار

أعلنـــت جوان رولينـــغ، الكاتبة البريطانيـــة التي اشـــتهرت برواياتها {هاري بوتـــر}، عن إطالق 

روايتها الجديدة التي ستنشرها هذه األيام بعنوان {األبيض القاتل}.

سيشـــارك الكاتب املصري أحمد ناجي في ندوة نقاش مفتوحة حول اللغة بني الشارع واألدب، 

وذلك يوم 10 أبريل املقبل في معهد غوته.

في اليوم العالمي للشعر.. المنتصر الوحيد هو األمل
[ المديرة العامة لليونسكو: الشعر يملك القدرة على إيقاظنا من غفلتنا  [ مبادرة عربية انتشرت في أقطار العالم

مخلص الصغير

} تخّلد اإلنســـانية يـــوم 21 مـــارس فعاليات 
”اليـــوم العالمـــي للشـــعر“. وكان العـــرب أول 
من دعـــا إلى تخصيص يـــوم عالمي لالحتفاء 
بالشـــعر، بناء على طلب رفعه ”بيت الشعر في 
المغـــرب“ إلى منظمة اليونســـكو ســـنة 1998، 
مطلـــب عبر، وال يزال يعبر، عـــن حاجة العرب 
إلى الشـــعر، وهم يكتفون بيـــوم واحد، بعدما 

كان الشعر يمأل أيامهم ويكتب أحالمهم.

ربيع عالمي

في سنة 1998 رفع ”بيت الشعر في المغرب“ 
رســـالة إلى منظمة التربيـــة والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو)، ممهورة بتوقيع رئيس الوزراء 
األســـبق المجاهد عبدالرحمان اليوسفي، من 
أجل تسمية يوم عالمي للشعر. وفي سنة 1999 
اعتمد المؤتمر العام لليونســـكو، خالل دورته 
الثالثين المنعقدة في باريس، تاريخ 21 مارس 

من كل سنة يوما عالميا للشعر.
قبل ذلك، وفـــي ماي 1997، انعقد بفرنســـا 
مهرجان ”ربيـــع الثقافة الفلســـطينية“، حيث 
وجه محمـــود درويش وعزالديـــن المناصرة، 
ومعهمـــا فـــدوى طوقان، رســـالة إلـــى المدير 
العام لليونســـكو آنذاك، حملت عنوان ”الشعر 
روح اإلنســـانية، الشعر جسد العالم“، من أجل 
اعتماد يوم عالمي للشعر. وفي السنة الموالية 
تبنى بيت الشـــعر في المغرب هذه الفكرة على 
عهد الشـــاعر المغربي محمد بنيس الذي كان 
يرأس البيت، من خالل رسالة شعرية رسمية.

الشعر هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر 
الهوية اللغوية والثقافيـــة، وهما يعتبران من 
أغنى ما تمتلكه اإلنســـانية، فمنذ قديم الزمان 
عرفـــت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشـــعر، 
إذ أنه يخاطب القيم اإلنسانية التي تتقاسمها 

كل الشـــعوب، فالشـــعر يحول كلمات قصائده 
البسيطة إلى محّفز كبير على الحوار والسالم. 
ولـــذا تم تخصيص 21 مارس مـــن كل عام يوَم 

احتفاٍل باليوم العالمي للشعر.
ومنـــذ ذلك الحين أعلنـــت المنظمة الدولية 
أن فكـــرة يـــوم عالمـــي للشـــعر جـــاءت بهدف 
”دعم التنـــوع اللغوي، ومنح اللغـــات المهددة 
باالندثار فرصا أكثر الستخدامها في التعبير“، 
كما أعلنت المنظمة أن هذا اليوم من شـــأنه أن 
يشكل ”فرصة لتكريم الشعراء وإلحياء التقليد 
الشـــفهي لألمســـيات الشـــعرية“. كما أعلنت 
اليونسكو أن الشـــعر هو أحد أشكال التعبير 
وأحـــد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما 
يعتبران من أغنى ما تمتلكه اإلنســـانية، إذ أنه 
يخاطب القيم اإلنســـانية التي تتقاســـمها كل 

الشعوب. 
وال تـــزال دول العالم -كمـــا الدول العربية، 
وفي مقدمتها المغرب- حريصة على االحتفاء 
باليوم العالمي للشـــعر الذي بات يشهد تنظيم 
مهرجانات وملتقيات بهذه المناسبة، ولقاءات 
وأمسيات ومسابقات شـــعرية، في الفضاءات 
الثقافية العمومية، وفي المؤسسات التعليمية، 
في مبادرات احتفالية تســـتعيد صوت الشعر 

العميق والسحيق، ولو ليوم واحد فقط. 

ضرورة الشعر

منذ نهاية األلفية الماضية، يحرص رؤساء 
اليونســـكو على توجيه رسالة بمناسبة اليوم 
العالمي للشـــعر. لكن رسالة هذه السنة جاءت 
فـــي صيغة صرخـــة هادئة وعميقـــة، وجهتها 
المديـــرة العامة لليونســـكو إيرينـــا بوكوفا، 
معتبـــرة أن الشـــعر يظل ”يملك قـــدرة ال نظير 
لها في ســـائر فنون األدب، أال وهي القدرة على 
إيقاظنا من غفلتنا وإخراجنا من قمقم حياتنا 
اليومية، وتذكيرنا بآيات الجمال المحيطة بنا، 
وبقدرة المعاني والقيم اإلنســـانية المشـــتركة 
علـــى الصمود“. وتعتبر مديرة اليونســـكو أن 
الحفـــاظ على ذاكرة الشـــعر اإلنســـانية مهمة 
ال تتقنهـــا الشـــعارات والخطب التـــي ال يمكن 
أن ترقـــى إلـــى لغة الشـــعر، فـــي أي حال من 
األحـــوال؛ ذلـــك أن مهمة الحفـــاظ على التراث 
الشـــعري اإلنســـاني هي مهمة تقنيـــة ال بد أن 

يتعهدهـــا الخبـــراء والباحثـــون، وأن يتحمل 
مسؤولياتها المسؤولون. وهنا ذّكرت المديرة 
بأن قائمة اليونســـكو التمثيليـــة للتراث غير 
المادي للبشـــرية تضم العشـــرات من أشـــكال 
التعبير الشـــفهي والشـــعر، ومنها المناظرات 
الغنائي  الشعرية القبرصية، وشعر ”سا ترو“ 
الفيتنامي، والشـــعر الغنائي البدوي المسمى 
”التغـــرودة“، المشـــترك بين عمـــان واإلمارات 

العربية المتحدة.
ونبهت رســـالة اليونســـكو إلـــى ”ضرورة 
في عالـــم اليوم، وليس فحســـب في  الشـــعر“ 
اليوم العالمي للشـــعر، حيـــث ”باتت الحاجة 
إلى الشـــعر، وإن كان فنا أدبيا قديما قدم اللغة 
ذاتها، أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى، 
في ظل االضطرابات الراهنة… نحن باعتبارنا 
مؤتمنيـــن على هذا العالم الذي ســـيعيش فيه 

أوالدنا وأحفادنا“.

رسالة اليونسكو ليست موجهة إلى الشعر 
والشـــعراء فقط، إذ يفتـــرض أن تكون موجهة 
إلى المســـؤولين من مختلف مناطـــق العالم، 
قبل أن تكـــون موجهة إلى كل اإلنســـانية. من 
هنا، ترفع الرســـالة مطلبها اإلنساني المتعلق 
بالســـالم والحوار بين الجميع، حين تؤكد أن 
الشعر يظل ”معينا ال ينضب للحوار والتفاهم، 
وقد كان دائما ســـالحا لمقارعـــة الظلم والذود 

عن الحرية“.
 وخلصت بوكوفـــا إلى أن االحتفاء باليوم 
العالمـــي للشـــعر هـــو احتفـــاء ”بقدرتنا على 
االلتئام متســـلحين بروح التضامن، وبقدرتنا 

على تسلق قمم زماننا المكفهرة“. 

سلطان حر

فـــي كل ســـنة، واحتفـــاء باليـــوم العالمي 
للشـــعر، يقترح ”بيت الشعر في المغرب“ على 
شـــاعر مغربي أو عربـــي أو عالمي كتابة كلمة 
بالمناســـبة. ”كلمة الشاعر“ لهذه السنة كتبها 
الشـــاعر المصـــري أحمد الشـــهاوي، وحملت 
عنوان ”ســـلطان الشـــاعر وســـلطة الشـــعر“، 
وقد شـــددت على الحاجة إلى الشـــعر، أيضا،  
حيث ”سيبقى اإلنســـان في حاجة إلى الشعر، 

ألن له ســـلطة علـــى الروح، إذ يخشـــاه الفقيه 
والســـلطان معا“، هذا الشـــعر الذي ينبغي أن 
يظل ”في مواجهة القمع واالستبداد السياسي 

والديني“.
ويبايع الشـــاعر الشهاوي الشعر، ويمنحه 
سلطته وسلطانه، فالشـــعر عنده هو ”السلطة 
حيث لم تعد هناك سلطات أخرى يمكن التعويل 
عليها، إذ هو يشـــكل بناء اإلنسان، ويسهم في 
بناء حضارته، ألن الشعر هو حضارة العمارة 

الحديثة“.

ويـــرى الشـــاعر فـــي كلمته أن الســـلطات 
-وعلى امتـــداد العصور- حاولت على درجات 
اســـتبدادها أن تخلق ســـلطات بديلة لســـلطة 
الشـــعر، لكن الفشـــل واإلخفاق كانا حليفْيها. 
ويبقـــى الشـــاعر علـــى يقيـــن من أن الشـــعر 
هـــو المنتصـــر الوحيد في ما يســـميه معركة 
أمل التحـــرر والفـــكاك من أي ســـلطٍة مطلقة، 
تمارس دكتاتوريتهـــا ضد األهل وأهل الكتابة 
خصوصا، أو أي اســـتبداد غاشـــم يقسو على 

شعب الشعر.

يحتفل العالم بأقدم الفنون وأكثرها عراقة؛ أال وهو الشعر، من خالل اليوم العاملي للشعر 
في ٢١ مارس من كل عام. وهي مناسبة أقرتها منظمة اليونسكو سنة ١٩٩٩، ألجل تعزيز 
مكانة الشعر سواء من حيث قراءته أو كتابته أو نشره، من قبيل ”جتديد االعتراف وإعطاء 

زخم للحركات الشعرية الوطنية واإلقليمية والدولية“، كما جاء في بيان املنظمة.

الشعر والشاعر ضروريان في عالم اليوم (لوحة للفنان سعد يكن)

الشـــعر يحول كلمات قصائده إلى 

محفز كبير على الحوار والجمال، لذا 

خصص 21 مارس من كل عام يوم 

احتفال بالشعر

 ◄

الشعر يظل معينا ال ينضب للحوار 

والتفاهم والســـالم، وقد كان دائما 

ســـالحا لمقارعة الظلم والذود عن 

حرية اإلنسان 

 ◄

مبادرة {ألف عنوان وعنوان} تشجع 

الكتاب والناشرين اإلماراتيين على  

نشـــر أعمالهـــم ومؤلفاتهـــم إلثراء 

المدونة األدبية العربية

 ◄

{ألف عنوان وعنوان} من لندن: نقترب من طبع الكتاب رقم 1000



} القاهرة - ”الشــــعب يريد إســــقاط النظام“، 
بهــــذه الجملة أنهــــى الكاتب صبحي موســــى 
روايته ”نقطة نظام“، وفيها يقدم الكاتب جانبا 
من األسباب التي دعت الجماهير للخروج إلى 
الشــــوارع والميادين مطالبة بســــقوط النظام، 
حيــــث اشــــتد الظلــــم علــــى مختلــــف طبقات 
المجتمع، وكثر الفساد وتحلل الجهاز اإلداري 
للدولــــة، وهــــو ما ســــمح بوصــــول عصابات 
المخدرات والســــالح واآلثار إلــــى قرى الريف 
المصري، وســــيطرتها عليه تحت مظلة شــــبه 
رسمية من الجهاز األمني، مما أدى إلى انهيار 
البالد وســــرعة تداعي النظام بمجرد الخروج 

شق عصا الطاعة في وجهه.
في هذه الرواية، الصادرة مؤخرًا عن الدار 
المصرية اللبنانية، يطرح موســــى معادال فنيا 
للواقــــع المعيــــش، حيث افتــــرض وجود قرية 
ال يعرفهــــا أحــــد علــــى الخارطة، يحــــدث بها 
انفجــــار عظيم يختفي على إثــــره حي األثرياء 
الذين عادوا مــــن الخليج ليبنوا بأموال النفط 
وثقافته بيوتا تشــــبه القصــــور والفيالت، لكن 
هذا االنفجار أعاد الحي إلى سابق عهده الذي 
تعرفــــه القرية وجميع أهلها، حيث كان منطقة 
مهجورة ال يسكنها إال الغرباء عن القرية، تلك 
التــــي لها قوانينها الخاصة، إذ ال تســــتضيف 
الغربــــاء، وال تجعلهم يطأون بأقدامهم أرضها 
الخضراء، لكــــن بعودة القادميــــن من الخليج 
وبنائهم فــــي تلك األرض المهجــــورة تضعف 

القوانين ويفسد النظام.

تعد فكــــرة النظام الهاجــــس الرئيس لدى 
صبحي موسى في هذه الرواية، فهناك النظام 
السياســــي بقواته األمنية التي احتلت القرية 
عقب حــــدوث االنفجــــار، حيث قامــــت بعزلها 
عــــن العالــــم إلى أن تعــــرف الحكومــــة مصدر 
الســــالح األكثــــر خطــــورة مقارنة بغيــــره من 
األســــلحة، فبإمكانه أن يخفي منطقة كشــــارع 
قصر العيني بما فيــــه مجلس الوزراء ووزارة 
الداخلية ومجلس الشــــعب ومجلس الشورى. 

وحيــــن وصل الخبر إلــــى رأس النظام 
السابق اتصل برئيس وزرائه قائال إن 
بلــــدا اختفى فيما هو ال يعرف شــــيئا 
عــــن األمــــر، فأخذت الرتــــب تتدحرج 
على ساللم الوزارة مستقلة العربات 
الكبيــــرة فــــي اتجاهها إلــــى القرية 
المجهولة، وفي الطريق يرسم قائد 
الحملــــة الســــيناريو المحكم الذي 
يطمئن رأس النظــــام ومن بجانبه 
قبل أي شيء، لكن األحداث تتعقد 
وتتشــــابك ويضطر قائــــد الحملة 

إلــــى البقــــاء في القريــــة لمعرفة مــــا جرى، 
فحســــب قوله أن يتقاعد عن العمل ويعرف ما 
حدث في هذه القرية أفضل من أن يترّقى وهو 

ال يعرف شيئا.
فــــي خضــــم األحداث ينشــــب صــــراع بين 
الحرس القديــــم والحرس الجديد في القاهرة، 
ويلقي بظاللــــه على القرية ومن فيها، فيضطر 
قائد الحملة إلى الهروب من أجل تولي منصب 

كبير في العاصمة، تاركا مصير القرية وأهلها 
في يد ضابط صغير.

ال يتوقف موســــى عند تقديــــم النظام على 
هــــذا النحو، فثمــــة نظام أكبــــر وأعمق وأقدم 
اختل توازنه في القرية، وهو نظام ملوك الليل 
والنهــــار، حيــــث قام التوازن بيــــن وجود عدد 
من المتصوفــــة الذين يقومون بحماية أطراف 
القرية من شرور الســــحرة والمردة من الجن، 
هؤالء الذين يسعون بقدر ما يمكنهم إلى الدفع 
نحــــو نهايــــة العالم، كــــي يأتي 
المهدي المنتظر وفقا للخطوات 
التي حددوها، بــــدءا من الذبيح 
الــــذي قتل فــــي مالبس عرســــه، 
وصــــوال إلــــى االبــــن العائــــد إلى 
أهله فيجد نفسه فدية على أبواب 
المقابــــر، خطــــوات ســــبع حددها 
العّرافون حتى يجيء زمن حســــان 
أو نهايــــة الزمان، لكــــن المتصوفة 
يقاومون ذلك، فيستمر توازن القوى 
بيــــن الطرفين إلى أن يظهر العائدون 
مــــن الخليج، فيكثر الغرباء وتســــيل 
الدمــــاء وتظهــــر الفتن، وتتواصــــل العالمات، 

ومن ثم يظهر المهدي.
لعب موسى في هذه الرواية على الفنتازيا 
كحــــل فنــــي يمكنــــه من طــــرح ما يريــــده دون 
الســــقوط في محاذيــــر التابو، ســــواء الديني 
أو السياســــي، وكانت أولى خطوات الفنتازيا 
إيهام القارئ بأنه يريــــد أن يكتب رواية، لكنه 

ال يعرف كيف يكتب رواية عن أهله، وســــرعان 
مــــا يجد القــــارئ أن الكاتب قد بــــدأ في كتابة 
الروايــــة، وأنه قــــد أصبح شــــخصية روائية، 
ويصبح لدينــــا عالمان أحدهما واقعي واآلخر 
مكتوب، ويتداخــــل العالمان حتى يتماهيا في 
الحدود، ويصبح المتخيل هو الواقع والواقع 
هــــو المتخيــــل، فنجد أنفســــنا فــــي حالة من 
المتعة والدهشــــة والتوتر طيلة الوقت، حيث 
تتصاعــــد األحداث ما بين األهالي والعســــكر، 
وما بين المتصوفة والسحرة، وما بين الكاتب 

والجميع.
 يربط الكاتب كل ذلك بما يجري في القاهرة؛ 
يربطــــه بالصراع بين الحرس القديم والحرس 
الجديد، ورغبة الرجل الكبير في توريث نجله 
مقاليد البالد، وفشل القبضة األمنية في الكثير 
مــــن المواقف واألفعال، فضــــًال عما يجري من 
قبل األحزاب وضعفها، ومــــا يجري أيضا من 
قبل الحــــركات الراغبة في التغيير وصوًال إلى 
االنفجار العظيــــم، حيث خرج الجميع مرددين 

الشعار األثير ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
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ستقيم الدار املصرية اللبنانية غدا األربعاء حفل توقيع ومناقشة لرواية عمرو العادلي {اسمي ثقافة

فاطمة»، ويدير النقاش الكاتبان أشرف العشماوي ومنصورة عزالدين.

صدرت حديثا للكاتبة والصحافية املغربية بهاء الطرابســـي رواية جديدة باللغة الفرنسية عن 

{دار الفينيق» للنشر بعنوان {كرسي البواب».

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ صدر حديثا عن الدار المصرية 
اللبنانية للنشر والتوزيع بالقاهرة 

كتاب بعنوان ”في البدء كانت مصر“ 
للباحث وسيم السيسي.

◄ افتتح المتحف األميركي للتاريخ 
الطبيعي في نيويورك، معرضًا حول 
المومياوات في مصر وبيرو، أمس 
اإلثنين، ويستمر المعرض حتى 7 

يناير 2018.

◄ احتفت الدورة الثالثة من 
تظاهرة ”نظرات نسائية“ مؤخرا 

في الدار البيضاء بالفنانات 
التشكيليات اللواتي ساهمن في 
تطوير الفن التشكيلي المعاصر، 
وتعزيز إشعاعه وحضوره وطنيا 

ودوليا.

◄ تختتم اليوم الثالثاء فعاليات 
مهرجان ربيع الشعر العربي 
بموسمه العاشر الذي تنظمه 

مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين 
الثقافية على مسرح مكتبة البابطين 

المركزية للشعر العربي بالكويت.

االستبداد الثقافي 

وأخواته

} لم تكتف أنظمة االستبداد العربي 
بتكريس سلطتها، بل عملت على  تعميم 
هذه الظاهرة على مؤسساتها الثقافية، 

بهدف جعل المجتمع يعتاد هذه الظاهرة، 
وال يجد في استبدادها ما هو نافر. رافق 

هذا النهج انتشار ظواهر الفساد والتخريب 
داخل المؤسسات الثقافية، إلفراغها من 

محتواها وتعطيل دورها الريادي في نشر 
ثقافة الحداثة والدفاع عن قيم الحرية 

والتنوير من خالل تحويلها إلى مؤسسات 
لالرتزاق والدعاية والعالقات العامة.

وهكذا نشأت طبقة طفيلية تتحكم في 
مؤسسات الثقافة وأنشطتها وتعمل على 

تكريس سلطتها من خالل توزيع المكاسب 
واالمتيازات على شركائها وحاشيتها 

والقابلين للعب دور الكومبارس، لذلك لم 
يكن مستغربا أن ينفرد كاتب بإدارة هذه 

المؤسسة أو تلك مدة عقدين أو ثالثة عقود 
من الزمن، وأن يطبع كل شيء فيها بطابعه 

الخاص، وكأنه األب الشرعي لها، بينما 
يقبل المثقفون والكتاب اآلخرون لعب دور 

األبناء األوفياء له.
والحقيقة أن حاجة هذه الرموز التي 
هيمنت على هذه المؤسسات زمنا طويال 
لم تقتصر على إدخال أنصاف المثقفين 
والكتاب إلى هذه المؤسسات بل تعدتها 

إلى ابتداع ظواهر وتسميات وظيفية 
جديدة، تسمح لها ولهم بتوزيع االمتيازات 

والمكاسب المادية، من هذه المسميات 
وظيفة اإلشراف أو المراجعة أو المدير 

المسؤول، التي يتقاضى بموجبها أصحاب 
هذه الوظائف مبالغ مجزية تتجاوز كثيرا 

ما يتقاضونه من رواتب على وظيفتهم 
األصلية في هذه المؤسسات.

المشكلة في هذه الوظائف ال تقتصر 
على المكاسب المادية التي يحصلون 

عليها، بل تكمن أيضا في كونها وظائف 
وهمية ليس هناك من يتابع عملها إن كان 
لها عمل أصال، ولذلك لم يكن مستغربا أن 
تجد منشورات هذه الجهات أو تلك تحفل 
باألخطاء اللغوية أو أخطاء الترجمة، في 

حين أن المكلفين بمراجعتها لم يكلفوا 
أنفسهم عناء القيام بأدوارهم احتراما 
ألسمائهم أوال، وثانيا احتراما للقيمة 

الثقافية والعلمية التي يتضمنها الكتاب، 
وأخيرا احتراما للقارئ.

قد يرى البعض أن هذه الظواهر 
انتهت مع انتهاء عمل من كرس هذه 

الظواهر، لكن الحقيقة أن الدولة العميقة 
-دولة االستبداد- رغم ما تعرضت له من 
هزات عنيفة بعد االنتفاضات العربية لم 

تستطع أن تغير أساليبها ووسائل عملها 
القائمة على تحويل إدارة العمل الثقافي 
من مسؤولية إلى امتياز وأداة إفساد ألن 
ذلك يتهدد وجودها وسياساتها، لذلك ما 

زالت هذه الممارسات والظواهر قائمة، في 
محاولة إلعادة إنتاج الواقع السابق تحت 
مسميات وعمليات تغيير شكلية، دون أن 

تمس جوهر العمل الثقافي، ليظل المثقف 
الفلهوي واألجهزة الفلهوية يمارسان 

ألعابهما على حساب ثقافة التغيير 
والتجديد والحرية. 

مفيد نجم
كاتب سوري

{نقطة نظام} الثورة في صراع مع الحراس والجن
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حاتم التليلي محمودي

} حيـــن تخّيم ثقافات الموت، وتســـود العالم 
نزعة االغتـــراب، وتنحرف القيـــم إلى الهاوية، 
بمـــا يجعل مـــن حياتنا إضرابـــا محضا، تولد 
فينا –نحن كمســـرحيين- األسئلة المستحيلة، 
تلك التي يتوّجب عليها التشـــكيك في الســـائد 
من تمعيننا لألشـــياء، تلـــك التي تبحث لها في 
بواطننا عن جوهرنـــا األنطولوجي ووظيفتنا 
الحارقـــة والملّحـــة، لذلـــك نحـــن اآلن معنيون 
بالفّن، وبشكل ملّح، إذ هو آخر ما تبّقى من قالع 
اإلنسانية فينا، لكن كيف يمكن تحديد منعطف 
فّني جديد، هو في حقيقة األمر يجد إقامته في 
حقول دورة مسرحية يواكبها المسرحيون في 
كّل ســـنة؟ وهل يمكننا التحّدث بعد أزمات الفّن 
الراهنة عن رهان مســـرحّي يقّوض السائد من 
اشـــتغاله ويراجع ذاته على الـــدوام؟ وإذا كنا 
نتفق على أن راهننا الحالـــي، عربيا وعالميا، 
ال تســـوده غير ثقافة الســـوق التجارية، حيث 
اإلنسان و“حيونته“، ثم  ليس ثّمة غير ”بهملة“ 
الزّج به في أتون من القيم الالإنسانية، هل ثّمة 
نجاعة ما للمسرح كي يخّلصنا من ذلك؟ أليس 
هو اآلخر مدعّوا إلى تقويض تلك األورام التي 

أصابته؟

من المحلي إلى العربي

يبـــدو أن الـــدورة الــــ27 من أيام الشـــارقة 
المســـرحية، التـــي شـــهدت افتتاحهـــا يوم 18 
مارس من هذه الســـنة، ستدفعنا إلى القول بأّن 
مســـرحييها على وعي تاّم باألســـئلة المذكورة 
ســـلفا، إذ أنها ال تمّثل فعال مسرحيا احتفاليا 
فحســـب، بقـــدر مـــا تعيد طـــرح اإلشـــكاليات 
المســـتحيلة في خرائط المسرح ذاته، وهذا ما 
نجد له صدى أّول من حيث برنامج المهرجان، 
بمـــا يتضمنه مـــن فعاليات وأنشـــطة مختلفة 
ومتنوعة وثرّية، قد تتســـّنى لها إمكانية سحق 
ودحض جّل أســـئلتنا بتوفير إجابات شـــافية، 
وربما التتويج بإعادة كينونة الفعل المسرحي 

بما هو رسالة إنسانية خالصة النقاء.
ثّمة حوالي 13 عرضا مســـرحيا تشـــهدها 
هـــذه الـــدورة بما فـــي ذلـــك عـــرض االفتتاح 
”خريف“ لصاحبته أســـماء الهوري ومن إنتاج 
فرقة أنفاس المغربية، وهـــو الذي فاز بجائزة 

”الشـــيخ ســـلطان بن محمد القاســـمي“ ألفضل 
عمـــل مســـرحي عربّي فـــي مهرجان المســـرح 
العربـــي األخيـــر، والـــذي دارت فعالياتـــه في 
الجزائر. ما يلفت االنتباه حول باقي العروض 
هـــو كونها جميعها إماراتية، ما يجعلنا نذهب 
إلى تأويل ذلك بوصفه نشـــاطا مسرحيا وفعال 
إبداعّيـــا محّليا أكثر منه عربيـــا أو دولّيا، وإن 
كان يثيـــر جملـــة من األســـئلة حـــول خياراته 
تلك، فإّنـــه يعكس أيضا نقلة نوعية من خاللها 
تكون التجربـــة اإلماراتية إزاء فعل نقدّي تجاه 
خصوصيتهـــا، ما يفتـــح في خرائطها حّســـا 
حوارّيا يراكم لها من الداخل، حتى يتسنى لنا 
نحـــت كينونة خاّصة وهوّيـــة تصبغها بطابع 
خـــاّص، ومـــن ثّمة تكتســـب نجاعـــة مهّمة في 
تناسجها وتعالقها مع تجارب في بلدان أخرى 

في المستقبل.
في المقابل، يســـتضيف المهرجان حوالي 
150 ضيفـــا مـــن بلـــدان عربيـــة مختلفـــة، كما 
يســـتحضر مجموعـــة من المبدعيـــن من خالل 
برنامـــج أطلقت عليه تســـمية ”ليلـــة الوفاء“، 
وهبوا للفّن المســـرحي غير القليل من اإلبداع، 
وهم المنصف السويســـي من تونس، وعبدالله 
كّتاب من اإلمارات، وفؤاد الشـــّطي من الكويت، 
ونهـــاد صليحة من مصر، بينمـــا يكّرم المبدع 
اإلماراتـــي حميد ســـمبيج بوصفه شـــخصية 
المهرجـــان، في حين يتـــّوج الفّنـــان الكويتي 
إبراهيـــم الصـــالل بجائـــزة الشـــارقة لإلبداع 
المســـرحي العربي في دورتها الحادية عشرة، 
على أن تتسلم أسماء الهوري مخرجة العرض 
المغربي ”خريف“ جائزة أفضل عمل مســـرحي 
عربـــي لســـنة 2017. باإلضافة إلى ذلك تشـــهد 
معظم العروض المبرمجة نقاشـــا مفتوحا، ما 
يثـــري طرحها الفكري والجمالي ويضعها إزاء 
قراءة تفاعلية وتشاركية مع جمهورها، خاصة 
وأن فيها من هي مبرمجة للمسابقة التي يمثل 

كل مـــن جمال ســـالم ومحمـــد العوني وعصام 
بوخالـــد وعصام اليوســـفي وعبدالله يوســـف 

أعضاء لجنة تحكيمها.

نقلة نوعية

كمـــا يثـــري المهرجان برمجتـــه بجملة من 
األنشطة والفعاليات المتنوعة والمختلفة، وقد 
بلغ عددها ما يقارب الثالثين، ومن بينها ”ندوة 
-حيث ثّمة محور أّول عنوانه  المسرح والقيم“ 
”أبو الفنـــون والقيم: أّية عالقـــة؟“- يؤثثها كّل 
من أحمـــد أمل ومحمد مومـــن ومفلح العدوان 
وعبداإللـــه عبدالقادر، بينمـــا يديرها ويقّدمها 
محّمد يوســـف، في حيـــن أن المحـــور الثاني 
الذي حمل عنوان ”المسرح والقيم: بين الشرق 
والغرب“ يؤثثـــه كل من حاتم التليلي ومحمود 
نسيم وكمال فهمي بينما يقدمه ويديره الدكتور 

حميد عالوي.
على صعيـــد آخر، ينظـــم المهرجان ملتقى 
الشـــارقة الســـادس ألوائل المســـرح العربي، 
وســـتتّم من خالله معالجة مســـائل مهّمة جدا 
كالتمثيل المسرحي وتقنيتي الحوار والحوار 
الذاتي مع عصام السّيد، و“جماليات إخراجية 
جديـــدة في المســـرح العربي“ مـــع أحمد أمل، 
مـــع  و“تجربتـــي فـــي المســـرح االحتفالـــي“ 
عبدالكريم برشـــيد، و“معنى النقد المسرحي“ 
مع محمـــد المديونـــي، ويختتم هـــذا الملتقى 
بنـــدوة تحمل عنوان ”كيف يرى جيل الشـــباب 

راهن مسرح بلدانهم“.
في المقابل، تشـــهد فقرة المراجعات ندوة 
علمية يديرها المغربي محمد بهجاجي ويشارك 
فيهـــا كّل من محمـــد المديوني وعبيدو باشـــا 
وعزالدين بونيت، وقد تضمنت إشكالية متعلقة 
بهموم التأريخ للمسرح العربي، وحملت عنوان 
”مؤّرخو المسرح العربي: أّي دور وأّي تأثير؟“. 

وعلى غرار ذلك تشـــهد فقـــرة التربية والتعليم 
محاورة ومســـاءلة للراهـــن الجامعّي من حيث 
تســـليطها الضوء على ”مناهج معاهد وكليات 
المســـرح العربـــّي“، ســـواء من حيـــث نقدها 
أو تثمينها، ويشـــارك فيها راشـــد عيســـى من 
فلســـطين وإبراهيم نوال من الجزائر، وحسن 
عطية من مصر وعصام اليوسفي من المغرب.

أما فقرة ”مرآة الفّن“، فســـتديرها المغربية 
وسيلة صابحي ويشـــارك فيها مرعي الحليان 
من اإلمارات وعبدالله السعداوي من البحرين، 
وتنضوي تحـــت عنوان ”التمثيل المســـرحي: 
صورة الذات وقناع الشخصية“. ومن الفقرات 
األخرى التـــي ال يمكن تجاهلهـــا، فقرة اإلبداع 
والوجـــدان بعنوان ”مســـرحة قصـــص الحب 
بيـــن األمس واليـــوم“، التي ســـتديرها نجيبة 
الرفاعي، ويشارك فيها حسن اليوسفي وأنعام 
ســـعود وهيثم الخواجة، في حين يدير سامي 
الجمعان ندوة أخرى متعّلقة بإشكالية مغايرة 
لكّنهـــا مهّمة جدا، وهي ”المســـرح وااللتزام“، 
وموســـومة بـ“رؤيـــة المخـــرج بيـــن الثابـــت 
والمتحّول؟“، ويشارك فيها حيدر منعثر وكاظم 

نصار وعصام أبوخالد.
يبـــدو لنا جلّيـــا وواضحا أن هـــذه الدورة 
تهدف إلى إحداث نقلـــة نوعّية في مضمونها، 
خاصـــة بعـــد ثـــراء برنامجها بفقـــرات نظرّية 
وعلميـــة وأكاديميـــة، ما يجعـــل متابعيها، من 
مســـرحيين وإعالمييـــن ومثقفيـــن، ينتظرون 
منها ال تحقيق النجاح فحســـب، وإّنما إمكانية 
تقديمها تصورات وبرامج مسرحية مستقبلية 
تراكم للـــدورات الالحقـــة، ما يجعل مـــن الفّن 
المســـرحّي عنوان البهاء اإلنســـانّي وحّجتنا 
األنطولوجيـــة فـــي الدفـــاع عـــن قيـــم الحياة، 
بوصفه رسالة مقّدســـة، ودًما يسري في عروق 
مجتمعاتنا التي تهّدد أوصالها أورام التطّرف 

والتعّصب واالغتراب.

[ دورة استثنائية تجمع بين العروض المسرحية والندوات العلمية والنقاشات
أيام الشارقة المسرحية تحتفي بإنسان المستقبل

تقام تظاهرة أيام الشارقة املسرحية سنويًا 
بحضور عدد من الفرق املسرحية العربية 
واإلماراتية في ما يشبه العرس املسرحي، 
احتفاء بأبي الفنون، وعالوة على تقدميها 
عــــــددا من العــــــروض كما هو حــــــال هذه 
الدورة الـ27 التي جتري فعالياتها من 18 
إلى 28 مارس اجلــــــاري، تقدم األيام هذه 
السنة عددا من الندوات املهمة التي تطرح 
أسئلة املســــــرح والثقافة واإلنسان العربي 
ــــــى دوائر النقاش فــــــي بيئة من  املثيرة عل

التفاعل اخلّالق.

 الفن املسرحي عنوان البهاء اإلنساني

موســـى لعب في هـــذه الرواية على 

الفنتازيا كحل فني يمكنه من طرح 

ما يريده دون السقوط في محاذير 

التابو الديني أو السياسي

 ◄

هـــذه الـــدورة تهـــدف إلـــى إحداث 

نقلـــة نوعية فـــي مضمونها، خاصة 

بعد إثـــراء برنامجها بفقرات نظرية 

وعلمية وأكاديمية

 ◄



مخلص الصغير

} يتســـاءل الناقد الســـينمائي الفرنسي جان 
ميشـــيل فرودون فـــي كتابه األخيـــر ”ما الذي 
تفعله السينما؟“ عما إذا كانت للسينما أسرار 
بعينها، هي التـــي جتعلنا ننبهر بها، في هذا 
احلوار يكشـــف لنا فـــرودون البعض من تلك 
األســـرار، وهو يقول ”للسينما ألف سر وسر: 
أســـرار تقنية، وأسرار فنية، وأســـرار مالية، 

وأسرار بشرية وعاطفية، وأسرار سياسية“.
ويذكرنـــا بأنه حـــاول في الكتـــاب املذكور 
عرض العديد من األســـرار التي أمـــاط اللثام 
عنها، وأســـرار أخرى لم يكتشفها، ولكنه عمل 
علـــى تقريبها مـــن الناس وجعلهـــم يطلعون 
عليها، حتى وإن كانت معروفة، غير أن األهم، 
في نظره، هو أن ”الســـينما تظـــل لغزا، وهذا 
اللغـــز ال يجدر الكشـــف عنه، أو الســـعي إلى 
الكشـــف عنه، أوال، ألن ذلك مستحيل، وثانيا، 
ألن اللغـــز هو الـــذي مينح الســـينما جمالها 

وأهميتها“.
ونعود بفرودون إلى تساؤل آخر، سبق أن 
طرحـــه وقاربه في كتابه ”النقد الســـينمائي“، 
الذي صدر سنة ٢٠٠٨، وهو سؤال ”ملاذا يصلح 
النقد الســـينمائي؟“، أما ســـؤالنا فهو ما إذا 
كانت قد تشـــكلت لديه إجابات أخرى، غير تلك 

التي قدمها منذ نحو عشر سنوات؟
ومع ذلك، ال يزال جان ميشيل فرودون على 
يقني مبدئي وراسخ مفاده أن النقد السينمائي 
ضروري من أجل ”مواكبة لغز األفالم واألسرار 
التي حتف بها، وعرضها وتقاسمها مع قارئ 
النقد الســـينمائي، أكان شـــاهد الفيلم، أم أنه 

سيشاهده بعد، أم أنه لن يشاهده أبدا“.
والنقـــد الســـينمائي حســـب محدثنا، ”ال 
يصدر أحكاما، كما تفعل احملاكم، وهو ال مينح 

نقطا، على غرار املدرســـني“، بل هو ”فن محبة 
السينما، والعمل على نشر هذا احلب، بفضل 
األدب“. لكـــن الناقد ينبهنا إلى أنه ال ميكن لنا 
أن نعشـــق كل األفالم، بل أن نعشـــق السينما، 
وباســـم هذا احلب، ”مـــن املشـــروع أن ُيظهر 
النقد السينمائي كيف أن بعض األفالم تخون 
الســـينما، وحتتقر شـــخصياتها، وكتاباتها، 

وبالتالي جمهورها“.
وعن املمارســـة النقدية في الســـينما، يرى 
أننـــا ”ال نحتاج أن نكـــون متخصصني لنكتب 
نقدا سينمائيا، يكفي أن نحب السينما ونحب 
الكتابـــة“، وهـــو يتابـــع اآلن نقدا ســـينمائيا 
يصدر في اجلرائد وينشر على اإلنترنيت، على 

يد شباب غالبا ما يكتبون نقدا بالغ األهمية.

وعـــن حكم ”الذهاب إلى الســـينما“، وهذه 
العـــادة التي حتـــدث عنها ســـيد فيلد، وكيف 
انحسرت خالل السنوات األخيرة بفعل هيمنة 
وســـائط العـــرض اجلديـــدة مـــن الفضائيات 
إلـــى الهواتف واللوحـــات الذكية، ينادي جان 
ميشـــيل فرودون بضـــرورة توفير ”سياســـة 
ثقافيـــة تعمل علـــى التعريف بأفـــالم مختلفة 
والترويج لها، في القاعات الســـينمائية وفي 

القنوات التلفزيونية“.
ويرى الناقد الفرنســـي أنه ال بد أن حتضر 
الســـينما بقوة في وسائل اإلعالم (وليس فقط 
النجوم)، حيـــث يقول ”يجـــب أن نتحدث عن 
السينما في املدرســـة، ويجب على املسؤولني 
أن  والتربويـــني  والثقافيـــني  السياســـيني 
يســـاهموا فـــي التعريـــف بأهمية الســـينما، 
كوسيلة للترفيه ولفهم العالم الذي نعيش فيه 
ولفهم تنوع البشرية وفهم التاريخ واجلغرافيا 
واللغـــات األجنبية واملوســـيقى، وغير ذلك“، 
وبحســـبه دائمـــا، فإن من بـــني مظاهر أصالة 
الســـينما وتفردها كونها ممارســـة جماعية، 
وإن كان الفيلم نتـــاج صياغة تقوم على رؤية 

مؤلف فرد.

وفـــي املقابل، يـــرى فـــرودون أن حتديات 
الســـينما ال تكمن في ”مشـــاهدة الســـينما“، 
فقط، بل في ”متابعة السينما“، وهو ما يجعل 
الســـينما في حاجة ملحة إلى خلق نقاشـــات 
وسجاالت وصراعات فكرية ونقدية بناءة تثير 
اجلميع ملشاهدة الســـينما ومتابعة املمارسة 
الســـينمائية، وهذا ما ال يقتصر على املثقفني 

فقط، بل على جميع شرائح املجتمع.
ويبقى جان ميشيل فرودون من املنشغلني 
بوضع الســـينما فـــي العالم العربـــي، أيضا، 
والعالم الثالث عموما، وهو الذي سبق أن نبه 
إلى خطورة غياب قاعات للعرض الســـينمائي 
في العالم الثالث، حيث يتواصل نزيف إغالق 

القاعات السينمائية الواحدة تلو األخرى.
ويـــرى محدثنـــا أن الـــدول العربية ودول 
العالم الثالث إمنا تعتمد سياســـة ســـينمائية 
ينقصهـــا التوازن، حيث تبـــذل جهودا جبارة 
فـــي اإلنتاج، وفي املقابل يتـــم إهمال القاعات 

السينمائية.
وفي هذا الســـياق، يقّر فـــرودون بأنه من 
املســـتحيل على املدى املتوسط أن ينشأ نشاط 
ســـينمائي حي ومتميـــز، في غياب سياســـة 
ثقافية في مجال الســـينما، فالسينما صناعة 
سينمائية، وثقافة أيضا، وألنها صناعة فال بد 
من تدخل املؤسسات على اخلط، كي تستطيع 
بنـــاء هذه الثقافة الســـينمائية، ونشـــرها في 
الفضـــاءات العامة، وفي الفضـــاءات التربوية 
قبل ذلك، ألن التربية على السينما، كما يقول، 
هي مثـــل التربية على جميـــع القيم في حياة 

اإلنسان.
ويخلـــص جان ميشـــيل فـــرودون إلى أن 
الدول العربية، مثـــل كل دول العالم الثالث، ال 
تزال تفتقر إلى سياســـات ســـينمائية شاملة، 
قـــادرة على النهوض بالســـينما في املجتمع، 

ومن َثم نهوض املجتمع بالسينما.

سارة حممد

} يقـــدم الفيلـــم املصري اجلديـــد ”علي معزة 
وإبراهيـــم“ للمخرج شـــريف البنـــداري ”علي 
وإبراهيم“، وهما شـــابان في العقد العشريني 
ينتميـــان إلى األحياء العشـــوائية الفقيرة في 
القاهرة وتقودهمـــا الصدفة وحدها إلى رحلة 
يتجوالن فيها بني شـــمال مصر وجنوبها من 
أجل إلقاء ”ثالث صخرات“، بناًء على توصية 
شـــيخ وُمعالج روحاني أكـــد لهما وجود عمل 
ُسفلي (ِسحر أسود) ألحدهما، وهو علي الذي 
يرتبط بعالقة عاطفية مع ِمعزة (عنزة) سّماها 

”ندى“.
أمـــا إبراهيم، فـــال يعرف املُشـــاهد ما إذا 
كانت حالتـــه الغريبة التي تشـــوبها أصوات 
صاخبة تؤثر على قدرته الســـمعية، وتتسبب 
لـــه في حالة صراخ هســـتيرية وآالم في أذنيه 
مرتبطة بهذا الِســـحر أم ال، وإن كان ذلك أمرا 
ميكـــن تصوره، نظرا ألن هذا املُعالج طلب منه 
هو اآلخر إلقـــاء الصخرات الثـــالث من أعلى 
املســـطحات الثالث ”البحر األحمـــر، والبحر 

املتوسط، ونهر النيل“.
وتبدأ أحداث الفيلم على موســـيقى أغنية 
”اللف في شـــوارعك“ من األلبـــوم األول للفنان 
محمـــد محســـن الذي اشـــتهر بلقـــب ”مطرب 
الثورة“، وهي أغنية سياســـية أراد بها صناع 
الفيلم رصد املستوى املتدني الذي وصل إليه 
الغناء في املرحلة التي أعقبت ثورتي 25 يناير 

2011 و30 يونيو 2013 في مصر.
وفي املشهد التالي، عقب سماعنا األغنية، 
يظهر إبراهيم الذي يجســـد دوره الفنان أحمد 
مجـــدي جالســـا داخل غرفة زجاجيـــة متدنية 
املســـتوى، وأمامـــه فتـــى مـــن العشـــوائيات 
يغني األغنية ذاتها بطريقة األغاني الشـــعبية 
احلاليـــة في مصر. تلـــك الطريقة فـــي الغناء 
سيطرت على الساحة الغنائية على مدار أكثر 

مـــن أربع ســـنوات، وارتبط انتشـــارها بفترة 
ما بعـــد الثورة، وهـــو ما اســـتخدمه املخرج 
شـــريف البنـــداري فـــي الربط بني املشـــهدين 
التمهيديـــني ألحـــداث الفيلم، حيـــث نرى في 
املشـــهد التالي، لكن في موقع آخر -مع ترديد 
األغنية نفسها-، بطل الفيلم ”علي ِمعزة“ الذي 
قام به املمثل الشاب علي صبحي، وهو يحمل 
دميـــة (دبدوًبا) يتجول بها في الشـــوارع إلى 
أن يســـتقل امليكروباص الـــذي يتولى صديقه 

”كاماتا“ قيادته بدال عنه.
وبالرغم من الفكرة الثرية التي بنيت على 
أساسها أحداث الفيلم، من حيث وجود شابني 
يخوضـــان معا مغامرة رحلـــة إلقاء الصخرة، 
أمال في انتشالهما من حياتهما البائسة، كان 
هناك خلل واضح في الســـيناريو ما أثر على 

اكتمال العمل.
كاتب قصـــة الفيلم إبراهيـــم بطوط ينتقد 
بشـــكل غير مباشـــر احلياة احلالية بداية من 
اختيار حي من أحياء العشـــوائيات لتقع فيه 
األحـــداث، مرورا بتعلق شـــاب بعنـــزة لتكون 
حبيبـــة له بعـــد ســـقوط خطيبته مـــن إحدى 
فواصل الكوبـــري وموتها، وانتهاًء بالشـــاب 
الـــذي لم يجد مجاال ســـوى العمـــل في تنفيذ 

أغاني األفراح.
خط السخرية في الفيلم متثل في إبراهيم 
الذي يـــردد دائما أنه رفـــض العمل مع عمرو 
دياب ومحمد منير وفّضل الغناء في احلفالت، 
وأيضا في شـــخصية علي الـــذي لم يجد مفرا 
مـــن التخلص من حياته القامتـــة إال بالوقوع 
فـــي حـــب ”ِمعـــزة“، بعد أن فشـــل فـــي قيادة 
”امليكروبـــاص“ الذي ورثـــه عن أبيـــه، ويبرر 
البطـــل غرامـــه بالعنـــزة بأنهـــا متتلك احلب 

والطيبة اللذين لم يجدهما عند البشر.
الشـــابان، خـــالل رحلتهما معـــا إلى هذه 
املسطحات املائية الثالثة، وأثناء السباحة في 
البحر يكتشـــفان الســـعادة التي غابت عنهما 
في هذا العالم الضيـــق اخلانق، لكن رغم هذا 
املعنى اإلنســـاني الذي تـــدور في فلكه أحداث 
الفيلم فإن الســـيناريو الـــذي كتبه أحمد عامر 
كان مـــن األفضل له أن يأتي فـــي صورة عمل 

سينمائي قصير، وليس في فيلم طويل.
والفيلـــم فيـــه نزعة اســـتهالكية واضحة، 
حيث بالغ في إضافة العديد من الشـــخصيات 

التـــي لـــم يكـــن لهـــا مغـــزى واضـــح ضمـــن 
الذي يعمل ســـائقا  األحداث، أبرزها ”كاماتا“ 
للميكروبـــاص وحكايته مع ”نـــور“ فتاة الليل 
التي يقع في غرامها، بعد مشهد أنقذها فيه من 
أيدي مجموعة من الشباب حاولوا اغتصابها، 
وسيتساءل املتفرج ”أي اغتصاب.. وهذه هي 

مهنتها باألساس؟“.
وفي مشـــهد آخر يتم عرض ضابط شرطة 
-يجســـد دوره الفنان آسر ياسني- وهو ميزق 
”الدبدوب“ الذي يصطحبه علي خالل تفتيشـــه 
امليكروبـــاص اعتقـــادا منه في وجـــود ”مواد 
مخـــدرة“ به، فـــي محاولة من الفيلـــم النتقاد 
أداء رجل الشـــرطة الذي أراد الفيلم تصويره 
على أنـــه يتعامل مع املواطنـــني بعنف، وهنا 
قد يســـأل املُتفرج نفســـه ”وما ضرورة متزيق 

الضابط  للدبدوب؟“.
إخفاق السيناريو سيتمثل في عدم إقناعنا 
ذاتهـــا، حيث لم  بحجـــم أزمـــة ”علي معـــزة“ 
يقنعنا بأنه يعاني فعال من ألم نفســـي بسبب 
فقدانـــه احلبيبة ومـــن ثم يذهب إلـــى ُمعالج 
روحاني، ورمبـــا جلأ صناع الفيلـــم إلى هذه 

الفكـــرة باعتبار أن البطل ينتمي إلى الطبقات 
الكادحة التي تسقط فكرة الطبيب النفسي من 

حساباتها.
وإذا كان هذا األمـــر مقبوال إلى حد ما في 
شخصية علي إال أنه يبدو على النقيض متاما 
في شـــخصية إبراهيم، حيث تبني للمتفرج أن 
التشـــنجات التي أوشـــكت أن جتعله ”أصم“، 
ترجـــع إلى مشـــكلة وراثية أدت إلـــى انتحار 
أمه مـــن قبل بســـبب مرض الصـــم، كذلك قام 
جـــده الـــذي يعيـــش معـــه (وهو عـــازف على 
العود) بتعمد إفقاد نفســـه حاسة السمع حتى 
يتخلـــص من هذا األلم، وهنا يكون التســـاؤل 
”ملاذا لم يذهـــب إبراهيم إلى طبيب متخصص 
طاملا أن ما به هو مرض جسدي وراثي؟ وملاذا 

التوجه إلى ُمعالج روحاني أصال؟“.
كاتب قصـــة الفيلم جعل آلـــة ”العود“ هي 
احلـــل األســـاس ملشـــكلة إبراهيـــم، حيث ورد 
على لســـانه أن العود كان الســـبب في ُعقدته، 
ألنه حينما عزف عليـــه ألول مرة ماتت والدته 
وفـــي املـــرة الثانية فقـــد جده الســـمع، إال أن 
صديقـــه ”علي ِمعزة“ ينجـــح في جعله يتغلب 

علـــى عقدته ويقول له إن حل أزمته في العود، 
وبالفعـــل يقـــوم بالعزف عليه رغـــم األصوات 

الصاخبة في أذنيه، فتنحل الُعقدة.
أراد الكاتـــب التأكيد علـــى أن العودة إلى 
املوســـيقى بأصلهـــا الطبيعـــي الـــذي يبتعد 
عن صخـــب احلفالت الشـــعبية، هـــي مبثابة 
العودة احلقيقية إلى الروح، إذ العود من أقدم 
اآلالت الشرقية التراثية، وبالتالي فإن الرجوع 
إلى األصالـــة هو احلل ملا يعانيـــه املصريون 

اآلن.
ورغـــم بعـــض النقائص في اإلضـــاءة فإن 
الفيلم امتأل بكادرات سينمائية ممتعة للبصر، 
ال ســـيما في تلك املشـــاهد التي مت تصويرها 
بني اجلبال في ســـيناء (شـــمال شرق مصر)، 
وهـــو ما يحســـب للمخرج شـــريف البنداري، 
التـــي  التصويريـــة  املوســـيقى  كللـــت  كمـــا 
وضعهـــا أحمد الصـــاوي جناح تلـــك احلالة 
اخلاصة التي تضمنتها األحداث، حيث حملت 
إيقاعا شـــرقيا غـــاب عن أذن املتفـــرج طويال 
وســـط فوضى وعشـــوائية وصخب املوسيقى 

احلالية. 
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{علي معزة وإبراهيم}.. خلل السيناريو أضر بطرافة الفكرة

السينما التي تناقش العالقة بني اإلنسان واحليوان، تبدو مختلفة شكال ومضمونا، وعادة 
ما تنجح في شــــــد انتباه اجلمهور، ورمبا تتفوق بذلك على الكثير من موضوعات السينما 
االجتماعية املعتادة، وهو ما يتحقق منذ الوهلة األولى في فيلم ”علي ِمعزة وإبراهيم“ الذي 
يعــــــرض في عدد من دور العرض املصرية، وإن كان األمر ال يخلو من بعض الســــــقطات 

في معاجلة السيناريو.

[ الوقوع في حب عنزة وسيلة للهروب من واقع بائس  [ شخصيات مسقطة بال معنى وال هدف

حكاية غريبة لكنها مسلية

انطلـــق النجم ماجد املصري في تصوير فيلمـــه الجديد الذي يحمل عنوان {القمر} للمخرج أمير 

شوقي، والذي يشاركه البطولة فيه محمد عبداملغني وأمينة خليل ودينا الشربيني.

تقرر طرح الفيلم الجديد {مشـــرق} للنجم العاملي ويل ســـميث في دور العرض األميركية خالل 

ديسمبر املقبل، ويشاركه البطولة فيه كل من جويل إدجرتون ونومي راباس.

بعض األفالم تخون السينما

جان ميشيل فرودون:

للسينما ألف سر، منها 

التقني والفني واملالي 

والعاطفي والسياسي

{وسطي} يفتتح مهرجان جان ميشيل فرودون: العرب يفتقرون إلى سياسة سينمائية

أفالم السعودية 
ينتمي جان ميشــــــيل فرودون إلى الرعيل الثالث من نقاد الســــــينما الفرنسيني، بعد جيل 
أندري بازان وفرانسوا تروفو، وجيل سيرج توبيانو وجيل ميشيل سيرسو وآخرين، وما 
مييز املمارسة النقدية عند فرودون وجيله أنها قاربت السينما في ضوء عالقتها بوسائط 
ــــــه اطالعا مهما على  ــــــدة من جهة، ومن جهــــــة أخرى فإن لفرودون وجيل التواصــــــل اجلدي
الســــــينما العربية وحتوالتها وتطلعاتها، من خالل املشــــــاركة في املهرجانات والتظاهرات 

السينمائية العربية الكبرى. 

المعنـــى اإلنســـاني الذي تـــدور في 

فلكـــه أحـــداث فيلـــم {علـــي معزة 

وإبراهيـــم} ليته جاء في صورة عمل 

سينمائي قصير

 ◄

يفتتـــح اخلميـــس  } الدمــام (الســعودية) – 
مهرجان أفالم الســـعودية فـــي دورته الرابعة 
للمخـــرج  ”وســـطي“  الســـعودي  بالفيلـــم 
الســـعودي علي الكلثمي، وتدور أحداثه حول 
قصـــة حقيقيـــة حدثـــت قبـــل عقد مـــن الزمن 
في جامعـــة اليمامـــة بالريـــاض، حيث قررت 
مجموعة من الشباب السعوديني احملبني للفن 
إنشاء أسبوع ثقافي، وكانت من ضمن األجندة 
مســـرحية أطلقوا عليها عنوان ”وســـطي بال 

وسطية“.
ويســـتمر املهرجـــان الذي تنظمـــه جمعية 
الثقافـــة والفنـــون في الدمـــام حتـــى الثامن 
والعشرين من مارس اجلاري في خيمة ”إثراء“ 
في الظهران، مبشـــاركة ٥٨ فيلما سعوديا و٨٩ 
ســـيناريو غير منفذ، وتكرم الدورة الرابعة من 
املهرجان الفنان السعودي سعد خضر، إحدى 

الشخصيات املؤثرة في صناعة األفالم.
وينظم املهرجان ورشا تدريبية في ”إدارة 
ومتويل اإلنتاج الثقافي“، و“أساسیات تصمیم 
رسوم ثالثیة األبعاد“، و“الســـينماتوغرافي.. 
النظريـــة والتطبيق“، و“االرجتـــال للكاميرا“ 
و“تطويـــر هيكل القصة وتنمية الشـــخصية“، 
باإلضافة إلى عـــروض األفالم لطالب املدارس 

في الفترة الصباحية.
واملخرجـــة  الســـيناريو  كاتبـــة  وتقـــدم 
السعودية هناء العمير كتابها اجلديد املعنون 
بـ“كوروساوا.. ساموراي السينما اليابانية“، 
الذي يعـــّرف بأحد أهم صناع الســـينما على 
مســـتوى العالـــم، وهـــو املخـــرج اليابانـــي 
أكيرا كوروســـاوا الـــذي ألهمـــت أعماله كبار 
املخرجني احلاليني أمثال مارتن سكورســـيزي 

وفرانسيس كوبوال وجورج لوكاس.
األفـــالم  شـــملت  كوروســـاوا  وأعمـــال 
التاريخيـــة وأفـــالم اجلرميـــة واحلركة، وهو 
االســـم األبرز عامليا في إخراج أعمال مقتبسة 
مـــن روائع األدب العاملي، كمـــا يحاول الكتاب 
بيـــان املراحل الفنية التي مر بها كوروســـاوا 
أثنـــاء مســـيرته الفنية، مرشـــدا القـــراء ألهم 
أعماله وأهـــم خصائصها الفنية وجمالياتها، 
مسترشـــدا بالعديد من املراجـــع التي تناولت 

سيرة الكاتب وأعماله بالتحليل والدراسة.



} لندن – أظهرت دراســــة جديــــدة أن بإمكان 
كتب الكوميكــــس أن تلعب دورا حاســــما في 
الفصــــول الدراســــية، وتبعــــا لذلــــك ميكن أن 
ُتعتمــــد وســــيلًة تعليميًة تســــاهم فــــي الرفع 
من مســــتوى التحصيل الدراســــي لدى طالب 

السنوات األولى من التعليم.
ومبوجب نتائج هذه الدراسة تخرج كتب 
الكوميكس من اعتبارها مجرد أداة للتســــلية، 
إلى أداة تعليمية تقدم طريقة جديدة في النظر 
إلــــى العملية التعليمية من خالل تقاطعها مع 

نظرية ”التلقي املزدوج“.
انقضت االحتفاالت باليوم العاملي للكتاب 
في اململكة املتحدة تاركــــة العديد من األطفال 
الســــعداء واآلبــــاء املنهكني. ارتــــدى األطفال 
املالبس التنكرية التي حولتهم إلى شخصيات 
كرتونية كاألمير الصغير، وهيرميون غرانغر، 
والفتــــاة اخلارقــــة وغيرها من الشــــخصيات 
املعروفة. وتســــاءل أحد اآلبــــاء هل ميكن أخذ 

كتب الكوميكس على محمل اجلد؟
 ويرى البعض أن اجلدل الدائر حول فكرة 
اعتبار كتب الكوميكــــس أحد فروع اآلداب أو 
تصنيفها ككتب ليس سوى زوبعة في فنجان، 
فيمــــا يقول آخرون نحن نعيــــش في عصر ما 
بعد احلداثة، وهو عصر يؤخذ فيه كل شــــيء 
على محمل اجلد، إذ تراجعت الثقافة العميقة 

كثيرا في مواجهة السطحية.
ويبقــــى الهدف من يوم الكتاب العاملي هو 
التشــــجيع على قراءة الكتب، مــــن كل األنواع 
واالجتاهــــات، وهــــو مــــا يعنــــي أن كل كتــــب 

الكوميكس تستحق القراءة.
 وإذا نظرنا إلى كتــــب الكوميكس، بغض 
النظــــر عن محتواها أو عن أنها متثل شــــكال 

من أشــــكال األدب الذي من املمكن أن يســــمح 
بتداوله، ســــندرك أنها وجدت البيئة املناسبة 

لالنتشار بني أوساط األطفال والشباب.
وتشــــير دراســــة حديثــــة، نشــــرت مؤخرا 
في مجلــــة ”جورنال أوف غرافيــــك نوفلز آند 
اإلنكليزية، إلــــى تفوق الكوميكس  كوميكس“ 
علــــى النصــــوص النثريــــة التقليديــــة كأداة 

تعليمية.
وأجريت الدراســــة في أقســــام علم النفس 
وعلم االجتماع والعلوم السياسية في جامعة 
شــــيفيلد هــــاالم بإنكلترا، ومت اختبــــار ذاكرة 
90 مدرســــًا ملادة البيولوجيــــا لطالب املرحلة 
اجلامعية باســــتخدام الكوميكس والنصوص 

التقليدية.
وخلصت الدراســــة إلــــى أن املادة التي مت 
تدريســــها باستخدام كتب الكوميكس كان لها 
حظ أكبر في التحصيل الدراسي ومعدل أعلى 
في احلفظ في الذاكرة، ما يثبت فاعلية نظرية 
التلقي املــــزدوج، التي تؤكد بدورها أن عرض 
املعلومــــة بالطريقة النظرية واملرئية يســــاهم 
في تطوير عملية الفهم وتقوية الذاكرة بشكل 

كبير. 
وال ميكن اســــتخالص النتائــــج النهائية 
مــــن هــــذه الدراســــة لكونهــــا أوليــــة، إال أن 

االستنتاجات املبدئية تأتي مبشرة في سياق 
نظريــــة التلقي املزدوج.  وترجــــح النتائج أن 
التعليم باســــتخدام كتب الكوميكس سيصبح 
أداة تربوية مســــتقبلية بالنسبة إلى األطفال 
حتى ســــن البلوغ، بل وأيضا من احملتمل أن 
يحــــل محل النصــــوص النثرية فــــي الفصول 

الدراسية في املستقبل البعيد.
ويعتبــــر هــــذا اخلبر مثيرا لــــكل املهتمني 
بكتب الكوميكس، حيث لم تعد تستخدم ملجرد 
الترفيه بعــــد اآلن، في حني ال تزال الكتب، أيًا 
كان نوعها، ذات قيمة كبيرة في مرحلة التعلم. 
وال تكمن قيمتها في اســــتعماالتها فحسب بل 

أيضا في ما تعنيه بالنسبة إلينا. 
وبحســــب التقارير التي تفتقر إلى إظهار 
القيمــــة احلقيقية للكتب العاديــــة، فإنها غير 
قادرة مثال على حتفيز طفل الثماني ســــنوات 

مبا فيه الكفاية الرتداء مالبس تنكرية.
وال تكمن قيمة الكتب في مدى فائدتها من 
عدمها، وال حتى في كونها أداة تعليمية، فهي 
مــــن وجهة نظر الناس في جميع أنحاء العالم 
توفــــر العديد من اخلبرات وتقدم طرقا جديدة 

للنظر إلى األشياء.
أما بالنسبة إلى األطفال، فيوفر ذلك النوع 
من الكتب حملات ملموســــة لواقع نتحسســــه 
دومــــًا في أحــــالم اليقظــــة. ولكونها وســــيلة 
نســــتطيع من خاللها تخطــــي جميع احلدود 
والقواعــــد في األوقات الصعبــــة، فهي مبثابة 
املتنفس الذي نلجأ إليــــه في بعض احلاالت، 
والوســــيلة التي نحقق بها العدالة في بعض 

احلاالت األخرى.
 وتكمــــن قــــوة كتــــب الكوميكــــس وأيضا 
قوة اليوم العاملي للكتــــاب في مدى عرضهما 

للمحتــــوى ذي اإلمكانيات. وتوجد العديد من 
األشــــياء الهامــــة في كتــــب الكوميكس أو في 
النصــــوص النثريــــة التقليديــــة التي ال ميكن 
أن توجــــد في أي مكان آخر. وهي تســــهم في 
توســــيع مجــــاالت اخليــــال، وُتطــــّور مهارات 
االبتــــكار التي ال يســــتطيع العالــــم احلقيقي 

إثراءها. 
ومن هنــــا تتيح االحتفاالت باليوم العاملي 
الكتاب الفرصة للماليني من األطفال في جميع 
أنحاء اململكــــة املتحدة وأيرلندا لالســــتمتاع 

بتلك اإلمكانيات.

 وتفاعــــال مــــع نتائــــج الدراســــة احلديثة 
بخصــــوص كتــــب الكوميكــــس والتطــــورات 
القادمة التي ميكن أن تشــــهدها، يتوجب على 
اآلباء أن يعرضوا تلك الدراســــة على املعلمني 
الرافضــــني أو غيــــر املقتنعــــني بهــــذا الواقع 

اجلديد. 
ويستمر مجال كتب الكوميكس في التطور 
والنمو، ما يفرض على اآلباء االســــتمرار في 
تشــــجيع أطفالهــــم بقدر ما يســــتطيعون على 
اإلقبال عليها وعلــــى مطالعة كتب النصوص 

النثرية.

أميرة فكري

} يســـعى اآلباء واألمهات إلى إحلاق أبنائهم 
مبدارس أجنبية، وقد تكـــون دوافعهم مقبولة 
عند البعض، ال ســـيما في ظـــل اعتبار التعليم 
أساس بناء شخصية اإلنسان وتكوينه العقلي 

والنفسي واالجتماعي.
ومع ذلك، فإن احلديث عن خطورة املدارس 
األجنبية على الهوية والثقافة العربيتني، وعن 
مســـألة االنتماء إلى الوطـــن األم، ال يتوقف، ال 
ســـيما وأن أغلـــب مناهج هذه املـــدارس تكون 
تابعة باألساس للدولة مالكة املدرسة، التي هي 
إما أميركية أو بريطانية أو أملانية أو فرنسية، 

وغيرها.
وتظـــل قواعد التعليـــم في هـــذه املدارس 
األجنبية، ومبادئها وشـــروطها، هي ما يحول 
دون أن ينظر إليها الكثير من املعنيني بالشـــأن 
التربوي نظرة إيجابية، وذلك في ظل متسكها 
بـــأن تكـــون مـــواد اللغـــة العربيـــة والتاريخ 
والتربيـــة الدينيـــة والوطنيـــة ”اســـتثنائية“ 
وليست أساسية، وإذا مت تدريسها فيكون ذلك 
على اســـتحياء، فقط إلرضـــاء الدولة صاحبة 
األرض، وهـــو مـــا ينتـــج عنـــه تخريـــج طلبة 

مشوهي الهوّية والثقافة والتاريخ.

طلبة مشوهون 

لذلـــك، تواجـــه هذه املـــدارس فـــي الوقت 
احلالي حملة شرســـة ضد وجودها في البلدان 
العربيـــة، ألســـباب تتعلـــق بتخريـــج شـــباب 
منقســـمني وموّزعي الوجدان بـــني اللغة التي 
يدرســـون بها ولغـــة املجتمع الذي يعيشـــون 
فيـــه، كما أنهـــم ال يعرفون شـــيئا عـــن تاريخ 
بالدهـــم، ويعانـــون االغتـــراب، عـــالوة علـــى 
مبررات أخرى، منها أن هناك أبعادا وأغراضا 
سياســـية لـــدى البلـــدان األجنبيـــة صاحبـــة 
املدارس، تســـتهدف االحتالل الفكري والعقلي 

للشباب العرب.
يضاف إلى ما ســـبق، أن املدارس األجنبية 
متهمة -في أعني البعض- بأنها تشـــجع على 
الطبقيـــة والعنصريـــة والتمييـــز بـــني أبناء 
املجتمـــع العربي الواحد، خاصة وأن تكاليفها 
الدراسية ال تقدر عليها سوى الفئات ميسورة 
احلـــال، مـــا يجعل مـــن قبـــول أبنـــاء الطبقة 
املتوســـطة والبســـيطة أمرا مســـتحيال، ففي 
مصـــر مثال تصل التكاليف إلى ما يقرب من 10 

آالف دوالر في السنة الواحدة.
ويـــرى مراقبون أن أكبـــر أزمة في املدارس 
األجنبيـــة هـــي أن أكثريتها ال تخضـــع لرقابة 
مشـــددة مـــن جانـــب احلكومـــات العربية، ما 

قد يـــؤدي إلى أن يكون البعـــض من مناهجها 
الدراســـية يحتـــوي علـــى دروس ومعلومات 
مغلوطة ومجافيـــة للحقيقة، تصبح مع الوقت 
مسّلما بها عند الطالب، فال يستطيع تغييرها 

أو اإلميان بعكسها بسهولة.
وعلى سبيل املثال، اكتشفت وزارة التربية 
والتعليم في مصر، قبل أشــــهر، أن املدرســــة 
األميركيــــة بالقاهــــرة، وضعت درســــا ضمن 
مناهج التاريخ للصف الثالث الثانوي، يقول 
”إن إســــرائيل هي من كســــبت حرب 6 أكتوبر 
1973 ضد مصــــر“، وكانت املفارقــــة أن أحفاد 
الرئيس املصري األسبق أنور السادات، الذي 
ربح احلرب لصالح مصر، يدرســــون في هذه 
املدرسة نفسها، وقد تدخلت وزارة اخلارجية 
املصرية لدى الســــفارة األميركيــــة بالقاهرة، 

لتعديل هذا املنهج.
وتتركز في احملافظات احلضرية املصرية 
183 مدرسة أجنبية، وأهمها القاهرة واجليزة 
بــــني  جنســــياتها  وتتنــــوع  واإلســــكندرية، 
األميركية واألملانية، واليابانية، والفرنســــية، 

واإليطالية، واإلسبانية، والروسية.
ورغم هنات هذه املــــدارس، هناك من يبرر 
وجودها بأنها نتاج لتدهور التعليم احلكومي، 
وباألخص جتاهــــل االهتمــــام بتدريس اللغة 
اإلنكليزيــــة في املــــدارس احلكومية، رغم أنها 
لغة عاملية يسعى اجلميع لتعلمها في الشرق 
والغرب على حد ســــواء، ويقولون إنه لو كان 
هناك أســــلوب حديث ومتطور فــــي التدريس 
احلكومي ملا نشــــطت املــــدارس األجنبية إلى 

هذا احلد.
ويشــــير تربويون إلى أنــــه حتى لو كانت 
للتوســــع في املدارس األجنبية داخل البلدان 
العربية أهداف سياسية، تتستر وراء املناهج 
التعليميــــة، فإنهــــا مــــع ذلــــك متثــــل ضرورة 
حضاريــــة وتعليميــــة معاصــــرة، وإن كانــــوا 
يطالبون بأن يكون ذلــــك حتت رقابة األجهزة 

املسؤولة في الدول العربية.

العولمة في كل بيت

يرى كمــــال مغيث، الباحــــث التربوي في 
مصــــر، أن نســــبة الطلبة العــــرب في املدارس 
األجنبيــــة ال تزيــــد على واحد باملئــــة من عدد 
طلبتهــــا، وهــــؤالء بحاجة إلى رقابة شــــديدة 
على املناهج التي يدرسونها وطبيعة التعامل 
معهم، والتكويــــن الثقافي والنفســــي لديهم، 
رافضا فكرة التخلي األبدي عن هذا النوع من 

التعليم ويؤكد أنه مطلب عصري.
ويبــــرر مغيث هذا الــــرأي، في تصريحات 
لـ”العــــرب“، بــــأن العوملــــة والثقافــــة الغربية 

أصبحتــــا موجودتــــني فــــي كل منــــزل عربي 
تقريبــــا من خالل التكنولوجيــــا، فالطالب في 
املدرســــة احلكومية يبحث عن تعلم الثقافات 
األوروبية، ســــواء من خــــالل اإلنترنت أو عبر 
ألعــــاب الكمبيوتــــر وحتى من خــــالل األفالم 
األجنبية، وبالتالي يعــــّد احلفاظ على الهوّية 
والدين والثقافة والعادات والتقاليد، أحد أهم 
مسؤوليات األســــرة، والدولة هي التي تراقب 

ذلك.
وهنــــاك رأي آخــــر، يقول إنــــه ال يجب أن 
تكون املدرســــة منبــــرا لتعليم الدين، ســــواء 
اإلســــالمي أو املســــيحي، ألنها محــــراب علم 
باألســــاس، وخلط الدين بالعلم داخل املدرسة 
أو اجلامعة، هو اللبنة األولى لزراعة التطرف 

واإلقصاء على أساس الدين.
وأمــــام حتول العالم إلــــى مجتمع صغير، 
وتعالي األصوات التي تنادي بضرورة وجود 
حــــوار بني الثقافات لتقاربها كإحدى ســــمات 
هــــذا العالــــم اجلديد، تبــــرز أهمية التوســــع 
فــــي التعليــــم األجنبي داخل الــــدول العربية، 
لكــــن ذلك ال يجــــب أن يتــــم بعيدا عــــن رقابة 
احلكومات، حتى ال تتحول املدارس األوروبية 
إلى أماكن الســــتعمار العقول، وتصبح ”دولة 
أجنبية داخــــل الدولة العربية“، وهذا أكثر ما 

يثير املخاوف.

ويستبعد معنيون بالشأن التعليمي العربي 
أن تقدم أي دولة عربية على اتخاذ خطوات من 
شـــأنها التضييق على املـــدارس األجنبية، في 
ظل التقارب العربي األوروبي مؤخرا، وحتّول 
هذه املدارس إلى نقاط تفاهم، حتى أن البعض 
منها صار يشـــبه مقار الســـفارات، كدليل على 
التواصل الرســـمي بني الدول صاحبة املدرسة 

والبلد العربي صاحب األرض.
ويقول هؤالء إن حرص األسر العربية على 
تســــليح أبنائها من خالل املــــدارس األجنبية 
بالعلــــم وروح العصر الذي يعيشــــون فيه، ال 
يجب أن يتم على حســــاب حتولهم في ما بعد 
إلى طلبــــة مهّجنني، ال عــــرٍب وال غربيني، في 
ظل عجزهم عن حتقيــــق التوازن بني الطريقة 
التي يتعاملون بها داخل املدرســــة، واألخرى 
التي ميارســــون بها حياتهم مــــع باقي أفراد 

املجتمع.
ولذلك يرى محب الرافعــــي، وزير التربية 
”األســــرة  أن  الســــابق،  املصــــري  والتعليــــم 
عليها الــــدور األكبر فــــي الرقابــــة والتوجيه 
بخصــــوص الثقافــــة والهوّيــــة والدين، حتى 
وإن كان للتعليم األجنبي سلبيات، لكنه ليس 
مليئا بالشــــرور، بل إن هناك مدارس تؤسس 
النشء بطريقة جتنبهم اخللل وتشجعهم على 

االنفتاح والتقدم“. 

وأضــــاف لـ”العــــرب“، أن هنــــاك بعثــــات 
تعليمية عربية في دول أوروبية، إذن ما الفرق 
بــــني تعليم أجنبــــي في اخلــــارج وآخر حتت 
عينيك على أرضك؟ ويشــــير إلــــى أن خريجي 
هــــذه املــــدارس لديهــــم القــــدرة علــــى اإلبداع 
والتعلم بروح العصر والتكنولوجيا احلديثة، 
وما محاولة البعض التركيز على ســــلبياتها 

فقط إال نوع من القصور التربوي.
ويذهب البعض من اخلبراء إلى أنه ميكن 
التحكم فــــي عدم تغيير ثقافــــة طلبة املدارس 
األجنبية وهويتهم، بتطبيــــق القانون املنظم 
بشأن جنســــية املعلمني أنفسهم (في مصر ال 
يزيد عددهم على 10 باملئة من مجموع معلمي 
املدرسة)، مبا يســــمح باالعتماد على معلمني 
عرب لســــد الفجوة بني ثقافــــة املعلم األجنبي 
وهويته من جهة، وثقافة الطلبة وهويتهم من 

جهة أخرى.
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هل تتربع كتب الكوميكس على عرش الكتب املدرسية مستقبال

لم يعد التوســــــع في إنشــــــاء املدارس األجنبية ظاهرة محدودة في املجتمعات العربية، بل 
أصبحنا نشــــــهد ”سباقا“ محموما من جانب األسر وأولياء األمور على إحلاق أبنائهم بها، 
إما بحثا عن تعليم عصري بعيدا عن تدني مستوى املدارس احلكومية، وإما حلجز مقاعد 
ألبنائهم بعد التخرج في جامعة أجنبية، ووظيفة مرموقة، تؤهلهم ألن يكونوا في مســــــتوى 

اجتماعي متميز مستقبال.

[ التدريس األجنبي يضمن لألبناء الحصول على وظائف  [ الخوف من تخرج طلبة مزدوجي االنتماء يؤثر على النظرة للتعليم األجنبي  

[ كتب الكوميكس تعزز التحصيل الدراسي وتسهل على الطالب حفظ المعلومات

{إن النهوض باللغات األجنبية في منظومة التعليم المغربي، إلى جانب اللغتين الرسميتين العربية واألمازيغية، من شأنه رفع فرص 
اندماج التالميذ في سوق العمل، مع تمكينهم من االنفتاح على العلوم، وهذا ال يعني إطالقا تهميش اللغة العربية}.

رشيد بلمختار
وزير التربية الوطنية والتكوين املهني في املغرب

التزود بمختلف اللغات سالح المستقبل

المدرسون يبحثون عن بدائل مقنعة

التحكم في عدم تغيير ثقافة طلبة 
املدارس األجنبيـــة وهويتهم، أمر 
ممكـــن مـــن خـــالل االعتمـــاد على 

معلمني عرب

◄

يرجح أن التعليم باســــتخدام كتب 
الكوميكس ســـيصبح أداة تربوية 
إلى األطفال  بالنســـبة  مستقبلية 

حتى سن البلوغ

◄

ّ



} باريــس - تعمـــل منظمـــة اليونســـكو على 
دراســـة التأثيرات الناجمة عن إعادة تشـــكيل 
مهنـــة الصحافة على مســـتوى العالم، وتأتي 
في مقدمتهـــا التحديـــات اخلاصة بانقســـام 
اجلمهـــور، وترويج الشـــائعات وتقدمي أخبار 
غيـــر دقيقة أو غيـــر صحيحـــة، والتي أخذت 
حّيـــزا كبيرا من االهتمام منـــذ العام املاضي، 

ومازالت تأثيراتها مستمرة.
وتقيم اليونسكو ندوة بعنوان ”الصحافة 
في مرمى النار: مواجهة التحديات املعاصرة“، 
اخلميـــس القـــادم، مبشـــاركة كبـــار اخلبراء 
االجتماع  وعلمـــاء  والصحافيني  اإلعالميـــني 
وممثلي وسائل اإلعالم االجتماعية واملنظمات 
غير احلكومية بتنمية وســـائل اإلعالم حلصر 
القضايـــا اخلاصة مبهنـــة الصحافة من أجل 

حتسني جودتها.
وأشـــارت إيرينـــا بوكوفا، املديـــرة العامة 
ملنظمة اليونســـكو، في كلمة لهـــا إلى اختيار 
مصطلـــح، ما بعـــد احلقيقة، من قبـــل املعجم 
ذا اكســـفورد ديكشـــنري“، لتكون  اإلنكليزي“ 

كلمة عام 2016.

وأضافت بوكوفا ”إننا نشـــهد اليوم بروز 
مســـائل متس مباشـــرة لّب مهنـــة الصحافة 
احلرة، املهنية واملســـتقلة. وعلينا دراسة هذه 
املســـائل ومناقشـــة املفاهيـــم ووضع تخطيط 
يسمح لنا باملضي قدمًا. فهذه العناصر ُتعتبر 
عناصر حيوية لتطبيق الدميقراطية وســـيادة 

القانون والوصول إلى احلكم الرشيد“.
وتابعت بوكوفا، وحتى تســـتطيع وسائل 
اإلعالم كســـب ثقة اجلمهور من جديد والقيام 
بواجبها على أكمل وجه، عليها مواجهة حتّد 

كبير. 
واعتبـــرت ”إن ضمان حرية الصحافة ُيعّد 
أمـــرًا ضروريًا لتقّدم املجتمعـــات، كما أنه أمر 
مهم بالنسبة إلى جميع النساء والرجال على 
وجه البســـيطة، ألنه يضمن لهم حق احلصول 
علـــى املعلومات وحق املشـــاركة فـــي العملية 

الدميقراطية بصفتهم مواطنني“.
ويفتتح هذه الندوة كل من مايكل ووربس 
رئيس املجلس التنفيذي لليونســـكو، وإيرينا 
بوكوفا املديرة العامـــة للمنظمة، ودافيد كاي 
املقـــرر اخلاص لألمم املتحـــدة املعني بتعزيز 

وحمايـــة احلـــق في حريـــة الـــرأي والتعبير، 
ومارســـيلو ريـــش رئيـــس املنتـــدى العاملـــي 

للمحررين.
وســـتقوم کريســـتيان أمان پور، سفيرة 
اليونســـكو للنوايا احلســـنة املعنيـــة بحرية 
التعبير وسالمة الصحافيني وكبيرة املراسلني 
الدوليني بشبكة ”سي إن إن“، بإدارة جلستني 
حـــول موضـــوع ”اآلثـــار الناجتة عـــن مواقع 

التواصل االجتماعي والشائعات“.
ومن املقرر تنظيم مائدة مســـتديرة تسمح 
للخبـــراء املعنيني مبناقشـــة مواضيع متعددة 
خاصـــة بالصحافـــة احلاليـــة مثـــل: ترويـــج 
الشـــائعات، ومواقـــع التواصـــل االجتماعي، 
والسياسات اخلاصة بالهوية، والتكنولوجيا 
احلديثة ومناذج األعمـــال، وماهية اجلمهور، 

وأخالق اإلعالم وتدريسه.
ويتوّقع القائمون على الندوة أن تســـاهم 
األفكار التي ســـيتم طرحها خالل هذه الندوة 
فـــي سلســـة اليونســـكو التي حتمـــل عنوان 
”االجتاهـــات العاملية في حرية التعبير وتنمية 

وسائل اإلعالم“.

يذكـــر أّن العنـــف ضد الصحافيني ســـّجل 
مســـتويات قياســـية في الســـنوات األخيرة. 
ســـالمة  مجـــال  فـــي  املختصـــون  ويقـــول 
الصحافيـــني، إن تقييم املخاطر لم يدرج حتى 
اآلن فـــي املناهج التعليمّيـــة، وبالنتيجة، فإّن 
علـــى الصحافيني اجلـــدد تعّلـــم الكثير حول 

التهديدات ونقاط القوة.
وتعقـــد ندوة اليونيســـكو خالل أســـبوع 
”الصحافـــة بحريـــة“ الـــذي يتضمـــن إقامـــة 
املعارض واملناقشات اخلاصة بحرية الصحافة 
والذي ســـيتم تنظيمه في مقر اليونســـكو في 
باريس وينظمه كل من الوفد الفرنسي والوفد 
السويســـري الدائمني لدى املنظمة بني 22 إلى 

29 مارس اجلاري.

} طهــران - توالـــت ردود الفعل داخل إيران 
وخارجها، مســـتنكرة موجـــة االعتقاالت التي 
طالت عددا من الصحافيني والناشـــطني على 
مواقع التواصـــل االجتماعي، قبل االنتخابات 
الرئاسية املزمع إقامتها في شهر مايو املقبل.
ودان االحتاد الدولي للصحافيني، االثنني، 
اعتقال ثالثة صحافيني في إيران خالل أسبوع 
واحد، وذكـــر في بيان ”أن عمليـــة االعتقاالت 
األخيرة التي طالت الصحافيني مراد ســـغافي 
وهنغامه شهيدي وإحسان مازانداراني كانت 
آخـــر حلقات سلســـلة القمع ضـــد اإلعالم في 

إيران قبل إجراء االنتخابات الرئاسية“.
ونقـــل البيان عـــن األمني العـــام لالحتاد 

أنتوني بالنغـــر قوله ”ُندين بشـــدة اعتقال 
زمالئنا في إيران ومضايقة املواطنني 

الذيـــن يعّبـــرون عـــن آرائهـــم أو 
وسائل  على  معلومات  يضعون 

التواصل االجتماعي“.
كما أعرب بالنغر عن أسفه 
”إزاء حتـــّول تلـــك اإلجراءات 
التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطات 

اإليرانيـــة إلى أعمـــال اعتيادية 
خالل االنتخابات إلسكات النقاش 

العام“، مؤكـــدا أن حرية التعبير أحد 
العوامل الرئيسية في أّي نظام دميقراطي.

وشدد على ”ضرورة متكني الصحافيني من 
نقل األحداث من دون خوف أو تهديد وخاصة 
قبـــل أّي انتخابـــات مبـــا يســـمح للمواطنني 

باحلصول على جميع مصادر املعلومات“.
ويعتبـــر الصحافيون املعتقلـــون من قبل 
صحافيـــني  الثـــوري  احلـــرس  اســـتخبارات 
بارزين، حيث يعمل مراد سغافي مدير حترير 
فصليـــة ”كفتكـــو“ أي ”احلـــوار“، وهنغامـــة 
شهيدي، أستاذة جامعية ومدّونة ومستشارة 
مهـــدي كروبي، رئيس البرملان األســـبق وأحد 
زعماء احلركـــة اخلضراء القابع فـــي اإلقامة 

اجلبرية منذ 6 سنوات.
ويشير بيان احتاد الصحافيني إلى إعادة 
اعتقـــال الصحافي إحســـان مازندراني، الذي 
يتولى رئاســـة حترير صحيفة ”فرهيختكان“، 

بعد اإلفراج عنه في فبراير املاضي.

وأوقـــف مازندرانـــي أواخـــر 2015، وحكم 
عليه بالسجن 7 ســـنوات بتهمة ”اإلساءة إلى 

أمن الدولة“.
وُخّفضت عقوبته إلى السجن سنتني، كما 
ذكر محاميه، ومت إخالء ســـبيله للمرة األولى 
فـــي أكتوبر 2016 لتلقي العالج في مستشـــفى 
مـــع دخوله في إضراب عـــن الطعام احتجاجا 
علـــى توقيفه، ثم عاد إلى الســـجن في طهران، 
ثم مت إخالء ســـبيله في فبرايـــر، بعدما قّضى 

مدة عقوبته.
وســـبق ملازندرانـــي أن مت إيقافه في 2009 
خالل حتّركات احتجاجـــا على إعادة انتخاب 

الرئيس محمود أحمدي جناد.
مـــن  كال  أيضـــا  االعتقـــاالت  وطالـــت 
طاهـــرة رياحـــي وزينـــب كرمييان، 
الصحافيتني املقربتني من الفريق 
اإلعالمـــي للرئيـــس اإليرانـــي 
واللتـــني  روحانـــي،  حســـن 
تعمـــالن في صحـــف ومواقع 

حكومية.
كما أعلنت شـــرطة مراقبة 
عـــن اعتقال 12  اإلنترنت ”فتا“ 
من مســـؤولي شـــبكات التواصل 
االجتماعي لقربهـــم من اإلصالحيني 

الداعمني للرئيس حسن روحاني.
ووّجه نواب إيرانيون انتقادات للسلطات 
وزارة  مطالبـــني  االعتقـــاالت  هـــذه  بســـبب 
االســـتخبارات والقضـــاء والداخليـــة تقـــدمي 

إيضاحات عنها، وفقا لوسائل إعالم إيرانية.
واســـتنكر النـــواب هـــذه االعتقـــاالت قبل 
االنتخابـــات الرئاســـية ومجالـــس البلديات، 
التي ُتعّد أهم األحداث السياســـية في إيران، 
فـــي وقت حتتاج فيه البالد إلى الهدوء واألمن 
والتعامل بالقانون في كافة القضايا، على حد 

تعبيرهم.
وشـــملت االعتقاالت فـــي األيـــام األخيرة 
ناشـــطني يديرون قنوات على تطبيق تلغرام، 
األكثر شـــعبية في إيـــران، وقـــال النواب في 
رســـالة، إنه مت اعتقال مديـــري صفحات على 
تطبيق تلغرام، وعدد من الصحافيني وأنصار 
احلكومة عشـــية الســـنة الشمســـية اجلديدة 

(التـــي بدأت في إيران االثنني 21 مارس)، دون 
معرفة اجلهة التي قامت بذلك واالســـتناد إلى 

أّيّ قانون.
واعتبروا أن هذه اإلجـــراءات األخيرة في 
حق ناشـــطني سياســـيني وصحافيني ستمنح 
أعـــداء البـــالد الفرصـــة والذريعـــة إلطـــالق 

مزاعمهم.
وأشاروا إلى ضرورة وضع حّد للصدامات 
مـــع املواطنني والســـلوك املزدوج فـــي البالد، 
قائلـــني، إن األشـــخاص الذيـــن مت اعتقالهـــم 
يديرون صفحات على تطبيق تلغرام وينتمون 
إلى اإلصالحيني واملعتدلني وأنصار احلكومة، 
بينمـــا معارضـــو احلكومة أحـــرار ويقومون 
بتشويهها عبر إطالق التهم والدعاية السلبية، 
داعني إلى إطالق ســـراح الصحافيني ســـواء 
املنتمني إلـــى التيار اإلصالحـــي أو احملافظ. 
وهـــّدد النائب احملافظ علي مطهري بالســـعي 
إلـــى مقاضاة وزير االســـتخبارات إذا لم يقّدم 

تفاصيال عن االعتقاالت.
وعّلق صحافيون على رسالة النواب بأنها 
انتقائيـــة وتدافـــع عن زمالئهـــم اإلصالحيني 

فقط، وأضافـــوا أن الصحافيني والناشـــطني 
املعارضـــني الذين ذكرتهم الرســـالة هم أصال 
خـــارج البالد، وفي حـــال قرروا العـــودة فإن 
قضبان الســـجن في انتظارهم، وهذا ال يعني 
أن صدر الســـلطات رحب ويتسع حلرية الرأي 

والتعبير من املعارضني.
وليســـت هذه املرة األولى التي تقوم فيها 
الســـلطات اإليرانية مبوجة اعتقاالت واسعة 
للصحافيني والناشطني، إذ مت احلكم بالسجن 
منذ أشهر على كل من عيسى سحر خيز، وهو 
مديـــر املطبوعـــات بعهد الرئيـــس اإلصالحي 
األســـبق محمد خامتي، بالســـجن 3 سنوات، 
و10 سنوات لداود أسدي، و5 سنوات إلحسان 
سفرزائي، كما مت احلكم على الصحافية آفرين 
تشيت ســـاز، بالسجن 5 سنوات أيضا، وكلهم 
صحافيون مقّربون مـــن التيار اإلصالحي في 

إيران.
وتعّرض لالعتقال كّتاب وفنانون ومثقفون 
قبيل انتخابات فبراير عام 2016 الختيار نواب 
البرملـــان وأعضاء مجلس اخلبـــراء التي تقّدم 

فيها أنصار روحاني.

وُتوّجـــُه غالبـــا للصحافيني فـــي احملاكم 
اإليرانية، تهما عديدة منها ”نشر الدعاية ضد 
و“العمـــل ضد األمن  اجلمهورية اإلســـالمية“ 

القومي“ و“االتصال بحكومات أجنبية“.
وقال شـــريف منصـــور، من هيئـــة حماية 
الصحافيني الدوليـــني، إن ”إدانة الصحافيني 
يؤكـــد ضرورة  بالعمل ضـــد األمـــن القومي“ 
تغييـــر القوانني الفضفاضة التـــي تؤدي إلى 
مضايقة وســـجن اإلعالميني“. وأضاف ”على 

إيران أن تتوقف عن سجن الصحافيني“.
كمنظمـــة  دوليـــة  مؤسســـات  أن  يذكـــر 
”مراســـلون بال حدود“ تصّنف إيران في صدر 
قائمـــة الـــدول املنتهكة حلرية اإلعـــالم، حيث 
احتلـــت إيـــران املرتبة 169 من بـــني 180 دولة 
فـــي مجـــال حريـــة الصحافة، بحســـب قائمة 

”مراسلون بال حدود“.
وتقـــول هذه املنظمـــة املدافعة عـــن حرية 
الصحافيـــني، إن إيران بســـجنها 29 صحافيا 
تعتبر من أكبر خمس دول في العالم تســـجن 
الصحافيـــني واتخـــذت أســـلوب القمـــع ضد 

وسائل اإلعالم طيلة السنوات املاضية.

الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 1810578

اعتقال الصحافيين يتحول إلى إجراء اعتيادي قبل االنتخابات اإليرانية

قامت الســــــلطات اإليرانية بحملة من االعتقاالت الواســــــعة اســــــتهدفت في األيام األخيرة 
ــــــات الدولية لهذه  ــــــني وناشــــــطني على مواقــــــع التواصل االجتماعــــــي، ومع اإلدان صحافي
االعتقــــــاالت خرج نواب إيرانيون عن صمتهم مطالبني الســــــلطات بتوضيح تفاصيل هذه 

االعتقاالت باعتبارها ستمنح أعداء البالد الفرصة والذريعة إلطالق مزاعمهم.

«على الرغم من تحقيق الكثير من التقدم في السنوات القليلة املاضية، ال يزال عدد قليل جدا ميديا

من الصحف اإلقليمية قادرا على الوصول إلى مستوى تنافسي عاملي}.

محمد العتيبة
رئيس حترير صحيفة ”ذا ناشونال“ اإلماراتية

«أهمية اإلعالم ال تكمن في امتالكه ومجاراة اآلخرين في استخدامه وتوجيهه، وإنما في كيفية 

استعماله وتوظيفه بشكل هادف يجعله قادرا على التعبير املوضوعي}.

لور سليمان
مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم اللبناني

إيرينا بوكوفا: 

نشهد اليوم بروز مسائل 

تمس مباشرة لب مهنة 

الصحافة الحرة

ثمن الكلمة باهظ في إيران

اليونسكو تسعى إلى الحد من التأثيرات السلبية إلعادة تشكيل الصحافة

[ الصحافيون اإلصالحيون هدفا الستخبارات الحرس الثوري  [ نواب يخشون إطالق التهم والدعاية السلبية من قبل المعارضة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال مارتن شولتس، مرشح الحزب 
االشتراكي الديمقراطي لمنصب 

مستشار ألمانيا، إن تعامل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب مع وسائل 
اإلعالم الناقدة يهدد الديمقراطية. 

وأضاف في مؤتمر استثنائي للحزب 
االشتراكي ”من يصف التغطية 

الصحافية الحرة بأنها صحافة الكذب، 
ومن يتعامل مع وسائل اإلعالم بشكل 

انتقائي، فإنه بذلك يضع البلطجة على 
جذور الديمقراطية“.

◄ توفي األحد، الصحافي األميركي 
جيمي برسلين الحائز على جائزة 

بوليتزر، الذي اشتهر بتوثيق الحياة 
األميركية وظل يكتب عمودا أسبوعيا 

في صحيفة ”نيويورك ديلي نيوز“ حتى 
نهاية حياته، عن عمر ناهز 88 عاما، 

وبدأ برسلين حياته المهنية في غرف 
األخبار كمحرر، وانتقل إلى الكتابة في 
مجال الرياضة وانتهى به المطاف إلى 

كتابة األعمدة.

◄ اتهم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان األحد الصحافي األلماني 

دينيز يوجيل من صحيفة دي فيلت 
بأنه عميل إرهابي في تصريحات 

من المرجح أن تزيد قلق برلين إزاء 
الواقعة. وقال أردوغان الذي كان 

يتحدث في اجتماع لمؤسسة إسالمية 
في إسطنبول إن الصحافي األلماني 

سيحاكم أمام القضاء التركي المستقل.

◄ فازت مجلة ”سيدة سوريا“ مناصفة 
مع منظمة ”مراسلون بال حدود“ 

بجائزة غوتنغن األلمانية للسالم. وقد 
تأسست المجلة عام 2014 ويتوزع عمل 

فريقها داخل سوريا وخارجها. وقد 
تم اختيارها تقديرا لشجاعة الفريق 
في عمله على منح النساء السوريات 

الفرصة إليصال أصواتهن في ظل 
الحرب القائمة.

باختصار

12
 من مسؤولي شبكات 

التواصل االجتماعي اعتقلوا 

لقربهم من اإلصالحيني 

الداعمني لروحاني

} أمر مألوف درجنا عليه لزمن وهو منح 
صفة فارس وفرسان لشخصيات تؤّكد 
حضورها في ميدان معّين، والصحافة 

لم تكن في منأى عن ذلك، وبذلك احتوت 
المصطلح وبعضهم صار يقصره على الرّواد 

من الذين أفنوا أعمارهم في هذا الميدان 
حتى تقاعدوا.

فرسان الصحافة كثٌر في العالم العربي 
عندما كانت في كل بلد صحيفة أو اثنتان 
بارزتان لكن أين هم الفرسان وقد زاد عدد 

الصحف على 20 صحيفة؟
وأين هم الفرسان وقد صارت صحافة 

ل  اإلنترنت هي الصحافة البديلة والتي يعوَّ
عليها مع االنقراض المضطَرد للصحف 

الورقية؟ 

هل بدأ عهد البحث عن فرسان الصحافة 
الرقمية وصحافة اإلنترنت؟

وهل بالمستطاع تشخيص عناصر 
التمّيز لعاملين في تلك الصحافة 

المستحدثة التي حملتها للعالم الشبكة 
العنكبوتية؟ مازال الكثيرون ينظرون بعين 

الريبة للصحافة الرقمية وصحافة اإلنترنت، 
إنها صحافة مفتعلة وليست عميقة الجذور، 

بل إن تشخيص ظاهرة النسخ واللصق 
مما هو منشور عبر اإلنترنت أضعف تلك 

المصداقّية المنتظرة.
صحافة اإلنترنت التي هي غالبا من دون 
فرسان كما كان الحال مع الصحافة الورقّية، 

صارت تبحث أو ينبغي أن تبحث لها عن 
تقاليد تمّيزها عّما سواها وتدرأ عن نفسها 

تهمة اختراق حقوق الملكّية الفكرية وحقوق 
المؤلف بسبب سهولة النقل.

تقاليد العمل الصحافية على صعيد 
صحافة اإلنترنت تحتاج إلى رؤية معّمقة 

لوظيفة الصحيفة اإللكترونية وفاعلّيتها 
ومنجزها وجدواها وعندها سيفرض سؤال 

محدد نفسه وهو: هل بمستطاع القارئ الفرد 
أو جمهور القّراء التخّلي أو االستغناء عن 

قراءة الصحفية الرقمية واإللكترونية دون أن 
يشعروا أنهم فقدوا مصدرا معرفّيا مهما؟
كان توزيع الصحيفة الورقية باألمس 

جزءا من إيقاع الحياة اليومية، مؤسسات 
الحكومة واإلدارات تطلب اشتراكات 

سنوّية، أكشاك الصحف عامرة بالصحف، 
باعة الصحف المتجولون في الساحات 

واألماكن العامة، هذه صورة جعلت رجاالت 
الصحافة هم فرسانها حّقا بسبب تماسهم 

شبه اليومي مع جمهور القّراء العريض 
لكن كيف هو الحال وقد صارت الصحيفة 
اإللكترونية هي البديل، أين هم الفرسان 
ومتى سيحضرون ويالمسون هواجس 
الناس ويبّثون أصل معاناتهم؟ إذا هي 

إشكالية جديدة أصبحت جزءا من إيقاع 

الحياة ووجها من وجوهها، جرائد اإلنترنت 
تحاول جاهدة أن ُتسمع أصواتها لجمهور 

محاط بضجيج إعالمي هائل في ظل هذا 
الكّم الكبير من مصادر األخبار، خذ عندك 

عشرات الفضائيات ومحّطات الراديو فضال 
عن المواقع الرسمية لتلك الفضائيات التي 

تعيد نشر األخبار نفسها وبهذا لم يعد 
سهال االهتداء إلى الصانعين الحقيقيين 

لذلك الخطاب الصحافي اإللكتروني الذين 
يتوّزعون على عشرات المواقع اإللكترونية 

ويقّدمون حصيلة خبراتهم بصمت.
هنا صار البحث عن االفتتاحيات 

واألعمدة والقصص الصحافية جزءا من 
المهمة، ذلك النوع من اإلبداع الصحافي 
الذي يجتذب جمهور القّراء ويجعل من 

الممكن تشخيص أولئك الفرسان الرقميين 
المتمّيزين وهم يخرجون من وسط الضجيج 

اإلعالمي بتمّيزهم الخاص وبقدرتهم على 
المنافسة واالختالف.

الصحافة تبحث عن الفرسان

طاهر علوان
كاتب من العراق 



} واشــنطن - تعـــد احلرب املشـــتعلة حاليا 
بني فيسبوك وســـناب شات األهم في الساحة 
التكنولوجية، خاصة بعد استنساخ فيسبوك 
للعديد من امليزات األساسية اخلاصة بتطبيق 

.stories سناب شات، وأبرزها ميزة قصص
وظل مديرو ســـناب شـــات صامتني خالل 
الفترة املاضية، ولكن توم كونراد نائب رئيس 
ســـناب شات كســـر هذا الصمت من خالل رده 
الســـاخر علـــى تغريـــدة لكيفني ويـــل رئيس 

منتجات تطبيق إنستغرام اململوك لفيسبوك.
وكان كيفني نشر صورا لطفلني متشابهني 
وطلـــب مـــن متابعيه على تويتـــر تعليقا، ورد 
عليه كونراد ساخرا بأن هذا يشبه ما حدث مع 
ميزة سناب شـــات قصص stories، وهذا الرد 
الساخر كان محل اهتمام من مستخدمي موقع 
تويتر بشكل كبير الذين علقوا هم أيضا بردود 
ســـاخرة. ولم يتحدث املدير التنفيذي لتطبيق 
سناب شات إيفان شبيغل حتى اآلن على تقليد 

فيسبوك املستمر.
وأظهرت دراســـة حديثة أن تطبيق سناب 
شـــات هو اخليار األول لدى طالب اجلامعات 
من مواليد األلفية الثالثة، متفوقا على خدمات 

أكثر شهرة.
وبحسب الدراسة التي أجراها موقع ”ليند 
إديو“ األميركي املتخصص في توفير القروض 
الدراســـية، فإن 58 باملئة مـــن طلبة اجلامعات 
يفتحون حســـاباتهم على تطبيق سناب شات 
قبل فتح حساباتهم على تطبيقات فيسبوك أو 
إنســـتغرام أولينكد إن. فـــي حني قال 13 باملئة 
منهم يفتحون حسابات فيسبوك أوال و2 باملئة 

يفتحون حسابات لينكد إن أوال.
يذكـــر أن تطبيق ســـناب شـــات يتميز عن 
غيره من تطبيقات التواصـــل االجتماعي بأن 
الرســـائل املتبادلة حتذف بعد وصولها بثوان 
قليلة وهو ما يضمن قدرا أكبر من اخلصوصية 

وحماية احملادثات بالنسبة للمستخدمني.
وأشـــار موقع ”ســـي نـــت دوت كـــوم“ أن 
هـــذه النتائج مثيرة للدهشـــة نظـــرا ألن عدد 
مســـتخدمي ســـناب شـــات يبلـــغ 158 مليون 
مســـتخدم يوميا، مقابل 1.8 مليار مســـتخدم 

ملوقع فيسبوك يوميا.
وذكـــر موقـــع ”لينـــد إديـــو“ في بيـــان إن 
”تصفـــح ســـناب شـــات أصبـــح أمـــرا معتادا 
بالنســـبة إلى أغلـــب مواليد األلفيـــة الثالثة، 
وهي الســـمة الدميوغرافيـــة املفضلة لدى كل 

شركة موجودة اليوم“.
وهـــذه البيانات تعـــد من األنباء الســـارة 

بالنسبة لشركة ”سناب“.
في الوقت نفسه فإن شركة ”سناب“ حتاول 
أن تضمن لنفسها نصيبا عادال من الشهرة، في 
الوقـــت الذي أصبحت فيه واحدة من الالعبني 

اجلدد األقوياء في سوق التكنولوجيا. 
وكانت الشـــركة قد رفضت عرضا من مارك 
زوكيربرغ مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي 
لالســـتحواذ عليها مقابل حوالـــي 3 مليارات 

دوالر عام 2013.

حاميـــة  معركـــة  اشـــتعلت   - الخرطــوم   {
الوطيـــس بـــني املصريني والســـودانيني على 
الشبكات االجتماعية محورها هل كان ”فرعون 
موســـى“ مصريا أو سودانيا. واتخذت بعض 
التصريحات طابعا رســـميا. وحاول كل طرف 

إثبات ”ملكية“ بالده للفرعون.
وكان وزير اإلعالم الســـوداني أحمد بالل 
قـــال األحد، إن فرعـــون الذي ذكر فـــي القرآن 
الكرمي كان سودانيا، مســـتدال بقصة ”األنهار 
التـــي جتري من حتتـــي“، ألن مصر ليس فيها 
ســـوى نهر واحد، بينما السودان بلد األنهار. 
وكان الوزير يتحدث مستنكرا التقليل من شأن 

األهرامات واآلثار في شمال السودان.
وأكد الوزير ”أهرامات البجراوية أقدم من 
األهرامات املصرية بألفي عام، وهو ما سنعمل 

على توضيحه للعالم“.
لكن القول إن فرعون سوداني أو باألحرى 
إن موســـى نفسه كان ســـودانيا ليس بالقول 
اجلديـــد.  وقـــد اختلفـــت اآلراء فـــي حتديـــد 
اســـم فرعون موســـى اختالفا كبيـــرا ويرجح 
الكثيـــرون من املستشـــرقني وعلماء الغرب أن 
رمسيس الثاني هو نفسه فرعون موسى الذي 

عاصر وجود بني إسرائيل في مصر.
لكن معظم علماء املصريات رفضوا فرضية 
أن يكون رمســـيس الثاني هو فرعون موســـى 
نتيجـــة بحـــث تاريخـــي مفصـــل وألن فحص 

موميائه أثبت أنه لم ميت غرقا.
يذكر أن كل ما يدور حول موضوع ”فرعون 

موسى“ هو مجرد اجتهادات دون دليل.
ودشن مغردون سودانيون هاشتاغات على 
غـــرار #فرعون_ســـوداني و#تعرف_على_
و#الســـودان_أصل_احلضارة  الســـودان 

و#أهرامات_السودان و#sudan باإلنكليزية.
وكتـــب مصـــور صحافي مصـــري متهكما 
”وزير اإلعالم السوداني يقول إن فرعون أصله 
من السودان، وموسى ويونس واخلضر أيضا 
من الســـودان. ناقص يقول محمـــد أبوتريكة 

(العب كرة قدم مصري) ”سوداني.
فيمـــا تهكم مغرد ”أزمة جديدة قد تنشـــب 
بـــني القاهـــرة واخلرطـــوم بعد حديـــث وزير 
ســـوداني عن أن أصل فرعون ســـوداني. أمم 

تتصارع على املاضي وحاضرها مرعب“.
وقـــال معلق ســـوداني ”مصر والســـودان 
بحدودهمـــا واســـميهما احلديثـــني، قاما بعد 
االســـتعمار واختار كل بلد اسما مع أن مصر 
تســـمى (EGYPT)، هنـــا علينـــا تخيـــل حدود 

األرض التي كانت تســـمى مصـــر في التاريخ 
أين حدودها رمبـــا إلى اجلنوب من اخلرطوم 
احلاليـــة إذن في البدء ال بد من قراءة التاريخ 
بعيدا عن خيال احلـــدود اجلغرافية احلديثة 

احلالية..“، مضيفا ”املعروف أن الفراعنة 
(سود البشـــرة) انظروا إلى سمات 

املوجودة  الفرعونيـــة  التماثيل 
البعـــض  حـــاول  التـــي  اآلن 
طمـــس تلك احلقائق بكســـر 
حتـــى  التماثيـــل  أنـــوف 
أبوالهـــول كســـروا أنفـــه.. 
للعلـــم فـــي الســـودان أكثر 
من 200 هـــرم وحتت األرض 

ليغيـــر  سيكتشـــف  الكثيـــر 
الرؤية احلالية“.

دخل مغـــردون خليجيون على 
اخلـــط ليســـخر أحدهم ”يقـــول وزير 

اإلعـــالم الســـوداني إن فرعـــون ســـوداني 
وليس مصريا، من الســـهل تغيير اجلنســـية 

ألنه بدون“.
و“البـــدون“ هم من غير حاملي اجلنســـية 
أو هم مقيمون بصـــورة غير قانونية، هم فئة 
ســـكانية تعيش في الكويت ال حتمل اجلنسية 

الكويتية وال جنسية غيرها من الدول.

ذكـــره  مـــا  املصـــري  اإلعـــالم  ووصـــف 
الســـودانيون بـ“نكتة املوسم، وحتركات غير 
مبـــررة، وإنكار الفت ملا هو راســـخ من حقائق 
تاريخيـــة“، مؤكديـــن أن ذلك جـــاء في أعقاب 
زيـــارة الشـــيخة مـــوزا زوجـــة أميـــر قطر 

السابق للخرطوم.
والتقت الشـــيخة موزا خالل 
الســـوداني  الرئيس  الزيـــارة 
وقامـــت  البشـــير  عمـــر 
بحملـــة ترويجية للســـياحة 
اعتبـــره  ممـــا  الســـودانية، 
بعض املغردين مبثابة العبث 
بالعالقات املصرية السودانية 
مصالح  خلدمة  املنطقـــة  وأمن 

ضيقة.
وكان اإلعالم املصري وقع في فخ 
الشبكات االجتماعية حني تداول ورقة موقعة 
باسم الشـــيخة موزا كتب عليها ”السودان أم 
قيل إنها كتبتها في سجل التشريفات  الدنيا“ 

أثناء زيارتها ملتحف السودان القومي.
ونشر اإلعالمي محمد الغيطي خالل حلقة 
برنامجـــه ”صح النـــوم“ املذاع عبـــر فضائية 
”LTC“ صورة للورقة وعلـــق ”اجلميع يعلم أن 
مصر هي أم الدنيا“، مضيفا ”الشـــيخة موزا 

كتبت هذه اجلملة نكاية في مصر“. وال يعرف 
مـــن هو صاحب عبارة ”مصر أم الدنيا“ ومتى 
قالهـــا لكن مغردين عربا يســـخرون ”إن كانت 

مصر أم الدنيا فمن يكون أبوها“؟
وانتقـــدت مصرية ”الشـــيخة مـــوزا كانت 
في زيارة ملتحف بالســـودان وكتبت في سجل 
التشـــريفات الســـودان أم الدنيا حتى ينفعل 
املصريـــون ويـــردون علـــى كالمها وتشـــتعل 
الفتنة بني الشـــعبني نحن نختلف مع البشير 

في أشياء كثيرة لكن السودانيني إخواننا“.
وتناقل معلقـــون صورة للورقة الصحيحة 
التي كتبتها الشيخة موزا ولم تأت فيها عبارة 

”السودان أم الدنيا“.
وكتب الناشط السوداني ياسر عبدالفتاح 
شقشـــقة على فيســـبوك ”تزوير واضح؛ ابتلع 
اإلعـــالم املصري طعمه. الشـــيخة موزا لم تقل 
إن الســـودان أم الدنيا. والفـــرق بني اخلطني 
واضح وال يحتاج إلى تأكيد (..) خط الشـــيخة 
مـــوزا على دفتر ســـودان ســـفاري واملزور في 

ورقة كراسة ابتدائي“. 
وعلقت مغردة ”حزينـــة جدا على ما أقرأه 
هنـــا من خالفات بني بلديـــن عجنا مباء النيل 
العذب ال تسمحوا للفنت بأن تدخل بينكم يكفي 

متزيقا جلسد هذه األمة“.
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} بيروت - أثـــار نقل زعيم الطائفة الدرزية 
وليـــد جنبـــالط الزعامـــة إلى جنلـــه تيمور 
اهتمام مســـتخدمي الشبكات االجتماعية في 

لبنان.
وألبـــس ”وليد بيك“ جنلـــه البكر العباءة 

اجلنبالطية والكوفية الفلسطينية.
وتباينـــت ردود األفعـــال علـــى تويتر بني 

السخرية وتقديس املناسبة،
وقـــال مغـــردون إن اللحظـــة ”عـــودة إلى 
حلزب تقدمي، بينما ميعن  القرون الوسطى“ 

في سياسة التوريث.
 وكتب مغرد لبناني:

وسخر الكاتب السعودي محمد آل الشيخ:

وتهكم مغرد:

وطالب مغرد:

وكتب احملامي اللبناني شربل عيد:

كمـــا انتشـــر على نطاق واســـع هاشـــتاغ 
#ادفنوا_موتاكم_وانهضوا

وكان وليد جنبالط يتحدث أمام احلشـــود 
فـــي الذكـــرى األربعني الغتيـــال والـــده ”منذ 
أربعني عاما وفي الســـادس عشـــر من مارس، 
وقفنا في ساحة الدار وحبسنا الدمعة وكتمنا 
احلزن ورفعنا التحدي وكان شـــعارنا ”ادفنوا 

موتاكم وانهضوا“.
واختير األحـــد لالحتفال بتســـليم زعامة 
الطائفة إلـــى تيمور جنبالط كونـــه يأتي بعد 
ثالثة أيام من الذكـــرى األربعني الغتيال كمال 

جنبالط جد تيمور.
وقال مغرد:

في إشارة إلى احلشـــد الكبير الذي حضر 
التنصيب وفاق ١٠٠ ألف شخص.

سناب شات فرعون مصري أم سوداني: حرب مشتعلة على فيسبوك

يتفوق على فيسبوك

حتى أبوالهول كسروا أنفه

أوقفـــت الســـلطات األميركية رجال يشـــتبه في تســـببه بأزمة صـــرع لصحافي عبر رســـالة على تويتر مرفقـــة بومضات جهـــاز تصوير متقطع 

(ستروبوســـكوب) لمعاقبته على انتقاداته في حق الرئيس األميركي دونالد ترمب. وأشـــارت وزارة العدل إلى أنها أوقفت مشـــتبها به يدعى 

جون ريفيلو يتضمن جهاز الكمبيوتر الخاص به إشارات إلى هذه التغريدة إضافة إلى عمليات بحث عبر اإلنترنت في شأن أزمات الصرع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
جدل على تويتر يرافق تنصيب تيمور زعيما للدروز

مغردون يؤكدون 

ضرورة قراءة التاريخ 

بعيدا عن خيال الحدود 

الجغرافية الحديثة 

الحالية

[ مغردون يحذرون من الفتنة بسبب تزوير غير بريء
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ليلى العطار فنانة عراقية صممت 
صورة بوش على عتبة باب فندق 

الرشيد لُيداس، ُأرسَلت لها هدية قلم 
به رادار لرصدها ثم قتلوها عام ١٩٩٤ 
بصاروخ أطلقوه على بيتها. #العراق

احلب لم يخلق للجبناء.
#استرجل

ال يوجد وباٌء أكثر فتكًا من اجلهل.

ِعنَدما َتنُظر إلى ابِتسامة َفقير، 
َعليَك أن َتسَتحي ِمن َتشاُؤِمك!

النقد فن، ال بأس أن تكون صادًقا 
حّد اإليالم. لسَت مسؤوال عن مشاعر 
احلساسية املرضية من املوضوعية، 
لكن ليس من حقك أن تشتم، تكذب، 

تشخصن وتكفر.

الكتابة التي ال ترفع منسوب اإلدراك 
وال تكون بحبر الواقع وال ُحترك 

الضمير، 
ليست سوى تقيؤ على الورق.

مفهوم "املؤمن" بنظر اساطني الفقه 
املعتوه هو من اتبع ملتهم وطائفتهم 

وسار بنهج كهنوتهم والتزم 
بخرافاتهم، غير املؤمن هو كل من لم 

يتم ذكره.

- ما واجب الصديق جتاه صديقه؟
- أّال يجعله يحتاج إلى أصدقاء جدد.

حكمة اليوم: 
املشاعر معدية- صادقوا السعداء 

اإليجابيني.

 في املطارات يغادر أناس ويأتي 
آخرون، وفي املستشفيات ميوت أناس 

ويولد آخرون. تتشظى نفسي كلما 
دخلت مطارا أو مستشفى، 

حيث ُتختزل القصة بكثافة رهيبة!

راغب عالمة
فنان لبناني.

السياسيون في العالم العربي 
كـ"القرود" في الغابة 

إذا تشاجروا.. أفسدوا الزرع،
وإذا تصاحلوا.. أكلوا احملصول!

تتتابعوا

altarboun

كل شــــــيء ووليد جنبالط ما ســــــّلم اجلينز 
ــــــي الزعامة بعدها  األزرق لولده تيمور، يعن

عنده.

ك

karkar1978

شــــــباب اعملوا أنفســــــكم تفاجأمت بتنصيب 
تيمور جنبالط، كرمال (ألجل) األجانب.

ش

@alshaikhmhmd

وليد جنبالط يتنازل البنه تيمور عن زعامة 
احلزب االشــــــتراكي .. خوش (دميؤراطية) 
عند عرب الشــــــمال اللي درســــــوا قومجية 

اخلليجيني القومية العربية املخنزة.

و

@amer_hallal

ــــــالط غاضب ألن حافظ األســــــد ورث  جنب
بشار احلكم وكان ســــــعد احلريري ورث 
ــــــد جنبالط)  الزعامة مــــــن رفيق وهو (ولي
ورث الزعامــــــة لتيمــــــور ارحمــــــوا عقــــــول 

مناصريكم.

ج

@MeCharbelEid

كنت أمتنى لو أن األستاذ وليد جنبالط سّلم 
جنله تيمور غرســــــة أرز عوضا عن الكوفية 

مع كل احترامي للقضية الفلسطينية!

ك

OBADA1972

ــــــم تنجب  #ادفنوا_موتاكم_وانهضــــــوا ل
النساء أوفى من شعبك يا معلم. #كمال_
جنبالط شكرا لكم أيها الرفاق واملناصرون 

واألحبة.

#

ــــــني القاهرة  ــــــدة قد تنشــــــب ب أزمــــــة جدي
واخلرطوم بدأت على الشبكات االجتماعية 
بعــــــد حديث وزير ســــــوداني عن أن أصل 
فرعون سوداني، ما جعل معلقني يتهكمون 
”أمم تتصــــــارع على املاضــــــي وحاضرها 

مرعب“.



} زاكورة (املغرب) – شـــهدت منطقة محاميد 
الغزالن في إقليم زاكورة باملغرب، والتي تتمتع 
في العادة بحالة ســـكون تطغى على شوارعها 
املتربة، نهاية األســـبوع املاضـــي إقباال كبيرا 
من عشاق املوسيقى الشعبية من أنحاء العالم 
الذين توافدوا عليها حلضور املهرجان الدولي 

للُرَحل.
وقدمت في هذا املهرجان الذي حمل شـــعار 
”الثقافة أســـاس التنمية“ عروض للموســـيقى 
التقليديـــة وألعاب وفنـــون تراثيـــة مثل بناء 

اخليام التقليدية اخلاصة بالبدو الرحل.
وقدم فنانون محليون وإقليميون وعامليون 
وملـــدة ثالثة أيـــام متتالية عروضا موســـيقية 

راقصة في الهواء الطلق.
ومـــن بـــني مقدمي العـــروض املوســـيقية 
الذيـــن جذبـــوا أكبر عـــدد من اجلمهـــور كان 
عازف القيثـــارة جومور املختار املعروف بلقب 
”بامبينـــو“، وهـــو من النيجـــر، والـــذي أبهر 

اجلمهور بأدائه الرائع يوم السبت.
وذاع صيت الفنان، الذي ينتمي إلى طوارق 
النيجر ويفتخـــر بأنه ميثل صوت قبيلته، قبل 

ما يزيد على عشر سنوات.
وقال بامبينو ”ميكن أن نعبر بالقيثارة عن 
العالقات البشرية. إنه شيء عشته وكبرت معه 
وأحـــب أن أقول احلقيقة. اإلنســـان يخاف من 
احلقيقة ألن احلقيقة تؤلم جدا. لكن بالنســـبة 

إلي على اإلنسان أن يقول احلقيقة دائما“.
وأضـــاف فنانـــون آخـــرون شـــاركوا فـــي 

املهرجان للمزيج املوسيقي االنتقائي فيه.
ورفه أعضاء فريق تاراكافت املوسيقي، من 
مالي، عن اجلمهـــور بأغنيات تعبر عن جتربة 

اإلحساس بالعزلة في الصحراء.
وقال ســـنو أغ أحمـــد قائـــد الفريق ”نحن 
نعزف موســـيقى عصرية لكن بقواعد تقليدية. 

هناك أنـــاس ال يفهمون كلماتنا لكنهم يفهمون 
موســـيقانا.. الرنات املوســـيقية تفهم من قبل 
الكل وال حتتاج إلى لغة بعينها. املوسيقى لغة 

عاملية يفهمها اجلميع“.
وضيفة شـــرف هذه الدورة مـــن املهرجان 
هي بولندا، وبفضل جهود اجلمعية املغربية-

البولندية للثقافة ُنظمت فـــي محاميد الغزالن 
أنشـــطة ثقافية عديـــدة في الســـنوات القليلة 

املاضية.
وشـــاركت في هذه الـــدورة مـــن املهرجان 
الدولي للرحـــل ثالث فرق موســـيقية بولندية 

حتت رعاية سفارة بولندا في الرباط.
وقالت أنيتا أوكوبوســـكا بونس املسؤولة 
فـــي اجلمعيـــة املغربية-البولنديـــة للثقافة إن 
هذا املهرجان منصة عظيمة لتبادل األفكار في 

الثقافة واملوسيقى.
وأضافـــت ”لدينـــا أصدقـــاء فـــي محاميد 
الغـــزالن. إنهم موســـيقيون من فريق شـــكاكا. 
هذا الفريق زار بولندا خالل السنوات اخلمس 
األخيـــرة ليقـــرب بولندا من الثقافـــة املغربية، 
واعتقدنا أنه رمبا حان الوقت لنعرف بثقافتنا 

في املغرب“.
ويعتبر املهرجان منشـــطا للحركة الثقافية 
باجلنوب الشـــرقي للمملكة، إذ يجمع جمهورا 
تتجاور فيه كل اللغات واجلغرافيات واألعمار 
واألذواق ومـــن مختلـــف اجلنســـيات، مغاربة 
وأجانب، أغنياء وفقراء، في جتانس إنســـاني 

وثقافي مميز.
ويهدف املهرجان، الـــذي احتفل هذا العام 
بدورته الرابعة عشـــرة والتي اســـتمرت ثالثة 
أيـــام، إلى احملافظة على املوســـيقى والعادات 
والتقاليد اخلاصة باملناطق التي تقطنها قبائل 
البدو الرحل العديدة واملتناثرة في الصحاري 
الشاســـعة. وقـــال نورالديـــن بوكـــراب مديـــر 

املهرجـــان الدولـــي للرحل ”هذه الســـنة أقمنا 
نفس الطقـــوس، نفس العادات، نفس التقاليد، 
في نفس الطبيعة، لكن بألوان مختلفة وبلغات 
مختلفـــة. جعلنا مـــن محاميد الغـــزالن قنطرة 
تواصـــل بني شـــمال أفريقيا والســـاحل غرب 

الصحراء“.
وأوضح أن املهرجان ”باإلضافة إلى طابعه 
الثقافـــي الروحـــي املتميز هو مناســـبة أيضا 
للتعريف باملنتوج السياحي املغربي من خالل 
اســـتقطاب املهرجان آلالف الســـياح من هواة 
املوسيقى العاملية والساعني الكتشاف الثقافة 

املغربية، خصوصا ثقافة الصحراء“.
وعندمـــا يهـــدأ صـــوت املوســـيقى يندمج 
املشـــاركون فـــي املهرجان وزواره في أنشـــطة 
رياضية تقليدية ال ســـيما لعبة تشـــبه الهوكي 
تســـمى هوكي الرمـــال أو ”املكحـــاش“ محليا 
وهي لعبة ميارسها فريقان بكرة مصنوعة من 

وبر اإلبل ويديرها حكم يطلق عليه ”الشيخ“.
كما استمتع زوار املهرجان مبشاهدة سباق 
وأيضا مسابقة في  اجلمال الذي يسمى ”اللز“ 
حتضير اخلبز في الرمل ”املال“، وكيفية تركيب 

اخليمة الصحراوية اخلاصة بالرحل.
ويقـــول منظمـــو املهرجان إنـــه على الرغم 
من تركيزه على التقاليد البدوية فإن اللمســـة 
العصرية في األداء تعني أن االحتفاالت تسعى 

جلذب زوار من أنحاء العالم.
وأشـــارت جمعية رحل العالم إلى أنه ”في 
الوقت الذي تهتم اململكـــة املغربية أكثر فأكثر 
بعمقهـــا األفريقـــي، املهرجـــان الدولـــي للبدو 
الرحـــل يســـاهم بقوة فـــي إعادة إحيـــاء هذه 
األواصـــر عبر الثقافـــة املشـــتركة، إذ حرصنا 
هذه الســـنة على جلـــب فرق وفنانـــني أفارقة 
مـــن مختلف أنحـــاء القـــارة، إميانـــا منا بأن 
تنميـــة القارة تأتـــي أوال عبـــر تعزيز اجلهود 
املشـــتركة على كافة األصعدة، وفـــي مقدمتها 
البعدان الفني والثقافي اللذان لهما بالضرورة 
انعكاســـات اقتصادية مباشـــرة وغير مباشرة 

على املنطقة“.
وشـــهدت فعاليات املهرجـــان أيضا تنظيم 
ورشـــات لتعليـــم اخلـــط العربـــي ومعرضـــا 

تشكيليا لفنانني اســـتوحوا أعمالهم من عمق 
اخلصوصية املغربيـــة والصحراء من منظور 

إنساني. 
ومتيزت دورة مهرجان الرحل هذه الســـنة 
بتنظيم ندوات تباحـــث خاللها خبراء مغاربة 
وأجانـــب ســـبل حمايـــة منـــط عيـــش الرحل 
مبحاميـــد الغزالن التي تعانـــي من تراجع في 
نسبة الرحل بـ70 في املئة في السنوات العشر 

األخيرة. 
وفي الطريق إلى محاميد الغزالن تصادف 
الزائرين كل تضاريس املغرب تقريبا، ســـهول 
وجبـــال وكثبان رملية. وعلى مشـــارف البلدة 

تستقبل أشجار النخيل من اجلانبني كل من 
إليها  يصـــل 

ليكتشـــف 
طبيعـــة املنطقة 

الســـاحرة، قبـــل أن 
ينفـــرج مجال الرؤية 
عن صحراء تتوسطها 

متراميـــة  أبنيـــة 
هنـــا وهنـــاك على 
ضفتي وادي درعة، 

لتشـــكل فـــي ما 

بينهـــا منطقتي ”محاميــــد البالي“ و“محاميد 
اجلديد“. 

ويرجـــع أصل تســـمية املنطقـــة مبحاميد 
الغزالن إلى اســـم أكبر دوار فـــي املنطقة الذي 
بـــدوره اســـتمد هذه التســـمية حســـب بعض 
الروايات من كـــون مجموعة من الغزالن كانت 
تشـــرب مـــن وادي درعة وحتديدا فـــي منطقة 
وتعتبر  احملاميد.
حلقـــة  املنطقـــة 
سكان  بني  وصل 
الغربية،  أفريقيا 
كانـــت  حيـــث 
للقوافل  ممـــر  أهـــم 
التجاريـــة التـــي 
كانت حتمـــل الذهب في 
اجتاه شـــمال أفريقيا من 
اجلنـــوب، كما أنها منطقة 
لقبائـــل  اســـتراتيجية 
مجاال  وشكلت  الرحل، 
لالستقرار 
البشـــري 
منذ عهود 

قدمية.

} القاهرة – جتتمع نســـاء مصريات مكفوفات 
مرتـــني أو ثالثا أســـبوعيا بقيادة املايســـترو 
محمد ســـعد باشـــا لصقل مهارتهـــن في عزف 
املقطوعات املكتوبة نوتتها املوســـيقية بطريقة 

برايل.
وتنتمـــي هؤالء العازفـــات وعددهن 43 إلى 
أوركســـترا جمعية خيرية خاصة تعرف باسم 
”النور واألمـــل“، وتتراوح أعمارهـــن بني الـ15 

والـ45 سنة.
وانطلق حلم عازفات ”النور واألمل“ من مقر 
اجلمعية الرئيســـي شـــرقي العاصمة املصرية 
القاهـــرة، التي تأسســـت عـــام 1954 وبدأن في 

تنظيم حفالتهن في عام 1972.
هي نظـــام كتابة أبجدية  وطريقـــة ”برايل“ 
ابتكـــره الفرنســـي لويـــس برايل، ليســـتطيع 
املكفوفون القراءة كل حسب لغته، حيث يجعل 
احلروف رموزا بارزة على الورق؛ مما يســـمح 
بالقراءة عن طريق حاســـة اللمـــس، وقد صدر 

أول منشور بهذه الطريقة عام 1837.
ويرى محمد ســـعد باشـــا قائد أوركســـترا 
”النـــور واألمـــل“ أن ”املوســـيقى هـــي الهواية 
املفضلة للمكفوفني التي يســـتعيضون بها عن 
البصر، ويهتمون بتنميتهـــا لُتضيئ البصيرة 

والروح لديهم“.
ويشـــير إلى أنه ظهـــر عازفـــون مكفوفون 
شـــغلوا الدنيـــا مبعزوفاتهـــم وأحلانهم، مثل 
الشـــيخ إمام وســـيد مكاوي في مصر، وعازفة 

األورغ  وعـــازف  البطاينـــة  خلـــود  القانـــون 
إسماعيل قدري في األردن، وسليم كركوكلي في 

العراق وغيرهم.
وعن كيفية تدريب الكفيفات قال محمد سعد 
ان ”تدريبهـــن يختلف متاما عن املبصرين، ألنه 
البـــد أن ُتكتب املقطوعة أو املدونة املوســـيقية 

بطريقة برايل أوال ثم حتفظها كل عازفة بشـــكل 
منفرد“.

وأضـــاف ”بعدهـــا يتم جمـــع كل العازفات 
الالئي يعزفن على آالت موســـيقية متشـــابهة، 
ويتم تدريبهن بشـــكل جماعي، وأخيرا جتتمع 
أعضاء الفرقة كلها مبختلف آالتهن املوســـيقية 
إلجراء البروفات التي تظل مستمرة حتى تتقن 
كل منهـــن عزفها. وتســـتخدم الفرقة الوتريات 

وآالت النفخ اخلشبي والنحاسي واإليقاع“.
اآللـــة  ”حتديـــد  أن  املايســـترو  وأوضـــح 
املناسبة لكل فتاة يتم حسب البنية اجلسمانية 

لـــكل منهن، فصاحبـــة األصابـــع الطويلة مثال 
تعـــزف مبهارة علـــى آلة الكمـــان، أما صاحبة 
البنية الضعيفة فتكون آلة الفلوت مناسبة لها، 
وأخيرا صاحبة البنية اجلسمانية القوية يوكل 

إليها العزف على الكونترباص الضخمة“.
ومن أشـــهر العروض التـــي قدمتها الفرقة 
حفـــل فـــي 21 يونيـــو عـــام 2009، وهـــو اليوم 
العاملي للموســـيقى، في مدينة كوفريه بفرنسا، 
باإلضافة إلى تقدميهن عرضا أوبراليا بعنوان 
”أيام وليالي شـــجرة القلب“ الذي ألفه الفرنسي 
اجلزائـــري طارق بن ورقة في نوفمبر عام 2015 
في قاعة ”غافو“ الشـــهيرة في باريس بحضور 

وزيرين فرنسيني وسفير مصر في باريس.
وينوه باشـــا بأن أعضـــاء الفرقة بعضهن 
طالبات باجلامعة، ومنهن من تعمل باملؤسسة 
التـــي حترص على توفير فـــرص عمل لهن فور 
تخرجهـــن، الفتـــا إلـــى أن الفرقـــة احلالية هي 
اجليل الرابع باألوركسترا. ويدافع عن املشروع 
املوســـيقي للمكفوفات قائال ”هذا مشروع فريد 
مـــن نوعه، لم يحدث في العالـــم أن يكون هناك 

فريق محترف كله كفيفات“.
ومبشاعر دافقة يوجه الدعوة إلى االهتمام 
اإلعالمـــي واحلكومـــي بالفرقـــة، وإجنازاتهـــا 

املنيرة املبعدة عن دائرة الضوء.
وتقول جناة رضوان، مديرة معهد املوسيقى 
بجمعية ”النور واألمل“، أنه بعد انتهاء الصف 
األول تكـــون الفتاة قادرة علـــى القراءة بطريقة 
”برايـــل“ ومن ثمـــة يقوم املعهد بأخـــذ الفتيات 
ليلتحقـــن به ويتـــم تدريبهـــن وتأهليهن لفترة 
معينـــة، ثم يتم تشـــكيل جلنة تختبـــر الفتيات 
وحتدد من منهن ميكنها االستمرار في الدراسة 
في معهد املوسيقى، ومن جتتاز االختبار تتابع 

دراستها باملعهد مع دراستها باملدرسة، ومن ال 
جتتازه تستمر في الدراسة باملدرسة فقط.

وتقول شـــيماء يحيـــى (33 عاما) احلاصلة 
على بكالوريوس ألســـن (كلية لدراسة اللغات) 
مـــن جامعـــة عني شـــمس، إنها تعمل مدرســـة 
لغـــة إنكليزيـــة للمرحلـــة اإلعدادية مبدرســـة 
”النور واألمـــل“، باإلضافة إلى أنهـــا عازفة في 

األوركسترا بعد الظهر.
وتـــروي شـــيماء قصتها مع العـــزف قائلة 
”ذات يـــوم ســـمعت صوتـــا موســـيقيا باملعهد 
جذبنـــي حملاولـــة االلتحـــاق بـــه وجنحت في 
اختبار دراســـة املوســـيقى. كانـــت أمنيتي أن 

أعزف على الكمان، وجنحت في ذلك“.
وسافرت شـــيماء مع األوركسترا ألول مرة 
إلـــى كندا وكانـــت أصغر عازفـــة بينهن، حيث 

كانت طالبة في الصف الثاني اإلعدادي.
وبفخر تقول شـــيماء إن األوركسترا قدمت 
حفـــالت كثيرة على أكبر املســـارح فـــي العالم، 
منها فـــي كندا وفرنســـا وأملانيا وســـلوفينيا 
وسلوفاكيا واملجر والنمسا والهند وأستراليا، 
مؤكدة أن العازفات املصريات الكفيفات حظني 
بحفاوة كبيرة، وتلقني إعجابا جارفا في الدول 

األجنبية التي سافرن إليها جميعها.
وتطالب شـــيماء نقابة املوســـيقيني مبصر 
بالســـماح بانضمام أعضاء الفرقة إليها، فكما 
توضح ”فريق األوركســـترا هذا رفع اسم مصر 
في أكثر مـــن دولة عربيـــة وأجنبية وأعضاؤه 
أولـــى بالرعايـــة“. كما تدعو اإلذاعـــة املصرية 
احلكوميـــة إلى بث مقطوعات مـــن عزف فريق 
”النور واألمـــل“، قائلة ”أحلم بأن أســـمع يوما 
اإلذاعة تقول واآلن سنستمع ملقطوعة من عزف 

أوركسترا النور واألمل“.
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يجمـــع املهرجـــان الدولـــي للبـــدو الرحل فـــي محاميد الغـــزالن جمهـــورا تتجاور فيـــه كل اللغات 

والجغرافيات واألعمار واألذواق ومن مختلف الجنسيات في تجانس إنساني وثقافي مميز.

تضم أوركســـترا {النور واألمل} 43 امرأة مصرية كفيفة تتراوح أعمارهن بني الـ15 والـ45 ســـنة، 

يجتمعن مرتني أو ثالثا أسبوعيا لتعلم عزف مقطوعات موسيقية مكتوبة بطريقة برايل. تحقيق

على إيقاع آالت موســــــيقية شــــــعبية خاصة بالبدو الرحل تسامر فنانون محليون وعامليون 
فــــــي منطقة محاميد الغزالن الواقعة فــــــي إقليم زاكورة باملغرب، حتت خيام تقليدية لتبادل 
جتاربهم في العيش وسط الصحراء بلغة واحدة هي املوسيقى التي جتمعهم رغم اختالف 

جنسياتهم ولغاتهم.

ال تقرأ أعضاء أوركسترا جمعية ”النور واألمل“ املقطوعات املوسيقية بعيونهن، أو يتابعن 
عصا املايســــــترو وهي تتمايل بالتعليمات، بل يقودهن اإلحســــــاس وأنامل مبصرة تداعب 

آالت موسيقية صماء لينطلق منها نغم يضج بالنور واحلياة.

البدو الرحل يجتمعون في محاميد الغزالن لسرد تجارب حياتهم بالموسيقى

عازفات {النور واألمل} يأملن في سماع موسيقاهن في اإلذاعة المصرية

[ محاميد الغزالن تحتفي بالمهرجان الدولي للرحل  [ بولندا تكتشف عادات وتقاليد البدو في المغرب

عزف {النور واألمل} يبحث عن مستمع

رب بر ه ب و يم ب
وأجانـــب ســـبل حمايـــة منـــط عيـــش الرحل 
مبحاميـــد الغزالن التي تعانـــي من تراجع في 
نسبة الرحل بـ70 في املئة في السنوات العشر 

األخيرة. 
وفي الطريق إلى محاميد الغزالن تصادف 
الزائرين كل تضاريس املغرب تقريبا، ســـهول 
وجبـــال وكثبان رملية. وعلى مشـــارف البلدة 

تستقبل أشجار النخيل من اجلانبني كل من 
إليها يصـــل 

ليكتشـــف 
طبيعـــة املنطقة

الســـاحرة، قبـــل أن 
ينفـــرج مجال الرؤية
عن صحراء تتوسطها
متراميـــة أبنيـــة 
هنـــا وهنـــاك على

ضفتي وادي درعة، 
لتشـــكل فـــي ما 

ض ب ب ي ور ب
الروايات من كـــون مجموعة من الغزالن كانت
تشـــرب مـــن وادي درعة وحتديدا فـــي منطقة
وتعتبر احملاميد.
حلقـــة املنطقـــة 
سكان بني  وصل 
الغربية، أفريقيا 
كانـــت حيـــث 
للقوافل ممـــر  أهـــم 
التجاريـــة التـــي
كانت حتمـــل الذهب في
اجتاه شـــمال أفريقيا من
اجلجلجلجلجلجلنـــوب، كما أنها منطقة
لقبائـــل اســـتراتيجية 
مجاال وشكلت  الررررررررحل، 
لالستقراررررر
البشـــري
منذ عهود

قدمية.



} برلني - رائحة بيتزا تفوح من الفرن مبعهد 
الـــذكاء الصناعـــي بأملانيـــا. ليســـت الرائحة 
الشـــيء املثير لالستغراب هنا، فهذا أمر ميكن 
الربـــط بينه وبني املختبـــرات وقطاع التطوير 
التقني بشـــكل عام، ولكن امللفـــت لالنتباه أن 
رئيس املعهد ميشائيل بيتس يعمل هنا أيضا 
مدرســـا في التدبير املنزلي، حيث يعلم أجهزة 

ذاتية احلركة (روبوت) فن الطبخ.
وليس ذلك ســـوى إحـــدى القـــدرات التي 
والروبـــوت  ”بوكســـي“  الروبـــوت  يتعلمهـــا 
”بيبـــر“ والروبـــوت ”بـــي إر 2“، باإلضافة إلى 
إعداد مائدة الطعام أو عمل فوشار على سبيل 
املثـــال. إنها واجبات يوميـــة ينبغي على هذه 

اآلالت إجادتها.
ومتكن علمـــاء أملان من تطويـــر روبوتات 
تستطيع الطبخ وإعداد مائدة الطعام وميكنها 
التعلم من أخطائها وتصحيحها عبر خاصية 
التعلم الذاتي، وذلك بشـــكل يشـــبه ما يتعلمه 

ويفعله الطفل الصغير.
وعـــن ذلك يقـــول البروفيســـور بيتس ”ال 
يدرك البشر مدى تعقيد هذه املهام“، ويضيف 

”يعلـــم الطفل الذي لـــم يتجاوز عمره ســـنتني 
ويقال له ’اشـــرب‘ أن عليه أن يصب املاء دون 
أن يســـكبه. وباملثل على اآللـــة أن تتعلم ذلك. 
لقد متت حتى اآلن برمجة مسار هذه احلركات 
خطوة بخطوة. باحثون من أنحاء مختلفة من 
العالم يعكفون في الوقـــت احلالي على تلقني 

اآلالت خاصية التعلم الذاتي“.
وتتـــم حاليـــا في مدينـــة برميـــن األملانية 
تغذيـــة هـــذه اآلالت ذاتية احلركة بإرشـــادات 
مـــن اإلنترنت فـــي إطار برنامـــج ”روبو هاو“ 
املمول من االحتـــاد األوروبي. كما يعمل فريق 
من الباحثني حتت إشـــراف ميشـــائيل بيتس 
بالواقـــع االفتراضـــي، حيث يقلـــد الباحثون 
مســـارات حركية باســـتخدام نظـــارة الواقع 
االفتراضي، ثـــم يتم حتويل هذه البيانات إلى 

بيانات قابلة للقراءة من قبل الروبوت.
ويهـــدف هذا املشـــروع إلـــى تعليم اآلالت 
التعامل بالشكل املطلوب للوصول إلى نتيجة 
معينة وليس بالشكل احلرفي مثل ما كان يتم 
في الســـابق. ويعلم مدير املختبر أليكســـيس 
مالدونادو، مـــا ميكن أن يحدث من عواقب إذا 

اتبع الروبوت اإلرشـــادات بشكل جامد، حيث 
يقـــول ”لقد تســـببت اآلالت األولى التي عملت 
معها في البداية في إحداث ثقوب في املائدة.. 
لكـــن ذلك ال يحـــدث مـــع اآلالت التـــي طورت 
بعـــد ذلك.. حيث أن الروبوت ’بوكســـي‘ مزود 
بحساســـات لتحديد حلظة االســـتدارة تسمح 
بتحديد الطاقـــة املطلوبة للوصول إلى الهدف 

بدقة ودون زيادة“.
وتعـــود تســـمية الروبـــوت بوكســـي أي 
(صندوقي) إلى الشكل الصندوقي الذي تظهر 
به هذه اآللة وتشـــترك فيه مـــع الروبوت بيبر 
املتخصص فـــي التســـلية والروبـــوت بي.أر 
2 الـــذي صنعت منه نســـخة أم بالفعل، حيث 
أنهما يظهران نوعا من التثاقل بعض الشيء. 
والروبـــوت بوكســـي من صنـــع باحثي معهد 
الـــذكاء الصناعـــي فـــي برمين، وذلـــك خالفا 
لآللتـــني األخريـــني حيث طـــوره أليكســـيس 

مالدونادو بنفسه خالل عامني.
ويحتـــاج الروبوت من أجـــل التعرف على 
املشـــاكل ومعاجلتهـــا أن يتعلم مـــن أخطائه 
وأن يحقق جناحـــا من خالل هذا التعلم وذلك 
بشكل يشبه ما يفعله الطفل بحسب ما أوضح 
بيتـــس. ولكـــن الروبـــوت، وخالفا لإلنســـان 
الذي يتصرف بشـــكل غريزي، يحتاج أوال إلى 
اإلجابة على قائمة مطولة من األســـئلة قبل أن 
يســـتطيع حتقيـــق نتيجة ناجحـــة. ومن هذه 
األســـئلة أين كنت تقف؟ وما هي األشياء التي 
رأيتها؟ وماذا فعلت بعـــد ذلك؟، باإلضافة إلى 
الكثير من األســـئلة املشـــابهة التـــي يوجهها 
باحثو املعهد لهذه اآلالت التي يتولون تلقينها 

احلركة التلقائية.
وحتى يســـتطيع باحثون من جميع أنحاء 
العالم االستعانة بالنتائج التي حققها باحثو 
معهد برمين، فقد قامت مجموعة العمل بإنشاء 
صفحـــة ”OpenEase“ اإللكترونية وهي عبارة 
عن قاعدة بيانات للروبوت ”في حني أن معظم 
أشكال البحث العلمي لدى الشركات العمالقة 
العاملة في هذا املجال مثل شركة غوغل جتري 
أبحاثهـــا في غرف مغلقة“ بحســـب ما أوضح 
بيتس، الذي أضاف ”ولكن.. علينا أن نقدم عبر 

هذه الصفحة بيانات تكون متوفرة للجميع“.
ومن ناحيته يرى ألكسندر فير من مجلس 
إدارة شـــركة إم إتش أي لصناعة الروبوت، أن 

الباحثني املتخصصني في أبحاث الروبوت ال 
يرتبطـــون مع بعضهم البعـــض عبر اإلنترنت 
بشكل جيد، حيث أن الشركة األملانية للروبوت 

فيـــرل  يتولـــى  كان  والتـــي  ”دي.جـــي.أر“ 
رئاســـتها حتى وقـــت قريـــب ال تتواصل 
مـــع أي شـــركة أخـــرى عاملة فـــي نفس 
القطـــاع، ممـــا يجعل هذه الشـــركة مثاال 
واضحا على األعراض التي تعاني منها 

الشـــركات األملانية العاملة في قطاع 
اآلالت ذاتيـــة احلركة في ما يتعلق 

بالتواصل في ما بينها.
الباحثـــني  أن  بيتـــس  ويـــرى 
ســـواء فـــي أملانيـــا أو فـــي بقية 
من  إجمـــاال  يســـتفيدون  العالـــم 
التبـــادل العلمي في مـــا بينهم. 
ومـــن املنتظر أن يعمل فريق من 
الطالب اليابانيـــني في طوكيو 

مـــع أقرانهم األملـــان في إطار 
مشـــروع ”غوغل سامر أوف 
علـــى تعليم الروبوت  كود“ 
بـــي.أر 2 قـــدرات جديدة كلٌّ 
في بلده. ويـــدرك بيتس أن 

الروبوت ســـيحدث ثـــورة في 
احليـــاة اليوميـــة للبشـــر حيث 
أصبح الروبـــوت بيبر املعروف 
بلطفـــه موجودا فـــي اآلالف من 

املنازل اليابانية.
مبدينـــة  مطعـــم  بـــدأ  كمـــا 
كاليفورنيـــا  بواليـــة  باســـادينا 

أيـــام  بضعـــة  قبـــل  األميركيـــة 
استخدام جهاز روبوت في قلي شرائح 
الهامبرغـــر. وتوقع بيتس أن تســـَتخدم 
اآلالت ذاتية احلركة مســـتقبال وبشـــكل 

واســـع في حتســـني الرعاية ملن يحتاجون 
للرعاية من قبل اآلخرين.

يمينة محدي

} يشـــتكي الكثير مـــن اآلباء من ســـلوكيات 
أبنائهـــم الصغار الذين أصبحـــوا ال يرضون 
مبا يشـــترونه لهـــم من مالبـــس، وباتوا أكثر 
انتقائيـــة ورغبة فـــي الظهـــور باملظهر الذي 
يروق لهم، حتى وإن كان ال يعجب أســـرهم في 

غالب األحيان أو يرهقها ماديا.
وتنتاب أغلب األسر اليوم حيرة كبيرة من 
عدم اجتاه اهتمامات صغارها نحو الدراســـة 
واأللعاب والتفســـح واملرح وفـــق ما تقتضيه 
ســـنهم، بـــدل أن يكون تفكيرهـــم منصبا على 

املالبس اجلديدة ولياقتهم أو نحافتهم.
وأشـــارت بعض األبحاث إلى أن الضغوط 
املتعلقة باملظهـــر لم تعد تقتصر على البالغني 
بـــل انتقلت أيضا إلى الصغار الذين أصبحوا 
يبدون إشـــارات بالتعاســـة في حـــال لم تكن 

هيئتهم وفق ما يريدون.
وكشـــفت دراســـة بريطانيـــة أن الصغـــار 
يهتمون كثيرا بنظـــرة اآلخرين لهم ويرغبون 
في احلصـــول على مظهر جميل متاشـــيا مع 
الثقافة العامـــة للمجتمعات والزخم اإلعالمي 
الـــذي يركز علـــى تقليعات املوضـــة ومعايير 

املظهر واجلمال.
وقـــال ثلـــث العاملـــني فـــي احلضانـــات 
ومـــدارس بريطانيـــا، إنهم ســـمعوا األطفال 
يصفـــون هيئتهـــم بالقبيحـــة أو املكروهـــة، 
وشاهدوا إشارات من أطفال تتراوح أعمارهم 
ما بني ثـــالث وخمس ســـنوات تنـــّم عن عدم 

رضاهم عن هيئاتهم وأجسادهم.
اخلبيـــرة  هاردينـــغ،  جاكلـــني  وأشـــارت 
اإلنكليزية فـــي تنمية الطفولة، إلى أن األطفال 
الصغـــار باتـــوا يحملون وجهـــات نظر حول 
هيئاتهـــم وأجســـادهم حتـــى في ســـن مبكرة 
للغايـــة، مؤكدة أن التلفزيون والكتب والصور 
والرســـوم املتحركة هي التي عكســـت اهتمام 

الصغـــار مبظهرهم، وشـــددت علـــى ضرورة 
إجراء املزيد من األبحاث حول هذا السلوك.

وال يبـــدو أن األطفـــال في األســـر العربية 
مبنأى عـــن الصور النمطيـــة للجمال واألناقة 
التـــي أصبحـــت تكتســـح عاملهـــم الصغيـــر 
وترســـخ لديهم صورا ذهنية عن أنفسهم وعن 

األشخاص احمليطني بهم.
صحيفة ”العرب“ اســـتطلعت آراء البعض 
مـــن األطفال فـــي دول عربيـــة لتعكس رؤيتهم 
لذواتهم ومـــدى محاكاتهم خلطـــوط املوضة، 
وتأثرهم بثقافة اجلمال الســـائدة في بيئاتهم 

االجتماعية.
يقـــول الطفـــل التونســـي محمـــد عزيـــز 
معشـــاوي البالـــغ مـــن العمر 12 عامـــا ”أحب 
أن أكـــون وســـيما وأنيقا، وأفضـــل أن أختار 
مالبسي بنفســـي وأرتدي مثل أصدقائي وفق 
املوضـــة التـــي تناســـيني، وأمي فـــي الغالب 
ترضـــخ الختياراتـــي وتتركني علـــى راحتي، 
ولكنها في بعض األحيان ترفض شراء بعض 

املالبس التي تعجبني وال تعجبها“.
أما ابن بلده ندمي طرايدية البالغ من العمر 
14 عامـــا فيقـــول ”أحب أن أكـــون دائما أنيقا 
ومواكبـــا للموضـــة، ألنني أشـــعر أن للمظهر 

اجلميل تأثيرا في شخصية كل إنسان“.
وأضاف قائال ”أنا شخصيا أشعر بسعادة 
غامرة عندمـــا أرتدي املالبس التـــي اخترتها 
وفقـــا للموضة، لكـــن أمي ال تتركنـــي أحيانا 

أرتدي ما أريد“.
فـــي حني يقول الطفل محمد غيث العيوني 
البالـــغ مـــن العمـــر 12 عاما ”مازلـــت صغيرا 
واهتماماتـــي موجهـــة لدراســـتي، ومواكبـــة 
املوضة أمر ال يعنيني، ولدي ثقة كبيرة في ما 
تختاره لي أمي ألن ذوقها جميل وال تشـــتري 

لي إال األشياء اجلميلة“.
ولكـــن يبـــدو أن الرضـــع أيضـــا مييلون 
بشـــكل واضح إلى املظهر اجلميل، فالصغيرة 

العراقيـــة ريقة خالد التي لـــم تتجاوز الثالث 
ســـنوات تفتح خزانة مالبسها يوميا وتختار 
منها ما تريد ارتداءه وفق ما صّرحت به أمها 

لـ“العرب“.
بالشـــكل  االهتمـــام  أن  اخلبـــراء  ويـــرى 
واملظهـــر من املواضيع التـــي أصبحت حتيط 
باألطفـــال كل يـــوم في وســـائل اإلعـــالم وفي 
مواقع التواصل االجتماعي، وتعكسها مواقف 

اآلخرين في البيت والشارع واملدرسة.
وأشـــاروا إلى أن اإلعالنـــات الدعائية لها 
تأثيـــر كبير علـــى عقول الصغـــار، وهي التي 

أصبحت تســـاهم في تكوين رؤية األطفال عن 
أنفسهم.

وقالـــت كاريـــن فريـــزر، مديرة مؤسســـة 
”كريـــدوس“ البحثيـــة البريطانية املتخصصة 
فـــي مجـــال الدعاية واإلعـــالن، ”قلـــة الوعي 
نســـبيا بني اآلباء واملعلمني باملشاكل املتعلقة 
بالصـــورة الذهنيـــة للجســـم لـــدى األطفـــال 
وانعـــدام ثقافة حديث األطفال عن شـــواغلهم، 

يولدان بيئة صعبة لألطفال لطلب الدعم“.
وأضافـــت ”يجب علينا أن نقر بأن الدعاية 
ووســـائل اإلعالم على النطاق األوسع تلعبان 
دورا في الصـــورة التي يكونهـــا الصغار عن 

أنفسهم سواء باإليجاب أو السلب“.
كما شـــدد علماء النفس علـــى أهمية عدم 
التدخل املســـتمر في خيارات الطفل مبناسبة 
وبغير مناسبة، وحرمانه من ممارسة حقه في 
اختيار اللعب والكتب واملالبس التي يريدها، 
ألن ذلك من شأنه أن يخلق لديه مشاكل ومنها 

اخلجل وضعف الثقة بالنفس.

وأثنـــوا علـــى فكـــرة تـــرك اآلبـــاء اخليار 
ألطفالهم في بعض األحيان القتناء ما يريدونه 
من مالبس ألن ذلك يعكس رؤيتهم الشـــخصية 
لذواتهـــم، كما أنـــه يعد خير وســـيلة لتكوين 
تعابيـــر جماليـــة وذوقية تنمـــي لديهم قدرات 
وصفات شـــخصية أفضل مـــن أقرانهم الذين 
يتربون في بيئات تفرض عليهم خياراتها في 

كل شيء.
كما أكدوا على ضرورة أن يحصل األطفال 
على دروس في احتـــرام الذات وتقدير املظهر 
منـــذ الطفولة، ألّن عـــدم الرضا عن املظهر يعد 
أحد أهم أسباب املضايقات التي قد يتعرضون 
لهـــا في املدرســـة وفي املجتمـــع الحقا والتي 

تفقدهم الثقة في النفس.
ومتثل ظاهرة زرع احلـــب واحترام الذات 
مـــن أهـــم الـــدروس التـــي حترص املـــدارس 
البريطانية املتطورة على تعليمها لألطفال، إال 
أنها تعتبـــر في أغلب البلدان العربية من آخر 

اهتمامات األسر واملدرسني على حد سواء.
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العديد من األســــــر تشعر بحيرة كبيرة من تركيز أطفالها على مواضيع أكبر من سنهم، 
ــــــل األناقــــــة واللياقة واجلمال، بدل أن يكــــــون تفكيرهم منصّبا على الدراســــــة واللعب  مث

والتفسح واملرح.

يمكن للمرأة ذات الســـيقان املمتلئة الحصول على مظهر ممشوق من خالل ارتداء سروال ذي 

تقليمات طولية، حيث أنه يجعل السيقان تبدو أطول بصريا وأكثر نحافة.

أثبتت دراســـة أملانية أن االســـتماع إلـــى األغاني الحزينة يزيد من إفـــراز هرمون البروالكتني في 

الجسم، وهو املسؤول عن إحداث التأثيرات اإليجابية على مشاعرنا. أسرة
[ تعاسة األطفال تعكس عدم رضاهم عن هيئاتهم  [ تعليم الطفل احترام الذات يجنبه التأثر بتقليعات الموضة

الصغار كالكبار قلقون بشأن المظهر

 تدافع على املرآة من أجل رؤية الذات

موضةهل يأخذ الروبوت مكان املرأة باملطبخ

الحزام املاكسي نجم 

موضة اإلكسسوارات
} ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ األلمانيـــة أن 
يمثـــل   “Maxi Belt” الحـــزام الماكســـي
نجم موضة اإلكسسوارات النسائية في 
ربيع/صيـــف 2017 ليضفي على المظهر 
لمسة جاذبية تعكس جرأة المرأة وتفّرد 

أسلوبها.
وأوضحت المجلـــة في موقعها على 
اإلنترنت أن الحزام الماكسي، كما يبدو 
من اســـمه، عبارة عن حـــزام طويل جدا 
يتم ارتداؤه على مستوى ارتفاع الوسط 
ويصـــل طولـــه حتـــى الكاحل، مشـــيرة 
إلـــى أنه يتســـم بطابع الـــروك المغلف 

باألنوثة.
ويتناغـــم الحـــزام الماكســـي 
بصفـــة خاصـــة مـــع الخامـــات 
التنـــورة  مثـــل  االنســـيابية 
البليســـيه متوســـطة الطـــول 
(ميـــدي) أو ســـروال ”مارلين“ 
ذي الوســـط العالـــي واألرجل 

الواسعة.
ومـــن جهـــة أخـــرى أفـــادت 
”إيلـــي“ أن الربـــاط يزين الموضة 
النســـائية فـــي ربيع/صيف 2017، 
ليمنح المرأة إطاللة رياضية أنيقة.
وأوضحـــت أن الربـــاط يزيـــن 
هذا الموســـم الســـروال والفستان 
واألفرول تماشـــيا مع االتجاه نحو 
 “Sporty Chic“األناقـــة الرياضيـــة

الذي يسود عالم الموضة حالي.
إلى أن هذا  وأشـــارت ”إيلي“ 
االتجاه يمتاز بأنـــه يتيح للمرأة 
الحصـــول على إطاللـــة كاجوال 
وأنيقة في آن واحد، فعلى سبيل 
الحصول  يمكـــن  المثـــال 
على إطاللة مناسبة للعمل 
من خالل تنســـيق ســـروال ذي 
أربطة مع بلوزة أكبر من المقاس وبليزر 
علـــى أن تكتمل اإلطاللة بحذاء ذي كعب 

عال أو حذاء باليرينا.
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أطفال يحاكون خطوط الموضة

نديم طرايدية:

أشعر بسعادة عندما أرتدي 

المالبس التي اخترتها

محمد غيث العيوني:

لدي ثقة كبيرة في ما 

تختاره لي أمي

محمد عزيز معشاوي:

أفضل أن أختار مالبسي 

وأرتدي وفق الموضة

علمـــاء أملـــان تمكنوا مـــن تطوير 

روبوتات تســـتطيع الطبخ وإعداد 

مائدة الطعام ويمكنها التعلم من 

أخطائها وتصحيحها

◄
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خيرالدين زطشي رئيسا جديدا التحاد الكرة الجزائري
[ روراوة يخسر مسيرة طويلة وحافلة مع كرة القدم الجزائرية

} اجلزائــر  - انتخـــب خيرالديـــن زطشـــي، 
االثنـــني، رئيســـا جديـــدا الحتاد كـــرة القدم 
اجلزائري، فـــي االنتخابات التي جرت مبركز 
حتضيـــرات املنتخبـــات الوطنيـــة بســـيدي 
موسى؛ لتعيني خليفة حملمد روراوة، املنتهية 

واليته. 
وحصل زطشي، املرشـــح الوحيد على 65 
صوتـــا من أصل 101 مـــن األصوات. وصوت 
35 عضوا ضد زطشي، أبرزهم املتحدث باسم 
جمعيـــة الشـــلف (الرابطة احملترفـــة األولى) 
النائـــب البرملانـــي عبدالكـــرمي مـــدور الذي 
طعن عبر وســـائل اإلعالم في شـــرعية جلنة 
الترشـــيحات بعد رفض ملفـــه. وكانت جلنة 
الطعـــون، قد أعلنـــت الســـبت، أن خيرالدين 
زطشـــي، رئيس نادي أتلتيك بارادو، متصدر 
دوري الدرجـــة الثانية، هو املرشـــح الوحيد 
لرئاســـة االحتـــاد، وخالفـــة محمـــد روراوة، 

املنتهية واليته.
ورجـــل األعمـــال خيرالديـــن زطشـــي هو 
رئيس نادي بارادو متصدر الرابطة احملترفة 
الثانيـــة، ولديه اســـثمارات في مجـــال مواد 
البناء لكنه اشـــتهر أكثر مبدرســـة كرة القدم 
التي أنشأها عام 2007 وقد تخّرج منها العديد 

من املواهب. 
وبعـــد خـــروج املنتخـــب اجلزائـــري من 
الـــدور األول فـــي كأس األمم األفريقيـــة 2017 
في الغابون، تعرض رئيس االحتاد الســـابق 
محمـــد روراوة النتقـــادات شـــديدة مـــن قبل 
وسائل اإلعالم وحتى على املستوى الرسمي 
من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. 
وتأهـــل املنتخب اجلزائري فـــي عهد روراوة 
(منـــذ نوفمبر 2001) إلى نهائيات كأس العالم 
مرتني فـــي 2010 و2014، لكنه أخفق في الفوز 

بكأس أمم أفريقيا.
وأنهـــى زطشـــي، بذلـــك مســـيرة محمـــد 
روراوة، 70 عامـــا، مع كرة القـــدم اجلزائرية، 
والتي بدأت منذ األلفيـــة اجلديدة، علما بأنه 
خســـر مؤخرا موقعـــه في املكتـــب التنفيذي 
باالحتـــاد األفريقـــي، لصالـــح املغربي فوزي 

لقجع. 
وكانـــت اجلمعية العموميـــة االنتخابية، 
شـــهدت حالة من الفوضى؛ بســـبب احتجاج 
بعـــض أعضـــاء اجلمعيـــة علـــى انعقادها؛ 
وذلـــك بداعـــي تعارضهـــا مع لوائـــح احتاد 

الكـــرة، قبل أن ترفع لفترة، وتعود مرة أخرى 
للتصويت.

وأبدى زطشي ســـعادته بانتخابه رئيسا 
لالحتـــاد مؤكـــدا أن العملية متت بشـــفافية 
كاملة ودميقراطية، وأشـــار إلـــى أن األغلبية 
التي حصل عليها تســـمح لـــه باالنطالق في 

تنفيذ برنامجه. 
وأشاد زطشـــي بالرئيس السابق لالحتاد 
محمـــد روراوة، وأعضـــاء مكتبـــه وأعضـــاء 
اجلمعيـــة العمومية، مؤكـــدا أن أهم أولياته 
ســـتكون إعادة االعتبار بشـــكل أكبـــر للكرة 
اجلزائرية. وكشـــف زطشي أن أعضاء املكتب 
التنفيـــذي اجلديد سيدرســـون فـــي القريب 
العاجل عددا من الســـير الذاتية ملدربني، من 
أجـــل تعيني أحدهم في منصـــب املدير الفني 
للمنتخـــب األول، وذلك قبـــل االجتماع األول 

للمكتب التنفيذي اجلديد.
واعتبر خيرالدين زطشي ترشحه لرئاسة 
الفاف ضرورة حتميـــة أملتها الظروف التي 
أصبحت تعيشها املنظومة الكروية الوطنية، 
وأكـــد أن إقدامه على هـــذه اخلطوة جاء بنية 
البحث عن جتســـيد برنامج عمل مســـتقبلي، 
يرمـــي بالدرجـــة األولـــى إلـــى إعـــادة الكرة 
اجلزائرية إلـــى الواجهة القاريـــة، بحثا عن 
األلقـــاب التي تبقى فـــي اخلزائن، مع اعتماد 
تغيير شـــامل في نظام التسيير، مبا في ذلك 
صيغة املنافسة. زطشي الذي رفض اخلوض 
في الزوبعة التي أثيرت حول برمجة اجلمعية 

االنتخابية أشـــار إلى أنه يســـعى إلى إعادة 
االعتبار للبطولـــة الوطنية، ومن خاللها إلى 
الالعبني احملليني ومكانتهم في املنتخب، كما 
أكد أن مشروعه مبني على وضع استراتيجية 

جديدة لتسيير املنتخب.
االنتخابية  العمومية  اجلمعية  وشـــهدت 
لالحتـــاد اجلزائـــري لكـــرة القـــدم حالة من 
الفوضى. وجاءت الفوضى؛ بســـبب احتجاج 
بعـــض أعضاء اجلمعية علـــى عقدها؛ بداعي 
تعارضها مع لوائح احتاد الكرة. وقّرر حسان 
حمـــار، رئيس اللجنة املشـــرفة على اجلمعية 
االنتخابية، بعد التشـــاور مـــع بقية األعضاء 
رفع اجللســـة لبعض الوقـــت؛ إلى حني عودة 
الهـــدوء، وإخـــالء القاعـــة، ممـــن ال يحملون 
العضوية. وأخذ رئيس جمعية وهران محمد 
مورو الكلمة، وراح يتلو قائمة األعضاء الذين 
يجب أن يحضـــروا، وطالب البعض مبغادرة 
القاعـــة، وأن يكـــون التصويـــت عـــن طريق 

الصندوق.
ومت منع رجال اإلعالم من حضور أشغال 
اجلمعيـــة االنتخابية، رغـــم تدخل عبدالكرمي 
مدوار، الـــذي طالب بإجـــراء االنتخابات في 
نطـــاق الشـــفافية، وحضـــور الصحافيـــني. 
وأعلنت جلنة الطعون، السبت، أن خيرالدين 
زطشـــي، رئيس نادي أتلتيك بارادو، متصدر 
دوري الدرجـــة الثانية، هو املرشـــح الوحيد 
لرئاســـة االحتـــاد، وخالفـــة محمـــد روراوة، 

املنتهية واليته.

وكان املكتـــب التنفيـــذي الحتـــاد الكـــرة 
السابق، حدد في اجتماعه األخير، 11 فبراير 
املاضـــي، موعدا لعقد اجلمعيـــة االنتخابية، 
وهو القرار الذي لـــم تعترض عليه اجلمعية 
العموميـــة التي اجتمعت في 27 من الشـــهر 
نفســـه. لكن علـــي باعمـــر، أصـــدر بيانا في 
اليـــوم التالي للموعـــد النهائي إليداع ملفات 

الترشح. 
وقـــال فيـــه إنه باعتبـــاره رئيســـا للجنة 
االنتخابيـــة، يعلن عقد اجلمعيـــة االنتخابية 
فـــي 27 أبريـــل املقبل طبقا للوائـــح، لكن هذا 
البيان الذي نشر على موقع احتاد الكرة على 
اإلنترنت، جرى ســـحبه بعدهـــا بقليل. وقال 
محمد زرواطـــي، عضو اللجنـــة االنتخابية، 
إن محضـــر اجتمـــاع اللجنـــة االنتخابية، لم 
ُيشـــر على اإلطالق إلى تعيني باعمر رئيســـا 
لهـــا، وإمنا عضو فقط، موضحـــا أن أعضاء 
اللجنـــة اختـــاروا باإلجمـــاع حســـان حمار، 

رئيسا لها.
ويقدم خير الدين زطشـــي على حتديات 
كبيـــرة في املســـتقبل القريب ســـيما على 
مســـتوى امللفات املوضوعـــة على طاولة 
االحتاد، والتي فشل في جتاوزها الرئيس 

السابق محمد روراوة.
ولعـــل أبـــرز الرهانات الصعبـــة التي 

تنتظـــر رئيس احتاد كرة القـــدم اجلزائري 
اجلديد هي دون شـــك االســـتحقاقات القادمة 

التي يقدم عليها ”منتخب اخلضر“. 

لالحتــــــاد  ــــــة  العمومي ــــــة  اجلمعي جنحــــــت 
اجلزائري لكرة القدم في انتخاب خيرالدين 
زطشي رئيسا جديدا لالحتاد خلفا حملمد 

روراوة الذي لم يترشح لوالية جديدة.

قادر على التجديد

} الرباط  - يســـتعد رئيـــس االحتاد األفريقي 
اجلديـــد أحمـــد أحمد للقيـــام بزيـــارة للمغرب 
منتصـــف األســـبوع املقبـــل، وذلـــك كثاني بلد 
أفريقـــي، بعـــد زيـــارة الرئيس اجلديـــد ملصر، 
التي ســـيخصها برحلة سريعة إلى مقر الكاف 
واستالم املنصب الذي كان يشغله الكاميروني 

عيسى حياتو رئيس الكاف السابق. 
وأوضح أحمـــد أحمد، أنه توقـــع فوزه في 
االنتخابات على حســـاب الكاميروني املخضرم 
عيســـى حياتـــو، الـــذي تولـــى رئاســـة الكرة 
األفريقيـــة منذ عام 1988. وصـــرح أحمد أحمد 
قائـــال ”نعم توقعت الفوز فـــي االنتخابات، ألن 
فريق العمل اخلاص بي بذل جهدا كبيرا طوال 
األيام األخيرة، سواء من مسؤولي احتاد الكرة 
في مدغشـــقر، أو كذلك صديقـــي املصري هاني 

أبوريدة“.
وأكـــد مصدر من داخل احتاد الكرة املغربي 
نبأ الزيارة، التي ســـتتخللها مشاورات ونقاط 
على قدر كبير من األهمية، كما ســـتتناول الدور 
اجلديد الذي سيتقلده فوزي لقجع رئيس احتاد 
الكرة مبكتـــب الكاف. ومن املتوقع أن يســـعى 
املغرب إلى جمع أكبر قدر من احلشد من الكاف 

في ترشحه املرتقب الحتضان مونديال 2026.
وقـــرر رئيس االحتاد اإلســـباني لكرة القدم 
أنغيل ماريا فيالر، القيام بزيارة إلى املغرب من 
أجل بدء املشـــاورات األولى حـــول فكرة تنظيم 
مشـــترك بني املغرب وإســـبانيا لـــكأس العالم 
2026. وأكد فوزي لقجع رئيس االحتاد املغربي 
لكـــرة القـــدم، أنه حتـــدث مع فيالر فـــي أديس 
أبابا حول هذا األمر، حيث أجريت االنتخابات 

الختيار رئيس الكاف. 
وأكـــد لقجع أيضـــا أن املغرب ترشـــح عدة 
مرات من أجل تنظيم كأس العالم، وأشـــار إلى 
أنه ميلك إمكانيات لتنظيم هذا احلدث العاملي، 
مضيفا أن القارة األفريقيـــة لها فرصة لتنظيم 
كأس العالم للمرة الثانية. وقال لقجع ”تربطني 
عالقـــات متميزة مع  فيالر وقـــد تناولنا مرارا 
مســـألة التنظيـــم املشـــترك، وأرى أننا منتلك 
قواســـم مشـــتركة تســـاعدنا علـــى النجاح في 

التنظيم“.

المغرب ينشد دعم أفريقيا 

الستضافة مونديال 2026
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«ال يصح أن يواصل كوبر استبعاد باسم مرسي من قائمة املنتخب، ألن الالعب ملتزم مع الفريق رياضة

األبيض، وظهر بمستوى جيد، وكان يجب أن يكون متواجدا مع املنتخب}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك املصري

«أقـــدم اعتـــذاري للحكم، إنـــي لم أقصد إهانته، ألنه فـــي األخير يجب تقبـــل قراراته. من عادتي 

احترام الحكام، بدليل أنه منذ بداية مشواري تعرضت للطرد في مناسبتني فقط}.

سيرجيو لوبيرا 
املدير الفني للمغرب التطواني

} ديب - حـــول العب خط الوســـط اإلماراتي 
عامـــر عبدالرحمن تركيزه إلـــى حتفيز زمالئه 
باملنتخـــب اإلماراتـــي لكـــرة القـــدم، بعـــد أن 
اســـتبعد بســـبب اإلصابة من قائمـــة الفريق 
للمبـــاراة املقـــررة أمـــام املنتخـــب اليابانـــي 
التصفيـــات  ضمـــن  املقبـــل  اخلميـــس  يـــوم 
اآلســـيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وقرر اجلهـــاز الفني للمنتخـــب اإلماراتي 
بقيادة املدير الفني مهدي علي استبعاد عامر 
عبدالرحمن بســـبب اإلصابة في الركبة، التي 

تعرض لها خالل املعسكر احلالي للفريق.
وأعـــرب عامـــر عبدالرحمـــن عـــن أمنياته 
لزمالئه فـــي املنتخـــب بتحقيـــق الطموحات 
املرجـــوة في مواجهـــة اليابـــان، مؤكدا ”كنت 
بعـــد  املنتخـــب  مـــع  االســـتمرارية  أمتنـــى 

استدعائي إلى القائمة، ولكن اإلصابة املفاجئة 
حرمتني من هذا الطموح الذي يراود كل العب 
هنا“. وأضاف ”الشعور باملسؤولية واحلماس 
الشـــديد والروح القتالية أهم األســـلحة التي 
ملســـتها في جميـــع زمالئـــي باملنتخب خالل 

الفترة التي قضيتها في املعسكر“. 
وعـــن حظـــوظ املنتخـــب اإلماراتـــي، قال 
الالعـــب ”أعتقـــد أن فرص جميـــع املنتخبات 
املتنافســـة علـــى حصـــد بطاقـــة التأهـــل عن 
املجموعـــة قائمة، بيد أننـــا مطالبون بتحقيق 

نتيجة إيجابية أمام اليابان“. 
مـــن ناحية أخرى غامر ماكوتو هاســـيبي 
بعالقته مع ناديه إنتراخت فرنكفورت باالنضمام 
إلى تشـــكيلة اليابـــان التي تســـتعد خلوض 
املبـــاراة. ووصل الالعب البالـــغ من العمر 33 
عاما، والذي يحمل شـــارة قيـــادة اليابان منذ 

2010، إلـــى اإلمـــارات رغـــم أن ناديـــه قال إنه 
يحتاج إلى جراحة في الركبة بعد إصابته في 

مواجهة أمام بايرن ميونيخ.
ولعب هاســـيبي دورا محوريا مع اليابان 
على مدار العقد املاضي وســـاعد الفريق على 
الفوز بكأس آســـيا فـــي 2011 والتأهل لكأس 
العالـــم فـــي 2010 و2014. ومنـــي هاســـيبي، 
وهو العـــب مهم في تشـــكيلة املـــدرب وحيد 
خليلوزيتـــش، باإلصابة بعد اصطدامه بأحد 
قائمي املرمى أثناء إبعاد تسديدة من توماس 

مولر من على اخلط. 
ونقـــل إلى مستشـــفى عقب املبـــاراة لكن 
فريـــق فرانكفورت قـــال بعدها إن هاســـيبي 
يحتاج إلـــى جراحة. وحتتل اليابـــان املركز 
الثانـــي في املجموعـــة الثانيـــة بالتصفيات 
اآلسيوية بالتساوي مع السعودية املتصدرة 
وبفـــارق نقطة واحدة عن أســـتراليا صاحبة 

املركز الثالث.
وحتتل اليابان املركز الثاني في املجموعة 
الثانية بالتصفيات اآلســـيوية بالتساوي مع 
السعودية املتصدرة وبفارق نقطة واحدة عن 

أستراليا صاحبة املركز الثالث. 
مباشـــرة  األوالن  الفريقـــان  ويتأهـــل 
للنهائيات في روســـيا بينمـــا ميكن لصاحب 
املركـــز الثالـــث الصعـــود أيضا عـــن طريق 
جولتني فاصلتني ســـتكون الثانية ضد فريق 
من أميركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي 
(الكونكاكاف). ولم يكشـــف النادي عن موعد 
عودته املتوقع للمباريات. وقال خليلوزيتش 
مدرب اليابان عند إعالن التشكيلة ”هاسيبي 
قائد مميـــز جدا. ال ميكن أبـــدا تخيل الفريق 

دونه“. مهارات خارقة

عامر عبدالرحمن: الروح القتالية سالحنا أمام اليابان

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ينتظر مجلس إدارة نادي الوداد 
البيضاوي رد ثنائي الفريق يوسف 
رابح، وفابريس أونداما، على عرض 

التجديد الذي قدمه النادي إلى 
الالعبين، حيث إن عقودهما شارفت 

على االنتهاء.

◄ وصل التونسي علي معلول ظهير 
أيسر فريق األهلي المصري إلى بالده، 

وذلك لالنضمام إلى معسكر منتخب 
تونس، بعدما تم إخطار النادي رسميا 

بذلك.

◄ طلب منتخب العراق من المهاجم 

المولود في الواليات المتحدة غاستن 
ميرام إعادة التفكير في قراره بعدم 

االنضمام إلى الفريق في مباراته ضد 
السعودية ضمن تصفيات كأس العالم.

◄ استدعى توفيق قريشي، المدير 
الفني المؤقت للمنتخب الجزائري 

لالعبين المحليين، 25 العبا، تحسبا 
للمواجهتين الوديتين اللتين يواجه 

فيهما الفريق ”الملقب بالخضر“ ضيفه 
منتخب السودان في 25 و28 مارس.

◄ تقدم المصري أحمد ساري مدرب 
فريق العدالة (درجة أولى) باستقالته 

من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق 
في الفترة األخيرة. ويحتل العدالة 

حاليا المركز الـ13 على الئحة ترتيب 
دوري الدرجة األولى بعد 24 جولة.

◄ قرر االتحاد اإلماراتي لكرة السلة 
برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي 
االثنين تأجيل مباراة اإلياب بين 

الشباب واألهلي في نهائي مسابقة 
الدوري لتقام الجمعة بدال من الخميس.

باختصار

ماكوتـــو هاســـيبي غامـــر بعالقته 

مـــع ناديـــه إنتراخـــت فرنكفـــورت 

اليابان  باالنضمـــام إلى تشـــكيلة 

التي تستعد لخوض املباراة

◄

محمد روراوة، خســـر مؤخرا موقعه 

فـــي املكتـــب التنفيـــذي باالتحاد 

األفريقـــي لكـــرة القـــدم، لصالـــح 

املغربي فوزي لقجع

◄

متفرقات
◄ واصل السويسري روجيه فيدرر 

صعوده سلم الترتيب في تصنيف العبي 
كرة املضرب للمحترفني حيث ارتقى 

إلى املركز السادس في الترتيب الصادر 
االثنني بعد تتويجه بطال لدورة إنديان 

ويلز األميركية الدولية. وأحرز فيدرر 
(35 عاما) اللقب بفوزه على مواطنه 

ستانيسالس فافرينكا ليصعد إلى املركز 
السادس على حساب 

اإلسباني رافائيل نادال 
الذي تراجع مرتبة 

واحدة بعد خروجه 
من الدور ثمن النهائي 

على يد فيدرر 
بالذات. واحتفظ 
فافرينكا باملركز 

الثالث 
والبريطاني 
أندي موراي 

بالصدارة.

السادس على
اإلسباني
الذي تراج
واحدة بع
من الدور
على
بالذ
فافر

ب

◄ أعرب األميركي تشاس كاري، املالك 
اجلديد لبطولة العالم لسباقات السيارات 

”فورموال- 1“، عن رغبته في أن يعود 
السائقون إلى تصدر املشهد خالل 

السباقات وأن تتحول البطولة إلى 
”عرض رائع“، كما هو احلال مع 
بطولة ”سوبر بول“ لكرة القدم 

األميركية. وقال كاري ”نرغب 
في أن يكون جميع السائقني 
جنوما“. وأكد كاري، الذي 

انتقلت إليه احلقوق 
التجارية لـ“فورموال-1“ 

في سبتمبر 2016 من 
خالل شراء شركة 

”ليبرتي ميديا“ 
األميركية لها، أن هدفه 

هو أن يجعل السباقات 
أكثر حماسا وأن يصعب 

التنبؤ بنتائجها.

وقال 
بية، 
، لم
ســـا 
م

ضاء 
مار، 

ت
ى

ي 
ي 
دمة

السائقون إلى تصدر
السباقات وأن
”عرض رائ
بطولة ”س
األميركية.
في أن
جنو
انتق
التج
في
خال
”لي
األم
هو
أكث
التن

◄ قاد داميان ليالرد فريقه بورتالند 
ترايل باليزرز إلى الفوز على ميامي 

هيت 104- 115 ضمن دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني بتسجيله 49 نقطة. 
وجنح العب ارتكاز بورتالند البالغ من 

العمر 26 عاما في تسجيل 12 رمية حرة 
و9 رميات ثالثية. وهي املرة 

الثالثة عشرة هذا املوسم 
الذي ينجح فيها ليالرد 

في تخطي حاجز الثالثني 
نقطة والرابعة التي 

يسجل فيها اكثر 
من 40 نقطة. 

وأشاد به 
مدرب ميامي 

هيت إريك 
سبويلسترا 
بقوله ”قدم 

ليالرد عرضا 
مدهشا“.



} برلــني – ســـيكون يواخيـــم لـــوف املديـــر 
الفنـــي للمنتخـــب األملانـــي (مانشـــافت) على 
موعد مـــع ثالثة محاور مهمة تشـــغل تفكيره 
مع اســـتئناف مســـيرة الفريق في التصفيات 
األوروبية املؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018، 
وذلك عندما يحـــل املنتخب األملاني لكرة القدم 
ضيفـــا على منتخـــب أذربيجـــان األحد. وبعد 
13 عامـــا مـــن خوضه املبـــاراة الدولية األولى 
له مع املانشـــافت، ســـيكون املهاجـــم لوكاس 
بودولســـكي على موعد مع حلظـــة الوداع في 

مسيرته مع املانشافت.

وداع متميز
وعد لوف العبه بودولســـكي بوداع متميز 
ملســـيرته مع املانشـــافت حيث سيستغل لوف 
املباراة الودية املرتقبـــة للفريق أمام املنتخب 
اإلنكليـــزي في مدينة دورمتونـــد األملانية يوم 
األربعاء من األسبوع املقبل لتكون لقاء الوداع 
لبودولســـكي. وبعد انتهاء مشاركة املانشافت 
في بطولة كأس األمم األوروبية املاضية (يورو 

2016) بفرنســـا، أعلـــن بودولســـكي اعتزالـــه 
اللعـــب الدولي بعدما خاض 129 مباراة دولية 
مع املانشـــافت ســـجل فيهـــا 48 هدفـــا. وكان 
بودولســـكي، املولود في بولندا، جنما مفضال 
دائما لدى جماهير املانشافت نظرا لتقربه إلى 
هذه اجلماهير بشـــكل دائم. وقال بودولسكي 
جنم هجوم قلعة سراي التركي، في تصريحات 
صحافية ”من الرائع أن تشـــعر بتقدير الناس 
ملا حققته من إجنازات. وهذا هو ما أشعر به“.

فيمـــا يســـتعد بودولســـكي للرحيـــل عن 
صفوف املانشـــافت، يركز لوف اهتمامه أيضا 
على الوجه اجلديد للمانشافت حيث استدعى 
املهاجـــم الشـــاب تيمو فيرنـــر (21 عاما) جنم 
اليبـــزغ إلى صفوف املانشـــافت للمرة األولى. 
وســـجل فيرنـــر 14 هدفـــا لفريقه فـــي الدوري 
األملانـــي (بوندســـليغا) هـــذا املوســـم ليؤكد 
جدارته بارتداء قميص املانشافت. وقال فيرنر 

”أريد فقط االستمتاع باألجواء“. 
وأوضـــح لـــوف ”أتطلـــع إلـــى الترحيـــب 
به ومشـــاهدة أدائه فـــي إطار الفريـــق“. وقد 
تكون الفرصـــة األولى لفيرنر من خالل مباراة 

املانشـــافت الودية أمام املنتخب اإلنكليزي إذا 
فضل لوف عـــدم الدفع به في لقـــاء أذربيجان 
الرســـمي. وبعد توقف دام 125 يوما يستأنف 
املانشـــافت مســـيرته في التصفيات مبواجهة 
متوسطة املســـتوى خارج ملعبه في مواجهة 
منتخب أذربيجـــان الذي ترك بصمة جيدة في 

اجلوالت األربع األولى من التصفيات. 
وعندما يلتقي املنتخبان في باكو، سيكون 
الهـــدف األول للمانشـــافت هو احلفـــاظ على 
العالمـــة الكاملة وحتقيق الفوز اخلامس على 
التوالـــي لتعزيز صدارتـــه للمجموعة الثالثة 
واالقتراب خطوة جديدة من التأهل للمونديال 

الروسي.

العالمة الكاملة
يتصدر املانشـــافت املجموعـــة برصيد 12 
نقطـــة من أربعـــة انتصـــارات متتاليـــة فيما 
يحتـــل منتخبا أيرلندا الشـــمالية وأذربيجان 
املركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 
ســـبع نقاط لكل منهما. ويسافر املانشافت من 
دوســـلدورف إلـــى باكو اجلمعـــة املقبل بحثا 
عـــن الفوز اخلامس علـــى التوالي في مباراته 
املرتقبـــة األحد املقبل. كما يتطلع املانشـــافت 
إلـــى مواصلة احلفاظ على نظافة شـــباكه في 
التصفيـــات حيث ســـجل العبـــوه 16 هدفا في 
اجلـــوالت األربـــع املاضيـــة ولم تهتز شـــباك 

الفريق بأي هدف. 
وقال لوف ”هدفنا هو حســـم بطاقة التأهل 
للمونديـــال بأســـرع وقـــت ممكـــن“. وتتأهل 
املنتخبـــات التـــي حتتـــل املركـــز األول فـــي 
املجموعات التسع إلى النهائيات مباشرة كما 
يرافقها أفضل فريق مـــن بني املنتخبات التي 
حتتـــل املركز الثاني فيمـــا تخوض املنتخبات 
الثمانيـــة األخـــرى التي حتتل املركـــز الثاني 

ملحقا فاصال على أربع بطاقات للتأهل.

مراد بالحاج عمارة

} أكـــد جوزيـــه مورينيـــو مدرب مانشســـتر 
يونايتد أنه يفضل الفـــوز بالدوري األوروبي 
على إنهاء املوســـم بـــني األربعـــة األوائل في 
الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكرة القـــدم، لكنه 
أشـــار إلى أن فريقه ســـيبذل كل ما في وسعه 
لتحقيـــق الهدفـــني. وتقدم يونايتـــد الذي فاز 
بـــكأس الرابطـــة الشـــهر املاضي إلـــى املركز 
اخلامس في الدوري متأخـــرا بأربع نقاط عن 
ليفربـــول الرابـــع وذلـــك بفوزه علـــى مضيفه 
ميدلسبره. وســـيواجه أندرخلت الشهر املقبل 

في دور الثمانية للدوري األوروبي.
وقـــال املـــدرب البالغ مـــن العمـــر 54 عاما 
”إذا كان لـــي أن أختـــار فإننـــي أفضـــل بطولة 
الـــدوري األوروبـــي على إنهاء املوســـم رابعا 
ألنها ســـتعطينا نفـــس النتيجـــة.. اللعب في 
دوري األبطـــال“. وتابـــع ”إنهـــا بطولة متنح 
النـــادي جائـــزة رفيعة. تعني خـــوض مباراة 
كأس الســـوبر األوروبية العـــام املقبل“. وأقر 
املـــدرب البرتغالي بأهمية إنهاء املوســـم بني 
األربعـــة األوائـــل لكنه قال إن منافســـي ناديه 
ميلكون أفضلية ألنهم ال يلعبون على جبهتني 
فـــي الدوري املمتـــاز ومســـابقتي أوروبا قبل 
دخول املرحلة احلاســـمة من املوسم. وأضاف 
”فرق تشيلســـي وتوتنهام وليفربول وأرسنال 
ومانشستر سيتي ال تلعب في أوروبا وتخوض 
مباراة واحدة أســـبوعيا، لكننا سنقاتل مثلما 

فعلنا أمام ميدلسبره“.
واألكيـــد أن رجـــال مورينيو ســـعداء جدا 
بتجدد آمالهم فـــي الدخول إلى املربع الذهبي 
بجـــدول ترتيـــب الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز 
لكرة القـــدم. ويعتبر هذا أمرا رائعا ال ســـيما 
وأنهم متكنوا في األســـبوع ذاته من بلوغ دور 
الثمانية بالدوري األوروبـــي واحلصول على 
الثـــالث نقاط التـــي أبقتهم في الســـباق على 
املنافســـة على املركز الرابـــع. وتعتبر جتربة 
املدرب البرتغالي مع الشياطني احلمر ناجحة 
إلى حد اآلن ورغم تذبـــذب النتائج واألداء إال 
أن الفريق جنـــح أخير في اســـتعادة توازنه، 

وإيجاد آليات اللعب واألسلوب احملبذ لالعبني 
واإلطار الفنـــي، أمام هذا كله بـــدأت جماهير 
تقتنـــع بإمكانيـــات الفريق وخاصة  ”املانيو“ 
بقـــدرة املـــدرب جوزيـــه مورينيو علـــى قيادة 

الفريق إلى استعادة أمجاده محليا وقاريا.

رغبة في االستمرار
مـــن ناحية أخرى أكـــد مورينيو رغبته في 
البقاء في منصبه كمديـــر فني للفريق األحمر 
أطـــول فتـــرة ممكنـــة، وال شـــك فـــي أن إدارة 
مانشســـتر يونايتد تريد االستقرار في الوقت 
الراهن. ويتولى مورينيو تدريب يونايتد منذ 
مطلع املوســـم اجلاري وحقق مع ”الشـــياطني 
لقـــب الـــدرع اخليريـــة وكأس رابطة  احلمر“ 

أندية الدوري اإلنكليزي.
وال بـــد من التنويه بأن املـــدرب البرتغالي 
الذي خاض جتـــارب تدريبية رائعة مع بورتو 
وريال مدريد وتشيلســـي وإنتـــر ميالنو ليس 
من نوعيـــة املدربني الذين يتولون مســـؤولية 
تدريب الفريـــق لـ10 أو 15 عامـــا دون حتقيق 
أي إجنازات. واآلن باتت جماهير مانشســـتر 
مطالبة بنســـيان ذكريات البطـــوالت واأللقاب 
التي حققها الفريق أيام األســـكتلندي أليكس 
فيرغسون، وذلك ألن الدوري اإلنكليزي لم يعد 
كالســـابق فهنـــاك أكثر من نـــاد تتنافس على 
األلقاب وهي تشيلســـي وتوتنهام وأرســـنال 

وليفربول.
املشاكسة  بالشـــخصية  مورينيو  واشتهر 
فـــي أغلب األوقات، وهناك الكثير من املتابعني 
يقولـــون إن هذا املدرب ليـــس خبيرا تكتيكيا، 
لكن مـــن الواضـــح أن قائد كتيبة الشـــياطني 
تكمـــن قوته في فهم كرة القدم كظاهرة معقدة، 
ومحاولـــة اللعب على كل املتغيـــرات. ويتميز 
هـــذا الفنـــي بقدرته على التعامل مع الشـــبان 
وإيصالهـــم إلـــى أعلـــى املســـتويات، إذ تألق 
مع يونايتد هذا املوســـم ماركوس راشـــفورد 
وفالنســـيا وســـمولينغ وبايلي وجونز. وأكد 
مورينيو أن خط عمله الرئيسي هو أن يتدرب 
الفريق بنفـــس الطريقة التي ســـيخوض بها 
املباريات. وهدفه األساســـي هو أن ينافس في 

كل البطوالت ويفوز في املباريات.
ولد جوزيه ماريو دوس سانتوس فيليكس 
مورينيو فـــي 26 بناير من عام 1963 في مدينة 
ســـيتوبال البرتغاليـــة، وكان والـــده حـــارس 
مرمى، وقد ســـار جوزيه على خطى والده، إذ 
بدأ مســـيرته كالعـــب كرة قدم لكنـــه لم ينجح 

في أن يصبـــح العبا بـــارزا. ودرس في مجال 
علوم الرياضة، وقضى خمس سنوات مدرسا، 
وعمل بعد ذلك كمســـاعد مدرب ومدرب لفئات 
الناشـــئني حتى عام 1992 حني أصبح مترجما 
للمـــدرب اإلنكليزي الســـير بوبي روبســـون، 
حني كان األخير مدربا لســـبورتينغ لشـــبونة 

البرتغالي.
انتقـــل مورينيو مع روبســـون إلى بورتو 
عـــام 1993، إذ وثـــق األخير بأفـــكاره في وقت 
كان هو بـــدوره يتعلم من املـــدرب اإلنكليزي، 
قبل أن يتبعه إلى برشـــلونة عـــام 1996، رحل 
روبسون بعد ذلك عن الفريق الكاتالوني وبقي 
الرجل البرتغالي الشاب مع الفريق ليعمل مع 
املدرب الهولنـــدي لويس فان غال الذي أصبح 
مدربا للفريق بعد ذلـــك لعامني متتاليني، قبل 
أن يصبـــح ”السبيشـــال وان“ مدربـــا للفريق 

الرديف في برشلونة.
وفي ســـبتمبر من عـــام 2000 ذهب لتدريب 
فريـــق بنفيـــكا البرتغالي لكن أيامـــه في هذا 
الفريق لم تكن طويلة، لينتقل بعد ذلك لتدريب 
فريق أونياو دي ليرا والذي حقق معه إجنازا 

كبيـــرا إذ حقـــق مركـــزا متقدمـــا فـــي ترتيب 
الدوري البرتغالي مـــع الفريق املغمور ليلفت 
أنظار فريق بورتو البرتغالي العريق. وتوجه 
مورينيو لتدريب بورتو عام 2002 ليحقق معه 
لقـــب الـــدوري البرتغالي في موســـمي 2002-

2003 و2003-2004، ولقـــب كأس البرتغـــال في 
موســـم 2002-2003، ولقب الســـوبر البرتغالي 
عـــام 2003، كما فاز بلقب الدوري األوروبي في 
موســـم 2002-2003، أمـــا اإلجنـــاز األكبر فكان 
حتقيق لقـــب بطولة دوري أبطـــال أوروبا في 
موســـم 2003-2004، حـــني انتصـــر بورتو في 

النهائي على موناكو الفرنسي.

عهد إنكليزي
بعد ذلك حط مورينيو الرحال في تشيلسي 
عـــام 2004، وحقـــق لقبني للـــدوري اإلنكليزي 
املمتـــاز في عهـــده األول مع الفريـــق، ليجعله 
رقما صعبا فـــي البرميييرليغ ويبني له مجدا 
لم تكن جماهير تشيلسي حتلم به، كما فاز مع 
الفريـــق اللندني بلقب كأس االحتاد اإلنكليزي 

وفـــاز بالـــدرع اخليريـــة عـــام 2005. ورحـــل 
مورينيو عن تشيلســـي عام 2007 إثر خاللفات 
مع إبراموفيتش، ليحط الرحال في إنتر ميالن 
اإليطالي بعد ذلك بعام. وفاز املدرب البرتغالي 
القديـــر بالثالثية التاريخية مع إنتر ميالن في 
موســـم 2009-2010. ثـــم بعد ذلك بـــدأت حقبة 
املدرب االســـتثنائي في ريال مدريد عام 2010، 
لتكون مســـيرة مليئـــة بالعواصف. لكنه حقق 
لقب الدوري اإلســـباني في موسم 2012-2011 
مع امللكي. ثـــم رحل عن الفريـــق دون حتقيق 
اللقب األوروبي العاشـــر للريال الذي جاء من 
أجله، ثـــم عاد مورينيو إلـــى البلوز عام 2013 
وحقـــق لقـــب الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز في 
موســـم 2014-2015. بعد ذلك بقي املشاكس في 
إنكلترا ولكن هذه املرة مع مانشســـتر يونايتد 

بعقد ميتد لثالث سنوات.
ومـــازال املـــدرب البرتغالي يؤمـــن بقدرة 
الشياطني احلمر على استعادة املجد، والعودة 
إلـــى منصـــات التتويـــج، وكذلك يؤكـــد على 
ضـــرورة تكوين فريق يكون قادرا على مقارعة 

كبار القارة األوروبية.

المجد األوروبي.. أولوية المشاكس مورينيو
 [ البرتغالي يرغب في البقاء أطول فترة ممكنة مع {الشياطين الحمر}  [ يونايتد يبحث عن استعادة هيبته محليا وقاريا

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشســــــتر يونايتد اإلنكليزي أن لقبا أوروبيا 
ــــــى 52 نقطة في املركز اخلامس،  ســــــيكون أهم من البرميييرليغ. ورفع يونايتد رصيده إل

ولكنه ال يزال غير مؤهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم املقبل.

رياضة
23 الثالثاء 2017/03/21 - السنة 39 العدد 10578

«علـــى األشـــخاص الذين يطلقـــون الصافرات قبل بدايـــة اللعب أن يبقوا فـــي منازلهم، هذا لن 
يساعد أحدا، إنه أمر ال يمكن أن نتسامح معه، هكذا نحن نطرح الثقة أرضا».

جيرارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة اإلسباني

«لـــن أقـــول إن ما أقوم به أمر اســـتثنائي، فقط يمكنني القول إني قادر علـــى فعل ما أعرفه على 
أحسن وجه. أريد أن أؤكد أني أحقق انطالقة جيدة مع موناكو».

كيليان مبابي 
جنم فريق موناكو الفرنسي

} لنــدن – ال يتوقـــع أن يفوز دييغو كوســـتا 
مهاجم تشيلســـي بأي جائزة ”للعب النظيف“ 
هذا املوســـم لكن احلارس تيبو كورتوا يقول 
إن املهاجم املثير للجدل أصبح أكثر خبرة في 
السيطرة على أعصابه رغم التدخالت العنيفة 

من مدافعي الفرق املنافسة.
وقـــال كورتوا ”عندما عرقلـــوه حافظ على 
هدوئه وكان أمرا مهما جدا بالنسبة إلينا ألنه 
في أســـوأ سيناريو كان سيحصل على اإلنذار 

الثاني ويطرد من املباراة“.
وتابـــع ”فـــي بعـــض األحيان رمبـــا يبالغ 
كوســـتا قليال لكن في معظم األوقات يتعرض 
للـــركل والضرب كثيرا“. ويلعب كوســـتا الذي 
حصل على ســـتة إنـــذارات في الـــدوري هذا 
املوســـم دورا محوريا مع تشيلســـي املتصدر. 
وأضاف كورتوا حـــارس بلجيكا ”من املهم أن 
يبقى هادئا ولقد أظهر ذلك كثيرا هذا املوسم“. 

أوضح نادي أتلتيكـــو مدريد أن  } مدريــد – 
مدافعه سيمي فرســـاليكو تعرض إلصابة في 
أربطة الركبة خالل مشـــاركته في املباراة التي 
فاز فيهـــا الفريق علـــى ضيفه إشـــبيلية 1-3 
ضمن منافسات املرحلة الثامنة والعشرين من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم. 
وبـــات مـــن املرجح غيـــاب العـــب الظهير 
األمين لفترة طويلة بسبب اإلصابة اخلطيرة. 
وأضاف أن أشـــعة الرنني املغناطيســـي التي 
خضـــع لها الالعـــب عقب املباراة كشـــفت أنه 
يعانـــي من إصابة في الرباط الصليبي للركبة 
اليســـرى، وســـيخضع للمزيد مـــن الفحوص 

لتحديد حالة اإلصابة بدقة.
وسيغيب فرساليكو نتيجة ذلك عن صفوف 
املنتخب الكرواتـــي في مباراتـــه املقررة أمام 
نظيـــره األوكراني اجلمعة ضمـــن التصفيات 
األوروبيـــة املؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 
2018، كمـــا يرجـــح غيابـــه عـــن أتلتيكـــو في 
مباراتيه أمام ليســـتر ســـيتي اإلنكليزي بدور 
الثمانية لدوري أبطـــال أوروبا، يومي 13 و19 

أبريل املقبل.

كورتوا: تشيلسي 
يستفيد من هدوء كوستا

أتلتيكو مدريد يخسر 
جهود فرساليكو

على درب األساطير

اعتزال بودولسكي يشغل بال يواخيم لوف

شكرا على تشجيعكم
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ تبخرت آمال ميخائيل أنطونيو في 
خوض أول مباراة دولية مع منتخب 
إنكلترا هذا الشهر بسبب إصابة في 

عضالت الفخذ الخلفية أجبرت جناح 
وست هام يونايتد على االنسحاب من 
التشكيلة المقرر أن تخوض مباراتين 

أمام ألمانيا وليتوانيا.

◄ أبدى الحارس العمالق جيجي 
بوفون قائد يوفنتوس سعادته بتحطيم 

الرقم القياسي الخاص بعدد دقائق 
المشاركة مع ناديه ليصبح األكثر 

مشاركة بقميص السيدة العجوز في 
بطولة الدوري.

◄ عارض ويلي سانيول نجم بايرن 
ميونيخ السابق خالفة غوشوا كيميتش 

لفيليب الم الذي أعلن اعتزاله الكرة 
بنهاية الموسم الجاري في مركز الظهير 

األيمن بالفريق البافاري.

◄ أعلن االتحاد اإليطالي لكرة القدم 
أن جان بييرو فينتورا المدير الفني 
للمنتخب استدعى المهاجم الشاب 

أندريا بيتانيا للمرة األولى إلى قائمة 
الفريق، ليحل مكان المصاب مانولو 
غابياديني في المباراتين المقبلتين 

للمنتخب.

◄ سقط فريق بوكا جونيورز أمام 
ضيفه المتواضع تايريز بنتيجة 2-1 

وذلك في المباراة التي جمعت بينهما 
في إطار منافسات المرحلة السادسة 

عشرة من الدوري األرجنتيني.

◄ توج منتخب البرازيل بلقب بطولة 
أميركا الجنوبية تحت 17 عاما إثر 
تغلبه بخماسية نظيفة في المباراة 

النهائية على منتخب تشيلي صاحب 
األرض. يذكر أن المنتخبين تأهال إلى 

بطولة العالم المقررة إقامتها في أكتوبر 
من العام الجاري بالهند.

باختصار

بعد توقف دام 125 يوما يستأنف 
املنتخـــب األملانـــي مســـيرته فـــي 
منتخـــب  بمواجهـــة  التصفيـــات 

أذربيجان خارج ملعبه

◄

املـــدرب البرتغالـــي مـــازال يؤمـــن 
بقـــدرة فريق {الشـــياطني الحمر} 
على استعادة توهجه، والعودة إلى 

منصات التتويج

◄
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تصـــدرت دولة اإلمـــارات العربية  } دبــي – 
المتحدة وللعام الثاني على التوالي تصنيف 
البلدان العربية في مؤشـــر السعادة العالمي 
الصـــادر عن هيئـــة األمم المتحدة بمناســـبة 
”يـــوم الســـعادة العالمـــي“، فيمـــا تذّيلـــت 

جمهورية أفريقيا الوسطى القائمة.
وحلـــت اإلمارات في المركـــز األول عربيا 
وتبـــوأت المركـــز 11 دوليا بيـــن 155 بلدا تم 
تصنيفها بحسب مســـتويات السعادة فيها، 
فيمـــا جاءت قطر في المرتبـــة الثانية عربيا، 
بعدمـــا حلت في المركـــز الخامس والثالثين 
عالميا، فيمـــا صنفت الســـعودية ثالثة على 

المستوى العربي و37 عالميا.
وتذيلت قائمة التقرير العالمي للســـعادة 
لعام 2017 بلدان عربية منها سوريا (المرتبة 
والســـودان   (146 (المرتبـــة  واليمـــن   (152

(المرتبة 13).
وقـــال جيفـــري ســـاكس، مدير الشـــبكة 
والمستشـــار الخـــاص لألميـــن العـــام لألمم 
المتحـــدة، إنه يود أن تحـــذو كل دول العالم 
حذو دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها 
مـــن الدول التـــي عينت وزيرة للســـعادة في 
فبراير من العام الماضـــي، وفوضتها للعمل 

من أجل جعل البالد وسكانها أكثر سعادة.
وأضـــاف أن ”الـــدول الســـعيدة هي تلك 
التي يوجـــد بها توازن صحي بيـــن الرخاء، 
وفقـــا لمقاييســـه التقليديـــة، ورأس المـــال 

االجتماعـــي مما يعني درجـــة عالية من الثقة 
في المجتمع وتراجع انعدام المساواة والثقة 
في الحكومة“، مشـــيرا إلى أن التقرير يهدف 
إلى توفير أداة جديدة للحكومات والشركات 
والمجتمـــع المدنـــي لمســـاعدة بلدانها على 

إيجاد طريقة أفضل للرفاهية.
ويســـتند الترتيـــب الذي أصدرته شـــبكة 
حلـــول التنميـــة المســـتدامة وهـــي مبادرة 
أطلقتهـــا األمم المتحدة في 2012 على ســـتة 
عوامل، وهي نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ومتوسط العمر، والحرية، وسخاء 
الدولـــة مـــع مواطنيها، والدعـــم االجتماعي، 

وغياب الفساد في الحكومات أو األعمال.
وصنـــف التقرير كال مـــن ليبيريا وغينيا 
وبورونـــدي  وتنزانيـــا  وروانـــدا  وتوغـــو 
وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى فـــي المراكز 

األخيرة.
أمـــا دوليا، فتصـــدرت النرويج شـــعوب 
العالم في مؤشـــر الســـعادة بعـــد أن أزاحت 

الدنمارك التي كانت في المرتبة األولى.
وأشـــار التقرير إلـــى أن النرويج الغنية 
بالنفـــط والغاز قد نجحت ”فـــي إنتاج النفط 
بشـــكل بطيء، واســـتثمار العائدات من أجل 
المستقبل بدال من إنفاقها في الوقت الحاضر، 
وقد تفادت بذلك دورة االزدهار والكساد التي 
تعانـــي منها الكثير من االقتصاديات األخرى 

الغنية بالموارد“.

وكشـــف التقرير أن الدول األســـكندنافية 
هي األســـعد، حيث احتلت كل مـــن الدنمارك 
وأيسلندا وسويسرا وفنلندا وهولندا وكندا 
ونيوزيلنـــدا وأســـتراليا والســـويد المراكز 

العشـــرة األولى فـــي الترتيب بعـــد النرويج. 
وتراجعت أميركا للمركز الـ14. وقال ســـاكس 
إن الســـبب فـــي ذلـــك هـــو الفســـاد وانعدام 
المســـاواة والثقـــة.  وأضـــاف أن اإلجراءات 

االقتصادية التي تحاول إدارة الرئيس دونالد 
ترامب اتخاذها ستجعل األمور أسوأ. 

وتابع ”أريد من الحكومات قياس السعادة 
ومناقشتها وتحليلها وفهم أسباب التراجع“.

اإلمارات العربية المتحدة أسعد بلد عربي وسوريا األتعس

يجتهد عمال منذ أشـــهر عدة  } إســطنبول – 
في ترميم أسطح بازار إسطنبول الكبير، أحد 
أقدم األسواق في العالم، بعد أن ألحق تصوير 
سنة  مشاهد من فيلم جميس بوند ”سكايفال“ 

2012 أضرارا جسيمة به.
وأطلقت بلدية إســـطنبول مشروعا ضخما 
لترميـــم ســـقفه بدأ العـــام الماضـــي وال يزال 

العمل جاريا على قدم وساق.
ويعاني الموقع الذي يســـتقطب الماليين 
من الزوار من حول العالم وضعا مترديا تمثل 
في تسرب المياه إلى األسطح وحاالت انفساخ 
وانزالق، حتى أن اســـتصالح المكان لتصوير 
مشـــاهد بهلوانية من مغامـــرات جيمس بوند 
على دراجته النارية لم يغير من األمور الكثير 

بل على األرجح ساهم في تردي الوضع.
وظهر بونـــد للمرة األولى في إســـطنبول 
ســـنة 1963 فـــي الفيلـــم الثاني من السلســـلة 

والذي حمل اسم ”فروم راشا ويذ لوف“.
وتعيـــد أعمـــال الترميم التـــي انطلقت في 
يوليـــو، األمل لـــآلالف من التجار فـــي البازار 
الكبير ممـــن تراجعت إيراداتهم بشـــكل كبير 
بســـبب االعتـــداءات الداميـــة التي شـــهدتها 
إسطنبول وأدت إلى إبعاد السياح الذين كانوا 

يتوافدون بالماليين إلى المكان.
وتترافـــق أعمـــال الترميـــم مـــع تعاظـــم 
االهتمام بالحقبة العثمانية منذ وصول رجب 
طيب أردوغان الذي يستشهد على نحو متزايد 
بتاريخ السلطنة التي أدت دورا تاريخيا كبيرا 

في الشرق األوسط وأوروبا.
وعبـــر بعض التجار وأصحـــاب المحالت 
في السوق بعد تصوير فيلم جيمس بوند عن 
تذّمرهم مـــن تصوير تلك المشـــاهد الخطيرة 
وتحطيـــم أجـــزاء مـــن المحالت في الســـوق، 
رغم أن شـــركة اإلنتاج دفعت لهم مبلغا يعادل 

دخلهم اليومـــي المعتاد خالل أيام التصويـر. 
ويحرص مســـاعد رئيس بلدية منطقة الفاتح 
حيث موقع هذه السوق، أوكان أرهان أوفالز، 
علـــى التقليل من حجم الخســـائر التي خلفها 
تصوير مشـــهد من فيلم أشـــهر الجواســـيس 
البريطانييـــن، قائـــال ”األمـــر ال يتعدى كســـر 
بضعة أحجار“. ويضيف مبتسما ”لكن عندما 
ننظـــر إلى البازار الكبير اليوم، ال يوجد حجر 

غير مكسور“.
وتقدر قيمة ترميم الســـقف بــــ2.75 مليون 
دوالر فـــي حين أنه مـــن المتوقع أن تبلغ قيمة 
مجمل األشغال حوالي 55 مليون دوالر على أن 

تستمر إلى ما ال يقل عن أربع سنوات.
وقد شـــكل البازار الكبير منصة رئيســـية 
للتجارة خالل عهد الســـلطنة العثمانية التي 
هيمنت على جزء من الشـــرق األوسط وشمال 
أفريقيـــا على مدى ســـتة قرون قبـــل انهيارها 

غداة الحرب العالمية األولى.
وانطلـــق بنـــاء البـــازار الكبيـــر، وهو من 
أكبر األسواق المســـقوفة وأقدمها في العالم، 
ســـنة 1455 بعد عامين على غـــزو العثمانيين 
للقســـطنطينية خـــالل عهد الســـلطان محمد 

الثاني الملقب بـ“الفاتح“.
ومـــع صعود اإلمبراطورية، عـــرف البازار 
ازدهـــارا ســـريعا وقـــد أخـــذ شـــكله الحالي 
اعتبـــارا من القـــرن 17 وحمل اســـمه التركي 

”كاباليشارسي“ (السوق المفتوحة).
ويضـــم البازار الكبيـــر حوالي ثالثة آالف 

متجر يعمل فيها أكثر من 30 ألف شخص.
وقد صمد الموقع أمـــام الكثير من الزالزل 
والحرائق غيـــر أن بنيته اليـــوم مهددة جراء 
التغييـــرات التي أحدثهـــا التجار الذين قاموا 
جميعهـــم تقريبا بنشـــر صحـــون القطة على 

السقف المميز للبازار.

} جدة (الســعودية) - تـــزور الممثلة التركية 
مريـــم أوزرلـــي المعروفة في الوطـــن العربي 
بـ”السلطانة هيام“ السعودية بعد جولة قامت 

بها في اإلمارات العربية المتحدة.
ووجهـــت الممثلـــة التركيـــة التـــي ذاعت 
رسالة  شهرتها بعد مسلسل ”حريم السلطان“ 
بالصوت والصورة إلى جمهورها بالسعودية، 

عبر صفحتها على فيسبوك.
وظهرت أوزرلي فـــي الفيديو وهي مرتدية 
حجابـــا باللون األبيـــض، احترامـــا للعادات 
والتقاليـــد العربيـــة، لتعلـــن لجمهورهـــا عن 
استعدادها للسفر إلى هناك من أجل الترويج 

لمستحضرات التجميل الخاصة بها.
وأشارت مريم في الفيديو إلى أنها ستقابل 
جمهورهـــا في الســـعودية في أحـــد المحالت 
الشهيرة لبيع مستحضرات التجميل وأرسلت 

لهم قبلة إلى حين لقائها بهم.
وســـجلت أوزرلي رســـالتها مـــن اإلمارات 
التـــي احتفلت فيها بإطـــالق مجموعة جديدة 

من مستحضرات تجميل تحمل اسمها.
ثم نشرت صورة لها لحظة وصولها مطار 
جدة الذي ظهرت فيه وهي بالحجاب والعباءة.

 يذكـــر أن النجمة التركية قابلت جمهورها 
فـــي أبوظبـــي ودبي أيضـــا احتفـــاال بإطالق 
مجموعـــة جديدة من مســـتحضرات التجميل 
الخاصة بها. ونشـــرت صورها مع ابنتها الرا 

وهي في دبي عبر حسابها على إنستغرام.

السلطانة هيام تخاطب 
السعوديين قبل زيارتهم

حل شــــــعب اإلمارات في املرتبة األولى عربيا كأسعد الشعوب العربية للعام الثاني على 
التوالي وفقا لتقرير جديد نشــــــرته منظمة األمم املتحدة مبناســــــبة اليوم العاملي للسعادة 

الذي يحتفل به سنويا يوم 20 مارس.

السعادة فن في اإلمارات

} اإلنسان في كل الثقافات يؤمن بأن هناك 
تعويضـــا. هذا من باب اإلميان باإلنصاف 
الذي ال بـــد أن يتحقق في هـــذا العالم أو 
الـــذي يليه. ومثل حالنا في كل اخلرافات، 
لدينا نصيب وافـــر من هذه القناعات. في 
مصـــر مثال يؤمـــن الشـــعب أن كل معاق 
يســـتطيع اإلتيـــان مبا يشـــبه املعجزات. 

وهناك شيء يسمونه بركة العجز.
السيدة زينب يسمونها ”أم العواجز“ 
ويبدو أنها من اختارها الشعب باإلجماع 
مسؤولة عن إدارة ملف ذوي االحتياجات 
اخلاصة. وهناك جيش من املختلني عقليا 
يقـــال لهـــم ”مجاذيب احلســـني“ يطعمهم 
الفقراء باالقتطاع من قوتهم توّسال لشيء 
من البركة واحلظ الســـعيد. وبســـبب هذا 
جتد مجاذيب احلســـني سمانا ألن الناس 
ال تكف عن إطعامهم، فالكل يطمع بالبركة، 
وإطعام مجذوب احلســـني استثمار طيب؛ 
تضع في فمه لقمة فتربح سيارة ذات دفع 

رباعي أو تتزوجك حسناء ثرية.
فـــي الفنون هناك إميـــان بالتعويض. 
املمثلة التي ليســـت جميلـــة يظن الناس 
أنهـــا ممثلة هائلـــة دون أن تفعل شـــيئا 
ســـوى أن تكـــون قبيحة. هنـــا أورد قوال 
للممثلـــة احلســـناء جدا كاتريـــن دينيف، 
إذ تقـــول ”أنـــا امرأة جميلـــة لكني ممثلة 
جيدة“. كأنها تنفي مبدأ التعويض يعني 
تريـــد القول ”أنـــا ممثلة جيـــدة رغم أني 

لست قبيحة“.
طبعـــا هنـــاك معاقـــون عباقـــرة لكن 
إعاقتهـــم ليســـت ســـبب عبقريتهـــم. لكن 
النـــاس يحبـــون أن يظنـــوا أن بيتهوفن 
عظيم ألنـــه أصم وأن طه حســـني عبقري 
ألنه أعمى. ال أحد يتوقف ليفكر في مسألة 
بســـيطة وهي أن هناك ماليني الطرشـــان 
وبيتهوفـــن واحد وكذلـــك ماليني العميان 

وطه حسني الفريد.
والطـــب غيـــر مســـتثنى مـــن ثقافـــة 
التعويض. الدواء املر يظنه الناس ناجعا 
ألنه مـــر. اإلبـــرة مجدية أكثـــر من قرص 
الدواء ألنهـــا مؤذية. وهكـــذا دائما النكد 
مفيد والبهجة مؤذية. وقد مر على إنكلترا 
فـــي العصر الفيكتـــوري زمن لـــم يكترث 
النـــاس فيـــه ملوتســـارت ألن مـوســـيقاه 
مبهجـــة وحلـــوة وســـاد الولــــع بفاجنر 

القـامت املـريع.
وفي ســـوق احلميدية بدمشق، عندما 
تشتري شـــيئا وتدفع ثمنه يبادرك البائع 
بدعـــاء جميـــل إذ يدعو لـــك بالتعويض. 
وأذكر مرة أني اشـــتريت شـــيئا ومضيت 
وعندي إحســـاس أن الشـــراء كان ينقصه 
شـــيء. عدت إلـــى البائع لتـــدارك النقص 
وقلت له عندما اشـــتريت منـــك لم تقل لي 
”معوضـــني“ فاعتـــذر اعتذارا حـــارا ودعا 
وأعجبنـــي  فارحتـــت.  بالتعويـــض  لـــي 
اعتذاره الشـــديد إذ يدل على إدراكه قيمة 

التعويض.
في بريطانيا استثمر املعلق السياسي 
بيتر أوبـــورن مبدأ التعويض، الذي يقول 
إن اإلنســـان املضجر ال بـــد أن تكون عنده 
خاصية جيدة، ليلســـع تيريزا ماي مرتني 
في جملة واحدة إذ قال عن رئيسة الوزراء 

”مجرد كونها مملة ال يعني أنها كفوءة“.

صباح العرب

معوضين

حسين صالح

بازار إسطنبول الكبير يعاني من مخلفات 
مغامرات جيمس بوند فيه
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