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} تونــس - ال تختلـــف الحكومة عـــن أي من 
األحزاب فـــي االعتراف بأن االحتجاجات التي 
تشـــهدها عدة محافظات وأحياء شعبية داخل 
العاصمة تونس مشـــروعة، لكنهـــا تعتقد بأن 
تقاطعا للمصالح بين شـــبكات الفساد وبعض 
السياسيين أدى إلى تأجيج تلك االحتجاجات 
ودفعها إلى التخريب واســـتهداف الممتلكات 

العامة والخاصة.
يأتي هذا في وضع ينبئ بأن االحتجاجات 
ستتوســـع، وأن جهات فاعلة فيهـــا تريد لفت 
االهتمام السياســـي واإلعالمـــي الخارجي من 
خالل هجـــوم رمزي على مدرســـة يهودية في 

مدينة جربة الساحلية (جنوب شرق).
واّتهـــم رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
األربعـــاء شـــبكات الفســـاد بالتحريض على 
أعمـــال العنـــف والتخريب التـــي طالت عددا 
من المؤسســـات الخاصة والعامة عبر تجنيد 
الشباب، مشيرا إلى أن لهذه الشبكات مصالح 
متقاطعة مـــع بعض السياســـيين ولها عالقة 

بالجبهة الشعبية.
ومواقـــع  السياســـية  الســـاحة  وتســـود 
التواصل اتهامات متبادلة بين األحزاب حول 

الجهات التي تقف وراء الفوضى.
وتقـــول الجبهـــة الشـــعبية إن أطرافا من 
تحالـــف النهضـــة والنداء تســـعى للربط بين 
بهـــدف  والعنـــف  المشـــروعة  االحتجاجـــات 
تجريمهـــا. بالمقابل توّجـــه اتهامات صريحة 
للجبهة مـــن التحالف الحاكم بأنها تدفع نحو 

الفوضى العارمة.
وقال الشـــاهد في تصريح إلذاعة موزاييك 
إن موقف الجبهة الشعبية غير مسؤول، حيث 
أن نواب كتلتها في البرلمان يصوتون لصالح 

قانون المالية ويتظاهرون ضده.
وأضاف أنه يحترم االحتجاجات السلمية 
ضـــد غـــالء المعيشـــة، قائـــال إن اإلصالحات 
االقتصاديـــة والماليـــة إن كانـــت صعبة فهي 

تهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية األربعاء 
إنهـــا اعتقلـــت 237 محتجا بينهم متشـــددون 
إسالميون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز 
شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة 
الليلة قبل الماضية في حين تعرضت مدرســـة 

دينية يهودية لهجوم بالزجاجات الحارقة.

وتفجـــرت الليلة قبـــل الماضية مواجهات 
عنيفـــة في نحو 20 مدينة تونســـية احتجاجا 
على رفع األسعار وفرض ضرائب جديدة وذلك 

لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج.
وذكر شـــهود عيان ووســـائل إعالم محلية 
زجاجـــات  ألقـــوا  مجهوليـــن  أن  األربعـــاء 
مولوتـــوف علـــى مدرســـة دينيـــة يهودية في 
جزيرة جربة التونســـية الليلة قبل الماضية. 
وتسبب الهجوم في أضرار مادية بسيطة دون 

وقوع أي إصابات.
وقـــال بيريز الطرابلســـي رئيـــس الجالية 
اليهوديـــة فـــي جربـــة ”مجهولون اســـتغلوا 
وألقـــوا  باالحتجاجـــات  الشـــرطة  انشـــغال 
زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في 
الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات 

واألضرار كانت خفيفة“.
ويعتقد متابعون ومحللون سياســـيون أن 
الهجـــوم هدفه لفت األنظـــار الخارجية إلى ما 
يجـــري حاليا فـــي محاولة لتوظيـــف التركيز 
اإلعالمي والسياســـي الدولي إلحداث شروط 

جديدة للثورة مثلما جرى في 2011.
ويرى المحلل السياسي فريد العليبي، أن 
ما حدث في جربة هو محاولة للتشويش على 
االحتجاجـــات االجتماعية فـــي تونس وجرها 
إلى مربع الفوضى من خالل استهداف التنوع 
الديني الوحيد بالبالد الذي يمثله يهود جربة.
وقـــال العليبي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الحكومة في ورطة؛ إمـــا اإلصغاء إلى مطالب 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي وإما اإلصغـــاء إلى 

مطالب الشعب“.
وجزيرة جربـــة ُتعّد معقـــال ألغلب اليهود 
الذين يعيشـــون في تونـــس والذين ال يتجاوز 

عددهم 1800 شخص في كامل البالد.
وحث حزب التيار الديمقراطي (معارض)، 
األربعـــاء، الحكومة على التصـــدي للمخربين 
في االحتجاجات، مشـــددا على رفضه لتخريب 

األمالك الخاصة أو العامة.
وقال محمد الحامدي األمين العام المساعد 
للحـــزب (3 نواب من أصـــل إجمالي 217)، في 
مؤتمـــر صحافي عقده بتونـــس العاصمة، إن 
حزبه ”سينخرط مع أحزاب المعارضة ومنها 
حركة الشـــعب (3 نواب)، والحزب الجمهوري 
(نائـــب واحد)، والجبهة الشـــعبية (15 نائبا)، 
ويدعـــم النـــزول إلـــى الشـــارع والتعبير عن 
الغضـــب وتأطير االحتجاجـــات الحالية ضد 

غالء األسعار“.
الداخليـــة  وزارة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
التونســـية خليفة الشـــيباني إن 49 شـــرطيا 
أصيبـــوا بجروح خالل صدامـــات في مختلف 

أنحاء البالد.

وأعلن شـــاهد عيان أن الشرطة التونسية 
أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين 
فـــي العاصمة بعد اقتحامهـــم متجرا لكارفور 

خالل احتجاجات مناهضة للحكومة.
متجـــر  الثالثـــاء  مســـاء  وتعـــرض 
في الضواحي الجنوبية للعاصمة إلى محاولة 

للنهب. 
وبحســـب شـــاهد فـــإن شـــبانا، معظمهم 
الواجهـــات  بالحجـــارة  رشـــقوا  قاصـــرون، 
مساء مســـتفيدين من الفوضى بدافع السرقة 
وتدخلـــت  الكهربائيـــة.  األدوات  خصوصـــا 

الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

ونشـــرت وحـــدات الشـــرطة والجيش في 
عدة مدن في تونس بينها ســـيدي بوزيد التي 
انطلقت منهـــا حركة االحتجاج في ديســـمبر 
2010 وشـــكلت شـــرارة الربيع العربـــي. وقام 
شـــبان بقطع طرقات ورشـــق الحجارة وردت 
الشـــرطة بإطالق الغاز المسيل للدموع خالل 

الليل.
ووقعت حوادث أيضا في القصرين (وسط) 
وقفصة (جنـــوب) والجديدة (غـــرب) والجبل 
األحمـــر والزهروني وهما حيان شـــعبيان في 
العاصمة التونســـية. لكـــن الهدوء عاد صباح 

األربعاء.

} بغــداد - يحافـــظ رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي على حالة الغموض التي تحيط 
بمســـتقبله السياســـي، تاركا البـــاب مفتوحا 
أمام تكهنات بشـــأن نوايـــاه االنتخابية، ولم 
يعلن حتى اآلن ما إذا كان سيشارك من منصة 
ائتالف دولـــة القانـــون الذي يتزعمـــه نوري 

المالكي، أم سيتجه إلى قيادة قائمة جديدة.
ويترّقب العراقيون النتائج التي ســـتصدر 
عـــن اجتمـــاع مجلس شـــورى حـــزب الدعوة 
المنعقـــد أمس إلى وقـــت متأخر لمعرفة خيار 
الحـــزب في التقـــدم بقوائـــم مشـــتركة أم أن 
الخالف بيـــن العبادي والمالكـــي أكبر من أن 

يحسمه مجلس الشورى.
ويشـــغل العبادي منصبـــا رفيعا في حزب 

الدعوة، الذي يتزعمه المالكي أيضا. 
ومنذ تســـلمه منصب رئيس الـــوزراء في 
2014، ترد أنباء عن نيته مغادرة حزب الدعوة، 

وسط ترجيحات بـ“استحالة ذلك“.

ويقـــول مراقبون إن ”فـــرص حزب حديث 
التشـــّكل فـــي الحصـــول على منصـــب رئيس 
الـــوزراء فـــي العراق تـــكاد تكـــون معدومة“. 
ويضيـــف هـــؤالء أن ”العبـــادي لـــن يجازف 
بخســـارة ثقل حزب الدعوة السياســـي، الذي 
ســـيحتاجه كثيـــرا فـــي حـــال أراد البقاء في 

منصبه لوالية ثانية“.
وبينما أغلقت مفوضيـــة االنتخابات باب 
تســـجيل األحـــزاب، تنتهي اليـــوم الخميس، 
التحالفـــات  لتســـجيل  القانونيـــة  المهلـــة 

السياسية التي ستشارك في االنتخابات.
وما لم يكن العبادي ســـجل حزبه الخاص 
سرا، فإنه لن يتمكن من ذلك بعد اآلن، وسيكون 
مضطرا لتقديم مرشحي قائمته في غضون 24 

ساعة إذا أراد المشاركة في االنتخابات.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة علـــى كواليس 
النقاشـــات داخل الحزب الحاكم في العراق إن 

”الجميع يترقب الكشف عن نوايا العبادي“.

التســـريبات  أكـــد  أن  للمالكـــي  وســـبق 
التي أشـــارت إلـــى نية حـــزب الدعوة خوض 
االنتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين. لكن 
العبادي لم يتطـــرق إلى األمر، رافضا اإلجابة 

عن أسئلة الصحافيين بهذا الشأن.
ويقول مراقب سياســـي عراقي إن العبادي 
أخفق في استثمار الكثير من الفرص التي كان 
من الممكن أن يتحول من خاللها إلى شخصية 
عابرة للطوائف، مشيرا إلى أن أطرافا عديدة، 
بعضها شـــعبي (التيار الصـــدري) والبعض 
اآلخر يمثل المجتمع المدني، ســـعت إلســـناد 
العبادي وتشـــجيعه على كســـر طـــوق حزب 
الدعـــوة والوقوف خارج التحالفات الســـائدة 
غير أن كل تلك المحاوالت فشلت بسبب تردده.
وأضـــاف المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن العبـــادي يـــدرك أن المالكـــي، وهو زعيمه 
وخصمـــه فـــي الوقت نفســـه، قد تمكـــن عبر 
ثماني ســـنوات هـــي مدة حكمه مـــن التغلغل 

في الطبقات العميقة للدولة ما مكنه من إقامة 
ممرات ســـرية هي أشـــبه بدولة داخل الدولة، 
ولذلك فإن رئيس الوزراء الحالي يعرف أن أي 
محاولة لالنفصـــال عن حزب الدعوة قد تؤدي 

إلى أن تفلت خيوط اللعبة من يديه.
وتســـاءل إذا كان العبادي نفسه ال يراهن 
علـــى ظهـــوره منفـــردا، فكيـــف يراهـــن عليه 
اآلخرون وهو ال يزال الشخصية األضعف بين 

رموز السلطة الطائفية؟
وعـــرف العبـــادي بوالئـــه للمالكـــي خالل 
واليتين قضاهما في منصـــب رئيس الوزراء. 
وبتوليـــه منصب رئيس الوزراء، أثار العبادي 
غضب المالكـــي عندما قال إنه تســـلم خزينة 
الدولة فارغة من سلفه، موجها انتقادات حادة 

لـ“القائد الضرورة“، في إشارة إلى المالكي.
واعتبر مراقبـــون هذا الجدل بين العبادي 
والمالكي دليال على اســـتحالة مشاركتهما في 

االنتخابات بقائمة واحدة.

وتقول مصـــادر ”العرب“، إن ”أبرز قيادات 
حـــزب الدعـــوة، ال تعرف مـــا إذا كان العبادي 
سيشـــارك في االنتخابات عبر قائمة المالكي، 

أو سيشكل قائمة خاصة“.
وعقـــد العبـــادي لقـــاءات مـــع ممثلين عن 
تجمعات سياســـية شـــيعية تشـــكلت حديثا، 
وتســـربت أنبـــاء بشـــأن االتفاق معهـــا على 
الدخول في قائمته الجديدة. لكن شـــخصيات 
سياسية شيعية قالت لـ“العرب“، إن ”العبادي 
ســـيدعم القوائـــم االنتخابيـــة التي يشـــكلها 

هؤالء، لكنه لن يشّركهم في قائمته“.
ويقول مراقبون إن ”العبادي يحاول تنويع 
حظوظه عبر مد جســـور التفاهم مع ما يعرف 

في االنتخابات العراقية بالقوائم الرديفة“.
والقوائـــم الرديفة هي تكتـــالت انتخابية 
يشكلها زعماء بارزون باإلضافة إلى تكتالتهم 
الرئيسية، للمشاركة في االنتخابات ولكنهم ال 

يترأسونها.

فريد العليبي
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فاروق يوســـف إدريس الكنبوري أزراج عمر أســـعد البصري ســـعد الربيع وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي خالد حنفي علي أحمد حافظ حسونة املصباحي ماجدة أيت لكتاوي

اتهامات بين الحكومة والمعارضة: من يحرك العنف بتونس

• فرص رئيس الوزراء العراقي لتشكيل حزب جديد تكاد تكون معدومة  • العبادي يمد جسور التفاهم مع القوائم الرديفة

} بروكســل - اعتبـــرت مصـــادر قريبـــة من 
المفوضية األوروبية في العاصمة البلجيكية 
أن االتحـــاد األوروبي يســـعى لتوجيه موقف 
موّحـــد فـــي محاولـــة للضغط علـــى الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب لعدم اتخاذ موقف قد 
ينهـــي االتفاق النووي الـــذي وقعته مجموعة 

5+1 مع إيران في عام 2015.
ومـــن المتوقع أن يجتمـــع وزراء خارجية 
بريطانيـــا وألمانيـــا وفرنســـا باإلضافة إلى 
وزيـــر الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
اليوم الخميس، بحضور منســـقة السياســـة 
الخارجية في االتحاد فيديريكا موغيريني في 
ســـعي إلعالن التمســـك باالتفاق النووي على 

الرغم من موقف ترامب.
ويأتي هذا االجتماع عشـــية انقضاء مهلة 
أمـــام الرئيس األميركـــي التخاذ قرار بشـــأن 
ما إذا كان ســـيعيد فـــرض العقوبات النفطية 
التي رفعت بموجب االتفاق. ويخشى االتحاد 
األوروبـــي مـــن انهيار هذا االتفـــاق، ويرفض 

إعادة التفاوض على شروطه.
ويأتي اجتمـــاع اليوم عقب صدور مواقف 
أوروبية في األشهر األخيرة عبر عنها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون تعتبر أن االتفاق 
النـــووي لم يعـــد كافيـــا وأنه بـــات ضروريا 
التعامل مع برنامج إيران الصاروخي ووضع 

حد لتدخالت طهران اإلقليمية.
ومـــن المفتـــرض أن على ترامـــب أن يقرر 
بحلـــول منتصـــف ينايـــر إن كان ســـيواصل 
تعليق العقوبات على صادرات النفط اإليرانية 
مثلما نص على ذلك االتفاق، فيما قالت وزارة 
الخارجية األميركية، الثالثاء، إنه من المتوقع 

أن تتخذ إدارة ترامب قرارها الجمعة.
ولفتت مصـــادر مطلعة إلـــى أن االجتماع 
األوروبـــي اإليراني يأتي وســـط أجواء األزمة 
اإليرانيـــة الداخليـــة، وقد يشـــكل ورقة ضغط 
إضافيـــة علـــى طهـــران مـــن أجـــل التزامها 
بمواصلـــة التعاون مع المفتشـــين الدوليين، 
كما أنه يفتح أبواب نقاش الملفات التي تقلق 
الواليـــات المتحـــدة وأوروبـــا ودول المنطقة 

حول األنشطة اإليرانية العدائية.
وكان متحدث باســـم منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانيـــة قـــد حـــذر األربعاء مـــن أن معاودة 
الواليات المتحدة فـــرض عقوبات على إيران 
ســـتكون انتهاكا لالتفاق النووي، مضيفا أن 
بالده تملـــك القدرة على أن تزيد بشـــكل كبير 

وتيرة تخصيب اليورانيوم.
الجيـــش  فـــي  متقاعـــدون  ضبـــاط  وكان 
وأعضاء في الكونغرس وسفراء سابقون بين 
52 خبيـــرا أميركيا في األمـــن القومي وقعوا 
رســـالة نشـــرت االثنين تحث ترامب على عدم 

تعريض االتفاق مع إيران للخطر.

أوروبا تخشى انهيار 

االتفاق النووي

أسواق كارفور تحظى بديمقراطية النهب
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} دمشــق – يتصاعـــد التوتـــر بني موســـكو 
وأنقـــرة في ســـوريا، في ظل غضـــب تركي من 
متدد القوات احلكومية الســـورية في محافظة 
إدلب، وتلميحات روســـية بوقوف أنقرة خلف 
استهداف أسراب من طائرات الدرون لقاعدتها 

العسكرية حميميم في محافظة الالذقية.
ودفع هـــذا التوتـــر على ما يبـــدو وزيري 
خارجية كل من روسيا وإيران سيرجي الفروف 
ومحمد جـــواد ظريف لالجتمـــاع األربعاء في 
موســـكو لبحـــث التصعيـــد التركـــي الذي قد 
يتخذ أبعادا أخرى بدأت مؤشراتها تطفو على 
الســـطح باســـتدعاء اخلارجية التركية القائم 
بأعمال الســـفارة األميركية لبحـــث التطورات 
الســـورية، وقبلهـــا اتصـــال وزيـــر اخلارجية 
مولـــود جاويش أوغلو بنظيـــره األردني أمين 

الصفدي.
وكانـــت اخلارجيـــة التركية قد اســـتدعت 
الثالثاء كال من سفيري إيران وروسيا للتنديد 

بتقدم اجليش السوري في إدلب.
ويقـــول متابعـــون إن العالقات الروســـية 
التركية تتدحرج بســـرعة نحو األســـوأ وسط 
مخاوف األخيرة من ســـحب ورقـــة إدلب منها، 
الفتني إلـــى أن هذا التوتر قـــد ينتهي بخروج 
تركيا من منصة أستانة التي مت التأسيس لها 
نهاية العام ٢٠١٦ بعـــد اتفاق حلب الذي كانت 
أنقرة أحد مهندســـيه بغية إرساء آلية خلفض 
التصعيـــد متهيـــدا للحل السياســـي، وهو ما 
مت بالفعـــل في ٤ مناطق ومنهـــا إدلب، بيد أن 
التطـــورات العســـكرية اجلارية هنـــاك جتعل 

تركيا تشعر بأنها تعرضت لـ“خديعة“.

ويلفت هؤالء إلى أن الوضع مشابه للفترة 
التي استبقت إسقاط تركيا لـ“طائرة سوخوي 
٢٤“ الروســـية في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥ والتي اجنر 
عنها اتخـــاذ موســـكو جلملة مـــن اإلجراءات 
العقابيـــة بحق تركيا، وكادت تؤدي إلى منزلق 
خطير لوال اضطرار أنقـــرة إلى احتواء األزمة 
واإلقـــدام على تنـــازالت منها تقـــدمي الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان اعتذارا للكرملني. 
ويشير املتابعون إلى أن هناك مالمح استدارة 

تركية جديدة في سوريا، وهذا ترجم في إعادة 
تفعيل التواصل مع دول أوروبية مع الواليات 
املتحدة األميركية بشـــأن امللف الســـوري، رغم 
اخلالفـــات فـــي الكثير مـــن امللفـــات احليوية، 
مســـتدركني بالقول إن مـــن الصعب على أنقرة 
أن تنقلـــب كلّيا على روســـيا جلهة أن األخيرة 
تعد حاليا الطرف األقوى في املعادلة السورية، 
لكنهـــا قد تعمد إلى تفعيـــل العالقات مع قوى 
نشـــطة في امللف لكسب أوراق جديدة ملواجهة 

احتكار روسيا له.
تعتـــزم  أنهـــا  األربعـــاء  أنقـــرة  وأعلنـــت 
اســـتضافة لقاء على مستوى وزراء اخلارجية 
حول ســـوريا، مؤكدة ضرورة اندماج عمليتي 
أستانة وسوتشي بشأن التسوية السورية مع 

عملية جنيف.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلو ”ســـنعقد في تركيـــا اجتماعا 
لـــوزراء خارجية الدول التي تشـــاطر بعضها 
املواقف من األزمة الســـورية. لقـــد بحثنا هذا 
املوضوع مع الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا 

ونحاول حتديد موعد لالجتماع“.
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة اندماج 
عمليتي سوتشـــي وأســـتانة مع عملية السالم 
في جنيـــف، التي دعـــا إلى إنعاشـــها بعد أن 

”فشلت في بحث شيء ما حتى اآلن“.
وتنضم تركيا بذلـــك إلى قائمة الدول التي 
تطالب بجعل سوتشـــي وأســـتانة جـــزءا من 
عملية جنيـــف، في ظل تخـــوف واضح من أن 
تكـــون املنصتان بديال روســـيا عن املنبر الذي 

ترعاه األمم املتحدة منذ العام ٢٠١٢.
وفـــي معرض حديثـــه عن مؤمتـــر احلوار 
الوطنـــي الســـوري الـــذي تعمل روســـيا على 
تنظيمـــه في سوتشـــي في ٢٩ و٣٠ من الشـــهر 
احلالي، قـــال الوزيـــر التركي إنـــه يجب على 
الدول الضامنة للهدنة في سوريا وهي روسيا 
وتركيا وإيران، حتديد األطراف التي ستشارك 

فيه.
وجدد جاويش أوغلو التأكيد على أن بالده 
لن تقبل مبشـــاركة حزب االحتـــاد الدميقراطي 
الكردي فـــي مؤمتر سوتشـــي، الـــذي تعتبره 
امتدادا ســـوريا حلـــزب العمال الكردســـتاني 

املصّنف إرهابيا في تركيا.
وتصـــر روســـيا علـــى حضـــور االحتـــاد 
الدميقراطي باعتباره املكون السياسي الكردي 
األبرز على الســـاحة الســـورية والذي يسيطر 
جناحه العسكري، وحدات حماية الشعب، على 

ربع املســـاحة في ســـوريا. وذكر حزب االحتاد 
أنه تســـلم فعليا دعوة روســـية للمشـــاركة في 

االستحقاق، وأنه ينوي تلبية الدعوة.
وتشـــكل مشـــاركة االحتاد الدميقراطي في 
سوتشـــي أحد األسباب الرئيســـية في التوتر 
القائم بني تركيا وروسيا، تنضاف إليها العملية 
العســـكرية التـــي أطلقهـــا اجليش الســـوري 
عند األطراف اجلنوبية والشـــرقيةإلدلب، هذه 
احملافظة التي تعد الوحيدة اليوم خارجة كليا 
عن ســـيطرة النظام، وتعتبـــر مركز ثقل النفوذ 

التركي في سوريا.
ودعـــا الوزير التركي إلـــى وقف ما اعتبره 
هجمات اجليش السوري على قوات ”املعارضة 
املعتدلة“ بذريعة مكافحة اإلرهاب، مشـــيرا إلى 
أنـــه إذا كانـــت هذه الهجمات تســـتهدف حمل 
بعـــض اجلماعات على املشـــاركة فـــي مؤمتر 

سوتشي، فإنها لن حتقق مبتغاها.
وقـــال وزيـــر اخلارجية التركـــي إن ”إيران 
وروســـيا يجب أن تتحمال مســـؤولياتهما في 
ســـوريا“. وأضـــاف ”إذا كنتـــم دوال ضامنـــة، 
واحلـــال كذلك، فيجب وقف النظام. األمر هناك 

ال يتعلـــق مبجرد هجـــوم جوي، النظـــام لديه 
نوايا أخرى وهو يتقدم في إدلب“.

ويســـتبعد مراقبون أن يفضـــي التصعيد 
التركـــي إلى تغيير في املوقف الروســـي حيال 
عمليـــة إدلـــب، التي يبدو أنهـــا ال تقتصر فقط 
علـــى األطـــراف اجلنوبية والشـــرقية، وهو ما 

يجعل األتراك في حالة من ”الهيستيريا“.
ويشـــير املراقبون إلى أن ســـيطرة النظام 
علـــى إدلـــب، التـــي تعـــد معقـــل اجلماعـــات 
اإلســـالمية واجلهاديـــة وعلى رأســـها جبهة 
النصرة، ســـتعني بالضرورة حســـم الصراع 
عســـكريا لصالح األســـد وحلفائه، وســـتعني 
خروج تركيا من املعادلة هناك، فضال عن تدفق 

سيل من نازحي احملافظة إليها.
وال تخيف العملية العسكرية في إدلب فقط 
تركيا بل وحتى القـــوى الغربية املنخرطة في 

األزمة السورية، ومنها فرنسا.
وقالـــت اخلارجية الفرنســـية األربعاء في 
بيان ”تدين فرنســـا القصف املكثف الذي نفذه 
سالح اجلو التابع لنظام بشار األسد وحلفائه 
في منطقـــة إدلب في األيام األخيرة، ال ســـيما 

تلك التي استهدفت السكان املدنيني وعددا من 
املستشفيات“. وشـــددت باريس على ”ضرورة 
احترام االلتزامات التي قدمت في أســـتانة كي 
يتوقف العنف بأسرع ما ميكن. ال بد من ضمان 
فوري لوصول املساعدات اإلنسانية بشكل آمن 

وشامل ودون عوائق جلميع احملتاجني“.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــام قبل أيام بزيارة إلـــى باريس، حيث التقى 
بنظيـــره الفرنســـي إميانويل ماكـــرون وبحث 
معـــه جملة من امللفات، ومـــن بينها التطورات 
في إدلب، وما ميكـــن أن ينجر عنها من تبعات 
ســـواء على أطراف الصـــراع أو موجة اللجوء 
التي تروج أنقـــرة إلى أنها لن تكون املتضررة 

وحدها منها بل وأوروبا أيضا. 
وبدأ اجليش الســـوري هجوما في أواخر 
أكتوبـــر انطلـــق من محافظة حماة مبســـاعدة 
مقاتلني تدعمهم إيران والقوة اجلوية الروسية. 
وبحلول مطلع األســـبوع اجلـــاري تقدمت هذه 
القوات إلى داخل إدلب وباتت اليوم في محيط 
مطار أبوضهور العســـكري، بعد أن ســـيطرت 

على العشرات من القرى القريبة منه.

} بــريوت - أّكـــد الرئيـــس اللبنانـــي العماد 
ميشـــال عون األربعاء، على إجراء االنتخابات 
النيابيـــة في موعدهـــا. جاء ذلك علـــى خلفية 
األزمة التي طفت على الســـطح بشـــأن إنشـــاء 
مراكز ”الميغاســـنتر“، وحديث رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــري عن وجود نوايـــا لتعطيل 

إجراء االستحقاق المقرر في 6 مايو المقبل.
وأوضـــح عون، بحســـب بيان صـــادر عن 
رئاســـة الجمهوريـــة، أن ”االنتخابات النيابية 
ســـتجرى في موعدهـــا ووفق نظـــام انتخابي 

يعكس اإلرادة الحقيقية للمواطنين“. 

وشـــهد اجتماع اللجنة الوزاريـــة المكّلفة 
بتطبيق قانون االنتخاب، الثالثاء، مشـــاحنات 
بين الوزراء علـــى خلفية طرح وزير الخارجية 
جبران باسيل مسألة إقامة مراكز ”الميغاسنتر“ 

القتراع المواطنين في غير أماكن إقامتهم.
وانقســـم الوزراء في ما بينهـــم بين طرف 
يؤيد هذا التوجه، وآخر يعارضه بذريعة ضيق 
الوقت وما قد يفتحـــه ذلك من عملية قد تطول 

إلجراء تعديالت على القانون االنتخابي.
مراكـــز  إلنشـــاء  المؤيديـــن  أبـــرز  ومـــن 
الميغاسنتر التيار الوطني الحر وحزب القوات 

اللبنانية وتيار المستقبل، فيما تتصدر حركة 
أمل وحزب الله قائمة المعارضين.

وفي لقـــاء األربعاء النيابي شـــدد الرئيس 
نبيـــه بري على أنه ”وبغـــض النظر عن كل ما 
يشـــاع، فإن االنتخابات ستجرى في مواعيدها 
الدســـتورية والنظاميـــة ألن هنـــاك محاوالت 
لطرح بعض اإلشكاالت والخالفات لتطييرها“.
وحول مسألة ”الميغاسنتر“ أشار بري إلى 
أنه كان أول من طالب بالتســـجيل المسبق في 
حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشـــد 
المعارضين لـــه، وقال ”إن مثل هذه التعديالت 

اليـــوم تفتح الباب لإلطاحة بالقانون وبالتالي 
تطيير االنتخابات، وهذا لن نسمح به أبدا“.

وأوضح بري أن إقامة الميغاسنتر يتطلب 
11 تعديـــال في قانـــون االنتخـــاب وأي تعديل 

يمكن أن يؤدي إلى نسف االنتخابات.
ويقـــول مراقبـــون إن أزمـــة الميغاســـنتر 
المستجدة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر 
المســـجلة بين بري وعون، وهمـــا اللذان إلى 
اليوم لم يتوصال إلى اتفاق بشأن مرسوم منح 
سنة أقدمية لضباط دورة 1994، في ظل تمسك 

كل طرف بموقفه.

{التغيير مســـؤولية كل فرد كما أنه مسؤولية جماعية تقع على عاتق األحزاب السياسية وقوى أخبار

المقاومة وتنظيمات المجتمع المدني وسائر قطاعات المجتمع}.

مني أركو مناوي
رئيس اجلبهة الثورية السودانية

{انتظرنا والدة قانون االنتخاب لمدة عشر سنوات، وهو ال يحتاج إلى أي تعديالت ولن ندخل به 

مجددا إلى مجلس النواب}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

الخميس 2018/01/11 - السنة 40 العدد 10866

مولود جاويش أوغلو:

ضرورة اندماج عمليتي 

سوتشي وأستانة مع 

عملية السالم في جنيف

2

عون يؤكد على إجراء االنتخابات بموعدها بعد تحذير بري من نية لنسفها
◄ نفى عضو اللجنة املركزية حلركة 

فتح عزام األحمد في بيان األربعاء 
تقارير إعالمية عن لقائه مؤخرا أمني 

عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

◄ بحث وكيل األمني العام لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 

اإلغاثة الطارئة مارك لوكوك، الذي يزور 
سوريا حاليا، األوضاع اإلنسانية في 

محافظة حمص.

◄ أكد العاهل السعودي امللك سلمان 
بن عبدالعزيز موقف اململكة ”الدائم 

والثابت والداعم للحقوق الفلسطينية“ 
في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية، بحسب ما أفادت وكالة 
األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا).

◄ يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون 
بزيارة إلى الكويت يومي 23 و24 من 
الشهر احلالي، سبق وأن أجلها في 

شهر نوفمبر على خلفية أزمة استقالة 
رئيس الوزراء سعد احلريري.

◄ قال مفوض األمم املتحدة السامي 
حلقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد 
احلسني األربعاء، إن تصاعدا في 

الضربات اجلوية والهجمات البرية 
التي تنفذها قوات احلكومة السورية 

على منطقة الغوطة الشرقية احملاصرة 
واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة 
أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 85 مدنيا 

منذ 31 ديسمبر املاضي.

◄ صادقت محكمة التمييز األردنية 
على حكم حملكمة أمن الدولة، يقضي 
بسجن متهم بالترويج ألفكار جماعة 

إرهابية (داعش) أربع سنوات أشغال 
شاقة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تلقي العملية العســــــكرية اجلارية في إدلب بظالل قامتة على العالقات الروســــــية التركية، 
خاصة وأن هناك تخوفات من أنقرة بوجود نية لذهاب اجليش الســــــوري بعيدا في تغلغله 

باحملافظة التي تعتبر مركز ثقل تركيا في سوريا.

التصعيد في إدلب يدفع العالقات بين روسيا وتركيا نحو القطيعة

لقاء على إيقاع التصعيد التركي

[ أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة األميركية لبحث التطورات السورية  [ إدلب مفتاح الحسم العسكري للصراع السوري

عثرات تواجه اتفاق الحريات 

األربع بين مصر والسودان

} القاهــرة - قـــال وزير الخارجيـــة المصرية 
ســـامح شـــكري، األربعـــاء، إن هنـــاك عثـــرات 
تواجـــه تنفيذ اتفـــاق ”الحريـــات األربع“ بين 
مصـــر والســـودان، فيمـــا أعرب عـــن أمله بأن 
تشـــهد العالقات بين البلديـــن مراعاة تطلعات 

الشعبين.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى أســـئلة الصحافيين 
خالل مؤتمـــر مع نظيره التنزاني، أجوســـتين 
ماهيجا، في العاصمة القاهـــرة، حول إمكانية 
إلغاء اتفاقية ”الحريات األربع“، بثه التلفزيون 

المصري.
ووّقـــع البلدان فـــي 2004 اتفاقية ”الحريات 
األربع“ التي تعطي مواطني البلدين، حقوق أو 
حريات التنقل المتبادل دون تأشـــيرة، والعمل 
واإلقامـــة دون قيـــود، وكذلـــك تمّلـــك األراضي 

والعقارات.
ومؤخرا، طلبت مصر إدخال تعديالت على 
تفصيالت بنود االتفاقيـــة يضع بعضها قيودًا 
على دخول الســـودانيين إلى مصر، فيما اتهم 
مســـؤولون ســـودانيون القاهرة بـ“التلكؤ“ في 

تفعيل االتفاقية.
وتشهد العالقات بين السودان ومصر هذه 
األيـــام توتًرا غير مســـبوق، في ظـــل تدخالت 
جهـــات إقليمية مثل تركيـــا على خط الخالفات 

بين البلدين.

} إجراءات أمنية إســـرائيلية بالقرب من نابلس بعد مقتل حاخام يدعى رزيئيل شـــيفاح (35 عاما) مســـاء الثالثاء إثر تعرضه إلطالق نار بينما كان مارا 
بسيارته بالقرب من بؤرة حافات جلعاد االستيطانية العشوائية حيث يقيم.



} المكالّ (اليمن) - تبرز المواجهات المتكّررة 
التـــي تندلـــع بيـــن حين وآخـــر فـــي مناطق 
بجنـــوب اليمن وشـــرقه بين القـــوات اليمنية 
وعناصر تنظيم القاعدة، محاوالت التنظيمات 
المتشـــّددة الســـتغالل حالـــة عدم االســـتقرار 
لتركيـــز موطئ قـــدم لها في البلـــد ذي الموقع 
االســـتراتيجي المهم للمنطقـــة والعالم، كونه 
يقع بجـــوار منطقـــة الخليج العربـــي الغنية 
والمســـتقّرة، ويشـــرف على ممّر بحـــري تمّر 
عبـــره يوميـــا كميـــات كبيرة مـــن النفط نحو 

األسواق العالمية.
لكّن تلك االشـــتباكات، تلفت النظر في ذات 
الوقت إلـــى دور التحالف العربي الذي تقوده 
المملكة العربية وجهوده في محاربة اإلرهاب 
ومنع تمركز جماعاته في اليمن، بالتوازي مع 
جهود محاربة المتمّردين الحوثيين الموالين 
إليران واستعادة مناطق البالد التي استولوا 
عليها بقّوة الســـالح، ذلـــك أّن القوات اليمنية 
التـــي تواجـــه تنظيـــم القاعدة فـــي المناطق 
اليمنية بكفاءة، ليســـت ســـوى نخب عسكرية 
اضطلعت دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
في نطاق مشـــاركتها ضمن التحالف العربي، 
بتدريبها وتســـليحها، فضال عن تقديم الدعم 
الميداني لها أثناء مواجهاتها ضّد مســـّلحي 

القاعدة.

وأكـــدت مصـــادر محلية يمنيـــة، األربعاء، 
اســـتعادة قوات يمنية لمناطق كانت خاضعة 
لســـيطرة تنظيـــم القاعـــدة بمحافظة شـــبوة 

شرقي اليمن.
ونقلـــت وكالة األنبـــاء األلمانيـــة عن ذات 
المصـــادر قولها إن قوات النخبة الشـــبوانية 
سيطرت على وادي يشبم بشكل كامل وأجزاء 
واسعة من مديرية الصعيد، وهي مناطق كانت 
تنشط بها عناصر تنظيم القاعدة بشكل كبير.

وأضافـــت المصـــادر أن عناصـــر القاعدة 
انســـحبوا من تلـــك المناطق باتجـــاه الجبال 
المحيطـــة، فـــي حين ال تـــزال عمليـــة تطهير 

المديرية مستمرة.
وكانـــت قـــوات النخبـــة الشـــبوانية قـــد 
ســـيطرت قبل نحو شـــهر علـــى مديرية عزان 
فـــي ذات المحافظة، بعد طـــرد عناصر تنظيم 

القاعدة منها.
وفي ذات ســـياق المواجهة مـــع اإلرهاب، 
دارت األربعاء، اشـــتباكات عنيفـــة بين قوات 
النخبـــة الحضرمية ومســـّلحين مـــن القاعدة 
هاجمـــوا معســـكر بضـــة بمديريـــة دوعن في 

محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وأوضح مســـؤول محّلي نقلـــت عنه وكالة 
األناضـــول دون التصريـــح باســـمه بناء على 
طلبه، أن االشتباكات كانت عنيفة واستخدمت 
فيها قذائف اآلر بي جي والدوشكا، مشيرا إلى 
إصابة جنديين. وقال إّن آثار الدماء واألشالء 
التـــي تركها مســـلحو القاعدة، تؤكد ســـقوط 

قتلى وجرحى في صفوفهم.
والثالثاء، تمكنت قوات النخبة الحضرمية 
من تفكيك عبوات ناســـفة وقذائف مدفعية، في 

الخط الرابط بين مديريتي دوعن والضليعة.
وكان الجيـــش اليمنـــي قد أعلـــن في مايو 
الماضي حالـــة الطوارئ ومنـــع التجوال في 
دوعن بالتزامن مع وصول تعزيزات عســـكرية 
كبيرة مـــن قـــوات النخبـــة الحضرمية، عقب 
تزايـــد تحـــركات مســـلحي القاعدة، وشـــنهم 
هجمات على مقاّر القوات العسكرية واألمنية.
ومنذ تحريـــر النخبـــة الحضرمية، مدينة 
المـــكال مركـــز محافظة حضرمـــوت في أبريل 
2016، من القاعدة، نشـــط التنظيم في مديريتي 

دوعن والضليعة الواقعتين غرب المحافظة.
والنخبـــة الحضرميـــة، قـــوات عســـكرية 
مدعومة من دولة اإلمارات تشـــكلت عام 2015، 
وتم تدريبها في معســـكرات للتحالف العربي، 
وينتمي أفرادها إلى أبناء محافظة حضرموت.
وفي محافظة شبوة المجاورة لحضرموت، 
انتشرت، األربعاء، قوات من النخبة الشبوانية 

في مديرية الصعيد، بحسب مسؤول محلي.
وقال شاهد عيان إن تلك القوات ”انتشرت 
فـــي المديريـــة بشـــكل مكثف، ونشـــرت نقاط 

تفتيش في عدة أماكـــن“. وأضاف أن ”الهدف 
من االنتشـــار هو تأمين المديرية، التي كانت 
تعرف ســـابقا أنها أحد معاقل تنظيم القاعدة 

في المحافظة“.
وأوضـــح أن األفـــراد الذين انتشـــروا في 
المديرية تم تدريبهم منذ أشهر بدعم كبير من 

اإلمارات.
وتشـــكلت قوات النخبة الشـــبوانية، وهي 
قوات يمنية خاصة، من قبائل محافظة شـــبوة 
منذ أكثر من عام بدعم وتأهيل من قبل القوات 
اإلماراتية كي تستلم الملف األمني والعسكري 

في المحافظة.
ويؤّكد خبراء أمنيون نجاعة فكرة تأسيس 
النخب العسكرية المحلية في محاربة اإلرهاب 

في اليمن، كون تلك القوات الخاصة تتشّكل من 
أبناء المناطق ذوي الدراية الواســـعة بشؤون 
مناطقهم والمعنيين مباشرة بحفظ األمن فيها 

والحفاظ على أرزاق وأرواح أهاليهم.
وتكتسي الحرب على التنظيمات المتشّددة 
في اليمن أهميـــة قصوى، ليس لدول المنطقة 
فقـــط، بل أيضا لـــدول العالم وقـــواه الكبرى، 
ما يفّســـر مشـــاركة الواليات المتحدة في تلك 

الحرب.
وأعلن األربعاء عن مقتل ثالثة من عناصر 
تنظيم القاعدة في قصف بطائرة أميركية دون 
طيار لسيارة كانت تقّلهم في مديرية الصومعة 
بمحافظـــة البيضـــاء وســـط اليمن، بحســـب 

شهادة شيخ قبلي من المنطقة.

وترى واشنطن في الفرع اليمني من تنظيم 
القاعـــدة الذي ينشـــط تحت مســـمى ”تنظيم 
القاعدة فـــي جزيرة العرب“ خطرا على أمنها، 
وتنخـــرط في الحرب عليه مـــن خالل ضربات 
انتقائية بطائرات دون طيار تســـتهدف بشكل 
أساسي عناصر توصف بالقيادية في التنظيم.

وكانت جهود التحالف العربي قد أحبطت 
مخّططا لتنظيم القاعدة للتمركز بشرق اليمن 
وتأســـيس ”إمارة“ له هناك انطالقا من مدينة 
المـــكّال مركـــز محافظـــة حضرمـــوت والتـــي 
استعيدت من التنظيم في ربيع العام الماضي 
بعد ســـيطرته عليهـــا طيلة قرابة الســـنة إثر 
عملية عســـكرية نوعية شـــاركت فيها القوات 

اإلماراتية جنبا إلى جنب القوات المحلية.

} بغــداد - تثيـــر قضيـــة النازحيـــن المزيـــد 
من الشـــكوك فـــي إمكانية إجـــراء االنتخابات 
العراقيـــة في موعدهـــا المحّدد بشـــهر مايو 
القادم، وفـــي مصداقيتها في حال أجريت قبل 
إيجـــاد حّل جذري لمشـــكلة وجود ما يزيد عن 
مليونـــي عراقي خـــارج مناطقهـــم التي كانوا 
غادروها فرارا من الحـــرب ضّد تنظيم داعش 
وال تتوّفر إلى حّد اآلن أبســـط ظروف عودتهم 

اآلمنة إليها.
وأصبـــح موعـــد تلـــك االنتخابـــات التي 
تكتســـي أهمية قصـــوى -كونهـــا األولى في 
مرحلة ما بعد داعش في العراق، وُتعلَّق عليها 
آمال في إحداث تغييرات سياســـية تقطع مع 
المرحلة الســـابقة بكل مســـاوئها ومآسيها- 
مثار جدل كبير بين أنصـــار االلتزام بالموعد 

المحّدد، ودعاة التأجيل.
واختالف المواقف بشأن موعد االستحقاق 
ليس ســـوى صـــدى الختـــالف المصالح بين 
فرقاء الســـاحة السياسية الذين يجد بعضهم 
مصلحـــة في التعجيـــل بإجـــراء االنتخابات، 

ويرى البعض اآلخر مصلحته في تأجيلها.
ويـــرى الكثيـــرون أن إجـــراء االنتخابات 
في ظّل وجـــود ذلك العدد الكبير من الســـكان 
خارج مناطقهم يمّثل بابـــا للتزوير، وبالتالي 
إلسقاط آمال التغيير وتكريس الوضع السابق 
وتثبيت المسؤولين عنه في مواقعهم القيادية 

بمؤسسات الدولة.
ومن أسوأ الســـيناريوهات المطروحة أن 
يتـــّم اللجوء إلى إعادة النازحين قســـريا دون 
توفير الظروف المعيشـــية واألمنيـــة الّالزمة 
الستئناف حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي 
طالهـــا دمار كبير بفعل الحرب الضروس التي 

دارت فيها.
واّتهم المرصد العراقي لحقوق اإلنســـان 
أحزابا سياســـية بالعمل على إعادة النازحين 
العراقيين قســـرا إلى مناطق سكناهم لضمان 
المقـــرر  موعدهـــا  فـــي  االنتخابـــات  إجـــراء 

بمنتصف مايو المقبل.
وقال المرصد -وهو عبارة عن هيئة مدنية 
مســـتقلة- في تقرير نشره األربعاء إن ”بعض 
األحزاب السياســـية المشـــاركة في الحكومة 
العراقيـــة، وتحديـــدا تلك التي ُتســـيطر على 

محافظة األنبار غربي البالد، تعمل على إعادة 
النازحيـــن من المخيمات قســـريا بغية إجراء 

االنتخابات في موعدها الُمحدد“.
وأضـــاف المرصد أن ”احتـــرام التوقيتات 
الدســـتورية الخاصة باالنتخابـــات ضروري، 
شـــرط أّال يكون ذلك على حساب حياة الناس 

وأمنهم“.
وتســـببت الحرب ضّد داعش بنزوح نحو 
5.5 مليـــون عراقي من المحافظات الشـــمالية 
والشـــرقية والغربيـــة التـــي تقطنهـــا غالبية 
ســـنّية، وهي نينوى وصـــالح الدين وكركوك 
واألنبـــار وديالـــى، إضافة إلى ســـّكان منطقة 
جرف الّصخر بمحافظة بابل جنوبي العاصمة 

بغداد.

نصـــف  إن  العراقيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
النازحيـــن عادوا إلـــى مناطقهم المســـتعادة 
مـــن داعش، لكـــن البقيـــة يواجهـــون عوائق 
تمنـــع عودتهم نتيجـــة تدميـــر منازلهم وعدم 
توفر الخدمات األساســـية إلى جانب انتشـــار 
مخلفـــات الحرب مـــن ركام وألغـــام وعبوات 

ناسفة وذخائر غير منفجرة.
وتشـــترط قـــوى سياســـية ســـنية عـــودة 
النازحيـــن إلجـــراء االنتخابـــات البرلمانيـــة 
وانتخابات مجالـــس المحافظات في موعدها 
المحدد، في ظل مخاوف من خسارة الكثير من 
تمثيلها فـــي الحكومة والبرلمان القادمين في 
حال عدم مشـــاركة مئـــات اآلالف من النازحين 

في التصويت.

غير أّن ِمن األحزاب والشخصيات السنية 
َمـــن هو مشـــارك فـــي الســـلطة ومتحالف مع 
األحزاب الشيعية الحاكمة التي يرى أغلبها أّن 
إجراء االنتخابات في موعدها يخدم مصلحته 

ويتيح له الحفاظ على مكاسبه السياسية.
وتؤّكـــد فـــرح الســـراج، عضـــو البرلمان 
العراقـــي عـــن محافظـــة نينوى، إحـــدى أكثر 
المحافظات العراقية تضّررا من حرب داعش، 
اســـتحالة إجراء االنتخابات فـــي محافظتها، 
وخصوصـــا مركزها مدينة الموصل التي أتت 

الحرب بشكل كامل على الكثير من أحيائها.
وتقـــول في بيان إّن ”اإلصـــرار على إجراء 
االنتخابـــات في موعدهـــا وخاصة في نينوى 
يعنـــي اإلصـــرار علـــى التزويـــر والمجـــيء 
بأشـــخاص ال يمثلـــون المحافظـــة والعـــودة 
إلـــى المشـــاكل واألزمات التي ســـبقت دخول 

عصابات داعش  للموصل“.
وحســـب تقرير المرصد العراقي المذكور، 
فإن ”العودة غير اآلمنة والقســـرية من مناطق 
النزوح، لن ُتسهم في وصول جميع الناخبين 
لمراكـــز االقتراع، وســـتحرم الكثيـــر منهم من 

ممارسة حقهم االنتخابي“.
ونقـــل تقرير المرصد عن نـــازح في مخيم 
عامريـــة الفلوجـــة وُيدعى أحمد الحلبوســـي 
قوله ”زارنا قبل أيام أشـــخاص قالوا إنهم من 
حكومـــة األنبار المحلية وطلبـــوا منا العودة 
إلـــى مناطقنـــا باعتبارهـــا صارت آمنـــة، ولم 
نشـــك لحظة بكالمهـــم، لكن بعد عودة عشـــر 
عوائـــل عرفنا أن مناطقنا غير صالحة للعيش 
وأن الغايـــة مـــن العـــودة هي المشـــاركة في 

االنتخابات“.
ودعا المرصد الحكومـــة إلى التحقيق في 
”الضغوط التي تمارســـها األحزاب السياسية 
مـــن أجـــل إعـــادة النازحين إلـــى مناطق غير 

صالحة للعيش“.

التحالف العربي يوازن بين جهود استعادة الشرعية ومحاربة اإلرهاب
[ قوات مدعومة من اإلمارات تضيق الخناق على القاعدة بشرق اليمن  [ نجاح كبير لفكرة تأسيس النخب العسكرية المحلية
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محاربة اإلرهاب في اليمن، ومنع جماعاته من اســــــتغالل حالة عدم االســــــتقرار في البلد 
إليجاد مالذ لها على أراضيه، مهّمة أساســــــية للتحالف العربي ال تقّل حيوية عن مواجهة 
ميليشــــــيا احلوثي، وقد قطع أشــــــواطا في إجنازها مبنعه متركز تنظيم القاعدة في جنوب 

اليمن وشرقه.

«قد يقمع النظام اإليراني االحتجاجات، لكنها تظل رسالة للذين خدعوا بهذا النظام االنعزالي، 

وعليهم أن يعيدوا بناء أوضاعهم في إطار أوطانهم بعيدا عن الشطط الطائفي}.

ياسني سعيد نعمان
سفير اليمن ببريطانيا

«تواجد القوات األميركية على األراضي العراقية هو بموافقة بغداد.. بعد إنهاء داعش ستدعم 

الواليات املتحدة العراق في إعادة االستقرار}.

دوغالس سيليمان
السفير األميركي في العراق

انخراط الواليات املتحدة في حرب 

القاعـــدة باليمـــن يعكـــس أهمية 

تلـــك الحرب ملختلـــف دول العالم 

وقواه الكبرى

◄

[ مرصد حقوقي: إعادة قسرية للنازحين إلى األنبار لتثبيت موعد االنتخابات
أحزاب عراقية تتالعب بملف النازحين خدمة ألغراض انتخابية

◄ أعلن الجيش العراقي، األربعاء، عن 
إطالق عملية عسكرية واسعة النطاق 
لتطهير صحراء األنبار غربي العراق 
وصوال إلى حدود المملكة السعودية، 

من فلول تنظيم داعش والتي اتخذت من 
مناطق نائية في تلك الصحراء الشاسعة 

مالذات لها بعد هزيمة التنظيم في مناطق 
تمركزه السابقة على األراضي العراقية 

والسورية.

◄ شنت مقاتالت التحالف العربي لدعم 
الشرعية اليمنية، األربعاء، أكثر من 30 
غارة على معسكر لجماعة الحوثي في 

مديرية همدان شمال غرب العاصمة 
صنعاء ما أدى إلى تدمير مخازن لألسلحة 

وقواعد إلطالق الصواريخ الباليستية.

◄ أعلن السفير السعودي في بغداد، 
عبدالعزيز الشمري، األربعاء، عن موافقة 

الحكومة العراقية على فتح قنصلية لبالده 
في محافظة البصرة بجنوب العراق، 

موّضحا أّنه سيتم قريبا البحث عن مقّر 
لها لتشرع في أداء مهامها.

◄ كشف مسؤول بوزارة الشؤون 
االجتماعية الكويتية عن الشروع في غلق 
17 مؤسسة خيرية غير ملتزمة بالضوابط 

القانونية المنظمة للعمل الخيري. وشّددت 
الكويت الرقابة على األنشطة الخيرية بما 

في ذلك جمع التبرعات، لسد أي ثغرات 
ممكنة لتمويل اإلرهاب.

◄ أرجأت محكمة االستئناف العسكرية 
البحرينية، إلى الرابع عشر من يناير 

الجاري، النظر في استئناف المدانين في 
قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في 
اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

والصادرة بحقهم أحكام تراوحت بين 
السجن سبع سنوات واإلعدام، وهي أول 
قضية يحاكم فيها مدنيون أمام القضاء 

العسكري البحريني بعد تعديل دستوري 
شّرع تلك المحاكمات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

استعادة المكال شكلت منعطفا في المواجهة ضد القاعدة باليمن

 أصواتهم االنتخابية أهم من حياتهم

فرح السراج:

اإلصرار على إجراء 

االنتخابات في مايو يعني 

اإلصرار على التزوير



 

 

منى المحروقي

} عـــاد المســـؤولون الغربيـــون للحديث عن 
ضرورة التوصل التفاق سياســـي كحل وحيد 
إلنهـــاء األزمة الليبيـــة بـــدل االنتخابات التي 

روجت لها البعثة األممية األشهر الماضية.
وحث وكيـــل األمين العام لألمـــم المتحدة 
للشؤون السياسية جفري فيلتمان، الذي وصل 
األربعاء إلى طرابلس، ”جميع األطراف الليبية 
على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة 
تفضـــي إلـــى انتخابـــات تتســـم بالمصداقية 

والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع�.
وأكد فيلتمان أن االتفاق السياســـي الليبي 
ال يزال اإلطار الوحيـــد الكفيل بإنهاء المرحلة 

االنتقالية.
وأشـــار إلى أن هـــدف األمـــم المتحدة هو 
إنهاء المرحلـــة االنتقالية في ليبيا بواســـطة 
االنتخابـــات التـــي قـــال إنها ”تتطلـــب اتفاقا 
سياســـيا ودعما تطبيقيا، مـــع توفر الظروف 

األمنية“.

وتصاعـــد الحديث خالل األشـــهر األخيرة 
مـــن الســـنة الماضية حـــول ضـــرورة إجراء 
االنتخابـــات كحـــل أخيـــر إلنهـــاء االنقســـام 
السياسي في البالد، بعدما عجزت المفاوضات 

عن توحيد السلطات.
وهو ما تعزز بتصريحات المبعوث األممي 
غسان سالمة الذي أكد إجراء االنتخابات خالل 
ســـنة 2018، حتى في صورة ما لم يتم التوصل 
التفاق بشأن تعديل اتفاق الصخيرات وإشرافه 
مطلع ديســـمبر الماضي مع رئيس المفوضية 
العليـــا لالنتخابـــات عماد الســـايح، على فتح 
باب التسجيل لالســـتحقاقات القادمة. وتؤيد 
أطراف الصـــراع إجراء االنتخابات التي يرون 

أنهـــا الحل الوحيد إلنهاء االنقســـام العاصف 
بالبالد منذ 2014.

وقال عضـــو مجلس النواب صالح افحيمة 
إن ســـفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر  لـ“العرب“ 
مليت ألمح خالل الزيارة التي قام بها الثالثاء 
إلـــى مقر المجلس في طبرق، إلى تراجع بالده 

عن دعم إجراء االنتخابات خالل 2018.
ونقـــل افحيمة عـــن زمالئه النـــواب الذين 
حضـــروا اللقاء مـــع مليت ما اعتبروه ســـعيا 
لتقويـــض إجـــراء االنتخابـــات، حيـــث ذّكـــر 
بتصريحات بعض السياسيين الذين يرون أن 
الوضع مازال غير مالئم الجـــراء االنتخابات، 
مشـــددا علـــى أهميـــة التوصـــل لوفـــاق بين 

األجسام السياسية في الشرق والغرب.
وتؤكـــد التصريحات التـــي أدلى بها مليت 
عقب زيارتـــه إلى طبرق، ما ذهـــب إليه صالح 

افحيمة.
د بيتر مليت على ضرورة أن يتحلى  وشـــدَّ
الليبيون بـ“الجدية“ لقبول االتفاق السياســـي 
ـــع فـــي الصخيـــرات المغربيـــة يوم 17  الموقَّ
ديســـمبر 2015، ”كخطـــوة أولى نحـــو االتفاق 
لتسوية األزمة السياسية الراهنة في  الشامل“ 

البالد.
وأرجـــع افحيمـــة تراجع الغـــرب عن دعم 
إجراء االنتخابات إلى مخاوف من إمكانية فوز 
أنصار النظام الســـابق وعودتهم لحكم ليبيا، 
وهو ما عكســـه اإلقبال الكثيـــف لليبيين على 

التسجيل في االنتخابات.
لكن مراقبين يرون أن عودة الغرب للحديث 
عن أهمية التوصل التفاق سياسي ينهي الفترة 
االنتقالية، تمهد لمفاوضات ربما تطلقها األمم 

المتحدة خالل األسابيع القليلة المقبلة.
وأطلـــق غســـان ســـالمة نهايـــة ســـبتمبر 
الماضـــي مفاوضـــات تهـــدف لتعديـــل اتفاق 
الصخيرات، وفقا لخارطة الطريق التي قدمها، 
قبـــل أن تتعطـــل بســـبب خالفات حـــول آلية 

اختيار السلطة التنفيذية.
وتمســـك مجلس النواب باحتكار صالحية 
تعيين أعضاء الســـلطة التنفيذيـــة (المجلس 
الرئاســـي والحكومة)، وهو األمر الذي رفضه 
المجلـــس األعلـــى للدولـــة (هيئة استشـــارية 

مشـــكلة من أعضاء المؤتمـــر المؤيدين التفاق 
الصخيرات).

ويصف متابعـــون ما شـــهدته ليبيا خالل 
الفتـــرة الماضيـــة من زخم حـــول الحديث عن 
الذي  إجراء االنتخابات ســـنة 2018 بـ“الطعم“ 
يهدف باألســـاس إلى تهدئة األطراف الرافضة 
لحكومـــة  الوفـــاق، إليهامهـــا بقـــرب انتهـــاء 

صالحيتها.
وهدد القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر باللجـــوء للحل العســـكري في 
صورة فشـــل السياســـيين في التوصل التفاق 
قبـــل 17 من ديســـمبر تاريخ انتهـــاء صالحية 
اتفـــاق الصخيـــرات المحـــدد بســـنتين، لكنه 
ســـرعان ما تراجع عن الخطـــوة معلنا تأييده 

إلجراء االنتخابات.

وقال مصدر ليبي رفض الكشف عن هويته، 
إن الغايـــة من التركيز علـــى االنتخابات خالل 
الفترة الماضية هي منح وقت لرئيس المجلس 
الرئاســـي فايـــز الســـراج لتعزيز نفـــوذه في 

المنطقة الغربية.
وأضـــاف أن ”الســـراج أطلـــق العنان آلمر 
المنطقة العســـكرية الغربية أســـامة الجويلي 
للســـيطرة على المنطقة الغربيـــة، التي باتت 
كلهـــا تحت ســـيطرة قـــوات حكومـــة الوفاق 

باستثناء قاعدة الوطية الجوية“.
وتوقع المصدر أن يســـيطر الجويلي على 
قاعـــدة الوطية خـــالل الفترة القليلـــة القادمة، 
خاصة بعدما ســـيطر مؤخـــرا على معبر راس 
الجديـــر، لينتهي بذلك نفـــوذ خليفة حفتر في 

المنطقة الغربية.

وكان الجويلـــي ســـيطر نوفمبـــر الماضي 
على منطقة ورشـــفانة التي كانت تشكل معقال 

رئيسيا لقوات الجيش.
وبحسب مراقبين، فإن المفاوضات القادمة 
ستخضع للمستجدات الميدانية التي شهدتها 
المنطقة الغربية بما سيســـمح بتحقيق توازن 

طالما افتقدته المفاوضات السابقة.
ويرى هـــؤالء أن المفاوضات على الصعيد 
العسكري سابقا، كانت فاقدة للتوازن حيث لم 
يكن هناك طرف يمثل الجيش باستثناء خليفة 
حفتـــر. أما التفـــاوض الجديد فســـيكون بين 
أسامة الجويلي  وخليفة حفتر وعسكريين من 
مدينة مصراتة، على غرار آمر الغرفة العسكرية 
الوسطى التابع لحكومة الوفاق محمد الحداد 

والعسكري البارز سالم جحا.
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عودة لدعم التوافق كحل وحيد إلنهاء األزمة الليبية
[ وكيل األمين العام لألمم المتحدة: االنتخابات تتطلب اتفاقا سياسيا  [ توقعات باستئناف المفاوضات الشهر القادم

تعكس تصريحات املسؤولني الغربيني وجود تراجع عن دعم إجراء االنتخابات كحل أخير 
إلنهاء املرحلة االنتقالية الليبية والعودة خليار التوافق، ما يعني أن االهتمام الدولي والليبي 

سينصب خالل الفترة القادمة على إجناح املفاوضات التي ستوحد السلطة التنفيذية.

أخبار
«التحدي األكبر إليطاليا في ليبيا هو المهربون. هذه المنظمات اإلجرامية لديها ارتباطات من 

خالل شبكة واسعة ومنظمة بشكل كبير».

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

«الهدف من إدراج العقوبات البديلة في السياسة العقابية الوطنية هو إدماج المحكوم عليهم 

في المجتمع والتقليل من الجريمة.

الطيب لوح
وزير العدل اجلزائري

إصرار على اتفاق الصخيرات

الغاية مـــن التركيز علـــى االنتخابات 

خـــالل الفترة املاضيـــة هي منح وقت 

لفايـــز الســـراج لتعزيـــز نفـــوذه فـــي 

املنطقة الغربية

◄

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - استبق المبعوث األممي للصحراء، 
هورســـت كوهلر، إطالق المفاوضات بلقاء مع 
الممثلـــة العليا للسياســـة الخارجية باالتحاد 

األوروبي فيديريكا موغيريني.
وتأتـــي زيـــارة كوهلر إلـــى مقـــر االتحاد 
األوروبي إثر األزمة التي افتعلتها البوليساريو 
بالكركرات األســـبوع الماضي واالســـتفزازات 
التي قامت بها ميليشـــياتها بتهديدها إشعال 

المنطقة.
وكشـــف هورســـت كوهلـــر أن محادثاتـــه 
مـــع موغيريني ســـتركز على ملفـــي الثروات 
الطبيعيـــة وحقـــوق اإلنســـان، الفتـــا إلى أنه 
ســـيلتقي مســـؤولين آخرين لبحث االختالالت 
التـــي شـــابت عمليـــات توزيـــع المســـاعدات 
اإلنســـانية والغذائية المقدمة من قبل مؤسسة 

االتحاد األوروبي لسكان مخيمات تندوف.
وأضـــاف أنـــه ســـيناقش ملـــف الحـــدود 
الموروثة عن االســـتعمار واألحـــداث األخيرة 

بمعبر الكركرات وتداعياتها.
وســـبق لالتحـــاد األوروبـــي أن أعرب عن 
تطلعـــه للعمـــل مـــع كوهلـــر ”مشـــجعا جميع 
األطـــراف على االنخـــراط في البحـــث عن حل 
طبقا لقرارات مجلس األمـــن ومبادئ وأهداف 

ميثاق األمم المتحدة“.
وتزامـــن وصـــول كوهلر إلى مقـــر االتحاد 
األوروبي مع طلـــب اللجنة األوروبية، االثنين، 
مـــن الـــدول األعضاء فـــي االتحـــاد األوروبي، 

منحها الضوء األخضر لبـــدء المفاوضات مع 
الجهـــات المختصـــة المغربية في األســـابيع 
المقبلة، بغية تجديـــد اتفاقية الصيد البحري 
بيـــن الطرفين، قبل انتهـــاء صالحيتها في 14 

يوليو المقبل.
المفوضيـــة  إعـــالن  مراقبـــون  واعتبـــر 
األوروبية عن رغبتها في الدخول في مفاوضات 
مع المملكة المغربيـــة ألجل تجديد بروتوكول 
الصيـــد البحري، ضربة قاســـمة للوبي الداعم 

للبوليساريو داخل االتحاد األوروبي.
وقـــررت محكمة العـــدل األوروبية، التابعة 
لالتحـــاد األوروبـــي، فـــي 2015 إلغـــاء اتفاق 
تجـــاري بيـــن االتحـــاد والمغرب علـــى خلفية 
قضية رفعتها جبهة ”البوليســـاريو“ للمحكمة 

متهمة المغرب باستنزاف ثروات الصحراء.
وخلصـــت الدراســـة التقييمية المســـتقلة 
لآلثـــار اإليجابيـــة التي جـــرى إنجازها حول 
البروتوكـــول الـــذي يجمع المغـــرب واالتحاد 

األوروبي، إلى كون االتفاق كان فعاال في مجال 
دعم التنمية المســـتدامة للقطـــاع في المغرب 

والبلدان األوروبية على حد السواء.
وذكرت المفوضية األوروبية أن الدراســـة 
أكـــدت أن مبلـــغ 300 مليون درهـــم (30 مليون 
دوالر) الذي اســـتفاد منه المغرب من االتفاقية 
الجاريـــة، كان له تأثير علـــى كل المناطق التي 

يتم فيها الصيد.
االتحـــاد  عـــن  الصـــادر  التقريـــر  وأكـــد 
األوروبـــي أنه جـــرى تطبيق الدعـــم القطاعي 
لالتفاقية بوتيرة جد مرضية مقارنة مع الدعم 
القطاعي المطبق في اتفاقيات أخرى، كاشـــفا 
عن اســـتفادة جهـــات الداخلـــة-وادي الذهب 
والعيون-الســـاقية الحمراء مـــن 66 في المئة 
من مجموع الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون 

يورو.
وقال القيـــادي بالجبهة المكلـــف بأوروبا 
محمد ســـيداتي إن ”جبهة البوليساريو تنظر 
إلى هذا الســـلوك كإشـــارة واضحة ومتعمدة، 
تدل على غيـــاب التزام المفوضيـــة األوروبية 
في دعم العملية السياســـية التي تقودها األمم 
المتحدة، ألن نشـــاطا من هذا النوع سيقوض 

من فرص السالم المستدام في الصحراء“.
وأكـــد باحثون فـــي العالقـــات الدولية أن 
قلق البوليســـاريو نابع من شعورها بهزائمها 
المتتاليـــة وحصارها فـــي العديد مـــن الدول 
والمنتديـــات من قبل الدبلوماســـية المغربية، 
التي تعتمد على البرغماتية في تدبير ملفاتها 

ومنها ملف الوحدة الترابية.

صابر بليدي

} الجزائــر - قضى زعيم حركة أبناء الجنوب 
اإلســـالمية األربعاء، عبدالســـالم طرمون بعد 
تعـــرض موكبـــه لهجوم جنـــوب ليبيـــا، مما
 يؤكد انتقـــال عناصر الحركـــة إلى األراضي 

الليبية.
ونســـب للحركـــة العديـــد مـــن العمليات 
الميدانيـــة التي اســـتهدفت وحـــدات للجيش 
الجزائري ومقارا للدرك الوطني في مدن ورقلة 
واليـــزي وتمنراســـت، وعين أمنـــاس ومطار 
جانـــت، بأقصى جنـــوب البالد، فـــي الحقبة 

الممتدة بين 2007 و2013.

وتتمسك الحركة المســـلحة بمطلب فصل 
الجنوب عن الشـــمال، قبـــل أن تدخل قياداتها 
فـــي خالفات مرجعيـــة ودينية، حيـــث التحق 
القيـــادي البـــارز أبوشـــنب بإحـــدى الكتائب 

التابعة للقاعدة في الشمال المالي.
ولم يتســـن التأكد من أبعـــاد تواجد زعيم 
الحركـــة على األراضي الليبية، إن كان بغرض 
تواجـــد عرضـــي، أم ينـــدرج في إطار نشـــاط 
مسلح، في ســـياق حراك التنظيمات اإلرهابية 

الناشطة في ليبيا.
مـــن  المنحدريـــن  التنظيـــم  قـــادة  وكان 
محافظتي ورقلة واليزي وتمنراست الحدودية، 
قد توصلوا إلى اتفاق مع قادة عســـكريين في 

مؤسســـة الجيش واالســـتخبارات، على وقف 
العمل المســـلح، مقابل تلبيـــة بعض المطالب 
االجتماعيـــة المرفوعة، وذلك العام 2014، وهو 
ما تجلى في استقرار الوضع األمني في الحيز 

الجغرافي الذي كانت تنشط فيه.
وتـــوارى التنظيم عن األضـــواء إلى غاية 
كشـــف مصادر متابعة عن مقتل زعيم الحركة 
المســـلحة فـــي األراضـــي الليبيـــة األربعاء، 
وهو ما يعيد االســـتفهام حـــول وضع الحركة 
ومدى التزامها باالتفاق المبرم مع الســـلطات 
المركزية، وامتداداتها األيديولوجية والبشرية 
مع دول الجوار، ال سيما ليبيا. وتكثف القيادة 
العســـكرية الجزائريـــة، وعلى رأســـها نائب 

وزيـــر الدفاع وقائـــد أركان الجيـــش الجنرال 
أحمـــد قايد صالح، في الســـنوات األخيرة من 
عملية التعبئة والتفقد واليقظة، على الشريط 
الحدودي في شـــرق وجنوب البـــالد، لحماية 
إقليمها من اختراقات أمنية محتملة من طرف 

التنظيمات اإلرهابية.
وســـخرت إمكانيات بشـــرية ولوجيستية 
ضخمة، فضال عن عتاد عســـكري متطور، من 
أجل حماية الحـــدود مما أفضى إلى إجهاض 
سلسلة عمليات إدخال عتاد عسكري وذخيرة، 
فضال عن إلقاء القبض على عدد من العناصر 
اإلرهابية، لكنها لم تعلن عن أي عودة لتنظيم 

الحركة أو جناح منها للعمل المسلح.

مقتل زعيم حركة أبناء الجنوب الجزائرية

املبعوث األممي للصحراء يستبق املفاوضات بمباحثات في االتحاد األوروبي

مهمة صعبة في انتظاره

◄ قال مسؤول أمني مغربي إن 
البحرية المغربية تمكنت في وقت 

متأخر من ليلة الثالثاء /األربعاء، من 
توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين أثناء 
محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر 

مضيق جبل طارق.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن مفرزة للجيش دمرت 13 مخبأ 

لإلرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط 
بالقرب من منطقة ماركوندة ببلدة 
تاكسالنت بمحافظة باتنة شرقي 

البالد.

◄ قال سفيان السليطي الناطق باسم 
الدائرة القضائية بتونس، الثالثاء، 
إن القضاء أمر بسجن المدير العام 

للجباية بوزارة المالية التونسية 
بشبهة فساد مالي.

◄ تمكنت السلطات األمنية الجزائرية 
بمحافظة تبسة الحدودية، من إقناع 

60 تونسيا من بينهم 5 نساء بالعودة 
إلى ديارهم، بعد أن عبروا إلى 

الحدود الجزائرية االثنين الماضي 
احتجاجا على أوضاعهم المعيشية.

◄ نشرت وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية الجزائرية األربعاء، ألول 

مرة، بيانا باللغة األمازيغية بشأن 
تسجيالت قرعة موسم الحج لسنة 

.2018

◄ أعلنت البحرية الليبية األربعاء 
أن نحو 100 مهاجر غير شرعي فقدوا 
في البحر المتوسط بعد غرق قاربهم 

قبالة السواحل الليبية.

◄ أدانت محكمة الجنايات بالجزائر 
العاصمة في ساعة متأخرة من مساء 
الثالثاء، مواطنا ليبيا أقدم على طعن 

شرطي كان يحرس سفارة الكونغو 
بالعاصمة، بغية سرقة مسدسه 

وااللتحاق بتنظيم داعش اإلرهابي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} رومــا - يأتـــي موضوع الهجـــرة في طليعة 
جدول أعمال قمة روما، التي يشـــارك فيها قادة 
ســـبع دول وهي إيطاليا وفرنســـا وإســـبانيا 
والبرتغـــال واليونان وقبرص ومالطا، من أجل 
إيجـــاد مخرج يرضـــي جميع األطـــراف لمأزق 

إعادة توطين الالجئين.
وتعتبر هذه القمـــة المصغرة رابع لقاء من 
نوعـــه بعد القمة المصغـــرة األولى التي عقدت 
في ســـبتمبر 2016 بمبادرة مـــن رئيس الوزراء 
اليوناني ألكســـيس تســـيبراس وتلتها قمتان، 

العام الماضي، في لشبونة ومدريد.

وشـــكل العام الماضي بالنسبة إلى إيطاليا 
منعطفـــا، إذ انتقل هذا البلد مـــن تدفق متزايد 
للمهاجرين في النصف األول إلى بدايات هجرة 
انتقائيـــة، حيـــث اضطرت الســـلطات إلى عقد 
اتفاقـــات في ليبيا أثارت جـــدال غير أنها لقيت 
ترحيبا أوروبيا، بعد أن قلصت أعداد الوافدين 
إلـــى 119 ألـــف مهاجر، بتراجـــع 35 بالمئة عن 

العام الماضي.
وفـــي إســـبانيا ارتفـــع عـــدد المهاجريـــن 
الوافديـــن إلـــى ســـواحل البالد مـــع انضمام 
جزائرييـــن ومغاربة إليهـــم، ليصل إلى حوالي 
23 ألـــف مهاجر، الســـنة الماضيـــة، بالمقارنة 
مـــع ســـتة آالف عـــام 2016، فيمـــا أدى االتفاق 
بين االتحاد األوروبـــي وتركيا إلى خفض عدد 

المهاجرين الوافدين إلى اليونان.
وبالتـــوازي مع ذلـــك، تراجع عـــدد القتلى 
البحـــر  عبـــر  المهاجريـــن  مـــن  والمفقوديـــن 
المتوســـط من نحو 5 آالف عام 2016 إلى 3116، 
العام الماضي، قضى معظمهم قبالة ســـواحل 
ليبيا، حيث يبقى معدل الوفيات مستقرا نسبيا 
عنـــد مهاجر واحد لكل أربعيـــن. وتعد اليونان 
أكثر من خمســـين ألف مهاجـــر والجئ يتكدس 

14 ألفـــا منهم في المخيمـــات المكتظة في جزر 
بحر إيجة، فيما توقفت إيطاليا عن اإلعالن عن 
أعداد طالبي اللجـــوء الذين تؤويهم في مراكز 

االستقبال على أراضيها.
وكانـــت آخر أعـــداد متوافرة تقـــارب مئتي 
ألـــف مهاجر فـــي الربيـــع، ما يؤجج مشـــاعر 
الحذر والريبة المتبادلة ويعزز حجج األحزاب 
اليمينيـــة المتطرفـــة، مع اقتـــراب االنتخابات 

التشريعية في مارس القادم.
وقـــال وزيـــر الماليـــة اإليطالي بيـــر كارلو 
بادوان ”لم يعد بوســـع إيطاليا أن تســـتمر في 
دفـــع الثمن عن الجميع، ســـواء علـــى الصعيد 
المالـــي أو على صعيد المجهود السياســـي“. 
فيما دعا وزير الداخلية ماركو مينيتي االتحاد 
األوروبي إلى المشـــاركة في ”الشـــق اإلنساني 

من سياسة الهجرة اإليطالية“.
وقبـــل ثالثة أيام مـــن عيد الميـــالد، كانت 
إيطاليـــا أول بلـــد يســـتقبل مجموعـــة من 162 
الجئا من اليمن وإثيوبيا والصومال، حيث من 
المقرر، بحســـب مينيتي، أن تســـتقبل إيطاليا 
هذه السنة عشـــرة آالف مهاجر آخر، بشرط أن 

يتم توزيعهم على دول االتحاد.
وفي ظل هذه الظروف، تتمسك دول جنوب 
االتحـــاد األوروبي بالدعوة إلـــى توزيع أفضل 
ألعبـــاء الهجـــرة داخـــل التكتل، حيـــث تطالب 
أثينا، بشـــكل متكرر، بضم العراقيين واألفغان 

إلى إجراءات إعادة التوزيع.
ودعت اليونـــان الثالثاء، االتحاد األوروبي 
والقاصرين  إلى إدخال أفغان في وضع ”هش“ 
غيـــر المصحوبين في خطـــة االتحاد األوروبي 
إلعادة توزيع الالجئين، التي ترفضها دول في 

شرق القارة.
وبموجب هذه الخطـــة األوروبية اإللزامية، 
نقل نحو 30 ألف الجئ، غالبيتهم من السوريين، 
مـــن اليونـــان وإيطاليـــا إلـــى دول أخـــرى في 
االتحاد األوروبي، فيما ال يزال العدد أقل بكثير 

من العدد المستهدف البالغ 160 ألف الجئ.
المتحـــدة  األمـــم  مفوضيـــة  وأشـــارت 
لالجئيـــن، ومنظمـــة الهجـــرة الدوليـــة ووزير 
الهجرة اليونانـــي يانيس موزاالس إلى وجود 

مـــن قبـــل مجموعة  و“مقاومـــة“  ”صعوبـــات“ 
فيجغراد، المكونة من تشيكيا والمجر وبولندا 

وسلوفاكيا، أعاقت جهود إعادة التوزيع.
وقال موزاالس إن ”تضامـــن أوروبا التزام 
قانونـــي“، حيـــث وقـــع االتحـــاد األوروبي مع 
الحكومـــة األفغانيـــة اتفاقا عام 2016 يســـمح 
بترحيل دوله لالجئيـــن الذين لم يمنحوا صفة 

اللجوء.
وأعلن متحدث باســـم المفوضية األوروبية 
ديميتريـــس افراموبولـــوس، في وقت ســـابق، 
أن االتحـــاد األوروبـــي يعتزم البـــت في فرض 
عقوبات على بولندا بتفعيل المادة السابعة من 
اتفاقية االتحاد، بسبب رفضها قبول حصة من 
الالجئين، في خطوة هي األولى من نوعها منذ 

تأسيس التكتل األوروبي.
وكانـــت المفوضيـــة األوروبية قـــد هددت، 
في وقت ســـابق، بفـــرض عقوبـــات مالية على 
بولندا وهنغاريا في يونيو المقبل، إن واصلتا 
رفضهما قبـــول حصة من الالجئيـــن في إطار 

سياســـة االتحاد إلعادة التوطيـــن. وقال وزير 
الخارجيـــة البولنـــدي فيتولد فاشيكوفســـكي 
”نحن ال نقبل مثل هـــذا االبتزاز وال نقبل الطرح 
القائل إنهـــم يمكن أن يقطعوا عنا المســـاعدة 
الماليـــة األوروبية إذا لم نبـــد التضامن ونقبل 

الالجئين“.
وأشـــار إلى أن المساعدات المذكورة تمنح 
للدول الضعيفة اقتصاديا ألنها تفتح أسواقها 
أمـــام الـــدول القويـــة اقتصاديا وأمـــام الدول 

الكبيرة في غرب أوروبا.
وأضـــاف ”ليـــس مـــن الضـــروري توطين 
الالجئيـــن رغمـــا عـــن رغباتهم، النـــاس الذين 
يفـــرون من الحـــرب في ســـوريا أو من مناطق 
وبلجيـــكا  ألمانيـــا  إلـــى  التوجـــه  يفضلـــون 
وأســـتراليا والســـويد، ألنهم في هـــذه البلدان 

يحصلون على دعم مادي أكبر“.
وأمام إصـــرار المفوضيـــة األوروبية على 
معاقبة بولنـــدا في صورة عدم قبولها بتوطين 
الجئيـــن، تراجـــع موقف وارســـو مـــن الرفض 

القاطـــع الســـتقبال الجئيـــن إلـــى الحديث عن 
استقبال بحسب رغبة الوافدين الجدد ال عنوة.
واقترحـــت المفوضيـــة األوروبيـــة إصالح 
قواعـــد اللجوء في االتحاد األوروبي، وتشـــمل 
فـــرض عقوبات مالية على الـــدول التي ترفض 
اســـتقبال حصتهـــا مـــن طالبـــي اللجـــوء في 

االتحاد.
وتخطط الهيئـــة التنفيذية األساســـية في 
االتحـــاد األوروبـــي لفرض غرامـــة مالية تصل 
إلى 290 ألف دوالر لكل فرد يتم رفض استقباله 
كالجئ. وتريـــد المفوضية تعديل نظام اللجوء 
الـــذي يعاني مـــن ضغوط كبيرة بســـبب تدفق 
المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية 
الـــدول األعضاء باالتحاد وكذلك غالبية أعضاء 

البرلمان األوروبي.
ويأمل مسؤولون أوروبيون في خفض حدة 
التوترات داخل الكتلة األوروبية بشأن الهجرة، 
فـــي الوقت الذي نجح فيه االتفاق مع تركيا في 

خفض أعداد المهاجرين.
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أخبار
[ اليونان تتهم دول شرق أوروبا بعرقلة جهود إعادة التوطين  [ االتحاد األوروبي يتجه لفرض عقوبات على بولندا وهنغاريا

إلتقى قادة ســــــبع دول من جنوب االحتاد االوروبي األربعاء في روما، لتأكيد وحدة صفهم 
ــــــى العديد منهم، في ظل  ــــــدة في موضوع الهجرة الذي يطرح حتديا عل والبحــــــث مرة جدي
رفض بعض دول الشرق األوروبي قبول احلصص االلزامية لتوطني الالجئني املقترحة من 

قبل املفوضية األوروبية.

الخالف يدب في جنوب أوروبا على توطين الالجئين

في انتظار إعادة توطينهم

ديميتريس افراموبولوس:
سنفرض عقوبات على 

بولندا بسبب رفضها قبول 
حصة من الالجئين

{صبـــر تركيا قـــد نفد إزاء محاولتهـــا التي أصابها الجمـــود لالنضمام إلى االتحـــاد األوروبي، فال 
تدعونا ننتظر 50 عاما أخرى}.

مولود جاويش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

{نشـــر كتيبة صاروخية في شـــبه جزيرة القرم هو من التدابير الضرورية لتوفير أمن روسيا، وال 
يجب اعتباره تهديدا ألحد}.

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الرئاسة الروسية

} إســالم أباد - أعلن وزير الدفاع الباكستاني 
خورام داســـتجير خان األربعاء، تعليق بالده 
مـــع  واالســـتخباراتي  العســـكري  التعـــاون 
الواليـــات املتحـــدة، رّدا على جتميـــد األخيرة 
للمســـاعدات األمنية، بعد اتهامها إسالم أباد 
بالتقاعس في محاربة اإلرهاب على أراضيها.

ونقلت صحيفة ”باكســـتان تودي“ احمللية 
عن داســـتجير خان قولـــه ”لقد قمنـــا بالفعل 
بتعليق التعاون واســـع النطـــاق مع الواليات 
املتحدة في املجال العسكري، وفي مجال عمل 

أجهزة االستخبارات“.
وقال داستجير خان إن ”الواليات املتحدة 
تتعـــرض للهزمية في أفغانســـتان رغم إنفاق 
املليـــارات من الدوالرات“، مضيفا ”واشـــنطن 
حتاول استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير 

فشلها العسكري هناك“.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن بالده ”ال تســـعى 
للحصـــول على ثمن لقاء ضحاياهـــا، إال أنها 
تريـــد أن يتم االعتـــراف بذلك“، فيمـــا أعلنت 
السفارة األميركية في إسالم أباد أنها لم تبلغ 
رســـميا بتعليـــق التعاون العســـكري من قبل 

اجلانب الباكستاني.
وقال املتحدث باســـم الســـفارة ريتشـــارد 
ســـنيلزير، ”لم نتلق أي اتصال رســـمي بشأن 
هـــذا التعليـــق“، وفق ما نقلـــت إذاعة ”صوت 

أميـــركا“. وتصاعدت التوترات بني باكســـتان 
والواليات املتحـــدة على خلفية اتهام الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب إســـالم أباد بتوفير 
”مالذ آمن لإلرهابيني الذين تتعقبهم الواليات 
املتحـــدة فـــي أفغانســـتان“، وهـــو مـــا تنفيه 

باكستان كليا.
وأعلنـــت اخلارجية األميركيـــة، اخلميس 
املاضي، تعليـــق املســـاعدات األمنية للجيش 
دوالر  مليـــون  مـــن 900  الباكســـتاني (أكثـــر 
ســـنويا)، وذلك بعد يومني من حجب واشنطن 
مساعدات أمنية أخرى بقيمة 255 مليون دوالر 
عن إســـالم أباد، على خلفيـــة اتهامات دونالد 

ترامب.
وقالـــت هيـــذر نويـــرت، املتحدثة باســـم 
اخلارجية األميركية، إن إدارة ترامب ستستمر 
فـــي تعليق املســـاعدات، إلـــى أن يقوم جيش 
إســـالم أباد بـ“حترك حازم“ ضد حركة طالبان 
وشـــبكة حقاني األفغانيتني اللتني تستهدفان 

جنودا أميركيني.
وكانت قـــد صّعدت من إجراءات رّدها على 
جتميد واشنطن للمساعدات األمنية، من خالل 
إطالق سراح مســـاجني موالني حلركة طالبان 
املتطرفـــة، فـــي خطوة يـــرى فيهـــا متابعون 
محاولـــة للضغـــط علـــى احلكومـــة األميركية 

للعدول عن قرارها.

} طهران - هّدد المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي، باســـتئناف 
بالده تخصيـــب اليورانيوم، بشـــكل أكبر، في 
حالة فرض الواليـــات المتحدة عقوبات جديدة 
علـــى طهران، فـــي خطـــوة اعتبرهـــا محللون 
اعترافـــا ضمنيـــا بمحافظة إيـــران على كامل 

قدراتها النووية.
وقـــال كمالوندي في مقابلة مـــع التلفزيون 
الرســـمي ”نمتلك القـــدرة على تســـريع وتيرة 
العمـــل النووي في عدة مجاالت وال ســـيما في 
مجـــال التخصيب الذي يمكن زيادته عدة مرات 
عمـــا كان عليه في الفترة التي ســـبقت االتفاق 
النووي“. وتابع أن ”معاودة الواليات المتحدة 
فـــرض عقوبـــات على إيـــران ســـتكون انتهاكا 
لالتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى 

العالميـــة“، مضيفا أن بالده ”ســـتتخذ بالطبع 
اإلجراءات الالزمة“.

واســـتدرك قائال ”علـــى الحكومة األميركية 
أن تفّكـــر بحكمة رغم أنها لـــم تظهر حتى اآلن 

لألسف أنها تفكر أو تتصرف بحكمة“.
وكان مدير المنظمـــة علي أكبر صالحي قد 
صّرح االثنين، بأن طهران ربما تعيد النظر في 
تعاونها مع الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية إذا 
فشلت الواليات المتحدة في احترام التزاماتها 

ضمن االتفاق.
وقال مجيد تخت روانجي، وهو مساعد كبير 
للرئيس اإليراني حســـن روحاني، إن شخصية 
ترامـــب التي يصعب التكهن بتصرفاتها تجعل 
مـــن الصعـــب تحديد مـــا إذا كانـــت العقوبات 
ســـتجّدد أم ال، مضيفا ”نحن مستعدون ألسوأ 

االحتماالت، ليس فقط في المجال السياسي بل 
وعلى الصعيد االقتصادي أيضا“.

ويتعيـــن على الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامب أن يقرر، بحلول منتصف يناير الجاري، 
ما إذا كان سيواصل تعليق العقوبات األميركية 
على صادرات النفط اإليرانية، بموجب االتفاق 
الذي خفف الضغـــوط االقتصادية على طهران 

مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

} كابول - ذكرت وكالة ”خاما برس“ األفغانية 
األربعاء، أن العشرات من المسلحين المنتمين 
إلــــى تنظيم داعــــش وحركة طالبــــان انضموا 
إلــــى عمليــــة الســــالم بإقليم ننجارهار شــــرق 

أفغانستان، بعد إلقاء سالحهم.
وذكر المتحدث باســــم حاكــــم اإلقليم عطا 
اللــــه خوجيانــــي، أن مســــلحين مــــن حركــــة 
طالبــــان وتنظيــــم داعش انضموا إلــــى عملية 
السالم بســــبب الجهود التي تقوم بها عناصر 
االســــتخبارات األفغانية، مؤكدا أن اثنين، على 
األقل، من القادة المحليين للمســــلحين من بين 

الذين تصالحوا مع الحكومة.

مــــن  مجموعــــة  أن  خوجيانــــي  وأضــــاف 
ثمانية مســــلحين من داعش، بقيــــادة زعيمهم 
عبدالمنــــان ومجموعــــة من ســــبعة مســــلحين 
من طالبــــان بقيادة زعيمهم فريد الله، ســــلمت 
أســــلحتها وانضمت إلى عملية السالم، مشيرا 
إلى أن المســــلحين ســــلموا أيضــــا صاروخا 
إلــــى جانب 15 نوعا مختلفا من األســــلحة إلى 

قوات األمن.
وأكــــد أن المســــلحين كانــــوا يقومون، في 
السابق، بأنشــــطة تمرد في مناطق خوجياني 
وباشــــر أجام وشــــابارهار بإقليــــم ننجارهار، 
مشــــيرا إلــــى أن الذين تمــــت المصالحة معهم 

تعهدوا بأال ينضموا إلى صفوف المســــلحين 
مــــرة أخــــرى. وكشــــف المتحدث باســــم حاكم 
اإلقليم أن 166 من بينهم 44 من داعش انضموا 
حتى اآلن إلى عملية السالم بإقليم ننجارهار، 
مما يشــــير إلى تقهقر الجماعات المتشددة في 

الشرق األفغاني.
وكان أكثــــر مــــن مئتي مســــلح تابع لحركة 
طالبان قــــد انضموا في أبريل الماضي لعملية 
الســــالم بإقليم بلخ شــــمال أفغانستان، حيث 
أكد مســــؤولو الحكومة المحلية أن المسلحين 
كانوا يشنون تمردا ضد الحكومة بقيادة خان 

محمد شريك والمال داوان خان.

إسالم أباد تعلق التعاون العسكري 
واالستخباراتي مع واشنطن

إيران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم

مسلحون من طالبان وداعش يتصالحون مع الحكومة األفغانية

التعاون رهين عودة المساعدات

◄ منع قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، بصفة مؤقتة، من وقف العمل ببرنامج 

يوفر الحماية لألطفال الذين جلبهم آباؤهم 
إلى الواليات المتحدة بشكل غير قانوني من 

الترحيل، حيث رفع مدعون عامون سلسلة من 
الدعاوى القانونية للطعن في هذا القرار.

◄ قتل 21 مسلحا على األقل األربعاء، بينهم 
أجانب، في أحدث غارات جوية بإقليم فرح 
غرب أفغانستان، حيث أعلنت وزارة الدفاع 

األفغانية أن سبعة باكستانيين كانوا من بين 

هؤالء القتلى، فيما تم تدمير ثالث مركبات 
وحجز العديد من األسلحة.

◄ أبدت طوكيو وواشنطن األربعاء، موقفا 
حذرا بشأن إعطاء الكوريتين أولوية إلعادة 

الوحدة لشعبيهما، حيث من المرجح أن 
تعرقل تلك الخطوة من سياسة فرض ضغوط 

على بيونغ يانغ بشأن أسلحتها النووية.

◄ أعلن الجيش النيجيري، أن قوة تشارك 
فيها أربع دول في غرب أفريقيا شنت عملية 

عسكرية ضد مسلحي جماعة بوكو حرام، 
حيث استهدفت قوات من نيجيريا والدول 

المجاورة لها كاميرون وتشاد والنيجر فصيال 
لبوكو حرام يقوده أبوبكر الشكوي وفصيال 

آخر يقوده مامان نور في بحيرة تشاد.

◄ لقي 13 شخصا على األقل مصرعهم ونزح 
اآلالف من منازلهم بسبب العواصف القوية 
التي تسببت بفيضانات وانهيارات طينية 

جنوب محافظة كاليفورنيا األميركية، وسط 
تواصل عمليات البحث عن مفقودين.

بباباختصار

بهروز كمالوندي:
نمتلك القدرة على تخصيب 
اليورانيوم بشكل أكبر مما 

كان عليه قبل اإلتفاق



} بيروت - لم يتفـــاءل اللبنانيون كثيرا بفتح 
صفحـــة جديدة فـــي بداية العـــام الجديد، فكل 
المؤّشـــرات السياســـية واالقتصادية واألمنية 
رّفعت من منسوب القلق العام على ما يمكن أن 

تشهده البالد خالل األشهر المقبلة.
ويالحـــظ المراقبون للشـــؤون اللبنانية أن 
أجواء اإلجماع السياســـي التي سادت الطبقة 
السياســـية اللبنانية إبان أزمة استقالة رئيس 
الحكومة سعد الحريري في 5 نوفمبر الماضي 
فقـــدت الكثير من الزخم، وفتحـــت الباب الحقا 
أمام سلسلة من االنقسامات التي قد تهّدد بقاء 

الحكومة نفسها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن بيـــروت والريـــاض 
أزالتا العراقيل الشـــكلية التي شـــابت عالقات 
البلدين بعد أزمة االســـتقالة، بيد أن الكثير من 
الغموض يلتف حول طبيعـــة العالقة الجديدة 
بين الســـعودية ولبنان، وحتى بين السعودية 

وحلفائها داخل الطبقة السياسية اللبنانية.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة اللبنانية ماطلت 
في إعطاء موعد للســـفير السعودي الجديد في 
لبنان وليد اليعقوب لتقديم أوراق اعتماده إلى 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون. وقالت أوساط 
الوزارة إن بيروت تنتظر قبول الرياض لتعيين 
الســـفير اللبناني الجديد في السعودية فوزي 
كبـــارة والذي تـــم تقديم أوراقه إلى الســـلطات 
الســـعودية قبل تعييـــن األخيرة ســـفيرها في 

بيروت. وحين وافقت الرياض وافقت بيروت.
وتعتبر دوائر قصر بعبدا أن المسألة كانت 
بروتوكوليـــة ال تمس العالقـــات التاريخية بين 
البلديـــن، فيما رّوج مقربـــون للرئيس اللبناني 
ميشـــال عون، ومنهم مستشار الرئيس للشؤون 
اإلعالميـــة جان عزيـــز، إلى إمكانيـــة قيام عون 
بزيارة جديدة للسعودية لتأكيد صالبة العالقات 
بين البلدين، كما تلك بين رئاسة الجمهورية في 

لبنان ومؤسسة الحكم في السعودية.

اهتمام دولي

يرى دبلوماسيون لبنانيون أن مسألة عالقة 
لبنـــان مع الســـعودية ال تتعلق فقـــط بالجانب 
الثنائـــي بيـــن البلدين، بل ترتبـــط بالتوازنات 

اإلقليمية والدولية التي يحتاجها لبنان للحفاظ 
على اســـتقراره السياســـي واألمني. ويضيف 
هـــؤالء أن األزمـــة الســـورية تضغـــط بشـــكل 
مفـــرط على يوميـــات اللبنانييـــن، لجهة أعباء 
اللجوء الســـوري على موارد لبنان واستقراره 
االجتماعـــي، والنخـــراط البلد مـــن خالل حزب 
اللـــه فـــي أتون الحرب فـــي ذلك البلـــد، ولتأثر 
لبنان المباشـــر بأي مآالت جيواستراتيجية قد 
تنتهي إليها التسويات والجراحات في سوريا، 
وبالتالي فـــإن العالقة مع الرياض هي ضرورة 

من ضرورات المواكبة العربية للبنان.
وتكشـــف مراجع أمنية لبنانية عن أن البلد 
يســـتفيد من مظلـــة دولية تســـعى إلى حمايته 
من شـــرور البركان الســـوري. وتقول المراجع 
إن األجهـــزة األمنيـــة الكبرى فـــي العالم على 
تواصـــل دائم مع األجهزة اللبنانية من ضمنها 
عمليـــة تبادل معلومات مكثفة لحماية البلد من 
أي اختراق قـــد ينقل خطر تنظيـــم داعش إلى 
الداخل اللبناني.وتلفت المصادر إلى أن تحّرك 
فرنسا مؤخرا لتنظيم مؤتمر أصدقاء لبنان في 
باريس، علـــى أن تليه مؤتمـــرات أخرى داعمة 
للبلد، هدفه تكريس اهتمام فرنســـا والمجتمع 
الدولي بوضع لبنان وبعث رســـالة قوية لكافة 
القـــوى اإلقليميـــة تطالـــب باحتـــرام الخطوط 
الحمـــر التـــي تضعها العواصـــم الكبرى لمنع 
العبث بالســـلم األهلي الداخلـــي في هذا البلد.

وتلفت مصـــادر برلمانية لبنانيـــة إلى إصرار 
اإلدارة األميركيـــة على االســـتمرار فـــي تقديم 
الدعم العســـكري للجيـــش اللبناني على الرغم 
من مزاعم إسرائيلية تحدثت عن اختراق حزب 
الله للجيـــش وعلى الرغم مـــن تقارير أميركية 
ســـابقة أشـــارت إلـــى الهيمنة التي يمارســـها 

الحزب على النظام السياسي اللبناني برمته.
وتؤكـــد مصـــادر الجيش أن عقـــد المؤتمر 
الدولـــي المقبـــل لدعم الجيش فـــي روما يؤكد 
تعويـــل المجموعـــة الدوليـــة على المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانيـــة لحماية لبنـــان وتثبيت 
الدولـــة كمرجع وحيد للبنـــان واللبنانيين لدى 

المراجع الدولية.
ويـــرى خبراء في شـــؤون األمن أن فرنســـا 
ســـتقود في المرحلة المقبلة جهدا دبلوماســـيا 
دوليـــا لمكافحـــة الجماعات المســـلحة، بحيث 
ينـــزع المجتمع الدولي أي غطاء سياســـي عن 
أي جماعة خارج إطار الجيوش الرســـمية، وأن 
لبنان وســـوريا والعـــراق واليمـــن وليبيا هي 
الدول التي ستطالها قرارات أممية ضد السلوك 
الميليشياوي. ويضيف الخبراء أن دعم الجيش 
اللبناني وتقويته يصبان في هدف إعداد لبنان 

لالنتقال إلى مرحلة ما بعد الميليشيات.

غيـــر أن المخـــاوف تـــدور حاليـــا حـــول 
جدارة النظام السياسي اللبناني بالتأقلم مع 
المتغّيـــرات التي تفرضها التحوالت اإلقليمية 
الكبرى، ال سيما تلك المتعلقة بالشأن السوري 
وتلـــك المرتبطة بتحول لبنـــان إلى بلد نفطي 
بعـــد موافقة مجلـــس الـــوزراء اللبناني على 
تلزيـــم مربعين للتنقيب عـــن النفط في المياه 
اللبنانية. وتعتقد أوســـاط سياسية في لبنان 
أن الســـجال الحالي بين رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة مجلس النواب حول مرسوم ضّباط 
مـــا يطلق عليـــه ”دورة عـــون“، ال يتعلق فقط 
باحتجـــاج رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بري 
على تغييب توقيع وزير المالية الشيعي حسن 
خليل عن المرسوم، بل يرتبط بتفسير المواد 
الدســـتورية التفاق الطائف كما بدور الطائفة 
الشـــيعية داخـــل النظـــام السياســـي، والذي 

يسّوق بري لمسألة الدفاع عنها.
وفيما يسيل حبر كثير حول خطط الرئيس 
عـــون الســـتعادة دور رئاســـة الجمهورية في 
قيـــادة البلد وســـحب ذلك مـــن وظيفة رئيس 
مجلـــس النـــواب الـــذي اســـتعان بالوصاية 
الســـورية ثـــم بفائـــض القوة عند حـــزب الله 
لمصادرة قراري رئاستي الجمهورية والوزراء 
بعد ”الطائف“، تقلل أوســـاط بعبـــدا من هذا 
البعد البنيوي التأسيســـي للنظـــام اللبناني 

وتعتبر أن لسجال المرسوم أغراضا أخرى.
وتجمـــع األوســـاط المتابعة علـــى اعتبار 
المناكفـــات الداخلية جزءا مـــن ورش اإلعداد 
لالنتخابـــات التشـــريعية المزمـــع إجراؤهـــا 
في مايـــو المقبل، وترى فـــي الجدل بين عون 
وبـــري حفلة صخـــب هدفها رســـم التحالفات 
المقبلة وخوض انتخابات معقدة وفق قانون 
االنتخابات الجديـــد. غير أن بعض المراقبين 
يـــرون أن الخـــالف حـــول مرســـوم الضّباط 
قـــد ينســـحب على قطاعـــات أخـــرى باإلمكان 
اســـتخدامها كلما كان هناك تماس بين وزراء 
التيار الوطني الحر بزعامـــة وزير الخارجية 
جبـــران باســـيل وحركة أمـــل بزعامـــة بري. 
ويضيف هـــؤالء أن تصاعد موجة اإلضرابات 
داخل قطاع الكهرباء وتوقف بعض الشـــركات 
الخاصـــة عن تقديم خدماتها قد ال يكون بعيدا 

عن أجواء التوتر بين عون وبري.

امتحان االنتخابات

يـــرى معنيـــون بشـــؤون االنتخابـــات أن 
وأن  االرتبـــاك  شـــديد  االنتخابـــي  المشـــهد 
التحالفات ال تخضع للتقســـيم التقليدي الذي 
مّيز ما بين معســـكري 8 و14 آذار في السابق، 
وأن التحالفـــات قـــد تكـــون مختلفـــة وحتى 

متناقضة من دائرة إلى أخرى.
فمع عـــزم تيار المســـتقبل، بقيادة ســـعد 
الحريـــري، التحالـــف مـــع التيـــار الوطنـــي 
الحـــر، بقيادة جبران باســـيل، يخشـــى حزب 
القـــوات اللبنانيـــة بزعامة ســـمير جعجع من 
انقـــالب يقـــوده الثنائـــي الحريري- باســـيل 
برعاية الرئيس ميشـــال عون ضـــد ”القوات“، 
بمـــا يطيح بـ”ورقة النوايـــا“ التي وقعت بين 
جعحع وعون، والتي ســـبقت قـــرار الحريري 
دعم ترشح عون للرئاسة. وضمن هذا المشهد 
تتحرك القوى السياســـية اللبنانية للتموضع 
داخل المشـــهد االنتخابي دون أن يشـــكل ذلك 

قطيعـــة مع توليفة العهـــد الحالي. ووفق هذه 
المعطيات تنشـــط زعامـــات مثل وليد جنبالط 
وســـليمان فرنجية ونجيب ميقاتي وأشـــرف 
ريفي وغيرهم لنســـج تحالفات مناطقية تثبت 
حصصهـــم داخـــل البرلمـــان المقبـــل. وفيما 
يفتـــرض أن يتم ترتيب اللوائـــح والتحالفات 
بشـــكل جلي في مارس المقبل، فإن الضبابية 
التي يثيرها قانـــون االنتخابات الجديد تتيح 
هامشـــا كبيرا من المفاجآت التي من الصعب 
رصدها، حتى من قبل أكثر خبراء االنتخابات 

دقة.
ويـــرى مراقبـــون أن االنتخابـــات المقبلة 
ســـتحدد األحجـــام التـــي سيرتســـم وفقهـــا 
التوازن السياســـي اللبنانـــي المقبل، والذي 
من المفترض أن يواجـــه التحديات اإلقليمية 
المقبلـــة. ويضيف هؤالء أن حـــزب الله الذي 
عمـــل على إخـــراج قانون جديـــد لالنتخابات 
ال يمـــس بحصتـــه، ســـيكون مســـتفيدا مـــن 
االختراقـــات التي ســـيحققها داخل الطوائف 

اللبنانية األخرى بسبب هذا القانون.

لكّن أوساطا سياسية لبنانية تقلل من أمر 
ذلك وتعتبر أن حزب الله سيكون تحت المجهر 
الدولـــي وأن للحزب مصلحة كبرى في التظلل 
بالنظام السياسي اللبناني واالنخراط داخله 
ال االســـتقواء عليـــه. ويضيف هـــؤالء أن كالم 
أمين عام الحزب حسن نصرالله عن التحضير 
لحـــرب كبرى هو وليد قناعة داخل الحزب بأن 
موجـــة دوليـــة معادية للحزب والميليشـــيات 
اإليرانية فـــي المنطقة قادمة، وأن إمكانات أن 
تكـــون الحرب أحد خيارات هـــذه الموجة أمر 
وارد على النحو الذي يتطلب االســـتعداد لهذا 
االحتمال دون اســـتدراجه كمـــا يتطلب مرونة 
وانخراطا سياســـيا كامال داخل المؤسســـات 

الدستورية للدولة اللبنانية.
ولفتت األوســـاط إلى أن ابتعاد حزب الله 
عن الســـجاالت السياســـية الداخلية وتهدئة 
خطابـــه نحو الخارج التزاما بسياســـة النأي 
بالنفس هو سلوك يريد الحزب من خالل تبريد 
موقعـــه داخل لبنـــان بالتوازي مع اســـتمرار 

دوره الساخن داخل الساحة السورية.
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املخـــاوف تـــدور حاليا حـــول جدارة 
فـــي  اللبنانـــي  السياســـي  النظـــام 
التأقلم مع املتغيرات التي تفرضها 

التحوالت اإلقليمية الكبرى

◄

في 
العمق

أزمات محتقنة: هل يمكن أن يجد اللبنانيون طريق الخالص

تفاؤل حذر

[ االنتخابات تحدد التوازن السياسي المقبل  [ لبنان يحتاج لدعم إقليمي وتحصين دولي ضد ارتدادات األزمات الداخلية واإلقليمية

{عودة العالقات الدبلوماســـية بين لبنان والسعودية مقدمة الستعادة العالقات مع المملكة، 
وهذا يتطلب من لبنان تطبيق االتفاق األخير حول النأي بالنفس تطبيقا وجديا}.

ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

{ال يستطيع أحد التكهن باألكثرية النيابية المقبلة، والتحالفات االنتخابية تحصل تحت مبادئ 
انتخابية والقانون االنتخابي يسمح للمواطن بانتخاب أفراد وليس الئحة كاملة}.

غسان حاصباني
 نائب رئيس احلكومة ووزير الصحة اللبناني

يشــــــكل لبنان، رغم هشاشــــــته السياســــــية واألمنية وتعقيداته الداخلية، رقما صعبا في 
ــــــك من خالل احلرص  ــــــى خارطة اهتمام القــــــوى الدولية. يتأكد ذل معــــــادالت املنطقة وعل
الفرنسي على متابعة األزمة التي استجدت إثر استقالة سعد احلريري ومخرجات مؤمتر 
دعم لبنان وأيضا من خالل احلرص الدولي على االســــــتمرار في دعم اجليش. مع ذلك، 
ال يشــــــعر اللبنانيون بالتفاؤل، حتى مع بوادر حتّســــــن في العالقات بني الرياض وبيروت 
وتأكيد الســــــعودية في مناســــــبات عديدة حرصها على دعم لبنان وعدم السماح ملساعي 
إخراجه من محيطه العربي. فال تكاد تهدأ أزمة حتى تندلع أخرى، من أزمة فراغ كرسي 
الرئاســــــة إلى أزمة تشــــــكيل احلكومة ثم اخلالفات املتواصلة وصوال إلى أزمة اســــــتقالة 
احلريري وعودته عنها إلى السجال احلالي بني ميشال عون ونبيه وبري وسعد احلريري 
وسمير جعجع وغير ذلك من املفاجآت التي سيأتي بها االستعداد لالنتخابات البرملانية.

} طهــران - حيـــن انطلقـــت أحـــداث الربيع 
العربي في تونس، وانتقلت إلى عواصم عربية 
في عام 2011، أعرب النظام اإليراني عن تأييده 
للتغييـــر في البلـــدان العربية علنـــا، لكنه كان 
يخفي خشـــيته من وصول عربـــة التغيير إلى 
طهـــران؛ ال ســـيما وأنه كان قد خـــرج لتّوه من 
أزمة كبيرة إثر التظاهرات التي شهدتها البالد 

بعد انتخابات عام 2009.
وزاد هـــذا القلق حين وصلت عربة التغيير 
إلى دمشـــق، وكادت ُتسقط حليفه بشار األسد، 
وأدرك النظـــام اإليراني أن ســـقوط حلفائه في 
المنطقة سيســـرع في انهياره، فبذل ما بوسعه 
لمنـــع ســـقوط األســـد مخاطـــرا بصورتـــه في 
العالميـــن العربي واإلســـالمي، وقدم له كميات 
كبيـــرة من األســـلحة وأمواال طائلـــة؛ برغم أنه 
كان يعانـــي من مصاعب كبيرة بســـبب الحظر 
االقتصـــادي المفـــروض علـــى البـــالد نتيجة 

البرنامج النووي.
وبعـــد أن نجحـــت الحكومـــة اإليرانية في 
حل أزمة البرنامج النـــووي عام 2015، كان من 
المتوقع أن تشـــهد البالد انفراجـــا اقتصاديا؛ 
ال ســـيما وأن تقاريـــر تحدثـــت عـــن أن طهران 
ســـتحصل علـــى 150 مليار دوالر مـــن أموالها 
المجّمدة في البنوك األوروبية واألميركية. لكن 
أفســـد انتخاب دونالد ترامب رئيســـا للواليات 
المتحـــدة آمال روحاني، وذهبت معظم األموال 
التي استعادتها الحكومة إلى الحرس الثوري، 
الـــذي اســـتخدمها لتعزيـــز نفـــوذ إيـــران في 
المنطقة. في حين أن الفقر والفســـاد والبطالة 

والغالء مازالت تعصف بالبالد.

خـــالل الشـــهور األخيـــرة، شـــهدت المدن 
االحتجاجـــات  مـــن  العشـــرات  اإليرانيـــة 
واالعتصامـــات المحدودة فـــي مناطق مختلفة 
مـــن البالد، لكن الحكومة لم تســـتجب لمطالب 
المحتجين، الذين تنوعت فئاتهم بين مطالبين 
باستعادة أموالهم من مؤسسات مالية تملكها 
شخصيات محسوبة على النظام بعد أن أعلنت 
إفالسها ولم ُتِعد للمودعين أموالهم، ومعلمين 
ومتقاعدين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة شـــهور، 
وعمال خســـروا أعمالهم بعد إغالق مصانعهم 
نتيجـــة إفالســـها، وخريجيـــن جامعييـــن لـــم 

يحصلوا على فرصة عمل.
وقد أدى عدم االستجابة لمطالب المحتجين 
بفئاتهم المختلفة إلى فقد الكثير من المواطنين 
أي أمل في اإلصالح، الذي كان الرئيس روحاني 
قد وعد بتحقيقه منذ خمس سنوات، وأكد عليه 
في حملته االنتخابية منذ أقل من ســـنة، وشعر 
هـــؤالء بأن الرئيس قد خدعهم، أو أنه غير قادر 
على إنجاز التغيير المطلوب، فتراجع خاضعا 

لسلطة المرشد والحرس الثوري.
ومما سّرع في اندالع االحتجاجات األخيرة، 
عزم حكومة روحاني قطـــع المعونة الحكومية 
عـــن 30 مليون مواطن، ممـــن ال يعتبرون فقراء 
بنظـــر الحكومـــة، وكذلك الميزانيـــة المقترحة 
للســـنة المالية الجديـــدة، التـــي تتضمن رفع 
قيمة المحروقات ومنهـــا البنزين إلى الضعف 
ميزانيـــة  وخفـــُض  الضرائـــب،  ومضاعفـــة 
المشاريع التحتية، مقابل تخصيص ميزانيات 
ضخمـــة للمؤسســـات الدينيـــة، وألذرع النظام 
المذهبية واإلعالمية، إضافة إلى زيادة ميزانية 

المؤسسات العسكرية، ومنها الحرس الثوري 
أكثر من 40 بالمئة عن العام الماضي.

لنـــزول  األساســـي  العامـــل  أن  شـــك،  ال 
المعترضين إلى الشـــوارع في مشـــهد يوم 28 
ديســـمبر الماضـــي، وفي العشـــرات من المدن 
بعـــد ذلك، هو ســـوء األوضاع المعيشـــية، لكن 
االقتصـــاد غير منفصل عن السياســـة، فســـوء 
األوضـــاع المعيشـــية ناجـــم عن ســـوء إدارة 
السياسيين، وهذا يجعل من الممكن القول، إن 
سبب االعتراضات يتجاوز األوضاع المعيشية، 
ويعبر عن اســـتياء المواطنين من النظام، وأنه 

لم يعـــد بقدورهم تحّمل المزيـــد من الضغوط. 
وجاءت األحداث الحالية نتيجة لتراكم معاناة 
المواطنين من الفقر والفساد والبطالة والظلم 
والنقمـــة علـــى النظـــام الـــذي يبـــّدد أحالمهم 
في ضخ أمـــوال الدولـــة خارج البـــالد؛ خدمة 

لمصالحه الخاصة على حساب مواطنيه.
وإذا قبلنـــا رواية النظام، بأن أياٍد خارجية 
قد تســـّببت باندالع االحتجاجات، فال شـــك أن 
العوامل الداخلية تجعـــل إيران مهيأة الندالع 
ثـــورات فـــي كل لحظـــة. صحيـــح أن الـــدول 
المنافســـة إليـــران، وبعض القـــوى األجنبية، 

ســـتكون مســـرورة بالقالقل الحاصلة للنظام 
اإليراني، لكن هناك شـــكوك كثيرة حول قدرتها 

على التأثير في الداخل اإليراني.
وأّيا كان المتسبب في اندالع االحتجاجات، 
فهي تشكل بشـــعاراتها التي استهدفت النظام 
وشخص المرشد صفعة قوية لشرعية النظام، 
الذي يرتكز على مبدأ والية الفقيه، وهزة كبيرة 
لمكانة المرشد، الذي حاول بعد تظاهرات عام 
2009 إعادة الهيبة لمكانته، التي تزعزعت بعد 

وقوفه إلى جانب أحمدي نجاد.
وال شـــك أن المحتجيـــن اإليرانييـــن لـــم 
سياســـته  بســـبب  النظـــام  علـــى  ينتفضـــوا 
التوســـعية في المنطقة، وتسببه بمقتل اآلالف 
من السوريين وتهجير ونزوح الماليين، إال أن 
الشـــعارات التي أطلقت ضد سياسات النظام 
في سوريا، ُتثبت فشل دعايته بشأن الدفاع عن 
الحرم والقول بأنـــه إذا لم يحارب هناك، عليه 

أن يحارب في طهران.
الســـيناريوهات المتوقعـــة أنه إذا  ومـــن 
ازداد زخـــم االحتجاجـــات فـــي األطـــراف أو 
شـــهدت العاصمة والمدن الكبرى احتجاجات 
كبيـــرة والتحقـــت الطبقة الوســـطى والطلبة؛ 
ال ســـيما في طهران بالمعترضيـــن، فلن يكون 
من الســـهولة قمعها، وستكون الخيارات كلها 

مفتوحة.
مـــن  االحتجاجـــات  إخمـــاد  وســـيضعف 
مشـــروعية النظام أمام مواطنيـــه، وأمام دول 
العالم، وســـيزيد من عزلتـــه، ويقلل من فرص 
إقامة عالقات اقتصاديـــة جيدة مع أوروبا، ما 

سيفاقم من سوء األوضاع االقتصادية.

الغضب الشعبي املتواصل يجعل إيران مهيأة الندالع ثورة في كل لحظة

اآلمال في اإلصالح في طهران تالشت بعد أن خدعهم النظام 



} كابول - عزز تنظيم الدولة اإلسالمية وجوده 
في كابـــول في األشـــهر األخيرة عبـــر التعبئة 
العقائدية لمواطنين أفغان من الطبقة الوسطى، 
ما ســـاهم في تحويل العاصمـــة األفغانية إلى 

واحد من أخطر األماكن في أفغانستان.
وتبنى التنظيم الجهادي الذي كان متمركزا 
في شـــرق البـــالد حوالي عشـــرين هجوما في 
العاصمة خالل 18 شـــهرا، نفذتهـــا أمام أعين 
الســـلطات األفغانية واألميركيـــة خاليا محلية 
ضمت بيـــن أفرادها طالبا وأســـاتذة جامعات 

وتجارا.
ويثيـــر هذا التوجـــه قلق المدنييـــن الذين 
أنهكوا بعـــد عقود من الحـــروب، ويثير أيضا 
قلـــق قوات حفـــظ النظام األفغانيـــة وحلفائها 
األميركييـــن الذين يواجهون صعوبة أصال في 

احتواء حركة طالبان.
وقـــال المحلل مايـــكل كوغلمان مـــن مركز 
ويلسون في واشنطن ”ليس صحيحا أن تنظيم 
الدولة اإلسالمية مجموعة محصورة في أرياف 
الشـــرق األفغاني، إنه يشن هجمات عنيفة جدا 
وواضحة جدا في وســـط العاصمة وأعتقد أنه 

أمر مثير للقلق“.
وظهـــرت الـــذراع المحليـــة للتنظيـــم التي 
تحمل إســـم ”الدولة اإلسالمية-خراســـان“ في 
المنطقـــة عـــام 2014، وكانـــت حينـــذاك مكونة 
إلى حد كبير من مقاتلين ســـابقين انشقوا عن 

طالبان أو جماعات جهادية أخرى في باكستان 
وأفغانستان وآسيا الوسطى.

ويقـــول المحللـــون إن التنظيـــم ال ينقصه 
متطوعون لتنفيذ هذه الهجمات، فأفغانســـتان 
تشـــهد منذ عقود تيارا متطرفا نافذا ومنتشرا 
فـــي كل طبقـــات المجتمـــع حتى فـــي صفوف 

الشباب من سكان المدن.
وقال برهـــان عثمان المحلـــل في مجموعة 
األزمـــات الدوليـــة ”نتحـــدث عـــن جيـــل فقـــد 
اإلحســـاس بمختلف أشكال العنف والتطرف“. 
وأضـــاف ”يفتـــرض أال يفاَجأ أحـــد بأن بعض 
الشـــبان تشـــربوا العقيدة الجهادية ويتبعون 
الشـــكل الجديـــد للتيار الجهادي وهو الشـــكل 

األعنف“.
وهـــؤالء يعيشـــون دون أن يختبئـــوا فـــي 
العاصمـــة حيث يعملون ويدرســـون، ويلتقون 
فـــي الليل ليتحدثـــوا عن حربهم المقدســـة أو 
لتخطيـــط هجمات في مدينـــة يعرفونها جيدا، 
إنهم يعرفـــون مثال كيف يكشـــفون اإلجراءات 
األمنيـــة مثل تلك التـــي فرضت بعـــد االعتداء 
الكبير الذي أودى بحياة أكثر من 150 شـــخصا 

في مايو الماضي.
وقال دبلوماســـي غربي ”إنها بنية تتكيف 
وترد“. وذكر مصدر أمني أفغاني لوكالة فرانس 
بـــرس مؤخرا أن ”هناك عشـــرين خلية لتنظيم 

الدولة اإلسالمية أو أكثر تنشط في المدينة“.

ولفت عثمان الخبير في شبكات التمرد في 
أفغانســـتان إلـــى أنه ”من الصعـــب تقدير عدد 
مقاتلـــي تنظيم الدولة اإلســـالمية فـــي كابول، 
لكن صفوفهم تتمدد باســـتمرار بســـبب جهود 
التجنيـــد التي يقوم بها التنظيم على شـــبكات 
التواصل االجتماعي وفي المساجد والمدارس 

والجامعـــات“. وأكـــد مصدر أمنـــي أفغاني أن 
”الموجة الجديدة من المتطرفين ليســـت مؤلفة 
من فالحين أميين؛ إنهم أشـــخاص من مستوى 
تعليمـــي جيد“. ومـــع أن حركة طالبـــان تبقى 
-وبفارق كبير- التهديد الرئيســـي للســـلطات 
األفغانية، كان تنظيم الدولة اإلسالمية موضوع 

العناوين الرئيســـية في اإلعالم خالل األسابيع 
األخيرة، بقتله العشرات من األشخاص.

ووقعت بعـــض االعتداءات في أماكن قريبة 
من ســـفارات أجنبية أو مقر بعثة حلف شـــمال 
األطلسي. وقصفت الواليات المتحدة في أبريل 
الماضي، بأقوى قنبلة تملكها وصفت بأنها ”أم 
القنابل“، شـــبكة أنفاق في شرق أفغانستان ما 
أدى إلى مقتل تسعين من أعضاء تنظيم الدولة 
اإلســـالمية. وتلـــت ذلك عمليـــات قصف جوي 

مكثف.
لكن هذه االســـتراتيجية لم تنجح في تدمير 
داعش وقد تكون دفعت عددا من المتمردين إلى 
الهروب نحو كابول حيث ال يمكن استخدام هذا 

النوع من األسلحة، كما يرى محللون.
وتثيـــر المقاومـــة التـــي يبديهـــا التنظيم 
الجهـــادي مخاوف من تحول أفغانســـتان إلى 
قاعـــدة جديـــدة للمقاتلين الفارين من ســـوريا 

والعراق بعد هزيمتهم هناك.
لكـــن طبيعة العالقات بين تنظيم الدولة في 
الشرق األوسط وداعش في أفغانستان ما زالت 

غير واضحة.
وتؤكد الحكومة األفغانية أنه ليســـت هناك 
أي صلـــة، لكن المحلليـــن يعتقـــدون أن هناك 
اتصاال ما كما بدا من ظهور جهاديين فرنسيين 
أو جزائريين في شـــمال البالد، بعضهم قدموا 
من سوريا، واألهداف على األقل تبدو متشابهة.

خالد حنفي علي

الداخليـــة  األطـــراف  رهانـــات  تتصاعـــد   {
والخارجيـــة علـــى اســـتدعاء قـــوة القبيلة في 
محاولـــة جديـــدة إلنهـــاء األزمة فـــي ليبيا، ال 
ســـيما أن اتفـــاق الصخيـــرات المتعثـــر بمـــا 
رافقه من تعديالت عبـــر الخطة األممية لم يزل 
موضعا للخالف، في وقت يكتســـب فيه الخيار 
االنتخابـــي دفعا أكبر، رغـــم الجدل حول ما إذا 

كانت شروطه متوافرة أم غير متوافرة.
أخـــذت تلـــك الرهانـــات أنماطـــا متعـــددة 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، تراوحت بيـــن اللجوء 
إلـــى توســـيع التحالفـــات القبلية، اســـتعدادا 
لالنتخابات المزمع عقدها خالل العام الجاري، 
وتغيير موازين القوى السياســـية والعسكرية 
الداخلية، والدفع بمســـار المصالحات القبلية 
من قبل أطراف داخلية أو خارجية، كي تشـــكل 

قوة ضغط على الفرقاء الليبيين.

استقطاب قبلي

أول أنمـــاط االســـتدعاء لقـــوة القبيلـــة في 
توســـيع التحالفات الداخلية تبرز مع لقاء قائد 
الجيـــش الوطني الليبي المشـــير خليفة حفتر 
مطلع يناير الجاري في بنغازي مع أعيان قبائل 
الزنتان التي تشكل قوة أساسية في غرب ليبيا.

وبدا اللقاء مســـتهدفا أمرين، األول: سعي 
حفتر إلـــى اســـتعادة لحمـــة الظهيـــر القبلي 
المساند للجيش الوطني، وذلك ألغراض تثبيت 
موازين القوى العسكرية، أو حتى تحريكها في 
مواجهـــة تحالفـــات الغرب. والثاني: توســـيع 
الجبهات القبلية الداعمة لحفتر من الشرق إلى 
الغرب، كنوع مـــن التمهيد ألي خطوة محتملة، 
حال قرر ترشـــيح نفســـه النتخابات الرئاســـة 
التي يفترض أن تعقد بحســـب الخطة األممية 

قبل سبتمبر القادم.

يمكن تفهم الهدفين على خلفية تغييرات في 
ديناميكيـــات الصراع الليبـــي، إذ يواجه حفتر 
تراجعـــا أساســـيا لعالقاته مع قبائـــل الزنتان 
وميليشياتها القوية. فبعدما تحالف الجانبان 
في صيـــف 2014 ضمن عملية الكرامة لمواجهة 
تحالف فجر ليبيا، اســـتطاعت حكومة الوفاق 
الليبي خـــالل العام الماضي اجتـــذاب قيادات 
الزنتان لصفوفها، خاصة أن فايز الســـراج كان 
عّين أســـامة الجويلي (وزير الدفاع األسبق من 
الزنتـــان) آمرا للمنطقة العســـكرية الغربية في 

يونيو الماضي.
وقاد الجويلي المجلس العســـكري للزنتان 
مع ميليشـــيات أخرى مثل كتيبة ثوار طرابلس 
القتحـــام منطقـــة ورشـــفانة (جنـــوب غربـــي 

طرابلـــس) الداعمة باألســـاس للجيش الوطني 
الليبي فـــي معارك تصاعدت حدتها في شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي. وخلفـــت انقســـاما داخل 
صفـــوف الزنتان بين مؤيد ومعارض وإضعافا 

لمؤّيدي حفتر في الغرب الليبي. 
بيد أن نظـــرة أكثر اتســـاعا لدوافع تحرك 
حفتـــر األخيـــر باتجاه الزنتان قـــد ال تقف عند 
التأثيـــر في تحالفات الغـــرب الليبي ومواجهة 
مســـاعي حكومة الوفـــاق لتعزيـــز موقفها في 
تحالفـــات الغـــرب، وإنما تمتد إلـــى المخاوف 
من نذر التوتر المتصاعـــد بين حفتر وحلفائه 

القبليين في الشرق.
ولهذا األمر شـــواهد متعددة، منها إصدار 
شباب العواقير مطلع يناير الحالي بيانا يعبر 
عن غضبهم من اعتقـــال فرج قعيم وكيل وزارة 
الداخلية لحكومة الوفـــاق في بنغازي مؤخرا، 
وطالبوا الجيش الوطني الليبي باإلفراج عنه، 
ونشـــوب توترات بين حفتـــر والبراعصة، على 
خلفية أزمته مع العقيد فرج البرعصي في مدينة 
البيضا (شـــرق ليبيا)، والذي كان آمرا ســـابقا 
لمنطقـــة الجبـــل األخضر في الجيـــش الليبي. 
وثمة إشـــارات غير مباشـــرة لحفتر في الشرق 
تعكس مساعي بعض القبائل الشرقية للخروج 
من مأزق االستقطاب السياسي، وهو ما تجلى 
في إعـــالن قبيلـــة العبيدات، وأحـــد الداعمين 
لحفتـــر خالل ديســـمبر الماضـــي االبتعاد عن 
العمل السياســـي وتفضيل المصالحة والعمل 

االجتماعي لدعم الدولة.
فـــي نمط آخـــر ال يخلـــو من الرهـــان على 
القبيلة، يأتي الحديث المتصاعد عن ترشـــيح 
ســـيف اإلســـالم القذافي النتخابات الرئاســـة 
القادمة، أو استيعاب أنصار القذافي سياسيا، 
بمـــا لهم من ثقل في عدة قبائـــل، مثل القذاذفة 
الخطـــة  والمقارحـــة، ال ســـيما أن  والورفلـــة 
األممية طرحت في مرحلتها الثانية اســـتيعابا 
لمن همشوا في الحوار الليبي خالل السنوات 
الماضية، ضمـــن مؤتمر المصالحـــة الوطنية 

الذي يفترض عقده خالل العام الجاري.
ويشير طرح سيف اإلسالم القذافي كمرشح 
للرئاســـة في هـــذا التوقيـــت إلى عـــدة دالالت 
أساســـية، أوالها أن ســـيف اإلسالم الذي أفرج 
عنـــه في يونيـــو الماضي من ســـجن بالزنتان 
ال يـــزال يحظي بقـــدر من التأييد النســـبي في 
أوساط قبلية، وثانيتها أن ثمة استشعارا قبليا 
عاما بأن ســـقوط نظام القذافي لـــم ينقل ليبيا 
إلى حالة أفضل، أو يجســـر هـــوة مظالمها في 
التهميش السياسي والتنموي، بل على العكس 

ساد االنقسام والفوضى. 
وتتعلق الداللة الثالثة بالمصالحات القبلية 
الليبية التي أخذت خالل العام الماضي مسارا 
متقدما، كما هو الحال بين تاورغاء ومصراتة، 
بمـــا يهيئ األجواء نســـبيا لقبول عودة أنصار 
القذافي. بل لوحـــظ أن مجلس النواب قد جّرم 
في شـــهر يناير الجاري قـــرارا كان قد أصدره 
المؤتمـــر الوطنـــي الليبـــي فـــي 2012 بهجوم 
ميليشيات درع ليبيا على بلدة بني وليد معقل 
أنصار القذافي، وهو مـــا يعني إعادة االعتبار 

لقبيلة الورفلة.

تشـــاطر القوى اإلقليميـــة والدولية أطراف 
الداخل الليبي مسعاها الستدعاء قوة القبيلة، 

وإن تباينت الدوافع والمصالح. 

رهان الخارج على القبيلة

 ســـعت من قبل كل من مصـــر وتونس إلى 
احتضـــان مؤتمرات قبلية ليبيـــة في عام 2015 
لتوفيـــر مناخ توافقي اجتماعي لدفع المســـار 
ومكافحـــة اإلرهاب. فـــي المقابل،  السياســـي 
لعبـــت كل من قطر وإيطاليا دورا أساســـيا في 
اختراق المشهد القبلي في جنوب ليبيا، سواء 
عبر رعاية الدوحة التفاق بين التبو والطوارق 
فـــي نوفمبر 2015 أو من خـــالل احتضان روما 
التفاق مصالحة بين التبو وأوالد ســـليمان في 
مارس 2017، بغرض الســـيطرة علـــى الحدود، 

ومنع اقتصاديات التهريب والهجرة.
لكـــن لم يصمد أي اتفاق من هذه االتفاقات، 
وذلـــك راجـــع إلى عـــدة عوامل مـــن بينها عدم 
التـــزام رومـــا والدوحـــة بدفـــع التعويضـــات 
للقبائـــل المتنازعة (بحســـب دراســـة ميدانية 
لكرايســـز جـــروب)، فضـــال عن تـــوزع والءات 
قبائـــل الجنوب بين أطراف الصراع الليبي في 
الشـــرق والغرب وكذلـــك دول الجوار اإلقليمي، 
خاصة تشاد والنيجر والســـودان، إضافة إلى 
غياب ســـلطة مركزيـــة يمكن لها ضمـــان إنفاذ 
المصالحات القبلية علـــى األرض. وبرغم ذلك، 
تراهـــن بعثـــة األمم المتحـــدة فـــي ليبيا على 
تنشـــيط المصالحات القبلية في الجنوب لدفع 
المســـار الســـلمي، فضال عن أن غسان سالمة 
كان قد التقى ممثلي القبائل والقوى السياسية 
في الجنوب خالل شهر أكتوبر الماضي لتأمين 
الدعم السياســـي للخطة األمميـــة إلنفاذ اتفاق 
الصخيرات وإنهـــاء المرحلة االنتقالية. ورعت 
األمـــم المتحـــدة اتفاقا للمصالحـــة بين قبائل 
الجنـــوب الليبي في ديســـمبر الماضي إلحالل 

الســـالم فـــي منطقـــة فـــزان، في إطـــار منتدى 
المصالحـــة الذي عقد في تونس خالل الشـــهر 
الماضي. لكن هل يفلح ذلك االستدعاء المتعدد 
من قبل أطراف الداخل والخارج للقبيلة ســـواء 
فـــي ترجيـــح موازين القوى السياســـية أو في 
تغليـــب الجانب العســـكري أو حتى في تجاوز 

المأزق الليبي؟
بشـــكل عام، قد يبدو ذلـــك ممكنا من زاوية 
تأثيـــر المكـــون القبلـــي في ميـــزان التفاعالت 
المجتمعية والسياسية. لكن من زاوية مقابلة، 
ثمـــة تغيرات في بنية المكـــون القبلي تقلل من 
قيمـــة الرهان عليـــه كأحد العوامل الحاســـمة 
في محاولة الخروج من المـــأزق الليبي، وذلك 
العتبـــارات متعددة ومتداخلة نالت باألســـاس 
من البنية المتماســـكة للقبيلة الليبية، منها أن 
الثقافـــة الحضرية تهيمن على غالبية الليبيين 
ولـــم يعـــد العامل القبلـــي عنصـــرا وحيدا في 

تشكيل توجهاتهم السياسية.
كذلك أدى انتشار التعليم إلى نشوء فجوات 
بين الوجهاء والشـــباب، وهو ما يظهر أحيانا 
في رفض الشـــباب لبعض اتفاقات المصالحة 
القبلية التي يعقدها زعماؤهم، وهو نمط يفسر 
عدم صمود اتفاقات المصالحة أو االنشـــقاقات 
الداخلية، كما في قبائل جنوب ليبيا أو الزنتان.
أيضا، شـــّكل صعود الجماعـــات التكفيرية 
مدخال لتقليص االنسجام الثقافي والمجتمعي 
بيـــن القبلية الليبيـــة والصوفية السنوســـية، 
واللتين مثلتا محورين أساســـيين في استقرار 
ليبيـــا. وزادت ثـــورة فبرايـــر من وتيـــرة عدم 
االنســـجام، عندما برزت جماعات تكفيرية تنال 

من تراث الليبيين الثقافي والديني.
يضاف إلى ذلك غياب نمط القبيلة المهيمنة 
والنافذة في مؤسســـات المجتمـــع والدولة، إذ 
تتوزع القبائل الليبية بحسب بعض الدراسات 
إلـــى 140 من بينهـــا 29 قبيلة مؤثرة، ولكن على 
نطاق جغرافي واسع. وكرست ثورة فبراير هذا 

النمط من تفتت وانتشار القوة القبلية، ال سيما 
مع حلول القبلية وميليشياتها مكان الدولة في 

الوظائف األمنية في بعض المناطق.
وأدى ذلـــك الحقـــا إلـــى تـــوزع الـــوالءات 
السياســـية القبلية بين التحالفات المنقســـمة 
في الشـــرق والغـــرب بل وانقســـام الـــوالءات 
تلـــك داخل القبيلة ذاتها. فعلى ســـبيل المثال، 
االتجـــاه العام الذي يـــرى أن قبائل التبو أكثر 
تأييـــدا للجيش الوطني الليبـــي وأن الطوارق 
يســـاندون حكومـــة الوفـــاق وحلفاءهـــا فـــي 
مصراتة قد تتخلله بالمقابل انشـــقاقات داخل 
القبيلتين نفســـيهما، فبعض قادة التبو ومنهم 
حسن موسى انصرفوا مؤخرا عن تأييد حفتر 

ودعموا بالمقابل حكومة الوفاق ومصراتة.
األكثـــر أهمية من كل ذلك، تصاعد انتشـــار 
الكراهيـــة القبليـــة في مرحلة مـــا بعد ثورة 17 
فبراير. صحيح أن التنازع القبلي كان مســـارا 
مطروحا في السياســـة الليبيـــة، لكن ظل كامنا 
ومســـيَطرا عليه من قبل القذافـــي إلى أن وجد 
بيئـــة محفـــزة للصعود فـــي الفوضى وضعف 
السلطة، حيث برزت أعمال عنف وطرد للسكان 
علـــى خلفية الهويات القبلية، كما أدى ذلك إلى 
تنامي العســـكرة وتغيـــر التحالفـــات القبلية؛ 
فمثال، بعدما كانت قبائل التبو وأوالد سليمان 
صفـــا واحدا أمام  نظام القذافـــي انقلبوا على 

بعضهم البعض في مرحلة الحقة.
وبذلك يمكن القول إنه بقدر ما تشكل القبيلة 
جزءا مـــن حل األزمـــة الليبية الراهنـــة، فإنها 
تمثل أيضا إحدى معضالته الرئيســـية؛ فما لم 
تعالج أزمات مثـــل المواطنة والهوية والعدالة 
والتهميـــش التنموي واألراضـــي والتعويض 
لمـــن تضـــرروا مـــن الصراعـــات القبليـــة، من 
الصعـــب المراهنة على العامـــل القبلي في أي 
تســـوية سياســـية قابلة للتطبيـــق على أرض 
الواقع، حيث سيصبح عندها ذلك العامل مجرد 
أداة توظيف للتحالفات السياسية والعسكرية.
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من الصعـــب املراهنة علـــى العامل 
القبلي في أي تسوية قابلة للتطبيق 
على أرض الواقـــع ما لم تعالج أزمات 

مثل املواطنة والهوية 

◄

في 
العمق

من مع من ضد من: القبائل في ليبيا جزء من حل األزمة وإحدى معضالتها

مستقبل ليبيا بني مطرقة السالح وسندان تحالفات القبائل

 [ محاولة لبناء الدولة المدنية باستدعاء قوة القبيلة  [ أنصار القذافي يراهنون على ظهيرهم القبلي وحفتر يتطلع إلى توسيع جبهاته

{الطبيعة القبلية من الممكن أن يكون لها دور إيجابي في المشـــهد السياســـي الليبي وهو ما 
فطن إليه البعض من خالل توافقه مع بعض القبائل للتصدي للجماعات المتطرفة}.

محمد أبوراس الشريف
محلل سياسي ليبي

{وجود أماكن آمنة  لإلرهابيين في أفغانســـتان يســـاعد على تنامي عناصر داعش في هذا البلد 
المجاور لباكستان، وانتشاره (داعش) يشكل خطرا على أمن جميع المنطقة}.

أحسن إقبال
وزير الداخلية الباكستاني

يتواصل تعثر احملاوالت األممية واملساعي اإلقليمية والدولية حلل األزمة في ليبيا واالنتقال 
من حالة احلرب والفوضى املستمرة منذ سبع سنوات إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة 
املدنية، وذلك بســــــبب اخلالف بني الفرقاء السياسيني وحكومة الوفاق واحلكومة املؤقتة، 
ــــــة إلى تعقيدات املجتمع  لكن الســــــبب ال ينحصر في هــــــذا فقط  بل تعود األزمة الداخلي
الليبي وتكوينات املشهد بعد الثورة والذي عادت القبيلة لتلعب فيه دورا هاما، خصوصا 

تلك القبائل التي مت تهميشها في عهد القذافي.

َََ

داعش يغير إستراتيجيته في أفغانستان: مغادرة األرياف والتمركز في املدن

أمام موجة جديدة من املتطرفني



} الواليات املتحدة غاضبة من باكستان 
بسبب عدم مكافحة األخيرة جلماعات 

إرهابية يسبب وجودها خطرا على األمن 
العاملي. ميكن أن يحتل ذلك اخلبر مكانا 

مميزا في صحف الفضائح.
باكستان كانت يوما ما مطبخ العمليات 

القذرة التي أشرف عليها جهاز االستخبارات 
األميركية. ذلك ما ال تنكره الواليات املتحدة 

نفسها.
املخابرات الباكستانية أّدت دورها في 

حمى احلرب األفغانية على الروس بطريقة 
احترافية متّيزت بحلول ما كان في إمكان 

األميركان أن يهتدوا إليها من خالل خططهم 
الورقية.

لقد دّست تلك املخابرات السم في 
العسل حني استلهمت من الدين اإلسالمي 

عنصره اجلهادي وجعلت منه وسيلة ودافعا 
لقتال الكفار الشيوعيني القادمني من بالد 

السوفييت.
باكستان عّلمت أجهزة الغرب 

االستخبارية كيفية طمر احلقائق الواقعية 
من خالل اللجوء إلى الدين، وهو ما كانت 

تفكر فيه تلك األجهزة منذ خمسينات القرن 
املاضي، من غير أن تهتدي إلى الطرق 

والوسائل التي تؤدي إليه وتيسره عمليا.
لقد فتحت باكستان الطريق للمنظمات 

اجلهادية التي صارت في ما بعد من وجهة 
نظر الغرب منظمات إرهابية والقاعدة هي 

أبرز مثال على ذلك. 
هل كانت باكستان ُمذنبة ألنها تبنت 

اإلرهاب واإلرهابيني؟
كان ال بّد للعبة أن تكتمل. كانت باكستان 

صانعة معجزات يوم كان األمر يتعلق 
بإحلاق الهزمية باجليش الروسي في 

أفغانستان، وهو ما شّكل واحدا من أسباب 
انهيار االحتاد السوفييتي. يومها أنفقت 

الواليات املتحدة، وأصدقاؤها، املاليني من 
أجل أن تستمّر باكستان في جهدها اخلالق.

غير أن االحتالل األميركي ألفغانستان 
أربك املعادالت التي صنعتها باكستان. وهو 
ما لم تضعه اإلدارة األميركية في حساباتها. 
وهي كما أرى لن تكون معنّية به ما دام األمر 
يتعلق بالشأن الباكستاني الداخلي. غير أن 

الباكستانيني كانوا حمقى حني استغرقوا في 
خطأ حساباتهم.

لقد حتّولت باكستان بسبب ما تدفق 
إليها من أموال إلى مصنع ومرعى وحاضنة 

للجهاديني. 
فإذا كانت حركة طالبان واحدة من 

اختراعات مخابراتها، فإن هناك الكثير 
من اجلماعات والتنظيمات قد ُولدت 

ألسباب جهادية منحها االحتالل األميركي 
ألفغانستان الكثير من القوة والثقة باملبادئ. 

وهو ما دفع بها إلى نقل البندقية من كتف 
إلى آخر.

أما وقد حتّولت حركة طالبان التي خطفت 
بسرعة البرق احلكم من املجاهدين السابقني 

إلى عدو للواليات املتحدة فهل كان مطلوبا 
من باكستان أن تقضي على اجلماعات 

اجلهادية التي صنعتها من غير أن تتمكن 
من السيطرة عليها بسبب الطبيعة العقائدية 

لتلك اجلماعات؟
باكستان، وهي دولة نووية، هي واحدة 

من أكثر بلدان العالم تخلفا على مستوى 
األداء احلكومي. هي واحدة من الدول التي 

يلتهم الفساد ثرواتها، وهي أيضا من 
الدول التي ميكن أن يكون فيها القتل حال 

دميقراطيا وهو ما أثبته مشهد مقتل بناظير 
بوتو في مشهد احتفالي.

الغضب األميركي على باكستان يناقض 
حقيقة املوقف األميركي السابق الذي دّعم 

مسعى باكستان حني كانت تضع كل قدراتها 
في خدمة اجلماعات اجلهادية التي حتّولت 

بعد انهيار دولة طالبان إلى جماعات 
إرهابية، ينبغي اجتثاثها من وجهة نظر 

أميركية.
مشكلة باكستان أنها لم تكن بريئة مما 

فعلته ولن تكون بريئة عّما انتهت إليه، غير 
أنها لم تكن سوى مطبخ أميركي.

وهو ما ميكن أن يشير إلى املسؤول 
احلقيقي عّما آلت إليه األمور في ذلك البلد 

الذي تتعثر فيه الدميقراطية بألغام العسكر 
ودسائس السياسيني. 

باكستان ليست كسواها من البلدان التي 
مّولت اإلرهاب.

لقد اشتبك تاريخها عبر األربعة عقود 
املاضية بفكر ونشاطات اجلماعات اإلرهابية 

التي ّمتت صناعتها حتت مظلة اجلهاد. 
وهو ما أّهل تلك املنظمات للتمّدد والهيمنة 

على مستوى شعبي، بحيث صارت جزءا من 
النسيج االجتماعي للبلد.

املجاهدون سابقا، اإلرهابيون حاليا، هم 
سادة القول والفعل في مناطق عديدة من 

باكستان. لذلك ميكن أن يكون غضب الواليات 
املتحدة حقيقيا لوال أنه يخون احلقيقة. 

فباكستان لم تكن إال سّلة نفايات أميركية.

باكستان سلة النفايات 

األميركية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} بات القلق من عودة املقاتلني من البلدان 
األفريقية في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام يؤرق املسؤولني األفارقة 

بكثير من اجلدية. ففي الوقت الذي ينهار 
بالعراق وسوريا  فيه التنظيم في ”عقر داره“ 

ويفقد املناطق التي يسيطر عليها ويتهدده 
االندثار، هناك شكوك قريبة من اليقني بأن 
يتحول إلى القارة األفريقية إلعادة ترميم 

نفسه وحتويل مركز الثقل من منطقة الشرق 
األوسط إلى القارة السمراء. فالتنظيم 

اإلرهابي الذي ظهر عـام ٢٠١٤ ووصل إلى 
أوج وحشيته في العامني التاليني ليس 
مرتبطا بأي مكان في العالم يرهن نفسه 

به، بقدر ما يسعى إلى استغالل أي ثغرة 
أمنية في أي مكان إلطالق عملياته منها، 
خاصة وأن العقيدة اجلهادية لديه ترتكز 

على عنصري احلركة والسفر بالنسبة إلى 
املقاتلني املستعدين لتلبية ”نداء اجلهاد“ من 
أي مكان صدر، وهو ما يفسر بالطبع التحاق 

أعداد منهم بسوريا خالل األعوام الثالثة 
املاضية.

ليس هناك رقم محدد لعدد املقاتلني 
األفارقة الذين التحقوا بالتنظيم قبل ثالث 

سنوات، فهذا األمر ال ميكن احلسم فيه 

بالنظر إلى جملة من العوامل، بينها الطابع 
القبلي لعدد من البلدان األفريقية الذي يجعل 
من الصعب إجناز إحصائيات دقيقة للسكان، 

ومن ثم التعرف على أعداد هؤالء املقاتلني، 
وغياب املراقبة األمنية لعدد من املواقع داخل 

هذه البلدان، وعدم وجود أنظمة للتعاون 
والتنسيق بني البلدان األفريقية ملعرفة 

املتسللني، عالوة على أن الكثير من األسر 
حتجم عن تقدمي معلومات إلى السلطات 

األمنية حول أبنائها الذين سافروا للقتال مع 
داعش أو غيره من التنظيمات املسلحة في 
سوريا. بيد أن التقديرات الرسمية تتحدث 
عن ستة آالف مقاتل، ينتمون إلى مختلف 

الدول األفريقية، مع اختالفات بينها في 
أعداد هؤالء املقاتلني.

ومنذ بداية تراجع التنظيم في العراق 
وسوريا في العام املاضي بدأ احلديث يروج 

عن احتمال عودة هؤالء املقاتلني إلى بلدانهم، 
األمر الذي يشكل حتديا أمنيا حقيقيا. 

وبينما مت اعتقال عدد من هؤالء العائدين، 
كما هو احلال بالنسبة إلى املغرب الذي شهد 

عودة ما يزيد على مئتني منهم، متكن في 
املقابل عدد من العائدين املاليني من العودة 
وااللتحاق مباشرة باجلماعات املسلحة في 

شمال البالد، ونفس األمر بالنسبة إلى ليبيا، 
حيث ال يزال التنظيم يتوفر على منصة له 

هناك. وما يزيد من خطر هؤالء املقاتلني 
العائدين وجود شبكة دولية لتوظيفهم في 
أجندة محلية أو إقليمية، إذ صرح رئيس 

األركان في اجليش الروسي اجلنرال فاليري 
جيراسيموف في الشهر املاضي بأن املقاتلني 

التابعني للتنظيم في ليبيا يستفيدون من 
الدعم املالي واللوجستي من قطر والسودان 

وتركيا، ويتلقون تدريبات عسكرية تشرف 
عليها هذه الدول.

ويستشعر املسؤولون األفارقة، ومعهم 
االحتاد األوروبي، املخاطر األمنية التي 

ميثلها العائدون من ساحات القتال. ففي 
شهر نوفمبر املاضي حذر الرئيس السنغالي 

ماكي سال، أثناء منتدى السالم واألمن في 
داكار، من خطر هؤالء العائدين األفارقة، ودعا 

إلى اعتماد الرد العسكري كوسيلة وحيدة 
للتعامل مع هؤالء، وأشار إلى أن مقاتلي 
داعش املنهزمني في سوريا والعراق قد 

يلجأون إلى أفريقيا لبناء قاعدة جديدة لهم 
لالنطالق. 

وفي شهر ديسمبر املاضي دعا إسماعيل 
الشرقي، مبعوث االحتاد األفريقي للسلم 
واألمن، البلدان األفريقية إلى االستعداد 

”بجدية“ ملواجهة احتمال عودة الذين قاتلوا 
مع داعش، خالل لقاء حول محاربة اإلرهاب 
في مدينة وهران اجلزائرية. وقال الشرقي 
إن هذا اخلطر اجلديد يفرض على البلدان 

األفريقية تكثيف التنسيق والتعاون األمني 
في ما بينها، وتبادل املعلومات حول هؤالء 

العائدين.
وما يعزز من هذه املخاوف أن أفريقيا 
ظلت دائما نصب أعني تنظيم داعش منذ 
إعالنه عّما سمي باخلالفة اإلسالمية عام 
٢٠١٤، كحديقة خلفية أو مالذ أخير ميكن 

اللجوء إليه في حال مواجهة ما يهدد خالفته 
املزعومة. 

ومعلوم أن التنظيم سبق له أن أعلن عن 
إنشاء ثالث عشرة والية في نهاية عام ٢٠١٤، 
جزء كبير منها يتركز في القارة األفريقية، إذ 

أعلن عما سّماه والية املغرب، وهي الوالية 
الكبرى بالنسبة إليه، وتضّم أجزاء من 

ليبيا وتونس واملغرب والصحراء املغربية 
وموريتانيا والسنغال وغينيا وليبيريا 

وساحل العاج ونيجيريا والنيجر ومالي؛ ثم 
والية أرض احلبشة، وتضم السودان وجنوبه 

وتشاد وإثيوبيا وجيبوتي والصومال 
وأفريقيا الوسطى والكاميرون. 

وفي نهاية العام ٢٠١٦ أعلن أبوبكر 
البغدادي أن تنظيمه قد وجه قسما من قيادته 

العسكرية إلى أفريقيا، وهو ما كان وراء 
تكهنات باحتمال أن يكون البغدادي نفسه 

قد غّير مقّر إقامته إلى القارة هربا من طائلة 
القبض عليه أو قتله.

العائدون من الجحيم… تهديد جديد لألفارقة

{سنبحث مع باكستان موضوع اتخاذ خطوات ملموسة ضد اإلرهاب، وفي حال عدم التوصل إلى 

نتيجة ستعلق المساعدات األمنية التي نقدمها لباكستان للعامين المقبلين}.

روبرت مانينغ
املتحدث باسم البنتاغون األميركي

{عودة العناصر المتشـــددة إلى إفريقيا تمثل مخاطر جدية على األمن واالســـتقرار الوطنيين، 

وتتطلب تعامال محددا وتعاونا مكثفا بين الدول األفريقية}.

إسماعيل شرقي
مفوض السلم واألمن في االحتاد اإلفريقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

} أدلى اخلميس املاضي أبوجّرة سلطاني، 
القيادي املعروف في حزب حركة مجتمع 

السلم اإلسالمي (حمس) والذي كان رئيسا له 
سابقا، ليومية ”اخلبر“ اجلزائرية بتصريح 
مثير ميكن اتخاذه منطلقا للتأكد من وجود 

إمكانية لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
للعهدة اخلامسة، إذا هو أراد ذلك وإذا 

حتّسنت أوضاعه الصحية. 
في هذا التصريح أبرز سلطاني، الذي 
ميلك دراية في الكثير من حقائق وأسرار 

النظام السياسي احلاكم في اجلزائر جراء 
العمل في كنفه كوزير في عهد التحالف 

الرئاسي الذي ما فتئ يدافع عنه ويحن إلى 
إعادة إحيائه، أن ترشح الرئيس بوتفليقة 

هو حقيقة وليس مجّرد استنتاج من 
استنتاجات بذخ التحليالت السياسية، بل 

هناك ما يدعم محتوى تصريحه وفي املقدمة 
ما أدلت به تصريحات شخصيات سياسية 

جزائرية أخرى، لها وزنها في الساحة 
السياسية وتتميز باصطفافها إلى جانب 

النظام اجلزائري احلاكم، حيث أّكدت نّيتها 
في الترشح للرئاسيات ”فقط“، في حالة عدم 

ترشح الرئيس بوتفليقة.
في هذا املناخ أعلن هذا األسبوع، عبر 
مختلف وسائل التواصل االجتماعي وفي 

عدد من الصحف اجلزائرية، عن ترشيح 
ناشطني اجتماعيني السم رئيس احلكومة 

اجلزائرية األسبق مولود حمروش خلوض 
االنتخابات الرئاسية القادمة. علما أن هؤالء 
الناشطني لم يفصحوا بعُد وبكل شفافية عن 

هوياتهم اجلغرافية وانتماءاتهم احلزبية 
والعقائدية.

ال شك أن لهذه الدعوة محركني ومساندين 
آخرين أيضا يوجدون في الظل، ولذلك فإنه 

ميكن القول إن مثل هذه التحركات تدخل في 
إطار الضغط على النظام احلاكم للكشف عن 

النوايا اخلفية اخلاصة بالسباق الرئاسي 
الذي لم يعلن عن موعده احملدد سواء من 

قبل مصالح رئاسة اجلمهورية أو من طرف 
املجلس الدستوري، ما عدا توقع عام ٢٠١٩ 

كتاريخ مفترض له. 

علما أن موعد االنتخابات الرئاسية قد 
يؤجل أو يلغى أو ميّدد، حسب ما ستكون 

عليه إحداثيات الوضع السياسي اجلزائري 
في املستقبل القريب الذي ميكن أن يشهد 
مفاجآت دراماتيكية جّراء ارتفاع أسعار 
املعيشة وتدهور الدخل الفردي والقوة 

الشرائية لدى املواطنني، وخاصة بني شرائح 
العمال والفالحني والشبان العاطلني الذين 

يشكلون أغلبية الشعب اجلزائري.
في هذا السياق ميكن للمحلل السياسي 

أن يفترض أن فصيال معينا على مستوى 
الهرم األعلى بحزب جبهة التحرير الوطني 

هو الذي يلعب ورقة مولود حمروش، خاصة 
وأن هذا األخير قد شغل فيه مناصب قيادية 

في املاضي البعيد مثلما متتع أيضا بعضوية 
جلنته املركزية، وميكن أيضا أن يحاجج 
بأن هذا الفصيل يتشكل من بقايا اليسار 
والتيار البومديني التي يتحرك بهويات 
شللية تنكرية في مختلف أجهزة الدولة. 

وهنا نتساءل؛ هل سينجح رئيس احلكومة 
األسبق حمروش، أو ”رجل املظلة“ كما كان 
يدعى في املاضي بسبب رفعه للمظلة فوق 

رأس الرئيس بومدين، في العودة إلى املشهد 
السياسي اجلزائري املعتم؟ وماذا ستكون 

عليه مواقف أحزاب املعارضة اإلسالمية 
والالئكية من هذه العودة؟

لإلجابة عن هذه األسئلة ينبغي أوال 
تقدمي صورة عن مولود حمروش ومكانته 
السياسية وخاصة بعد غيابه عن املسرح 

السياسي كقوة فاعلة ومؤثرة على مدى ٢٧ 
سنة، أي منذ استقالته من رئاسة احلكومة 

في عام ١٩٩١. 
من املعروف أن حمروش البالغ من العمر 
٧٥عاما يحسب تقليديا على مؤسسة وزارة 

الدفاع التي شغل فيها مناصب حساسة 
قبل أن يتعّني عام ١٩٦٨ (إّبان عهد الرئيس 
الراحل هواري بومدين) في جهاز الرئاسة 

حيث شغل فيه منصب مدير مساعد ثم 
منصب مسؤول البروتوكول. وتفيد السيرة 
املهنية حلمروش بأنه عمل أيضا أمينا عاما 

للحكومة ثم أمينا عاما للرئاسة، وأخيرا تّوج 

مساره السياسي بتعيينه عام ١٩٨٩ (في عهد 
الرئيس اجلزائري الراحل الشاذلي بن جديد) 

رئيسا للحكومة ثم استقال منها عام ١٩٩١.
من النقاط اإليجابية املسجلة شعبيا في 

امللف السياسي ملولود حمروش هو اشتراكه 
في احلرب التحريرية اجلزائرية كمجاهد، 
وكذلك مساهمته في تفجير أسرار قضية 
الفساد املالي بقيمة ٢٦ مليار دوالر مبعية 

الوزير األول اجلزائري السابق عبداحلميد 
اإلبراهيمي، فضال عن إسهامه في االنفتاح 

السياسي املتمثل في التعددية احلزبية.
ولكن هذا السجل الذي ينتمي إلى 

املاضي البعيد لم يعد له وجود مؤثر وفاعل 
في وجدان وذاكرة اجليل الذي تربى في 

مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ونظرا 
لذلك فإنه من املستبعد أن يعطي هذا 

السجل املنسي فرصة ملولود حمروش ليكون 
احلصان الذي يراهن عليه في االنتخابات 

الرئاسية القادمة.
وفي هذا السياق فإن هناك عدة عوامل 

أخرى ليست في صالح مولود حمروش، 
وتتمثل في كونه ال ميلك حزبا طليعيا منظما 

وقويا له عمق شعبي وحتالفات مبدئية مع 
الفاعلني السياسيني سواء كانوا أفرادا أو 

احتادات جماهيرية أو جمعيات وروابط 
ثقافية ومهنية، كما أن موقعه ضمن أحزاب 
املعارضة هو موقع فردي غير عضوي وغير 
مؤسس أيضا على التحالفات التي ميكن أن 
تشكل هويتها ككتلة معارضة ذات رأسمال 

متنوع فكريا وعقائديا.
إلى جانب ما تقدم فإن هذه األحزاب 

املعارضة التي يعول عليها حمروش ومن 
يقف إلى جانبه تتمّيز بالتضارب العقائدي 

وبالتناحر على السلطة. 
أما عالقة حمروش بحزب جبهة التحرير 

الوطني الذي كان أحد قادته في عهدي 
بومدين والشاذلي بن جديد فقد تغيرت 

جذريا، جراء تخلي احلزب نفسه عن مبادئه 
العقائدية، األمر الذي ولد في نسيجه شروخا 

جعلته مناقضا لتاريخه أيام حركة التحرر 
الوطني.

عودة حمروش والمستقبل السياسي الجزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

أفريقيا ظلت دائما نصب أعين 

داعش منذ إعالنه عما سمي بالخالفة 

اإلسالمية عام 2014، كمالذ أخير 

يمكن اللجوء إليه في حال مواجهة ما 

يهدد خالفته المزعومة

هل سينجح رئيس الحكومة األسبق 

مولود حمروش في العودة إلى المشهد 

السياسي الجزائري المعتم؟ وماذا 

ستكون عليه مواقف أحزاب المعارضة 

اإلسالمية والالئكية من هذه العودة؟
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} حني انطلق الربيع العربي بعد أن أحرق 
الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه 

بتاريخ ١٧ ديسمبر عام ٢٠١٠، كان لهذه 
املوجة من االحتجاجات تأثير كبير على 
كل الدول العربية باستثناء دولة واحدة 

هي قطر، التي لم تكن راضية عن حجمها 
ومكانتها ضمن املنطقة اخلليجية واإلقليمية، 

وحتى على املستوى الدولي، وتبحث عن 
فرصة للتمرد على وضعها.

اعتقدت الدوحة أن في الربيع العربي 
فرصة لتكبر وتتمدد عبر االستثمار في تلك 

األحداث، إعالميا وسياسيا واقتصاديا، 
لتمكني جماعاتها، على رأسهم اإلخوان 

املسلمون، ودعمها للوصول إلى السلطة في 
دول مثل مصر وتونس وليبيا. ففي حال 

حتقق ذلك ومتكن اإلخوان من السلطة، فإن 
احلاكم الفعلي سيكون النظام القطري.

وحتقق ”احللم“، لكن لم يتطلب األمر 
كثيرا حتى انهار هذا ”اإلجناز“ وبانت 

احلقائق وانكشف بالدليل كيف أن قطر، ومن 
ورائها اإلخوان، حاولوا، ومازالوا، بناء 

قوتهم على حساب أمن املنطقة واستقرار 
اخلليجيني والعرب  احللفاء و“األشقاء“ 
وأيضا على حساب الدول الغربية التي 

فتحت يوما ما أبوابها لإلخوان الباحثني عن 
ملجأ ومنحت قطر فرصا استثمارية ضخمة.
بدأت الشكوك حول نوايا قطر منذ ظهور 

تسجيل لوالدة البوعزيزي وهي تتحدث 
عن انتحار ابنها التونسي بسبب الفقر 

واحلرمان. وصل هذا التسجيل إلى مئات 
اآلالف من الناس خالل دقائق وهو بنظر 

الكثيرين السبب باشتعال الربيع العربي، 
وتلقفته قناة اجلزيرة في زمن هتف فيه 

املتظاهرون العرب باسمها.
مع تصاعد األحداث بني عامي ٢٠١٣ 

و٢٠١٤ شعرت دول مجلس التعاون اخلليجي 
بالضيق من دولة خليجية حتاول الترويج 

للجماعات اإلسالمية وتقدميها كخيار 
مقبول للعالم. وكان أكثر ما أثار حفيظة 

دول مجلس التعاون هو أن قطر وبعد يوم 
واحد فقط من استقالة الرئيس املصري 
األسبق محمد حسني مبارك قامت بفتح 

قناة ”اجلزيرة مباشر“ املصرية وهي مبثابة 
مشروع للتبشير باإلخوان املسلمني. لهذا لم 
تتردد مصر بإغالق قناة اجلزيرة عام ٢٠١٣. 

وتطور ذلك القرار ليصبح قطعا للعالقات بني 
الدولتني قطر ومصر.

في حالة ليبيا لم تتردد قطر حلظة 
واحدة في تشكيل املعارضة بعد االقتراح 

الفرنسي بحظر الطيران الليبي، وشرعت في 
مساعدتها باحلصول على السالح وتهريب 

النفط الليبي، ّمما شكل طبقة سياسية ليبية 
ثرية مرتبطة بالدوحة.

وكان الدور القطري في سوريا مأساويا، 
بدءا من تقدمي مقعد سوريا في اجلامعة 

العربية إلى املعارضة، إلى الدعوة لفرض 
حصار على دمشق، إلى تقدمي مفاتيح 

السفارة السورية في الدوحة للمتمردين عام 
٢٠١٣. ورغم أن املساهمة القطرية بالسالح 

إلى سوريا لم تكن بحجم وال بسرعة دورها 
في ليبيا، لكن بعد ١٨ شهرا من األحداث لم 

تتردد قطر في إيصال األسلحة اخلفيفة ودفع 
مبالغ طائلة للجماعات اإلسالمية بهدف 

إسقاط نظام بشار األسد.

أما في حالة مصر فالكل استغرب من 
اضطرار اململكة العربية السعودية إلى 

تقدمي مساعدات مبقدار ٣٥ مليار دوالر دعما 
حلكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينسى 
هؤالء أن مجموعة الودائع واملشاريع واملنح 
التي قدمتها قطر حلكومة الرئيس اإلخواني 

محمد مرسي كانت مبقدار ٤٠ مليار دوالر. 
وهذا ما سّبب غضب السعودية، فالستعادة 

مصر وحدها كان عليها حتّمل فاتورة 
اقتصادية عالية جدا.

أّثر الدور القطري كثيرا على سياسة 
الدوحة اخلارجية، فقد انتقلت من وسيط إلى 

طرف يقود ويحّرض ويتحكم في األحداث 
ويعقد الصفقات مع اإلرهابيني. كان ثمن 

هذا الدور، الذي غير البالد جوهريا، غاليا 
خصوصا بعد أن خسرت الدوحة سمعتها 

السابقة كدولة محايدة.
لم متتلك قطر مؤسسات ضخمة وعريقة 
متكنها من الفصل بني خياراتها في عملية 

التحريض ضد الدول العربية، ما جعلها 
تتورط في دعم جماعات إسالمية مصنفة 

على أنها إرهابية. كل هذا أدى في النهاية 
إلى أزمة وعاصفة من الغضب داخل مجلس 

التعاون اخلليجي.
قطر أضافت هّما كبيرا على السعودية 

بدعم الربيع العربي واجلماعات اإلسالمية، 
في وقت كانت فيه إيران، حليفة قطر، تسيطر 
على عاصمتني عربيتني هما بغداد وبيروت، 

وحترك من وقت آلخر خالياها النائمة في 

البحرين، وتبحث عن أصغر ثغرة متر منها 
لباقي املنطقة، لتنفيذ مخطط قدمي يسبق 

فوضى احتالل العراق والربيع العربي وكل 
ما متر به املنطقة اليوم، وهو مخطط ”الهالل 

الشيعي“ الذي حّذر منه العاهل األردني 
امللك عبدالله الثاني منذ سنة ٢٠٠٤، والذي 
فرض صراعا وجوديا في املنطقة، تقوده 

السعودية، ضد إيران.
واحلرب العسكرية في اليمن، أحد أوجه 
هذا الصراع، الذي يكلف السعودية الكثير، 

ومع ذلك تتمسك به الرياض ألنه ال ميكن 
اخلروج من دون حتقيق الهدف وهو طرد 

احلوثيني من صنعاء. الرياض غير مرتاحة 
ملعاناة املدنيني اليمنيني، لكن التهديد 

احلوثي ألمن السعودية واملنطقة وألمن 
املالحة عبر باب املندب حيث متر معظم 
الصادرات النفطية، يفرض خيار احلرب 

حلل اِحملنة اليمنية في ظل استحالة احلل 
السلمي.

يبدو تصرف قطر غير واضح ومستغربا 
لدى بعض األصدقاء األجانب الذين 

يتساءلون عن دوافعها لدعم اجلماعات 
اإلسالمية وزعزعة الشرق األوسط، وهي 

دولة غنية وتبدو مستقرة اجتماعيا وحتظى 
بنظام تعليم إنكليزي، واملرأة حتظى فيها 

بحقوق كاملة، وليس عندها أي مطالب 
ومشاكل، وكذلك لدى قطر قاعدة عسكرية 
أميركية مهمة (قاعدة احلميميم) وتسعى 

إلى ترسيخ االعتماد على الواليات املتحدة، 
خصوصا وأن الغاز القطري الذي هو مصدر 

ثروتها الوطنية تديره شركة أميركية مثل 
إكسون موبيل. الحظ كذلك املراقبون أن 

قطر تسعى إلى حتقيق عالقات متوازنة مع 
أطراف متنازعة كإسرائيل وإيران، واحترمت 

دول اجلوار في السابق هذه العالقة 
باعتبارها مصلحة قطرية، قبل أن يتبّني 

أن هذه املصلحة جاءت على حساب أمنها 
واستقرار مجتمعاتها.

ال ميكن تقدمي إجابة واضحة مقنعة 
ألسئلة هؤالء األصدقاء، حول البراغماتية 
القطرية املخّربة، ففي حالة سوريا مثال لم 
تفلح االحتجاجات بإسقاط األسد، كما لم 

تنجح اجلماعات املسلحة املعتدلة بإسقاطه. 
وسكوت الواليات املتحدة عن دعم قطر جلبهة 
النصرة تصرف أناني، فجبهة النصرة حركة 

متطرفة سورية وليس لها أي نشاط خارج 
سوريا. كما أن قطر تبالغ حني تتخذ من 

التفاوض الذي جرى بني احلكومة البريطانية 
واجليش األيرلندي اإلرهابي مثاال ألهمية 

التفاوض مع املتطرفني لغرض حتويلهم إلى 
معتدلني لدخول احلياة السياسية.

والنتيجة أن قطر اليوم تعيش عزلة 
كبيرة في العالم العربي، فمنفذها البري 

الوحيد هو السعودية وهي الدولة التي تقود 
مقاطعة برية وبحرية وجوية عليها، وتراجع 

اهتمام العرب بقناة اجلزيرة التي انكشف 
تآمرها وحتريضها. لم تعد الناس تتفاعل مع 

نشراتها اإلخبارية وال مع برامجها. لكن في 
املقابل، اضطرت السعودية إلى دفع الكثير 

من األموال ملواجهة املشروع القطري وترميم 
آثاره السلبية ووقف املشاريع املتطرفة التي 

تهدد استقرار دول املنطقة.

قطر تدفع للتخريب والسعودية تدفع لترميم آثار فوضى الدوحة

{قطـــر فعلـــت ما فعلـــت من معارضـــة للخـــط الخليجـــي والعربي لكي تشـــعر بأهميتهـــا، ولوال 

البيروقراطية والدبلوماسية لصنفت قطر في واشنطن كداعمة لإلرهاب}.

مايكل روبني
مسؤول سابق في وزارة الدفاع األميركية

{قانون المالية لســـنة 2018 تضمن إجراءات موجعة، لم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها من 

أجل خلق توازنات مالية في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل خلل في التوازن المالي}.
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تونس في حاجة لمصارحة شعبية 

مسنودة بمصالحة سياسية بين جميع 

األطياف السياسية ومكونات المجتمع 

المدني يغلب عليها صوت شعار حر 

{تونس أوال}، استشعارا للحظة ووعيا 

بمآالت المستقبل

ال بديل أمام الطبقة السياسية 

في تونس سوى الحوار إلنهاء هذا 

االحتقان وتهدئة الشارع وإعادة األمور 

إلى طور التهدئة

ال لالنتحار االجتماعي في تونس
} تاهت موازنة العام اجلديد ٢٠١٨ في 

تونس، وتاه معها املتنصّلون من كل 
اعتبارات وطنية بحثا عن إكراهات سياسية 

تقّيد عمل احلكومة وتكّبل أدوارها في 
محاربة الفساد والدفع بعجلة النمو نحو 

أفق أرحب. وسط هذا املخاض الذي متر به 
التجربة الدميقراطية في تونس، فإن االنتحار 

االجتماعي الذي تدفع إليه بعض التيارات 
املعارضة بتأجيج الشارع يعتبر حمقا 

سياسيا مهما كانت املبررات واملسّوغات 
التي يرى فيها هؤالء دفاعا عن الطبقات 

املسحوقة في تونس.
الشارع ال ميكن أن يكون بديال في ظرف 
دقيق كالذي متر فيه تونس حاليا. الشارع 
الذي أعاد اقتصاد البالد إلى نقطة الصفر 
وأقل بكثير زمن احلراك الثوري وما تاله، 
وأسهم في مغادرة العديد من املستثمرين 
لتونس، تراهن عليه املعارضة التونسية 

اليوم.
التنبيه إلى هذه احلال، وما سيترتب 

عنها من مساوئ ال تتحملها تونس، لم يحّرك 
الفاعلني السياسيني وال الطبقة السياسية 

التي اختارت التخندق وراء املطلبية الشعبية 
دون أن تتردد في دعوتها للنزول إلى الشارع. 

لكن ماذا يعني النزول إلى الشارع ليال؟ هنا 
السؤال احلقيقي الذي يفترض أن تقدم له 

هذه املعارضة إجابات وتفسيرات للعديد من 
التونسيني الذين تاهوا وراء التشرذم الذي 

تعيشه هذه الطبقة ومراهقتها التي بانت في 
أشد األوقات حرجا بالنسبة إلى تونس.
هذا اجلانب كشفت عنه سامية عبو 
املنتمية إلى حزب التيار الدميقراطي، 

بتعليقها على تنديد النواب باملظاهرات 
الليلية في تونس وما خلفته من آثار تخريب 
ونهب للممتلكات العمومية واخلاصة خالل 

اليومني املاضيني. عبو قالت أمام نواب 
البرملان ”أريد أن أذّكر الناس التي تتعّجب 

من التظاهر ليال، وبالتحديد إلى نواب 
حركة النهضة.. لوال التظاهر ليال ملا أمكن 

لكم العودة من املنفى وتقلد منصة احلكم“، 
ملوحة في ذات الوقت بنفس االتهام إلى 

نواب نداء تونس الذين عابت عليهم طريقة 

نقدهم للمظاهرات الليلية بالقول ”لوال 
املظاهرات الليلية ملا أمكن لكم أن تقتلعوا 

النهضة وتزيحوها عن سدة احلكم في 
اعتصام الرحيل“.

تبدو أزمة االحتجاجات متوقعة بالنظر 
إلى ما عرفته البالد طيلة فترات متزامنة من 
غليان واحتقان. فال يكاد احلديث يتوقف في 
تونس في كل مكان تقريبا عن مسار اإلصالح 

االقتصادي الضروري الذي أعلنت احلكومة 
الدخول فيه مؤخرا، ورافقته زيادة ملحوظة 

في األسعار مع بداية العام اجلديد لم يقو 
التونسيون على مسايرتها. طور كبير من 
الهوس يحمل التونسيني إلى التفكير في 

أعوام صعبة مقدمني عليها بعد سبع أعوام 
”عجاف“ تلت ثورة ١٤ يناير ٢٠١١. يتساءل 

الكثيرون يوميا عن الوضع الذي وصل 
إليه حال البالد جراء حالة انفالت األسعار 

والزيادة في الضرائب، فيما يردد آخرون 
عبارات من قبيل ”انتظروا العام القادم“، في 

إشارة إلى أنه سيكون األصعب على هذه 
الناحية.

هكذا بدت احلالة وهكذا ارتسم مشهدها 
بني الكثير من الفئات محدودة الدخل، فيما 

قطار األسعار ال تركبه إال قلة قليلة من الطبقة 
التي ميكن وصفها باملتنفذة أو املنفلتة من 

تخمة البيع والشراء.
من هنا جاء سخط التونسيني على 

الطبقة السياسية وطريقة حتريكها للوضع 
العتباراتها الضيقة التي عبرت عنها 

توازنات املشهد السياسي مؤخرا. فقد 
أوحى املشهد السياسي في تونس خالل 
األيام املاضية مبالمح تعيد إلى األذهان 

بوادر تشكل ملشهد سياسي جديد. مالمح 
بدت واضحة ترسمها ائتالفات جديدة 

واصطفافات حزبية. أحزاب وجبهات جديدة، 
ائتالفات وتوافقات ثنائية، وعودة ألحزاب 
كانت معارضة ومنسلخة عن وثيقة قرطاج 
إلى صف احلكومة وخروجها منها ثانيا. 
كلها بوادر أعادت إلى أذهان التونسيني، 

في جزء منهم، طفرة األحزاب بعد ثورة 
يناير ٢٠١١ بال رقيب. وراء هذا املشهد يتابع 

التونسيون هذا التغيير احلاصل بعني 

املالحظ احلصيف الذي يتدّبر السر وراء كل 
هذه التحوالت، التي وإن فرضتها طبيعة 
االستحقاقات القادمة، أولها االنتخابات 

البلدية، إال أنها تظهر أكثر مما تبطن هّم 
األحـزاب الوحيد في تونس وهـو السعي 
وراء املناصب والكراسي قبل االستحقاق 

وتقدمي اإلضافة لتونس والنهوض بها مما 
ينتظرها.

جادة هي الصيرورة التاريخية لاللتفافات 
احلزبية في كل مناسبة واستحقاق تفرضهما 

الساحة السياسية في تونس، لكّن بحثا 
دقيقا في تطورات املسار السياسي للحزبني 
الكبيرين، النهضة والنداء، ودعواتهما تارة 

لاللتفاف حول احلكومة، وأخرى بالنفير 
والنفخ في آذان الشارع، لهي مقاربة ال 

يتخّيلها سوى تائه ضاعت بوصلته وفقد 
الطريق إلى املسار الصحيح، وهو حال 

احلزبني اللذين يكابران على أن ما يجمعهما 
أكثر مما قد يفرقهما من سدة احلكم.

رئيس احلكومة، يوسف الشاهد، الذي 
أعلن احلرب على الفساد والفاسدين ومضى 

فيها أشواطا مطالب بخفض مستوى 
األسعار وحتسني الظروف املعيشية 

للتونسيني. هذا مطلب ال حياد عنه في 
تونس. املشكلة أن الرجل منذ وصوله كّثف 
من العمل على هذه الناحية وقام بإجراءات 

وصفت بالعاجلة انخفض معها منسوب 
األسعار، لكنه سرعان ما عاود الصعود بفورة 

لم يتحمل وقعها اجلميع.
إيجاد توازن بني كل هذه املخاضات 

والتحوالت التي تعيشها تونس هو بالتأكيد 
مهمة أكثر من شاقة تضيف عبئا للحكومة 

في ظل ائتالف في السلطة يجمع حزبني 
بدأت عقدة الشراكة التي جتمعهما في 
االنفراط، فيما تتربص النقابات في كل 

املنعرجات لزلة أو هفوة من احلكومة للتنديد 
والتشهير ودعم احلشد.

لكن رغم كل ذلك وحفاظا على الهدوء 
االجتماعي، فإنه ال بديل ممكنا أمام الطبقة 

السياسية في تونس سوى احلوار إلنهاء 
هذا االحتقان وتهدئة الشارع وإعادة األمور 

إلى طور التهدئة. احللول ممكنة لكن اإلشكال 

في وعي الطبقة السياسية بكيفية اجتراح 
املعجزات وحتويل ما هو سلبي إلى إيجابي، 

ما هو غير ممكن إلى ممكن وقابل للتحقق. 
فقط مطلوب رؤية إصالحية يقف وراءها 

اجلميع بال اعتبارات سياسية ضيقة ودون 
إلغاء وتنافر تأتي املعجزات.

في هذا املستوى ميكن استحضار مثل 
تونسي شهير لطاملا رّدده الرئيس الباجي 

قائد السبسي ”الدق وصل الدربالة“، مبعنى 
أن جميع التونسيني في خندق واحد، ال 
مجال فيه للتراجع إلى الوراء في ظروف 

كالتي متر بها تونس، إما التضحية وإما فإن 
املصير سيكون معروفا بال مزايدات أو تعال 

من هذا أو انتقاد من ذاك.
األساس في البناء أن يكون صلبا 

ومتماسكا ومقاوما لكل الهزات مهما كانت 
قوتها. يعكس هذا الكالم تنافرا واضحا في 

الثنائي احلاكم (النهضة والنداء) ودرجة 
قابليته ملوازنة األمور (تشغيل، تنمية، إرهاب 

وغيرها) وإعطائها األولوية التي تستحق، 
وقبل كل هذا وذاك مصارحة الناس واخلروج 

الدوري لإلعالم وتوضيح العوائق وفك 
الرموز التي أدت إلى هذه املرحلة التي من 

املفروض أن تونس كانت قد طلقتها وتعافت 
من أشكال كهذه من االحتجاجات التي تضر 

أكثر مما تنفع.
تونس في حاجة ملصارحة شعبية تكون 

مسنودة مبصاحلة سياسية بني جميع 
األطياف السياسية ومكونات املجتمع املدني 
يغلب عليها صوت شعار حّر ”تونس أوال“، 

استشعارا للحظة ووعيا مبآالت املستقبل.

لم تمتلك قطر مؤسسات تمكنها 

من الفصل بين خياراتها في عملية 

التحريض ضد الدول العربية، ما جعلها 

تتورط في دعم جماعات إسالمية 

مصنفة إرهابية

أثر الدور القطري كثيرا على سياسة 

الدوحة الخارجية، فقد انتقلت من 

وسيط إلى طرف يقود ويحرض 

ويتحكم في األحداث ويعقد الصفقات 

مع اإلرهابيني

أسعد البصري
كاتب عراقي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
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اقتصاد

الصين تزعزع عرش الدوالر

} أخيرا وصل النفوذ الصيني إلى مرحلة 
ميكن أن تقلب فيها أركان النظام املالي 

العاملي إذا ما وسعت خطواتها الرامية إلى 
حتجيم هيمنة الدوالر على االقتصاد العاملي 

وهو ما تعتبره بكني خطرا على االستقرار 
املالي في العالم.

ترنح الدوالر أمس وسجل إحدى أكبر 
خسائره اليومية مقابل معظم العمالت 
العاملية بعد تكهنات بأن بكني مستعدة 

إلبطاء وتيرة مشترياتها من سندات اخلزانة 
األميركية أو حتى وقفها، وبلغ التراجع 
ذروته مقابل بعض العمالت اآلمنة مثل 

الني الياباني حيث تراجع الدوالر بنحو 
1.2 باملئة وهو أكبر انخفاض يومي منذ 8 

أشهر.
وتقول الصني ومنتقدو هيمنة الدوالر 

إن اعتماد العالم على عملة احتياطات 
عاملية واحدة أمر في غاية اخلطورة في ظل 
شهية واشنطن الكبيرة لالقتراض لتسديد 

العجز املالي والتجاري الكبير ومواصلة 
تسديد جبـال السندات املستحقة بإصـدارات 

جديدة.
وجتاوز حجم السندات األميركية نهاية 

العام املاضي حاجز 20 تريليون دوالر في 
ظل استمرار املؤشرات على مواصلة منوه 

في السنوات املقبلة، وهي حتتاج إلى 
إصدار أكثر من تريليوني دوالر من السندات 

ملواصلة عمل احلكومة األميركية.
املفارقة أن الصني هي أكبر ممول للديون 

األميركية، ومصرفها املركزي وصناديق 
ثروتها السيادية حتتفظ بأكثر من 3 

تريليونات دوالر من السندات األميركية، 
ناهيك عما متلكه الشركات واملستثمرون 

الصينيون.
وتبدو الصني مجبرة على مواصلة 
شراء الديون األميركية، ألن االقتصاد 

األميركي يستقبل أكثر من ربع صادراتها، 
وأي محاولة لتقليص إقبالها على السندات 
األميركية ميكن أن تدمر االقتصاد الصيني 

والعاملي.
ويأتي إطالق صفارات اإلنذار بعد أن 

ذكرت وكالة بلومبيرغ نقال عن مصادر 

مطلعة أن مسؤولني يراجعون حيازات 
الصني من النقد األجنبي أوصوا بإبطاء 

مشتريات بكني من سندات اخلزانة األميركية 
أو وقفها.

وقد تفاقم تأثير ذلك بعد تقرير آخر 
نشر في وقت سابق من هذا األسبوع عن 

حترك البنك املركزي الياباني صوب خفض 
مشترياته من السندات احلكومية طويلة 

األجل.
وكانت الصني قد أطلقت صرخة كبيرة 

بعد اندالع األزمة املالية عام 2008 حني 
اقترحت إصدار عملة احتياطات عاملية 

مستقلة لتقليص هيمنة الدوالر على النظام 
املالي العاملي.

ودعت حينها إلى إشراف مؤسسة 
مالية عاملية مثل صندوق النقد الدولي على 

إصدارها، بعد إصالحه وتقليص هيمنة 
واشنطن عليه، لتصبح تلك العملة العمود 
الفقري الحتياطات املصارف املركزية على 

األقل في بداية األمر.
احتكار واشنطن لدور البنك املركزي 
العاملي وإغراق العالم بديونها، كانا من 

أسباب األزمة املالية العاملية، وهي تواصل 
االقتراض بإيقاع خطير، رغم جبل ديونها 

املتراكمة، التي ال ميكن السكوت عليها إلى 
األبد.

لم يكن العالم قادرا على تطبيق االقتراح 
الصيني بسبب استحالة إقناع واشنطن 

بالتخلي عن عرشها، ولو بشكل تدريجي، 
رغم أن اخلبراء يرون أنه سيصبح ذات يوم 

احلل الوحيد ملنع انهيار مالي، ميكن أن 
يدمر العالم.

ومع استحالة تقليص هيمنة الدوالر 
على النظام املالي العاملي دفعة واحدة، 

سلكت الصني طريقا آخر من خالل إبرام 
اتفاقات مع عشرات الدول محورها التعامل 

بعمالت أطراف االتفاقات دون املرور بالعملة 
األميركية. وامتدت تلك االتفاقات إلى معظم 

الدول اآلسيوية واألفريقية وأميركا الالتينية 
والعديد من الدول العربية.

ويبدو من املؤكد أن دور الصني في 
النظام املالي العاملي سيزداد باستمرار في 

املستقبل القريب والبعيد، ليجعل النظام 
املالي العاملي أكثر أمانا ويقلص هيمنة 

الدوالر، الذي ال يزال ميثل نحو 60 باملئة من 
االحتياطات العاملية.

سالم سرحان
كاتب عراقي

ستروين تطرح رؤية جديدة للسيارات الكهربائية
} باريــس - أطلقت شـــركة ســـتروين رؤيتها 
اجلديدة للســـيارات الكهربائية بطرح املوديل 
اجلديد من ســـيارتها إي.ميهـــاري الكهربائية 
بحزمة موسعة باملزيد من التجهيزات وهيكل 

ومالمح تصميمية جديدة.
وأوضحت الشـــركة الفرنسية أن سيارتها 
الكهربائيـــة اجلديدة تتميز من خالل تعديالت 
فـــي الشـــكل واملواصفات الفنيـــة، إضافة إلى 
تزويدهـــا باملزيـــد مـــن تســـهيالت الفخامـــة 
التكنولوجيـــا  الثـــورات  لتواكـــب  والراحـــة 

السريعة في صناعة السيارات.
وكشـــفت أنهـــا طرحت الســـيارة اجلديدة 
بنسختني األولى بســـقف متحرك ومواصفات 
رياضية ونسخة ثانية تعتمد السقف الصلب، 

مع نوافذ جانبية وباب خلفي ثابت.
وتطل مقصورة إي.ميهاري اجلديدة بلوحة 
قيـــادة مصممة مبالمح مســـتقبلية حديثة مع 

استخدام ألوان للتجهيزات الداخلية تتناسب 
مع لون السيارة اخلارجي ومقاعد مبواصفات 
لتيسير  جديدة تعزز وظيفة ”الدخول السهل“ 

عملية الوصول للمقاعد اخللفية.
وتشـــمل املميـــزات األخـــرى نظـــام القفل 
املركزي وأربع وســـائد هوائية، ونظام مراقبة 

ضغط هواء اإلطارات. 
ويســـع حيـــز األمتعة فـــي الســـيارة إلى 
مـــا يصل إلـــى 800 لتر. ويضم املمر األوســـط 
واألبـــواب مواضع تخزين تصل ســـعتها إلى 
78 لترا. وتستند السيارة إلى عجالت متطورة 
مصنوعة كليا من سبائك األلومنيوم قياس 15 

بوصة.
وعلـــى الصعيد التقنـــي، ظلت قوة احملرك 
كمـــا هي عنـــد 50 كيلوواط، لكنهـــا زادت عزم 
دوران احملـــرك الكهربائـــي مـــن 140 إلى 166 
نيوتن متر، وهو ما يتيح للسيارة بلوغ سرعة 

قصـــوى تصل إلى 110 كيلومترا في الســـاعة. 
لكن مدى ســـير السيارة بقي متواضعا نسبيا 
ويقف عند نحـــو 195 كيلومترا قبل أن حتتاج 
إلى إعادة شـــحن البطاريـــة التي تتطلب فترة 
طويلة أيضا وتتراوح بني 10 ساعات إلى 16.5 

ساعة.
ويستغرق تســـارع السيارة اجلديدة التي 
مـــن املقرر طرحها في األســـواق بســـعر يبدأ 
مـــن نحو 25 ألف يورو، إلـــى 60 كيلومترا في 

الساعة إلى أكثر من 7 ثوان.

كيلومترا مدى سير 

سيارة ستروين الجديدة 

إي.ميهاري قبل حاجتها 

إلعادة الشحن مرة أخرى

195

رؤية منسجمة مع حماية الطبيعة

االقتصاديـــة  األوســـاط  تترقـــب   – ن  عــامّ  {
األردنيـــة دخـــول قـــرارات رفع أســـعار بعض 
الســـلع األساســـية واخلدمـــات بكثيـــر مـــن 
احلـــذر، حيز التنفيذ مطلع الشـــهر املقبل، في 
مغامرة قد تفتح أبواب مواجهة بني احلكومة 

واملستهلكني.
ويتوقـــع محللـــون وخبـــراء اقتصـــاد أن 
يضع القـــرار مزيدا من الضغـــوط على إنفاق 
املستهلكني من مواطنني ومقيمني والجئني، في 
وقت تعاني فيه البـــالد من أوضاع اقتصادية 

صعبة للغاية.
ويؤكد هـــؤالء أن االقتصاد األردني يعاني 
من مشـــاكل هيكلية مزمنة وأنـــه يواصل منذ 
ســـنوات ترقيع تلـــك املشـــاكل باالعتماد على 
املســـاعدات الدوليـــة دون أن تقـــدم احلكومة 

عالجات حاسمة للمشاكل االقتصادية.
ورغـــم أن احلكومة لم تعلن عن كامل قائمة 
الســـلع التي ستشـــملها زيادة األسعار، إال أن 
التصريحات تؤكد أنه ستشمل اخلبز، بعد أن 
أكد مسؤولون في بداية األسبوع أن احلكومة 
ســـترفع الدعم عنه في إطار إجراءات قاســـية 

خلفض العجز في املوازنة.
وأكدت احلكومة أن رفـــع الدعم عن اخلبز 
ســـيقابله صرف بدل تعويض نقدي لشـــريحة 
واســـعة من الفقراء اعتبارا من نهاية الشـــهر 

احلالي.
وتظهـــر بيانـــات تقديريـــة أن األردنيـــني 
يســـتهلكون حوالـــي 10 ماليـــني رغيـــف خبز 
عربي يوميا، في وقت تشير فيه وزارة التجارة 
والتمويـــن إلـــى أن نحو 65 باملئـــة من اخلبز 

املنتج يذهب لغير أردنيني.
ويؤكـــد اخلبير االقتصادي حســـام عايش 
الذي أبدى تشـــاؤمه حيال حالة أسعار السلع 
في الســـوق األردنية خالل األشـــهر املقبلة أن 
كل عمليـــة زيادة فـــي األســـعار ترافقها حالة 

من الفوضى خصوصا فـــي ظل غياب الرقابة 
احلكومية.

وأشـــار إلـــى أن عـــودة االســـتقرار إلـــى 
األســـواق حتتاج إلى فترة طويلة، قد تتخللها 
قـــرارات حكومية أخرى، وهو مـــا يفوق قدرة 

املواطنني على التكيف معه.
واعتبـــر أن دعـــوة احلكومـــة للمواطنني 
”املســـتحقني“، ما هي إال محاولة للتخلص من 
تقدميـــه ومترير ارتفاع األســـعار كما أن قيمة 
الدعم ”ال تسمن وال تغني من جوع“ وستضيع 

قيمته ضمن دورة ارتفاع األسعار.
فـــي  أردنيـــة  نيابيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
تصريحات ســـابقة أن قيمة الدعم ســـتضاف 
إلى رواتب املستحقني من املتقاعدين وموظفي 
احلكومة بشـــكل شـــهري حال توفر بياناتهم 
لدى احلكومة، أمـــا من ال تتوفر لدى احلكومة 
بياناتهـــم بإمكانهم احلصـــول على الدعم من 

خالل بنوك معينة.
وتشـــير تقديرات غير رسمية إلى أن قيمة 
الدعم النقدي للفرد سنويا تصل إلى 32 دينارا 
(45 دوالرا)، وســـيحل محالها بدل رفع الدعم 
عـــن اخلبـــز وضريبـــة املبيعات على الســـلع 

املصنعة.
وحتصر احلكومـــة مســـتحقي الدعم بني 
الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آالف دينار 
(8.4 آالف دوالر) واألســـرة التـــي يقـــل دخلها 

السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دوالر).
وســـيحصل ما يقارب 5.26 مليون مواطن 
من أصل 7.65 مليون على دعم مالي، بحســـب 

تصريحات سابقة للحكومة.
واستبعد نقيب جتار املواد الغذائية خليل 
احلـــاج توفيق حدوث فوضـــى أو انفالت في 
السوق احمللية ”ألنها ليست املرة األولى التي 

تقدم فيها حكومة أردنية على رفع األسعار“.

وقال إن ”ما ســـيحدث هو ارتفاع أســـعار 
الســـلع بنفس نســـب زيـــادة الضريبـــة التي 
ســـتفرضها احلكومة مبجرد اإلعالن الرسمي 

عن هذه النسب والسلع املشمولة“.
تعانـــي  احملليـــة  الســـوق  أن  وأوضـــح 
باألســـاس مـــن ركـــود ســـببه تراجـــع القدرة 
الشرائية للمســـتهلكني وبالتالي فإنه ال توجد 

نية لدى التجار في فرض زيادات غير مبررة.
وال يغطـــي بدل دعم احلكومة الزيادة التي 
ســـتطرأ على األســـعار، حيث أكـــد توفيق أن 
معظم السلع التي سترفع أسعارها هي األكثر 
اســـتخداما مـــن الطبقات الفقيـــرة ومحدودة 
الدخـــل، فيما تعهـــدت احلكومة مـــرارا بعدم 

املساس بهذه الطبقات.

ويـــرى أن العمالـــة الوافدة واجلنســـيات 
األخرى والتي ستتأثر بشكل رئيسي من زيادة 
األسعار، ســـتعوض ذلك من خالل مطالب رفع 
أجورها وهـــو ما ســـيتحمله القطاع اخلاص 

بشكل أكبر.
وخصصت احلكومة فـــي ميزانيتها للعام 
احلالـــي 171 مليون دينـــار (241 مليون دوالر) 
حتت بند ”شـــبكة األمـــان االجتماعي/ايصال 
الدعم ملستحقيه“، بدال من دعم اخلبز والباقي 
ورفـــع ضريبة املبيعات على الســـلع الغذائية 

املصنعة.
وتتركز مشـــاكل اقتصاد األردن في ضعف 
اإلنتاجية وارتفاع عجز املوازنة والدين العام 
ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة 

إلـــى تعزيز دور االســـتثمار احمللي واألجنبي 
وتنويع االقتصاد ومصادر إيرادات املوازنة.

وتعاني البالد من قلـــة الثروات الطبيعية 
وقلـــة مصـــادر امليـــاه واألراضـــي الزراعيـــة 
ومصـــادر الطاقة، ويصل اعتمـــاد األردن على 

الواردات إلى نحو 90 باملئة.
وتتوقـــع احلكومـــة منـــو النـــاجت احمللي 
بنســـبة 2.5 باملئة هذا العـــام، غير أن اخلبراء 
يشـــككون في تلـــك األرقام نظرا لعـــدم امتالك 

السلطات األدوات الكافية لبلوغ ذلك الهدف.
وبلغ عدد ســـكان األردن حتـــى نهاية 2015 
نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 3 ماليني 
سوري وفلســـطيني ومصري وميني وعراقي، 

وفق دائرة اإلحصاءات العامة األردنية.

تصاعــــــدت التحذيرات فــــــي األردن من تداعيات توســــــيع احلكومة إلجراءات التقشــــــف 
ووصولها إلى خطوط حمراء برفع الدعم عن أســــــعار اخلبز. وتكشــــــف اخلطوة احلرجة 

التي تنذر باضطرابات اجتماعية حجم اخللل املالي املزمن الذي تعاني منه احلكومة.

األردن يغامر بتحرير أسعار الخبز ملعالجة الخلل املالي املزمن

[ عمان تكشف عن خطة جديدة إلعادة هيكلية الدعم الحكومي  [ مخاوف من انفالت األسعار مع بدء تنفيذ القرار الشهر القادم

منتجات جديدة بأسعار السوق العالمية

خليل الحاج توفيق:

السوق تعاني باألساس من 

ركود سببه تراجع القدرة 

الشرائية للمواطنين

{الحكومـــة المصريـــة اتخذت قرارا نهائيا برفع ســـعر تذكرة الســـكك الحديديـــة خالل الفترة 

المقبلة، وتجري حاليا دراسة نسب الزيادة التي سيتم تطبيقها}.

هشام عرفات
وزير النقل املصري

{حـــي المال في لندن متفائل بوجود توافق معقول على الجانب األوروبي والجانب البريطاني بأن 

اتفاقا انتقاليا بات أمرا مرغوبا وضروريا في محادثات البريكست}.

جيرميي براون
ممثل حي املال في لندن لدى االحتاد األوروبي

حسام عايش:

كل عملية زيادة في األسعار 

ترافقها حالة من الفوضى 

في ظل غياب الرقابة
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اقتصاد
{االرتفاع الكبير في قيمة عقود الطاقة في دول الخليج يعكس جهود الحكومات لتلبية الطلب 

المتزايد على الكهرباء الذي ينمو بنسبة تصل إلى 8 بالمئة سنويا}.

أنيتا ماثيوز
مديرة مجموعة إنفورما للمعارض الصناعية

{نتوقع تســـارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات في العام الحالي ليصل إلى 3.9 بالمئة وهو 

ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي}.

سلطان بن سعيد املنصوري
وزير االقتصاد اإلماراتي

محمد حماد

} القاهــرة - فّجـــر اجلهاز القومـــي لتنظيم 
االتصـــاالت في مصـــر أزمة جديـــدة في قطاع 
االتصـــاالت النقالـــة، حـــني ألـــزم الشـــركات 
بتخفيض مبيعاتهـــا من خالل التجار ومراكز 
االتصـــال إلى 50 خطا شـــهريا، بعد انتشـــار 
خطوط غير مســـجلة متثل خطـــورة على آمن 

البالد.
واســـتثنى اجلهاز من القرار شبكة ”وي“ 
اململوكـــة للدولـــة، بحجـــة أنهـــا تتعاقـــد مع 
موزعيهـــا بنظام احلق التجاري ”فرنتشـــايز“  
الذي يســـمح للموزعني بتقـــدمي كافة خدمات 

الشركة، وليس بيع اخلطوط فقط.
وتقـــّدم أربـــع شـــركات لالتصـــاالت ثالث 
و”أوراجن“  منهـــا أجنبية وهـــي ”فودافـــون“ 
و”اتصاالت اإلماراتيـــة“، باإلضافة إلى ”وي“ 

خدمة الهاتف احملمول بالسوق املصرية.
وألـــزم اجلهاز الشـــركات بتحديث بيانات 
نحـــو 60 مليون خـــط محمول، كمـــا ّمت فصل 
اخلدمة عن 13 مليون مشـــترك خالل السنوات 

املاضية.
ويقـــوم التجـــار ومراكز االتصال بشـــراء 
اخلطوط من الشركات وبيعها للمواطنني على 
أن يقـــوم املشـــترك بتفعيل اخلدمـــة من خالل 

االتصال بخدمة العمالء بالشركات.
ورصد اجلهـــاز عمليات تالعـــب ببيانات 
املشـــتركني عبر تســـجيل خطوط بأسماء غير 
صحيحة أو بيانات منقوصة، بهدف احلصول 
علـــى نقاط إضافية من شـــركات احملمول على 

كميات املبيعات.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر مّطلعة أن 
شـــركات االتصاالت األجنبيـــة الثالث العاملة 
في الســـوق تقوم بعمل مفاوضـــات مع مرفق 
تنظيـــم االتصـــاالت ملضاعفة حركـــة املبيعات 

من خـــالل التجار ومراكـــز االتصال مع وضع 
ضوابـــط لضمـــان ســـالمة بيانات تســـجيل 

خطوط التليفونات.
ويصل متوســـط حركة املبيعات إلى نحو 
400 عملية شـــهريا لـــكل مركز، ممـــا دفع تلك 
املراكـــز للمطالبة مجددا بزيادة هامش ربحها 
من خالل ”كروت الشـــحن“، وفق إيهاب سعيد 
رئيس شعبة مراكز االتصال بالغرفة التجارية 

بالقاهرة.
وقـــال لـ”العرب“ ”نأمل فـــي زيادة بنحو 5 
باملئـــة لتعويضنا على تلك اخلســـارة، فمراكز 
االتصـــال بوضعهـــا احلالـــي لن تقـــوى على 
االستمرار، وستتحمل خســـائر تفوق قدرتها 

على مواجهة تكاليف التشغيل“.
ويصل عـــدد مراكز االتصاالت مبصر نحو 
14 ألـــف مركـــز، وتقـــوم بتقدمي خدمـــات بيع 
وشـــحن خطوط احملمـــول، وتعمـــل بالتوازي 
مـــع فروع شـــركات االتصـــاالت وحتصل على 
رخصة منها لبيـــع خطوط التليفون، كما أنها 
األســـرع انتشـــارًا وتصل إلى القرى واملناطق 

العشوائية.
وتبيـــع هـــذه املراكز بطاقات الشـــحن من 
فئـــات مختلفـــة تبدأ من 10 جنيهـــات مصرية 
(0.56 دوالر)، و30 جنيهـــا و60 جنيهـــا و100 
جنيه 120 جنيهـــا و150 جنيها لتصل إلى 200 

جنيه.
ورفعت الشـــركات األربع العاملة في قطاع 
االتصاالت مبصر قيمة كروت الشحن بنحو 36 

باملئة وحتمل تكلفتها املستهلكني.
ويســـتخدم نحو 90 باملئة من مســـتخدمي 
احملمـــول بطاقات الشـــحن بفئتهـــا املختلفة 
لشـــحن رصيـــد مكاملاتهـــم، بينما تســـتخدم 
النســـبة املتبقيـــة وتضم غالبيتها الشـــركات 

ورجال األعمال نظام الفواتير.

وقـــام جهـــاز تنظيـــم االتصـــاالت بقطـــع 
اخلدمات عن نحـــو 900 ألف خط مما أدى إلى 
تراجع عدد املشـــتركني في خدمـــات احملمول 
لنحو 99.4 مليون في سبتمبر املاضي، مقارنة 

بنحو 100.3 مليون في يونيو 2017.
وقال محمد املهدي الرئيس الشرفي لنقابة 
جتار احملمـــول لـ”العرب“ إن ”ربح التاجر من 
بيـــع خط احملمول الواحد يتـــراوح بني 3 إلى 
5 جنيهات، وإذا ســـلمنا أنه ســـيربح خمســـة 
جنيهات والتي تعادل 0.28 دوالر، فإن إجمالي 
ربحه الشهري سيصل لنحو 8.5 دوالر تقريبا“.
وأوضح أنه ال ميكن أن يشـــجع هذا الربح 
على االســـتمرار في النشـــاط، وطالب بأن يتم 
رفع عدد مبيعـــات اخلطوط إلى نحو 200 خط 

على أقل تقدير.

ورغـــم دخـــول البالد عصر اجليـــل الرابع 
لالتصـــاالت إال أن خدمـــات االتصاالت ال تزال 
ســـيئة وال ميكن إمتام معظم املكاملات من املرة 
األولى بســـبب عـــدم كفاية التـــرددات مقارنة 
بعدد املشـــتركني، إلى جانب ضعف ســـرعات 

اإلنترنت.
في األيـــام املاضية  واعتـــذرت ”فودافون“ 
عن ســـوء اخلدمة ومنحت املشتركني نحو 100 

دقيقة مجانا تعويضا عن سوء اخلدمة.
وقـــال محمد ســـعيد عضو مجلـــس إدارة 
جمعية ”اتصـــال“ إن ”جهاز وزارة االتصاالت 
والشـــركات أخطأت منذ البداية في تســـويق 

خطوط التليفون احملمول.
وأشـــار فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إلى أن 
الشـــركات كانت تســـعى إلى الفـــوز بنصيب 

األســـد من الســـوق املصرية بغض النظر عن 
عمليات تأمني بيانات تلك اخلطوط، ما شـــجع 
فئـــة من التجار على التالعب، جلني أرباح من 

خالل بيع اخلطوط بأّي وسيلة.
بيـــع  إلـــى  العشـــوائية  تلـــك  ووصلـــت 
خطـــوط احملمول على األرصفة في الشـــوارع 
واملواصالت، العامة األمر الذي تسبب في تلك 

الكارثة.
وأكد أن الوضع أصبح غاية في الصعوبة، 
لكـــن من املمكـــن فتـــح عمليات البيع بشـــرط 
إحكام الرقابة على تسجيل اخلطوط اجلديدة 
وتشـــديد العقوبـــة على املخالفـــني، مع وضع 
”كود“ لكل مركز اتصال، وحال ثبوت مخالفته، 
مـــن خالل تتبع ”كوده“ يقـــع على الفور حتت 

طائلة القانون.

قال خبراء إن القيود التي فرضتها القاهرة على مبيعات خطوط الهواتف احملمولة، توّجه 
ضربة موجعة لالستثمار في قطاع االتصاالت. وقالوا إنها متّهد الطريق لوضع احتكاري 

جديد بعد استثناء الشركة الوحيدة اململوكة للدولة.

القاهرة تربك قطاع االتصاالت بتقييد مبيعات خطوط املحمول

[ الحكومة تلزم الموزعين والتجار بعدم بيع أكثر من 50 خطا شهريا  [ شكوك في إمكانية تطبيق القرار ومراقبة مراكز االتصال

إجراءات حازمة لضبط سجالت خطوط االتصال

إيهاب سعيد:

مراكز االتصاالت تطالب 

بزيادة أسعار بطاقات الشحن 

5 بالمئة لتعويض الخسائر

أرامكو تعزز مواقعها املالية بقروض رخيصة قبل الطرح العام

} لندن – كشـــفت مصـــادر مّطلعـــة في بنوك 
ووكاالت ائتمان إن شـــركة أرامكو الســـعودية 
تنهمـــك في ترتيب قـــروض رخيصة مبليارات 
الـــدوالرات من البنوك الســـاعية إلـــى تعزيز 
عالقاتها مع شـــركة النفط العمالقة قبل إدراج 

أسهمها في البورصة.
وتقـــّدم بنـــوك ســـيتي غروب وســـتاندرد 
تشـــارترد ومؤسســـة ســـوميتومو ميتسوي 

املصرفية املشـــورة بشـــأن الصفقات التي قال 
مصـــدران إنها قد جتمع أكثر مـــن 6 مليارات 
دوالر وجميعهـــا مدعومة مـــن وكاالت ائتمان 

صادرات.
وتعّد مساعي تدبير التمويل أحدث مؤشر 
على جهود الســـعودية للمضي في أكبر طرح 
عام أوّلي في العالم خـــالل العام اجلاري رغم 
التكهنـــات في الســـوق عـــن احتمـــال تأجيل 

اخلطط أو حتـــى إلغائها. ومن املرّجح أن تقّل 
فوائد القروض عن واحد باملئة سنويا، بسبب 
تنافس البنوك على تعزيز عالقتها مع أرامكو 
والفـــوز بدور في بيع ما يصل إلى 5 باملئة من 
أســـهمها في طرح عام أوّلـــي جلمع 100 مليار 
دوالر إذا مـــا ّمت تقييم الشـــركة عند تريليوني 

دوالر.
وتريد أرامكو أن حتســـن وضع ميزانيتها 
قبل الطرح األوّلي الذي قد تواجه بعده ارتفاعا 
في التكاليـــف، إذ حاملا ُتدرج لـــن تبقى كيانا 
مملـــوكا بالكامل للدولة يســـتفيد من التمويل 

الرخيص املتاح للمقترضني السياديني.

وتوّفر وكاالت ائتمان الصادرات ضمانات 
للقروض وفي بعض األحيان متويال للمساعدة 
في إزاحـــة املخاطـــر السياســـية وغيرها من 
املخاطر التي تقف في وجه الشركات املصدرة، 
وهـــو األمر الـــذي يشـــجع التجـــارة ويقّلص 

تكاليف األنشطة الدولية.
وأكد مصرفـــي وجود ”زخم لـــدى أرامكو 
لطـــرق هذا النموذج مـــن التمويل. وإذا فعلوا 
ذلك بعد الطرح العام األولي، فســـيكون عليهم 

أن يدفعوا املزيد“.
وكشـــفت املصادر أن ســـيتي غـــروب تقّدم 
املشـــورة ألرامكو فـــي قـــروض مضمونة من 
وكاالت ائتمان صـــادرات أميركية وبريطانية 
في حني يقّدم بنك ســـتاندرد تشارترد املشورة 
في متويل من وكالة ائتمان صادرات أوروبية. 
وتقـــّدم ســـوميتومو ميتســـوي املشـــورة في 
صفقات مدعومة مـــن وكاالت ائتمان صادرات 

آسيوية.
وقـــال أحد املصـــادر إن تفويضات البنوك 
تنتهـــي فـــي العام احلالـــي. وامتنـــع مصرفا 
سيتي وستاندرد تشارترد عن التعليق، بينما 
لـــم ترّد أرامكو وســـوميتومو ميتســـوي على 

طلبات للتعقيب.
وذكـــرت املصـــادر أن مـــن الصعب حتديد 
احتياجات أرامكو بدقة بســـبب خطط إنفاقها 
املوســـعة وألن القروض ستمّول عقودا جديدة 

وأخرى قائمة.
وحصلـــت أرامكـــو بالفعـــل علـــى قـــرض 
مبلياري دوالر بضمان وكالة متويل الصادرات 
البريطانية. وكان ملصرف سيتي دور رائد في 

تلك الصفقة.
وأكـــدت املصـــادر أن أرامكـــو تتطلع اآلن 
لصفقات قد تشـــمل وكاالت ائتمان الصادرات 
الكورية اجلنوبيـــة واليابانية وصفقة واحدة 
أخرى على األقل قد تضم إحدى وكاالت ائتمان 
الصادرات األوروبيـــة. ورّجحت أن تكون تلك 

القروض اجلديدة في نطاق ملياري دوالر.

وقـــال مصـــدران مصرفيـــان إن القروض 
الصـــادرات  ائتمـــان  املدعـومـــة مـــن وكاالت 
ســـتكون كاملعتاد بآجال تصل إلى 10 سنوات 
وبأســـعار فائـــدة دون الواحد باملئة ســـنويا 

بشكل عام.
وتتحّدد مثل تلك التكاليف املنخفضة على 
أســـاس اجلدارة االئتمانية للجهة املقترضة، 
وهـــي في هـــذه احلالة كيان ســـيادي، وهيكل 
الصفقـــات املدعومـــة من قبـــل وكاالت ائتمان 
الصـــادرات التـــي تتحّمل الـــوكاالت جزءا من 

املخاطرة فيها.
ويشـــير انخفـــاض التكاليـــف أيضا إلى 
اســـتعداد البنوك للقبـــول بعوائد أقـــّل قبيل 

الطرح األولي حسبما قالت املصادر.
وكانـــت رويتـــرز قد نســـبت إلـــى مصادر 
مصرفية تأكيدها األســـبوع املاضي أن أرامكو 
السعودية دعت مصارف تتطلع للقيام بأدوار 
في إدراجها في أســـواق األســـهم، ومن بينها 
سيتي وغولدمان ســـاكس، إلى اجتماعات في 
الرياض خالل األســـابيع التالية لعرض ما في 

جعبتها.
وقـــد كشـــفت هيئـــة الســـوق املاليـــة هذا 
األسبوع عن إجراءات جديدة تخفف مبوجبها 
قيود االستثمار األجنبي في البورصة احمللية 
في محاولـــة جلـــذب االســـتثمارات األجنبية 

اعتبارا من 23 يناير اجلاري.
وبحسب القواعد اجلديدة خفضت الهيئة 
قيمـــة احلد األدنـــى لألصـــول التـــي تديرها 
املؤسســـة األجنبيـــة املؤهلة لالســـتثمار في 
البورصة السعودية إلى 500 مليون دوالر، بدال 

من مليار دوالر في السابق.
وتخوض السعودية حملة إصالحات غير 
مســـبوقة في تاريخها إلعادة هيكلة االقتصاد 
وبنائه على أســـس مستدامة مبوجب برنامج 
التحـــّول االقتصـــادي ورؤيـــة اململكـــة 2030 
لالبتعـــاد عـــن االعتماد على عوائـــد صادرات 

النفط.

[ آفاق التعاون تغري البنوك بتقديم 6 مليارات دوالر بعائد منخفض  [ خطط االقتراض تؤكد قرب إدراج الشركة في األسواق

سيتي تقود تمويل أرامكو طمعا بحظوة مستقبلية

ــــــي حلصة تصل إلى 5 باملئة من  تســــــارعت اخلطوات التي تؤكد قرب إعالن الطرح األول
ــــــة بقروض رخيصة  أســــــهم شــــــركة أرامكو الســــــعودية، التي بدأت بتعزيز مواقعها املالي

تسابقت املصارف لتقدميها أمال في مزيد من العمل مع أكبر طرح أوّلي في العالم.

محمد المهدي:

يجب رفع مبيعات الخطوط 

إلى 200 خط شهريا على 

أقل تقدير لحماية التجار

مليار دوالر العائد المتوقع 

لبيع 5 بالمئة من أرامكو 

مع ترجيح تقييمها بنحو 

تريليوني دوالر

100

هيئة السوق المالية تسعى 

الستقطاب االستثمارات 

األجنبية واالنضمام لمؤشرات 

األسواق الناشئة



أمحد حافظ

} القاهــرة - خلـــص املؤمتـــر األول الـــذي 
نظمتـــه مؤسســـة ”بيـــت العائلـــة املصرية“، 
الثالثاء املاضي، إلى أن اقتالع جذور اإلرهاب 
لن يتحقـــق إال بتوحـــد اجلهود لنشـــر ثقافة 
التعايش والتســـامح وإيقاف خطاب الكراهية 
والعنف فـــي املجتمع، وإقصاء أصحاب اآلراء 
املتطرفة عن الوصول إلى صدارة املشـــهد مبا 
ميكن معه العبث في عقول األجيال املستقبلية.
تزامـــن عقد املؤمتر حتت عنوان ”معا ضّد 
اإلرهـــاب“، مـــع تصاعد خطـــاب الكراهية من 
جانـــب العناصـــر اإلرهابية ضـــد األقباط في 
مصر، وافتعال املتشددين أزمات وفنت للوقيعة 

بني املسلمني واملسيحيني.
جاءت مشـــاركة قيادات كنســـية وأزهرية 
ومتخصصـــني في الشـــؤون الدينية واألمنية 
والفكريـــة والتعليمية والثقافيـــة في املؤمتر، 
لتكون رســـالة توحي بوجود اّحتاد مجتمعي 
على نبذ التطرف والفكر املتشـــدد الذي يغذي 
االحتقـــان ويدفع إلى املزيد من االنقســـام بني 

أبناء البلد الواحد.
وتعد مؤسســـة ”بيـــت العائلـــة املصرية“ 
هيئة وطنية مســـتقلة تعمل على نشـــر ثقافة 
التعايش السلمي واحملبة في املجتمع، وقد ّمت 
إنشاؤها مببادرة أزهرية- كنسية، عقب تفجير 
كنيسة القديسني باإلسكندرية مطلع عام ٢٠١١، 
وقبل أيام قليلة من اندالع ثورة ٢٥ يناير، وقد 
عكفت هذه املؤسســـة طوال السنوات املاضية 
على التدخل ملعاجلة أحداث االحتقان الطائفي 

بشكل سلمي.
جاء توقيت عقد املؤمتر في خضم احتفال 
األقبـــاط بأعيادهم، كرســـالة للمتشـــددين بأن 
هناك تعايشـــا ســـلميا بني أفراد املجتمع في 
مصـــر، بغض النظر عن احلـــوادث اإلرهابية، 
وُعقـــد في توقيـــت بالـــغ احلساســـية، حيث 
تصاعد العنف ضّد األقباط في مصر من جانب 
تنظيمـــات إرهابية تعمل علـــى ضرب الوحدة 
الوطنيـــة إلثارة النعـــرات الطائفية باملجتمع. 
كان آخـــر هذه احملاوالت اســـتهداف كنيســـة 

مارمينـــا بحـــي حلـــوان جنوب القاهـــرة منذ 
أسبوعني، وراح ضحية احلادث ٩ مواطنني.

حدد محمود زقزوق وزير األوقاف األسبق 
واألمني العام لـ”بيت العائلة املصرية“ إشكالية 
التصـــدي لإلرهاب والتطـــرف قائال ”ال يوجد 
تعريف واضح وشـــامل لإلرهاب تتوافق عليه 
كل املؤسســـات الدينية وغيـــر الدينية“، الفتا 
إلـــى أن الوصول إلى توصيف محدد لإلرهاب 
والتطرف والكراهية من شـــأنه ”تسهيل مهمة 

التصدي له لتعزيز التسامح باملجتمع“.
وأكد متابعون للمؤمتر، أن اإلشكالية التي 
تواجه املؤسســـات الدينية في مصر، إسالمية 
ومسيحية، تكمن في غياب رؤية: من أين نبدأ 
نشـــر التســـامح ونبذ التطرف والتشـــدد؟ هل 
من اخلطـــاب اإلعالمي أم التعليمي أم إصالح 
اخلطـــاب الدينـــي أوال، وهو ما يتســـبب في 
تشتت األولويات وبقاء احلال كما هو عليه؟

ذهب األنبا أرميا، األسقف العام للكنيسة، 
ونائب رئيس املؤمتر، فـــي كلمته التي ألقاها 
نيابة عـــن تواضـــروس الثاني، بابا كنيســـة 
اإلسكندرية والكرازة املرقسية، إلى أن البداية 
املثالية ملكافحة التطرف والتشدد الديني، تبدأ 
من ترســـيخ ثقافة حرية اعتناق األديان حتى 
تكون مكفولة للجميـــع ألنها بني الله وعباده، 
مع حتميـــة أن تتوقف بعـــض التنظيمات عن 

تنصيب نفسها بأنها احلامي لدين بعينه.
وتصطدم رغبة الكنيسة بالدعوة إلى حرية 
االعتقـــاد، أحيانا بتحرك معاكـــس من جانب 
قيادات أزهرية، بدعم مشـــروع قانون برملاني 
يرمي إلـــى حبـــس امللحديـــن باعتبارهم فئة 
ضالة، دون الدخـــول في حوار مجتمعي حول 
هذه القضيـــة والبحث عن عالج لها بعيدا عن 
التحريض غير املباشر ضد املؤمنني باإلحلاد.

أوضح البعض مـــن املراقبني، أنه ال ميكن 
زرع ثقافة حرية االعتقاد لتكون املســـار األمثل 
ملجتمع مســـالم ومتســـامح، في ظل استمرار 
ترك الســـاحة أمام اجلماعة الســـلفية وبعض 
الدعـــاة واملفتني الذيـــن دأبوا علـــى اقتصار 
التســـامح على الدين اإلسالمي وتقدمي اآلخر 
علـــى أنه مواطـــن من درجة ثانية ال يســـتحق 

العيش في سالم.
وخلصت كلمة محيـــي الدين عفيفي، أمني 
مجمع البحوث اإلســـالمية باألزهـــر، إلى أنه 
يتعني التركيز على عدم وجود نص في أي دين 
من األديـــان يجيز ترويع اآلمنـــني حتى يجيز 
قتلهم، كما تّدعى جماعات التطرف واإلرهاب، 
فاألديـــان ال عالقة لها بهذه االّدعاءات، بل إنها 

ال تدعـــو إال إلى التســـامح والرحمة واحترام 
خصوصيـــات النـــاس واحلفاظ علـــى دمائهم 

وأموالهم.
وقال علي جمعة مفتي مصر الســـابق، إن 
احلرب ضد املتطرفني يجب أن تكون شـــاملة، 
ليس فقط مـــن الناحية األمنيـــة والفكرية، بل 
من فقه حـــب احلياة، فاألديان جـــاءت لتعليم 
اإلنســـان حب احليـــاة، والدين جاء لســـعادة 
الدارين، لذلك يجـــب علينا أن نقضي على من 
قّدمـــوا التكفير علـــى التفكيـــر والتدمير على 

التعمير.
عاب املتابعون للمؤمتر على أنه لم يتطرق 
إلى األســـباب احلقيقية التي أّدت إلى انتشار 
التطرف الفكري والتشـــدد الديني في املجتمع 
والبحث عن أدوات القتالع األفكار واملسببات 
التـــي أّدت إلـــى نتائج عكســـية خطيـــرة على 
الســـالم املجتمعي في مصر، وكيفية مواجهة 
اآلراء املتطرفـــة التـــي تأخـــذ صبغة شـــرعية 
باســـتخدام آيات قرآنية وأحاديـــث نبوية قد 

يساء تفسيرها.
وقـــال أحمـــد عامـــر، الباحث في شـــؤون 
أزمـــة  إن  لـ“العـــرب“،  الدينـــي،  التســـامح 
املؤسســـات الدينيـــة فـــي مصر أنها تســـّوق 

خلطـــاب يدعـــو إلـــى التســـامح واحملبة دون 
اتخاذ خطوات علـــى األرض لتفعيل ذلك، مثل 
تضمني ذلك في املناهج اإلسالمية واملسيحية 
واختيار معتدلني من رجال الدين لترويج فكرة 

قبول اآلخر واحترام عقائدهم.
وأشـــار إلى أن اقتصار األمر على حتسني 
نظرة كل فئة دينية إلى الطرف اآلخر عبر عقد 
مؤمتـــرات وإدانة األحـــداث اإلرهابية ال ينتج 
عنه جديد، ألن فرض سياسة التسامح واحملبة 
يتطلب شـــجاعة اســـتثنائية من املؤسســـات 
الدينية في البالد باالعتراف باخلطأ الذي أّدى 
إلى ظاهرة التشـــدد والتطرف ثم بحث ســـبل 
تداركـــه، بإقصاء من تســـببوا فيـــه من رجال 
ديـــن أو بالدعـــوة إلى التضييق على شـــيوخ 
ودعاة معروف عنهم التطـــرف، ويتخذون من 

شعبيتهم ستارا للحماية، مثل السلفيني.
ويصّر األزهر علـــى أن التطرف يزداد عبر 
الفهـــم اخلاطـــئ للنصوص الدينيـــة، دون أن 
يتدخل إلصالح بعض املفاهيم والتفســـيرات 
والتنـــازل عن التمســـك بالتراث الـــذي لم يعد 
يصلح لهذا الزمان، ما تسبب في تأخير اتخاذ 
خطوات ملموسة في مســـألة جتديد اخلطاب 

الديني الرامي إلى التسامح واحملبة.

وعندمـــا أقصـــى األزهـــر فئة مـــن الدعاة 
ورجـــال الدين عن الظهور في وســـائل اإلعالم 
بدعوى أنهم متشـــددون، واستبدلهم بآخرين 
عبر قائمة ســـلمها لوســـائل اإلعالم، تبني أن 
بعضا من الذين اســـتقّر رأيـــه عليهم ليكونوا 
دعـــاة، هم من املتهمني بأنهم يرّوجون خلطاب 

ديني متشدد وعنصري.
الشـــؤون الدينية،  ورأى متخصصون في 
أن عمليـــة ترســـيخ ثقافـــة التســـامح ونبـــذ 
الكراهية والعنف في أّي مجتمع، تبدأ بتوافق 
املؤسســـات الدينية على خطـــاب واحد، قائم 
على مبـــادئ التربية اخللقيـــة والفكرية، يبدأ 
زرعها في عقول النشء وتكبر معهم وحتميهم 
من االستقطاب خلطاب متشدد، بهدف التأكيد 

على القيم العليا والقواسم املشتركة.

{بيت العائلة} يبدأ بإصالح المفاهيم ونشر ثقافة المحبة والتعايش في مصر

في ظل تصاعد وتيرة اإلرهاب والتطرف الفكري بشــــــكل غير مسبوق في البلدان العربية، 
ألقى الكثيرون العبء على رجال الدين الذين تخلوا عن دورهم في جتديد اخلطاب الديني 
والرد على أفكار املتطرفني. ويرى مهتمون بالشــــــأن الديني أن الســــــماح بحرية االعتقاد 
دون تدخل أو توجيه هو أول الطرق وأسلمها لزرع مجتمع مسالم ومتسامح، وعلى ”بيت 

العائلة املصرية“ توسيع نطاق االهتمام بنشر ثقافة احملبة والتعايش.

مسؤولية مشتركة

{ال يتجاوز عدد الناطقين باألمازيغية في تونس وليبيا حاجز ٥ بالمائة، مما جعل مطالب أمازيغ 

هذه الدول باعتبار األمازيغية لغة رسمية تقال بأصوات خافتة وصداها محدود}.

مختار الشيباني
صحافي تونسي

{الرئيس عبدالفتاح السيســـي، وعد بالكاتدرائية وأوفى بوعده، وسبب افتتاح كاتدرائية ميالد 

المسيح فرحة عارمة لجموع المصريين وأسعدهم}.

تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية، بطريرك الكرازة املرقسية

أزمة املؤسســـات الدينية في مصر 

أنهـــا تســـوق لخطـــاب يدعـــو إلـــى 

التســـامح دون اتخاذ خطـــوات على 

األرض لتفعيل ذلك

◄

فـــرض سياســـة التســـامح واملحبة 

يتطلـــب شـــجاعة اســـتثنائية مـــن 

البـــالد  فـــي  الدينيـــة  املؤسســـات 

باالعتراف بالخطأ

◄

المغرب واحة للتعايش وربيع للثقافة األمازيغية
} الربــاط -  يحتفـــل أمازيغ شـــمال أفريقيا 
يوم 13 ينايـــر 2018 برأس الســـنة األمازيغية 
2968، وســـط مطالب من النشطاء بدعم تعميم 
تدريس األمازيغية باجلزائر وإدراج هذا اليوم 
في قائمـــة العطل الرســـمية باملغرب، أســـوة 

بالتقوميني الهجري وامليالدي.
وفي هذا الصدد، وجه الباحث والناشـــط 
األمازيغي، حلسن أمقران، إلى العاهل املغربي 
امللك محمد الســـادس برقية يلتمس فيها منه 
التدخل إلعالن رأس الســـنة األمازيغية، الذي 
يوافق 13 يناير من كل سنة، عيدا رسميا على 

غرار السنتني الهجرية وامليالدية.
احلكومـــة  أن  الرســـالة  كاتـــب  وأضـــاف 
”خّيبـــت كل الظنون في مضمار تنزيل احلماية 
الدســـتورية لألمازيغيـــة“، مضيفـــا في كالمه 
املوجه إلى العاهل املغربـــي ”أنتم الرجاء في 
إنصاف األمازيغية وحمايـــة رمزية تاريخها، 
الـــذي يشـــكل أســـاس شـــخصيتنا املغربيـــة 
ودعامة رئيســـية في هويتنا املنصوص عليها 

دستوريا“.
وأضاف أمقران في رسالته أن التنصيص 
الدستوري على رسمية األمازيغية ”كان قرارا 
تاريخيـــا يوثق للحظة انتصـــار حقيقي للغة 
األرض، وهي لغـــة مكفولة دســـتوريا جلميع 
املغاربـــة“. وجددت جمعيات أمازيغية مغربية 
دعوتهـــا للحكومـــة إلى إقـــرار رأس الســـنة 
األمـازيغيـــة عيـــدا وطنيـــا وعطلـــة مـدفوعـة 
األجــــر، على غرار رأســـي الســـنتني الهجرية 

وامليالدية.
الســـنة  رأس  علـــى  األمازيـــغ  ويطلـــق 
(ليلة يناير)،  األمازيغية اســـم ”إيض ينايـــر“ 

وهو يوافق 13 يناير من كل عام.
وستحل العام املقبل ســـنة 2968 بالتقومي 
األمازيغـــي، الـــذي تخلد بدايتـــه اعتالء امللك 
عـــرش مصـــر، أيام  األمازيغـــي ”شيشـــناق“ 
الفراعنـــة عام 950 قبل امليـــالد، وفق مؤرخني 

أمازيغ.

وفي هذا الصدد، يبرز الباحث في الثقافة 
األمازيغية، أحمد عصيد، أن تاريخ يناير يؤكد 
ارتبـــاط األمازيغي بـــاألرض، ألن جل طقوس 
هذا اليوم تتعلق بـــاألرض، ويضيف بأن هذه 
االحتفـــاالت هي ”طقس أمازيغي لم تســـتطع 
الســـنون وال اجلغرافيا أن تسلخه من أمازيغ 

شمال أفريقيا عامة“.
ويذكـــر أن احلكومـــة املغربيـــة كانـــت قد 
صادقـــت فـــي ســـبتمبر 2016، على مشـــروع 
قانون تنظيمـــي لتحديد مراحل تفعيل الطابع 
الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال 

التعليم واحلياة العامة ذات األولوية.
ويعتمد املشـــروع على أحـــكام محددة في 
مختلف املجـــاالت املتعلقة العتماد األمازيغية، 
مثـــل التعليـــم والثقافـــة والقضـــاء واإلعالم 
واخلدمـــات  البرملانـــي  والعمـــل  واإلدارة 

العمومية والبلديات.

وكان املغـــرب قد اعتمد كتابـــة األمازيغية 
بحرف ”تيفناغ“، منذ فبراير 2003، وهي السنة 
ذاتهـــا التي تبنى فيهـــا منوذجا لتدريس هذه 

اللغة في التعليم الرسمي االبتدائي.
إقـــرار هـــذا اليوم عطلـــة وطنية ســـُيؤّكد 
بالتأكيـــد، وفـــق آراء شـــخصيات أمازيغيـــة 
مغربيـــة، علـــى إرادة احلكومـــة السياســـية 
للنهـــوض باألمازيغيـــة، خصوصـــا فـــي ظل 
تقدم املغرب وريادتـــه في مجال رعاية التنوع 

الثقافي والهوياتي.
وأكـــدت هذه الشـــخصيات علـــى أن إقرار 
رأس الســـنة األمازيغية عيـــدا وطنيا وعطلة 
رســـمية مطلب منطقي وعقالني ومنسجم مع 
روح الدستور املغربي، كما أن االحتفال برأس 
الســـنة األمازيغية يرمز إلـــى عراقة وحضارة 
تاريخيـــة لألمازيـــغ باملغـــرب. وشـــددت هذه 
الشخصيات على أن الثقافة األمازيغية تشكل 

جزءا ال يتجزأ من هوية املغاربة بكل أطيافهم، 
الشيء الذي يجعل الدولة ملزمة باعتماد رأس 
السنة فيها عيدا يتمتع فيه املواطنون بالعطلة 

على غرار السنتني الهجرية وامليالدية.
ويعتبر املغرب من أكثر دول شمال أفريقيا 
التي يتمتـــع فيهـــا األمازيغ بكامـــل حقوقهم 
مقارنـــة بالبلدان املغاربيـــة األخرى، في حني 
لم حتســـم بقية الدول املغاربية األخرى اجلدل 
القائم بخصوص اللغة األمازيغية واالعتراف 

بها كلغة رسمية ما عدا املغرب.
وبالرغم من أن الناطقني باللغة األمازيغية 
كلغـــة أّم، ميثلون أرقامـــا كبيرة خصوصا في 
املغرب واجلزائر، (فـــي املغرب يبلغ هذا الرقم 
نســـبة 39 باملئة من عدد السكان وفي اجلزائر 
يتجاوز نســـبة 45 باملئة من حوالي 32 مليون 
نســـمة) إال أن ذلـــك لـــم يشـــفع لألمازيـــغ في 
حتقيـــق حلمهم بإضافة اللغة األمازيغية كلغة 
رســـمية باســـتثناء املغرب الذي أقـــر اعتماد 
اللغـــة األمازيغيـــة كلغة رســـمية إلـــى جانب 
اللغة العربيـــة فيما اعتمدتهـــا اجلزائر كلغة 
ثانيـــة بعد اللغة العربية ســـنة 2001 رغم أنها 
تعد اللغة الرئيســـية في التعامـــالت اليومية 
لســـكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة 
محافظات تقع شرق العاصمة اجلزائرية، مما 
جعل بعض األحزاب واملنظمات تطالب بجعلها 
لغة رسمية أسوة باملغرب، رغم أن ترقيتها إلى 
لغة رسمية مكنها من أن تصبح مادة تعليمية 
وتتمتع بنشـــرات خاصة ناطقـــة بها تعرض 

على التلفزيون احلكومي اجلزائري.
وتعتبر الثقافة األمازيغية بحسب عدد من 
الباحثني واملتخصصني، إحدى أكثر الثقافات 
التي مت تهميشها في املغرب العربي رغم أنها 
متثـــل مخزنا ثقافيـــا بالغ املعانـــي ويحتوي 
على عديد التقاليد التـــي متثل موروثا ثقافيا 
ميكن االســـتفادة منه على جميع املســـتويات، 
فعلى ســـبيل املثـــال تعتبـــر املوســـيقى أحد 
مكونـــات الهوية األمازيغية وتعود إلى أصول 

قدمية متتـــزج فيها تأثيـــرات متنوعة (عربية 
ومتوسطية وزجنية). وقد نالت هذه املوسيقى 
شهرة عاملية وذلك لتميزها بالتزامها وحفاظها 
علـــى هويتها، فيما متثل الرقصات األمازيغية 
إحدى أكثر الرقصات جمالية، وأكثرها شهرة 
رقصـــة ”تيســـيت“ فـــي املغرب التـــي يؤديها 
وهي  راقصـــان أو ثالثة، ورقصـــة ”أحويش“ 
رقصـــة جماعيـــة، ورقصـــة ”الترحـــاب“ فـــي 
اجلزائر التـــي ما زالت متارس في االحتفاالت 
العائليـــة أو القرويـــة فـــي األوراس واملناطق 
احملاذية لـــه، مثلها مثـــل الرقصـــة التقليدية 

النسائية القبائلية.

وتعتبـــر العديـــد من األســـماء التي بقيت 
راســـخة فـــي األذهـــان وكتبت أســـماءها في 
التاريـــخ مـــن القـــادة واملقاتلـــني واملناضلني 
والعلمـــاء والفنانـــني مـــن أصـــول أمازيغية، 
ولعـــل أبرز هـــذه األســـماء بحســـب مصادر 
مغاربيـــة هي: القديس والكاتب والفيلســـوف 
أغســـطينوس، امللك ماسينيســـا موحد مملكة 
نوميديـــا، امللـــك يوغرطة، الروائـــي لوكيوس 
أبوليوس، القائد العســـكري املسلم طارق بن 
زيـــاد، عباس بن فرناس، ابـــن بطوطة، املؤرخ 

ابن خلدون، ابن رشد. 
باإلضافـــة إلى عديـــد الفنانـــني العامليني 
على غـــرار الفنـــان إيدير وبعـــض العبي كرة 
القدم أبرزهم الفرنســـي- اجلزائري زين الدين 
زيـــدان احلاصل على كأس العالم 1998 صحبة 
املنتخب الفرنســـي والذي ينحـــدر من أصول 

قبائلية جزائرية. كرم الثقافة األمازيغية 

املغرب يعتبر من أكثر دول شـــمال 

أفريقيـــا التـــي يتمتع فيهـــا األمازيغ 

بكامـــل حقوقهـــم مقارنـــة بالبلدان 

املغاربية األخرى

◄
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} أثناء إعداد هذه المادة، تســـاءل أحد رسامي 
صحيفـــة "العرب" عن الشـــخص الحقيقي الذي 
ابتكـــر توم وجيري، ولماذ ينســـب كثيرون هذا 
الدور إلى أنفســـهم؟ هل قام شـــخص آخر، غير 
بـــوب غيفنـــز، كما يقـــول مؤرخو فن الرســـوم 
المتحركة حقا بتقديم هذين الكائنين الساحرين 
ألطفـــال العالم؟ أم أن هناك ســـرا يختفي خلف 

األمر؟ 
أبهجت أعماله أطفال العالم لســـتين سنة، 
بعـــد أن رأى المآســـي حين شـــارك في الحرب 
العالمية الثانية، عاش على تواصل مباشـــر مع 
أجيـــال عديدة. أجيال عرفتـــه عن طريق األرنب 
والعاشق القوي ”باباي”  المحتال ”باغز باني” 
والقط والفأر األشهر عالميا، وشخصيات أخرى 
كلما ذكرناها ســـُتحّرك جانبا من طفولتنا التي 
نفتقدها كما نفتقد بـــوب غيفنز الذي رحل قبل 
أســـابيع بعد أن شكلت شـــخصياته الكرتونية 

جزءا مهما من طفولة العالم كله.
بعـــد وفاته قبل أســـابيع قليلـــة، كان رثاؤه 
على صفحـــات الصحـــف العالمية رثـــاء لألب 
الشـــرعي لتوم وجيري، لكن لم يلتفت أحد إلى 
ما كتبته تلك الصحـــف ذاتها طيلة الوقت، عن 

جوزيف باربيرا وويليام هانا.

تقول المصادر إن باربيرا تعاون وشـــريكه 
ويليام هانا مع شـــركة ميتـــرو غولدن ماير في 
العـــام 1937. كان هانـــا يتولـــى مهمـــة اإلنتاج 
فيما كان باربيرا يرســـم. إثـــر ذلك فاز الرجالن 
بســـبع جوائز أوســـكار وأنجزا أكثـــر من 300 
فيلم كرتوني، بعد أن أسســـا معا شـــركة ”هانا 
باربيـــرا“ للرســـوم المتحركـــة التـــي كان مـــن 
إنتاجها فيلم ”سكوبي دو“ وبوجي بير“ و”توم 

وجيري“.
لكن التفاصيل تظهر أن هانا لم يكن اســـمه 
هانا، بل كان اسمه وليم بن إبراهيم عبود حنا، 
المولود في نيومكســـيكو في الواليات المتحدة 
األميركية عام 1910، ويعود أصله إلى قرية حب 

نمرة في تلكلخ بمحافظة حمص السورية.
عمل حنا في اســـتوديو للرسوم المتحركة، 
إلـــى أن التقـــى بباربيـــرا، ليبتكـــرا للشـــركة 
شـــخصية القط والفأر، ولم يكن اســـمهما توم 
وجيري في البداية، كان اســـم القط ”كاســـبر“ 
والفـــأر ”جينكس“، إلى أن أعلنت الشـــركة عن 

مسابقة إليجاد اسم 
وكانت  لهمـــا  آخر 
الجائزة 50 دوالرا، 

بها  فـــاز 
شـــخص 

عى  يد
جون كار.

أمـــا باربيرا فقـــد ترعرع في حـــي بروكلين 
الشهير في نيويورك. وكان يمارس الرسم على 
ســـبيل الهواية في المجالت الســـاخرة، قبل أن 

يحاول الدخول في مجال الرسوم المتحركة.
التقى باربيرا مع حنـــا الذي توفي عام 

2001 وتعاونـــا علـــى إنتاج فيلم رســـوم 
متحركـــة باســـم ”القـــط يحصل على 

حذاء”، ومن هـــذا الفيلم انتقال إلى 
إبداع أهم وأشـــهر شخصيتين في 

عالم الرسوم المتحركة.

لكن ماذا عن غيفنز؟

 أحب روبيرت هيرمان غيفنز أن يناديه 
النـــاس ”بـــوب”، أحـــد توأمين ُوِلدا عـــام 1918 

في مدينة هانســـون، لوالد يعاني من 
مشـــاكل صحية، اضطرتـــه ألن ينتقل 
بعائلته إلى جنـــوب كاليفورنيا أمال 
بأن يحّســـن ذلك من حالتـــه، فعمل 

األب بتربية الخيل والماشية. 
ولكـــن صدفـــة ســـاقت بـــوب 
ليكـــون صديقا لـهاردي غراماتكي 
الذي أصبح الحقا موظفا في شركة 

ديزني، فأوصى لمديريه بصديقه 
بوب صيف العام 1936.

 وهكذا ســـيبدأ مسيرته بالعمل 
فـــي ديزنـــي، كمدقـــق للرســـوم 
شخصية  كانت  التي  المتحركة 

أساسها،  البطة ”دونالد داك” 
أّول  فـــي  بعدهـــا  لينطلـــق 
”بيـــاض  الطويلـــة  أفالمـــه 
الثلج واألقزام السبعة” عام 

.1937
بعد انضمامه 

ألول مرة إلى 
استوديو ”وارنر” 

طلب تكـــس افري، المدير المباشـــر لـغيفنز، 
إعادة تصميم شخصية األرنب التي ابتكرها 
ســـابقا كل من المخرج بن هاردي والمصمم 

تشارلز ثورسون.
 كان التصميم في البداية ”أكثر لطفا“ مما 
هـــو مطلوب، فقام غيفنز بتصميم أول شـــكل 
رســـمي للشخصية التي عرفت بعد ذلك باسم 
”باغـــز بانـــي”، األرنـــب الذي أحـــدث تغييرا 
كبيرا في مســـار الرســـوم المتحركة، وصار 

األرنب األشهر عالميا.
ومـــن منا لم يعـــرف يوما فيلـــم الكرتون 
األرنب الشقي المحتال؟  الشهير ”باغز باني” 
كانت شـــخصية األرنب المحبوبة، انعكاســـا 
بطريقة مـــا لشـــخصية غيفنز، ومن شـــاهد 
بعض اللقـــاءات التلفزيونية الموجودة على 
اليوتيوب لغيفنز ســـيرى أن ذلك الرجل كان 
يملـــك شـــخصية طفولية مرحـــة طاغية على 
حضـــوره، تشـــعرك باأللفة، ألنك قـــد التقيته 
سابقا في شـــخصيته الكرتونية األقرب إليه 

”باغز باني”.
 أليـــس هذا ما تحدث عنه فرويد ســـابقا، 
حول إمكانية التعرف على حقيقة األشخاص، 
وطريقـــة تفكيرهم، عن طريق رســـوماتهم أو 
كتاباتهـــم الواعية أو غير الواعية؟ غير أن ما 
فعله غيفنز كان فعال واعيا وقام به بكل حّب، 
ليغزو شاشـــات  ولما كان أرنبه ”باغز باني” 

العالم.
تأّثـــر غيفنز بالبيئـــة الريفية التي نشـــأ 
وترعـــرع فيها، فطبيعة عمل والده كســـائس 
للخيل ومرب للماشية في جنوب كاليفورنيا، 
جعل البيئة المحيطـــة بـغيفنز غنّية باإللهام 
لعمله فـــي إنتاج الرســـوم المتحركة، 
مّكنـــه  األمـــر 
أكثر من 
نتاج  إ

أبطالهـــا  معظـــم  عديـــدة  شـــخصيات 
”البطـــة  مثـــل  المزرعـــة”  ”حيوانـــات  مـــن 
و”آلفيـــن  واألصدقـــاء”  و”غارفيلـــد  دافـــي” 

والشيبمانكس” وغيرها.
كـــم يصعب تخّيـــل وجود شـــخص مثل 
غيفنز في مشـــاهد الحـــرب العالمية الثانية. 
فال مكان لرسام كرتون وسط الدبابات وتحت 
رحمة الطائـــرات النازية، لكنه ِســـيق إليها، 
وكانت آخر رســـوماته قبـــل الحرب العالمية 
الثانية، شـــخصية ”حصان الّنقل” عام 1942، 
وهـــو حصان مزرعـــة عادي، كان قد شـــاهد 
إعالنـــا للجيش األميركي بحاجته إلى خيول 
للتجنيد. فتطوع الحصان بالعمل العسكري 
محاوال االنخراط والتأقلم مع التغيير الكبير 
الـــذي طرأ علـــى حياته، من حصـــان مزرعة 

عادي إلى حصان نقل يعمل في الجيش.

إنقاذ توم وجيري

أراد غيفنـــز من خـــالل ذلـــك الكرتون أن 
يروي شـــيئا عن نفســـه ومخاوفه من ذهابه 
إلـــى الحرب، والنقلة الكبيـــرة في حياته من 
”مزرعـــة“ بســـيطة، إلـــى الحياة العســـكرية 
المعقدة التي عليه أن يتأقلم معها بطريقة أو 
بأخرى. وفعال استطاع غيفنز تطويع خدمته 
العســـكرية، بالعمل مع ”وارنـــر” و“رودولف 
في أفالم التدريب العسكري، فتمكن  إسينج” 
من الجمع بين شـــغفه بالكرتون ووجوده في 

عالم ال يشبه عالمه.
بعد عودتـــه في نهاية الحـــرب العالمية، 
عمل كفنـــان للرســـوم المتحركة فـــي حقلي 
اإلخراج والتخطيط، إلى أن تم إغالق شـــركة 
”وارنر“ عام 1964. عمل بعدها لدى العديد من 
االســـتوديوهات مثل ”أوبا” و”هانا باربيرا” 

واســـتوديو ”جاك كيني”. ولعل القارئ 
انتبه إلى اسم شركة ”هانا باربيرا“ 
في الســـطور الســـابقة. بعد هذا 
التنقل، تابـــع غيفنز عمله مع 
 – بوتيت  ”دي  استوديوهات 
فيرلينغ” الجديدة، ليستقر 

فـــي  أخيـــرا 
شركة  مع  العمل 

”جونز” ولكن هذه 
المرة على أحد أكثر األعمال 
التـــي منحته شـــهرة عالمية 
التـــي نعرفها  ”توم وجيري” 
جميعـــا، التي كانـــت ومازالت 
أيقونة الرسوم المتحركة للكثير 
من األجيال، والتي أنتجتها ”جونز” 
فـــي اســـتوديوهات ”ســـيب تـــاور 12 

برودكتيوس”.
في ذلك الوقت كان الثنائي باربيرا وحنا 
ينتجان ”توم وجيري“ لصالح شـــركة ميترو 
غولـــدن ماير إلـــى أن تم إغالق الشـــركة في 
العام 1957، بعد أن بلغ عدد الحلقات المنتجة 

114 حلقة.
حـــاول الرجالن إنقاذ القط والفأر من 
انهيار الشـــركات، فقاما في الفترة 
مـــا بيـــن 1960 و1962 بإنتاج 13 
حلقة في شركة أميركية تشيكية 
كان اسمها ”رمبرانت فيلمز“ 
مؤثرات  فيها  واســـُتخدمت 
صوتية مختلفة وزادت فيها 

مشاهد العنف.
حينهـــا تعـــرض المسلســـل للكثيـــر من 
االنتقادات بســـبب جرعة العنف فيه، بظهور 

السكاكين واأللعاب النارية والمتفجرات.
ولكن تـــوم وجيري عـــادا مجددا إلى 
اســـتوديوهات هوليـــوود، بعـــد تجربـــة 
تشيكوســـلوفاكيا الفاشـــلة، وكانت شـــركة 
”جونز“ التي أنتجـــت 34 حلقة، في الفترة ما 
بين 1963 وحتى العام 1967 وهي الفترة التي 
كان غيفنز يعمل فيها في ”جونز“، ما يبرهن 
على أنه عمل على إعادة تقديم الشخصيتين 
من خالل  كما فعل مـــع األرنب ”باغـــز باني“ 

دوره في شركة ”جونز“.

عالم من الرسوم

تابـــع غيفنـــز عمله على الكرتـــون ”لوني 
بالعمل لصالح استوديوهات ”وارنر  تيونز” 
بروس، الفنون الســـبعة” حتـــى وقت متأخر 
مـــن الســـتينات، وعمـــل لفتـــرات تاليـــة مع 
اســـتوديوهات ”دي بوتيـــت فريلينغ” و”هنا 
باربيـــرا” حتى الســـبعينات، وذلك قبل عمله 
مرة أخرى مع ”وارنر بروس أنيمايشن” على 
فيلم ”لوني لوني لوني باغز باني” عام 1981، 
وفيلـــم ”باغز بانـــي الثالـــث: 1001 حكايات 
األرنـــب” 1982، وفيلم ”البطة دافي والجزيرة 
عـــام 1983، عمل بعدهـــا لفترةفي  الرائعـــة” 
استوديوهات ”فيلمايشون” و”فيلم رومان”.

فـــي التســـعينات عاد مرة أخـــرى ليعمل 
مع ”تشـــاك جونز” في إنتاج تصاميم لرسوم 
”لوني تيونـــز” حيث عملت الشـــركة لصالح 
”وارنـــر بروس”. وكان آخـــر أعمال غيفنز في 
العـــام 2001 حيث قام بتصميم كرتون ”تيمبر 
الـــذي كتبه وأنتجـــه صديقه جونز،  وولف” 
والـــذي توفي في العام التالي، ما دعى غيفنز 
إلى التقاعد، ليقوم بإعطاء المحاضرات عن 
الرسوم المتحركة بعد أن تجاوز التسعين 

من عمره.
 غيفنـــز الرجـــل الذي ســـاهم 

بصناعـــة أولى برامج الكرتون 
التـــي غـــزت العالـــم، بحركة 
متزامنة مع ظهور وانتشـــار 

أجهزة التلفزيون كأداة ترفيه شـــعبية بدأت 
باالنتشـــار، فضـــال عـــن األفالم الســـنمائية 
الكرتونيـــة التـــي كانت في البدايـــة جوهرة 
المســـيرة الفنية، نحن هنـــا نتحدث عن رجل 
كان همه صناعة االبتســـامة بطريقة مبتكرة 
على وجوه األطفال، رجل ذو ذوق وإحســـاس 
مرهفين كمـــا هو فنان، رجـــل عايش الحرب 
العالمية الثانية بكل مآسيها، ومعارك الحرية 
التي خاضها الزنوج للحصول على حريتهم 

واالعتراف بحقوقهم في الواليات المتحدة.
 شـــهد هذا الرجـــل التحـــوالت الكبيرة، 
األزمـــات االقتصاديـــة الكبـــرى فـــي أميركا، 
شـــهد الثورة التكنولوجية منذ نشأتها حتى 
اليوم، التطور الذي طرأ على وســـائل النقل، 
شهد النقلة النوعية في البث التلفزيوني من 

األنظمة األولية حتى تقنية الـ“4 ك“.
الســـينما  علـــى  األلـــوان  لدخـــول  كان   
والتلفزيـــون أثر كبيـــر على عملـــه وحياته، 
شهد التطور بوســـائل االتصال منذ الهاتف 
الســـلكي حتـــى اإلنترنت الفضائـــي، وأولى 
رحـــالت الطيـــران المدنية حـــول العالم، كل 
تلك الســـنين الغنية جعلت مـــن رؤية الرجل 
لهدفـــه أكثر عمقا، ولـــم تغّير مســـعاه الذي 
يبدو بســـيطا أمام كل ما ذكرنـــاه من تطور، 
إال أن حلمه كان كبير األثر قياسا مع نتائجه، 
حيث أثرت أعماله في نفســـّية كل طفل شاهد 
”توم وجيري” و”باغـــز باني” و”باباي” حول 

العالم.
 عاش غيفنز حياة غنية مشبعة باألحداث، 
وال يسعنا فقط أن نتحدث عنه كمصمم رسوم 
متحركـــة لألطفـــال، فهذا جانـــب كبير ومهم 
مـــن حياته، إال أنـــه جانب من بيـــن جوانب 
متعـــددة لرجل خـــاض تجربة حيـــاة مبهرة، 
حياة ســـتفتقدها األجيال التي عايشـــت تلك 
اإلبداعـــات الغنية التي بـــدأت بخطوط على 
ورق أبيض وانتهت بأشـــهر شخصيات عبر 

العالم.
 وأنا كواحـــد من مليارات البشـــر الذين 
شاهدوا أعمال غيفنز في طفولتهم، 
الجيـــل  مـــن  ســـأكون  ربمـــا 
األكثـــر فقدانـــا لهـــذا الرجـــل 
”باباي“،   وداعـــا  بوفاتـــه، 
بانـــي“،  ”باغـــز  وداعـــا 
وجيري“،  ”توم  وداعا 

وداعا بوب غيفنز.

{باباي} و{بياض الثلج} و{باغز باني} إلسعاد العالم مبدع جاء بـ
بوب غيفنز

هل سرق {توم} و{جيري} أم كان والدهما الحقيقي؟

مسيرته بالعمل، تبدأ في ديزني، كمدقق للرسوم املتحركة التي كانت شخصية البطة {دونالد داك} أساسها، لينطلق غيفنز بعدها في أول أفالمه الطويلة {بياض وجوه
الثلج واألقزام السبعة} عام ١٩٣٧.

ويليام حنا وجوزيف باربيرا، يعود 
لهما الفضل بابتكار شخصيتي القط 
والفأر، ولم يكن اسماهما توم وجيري 
في البداية، كان اسم القط {كاسبر} 
واسم الفأر {جينكس}، إلى أن أعلنت 

الشركة عن مسابقة إليجاد اسمين 
آخرين لهما وكانت الجائزة ٥٠ دوالرا، 
فاز بها شخص يدعى جون كار. وصار 

اسماهما {توم وجيري}

شخصية األرنب المحبوبة، تبدو 
انعكاسا بطريقة ما لشخصية غيفنز، 

ومن شاهد بعض اللقاءات التلفزيونية 
الموجودة على اليوتيوب للرسام العجوز 

سيرى أن ذلك الرجل كان يملك 
شخصية طفولية مرحة طاغية على 
حضوره، تشعرك باأللفة، ألنك قد 

التقيته سابقا في شخصيته الكرتونية 
األقرب إليه {باغز باني}

[ وجود شخص مثل غيفنز في مشاهد الحرب العالمية الثانية أمٌر يصعب تخّيله، فال مكان لرسام كرتون وسط الدبابات وتحت رحمة الطائرات النازية، لكنه ِسيق إليها، وكانت آخر رسوماته قبل الحرب العالمية الثانية، شخصية ”حصان الّنقل” 
عام 1942، وهو حصان مزرعة عادي، كان قد شاهد إعالنا للجيش األميركي بحاجته إلى خيول للتجنيد، فتطوع في العمل العسكري.

سعد الربيع
بروكلين  حـــي قـــد ترعرع في
رك. وكان يمارس الرسم على 
ي المجالت الســـاخرة، قبل أن 

 مجال الرسوم المتحركة.
مع حنـــا الذي توفي عام 
رســـوم ـــى إنتاج فيلم
القـــط يحصل على
الفيلم انتقال إلى
ر شخصيتين في 

حركة.

فنز؟

هيرمان غيفنز أن يناديه 
8حـــد توأمين ُوِلدا عـــام 1918

ون، لوالد يعاني من 
ضطرتـــه ألن ينتقل 
وب كاليفورنيا أمال
من حالتـــه، فعمل 

والماشية. 
 ســـاقت بـــوب
اردي غراماتكي

موظفا في شركة 
ديريه بصديقه 

.1936
أ مسيرته بالعمل

قـــق للرســـوم 
شخصية  نت 
أساسها،  ”
أّول  فـــي 
”بيـــاض 
عام  بعة”

، المدير المباشـــر لـغيفنز، 
خصية األرنب التي ابتكرها 

ال ها ن خ
أبطالهـــا معظـــم  عديييييييـــدة  شـــخصيات 
ة ط ”ال ل ث ة” ع ز ال ات ان ” ن

واســـتوديو ”جاك كي
انتبه إلى اسم ش
في الســـطور
التنقل، تابـ
استوديوه

فيرلينغ”
أخيـــرا
م العمل 
”جونز” 
المرة على
التـــي منح
”توم وجير
جميعـــا، الت
أيقونة الرسو
من األجيال، والتي
فـــي اســـتوديوهات

برودكتيوس”.
في ذلك الوقت كان الثن
لص ينتجان ”توم وجيري“
غولـــدن ماير إلـــى أن تم 
1957، بعد أن بلغ عدد 7العام

حلقة. 114
حـــاول الرجالن إن
انهيار الشـــركا
960 مـــا بيـــن
حلقة في شر
كان اسمه
واســـُتخ
صوتية م
مشاهد الع
حينهـــا تعـــرض المس
االنتقادات بســـبب جرعة
السكاكين واأللعاب النار
وجيري ولكن تـــوم
اســـتوديوهات هوليـــو
تشيكوســـلوفاكيا الفاشــ
34 4التي أنتجـــت ”جونز“

بين 1963 وحتى العام 967
ف ها ف ل فنز غ كان

لر مكان

بي عل
لعمله فـــي إنتاج

األمـــر
أكثر من 
ج  نتا إ

ر وار
االســـتو

فال له ّ

بر م ن ي ب ي وجيري
”جينكس“، إلى أن أعلنت الشـــركة عن والفـــأر

مسابقة إليجاد اسم 
وكانت  لهمـــا  آخر
الجائزة 50 دوالرا، 

بها  فـــاز 
شـــخص 
عى يد

جون كار.

وتر
للخ
جع

[ وجود شخص مثل غيفنز في مشاهد الحرب العالم
إع شاهد قد كان عادي، مزرعة حصان وهو ،1942 عام

جع

ال م

ظهور وانتشربير متزامنة مع

ط تون ك لررسام مكان ال

ي”. ولعل القارئ
”هانا باربيرا“ كة
ســـابقة. بعد هذا
ع غيفنز عمله مع
– بوتيت  ”دي  ت 
لجديدة، ليستقر

ــي
شركة  

لكن هذه 
أحد أكثر األعمال
شخصية األرنب المحبوبة، تبدو ته شـــهرة عالمية

فنز غ ة لشخ ا قة ط ا كا ان

تجـــه صديقه جونز، 
لتالي، ما دعى غيفنز 
اء المحاضرات عن 
ن تجاوز التسعين

ي ســـاهم 
كرتون
حركة
شـــار 

 وأنا كواحـــد من مليارات البشـــر الذين
شاهدوا أعمال غيفنز في طفولتهم،
الجيـــل مـــن  ســـأكون  ربمـــا 
األكثـــر فقدانـــا لهـــذا الرجـــل
”باباي“، وداعـــا بوفاتـــه، 
بانـــي“، ”باغـــز  وداعـــا
وجيري“، ”توم  وداعا 

وداعا بوب غيفنز.

الّنقل ا ة شخ ة الثان ة ال ال ال ل ق ا آخ
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} الريــاض - يدرس الفنان التشكيلي العراقي 
صـــدام الجميلي، فـــي كتابه ”انفتـــاح النص 
البصـــري“، جملة من الموضوعـــات المتعلقة 
بجماليات اللوحة التشكيلية في أكثر من حقبة 
زمنيـــة. ويوضح الجميلي فـــي فصول الكتاب 
العديـــد مـــن األســـباب الثقافيـــة والتاريخية 
واالجتماعيـــة والجماليـــة التـــي تتداخل في 

فضاءات الفن التشكيلي الرحبة.
تأتـــي أهمية الكتاب، الصادر حديثا ضمن 
سلســـلة كتاب مجلة الفيصل السعودية، كونه 
يخوض في نتائج ومرجعيات الفن التشكيلي 
بشـــروط علمية منهجية، مثلمـــا يبّين للقارئ 
تاريخ الفن التشـــكيلي وأجناســـه في محاولة 
للبحث عن حلول جديدة للشكل الفني ودوافع 

التداخـــل بيـــن مقوماتـــه. من بين دراســـات 
الكتـــاب، الذي ضـــم مجموعة صور 
عـــن أنواع الفن التشـــكيلي، عناصر 
التشـــكيل: جدلية النـــص البصري 
الفاعلـــة، البعـــد الثالث وتجســـيد 
الصورة، شكالنية الصورة، تاريخ 
تداخل الفنون التشـــكيلية، وتفرع 
عنهـــا الكثير مـــن العناوين التي 
تـــدرس الخط واللـــون والملمس 
والفضـــاء  والشـــكل  واالتجـــاه 
داخل االشـــتغاالت البصرية في 

الفن التشكيلي.
 ويؤكـــد المؤلـــف أن ابتعاد 

الفنون التشـــكيلية عن المحاكاة والتســـجيل 

الواقعي للشكل يسهم بشكل فاعل في إمكانية 
توظيف المادة، التـــي تؤدي بدورها 
الفنية،  األجنـــاس  تداخـــل  إلـــى 
باعتمادهـــا البحـــث عن أشـــكال 
جماليـــة تتوافـــر فيهـــا المغايرة 
والحريـــة، مـــن دون أي إشـــارات 
تسجيلية للواقع، والبحث عن شكل 
فني جمالـــي منعزل بذاتـــه، ليمنح 
فرصة انصهار الفنون في ما بينها.

كمـــا يفـــكك الكتـــاب بالتفصيل، 
مقولة  واألمثلـــة،  بالصـــور  المدعـــم 
التشـــكيلية  المـــادة  مطاوعـــة  ”إن 
علـــى  التشـــكيلية  القـــدرة  تمنـــح 
تنافـــذ الفنـــون ومزاوجتها، وهو ما أفســـح 

المجـــال أمام الفنـــان إلنتاج أنســـاق جمالية 
مختلفـــة خـــارج التجنيســـات الفنيـــة، ومـــا 
دفـــع بالفن التشـــكيلي إلـــى مديـــات مختلفة 
وشاســـعة ومتنوعـــة في تقديـــم العمل الفني 
خـــارج حـــدود الجنس الفني، ومـــن ثم خارج 
التصنيف األســـلوبي الذي ُيعّد اليوم ذا طابع 
قاموســـي يمـــارس دوره في تـــداول التجارب 

ودراستها.
ُيذكـــر أن صـــدام الجميلـــي مـــن مواليـــد 
البصرة عام 1974، وحاصل على الماجســـتير 
مـــن كلية الفنـــون الجميلة بجامعتهـــا، وأقام 
أكثر من معرض شـــخصي، وشارك في العديد 
من المعـــارض الجماعية التـــي ُأقيمت داخل 

العراق وخارجه.

حسونة المصباحي

} في الشهر األخير من السنة الماضية، أصدر 
المجلـــس الوطنـــي للثقافة والفنـــون واآلداب 
بالكويـــت، الجزء األول من كتاب بعنوان ”ثالث 
مـــدن متوســـطية- ســـواحل البحـــر األبيـــض 
المتوســـط بيـــن التألـــق والهاويـــة“. وهو من 
تأليف فيليب مانسيل، أما الترجمة فقد أنجزها 

األستاذ مصطفى قاسم.

المدن الثالث

يمكـــن اعتبـــار الكتاب المذكـــور وثيقة في 
غايـــة األهمية حيث أنه يروي فصوال من تاريخ 
المنطقة الشرقية للبحر األبيض المتوسط التي 
تضم تركيا ومصر وســـوريا ولبنان وفلسطين 
في الفترة التي كانت فيها هذه البلدان خاضعة 
انطالقا من القرن الســـادس عشر وحتى القرن 

العشرين للهيمنة العثمانية.
المـــدن الثالث المعنية باألمر هي ســـميرنا 
(أزمير)، واإلســـكندرية، وبيروت. واختيار هذه 
المـــدن يعود إلى أنها تعكس بحســـب المؤلف 
”الحوار المشرقي“. فقد يكون مؤسسو سميرنا 
وكان  يونانييـــن.  مســـتعمرين  ق.م   688 عـــام 
مؤســـس اإلســـكندرية عام 331 ق.م اإلســـكندر 
األكبر. أما اســـم بيـــروت فقد اشـــتّق من كلمة 

فينيقية قديمة تعني“عين الماء“.
تشترك المدن الثالث في أنها مدن مينائية. 
وقد أشار شيشرون، المفكر والخطيب الروماني 
إلى أن المدن  الشـــهير في كتابه ”الجمهورية“ 
المينائيـــة ”تتميز عن المـــدن الداخلية بضرب 
من الفســـاد واالنحالل األخالقـــي“. ويعود ذلك 
إلى أنها مدن مفتوحة، تســـتقبل وتستضيف، 
كما يمكـــن أن تطرد وتقصي. وتســـمح موانئ 
هذه المدن بأن تنشـــط فيهـــا الحركة التجارية 
لتصبح التجارة جسرا بين الشعوب والثقافات 
واللغـــات واألديان أيضا. باإلضافة إلى كل هذا 
جســـدت المدن الثالث فترات الحوار والسالم 
والتســـامح بين قوميـــات وأجنـــاس مختلفة، 
خصوصـــا بين أوروبا والعالـــم العربي، وبين 

اإلسالم والمسيحية واليهودية.
كما جســـدت فتـــرات التصـــادم والنزاعات 
والحروب الطائفية والدينية والقومية. ويشير 
فيليب مانســـيل إلى أن المدن الثالث أصبحت 
في القرن التاســـع عشـــر، بفضل موانئها، من 

ضمن المدن العشـــر ”األكبر واألكثر عالمية في 
المنطقـــة“. وكانت موانئ المدن الثالث ”األكثر 
كشفا للعالقات بين الشرق والغرب وللقوة بين 
الطرفين“. لذلـــك كانت هذه المدن تتميز بنزعة 
تمردية على األفكار النمطية الســـائدة، وإليها 

كان يلجأ الباحثون عن الحرية، وعن المتع.
 كما أن هذه المدن فتحت أبوابها واســـعة 
أمـــام القادميـــن إليها من أديـــان ومن قوميات 
فيهـــا  تعايـــش  لذلـــك  مختلفـــة.  وجنســـيات 
المسلمون والمسيحيون واليهود. وفيها كانت 
تبنى الكنائس والمســـاجد والمعابد اليهودية 
جنبا إلى جنب. كما أن سكانها كانوا يتكلمون 
لغـــات متعددة. أمـــا أعيانها فكانـــوا يحبذون 
التكلم باللغة الفرنســـية التـــي كانت آنذاك لغة 
عالمية. وقد استغلت الدول العظمى التي برزت 
في القرن التاسع عشر متمثلة بالخصوص في 
كل من فرنســـا وبريطانيا انفتاح المدن الثالث 
لتشرع في رسم وتدبير مخططاتها الرامية إلى 
الهيمنة على بلدان شـــرق المتوسط، وإضعاف 
اإلمبراطوريـــة العثمانيـــة ثم إســـقاطها في ما 

بعد.

صور مشرقة

ســـميرنا  أن  مانســـيل  فيليـــب  يكشـــف 
واإلســـكندرية وبيـــروت كانـــت تتميـــز أيضا 
بحرية جنســـية أدهشـــت األوروبيين. وقد قام 
كارلو غولدوني، الكاتب المســـرحي اإلسباني 
الشهير بتأليف مســـرحية بعنوان ”مدير فرقة 
وفيها يرسم صورة لتاجر تركي ثري  سميرنا“ 
من المدينة يشكل فرقة أوبرالية مدفوعا برغبته 

في االســـتمتاع بأجســـاد المغنيات 
الجميالت، وال غرض له سوى ذلك.
وكانـــت الحيـــاة في ســـميرنا 
موسومة باألفراح والمسرات حتى 
كونتاس  بوليـــن  الكونتيســـه  أن 
نويســـتليتز كتبت تقـــول ”لم أر 
فـــي حياتـــي مثل هـــذا الضحك 
والمـــرح المنفلتيـــن يجتمعـــان 
مـــع كل هذا الحـــس الطبيعي“. 
وفي طريقه إلى القدس، وصف 
ســـميرنا  الفرنســـي  الكاتـــب 

بأنهـــا ”باريس أخرى“، و“واحة 
الحضارة، وتدمر في وسط صحاري الهمجية“. 
وقبل أن يســـتلم محمد علي الســـلطة في مصر 

عـــام 1805، كانـــت اإلســـكندرية تعيـــش حياة 
بائسة، مقفرة من المباهج والمسرات. وكان كل 
شـــيء فيها ”غارقا في اإلهمال“. وكانت تعطي 
إحساسا بالبؤس ال نظير له. وفي طريق عودته 
من القدس عام 1806، وجد شـــاتوبريان 
اإلسكندرية ”أتعس مكان في العالم 
وأكثـــر المدن هجرا من الناس“. لكن 
في ظـــرف عقدين فقدت اإلســـكندرية 
مظاهرها القديمة لتتحول إلى مدينة 
كوزموبولوتية، فيها تتعايش أجناس 
وقوميات وأديـــان مختلفة. فكان هناك 
اليونانيون واإليطاليون والبريطانيون 
وانطالقا  والهولنديون.  والفرنســـيون 
مـــن عـــام 1817، أصبـــح ميناؤهـــا يعج 
بالســـفن القادمـــة مـــن جميـــع أنحـــاء 
أوروبـــا. وقد ازدادت اإلســـكندرية عظمة 
وبهاء بعد أن أصبحـــت عاصمة ثانية للبالط.  
وفـــي كتابه ”شـــتاء في مصر“ كتب الفرنســـي 

أوجيـــن بوتو عـــام 1860 يقول ”هنـــاك -يعني 
اإلسكندرية- يتحدث الناس كل اللغات، وهناك 
ترى كل أنـــواع األزياء، وهناك تـــرى كل أقوام 
الشرق والغرب. وهذا التنوع وذلك المزيج هما 
اللذان يشـــكالن الطابع الحقيقي لإلسكندرية“. 
ولعل التنوع هو الذي جعل الشـــاعر اليوناني 
الكبير قســـطنطين كفافيس يختـــار اإلقامة في 
اإلســـكندرية. وفي ذلك كتب يقـــول ”لقد اعتدت 
اآلن على اإلسكندرية، ومن المرجح أن أبقى هنا 
حتى لو اغتنيت. مـــا زلت غير متأكد تماما من 

أنني ســـأبقى هنا، ألنها بالنسبة إلي أقرب إلى 
الوطن، فهي تربطنـــي بذكريات حياتي، وكيف 
لشـــخص مختلف مثلي أن يحتـــاج إلى مدينة 

كبيرة مثل لندن“.
ويـــرى فيليـــب مانســـيل أن محمـــد علـــي 
أســـهم في ازدهار بيروت التـــي فتحها الجنود 
المصريـــون عـــام 1831. وقبـــل ذلـــك كانت هذه 
المدينـــة ”مجـــرد متاهـــة مـــن األزقـــة الضيقة 
والبيوت ذات األســـقف البارزة، وقد ”حشـــرت 

داخل أسوار صليبية سميكة“. 
لكـــن انطالقـــا من العقـــد الرابع مـــن القرن 
التاســـع عشـــر، شـــهدت بيروت ازدهارا يماثل 
ازدهار سميرنا واإلســـكندرية. وفيها تعايشت 
أجنـــاس ولغـــات وأديـــان مختلفـــة. لكـــن هذه 
الصورة المشرقة للمدن الثالث كانت تخبو بين 
فترة وأخرى خصوصا عندما تستيقظ النعرات 
الدينيـــة والقوميـــة وغيرهـــا لتشـــّرع العنـــف 

والمذابح والحروب.
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أصـــدر الباحث اللبناني هيثم جمعة، كتابا بعنوان {جناح وغربة – املغتربون اللبنانيون شـــمس 

ال تغيب}، ضمنه خمسة فصول.

فازت رواية {في غرفة العنكبوت} للروائي املصري محمد عبدالنبي بجائزة ساوريس فرع {شباب 

األدباء} رفقة الكاتب سيد برايته.

{انفتاح النص البصري} دراسة في تداخل الفنون التشكيلية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

لوحات متحركة
ــان - في معرضها المقام ضمن برنامج  } عمّ
”فلسطين الحضارة عبر التاريخ“ الذي تنظمه 
مؤسسة خالد شومان، تتساءل  دارة الفنون – 
الفنانة الفلســـطينية سميرة بدران عن مفهوم 
”الوطـــن“ في ظـــل وجود ”حواجـــز“ االحتالل 
اإلســـرائيلي، وعن الذاكرة الجمعّية والهوّية 
كشـــكَلين للمقاومة، طارحـــًة رؤية فنّية مؤلمة 
عن اإلنسان الفلســـطيني الذي يعاني العنَف 
بصوره المتعددة، على مرأى العالم ومسمعه.

تعـــرض بدران فـــي قاعة داخليـــة فيلمها 
التحريكـــي ”ذاكـــرة األرض“ الـــذي ُأنتج عام 
2017، وعلى جدران الصالة الخارجية تعرض 
التوضيحيـــة  والتخطيطـــات  الرســـومات 
للفيديـــو، لتتشـــكل من ذلك حالة مـــن الترقب 
والرعـــب، فالرســـومات ليســـت ســـوى قطع 
مشـــّوهة ألجســـاد آدمية متحركة حيث القدم 
تمشـــي بمفردها، بينما يبـــدو مفصلها عيًنا 
بشـــرية ترمش بترّقب، أمـــا األلوان فهي قوية 

وصارخة تستفز العين وتقلقها.
يبـــدأ الفيلـــم الـــذي يســـتغرق 13 دقيقـــة 
بحركة نصٍف ســـفلّي لجسد بشري يبحث عن 
مخـــرج له عبر حواجز حديديـــة خانقة، تمثل 
حواجـــز التفتيش اإلســـرائيلية، وكلما اجتاز 
نصُف الجســـد حاجـــًزا توّرَط فـــي آخر أكثر 
تعقيـــًدا وأشـــد اختناًقا. ويســـتمر في بحثه 
عن وســـيلة للهروب من الواقع وسط معاناته 
بســـبب العنف الجســـدي واللفظي والنفسي 
الواقع عليـــه. ورغم أنه ينجح في العبور عند 
نهاية الفيلم، إال أنه سرعان ما يصطدم بزيف 
َتحـــّرره، فيـــدرك أن مســـتقبله ما يـــزال رهًنا 

للمجهول.
يؤدي تفاعُل اللغة مـــع الّصوت في الفيلم 
دوًرا أساسًيا في السرد، بخاصة أن التقنّيات 
التي تســـتخدمها بدران تتنوع لتشمل الرسم 
باألكريليـــك علـــى الـــورق، والكـــوالج الفني، 

والرسم بالحبر والرصاص.
ُيذكـــر أن بدران ُولـــدت عـــام 1954 لعائلة 
فلســـطينية، ودرســـت الفنـــون فـــي جامعـــة 
القاهـــرة، وفـــي أكاديميـــة الفنـــون الجميلة 

بفلورنسا.

ثالث مدن في شرق المتوسط تؤرخ لحقبة أدهشت الغرب 
[ مدن مفتوحة تستقبل وتستضيف كما يمكن أن تطرد وتقصي  [ أزمير وبيروت واإلسكندرية موانئ اإلنسانية السعيدة

ــــــة فائقة لنقل ما يفيد وينفع  ــــــس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويتي عناي يقدم املجل
املكتبة العربية، وميدها مبا يوســــــع اآلفاق املعرفية، ويتيح للقارئ العربي فرصة اكتشاف 
املســــــتور واملجهول في مجــــــاالت متعددة، وآخر إصداراته في هــــــذا الصدد كتاب فيليب 

مانسيل ”ثالث مدن متوسطية- سواحل البحر األبيض املتوسط بني التألق والهاوية“.

بيروت إحدى مدن الفرح واالنفتاح في الشرق

للمـــدن  المشـــرقة  الصـــورة  هـــذه 

الثالث كانت تخبو بين فترة وأخرى 

خصوصا عندما تســـتيقظ النعرات 

الدينية والقومية وغيرها 

 ◄

الجملة االستهاللية في الرواية

} ينشغل النقد األدبي في السرديات 
المعاصرة على أكثر من إشارة في النص 

المطبوع، بدءًا من العنوان والغالف 
والمقدمة واإلهداء والتعريفات والهوامش 
الجانبية، لتوفير أكبر مساحة رائية للنص 
باعتباره كًال واحدًا ال يمكن أن يتجزأ، وأن 

إضافاته الهامشية تقع في جوهره سواء 
أكان الكاتب واعيًا بها أم ال يقصدها، 

فالنص عبارة عن مجموعة عالمات تتصل 
ببعضها البعض لتؤكد قيمته الفنية 

ككل، غير قابل ألن يكون وحدات سردية 
منفصلة متباعدة وال تؤدي غرضها الفني 

والجمالي.
ومن ضمن انشغاالت النقد السردي 

الحديث معاينة االستهالل السردي 
ونوعيته وأهميته في فتح النص الروائي 

الطويل، وكيف يمكن أن تكون الجملة 
األولى َعَتبًة أو مدخًال أو أيقونة باِدئة 

ممهدة لسرد مقبل تشير إلى أهميته 
الجمالية ومقدار صلتها بالوقائع السردية 

الالحقة، فهل فعًال الجملة األولى تحدد 
مسارات العمل الروائي في مستقبل النص 
واستراتيجيته؟ وما هي وظيفتها الجمالية 

والفنية في نهاية األمر؟
يقول ماركيز ”بحثت عن الجملة األولى 

المناِسبة لرواية خريف البطريرك طوال 
ثالثة أشهر“ وإّن ”أصعب ما في الرواية 

الفقرة األولى.. في الفقرة األولى تحل 
معظم المشاكل التي تواجهك في كتابة 

الرواية..“، وستبدو هذه الشهادة الصعبة 
دليًال على أهمية المفتتح أو االستهالل أو 
العتبة أو المدخل، أو السهم األول النافذ 

إلى قلب الرواية، وربما هذا أمر مبالغ 
فيه بعض الشيء كما يرى البعض لكنه 
حقيقة يتوجب تصديقها، فالمفتتحات 

ليست سهلة كما يعتقدها البعض وتكمن 
صعوبتها في تهيئة المناخ الالزم للنص 
وبالتالي قوة جذب للقارئ والناقد، فهي 
خميرة من خمائر السرد الروائي وبادئة 

على غاية األهمية عند افتتاح الكتابة.  

ولو تأملنا رواية ”خريف البطريرك“ التي 
استهلها ماركيز بجملة دقيقة ”انقّضت 

الُعقبان على شرفات القصر الرئاسي خالل 
نهاية األسبوع فحطمت ِشباك النوافذ 
المعدنية بضربات مناقيرها وحّركت 

الزمن الراكد برفيف أجنحتها..“ سنجد 
أن هذه اإليحاءات الصادمة بشعريتها 
العالية تلخص صورة من صور موت 

الدكتاتوريات في أميركا الالتينية التي لم 
يغادرها ماركيز كثيرا في مجمل سردياته 
فوضع جوهر النص منذ السطور األولى.
يوازيها في ِقَدم الَعتبات الروائية ما 

جاء في رواية ”المسخ“ لكافكا ”ما إن 
استيقظ غريغور سامسا صباح أحد األيام 

من أحالم مضطربة، حتى وجد نفسه في 
فراشه وقد تحول إلى حشرة عمالقة..“ 

ونظن أن هذه الالفتة ما تزال معروفة في 
ضمير القراءة العالمي وهي من الالفتات 
التي لم تتكرر على مدى الكتابة السردية 

العامة، وفي حين نجد في ”الغريب“ أللبير 
كامو مفتتحًا عبثيًا معروفًا ”ماتت أمي 

اليوم أو ربما أمس ال أدري“ لكنه شاعري 

عند نابوكوف في ”لوليتا“ ”لوليتا ضوء 
حياتي، والنار المتوقدة في عروقي. لوليتا 

خطيئتي، وروحي . لو لي تا“.
وهكذا تمضي المفتتحات الكثيرة في 
السرديات العالمية ال تتشابه لكنها تؤكد 

تعدديتها في حركية السرد التي تحدد 
شكلها وموضوعها بدايًة كالوصف وهو 
الشائع في السرديات العالمية والعربية، 

لمكان أو حالة معينة وهو المفتتح الدارج 
في السرديات الكالسيكية، غير أن الحوار 

في أحيان كثيرة كاستهالل له قيمة 
مسرحية تقتنص لحظة الدخول إلى الجو 

السردي العام فيرسم مبدئيًا الجو الروائي 
المقبل، وهناك صيغة مفتتح التساؤل الذي 

يبعث على الفضول، لكن ثمة استهالالت 
ومفتتحات ذات جملة تاريخية أو جغرافية 
وربما حتى عسكرية، بل هناك روايات تبدأ 
بالترقيم أو العدد وهي ربما فذلكة شكلية 

لتحدد أيقونية النص وترسم عالماته فإما 
أن تكون غامضة أو مشوقة أو معلوماتية، 

وهذا أمر صار من الشائع بين الكتابات 
الكثيرة التي نطالعها دائمًا.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ثقافة



ماجدة أيت لكتاوي

} الربــاط - رغم أن الطـــب مجال علمي بحت، 
إال أن بعـــض العاملين فيه تمـــّردوا على عالمه 
الصارم، وقـــرروا اجتياح عالم األدب واإلبداع، 
حيث ترفع القيود عـــن الكلمات، ليصنع عالما 
موازيـــًا يتقاطع عنده المبضع والقلم ويتزاوج 

بين الواقع والخيال.
طبيبات مغربيات كســـرن الحاجز السميك 
الـــذي غالبا ما يفـــرض بين العلمـــي واألدبي، 
ليثبتن للعالم بأســـره أن اإلبداع ال ينحصر في 
مجـــال بعينه، وأن التكويـــن األكاديمي ال يقتل 
المواهب الكامنة في اإلنسان، تماما مثلما كان 
الحال عليه بالنســـبة للدكتورة المصرية نوال 

السعداوي.
الســـعداوي أو ”الطبيبة المتمردة“، والتي 
تعـــّد أشـــهر طبيبـــة عربية اســـتطاعت كســـر 
الحواجز الالمرئية بين مجالي العلوم واآلداب 
في العصر األدبـــي الحديث، امتلكت جرأة غير 
نتها من التخلي عن امتهان الطب  مســـبوقة مكَّ
وهي الجراحة التي اختصت فيها في األمراض 
الصدريـــة، لتُخطَّ مؤلفـــات وروايات شـــهيرة 

بينها ”مذكرات طبيبة“.

العلم واألدب

نـــة مغربيـــة، وهـــي أيضا  وداد أزداد، مَدوِّ
أخصائية في طب األشـــعة، تقـــول معّقبة على 
الموضـــوع ”قد يبدو التعارض جلّيا بين الطب 

والكتابة األدبية للوهلة األولى“.
واستطردت ضاحكة ”حتى والدي نصحني 
مازحا بدراســـة اآلداب حتى ال تضيـــع َمَلكتي 
اإلبداعيـــة، وكأن المجـــال العلمـــي والكتابة ال 

يتوافقان“.
تضيف أزداد ”قد يكون والدي ُمحقا بشكل 
رني الطب عـــن كتابة النصوص  ما، فربمـــا أخَّ
االحترافيـــة واألعمـــال الروائيـــة التـــي أنوي 
الشـــروع فيها بمجـــرد الحصـــول على بعض 
االســـتقرار، عقـــب ختـــام مشـــواري الجامعي 
الطويـــل“. وباعتبارها طبيبة أشـــعة، تشـــعر 
أزداد بشـــعور الفخر بالذات الـــذي يجتاح كل 

طبيـــب لدى تشـــخيص مرض تنقذ بواســـطته 
حياة شخص، والشـــعور نفسه ممزوج بنشوة 
ال يعرفهـــا إال من اختبر مـــذاق الكتابة األدبية، 

تشعر به عند كتابتها نصا أدبيا قّيما.
ففـــي الحالتين، يمر الدمـــاغ بفترة مخاض 
عصيبة قبل أن تنتابه حالة من الفرح والراحة.
بدورهـــا، اعتبـــرت فاطمة الزهـــراء زعري، 
وهي خريجة المعهد العالي للمهن التمريضية 
وتقني الصحة، والباحثة في ”البيوتكنولوجيا 
الطبيـــة“ بكليـــة الطب والصيدلـــة بالرباط، أّن 
”الطّب ليـــس حقال علميا فقط، بل هو مزيج بين 

اإلنسانية والعلم“.
وفـــي حديثها لنا تتابـــع زعري وهي أيضا 
كاتبة بمدّونات مختلفة، ”إن كّل تجربة في هذا 
الميدان ال بد أن تتـــرك وخزا بداخلنا، يصعب 
التعبير عنه لحظتها، كأن نفقد مريضا أو ننقذ 

حياته، وكالهما مشهد مؤثر للغاية“.
ِســـحر  إنـــكار  باســـِتطاعته  أحـــد  ال  وألن 
الحـــروف العربيـــة وإغرائهـــا الالفـــت، فقـــد 
كانـــت القراءة والمطالعة بدايـــة جيدة لكل من 
الطبيبتيـــن قبـــل خـــطِّ نصوصهمـــا اإلبداعية 

األولى في سن مبكرة.
تتذكـــر الممرضة فاطمة الزهـــراء الزعري، 
بكثيـــر من الحنين، أســـماء الكتب األدبية التي 
كانت تضـــيء ليلها، قبل أن يتطـــّور األمر إلى 
حمل القلم وخّط أولى السطور. ”كلما اختنقت 
كتبـــت“، تقـــول ”وكلمـــا فرحت كتبـــت، وكلما 

انزعجت كتبت، صار األمر ترياقا“.
المسار نفسه ســـلكته الطبيبة وداد أزداد، 
راسمة ابتسامة هادئة على وجهها قبل أن تتابع 
حديثها، قائلة ”بالنســـبة إلّي، فإّن أول محاولة 
أدبية حقيقية لم تأت إال في ســـن الثامنة، حيث 

لة“. كتبُت حينها قصة خيالية مطوَّ
ولئـــن بـــدأت أزداد التي يتابعهـــا نحو 20 
ألف متابع عبر صفحتها الرســـمية على موقع 

”فيسبوك“ كتاباتها بلغة موليير أي الفرنسية، 
فإنها ســـرعان ما نفضت الغبار عـــن كتاباتها 
العربيـــة، حيـــن اكتشـــفت تجاوب القـــّراء مع 

النصوص العربية.
نعم هما لغتـــان للكتابة، لكن ضيفتنا تؤّكد 
أن العربية ســـتظل دائما األحـــب واألقرب إلى 

ا يخالج كيانها. قلبها واألكثر تعبيرا عمَّ

الطب أم الكتابة

رغم عشـــقهما للكتابة واإلبـــداع، إال أن ذلك 
لـــم يمنعهما من االســـتمرار والتشـــّبث بأكثر 
المهن إنســـانية على اإلطالق، معتبرتين أنهما 
وجهان لعملة واحدة، حيث ستستمر الممرضة 
والطبيبة في االنتصار للمرضى والمتأّلمين ما 

دامت عافيتهم ُتسِعُفهما، كما تقوالن.
الممرضة البالغة من العمر 24 عاما قالت إن 
في داخلها عشقا للمجالين، ففي التمريض حّب 
وعطاء، ويد ينتظرها اآلخر للتخفيف من آالمه، 
فيمـــا تظّل الكتابة شـــفاء يبعدهـــا عن صخب 
وضجيـــج الواقع. عشـــق يجعلها قـــادرة -مع 
ذلك- على تحديد أهدافها بوضوح في الحياة، 
مستبعدة احتراف الكتابة، تقول ”أحافظ عليها 
كَفنٍّ ســـاٍم، فمهنتي وكتاباتي رســـالتان وجب 

تأديتهما بطريقة صائبة“.
من جهتهـــا تـــرى الطبيبة الشـــابة والتي 
أنهـــت مشـــوارها األكاديمي الطويـــل مؤخرا، 

أن ”التوفيق بين المهنـــة واإلبداع أمر صعب، 
ليبقى الطب ضرورة حياتية مثله مثل الكتابة“.
تقول ”إنـــه ليس مجرد مهنة بل هو حصاد 
حيـــاة بأكملها“ وتتابـــع ”وبالتالي، ال يمكنني 
التخّلـــي عنه كما لو كان مجٌرد نزوة أو هواية. 
بل إنني تخّليت طويال عن الكتابة ألجل  الطب“. 
فاطمـــة الزهراء التي تكتب أيضـــا عالوة على 
النصوص اإلبداعية عددا من المقاالت األدبية، 
لم تنـــف وجـــود غياب حريـــة تعبيـــر مطلقة، 
مؤكـــدة أن ”القيود موجودة دون شـــك، ذلك أن 
الكاتب عندما يغـــدو رهين قرائه، فإنه يتوّجب 
عليـــه الحذر في إطالق العنان للتعبير، حتى ال 

يخدش أحدا دون قصد“.
الكاتبة الشـــابة شـــّددت على أنها ال تؤمن 
بالبطاقة الســـحرية التي تســـمح بمناقشة أي 
موضوع بطريقة سلســـلة، فهذه القيود في حّد 

ذاتها تجعل من الكتابة سالحا ورمز قّوة.
ورغـــم أن أزداد تلّقـــت العديد من العروض 
لإلشـــراف على عمود يومـــي في صحف ورقية 

وإلكترونية محلية، إال أنها رفضت ذلك.
وعـــن ذلك تقـــول ”فعل الكتابـــة لديَّ عفوي 
وليـــس تحـــت الطلب، قـــد ينهال علـــّي اإللهام 
كالمطر أليـــام وقد ينقطع لفتـــرة، عندما ُأجِبر 
دماغـــي على الكتابة يتمـــّرد ويصاب بمتالزمة 

الصفحة البيضاء“.
ولفتت إلـــى أن ”عددا من الصحف المحلية 
لم تستطع -لألسف- مواكبة العصر والتخلص 
من قيود الكتابة التقليدية، ولذلك حاولت قولبة 
نصوصي وفـــرض الكتابة في نمـــط جّد ممل، 
ألتشبث بطريقتي ذات الشـــكل المميز والمرح 

الذي اعتاده جمهوري دون ابتذال“. 
وهذه أســـباب قالـــت إنها جعلتهـــا تكتفي 
بالنشـــر عبر موقع ”الفيسبوك“ الذي يتيح لها 
هامش حرية أكبر، ويسمح لها باختيار خطها 

التحريري.

} تونس – ضمن سلسلة المؤتمرات الصحافية 
الخاصة بمهرجـــان المســـرح العربي بتونس 
فـــي دورتـــه العاشـــرة الـــذي انطلـــق األربعاء 
ويتواصـــل إلى غاية 16 ينايـــر الجاري، انعقد 
صباح الثالثاء مؤتمر صحافي حضره الباحث 
التونســـي محمـــود الماجري (المنســـق العام 
لمهرجان المسرح العربي)، وهو أستاذ التعليم 
العالي في اختصاص المسرح وفنون العرض 
والمدير السابق للمعهد العالي للفن المسرحي 
بتونس، والذي في رصيده العديد من المؤلفات 
المتخّصصة، منها ”مســـارات نحت الذات في 
2015، و“شواغل التأسيس  المسرح التونسي“ 
2010، و“مسرح العرائس  للمسرح التونســـي“ 
فـــي تونس من ألعاب كاراكـــوز (األراجوز) إلى 

العروض الحديثة“ 2008.
وأوضـــح محمود الماجري خـــالل المؤتمر 
الفكري الذي يحمل عنوان ”الســـلطة والمعرفة 
في المســـرح“، بـــأن هـــذه الندوة ســـتتضمن 
ثالثـــة محـــاور، وهـــي ”المســـرح فـــي عالقته 
ومعارفـــه“  المؤلـــف  و“ســـلطة   “ بالســـلطة 
و“ســـلطات ومعارف صناع العرض: (الممثل، 
الســـينوغرافي، المخـــرج)“، مبينـــا أنه وردت 
على هيئة المهرجان منذ االســـتعدادات األولى 
النعقاد الدورة في تونس، 132 ورقة للمشـــاركة 
فـــي فعاليـــات المؤتمر، وتّم قبول مشـــاركة 32 
متدخال فقط استجابوا للمحاور الخاصة بهذه 
النـــدوات ليقّدموا هذا المؤتمـــر الذي تحرص 

الهيئـــة العربية للمســـرح على إنجـــازه إلثراء 
أهداف المهرجان عكس ما تتوخاه مهرجانات 

مسرحية أخرى في العالم العربي.
وأشار الماجري إلى أن الهيئة بدأت تحمل 
مشـــروعا يخطو بخطوات ثابتـــة نحو البحث 
الرصين والمتأني المتعلق بالمســـرح، خاصة 
من خالل نشـــرها للندوات الفكرية، إضافة إلى 
منشـــوراتها التي فاقـــت 200 كتاب، ومنها اآلن 

5 كتب عن المســـرح التونســـي، باإلضافة إلى 
مجلتهـــا الخاصـــة ”مجلة المســـرح العربي“، 
وهذا كله يثبت تأســـيس الخط التحريري الذي 
تريد الهيئة ترســـيخه من خالل تعّمقها شـــيئا 

فشيئا في مجال المنشورات والبحوث.
وأضاف الماجري بـــأن كل محاور المؤتمر 
الفكـــري تنـــدرج ضمن ورقـــة واحـــدة ورؤية 
واحدة هي الســـلطة والمســـرح، وقال ”عندما 

قمنـــا بتحليل كلمة ’الســـلطة‘ لـــم نقتصر على 
كونها ســـلطة سياســـية أو ســـلطة أخالقية أو 
حتى ســـلطة دينيـــة، ألن الفنـــان يمّثل في حد 
ذاته ســـلطة، ونـــدرك جيـــدا أن داخل ســـلطة 
العـــرض المســـرحي هناك صراع بين الســـلط 
الموجودة أساســـا داخل العرض المســـرحي، 
لعلها سلطة المؤلف، أو سلطة صّناع العرض، 
أو سلطة المخرج، وربما أيضا سلطة الجمهور 
الـــذي دونه ال يمكن أن يوجد مســـرح، لذلك تّم 
حصر كل هذه األشـــياء في المفـــردات المكّونة 
والســـلطة، ومن  لهذين المصطلحين: المعرفة 
الضروري أن يتّم توزيعه على أكثر من جلســـة 
علمية حتـــى يتّم تحديد زوايـــا النظر الممكنة 

والمختلفة ضمن الندوة الواحدة“.
وعن موضـــوع اعتماد التقنيـــات الحديثة 
في المســـرح، أكد الماجـــري أن الموضوع غير 
جديد على المسرح، إذ تّم اعتماد األضواء منذ 
قرن، وشـــّدد علـــى أهمية الممثـــل في العرض 
المســـرحي، وأضـــاف ”وهـــذا ال ينفي ضرورة 
دور الخـــرج الذي عليه أن يكون ملّما بكل لغات 

العرض“.
ورّدا علـــى ســـؤال الصحافة حول ســـلطة 
الموروث المسرحي على المسرحي التونسي، 
قال الماجري ”إن المسرحي التونسي والعربي 
عموما قادر على المزيد من التمّيز عالمّيا، ألنه 
حّر من قوى الشّد إلى الوراء أو سلطة الموروث 

المسرحي، فهو مسرح إبداعي“.
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احتفى مثقفون وكتاب وشـــعراء مصريـــون وعرب بالذكرى الـ82 بميالد الشـــاعر الراحل فاروق ثقافة

شوشة، (9 يناير 1936 – 14 أكتوبر 2016).

صدرت أخيرا عن دار {العني للنشـــر مجموعة قصصية جديـــدة للكاتب املغربي أنيس الرافعي 

بعنوان {خياط الهيئات}، وقد صمم غالفها الفنان العراقي صدام الجميلي.

 بين الِمبضع والقلم.. مغربيتان تجتاحان عالم األدب

مهرجان المسرح العربي يفكك عالقة المعرفة بالسلطة

[ األطباء كسروا الحواجز الالمرئية بين مجالي العلوم واآلداب
ــــــم هم  ــــــني األدب والعل ــــــر مــــــن زاوج ب أكث
ــــــك تاريخ املدّونة  األطباء، ويشــــــهد على ذل
ــــــة العاملية التي قّدمت أدباء كبارا هم  األدبي
فــــــي األصل أطباء مثل أنطون تشــــــيخوف 
وبوكاكوف ووليام سومرست موم وغيرهم. 
ــــــة العربية أيضا شــــــهدت الكثير من  املدّون
األطباء الذين قّدمــــــوا الكثير لعالم الكتابة 
ــــــة مثل يوســــــف إدريس  ــــــة واإلبداعي األدبي
ونوال الســــــعداوي وهيفــــــاء بيطار وأحمد 
ــــــق، وغيرهم كثير. هذه املزاوجة  خالد توفي
ــــــي باتت معتادة بني الطــــــب واألدب لها  الت
أســــــرارها، لكن يبقى اجلديد اليوم هو أن 
بعض األطباء اقتحموا األدب والكتابة عبر 

العالم الرقمي.

األدب وخدمة الجسد يكمالن بعضهما البعض (لوحة للفنان علي رضا درويش) 

محمود الماجري: كل المداخالت ستكون مختلفة

التوفيـــق بني املهنـــة واإلبداع أمر 

صعب، لكن يبقى الطب بالنســـبة 

إلـــى الكاتبتني ضرورة حياتية مثله 

مثل الكتابة

 ◄

رغم عشـــقهما للكتابة واإلبداع، إال 

أن ذلك لم يمنعهما من االستمرار 

والتشـــبث بأكثـــر املهن إنســـانية 

على اإلطالق

 ◄

} الفلسفة في بالدنا العربية تكاد 
تنحصر في ذوي االختصاص من 
مفكرين ومدرسين، أو من الطلبة 

بوصفها مادة مفروضة عليهم، أما عامة 
القراء فهم عازفون عنها، بدعوى أنها 

سفسطة لغوية، وبحث في الماورائيات، 
وتسلية ثقافية عقيم، أي أن الرأي 

الغالب هو أنها منفصلة عن مشاغل 
الناس، تبتكر مفاهيم ومصطلحات 

ال تفيدهم في شيء. ومن ثم ال يرون 
جدوى فيها وال في مّدعيها، والحال أنها 

تمّثل إطارا لفهم العالم وتنظيم الحياة 
الخاصة، ألنها تقدم األدوات التي 

يستطيع اإلنسان بواسطتها اكتشاف 
الحقيقة، واستعمال عقله لتحسين 

حياته.
لقد نشأت الفلسفة منذ القدم كدراسة 

للمعنى العميق للوجود وطبيعة 
اإلنسان في عالقته بهذا الوجود، ولم 
يكن لها من هدف سوى تعلم الكيفية 

التي يبلغ بها اإلنسان السعادة، ومعرفة 
الحقيقة. وكلتاهما متالزمتان يكّمل 
بعضهما بعضا، فال يكون اإلنسان 

سعيدا إال في إطار الحقيقة التي هي 
معيار كل تقييم، باعتبار أن كل معرفة 

هي معرفة للحقيقة، وال مكان للخطأ 
والصواب فيها إال على ضوء الواقع 
الذي يحيالن عليه. وتكتسي األفكار 

الفلسفية أهميتها حين تضطرنا الحياة 
إلى االختيار، ولكي تكون اختياراتنا 

حرة، وجب أن تكون دوافعها ووسائل 
تحقيقها عقالنية، مبنية على ما 

ساعدتنا الفلسفة على فهمه، وتبين 
أبعاده. فنظريات الماضي تجيب على 

تساؤالتنا وتنير حاضرنا، ال سيما إذا 
كان أصحابها قد طرحوا األسئلة التي 

نطرحها، والتزموا العقالنية التي نلتزم 
بها.

ثم إن الفلسفة على المنهاج 
السقراطي، ”اعرف نفسك بنفسك“، 

و“كيف تعرف أنك تعرف“، يمكن 
أن تساهم في خلق الوعي النقدي، 

وحتى الفكر المناوئ للثقافة المهيمنة 
وموضات العصر. وحسب المرء أن 

يطرح أسئلة جوهرية ويحاول اإلجابة 
عنها بعقالنية كي يكون عمله ذاك نوعا 

من الفلسفة.
يقول الكندي توماس دوكونينك 
”أن نختار بين أن نتفلسف أم ال هو 

نوع من التفلسف، ألن في ذلك عملية 
بحث. بل إن تقديم الحجج ضد الفلسفة 

هو تفلسف في حّد ذاته. فعندما 
نقّدم الحجج نّدعي امتالك نصيب 

من الحقيقة، وإال فما الداعي حينئذ 
إلى الحجاج؟“، وفي رأيه أننا نمارس 

الفلسفة في حياتنا دون أن ندري.
بيد أن الفلسفة التي ال تعي ذاتها ال 
تتطور، بل قد تسيء إلى أفعالنا بسبب 
األفكار المسبقة واآلراء الخاطئة التي 
تحملها. ومن ثّم وجب تحديد مبادئ 

عقالنية تؤلف منظومة متناسقة يمكن 
أن يتبّناها كل فرد، على ضوئها يصير 

بوسعه أن يقارن المنظومات في ما 
بينها والتعّرف على المنظومات التي ال 

تتناسب مع ما يعتبره األكثر عقالنية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 ما جدوى الفلسفة

 قائمة الـ48 شاعرا

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي  - اختتم برنامج شـــاعر المليون، 
مســـاء الثالثـــاء، حلقاته التســـجيلية الخمس 
التي تناولت في طياتهـــا جوالت أعضاء لجنة 
تحكيم البرنامج في عواصـــم أربع مدن عربية 
هـــي األردن والكويت والســـعودية واإلمارات، 
باإلضافـــة إلى الحلقة التســـجيلية الخامســـة 
واألخيرة التي استعرضت اختبارات وزيارات 
ومقابالت الشـــعراء الــــ150 النهائيـــة الختيار 
قائمة الـ48 شـــاعرا. وبذلك يكون قـــد بدأ العّد 
العكســـي النطـــالق بـــّث الحلقات المباشـــرة 
للبرنامج الشعري األضخم من نوعه في العالم 
العربـــي على الهواء مباشـــرة مســـاء الثالثاء 

المقبل 16 يناير الجاري.
وعرضت الحلقة مشـــاهد مـــن االختبارات 
المتعددة التي خضع لها الشعراء المتنافسين 
الـ150 فـــي العاصمة اإلماراتية أبوظبي، والتي 

تمحورت حول الشعر النبطي وبحوره.
وتضّمنت هـــذه االختبارات مرحلة التحّدي 
األخير لمـــا قبل اختيـــار قائمة الـ48 شـــاعرا، 
بحضـــور أعضـــاء لجنـــة تحكيـــم البرنامـــج 
واللجنة االستشارية حيث قّدم كل شاعر أربعة 
أبيات عـــن الوجهة التـــي زارها أمـــام اللجنة 
التي اجتمع أعضاؤها ســـرّيا الختيار القائمة 
النهائية للشـــعراء الـ48 الذين سيشـــاركون في 

الحلقات المباشرة من البرنامج.



إلهام رحيم

} القاهرة - العشـــرات من النمـــاذج لنجمات 
عالميـــات لم يقف الســـن وتجاعيد الزمن حجر 
عثـــرة في طريق ممارســـتهّن لحياتهّن بصورة 
طبيعيـــة، واالســـتمتاع بمراحلهـــا المختلفـــة 
والنجـــاح الفني فيهـــا جميعا طالمـــا امتلكن 

القدرة على العطاء.
والحقيقـــة أن الصورة المشـــرقة لنجمات 
الغرب وحياتهّن ال مثيل لها على أي مســـتوى 
فـــي حياة نجمـــات الســـينما المصرية الالئي 
يعاملن أحيانا بعنصريـــة وتمييز غير الئقين، 
بعـــد أن حولهـــّن بعـــض صناع الســـينما إلى 
مجـــرد منتج له تاريخ صالحية ليصبحن بعده 
خارج االســـتخدام الفني، إّال فـــي أدوار ثانوية 
وهامشـــية أو تلفزيونيـــة، يقمن فيهـــا بأدوار 
أمهـــات أو جدات بعد أن عجز كّتاب الســـينما 
عـــن التعبير عنهّن فـــي مرحلة خريـــف العمر 

بمالمحهن اإلنسانية المميزة.
والخريـــف يضرب حياة النجمـــات من كل 
جانب ومن تحاول أّال تســـقط ورقة نجوميتها 
فيـــه ال بـــد أن يكـــون ذلـــك من خـــالل عمل من 
إنتاجهـــا أو إنتـــاج زوجها أو تقبـــل مضطرة 

بأعمال تسحب من رصيدها الفني السابق.
وهـــذا ليـــس الجانـــب القاتـــم الوحيد من 
الصورة، بل إن فكرة حبس النجمات إنســـانيا 
داخل صورتهّن الشـــابة القديمة أشـــد قســـوة 

عليهّن من هجر المعجبين لهّن.
وصـــورة النجمـــة ال بد أن تظـــلّ في ذاكرة 
جمهورهـــا بكامـــل بريقهـــا وحيويتهـــا، ومن 
تحـــاول الهروب مـــن تلـــك الصـــورة القديمة 
تصّنف كعجوز شـــمطاء متصابيـــة أو تواجه 
صورها كســـيدة كبيرة بتعبير مصري شـــديد 

الغلظة، وهو ”الِكبر ِعبر“ .
لماذا لم نر فيهّن يوما نضج الكبر وحكمته 
وروعته، كجمهـــور عادي أو كصناع ســـينما؟ 
لمـــاذا غضب الكثيـــرون قبل أيام من انتشـــار 
صورة للراحلة شـــادية في بيتها، وهي مشرقة 

ومبتسمة ورأوا فيها إساءة بالغة لها؟
ولماذا أيضا أصابتنا صورة الممثلة آمال 
فريد في أحـــد مقاهي القاهرة، وهي تعاني من 
بصدمة واستنكار ألحوالها،  مرض ”الزهايمر“ 
رغم أن الكثير من كبار السن األصحاء يعانون 

من نفس المرض واألعراض؟
الفنانـــات  موهبـــة  أن  ببســـاطة  األمـــر 
واحترامهـــّن وإنســـانيتهّن مـــن األمـــور التي 
توضـــع دائما في المقـــام الثانـــي بعد صورة 
وشـــكل النجمة، فآمال فريـــد صدمتنا رؤيتها 
وهـــي مريضة، ألننـــا نحبها أكثـــر في صورة 
الفتاة التي غنى لها عبدالحليم حافظ في فيلم 

”ليالي الحب“.
وســـيدة الشاشـــة العربية فاتـــن حمامة لم 
تمـــت وتـــراب األســـتوديوهات علـــى قدميها، 
لكنها ماتت بعد خمســـة عشر عاما من االنزواء 
المنزلي، وقبله كانت تحرص في آخر أعمالها، 
أو فيلم ”أرض  سواء في مسلسل ”وجه القمر“ 
األحالم“، علـــى أن يراهـــا جمهورها من خلف 
”فالتـــر“ كثيـــرة حاولت بهـــا أن تخفـــي معالم 

الزمن على وجهها الجميل في كل حاالته.
الراحلة ليلى مراد انســـحبت من عالم الفن 
وهي في السادســـة والثالثين، قبل أن يهجرها 
ويخذلها جمهورهـــا، وأرعبتها فكرة أن يراها 
والســـنوات بّدلت مالمحها، هـــذا الرعب الذي 
جعلها فـــي مرضها األخير تخفي وجهها وهي 
فـــي المستشـــفى حتـــى ال يراها أحد كســـيدة 
مســـّنة، وتحّملت آالم المرض، لكنها لم تتحّمل 

قسوة نظرات الناس لها.
وكذلك عجزت الفنانة ماجدة، عن االستمرار 
في العمـــل بعـــد أن داهمها التقـــّدم في العمر 
الذي جعل الجمهور يجافـــي أفالمها األخيرة، 

وهي فهمت الرســـالة مبكرا بعد ”العمر لحظة“ 
فاعتزلت السينما قبل أربعين عاما.

وتبـــدو الفنانـــة نادية لطفي اســـتثناء في 
الشجاعة يصعب القياس عليه، وهي التي غنى 
فـــي فيلم ”الخطايا“،  لها عبدالحليم ”الحلوة“ 
حيث تظهر من حين آلخر في بعض المناسبات، 

لكنها ال تزال بعيدة عن الفن.
ورغـــم تحلـــي الفنانة هند رســـتم بفضيلة 
االعتراف بالســـن والقدرة على لقاء جمهورها 
وتجاعيد الزمن على وجهها، إّال أنها خشـــيت 
أن تظهر على الشاشة بهذه الصورة كي ال تفقد 
رونق تاريخ فني صنعته بكفاحها، حيث بدأت 
حياتهـــا الفنية ”كومبارس“ وكان فيلم ”حياتي 
عذاب“ آخر عالقتها بالتمثيل، وهي في الثامنة 

واألربعين.
النجمـــات دائمـــا يواجهـــّن الجحـــود من 
الغالبية، مـــن داخل الصناعة وخارجها، ومّمن 
يعطـــون الكثير مـــن المبـــّررات الواهية لذلك، 
كأن يقال ال بـــد أن تحتفظ النجمات بصورتهّن 
الجميلة في أعين الجمهور وال يقتحمن خياله 

بصورهّن بعد الكبر.
من هذا المنطلق اســـتهجن الجمهور عودة 
ســـامية جمال للرقـــص وهي في الســـتين من 
عمرها، وتعرضت إلى إهانات بالغة ولم يسأل 

أحد لماذا قّررت العودة؟
في حين انتهت حيـــاة تحية كاريوكا وهي 
تعاني من أزمـــات مالية عقب ســـنوات طويلة 
من عدم العمـــل نتيجة الكبر وزيادة الوزن. أما 
سعاد حسني فدفعت حياتها ثمنا ألكذوبة بريق 
النجمة، فبعد أن تكالبت عليها أمراض العمود 
الفقري بعد فيلم ”الراعي والنساء“ ثم العصب 
الســـابع وما تبعهما من تغيير كبير في شكلها 
ووزنها، ســـقطت في دائـــرة االكتئاب، ولم تكن 
تملك شـــجاعة مواجهة الجمهـــور الذي أرادت 

االحتفاظ بصورتها عنده كسندريال دائمة.

وعلى عكس ســـعاد صمدت مريم فخرالدين 
أمام تّرهات البريق والخيال الشعبي والذاكرة 
الجماهيرية ولـــم ترهبها كلمات االســـتهجان 
لظهورهـــا دون عمليـــات تجميل فـــي صورها 
ولقاءاتها التلفزيونية األخيرة، ألن لقب السيدة 
العجـــوز لم يكن يؤرقها، فـــي الوقت الذي كان 
هـــذا اللقب يرعـــب نبيلة عبيد التي اســـتاءت 
بشـــّدة عندما قالـــت مريم عنها إنهـــا في مثل 
ســـنها، ألن نبيلة من النجمـــات الّالئي يرفضن 
فكرة مواجهـــة الجمهور إّال فـــي صورة نجمة 
مصـــر األولى التـــي ال تقبل ســـوى البطوالت 

المطلقة، ومن هنا كان توّقفها الفني.
وعلى نفـــس الدرب تســـير الفنانـــة نادية 
الجنـــدي الملقبة في مصر بـ“نجمة الجماهير“ 
وتســـلك بقوة طريـــق جراحـــات التجميل، في 
محاولـــة للحفـــاظ على ما تبقى لهـــا من الزمن 
الجميل، ومن المبشـــر أن نرى يســـرا وميرفت 
أمين وقد نجحتا في كســـر تابوهات الرعب من 

الزمن والصورة القديمة لهما على الشاشة.
النجمات قـــد يصبحن قوة مؤثرة في الفن، 
إذا ما تم منح موهبتهّن أولوية، ليصبحن وهّن 
مســـنات مصدر بهجة وأمل، يحدث ذلك عندما 
يتـــّم تخصيص أعمال أعّدت لهـــّن، يومها ربما 
نـــرى أمهاتنـــا وجداتنا على الشاشـــة بشـــكل 
إنســـاني جديد يثري المشهد ويمنح المبدعات 

نوافذ مؤثرة يطللن من خاللها علينا.

نضال قوشحة

} دمشق – تعّد الفنانة السورية نادين خوري 
ابنة بيت فني، فهي شـــقيقة الفنـــان الراحل 
جورج لطفي خوري، مدير اإلضاءة الشـــهير 
في الفن السوري الســـينمائي والتلفزيوني، 
والذي قّدم العشـــرات من األعمال الخالدة في 
تاريخ الفن الســـوري. بدأت من السينما، من 
خـــالل فيلم ”الصحفية الحســـناء“ في نهاية 
ســـبعينات القرن الماضي، لينطلق مشـــوار 
عملها الفني، حيث حققت حضورا سينمائيا 
هاما في ســـينما القطـــاع العام والخاص في 

سوريا.

أمـــا مشـــاركتها األحـــدث، فكانـــت مـــن 
من  فـــي فيلم ”النـــورج“  خـــالل دور ”أمينة“ 
إنتـــاج المؤسســـة العامة للســـينما وإخراج 
النجم الســـوري أيمن زيدان فـــي أول أعماله 

السينمائية كمخرج.
وفـــي ”النـــورج“ قّدمت نادين شـــخصية 
امرأة تقـــاوم بقـــوة تزاحم األزمـــات عليها، 
ابنـــة مقعد نتيجة إصابـــة في الحرب، عالوة 
علـــى مصارعة الحالة المادية في ظل تســـلط 
بعض قـــوى الظلم في مجتمعها عليها وعلى 

أسرتها. 
وعن التجربة ودورها تقول نادين خوري 
فـــي حوارها مـــع ”العرب“ ”أمينـــة، هي رمز 
للمـــرأة واألرض، الخصب، الحـــب والعطاء، 
أمينة هي امرأة تلّخص العديد من النســـاء، 
فيهـــا نماذج من المرأة فـــي مجتمعنا، وفيها 
العديد من صفات المرأة كذلك: الصبر، القوة، 
اإلرادة، وســـرعة اتخاذ القـــرار، ولعل أهم ما 

يمّيز أمينة هو طاقـــة األمل التي ُتقحمها في 
العمـــل، فهي تقّدم حالة رمزية عن األمل الذي 
يجـــب أن يكون موجـــودا في النـــاس، أمينة 
امرأة وحالـــة عمل عليها صنـــاع الفيلم بكل 
جديـــة، لكي يقدموا شـــيئا جديدا ومفيدا في 

السينما“.

نادين وزيدان

عـــن مشـــاركتها للفنان أيمن زيـــدان، في 
أول أعمالـــه كمخرج ســـينمائي، بعد تعاون 
تلفزيوني طويـــل بينهما، قالت نادين خوري 
”خـــالل عملـــي الطويـــل معـــه فـــي الجانـــب 
التلفزيونـــي، عرفـــت عنـــه أنه يمتلك شـــيئا 
خاصا يتمّيز به، وهذا الشيء كان دائما مثار 
اهتمامي، فهو مهموم بالشخصية التي يريد 
أن يلعبهـــا، وأنـــا أيضا أفعل نفس الشـــيء، 
لطالمـــا تحّدثنا في ذلك أثنـــاء عملنا معا في 

التلفزيون“.
أما عـــن اشـــتغالها معه في مجـــال الفن 
الســـابع، فتقـــول ”هنا في الســـينما في أول 
أفالمـــه كمخـــرج، لم ينـــس أنه ممثـــل أوال. 
بعـــض الممثليـــن تحّولوا مـــن التمثيل إلى 
اإلخـــراج، وعندما أصبحـــوا وراء الكاميرا، 
نســـوا أنهم كانوا ممثلين، فصاروا يعاملون 
الممثـــل بعصبية، وهذا مـــا كان يخلق توترا 
فـــي أجواء العمـــل ويضع الممثـــل في حالة 
طاقة ســـلبية. األســـتاذ أيمن لـــم يفعل ذلك، 
بقـــي محافظا علـــى هدوئـــه وبالتالي هدوء 
المجموعة التي معـــه، وبذلك كان جو العمل 
منسجما واســـتطعنا تقديم العمل بالصورة 
المطلوبـــة، وهنـــاك أمـــر هام عنـــده أحترمه 
جـــدا، وهو التحضير الكبيـــر للفيلم قبل بدء 
التصويـــر، وهي مرحلة هامـــة تضع الجميع 

في جو العمل الصحيح“.
وتســـأل ”العـــرب“ الفنانـــة ناديـــن عـــن 
ضرورة تناول موضوعة الحرب في السينما 
الســـورية مـــن عدمه، وهـــل مـــن الضروري 
الخـــوض فيـــه اآلن أم تأجيلـــه إلـــى حيـــن؟ 
فتجيـــب ”األزمـــة التي تمـــّر بها ســـوريا لم 
تنته بعـــد، حيث مازالت األحـــداث المختلفة 
تحيط بها، وهي تمثـــل هنا الحياة الواقعية 
التي يعيشـــها المواطن العادي بشكل يومي، 
أمـــا الفن فهو حالة افتراضيـــة فيها ما يمّثل 
هـــذا الواقـــع، ولـــو خّيـــر المواطـــن العادي 
فيما ســـيتابع حاليا مع استمرار زمن األزمة، 
فإنـــه بالطبع ســـيتابع ما يقّدمه لـــه الواقع، 
والـــذي تقّدمه له نشـــرات األخبـــار اليومية 

الكثيرة“.
وترى خوري أنه مـــن المبكر الحديث عن 
األزمة الســـورية اآلن، وتعتقد أنه من األفضل 
تـــرك الخـــوض فيها إلـــى وقت الحـــق حتى 
تنتهي األزمة تماما، لتنكشـــف كل األمور، ثم 
ينطلـــق المهتمون في الكتابة عنها بوضوح، 
وتضيـــف ”فيلم ’النورج‘ مثال، لم يتحّدث عن 

األزمة، بـــل على انعكاســـاتها على المجتمع 
وعلى حالة بعض الشـــخوص فيـــه، وقّدمها 

بشكل يحترم عقل المشاهد“.
وعـــن تقيمهـــا لمـــا قّدمتـــه فـــي حياتها 
أو  الســـينما  فـــي  ســـواء  كامـــال،  الفنيـــة 
التلفزيـــون، خاصـــة بعـــد نيلهـــا عـــددا من 
الجوائـــز والتكريمـــات عن بعـــض األعمال، 
وتحديدا المسلسل الشـــهير ”وراء الشمس“ 
االحتياجـــات  ذوي  عالـــم  دخـــل  والـــذي 
الخاصـــة، قالت نادين خـــوري ”ال أرى أنني 
أســـتطيع تقييـــم مـــا قّدمتـــه، ســـأترك هذه 
المهمـــة للجمهور، أنا يمكننـــي تقييم أعمال 
اآلخريـــن كمتابعـــة، الفـــن حالة كبيـــرة جدا 
وغنية، ومـــا قدمناه ال يتعـــدى برأيي حدود 

التجارب“.
وتضيـــف ”ُمخطئ ذاك الفنان الذي يعتقد 
أنـــه حّقق أهدافـــه ووصل لما يريـــد، كفنانة 
أعتقـــد أن المهـــم أوال، هـــو وضـــع هـــدف، 
فالفنـــان عليـــه أن يضـــع هدفـــا لمـــا يريد، 
إما الفـــن وإما المـــال وإما الشـــهرة.. وبعد 
يّدقـــق  أن  بمعنـــى  االختيـــار،  عليـــه  ذلـــك 
فيما يعرض عليه ويختار ما يناسبه ويقّدمه 
بصورة مناســـبة، فمثـــال فـــي التلفزيون قد 
يقـــّدم الفنان أكثر من عمل في موســـم واحد، 
وعند العرض الرمضاني ســـيظهر فيها كّلها 
بشـــكل ُمتشـــابه، وهـــذا برأيي غيـــر صحي 

ومنفر“.

الحكم للجمهور

تعتـــرف نادين خـــوري لـ“العـــرب“ بأنها 
تحـــاول دائما تقديـــم شـــخصية جديدة في 
كل عمـــل، ولـــو كانـــت الشـــخصية المقّدمة 
تشبه شـــخصية ســـابقة، فإنها ستعمل على 
التفاصيـــل فيهـــا حتى ال تشـــبه الســـابقة، 
وتوضح ”لذلك أقول، أنـــا ال أعرف ما قّدمت، 
ولكنني أعـــرف أّنني قّدمـــت المختلف دائما 
والجديد، وجمهورنا العربي عامة والسوري 
بشكل خاص ذكي، يعرف تماما كيف يتعامل 

مع الدراما وما يقّدم فيها“.
وقدمـــت الفنانـــة ناديـــن خـــوري خـــالل 
مســـيرتها الكثير من األعمال تجاوزت المئة 
وخمسين فيلما ومسلسال، منها ”الصحافية 
الحســـناء“، ”القلعة الخامســـة“، ”ســـمك بال 
حســـك“، ”زواج علـــى الطريقـــة المحليـــة“، 
”قتل عن طريق التسلســـل“، ”حبيبتي يا حب 
التوت“، ”مرايا“، ”بصمات على جدار الزمن“، 
”لك يا شـــام“، ”تـــل الرماد“، ”يوميـــات مدير 
عام“، ”األخـــوة“، ”حمام القيشـــاني“، ”بطل 
من هـــذا الزمان“، ”رمـــح النـــار“، ”مبروك“، 
”البحـــث عن صالح الدين“، ”رجال ونســـاء“، 
”ســـقف العالم“، ”الحصرم الشـــامي“، ”وراء 
الشـــمس“، ”بانتظـــار الياســـمين“، و“مريم“ 

و“النورج“.
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أمينـــة في فيلـــم {النـــورج} رمز 

للمـــرأة واألرض، الخصب، الحب 

امـــرأة تلخص  والعطـــاء، وهـــي 

العديد من النساء

نادين خوري: 

7
خ نا

يعمـــل عاصي الحالني على التحضير ملجموعة من األغنيات ســـيتم ضمهـــا أللبومه القادم، كما 

سيصور أغنية {كنت الورد} على طريقة الفيديو كليب من إخراج هاس غدار.

تســـتعد رجاء قصابني لتصوير كليبها {زعما}، والـــذي تعاملت فيه الفنانة املغربية مع كل من 

ياسني عدنان في الكلمات وحميد سلفادور في التلحني وشادي باشا في التوزيع.

نادين خوري، شــــــخصية فنية ســــــورية تتمتع بحضور خاص، رغم عدم اهتمامها بالبريق 
اإلعالمي املبهر، شخصية يحوطها الكثير من الهدوء واالحترام في الوسط الفني السوري 
الذي انتمت إليه منذ ما يقارب الثالثني عاما. ”العرب“ التقت الفنانة الســــــورية في دمشق 
عقب انتهائها من تصوير فيلم ”النورج“ أول األعمال اإلخراجية السينمائية للنجم السوري 

أمين زيدان، فكان هذا احلوار عن الفيلم ودورها فيه ورؤيتها للفن عموما.

صور النجمات في خريف العمرفنانة تعيش بين هدوء الروح وسحر الفن

بين اإلساءة والتكريم 
[ نادين خوري: تعاملي مع أيمن زيدان له مذاق خاص  

[ انتظروني في دور أمينة في فيلم {النورج} السوري

الفنانة السورية تحاول دائما تقديم 

املختلف، وتعتبر أن أي فنان يعتقد 

أنه حقق أهدافه ووصل ملا يريد هو 

مخطئ بالضرورة 

 ◄

مريـــم  طلـــة  مـــن  ســـخر  الجميـــع 

فخرالديـــن فـــي ســـنواتها األخيرة، 

وغضبت منهـــا نبيلة عبيـــد بعد أن 

قالت إنهما من سن واحدة 

 ◄

امرأة تقاوم بقوة تزاحم األزمات عليها

أحــــــدث تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي لصورة الفنانة املخضرمة آمال فريد (80 
عاما)، وهي جتلس شــــــاردة كما لو أنها نســــــيت كل شــــــيء في مقهى بالقاهرة، ضجة لم 
تهدأ حتى اآلن. وكشــــــفت الصورة التي اُتخذت لها خلســــــة عن الظروف املادية واملرضية 
الصعبة التي تعيشــــــها فنانة كانت ملء السمع والبصر قبل خمسني عاما، وحتركت نقابة 
املهن التمثيلية ملســــــاعدتها، لكن هذا ال ينفي أن املشــــــهد فتح بابا للسؤال عّما إذا كان ما 
حدث يدخل في إطار اإلســــــاءة والتشــــــهير، وهل العمر حاكم لقيمة الفنان وظهوره، ومتى 

يجوز التكرمي؟ 

فنون

شادية وتحية كاريوكا: نظرات قاسية  



} برلــني - يعد قصر النظر أحد أشكال ضعف 
البصــــر الشــــائعة، وفي حال عــــدم عالج قصر 
النظــــر، فقد تترتب عليه عواقــــب وخيمة، مثل 

انفصال الشبكية.
وأوضــــح طبيب العيــــون األملاني تيم بيمه 
أن قصــــر النظر يندرج ضمــــن أمراض العيون 
الشــــائعة للغاية؛ حيث تتوقــــع منظمة الصحة 
العامليــــة أن واحدا من كل اثنني ســــيعاني من 

قصر النظر بحلول عام 2050.
وتتمثل أعــــراض قصر النظــــر في الرمش 
املتكــــرر وصعوبة رؤية األشــــياء البعيدة، في 

حني تكون رؤية األشياء القريبة واضحة.
وحذر طبيب العيون من أن عدم عالج قصر 
النظر ميكــــن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل 

انفصال الشبكية. ولذلك ينبغي تشخيصه في 
وقت مبكــــر بزيارة طبيب عيــــون فور مالحظة 
األعراض ســــالفة الذكر. وفي حال التحقق من 
اإلصابة بقصر النظر يحدد الطبيب النظارات 
أو العدســــات الالصقــــة، التــــي يحتــــاج إليها 

املريض للتمتع برؤية واضحة.
ومن جانبه، قال البروفيسور فرانك شيفيل، 
من معهد بحوث طب العيون مبستشفى توبنغن 
اجلامعــــي، إن قصر النظر عادة ما يكون ناجتا 
عن شــــكل املُقلة؛ حيث يكــــون محور املقلة زائد 
الطول بحيث يكــــون اإلبصار القريب، كالقراءة 
والكتابة، ممتازا، أما األجســــام البعيدة فتكون 
ضبابيــــة. وبدوره، أشــــار فولفغانغ فيســــيمان 
إلى أنه عادة  عضو مبــــادرة ”الرؤية اجليــــدة“ 

ما يتطور قصــــر النظر في املرحلة العمرية بني 
6 و25 ســــنة. ويقضي األطفــــال اليوم املزيد من 
الوقت في األماكن املغلقة أثناء القراءة والكتابة 
في املدرسة وأمام جهاز الكمبيوتر أو الهواتف 
الذكية في املنزل. وعلى ما يبدو فإن هذه الرؤية 
القريبة الثابتة ورمبا نقص ضوء النهار أيضا 

يعززان من قصر النظر.
لــــذا يوصي مورغــــان الوالدين بالســــماح 
لألطفال باللعب في الهواء الطلق قدر اإلمكان، 
وبذلك يحدث التــــوازن في العينني. وكلما كان 
ذلك مبكرا، كان ذلك أفضل. وميكن إيقاف تطور 
قصر النظر بواســــطة قطــــرات العني احملتوية 
على املادة الفعالة ”األتروبني“ وكذلك العدسات 

اخلاصة. 

} أوتــاوا (كندا) - قال باحثون من إســــبانيا إن 
تكــــرار التطعيم ميكن أن يحمي كبار الســــن من 
اإلصابة بنزالت برد حادة تستوجب إقامتهم في 

املستشفى لتلقي العالج.
ودرس الباحثــــون خــــالل الدراســــة فعالية 
التطعيمات التي تؤخــــذ أكثر من مرة لدى أكثر 
من 700 شــــخص تبدأ أعمارهم مــــن 65 عاما مت 
نقلهــــم إلى 20 مستشــــفى إســــبانيا في فصلي 
الشــــتاء عامي 2014/2013 و2015/2014 بســــبب 

إصابتهم بنزلة برد خفيفة أو حادة.
وتبني من خالل الدراســــة التي نشــــرت في 
مجلــــة اجلمعيــــة الطبيــــة الكنديــــة أن حتصن 
املرضى ضد نزالت البرد اخلفيفة ازداد بنســــبة 
30 باملئــــة عندما تلقوا تطعيمات أربع ســــنوات 
متتالية على األقل وذلك مقارنة بـ1800 شــــخص 
لــــم يتلقوا هــــذه التطعيمات ومتت االســــتعانة 

ببياناتهم للمقارنة.
كيــــف ميكــــن للتطعيــــم املتكــــرر أن يحمي 
اإلنسان من اإلصابة بنزلة برد ذات مسار مؤلم؟ 
يرجــــح الباحثون أن هنــــاك آليتني تتدخالن في 

ذلك.
وعن ذلك يقول إتســــيار كاســــادو وزمالؤه 
مــــن معهد الصحــــة العامة في مدينــــة بنبلونة 
شمال إســــبانيا ”على الرغم من أن هناك عالقة 
بــــني احلماية مــــن اإلصابة بعــــدوى اإلنفلونزا 
واألجســــام املضادة إال أنه من املمكن أن حتدث 

الوقاية من املسارات املؤملة لإلنفلونزا من خالل 
احلصانة املناعية للخاليا“. 

وأوضــــح الباحثــــون أن هذا الــــرد املناعي 
ميكــــن أن يعزز مــــن خــــالل التطعيمــــات التي 
تســــاعد اخلاليا التائية للجســــم فــــي التعرف 
على بروتينات الســــالالت الفيروســــية األخرى 

ومواجهتهــــا ”وبذلــــك فإن فائــــدة التطعيم ضد 
اإلنفلونزا أكبر مما كشفت عنه دراسات سابقة“. 
وفــــي تعليقه علــــى الدراســــة رأى كالوس 
سيشوتيك، رئيس معهد باول ايرليش األملاني 
املتخصــــص في التطعيمات، أن الدراســــة ذات 

نتائج مهمة.

} لندن - خلصت دراسة جديدة إلى أن بعض 
الســـيدات الالتي يعانني من نوبات قلبية قد 
يتعرضن خلطر الوفاة بسبب اتباع النصائح 
الطبيـــة نفســـها التـــي يوصي بهـــا األطباء 
ملرضاهـــم الرجـــال، ونشـــرت هيئـــة اإلذاعة 
البريطانيـــة نتائج دراســـة أجريت على نحو 
180 ألف مريض إســـباني يعانون من نوبات 

قلبية امتدت لفترة عشر سنوات.
وتوصلت الدراســـة إلى أن السيدات أكثر 
عرضة خلطر الوفـــاة بواقع الضعفني مقارنة 
بالرجـــال بعد اإلصابـــة. ويعتقـــد الباحثون 
أن الســـبب في ذلـــك هو التفـــاوت في إعطاء 

إرشادات طبية بني اجلنسني أثناء العالج.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الســـيدات 
يحصلـــن على رعاية طبية أقـــل على األرجح 
مقارنـــة بالرجال بعد تعرضهن لنوع قاتل من 
النوبات القلبية يعرف بانســـداد الشـــرايني 
نتيجة حدوث جتلط دموي يحتاج إلى تدخل 

سريع إلنقاذ املريض.

وقالت مؤسســـة القلب البريطانية ”ينظر 
عادة إلى النوبات القلبيـــة باعتبارها قضية 
صحية ذكورية، غير أن الكثير من الســـيدات 
يواجهـــن خطر الوفـــاة الناجت عـــن اإلصابة 
مبـــرض القلب أكثـــر من اخلطـــر الناجت عن 

اإلصابة بسرطان الثدي“.
فقـــد كان االعتقاد ســـائدا فـــي ما مضى 
بـــأن املرأة محمية من أمـــراض القلب بفضل 
هرموناتهـــا، وأن هذه األمـــراض هي ذكورية 
بامتياز ولكّن الدراســـات اجلديـــدة تؤكد أن 
أمـــراض القلب والشـــرايني تقتل النســـاء 9 
مـــرات إضافّية، باملقارنة مع ســـرطان الثدي، 
وأن نسبة 26 باملئة من النساء اللواتي أصنب 
بنوبـــة قلبيـــة أولى مثبتة في ســـن الـ45 فما 

فوق، يتوفني خالل ســـنة واحـــدة، مقارنة مع 
19 باملئـــة مـــن الرجال، وذلك بحســـب نتائج 

”جمعية القلب األميركية“ لسنة 2013.
كمـــا أن 64 باملئـــة مـــن النســـاء اللواتي 
يتوفني بشكل مفاجئ بسبب أمراض األوعية 
الدمويـــة القلبيـــة، لـــم يظهـــرن أي أعراض 
ســـابقة، ومن هنا تأتي ضـــرورة إيالء صحة 

قلب املرأة االهتمام الكافي، وفي وقت مبكر.
ودرس الباحثـــون من جامعة ليدز ومعهد 
كارولينسكا في السويد البيانات التي نشرها 

مركز تسجيل أمراض القلب السويدي.
وقال كريس غال من جامعة ليدز واملشرف 
على الدراســـة إن الســـبب في ذلك هو ”سوء 
الفهـــم العـــام وســـوء فهـــم املتخصصني في 
أمراض القلب بشـــأن طبيعة مرضى النوبات 

القلبية“.
وأضـــاف ”بطبيعة احلـــال عندمـــا نفكر 
فـــي مريض النوبـــة القلبيـــة، نتصوره رجال 
في متوســـط العمر بدين اجلسم ويعاني من 

السكري والتدخني“.
وقـــال ”األمر ليس كذلـــك دائما، فالنوبات 
القلبيـــة تؤثـــر علـــى طائفـــة واســـعة مـــن 

األشخاص من بينهم السيدات“.
وتخضـــع الســـيدات إلجـــراءات رعايـــة 
أقل بنســـبة 34 في املئة علـــى األرجح مقارنة 

بالرجال بشأن عالج انسداد الشرايني.
عالجـــات  تنـــاول  لهـــن  يوصـــف  كمـــا 
االستاتني، التي تساعد في منع حدوث نوبات 
قلبية ثانية بنســـبة 24 في املئة أقل من نسبة 
العالجـــات التي يوصي بها األطباء ملرضاهم 
الرجال، وبتناولهن األســـبرين الذي يســـاعد 
في منـــع حدوث جتلطات دموية بنســـبة أقل 
بواقع 16 في املئة على األرجح من املوصى به 

للمرضى الرجال.
هذا بخالف اإلرشادات التي يوصى فيها 
باتباع كل الطرق العالجية الثالث بالنســـبة 

إلى اجلنسني.
وخلصت الدراســـة إلـــى أن حتديد طرق 
عالجية مناســـبة للسيدات يســـهم في احلد 
مـــن خطر الوفاة في جميـــع الظروف تقريبا. 
وتتســـبب اإلصابة بنوبـــات قلبية في دخول 
نحـــو 124 ألـــف رجـــل و70 ألف ســـيدة إلى 

املستشـــفى في بريطانيا ســـنويا. وقال غال 
إنـــه مـــن واقـــع التواصل مـــع املتخصصني 
فـــي الرعايـــة الصحيـــة، تخضع الســـيدات 
لنفس االختبارات التشـــخيصية بنســـبة أقل 
علـــى األرجح، مما يـــؤدي إلى زيادة نســـبة 
التشـــخيص اخلطأ بواقع 50 فـــي املئة على 

األرجح.
كمـــا خلصت الدراســـة إلى أن الســـيدات 
هـــن األكثر عرضة لإلصابـــة بأمراض أخرى، 
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، غير أن ذلك 
ال يســـهم بشـــكل كامل في حدوث فارق نسبة 

الوفاة بني اجلنسني.
بالبيانـــات  التحليـــل  هـــذا  واســـتعان 
الوضـــع  إن  الباحثـــون  وقـــال  الســـويدية، 
بالنســـبة إلى الســـيدات في بريطانيا أسوأ 
على األرجح، إذ يتعرضن بنســـبة أكبر خلطر 

النوبـــات القلبية، فضال عـــن التفاوت الكبير 
في كيفيـــة احلصول على الرعاية املناســـبة. 
وقـــال غال ”تعد الســـويد رائدة فـــي الرعاية 
الصحية، وواحـــدة من أقل دول العالم في ما 
يتعلق مبعـــدل الوفاة الناجتة عـــن اإلصابة 
بنوبات قلبيـــة، وعلى الرغم مـــن ذلك مازلنا 
نشـــهد هذا التفاوت في العالج والنتائج بني 

الرجال والسيدات“.
تبدأ مشكالت الشرايني بالظهور، وتزداد 
بشـــكل مطرد لدى النساء بعد انقطاع الدورة 
الشهرية، وال سيما بعد تخطي سن الـ55، أي 
بفارق 10 سنوات عن سّن بدء مشكالت القلب 

لدى الرجال بالظهور.
وانطالقا من هذه املرحلة، تتعادل معدالت 
اإلصابة باملرض وتصبح األســـباب مشتركة 
وهـــي: ارتفـــاع ضغط الـــدم وارتفـــاع معّدل 

الســـكر في الدم، والتدخني بأشكاله وارتفاع 
مستوى ”الكوليســـترول“ في الدم مقارنة مع 
احلميد والبدانة وخصوصا  ”الكوليسترول“ 
في محيط اخلصر وقّلة احلركة وعدم ممارسة 
الرياضـــة، باإلضافـــة إلى الضغط النفســـي، 

الذي يعّد عامل خطر، لكن غير رئيس.
وقـــال جيرمـــي بيرســـون من املؤسســـة 
البريطانية للقلب ”تذكي نتائج هذه الدراسة 

املخاوف“.
وأضاف ”نحتاج بشـــكل عاجـــل إلى رفع 
الوعي بشأن هذه القضية، لكونها من األشياء 
التي ميكن تغيير وضعها بسهولة. فمن خالل 
ضمان حصول املزيد من السيدات على طرق 
عالجية موصى بها، نستطيع تقدمي مساعدة 
للمزيـــد من األســـر جتنبا لفقد عزيز بســـبب 

نوبة قلب مرضية“.

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب

17 الخميس 2018/01/11 - السنة 40 العدد 10866

صحة
رغم التطور الكبير في قطاع الصحة بالدول املتقدمة، ال تخضع النســــــاء للرعاية الالزمة 
ــــــب التي تعود األطباء على إدراجها ضمن  فــــــي بعض األمراض اخلطيرة، مثل نوبات القل
األمراض الذكورية. فرغم اختالف تركيبة املرأة ومدى تفاعلها مع األمراض، ال تزال تقوم 
بنفس االختبارات التي يقوم بها الرجل، األمر الذي يشوش على عملية التشخيص بدقة.

[ للرجل النصيب األكبر في الحصول على الرعاية بعد النوبة  [ الخضوع لنفس االختبارات يزيد نسبة التشخيص الخطأ 

تحديد طرق عالجية مناسبة للسيدات يحد من خطر الوفاة

التطعيم السنوي يضاعف االستعداد المناعي

الحياة

نصحـــت الطبيبة جوليا ســـيفيرت عند التعـــرض لعضة كلب أو قطة، بتطهيـــر الجرح أوال، وأوضحت أن  العالمات التي تســـتدعي 
التدخل الطبي تتمثل في ورم الجرح أو احمرار حوافه أو الشعور بألم به.

صحة

} كشـــف باحثون أملان عن أن غسل اليدين 
املتكرر بواسطة املُطّهرات من أجل التخلص 
من اجلراثيم املسببة لنزالت البرد يؤدي إلى 
نتيجة عكســـية؛ فاملُطّهـــرات تصيب اليدين 

بالتشقق وجتعلها فريسة سهلة للجراثيم.

} قال البروفيســــور األملاني ميشيل نوتردام 
إنــــه ميكــــن للوالدين االســــتدالل على إصابة 
الطفل بالتوحد من خالل بعض األعراض مثل 
عدم االســــتجابة إلى اإلمياءات واالبتسامات 

واألحاديث، باإلضافة إلى عدم التحدث.

} أوضـــح خبـــراء أن ظهور بثـــور صغيرة 
حمـــراء وبيضاء على الذراع يرجع إلى خلل 
في تقرن بصيالت الشعر وترسب الكيراتني 
في الغدد الدهنية، ولعالج ذلك ميكن إجراء 

تقشير بواسطة ملح البحر.

} قـــال البروفيســـور ميشـــائيل مانس إن 
أسلوب احلياة غير الصحي، أي اإلكثار من 
الســـكريات والكربوهيدرات مع قلة احلركة، 
يرفع خطر اإلصابـــة مبتالزمة األيض التي 

ترفع خطر اإلصابة بأمراض القلب.

عدم عالج قصر النظر يهدد صحة الشبكية

تكرار التطعيم يحمي كبار السن من نزلة البرد الحادة

الســـيدات يواجهـــن خطـــر الوفاة 
الناتج عـــن اإلصابة بمـــرض القلب 
أكثر مـــن الخطر الناتج عن اإلصابة 

بسرطان الثدي

◄



} ديب - أعلنت مدينة دبي لالســـتديوهات عن 
تعاونها مع مزود خدمات االتصال وتكنولوجيا 
فـــي اإلمـــارات، بهدف دعم  المعلومـــات ”دو“ 
المعـــرض الدولي لإلعـــالم الرقمي واتصاالت 
األقمار الصناعية ”كابسات“ المزمع إقامته في 
الفتـــرة بين 14 و16 ينايـــر 2018 في مركز دبي 

التجاري العالمي.
وســـيمنح هذا التعـــاون لـــزوار المعرض 
فرصة التجـــوال فـــي االســـتديوهات العازلة 
للصوت والتابعة لمدينة دبي لالســـتديوهات، 
التـــي تحتضـــن قطاعات إعالميـــة عديدة مثل 
البـــث وصناعـــة األفـــالم واإلنتـــاج اإلعالمي 
والترفيـــه، كما ســـيتمكنون مـــن االطالع على 
عملية صناعـــة المحتوى وإدارتـــه وتوزيعه، 

إضافة إلى تجربة منتجـــات وتقنيات جديدة. 
ومن المتوقع أن يســـتقطب المعرض مجموعة 
واســـعة من الزوار والخبـــراء على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة 
لالســـتديوهات، ”لقد شـــهدت منطقتنا  دبـــي 
نموًا ملحوظًا في الطلـــب على صناعة األفالم 
وإنتاجهـــا، وقد أصبحـــت إمارة دبـــي مركزًا 
حيويًا لصناعة األفالم ونفخر بمســـاهمتنا في 

تعزيز هذه الرؤية“.
وأشـــار تقرير ”نظرة علـــى اإلعالم العربي 
أحـــد  تعتبـــر  الرقمنـــة  أن  إلـــى   “2016-2018
التوجهات الرئيســـية التـــي تقود نحو إحداث 

نقلة نوعية في صناعة اإلعالم.

وتعتمـــد تلـــك النقلة إلـــى حـــّد كبير على 
الشـــباب الذين أصبحوا مستهلكين ومنتجين 
للمحتوى عبر اإلنترنت في نفس الوقت، وذلك 
اســـتخدام  كنتيجة أساســـية الرتفاع معدالت 

الهواتف الذكية والفيديو. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، توّفـــر مدينـــة دبـــي 
لالســـتديوهات بيئة مالئمـــة ومجتمعًا يتيح 
أمـــام الالعبيـــن الرئيســـيين واألفـــراد مجاًال 
لتحقيـــق انتقـــال ســـلس ضمن هـــذا القطاع، 
والمســـاعدة علـــى ازدهـــار أعمالهـــم في هذا 

العصر الجديد.
وتحتضن مدينة دبي لالستديوهات العديد 
مـــن الشـــركات الكبيـــرة متعددة الجنســـيات 
والمتوسطة،  الصغيرة  الناشـــئة  والشـــركات 

وتوفـــر منّصـــة متكاملـــة، ومجتمعـــًا حيويًا 
يجمع أصحاب الخبـــرة المؤهلين على جميع 
المستويات، باإلضافة إلى ضمان بيئة حيوية 
مناسبة لقطاع اإلنتاج اإلعالمي والمبدعين في 

المنطقة.
وأضاف الســـويدي ”تعيد رقمنة المحتوى 
أو الخدمات أو اإلنتاج تحديد اســـتراتيجيات 
الدخول إلى األسواق وتعمل على تغيير الطلب 
مـــن الزبائن. فمثًال، تدفـــع الرقمنة نحو ظهور 
جيل جديد من الشـــركات الناشئة التي تعتمد 
على التقنيات السحابية والهواتف المتحركة، 
فضًال عن إنشـــاء مكاتـــب إقليمية للشـــركات 
الدوليـــة، وإطالق نـــوع جديد مـــن المنصات 

الرقمية.

} لنــدن - أصبحـــت األعـــداد الكبيـــرة ألرقام 
مشـــاهدات الصفحـــات االجتماعيـــة ومقاطع 
مجـــّرد  اإللكترونيـــة،  والمواقـــع  الفيديـــو 
مطلقـــا  تـــدل  ال  ومضلـــل،  وهمـــي  مقيـــاس 
علـــى تأثيرهـــا الحقيقـــي أو عـــدد متابعيها 
الفعليين المســـتعدين للدفع مقابل المحتوى، 
والمساهمة في تحقيق إيرادات لهذه الوسائل.

ويقـــول جيمس بريينر فـــي مدونته ”رواد 
األخبـــار“، إن ”هذه األرقـــام مضللة وال معنى 
لها، ولم يكن لها معنى إال في األيام التي كانت 
فيهـــا وســـائل اإلعالم تعتمد علـــى الجماهير 
تســـتهدف  التـــي  والمنتجـــات  الضخمـــة 
الجماهيـــر، أي عندمـــا كانت وســـائل اإلعالم 

تعتمد على اإلعالنات“.
ويضيف بريينر أن ”عمل وســـائل اإلعالم 
اليوم يتمحور حول الوصول إلى المشتركين 

رســـائل  مـــع  شـــخصيا  المحتمليـــن 
مخصصـــة لهم. ويتعلق األمـــر بتحديد 

العدد الصغير من األشخاص الذين 
هم حقـــا معجبون بالمنشـــورات 

المحتوى  بمنتجي  أو  الخاصة 
فـــي فريق العمـــل، إنها تتعلق 
بتعزيز ارتباط الناس العاطفي 
بالعالمة التجارية ورسالتها“.

صحيفـــة  تجربـــة  وتبـــرز 
األميركيـــة  بوســـت  واشـــنطن 

واضحة في هذا المجال، حيث عمل 
الصحافيون على حملة مكثفة اســـتطاعت 

تحقيـــق نتائـــج جيـــدة للوصول إلـــى مليون 
مشـــترك يدفع للنســـخة الرقمية في واشنطن 
بوســـت، علًما أن المستخدمين األكثر احتماال 
لالشـــتراك دخلوا إلى الموقع ثالث مرات في 

الشهر.
للمشـــتركين  المئويـــة  النســـبة  وكانـــت 
الفعلييـــن من إجمالي الـ90 مليون مســـتخدم 
فريـــد الذيـــن يـــزورون الموقـــع ثـــالث مرات 
على األقل في الشـــهر، هـــي 15 في المئة فقط، 
وفقا لتقريـــر في مجلة اإليكونوميســـت التي 
تناولت حمالت االشـــتراك الرقمـــي لمختلف 
المطبوعات. وتعني هذه النتيجة أن الـ85 في 
المئة اآلخرين مـــن زوار الموقع، يدخلونه من 

خالل اإلحالة لمرة واحـــدة أو ربما عن طريق 
الصدفة.

وقـــد عملت واشـــنطن بوســـت على وضع 
حائط الدفـــع بعد ثالـــث زيـــارة للموقع، مما 
يعني أن 85 بالمئة من الزائرين لن يصلوا إلى 
الموقع، واستجاب الـ15 بالمئة اآلخرين لطلب 
االشتراك بســـعر تمهيدي يبلغ 99 سنتا خالل 

األسابيع األربعة األولى.
ويذكر تقرير اإليكونوميست أّن عدًدا قليًال 
من المســـتخدمين المخلصين هو أكثر أهمية 
بكثير فـــي االقتصاد الجديد للصحافة، والذي 
يعتمد على المســـتخدمين بـــدال من المعلنين 

لتحقيق اإليرادات.
ويشكل المشتركون الرقميون البالغ عددهم 
2.5 مليون مشترك في صحيفة نيويورك تايمز 
أقـــل من 3 بالمئة من إجمالي المشـــتركين في 
النسختين الورقية واإللكترونية، ولكنهم 
يحققـــون اآلن عائدات أكثر من اإلعالنات 

المطبوعة وهو حدث تاريخي.
وكان مـــارك تومســـون رئيس 
مجلس إدارة المجموعة المالكة 
للصحيفـــة قـــد أعـــرب ســـابقا 
عن أن طمـــوح المجموعة على 
المدى البعيد هو الوصول إلى 
10 ماليين مشـــترك في خدماتها 
اإللكترونيـــة، معتبـــرًا أنـــه هدف 

”ممكن بالنسبة لنا“.
ويأتي المثال اآلخر من إســـبانيا حيث 
يشـــكل المشـــتركون البالـــغ عددهـــم 22 ألفا، 
والذين يدفعون 60 يورو في الســـنة لصحيفة 
ديدياريو في إســـبانيا، ما يقرب من 40 بالمئة 
مـــن إيراداتهـــا، ولكنـــه أقل مـــن 1 بالمئة من 
مجموع مشـــتركيها اإلجمالي في النســـختين 
الورقية واإللكترونية، وفقا للرئيس التنفيذي 

إغناسيو إسكوالر.
وتشـــير هذه األرقام إلى أن عددا قليال من 
المســـتخدمين المخلصين قـــد يعني عائدات 

ضخمة.
كمـــا أنها تعطي أمال للناشـــرين الصغار، 
حيـــث يعتمـــد طريـــق الربحية بالنســـبة إلى 
األصغـــر  الرقميـــة  اإلخباريـــة  المنشـــورات 

حجما على تحويل نســـبة عالية من جمهورها 
إلـــى مجموعـــة مـــن المســـتخدمين األوفياء، 
المعجبيـــن بمنتجي المحتوى والمســـاهمين 

بدال من المشتركين.
ومنطـــق الصحافـــة كخدمة عامـــة وليس 
كعمـــل تجـــاري يعنـــي أن الناشـــرين بحاجة 
إلى وجـــود أتباع يؤمنـــون بمهمتهم بدال من 
المشتركين الذين يدفعون ثمن الخدمة فقط، إذ 
يجـــب أن ينبع الدعم المالي من عالقة عاطفية 

بدال من مجرد معاملة اقتصادية.
أنهـــا  أيضـــا  ذلـــك  يعنـــي  أن  ويمكـــن 
تســـتمد الدعم من المؤسســـات غير الربحية 
والمؤسســـات الخيريـــة، وهي اســـتراتيجية 
تســـتخدم بنجاح من قبل مينبوست، وصوت 
سان دييغو، وتكســـاس تريبيون، و كالماترز، 

كمـــا وصفتهـــا مجلـــة كولومبيـــا للصحافة. 
ويتعين على المؤسســـات الصحافية التعاون 
مع المؤسســـات األخرى التـــي يمكنها تقديم 
المحتـــوى أو العمـــل أو التوزيـــع لمضاعفة 
مدى وصولها وتأثيرها، كما تفعل بروبوبليكا 
مـــع وكاالت األنبـــاء المحليـــة، حيـــث تجلب 
الوكالة الوطنية الخبرات في مجال الصحافة 
االستقصائية وتوسع الوكاالت المحلية نطاق 

عملها.
ويمثـــل التمويـــل الجماعـــي والمصـــادر 
الجماعية عناصر رئيسية من ناحية اإليرادات 

والمحتوى.
ويرى بريينر أن رسم الطريق إلى األمام ال 
يزال جاريا، ولكن قصـــص النجاح هذه يمكن 

أن تساعد اآلخرين في العثور على الطريق.

وهنـــاك ســـبب آخـــر لالعتماد علـــى والء 
المســـتخدمين بدًال من األرقام الكبيرة، لتمييز 
الموقـــع في ظـــل فوضى المواقـــع اإلخبارية، 
ويتمثـــل فـــي المصداقية ومســـألة الثقة. وال 
تتحقـــق النتيجة على المـــدى القصير، وإنما 

على المدى الطويل.
وقال إيد ويليامز، المدير التنفيذي لشركة 
إيدلمـــان للتواصل والتســـويق فـــي المملكة 
المتحـــدة وإيرلندا، فـــي تقرير لرويتـــرز، إّن 
األبحاث عن الثقة فـــي بعض المواقع أظهرت 
أّنه عندما ”يصّدق الناس الشـــركة، يشـــترون 
منتجاتهـــا، يدفعـــون ثمًنـــا باهظـــا مقارنـــًة 
بمنتجات أخرى، ويوصـــون أصدقاءهم بها“. 
وبتعبير آخـــر إّن عامل الثقة مهم جًدا بالرغم 

من كّل الضجيج على اإلنترنت.
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ميديا
[ عمل وسائل اإلعالم يتلخص في الوصول إلى المشتركين المحتملين  [ الدعم المالي ينتج عن عالقة عاطفية مع المحتوى

أرقام المشاهدات الكبيرة مقياس وهمي لشعبية اإلعالم الرقمي

الصحافة تقوم على والء القراء

العدد القليل من املســــــتخدمني املخلصني هو املهم في االقتصاد اجلديد للصحافة والذي 
يعتمد على املستخدمني بدال من املعلنني لتحقيق اإليرادات، ما يجعل مهمة وسائل اإلعالم 
الوصول إلى املشــــــتركني احملتملني شخصيا مع رسائل مخصصة لهم، لتعزيز ارتباطهم 

العاطفي باحملتوى املقدم.

رواد اتصاالت وصناع إعالم يجتمعون لدعم «كابسات} في دبي

دعـــا االتحاد األوروبي ســـلطات ميانمار إلى اإلفراج عـــن صحافيين يعمالن بوكالة رويترز، وذلك بعد انعقاد جلســـة محكمة 
األربعاء وجه فيها االدعاء لهما اتهامات بموجب قانون األســـرار الرســـمية. وفي أحد من أشـــد بياناته صرامة، قال االتحاد إن 

قضية الصحافيين وا لون وكياو سوي أو، اختبار مهم اللتزام ميانمار بتطوير المؤسسات الديمقراطية.

◄ قال صحافي باكستاني معروف 
بانتقاده للمؤسسة العسكرية إنه نجا 

في اللحظة األخيرة من محاولة خطف، 
في واقعة تجيء بعد شهور على تقدمه 
بشكوى من مضايقات من جانب أجهزة 

األمن. والصحافي طه صديقي هو مراسل 
قناة ”فرانس 24“ ورئيس مكتب قناة 

”دبليو.آي.أو.إن“ التلفزيونية الهندية في 
باكستان، قال إن محاولة الخطف وقعت 

أثناء توجهه بسيارة أجرة إلى مطار 
إسالم أباد.

◄ ذكرت لجنة حماية الصحافيين إن 
السلطات السودانية يتعين عليها أن 

تتوقف عن مصادرة الصحف المنتِقدة، 
وأن تسمح للصحافيين بكتابة تقارير 

ِبُحّرية عن قضايا تهّم الرأي العام دونما 
خوف من العقاب. ورصدت اللجنة في 

بيان، قيام جهاز األمن والمخابرات 
الوطني السوداني، األحد الماضي 

بمصادرة أعداد ست صحف هي التيار 
والمستقلة والقرار والصيحة والميدان 

وأخبار الوطن.

◄ طالبت الهيئة الوطنية لالنتخابات 
في مصر، جميع وسائل اإلعالم 

المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية 
واإلعالميين األجانب المعتمدين، بالقيام 

بالتغطية اإلعالمية إلجراءات االقتراع 
والفرز لالنتخابات الرئاسية وفقا 

للضوابط المعلنة الخاصة بذلك مع 
التزام وسائل اإلعالم المحلية بتحقيق 
المساواة بين المرشحين في الدعاية 

االنتخابية.

◄ اعتبرت وزارة اإلعالم الفلسطينية 
احتجاز قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ومهاجمة مستوطن، لطاقم تلفزيون 

فلسطين في أراضي دير الحطب 
شرق نابلس، استمراًرا للحملة على 

الصحافيين، ودعت مجلس األمن 
الدولي إلى تنفيذ قراره الخاص بحماية 

الصحافيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

في املئة من زوار 
املواقع يدخلونها 

مرة واحدة أو ربما عن 
طريق الصدفة
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تمثال من ورق للرد على 
الصحافيين في بانكوك

} بانكــوك - ابتدع رئيـــس الوزراء التايالندي 
برايـــوث تشـــان أوتشـــا، وســـيلة للتهرب من 

أسئلة الصحافيين.
وتـــرك مجســـما لـــه مـــن الـــورق المقوى 
بالحجـــم الطبيعي في مقـــر الحكومة لإلجابة 

عن تساؤالت الصحافيين.
وقـــال برايوث ”إذا كانت هناك أي أســـئلة 
حـــول السياســـة، يمكنكـــم أن توجهوها لهذا 

الفتى“.
ويمتلـــك رئيس الـــوزراء صيغـــة لتوبيخ 
معينـــة.  أســـئلة  طـــرح  عنـــد  الصحافييـــن 
وفـــي الماضـــي رفض حتـــى تقديـــم إحاطات 

صحافية.
وتفـــرض الســـلطات فـــي تايالنـــد قيودا 
مشـــددة علـــى عمـــل الصحافيين، وقـــد نّص 
قانون االستفتاء الدستوري، الذي كان الناظَم 
الســـتفتاء أغســـطس الماضـــي، علـــى عقوبة 
بالسجن تصل حتى عشر سنوات على أنشطة 
وتصريحات ”تســـبب ارتباًكا بهـــدف التأثير 
بما في ذلك استخدام  على مســـار التصويت“ 
لغة ”هجومية“، أو ”تتســـم بالوقاحة“ للتأثير 

على التصويت. 
وقد استخدم القانون الستهداف معارضي 
مســـودة الدســـتور. ويقـــال إن أكثـــر من 100 

شخص اتهموا بجرائم متعلقة باالستفتاء.
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} الريــاض - انتشـــر علـــى تويتـــر هاشـــتاغ 
#إلغاء_قيادة_المرأة الذي ســـرعان ما تصدر 

الترند السعودي.
وروج أصحـــاب حســـابات مقطـــع فيديو 
يتناول خبرا مفبركا حول إلغاء قرار الســـماح 
للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، مؤكدين 
أنـــه انتصار لتيـــار معيـــن ليتبيـــن أن األمر 

إشاعة.
وغرد حســـاب هيئـــة مكافحة اإلشـــاعات 

الموثق على تويتر:

وانقســـمت التغريـــدات بيـــن معارضيـــن 
للخبـــر ومؤيدين لـــه، ورأى البعـــض أن قرار 
قيادة المرأة للســـيارة في السعودية من عدمه 
ال يحتـــاج إلى كل هـــذا الجـــدل، بينما طالب 
البعـــض بأن يتـــم إلغاء قـــرار قيـــادة المرأة 

للسيارة في حال لم يكن الخبر صحيحا.
واعتبرت مغردة:

وتهكمت مغردة:

وقالت الناشطة مريم العتيبي:

وفي نفس السياق اعتبر مغرد:

وسخرت متفاعلة:

واعتبر مغرد:

وقال عبدالعزيز الطريفي:

دعـــت المفوضيـــة األوروبية منصات وســـائل التواصل االجتماعي إلى وضع حـــد لخطاب الكراهية والدعايـــة اإلرهابية وغير 

ذلك من المحتوى غير القانوني، محذرة من تشـــديد القواعد إذا فشـــلت الصناعة في تنظيم نفسها. ويعد تنظيم اإلنترنت 

موضوعا ساخنا في الدول األوروبية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#إلغاء_قيادة_المرأة.. إشاعة إشاعة

} واشــنطن - حظيـــت جنمـــة التلفزيـــون 
األميركيـــة امللقبة باجلوهرة الســـوداء أوبرا 
وينفـــري، باهتمـــام كبير في وســـائل اإلعالم 
ومنصات التواصـــل االجتماعي بعد خطابها 

امللهم في حفل الغولدن غلوب. 
لقد كانـــت وينفري مؤثرة إلى درجة دفعت 
جمهور تويتر إلى إطالق هاشتاغات تطالبها 
 Oprahpresident# بالترشح للرئاسة على غرار
و#oprahforpresident ”أوبرا  ”أوبرا رئيســـة“ 

رئيسة“، و Oprah2020# ”أوبرا 2020“،
وبعد ساعات قليلة، نشر اإلعالم األميركي 
تقارير عدة تؤكـــد أن وينفري تفكر بجدية في 

خطوة الترشح في االنتخابات القادمة.
ونبش مغردون في تاريخ وينفري وترامب 
ليجـــدوا مقطع فيديو يجمـــع ترمب ووينفري 
تبلـــغ مدته حوالـــي 3 دقائق ويعـــود إلى عام 

1988 ضمن برنامج ”وينفري شو“.
وقال ترامب لوينفري حينها ”ال أســـتبعد 
مطلقا خطوة الترشـــح للرئاســـة وسأختارك 

نائبا للرئيس“.
ولـــم تكن هـــذه هي املـــرة الوحيـــدة التي 
أثنى فيها ترامب على وينفري، ففي عام 1999 
قال ترامب إني ”أحب أوبرا، وســـتكون دائما 
خيـــاري األول ملنصـــب نائب الرئيـــس.. فهي 
رائعة وذكية ولها شعبية كبيرة، إنها رائعة“. 
وفـــي عام 2012 قـــام بكتابـــة تغريدة على 
تويتر قد يندم عليها إذا قامت بالفعل وينفري 
بالترشـــح أمامه للرئاسة، إذ قال ”أوبرا تؤدي 
عمـــال جيدا ولديها قاعدة شـــعبية كبيرة، هي 

تعرف كيف تفوز“.
كمـــا أعرب أيضا عـــن اختياره لها ملنصب 

نائـــب الرئيس مـــرة أخـــرى بطريقة 
مباشـــرة، بعد أن أعلن عن حملته 

االنتخابيـــة في عـــام 2015، إذ 
قال خالل مقابلـــة مع جورج 
ســـتيفانوبولوس فـــي قناة 
”إيـــه بـــي ســـي“، ”أوبـــرا 
مكســـب هائل، وأعتقد أننا 

سنفوز بسهولة“.
يذكر أن ترامب ووينفري 

ميلـــكان ثروتني متقاربتني؛ إذ 
كانت أوبرا ثالث أغنى امرأة في 

العالم عـــام 2017 بثروة تقدر بـ2.9 
مليـــار دوالر، بينما كانت ثروة ترامب 

فـــي نفس العام 3.1 مليـــار دوالر، وفقا ملجلة 
فوربس.

كما أنهما من مشـــاهير اإلعالم، فوينفري 
هيمنت علـــى التلفزيـــون ببرنامـــج ظل يبث 

على مـــدار 25 عاما، وكان ترامب جنم برنامج 
تلفزيون الواقع ”ذا ابريتنس“ والذي اســـتمر 

على مدار 15 موسما.
كمـــا انضـــم كالهما إلى تويتـــر في بداية 
عـــام 2009.  ويقدر عدد متابعي وينفري بـ41.2 
مليون شـــخص، أما ترامب فيقدر عدد 

متابعيه بـ46.3 مليون شخص.
الترويج  النجمـــان  ويجيد 
وهمـــا  جيـــدا  لنفســـيهما 
معروفان جيدا للرأي العام.

مغـــردون  ويقـــول 
وينفري  أوبـــرا  ”أصبحـــت 
معدودة  دقائـــق  غضون  في 
مـــن خطـــاب محكـــم األحـــد 
الشـــخص األوفـــر حظـــا لدى 
أوســـاط هوليوود واملعجبني بها 
إلحلـــاق الهزميـــة بترامب فـــي العام 
2020“، إال أن البعـــض أعرب عن قلقه من امليل 
إلى االعتماد على الشهرة على حساب اخلبرة 

السياسية.
ونالـــت وينفـــري األحد جائزة ”سيســـيل 
ب. دوميـــل“ عن مجمل مســـيرتها خالل حفل 

توزيع جوائز غولدن غلوب، وقد بنت خطابها 
على احلركة التي نشـــأت إثـــر فضيحة هارفي 

واينستني، إال أنها ذهبت أبعد من ذلك.
فأمـــام جمهور مؤيد لهـــا اغرورقت عيون 
الكثير من أفـــراده بالدموع ربطت بني بطلتني 
مـــن النضال مـــن أجـــل احلقـــوق املدنية في 
الواليـــات املتحدة هما روزا باركس وريســـي 
للنســـاء  تايلـــر، وأعلنت بـــزوغ ”فجر جديد“ 
والفتيات اللواتي يتعرضن لسوء املعاملة من 

قبل الرجال.
ورأى كثيرون في هذه الكلمة التي استمرت 
تسع دقائق منعطفا في حياة وينفري العامة.

ونقلت محطة ”سي أن أن“ التلفزيونية عن 
شـــخصني من أوساطها من دون ذكر اسميهما 
أن وينفـــري البالغة 63 عامـــا ”تفكر جديا“ في 
الترشـــح قبل ثالث ســـنوات من االســـتحقاق 

الرئاسي.
وقد اصطفت أوســـاط هوليـــوود وراءها.

وقالـــت املمثلـــة ميريـــل ســـتريب لصحيفـــة 
”واشنطن بوســـت“، ”ال أظن أنها كانت تنوي“ 
اإلفصاح عن رغبتها في الترشـــح، ”لكن اآلن، 

ال خيار لها“.

وغرد مقدم البرامج احلوارية التلفزيونية 
احلاصل على جائزة إميي تشارلز أدلر ”ثالثة 
رؤســـاء منذ عام 1980 كانت لديهم قدرة كبيرة 
علـــى التواصـــل.. ريغان وكلينتـــون وأوباما، 

تستطيع أوبرا وينفري أن تكون التالية“.
وغردت املغنيـــة ليدي غاغـــا قائلة ”أوبرا 

رئيسة؟ لقد ضمنت صوتي“. 
وأظهـــر اســـتطالع للـــرأي نشـــر نتائجه 
في مـــارس املاضـــي معهد ”بابليك بوليســـي 
بولينـــغ“، فوز أوبـــرا وينفري فـــي انتخابات 

2020 في مواجهة ترامب.
مـــن جانبه، أعلن ترامـــب الثالثاء أنه يكن 
الكثير من الود ألوبـــرا وينفري، إال أنه مقتنع 
بأنها لن تترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة.

وكتبـــت إيفانـــكا ترامب علـــى تويتر ”لقد 
رأيـــت خطاب أوبرا امللهـــم، دعونا نعمل معا، 
نســـاء ورجاال لنقل ’حان الوقـــت، متحدون'“، 
وأرفقت التغريدة مبقطع فيديو خلطاب أوبرا.

ولكن إلـــى جانب فرص جناحها، تســـاءل 
امعلقـــون حـــول قدرتها على احلكـــم في حال 
انتخابهـــا وحـــول انحـــراف محتمـــل للنظام 

السياسي األميركي.

ــــــون الواقع  ــــــرا وينفــــــري جنمــــــة تلفزي أوب
األميركية الســــــتينية جتد نفسها في قلب 
ــــــة تطالبهــــــا مبنافســــــة  مظاهــــــرات تويتري

الرئيس األميركي احلالي دونالد ترامب.

#أوبرا_رئيسة.. سباق الرئاسة األميركية بدأ على تويتر

هل تحقق أوبرا وينفري ما عجزت عنه هيالري كلينتون

} تونــس – توجـــه التهم فـــي تونس ملا وصف 
بصفحـــات مأجورة على فيســـبوك تعمل على 

إثارة الفوضى.
ويقـــول معلقون إن هـــذه الصفحات تريد 
بث الفتنة وتستخدم أساليب نشر اإلشاعات، 
ناشـــرة صـــورا وفيديوهـــات تعود إلـــى أيام 

الثورة عام 2011.
ويعتبر فيســـبوك في تونس موجها للرأي 
العام مع عدد من املستخدمني يقدر بـ7 ماليني 
مستخدم من أصل حوالي 12 ماليني تونسي.

وكتب إيلي الطرابلســـي جنل رئيس معبد 
الغريبة اليهودي الشـــهير في جربة التونسية 
”تكلمـــت منذ شـــهر ضد صفحة ’فخار يكســـر 
التي تنتمي ألنصـــار حركة حراك  بعضـــو 2“ 
الســـابق  تونـــس اإلرادة ملؤسســـها الرئيس 
املنصـــف املرزوقـــي. اللـــه أعلم مـــن ميولها. 
الصفحة تســـاند كامل اليوم النائبة ســـامية 
عبو.. ونـــددت وقتها بالتحريـــض على حرق 
بيـــوت العبـــادة اليهوديـــة في تونـــس. بعد 

التحريض، التنفيذ“.
وكان متابعـــو الصفحـــة طالبـــوا بحـــرق 
معبد الغريبة اليهودي ردا على إعالن القدس 

عاصمة إلسرائيل.
وكان الطرابلســـي أعلـــن علـــى صفحتـــه 
علـــى فيســـبوك الثالثـــاء أن املعبـــد تعـــرض 
ليـــل الثالثاء/األربعـــاء إلـــى محاولـــة حرق 
بالزجاجـــات احلارقة أثناء موجة احتجاجات 
اجتماعية تشهدها تونس ضد الغالء وقانون 

املالية.
ويعد املعبد أحد أشـــهر املـــزارات الدينية 
لليهـــود في شـــمال أفريقيا ويشـــهد ســـنويا 
احتفاالت وطقوسا ويقصده اآلالف من الزوار 

من أنحاء العالم.
وأضاف الطرابلســـي ”طالق حركة النداء 
من حركة النهضة يتســـبب فـــي زواج اجلبهة 

الشعبية باحلراك“.
وكان املرزوقي دعا على صفحته الرســـمية 
علـــى فيســـبوك إلـــى النـــزول إلـــى الشـــارع 

واالحتجاج السلمي.
مـــن جانبها، تســـاند صفحة فخار يكســـر 
بعضـــو 2 التـــي يتابعهـــا حوالـــي 930 ألفـــا 
”االحتجاجـــات الســـلمية“ لكنهـــا ”فـــي نفس 
الوقـــت ضد العنف والســـرقة“، وهـــو اقتراح 
ال يقنـــع متابعيها الذين يؤكـــدون أن ”العنف 
والقـــوة همـــا مـــا يرهـــب احلكومـــات في كل 
العالم. بن علي والقذافـــي ومبارك لم يتنحوا 
إال بالعنـــف. تظاهر ســـلميا واقعد عاقال (ابق 
هادئـــا) ســـتأكل العصـــا وتروح (ســـتضرب 

وتعود للمنزل)“، وفق أحد املتابعني.
يذكر أن الناطق باســـم حـــزب نداء تونس 
ندد مبن أسماهم ”خفافيش الظالم“، مستغربا 
عدم تنظيـــم التظاهرات في النهار، واعتبر أن 
”هنـــاك فرضيتني؛ أوالهمـــا أن هنـــاك أطرافا 
تسعى لتأجيل االنتخابات البلدية، وثانيتهما 
أن هناك صفحات مأجورة تسعى كذلك للدفاع 
عن الفساد في محاولة إلحباط احلرب عليه“.

صفحات مأجورة 

تنظر للفوضى في تونس

[ نجوم تلفزيون الواقع يصنعون الرأي العام األميركي

@No_Rumors
مؤخرا عن #إلغاء_قيادة_ يتداول  ما 

ــــــر صحيح ولم يصدر  املرأة للســــــيارة غي
عبر وكالة األنباء الســــــعودية أو القنوات 
الرســــــمية. ومصــــــدر اإلشــــــاعة مواقــــــع 
ــــــدار مــــــن خارج  وحســــــابات مســــــيئة ت

اململكة.

@My_0o_
اإلشــــــاعات ســــــالح يســــــتخدمونه إلثارة 
ــــــى لتوجيه قضية أو  ــــــرأي العام أو حت ال
للتشــــــكيك. أمتنى أن يكون املجتمع على 

وعي بخطورتها.

@phonixbird1
ــــــي واتســــــابيات عــــــن التراجع في  وصلتن
قــــــرار قيادة املرأة للســــــيارة، ويروج لذلك 
البعض كانتصار معنوي لتيار معني؛ طلع 
ــــــا أبامعاذ.. ال  املوضوع إشــــــاعة.. ارقد ي

عودة إلى اخللف!

@NooNKSA
الشــــــعب واع، ولكن القطيع من السهل أن 

يستخف به وينقاد خلف اإلشاعات. 

@alturifi1
ــــــات  #إلغاء_قيادة_املــــــرأة، هــــــذه أمني
املمانعني، سيتغير رأيهم إذا ملسوا منافع 
قيادة املرأة للسيارة، من الستر التخلص 
من الســــــائق األجنبي وكفاية املرأة للقيام 

بحاجتها بنفسها دون إذالل أو ابتزاز.

@SPEAR91 .
أصحاب احلسابات الوهمية مشكلة كبيرة 
في تويتر يرفعون الهاشــــــتاغ ويكســــــبون 
ــــــط التي يرســــــلونها.  أمــــــواال مــــــن الرواب
بعض الروابط الختراق حسابات، انتبهوا.

@admiralMH
مازال عندهم أمل في أنه يلغى.

ELKILANYWAFAA

في احلياة إن لم تتعلم من الضربة 
األولى فأنت تستحق الثانية.

#حكم.

DinaaFarouk

هناك أناس لم يجدوا ما يأكلون 
فجمعوا تبرعات وبنوا جامع حتى 

يدعوا ربنا يأكلهم قصة تعيسة لشعب 
متدين بالفطرة.

hawyanlina

إذا كان ال مفر من املستقبل، 
إذن فلنقرأ، 

دون الكلمات لن يهبنا هذا الكوكب 
مكانًا الئقًا.

ghathami

ُسئل آية الله الطباطبائي عن أبرز 
ضحايا الثورة اخلمينية

أجاب: ضحية واحدة.. هي اإلسالم 
نفسه.

khaledmontaser

لكي جندد اخلطاب والفكر الديني البّد 
من االقتناع بتلك اآلليات ١/ وقتية 
األحكام ٢/ تاريخية النصوص ٣/ 

أسباب النزول ٤/ استخالص الغاية 
والهدف من احلكم املنصوص عليه.

shazlong81

ليس من حقك تقييم الناس
 إال إذا كنت ستشتريهم.

ZaidHamdany

األخطاء النحوية واإلمالئية بل وحتى 
البالغية ال تغتفر عند من يصف نفسه 

باألديب؛ شاعرا كان أو روائيا، أما 
عامة املغردين فال عتاب عليهم مبا 

يرتكبونه من هفوات طفيفة.

maysa__

هؤالء الطيبون، 
يتعلمون كيف يصبحون أجمل، 

ألطف، أرّق..
لكنهم أبدًا ال يتعلمون كيف يصبحون 

أقوى.

Palama7081

شكرًا ملن مسح التعب 
املوغل بخطوط وجهي يوم أن تبسم

 لي -في األماكن العامة- 
وهو ال يعرفني.

ALASHKAR_RT

نيويورك تاميز تنشر اتصاالت وهمية 
حول موقف مصر من قضية القدس، 

واشنطن بوست تنشر مقاال لتوكل 
كرمان عن أهمية مقتل صالح. من 

ميول، من يدفع للصحافيني األميركيني؟

ALNEMERK

من املعروف علميا أن تأُثر كبار 
السن بالبرودة يشوش تفكيرهم فال 
يستطيعون تذكر أدويتهم... بل وال 

خطورة البرد الشديد عليهم!!
اهتموا بتدفئة كبار السن جيدًا.

تتابعوا

EyeOfJackieChan  
جاكي شان

ممثل صيني.

وينفري وترامب 

يجيدان الترويج 

لنفسيهما جيدا وهما 

معروفان جيدا للرأي 

العام

@MERiAM_AL3TEEBE
#إلغاء_قيادة_املــــــرأة، مــــــن يقف خلف 
هذا الهاشــــــتاغ؟ وما الهدف من خلق مثل 
هذه األكاذيب؟ إنها فئة بائسة حتاول إيهام 
املتابعني بأن هناك رأيا قويا يحمله الناس!



} بــون (ألمانيــا) - أحدثــــت فئــــة جديدة من 
العالجــــات، تعرف باســــم األدويــــة الحيوية، 
ثــــورة في مجــــال عالج بعض األمــــراض مثل 
التهــــاب المفاصــــل الروماتويدي والســــكري 

والسرطان. 
وتصنع هذه األدوية، التي تحقق انتشارا 
ســــريعا، عبر تقنيات الهندسة الوراثية داخل 
الخاليا الحيــــة، ومن أهم أنواعها األجســــام 
المضــــادة العالجية التي يمكن اســــتخدامها 
لمهاجمة أمــــراض معينة بدقــــة أعلى مقارنة 

باألدوية الكيميائية التقليدية.
وعلى الجانب السلبي، تتسم هذه األدوية 
بأنها أغلى سعرا بشكل كبير مقارنة بمثيلتها 

التقليديــــة، كمــــا أن لهــــا آثارهــــا الجانبيــــة. 
وظهــــرت األدوية الحيوية قبل نحو عشــــرين 
عاما، ويربو عددها اآلن على 180 دواء، حسب 
مــــا ذكــــر الطبيب جيــــرد بينداس مــــن معهد 
دراســــات الصيدلة الحيوية بجامعة بون في 

ألمانيا.
ويقول جيرد إنه قبل تطوير أنواع مصنعة 
من األنسولين لعالج مرض السكري، كان هذا 
الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر 
في الدم يســــتخلص من بنكريــــاس الخنازير 
قبل أن تتم تنقيته، وفي المقابل يمكن تصنيع 
بواســــطة خاليــــا من  الحيــــوي  األنســــولين 
الخمائر يتم تطعيمها بسالسل جينية بشرية 

مزودة بشفرات بحيث تقوم بتصنيع بروتين 
األنسولين.

وعـــالوة على األدوية الحيويـــة التي تحل 
بـــدلا مـــن البروتينـــات التي يفرزها جســـم 
اإلنســـان بشـــكل طبيعي، فإن االبتكار األكثر 
إبداعا يتمثل في األجسام المضادة العالجية 
المهندسة وراثيا، حيث أنها تستطيع االلتحام 
بأجســـام معينة داخل الجسم، ومن ثم تثبيط 

نشاطها.
عـــن  الناجمـــة  األمـــراض  حـــاالت  وفـــي 
االضطرابات المناعية مثل مرض الروماتيزم، 
تســـتهدف هذه األجســـاُم المضادُة العالجيُة 
مكوناٍت معينًة داخل الجهاز المناعي للجسم 
مثـــل الجزيئـــات الناقلـــة لإلشـــارات والتـــي 
تتســـبب في زيادة االلتهابات، بدال من تعطيل 

النظام المناعي على نطاق واسع.
أنفَســـهم  الروماتيـــزم  مرضـــى  ويحقـــن 
بالدواء علـــى فترات تتراوح ما بين أســـبوع 
واحـــد وأربعة أســـابيع، وذلك حســـب نوعية 
الدواء الحيوي المستخدم، وفق قول الطبيب 
ســـتيفان شـــيفي عضـــو المجلـــس التنفيذي 
بمنظمة عـــالج الروماتيزم في ألمانيا. كما أن 
هنـــاك أدوية حيوية أخرى تعطى للمريض كل 

ثمانية أسابيع.
وفي تلـــك األثناء يواصـــل المريض تلقي 
األدوية الســـابقة التقليدية لعالج الروماتيزم 
والتي تعرف باسم ”دي.إم.إيه.أر.دي“، ويرجع 

ذلك إلى سببين.
ويقـــول شـــيفي إنه فـــي حـــاالت التهاب 
المفاصـــل الروماتويدي على ســـبيل المثال، 
تعـــزز األدويـــة التقليديـــة تأثيـــر نظيرتهـــا 
الحيويـــة، مضيفا أنها ”تمنع تكون أجســـام 
مضادة ضد األدويـــة الحيوية“، حيث أن هذه 
العالجات الجديدة هي في الحقيقة بروتينات 

يمكـــن أن يعتبرها النظام المناعي أجســـاما 
غريبة ويبادر بالتالي إلى مهاجمتها.

ويـــرى بينداس أن ”أي دواء له تأثير، فمن 
الممكن أن تكون له أعراض جانبية“.

وأضـــاف شـــيفي أّن مـــن بيـــن األعراض 
الجانبيـــة غير المرغوب فيها زيادة احتماالت 
أيضـــا  الممكـــن  ومـــن  للعـــدوى،  التعـــرض 

الحساســـية  أشـــكال  بعض  علـــى ظهـــور 
المريض. وبالرغـــم من ذلك، حققت 
األدوية الحيوية تحســـنا ملموسا 
في عالج االلتهابات الناجمة عن 

الروماتويد.
وقبل تلقي الدواء الحيوي 
ال بـــد مـــن تطعيـــم المريض 
ضد مرض االلتهاب الرئوي 
بالمكـــورات الرئوية، وهو 
نوع من االلتهاب الرئوي 
البكتيـــري، كمـــا يتعين 
أيضا التأكـــد من خلو 

المريض من الســـل قبل 
بدء العالج. ويؤكد الطبيب جيرد 

غالسكه الباحث في مجال علوم الصيدلة 
والصحـــة بجامعة بريمـــن األلمانيـــة أهمية 
توثيق أي أعراض جانبية تظهر أثناء العالج 
باألدويـــة الحيوية، ويشـــير إلى ضـــرورة أن 
يكون المريض صريحا مـــع الطبيب المعالج 

بشأن أي أعراض جانبية يشكو منها.
ويقـــول شـــيفي إن األدويـــة الحيويـــة ال 
تستخدم في عالج الروماتيزم إال عندما يتبين 
أن األدويـــة التقليدية غيـــر كافية بمفردها في 
عالج المريض، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفتها 
يرجـــع إلى عملية تصنيعهـــا المعقدة. وتزيد 
أســـعار األدويـــة الحيوية مقارنـــة بنظيراتها 
التقليدية التي تعرف باسم ”دي.أر.إيه.أر.دي“ 

بنســـبة تتراوح ما بين عشـــرة ومئـــة بالمئة، 
وهو ما يمثل أكبر عقبة في طريق استخدامها 

على نطاق أوسع.
وذكـــر غالســـكه أن تكلفة عـــالج المريض 
الواحـــد بهـــذه النوعية من األدويـــة الحديثة 
تتراوح ما بين 50 و100 ألف يورو ســـنويا (59 

إلى 118 ألف دوالر).
وأضـــاف غالســـكه أن األدويـــة الحيويـــة 
المكافئة التي تعرف باسم المثيالت الحيوية 
تتســـاوى مـــع األدوية األصليـــة من حيث 
أرخص  تكـــون  ولكنها  الجـــودة، 
بين  ما  تتراوح  بنســـبة 
20 و30 بالمئة. وتعطي 
هـــذه األدويـــة المكافئة 
المفعـــول رغم أن  نفـــس 
تركيبتها قد تكون مختلفة، 
ويتعيـــن أن تمـــر بتجـــارب 
ســـريرية خاصة بهـــا قبل أن 
على  الالزمة  الموافقـــات  تنال 

استخدامها.
المرضى  إلـــى  بالنســـبة  أما 
الذيـــن ال يتحملون تنـــاول األدوية 
الحيويـــة، فربمـــا ال يجـــدون نفس 
الصعوبة في تناول األدوية التقليدية 

المكافئة لها، والعكس صحيح.
ويقول بينداس إن أول دواء حيوي مكافئ 
طرح في األسواق عام 2006، ولكن هذه النوعية 
مـــن األدوية لم تصبح ذات جـــدوى اقتصادية 
حتى عام 2015، عندما تم تطوير أدوية حيوية 
مكافئة لعالج أمراض االلتهابات التي يشـــكو 
منهـــا اآلالف مـــن الناس. ويؤكـــد بينداس أن 
هنـــاك زهـــاء 600 صنف من األدويـــة الحيوية 
الجديدة ومثيالتها الحيويـــة قيد اإلنتاج في 

الوقت الحالي.

} مســقط - تقديم القهوة هو أحد الجوانب 
لــــدى  الضيافــــة  فــــي  والمهمــــة  األساســــية 
المجتمعات العربية بشــــكل عــــام والمجتمع 
العماني بشــــكل خــــاص حيث ينتشــــر إعداد 
القهوة وشربها بين الرجال والنساء، ويتمتع 
الناس من مختلف شرائح المجتمع بتقديمها 
في المناسبات االجتماعية واللقاءات العائلية 
واألســــواق  والبيــــوت  العامــــة  والمجالــــس 

والمقاهي وغيرها من األماكن التقليدية.
وال تــــزال القهوة عنــــد الُعمانيين عنوانا 
لألصالــــة والكــــرم ومرادفة لحســــن الضيافة 
والقيــــم األصيلــــة وهي تــــراث عميــــق ارتبط 
بالعمانــــي فــــي حلــــه وترحاله وغنــــاه وفقره 
وأفراحه وأتراحه، بل تعد القهوة عند الكثير 
منهم مفتاح نهارهم وراحة منتصفه وجليسة 
رواحهم، وهي بطقوســــها عادة لها احترامها 
تتوارثهــــا األجيال ويحافــــظ عليها ويتعلمها 
وعائالتهــــم  آبائهــــم  مجالــــس  فــــي  األبنــــاء 
وقبيلتهم، وفي طريقــــة إعدادها تفّرد يختلف 
من بلد إلــــى آخر، وللقهــــوة العمانية مذاقها 
الخاص وقواعدهــــا وأســــلوبها ودونها كأن 
الضيف لم يتم اســــتقباله ولم يقدم له واجب 

الضيافة.
يقــــول إبراهيــــم بنــــي عرابــــة ”ألهميتها 
باعتبارها جزءا مــــن التراث الثقافي وحرص 
ضمــــن  تواجدهــــا  علــــى  المجتمــــع  أفــــراد 
ممارســــاتهم اليوميــــة والحفــــاظ علــــى طرق 
تحضيرها وتوارث عاداتها وتقاليدها، أقرت 
اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير 
المادي باليونيســــكو تسجيل القهوة العربية 
فــــي القائمــــة التمثيلية للتــــراث الثقافي غير 
المادي لليونيسكو ضمن ملف مشترك تقدمت 
به السلطنة ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســــعودية ودولة قطر عام 

.2015�
َفــــت القهــــوة عنصــــرا مــــن عناصر  وُصنِّ
التراث الثقافي غير المادي ضمن الممارسات 
االجتماعيــــة والطقوس واألحداث االحتفالية، 
كما أنهــــا ترتبط بمجــــال الحــــرف التقليدية 
مــــن خالل مجموعة من األدوات المســــتخدمة 
إلعداد وتقديم القهوة، باإلضافة إلى ارتباطها 
بالتقاليــــد الشــــفوية وأشــــكال التعبير نظرا 
للروايات والقصص التي ترافق تحضير هذا 
وكانــــت عملية تحضير  المشــــروب وتناوله. 
القهــــوة ُتجرى أمام الضيــــوف في المجالس 
حيــــث يتم وضع حبــــوب البــــن -التي تجلب 
مــــن مناطــــق مختلفــــة مــــن دول العالــــم مثل 
اليمن وأثيوبيا وسريالنكا والهند والبرازيل 
وغيرهــــا- فــــي مقــــالة (محمــــاس) كبيرة من 

الحديــــد المســــطح، ويتــــم تحميصهــــا برفق 
علــــى النار بدرجــــات متفاوتة حســــب النكهة 
المطلوبــــة وذلــــك بتحريكها بطريقــــة معينة 
باســــتخدام أداة حديدية أو خشــــبية صغيرة 
مــــع نهايــــة مــــدورة أو مربعة، ثــــم يتم وضع 
وهي من الخشــــب  حبوب البن في ”الموقعة“ 
أو المعادن في شــــكل دائري مقعر من الداخل 
وتطحن بواســــطة ”هــــاون“ أو مــــدق معدني 

لتصبح ناعمة.
يضاف البـــن المطحون بقـــدر معلوم إلى 
الماء المغلى في وعاء نحاسي على النار مدة 
دقائق معدودة يقدرها صانعها ثم يســـكب في 
وعاء القهوة الذي يســـمى ”دلـــة“ وهي األداة 
التـــي ُتحَفظ فيها القهوة ســـاخنًة، لتســـكب 

بعـــد ذلك فـــي فناجين ليتـــم تقديمها إلى 
الضيـــوف، حيث يكـــون طعـــم القهوة 

ويضاف  المـــرارة،  قليـــل  العربيـــة 
أحيـــان كثيـــرة الهيل  إليها فـــي 
أو الزعفـــران أو مـــاء الـــورد أو 
القرنفل،  مثـــل  التوابـــل  بعـــض 
وتكون غالبا مصحوبة بالتمر أو 

الحلوى.
يتم  الســـلطنة  محافظات  وفي 

تقديـــم القهوة بعد أن يتبـــادل المضيف 
والضيف ســـؤاال قصيـــرا عن األخبـــار التي 
يمكـــن أن يكون قد أتى بها الضيف أو يعرفها 
المضيف، وعادة ما تكون اإلجابة من الطرفين 
مَطْمئَنـــة، بها مـــن الثناء والحمـــد الكثير، ثم 
يتم تقديم ما تيســـر من التمـــر أو الحلوى أو 

الفواكه والحلويات قبل شرب القهوة.
ويقـــول حمـــد بـــن محمـــد الفارســـي من 
محافظـــة جنوب الشـــرقية ”عندمـــا يأتي دور 
تقديم القهوة فإنها تخضع لتقاليد دقيقة أشبه 

ما تكـــون بالقوانين تحكم المضيف والضيف 
معـــا، وال يجوز اإلخـــالل بها، ولهـــذا تراعى 
فيها كل المعايير والنظـــم والتقاليد واآلداب 
االجتماعية المتوارثة التي يحترمها الجميع 
ويحرص العمانيون والعرب بشـــكل عام على 
ترســـيخها في نفوس أبنائهـــم وتعليمها لهم 
وتتناقلهـــا األجيال جيال بعـــد جيل، وذلك من 

التـــي تكون  مجالســـهم  خـــالل 
القهوة حاضرة فيها دائما“.

ويضيف الفارســــي ”عند 
تقديمهــــا للضيــــف يجب أن 
تكــــون ســــاخنة صافية في 

-وهو من يقدمها-  دلتها، ويكون ’المقهــــوي‘ 
من أبناء المضيــــف أو أحد أقربائه ممن لديه 
خبرة في عادات تقديمها أو المضيف نفســــه، 
ويجب على المقهــــوي أن يعرف مكان وقوفه 
أمام الضيف، وال يحجب الرؤية عنه، ويعرف 
لمن يقدمها من الجالسين أوال حسب أصولها، 
حيث يمســــك الدلة باليد اليسرى والفناجين 
علــــى راحة اليــــد اليمنى مع وضــــع الفنجان 
األول الــــذي ســــتصب فيــــه القهــــوة بين 
والوسطى  والســــبابة  اإلبهام  أصابع 
تناولــــه  الضيــــف  علــــى  ليســــهل 
واإلمســــاك بــــه، وينحنــــي المقهوي 
قليال ليصبح الفنجان أدنى من صدر 
الضيف وفي متناول يده، وتكون كمية 
القهــــوة المقدمــــة ال تتجاوز رشــــفتين 
صغيرتيــــن أو ثالث رشــــفات بحيث تغطي 
كمية القهوة قاع الفنجان بارتفاع بســــيط، 
ويجب علــــى المقهوي أال يتوقف عن 
صب القهوة للضيف حتى تصدر 
منه إشــــارة االنتهاء وهي إما 
بنطق لفظ وإما بهز الفنجان 
الذي  للمقهوي  اليمنى  بيده 
يجب عليــــه أن يحرص على 
الضيف بأن يطلب منه زيادة 
شرب فنجان آخر إكراما له، 

وإن أبى ابتعد المقهوي“.
وأوضح أن على الضيف 
أيضا واجبات؛ فمن األعراف 
المتبعة أن يتنــــاول القهوة 
باليــــد اليمنى وهــــو جالس 
بغير  والتصــــرف  باحتــــرام، 
ذلــــك مخالــــف آلداب الضيافة 
العمانية، كمــــا على الضيف أال 

ينشغل بالحديث ويترك المقهوي واقفا لفترة 
طويلة، وعليه أن يعيد الفنجان إلى المقهوي 
بحيث ال يضعــــه في مكان ما بعد االنتهاء من 

شرب القهوة.
ويقول الفارســــي ”فــــي الوقــــت الحاضر 
تطــــورت طرق إعداد القهــــوة بدخول األجهزة 
واألدوات الحديثــــة إلــــى المنــــازل واختلفت 
أدواتها، وأصبحت تباع جاهزة في المحالت 
التجاريــــة، وبقيــــت عاداتهــــا العريقة وفنون 
إعدادها وسنن تقديمها راسخة في المجتمع 
العماني، وأصبح الضيف ال يسمع صوت دق 
حبوب البن أو رائحتها عند تحميسها، وإنما 

تقدم إليه جاهزة في أي وقت“.
وإثر ســــؤال عمــــن لهم أولوّيــــة الحصول 
على الفنجان األول عنــــد تقديم القهوة أجاب 
الفارســــي بقوله ”إنها تقــــدم أوال للضيف إذا 
كان رجــــال واحدا، أمــــا إذا كان هناك أكثر من 
شخص فإنها تقدم أوال إلى من يتقدمهم دخوال 
ويتصدرهم مجلسا ومكانة، أو إلى األكبر سنا 
وتدار بعد ذلك يمينا، أو يســــارا حسب مكانة 
وكبر ســــن الضيوف، ثم تعود يمينا، وعندما 
يتــــم تقديــــم القهــــوة يتبادلون لفظــــا وحركة 
أفضليــــة التقديم ويبجلــــون بعضهم البعض 
بشــــأن من يشــــربها أوال حتى تستقر عند من 
له األولوية في تنــــاول الفنجان األول، ثم بعد

ذلك تــــدار يمينا، وإذا دخل بعــــد االنتهاء من 
تقديمها ضيف جديد فإنها تقدم له أينما كان 

مجلسه“.
وال تــــزال القهوة عنــــد الُعمانيين عنوانا 
لألصالــــة والكــــرم وهــــي تراث عميــــق ارتبط 
باإلنســــان العربي في  كل المناســــبات، وهي 
بطقوســــها عادة لها احترامهــــا الذي ما زالت 

تحتفظ به األجيال الجديدة.
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األدوية الحيوية تحقق انتشارا واسعا وتصنع عبر تقنيات الهندسة الوراثية داخل الخاليا الحية 

يمكن استخدامها لمهاجمة أمراض معينة بدقة أعلى مقارنة باألدوية التقليدية.

القهـــوة عند العمانيين مشـــروب مفضل على مـــدار اليوم وعنوان لكـــرم الضيافة وفق طقوس 

وتقاليد إلعدادها وتقديمها وشربها ال يتنازل عنها المضيف والضيف.

 األدوية الحيوية ليست في متناول كل املرضى

تحقيق

أي دواء يمكن أن تكون له أعراض جانبية

ــــــني مــــــن  الُعماني ــــــد  القهــــــوة عن ــــــر  تعتب
األساسيات املرتبطة بحياتهم االجتماعية 
ارتباطا وثيقا، فهي تراث عميق لم يندثر. 
ــــــكاد تكون القهوة املشــــــروب األول في  وت
ســــــلطنة عمان، حيث يتناولها العمانيون 
ــــــب  فــــــي كل األوقــــــات؛ إذ تتصــــــدر مكات
املوظفــــــني ومجالس النســــــاء، كما تواكب 
جلســــــات الشــــــيوخ طوال اليوم. وللقهوة 
طقوس ال بد من اتباعها في كل املجالس 

واملناسبات.

القهوة العربية سيدة مجالس العمانيني في كل املناسبات
[ طقوس وتقاليد الكرم تتوارثها أجيال اليوم  [ األجهزة الحديثة غيبت صوت دق حبوب البن  

تزيد أسعار األدوية 

الحيوية مقارنة 

بنظيرتها التقليدية 

بنسبة تتراوح ما بين 

عشرة ومئة بالمئة

إذا لم تقدم للضيف لم يقدم له واجب الضيافة

وهي من الخشــــب  الموقعة حبوب البن في
أو المعادن في شــــكل دائري مقعر من الداخل 
أو مــــدق معدني  ”هــــاون“ وتطحن بواســــطة

لتصبح ناعمة.
يضاف البـــن المطحون بقـــدر معلوم إلى
على النار مدة  الماء المغلى في وعاء نحاسي
دقائق معدودة يقدرها صانعها ثم يســـكب في 
وهي األداة  ”دلـــة“ يســـمى وعاء القهوة الذي
التـــي ُتحَفظ فيها القهوة ســـاخنًة، لتســـكب 
ي و ى ي ي هو هوو

بعـــد ذلك فـــي فناجين ليتـــم تقديمها إلى 
الضيـــوف، حيث يكـــون طعـــم القهوة 

المـــرارة، ويضاف  قليـــل  العربيـــة 
إليها فـــي أحيـــان كثيـــرة الهيل 
أو الزعفـــران أو مـــاء الـــورد أو 
القرنفل،  مثـــل  التوابـــل  بعـــض 
وتكون غالبا مصحوبة بالتمر أو 

الحلوى.
يتم الســـلطنة  محافظات  وفي 

تقديـــم القهوة بعد أن يتبـــادل المضيف 
والضيف ســـؤاال قصيـــرا عن األخبـــار التي
يمكـــن أن يكون قد أتى بها الضيف أو يعرفها
المضيف، وعادة ما تكون اإلجابة من الطرفين
مَطْمئَنـــة، بها مـــن الثناء والحمـــد الكثير، ثم
ي ر ب إلج و و يي

ما تيســـر من التمـــر أو الحلوى أو تقديم يتم
الفواكه والحلويات قبل شرب القهوة.

ويقـــول حمـــد بـــن محمـــد الفارســـي من
”محافظـــة جنوب الشـــرقية ”عندمـــا يأتي دور
تقديم القهوة فإنها تخضع لتقاليد دقيقة أشبه

ترســـيخها في نفوس أبنائهـــم وتعليمها لهم
وتتناقلهـــا األجيال جيال بعـــد جيل، وذلك من

التـــي تكون  مجالســـهم  خـــالل 
القهوة حاضرة فيها دائما“.
”عند ويضيف الفارســــي
تقديمهــــا للضيــــف يجب أن 
تكــــون ســــاخنة صافية في 

لمن يقدمها من الجالسين أوال ح
حيث يمســــك الدلة باليد اليس
علــــى راحة اليــــد اليمنى مع و
األول الــــذي ســــتصب فيــــ
والســــب اإلبهام  أصابع 
الض علــــى  ليســــهل 
واإلمســــاك بــــه، وينح
قليال ليصبح الفنجان
الضيف وفي متناول يد
القهــــوة المقدمــــة ال تتج
صغيرتيــــن أو ثالث رشــــفات
كمية القهوة قاع الفنجان بار
علــــى المقهوي ويجب
صب القهوة للضي
منه إشــــارة االن
بنطق لفظ وإم
اليمنى بيده 
يجب عليــــه أ
الضيف بأن يط
شرب فنجان
وإن أبى ابتع
وأوضح أ
أيضا واجبات
المتبعة أن يت
باليــــد اليمنى
وال باحتــــرام، 
ذلــــك مخالــــف
العمانية، كمــــا ع

ّ



} عمان - كشفت نتائج التعداد العام للسكان 
والمســـاكن في األردن لعام 2015 عن أن نســـبة 
الجنـــس عند الوالدة هي في حـــدود 105 ذكور 
مقابـــل 100 إناث، وأن عدد األطفال الذكور دون 
الخامسة من العمر يفوق عدد اإلناث من نفس 
الفئة العمرية بنســـبة 5 بالمئة. وأكد الخبراء 
أن هـــذه األرقـــام تحمـــل أبعادا خطيـــرة على 

التوازن الجنسي في المجتمع األردني.
وفي هذا الســـياق أوضحت جمعية معهد 
أن هذا  تضامن النســـاء األردنـــي ”تضامـــن“ 
يؤشـــر على بدايـــة تأثير تحديـــد الجنس قبل 
الوالدة على ارتفاع نســـبة الذكـــور كما يؤدي 
إلى تناقص عـــدد اإلناث مما ينذر بمشـــكالت 
ديموغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي 

بين الجنسين.
كمـــا أشـــارت ”تضامـــن“ إلى أن مشـــروع 
قانون اســـتخدام التقنيات الطبية المســـاعدة 
على اإلنجاب لعـــام 2009 ال يزال يراوح مكانه، 
وقد نشـــرت مســـودته على موقع ديوان الرأي 
والتشريع برئاسة الوزراء بتاريخ 2010/1/24، 
وعلى الرغم من االنتشار الواسع لمراكز العقم 
واإلخصـــاب فـــي األردن والتـــي يقـــدر عددها 
بحوالي 22 مركزا منها 13 مركزا تمتلك األجهزة 
القـــادرة على تحديد جنـــس المولود، فإن هذه 
المراكز تشـــهد إقباال كبيرا مـــن قبل األردنيين 
واألردنيـــات والعرب لالســـتفادة من التقنيات 
الحديثة التي تســـاعد النساء المتزوجات على 
الحمـــل والالئي يعانين هـــن أو أزواجهن من 

مشكالت ذات عالقة بالموضوع.

وعرف مشروع القانون انتقاء الجنس بأنه 
”تحديـــد جنس الجنيـــن باســـتخدام التقنيات 
الطبيـــة المســـاعدة علـــى اإلنجـــاب الخاصة 
بفصـــل الجين األنثوي عن الذكري لألجنة قبل 
زراعتها بالتجويـــف الرحمي“. ونصت الفقرة 
(أ) من المادة (10) على أنه ”يحظر اســـتخدام 
التقنيات الطبية المســـاعدة في انتقاء الجنس 
وتســـتثنى من الحظر األســـباب التـــي تتعلق 
باألمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين“.

وأشـــار تقرير دولي صدر فـــي العام 2012 
عن مكتب اإلحصاء السكاني إلى وجود مليون 
ونصف مليون أنثى حـــول العالم هن ضحايا 

لتحديد جنس الجنين سنويا. 
التقـــدم  أن  إلـــى  ”تضامـــن“  ونّبهـــت 
التكنولوجـــي فـــي المجال الطبـــي الذي يتيح 
إمكانيـــة تحديد جنـــس المولود قبـــل الوالدة 
إضافـــة إلى تدنـــي كلفـــة هـــذه التكنولوجيا 
وتوفرهـــا في معظم دول العالم، والتوجه نحو 
أســـر قليلة العدد ال يتجاوز عدد أفرادها ثالثة 
أو أربعة أشـــخاص ألسباب مختلفة ومتعددة، 
إضافـــة إلى التقاليـــد والعادات التي ترســـخ 
التمييز ضد اإلناث من خالل تفضيل المواليد 
الذكـــور، كلها عوامل مترابطة تؤدي إلى تزايد 
عـــدد اإلناث ضحايـــا تحديد جنـــس المولود، 
وتـــؤدي على المـــدى الطويل إلـــى اختالل في 

التركيبة السكانية للمجتمعات.
وأضافت أنه في الوقـــت الذي ال تكون فيه 
معارضة قوية بين األسر لعدم وجود إناث إذا 
كان هنـــاك ذكـــور، فإن هذه المعارضة تتســـع 
لتصل إلى درجـــة تحديد الجنس في حال عدم 
وجود ذكور أو كانـــت الوالدات األولى هي من 
اإلناث، في حين ال تكترث األسر بمسألة تحديد 
جنـــس المولـــود ليكون أنثى فـــي حال وجود 

ذكور في األسرة الواحدة وعدم وجود إناث.
وأكـــدت ”تضامـــن“ أن ذلـــك يعـــد انتهاكا 
لحقـــوق النســـاء التـــي أقرتهـــا االتفاقيـــات 
الدوليـــة كاتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة، وترســـيخا للتمييز وعدم 
المساواة بين الجنسين. كما أنه يتعارض مع 
مـــا اعتمدتـــه 184 دولة بما فيهـــا األردن خالل 
المؤتمر الدولي للســـكان والتنميـــة عام 1994 
والذي عّرف الحقـــوق اإلنجابية وأعطى الحق 
لألفراد رجاال ونســـاء في تحديـــد اختياراتهم 

اإلنجابية بحرية ولكن دون تمييز.
وطالبـــت الجهـــات الحكوميـــة ومجلـــس 
النواب بشـــكل خاص باعتبار مشروع القانون 
ذات أولوية، مع التأكيد على ضرورة التوســـع 
في جمـــع المعلومـــات حول معـــدالت الوالدة 
فـــي ما بيـــن الذكور واإلناث مـــن قبل الجهات 
الحكومية وبشـــكل تفصيلي وإتاحتها لوضع 
اســـتراتيجيات على المســـتوى الوطني للحد 
من ظاهرة التمييز بين الجنســـين التي تحدد 
جنس المولود قبل الوالدة، ودراســـة أســـباب 
ارتفاع هذه النســـبة بين من تقل أعمارهم عن 
24 عاما للعمل على الحد من الظاهرة ومعالجة 

األسباب الكامنة وراءها قبل أن يستفحل األمر 
وال تكون الوقاية منه أو تداركه ممكنا.

وشـــددت ”تضامن“ على ضـــرورة الوقوف 
إلى جانب األســـر التـــي لديها مواليـــد إناث، 
من خـــالل التوعية بأن النســـاء قـــادرات على 
المشـــاركة في مختلف المياديـــن االقتصادية، 
االجتماعية، الثقافية والسياســـية وأن دورهن 
في األســـرة ال يقل عن دور الذكـــور، لذلك فهي 
تدعو الحكومة ومؤسســـات المجتمع المدني 
إلـــى التركيز على إصـــالح القوانين من خالل 
تعديـــل النصوص التي تمييـــز ما بين الرجال 
والنساء وصوال إلى المساواة بين الجنسين، 
كما تؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية 
النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حســـاب 
المواليـــد اإلنـــاث من خـــالل برامـــج التوعية 
الموجهـــة لألســـر، ومن خـــالل دعم النســـاء 
والفتيات لالنخراط في مجال التعليم والعمل.

وأكـــد الباحث والخبير فـــي مجال التنمية 
البشرية ســـليم أحمد أمين في تصريح لموقع 
المجتمـــع  األلمانـــي أن نظـــرة  دبليـــو“  ”دي 

بالنســـبة إلـــى المولـــودة األنثى قـــد تغيرت 
بشـــكل كبير خالل العشرين عاما الماضية، إال 
أن بعـــض المعطيات ال تـــزال قائمة إزاء رغبة 
الوالديـــن في مولـــود ذكر، ممـــا يدفعهما إلى 

اللجوء لتحديد جنس الجنين.
ونّبـــه أميـــن إلـــى تفاقـــم المشـــكالت بين 
الزوجين والتي قد تصـــل إلى الطالق، نتيجة 
العقم أو نتيجة عـــدم وجود الذكر في العائلة، 
ويكون الحل فـــي بعض هذه الحاالت باللجوء 
إلى الطب لتحديد جنس المولود نظرا العتقاد 
بعـــض أفـــراد المجتمـــع أن المواليـــد الذكور 

يمنحون األسرة العزوة.
وفـــي المقابـــل أكـــد الدكتور كميـــل أفرام، 
أخصائي األمراض النسائية والوالدة والعقم، 
أن ظاهـــرة تحديـــد جنس الجنيـــن ال يمكن أن 
تجعل نســـبة الذكور تفوق نســـبة اإلناث، ألن 
غالبية الناس تلجـــأ للحصول على جنين ذكر 
الفتقارها لوجود ذكر بين أفراد العائلة. وأفاد 
بأنه أجـــرى 168 تدخال لتحديـــد جنس جنين 
ذكـــر مقابل 12 حالة فقـــط لتحديد جنس جنين 

أنثـــى، موضحا أن 95 بالمئة من حاالت تحديد 
الجنس يطلب فيها األهل الجنين الذكر، وبّين 
أنه في معظم حاالت اختيـــار الذكر يكون لدى 

األب واألم بنتان أو أكثر.
كما أشـــار إلـــى أن تحديد جنـــس المولود 
هو مشـــكلة قديمة حديثة في كل المجتمعات، 
وال يمكـــن حصرها في المجتمعـــات العربية، 
مبينـــا أن هذا اإلجراء يكتســـي تضحية مادية 
ونفســـية وصحية، ولكن األهالي يشعرون بأن 
وجـــود الذكر لديهم هو نوع مـــن أنواع األمان 
العائلـــي للزوجين، وخصوصـــا إذا كان يوجد 
لـــدى العائلة إنـــاث، كما أن الذكر يحمل اســـم 
العائلة، وبالتالي تضمن أن يســـتمر اسم األب 

في الوجود تتناقله األجيال.
وقـــال أفـــرام إن تحديـــد جنـــس الجنيـــن 
فـــي األردن منتشـــر ســـواء بصـــورة علنية أو 
خفية، وأصبح فكرة في تزايد مســـتمر تتغذى 
اجتماعيـــا. واختتـــم أفـــرام قائـــال ”إن الطفل 
السليم في العائلة بغض النظر عن جنسه هو 
أحسن ثمرة قطف للعالقة الزوجية الصالحة“.

ينصــــح الخبــــراء األولياء بتهيئة املنــــزل بحيث يكون آمنا لطفلهم قبل أن يبدأ في التحرك. وأشــــاروا إلى أنــــه من األفضل أن يرقد 
األولياء على األرض، ومن ثم يمكنهم رؤية ما يمكن أن يصل إليه الطفل وما ال يمكنه الوصول إليه.

نّبه حقوقيون وخبراء إلى أن حتديد جنس املولود قبل الوالدة واإلهمال واإلنكار بعد الوالدة 
لإلناث كلها عوامل تشكل عقبة جديدة وجدية أمام مساعي حتقيق املساواة بني اجلنسني 

ونواة لزعزعة التوازن السكاني للمجتمعات على املدى الطويل.

[ التمييز ضد اإلناث يبدأ قبل الوالدة في الكثير من المجتمعات  [ مليون ونصف مليون أنثى حول العالم ضحايا لتحديد جنس الجنين
انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

تحديد جنس المولود في تزايد مستمر

أسرة

العـــادات التـــي ترســـخ التمييز ضد 
اإلناث مـــن خالل تفضيـــل الذكور، 
تـــؤدي إلـــى اختـــالل فـــي التركيبة 

السكانية للمجتمعات

◄

اكتئـــاب مـــا بعـــد الـــوالدة ينهـــك 
األمهات واألسر، وقد يساعد الغناء 
في سرعة التعافي في فترة من أشد 

األوقات ضعفا

◄
} لنــدن - توصل بحـــث بريطاني حديث إلى 
أن الغناء يســـاعد األم في التعافي من الشعور 
باالكتئاب بعد الوالدة، مشـــيرا إلى أن األمهات 
الالتي يشاركن في جلسات غنائية جماعية مع 
أطفالهن تتحسن حالتهن بوتيرة أسرع مقارنة 

باألمهات الالتي لم يشاركن.
وأكـــد البحث الذي شـــمل 134 من األمهات 
الالتـــي يعانني من اكتئاب مـــا بعد الوالدة، أن 
التعافي املبكر مهم للحد من األثر النفسي على 
األم والطفـــل، ويصيب االكتئـــاب بعد الوالدة 
األمهات اجلديدات مبعدل واحدة من كل ثمانية
وقـــال املشـــرفون على البحـــث إن األمهات 
خضعـــن لثالث فئـــات من اجللســـات: واحدة 
تشـــارك فيها األم بالغناء، وثانية تشارك فيها 
بألعـــاب ابتكاريـــة، وثالثة حتصـــل فيها على 

رعايـــة كالدعـــم األســـري أو تنـــاول مضادات 
االكتئـــاب أو التركيز. وأوضحوا أن جلســـات 
الغناء شهدت تهليل األمهات والغناء بأغنيات 
من شـــتى أرجاء العالم مع أطفالهن، فضال عن 

ابتكار أغنيات جديدة عن األمومة.
وكشـــفت النتائج ســـرعة حتســـن األمهات 
الالتي شـــاركن بالغنـــاء مقارنة مـــع األمهات 
الالتـــي خضعـــن جللســـات جماعيـــة للرعاية 
أو اللعـــب، وحتســـنت جميـــع الفئـــات علـــى 
مدار عشـــرة أســـابيع، غير أن األسابيع الستة 
األولى أظهرت زيادة حتسن مجموعات الغناء 
مبتوسط 35 باملئة مقارنة باملجموعات األخرى.

وأوضحت روزي بيركينز، باحثة رئيســـية 
فـــي الدراســـة قائلة، ”علـــى الرغـــم من صغر 
حجـــم الدراســـة إال أنها مهمة نظـــرا لضرورة 

التصدي لألعراض في أســـرع وقت“. وأضافت 
”ينهك اكتئاب ما بعد الوالدة األمهات واألســـر، 
وتشير دراستنا إلى أن الغناء قد يساعد بعض 
األمهات في ســـرعة التعافي فـــي فترة تعد من 

أشد األوقات ضعفا في حياتهن“. 
ومـــن جانبهـــا قالـــت ديزي فانكـــورت من 
جامعـــة كوليدج لندن، ”إن الغنـــاء يعد عالجا 

فعـــاال لألمهات. والكثير من األمهات يخشـــني 
تناول مضـــادات االكتئاب أثناء فترة الرضاعة 
الطبيعية، لذا تعد نتائج هذه الدراســـة مثيرة 
حقا ألنها تشـــير إلى أن مشـــاركة األمهات في 

أنشطة اجتماعية تعزز من شفائهن“.
وبـــّني ترودي ســـينفيراتن، رئيس 
الكلية امللكية لألطباء النفسيني لفترة 
ما بعد الوالدة، ذلك بقوله ”كم هو مثير 
أن نعرف قدر ما تسهم فيه التداخالت 
النفســـية واالجتماعيـــة اجلديدة مثل 
الغنـــاء فـــي تعجيل تعافـــي األمهات 

من حاالت اكتئـــاب بعد الوالدة، 
أتطلـــع إلـــى املزيد مـــن العمل 
في هذا املجال ألنه باعث على 
املتعة لكل من األم وأطفالها“.

موضةالغناء يخلص األمهات من اكتئاب ما بعد الوالدة

} قال خبير املوضــــة األملاني أندرياس 
روزه إن جينز األمهات يعود بقوة حاليا 
ليســــتلهم روح التســــعينات. وأوضــــح 
روزه أن جينــــز األمهات ميتاز بوســــط 
عــــال يصــــل إلى الُســــرة، بينمــــا متتاز 
األرجل بقّصة على شكل ثمرة اجلزر، أي 
أنها تصير ضيقة باالجتاه إلى أســــفل، 
في حني تســــتقر اجليــــوب اخللفية 

في موضع أعلى من املعتاد.
وبشــــكل عام حتتضــــن هذه 
القّصة اخلصر على نحو جيد، 
وتــــداري املناطــــق املعيبة مثل 
يجعل  ممــــا  املمتلئة،  البطــــن 
القوام يبدو أكثر رشاقة وأكثر 

تناسقا.
وإلطاللــــة جذابــــة تعكس 
األســــلوب،  وتفــــرد  اجلــــرأة 
ينصــــح روزه بكســــر قوالب 
وذلك  اجلامــــدة،  التنســــيق 
األمهــــات  جينــــز  بتنســــيق 
مع القمصــــان ذات الطابع 
الذكــــوري، والتــــي ميكــــن 
البنطال.  فــــي  إدخالهــــا 
وتكتمــــل أناقــــة هــــذه 
اإلطاللــــة اجلريئــــة 
بحــــذاء ذي 
ذكوري  طابــــع 
أيضــــا، مثل 
حــــذاء ”اللوفر“ 
(Loafer) بال أربطة 
ذي  ”البروج“  حذاء  أو 

النمط التخرميي.
ومن جهــــة أخرى 
قالت خبيــــرة املوضة 
األملانية سيلفيا إيبنر إن 
القطع  مــــن  يعد  البلوفر 
خزانة  في  الكالســــيكية 

الثياب الشتوية للمرأة.

جينز األمهات يستلهم 
روح التسعينات

} أول شهادة أو دبلوم يتحصل عليه الطفل 
في هولندا هو دبلوم ربط أشرطة الحذاء. 
ويحصل الطفل على هذا الدبلوم في عمر 

خمس أو ست سنوات، أي في الفصل األول 
االبتدائي بعد أن يجري اختبارا أمام معلمته 
يثبت خالله أنه قادر على ربط أشرطة حذائه 

بمفرده. ورغم أن دبلوم غلق الجاكيت يليه 
مباشرة بعد أشهر قليلة، إال أن دبلوم أشرطة 
الحذاء يبقى األهم في مسيرة الطفل ألنه أول 

شهادة يحصل عليها في حياته.
هو عبارة عن دبلوم من الورق المقوى من 
حجم ”A4“، مرسوم عليه حذاء بأشرطة ملونة 
ومكتوب عليه ”اآلن أستطيع أن أربط حذائي 

بنفسي، ثم اسم الطالب وفصله وتوقيع 
المعلمة وختم المدرسة“.

بعض العائالت تحتفظ بهذه الشهادة إلى 
األبد، نظرا للقيمة الرمزية لها، وتتمثل هذه 

القيمة في أنها تنبه الطفل إلى مفهوم جديد 
يدخل حياته وهو أن مرحلة ”التعليم الرسمي“ 

قد بدأت فعليا، وأن سلسلة من الشهادات 
الطويلة ال تزال أمامه وعليه أن يحصل 

عليها الواحدة تلو األخرى، منها شهادة 
غلق الجاكيت، ودبلوم السباحة في الفصل 
الخامس، ودبلوم سياقة الدراجة الهوائية 

النظري والتطبيقي الذي يجب أن يحصل عليه 
في الفصل السابع االبتدائي على أقصى حد.

يبدو األمر ملتبسا لوهلة، وألحدهم أن 
يقول ما دخل هذه الشهادات في التعليم؟ 

فاألطفال يذهبون للمدرسة ليتعلموا القراءة 
والكتابة والحساب!

ميزة التعليم الغربي أنه يحدث نفسه 
باستمرار ليتماشى مع متطلبات العصر 

واحتياجات اإلنسان في زمن العولمة 
واإلنترنت وتقدم التكنولوجيا، وهو يعّلم 
الطفل الحياة بالدرجة األولى وال يقتصر 

على المهارات الفكرية والنظرية، وال يشبه 
في ذلك المناهج التقليدية التي تلقاها اآلباء 

واألجداد.

مادة المهارات الجسدية من المواد 
الرئيسة في التعليم األساسي وعالمتها 

فارقة، وهي المادة التي يتلقى من خاللها 
الطالب كل المهارات الجسدية المطاَلب 

بتعلمها في هذه المرحلة والتي من ضمنها 
ربط األشرطة، غلق الجاكيت، طريقة مسك 

القلم، طريقة الجلوس إلى الطاولة، الذهاب 
إلى الحمام بمفرده، إلى أن تأتي المهارات 
األكثر تعقيدا ومن ضمنها السباحة وهي 

مادة أساسية يجب أن تختم بدبلوم ”A“ على 
األقل، وسياقة الدراجة الهوائية، وهو أيضا 

دبلوم أساسي.
من المواد األساسية الحديثة أيضا مادة: 
تكوين الشعور االجتماعي، وهي مادة تهدف 

لبناء الذكاء االجتماعي لدى الطفل عبر تدريبه 
على كيفية التعامل مع اآلخرين، واالندماج 

وسط المجموعة وربط عالقات سليمة وإيجاد 
آليات التواصل المناسبة وحل المشكالت 

المترتبة على هذا التواصل.
اليوم يدور جدل في هولندا حول 

أهمية دبلوم ربط أشرطة الحذاء بعد تطور 

الصناعات وظهور أحذية عملية 
لألطفال ال تستغرق وقتا في 

ارتدائها، مزودة بسلسلة على 
الجنب أو بشريط الصق قوي 

على الجانبين يطبق على بعضه. 
ويرى بعض منتقدي النظام 

التعليمي الحالي، أن األولوية اآلن 
يجب أن تذهب لدبلوم: فتح جهاز 

الكمبيوتر، ودبلوم الطباعة.
وسواء انتهى زمن دبلوم ربط 

األحذية أم ال، فإن هذا الدبلوم 
ترسخ في الوعي الجماعي والذاكرة 

الجماعية للهولنديين، وترسخت معه 
شحنة األحاسيس والنوستالجيا التي 

ميزت عصره، وأصبحت تشتق منه 
اليوم أمثلة في وصف الدراسات العليا 
التي لم تعد تجد صدى في سوق العمل 

مثال فيقال ”هذا تخصص ينتهي بدبلوم 
ربط الحذاء، أو في وصف الشهادات 

المتأتية من كورسات ودورات ال تفيد 
الطالب في شيء“.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب
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دبلوم ربط الحذاء

ـــير إلى أن مشـــاركة األمهات في
عية تعزز من شفائهن“.
ودي ســـينفيراتن، رئيس
 لألطباء النفسيني لفترة

”كم هو مثير  ة، ذلك بقوله
 ما تسهم فيه التداخالت 
الجتماعيـــة اجلديدة مثل 
تعجيل تعافـــي األمهات
تئـــاب بعد الوالدة،
املزيد مـــن العمل 
ل ألنه باعث على
 األم وأطفالها“.

} قال خبير املوضــــة األملا
روزه إن جينز األمهات يعو
ليســــتلهم روح التســــعينات
روزه أن جينــــز األمهات مي
عــــال يصــــل إلى الُســــرة، ب
األرجل بقّصة على شكل ثمر
أنها تصير ضيقة باالجتاه
في حني تســــتقر اجليــ
في موضع أعلى من
وبشــــكل عام حت
القّصة اخلصر على
املناطــــق وتــــداري
املمتلئة، البطــــن 
يبدو أكثر القوام

تناسقا.
وإلطاللــــة ج
وتفــــرد اجلــــرأة 
ينصــــح روزه بك
اجلا التنســــيق 
جينــ بتنســــيق 
مع القمصــــان
الذكــــوري، وا
فــ إدخالهــــا 
وتكتمــــل
اإلطاللــ

طا

حـــ
oafer)
” حذاء أو 
النمط التخرمي
ومن
قالت خبي
األملانية سيل
يعد البلوفر 
الكالســــيكي
الثياب الشت

هور أحذية عملية 
غرق وقتا في 

ة بسلسلة على 
يط الصق قوي 

يطبق على بعضه.
نتقدي النظام 

لي، أن األولوية اآلن
 لدبلوم: فتح جهاز

بلوم الطباعة.
ربط  هى زمن دبلوم
إن هذا الدبلوم

ي الجماعي والذاكرة
لنديين، وترسخت معه
يس والنوستالجيا التي
وأصبحت تشتق منه

 وصف الدراسات العليا 
جد صدى في سوق العمل 

ا تخصص ينتهي بدبلوم 
و في وصف الشهادات 
ورسات ودورات ال تفيد

يء“.
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رياضة
المقابل المادي يوحد فكر األندية السعودية والالعب المصري

[ العقود المادية منخفضة مقارنة بالعبي أميركا الالتينية  [ العبو مصر يتقاضون أضعاف ما يحصلون عليه في أنديتهم المحلية

عامد أنور

} القاهرة -  كشـــفت تصريحات رئيس الهيئة 
العامة للرياضة الســـعودية، أحد أهم أســـباب 
حـــرص األنديـــة الســـعودية علـــى التعاقد مع 
الالعبني املصريني، ووصل عددهم إلى تســـعة 
العبني، ودافع تركي آل الشـــيخ في حواره على 
قنـــاة ”روتانا“ الســـعودية، قائـــال ”يتهمونني 
بحب الالعبني املصريني ولذلك أوفرهم لألندية 

السعودية“. 
وقال ”إذا كنت أحضـــر لألندية العبا جيدا 
وســـعره رخيـــص فما املانـــع؟“، وتشـــير هذه 
التصريحات إلى إمكانيـــة زيادة عدد الالعبني 
الســـعودي في  املصريني احملترفـــني بالدوري 
ما بعد، ال ســـيما أن الكثير مـــن جنوم الدوري 
املصري أبـــدوا رغبتهم في الرحيـــل، رغبة في 

احلصول على عرض مادي جيد.

ويبـــدو أن األنديـــة الســـعودية تلجـــأ إلى 
االســـتعانة بالالعـــب املصري، إذا مـــا احتاج 
النادي إلى العب في مركز معني بصورة سريعة 
وملحـــة، وقد جـــاء تعاقـــد نادي التعـــاون مع 
املهاجم عماد متعب ليحل أزمة العقم التهديفي 
بالفريـــق، أما فـــي حالة الرغبة فـــي بناء فريق 
قوي، فإن البوصلة تتجه إلى مالعب أوروبا أو 

أميركا الالتينية.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن ثالثي فريـــق النادي 
األهلي عبدالله الســـعيد ووليد سليمان وأحمد 
فتحي، هم أول من طلبوا الرحيل عن النادي، ما 
تسبب في تصادم مع املدير الفني للفريق حسام 
البـــدري، وبناء على ذلك أعلن البدري أنه ال نية 
لالســـتغناء عن أي العب خـــالل الفترة املقبلة، 

خصوصا العبي القوام األساسي للفريق.

 وكان ثنائـــي الفريق عمـــاد متعب ومؤمن 
زكريـــا، همـــا آخـــر الراحلـــني إلـــى الـــدوري 
الســـعودي، وهرب متعب من دكة بدالء األهلي 
بعد أن قّلص حســـام البدري من االعتماد على 
الالعب فـــي املباريـــات، وجاء رحيـــل الثنائي 
ليمثـــل صداعا فـــي رأس إدارة النادي األهلي، 

بعد أن توالت طلبات الالعبني بالرحيل.
ويأتي تفكير الالعبني املصريني بجدية في 
االحتـــراف باألندية الســـعودية، ليؤكد على أن 
العامـــل املادي هو من يحكم كمـــا أن املصلحة 
متبادلـــة بـــني فكـــر إدارة األنديـــة والالعبني، 
وإذا كانـــت األندية تســـتعني بالالعب املصري 
النخفـــاض قيمته املادية مقارنة بالعبي أميركا 
الالتينية من البرازيل واألرجنتني وأوروغواي، 
فإن الالعب املصري يحصـــل على مقابل مادي 

جيد في فترة إعارة قصيرة مدتها ستة أشهر.
ويتواجد تســـعة العبني مصريني بالدوري 
الســـعودي ويضـــم نـــادي التعـــاون النصيب 
األكبـــر مـــن الالعبـــني املصريني وهـــم، عصام 
احلضري وعمـــاد متعب ومصطفى فتحي، كما 
يلعب حســـام غالي في نـــادي النصر ومحمود 
عبداملنعم (كهربا) في احتاد جدة، ومؤمن زكريا 
في أهلي جدة، وضم فريق االتفاق الالعب أحمد 
الشـــيخ، ويلعب محمد عبدالشافي في صفوف 
الفتح ويتواجد محمود عبدالرازق (شـــيكاباال) 

في صفوف الرائد.
وإذا مـــا ضربنـــا مثـــاال بالقيمـــة املاديـــة 
التـــي تعاقد بها الالعب عمـــاد متعب مع فريق 
التعاون، وهي 400 ألف دوالر مقابل إعارة ستة 
أشـــهر، وهو املبلغ الذي تعاقد به زميله مؤمن 
زكريـــا مع أهلي جدة، ويعـــادل هذا املبلغ نحو 
ســـبعة ماليني جنيـــه مصري، يحصـــل عليها 
الالعب خـــالل فترة وجيزة، وهي فعليا أقل من 
مدة الستة أشهر، ألن الدوري السعودي ينتهي 

في شهر مايو من كل عام.
وبالتالـــي فـــإن الالعب يظفـــر مببلغ يفوق 
ما يتقاضـــاه مع ناديه املصري، ال ســـيما وأن 
أغلـــى العب بالدوري املصـــري ال يتخطى عقده 
5 ماليـــني جنيه ســـنويا، وحاليـــا حتتل مصر 
املرتبة الثانية في تصدير الالعبني إلى الدوري 
الســـعودي برصيد 9 العبني، وتتصدر البرازيل 

برصيـــد 23 العبا، ويأتي هـــذا الرقم الكبير في 
عـــدد احملترفني، ألن الســـعودية تطبـــق نظام 

تواجد 6 العبني محترفني في قائمة كل فريق.
وتلقـــت خزينة النادي األهلي نحو مليونني 
و150 ألـــف دوالر، مقابـــل املوافقـــة على انتقال 
الثالثـــي عمـــاد متعـــب ومؤمن زكريـــا وأحمد 
الشيخ على سبيل اإلعارة، وفي املقابل يحصل 
العبـــو أميركا الالتينية علـــى أرقام تفوق هذه 
املبالـــغ، فمثـــال في عـــام 2015 حصـــل الالعب 
البرازيلي كارلوس إدواردو على ســـتة ماليني 
دوالر مقابـــل انضمامـــه إلـــى صفـــوف الهالل 
الســـعودي، حتى أن إدارة الهـــالل دفعت أكثر 
مما كان سيحصل عليه الالعب من ناديي نيس 

وموناكو الفرنسيني.
كما تفوق جنـــوم تونس على املصريني في 
ما يتقاضونه من األندية السعودية، فقد تعاقد 
نادي احتاد جدة املوســـم املاضـــي مع مهاجم 
فريق النجم الســـاحلي أحمد العكايشي مقابل 

مليونـــي دوالر، فيما انضم املهاجم الســـوري 
عمر خربـــني من الظفرة اإلماراتـــي إلى الهالل 

السعودي بستة ماليني ونصف املليون دوالر.
ويعتبـــر الـــدوري الســـعودي مـــن أقـــوى 
الدوريـــات العربيـــة حاليـــا بســـبب احلضور 
اجلماهيـــري القـــوي والتغطيـــة التلفزيونيـــة 
املميـــزة، فضـــال عن قـــوة املنافســـة والرواتب 
الكبيرة التي متنح لالعبني، ولعل قوة املنافسة 
هـــي مـــن أجبـــرت بعض جنـــوم مصـــر، ممن 
لم يجـــدوا مكانا ضمن التشـــكيلة األساســـية 
ألنديتهم احمللية على الرحيل إلى الســـعودية، 
وذلك بسبب رغبتهم في االنضمام إلى صفوف 
منتخب مصر ونيل شـــرف اللعب ببطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا، وهذا لـــن يتحقق إال من 

خالل املشاركة في املباريات.
جمـــال  الســـابق  الزمالـــك  العـــب  وقـــال 
عبداحلميـــد، وهو واحد من جيل منتخب مصر 
املشـــارك في كأس العالـــم 1990 بإيطاليا، وهي 

آخر مشـــاركات مصر باملونديال، لـ“العرب“ إن 
عـــودة مصر إلى كأس العالـــم بعد غياب طويل 
جعلت جميـــع الالعبني يطمحـــون في صناعة 
مجد شـــخصي والظهور في املالعب الروسية، 
من خالل االحتراف في بطولة قوية لزيادة فرص 

ظهورهم في املنتخب.
 وقـــد كان فريـــق الرائد الســـعودي بوابة 
الالعب شـــيكاباال للعودة إلـــى منتخب مصر، 
وأدى تألقـــه مع ناديه إلى جـــذب انتباه املدير 
الفنـــي للفراعنـــة األرجنتيني هيكتـــور كوبر، 
وكانت لالعب مشـــاركة فاعلة أمام منتخب غانا 

في تصفيات املونديال.
وأضاف عبداحلميد أن الدوري الســـعودي 
هو فرصة لالعبني املصريني ممن لم تتح أمامهم 
فرصة االحتـــراف األوروبي، ال ســـيما أنهم لم 
يقعوا في فوارق اللغـــة والثقافات، إضافة إلى 
وجود منافســـات قوية وفكر احترافي مميز عن 

دول عربية عديدة.

ــــــني، يعود إلى انخفاض  ــــــاد اهتمام األندية الســــــعودية بالتعاقد مع الالعبني املصري ازدي
القيمة املادية لعقودهم الســــــنوية، مقارنة بالعبي أميركا الالتينية الذين يحتلون النصيب 
ــــــدوالر األميركي والريال الســــــعودي مقارنة  ــــــر في اململكة، كما أن ارتفاع ســــــعر ال األكب

باجلنيه املصري، أغرى جنوم الدوري املصري على الرحيل.

«ننتظر وصول هداف الدوري الكاميروني في األيام املقبلة، إلتمام التعاقد معه. لم نعرض ضم 

باسم علي من األهلي والزمالك لم يطلب التعاقد مع محمد فاروق}.

محمد عادل 
املشرف العام على الكرة بنادي ”املقاولون العرب”

«فتـــرة التوقـــف كانت مفيدة بالنســـبة إلينا، وأتمنـــى أن يكون كل العب في مســـتواه لصناعة 

الفارق. املباراة ستكون صعبة أمام أم صالل. ثقتي كبيرة في عناصر الفريق}.

أحمد العجالني 
مدرب فريق اخلريطيات القطري

قرار موجع

جمـــال عبدالحميـــد قـــال إن عودة 

جعلـــت  العالـــم  إلـــى كأس  مصـــر 

الالعبني يطمحون في صناعة مجد 

شخصي والظهور في روسيا

◄

متفرقات
◄ حقق ميامي هيت االنتصار اخلامس له 
على التوالي وتغلب على مضيفه تورونتو 
رابتورز 90-89 ضمن منافسات دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني. وكان جوران 
دراجيتش أبرز عناصر ميامي هيت حيث 

سجل 24 نقطة و12 متابعة، كما استفاد 
الفريق من تألق واين إلينغتون في اللحظات 
األخيرة ليحسم املباراة بفارق نقطة واحدة، 
وقد سجل إلينغتون خاللها 15 نقطة. وحقق 

ميامي هيت بذلك االنتصار األول له على 
ملعب رابتورز بعد خمس هزائم متتالية، وقد 

رفع إجمالي عدد انتصاراته حتى اآلن هذا 
املوسم إلى 23 مقابل 17 هزمية.

◄ أعلن فريق تويوتا أن سائقه مدرب 
كرة القدم البرتغالي أندريه فياش-بواش 
الذي يشارك ألول مرة في رالي دكار (فئة 
السيارات)، انسحب من املرحلة الرابعة 

الثالثاء بسبب إصابة في ظهره. وأوضح 
الفريق الياباني في بيان أن فياش-بواش 
”يشكو من آالم في ظهره جراء قفزة عنيفة. 

الفحوص الطبية لم تكشف وجود أي كسور“. 
وكانت بداية فياش-بواش ومساعده مواطنه 

روبن فاريا صعبة في رالي دكار، واكتفى 
االثنان في املرحلة الثالثة باملركز الـ43 بفارق 

ساعتني و18 دقيقة و50 ثانية عن القطري 
ناصر العطية سائق تويوتا.

◄ وافق زهير الواصلي مهاجم الرجاء على 
االنتقال إلى املغرب التطواني، معارا حتى 

نهاية املوسم اجلاري. وكان الواصلي قد 
تراجع عن االنتقال للمغرب التطواني في آخر 

حلظة، لعدم حصوله على مستحقاته املالية، 
وقرر البقاء مع الفريق البيضاوي قبل أن 
يحصل على ضمانات إليجاد حل ملشاكله. 

ولم يرفض الالعب في النهاية فكرة الرحيل، 
خاصة أن املدرب خوان غاريدو ال يشركه 
كثيرا في املباريات منذ انطالق املوسم. 

ومازالت إدارة النادي البيضاوي لم حتسم 
مصير العبني آخرين وضعهم غاريدو ضمن 
قائمة الراحلني، مثل وليد الصبار ومبينغي.

◄ حقق جنم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، املصنف األول على العالم 
سابقا، عودة ناجحة إلى مالعب التنس 

بعد فترة غياب طويلة، وتغلب على 
النمساوي دومينيك ثيم ببطولة 

كويونغ. ورغم أن ديوكوفيتش 
(30 عاما) لم يقدم 

أفضل مستوياته في 
املباراة أمام ثيم املصنف 
اخلامس على العالم، جاء 

الفوز ليثبت تعافيه من إصابته في 
املرفق، والتي أبعدته عن املالعب

منذ بطولة وميبلدون في يوليو املاضي. 

الوداد ينهي ارتباطه بالمدرب عموتة العين يالقي الوصل في قمة صدارة الدوري اإلماراتي
} الرباط - قرر الوداد البيضاوي إقالة مدرب 
الفريق احلسني عموتة، بعد اجتماع عقده مع 
رئيس النادي سعيد الناصري. وكانت خسارة 
الوداد أمـــام الكوكب املراكشـــي بنتيجة 2-1، 
فـــي إطار مباريـــات الدوري املغربـــي، النقطة 
الفاصلة التـــي دفعت إدارة الفريق البيضاوي 

إلى اتخاذ هذا القرار. 
وســـجل الوداد البيضاوي فـــي املباريات 
الـ5 األخيرة له، فـــي الدوري املغربي، 4 هزائم 
وتعادال وحيـــدا. وتعرض عموتـــة في الفترة 
األخيـــرة لضغـــط كبيـــر، علـــى غـــرار احلرب 
الكالميـــة مع املتحدث الرســـمي للوداد محمد 
طالل. وتعاقد مع الوداد في امليركاتو الشتوي 
للموســـم املاضي، وفـــاز معه بلقبـــي الدوري 

املغربي ودوري أبطال أفريقيا.
وعقـــد ســـعيد الناصـــري رئيـــس الوداد 
البيضاوي اجتماعا عاصفا مع العبي الفريق 
ملناقشـــة أســـباب تراجع نتائج النادي خالل 

الفترة األخيرة. 
ووجه الناصـــري عدة انتقـــادات لالعبني 
بســـبب تراجـــع املـــردود الفنـــي للبعض في 
املباريـــات األخيـــرة، فـــي وقت استفســـر فيه 
الالعبـــون عن ســـر تقليص مكافـــأة التتويج 

بلقب دوري أبطال أفريقيا ألكثر من النصف.
وبعثت إدارة الوداد برســـالة شكر للمدرب 
بعـــد إقالتـــه مـــن منصبـــه كمـــدرب للفريـــق

األول. 
وتقدم مجلـــس إدارة الفريـــق البيضاوي 
فـــي بيـــان رســـمي، بجزيـــل الشـــكر لعموتة 
وجهـــازه الفنـــي، بعد العمل الـــذي قام به في 

الفترة الســـابقة وتوجه بالفوز بلقبي الدوري 
املغربي ودوري أبطال أفريقيا، وكذا املشـــاركة 
في مونديال األندية باإلمارات. وأضافت إدارة 
الـــوداد أن النادي يكـــّن كل التقديـــر لعموتة 
وجميـــع أعضـــاء اجلهازيـــن الفنـــي والطبي 
املرافق له، الذي قام بعمل كبير ُتوج بتسجيل 

إجنازات سيظل التاريخ يذكرها. 

إقالـــة عموتـــة مـــن تدريب الـــوداد جاءت 
كتحصيـــل حاصل ملجموعة مـــن العوامل في 
الفترة األخيرة، مـــن بينها أن عموتة دخل في 
صراعات خفية مع أشخاص، سواء من أعضاء 
مجلـــس اإلدارة أو املقربني مـــن رئيس النادي 

سعيد الناصري. 
وبـــدا واضحا من كالم عموتة أنه يشـــعر 
مبحاولة تشويش على عمله، منذ املشاركة في 

مونديال األندية باإلمارات.
كذلك لم تبتســـم النتائج للوداد في الفترة 
األخيـــرة، وتراجعـــت بشـــكل رهيـــب وتغير 
املســـتوى من فريق تألق في مشواره األفريقي 
وفـــاز باللقـــب القـــاري، إلى تدهـــور كبير في 

النتائج على املستوى احمللي.

} ديب - يســـتضيف الوصـــل املتصدر العني 
الثاني اجلمعة في قمة املرحلة الثانية عشرة، 
األولـــى من دور اإلياب في الـــدوري اإلماراتي 
لكـــرة القدم الـــذي تعود عجلته للـــدوران بعد 

توقف دام 33 يوما. 
توقـــف الـــدوري منذ 8 ديســـمبر بســـبب 
مشـــاركة منتخب اإلمـــارات فـــي بطولة كأس 
اخلليج الثالثة والعشـــرين في الكويت والتي 
احتل فيها املركز الثاني بخسارته في النهائي 

أمـــام ســـلطنة عمان بـــركالت الترجيـــح 5-4 
(الوقتان األصلي واإلضافي 0-0). 

وســـتكون العـــودة مثيـــرة مببـــاراة مـــن 
العيـــار الثقيـــل بـــني الفريقني املرشـــحني مع 
الوحدة للمنافســـة على لقب الدوري للموســـم

احلالي. 
ويتصـــدر الوصـــل الترتيـــب برصيـــد 25 
نقطـــة بفـــارق األهداف عـــن العـــني، في حني 
يحتـــل الوحدة املركـــز الثالث ولـــه 23 نقطة، 

بينما يبتعد النصر الرابع بفارق ثماني نقاط 
عـــن املركز األول ما يجعلـــه بعيدا منطقيا عن 

املنافسة على اللقب.
ويســـتعني الوصل الوحيد مع العني الذي 
لـــم يتعـــرض ألي خســـارة هذا املوســـم، مرة 
أخـــرى بقوتـــه الضاربة املتمثلة فـــي الثالثي 
البرازيليـــني فابيـــو دي ليما متصـــدر ترتيب 
الهدافـــني برصيـــد 12 هدفـــا، وكايـــو كانيدو 
صاحب ســـبعة أهداف، ورونالدو منديز الذي 

سجل هدفني ومرر خمس كرات حاسمة.
 وفي املقابل، يأمـــل العني الذي تعادل مع 
الوصل 2-2 ذهابا، في أن يســـتعيد جنمه عمر 
عبدالرحمـــن معنوياتـــه في اللقـــاء األهم هذا 

املوسم. 
وأجرى العني تغييرا وحيدا على تشكيلته 
مع إقفال باب االنتقاالت الشتوية االثنني بضم 
املصري حســـني الشـــحات، جناح نادي مصر 
املقاصة والذي حل بديال للبرازيلي داينفريس 
دوغالس، على أن تبقى مشـــاركته أساسيا من 
عدمها بيد املـــدرب الكرواتي زوران ماميتش. 
وســـيكون الوحدة الثالث مطالبا باالســـتفادة 
القصوى من قمة الوصـــل والعني عندما يحل 
ضيفا اخلميس على دبـــا الفجيرة الثامن (11 

نقطة).
ويلعب اخلميس أيضا النصر مع الشارقة 
التاســـع (10 نقـــاط)، وحتا العاشـــر (8 نقاط) 
مع شـــباب األهلي دبي الســـادس (15 نقطة)، 
والظفرة احلادي عشـــر (8 نقاط) مع اإلمارات 
األخير (7 نقاط)، واجلمعة عجمان السابع (12 

نقطة) مع اجلزيرة اخلامس (16 نقطة).

نوفاك  لصربي
األول على العالم
التنس لى مالعب
وتغلب على

م ببطولة 
كوفيتش

ف 
جاء 

ن إصابته في
عن املالعب

في يوليو املاضي.

رفع المعنويات

سعيد الناصري رئيس نادي الوداد 

يســـعى إلى تعزيز صفـــوف الفريق 

فـــي الفتـــرة املقبلـــة، خاصـــة بعد 

تراجع النتائج مؤخرا

◄
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{أعرف أن شـــوك دايك مدرب كبير ويحب الالعبين الصغار والذين يتقدمون لألمام.. لذا فإن 

اللعب في بيرنلي يناسب شخصيتي وأنا سعيد بالعمل معه}.

جورج كيفن نكودو  
العب بيرنلي اإلنكليزي اجلديد

{لقد جدد تياغو ألكانتارا عقده حتى 2021، إنه قائد بالنســـبة لنا، أنا لســـت مشـــغوال برحيله. 

لدينا أهداف عالية هذا العام، وسيساعدنا تياغو في تحقيقها}.

صالح حميديتش 
املدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ

} برلــني - مـــن املقـــرر أن يصـــدر املجلس، 
خـــالل اجتماعه الســـنوي في مدينـــة زيورخ 
السويســـرية في 22 يناير احلالـــي، ”توصية 
استرشـــادية“ حول اســـتخدام تقنية الفيديو. 
وجتـــرى حاليا جتربة هـــذا النظـــام في عدة 

بلدان من بينها أملانيا وإيطاليا. 

وســـيتم اتخـــاذ القـــرار النهائـــي بشـــأن 
استخدام تلك التقنية من عدمه خالل االجتماع 
العام إليفاب املقرر عقده في الثاني من مارس 
القادم، وفي حال تصويت االحتاد لصالح تلك 
التقنيـــة، فإنه ســـيمهد الطريق الســـتخدامها 
خالل نهائيـــات كأس العالم التي من املقرر أن 
تقام بروسيا الصيف املقبل، وميكن الحتادات 
الكرة فـــي البلدان املختلفة بعـــد ذلك أن تقرر 
بصـــورة فردية ما إذا كان ينبغي عليها إدخال 

هذا النظام أم ال. 
ويتـــم حاليا تقييـــم جتارب تلـــك التقنية، 
التي تســـتخدم ملعاونـــة حـــكام املباريات في 
اتخاذ القرارات احلاسمة خالل املقابالت، مثل 
ركالت اجلزاء واحتســـاب األهـــداف، في أكثر 
مـــن 12 بلدا، كما مت اختبارها في املســـابقات 

واملباريات الدولية.
وكان رئيـــس االحتاد الدولي لكـــرة القدم 
السويسري جياني إنفانتينو أشاد باستخدام 
تلـــك التقنية فـــي بطولة كأس القـــارات التي 
أقيمت بروســـيا العام املاضي، حيث أشار إلى 
أنهـــا حققت ”جناحا كبيرا“ رغم تســـببها في 

إثارة االرتباك لدى اجلماهير والالعبني. 
اســـتخدام  بشـــأن  الفعـــل  ردود  وكانـــت 
تقنية الفيديـــو في مباريات الـــدوري األملاني 
(بوندســـليغا) مختلفة ما بني مؤيد ومعارض 
لها، غير أن احلكم البريطاني الســـابق ديفيد 
إيليـــري، الذي يشـــغل منصب املديـــر التقني 
إليفاب، صرح بأن التجـــارب التي أجريت في 
جميـــع أنحاء العالم حققـــت جناحا جيدا. من 
ناحيته شـــدد مارتني جلني الرئيس التنفيذي 
لالحتاد اإلنكليزي للعبـــة وعضو إيفاب، على 

أهمية عدم تدخل نظام حكم الفيديو املســـاعد 
كثيرا وأن يتم توحيد متطلبات التدخل دوليا. 
وشـــهد الـــدوري األملاني انتقـــادات حادة في 
مـــا يتعلق بتفاوت املعاييـــر التي يجرى فيها 
اســـتخدام النظام حلسم القرارات التحكيمية، 
وكذلك األخطاء املتكررة التي يشهدها التطبيق 
التجريبي للنظام في مباريات املسابقة حاليا.

وجرى اختبار نظام حكم الفيديو املساعد 
فـــي مســـابقات دوري في 13 دولـــة حتى اآلن، 
منها الدوري اإليطالي والدوري األميركي إلى 
جانـــب البوندســـليغا، كما جـــرى تطبيقه في 

كأس القارات 2017 وكأس العالم لألندية. 
وفي إنكلترا، استخدم النظام للمرة األولى 
وأســـفر عـــن قرار صحيـــح باحتســـاب هدف 
الفـــوز لبرايتـــون أمام كريســـتال بـــاالس في 
مباراتهما بكأس االحتـــاد اإلنكليزي. واعتقد 
العبو كريســـتال باالس أن الكرة ملســـت ذراع 
موراي قبل دخولها الشـــباك، ولكن املســـؤول 
عن تكنولوجيـــا حكم الفيديو املســـاعد أخبر 
حكم املباراة أندري مارينير بأن الهدف شرعي 

ليحتسبه احلكم بدوره. 
اســـتخدام تكنولوجيا حكم الفيديو  ويتم 
املســـاعد في احلـــاالت املثيرة للجـــدل في ما 
يتعلق باألهداف وضربات اجلزاء والبطاقات 
احلمراء، أو في حالـــة اخلطأ في التعرف إلى 

هوية الالعبني.

تحذير هام

حـــذر روي هودجســـون مدرب كريســـتال 
باالس من أن االســـتعانة بتقنية حكم الفيديو 
املســـاعد في كرة القدم اإلنكليزية قد تتســـبب 
في فوضى، لكنه عاد ليقول إنه إذا مت توظيفها 
جيدا فقد يكون لهـــا تأثير إيجابي على إدارة 
املباريات. وال يظهر هودجســـون، الذي صعد 
بفريقـــه من ذيـــل الترتيب إلى املركـــز 14 منذ 
توليه املهمة في سبتمبر املاضي، حماسا إزاء 
تقنية حكم الفيديو املساعد منذ أن كان شاهدا 
على تطبيقها في كأس القارات ســـنة 2017 في 

روسيا.
وقـــال ”كنت شـــاهدا علـــى التجربـــة لكن 
من داخل اســـتوديو تلفزيونـــي. كان الوضع 
فوضويـــا هنـــاك… لم تعمـــل التقنية بشـــكل 
جيـــد على اإلطـــالق ألن التواصـــل بني احلكم 
واملســـاعد اجلالس على اجلهاز لم يتم بشكل 

جيد“. وأضاف ”هناك الكثير من التســـاؤالت 
يتعني اإلجابة عنها حول كيفية تنســـيق هذه 
األمور معا. ولكن إذا مت هذا التنســـيق بالفعل 
وســـاعد على وقف املظالم الكبيـــرة فإننا من 

جانبنا سنكون مؤيدين لهذه التقنية“.
وتعتمـــد التقنيـــة على وجود مســـاعدين 
للحكم ملشـــاهدة املباراة عـــن بعد ومن ثم لفت 
انتبـــاه حكـــم الســـاحة لألخطـــاء أو املواقف 
اخلطيـــرة التي تفوته. وســـيكون اســـتخدام 
التقنية مقتصرا علـــى أربعة مواقف هي التي 
قـــد تؤثر على ســـير املباراة، وهي احتســـاب 
األهـــداف وركالت اجلـــزاء وحـــاالت الطـــرد 

واخلطأ في حتديد هوية الالعبني.
ويتعـــرض احلكام في إنكلتـــرا للعديد من 
االنتقادات في اآلونـــة األخيرة كان آخرها من 
جانب أرســـني فينغـــر املدير الفني ألرســـنال. 
ويؤمن فينغر بأن تقنية الفيديو باتت ضرورية 
ولكنـــه أكد أنهـــا بحاجة ألن تكون أســـرع في 
استخدامها بدال من وقوف احلكام على اخلط 
اجلانبي ملشـــاهدة اللقطة في الشاشـــة. وقال 
”األمر ضروري ألنها ميكن أن تســـاعد احلكام 
وتؤّثـــر بشـــكل أكبر.. ولكن ال يجب أن يســـير 
احلكم إلى أطراف امللعب ملشـــاهدة الشاشـــة 
واملشـــجعون يتجمدون في مكانهـــم بانتظار 
القرار“. وأمت ”ليس هذا ما نريده وإن كان ذلك 

سيستمر فأنا ضده“.

معارضة شديدة

أبدى السويســـري جوزيف بالتر الرئيس 
الســـابق لالحتاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
معارضتـــه الســـتخدام تقنيـــة الفيديـــو فـــي 
التحكيـــم خـــالل مباريـــات كأس العالم 2018 
املقررة بروسيا، في ظل املشكالت التي شهدها 
التطبيـــق التجريبـــي لنظـــام ”حكـــم الفيديو 

املساعد“ في دول من بينها أملانيا.
وقـــال بالتـــر ”ال يفترض اســـتخدام كأس 
العالم كحقل جتارب ملثـــل هذا التدخل الكبير 

في اللعبة“. 
وتلقى بالتر (81 عاما)، عقوبة اإليقاف ملدة 
ثمانية أعوام عـــن أي عمل يتعلق بكرة القدم، 
بقـــرار من جلنة القيم فـــي الفيفا، إثر القضية 
قيمته مليونا  املتعلقة مببلغ ”مثير للشبهات“ 
فرنـــك سويســـري (07 .2 مليـــون دوالر) جرى 
حتويله إلى الفرنسي ميشيل بالتيني الرئيس 
الســـابق لالحتـــاد األوروبي للعبـــة (يويفا). 
بعدها قلصت جلنة االستئناف بالفيفا عقوبة 
اإليقاف إلى ستة أعوام، بينما يخضع بالتيني 

لإليقاف مدة أربعة أعوام.

ميكن لنظام تقنية حكم الفيديو املساعد أن يخطو خطوة أخرى صوب إقراره بشكل رسمي 
في مباريات كرة القدم، خالل اجتماع مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الشــــــهر 

اجلاري.

ســـيتم اتخاذ القرار النهائي بشـــأن 

اســـتخدام تلك التقنيـــة من عدمه 

خالل االجتماع العام إليفاب املقرر 

عقده في مارس القادم

◄

الخيار األمثل

تقنية الفيديو على أبواب مرحلة جديدة
[ هودجسون يحذر من فوضى تقنية حكم الفيديو في المالعب اإلنكليزية

} بوينــس آيــرس- قدم نادي بـــوكا جونيورز 
األرجنتينـــي المهاجـــم كارلـــوس تيفيـــز إلى 
وســـائل اإلعالم بعـــد عودته مجـــددا لصفوف 
الفريـــق قادما من الدوري الصيني. وقال تيفيز  
(33 عاما)، خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده 
النادي األرجنتيني لإلعالن عن عودته، إنه جاء 
إلى بـــوكا جونيورز مرة أخـــرى ليحقق هدف 

الفوز ببطولة كأس ليبيرتادوريس.
وفـــاز بوكا جونيورز بهذه البطولة القارية 
الكبيرة ســـت مرات أعـــوام 1977 و1978 و2000 
مشـــواره  وسيســـتهل  و2007  و2003  و2001 
فيهـــا هذا العـــام خـــارج ملعبه أمـــام أليانزا 
ليما البيروفي في إطار منافســـات المجموعة 
الثامنة، التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي، 
فيمـــا تتحدد هوية الفريق الرابـــع بعد انتهاء 
منافسات الدور التمهيدي. وفك تيفيز ارتباطه 
يوم الجمعة الماضي بنادي شنغهاي شينهوا 
الصينـــي الـــذي لعـــب لصالحه خـــالل العام 

المنقضـــي، لينضـــم على الفور إلـــى تدريبات 
بوكا جونيورز ليؤكـــد عودته إلى هذا النادي، 

الذي يعد هو أحد أبرز العبيه عبر التاريخ.
وأضـــاف تيفيز قائـــال ”لقد افتقـــدت هذه 
القشـــعريرة التي تنتاب الجســـد قبل الخروج 
إلـــى الملعـــب، وذلك اإلحســـاس الذي تشـــعر 
بـــه داخـــل نفق المـــرور إلـــى أرضيـــة ملعب 
بومبونيـــرا“. وبعد انتقاله بوقت قصير، أعلن 
تيفيز أنه لن يعود إلى صفوف بوكا جونيورز 
مجددا ليســـكب بذلـــك المزيد مـــن الزيت على 
النار ويزيد من حدة التوتر بينه وبين جماهير 

ناديه. 
وأثـــارت عـــودة تيفيـــز مرة أخـــرى لبوكا 
جونيـــورز انتقـــادات جديدة، وعـــن هذا األمر 
تحدث الالعب قائال ”لســـت نادما على شـــيء، 
عندما قررت الرحيل كنت أدرك النتائج، خارج 
الملعـــب ليس لدي مـــا أقوله، داخـــل الملعب 
سترون أن التزامي مع الفريق ال يزال كما هو“.

تيفيز: عدت ألفوز بكأس ليبيرتادوريس

} تورينــو (إيطاليــا) - أعـــرب الدولي األملاني 
ســـامي خضيرة، العب وســـط يوفنتوس، عن 
قلقه مـــن خطر املنافســـة القويـــة لفريقه هذا 
املوسم في الدوري اإليطالي لكرة القدم ما يهدد 

احتكاره للقب في املواسم الستة األخيرة. 
وكان يوفنتـــوس أول فريـــق يحـــرز لقـــب 
بطـــل إيطاليا للمرة السادســـة تواليـــا، لكنه 
يواجه منافســـة قويـــة هذا املوســـم من أكثر 
من فريـــق وهو يتخلـــف حاليا بفـــارق نقطة 
واحـــدة عـــن نابولي املتصدر. وقـــال خضيرة 
(30 عامـــا) ”األمـــر يختلف عن العـــام املاضي 
وعن املوسمني املاضيني. ثمة العديد من الفرق 
القوية التي تتمتع باملســـتوى ذاته في صدارة 

ترتيب بطولة إيطاليا“.
وأضاف العب ريال مدريد الســـابق ”بسبب 
وجـــود نابولـــي وأيضـــا إنتـــر ميـــالن وروما 

والتســـيو ويوفنتوس بالطبع، ســـيكون الفوز 
بالســـكوديتو أصعب هذه املـــرة، يتعني علينا 
بذل جهود مضاعفة لكي نحرز اللقب. أعتقد أن 

األمر سيكون أكثر تعقيدا هذا املوسم“.
واعتبـــر خضيـــرة أن اللقـــب احمللي ليس 
وحده هـــدف فريقه، وتطرق إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا الذي يعاود نشـــاطه منتصـــف فبراير 
املقبـــل حيث يخـــوض فريقـــه مواجهة صعبة 
ضد توتنهـــام اإلنكليـــزي، أحـــد مفاجآت دور 
املجموعـــات. وقال فـــي هذا الصـــدد ”حصلت 
بعـــض املفاجـــآت فـــي دور املجموعـــات، لكن 
البطولـــة تبدأ جديا في الـــدور الثاني“. وتوج 
يوفنتـــوس مرتني فقـــط باللقب القـــاري عامي 
1985 و1996، وخســـر النهائـــي مرتني في آخر 
أربعـــة مواســـم. وختم خضيرة ”هنـــاك بايرن 
ميونيخ ومدربه اجلديد، مانشســـتر سيتي أو 

باريس سان جرمان وكالهما ميلك قدرات مادية 
هائلـــة والعبني رائعني، هناك أيضا ريال مدريد 
وبرشـــلونة ويوفنتـــوس، والعديد مـــن الفرق 

القادرة على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا“.
اإليطالي إبرام  يوفنتـــوس  ويدرس نـــادي 
صفقة تبادليـــة، للحصول على بديل مناســـب 
للظهير األيســـر أليكس ساندرو املتوقع رحيله 
لتشيلســـي اإلنكليـــزي هـــذا الشـــتاء أو نهاية 
املوســـم احلالـــي. وكانـــت تقاريـــر قـــد ربطت 
اليوفي بخوســـيه لويس جايا العب فالنســـيا 
اإلسباني، كبديل محتمل ليحل محل البرازيلي 
ضمن صفـــوف كتيبة الســـيدة العجوز. ويفكر 
يوفنتوس في إدراج العبه ســـتيفانو ستورارو 
ضمـــن الصفقة، والذي كشـــف وكيلـــه مؤخرا 
أنـــه محـــل اهتمام فالنســـيا وأيضـــا إيفرتون 

اإلنكليزي.

خضيرة: الفوز بلقب الدوري اإليطالي سيكون صعبا

أندية ألمانيا تبحث 

عن عالج أزمة المهاجمين

} شــتوتغارت (أملانيا) - أثبت احلب األول في 
كرة القدم أنه ال يقاوم للبعض، حيث عاد أربعة 
مهاجمـــني بارزين فـــي الـــدوري األملاني لكرة 
القدم (بوندســـليغا) لالنضمام إلـــى أنديتهم 

السابقة خالل العطلة الشتوية احلالية. 
وعـــاد الالعبـــون األربعـــة ماريـــو غوميز 
وســـاندرو فاغنر وســـيمون تيرود وأنطوني 
إيغا لالنتقـــال إلى صفـــوف أنديتهم األولى، 
التي لعبوا لها في البوندســـليغا، ويواجهون 
حتديات متباينة مع فرقهـــم في الدور الثاني 

من الدوري.
وبينما سيكون فاغنر بديال لليفاندوفسكي 
في بايـــرن ميونيخ متصدر جـــدول الترتيب، 
يواجـــه املهاجمـــون الثالثة اآلخـــرون معركة 
البقاء في البوندســـليغا مع فرقهم حيث يلعب 
غوميز مع شتوتغارت، ويلعب إيغا مع ماينز، 
ويلعب تيرود مع كولون حيث أن الفرق الثالثة 
مهـــددة بالهبوط من البوندســـليغا. ومع ذلك، 
فإن املهاجم املخضرم غوميز ســـعيد بالعودة 

لناديه القدمي قادما من نادي فولفسبورغ.
وقـــال ”اآلن أنا فـــي مرحلة جتعـــل فريق 
برشـــلونة ال يفكـــر فـــي التعاقـــد معـــي. مع 
مســـتوى قدرتي سأتأقلم مع الفريق وميكنني 
مساعدته. لم أنته بعد“. وسيجد غوميز فريق 
شتوتغارت، الذي يحتل املركز الرابع عشر، في 
شكل مختلف عن الفريق الذي لعب معه قبل 11 
عاما، وفاز وقتها بلقب الدوري. وقال ”لســـت 
هنـــا ألنني أصبحت بطال مع شـــتوتغارت في 
2007، ولكنهـــا كوكبة (مـــن الالعبني) حتّفزني 

(على املزيد من بذل املجهودات)“.

صفقة رائعة

صنـــع غوميـــز (32 عاما) اســـمه مع فريق 
شـــتوتغارت لينتقل بعدها فـــي صفقة رائعة 
لبايـــرن ميونيخ، والذي حقـــق معه جناحات 
عديـــدة. ولكن الالعب الذي خـــاض 71 مباراة 

دولية مع املنتخب األملاني لم يسجل 
ســـوى هدف وحيـــد هذا املوســـم. 
مازال يحتفـــظ بآمال الذهاب لكأس 
العالـــم في روســـيا هـــذا الصيف، 

ولكنه يجد منافسة قوية من فاغنر 
ومن  آخريـــن.  ومهاجمـــني 

املقرر أن يســـتهل غوميز 
مبارياته مع شتوتغارت 
برلـــني  هيرتـــا  أمـــام 
يـــوم الســـبت، ولكن 
بسبب عدم جاهزية 
فســـكي  و ند ليفا
يحصـــل  ميكـــن أن 

فرصـــة  علـــى  فاغنـــر 
بايـــرن  مـــع  للعـــب  ســـريعة 
ضيفا  يحـــل  عندما  ميونيـــخ، 
يـــوم  ليفركـــوزن  بايـــر  علـــى 
اجلمعة في افتتاحية مباريات 

الدور الثاني من الدوري.
هوفنهامي،  تـــرك  أن  وبعد 
حتـــدث فاغنـــر (30 عاما) عن 

”احللم املطلـــق“ بالعودة لناديـــه األول. وقال 
فاغنر، الذي خـــاض أول أربع مباريات له في 
الدوري األملاني مع بايرن ميونيخ في موســـم 
2007-2008 ”أمنيتـــي أن أمتكن من اســـتغالل 
الدقائق التي ســـألعبها هنا وأن أحلق بقطار 

كأس العالم“.
وتطور فاغنـــر تدريجيا ووصل إلى اللعب 
مـــع املنتخب األملاني بعـــد أن خاض مباريات 
مع فرق دويسبرغ وبرمين وبرلني ودارمشتاد، 
ولكن بتسجيله أربعة أهداف فقط هذا املوسم، 
يحتاج الالعب إلى املزيـــد من األهداف ليقنع 
يواخيـــم لوف مـــدرب املنتخب بأنه يســـتحق 

مكانا في الفريق.

حالة اإلحباط

من ناحية ثانية مر تيرود بفترة من اإلحباط 
بعد أن كان أحد الهدافني األبطال حيث ســـاعد 
شـــتوتغارت على الصعـــود فـــي 2017. ووجد 
الالعب نفســـه حبيس دكـــة البدالء وانضم إلى 
كولون، الذي يحتل املركز الثامن عشـــر األخير 
بفـــارق تســـع نقاط عـــن املركز الـــذي يخوض 
صاحبه دورا فاصال للبقاء في البوندســـليغا. 
وقال تيـــرود عن فـــرص بقاء فريقـــه ”بالطبع 

ميكنني قراءة جدول الترتيب، وأنا واقعي“.
ويتطلع إيغا، الذي قدم مســـتوى جيدا مع 
كولون قبل أن ينتقل إلى الصني بنهاية املوسم 
املاضي، إلى إحداث تأثير. وســـجل هدفني فقط 
في 12 مباراة خاضها مع ماينز في أول موســـم 
له قبل ســـت ســـنوات وقال ”أردت دائما اللعب 
ولكن املدرب توماس توشـــيل لم يتركني ألعب. 
اليوم أنـــا أفضل من الســـابق“. ويحتل ماينز 
املركز اخلامس عشـــر، ويأمل أن يكون إيغا هو 

اخليار الصحيح.
وفي ســـياق آخـــر أعلن نـــادي هوفنهامي 
األملانـــي أنـــه مـــدد تعاقده مـــع دينيس 
غايغـــر، الصاعـــد مـــن فريق الشـــباب 
بالنادي، حتى عام 2022. وخاض العب 
خط الوســـط البالغ من العمر 19 عاما، 
13 مبـــاراة بقميـــص هوفنهامي خالل 
النصـــف األول من املوســـم اجلاري 
وقـــدم عروضا جيـــدة مـــع الفريق 
ببطولـــة الدوري األوروبـــي. كذلك 
مثل غايغر أملانيا ضمن منتخبات 
اإلصابة  لكـــن  العمرية،  الفئـــات 
حرمته مـــن االنضمام إلى فريق 
الشـــباب في نوفمبـــر املاضي. 
ويحتل هوفنهامي املركز السابع 
ويســـتأنف  األملاني  الدوري  في 
مشـــواره في املسابقة بلقاء فيردر 

برمين السبت.

ألملاني لم يسجل 
د هذا املوســـم.
ل الذهاب لكأس
 هـــذا الصيف،
قوية من فاغنر
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ماريو غوميز:

مع مستوى قدرتي سأتأقلم 

مع الفريق ويمكنني 

مساعدته. لم أنته بعد

أرجعه الحنين



الخميس 2018/01/11 
24السنة 40 العدد 10866

} باريــس – دافعت نحو مئة امرأة فرنســـية 
من بينهن املمثلـــة كاترين دونوف عن ”حرية 
الرجال في معاكســـة النســـاء“ واعتبرن أنها 
”ضروريـــة للحرية اجلنســـية“ فـــي مقال أتى 
عكـــس احلركة التي ولدت إثر فضيحة املنتج 
األميركي هارفي واينستني ما أثار ردود فعل 

منددة.
وكتبت هؤالء النســـاء ومن بينهن كاتبات 
وممثـــالت وباحثـــات وصحافيـــات في هذا 
النص الطويل الذي نشـــرته صحيفة لوموند 
الفرنسية، ”االغتصاب جرمية. إال أن املعاكسة 
امللحـــة أو الرعنـــاء ليســـت جرمـــا، ومغازلة 

النساء ليست اعتداء من قبل الرجال“.
وصاغـــت النـــص خصوصـــا الكاتبتـــان 
كاترين مييه وكاتريـــن روب- غرييه ووقعته 
شـــخصيات مثل كاتريـــن دونـــوف واملذيعة 
والصحافيـــة  الهـــي  بريجيـــت  الفرنســـية 
إليزابيـــت ليفي اللواتي نأين بأنفســـهن عن 
احلركات التي ولدت بعد فضيحة وانســـتني 
معربات عن قلقهن من عودة ”التزمت“ وبروز 
”حركة نســـوية تتميـــز باحلقد علـــى الرجال 

واحلياة اجلنسية“.
وتابعـــت املوقعـــات ”ندافـــع عـــن حرية 
املعاكسة الضرورية للحرية اجلنسية. ونحن 
متنبهـــات مبـــا يكفي اليوم لنقـــّر أن الغريزة 
اجلنســـية هي بطبيعتها هجومية وهمجية، 
إال أننـــا متبصرات مبا يكفي لعدم اخللط بني 

املعاكسة الرعناء واالعتداء اجلنسي“.
وأثـــار املقـــال تنديـــدا فوريـــا خصوصا 
أنـــه يأتي بعكس ردود الفعل املؤيدة ”لكســـر 
ووعـــي كبيـــر إلفـــالت املعتديـــن  الصمـــت“ 

اجلنســـيني مـــن العقاب بعد هـــذه الفضيحة 
العاملية. 

وقالت لورانس روسينيول، وزيرة حقوق 
املرأة السابقة، في تغريدة، إنها تأسف ”لهذا 
القلـــق الغريب باحتمال انتفـــاء وجود املرأة 
مـــن دون نظـــرة الرجل ورغبتـــه. وهذا يدفع 

نساء ذكيات إلى كتابة حماقات كبيرة“. 
وأفـــادت في تصريـــح إذاعي بـــأن املقال 
يشـــكل ”صفعة لكل النســـاء اللواتـــي يقمن 
بالتنديد والكشف عن االعتداءات اجلنسية“.

ميكنهـــن  النســـاء  أن  أظـــن  ”ال  وأكـــدت 
احلصول على املساواة طاملا ينظر إليهن على 

أنهن مجرد هدف للرغبة اجلنسية“.
وردت مجموعة من الناشطات النسويات 
علـــى املقـــال فـــورا منـــددات بـ“اســـتخفاف 

املدافعات عن حرية املعاكسة“.
وأكدن في نص نشر عبر املوقع اإلخباري 
”فرانس تي في أنفو“، ”ما أن تتقدم املســـاواة 
قيد أمنلة ينبهنا بعض األشـــخاص فورا إلى 

احتمال أن نقع في املبالغة“.
واعتبرن أن النســـاء اللواتي وّقعن املقال  
”يخلطن عمدا بني عالقة اإلغواء املستندة إلى 

االحترام والرغبة وبني العنف“.
وغردت ســـيغولني روايال وزيـــرة البيئة 
السابقة ”أنا آســـفة النضمام الكبيرة كاترين 
دونـــوف إلى هـــذا النـــص املثيـــر للعجب“، 
مشـــيرة إلـــى ”تعاطفها مع ضحايـــا العنف 
اجلنســـي اللواتـــي يســـحقهن اخلـــوف وال 

يجرؤن على الكالم“.
وفي تعليق على جزء من املقال حتدث عن 
”عدالة متســـرعة“ تعاقب رجاال ”جل ما قاموا 

به مالمســـة ركبة امـــرأة“، غردت ســـكرتيرة 
الدولة للمساواة بني اجلنسني مارلني شيابا 
قائلة ”لســـت على علم برجل صرف من عمله 

ألنه ملس ركبة امرأة عرضا في فرنسا كما هو 
مكتـــوب (في املقال) وإن وجـــد فعال فليدلني 

أحد عليه“.

وقالت كارولني دي هاس، ناشطة نسوية، 
إن املقـــال ”يهدف إلى الدفاع عن حق االعتداء 

جنسيا على النساء“.

تنديد كبير في فرنسا بعد مقال بإمضاء نحو مئة امرأة فرنسية بينهن أسماء المعة يدافع 
عن حرية ”معاكســــــة الرجال للنســــــاء“، من قبل ناشطات نســــــويات استهجن ما اعتبرنه 

استخفافا مبا تتعرض له املرأة من عنف جسدي.

ال مجال للخروج عن الخط

} قـــد يكـــون موعـــدا مبكـــرا أن ُيكتب عن 
ذكرى رحيـــل املعمارية زهـــا حديد -مواليد 
بغـــداد 1950-، التي توقف قلبهـــا فجأة في 

مارس 2016.
لعلها كانت، تســـتذكر متثال كهرمانة في 
قلب بغداد، الذي تعده الرمز األجمل ملدينتها 
األولى، واختارته كأفضل عمل فني في داللته 
عن بغـــداد، حيث يرمز إلـــى العصر الذهبي 
ملدينـــة الســـالم وقصص ألـــف ليلـــة وليلة 
املرتبطة باملخيال اجلمعي العاملي عن بغداد 
اإلرث واألثر، والذي ظـــل مرآة في مخيلتها، 
بعد أن حزم والدها محمد حديد وزير املالية 
األول فـــي العهد اجلمهـــوري حقائبه راحال 
إلى بيروت لتدرس زها الرياضيات، وليكتب 
هو مذكراته في لنـــدن. لكنها غادرت من غير 
رجعـــة.  وظلت حتلم وهي على آخر وســـادة 
لهـــا أن يكـــون لها عمـــل لوطنهـــا األم، فما 
جدوى األمنيات أن تأتـــي متأخرة؟ على حّد 
قـــول ماركيز، فقد رحلت، وعيُنها على بغداد، 
تنـــزف كما نزفت رئتاها، وماتت، وهي ُتنعى 
من مئات املشـــاريع واملواقع الــــ950 املوزعة 

على 44 دولة في العالم.
يبـــدو األمـــر ليـــس هينا أن تســـتعرض 
منجزات هذه الشخصية املعمارية الفذة التي 
نالت أهم اجلوائز فـــي العالم أبرزها جائزة 
 بريتزكر للهندســـة املعمارية عام 2004، وهي 
تعادل في قيمتها جائزة نوبل في الهندســـة،  
اإلمبراطوريـــة البريطانية  وســـام  وحـــازت 

والوسام اإلمبراطوري الياباني.
 ظلـــت زهـــا حديـــد مخلصة للمدرســـة 
التفكيكيـــة كأســـلوب في فن العمـــارة، التي 
تهتـــم بالنمط واألســـلوب احلديث، وطّوعت 
احلديد في مشاريعها موظفة قوته وصالدته 
فـــي ارتـــكاز مبانيها، وتعـــد مـــن العباقرة 
النـــوادر في مجـــال األبعاد فـــي الفضاءات 
وتناغم الضوء مع أحجام الكتل الكونكريتيه 
واســـتغالل األرض ألكبر قدر ممكن للمنشـــأ 

املراد تكوينه.
 وقـــد ُوصفـــت أعمالهـــا بأنهـــا تعـــزف 
ســـمفونية من اخليال ومتكنـــت من حتويل 
األشـــياء الصلبة إلـــى مرأى تتـــوق النفس 
إلى رؤياه بل بثت فيـــه احلياة، كما أراه في 
جســـر الشـــيخ زايد بأبوظبي، املصمم على 
شـــكل موجة تتناغم مع موجـــات البحر من 
حتته، لقد انتزعـــت زها حديد إعجاب الدنيا 
 ووصفـــت بأنها أقوى ُمهندســـة فـــي العالم، 
وأثبتـــت أن مجالهـــا املعماري ليـــس حكرا 
على الرجال فحســـب.  وأحدثـــت نقلة نوعية 
في فنون العمـــارة والتصاميم األخرى التي 
وكأنهـــا قد تســـلت بهـــا، وال ســـيما صناعة 
اجللود وعمارة األبنيـــة الداخلية، ومجاالت 

أخرى تكشف عن عمق وعيها وعبقريتها.
 أال تفكـــر الدولة العراقية في وضع متثال 
في قلـــب بغداد، ينافس متثال احلرية جلواد 
سليم، لهذه العراقية الفذة، التي تشربت منذ 
بواكيـــر حياتهـــا بحضارة بلدهـــا وانطلقت 

نحو فضاء اإلبداع.  مجّرد سؤال.

صباح العرب

 تمثال في قلب 
بغداد لزها حديد

صباح ناهي

مئة امرأة دافعن عن المتحرشين يثرن جدال نسويا في فرنسا

} الرباط – صنفت الســـلطات المغربية موقع 
جبل إيغود ”مهد البشرية“ (موقع أثري يرجع 
للعصر الحجري القديم، يقع في مدينة إيغود 
في المغرب)، تراثا وطنيا، وذلك إثر اكتشـــاف 
بقايا عظـــام تعود إلى اإلنســـان العاقل الذي 
عاش فيـــه منذ 300 ألف ســـنة، وتعتبر األقدم 

في العالم.
وورد القـــرار في نســـخة يناير الحالي من 

الجريدة الرسمية المغربية.
وقـــال عبدالواحـــد بـــن نصر، أســـتاذ في 
المعهد الوطني المغربي لعلوم اآلثار والتراث 
ومشارك في األبحاث، إن ”تصنيف موقع بهذا 

الحجم مهم جدا لحفظه“.
وأضـــاف أنه إجـــراء إيجابـــي للباحثين، 
موضحـــا أن التنصيف ســـيؤدي إلـــى إقامة 
منطقـــة عازلـــة حـــول الموقـــع الـــذي أجرى 
فيـــه فريق مـــن اآلثـــار بقيادته وقيـــادة عالم 

األنثروبولوجيا الفرنســـي جان- جاك أوبالن 
أبحاثا.

ويمتـــد الموقع على ثالثة هكتارات تقريبا 
فـــي منطقة صافي الجبليـــة الواقعة على بعد 
400 كيلومتـــر من العاصمـــة المغربية الرباط 
والتـــي تضـــم مناجـــم الباريـــت وهـــو حجر 

يستخدم في صناعات النفط.
وباشرت الســـلطات المغربية كذلك دراسة 
لتطوير الموقع تشـــمل خصوصا إقامة سياج 
وترتيبات لتســـهيل الوصول إليه بحسب بن 

نصر.
وأوضح أن إجـــراءات الحماية والتطوير 
هـــذه ضرورية، قبـــل إدراج الموقع على قائمة 
التراث العالمي للبشـــرية التي تعدها منظمة 

اليونسكو.
واشـــتهر جبل إيغـــود عالميا فـــي يونيو 
الماضي عندما نشـــر بن نصر وأوبالن أعماال 

حول تأريخ عظام بشـــرية تعـــود إلى 300 ألف 
ســـنة أي ”أقدم إنســـان عاقل يعثـــر عليه في 

أفريقيا والعالم“.
وهي أقدم بأكثر من مئة ألف سنة من بقايا 

عظام بشرية اكتشفت في إثيوبيا من قبل.
ووفقا للقـــرار الجديد، فإنه ال يمكن القيام 
بأي أشـــغال إصـــالح أو إبـــراز القيمة داخل 
منطقة اإلدراج المحددة في رسم تصميمي، إال 
بترخيـــص من وزارة الثقافة واالتصال وتحت 
مراقبتهـــا، كما ال يمكن إحـــداث أي تغيير في 
المكونات التراثية للبناية أو في شكلها العام 

ما لم تعلم بذلك الوزارة.
وتجـــدر اإلشـــارة، إلـــى أنه تم اكتشـــاف 
الموقع ألول مرة في 1961، ووجدت فيه العديد 
من البقايا البشـــرية التي تـــم االختالف على 
تاريخها وعمرها بســـبب األشـــغال المنجمية 

في المكان.

األميركيـــة  املمثلـــة  اتخـــذت   – لنــدن   {
ميغان ماركل، خطيبـــة األمير البريطاني 
هاري، حفيد امللكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا، قرارا بإغالق جميع حساباتها 

على مواقع التواصل االجتماعي.
ونقلـــت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
عـــن مصـــدر مقـــرب مـــن القصـــر امللكي 
البريطاني القول ”ماركل ممتنة جلميع من 
يتابعونها على حسابات مواقع التواصل 
االجتماعي، مع ذلك فهي لم تستخدم هذه 

احلسابات منذ فترة“. 
ويأتي قـــرار ميغان بالتزامن مع تغير 
وضعهـــا، حيث من املقـــرر أن تصبح أحد 
أفـــراد األســـرة امللكيـــة البريطانيـــة بعد 
زواجها مـــن األمير هاري في مايو املقبل. 
وســـيتم نشـــر األخبار املتعلقـــة بها على 

قصـــر  صفحـــة 
كنسينغتون.

ميغان تغلق حساباتها السلطات المغربية تصنف {مهد البشرية} تراثا وطنيا
على المواقع االجتماعية

طاوالت لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

خطوة نحو تحقيق المساواة

} نيويورك – ســـتجهز دورات املياه الرجالية 
فـــي والية نيويورك األميركيـــة قريبا بطاوالت 
لتغييـــر حفاظات األطفال مبوجب قانون بلدي 
بني  جديد يســـعى إلى إزالة ”عدم املســـاواة“ 

النساء والرجال في هذا املجال.
وأصـــدر بيـــل دي بالزيـــو، رئيـــس بلدية 
املدينـــة الدميقراطـــي، املرســـوم امللزم بوضع 
طاوالت لتغيير احلفاظات في كل دورات مياه 
أبنيـــة اإلدارات العامـــة املفتوحـــة للجمهور، 
ســـواء اجلديدة منهـــا أو املرممـــة، وذلك في 

غضون ستة أشهر.

وأوضـــح رئيـــس البلدية التقدمـــي الذي 
أعيد انتخابـــه قبل فترة قصيرة ”هذا القانون 
اجلديد ســـيضمن حصول كل أفراد األهل على 
التجهيـــزات الضروريـــة في األبنيـــة العامة“ 
لألهالي  مؤكدا أنها ”خطوة كبيرة إلى األمام“ 
القاطنني في عاصمة الواليات املتحدة املالية.

وأضاف دي بالزيو ”في الكثير من األحيان 
يجد اآلباء واألولياء الذين ال يصنفون أنفسهم 
ال في خانة الرجال وال النســـاء مستبعدين من 
املنشآت املوجهة إلى العائالت. يجب أن تتغير 
األمور“، مشـــيرا إلى أنه غالبـــا ما اضطر في 

املاضي إلى ترك عناء تغيير حفاظات طفيلهما 
إلى زوجته.

وصادق الرئيس األميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا، في أكتوبـــر 2016، على قانـــون يلزم 
األبنيـــة الفيدراليـــة املفتوحة أمـــام اجلمهور 
توفير طاوالت لتغيير احلفاظات في كل دورات 

املياه.
وتعـــد دورات املياه العامة فـــي نيويورك 
قليلة نسبيا. ويضطر الكثير من سكان املدينة 
والســـياح فيها إلـــى اســـتخدام دورات املياه 

املتاحة في املقاهي واملطاعم وبعض املتاجر.

وســـيتم نشـــر األخبار املتعلقـــة بها على 
قصـــر  صفحـــة 

كنسينغتون.
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