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المصالـــح المرتبطـــة  } بيــروت - تكفلـــت 
باســـتغالل الغاز المكتشـــف قبالة الســـاحل 
اللبناني بمصالحة شكلية بين ”التيار الوطني 
الشـــيعية بعد مرور أيام  وحركة ”أمل“  الحر“ 

عدة بدا فيها السلم األهلي مهددا في لبنان.
ومهد لهذه المصالحـــة التي تّوجت بلقاء 
شـــعبي أمـــس الجمعـــة فـــي منطقـــة الحدث 
القريبـــة مـــن بيـــروت، اتصال هاتفـــي أجراه 
رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عون (مؤســـس 
التيار الوطني الحر) مع رئيس مجلس النّواب 
نبيه بّري (رئيس حركة أمل). واعتبر عون في 
هـــذا االتصال ”كرامة بّري مـــن كرامته“ وذلك 
بعـــد تطاول جبران باســـيل وزيـــر الخارجية 
المتزوج مـــن ابنة عون، على بّري واصفا إّياه 

ومتوعدا بـ“تكسير رأسه“. بـ“البلطجي“ 
وكانت منطقة الحدث شـــهدت ليل األربعاء 
الذين  الخميس مواجهات بيـــن أنصار ”أمل“ 
اجتاحوها بالعشرات وهم على دراجات نارية 
وفي سيارات حملت أعالم الحركة وصور بّري.

وأدى ذلك إلى خـــروج عناصر من ”التيار 
إلـــى الشـــارع بســـالحهم. وذّكـــر  الوطنـــي“ 
المشـــهد بأّيام الحرب اللبنانية والمواجهات 
التـــي دارت في مناطق تماس بين المســـلمين 

والمسيحيين.
وقالت مصادر لبنانية رفيعة المستوى إن 
المصالح التي تربـــط بّري وعون وأنصارهما 
بالغاز المكتشـــف أدت إلى مصالحتهما التي 
لعـــب فيهـــا األمين العـــام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه دورا أساســـيا مرتبطـــا بمصالـــح 
”حـــزب الله“ التي تقضي بإجـــراء االنتخابات 

النيابية في موعدها في مايو المقبل.
وأوضحت هذه المصادر أن كالم إسرائيل، 
عبر وزير الدفـــاع أفيغـــادور ليبرمان، عن أن 
إحـــدى المناطق البحريـــة الواقعة في جنوب 
لبنان والتي اكتشـــف فيها الغـــاز تعود إليها، 
ســـاهم أيضا في لملمة الوضـــع الداخلي بين 
رئيـــس الجمهورية ورئيس مجلـــس النّواب. 
ولم يكن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
بعيدا عن المصالحة، التي ُيخشـــى أن ال تدوم 
طويـــال، إذ كان إلـــى جانب ميشـــال عون لدى 

اتصاله ببّري في ما اعتبر نوعا من االعتذار.

} طهــران - تعيـــش إيـــران أيامـــا قليلة قبل 
االحتفـــال بالذكرى التاســـعة والثالثين للثورة 
على وقع ثورة مضادة يقودها الشباب والفقراء 
المتضـــررون مـــن حكم رجال الديـــن، وتضاف 
إليهـــا ثـــورة حاســـرات الـــرؤوس من نســـاء 
إيرانيـــات يتحدين قرار الســـلطات بإجبارهن 

على لبس الحجاب في األماكن العامة.
وأوقفـــت الشـــرطة اإليرانية نحـــو ثالثين 
امرأة في طهران كن كشـــفن رؤوسهن في مكان 
عام احتجاجا على قانون يفرض الحجاب منذ 
الثـــورة اإليرانية عام 1979، بحســـب ما أوردت 

وسائل إعالم محلية إيرانية.
وأفادت وكاالت أنباء محلية بأن ”الشـــرطة 
أوقفـــت 29 امـــرأة بتهمـــة اإلخـــالل بالنظـــام 
االجتماعي وسلمتهن إلى القضاء“، دون إعطاء 

تفاصيل.
وشهدت شـــبكات التواصل االجتماعي في 
األيام األخيرة نشـــر صـــور الُتقطت في طهران 
ومدن أخرى لنســـاء حاســـرات الرؤوس بينما 

حجابهن معلق على عصا لالحتجاج.
ويفـــرض القانون الســـاري فـــي إيران منذ 
ثـــورة 1979 على النســـاء وضع غطـــاء الرأس 
وارتـــداء مالبـــس طويلـــة تســـتر الجســـم في 
األماكن العامة. ويعاقب القانون حاسرة الرأس 
بالحبس شـــهرين ودفع غرامـــة 50 ألف تومان 

(نحو 12 دوالرا).
وخفتت صرامة شـــرطة اآلداب إزاء تطبيق 
القانون وبـــات باإلمكان مشـــاهدة عدد متزايد 
من النســـاء فـــي طهـــران ومدن كبيـــرة أخرى 
وهن يتركن جزءا من شـــعرهن مكشـــوفا بشكل 
واضح. لكن حملة التحدي التي أطلقها الناشط 
اإليرانـــي معصوم مســـيح كومي علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي بالدعوة إلى نزع الحجاب 

قد تدفع السلطات إلى المزيد من التشدد.
وتأتي حركة االحتجـــاج على غطاء الرأس 
إثر توقيـــف امرأة في أواخر ديســـمبر بعد أن 
كشـــفت عن رأسها في شـــارع مكتظ في طهران 
وعلقـــت حجابهـــا على عصا. وتـــم اإلفراج عن 
المرأة بعد توقيفها لمدة شـــهر تقريبا بحسب 
المحامية نسرين سوتوده الناشطة في حقوق 

اإلنسان في إيران.
وأعلـــن المدعـــي العـــام جعفـــر منتظـــري 
األربعـــاء أن إعـــادة بعـــض النســـاء النظر في 
الحجاب في إيـــران عمل ”طفولـــي“، مقلال من 
أهميـــة االحتجاجات. وقال ”إنها مســـألة غير 
مهمة ال تثير القلق“، مضيفا أن النساء اللواتي 
شـــاركن بشـــكل منفرد إنما كان ذلك ”عن جهل“ 

و“ربما بتأثير من الخارج“.

ويـــرى متابعون للشـــأن اإليراني أن تفاعل 
اإليرانيـــات مـــع الدعوة إلى نـــزع الحجاب في 
أماكـــن علنيـــة يعكس روحـــا كبيـــرة للتحدي 
تتجـــاوز مجـــرد الغضب مـــن إجبارهـــن على 
ارتداء الحجاب، إلى تحدي الســـلطات الدينية 

المتشددة التي تستمر بالتحكم في حياتهن.
”ثـــورة  أن  المتابعـــون  هـــؤالء  ويعتبـــر 
رســـالة قوية إلى المرشد األعلى  الحاســـرات“ 
علـــي خامنئـــي مفادهـــا أن الشـــعب اإليراني 
قد ســـئم حكم المتشـــددين الـــذي يتخفى وراء 
شـــعارات دينيـــة، وأنـــه يريـــد االنفتـــاح على 
العالم وقيمه وتطوراتـــه، وهذا االنفتاح تعمل 

السلطات على منعه بكل الطرق.
وعجـــزت الســـلطات اإليرانية عـــن إيجاد 
الوسائل الكفيلة بوقف التأثير الكبير لوسائل 
التواصـــل االجتماعـــي علـــى عقول الشـــباب 
اإليراني الـــذي صار متعلقا بالنمط الغربي في 
الســـلوك، وخاصة في آليات تفكيره المتحررة 

من ضوابط التشدد التي جاءت بها ثورة 1979.
ويزيد احتجاج النساء ضد السلطة الدينية 
من متاعـــب إيران التي تحـــاول جاهدة إظهار 
أنها ال تزال متماسكة بعد االحتجاجات األخيرة 
التي شملت عدة مدن ورفعت شعارات تستهدف 
حكم المرشـــد وتدخالت إيران الخارجية باسم 
حماية المذهب، مطالبة بالكف عن تبديد المال 
اإليراني على سوريا ولبنان واليمن، في إشارة 
إلـــى األذرع التي تدعمها إيـــران مثل حزب الله 
والحوثييـــن ونظام الرئيس الســـوري بشـــار 

األسد.
شـــخصا   25 قتـــل  الســـلطات  وبحســـب 
وتـــم اعتقـــال أكثـــر من 300 شـــخص فـــي تلك 
اســـتهدفت  تظاهـــرات  أثنـــاء  االضطرابـــات 
خصوصـــا الســـلطة وشـــكلت احتجاجا على 

الصعوبات االقتصادية والفساد.
وقال مراقبـــون إن التملمـــل االجتماعي ال 
يقل خطورة عن التململ السياســـي الذي خرج 

بـــدوره إلى العلـــن منذ االنتخابات الرئاســـية 
لعـــام 2009، واالحتجاجات التـــي أعقبتها في 
الشـــوارع، والتي دعت إلى التغييـــر، متحدية 
االعتقـــاالت التي طالت قيادات إصالحية بارزة 
مثل مير حســـين موســـوي وزوجتـــه، ومهدي 

كروبي.
وانتقـــد كروبـــي، الـــذي يقبع قيـــد اإلقامة 
الجبريـــة، منـــذ أيـــام خيـــارات المرشـــد علي 
خامنئـــي االقتصادية والسياســـية التي دفعت 
اإليرانييـــن إلى التظاهر والدعوة إلى إســـقاط 
النظام، داعيـــا إياه إلى الكف عـــن إلقاء اللوم 

على اآلخرين وتحّمل مسؤولياته تجاه البالد.
وفـــي انتقـــاد علني نـــادر لخامنئـــي، اتهم 
كروبي المرشـــد اإليراني باســـتغالل سلطاته 
وحثـــه على تغيير أســـلوب إدارتـــه للبالد قبل 
فـــوات األوان، قائـــال “تتولى منصـــب الزعيم 
األعلـــى للبالد منـــذ ثالثة عقـــود، لكنك ما زلت 

تتحدث كمعارض“.

} تونس - تعود شـــركات ســـياحية بريطانية 
لبرمجة رحالت  أســـبوعية متعددة إلى تونس  
في خطوة ترسل إشارات قوية على أن الوضع 
األمني قد تحســـن بشكل الفت، ما يفتح أبواب 
عـــودة األجانـــب إلى تونس كوجهة ســـياحية 

وتجارية قارة.
وشـــكل لقاء وزيـــر الخارجية التونســـية 
خميس الجهيناوي الجمعة بكاتب الدولة لدى 
وزير الداخليـــة البريطاني بـــان واالس نقطة 
انطالق جديدة لوضع أســـس التعاون األمني 
وتدابير عودة السياح البريطانيين إلى تونس.
وقال وزير الخارجية التونسي في تصريح 
إن اللقاء مـــع واالس حقق األهداف  لـ“العرب“ 
المرســـومة له، ومن أهّمها الدخول في مرحلة 
جديدة ترتكز على تمتين التعاون مع بريطانيا 
في المجـــاالت االقتصاديـــة واألمنية وخاصة 

القطاع السياحي.
وأضـــاف الجهيناوي أنه انطالقا من اليوم 
”يمكـــن القـــول إن تونـــس وبريطانيـــا طوتـــا 
صفحة الماضي ودخلتا في مرحلة جديدة بعد 

الصعوبـــات الكبرى التي اعترضت بلدنا عقب 
العملية اإلرهابية التي ضربت فندقا بمحافظة 

سوسة“.
ونـــوه الجهيناوي بالخطـــوة التي أقدمت 
عليهـــا بريطانيـــا برفعهـــا قرار حظر الســـفر 
علـــى مواطنيها إلى تونس، مؤكدا أن مثل هذا 
القرار ســـاهم في عودة أكبر منظمي الرحالت 

إلى البالد وفي مقدمتهم شركة توماس كوك.
وقال إن الشـــركات الســـياحية البريطانية 
ســـتبرمج خالل األيـــام القريبـــة القادمة عدة 
رحـــالت إلى تونس وإن الموســـم الســـياحي 
سيكون مغايرا للسنوات الماضية بعودة عدد 

كبير من السياح البريطانيين.
وأكد وزير الخارجية التونسي أن الخطوة 
التي اتخذتها بريطانيا مبنية على تقارير أمنية 
تثبـــت أن الوضع األمني تعافـــى بصفة كبيرة 

مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية.
وتلقت السياحة التونسية المنتعشة دعما 
كبيـــرا فـــي يوليـــو الماضي مع إعالن شـــركة 
توماس كوك استئناف رحالتها السياحية إلى 

تونس بعد إلغاء الحكومة البريطانية لتحذير 
رعاياها من السفر إلى تونس.

وأعلن بيتر فانكهـــاوزر الرئيس التنفيذي 
لتومـــاس كوك للســـياحة بعد قـــرار الحكومة 
البريطانيـــة أن الشـــركة ستســـتأنف رحالتها 
الســـياحية لتونس وأنها ســـتبدأ فـــي فبراير 
2018، وقـــال إن ”القرار كان غيـــر متوقع وهو 

إيجابي لتونس ولقطاع السياحة عموما“.
وتعد بريطانيا من أهم األسواق السياحية 
التـــي تراهـــن عليها تونس لتعزيـــز إيراداتها 
الماليـــة، إلى جانـــب األســـواق التقليدية مثل 
فرنســـا، وفتـــح أســـواق جديـــدة وخاصة من 

روسيا والصين.

وقـــال كاتـــب الدولة لـــدى وزيـــر الداخلية 
تأميـــن  إلـــى  ”باإلضافـــة  إنـــه  البريطانـــي 
المنتجعـــات الســـياحية في تونـــس، نريد أن 
يعـــود أكبر عدد ممكـــن من مواطنينـــا لزيارة 
تونس، ال فقط المناطق الســـياحية الشاطئية 
بل أماكن أخرى داخل تونس وأن تكون وجهة 

سياحية وتجارية قارة“.
وأشـــار رفيـــق الشـــلي كاتـــب الدولة لدى 
وزيـــر الداخليـــة األســـبق (في فتـــرة الهجوم 
اإلرهابـــي على فندق بسوســـة) لـ“العرب“ إلى 
أن ”البريطانييـــن لم يتخذوا هـــذه الخطوات 
الجريئـــة من فراغ بل اســـتندوا علـــى تقارير 
أمنية واســـتخبارية دقيقة أّكدت لهم أن تونس 

تعافت بشكل كبير من خطر اإلرهاب“.
واضاف الشلي ”أعتقد أن زيارة واالس إلى 
تونس ســـتمحو التوتر الذي ساد العالقة بين 
البلدين منذ العـــام 2015، وخاصة الجدل الذي 
أثارته ســـابقا تقارير بريطانية حّملت الجهات 
األمنية التونسية مســـؤولية سقوط عدد كبير 

من الضحايا“.

وأكـــد الشـــلي أنه علـــى تونـــس أيضا أن 
تواصل حربها على اإلرهاب بكل فاعلية لبعث 
رســـالة طمأنة إلى السياح األجانب بأن البالد 

تعافت تماما.
وتعرضت تونس في 2015 لثالثة اعتداءات 
إرهابيـــة كبيرة، وكانت الحكومـــة البريطانية 
أوصـــت رعاياها بمغادرة البـــالد بعد الهجوم 
فـــي 26 يونيو 2015 على مرفـــأ القنطاوي قرب 
سوســـة الذي أســـفر عن مقتل 38 سائحا منهم 

30 بريطانيا.
وفـــي أواخر يوليو الماضـــي، خففت لندن 
من توصياتها للســـائحين الذين يسافرون إلى 
تونس، وأنهت تعليمـــات بإلغاء أي رحلة غير 
ضروريـــة إلى العاصمة التونســـية وإلى أبرز 

المواقع السياحية.
وتتوقـــع الحكومـــة التونســـية نمـــو عدد 
الســـياح العـــام الحالـــي مقارنـــة مـــع العام 
الماضي، مدفوعا باســـتقرار األوضاع األمنية 
وارتفاع الحجوزات وعودة شـــركات السياحة 

العالمية.
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}  بيروت – تستشــــعر إسرائيل حجم التهديد 
الذي بات يمثله حــــزب الله على أمنها القومي، 
خاصــــة بعــــد ورود معطيــــات اســــتخبارية عن 
محــــاوالت إيــــران لنقل تكنولوجيــــا الصواريخ 
الدقيقــــة إليــــه، ما ســــيعني تحقيق ما يســــمى 

بـ“توازن الرعب“ بين الجانبين.
وبالتــــوازي مع حملة إعالمية متصاعدة في 
اآلونــــة األخيرة ضد حزب الله، كشــــفت مصادر 
إعالمية إســــرائيلية، الجمعــــة أن وزارة الدفاع  
بقيــــادة إفيغــــدور ليبرمــــان قررت فــــي اجتماع 
الشهر الماضي إنشــــاء وحدة صاروخية ضمن 
القوات البرية للجيش اإلســــرائيلي، تســــتهدف 
تركيز صواريخ متطورة قادرة على تغطية كامل 

مساحة سوريا ولبنان.

وقطع قــــرار وزارة الدفاع اإلســــرائيلية مع 
جدل دام لســــنوات حــــول ضرورة إنشــــاء هذه 
الوحــــدة، ويــــرى خبــــراء  أن الحســــم في هذه 
المســــألة، جاء نتيجة مخاوف جدية من ســــعي 
إيران لتمكين حزب الله من أسلحة نوعية، مثل 
الصواريــــخ الدقيقة، والذي ســــيكون لها تأثير 
قوي في أي معركة مستقبلية بين الجانبين.   

وياتي هذا الكشــــف على وقع االستعدادات 
لتمرينات عســــكرية أميركية إســــرائيلية ستقام 
األســــبوع المقبل،  تحاكي الســــيطرة على قرى 
ومناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق بيان 

أعلنه الجيش اإلسرائيلي.
وهنــــاك قلــــق إســــرائيلي متنام مــــن تجدد 
العالقات بين حماس وحزب الله، حيث يخشــــى 
المسؤولون اإلســــرائيليون من أن يوفر الحزب 
للحركــــة الفلســــطينية وجــــودا عســــكريا على 
الشريط الشــــمالي، خاصة أنه سبق وأن كشف 
األمين العام لحزب الله حسن نصرالله في آخر 
حوار تلفزيوني له (مع قناة الميادين اللبنانية) 
أن هنــــاك عمال جاريا بين ”فصائــــل المقاومة“ 
للتحضير ألي مواجهة مع ”العدو اإلسرائيلي“.

وذكــــر نصراللــــه فــــي ذلــــك اللقــــاء أن على 
”العــــدو“ انتظــــار مفاجــــأة كبــــرى فــــي الحرب 
المقبلة، في رده على سؤال لمحاوره بشأن مدى 
حقيقة األنباء عن امتالك الحزب ألســــلحة قادرة 
علــــى قلب المعادلة علــــى األرض. وذكر المحلل 
العسكري، أليكس فيشمان، لصحيفة ”يديعوت 

أحرونوت“، أن قرار وزارة الدفاع اإلســــرائيلية  
إنشــــاء وحدة صاروخيــــة  ينطــــوي على بذور 
تغييــــر في العقيدة القتاليــــة للجيش، وذلك من 
خــــالل بناء منظومة صاروخية فعالة (صواريخ 
أرض – أرض) للمدى المتوسط تنتهي في العام 

.2020
وأشار فيشــــمان إلى أن التغيير في التفكير 
العســــكري اإلســــرائيلي جاء على خلفية فقدان 
الــــدول الغربيــــة احتكارهــــا لألســــلحة الدقيقة 
مــــع تمكن إيــــران من تطويــــر منظومات توجيه 
وتصويب مســــار يمكن تركيبهــــا على صواريخ 
بســــيطة من إنتاجهــــا، وتحويلها إلى صواريخ 

دقيقة.
ولفــــت تقريــــر ”يديعــــوت أحرونــــوت“ إلى 
أن المخــــاوف ثــــارت لــــدى األجهــــزة األمنيــــة 
اإلســــرائيلية من قيام إيــــران بتحويل صواريخ 
بسيطة منصوبة في لبنان إلى صواريخ دقيقة، 
فبــــدال من نقــــل صواريخ إلى لبنــــان عن طريق 
ســــوريا وما في ذلك من مخاطر لجهة تعرضها 
للقصف (وقد حصل ذلك مرارا خالل الســــنوات 
األخيــــرة)، تســــتعد إيــــران لتركيــــب منظومات 
توجيــــه من إنتاجها على الصواريخ البســــيطة 
الموجــــودة في لبنان، وهو األمر الذي ال يتطلب 

إقامة مصانع ضخمة.
وكان وزيــــر الدفــــاع اإلســــرائيلي  إفيغدور 
ليبرمــــان قد حذر هذا االســــبوع خــــالل مؤتمر 
لألمن عقد في تل أبيب من أن لبنان ككل سيدفع 
ثمن تمــــدد إيران، معتبــــرا أن حزب الله ضحى 
بالمصالــــح القوميــــة للبنان بالخضــــوع كامًال 
لطهــــران، لذا فــــإن البــــالد كلها ســــتكون هدفا 

مشروعا في أي حرب مقبلة.
وتعمد ليبرمان خالل مداخلته التي وصفها 
اللبنانيون باالســــتفزازية التطرق إلى مســــألة 
الحــــدود البحريــــة وخاصة بلوك الغــــاز رقم 9، 
األمر  حينما قال إنه ”تابــــع لنا بكل المقاييس“ 
الذي اعتبره مراقبون ســــعيا إسرائيليا إليجاد 

ذرائع جديدة للتدخل في لبنان.
ويشــــير المراقبون إلى أن مشكلة إسرائيل 
الحقيقيــــة اليوم هــــي في عدم الســــماح لحزب 
اللــــه بامتالك تكنولوجيا متقدمة، قادرة على أن 
تغير قواعد اللعبة، وأن األوســــاط اإلسرائيلية 
مشــــغولة اليــــوم بالبحــــث فــــي جــــدوى القيام 
بعمل عســــكري بلبنان، حيث أن هنــــاك العديد 
من المحاذيــــر منها أن الوضــــع اإلقليمي ليس 
ســــانحا، فضال عن الســــؤال األهــــم وهو مدى 
جهوزيــــة الجيش اإلســــرائيلي حاليا، بالمقابل 
فإن تأجيل المواجهة الحتمية قد يعني تصاعد 
خطر حصــــول الحزب علــــى صواريــــخ دقيقة، 
وبالتالــــي وقوع المحظور. وقال وزير شــــؤون 
القدس اإلســــرائيلي زئيف إلكين، الثالثاء، ”لقد 

منعنــــا محــــاوالت ال تحصى من جانــــب إيران 
لتســــليح حــــزب الله مــــن داخل ســــوريا، واآلن 
يحاولون (اإليرانيون) فعل الشــــيء نفسه على 
األراضــــي اللبنانية“. وأضاف ”ولكن كما عرفنا 
كيف نخرجهم من سوريا، سنفعل الشيء نفسه 

في لبنان“، دون تقديم المزيد من التوضيح.
ويســــتبعد مراقبون أن تقــــدم تل أبيب على 
عملية عســــكرية على المــــدى القريب في لبنان، 
وأنها ستعمد إلى تطوير قدراتها العسكرية، من 

قبيــــل  بناء منظومة صاروخية دقيقة، مع إبقاء 
لبنان وحزب الله تحت الضغط المتواصل.

إن  فيشــــمان  العســــكري  المحلــــل  ويقــــول 
منظومــــة صواريــــخ ”أرض – أرض“ قــــد تكون 
مصيرية في الساعات األولى للقتال. ويشير في 
هذا الســــياق إلى ســــيناريو حصل في السابق، 
وهو اختطــــاف جنديين إســــرائيليين ونقلهما 
إلــــى لبنان، في العــــام 2006، حيث لم يكن هناك 
اي مســــاعدة بنيران دقيقة، كمــــا أن مروحيات 

الهجوم وصلــــت عندمــــا كان الخاطفون خارج 
المنطقة، واضطرت بســــبب ذلك إســــرائيل إلى 
الدخول في حرب مكلفة بالنســــبة لها. ويضيف 
فيشــــمان أنه في عصر الصواريخ الدقيقة، فإن 
إسرائيل بحاجة إلى كسب القدرة على الهجوم 
منذ اللحظة األولى، وليس انتظار تجنيد قوات 
االحتيــــاط أو انتظــــار تجهيــــز القــــوات البرية 
للعمليــــات البرية أو انتظــــار مراكمة القوة لدى 

سالح الجو، وهذا ما تعمل عليه اليوم.

} القاهرة - يزور الرئيس المصري، عبدالفتاح 
السيسي، األحد المقبل، سلطنة عمان في زيارة 
هي األولى له منذ توليه منصبه في يونيو 2014.
وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي 
باسم رئاسة الجمهورية المصرية أنه من المقرر 
أن تشــــهد زيــــارة الرئيــــس السيســــي  لقاء مع 
الســــلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسؤولين 
في السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين 
الجانبين لتناول ســــبل تعزيز التعاون الثنائي 
بيــــن البلدين في مختلف المجــــاالت، فضال عن 

التشــــاور بشأن آخر مســــتجدات األوضاع على 
صعيــــد القضايا العربيــــة واإلقليمية والدولية 
ذات االهتمــــام المشــــترك. والزيــــارة الحاليــــة 
كان مقــــررا لها في 26 نوفمبــــر الماضي لكن تم 
تأجيلها عقــــب الهجوم اإلرهابي على مســــجد 
الروضة بســــيناء الذي خلف المئات من القتلى 

والجرحى.
ويستبعد البعض أن تكون هذه الزيارة ذات 
طابــــع اقتصــــادي بالنظر لمرور ســــلطنة عمان 
بأزمــــة اقتصادية مرشــــحة للتفاقــــم، مرجحين 

أن يأخــــذ الوضــــع اإلقليمــــي حيــــزا كبيرا في 
المشاورات بين القيادتين.

وأكــــد وزير اإلعــــالم بعمــــان عبدالمنعم بن 
منصور الحسني، تطلع الســــلطنة إلى الزيارة 
المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيســــي ”والتي 
ســــيكون لها بالــــغ األثر فــــي تعزيــــز العالقات 
الثنائيــــة بيــــن البلدين في مختلــــف المجاالت، 
وســــتكون فرصــــة للتشــــاور والتنســــيق بيــــن 
الجانبيــــن حــــول مختلــــف القضايــــا العربيــــة 

والدولية“.

ووصف العالقات المصرية- الُعمانية بأنها 
قويــــة وممتدة، لما تمثله مــــن توافق في الرؤى 
حــــول ضــــرورة التوصــــل إلى حلول سياســــية 

ألزمات العالم العربي.
وترتبــــط مصر في عهــــد الرئيــــس الحالي 
بعالقــــات وثيقة مــــع معظم الــــدول الخليجية، 

وبخاصة السعودية واإلمارات والكويت.
ويقــــول متابعون إن القاهــــرة تبدي حرصا 
علــــى اإلبقاء على حالــــة التفاعــــل بينها ودول 
الخليج وفي هذا اإلطار تأتي الزيارة إلى عمان.

}  دمشــق – صعدت الواليات المتحدة مجددا 
ضد النظام الســــوري، غير مستبعدة استخدام 
الــــردع العســــكري في حــــال ثبت اســــتخدامه 

للسالح الكيميائي.
ويثير هــــذا التصعيد المتدرج منذ الشــــهر 
الماضي بشــــأن الكيميائي، نقاط اســــتفهام في 
الدوائــــر المقربة من النظام لجهــــة إمكانية أن 
تقدم واشــــنطن على توظيف هذا الملف إلعادة 

خلط األوراق مجددا على الساحة السورية.
وأعلن وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
الجمعة أن الواليات المتحدة ”تخشى“ أن يكون 
غاز الســــارين اســــتخدم في اآلونة األخيرة في 

سوريا رغم عدم وجود أدلة على ذلك.
وكانــــت األمــــم المتحــــدة قد ذكرت الشــــهر 
الماضــــي أن الواليات المتحدة رصدت 350 ألف 
دوالر آلليــــة دولية محايدة ومســــتقلة للتحقيق 
في الجرائم التي ارتكبت في سوريا، ومن بينها 
اســــتخدام مــــواد كيميائية مثل غاز الســــارين، 

األمر الذي أثار غضب روسيا.
الكلور  وقــــال ماتيس إنه ”تــــم اســــتخدام“ 
”مرات عدة“ فــــي هجمات في ســــوريا وذلك ردا 
على أســــئلة الصحافيين فــــي البنتاغون حول 
االتهامات التي عبر عنها مســــؤولون في وزارة 

الخارجية الخميس. وأضاف قائال ”إن أشــــد ما 
يثيــــر قلقنا هو احتمال أن يكون غاز الســــارين 
فــــي اآلونــــة األخيــــرة، موضحا أن  اســــتخدم“ 

الواليــــات المتحــــدة ليســــت لديها أدلــــة تثبت 
فرضية اســــتخدام غاز الســــارين.  وحذر من أن 
النظام السوري ”سيكون مخطئا إذا انتهك مرة 

جديدة االتفاقيــــة حول األســــلحة الكيميائية“.
وكان مسؤول أميركي أعلن الخميس أن النظام 
الســــوري وتنظيم داعش ”يواصالن اســــتخدام 
األسلحة الكيميائية“، فيما قال مسؤول آخر إن 
الرئيــــس دونالد ترامب ”ال يســــتبعد أي“ خيار 
وأن ”اســــتخدام القوة العسكرية يتم بحثه على 

الدوام“.
وتأتي هذه التصريحــــات في أعقاب تقارير 
مــــن منظمــــات حقوقيــــة ســــورية عــــن هجمات 
جديدة بالســــارين والكلــــور، بينها معلومات لم 
يتم التأكد منها حتــــى اآلن عن هجوم كيميائي 
على مدينة دوما الخاضعة لســــيطرة المعارضة 

والمحاصرة في شرق دمشق.
ويشــــن النظام الســــوري منذ أشــــهر حملة 
عســــكرية ممنهجــــة علــــى فصائــــل معارضــــة 
وإســــالمية فــــي ريف دمشــــق، في مســــعى بدا 
واضحــــا للضغط على تلــــك الفصائــــل للقبول 
بتســــوية لتهجيرهــــا من المنطقة التي تشــــكل 
أهمية قصوى بالنسبة له، لقربها من العاصمة.
وال يســــتبعد مراقبون أن يكــــون النظام قد 
استخدم أســــلحة محظورة في هجماته إلجبار 
المعارضــــة على مغــــادرة المنطقة صوب إدلب، 

خاصة وأنه يعول على الدعم الروسي.

{النظـــام المالي لتمويل األحزاب لـــم يخلق أحزابا جماهيرية، وإنه يجري حاليا إعداد نظام جديد أخبار

يرتبط بمشاركة الحزب في االنتخابات وعدد األصوات التي يحققها}.

موسى املعايطة
وزير التنمية السياسية والشؤون البرملانية األردني

{االنتكاسات التي وقعت مع رئيس  مجلس النواب   نبيه بري  تركت بصماتها بوضوح على العالقة 

مع  حزب الله ، ولكن اليعني ذلك التشكيك في تحالفنا االستراتيجي}.

جبران باسيل
وزير اخلارجية اللبناني
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طفولة مستباحة

◄ قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي 
موقعا لحركة حماس في شمال قطاع 
غزة فجر الجمعة بعد إطالق صاروخ 

من القطاع المحاصر، وفق الجيش 
اإلسرائيلي.

◄ أعلن األردن، تسمية سفير جديد له 
في العراق، ألول مرة منذ 2014، وكانت 

عمان قد بررت سحب سفيرها آنذاك لدواع 
أمنية. وقال مسؤولون عراقيون إن القرار 

جاء كإحدى أوراق الضغط السياسي 
لتحقيق غاية ما.

◄ وجهت 150 منظمة تمثل المجتمع 
المدني السوري رسالة إلى األمين العام 

لألمم المتحدة أنطونيو غوتيتريش تتهمه 
فيها بمكافأة روسيا من خالل إيفاده 

مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا إلى 
مؤتمر سوتشي، وبالتالي إضفاء ”شرعية 

األمم المتحدة“ على هذا المؤتمر.

◄ ذكرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) 
أنها بدأت بالفعل تستشعر اآلثار المترتبة 

على وقف المساعدات األميركية للوكالة.

◄ أعلن الجيش المصري، الجمعة، توقيف 
8 مسلحين وسط سيناء، شمال شرقي 

البالد.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إسرائيل تتهيأ عسكريا لمواجهة حتمية مع حزب الله

تترافق احلملة اإلعالمية اإلســــــرائيلية ضد لبنان، مع اتخاذ املؤسســــــة األمنية اإلسرائيلية 
لقرارات الفتة في الفترة األخيرة، لعل في مقدمتها إنشــــــاء وحدة صاروخية ضمن القوات 
البرية، الغرض منها اإلبقاء على التفوق اإلسرائيلي املطلق في أي مواجهة مقبلة مع حزب 

الله.

السيسي في سلطنة عمان للمرة األولى منذ وصوله إلى السلطة

ملف الكيميائي سيف مسلط على النظام السوري

حرب الصواريخ

[ وزارة الدفاع اإلسرائيلية تقرر إنشاء وحدة صاروخية بعد جدل لسنوات  [ عودة التقارب بين حماس وحزب الله تعزز قلق تل أبيب

مشـــكلة إســـرائيل الحقيقية اليوم 

هي فـــي عـــدم الســـماح لحـــزب الله 

بامتالك تكنولوجيا متقدمة، قادرة 

على أن تغير قواعد اللعبة

◄

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات لهم صلة بحزب الله

} بريوت - فرضت وزارة اخلزانة األميركية 
اجلمعـــة عقوبـــات على ســـتة أفراد وســـبع 
كيانات مبوجب قوانني العقوبات املالية التي 
تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية املسلحة.

وقالت الوزارة فـــي بيان إن أغلب األفراد، 
وهـــم خمســـة لبنانيـــني وعراقـــي، على صلة 

بشركة اإلمناء للهندسة واملقاوالت.
وأوضحت أن الكيانات الســـبع هي شركة 
”بلـــو الغـــون غـــروب“، ومقرها ســـييراليون 
ووكالتا ”قانصو فيشـــينغ ليميتد“، و“ســـتار 
تريـــد غانا ليميتد“ ومقرهما غانا، وشـــركات 
”دولفـــني تريدينـــغ ليميتد“ و“ســـكاي تريد“، 

و“غرلـــدن فيش ليبيريا ليميتـــد“ في ليبيريا، 
وشركة ”غولندن فيش“ ومقرها لبنان.

وكانـــت الواليات املتحدة قـــد أقرت نهاية 
العام املاضـــي تعديالت على قانون العقوبات 
املاليـــة ضد حزب الله، بهدف تشـــديد اخلناق 

على احلزب.
وتضمنـــت التعديالت منع الســـفر ألفراد 
وســـحب تصاريـــح الدخـــول إلـــى الواليات 
املتحدة، وال تســـتثني تلك التعديالت الشركاء 
التجاريـــني ومقدمي اخلدمات والسياســـّيني 
الذين يسهلون أو يفشـــلون في اتخاذ تدابير 

ملكافحة التمويل غير املشروع حلزب الله.

ويقـــول مراقبون إن مســـارعة واشـــنطن 
إلـــى تفعيل العمـــل بالقانـــون اجلديد يعكس 
حقيقـــة أن اإلدارة األميركية احلالية تتخذ من 
محاصرة احلزب إحدى أولوياتها في املنطقة. 
ويشـــكل حزب الله إحدى أبرز أذرع إيران 
فـــي املنطقـــة، ويســـجل حضوره فـــي معظم 
اجلبهات املستعرة في منطقة الشرق األوسط 

وبخاصة في سوريا.
وكانـــت وزارة العـــدل األميركية قد أعلنت 
الشـــهر املاضـــي عـــن قرارها بتشـــكيل فريق 
قضائـــي للتحقيق في  متويـــل حزب الله عبر 

جتارة املخدرات.

◄ أثار شريط فيديو تم تداوله على نطاق 
واسع على مواقع التواصل االجتماعي 

غضبا في سوريا، ال سيما بين األكراد، إذ 
يظهر مسلحين سوريين موالين لتركيا 
يمثلون بجثة امرأة قال مسؤولون إنها 

المقاتلة الكردية بارين كوباني.

 ُ



} بغداد - تتطّلع بغداد إلى تنفيذ الوعود التي 
قطعتها أطراف عربية بدعم العراق في مرحلته 
الدقيقة واالنتقالية نحو املصاحلة واالستقرار 
والتنميـــة، في ظـــّل وجود مؤشـــرات إيجابية 
يحملها توالي الزيارات العربية الرسمية وغير 

الرسمية إلى العاصمة العراقية.
وُينظـــر إلى مؤمتر املانحـــني إلعادة إعمار 
الكويتيـــة  العاصمـــة  بـــدأت  الـــذي  العـــراق 
استعداداتها الحتضانه بعد أقّل من أسبوعني، 
باعتباره اختبارا عمليا مزدوجا: للدول العربية 
ومدى جّديتها في احتضان العراق ومساعدته 
على تخّطي مخّلفات احلرب املرهقة على تنظيم 
داعش، وحلكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي وقدرتها على تعديل بوصلة العالقات 
اإلقليمية للبلد وإحداث التوازن في العالقة مع 
كّل من إيران وكبار منافسيها في املنطقة وعلى 

رأسهم اململكة العربية السعودية.
وتقول مراجع سياســـية عربية إّن استعادة 
العـــراق إلى احلاضنـــة العربية بنـــد مطروح 
بالفعـــل علـــى أجندة كبـــار صّناع القـــرار وّمت 
التداول بشـــأنه بني كبار املسؤولني العرب في 

عّدة مناسبات.
ويـــرى مراقبون أّن بعـــض البلدان العربية 
مبـــا متتلكه مـــن مقـــّدرات ماليـــة واقتصادية 
ســـتكون خالل فتـــرة االســـتقرار واإلعمار في 
العراق أقدر مـــن إيران على التأثير في الداخل 
العراقي، إذا ما أحســـنت توظيف مســـاعداتها 
للبلـــد فـــي ما يخدم إعـــادة بنائه بعـــد ما طال 
مناطقـــه من دمار كبير في احلـــرب ضّد تنظيم 

داعش.
ومن أبـــرز الزيـــارات التي شـــهدها بغداد 
مؤخرا، زيارة وفد مصري رفيع يقوده إبراهيم 
محلـــب أحـــد مســـاعدي الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي. 

وضـــم الوفـــد وزراء الصحـــة واالتصاالت 
والتكنولوجيـــا ووزير القـــوى العاملة، إضافة 
إلى كبار مســـؤولي عدد من الوزارات ورؤساء 
ورجـــال  املصريـــة  الشـــركات  بعـــض  إدارة 

األعمال.
وبـــدا واضحا للمراقبـــني أهميـــة الزيارة 
التي أبرزتها وســـائل اإلعـــالم احمللية، وركزت 
على التفاصيل التي اشتملت عليها من لقاءات 
مع كبار املســـؤولني وأبرز الوزراء في حكومة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وفضال عن رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء 
والتخطيـــط والتجـــارة والصناعـــة والزراعة، 
التقـــى محلـــب بالرئيس فؤاد معصـــوم، وزار 
مدينة املوصل، التي استكملت القوات العراقية 
اســـتعادتها مـــن تنظيـــم داعش صيـــف العام 

املاضي.
وعـــرض الوفد املصـــري على املســـؤولني 
العراقيـــني، ”جتربـــة القاهرة في إعـــادة بناء 

الدولة خالل السنوات األربع املاضية“.
وخـــالل لقائه العبـــادي، ســـّلم محلب إلى 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، رســـالة خطية من 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ”نقل فيها 
مباركتـــه االنتصارات الكبيـــرة على اإلرهاب“، 
كما أكـــد محلب ”أهمية العالقـــات بني البلدين 

والشعبني الشقيقني“.
وبحســـب مصادر دبلوماســـية، فإن بغداد 
والقاهـــرة، ”متفقتـــان على أهميـــة الدور الذي 
ميكن أن تلعبه مصر فـــي إعادة إعمار العراق، 

خالل مرحلة ما بعد داعش“.
وبحســـب مراقبني فإن ”الوجـــود املصري 
القـــوي علـــى أرض العراق، ميّثل رســـالة دعم 
مباشرة للعبادي، ويساعده في تثبيت أقدامه“.

ويقـــول هؤالء إن االنفتـــاح املصري الكبير 
علـــى العراق حاليـــا، يأتي في ســـياق التوجه 

العربي نحو العراق الذي بدأته السعودية عبر 
سلسلة زيارات بني مسؤولي البلدين.

وقطعـــت الريـــاض خطـــوات كبيـــرة نحو 
إعادة تأســـيس عالقاتها مع بغـــداد. واتخذت 
تلك اخلطوات ســـمات دبلوماسية واقتصادية 
وسياســـية وأمنيـــة شـــاملة بإعـــادة افتتـــاح 
الســـفارة السعودية في العراق وإنشاء مجلس 
التنســـيق الســـعودي العراقـــي ووضع برامج 
مشـــتركة ملراقبة احلدود بني البلدين وضبطها 
منعـــا لتســـّلل العناصـــر اإلرهابيـــة. ورفـــدت 
السعودية خطوات تقاربها السريع مع العراق، 
مؤّخـــرا، بخطوة رمزية بالغة الداللة متّثلت في 

ســـحب ترشيح الرياض لتكون عاصمة لإلعالم 
العربـــي 2018، ملصلحـــة بغداد ”تقديـــرا لدور 
العراق في محاربة اإلرهاب“، ما ســـّهل فوزها 

باحتضان هذه التظاهرة.
وقـــال مصـــدر سياســـي إّن زيـــارة الوفـــد 
املصري جاءت مبثابة مقّدمة ملشـــاركة مصرية 
كبيرة في مؤمتر املانحني إلعادة إعمار العراق، 

الذي حتتضنه الكويت الشهر اجلاري.
وبحسب مصادر مقّربة من مكتب العبادي، 
فإن ”رئيس الوزراء العراقي يشـــعر باالرتياح 
إزاء اجلديـــة العربية املوّجهة نحو دعم العراق 

في املرحلة املقبلة“.

وميكـــن أن يلعـــب الدعـــم العربـــي للعراق 
دورا حاســـما فـــي موازنـــة النفـــوذ اإليرانـــي 
فـــي البالد قبيـــل انتخابات حاســـمة في مايو 
القادم. وشهدت الكواليس السياسية في بغداد 
تطـــورات متســـارعة خـــالل األســـابيع القليلة 
املاضية، قادت إلى حشـــد معظـــم حلفاء إيران 
من العراقيني في تكتل سياسي واحد يستهدف 
منع العبادي من احلصول على والية ثانية في 

منصب رئيس الوزراء.
وبينما كان الوفد املصري يجري اتصاالته 
ومشاوراته مع املسؤولني العراقيني من مختلف 
املستويات، حطت في بغداد طائرة خاصة، تقّل 
الداعية اإلسالمي الشهير أحمد الكبيسي قادما 

من دولة اإلمارات العربية املّتحدة.
وخالل والية املالكي الثانية، عرف الكبيسي 
الذي ينحدر من محافظة األنبار الواقعة بغرب 
العـــراق وذات الغالبيـــة الســـنية، بانتقاداتـــه 
الالذعـــة للحكومـــة العراقيـــة التـــي اتهمهـــا 

بالتمييز الطائفي ضد السنة.
وعقب وصوله مطار بغداد توجه الكبيسي 
الـــى مكتب العبادي حيث عقـــد لقاء مع رئيس 
الـــوزراء قالـــت مصادر سياســـية إّنه ”اتســـم 
بالودية والصراحة“. وهنأ الكبيســـي العبادي 
بـ“االنتصـــارات التـــي حتققـــت علـــى تنظيـــم 
داعـــش“، مشـــيدا بقيادتـــه للعـــراق ”للنصـــر 
ولوحـــدة البـــالد“. ودعـــا إلى ”أن يتـــم إكمال 

االنتصارات في مجال البناء واإلعمار“.
وناقش العبادي والكبيسي ”أهمية توحيد 
الكلمة بني أبناء البلد بعد اإلجناز الكبير الذي 
حتقـــق بتحرير األراضي التـــي احتلها داعش 

وهزمية هذا التنظيم اإلرهابي“.
ويقـــول مراقبون إن ”الكبيســـي رمبا يكون 
بوابة لتقدمي العبادي إلى املجتمع الســـني في 
العراق املصاب باليأس بعد جتربة داعش التي 

أدت إلى تدمير مدنه وتهجير سّكانها“.
ويحتـــاج العبـــادي إلـــى تأييد الســـنة في 
العراق، في حال أراد االســـتمرار لوالية ثانية، 
فـــي منصبـــه. ويعـــّد الكبيســـي مـــن الوجوه 
املؤثرة في األوســـاط الســـنية وسجلت خطبه 
ومحاضراتـــه أيـــام كان فـــي العـــراق حضورا 

كبيرا.

} الدوحــة - بـــدت قطـــر في الفتـــرة األخيرة 
من خالل إنفاقها الضخم على شـــراء األسلحة، 
أشـــبه ما تكون في سباق تسّلح على غرار ذلك 
الـــذي تخوضـــه دول كبرى ضّد دول منافســـة 
لها حفاظا على توازن الرعب معها، وحتّســـبا 
ملا ميكـــن أن يصدر عنهـــا من تهديـــدات، لوال 
أّن ”الســـباق“ القطـــري يظّل مـــن جانب واحد 
فـــي غيـــاب أي تهديد عســـكري واضـــح لقطر، 
خصوصا مـــن قبل بلـــدان محيطها املباشـــر، 
فضال عن عدم جدوى تلك األســـلحة بيد جيش 
بالـــغ الصغر، بدليل جلوء الدوحـــة بعد إنفاق 
املليـــارات مـــن الـــدوالرات إلى طلـــب احلماية 
لنظامها من احلليف التقليدي الواليات املتحدة 
طارئ على منطقة  بعد استقدام قوات ”حليف“ 

اخلليج وهو تركيا.
ويبدو مـــن خالل ذلك أن صفقات التســـّلح 
القطرية ليســـت ســـوى جزء من عملية ”شراء“ 
احللفـــاء التـــي اعتـــاد النظـــام القطـــري على 
ممارســـتها بشـــكل أوســـع نطاقـــا عـــن طريق 
صفقات مع الـــدول الكبيرة واملؤّثـــرة تتجاوز 

مجال التسّلح إلى عّدة مجاالت أخرى.

ومنذ اندالع األزمـــة القطرية جّراء مقاطعة 
كّل من الســـعودية واإلمارات ومصر والبحرين 
للنظام القطري بســـبب دعمه لإلرهاب، اتضح 
أكثر فأكثـــر نهج قطر في فّك طـــوق العزلة من 
حولها باللجوء إلى اســـتغالل الثروة الضخمة 
املتأتية من مبيعات الغاز عبر مزيد من التمويل 
في اإلنفاق الدفاعي. وأبرمت الدوحة سلســـلة 

عقود عســـكرية خالل األشهر الثمانية األخيرة 
تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دوالر.

ونقلت وكالة األنباء الفرنســـية عن األستاذ 
املســـاعد في معهـــد ”كينغز كولـــدج“ في لندن 
ديفيد روبرتـــس قوله ”فيمـــا ازداد إنفاق قطر 
الدفاعـــي على مـــدى ســـنوات، تبـــدو الزيادة 
األخيـــرة فـــي اإلنفاق مرتبطة بشـــكل مباشـــر 

باألزمة“.
واشـــترت الدوحة طائرات من طراز آف 15 
من الواليات املتحدة بعد أقل من أســـبوعني من 
إعالن الدول األربع عـــن مقاطعة قطر، في وقت 
بدا فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب متفّهما 

لدوافع تلك الدول.
وفي ديسمبر املاضي وّقعت الدوحة اتفاقا 
مع فرنسا لشراء مقاتالت من طراز رافال خالل 
زيـــارة قـــام بها الرئيـــس الفرنســـي اميانويل 

ماكرون إلى قطر.
ونّبـــه مراقبون إلى أّن مثـــل تلك الصفقات 
تدخل قطر في متوالية استرضاء القوى الكبرى 
ما ســـيرّتب عليها أعباء قد ال تكون دائما قادرة 
على حتّملها رغم وفرة عائداتها من بيع الغاز.

وأثـــارت صفقة الرافال حالـــة من القلق في 
أوســـاط املسؤولني في بريطانيا الساعية بقوة 
إلبـــرام اتفاقـــات ثنائيـــة خاصة بهـــا في وقت 
تتفاوض على شـــروط انســـحابها من االحتاد 
األوروبـــي. وبعد أيام، وّقعت لندن على اتفاقية 
لتزويد سالح اجلو القطري مبقاتالت من طراز 
تايفون. وســـتوفر بريطانيا كذلك األمن اجلوي 

لقطر خالل كأس العالم عام 2022.
وُأعلن الشـــهر املاضـــي أّن قطـــر منخرطة 
في محادثات لشـــراء صواريـــخ دفاع جوي من 
روســـيا. ولم تكتف قطر التي حتدها املياه من 
ثالث جهـــات بعقود الدفاع اجلوي، فدخلت في 
مفاوضـــات إلبرام صفقة مبليـــارات الدوالرات 

لشراء سبع سفن حربية إيطالية.
وتنكشف الغاية من وراء كّل تلك الصفقات 
عندما تلجأ قطر بعد إبرامها، إلى طلب احلماية 

من تركيا والواليات املّتحدة.
وخـــالل األيـــام األخيرة، أفاد وزيـــر الدفاع 
القطري خالد بن محمد العطية أن بالده ترغب 
باســـتضافة البحريـــة األميركيـــة. وتضم قطر 
حاليا أكبر قاعدة أميركية في الشـــرق األوسط، 

وهي قاعدة العديـــد التي يتمركز فيها نحو 10 
آالف جندي أميركي. وبإمكان تركيا كذلك، التي 
متلك قاعدة عســـكرية في قطر، أن تنشـــر قوات 
بحريـــة في الدولة اخلليجيـــة، بعد أن كانت قد 
أوفـــدت عددا محدودا من القـــوات طلب النظام 
القطري استقدامها حتّســـبا ألي حتّرك داخلي 
ضـــّده من قبـــل معارضتـــه من داخل األســـرة 

احلاكمة نفسها.
وفـــي خطوة رمزيـــة، اســـتعرضت القوات 
القطريـــة خالل احتفـــاالت اليـــوم الوطني في 
ديســـمبر املاضي صواريخ باليســـتية قصيرة 

املدى حصلت عليها مؤخرا من الصني.
ويصف اندرياس كريغ، الذي كان مستشارا 
عسكريا للحكومة القطرية حتى العام املاضي، 
ما تقوم به قطر بأّنه ”استثمار عسكري ضخم“. 
.وال ينفي عدم وجود أي تهديدات لقطر من غزو 
خارجـــي عدم وجود هواجس تصل حّد الفوبيا 
لـــدى النظـــام القطري مـــن تغيير مـــن الداخل 
خصوصـــا وأن شـــخصيات من داخل األســـرة 
احلاكمة نفســـها تبدي امتعاضها الشـــديد من 
سياسات األمير الشيخ متيم الواقع حتت تأثير 

والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي ربط 
البلـــد بأجندة جماعـــة اإلخوان املســـلمني في 

املنطقة.
ولن تكون الطائرات وأنظمة الدفاع اجلوي 
فاعلة في إحباط أي حتّرك من الداخل ضّد نظام 
الشـــيخ متيم، لكن الفائـــدة الكبرى أن من يفّكر 
مبثل ذلك التحّرك يعلم مســـبقا أّنه ســـيصطدم 
برفـــض الـــدول الكبيـــرة واملؤثـــرة املرتبطـــة 

مبصالح كبرى مع النظام الذي يريد تغييره.
ومن هنا فإّن العقود العسكرية التي تبرمها 
قطر حتمل قيمة تتجاوز األســـلحة بحد ذاتها. 
فبالنســـبة لنظـــام الدوحة هي وســـيلة لتعزيز 

عالقاته مع دول كبرى.
وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة اخلارجيـــة 
القطريـــة لولوة اخلاطر لوكالة فرانس برس إن 
الصفقات الدفاعية الثنائية تساعد على ”تعزيز 
هذه الشـــراكات“. وأكد روبرتـــس أن الصفقات 
تخلـــق ”تشـــابكا عميقا“ بني أمـــن الدوحة من 
جهة وواشـــنطن وباريس أو لندن. وأشار إلى 
أن ”قطـــر تريـــد أن تكون لهذه الـــدول مصالح 

مباشرة معها بشكل متزايد“.

فوبيا قطرية تغرق الدوحة في «سباق تسلح} مع نفسها
[ تناقض واضح بين شراء السالح وطلب الحماية من واشنطن وأنقرة  [ ال تهديدات من الخارج وخوف النظام من معارضته الداخلية

[ حين يتعلق األمر بتمويل اإلعمار تغدو بلدان عربية بما لديها من مقدرات أقدر من إيران على التأثير في الساحة العراقية
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مــــــا تشــــــتريه قطر من أســــــلحة يظل عدمي 
اجلدوى والفائدة في ظل غياب التهديدات 
اجلدية وصغر حجم القوات املسّلحة التي 
يفترض أّن تستخدمه. لكّن الهدف من عقد 
صفقات التســــــّلح باهظــــــة الثمن هو خلق 
شــــــبكة من العالقات مــــــع مختلف القوى 
الوازنة في العالم مبواجهة العزلة اخلانقة 
التي تعانيها الدوحة في محيطها املباشر 

جّراء سياسات نظامها.

ــــــار تصحيح العالقة بينهما وفتح  كال الطرفــــــني، العراق ودول محيطه العربي، أمام اختب
صفحــــــة جديدة من التواصل والتعاون والوفاق.. فعلى بغداد إثبات جّديتها وقدرتها على 
الفكاك من االرتهان لطهران والتبعية لها. وعلى العواصم العربية إقناع العراقيني بشكل 
عملي، بفاعلية دورها في مســــــاعدتهم على حتقيق االســــــتقرار والتنمية وجتاوز مخّلفات 

حرب داعش في بلدهم.

«هناك جهات سياســـية تتاجر بالسالح ولديها أجنحة مسلحة وقد تستخدمها خالل االنتخابات 

املقبلة في التهديد والوعيد}.

حاكم الزاملي
رئيس جلنة األمن والدفاع في البرملان العراقي

«من أهداف التحالف الذي تقوده الســـعودية في اليمن إيجاد حل سياسي طويل املدى يقرره 

الشعب اليمني.. فيمن مستقر أمر جيد لليمنيني وكذلك للسعودية واملنطقة}.

فاطمة باعشن
املتحدثة باسم السفارة السعودية في الواليات املتحدة

ّ

ال مظلة مثل العديد

متطلبات االستقرار واإلعمار تدفع العراق صوب محيطه العربي بعد حرب داعش

هل يقدر العبادي على إمساك المعادلة اإلقليمية الصعبة من مختلف أطرافها

صفقات تدخل قطـــر في متوالية 

استرضاء الجميع التي ترتب عليها 

أعبـــاء مالية قد ال تكون قادرة على 

تحملها إلى ما ال نهاية

◄



محمد بن امحمد العلوي

} جرادة (المغرب) - عاد االحتقان من جديد 
إلى إقليم جرادة شمال شرق المغرب، بعد أن 
لقي شــــاب حتفه الخميس عقــــب انهيار نفق 
داخل منجم الستخراج الفحم الحجري، وهو 
حادث مشابه تعّرض له شابان نهاية ديسمبر 
الماضي، وفّجر احتجاجات في اإلقليم تتجدد 

بين الحين واآلخر.
وقالــــت الــــوزارة، إن ”شــــخصا يبلــــغ من 
العمر 30 عامــــا، لقي مصرعه، إثر انهيار نفق 
أرضي عشوائي الستخراج الفحم بناحية حي 

حاسي بالل بجرادة“.
وأضافــــت أّن ”مجموعــــة من األشــــخاص 
الســــلطات  تدخــــل  دون  الحيلولــــة  تعّمــــدت 
لتقديم المساعدة لشــــخص في خطر واتخاذ 
اإلجــــراءات الضروريــــة، وذلك عقــــب انتقال 
السلطات المحلية واألمنية ومصالح الوقاية 
المدنيــــة إلى مــــكان الحــــادث، لمحاولة إنقاذ 

الشخص المعني“.
وتابع أن ”هؤالء األشــــخاص الذين قاموا 
بانتشــــال جثــــة الضحيــــة من داخــــل النفق، 
عمدوا بعــــد ذلك إلى نقلها على متن ســــيارة 
خاصة وتشــــييعها في موكب احتجاجي، في 

خرق تام للقوانين الجاري العمل بها“.
ووفق الــــوزارة، تــــم فتح تحقيــــق، تحت 
إشــــراف النيابــــة العامــــة، لتحديــــد ظــــروف 
ومالبســــات الحــــادث، و“ترتيــــب اإلجراءات 
القانونيــــة المناســــبة فــــي حــــق كل من ثبت 
تورطــــه في عرقلة تدخل الســــلطات العمومية 
ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المســــاعدة 

لشخص في خطر“.
وأظهر فيديو بثه نشــــطاء على ”فيسبوك“ 
تجمعا حاشدا شارك فيه اآلالف من الغاضبين 
من ســــكان جــــرادة للتعبير عــــن غضبهم من 
غياب حلول وبدائل ناجعة للمشاكل الناجمة 
عــــن اشــــتغال الناس فــــي اآلبار العشــــوائية 

الســــتخراج الفحم. وتعرف مدينة جرادة منذ 
أســــابيع احتجاجات على خلفية استشــــهاد 
األخوين جدوان والحســــين اللذين توفيا في 
22 ديســــمبر الماضي، داخل بئر الســــتخراج 
الفحم الحجري. ويطالب المحتّجون بالتنمية 
وإيجاد موارد شــــغل بديلة الستخراج الفحم 

الحجري.
وكان كل مــــن وزيــــري الطاقــــة والمعادن، 
عزيــــز الربــــاح، والزراعة والصيــــد البحري، 
عزيز أخنوش قد عقدا عدة لقاءات لبحث سبل 

تحقيق مطالب سكان اإلقليم.
وتعهــــدت الحكومــــة المغربيــــة بتفعيــــل 
البرنامــــج التنموي إلقليم جــــرادة، كما رصد 
مجلس جهة الشــــرق، مبلغا ماليــــا قدر بأكثر 
مــــن 4 مليون درهم (400 ألــــف دوالر) من أجل 

ردم كل اآلبار العشــــوائية الســــتخراج الفحم 
الحجــــري الموجود بإقليم جــــرادة، للحد من 
المخاطر التي تشــــّكلها اآلبار المهجورة على 

السكان.
وقــــال مصطفى الخلفي الناطق الرســــمي 
باسم الحكومة، في ندوة صحافية، الخميس، 
إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت 
به من إجــــراءات لحل مشــــاكل مدينة جرادة، 
مشــــيرا إلى أن الخطوات المتخذة ســــتطّبق 

تدريجيا.
وأشار الخلفي إلى أن إرادة الحكومة قوية 
في محاربة الفــــوارق االجتماعيــــة وإنصاف 
المناطق التي تعاني من التهميش، لذلك قامت 
بإطالق مخطط محاربــــة الفوارق االجتماعية 
ورصــــدت لــــه 7 مليار درهــــم أي حوالي ( 700 

مليون دوالر).
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
أن رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين العثماني، 
ســــيقوم قريبا رفقة وفد وزاري بزيارة للجهة 

الشــــرقية، مؤكدا أن الحكومة معبأة من أجل 
تكثيــــف الزيــــارات الميدانيــــة للوقــــوف على 
المشــــاكل في مختلف جهات البــــالد والقيام 

بمعالجتها.
وحــــاول عزيــــز الربــــاح الفتــــرة الماضية 
طمأنة ســــكان إقليم جرادة مــــن خالل تعهده 
بمحاسبة كل المتورطين في استنزاف ثروات 

المنطقة من الفحم الحجري.
محلييــــن  ويتهــــم المحتجــــون ”أعيانــــا“ 
باســــتخراج الفحــــم بثمــــن زهيد مــــن مناجم 

مغلقة رسميا.
وكان نحو تســــعة آالف عامل يعملون في 

منجم جرادة للفحم (1927-1998) قبل إغالقه.
وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن 

المملكة، بحسب أرقام رسمية.
ويربــــط مراقبون تفجــــر االحتجاجات في 
إقليم جــــرادة بحراك الريف الذي ســــاهم في 

تقوية مبدأ ربط تحقيق المطالب بالنضال.
ويــــرى هــــؤالء المراقبــــون أن مــــا عــــرف 
ربــــط  مبــــدأ  فعــــل  السياســــي“  بـ“الزلــــزال 
المسؤولية بالمحاسبة، بعد أن تم إعفاء عدد 
من المســــؤولين والوزراء ثبت تقصيرهم في 
تنفيذ مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“ في 

منطقة الريف.
وذكرت مصــــادر برلمانيــــة أن هناك طلبا 
لكتل برلمانية بتشكيل لجنة لتقّصي الحقائق 
حــــول ملــــف مفاحــــم جــــرادة المغلقــــة ومآل 

البرنامج االقتصادي والتنموي للمدينة.
وأكدت ذات المصادر أن الحســــم في هذا 
األمر يتطلب مشــــاورات بيــــن مكتبي مجلس 
المستشارين والنواب ورئاسة الحكومة وكل 

األطراف المعنية.
وســــبق أن تقدمت مجموعــــة من األحزاب 
مــــن بينها مشــــاركة فــــي االئتــــالف الحاكم، 
واالتحــــاد المغربــــي للشــــغل والكنفيدراليــــة 
الديمقراطية للشغل، بطلب إلى رئيس مجلس 
المستشــــارين، حكيم بنشماش لتشكيل لجنة 
تقصي الحقائق حول األوضاع التي تعيشها 
مدينة جرادة، بعد الحادث المأســــاوي لوفاة 
شــــابين في إحــــدى اآلبار الســــتخراج الفحم 

الحجري.

 

} طرابلــس - يدفـــع النازحـــون والمهجـــرون 
قســـرا من مدنهم الثمن األبهظ للحرب األهلية 
فـــي ليبيـــا، بعد أن بـــات مصيرهـــم معلقا بيد 
ميليشـــيات يســـكنها هاجس الثـــأر واالنتقام 

تعجز السلط عن التصدي لها.
وقال ســـكان بلـــدة تاورغـــاء الليبية، التي 
خلـــت من ســـكانها وعمها الدمار بعد إســـقاط 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إنهم ُمنعوا 

من العودة التي يخططون لها منذ فترة.
وتطـــارد جماعـــات مســـلحة مـــن مصراتة 
ســـكان تاورغـــاء بعدمـــا اســـتخدمت القوات 
المواليـــة للقذافـــي المدينة فـــي هجومها على 
مصراتـــة خـــالل االنتفاضة التـــي أيدها حلف 

شمال األطلسي.
ونزح مـــا يقدر بنحو 40 ألف شـــخص عن 
البلـــدة الواقعة على بعـــد 38 كيلومترا جنوبي 
مدينة مصراتة الســـاحلية ويسكنون مخيمات 

في أنحاء ليبيا منذ أكثر من ستة أعوام.
ويتوزع ســـكان تاورغاء حاليا في مخيمات 
بمنطقـــة طريق المطار فـــي طرابلس، وآخرون 

في مدارس بمدينة بنغازي شرق البالد.
ويعيش النازحون وضعية مأساوية داخل 
هـــذه المخيمات خاصة مـــع انخفاض درجات 
الحرارة التي تشهدها البالد ناهيك عن انقطاع 

التيار الكهربائي.
وقادت مفاوضات مطولة إلى خطة ساندتها 
الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس لبدء 
عودة الســـكان في مطلـــع فبراير رغم أن البلدة 
المهجورة مدمرة إلى حد بعيد وتفتقر إلى بنية 

أساسية صالحة.
وغادر مســـاء األربعاء نحو 150 من السكان 
النازحين بمدينة بنغازي الواقعة على بعد 700 
كيلومتر شرقي تاورغاء في قافلة صوب البلدة. 
وقالوا إنهم مستعدون لإلقامة في مخيمات في 

تاورغـــاء إذا لزم األمر لكنهم عـــادوا إلى نقطة 
توقفهم الليلية في هراوة بعدما حاولوا التقدم 
غربا باتجاه سرت التي تسيطر عليها قوات من 

مصراتة موالية لحكومة الوفاق.
وقـــال محمد التاورغـــي أحـــد المتحدثين 
باسم السكان ”عدنا اآلن إلى هراوة ألن الوضع 

األمني بالمنطقة التي كنا فيها لم يكن جيدا“.
وتـــردد أيضـــا أن مجموعات مـــن مصراتة 

تسد الطرق بين مصراتة وتاورغاء.
ويعكس موقف الميليشـــيات عجز حكومة 
الوفـــاق عـــن فـــرض ســـلطة الدولـــة. واكتفى 
المجلـــس الرئاســـي بإصـــدار بيـــان اتهم فيه 
أطرافا لم يسمها بالسعي إلى تقويض االتفاق.
أوصت المقررة الخاصـــة المعنية بحقوق 
اإلنسان للنازحين، سيســـيليا جمينز، حكومة 
الوفـــاق الوطني بضرورة تطوير خارطة طريق 
شاملة تماشيا مع المبادئ التوجيهية المتعلقة 
بالنزوح الداخلي. وقالت مقررة األمم المتحدة، 

في مؤتمر صحافي عقدته الجمعة في العاصمة 
طرابلس، إن الخارطة يجب أن تتضمن  تحديد 
للـــوزارات  بوضـــوح  والمســـؤوليات  األدوار 
وغيرها من الهيئات المعنية وضمان مســـاءلة 

جميع الجهات الفاعلة.
وتحتضـــن مدينـــة مصراتة التي يســـيطر 
عليهـــا متطرفـــون، اآلالف من العائـــالت التي 
فرت من منازلها في مدينة بنغازي عقب اندالع 
عملية الكرامة في مايـــو 2014. وتقف جماعات 
مســـلحة قاتلت إلى جانب الجيش الليبي ضد 
الجماعات المتطرفة، عائقا أمام عودة العائالت 

وتتهمها بمساندة اإلرهابيين.
بيـــد أن هذه العائالت التـــي تعود أصولها 
إلى مدينـــة مصراتة، تقول إنهـــا اضطرت إلى 
الهروب خوفا من التصفية العرقية في إطار ما 

يسمى بمعركة ”البدو والحضر“.
ويبـــدو أن تلـــك العائـــالت التي ســـيطرت 
لعقـــود علـــى قطـــاع التجـــارة فـــي المدينـــة، 

انحـــازت إلى الجماعات التـــي تدعمها أطراف 
في مصراتة. واتهمـــت منظمة ”هيومن رايتس 
الخميس، مجموعات مسلحة تتحالف  ووتش“ 
مع الجيش الليبي بمنع آالف العائالت النازحة 
من العودة إلى ديارها في بنغازي، داعية القائد 
العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى 

العمل بحزم إلنهاء الهجمات على المدنيين. 
ونقلـــت المنظمـــة الحقوقيـــة الدوليـــة عن 
بعض النازحين إقرارهم بـــأن ”أقاربهم قاتلوا 
ضـــد الجيش الوطنـــي“ بينما قـــال آخرون إن 
”أقاربهم لم يشـــاركوا في القتـــال، ولو أنهم لم 

يكونوا يؤيدون الجيش الوطني“.
وحذر حفتر الشـــهر الماضي من منع عودة 
النازحين إلـــى منازلهم ”دون مبررات يســـمح 
بهـــا القانون“، مشـــيًرا إلـــى أنَّ ”أي تجاوزات 
أو اعتـــداءات تقع على البيـــوت أو الممتلكات 
الخاصة أو العامة ستعرِّض مرتكبيها ألقصى 

العقوبات“.
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النازحون يدفعون ثمنا باهظا للحرب في ليبيا
[ مسلحون موالون لحكومة الوفاق يمنعون مهجري تاورغاء من العودة إلى مدينتهم

[ مصرع شاب بانهيار منجم الستخراج الفحم الحجري يفجر احتجاجات

ــــــة النازحة من  جتــــــد آالف العائالت الليبي
مدينتي بنغازي وتاورغاء نفســــــها عاجزة 
عن العودة إلى منازلها، رغم انتهاء احلرب 
وذلك بسبب ميليشيات ترفض االنصياع 

ألوامر السلط التابعة لها.

لقي شاب مغربي مصرعه خالل استخراج مادة الفحم احلجري من أحد املناجم مبنطقة 
جرادة التي تشــــــهد احتجاجات متقطعة منذ وفاة شــــــقيقني في حادث مشــــــابه في شهر 

ديسمبر املاضي.

أخبار
«المجلس الرئاسي حريص على االهتمام بالجنوب الذي واجه إهماًال طوال عقود وهو ما لمسناه 

خالل زيارتنا الميدانية لمدينتي غات وأوباري».

فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي الليبي

«نثمن المجهودات التي يبذلها االتحاد األوروبي لدعم تونس على أكثر من صعيد. من الضروري 

استثمار كل الفرص المتاحة لرفع التحديات األمنية}.

عبدالكرمي الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

االحتقان يعود إلى إقليم جرادة شرق املغرب

صحافيو تونس غاضبون 

على وزارة الداخلية
} تونس - نفذ الصحافيون التونسيون، وقفة 
احتجاجية فـــي إطار“يوم الغضب“ الذي كانت 
النقابـــة الوطنية للصحافيين التونســـيين قد 
دعت إليـــه للتنديد باالعتـــداءات والتضييقات 
التي تمارســـها وزارة الداخلية، وللتحذير من 
المناورات السياســـية التي تســـتهدف تدجين 

وتركيع اإلعالم.
الصحافييـــن،  مـــن  العشـــرات  وتجمـــع 
الجمعة، أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين، بتونـــس العاصمـــة، فيمـــا نظم 
الصحافيون في مختلف محافظات البالد وقفة 
احتجاجيـــة مماثلـــة، تم خاللها حمل الشـــارة 
الحمراء تنديـــدا بالتضييقات واحتجاجا على 

حمالت التشويه التي تستهدف الصحافيين.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي 
البغوري، في كلمة توجه بها إلى المشاركين في 
هـــذه الوقفة االحتجاجية بتونس العاصمة، إن 
الصحافيين التونســـيين ينفذون ”يوم غضب“ 
ليس علـــى أجورهـــم المتدنيـــة أو وضعيتهم 
االجتماعية المتدهورة، بل من أجل التونسيين 

ولتحسيسهم بأن حريتهم في خطر.
وأضـــاف أن الصحافيين يقولون للشـــعب 
التونســـي إن ”حريتهـــم مهـــددة“، وإن هـــذه 
”معاينـــة  بعـــد  تأتـــي  االحتجاجيـــة  الوقفـــة 
خطابات تحريضيـــة ضد الصحافيين األجانب 
الصحافييـــن  ضـــد  بوليســـية  وممارســـات 
الميدانييـــن وصلـــت الـــى حـــد فســـخ المادة 
اإلعالميـــة مـــن آالت التصويـــر وكذلك وصلت 
الى حـــد مطالبة األمـــن للمواضيـــع التي يتم 

تصويرها وغيره من الممارسات“.
للصحافييـــن  الوطنيـــة  النقابـــة  وكانـــت 
التونسيين قد أصدرت قبل ذلك بيانا في أعقاب 
اجتماع مكتبها التنفيذي، استنكرت فيه بشدة 
التضييقـــات على اإلعالميين، التـــي اعتبرتها 
”تحّد مـــن حريـــة العمـــل اإلعالمـــي ومحاولة 

جديدة إلعادة تكميم األفواه“.
وحـــذرت من أن تلـــك التضييقات ”ليســـت 
عرضية بل هي سياسة دولة في محاولة إلعادة 
القبضة األمنية على اإلعالم ونسف أهم مكسب 
جاءت به الثورة التونسية وهو حرية اإلعالم“.
وأضافت فـــي بيانها أنها اتخذت جملة من 
الخطوات التصعيدية من بينها تقديم شـــكوى 
لـــدى المقرر الخاص المعنـــي بتعزيز وحماية 
الحـــق فـــي حرية الـــرأي والتعبير لـــدى األمم 
المتحـــدة إلطالعه علـــى التطـــورات الحاصلة 

ومطالبته بإجراء تحقيق في الغرض.
ولقي تحرك الصحافيين التونســـيين دعما 
مـــن األحزاب السياســـية ومنظمـــات المجتمع 
المدنـــي، الذين أصـــدروا بيانـــات أدانوا فيها 

االنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.

حواجز ميليشياوية تمنع عودتهم إلى تاورغاء

مطالب تعهدت السلطات بتحقيقها

◄ أوقفت دورية عسكرية تونسية عاملة 
بالمنطقة الحدودية مع ليبيا الجمعة، 

شخصا مسلحا يحمل جواز سفر ليبيا، 
بعد اجتيازه الحدود التونسية الليبية 

خلسة عبر شاطئ البحر.

◄ اتهمت الحكومة المغربية، منظمات 
حقوقية دولية بإصدار تقارير ”غير 

منصفة“ وتعتمد على معطيات ”متقادمة“، 
وتتجاهل إنجازات البالد في مجال حقوق 

اإلنسان.

◄ تحادث الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي الجمعة بقصر قرطاج، مع إمام 

وخطيب المسجد الحرام والمستشار 
بالديوان الملكي صالح بن عبدالله بن 

محّمد بن حميد، الذي شرع الخميس في 
زيارة عمل إلى تونس.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن وحدات 
الجيش دمرت 24 مخبأ لإلرهابيين، 
واعتقلت 3 عناصر دعم للجماعات 

اإلرهابية، في عمليات مختلفة.

◄ أعلن حزب بني وطني الذي يرأسه وزير 
الصحة التونسي السابق سعيد العايدي 

أنه سيشارك في االنتخابات المحلية 
المزمع إجراؤها في شهر مايو المقبل 

بقائمات خاصة به، في حوالي عشر دوائر 
انتخابية.

◄ قالت منظمة الهجرة الدولية الجمعة 
إن حوالي 90 مهاجرا غير شرعي معظمهم 

باكستانيون، غرقوا جّراء انقالب قارب كان 
يقلهم قبالة سواحل ليبيا.

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، أنها وّثقت وفاة 39 مدنيا، وإصابة 

63 آخرين بجروح جراء أحداث عنف وقعت 
في ليبيا خالل شهر يناير 2018، مشيرة 
إلى أنها سجلت ارتفاعا حادا في معدل 

اإلصابات مقارنة باألشهر السابقة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قوات قاتلت مـــع الجيش في بنغازي 

تمنع عائـــالت نازحة مـــن العودة إلى 

منازلهـــا وتتهمها بدعـــم الجماعات 

املتطرفة

◄
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{بالرغم من وجود عدة مجاالت للتعاون بين موســـكو وواشـــنطن، إال أن روســـيا ليست صديقا أخبار

للواليات المتحدة}.

نيكي هايلي
مندوبة الواليات املتحدة لدى مجلس األمن

{مراكـــز طالبان تقع داخل األراضي الباكســـتانية، وعلى المســـؤولين هناك اتخـــاذ ما يلزم من 

قرارات والتحرك ضدهم}.

أشرف غني
الرئيس األفغاني

السبت 2018/02/03 - السنة 40 العدد 10889

} لندن – أعلن متحدث باســـم تيريزا ماي أن 
بريطانيا ســـتغادر االتحاد الجمركي والسوق 
الموحدة مع االتحاد األوروبي بعد االنفصال، 
في خطوة رأى فيها مراقبون عقبة جديدة أمام 
حكومة المحافظين، خاصة مع تمســـك التكتل 
األوروبـــي بفـــرض جميع أنظمـــة االتحاد في 

الفترة االنتقالية التالية لبريكست.
وقـــال المتحدث ”رئيســـة الـــوزراء حددت 
الوضـــع الذي يقتضـــي الحاجة إلـــى مغادرة 
االتحاد الجمركي والســـوق الموحدة“، حيث 
يســـتعد الوزير البريطاني المسؤول عن ملف 
بريكســـت ديفيـــد ديفيـــس االثنين فـــي لندن 
الســـتقبال كبير مفاوضي االتحـــاد األوروبي 

ميشال بارنييه لمتابعة المحادثات.
وكتب ديفيد ديفيس في تغريدة على تويتر 
الجمعة ”أنا متشوق الستقبال ميشال بارنييه 
في لندن االثنين. مرحلة مهمة في عملنا لبناء 
شراكة جديدة بين المملكة المتحدة واالتحاد 

األوروبي“.
وهذه هي المرة األولى التي يلتقي خاللها 
ديفيـــس وبارنييه فـــي لندن لطـــرح موضوع 
بريكســـت، حيـــث كانا يلتقيان حتـــى اآلن في 
بروكســـل. وســـيزور بارنييه أيضا الســـلطة 
المصرفيـــة األوروبيـــة التـــي مـــا زالـــت في 
العاصمة البريطانية قبل انتقالها المقرر إلى 

باريس.
ومـــن الثالثـــاء إلى الخميس، ســـتتمحور 
المناقشات بين الوفدين األوروبي والبريطاني، 
حول جوانـــب تقنية تتعلق بخـــروج المملكة 
المتحـــدة مـــن االتحـــاد األوروبـــي، والحدود 
والعالقـــة بيـــن مقاطعـــة أيرلنـــدا الشـــمالية 

والجمهوريـــة األيرلنديـــة، التي ســـتبدأ غداة 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

وســـيخصص الجمعـــة القادم للقـــاء بين 
منســـقي الفريقين ســـيتيح للنـــدن ”تحديث“ 
توقعاتهـــا المتعلقـــة بمســـتقبل العالقة بين 
االتحاد األوروبي والمملكـــة المتحدة، والذي 

ستبدأ المناقشات في شأنه في مارس.
وكان االتحـــاد األوروبـــي قـــد تبنى مطلع 
األســـبوع الجـــاري موقفا موحدا اســـتعدادا 
للتفاوض مـــع بريطانيا على الفترة االنتقالية 
لما بعد بريكســـت، يتضمن استمرار مساهمة 
لنـــدن في الميزانية األوروبية وتخليها عن أي 

مشاركة في اتخاذ القرارات داخل التكتل.
وأثارت الشـــروط التي فرضهـــا األعضاء 
الـ27 فـــي االتحـــاد الغضب فـــي بريطانيا، ال 
سيما في أوساط النواب المؤيدين لالنفصال 

فـــي حزب مـــاي المحافـــظ، حيث يـــرون أنها 
تجعل من بريطانيا ”دولة تابعة“ لبروكسل.

وتبنـــى وزراء الــــ27 في اجتمـــاع االثنين 
فـــي بروكســـل توجيهاتهم التـــي تجيز لكبير 
مفاوضي بريكست في االتحاد ميشال بارنييه 
بـــدء المباحثـــات لتحديد ترتيبـــات المرحلة 
االنتقالية مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس.

وأوضحت مســـاعدة بارنييه، سابين ويان 
عبـــر تويتر أن الصيغة ســـتأتي على شـــاكلة 
”انتقال على صـــورة المرحلة الراهنة لكن دون 

االتحاد. تمثيل بريطاني في مؤسسات“ 
وأضافت أن الفترة المرحلية ”ســـتبدأ يوم 
ســـريان االنفصال البريطانـــي في آخر مارس 

2019 وحتى 31 ديسمبر 2020“.
والحقـــا أكـــد بارنييـــه أن علـــى بريطانيا 
”القبـــول“ بجميـــع أنظمة االتحاد فـــي الفترة 

االنتقاليـــة التاليـــة لبريكســـت، وضمنهـــا ما 
يجري إقراره بعد انفصالها.

وقـــال ”أثناء هذه الفترة ســـتطبق قرارات 
االتحـــاد األوروبي. على بريطانيـــا أن تعرف 

قواعد اللعبة هذه والقبول بها في البدء“.
األوروبيـــة  الشـــؤون  وزيـــرة  وصرحـــت 
األيرلندية هيلين ماكنتي ”بعد مغادرة المملكة 
المتحـــدة لالتحاد األوروبي لن يبقى لصوتها 
أثر حول الطاولة“، مشـــيرة إلى أن ذلك يهدف 
بالنســـبة إلى الـ27 إلى الحفـــاظ على ”وحدة 

السوق والوحدة الجمركية“.
وأنهـــت ماي الجمعـــة زيارة إلـــى الصين 
بحثا عن وضع أسس التفاقية تجارة حرة بين 
لندن وبكين، استعدادا لما بعد بريكست، فيما 
تشير تقارير حكومية إلى أن بريطانيا ستكون 
في وضع أسوأ أيا كان االتفاق بشأن بريكست.

لندن تغادر الوحدة الجمركية لالتحاد األوروبي بعد االنفصال

حسمت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــــاي أمرهــــــا اجلمعة، بإعالن انســــــحاب 
اململكــــــة املتحدة مــــــن الوحــــــدة اجلمركية 
لالحتــــــاد األوروبي بعد االنفصــــــال، فيما 
ــــــرام لندن  ــــــي إب ــــــل األوروب يرفــــــض التكت
ــــــة الفترة  ــــــل نهاي ــــــة قب ــــــات جتاري التفاقي

االنتقالية ملا بعد بريكست.

رويدا رويدا نحو فك االرتباط

[ بروكسل تصر على فرض جميع أنظمة االتحاد حتى نهاية الفترة االنتقالية

توقع وزير الخارجية األميركي  } واشــنطن – 
ريكس تيلرســـون حدوث انقالب عســـكري في 
فنزويال علـــى الرئيس نيكوالس مادورو مؤكدا 
فـــي الوقت ذاته أن اإلدارة األميركية ال تســـعى 

إلى تغيير النظام.
وفي كلمته أمام طلبة جامعة تكساس، قبيل 
بـــدء جولة تقـــوده إلى خمس دول فـــي أميركا 
الالتينية، شدد تيلرسون على أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامـــب ال تدعو إلى ”تغيير النظام“ في 
فنزويال، لكنه ”ســـيكون من األســـهل إذا ما آثر 

مادورو التنحي عن السلطة من تلقاء نفسه“.
التـــي  المتحـــدة،  الواليـــات  أن  وأوضـــح 
تدهورت عالقاتها مع الحكومة االشتراكية في 
فنزويـــال، تريد تغييرا ســـلميا، مؤكدا ”نحن ال 
ندعـــو إلى تغيير النظـــام أو اإلطاحة بالرئيس 
مادورو، نحن ندعو إلى العودة إلى الدستور“،

وأضاف ”على مادورو العودة إلى دســـتور 
البالد واتباعه، ثم إذا لم ينتخبه الشعب لفترة 
جديدة فليكن ذلك، إذا لم يســـتطع تحمل حرارة 
الوضـــع والضغوط فإني علـــى ثقة من أن لديه 
بعض األصدقـــاء هناك في كوبا ربما يمنحونه 
قرية لطيفة على الشـــاطئ قد يعيش فيها حياة 

هانئة“.
و اســـتدرك ”عندما تسوء األمور إلى درجة 
تجعل قيادة الجيش تدرك أنها لم تعد تستطيع 
خدمـــة المواطنين، فســـتدير انتقاال ســـلميا“. 
ويســـعى الرئيـــس الفنزويلي، الـــذي تراجعت 

شـــعبيته وســـط االنهيار االقتصادي وارتفاع 
التضخم ونمو سوء التغذية في الدولة المنتجة 
للنفط، للترشـــح لفتـــرة جديدة فـــي انتخابات 

يتعين إجراؤها في نهاية أبريل المقبل.
وتتهم الواليات المتحدة ودول غربية أخرى 
حكومة مـــادورو بانتهاك الحقوق السياســـية 
وحقوق اإلنســـان في فنزويال وفرضت عقوبات 

اقتصاديـــة عليهـــا، فيمـــا يقول منتقـــدون في 
الداخل إن مادورو، الذي خلف هوغو تشـــافيز 
عـــام 2013، دمـــر االقتصـــاد وتالعـــب بالنظام 
االنتخابي ليبقي حزبه االشتراكي في السلطة.

وكانـــت كراكاس قـــد ردت علـــى العقوبات 
الغربيـــة مـــن تجميـــد موجـــودات وحرمـــان 
مســـؤولين فنزويليين من تأشـــيرات الدخول، 

بضربة تمثلت في إعـــالن أبريل المقبل موعدا 
مبكرا لالنتخابات الرئاســـية التي كانت مقررة 
فـــي نهاية 2018، في خطـــوة باغتت المعارضة 

المقسمة والضعيفة.
وأطلق الرئيـــس الفنزويلي، الـــذي يواجه 
عزلة دبلوماســـية متزايدة وتراجعت شـــعبيته 
علـــى رأس بلـــد مدمـــر ومحاصـــر بالعقوبات 
الدوليـــة، حملة لالنتخابات الرئاســـية المقبلة 

التي أكد أنه سيفوز بها.
وقال ”ســـنفوز فـــي االنتخابات الرئاســـية 
وســـنقوم بالتنظيـــف“، بينمـــا بثـــت قنـــوات 
التلفزيـــون الحكوميـــة صـــورا تمجـــد عمـــل 
الرئيس االشـــتراكي. وأدانت األســـرة الدولية 
قـــرار الســـلطة الفنزويلية بخـــوض انتخابات 
مبكـــرة ومنع المعارضـــة من الترشـــح، حيث 
قالت واشنطن، التي فرضت الصيف الماضي، 
عقوبـــات على كراكاس، أن هـــذا التصويت ”لن 
يعكس إرادة الفنزويليين وســـتعتبره األســـرة 

الدولية غير ديمقراطي وغير شرعي“.
الدولـــي  االســـتنفار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والتوقعات االقتصاديـــة الرديئة، يبدو مادورو 
(55 عامـــا) صامدا وذلك بفضـــل دعم حليفتيه 

روسيا والصين.
وقال مركز التحليل ”أوراجا غروب“ إن ”كل 
هذا ثمنـــه عزلة دولية متزايـــدة وهذا ما تبدو 
الحكومة الفنزويلية مســـتعدة لقبوله من أجل 

االحتفاظ بالسلطة“.

فرضـــت الواليـــات المتحـــدة  } واشــنطن – 
الجمعة حظرا على تصدير األســـلحة ومعدات 
الدفاع إلى جنوب الســـودان في خطوة تهدف 
إلـــى الضغط علـــى الرئيس ســـلفا كير إلنهاء 

الحرب األهلية واألزمة اإلنسانية هناك.
وتشـــير هذه الخطوة إلى نفاد صبر إدارة 
الرئيس دونالد ترامب من األطراف المتحاربة 
في جنوب الســـودان بعـــد انتهاك اتفاق وقف 

إطالق النار مرارا.
وقال مصدر أميركي في تصريحات لوكالة 
رويتـــرز إنه على الرغم مـــن عدم وجود تجارة 
أســـلحة أميركيـــة مع جنـــوب الســـودان فإن 
الســـالح مـــا زال يتدفق إلى البالد من شـــرق 

أوروبا عبر دول مجاورة.

وكانت مندوبة واشنطن لدى األمم المتحدة 
نيكي هيلـــي قد قالت لمجلـــس األمن الدولي، 
األربعـــاء الماضي، ”إن الوقت حان ألن تفرض 
المنظمة حظر أســـلحة على جنوب السودان“، 
حيث زارت هيلي جنوب الســـودان في أواخر 

أكتوبر الماضي واجتمعت مع الرئيس كير.
وأضافـــت ”أدعـــو الزمـــالء األعضـــاء في 
المجلـــس إلى دعـــم حظر الســـالح، هذا ليس 
عقابا وليس بادرة بال معنى، هذا أمر نستطيع 
القيام به لمســـاعدة شـــعب جنوب الســـودان 
فعليـــا، إلبطاء وتيـــرة العنف وإبطـــاء تدفق 

األسلحة والذخيرة وحماية أرواح األبرياء“.
وتابعـــت ”حان وقـــت االعتـــراف بالواقع 
المريـــر وهـــو أن قـــادة جنـــوب الســـودان ال 

يخذلون شـــعبهم فحســـب بل يخونونه، ومن 
ثـــم فإن هذا المجلس يقف عنـــد مفترق طرق، 
ال نســـتطيع أن نقف ســـاكنين بينمـــا يواجه 

مدنيون أبرياء القتل واالغتصاب“.
وفرضت الواليات المتحدة بالفعل عقوبات 
على بعض كبار المسؤولين المقربين من كير 
ومـــن بينهم قائد الجيش بول مالونج الذي تم 
عزلـــه بعد ذلك وأجبر علـــى الرحيل عن البالد 

عندما اختلف مع الرئيس.
ومـــن المرجح أن يلقـــى أي تحرك أميركي 
داخـــل مجلس األمـــن الدولي التخـــاذ المزيد 
من اإلجـــراءات ضد جنوب الســـودان مقاومة 
من روســـيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، 
بينما فـــرض المجلس عقوبـــات على عدد من 

كبار المسؤولين من طرفي الصراع في جنوب 
السودان عام 2015.

وفـــي تحـــرك غيـــر معتـــاد، قـــال االتحاد 
األفريقـــي إنه مســـتعد لفرض عقوبـــات على 
القـــادة الذين ينتهكون وقـــف إطالق النار في 
جنـــوب الســـودان، لينضـــم إلى عـــدد متزايد 
مـــن المســـؤولين الذيـــن يطالبـــون بمعاقبة 

المتسببين في إطالة أمد الصراع.
وقال رئيـــس مفوضية االتحـــاد األفريقي 
موســـى فقي في مؤتمر قمة االتحاد األفريقي 
الذي عقد فـــي العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا 
أوائل األسبوع الجاري ”علينا أن نتحرك ضد 
مـــن يواصلون ارتـــكاب مذابح مع شـــعوبهم 

المسالمة دون رادع“.

تيلرسون ال يستبعد انقالبا عسكريا في فنزويال

واشنطن تفرض قيودا على صادرات السالح لجنوب السودان

سيناريو اللجوء إلى كوبا غير مستبعد

ميشال بارنييه:

على بريطانيا القبول بجميع 

أنظمة االتحاد في الفترة 

االنتقالية التالية لبريكست

ببباختصار
◄ تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش 

الفرنسي بعد اصطدامهما بالقرب من 
بحيرة كارسي، جنوب شرق فرنسا، ما 
أوقع خمسة قتلى على األقل بحسب ما 
أفاد مصدر قريب من التحقيق الجمعة.

◄ تجري الصين، التي تخشى تسلل 
مقاتلين من أفغانستان، محادثات مع 

السلطات األفغانية لبناء قاعدة عسكرية 
في البالد، وسط مساع تبذلها لدعم 

جارتها.

◄ بدأ وزير الخارجية األميركي ريكس 
تيلرسون من المكسيك جولة تستمر 

أسبوعا في أميركا الالتينية ستقوده 
أيضا إلى األرجنتين والبيرو وكولومبيا 

وجامايكا، حيث سيبحث الوزير 
األميركي مع الرئيس المكسيكي إنريكي 

بينيا نييتو قضايا التجارة الثنائية 
وقضايا اإلجرام والهجرة.

◄ برر مدير وكالة االستخبارات 
المركزية األميركية مايك بومبيو، زيارة 

مسؤول مكافحة التجسس الروسي 
إلى الواليات المتحدة، رغم أنه يخضع 
لعقوبات أميركية بأن األمر يندرج في 

إطار المصلحة الوطنية والتعاون 
لمكافحة اإلرهاب.

◄ أصدرت روسيا تحذيرات توصي 
فيها رعاياها بإعادة النظر قبل السفر 

إلى الخارج، قائلة إن الواليات المتحدة 
تالحق الروس في أنحاء العالم وتعتقلهم، 

حيث أكد بيان لوزارة الخارجية أن 
المواطنين الروس يواجهون خطر 

االعتقال من دول أخرى بطلب أميركي.

◄ سمحت السلطات الفلبينية ألكثر من 
34 ألف نازح جراء ثورة بركان مايون 

بالعودة إلى منازلهم رغم استمرار ارتفاع 
مستوى الخطر، وذلك في إطار جهود 

تخفيف الضغوط عن مراكز اإليواء 
المتمركزة شمال العاصمة مانيال.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ميركل تتعثر مجددا

} برلين – خففت المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل الجمعة من اآلمال في التوصل ســـريعا 
إلى اتفاق مع الحزب االشـــتراكي الديمقراطي 
لتشـــكيل حكومـــة جديدة في ألمانيـــا، معتبرة 
أنه ال تـــزال هناك نقاط خالف كثيرة قائمة بين 

الطرفين. 
وقالت ميركل مع دخول المفاوضات المنعطف 
األخير ”ال تزال هناك سلســـلة من نقاط الخالف 
الجدية“، مشـــيرة إلى أنه ”ال يزال أمامنا عمل 
كثيـــر وآمـــل فـــي أن ننجـــح لكن المشـــاكل لم 
تحـــل بعد“. واعتبر رئيس الحزب االشـــتراكي 
تـــزال  ال  أنـــه  شـــولتز  مارتـــن  الديمقراطـــي 
هنـــاك ”الكثير من األشـــياء التـــي تحتاج إلى 
تفـــاوض للتوصـــل إلى اتفاق بشـــأنها“، حيث 
تعثـــرت المفاوضات خصوصا بشـــأن نقطتين 

أساسيتين هما سوق العمل والصحة.
جدا  المنقســـمون  االشـــتراكيون  ويشترط 
بشـــأن المشـــاركة في حكومة ائتالفية جديدة 
مع المحافظين، ثمنـــا للتحالف، مرونة أقل في 
ســـوق العمل وتقليص الفوارق بين األوســـاط 

الفقيرة والمرفهة في مجال العناية الصحية.
ويطالبون بشكل ملموس بالحد من اللجوء 
إلى عقـــود العمل محددة المـــدة وبتقارب بين 
النظامين الصحيين العام والخاص، معتبرين 
أن التفريق بينهما يغذي الفوارق في الخدمات 
الصحيـــة المقدمـــة للفقـــراء وتلـــك الموجهة 
للميســـورين، فيما رفض المحافظون تقديم أي 

تنازل في النقطتين.
ويـــرى محللون أن كال من شـــولتز وميركل 
يحـــاول تضخيـــم حجـــم الخالفـــات ألهـــداف 
تكتيكيـــة، فيمـــا يحتـــاج الحزب االشـــتراكي 
الديمقراطـــي إلـــى أن يثبت لقاعدتـــه أنه يبيع 
مشاركته في الحكم بثمن باهظ وذلك خشية أن 

يرفض أعضاء الحزب االتفاق عند التصويت.
وأظهر هورست شيهوفر، الحليف البافاري 
لميركل، الكثير مـــن التفاؤل بخصوص نتيجة 
المفاوضـــات قائـــال ”أنـــا علـــى اقتنـــاع بأننا 
ســـنتوصل إلى اتفاق في األيـــام المقبلة حتى 

وإن كان هناك الكثير مما يجب فعله“.
وبعدما شكلت سياسة الهجرة لفترة طويلة 
نقطة خـــالف، اتفق الطرفان علـــى خفض عدد 
طالبي اللجوء في ألمانيا إلى ما بين 180 و200 
ألف الجئ في السنة، حيث استقبلت برلين أكثر 
من مليون الجئ في 2015 و2016، ما تســـبب في 
الكثير مـــن االنتقادات لميركل وســـمح لليمين 

المتطرف بتحقيق اختراق لدى الرأي العام.
ويــــرى مراقبــــون أنه مــــن غيــــر المتوقع 
تشكيل ســــلطة جديدة قبل نهاية أذار القادم، 
في وقت تبــــدي فيه أوروبا برمتها إشــــارات 

تفيد بنفاد صبرها.



} بيروت - كشـــفت مصـــادر لبنانية مطلعة 
أن العاصمـــة اللبنانيـــة تلقـــت تحذيرات من 
عواصـــم دولية كبرى بشـــأن تـــردي الوضع 
األمني الداخلي فـــي لبنان في األيام األخيرة 
جـــراء تحـــرك أنصار رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي نبيه بري في بيـــروت وضواحيها 
استنكارا لما صدر على لسان وزير الخارجية 

اللبناني جبران باسيل ضد زعيمهم.
وأكـــدت هـــذه المصادر أن دخـــول قوافل 
ســـيارة ألنصار حركة أمل إلـــى بلدة الحدث 
المســـيحية وإطـــالق النـــار في الهـــواء في 
إحدى باحاتها، أعادا تذكيـــر اللبنانيين كما 
السفارات األجنبية في بيروت باألجواء التي 

سبقت اندالع الحرب األهلية عام 1975.

وأضافت المصادر أن الضغوط الخارجية 
إضافـــة إلـــى مـــا صـــدر عـــن وزيـــر الدفاع 
اإلســـرائيلي أفيغادور ليبرمان من تهديدات 
ضد لبنان تتعلق بعزم بيروت إطالق مناقصة 
بشأن أعمال استكشـــاف النفط والغاز داخل 
البلـــوك رقم 9 المحـــاذي للحدود البحرية مع 
إسرائيل، دفعا الطبقة السياسة اللبنانية إلى 
المســـارعة إلى لملمة الخـــالف وإعادته إلى 

سكته السياسية بعيدا عن أي تصعيد.

طرق دبلوماسية

وكان ليبرمـــان قـــد وصـــف أول مناقصة 
يطرحهـــا لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في 
المنطقة البحرية بأنها ”اســـتفزازية للغاية“، 
وقال إن مشاركة الشركات الدولية ستكون من 

قبيل الخطأ.
ورد الرئيس اللبناني ميشـــال عون قائال 
”إن بيـــروت تســـتخدم الطرق الدبلوماســـية 
لمواجهة االدعاءات اإلسرائيلية بشأن منطقة 

نفـــط وغاز فـــي منطقـــة متنـــازع عليها على 
الحدود البحرية بين البلدين“.

وكشفت مصادر لبنانية محلية أن أطرافا 
إقليميـــة بمـــا فيهـــا تركيـــا، حـــذرت رئيس 
الحكومة اللبنانية ســـعد الحريري من مغبة 
التصعيد بيـــن األطراف اللبنانية، األمر الذي 
دفعه إلـــى نقل تلك التحذيـــرات إلى الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون، حاثا إياه على إجراء 
اتصـــال مع بري لتهدئـــة النفوس والخواطر 

ونزع فتيل الفتنة داخل البلد.
وأضافـــت المصـــادر أن اللـــواء عبـــاس 
إبراهيـــم، مديـــر عام األمـــن العـــام اللبناني 
المعـــروف بصالته مع العواصـــم واألجهزة 
اإلقليمية والدولية، قد تحّرك أيضا، بناء على 
نفس التحذيرات، في الســـعي إليجاد مخرج 

مالئم.
وتلفـــت المصادر إلى المســـعى الذي قام 
به قبل أيام الوزير الســـابق جـــان عبيد لدى 
عـــون وبري لإلعـــداد لمداخل للتســـوية بين 

الرئيسين.
وتقـــول مصادر برلمانية لبنانية إن حزب 
الله شـــعر فـــي األيـــام األخيرة بـــأن األمور 
أضحت خـــارج الســـيطرة في الشـــارع وأن 
موقف الحزب المتضامن مع بري في الخالف 
مع جبران باســـيل قد شجع الشارع الشيعي 
على التحرك باتجاه رموز ومناطق مسيحية، 
ما أدى إلى التهجم على المقر الرئيسي للتيار 
الوطني الحر الذي يرأســـه باســـيل وتسيير 
قوافل سيارة داخل مناطق سكانية مسيحية 
اســـتفزت المجتمع المســـيحي وجعلته أكثر 

تضامنا مع باسيل.
الحـــزب  أن  المصـــادر  هـــذه  وأضافـــت 
الحريص على تحالفه مع حركة أمل الشيعية 
حريص أيضا على أال يفقد تحالفه مع التيار 
الوطني الحر، وهو الحزب المســـيحي الذي 
أرســـى بزعامة عون تحالفا منـــح حزب الله 
غطاء مســـيحيا كامال لم يضعـــف منذ تاريخ 
التوقيـــع على ”ورقة التفاهم“ بينهما في عام 

.2006
وكشـــفت المصـــادر أن اتصـــاالت حثيثة 
قـــام بها الحـــزب في الســـاعات األخيرة على 
خط بعبدا وعين التينة والســـراي الحكومي 

لدفع الفريقين المتنازعيـــن إلى وقف التوتر 
المتصاعد بينهما.

ونقلت المصـــادر أن عون أبلغ بري خالل 
االتصـــال الهاتفي أن ”كرامتـــك من كرامتي“، 
واتفقا على ســـحب المناصرين من الشـــارع 
ووقف الحمـــالت اإلعالميـــة المتبادلة، وهو 
أمر تم تحقيقه، إذ خلت نشـــرات األخبار في 
قناتي ”أن بي أن“ التابعة لبري و“أو تي في“ 
التابعة لعون من أي حمالت في هذا الصدد.

ودعت حركة أمل إلى وقف المظاهرات في 
الشوارع في مسعى الحتواء األزمة. وأهابت 
في بيان ”بـــكل الذين تحركوا بشـــكل عفوي 
وغير منظم من خالل مســـيرات ســـيارة أدت 
إلى بعض اإلشـــكاالت التـــي ال تعكس صورة 
وموقف الحركة، أن يتوقفوا عن أي تحرك في 

الشارع لقطع الطريق“.
وزار مســـؤولون مـــن حركة أمـــل وحزب 
الله منطقة يغلب على ســـكانها المسيحيون 
فـــي بيروت الجمعة للمســـاعدة في نزع فتيل 
التوتـــرات. وقـــال آالن عـــون عضـــو التيار 
الوطني الحر ”لقاؤنا اليوم رســـالة معاكسة 

لكل ما حدث في األيام الماضية“.
ويـــرى محللـــون أن حزب اللـــه زعم عدم 
تدخله في الخالف رغـــم أن تضامنه مع بري 

يمثـــل موقفـــا منحـــازا داخل هـــذا الخالف. 
وأضاف هؤالء أن توقيت تدخل الحزب لوقف 
التصعيد بين باســـيل وعون يثبت أن الحزب 
يمســـك جيدا بأوراق اللعبة الداخلية ويمتلك 
نفوذا على حركة أمل كما على التيار الوطني 
الحر كما على الرئيس عون ليكون له ما يريد 

حين يضغط جديا ألنهاء األزمة الراهنة.

تدخل حزب الله

غير أن مصادر وزارية لبنانية كشـــفت أن 
حزب اللـــه أدرك هذه المرة أن ســـطوته على 
البلد تفقد بعضا من مفاعيلها بسبب تشابك 
وتضاعف  والخارجيـــة  الداخلية  المصالـــح 
عدد أصحـــاب المصالح، بما في ذلك مصالح 
البلدان التـــي تنتمي لها الشـــركات النفطية 
التـــي اتفق علـــى تكليفهـــا بالقيـــام بأعمال 
االستكشـــاف والتنقيب عن النفط والغاز في 

المياه اإلقليمية اللبنانية.
وتضيــــف المصـــادر أن غضب الشـــارع 
المســـيحي من التحرك الذي قام به متظاهرو 
حركة أمل الشـــيعية في مناطقهم أقام الدليل 
على رفض جماعي مســـيحي للسيطرة التي 
تريدها الثنائية الشـــيعية بقيـــادة حزب الله 

علـــى النظاميـــن المجتمعي والسياســـي في 
لبنان.

وعلى الرغم من حالة التهدئة التي سادت 
البـــالد خالل الســـاعات األخيـــرة، إال أنه لم 
تتضح الســـيناريوهات التي سيتم انتهاجها 
للخروج من األزمة السياســـية منذ أن وصف 
باســـيل بـــري بأنـــه ”بلطجـــي“. فحركة أمل 
تطالب باعتذار علني لباســـيل وهو ما رفضه 

بيان للتيار الوطني الحر.
ويرى محللـــون أن اســـتمرار األزمة ولو 
في ّشـــقها السياسي الســـلمي قد يؤدي إلى 
عرقلة العمل الحكومي برمته. وتذهب بعض 
التحليـــالت إلـــى أن الخالف لـــن ينتهي قبل 
والمزمع  المقبلـــة  التشـــريعية  االنتخابـــات 

إجراؤها في 6 مايو المقبل.
وكانـــت مصـــادر إعالمية محلية نســـبت 
إلـــى رئيس البرلمان اللبنانـــي قوله منذ أيام 
إن عمل الحكومة اللبنانية قد يتعثر بســـبب 

”التشنج السياسي القائم“.
وينقل عـــن محيطين بباســـيل أن األخير 
قـــد عـــزز حضـــوره االنتخابي داخـــل الكتل 
المسيحية جراء سجاله األخير مع بري، وأنه 
ال يود أن يفقد من خالل االعتذار المطلوب ما 

كسبه خالل األيام األخيرة.

ألفايس أرميلليني

} رومــا - ”ال يوجد ما يخيف أوروبا من حزب 
حركة النجوم الخمسة“، كانت هذه هي الرسالة 
األهم التي حرص المرشـــح األبـــرز في الحزب 
الشعبوي على إيصالها في مقابلة أجرتها معه 
وكالـــة األنباء األلمانية، وذلـــك في الوقت الذي 
يسعى فيه الحزب إلى تليين مواقفه المتطرفة 
قبل االنتخابات العامـــة المقررة في الرابع من 

مارس المقبل.
لويجي دي مايو، المتأنق ذو الـ31 عاما، هو 
الوجه الجديد لحزب حركة النجوم الخمســـة. 
وتم انتخابه العام الماضي ليحل محل مؤسس 
الحـــزب بيبي جريـــل، الكوميدي غيـــر المفوه 

والذي أسس الحزب عام 2009.
وأكـــد دي مايـــو أن ”األحـــزاب المعاديـــة 
لألجانـــب أو المتطرفـــة التـــي ظهـــرت خـــالل 
السنوات القليلة األخيرة تشكل تهديدا لالتحاد 
األوروبـــي، ولكننـــا نشـــكل فرصة… أســـتطيع 
بالتأكيد أن أؤكد أننا بعيدون بسنوات ضوئية 

عن حزب البديل من أجل ألمانيا“ .
وبترشـــحه كرئيس للوزراء، يمكن أن يكون 
دي مايو أصغـــر رئيس حكومـــة أوروبية بعد 
النمســـاوي سباســـتيان كورتـــس. وقـــد تعهد 
بأال ُيخرج إيطاليا من حلف شـــمال األطلســـي 
(ناتـــو) أو منطقة العملـــة األوروبية الموحدة 
(اليورو) وهي األفكار التي سبق أن تالعب بها 
الحـــزب، وإن كان لم يلزم نفســـه في ما يتعلق 

بالتحالفات.
وتجدر اإلشـــارة هنا إلـــى أن حزب ”البديل 
مـــن أجل ألمانيا“ األلمانـــي اليميني المتطرف 
المعـــادي للمهاجرين، ُيصنف في نفس التوجه 
السياســـي في البرلمـــان األوروبـــي مع حركة 
النجـــوم الخمســـة، ومعهمـــا حزب اســـتقالل 

المملكة المتحدة البريطاني المناهض لالتحاد 
األوروبي. وفي إيطاليا تشير استطالعات الرأي 
ســـيحصل على ما  إلى أن ”النجوم الخمســـة“ 
يقرب من 30 بالمئة من األصوات، وهي أكبر من 
أي نســـبة سيحصل عليها أي حزب منفردا، إال 
أن هذا ال يكفي للفوز بأغلبية برلمانية، خاصة 
وأنه من المتوقـــع أن يحصل تحالف انتخابي 
محافظ متعدد األحزاب يتصدر واجهته رئيس 
الوزراء األسبق ســـيلفيو برلسكوني على عدد 

أكبر من األصوات.
ويقـــول محللـــون إن حزب حركـــة النجوم 
الخمســـة يمكن أن يحـــاول إما التنســـيق مع 
اليميني المتطرف، المشـــكك  حـــزب ”الرابطة“ 
في جدوى االتحاد األوروبي، وإما التنسيق مع 

حزب أحرار ومتســـاوون اليســـاري. ولكن عند 
ســـؤاله بشـــأن الخيار، أجاب دي مايو بالقول 
”ســـنعلن خياراتنا المناســـبة في اليوم التالي 

لالنتخابات“.
وأكد أن القاعدة األساسية للحزب تتلخص 
في توفير إعانة مالية أساســـية للدخل إلخراج 
”تســـعة مالييـــن“ إيطالي مـــن الفقـــر، ورَفض 
اعتبـــار أن اإلصالح، الذي يكلف 17 مليار يورو 
(21 مليار دوالر) ســـنويا، سيكون هدية باذخة 

لمستغلي الرعاية االجتماعية.
وقـــال ”إن هذا األمر يهدف إلى التعامل مع 
الفقر وإحياء سوق العمل. لن نعطي المال لمن 
يستلقون على األريكة… لماذا دائما نقلق بشأن 
تمويـــل هذا الدخـــل األساســـي، وال نقلق أبدا 

بشـــأن تمويل االمتيازات التـــي يحصل عليها 
الساســـة“. وفي حال أصبح رئيســـا للوزراء، 
ســـيتطلع دي مايـــو إلى ”عالقـــة مخلصة“ مع 
المستشـــارة األلمانيـــة أنجيال ميـــركل، بطلة 
االتحـــاد األوروبي،  المالـــي فـــي  االنضبـــاط 
ولكنه ســـيصر في الوقت نفســـه على التعامل 
مـــع الدين العـــام الكبيـــر إليطاليـــا من خالل 
تبني عجز موازنـــة أكبر، وإن كان ذلك لتمويل 

االستثمارات.
الســـبب الجوهري وراء ذلك، والذي يشكك 
فيـــه العديد من خبراء االقتصـــاد والمفوضية 
األوروبية، هو أن تلك االســـتثمارات ســـتحفز 
االقتصـــاد، ومن ثـــم فإن الدين ســـيتقلص في 
الواقع عند قياس نســـبته مـــن الناتج المحلي 

اإلجمالي.
وأكـــد دي مايـــو أن ”حزبه ملتـــزم بتغيير 
االقتصاديـــة  الحوكمـــة  هيـــكل  فـــي  جـــذري 
األوروبية القائمة (حاليا) على أســـاس سيادة 
األســـواق وااللتزام بالقواعـــد الصارمة وغير 
المبررة وغير القابلة لالســـتدامة من الناحية 

االقتصادية واالجتماعية“.
وفيمـــا يتعلـــق بالهجـــرة، فإن ممـــا يدعو 
إلـــى الدهشـــة أنه نفـــى اتهام جماعـــات دعم 
المهاجريـــن بكونهـــا تعمل ”كســـيارات أجرة 
في البحر المتوســـط“ تتآمر مع مهربي البشر 
إليصـــال المهاجريـــن إلى أوروبـــا، وذلك رغم 

العديد من التصريحات العلنية بهذا الشأن.
وقـــال ”لـــم أقـــل أبـــدا إن المنظمـــات غير 
الحكوميـــة هي ســـيارات أجرة بحريـــة. بناء 
علـــى آراء وتحقيقـــات بعض ممثلـــي االدعاء 
اإليطالييـــن، قلـــت إن بعـــض المنظمـــات غير 
الحكوميـــة تفتقـــر إلـــى الشـــفافية وعلينا أن 
نتحقق مما إذا كانت تنقذ المهاجرين أو تقوم 

بنقلهم بحرا، وهو أمر مختلف تماما“.

وفيما يتعلـــق بالسياســـة الخارجية، فإنه 
سيســـقط العقوبـــات المفروضة ضد روســـيا، 
وســـيبقى ملتزما تجاه حلف شـــمال األطلسي 
(ناتـــو)، حتى وإن كان الحزب ســـبق أن تحدث 
عن االنســـحاب من أفغانستان والعراق، ولكنه 
ســـيصر على رفـــض مطالـــب الحلـــف بزيادة 
اإلنفـــاق العســـكري إلـــى 2 بالمئة مـــن الناتج 

المحلي اإلجمالي.

ورغم أنـــه زعيم حزب متهـــم بتبني أنظمة 
حكـــم مبهمـــة وارتباطـــه بصـــالت ســـرية مع 
الكرملين، فقد أصر دي مايو على أن ”كل شيء 
واضح وشـــفاف للغاية“ وسخر من فكرة تدخل 

روسيا في االنتخابات اإليطالية لدعم حزبه.
وقـــال ”هذه أخبـــار زائفة يطلقهـــا (رئيس 
الوزراء الســـابق ماتيو) رينزي وحزبه الحزب 
الديمقراطـــي“. وبينمـــا يفتقـــر دي مايـــو إلى 
الخبرة واأللقاب األكاديمية ومنقطع عن دراسة 
القانون وعادة ما يكون مثار ســـخرية بســـبب 
األخطـــاء النحوية، فإن الكثير مـــن اإليطاليين 
ينظـــرون لـــه حقا علـــى أنه مصـــدر األمل بعد 

سنوات من الفساد وعدم الكفاءة الحكومية.
وكتب فولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك 
لـ”تنيو إنتليجانس“ األســـبوع الماضي ”تبني 
خـــط أكثـــر اعتداال ومـــا صاحبه مـــن تهميش 
لجريلـــو يهدف على األرجح إلـــى تعزيز فرص 

الحزب قبل يوم االنتخابات“.

الشعبوية لم تفقد أمل الوصول إلى كرسي الحكم في أوروبا

الخطاب الشعبوي يعود إلى الواجهة 

السبت 2018/02/03 - السنة 40 العدد 610889

يعيش الشــــــارع اللبناني حالة احتقان منذ وصف وزير اخلارجية اللبناني جبران باسيل 
في تصريحات مسربة رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ“البلطجي“؛ حيث أثارت ردود فعل 
شعبية غاضبة من قبل أنصار حركة أمل الشيعية التي أشارت إلى أن العصبية والطائفية 
عادتا إلى املجتمع اللبناني. غير أن الضغوط الدولية التي حذرت من انعكاسات االحتقان 
الشعبي على الوضع األمني بعد دخول قوافل سيارة ألنصار حركة أمل إلى بلدة احلدث 
املسيحية وإطالق النار في الهواء في إحدى باحاتها، أسهمت في توقف الهجمة الشيعية 
على باســــــيل، في الوقت الذي عبر فيه املسيحيون عن غضبهم من تصعيد احلركة، التي 
تكشــــــف رفضهم سيطرة الثنائية الشــــــيعية بقيادة حزب على النظام السياسي في البلد، 
ويعتقد مراقبون أنه رغم حالة التهدئة التي ســــــادت البالد خالل الساعات األخيرة إال أن 

سيناريوهات اخلروج من األزمة احلالية  في لبنان ما زالت غير واضحة. 

في 
العمق

[ حزب الله يلزم حركة أمل بالتراجع خوفا على مصير تحالفه مع عون  [ رفض مسيحي لسيطرة الثنائية الشيعية على البلد

[ حزب حركة النجوم الخمسة اإليطالية يسعى لتليين مواقفه المتطرفة قبل االنتخابات

ضغوط دولية وراء توقف هجمة أنصار بري ضد مسيحيي لبنان

الفتنة السياسية تشعل الشارع اللبناني

{ال أحد يوافق على أي شـــغب في شـــوارع لبنان أو في المراكز الحزبية للتيار الوطني الحر أو أي 
مقر آخر، وكّل عمل غوغائي مرفوض}.

ميريام سكاف  
رئيسة الكتلة الشعبية في البرملان اللبناني

{مـــن المتوقـــع أن تدلي األحزاب المتشـــككة تجاه االتحـــاد األوروبي في االنتخابـــات اإليطالية 
القادمة بالء حسنا، قد تؤدي إلى تقويض االتحاد تماما}.

مارين لوبان
زعيمة حزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف في فرنسا

توقيـــت تدخـــل حـــزب اللـــه لوقف 
التصعيـــد بني باســـيل وعون يثبت 
أن الحـــزب يمســـك جيـــدا بـــأوراق 

اللعبة الداخلية

◄

{لويجي دي  اإليطاليـــون ينظرون لـ
مايـــو} الوجه الجديد لحـــزب حركة 
النجـــوم الخمســـة على أنـــه مصدر 

األمل بعد سنوات من الفساد

◄



} فولغوغــراد (روســيا) - احتفلت روســــيا 
الجمعة بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر 
السوفييتي في معركة ستالينغراد التي شكلت 
تحــــوال كبيرا في الحــــرب العالميــــة الثانية، 
وباتت رمزا للفخر المســــتعاد والوطنية التي 
يريد تجسيدها فالديمير بوتين خالل حملته 

لوالية رئاسية رابعة.
وأشاد الرئيس الروســــي الذي وصل إلى 
فولغوغراد، االسم الحالي لستالينغراد، أمام 
قدامــــى المقاتلين ”بأكبر معركــــة في الحرب 
العالمية الثانية انتصر فيها جيشنا، شعبنا“.

وأضــــاف ”هنا برهن شــــعبنا عن شــــيمة 
ال تتزعــــزع… من هناك انطلقــــت الطريق التي 

أفضت إلى إنزال هزيمة ماحقة بالعدو“.
وفيما بلــــغ التوتر بين الــــروس والبلدان 
الغربية أوجه منذ الحرب الباردة، أكد الرئيس 
الروسي أن ”المدافعين عن ستالينغراد تركوا 
لنــــا إرثا عظيما: حب الوطن، عزيمة الذود عن 
مصالحه واســــتقالله والتصدي بما لدينا من 

قوة في وجه شتى المحن“.
وســــبق اســــتعراض عســــكري في الفترة 
الصباحيــــة وصــــول الرئيــــس الروســــي إلى 

فولغوغراد.
وشــــهد اآلالف من الســــكان الذيــــن التفوا 
بثياب ســــميكة اتقاء للبرد، وبينهم عدد كبير 
مــــن األطفال، العــــرض الذي شــــارك فيه 1500 
جندي بزي عســــكري حديث أو يعود إلى تلك 
الفترة، ودبابات منها الدبابة األسطورية تي-
34، أحد رمــــوز النصر على ألمانيــــا النازية، 

والعشرات من الطائرات.

استذكار الشهداء

قالت فيكتوريــــن ريباكوفا (31 عاما) التي 
تشــــارك الجمعة فــــي حفل موســــيقي تكريما 
إن  فولغوغــــراد،  فــــي  المحاربيــــن  لقدامــــى 
االحتفــــال بهذا االنتصار يعنــــي ”في نظر كل 
منا تعبيرا عن امتناننا ألننا على قيد الحياة 

اليوم، وألن لنا مستقبال“.

غيــــرت تلك المعركــــة التي تعــــد من أكثر 
المعــــارك دموية في التاريــــخ (1942-1943) إذ 
سقط فيها حوالي مليوني قتيل من الطرفين، 
مجرى الحرب في االتحاد الســــوفييتي الذي 
كانت معنوياته منهــــارة حتى ذلك الحين من 
جراء تعرضه لعدد كبير من الهزائم الساحقة.
ويمجدها الروس باعتبارها الحدث الذي 

أنقذ أوروبا من النازية.
قنســـطنطين  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
كاالتشيف أن ”الوطنية في روسيا باتت عمليا 
أيديولوجيـــة الدولـــة“. وفيمـــا العالقات بين 
موســـكو والغرب فـــي أدنى مســـتوياتها منذ 
الحرب الباردة، تحتاج الســـلطات الروســـية 
مثل معركة ســـتالينغراد ”لتعزيز  إلى ”رموز“ 
صـــورة بلد قادر على تحقيـــق إنجازات وقهر 
جميـــع أعدائـــه عاجـــال أم آجـــال“. والذكرى 
الخامسة والســـبعون لهذا الحدث الكبير في 

الحرب العالمية الثانية، تأتي هذه الســـنة في 
خضم حملة االنتخابات الرئاسية المقررة في 

18 مارس.
ويزيـــد فالديمير بوتين مـــن تنقالته لعقد 

لقاءات يومية تقريبا مع عمال أو طلبة.
وهـــو زار في 18 يناير ســـان بطرســـبورغ 
بمناســـبة الذكرى الخامســـة والســـبعين لفك 

الحصار عن لينينغراد.
التـــي تغير  وأســـفر حصـــار لينينغراد – 
اســـمها إلى سان بطرسبرغ – واستمر حوالي 
900 يـــوم من 1941 إلى 1943، عما بين 600 ألف 

و1.5 مليون قتيل، وفق مختلف التقديرات.

االستسالم األول للجيش النازي

فـــي مدينـــة فولغوغـــراد التي يبلـــغ عدد 
ســـكانها مليون نســـمة على ضفاف الفولغا، 
وضـــع الرئيـــس الروســـي زهـــورا علـــى تلة 
ماماييف كورغان االســـتراتيجية التي شهدت 
معـــارك رهيبـــة بيـــن القـــوات الســـوفييتية 
والنازيين، وتضم اليوم نصبا تذكاريا وتمثاال 

يبلغ ارتفاعه 85 مترا.
واستمرت معركة ستالينغراد التي اندلعت 
في يوليو 1942، مئتي يوم وليلة كانت المدينة 
خاللها مســـرحا لعمليات قصف جوي ألمانية 
شرســـة وحرب شـــوارع اتســـمت بعنف غير 

مسبوق.
وفـــي الثاني من فبراير 1943، استســـلمت 
قـــوات الماريشـــال األلمانـــي فريدريـــش فون 
باولـــوس، بعد أن حاصرهـــا الجيش األحمر، 
وهـــذا االستســـالم كان األول للجيش النازي 

منذ بداية الحرب.
ستالينغراد التي أعيد بناؤها بالكامل بناء 
على أوامر السلطات السوفييتية، استعاد اسم 
فولغوغراد في 1961، بعد ثماني ســـنوات على 
وفاة جوزيف ســـتالين. ومنذ 2013، وبناء على 
قرار للنواب المحليين، تســـتعيد المدينة اسم 
ستالينغراد ســـت مرات في السنة، خصوصا 
فـــي الثاني من فبراير، في ذكرى االنتصار في 
معركة ســـتالينغراد، وفي 9 مايو حين تحتفل 

روسيا باالنتصار على ألمانيا النازية.
ســـتالينغراد السوفيتية  وتعرضت مدينة 
قبل 75 عاما ألعنف غارة جوية شنتها قاذفات 
وطائـــرات ألمانيـــا النازية التـــي قتلت خالل 

ثالث ساعات أكثر من 40 ألف مدني.
ويجمـــع المؤرخـــون العســـكريون علـــى 
أن الحمـــم التي ألقت بها طائـــرات هتلر على 
المدينـــة الروســـية، فاقـــت تلك التـــي ألقتها 
طائرات الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
مجتمعة علـــى مدينة دريزدن األلمانية انتقاما 
لقصف لنـــدن وحريقهـــا المدمر الـــذي أزهق 

أرواح 25 ألف مدني.
فقد ســــبق قصف النازيين ســــتالينغراد، 
وصول القوات األلمانية إلى المحور المؤدي 
إليها لحصارهــــا واجتياحها، لمــــا كان لذلك 
من أهمية بالنســــبة إلــــى جيش هتلر في عزل 
القوقاز عن باقي االتحاد الســــوفييتي وقطع 
طرق إمداد الجيش األحمــــر من هناك بالنفط 
األذربيجاني وشّل دباباته وعرباته وطائراته.

كانت تترقب ستالينغراد زحفا بريا تشنه 
قوات هتلر، وتأخرت فــــي إجالء مئات اآلالف 
مــــن الســــكان الذيــــن باغتتهم طائــــرات هتلر 
فــــي تمــــام الرابعة من بعد الظهــــر ودمرت ما 
دمرت، وقتلــــت من قتلت. وفيما كانت المدينة 

تضمــــد جراحهــــا وتدفــــن ضحاياهــــا، وصل 
فيلــــق الدبابات الـ14 األلماني إلى مشــــارفها، 
واصطفــــت دباباتــــه على بضعــــة كيلومترات 
شــــماال، لكــــن أهالــــي ســــتالينغراد، والقوات 
الســــوفيتية المرابطة فيهــــا فضلوا المقاومة 
على االستســــالم، بــــل كانت الدبابــــات التي 
تصنــــع فــــي المدينة، تخــــرج مــــن مصنعها 
مباشــــرة إلى الجبهة لمنازلة العدو وخوض 

أول االختبارات والمعارك.

أضخم القاذفات األلمانية

اســـتخدمت قوات هتلر، لغزو ستالينغراد، 
أضخم قاذفاتها وأكثر ما كان لديها من القنابل 
تدميرا، وأهمها المحشوة بالفوسفور الحارق 

الذي ال يمكن إطفاؤه.
وورد فـــي إحدى النشـــرات التـــي دونتها 
بلدية المدينة لتوثيق الغارة ”البيوت تحترق، 
تتهـــاوى،  والحكوميـــة  الســـكنية  والمبانـــي 
كمـــا تعلو ألســـنة اللهب من مبانـــي المدارس 

والمعاهد والمسارح وغيرها من المواقع.
المدينـــة صـــارت جحيما مســـتعرا، وفرق 
اإلطفـــاء وقوات الدفـــاع الجوي تفعـــل كل ما 
فـــي وســـعها. الجميع مســـتمرون فـــي إنقاذ 
المنكوبيـــن وإزالـــة األنقـــاض، فيمـــا ال تزال 
القنابـــل تتســـاقط علـــى المدينـــة التي غطى 
الدخان األسود سماءها وأصبحت الرؤية فيها 

شبه معدومة.
مركـــز المدينة ملتهب، والنـــار تلتهمه بال 
رحمة، كما تهب ريح غير مسبوقة على المدينة 
تنقل النار بين أرجائها، ويبدو لنا أن الســـماء 

سوف تلتهب من األفق إلى األفق“.
نشـــرة البلديـــة، لـــم تشـــر إلـــى الحريـــق 
الهائـــل الذي اندلع في نهـــر الفولغا المتربعة 
ســـتالينغراد على ضفافه، حيـــث أدى القصف 
بالقنابـــل الحارقة إلى اشـــتعال مســـتودعات 
ضخمـــة للوقـــود، المخزن فيها قبـــل نقله إلى 

الجبهة.
أطنان من المحروقات الملتهبة سالت إلى 
النهر ولم تنطفئ بفعل الماء، بل أخذت تشعل 
الســــفن التي كانت راســــية علــــى الضفة بما 

فيهــــا من وقود هي األخرى. إحدى المدافعات 
عن المدينة، والتي كتبــــت لها الحياة بعد أن 
حســــب وصفها، دونت في  شــــاهدت ”جهنم“ 
مذكراتها ”اللهب كان يرتفع من األرض ويلتف 
على شــــكل أعمــــدة تنفث الدخان األســــود من 
داخلها. أعمدة النار هذه تتنقل وتســــير، ومن 
ثــــم تتهاوى إلى النهر لتلعق مياهه وتلتهمها 

على طول خط عريض يغطي الفولغا“.
تعرضت مدينة ستالينغراد ألعتى عاصفة 
نارية تشهدها البشرية، إذ ما من مفر لإلنسان 
من الموت في ما يطلق عليه العلماء ”عاصفة 
النار“ التي تتشــــكل بفعل الحرائق الضخمة، 
وال ســــيما تلك المفتعلة على غرار قنابل هتلر 

الفوسفورية.
فالبعيــــد عن عواصف النــــار، يموت خنقا 
من نقص األوكسجين، إذ تسحب النار الهواء 

من الجو، واألقرب إلى العاصفة يسحبه تيار 
الهواء إلى بوتقتها.

علــــى  أتيــــا  اللــــذان  والدمــــار  الحريــــق 
ســــتالينغراد قبل 75 عامــــا، وأزهقا أرواح 40 
ألف نســــمة من أهلها الـ400 ألف، لم يرغماها 
هي وال قوات الجيش األحمر على االستسالم، 
بــــل صمــــدت وجعلــــت شــــوارعها وأنقاضها 
قبورا لغزاة النازية الذين راهنوا على النصر 
ودحر الجيش األحمر وقصم ظهر موسكو في 

ستالينغراد.
لكــــن االنتصار الذي حققه الجيش األحمر 
في ستالينغراد، قصم ظهر هتلر وجيشه، وبه 
بدأ الزحف الســــوفييتي إلى أوروبا الشرقية 
لتحريرهــــا مــــن النازييــــن واالنقضاض منها 
علــــى ما تبقى مــــن فلول هتلــــر وحلفائهم في 

ألمانيا.
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ملحمة ستالينغراد: أبطال ومآثر
} نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها 
مجموعـــة من الوثائـــق األرشـــيفية الفريدة، 
وذلك بمناســـبة الذكرى الـ75 لهزيمة القوات 
النازية األلمانية في معركة ســـتالينغراد إبان 

الحرب الوطنية العظمى.
نشـــرت  التـــي  المجموعـــة  وتتضمـــن 
تحت عنـــوان ”ملحمـــة ســـتالينغراد: أبطال 
وثائـــق تظهر بســـالة المدافعين عن  ومآثر“ 
ســـتالينغراد في إحدى أعظـــم معارك الحرب 
وأشرســـها، حيـــث بلغـــت خســـائر الجيش 
األحمر خالل الدفاع عـــن المدينة وتحريرها 
نحـــو 1,13 مليـــون جندي، في حين خســـرت 
القـــوات األلمانيـــة وحلفاؤهـــا أكثـــر من 1,5 

مليون عسكري.
ومـــن الوثائق المعروضـــة أوراق خاصة 
بمنح رجال الجيش األحمر لقب بطل االتحاد 
الســـوفييتي، وهـــو أرفع وســـام فـــي البالد 
آنذاك، تتضمن وصف مآثرهم القتالية دفاعا 
عـــن المدينة االســـتراتيجية على ضفاف نهر 

الفولغا.

ومن بين هـــؤالء األبطال، العريف ياكوف 
بافلـــوف الـــذي صمد مع بضعـــة جنود لمدة 
شـــهرين أمام هجمات شرســـة لم تتوقف، في 
مبنى عـــرف الحقـــا بـ“بيت بافلـــوف“، وهو 
موقع عســـكري هام منع تقدم القوات النازية 
نحـــو النهـــر؛ وهنـــاك أيضا وثيقـــة تخص 
زايتســـيف، الذي  فاســـيلي  القناص المالزم 
قضى على 225 نازيا خالل شهرين ونيف من 

قتال الشوارع في ستالينغراد.
وتضم الوثائق أيضا نســـخا من الجريدة 
الحربيـــة ”من أجل دحر العـــدو“، التي كانت 
تصدرها الفرقة الـ13 خالل األشهر الستة من 

أشرس المعارك في ستالينغراد.
كما نشرت الدفاع الروسية النص الخطي 
للبـــالغ الـــذي أرســـله الجنرال قنســـطنطين 
روكوســـوفيكي، قائـــد جبهـــة ”دونســـكوي“ 
للقـــوات الســـوفيتية فـــي ســـتالينغراد، إلى 
مقر القيادة العامة، يفيد بأســـر قائد الجيش 
الســـادس األلماني المهزوم المشير فريدريخ 

باولوس.

الحمـــم التـــي ألقـــت بهـــا طائـــرات 
هتلر على املدينة الروســـية، فاقت 
تلك التي ألقتهـــا طائرات الواليات 

املتحدة وبريطانيا وفرنسا

◄

في 
العمق

ذكرى ستالينغراد: قد تخسر روسيا معركة، لكنها ستربح في النهاية

خسارة الحرب الباردة مع الغرب وربح الحرب في عالم ما بعد أميركا

ملحمة املالحمامليدان الذي حسمت فيه الحرب العاملية الثانية

[ 75 عاما على نقطة تحول غيرت معالم الحرب العالمية  [ رمز تاريخي للفخر يجسده بوتين خالل حملته لوالية رئاسية رابعة

{معركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية فقد فيها الكثير من الجنود السوفييت من أجل 
المدينة التي تحمل اسم ستالين، وال نخشى التقويمات غير السارة للتاريخ}.

فالدميير ميدينسكي
 وزير الثقافة الروسي

{قبل ٧٠ عاما انتهت أكثر المعارك الدموية والمصيرية في الحرب العالمية الثانية، إنها معركة 
ستالينغراد، التي أودت بحياة اآلالف الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الوطن}.

سيرجي الفروف 
وزير  اخلارجية الروسي

احتفلت روســــــيا بالذكرى اخلامسة والســــــبعني النتصارها في معركة ستالينغراد للتأكيد 
بانهــــــا قد تخســــــر معركة أو اثنتني لكنها في النهاية ســــــتربح احلــــــرب، وهكذا يفكر بوتني 
بخســــــارة احلرب الباردة مع الغــــــرب ليربح احلرب في عالم ما بعــــــد أميركا. وتعد معركة 
ستالينغراد ملحمة املالحم ونقطة التحول التي غّيرت معالم احلرب العاملية الثانية، ووضعت 
بداية النهاية لدحر جيوش أملانيا النازية إذ خسرت فيها أملانيا وحلفاؤها 1.5 مليون جندي 
بني قتيل وجريح وأسير، أي ربع تعداد القوات األملانية املقاتلة على اجلبهة الروسية األملانية.

ّ
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} عانت أمتنا العربية من االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وكذلك من 
نقمة ثروة النفط في بعض بلدانها رغم أنه 

نعمة كبيرة في االقتصاد والتنمية. وبني 
إسرائيل والنفط خاضت شعوبنا وجيوشنا 

ودولنا حروبا ومهمات صعبة استنزفت 
املوارد البشرية واملادية، واستهلكت أجياًال 

من ازدحام مشاريع النهوض بعد اإلخفاقات 
أو تقاطع الرؤى والبرامج والسياسات في 

الواقع العربي.
الصراعات الداخلية في أمتنا، وفي 
العراق وسوريا حتديدا، كانت موزعة 

بني توجهات األحزاب في محاولة حتديث 
املجتمعات أو بخلفيات مرجعياتها الفكرية 

وأحيانًا التبعية املطلقة أو املترددة. 
عاصرنا االغتياالت السياسية واالنقالبات 
حتت مختلف التسميات وجتارب السجون 
والتعذيب وحتى املجازر نقدًا أو بالتقسيط 

لتصفية اخلصوم دون ضجة قانونية أو 
إعالمية من املجتمع الدولي.

حتت سقف الكراهية واملؤامرات جرت 
في العالم وفي زمن السلم وخارج احلروب 

تصفيات ترقى إلى جرائم إبادة ضد 
اإلنسانية، وكانت إرهابا بكل معنى الكلمة. 

لكن اإلرهاب انتقل من حيز اإلجراءات والقمع 
إلى حيز التنظيم والتسليح والتبويب 

العقائدي مع احتالل االحتاد السوفييتي 
ألفغانستان حتت ذريعة دعم احلكومة 

األفغانية املوالية ملوسكو في ديسمبر ١٩٧٩ 
وهو ذات العام الذي استولى فيه اخلميني 

على مقاليد السلطة في إيران بعد إسقاط 
نظام الشاه في ١١ فبراير.

أفغانستان بطبيعتها اجلبلية الوعرة 
والقاسية كانت وما زالت أرضًا خصبة 

لتنامي االحتقان املذهبي والديني والقبلي؛ 
التدخالت الروسية فيها أوقدت االصطفافات 
الداخلية واخلارجية كما جرت األحداث في 

االحتالل األميركي للعراق.
القاسم املشترك في احلالتني كان احلالة 
اإليرانية في انتصار ثورة الطائفة واملذهب 

واحللم القومي اإلمبراطوري على أحالم 
الشعوب اإليرانية وقواها الرافضة لسياسة 
الشاه. تلك السياسة التي ابتعدت عن رؤية 
احلقائق وراء معظم الثورات الشعبية في 

دول العالم الستالب حقوقها في العيش 
الكرمي والرفاهية وتوفر فرص العمل 
والصحة والتعليم والسكن واملساواة.

االحتاد السوفييتي حينها زرع بذرة 
استدعاء فكرة املقاومة في استنفار العقيدة، 

والنظام اإليراني اجلديد استثمر ثورته 
باستقطاب دعاة اإلسالم السياسي لتثبيت 

أركان عقيدته األيديولوجية من جهة لتمرير 
صادرات دولته احلاكمة، ومن جهة أخرى 

عمل على شحن الوالء املذهبي وهو على يقني 
من متدده في مفاصل عابرة للحدود الوطنية. 

وفي الواقع األفغاني حتالفت األحزاب 
الطائفية املنتمية إلى التوجه اإليراني 

واملدعومة منه مبا عرف بـ”طهران ٨“، مقابل 
التنظيمات املذهبية املسلحة املنضوية حتت 

احللف املبرم بني فصائلها السبعة والذي 
أطلق عليه ”بيشاور ٧“.

أي إن بذور الفتنة املذهبية في األرض 
األفغانية وحجم التجاذبات الدولية واختالف 

إرادات الشعب األفغاني شرذمت بنادقه 
بحكم االنتماءات وأيضًا لتنوع مصادر 
التمويل والتسليح، لذلك توزعت نقاط 

االختالف أو االلتقاء مع املشروع اإليراني 
على االختالف العقائدي وااللتقاء البراغماتي 

لتسويق التوافقات على املستوى السياسي 
والتكتيكي واالستراتيجي.

الشواهد حاضرة في املفترقات الطائفية 
ومفارقاتها الدموية في باكستان أو في 

بعض دول أفريقيا؛ أما في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن فإن بذور الثورة اإليرانية في 
١٩٧٩ حتولت إلى غابة من اإلرهاب بعد عام 
٢٠٠٣ حيث نكبة االحتالل األميركي للعراق 
وسقوط بغداد املروع بيد أحفاد تيمورلنك، 
ثم متددت واتسعت تلك الغابة بعد االتفاق 

النووي املشبوه مع إيران في العام ٢٠١٥.
النظام اإليراني تفوق على كل احملاور 
األساسية التي كانت سببا ملصائب أمتنا 
مبقياس التنافس على احتالل األراضي 

العربية أو ارتكاب االنتهاكات وتسخير كل 
الطاقات حد إفقار الشعب اإليراني لتنفيذ 

مخططاته خارج حدوده، ابتداء من العراق 
بعد استثمار حماقة االحتالل األميركي.

إيران تؤدي مهمة اإلجهاز على بقايا 
الدولة السورية، فاجلوالن احملتل بجغرافيته 

السورية احملدودة أجهزت عليه الطموحات 
اإليرانية باالستيالء على سوريا كدولة، 
وَنَسَختها إلى أفغانستان أخرى وبذات 
املصادر الروسية واإليرانية واألميركية 

وأيضا التركية وذلك بتمويلها مليليشياتها 
الطائفية مبا وفر إلسرائيل حجة حماية 

أمنها احليوي، ألن إيران تتحدث عن أهمية 
القتال على األرض السورية كجزء من دفاعها 
عن أمنها الوطني، أي عن إيران أوال، وكذلك 

تفعل روسيا في مبرراتها للقضاء على إرهاب 
اجلماعات املتطرفة على حدودها أو داخل 

أراضيها، وأميركا أيضًا تدحر اإلرهاب كي 
ال يستهدف مرة أخرى والياتها بعد جتربة 
الهجوم على البرجني في ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

قصف مفاعل متوز العراقي من قبل 
الطيران احلربي اإلسرائيلي في ٧ حزيران 
١٩٨١ وبعد يومني من ذكرى نكسة حزيران 

١٩٦٧، وأثناء احلرب الطويلة بني إيران 
والعراق في ثمانينات القرن املاضي، كان 

تعاونًا صريحا في األهداف واكتمل في 
توافق الرؤية األميركية في معاقبة العراق 
تاريخيا، وفق التهديدات املسبقة واملعلنة 

وذلك بتسليمه إلى إيران وهي العدو اللدود 
مع علم اإلدارة األميركية بنوع العمالء الذين 

نصبتهم حكاما على مصير شعبه، وما 
سيتبع ذلك من جره إلى مستنقعات احلرب 

األهلية واالنتقام الطائفي.
التباهي بالقضاء على تنظيم الدولة 

اإلسالمية أو االنتصار باحلرب على 
اإلرهاب، حترك قطاره من محطة متزامنة 
بني امليليشيات الطائفية املسماة باحلشد 

الشعبي وبني قادة احلرس الثوري اإليراني 
الذين تبادلوا التهاني حني كان قاسم 
سليماني في قاطع عمليات البوكمال 

السورية؛ وبعدها محطة انتصار رئيس 
الوزراء حيدر العبادي التي انتهت برغبته 

باالنتصار في حتالفاته االنتخابية على 
غرميه وقائده زعيم حزب الدعوة نوري 

املالكي إن متت املوافقة اإليرانية على تلك 
الرغبة، رغم أن الوقائع تؤكد غير ذلك 

ونعني به إرجاع العراق إلى توقيتات إرهاب 
نوري املالكي أو أحد قادة امليليشيات حيث 
االحتالل اإليراني للعراق هذه املرة بنسبة 

١٠٠ باملئة.

روسيا في قاعدة حميميم السورية 
احتفلت بانتصارها على اإلرهاب كليا، 

والرئيس األميركي دونالد ترامب في خطاب 
االحتاد قال إنه فخور باإلعالن أن حملة 

القضاء على داعش أجنزت مهمتها بنسبة 
١٠٠ باملئة.

هل فعال اكتملت املهمة؟ وإلى أي مهمة 
تتجه نسبة مؤشرات القضاء على اإلرهاب؟ 

لم يعد في العراق ما يدعو إلى احلذر من 
استرجاع العراق لعافيته ولفترات ليست 
بالقصيرة، فاملهمة اكتملت بعد االحتالل، 

بل إن املهمة أجنزت حلظة تفكيك مؤسساته 
وجيشه بأوامر احلاكم املدني وبنصائح 

ومشورة عمالء النظام اإليراني.
الرئيس األميركي يشير بوضوح إلى عدم 

تكرار أخطاء سياسة الرئيس باراك أوباما 
التي وضعت إدارته وأميركا في هذا املوقف 

اخلطر. ويعني به إضافة إلى التهديدات 
النووية لكوريا الشمالية االتفاق األسوأ 
في التاريخ، على حد تعبيره، أي االتفاق 
النووي مع إيران الذي وصفه ترامب في 

جملة إحراجات بني وعده الذي قطعه بعدم 
املوافقة مرة ثانية على التوقيع الستمرار رفع 

العقوبات عن إيران، وبني احتمال املزيد من 
العقوبات، ورمبا يكون ذلك مخرجا بديال له 

قابلية االستمرار في ضوء عدم إلغاء االتفاق، 
وأيضا عدم فرض التعديالت على االتفاق 

وهي تعديالت ترفضها إيران.
بعد خطاب االحتاد قال علي أكبر واليتي، 
مستشار املرشد علي خامنئي، إن نفوذ إيران 

في املنطقة حتمي وسيستمر مع مواصلة 
دعم إيران للميليشيات وعدم تقليص النفوذ 

رغم الضغوط األميركية.
قريبًا جدا، رمبا هي عبارة جتارية 

جدا ملوعد افتتاح مشروع أو بداية ما على 
األبواب، إال أن دونالد ترامب استخدمها في 
خطاب االحتاد لتنبيه األعضاء في مجلسي 
الشيوخ والنواب ملخاطر التهديد النووي. 

أما أبوابنا في العراق وسوريا وغيرهما فهي 
مفتوحة كمناطق للتجارة احلرة لكن لبضائع 

اإلرهاب واملافيات التي تروج للبضائع 
الفاسدة واحملرمة واملزورة ومن كل املناشئ؛ 

مع هذا ما زال هناك من يعتقد أن اإلصالح 
الداخلي هو الطريق لتغيير النظام اإليراني.

ترامب.. تغيير النظام اإليراني أم إصالحه

{أدعـــو إلى فســـح المجال إلصالحـــات هيكلية للنظام مع تشـــخيص دقيق للوضع السياســـي 

واالقتصادي للبالد، من خالل مراجعة السياسات المعتمدة في السنوات األخيرة}.

مهدي كروبي
زعيم املعارضة اإليرانية

{االتفاق النووي ال يشـــكل ســـوى جزء من السياســـة األميركية في الشرق األوسط وواشنطن 

قلقة من دعم إيران للحوثيين في اليمن وتزويدها جماعات في المنطقة باألسلحة}.

ريكس تيلرسون
وزير اخلارجية األميركي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} تنتشر صور إعالنية ضخمة في الشوارع 
اإليرانية ُتظهر حجم الدمار املرعب الذي 

جرى إحلاقه باملدن السورية وقد كتب عليها 
باخلط العريض ”لن نكرر خطأ السوريني“. 

هكذا يراهن النظام اإليراني على عاملْني 
حاسمْني إلخماد االحتجاجات السياسية 

واالقتصادية التي اندلعت ضده في نهاية 
العام ٢٠١٧: القمع الوحشي من جهة، 

والتهديد بالفوضى والتحول إلى دولة فاشلة 
من جهة أخرى.

رغم انخفاض وتيرتها خالل األسبوعني 
املاضيني، ال تزال السلطات اإليرانية قلقة 
للغاية من التظاهرات الشعبية املناهضة 
لها. في األسبوع األول، أظهرت السلطات 
اإليرانية ترددا كبيرا في ممارسة عمليات 

القمع إذ كانت تخشى إثارة ردود فعل داخلية 
ودولية تفاقم من حجم التحدي الشعبي 

وجتعله يخرج عن السيطرة. كانت حلظة 
ارتباك ناجمة عن عدم قدرتها على قراءة 

احلدث وطبيعة الشرائح املشاركة فيه ومدى 
التعاطف الشعبي العام مع املتظاهرين. 

وعندما جمعت أجهزة االستخبارات 
املعلومات الضرورية وتبني أن االحتجاجات 

محصورة بأماكن الفقر والتهميش 
االقتصادي، وأن إتاحة املجال لتطورها قد 
جتعلها تخرج عن السيطرة، قررت الضرب 

بقوة من خالل أجهزة األمن وعناصر احلرس 
الثوري. وجنحت تلك احملاولة في إضعاف 
وتيرة االحتجاجات بصورة كبيرة، واعتبر 

البعض أن تهديد االحتجاجات الشعبية 
لوجود النظام اإليراني قد انتهى متاما.

وبعد جناح السلطات اإليرانية في قمع 
ومآالتها  التظاهرات وجتاوز خطر ”الثورة“ 

املجهولة، انتشرت دعوات من داخل أروقة 
النظام تشير إلى ضرورة الشروع في إصالح 

داخلي تخطط له وتنفذه القيادة اإليرانية 
احلالية، وذلك لتجنب الدخول في موجة 
احتجاجات شعبية جديدة في املستقبل، 

واالضطرار إلى القيام بإصالح سياسي حتت 
الضغط وفي أجواء من الفوضى ال ميكن 

السيطرة عليها.
غير أن هذا الرأي يتجاهل طبيعة النظام 

اإليراني املركزية رغم تعدد الالعبني، وهو 
ما يجعل فرص اإلصالح الداخلي محدودة 

للغاية. ويفسر هذا فشل جميع محاوالت 
اإلصالح السياسي الداخلي على امتداد 

تاريخ اجلمهورية اإلسالمية، سواء حتت 
ضغوط االحتجاجات الشعبية أو في أوقات 

االستقرار.
ظلت آمال اإليرانيني في اإلصالح 

السياسي الداخلي قائمة خالل أربعة عقود 
من عمر اجلمهورية اإلسالمية، حيث واصلت 

دعم مرشحني إصالحيني. كانت اآلمال معلقة 
بصورة خاصة على الرئيس اإلصالحي 

األسبق محمد خامتي الذي وصل إلى احلكم 
في العام ١٩٩٧. ولكن محاوالت اإلصالح تلك 

كانت تبوء دوما بالفشل.
كانت خيبة األمل األكبر في االنتخابات 

الرئاسية للعام ٢٠٠٩ والتي جنح فيها املرشح 
احملافظ، محمود أحمدي جناد، رغم أن املزاج 
الشعبي العام كان مييل لصالح اإلصالحيني. 

وهو ما أطلق في حينها احلركة اخلضراء 
التي مثلت التحدي األخطر للجمهورية 

اإلسالمية منذ تأسيسها.
وبسبب كون قائَدْي احلركة اخلضراء، 

مهدي كروبي ومير حسني موسوي، جزءا ال 
يتجزأ من النظام القائم، وبسبب طبيعتهما 

اإلصالحية، عجزت احلركة الشعبية، رغم 
قدرتها على حشد ماليني املواطنني في 

الشارع، عن اتخاذ أي إجراء ثوري يؤدي إما 
إلى اإلطاحة بالنظام وإما إلى إجباره على 

اإلصالح اجلدي والتوسيع الفعلي للمشاركة 
السياسية.

جنح النظام اإليراني بصعوبة في احلفاظ 
على متاسكه في وجه اجلماهير الغاضبة 
واستطاع إخماد حراكها الواسع بالعنف 
املفرط ولم يرضخ ملطالباتها اإلصالحية. 

وبعد جناحه ذاك، ظهرت أيضًا مطالب 
داخلية تدعو النظام ألن يأخذ الدروس مما 
جرى ويقوم باإلصالح السياسي من تلقاء 

نفسه لتجنب املستقبل املجهول.
ولكن املرشد األعلى علي خامنئي فضل 

إظهار صلفه وتعنته، الذي يعكس طبيعة 
النظام، بدل إظهار قدر من العقالنية واخلوف 

على مصير األمة والدولة ومنجزاتها.
في إحدى خطب يوم اجلمعة في 

العام ٢٠١١، استذكر املرشد هزمية احلركة 
اخلضراء، معتبرا إياها حلقة في سلسلة 

محاوالت الواليات املتحدة ضرب إيران 
وإسقاط نظامها. وقال حينها بوضوح 

”الثورة التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها 
ضد محاوالت االنقالب العسكري والسياسي 
هي ثورة ميتة. هذه الثورة ال تزال حية ألنها 
تدافع عن نفسها، بل ألنها تنتصر في املعركة 

وتسود. هذه حقيقة، وقد شاهدمتوها حتدث 
في العام ٢٠٠٩“.

إن الدولة اإليرانية احلالية بالنسبة 
للمرشد األعلى هي من إنتاج الثورة 

اإلسالمية، وهي بهذا املعنى ملك للثورة 
ولقادة تلك الثورة. وبحسب املرشد فإن ما 
يجعل إيران عصية على محاوالت اإلسقاط 

هو متتعها بشرعية ثورية من جهة، وبشرعية 
دينية من جهة أخرى، وهو ما يدفعه في 
أحيان كثيرة للحديث عن ”الدعم اإللهي“ 

الذي تتمتع به اجلمهورية.
تاريخ النظام اإليراني وفصول قمع 

االحتجاجات املستمرة في الوقت احلالي 
يعززان االنطباع الذي بات سائدا لدى شرائح 

واسعة من اإليرانيني باستحالة إصالح 
النظام. ولكن طريق الثورة ال ميكن تعبيده 

إال بقدر ال يحصى من الضحايا والتضحيات. 
هذا ما يظهره الربيع العربي لإليرانيني، فيما 
ال يتردد النظام اإليراني في تضخيم املخاوف 
وبث الرعب من خالل ملصقات إعالنية تهدد 

بالعواقب الوخيمة للثورة.

إيران بين اإلصالح والثورة

حامد الكيالني
كاتب عراقي

أبوابنا في العراق وسوريا مفتوحة 

كمناطق للتجارة الحرة لكن لبضائع 

اإلرهاب والمافيات التي تروج للبضائع 

الفاسدة والمحرمة والمزورة ومن كل 

المناشئ؛ مع هذا ما زال هناك من 

يعتقد أن اإلصالح الداخلي هو الطريق 

لتغيير النظام اإليراني

تاريخ النظام اإليراني وفصول قمع 

االحتجاجات المستمرة يعززان 

االنطباع السائد لدى شرائح واسعة من 

اإليرانيين باستحالة إصالح النظام. 

ولكن طريق الثورة وعر للغاية وال 

يمكن تعبيده إال بقدر ال يحصى من 

الضحايا والتضحيات
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آراء

} في غمرة اإلنكار املديد، بأن االنسداد 
السياسي أمام الفلسطينيني، يستوجب جمع 
األشتات الفلسطينية والتوافق بني األطياف، 

على إستراتيجية عمل وطني واحدة، حتى 
لو اقتضى األمر االستعانة بجميع األطراف 

اإلقليمية ذات التأثير على طرفي اخلصومة، 
بدأت القيادة الرسمية الفلسطينية تتحدث 

عن إطار دولي تعددي لرعاية العملية 
السلمية، ونقلت هذه الصيغة إلى جامعة 

الدول العربية العتمادها. 
ويستشعر الفلسطينيون في هذا احلديث 

تراجعا عن املوقف الفلسطيني الرسمي 
املعلن ردا على إعالن الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بشأن القدس. 
فقد ُقرأت هذه الصيغة املنقحة، 

باعتبارها تراجعا عن املطلب العسير وهو 
إقصاء األميركيني، لكن أولى اخلطوات 
ملواجهة املوقف، تكمن في التوافق على 

استراتيجية عمل وطني فلسطيني واحدة، 
ومن هذه النقطة تبدأ مراكمة عناصر القوة 

الفلسطينية املُضيعة. 
أما التراجع التدريجي عن املوقف 

احلاسم ضد إدارة دونالد ترامب، وهو 
موقف أريد منه، بالدرجة األولى، ترضية 
الفلسطينيني وامتصاص غضبهم، دون 

تغيير في السياسات االجتماعية واألمنية 
على األرض، فإنه لن ُيصلح املوقف األميركي 

ولن ُيصّوب سياقاته.
وتستند مظّنة التراجع، لدى 

الفلسطينيني، إلى ملمحني اثنني، فضال عن 
خلو األفق من أي إشارة تعطي أمال بأن 

األمور في سياق أداء احلكم الفلسطيني، 
ميكن أن تتغير إلى األفضل.

امللـمح األول هو تنقيح صيغة الرفض 
التام لضلوع الواليات املتحدة في عملية 

الوساطة أو ما يسمونها ”الرعاية“ األميركية 
حصرا للعملية السلمية، واستبدالها برعاية 

تعددية، بينما اإلطار التعددي قائم أصال 
في ما يسمى ”الرباعية الدولية“ التي تضم 

أوروبا وروسيا والواليات املتحدة واألمم 
املتحدة.

أما امللـمح الثاني، فيمثله ظهور دور 
لرجال أعمال فلسطينيني، لن يجرؤ أٌي منهم 

على املبادرة واللعب في القضية الوطنية 
لشعبه، ما لم يكن ُمكلفا من قبل الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس نفسه، ال سيما 
عندما يكون املبادرون مجموعة منهم، وليس 

فردا.
فرجال األعمال الفرادى لن يتوافقوا 

حتى على مشروع ربحي، فهم بطبيعتهم 
متنافسون، وبالتالي فإن اجتماعهم محض 

تكليف سياسي، مبهمة جس النبض 
واالستدراك والبحث عن صيغة أخف وطأة 
نظريا، تفتح املجال لعودة الدور األميركي.

فهذه طريقة معروفة، مرت في تاريخ 
الصراع، وُسمعت للمرة األولى، بلسان 

الرئيس املصري األسبق محمد أنور 
السادات، حيث كانت لرجال أعمال 

وشخصيات وأكادمييني، أدوار في اتصاالت 
على مر املراحل، الستكشاف اآلفاق في 

سياقات بائسة، إلعطاء األميركيني دورا 
مركزيا حاسما في السياسات اإلقليمية.
والطريقة معروفة، وكثيرا ما جرت 

االستعانة برجال أعمال وأكادمييني، 
لاللتفاف على صعوبة املجـاهرة بالتماشي 

مع األميركيني، وكانت لرجال أعمال 
وشخصيات وأكادمييني، أدوار في اتصاالت 

في مختلف املراحل، حيث مت الزج بأسماء 
الراحلْني إدوارد سعيد وهشـام شرابي، 

كمفاوضْني محتملني، في أوج صعود جنم 
منظمـة التحرير الفلسطينية. فـال معنى 

للقول إن رجال األعمال مبادرون من تلقاء 
أنفسهم.

فالشعب الفلسطيني يتطلع إلى التوافق 
الوطني على قاعدة احملددات الدستورية 

والقانونية. 

وقد بات واجب الكل الفلسطيني أن 
يتوقف وقفة موضوعية مع النفس، وأن 

يتذكر أن كل املراحل التي مرت وكان 
فيها الفلسطينيون موحدين ولو باحلد 
األدنى؛ كانت ورقتهم السياسية أقوى، 

وتضطر األطراف الدولية إلى التعامل مع 
الفلسطينيني باعتبارهم عنصرا قويا في 

املنطقة.
املقاربة التي باتت مطروحة اآلن من 
اجلانب الرسمي الفلسطيني، هي اإلطار 
الوسيط املتعدد، الذي يتولى العمل على 

التوصل إلى حل، بعد أن أصبحت الواليات 
املتحدة األميركية غير مؤهلة للعب هذا الدور 

وحدها.
وفي هذا السياق، يجري التركيز على 
األوروبيني والروس واألمم املتحدة، وهي 
أطراف كانت ومازالت حاضرة نظريا من 
خالل ما يسمى ”اللجنة الرباعية“، لكن 
تأثيرها على صعيد املسائل اجلوهرية 

لم يكن وازنا عندما لم يكن موقف اإلدارة 
األميركية بهذه العنجهية وبهذا الشطط، 
وعندما كان متاحا لألوروبيني أن يجدوا 

ألنفسهم دورا أثقل وزنا في محاذاة الدور 
األميركي.

ويتوجب االعتراف بأن القيادة 
الفلسطينية نفسها، أسهمت في إضعاف 

الدور األوروبي، من خالل تقبل الدور 
األميركي املنفرد، في وقت كانت لديها فيه 

القدرة على املمانعة.
اليوم، األوروبيون لهم شكايتهم من إدارة 

ترامب نفسها، وإسرائيل تركز على الدور 
األميركي، وقد ظلت لديها صيغة للتعاطي مع 
األروربيني، على الرغم من انتقاداتهم اخلافتة 

لها، واعتراضهم على الكثير من املمارسات 
اإلسرائيلية. 

وعلى هذا الصعيد، ضمنت تل أبيب 
التعايش مع الفتور الذي طبع عالقاتها 

األوروبية، مع عدم القطع مع الروس، وقد 
تعايش األوروبيون والروس مع عناد تل 

أبيب.
مقتضى الرشد واملنطق السديد، يحث 
على االعتراف بأن ال ”شريك“ اآلن. فإنكار 

الشراكة أسمعه احملتلون للعالم، عندما فازت 
حركة حماس باحلكم في انتخابات العام 

 .٢٠٠٦
ويتوجب على الفلسطينيني استخدامه 

اآلن، بعد أن فازت تل أبيب بكـل إدارة دونالد 

ترامب، ولم يعد أمـام احلكم الفلسطيني 
إال أن يبدأ عملية إصالح وتصويب حقيقي 

ألوضاع الكيان السياسي.

اإلطار التعددي صيغة فلسطينية منقحة

{وزراء الخارجيـــة فـــي المفوضية األوروبية لـــم يعترضوا على الموقف الفلســـطيني المصر على 

رفض احتكار الواليات المتحدة للعملية السياسية}.

رياض املالكي
وزير اخلارجية الفلسطيني

{نرفض جميع محاوالت موســـكو ســـلب إرادة الســـوريين واالنفراد بالحل السياسي في سوريا، 
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} يخلق من الشبه أربعني. واحٌد فقط من 
بني املجاهدين العراقيني املشمولني برعاية 
الولي الفقيه األبوية ُيشبه إلى درجة كبيرة 

رئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحاق شامير، 
بدمامته وتكشيرته، وبنفسه املريضة املقفلة 

على كراهية كل من يرفض تعصبه األعمى 
ألفكار وأحالم غير سوية، وليس فيها شيء 
من عقل وعدل وضمير. شامير العراقي قادم 

إليكم، أيها العراقيون، قائدا جديدا يتولى 
حكمكم بعد االنتخابات القادمة املقررة 

نتائُجها، خلفا للرؤساء الثالثة، إبراهيم 
اجلعفري ونوري املالكي وحيدر العبادي، 

أبناء حزب الدعوة وقادته الكبار.
ورغم أن إيران كانت هي املرضعة الوحيدة 

حلزب الدعوة،ورغم أنه لم يقصر في إثبات 
والئه لها طيلة السنوات املاضية، إال أن 

للعراق مبشاركة  دميقراطية احلكم ”اإليراني“ 
هامشية دعائية مع أحزاب وقوى أخرى 

سنية وشيعية وكردية موالية ألميركا وتركيا 
والسعودية، قد انتهت صالحيتها، وآن أن 

ُتقام على أنقاضها دكتاتورية احلكم اإليراني 
املنفرد، برئيس وزراء عراقي ولكن إيراني، 

قلبا وقالبا، يتمتع بالقدر الكافي من الوقاحة 
وقلة الوطنية واحلياء ليعلن نهاية احلكم 
باحملاصصة الطائفية والعنصرية، وبداية 

حكم امليليشيات التي أنشأها احلرس الثوري 
اإليراني وقاسم سليماني، والتي ال تعمل 

بالشعارات والوعود الكالمية، بل باستخدام 
السالح أو بالتهديد باستعماله، داخل قبة 

البرملان، تنفيذا لتوصية الولي الفقيه.
يقول قيس اخلزعلي، أحد قادة املعسكر 

اإليراني العراقي ”عدد املقاعد التي سينالها 
ائتالف الفتح سيجعل منه في املرحلة املقبلة 
أحد االئتالفات األساسية واملؤثرة في اختيار 
رئيس الوزراء واتخاذ كل القرارات األساسية 

التي تهم مصلحة البلد“. ”إننا منلك رؤية 
واضحة ومشروعا سياسيا يقوم على أن 

اخللل األساسي في العملية السياسية 
يكمن في طبيعة النظام البرملاني ومبدأ 

احملاصصة“.
مبعنى آخر أن إيران لم تعد تخدمها 

انتهازية حيدر العبادي الذي أمضى أربع 
سنوات وهو ميارس كل فنون التقية واللعب 
على احلبال، فيتظاهر مرة مبواالة األميركان، 

وإعادة عالقات مع حاضنته العربية مرة 
أخرى، لشراء الوقت وتهدئة خواطر الغاضبني 

إلى أن يحني موعد اخلالص، وقد حان.
فقد أدى، هو ورفاقه في احلزب، دورهم 
كامال، ومنحوا إيران الوقت الكافي الالزم 

لبناء حرسها الثوري العراقي الذي سيتسلم 
السلطة، ويحكم منفردا، ليس بالشرعية 

التي استمدها من جماهير الناخبني، بحرية 
ونزاهة، بل بقلة الذوق والضمير، وبأخالق 

العصابات، وبالتلويح، علنا، بسطوة العمائم 
اإليرانية التي لن تسمح ألي عراقي، أيا كان، 

بأن يشاركها، بأي حصة، وبأي صيغة، في 
إدارة املستعمرة العراقية بعد اليوم.

وباستعراض املسلسل كله، من أول 
أيام مجلس احلكم سيء الصيت عام ٢٠٠٣ 

وإلى اليوم، لرأينا كيف بدأ العمل اإليراني 
الدؤوب في تهيئة األجواء ومتهيد الطرق، 
وتغيير الُبنى التحتية السياسية واألمنية 

والعسكرية والتعليمية واإلدارية في العراق، 
خطوة خطوة، في انتظار أن يصبح في إمكان 

أوالدها العراقيني النجباء املخلصني أن 
يرثوا احلكم من حزب الدعوة، ويقرأوا عليه 
وعلى تاريخه الطويل في خدمة اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية ألف سالم.
وها قد جاء موعد انتقال العراق النهائي 

من حكم الدميقراطية املزركشة امللونة إلى 
دكتاتورية اللون الواحد الفريد، لُيعلن خبر 

وفاة الدولة العراقية السابقة املتسامحة 
املتآلفة املتمدنة، ويبدأ عمٌر جديد لوالية 

العراق الصغيرة امللحقة باجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، علنا ودون مواربة.

وألول مرة في تاريخه، ورمبا في تاريخ 
املنطقة العربية كلها، سيقود البرملان العراقي 

نواب مسلحون متخرجون في ميليشيات 
طائفية متمردة ومنفلتة لم ُيعرف عنها احتراٌم 

لقانون، وال إمياٌن بدستور، سوى قانون 
السالح، ودستور العقيدة الواحدة التي 

أوصاهم بفرضها على البالد والعباد بالقوة 
جناُب الولي الفقيه. وغدا، والغد قريب جدا، 

سترون ألول مرة في حياتكم، أيها العراقيون، 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل إسحاق 

شامير وقد جلس على كرسي الرئاسة، 
وسبحان الذي يحيي العظام وهي رميم.

وعلى مرجعية السيد السيستاني وفرسان 
حزب الدعوة وحواري املجلس اإلسالمي 

وفتيان عمار احلكيم ونواب مقتدى الصدر 
وأتباع إبراهيم اجلعفري وأسامة النجيفي 

وإياد عالوي وسليم اجلبوري وصالح املطلق 
ومشعان أن يتقاعدوا أو أن يقبلوا باجللوس، 
في البرملان القادم، في آخر صفوف املتفرجني 

واملصفقني واملوافقني. هذا، أو في غياهب 
السجون. ألم نقل إن العراق في انتقال؟

العراق في انتقال

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

مآالت المنعطف الجديد في اإلستراتيجية األميركية حيال سوريا

} أعلن مسؤول أميركي كبير، مطلع فبراير 
اجلاري، أن الواليات املتحدة ال تستبعد شن 

ضربات عسكرية في سوريا بعد اتهامات 
بحصول هجمات كيميائية جديدة نفذها 

النظام ضد الغوطة الشرقية. هل سنكون أمام 
احتمال تكرار ما حصل في إبريل ٢٠١٧ عند 

قيام إدارة دونالد ترامب بضربة محدودة 
ومن دون تتمات عسكرية أو سياسية ضد 
قاعدة الشعيرات بعد هجوم خان شيخون 
الكيميائي، أم أننا أمام منعطف جديد في 
اإلستراتيجية األميركية حيال سوريا بعد 

اختتام مؤمتر سوتشي ومع اقتراب انتهاء 
املعارك ضد داعش واحتدام الوضع في 

شمال سوريا. تتيح لنا مراقبة التطورات 
في الشهر املاضي استشفاف مالمح مسعى 
واشنطن إلنتاج ديناميكية دولية وإقليمية 
في امللف السوري، لكن ذلك سيكون موضع 

اختبار على أكثر من صعيد لتبني جديته 
وفعاليته ومآالته.

حاولت روسيا أواخر يناير أن تضمن 
املشاركة الغربية بحدها األدنى في مؤمتر 

سوتشي الذي جرى تقدميه على أنه ”إسهام 
في املسار األممي حتت رعاية منظمة 

األمم املتحدة“، لكن ذلك لم يقنع واشنطن 
وباريس ولندن التي امتنعت عن إرسال 
مراقبني حتى ال تسهم في منح شرعية 

للحل على الطريقة الروسية. ويأتي هذا 
املوقف بعد حتديد الواليات املتحدة على 

لسان ريكس تيلرسون، في ١٧ يناير املاضي، 
إلستراتيجية ما بعد داعش، وميكن وصفها 

بعودة أميركية لالنخراط في اللعبة السورية 
بهدف إعادة التوازن بني الالعبني الدوليني 

والتأثير على مستقبل الوضع السوري، لكن 
العملية التركية ضد منطقة عفرين، التي 

بدأت في ٢٠ يناير، برهنت على أن مشكلة 
وضع إستراتيجية واشنطن قيد التنفيذ ال 
تصطدم بالتجاذب مع موسكو وباملبارزة 

من اخللف مع طهران فحسب، بل في إدارة 
العالقة القدمية مع احلليف التركي والصلة 

املستجدة مع األكراد أيضا.
كشفت عملية عفرين نواقص وتناقضات 

السياسة اجلديدة خصوصا في عدم التوفيق 
بني حليفني وفي ما يتعلق باالحتفاظ بتواجد 

عسكري دون خوض نزاع أوسع. يقودنا 

ما سبق إلى محاولة تقييم اإلستراتيجية 
اجلديدة ومقدار اإلبهام فيها وبالتالي 

فعاليتها وقدرتها على صياغة خطة غربية 
مشتركة يكون لها وزنها في مرحلة تصفية 

”احلروب السورية“ ودورها احلاسم في 
التوازنات اإلقليمية.

خالل مرحلة احلرب ضد داعش، كان 
البنتاغون ميسك بزمام األمور، وأواخر 

ديسمبر ٢٠١٧ حذر وزير الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس روسيا واألسد من ”االقتراب 

من وادي الفرات“. 
وأصبح نهر الفرات اخلط الفاصل بني 
انتشار قوات سوريا الدميقراطية (املكونة 

من قوات احلماية الكردية) في شرق وشمال 
الفرات، وقوات روسيا والنظام واحملور 

اإليراني في الغرب منه. وجرى اإلعالن أوال 
عن قوة حدودية مكونة من ٣٠ ألف شخص 
تنوي واشنطن دعم انتشارها في املناطق 

احلدودية. 
وتوضحت بشكل أفضل معالم املقاربة 
األميركية مع تصريحات وزير اخلارجية 

األميركي ريكس تيلرسون في جامعة 
ستانفورد إذ قال إن ”الوجود األميركي 
العسكري في سوريا باق إلى أجل غير 

مسمى في إطار إستراتيجية أميركية أوسع 
نطاقا، متهد الطريق دبلوماسيا لرحيل 

الرئيس بشار األسد إمنا الحقا وليس على 
املدى القصير“. هكذا حدد تيلرسون انخراط 

أميركا في سوريا على كافة املستويات من 
رحيل داعش إلى رحيل األسد عند ختام 

العملية االنتقالية.
ومن أجل تبرير الوجود العسكري 

الطويل املدى أعتبر تيلرسون أن ”ابتعاد 
الواليات املتحدة عن سوريا سيتيح إليران 

فرصة ذهبية لتقوية تواجدها ونفوذها هناك، 
وأن انسحاب العسكريني األميركيني كليًا من 

سوريا سيساعد بشار األسد على البقاء“. 
ولذا جرى الربط بني املصلحة القومية 

األميركية و“منع ظهور داعش أو ما يشابهها 
وضرب نفوذ إيران“، مع االحتفاظ بوجود 
عسكري ودبلوماسي في سوريا للمساعدة 

على إنهاء الصراع. بيد أن االحتجاج التركي 
على نشر قوة حدودية دفع البنتاغون 

للتوضيح أن واشنطن ليست بوارد إنشاء 
جيش أو قوة حرس حدود، وأصدر بيانا 

جاء فيه ”ُتواصل الواليات املتحدة تدريب 
قوات أمن محلية في سوريا. ويهدف التدريب 

إلى حتسني األمن للنازحني العائدين إلى 

مناطقهم املدمرة ومنع عودة اإلرهاب“، لكن 
ذلك لم يقنع أنقرة وبرز الرد التركي من خالل 
عملية عفرين التي متت بضوء أخضر روسي 
في سياق ”انتقام“ موسكو من حتالف األكراد 

مع واشنطن.
يتبني من خالل احلفاظ على الوجود 
العسكري األميركي في العراق وسوريا، 
وحراك األسابيع األخيرة على الصعيد 
الدبلوماسي (تشكيل مجموعة عمل من 

الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا واململكة 
العربية السعودية واألردن، وحتجيم مؤمتر 

سوتشي) بلورة إطالق ديناميكية إقليمية 
ودولية هدفها حتويل الرؤية املشتركة إلى 

ورقة عمل (الالورقة التي قدمتها الدول 
اخلمس إلى املوفد الدولي ستافان دي 

ميستورا عشية مؤمتري فيينا وسوتشي هي 
أول الغيث) وشراكة تنفيذية ميدانيا.

ويتمثل الطموح أن تكون العودة املباشرة 
ألميركا مبثابة احملرك األساسي من جديد 

للسياسة في الشرق األوسط ونقطة التوازن 
فيه وذلك بعد العودة الروسية القوية 

وتداعياتها. 
وميثل ذلك اخلروج من سياسة اإلدارة 

السابقة في االنسحاب من ملفات الشرق 
األوسط وإدارتها من اخللف، لكن كبح إيران 

في سوريا وجلم طموحاتها اإلقليمية ال 
يصطدمان فقط بالشراكة الروسية اإليرانية، 
ولكن بعدم توفر أدوات عمل فعالة ومنسقة 

بني واشنطن وحلفائها.
من خالل هذه الدعائم لسياسة جديدة 

تأمل واشنطن منع استفراد روسيا بالنفوذ 
وفرض ”احلل الروسي“ في سوريا وعدم 
السماح لها بتحقيق نصر منفرد في أزمة 
دولية كاألزمة السورية، لكن ذلك ال يعني 
وجود رغبة أميركية بتقويض كل اجلهد 
الروسي في امللف السوري، وإمنا إلزام 

موسكو باحترام اجلهد الدولي للحل 
السياسي املتمثل مبسار جنيف. وسيتوقف 

التعامل مع موسكو على املراحل القادمة 
للعملية السياسية، إذ أن االكتفاء بالنتائج 
احملدودة لسوتشي سيؤدي إلى املزيد من 

التباعد بني واشنطـن وموسكو، وعلى 
األرجح سيبقى التجاذب هو القاعدة ألن 

احلل في سوريا يرتبط مبلفات أخرى دولية 
وإقليمية. 

ومتلك واشنطن ومجموعة اخلمس أوراقا 
عدة: العالقة مع املعارضات السورية الفاعلة، 

الوجود األميركي املباشر على األراضي 

السورية، عدم اإلسهام في إعادة اإلعمار 
من دون حل سياسي مالئم، علما أن منطقة 
االنتشار العسكري األميركي شرق الفرات 

تؤمن سيطرة الواليات املتحدة على املوارد 
األساسية لالقتصاد السوري بشكل يجعل من 

املستحيل تطبيق أي حل بعيدا عن الرؤية 
األميركية.

بيد أن عملية عفرين وتداعياتها أبرزت 
الصعوبة اجلوهرية إلستراتيجية الواليات 

املتحدة التي تتطلب االحتفاظ بتحالفات 
نشطة مع وجود قوتني في حالة حرب مع 

بعضهما البعض. 
ومنذ بدء هجوم عفرين سعت واشنطن 
إلى الوصول لتوازن بني الطرفني، معترفة 
بصحة املخاوف األمنية لتركيا، في الوقت 
الذي تدعو حلفاءها في تركيا إلى حتديد 
نطاق الهجوم مبنطقة عفرين لتقليل عدد 

الضحايا. 
وتغمز مصادر أميركية من قناة الرئيس 

التركي وتقول ”في عام ٢٠١٦، متت صفقة 
شملت وحدات حماية الشعب غرب الفرات، 

أعطى بوتني خاللها أردوغان جرابلس مقابل 
شرق حلب. واآلن بوتني يسلم أردوغان بعض 

أجزاء من منطقة عفرين على طبق من فضة، 
مقابل امتثاله إلى تقدم نظام األسد الحقا في 

إدلب بدعم من روسيا“.
ومما ال شك فيه أن هذا التناغم املرحلي 
الروسي التركي يعقد احلسابات األميركية، 

وجتد واشنطن من ينافسها ال فقط في 
العالقة مع تركيا األطلسية ولكن أيضا مع 
األكراد الذين يحتفظون بصالت مع روسيا 

وإيران. 
وتعتبر أوساط واشنطن أن إقامة منطقة 

خاضعة للنفوذ األميركي فوق ما يقارب 
٢٥ باملئة من األراضي السورية في الشمال 

والشرق، تضمن دورا مؤثرا للواليات املتحدة 
في أي تسوية سياسية وفي مستقبل البالد 

ما بعد احلرب.
حاول فالدميير بوتني قبل إعادة انتخابه 

أن يبرهن أن روسيا، على عكس الواليات 
املتحدة، هي صانع الصفقات احلقيقي في 
سوريا وفي اإلقليم، لكن واشنطن ترفض 

التسليم وحتاول استعادة دورها في سياق 
منعطف جديد من سياستها السورية عبر 

البقاء على خط الضغط والتواصل مع 
موسكو للمساومة عند اللزوم، أما اجلديد 

فهو قرار بدء احتواء النفوذ اإليراني 
اإلقليمي انطالقا من سوريا.

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

مقتضى الرشد والمنطق السديد يحث 

على االعتراف بأن ال {شريك} اآلن. 

فإنكار الشراكة أسمعه المحتلون 

للعالم، عندما فازت حماس بالحكم 

في انتخابات 2006، ويتوجب على 

الفلسطينيين استخدامه اآلن
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اقتصاد

جاذبية لندن لالستثمار تقاوم 

تداعيات البريكست

} ال جدال في أن متابعة عناوين األخبار 
منذ تصويت البريطانيني لالنفصال عن 

االحتاد األوروبي قبل أكثر من 19 شهرا تثير 
الكثير من القلق بني األوساط االقتصادية 

واملستثمرين في ظل غموض مستقبل البالد 
إذا وقع الطالق التام.

تلك األخبار ال تقدم أي مؤشرات إيجابية 
حتى ألكثر األشخاص تفاؤال، رغم أن 

إجراءات االنفصال العملية لم تبدأ حتى 
اآلن. فقد أدى ضعف اجلنيه اإلسترليني إلى 

جعل أنشطة األعمال اخلارجية للشركات 
باهظة ودفع مستويات الثقة مبناخ األعمال 

إلى االنخفاض.
ولذلك تسارعت وتيرة توقف بعض 

الشركات عن اتخاذ قراراتها االستثمارية 
الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات، 

األمر الذي أدى إلى ركود نسبي في أنحاء 
بريطانيا. لكن يبدو أن املراقبة تقتصر على 

األخبار السلبية وتغفل الكثير من التحركات 
األخرى التي جعلت لندن محط أنظار 

شركات التكنولوجيا الكبرى بدرجة غير 
مسبوقة منذ ما قبل األزمة املالية العاملية. 
ال ميكن إغفال أخبار جانبية تغيب عن 

متابعة البعض مثل شراء شركة أبل ملساحة 
500 ألف قدم مربع في قلب لندن ثم بيعها 

مببلغ 1.6 مليار جنيه استرليني لتحالف بني 
العمالقني املاليزيني صندوق التقاعد وشركة 

برومدا الوطنية.
وال ميكن استبعاد استمرار الصفقات 

العقارية الكبيرة في وسط لندن في ظل 
تزايد تسليم مساحات واسعة للمطورين 

العقاريني في وقت تشهد فيه املدينة ثورة 
إنشاءات غير مسبوقة منذ عقود.

وتشير التوقعات إلى أن املستأجرين 
الكبار الباحثني عن موطئ قدم في وسط 
لندن سيواجهون خيارات قليلة وصعبة 
في ظل ترجيح أن يتجاوز الطلب ضعف 

املعروض من املساحات العقارية والذي ال 
يزيد على 900 ألف قدم مربع.

هناك حديث واسع عن إمكانية نقل 
الكثير من الشركات لبعض نشاطها إلى 

اخلارج، لكن استطالع آراء صناع القرار 
الذي أجراه بنك إنكلترا املركزي مؤخرا 
يظهر أن 80 باملئة من الشركات تستبعد 

ذلك نهائيا، أي أنها ال تفكر إطالقا بنقل أي 
نشاط إلى اخلارج بعد البريكست.

ورغم حديث بعض الشركات العمالقة 
ذات األنشطة الدولية عن احتمال نقل بعض 
عملياتها، إال أن األفعال تتحدث عن نفسها 

أكثر من الكلمات، مثلما حدث في االلتزامات 
املعلنة من قبل شركة آبل ودويتشه بنك 

ومجموعة بلومبيرغ.
لقد جنحت لندن في تثبيت مكانتها 

كمركز عاملي كبير لالبتكار والتطوير، حيث 
أنشأت الشركات املتخصصة بالتقنية 

والتطوير أرضية راسخة إلى جانب مراكز 
املؤسسات املالية العريقة ومؤسسات 

التأمني الكبيرة وصوال إلى جميع القطاعات 
األخرى.

وتستند العاصمة البريطانية إلى ما 
تتمتع به من عوامل حيوية جتذب أفضل 

املهارات واملوهوبني من جميع أنحاء العالم. 
األمر الذي يقنع الشركات اجلديدة والقدمية 

بضرورة التواجد والبقاء في لندن.
كل ذلك يؤكد وجود ثقة قوية لألعمال 

التجارية في مستقبل العاصمة البريطانية 
على املدى الطويل، حتى لو أشارت تعليقات 

وسائل اإلعالم إلى ضعف الثقة في الوقت 
الراهن.

ويتضح ذلك في مواصلة الشركات 
التزامها مبواصلة أعمالها وتوسيعها رغم 
حالة الغموض املرتبطة بخروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي. وتؤكد البيانات أن 
14 باملئة من الشركات املتمركزة في لندن 
وسعت مساحات مكاتبها ومقراتها خالل 

االثني عشر شهرا املاضية مقارنة مبا كانت 
عليه قبل عام.

ينبغي أن نذكر أيضا أن خروج بريطانيا 
من السوق األوروبية املوحدة ال يزال موضع 

شك. وفي كل األحوال يبدو من املؤكد أن 
لندن ستبقى من أفضل األماكن ملمارسة 

األعمال في العالم.

امحمد النصار الن

فولفو تقدم أول سيارة كهربائية بعالمتها الجديدة بولستار
} ستوكهومل – كشفت شركة فولفو السويدية 
مالمح أول ســـيارة كهربائية ستحمل العالمة 
التي تعني  التجاريـــة اجلديـــدة ”بولســـتار“ 
النجـــم القطبي، والتـــي أعلنت الشـــركة أنها 
للســـيارات  طرازاتهـــا  جميـــع  ســـتخصص 

الرياضية.
ملســـتثمرين  اململوكـــة  الشـــركة  وقالـــت 
صينيني إن السيارة اجلديدة التي حتمل اسم 
”بولســـتار 1“ ســـوف تكون من فئة السيارات 
الرياضية املدمجة (هاتشـــباك) والتي حتتوي 

على صندوق خلفي لألمتعة.
املتخصص في  وأشـــار موقع ”أوتـــوكار“ 
موضوعـــات الســـيارات إلى أن شـــركة فولفو 
سوف تطرح مجموعة محدودة من هذا الطراز 
الـــذي يعتمد على محركـــني أحدهما كهربائي 
واآلخر يعمل بالوقود التقليدي قبل أن تتحول 
لطرح الفئة الكهربائية بالكامل في وقت الحق 

لم يتم حتديده. وأشـــار املوقع إلى أن شـــركة 
فولفو ال تعتزم االكتفاء بالسيارات الكهربائية 
العالمـــة التجارية ”بولســـتار“  التي حتمـــل 
وأنها تعتـــزم أيضا طرح ســـيارات كهربائية 

حتمل عالمتها التجارية.
فإن فولفو ســـوف  وبحســـب ”أوتـــوكار“ 
تطـــور ســـيارتها الكهربائية األولـــى اعتمادا 
علـــى النموذج االختبـــاري ”فولفو 40.2“ الذي 
كانت قد كشفت عنه في منتصف عام 2016 وهو 

منوذج لسيارة مدمجة هاتشباك.
وكانـــت فولفـــو قد طـــورت ذلـــك النموذج 
االختباري لكي يناســـب الهيكل األساسي من 
الـــذي قالت  طـــراز ”هيكل الوحـــدات املدمج“ 
حينهـــا إنه مصمم خصيصا الســـتخدامه في 

إنتاج سيارات كهربائية في ما بعد.
االختباري  النمـــوذج  ملواصفـــات  ووفقـــا 
”فولفـــو 40.2“ فـــإن مدى الســـيارة الكهربائية 

املنتظرة ســـوف يصل إلـــى 350 كيلومترا قبل 
احلاجة إلى إعادة شحن البطارية.

لكن موقع ”أوتوكار“ أكد هذا األسبوع نقال 
عن رئيس إدارة األبحاث والتطوير في شـــركة 
فولفو قوله إن الشركة تستهدف تطوير سيارة 

كهربائية يصل مداها إلى 483 كيلومترا.
وحتمل الســـيارة مزايـــا تكنولوجية كثيرة 
في غاية الفخامة وميتـــاز هيكلها بخفة الوزن 
ألنها مصنوعة من ألياف الكربون. ولم تكشـــف 
الشركة عن سعرها أو موعد طرحها في السوق.

حصان أسود في سباق السيارات الكهربائية

{أرباح فيسبوك ارتفعت العام الماضي بنسبة 56 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 16 مليار 

دوالر، جاء 89 بالمئة منها من إعالنات تطبيقات الهواتف}.

بيانات رسمية
شركة فيسبوك

{إنتـــاج الواليات المتحدة من النفط الخام ارتفع في األســـبوع الماضي إلـــى 9.92 مليون برميل 

يوميا وهو ما يعادل متوسط إنتاج السعودية في السهر الماضي}.

بيانات رسمية
إدارة معلومات الطاقة األميركية

} طوكيو – يقول محللون إن ظاهرة العمالت 
الرقميـــة وجـــدت لتبقـــى، رغم اتســـاع قيود 
وحتذيـــرات الســـلطات ورغم أســـبوع حافل 
بأحداث شـــملت عملية قرصنة أدت إلى سرقة 
حوالي 530 مليـــون دوالر وحظر اإلعالن عنها 
في موقع فيســـبوك وفـــرض ضوابط حتى في 
روســـيا، إضافة إلى تقلبات كبيرة في أسعار 

الصرف.
ويرى مسؤول املداوالت لدى مؤسسة ”أو.

للصيرفـــة ســـتيفن اينيس أن  أي.أن.دي.أي“ 
العمالت الرقمية تعرضـــت لضربات قوية في 
الفترة األخيرة ســـبق أن ”انهـــارت عدة مرات 

لكنها تعود دائما إلى النهوض“.
فقد ســـرق قراصنة نحو 530 مليون دوالر 
مـــن العمـــالت االفتراضية من مكتـــب ”كوين 
تشك“ للصيرفة، وهو ما أدى في نهاية املطاف 
النهيار األســـعار وأظهر مدى هشاشة وتقلب 

هذه العمالت.
ويبـــدو أن عملية القرصنـــة التي متت في 
الــــ26 ينايـــر املاضي هـــي أكبر عملية ســـرقة 
لعمـــالت رقميـــة حتـــى اآلن، وفـــق احملللني، 
متجاوزة سرقة 480 مليون دوالر في عام 2014 
مـــن مكتب صيرفة افتراضي آخـــر في اليابان 

هو ”أم.تي غوكس�.
وكانت احلكومـــة اليابانية قد فرضت بعد 
عمليـــة ”أم.تي غوكس� علـــى مكاتب الصيرفة 
احلصول على ترخيص رسمي. وقد أكد وزير 
املالية تارو آســـو بعد عمليـــة قرصنة ”كوين 
تشـــك“ هذا األسبوع أن على احلكومة ”تشديد 

رقابتها“.
وأضـــاف أن مكتب كوين تشـــك لم ”يخزن 
األمـــور املهمة بشـــكل مناســـب… اعتقد أنهم 
يفتقـــدون إلـــى احلد األدنـــى مـــن املعرفة أو 

املنطق“.
وســـارعت الســـلطات في كوريا اجلنوبية 
والصني وحتى في روســـيا إلى تشديد الرقابة 
حيث مت إعداد مشروع قانون األسبوع املاضي 

لضبط إنتاج العمالت الرقمية.
وهناك اليوم عشرات العمالت اإللكترونية 
املطروحة فـــي التداول. وهنـــاك أكثر من 800 
عملة أخرى في مراحل متباينة من االستعداد 
للطرح في ظل حمى عاملية للبحث عن ”الذهب 

الرقمي“.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
اينيـــس قولـــه إن مثـــل هـــذا اإلشـــراف كان 
مســـتحقا منـــذ زمـــن فإطـــار العمـــل احلالي 
”متساهل جدا بالنظر إلى هشاشة املستثمرين 
نتيجة تقلبات السوق واجلرائم املعلوماتية… 
بشـــكل عام إطار الضوابط في آسيا كان سيئا 
للغايـــة وكان يضع أهدافـــا مغرية في متناول 

املجرمني“.
التعامـــل  علـــى  ضوابـــط  فـــرض  وكان 
بالعمالت الرقمية مـــن املواضيع التي أثيرت 
بني النخب املشـــاركة فـــي املنتدى االقتصادي 
العاملـــي في دافـــوس حيث حث وزيـــر املالية 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد احلكومات على 

توخي ”احلذر“.
وقـــال هامونـــد ”علينا أن نراجـــع طريقة 
تنظيمنـــا لهـــذه البيئـــة قبـــل أن يصبح عدد 
العمـــالت املطروحـــة كبيرا وتصبـــح عنصرا 

أساسيا في االقتصاد العاملي“.
بعدهـــا تدخـــل عمالق اإلنترنت فيســـبوك 
وحظـــر كل دعايـــات العمـــالت الرقميـــة فـــي 

محاولة للتصدي حملاوالت االحتيال.
وأثرت كل تلك العوامل على سعر البتكوين 
العملة االفتراضية األكثر شهرة والتي ارتفعت 
مؤخرا إلى نحو 20 ألف دوالر قبل أن تتراجع 
إلـــى أقل مـــن نصف تلـــك القيمة مـــع تقلبات 

يومية كبيرة في سعر الصرف.
لكـــن رغـــم الدعايـــة الســـلبية واالهتمام 
املتزايد من أجهـــزة الرقابة فإن احلماس لتلك 
مكتب  العمالت لم يتراجع. ويقول ”بت فالير“ 
الصيرفـــة الرقمي األساســـي فـــي اليابان إن 
هناك اهتماما متزايدا بعد الكشف عن قرصنة 

”كوين تشك“.
وقال ميدوري كانيمتســـو املسؤول املالي 
فـــي املكتـــب إن ”الكثير من األشـــخاص بات 
لديهـــم اهتمام بالعمالت الرقمية فقد شـــهدت 

منصتنا تزايدا في عدد الطلبات اجلديدة“.

ويؤكـــد اينيس أن العمالت الرقمية ”لديها 
رغم أنه رجح تراجع سعر  قدرة على املقاومة“ 
البتكويـــن إلى نحـــو 6 آالف دوالر ”قبل عودة 

األسواق إلى االستقرار“.
وأضـــاف أنه ”بالنظر إلى أمنـــاط التبادل 
األخيـــرة أتوقـــع أن يتـــراوح الســـعر املقبـــل 
بعـــد ذلك بـــني 10 آالف إلـــى 15 ألفا مع دخول 
متعاملـــني تقليديني إلى األســـواق… وتراجع 

التقلبات“.
ويرى متعاملون في العمالت الرقمية أنه ال 
ســـبيل العتراض تقدم التكنولوجيا التي تقف 
وراء العمـــالت االفتراضية وأنه حتى لو زالت 
بعض العمالت فإن غيرها سينشأ محلها بكل 

تأكيد.
ويقول احملامي كني كاواي خبير الضوابط 
املالية والتكنولوجيـــا املالية الرقمية إن هناك 

”كّما هائـــال من األفـــكار اجلديـــدة وأن أعمال 
القرصنـــة ســـتتكرر. وعلى األشـــخاص الذين 
يختـــارون هذه التكنولوجيـــا أن يكونوا على 
علم باملخاطر املرتبطـــة بها. أتوقع أن يصبح 

املتعاملون أكثر انتقاء ملكاتب الصيرفة“.
واقترح اخلبير لضمان أمن املســـتخدمني 
وحتســـني التكنولوجيا لتعمل بشـــكل أفضل 
أن يتـــم فرض ضوابـــط صارمة علـــى مكاتب 
الصيرفـــة علـــى غـــرار املصـــارف وشـــركات 

السمسرة. 
وشـــركات التجارة  وقـــال إن ”املصـــارف 
العمـــالت  تســـتخدم  أن  ميكـــن  اإللكترونيـــة 
الرقمية األكثر استقرارا فيما بينها بينما يتم 

التداول بالعمالت األخرى كأصول بديلة“.
ومن املرجـــح في ظل اإلقبـــال الكبير على 
هذه العمالت أن يتم فرض سلسلة من عمليات 

التدقيق من بينها التحقـــق من هوية الزبائن 
أو فرض مراجعة خارجية للحسابات الرقمية 
حلمايتها من أي ثغـــرات أمنية على غرار تلك 
التـــي مت اســـتغاللها خـــالل قرصنـــة ”كـوين 

تشك“.
ويتوقع بعض احملللني أن يخضع التعامل 
بالعمالت الرقمية لتدقيق ســـلطات الضرائب 
ما ميكن أن يؤدي إلى تراجع االســـتثمار فيها 

إذا مت فرض رسوم عالية.

تصاعد اجلدل العاملي بشأن مستقبل العمالت الرقمية بعد أكبر عملية قرصنة في تاريخها. 
وسارعت بعض الدول للبحث عن وسائل لتشديد الرقابة، لكن محللني يستبعدون إمكانية 

ترويض هذا الفضاء اخلفي اخلارج عن سلطات الرقابة املالية.

العمالت الرقمية: عالم خفي بال سلطات لتعقب القراصنة
[ الحكومات تحاول تشديد الرقابة بعد أكبر عملية قرصنة رقمية  [ مئات العمالت تنتظر اإلصدار في بحث محموم عن {الذهب}

سباق المغامرين والقراصنة إلى الذهب االفتراضي

مليون دوالر من العمالت 

االفتراضية تمت سرقتها 

األسبوع الماضي من منصة 

{كوين تشك} اليابانية
530

ستيفن اينيس:

أتوقع تراجع البتكوين إلى 6 

آالف دوالر لكنها ستعاود 

االرتفاع بعد ذلك

بولستار 1 ستطرح 

بمحركين كهربائي وتقليدي 

قبل طرحها في طراز 

كهربائي بالكامل
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اقتصاد
{الحكومة الســـعودية وافقت على طلب من شـــركات صناعة اإلســـمنت بإلغاء رسوم التصدير 

التي كانت تجعل اإلسمنت السعودي غير منافس في األسواق الخارجية}.

جهاد الرشيد
رئيس جلنة شركات اإلسمنت مبجلس الغرف السعودية

{ال صحة لما تردد من أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف معدل ضريبة القيمة 

المضافة من 5 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة}.

يونس اخلوري
وكيل وزارة املالية اإلماراتية

محمـد حماد

} القاهــرة – تفاقمت معاناة عشـــرات ماليني 
املصريـــني فـــي احلصول علـــى الـــدواء بعد 
قـــرار وزارة الصحـــة زيادة أســـعار 30 صنفا 
مـــن األدوية بنســـب تتـــراوح بـــني 10 إلى 50 
باملئة بينها بعض أدويـــة األمراض اخلطيرة 

واملضادات احليوية.
لـــن  اخلطـــوة  أن  اقتصاديـــون  ورجـــح 
تكـــون األخيـــرة فـــي ظـــل ضغوط الشـــركات 
علـــى احلكومة من خالل وقـــف إنتاج األدوية 
احليوية التي ترغب في رفع أسعارها، متذرعة 
بأعمـــال الصيانة ومبـــررات أخـــرى، ما أدى 
الختفـــاء الكثير مـــن األدوية التـــي يحتاجها 

املرضى بصورة مستمرة.
ويجـــري تســـعير الدواء حاليـــا من خالل 
جلنة التســـعير التابعة لوزارة الصحة، التي 
تخوض صراعات شرســـة مع الشركات لفرض 
اللجنة األســـعار التي تراها مناســـبة وتشكك 
دائمـــا في حســـابات التكاليف التـــي تقدمها 

الشركات.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن عـــدد األدوية 
التي اختفت من الســـوق بلـــغ نحو 222 صنفا 
معظمها ألمراض السكر وضغط الدم والقلب، 

وهي أمراض شائعة بني كثير من املصريني.
وأظهر بحث عن مستويات الدخل واإلنفاق 
أجراه اجلهاز املركـــزي للتعبئة واإلحصاء أن 
املصريني ينفقـــون نحو 9.8 باملئة من دخولهم 

على الرعاية الصحية.
ويصـــل عدد األدوية املتداولة في الســـوق 
إلـــى نحـــو 7010 دواء، اختفى منهـــا أكثر من 
20 باملئة منذ عام بســـبب املشاكل التي تواجه 
صناعة الـــدواء، وارتفاع تكاليف االســـتيراد 
بعد حترير أســـعار الصرف في نوفمبر 2016. 
ودفعت تلك اخلطوة إلى تضاعف سعر صرف 

العمـــالت األجنبية أمام اجلنيه املصري، األمر 
الذي رفع تكلفة استيراد املواد اخلام واملعدات 
الرأســـمالية لصناعـــة الـــدواء. ويصـــل عدد 
املصانع العاملة فـــي صناعة الدواء في مصر 
إلى 154 مصنعـــا، إلى جانب 50 مصنعا حتت 

اإلنشاء.
وقال محيـــي حافظ، عضـــو مجلس إدارة 
غرفـــة صناعـــة الـــدواء باحتـــاد الصناعـــات 
املصرية، إن الفترة املاضية شـــهدت مناقشات 
حـــادة بني مصانـــع األدوية وجلنة التســـعير 
بوزارة الصحة نتيجة عدم منطقية مستويات 
األسعار التي تفرضها على املنتجني، وانتهى 

األمر إلى االستجابة ملطالب املنتجني.
وَأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
قطـــاع الدواء املصـــري يعاني من تشـــوهات 
ســـعرية، نتيجة الفـــروق الكبيرة في أســـعار 
األدويـــة املثيلة التـــي لها نفس االســـتخدام، 
ويصل هذا التفـــاوت لنحو أربعة أضعاف في 
بعض املنتجات بني مختلف الشـــركات بسبب 

قرارات جلنة التسعير.
ويصـــل حجم االســـتثمارات فـــي صناعة 
األدويـــة املصرية التي بدأت منذ عام 1939 إلى 
نحو 5.6 مليار دوالر. وتســـتأثر األدوية بنحو 
17 باملئة من تكلفة الرعاية الصحية في البالد.
وقال صبري الطويلة، رئيس جلنة صناعة 
الدواء بنقابة الصيادلة، إن قرار زيادة أسعار 
الـــدواء مبهم ولم يحدد كيفية الزيادة، وهو ما 
تترتب عليه تداعيات مختلفة، ســـوف تتحمل 

احلكومة جانبا كبيرا من تبعاتها.
أن الزيـــادات احلالية لن  وأكـــد لـ”العرب“ 
تقضـــي على نقص األدوية في األســـواق، ولم 
يتم إشـــراك النقابـــة في كيفيـــة تطبيقها ومت 
جتاهلها، رغـــم أن جميع صيدليات الدواء في 

مصر حتت مظلة النقابة.

ويصل عدد الصيدليـــات في مصر إلى 64 
ألـــف صيدلية، في حني يصل عدد األعضاء في 

نقابة الصيادلة إلى نحو 203 آالف صيدلي.
وبدأ مجلـــس بحوث الـــدواء املصري في 
البحث عن حلول لألزمة. وقال حسني الصباغ، 
عضو املجلس إن الشركات تتذرع في مطالبها 
برفع األســـعار بارتفاع تكاليف استيراد املواد 

الفعالة للدواء من اخلارج.
أن  وكشـــف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
املجلس بحـــث مع عدد من اجلامعات املصرية 
وشـــركات األدويـــة إنتاج مواد خـــام مصرية 
تســـتخدم في تصنيع الـــدواء. وتوقع أن يتم 
إنتاج مـــا يصل إلى خمس مـــواد خام للدواء 
مع بدايـــة العـــام املقبل، ما يخفـــف من عبء 

االستيراد جزئيا.

وتســـتورد مصـــر نحـــو 20 باملئـــة مـــن 
احتياجـــات ســـوق الـــدواء، فـــي حـــني توفر 
املصانـــع احمللية النســـبة املتبقيـــة، لكن تلك 
املصانع، وفق املتابعني، تســـتورد أكثر من 90 
باملئة من املواد اخلام املســـتخدمة في تصنيع 

الدواء.
وقال عبداجلواد هاشـــم، أســـتاذ الكيمياء 
فـــي كلية الصيدلـــة في اجلامعـــة البريطانية 
بالقاهرة، إن مطالب رفع أسعار الدواء بسبب 
ارتفاع تكاليف املســـتوردة من اخلارج حجج 

واهية.
وأكـــد لـ”العرب“ أن تكلفة اســـتيراد املواد 
اخلام في الدواء ال متثل ســـوى 10 باملئة فقط 
من سعر الدواء، وطالب بتدخل وزارة الصحة 
للتفـــاوض مع الشـــركات األجنبية الســـتيراد 

املواد اخلام بأســـعار مناســـبة من الشـــركات 
الكبرى.

وأشـــار إلـــى أن جلنة التســـعير يجب أن 
تضـــع اخلطـــوط العريضة مع الشـــركات قبل 
زيادة األسعار لضبط معدالت الزيادة وضمان 
زيـــادة الكميات املنتجة لتفـــادي حدوث عجز 
في األدوية باألســـواق، بدال من عشوائية رفع 

األسعار التي تزيد األمور تعقيدا.

تراجعت احلكومة املصرية عن شــــــعار ”ال زيادة في أسعار الدواء مجددا“ في ظل اتساع 
فوضى سياسات التسعير وأعلنت عن زيادات جديدة في األسعار بعد نحو 15 شهرا من 

رفع أسعار 30 صنفا من األدوية في أعقاب حترير سعر صرف العملة.

فوضى التسعير تؤدي الختفاء 222 دواء من السوق املصرية

[ القاهرة تتراجع عن شعار {ال زيادة في أسعار الدواء مجددا}  [ ضغوط المصانع تجبر الحكومة على زيادات كبيرة في األسعار

نافذة ضيقة للحصول على الدواء

بالمئة من حاجة مصر للدواء 

يتم إنتاجها محليا لكن 

المصانع تستورد أكثر من 

90 بالمئة من المواد الخام
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} تونس - قللت أوســـاط اقتصادية تونســـية 
من النتائج اإليجابية لزيارة الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون وانعكاســـاتها االقتصادية، 
واعتبروها مجرد مجاملة وعالقات عامة ألنها 

أظهرت محدودية دعم باريس لتونس.
وقـــال اخلبيـــر رضـــا الشـــكندالي إنه ”ال 
يجب اإلفراط في التفاؤل بشأن زيارة ماكرون 
لتونـــس“، مشـــيرا إلى الوعـــود الكثيرة التي 
قطعتها مجموعة من الدول واملؤسسات املالية 

الدولية في املؤمتر الدولي االســـتثمار (تونس 
2020)، والتي ال تزال حبرا على ورق.

وأوضـــح أّن الديون التي حولتها فرنســـا 
إلى اســـتثمارات في حدود 50 مليون يورو من 
إجمالي 800 مليون يـــورو، وهذا املبلغ ضئيل 

وال يعكس آمال التونسيني.
وتســـتأثر باريس لوحدهـــا بقرابة نصف 
الديـــون اخلارجيـــة لتونس حيـــث يبلغ حجم 
دينوها املستحقة على تونس 13 مليار يورو.

ومع ذلك، أكد الشـــكندالي أن فرنسا تبقى 
شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لتونس، وهي 
”قـــادرة على حشـــد دعم أوروبـــي أكثر جناعة 

لفائدة مشاريع التنمية في تونس“.
وأنهـــى ماكـــرون زيارتـــه التي اســـتمرت 
يومـــني حيث غلب عليهـــا الطابع االقتصادي، 
بدعم مالي بلغ نصف مليار يورو خالل الفترة 
بـــني 2020 و2022، إضافة إلى توقيع 8 مذكرات 
واتفاقيات تعزز التعاون املشترك بني البلدين.
وباإلضافة إلى حزمة مساعدات بقيمة 1.2 
مليار يورو خالل الفتـــرة ما بني 2016 و2020، 
أعلن الرئيس الفرنســـي إنشاء صندوق بقيمة 
50 مليون يورو على مدى ثالث سنوات لصالح 

رّواد املشاريع الشباب التونسيني.

ومـــن بـــني أبـــرز االتفاقيـــات املبرمة بني 
الطرفني اتفاقية متويـــل لدعم إصالح حوكمة 
املؤسســـات والهيـــاكل احلكوميـــة في تونس 
بقيمـــة 100 مليـــون يـــورو فـــي شـــكل قرض، 
واتفاقية متويل برنامج تطوير البنية التحتية 

في العديد من املناطق العشوائية.
ويقـــول اخلبيـــر والصحافـــي التونســـي 
نصرالديـــن بن حديـــد إن الزيارة لـــم تقدم ما 
ُيغّير الوضع في تونس، ففرنسا لم تعد لديها 

ذات اإلمكانات السابقة.
وبـــرر بن حديد ذلـــك بأن أزمـــة االقتصاد 
التونسي هيكلية وليســـت نقص في األموال، 
وقـــال ”لـــو ُقّدمـــت لـــه 10 مليـــارات دوالر لن 
يتغير أّي شيء بسبب شبكات التسيير املالي 

واإلداري الفاسدة“.
وشـــّكل املنتـــدى االقتصـــادي التونســـي 
الفرنســـي، الـــذي نظمتـــه الغرفة التونســـية 
الفرنسية للصناعة والتجارة اخلميس، حتت 
شعار ”النجاح معا اليوم وغدا“، احلدث األبرز 
لزيارة ماكرون لكنه لم يحظ بإشادة من بعض 

االقتصاديني التونسيني.
وهـــذا ما ذهب إليـــه رجل األعمال بســـام 
الوكيـــل، رئيـــس مجلـــس األعمـــال األفريقي 
التونسي، في تعليقه على املنتدى حيث قال إن 
”املبالـــغ التي مت احلديث عنهـــا في االتفاقيات 
املوّقعة بني البلدين ليســـت كبيرة وال تفيد إال 

الشركات الناشئة“.
وتواجه تونس حتديات اقتصادية شـــاقة 
تتمثل في منو ضعيف وبطالة مرتفعة ونسب 
تضخم آخذة في الصعود بشـــكل مفزع وتآكل 
فـــي احتياطات النقد األجنبـــي وعجز جتاري 

بلغ مستويات تاريخية.
واعتبر ماكرون في اختتـــام املنتدى الذي 
شـــارك فيه قرابة الـ200 من كبار رجال األعمال 
الفرنســـيني أن مضاعفة االســـتثمار الفرنسي 
بتونس خالل فترة رئاســـته التي متتد خمس 

سنوات هو ”هدف قابل للتحقيق“.

وقـــال أمـــام املنتـــدى بحضـــور أصحاب 
شركات فرنســـية بينهم الرئيسان التنفيذيان 
لشـــركة أوراجن ســـتيفان ريتشـــارد وشـــركة 
إلياد كزافيه نييل ”لقد أكدت شـــركات رغبتها 
في االستثمار بتونس“، مشـــيرا إلى قطاعات 
الســـياحة والتكنولوجيا واملنتجات الغذائية 

بصفتها قطاعات واعدة.
وتصل االســـتثمارات الفرنسية في تونس 
إلـــى 1.4 مليار يورو من خالل نشـــاط أكثر من 
1300 شـــركة فرنســـية توفر فرص عمل لنحو 
138 ألف شـــخص، وفق اخلبـــراء الذين أكدوا 
أن تونس تطمح بفضل مناخ االســـتثمار الذي 

يتعافى تدريجيا جلذب املزيد من الشركات.
وساهمت فرنســـا العام املاضي بنحو 120 
مليون يورو من حجم االســـتثمارات األجنبية، 
ما ميّثل نحو 18 باملئة من إجمالي االستثمارات 

التي توافدت على االقتصاد التونسي.
وكانت تونس قد أقّرت خالل وقت ســـابق 
من العـــام املاضي، قانونا جديدا لالســـتثمار 
دخـــل حّيـــز التنفيذ في أبريـــل املاضي، إال أن 
العديد من العراقيل مثل البيروقراطية ال تزال 
تهيمن على اســـتقطاب االستثمارات األجنبية 

املباشرة مبا فيها الفرنسية.
وتشير بيانات رســـمية إلى أن كفة امليزان 
التجاري بني البلديـــن تتأرجح لصالح تونس 
التـــي تطمح ملضاعفتهـــا مســـتقبال إذ بلغت 
صادراتهـــا العـــام املاضـــي 4.4 مليـــار دوالر، 
مقابل 3.13 مليار دوالر واردات من فرنسا التي 
تســـتحوذ على 30 باملئة مـــن حجم الصادرات 

التونسية.
ويشـــدد خبراء اقتصاد علـــى أن العالقات 
التجاريـــة اجلديـــدة بـــني الطرفـــني يجب أن 
تنهي حقبة الشـــراكة التقليديـــة في قطاعات 
امليكانيكية  والصناعـــات  واملالبس  النســـيج 
والكهربائيـــة، ذات اليـــد العاملـــة الرخيصة، 
لترتقي إلى عالقات تقوم على االســـتثمار في 

قطاعات ذات قيمة مضافة.

اتفــــــق خبراء على أن احلصــــــاد االقتصادي لزيارة الرئيس الفرنســــــي إميانويل ماكرون 
لتونس لم تكن في حجم طموحات األوســــــاط االقتصادية والشعبية. وشككوا في إمكانية 
تنفيذ الوعود االســــــتثمارية والتجارية الفرنســــــية على أرض الواقــــــع رغم رهان احلكومة 

التونسية عليها.

حصاد اقتصادي دون التوقعات لزيارة ماكرون إلى تونس

[ شكوك في إمكانية نقل الوعود االستثمارية إلى أرض الواقع  [ الدعم والقروض والمساعدات الفرنسية خيبت آمال التونسيين

تحديات شاقة لترجمة الوعود االستثمارية

رضا الشكندالي:

ال يجب اإلفراط في التفاؤل 

بشأن نجاح زيارة ماكرون 

لتونس اقتصاديا

محيي حافظ:

الدواء يعاني تشوهات 

سعرية بسبب الفروق 

الكبيرة بين الصنف الواحد

صبري الطويلة:

تم استبعاد نقابة الصيادلة 

من نقاش األسعار رغم أنها 

تمثل جميع الصيدليات

نصرالدين بن حديد:

ماكرون لم يقدم ما يغير 

الوضع ألن بالده لم تعد 

لديها اإلمكانات السابقة



} ال يقـــدم الزمـــن كثيريـــن ممـــن يمتلكـــون 
مواهـــب عديـــدة واهتمامات ثريـــة يعملون 
فيها جهدهـــم وأبحاثهم مهمـــا كانت صعبة 
ومعقدة. شـــخصيات امتلكـــت نواصي العلم 
والفن واإلدارة، بفضـــل جوانب خاصة كتلك 
الجوانـــب التـــي انطـــوت عليها شـــخصية 

سعدالله آغا القلعة السوري.
كثيرون قالوا إن توليه حقيبة الســـياحة 
وزيرًا، ســـيقتل فيـــه األبعاد التـــي أحبوها، 
ويخمـــد جذوة الطاقـــات الهائلة التي ظهرت 
فـــي برامجه وأبحاثه. لكن آغـــا القلعة برهن 
علـــى أن لإلبداع آفاقا ال حدود لها، واســـتمر 
رغم مضي ســـنوات طويلـــة على ابتعاده عن 
الموســـيقى التي عشـــقها وتولـــع بها بحكم 

والدته في مدينة الموسيقى والطرب.
 ابـــن فـــؤاد رجائي آغـــا القلعـــة، طبيب 
األسنان والباحث الذي قدم أبحاثا موسيقية 
هامـــة، وأســـس علـــى نفقتـــه معهـــد حلـــب 
الموســـيقي، ولـــد في حلب عـــام 1950، وكان 
صاحـــب توجـــه فنـــي وعلمي  مبكـــر. درس 
الموســـيقى فـــي ذات المعهـــد الذي أسســـه 
والده، ثم صار مدرســـا فيه. وبالتوازي درس 
الهندســـة المدنية في جامعـــة حلب، ثم أوفد 
إلى فرنسا ونال درجة الدكتوراه منها، ليعود 

مدرسا في كلية الهندسة بجامعة دمشق.

فـــي مدرجـــات جامعـــة دمشـــق العتيقة 
دّرس آغـــا القلعـــة لطالبـــه مقـــررات عديدة، 
كبرمجـــة الكومبيوتر واإلحصاء وحســـابات 
الشـــبكات وبناء الخرائط،  مقدما العديد من 
الكتب مثل ”البرمجـــة ومعالجة المعلومات“ 

و”الجيوديزيا“.
وبفضـــل اهتمامه المبكـــر بالتكنولوجيا 
واإلنترنـــت، كان آغـــا القلعة أحد مؤسســـي 
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، قبل 
أن يجـــري تكليفه بالوزارة فـــي العام 2001. 
اســـتمر في منصبه ذاك مدة عشـــر سنوات، 
قدم خاللها العديـــد من األعمال، مثل ”أطلس 
ســـورية الســـياحي“ وصدر باللغات العربية 
والفرنســـية واإلنكليزية، وهو كتاب يتضمن 
لســـوريا،  التفصيلية  الســـياحية  الخرائـــط 
إضافة إلى فهارس أبجدية كاملة، ونصوص 

حول أهم المواقع السياحية واألثرية.
قـــدم آغـــا القلعة كذلـــك ”أطلس دمشـــق 

الســـياحي“ وهو كتاب يضم خارطة سياحية 
تفصيلية للعاصمة، وخارطة أخرى لدمشـــق 
القديمـــة، مع نـــص كامل عن تطـــور المدينة 
عبـــر التاريـــخ، مدعـــم بالفهـــارس والصور، 
إضافة إلى مجموعة خرائط باللغات العربية 
واإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية.

مشروع آغا القلعة الجديد

والعـــرب  الســـوريون  المشـــاهدون  ألـــف 
منـــذ العام 1985 مشـــاهدة برامج  آغـــا القلعة 
التلفزيونيـــة التـــي انصبت على الموســـيقى 
العربيـــة، والتـــي أظهـــر فيها أســـلوبا جديدا 
ومتميزا فـــي تقديم مادة تحليلية موســـيقية، 

معتمدا على أحدث نظم التقانة والكومبيوتر.
كانت أبحاثه شديدة الغرابة، ألنها تستعمل 
التقنيـــة في معالجـــة الفن، وهو مـــا لم تعتده 
الذهنيـــة العربية حينها. لكنه وصل إلى أماكن 
في التحليل والتصنيف لم يســـبقه إليها أحد، 
وحقق من خالل العديد من البرامج التي بثتها 
العشـــرات من القنـــوات التلفزيونيـــة العربية 
الكثير من الشهرة التي جعلته أحد أعالم النقد 

الموسيقي العربي.
مســـابقة  القلعـــة  آغـــا  أطلـــق  ومؤخـــرا 
”الملحنيـــن الواعديـــن“ على شـــبكة اإلنترنت، 
وقد بلغ عدد المشـــاركين فيها حتى اللحظة 60 

ملحنا من أنحاء العالم العربي.
الباحـــث  يحـــاول  المســـابقة  هـــذه  فـــي 
الملحنيـــن  بهـــؤالء  يتجـــه  أن  الموســـوعي 
الموهوبيـــن نحـــو تحقيـــق نهضة موســـيقية 

عربية جديدة.
آلغا القلعة العديد من المؤلفات والدراسات 
”العـــرب  برنامجـــه  بينهـــا  مـــن  الموســـيقية 
الـــذي حقـــق ثالثمئـــة ســـاعة  والموســـيقى“ 
تلفزيونيـــة، و“كتـــاب األغانـــي الثانـــي“، على 
لألصفهانـــي، والذي  نهـــج كتـــاب ”األغانـــي“ 
أنجز منـــه برامج ”عبدالوهاب مـــرآة عصره“، 
و“نهـــج  األطـــرش“،  و“فريـــد  و“أســـمهان“، 
األغانـــي“. كمـــا قدم أبحاثـــا موســـيقية منها 
”نظريـــة األجنـــاس الموســـيقية المتداخلـــة“ 
المقدم لمؤتمر القاهرة للموسيقى العربية عام 
1992. وكذلك ”الموســـيقى العربيـــة وعالقتها 
في  مؤتمر القاهرة عام  بالحاسب اإللكتروني“ 
1996، و“المعالجـــة بالموســـيقى عند العرب“، 
وبحـــث ”التجريـــب في مســـرحة الموســـيقى 
العربية عند ســـيد درويش“، ودراسة ”مستقبل 
التي ألقيت في البحرين  الموســـيقى العربية“ 
خالل فعاليات يوم الموســـيقى العالمي 1994، 
و“الموســـيقى في بالد الشام ”، و“أثر الصورة 
في تطور األغنية العربية السينمائية“، وأخيرا 
محاضرته ”نحو استراتيجية قومية لموسيقى 
عربية مستدامة في ظل التحوالت التكنولوجية 

واإلعالمية التي يشهدها العالم“.
”العـــرب“ التقت آغـــا القلعة وســـألته عن 
زمن ما بعد عصر النهضة الموسيقية العربية 
الحديثة، التـــي انتهت منذ ما يقارب األربعين 
عاما. إذ بعد رحيل معظـــم صناعها في مصر 
وغيرها، دخلت الموســـيقى والغنـــاء العربي 
مرحلـــة ”ال إبـــداع“ حقيقية فـــي معظمها، بل 
وصلـــت أحيانا إلـــى درجة اإلســـفاف خاصة 
بدخـــول العامـــل البصري فـــي الفيديو كليب 
الذي أوصل الموســـيقى العربية إلى الهاوية. 
وضمـــن هذا الوضع الكارثـــي، أي آفاق يراها 
آغا القلعة لمســـابقة الملحنين الواعدين التي 

أعلن عنها؟

إن  يقول الباحـــث المخضـــرم لـ”العرب“ 
مسابقة الملحنين الواعدين ”جزء من مشروع 
متكامل،  يســـعى للتأسيس لنهضة موسيقية 
عربية جديدة، عملت عليه منذ سنوات طويلة، 
من خالل برامجي التلفزيونية عن الموسيقى 
العربيـــة التـــي ُعرضت في ذلـــك الوقت على 
أغلب المحطـــات التلفزيونيـــة العربية. وقد 
سعيت فيها، وقتها، لكشف مكامن اإلبداع كما 
تطورت في عصر النهضة الموسيقية العربية 

التي شهدناها في القرن العشرين“.
يضيـــف آغا القلعـــة ”كنت أتابـــع العمل 
على هذا المشـــروع  خالل السنوات األخيرة، 
التواصـــل  وســـائل  تطـــور  مـــن  مســـتفيدا 
االجتماعـــي، ومنطلقـــا مـــن أن الفضائيـــات 
العربيـــة أثبتـــت فـــي الســـنوات األخيرة أن 
العالـــم العربـــي ال يفتقـــر إلـــى األصـــوات 
الشـــابة الجميلة التي تســـتطيع أداء أصعب 
أغانـــي التـــراث الموســـيقي العربـــي، فـــي 
يســـر وسالســـة، ومن أن هذا الواقـــع أثبت

 بالمقابل أيضا أن تلك األصوات ســـرعان ما 
تغيب في مسالك األلحان المسطحة، إذ تفتقد 
الملحنين والمؤلفين الواعدين، القادرين على 
توظيفها، للتأسيس لنهضة موسيقية عربية 

جديدة“.
 يؤمن آغا القلعة بأنه ال يمكن التأســـيس 
ألي نهضـــة مـــن خـــالل األصوات فقـــط، ألن 
األصـــوات التي يهتـــم الجميـــع بإبرازها ال 
تصنع اإلبداع بل تحرضه، شـــريطة أن يكون 
موجـــودا، ولذلك كما يقـــول ”فإننا نالحظ أن 
األصوات سرعان ما تختفي، إذ تفتقد المبدع 
الـــذي يقدمها فـــي الحلة المناســـبة، وتفتقد 
توفـــر مجموعة مـــن الملحنيـــن الموهوبين، 
لكـــي تحـــرض تلـــك األصـــوات تنافســـهم. 
ونحن لـــو تتبعنا فترة النهضة الموســـيقية 
العربية في القرن العشـــرين لوجدنا مثال أن 
أم كلثـــوم وأســـمهان وفيـــروز وعبدالحليم، 
على ســـبيل المثال، حرضوا مـــع غيرهم من 
المبدعيـــن.  الملحنيـــن  تنافـــس  األصـــوات 
ولكـــن تنافس محمـــد عبدالوهـــاب ورياض 
السنباطي وفريد األطرش ومحمد القصبجي 
وزكريا أحمد وبليـــغ حمدي ومحمد الموجي 
وغيرهم، هو الذي أســـهم فـــي والدة النهضة 
الموســـيقية، استنادا إلى تراث أسهم صباح 
فخـــري مثال فـــي حفظـــه وتقديمـــه بصورة 

معاصرة“.

استمرار توالد األلحان 

اإلبـــداع، كما يقـــول آغا القلعة، ال ينشـــأ 
بمفـــرده، وتوفـــر األصوات ليس إال ”شـــرطا 

الزما غير كاف، كما نقول في الرياضيات“.
ويبـــدو أن المســـابقة التـــي طرحها آغا 
القلعة تبتعد عن الشكل الذي يقدم في القنوات 
الفضائية العربية اليوم، والتي تعنى ببرامج 
الهواة، كونها موجهـــة إلى الملحنين وليس 
إلى المغنين، وكذلـــك لعدم اهتمامه بطرحها 
من قبل قناة مـــا. وعن هذا يقول ”في البداية 
طرحت الســـؤال التالي: كيف يمكن أن نتأكد 
مـــن وجـــود ملحنيـــن ومؤلفين موســـيقيين 
وعازفين شباب، مســـتلهمين إبداعات الكبار 
ومجددين من خاللها؟ وهل هناك من وســـيلة 
لمقارنة نتاجهم في حال وجوده، مع عناصر 
اإلبـــداع الموســـيقي العربـــي، كمـــا تطورت 
فـــي عصر النهضة الكتشـــاف مـــدى تحقيقه 

الستدامتها؟“.

يجيب بنفسه على سؤاله ”ركزت جهودي 
أوال علـــى توفير نموذج مقـــارن أعرضه على 
صفحتي على موقع فيسبوك بشكل تلفزيوني 
يدمج الصوت والصورة، ويسمح  للباحثين 
وللجمهور الـــذواق الحقا باكتشـــاف مكامن 
اإلبـــداع في األعمـــال الغنائية والموســـيقية 
الجديـــدة، وبقياس مدى اتســـاقها مع إبداع 
الكبـــار، وتطويرهـــا له. وثانيـــا على إطالق 
عمليـــة استكشـــاف مزدوجـــة تـــؤدي إلـــى 
وضـــع ملحنين ومؤلفيـــن وعازفين مميزين، 
مســـتلهمين إلبداعات الكبـــار، ومجددين من 
بين ألسباب متنوعة، في دائرة  خاللها، ومغَيّ
الضوء، وتوجيههم بالتالي نحو التأســـيس 

لنهضة موسيقية جديدة مأمولة“.
 تـــؤدي عملية التفاعل مـــع الناس، 

وفقـــا آلغا 
القلعـــة، إلى 

ة  د ستعا ا
الجمهور 
ر  د لقـــا ا

التمييـــز  علـــى 
بين الغث والســـمين، سواء 

أكان ذلك في الرصيد الموســـيقي العربي 
أم فـــي األعمال المعاصـــرة، بعد أن أصبح هذا 

الجمهـــور هو الحكم فـــي ما يراه 
أفضل وأكمل.

آليـــة  القلعـــة  آغـــا  يشـــرح 
التحكيم من قبل الجمهور بالطريقة 

التالية ”اعتمدت في تنفيذ المســـابقة على 
صفحتي على موقع فيسبوك، بعد أن تجاوزت 
عتبـــة ربع مليـــون معجب ومتابـــع، يتزايدون 
يوميـــا، ونصفهم من الشـــباب، وبعد أن تمكن 
موقعـــي على اإلنترنت من اســـتقبال عشـــرات 
اآلالف من الزيارات شـــهريا، مـــا يؤكد اهتمام 
المجتمع العربي بتراثه الموســـيقي، مستندا 
إلى أننـــي أرى أنه ال يمكن حصـــر اإلبداع في 
زمان أو مكان، ولكن ما نفتقده هو الكشـــف عن 

هذه المو اهب“.

البحث عن داعمين نوعيين

 انطلقـــت هـــذه المســـابقة التـــي توظف 
األساليب التكنولوجية الجديدة المعتمدة على 
النشر عبر شـــبكة اإلنترنت، ومواقع التواصل 
بين  االجتماعي الكتشاف هؤالء الملحنين المغَيّ

وتشجيعهم، بغية وضعهم في دائرة الضوء.
 أعمـــال التصفية األولية انتهت وتم إعالن 
نتائجهـــا، فيما تتابع مجريات المســـابقة من 
خالل مرحلة تحضيريـــة توفر للملحنين مادة 
علمية تســـهم في صقل معارفهـــم، وتركز على 
عناصـــر اإلبداع التي أنتجتهـــا فترة النهضة، 
ليجـــري االنتقال إلى مرحلة التســـابق، والتي 
ســـتكون في ست مراحل،  خصص لكل مرحلة 
قالب من قوالـــب الغناء العربـــي. وبالنتيجة، 
يضيف آغا القلعة ”هذه ليســـت مسابقة فقط، 
وإنمـــا تتضمن جهـــودا مكثفة لنقـــل المعرفة 
الملحنيـــن الواعدين ولصقـــل مواهبهم،  إلى 
علما بأن المســـابقة تتضمن مشاركة للشعراء 
واألصوات التي ستشـــارك فـــي تقديم األلحان 

الجديدة“.
إن أي دراسة جادة للمراحل التي شهدها 
تشــــكل أي مركز إبداعي من مراكز الموسيقى 
العربية، وفقــــا ألبحاث آغا القلعــــة، تبين أن 
اإلبداع ال ينجح فقط من خالل توفر المبدعين، 
إذ ال بد من التأســــيس أيضا لمنظومة داعمة 

لإلبــــداع. فــــي فتــــرة النهضــــة، كانت 
هناك شركات األسطوانات وكان هناك مديرو 
برامــــج اإلذاعة واألفالم الســــينمائية، وكلهم 
كان يســــعى الكتشــــاف المبدعيــــن وتحريض 

تنافسهم.
 كانــــت هنــــاك شــــخصيات تدعــــم الفــــن 
والموسيقى، مثل أحمد شوقي وطلعت حرب 
في مصر، وفخري البارودي في ســــوريا، على 
ســــبيل المثــــال ال الحصر، كانت هــــي الرافع 
األكبــــر للمواهــــب. كمــــا كانت هنــــاك معاهد 
موســــيقية تهتم بالموسيقى العربية أساسا. 
لكن منظومة دعــــم اإلبداع في ذهن آغا القلعة 
تتشــــكل من عناصر كثيرة ال بد من تجميعها 
وتنشيطها في المجتمع، دون أن ننسى أيضا 
دور اإلعالم في عرض األعمال اإلبداعية، وفي 
توفيــــر أدوات للجمهــــور، لكي يحكم بشــــكل 
أفضل على الســــوية الفنية لألعمال الغنائية 
والموســــيقية العربيــــة. إنها عمليــــة معقدة 
ولكنهــــا متكاملة، تجمع العناصر األساســــية 
فــــي بوتقــــة واحــــدة؛ المبدعيــــن واألصوات 
والجمهــــور والمنظومة الداعمة لإلبداع. وإن 
تمكنا من تنفيذها، فإننا سنكون ”قادرين فعال 
على إطالق نهضة موســــيقية عربية جديدة“ 
كما يطمح األكاديمي البارز والوزير السابق.

وصية لم تنفذ

حــــازت أعمال آغا القلعــــة على العديد من 
الجوائــــز والتكريمــــات،  فحصــــل برنامجــــه 
”عبدالوهــــاب مــــرآة عصره“ علــــى الكارتوش 
الفضي في مهرجان القاهرة للتلفزيون 1993. 
كما حــــاز بفضل تقديمه لبرنامج ”أســــمهان“ 
علــــى لقــــب أفضــــل مقــــدم برامج عربــــي، في 
اســــتفتاء لمجلــــة الرياضة والشــــباب بدبي 
فــــي ينايــــر 1996، بينما حاز علــــى الميدالية 
الذهبية ألفضــــل تقديم عن تقديمــــه لبرنامج 
”نهــــج األغاني“ في مهرجــــان القاهرة لإلذاعة 

والتلفزيون.
كذلــــك تم تكريمه في حفــــل افتتاح الدورة 
الثامنة لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية 
فــــي القاهرة أواخــــر التســــعينات، وفي حفل 
افتتــــاح الــــدورة الســــابعة عشــــرة لمؤتمــــر 
ومهرجان الموسيقى العربية في القاهرة في 

نوفمبر 2008.
 والمراقب الهتمامات سعدالله آغا القلعة 
األخيــــرة ســــيجد أن هموم العالــــم العربي ال 
تغيــــب عن بــــال الرجل، فها هــــو يجري بحثا 
معمقــــا لنشــــيد ”موطني“ الذي كتــــب كلماته 
الشاعر إبراهيم طوقان وينشره على صفحته 
وقناته على اليوتيوب. وليكتب بلغة األستاذ 
المحببة الكلمات التاليــــة ”أتوقف اليوم عند 
نشــــيد موطني من كلمــــات الشــــاعر إبراهيم 
طوقــــان وألحان األخويــــن فليفــــل. أدقق في 
لها إياه ناظمه، وأســــعى  الرســــالة التــــي حَمّ
لتحديــــد الســــنة التــــي كتب ولحــــن خاللها، 
ومحرضــــات ذلــــك مــــن الناحيــــة الشــــعرية 
والسياســــية، وعالقة النص بإقامة الشــــاعر 
في بيروت طالبا فــــي الجامعة األميركية بين 
عامــــي 1923 و1929. وبحصول الشــــاعر على 
اإلجازة في العلــــوم منها، وتواصله مع فنون 
الغــــرب نتيجة لذلك.. إنــــه برنامج عمل لوطن 
تحــــول بعد رحيل صاحبه المبكر، إلى وصية 

لم تنفذ!“.

وزير وعالم رقميات وباحث وعازف يواصل مشروعه النهضوي
سعدالله آغا القلعة  

موسوعي يخدم األغاني على نهج األصفهاني

أبحاثه شـــديدة الغرابة، ألنها تســـتعمل التقنية في معالجة الفن، وهو ما لم تعتده الذهنية العربية. لكن ســـعدالله آغا القلعة وصل إلى أماكن في التحليل والتصنيف لم يسبقه وجوه
إليها أحد، وحقق من خالل العديد من البرامج التي بثتها العشرات من القنوات التلفزيونية العربية الكثير من الشهرة.

سعدالله آغا القلعة يطلق أخيرا 
مسابقة {الملحنين الواعدين} 

على شبكة اإلنترنت، وقد بلغ عدد 
المشاركين فيها حتى اللحظة ٦٠ 

ملحنا من أنحاء العالم العربي. وفي هذه 
المسابقة يحاول الباحث الموسوعي أن 
يتجه بهؤالء الملحنين الموهوبين نحو 
تحقيق نهضة موسيقية عربية جديدة

[ تراث كبير من المؤلفات والدراسات يسجل آلغا القلعة، كبرنامجه ”العرب والموسيقى“ 
و”كتاب األغاني الثاني“ وغيره من األعمال، إضافة إلى أبحاثه الموسيقية العديدة.

نضال قوشحة
يجيب بنفسه على سؤاله ”ركزت جهودي 
علـــى توفير نموذج مقـــارن أعرضه على 
على موقع فيسبوك بشكل تلفزيوني حتي
ج الصوت والصورة، ويسمح  للباحثين 
باكتشـــاف مكامن  الحقا الـــذواق جمهور
ـداع في األعمـــال الغنائية والموســـيقية 
يـــدة، وبقياس مدى اتســـاقها مع إبداع 
ــار، وتطويرهـــا له. وثانيـــا على إطالق 
يـــة استكشـــاف مزدوجـــة تـــؤدي إلـــى 
ــع ملحنين ومؤلفيـــن وعازفين مميزين، 
ـتلهمين إلبداعات الكبـــار، ومجددين من 
بين ألسباب متنوعة، في دائرة  لها، ومغَيّ
وء، وتوجيههم بالتالي نحو التأســـيس 

ضة موسيقية جديدة مأمولة“.
تـــؤدي عملية التفاعل مـــع الناس، 

ـا آلغا 
عـــة، إلى
ة د عا
مهور 
ر  د ـا

التمييـــز ى 
الغث والســـمين، سواء

 ذلك في الرصيد الموســـيقي العربي
ـي األعمال المعاصـــرة، بعد أن أصبح هذا 

مهـــور هو الحكم فـــي ما يراه 
وأكمل. ل

آليـــة القلعـــة  آغـــا  شـــرح 
كيم من قبل الجمهور بالطريقة 

ية ”اعتمدت في تنفيذ المســـابقة على
حتي على موقع فيسبوك، بعد أن تجاوزت 
ـة ربع مليـــون معجب ومتابـــع، يتزايدون 
تمكن أن وبعد باب، الش من ونصفهم ا، ي

فتــــرة النهضــــة، كانت لإلبــــداع. فــــي
هناك شركات األسطوانات وكان هناك مديرو
وكلهم ينمائية، الس واألفالم اإلذاعة ج برام

شرات من القنوات التلفزيونية العربية الكثير من الشهرة.
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[ اإلبداع، كما يقول آغا القلعة، ال ينشـــأ بمفرده، وتوفر األصوات ليس إال ”شـــرطا الزما غير كاف، كما نقول 
في الرياضيات“ على حد وصفه. 
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يكـــرم امللتقـــى العربي لـــرواد الكاريكاتير في الفترة املمتـــدة بني الثالث والتاســـع من فبراير 

الجاري الفنان املصري جمعة فرحات، بحضور العديد من التشكيليني العرب.

ينظم الســـبت مركز عبدالرحمن كانو الثقافي باملنامة أمســـية شـــعرية للشاعر العراقي كريم 

العراقي، ويشارك في األمسية الفنان البحريني محمد العبيدلي.

ناهد خزام

} القاهــرة - ال يعـــرف الفنـــان التشـــكيلي 
المصـــري جورج البهجوري علـــى وجه الدقة 
متى بدأ ولعه برســـم وجه أم كلثوم، لكنه يعلم 
جيدا أنه مهووس برســـم هذه السيدة منذ أن 
كان يعمـــل في مجلة ”صباح الخير“ المصرية 
كرســـام كاريكاتير، كما أن ســـفره واستقراره 
في باريس تزامنـــا أيضا مع نفس العام الذي 
رحلت فيه، لذلك يبتســـم البهجوري، معلقا ”ال 

بد أن األمر له مغزى“.
ولـــم يكن جورج البهجوري الفنان الوحيد 
الذي رســـم أم كلثوم، لكنه ربما كان أحد أكثر 

من رسموها أو عشقوها إلى حد الهوس.
وفي مرسمه بوســـط القاهرة يعلق الفنان 
لوحة كبيرة رســـمها قبل عشر سنوات لسيدة 
الغنـــاء العربـــي، وقبل عام أفـــرد لها معرضا 
فرديـــا ضم مجموعـــة كبيرة من االسكتشـــات 
واللوحـــات الزيتيـــة التي رســـمها من وحي 
أغنياتهـــا، كمـــا أن له كتابا بعنـــوان ”أيقونة 
أم كلثوم“ ضم ما يقرب من 150 لوحة رســـمها 
الفنان لســـيدة الغنـــاء العربي عبر مشـــواره 
الفني. وتظهر أم كلثوم في لوحات البهجوري 
فـــي كامل عنفوانهـــا، يرســـمها وحيدة داخل 
المشـــهد أحيانا، كما يرســـمها أيضا بصحبة 
فرقتهـــا الموســـيقية، هي أيقونتـــه المحببة، 
وهـــي األقدر بصوتها على بـــث الطمأنينة في 

نفسه حين يكون مضطربا، كما يقول.

غرافيتي وبوب آرت

فنانـــون كثر تعاملوا مع صـــورة أم كلثوم 
كأيقونة بصرية في أعمالهم الفنية، مصريون 
وعرب، وآخرون ينتمون لثقافات أخرى، كلهم 

رأوا في تلك السيدة رمزا للثقافة الشرقية.
األميركي-الباكســـتاني  الغرافيتـــي  فنان 
ســـاكس أفريدي رســـمها في اثنين من أشهر 
أعمالـــه على اإلطالق، رســـم أفريـــدي صورة 

أم كلثـــوم بحجـــم كبيـــر، مســـتخدما األلوان 
المبهجة، في أســـلوب يجمع بيـــن الغرافيتي 
والبـــوب آرت، وفي خلفية أحـــد العملين كتب 
الفنان عبـــارة ”على هذه األرض ما يســـتحق 

الحياة“، وهي من أشعار محمود درويش.
الفنان والناقد السوري أسعد عرابي أفرد 
لهـــا كذلـــك معرضـــا فرديا خصصـــه بالكامل 
لســـيدة الغناء العربي تحـــت عنوان ”حنين“، 
حيث احتفت أعمـــال عرابي في هذا المعرض 
بصورة كوكب الشـــرق وفرقتها الموســـيقية، 
فلم يرد رســـم أم كلثوم بمعزل عن تلك األجواء 
المصاحبـــة التـــي ميزت حفالتهـــا. وتبدو أم 
كلثوم في أعمال عرابـــي في كامل ألقها، وهو 
الذي اختار أن يرسم تلك الصورة النموذجية 
لســـيدة الغناء العربي، وبيـــن الحضور يبدو 
القصابجـــي عازفا على العود من خلفها، كمن 
يؤكد حالة الوله والعشـــق الخفـــي الذي كان 

يربطه بها.
ومن بيـــن أبـــرز الفنانين الذيـــن تناولوا 
صـــورة أم كلثـــوم فـــي أعمالهم يأتـــي الفنان 
العراقي علي حســـين الودي، فله تجربة هامة 
مع سيدة الغناء العربي، إذ رسم لها العشرات 
من اللوحات وجمع بعضها في كتاب له تحت 
عنـــوان ”أغانـــي أم كلثوم في لوحـــات فنية“، 
مزج فيه بين كلمات أغاني أم كلثوم وبين الفن 
التشكيلي من خالل 30 لوحة ملونة. كما تناول 
فيه تاريخ ســـيدة الغناء العربي منذ ميالدها 

ونشأتها ونزوحها إلى القاهرة، ثم انطالقتها 
الفنيـــة، ومراحـــل تاريخهـــا الفنـــي الطويل، 
وكذلـــك إنجازاتها والجوائز واألوســـمة التي 
نالتها، باإلضافة إلى كلمات أغنياتها مترجمة 
إلى ثـــالث لغات، وهـــي الكردية والســـويدية 

واإلنكليزية.
الفنانة األردنية هيلدا حياري لها معالجة 
مميـــزة لصـــورة أم كلثـــوم مزجـــت فيها بين 
إذ  الزخرفيـــة،  والتشـــكيالت  الفوتوغرافيـــا 
تعاملت حيـــاري مع وجه أم كلثوم كمســـاحة 
تسمح باإلضافات اللونية والخطية، ولم تنس 
التشكيلية األردنية الحضور المميز لصوت أم 
كلثوم في ثورات الربيع العربي بأغنيتها ”أنا 

الشعب“ فكتبتها بخط واضح على الوجه.

فوتوغرافيا وتشكيل

مـــن العراق أيضا تنـــاول صورتها الفنان 
قحطان األمين، وتعامل معها كأيقونة بصرية 
عبـــر معالجاتـــه لصورتها من خـــالل برامج 

التعامل مع الصور.
وبيـــن الفنانين المصرييـــن الذين وظفوا 
صـــورة أم كلثـــوم فـــي أعمالهم الفنيـــة يأتي 
الفنان شـــانت أفديســـيان، وهو فنان مصري 
مـــن أصـــل أرميني، حيـــث عالج أفيديســـيان 
صـــورة أم كلثوم فـــي أكثر من عمـــل فني، بل 
كانـــت صورتها هي التي فجـــرت لديه تجربة 

األيقونـــات المصريـــة، وهـــي تجربـــة ممّتدة 
يتنـــاول فيها صور األشـــخاص المؤّثرين في 
الثقافـــة المصرية ممن ســـاهموا في تشـــكيل 
وعـــي النـــاس وتحّولوا مع الوقـــت إلى رموز 
أو أيقونات بصرية. كانت أم كلثوم أولى هذه 
األيقونات التي رســـمها أفيديسيان بطلب من 
بائعة متجّولة في شوارع القاهرة، كما يقول.

ولم يتوقف الفنان عن رســـم سيدة الغناء 
العربي فـــي لوحاته، وهو دائمـــا ما يحيطها 
بهالة من الحنين والرموز القديمة، ونافســـت 
صورة أم كلثوم في لوحات شانت أفيديسيان 
صور عبدالناصر والملك فاروق واإلمبراطورة 
فوزية وعدد كبير من رموز السياسة والسينما 

في مصر.
وعلـــى نفس هذا الدرب ســـار الفنان عادل 
السيوي أيضا في تناوله لأليقونات المصرية 
فـــي أعماله، ففي تجربتـــه الملهمة التي أطلق 
عليهـــا ”نجوم عمري“ كانـــت أم كلثوم واحدا 

من بين أبرز الوجوه التي تناولها السيوي.

صابر بن عامر

الغنائيـــة  المســـرحية  تتحـــدث   - تونــس   {
التي تســـتأنف   التونســـية ”المغـــروم يجدد“ 
سلســـلة عروضها الســـبت في قاعـــة ”الريو“ 
بالعاصمة تونس، عن أحداث جرت ســـنة 1968 
(ملهى شعبي) خالل حصص  في ”كافيشانطا“ 
تمارين بروفـــة غنائية راقصة، تتخللها العديد 
من األحداث المتســـارعة، أبرزها اختالف آراء 
ووجهات نظـــر العاملين في الكافيشـــانطا مع 

تضارب األفكار بين السياسة والفن والمادة.
ومســـرحية ”المغـــروم يجـــدد“ التي وضع 
نصها الحبيب بلهادي وتولى إخراجها األسعد 
و“الزقالمة“  بن عبدالله صاحب ”المنســـيات“ 
و“المنســـية“، عمـــل غنائـــي يعيد الـــروح إلى 
المسرح الشـــعبي من خالل قصة ”كافيشانطا“ 
في بـــاب ســـويقة ســـّرة العاصمة التونســـية 
ســـنوات الخمســـينات والســـتينات من القرن 
الماضـــي، حيث يتقاطع في العرض الذي يدوم 
زهاء الساعة ونصف الساعة السياسي بالفني 

باالجتماعي.
وتكشـــف المســـرحية مـــن خـــالل فضـــاء 
”الكافيشـــانطا“ التـــي يديرهـــا محـــرز (فتحي 
المســـلماني) أحد رجـــال الحزب الدســـتوري 
الجديـــد، حينئذ، عـــن هيمنة الحـــزب على كل 
شـــيء بعد المحاولـــة االنقالبية لســـنة 1962، 
والتـــي عّززت نفـــوذ الحزب وزعيمـــه الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة، حيث تمت تصفية أي 
نفس معارض كصالح بن يوسف (1961-1907)، 
أو ســـاخر كالفنان الفكاهي صالح الخميســـي 
(1912-1958)، والذي تم تكريمه في المســـرحية 
عبـــر إنشـــاد الممثل/المطرب فرحـــات الجديد 

ألربع أغان من سجله المديد.
الكوميديـــا  المســـرحية  فـــي  وتتداخـــل 
بالتراجيديـــا، وأيضا الشـــخصي بالمشـــترك، 

وســـط أجواء الســـتينات، حيث تدور الحكاية 
في ليلـــة واحدة، تحديـــدا قبل يوم مـــن بداية 
شـــهر رمضان، موســـم الذروة الفنية لمثل تلك 
المقاهـــي الشـــعبية أيامها. ليلتهـــا يهم محرز 
المناضـــل الحزبـــي الفتتـــاح ”الكافيشـــانطا“ 
بدعوة مجموعته القديمة إلى التمارين، فيفاجأ 
برفـــض الزمنـــي (جمـــال المدانـــي) بمواصلة 
العـــروض مـــا لـــم يحصل علـــى مســـتحقاته 
المتخّلدة، وُيواجه محرز بتاريخه السياســـي 
العفن، أما بقية أفراد المجموعة، وهم: فرحات 
(فرحـــات الجديـــد) ومامية (قيســـالة النفطي) 
وعيشـــة (مريـــم الصيـــاح) وجـــوادو (وجدي 
البرجـــي) ورضا (حاتم الحجام) فيصرون على 
مواصلة العروض لحاجتهم إلى المال في زمن 

الكساد االقتصادي المستشري.
وفي األثناء تتكّشـــف العديد مـــن الخيوط 
الخفية مع توالي مشـــاهد المســـرحية، فمحرز 

على عالقة حب بالراقصة مامية، والذي يحّول 
عشـــقه عنها إلى الوافـــدة الجديـــدة الراقصة 
الشابة والنضرة عيشـــة، ليحتدم الصراع بين 

الراقصتين. 
كما تكشـــف الصراعات الثنائية بين محرز 
والزمنـــي من جهـــة ومامية وعيشـــة من جهة 
ثانيـــة، صفحـــات من تاريـــخ تونـــس الثقافي 
واالجتماعـــي والسياســـي، وأزمـــة التعاضـــد 
وســـقوط تجربة االشـــتراكية التي قادها أحمد 
بن صالـــح والصـــراع البورقيبي- اليوســـفي 
وتداعياته على الحركـــة الديمقراطية، وهزيمة 
يونيـــو 67 والخـــالف بين الزعيميـــن بورقيبة 

وعبدالناصر بعد خطاب أريحا في 1965.
وإليصال كل هذا التاريخ الحافل باألحداث 
إلـــى المتفـــّرج اســـتعان المخرج األســـعد بن 
عبدالله بتقنيات الفيديو التي تمنح المشـــاهد 
شـــعورا بأنه في ”كافيشـــانطا“ فعال من خالل 

صـــور تونـــس العتيقة، كمـــا تمنحه شـــعورا 
بامتـــداد الزمـــن الماضي إلـــى الحاضر، حيث 
يقـــول بن عبدالله في رده عن ســـؤال ”العرب“، 
حـــول مـــدى انعكاس مـــا وقع فـــي تونس من 
أحداث ســـنوات الســـتينات من القرن الماضي 
على حاضر تونس، الجمهورية الثانية، فأجاب 
”إن ما عاشـــته تونس في تلك الفترة يشـــبه إلى 
حد كبير ما تعيشه البالد اليوم، وهذا يظهر من 
خالل االغتياالت السياســـية حينها، وما أشبه 

اليوم بالبارحة، لوال بعض األمل“.
والرمزية السياســـية فـــي ”المغروم يجدد“ 
لـــم تنقطـــع منذ بدايـــة العرض حتـــى نهايته، 
فالعنـــوان وحده، كمـــا يقول المثل التونســـي 
”البرانـــي على بـــّرة والمغروم يجـــدد“، والتي 
تعني في لغة ”الكافيشانطا“ من أعجبه العرض 
فليقتطـــع تذكرة ثانية، ومن لم يعجبه فليغادر، 
يمكن تأويله سياســـيا بـ“من كان دخيال علينا 
في إشـــارة  فليغادر، ومن معنا فليجّدد العهد“ 
صريحة إلى أن تونس صنيعة أبنائها األوفياء، 
وال عـــاش فيها من خانهـــا أو ليس من جندها، 

وفق النشيد الوطني التونسي.
هذا على المســـتوى السياسي للعرض، أما 
جماليا فقـــد أتت المســـرحية تمرينا فوضويا 
على أنغام تونســـية وأغاني صالح الخميسي، 
مـــع إضافـــات ســـينوغرافية شـــملت عروض 
الفيديـــو والغنـــاء والرقـــص، وســـط ثنائيات 
الصخـــب والحـــب والكـــره والغيـــرة والبؤس 

والطمع واالنتهازية والوعد والوعيد.

{المغروم يجدد}.. قراءة مسرحية لتونس الستينات

فنان الغرافيتي األميركي ســـاكس 

أفريدي رســـم أم كلثوم مستخدما 

األلوان المبهجة بأسلوب يجمع بين 

الغرافيتي والبوب آرت
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} لم تعد مدونات الجدران في الشوارع 
أو المناطق العامة والمزدحمة بالجماهير، 

مدونات شخصية إشهارية فقط، بل تحولت 
إلى قوة عصرية جبارة وليست مضمرة، 

تبرز هذه الموضة العصرية كلما استدعت 
الضرورة للتعبير عن حالة مجتمعية أو 

سياسية تحتاج إلى سرعة إيصال األفكار.
في أحد األيام استوقفتني بالغة واحدة 

من المدونات في مظاهرة صاخبة في 
بغداد أيام اشتداد التظاهرات المليونية، 

كما كان يصفها اإلعالم. كانت الالفتة 
لمجموعة من المعاقين بالصم والبكم، وقد 
رفعوا الفتة كان نّصها ”نحن صم وبكم من 

الله، لماذا أنتم مثلنا؟“.
بالغة وبراعة في اإلشهار بأقل 

اقتصاديات اللغة الموحية، وقد يقع 
كالصاعقة على جمهور الرصيف المتفّرج، 
فبعضهم نزل بقوة إلى الشارع والبعض 

اآلخر توارى في الغياب.
المدونة الجدارية تستقطب جمهورها، 

وهي على األغلب تأخذ من السخرية 
والتهّكم منهجا في قوة التعبير البالغي 

الذي يؤدي غرضه كحالة تعبير جماهيرية، 
وعلى هذا المنوال يمكن القول إنها 
صحافة جماهيرية من غير ضوابط 

وتحرير أو تبويب، بعد أن كانت سرية 
تدّون على أبواب المراحيض العامة أو 

جدران غرف الفنادق الشعبية، وتحّولها 
في عصر التظاهر العلني وأخذ جرعة من 
الجرأة ضد الحكومات، حتى غدت ظاهرة 

ملفتة تعّبر عن مكنونات الجماهير.
من يقف خلفها؟ من يأخذ زمام المبادرة 

للتنفيذ لها؟ من هو صاحب األسلوب 
الجّذاب في صياغة المفردات الهادفة 

سريعة التوصيل باقتصاد مكّثف في أقل 
الكلمات وفي أمكنة بارزة وقريبة من عين 

السلطة؟
من المؤّكد ثمة مجموعة تعمل في الظل 
في استباحة صمت الشوارع والمنعطفات 
وناصيات األرصفة واألعمدة الكونكريتية، 
هذه المجاميع ومع حركة العصر السريعة 

والخاطفة استبدلت الصحافة السرية 
والمنشورات الورقية السرية بناصية 
اإلشهار الالفت والمعّبر عن مكنونات 

الشعوب. وبالرغم أن بعض الشعارات 
تنّفذ بطريقة سطحية من دون النظر إلى 

جماليات الخط، وعموما فهي تنفّذ بطريقة 
سريعة غايتها األداء الموحي السريع 
بعيدا عن جماليات المدرسة الرمزية 

ووصوال إلى التعبيرية البسيطة.
ثمة شعارات كالسيكية لمنع الناس من 

التبّول في المنعطفات أو في األزقة قرب 
المحال أو البيوت، حتى أصبحت الكلمات 

الخادشة للحياء، تتغّير نحو رسومات 
موحية تستطيع منع الناس من فعل ما 

هو ليس حضاريا، حتى غدت الشعارات 
والمدونات الجدارية أكثر تهذيبا ولها 

القدرة البالغية في التعبير.
ثمة كتب كثيرة ظهرت في العالم 

العربي تناولت مدونات الجدران بوصفها 
ظاهرة عصرية فكاهية ساخرة ولكنها 
ساخطة، بالرغم من قوة التعبير فيها، 

لكن هذه الكتب أغفلت التفكيك الفلسفي 
والتاريخي لهذه المدونات، عندما تحّولت 

من مدونات شخصية، حيث المراهق 
يذكر اسم معشوقته بجملة مقتضبة، إلى 

صورة رمزية تضرب وجه السلطة الغاشمة 
بطريقة موحية ترعبها بطريقة التعبير عن 
الغضب الجماهيري، وتوصل الرسائل عّما 

يدور في نفوس الجماهير.
أحيانا كنت أرصد تلك المدونات 

الجدارية الصاخبة واإلشهارية باللون 
األسود أو األحمر على سياجات منظورة 

من أكثر شرائح المجتمعات، حتى تحّولت 
إلى مادة فكاهية ساخطة على ألسن 

الجمهور في أحاديثهم اليومية، ففي 
بداية ظهور هذه المدونة كظاهرة حاولت 

السلطات قمعها، وغالبا ما يقوم عّمال 
البلدية بمسحها بلون مغاير للون الشعار 

المستفّز وطمس معالمه المعبرة، وفي 
اليوم اآلخر تتجّدد الشعارات حتى تخّلت 

السلطة من مسح الشعارات المناهضة، 
والتي عملت على تحفيز الجمهور ضدها.

في عوالم الغرب الحضاري، ثمة 
تحّوالت سريعة في مدوناته اليومية، 

بطريقة مبتكرة في استغالل المترو 
والقطار ومحطاتهما للتعبير عن إشهار 
ما، يحاول المدون الجداري من خاللها 

إيصال الفكرة البالغية المناسبة إلى أكثر 
من شريحة وبأقل جهد واقتصاد، بما في 
ذلك استغالل رسائل الهواتف الجوالة أو 
وسائل االتصاالت اإللكترونية للتعبير في 

مدونات جدارية افتراضية هذه المرة.
من يطلب المساعدة السريعة يترك رقم 

هاتفه، وهو يطلب التبّرع بالدم لزوجته 
مثال، سوى في العالم االفتراضي أو 

الجدران القريبة من المستشفيات.

 خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

مدونات الجدران أم كلثوم الغائبة الحاضرة في أعمال الفنانين

[ جورج البهجوري أكثر من رسم كوكب الشرق ودون أغانيها باأللوان
ــــــر، الذكرى  يوافق اليوم الســــــبت ٣ فبراي
الثالثة واألربعني لرحيل فاطمة بنت الشيخ 
إبراهيم الســــــيد البلتاجــــــي، والتي تُعرف 
أيضا بعدة ألقاب أبرزها أم كلثوم، ومنها 
أيضــــــا ثومــــــة، اجلامعة العربية، الســــــت، 
ســــــيدة الغناء العربي، شــــــمس األصيل، 
صاحبة العصمة، كوكب الشــــــرق، قيثارة 
ــــــة الشــــــعب، وألنها صوت  الشــــــرق، فنان
استثانئي خّلدها الرسامون والتشكيليون 
مــــــن مصــــــر وخارجها في لوحــــــات تغّنت 

بـ“الست“ من خالل األلوان.

شانت أفديسيان يرسم أم كلثوم بهالة من الحنين

إحياء المسرح الشعبي

ثقافة

الفنانة األردنية هيلدا 

حياري لم تنس الحضور 

المميز لصوت أم كلثوم 

في ثورات الربيع العربي

األسعد بن عبدالله: 

ما عاشته تونس في 

الستينات يشبه إلى حد 

كبير ما تعيشه اليوم

ّ



} ميالنــو (إيطاليا) - في مجموعته الشـــعرية 
الجديدة بعنوان ”خوف الكائنات“، يســـتدعي 
ليحاورها، يسائلها،  ياسر الزيات ”الكائنات“ 
ويرجها إلـــى درجة الخوف، متقمصا أدوارها 
حينا، ناصبـــا لها الفخـــاخ والمكائد اللغوية 
حينا آخر، حتى تصبح كائناته هو، ال يمكنها 
مغادرة عالمه الخاص، شعرا وحياة وتفاصيل 
مهملة، إال لتســـتقر في كتـــاب، إذ يتالعب بها 
ويحّولها عـــن جوهرها حينا ويتركها على ما 
هـــي عليه حينا آخر، في لعب شـــعري يتعامل 
مـــع العالم بدهشـــة ترج كل شـــيء من حولها 

وتحيطه بلغة الشعر النافذة إلى األعماق.
حين نشـــرع في اكتشـــاف كائنات الزيات 
نعـــرف أنهـــا، أي الكائنات، مثلنـــا تخاف من 
المجهـــول، من االحتمـــاالت التي ال نهاية لها، 

من لعـــب أدوار على خشـــبة الحياة المعتمة، 
واالهتـــزاز مع خيط الضوء القادم من 

الفراغ، من الالمكان.
ال يقف الشاعر عند جدلية الشعر 
واألشـــياء والتعالـــق بينهما بل هو 
يجعل من الشـــعر أيضـــا موضوعا 
أمام الشـــعر، يحذر ياســـر الزيات 
”الشعر“، وهو يتحدث إليه ككائن، 
مـــن الكلمـــات، التـــي فـــي نهاية 
المطاف ”تصرخ، وتهز كل شيء“. 
قبـــل أن يمضي صاحب ”أحســـد 
يتبادالن  الشـــعر،  مـــع  الموتى“ 
األدوار في لعبة مرايا، تتشـــابك 

فيها الظالل، وتطارد فيها األشباح 
الهاربـــة بعضها البعض، ليقتفي أثرها من له 

وكأنه  أيضا مجموعـــة ”دمي ملـــوث بالحب“ 
”يلهـــو بالموت كطفل، وبالحـــب كمراهق، 
وبالحريـــة كعجـــوز ضل طريقه 

إلى الحياة“.
”ســـتمطر  الشـــاعر  يقـــول 
الكلمات  فلتختبـــئ  قليـــل،  بعـــد 
والمجازات واالستعارات. ال أحد 
يريد أن يبلـــل اللغة، ولكْن، ال أحد 
يفكر كم هي عطشى، وكم تحن إلى 
رقصـــة جديـــدة تحت غيمـــة. ليس 
مهمـــا، ليـــس مهما أبدا أن تســـعد 
اللغـــة، فالمهـــم أال تفســـد، أال تنمو 
عليهـــا الطحالـــب، أال تأكلها الطيور 
الجارحة. وعندما ترونها تتحول إلى 
جدار أو شجرة أو جثة أو حب قديم، فاعلموا 

أن اللغة خائفة، أنها خائفة وحزينة، وأن هذا 
ما يجعل الكلمات يتيمة وضائعة“.

لعـــل حيـــرة العنوان تظـــل ماثلـــة، إن لم 
نقرأ مـــا تخفيه نصوص الزيـــات التي جاءت 
بـــال عناوين، وبلغة ال يغفـــل أحد أن صاحبها 
يمتلـــك حرفـــة صانع تحـــف نـــادرة، ينحتها 
بهـــدوء وذكاء، قبل أن يعرضهـــا في صناديق 
زجاجية شـــفافة، نحتاج أكثر من حجر وهزة 

شعرية حتى ينكشف سرها للعلن. 
ونذكـــر أن  مجموعـــة ”خـــوف الكائنات“ 
لياســـر الزيات، صدرت فـــي 64 صفحة ضمن 
سلســـلة براءات التي تصدرها دار المتوســـط 
بميالنـــو وتنتصـــر فيهـــا للشـــعر، والقصـــة 
القصيـــرة والنصوص، احتفاء بهذه األجناس 

األدبية. 

أحمد رجب

عنوان غريب  } القاهــرة - ”متاهات الســـرد“ 
اختاره الناقد شـــوقي بدر يوسف ألحدث كتبه، 
حيث يؤكد في مقدمة الكتاب على وصفه للسرد 
بالمتاهة التي تتسع لتشمل جميع الخطابات: 
أدبيـــة أو غيـــر أدبية، ويراه طريقة الســـتدعاء 
الماضـــي عبر الحكي والقص، فالفن القصصي 
صـــورة مـــن صور الســـرد المتجـــدد لألحداث 

التخييلية.

متاهات روائية

ضـــم الجزء األول من الكتـــاب، الصادر عن 
ناشـــرون، خمس  وكالـــة الصحافـــة العربية – 
دراسات أوالها عن رواية ”أفراح القبة“ لنجيب 
محفوظ، باعتبارها نموذجا للرواية الصوتية؛ 
فليست هناك شخصية محورية بعينها تستأثر 
بمجريـــات الحدث، إنما هناك عدة شـــخصيات 
لكل منها خصوصيتها، الشخصيات في ”أفراح 
القبة“ تعمل في مجال المســـرح، وجميعها لها 
همومهـــا الخاصـــة النابعة مـــن تواجدها في 
هـــذا الجو الذي صوره الكاتـــب وكأنه ماخور، 
من خالل شـــخصيات متدنية هامشـــية من قاع 
المجتمع، وشخصيات أخرى بورجوازية قفزت 
اجتماعيا لتســـتأثر بالتسلط والتحكم جسديا 

ونفسيا في كل َمن حولها ِمن شخصيات.
الدراســـات التاليـــة عن الرواية اســـتأثرت 
بهـــا اإلســـكندرية -موطن الكاتـــب- في أوالها 
لســـعيد سالم، وصنفها  تناول رواية ”األزمنة“ 
ضمن نمط الرواية التي تجتر أزمتها وأزمنتها 
فـــي عقـــل الـــراوي لتعيـــد صياغـــة الواقـــع، 
منشـــدا العدالـــة الغائبـــة، وفـــي ”العطارين“ 
لمحمد عبدالله عيســـى، وهو مكان ســـكندري 
ذو خصوصيـــة متفـــردة، فســـكانه خليـــط من 
السكندريين والمصريين الوافدين على المدينة 
والشوام واألجانب، تقوم الرواية على تجسيد 

الصـــراع بين مكونات الخليط في زمن الحرب، 
والدراسة األخيرة عن الرواية جاءت بانورامية 
ترصد ”اإلســـكندرية في الروايـــة المعاصرة“، 
وقد حظيت اإلسكندرية الزمان والمكان باهتمام 
الرواية العالمية والعربيـــة حتى أصبحت من 
العالمـــات الخاصة في هـــذا المجال اإلبداعي، 
كمـــا فـــي روايتي نجيـــب محفـــوظ ”ميرامار“ 
السياسي  بمحتواهما  والخريف“  و“الســـمان 
واالجتماعي واللتين تبدو فيهما اإلســـكندرية 
بظاللها الخاصة وكأنها تتحكم في مصائر من 

يعيشون فيها وتوجههم كيفما تشاء.
وكتب عبدالفتاح رزق روايته ”اإلســـكندرية 
47“ التي تحكي عن بعض األحداث االجتماعية 
لمرحلـــة آخـــر أربعينـــات القـــرن الماضي في 
اإلســـكندرية، وصراع الطبقات في هذه الفترة، 
والســـلم االجتماعي المتباين فـــي أحد أحياء 
اإلســـكندرية العريقة وهو حي محـــرم بك، من 
خـــالل طبقتيـــن متناقضتين تعيشـــان معًا في 
قصر واحـــد، وهما نموذجان حقيقيان لواجهة 
أخـــرى مـــن واجهـــات اإلســـكندرية إذ تمثالن 
الطبقة األرستقراطية والطبقة الشعبية اللتين 

تحتويهما اإلســـكندرية معـــًا. وكتب 
محمـــود عوض عبدالعال عن امتزاج 
البيئة الشـــعبية السكندرية في حي 
أبي قير بالبيئة الشعبية اليونانية 
المرتبطة بالتراث اليوناني متمثلة 
في مسيو ”نانا“ الباحث عن مقبرة 
اإلســـكندر األكبر في رواية ”سكر 
مر“، كمـــا عبر أيضًا عـــن البيئة 
الخاصـــة  المخيفـــة  الشـــعبية 
بحي باكـــوس في روايـــة ”عين 
من خالل فاطمة السودا  سمكة“ 
القـــوادة التـــي تســـكن ســـور 
كنيسة باكوس، واإلحباط الذي 

صاحب المثقفين المحبطين بعد نكسة 1967.
وتعتبـــر روايتـــا إدوار الخـــراط ”يا بنات 
مـــن أعمال  إســـكندرية“، و“ترابهـــا زعفـــران“ 
الســـيرة الذاتيـــة التـــي تعتمـــد علـــى أماكن 
ســـكندرية حقيقية خبرها الكاتـــب وعبر عنها 
من خالل الخيـــال وصنعة الفن حتى أنه أطلق 
علـــى كتابه ”ترابها زعفـــران“ عبارة ”نصوص 
ســـكندرية“. وفي روايـــات إبراهيم عبدالمجيد 
تبرز اإلســـكندرية مـــن خالل مراحـــل التغيير 
التـــي طرأت علـــى المجتمع فـــي مصر خاصة 

المرحلة التي أعقبت نكســـة يونيو 1967 وكذا 
مـــن خالل التالحم بيـــن الزمـــان والمكان وما 
يـــدور في المدينة من ممارســـات، وما تتســـم 
بـــه شـــخصيتها من تميـــز خاص فـــي مالمح 
التغييـــر. أمـــا مصطفـــي نصر فهـــو الروائي 
الوحيـــد الذي اتخذ من اإلســـكندرية مســـرحا 
لكل أعماله معبرا فيها عن عالمها السري وعن 
شـــخصياتها المأزومة التـــي صورها من قاع 
المجتمع الســـكندري، ومن أمثلتها ”الصعود 
و“جبل ناعسة“  و“الشركاء“  فوق جدار أملس“ 

و“الجهيني“ و“الهماميل“.

وجه آخر للمتاهة

تمثل القصـــة القصيرة وجها آخر للمتاهة 
الســـردية التـــي قدمهـــا الكاتب في دراســـاته 
التطبيقيـــة، وكمـــا بدأ القســـم األول بدراســـة 
عـــن نجيب محفـــوظ انطلق بعدهـــا في تناول 
روايات ســـكندرية، بدأ القســـم الثاني بدراسة 
عن ”محمود البدوي“ أردفها بدراسات تناولت 

كتاب قصة سكندريين.
يـــرى شـــوقي بـــدر أن محمود 
القصـــة  ”نبـــض  هـــو  البـــدوي 
بدراســـة  ويخصـــه  القصيـــرة“، 
تركـــز علـــى رافـــدي القصـــة عنده: 
الواقعـــي والرومانســـي. كما يتأمل 
فنه مـــن حيث العالقات التي تنشـــأ 
زاويـــة  ومـــن  الشـــخصيات،  بيـــن 
الدوافع الخفية والســـلوك اإلنســـاني 
للشـــخصيات التي يضع يـــده عليها، 
موضحـــا أنـــه أعـــاد اكتشـــاف البيئة 
المصريـــة فـــي قصصه، خاصـــة عالم 

الريف.
ثـــم يتنـــاول مجموعـــة ”عالمـــة الرضـــا“ 
أســـلوب  اســـتخدم  الـــذي  عـــوض  لمحمـــود 
الســـيكولوجية، ولغته  الوعـــي بتقنياته  تيار 
التشـــكيلية المراد بها اإليهام واإليحاء وليس 
المحاكاة والتسجيل، سواء في روايتيه ”سكر 
أو في قصصه القصيرة،  مر“، و“عين ســـمكة“ 
مما ميزه وســـط أدباء جيله. ومن الشـــكل في 
”عالمـــة الرضـــا“ إلـــى المضمون فـــي قصص 
مجموعـــة ”حفـــل زفاف فـــي وهج الشـــمس“ 

لمصطفى نصر، حيث المسكوت عنه هو نفسه 
ما تمارسه شـــخصيات قصص المجموعة من 

قهر وعهر وقسوة.
وعـــن البنـــاء الفنـــي في مجموعـــة ”عويل 
البحـــر“ يرى أن القصة عند ســـعيد بكر تتميز 
بالصياغـــة التجريبيـــة المحملة علـــى الواقع 
مـــن خـــالل التعامـــل الحـــذر مـــع لغـــة تهدف 
أوًال وأخيـــًرا إلى تشـــكيل اللحظـــة القصصية 
الحكائيـــة المؤثـــرة، وإقامـــة بناء فنـــي مليء 
بالـــدالالت والمعاني المســـتمدة من محور هذا 
الواقع. وذلك من خالل رؤية واعية استخدمها 
فـــي التنقل بيـــن هموم المجتمـــع وطموحاته، 
وجعلها محور اهتمامـــه وأحد مكونات عالمه 

اإلبداعي.

اختتم شـــوقي بدر يوســـف كتابـــه بحوار 
حـــول أدب الخيـــال العلمـــي، ســـبق أن أجراه 
مع الراحل نهاد شـــريف، ومثـــل الحوار نتوءا 
فال  ال لـــزوم له فـــي جســـد ”متاهات الســـرد“ 
هـــو دراســـة، وال محـــوره ذو صلة بمـــا حدده 
الكاتب فـــي مقدمة الكتاب مـــن مفاهيم نظرية 
للســـرد ودور الناقد. أما دراســـته الطويلة عن 
”اإلســـكندرية في الرواية المعاصرة“ فقد كانت 
بحاجـــة إلـــى المراجعة؛ فبين تاريـــخ كتابتها 
وتاريـــخ نشـــر الكتـــاب عقود شـــهدت صدور 
العشـــرات من الروايات المهمة عن اإلسكندرية 
منها روايات الراحل ســـعيد بكر، وأغلب أعمال 
التي لم  محمد جبريل خاصـــة ”رباعية بحري“ 

تشر إليها الدراسة.
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فرانز كافكا المؤثر 

والمتأثر 
} دمشــق – صـــدر أخيرا للكاتـــب والمترجم 
العراقـــي أحمـــد فاضل عن دار أمـــل الجديدة 
للنشـــر بســـوريا كتاب بعنوان ”هموم كافكا: 

مقاالت مترجمة“.
ويقـــدم فاضل لكتابه قائـــال ”عندما نتطلع 
إلـــى هموم كافـــكا نجدهـــا فينـــا، تتجلى في 
قصائدنا، رواياتنا، قصصنا القصيرة  وحتى 
رســـوم لوحاتنـــا. هو ليس لعنة بقـــدر ما هو 
امتداد آلالم عمرها آالف الســـنوات عكســـتها 
أحـــرف مضمخـــة باأللم تـــارة وتـــارة أخرى 

باألمل“.
يحتوي الكتاب علـــى ثمانين مقالة حاول 
مـــن خاللهـــا فاضل نقل مـــا كتبـــه الكثير من 
الكتاب عن الكاتب النمساوي فرانز كافكا، في 
تمثل لعوالمـــه الخاصة، أو حتى عوالم األدب 
الذي نهل منه وسمات الهم اإلنساني المشترك 

الذي يسكن األدب العالمي على مر القرون.
تقـــول الكاتبة نينـــا مارتيرز فـــي مقالتها 
المترجمة بعنوان ”هموم كافكا: األب، الكتابة، 
اإلدمـــان، المرض“ ”كلما أجلـــس لقراءة فرانز 
كافكا تتجســـد أمامي همومه اليومية خاصة 
فـــي عالقته بأبيـــه وهي العالقة التي شـــابها 
الكثير مـــن التوتر. فهي تـــكاد تكون متجذرة 
منـــذ الصغر والتي دفعته إلـــى إدمان الكحول 
بأنواعـــه ثم المرض، لكـــن المحّير في كل تلك 
الهموم التي عانى منها وانتهت حياته بسببها 
كتاباته الكابوسية التي تبدو مضحكة أحيانا 
والعديـــد منها كانت من أحلك ملهياته بما في 
ذلك قصته ’التحول’“.

أن  مارتيرز  وترى 
كافـــكا كان فـــي عالقة 
تأثيـــر وتأثـــر بالعديد 
مـــن الكتاب الســـابقين 
شكســـبير  وليـــم  مثـــل 
والالحقين مثل  إيزابيل 
اللينـــدي، وهاربـــر لـــي، 
وســـفيتالنا  ونيـــرودا، 
وعشـــرات  ألكســـيفيتش، 

غيرهم.

السرد متاهة ال يمكن الخروج منها إال بالنقد
[ كتاب نقدي عن متعة السرد الروائي والقصصي  [ شوقي بدر يوسف يأخذنا في جولة روائية وقصصية مصرية

إن عوالم احلكايات والسرد األدبي أشبه باملتاهات املتداخلة، وال تروم هذه املتاهات إرباك 
القارئ بل هي شبكات تسعى خللق املتعة له فيما يتجول بني أزقتها املنحوتة باللغة. ولعل 
ــــــي تضيء على اإلبداع  ــــــل القارئ في جولته داخــــــل املتاهة هو النصوص النقدية الت دلي

وتكشف تفاصيله ومنعرجاته ترسيخا ملتعة القراءة.

درس ينبغي أن نتعلم منه

} هو الدرس الذي سميته يومًا درس ابن 
حزم األندلسي، الشاعر والمفكر والفقيه، 
المولود في العام الميالدي 944، بقرطبة، 

وكان والده من وزراء المنصور بن أبي 
عامر، ومن ثم المظفر عبدالملك بن أبي 

عامر، وعرف والده برجاحة العقل وحسن 
الرأي وسعة الثقافة، غير أنه عاش في 
مرحلة اتسمت بالفوضى والصراعات 

الداخلية واالنشقاقات، وهو معلم ابن حزم 
األول، كما أشار إلى ذلك في كتاباته.

مات األب وابن حزم دون العشرين 
من العمر، فتولى أمر أسرته ومسؤوليات 
انتساب والده إلى دولة العامريين، وهذا 

ما جرَّ عليه وبال نتائج الصراع السياسي، 
فاضطر إلى مغادرة قرطبة ليقيم في المرية.
واعتقل أكثر من مرة وأبعد إلى حصن 

معزول في إحدى نواحي اشبيلية.
كان في الفقه على رأس المدرسة 

الظاهرية، حيث قال عنه ابن قيم الجوزية 
في كتابه ”روضة المحبين“: كان على يبسه 

وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه 
للمعاني والمناسبات والعلل الشرعية، 

له إلماع في باب العشق والنظر وسماع 
ع في هذا الباب جدًا. المالهي، فوسَّ

من الواضح أن ابن قيم الجوزية يشير 
إلى كتاب ”طوق الحمامة في األلفة واألالف“ 

وهو من أشهر تآليف الحب في الثقافة 
العربية، إن لم يكن أشهرها من دون منازع، 

وكان جديدًا في تناول موضوع كتب عنه 
الكثير من التآليف، وقيل فيه الكثير من 

القول، فلم يتبع فيه مقوالت األفالطونيين 
ولم يحاصر مقوالته بما هو حسي من 

مقوالت العشق والغرام.
والبن حزم تآليف مهمة، منها ”الفصل 

في الملل واألهواء والنحل“ و“اإلحكام 
ألحوال األحكام“، لكنها لم تبلغ ما بلغه طوق 

الحمامة من شهرة وذيوع صيت وتواصل 
حضور، فما زال إلى يومنا هذا ُيقرأ وُيدرَّس 
ويحقق ويعاد نشره، وقد ترجم إلى عدد من 
لغات العالم، فترك أثرا في الثقافات األخرى.

لقد لفت نظري ما جاء في نشرة 
تونسية لطوق الحمامة، حيث حققه وقدم 
له صالح الدين القاسمي، وجاء فيها: بدأ 

ابن حزم ”طوق الحمامة“ وهو في حالة 
نفسية جد عويصة، شعورًا بالغربة ومقتًا 
للسياسة واشمئزازًا من المصير واجترارًا 

لماضي شبابه السعيد، يستعيض به عن 
واقعه المرير.

في ظل هذه األوضاع كتب تحفته 
النادرة، بمعنى أنه لو كان في ضجيج 

مشاغل السياسة وطموحاتها، لما حقق 
هذا اإلنجاز الذي ظل مرتبطا باسمه، 
واستمر يتجدد بمرور الزمن وتوالي 

المتغيرات، وهكذا خطر لي أن أسميه، 
درس ابن حزم.

وأتساءل، إن كانت رواية كون ابن 
حزم كتب طوق الحمامة نزوًال عند رغبة 
صديق حميم صحيحة؟ كانت قد جمعته 

وإياه أواصر من ذكريات الماضي ومحبة 
الصبا والمشاركة في الحلو والمر، إذ 

اقترح عليه أن يصنف له رسالة في صفة 
الحب وأسبابه وأعراضه، وقد استجاب 

لطلب صديقه، وهو كما يقول: ذهني متقلب 
وبالي منهضم مما نحن عليه من نبو الدار 
والجالء عن األوطان وتغير الزمان ونكبات 

السلطان وتغير اإلخوان وفساد األحوال 
وذهاب الوفر وخروج الطارف والتالد 

واقتطاع مكاسب اآلباء واألجداد، والغربة 
في البالد وذهاب المال والجاه والفكر في 

صيانة األهل والولد.
وحين كتب سفره الفريد في مثل هذه 

األوضاع، فليس ألنه استجاب لطلب 
صديق، بل وكما يذهب صالح الدين 

القاسمي: ال ريب أن هذا االقتراح، صادف 
لديه هوى مكينًا، فحرك فيه السواكن وبعث 

مطوي الشجون وأنساه عسر شؤونه.
وأخيرًا، أتمنى لو فقه درس ابن حزم 

هذا، كثيرون من أصحابنا وأحبتنا، 
من القادرين على العطاء المعرفي، وقد 

شهدناهم في حالين، حال االنصراف إلى 
الوظيفة وكأنها الحياة، وحال التأسي على 

ما كان منها، بعد انصرافها عنهم، وقد 
حاولت مع غير واحد منهم، فما استجابوا 

وال سمعوا.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب

الكتابة متاهة ممتعة  (لوحة للفنان علي رضا درويش)
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إضافة إلـــى الرواية تمثـــل القصة 

للمتاهـــة  آخـــر  وجهـــا  القصيـــرة 

الســـردية التي قدمها الكاتب في 

دراساته التطبيقية

 ◄

يقـــدم مفاهيـــم نظريـــة  الكتـــاب 

للســـرد ويبيـــن دور الناقـــد فـــي أن 

يكون جســـرا مضيئـــا بيـــن القارئ 

والنص األدبي

 ◄



علي حسن الفواز

} قراءة الشعر أبعد من الظاهرة اللسانية هي 
سمة الكتاب النقدي ”المرايا والدخان/ دراسة 
للناقد ياسين النصير،  في شــــعر فوزي كريم“ 
في ســــياق تقديــــِم مقاربات ُتالمــــُس اليومي 
والهامشي في شعريته، وفي البحِث عن تعالق 
هــــذه المقاربــــات مــــع التمثــــالت االجتماعية 
والسياســــية لتجربتــــه، وعبر ما تكشــــفه من 
هواجس وشــــحنات تتبّدى من خاللها ظاهرة 
شــــعرية المدينة، بوصف فوزي كريم شــــاعرا 
مدينيا، له قاموسه، وله رؤاه، وله مراياه التي 
ُتحيل إلى ما يسميه الناقد بالفضاء الشعري.

لعبة االستكشاف

ضّم هــــذا الكتاب، الصادر عن منشــــورات 
االتحــــاد العام لألدبــــاء والكّتاب فــــي العراق 
بغداد، مقدمة، وعتبة للعنوان، مع ستِة فصول 
اســــتغرقت عوالم المتــــون الثقافيــــة لتجربة 
الشــــاعر فوزي كريم، بوصفها تجربة/ شهادة 
على تحوالت شــــعرية وثقافية على مســــتوى 

والمــــكان، أو على مســــتوى  اللغــــة 
الفضــــاء االجتماعــــي فــــي ســــياقه 
التمثيلــــي والرمزي، أو في ســــياقه 

التعبيري/ البصري.
في عتبة العنوان يضعنا الناقد 
أمام قراءة ثقافية تســــتغور عالقة 
التجربــــة الشــــعرية للشــــاعر مع 
حموالتها التأويلية واالجتماعية، 
من جانــــب، أو من خالل عالقتها 
والمنفى،  المــــكان  بســــيميائية 
تلــــك التــــي تتقــــارب التمّثالت 
مــــع  والسياســــية  الثقافيــــة 

معطيــــات التحّول الشــــعري، ال ســــيما 
داخل المشغل التجريبي لما ُيسمى بـ“الحركة 
الثانيــــة للحداثــــة الشــــعرية“ بكّل أســــئلتها، 
وتقانات مقاربتها لمفهوم الشــــعرية، وللرؤى 
التــــي تقف خلفهــــا، بوصــــف أّن تجربة فوزي 
كريم ذات مرجعيات فلسفية وذهنية ونفسية، 
إذ هو ”شــــاعر قلق، ممسوس بالمجهول، قلقه 

وجودي، وتحوالته بطيئة“.
يقترح الناقد بداية توصيفا لقصيدة فوزي 
كريــــم بتســــميتها ”القصيــــدة الفضائية“ تلك 
التي تجد في الفضــــاء مجاال لتوصيف عوالم 
شعريتها، ولما يخّص بنيتها التكوينية، على 
مســــتوى وظائفية الضمائر والزمن من خالل 
بنية األفعال، أو على مســــتوى تقانة كتابتها، 
وبما يجعل هذه الكتابة وكأنها تعيش هاجس 
المغامــــرة، أو تمارس لعبة االســــتدعاء، حيث 
لعبة األقنعة، والرؤية اإليهامية للواقع، وحيث 
اللغــــة بتمثالتها االســــتعارية، وحيث ”أحالم 
اليقظة المبهمة والغارقة في المجهول النفسي 

والواقعي، والممتنعة عن االنثيال المجاني“.
لعبــــة الكتابــــة عنــــد الشــــاعر تقتــــرب من 
الحياة، لكنها تنفُر عن مباشرتها عبر محاولته 
لالقتــــراب مــــن الذاتي/ الطفولي والشــــعري/ 
التأملــــي، ولالبتعاد عن ســــيميائيات الموت، 

الخــــوف والرعــــب، وبمــــا ُيعطــــي له هامشــــا 
االســــتعارات بوصفها  المزيــــد من  الصطناع 
أقنعة للتســــتر، أو مرايا لتأكيد فاعلية الذات، 
وأّن ما يهجُس به الشاعر يظّل رهينا بقدرة ما 
يستكشفه، وما يصطنع له من تمثالت بصرية 
تتوهــــم تجاوز مرايا الــــذات، وبما تهجس به 
من إيحاءات، أو من معان حّرة، إذ تتفجر روح 
المكان، وهوامشه، وتتشظى المرآة إلى مرايا 
متعــــددة، وبما يجعــــل حضور الشــــاعر أكثر 
تبديا عبر ما ُتشــــعرنا بــــه القصيدة المتمردة 
على مرآتها، وما تتركه قراءتها من تشــــظيات 

”االستعارة والمفارقة واالحتمالية“.
الكشــــف عن الحموالت الثقافية للشعرية، 
يعنــــي اهتمامه بالتصوير، داخــــل المرايا أو 
خارجهــــا، بوصفه مجاال للرؤيــــة، أو بوصفه 
تعبيرا عن الفضاء الذي يســــتوعب العالمات 
المرآوية وتشكلها في القصيدة، وفي الجملة، 
وعلــــى وفق مــــا تقترحه القــــراءة الثقافية من 
موّجهــــات تالمس اشــــتغاالته في الشــــعري، 
ومنــــذ بداياتــــه فــــي الســــتينات ونهايته في 
األلفيــــة الجديدة، على وفق قانــــون الديمومة 
البرغســــونية كما يقول الناقــــد، أو عبر تتبع 
حياة الشــــاعر في المكان المتحّول، والتي 

تعني تحوله الشعري أيضا.
وفــــي الفصل الثانــــي يتقصى 
فــــي  الشــــاعر  مســــيرة  الناقــــد 
الزمــــن وفــــي اللغــــة، وعبــــر تقانة 
”االستكشــــاف“ إذ يصطنــــع لهــــذه 
الفكرة مســــتوى معينــــا من القراءة، 
تلــــك ترصد لعبة الشــــعر في ســــياق 
لعبــــة الزمن، حيــــث األنــــا وعزلتها، 
وحيث اســــتغراقات الشاعر في فضاء 
تلــــك العزلة، إذ يهيمن خطــــاب النداء 
واالســــتدعاء عبر تمثالتهمــــا الرمزية، 
لمواجهــــة مهينــــة الغيــــاب والمحــــو، 
من خالل اســــتدعاء شــــفرات األنوثة والمرايا 
والمــــأوى/ البيت، وكأنه يســــتبطن عبر هذه 
اللعبة هواجسه إزاء الفقد والمتاهة، وأسئلته 
إزاء وحشــــة الغيــــاب، وامتــــالء االســــتعارة، 

واتساع المرايا بشواظ الدخان.

حافة األسئلة

القــــراءة الثقافية ال تعنــــي اإلحالة إلى ما 
هو اجتماعي أو نفسي، وتعرية ما هو مضمر 
في الجملة الشعرية فقط، بقدر ما تعني أيضا 
جملة من اإلحاالت إلــــى الوجودي والرؤيوي 
واالســــتعاري بوصفهــــا مجســــات لالختراق، 
فضال عــــن كونها لعبة الشــــاعر المضادة في 
اســــتنطاق اللغــــة عبر البحث عــــن تمثيالتها 
الســــيميائية فــــي المكان/ المنفى والجســــد، 
وعبر التماهي بشــــغف التعويــــض، حيث أّن 
”التماهي بين الشــــاعر والقصيدة هو من قبيل 
القناعة بأّن الشــــعر يعّوض عن المشاركة في 

أي فعالية سياسية خارجية“.
وحيث يكون السياســــي هنا الوجه اآلخر 
يعني،  مثلمــــا  واأليديولوجــــي،  لالجتماعــــي 
أيضا، محاولة ألنســــنة المنفــــى، وبما ُيعطي 

للشــــعري فعله فــــي االنزيــــاح عــــن المألوف، 
والبحــــث عمــــا وراء عزلة الشــــاعر، تلك التي 
تحضــــر فيها اللغة بوصفها ممارســــة ثقافية، 
أو بوصفهــــا نشــــيدا ذاتيا، أو عــــواء روحيا، 
أو إبصــــارا لما خلــــف النافذة والســــطح، أو 
بوصفها تماهيــــا مع فعل اللــــذة الذي تتوهم 

وجوده عزلة الشاعر.
تقانة االســــتعادة ال تعني مــــن جانب آخر 
اســــتعادة التفاصيل بمعناها المباشــــر، وأّن 
لعبة الشــــاعر فــــي هذه التقانة قــــد تكون أكثر 
حيث يفكر الشــــاعر  هوســــا بـ“إيقاظ اللغــــة“ 
برؤيــــاه، وحيث تســــتدعي المخيلــــة المفقود 
التاريخــــي  بالوصــــف  والبعيــــد  والغائــــب 
والمكاني، أو بوصفه التعويضي واإلشــــباعي 
واإليهامــــي، فاســــتدعاء عبداألمير الحصيري 
وحســــين مردان ومنهل نعمة ونجيب المانع، 
هو محاولــــة تناصية فــــي اإلشــــباع الرمزي، 
وفي أْن يكون الشاعر رائيا وشاهدا في الزمن 
الشعري والنفسي والسياسي، وهو ما يجعل 
الشــــاعر كمــــا يرى الناقــــد ”ال يكتــــب قصيدة 
رثائيــــة، وال قصيــــدة تذكريــــة، إنمــــا قصيدة 
وجدانيــــة تختلط فيهــــا ضمائــــر االثنين، بل 

ضمائر القراء أيضا“.
تنامي فعل الخبرة في شــــعرية فوزي كريم 
جعلته أكثر شــــغفا بالعودة إلــــى البراءة، تلك 
التي تعنــــي لها البكورة والعــــري والتلصص 
والمرايــــا والتعالق بالتفاصيل، والتي تســــبغ 
على اللغة توهجا وصفيا واســــتعاريا، مثلما 
تجعلها أكثر شراهة في التعبير عن الذات، تلك 

التــــي تصنع اللغة اغترابهــــا، ويصنع الواقع 
لهــــا وجودا زائفــــا، والناقد النصيــــر في هذا 
الســــياق يقترح للشــــاعر فوزي كريم  حضورا 
إيهاميا في المكان، وأّن حساسيته الشعرية ال 
تعني وجوده خارج الحياة وصراعاتها، فبقدر 
ما هو شــــاعر للمزاج وللتموضع في شــــعرية 
البــــراءة، فإّنــــه  ينحــــاز إلى األفــــكار أيضا، ال 
سيما تلك التي تعزز لديه اإلحساس المتعالي 
بالجمال والمعنى، واالنتصار لقيم التقدم كما 

يقول الناقد.
شــــعرية  ذاتهــــا  هــــي  البــــراءة  شــــعرية 
التعويــــض، وإّن انحيــــاز الشــــاعر لها يعني 
مواجهة األســــئلة التي تحوطه، والتناقضات 
التي تحاصره بالزمن العابر للجســــد، واللغة 
التــــي تعبر فيها اإلحالة إلــــى نقائضها، حتى 
تبــــدو لعبته فــــي مواجهــــة ثنائيــــة ”الغياب 
وكأنها لعبة المرايــــا ذاتها، تلك  والحضــــور“ 
التي ُتعطي للجســــد أوهامــــه الفائقة وإفراطه 
في التأويل وفي االســــتعادة، وبما يجعل تلك 
اللعبــــة مقابــــال قلقا لشــــعرية الخبــــرة، حيث 

يتمرأى الشاعر عند حافة األسئلة.

} فاس (المغرب)– يتضمن كتاب ”أنطولوجيا 
للمترجم محمد أخريف،  القصيدة الســـوداء“ 
قصائد لشـــعراء من أفريقيا وأميركا وأوروبا 
في عصـــور مختلفـــة. وهو يهدف إلـــى إبراز 
معانـــاة الســـود ونضالهـــم للحصـــول علـــى 
حريتهـــم وانعتاقهـــم، إضافة إلـــى اعتزازهم 
ببشـــرتهم الســـوداء التي أصـــر البيض على 

جعلها رمزا لعبوديتهم عبر العصور.
 فـــي تقديمها للكتاب، الصـــادر حديثا عن 
مؤسســـة مقاربات في مدينة فـــاس المغربية، 
بّينـــت األكاديمية ســـعاد الناصر، األســـتاذة 
بجامعـــة عبدالمالـــك الســـعدي بتطـــوان، أن 
أخريـــف، مؤرخا وشـــاعرا ومترجمـــا، ارتقى 
بالنصـــوص إلى مســـتوى الوثيقة التي تفتح 
اآلفاق المتصلة بين الشعوب، وترسم خارطة 
جمالية، تدعو للتأمل في المشـــترك اإلنساني، 
وأن القارئ أمام ديوان شعري يضم منتخبات 
شـــعرية منتقاة بدقة، ومترجمة بذوق إبداعي 
اســـتطاع النفاذ إلى روح القصائد، وما يجمع 
بينهـــا من خيط رقيق يتمثل فـــي تطلعها إلى 

عوالم الحرية والتحرر.
وأضافـــت الناصر ”لقد اســـتطاع أخريف 
أن يضـــم في الديـــوان المنتخب شـــعراء من 
مختلف العصـــور والتوجهات، يجمعهم حس 
إنساني يصب في مجال تغيير النظرة الدونية 
لإلنســـان األســـود، أينما كان، والـــذي مازال 

يعيـــش مفارقة الوعي بعدم وجود أي دخل له 
في تحديد لون بشرته، إال أنه بسببها يتجرع 
أصنافـــا من المهانـــة واالحتقـــار وألوانا من 
الظلم والتهميـــش. وإذا كانت الحرية من أهم 
مقومات الشـــخصية اإلنسانية وحقا مكتسبا 
لإلنسان، فإن صاحب البشرة السوداء ظل في 
صراع دائم مع معاني العبودية واالســـتبداد 

والظلـــم وغيرها مـــن المعاني التي 
يســـعى  كرامتـــه،  اإلنســـان  تفقـــد 
إلى االنعتـــاق منها بشـــتى الطرق 

والصيغ“.
وفـــي رأيها فقـــد كان الشـــعر 
دائما خير معبر عن هذا الصراع، 
ومعاني  بحريته  التشـــبث  يلهمه 
االستقالل والعدل واالنعتاق. لذا 
نجد أن شـــعراء الديوان ســـود، 
باستثناء شاعرين من إسبانيا. 
ولعل هذا االنتقاء، لفتة جميلة 
من المترجم ليكشف عن تماهي 

الشاعر الحق مع قضايا اإلنسانية، على 
اختـــالف أنواعها، مـــع انتصارات اإلنســـان 
وإخفاقاته. وفي هذا إشـــارة لطيفة إلى سؤال 
وظيفة الشعر في إعادة بناء اإلنسان، في زمن 

يكاد يضيع فيه اإلنسان.
القصائـــد  موضوعـــات  تنـــوع  ورغـــم 
ومســـتويات جمالية التخييل فيها، كما تقول 

الناصر، فإنها تحمل في طيات صورها صدى 
المرارة والحزن واأللـــم والغضب، كما تحمل 
والصمـــود واالفتخار،  التحـــدي  رجع صوت 
لتصبـــح كل قصائـــد الديوان قصيـــدة كونية 
تعـــزف أنغام الحريـــة، وتنتصر لكل أشـــكال 
نبذ الظلم والعنف والتهميش، أعاد األســـتاذ 
محمـــد أخريف صياغتهـــا باحترافية وتذوق 

وكشف أيضا.
كمـــا احتـــوت األنطولوجيـــا 
سالم  لألكاديميين  شهادتين  على 
أحمد إدريســـو وأنـــس الفياللي، 
جاء فـــي األولـــى أن ”النص ثقانة 
كاملة وليس رصفا لسانيا لكلمات 
وترجمـــة  مرســـلة.  أو  منظومـــة 
خطاباتـــه المتراكبـــة تتوغـــل فـــي 
االلتبـــاس والصعوبـــة كلمـــا اقترب 
الفاعـــل المترجم إلى مركبة الشـــعر. 
إذ أن هـــذا األخيـــر خطـــاب مضاعف 
وثقافـــات برانيـــة وباطنيـــة فـــي اآلن 
نفســـه، وإنجاز ترجمة عنه وبه يعني 

إنجاز حوار عميق بين ثقافتين على األقل“.
 وتـــرى إدريســـو أن األمر يزداد التباســـا 
حيـــن يتعلق بقصيدة تمتح مـــن مرارة اللون 
األســـود. الســـواد في هذه الحالة ليس مجرد 
لون، الســـواد ثقافـــة وزمن كامـــل من البحث 
عـــن إقامـــة آمنة فـــي حضن حضـــارة بليغة. 

البيـــاض فـــي الحالـــة مقاومـــة لبقـــاء اللون 
اإلنســـاني األصيل في الشعر، وأعتقد أن لون 
الشـــعر وهويته، كخطاب برانـــي وعميق في 
نفـــس الوقت, يميـــل إلي أن يكـــون غامقا في 
لهجتـــه ورؤياتـــه، وبذلـــك تصعـــب ترجمته 

ومحاورته.
وجـــاء فـــي كلمـــة الفياللـــي أن الســـود 
”عانـــوا كثيرا في فتـــرات زمنيـــة بعيدة وفي 
أماكـــن مختلفة في أفريقيـــا وأميركا وأوروبا 
بســـبب الميـــز العنصـــري. وكان الشـــعر من 
أبـــرز الفنـــون المعبـــرة عن معاناة الشـــعراء 
ومجتمعاتهم، ســـواء من قبـــل المدافعين عن 
النظـــرة الدونية للســـود والمتعاطفين معهم، 
أو من الشعراء الســـود أنفسم المدافعين عن 
بشـــرتهم والمعتزين بها، وأيضا حتى الشعر 
الـــذي يرمي إلـــى احتقـــار الجنس األســـود. 
وهـــذه األنطولوجيا، التي جمعهـــا وترجمها 
الباحـــث والمترجم محمد أخريـــف، تبرز كل 
هـــذه التمظهـــرات وتحاكي تلـــك التناقضات 
في النظرة إلى البشـــرة السوداء عبر العصور 
وعبر القارات لقصائد العديد من الشعراء من 
القرن الســـادس عشـــر إلى يومنا هذا، والذين 
لهم إشـــعاع فـــي الدفاع عن الســـود ومحاربة 
الميز. وبذلـــك تعتبر هذه الترجمة قيمة أدبية 
مضافـــة للمكتبة المغربية فـــي أدب القصيدة 

السوداء“.
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صدرت حديثا عن منشـــورات املتوسط بميالنو، رواية {نهر الزمن} للروائي الصيني يو هوا ومن 

ترجمة يحيى مختار.

طرح الدكتور خالد منتصر كتابه الجديد {هل هذه حقا بديهيات دينية}، عن دار بتانة للنشـــر 

والتوزيع، ويقدم الكاتب تحليال عميقا للظواهر الدينية.

فوزي كريم الشاعر القلق الممسوس بالمجهول

أنطولوجيا القصيدة السوداء: أشعار اللون المجروح

[ {المرايا والدخان} يعيد تشكيل أحالم اليقظة المبهمة في تجربة الشاعر العراقي
ــــــق، ألنَّها تالمُس ما هو وجــــــودي وما هو مجازي  ــــــدة باعثة على القل تظــــــل قراءُة القصي
واستعاري، وكلُّها وحداٌت ”سائلة“ من الصعب ضبط إيقاعها ووضعها في سياق معياري 
أو في استعماالت قاّرة، وإذا كان النقد األدبي معنيا بقراءة القصيدة بوصفها اجلمالي-
البالغي والنحوي- فإنَّ الدراســــــات الثقافية والنقد الثقافــــــي هما املجاالن األكثر تعقيدا 
في التعاطي مع مفهوم القصيدة، وفي إحالتها إلى مســــــتويات القراءة النســــــقية، بوصف 

القصيدة ممارسة ثقافية، لذا فإّن النقد ال يكتفي بظاهرتها اللسانية.

تقانة االستعادة ال تعني استعادة 

التفاصيل بمعناها المباشر، ولعبة 

الشـــاعر قـــد تكـــون أكثـــر هوســـا 

بإيقاظ اللغة

 ◄

} في لقاء جمعني بأحباء الكتاب في 
مدينة طبرقة بالشمال الغربي التونسي 

على الحدود مع الجزائر، اغتاظ شاب في 
حوالي الخامسة والثالثين من عمره لما 

تحدثت عن آداب عربية وليس عن أدب 
عربي. وفي رده علّي أشار الشاب إلى 
أن العبارة التي استعملتها -أي آداب 

عربية- تعكس نظرة ”قطرية ضّيقة معادية 
للوحدة العربية“، ومحرضة على إقامة 
حيطان التنافر والكراهية بين مختلف 

البلدان العربية الموحدة في نظره لغويا 
ودينيا.

والحقيقة أن رّد الشاب كان مفاجئا لي 
إذ أنه لم يعش سنوات الحماس القومي 

في فترة الخمسينات والستينات من 
القرن الماضي، أيام كان الرئيس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر ”فارس“ الوحدة 

العربية يهتف عاليا «حان الوقت لكي ترفع 
رأسك أيها العربي!». كما أنه لم يتعظ 
بالهزائم المرة التي منيت بها األنظمة 

القومية في سياساتها الداخلية كما في 
سياساتها الخارجية، بل إن األنظمة 
القومية ساهمت مساهمة كبيرة في 

توسيع الهوة بين الشعوب العربية أكثر 
من األنظمة المتهمة بـ“التقوقع القطري“. 

باإلضافة إلى ذلك، حاربت األنظمة القومية 
كل المعارضين لها من النخب المثقفة، 

وزجت بهم في السجون ليتعرضوا ألفظع 
أشكال التعذيب والتنكيل، بل إنها لم 

تتردد في قتل الكثيرين منهم. ومعنى ذلك 
أنها لعبت دورا مهما في تفقير وتسطيح 

المجتمعات العربية فكريا وثقافيا، 
سامحة للحركات األصولية بالبروز 

واالنتشار.
ورأيي أنه كان على الشاب أيضا 

أن يعلم أن عبارة ”آداب عربية“ كانت 
مستعملة منذ القديم، خصوصا في 

العصور الذهبية للحضارة العربية. فبلغة 
الضاد كتب الفرس واليهود والمسيحيون. 

وبذلك، أصبحت اللغة العربية وسيلة 
ناجعة للتواصل بين شعوب وقوميات 

مختلفة. بل إن الذين كتبوا باللغة العربية 
من غير العرب أمثال ابن المقفع وأبي 

نواس وبشار بن برد وغيرهم من الشعراء 
والمفكرين أثروا هذه اللغة، ووسعوا 

آفاقها، ومنحوها أبعادا إنسانية عظيمة 
لم تعرفها من قبل أبدا.

واليوم يمكننا أن نتحدث أيضا عن 
”آداب عربية“. فخالل العقود الثالثة 

الماضية، تعددت المراكز الثقافية 
وتنوعت وتكاثرت لتنهي مقولة ”القاهرة 
تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ“. ولم 

تعد كتابة الشعر أو الرواية أو النقد 
منحصرة في عواصم معينة مثلما كان 
حالها خالل العقود السبعة من القرن 

الماضي.
وفي المغرب العربي، كما في بلدان 

الخليج، برز شعراء وروائيون موهوبون 
تعكس أعمالهم القضايا السياسية 

واالجتماعية والثقافية والنفسية التي 
تعيشها وتواجهها مجتمعاتهم. وعلينا 
أن نقر بأن هذه القضايا تختلف من بلد 

إلى آخر. وكل بلد له جراحه ومعاناته 
وهمومه. لذا ليست هناك غرابة في أن 
نقول إن الرواية التي تكتب في تونس 

مختلفة عن تلك التي تكتب في لبنان 
أو الجزائر أو العراق أو السعودية. 

والعكس بالعكس. الشيء الوحيد الذي 
يوحد بين الكتاب هو اللغة العربية. كما 

علينا أن نقر بأن اللهجات تختلف من 
بلد إلى آخر، بل من منطقة إلى أخرى 

داخل البلد الواحد. وبهذه اللهجات تكتب 
األغاني والمسرحيات ويتخاطب الناس 

ويتعاملون ويتحاببون ويتخاصمون.
إّال أن هذا ال يعكس ”تقوقعا قطريا“ 

وال يحرض على إقامة حيطان عازلة بين 
هذا الشعب العربي أو ذاك، بل هو يدل 
باألحرى على ثراء وتعدد وتنوع، كما 
هو الحال في بلدان أميركا الالتينية. 
فباستثناء البرازيل التي تتكلم اللغة 

البرتغالية، تتكلم كل البلدان األخرى اللغة 
اإلسبانية، لكن كل بلد من هذه البلدان 
يستعمل هذه اللغة بحسب ما يقتضيه 

واقعه، ومناخاته الثقافية واإلثنية 
والدينية والعرقية وغيرها.

لذلك ما أظنني كنت على خطأ عندما 
استعملت عبارة ”آداب عربية“، وليس 
”أدب عربي“. بل إنني شّخصت الواقع 

تشخيصا موضوعيا، بعيدا عن كل 
النزعات األيديولوجية التي غالبا ما تربك 

أصحابها، وتقيم بينهم وبين الحقيقة 
غشاء يجعلهم يفكرون ويتحركون كمن 

يتلّمس طريقه في الظلمات.

ححسونة المصباحي
كاتب تونسي

آداب عربية

أم أدب عربي
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الشاعر بين كوابيسه وأحالمه اليقظة (لوحة للفنان عبيدة فايد)



} يعتبر كتاب ”أركيولوجيا اإلشـــهار بوصفه 
المجتمـــع  فـــي  العمومـــي  للمجـــال  مشـــّكال 
نقطـــة مفصليـــة ومنعرجا في  البورجـــوازي“ 
تاريخ األفكار السياسية والمقاربات المعرفية، 
ال فقط لطبيعته العلمية المحكمة حيث أنه كان 
رســـالة الدكتوراه للفيلسوف األلماني يورغان 
هابرماس في ســـنة 1962، ولكن وهو األهم ألنه 
أصل لبراديغم علمي وهو ”المجال العمومي“، 
والذي بات نقطة تجاذب ونقاش حول طبيعته 
وكينونتـــه وتداعياته على مدى أكثر من نصف 

قرن من الزمان.
اإلشـــهار  ”أركيولوجيـــا  كتـــاب  أن  ذلـــك 
بوصفه مشـــّكال للمجال العمومي في المجتمع 
البورجـــوازي“، والـــذي ترجـــم للعشـــرات من 
اللغات وُنسخت منه العشرات من الطبعات من 
عدة دور نشـــر في أوروبا والواليات المتحدة، 
يجّســـد واحدا من أكثر المؤلفات إثارة للجدل 
الفكـــري والنقاش الفلســـفي، حيث أن براديغم 
”المجـــال العمومـــي“ جّســـد الخيـــط الناظـــم 
الحياة العامـــة وللتعددية الفكرية  لـ“دمقرطة“ 
والثقافية والسياســـية، وبـــات يّعد واحدا من 
واالنتقال  أهم مؤشـــرات ”الحرية اإلعالميـــة“ 

الديمقراطي.

استنبات المفاهيم

وعلى عـــادة المؤلفيـــن المعتبريـــن الذين 
يســـتخرجون من صيرورة التاريخ اإلنســـانّي 
نماذج تفســـيرّية قـــادرة على تحليـــل وتحديد 
جزء من الظاهرة اإلنسانية المركبة والمعقدة، 
ومؤهلة علـــى تقديم تصّور معرفي لألنســـنة، 
اســـتخرج هابرمـــاس من صالونـــات ومقاهي 
ومطاعـــم الطبقـــة البورجوازيـــة فـــي أوروبا 
الغربية خاصة (فرنسا وإنكلترا) إبان القرنين 
الســـابع عشـــر والثامن عشـــر، والتـــي كانت 
فضـــاءات للحـــوار والنقاش العـــام والمفتوح 
نســـبيا، بالنظر إلى طابعها الطبقي الحصري، 
بما هو الحّيز الخصب  نموذج ”الفضاء العام“ 
للتداول الحر والنقـــاش العقالني والحجاجي 

في القضايا التي تهم الشأن العام.
أهمية براديغم هابرماس في هذا الســـياق 
أنها أسســـت لمجـــال بورجـــوازي ديمقراطي 
نســـبيا، في مقابـــل الســـلطة األرســـتقراطية 
وحكم الكنيســـة المطبوعتين بطابع االستبداد 
والشـــمولية واألحاديـــة، األمـــر الـــذي مّكنـــه 
مـــن تصيير فعـــل المناقشـــة والتـــداول الحر 
والعقالني والحجاجي للقضايا العامة إلى فعل 
صناعة رأي عام، حيث أن ”األخير“ يصاغ وفق 
هابرماس عبـــر قاطرة اختيـــار العامة لألفكار 
واآلراء األقدر على التأصيل والمتضمنة ألعلى 

قدر ممكن من المحاججة.
هكـــذا، تمّكن هابرماس مـــن رصد براديغم 
”المجال العمومي“ في التاريخ الوســـيط وحفر 
عميقـــا عبـــر أدوات تاريخيـــة 
وسوسيولوجية 

دقيقـــة وصارمـــة في ســـبيل بيـــان أن المجال 
العمومي يقوم على أســـاس التوســـط الرمزي 
بين السلطة والشعب، وأنه فضاء التداول بين 
الفاعلين وســـياق النقاش العقالني بين اآلراء 

عبرها تتحّول اآلراء العقالنية إلى آراء عامة.
وعلـــى الرغم من كل ما ســـبق فـــإن اعتبار 
كتـــاب ”أركيولوجيا اإلشـــهار بوصفه مشـــّكال 
للمجال العمومي فـــي المجتمع البورجوازي“ 
مدّونة علمية فكرية غير مســـبوقة واستثنائية، 
وغيـــر مربوطة بما ســـبقها، حكـــم معرفي فيه 
الكثير من المجازفة ومن مجانبة تاريخ األفكار، 
ذلـــك أن هابرمـــاس أّصـــل لبراديغـــم المجال 
العمومي من خالل ارتسامات ابستيمية سبقته 
ومقوالت معرفية كبرى كانت قادحة في اجتراح 

البراديغم برّمته.
ولئـــن ُرمنـــا التأريـــخ لكتـــاب هابرمـــاس 
المذكـــور، فإنه مـــن الضـــروري االنطالق عبر 
رســـالة الفيلســـوف األلمانـــي إيمانويل كانط 
للقســـيس جوهان فريدريك زولنر والتي جاءت 
بعنوان ”مـــا هو التنوير“، حيث دافع كانط في 
رســـالته عن حق األفراد في االستخدام العلني 

والعمومي للعقل.
رحلة التنقيب علـــى الروافد الفكرية لكتاب 
هابرمـــاس تقودنـــا بالضـــرورة إلى المشـــرب 
الفكـــري الثانـــي لمقولـــة المجـــال العمومـــي 
السوســـيولوجي  أشـــغال  فـــي  والمتجســـدة 
األميركـــي روبـــرت ميـــد، خاصة فـــي نظريته 
فـــي التفاعل الرمزي بيـــن ”األنا واآلخر“ حيث 
وّظف هابرماس أســـس نظرية التفاعل الرمزي 
وخاصة عالقة ”التذاوت“ في النقاش العمومي 
الـــذي يمّثـــل االعتـــراف المتبـــادل المناقـــض 

لإلقصاء واالستبعاد أحد أهم ركائزه.
األميركـــي  السوســـيولوجي  وبيـــن 
والفيلســـوف األلماني، وروافد أخرى ال مجال 
هنا لذكرها ولسردها، أّصل هابرماس لبراديغم 
المجـــال العمومي الذي اســـتأثر بالنظر وأثار 
حوله الكثير من المقاربات النقدية والسجالية 

والمتواصلة إلى يوم الناس هذا.
المالحـــظ أن هابرماس لـــم يقف في قراءته 
التاريخانيـــة للبراديغـــم عند لحظـــة اجتراح 
المجـــال العمومـــي، بل واصل عمليـــة الرصد 
والمحايثة، حيث يشير في كتابه إلى أن القرن 
التاسع عشر والعشـــرين بالتحديد، كان لحظة 
”اهتـــراء“ المجـــال العمومـــي بما هـــو رافعة 
للنقاش العقالني وتأســـيس المجال العمومّي 

الديمقراطي والتعددي.
إذ يعتبر الفيلســـوف أّن دخول الصناعات 
اإلعالمية علـــى الخط، وانخراط المؤسســـات 
اإلعالمية في اإلثارة عوضا عن اإلنارة والتكالب 
على الجمهور مـــن أجل تأمين الحّد األعلى من 
العائـــدات المالية، واعتمـــاد المراوغة عوضا 
عن المحاججة واســـتثارة القضايا الهامشـــية 
عوضـــا عـــن القضايـــا العامة، حـــول الفضاء 
العام إلى ضرب العقل والعقالنية واســـتباحة 

المحاججة واالستدالل في مقتل.
هكذا وضع هابرماس، نقطة البداية للمجال 
العمومي ونقطة النهايـــة للبراديغم، داعيا في 
كتابـــه األطروحة إلى إنقاذ المجـــال العمومي 
مـــن براثـــن الشـــعبوية واإلثـــارة والتعصـــب 
ومخاطر تحويل الفضاء العام سيما في قنواته 
اإلعالميـــة إلى مجـــال ضغط ونفـــوذ لرؤوس 
األمـــوال المالكيـــن للمـــال واإلعـــالم وبالتالي 
لصناعـــة ”رأي عام“ منحرف غير عقالني وغير 

مسؤول.
أثـــار كتـــاب هابرمـــاس، كما أشـــرنا آنفا، 
مدّونـــة معرفية كاملة حوله حيث شـــّكل نقطة 
جـــذب معتبـــرة للعديد من الدراســـات العلمية 
األكاديميـــة ولرســـائل دكتـــوراه أيضـــا فـــي 
الموضوع، بل ومّثـــل أيضا خيطا ناظما لكافة 
كتاباتـــه (أي هابرماس) حيث كانـــت مؤلفاته 
رجع صدى إن صح التعبير أو إحدى تفّرعاته.

المهم في هذا المفصل، أن المدّونة النقدية 
لهابرمـــاس جّســـدت هّما فكريـــا معتبرا حول 
”المجـــال العمومي“. فالفيلســـوف الفرنســـي 
جـــون مارك فيـــري أّلف عدة مصّنفـــات وأدار 
عدة أشـــغال معرفيـــة في الموضـــوع، حامت 

حول مقولة إن المجال العمومي الهابرماســـي 
مجاال طوباويـــا معياريا أكثر منه واقعيا، وإن 
المجاالت العمومية تقوم على أســـاس الواقع 
والراهن ال على أساس ما يجب أن يكون عليه.
بـــدوره، كانت لعالـــم االجتماع الفرنســـي 
جـــون لوي كيـــري مقاربات نقديـــة حول كتاب 
”أركيولوجيا اإلشـــهار بوصفه مشكال للمجال 
العمومي فـــي المجتمع البورجـــوازي“، دارت 
جّلها حـــول المثالية التـــي اصطبغ بها مقولة 
”المجال العمومي الهابرماســـي“ معتبرا أنه ال 
يمكن بأي حـــال من األحوال إخفاء دور البروز 
والتجلي (استقى كيري هذه الفكرة من المدّونة 
المعرفية للفيلســـوفة حّنا آرندت) في الفضاء 
العـــام كعامل مـــن عوامـــل التأثيـــر وصناعة 
الرأي، كمـــا ال يمكن أيضا التغافل عن التفاعل 
بيـــن صاحـــب الـــرأي والجمهـــور كمســـلكية 
مـــن مســـلكيات التأثير عوضا عن االســـتدالل 

والمحاججة.
مـــن جانبهـــا، جالـــت األشـــغال المعرفّية 
النقديـــة للفيلســـوفة األميركية نانســـي فريزر 
حـــول اإلشـــكالية القطاعية، إن صـــّح التعبير 
لبراديغـــم المجـــال العمومـــي الهابرماســـي، 
منتقدة تلـــك العالقـــة التالزمية التـــي أقامها 
هابرمـــاس بيـــن ”المجال العمومـــي العقالني 
والديمقراطي والطبقة البورجوازية“، مشـــيرة 
قراءتـــه  ضمـــن  تجـــاوز  هابرمـــاس  أن  إلـــى 
التاريخيـــة لتفاعل الطبقـــات االجتماعية عدة 
مجـــاالت عمومية عديدة كان لهـــا الدور األكبر 
فـــي صناعـــة الـــرأي العـــام أكثر مـــن المجال 

البرجوازي.

طريق نحو الديمقراطية 

هنا تتحـــدث فريزر عن المجـــال العمومي 
للســـود فـــي أميـــركا زمـــن العنصريـــة حيث 
تمّخض عن اجتماع الحركة المناضلة للســـود 
األميركان تأصيالت معرفية ومقوالت فلســـفية 
والديمقراطيـــة  والعدالـــة  المســـاواة  حـــول 

االجتماعية، كما تشـــير إلـــى المجال العمومي 
للنســـاء في فرنســـا إبان نهاية القرن التاســـع 
عشر وبدايات القرن العشرين حيث تّم توظيف 
الحوارات إلقرار مبدأ العدالة والمســـاواة بين 
الجنســـين، إلى غيرها من المجـــاالت األخرى 
التـــي لم تمســـحها المقاربة الهابرماســـية في 

كتابه المذكور.
ودون المزيـــد من اإلســـهاب فـــي القراءات 
النقديـــة لهابرمـــاس، والتـــي صـــارت مدّونة 
معرفيـــة وعلمية، فـــإن المالحظـــة الجوهرية 
واألساســـية أن كافة االنتقادات سلمت بصحة 
بما هو الوســـيط  براديغم ”المجال العمومي“ 
الرمـــزي ما بين الدولـــة والمجتمع، وجالت كل 
تحفظاتها واحترازاتها حول مضامين المجال 

العمومي أو تاريخيته.

مراجعة المفهوم

والمهـــم أيضا أن كافـــة المدّونـــة العلمية 
الخاصة بأثر هابرماس، لم تختلف أيضا حول 
قيمـــة ”المجال العمومي“ فـــي الراهن الحالي، 
ســـيما في الدول التي تعيـــش مرحلة انتقالية 
وخاصة أيضا مع انتشـــار شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي واســـتحالة العالـــم إلـــى مجتمع 
شـــبكي مترابـــط مع بعضـــه البعـــض، ذلك أن 
توفر مجال عمومي ديمقراطي وتعّددي يسمح 
بتداول األفكار الحرة بات شـــرطا إلعالم مهني 
حّر ومســـؤول، ومقدمة حتمية إلقرار وتحقيق 

مجتمع مدني ديمقراطي.
الالفت هنا، أنه ومن بعد ثالثين سنة كاملة 
من مناقشـــة ونشر رسالة األطروحة لهابرماس 
والمعنونة كمـــا ذكرنا ”أركيولوجيا اإلشـــهار 
بوصفه مشـــّكال للمجال العمومي في المجتمع 
البورجـــوازي“، اختار الفيلســـوف األلماني أن 
يطّور مـــن البراديغم، مســـتفيدا من المقاربات 
النقدية التي وّجهت له ومستأنســـا بســـياقات 
المجتمـــع الشـــبكي الراهن. حيـــث أصدر في 
1992 أول مقالـــة بحثيـــة تصحيحيـــة بعنوان 
”مراجعات إضافيـــة حول الفضـــاء العمومي“ 
وهي المقالة البحثيـــة التي ضمنها هابرماس 
أهـــم أفـــكاره الجديدة حول المجـــال العمومي 
قبل أن يتلوهـــا بمؤلفه الثاني والمعنون ”بين 

الصادر في 1996. الحقائق والمعايير“ 
وفي قراءة اســـتيعابية ألدبيـــات المراجعة 
الهابرماســـّية لبراديغـــم ”المجـــال العمومـــي 
يلحظ تفـــرع التأصيل الجديد  البورجـــوازي“ 
للمجـــال العمومي علـــى 4 محـــددات ”معرفية 
إجرائّية“ كبرى، وهي ”المعيارية“ و“الشرطية“ 

و“الوظيفية“ و“السياقية اإلنتاجية“.
للمجـــال  األولـــى  القـــراءة  كانـــت  فلئـــن 
العمومـــي قـــراءة معياريـــة نموذجيـــة مثالية 
قد تصل في بعـــض الحاالت إلـــى الطوباوية، 

فإن القـــراءة النقدية الثانية ســـعت إلى تبيئة 
المجال العمومي في الســـياقات الراهنة (ألّول 
مّرة يســـتخدم هابرمـــاس مصطلح الشـــبكّية 
التواصليـــة كان فـــي 1992، فـــي مقابـــل أّنهـــا 
الكتابـــات األخيـــرة التي قـــرن فيهـــا المجال 
العمومـــي بالبورجوازي) مـــع إفراده برهانات 
التغيير الديمقراطي عبر توســـيع مجال الفعل 
التواصلي ومزيد إقرار الديمقراطية التداولّية.

يؤّكـــد الكاتب المغربـــي نورالدين أفاية أن 
يورغان هابرماس يمّثل لحظة فكرية من أعمق 
لحظات الفكـــر الغربي المعاصـــر؛ فقد أصبح 
مرجعـــا، ال بد من الرجوع إليـــه، لكل من يهتم 

بالفلسفة والسياسة والتواصل.

قد تكون واحدة مـــن أبرز العالقات الفارقة 
فـــي المنتج الفكري لهابرماس، أن األخير أصل 
فـــي كتابه المرجعي مفهوما فلســـفيا باإلمكان 
تطويره من الداخل دون الخارج عنه، وباإلمكان 

تحسينه دون تقويضه، وتطويره دون هدمه.
يقال في الفقه، إّن كل الفقهاء عالة على أبي 
حنيفة لما له من كعب عال في تأصيل االجتهاد، 
وقـــد ال نجانب الصـــواب إن اعتبرنا بكثير من 
الحيطة والتنســـيب أن معظم المدّونة الفكرية 
والمعرفيـــة خالل نصف القرن المنصرم تأثرت 

بأشغال هابرماس حول المجال العمومي.
صحيـــح أّن الطابع التاريخي للمفهوم وقع 
تجاوزه بفـــرط حقائق المـــكان والزمان، ولكن 
المفهوم ظل راسخا والكتاب ال يزال إلى اليوم 
مرجعا لكل من يريد استقراء الماضي وتشّوف 

رهانات المستقبل.
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كتب ال تموت..

 [ المجال العمومي يقوم على التوسط الرمزي بين السلطة والشعب  [ هابرماس حول مقاربات تاريخية إلى استحقاقات المواطنة
تنبع قوة اآلثار الفكرية والكتب من اإلضافة التي حتدثها أو من القطيعة التي 
ترســــــمها مع مراحل سابقة، أو من قدرتها على ابتكار مفاهيم جديدة تكون 
فارقة ومحددة في فهم حياة الناس. يورغن هابرماس الفيلســــــوف األملاني، 

واحد من املفكرين الذين أّثروا في تاريخ الفلسفة والفكر اإلنسانيني.
ــــــرة مؤلفات يورغن هابرماس وتعددها، إذ فاقت الـ25 كتابا بدءا  على كث
من ســــــتينات القرن املاضي فضال عن العديد من املقاالت والدراسات، إال 

أن مفهوم ”املجال العمومي“ ظل منجزه الرئيسي الفارق.
توصل هابرماس إلى تشــــــييد نظرية فكرية وفلســــــفية تنهض على إطار 
ــــــي جنح خاللها في  شــــــامل للنظرية االجتماعية والتصّورات الفلســــــفية الت
استدعاء مدّونة فكرية ثرية تتمثل في الفكر الفلسفي األملاني (مثل إميانويل 
كانط وهيغل وهوسرل وغيرهم)، وتقوم أيضا على توظيفه للتقاليد املاركسية 

والنظرية النقدية اجلديدة ملدرســــــة فرنكفورت، إضافة النظريات االجتماعية 
ــــــل دوركامي وغيرهما، فضال عــــــن التقنيات التي وفرتها  ملاكــــــس فيبر وإميي

املدرسة اللغوية ونظريات حتليل الفعل اخلطابي.
ــــــات وصهرها لينحت العديد  جنــــــح هابرماس في توظيف كل هذه املدّون
ــــــة في فهم الراهن  ــــــدة التي كانت وال تزال أداة ضروري مــــــن املفاهيم اجلدي
االجتماعي والسياسي، رغم كل ما تعّرضت له من نقد ومراجعة (حتى من 

قبل هابرماس نفسه).
الفضاء العمومــــــي كما نظر له هابرماس ”يقــــــوم بالدرجة األولى مبهمة 
املراقبة كما ميكن أن مينع بواسطة النقد العمومي إمكانية القيام مبشاريع 
ــــــني الفضاء العمومي  ــــــر متالئمة مع القواعد العامــــــة“. ربط هابرماس ب غي
ــــــة جنحت في العصر احلديث من  ــــــة من خالل التصّور بأن ”الدعاي والدعاي

خلق وســــــيلة أخرى للتواصل وقامت بتكوين مذهب عالئقي جديد، أو منط 
واســــــع وراســــــخ من االتصالية، فالدعاية حاليا قد غدت واقعا فعليا وليس 
معطى، ألنها أصبحت بحد ذاتها أساســــــا ومصــــــدر ملعطيات جديدة، فقد 
شملت كل شيء، حتى النظام السياسي الذي أفرزها قد سقط داخل نطاق 
ــــــا على أرضية الواقع  احتوائهــــــا، وذلك عبر تطّورها الســــــريع واملذهل أفقي

السياسي وعموديا داخل هرمية املؤسسات“.
ورغــــــم أهمية كتب هابرمــــــاس إال أن األثر املهم في مشــــــروعه الفكري 
والفلسفي، هو بال شك كتاب ”أركيولوجيا اإلشهار بوصفه مشّكال للمجال 
العمومــــــي في املجتمع البرجوازي“، الذي أّصل فيه مفهومه اجلديد، والذي 
ــــــدا لفهم العالقة بني  ــــــر املرحلة الراهنة، ويظل مفي يظــــــل صاحلا لفهم وتدب

السلطة واإلعالم ومجال النقاش العمومي.

هابرماس.. تفطن مبكر لضرورة تخليص الحياة السياسية من التعصب

{اهتم هابرماس بالفضاء العمومي بوصفه فضاء لقضايا الشأن العام، قاضيا التواصل والعالم المعيش، ففيه يتم اإلعالن 
عن المواطنة ويربى فيه المواطن الفرد عليها ويمارسها كاملة}.

رشيد العلوي
باحث مغربي في الفلسفة السياسية املعاصرة بجامعة احلسن الثاني بالدار البيضاء

هابرمـــاس وضـــع نقطـــة البداية 
للمجال العمومي ونقطة النهاية 
للمفهوم، داعيا إلى إنقاذ املجال 
العمومـــي مـــن براثن الشـــعبوية 

واإلثارة والتعصب

◄

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الطابـــع التاريخـــي للمفهـــوم وقـــع 
تجـــاوزه، ولكـــن املفهـــوم ظل إلى 
اليوم مرجعا لكل من يريد استقراء 

املاضي وتشوف املستقبل

◄

16

عميقـــا عبـــر أدوات تاريخيـــة
وسوسيولوجية

سجال الفلسفة والسياسة من أجل المستقبل 

◄ أهمية مفهوم هابرماس في هذا السياق أنها أسست ملجال بورجوازي ديمقراطي 
نســـبيا، في مقابل الســـلطة األرســـتقراطية وحكم الكنيســـة املطبوعتني بطابع 

االستبداد والشمولية واألحادية



صابر بليدي 

أعــــرب المهنــــدس المعماري  } الجزائــر – 
األلماني أرمين دور، عن أســــفه لفشــــل عملية 
ترميــــم وتثمين مدينــــة القصبــــة الجزائرية، 
رغم اإلمكانيــــات الماديــــة والمالية الضخمة 
المرصودة للعملية، عكــــس مدينة نورمبورغ 
األلمانية التي دمرت بصفة شــــبه كاملة خالل 
الحــــرب العالميــــة الثانية، حيــــث تمت إعادة 
ترميمها بموازنة تقل بكثير عن الموازنة التي 

استفادت منها القصبة الجزائرية.
وذكــــر أرميــــن دور، فــــي مداخلتــــه خالل 
الملتقى الدولــــي المنعقد في العاصمة، حول 
ترميــــم مدينة القصبة، بأن ”المدينة األلمانية 
رممت بشــــكل كلي في ظرف عشــــرين ســــنة، 
بينما ال تزال القصبة عاجزة عن أخذ مكانتها 
كمدينــــة تاريخية وتراثية بوســــط العاصمة، 
خاصــــة وأنه قد تم تصنيفها من طرف منظمة 
اليونيسكو كمعلم تاريخي وتراث عالمي عام 

.“1992
وكان المهنــــدس األلماني ضمــــن الفريق 
التقني، الذي اشــــتغل مطلــــع ثمانينات القرن 
الماضــــي، علــــى إعداد دراســــة حــــول ترميم 
المدينــــة القديمــــة، إال أن المخطط الموضوع 
بقــــي حبرا على ورق، حســــب المتحدث، رغم 
اإلمكانيات الضخمــــة التي رصدت له، ومرور 

نحو ثالثين سنة على تصميمه.
وتعترض مدينة القصبة الجزائرية العديد 
مــــن العراقيل والمعوقات، من أجل اســــتعادة 
وجهها الحقيقي وتصميمها األصلي، ففضال 
على عملية الطمس التــــي تعرضت لها خالل 
الحقبة االســــتعمارية، ووقوعها آنذاك ضمن 
األحياء المتمردة على الســــلطة االستعمارية، 

ما جعلها في كل مرة محل تفجير وتدمير.
ويــــرى مهتمــــون بالشــــؤون التراثية، أن 
”غياب استراتيجية واضحة 
بعد االستقالل في ما يتعلق 
بالعمران وصيانة المعالم 
التاريخيــــة، حــــّول 
المدينة إلى حي يفتقد 
المعمارية  للضوابــــط 

الالزمة، وأن التعديالت العشوائية وإيصاالت 
الكهرباء والماء بطرق غير مدروســــة، ســــاهم 
بشــــكل كبير فــــي إتالف بعــــض التفاصيل، ال 
سيما وأن عمران المدينة ال يتحمل الكثير من 

األعباء والتعديالت“.
وكانــــت الحكومــــة الجزائرية، قــــد نقلت 
ســــلطة ترميم وصيانــــة مدينــــة القصبة، من 
وزارة الثقافــــة إلى والية العاصمــــة، لتفعيل 
العمليــــة، وتم اســــتهالك 24 مليون دوالر، من 
قيمة فاقــــت 90 مليــــون دوالر، خصصت لها، 
فضال عن أغلفة مالية اســــتنزفت في سنوات 
ســــابقة، لكنها فشــــلت فــــي اســــتعادة بريق 

القصبة.
ودعت جمعيات مهتمة بالشؤون التراثية، 
إلى ما أســــمته بـ“التطبيق الصارم للمخطط 
الدائم لحفظ وتثمين المدينة القديمة وفرض 
احتــــرام أحكامه القانونية ”، في إشــــارة إلى 
عدم امتثال بعض السكان والمالك للمقاييس 
التي وضعها المخطط المذكور، للحفاظ على 

الخصوصيات العمرانية للمدينة.
وقدمــــت رئيســــة جمعيــــة ”لننقــــذ قصبة 
الجزائر“ حورية بوحيرد، توصيات للسلطات 
العموميــــة المكلفــــة بإعــــادة تهيئــــة الموقع 
التاريخــــي، وطالبت بـ“فــــرض احترام اإلطار 
القانونــــي للمخطــــط، واللجوء إلــــى حق نزع 
الملكية في حالة المســــاس بســــالمة المباني 
أو عدم ظهور أصحابها، وطرد الســــكان غير 

الشرعيين“.
وذهبت الجمعية الجزائرية لحفظ وترقية 
التراث األثــــري، إلى اقتراح إجــــراء حفريات 
أثريــــة تلقائية بعد انهيار المســــاكن، وإقامة 
إشــــارات بيانية حول تاريخ الموقع، وإنشاء 
بنــــك لمواد البناء، من خــــالل الفرز االنتقائي 
للركام، بغية اســــترجاع مواد البناء الفاخرة 

كالخزف واألخشاب والمواد المستعملة.
وفضال عن ذلك أوصت جمعيات 
أخرى شاركت في الملتقى، ببعث 
نشــــاط ثقافــــي وإنشــــاء محالت 
تجارية إلعادة الحياة للنســــيج 
واالقتصــــادي،  االجتماعــــي 
بعد الركود الذي أصاب 
نتيجــــة،  المدينــــة 
غيــــاب الــــزوار 
 ، ح لســــيا ا و
الذي  األمر 
إلى  أدى 

انقــــراض األنشــــطة التجاريــــة واالقتصادية 
بالقصبة في المجال التراثي والحرفي.

وأبدت الحكومة الجزائرية، اهتماما الفتا 
في اآلونة األخيرة، باســــتعادة بريق القصبة، 
وتالفي تكــــرار التجارب الفاشــــلة الماضية، 
وتأمل فــــي االنتهاء من العمليــــة في غضون 
األربــــع ســــنوات القادمــــة، حيث شــــدد وزير 
الثقافــــة عزالدين ميهوبي، على ”االســــتفادة 
مــــن التجارب الناجحة عبــــر العالم في مجال 
حماية وحفظ المدن التراثية اآلهلة بالسكان، 
من أجل االســــتفادة منها في تأهيل وصيانة 

القصبة“.
وأكد وزير اإلســــكان عبدالوحيد تمار، من 
جهته على أن ”الحفــــاظ على المدن واألحياء 
القديمة، يدخل في صميم اســــتراتيجية قطاع 
اإلســــكان، في ما يخص الجانــــب العمراني، 
وأن الــــوزارة تدعم بشــــكل كامــــل التوصيات 

التي توجت الملتقى“.
ولفت محافظ الجزائر العاصمة عبدالقادر 
زوخ، إلــــى أن ”ترميــــم القصبــــة يدخل ضمن 
العاصمة  للجزائــــر  االســــتراتيجي  المخطط 
الــــذي انطلــــق فــــي 2015 وتمتد أشــــغاله إلى 
غاية 2035، وأن أعمال الترميم تتطلب الوقت 

والصبر“.
وكان ملــــف المدينة، قد جــــّر الحكومة إلى 
مساءلة برلمانية لرئيس الوزراء أحمد أويحيى، 
الذي أكد بأن ”الســــلطات العمومية عازمة على 
رفع تحــــدي عمليــــة ترميم قصبة 
الجزائر، مع احترام المقاييس 
والمعاييــــر التقنيــــة التــــي 
أقرتها منظمة اليونســــكو،  
المصنفة  المعالم  لحماية 

ضمــــن التــــراث العالمي“. وقــــال أويحيى ”إن 
ترميــــم قصبة الجزائر يشــــكل تحديــــا كبيرا 
بالنســــبة للســــلطات العموميــــة بالنظر إلى 
اإلشكاليات القانونية واإلدارية والمالية التي 
تواجهها، وأن السلطات العمومية عازمة على 
رفــــع هذا التحــــدي، مع األخذ بعيــــن االعتبار 
ضرورة احترام المقاييس والمعايير التقنية 
التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية المعالم 

المصنفة ضمن التراث العالمي“.
وتعد قصبــــة الجزائر من أعــــرق المواقع 
الحضريــــة المطلــــة علــــى البحــــر األبيــــض 
المتوســــط، وتتميــــز بهندســــتها المعماريــــة 
المميــــزة، وتجمع بين المنشــــآت العســــكرية 
الدينية،  والهيــــاكل  واالقتصادية،  والمدنيــــة 
وتضم العديد من األحياء السكنية، المعروفة 
الهندســــة  ذات  والقصــــور  بـ“الدويــــرات“، 
المعمارية العثمانية، ويعود تاريخ تدشــــينها 
إلــــى القرن الـــــ16 من طــــرف األتــــراك، الذين 

استوطنوا البالد آنذاك.
وقال أحمد أويحيى في رده على الســــؤال 
البرلمانــــي ”المحافظــــة علــــى هــــذا الصرح 
الحضاري وحمايته لما له من رمزية في قلوب 
الجزائريين، وما يجسده من حقبات تاريخية 
توالــــت على بالدنا على مدى قــــرون، من بين 
أولى اهتمامــــات الســــلطات العمومية، التي 
لطالمــــا اهتمت بالعمل على اســــتعادة بريقه 

والوجه الالئق به“.
واســــتعرض رئيس الوزراء مراحل ترميم 
وتأهيــــل المدينــــة خــــالل العقــــود الماضية، 
بداية من ســــبعينات القرن الماضي، لكن قلة 
الموارد والطاقات البشــــرية المؤهلة، وغياب 
منظومــــة قانونيــــة ومعيارية تؤطــــر مختلف 

الجوانــــب المتعلقــــة بعمليــــات حمايــــة هذا 
التراث التاريخي، أعاقت تجســــيد جهود تلك 

المرحلة.
وحســــب رئيس الوزراء، فقد تم االنطالق 
في أشغال ”ترميم عدة وحدات تراثية ودينية 
بالمدينة، على غرار مسجد البراني وملحقاته، 
ومخــــزن البارود بقصر الداي، وقصر حســــن 
باشــــا وســــبع بنايــــات أخــــرى تتواجــــد في 
عمــــق المدينة، منهــــا المقر القديم للمســــرح 
الوطنــــي ومنازل تاريخية اســــتعملت كمأوى 
للمجاهديــــن خالل حرب التحريــــر، باإلضافة 
الى طمر الشبكات الكهربائية وتجديد قنوات 

التجميع والتطهير“.
وينتظــــر إطــــالق ثالث عمليــــات، من أجل 
”متابعة وإنجاز أشــــغال ترميم قصر البايات، 
وقصر الــــداي، والدراســــات التقنية الخاصة 
بـ33 جزءا مبرمجا ضمن مخطط التدخل الذي 

يغطي أكثر من مئتي ملكية“.
وساهم خبراء دوليون شاركوا في ملتقى 
المدينــــة، بآرائهــــم في وضــــع خارطة طريق 
مســــتقبلية بهدف إنقاذ القصبة من االندثار، 
وفق رؤية شــــاملة على المدى البعيد، تراعي 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب 
لســــكان المدينــــة، وهــــو ما جاء فــــي تقريري 
رئيســــة قســــم الدول العربية في اليونســــكو، 
ندى الحســــن، ومديــــر حفظ وترميــــم التراث 

بوزارة الثقافة الجزائرية مراد بوتفليقة.
وقالت الخبيــــرة التركية زينب أنليل يلدز 
”إن القصبــــة جميلــــة والعديــــد مــــن بيوتهــــا 
ومنازلها بحاجة إلى إعادة تأهيل، خصوصا 
في ظــــل انهيار الكثير من الهيــــاكل بها بفعل 

عوامل بشرية وطبيعية“.

} الرباط - تعد باقة األمشـــاط المصنوعة من 
قرون األبقار، والتـــي يمكن مصادفتها في عدد 
مـــن المواقـــع اإللكترونية الغربيـــة للمبيعات، 
ســـواء تعلق األمر بمشـــط تســـريح الشعر أو 
المشط المسنن أو المشـــط على شكل الشوكة 
أو مشط اللحية أو مشـــط السفر، والتي يمكن 
أن يتجاوز سعرها في بعض األحيان 20 أورو، 
نموذجا للصناعة التقليديـــة المغربية، والتي 

لم تعد فقط إكسســـوارات نادرة في 
وإنمـــا أضحت  الحاضر،  الوقـــت 
تشكل وســـائل تربط بامتياز بين 

الصحة والجمال والبيئة.
وإذا كان بعـــض المغاربة 
خطأ  يفخـــرون  والمغربيات 
البالســـتيكية  بأمشـــاطهم 
فرصـــة  أي  يفوتـــون  وال 
لعرضهـــا، فـــإن البعض 
اآلخـــر يفضلون العودة 
إلـــى أصولهـــم، تماما 

والجدات  األمهات  مثل 
اللواتي كن يمشـــطن شـــعورهن 

الطويلـــة بأمشـــاط مصنوعة مـــن قرون 
األبقار، والمشـــط مكون من صفين من األسنان 
لجعـــل التســـريحة جميلة، ”كعكـــة كريب“، أو 

لترويض الشعر المجعد والمتمرد.
”ال شـــيء يضيع، ال شـــيء يخترع من عدم، 
كل شـــيء يتحول“، هذه الحكمة وجدت صداها 
لفترة طويلة بين الحرفيين المغاربة، الذين بدال 
من رمـــي قرون األبقار والثيـــران في الطبيعة، 

شكلوا منها أمشاطا جميلة. 

على عكس البالســـتيك الذي يحتاج المئات 
مـــن الســـنين للتحلـــل، ملوثـــا بذلـــك الكوكب 
بأســـره، فإن قـــرون األبقـــار مـــادة مكونة من 
جزيئات الكيراتيـــن، القابلة للتحلل. لذلك فإنه 
بدال من حصص الترطيب البرازيلي باستعمال 
الكيراتين، والتي تكون مكلفة جدا، فإن المشط 

المصنوع من القرن يمكن أن يفي بالغرض.
ويعتقـــد المدافعون عن البيئـــة أن القرون 
المســـتخدمة لهذا الغرض يجـــب أن تأتي من 
المواشـــي الموجهـــة للذبيحـــة، التـــي ذبحت 
الســـتهالك لحومهـــا، وليـــس لغايـــة 
وحيـــدة هي توفيـــر القرون، 
كما يصرون على ضرورة 
تجنـــب أي نوع من ســـوء 
معاملـــة الحيوانـــات، 

لتصنيع األمشاط القرنية.
هـــذه  إلـــى  وباإلضافـــة 
فـــإن  اإليكولوجيـــة،  الوظيفـــة 
أمشـــاط القرن لها خاصية أخرى 
تتمثل في عدم توليدها للشـــحنات 
الكهربائيـــة الســـاكنة، وتمكن على 
نحو فعـــال من إقفال جدائل الشـــعر 

ومنحها ألقا ولمعانا.
عبداللطيـــف الزغزوتـــي، واحد من 
المصنعين القالئل ألمشـــاط القرن في المغرب، 
يســـير على خطى والده، إذ تعلم منه في ســـن 

مبكرة معالجة القرون في مراكش.
يشـــتري زغزوتـــي، كجـــل مصنعـــي هـــذه 
األمشـــاط العضويـــة والطبيعية بنســـبة 100 
في المئـــة، القرون من المدابغ والمســـالخ في 

مراكش. معترفا لوكالة المغرب العربي لألنباء 
أنـــه ”من الصعب على نحو متزايد العثور على 
المـــواد الخام لصنع األمشـــاط“، مشـــيرا إلى 
أن ”القرون تســـتخدم أيضـــا لصناعة غير ذلك 
من اإلكسســـوارات، والديكـــورات وأثاث غرف 

النوم“.
وأعرب  عن أسفه بأن مشط جداتنا ”لم يعد 
من الموضة“، مشـــيرا إلى أن ”المشط المسنن 
أصبـــح مطلوبا أكثـــر“.  وتابـــع زغزوتي ”في 
السابق، كان من الممكن صنع 45 مشطا يوميا 
مـــن طرف حرفييـــن اثنين، غيـــر أن في الوقت 
الحاضر، عدد القطع المصنعة يوميا ال يتجاوز 
15 أو 20 حســـب الطلب“. وأوضـــح ”المعلم“، 
الـــذي يحـــاول إدامـــة هـــذه القطعـــة العتيقة 
المستوحاة من أجدادنا والمهددة باالنقراض، 
”في المتوســـط قرن واحد يمكن أن يوفر مشطا 
بســـيطا طوله ما بين 10 و15 ســـنتيمترا، على 
عكس أكبر واحد ويقيس حوالي 20 سنتمترا“.

وأفـــاد هذا الحرفي الموهـــوب بأن تصنيع 
هـــذه األمشـــاط يتطلب عمال دقيقـــا يجمع بين 
المهـــارة اليدوية والجلد واالســـتخدام الجيد 

لآلالت المعتمدة.
وقال، ”إن سر نجاح هذا المشط هو أساسا 
في تقنية تســـخين وتســـطيح القرن“، مضيفا 
”إذا كان الحرفـــي ال يتقـــن هـــذه التقنيـــة، فإن 
القرن يكون مهددا بالكســـر“. ويسعى زغزوتي 
باالســـتمرار في االبتكار من أجل تزويد زبائنه 
المغاربـــة واألجانب بأمشـــاط عاليـــة الجودة 
وطبيعية، تحترم البيئة، وتالئم مختلف أنواع 
الشـــعر. وتابع قائال ”في األغلب يتكون مشـــط 

القرن مـــن صفين من األســـنان المتقاربة، مما 
يؤهله للقيام بدور المشط المخصص لمكافحة 
القمل، والذي يتم تســـويقه في بلدان أخرى، إذ 
أنه يســـهل القضاء على القمـــل، مع المحافظة 

على ألياف الشعر“. 
وأضـــاف أنه ”خـــالل عمليـــة تصنيع هذه 
األمشـــاط، ال يتـــم إلقـــاء أي شـــيء، علما بأن 
المسحوق الناتج عن عملية التصنيع يستعمل 

بمثابـــة بخـــور“. وبفضـــل عشـــقه العاطفـــي 
والفطـــري لهـــذه المهنة، يتحـــدى الحرفي كل 
العقبـــات، بما في ذلك تراجـــع الطلب المحلي، 
ويعد ببذل قصارى جهده لنقل هذا الرأســـمال 

غير المادي لألجيال الصاعدة.
اختيار مشـــط القرن هو بالتأكيد خطوة في 
خدمة قضيـــة البيئة، مع تمكين المرأة والرجل 

من تحقيق أفضل فائدة.

17 السبت 2018/02/03 - السنة 40 العدد 10889

مغربيات يفضلن العودة إلى أصولهن، ويمشطن شعورهن الطويلة بأمشاط مصنوعة من قرون 

األبقار لترويض الشعر المجعد والمتمرد.

الحكومة الجزائرية تعمل على إنهاء تأهيل القصبة خالل األربع سنوات القادمة، وجمعيات تدعو 

إلى التحلي بالصرامة في احترام الخصوصيات التاريخية والعمرانية.

ــــــة باجلزائر، متعثرة رغم اإلمكانيات  ــــــزال عملية ترميم وإعادة االعتبار ملدينة القصب ال ت
املادية واملالية الضخمة التي رصدت لها، ما يحرم العاصمة اجلزائرية من االســــــتفادة 
ــــــرز معاملها، خاصة مع التدهور التدريجي للخصوصيات  التاريخية واالقتصادية من أب
ــــــة للمدينة، فرغم اســــــتنزافها ألموال ضخمة، فاقــــــت بكثير األموال  ــــــة واملعماري التراثي
ــــــة عصية على الترميم  ــــــورغ، تبقى القصبة اجلزائري ــــــي رصدتها أملانيا ملدينة نورمب الت

والتأهيل.

قصبة الجزائر.. أموال طائلة وترميمات متعثرة

األمشاط التقليدية في املغرب ترطب شعر الفتيات دون كيراتني

[ المدينة القديمة تفتقد للضوابط المعمارية  [ وعود وخطابات خارج دائرة التنفيذ

تحقيق

أزقة جميلة ضيعها اإلهمال

حرفة تقاوم االنقراض

القرون تستخدم 

في صناعة األمشاط 

وغيرها من اإلكسسوارات، 

والديكورات وأثاث غرف 

النوم

ي ي
ما جعلها في كل مرة محل تفجير وتدمير.
ويــــرى مهتمــــون بالشــــؤون التراثية، أن
”غياب استراتيجية واضحة
بعد االستقالل في ما يتعلق
بالعمران وصيانة المعالم
التاريخيــــة، حــــّول
المدينة إلى حي يفتقد
المعمارية للضوابــــط 

ي ب و ب
للركام، بغية اســــترجاع مواد البناء الفاخرة

كالخزف واألخشاب والمواد المستعملة.
وفضال عن ذلك أوصت جمعيات
أخرى شاركت في الملتقى، ببعث
نشــــاط ثقافــــي وإنشــــاء محالت
تجارية إلعادة الحياة للنســــيج
واالقتصــــادي، االجتماعــــي 
بعد الركود الذي أصاب
نتيجــــة، المدينــــة 
غيــــاب الــــزوار
، ح لســــيا ا و
الذي األمر 
إلى أدى 

وبي ي ي
مــــن التجارب الناجحة عب
حماية وحفظ المدن التراث
من أجل االســــتفادة منها

القصبة“.
وأكد وزير اإلســــكان ع
جهته على أن ”الحفــــاظ ع
القديمة، يدخل في صميم ا
اإلســــكان، في ما يخص ا
وأن الــــوزارة تدعم بشــــكل

التي توجت الملتقى“.
ولفت محافظ الجزائر
”ترميــــم الق زوخ، إلــــى أن
ل االســــتراتيجي المخطط 
و 2015 5الــــذي انطلــــق فــــي
غاية 2035، وأن أعمال التر

والصبر“.
وكان ملــــف المدينة، قد
مساءلة برلمانية لرئيس الو
الذي أكد بأن ”الســــلطات ا
رفع تحــــدي ع
الجزائر، م
والمعايي
أقرتها
لحماي



} لندن - وصف هيروشـــي إيشيغورو، مبتكر 
املذيعـــة الروبوت إريـــكا بأنهـــا ”واقعية إلى 
درجة تبـــدو كأن لهـــا روحا“، وقبـــل أن يثير 
الدهشـــة مبدى التطور الذي وصل إليه الذكاء 
االصطناعي، حتســـس الصحافيون مواقعهم 

ومتلََّكهم اخلوف من فقدانها.
يـــرى اخلبـــراء أن مـــا يفصـــل روبـــوت 
الـــذكاء االصطناعي عن الوصـــول إلى مرحلة 
التأليـــف هو مجرد مســـألة وقت. وتســـتخدم 
حاليًا الروبوتـــات الصحافية في مجال كتابة 
التغطيـــة اإلخبارية للنتائـــج املالية اخلاصة 
بالشركات، فيتم إدخال البيانات املالية ليؤلف 
برنامج الذكاء االصطناعي خبرا عنها بسرعة 

فائقة مقارنة بالصحافي البشري.
ومـــن وجهة نظـــر اخلبـــراء فـــإن ابتكار 
الروبوت ال يحل محل الصحافي، ولكن يساعد 
فـــي جمـــع ونشـــر املعلومات التـــي ال حتتاج 
الكثير من التدقيق في أســـرع وقت، ويصفون 
دور االبتكار بأنه تكميلـــي، عن طريق توفيره 
للكثيـــر مـــن الوقت في مـــا يتعلـــق بقصص 
محـــددة، حيـــث ميكنه جتميـــع املعلومات من 

مصادرها املوثوقة، وتنسيقها بشكل جيد.
لكـــن هـــذا الواقع يبدو أنه يســـير باجتاه 
مغايـــر مع التطور الهائل في هـــذه التقنيات، 
فمـــن املقـــرر أن تقـــدم الروبوت إريكا نشـــرة 
األخبار بإحدى قنوات التلفزيون اليابانية في 

أبريل القادم.
وتعد أهم مؤهـــالت إريكا، أنه مت تزويدها 
بأحد أكثر أنظمة احملادثة الصناعية تقدمًا في 
العالم، بحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية. ووفقًا ملبتكرها، إيشـــيغورو، فإن 
إريكا تبدي حفاوة واهتمامًا، ورمبا ســـيكون 

لديها قريبًا ”وعي إدراكي مستقل“.
ولـــم يتـــم اإلفصاح عـــن تفاصيـــل وظيفة 
إريـــكا اجلديدة، ولكن إيشـــيغورو يقول ”إنها 
ستســـتخدم الذكاء الصناعي لقـــراءة األخبار 
التي يقوم بتحريرها فريق النشرات البشري“.

ويوضـــح مدير مختبـــر الروبوتات الذكية 
في جامعة أوســـاكا قائال ”ســـنقوم باستبدال 
أحد مراسلي األخبار بالروبوت إريكا“، مشيرًا 
إلـــى أنه يواصل مســـاعيه لبلوغ تلك اخلطوة 

في بث مباشر على الهواء منذ عام 2014.
ونـــوه في مقـــال نشـــره بصحيفـــة ”وال 
إلى أن إريـــكا، التي متول  ســـتريت جورنال“ 
عمليات تطويرها من قبل أحد أعلى املشروعات 
العلمية متويًال في اليابان، تستطيع أن تتبني 
اجتاه مصدر صوت املتحدث إليها وَمن يوجه 

إليها سؤاًال.
وتقوم إريكا بتتبع األشـــخاص احمليطني 
بها في غرفة ما بواســـطة 14 حساسًا لألشعة 
حتـــت احلمـــراء وتقنية التعـــرف على بصمة 

الوجه.

ويقـــول ديالن غـــالس، املهندس املشـــارك 
في بنـــاء الروبوت إريكا إنها تعلمت أن تطلق 
النكات والدعابـــات اللطيفة، مضيفا ”ما نريد 
حقـــًا القيـــام به هـــو أن يتمكـــن الروبوت من 
التفكيـــر والعمـــل والقيام بكل األمور بشـــكل 

ذاتي وتلقائي متامًا“.
وال تعد إريكا أول روبوت يبتكره إيشيغورو 
يستطيع قراءة نشرات األخبار؛ ففي عام 2014 
كشـــف النقاب عن روبوت مذيع أخبار ”واقعي 

للغاية“ في أحد متاحف طوكيو.
وفي عام 2015 أنشـــأت ميكروســـوفت أول 
روبـــوت مذيـــع تلفزيونـــي قدم نشـــرة أخبار 
صباحية في الصني، باستخدام تقنيات التعلم 
العميق، وقام املذيع الروبوت بتحليل بيانات 

الطقس في بث على الهواء مباشرة. 
وتشـــير هذه التجـــارب واالبتـــكارات إلى 
أن اخلطـــر الـــذي تشـــكله الروبوتـــات علـــى 
مســـتقبل الصحافيني أصبح مؤكًدا، إذ يقول 
جيمس كوتســـاكي، املتحدث اإلعالمي لشركة 
املطـــورة لبرنامـــج  ”أوتوميتـــد إنســـايتس“ 
”وورد ســـميث“ ”ال نعرف بالضبط أي عدد من 
الوظائف فقدها الصحافيون بســـببنا“، ولكنه 

أشـــار إلى أن البرنامج ينتج قصًصا إخبارية 
ال ُيفّضـــل الصحافيـــون القيـــام بهـــا كأخبار 
االقتصـــاد، وبالتالي ميكنهـــم تركيز جهودهم 

على موضوعات أخرى.
بدورها قالت الكاتبـــة باربرا جيل والترز، 
في إحدى حلقات البرنامج الكوميدي الشهير 
”ذا ديلـــي شـــو“ الـــذي يقدمـــه اإلعالمي جون 
ســـتيوارت، إن الروبـــوت الصحافـــي ميثـــل 
ا للصحافيـــني، فاخلوارزميات  تهديـــًدا حقيقّيً
ستقوم بالبحث وجمع املعلومات، وفي النهاية 

سيكون لدينا مقال صحافي جاهز للنشر.
وقد بدأت بالفعل صحف مثل أوسا توداي 
وأسوشـــيتد برس، االعتماد على البرمجيات 
اآللية إلنشـــاء محتوى للقـــراء. ويقول املدراء 
التنفيذيـــون إن الـــذكاء االصطناعي في غرف 
األخبـــار ليـــس املقصـــود منـــه أن يحل محل 
الصحافيـــني، ولكـــن بدال من ذلك يســـمح لهم 
بوقت إضافي لتطويـــر وربط القصص األكثر 
أهميـــة وذات الصلـــة، لكن هذا الـــرأي لم يعد 

مؤكدا.
وقال مارك أوسنت الصحافي في ”ديجيتال 
إن الروبوتات بالفعل تســـطو اآلن  تريدينـــز“ 

علـــى وظائفنا، ولـــم يعد األمـــر مقتصرا على 
روبوتات تســـليم الوجبات الســـريعة، فهناك 
روبوتات أخرى لها مهام دقيقة مثل الروبوت 

املايسترو.
وتســـاءل أوسنت عما إذا كان من املمكن أن 
حتل الروبوتات محل الصحافيني البشر الذين 
يجلبون لنا القصص اإلخبارية التي نقرأها كل 
يوم؟ وأوضح أن الـــذكاء االصطناعي موجود 
بالفعل في غرف األخبار وهناك قصص عديدة 
متت صياغتها بواسطة هذا الذكاء، مشيرا إلى 
أن صحيفة واشـــنطن بوست استخدمت ألول 
مرة الروبوت خالل دورة األلعاب األوملبية في 
ريـــو لتقدمي معلومات مثـــل نتائج امليداليات، 
في ذلك الوقت قال ســـام هان، املدير الهندسي 
لعلم البيانات، ”إن التحدي التالي هو توسيع 
املواضيع التي تغطيها، وتعميق نوع التحليل 
املمكـــن وحتديـــد القصـــص احملتملـــة لغرفة 

األخبار“.
نشـــرت  بوســـت  واشـــنطن  أن  وأضـــاف 
850 قصـــة مـــن هيليوغراف، وتوســـعت مهام 
هيليوغراف لتشـــمل اإلبالغ عن موضوع مثل 
ســـباقات الكونغرس وألعاب كرة قدم املدارس 

الثانويـــة. ومـــع بدايـــة العام احلالـــي، أعلن 
تشـــاي منغزهاو رئيس وكالة األنباء الصينية 
الرســـمية (شـــينخوا)، أن الوكالة تعتزم بناء 
“نـــوع جديـــد مـــن غـــرف التحريـــر”، يعتمـــد 
علـــى تكنولوجيـــا املعلومات وُيبـــرز التعاون 

اإلنساني-اآللي.

وذكر مختبر نيمـــان للصحافة، أن الصني 
ســـتضخ في املشـــروع املاليني من الدوالرات 
املقتطعـــة من 2.1 مليار دوالر على مدار خمس 
ســـنوات على مشـــاريع الـــذكاء االصطناعي، 
ضمـــن خطتها لقيـــادة العالم في هـــذا املجال 
بحلـــول العام 2030، وقدمـــت للجمهور منصة 
”العقـــل اإلعالمـــي“، والتي تدمج احلوســـبة 
والـــذكاء  األشـــياء،  وإنترنـــت  الســـحابية، 
االصطناعي وتقنيات أخرى في إنتاج األخبار.
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الروبوت الصحافي يستولي على مهام الصحافيين الواحدة تلو األخرى

وظائف البشر مهددة

المتواصل عرضه  } في فيلم ”ذا بوست“ 
حاليا للمخرج ستيفن سبيلبيرغ، بدت 

معركة الصحافة آنذاك مع الحقيقة وحدها، 
ال توجد معارك هامشية أخرى وليس كما 

هي معركة الصحافة اليوم.
توم هانكس رئيس تحرير واشنطن 

بوست في الفيلم كان نسخة طبق األصل من 
رئيس تحرير الصحيفة آنذاك بن برادلي، 

ال يفكر بغير إنتاج قصة صحافية ُتْعِلي من 
شأن الصحيفة وتكشف الفساد الحكومي، 

وتعاظم ثقة القراء.
أما معركة رئيس التحرير الحالي مارتن 

بارون المعادل للراحل برادلي، فتبدو 
مختلفة، ثمة معارك على الصحيفة أن 

تخوضها اليوم لم تكن تواجهها من قبل، 
أقلها المعركة المستمرة مع الرئيس دونالد 

ترامب بشأن األخبار الزائفة وجعل الصحف 
أشبه بـ“نبتة شيطانية“.

هناك معارك خطأ أرغمت الصحافة على 
دخولها في العصر الرقمي. وهذا يعني 
تهميش معركة الصحافة الحقيقية مع 

نفسها وإعادة ابتكار أدائها وتطوير أدواتها 
للوصول إلى الحقيقة التي لم تعد متاحة 

للجمهور.
كان بن برادلي صحافيا يتحدى السلطة 

ويفسر العالقة التي يجب أن تكون بين 

الصحافة والحكومة، ألنه كان يعتقد بأن 
الصحافة ليست مجرد مهنة من أجل 

الصالح العام وفق التشريعات الديمقراطية. 
ويرى أن الصحافي طالما يقول الحقيقة 

بضمير وإنصاف، فعليه أال يقلق من شأن 
العواقب، كما كتب في رسالة قبل أكثر 

من أربعين عاما. فالحقيقة بالنسبة إلى 
الصحافي الذي يكمن في داخله هي ليست 

خطرة كما يشاع دائما، وإنما هي من تصنع 
الرجال الحقيقيين دون مقابل.

ما الذي على مارتن بارون أن يفعله 
اليوم، لقد سبق وأن اعترف ”إن هناك حربًا 
شعواء ضد الصحافة، وضد مبادئ التحقق 

نفسها“.
لكن الكاتب فرانسيس ويلكنسون اتهم 
المؤسسات الصحافية الرائدة بالتصرف 

أحيانًا كما لو كانت تترفع كثيرًا عن أالعيب 
مهرجي األحزاب السياسية، متسائال عما 

إذا كان هذا يعد نوعًا من أنواع أفالم 
التجسس الرخيصة؟ إنه أمر ال يكاد يستحق 
النظر أو االعتراف بوجوده، فضًال عن سبر 

غور أساليبه وتكتيكاته.
منذ دخول الصحافة إلى السوق 

المريضة، كانت التحليالت تجمع على أن 
اإلنترنت قد هزم وسائل اإلعالم التقليدية، 
لكن مثل هذا التحليل سرعان ما تغير إزاء 
تفوق وسائل التواصل االجتماعي، فبدت 

المعركة مع المواطن الصحافي وجمهورية 
ملياري مستخدم. الصحافة تنظر بعين 
الرهبة إلى فيسبوك وتويتر بوصفهما 

المايكرفون األعلى في العالم، مقابل صوت 
وسائل اإلعالم التقليدية.

لكن مثل هذا األمر بدأ يفقد جاذبيته 
أيضا مع صعود مصطلح ”ما بعد الحقيقة“ 

واألخبار الملفقة، وثمة ردة عكسية 
تكنولوجية لدى الجمهور، لم تعد الغالبية 

منه مهتمة بأخبار وسائل التواصل.
عدم الثقة في وسائل اإلعالم االجتماعية 

هو عودة غير متأخرة للصحافة بوصفها 
المصدر األوثق الستقاء األخبار والمعلومات 

منها.
فقد كشفت دراسة استقصائية عالمية 

جديدة أن الغالبية من الناس يثقون 
بالصحافيين أكثر من ثقتهم بمنصات 

فيسبوك وتويتر، وأظهرت الدراسة تضاعف 
ثقة الناس بوسائل اإلعالم مع أنهم يطالعون 

األخبار أقل مما كانوا عليه.
مثل هذه النتائج خبر سار بال شك 
لوسائل اإلعالم، لكنه ال يكفي لطمأنة 

المنافذ اإلخبارية الرئيسية، فالردة العكسية 
التكنولوجية تعود إلى تأثير األخبار المزيفة 
التي شاعت في وسائل التواصل، وليس إلى 

تطوير محتوى وسائل اإلعالم التقليدية.
وهذا ما يصفه جيمس بال مؤلف كتاب 

”ما بعد الحقيقة: كيف غزا الهراء العالم“ 
بالخطر الذي شتت وسائل اإلعالم عندما 

اعتبرت معركتها مع جيل الهواتف الذكية 
ووسائل التواصل االجتماعي.

هناك حرب خاطئة تخوضها وسائل 
اإلعالم التقليدية مع وسائل التواصل 

االجتماعي، ألن انخفاض ثقة الجمهور 
بفيسبوك ليس مفاجئا في عصر األخبار 

الوهمية وال يعني انتصارا للصحافة 
التقليدية.

من المفيد أن يتواصل الصحافيون 
مع المواطن الصحافي الناشط بطريقة 
مطمئنة، لكنه من غير المفيد للصحافي 

أن يفقد الثقة بمستقبل صناعته.
إن فقدان الثقة في وسائل اإلعالم 
االجتماعي ليس أفضل األخبار التي 

كشف عنها االستطالع بالنسبة لوسائل 
اإلعالم التقليدية. ألن هناك نسبة كبيرة 
من الجمهور تقلل أو تتخلى عن متابعة 

األخبار كليا.
دعونا نتفق على أن األخبار ليست 
أمرا مسليا للجمهور كمشاهدة برنامج 
كوميدي أو فيلم، وهو أمر مثير للقلق 
أكثر من المعركة الخطأ التي تديرها 
وسائل اإلعالم مع فيسبوك وتويتر.

معركة الصحافة الحقيقية كيف تصنع 
من األخبار قصة متفاعلة بين الجمهور، 

وليس التخطيط لمعركة مستمرة مع 
فيسبوك العمالق؟

أزمة الثقة باألخبار يمكن أن تتسبب 
بمفارقة انتشار لوسائط اإلعالم األقل ثقة 
على حساب المصادر اإلخبارية الراسخة. 

وتلك المعركة التي يجب أن تواجهها 
الصحافة اليوم. ألن المجتمع والحكومات 
الديمقراطية يستفيدان في نهاية المطاف 

من وسائل اإلعالم اإلخبارية الحرة 

وعالية الجودة، كان نعوم كوهين، مؤلف 
كتاب ”المعرفة للجميع: صعود وادي 

السليكون“ يقول إن اعتبار الهاتف الذكي 
يجعل اإلنسان أبكَم أمر ال يتفق مع 

فكرة الديمقراطية كقوة سياسية وكرامة 
اجتماعية.

بينما عاد المخرج األميركي تشارلز 
فيرغيسون إلى التاريخ من أجل تأكيد 

فكرة أن الصحف ال تستطيع كشف 
مواضع الفساد والتزوير ونهب المال 

العام، إن لم تكن قوية ماليا ورابحة 
تجاريا.

ويذّكر فيرغيسون أن واشنطن بوست 
ونيويورك تايمز وصحفا أخرى وقفت 

في وجه الرئيس ريتشارد نيكسون 
بشأن الغارات السرية على كمبوديا 

وكشفت فضيحة ووترغيت، ألنها كانت 
صحفا قوية ماليا ورابحة تجاريا، أما 
اليوم فقد أصبحت الصحف تقلص من 

عدد صحافييها، خاصة الصحافيين 
االستقصائيين، وبيعت واشنطن بوست 
لشركة أمازون، بينما تعد لوس أنجلوس 

تايمز وشيكاغو تريبيون في عداد 
الصحف المفلسة، فيما تتعرض الشبكات 

التلفزيونية لضغوط مالية كبيرة، وال 
توجد اآلن في الواليات المتحدة أي شبكة 

تلفزيونية مستقلة. لسبب بسيط مفاده 
أن الصحافة تخوض المعركة الخطأ 

وتتجاهل معركتها الحقيقية مع صناعة 
الحقيقة بمحتوى متميز

الصحافة تخوض املعركة الخطأ السترجاع مكانتها

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

يحمل تطور الروبوت الصحافي املتسارع 
أنباء سيئة للصحافيني في مختلف مناطق 
ــــــراء  ــــــدت أصــــــوات اخلب ــــــم، إذ تزاي العال
احملذرين من استيالء الذكاء االصطناعي 
على وظائف الصحافيني، وليس استبدال 
أحد مراسلي األخبار في تلفزيون ياباني 

بالروبوت إريكا إال البداية فقط.

[ نوع جديد من التحرير يعتمد على تكنولوجيا المعلومات  [ التحدي التالي تعميق التحليل وتحديد القصص لغرفة األخبار

زاد عدد مستخدمي اإلنترنت في الصين، وهو األعلى في العالم، بنسبة 5.6 بالمئة في 2017 ليصل في آخر سبتمبر إلى 772 

مليونا، أي أكثر من عدد سكان أوروبا. وبات 55.8 بالمئة من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة من رواد اإلنترنت، 

وفق بيان مركز معلومات اإلنترنت، وهو هيئة حكومية. ميديا

الروبوت إريكا تقوم بتتبع 

األشخاص المحيطين بها 

في غرفة ما بواسطة 14 

حساسا لألشعة
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} الرياض - حاز هاشـــتاغ #وش_عيوب_
الزواج_بغير_ســـعودية علـــى تويتر، على 
املركـــز األول ضمن قائمة الهاشـــتاغات األكثر 

تداوال في السعودية. 
وناقـــض مغـــردون ضمـــن الهاشـــتاغ ما 
اعتبـــرت ”عيوب“ لزواج الســـعوديني من غير 
الســـعوديات، فيما قال آخرون أن في كل زواج 

سلبيات وإيجابيات.
وكتبت ناشطة:

فيما انتقد مغردون الهاشتاغ معتبرين أنه 
عنصري.

وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر مغرد:

وقال معلق:

فيما أكد مغرد:

وكان التقرير اإلحصائي للزواج والطالق، 
الـــذي أصدرتـــه وزارة العدل بالســـعودية، قد 
أظهـــر أن عدد حـــاالت زواج الســـعوديني من 
غير الســـعوديات لعام 2016، بلـــغ 3616 حالة، 
بينما بلغت حاالت زواج غير الســـعوديني من 

سعوديات حوالي 3333 حالة.

أعلنت شبكة تويتر أن 1.4 مليون حساب تفاعلت مع التغريدات التي نشرتها حسابات روسية «خبيثة} في فترة االنتخابات 

الرئاسية األميركية. وقالت الشبكة إن تلك األرقام تتضمن الحسابات التي سجلت إعجابها، أو قامت بالرد، أو إعادة تغريد، 

أو التفاعل مع تغريدات الحسابات الروسية التي تقف خلفها وكالة االستخبارات الروسية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عيوب الزواج بغير سعودية

} لندن - أضاف قاموس أكسفورد اإلنكليزى 
أكثر من 1100 مصطلـــح جديد خالل التحديث 
الذي أجراه في شـــهر ينايـــر 2018، إذ أصبح 
بإمـــكان أي شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 
اســـتخدام عـــدد مـــن املفـــردات التكنولوجية 

رسميا اآلن.
وضمـــت الطبعـــة اجلديـــدة مصطلحـــات 
تكنولوجية كانت أبرزها كلمة ”رانســـوموار“، 
وهـــي فيروســـات الفدية التي انتشـــرت بقوة 
خـــالل 2017 وأصابـــت الكثيـــر مـــن أجهـــزة 
الكمبيوتر، لذا كانت تستحق مكانا عن جدارة.

ولم تضف مصطلحـــات التكنولوجيا فقط 
بل مت حتديث القاموس مبجموعة من الكلمات 
املثيرة لالهتمام التي أصبحت تســـتخدم في 
احملادثـــات اليومية، و96 كلمـــة تبدأ بالعبارة 
”سيلف“ (self)، مثل self-obsession (الهوس 

الذاتي) وself-exciting (مثير للذات).
وكان قاموس أكسفورد قد اختار مصطلح 
الشـــباب)،  زلـــزال   Youthquake) ”يوثكايـــك“ 
ويعنـــي ”التحـــوالت الثقافيـــة والسياســـية 
واالجتماعيـــة النابعـــة مـــن أفعـــال وتأثيـــر 

الشباب“.
وخـــالل عـــام 2017، ارتفع اســـتخدام هذا 
التعبيـــر في اخلطـــاب العام بنحـــو 40 باملئة 
مقارنـــة بالعـــام الـــذي ســـبقه، وذلـــك نتيجة 
لألحـــداث التي جرت في بريطانيا وإســـبانيا 
ونيوزيالندا، حيث أدت حتركات الشباب، تلك 
الشريحة العمرية التي لطاملا اُتهمت بالسلبية 

السياسية، إلى تغييرات كبيرة.

ففـــي بريطانيـــا مثـــال، اســـتطاعت حركة 
(أي الزخم) إحداث  شبابية تدعى”مومنتيوم“ 
تغيير جذري في املشهد السياسي البريطاني، 
فاحلركة التي تأسست في أكتوبر 2015 ومتيل 

ألقصى اليســـار، اســـتطاعت عبر نشـــاطاتها 
خاصة على الشـــبكات االجتماعية جذب مئات 
اآلالف من الناخبني الشباب الذين لم يصوتوا 
من قبـــل، للتصويـــت في االنتخابـــات العامة 
البريطانيـــة فـــي يونيو املاضي، مـــا أّدى إلى 
زيـــادة عدد مقاعد حـــزب العمـــال البريطاني 
بزعامة جيرمي كوربن في البرملان بـ30 مقعدا.
وبالرغـــم مـــن أن قاموس أكســـفورد مييل 
عـــادة إلـــى اختيـــار كلمـــة العام مـــن كلمات 
جديـــدة لم تدخل القاموس، إال أن كلمة ”زلزال 
ليست كلمة جديدة في القاموس. بل  الشباب“ 
في الواقـــع كلمة صيغت منذ ســـتينات القرن 
العشـــرين على يد رئيسة حترير مجلة ”فوغ“ 
ديانـــا فيريالند لتصف الثـــورة الثقافية التي 
قادها الشـــباب في بريطانيا فـــي تلك الفترة، 

عبر املوسيقى واملالبس والفن.
وفـــي عـــام 2016 أعلن قاموس أكســـفورد 
عن اختيار مصطلـــح إميوجي (دموع الفرح)، 
باعتبـــاره كلمة العـــام في عام 2016، بســـبب 
انتشاره الهائل واســـتخدامه من قبل املاليني 
حول العالم في الرسائل وتطبيقات الدردشة.

وحصـــدت مفردة اإلميوجـــي أهمية كبيرة 
في الســـنوات القليلة املاضية، بعد اعتمادها 
من املســـتخدمني حول العالم فـــي احملادثات 
وتطبيقـــات  اإلنترنـــت  علـــى  والدردشـــات 
الهواتف الذكية، حيث اســـتطاعت اإلميوجي 

مواكبـــة التطور التكنولوجـــي وتوفير جميع 
األحاسيس التي تعبر عن كافة املشاعر. 

من وقـــت آلخر تتم إضافـــة كلمات جديدة 
لقامـــوس ”أكســـفورد“، كان أشـــهرها مؤخرا 
كلمة ”ســـيلفي“ التي اختيـــرت كلمة عام 2013 
بعـــد انتشـــار املصطلح بشـــكل واســـع على 

شبكات التواصل االجتماعي. 
وقـــال ريتشـــارد ســـناري املســـؤول عـــن 
تطويـــر معجم أكســـفورد، إن مواقع التواصل 
االجتماعي املختلفة تعتبر منبرا لتتبع التطور 
الذي تشـــهده اللغة، فتم وضـــع الكلمات التي 

تستخدم بكثرة وأصبحت لغة بحد ذاتها.
تســـببت ثـــورة اإلنترنت فـــي ظهور آالف 
اللغـــة  فـــي  اجلديـــدة  والكلمـــات  املفـــردات 
اإلنكليزيـــة، وهو ما أدى إلى ظهور ما يشـــبه 
اللغة احلديثـــة، أو اللغـــة العصرية، ليضطّر 
القائمـــون على أشـــهر معجم لغة فـــي العالم، 
وهـــو (Oxford) إلى الكشـــف عن أن نســـخته 
اجلديدة ســـتتكون من 40 مجلدا، وســـينتهي 

العمل بها في عام 2034.
وأصدر القاموس طبعتني األولى عام 1928 

والثانية عام 1989.
البريطانية إن  وقالت جريدة ”ديلـــي ميل“ 
معجـــم اإلنكليزية األكبر واألشـــهر قد يختفي 
من رفوف املكتبات قريبا؛ ألن حجمه سيصبح 

أكبر من أن يكون قابال للطباعة.

ونقلت الصحيفـــة عن ناشـــري القاموس 
قولهم إن نســـخته اجلديدة ســـتكون بضعفي 
حجم النســـخة احلالية، وإنها قد تكون متاحة 

فقط على اإلنترنت، أو بالصيغة اإللكترونية.
وكشف القائمون على قاموس ”أكسفورد“ 
أنهم يعملون منذ نحو 20 ســـنة على نســـخة 
جديدة، حيث يقومون بجمع الكلمات احلديثة 
والطارئـــة على اللغـــة اإلنكليزيـــة إال أنهم ال 

يتوقعون االنتهاء من مهمتهم قبل عام 2034.
ويقول الناشـــرون إنهم لن يطبعوا نسخا 
تقليدية من القاموس اجلديد في كتب عادية إال 
في حال تلقوا طلبـــات كافية لذلك، ويتوقعون 
أن تقع النســـخة اجلديدة من القاموس في 40 
مجلـــدا، وهو ما ســـيجعل طباعتهـــا وبيعها 

وشراءها أمرا صعبا ومكلفا.
ويعمل فريق يتكون من 70 خبيرا في اللغة 
اإلنكليزية منذ عام 1994، على إجناز النســـخة 
اجلديدة من قاموس ”أكسفورد“، ولديهم هدف 
بإجناز ما بني 50 إلى 60 كلمة شهريا، ما يعني 
أنهم متكنوا حتى اآلن من إضافة أكثر من 800 

ألف كلمة جديدة إلى القاموس.
وكانـــت النســـخة الثانيـــة مـــن القاموس 
والتي مت طرحها في عام 1989 قد تضمنت ثلث 
مليون مـــن الكلمات اجلديـــدة، وهي متوافرة 
على اإلنترنت منذ عام 2000، وتســـتقطب أكثر 

من مليوني زائر شهريا.

ثورة الشــــــبكات االجتماعية تســــــببت في 
ظهــــــور اآلالف مــــــن املفــــــردات والكلمات 
اجلديدة في اللغة اإلنكليزية، وهو ما أدى 

إلى صياغة ما يشبه اللغة العصرية.

أكسفورد يصوغ لغة جديدة من الشبكات االجتماعية

لغة الشباب تسيطر

} أنقــرة – أكدت الصحافيـــة التركية نورجان 
باســـال في مقال لها في موقـــع "أحوال" الذي 
يصدر باللغـــات التركية والعربية واإلنكليزية 
أن الكثيرين في بالدهـــا يدفعون ثمنا باهظا، 
مضيفـــة ”لكـــن صدقونـــي.. هذا ثمـــن قضية 
مســـتحقة. رمبا نصل في نهايـــة املطاف إلى 
العيش في حياة كرمية وفي ســـالم. هذا البلد 
يســـتحق احليـــاة.. ويســـتحق الســـالم“، في 
إشـــارة إلى تهديـــدات الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان الـــذي حذر من أن مـــن ينتقد 

العملية التركية سيدفع ”ثمنا باهظا جدا“.
وتخضـــع الشـــبكات االجتماعيـــة ملراقبة 
مشـــددة في تركيا التي حتتـــل املرتبة األولى 
للدول التي تطلب سحب محتويات من املوقع.
وكانت الصحافية اعتقلت ليومني بســـبب 
خمس تغريدات لها على حســـابها على تويتر 

ضد عملية غصن الزيتون.
يخـــرج  مـــا  ”إن  تغريـــدة  فـــي  وقالـــت 
مـــن الدبابـــات ليـــس أغصـــان زيتـــون بـــل

قنابل“.
اســـم  تطلـــق  ”أن  أخـــرى  فـــي  وأكـــدت 
’غصـــن الزيتـــون‘ علـــى عملية حربيـــة.. على 
عمليـــة تســـفر عن ســـقوط قتلـــى.. فأنت حقا 

في تركيا“.
وقالت في الثالثة ”اليساريون واليمينيون 
والقوميـــون واإلســـالميون جميعـــا متحدون 

حول كراهية الشعب الكردي“.
علـــى  ردا  رابعـــة  تغريـــدة  فـــي  وكتبـــت 
بالدعـــاء  التركيـــة  الدينيـــة  الســـلطة  قيـــام 
فـــي املســـاجد راجيـــة النصـــر للجيـــش ”من 
تظنـــون أنكـــم ســـتنتصرون عليـــه هنـــا؟ أي 
ديـــن وأي عقيـــدة يؤمـــن أتباعهـــا باحلـــرب 

واملوت؟“. 
أمـــا التغريـــدة اخلامســـة فهـــي ريتويت 
لتغريـــدة صحافـــي آخر حتمل صـــورة لطفل 
ميت في عفرين، يقـــول نصها ”يا من تريدون 
احلرب، انظروا إلى هذه الصورة.. صورة طفل 

ميت“.
وقالـــت الصحافيـــة في مقـــال بعد إطالق 
ســـراحها بكفالة وإصـــدار قـــرار مبنعها من 
الســـفر ”بســـبب هذه التغريـــدات ُوجهت لي 
اتهامات بتبني دعايـــة إرهابية وبالتحريض 
على ارتكاب أعمال عدائية. كما ترون فإن هذه 
التغريـــدات ال حتمـــل أي دعايـــة إرهابية ولم 
يســـبق لي ولن أقوم بأي حتريض على أعمال 
عدائية أو علـــى العنف. هذه التغريدات تظهر 
معارضتي للحرب وللمـــوت.. نعم لقد انتقدت 

سياسات احلكومة التركية“.
يذكر أنه خالل األسبوع املاضي مت اعتقال 
311 شـــخصا آخرين ملجـــرد أنهـــم قالوا ”ال“ 

للحرب في عفرين. 
وقالت فـــي مقالها إن تركيا دولة تســـعى 
إلســـكات كل صـــوت معارض للحـــرب. مؤكدة 
”يريـــدون من جميع قطاعات املجتمع وأطيافه، 
مبـــا فـــي ذلـــك وســـائل اإلعـــالم، أن يدعموا 

حربهم“.

االعتقال ثمن تغريدات 

صحافية تركية

[ الطبعة الثالثة من القاموس إلكترونية فقط ستصدر عام 2034

@wedadmansooor 
ــــــر_ لزواج_بغي #وش_عيوب_ا

ســــــعودية، يرفض الزواج من جارته ألنها 
ما هي قبيلية، ويتزوج من أجنبية ال يعرف 
اسم جدها!! هو املواطن (املستشرف) يا 

سادة.

@3nzzyy 
_ ــــــر _بغي ج ا و لز ب_ا وش_عيو
ســــــعودية، مفهوم الهاشتاغ: سّب األجنبية 
الســــــعودية فيها عيوب  السعودية!  وامدح 
ــــــة مرفوضة  ــــــة، العنصري ــــــك األجنبي وكذل
والزواج قسمة ونصيب. اإلنسانة احملترمة 
ــــــق والعلم موجــــــودة في كل  ــــــة اخلل صاحب
بلدان العالم وال أفضلية للجنسيات، ثم إن 

الزواج شرع قبل معرفة اجلنسيات.

@Msh3lu 
ــــــر_ لزواج_بغي #وش_عيوب_ا

ســــــعودية، األفضــــــل: الســــــعودي يتزوج 
ــــــك جميع  ســــــعودية وهكذا قــــــس على ذل
اجلنســــــيات حتى يكون هناك اســــــتقرار 
أسري وتوافق في البيئة واملجتمع ومأمن 
من الشــــــتات وقطيعــــــة الرحــــــم وحرمان 
للزوجــــــة واألبناء من صلة أرحامهم وأمان 
من بعض األعراف والتقاليد غير السوية.

@7_r89 
لكي أكــــــون منصفا وعــــــادال الطمع باملال 
ــــــب األجانب واألجنبيات  هو ما يجعل أغل
يتزوجون من الســــــعوديني والســــــعوديات 
هذه هي احلقيقة التي ال يستطيع أبدا أن 
يجحدها وينكرها إال املغفلون والســــــذج! 
ــــــر_ لزواج_بغي #وش_عيوب_ا

سعودية. 

@Alyahyamo7ammad 
ــــــر_ لزواج_بغي #وش_عيوب_ا

ســــــعودية وحدها املــــــرأة الســــــعودية من 
ــــــات مــــــزاج الرجل  تســــــتطيع حتمل تقلب
السعودي وعناده وطيشه ومراهقته وعدم 

حتمله ملسؤولياته.

@1yusoef 
ــــــر_ لزواج_بغي #وش_عيوب_ا

سعودية، اجلنسية ال تعيب املرأة فكم من 
امرأة غير سعودية خير من ألف سعودية.

HamidHadeed

"العراقي" عند سياسيي االحتاللني 
األميركي واإليراني ليس سوى صوت 

انتخابي يساوي بطانية أو "صوبة 
نفطية" أو ٢٥ ألف دينار = ٢٠ دوالرا  

أو "وعد كاذب"؟! #العراق .

fareah1

االنتماء أو الوطنية ال عالقة لها أبدًا 
بدفتر اجلنسية. فمعظم سارقي الوطن 
الكبار جنسياتهم كويتية. الوطنية قد 
تتجسد في وافد وقد تتنافى متاما مع 

سلوك مواطن رفيع املنصب. 

Elm3lm_Elharam

كنا زمان ننشر اخلبر ونسخر منه 
بكلمتني علشان الناس تضحك 

اآلن ما شاء الله اخلبر ينزل مش 
محتاج تعلق عليه من كثر ما هو 

يضحك لوحده.

The_Salehs

الفترة الوحيدة في تاريخ مصر القابلة 
للمقارنة مبا نعيشه حاليًا هي عصر 
املماليك.. أوًال هي حقبة تركزت فيها 

الثروة في يد العسكريني، ثانيًا كانوا 
كلهم يحاربوا بعضهم البعض.

HMahmoudmohmed

لكل الذين رحلوا دون ذنب 
وقتلوا غدرا كل املجد والسالم 

والرحمة عليكم
#سنخلد_ذكراكم_حتى_نلقاكم.

AlyaaGad

arabwomanmag

هناك أزمة "ثقة بالنفس" واضحة، فكرة 
أن الثقة ال تأتي إال بالقدرة 

على نيل إعجاب اآلخرين هي فكرة 
خاطئة متاما، الثقة منبعها معرفة 

الشخص بقدراته.

شعروا بهزمية ال يداويها شيء؛ 
أن تنتصر عليهم امرأة مرارا. فلما 

متكنوا من قتلها، قطعوا كل عالمات 
األنوثة فيها لنسيان انعدام رجولتهم. 

#BarinKobani #بارين_كوباني

CelebsArabic 

عندما تختلف الثقافات ويكون التفكير 
مشابها.. بيونسي: "عندما ال يعجبك 

رجل ما، يكون مهووًسا بك". 
محمد عبده: "كل ماقفيت ناداني تعال، 

وكل ما قبلت عزم بالرحيل".

Rsha_D 

ma456nal 

قدر املرأة أن تكون ملهمة في نظر 
األدباء والفنانني، 

وشيطانا في نظر املتطرفني 
واملتخلفني.

ولدت بنتي في #مستشفى_دله من 
٨ سنني.. صدمت من طلبهم توقيع 

ولي االمر في كل شيء.. حتى تخرمي 
أذينها!! 

 العتب ليس عليهم في األخير!

Haunted2012

القيادية هي أن تصنع "الفعل". 
واالنقيادية هي أن تكون مجرد 

"ردة فعل".

تتابعوا

baysal_nurcan
نورجان باسال

صحافية تركية.

معجم اإلنكليزية األكبر واألشهر قد 

قريبا؛  المكتبات  رفــوف  من  يختفي 

ألن حجمه سيصبح أكبر من أن يكون 

قابال للطباعة

Q



} لندن - ”الطعام هو أقدم أشـــكال الممارسة 
الدبلوماسية“.. قولة شهيرة لوزيرة الخارجية 
األميركية السابقة هيالري كلنتون تلخص ما 

يسمى بـ“الغاسترو-دبلوماسي“. 
وهذا النوع من الدبلوماســـية مستحدث، 
كما أن االســـم الـــذي أطلق عليـــه عبارة عن 
كلمة مركبة تشـــير إلى اســـتغالل الطعام أو 
األطباق القومية كوســـيلة من وسائل العمل 
الدبلوماسي. ال شـــك أن منهجية الغاسترو-
دبلوماسي أضحت إحدى الوسائل المهمة في 
مجال العمل الدبلوماســـي، ولعل اســـتطالعا 
األميركية  أجرته مجلة ”الدبلوماسية العامة“ 

يؤكد هذه الحقيقة. 
وقـــد شـــمل االســـتطالع عينـــة مـــن مئة 
وخمســـين شـــخصا أشـــار 68 منهـــم إلى أن 
انطباعهم عـــن بعض البالد تحســـن بصورة 
كبيـــرة بعـــد أن تذّوقوا أطعمتهـــا، بينما أكد 
122 مســـتطلعا رغبتهم الشديدة في زيارة تلك 
البالد، وأبدى 74 منهم الرغبة في التعرف على 
المزيد من الجوانب األخرى لثقافة شعوب تلك 

البالد.
فـــي المقابل فإن 11 فقط مـــن أفراد العينة 
المســـتطلعة كانت إجاباتهم ســـلبية بشـــأن 
انطباعهـــم عـــن البالد بعـــد تنـــاول طعامها 
وأشار عشـــرة فقط من المســـتطلعين إلى أن 
تـــذوق الطعام لم يحرك فيهم الرغبة في زيارة 

البلد التي تذوقوا طعامه.
ال شـــك أن البلدان المغاربيـــة، تدرك جيدا 
هـــذه الحقيقـــة، إذ يعكـــف خبراء مـــن بلدان 
مغاربية على دراسة مشروع موحد لضم طبق 
الكسكس التقليدي إلى قائمة التراث العالمي 
لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 

والثقافة (اليونسكو).
وقـــال مديـــر المركز 

في  لألبحاث  الوطنـــي 
ما قبل التاريخ وعلم 

اإلنسان والتاريخ 
فـــي الجزائر، 

سليمان حاشي 
لوكالـــة األنباء 
إنه  الجزائرية، 

من المنتظر 
أن تعقد 

اجتماعات قريبا بين خبراء من بلدان المغرب 
العربـــي فـــي إطار مشـــروع تصنيـــف تراثها 
المشـــترك في فن طبخ الكسكس كتراث عالمي 

من طرف اليونيسكو.
ويســـعى مختصون وخبراء في فن الطبخ 
واألبحـــاث التاريخيـــة من الجزائـــر وتونس 
والمغرب منذ سنوات إلى ضم طبق الكسكس 
إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو نظرا إلى 
قـــدم هذا الطبق واختصاص الدول الثالث في 

تحضيره.
وفـــي هـــذا اإلطـــار أكـــدت الباحثـــة فـــي 
نفس المركـــز لويزة غاليـــزي بقولها إن ”هذا 
التصنيف سيســـلط الضوء علـــى هذا الطبق 
العريق والعابر للثقافات مضيفة أن الكسكس 

بقي أصيال رغم مرور الزمن“.
وأشـــارت المختصة في اإلرث الثقافي أن 
التصنيـــف ”المحتمل“ لهـــذا الموروث كتراث 
عالمي سيكون ”اعترافا وأداة لتعزيز الروابط 
المتينة بين الشـــعوب التي تســـتجيب لنفس 
التقاليـــد من خـــالل نفس التعابيـــر المتعلقة 
بالطبـــخ، من حيث إن الكســـكس وككل عنصر 
ثقافـــي، ُيعـــّد وســـيلة لتقريب الشـــعوب من 

بعضها البعض“.
وأضافت ”طبق الكســـكس اخترق الحدود 
والقـــارات الخمـــس، وبـــات مـــن الضـــروري 
ترســـيم هويـــة هـــذا المـــوروث، خاصـــة في 
ظـــل التعديـــالت والتحســـينات المضافة في 
بعض المناطق من شـــعوبها، فصـــار الطبق 
المذكـــور متنوعا ومختلفا من جهة إلى أخرى 
ومـــن بلد إلى آخـــر، فهناك التقليـــدي وهناك 
الحديـــث، وهناك المطبوخ مـــع اللحم، وغيره 
المعد بالخضروات، والمســـقي بالمرق وغير 

المسقي“.
وتشـــترط منظمـــة اليونســـكو لضـــم أي 
موروث إلى قائمة التراث العالمي توّفر تعبير 
المجتمعات عن حـــّس االنتماء والتملك حيال 
العنصر الثقافـــي وهذا ما تمثلـــه األكلة لدى 
شعوب دول المغرب العربي كما تؤكده لويزة 
غاليزي، فالكســـكس يمثل ”مكونا من مكونات 
الهويـــة الثقافية، ويرمز إلى كل ما ينتمي إلى 
القرابيـــن، ويمّيـــز حضوره األحـــداث الهامة 
في األفراح أو المآتم على مســـتوى العائالت 

والجماعات“.
وحرصت غاليري على التنبيه بأن الطبق 
يعد ”وســـيلة للتعبير عن التضامن في 
ما بين الشعوب، عالوة على عالقتها 
الـــدول  أن  معتبـــرة  بالطبيعـــة“، 
المغاربيـــة أمام داعي الشـــروع 
واسعة  دراسة  في  المشـــترك 
اإلحاطـــة  ألجـــل  النطـــاق 
بمعالـــم هـــذا المـــوروث 
متأسفة  المشـــترك، 
المجهود  كـــون  علـــى 
المبـــذول ال يشـــكل 
حتـــى اليـــوم ســـوى 
عنـــوان جزئي أو كلي 
أن  دون  الكتابات  لبعض 

يرقى إلى ما هو مطلوب.
موغل  الكسكس  وطبق 
فـــي الرمزيـــة تجـــاوز أن 
يكون مجّرد أكلة، بل أيضا 

وأحزانهم،  مشـــاعرهم  المغاربيـــون  يحّملـــه 
طباعهـــم التي لم تتغّير منذ قرون ويعتبر هذا 

الطبق طبق الوالئم واألفراح وطبق األحزان.
ويؤكـــد الخبراء أن تاريخ طبق الكســـكس 
يعود إلى الفترة ما بين 202 و148 قبل الميالد 
حيث تـــم العثور على أواني طبخ تشـــبه تلك 
المســـتخدمة في تحضير الكسكس في مقابر 
تعود إلـــى فترة الملك ماسينيســـا األمازيغي 
الذي وحـــد مملكة نوميديا التـــي كانت تضم 

شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا.
كما ســـمحت عملية تنقيب بمنطقة تيارت 
فـــي الجزائر بالعثور علـــى بعض األواني من 
بينها القدر المســـتعمل في تحضير الكسكس 

يعود تاريخه إلى القرن التاسع. 
وفي هذا السياق ذكر المؤرخ شارل أندريه 
جوليـــان أكلة الكســـكس فـــي كتابـــه ”تاريخ 
شـــمال أفريقيا“ إذ يقول فـــي إحدى صفحات 
الكتاب ”اشتهر األمازيغ في كل العصور بقوة 
بنيتهم وطول أعمارهم (…) وقد كانوا قنوعين 
ونباتيين في غالب األحيان وقد كان الفالحون 

يأكلون الكسكسي منذ العهد الروماني“.
ويعتقـــد محمد اإلدريســـي، باحث مغربي 
في علـــم االجتماع، أن عـــادات األكل والطعام 
بناء اجتماعي تخضع شروط إنتاجها لتوافق 
وحاضرا،  تاريخـــا  االجتماعية  المجموعـــات 
وقد اســـتفادت البلدان المغاربية من التقارب 
الثقافي والديني لتنســـج هوية غذائية قائمة 
علـــى وحدة الـــذوق المماثل لوحـــدة االنتماء 

والهوية االجتماعية. 
ويؤكـــد الباحـــث المغربي، فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“، أنـــه غالبا ما نجـــد أن العديد من 
األكالت (الشعبية منها والرسمية) توسم بأنها 
منتوج مغاربي وتاريخي أكثر منها حكرا على 
هـــذا المجتمع أو ذاك؛ أو على األقل تتنقل من 
ثقافة محليـــة إلى أخرى وتقبـــل كعالمة على 

االمتداد الثقافي في البيئة الجغرافية.
ويـــرى اإلدريســـي، أن التاريـــخ الثقافـــي 
المغاربـــي يقدم لنا وصفـــا للعديد من عادات 
األكل والشـــرب التـــي لعبـــت دورا كبيـــرا في 
حـــل الصراعـــات والنزاعـــات المحليـــة منها 
واإلقليمية، ســـواء تعلق األمـــر بنزاعات بين 
قبائـــل أو بيـــن مجتمعات محليـــة، فإن كوب 
شـــاي أو وجبة غذاء أو عشـــاء كفيلة بإرجاع 
المياه إلى مجاريها والحد من الصراع باســـم 

”السلطة الرمزية للطعام“. 
لذلك فقد اســــتعمل الطعــــام كورقة ضغط 
سياســــية ودبلوماســــية لتدبير الشــــأن العام 
المحلي داخل المجتمعــــات المغاربية، يقول 
محمد اإلدريســــي، موضحا أن سلطة الطعام 
توازي ســــلطة الشــــرف، أي ”الكلمة“ والعهد، 
ويحظــــر خرقها في إطــــار اتفاقيات الســــلم، 
والمصالــــح االقتصادية لما لهــــا من دور في 

تعريف ”الرجولة“ العربية نفسها. 
أن  اإلدريســــي،  يعتقــــد  لذلــــك،  ونتيجــــة 
إدراج العديــــد من األطعمة والعادات الغذائية 
المغاربية ومنها طبق الكسكسي، ضمن قائمة 
التراث اإلنساني والعالمي سيثمن ال محالة من 
القيمة االجتماعية واالقتصادية لهذه ”الرموز 
الثقافية“ وسيمكنها من لعب دور محوري في 
تعزيز الدبلوماسية االجتماعية بين الشعوب 
المغاربيــــة ويدفــــع القــــادة السياســــيين إلى 
التفكيــــر من جديد في بلورة مختلف الســــبل 
(الثقافية والسياســــية) الكفيلــــة بإحياء حلم 
اتحاد المغــــرب العربي أو االتحاد المغاربي. 
مضيفــــا أن البلدان المغاربيــــة أضحت اليوم 
تثمــــن تراثها وعمقها األفريقــــي وامتداداتها 
ورهاناتها على األفق المتوسطي انطالقا من 

التراث الغذائي. ويرجع مؤرخون ومختصون 
طبق الكســــكس، الذي يشــــكل قاسما مشتركا 
بين شعوب منطقة شمال أفريقيا، إلى أصول 
أمازيغية، ولذلك يتم تناوله على طول الشريط 
الممتــــد من حدود مصر في الشــــرق إلى غاية 
موريتانيــــا في الغــــرب، وإن اختلفت األطباق 

في الذوق والشكل واللون.
من جانبه، يرى أســــتاذ علم االجتماع في 
جامعــــة الجزائــــر محمد أرزقــــي خلوفي، بأن 
البحوث االجتماعيــــة والتاريخية، أكدت على 
أن ”طبق الكســــكس يحمل أصــــوال أمازيغية، 
والدالئــــل  الشــــواهد  مــــن  العديــــد  أكدتهــــا 
االجتماعية واألثرية، فهو على اختالف ذوقه 
وشــــكله ولونه وتركيبته، إال أن أصله واحد، 

وهو القمح أو الشعير“.
وذكــــر فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“، بأن 
”الطبق المذكور هو قاسم غذائي واجتماعي، 
تشــــترك فيــــه الشــــعوب األصلية في شــــمال 
أفريقيــــا، واســــتطاع علــــى مّر العصــــور أن 
يتطور ويصمد في وجــــه الموضات الغذائية 
واالجتماعية، كما أنــــه ينتقل تدريجيا ليأخذ 
صبغة متوسطية، بعد ارتفاع استهالكه لدى 

شــــعوب الضفة الشــــمالية للمتوسط كفرنسا 
وإيطاليا“.

ســــجلتها  عيــــان  شــــهادات  وأجمعــــت 
”العرب“، مــــن بعض العائالت فــــي العاصمة 
الجزائريــــة، بأن ”طبق الكســــكس رغم موجة 
الموضــــات الغذائيــــة، يبقى طبقــــا رمزيا في 
الجزائــــر، ويتصدر موائــــد الوالئم واألعراس 
والمناســــبات، ويحمل قيمة اجتماعية للداللة 
على درجة االحتفاء بالضيف أو المناســــبات، 

كشهر رمضان على سبيل المثال“.
وتقــــول يمونــــة (80 عاما)، لـ“الكســــكس 
مكانــــة اجتماعيــــة وغذائيــــة مرموقــــة لــــدى 
العائالت الجزائريــــة، وهناك البعض منها ال 
تمر عليها إجازة نهاية األســــبوع دون تناول 
طبق الكســــكس وتجميع أفــــراد العائلة حول 
’قصعــــة‘ واحدة، ولكل جهة مــــن جهات البالد 
طريقتها في إعداد الطبق المذكور، إذ يختلف 
من منطقة القبائل إلى العاصمة، أو الهضاب 
العليا (المناطق الداخلية)، أو بغرب البالد“.

وتضيف ”أتذكر جيدا، أن طبق الكسكس، 
كان خالل الســــنوات األولى لالستقالل، طبقا 
نخبويــــا بامتيــــاز، وال يقــــدم إال للضيــــوف 
واألشخاص المرموقين في المجتمع، احتفاء 

بهم ورفعة لهم واعترافا بمكانتهم“.
ويقــــول محمد أرزقي خلوفــــي ”لقد أثبتت 
الحفريــــات والقطــــع األثرية التــــي عثر عليها 
باحثون فــــي مناطــــق مختلفة، بــــأن األواني 
المستعملة في الظرف الراهن في إعداد طبق 
الكســــكس، تتشابه كثيرا مع األواني الحالية، 
مــــا يؤكد أن الطبــــق ضارب في عمــــق تاريخ 
المنطقة، وأن اســــتهالكه يعــــود إلى العصور 

القديمة“.
وأضاف ”احتفاظ الطبق بتسمية ’سكسو‘ 
ذات األصــــول األمازيغية فــــي بعض المناطق 
الجزائرية، وهذا ما يكرس أصوله األمازيغية، 
ألن الكلمة تعنــــي حبيبات القمح والشــــعير، 
التــــي تعــــّد المادة األولــــى في الطبــــق“، ولم 
ينف دخــــول بعض التعديالت عليــــه على مّر 
العصــــور، بدليــــل تعــــدد طريقة اإلعــــداد، وال 
سيما تلك المتمثلة في إضافة مسحوق لمواد 
نباتية وعشــــبية، تضفي عليه نكهات وروائح 

مميزة.

السبت 2018/02/03 - السنة 40 العدد 2010889

مجتمع
هل تصلح دبلوماسية الطعام ما أفسده السياسيون في البلدان املغاربية

[ الكسكس على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.. طبق يجمع مجتمعات المغرب العربي ويرمز إلى هويتها

طبق عريق وعابر للثقافات

هل ســــــبق لك أن أكلت الكســــــكس؟ اآلن كل املطاعم العربية في مختلف بلدان العالم تقدم 
الكسكس أو الكسكسي، فال تتردد في تذوق هذا الطبق. إنه يرمز إلى ثقافة األكل العريقة 
في شــــــمال أفريقيا. وقد جتاوز الكسكســــــي قيمته الغذائية إلى قيمة وجودية أخرى، حيث 
إّنه يرمز إلى الهوّية لدى مجتمعات مغاربية تسعى إلى ترسيمه على قائمة التراث العاملي.

يؤكد الخبراء أن تاريخ طبق الكسكس يعود إلى فترة ما بني 202 و148 قبل امليالد، حيث تم العثور على أواني طبخ تشبه تلك املستخدمة في تحضير 

الكسكس بمقابر تعود إلى فترة امللك ماسينيسا األمازيغي، الذي وحد مملكة نوميديا التي كانت تضم شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا.

الهوية الغذائية مماثلة لوحدة االنتماء

والثقافة (اليونسكو).
وقـــال مديـــر المركز
في  لألبحاث  الوطنـــي 

ما قبل التاريخ وعلم 
اإلنسان والتاريخ

فـــي الجزائر، 
سليمان حاشي 
لوكالـــة األنباء 
إنه  الجزائرية، 
من المنتظر

أن تعقد 

المسقي
وتشـــترط منظمـــة اليونســـ
موروث إلى قائمة التراث العالمي
يو ر و

المجتمعات عن حـــّس االنتماء و
العنصر الثقافـــي وهذا ما تمثلـ
شعوب دول المغرب العربي كما
غاليزي، فالكســـكس يمثل ”مكون
الهويـــة الثقافية، ويرمز إلى كل
القرابيـــن، ويمّيـــز حضوره األح
في األفراح أو المآتم على مســـت

والجماعات“.
وحرصت غاليري على التنب
يعد ”وســـيلة للتعبير عن
ما بين الشعوب، عالوة
معتبـــرة بالطبيعـــة“، 
المغاربيـــة أمام دا
د في  المشـــترك 
ألجـ النطـــاق 
هـــ بمعالـــم
المشـــ
علـــى كــ
المبـــذ
حتـــى ال
عنـــوان ج
الكت لبعض 
يرقى إلى ما ه
الك وطبق 
فـــي الرمزيـــ
أ مجّرد يكون

ضغـــط  ورقـــة  أصبـــح  الطعـــام 

لتدبير  ودبلوماســـية  سياســـية 

داخـــل  املحلـــي  العـــام  الشـــأن 

املجتمعات املغاربية

◄

شارك في إعداد التقرير:
* محمد بن امحمد العلوي

* صابر بليدي

ُْ ُ



} داكار - طالبـــت الرئيســـة الجديدة لمنظمة 
األمم المتحدة للطفولة ”يونيســـف“، هنرييتا 
فور، المجتمـــع الدولي ببذل جهود أكبر لمنح 
األطفـــال األكثر فقرا فرصا لمســـتقبل أفضل، 
وذلك في ظل وجود نحو 260 مليون طفل على 

مستوى العالم ال يذهبون إلى المدارس.
وقالـــت فور بمناســـبة قمـــة التعليم التي 
انعقدت الجمعة في الســـنغال ”التعليم يعطي 
األطفال وآباءهم أمال حتى في أحلك األوقات“.

وذكـــرت أن التعليم أفضـــل فرصة لضمان 
مســـتقبل أفضـــل، وقالت ”لكن الدعـــم الدولي 
للتعليم ال يزال دون المســـتوى على نحو ينذر 

بالخطر“.
تجدر اإلشـــارة إلى أن ”الشـــراكة العالمية 
للتعليـــم“ تعقـــد مؤتمرا للمانحيـــن في داكار 
تحـــت رئاســـة الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون ونظيره الســـنغالي ماكي سال لجمع 
مزيد من أموال الدعم للتعليم في الدول األكثر 

فقرا.

وبحســـب بيانات منظمة األمـــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”يونسكو“، فإن هناك 
نحو ربع مليار طفل في ســـن المدرســـة من 6 
إلـــى 17 عاما على مســـتوى العالم ال يذهبون 

إلى المدارس.
وقالــــت فور ”هــــذه األعــــداد تتعلق بحياة 
ومســــتقبل األطفــــال والمراهقين… حجم أزمة 

التعليم ضخم“.
تجدر اإلشــــارة إلى أن ”الشراكة العالمية 
هي تحالف دولــــي مدعوم من البنك  للتعليم“ 
الدولــــي يضــــّم ُدوال مانحة وناميــــة وقطاعا 

خاصــــا اقتصاديــــا بهــــدف تعزيــــز التعليــــم 
المدرسي في الدول الفقيرة.

إنه عــــادة ما تتحدد  وقالت ”يونيســــيف“ 
إتاحــــة التعليم للطفل من خــــالل ظروف مثل 
نــــوع الجنــــس والموقــــع والنــــزاع واإلعاقة 
والوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة وهي 
عوامل توجد قبــــل والدة الطفل. وتقصي هذه 
العوائــــق 61 مليــــون طفل في عمر المدرســــة 
االبتدائية عن الدراسة وتحرمهم من فرصتهم 

العادلة في تحقيق كامل إمكانياتهم.
وأضافت أن األســــوأ من هذا، أن اإلقصاء 
مــــن المدرســــة ال يقلل مــــن إمكانــــات الطفل 
الفردية فحســــب، وإنما يؤجــــج أيضا دورات 
الفقــــر والتهميش المســــتمرة عبــــر األجيال. 
ويحــــرم المجتمعات من أحد مصــــادر النمّو 
الديناميكــــي والتنميــــة ومــــن فرصــــة لبنــــاء 
الترابــــط االجتماعــــي وخفض التوتــــر الذي 

يمكن أن يؤدي إلى العنف.
وأشــــارت إلــــى أنه يحق لكل فتــــاة وفتى، 
بغــــض النظر عّمــــن يكون أو أيــــن يعيش، أّال 
يحصلوا على ما هــــو أقل من اإلتاحة الكاملة 

والتامة للتعليم عالي الجودة.
وأوضحــــت أن العديد مــــن األطفال األكثر 
فقــــرا وتهميشــــا في العالم يحرمــــون من هذا 

الحق األساسي من حقوق اإلنسان.
أن 61 مليون طفل  وأفــــادت ”يونيســــيف“ 
في ســــن المرحلة االبتدائية (عادة ما تتراوح 
أعمارهم بين 6 و11 ســــنة غيــــر منتظمين في 
الدراســــة، و60 مليون مراهق في سن المرحلة 
األولى من التعليــــم الثانوي، عادة ما تتراوح 
أعمارهــــم بين 12 و15 عاما، غير منتظمين في 

الدراسة أيضا.
وأشــــارت إلــــى أن 53 بالمئة مــــن األطفال 
غيــــر المنتظمين في الدراســــة مــــن الفتيات، 
أكثر مــــن نصف من هؤالء األطفال في أفريقيا 
جنــــوب الصحراء الكبــــرى، ويعيش طفل من 
كل 4 أطفــــال غيــــر منتظمين في الدراســــة في 
البلــــدان المتضــــررة من األزمــــات. وقالت إنه 
من بين األطفال في ســــن المدرســــة االبتدائية 

غير المنتظمين في الدراســــة هناك 20 بالمئة 
تركوا الدراســــة قبل إنهاء المرحلة االبتدائية 
و41 بالمئة ُيحتمل أّال يدخلوا المدرســــة أبدا 
و39 بالمئة آخرون يتوقع أن يدخلوا المدرسة 

كطالب فوق السن.
ولــــن يحقــــق العالــــم التعليــــم االبتدائي 
الشــــامل لعقود عديدة قادمة طبقا لالتجاهات 
الحاليــــة، ولــــن يحدث ذلــــك أيًضا بالنســــبة 
للتعليــــم الثانوي للجميع بحلــــول عام 2030، 
كما ينّص على ذلك هدف التنمية المســــتدامة 
رقــــم 4، بحســــب ”يونســــيف“، ومع تســــبب 
صناديــــق  ونضــــوب  االقتصاديــــة  األزمــــات 
التعليم الدولية في المزيد من التفتت للموارد 
التي يخصصهــــا العالم طواعية للتعليم، فإن 
عــــدد األطفال غير المســــّجلين فــــي المدارس 
سوف يســــتمر في الركود وســــوف تنخفض 

جودة المدارس.
العنــــف،  األزمــــات، بمــــا فيهــــا  ــــل  وتعطِّ
واألوبئة،  الطبيعيــــة  والكــــوارث  والحــــروب 
دراسة األطفال، واألطفال المحرومون بالفعل 

نظــــرا إلى الفقر أو نوع الجنــــس أو العوامل 
األخرى هم األكثر معاناة في هذه المواقف.

وعادة ما تظــــل الفتيات في موقف ضعف 
بالنسبة للتعليم، حيث تمثلن أكثر من نصف 
األطفــــال غيــــر المنتظميــــن في الدراســــة في 
ســــن المرحلة االبتدائية. كما يواجه األطفال 
من األقليات العرقيــــة أو اللغوية عوائق مثل 
التمييــــز بناء علــــى أصولهم أو عــــدم وجود 

إرشادات أو مواد بلغاتهم األصلية.
كمــــا أن العديد من األطفــــال ذوي اإلعاقة 
مســــتبعدون مــــن التعليم، حيث ال تســــتطيع 
المدارس أن توفر الوســــائل التي تمّكنهم من 
التعليــــم أو حيــــث تبعدهم وصمــــة العار عن 

االتجاه العام لمجتمعاتهم المحلية.
أّن 30  هــــذا وذكرت منظمــــة ”يونيســــف“ 
بالمئة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 15 و24 عامــــا في الــــدول المتضررة من 
الصراعات أو الكوارث، أي 59 مليون شخص، 
أمّيــــون بما يزيــــد بمقدار ثالثــــة أضعاف عن 

المعدل العالمي.

وتســــجل أعلى معدالت أمية الشــــباب في 
النيجر وتشــــاد وجنوب السودان وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، وهي جميعا دول لها تاريخ 
طويل في انعدام االســــتقرار وارتفاع معدالت 
الفقــــر. وقالت فور إن تلك األرقــــام تعد تذكرة 
صارخــــة بالتأثيــــر المأســــاوي لألزمات على 
تعليم األطفال ومســــتقبلهم واســــتقرار ونمو 
أن  وأضافــــت  ومجتمعاتهــــم.  اقتصاداتهــــم 
الطفل غير المتعلم الــــذي يكبر في بلد تمزقه 
الصراعــــات أو الكــــوارث، قــــد ال يجد الفرص 

لتحقيق إمكاناته في المستقبل.
وأشــــارت ”يونيســــف“ إلــــى أن الفتيــــات 
والشــــابات هن األكثر تضررا من األمية، حيث 
تقدر نســــبة األميات بـ33 بالمئــــة مقارنة بـ24 
بالمئة بين الفتيان. وحثت الحكومات وغيرها 
من الشركاء على العمل للتصدي ألزمة التعليم 
التي تؤثر على األطفال والشــــباب في حاالت 
الطــــوارئ، مــــن خالل خطــــوات منهــــا توفير 
برامج التعليــــم المبكر لألطفال الصغار لدعم 

نموهم وتطورهم.
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قال مختصون إن مســـتحضرات التقشـــير ذات الحبيبات الخشنة ال تصلح لتنظيف البشـــرة الحساسة؛ ولتنظيفها بشكل صحيح، 

وأوصوا باستخدام حليب التنظيف أو ماسك وجه لطيف، ثم استعمال كريم عناية غني بالدهون لترطيب البشرة.

ــــــم إقصاؤهم من التعليم هم  أوضحــــــت منظمــــــة األمم املتحدة للطفولة أن األطفال الذين يت
من أشــــــد األطفال في العالم عرضة للمخاطر، كما أن األطفال من األســــــر األشد فقرا هم 
أكثر احتماًال ألن يصبحوا غير منتظمني في الدراسة من أقرانهم من األسر األكثر غنى، 
وبعضهم بســــــبب االضطرار للعمل للمســــــاعدة في اإلنفاق على احتياجات أسرهم. وتقّل 
أيضا فرص األطفال الذين يعيشون في املناطق الريفية في الذهاب إلى املدرسة باملقارنة 

مبن يعيشون في املدن.

[ ربع مليار طفل في العالم خارج المدارس  [ األطفال الذين يتم إقصاؤهم من التعليم هم األشد عرضة للمخاطر
التعليم يمنح األطفال وأسرهم أمال حتى في أحلك األوقات

التعليم يعطي األطفال األكثر فقرا فرصا لمستقبل أفضل

أسرة

} القاهرة - أكدت دراسة للباحثني في شؤون 
األســـرة واملشـــاكل الزوجية بجامعة أدنبرة، 
أن البـــرود العاطفـــي أو اجلنســـي هو املنبع 
احلقيقـــي للمشـــكالت الزوجيـــة، التي تخرج 
متخفية في شكل أسباب أخرى تافهة يتحجج 
بها الزوجـــان دون أن يصارحا بعضهما ولو 

مرة واحدة بالسبب احلقيقي خلالفاتهما.
وبّني الباحثـــون أن البـــرود العاطفي هو 
الســـبب الرئيســـي للخالفـــات الزوجية، وأن 
الزوجـــني غالبـــا مـــا ال يتحـــاوران بطريقـــة 
حضارية عن حياتهما املشتركة، فيهبط البرود 
بينهما ويغّلف الصمـــت جدران حياتهما، وال 
ينكســـر هذا الصمـــت إال بإثارتهما مشـــاكل 
متعددة ألسباب تافهة جدًا، ويتجنبان احلوار 

بصراحة حول مشاكلهما احلقيقية، كأن يكون 
أحد الطرفني أو كالهما غير راض عن العالقة 
اجلنســـية في الـــزواج، مما يؤثر ســـلبًا على 
حياتهما بشكل عام وعالقتهما الزوجية بوجه 

خاص.
املنزليـــة  واملصروفـــات  األوالد  فمشـــاكل 
وغيرهـــا خالفات يفتعلهـــا الزوجان، وتخفي 
هّمـــا حقيقيـــا أكبـــر خلالفاتهمـــا، لكنهما ال 
يريـــدان اإلفصاح عنها.. ال يريـــدان االعتراف 
بأن البرود العاطفـــي الذي جّمد عالقتهما هو 
ومشاجراتهما  خلالفاتهما  احلقيقي  الســـبب 

التي قد تتحول إلى طقس زوجي يومي.
ومـــن جانبه يؤكد الدكتور تامر اجلنايني، 
خبير العالقات األســـرية في مصر، أن األصل 

في العالقـــة بني الرجل واملـــرأة، هو أن تكون 
هذه العالقة إيجابية، كما يؤكد في نفس الوقت 
علـــى أن العالقة العاطفية بني الزوج والزوجة 
هي أهم شـــكل من أشكال العالقات اإلنسانية، 
مشـــيرا إلى أن اإلنســـان بطبيعته يبحث عن 

العاطفة كأحد احتياجاته الشخصية.

ومـــع تكـــرار املواقـــف الســـلبية تتراجع 
املشـــاعر بني الطرفني ويبدأ النفور بالظهور، 
ومع هذا النفور تتحّول املشـــاعر السلبية إلى 
كراهيـــة تبدأ من طـــرف وقد تصبـــح متبادلة 
بني الطرفني، لتتحّول املشـــاعر اجلميلة التي 
بدأت بها العالقة الزوجية إلى مشـــاعر سلبية 
تؤسس لبرود عاطفي وزهد في العالقة، وهنا 
يحـــدث االنفجار الذي قد ينتهـــي بالطالق أو 

بأسوأ من الطالق في بعض احلاالت احلادة.
كمـــا أن أخطـــر النتائـــج التـــي ترافق مع 
البرود العاطفي وتشـــّكل خطورة على الصحة 
النفســـية لـــكل من الـــزوج والزوجـــة زهد كل 
طرف في العالقة اجلنسية، مما ينذر بعواقب 

وخيمة تعصف باستقرار احلياة الزوجية.

جمالالبرود العاطفي والجنسي املنبع الحقيقي للمشكالت الزوجية

أغذية تهدد شعرك 
بالشيب املبكر

األملانية  } حـــّذرت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
مـــن أن البعض من األغذية تهدد الشـــعر 
بالشيب املبكر، وأوضحت املجلة املعنية 
واجلمـــال أن األغذية احملتوية  بالصحة 
علـــى الكثير من الســـكر الصناعي تثبط 
وظيفـــة فيتامـــني E املهم لنمو الشـــعر. 
كمـــا أن الســـكر يحـــول دون امتصاص 
البروتينات، التي تشـــّكل األساس للشعر 

واألظافر واألسنان.
ُمكسبات  ضمن  اجللوتامات  وتندرج 
الطعم، وهي توجد في األطعمة اجلاهزة، 
واملجّمدات.  اخلضـــروات  معلبـــات  مثل 
وتؤثر اجللوتامات بالســـلب على عملية 
األيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة 

اجلسم، وصحة الشعر.
ويعـــزز اإلفراط في تناول البروتينات 
األســـماك  فـــي  املوجـــودة  احليوانيـــة 
واللحـــوم مـــن حـــدوث الشـــيب املبكـــر؛ 
نظـــرا إلى أّن اجلهـــاز الهضمي ال ميكنه 
هضـــم بروتينات معّينة ويقوم بتحويلها 
مباشـــرة إلى حمـــض اليوريك ”احلمض 

البولي“.

} نقضي ساعات طويلة في اليوم الواحد، 
لترتيب المنزل وتنظيفه، في عملية متواصلة 
لتجنيب أفراد األسرة أي أمراض من شأنها 

أن تتأتى بسبب الجراثيم واألوساخ التي 
يمكنها أن تختبئ في أي ركن من أركان 

المنزل، قد ال نشعر بوجودها، لكننا أحيانًا 
نفتقر إلى الوقت والطاقة الالزمين للحفاظ 
على هذه العادة اليومية المهمة، مع ذلك، 

ربما ال تبدو النتائج مرضية لنا بشكل تام.
في بعض الحاالت يكون التقدير الخاطئ 
لمراحل وأولويات عملية التنظيف، سببًا 

بإهمال القيام بأعمال أساسية؛ حيث أثبتت 
دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من البالغين 

قد ال يخطر ببالهم أن يغّيروا أغطية السرير 
ألسبوعين متتاليين وربما أكثر بسبب 

اإلهمال أو النسيان ال غير!
السؤال المهم هنا، هل لهذا األمر تأثير 

على صحتنا، وكم هو عدد المرات التي 
ينبغي لنا أن نعيد فيها تنظيف كل جزء 

وقطعة أثاث في المنزل؟

يجيب الخبراء؛ بأن هذا األمر إنما يعتمد 
على عدد األشخاص الذين يعيشون في 

المنزل ومدى تكرار استخدامنا للمالبس 
واألسطح وطبيعة المناخ، من حيث وجود 

عواصف أو أوحال في الشارع بسبب المطر. 
عموما واختصارا للوقت والجهد، ينبغي أن 

تتم عمليات التنظيف والتعقيم في األماكن 
التي تأوي الجراثيم بصورة أكثر، مثال 
السطح الخشبي لتقطيع اللحوم النيئة، 

وغير ذلك، فإن بعض عاداتنا في التنظيف قد 
ال تستهدف بالضرورة األماكن األكثر ضررًا 

على الصحة، ومنها ما يحوي على عدد هائل 
من الجراثيم، أماكن قد ال تخطر في بالنا أو 
ال نعيرها أهمية تذكر، والعكس صحيح؛ أي 
أننا نركز جهودنا أحيانًا في تنظيف أماكن 

بصورة مكررة من دون الحاجة لذلك.
في ما يتعلق بعدد مرات التنظيف، 

تبدو بعض األسئلة معّقدة نوعًا ما؛ مثًال، 
يتم سؤال أمهات ألطفال رضع، متى كانت 
المرة األخيرة التي غسلت فيها لعبة الدّب 

الكبيرة التي يقضي معها طفلك معظم 
أوقاته، يحتضنها وربما يتذوقها؟ تخفق 

معظم األمهات في اإلجابة على هذا السؤال 
البسيط والواقع يقول، أن مثل هذه األلعاب 

المليئة بالحشو والتي تعّد مستودعًا لجمع 
الغبار وقد تسبب الحساسية لألطفال، نادرًا 

ما يتم غسلها!
ثم يتبادر إلى أذهاننا مباشرة الحمام 
بتفاصيله الكثيرة حيث، ينبغي أن تتركز 

عنده أغلب أعمال التنظيف وبصورة 
يومية. في دراسة حديثة لمنظمة الصحة 
العالمية، ثبت بأن حامل فرشاة ومعجون 

األسنان يحتل المرتبة الثالثة باعتباره 
أكبر بؤرة للجراثيم في المنزل، حيث يأتي 

في التسلسل بعد مفارش التجفيف أو 
مناشف الشاي في المطبخ وحوض غسل 

الصحون، ويعود السبب إلى نوع من 
البكتيريا التي تتأتي من مصادر الغذاء 
مثل الطعام المتبقي في فرشة األسنان، 

والعفن الذي يتشكل في البيئة الرطبة، ولهذا 
ينبغي تنظيف هذه المعدات يوميا وبالماء 
الساخن، أما مناشف اليد فينبغي تبديلها 
يوميا، إذ أن المناشف الرطبة تمثل بيئة 

مثالية لنمو البكتيريا.
ويعتقد بأن مقعد الحمام هو أكثر 

مكان في المنزل حضانة للبكتيريا، إال أن 
الدراسات تشير إلى أن غسالة المالبس 

والهواتف النّقالة تحمل من البكتيريا 

الضارة ما يوازي عشرة أضعاف ما يحمله 
المقعد، ومع ذلك ينصح بمواصلة تطهيره 

بالمنظفات كل يوم.
أما القطع المصنوعة من خامات 

ومحشّوة بالقطن وغيره، مثل لعب األطفال 
والوسائد فيمكن حملها على سلة معلقة 

وتركها في مجمدة الطعام لمدة 24 ساعة، 
وهي مدة كافية لقتل أي نوع من الجراثيم.

يعّد جهاز التحكم عن بعد ”الريموت 
كونترول“، وهو من أكثر القطع استخدامًا 

في المنزل، حامال 
مهّما ألنواع 

ال حصر 
لها من 

الجراثيم. 
وهكذا، قد 

تتسّلى أشرس 
أنواع الجراثيم 

وتسعد بأوقاتها، 
بينما نجلس 
على مقاعدنا 

باسترخاء 
ونستمتع بمشاهدة 

فيلم السهرة!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

التنظيف.. املهمة املستحيلة

اإلقصـــاء مـــن املدرســـة ال يقلل من 
إمكانـــات الطفل الفردية فحســـب، 
وإنما يؤجج دورات الفقر والتهميش 

املستمرة عبر األجيال

◄

أخطر النتائج التي تترافق مع البرود 
العاطفـــي ويشـــكل خطـــورة علـــى 
الصحـــة النفســـية للزوجني زهد كل 

طرف في العالقة الجنسية

◄

البولي“. ساساعة، مجمدة الطعام لمدة 24
من الجراثيم. نوع فية لقتل أي
التحكم عن بعد ”الريموت ز
وهو من أكثر القطع استخدامًا
و ري ب ن م ز

مامالال ح

س
ثيمم

تاتهها، 
س

مشاهدة
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رياضة

االتحاد الجزائري يداري فيفا بدفع األجورديربي األهلي واالتحاد األبرز في الدوري السعودي

} الرياض – تتجه أنظار اجلماهير السعودية 
األحد، إلى أستاد مدينة امللك عبدالله الرياضية 
بجـــدة، ملتابعـــة أحـــداث ديربـــي الغربية بني 
األهلي الثاني واالحتـــاد اخلامس، ضمن قمة 
املرحلة العشـــرين من الدوري السعودي لكرة 
القدم. ويبتعد األهلي بفارق نقطتني عن الهالل 
حامل اللقـــب، فيما يبلغ الفـــارق بني االحتاد 

وجاره 10 نقاط.
ويســـعى االحتاد إلى حتقيق فوزه الثاني 
تواليا ملزاحمـــة الفيصلي والنصر على املركز 
الثالث، بعد أن قدم مســـتويات جيدة في آخر 
مباراتـــني تعـــادل خاللهمـــا أمـــام الهالل في 

الرياض وتغلب على أحد في املدينة املنورة.
ومع أن الفريق لم يستفد من فترة االنتقاالت 
الشـــتوية بسبب قرار املنع من االحتاد الدولي 
”فيفـــا“، كما ســـيفتقد خلدمـــات مهاجمه فهد 
املولـــد املعار إلـــى ليفانتي اإلســـباني، إال أنه 
يعـــول كثيرا علـــى العبيه احلاليـــني لتحقيق 
الفوز ورد االعتبار بعد خسارته ذهابا 0-3 أو 

على األقل اخلروج بالتعادل.
ويبـــرز في صفوفه مجموعـــة من الالعبني 
احملليـــني إلى جانب الكويتـــي فهد األنصاري 
كارلـــوس فيالنويفـــا واملصـــري  والتشـــيلي 

العكايشـــي  والتونســـي أحمد  محمود كهربا 
رغم صيامه عن التهديف في املباريات األخيرة 
التـــي أضـــاع خاللهـــا العديـــد مـــن األهداف 

احملققة.
وأما األهلي فقـــد واصل عروضه اإليجابية 
في اجلـــوالت األخيرة التـــي كان آخرها الفوز 
علـــى الشـــباب 3-2، ويطمح فـــي حتقيق فوزه 
الثالث تواليا وإضافة ثالث نقاط جديدة تبقيه 

مطاردا للهالل املتصدر.
وستشـــهد املباراة الظهـــور األول للمدافع 
األســـترالي مـــارك ميليغان والتونســـي محمد 
أمني بن عمر اللذيـــن مت التعاقد معهما مؤخرا 
إلـــى جانب املصـــري مؤمن زكريـــا والبرازيلي 
يانيـــس  واليونانـــي  ســـوزا  دي  كالودمييـــر 

فيتفاتسيديس.

وبالرغـــم مـــن أفضلية األهلي علـــى الورق 
دون اعتبـــار الفوارق الفنيـــة والنقطية، إال أن 

مباريات الديربي يصعب التكهن بنتيجتها.
ويســـعى الهالل الذي يتربع على الصدارة 
إلـــى وضع حـــد لنتائجـــه الســـلبية التي كان 
آخرهـــا اخلروج من مســـابقة الـــكأس على يد 
القادســـية، إلى العودة بالنقاط أمـــام الباطن، 
برغم ظـــروف الغيابـــات التي يعانـــي منها ال 
ســـيما على مســـتوى الوســـط والهجوم الذي 
سيعززه احملترف األرجنتيني اجلديد إيزيكييل 
ســـيروتي، وذلك بعد أن قلب تأخره أمام الرائد 

إلى فوز متسك من خالله بالصدارة.
وفي املقابل، لم يعد الباطن، عاشر الترتيب، 
مقنعا على مستوى األداء والنتائج في املراحل 
الســـبع األخيرة التي لم يعـــرف خاللها طريق 
الفـــوز ولم يحصد خاللها ســـوى ثـــالث نقاط 
مـــن أصل 21 نقطة، األمر الذي بات معه مصنفا 

ضمن الفرق املهددة بالهبوط.
ويخطط االتفـــاق حلصد العالمـــة الكاملة 
عندما يســـتضيف الفتـــح على أســـتاد األمير 
محمد بـــن فهد بالدمـــام في افتتـــاح مباريات 
املرحلـــة الســـبت. ويأمل االتفـــاق، الذي يحتل 
املركـــز الثانـــي عشـــر برصيـــد 16 نقطـــة، في 
حتقيـــق الفوز الذي سيحســـن مـــن موقعه في 
ســـلم الترتيب خصوصا وأن صفوفه قد تشهد 
مشـــاركة الثنائـــي األجنبي اجلديد التونســـي 

فخرالدين بن يوسف واملصري حسني السيد.
أما الفتح التاســـع، فلم يذق طعم اخلسارة 
في آخر ثالث مباريات كان آخرها الفوز الكبير 
على القادسية 4-1. ويسعى إلى حتقيق مبتغاه 
مـــن املباراة ليؤمـــن موقعه في ســـلم الترتيب 

بعيدا عن شبح الهبوط.
وفـــي املقابـــل يســـعى النصر إلـــى إيقاف 
مسلســـل الهزائـــم والعـــودة من جديـــد عندما 
يســـتقبل ُأحـــد على أســـتاد األميـــر فيصل بن 
فهد بالريـــاض. وتراجعت مســـتويات ونتائج 
النصـــر الذي يحتـــل املركز الرابـــع برصيد 27 
نقطة، بشـــكل مخيـــف األمر الذي دفـــع اإلدارة 
اجلديدة إلى إقالة املدرب األرجنتيني غوستافو 
كوينتيـــروس وقبـــول اســـتقالة مديـــر الكـــرة 
والتعاقـــد مع املـــدرب الكرواتي كرونوســـالف 
يورسيتش وتعيني بدر احلقباني مديرا للكرة، 
فضل عن إمتام الصفقات األجنبية. وستشـــهد 
املباراة الظهور األول للدولي التونسي فرجاني 
ساســـي واجلزائري عبداملؤمن جابو واملهاجم 
الكونغولي جونيور كابانانغا في حالة وصول 

بطاقاتهم الدولية.

} اجلزائر - قرر االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
دفع األجور املتأخرة لالعبني والغرامات بحق 
ناديـــني من الدرجة األولـــى مهددين بعقوبات 
صارمـــة مـــن االحتـــاد الدولي للعبـــة ”فيفا“، 

بحسب ما أفادت به مصادر مختلفة.
وتقدم الالعبان جيسي مايلي، الذي يحمل 

اجلنســـيتني الهولنديـــة والكونغولية، 
الكاميروني،  نغومـــو  ميشـــي  وجيـــل 
بشـــكوى لـــدى الفيفا للحصـــول على 

أجورهما املتأخرة من موسم 2014-
2015 عندما لعب األول في صفوف 
احتاد مدينة بلعبـــاس والثاني 

في صفوف شباب بلوزداد.
طرافـــي،  رشـــيد  وقـــال 
محامـــي نادي شـــباب بلوزداد، 

دفـــع  اجلزائـــري  ”االحتـــاد  إن 
نغومـــو  الالعـــب  مســـتحقات 

والغرامـــة املترتبـــة عنهـــا واملقـــدرة 
بأربعـــة ماليني دينار جزائـــري، أي نحو 30 

ألف يورو“.
وكان ”الفيفا“ أنذر شباب بلوزداد بوجوب 
دفع رواتـــب الالعـــب والغرامة قبل الســـابع 
مـــن فبراير احلالي، حتـــت طائلة خصم نقاط 
من رصيده ثم إســـقاطه إلـــى الدرجة الثانية، 
بحســـب ما ذكرت صحف جزائرية. وبالنسبة 
إلى احتـــاد بلعباس، فقـــد ذكر مديـــره العام 

بلقاســـم عايدة أن ”االحتاد اجلزائري سيدفع 
حلل مشـــكلة الالعب مايلي،  120 ألف يـــورو“ 
بحسب تصريحات للقناة الرياضية ”الهداف“.
وأكد مســـؤول في االحتـــاد اجلزائري أن 
”االحتاد ســـيدفع األجور املتأخرة“ و“الغرامة 
املقدرة بقيمة 15 ألف فرنك سويسري (13 ألف 
يورو) التـــي فرضها االحتـــاد الدولي 
علـــى نادي احتـــاد بلعباس“. وأشـــار 
املســـؤول أيضا إلى أنه ســـيتم التكفل 

أيضا بديون شباب بلوزداد.
وأوضح ”مت خصم ست نقاط 
بناء  من رصيد احتاد بلعباس“ 
علـــى طلـــب الفيفا الـــذي لوح 
الدرجة  إلـــى  النـــادي  بإنـــزال 
الثانيـــة فـــي حـــال عـــدم دفع 

املتأخرات.
وأفـــاد املصـــدر بـــأن االحتاد 
اجلزائـــري يقـــوم مبســـاعدة األندية 
نظـــرا إلـــى أن القانـــون احمللي ال يســـمح 
بتحويل الرواتب بالعملة الصعبة لعمل مت في 
اجلزائر، بينمـــا يتاح لالحتاد حتويل األموال 

إلى اخلارج.
وســـبق لالحتاد اجلزائري أن دفع األجور 
املتأخرة لالعبني أجانب بالعمالت الصعبة في 
مواسم سابقة، بحسب ما أكده مصدر آخر من 

الهيئة الكروية. 

«انضمامي للشباب السعودي خطوة ستضيف إلي الكثير. املفاوضات دارت بسهولة وانتهت 

بشكل سريع، وسعيد بأن أكون جزءا من هذا الفريق الطموح}.

عمرو بركات
العب نادي الشباب السعودي اجلديد

«مبـــاراة نيجيريا ســـتكون صعبة وقوية في النهائي، نظرا لقيمة الخصم ومســـتواه الجيد، لكن 

أريد التأكيد على أن لقب البطولة لن يخرج من املغرب}.

زكرياء حدراف
 جنم املنتخب املغربي للمحليني

120
ألف يورو القيمة 

التي سيدفعها 

االتحاد الجزائري 

لحل مشكلة الالعب 

جيسي مايلي

◄ أوقفت الرابطة الفرنسية حملترفي كرة 
القدم احلكم طوني شابرون ستة أشهر، ثالثة 

منها مع وقف التنفيذ، بعد محاولته إعاقة 
البرازيلي دييغو كارلوس مدافع نانت ثم رفع 

البطاقة الصفراء الثانية بوجهه وطرده من 
مواجهة باريس سان جرمان. وقبل إعالن 
العقوبة، استمع إلى احلكم البالغ 45 عاما 
لنحو ساعتني أمام جلنة االنضباط، لشرح 

تصرفاته والتي حولته إلى جنم على وسائل 
التواصل االجتماعي بعد املباراة. وذكرت 
اإلدارة الفنية للتحكيم أنها ”أخذت علما“ 

بالقرار، مشيرة إلى إمكانية تعيينه لقيادة 
مباريات الدرجة األولى أو الثانية بعد تنفيذ 
عقوبته. ولم يشأ احلكم التعليق على القرار، 

فيما حيا محاميه سامويل شيفريه ”هدوء“ 
املناقشة مع اللجنة.

رهان مضاعف للمغرب على لقب المحليين وكسب استضافة مونديال 2026
[ أيوب الكعبي: سيكون أمرا رائعا لو ظفرت بلقبين  [ الرباط تعول على دعم الجمعية العمومية لالتحاد األفريقي 

} الــدار البيضاء (املغرب) – يترقب عشاق كرة 
القدم العربية إلى لقـــاء نهائي بطولة أفريقيا 
لالعبـــني احملليـــني الـــذي ســـيجمع املنتخب 
املغربي مـــع املنتخب النيجيـــري األحد، فيما 
يلعـــب الســـودان مع ليبيـــا الســـبت لتحديد 

صاحب املركز الثالث.
وتأهـــل املنتخـــب املغربـــي بصعوبـــة في 
الوقـــت اإلضافي إلى النهائـــي بعد فوزه على 
نظيـــره الليبي، وأقر مـــدرب املنتخب املغربي 
جمـــال الســـالمي بصعوبـــة املبـــاراة وقـــوة 
املنتخب الليبي، وقـــال خالل مؤمتر صحافي 
”واجهنـــا منتخبا منظمـــا ويتوفر على العبني 
بإمكانهم مباغتة املنافـــس“. وأضاف ”التعب 
أثـــر على العبـــي املنتخـــب الليبـــي، وهو ما 
استغله العبو املنتخب املغربي خالل األشواط 

اإلضافية حلسم املباراة“.

وعـــن النهائي، أكد مدرب املنتخب املغربي 
أنه ال يفضل مواجهة منتخب بعينه، وأوضح 
”ما يهمني هو جاهزيـــة جميع العبي املنتخب 
املغربـــي ونرحـــب بـــأي منتخـــب ســـيتأهل 

ملواجهتها“.
ويواجـــه املنتخـــب املغربي فـــي النهائي، 
األحد، في الـــدار البيضاء نظيـــره النيجيري 
الذي تخطى بعشـــرة العبني الســـودان بهدف 
وحيد سجله غابرييل أوكيتشوكوو، وخسرت 
نيجيريـــا جهـــود املدافـــع إيفيانـــي صامويل 

نويكي لنيله اإلنذار الثاني.
وقال أيوب الكعبي، هداف املنتخب املغربي 
احمللي، إنه سيكون سعيدا جدا لو حقق الفوز 
بلقبـــني خالل بطولـــة كأس أفريقيا للمحليني، 
وهما التتويج بلقب املســـابقة إضافة إلى لقب 

هداف البطولة.
وأضاف الكعبـــي في تصريـــح تلفزيوني 
”ســـيكون أمرا رائعا لو جنحت في الظفر بلقب 
هذه املسابقة برفقة املنتخب املغربي وأضيفه 

للقب الهداف، ألن ذلك ســـيمثل بالنســـبة إلي 
ذكرى ستظل خالدة لزمن طويل“.

وتابـــع ”ســـعدنا بالعبـــور إلـــى املبـــاراة 
النهائية رغم الصعوبات التي طرحها املنتخب 
الليبـــي، إال أننا أظهرنا قوة شـــخصية كبيرة 
في التعامل مع املواجهـــة، وعدم ترك الفرصة 

للمنافس جلرنا إلى ركالت الترجيح“.
وكان الكعبـــي قـــاد املنتخـــب املغربي إلى 
بلوغ نهائي الشـــان للمرة األولى في تاريخه، 
بفضـــل ثنائيته في مرمى املنتخب الليبي، في 

مواجهة عربية خالصة.
وتلقى السالمي ضربة موجعة قبل املباراة 
النهائيـــة ملســـابقة احملليـــني أمـــام املنتخب 
النيجيري. وأوضح فـــي تصريحات صحافية 
أنـــه لن يعتمد على عبداإللـــه احلافيظي وذلك 
لعدم متاثله للشـــفاء بشـــكل كامل من اإلصابة 

التي كان قد تعرض لها في فترة سابقة.
وسيضطر إلى االســـتعانة بخدمات العب 
الـــوداد وليـــد الكرتـــي مـــكان احلافيظي مرة 
أخـــرى. وظهر عبداإللـــه احلافيظي في مباراة 
واحـــدة خالل هذه البطولـــة، وكانت املواجهة 
االفتتاحية أمام منتخب موريتانيا ونال جائزة 

أفضل العب، وغاب بعدها عن املباريات.
وفي املقابـــل أبدى صانـــع ألعاب منتخب 
نيجيريـــا احمللـــي، والعب املريخ الســـوداني 
السابق دايو أوغو سعادته بالتأهل إلى نهائي 
بطولـــة أفريقيا للمحليني. وقـــال أوغو، الذي 
فـــاز بجائزة أفضل العب فـــي مباراة نيجيريا 
وغينيـــا االســـتوائية بـــدور املجموعـــات إن 
”همنـــا األول هو إســـعاد اجلماهير النيجيرية 

وطموحنا إلى لقب البطولة مشروع“. 
وأضـــاف ”العبـــو املغرب أكثـــر راحة منا، 
بدنيـــا ومعنويـــا، وأكثـــر تعودا علـــى اللعب 
بالدار البيضـــاء، التي لم يغادروها منذ بداية 

البطولة“.
ويراهـــن املغرب على اســـتضافته لبطولة 
األمم األفريقية في كرة القدم للمحليني ”شان“، 
الستعراض إمكاناته التنظيمية وبناه التحتية 

لدعم ترشيحه ملونديال 2026.
وقال رئيـــس االحتاد املغربـــي لكرة القدم 
فـــوزي لقجع، فـــي أول ندوة عقدتهـــا اللجنة 
املكلفـــة مبلـــف ترشـــح املغـــرب الســـتضافة 
املونديـــال، إن ”جناحنـــا فـــي تنظيـــم بطولة 

أفريقيـــا لالعبـــني احملليـــني خير دليـــل على 
جاهزيـــة املغـــرب لتنظيم تظاهـــرات رياضية 
عامليـــة“، معتبرا أن تنظيـــم البطولة األفريقية 
التـــي تســـتمر حتـــى 4 فبراير، يعـــد ”جتربة 

ناجحة“.
وقـــال الرئيـــس املنتـــدب للجنـــة املنظمة 
للبطولة األفريقية حمزة احلجوي إن األخيرة 
هي ”مبثابة تدريب أو تســـخينات، على الرغم 
مـــن أن البعـــض يعتبرهـــا تظاهـــرة رياضية 

ثانوية، إال أن لها أهميتها بالنسبة إلينا“.
وأضـــاف ”خصصنـــا أربعـــة مالعـــب في 
أربـــع مدن الســـتقبال 16 منتخبا، وهناك حتد 
أول مرتبـــط باجلانـــب التنظيمـــي، ثم حتدي 
اســـتقطاب اجلمهور، وهمـــا حتديان جنحنا 
فيهمـــا خـــالل النصـــف األول مـــن البطولة“. 
وبحســـب اللجنة املنظمة، بلغ عدد املشجعني 

الذين تابعوا مباريـــات دور املجموعات الذي 
اختتم األربعاء املاضي أكثر 150 ألف شـــخص 
توافدوا على مالعـــب الدار البيضاء ومراكش 

وطنجة وأكادير.
وفاق عدد املشجعني في املباراة االفتتاحية 
وجميـــع مباريـــات املنتخب املغربـــي 30 ألف 
متفـــرج، وجندت اللجنة حوالـــي ألف متطوع 
للمســـاهمة فـــي تنظيم دخـــول اجلمهور إلى 
املالعـــب. إال أن مباريـــات ”الشـــان“ فـــي مدن 
مراكـــش وطنجـــة وأكادير لم تشـــهد حضورا 

كبيرا.
وتعتبر ”الشـــان“ ثاني بطوالت املنتخبات 
القاريـــة من حيـــث األهمية بعـــد بطولة األمم 
”كان“. إال أن حدثـــا كاملونديال تفوق حتدياته 
التنظيميـــة بأشـــواط بطولـــة كهـــذه، وعادة 
ما يســـتقطب أعـــدادا تقدر مبئـــات اآلالف من 

املشـــجعني من حول العالم. وأعلن املغرب في 
أغسطس ترشـــحه لتنظيم مونديال 2026، في 
مســـعى هو اخلامس للمملكة التـــي تتنافس 
هذه املرة مع ترشيح مشترك للواليات املتحدة 

وكندا واملكسيك.
وركـــزت جلنـــة الترشـــيح املغربيـــة فـــي 
مؤمترهـــا الصحافي األول علـــى إبراز جتاوز 
البالد ملشـــاكل البنـــى التحتية. وقـــال رئيس 
االحتـــاد املغربي لكرة القـــدم ”اآلن نتوفر على 
مالعـــب مبواصفـــات دوليـــة وبنيـــات حتتية 
رياضية وغيرها، حان الوقت الســـتغاللها في 

تنظيم تظاهرات رياضية عاملية“.
ويعـــول املغرب على نيل دعم واســـع مللف 
ترشيحه الستضافة كأس العالم 2026 في كرة 
القدم من االحتادات األفريقية في إطار اجتماع 

اجلمعية العمومية لالحتاد القاري ”كاف“.

ــــــة أفريقيا للمحليني خالل النهائي الذي ســــــيجمعه  يراهــــــن املغرب على حســــــم لقب بطول
باملنتخــــــب النيجيري األحد في الدار البيضاء، باعتبار ذلك املفتاح األساســــــي أوال لدعم 
املجموعة التي ستشارك في خوض غمار كأس العالم في روسيا وثانيا لدعم حظوظه في 

ملف ترشيحه لنيل استضافة مونديال 2026.

طموح مشروع

قمة ال تحتمل التكهن

الهـــالل الـــذي يتربع علـــى الصدارة 

لنتائجـــه  حـــد  إلـــى وضـــع  يســـعى 
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{علينـــا تقديم نفس األداء الذي ظهرنا به في مواجهة مانشســـتر يونايتد. ليفربول فريق قوي 

ويملك العبين يتميزون بالسرعة، وال يمكننا الصمود جيدا بوجههم}.

هاري كني
العب توتنهام هوتسبير اإلنكليزي

{اللعـــب خـــارج األرض دائمـــا ما يكـــون معقدا، وخاصـــة أمام فريـــق لديه رغبة فـــي الحرب مثل 

إسبانيول الذي سينزل بكامل قوته أمامنا، لكننا سنسعى لهزمه}.

باكو ألكاسير
مهاجم برشلونة اإلسباني

} لندن - حتتـــدم املعركة على املراكز املؤهلة 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبـــا، عندمـــا يتواجه 
ليفربـــول الثالـــث مـــع توتنهـــام اخلامـــس، 
فـــي املرحلة 26 من الـــدوري اإلنكليـــزي لكرة 
يونايتـــد  مانشســـتر  يبحـــث  فيمـــا  القـــدم، 
الثاني وتشيلســـي الرابع عن تعويض سريع 

لسقوطهما في املرحلة املاضية.
وفـــي ظـــل الصـــدارة الرهيبة ملانشســـتر 
سيتي املبتعد بفارق 15 نقطة عن جاره اللدود 
يونايتـــد واقترابـــه منطقيا مـــن حصد اللقب 
اخلامـــس في تاريخه، يبدو الصراع قويا على 
البطاقات الثالث األخرى املؤهلة إلى املسابقة 

القارية.
ويحلـــق فريـــق املـــدرب اإلســـباني بيـــب 
غوارديوال في الصدارة مع 68 نقطة، وقد خسر 
مبـــاراة وحيدة حتى اآلن كانت اســـتعراضية 
أمـــام مضيفـــه ليفربـــول 3-4 فـــي 14 ينايـــر 
املاضي. ويبتعد ســـيتي بفـــارق 15 نقطة عن 

يونايتد، و18 عن كل من ليفربول وتشيلسي.
وحتاول األندية الكبرى بشتى الطرق بلوغ 
املســـابقة األوروبية، إلنعاش خزائنها املالية، 
وهو ما أكدته فترة االنتقاالت الشـــتوية التي 
اختتمـــت قبل يومـــني، بتحقيق رقم قياســـي 
لألنديـــة اإلنكليزيـــة بلـــغ 430 مليـــون جنيـــه 

إسترليني (611 مليون دوالر أميركي).
وعلى ملعب إنفيلد، يختتم ليفربول املرحلة 
بعد تخليه عن البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى 
برشـــلونة اإلســـباني مقابل 160 مليون يورو، 
وضـــم املدافع الهولنـــدي فيرجيل فـــان دايك 

مقابل 84 مليون يورو من ساوثهامبتون.

وتقدم فريق املـــدرب األملاني يورغن كلوب 
فـــي الترتيب قبل انتكاســـته ضد سوانســـي، 
والتي ما لبـــث أن عوضها بثالثية على أرض 
هادرســـفيلد، من بينها هدف من نقطة اجلزاء 
للمصري محمد صالح وصيف ترتيب الهدافني 
(19)، بفارق هدفني عن مهاجم توتنهام الدولي 

هاري كاين (21). وجاء فـــوز ليفربول األخير، 
بعـــد هفـــوة أخـــرى في الـــكأس عندمـــا ودع 
املســـابقة في دورهـــا الرابع، بخســـارته على 
أرضه أمام وســـت بروميتش 2-3. وقال كلوب 
األربعاء املاضي ”األهم أن نعود إلى الســـباق. 
أمامنا أيام قليلة لالستعداد ملباراة صعبة ضد 

توتنهام“.
وبدوره يعيـــش توتنهام فترة جيدة، إذ لم 
يخســـر في آخر ســـبع مباريـــات، وحقق فوزا 
بالغ األهمية على مانشســـتر يونايتد األربعاء 

بهدفني دون رد.

شغف بشأن أوباميانغ

تتركز األنظار على أرســـنال السادس الذي 
يســـتضيف إيفرتون التاســـع الســـبت، إذ لم 
يفز ســـوى مرة في آخر خمـــس مباريات، بعد 
تدعيـــم صفوفه هجوميا باســـتقدام الغابوني 
بيـــار إميريـــك أوباميانـــغ مقابـــل 63 مليون 
يورو، بعد تســـجيله 141 هدفا في 213 مباراة 
لبوروسيا دورمتوند األملاني، وزميله السابق 
فـــي دورمتوند العب الوســـط األرميني هنريك 
مخيتاريـــان فـــي صفقة تبـــادل مـــع املهاجم 
التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز املتوجه إلى 
مانشســـتر يونايتـــد، فضـــال عـــن متديد عقد 

صانع ألعابه األملاني مسعود أوزيل.
وقال أوباميانغ بعد قدومه ”للنادي تاريخ 
غني ومهاجمون أصحـــاب موهبة كبيرة مثل 
(الفرنســـي) تييري هنري الـــذي يعد قدوة لنا 
نحن املهاجمون. كان ســـريعا ويسجل أهدافا 
كثيرة. ســـأحاول االقتداء بـــه، لكن يتعني علي 

العمل كثيرا“.
ويبحث املدرب الفرنسي أرسني فينغر الذي 
تخلى أيضا عن أليكس أوكساليد تشامبرالين 
والفرنســـي  لليفربـــول)  املاضـــي  (الصيـــف 
أوليفييه جيرو (قبل يومني جلاره تشيلســـي)، 
عن نسيان سريع خلسارته املوجعة على أرض 

سوانسي سيتي (1-3) وصيف القاع.
لكن فينغر أشـــار إلى غياب أوباميانغ عن 
متارين اجلمعة، ليحوم الشـــك حول مشاركته 

”كان أوباميانغ مريضا، لذا سنقيمه“.
ويســـتقبل ملعـــب اإلمارات جنم أرســـنال 
الســـابق ثيو والكـــوت املنتقل إلـــى إيفرتون، 
بعـــد قيادة فريقه اجلديد إلـــى فوزه األول في 

2018، بتســـجيله هدفني ضد ليســـتر ســـيتي 
2-1. ويســـتقبل ليســـتر ســـيتي حامـــل لقب 
2016، سوانسي ســـيتي، آمال في عودة جنمه 
اجلزائـــري رياض محرز الغائـــب عن املباراة 
األخيـــرة، بعد بحثه عـــن انتقـــال متعثر إلى 
مانشستر ســـيتي. وقال مدربه الفرنسي كلود 
بوييل ”جميع الالعبني واجلهاز سيساعدونه 

على العودة بابتسامة، ولالستمتاع بلعبه“.
وبدأ ســـعي مانشستر ســـيتي لضم محرز 
بعد إصابـــة جناحـــه األملاني لوروي ســـاني 
بأربطة كاحله. ودعا مدربه غوارديوال احلكام 
إلى حماية العبيه، بعد جتنب البلجيكي كيفن 
دو برويـــن واإلســـباني الشـــاب إبراهيم دياز 
اإلصابـــات خـــالل الفوز الســـهل على وســـت 

بروميتش 3-0 األربعاء.
وعلـــق العب الوســـط البرتغالـــي برناردو 
ســـيلفا على حديـــث مدرب برشـــلونة وبايرن 
ميونيخ األملاني الســـابق ”أعتقد أنه كما يقول 
املدرب، ينبغي أن يقـــوم احلكام بعملهم، وإذا 
كانـــت بطاقـــة حمـــراء يجـــب أن يرفعوها. ال 

يقومون بذلك في األشهر القليلة املاضية“.
ويواجه ســـيتي حتديا جديدا من مضيفه 
بيرنلي الســـابع والذي تدهـــورت نتائجه ولم 
يفـــز في آخـــر 8 مباريات. وميلك ”ســـيتيزنز“ 
أقوى هجوم فـــي الـــدوري (73 هدفا) وأفضل 

دفاع بالتساوي مع يونايتد (18 هدفا).

لقاء الجريح  

بعـــد ســـقوطه أمـــام توتنهـــام، يســـتقبل 
اجلريـــح  هادرســـفيلد  يونايتـــد  مانشســـتر 
واخلارج من 4 خسارات متتالية دفعت به إلى 

التواجد في املركز السابع عشر.
وإذا كان فريـــق املـــدرب جوزيـــه مورينيو 
يعيش حتت الضغط، فال يبدو تشيلسي حامل 
اللقـــب أفضل حـــاال، خصوصا بعد خســـارته 
األخيـــرة املوجعة أمام بورمنـــوث على أرضه 
0-3. وقـــال مدربـــه اإليطالـــي أنطونيو كونتي 
قبـــل مواجهة مضيفه واتفورد االثنني في ختام 
املرحلـــة ”يجب أن نقلـــق على املراكـــز األربعة 
األولى. لن يكون األمر ســـهال هذا املوســـم، لكن 
علينا أن نقاتل. أعتقد أن الالعبني بدأوا يفهمون 

أننا سنحارب للتأهل إلى دوري األبطال“.
وفـــي باقـــي املباريـــات، يلعـــب الســـبت 
بورمنوث مع ســـتوك سيتي، وست بروميتش 
ألبيون مع ساوثهامبتون وبرايتون مع وست 
هـــام يونايتد، واألحد كريســـتال بـــاالس مع 

نيوكاسل.

ــــــدوري اإلنكليزي املمتاز على املراكز املؤهلة لدوري  يتجــــــدد الصراع بني فرق املقدمة في ال
ــــــا ويأخذ طريقه نحو لقاءات مصيرية ســــــتحدد الحقا هوية املرشــــــحني، فيما  أبطــــــال أوروب

يواصل مانشستر سيتي التغريد وحيدا في املقدمة ويبحث عن مزيد حتصني موقعه.  

رؤية واضحة نحو اللقب

صراع المراكز المؤهلة لدوري األبطال يجد 

طريقه إلى الدوري اإلنكليزي

[ قمة الواجهة بين ليفربول وتوتنهام وتشيلسي ويونايتد للتعويض

} مدريــد – قدم ماركو أسينسيو بداية مذهلة 
مـــع ريال مدريد وســـط توقعات كبيرة بشـــأن 
مستقبله لكنها خابت حتى اآلن في ظل تراجع 
مستواه وتذبذبه مؤخرا. ويعد أسينسيو (22 
عامـــا) أحد الالعبني الدوليني الشـــباب الذين 
تعلق جماهير إسبانيا اآلمال عليهم في قيادة 
املنتخـــب إلى أبعد نقطة خالل كأس العالم في 

روسيا في صيف هذا العام.
صحيفـــة  أبـــرزت  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
اإلســـبانية تألق أسينسيو  ”الكونفندســـيال“ 
أمام إشبيلية في السوبر األوروبي عام 2016، 
وهدفه الصاروخي خالل اللقاء، كما فعل أمام 
بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا املوسم 
املاضي، لكنها أشارت إلى أن هذا التألق صار 

في طي النسيان حاليا.
وبـــني اجللـــوس علـــى الدكـــة ومتابعـــة 
املباريات كمتفرج أو املشاركة لدقائق معدودة، 
قضى أسينســـيو املوســـم اجلاري مـــع فريقه 
ريـــال مدريد الذي يعيش فتـــرة تراجع مدوية 

على جميع الصعد.
وكان املـــدرب زيـــن الدين زيـــدان قد منح 
الفرصـــة ألسينســـيو من أجـــل التألـــق أمام 
برشلونة في الســـوبر اإلسباني، لكن مستوى 
الالعـــب تراجـــع بعد ذلـــك، حيث شـــارك في 
57 دقيقـــة فقـــط من أصـــل 450 دقيقـــة (آخر 5 
مباريات). كما لعب أسينســـيو مباراة واحدة 
فقط حتـــى نهايتها فـــي دوري أبطال أوروبا، 

هذا املوسم.
وتضيـــف الصحيفـــة، أنـــه بالرغـــم مـــن 
األصـــوات العالية داخل جـــدران ريال مدريد، 
والتي تطالب بإشـــراك الالعـــب في املباريات، 
فـــإن زيدان ظل ”مقيدا“ بأغـــالل الثالثي كرمي 
بنزمية، وكريســـتيانو رونالـــدو وغاريث بيل، 
الذين عادوا إلى املشـــاركة معا بشكل أساسي 

في لقاء فالنسيا خالل اجلولة املاضية.
وترى الصحيفـــة أن أسينســـيو بدأ يفقد 
ثقته العالية في نفســـه بعد مســـتواه القوي، 
املوســـم املاضـــي، وذلـــك فـــي ظـــل غيابه عن 

املباريات حاليا.
وأصبـــح الالعـــب يرى نفســـه صغيرا في 
الفتـــرة األخيـــرة، بعدمـــا بدأ كبيـــرا مع ريال 
مدريـــد، وقد ُيـــالم على ذلك، لكنـــه لم يحصل 
على الدعـــم الكافي من الفريـــق وزيدان، وفقا 

لـ“الكونفندسيال“.
وأعرب اإلسباني جولني لوبيتيغي، املدير 
الفني للمنتخب اإلســـباني، عن قلقه من حالة 

جنمي نادي ريال مدريد.
وقـــال لوبيتيغي فـــي تصريحـــات نقلتها 
اإلســـبانية االثنني املاضي  صحيفة ”مـــاركا“ 
”أنا قلق ألن أسينســـيو وإيسكو يلعبان قليال، 
دييغو كوســـتا لم يفاجئنـــي وميكن أن ينضم 

للقائمة في املرة املقبلة“.

ويعيش كل من إيســـكو وأسينسيو أياما 
صعبة مـــع ريال مدريـــد اإلســـباني، فلم يعد 
الالعبـــان يشـــاركان كثيرا مـــع الفريق حتت 
قيادة زيدان، بعدما اعتمد عليهما بشكل كبير 
في املوســـم املاضي وبداية املوســـم احلالي. 
ومن جانبه أكد رئيس االحتاد اإلســـباني لكرة 
القـــدم، أن ”الروخـــا“ بات قريبا مـــن التمديد 
للوبيتيغـــي وقال ”جتديد عقده أمر جار، ومن 

احملتمل أن يتم إغالقه قريبا“.
ويعيش مدرب ريـــال مدريد على انتقادات 
يومية موجهة إليه بخصـــوص كيفية تعامله 
مع املباريـــات وإدارته ملجموعة الالعبني التي 
حصدت املوسم املاضي تقريبا جل األلقاب في 
إسبانيا إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ويبـــرز أكثـــر انتقـــاد وجه لزيـــدان جلهة 
إصـــراره علـــى عـــدم عقـــد أي صفقـــة خالل 
امليركاتو الشتوي،  لكن املدرب الفرنسي دافع 
عن قـــرار ناديه، قائال إن لديه ”ثقة عمياء“ في 
فريقه في الوقت الذي يسعى فيه لتقليل الفارق 
الكبيـــر (19 نقطـــة) الـــذي يفصله عـــن غرميه 
التقليـــدي برشـــلونة متصـــدر دوري الدرجة 

األولى اإلسباني لكرة القدم.
وحتدثت وسائل إعالم إسبانية عن احتمال 
تعاقـــد ريال مدريد بطل إســـبانيا وأوروبا مع 
حارس مرمى أتليتيك بيلباو كيبا أريزاباالجا 

خالل فترة االنتقاالت األخيرة.
لكـــن زيـــدان قـــال إنـــه ال يرغـــب فـــي أي 
تعاقدات جديدة ألنه يثق في قدرات تشـــكيلته 
التـــي أصبحـــت أول فريق يحـــرز لقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا مرتني متتاليتني في املوســـم 
املاضي. وقال زيـــدان ”نحن فريق واحد حتى 
وإن كانـــت الظـــروف صعبة. دائمـــا كنت أرى 
العبي فريقي في كامل تركيزهم خالل األوقات 

الصعبة“. 
وأضاف ”لدي ثقة في تشـــكيلتي. لدي ثقة 
عميـــاء فيهم هذا هو كل شـــيء. هكذا أتعامل 

مع األمور“.
وتعـــرض ريـــال مدريد لضغـــوط من أجل 
التعاقـــد مع العبني جدد فـــي ظل تراجعه على 
املستوى احمللي بعد تعثره في الدفاع عن لقب 
الدوري وخروجه من كأس ملك إســـبانيا على 
يـــد ليجانيس وقبل مواجهتـــه في دور 16 من 
دوري أبطال أوروبا مع باريس ســـان جيرمان 

في وقت الحق من الشهر اجلاري.

} ميونيخ (أملانيــا) - أكد يوب هاينكس، املدير 
الفني لبايرن ميونيـــخ اجلمعة، إصراره على 
التمســـك مبوقفه منـــذ محاولـــة إدارة النادي 
إقناعه بتجديد تعاقـــده. وعّبر املدرب العجوز 
الـــذي جاء في مهمة إنقاذ للنادي البافاري عن 
أنه لن يناقش مســـألة بقائه بعد انتهاء عقده 
الصيف املقبل، حيث قرر الرحيل منذ البداية.

ويحـــل بايـــرن ميونيخ ضيفـــا على ماينز 
الســـبت فـــي ملعـــب ”أوبيـــل أرينـــا“، ضمن 

منافسات اجلولة الـ21 من البوندسليغا.
وقال هاينكس خالل مؤمتر صحافي ”أعلم 
مباذا تفكر اإلدارة حول مستقبلي، لكن األمور 

لم تتغير، وأنا ما زلت عند كلمتي“. 

وأضـــاف ”ألتقي مـــع رومينيغه وهونيس 
بشـــكل منتظم، لكنـــي أعتقد أن املشـــجعني ال 
يريدون أن يواجهوا املزيد، حول هذا املوضوع 

بعد اآلن، فلندع تلك القضية“.
وعن العبيه املصابني قال ”ساندرو فاجنر 
سيواصل التدريبات بشـــكل كامل، وسيسافر 
مع الفريق، بينمـــا عانى دافيد أالبا من بعض 
املشـــاكل في منطقـــة احلوض، لـــذا علينا أن 
ننتظر ونرى“. وأردف ”أرتورو فيدال؟ ال ميكنه 

اللعب ضد ماينز؛ بسبب التهاب في املعدة“.
وواصل ”تياغو يشـــعر بتحسن وبرنامج 
إعـــادة التأهيـــل جرى على نحـــو جيد، لكن ال 
ينبغي لنا التســـرع في عودته، ســـوف ننتظر 

ألسبوعني أو ثالثة، ثم سنرى.. إنه العب رائع، 
ومهم جدا للفريق“.

وحول مواجهة ماينز قال هاينكس ”أتوقع 
أن نواجه فريقا قويا.. لقد تدربنا بشـــكل جيد 
وعلينا أن نتابع انتصاراتنا“. وأضاف ”علينا 
أن نحلل ملاذا تلقينا أهدافا كثيرة في املباريات 

املاضية؟“.
مســـألة رحيـــل  علـــى  بالتعليـــق  وختـــم 
أوباميانغ إلى أرســـنال بقولـــه ”دورمتوند لن 
يعجبهم أن أعلق لكوني مدربا لبايرن، لكن من 
اجليد بقاء الالعبني املميزين في البوندسليغا، 
هذا جيـــد للجماهير وللبث التلفزيوني، فبقاء 

النجوم سيبقي الدوري جذابا“.

أعـــرب أنطونيـــو كونتـــي مدرب  } رومــا – 
تشيلســـي اإلنكليزي عن توقه للعودة مجددا 
إلى إيطاليا وتولي تدريب منتخب بالده لكرة 
القدم، بحسب ما كشف روبرتو فابريتشيني، 
املفوض اجلديد لإلشـــراف علـــى احتاد كرة 

القدم إثر األزمة التي تعصف به.
وقال فابريتشـــيني ”يبـــدو كونتي وكأنه 
يريـــد ارتداء قميـــص إيطاليا مجـــددا، فيما 
بدا (كارلو) أنشـــيلوتي منفتحا قبل أن يعيد 
إغالق الباب، و(كالوديو) رانييري ليس حرا 

أيضا“.
وتـــرك كونتي (48 عامـــا) منتخب إيطاليا 
بعدما قاده لســـنتني لالنضمام إلى تشيلسي 
بعد كأس أوروبـــا 2016، لكن خلفه جانبييرو 
فنتورا أقيل من منصبه بعد فشل التأهل إلى 
مونديال روسيا 2018، وذلك للمرة األولى في 

ستني عاما.
ويعـــد أنشـــيلوتي، املقـــال مـــن تدريـــب 
بايـــرن ميونيـــخ فـــي ســـبتمبر املاضي مع 
رانييري وروبرتو مانشـــيني مـــدرب زينيت 
الروســـي راهنا، األوفر حظا لتدريب منتخب 

إيطاليا.
وقـــال املـــدرب اإليطالي املخضـــرم كارلو 
أنشـــيلوتي إنه لن يقبل قيادة ”اآلزوري“، إال 

داخـــل احتاد كرة  في حـــال وجود ”وضوح“ 
القدم. 

وأوضح أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة 
”كورييري ديللو ســـبورت“ اإليطالية ”جوابي 
هـــو االحتـــاد اإليطالـــي، مبســـاعدة اللجنة 
األوملبيـــة الوطنيـــة يجـــب أن يصنـــع هيكله 

اجلديد“.
وأضاف ”بعد ذلك سوف يتخذون القرار. 
مازلت متمســـكا بفكرتـــي، أوال أحتـــاج إلى 
الوضوح، ثم ميكننا فيما بعد أن نتحدث عن 
ذلك، حتى لو كان هدفي األساسي هو العودة 

إلى تدريب األندية“.
اإليطاليـــة  األوملبيـــة  اللجنـــة  ودخلـــت 
اخلميـــس على خـــط حل أزمة احتـــاد القدم، 
بتعيينها فابريتشيني مفوضا لإلشراف عليه 
إثر أزمة كانت آخر جتلياتها فشـــله األسبوع 

املاضي في انتخاب رئيس جديد.
وســـيعاون فابريتشيني، أمني عام اللجنة 
األوملبيـــة احمللية، جنم دفاع ميالن الســـابق 
أليســـاندرو ”بيلـــي“ كوســـتاكورتا واخلبير 
القانوني أجنيلو كالريتسيا، وذلك بعد فشل 
اإليطالي االثنني  اجلمعية العمومية لالحتاد 
فـــي انتخـــاب رئيس خلفـــا لكارلـــو تافيكيو 

املستقيل من منصبه.

أسينسيو.. مذنب أم ضحية 

من ضحايا زيدان

هاينكس مصدر إزعاج لبايرن بإصراره على الرحيل

كونتي يتوق لقيادة منتخب إيطاليا مجددا

يورغن كلوب:

األهم أن نعود إلى السباق 

وأمامنا مواجهة صعبة 

ضد توتنهام

موهبة ضائعة  

أسينســـيو يقضي املوسم الجاري 

بـــني الجلوس على الدكـــة ومتابعة 

املباريـــات كمتفـــرج أو املشـــاركة 

لدقائق معدودة

◄
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}  نيويــورك – كشفت حركة مي تو المناهضة 
للتحرش الجنســـي، أنها ســـتعمل على جعل 
العالقات بين الرجل والمرأة أكثر رومانســـية 
في أماكـــن العمل بمناســـبة عيـــد الحب هذا 
العـــام، على هامش اســـتطالع للـــرأي بّين أن 
الحملة ســـاهمت في الحد من عـــدد العالقات 
الغرامية التي تنشـــأ في العمـــل وتعد إحدى 

الطرق الرئيسية للتعارف والزواج.
وأفـــاد خبراء في العالقـــات بأن حركة مي 
تو ســـتحد من حـــرارة الرومانســـية في عيد 
الحب هذا العام وســـتقيد بشدة عالقات الحب 
في أماكـــن العمل التي ظلت لســـنوات طريقا 

للزواج.
وتراجـــع عدد األميركييـــن الذين يعترفون 
بأنهم في عالقـــة غرام مع زميلة عمل، وتصف 
بعـــض الناشـــطات في الحركة النســـوية ذلك 
التغير وكذلك عدم التسامح مع أي سلوك غير 
مقبول في أماكن العمل بأنه أمر طال انتظاره. 
ويقولـــون إن الحركة تشـــجع علـــى االتصال 

المباشر الضروري للحب.
وقالـــت جاكليـــن فريدمـــان الناشـــطة في 
الدفـــاع عن حقـــوق المرأة ”مي تو ســـتجعل 
العالقات بين الرجل والمرأة أكثر رومانسية“.
ومضـــت فريدمـــان، وهي كاتبـــة ومن بين 
الكتـــب التـــي ألفتهـــا كتـــاب بعنـــوان ”نعم 
تعني نعم“، تقـــول ”إذا أصبحنا جميعا أكثر 
اهتمامـــا بالعناية التي نعامل بها شـــركاءنا، 
فإن ذلك وحده يمكن أن يســـاعد في بناء الثقة 

والحميمية“.
وفضحت حركة مي تـــو الرجال المتهمين 
باالعتداء والتحرش الجنســـي في مجاالت من 

بينها الترفيه والسياســـة واألعمال. واضطر 
العشرات من الشخصيات البارزة لترك العمل 
أو أقيلـــوا من مناصب رفيعة وبدأت الشـــرطة 
تحقيقـــات فـــي بعـــض االتهامـــات المتعلقة 

باالعتداء الجنسي.
وتم اختيار هذه الحملة من قبل مجلة تايم 

العام الماضي ”شخصية العام“.
إدوارد  المجلـــة  تحريـــر  رئيـــس  وقـــال 
فيلســـينثال ”هذه أسرع حركة تغير اجتماعي 
شـــهدناها منذ عقود. وبدأت بتصرفات فردية 
شـــجاعة مـــن المئات مـــن النســـاء والبعض 
مـــن الرجـــال أيضا الذيـــن قـــرروا أن يحكوا 

قصصهم“.
وقالـــت ليـــز وولف مديـــرة تحريـــر (يانغ 
فويســـز) التي تنشر مقاالت رأي يكتبها أناس 
دون الثالثين، إن الحركة تغير القوى المحركة 

للتعارف.
وأضافـــت وولف ”أحد الجوانـــب المهمة 
لحركة مي تو قد يكـــون التأكيد المتزايد على 
التواصل عندما يتعلـــق األمر بعالقة حميمية 

ورومانسية“.
وقللـــت حركة مي تو عالقـــات الغرام التي 
تنشـــأ في العمل وتعد أحد الطرق الرئيســـية 

للتعارف. 
وتراجعـــت نســـبة العامليـــن األميركيين 
الذيـــن يقولون إنهـــم دخلوا فـــي عالقة كهذه 
إلى نســـبة 36 بالمئـــة وهي أدنى نســـبة في 
عشر سنوات، طبقا الستطالع للرأي من خالل 
اإلنترنت أجرته مؤسســـة هاريـــس في الفترة 
بين 28 نوفمبر الماضي و20 ديسمبر الماضي 

وشمل 809 من موظفي القطاع الخاص.

وتراجعت هذه النســـبة من 41 بالمئة قبل 
عام وهو تراجـــع مهم من الناحية اإلحصائية 
فـــي اســـتطالع بلغ هامـــش الخطأ فيـــه 3.45 

بالمئة. 

وقالـــت الدكتورة كارول ليبرمـــان، طبيبة 
نفســـية ”لماذا نحب األوالد السيئين“ ”حركة 
مي تو تســـكب ماء باردا علـــى نار الغرام بين 
الرجال والنساء التي تكافح كي تبقى متقدة“.

وشركاء العمل الذين يبدأون في المواعدة 
لديهم فرصة جيدة في أن يظلوا معا. وأوضح 
المســـح أن 31 بالمئة من العالقـــات الغرامية 
التي تنشأ في أماكن العمل تنتهي إلى الزواج.

تعتزم حركة مي تو ســــــكب ماء بارد على نار الغرام في أماكن العمل في عيد احلب هذه 
الســــــنة، إنقاذا لتراجع هذا النوع من العالقات وفتورها بســــــبب هذه احلركة املناهضة 

للتحرش اجلنسي.

ال للتالعب بالمشاعر

الوجه اآلخر للمال

} لســـت في حاجة ألقرر، إن مصيبتنا اآلن 
في مصر، ليســـت ”إخـــوان اإلرهاب“، ألنهم 
ُفضحـــوا وتعـــّروا متاما، فكريا وســـلوكيا 
وميدانيا في الشـــارع.. وبـــكل راحة ضمير 
أستطيع أن أقول إن الكارثة األكبر تكمن في 
نخبتها السياســـية، وإعالمها املترّدي بني 
األهواء الشخصية ومصالح رجال األعمال، 
وإذا كان الالفـــت أن ما يجمـــع بني االثنني 
األخيريـــن هـــو ”الســـّبوبة“ بكل أشـــكالها 
االرتزاقية.. إال أنه بدا واضحا وخاصة في 
األيام األخيـــرة، أن ما يجمع بينهم ثالثتهم 
هو إســـقاط الدولة، وليـــس مجرد ”ثأر“ مع 
شـــخص ”رئيس“ أو ”حاكم“ سيذهب يوما 

ما.. اتفقنا معه أو اختلفنا عليه.
جماعـــة اإلخـــوان تقريبا انتهـــت بغير 
رجعـــة ولـــم يعـــد لها مـــكان فـــي املجتمع 
املصـــري إال من قبيل أوهام ”عودة الشـــيخ 
إلى صبـــاه“، وأي رهان علـــى عودتها كما 
كانـــت طيلة 80 عاما، خاســـٌر ال محالة، بعد 
انقشـــاع قناع ”الدعوة“ والسقوط في وحل 
اإلرهاب والقتل، أما النخبة واإلعالم فهؤالء 
هـــم املأزق احلقيقي ألنفســـهم قبل غيرهم.. 
كالهمـــا فقـــد التأثيـــر رغم خصوبـــة مناخ 

االستغالل.
يتحـــدث الكثيـــر من النخبة عـــن القمع 
العلنية  املؤمترات  ويعقدون  والدكتاتورية، 
التـــي يكيلـــون فيهـــا التهـــم ليـــال ونهارا 
ويلعنون النظام والدولة والبلد ويتوعدون 
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، ثم 
يذهبـــون بعدهـــا لبيوتهـــم آمنـــني دون أن 
ميسســـهم بشر، والغريب أن بعضهم يطفح 
ألفاظا خارجة يعاقـــب عليها القانون، على 
أمل أن يالحقه أحد ليصنع من نفســـه بطال 
أو ”فيسبوك“، يتحدثون  في زحام ”تويتر“ 
عن الفقـــراء واحملتاجني، ولكنهم أنفســـهم 
يعيشـــون برفاهيـــة وال يقدمـــون منوذجـــا 
واحـــدا للتعاطف غيـــر الـــكالم. وذات مّرة 
طلبت حوارا صحافيا مع إحدى أيقوناتهم 
التي تعيـــش في اخلارج، فاعتـــذرـ بتعال ـ 
أنـــه ال يتحدث إال لوســـائل إعالم محلية أو 

عربية.. ولكن ”انترناشيونال“ فقط.
لت  وهكذا اإلعالم في برامجه التي حتوَّ
الذي  ملكاملات ليلية، تذكرنـــا بـ“احلكواتي“ 
كان يجوب الكفـــور والنجوع وال ميلك غير 
بابـــة، وذات احلكايـــة املمّلة، غير  نفـــس الرَّ
مـــدرك أبدا أن ”افتكاســـات“ آخـــر الليل لن 
جتلب النوم، ولن تزرع أمال أو جتلب رغيفا 
وحتقق أمنا نفســـيا على األقـــل.. اجلميع، 
ال يتعامل مبنطق الدولـــة، ويكتفي مبنطق 
”شـــبه اإلعالم“، و“شبه النخبة“.. لذا لفظهم 
الشـــارع ولم يعد يثق بأي منهم، أو يشـــعر 

بهم.
ت على  باملناســـبة.. ُيحكى أن ذبابة حطَّ
ظهر فيل، فلم يشعر بها، حاولت أن تشعره 
بوجودهـــا قائلـــة: إنـــي طائرة عنـــك.. فردَّ 
عليها: والله ما أحسســـت بك هابطة، حتى 

أشعر بك طائرة.
أقـــول قولي هـــذا.. وأســـتغفر الله لي.. 

ولهم.

صباح العرب

أقول قولي هذا

} لنــدن – ســـمحت هيئة اخلصوبة البشـــرية 
واألجنة التابعـــة للحكومـــة البريطانية، ألول 
مرة، لألطباء في إحدى العيادات شمال شرقي 
البـــالد، بتكويـــن جنـــني باســـتخدام أحماض 
نوويـــة من 3 أشـــخاص مختلفني، بحســـب ما 
األميركية،  أفـــادت ”وكالة أسوشـــيتد بـــرس“ 

اجلمعة.
وتقـــوم التقنية احلديثة على مســـاعدة أي 
زوجـــني (رجل وامرأة) علـــى إجناب طفل خال 
من األمـــراض الوراثية، حال عانـــت املرأة من 
مشكالت في العضية اخللوية (امليتوكوندريا)، 
عبر االســـتعانة ببويضة سليمة لسيدة أخرى 

متبرعة (تكـــون مصدر عضيـــة امليتوكوندريا 
السليمة).

وتســـمح هـــذه التقنيـــة اجلديدة للنســـاء 
اللواتـــي يعانني من تشـــوهات أو اضطرابات 
(مصـــدر توليد الطاقة  فـــي الـ“ميتوكوندريا“ 
داخل اخلاليا)، على ”جتّنب توريث مواليدهن 

أمراضا وراثية نادرة“.
ويؤكـــد الباحثون أن التقنيـــة تنتج أطفاال 
لديهـــم حامـــض نـــووي ينتمـــي إلـــى أبوين 
أساسيني وقدر ضئيل من طرف متبرعة ثالثة.

األساســـي   املصـــدر  األمهـــات  وتعـــد 
فـــي  لتواجدهـــا  وذلـــك  للـ“ميتوكوندرايـــا“، 

سيتوبالزم اخلاليا وليس في أنويتها (مصدر 
احليوان املنوي للرجل).

ويشـــار إلـــى أن أول طفـــل ولـــد وفق هذه 
التقنية كان في املكســـيك في عـــام 2016، حيث 
أعلنـــت اجلمعيـــة األميركية للطب التناســـلي 
والدة أول طفـــل في العالم من ثالثة أشـــخاص 
وذلك بفضل تقنية تلقيح تقوم على اســـتخدام 

األحماض النووية الوراثية لثالثة أشخاص.
وعمدت األم وهـــي مريضة بـ”متالزمة لي“  
إلى هـــذه التقنية بعدما أجنبت طفلني تبني أن 
كليهمـــا مصاب بهذه املتالزمـــة التي أدت إلى 

وفاتهما.

بريطانيا تسمح لألطباء بتكوين جنين من 3 أشخاص
محمد هجرس

حركة مي تو تجعل العالقات بين الرجل والمرأة أكثر رومانسية

فنانان أوكرانيان يشكالن وجه ترامب بالعمالت المعدنية
} كييف - اشـــتهر فنانان أوكرانيان في العام 
2015 بصورة للرئيس الروسي فالديمير بوتين 
باســـم ”وجه الحرب“ صنعاها من قطع معدنية 
ُجمعـــت من مناطـــق النزاع، واليـــوم يعرضان 
صورة ضخمة للرئيس األميركي دونالد ترامب 
اســـمها ”وجه المال“، صنعاهـــا من قطع نقدية 

وحجارة لعبة البوكر.
واختار الفنانان داريا مارتشينكو ودانييل 
غريـــن (واســـمه الحقيقـــي دانييـــل ديـــروف)، 
للوحتهما الجديدة مادة تعكس الضوء، فتظهر 

مالمح الرئيس األميركي فيها متغّيرة.
ووفقا لمارتشـــينكو، فإن أكثر ما يبدو على 

وجه ترامب هي مالمح الفخر واالعتزاز.
وولدت هـــذه الفكرة فـــي الصيف الماضي، 
واليوم تحققت وأصبحـــت لوحة طولها مترين 
و40 ســـنتيمترا، وعرضها متر و70 ســـنتيمترا. 
وكان ذلـــك حيـــن طلـــب بوتيـــن من واشـــنطن 

تخفيض تمثيلها الدبلوماسي فرّد عليه ترامب 
بالشـــكر قائال إن ذلك يوّفر المال على الواليات 

المتحدة.
وقال غرين (34 عاما) ”حين سمعت تصريح 
ترامب قلت: يا إلهي، إنه بخيل جدا، كيف أمكنه 
أن يكـــون رئيســـا للواليات المتحـــدة، وحينها 
فكرت أن القطع النقدية هي أفضل طريقة لرسم 

وجهه“.
واســـتخدمت فـــي هذه اللوحـــة أربعة آالف 
ترامب،  قطعة نقدية من القروش ”إلظهار بخل“ 
وباإلضافـــة إلـــى القطـــع النقديـــة الصغيـــرة، 
اســـتخدم الفنانان حجارة لعبة البوكر لرســـم 
كتفي ترامب، في إشارة إلى الكازينوهات التي 
يملكها وأيضا إلى ســـلوكه الدبلوماسي ”الذي 

يشبه لعب البوكر“، بحسب غرين.
وأضـــاف ”في بعـــض األحيان يربـــح، لكنه 

أحيانا يخسر، ويخسر الكثير“.

وأكســـبهما رســـم بوتين شـــهرة واســـعة، 
وأيضا عداوة كبيرة دفعتهما لترك أوكرانيا في 

نوفمبر 2016.
وقبل شهر، أنهى الفنانان رسم ترامب ”وجه 
المال“، وهو يسبب لهما أيضا بعض المتاعب، 
فحين اقترحـــا عرض اللوحة فـــي متحف الفن 
األوكراني في نيويـــورك، تخّوفت إدارته من أن 
تسبب توترا في العالقات بين كييف وواشنطن 

الحليف األكبر لها، بحسب غرين.
ويأمـــل الفنانان في أن يعرضا قريبا صورة 
ترامب جنبا إلى جنب مع صورة بوتين في الس 
فيغاس أو لوس أنجليس أو سان فرانسيسكو.
وقالت مارتشينكو إن الرئيسين ”سيكونان 

وجها لوجه، وسيعقدان حوارا بينهما“.
وبحسب مارتشينكو، فإن المشروع المقبل 
للفنانيـــن هو رســـم للرئيـــس األوكراني بيترو 

بوروتشينكو.

 التقت نجمة البوب ريهانا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون خالل قمة لتمويل 

التعليم في مدينة دكار 
عاصمة السنغال. وحثت 

المغنية الباربادوسية قبل 
المؤتمر مختلف رؤساء دول 

العالم، للمساهمة بالمال 
لتعليم األطفال، من خالل 

حسابها على موقع تويتر الذي 
لديه 86 مليون متابع.
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