
} الخرطوم - عادت السلطات السودانية إلى 
التصعيد تجاه المعارضة بعد ســـاعات قليلة 
من اإلفراج عن معارضين سياســـيين، تخشى 
الخرطـــوم من منحهم مســـاحة حركة قد تعيد 
مرة أخرى احتجاجات واســـعة على سياسات 

الرئيس عمر حسن البشير.
مـــن  الســـودانية  الحكومـــة  وتخشـــى 
انعكاســـات إصالحـــات اقتصاديـــة جذريـــة، 
تســـببت في وصول ســـعر الدوالر في السوق 
السوداء إلى 40 جنيها سودانيا، على الشارع 
مرة أخـــرى، وهو ما دفع رئيـــس جهاز األمن 
والمخابـــرات صالح عبدالله محمد، المعروف 
بصالح قوش، إلى تحذير معارضين سياسيين 

ومهربين وتجار عملة.
وتوّعد قـــوش، االثنيـــن، بالتصدي ”بقوة 
وحـــزم للعابثين بمـــوارد البـــالد ومقوماتها 

السياسية واالقتصادية“.
وشّدد في كلمة له أمام خريجي األكاديمية 
العليـــا للدراســـات االســـتراتيجية واألمنيـــة 
التابعة لجهاز األمن بالخرطوم، على ”مالحقة 
المضاربيـــن في األســـواق، ومهّربي الســـلع 

المدعومة إلى الخارج“.
واعتبر أن ”البعض يعبث بمقدرات البالد 
ومقوماتها ونظامها اإلداري، ويشـــوه العمل 
المدنـــي، ويســـعى أيضـــا إلضعـــاف العملة 
الوطنية، والنيل من سمعة الجهاز المصرفي“، 
في إشارة إلى الســـوق الموازية للدوالر التي 
شهدت ارتفاعا كبيرا في سعره، قبل أن تضطر 
الســـلطات إلى رفعه بالسوق الرسمي إلى 30 

جنيها بدال من 18 جنيها.
ودائما ما تلقي الحكومة باللوم في األزمات 
التي تواجهها على ”عمالء“ و“خونة“ يعملون 
وفقا ألجندات خارجيـــة، وال تتطرق الحكومة 
إلـــى جوهـــر األزمـــات األمنيـــة واالجتماعية 
واالقتصاديـــة والقبليـــة التـــي يعانـــي منها 

السودان، أو إلى تقديم حلول جذرية لها.
وأدى صـــالح قـــوش، األســـبوع الماضي، 
اليميـــن الدســـتورية مديـــرا لجهـــاز األمـــن 

والمخابرات السوداني.
رئيـــس  فشـــل  أدى  يبـــدو  مـــا  وعلـــى 
االســـتخبارات الســـابق اللواء محمد عطا في 
احتـــواء االحتجاجات، التي شـــملت عدة مدن 
سودانية مطلع العام، إلى اإلطاحة به وتعيين 

قوش، القريب من اإلسالميين. 
وتقول مصادر سودانية إنه من المرجح أن 
يضع جهاز األمن والمخابرات الـ80 معارضا، 
الذين تم اإلفراج عنهـــم األحد، تحت المراقبة 
ومنعهـــم من مزاولة أي نشـــاط قد يســـهم في 

عودة االحتجاجات ضد سياسات البشير.

} بيروت - هاجم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان اســـتدعاء قوات شـــعبية (ميليشيا) 
موالية للرئيس الســـوري بشـــار األســـد إلى 
عفريـــن للفصل بين الجيـــش التركي ومقاتلي 
وحدات الحماية الكردية، في وقت تتحدث فيه 
تقارير عن أن االنتشـــار المنتظر لحلفاء األسد 
فـــي المدينـــة يأتي في ســـياق تفاهم روســـي 
أميركـــي يهـــدف إلى وقـــف الهجـــوم التركي 

وسحب األكراد مقاتليهم بعيدا عن الحدود.
ويقـــول مراقبـــون إن االســـتنجاد بقوات 
سورية للفصل بين الجيش التركي والمقاتلين 
األكراد خطوة من شـــأنها أن تحفظ ماء الوجه 
لتركيـــا وألردوغـــان، الـــذي بـــات مقتنعـــا أن 
اجتيـــاح عفرين قـــد يتحول إلى مـــأزق طويل 
في ظـــل تمـــرس األكـــراد بالمعركة عســـكريا 
ودبلوماســـيا، فضال عن قدرتهـــم على تنويع 
التحالفات ما اضطره إلى االستنجاد بروسيا 

لبحث تفاصيل االتفاق.
وبادر الرئيس التركـــي باالتصال بنظيره 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن لالطـــالع علـــى 
تفاصيـــل االتفـــاق الـــذي جـــرى بين دمشـــق 
والوحـــدات الكردية، وإذا مـــا كان األمر يقف 
عند اســـتالم القوات الســـورية الرديفة مواقع 
الســـيطرة الكردية، أم أن االتفاق سيكون نواة 
لتحالـــف عســـكري كـــردي ســـوري لمواجهة 

القوات التركية المتعثرة في محيط عفرين.
ونقل تلفزيون سي.إن.إن ترك، عن أردوغان 
قولـــه لنظيـــره الروســـي في اتصـــال هاتفي، 
االثنيـــن، إن ”الحكومـــة الســـورية ســـتواجه 
عواقـــب إذا أبرمت اتفاقا مـــع وحدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة ضـــد العمليـــة العســـكرية 

التركية“.
ونقلـــت وكالـــة تـــاس لألنبـــاء عـــن وزير 
الخارجيـــة اإليرانـــي محمد جـــواد ظريف أن 
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيلتقون 
في كازاخســـتان خالل أسبوعين لإلعداد لقمة 

في إسطنبول بشأن سوريا.
وأفاد اإلعالم الرســـمي السوري، االثنين، 
بـــأن قـــوات متحالفة مـــع الحكومة ســـتدخل 
منطقة عفرين خالل ساعات، وذلك بعد أن قال 
مســـؤول كردي إنه تـــم التوصل إلى اتفاق مع 
الجيش السوري لمساعدة القوات الكردية في 

صد الهجوم التركي.
وردا علـــى ذلك قالت تركيا إنها ســـترحب 
بأي تحرك ســـوري إلى داخل عفرين للتخلص 
من وحدات حماية الشـــعب الكردية، ولكن إذا 
دخلـــت القوات الســـورية لحمايـــة المقاتلين 

األكراد فسيستمر الهجوم التركي.
وقال مســـؤول كردي ســـوري ثان إنه كان 
من المفتـــرض أن يتم إعالن االتفاق رســـميا، 

االثنين، إال أن ضغوطا خارجية قد تحول دون 
أن يمضي قدما.

ويشـــير المراقبون إلى أن انتشـــار قوات 
ســـورية رديفـــة لـــم يكن بمنـــأى عـــن تفاهم 
روســـي أميركي يهـــدف إلى وقـــف المواجهة 
التركيـــة الكردية من خـــالل صيغة تلقى قبول 
الطرفين، وتعطيهما مبررا للتراجع عن الخيار 

العسكري.
ويشـــمل االتفاق بين واشـــنطن وموسكو 
موافقـــة األميركيين على المقتـــرح الذي قدمه 
مســـؤولون أتراك لوزيـــر الخارجية األميركي 
ريكس تيلرسون، خالل زيارته ألنقرة األسبوع 
الماضـــي، بنشـــر قوات مشـــتركة فـــي مدينة 
منبـــج، الواقعة إلى الشـــرق مـــن عفرين. كما 
يشـــمل أيضا قصر االنتشار على الحدود على 
ميليشيات موالية للنظام، دون السماح لقوات 

الجيش النظامية بدخول المنطقة.
ويعنـــي االتفـــاق تجـــاوز عقـــدة تســـليم 
المقاتلين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية 
ألســـلحتهم الثقيلة كشرط لدخول قوات تابعة 

للنظام إلى المنطقة. 

وظلـــت نقطـــة تســـليم األســـلحة محورا 
لمفاوضات صعبة بين الجانبين.

وبموجـــب االتفاق الجديد، لن يتم تســـليم 
المؤسسات اإلدارية في عفرين لقوات النظام، 

كما ستستمر مسؤولية األكراد عن األمن.
وبذلك يكون أكثر الرابحين من هذا االتفاق 
هو النظام الســـوري، الذي سيكسب مساحات 
جديدة تحت ســـيطرته دون قتـــال، على عكس 
عملية عســـكرية واســـعة يتم التجهيز لها في 
غوطة دمشـــق، وأما الواليـــات المتحدة فإنها 
ستتجنب تفاقم الخالفات مع تركيا، وإمكانية 

االنزالق إلى أي مواجهة محتملة بينهما.
ورغـــم التأكيدات الكرديـــة، نفى المتحدث 
باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين 
روجهات روج قرب وصول قوات شعبية تابعة 
لألســـد إلى عفرين لدعم صمودها في مواجهة 

الهجوم التركي.
ونقلـــت الوكالة العربية الســـورية لألنباء 
عن مراسلها في حلب، التي تبعد 35 كيلومترا 
عـــن عفرين، قوله إنه خالل ســـاعات ســـتصل 
”مجموعات مـــن القوات الشـــعبية إلى منطقة 

عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان 
الذي تشنه قوات النظام التركي“.

وقال بدران جيا كرد، الذي يعمل مستشارا 
لـــإلدارة الكردية، إن قوات الجيش الســـوري 
ستنتشـــر على طول بعض المواقع الحدودية 

بموجب االتفاق.
ســـوى  يتعلـــق  ال  االتفـــاق  أن  وأضـــاف 
بالجوانـــب العســـكرية فقـــط وأن أي اتفاقات 
سياســـية ســـيجري التفـــاوض بشـــأنها بين 
دمشق واإلدارة الكردية الحقا. وتابع أن بعض 

المعارضة لالتفاق قد تحول دون تنفيذه.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركيـــة مولود 
جاويـــش أوغلـــو االثنيـــن ”إذا دخـــل النظام 
هنـــاك لتطهير (المنطقـــة) من حـــزب العمال 
الكردســـتاني وحزب االتحاد الديمقراطي فال 

توجد مشكلة“.  
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي خـــالل 
زيـــارة للعاصمة األردنية عمـــان ”لكن إذا جاء 
(الجيـــش) للدفاع عن وحدات حماية الشـــعب 
الكردية فحينها ال شـــيء وال أحد يمكنه وقفنا 

أو وقف الجنود األتراك“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكد خبراء اقتصاديون لـ“العرب“ 
أن موضوع اإلصالحات التي دشـــنها المغرب 
تحتاج إلـــى تضافر جهـــود الحكومة وجميع 
الشـــركاء والفاعلين في المجاالت االقتصادية 
لتحقيـــق إصـــالح شـــامل وليـــس إصالحات 

معزولة.
وجـــدد العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس االثنيـــن تأكيـــده علـــى أن النموذج 
التنمـــوي، الذي أســـهم فـــي تحقيـــق العديد 
االقتصاديـــة  والمنجـــزات  المكتســـبات  مـــن 
واالجتماعيـــة الملموســـة، لم يعد قـــادرا على 
المتزايدة  والحاجيـــات  للمطالب  االســـتجابة 
للمواطنيـــن، وال علـــى الحـــد مـــن الفـــوارق 

االجتماعية.
وأوضـــح الملـــك محمـــد الســـادس خالل 
رســـالة وجهها إلى أشغال المنتدى البرلماني 

الدولـــي الثالـــث للعدالـــة االجتماعيـــة، الذي 
ينظمه مجلس المستشـــارين هذه السنة تحت 
شعار ”رهانات العدالة االجتماعية والمجالية 
ومقومات النموذج التنموي الجديد“ على مدى 
يومي 19 و20 فبراير، أنـــه يتوخى من الدعوة 
إلـــى مواجهة هذا النمـــوذج التنموي أكثر من 
مجرد إصالحـــات قطاعية معزولـــة، أو إعادة 
ترتيب بعـــض األوراش االقتصادية والبرامج 

االجتماعية.
ويناقش المنتـــدى مواضيع متعددة بينها 
”العدالـــة االجتماعيـــة والمجاليـــة فـــي قلـــب 
النموذج التنمـــوي: رؤى وتجارب متقاطعة“، 
و“النهوض باالســـتثمار والتسريع الصناعي 

ورهان التنمية المستدامة“.
ويـــرى خبـــراء اقتصاديـــون أن العاهـــل 
المغربـــي يؤمن بأن اإلصالح ال بد أن تشـــترك 
فيه كل الجهات الفاعلة وبشـــكل متواز، وعدم 
االكتفـــاء بتطوير قطاع دون آخـــر، أو الرهان 

علـــى دور الدولـــة لوحدهـــا في تطويـــر أداء 
االقتصاد.

وأشـــار الخبراء إلـــى أن المغـــرب يواجه 
تحديـــات كبيـــرة لتنويـــع وتطويـــر االقتصاد 
المحلي وعدم االعتماد على الوظائف التقليدية 
في محاولة لمواكبـــة التطور التكنولوجي بما 
ينســـجم مع التحوالت التـــي يعرفها المجتمع 
واســـتجابة لإلصالحات التي اندمج فيها وإن 

ببطء تماشيا مع شروط العولمة.
المغربـــي  االقتصـــادي  الخبيـــر  وحـــث 
نورالديـــن العوفـــي، علـــى ضـــرورة توظيف 
المعرفـــة االقتصادية في صياغة السياســـات 
العموميـــة التحديثيـــة التـــي أمســـت في ظل 
االقتصاد الرأسمالي تخضع لشروط الحوكمة.
وأكـــد العوفـــي أنـــه ”مـــن الضـــروري في 
أي تنميـــة تلبيـــة الضروريـــات والحاجيـــات 
الماديـــة من قبيل الصحة والتكوين والســـكن 
والشـــغل، وأيضـــا غيـــر المادية مثـــل العدل 

بضـــرورة  موصيـــا  واالســـتقرار“،  واألمـــن 
اعتماد اســـتراتيجية وطنية للتصنيع قوامها 
وهدفهـــا  واإلنتاجيـــة،  المنتـــج  االســـتثمار 

التشغيل باألساس.
وفي سياق تعاطي المؤسسات الدولية مع 
اإلصالحات التي دشـــنها المغرب، أكد رئيس 
البنك األوروبـــي إلعادة اإلعمار والتنمية الذي 
يقـــوم بزيارة للمغرب، أن المملكة حققت تقدما 
في مجال اإلصالح االقتصـــادي والتنمية وأن 
البنك عازم على المساهمة في اقتصاد المغرب 
من خالل اســـتثمارات أكبر، مذكـــرا بأن البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استثمر أزيد 
مـــن 1.5 مليار أورو في 36 مشـــروعا بالمغرب، 
كمـــا قام بدعـــم حوالـــي 400 مقاولـــة صغيرة 

ومتوسطة مغربية.
وأشـــار رئيـــس البنـــك األوروبـــي إلعادة 
اإلعمـــار والتنميـــة، أن البنك ملتزم ومســـتعد 
لمواصلة دعم المغرب وتمكين القطاع الخاص 

من الوســـائل الالزمة للتركيز على خلق فرص 
الشغل واالندماج.

ويقـــول خبراء مغاربـــة إن بوابة اإلصالح 
الشامل لالقتصاد تبدأ من الوقوف على أعطاب 
اإلدارة المغربية التي تؤثر ســـلبا على مسيرة 
التنمية والتقدم االقتصـــادي. ويعتقد المحلل 
االقتصادي رضا بلفالح أن تسليط الضوء على 
حاجيات اإلدارة ناجم عن مكانتها الوازنة في 
االرتقـــاء االقتصادي، عبر جلب االســـتثمارات 

األجنبية وتحسين مناخ األعمال.
وللتذكيـــر فـــإن إصـــالح اإلدارة كان دائما 
محـــورا رئيســـيا فـــي خطـــاب الملـــك محمد 
الســـادس، إذ يؤكد أنه ”ال يمكن تحقيق إقالع 
اقتصادي واجتماعي حقيقي دون قيام المرافق 
العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز 
االســـتثمار وغيرهـــا، في النهـــوض بالعملية 
التنموية“، كمـــا دعا القطاعين العام والخاص 
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نعيمة صالحي

ص١٣ ص٧ ص٧ص٦

انهيار الدبلوماسية في مؤتمر ميونيخ اإلسالميون فرق أساسي بين بدو سيناء والواحات

من دهاليز اإلخوان 

إلى بهلوانيات 

البرلمان الجزائري



} عامن – تظهر تركيا اهتماما كبيرا بتوثيق 
عالقتهـــا مع األردن وهو ما تكرســـه الزيارات 
املتواترة إلى العاصمـــة عمان، وآخرها زيارة 
وزيـــر اخلارجية مولود جاويـــش أوغلو الذي 
أعلـــن خاللها عن زيارة قريبـــة للرئيس رجب 

طيب أردوغان إلى اململكة.
وإن تبـــدو زيـــارة أوغلو إلـــى األردن التي 
تنتهي اليوم الثالثاء، في ظاهرها عادية جلهة 
أهمية التنسيق بني الطرفني في عدد من امللفات 
املشتركة وعلى رأسها ســـوريا التي تربطهما 
وإياها حدود طويلة، وهي تشهد اليوم حتوال 
في طبيعـــة الصراعات التي تنخرها وما لذلك 
من تأثيرات علـــى كال البلدين، بيد أن محللني 
يعتبـــرون أن هذه الزيارة حتمـــل بني طياتها 
أهدافا أبعـــد مرتبطة بأجندة تركية تقوم على 
عقد حتالفات وعالقات اســـتراتيجية مع دول 
عربيـــة في إطار الرغبـــة احملمومة في العودة 

وتثبيت نفوذها في املنطقة.
ومعلـــوم أن نظـــام الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان املهووس بإعـــادة أمجـــاد ”الدولة 
العثمانية“ لطاملا نظر إلى املنطقة العربية على 
أنهـــا امتداد تاريخي وجغرافـــي لبالده، وهو 
يعمـــل بال هوداة على حتويل هذه النظرة إلى 
أمر واقع مستغال جملة من الثغرات في مسار 
العالقات العربية العربية، والتي تناسلت في 

السنوات األخيرة جراء العواصف اإلقليمية.

ويقول احملللـــون إن أنقرة أثبتت إجادتها 
اللعـــب علـــى مواطـــن اخللـــل والضعـــف في 
العالقـــات بـــني الـــدول العربيـــة وتوظيفهـــا 
لصاحلها، وهذا برز بشـــكل واضح في التوتر 
بني الســـودان ومصر خالل الفتـــرة املاضية، 
واليـــوم في حالـــة الفتور بـــني األردن وبعض 
الـــدول اخلليجيـــة التـــي عدلت من أســـلوب 

تعاطيهـــا حيال دعم عمـــان اقتصاديا، جلملة 
من العوامل الذاتية واإلقليمية.

واســـتقبل العاهل األردني امللـــك عبدالله 
الثاني ظهر االثنني، في قصر احلسينية وزير 
اخلارجيـــة التركـــي مولود جاويـــش أوغلو، 
حيث تركزت احملادثات على العالقات الثنائية 
والتطـــورات اإلقليميـــة، وفـــق بيـــان حصلت 

”العرب“ على نسخة منه.
وأكـــد امللك عبداللـــه ”حرص بـــالده على 
االرتقـــاء بالعالقـــات بـــني البلدين إلـــى أعلى 
املســـتويات، ومواصلة التنســـيق والتشـــاور 
خدمة لقضايا األمة اإلســـالمية وتعزيز األمن 

واالستقرار في املنطقة“.
ولم يخـــل اللقاء من إبـــداء الطرفني رغبة 
في توسيع نطاق التعاون االقتصادي بينهما، 
حيـــث أكد وزير اخلارجيـــة التركي أن حكومة 
بالده بصـــدد إعادة النظر في اتفاقية التجارة 
احلرة بني البلدين لتســـهيل دخول الصادرات 

األردنية إلى األسواق التركية.
كما أشـــار الوزير التركي إلى تطلع بالده 
إلى اســـتخدام مينـــاء العقبة كمركـــز إقليمي 
لدخـــول الصـــادرات التركيـــة إلـــى مختلـــف 

األســـواق، خصوصا األفريقية. وهناك اهتمام 
تركـــي واضح بالقـــارة األفريقيـــة، ليس فقط 
العتبـــارات تتعلـــق مبا متثله هـــذه القارة من 
سوق اســـتهالكية كبيرة، بل أيضا العتبارات 
أمنيـــة وسياســـية تتعلـــق برغبة أنقـــرة في 
مزاحمـــة قوى إقليميـــة ودولية علـــى النفوذ 

هناك.
وخالل املؤمتر الصحافـــي الذي عقده مع 
نظيره األردني أميـــن الصفدي في وقت الحق 
أعلن الوزير التركي عـــن جملة من اإلجراءات 
األخرى لدعـــم العالقات االقتصادية بني تركيا 
واألردن، منها القـــرار بزيادة رحالت الطيران 

املتوجهة إلى األردن لدعمه سياحيا.
وقال أوغلو إن ”تركيا مهتمة جدا برفاهية 
واســـتقرار وأمـــان اململكة“، األمـــر الذي أثار 
ســـخرية بعض النشطاء على مواقع التواصل 
االجتماعي، ألنه ســـبق وأن أبدى ذات املوقف 
حينما حتســـنت عالقته مع دمشـــق في ما تال 
1998 قبل أن ينقلب جذريا على موقفه في العام 

.2011
ويالحـــظ أن هناك تركيـــزا واضحا خالل 
هـــذه الزيارة على اجلانـــب االقتصادي، ومرد 

ذلك إدراك النظام التركي مبا متر به عمان من 
أزمة اقتصادية متفاقمة، وبالتالي هو يســـعى 
إلغرائهـــا مبا ميكن أن يقـــود إليه الرهان على 
العالقة بينهما من استثمارات تنعش اخلزينة 

األردنية.
ويعانـــي األردن من أزمة اقتصادية نتيجة 
عوامـــل هيكليـــة، وأخرى خارجيـــة في عالقة 
بصراعـــات اجلوار وخاصة في ســـوريا التي 
أغلـــق احلدود معها منذ العام 2015، ما شـــكل 
ضربة لقطـــاع التصدير فضال عـــن فرار نحو 
مليون نازح ســـوري من احلـــرب الدائرة منذ 
العام 2011 نحو األراضي األردنية، األمر الذي 

زاد من حجم العبء عليه.
ويقول مراقبـــون إن األردن من حقه تنويع 
عالقاته، ملا لذلك من أهمية كبيرة ســـواء على 
الصعيـــد االقتصـــادي أو السياســـي وحتـــى 
األمنـــي، بيد أنه مـــن الضـــروري األخذ بعني 
االعتبـــار ما يريده الطـــرف املقابل منه خاصة 
إذا مـــا كان النظام التركي مســـكونا بهاجس 
”إحيـــاء اخلالفـــة العثمانية“ في ثـــوب جديد، 
وهو هنا ال يقل خطورة عن نظام الولي الفقيه 

في إيران.

األردن ضمن أجندة تركيا لتثبيت نفوذها باملنطقة
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[ أنقرة تغري عمان بقفزة على صعيد العالقات االقتصادية
تسعى تركيا إلى بناء عالقات استراتيجية 
مع عدد من الدول العربية مستفيدة بشكل 
واضح من اخلالفات العربية العربية التي 
تناســــــلت في الســــــنوات األخيرة، وهدف 
أنقــــــرة من ذلك هــــــو تثبيت نفســــــها كرقم 

صعب في املعادلة اإلقليمية.

لبنان في بؤرة التوتر املتصاعد بني إسرائيل وإيران

} بريوت – يتردد صدى التوتر املتصاعد بني 
إيران وذراعها حزب الله من جهة وإســــرائيل 
من جهة أخرى في أرجاء لبنان، وسط مخاوف 
من أن يقود الوضع إلى مغامرة عســــكرية بني 

الطرفني يكون األخير أول املتضررين منها.
وأعــــرب األمــــني العــــام لــــألمم املتحــــدة 
أنطونيــــو جوتيريش االثنني عن قلقه بشــــأن 
احتمال وقوع مواجهة مباشــــرة بني إسرائيل 

وحزب الله.
وهذا أول موقف يصدر عن جوتيريش ما 
يعكــــس وجود مخاوف جدية مــــن إمكانية أن 
تقود املناوشات الكالمية بني احلزب اللبناني 
وإسرائيل إلى حرب يصعب التكهن مبآالتها.

واعتبر جوتيريش أن ما صدر من الطرفني 
من إشــــارات في اآلونة األخيــــرة أظهر أنهما 
لن يســــمحا بحدوث ذلك ولكن ”أحيانا تكفي 

شرارة إلشعال هذا النوع من الصراع“.
وفي وقت ســــابق قال وزير األمن الداخلي 
اإلســــرائيلي جلعاد أردان إن إســــرائيل تنظر 
إلــــى لبنان على أنه مســــؤول عــــن أي هجوم 

تنفذه منظمة حزب الله اللبنانية على بالده.
وأوضــــح أردان خــــالل مؤمتــــر اجلاليات 
اليهودية في قارة أميركا الشمالية، املنعقد في 
القدس الغربية أن ”حزب الله عنصر رئيســــي 
فــــي حكومة بيروت، وبالتالي، فإن إســــرائيل 
ترى في لبنان مسؤوال عن أي اعتداء تتعرض 

له من احلزب“.
علــــى  ردا  أردان  تصريحــــات  وتبــــدو 
تهديد األمــــني العام للحزب حســــن نصرالله 
األســــبوع املاضــــي بإيقــــاف منشــــآت النفط 
اإلســــرائيلية، على ضوء النــــزاع البحري بني 
لبنان وإسرائيل على موارد للطاقة. ويتوسط 
دبلوماســــيون أميركيون وعلى رأســــهم نائب 
وزير اخلارجية ديفيد ســــاترفيلد بني البلدين 
بعد زيــــادة التوتر بينهما الذي شــــمل أيضا 
نزاعــــا يتعلق بجدار حدودي وترســــانة حزب 
الله املتنامية، والتي تخشــــى حكومة بنيامني 
نتنياهو أن تكون تضمنت أسلحة دقيقة قادرة 

على كسر التوازن القائم.

وتقول أوســـاط لبنانية إن حزب الله يتخذ 
مـــن أزمة احلدود البحرية ذريعة للتغطية على 
الســـبب الرئيـــس الذي يقوده إلـــى التصعيد، 
وهو إيـــران التـــي قامـــت مؤخرا باســـتفزاز 
إسرائيل عبر إرسال طائرة مسيرة عبر سوريا 
إلـــى أجوائهـــا، األمـــر الـــذي كاد أن يقود إلى 
منعرج خطيـــر، دون أن يتم بعد حتديد الغاية 

التي دفعت طهران إلى هذه اخلطوة.
وقال األمني العام لألمم املتحدة للصحافيني 
في لشـــبونة مسقط رأسه ”أشـــعر بقلق عميق 
بشـــأن التصعيـــد الذي يصعـــب التنبؤ به في 
املنطقـــة بأكملهـــا“. كما أشـــار إلـــى مخاوف 
إسرائيل بشـــأن اقتراب ميليشيات شيعية في 

سوريا من حدودها.
وأضـــاف جوتيريـــش ”أســـوأ كابوس قد 
يتحقق هـــو إذا حدثت مواجهة مباشـــرة بني 
إسرائيل وحزب الله… سيكون حجم الدمار في 
لبنان شـــديدا بالتأكيد، لذا فإن هناك نقاط قلق 

كبيرة حتيط باملوقف وبالتالي ضرورة االنتباه 
ملا يحدث“.

وجماعـــة حزب الله املوالية إليران جزء من 
الســـلطة اللبنانية القائمة، حيث أنها تســـجل 
حضورها في حكومة سعد احلريري وأيضا في 
البرملان، األمر الذي يشكل حتديا كبيرا خاصة 
في حال حصول مواجهة مع إســـرائيل، حيث 
أن األخيرة ستعتبر أن من حقها استهداف كل 

لبنان، وهذا ما أوضحه أردان بشكل واضح.
وتشـــكل حزب اللـــه في الثمانينـــات بدعم 
إيراني حتت ذريعة مقاومة احتالل إســـرائيل 
جلنـــوب لبنان. وخـــاض الطرفـــان حربني في 

العام 2000 و2006.
وحتـــول احلـــزب فـــي الســـنوات األخيرة 
إلـــى  ذراع إيـــران القويـــة فـــي املنطقة، حيث 
يســـجل حضوره في أكثر مـــن جبهة وخاصة 
في ســـوريا، وهذا بالتأكيد من التحديات التي 

تواجه إسرائيل.

ويقــــول محللــــون إن احلــــرب املقبلــــة بني 
احلزب وإســــرائيل بالتأكيد ستكون مغايرة عن 
سابقتيها، وقد تؤدي إلى اشتعال كامل املنطقة، 
جلهة املعادلة التي تســــعى راعية احلزب إيران 
إلى تثبيتها، وهو أن استهداف أي مكون ينتمي 
لها سيكون استهدافا لكامل احملور الذي تقوده 

من العراق فسوريا وحتى لبنان.
ويســــجل اليوم حضــــور الفت إليــــران عبر 
وكالء لها شكلتهم على منوذج حزب الله في كل 
من ســــوريا والعراق وحتــــى اليمن، وهي ترمي 
من خاللهم إلى فرض نفوذها على كامل املنطقة.
ويــــرى البعــــض أن طهران ال تدخــــر جهدا 
في الســــير بهذا اخليار ولو كلف األمر الدخول 
بكامــــل املنطقــــة في صــــراع مدمــــر ألن قيادتها 

الراديكالية تعتبر أن ذلك مسألة ”وجود“.
فــــي مقابل هــــذا التصــــور يعتبــــر آخرون 
أن طهــــران ال تســــتطيع املغامــــرة بالدخول في 
مواجهة واســــعة، خاصة وأن الوضع الداخلي 
املهتــــز ال يســــعفها، علــــى ضــــوء االحتجاجات 
الكبيرة التي شهدتها في األشهر املاضية والتي 
طالبتهــــا بكــــف اليد عــــن التدخل فــــي املنطقة، 

والتركيز على الوضع االقتصادي املتأزم.
وهدد أمني مجمع تشخيص مصلحة النظام 
في إيران محســــن رضائي االثنــــني بأن طهران 
”ستســــوي تل أبيب باألرض إذا قامت إسرائيل 
بأي حتــــرك ضدنــــا“، وذلك ردا علــــى تهديدات 
أطلقهــــا رئيس الــــوزراء اإلســــرائيلي بنيامني 

نتنياهو.
وكان نتنياهــــو قد اعتبــــر، األحد أن إيران 
تشــــكل أكبر تهديــــد للعالم وأن إســــرائيل لن 
تتوانــــى عــــن توجيه ضربــــات لها فــــي حال 

استهدافها لألمن القومي اإلسرائيلي. 

[ األمم المتحدة: المواجهة بين إسرائيل وحزب الله أسوأ كابوس قابل للتحقق

التحذير ال يكفي

تقارب في توقيت الفت

◄ كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمد الله االثنين عن أن الدعم المالي 
الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع 
مقارنة مع عام 2010 بنسبة 70 بالمئة.

◄ أعلن عبدالرحمن الصادق المهدي 
مساعد الرئيس السوداني إطالق سراح 

ما يربو على الثمانين معتقال يمثلون 
”جميع“ المعتقلين السياسيين في بالده، 

وهو ما شككت فيه مصادر إعالمية 
سودانية حيث أن جميع كوادر الحزب 

الشيوعي ال يزالون قيد االعتقال.

◄ قال الجيش اإلسرائيلي االثنين إن 
سالح الجو أغار الليلة الماضية على 

”بنية تحت أرضية“ في جنوب قطاع غزة.

◄ كشف الجيش المصري االثنين عن 
مقتل ثالثة عسكريين وأربعة مسلحين في 

إطار العملية العسكرية الشاملة ”سيناء 
2018“ التي أعلن في وقت سابق من الشهر 
الجاري إطالقها في سيناء بالمشاركة مع 

قوات األمن.

◄ قضت محكمة مصرية االثنين باإلعدام 
على أربعة أشخاص بعد إدانتهم في 

قضية إرهاب تعرف باسم ”خلية أوسيم“.

أخبار
{أدعـــو الواليات المتحدة إلى عدم اللعب بالنار في ســـوريا، وإلى قياس خطواتها ليس انطالقا 

من االحتياجات الفورية للبيئة السياسية، وإنما انطالقا من مصالح سوريا والمنطقة».
سيرجي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

{اإلرهـــاب يســـعى لهـــدم األمم والقضاء على مســـتقبلها ومهمتنـــا هي الحفاظ علـــى أمن مصر 
وشعبها، وتكلفة ذلك باهظة، من دماء وأرواح وأموال».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

} القاهرة – أعلنت شركة ”ديليك“ اإلسرائيلية 
عن توقيـــع اتفاقية لتوريد الغاز اإلســـرائيلي 
إلى مصر بقيمة 15 مليـــار دوالر على مدى 10 
ســـنوات، في خطـــوة وصفها رئيـــس الوزراء 

اإلسرائيلي بـ“التاريخية“.
وقالت الشـــركة املتخصصة فـــي التنقيب 
واالستكشـــاف واإلنتاج ”مت االثنـــني التوقيع 
علـــى اتفاقيتـــي شـــراكة مـــع شـــركة نوبـــل 
إنرجي، ومقرها تكســـاس األميركية، وشـــركة 
الغـــاز  لتصديـــر  املصريـــة  ’دولفينـــوس“ 

اإلسرائيلي إلى مصر“.
وأكدت أن الغاز املصدر ســـيتم استخراجه 
قبالة ســـواحل  و“متار“  من حقلي ”ليفياثان“ 
البحر املتوســـط، بقيمة تصل إلـــى 7.5 مليار 
دوالر لـــكل منهمـــا. ومبوجب االتفاق، ســـيتم 
تصدير 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، 

من كل حقل إسرائيلي على حدة.
وتقوم إســـرائيل بتطويـــر إنتاج الغاز من 
احلقلني بعد أن اكتشفتهما عامي 2009 و2010. 
وبدأ اســـتغالل حقل متـــار عـــام 2013، ويبلغ 
حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب. وهو أحد 
أكثـــر حقول الغاز الواعدة التي اكتشـــفت في 

السنوات األخيرة قبالة ساحل إسرائيل.
ومن املقرر أن يبدأ استغالل حقل ليفياثان 
عـــام 2019 عندما يبـــدأ احتياطـــي حقل متار 

باالنحسار.
وأشارت ”ديليك“، في بيان لها، إلى أنه قد 
يتم اســـتخدام خط األنابيب التابع لشركة غاز 
شـــرق املتوســـط (مصرية) من أجل نقل الغاز، 
وهو خط كان يستخدم لنقل الغاز املصري إلى 

إسرائيل قبل سنوات.
وزادت ”يقيم البائعون واملشـــتري مختلف 
اخليارات احملتملـــة لنقل الغاز إلى مصر، مبا 
في ذلك اســـتخدام خط األنابيب الذي مير عبر 
األردن، و/أو دخول البائعني في مفاوضات مع 
شـــركة غاز شرق املتوسط لنقل الغاز عبر خط 
أنابيبهـــا احلالي إلى مصر، كما تتم دراســـة 
خيار خـــط أنابيب إضافي جديـــد عبر البحر 

يربط حقول الغاز اإلسرائيلية ومصر“.
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  ورحـــب 
بنيامـــني نتنياهـــو بتوقيـــع اتفاقيـــة تصدير 
الغاز اإلســـرائيلي إلى مصر. وقـــال نتنياهو 
فـــي تصريح صحافي ”أرحب بهـــذه االتفاقية 
التاريخيـــة التي مت اإلعالن عنهـــا للتو، التي 
تقضي بتصديـــر غاز طبيعي إســـرائيلي إلى 

مصر“.
وكانت إســـرائيل وقعت في سبتمبر 2016 
عقدا قيمته عشرة مليارات دوالر لتوريد الغاز 

من حقل ليفياثان إلى األردن.
ومع استخراج الغاز باتت إسرائيل تعول 
عليه للتخفيـــف من اعتمادها على اخلارج في 

احلصول على هذه املادة احليوية.

مصر وإسرائيل توقعان 
اتفاقا {تاريخيا} بشأن الغاز

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

جلعاد أردان:
إسرائيل ترى في لبنان 
مسؤوال عن أي اعتداء 
تتعرض له من الحزب

اللعـــب  إجادتهـــا  أثبتـــت  أنقـــرة 
والضعـــف  الخلـــل  مواطـــن  علـــى 
فـــي العالقات بـــني الـــدول العربية 

وتوظيفها لصالحها

◄

◄ أعلن الجيش المصري، االثنين، عن 
مناورات بحرية مشتركة مع فرنسا بالمياه 

اإلقليمية بالبحر األحمر، تنطلق اليوم 
الثالثاء، وتستمر حتى الجمعة.

◄ استهدف الجيش السوري االثنين 
بالغارات والمدافع والصواريخ الغوطة 

الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعا 44 
قتيال مدنًيا، بعد تعزيزات عسكرية مكثفة 

ذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل  تُنُ
المعارضة األخير قرب العاصمة.



} كركــوك (العــراق) – حمل أكبر هجوم شـــّنه 
تنظيم داعش في العراق منذ اإلعالن الرســـمي 
في ديســـمبر املاضي عن حتقيـــق النصر عليه، 
رســـالة بالغة السلبية بشـــأن الوضع في البلد 
الـــذي تطمـــح قيادتـــه السياســـية إلـــى تأكيد 
اخلروج من مرحلة احلرب والدخول في مرحلة 
اإلعمـــار واالســـتقرار، وحتـــاول إقنـــاع الدول 

والشركات باالنخراط في العملية ومتويلها.
وكشـــف الهجوم الذي شـــّنه تنظيم داعش 
في محافظة كركوك بشمال العراق وأوقع عددا 
كبيرا من القتلى في صفوف عناصر ميليشيات 
احلشد الشعبي، أّن التنظيم ما يزال بعد احلرب 
الضروس التي دارت ضّده في العراق وشـــارك 
فيها حتالـــف دولي قادته الواليات املتحدة إلى 
جانب القوات النظاميـــة العراقية املدعومة من 
امليليشيات الشيعية، قادرا على جتميع صفوفه 
وتنســـيق عملياتـــه وتوجيه ضربـــات موجعة 

حملاوالت بسط االستقرار في البالد.

وقال احلشد الشـــعبي املكّون من العشرات 
من امليليشـــيات الشـــيعية، االثنـــني، إن 27 من 
عناصـــره قتلـــوا األحد بكمني ملســـلحي تنظيم 

داعش في محافظة كركوك شمالي البالد.
وأوضح في بيان أّن الكمني نّفذته مجموعة 
من عناصر داعش متنكرين بالزي العســـكري، 
ضّد قوة خاّصة من احلشد كانت تقوم منذ أيام 
بـ“عمليات نوعية العتقال عـــدد من اإلرهابيني 
واخلاليـــا النائمة في منطقة احلويجة -جنوب 

غرب كركوك- واملناطق احمليطة بها“.
وقـــال ضابط برتبة عميد في قيادة شـــرطة 
كركوك لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشـــف 
عـــن هويته، إن غالبية اجلثـــث التي عثر عليها 
في موضـــع الهجوم كانـــت مقطوعة الرؤوس.

وشـــرح مسؤول في احلشد الشعبي أن عناصر 

داعـــش أقاموا حاجزا وهميـــا على طريق قرب 
مدينـــة احلويجة وهم يرتدون بزات عســـكرية، 
وطلبوا من عناصر املوكب التوقف والنزول من 

آلياتهم قبل إطالق النار عليهم.
وكانـــت القوات العراقية قد اســـتعادت في 
أكتوبـــر املاضي قضـــاء احلويجـــة آخر معقل 

لتنظيم داعش في احملافظة. 
كما أعلن العراق في شـــهر ديسمبر املاضي 
اســـتعادة جميـــع أراضيه من قبضـــة التنظيم 
والتي ســـيطر عليها في 2014 وبلغت ما يقارب 
ثلث مساحة البالد. لكن التنظيم ما يزال ميتلك 
خاليا نائمـــة في أرجاء العـــراق، وبدأ يتحّول 

تدريجيا إلى أسلوب الهجمات اخلاطفة.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أن ما حدث 
في كركوك يكشف حقيقة أن االنتصار العسكري 
علـــى التنظيـــم والـــذي ســـيخوض العبـــادي 
االنتخابات القادمة على أساسه، كان منقوصا. 
فكمـــني بذلك احلجم -وفـــق ذات املتحّدث الذي 
طلب عدم ذكر اســـمه- ال ميكـــن النظر إليه من 
جهة كونه نشاطا عابرا خلاليا إرهابية نائمة. 
وقد ال يبدو بعيدا عن الواقع القول إن تداعيات 
مـــا حدث في املناطق املســـتعادة من داعش من 
جرائـــم اتهـــم احلشـــد الشـــعبي بارتكابها قد 
أدت إلى نشـــوء جماعات مســـلحة، قد ال تكون 
علـــى صلـــة بـ“داعش“ مـــن ناحيـــة تنظيمية، 
غيـــر أن أهدافها االنتقامية ســـيتم النظر إليها 
باعتبارهـــا ردة فعل لهزميـــة التنظيم. وهو ما 
ستركز عليه وســـائل اإلعالم الرسمية العراقية 

في تفسيرها ملا يحدث.
ووفق املراقب ذاته فإّنه ما لم تغير احلكومة 
العراقيـــة من طريقتهـــا في التعامـــل مع ملف 
املناطق احملـــررة بكل ما تتضمنـــه من إهمال، 
ســـتقع الكثير مـــن العمليـــات االنتقامية التي 
سيكون احلشـــد الشعبي هدفها الرئيس. إذ أّن 
األخير متهم مبا ال يقبل اللبس بارتكاب جرائم 
متعمـــدة في حـــق املدنيني في مناطـــق عراقية 
بعد اســـتعادتها من قبضة داعـــش. وهو ما ال 
ميكن القفز عليه من خالل مشروع هائل إلعادة 
اإلعمـــار وتطبيـــع األوضـــاع في مـــدن ال يزال 
ســـكانها حتى اللحظة يبحثـــون عن مفقوديهم 

حتت األنقاض.

وذهب خبراء أمنيون إلى أن هجوم كركوك 
ميكن أن ميّثل تدشـــني مرحلة جديدة من حرب 
داعـــش في العـــراق؛ مرحلة حـــرب العصابات 
والهجمـــات الســـريعة اخلاطفـــة، بـــدل حرب 
اجلبهـــات والســـيطرة واســـعة النطـــاق على 
األراضي والتي انهزم فيهـــا بفعل حجم القّوة 

التي واجهته.
وكثيـــرا مـــا يحّذر اخلبـــراء مـــن أّن جهدا 
أمنيـــا كبيرا ما يزال ينتظـــر العراق بعد حرب 
داعش املرهقة، وأّن حتقيق االســـتقرار سيظل 
أيضا رهني إحـــداث إصالحات جوهرية عميقة 
تعيد ثقة املواطن باحلكومة وتخّفف املشـــاعر 
الطائفية وتضّيق مســـاحات الفقر والتهميش 
التـــي متّثـــل خواصـــر رخـــوة يســـهل علـــى 
اإلرهابيني واملتشّددين اختراقها وتصّيد أتباع 

لهم من بني سكانها.

وإضافـــة إلى أبعـــاده األمنية، فـــإّن هجوم 
كركوك سيّتخذ وســـيلة للدعاية السياسية من 
قبل الفرقـــاء العراقيني املقدمني على انتخابات 
مفصليـــة في مايو القـــادم، خصوصا وأّن أكثر 
من طرف يريد أن يجعل من هزمية داعش ورقته 

االنتخابية.
وطالب جاسم محمد جعفر البياتي النائب 
بالبرملـــان عـــن ائتالف دولـــة القانـــون بقيادة 
رئيس الوزراء الســـابق نوري املالكي، االثنني، 
القائد العام للقوات املسلحة الذي هو العبادي 
نفســـه بتكليف املعنيني بوضـــع خطط لتطهير 
املناطق امتدادا من جبال حمرين إلى غاية غرب 

محافظة ديالى من فلول داعش.
ووصف البياتي في حديث ملوقع السومرية 
اإلخباري ما حدث فـــي احلويجة بأّنه ”مجزرة 

وسابقة خطرة يجب منع تكرارها“.

ومن جهتـــه انتقد أرشـــد الصاحلي رئيس 
الكتلة التركمانية في البرملان العراقي استبدال 
قوات اجليش بالشرطة في مناطق جنوب غربي 
كركوك، معتبرا أّنه خطأ جسيم يتحمله من قام 
به، داعيا العبادي إلى كشـــف مالبسات انتشار 

عناصر داعش في تلك املناطق.
وذكر في بيان ”نؤكد للعراقيني جميعا أننا 
سبق أن حّذرنا احلكومة العراقية من أن تطهير 
كركوك لم يتم بشـــكل كامـــل.. وأن داعش مازال 
موجودا في أطراف كركوك وأبلغنا القائد العام 
للقوات املســـلحة بخطورة الوضـــع في املدينة 
وأطرافهـــا ومن كل احملاور“. وأضاف ”إننا في 
اجلبهة التركمانية استبشرنا خيرا من انتشار 
اجليش حول كركوك ولكن الضغوط السياسية 
التي مورســـت على احلكومة دفعت إلى تبديل 

قطعات اجليش بالشرطة وهو خطأ جسيم“.

داعش يستأنف الحرب في العراق باعتماد أسلوب العصابات 
[ هجوم كركوك عثرة في بداية الطريق نحو االستقرار  [ تصرفات الحشد الشعبي في المناطق المستعادة أرضية لتفريخ اإلرهابيين
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أخبار

هجوم دام لتنظيم داعش في محافظة كركوك، يظهر أن حســــــم حرب اجلبهات ضّده ليس 
نهاية املطاف حلقبة عدم االســــــتقرار واالضطراب األمني في العراق، وأّن البلد مقدم على 
حلقة جديدة من العنف ستشــــــعلها فلول التنظيم التي ستظّل جتد في الواقع العراقي وما 
ــــــزه من فقر وتهميش، وما يخترق املجتمع من نوازع طائفية وعرقية، أرضية للنشــــــاط  ميّي

والتحّرك وتصّيد األتباع.

«نســـبة كبيرة من االقتصاد اإليراني يســـيطر عليها الحرس الثوري والشـــركات املرتبطة به. 

والتعامل مع تلك الشركات يسبب املزيد من األذى للمنطقة والعالم}.

عادل اجلبير
وزير اخلارجية السعودي

«من الضروري تشـــكيل تحالف دولي ملكافحة الفســـاد في العراق على غـــرار التحالف الذي تم 

تشكيله ملحاربة اإلرهاب.. من دون تدويل قضية الفساد في العراق لن يكون هناك أي حل}.

هوشيار عبدالله
نائب بالبرملان العراقي

ليل العراق ال يبدو له آخر

محاصرة اإلرهاب محور 

مباحثات إماراتية أميركية
} أبوظبي – مّثل مشـــغل بســـط االستقرار في 
المنطقـــة وتجفيـــف منابع اإلرهـــاب بمالحقة 
داعميـــه ومموليه، أبرز مواضيـــع اللقاء الذي 
جمع، االثنين، الشـــيخ محّمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبـــي بوفد من أعضـــاء مجلس 
الشيوخ األميركي برئاسة السيناتور ريتشارد 
بير عضو المجلس عن والية كارولينا الشمالية 
رئيس لجنة االســـتخبارات، الذيـــن زاروا دولة 

اإلمارات ضمن جولة لهم في المنطقة.
وقالت وكالـــة األنباء اإلماراتية الرســـمية 
”وام“ إّنـــه جرى خـــالل اللقاء بحـــث العالقات 
اإلماراتية األميركية وسبل تعزيزها وتطويرها 
بمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن. وشـــرحت أّن 
الجانبيـــن اســـتعرضا القضايـــا والتطـــورات 
الراهنـــة فـــي المنطقـــة وجهـــود البلديـــن في 
مكافحة التطرف واإلرهاب ودورهما في تثبيت 

األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
وتطّرقـــت المباحثـــات أيضـــا إلـــى جهود 
المجتمـــع الدولي في مجـــال مكافحة اإلرهاب 
والتطرف ومالحقة األطراف الممولة لجماعاته 
والداعمة أليديولوجياتهـــا. وتّم التعبير خالل 
اللقاء عن التوافق بين دولة اإلمارات والواليات 
المتحدة بشـــأن إيجاد حلول ومخارج ســـلمية 

ألزمات المنطقة وصراعاتها.

} الكويــت - يزور الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي الكويت في مارس القادم للتباحث مع 
سلطاتها بشأن ملف العمالة الفلبينية الوافدة 
إلـــى الكويـــت التـــي بـــدا أن حكومتهـــا آثرت 
التهدئـــة بشـــأن القضية التـــي فّجرتها مانيال 

حول ما اعتبرته ”سوء معاملة“ لتلك العمالة.
وبحســـب ما أعلنه خالـــد الجارالله، نائب 
وزيـــر الخارجية الكويتـــي، االثنين، فإن زيارة 
دوتيرتـــي المرتقبة ســـتأتي تلبيـــة لدعوة من 

األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
ويؤّكد ذلك حاجة الكويت لتطويق القضّية 
دفاعا عن ســـمعتها، ولتفـــادي اإلرباك الذي قد 
يطرأ على ســـوق العمل في حال أصّرت مانيال 

علـــى المضي فـــي تنفيذ تهديدها باســـتدعاء 
رعاياها للعودة من الكويت ووقف سفر المزيد 

من العّمال إلى هناك.
وشرح الجارالله عقب لقاء جمعه، االثنين، 
مـــع لجنة الشـــؤون الخارجيـــة البرلمانية أن 
الحكومة توافقت مـــع مانيال على اتفاق ينظم 

وضع العمالة الفلبينية في السوق المحلية.
وأضـــاف ”اســـتعرضنا مع اللجنة بشـــكل 
مفصـــل، اإلجـــراءات التـــي قامت بهـــا وزارة 
الخارجية حيال هذه التصريحات المغلوطة“، 
فـــي إشـــارة إلـــى اتهامـــات وجههـــا أكثر من 
مســـؤول فلبيني فـــي مقدمتهم رئيـــس البالد 
نفسه للكويت بسوء معاملة العمال الفلبينيين.

وزاد مـــن تصعيـــد الجـــدل حـــول القضية 
العثـــور علـــى جّثة عاملـــة فلبينيـــة بالكويت 
مجّمـــدة داخـــل ”فريـــزر“، مـــا منـــح نوعا من 

”المصداقية“ التهامات مانيال.
”أوضحنـــا  الكويتـــي  المســـؤول  وتابـــع 
الخطـــوات التـــي قامت بهـــا الـــوزارة منذ أن 
أطلق الرئيس الفلبيني تصريحاته المرفوضة 
التي ال أســـاس لها من الصحة. وعرضنا على 
الســـلطات الفلبينيـــة احتواء هـــذا الموضوع 

وعدم التصعيد من خالل التصريحات“.
والجمعـــة الماضيـــة، أعلـــن وزيـــر العمل 
الفلبينـــي سيلفســـتر بيلـــو، أّنه ”أمـــر إدارة 
العمالـــة الفلبينيـــة فـــي الخـــارج بوقف منح 

للعمـــال  الخارجيـــة  التوظيـــف  شـــهادات 
المرتبطيـــن بالكويت“. ووفق بيانات رســـمية 
صادرة في 2016، يعمل نحو 2.2 مليون فلبيني 

خارج بالدهم، بينهم 276 ألفا في الكويت.
وينفي ساســـة وإعالميون كويتيون وجود 
انتهـــاكات ممنهجة لحقـــوق العمال الوافدين، 
لكّن كثيرين يقّرون بوجود فشل في إدارة ملف 
العمالة الوافدة ظهرت على هامشـــه تشّوهات، 
من قبيل تضّخـــم أعداد هؤالء وارتفاع التكلفة 
الماليـــة المترتبـــة عـــن وجودهـــم واحتاللهم 
مواقـــع عمل ال تتطلب كفـــاءة خاّصة أو خبرة 
اســـتثنائية تستدعي اللجوء إلى جلب العمالة 

من الخارج.

الكويت تتفادى التصعيد مع الفلبين بشأن قضية العمال
◄ كشف وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون أن لجنة خبراء من 
األمم المتحدة بشأن اليمن توصلت إلى أن 
صواريخ ومعدات عسكرية إيرانية المنشأ 

تم جلبها إلى البلد بعد فرض حظر 
السالح، داعيا طهران في بيان أصدره، 

اإلثنين، إلى وقف أنشطتها المسّببة 
لتصعيد الصراع اليمني. 

◄ بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، االثنين في الرياض، مع 

وزيرة الخارجية الهولندية سيخريد كاخ 
مجاالت التعاون بين السعودية وهولندا 

واألوضاع اإلقليمية والدولية. 

◄ أصدرت محكمة الجنايات المركزية 
في العاصمة العراقية بغداد حكم اإلعدام 

شنقا على امرأة تركية بتهمة االنضمام 
لتنظيم داعش. فيما قّررت ترحيل امرأة 

فرنسية حكم عليها بالسجن سبعة أشهر 
بعد إدانتها بدخول العراق بطريقة غير 

شرعية وأطلق سراحها بفعل انقضاء مدة 
الحكم خالل فترة توقيفها. 

◄ يرأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، الثالثاء في 

نيويورك جلسة لمجلس األمن الدولي 
الذي تتولى الكويت رئاسته الدورية لشهر 

فبراير الجاري. وتتعّلق الجلسة التي 
يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود 

عّباس بالقضية الفلسطينية والوضع في 
الشرق األوسط.

◄ أعلن القضاء البحريني االثنين عن 
استكمال النظر في قضية تخابر عدد من 

قياديي المعارضة الشيعية مع قطر بهدف 
التآمر على أمن المملكة وسعيا إلسقاط 

نظامها. وقررت المحكمة الجنائية الكبرى 
تأجيل القضية لجلسة األول من مارس 

القادم لتقديم تسجيل مكالمة هاتفية تمّثل 
جزءا من أدلة اإلثبات في القضية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تحقيق االستقرار في العراق سيظل 

إصالحـــات جوهريـــة  إحـــداث  رهـــني 

تخفف املشـــاعر الطائفيـــة وتضيق 

مساحات الفقر والتهميش

◄



آمنة جبران
} تونــس - لم يتخذ االتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبر منظمة عمالية) أي قرار رسمي 
بخصوص ملّف االنتخابات البلدية (المحلية) 
والصيغـــة التـــي سيشـــارك بها إن قـــرر ذلك، 
رغـــم  بـــدء عمليـــة قبـــول قوائم المرشـــحين 
لهذه االنتخابـــات األولى في تونس منذ العام 
2011 الخميـــس الماضـــي والتي ســـتتواصل 
إلـــى غايـــة الثانـــي والعشـــرين من الشـــهر 

الجاري.
التحـــاد  المســـاعد  العـــام  األميـــن  وكان 
الشـــغل أنور بن قدور دعا فـــي بيان ”من أجل 
مشـــاركة فاعلـــة للنقابييـــن فـــي االنتخابات 
البلديـــة المقبلـــة“ الترشـــح لالنتخابات وفق 
انتماءاتهم السياسية أو ضمن قوائم مستقّلة 
في ظّل احترام الدستور ومبادئ االتحاد العام 

التونسي للشغل.
وقال األمين العام المساعد التحاد الشغل 
بوعلـــي المباركـــي لـ“العـــرب“ إن ”المنظمـــة 
الشغيلة ما زالت لم تحدد موقفها الرسمي من 

االنتخابات المحلية القادمة“.
ورغـــم أن صيغـــة مشـــاركة المنظمـــة في 
االنتخابات تبدو غيـــر واضحة بين اتجاهها 
نحو دعم قوائـــم انتخابية بعينها أو الدخول 
بقوائم باســـم االتحاد العام التونسي للشغل، 
إال أن المباركي حسم موقف االتحاد قائال ”لن 
ندعم أي قائمة وســـنحافظ على نفس المسافة 
بين جميع القوائم التي ستخوض االستحقاق 

االنتخابي المقبل“.

فـــي المقابل اعتبر المباركـــي أن للنقابين 
المتواجديـــن في مختلـــف المحافظات حرية 
الترشـــح عبر قوائم مســـتقلة وبصفة فردية . 
وأكد دعم االتحاد ألول انتخابات بلدية تعددية 
تعيشـــها تونس منذ إســـقاط نظـــام الرئيس 

األسبق زين العابدين بن علي.
ودعـــا  المباركي النقابيين ومختلف أفراد 
الشـــعب للمشـــاركة بكثافة في هـــذه المحطة 

المهمـــة مـــن مســـيرة االنتقـــال الديمقراطي  
بالبـــالد، معبـــرا عـــن أملـــه فـــي أن ”تحقـــق 
االنتخابات نجاحا يعكس صورة إيجابية عن 
التجربة الديمقراطية التونسية على مستوى 

محلي ودولي“.
ورغم أن اتحاد الشغل يحظى منذ تأسيسه 
بدعم شـــعبي وبثقة مؤيديـــه من العمال حيث 
لعب دورا بارزا في إدارة أزمات البالد، إال أنه 
لم يشـــارك في أية انتخابات باســـتثناء مرات 
قليلة عقب االســـتقالل إلى جانب الحزب الحر 
الدستوري التونسي الذي كان الحزب الحاكم 

في البالد حينئذ.
ويتمتـــع االتحاد بـــكل اإلمكانيـــات التي 
تســـمح له بدخول المعركـــة االنتخابية بقوة؛ 
فإضافة إلى الدعم الشعبي ورصيده النضالي 
يمتلك مكاتب محليـــة وجهوية في كل مناطق 
البالد كما ينضوي تحت لوائه قرابة 800 ألف 

عامل.
ويقر مراقبون بثقل االتحاد كالعب له وزنه 
في المشـــهد السياســـي واالجتماعي بالبالد 
أمـــام ضعف وتراجع أداء األحـــزاب الحاكمة، 

لكنهم  يســـتبعدون مشـــاركته في االنتخابات 
القادمة.

وقـــال المحلـــل السياســـي خالـــد عبيـــد 
لـ“العـــرب“ ”أعتقد أن االتحاد لن يشـــارك في 

االنتخابات المحلية، هذا أمر شبه محسوم“.
واســـتدرك بقولـــه ”لكن بالتأكيد ســـتكون 
هناك  قوائم ســـيدعمها االتحاد دون أن يعلن 
عن ذلك رســـميا. وربما ســـتكون هناك قوائم 

سيزكيها بشكل معلن“.
وأشـــار عبيد إلى أن هاجـــس االتحاد هو 
الوضع فـــي البالد واألزمـــة االقتصادية التي 
تعيشـــها تونس منذ سبع ســـنوات واهتمامه 
بالملفـــات االجتماعيـــة ومشـــاغل النقابـــات. 
كما اســـتبعد عبيد أن يدعـــم االتحاد أي حزب 
سياسي قائال ”ال أعتقد أن االتحاد سيزكي أي 
حزب من األحزاب مهمـــا كان موقعه معارضا 

أو في الحكم“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن االتحاد على 
مدى مسيرته لم يشارك في االنتخابات بصفة 
مباشـــرة بل اختار أن يدعم القوائم المستقلة 
تخـــوض  التـــي  النقابيـــة  الشـــخصيات  أو 

االنتخابـــات بصفـــة فردية وليـــس تحت راية 
االتحاد.

ولفت مصطفى عبدالكبير النقابي والنشاط 
الحقوقـــي فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
”االتحاد ال يريد خـــوض غمار االنتخابات ألنه 
ليس حزبا سياســـيا بل هو حاضنة شـــعبية 

للجميع“.
وتابع ”االتحاد لن يشـــارك في االنتخابات 
المحليـــة ألنه اختـــار أن يكون قـــوة رقابية“، 
متوقعا أن ”يدعم بعض الشخصيات والقوائم 

المستقلة“.
ومثلت القوائم المســـتقلة نحو 30 بالمئة 
مـــن القوائـــم الحزبيـــة موزعة علـــى غالبية 
الدوائـــر البالغ عددها 350 دائرة منذ فتح باب 
الترشـــحات، وهي ظاهرة تحدث ألول مرة في 

االستحقاقات االنتخابية في البالد.
وأشـــار عبدالكبيـــر إلـــى أنـــه ”معنويـــا 
ســـيحاول االتحـــاد دعم بعـــض النقابيين في 
االنتخابات لكن ليس باســـم المنظمة“. وفسر  
ذلك ”بوعـــي االتحاد بضرورة تحييد المنظمة 

عن العملية االنتخابية“.
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غموض يصاحب مشاركة اتحاد الشغل في االنتخابات المحلية
[ توقعات بدعم االتحاد لشخصيات تونسية مستقلة أو نقابيين

أثار بيان صادر عن احتاد الشغل دعا فيه 
النقابيني للمشاركة في االنتخابات احمللية 
ــــــة املزمع إجراؤها فــــــي مايو املقبل،  املقبل
تساؤالت حول إمكانية مشاركته مباشرة 
في هذه االنتخابات أم أنه ســــــيكتفي بدعم 

بعض القوائم املستقلة.

أخبار
«االنتخابـــات فـــي بلد مقســـم كليبيا، ال توجد فيه المؤسســـات الالزمـــة ألداء نظام ديمقراطي 

بشكل سليم، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم االنقسامات».
طارق متري
املبعوث األممي السابق إلى ليبيا

«المؤسســـات الدينية وبالنظر إلى أهمية رســـالتها ودورها المؤثر في المجتمع، يجب أن تؤدي 
دورا تحسيسيا لحماية المجتمع من األفكار الدخيلة}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية اجلزائري

شعبية تؤهله للمشاركة

الجمعي قاسمي

} تونــس - بدأ الطيب البكـــوش األمين العام 
التحـــاد المغرب العربي، تحـــركا ضمن الملف 
الليبي، في خطوة أثارت الكثير من التساؤالت، 
باعتبارهـــا األولـــى لالتحـــاد بعد نحو ســـبع 
سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل 
معمر القذافي، ودخول ليبيا في أزمة تشابكت 

فيها األجندات اإلقليمية والدولية.
ومـــع ارتفاع وتيـــرة التحـــركات اإلقليمية 
والدوليـــة إلخـــراج الملـــف الليبي مـــن دائرة 
الجمود التي أحاطت بكل جوانبه، زار البكوش 
العاصمة الليبية طرابلس، حيث التقى رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني 
فايز الســـراج بحضور وزير الخارجية محمد 

الطاهر سيالة.
ووصف مراقبون هذا التحرك بأنه يأتي في 
الوقت الضائع، رغم أن عنوانه الرئيســـي هو 
التمهيد لعقد قمة لرؤســـاء دول اتحاد المغرب 

العربي، الُمعطلة هي األخرى منذ العام 1994.
وتعرض اتحاد المغرب العربي الذي يتألف 
مـــن خمس دول هـــي تونس وليبيـــا والمغرب 
والجزائر وموريتانيا، النتقادات حادة ما زالت 
متواصلة بســـبب عجزه عن اتخـــاذ أي إجراء 
لتجاوز أزمتـــه الداخلية، وأي فعـــل مؤثر في 
مجريات األزمـــة الليبية منذ بدايـــة اندالعها، 

وتركها عرضة للتدخالت اإلقليمية والدولية.
وتأسس اتحاد المغرب العربي في السابع 
عشـــر من فبراير من العام 1989، بهدف تطوير 
التعاون بيـــن الدول المغاربية، ومواكبة عصر 
التكتالت اإلقليمية في العالم، غير أن مسيرته 

تعثرت، بسبب الخالفات بين دوله.
وانعكست تلك الخالفات على ُمجمل نشاط 
االتحاد، حيث بدا غائبا كليا عن األزمة الليبية 
التي لم يتطرق إليها طيلة السنوات الماضية.

وأعلـــن البكوش عـــن ”تفاؤلـــه بحل قريب 
لألزمـــة الليبية بعد ما لمســـه مـــن أمن وأمان 

فـــي العاصمـــة طرابلـــس“. وأقـــر البكوش أن 
االتحـــاد المغاربـــي لم يكن له أي دور حاســـم 
في األزمة الليبية، ولم يكن لدوله موقف ُموحد 
بســـبب ”غيـــاب االتحاد المغاربي عـــن الكثير 
مـــن المحافـــل الدوليـــة وخاصة فـــي االتحاد 

األفريقي“.
وقـــال فـــي أعقـــاب اجتماعـــه مـــع محمد 
ســـيالة، إنه بعد تسلمه األمانة العامة لالتحاد 
المغاربي ”وجد جميع التجمعات األفريقية قد 
وقعت اتفاقيـــات للتعاون مع االتحاد األفريقي 
بينما لم يتم ذلك مع اتحاد المغرب العربي، ما 
جعله غائبا عن المســـاهمة والتطرق للمسألة 

الليبية“.
وتابع أنه في العام 2017 تم توقيع اتفاقية 
بيـــن االتحـــاد األفريقي ومجموعة الكوميســـا 
التي ُتعد ليبيا عضـــوا فاعال فيها، األمر الذي 

يجعل األمانة العامـــة لالتحاد المغاربي تأخذ 
مكانها في المحافل الدولية و“هو ما سيعطيها 
مشـــروعية لتقوم بدور هيكلي للمســـاهمة في 
الحل السلمي السياســـي في ليبيا واالنخراط 

بقوة في المسألة الليبية“.
وفـــي المقابل لم يتـــردد فـــي مطالبة فايز 
السراج بالدعوة إلى عقد قمة مغاربية لتحريك 
الجمود الذي يعيشه االتحاد المغاربي باعتبار 
دولة ليبيا تتولى رئاسته منذ تعثر هذا االتحاد 
في عقد قمة له بعد قمة تونس في العام 1994.

وقـــال البكـــوش فـــي أعقـــاب اجتماعه مع 
السراج إنه ”ســـيعمل بطريقة عملية من خالل 
التشـــاور لتجـــاوز العقبات التـــي تحول دون 

انعقاد القمة“.
وأضـــاف أنـــه ”ســـيضع الجميـــع أمـــام 
مسؤولياتهم“، ُمعربا في نفس الوقت عن أمله 

في أن يتجـــاوب األعضاء مع جهـــوده ”لُتعقد 
القمـــة في العاصمـــة الليبيـــة طرابلس، حتى 
تكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسســـات 
االتحادية بما يخدم اســـتراتيجية التكامل بين 

دوله األعضاء وتطلعات الشعوب المغاربية“.
واجتمـــع الطيـــب البكـــوش االثنيـــن، مع 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث 
أطلعه على مخرجات لقائه بالســـراج وســـبل 
حلحلة األزمـــة الليبية والدعـــوة إلى عقد قمة 

مغاربية خالل األشهر القادمة.
واكتفـــى الطيب البكوش بالقول في أعقاب 
هـــذا االجتمـــاع، إنه اســـتعرض مـــع الرئيس 
السبسي ”نشاط األمانة العامة التحاد المغرب 
العربي، والســـبل الكفيلة بإضفـــاء دفع جديد 
علـــى العمـــل المغاربي المشـــترك مـــن خالل 
الســـعي إلى عقد اجتماع على مســـتوى القمة 
في الفترة المقبلة“، وذلك بحســـب بيان وزعته 

الرئاسة التونسية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك السياســـي 
لألميـــن العام لالتحاد المغاربـــي، لن ُيغير في 
المشـــهد الراهن أي شـــيء، كما لن ُيغير كثيرا 
في الموقف اإلقليمي والدولي تجاه ليبيا الذي 

قطعا لن يتأثر بأي تحرك مغاربي.
وبحســـب هـــؤالء المراقبيـــن، فـــإن الدول 
المغاربيـــة تأخـــرت كثيرا في ســـعيها لبلورة 
موقـــف موحـــد إزاء األزمة الليبية المشـــتعلة 
منذ ســـبع ســـنوات، ولن تكون قادرة على ذلك 
في هـــذه المرحلة التي اســـتفحل فيها العجز 

المغاربي.

[ البكوش يسعى لعقد قمة مغاربية هي األولى منذ 1994
االتحاد املغاربي يتحرك نحو ليبيا في الوقت الضائع

تحـــرك  أن  يعتبـــرون  مراقبـــون 
الطيـــب البكوش جـــاء متأخرا ولن 
يغيـــر شـــيئا فـــي األزمـــة الليبيـــة 

املشتعلة منذ سبع سنوات

◄

بوعلي المباركي:
لن ندعم أي قائمة في 

االنتخابات وسنحافظ على 
نفس المسافة من الجميع

إخوان الجزائر يتقربون 
للسلطة عبر االحتجاجات

} الجزائــر - اســـتغلت حركة مجتمع الســـلم 
اإلخوانيـــة ”حمـــس“ الحـــراك االجتماعي في 
الجزائر للتقرب من الســـلطة وتقديم نفســـها 
كمنقذ لألزمة التي تشـــهدها البالد منذ مطلع 

العام الجاري.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  رئيـــس  وحـــث 
عبدالـــرزاق مقـــري الشـــعب الجزائـــري على 
التحلي ”بالنضج واليقظة ومراعاة المصلحة 

العليا للجزائر“.
وأوضح مقري فـــي تصريح لوكالة األنباء 
الجزائرية عقب لقاء تنظيمي جمعه مع كوادر 
حزبـــه السياســـي فـــي محافظـــة غرداية ”أن 
الجزائـــر تمر بأزمة متعـــددة األوجه وتتطلب 
تجنيـــدا للمحافظـــة على الســـلم واســـتقرار 

البالد“.
ودعا رئيس حركة مجتمع الســـلم الشعب 
الجزائـــري ”إلـــى التعقـــل وانتهـــاج الطـــرق 
الحضارية والســـلمية في المطالبة بحقوقه“ 
ما يســـمح بالمحافظة علـــى المصالح العليا 

للوطن.
واختتـــم بقولـــه ”إن حزبنا يملـــك حلوال، 
والجزائر تتوفر على إمكانيات وقدرات هائلة 
تسمح لها بالخروج من هذه الوضعية، واألمر 

يتطلب فقط حكامة راشدة“.
واعتبر مراقبـــون تصريحات مقري توددا 
إلى الســـلطة التي تواجه تحديات اقتصادية 
حالـــت دون التوصـــل إلى اتفاق مـــع األطباء 
واألســـاتذة الذين ينفـــذون إضرابا عن العمل 
منذ مطلـــع العام، والتحق بهـــم مؤخرا قطاع 
الوظيفـــة العمومية، مســـنودا مـــن النقابات 

المستقلة.
ويشـــن األطباء المقيمون -وهم الفئة التي 
تستكمل الدراسة والتكوين، من أجل الحصول 
على شـــهادة تخصص طبـــي- إضرابا جزئيا 
دخل شـــهره الثالـــث، كما ينظمون أســـبوعيا 
داخـــل  احتجاجيـــة،  واعتصامـــات  وقفـــات 
مستشـــفى مصطفى باشـــا بالعاصمة، بعدما 
منعـــوا من طرف قوات األمن في عدة مرات من 

التظاهر في شوارع العاصمة.
وتعيش الجزائر منـــذ مطلع العام الجديد 
على وقـــع احتقـــان اجتماعي تقـــوده العديد 
مـــن الفئـــات االجتماعيـــة، شـــمل منتســـبي 
الوظيفـــة العموميـــة فـــي الصحـــة والتربية 
والتعليـــم العالـــي واإلدارة، بســـبب إمعـــان 
الحكومة منذ العام 2015 في سياســـة التقشف 
والتقليـــص مـــن اإلنفـــاق العمومـــي، مقابل 
الترفيـــع فـــي أســـعار المـــواد االســـتهالكية 

والخدمات.
وتعمقت األزمة بين المضربين والحكومة 
بعـــد أن هـــدد رئيس الـــوزراء وزعيـــم حزب 
التجمع الوطنـــي الديمقراطي أحمد أويحيى، 
األســـاتذة واألطبـــاء المضربيـــن عـــن العمل 
بتطبيق القانون ضدهـــم إضافة إلى وصفهم 
بـ“القراصنـــة“، مشـــددا علـــى أنه لن يســـمح 

باستمرار الفوضى واالضطرابات.

روسيا تحرج 
خليفة حفتر

} بنغــازي (ليبيــا) - أحرجت موســـكو القائد 
العـــام للجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر، 
بعـــد تصريحـــات لرئيـــس لجنـــة االتصـــال 
الروســـية المعنية بتســـوية األزمـــة الليبية، 
ليف دينغـــوف، أكد خاللها أن حفتر طلب من 
موسكو إنشاء قاعدة عسكرية في شرق ليبيا 
وهو ما ســـارع الناطق باســـم القيادة العامة 

أحمد المسماري لنفيه.
وقـــال دينغوف في تصريحـــات صحافية 
نشرت األحد، ”بحسب المعلومات المتوافرة 
لدي، فقد ورد طلب من المشـــير خليفة حفتر، 
إلنشـــاء قاعدة عسكرية شرق ليبيا ”، مضيفا 
”ولكنـــي ال أعرف هل أن دعم هذا الخيار ممكن 

أم ال“.
وأكد دينغوف أن موســـكو مستعدة لدعم 
ليبيا فـــي محاربة اإلرهاب ”بنـــاء على طلب 

الدولة الليبية أو األمم المتحدة“.
وســـارع الناطـــق باســـم القيـــادة العامة 
لنفي تصريحـــات دينغـــوف. وأوضح أحمد 
المســـماري أن هناك مغالطة فـــي نقل الخبر 
الـــذي نشـــرته صحيفـــة ”اليـــوم الســـابع“ 

المصرية.
وتشكل تصريحات دينغوف إحراجا بالغا 
للقيـــادة العامة للجيش الليبـــي التي لطالما 
انتقدت التواجد اإليطالي في مدينة مصراتة 
غرب البالد، معتبرة إياه شـــكال من أشـــكال 

عودة االستعمار.
وكان حفتر استبعد في تصريحات يوليو 
الماضـــي، إمكانيـــة إقامـــة قاعدة عســـكرية 
روســـية علـــى األراضي الليبية، مشـــيرا إلى 
أنـــه لم يتم بحث هـــذا الموضوع من الجانب 

الروسي.
وقـــال حفتر حينئذ ”لم يســـبق طرح هذا 
الموضوع علـــى اإلطالق فـــي مباحثاتنا مع 
الـــروس، وال نعتقـــد أن لدى روســـيا الرغبة 
أو الحاجـــة إلنشـــاء قاعدة عســـكرية لها في 
ليبيـــا، فهي تملك أســـطوال عمالقا في البحر 
المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم 

مبادرة طال انتظارهاالمتوسط“.
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{تصميم روســـيا وتطويرها صواريخ جديدة متوســـطة المدى يمكن أن يضعا العالم على شفا أخبار

جولة جديدة من سباق التسلح النووي}.

ينس ستولتنبرغ
األمني العام حللف شمال األطلسي

{الغيوم الســـوداء تتلبد في أجواء أوروبا بســـبب الهجرة، والمعارضة منفصلة عن الواقع بسبب 

دعمها لالجئين}.

فيكتور أوربان
رئيس وزراء املجر

الثالثاء 2018/02/20 - السنة 40 العدد 10906

} باريــس - قالت وزارة الخارجية الفرنســـية 
في بيان االثنين، إن باريس قلقة بشـــأن برنامج 
الصواريخ الباليستية اإليراني وأنشطة طهران 
في المنطقة، مشـــيرة إلى دعم إيران للحوثيين 
في اليمن دون أن تذكر الدور الذي تلعبه طهران 

في سوريا.
وأضافـــت الخارجيـــة الفرنســـية ”الموقف 
الفرنسي من االتفاق النووي اإليراني معروف، 
كما قـــال رئيس الجمهوريـــة إيمانويل ماكرون 
نحن نؤكد التزامنا الكامل بخطة العمل الدولية 

وتنفيذها بصرامة“.
وتابعت ”سنواصل الحديث بشأن البرنامج 
النـــووي اإليرانـــي مـــع شـــركائنا األوروبيين 
واألميركييـــن“، فيما وضعـــت اإلدارة األميركية 
خطـــة أطلعـــت عليهـــا حلفاءهـــا األوروبييـــن 
من أجـــل إدخال تعديـــالت على بنـــود االتفاق 
النـــووي مقابل إبقاء االتفاق على تجديد تعليق 

العقوبات األميركية على طهران.
ويرى متابعون أن التصريحات الفرنســـية، 
التي جاءت بعد ســـاعات من الكشف عن الخطة 
األميركيـــة تجـــاه الملـــف النووي، اســـتجابة 
مباشـــرة ودون تردد لشروط البيت األبيض من 
أجل اإلبقاء على االتفـــاق قائما وتجديد تعليق 

العقوبات.
واعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية غربية أن 
فرنسا أولى الدول األوروبية استجابة لضغوط 
ترامـــب بشـــأن االتفاق النـــووي اإليراني، فيما 
أكدت بريطانيا أنها تشـــارك الواليات المتحدة 
مخاوفهـــا بشـــأن أجنـــدات إيـــران التخريبية 

والمزعزعة لالستقرار في المنطقة.

وحـــددت الواليـــات المتحدة مســـارا يلتزم 
فرنســـا  أوروبييـــن،  حلفـــاء  ثالثـــة  بموجبـــه 
وبريطانيا وألمانيـــا، بوضوح بمحاولة تعديل 
االتفـــاق النووي مـــع إيران بمـــرور الوقت، في 
مقابل إبقـــاء الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
االتفـــاق على تجديد تعليق العقوبات األميركية 

في مايو المقبل.
ومســـؤوالن  أوروبيـــان  مســـؤوالن  وقـــال 
أميركيان لوكالة رويترز إن الحلفاء األوروبيين 
ال يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب 
ويحجمـــون عـــن هـــذا االلتـــزام خوفـــا من أن 

يطالبهم بالمزيد.
وقال خمســـة مســـؤولين أوروبيين حاليين 
وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين إن الوصف 
الـــوارد في البرقية لما تريده الواليات المتحدة 
من األوروبيين، وهو ما لم ينشر من قبل، يضع 
معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير وهو 

ما قد يساعد على تالقي وجهات النظر.

وجاء فـــي البرقية ”نريـــد التزامكم بالعمل 
معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير 
إيـــران للصواريـــخ بعيدة المـــدى أو اختبارها 
ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية ويصلح العيـــوب المتعلقة ببند 

المدة الزمنية“.
ويرى ترامب ثالثة عيوب هي فشـــل االتفاق 
فـــي التعامل مـــع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية والشـــروط التي يمكن للمفتشـــين 
الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق 
بالبرنامـــج النووي وبند الفتـــرة الزمنية الذي 
تنقضي بموجبـــه القيود المفروضة على إيران 

بعد عشر سنوات.
ويريـــد الرئيس األميركي تحســـين العيوب 
المتحـــدة  للواليـــات  يتســـنى  حتـــى  الثالثـــة 
تقويضـــه  وعـــدم  االتفـــاق  فـــي  االســـتمرار 
باالنســـحاب منه. ووجه ترامب إنـــذارا للقوى 
األوروبيـــة، ينايـــر الماضي، قائال إنـــه يتعين 

عليها الموافقة على ”إصالح العيوب المزعجة 
في االتفاق النووي اإليراني“ وإال فإنه سيرفض 
مـــد تعليـــق العقوبـــات األميركية علـــى إيران، 

مؤكدا ”هذه فرصة أخيرة“.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي قد أكـــدت خالل زيارتها إلى برلين الجمعة 
أن بريطانيا تشارك الواليات المتحدة مخاوفها 
بشأن األنشـــطة اإليرانية في الشـــرق األوسط، 
مبدية استعدادها التخاذ المزيد من اإلجراءات 

ضد طهران.
وأوردت مـــاي فـــي تصريـــح للصحافييـــن 
”اتفقنـــا على أنه فـــي الوقت الـــذي نواصل فيه 
العمل للحفاظ على االتفاق، فإننا نشـــارك أيضا 
الواليـــات المتحـــدة مخاوفهـــا بشـــأن األفعال 
المزعزعـــة لالســـتقرار التـــي تقوم بهـــا إيران 
في الشـــرق األوسط، ونحن مســـتعدون التخاذ 
المزيد مـــن اإلجراءات المناســـبة لمعالجة تلك 

المشكالت“.

فرنسا أول المستجيبين لضغوط ترامب بشأن االتفاق النووي

أكدت فرنســــــا االثنني أنها تواصل احلوار 
واألميركيني  ــــــني  األوروبي شــــــركائها  مــــــع 
بخصوص االتفاق النووي مع إيران مشيرة 
إلى أنها ترغب في تنفيذه بدقة، في خطوة 
رأى فيها مراقبون استعدادا فرنسيا لربط 
االتفــــــاق بالبرنامج الصاروخي وأنشــــــطة 
طهــــــران التخريبية في املنطقــــــة، ما يتناغم 
مع شروط الرئيس األميركي دونالد ترامب 

لإلبقاء على االتفاق قائما.

في االتحاد قوة

[ خطة أميركية لتقليم أظافر طهران تربط بين االتفاق وبرنامج الصواريخ الباليستية

الوضع املالي األوروبي 

حرج بسبب بريكست
} برلين - قالت المستشـــارة األلمانية أنجيال 
ميـــركل االثنين إنهـــا ترى أن الوضـــع المالي 
لالتحـــاد األوروبي يواجه تحديـــات هائلة في 
ضوء خروج بريطانيا منه قريبا، مشيرة إلى أن 
الوضع المالي لالتحاد األوروبي ”حرج جدا“.

وقالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي 
قبـــل لقائها رئيس وزراء لوكســـمبورغ كزافير 
بيتل في برلين إن سياســـة االتحـــاد الدفاعية 
وسياســـته إزاء الهجـــرة ومكافحـــة أســـباب 
النـــزوح مهام مالية كبيرة، مشـــيرة إلى أن من 
بين الدول األعضاء باالتحـــاد دوال تؤيد زيادة 
اإلنفـــاق على هذه األبواب بعد خروج بريطانيا 

من الكتلة األوروبية.
وتطرح قضية اإلطار المالي لالتحاد خالل 
القمة غير الرســـمية المقـــررة الجمعة المقبلة 
في بروكسل، فيما ســـيعاني االتحاد األوروبي 
عجـــزا في موازنته بقيمة نحـــو 12 مليار يورو 

سنويا بعد خروج بريطانيا منه.
ويعقد قادة االتحاد األوروبي، هذا األسبوع، 
قمة يبحثون خاللها مســـألتين شائكتين، هما 
كيفية ســـد الثغرات في ميزانيتهـــم المقبلة ما 
بعد بريكســـت وتعيين خلف جـــان كلود يونكر 
على رأس المفوضية األوروبية، وسط خالفات 

حول آلية االنتخاب المعتمدة.
وسيشـــكل هـــذا االجتمـــاع الـــذي تعقـــده 
الـــدول الـ27 الجمعـــة، بدون مشـــاركة المملكة 
المتحدة، محطة حاســـمة علـــى طريق االتحاد 
الجديد الذي يعتـــزم األوروبيون بناءه وتعزيز 
لحمتـــه بعد انفصـــال لندن، وســـط جدل حول 
المسائل المالية وطريقة تعيين كبار مسؤولي 

المؤسسات األوروبية.
ويأتـــي الجـــدل حـــول اآلليـــة االنتخابية 
األوروبيـــة بعـــد أن تـــم تعييـــن يونكـــر على 
أوروبيـــة  انتخابـــات  بعـــد  المفوضيـــة  رأس 
عـــام 2014 طبقا لنظـــام مثير للجـــدل معروف 
بنظـــام ”المرشـــح األبـــرز“، وهو مـــا يعتبره 
العديد من القادة األوروبيين ضربا للشـــفافية 

والديمقراطية مطالبين بإلغائه.
واشـــتدت الخالفـــات بين الـــدول األعضاء 
نفسها حول مســـألة الميزانية المقبلة لالتحاد 
األوروبـــي، وتحديـــدا حول كيفية ســـد الفراغ 

الذي سيتركه خروج بريطانيا.
بالميزانيـــة  المكلـــف  المفـــوض  واقتـــرح 
غونتر اوتينغر رفع المساهمات المشتركة إلى 
مـــا بيـــن 1.1 و1.2  بالمئة مـــن إجمالي الناتج 
الداخلـــي لالتحـــاد، مقابل 1.0 بالمئـــة حاليا، 
لكن يعتقد أن هذا االقتراح ســـيواجه معارضة 
هولندا والدنمارك والنمســـا والسويد وفنلندا، 

وجميعها دول مساهمة صافية.

} ســول - قــــال مســــؤول بالقصر الرئاســــي 
الكــــوري الجنوبي االثنيــــن، إن الرئيس مون 
جيه إن، يرى أن اتفاقيــــة التجارة الحرة بين 
بــــالده والواليــــات المتحدة غيــــر عادلة، فيما 
تدرس ســــول تقديم شــــكوى رســــمية لمنظمة 
التجــــارة العالمية ضد اإلجــــراءات الحمائية 

التي اتخذتها واشنطن.
وأضاف المســــؤول الكــــوري الجنوبي أن 
كوريا الجنوبية لن تتمكن من اتخاذ إجراءات 
مماثلة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الحالية، 
مؤكدا أن ”الرئيس مون يسعى لفصل القضية 
التجارية عــــن القضايا األخــــرى التي تخص 

التحالف بين الدولتين“.
ونقلت وكالة يونهــــاب الكورية الجنوبية 
لألنباء عن الرئيس الكــــوري الجنوبي القول 
فــــي اجتماع أســــبوعي مــــع كبار مســــاعديه 
االثنيــــن، قولــــه ”أريدكــــم أن تتعاملــــوا بثقة 
وحــــزم مــــع اإلجــــراءات التجاريــــة الحمائية 
غير العادلة، من خالل دراســــة التقدم بشكوى 
رســــمية لمنظمة التجارة العالمية، ومراجعة 
احتماليــــة حدوث انتهاك لالتفاقية بين كوريا 

الجنوبية وأميركا“.
وأضــــاف ”ال بد من توضيــــح النقاط غير 
العادلــــة في مثل هــــذه اإلجــــراءات من خالل 
المفاوضــــات الراميــــة إلى مراجعــــة اتفاقية 
التجــــارة الحــــرة بيــــن الدولتيــــن“. وتأتــــي 
تصريحات مون بعدما فرضت أميركا رســــوم 

اســــتيراد عقابية على50 بالمئة من الغساالت 
المســــتوردة من ســــول، أحد حلفائهــــا، فيما 
تــــدرس واشــــنطن فــــرض إجــــراءات مماثلة 
ضد الحديد الكــــوري الجنوبــــي. والحمائية 
التجاريــــة التــــي تقترحهــــا واشــــطن، هــــي 

إجراءات فرض ضرائب ورسوم على الواردات 
مــــن الســــلع والخدمــــات كحمايــــة للمنتجين 
والموردين الوطنيين، ما يثقل كاهل الشركاء 
االقتصادييــــن بالضرائب، حيث اقترح دونالد 
ترامب فرض رســــوم تصل إلى 45 بالمئة على 

الســــلع والخدمات األجنبية، و30 بالمئة على 
مــــا تنتجه شــــركات أميركية خــــارج الواليات 

المتحدة وتسوقه فيها.
وإذا أخذنــــا فــــي االعتبار هدف تنشــــيط 
االقتصــــاد عبر زيــــادة اإلنفاق االســــتهالكي 
ومشروعات البنية األساســــية الضخمة، فإن 
ذلك كفيل بتحســــين نسب النمو في االقتصاد 
األميركــــي، الذي قــــد يعود إلى قاطــــرة النمو 
االقتصادي العالمي حتى في ظل السياســــات 

الحمائية التجارية.
ويجمع المحللــــون االقتصاديون على أن 
”الخطــــر األكبر علــــى االقتصــــاد العالمي هذا 
العام يأتي من السياسات الحمائية التجارية 
التــــي وعد بهــــا الرئيــــس األميركــــي دونالد 
ترامــــب“، إال أن هنــــاك أصواتا تــــرى في ذلك 

االستنتاج تهويال مبالغا فيه.
وســــتخفض خطة الضرائب التي طرحها 
دونالــــد ترامب، في ديســــمبر الماضي، ويبلغ 
حجمهــــا 1.5 تريليون دوالر، العبء الضريبي 
بصفة مؤقتة ألغلب األفراد أيضا، حيث أعلنت 
عــــدة شــــركات عقب الكشــــف عــــن الخطة عن 
برامج لزيادة االستثمارات وأجور الموظفين 

والمكافآت.
وانتقد االتحاد األوروبي بدوره السياسة 
الحمائيــــة األميركيــــة، معتبــــرا أن الواليــــات 
المتحدة باتــــت تهدد التجــــارة العالمية عبر 

هذه الخطط الضريبية.

} برلــني -أكـــد المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
األلمانيـــة شـــتيفن زايبرت االثنيـــن، أن برلين 
تســـعى، على جميع المستويات، إلطالق سراح 
المعتقلين السياســـيين الخمســـة اآلخرين في 
تركيـــا الذين لديهـــم جواز ســـفر ألماني، فيما 
تمكنـــت ألمانيا، فـــي وقت ســـابق، من إطالق 
ســـراح الصحافـــي األلمانـــي التركـــي، دينيز 
يوجيـــل، الـــذي تتهمـــه الســـلطات فـــي أنقرة 

باإلرهاب.
وقالـــت متحدثـــة باســـم وزيـــر الخارجية 
األلمانـــي زيغمـــار غابرييـــل إنه يتم الســـعي 
”بقـــوة“ إلطـــالق ســـراح المعتقلين الخمســـة 
المتبقيـــن أيضـــا، مؤكدة أن ”العمـــل على ذلك 

يســـتمر بشكل مباشر“. وأشارت المتحدثة إلى 
أن غابرييـــل كان قـــد التقى بالرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان مرتين خالل األســـابيع 
األخيرة، إحداهما في العاصمة اإليطالية روما، 
واألخرى في اســـطنبول، مضيفة ”إننا سعداء 

بأنه تم التوصل إلى حل جيد“.
وبـــدأت محكمة تركيـــة االثنيـــن إجراءات 
محاكمة دينيز يوجيل رغم مغادرته البالد، فيما 
حدد يوم 28 يونيو المقبل موعدا النطالق أولى 
جلســـات محاكمة يوجيل في المبنى القضائي 
الرئيسي بحي كاجاليان في مدينة إسطنبول. 

وكانـــت محكمـــة تركيـــة أمـــرت، الجمعـــة 
الماضـــي، بإخالء ســـبيل يوجيل عقـــب تقديم 

االدعـــاء التركـــي عريضة دعوى ضـــده، طالب 
فيهـــا بحبـــس مراســـل صحيفـــة ”دي فيلت“ 
األلمانية لمدة تتراوح بيـــن 4 و18 عاما بتهمة 
”الترويـــج لمنظمة إرهابية وتحريض الشـــعب 

على الكراهية والعداء“.
وبحســـب البيانات، قبلت المحكمة عريضة 
الدعـــوى، ثـــم أمـــرت بإطـــالق ســـراح يوجيل 
مـــن محبســـه االحتياطي، بعد عـــام كامل على 
احتجازه على خلفية اتهامات باإلرهاب، بدون 

توجيه دعوى جنائية ضده.
وكان احتجـــاز مراســـل صحيفـــة ”فيلت“ 
األلمانية من أكبر نقاط الخالف بين الحكومتين 
في برلين وأنقرة، حيث وصف الرئيس التركي 

رجـــب طيب أردوغـــان، فـــي أبريـــل الماضي، 
يوجيل بأنه ”عميل وإرهابي“.

الغيماينه  ”فرنكفورتـــر  صحيفـــة  ونقلـــت 
تســـايتونغ“ عـــن مصدر لـــم تحـــدده أن تركيا 
”تريـــد على ما يبدو أن يتوافـــر لديها عدد كبير 
من الســـجناء األلمان حتى تتمكـــن من مبادلة 
هؤالء الرهائن في مقابل مواطنين أتراك طلبوا 

اللجوء إلى ألمانيا“.
أن أردوغان اقترح  وذكرت صحيفة ”بيلت“ 
”مبادلة“ الصحافي يوجيل باثنين من جنراالت 
الجيـــش التركي طلبا اللجـــوء في ألمانيا، لكن 
وزيـــر الخارجيـــة األلماني قال إنه ”لم يســـمع 

بعرض رسمي للتبادل“.

كوريا الجنوبية غاضبة من اإلجراءات الحمائية األميركية

برلني تواصل الضغط على أنقرة إلطالق سراح املعتقلني السياسيني

ندرس تقديم شكوى

ببباختصار
◄ أعلن مصدر أفغاني اإلثنين مقتل 
8 مسلحين من طالبان على األقل في 

غارة بطائرة دون طيار في محافظة فرح 
غربي البالد، حيث استهدفت الطائرة 

مصنعا للمخدرات تابعا للحركة 
المتشددة.

◄ قالت الشرطة الفلبينية االثنين إن 
قوات األمن اعتقلت أجنبيا تشتبه في 
أنه يجند مقاتلين محليين لجماعات 
موالية لتنظيم داعش المتشدد، منها 

تحالف كان قد احتل مدينة في جنوب 
البالد لمدة خمسة أشهر العام الماضي.

◄ أكد الكرملين االثنين أنه ليس هناك 
أي دليل على سعي موسكو للتأثير على 

سير االنتخابات الرئاسية األميركية، 
بعدما تم توجيه االتهام في الواليات 
المتحدة إلى 13 روسيا بإدارة حملة 
سرية للتأثير على عملية التصويت 

لصالح حملة دونالد ترامب.

◄ تعقد محكمة العدل الدولية االثنين 
جلسات جديدة للنظر في الخالف بين 
فرنسا وغينيا االستوائية التي تتهم 

باريس بانتهاك الحصانة الدبلوماسية 
لنجل رئيسها، حيث توترت العالقات 
منذ أن فتح القضاء الفرنسي تحقيًقا 
ضد نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ، 
المتهم بنهب خزائن الدولة وشراء 

عقارات فخمة في أغلى مناطق العالم.

◄ يعتزم الجيش األلماني المشاركة 
في مناورات عسكرية لردع روسيا خالل 
عام 2018 بإجمالي عدد جنود يزيد ثالثة 

أضعاف عن العدد الذي شارك في مثل 
هذه المناورات العام الماضي، حيث 
أكد في بيان لوزارة الدفاع األلمانية 
أنه من المخطط االستعانة بنحو 12 
ألف جندي من أجل القيام بمناورات 

في المنطقة الشرقية والشمالية لحلف 
شمال األطلسي.

للمشاركة والتعقيب
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} الواحــات (مصــر) - مـــن بيـــن األســـباب 
الرئيســـية التي تجعل من سيناء أرضا خصبة 
للجماعـــات اإلرهابيـــة طبيعتهـــا الجغرافية، 
حيث الصحراء الشاســـعة والجبال. ويتشابك 
هـــذا العامل مـــع عوامل أخرى اســـتراتيجية 
واجتماعيـــة وتنمويـــة وأمنيـــة ليعطي مبررا 

ألسباب تواجد اإلرهاب في سيناء.
لكن، وفيما تشـــهد ســـيناء حملة عسكرية 
واســـعة النطاق ضد اإلرهابيين، وسط تقارير 
استخباراتية عن تحولها إلى قبلة للجهاديين 
الفاريـــن من ســـوريا والعراق، تطرح أســـئلة 
كثيرة حول ســـبل مواجهة هـــذا الخطر، الذي 
تؤكد مختلف التجارب والمؤشرات أن ال مجال 

لدحره عسكريا فقط.
وفـــي المقابـــل، بـــرزت أصـــوات تتحدث 
عـــن البحث عـــن الحل من خارج حـــدود دائرة 
التفســـيرات التقليدية وذلك من خالل االطالع 
على تجـــارب مناطق مصرية شـــبيهة إلى حد 
كبير بســـيناء، جغرافيا واجتماعيا وتنمويا، 

ومن ذلك منطقة الواحات البحرية.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنـــه فـــي متابعة 
الحالتين يمكن أن تتوصل السلطات المصرية 
إلى سياســـات تدعم بها حربها العسكرية على 
اإلرهـــاب في ســـيناء وتحّصن بهـــا في نفس 
الوقت منطقة الواحات من خطر اإلرهاب الذي 

تلقي به الفوضى في ليبيا.

الطريق إلى الواحات

ال يمكـــن الوصـــول الواحـــات البحرية من 
ناحيـــة القاهرة ســـوى من خـــالل المرور عبر 
طريـــق واحد، يبدأ من مدينـــة 6 أكتوبر (غرب 
القاهرة) وينتهي عند مدخـــل الواحات. ورغم 
الحـــادث اإلرهابـــي الـــذي وقـــع فـــي أكتوبر 
الماضـــي عنـــد الكيلـــو 135 وراح ضحيته 16 
ضابطا ومجندا تمت تصفيتهم عبر مســـلحين 
اتخذوا مـــن هذه المنطقة مقـــرا لهم، لكن كان 
الفتا، خالل الرحلـــة التي قمنا بها من القاهرة 
إلى الواحات، غياب مرتكزات أمنية كثيفة على 
طـــول الطريق الذي يمتد لنحـــو 400 كيلومتر، 
وهي تقريبا المسافة نفســـها من القاهرة إلى 

سيناء.
الكميـــن األمني الوحيد موجود عند مخرج 
مدينة أكتوبر. ويفترض أن يراقب هذا الكمين 
المغادرين ناحية صحراء الواحات أو القادمين 
منها تجاه القاهرة. أما على طول المسافة، فلم 
يستوقفنا أحد، ما يجعل من الصحاري بطول 
هذه المســـافة بؤرة خصبـــة الختباء العناصر 
اإلرهابيـــة التـــي تريد التســـلل مـــن الصعيد 
جنوبـــا أو حتى الصحـــراء الغربية المتاخمة 

مع الحدود الليبية إلى القاهرة بسهولة.
وفي المقابل فإن الوصول إلى ســـيناء بالغ 
الصعوبة مـــن مختلف االتجاهات، حيث هناك 
تشـــديدات أمنية في عملية الدخول والخروج 
منهـــا. ويمكن الوصول إليهـــا من 3 اتجاهات، 
األول عبر جسر السالم الذي يربطها بالقاهرة 
ومحافظات شرق القناة (السويس وبورسعيد 
واإلســـماعيلية) وال يمكن لعربة واحدة أن تمر 
من هـــذا الجســـر دون تفتيش ذاتـــي ومعرفة 

أسباب الدخول إلى سيناء. االتجاه الثاني، عن 
طريق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وهذا 
يتم إغالقه، إال إذا قررت السلطات فتحه بضعة 
أيـــام تحت رقابـــة أمنية صارمـــة. أما االتجاه 
الثالث، فعبـــر البحر، وهذا مؤّمن بالكامل عبر 

القوات البحرية.
وتبعد الواحات عن صحراء المنيا (جنوب 
مصر) بنحو 200 كيلومتر، وعن واحة الفرافرة 
التـــي وقع فيها حـــادث ضرب كميـــن للجيش 
قبل عامين وتبعد عن واحة ســـيوة القريبة من 

الحدود مع ليبيا بحوالي 480 كيلومترا. 
ويمكـــن الوصول بســـهولة مـــن صحاري 
محافظـــات جنـــوب مصر إلـــى قلـــب القاهرة 
وضواحيها عبر طريق أسيوط الغربي المتصل 
بطريـــق الواحـــات، كمـــا يمكن الوصـــول من 
صحراء الفرافرة أو واحة سيوة إلى العاصمة 
المصرية عبر ذات الطريـــق (الواحات) بعدما 
تم افتتاح مجموعة من الطرق تشـــق الصحراء 

وتصل كل هذه المناطق ببعضها.
مع لحظة الوصول إلى مشـــارف الواحات 
البحريـــة تظهر مالمح التقـــارب الظاهر بينها 
وبيـــن ســـيناء، حيث تنتشـــر ســـيارات الدفع 
الرباعي والدراجات البخارية بشكل الفت، فهي 
وســـيلة التنقل بين القرى وبعضها من ناحية، 
والقرى والصحراء من ناحية ثانية، وجميعها 
دون لوحات معدنية، وتمر بشـــكل ســـلس من 
أمام قســـم شـــرطة الواحـــات دون توقيفها أو 

مضايقة أصحابها.
الواحات البحرية، التـــي وصلنا إليها مع 
غروب شـــمس الجمعـــة، بدت وكأنهـــا منطقة 
مهجورة من الســـكان، ال يخـــرج أصحابها من 
المنـــازل ليال ســـوى للضـــرورة. يبـــدأ الناس 
يومهـــم مع فجر كل يوم، هـــذا يعمل في أرضه 
الزراعية وذاك يذهب إلى حرفته اليدوية، ومع 
نهايـــة اليوم تكون الشـــوارع شـــبه خالية من 

المارة.
منازل ســـكان الواحات قصيـــرة ال يتعدى 
ارتفاعها نحو 6 أمتار. وبعضها مازال بالطوب 
اللّين. وســـمحت وفرة األراضي هناك للجميع 
بالبنـــاء دون حاجة إلى تعلية المبنى األصلي. 
وتبدو البنايات غير منســـقة تميل للبســـاطة. 
وال يستطيع أحد بسهولة التفرقة بين السكان 

حسب مستوياتهم االقتصادية.
فيمـــا الشـــوارع بممراتهـــا ضيقـــة للغاية 
وتكاد ال تتســـع لعربة صغيرة، ومعظم القرى 
تحيط بها الجبال والصحراء، وتغطيها أعداد 
كبيـــرة من أشـــجار النخيل المنتشـــرة والتي 
تمثل االقتصاد الرسمي لسكان الواحات. ويتم 

االعتماد على المياه الجوفية فقط للري.
وال توجـــد في الواحـــات أماكـــن للترفيه، 
ونســـبة األمّية مرتفعـــة بين كبار الســـن، في 
المقابـــل تبدو نظرة األهالي للتعليم مقّدســـة، 
فال يقـــف الفقـــر حائـــال دون تعليـــم األطفال 
من الجنســـين. لكن، وخالفا لســـيناء، حظيت 
الواحـــات باهتمـــام المركـــز منـــذ أن تـــم نقل 
تبعيتهـــا إلـــى محافظـــة الجيـــزة المتاخمـــة 
للقاهـــرة بعد أن كانت تابعـــة لمحافظة المنيا 
لسنوات طويلة. وتبدو سيناء قريبة للغاية من 

جغرافيا الواحات البحرية.
وتميـــل مدينـــة العريـــش، عاصمة شـــمال 
ســـيناء، أكثر ناحيـــة التمدن حيـــث تحتضن 
المباني الحكوميـــة، وطرقها ممهدة ومبانيها 

يظهر عليها الطابع الحضاري وبها العشرات 
من المـــدارس وأكثر ســـكانها مـــن الموظفين 
الحكوميين؛ أما غالبية مناطق سيناء البعيدة 
عن العريـــش مهّمشـــة ودون خدمـــات، فمياه 
الشرب تصل إلى الســـكان في عربات، وبعض 
المنـــازل مـــن الصفيـــح والطـــوب الحـــراري، 
والمـــدارس بعيـــدة عـــن المناطق الســـكنية، 
والتعليم لدى السكان ليس أساسيا، ويختلف 
حسب مستوى المعيشة، فاألسر الفقيرة نادرا 

ما تعلم أبناءها.

اختالفات عميقة

رغم التالقي الشديد في الطبيعة الجغرافية 
بين الواحات البحرية وسيناء، لكّن ثمة اختالفا 
جذريا في مسألة طريقة التدّين. يتعامل سكان 
الواحـــات مـــع الدين بشـــكل مســـتقّل، بمعنى 
أنه ليس من يحدد شـــكل وطريقة معيشـــتهم. 
المســـجد تمارس فيه العبـــادات فقط. وال ترى 
ملتـــٍح، غريـــب المظهر، يمشـــي بيـــن الناس 
ويتحـــدث عـــن الحـــالل والحـــرام أو مراقبـــة 
حياة الناس وفرض نمط متشـــدد على أسلوب 

معيشتهم وتصرفاتهم ولباسهم.
ومن غير المســـموح في الواحات أن تكون 
هنـــاك تيارات دينية تروج ألفكارها وتنشـــرها 
بين السكان، سواء كانت عناصر هذه التيارات 
دخيلة عليهم أو نشأت بينهم. المجتمع متدين 
بالفطرة لكنه غير متشـــدد، وال يجبر أحدا على 
شـــيء، بل يقود نفســـه بعيدا عن تدخالت أي 
أطـــراف دينيـــة أو حتـــى تدخـــالت أمنية، وال 
يعني السكان ســـوى التزام الجميع بالعادات 

والتقاليد.
وفـــي الواحات، عكـــس ســـيناء، ال يعتلي 
منابـــر المســـاجد ســـوى الشـــخص المعتدل 
والمثّقـــف واألكبر ســـنا، ويكون مـــن العائلة 
التي تســـيطر على المنطقة الواقع في نطاقها 
المســـجد، وخطبـــة الجمعة مثـــال تتحدث عن 
أمور سياســـية. أما في المجتمع الســـيناوي، 
فقد ُفتح الباب على مصراعيه لتمارس السلفية 
الجهادية والجماعات الدينية المتطرفة أدوارا 
متشـــّعبة، من حيث التدخل في حياة الســـكان 
ونشـــر األفكار المتشـــددة، وممارسة الطقوس 
الدينيـــة وفـــق معتقداتهـــا، وكثيرا مـــا تجبر 
النـــاس على اّتباعها. ونجحت في اســـتقطاب 
بعـــض الشـــباب، ما ســـمح باختراق نســـيج 
المجتمـــع وتغيير توجهـــات الكثير من أفراده 
من االلتزام الصارم بالعادات والتقاليد القبلية 
إلى السير وفق توجيهات التيارات المتطرفة.

علـــى  األوقـــاف  وزارة  ســـيطرة  وتبـــدو 
المســـاجد شـــبه منعدمة فـــي ســـيناء، بعدما 
كان من الممكن أن يعتلي شـــيوخ من السلفية 
الجهادية الموجودة في وســـط وشمال سيناء 
المنابـــر وال يجـــرؤ أحد مـــن المواطنين على 
منعهـــم من ذلك وإال ُفهم أنـــه يعاديهم أو يتبع 
جهـــات حكومية مـــا يعرضه لخطـــر التصفية 

الجسدية.
وكانت هذه الخصال من األسباب الرئيسية 
لنمو اإلرهاب في سيناء. وساهم تأّخر التعامل 
مع هؤالء في اتساع نطاقه وتعرض الكثير من 
مؤسســـات الدولة للخطر، لذلك جاءت العملية 
الشـــاملة ســـيناء 2018 لتجتث هـــذه النوعية 

وتوقف زحف اإلرهاب في سيناء.
وقال أحد السكان في الواحات لـ“العرب“، 
ال يوجد شـــخص واحد ينتمـــي لتيارات دينية 
متطرفة، والجميع يعرف بعضه، وال يســـتطيع 
أي شـــخص غريب عنهم أن ينخـــرط بينهم أو 
يتعايـــش وينشـــر فكـــره المتطـــرف أو يروج 

ألشياء دخيلة عليهم مثل معاداة النظام واألمن 
والتحدث في أمور دينية تحّض على العنف.

وحّدد أحمد عادل، شاب من الواحات، آلية 
اكتشـــاف الســـكان للمتطرفين والدخالء على 
مجتمعهـــم بقوله ”نحن نعـــرف بعضنا بالدم، 
بمجرد أن نرى وجه أي شـــخص نعرف عائلته 
بغض النظر عن اسمه أو اسم والده.. جميعنا 
معروفـــون، وأي إنســـان غريـــب نـــراه فجـــأة 
نتحرى عنه لمعرفة سبب زيارته، وال مانع في 

أن نراقبه من بعيد.. أين يقيم ولماذا؟“.
وأضاف عادل لـ“العـــرب“ ”التحريات التي 
يجريها الســـكان بأنفســـهم على كل شـــخص 
غريـــب يهبط على الواحات كفيلة بأن تطرد أي 
متطرف جاء ليتخذ من المنطقة مأوى له بعيدا 
عن أعين األمـــن، أو التخطيط للقيام بعمليات 
إرهابيـــة، فالناس تريد الحفـــاظ على تاريخها 
وســـمعتها وصورتها الناصعـــة كبيئة مثالية 

للتعايش“.

أزمة أمنية مركبة

أزمة األمن الحقيقية في ســـيناء أن عناصر 
التنظيمـــات اإلرهابية اســـتطاعت أن تتســـلل 
إلـــى الداخل، عبر البحـــر أو األنفاق، ونجحت 
في اســـتقطاب عدد من شـــباب قبائل ســـيناء 
لصفوفهـــا، وحتى بعدما أحكـــم األمن قبضته 
على االتجاهات التي ينفذ منها اإلرهاب، وقتل 
المئات من العناصر المتطرفة، لكن اإلرهاب في 
سيناء تكاثر باعتراف عدد من شيوخ القبائل.

ويمكن تبرير ذلك بـــأن الزعامة التي كانت 
موجودة عند شـــيوخ القبائل علـــى المنتمين 
للقبيلـــة تراجعت بقوة، كما أن انتشـــار الفقر 
واألمية ومافيا التهريب واســـتمرار التهميش 
ثمينـــة  فرصـــة  أصبـــح  لســـيناء  الحكومـــي 
للتنظيمات اإلرهابية الســـتقطاب الشباب إلى 
صفوفها، فضال عن شعور المواطن في سيناء 
بأنه متهم دائما في أعين الســـلطة بمســـاعدة 

اإلرهاب أو أنه مواطن من الدرجة الثانية.
أما في الواحات البحرية، فالمجتمع مازال 
أبويـــا بامتيـــاز، بمعنى أن االبـــن يظل يعيش 
في كنـــف أبيه طوال حياته، فمثال يقول محمد 
علـــي لـ“العـــرب“ ”عندنا األب ال يســـمح البنه 
باالســـتقاللية الذاتية التي تسمح له بأن يفعل 
ما يشاء.. ويســـأله كل يوم أين ذهب ومع من؟ 
وأصدقاؤه من؟ هنا نتحدث عن رقابة األســـرة 

ألبنائها بشكل صارم“.
وتدّخـــل والـــد محمـــد علـــي فـــي الحديث 
”الفـــارق بيننـــا وبين ســـيناء أننـــا مجتمع ال 
يعرف السلفيين وال اإلخوان وال السياسة.. هم 
بينهم سلفيون متشددون ونحن ال نسمح بذلك 
وال يمكن أن يجد هؤالء موطئ قدم بيننا.. هناك 
ال يســـألون عن الغرباء ونحـــن نتتبع خطوات 
الغريـــب لحظـــة بلحظة، ألن أفعالـــه وخطاياه 
ســـتطالنا جميعا وال يمكن أن نسمح ألحد بأن 
ينتهك خصوصياتنا ويغيـــر حياتنا أو يعبث 

بعقول أبنائنا“.
وأضاف الشـــيخ محمد ناصـــر، وهو إمام 
وخطيب بأحد المســـاجد، فقال ”نحن نشـــأنا 
علـــى الفطـــرة.. المجتمع الذي يتلـــوث بأفكار 
دينية دخيلة عليه تخترق عقول أبنائه ال يمكن 
إصالحـــه والتصـــدي المبكر لهـــذه األفكار مع 
تجديد الفكر والخطاب الديني هو حائط الصد 
المنيع أمام انتشـــار التشـــدد بـــأي مجتمع“. 
وأوضح لـ“العرب“ ”نحارب الدخالء بأنفســـنا 
قبل أن نلجأ إلى األمن.. نحارب المنبع حتى ال 
نضر الحقا لمعالجة شبابنا من تلوثت العقول. 
نحن نعّلم أبناءنا وال نتركهم فريسة لمن يريد 

العبث بعقولهم. التعليم يحمي العقول من أي 
فكر عبثي أو متطرف“.

أيضا، تربط ســـكان الواحـــات عالقة قوية 
بأجهزة األمن قوية، لســـببين: األول، أن األمن 
ال يتدخل إال إذا طلب منه األهالي ذلك، باعتبار 
أن الُعـــرف يحكم وليـــس القانون، فـــكل كبير 
عائلة هـــو المســـؤول عن حل مشـــكالتها مع 
باقي العائالت عن طريق التراضي والجلسات 
العرفيـــة، وبالتالـــي لـــم يحـــدث فـــي تاريـــخ 
الواحات، حســـب كالم األهالي، أن وقع صدام 
بين األمـــن والعائالت أو يكـــون بينهم ثأر أو 

يحمل أحدهم لآلخر ضغينة.
والســـبب اآلخـــر، أن النســـبة األكبـــر من 
المجندين وأمناء الشرطة في منطقة الواحات، 
من أبنـــاء المنطقة، أي أن الســـكان هم أقارب 
لرجـــال األمن، األمر الذي قّلما تجده في منطقة 
مصرية أخـــرى، لذلك ال توجد فكرة العداء بين 
الطرفين، لقناعتهـــم بأن من ارتكب خطيئة في 
حق أهله، يجب على الطرفين حماية بعضهما 

البعض، وهذا فرض عين.
ويقول الشـــاب محمد جميل ”نحن مجتمع 
مســـالم.. نعمل ونجتهـــد ونعلـــم أبناءنا، وال 
يعني أننـــا محكومون بعادات وتقاليد صارمة 
أنـــه قد يخرج من يعادي هـــذا الواقع ويتحول 
إلى متطـــرف.. هذه جريمة تســـتوجب أن يتم 
طـــرد صاحبها خارج الواحـــات مدى الحياة.. 

واالحترام يجلب االحترام“.

ومع ذلك، ورغم ما لمســـناه من رفض فاعل 
وقوي لكل أشـــكال الفكر المتطرف بين أهالي 
الواحات، إال أن التطورات الداخلية واإلقليمية 
المحيطة ال تبعث على الطمأنينة، في وقت بات 
فيـــه اإلرهاب عابرا للحـــدود، فيما الوضع في 
ليبيا ال يبشـــر بهدوء قريب، كما أن الجماعات 
اإلرهابية التي يجـــري تضييق الخناق عليها 
في سيناء ستبحث عن مخرج لها، واألقرب هو 

الحدود مع ليبيا.
ويؤكـــد اللواء مجـــدي البســـيوني، مدير 
أمن محافظـــة الجيزة الســـابق، أن المحافظة 
على هذه المنطقة مـــن تمّدد اإلرهاب ووصول 
التطـــرف إليها، يتطلب تكثيفـــا أمنيا أكثر من 
الموجـــود حاليا، فال يمكن أن يســـتمر الحال 
علـــى ما هو عليه، بأن يتطلب ســـفر مدير أمن 
الجيـــزة والتشـــكيالت األمنيـــة المختلفة إلى 

الواحات أكثر من 4 ساعات إذا حدثت كارثة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن المطلوب حاليا هو 
أن تكـــون هناك مديرية أمـــن خاصة بالواحات 
وليس قســـم شـــرطة، بمعنى أن يتحول القسم 
إلى مديرية أمن بكامل إداراتها وتشـــكيالتها، 
بما يسهل السيطرة عليها وعزلها عن التطرف 
واإلرهـــاب واختراقها من جانـــب التنظيمات 

المتشددة.
وأشار إلى أن االعتماد فقط على األهالي في 
حماية الواحات وتجنبيها خطر اإلرهاب خطأ، 
وال يجب أن تطمئن السلطات المصرية للسكان 
طوال الوقت حتى لو كانوا في منتهى السلمية، 
الفتـــا إلى أن اســـتمرار غياب األمـــن في طريق 
الواحات والمنطقـــة الصحراوية المحيطة بها 
قـــد يغري العناصـــر المتطرفة باللجـــوء إليها 
واالختبـــاء فيها، وال بديل عـــن وضع الواحات 

في صدارة األماكن المحّصنة أمنيا.

 {سيناء 2018} ال تكفي، المطلوب حماية الواحات

سلمية األهالي وحدها ال تكفي

هدوء تقض مضجعه الحرب على اإلرهاب في سيناء والفوضى في ليبيا

[ سكان الواحات: الفارق بيننا وبين أهالي سيناء أننا مجتمع ال يعرف السلفيين وال اإلخوان  [ تعدد جبهات الخطر اإلرهابي على مصر

في 
العمق

{الســـاحة األكثر خطورة والعنوان الحقيقي للتهديد المســـتقبلي لمصر يتشـــكالن في االتجاه 
الغربي والحدود الغربية انطالقا من األراضي الليبية}.

خالد عكاشة
رئيس املركز املصري للدراسات األمنية

{ســـيناء لها طبيعـــة جغرافيـــة وقبلية خاصـــة تميزها عن بقيـــة محافظات مصـــر، إضافة إلى 
تالصقها بقطاع غزة وقربها من الحدود مع إسرائيل}.

سمير غطاس
رئيس منتدى الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية 

بعد هزميتهم في ســــــوريا والعراق، يسعى اجلهاديون إلى إيجاد بؤرة إرهابية جديدة في 
ســــــيناء، وتعد هذه الهجرة أمرا طبيعيا بالنظر إلى تاريخ املنطقة مع اجلماعات اإلرهابية 
بتجذر التطرف فيها، في املقابل، وفيما تشــــــن احلكومة املصرية حملة عســــــكرية واسعة 
النطاق حتت مســــــّمى ”سيناء 2018“ ضد اجلماعات اإلرهابية، هناك منطقة أخرى مهددة 
بأن تتحول إلى بؤرة إرهابية، نظرا لتشــــــابه طبيعتها مع طبيعة ســــــيناء، وهي منطقة إقليم 
الواحات. فإلى وقت قريب كانت هذه املنطقة حتمي نفســــــها بنفسها ورغم تشابه طبيعتها 
اجلغرافية مع سيناء فإن األهالي جنحوا في أن يصنعوا بيئة مضادة للتطرف، لكن اليوم 
وفي وقت أضحى فيه اإلرهاب عابرا للحدود، وفي ظل ما تشــــــهده ليبيا من فوضى بات 
على احلكومة املصرية أن تبحث على معادلة تدحر من جهة اإلرهاب في ســــــيناء الواقعة 
شــــــرق مصر، وحتمي مــــــن جهة أخرى الواحات، الواقعة في طــــــرف البالد الغربي، على 

تخوم ليبيا.

اللواء مجدي البسيوني: 
االعتماد فقط على األهالي 

في حماية الواحات وتجنبيها 
خطر اإلرهاب خطأ
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} واشــنطن - تطرح مسألة المواجهة اإليرانية 
اإلســـرائيلية على المراقبين أسئلة عاجلة منذ 
حادثة اختـــراق طائـــرة درون إيرانية األجواء 
اإلســـرائيلية وما تبع ذلك من غارات إسرائيلية 
مضادة دمـــرت أهدافا ســـورية وإيرانية داخل 

األراضي السورية.
تـــدور تلك األســـئلة حـــول احتمـــال تحّول 
االحتكاكات إلى حرب شـــاملة يمتد مســـرحها 
على ميادين وبلدان عديدة، خصوصا أن دخول 
العامل اإليراني على خط التوتر مع إســـرائيل، 
كما مع الواليات المتحدة، يعطي أي حرب يمكن 
أن تتورط بها إســـرائيل أبعـــادا ما فوق ثنائية 
تختلـــف عن تلك التـــي خيضت في الســـنوات 

األخيرة ضد لبنان أو ضّد قطاع غزة.
الفعـــل  ورد  اإليرانـــي  الفعـــل  أن  ورغـــم 
اإلسرائيلي اســـتغرق عدة ساعات، ورغم تدخل 
العواصم الكبرى، وال ســـيما موســـكو، لتهدئة 
الجبهـــات، إال أن الحدث أظهر مقدار االنتشـــار 
اإليرانـــي في الداخل الســـوري وحجم رهانات 

طهران على وجودها في ذلك البلد.
وتنشـــر إيـــران فـــوق األراضي الســـورية 
ما تطلـــق عليهم بالمستشـــارين لدعـــم النظام 
الســـوري. ينتمي هـــؤالء إلى الحـــرس الثوري 
وال ســـيما فيلـــق القدس الـــذي يقـــوده اللواء 
قاســـم ســـليماني الذي يجاهر بالظهـــور علنا 
متفقـــدا رجاله هنـــاك. وعســـكريا، تعمل إيران 
معتمدة على اآلالف من المقاتلين الذين ينتمون 
إلـــى ميليشـــيات محلية كمـــا تلـــك القادمة من 

أفغانستان والعراق ولبنان.
ونشـــرت طهـــران أيضـــا أحـــدث التقنيات 
العســـكرية وخصوصا تلك المتعلقة بالطائرات 
المسّيرة كتلك التي دخلت األجواء اإلسرائيلية. 
ويتأّســـس القلق من اشتعال حرب كبرى أو 
احتمال أن تحرك إيران ميليشياتها التابعة في 
بلدان عديدة بالمنطقة ضمن ما يعرف بـ“محور 

المقاومـــة“ ودفعهـــا داخـــل أي مواجهـــة مـــع 
إســـرائيل. واألمر ليس احتماال تهدد إيران به، 
بل هو جزء من المعطيـــات التي تضعها أيضا 

إسرائيل ذاتها في الحسبان.
ويعتبر كامل وزنة، مؤســـس مركز دراسات 
مـــا  ”إذا  أنـــه  األميركيـــة،  االســـتراتيجيات 
نشـــبت الحرب فســـتكون إقليمية تشمل جبهة 
المقاومة ضد إســـرائيل وداعميهـــا“. على هذا 
يعتبـــر الباحـــث اللبناني أن الحـــرب لن تكون 
مـــع إســـرائيل فقط، بـــل ستشـــمل كل الوجود 

”الممانع“ في كل المنطقة.
وبغض النظر عن إنشائية األمر من حقيقته، 
فإن ما اســـتثمرته إيران من جهد عســـكري في 
ســـوريا ال بد أنه جزء من معركة وجود بالنسبة 
لطهران، ما يعني أن تهديد نفوذ إيران في لبنان 
قد يتم الدفاع عنه في ســـوريا والعراق وبلدان 

أخرى.
وفيما بدأ التدخل اإليراني العســـكري لدعم 
نظام بشـــار األســـد إثر اندالع األزمة عام 2011، 
فإن القوات اإليرانية والميليشـــيات التابعة لها 
كانت سندا على الجبهات ضد كافة الميليشيات 
المعارضـــة وتلـــك الجهاديـــة التابعـــة لتنظيم 

داعش.
وتعتقد صحيفة نيويـــورك تايمز األميركية 
أنه بعد أن انقلبت الموازين العســـكرية لصالح 
النظام، فإن القوى العسكرية الخاضعة لطهران 

حّولت وجودها مـــن رفٍد للنظام ضد المعارضة 
إلـــى وجـــود بـــات يهـــدد إســـرائيل. وتتابـــع 
الصحيفة أن إيران تســـتمر في دعم مقاتلين من 
ســـوريا والعراق ولبنان لتشكيل قوة رادعة في 

حال نشوب حرب جديدة مع إسرائيل.
ويقول ســـعيد أمير توماج، وهو باحث في 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيـــة، إن ”الهدف 
األســـمى، في حـــال نشـــوب حرب أخـــرى، هو 
تحويل سوريا إلى جبهة جديدة في الحرب بين 
إســـرائيل وحزب الله، وأن األمر لم يعد هدفا بل 

بات حقيقة“.
وال يخفي زعماء إيران منذ ســـنوات عملهم 
علـــى بنـــاء ”محـــور المقاومة“ ضد إســـرائيل 
والنفـــوذ األميركـــي فـــي المنطقـــة. وال تعتمد 
االســـتراتيجية اإليرانية على القوى العسكرية 
الكالســـيكية، بـــل علـــى بناء شـــبكات مع قوى 

محلية تقدم لهم الدعم العسكري والمالي.
ويعتـــرف المراقبـــون أن إيـــران ومن خالل 
اســـتراتيجيتها هـــذه تمكنت من رفع مســـتوى 
التحديات ضد أعدائها ووســـعت نفوذها داخل 
العالـــم العربـــي، فيما نجحت فـــي المقابل في 

تقليل األخطار ضد األراضي اإليرانية نفسها.
ويقول خبراء أميركيون في شـــؤون الشرق 
األوســـط إن إيـــران نجحـــت في رفع مســـتوى 
األخطـــار ضـــد الواليـــات المتحدة وإســـرائيل 
ومنطقـــة الخليج، وال ســـيما الســـعودية، وهو 

أمـــر ترى نيويورك تايمز أنه يقف وراء الجهود 
التي تبذلها تلك الدول بالعمل كل من جهته على 

التصدي إليران وسياستها المقلقة.
وبـــدأت مصـــادر إســـرائيلية تتحـــدث عن 
احتمال نشوب أول حرب شمالية، بما يعني أن 
الحرب المقبلة ستشمل جبهتي سوريا ولبنان. 
وتقـــول هذه المصـــادر إن األخطار ال تأتي فقط 
من الميليشـــيات الجديدة التي تحركها طهران 
بـــل مـــن قيامهـــا بتزويد حـــزب اللـــه بتقنيات 
عسكرية بإمكانها ضرب أهداف حساسة داخل 
إسرائيل، وإن إرســـال الدرون اإليرانية مؤخرا 
الختـــراق األجواء اإلســـرائيلية هو نموذج مما 
تملكه إيران من تقنيات حديثة باتت تسبب قلقا 

لجنراالت األمن االستراتيجي في إسرائيل.
والقلق ليس إســـرائيليا فقط، بل ينســـحب 
على الواليات المتحدة. فمستشار األمن القومي 
هربرت ماكماســـتر اعتبر فـــي تصريح له خالل 
مؤتمـــر األمن في ميونيـــخ أن ”ما هو مقلق في 
قيـــام هؤالء الوكالء هو أن إيران توزع ما تملكه 
من تقنيات أســـلحة الدمار الشـــامل داخل هذه 
الشـــبكات“. قبل أن يضيـــف أن ”الوقت قد حان 

ليس لكي نفكر بل لكي نتحرك ضد إيران“.
وتتطابق استراتيجية إيران في سوريا مع 
تلـــك التي اعتمدتها في لبنان. فقد أنشـــأت منذ 
ثمانينـــات القرن الماضي حزب الله الذي هيمن 
علـــى البلد وأضحى قـــوة إقليمية كبرى منذ أن 

التحق بالحرب في ســـوريا والعـــراق واليمن. 
ويأخذ الخبراء باالعتبار أن الشـــبكة اإليرانية 
الســـورية اللبنانية تضاف إلى تلك التي بنتها 
في العراق من خالل أحزاب وميليشـــيات تابعة 
لهـــا داخل النظاميـــن السياســـي واالقتصادي 
للبلـــد. ومكنـــت الحرب في ســـوريا إيـــران من 
ربط ميليشـــياتها في المشـــرق بعضها ببعض 
على نحـــو جعل من معاركها واحـــدة أيا كانت 

جغرافية الجبهات.
ويقول علي آلفونه، وهو باحث في المجلس 
األطلســـي، إن ”الميليشـــيات التابعة إليران لم 
تنسحب بعد أن مالت الكفة العسكرية لألسد بل 
بقيت وحولت مواقعها باتجاه إسرائيل“، فيما 
يؤكد علـــي رزق، وهو باحـــث لبناني في موقع 
المونيتـــور األميركي، إن ”وجـــود إيران جنوب 
ســـوريا يســـير على منوال وجود حزب الله في 
جنـــوب لبنان“. بمـــا يعني أن إيـــران تريد لها 
تواجدا عســـكريا يكون على تماس مع الحدود 
السورية اإلســـرائيلية بما يجعلها رقما صعبا 
ليس فقط في أي تســـويات تنتظر ســـوريا، بل 
أيضا في أي تسويات تطال مستقبل إسرائيل.

وفيمـــا تتـــراوح التقديرات مـــا بين اآلالف 
ومئات اآلالف مـــن المقاتليـــن التابعين إليران 
في ســـوريا، تحدد إحصاءات موضوعية حجم 
الوجود العسكري اإليراني في سوريا بحوالي 
20 ألف مقاتل بينهـــم 6 آالف ينتمون إلى حزب 
الله. وترى مراجع عسكرية أن جهود العواصم 
للتهدئة في الوقت الحالي لن يمنع انفجار حرب 
كبرى، خصوصا عندما ترى إســـرائيل أنه ال بد 
منها للتخفيف من الخطـــر اإليراني أو تأجيله 
على األقل شمال البالد، وعندما ترى إيران أنها 
باتـــت ضروريـــة للدفاع عن حصتهـــا اإلقليمية 
المهددة بالتآكل من قبل كل العواصم اإلقليمية 
كمـــا الدوليـــة (بما فـــي ذلك موســـكو) المعنية 

بمستقبل المشرق كما راهنه.

أحمد أبودوح

} لندن - شّكل مؤتمر ميونيخ لألمن على مدار 
أعـــوام ملتقى لحـــل خالفات معّقـــدة بين قوى 
متصارعة، وجرت على هامشه لقاءات ساهمت 
أحيانـــا في عبـــور أزمات كبرى اســـتنادا على 
دبلوماســـية مرنة، لم تكن حاضـــرة في مؤتمر 

هذا العام.
وغلـــب خطـــاب تصعيـــدي على نقاشـــات 
المؤتمـــر وكلمـــات زعمـــاء ووزراء خارجيـــة 
ودفاع كانوا مستعدين لمواجهات محتملة مع 
خصومهم، الذين لم يترددوا بالرد، مثلما حدث 
بين أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط 
ووزيـــر الخارجيـــة التركي مولود تشـــاووش 

أوغلو في اليوم األخير للمؤتمر.
العســـكرية  العمليـــة  أبوالغيـــط  وهاجـــم 
التركية في عفرين، شمال غرب سوريا، معتبرا 
أن النظام العربي ال يمكنه قبول تدخل تركيا في 
دولة عربية. لكن ســـرعان ما قاد أوغلو هجوما 
مضادا تضمن لغة عنيفة على أبوالغيط، متهما 

النظام العربي ”بالتمييز والضعف“.

وســـرد أوغلـــو نقاط ضعف جامعـــة الدول 
العربية تجـــاه مواقف الواليـــات المتحدة في 
ســـوريا، وضغط على الموقف العربي المتردد 
إزاء قـــرار الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب 
باعتبـــار القـــدس عاصمة إلســـرائيل، ومبادرة 
السالم التي تتبناها إدارته، فيما ُعرف إعالميا 

بـ“صفقة القرن“.
كما وصـــل االحتقـــان إلى تدخل الشـــرطة 
لحمايـــة المشـــرع األلماني من أصـــول تركية 
المنتمـــي لحزب الخضـــر جيـــم أوزديمير من 
الوفد التركـــي، إذ كان أوزديمير يقيم في نفس 
الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء التركي بن 

علي يلديريم.

شعبوية الدبلوماسية

يقول محللـــون إن دول العالم على ما يبدو 
باتت مســـتعدة أكثر مـــن أي وقت مضى لتبني 
سياســـات هجوميـــة تقلـــص كثيرا مـــن قدرة 

الدبلوماسية على ضبط األمور، وعدم السماح 
بحدوث انفالت في العالقات الدولية.

ومن الممكن أن تقود هذه السياســـة، التي 
ال يبدو أنها تبالي بالدبلوماســـية والتفاهمات 
الثنائية كثيرا، إلـــى التعزيز من مخاطر وقوع 

نزاعات غير محسوبة العواقب.
وقال الخبيـــر السياســـي األلماني ماتيس 
فونهايم ”بدا األمر خالل جلسات المؤتمر وكأن 

الدبلوماسية قد وصلت إلى نهاية الطريق“.
وصعود تنظيمات اليمين المتطرف وخروج 
بريطانيا من االتحـــاد األوروبي وتولي دونالد 
ترامـــب الحكم فـــي الواليات المتحـــدة، كانت 
نقاطا حاســـمة في انتقال الشـــعبوية تدريجيا 
إلى العالقات الدولية والخطاب الدبلوماســـي 

بشكل عام.
ويتســـم هذا الخطاب بالحمائية االنعزالية 
واالعتماد على تغذية المشاعر القومية. ويتبنى 
في الشرق األوسط الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان هذا النهج في مواجهة خالفات عميقة 
مع الواليات المتحدة خصوصا في سوريا، كما 
شـــهدت دول أخرى، كمصر والسعودية، إعادة 
إحياء، في وســـائل اإلعالم وخـــالل الخطابات 
كمحرك أساسي  الرســـمية، لصيغة ”الوطنية“ 
لحشـــد الجمهـــور خلـــف إصالحـــات جذريـــة 

يتبناها البلدان.
وأكثر أنظمة المنطقة تبنيا لخطاب شعبوي 
تصعيـــدي تجـــاه الغرب هو النظـــام اإليراني، 
الـــذي يتخـــذ من سياســـاته العدائيـــة منطلقا 
لتنفيـــذ رؤيتـــه القائمـــة على دعم ميليشـــيات 
مســـلحة كي تحـــل محل مؤسســـات الدولة في 

لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة.
وتحولـــت قاعـــات مؤتمر ميونيخ لســـاحة 
صراع بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو ووزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي محمد 
جواد ظريف. ووجه نتنياهـــو كالما الذعا إلى 
ظريـــف، ملوحا بقطعة معدنية في يده قال إنها 
مـــن بقايا طائـــرة دون طيار إيرانيـــة اخترقت 
المجال الجوي اإلسرائيلي، في حادثة أدت إلى 
إســـقاط طائرة إف 16 إســـرائيلية على الحدود 
بين ســـوريا والجوالن المحتل. وقال نتنياهو 
لظريـــف ”هل تعـــرف ما هذا؟ يجـــب أن تعرف 
جيدا ألنها طائرتكـــم“. وهدد نتنياهو بتوجيه 

ضربات إلى إيران نفسها.
لكن ســـرعان ما رد ظريف علـــى التهديدات 
اإلسرائيلية، معتبرا أنها ”سيرك“، وأن إسقاط 
طائـــرة إســـرائيلية مقاتلـــة ”حطم مـــا يعرف 
باســـتعصاء إســـرائيل علـــى القهـــر“. ويقول 
دبلوماســـيون كانـــوا حاضريـــن فـــي القاعـــة 

خالل المشـــادة بيـــن الجانبين، إنهم شـــعروا 
بـــأن ”معركة على وشـــك أن تقـــع“. وقالوا إن 
”األمـــر كان أقرب إلى حديث العســـكريين الذين 
ليـــس لديهم أي خبـــرة وال يعرفون شـــيئا عن 

الدبلوماسية“.
وطوال جلســـات المؤتمر، حاول وولفغانغ 
اشـــينغر، الدبلوماســـي األلمانـــي الـــذي كان 
يديـــر فعالياته، إعـــادة التركيز علـــى الخروج 
بمقترحـــات لحلـــول يمكن أن تســـهم في إنهاء 

صراعات عدة، لكن دون جدوى.
وخالل 3 أيام صعد المنصة عشرات القادة 
ووزراء الخارجيـــة والدفـــاع الممثليـــن لـــدول 
وقـــارات عدة، وضعـــوا أيديهم علـــى مواضع 
الخطـــأ، ومكامن الخطر، دون أن يقدموا للعالم 

وصفة واضحة لإلصالح.
وقـــال دبلوماســـي عربـــي، كان ضمن وفد 
بـــالده المرافق لوزيـــر خارجيتـــه، لـ“العرب“ 
إن ”هـــذا أول مؤتمر نحضـــره في ميونيخ ولم 

يخرج بأي حلول تذكر“.
وتركزت المشـــادات خصوصا بين دول في 
الشرق األوســـط، المنطقة ذات النصيب األكبر 

من الصراعات واالحتقان.
وشـــن وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير هجوما حـــادا على إيران. وقال الجبير 
”يجـــب أن تغير إيران الكثير في سياســـتها إذا 
أرادت أن نعاملهـــا كدولـــة طبيعيـــة“، مضيفا 
”النظام اإليراني حاول زعزعة اســـتقرار اليمن 
والعراق وســـوريا ولبنان. ســـنواصل الضغط 

على إيران لتغيير سلوكها“.

أوروبا الحائرة

بـــدا خـــالل المؤتمـــر أن زعمـــاء أوروبـــا 
يســـيرون فـــي اتجاهـــات متقاطعـــة، إذ تمـــر 
دول القـــارة بخالفات لم يســـبق لها مثيل منذ 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي. وشـــددت وزيرة 
الدفـــاع الفرنســـية فلورنـــس بارلـــي علـــى أن 
التكامل األوروبي ضرورة وليس رفاهية، لكنها 
لم تقدم استراتيجية ملموسة لتطويره وتجاوز 
نقاط ضعفه المتمثلة في عدم وجود سياســـتي 

دفاع وخارجية مشتركتين.
كمـــا هيمنـــت الخالفات، خصوصـــا في ما 
يتعلق بسياســـات االتحاد األوروبي الدفاعية، 
علـــى عالقـــة األوروبيين بالواليـــات المتحدة. 
وكان االتفـــاق على وضع سياســـات مشـــتركة 
لألمـــن هو أكثر العوامل الضرورية الغائبة عن 
”مؤتمر ميونيخ لألمن“. ومع ذلك حاولت الدول 
الغربيـــة العثور على حلول وســـط بخصوص 
تبني سياســـة مشـــتركة للدفـــاع، دون أن تؤثر 

على تماسك حلف الناتو.
وتشعر دول أوروبية بالقلق إزاء سياسات 
ترامب، التي تنحـــاز بوضوح لتغليب الحلول 
العســـكرية. ويقـــول فونهايـــم ”األوروبيـــون 
كشـــفوا لألميركيين عـــن قلقهـــم إزاء تجاهل 
واشـــنطن للدبلوماســـية، وهـــو مـــا يتجلـــى 

بوضوح فـــي خفـــض الميزانية الحـــاد التي 
أجرتهـــا إدارة ترامب علـــى وزارة الخارجية 

األميركية“.
وأضـــاف ”كانت الشـــكوى الرئيســـية هي 
أنـــه إذا أجريت محادثات فقـــط من وجهة نظر 
التفوق العسكري، فإنها لن تكون محادثات إذن 

وإنما أوامر“.
وترجـــم غياب الدبلوماســـية فـــي تعليقات 
المســـؤولين األميركييـــن التـــي كانـــت تفتقد 
فـــي كثير مـــن األحيان لألعـــراف التقليدية في 
انتقاداتهم للسياسات األوروبية، قبل أن يعلن 
الجانبان التوصل إلى تفاهمات مؤقتة طمأنت 

المسؤولين األميركيين.
وتعيش الواليـــات المتحدة كابوس تراجع 
نفوذها العســـكري، الذي ظل ثابتا منذ انتهاء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، في أوروبـــا. كما 
تخشـــى تقلص قدرتها على التأثير في قرارات 
االتحاد، خصوصـــا بعد خـــروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي (بريكست).
وكان بريكســـت حاضرا بقوة في المؤتمر. 
وأرســـل وزيـــر الخارجيـــة األلماني ســـيغمار 
غابرييل رسالة واضحة للبريطانيين، وقال إن 
”المملكة المتحدة ستخرج من االتحاد لكنها لن 
تخرج من أوروبا“، وقال اشينغر ”كانت األمور 

ستصبح أسهل كثيرا إذا اخترتم البقاء“.
لكن رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا 
ماي أكـــدت في المقابـــل على خـــروج بالدها، 
وعرضت بـــدال من ذلك اتفاقـــا للتعاون األمني 

واالســـتخباراتي والتعاون في ملـــف مكافحة 
اإلرهاب بين البريطانيين واألوروبيين، بحيث 
يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، لكنها رفضت 
أي حديث عن إمكانية إجراء استفتاء ثان على 

الخروج.
وكان االشـــتباك الـــذي وقع بيـــن الرئيس 
األوكراني بيترو بوروشينكو، ووزير الخارجية 
الروسي سيرجي الفروف مثاال آخر على انهيار 

الدبلوماسية في هذه الدورة من المؤتمر.
ووصف بورشـــنكو روســـيا بأنها ”مصدر 
كل األزمـــات التي تتعرض لها الدول األوروبية 
في الوقت الراهـــن“، مطالبا بمزيد من الضغط 
على موسكو، كما رفض أّي تخفيف للعقوبات، 
وأعـــرب عن رغبته في قبـــول انضمام أوكرانيا 

كعضو في االتحاد األوروبي والناتو.
وردا علـــى ذلـــك، اتهـــم الفـــروف أوروبـــا 
بـ“العـــودة إلـــى الحقبـــة النازيـــة“، ووصـــف 
اتهامات الواليات المتحدة للروس بالتدخل في 
االنتخابات الرئاسية األميركية بـ“الهراء“، كما 
أكد على أن إعالن واشـــنطن األخير عن عزمها 
على تعزيز ترسانتها النووية لم يترك أي خيار 

أمام روسيا سوى أن تفعل الشيء نفسه.
ويقـــول سياســـيون ســـابقون إن مؤتمـــر 
ميونيـــخ هذا العـــام كان مرآة لمالمـــح النظام 
العالمي الجديد اآلخذ في التشـــكل، ولقواعده 
الجديـــدة التي تهّمش الدبلوماســـية لحســـاب 
سياسات تتبنى الحســـم وتتخذ من الشعبوية 

محركا أساسيا لها.

علي آلفونه:
الميليشيات التابعة إليران 

لن تنسحب بعد أن مالت 
الكفة العسكرية لألسد

علي رزق:
وجود إيران جنوب سوريا 

يسير على منوال وجود 
حزب الله في جنوب لبنان

سعيد أمير توماج:
تحويل سوريا إلى جبهة 
في الحرب بين إسرائيل 

وحزب الله بات حقيقة

{محور مقاومة} قوامه ميليشيات مسلحة متوسعة جغرافيا، فهل ستقدر على الحرب طهران تتفاخر بـ

عكســــــت أجواء مؤمتر ميونيخ لألمن الدولي إلى حد كبير الصورة الســــــوداوية التي رسمها 
التقرير االســــــتراتيجي الذي يصدره املؤمتر بشــــــأن العالم الذي يبدو على شفا الهاوية. لقد 
حتولت قاعات املؤمتر إلى ساحة صراع وتبادل اتهامات، ودبلوماسية شعبوية ترسم مالمح 
ــــــى طاولة حوار واحدة،  نظام عاملي تتالشــــــى فيه صــــــورة املجموعات املختلفة فيما بينها عل
حلساب سياسات تتبنى احلسم وتتخذ من ضوضاء الشعبوية محركا أساسيا لدفاعاتها.

في 
العمق

مؤتمر ميونيخ.. نظام عالمي جديد 
لمرحلة ما بعد الدبلوماسية

 انهيار الدبلوماسية لصالح خطاب شعبوي

{إسرائيل ســـتواجه الصواريخ، كما سيكون عليها االنتباه إلى وهن منشآتها الحساسة، واألمر 
سيصبح كارثة}.

ياكوف أمدرور
مستشار إسرائيلي

{إذا ما نشبت الحرب فلن تكون مع إسرائيل فقط، ستكون إقليمية تشمل جبهة المقاومة ضد 
إسرائيل وكل الوجود الممانع في كل المنطقة}.

كامل وزنة
مدير مركز دراسات االستراتيجيات األميركية

خطاب تصعيدي غلب على خطاب 
خارجيـــة  ووزراء  زعمـــاء  وكلمـــات 
ودفاع كانوا مستعدين ملواجهات 

محتملة مع خصومهم

◄
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الفعل اإليراني ورد الفعل اإلسرائيلي.. نذر مواجهة كبرى في املنطقة



} جاد املجتمع الدولي على اليمنيني بوسيط 
أممي ثالث بعد أن عرفت اجلهود السياسية 
والدبلوماسية للوسيط إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد نفس مصير مثيالتها لدى الدبلوماسي 
جمال بنعمر، في جتسيد للمعضلة التي 

يعاني منها املنتظم األممي في متثل حقيقة 
الصراعات في الشرق األوسط وتصور سبل 

احللول ومقاربات آفاق التسويات.
تتصرف منظمة األمم املتحدة مع 
املعضالت العربية من بوابة التسكني 

والتهدئة ال التعمق والشمولية، حيث ترمي 
بالوسطاء الدوليني في أتون األزمات من 

دون إسناد سياسي حقيقي ومن دون حتديد 
خطوط عريضة للتسوية، واألكثر من ذلك دون 

تشخيص واقعي للمعضالت.
تدفع األمم املتحدة اليوم بالدبلوماسي 

البريطاني مارتن غريفيث إلى االنخراط في 
جغرافيا سياسية وعسكرية واستراتيجية 

مينية تعد األعقد واألصعب في منطقة الشرق 
األوسط، وفي مرحلة سياسية اغتال فيها 

منطُق السالح منطَق اإلصالح، ونحر فيها 
وطيس االقتتال صوت السالم، وباتت ميادين 

االحتراب وموازين االقتتال القلم األفصح 
واألجرأ في حتديد املكّونات الوازنة في 

املشهد اليمني.
صحيح أن السيد غريفيث يتمتع بخبرة 

سياسية معتبرة جدا في ميادين الوساطة بني 
الدولة وامليليشيات املسلحة، وصحيح أيضا 
أن الرجل قدم محاضرات قيمة في املوضوع 

اليمني والسوري والليبي، بل واستطاع 
مؤخرا لقاء الرئيس اليمني املؤقت عبدربه 

منصور هادي ومتكن من دخول صنعاء إلجراء 
مقابالت مع قادة املتمردين احلوثيني، إال أن 

الواقع اليمني بتفاصيله املعقدة والشائكة 
والشاقة يحتاج إلى مبادرات ومقاربات 

إقليمية ودولية قادرة على حتويل حالة تشابك 
املصالح من احلرب إلى راهن تشبيك العالقات 

من أجل السالم.
ال نعرف من أين سيبدأ غريفيث، هل من 

بوابة الواقع اإلنساني التعيس؟ أم من بوابة 
املشهدية العسكرية املعقّدة؟ أم من بوابة 

احلوار السياسي بني الفصائل اليمنية والتي 
يعيش أغلبها حالة تشقق مصلحي وجغرافي 

وارتهاني للخارج؟ أم من بوابة التدخل 
األجنبي في املشهد اليمني حيث باتت إيران 

أصيال لوكيل محلي وأصبح احلوثيون ضمن 
رقعة الشطرجن بيدقا متقّدما لقطعة امللك 

املترنح في طهران؟ أم من بوابة التداعيات 
اخلطيرة للحالة العسكرية اليمنية على 
التجارة الدولية العابرة للبحر األحمر؟

امللّفات احلارقة في األوار اليمني، ال 
حتتاج إلى تعويض وسيط دولي بآخر أيا 
كانت قيمة األول وقامة الثاني، وإمنا إلى 

تغيير جذري وهيكلي في مستوى مقاربة األمم 
املتحدة للصراع. ذلك أن متثل الصراع في 

اليمن على أنه حرب أهلية على شاكلة احلرب 
اللبنانية ما بني ١٩٧٥ و١٩٨٩، متثل مجانب في 

الكثير من جوانبه لألمر الواقع.
فكما أن امليليشيات مرتبطة أيديولوجيا 

وماليا وتسليحيا ولوجستيا بعواصم اإلقليم، 
فإن إسكات فوهات بنادقها وجنوحها للسالم 
أو لالستسالم مربوطان ال بقرارها الداخلي، 

وإمنا بتوازنات اإلقليم وبلغة مصالح األصيل.
وطاملا أن املنتظم األممي ال يزال يتعامل 

مع امللف اليمني من زاوية أطرافه املتصارعة 
فحسب، دون أن يربط الالحق بالسابق 

والوكيل باألصيل واملقرر باملنفذ فإن استبدال 
الوسطاء لن يبدل من واقع األزمة اليمنية 

شيئا، بل قد يحّولهم، كما حصل مع السفير 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مدعاة اتهام 

باالرتهان ألحد أطراف النزاع.
السفير غريفيث هو الوسيط األممي في 

اليمن، وليس وسيطا أمميا بني األطراف 
اإلقليمية املتنازعة في اليمن، ولئن كان من 
جهد أممي لنزع فتيل األزمة في تلك البالد 

فليكن عبر إطالق حوار دولي وإقليمي شامل 
قبل أن يكون محليا.

باتت كافة املشهديات العسكرية في الوطن 
العربي منعكسة من اخلارج إلى الداخل، 

ومستجلبة لدوافع التدخل األجنبي، أكثر منها 
مكامن احتراب أهلي ينتهي مبجرد إعالن 

الهدنة والعودة إلى املربعات األمنية البكر، 
وهو األمر الذي يفرض تقاطع القوى اإلقليمية 

وتسوية ترضيات وملفات بني العواصم قبل 
هدوء القذائف في املدن واحملافظات والقرى.

التسوية في اليمن ال تزال بعيدة املدى، ال 
فقط ألن املشهدية السياسية متنافرة ومتناثرة 
بشكل يصعب معه جمعها، وال فقط أيضا ألن 
بترا أصاب مبدأ التعاقد االجتماعي والوحدة 

الترابية يعسر جسره، بل ألن حلظة التسويات 
الكبرى مع إيران لم حتن بعد وأوان إبرام 

صفقة الغرب مع طهران لقبولها قوة نووية 
في اإلقليم ولرفع العقوبات االقتصادية مقابل 

”خروج آمن“ من بعض اجلغرافيات، وعلى 
رأسها اليمن، لم يحّدد بعد. وتلك صورة من 
صور فواجع بعض العرب على أرض العرب.

وطيس الحرب ال وسيط 

السالم

أمين بن مسعود

الس

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} مؤمتر الكويت إلعمار العراق الذي انعقد 
بتاريخ 12 فبراير 2018 مبهرجان سياسي 

واقتصادي اشتغلت عليه الكويت لكي تصبح 
مكانا النعقاده بعد املؤمتر األول في مدريد 
عام 2003 حني كانت االندفاعة العاملية قوية 

بضغط مباشر من الواليات املتحدة التي 
توقعت بأن العراق في ظل احتاللها سيكون 

النموذج ”الدميقراطي“ والقاعدة احليوية 
للشرق األوسط الكبير. تعهدت خالل ذلك 

املؤمتر 73 دولة بتقدمي 33 مليار دوالر إلعمار 
العراق. الواليات املتحدة األميركية وقتها 

تعهدت بتقدمي إسهام إضافي قدره 3.20 مليار 
دوالر، ليرتفع إجمالي الدعم إلى أكثر من 

نصف االحتياجات املقدرة للعراق والبالغة 56 
مليار دوالر حتى عام 2007، إضافة إلى إسهام 
صندوق النقد الدولي مببلغ 3 مليارات دوالر، 

ثم أشرفت احلكومة األميركية عام 2004 عن 
طريق البنتاغون على إدارة األموال العراقية.
كانت تلك األرقام املليارية قادرة على أن 

حتول العراق إلى جوهرة املنطقة، لكن النتائج 
كانت متواضعة بسبب الفساد الذي بدأ من 

داخل املؤسسات األميركية املعنية مبلف 
إعمار العراق، بالتعاون مع سماسرة عراقيني 
كانت لهم عالقات مع احملتل األميركي، حيث 

أعلنت دائرة املفتش العام األميركي عن فقدان 
6 مليارات دوالر من مجموع 62 مليارا.

الكويت برعايتها لهذا املؤمتر أطلقت 
مبادرة تتضمن ذكاء دبلوماسيا واستثمارا 

سياسيا في ظل ظروف بالغة التعقيد في 
املنطقة وصراع إيراني أميركي ذي أبعاد 

اقتصادية، حيث وجهت الكويت رسائل 
متعددة االجتاهات من خالل هذا املؤمتر.

رسالتها األولى للعراق تقول إن نياتها 
جتاهه إيجابية وال مكان في عقل العائلة 

احلاكمة وحكومتها لألصوات النشاز التي 
تطلق من بعض الكويتيني لإلساءة للعراق 
وأهله، والقيادة الكويتية لديها جتربة من 

الدور الذي فعلته تلك النبرات من تأثير على 
قرار الغزو املشؤوم، كما أن هناك مسؤولني 

كويتيني كثرا وبينهم من هم من العائلة 
احلاكمة يعبرون عن صدق عواطفهم جتاه 

أشقائهم العراقيني، ويعملون على بناء خط 
صادق النوايا كان ميزة معروفة لدى الطبقة 
الفكرية والثقافية الكويتية لعقود سبقت عام 
1990، لكن السياسات ال حتكمها النوايا فقط، 
كما أن جتربة الكويت مع العراق مريرة، فقد 
منحت العراق ماليني الدوالرات خالل حربه 

ضد إيران لكنها وقعت في خطئها التاريخي 
الذي مّهد لكارثة الغزو باالمتناع عن تعويضه 
أو إعادة آباره التي استثمرتها الكويت خالل 

فترة احلرب. وكان صدام حسني يعتقد أن 
انتصار العراق العسكري على إيران عام 1988 

سيجعل مطالبه مستجابة، متجاهال اللعبة 
الكبيرة التي وقع بها بعد مغامرته العسكرية 

باالجتياح، والتي كانت النهاية احلقيقية 
لكيان العراق قبل احتالله عسكريا عام 2003.
الرسالة الكويتية الثالثة، غير املباشرة، 
موجهة إلى الواليات املتحدة تؤكد لها فيها 
متانة الوضع الكويتي ومكانتها في اخلليج 

وقدرة قيادتها على تنفيذ مبادرات ذات أبعاد 
معتدلة، على غرار مبادرة املصاحلة بني قطر 
من جهة، واململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين 

من جهة أخرى. لكن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ال يتعاطى مع هذه املفاهيم 

في السياسات، بل يتعامل باملنفعة التجارية 
معتقدا أن دول اخلليج ومن بينها الكويت ال 

بّد أن تقّدم ”ديتها“ للواليات املتحدة األميركية 

مقابل توفيرها األمن لتلك الدول، رغم أنه أمن 
مشكوك في مصداقيته. فالسياسة األميركية 

تشتغل وفق مبدأ التخويف وتعظيم اخلطر ما 
بني دول اخلليج وإيران للمزيد من االبتزاز.

وهذه السياسة هي ذاتها التي دعت 
واشنطن إلى إيقاف دعمها السابق للعراق. 

فقد صرح مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن 
بوست أنه ”منذ عام 2014، قدمت واشنطن 

مساعدات إنسانية للعراق بلغت قيمتها 
7.1 مليار دوالر، إلعادة بناء االقتصاد 

والبنية التحتية التي دمرتها احلرب“، مبينا 
أن ”تعليقات ترامب املسيئة للمسؤولني 

العراقيني الذين التقاهم في البيت األبيض لم 
تكن املرة األولى ففي حشد حلملته االنتخابية 
الرئاسية عام 2016 قال إن العراق فاسد متاما، 

فماذا عن إحضار ِسالل من املال، املاليني 
واملاليني من الدوالرات، وتسليمها؟ أريد أن 

أعرف من هم اجلنود الذين تولوا هذه املهمة“.
ذهبت حكومة حيدر العبادي إلى مؤمتر 
الكويت بآمال أن تلبي الدول حاجة العراق 
إلى 88.2 مليار دوالر رغم أن وفدها قد أثار 

سخرية املشاركني حيث حضر جميع محافظي 
العراق وممثلون عن األحزاب احلاكمة وجهاز 

كبير من املرافقني واملستشارين الوهميني، إلى 
درجة التندر بأنه لو وجهت املاليني املصروفة 

لنفقات الوفود لإلعمار لبنت مدينة كبيرة.
النتائج كانت مخيبة لآلمال فما حتقق من 

منح يشكل نسبة 6 باملئة مببلغ 1.46 مليار 
دوالر من مجموع مبالغ القروض البالغة 

24.906 مليار دوالر. قدمت السعودية ودول 
اخلليج، ومن بينها الكويت، مبالغ معقولة، 

لكن إيران جتاهلت هذا املؤمتر وكانت 
مساهمتها صفرا، ألنها ترى أن السيولة 
املالية لن تتدفق إلى خزائن وكالئها في 

العراق، كما ال يعجبها جناح العبادي في 
سياسته االنفتاحية نحو احمليطني العربي 

والدولي فذلك يعني تقليصا للهيمنة اإليرانية.
امللفت أن دول العالم املشاركة في املؤمتر 

والتي متتلك رغبة جامحة لالستثمار في 
العراق آثرت عدم تقدمي منح مالية، ووجهت 

خطط الدعم عن طريق االستثمار بقروض 
مشروطة ألن شركات االستثمار ال تغامر 

برمي أموالها في النار في ظل الفساد 
والبيروقراطية وانعدام األمن، فقد حصلت 

خالل األعوام القليلة املاضية الكثير من 
اخلروقات األمنية جنوبي العراق وفي مواقع 

عمل الشركات النفطية من قبل ميليشيات 
مسلحة وجماعات إجرامية تقوم باختطاف 

بعض األجانب للحصول على األموال.
النتيجة املتواضعة ملؤمتر إعمار العراق 

ليست مفاجئة، ومن تابع ردود أفعال املؤمتر 
أصابته الدهشة، وكأن العراق بلد فقير بحاجة 

إلى ”صدقات“ اآلخرين وتركيعه بالقروض 
املشروطة لسنني طويلة، وليس العراق 

النفطي املالك لثاني احتياطي في العالم. 
ومبراجعة ملوقع وزارة النفط العراقية، 

ميكن االطالع على واردات العراق لشهر يناير 
2018 فقط، والتي تشير إلى أن إنتاج نفط 

وسط وجنوبي العراق بلغ 6 مليارات و847 
مليونا و136 ألف دوالر، أي ضعف ما قدمته 
الدول املانحة من منح مشروطة، وهذا يعني 
أنه لو كان العراق بلدا خاليا من الفساد ملا 

وصل إلى حالة يرثى لها. من استفاد من 
مؤمتر الكويت إلعمار العراق هو الكويت 

وحدها.

المستفيدون من مؤتمر الكويت

{ال يمكن تحقيق السالم في اليمن إال عبر االلتزام بمرجعيات السالم الثابتة في األزمة اليمنية، 

المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني}.

خالد اليماني
مندوب اليمن الدائم لدى األمم املتحدة

{مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي اســـتضافته الكويت مؤخرا هو إنجاز ومرحلة أولى، والمهم في 

المؤتمر هو أنه أثبت التفاؤل ونظرة العالم اإليجابية للعراق}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

كلود صالحاني
محلل سياسي أميركي 

} احتفلت القوات املوالية إليران وبعض 
اجلهات املتطرفة األخرى بإسقاط مقاتلة 

إسرائيلية على هضبة اجلوالن احملتلة 
على أيدي القوات اإليرانية والسورية، 

واعتبرته انتصارا كبيرا كنتيجة لالنقالب 
االستراتيجي في املنطقة.

هذا االحتفال املتهّور يتجاهل مدى اخلطر 
الذي قد تتعرض له املنطقة بأكملها نتيجة 

لذلك. وما لم يتم تقويض تصعيد إيران 
اخلطير للتوترات في املنطقة، قد يكون ثمن 
هذه االنتصارات الضحلة مكلفا جدا. ومن 

الذي سيصبح ضحية دفع الثمن؟ شعب 
لبنان وسوريا.

يأتي التصعيد املفاجئ في التوترات 
اإلقليمية، التي تكاد تضع منطقة الشرق 

األوسط بالفعل على حافة الهاوية، في 
أعقاب محاولة طهران شن هجوم مباشر ضد 

إسرائيل من قاعدة قريبة من حمص التي 
يستخدمها ”فيلق القدس“ اإليراني. حيث 

فشلت إيران في هجومها املفاجئ على موقع 
إسرائيلي في هضبة اجلوالن، بعدما اعترض 

اإلسرائيليون مقاتلة إيرانية ذاتية القيادة 
قيل إنها اخترقت أجواءها، وهاجموا القاعدة 
اإليرانية وقاموا بتدمير مركز القيادة ومركبة 

إطالق متحركة.
ثم قامت الدفاعات اجلوية السورية 

بالتصدي للمقاتالت اإلسرائيلية وإصابة 
إحداها، األمر الذي اعتبرته إسرائيل هجوما 
إيرانيا على سيادتها، فقامت بشن غارة ثانية 

قصفت خاللها ١٢ هدفا، منها ٣ بطاريات 
دفاع جوي سورية، و٤ أهداف إيرانية قرب 

العاصمة دمشق. وجاء رد الفعل السريع على 
تصعيد التوترات كإعالن للنصر، وهو اجتاه 

شائع في العالم العربي. ومع ذلك يتصف 
رد الفعل في مثل هذه احلاالت بضيق األفق، 

ويعّرض مخاطر التصعيد الشامل الذي قد 
يؤدي باملنطقة إلى التهلكة حيث لن يكون 

هناك أي رابح.
وقال دينيس روس، وهو مسؤول سابق 

في وزارة اخلارجية األميركية، ”ما حدث 
يعتبر تغييرا لقواعد اللعبة وهو ما يفسر 

رد الفعل اإلسرائيلي الذي يهدف إلى تنبيه 
اإليرانيني بأنهم يلعبون بالنار“.

وباعتبار ما حدث يعد تغييرا لقواعد 
اللعبة، فإنه ينبغي أن يكون مبثابة جرس 

إنذار إلدارة دونالد ترامب لكي تستعيد 
نشاطها في منطقة الشرق األوسط. وقال 
روس إن جتاهل مشاركة إيران العسكرية 
والتدخل في املنطقة سيؤديان إلى حدوث 
نزاع إسرائيلي إيراني على نطاق أوسع.
من الضروري وقف تصعيد األمور. 

فروسيا هي القوة الوحيدة اآلن القادرة 
على قول الكلمة األخيرة وثني ذراع سوريا، 

ويجب عليها في النهاية نقل موقفها بوضوح 
للسوريني واإليرانيني.

حيث ميكن للرئيس الروسي فالدميير 
بوتني أن يشير، بعد إحلاح الواليات املتحدة 
وأوروبا، إلى أن تصرف اإليرانيني كان غير 

مسؤول، مما عّرض القوات الروسية في 
سوريا للخطر.

وبوسع بوتني الضغط على السوريني 
واإليرانيني مستخدما دعمه اجلوي، الذي 

ساعد على بقاء الرئيس السوري بشار 
األسد في السلطة وقلب مسار احلرب لصالح 

احلكومة السورية. ودون القوة اجلوية 
الروسية، سيصبح مستشارو ”فيلق القدس“ 
اإليراني وامليليشيات الشيعية، مبا في ذلك 

حزب الله، عرضة للخطر.
ويتساءل اخلبراء عما إذا كان بوتني 

سيقبل هذه الدعوات، وعما إذا كان الرئيس 
األميركي دونالد ترامب سيكون قادرا على 

إقناع موسكو. إن تصعيد التوتر في املنطقة 
يشير إلى اقتراب الشرق األوسط من معركة 

تدمير شامل ال ميكن ألحد أن يخرج منها 
منتصرا، على األقل من الشعب اللبناني 

والسوري. ولكن متى اهتمت القيادة 
السياسية باملنطقة بسالمة شعوبها؟

فوجود إيران في سوريا يزيد من مخاطر 
اللعبة. وعلى الرغم من ذلك ال تأبه إيران 

برد فعل إسرائيل جتاه السوريني في أعقاب 
الهجمات التي شنتها القوات العسكرية 

اإليرانية هناك.
بل على العكس، من احملتمل أن ترّحب 
طهران بفرصة مواجهة إسرائيل واختبار 
بعض أسلحتها اجلديدة املصنعة محليا 

واألخرى التي اشترتها مؤخرا من روسيا.
عند مشاهدة األحداث اجلارية في 

الشـرق األوسط، أشعر وكأنني أشاهد شريط 
األحداث القدمية مير أمام عيني، ولكن مع 

ظهور تطور مأساوي جديد في كل مرة.
وأخيرا آمل أن ينضج تفكير القادة 

السياسيني لبعض الدول في املنطقة قليال، 
ولكني أعتقد أنها مجرد أمنية.

اسقاط طائرة: احتفاالت متهورة بانتصارات هزيلة

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

الدول المشاركة في المؤتمر آثرت 

عدم تقديم منح مالية، ووجهت خطط 

الدعم عن طريق االستثمار بقروض 

مشروطة ألن شركات االستثمار ال 

تغامر برمي أموالها في النار في ظل 

الفساد وانعدام األمن

ما لم يتم تقويض تصعيد إيران 

الخطير للتوترات في المنطقة، قد 

يكون ثمن هذه االنتصارات الضحلة 

مكلفا جدا. ومن الذي سيصبح ضحية 

دفع الثمن؟ شعب لبنان وسوريا
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} من أخطر ما يصيب شعبا أن ُيقهر 
بالتغييب، أن يصحو فيجد بلده تابعا لبلد 

آخر، حتالفا باختيار حاكمه أو خضوعا 
باالحتالل، أن يفاجأ بقرار يضطره إلى تغيير 

أوراقه الرسمية؛ ألن إمارة صارت مملكة 
أو مملكة أصبحت جمهورية. واألهون من 
هذا كله أن ميحى اسم شارع بدافع الكيد 
السياسي، كما جرى هذا الشهر (فبراير 

٢٠١٨) بإعالن محافظة القاهرة تغيير اسم 
شارع سليم األول، بحجة أنه ”مستعمر“، 

وكأنهم أفاقوا وفوجئوا بهذا الكشف 
اخلطير.

ال جديد في تكرمي مصر للغزاة. عبث 
يغيب فيه الرشد احلضاري وتختلط فيه 

اجلهالة بالمباالة الشعب مبعرفة الذين حتمل 
الشوارع أسماءهم. في حي راق بالعاصمة 

جتد ثالثة شوارع لكل من الدكتور ”مصدق“ 
و”طهران“ و”إيران“، اختيار قدمي واع يفسده 
أن يوجد في احلي نفسه شارع ”قمبيز“ الذي 
يحظى بشارع ثان في حي راق آخر بالقاهرة. 

قمبيز، كما ترى، اسم غريب ال يحتاج إلى 
جهد ملعرفة أنه غير عربي، ولم يحـاول 

مسؤول أن يستبعد اسم هذا الفارسي الذي 
غزا مصر عام ٥٢٥ قبل امليالد، وقضى على 

احلكم الوطني لألسرة السادسة والعشرين. 
لم يؤسس العسكري الغازي مدينة، ولم يبشر 

بفلسفة. 
وينقل سليم حسن في املجلد الثالث عشر 

من موسوعته ”مصر القـدمية“ عن املؤرخ 
اإلغريقي هيرودوت أن قمبيز ”أصابته لوثة.. 

بدأ يرتكب فظائع في مصر؛ فقد اضطهد 
حاشيته من الفرس كما اضطهد الكهنة 

املصريني واحتقر ديانة البالد وعقائدها“، 
وأمر بإحضار جثمان ”أحمس الثاني“ امللقب 
بآخر امللوك املصريني العظام ”من ضريحه.. 

أعطى األوامر بجلده ونتف شعره ووخزه 
وانتهاك حرمته بكل طريقة ممكنة.. أمر 

قمبيز بحرقه“، في مخالفة صريحة للديانتني 
املصرية والفارسية.

األمر أحيانا يتعدى التكرمي إلى توارث 
الكسل، فمؤسسة األهرام يحدها من الغرب 

”شارع حكر ابن األثير“. ال ينتبه إلى هذا 
الشارع الصغير أحد، ولعل املنطقة كانت 

ضيعة، حكرا مملوكا للرجل وبقي منه شارع 
لم يشمله التغيير املالزم للثورات. في حلظة 
نادرة كرمت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ شهداءها، 

فانتزعوا محطة ”الشهداء“ مبترو األنفاق من 
حسني مبارك. وقد منحت ثورة يوليو ١٩٥٢ 
رجاال من البنائني العظام في العهد السابق 

شوارع حيوية منها سليمان باشا، وقـد 
أصبح اسمه شارع طلعت حرب ويتوسطه 

ميدانه ومتثاله. ولكن الثورات أبقت 
على شوارع لقتلة، منهم اخلليفة املأمون 

والعثماني سليم األول. 

في مقال ”نهر الدم املصري.. شراكة 
وشرك فاحتني ومستعمرين“ املنشور في 

صحيفة ”العرب“ في ٦ سبتمبر ٢٠١٦ سجلت 
أن ”اخلليفة املأمون“، الذي يخلد اسمه شارع 

في القاهرة، كان أكثر شراسة في قمع ثورة 
البشموريني في شمال مصر. ويوثق تاريخ 
شعبي سجله ساويرس ابن املقفع في كتابه 
”تاريخ البطاركة“ فظاظة عسكر املأمون، إذ 

تعقبوا الثائرين وقبضوا عليهم، ”فهلكوهم 
وقتلوهم بالسيف بغير إهمال ونهبوهم 

وأخربوا مساكنهم وأحرقوها بالنار.. وملا 
نظر املأمون كثرة القتلى أمر العسكر أن ترفع 

السيف والذي بقي منهم أسره إلى مدينة 
بغداد من الرجال والنساء“، وكان طابور 

األسرى ميتد من دلتا مصر إلى شاطئ دجلة. 
وفي ١١ أغسطس ٢٠١٥ قلت في مقال ”املزاج 
الشعبي ال يخطئ كثيرا حني يلتقط الشفرة“ 
إن جيش سليم العثماني قتل في يوم واحد 
حني استولى على القاهرة نحو عشرة آالف 

مصري، وإنها ”جرمية أخرى ضد اإلنسانية 
حتتاج إلى من يحرك هذا امللف“.

مصر أرض املتناقضات؛ فاللورد إدموند 
ألنبي املندوب السامي البريطاني إلطفاء 

شعلة ثورة ١٩١٩ انتهى مجرد دمية يحرقها 
أهالي مدينة بورسعيد، منذ جاء وحني غادر 

عام ١٩٢٥ وإلى اآلن، في احتفال جماهيري 
سنوي مسجل باسم اجلنرال القادم من 

القدس مسبوقا بسيرته. ولم يعد االنتقام 
مرتبطا باالحتفال بعيد الربيع، إذ ترسخ 

”اللمبي“ في الوجدان الشعبي بالشخصية 
الساذجة العدمية الكاريكاتيرية، منذ إنتاج 

الفيلم الكوميدي ”اللمبي“ عام ٢٠٠٢. ولم 
يصب شيء من هذا االنتقام الشعبي غزاة 

قتلة من أمثال قمبيز الفارسي وسليم 
العثمانلي ومعهما اخلديوي توفيق اخلائن. 

وال يقارن هؤالء بعلماء وحكام أجانب صاروا 
جزءا من مصر، ولم يفارقوها أحياء وأمواتا، 
مثل عالم املصريات أوجست مارييت مؤسس 

املتحف املصري بالقاهرة، وقد دفن في 
حديقة املتحف. قل هذا أيضا عن شامبليون 

وعن املعز وخلفه الفاطميني ومماليك لم 
يكن لهم وطن آخر، وعن األسرة العلوية 
التي لم تفكر في العودة إلى ألبانيا بلد 

عميدها محمد علي، ورغم النهاية التراجيدية 
لبعضهم، خلعا من احلكم ونفيا، فقد أوصوا 

بأن يدفنوا في مصر (اخلديوي إسماعيل، 
واخلديوي عباس حلمي الثاني، وامللك 

فاروق).
منحت مصر أسرة محمد علي روحها، 

وإن لم يتحدث العربية منها إال فاروق 
األول واألخير، وكان محمد علي وافدا، وأذل 

املصريني مثل أي دكتاتور وطني، ولكنه 
لم ينزع خيرات البالد وخبراتها البشرية 
لصالح بلد آخر، مثلما فعل السفاح سليم 
بغزوه مصر عام ١٥١٧، ولم يترك فيها إال 
ذكرى القتل والنهب، ووصف ابن إياس 

جنوده بأنهم ”همج كالبهائم“، الستيالئهم 
على املمتلكات، وإشعالهم النار في املساجد 
والبيوت، واقتحامهم اجلامع األزهر وجامع 

أحمد بن طولون، كما أرسوا قاعدة فداء 
األنفس باملال، بخطف ”أوالد الناس“ من 

الطرقات والبيوت ومساومتهم، ”فيقولون 
لهم اشتروا أنفسكم منا من القتل؛ فيأخذون 

منهم بحسب ما يختارونه من املبلغ“.
قبل الغزو العثماني كان سلطان مصر 

يحمل لقب ”خادم احلرمني الشريفني“، 
وجسد الغزو أسوأ متثيالت استغالل الدين 
في تسويغ األطماع السياسية، ففي فبراير 

١٥١٦ أرسل سليم إلى السلطان قنصوة 
الغوري يطمئنه، ويؤكد أنه ال يفكر في مصر 
أو الشام، ”ويعلم الله، وكفى به شهيدا، أنه 

لم يخطر على البال قط طمع في أحد سالطني 
املسلمني أو في مملكته، أو رغبة في إحلاق 

الضرر به.. الشرع الشريف ينهى عنه“. ولكن 
الشرع الذي ينهى عن غزو بلد مسلم أباح 

للسفاح الغزو. والتقى اجليشان في أغسطس 
١٥١٦ في موقعة مرج دابق بالقرب من حلب، 

وقتل قنصوة وهزم جيشه، وعرضت السلطنة 
على طومان باي فظل يرفضها خمسني يوما. 

وأمام رفضه وزهده أقنعه العلماء بقبول 
السلطنة؛ القتراب اخلطر ”فتوالها غضبا 

عليه“ كما سجل شمس الدين محمد بن 
طولون.

تقدم جيش العثمانلي، مدفوعا بفتوى 
شيخ اإلسالم ”علي زنبلك“ بشرعية غزو 

مصر. وسوف ينتقم املصريون من صاحب 
الفتوى السياسية املشبوهة بإطالق اسمه، 

”زنبلك“، على كل ما ميكن طّيه والتحكم 
فيه ملرونته، من السلك املعدني األسطواني 
امللفوف إلى اجلسد الطّيع للراقصات. وقد 
ُمحيت سيرة الشيخ الذي قدم تلك الفتوى 

الزنبلك إلى سليم، فأرسل من مدينة القنيطرة 
إلى طومان باي تهديدا ال يحتمل التأويل 

بأن ”الله تعالى قد أوحى إلّي بأن أملك 
األرض والبالد من الشرق والغرب كما ملكها 
اإلسكندر ذو القرنني“. وشمل التخريب أيضا 

سرقة محتويات مكتبات بأكملها ومعها 

أنفس املخطوطات، وتفريغ مصر من أرباب 
أكثر من خمسني حرفة، ونقلهم إلى تركيا.

لن يغضب سليم، يغنيه ما نهب ومن قتل، 
ويكفيه حضوره مئة عام في شارع يتحرر من 

اسمه، يتحرر الشارع وال أحترر من التاريخ 
الذي يبدو أنه سيقضي علّي، التاريخ ال 

املاضي. وآمل أن أتدبر لألسبوع القادم شيئا 
ميكن أن يقال عن عرب في غربة يسمونها 
منفى، في ضيافة العثمانلي، وال أدري أي 
شيطان يلوح لي بصورة حلكومة فيشي.

مصر تكرم الغزاة.. قمبيز والسلطان سليم مثال

{نحـــن قلقـــون من التصرفـــات اإليرانية التي تصـــرف االنتباه عن بدء عملية ســـالم حقيقية في 

سوريا، ونحث روسيا على الضغط على النظام وداعميه من أجل تجنب األفعال االستفزازية}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

{يشكل وجود الدويلة في لبنان معضلة كبرى، ففي كل دول العالم هناك سالح وحيد شرعي، 

وأي سالح آخر هو سالح غير شرعي مهما بلغت قوته}.
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ال جديد في تكريم مصر للغزاة. عبث 

يغيب فيه الرشد الحضاري وتختلط 

فيه الجهالة بالمباالة الشعب بمعرفة 

الذين تحمل الشوارع أسماءهم

قبل الغزو العثماني كان سلطان 

مصر يحمل لقب {خادم الحرمين 

الشريفين}، وجسد الغزو أسوأ 

تمثيالت استغالل الدين في تسويغ 

األطماع السياسية

{الحدود النفطية} مع إسرائيل تختبر الدولة والدويلة في لبنان
} وقف األمني العام حلزب الله السيد 

حسن نصرالله للمرة األولى في تاريخ نشأة 
حزب الله خلف الدولة اللبنانية، ففي امللف 
اخلالفي بني لبنان وإسرائيل حول احلدود 

البحرية بني البلدين، قال نصرالله في خطابه 
األخير (١٦ فبراير) إنه يقف خلف املجلس 

األعلى للدفاع في موقفه من التمسك بحقوق 
لبنان البحرية، مبا يتضمنه ذلك من حقوق 
من حقول الغاز التي تدعي إسرائيل أن لها 

حصة فيها، انطالقا من خط احلدود املزعوم 
من قبلها، ويرفضه لبنان.

الوقوف خلف املوقف الرسمي في قضية 
تتصل بتهديدات إسرائيلية متس سيادة 
لبنان، يجدر التوقف عنده، ألن حزب الله 

لم ُيول في يوم من األيام أي اهتمام ملواقف 
احلكومة اللبنانية في شأن أي تهديد 

إسرائيلي، بل إن اخلط البياني ملواقف حزب 
الله من إسرائيل كان يقوم على أن احلزب 

ليس معنيا باملوقف الرسمي في التعامل مع 
التهديدات اإلسرائيلية، فهو يقرر ما يراه 

مناسبا في التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي، 
من دون أن يكون ملزما بالتنسيق أو أخذ 
اإلذن من أي مرجعية في الدولة اللبنانية.

متترس احلزب دائما مبعادلة ابتدعها 
منذ سنوات، هي ”اجليش والشعب 

واملقاومة“. هذه املعادلة هو من رفعها من 
دون أن تتضمن أي قواعد تنظيمية، مبا 

يعني أنه، كمقاومة، يقوم مبا يراه هو 
مناسبا فيما الشعب واجليش أو الدولة، ال 

ميكنهم القيام من الناحية العملية بأي خطوة 
ال يكون حزب الله مشاركا في اتخاذها إن لم 

نقل مقررا لطبيعتها.
لكن ما يفرض السؤال اليوم هو ملاذا 

أعلن نصرالله أنه حيال أي اعتداء إسرائيلي 
فإن حزبه سيكون رهن إشارة املجلس 

األعلى للدفاع اللبناني؟ ولم يقل كعادته في 
السنوات السابقة إن أي عدوان إسرائيلي 

سترد عليه املقاومة من دون أن تستأذن 
أحدا. ملاذا يبدي اليوم نصرالله اهتماما بإذن 
الدولة، بل ملاذا لم يشكك كعادته بهذه الدولة 

التي طاملا وصفها بأنها عاجزة وضعيفة؟ 

هل أصبحت اليوم قوية مبا يكفي ليطمئن 
حزب الله إلى سياستها وإلى حرصها على 
أرضها وبحرها وشعبها؟ وهل يشكل هذا 
املوقف إيذانا بقبول حزب الله االنخراط 
ضمن استراتيجية دفاعية جتعل سالحه 

حتت إمرة الدولة اللبنانية التي يشكل حزب 
الله أحد مكوناتها، إن لم نقل املقرر الفعلي 

في قراراتها السيادية.
األرجح أن حزب الله ال يفكر في هذه 

الطريقة، فسالحه ومنظومته األمنية ليسا 
منذورين للدفاع عن لبنان أو عن الدولة 

اللبنانية، بل هما ملهمة أكثر قداسة، فهذا 
السالح له حسابات أخرى، وإن كان يدرجها 

حزب الله حتت مظلة املقاومة، تلك املظلة 
املطاطة في متددها وفي تفسيرها، فاملقاومة 

تعني محور املقاومة، أي تعني أنها في 
خـدمة مقتضيات هذا احملور الذي تقوده 
إيران، وحزب الله ال يجد غضاضة في أن 

يدرج في مهمات هذه املقاومة، أن تكون 
مهماتها القتال في أي مكان في العالم، سواء 

كان قتالها محل إجماع لبناني أو بغطاء 
رسمي لبناني أو ال، وقد قالها نصرالله في 

أكثر من مناسبة سنكون حيث يجب أن نكون، 
أي أن مهمة هذه املقاومة تتجاوز احلدود 

اللبنانية ومعايير السيادة، فضال عن كونها 
غير معنية بأي اعتبارات تتصل بوظيفة 
الدولة وواجباتها على الصعيد الدولي 

واإلقليمي.
هذا يعيدنا إلى السؤال األول مجددا، ما 
غاية نصرالله من إعالن وقوفه خلف الدولة 
اللبنانية وليس أمامها في نزاعها احلدودي 

مع إسرائيل؟ فإذا كان حزب الله ال يزال 
يرفض عمليا بلورة االستراتيجية الدفاعية 

اللبنانية، وال يزال متمسكا بعالقته العضوية 
مع إيران وهو مستمر في وجوده العسكري 
وفي قتاله على األراضي السورية، فإن ذلك 

يحيل موقف حزب الله املشار إليه، إلى 
أسباب تكتيكية تتطلبها املرحلة، وال تعكس 
حتوال في سياسة حزب الله جتاه التسليم 

مبرجعية الدولة في القضايا السيادية. ففي 
خطاب نصرالله األخير تفادى إطالق أي 

موقف تصعيدي ضد إسرائيل، ولم يتخفف 
في خطابه من دور املرشد للمسؤولني 

اللبنانيني، علما وأن مراكز القرار في الدولة 
اللبنانية ال يخطر ببالها أن تقرر في شأن 

سيادي من دون موافقة حزب الله، وعلما وأن 
رئيس اجلمهورية وهو رئيس مجلس الدفاع 
األعلى هو محل ثقة نصرالله، وال يخطر ببال 
أحد أن رئيس اجلمهورية ميكن أن يقدم على 

أي قرار في هذا الشأن من دون استشارة 
قيادة حزب الله، هذا من دون أن نشير إلى 

بقية أعضاء مجلس الدفاع الذين سلموا 
مبرجعية حزب الله ألي خطوة ميكن أن يبادر 

لبنان إليها، وهذا ما يدركه اإلسرائيليون 
جيدا كما خبره األميركيون في أكثر من 

محطة.
ال يخفى أن الوساطة األميركية بشأن 

احلدود املائية بني لبنان وإسرائيل، تزامنت 
مع اتهامات إسرائيلية إليران بإرسالها 

طائرة من دون طيار باجتاه إسرائيل من 
األراضي السورية قبل أسبوعني، وتزامن ذلك 
مع نفي إيراني لهذا االتهام وعن أي دور لها 

في إسقاط طائرة أف ١٦ إسرائيلية قيل إن 
اجليش السوري أسقطها في أعقاب إسقاط 
إسرائيل للطائرة التي زعمت أنها إيرانية. 

ويأتي موقف نصرالله بعد استهداف 
إسرائيل ألكثر من عشرة مواقع قالت إنها 
إيرانية وسورية داخل األراضي السورية، 

من دون أن ترد ال إيران وال اجليش السوري، 
فيما أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب 
أنها تقف مع إسرائيل في وجه أي عدوان 

تتعرض له.
استعراض القوة أمام املسؤولني 

اللبنانيني الذي مارسه نصرالله، حول 
كيفية متسكهم بحقوق لبنان أمام األطماع 

اإلسرائيلية، لم يقابله أي موقف رافض 
للوساطة األميركية التي وصفها بأنها تتبنى 

املوقف اإلسرائيلي، ولم يوجه أي تهديد 
مباشر إلسرائيل بأن يقول مثال إن منصات 
استخراج الغاز ستكون عرضة لصواريخنا 

إذا منعت إسرائيل لبنان من استثمار ما 
يعتبره حقوقا نفطية في البحر. 

وقف نصرالله خلف الدولة هذه املرة، 
لكنه فعليا وقف خلف نفسه. الدولة التي 

صارت حتت سلطة حزب الله، باتت تضّيق 
على احلزب هامش املناورة. معادلة الدولة- 
الدويلة فقدت الكثير من مقوماتها، وبات من 

الصعب إقناع أحد في العالم أن في لبنان 
مشروعني متصارعني، واحد ذو خلفية عربية 
وآخر ذو خلفية إيرانية. واحد ميثل الدولة، 

وآخر ميثل الدويلة، وما نفاه نصرالله 
بشدة عن سعيه لنيل األكثرية في مجلس 

النواب في االنتخابات النيابية املقبلة، لن 
يغير من واقع احلال شيئا، إذ يكفي إلظهار 

حقيقة سقوط الدولة في حضن الدويلة، 
أن اللبنانيني اليوم يستعدون لالنتخابات 

النيابية من دون سياسة، وبال قضية تتصل 
بالسيادة أو احلرية أو رفض السالح خارج 
الدولة، وفي غياب أي شعار سياسي بعدما 
صارت السياسة محفظة في جبة نصرالله، 
واالنتخابات مساحة تنافس على عضوية 

مجلس بلدية لبنان، وليس تنافسا على 
عضوية برملان الدولة في لبنان.

في ملف النفط أيضا إيران العنوان الذي 
يجب أن يتجه إليه وزير اخلارجية األميركي 

ريكس تيلرسون لبّته ال الرئاسة اللبنانية 
التي زارها قبل أيام وألزمته باالنتظار وحيدا 
لعشر دقائق، قبل أن يستقبله رئيس ال ميلك 
أوراق اللعبة مع إسرائيل، تلك التي صارت 
في يد املرشد في طهران ال في بلدية لبنان.

علي األمين
كاتب لبناني

سعد القرش
روائي مصري

وقف نصرالله خلف الدولة هذه 

المرة، لكنه فعليا وقف خلف نفسه. 

الدولة التي صارت تحت سلطة حزب 

الله، باتت تضيق على الحزب هامش 

المناورة. معادلة الدولة- الدويلة 

فقدت الكثير من مقوماتها

حزب الله ليس معنيا بالموقف 

الرسمي في التعامل مع التهديدات 

اإلسرائيلية، فهو يقرر ما يراه مناسبا 

في التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي، 

من دون أن يكون ملزما بالتنسيق مع 

أي مرجعية في الدولة
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اقتصاد
{ارتفاع االســـتثمارات األجنبية في البحرين العـــام الماضي إلى 733 مليون دوالر يعكس جهود 

االنتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قادر على المنافسة}.

خالد الرميحي
الرئيس التنفيذي ملجلس التنمية االقتصادية في البحرين

{رفع الحد األقصى للشراء بالبطاقات البنكية في أسواق التجزئة 10 أضعاف لتصل إلى 53 ألف 

دوالر لدعم الدفع اإللكتروني وخفض التعامالت النقدية}.

بيان رسمي
مؤسسة النقد العربي السعودي البنك املركزي

} أبوظبي - قفزت مكانة اإلمارات في مؤشرات 
كفـــاءة األداء االقتصـــادي إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة فـــي تقارير ومؤشـــرات التنافســـية 
العاملية، التي تعّد معيارا لشـــفافية وســـهولة 

أداء األعمال ومدى التطّور االقتصادي.
وأظهـــرت تقاريـــر املؤسســـة الدولية التي 
تتابـــع النشـــاط االقتصادي في أنحـــاء العالم 
أن اإلمـــارات احتلت صـــدارة دول العالم في 9 
مؤشرات في تقارير العامني املاضي واحلالي.

وأكـــدت وزارة االقتصـــاد أن هـــذا اإلجناز 
يأتي في إطار جهودها املتواصلة لتلبية الهدف 
الطمـــوح املتمثل بتحقيق املركـــز األول للدولة 
على املؤشـــرات التنافســـية العامليـــة الواقعة 
ضمـــن اختصاصاتها والـــذي تعتبره اإلمارات 

التحدي رقم واحد للحكومة االحتادية.
تصّدرتهـــا  التـــي  املؤشـــرات  وتضّمنـــت 
اإلمـــارات مجموعـــة مـــن األنشـــطة واحملاور 
والتجـــاري  االقتصـــادي  بالشـــأن  املتعلقـــة 
والســـياحي بحسب التقرير الذي أعّدته الهيئة 

االحتادية للتنافسية واإلحصاء.
وشـــملت املجاالت التي تغطيها املؤشرات 
املذكـــورة قطـــاع الشـــركات وقطـــاع األعمـــال 
واملناطـــق االقتصاديـــة والقطـــاع الســـياحي 
وفق التصنيفات الصـــادرة عن تقارير املنتدى 
االقتصـــادي العاملـــي واملعهد الدولـــي للتنمية 
اإلداريـــة بسويســـرا واملعهـــد األوروبي إلدارة 
األعمال. وجاءت 3 مؤشرات متعلقة بالشركات 
وقطاع األعمال في الكتاب الســـنوي للتنافسية 
العاملي الصـــادر عـــن املعهد الدولـــي للتنمية 
اإلدارية السويسري لعام 2017. وشملت مؤشر 
التعاون التكنولوجي بني الشركات والشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص، وتطوير وتطبيق 

التكنولوجيا. 
وتصّدرت اإلمارات مؤشر تنافسية املواهب 
العامليـــة في تقرير صادر عـــن املعهد األوروبي 
إلدارة األعمـــال لعام 2017 وتصّدرت دول العالم 

في مؤشر تنمية التكتالت االقتصادية.
كمـــا حققـــت املركـــز األول في 5 مؤشـــرات 
ضمن تنافســـية السفر والســـياحة الصادر عن 
املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس، وتتعلق 
بأولويات احلكومة من قطاع السفر والسياحة 
وفعالية التســـويق جلذب الســـياح واستدامة 
وتنمية قطاع الســـياحة والسفر وجودة البنية 

التحتيـــة للســـياحة، وتواجـــد كبرى شـــركات 
تأجير السيارات.

وقـــال وزيـــر االقتصاد ســـلطان املنصوري 
إن حتقيـــق الصدارة في 9 مؤشـــرات ومحاور 
اقتصادية في تقارير التنافســـية الصادرة عن 
أهـــم املنظمـــات الدولية واملؤسســـات العاملية 
يعكس قـــوة السياســـات االقتصاديـــة ويؤكد 
كفـــاءة النهج الـــذي تتبعه اإلمـــارات لتحقيق 

التنمية املستدامة.
وأشـــار إلـــى أن هذا اإلجنـــاز ميّثل ترجمة 
عملية جلهـــود وزارة االقتصـــاد بالتعاون مع 
شـــركائها مـــن اجلهـــات احلكوميـــة والقطاع 
الوطنيـــة  األعمـــال  بيئـــة  لتطويـــر  اخلـــاص 
وزيادة جاذبية اإلمـــارات في مختلف املجاالت 

االستثمارية والتجارية والسياحية.
في هـــذه األثنـــاء أظهـــرت بيانـــات وزارة 
االقتصـــاد أن إجمالي التجارة اخلارجية لدولة 
اإلمارات بلغ في العام املاضي نحو 1.7 تريليون 

درهم ما يعادل نحو 463 مليار دوالر.
وشـــّكلت التجارة غيـــر النفطيـــة أكثر من 
46.1 باملئة من تلـــك التبادالت التجارية وبلغت 
قيمتهـــا نحـــو 784 مليـــار درهـــم (213.5 مليار 
دوالر) في مؤشـــر على تسارع تنويع االقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.
وحافظت على مكانتها املتقّدمة في التجارة 
اخلارجيـــة، حيـــث احتلت املركـــز 19 عامليا في 
الصادرات الســـلعية وذات املركز في الواردات 
السلعية. ويبدو املؤشر األكثر أهمية احتاللها 
للمرتبـــة 21 عامليا في صـــادرات اخلدمات و16 
فـــي واردات اخلدمـــات. وتســـتند التطـــّورات 
املتســـارعة في االقتصـــاد اإلماراتي إلى وجود 
البنى التحتية والتكنولوجية املتطّورة وقطاع 
خدمات لوجســـتية متقدم ومنافس عامليا، إلى 
جانـــب ما متتلكـــه من موانئ ومطـــارات فائقة 
التطـــّور وأحـــد أكبر أســـاطيل النقـــل اجلوي 

العاملية وأكثرها تطورا.
وقـــد مّكنها ذلـــك منذ عـــام 2007 من دخول 
قائمة أكبر 20 دولـــة مصدرة عامليا وهي حتتل 
املركز الثالث عامليا في نشـــاط إعادة التصدير. 
وقـــت أصبحت منذ عام 2013 حتتل املركز األول 

عربيا في مجال التصدير.

تزايدت املؤشرات على أن اإلمارات تقترب بسرعة كبيرة من حتقيق هدفها في أن تصبح 
بني أكثر االقتصادات تطّورا في العالم. وجاء املؤشر األكبر في صدارتها لدول العالم 9 
مؤشــــــرات في تقرير التنافســــــية الدولية في وقت أظهرت فيه بيانات ارتفاع قيمة جتارتها 

اخلارجية إلى 463 مليار دوالر العام املاضي.

اإلمارات تتصدر 9 مؤشرات اقتصادية للتنافسية العالمية

[ تجارة اإلمارات الخارجية 463 مليار دوالر العام الماضي  [ خطوة كبيرة لتحقيق هدف االنضمام ألكثر االقتصادات تطورا

} لنــدن – كشـــفت شـــركة ســـيمنز األملانيـــة 
للتكنولوجيـــا والطاقـــة أنهـــا وضعـــت خطة 
شـــاملة لتسهيل االستثمار في العراق. وأكدت 

أنها تتعـــاون مـــع احلكومة األملانيـــة إلعادة 
احليـــاة إلى املناطق املتضررة من احلرب ضد 

تنظيم داعش التي استمرت 3 سنوات.
وأعلنت سيمنز أن رئيس الشركة ومديرها 
التنفيـــذي جوي كيزر، ســـّلم رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي خارطـــة طريـــق حـــدد فيها 
االستثمارات واملشاريع التنموية التي تسعى 

سيمنز لتنفذها في العراق على املدى القصير 
واملتوسط والطويل.

وقال كيزر إن ســـيمنز متحمسة لفرصة أن 
تكون شـــريكا مقربا من العراق وأنها ســـوف 
تعمل بالتنســـيق مع وزارة التنمية والتعاون 
االقتصـــادي في احلكومـــة االحتادية األملانية 

لتسهيل عمليات البناء في العراق.
وأكد أن خارطة الطريق تسعى لدعم جهود 
إعادة اإلعمار والتنمية في العراق في مجاالت 
مثـــل التربيـــة والتعليم والتدريـــب ومكافحة 

الفساد.
ويقـــول محللـــون إن اجلهـــات األوروبية 
بشـــكل عام تنفرد عن بقية الـــدول املانحة في 

محاولة ضمان شـــفافية برامج إعمار العراق 
وإن  والنازحـــني،  املتضرريـــن  ومســـاعدة 
احلكومات األوروبية تقدم لشركاتها ضمانات 

لتحقيق أفضل النتائج.
وأوضح كيزر أن خطة سيمنز تهدف أيضا 
إلـــى ضمان توفيـــر إمـــدادات كهربائية دائمة 
دون انقطـــاع في العراق من خـــالل رفع طاقة 
توليد الكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية وكفاءة 

تشغليها.
وأضاف أن الشـــركة ســـوف تعمـــل لبلوغ 
 16 العــــراق  فـــي  الكهربــــاء  توليــــد  طاقــــة 
غيغـاواطا وذلك بحلــــول عـام 2025 مـن خالل 
شـــبكة حديثـــة ميكنهـــا تغذية جميــــع املدن 
العراقيـــة وما حولها. وأكد أن اخلطـة ســـيتم 
تنفيذهـــا علـــى مراحـــل قصيرة ومتوســـطة 

وطويلة األجل.
وتسعى شركة سيمنز أيضا إلى االستخدام 
األفضـــل للمـــوارد الطبيعية فـــي العراق مثل 
النفـــط والغاز وذلـــك بتطويـــع التكنولوجيا 
اخلاصـــة بها لتحويل الغاز املهدور املصاحب 
للنفط إلى منتج ثمني يغذي محطات الكهرباء 

الوطنية ويوفر عوائد مالية خلزينة الدولة.
وتتوقع الشركة توفير ما يقارب 5.2 مليار 
دوالر من استخدام الغاز لسد احلاجة احمللية 
خالل الســـنوات األربع املقبلة مع إيقاف حرق 

الغاز املصاحب بحلول العام 2021.
وأظهرت األرقـــام قلة املســـاعدات املقدمة 
إلعادة إعمار املناطق املدمرة، حيث لم تتجاوز 
نسبة 6 باملئة من مجموع التعهدات، التي جاء 

أغلبها في شـــكل قروض وضمانات قد ال جتد 
طريقا إلى أرض الواقع.

واقتصرت املســـاعدات علـــى برامج البنك 
الدولـــي ودول أوروبية مثـــل أملانيا وإيطاليا، 
إضافـــة إلى تعهـــدات املنظمـــات العاملية غير 
احلكوميـــة التـــي تعهـــدت فـــي اليـــوم األول 

للمؤمتر بتقدمي 337 مليون دوالر.
وال يزيد مجموع تلك التعهدات التي ميكن 
أن تتجـــه لتخفيف معانـــاة النازحني وإعادة 
بناء منازلهم والبنية التحتية في املدن املدمرة 

على نحو ملياري دوالر.
وكان امتناع الواليـــات املتحدة منذ بداية 
املؤمتـــر عن تقـــدمي أي أمـــوال مقدمة المتناع 
معظم الدول األخرى. واكتفت واشنطن بتقدمي 
ضمانات للشـــركات األميركية التي ترغب في 

التعامل مع العراق.
ويـــرى محللـــون أن نتائج مؤمتـــر إعادة 
اإلعمـــار تضع الكرة اآلن في ملعب بغداد التي 
عليها أن تبدد مخاوف املســـتثمرين وإقناعهم 
بإمكانيـــة العمـــل معهـــا بعد حتســـني كفاءة 
املؤسسات العراقية ومكافحة الفساد وإصدار 

تشريعات مالئمة وحتسني الوضع األمني.
وأكـــدوا أن التعهدات لن تصل إلى العراق 
إذا لم تعالج احلكومة مشـــكلة الفســـاد، لكنها 
ميكـــن أن تفتح األبـــواب لتدفق اســـتثمارات 
تفوق التعهدات بأضعاف كثيرة إذا متكنت من 
كســـب ثقة املســـتثمرين، خاصة في ظل فرص 
حتقيـــق عوائد كبيـــرة جدا وامتـــالك العراق 

للكثير من املوارد.

سيمنز األلمانية تضع خارطة طريق لالستثمار في العراق

[ الشركة تعرض المساعدة في التدريب ومكافحة الفساد  [ أوروبا أكثر الجهات المانحة اهتماما بمساعدة المتضررين

حاجة ماسة إلى دعم سيمنز

جوي كيزر:

سيمنز تسعى لضمان 

توفير إمدادات كهربائية 

دون انقطاع في العراق

سلطان المنصوري:

صدارة 9 مؤشرات يؤكد 

كفاءة نهج اإلمارات لتحقيق 

التنمية المستدامة

اإلمارات تحتل صدارة نشاط التصدير 

عربيـــا منذ عـــام 2013 واملركز الثالث 

عامليا في إعادة التصدير

 ◄

صناعة الحالل تجتمع في منصة واحدة في دبي
} ديب – انطلقـــت أمـــس في دبـــي فعاليات 
الـــدورة الثالثـــة للمنصة العامليـــة لصناعة 
اإلمـــارات  هيئـــة  تنظمهـــا  التـــي  احلـــالل 
(مواصفـــات)  واملقاييـــس  للمواصفـــات 
بالتزامن مع انطالق املعرض العاملي لألغذية 

”غلفود 2018“.
ويشـــارك في املنصة أكثـــر من 300 خبير 
ومتخّصـــص مـــن جميـــع أنحـــاء العالم في 
ندوات على مدى يومني لبحث أبرز حتديات 
منظومـــة احلـــالل العامليـــة وســـبل التغلب 
عليهـــا واألمناط االبتكاريـــة التي توازن بني 
حتقيـــق منو في هذه الصناعـــة، إضافة إلى 
بحث وســـائل التوافق مع أحكام الشـــريعة 

اإلسالمية.
وأكـــد عبداللـــه املعيني مدير عـــام هيئة 
اإلمـــارات للمواصفات واملقاييـــس أن دورة 
هذا العام ســـوف تشهد اســـتحداث محاور 
نقاشـــية مهمة وتتســـم بالتنـــوع على غرار 
حلقات نقاشـــية تطـــرح للمـــرة األولى حول 
دور املصـــارف في متكني االبتكار في صناعة 
احلـــالل. كما تتنـــاول دور اإلعـــالم في نقل 
املعرفـــة إلـــى اجلمهور فـــي صناعة احلالل 

واالســـتماع إلـــى جتـــارب ألبرز مســـؤولي 
القطـــاع املصرفـــي واملالـــي املرتبطـــة بهذه 

الصناعة التي تسجل منوا متسارعا.
العامليـــة  املنصـــة  أن  املعينـــي  وأشـــار 
لصناعـــة احلالل حتولت إلـــى مبادرة دولية 
متخصصـــة منـــذ العـــام املاضـــي. وأصبح 
عملهـــا يتضمن قطاعـــات األغذية والضيافة 
والسياحة احلالل ومســـتحضرات التجميل 

والعناية الشخصية.
ومن املقـــرر أن تعقد املنصة ســـنويا في 
دبي حيـــث يلتقي اخلبـــراء الدوليون لبحث 
ما حتقق من منجزات ومواجهة أي حتديات 

تطرأ خالل مراحل العمل على مدار العام.
ومـــن بني احملاور الرئيســـية فـــي العام 
احلالي مناقشـــة التطورات التكنولوجية في 
املسالخ والرأي الشـــرعي في تلك التقنيات، 
مبشاركة شـــخصيات دينية بارزة إلى جانب 
مئات اخلبراء ومسؤولي املصانع والشركات 
من أجـــل توفيـــر قـــدر كاف مـــن الوعي في 

مواجهة التحديات املتعلقة بهذا اجلانب.
وأشـــار املعيني إلى أن إحدى اجللسات 
ســـتتناول دور اإلعـــالم فـــي نقـــل املعرفـــة 

والتوعية بأهميـــة صناعة احلالل خصوصا 
ألبنـــاء اجلاليات اإلســـالمية فـــي بلدان غير 

إسالمية. 
فـــي  احلاصلـــة  الطفـــرة  تبحـــث  كمـــا 
الصناعـــات احلالل عامليا في نـــدوة تديرها 
شبكة ســـي.أن.أن التي ســـتعرض جتربتها 
فـــي تأســـيس قســـم متخّصـــص باالقتصاد 

اإلسالمي ضمن محتواها اإلعالمي.
وأضاف أن الفعالية ســـتتضمن نقاشات 
تتعلـــق بتنظيم القطـــاع والتقنيات اجلديدة 
فـــي صناعة املواد الغذائيـــة ودور املصارف 

في متكني االبتكار في صناعة احلالل.
سيجري عرض تقنيات الذبح بني الوضع 
احلالـــي واملســـتقبلي والذبـــح باســـتخدام 
تقنيـــات حديثة من خالل عرض جتارب حية 
ودور األجهـــزة األكادمييـــة في استشـــراف 

مستقبل صناعة احلالل.
املصرفيـــة  التســـهيالت  تتنـــاول  كمـــا 
املتاحة لتســـهيل حركة التجـــارة للمنتجات 
احلالل والنظرة الشمولية للمصّنعني لتلبية 
االحتياجـــات املســـتقبلية والقيمـــة املضافة 

للمصّنعني عبر منظومة احلالل.

سالم سرحان
كاتب عراقي

سيمنز تسعى لالستخدام األمثل لموارد العراق 

وإيقاف حرق الغاز المصاحب بحلول 2021

فتحت شــــــركة ســــــيمنز األملانية نافذة ضوء في اجلهود الدولية إلعادة إعمار العراق حني 
عرضت مساعدة اســــــتثنائية بوضع خارطة طريق لالستثمار في العراق. ويقول محللون 
إن اجلهات األوروبية بشــــــكل عام تنفرد عن بقية الدول في محاولة ضمان شفافية برامج 

إعمار العراق ومساعدة املتضررين والنازحني.
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اقتصاد

} الرياض - فتحت احلكومة السعودية جميع 
األبـــواب أمام تعزيـــز دور جميع النشـــاطات 
االقتصادية وأزالت آخـــر العقبات التي كانت 
تتمثل بحصولهـــا موافقة من ”ولي األمر“ في 
خطوة تتوج سلســـلة واسعة من اإلصالحات 

التي تهدف إلى متكني املرأة اقتصاديا.
ويـــرى محللون أن تلك اخلطوة ســـتحدث 
حتّوال اجتماعيا كبيرا من خالل توسيع قبول 
املجتمع بعمل املرأة وإزالة النظرة لعملها على 

أنه خروج على األعراف االجتماعية.

ولن تواجه النســـاء السعوديات مع دخول 
القرار حّيز التنفيذ حتديات من التي يواجهها 

الرجال عند تأسيس أعمال جتارية خاصة.
ويؤكد اخلبراء أن متكني املرأة الســـعودية 
يعـــّزز القـــدرة التنافســـية لالقتصـــاد ويزيد 
انفتاحـــه على أحـــدث التقنيات والنشـــاطات 
اجلديـــدة والتي ســـتكون حجـــر الزاوية في 

سياسات الرياض في السنوات القادمة.
وكان العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز قد أصدر مرســـوما في شـــهر مايو 

املاضي يقضـــي بتمكني املرأة فـــي القطاعات 
االقتصاديـــة مـــن دون أخذ إذن ولـــي أمرها، 
مـــا اعتبـــر تغييـــرا جذريـــا في السياســـات 

االقتصادية ألكبر منتج للنفط في العالم.
وقررت الريـــاض األحد املاضي الســـماح 
للمـــرأة ببدء عملها التجاري واالســـتفادة من 
اخلدمات التي تعتمدها املؤسسات احلكومية 

بهدف دعم القطاع اخلاص.
ويرى مراقبـــون أن الســـعودية باتخاذها 
هذه اخلطوة تســـير في حتقيق هدفني مهمني 
وهو رفع معدالت النمـــّو وامتصاص معدالت 

البطالة املرتفعة.
وكتبـــت وزارة التجارة واالســـتثمار على 
موقعهـــا ”اآلن بإمـــكان املـــرأة البـــدء بعملها 

التجاري واالســـتفادة من اخلدمات احلكومية 
دون احلاجة ملا يثبت موافقة ولي األمر“.

وصـــدر القرار ضمن مبـــادرة ”ما ِيحتاج“ 
أعمـــال  تســـهيل  بهـــدف  الـــوزارة  أطلقتهـــا 
القطاع اخلاص. وقال املتحدث باســـم الوزارة 
عبدالرحمن احلسني، في تغريدة على  ”تويتر“ 
إن ”نساء اململكة لم يعدن بحاجة ملوافقة ولي 

األمر إلقامة أعمال جتارية خاصة“.
وأوضحـــت تقارير ســـعودية أن حملة ”ما 
يحتـــاج“ هي إحدى مبادرات حملة ”تيســـير“ 
الهادفـــة إلـــى تســـهيل اإلجراءات وتأســـيس 

الشركات وممارسة األعمال التجارية.
وأشارت إلى أنه لم يعد هناك حاجة زيارة 
كاتـــب العدل أو املوثق لتوثيق عقد تأســـيس 
الشـــركة، حيـــث أصبحـــت هـــذه العملية تتم 
إلكترونيـــا من خالل الربط املباشـــر مع نظام 
”أبشـــر“ للتحقق من هويات الشركاء عن طريق 

الرسائل النصية القصيرة عبر اجلوال.
وتنّص خطـــة اإلصـــالح االقتصادية على 
رفع نسبة مساهمة القطاع اخلاص في الناجت 
احملّلي اإلجمالي مـــن 40 إلى 60 باملئة وزيادة 
نســـبة النســـاء العامالت من 22 إلى 30 باملئة 

بحلول عام 2030.
وعادة ما يطلـــب من املـــرأة موافقة ”ولي 
إلجنـــاز  األخ،  أو  األب  أو  الـــزوج  أمرهـــا“، 
معامالتها فـــي الدوائر احلكوميـــة. كما أنها 
للقيام  حتتـــاج إلـــى موافقـــة ”ولـــي األمـــر“ 

بنشاطات أخرى بينها السفر للخارج.
لكن الســـعودية خّففت في األشهر األخيرة 
بعـــض القيـــود التـــي تفرضها على النســـاء 
وتعتبـــر من بني األقســـى في العالـــم، وبينها 
حضـــور الفعاليـــات الرياضية فـــي املالعب، 
والسماح لهن بقيادة السيارات بدءا من يونيو 

املقبل.
وقالت جنود قاســـم رئيس دائرة األحوال 
الشـــخصية واإلرث العائلـــي وحقـــوق املرأة 
والطفل في السعودية في تصريحات إعالمية،  

إن ”تلك اخلطوة نحو متكني املرأة الســـعودية 
تتماشى مع حملة احلكومة للتنمية الشاملة“.
وأوضحت أن أحد محاور ”رؤية السعودية 
تتمّثل في تفعيل دور املرأة الســـعودية   “2030
في املجتمع، فضال عن منحها حقوقها الكاملة 

التي تكفلها الشريعة.
ولـــدى كثير من املســـؤولني الســـعوديني 
وخبـــراء االقتصـــاد قناعة بأن هـــذه اخلطوة 
ستفتح الباب على مصراعيه أمام السعوديات 
لتســـليط الضوء علـــى مواهبهـــن وأفكارهن 
وترجمتها إلى عمل واقعي بعائد مادي مربح.
خططهـــا  ضمـــن  احلكومـــة  وتســـعى 
اإلصالحيـــة، إلى إدخال النســـاء إلى ســـوق 
العمل وحتسني صورة السعودية في اخلارج، 
مـــع محاوالتهـــا إلـــى جـــذب االســـتثمارات 
للتعويـــض عن تراجـــع عائدات اخلـــام التي 

أحدث لها اختالال في توازناتها املالية.
وبـــدأت الســـعوديات بالفعـــل فـــي القيام 
بـــأدوار عادة مـــا كانت تقتصر علـــى الرجال 
مثل العمـــل في متاجر البيع بالتجزئة وحركة 

املراقبة اجلوية ومراكز اتصاالت الطوارئ.
وكان مكتـــب النائب العـــام أعلن في وقت 
ســـابق أنه ســـيعّني نســـاء في وظيفة محقق 
للمـــرة األولى فـــي تاريخ البالد. كمـــا أعلنت 
دائـــرة اجلـــوازات أنها تلقـــت 107 آالف طلب 
لتولي نحـــو 140 وظيفة شـــاغرة ومخّصصة 

للنساء في املطارات واملعابر احلدودية.
ونسبت صحيفة ”اليوم“ السعودية لنائب 
رئيس املجلس التنسيقي لعمل املرأة مبجلس 
الغرف الســـعودية شـــعاع الدحيالن قولها إن 
”املجلـــس ســـيطلق هـــذا العام عـــدة مبادرات 
تهـــدف إلـــى زيـــادة التواصل مـــع القطاعات 

وحتقيق مفهوم متكني املرأة اقتصاديا“.
وأشـــارت إلى أن املبادرات تشـــمل حصر 
اللوائح التي حتول دون ممارسة املرأة للعمل 
احلر ومبـــادرة حتفيز القطاع اخلاص لتوفير 

حضانات للعامالت ومراكز ضيافة األطفال.

ــــــا دون موافقة ولي أمرها تعتبر خطوة  قال محللون إن متكني املرأة الســــــعودية اقتصادي
إصالحية كبيرة للحكومة ومتّثل محورا أساسيا في برامج التنمية املستدامة، وأكدوا أنها 

تعطي زخما جديدا لبرنامج التحّول الوطني و“رؤية السعودية 2030“.

نافذة جديدة إلنعاش االقتصاد السعودي من خالل تمكين المرأة
[ وزارة التجارة تطلق مبادرة {ما يحتاج} لتوظيف السعوديات  [ الرياض تسعى إلى زيادة النساء العامالت إلى 30 بالمئة بحلول 2030

حلقة جديدة تزيد متانة االقتصاد السعودي

عبدالرحمن الحسين:

نساء السعودية لم يعدن 

بحاجة لموافقة ولي األمر 

إلقامة أعمال تجارية

المجلس التنسيقي لعمل 

المرأة بمجلس الغرف 

السعودية يطلق مبادرات 

تحقق تمكين المرأة اقتصاديا

{قيمـــة التجـــارة الخارجية إلمارة أبوظبي من الســـلع غير النفطية بلغت فـــي العام الماضي نحو 

43.6 مليار دوالر بارتفاع نسبته 3.4 بالمئة عن العام السابق}.

بيانات رسمية
مركز أبوظبي لإلحصاء

{التغييـــر فـــي الوظائف المســـتقبلية أمر حتمـــي وال مفر منه في ظل تســـارع تطـــورات العلم 

والتكنولوجيا، وهو ما يحتم علينا االستعداد للمستقبل برؤية عصرية}.

سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة لشؤون العلوم املتقدمة في اإلمارات

كشـــف رجـــال أعمـــال وممثلو  } الريــاض – 
الغـــرف التجارية والصناعية في الســـعودية 
أمس أنهم طالبوا وزيـــر العمل علي الغفيص 
بتجزئـــة املقابل املالي علـــى العمالة األجنبية 
في الشركات ليتم حتصيله شهريا أو كل ثالثة 

أشهر بدال من سنة كاملة مقدما.
وأكـــد مراقبـــون أن مطالبة أربـــاب العمل 
بتسديد الرسوم املرتفعة التي تتراوح بني 960 
إلـــى 1280 دوالرا عن كل عامـــل أجنبي مقدما 
من خالل دفعة ســـنوية واحدة، ميكن أن يربك 
احلسابات املالية للشركات ويدخل بعضها في 

أزمات سيولة.
وقـــال رجال أعمـــال حضروا لقـــاء الوزير 
مساء األحد إنهم طالبوا أيضا بتمديد الزيادة 
التدريجية للرسوم للوصول إلى احلد األقصى 
املســـتهدف حتى عام 2025 بـــدال من الزيادات 
السريعة املقررة على 3 سنوات حتى عام 2020.
وبحســـب بيان ســـابق لوزارة العمل فإن 
على الشركات التي تقل فيها العمالة األجنبية 
عن نظيرتها السعودية ســـداد 960 دوالرا عن 
كل موظـــف أجنبي في العـــام احلالي، ترتفع 
على مرحلتني لتصل إلى حدها األقصى البالغ 

2240 دوالرا سنويا في عام 2020.
وترتفـــع رســـوم كل عامـــل أجنبـــي فـــي 
الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة األجنبية 
عن نظيرتها احمللية إلى 1280 دوالرا في العام 
احلالي وترتفع أيضا على مرحلتني لتصل إلى 

2560 دوالرا اعتبارا من عام 2020.
ويريد رجـــال األعمـــال تقســـيم الزيادات 
الكبيـــرة املقررة على مدى 3 ســـنوات ورفعها 
تدريجيـــا على 8 ســـنوات لتصل إلـــى حدها 

األقصى بحلول عام 2025.
وذهـــب املشـــاركون فـــي االجتمـــاع إلـــى 
اقتراح اعتبار تلك الرســـوم رصيدا للشركات 
لدى وزارة العمل، فـــي حالة اخلروج النهائي 

للموظف األجنبي، نتيجـــة توطني املهنة التي 
يعمل بها.

وأكد محللـــون أن هذا االقتـــراح ميكن أن 
يعطـــي أربـــاب العمـــل حافزا كبيرا لتســـريع 
”ســـعودة“ الوظائف من أجل استعادة الرسوم 
التي دفعوها، ما يســـاهم فـــي حتقيق أهداف 

”سعودة“ الوظائف خالل سقف زمني أقصر.
ولـــم تصـــدر أي اســـتجابة حكومية على 
مطالب األوســـاط الصناعيـــة والتجارية، لكن 
وزيـــر العمـــل جـــدد التأكيد على ضـــرورة أن 
يتحمـــل القطاع اخلـــاص مســـؤوليته بزيادة 

مشاركة الكوادر الوطنية في نشاطاته.
فـــي  صناعيـــة  جتاريـــة  غـــرف  وكانـــت 
الســـعودية، تقّدمت بشـــكوى لـــوزارة العمل 
تعـــارض تطبيـــق رســـوم العمالـــة األجنبية 
املجمعـــة أو ما يســـّمى بـ”الفاتورة املجمعة“. 
وأكدت أن التداعيات الســـلبية لتلك الرســـوم 
ميكن أن تؤدي إلى إفالس الكثير من الشركات 

وخروجها من السوق.
وتعتمـــد دول اخلليـــج بشـــكل كبير على 
العمالة األجنبية. وتشـــير أحـــدث األرقام إلى 
أن عدد العاملني في الســـعودية بلغ في نهاية 
ســـبتمبر املاضي نحو 13.76 مليون شـــخص 
وأن األجانب شـــكلوا نســـبة 77.7 باملئة منهم 

بنحو 10.69 مليون شخص.
وبـــدأت الريـــاض قبـــل نحـــو 4 ســـنوات 
مبحاوالت إصالح ســـوق العمـــل، لكن وتيرة 
اإلجـــراءات دخلت مرحلة حاســـمة فـــي العام 
املاضي بفرض رسوم تشغيل األجانب وحصر 
الوظائـــف فـــي قطاعـــات كثيـــرة باملواطنني 

السعوديني فقط.
ولم تتمكن اإلجراءات الســـابقة من خفض 
معدل البطالة بني السعوديني الذي ارتفع إلى 
12.8 باملئة بســـبب إجراءات التقشف وخفض 

اإلنفـــاق احلكومـــي نتيجـــة تراجـــع عوائـــد 
صادرات النفط.

ودخلت إصالحات ســـوق العمل في نهاية 
الشـــهر املاضي مرحلة جديـــدة بإصدار قرار 
يحظـــر عمل األجانـــب في 12 نشـــاطا ومهنة 
ويقصر العمل في وظائفها على الســـعوديني 
فقط، بعد إجراءات مماثلة في قطاعات أخرى.

وتضمنت األنشطة اجلديدة التي سيقتصر 
العمـــل فيها علـــى املواطنني منافـــذ البيع في 
واألجهـــزة  والنظـــارات  الســـاعات  محـــالت 
الكهربائيـــة  واألجهـــزة  الطبيـــة  واملعـــّدات 
واإللكترونية، إضافة إلى قطع غيار السيارات 

ومواد اإلعمار والبناء.
كمـــا شـــملت منافذ بيـــع الســـجاد بكافة 
الناريـــة  والدراجـــات  والســـيارات  أنواعـــه 
ومحالت األثـــاث املنزلـــي واملكتبي واملالبس 

اجلاهـــزة واملســـتلزمات الرجاليـــة واألواني 
املنزلية ومحالت احللويات.

وقال املتحدث باسم وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة خالـــد أبـــا اخليـــل إن اجلهـــات 
الرقابيـــة والتنظيمية ســـتفرض عقوبات على 
اجلهات املخالفـــة حلصر توطني الوظائف في 

تلك القطاعات.
ويالحـــظ مراقبـــون حتـــّوال جذريـــا إلـــى 
العالجـــات القاطعـــة بحصـــر الوظائـــف في 
قطاعـــات كثيرة على املواطنني، بعد أن عجزت 
السياســـات السابقة عن ”ســـعودة“ الوظائف 
بسبب وجود ثغرات تسمح للشركات باإلفالت 

منها.
وأكـــدوا أن السياســـات اجلديدة ميكن أن 
تغيـــر ثقافة العمل في البالد بســـبب االعتماد 
حصرا علـــى الســـعوديني، األمر الـــذي يرفع 

إنتاجيتهم والتزامهم بقواعد وساعات العمل.
ويـــرى محللون أن جهود خفـــض العمالة 
الوافـــدة ميكن أن تعالج الكثير من االختالالت 
االقتصادية واالجتماعية وتعزز جهود تنويع 

االقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وتأتي تلك اخلطط فـــي إطار أكبر برنامج 
للتحول االقتصادي في تاريخ البالد يركز على 
إنعاش قطاعات اقتصادية خاملة من السياحة 
وصناعة الترفيه والصناعات التكنولوجية في 

إطار حتول شامل في السياسات السعودية.
رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
املستقبلية خفض معدل البطالة بني مواطنيها 
إلـــى 9 باملئة بحلـــول 2020 وأن تتراجع إلى 7 
باملئة بحلول 2030 مـــن خالل برنامج التحول 
الوطني، الذي يعـــّد أكبر برنامج لإلصالحات 

في تاريخ البالد.

تطالب األوساط التجارية والصناعية في السعودية بتطبيق رسوم العمالة الوافدة تدريجيا 
وجبايتها على أقساط بدل تسديدها مقدما وملدة سنة كاملة. وأكدت أن ذلك ميكن أن يربك 

احلسابات املالية للكثير من نشاطات القطاع اخلاص.

شركات السعودية تطالب بتقسيط رسوم العمالة األجنبية

[ جباية الرسوم السنوية مقدما تربك حسابات القطاع الخاص  [ اقتراح إعادة الرسوم للشركات إذا تمت {سعودة} الوظيفة

أعباء العمالة الوافدة تثقل كاهل الشركات

علي الغفيص:

على القطاع الخاص تحمل 

مسؤوليته بزيادة مشاركة 

المواطنين في نشاطاته

 دوالرا الحد األدنى لرسوم 

تشغيل العامل األجنبي 

هذا العام وتصل إلى 2560 

دوالرا في 2020
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} احلـــذر والتوجس واخلوف، مشـــاعر طاملا 
رافقـــت كل مـــا هو مبتكـــر وجديد فـــي تاريخ 
البشرية. ولو عدنا إلى اخللف النتابنا الضحك 
من موقف معظم الناس إزاء اختراع يشـــاهده 

للوهلة األولى.
ألم يصب حراس امللك شارملان في العصور 
الوســـطى بالذعر والرعب من عقارب الســـاعة 
التي أهداها اخلليفة العباســـي في الشرق إلى 

ملكهم في الغرب؟
لقـــد فزع إنســـان بدايـــات القـــرن املاضي 
مـــن الســـيارة والطائرة والغواصـــة والراديو 
والتلفزيون وغيرها من مفردات التقدم العلمي 
في عصـــره ورآهـــا تنـــذر بالدمـــار واالنهيار 
األخالقـــي، ثم ما لبـــث أن ألفهـــا حتى أصبح 
ال يتخيـــل حياتـــه مـــن دونها. كذلـــك هو حال 
إنســـان عصرنا في بدايات األلفية الثالثة، ولو 
عدنـــا إلى املخاوف التي تثـــار اليوم عن عصر 
الروبوتـــات بعد عقود قليلـــة لوجدناها مجرد 

أوهام ال تثير إال السخرية.
صرنا نشـــهد اليوم قيـــام مصانع بالكامل 
على ســـواعد الروبوتـــات املعدنيـــة، ونالحظ 
اندماجها في الكثير من املجاالت والصناعات، 
حتى السيارات أصبحت آلية بشكل كامل وذات 
قيادة ذاتيـــة، وأصبحنا نرى عمليات جراحية 
يتـــم إجراؤها بالكامل، وفـــي منتهى الدقة من 
قبل روبوتات صنعها اإلنسان خلدمة اإلنسان 
وال ميكـــن لهذا العقـــل الواعي الذي اخترع كل 

هذه اإلجنازات أن يدمر نفسه بنفسه.
مدير القســـم الهندســـي في شـــركة غوغل 
راي كورزويـــل، يعتقـــد أن ”املوت ســـيتوقف 
عند إمكانيـــة الوصول لتلك احلالة من التفوق 
والتفـــّرد“ ويتصـــّور ”أن البشـــر ســـيتصلون 
دماغيـــا مـــع اآلالت لتصبح حياتهـــم متصلة 
فعليـــا“. هذا األمر يتعـــارض طبعا مع العقائد 
الســـماوية بل ومـــع احلقائـــق العلمية املثبتة 
إلى اآلن وعلى املدى املنظور، لكنه يكشـــف في 
طياته عن توقعات مذهلة في تطوير الروبوتات 

وتسخيرها لصالح مستقبل البشرية.
البعض من العلماء يؤكـــد اقتراب إمكانية 
بالســـرطان  املصابـــة  األعضـــاء  اســـتبدال 
واألمـــراض اخلطيـــرة وتلـــك التـــي أصابتها 
الشـــيخوخة بأخرى صناعية شـــبه حية، وهو 
ما سيســـاهم في إطالة عمر البشر، فأين تكمن 
اخلطورة مـــن الروبوتات التـــي يتحدث عنها 

املتشائمون دون تعقل؟
أمـــا في ما يخـــص الروبـــوت احملارب في 
اخلطـــط العســـكرية، فهو في نظـــر الكثير من 
العسكرية،  االســـتراتيجيات  في  املتخصصني 
عامل إيجابـــي وفق جميع املقاييس، إذ يجنب 
اخلســـائر البشـــرية واملاديـــة ويحقـــق ما لم 
حتققه احلـــروب االعتياديـــةـ إن كان للحروب 
مـــن إيجابيات ـ باعتبارها شـــرا ال بد منه في 

أحيان كثيرة.

وثمة من يرى أن احلروب تصبح أقل ضررا 
إن وقعت إدارتها بـــاألزرار وكانت ”ضحيتها“ 
أكـــوام مـــن احلديـــد، وال حاجة ســـاعتها إلى 
”مقبـــرة اجلنـــدي املجهـــول“، كمـــا علـــق أحد 

الكتاب الساخرين.
وقال روبرت جاســـنر، أحـــد كبار الباحثني 
فـــي معهـــد الدراســـات املســـتقبلية وتقييـــم 
التكنولوجيـــا فـــي برلـــني، إنـــه يتعـــني علـــى 
الروبوتات أن تكون قادرة على التعامل بشـــكل 
مســـتقل مع مواقف غير متوقعة دون التســـبب 
في إيقاع أضرار. وأشـــار إلى أن هناك بالفعل 
فـــي اليابان روبوتـــات تقوم برعاية املســـنني، 
مبقدورهـــا رفعهم من على الســـرير ووضعهم 

على الكرسي املتحرك وترتيب فراش النوم. 
العلمـــاء يؤكدون أن الروبوتات ســـتتمكن 
فـــي من إخمـــاد احلرائـــق وإنقـــاذ الناس من 
الســـيارات التي يشـــب فيها حريق والكشـــف 
عـــن األلغام األرضية، لكنها بحاجة إلى تكييف 
حركاتها وفقا للمحيط املتواجدة فيه متاما مثل 
البشر. هذا هو الهدف من مشروع بحثي دولي 
جديد ميولـــه االحتاد األوروبـــي. ويهدف هذا 
املشـــروع- الذي ُأطلق عليه اسم ”كوريوبوت“ 
تيمنا بــكورويبوس أوف إليس وهو أول بطل 
أوملبي (عام 776 قبل امليالد)، الذي ميتد لثالث 
ســـنوات إلى تعزيـــز قدرة الروبوتـــات ثنائية 

األرجل على التحرك مثل البشر.
بعـــد وقـــوع حـــادث محطـــة فوكوشـــيما 
للطاقة النووية في عـــام 2011، أصبح واضحا 
بشـــكل كبير أن الروبوتات القادرة على العمل 
دون جهـــاز حتكم عن بعد فـــي مناطق اخلطر 
والقـــادرة على القيام بأعمال يقوم بها البشـــر 
ُميكـــن أن تكون مفيدة للغايـــة، خصوصا وأن 
الزلـــزال اليابانـــي وموجات تســـونامي التي 
أضـــرت بشـــدة بالبنايـــات أدت إلـــى حـــدوث 
عمليات انصهار جزئيـــة داخل مفاعل احملطة 
النووية، وأضافت أنه لو مت إحراز تقدم بحثي 
كبير في مجال الروبوتات، رمبا كان من املمكن 

جتنب الكارثة التي أعقبت ذلك.
وقالـــت إن الروبوتـــات بإمكانهـــا مكافحة 
احلرائـــق وإنقاذ النـــاس بعد وقـــوع حوادث 
أو كـــوارث طبيعية والبحـــث عن ألغام أرضية 
والســـفر إلى كواكب بعيدة. وأكثر من ذلك فإنه 
ميكن تطوير أطراف صناعية ذكية مبســـاعدة 
املعرفـــة املكتســـبة مـــن البحـــوث التـــي يتم 

إجراؤها حول هذه الروبوتات.
وفي ســـياق متصل جنح علماء من جامعة 
ميكنها أن  كمبردج فـــي ابتكار ”أم روبوتيـــة“ 
تقوم بنفســـها بـ“تنشـــئة صغارها“ ثم تتولى 
اختبار قدراتهـــم لتقوم بتصميم جيل قادم من 
خالل حتليـــل املعلومات املســـتقاة من مراقبة 
”الصغـــار“، مـــا يكفل لهـــا ”توريـــث“ الصفات 
املستحبة للنســـل اجلديد مع استبعاد مواطن 

الضعف واخللل.

} حامــــد القــــروي (75عاما)، طبيــــب أمراض 
قلبيــــة متقاعــــد، وخريــــج إحــــدى اجلامعات 
الفرنســــية، عالقتــــه بتكنولوجيــــا العصر ال 
تتعدى اســــتخدام الهاتــــف، وعند الضرورات 
القصوى. يســــكن حامد في إحــــدى ضواحي 
العاصمة التونســــية ولــــم يتخّل عــــن عادته 
اليومية في املشــــي والتسوق وقراءة اجلرائد 
الورقيــــة والكتابة بالقلم والورقــــة، ومعايدة 
وتهنئــــة أصدقائه في شــــتى املناســــبات عبر 

الزيارات أو إرسال البطاقات البريدية.
وعن ســــبب هــــذا التحفظ إزاء اســــتخدام 
والرقميــــة  التكنولوجيــــة  العصــــر  مفــــردات 
رغــــم كفاءتــــه العلمية ومتكنه من االســــتعانة 
باألجهــــزة املتطــــورة في عمله ســــابقا، يقول 
الطبيــــب املتقاعــــد: مــــع تطــــور االختراعات 
العلميــــة، بدأ اإلنســــان بالتخلي عــــن قدرات 
عقلية كثيرة مثل احلفظ واحلساب تاركا هذه 
املهمــــة لــــآلالت، ومع ظهور روبوتــــات عديدة 
تستطيع محاكاة مشاعر اإلنسان واالستجابة 
لها ميكننا أن نتصــــور أيضا أن تختفي هذه 
املشــــاعر لدى البشر تدريجيا نتيجة اعتمادنا 
على اآلالت حتى في تهنئة أو مواساة بعضنا 
البعض أو إبداء مشــــاعر االهتمام أو العتاب 
أو حتى الغضب. ويتســــاءل القروي في ختام 
حديثه لـ“العرب“ ”هل ميكننا القول إن البشر 
فــــي النهايــــة ســــيتحولون إلى مصــــدر طاقه 

وتشغيل لآلالت ال أكثر وال أقل؟“.
بناء على نظرية دارون، القائلة إن العضو 
الذي ال يعمل مآله الضمور ومن ثم التالشي، 
فإن مما ال شــــك فيه أن الشــــكل الفيزيولوجي 
للكائن البشري في عصر اإلنسان اآللي سوف 
يكــــون مفزعا ومخيفا، مما يثير جدال أخالقيا 
يحاكــــم مبوجبــــه اإلنســــان نفســــه ويضعها 
أمــــام واجب احلفــــاظ على جنســــه أمام هذه 
التشــــوهات التي قد يسببها عدم ترشيد هذه 

الثورات الرقمية.
هــــذه التوقعات قد ال تكون مســــتبعدة في 
حــــال فقد اإلنســــان ســــيطرته على مــــا حوله 
وباألخص نفســــه، ذلك أن السؤال األخالقي ال 
ميكن بأي حال استبعاده أو إنكاره أو تأجيله 
فال ميكــــن أن نتحدث عن تقــــدم حضاري من 
خــــالل مقياس اإلجناز العلمــــي وحده، ودون 
أن يرافقه ســــمو بالقيم األخالقية والروحية.. 
فما قيمة اإلنســــان إذا ربح العالم كله وخسر 

نفسه.
ال يستطيع اإلنســــان أن يعيش دون هواء 
أو مــــاء أو طعــــام، ولكن هــــذه احلالة ال محّل 
لهــــا مــــن اإلعراب عنــــد اآلالت ذات األحشــــاء 
وبالتالي  اإللكترونيــــة،  واألزرار  الكهربائيــــة 
فإنها ال تخشى، بطبيعة احلال، تدمير البيئة 
واســــتنزاف كافــــة مواردهــــا. هذه املشــــاكل 
البيئيــــة هي، ومــــن وجهة نظر اآللــــة، مجرد 
تفاهات واهتمامات زائدة على احلاجة. وبناء 

على ذلــــك، ال ميكننا أن نتوقع في املســــتقبل 
وجود جمعيات تنادي بحماية البيئة، ذلك أن 
األمر ال يخص الروبوتات كما أن النشــــاطات 
اإلنســــانية ليســــت من صلــــب اهتماماتها أو 
احتياجاتها مثل دعوات التآخي والتســــامح 

ورفض التفرقة العنصرية والدينية وغيرها.
وال ميكننا التحــــدث عن ”حروب رحيمة“، 
لكن ميكن القول مبواثيق ومعاهدات ذات بعد 
أخالقي حتملها احلروب املعتادة أو ما ميكن 
تسميتها بـ“الكالسيكية“، ومازال معمول بها 
رغــــم االختراقات العديدة، أّما في عالم حروب 
الروبوتات فال ميكن أخذ مثل هذه االعتبارات 
اإلنســــانية علــــى محمــــل التطبيــــق، ذلك أن 
الروبوتات احلربية ال تقوم ردات أفعالها على 
املشاعر وال ترجتل املواقف وال تندم وال تعتذر 

عن أفعالها.
ومبجرد أن يتــــم توّلي كافة املهام من قبل 
اآلالت وتعم البطالة والكســــل العالم، ســــيبدأ 
البشــــر في فقدان قدراتهم العقلية وهم الذين 
طاملــــا متيــــزوا عــــن اآلالت باحلكمــــة وبحب 
احلكمة كفعل تفلســــف يتميز به اإلنســــان عن 
غيــــره في تطلعــــه إلى ما بعد العلــــم وما بعد 
الطبيعة عبر طرحه الدائم لســــؤاله الوجودي 

املختصر بعبارة ”ملاذا“.
ويؤكــــد جميع احملذرين من تفاقم ســــطوة 
اإلنســــان اآللي فــــي العقود القليلــــة القادمة، 
أنهــــم ال يعادون التقــــدم العلمــــي كما يخطر 
على بال املتحمسني لدخول عصر الروبوتات 
بل يدعــــون لوقفة تأمل أخالقــــي وروحي مع 
الذات البشــــرية بقصد جتنيبهــــا مخاطر هذا 
الســــباق احملموم نحو الصناعات اآللية دون 
بصيرة ودون تفكير مبــــا ميكن أن تؤول إليه 
هذه املغامرات التكنولوجية من مآس ال حتمد 

عاقبتها.
املبشـــرين  مـــن  الكثيـــر  أن  الغريـــب 
بعصـــر الروبوتـــات ليســـوا مـــن أهـــل العلم 
واالختصـــاص، وليســـوا من بلـــدان معروفة 
بتقدمها التكنولوجي، لكنهم يتحمســـون لهذا 
املستقبل امللغوم من منطق املستهلك واملنبهر 
السلبي وكذلك التاجر أو السمسار، وذلك على 
عكس األوساط املصنعة واملشهود لها في هذا 
املجال، والتي تعرف بكثرة املدافعني فيها عن 
القيم اإلنسانية وعن نظافة البيئة والدفاع عن 

كوكبنا.
التكنولوجيــــا وجــــدت لراحــــة وســــعادة 
اإلنســــان وربح الوقــــت واملســــافات، أما إذا 
كانــــت الغاية مــــن إيجادها هي اســــتخدامها 
كوسائل تشــــويه وتدمير فهي بال شك ضرب 

من االنتحار ميارسه اإلنسان على نفسه.
لقد بدأ إنســــان العصر مبمارســــة مفهوم 
االختصــــار وربــــح الوقــــت بشــــكل مغلــــوط 
وبطريقة يختصر فيها نفســــه إلى آلة، فضّيق 

احلصار على نفسه وأقصاها دون أن يدري.

تسريع في نهاية البشرية تجسيد لعبقرية اإلنسان

الذكاء االصطناعي.. شاهد على انتصار اإلنسان أم على نهايته
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أضداد
«نتوقع أن تكون هذه اآلالت والروبوتات املستخدمة اليوم، أذكى بمليار مرة من البشر في حالة 

عدم تعديلهم وراثيا، وذلك بحلول عام 2045}.

رميون كورزويل
باحث وعالم أميركي

«التكنولوجيا يمكن أن تدمر البشـــرية، إذا لم يتمكن اإلنســـان من الســـيطرة عليها، ذلك أن 

العدوانية كانت منذ فجر الحضارة مفيدة بالقدر الذي تمنح معه أفضلية للبقاء}.

ستيفن هوكينغ
عالم فيزيائي بريطاني

[ المستقبل ليس حربا ملحمية بين البشر والروبوتات  [ تفاقم خطورة غياب التحكم البشري في تكنولوجيا المستقبل

خطر قادم

تناغم مدهش

بمجرد أن يتم تولي كافة املهام 

من قبل اآلالت وتعم البطالة 

والكسل العالم، سيبدأ البشر 

في فقدان قدراتهم العقلية 

وهم الذين طاملا تميزوا عن 

اآلالت بالحكمة

عمليات جراحية يتم إجراؤها في 

منتهى الدقة من قبل روبوتات 

صنعها اإلنسان لخدمة اإلنسان 

وال يمكن لهذا العقل الواعي 

الذي اخترع كل هذه اإلنجازات 

أن يدمر نفسه بنفسه

حكيم مرزوقي

} منـــذ أيام قليلة، قال رئيس القيادة اجلديدة ألمن اإلنترنت في اجليش األملاني 
إن اجليش ليســـت لديه نية المتالك أســـلحة آلية وصفهـــا البعض بأنها أجهزة 

روبوت قاتلة.
جاء هذا على لسان اجلنرال لودفج الينهوس، قائد وحدة أمن اإلنترنت التي 
تأسست في أبريل عام 2017، وذلك في أثناء نقاش بشأن الذكاء االصطناعي على 

هامش مؤمتر ميونيخ السنوي لألمن.
لم يعد احلديث عن ”الروبوت احملارب“ ضربا من اخليال ونوعا من التسلية 
واالستفاضة، بل أصبح من الشائع في هذه األيام أن نقرأ روايات ونشاهد أفالما 
ونطالع مقاالت تتحدث عن اللحظة التي يندمج فيها اإلنسان مع اآللة ليصبح من 
الصعب أن تفرق بينهما، حيث يصل الذكاء االصطناعي ملســـتوى ذكاء البشر ثم 
يتغلب عليه ومن ثم تســـيطر اآلالت على العالم، وســـاعتها تكون الكارثة وينقلب 

السحر على الساحر.
التكنولوجيا الرقمية تتقدم بخطى مذهلة في تسارعها فيبتهج لها املتفائلون 
ويرونها تسير نحو خالص البشرية واكتشاف مكمن األسرار التي من شأنها أن 
حتل جميع األزمات دون خسائر في األرواح واملعدات والعمران. أما املتشائمون 
فينظرون إلى هذا التقدم الهائل في التكنولوجيا الرقمية بعني احلذر والتوجس، 
ويرونها انحدارا لم يســـبق له مثيل في القيم اإلنســـانية، وكأن البشـــرية تسرع 

نحو حتفها وتستعجل نهايتها.

إنســـان األلفية الثالثة ليس فـــي حاجة إلى إعطاء الدليـــل والبرهان على ما 
جناه العقل البشـــري من هذا الســـباق املسعور نحو التســـلح عبر التكنولوجيا 
الرقمية املتقدمة. ومازال مشـــهد اإلنسان اآللي وهو يقبض على أحد املتظاهرين 
العزل في األراضي الفلسطينية عالقا في األذهان، إذ كاد الروبوت اإلسرائيلي أن 
يطحن جســـد أحد الشـــبان بني ذراعيه احلديديتني فيما اكتفت الشرطة بالتحكم 
في العملية باألزرار من خلف الشاشـــة. كما ال يكاد مير يوم إال ونقرأ أو نســـمع 
عـــن طائـــرة دون طيار وقع إســـقاطها ضمن حـــروب أصبحت تـــدار في الغرف 
اإللكترونيـــة وال تكلف أصحابها خســـائر تذكر ما عدا بعـــض احلطام احلديدي 

في أسوأ احلاالت.
وبالعودة إلى مؤمتر ميونيخ الســـنوي لألمن، قال اجلنرال األملاني الينفوس 
”موقفنا واضح متاما وليســـت لدينا نية جللب نظم ذاتيـــة“، وأضاف أن اجليش 
األملاني ينبغي أن يتأهب للتصدي ملثل هذه األسلحة إذا استخدمتها دول أخرى.

وقـــال إن هنـــاك حاجة لنقاش سياســـي وقانوني أوســـع نطاقا بشـــأن هذا 
املوضـــوع الذي أصبح محل اهتمـــام في ظل التطورات التكنولوجية الســـريعة 
التي قد تســـمح باستخدام املزيد من األســـلحة التي تعمل بذاتها مثل الطائرات 

دون طيار وغيرها.
وخالل املؤمتر قالت ماري فاريهام، منسقة حملة ”أوقفوا الروبوتات القاتلة،“ 
إن 22 دولة وافقت بالفعل على دعم حظر األسلحة التي تعمل ذاتيا وإن مجموعتها 
حتاول زيادة الوعي بشأن هذا األمر. وأضافت أن من املهم احلرص على استمرار 
التحكم البشري في نظم األسلحة وأن األمر يتطلب إبرام اتفاقات في ظل التطور 

التكنولوجي السريع، وقالت ”إنها تكنولوجيا تغير قواعد اللعبة“. وقال أندرس 
فو راسموســـن األمني العام الســـابق حللف شمال األطلســـي خالل املؤمتر، إنه 
يؤمـــن بشـــدة بأهمية منع إنتاج واســـتخدام مثل هذه األســـلحة التي يرى أنها 

ستشيع املزيد من عدم االستقرار.
الروبوتات في عملية تطوير مســـتمرة وســـريعة جدا خاّصـــة القتالية منها، 
وليس من املُســـتبعد في املستقبل البعيد أو حتى القريب أن نراها تنافس البشر 

لتصبح هي املسيطرة على عاملنا.
وزارة الدفـــاع األميركية، كأحد أكبر الباحثني واملنتجني للروبوتات القتالية، 
طـــّورت العديد من الروبوتـــات املزودة مبهارات قتالية وأنظمة تســـليح متقدمة 
ميكن مشـــاهدة بعضها في الفيديوهات على شـــبكات اإلنترنت، وهو أمر يبعث 

على املزيد من احلذر واخلوف.
العلمـــاء واملتخصصـــون يذهبـــون أبعـــد من ذلـــك، وال يحـــذرون من خطر 
الروبوتات في مجال التســـلح وحده بل في مجاالت أخرى، ذلك أنهم ينبهون إلى 
مســـألة تثير الرعب وتذّكر مبا كنا نظنه خياال علميا ال يقع إال في الســـينما وفي 
أفالم الرعب، وهي أنه ومبجرد تساوي اآلالت مع البشر ستصبح من السهل على 
اآلالت برمجة بعضهـــا البعض وتبادل ذكائها وخبراتها املكتســـبة فيها بينهم، 
فـــي حني يتضاعف االقتصـــاد في زماننا هـــذا كل عقد ونصف عقـــد من الزمن، 
ســـنجد أنه بعد الوصول لنقطة التفّرد، ســـيتضاعف االقتصاد كل شهر أو حتى 
كل أســـبوع وبالطبع ســـيصبح عندئذ من الصعب على البشر أن يجاروا وتيرة 

منو بهذه السرعة.



} بإثـــارة الجدل في الســـاحة السياســـية، ال 
بأفكار ومقاربات الفتة، وإنما باعتماد أسلوب 
”خالـــف ُتعـــرف“، والســـباحة عكـــس التيار، 
استطاعت أن تستقطب األضواء. فمن أحضان 
تيار اإلخوان، انحدرت، لتنفرد لنفســـها بحزب 
سياســـي. ومن قطـــب المعارضـــة دخلت بيت 
الطاعـــة السياســـية، ومـــن الدعوة إلـــى تعدد 
الزوجات ورفـــض األمازيغيـــة، تصنع جميلة 

البرلمان نجوميتها.
وزعيمـــة  البرلمانيـــة  صالحـــي  نعيمـــة   
حـــزب العدل والبيان تعّد من الجيل النســـوي 
الجديـــد، الـــذي يشـــق طريقـــه فـــي المشـــهد 
السياســـي الجزائري، بعد شـــلبية محجوبي 
التـــي خلفت زوجها على رأس حركة الشـــبيبة 
والديمقراطية، السائرة إلى االنقراض، ولويزة 
حنون التي تتزعم حزب العمال اليســـاري منذ 

أكثر من 20 سنة.

وإذ ُتعـــرف حنـــون بماضيهـــا النضالـــي 
والنقابي في مطار عنابـــة خالل حقبة الحزب 
الواحد، فإن صالحي التي تخّرجت من جامعة 
األميـــر عبدالقادر اإلســـالمية بقســـنطينة في 
منتصـــف التســـعينات مـــن القـــرن الماضي، 
تعتبر إحدى الفاعالت في حركة مجتمع السلم 
اإلخوانيـــة الحالية، قبل أن تنشـــق وتؤســـس 

لنفسها حزب العدل والبيان في 2012.

خفايا خزائن اإلسالميين

ال تذكـــر ســـيرة هـــذه المـــرأة، الكثير عن 
الخلفية السياسية والفكرية لالنشقاق عن أكبر 
األحـــزاب اإلخوانية في البالد. إال ما يرّوج في 
دوائر ضّيقة حول مســـائل شخصية وخالفات 
غير معلنة، كما هو شـــأن األحزاب اإلسالمية، 

المعروفة بتكتمها عن الغسيل الداخلي.
إال أن تمـــّرس صالحي في خزائن اإلخوان، 
وارتباطها بالبرلماني السابق محمد صالحي، 

كونا لديها خلفية وتكوينا سياســـيا وطموحا 
لبلوغ مواقع متقّدمة في المجتمع، بعد اعتماد 
الســـلطة لحزبهـــا فـــي 2012، في إطـــار حزمة 
بالحريات  المتصلـــة  السياســـية  اإلصالحات 
السياســـية واإلعالميـــة والجمعياتيـــة، التي 
أطلقها حينذاك الرئيس بوتفليقة، لمواجهة مّد 

موجة الربيع العربي.
والالفت في مســــار حســــناء البرلمان، أن 
نجوميتهــــا المتصاعــــدة، لــــم تفرزها مواقف 
ومقاربــــات سياســــية خارقة لهــــا أو لحزبها، 
وإنما ألسلوبها في المعارضة. فمن التحالف 
مع أشرس المنافســــين للرئيس بوتفليقة في 
االســــتحقاقات الرئاســــية الماضيــــة، رئيس 
طالئــــع  حــــزب  وزعيــــم  الســــابق  الحكومــــة 
الحريــــات علي بــــن فليس، إلــــى انتقاد قطب 
التغيير الذي كان يتزعمــــه خالل العام 2014. 
ومــــن الدعوة إلى تعــــدد الزوجات، إلى رفض 
تعليم باألمازيغية أو الكالم بها، والتعّنت في 
وجه الغليان الذي أثارته لدى أنصار المكّون 

البربري في الشخصية والهوية الجزائرية.
ورغــــم أن صالحــــي تنحدر مــــن محافظة 
عنابــــة بأقصى شــــرق البــــالد، إال أنها حازت 
على مقعدهــــا البرلماني الوحيد لحزب العدل 
والبيان في انتخابات مايو 2017، عن محافظة 
بومرداس، وهي المحافظة المحســــوبة على 
منطقــــة القبائــــل، ووعاؤهــــا االنتخابــــي من 

العنصر األمازيغي في الغالب.
ويعتبر جمهور ورّواد شــــبكات التواصل 
االجتماعــــي، أن الموقف الصــــادر عن النائبة 
البرلمانيــــة عن محافظة بومــــرداس، المتعّلق 
برفض التعليم والحديــــث باللغة األمازيغية، 
انقــــالب وخيانــــة للثقة التي وضعها ســــكان 
المحافظة في شخصها لتكون نائبة عنهم في 

الغرفة األولى للبرلمان.
إال أّن أنصــــارا لهــــا، اعتبــــروا الحملــــة 
المضادة للمرأة، ”تنطوي على كيل بمكيالين، 
ألنه لم يحدث أي رّد فعل مشين، ضد الفنانين 
البربرييــــن لونيس آيت منقــــالت وإيدير، لّما 
صرحا بأنهما لن يغنيــــا باللغة العربية، رغم 
أن البــــالد تعتمدها لغة وطنية ورســــمية في 
البــــالد، بموجب نــــص دســــتوري، وتعتبرها 

جزءا من الهوية الوطنية“.
مصدر جرأة رئيســــة حزب العدل والبيان، 
في عدد من القضايا والمواقف يبقى مجهوًال، 
ســــواء كان من قبيل الممارسة الهاوية للفعل 
السياســــي، أم مــــن باب اســــتقطاب األضواء 
وصناعة النجومية، واالستفادة من الحصانة 
والمزايــــا التــــي يكفلها المنصــــب البرلماني 

ألصحابه.
أطلقت صالحــــي تصريحا صحافيا مثيرا 
فــــي اآلونة األخيــــرة، عّبرت فيه عــــن رفضها 
للتعليم والحديث باألمازيغيــــة لها والبنتها، 
ووصفتهــــا بـ”اللغــــة الميتــــة وغيــــر القابلة 
المشــــبوهة  وبالصناعة  واالنتشــــار،  للتطّور 
فــــي المخابــــر السياســــية واالســــتخباراتية 
الفرنســــية“، فــــي إشــــارة إلى دور مــــا يعرف 
وإلــــى  بباريــــس“،  البربريــــة  بـ”األكاديميــــة 

الناشــــطين البربر المناوئيــــن للبعد العربي 
واإلسالمي للجزائر.

واعتبرت المتحدثة، بأن ”اللغة األمازيغية 
ال تملك مقّومات االستقطاب واالنتشار، بسبب 
االفتقاد للرصيد التاريخي في النشر والتأليف 
وحتى للحرف الذي تكتب به، إال ما تّم بلورته 
في مخابر معادية، وإنها ال يمكن أن تكون نّدا 
للغة العربية، لألسباب والفوارق المعروفة من 

حيث الوعاء والرصيد والثراء“. 

من المعارضة إلى بيت الطاعة 

تصريحـــات صالحـــي تثيـــر موجـــة مـــن 
االنتقـــادات والتعاليـــق السياســـية، حتى من 
أكبر األحزاب السياســـية في البالد، كالتجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، وتذهـــب اليوم بعض 
األوســـاط إلـــى الدعـــوة إلـــى تجريدهـــا من 

أن  بعد  البرلمانية،  الحصانـــة 
أعلن ناشطون أمازيغ عن رفع 
القضاء،  لـــدى  ضدها  دعوى 

إلرغامها على االعتذار.
زمالء لها في البرلمان 

وعدد من األحزاب السياسية، 
طالبوا بتدخل السلطات العليا للبالد، 

لحماية ما أسموه بـ“الهوية الوطنية من 
التجاوزات والتجريح“، واعتبروا تصريحاتها 

خرقا لدستور البالد، على اعتبار أن بنوده 
تضّمنت نصا صريحا يقر بأن“األمازيغية 

واحدة من العناصر المكونة للهوية الوطنية“، 
فضال عن 

عدم احترام 
قرار رئيس 
الجمهورية 

األخير، القاضي بإدراج 
احتفالية يناير في أجندة األعياد 

الوطنية، وتفعيل األكاديمية األمازيغية 
لتعميم وترقية اللغة األمازيغية.

وإذ حاولـــت النائبـــة البرلمانية، توضيح 
أبعـــاد وخلفيات تصريحهـــا، بالقول ”قصدي 
برفض تعليم والـــكالم باألمازيغية، كان يعني 
اللغـــة األمازيغيـــة المفرنســـة، والمبتكرة في 
مخابـــر األكاديمية البربريـــة بباريس، وليس 
اللغـــة األمازيغيـــة األصيلـــة“، إال أن موجـــة 
الغضب واالســـتياء وحتى االزدراء، استعرت 
لدى األنصار والمتعاطفين مع األمازيغية، في 
المجتمع المدني ووســـائل اإلعالم وشـــبكات 

التواصل االجتماعي.
ورفضت رفضـــا قاطعا، دعـــوات االعتذار 
التي طلبت منها، مقابل ما ُوصف بـ“العفو عن 
زلتها السياسية“، ورّدت على اتهامها بالعنف 
والترهيـــب، بـــأن ”القصد من ذكري: ســـأقتل 
ابنتـــي إن تكلمـــت باألمازيغية، هـــو التأديب 
والنهـــر، وليس كما يرّوج لـــه على أنني امرأة 

دموية“. 
 جـــاء موقـــف صالحـــي ليشـــعل فتيـــال 
خامـــدا ويوقظ أصواتا مكتومـــة، حول معالم 
صـــراع الهويـــة فـــي البـــالد، بعد المكاســـب 

المثيرة التـــي حققها المكّون األمازيغي، فرغم 
اصطفـــاف األغلبيـــة خلف احترام الدســـتور، 
واســـتكمال االعتراف بعناصر الهوية، إال أنه 
فـــي المقابـــل يعّبر عن مخـــاوف البعض على 
مســـتقبل العناصر األخرى، وهو ما تجّلى في 

المتعاطفين مع المرأة.

عن الخيانة وتعدد الزوجات

وال يعـــّد هـــذا هـــو الظهور المثيـــر األول 
لصالحي، فقد سبق لها أن أثارت جدال مماثال، 
لما دعت بصراحة، إلى تسهيل وتشجيع تعّدد 
الزوجـــات، للقضاء على العنوســـة واالنحالل 
األخالقي، وذلك علـــى هامش طرح ملف بنود 
من قانون األســـرة للمناقشـــة في مؤسســـات 

رسمية للدولة.
قالـــت آنذاك، لما ســـؤلت إن كانت ترضى 
لنفسها بأن تعيش مع نساء أخريات في بيت 
زوجيـــة واحد، بأن ما يهمهـــا أن ”تكون على 

علـــم بنزوات زوجهـــا، وبـــدل خيانتها خارج 
البيـــت وبعيدا عن أعينها، يتـــم ذلك في إطار 
شرعي وديني، ومستعدة لخطبة التي يريدها 
إن كنت ال أرضيه“. معتبرة أن تعدد الزوجات 
هـــو ”الحل الوحيد لعالج مشـــكل العنوســـة، 
الذي تتخبـــط فيه الماليين مـــن الجزائريات، 
والمحصـــن الوحيـــد مـــن انتشـــار االنحالل 
األخالقي، والممارســـات غير المشروعة، التي 
فّجـــرت مظاهـــر اجتماعية خطيرة، كتفشـــي 
الزنـــا والطفولـــة مجهولة النســـب، وجرائم 

الشرف، وغيرها“.
أثارت صالحي استياء كبيرًا لدى العديد 
من الجمعيات النســـوية واألحزاب العلمانية 
التـــي اتهمتها بـ”الظالمية“، و”خذالن حقوق 
المرأة الجزائرية“، في ذروة المكاسب التي 
حققتهـــا منذ مجيء الرئيـــس بوتفليقة 
إلى الســـلطة العام 1999، إال أن المرأة 
بموقفهـــا  حققـــت 
للسياق  المعادي 
نجومية  العـــام، 
تعززت  مفاجئـــة 
بتعاطف تيار معتبر 
مـــن اإلســـالميين 

والمحافظين.

الهزل السياسي 

ظهرت كسياســـية، بداية مـــن العام 2012، 
مـــع إطالقها لحزب العـــدل والبيـــان، وكانت 
من ضمن القوى السياســـية التي شكلت قطب 
التغييـــر المعارض لدعم ترشـــح 
علي  المعارض  الحكومـــة  رئيس 
بن فليس، في االنتخابات الرئاسية 
التي جرت في 2014. ونشـــطت حينها 
حملة انتخابية بخطاب معارض للسلطة، 
وداعم لعلي بن فليس، إال أنها لم تلبث طويال، 
فبعـــد مرور الرئيس بوتفليقة لوالية رئاســـية 
رابعة، أعلنت الطالق بينها وبين قطب التغيير 
المعارض، وبـــررت موقفها بـ”رغبة بن فليس 
في الهيمنـــة على قيم الوطنية وأفكار التغيير 
السياســـي“، وأعلنت دخولهـــا لبيت المواالة 
السياســـية، ومشـــاركتها في االســـتحقاقات 
االنتخابية التشـــريعية والمحلية، إال أنها لم 
تتـــّوج إال بمقعدها الوحيد فـــي البرلمان، عن 

محافظة بومرداس الساحلية.
يذكر عنها قولها إن ”من لم ينقذ البالد في 
ثالث عهدات رئاســـية ال يمكنه إنقاذها بعهدة 
رابعـــة“، في تلميح للوضـــع الصحي للرئيس 
بوتفليقة، لكن في المقابـــل صّرحت بعد ذلك، 
بأن ”رســـالة بوتفليقة للجزائريين بعد تعديل 
الدســـتور أبكتنـــي، وأنني التقيته لســـاعتين 
ونصف الســـاعة واشـــتكى لـــي معاناته، من 

هموم ومشاغل الرئاسة“.
وكان جموح الشهرة والنجومية، قد جّرها 
في األشهر األخيرة، إلى ”اتهام جهاز الموساد 
اإلســـرائيلي بترّصد تحركها“، فقامت بإحاطة 
الـــرأي العام بأن أّي مكروه قـــد يلحقها يكون 
بتدبير الجهاز المذكـــور أو من خالل عمالئه، 
بســـبب مواقفها القوميـــة المعادية لمصالح 
إســـرائيل، ودفاعها المســـتميت عن المصالح 

الوطنية االستراتيجية“.
تحّولت صالحـــي، إلى ظاهرة سياســـية، 
تجمع بين البهلوانية والجرأة الحادة، فحتى 
نقاشـــها مع الباحث والمـــؤرخ محمد أرزقي 
فراد، على إحدى شاشـــات التلفزيون الخاصة 
مؤخرا، أبان عن نرجســـية لـــم يعتدها الرأي 
العـــام المحلي لدى النســـاء السياســـيات في 
البالد. وصنفتها ردود أفعـــال إعالمية وعلى 
شبكات التواصل االجتماعي حينها، في خانة 
الهزل السياسي، الذي حّول جلسات البرلمان، 
خالل العهدة المنقضية، إلى فضاءات للترويح 
والتهكم، بسبب مداخالت البعض من النواب، 
في انتقاد السياسات الحكومية والبعض من 

الوزراء بأسلوبهم الممّيز.
أما المعارض السياســـي ســـفيان جياللي 
فيقول إن صالحي تفتقد لـ”التوازن النفســـي 
والعقلي“، وإنها ”ال تستحق كل هذا التهويل“، 
ولم يســـتبعد أن تكـــون تصريحاتها المثيرة، 
مدفوعـــة من طرف جهات فاعلة في الســـلطة، 
تريـــد جّس نبـــض الجزائريين حول مســـألة 
الهوية، وأن سعيها الجهنمي إلى إذكاء الفتنة 
بين الشـــعب الجزائري ســـيكون مآله الفشل. 
بينما دعا زعيم منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
”األفســـيو“ علي حداد عبر صفحته على موقع 
إلى التفطن  التواصل االجتماعي ”فيســـبوك“ 
واليقظة، للتصدي لكل ما ُيَغّذي االنقســـام عن 
طريـــق إثارة الجدل العقيم. مؤكدًا أنه ال يمكن 
ألّي كان أن يزرع الشـــّك في عروبة وأمازيغية 
وإسالم الشـــعب الجزائري. وقال إن صالحي 
لم تســـتوعب قرارات الرئيـــس بوتفليقة التي 
أقّرت دسترة األمازيغية كلغة وطنية ورسمية، 

وترسيم يناير عيدا وطنيا.

من دهاليز اإلخوان إلى بهلوانيات البرملان
نعيمة صالحي

سياسية جزائرية تبحث عن النجومية ولو بتهديد ابنتها بالقتل

جمهور ورواد شبكات التواصل االجتماعي يعتبرون أن املوقف الصادر عن صالحي النائبة البرملانية عن محافظة بومرداس، املتعلق برفض التعليم والحديث باللغة األمازيغية، وجوه
انقالب وخيانة للثقة التي وضعها سكان املحافظة في شخصها لتكون نائبة لهم في الغرفة األولى للبرملان.

صالحي زعيمة حزب العدل والبيان 
تعد من الجيل النسوي الجديد، الذي 
يشق طريقه في المشهد السياسي 

الجزائري، بعد شلبية محجوبي التي 
خلفت زوجها على رأس حركة الشبيبة 
والديمقراطية، السائرة إلى االنقراض، 

ولويزة حنون التي تتزعم حزب العمال 
اليساري منذ أكثر من ٢٠ سنة

[ موقف صاحلي األخير يشعل فتيال خامدا ويوقظ أصواتا مكتومة حول معالم صراع الهوية في اجلزائر، 
بعد املكاسب املثيرة التي حققها املكون األمازيغي.

[ تمرسها في العمل اإلخواني، وارتباطها بالبرلماني السابق محمد صالحي، يغريانها ببلوغ 
مواقع متقدمة، سيما بعد اعتماد بوتفليقة لحزبها، لمواجهة مد موجة الربيع العربي.

صابر بليدي
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الناشــــطين البربر المناوئيــــن للبعد العربي
واإلسالمي للجزائر.

واعتبرت المتحدثة، بأن ”اللغة األمازيغية 
ال تملك مقّومات االستقطاب واالنتشار، بسبب 
في النشر والتأليف  االفتقاد للرصيد التاريخي
وحتى للحرف الذي تكتب به، إال ما تّم بلورته 
في مخابر معادية، وإنها ال يمكن أن تكون نّدا 
للغة العربية، لألسباب والفوارق المعروفة من 

حيث الوعاء والرصيد والثراء“.

من المعارضة إلى بيت الطاعة 

تثيـــر موجـــة مـــن  تصريحـــات صالحـــي
االنتقـــادات والتعاليـــق السياســـية، حتى من 
أكبر األحزاب السياســـية في البالد، كالتجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، وتذهـــب اليوم بعض 
األوســـاط إلـــى الدعـــوة إلـــى تجريدهـــا من 

أن  بعد  البرلمانية،  الحصانـــة 
أعلن ناشطون أمازيغ عن رفع
القضاء، لـــدى  ضدها  دعوى 

إلرغامها على االعتذار.
زمالء لها في البرلمان

وعدد من األحزاب السياسية،
طالبوا بتدخل السلطات العليا للبالد، 
لحماية ما أسموه بـ“الهوية الوطنية من

التجاوزات والتجريح“، واعتبروا تصريحاتها 
خرقا لدستور البالد، على اعتبار أن بنوده
تضّمنت نصا صريحا يقر بأن“األمازيغية 

واحدة من العناصر المكونة للهوية الوطنية“، 
فضال عن 
عدم احترام
قرار رئيس 
الجمهورية 

األخير، القاضي بإدراج
احتفالية يناير في أجندة األعياد 

الوطنية، وتفعيل األكاديمية األمازيغية
لتعميم وترقية اللغة األمازيغية.

وإذ حاولـــت النائبـــة البرلمانية، توضيح
أبعـــاد وخلفيات تصريحهـــا، بالقول ”قصدي
برفض تعليم والـــكالم باألمازيغية، كان يعني 
اللغـــة األمازيغيـــة المفرنســـة، والمبتكرة في 
وليس بباريس، البربريـــة األكاديمية مخابـــر

المثيرة التـــي حققها المكّون األمازيغي، فرغم
اصطفـــاف األغلبيـــة خلف احترام الدســـتور،
واســـتكمال االعتراف بعناصر الهوية، إال أنه
على البعض مخـــاوف عن يعّبر المقابـــل فـــي

بنزوات زوجهـــا، وبـــدل خيانتها خارج علـــم
البيـــت وبعيدا عن أعينها، يتـــم ذلك في إطار
شرعي وديني، ومستعدة لخطبة التي يريدها
إن كنت ال أرضيه“. معتبرة أن تعدد الزوجات
”الحل الوحيد لعالج مشـــكل العنوســـة، هـــو
الذي تتخبـــط فيه الماليين مـــن الجزائريات،
والمحصـــن الوحيـــد مـــن انتشـــار االنحالل
األخالقي، والممارســـات غير المشروعة، التي
فّجـــرت مظاهـــر اجتماعية خطيرة، كتفشـــي
الزنـــا والطفولـــة مجهولة النســـب، وجرائم

الشرف، وغيرها“.
أثارت صالحي استياء كبيرًا لدى العديد

ير و ر

من الجمعيات النســـوية واألحزاب العلمانية
التـــي اتهمتها بـ”الظالمية“، و”خذالن حقوق
المرأة الجزائرية“، في ذروة المكاسب التي
حققتهـــا منذ مجيء الرئيـــس بوتفليقة
1999، إال أن المرأة 9إلى الســـلطة العام
بموقفهـــا حققـــت 
للسياق المعادي 
نجومية العـــام، 
تعززت مفاجئـــة 
بتعاطف تيار معتبر
مـــن اإلســـالميين

والمحافظين.

الهزل السياسي 

،2012 ظهرت كسياســـية، بداية مـــن العام
مـــع إطالقها لحزب العـــدل والبيـــان، وكانت
من ضمن القوى السياســـية التي شكلت قطب
التغييـــر المعارض لدعم ترشـــح
علي المعارض  الحكومـــة  رئيس 
بن فليس، في االنتخابات الرئاسية
2014. ونشـــطت حينها التي جرت في
حملة انتخابية بخطاب معارض للسلطة،
وداعم لعلي بن فليس، إال أنها لم تلبث طويال،
فبعـــد مرور الرئيس بوتفليقة لوالية رئاســـية
رابعة، أعلنت الطالق بينها وبين قطب التغيير
المعارض، وبـــررت موقفها بـ”رغبة بن فليس
في الهيمنـــة على قيم الوطنية وأفكار التغيير
وأعلنت دخولهـــا لبيت المواالة السياســـي“،
االســـتحقاقات في ومشـــاركتها السياســـية،



شريف الشافعي

} القاهرة - حول وطن الكاتب انشغلت ندوات 
وقـــراءات مهرجان القاهـــرة األدبي في دورته 
الرابعـــة (17-22 فبرايـــر)، بحضـــور مبدعين 
عالميين من دول عدة، وناقش المشاركون من 
الواليات المتحدة ومصر وســـوريا ”الوطن.. 

من بعيد“، و“صورة الوطن عبر الحدود“.
ويعـــد مهرجـــان القاهـــرة األدبي نشـــاطا 
ثقافّيا مستقال ترعاه سنوّيا مؤسسات عربية 
وأجنبيـــة وتدعمـــه وزارة الثقافـــة المصرية، 
وتقـــام فعالياتـــه في أمكنـــة تاريخيـــة وغير 

تقليدية. 

االنفتاح والوطن

بوسط البلد،   في ساحة ”مســـرح روابط“ 
أوضح الكاتـــب األميركـــي ذو األصل الهندي 
أخيل شـــارما أن انتمـــاءه لمنظومـــة الكتابة 
باللغـــة اإلنكليزية يفرض عليه توســـعة دائرة 
الوطـــن، فهو يكتب للعالـــم الغربي في المقام 
األول، وهـــذا يعنـــي تجـــاوز جـــذوره وعـــدم 

اعتبارها محورا.
ُولد شـــارما فـــي دلهي بالهند، ونشـــأ في 
نيـــو جيرســـي، وحصل على الماجســـتير في 
السياسة العامة، وفازت مجموعته ”المواطن 
بجائزة أفضـــل مجموعة قصصية  العالمـــي“ 
أميركية، وتحولت إلى فيلم في 2003، وحصلت 
على جائزة مؤسســـة  روايتـــه ”األب المطيع“ 

هيمنغواي.
يـــرى أخيل شـــارما أن األســـرة هي حيث 
يكـــون اإلنســـان، وكذلـــك الوطـــن، فاالعتماد 

علـــى الذاكرة للكتابة عن وطـــن بعيد أمر غير 
منطقـــي، ومفهـــوم الوطن أكثـــر التصاًقا بما 
يعيشه اإلنســـان في مجتمعه الجديد، وتتغير 
صورة الوطن مع التنقالت المتتالية من مكان 

إلى آخر.
الجـــذور الهندية ال تغيـــب عن كتابة أخيل 
شـــارما، لكنه يتفهم أن أمـــورا كثيرة تغيرت، 
اجتماعيـــة  عالقـــة  األســـرة  صـــارت  فمثـــًال 
غير مقدســـة، بـــل تخضع لالنتقـــادات وربما 
الســـخرية، في الهند كما فـــي العالم الغربي، 
ومن ثم يمكنه طرح تفاصيل الخيانة الزوجية 

في عمل قصصي دون تحفظ.
ويشير شـــارما إلى أن الصورة واإلحاالت 
البصريـــة والوصف أبرز آليـــات كتابته التي 
تالئم اســـتخدامه للغـــة اإلنكليزية ومخاطبته 
القارئ الغربي، الذي يميل إلى التجسيد، لكن 
ذلك ال يتعارض مـــع الترميز، من أجل تحويل 

الذاتي إلى عام.
ويقترح شارما مفهوما كونّيا للوطن، قائًال 
”لســـُت ممثًال للمجتمع الهندي، وال األميركي، 
بـــل أنا صـــوت فـــردي، تدفعنـــي الكتابة إلى 
التوجـــه العالمي، الكونـــي، لمخاطبة القطاع 

األكبر من البشر على وجه البسيطة“.
ويذهب الشاعر األميركي مايكل مارش إلى 
أن المبدع المعاصر قادر على رســـم مؤشرات 
لوطنـــه الذي يعنيه، من خالل اللغة، وللشـــعر 
خصوصيـــة في هـــذا األمر، إذ تمنـــح الحريُة 
الشـــاعَر الحقَّ في أن يكون بال مكان، فالمنزل 

قيد، والوطن سقف.
ويتصـــور مـــارش أن المبـــدع المعاصـــر 
هـــو ذلك الـــذي يقترح الثيمـــات واألخالقيات 
الكونية، التي يلتقي في فضائها البشر بغض 
النظـــر عن انتماءاتهـــم ولغاتهم، ويقول ”هذه 
نظرتي للوطن كشاعر، مع عدم إغفال حق شاعر 
آخر، منفـــّي أو مطرود من بلـــده مثًال، في أن 

تكون له رؤية أخرى“.
ويؤمـــن مايكل مـــارش بأن الشـــعر حياة 
كاملة، والقصيدة كائن متطور، لذلك فإن إعادة 
قراءة نص شـــعري بعد عشـــر سنوات تفضي 

إلـــى دالالت مختلفة، ألن القصيدة قد عاشـــت 
هي األخرى هذه السنوات العشر بكل بساطة، 

وتغيرت، َوَنَمْت.
ويـــرى مارش أن الوطن، من هذا المنطلق، 
ليســـت له صـــورة ثابتة، وإنمـــا يتوجب على 
الكاتـــب المعاصر فـــي كل لحظـــة إبداعية أن 
يراجـــع رؤيته للوطن، ويعيد النظر في عالقته 

بكل انتماءاته المحيطة.

الخارج والداخل

تحدث الكاتب والناشر محمد البعلي، مدير 
المهرجان، مشـــيرا إلى أن المبـــدع المعاصر 
على  و“الخارج“  يعكس في كتابته ”الداخـــل“ 
السواء، والوطن يسكنهما معا، كما أن المعنى 

الخارجي للوطن قد يكون متعددا.

وأوضـــح البعلـــي أن المنفى، ســـواء كان 
إجبارّيا أو اختيارّيا، يؤثر بشـــكل مباشر في 
تجربـــة الكاتـــب المغترب، وحتـــى إذا اختار 
لتجربتـــه مســـاحة كونيـــة ال ُتعلي من شـــأن 
الخصوصيات المحلية، فـــإن منابع صياغته 
تلك التجربـــة تبقى مرهونـــة بتعددية ثقافته 

وخبراته الحياتية الخصيبة.
والمست الكاتبة السورية رشا عمران، في 
كلمتها فـــي ”بيت الســـحيمي“ األثري، بعض 
مالمح الوطـــن بالنســـبة إلى كاتبـــة مغتربة 
تعيش اآلن في القاهرة، ووصفت وجه الوطن 
بأنه ذلك الذي يبقى مطّالً في المخيلة والحلم 

والذاكرة، مستعصًيا على القنص والتحديد.
وأشـــارت عمـــران إلـــى أن ربـــط الوطـــن 
بموضـــع جغرافي محـــدد يحل اإلنســـان فيه 
ليـــس صحيًحا فـــي كل األحيان، فقد تشـــعر 

الروح بالفقدان وهي في بلدها، ولكن االرتحال 
القســـري يزيد مـــن تباريح هـــذا الفقد للوطن 

بطبيعة الحال.
ُيذكـــر أنه من نشـــاطات ”مهرجان القاهرة 
حـــول  مناقشـــات  دارت  األخـــرى  األدبـــي“ 
”الترجمـــة.. تحديـــات وآفـــاق“، ”كيـــف تلهم 
الحروب واألزمات األدب“، وعدد من األمسيات 

الشعرية.
وتظل هـــذه النوعية من الندوات هي التي 
تحفظ للقاهـــرة خصوصيتهـــا، ألنها تحتفظ 
بمسافة عن الحكومة، وتملك استقاللية نسبية 
في مناقشـــة الكثير من القضايا بحرية كبيرة، 
مـــا يضفي قـــدرا من الجاذبيـــة عليها من قبل 
الجمهـــور، وتتجاوز النخبـــة الضيقة وتصل 
إلى قطاع أوســـع من المواطنين الشـــغوفين 

بمناقشة بعض الموضوعات الملهمة. 

} الشــارقة - تنطلق األحد 25 فبراير الجاري، 
فعاليات أســـبوع التراث األردني التي ينظمها 
معهد الشـــارقة للتراث، ضمن برنامج أسابيع 
التراث العالمي، تحت شـــعار ”تراث العالم في 
الشارقة“، حيث يستضيف المعهد في كل شهر 
بلـــدا عربيا أو أجنبيا، لعـــرض وتقديم بعض 

مالمح وعناصر تراثه.
وتستمر فعاليات أســـبوع التراث األردني 
خمســـة أيام، حيث يقدم الوفد األردني وجبات 
متنوعة من مختلف أنماط وألوان التراث الذي 
يتميز بعراقته وتنوعه، كما ســـتقدم للحضور 
والـــزوار وعشـــاق التـــراث والباحثيـــن لمحة 
وافية وصورة شـــاملة عن طبيعـــة ومضمون 

التراث األردني.
وقـــال الدكتور عبدالعزيز المســـلم، رئيس 
معهد الشـــارقة للتراث ”لدى األشقاء األردنيين 
تراث غني وعريق ومتنوع، جذوره ضاربة في 
عمق التاريخ، وســـنكون علـــى موعد مع رحلة 

جميلة وشـــيقة على مدار خمســـة أيام، نتنقل 
فيها عبر األنباط والبتـــراء إلى عمون والكرك 
وأرابيـــال وجـــدارا وبيـــت راس، وغيرهـــا من 
المواقـــع التي تفوح منها رائحة التراث وعبق 
التاريـــخ والحضـــارة، ونحلق إلـــى فضاءات 
تراثية مـــن خالل حزمة الفعاليات واألنشـــطة 
المتنوعة من موســـيقى وفنون تراثية شعبية 
وعزف على الربابة، ودبكات شعبية، وعروض 
أزياء، تعكـــس جماال فائقا وألوانا زاهية ودقة 
في الصنـــع، ومعرض صور مـــن واقع وحياة 

وتراث األردن“.
وأضاف المســـلم ”كمـــا ســـتتاح الفرصة 
لزيارة المطبخ التراثي األردني لتذوق تشكيلة 
من الطعام الشعبي األردني الشهير، باإلضافة 
إلى برنامج فكري وثقافي يتضمن محاضرات 
وورشة عمل حول األزياء، وغيرها من األنشطة 
والفعاليات المميـــزة، باإلضافة إلى أن األردن 
كما نعلم مأهول بالسكان واالستيطان البشري 

عبر العصور، تعاقبت عليه حضارات متعددة، 
اســـتوطنت فيـــه وأقامـــت ممالك كبـــرى، من 
العموريين واألدوميين والمؤابيين؛ الذين دّون 
ملكهم ميشع انتصاراته وإنجازاته على حجر 
ذيبان، إلى األنباط الذين اســـتوطنوا البتراء، 
ويزخر األردن بالكثير مـــن المواقع التاريخية 
األثرية التي تنتســـب إلى عصور أثرية مغرقة 
في قدمهـــا وعراقتها، تعود إلى حضارات عدة 
اســـتوطنت األردن على مدى التاريخ وتوزعت 
على كل مناطقـــه ومواقعه في المدن واألرياف 

والبوادي“.
ولفت المســـلم إلى أن الموروثات الشعبية 
األردنية، تعكـــس تنوع نســـيجها االجتماعي 
الذي يشكل فسيفســـاء ثقافية اجتماعية ثرية 
وغنيـــة، نســـجت مـــن خيوطها لوحـــة تراثية 
أردنيـــة، تنوعـــت بأصالة البـــوادي واألرياف 
والحضـــر، وحملـــت عبـــق الماضـــي ونكهـــة 

وذكريات اآلباء واألجداد.

وأكد المســـلم أن برنامج أســـابيع التراث 
يمثـــل فرصـــة لألشـــقاء واألصدقاء مـــن أجل 
عرض العديد من النمـــاذج من تراثهم الثقافي 

بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله. 
 ويهدف معهد الشـــارقة للتراث، من خالل 
أســـابيع التراث العالمـــي، إلـــى التأكيد على 
أهميـــة التـــراث وضـــرورة تبـــادل المعـــارف 
والخبرات والتجـــارب وتفاعلها معا، من أجل 
االســـتمرار في حفظ وصون التراث وحمايته 
ونقله لألجيال، بصفته مكونا حضاريا كبيرا، 
وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب.
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اســـتضاف مركز {باغالر باشـــي} الثقافي بمدينة إســـطنبول التركية مؤخرا الروائي والشـــاعر 

الفلسطيني إبراهيم نصرالله، في حديث حول األدب الفلسطيني.

عبدالعزيز املسلم:

املوروثات الشعبية 

األردنية فسيفساء 

ثقافية اجتماعية ثرية

رجل أوروبا املريض

أسبوع تراثي أردني في الشارقة 

} انطالقا من القرن التاسع عشر، أي في 
تلك الفترة التي متكنت فيها أوروبا من بسط 

نفوذها على العالم سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا، شرع البعض من الفالسفة 

والشعراء والكتاب في إطالق صيحات 
الفزع، محذرين من املخاطر اجلسيمة التي 

تهدد احلضارة الغربية في الزمن القريب 
والبعيد.

وفي مطلع القرن العشرين أصدر األملاني 
أوسفالد شبينغلر كتابه الشهير“تدهور 

احلضارة الغربية“، ُمقّدما دالئل ساطعة على 
أن مصير هذه احلضارة لن يكون مختلفا عن 
مصير احلضارات القدمية التي عرفت املجد 
والقوة قبل أن تنهار تاركة أطالال وخرائب، 

وأخبارا بني طّيات الكتب.
وبعد احلرب الكونية الثانية، وانتصار 
احللفاء على النازية والفاشية، أعاد بعض 

املفكرين أمثال الفرنسيني راميون آرون 
وفرنسوا فوريه املعاديني للفكر االشتراكي 

املاركسي، األمل للمدافعني عن احلضارة 

الغربية بوجهها الليبيرالي والرأسمالي، 
مؤكدين أن هذه احلضارة ال تزال قادرة على 
الصمود، وعلى حتّدي املخاطر التي تهددها 

سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم غيرها. 
وقد ازداد هذا األمل رسوخا في القلوب 

والنفوس بعد انهيار جدار برلني والسقوط 
املدّوي للمعسكر االشتراكي بقيادة ما كان 

يسمى باالحتاد السوفييتي ، ومتكنت الدول 
األوروبية من توطيد وحدتها السياسية 

واالقتصادية. ومثل املفكر األميركي 
فوكوياما صاحب كتاب “ نهاية التاريخ“، 

شرع العديد من املفكرين األوروبيني في 
التبشير بنهوض جديد ومتألق للحضارة 

الغربية الليبيرالية والرأسمالية على أنقاض 
املعسكر االشتراكي لتكون قدوة لكل شعوب 

العالم بقطع النظر عن ثقافاتها ولغاتها 
وجنسياتها.

إّال أن أحداثا كثيرة تسارعت ليشهد 
هذا األمل املزيد من الذبول. وأول هذه 

األحداث كانت احلرب األهلية في ما كان 
يسمى بيوغسالفيا. فقد كشفت تلك احلرب 

أن أوروبا املتحضرة، واملدافعة عن القيم 
اإلنسانية الكبيرة املتمثلة في احلرية 

والعدالة ال تزال مسكونة بنعرات ونزعات 

بدائية تذكر بأوضاعها في العصور املظلمة. 
ثم جاءت األزمة االقتصادية التي ضربت 

الدول الرأسمالية في عام 2008 لتعّكر 
األجواء، وتعّمق اخلوف، وتزيد في تعقيد 

األزمات وتعفنها. باإلضافة إلى كل هذا 
تواجه مختلف الدول األوروبية موجات 
من الهجرات السرية لم يسبق لها مثيل. 

وقد انعكست هذه الهجرات على األوضاع 
السياسية واالقتصادية داخل كل بلد لتفرز 

أحزابا ميينية وعنصرية متطرفة باتت قادرة 
على تسلم السلطة في هذا البلد األوروبي 

أو ذاك.
وعلى املستوى العاملي سادت الفوضى، 

وتعددت احلروب والنزاعات، واستفحل 
اجلهاد اإلرهابي واألصولي، وغرقت القارة 

السوداء في األزمات االقتصادية والسياسية 
ليفّر أبناؤها رجاال ونساء وأطفاال بأعداد 

هائلة باجتاه أوروبا بحثا عن القوت 
واألمان. ومعتمدة على قوتها االقتصادية 

التي اكتسبتها بعد تخلصها من الدغمائية 
املاوية (نسبة إلى ماو تسي تونغ)، شرعت 

الصني في مزاحمة الدول األوروبية 
مجتمعة، غير آبهة بالواليات املتحدة 

األميركية. كما متكنت روسيا من أن تستعيد 

شيئا من قوتها العسكرية القدمية لتصبح 
مهابة اجلانب من قبل املعسكر الغربي.

وكانت أوروبا تعتقد أن دميقراطيتها 
العريقة ستكتسح جّل البلدان العربية بفضل 

ما سّمي بالربيع العربّي، إّال أنها كانت 
مخطئة في تقييمها. فحاملا تهاوت األنظمة 

املوصوفة باملستبدة، سادت الفوضى، 
واشتعلت احلروب الطائفية، وبرزت إلى 

الوجود قوى رجعية وأصولية معادية لكل 
ما ميّت بصلة  للحضارة الغربية، ولنظمها 

الدميقراطية والليبيرالية.
لذلك بات أمل الذين كانوا يعتقدون 
أن الليبيرالية السياسية واالقتصادية 

ستكتسح العالم بأسره بعد انهيار جدار 
برلني يرجتف مثل نور شمعة في الريح. 

كما بات هؤالء على قناعة بأن انهيار 
األيديولوجيات التي كانت سائدة خالل 

القرن العشرين، لن يفضي ال إلى انتصار 
الدميقراطية، وال إلى سالم عاملي.

وقد يكونون على حق أولئك الذين 
أصبحوا يتحدثون في كتبهم وفي مقاالتهم 

عن ”أوروبا املريضة“ متاما مثلما كان 
آخرون يتحدثون عن ”الرجل املريض“ قبل 

انهيار اإلمبراطورية العثمانية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

تنافس 5 دول عربية 

في شاعر المليون
} أبوظبــي - يتنافـــس 6 شـــعراء من 5 دول 
عربية في سادســـة حلقات البث المباشـــر من 
برنامج شـــاعر المليون، والتي تنطلق مساء 
اليـــوم الثالثاء من مســـرح «شـــاطئ الراحة» 
بأبوظبـــي، حيـــث سيشـــهد جمهور الشـــعر 
منافســـة فـــي برنامج الشـــعر النبطـــي الذي 
تنتجـــه لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية فـــي أبوظبـــي، في إطار 
استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث 

وتعزيز االهتمام باألدب والشعر العربي.
ويجتمـــع ســـتة نجـــوم فـــي كل حلقة من 
حلقـــات المرحلـــة األولـــى وقد وصلـــوا إلى 
برنامج «شـــاعر المليون» بعـــد رحلة مملوءة 
بالشعر واللغة العالية ليقدموا روائعهم أمام 
أعضـــاء لجنـــة التحكيم وجمهـــور البرنامج 
فـــي المســـرح وعبـــر شاشـــات التلفزيـــون، 
وليتنافسوا في ما بينهم شعرًا وحضورًا، في 

محاولة لخطف البيرق.
منافســـة  السادســـة  الحلقـــة  وستشـــهد 
الشـــعراء الستة وهم الشـــاعر ياسر الزلباني 
من األردن، حســـن بن علي المعمري من ُعمان، 
حمـــد الجـــودان العازمي من الكويت، راشـــد 
بن قطيما وعـــكاش العتيبي من الســـعودية، 
وسالم بن كدح الراشـــدي من اإلمارات، وذلك 
أمـــام أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم المؤلفـــة من 
النقاد غسان الحسن وحمد السعيد وسلطان 

العميمي.
يشـــار إلـــى أن أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم 
أجمعوا في الحلقة الخامســـة مـــن البرنامج 
على إجادة جميع شعراء الحلقة وتميزهم؛ إال 
أنهم أهلوا الشاعر عبدالله الطائي من سوريا 
بــــ49، فيما حصـــل محمد المضحـــي على 45 
درجة، تبعته لولوه الدوسري بدرجات وصلت 
إلى 44، ثم متعب الشـــراري الذي حصل على 
41 درجة، وبعده 
علي سالم 
الهاملي الذي 
كان من 
نصيبه 40 
درجة، ثم 
عبدالعزيز 
الدلح 
بدرجات 
وصلت إلى 37.

مبدعون أميركيون وعرب ونقاش فكري في مهرجان القاهرة األدبي

[ الكاتب المعاصر مشغول بتحرير الوطن من جغرافيته  [ األميركيان أخيل شارما ومايكل مارش يقدمان رؤية أخرى لألدب
إذا ضاق الوطن، سكن الكاتب في حروفه، وإذا اتسعت األوطان كسماوات أبت احلروف 
إال أن تصير كونا يسع ما ال تستوعبه اخلرائط. الكتابة دائما فعل حترر، وبتحرير الكاتب 
ــــــذي يخصه مبعنى مغاير. ولذا كانت قضية الوطن أهم محاور  ــــــه، فإنه يخلق الوطن ال ذات

مهرجان القاهرة األدبي املتواصل هذه األيام.

مايكل مارش وأخيل شارما يناقشان مفهوم الوطن

المبـــدع المعاصر يقتـــرح الثيمات 

واألخالقيات الكونيـــة، التي يلتقي 

في فضائها البشر بغض النظر عن 

انتماءاتهم ولغاتهم

 ◄

ضمـــن فعاليات معرض الدار البيضـــاء الدولي للكتاب وقع الروائي املغربي هشـــام ناجح روايته ثقافة

{حديث الوجوه املائلة} الصادرة عن منشورات املتوسط.
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محمد بن امحمد العلوي

} طيلة أيامه واصل المعرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب بالدار البيضاء انفتاحه على تجارب 
روائية وقصصية من العالم العربي والمغرب، 
كما قـــّدم العديـــد مـــن النـــدوات والفعاليات، 
ولـــم يغفل فـــي ذلـــك دور األطفـــال وأهميتهم 
فخصصت هذه الدورة الرابعة والعشـــرين من 
المعرض جوائز للقراءة والكثير من الفعاليات 

الموجهة للترغيب في القراءة. 
وقد اســـتقبل المعرض هذا العام 520 ألف 
زائر بزيادة في عدد رواده قدرت بـ50 في المئة 

عن الدورة السابقة.

القصة والرواية

ضمن فعاليات أنشـــطة المعـــرض الدولي 
للكتـــاب، بمدينة الدار البيضـــاء، أقيمت ندوة 
تحدث فيها كل من القاص المغربي عبدالرحيم 
التوراني وعبدالســـالم الجبـــاري، عن تجربة 
الكتابـــة القصصية بالمغرب وعـــن اقترافهما 
لهـــذا الجنس األدبـــي، وفي تقديمـــه للكاتبين 
اعتبـــر القاص المغربـــي أنيـــس الرافعي، أن 
القصة القصيرة المغربية جنس أدبي نشـــيط 
احتضن كل التحوالت االجتماعية والسياسية 
والثقافية التي عرفها المغرب من الخمسينات 
اُب القصة  من القرن الماضي إلى اآلن، ولكن ُكتَّ
القصيـــرة حســـب أنيس الرافعـــي، يواصلون 
اإلبـــداع في هذا الجنـــس األدبي خارج ما بات 
يسمى حاليا بالوثنية الجديدة التي تؤسسها 
واالهتمـــام  النشـــر  ودور  الجوائـــز  مـــن  كل 
اإلعالمـــي المنصّب على فنون ســـردية أخرى 

متمثلة خاصة في الرواية.
وظاهـــرة انتشـــار الروايـــة لها أســـبابها 
عبدالرحيـــم  القـــاص  حســـب  المفضوحـــة، 
التوراني، متمثلة في الركض والتســـابق نحو 
الجوائز، إلى درجة أن الثرثرة والهذيان صارا 
يعبـــآن بين دفتي المطبـــوع ويكتب عليه زورا 
عبارة رواية، لست هنا بصدد مهاجمة الرواية 
والدفـــاع عـــن القصة القصيرة ولســـت منّظرا 
أدبيا وال ناقدا مؤهال ألفيدكم في ما يفرق بين 

الكتابة الروائية والقصصية.
أما القاص المغربي عبدالســـالم الجباري، 
فيؤكـــد أن القصة هي بمثابة كتابة للحياة قبل 
أي شـــيء، مؤكدا أننا ال نبحث عن الشـــهرة إذ 
ال يمكن أن نضحي بـــاألدب ألجلها ويعتقد أن 
تصوره للكاتب هـــو أنه يجب أن يكون متأمال 
ومتســـلحا بمنهـــاج ويعرف اإلشـــكالية التي 

يحاول أن يعالجها.
تجارب القصة القصيرة المغربية الحديثة 
كمـــا يؤكد الجباري، ال تقل أهمية عن التجارب 
الســـابقة وأحيانا تتجاوزها شكال ومضمونا، 
نافيـــا صيغة التفاضل مـــن ناحية ومؤكدا من 
ناحيـــة أخرى أن الـــذي يتأمل جيدا المشـــهد 
القصصي المغربـــي يالحظ أن القصة وصلت 
إلى مستويات عليا لغة وحبكة وقراءة وتأليفا.
ويثبت القاصـــان المغربيان خطأ القائلين 
بتراجـــع القصـــة القصيـــرة ونهايتهـــا وترك 

موقعها لصالح الرواية.
وضمـــن فعاليـــات المعـــرض وفـــي رواق 
مشـــترك بين المركز الثقافي للكتاب ومؤسسة 

مؤمنون بال حدود، وّقع الكاتب محمد المعزوز 
روايتـــه ”بأي ذنـــب رحلت“، واعتبـــر الروائي 
المغربي في تقديمه لعمله بأنه رواية فلســـفية 
حـــاول أن يوظـــف فيهـــا األفـــكار والخواطر 
والنظريـــات الفلســـفية ليبنـــي عالما ســـرديا 
عبر حبكة ســـردية ودراما إنســـانية فيها نقد 
حقيقي للدولة والنخب واألحزاب السياســـية 

والمجتمع المدني.
واعتبـــر المعـــزوز الذي هو أيضا اســـتاذ 
متخصص في األنثروبولوجيا، في تصريحات 
لـ“العرب“، أن روايته تدق ناقوس الخطر بأننا 
داخل متاهة وجودية ومتاهة اجتماعية أيضا، 
وإذا لم نتدارك هذه الهوة الســـحيقة سنسقط 
بالتأكيـــد فـــي كارثـــة أنطولوجية وإنســـانية 
بسبب الجرح الذي يعمق اختالالت خاصة في 

عالقة اإلنسان بالعالم.
إن روايتـــه  ويقـــول المعـــزوز لـ“العـــرب“ 
تناقش عالقة اإلنســـان بذاتـــه وعالقته باآلخر 
والعالم، وعوالم الرواية خرجت مما هو محلي 
إلى ما هو عالمي باالنفتاح على أحداث دولية 

في السياسة والفن.
ويختم إن رســـالة الروايـــة الواضحة هي 
أننـــا نحن في حاجة إلى عصـــر أنوار جديد ال 
بد أن يكـــون للعقل فيه مركز، مشـــددا على أن 
العقـــل إذا كان دون وجـــدان ودون أحاســـيس 
بذات اإلنسان واآلخر ال يمكن أن نبني مجتمعا 

وإنسانا. 
وفي ندوة أخرى حول رواية ”ربيع قرطبة“ 
للمغربي حســـن أوريد، أكد الكاتب أنه تحّدث 
تورية ومن وراء ســـطور روايته حول تجربته 
السياسية من داخل دواليب السلطة في المهام 
التـــي تقلدهـــا داخل البـــالط المغربـــي حتى 
خروجه منه، وهو ما يؤكـــده بالقول إنه جعل 
قرطبة مســـرحا ألشياء عرفها أو عاشها وربما 

اكتوى منها.
ال يتحـــدث حســـن أوريد عـــن التاريخ في 
روايته ربيع قرطبة الصـــادرة عن دار ”المركز 
والتـــي قّدمها ووّقعها ضمن  الثقافي العربي“ 
فعاليـــات معـــرض الكتـــاب بالـــدار البيضاء، 
فليســـت قرطبة بالنســـبة إليه إال فضاء ألجل 
قضايـــا آنية، وليس التاريخ إال ذريعة، فعندما 
يتحـــدث عنـــه في واقـــع األمر فإنـــه يتكلم عن 

قضايا آنية.
يقول أوريد ”اخترت األندلس ليس لكونها 
فترة زمنيـــة وال فضاء جغرافيـــا، بل األندلس 
التـــي تحيل إلـــى التعايـــش واحتـــرام اآلخر 
والتالقـــح الُمفضي إلـــى الغنـــى وتحيل إلى 
المزاوجـــة بين العقـــل واإليمـــان وأيضا إلى 
الجماليـــة واألعراق التي عاشـــت في رحابها، 

وتحيل كذلك العيش المشترك“.
واختار الناطق الرســـمي الســـابق باســـم 
القصـــر الملكـــي المغربـــي بين عامـــي (1999 
– 2005) فتـــرة زاهيـــة مـــن حكـــم األمويين في 
األندلس وخصوصا الخليفة الَحَكم المستنصر 
باللـــه (915 – 976 م). وال يعتقد أوريد أن هناك 
شـــيئا يســـتثير االهتمام لدى القارئ أكثر من 
السياســـة والحـــب، وهذا ما حاول تجســـيده 
فـــي روايته. يروي أوريد ســـيرة الخليفة لكنه 
وإن انطلـــق من أحداث تاريخيـــة حقيقية مثل 
فقـــده البنـــه عبدالرحمن فهناك شـــخصيات ال 
شـــيء تاريخي يدعم وجودها لكنها من نســـج 
الخيـــال منها يحيى بن كنون شـــخصية ترمز 
إلى االعتراف، وال شـــيء تاريخي يؤكد وجود 
شخصية باسم بشكوال لكن يمكن القول عنها 

إنها حس النقد أو المرآة، وغيرهما.
وفي قراءتـــه للروايـــة اســـتنتج المترجم 
والناقـــد محمد آيـــت لعميـــم، أن الخطاب في 
هـــذا العمل يحمـــل عدة إشـــكاالت وهي مليئة 
باألحداث الرئيسية والثانوية، فعندما تتحدث 

الرواية عن قتل الخليفة البنه فالمسالة ليست 
في بعدهـــا التاريخي وإنما لخدمة فكرة كبرى 
في الرواية التي تحاول تشريح مفهوم الخالفة 
َحته لتبرز  الن الرواية بنت هذا المفهوم وَشـــرَّ
بان للخالفة آلية اشـــتغال تختلـــف عن كيفية 

اشتغال اإلنسان الخليفة.
فاإلنســـان الخليفة، حسب الناقد المغربي، 
قـــد يبكي وقد يتألم لكن الخالفة كمؤسســـة ال 
مجـــال فيها للعاطفة والغرائـــز ألن أمر الدولة 
أقوى من البعد اإلنســـاني العـــادي. ومن جهة 
أخرى يلفت آيت لعميم إلى أن الشخصيات في 
العمل الروائي ليست هي تلك التي نجدها في 
الكتابـــة التاريخية، فالشـــخصيات التاريخية 
تكون غالبا مقدمة بشـــكل نهائـــي، فيما العمل 

الروائي الناجح يجافي الشخصية التامة.
وبالعـــودة إلـــى وجهة نظر حســـن أوريد 
نجـــده ال يحّبذ أن تجرى قـــراءة تاريخية على 
عمله ألنه يريد ترســـيخ قـــراءة جمالية وفنية 

وفكرية في مزجه بين التاريخي والخيالي. 

الطفل حاضر بقوة

عرفت الدورة الـ24 للمعرض الدولي للنشر 
والكتـــاب بالدار البيضـــاء، تتويـــج الفائزين 
بالجائزة الوطنية للقراءة في دورتها الرابعة، 
الســـبت 17 فبرايـــر، والتـــي نظمتهـــا شـــبكة 
القراءة بالمغرب في إطـــار برنامجها ”القراءة 
بدعم من وزارة الثقافـــة واالتصال،  للجميـــع“ 
وكان حضـــور الطفـــل متميـــزا وكثيفا ضمن 
الجائزة حيث فاز تسعة أشخاص توزعوا على 
المســـتويات االبتدائـــي والمســـتوى الثانوي 
اإلعدادي والثانوي التأهيلي وأيضا من السلك 

الجامعي.
ونّوه وزير الثقافة واالتصال محمد األعرج، 
بهذه التجربـــة الجمعياتيـــة المهتمة بتحفيز 
القراءة فـــي المؤسســـات التعليمية بمختلف 
مستوياتها، والعمل على جعل الكتاب صديقا 
دائما لألطفال والشباب، مما يصّب في صميم 
انشـــغال الـــوزارة وسياســـتها التـــي تعتبـــر 
القـــراءة العموميـــة رافعـــة أساســـية للتنمية 
الثقافيـــة للمواطنيـــن مـــن مختلـــف األعمـــار 

والشرائح.
وقال شـــطيبة محمد من فاس، الذي تمّكن 
من قراءة 87 كتابا، وينتمي إلى فئة المســـتوى 
الثانـــوي اإلعـــدادي، إنني مبتهـــج كوني فزت 
بهـــذه الجائزة وكنت مســـتمتعا أثناء قراءتي 
لكل هذه الكتب المتنوعـــة في القصة والعلوم 
واألدب، وســـوف أســـتمر فـــي القـــراءة ألنها 

أصبحت عندي عادة لن أحيد عنها.
وتحتضن شبكة القراءة العمومية التابعة 
للـــوزارة، ســـنويا ما يناهز 4 آالف نشـــاط، أو 
على مســـتوى توســـيع وتحديث هذه الشبكة، 
والتـــي يبلغ عدد وحداتها اآلن 342 نقطة قراءة 
وخزانـــة وســـائطية، برصيـــد وثائقـــي يفوق 
مليون ونصف مليون وثيقة مقروءة أو رقمية.

وأشـــارت رشـــيدة روقي، رئيســـة ”شبكة 
تنميـــة القراءة بالمغرب“، إلى أن هذه الجائزة 
ثمـــرة مجهـــودات متواصلة للمشـــرفين على 
نـــوادي للقـــراءة واآلبـــاء واألطـــر التربويـــة 
التي بذلت مجهـــودات كبيرة للتشـــجيع على 
القراءة، مشـــددة علـــى توفير ظـــروف مواتية 
للقـــراءة بتعـــاون بيـــن مختلف الشـــركاء من 
الوزارة الوصية والمديريات الجهوية للتربية 
والتكوين والجامعات والمؤسسات السجينة، 

”ألن حب القراءة موجود في قلوب شبابنا“.
وقـــد تجّولـــت ”العـــرب“، داخـــل فضاءات 
المعـــرض الدولـــي للكتـــاب والنشـــر بالـــدار 
البيضاء فـــي هذه الدورة، لتتعـــرف على آراء 
األطفـــال وأولياء أمورهم حـــول نوعية الكتب 

التي يقتنونهـــا ومســـتويات اهتمامهم حيث 
أكـــد محمد مـــرزاق المســـؤول فـــي مجموعة 
مكتبات المدارس التي تأسست في العام 1907 
بالمغرب، أن الرواق يحتضن مجموعة متنوعة 
مـــن الكتـــب خاصة تلـــك المرتبطـــة بميوالت 
األطفال ما يدل على اهتمامنا الكبير بالناشئة.

وبخصـــوص المواضيـــع التـــي يتناولها 
كتـــاب الطفل داخـــل هذا الرواق، قـــال مرزاق، 
بيـــن  وتتـــوزع  متعـــددة  إنهـــا  لـ“العـــرب“، 
الكتـــب التعليمية والترفيهيـــة ويرّكز األطفال 
بالخصوص علـــى القصص الترفيهية والقليل 
مـــن يهتم بالكتب العلمية باللغتين الفرنســـية 

والعربية، مع بحثهم الدائم عن الجودة.
وتعّد الحكايـــات الترفيهيـــة مهمة لتنمية 
الخيـــال لـــدى الطفل، جـــودة المضمـــون إذا 
كان أحـــد أولياء أمور الطفل فهـــو الذي يقوم 

بتوجيهه وإال فنحن نقوم بنفس المهمة.
وبخصـــوص زيارة المعـــرض أكد آدم، أب 
لطفلين، أنه يحضر للمعرض لثاني مرة وجاء 
القتنـــاء قصص وكتـــب لتعليم اللغـــة العربية 
والفرنســـية لطفله ذي الخمس سنوات، وكتبا 
بالعربيـــة والفرنســـية البنته في ســـن ســـبع 
ســـنوات، التي تدرس في المستوى الثاني من 

التعليم االبتدائي.
فـــي  األســـعار  أن  لـ“العـــرب“،  آدم  وأكـــد 
المتناول رغم أن كتب الطفل باللغة الفرنســـية 
مرتفعة شـــيئا ما هذه الســـنة مقارنـــة بالعام 
الفـــارط، فيمـــا المحتـــوى جيـــد ويغطي على 

الثمن.

إن  لـ“العـــرب“،  فاروقـــي،  حميـــد  وقـــال 
”وجودي مع العائلة فـــي المعرض هو لمعرفة 
المنشـــورات الجديدة خصوصا تلك التي تثير 
فضـــول هـــذا الجيل مـــن األطفال وتســـتطيع 
إخراجهم مـــن عالـــم التكنولوجيا ليمســـكوا 
الكتاب بيـــن أيديهم لمطالعتـــه، وهذا في حد 
ذاته يدخل في نطاق تربية الطفل على تسلحه 

بالمعرفة انطالقا من الكتب الورقية“.
وقالت الطفلة آية فاروقي، إنها جاءت رفقة 
والديها عدة مرات وإنها تحب اقتناء الروايات 
الطويلة، وتعتبر عالقتها بالكتاب ليست قوية 
كفاية لكنها تحاول تقويتها. وتركز حاليا على 
الكتاب المدرسي ولديها رغبة في االنفتاح على 

كتابات أخرى خارج المقرر.
وحول إقبال األطفال على األروقة الخاصة 
بهـــم يقول محمد مـــرزاق، ”إنـــه يتنامى ومنذ 
الســـنة األولى الفتتاح المعرض ونحن نحاول 
تقديم الجديد في عالم كتب األطفال، وبطبيعة 
الحـــال نعمـــل علـــى أن تكـــون الكتـــب تحمل 
بيـــن دفتيهـــا قيما جماليـــة ووطنيـــة ودينية 
وأخالقيـــة واجتماعية، باإلضافة إلى أن البعد 
القيمـــي للكتـــاب الترفيهـــي يجـــب أن يكـــون 
قريبـــا من البعد القيمي الـــذي تتضمنه الكتب 
المدرسية حتى ال يتيه الطفل ويقع التشويش 

على إدراكه“.
أمـــا زينب المشـــرفة على تالميـــذ مدارس 
ســـكينة، فقـــد أكـــدت لـ“العـــرب“ أنهـــا فرحة 
بمرافقتها لألطفـــال وكل ما بحث عنه األطفال 
وجـــدوه متوفـــرا إضافة إلـــى أن التنظيم كان 
جيـــدا، أمـــا األســـعار، وخصوصا فـــي مجال 
قصـــص الطفل، فهـــي في رأيها فـــي المتناول 

حسب نوعية الكتب التي يفضلونها. 
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صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ترجمة رواية {احفر العالمة} من تأليف فيرونيكا روث، 

ونقلتها للغة العربية املترجمة هيلدا عباس.
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} تستدعي المتابعة البسيطة لما يحدث 
في المشهد الشعري العربي الراهن، أو 

ينشر من دراسات نقدية تعنى بالشعر، أو 
يباع من أعمال شعرية، في المكتبات أو 

معارض الكتب العربية، التوقف مليا أمام 
داللة ظاهرة انقطاع العالقة بين شعراء 

الجيل الراهن، وتجارب جيل الحداثة الذي 
سبقهم.

ربما يكون شعراء قصيدة النثر نسبيا 
هم من ال تشملهم هذه الظاهرة، نظرا 

العتبارهم رواد هذه القصيدة، في حين 
أن أغلب الشعراء الجدد باتوا يعتبرون 

تجارب الشعراء اآلخرين شيئا من 
الماضي، انتهى بانتهائه، ولذلك لو حاول 

أحد أن يسأل البعض منهم عن تجربة 
شاعر من شعراء تلك المرحلة لما أجاب 

بأكثر من كالم عام، يدل على الجهل بهذه 
التجربة أو تلك.

إن مثل هذه العالقة من االنقطاع على 
مستوى السيرورة الشعرية يحتاج إلى 

بحث معمق، ال سيما بعد أن أخذت قصيدة 
التفعيلة تنسحب إلى زاوية المشهد 

الشعري، حتى بدت وكأنها غريبة على 
مشهد لم تكن قبل عقود من الزمن هي من 

تتصدر مقدمته.
ثمة مسألة هامة تقف في خلفية أسباب 
هذه العالقة، تتمثل في االنعكاسات الحادة 
لسقوط تلك المرحلة سياسيا وأيديولوجيا 

على العالقة مع هذه التجارب، باعتبارها 
كانت تعبيرا جماليا وفكريا عنها، وبالتالي 

تتحمل المسؤولية عن الفشل الكبير الذي 
انتهت إليه تلك الحقبة، خاصة وأن كثيرا 
من هذه التجارب كانت تبشر بالمستقبل 

الواعد.
لكن هذه المحاولة لتأكيد القطيعة مع 

تاريخ الشعرية العربية، في أكثر لحظاتها 
اصطخابا وتمّوجا ال يعني أن قصيدة النثر 

التي تهيمن على المشهد اآلن قادرة على 
تأصيل وجودها وصياغة جمالياتها بمعزل 

عن سيرورة التجربة، ألنه ال كتابة تبدأ 
من درجة الصفر. إن مثل هذه المحاوالت 

جعلت أغلب ما يكتب من نصوص شعرية 
يتشابه كثيرا، حتى أصبحت التجارب 

التي تؤسس لجمالياتها الخاصة محدودة. 
والسؤال من هو المسؤول عن ذلك، غياب 

الدراسات التنظيرية، أو غياب العمق 
الثقافي والشعري الذي تتغذى منه 

التجربة، أم كل هذا؟
إن الضرورة الشعرية تقتضي أن تعّبر 
كل تجربة عن نفسها من خالل ما تضيفه 

من جديد لجماليات الكتابة الشعرية، وهو 
ما ال يمكن عزله عن أسبابه الموضوعية 
والذاتية، وعن الوعي بسيرورة التجربة 

وعالقتها باللغة واألشياء. لذلك فإن غياب 
العمق والخبرة الشعرية والدربة هو 

المسؤول عن هذه الخفة واالستسهال 
الذي نجده في كتابات الكثير من شعرا 
ء وشاعرات اليوم، حتى تحول ذلك إلى 
ظاهرة فاقعة، ال يمكن أن نفصلها أيضا 

عن مجالها الثقافي العام، الذي يعاني من 
الفوضى في ظل تراجع االهتمام العام 

بالشعر.

مفيد نجم
كاتب سوري

المعرض استقبل هذا العام 520 

ألـــف زائر بزيـــادة في عـــدد رواده 

قـــدرت بـ50 في المئـــة عن دورته 

في السنة الماضية

Qق

ثقافة
[ كتاب عرب وأجانب وجوائز أدبية وحوارات قصصية وروائية ونشاطات موجهة لألطفال

نصف مليون زائر لمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب

 اختتمت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين 
من معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب 
التي اســــــتمرت من 8 فبراير اجلاري حتى 
19 من نفس الشــــــهر. وقــــــد أعلنت وزارة 
الثقافة املغربية التي تنظم املعرض سنويًا 
ــــــغ هــــــذا العــــــام نصف  أن عــــــدد زواره بل
مليون زائر. وقد شــــــهد املعــــــرض العديد 
من النشــــــاطات املتنوعة عالوة على الكتب 
بعناوينها املختلفة والتي تشــــــمل مختلف 
شــــــرائح جمهور املعرض، الذي كان على 
موعد مع عدد هام من الندوات واألمسيات 
وتواقيع  والروائية  والقصصية  الشــــــعرية 
ــــــزة ابن بطوطة  ــــــب واجلوائز مثل جائ الكت
ألدب الرحالت التي يقدمها "املركز العربي 
لالدب اجلغرافي -ارتياد اآلفاق" وجائزة 

القراءة وغيرها.

الطريق متواصل نحو ثقافة متجددة

األدب املغربـــي ســـواء فـــي القصة 

القصيـــرة أو الرواية يشـــهد طفرة 

نوعيـــة تؤكدهـــا القيمـــة الفنيـــة 

لإلصدارات األدبية

 ◄

} القصيم (الســعودية) - يشـــارك مركز الملك 
عبدالله بـــن عبدالعزيز الدولـــي لخدمة اللغة 
العربيـــة فـــي معـــرض القصيم للكتـــاب لهذا 
العـــام، الـــذي تنطلـــق فعالياتـــه الخميس 22 

فبراير الجاري.
وأوضـــح األميـــن العـــام للمركـــز الدكتور 
عبدالله بن صالح الوشمي أن مشاركة المركز 
تأتي ضمن مســـارات النشـــر ومواكبة حركة 
الكتاب، حيث أصدر ما يزيد على 130 إصدارًا 
فـــي مجـــاالت المعرفـــة اللغويـــة المتنوعـــة، 
تعالـــج مســـارات مختلفـــة ضمـــن اهتماماته 

وأهدافه.
وتأتـــي هـــذه المشـــاركة بعـــد أن اكتملت 
مشـــاركته في معرض جـــدة الدولـــي للكتاب 
ومعرض الشـــارقة ومعرض الـــدار البيضاء، 
ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي ســـياق 
اســـتعداداته للمشـــاركة في معـــرض الكتاب 
الدولـــي فـــي الريـــاض، حيث يشـــارك المركز 
بجناح خاص في معرض الكتاب في القصيم، 
يعـــرض فيه أحـــدث إصداراتـــه، ومنها: كتب 
مشـــروع نظام الكتابة العربية، وأعداد جديدة 
مـــن مجلتـــي التخطيـــط والسياســـة اللغوية 

واللسانيات العربية.
المركـــز  يصـــدر  المعـــرض  وبمناســـبة 
مجموعـــة من كتبـــه الجديـــدة في سلســـلته 
”العربيـــة في العالم“ و“األدلـــة والمعلومات“، 
وذلك بكتب عن تركيـــا ونيجيريا وكتابين عن 

بروناي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

معرض القصيم للكتاب

يســـتضيف برنامـــج {مشـــارف} الثقافي باملغـــرب مســـاء األربعـــاء 21 فبراير الجاري الشـــاعرة 

واملترجمة اإليرانية مريم حيدري، الفائزة بجائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت مؤخرا.



} برليــن – فــــي فيلمهــــا الجديــــد ”المكتبة“ 
أو بتعبيــــر أدق ”دكان بيــــع الكتب“ (ال مكتبة 
االطــــالع علــــى الكتب) ربمــــا كان من األفضل 
للمخرجة اإلســــبانية إيزابيه كويكســــت (57 
عاما) التي كتبت ســــيناريو فيلمها إلى جانب 
إخراجــــه أن تطلق عليــــه ”بائعة الكتب“، فهو 

األقــــرب كثيــــرا إلــــى روح الفيلــــم 
وموضوعه الذي عرض في مهرجان 

برلين السينمائي الـ68.
لكــــن كويكســــت أرادت فــــي ما 
يبــــدو أن تحافــــظ علــــى العنــــوان 
األصلي لروايــــة الكاتبة اإلنكليزية 
بنيلــــوب فيتنزجيرالد (2000-1916)

Penelope Fitzgerald التي تضمنها 
جانبا يسيرا من سيرتها الذاتية.

في الزمن المضارع

 ،1978 عــــام  صــــدرت  الروايــــة 
ولكنها أقرب إلى روح أعمال إميلي 
برونتــــي ”مرتفعات ويذرنغ“ وجين 
أوســــتن ”حديقة مانســــفيلد“، رغم 
أن أحداثها تدور في الخمســــينات، 

لكنهــــا تــــروى هنا من خــــالل راويــــة تحكي 
بصوتها فــــي الزمن المضــــارع أي من 

واقــــع اليوم، مــــا خبرته وشــــهدته 
فــــي تلك الفترة عندمــــا كانت طفلة 

صغيرة.
صــــوت الروايــــة هــــو صــــوت 
الممثلة الشــــهيرة جولي كريستي 
عامــــا)،   77 اآلن  (تجــــاوزت 
واختيارها كراوية لألحداث تعلق 
عليهــــا وتربط فــــي ما بينهــــا، له 

مغزى سيأتي ذكره في ما بعد.
اإلســــبانية  للمخرجــــة  وأتيــــح 
الحصــــول علــــى تمويل مــــن أيرلندا 
وبريطانيــــا وإســــبانيا، واألهــــم أنها 
عثــــرت علــــى مجموعة مــــن الممثلين 
الذيــــن صنعــــوا معهــــا هــــذا العمــــل 
الســــينمائي الرصيــــن الذي قــــد يراه 
البعض عمــــال تقليديا من تلك األعمال 
الســــينمائية الكثيرة التي تعتمد على 

األدب، أو علــــى نحــــو أكثــــر دقــــة، على 
تحويل روايــــة أدبية إلى لغة الســــينما، 

مع مــــا يقتضيه هــــذا من القيــــام ببعض 
التعديالت التي ال مفر منها، لكن الواضح 
من أول مشاهد الفيلم أننا أمام عمل يحافظ 
كثيــــرا على األصل األدبــــي، وال يتطلع إلى 
إدخال شخصيات أو تعديالت واضحة على 
األحداث، وهو عمل يبدو تقليديا في الظاهر 

وإن كان يحمل رسالة متقدمة كثيرا.
وكويكســــت ال تحــــاول -مــــن خــــالل 
الســــياق الذي اختارته للسرد- أن تبتعد 
عــــن الطبيعــــة الرومانســــية المّتشــــحة 
ببعض الغمــــوض، خاصة في ما يتعلق 

بولع الشــــخصية الرئيســــية بالكتب. وبطلة 
الفيلــــم هي فلورنس غرين، امرأة في منتصف 
األربعينات، تتمتع بجمال واضح مع مســــحة 
مــــن الحزن النبيل الذي يضفــــي عليها جماال 
فوق جمالها، وهي أرملة كانت قد تزوجت عام 
1940، لكنها فقدت زوجها في الحرب العالمية 
بعد ستة أشهر فقط من زواجهما، وقد مضت 

اآلن 16 عاما على وفاته في الحرب.
هنــــا ربمــــا نلمح بعــــض الوشــــائج التي 
تربط بين هذه الشخصية وشخصية المؤلفة 
فيتزجيرالــــد، فهي 
أيضــــا تزوجــــت 
عــــام  زوجهــــا  مــــن 
هــــو  وذهــــب   1940
إلــــى الحــــرب، لكنه 
لــــم يقتــــل، بــــل عاد 
على  مدمنا  وأصبح 
الخمر، ثم اتجه إلى 
الكتابــــة أيضا دون 
نجاح يذكر، فاكتفى 
بمســــاعدة زوجتــــه 
التي بــــدأت الكتابة 
فــــي ســــن متأخــــرة 

نسبيا.
وجــــاءت بطلتنا 
قرية  إلــــى  فلورنس 
الصغيرة  هاردبروه 
في الريف اإلنكليزي على الســــاحل 
الجنوبــــي الغربي، فقامــــت بكل ما 
معها من مال، بشراء عقار قديم 
وترميمه،  بإصالحــــه  قامــــت 
وحّولتــــه إلــــى مكتبــــة لبيع 

الكتب.

مــــا الــــذي دفــــع فلورتس 
إلــــى المجيء إلى هــــذه القرية 
هذه  اختارت  ولمــــاذا  تحديدا؟ 
التجارة التــــي تبدو غريبة على 
القريــــة؟ ال نعــــرف تحديدا، كما 
ال نعــــرف أيضا لماذا ســــتظل 
تتشــــبث بالحلــــم الغريب رغم 
كل مــــا تواجهه مــــن إغراءات 
أوال، ثــــم مــــن ضــــراوة فــــي 
التصدي لها من جانب رموز 
مجتمع القرية المحافظ؟

مكتبة وقارئ واحد

في  واحــــد  قــــارئ  هنــــاك 
هــــذه القريــــة مهتــــم بمعرفة 

الجديــــد مــــن الكتب، هو 
مســــتر برانديش، لكن 

هــــذا الرجــــل الطاعن 
فــــي الســــن ال يســــلم من 
بين  تتــــرّدد  كثيرة  أقاويــــل 

ســــكان القرية، فهــــم يقولون إنه 
كان السبب في وفاة زوجته التي 

غرقــــت عندما كانــــت تقطف له 
ثمار الشيري من الغابة.

لكنــــه ســــيعترف لفلورنــــس بــــأن زوجته 
انفصلت عنه منــــذ أكثر من نصف قرن وأنها 
مازالــــت على قيــــد الحياة، تعيــــش في لندن، 
لكنه أيضا غريب األطوار، فهو ال يغادر منزله 
الفســــيح أبــــدا، وعندما يعرف بأمر الســــيدة 
التي جــــاءت تفتتح مكتبة في القرية يرســــل 
إليها رســــالة يبدي اهتمامــــه بالحصول على 
أحدث اإلصدارات. وتوالي هي إرسالها إليه، 
ثم تتعرف على فتاة صغيرة تدعى كريستين، 
هي ابنة الرجل الفقير الذي يسعى الستعادة 
بهاء المنــــزل القديم، وتنتقل كريســــتين لكي 
تعمــــل مســــاعدة لفلورنس فــــي إدارة أعمال 
المكتبة بعد أن أثبتت رغم صغر ســــنها، أنها 

تستطيع تدبير األمور.
وكريستين التي سترتبط بصداقة وطيدة 
مــــع فلورنس التي ســــتصبح مثلهــــا األعلى، 
هي التي ســــنعرف من خالل مسار األحداث، 
أنهــــا هي التي تــــروي القصــــة بصوتها، أي 
أن كل أحــــداث الفيلم تأتينا من خالل ”فالش 
طويل بطــــول الفيلم، لكننا ال نشــــاهد  بــــاك“ 
كريستين ســــوى في النهاية بعد أن أصبحت 

امرأة.
وال تســــير األمور كما ينبغي، بل ال بد أن 
يظهــــر ما يعكر صفو الحياة، فهناك الســــيدة 
األرســــتقراطية المتعجرفــــة فيوليــــت التي ال 
ترتاح لفكــــرة المكتبة، بل تريد أن تســــتولي 
على المنــــزل لكي تفتتح فيه مركــــزا للفنون، 

كما تقول.

ومع مقاومة فلورنس للفكرة تستخدم هذه 
الســــيدة وزوجها كل ما في وســــعهما لتدمير 
حلــــم فلورنــــس، بما فــــي ذلك الوصــــول إلى 
أعضــــاء البرلمان واســــتصدار قانون خاص، 
إنها الحــــرب الطبقيــــة التي تســــتخدم فيها 
األرســــتقراطية المتزمتة التي ترفض الكتاب 
وتعــــادي الثقافة كل أســــلحتها فــــي مواجهة 
امرأة وحيدة، يتآمر عليها الجميع، لكن يظل 

لها صديق واحد فقط هو مستر برانديش.
برانديــــش يصــــر على الوقــــوف بجانبها 
حتى لــــو أدى هذا إلــــى خروجه مــــن منزله، 
والذهــــاب بنفســــه إلى الســــيدة فيوليت لكي 
يطالبها بقوة التخلي عن هذا النوع من الشر، 
إنه مشــــدود عاطفيا إلى فلورنس، وهو يقول 
لها في اللقــــاء الثاني لهما إنه كان يتمنى لو 
قابلها فــــي زمن آخر، هنــــاك انجذاب واضح 
إليهــــا، لكن الفيلم ال يتمــــادى لكي يجعل منه 

عالقة حب، بل يتوقف عند حد اإلعجاب.
لقد قــــرأ برانديش رواية ”451 فهرنهايت“ 

ووقع في غرامها، وقرأ الكتب 
نفســــه  للكاتــــب  التاليــــة 
وأرســــل  برادبروي  راي 

يطلــــب من فلورنس أن تــــزّوده بكل ما يصدر 
من أعمــــال هذا الكاتب، وال غــــرو فبرادبوري 
مدافع عــــن الحرية، هّجــــاء للتزّمت والهيمنة 
التي تقمع العقــــل والفكر، خاصة وأن روايته 
”451 فهرنهايت“ تــــدور أيضا في عالم الكتب، 
الذين يتغلبون  وأبطالها هم ”أناس الكتــــب“ 
علــــى قــــرار الحاكــــم المجنون بحظــــر الكتب 
والقيــــام بحرقهــــا، بحفظ الكتب ســــّرا، وهو 
ما صّوره ببراعة المخرج الفرنســــي فرنسوا 
تريفو في فيلمه الذي حمل العنوان نفسه، أي 
”451 فهرنهايــــت“ في عــــام 1966، وقامت بدور 
البطولة فيه جولي كريســــتي، وهي نفســــها 
التي تعلق علــــى فيلمنا هذا بصوتها، كما لو 
كان الفيلم امتــــدادا للفيلم القديم الذي يدافع 

عن الكتاب كوسيلة للمعرفة.

حوار أدبي

فلورنس لم تكتف بالطبع ببرادبوري، بل 
لنوبوكوف  جاءت بنســــخ من رواية ”لوليتا“ 
لكــــي تثير اهتمامــــا كبيرا غير مســــبوق في 
القريــــة، وهي الروايــــة التــــي تتخذها أيضا 
الســــيدة فيوليت لكــــي تتهم المكتبة بنشــــر 
القيــــم  هــــدم  علــــى  والتحريــــض  اإلباحيــــة 
واألخالق، أال يشــــبه هــــذا بدرجــــة كبيرة ما 

يحدث اليوم في بالدنا؟
بناء الفيلم كالســــيكي، يســــير في توازن 
دقيق بين األحداث والشــــخصيات، وتجسيد 
الشــــخصيات يتم عبر تقديمها أوال من خالل 
مشــــهد ما (نحن مثال نتعرف على فيوليت في 
مشــــهد الحفل الذي أقامته في منزلها ودعت 
إليــــه من بين المدعويــــن فلورنس)، وهنا هي 
تبدو مهيمنة، قوية الشخصية، تخفي غلظتها 
وقسوتها بقشــــرة من النعومة المفتعلة على 
طريقة األرســــتقراطية اإلنكليزيــــة، كما تلّوح 
بالتهديــــد، ولكــــن باســــتخدام كلمــــات تبدو 

مهذبة.
والحقيقــــة أن اللغــــة المســــتخدمة فــــي 
حــــوار الفيلم قد ال تكون ذات عالقة مباشــــرة 
بالمــــكان وطبيعــــة اللهجة التي يســــتخدمها 
الســــكان المحليون فــــي الحديــــث، فهي لغة 
إنكليزية رصينة، هي أقرب ما تكون إلى اللغة 
الكالســــيكية، أي لغة األدب، لكن الشخصيات 

يتم تعميقها أكثر في المشاهد التالية.
وفي مشــــهدين من الفيلم تخرج كويكست 

عــــن أســــلوبها التقليدي، 
فتجعــــل الســــيد 

برانديــــش يواجه 
تقترب  التي  الكاميرا 
منــــه تدريجيــــا وهو 

كلمــــات  يــــرّدد 
طويلة  رسالة 

يوجههــــا لفلورنس، مع انتقــــال إلى فلورنس 
وهي تقرأ الرسالة.

وفي مشــــهد ثان مصنوع بنفس األسلوب 
يقــــرأ المحامي الخــــاص بالســــيدة فلورنس 
رســــالة كتبها إليها بخصوص القضية، وهو 
أســــلوب أدبــــي أيضا يضــــاف إلى أســــلوب 
اســــتخدام الراوية من خــــارج الصورة، وكأن 
المخرجة أرادت أن تجّســــد العمل كما كتبته 

المؤلفة.
ولكن ماذا ســــيحدث؟ وما دور كرسيتين؟ 
وهل ســــترغم فلورنــــس أخيرا علــــى مغادرة 
القريــــة وتــــرك المنــــزل لكــــي يســــتولي عليه 
األشرار؟ وما الذي سيحدث للسيد برانديش؟ 
هذه األمور كلها ستأتي في السياق في الوقت 

المناسب تماما، من خالل بعض المفاجآت. 

عن التمثيل

مــــن أهم عناصــــر الفيلم دون أدنى شــــك، 
عنصر التمثيل: لدينا هنــــا عدد من الممثلين 
الذيــــن يتمتعون بموهبة كبيرة على رأســــهم 
الممثلة اإلنكليزية إيميلي مورتمر (46 ســــنة) 
التي قامــــت ببراعة بأداء دور فلورنس غرين، 
بحزنهــــا الدفيــــن، وحلمهــــا الخــــاص بعالم 
الكتــــب، وهي التي تروي كيف أن اللقاء األول 
مع زوجها الراحل الذي كانت تحبه كثيرا كان 
في مكتبة، إن مورتمر تعّبر بعينيها وصوتها 
وتنتقل في المشــــاعر، من اإلقبال والحب إلى 
الترّدد والوجــــل والخوف، ولكن دون أن تفقد 

رقتها وجمالها وسحرها الغامض.
كذلك تؤدي الممثلة باتريشــــيا كالركسون 
ببراعتها المعهــــودة دور فيوليت، فهي تبدو 
في بعض المشــــاهد كما لــــو كانت تحاول أن 
تفهــــم هي نفســــها، تلــــك الدوافــــع الغامضة 
القوية التي تدفعها إلى تحطيم حلم امرأة من 

دون أي سبب.
إنهــــا ليســــت بالقطــــع، نمــــوذج المــــرأة 
الشــــريرة النمطيــــة، بل يمكننــــا أن نلمح في 
تكوين شــــخصيتها بعــــض القلــــق والحيرة 
والمعاناة، لكنها في نهاية األمر تبدو مدفوعة 

بقوى أكبر منها.
وتضيف الممثلة الشــــابة أونور نيفيسي 
فــــي دور كريســــتين نكهة خاصة إلــــى الفيلم 
بتلقائيتهــــا وعبثها الطفولي، ثــــم تبدو بعد 
أن كبرت ونضجــــت وأصبحت تمارس العمل 
في مــــكان آخر، شــــخصية مســــتقلة يمكنها 
أن تواجــــه وترد وتكشــــف الشــــخص 
االنتهازي الذي يريد استغالل 
ال  إنهــــا  فلورنــــس، 
تتخلــــى عن فلورنس، 
وعلى يديها ســــيأتي 
في  ”فعــــل التطهير“ 

النهاية. 
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{ذي 15:17 تو  يعـــرض حاليـــا للممثل واملخـــرج كلينت إيســـتوود فيلمه الجديـــد املعنون بــــ

باريس}، واملستوحى من قصة واقعية حول حادثة هجوم قطار {تاليس} سنة 2015.

يســـتعد نجم {مســـرح مصر} علي ربيع لتصوير فيلمـــه الجديدبعنوان {هـــي كيميا} مع املخرج 

سعيد حامد، والذي يعود به حامد إلى الساحة السينمائية بعد فترة غياب طويلة.

خارج أفالم املسابقة الرسمية التي تتطلع إليها أنظار اجلميع الذين تتنافس أفالمهم على 
اقتناص جائزة ”الدب الذهبي“ الشــــــهيرة، جــــــاء فيلم ”املكتبة“ The Bookshop للمخرجة 
اإلســــــبانية إيزابيه كويكست التي سبق أن أفتتح مهرجان برلني بفيلمها ”ال أحد يريد أن 
يأتي الليل“ في دورة عام 2015، وكويكســــــت معروفة بأنها إلى جانب أفالمها اإلســــــبانية، 
وهي قليلة، تخرج األفالم الناطقة باللغة اإلنكليزية، التي تستعني فيها مبمثلني من بريطانيا 
والواليات املتحدة، وحتصل بالتالي على متويل خارجي لهذه األفالم كما تضمن عرضها 

في السوق األميركية األكبر في العالم.

قصة من الماضي تحكي الحاضر في برلين السينمائي

[ {المكتبة} عمل أدبي يتحول إلى الشاشة في سياق رومانسي  [ أرستقراطية متزمتة تحارب الكتاب وتعادي الثقافة 

رجل شغوف بالكتب وسط عالم ال يقرأ أرستقراطية مقيتة

صـــوت الرواية هو صـــوت املمثلة 

جولي كريســـتي واختيارها كراوية 

لألحداث تعلق عليها وتربط في ما 

بينها، له مغزى

 ◄

املمثلة اإلنكليزية إيميلي مورتمر 

قامت ببراعـــة بـــأداء دور فلورنس 

غريـــن، بحزنهـــا الدفـــني وحلمهـــا 

الخاص بعالم الكتب

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

 فلورتس 
ذه القرية 
هذه  تارت 
ريبة على 
ديدا، كما 
 ســــتظل 
غريب رغم
ن إغراءات 
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نب رموز 
افظ؟

د

في  احــــد 
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ب، هو
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امرأة وحيدة، يتآمر عليها الجميع، لكن يظل 
لها صديق واحد فقط هو مستر برانديش.

برانديــــش يصــــر على الوقــــوف بجانبها 
حتى لــــو أدى هذا إلــــى خروجه مــــن منزله، 
والذهــــاب بنفســــه إلى الســــيدة فيوليت لكي 
يطالبها بقوة التخلي عن هذا النوع من الشر، 
إنه مشــــدود عاطفيا إلى فلورنس، وهو يقول 
لها في اللقــــاء الثاني لهما إنه كان يتمنى لو 
قابلها فــــي زمن آخر، هنــــاك انجذاب واضح 
إليهــــا، لكن الفيلم ال يتمــــادى لكي يجعل منه 

عالقة حب، بل يتوقف عند حد اإلعجاب.
”451 فهرنهايت“ لقد قــــرأ برانديش رواية

ووقع في غرامها، وقرأ الكتب 
نفســــه للكاتــــب  التاليــــة 
وأرســــل  برادبروي  راي 

تخرج كويكست وفي مشــــهدين من الفيلم
عــــن أســــلوبها التقليدي، 

فتجعــــل الســــيد 
برانديــــش يواجه 
تقترب التي  الكاميرا 
منــــه تدريجيــــا وهو

كلمــــات  يــــرّدد 
طويلة  رسالة 

إنهــــا ليســــت بالقطــــع، نمــــوذج المــــرأة
الشــــريرة النمطيــــة، بل يمكننــــا أن نلمح في
تكوين شــــخصيتها بعــــض القلــــق والحيرة
والمعاناة، لكنها في نهاية األمر تبدو مدفوعة

بقوى أكبر منها.
وتضيف الممثلة الشــــابة أونور نيفيسي
فــــي دور كريســــتين نكهة خاصة إلــــى الفيلم
بتلقائيتهــــا وعبثها الطفولي، ثــــم تبدو بعد
أن كبرت ونضجــــت وأصبحت تمارس العمل
في مــــكان آخر، شــــخصية مســــتقلة يمكنها
أن تواجــــه وترد وتكشــــف الشــــخص
االنتهازي الذي يريد استغالل
ال إنهــــا  فلورنــــس، 
تتخلــــى عن فلورنس،
وعلى يديها ســــيأتي
في ”فعــــل التطهير“

النهاية.
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} لنــدن - تشـــكل الســـرقات العلمية مشـــكلة 
حقيقيـــة أّرقـــت المهتمين بالبحـــوث العلمية، 
وبرزت في مواقف عديدة كموضوع بحث جدي 
لدى العديد من الدارسين، نظرا لتضخم عددها 
وتزايد حاالت الغش التي تطلبت تدخال جذريا 
للتصدي لهذه الظاهرة المستفحلة. والسرقات 
العلمية ظاهرة تكاد تمس تقريبا كل الجامعات 
فـــي العالم وطالـــت حتى الجامعـــات العريقة 
منهـــا، كمـــا أدت إلـــى القضاء على مســـتقبل 
العديد من أصحاب رســـائل الدكتـــوراه الذين 

ثبت تورطهم في حاالت سرقة.
وتتطلـــع العديد من الجامعـــات إلى رصد 
ظاهـــرة الغش وســـرقة البحـــوث العلمية عبر 
إطالق برامج جديدة وطرق مبتكرة تكنولوجيا 
لتتبـــع هـــذه الظاهرة وكشـــف مختلـــف هذه 
الســـرقات، وهي برامج يقول متابعون للبحث 
العلمي إنها ستســـاهم في رصد أسلوب كتابة 

الطالب وتتبع طرق إعدادهم لبحوثهم.

ويجمع الباحثون واألكاديميون في بعض 
الجامعات العربية على أن الســـرقات العلمية 
من الهنات التي ال يمكن تصور درجات تأثيرها 
علـــى الباحثيـــن أوال ألنهـــا تعكس مســـتوى 
متدّنيـــا لدرجات التحصيـــل العلمي والنزاهة 
والمصداقيـــة اللتين مـــن المفترض أن يتحلى 
بهمـــا أي باحـــث وثانيا ألنها تعطل اشـــتغال 

منظومة البحث العلمي وتكرس االتكالية.
وفي وقـــت تزايد فيه القلق بشـــأن ظاهرة 
”الغش التعاقدي“ تعمل شركة تورنيتين، التي 
تعتبر أكبر مـــزود لبرامج الرصـــد للجامعات 
البريطانية، على إطـــالق برنامج جديد يهدف 
إلـــى اإلمســـاك بالطـــالب الذين يدفعـــون ماال 
مقابل الحصول على مقاالت احترافية مكتوبة 
متلّبسين.وســـيقوم البرنامـــج الجديـــد، الذي 
 AUTHORSHIP) “أطلق عليه اسم ”التأليف التحقيق
INVESTIGATION)، برصد ودراســـة أساليب الكتابة 

لدى الطـــالب ويحـــدد المحتوى الـــذي يظهر 
تباينا كبيرا مقارنة بأعمالهم السابقة. وقالت 
تورنيتين إنها اتخذت قرارا بتطوير البرنامج 
وســـط ورود عدة تقارير تقول إن واحدا من كل 
ثالثة مدرســـين جامعيين يعتقدون أن طالبهم 
قدمـــوا أوراقا كتبها شـــخص آخر. ويأتي هذا 
بعـــد أكثر من عام من كشـــف صحيفـــة ”ديلي 
تلغراف“ أن ما يصل إلى 20 ألف طالب يشترون 

المقـــاالت من خدمـــات الكتابة عبـــر اإلنترنت، 
والمعروفة باســـم ”كتابة األبحاث والمقاالت“، 
حيث يدفـــع البعض ما يصل إلـــى 6500 جنيه 
إســـترليني لألطروحات المعّدة بحسب الطلب 
وأطروحات الدكتـــوراه، فيما توجد العديد من 
الشـــركات التي تدعي خدمة اآلالف من الطالب 
ســـنويا وتقوم بتوظيف العشـــرات من الكتاب 
المستقلين واألكاديميين الذين يحصلون على 
مقابـــل مادي مقابل كل مقـــال يكتبونه، ويقول 
النـــواب واألقـــران إن هـــذه الصناعة تســـمح 
للطـــالب بالدفع للحصـــول على درجـــة أعلى 
ودعوا الحكومة البريطانية والمهتمين بقطاع 
التعليم إلى قمع هذه الممارســـة.ويقول كريس 
كارين، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تورنيتين، 
أثنـــاء إعالنه عـــن البرنامـــج ”إن التعامل مع 
التهديدات الناشـــئة للســـالمة األكاديمية مثل 
الغش التعاقدي هو امتـــداد طبيعي لمهمتنا، 
حيث تتطور أشكال ســـوء السلوك األكاديمي، 
لذا يجـــب أن تقدم تورنيتيـــن عروضا، فنحن 
نؤمـــن بقيمـــة التعليم العالي ونـــرى أن حلنا 
المقبل يكمـــن في أن نلعب دورا أساســـيا في 

حماية الدرجات التي تمنحها المؤسسات“.
ورغـــم أن الغالبية العظمـــى من الجامعات 
البريطانيـــة تركـــز بالفعـــل علـــى اســـتخدام 
برنامـــج تورنيتين أو مقدمـــي خدمات مماثل، 
إال أن النظـــام الحالي يظل قادرا على الكشـــف 
عن المقاالت المنشـــورة فقط، ومع اســـتخدام 
خوارزميات التعلم اآللي، فإن البرنامج الجديد 
ســـيقوم بتحديد أســـلوب الكتابـــة الفريد لكل 
طالب، فإذا واجه أوراقا مختلفة اختالفا كبيرا 
عّمـــا قدمـــه الطالب في الســـابق، فإنه ســـيتم 

إخطار الجامعة بالحاالت المخالفة.
وفـــي ألمانيـــا ومـــع اكتشـــاف العديد من 
الســـرقات الفكرية في رسائل دكتوراه مؤخرا، 
تم تطويـــر برمجيات جديدة للكشـــف عن هذه 
الســـرقات. وطرحت قضية الســـرقات البحثية 
بعد خروج فضيحة رســـالة الدكتـــوراه لوزير 
الدفـــاع األلماني الســـابق كارل تيودور تســـو 
غوتنبرغ إلى الســـطح وتداعياتهـــا التي أدت 
إلى اســـتقالته، إضافة إلى الســـرقة في رسالة 
الدكتـــوراه التـــي أعدتها النائبة عـــن الحزب 
الديمقراطـــي األلمانـــي الحـــر  ســـيلفانا كوخ 
ميرين، والتي أدت إلى اســـتقالتها هي األخرى 

من الحياة السياسية.
وبدأ العديـــد من هواة مالحقة الســـرقات 
العلمية يالحقون رسائل الدكتوراه التي أعدها 
مشاهير المجتمع من سياسيين واقتصاديين 
ورجال أعمـــال. وقد افتتح البعض مواقع على 
شـــبكة اإلنترنـــت خاصة تتيح لعمـــوم الناس 
المشـــاركة في الكشـــف عـــن هذه الســـرقات. 

ســـارعت  الفرديـــة  الجهـــود  إلـــى  وإضافـــة 
عـــدة جهـــات منها جامعـــات ومراكـــز أبحاث 
متخصصة إلى تطوير برمجيات خاصة تسهل 

عملية الكشف عن السرقات.
ورغـــم وجود مثل هـــذه البرمجيـــات، فإن 
محركات البحث التقليدية على اإلنترنت ال تزال 
الوســـيلة األنجع لكشف السرقات في الرسائل 
والبحـــوث العلمية. وترى الباحثـــة األلمانية 
ديبورا فيبـــر وولف أن محـــركات البحث مثل 
محرك غوغل تغني عن مثـــل هذه البرمجيات. 
وقالت ”هناك إمكانيات كبيرة يجب استغاللها 
فـــي عملية الكشـــف مـــن خالل خدمـــة ’غوغل 

بوكس“ التي ال توفرها البرمجيات“.
ولمعرفة جـــودة البرمجيات الموجودة في 
األســـواق ومدى كفاءتها قامت وولف ببحثها 
العلمي األول حول هـــذه البرمجيات في العام 
2004، وكان آخر اختبار أجرته في العام 2010. 
وعـــن نتائج االختبار تقـــول ”قمنا باختبار 26 
برنامجـــا وخرجنا بنتائـــج مخّيبة لآلمال. من 
حيـــث الفعالية كانت قـــدرة أفضل البرمجيات 
مـــن 60 إلى 67 بالمئة. بعض البرمجيات كانت 
مريبة ألنها أشـــارت إلى وجود سرقات فكرية 
في بعـــض المقاطع التي ال تشـــكل في الواقع 
أي سرقة“. وُيعتبر هذا برأي الخبيرة األلمانية 
أســـوأ عيوب هـــذه البرمجيات، ومـــن عيوبها 

أيضـــا أن معظمها مـــن النـــوع المعّقد بحيث 
يصعب استخدامه.

أما أفضل الطرق لكشف السرقات، بحسب 
وولف، فيتلخص بـــإدراج ثالث كلمات مفاتيح 
مـــن المقطـــع مثار الشـــك في محـــرك البحث، 
ليتأكد في مـــا إذا كان هنـــاك أي اقتباس غير 
مشـــروع. ويحقق محرك غوغل نتائج ممتازة، 
خاصة إذا كانت الكلمات مدار البحث متقاربة.
وعن إمكانيـــة إصدار برمجيـــات للبحوث 
المكتوبـــة بلغـــات أخـــرى غيـــر اللغـــات ذات 
األصـــول الالتينيـــة كاللغـــة العربيـــة، تقـــول 
الخبيرة األلمانيـــة بتفاؤل ”الباحثون يعملون 
على تطوير برمجيات تكون قادرة على فحص 
البحوث المكتوبة باللغـــة العربية“. وتضيف 
”لقـــد أجرينـــا اختبـــارات ناجحـــة علـــى أحد 
البرامج باللغة اليابانية، وهو ما يعطي األمل 

بأن تطبيق برمجيات باللغة العربية ممكن“.
ويفّســـر األســـتاذ الجامعي األردني أنيس 
الخصاونـــة ظاهـــرة الســـرقات العلمية بقوله 
إنـــه ”حتـــى يـــؤدي البحـــث العلمي رســـالته 
ويحقق غاياته ال بد مـــن توفر األمانة العلمية 
والحصافـــة والدقة فـــي النقـــل والتوثيق من 
المصادر وتوخي النزاهة في تلخيص وتأويل 
ونقـــل مـــا كتبه الكتـــاب اآلخرون ممن ســـبق 

وتناولوا الموضوعات محور البحث“.

ويعلـــق علـــى ظاهـــرة الســـرقات العلمية 
بقوله ”أما البحث العلمي في مجال الرســـائل 
واألطروحـــات الجامعية فحـــدث وال حرج عن 
تجـــاوزات مهمـــة ونقـــل حرفـــي وضعف في 
التوثيق وغياب األمانة العلمية“. ويوضح أنه 
من جانب آخر، فـــإن وجود مكاتب متخصصة 
تقـــوم بكتابـــة الرســـائل لطلبة الماجســـتير 
والدكتـــوراه مقابل األجر المـــادي يضع ظالال 
كثيرة وشـــكوكا أكثر عن جودة البحوث ومدى 

أهلية هؤالء الطلبة لنيل درجات علمية.
وكثيرا ما يفاجأ أســـاتذة باحثون بمقاالت 
وأبحـــاث أنجزوها وقد نشـــرت على صفحات 
مجـــالت متخصصة بأســـماء لباحثين آخرين 
مثلما حصـــل مع األســـتاذ المغربـــي إدريس 
لكرينـــي الـــذي فوجـــئ ببحث أنجـــزه ليجده 

منشورا باسم أستاذ جامعي سوري.
ويقول لكريني عن ظاهرة السرقات العلمية 
إنه ”رغم تزايد اقترافها بشكل كبير، مازالت لم 
تحظ باالهتمام المطلـــوب أو النقاش الكافي، 
فهـــي ال زالـــت بمثابة طابـــو“. ويضيف أنه ال 
تخلو جامعة من مقترفي مثل هذه السلوكيات، 
ســـواء تعلق األمر بتأليف وتقديم محاضرات 
وأطروحـــات  جامعيـــة  رســـائل  مناقشـــة  أو 
منتحلة، حيث أســـهمت التطورات التقنية في 

إنعاش هذه الظاهرة.

} نيويــورك - تختلـــف المشـــاكل التي تؤرق 
الطـــالب العـــرب وتعطـــل فـــرص مواصلتهم 
أولئـــك  خصوصـــا  وبحوثهـــم،  لدراســـتهم 
الموجوديـــن في الخارج، وتتباين حســـب كل 
دولة يلجأ إليها هؤالء ولكن المشـــكلة واحدة، 
فباإلضافـــة إلى ضعـــف المنح التي تســـندها 
بعض الدول لطالبها وعدم قدرتها على تغطية 
احتياجاتهـــم، يواجه العديـــد منهم العديد من 
الصعوبات فـــي غياب مؤسســـات تحتضنهم 
وتوفـــر لهم فـــرص الدعـــم، مـــا يضطرهم في 
الكثيـــر مـــن الحاالت إلـــى البحث عـــن أعمال 

موازية لتغطية نفقاتهم.
وخـــالل الفعاليـــات التي أقيمـــت بمقرات 
مدرســـة الشـــؤون الدولية العامـــة بكولومبيا 
(SIPA)، أعلنـــت كل من مريـــت جانوي عميدة 
المدرسة الدولية وألفة ألتراس رئيسة مؤسسة 
رامبورغ عن توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة 
كولومبيا والمؤسســـة سيســـتفيد بمقتضاها 
العديد من الطالب التونســـيين بمنحة دراسية 
هامة إلـــى جانب تمكينهم من المرافقة والدعم 

الالزمين.
وتقضـــي هـــذه الشـــراكة بتكّفل مؤسســـة 
رامبورغ بتأمين منحة جامعية ســـنوية تغطي 
تكاليف الدراســـة واإلقامة لفائدة خمســـة من 
الطالب التونســـيين على مدى خمس سنوات 
متعاقبة للدراســـة في اختصاص السياســـات 

العامة بجامعة كولومبيا بنيويورك.
وتـــم توقيـــع اتفـــاق الشـــراكة بحضـــور 
رضـــا المومني، المستشـــار الثقافي والعلمي 
لمؤسســـة رامبـــورغ إلى جانب حضـــور أكثر 
مـــن 20 ضيفا بينهـــم العديد من المســـؤولين 
التابعين للمؤسسة، إضافة إلى أساتذة وكذلك 

عدد مـــن فريق جامعـــة كولومبيا ومؤسســـة 
رامبورغ.

وحول هذه االتفاقيـــة ذكرت مريت جانوي 
أنهـــا ”فرصة مميزة بالنســـبة إلـــى رامبورغ 
وجامعـــة كولومبيـــا لدعـــم أواصـــر التعاون 
مـــع تونـــس والمنطقـــة ككّل“. وأضافت ”هذا 
مـــا ســـيجعلنا قادرين على احتضـــان كفاءات 
تونســـية شـــابة في جامعتنا والمساهمة في 
رسم مستقبل أفضل للبالد“. ويؤكد مختصون 
في قطاع التعليم أن مبادرة مؤسســـة رامبورغ 

من شأنها أن تســـاهم في تقديم صورة أفضل 
عن تونس لدى جامعة كولومبيا.

وفي هذا اإلطار أقرت الجامعة بأنها تسعى 
إلى إنشاء مركز دولي لها في العاصمة تونس، 
كما أعلنت عن تكليف األســـتاذ صفوان محمد 
المصـــري، نائب الرئيـــس التنفيـــذي لمراكز 
كولومبيـــا العالمية والتنمية العالمية، بالقيام 
بتقديم درس سيكشف من خالله محاور الكتاب 
الذي قام مؤخرا بنشـــره تحت عنوان ”تونس، 
استثناء عربي“ وذلك خالل السداسي الحالي. 

والهدف من الدرس بالنسبة إلى مريت جانوي 
هو ”فتح نقاش جدّي داخل الجامعة ومناقشة 
التجربة التونســـية وما تمثله على الصعيدين 
المحلي واإلقليمي والدولي وكيفية تعميمها“.

ومن جهتها أكدت ألفة ألتراس أن مؤسستها 
تعمل على تقديم الدعم للطلبة التونســـيين في 
اختصاصات الطـــب والتكنولوجيا، معّبرة عن 
ســـعادتها بتوفير فرصة لدعم طلبة الشـــؤون 
العامـــة والدولية كذلك. وقالـــت ألتراس ”لدينا 
عظيم الشـــرف بإبـــرام مثل هذه الشـــراكة مع 
جامعـــة كولومبيا. تونس تتجـــدّد، وهي اليوم 
في حاجـــة أكثر مـــن أي وقت مضى للشـــباب 
القـــادة القادريـــن علـــى صناعـــة االســـتثناء 
والتفكير بشـــكل كوني لتصميم سياسات عامة 
جديدة للبـــالد“. وأضافت ”ال يمكـــن بأي حال 
تصّور مكان أفضل من مؤسســـتنا لمساعدتهم 
على تحقيق هذا الهدف“، خاصة وأنها الحظت 
خالل زيارتهـــا لجامعة كولومبيا أن كل الطلبة 

الذين قابلتهم غير مرّسمين بالمؤسسة.
وبخصوص اختيار الشـــراكة مع مدرســـة 
الشـــؤون الدولية العامة قالـــت ألتراس إن ذلك 
يعود إلى عدة اعتبارات منها المتعلقة بجودة 
التعليم صلبها والفـــرص التي توفرها للطلبة 
لتلقـــي تكوين دولي مميـــز خصوصا وأن أكثر 
مـــن 60 بالمئة من الطلبة المرّســـمين فيها هم 
من األجانب، باإلضافة إلى التربصات المتاحة 
باألمـــم المتحـــدة، المنظمة التي تعّد شـــريكا 

فاعال في دعم برامج مؤسستنا.
وأسست ألفة التراس برفقة زوجها مؤسسة 
رامبـــورغ ســـنة 2011 مدفوعيـــن بحـــب العمل 
الثقافي وتطويـــر التعليم، حيـــث كان التوّجه 
في البداية نحو العمل على نطاق دولي قبل أن 

يستقر األمر انطالقا من سنة 2015 على التفرغ 
التام للشـــأن التربوي والتعليمي والثقافي في 
تونس، من خالل المجهود البشـــري ومن خالل 

رصد كل اإلمكانيات المادية.
وتؤكد ألتراس أن قطاعي الثقافة والتربية 
والتعليـــم هما قطاعان ناجحـــان وقادران على 
تأميـــن مواطـــن عمـــل محترمـــة، وبالتالـــي ال 
يمكن بأي حـــال التغاضي عنهما داخل النظام 

االقتصادي الجاري به العمل.

وأضافـــت أنه من الضـــروري أن يكون لكل 
التونســـيين الحق في تعليـــم راق ومتطور من 
خـــالل منظومـــة تعليميـــة وطنية مســـتحدثة 
وتوفير الفرصة للمتمّيزيـــن من الطالب للرقي 
والتقدم أكثر في الجامعـــات العالمية الكبرى، 
وكذلـــك توفيـــر إمكانيـــة النفـــاذ إلـــى المجال 
الثقافي من خالل المشـــاركة بكامل الحرية فيه 

دون أي تمييز.
وتعمل المدرسة الدولية للسياسات العامة 
بجامعـــة كولومبيا طيلة أكثر مـــن 70 عاما من 
نشــــأتها، على تكوين محترفين مهمتهم العمل 
على تغيير العالم عبر منظمات عمومية، خاصة 
أو ذات أهـــداف غيـــر ربحية، حيـــث توفر لهم 
المدرســـة الخبرة في القيادة ووسائل المعرفة 
الضرورية بغاية مواجهة تحديات السياســـات 

العامة في مختلف القطاعات.

ديبورا فيبر وولف:
الباحثون يعملون على تطوير 

برمجيات قادرة على فحص 
البحوث المكتوبة بالعربية
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تعليم
«لدينا عظيم الشرف بإبرام مثل هذه الشراكة مع جامعة كولومبيا. تونس تتجدد وهي في حاجة 

أكثر من أي وقت مضى للشباب القادة القادرين على صناعة االستثناء».
ألفة ألتراس
رئيسة مؤسسة رامبورغ

«ظاهرة ســـرقة البحوث الجامعية تجسد دونية مرتكبيها وتعبر عن مستواهم الفكري الهزيل، 
وتنطوي على خطورة كبرى من الناحية القانونية واألخالقية».

إدريس لكريني
أستاذ جامعي مغربي

[ جامعة كولومبيا تبدي استعدادها لفتح مركز دولي لها في تونس
مؤسسة رامبورغ تؤسس لشراكة علمية تعزز فرص الطالب التونسيين بالخارج

حظوظ أوفر للتمكين

السرقات العلمية تحد يعوق اشتغال منظومة البحث داخل الجامعات
ــــــة وحتّديا يؤرق اجلامعات  يؤكــــــد خبراء التعليم أن الســــــرقات العلمية تعد معضلة حقيقي
الكبرى واملهتمني بالبحث العلمي على حد ســــــواء، أوال النعكاساتها السلبية على الباحثني 
واجلامعة واملجتمع، وثانيا ملا يســــــّببه تزايد عددها في بعض اجلامعات من مشكلة تعجز 
معها األخيرة عن مراقبة هذه الســــــرقات وتنقية البحوث العلمية التي ال تستجيب للمعايير 
ــــــة املطلوبة، فيما حتاول جامعات أخرى رصــــــد مكامن خلل هذه الظاهرة من خالل  العلمي

ابتكار برامج وطرق متطورة متكن من تتبع هذه السرقات للحد منها. 

[ شبكات الغش المأجورة ظاهرة تسعى جامعات بريطانيا الستئصالها  [ محركات البحث أفضل من البرمجيات لضبط السرقات

تباحث حول الخطة

مؤسسة رامبورغ تتكفل 
بتأمين منحة جامعية 

سنوية لطالب تونسيين 
على مدى خمس سنوات



أميرة فكري 

} القاهرة - قررت النيابة العامة االثنين حبس 
اإلعالمية ريهام ســـعيد مقدمة برنامج ”صبايا 
الخير“، علـــى فضائية النهـــار وفريق اإلعداد 
أربعـــة أيام علـــى ذمة التحقيقـــات، بعد تلفيق 
قصـــة اختطاف طفليـــن، تبّين أنهـــا من تدبير 

البرنامج بهدف تحقيق اإلثارة والشهرة.
واتهمت النيابة ســـعيد بإعداد حلقة حول 
بيع واختطاف األطفال، مدعية قيامها بالتوصل 
إلى المتهمين بالخطـــف وتحرير المخطوفين، 
حيـــث تبين مـــن تحريات الشـــرطة وتحقيقات 
النيابـــة، مشـــاركة الخاطفين فـــي ارتكاب تلك 
الوقائع بناء على اتفاق مسبق مع المسؤولين 

في البرنامج. وأقر طاقم إعداد البرنامج بأنهم 
تلقـــوا تعليمـــات من مقدمـــة البرنامج، وقامت 
بنفسها باإلشـــراف على تفاصيل الحلقة، ألنها 
اعتادت أن تراجع جميع الحلقات قبل بثها على  

الهواء مباشرة.
ولم تبد الجماعة اإلعالمية في مصر تعاطفا 
مـــع ريهام ســـعيد أو فريق إعدادهـــا بعد قرار 
حبســـهم، ألن هذه النوعية من القضايا تهدف 
إلـــى اإلثارة وتشـــوه صورة اإلعـــالم المصري 
وال تخـــص مرتكبيهـــا فقط، بل تشـــمل جميع 

العاملين في مجال اإلعالم.
وهـــذه المرة الرابعة التـــي يتم فيها حبس 
ريهام ســـعيد خـــالل فترة لم تتجـــاوز العامين 
بســـبب تجاوزات إعالمية، وتعـــد ثاني مذيعة 

مصرية يصدر قرار بحبسها في أقل من 4 أشهر 
بسبب التجاوزات المهنية.

ويرى مراقبـــون أن تحول القضاء إلى أداة 
محاســـبة يمكن من خاللها ضبـــط أداء اإلعالم 
ووقف فوضى بعض مقدمـــي البرامج، يعكس 
غياب الرقابة من جانب الجهات المسؤولة عن 
ضبط األداء اإلعالمي، ما يتســـبب في اتســـاع 

دائرة حبس اإلعالميين.
ورأى حمدي الكنيســـي نقيـــب اإلعالميين 
المصريين أن تلفيق القصص اإلخبارية أقصى 
درجـــات الســـقوط، وال يمكن التهـــاون فيه أو 
التعاطف معـــه، ونحن ”كنقابة لـــن نتدخل في 
هـــذا األمر والكلمة أصبحت بيـــد القضاء، وما 
حدث مسيء لإلعالم عموما وليس للقناة فقط“.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن النقابة والمجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم سوف يلجآن إلى تطبيق 
عقوبـــات صارمة مع حتميـــة تفعيلها على كل 
المذيعيـــن الذين يتجـــاوزون مهنيا وأخالقيا، 
لحمايتهـــم مـــن التمـــادي في الخطـــأ، ومن ثم 

حبسهم، مثلما حدث مع ريهام سعيد.
وقليال مـــا يتم تفعيل العقوبـــات الصادرة 
بحق اإلعالميين المتجاوزين للمعايير المهنية 
في مصر، وتمارس بعـــض القنوات الفضائية 
اإلعالمييـــن  نقابـــة  علـــى  شـــديدة  ضغوطـــا 
والمجلس األعلى لإلعـــالم للحيلولة دون وقف 
اإلعالمي المخطئ لتجنب تشويه صورة القناة 
أو وقف البرنامج وما يترتب عليه من خســـائر 

إعالنية كبيرة.

رياض بوعزة

} تونــس - يراهـــن المختصـــون فـــي اإلعالم 
التونسي على إحداث اختراق في القطاع عبر 
اعتماد مقاربة متماســـكة تعالج مكامن الخلل 
فـــي المصالـــح المتناقضـــة التـــي غطت على 

المهنية في ممارسة السلطة الرابعة.
ويتفـــق خبراء على أن القطاع ال تزال أمامه 
أشواط كثيرة حتى تتم إعادة هيكلته بالكامل، 
ويحمل البعض هيئة إصالح اإلعالم، مسؤولية 
عدم وضع مقاربة شاملة لتغيير مسار القطاع، 
ما أدى إلـــى بروز هياكل أخـــرى ُروعيت فيها 

مسألة المحاصصة الحزبية.
وما زاد من تعقيد المسألة، هو تدخل جهات 
خارجية في نشاط اإلعالم التونسي تحت غطاء 
المنظمات غير الحكومية التي تبرر بأن تطوير 
القطاع يكون بتكريس فكرة أن الصحافة مهنة 

مفتوحة للجميع.
ومـــع بـــروز تقاطعـــات بين من يمارســـون 
المهنـــة والجهـــات المتداخلـــة مثـــل نقابـــة 
الصحافيين والهيئة العليا المستقلة لالتصال 
الســـمعي البصري (هايكا) واللجنة المستقلة 
إلســـناد بطاقة الصحافي المحتـــرف، يحاول 
مرصد الصحافيين التونســـيين إيجاد موطئ 

قدم له في هذا المشهد.

ويخـــوض المرصد معركة شـــاقة في طريق 
إصالح القطاع ال ســـيما مـــع وجود صعوبات 
تتمحور في إعـــادة الهيبة لخريجي الصحافة 

وإعطائهم الفرصة لممارسة المهنة.
وكثـــف المرصد مـــن تحركاتـــه مؤخرا في 
ســـياق حملـــة أطلقهـــا فـــي كافـــة االتجاهات 
متســـلحا بحزمة من المبادرات المتنوعة التي 
تؤســـس لقواعـــد ثابتة قد تضـــع القطاع على 

الطريق الصحيح.

وتقـــول رئيســـة المرصـــد وهيبـــة عقوبي 
لـ“العـــرب“ إن ”مهمتنـــا األساســـية هي رصد 
االختـــالالت وتشـــخيص األوضـــاع العتمـــاد 
معاييـــر مهنية جديدة ومـــن ثم نبدأ في عملية 

التنفيذ بالتعاون مع كافة األطراف“.
وتتعلق االختالالت أساسا باختراق المجال 
من قبل الدخالء الذين ال يســـتجيبون للمعايير 
التـــي تضبطهـــا القوانيـــن المنظمـــة للمهنة، 
بحسب عقوبي، باإلضافة إلى تسجيل خروقات 
متعلقة بالضوابط األخالقية للعمل الصحافي.
ويتحفظ المرصد بشـــأن ما تتضمنه بعض 
الفصول في قانون الصحافة والطباعة والنشر 
المثيـــر للجدل. وقد وضعت لجنـــة الدفاع عن 
حقوق خريجي معهد الصحافة، التي شـــكلها 
المرصد الشـــهر الماضـــي، مقترحـــات بديلة 

للخروج من الضبابية التي تعتريهما.
ويـــرى خبـــراء أن هيكلـــة القطـــاع تحتاج 
إلـــى تحديد آليـــات مرنة وصلبة ومتماســـكة 
الستدامة عمل الصحافيين من جهة، ولتحقيق 
ثبات نشـــاط وســـائل اإلعالم من جهة أخرى، 
وبالتالي قطع الطريق أمام السطو على اإلعالم 

من قبل اللوبيات المتنفذة.
وقال أســـتاذ اإلعالم والعالقـــات العامة في 
كلية اإلمارات للتكنولوجيا في أبوظبي صالح 
الدين الدريدي إن ”ســـيطرة المنظمات الدولية 
غيـــر الحكومية على مســـارات الفكر والتفكير 
حـــول القطاع ســـاعدت علـــى غياب مدرســـة 

إعالمية تونسية قوية وذات تجربة“.
وأكد األســـتاذ التونسي الســـابق في معهد 
الصحافـــة، في تصريح لـ“العـــرب“، أن التحام 
المـــال الفاســـد باإلعـــالم أمر لـــم يتوقعه أحد 
مـــن دعـــاة اإلصالح، ما يفســـر عجـــز الهايكا 

والنقابات وأصحاب المهنة عن مواجهته.
وتظهـــر بالفعـــل اليوم تقاطعـــات بين كافة 
المتدخلين في القطاع، وبالتالي فإن المشـــكلة 
الرئيسية تكمن في األشـــخاص الذين يديرون 
النقابـــات والهيئات ما تســـبب في غياب رؤية 

مستقبلية للنهوض باإلعالم.
ويعتقـــد الدريـــدي أنه لم يـــراع مثال خالل 
تأســـيس الهايكا زمن حكومـــة الترويكا التي 
قادتهـــا حركة النهضـــة مبدأ الكفـــاءة، ويبدو 

أن الهيئـــة ال تـــدرك جيدا مفهـــوم التعديل وال 
تقيم الفرق بينه وبين مفاهيم أخرى كالتعديل 
الذاتي والتعديل المشـــترك. وقال إن ”الهايكا 
اختلطـــت عليها األمور ولم تعـــد تفرق بين ما 
هو إعالم حكومي وإعـــالم خاص وعجزت عن 

رسم مجاالت تدخلها وحدوده“.
كما أن هناك غموضا بين النقابات األساسية 
والنقابـــات المهنيـــة فـــي المشـــهد اإلعالمي 
الجديـــد. وتابع  إن ”النقابـــات تتدخل في كل 
شيء لتتقمص دور الفاعل في ضبط سياسات 
التحرير داخل المؤسســـات اإلعالمية وغيرها 
مـــن األمـــور التـــي ال عالقة لهـــا بصالحياتها 

النقابية الصرفة“.
من جهته يعتبر األســـتاذ السابق في معهد 
الصحافـــة، محمد لمين عواصـــة، أن ”صعوبة 
تغير نمط اإلعالم التونســـي بصورته الراهنة 
تثبـــت أن عمليـــة االنتقـــال ال تتطلـــب إعـــادة 

هيكلة القطاع فقط، بل يحتاج األمر إلى إجراء 
تغييرات جذرية في صلب مؤسسات اإلعالم“.

وأكـــد عواصة أنـــه من المهـــم التركيز عند 
توظيف الصحافيين على التخصص والكفاءة 
والخبرة المهنيـــة لتطوير المحتوى اإلعالمي 
وهـــذا األمر مرتبط في جـــزء كبير منه بتعديل 
التشريعات المتعلقة بمنح التراخيص إلنشاء 

المؤسسات اإلعالمية.
ويعيـــب البعض مـــن الممارســـين للمهنة 
دخـــول القطـــاع فـــي دوامـــات متالحقـــة من 
المشاكل بسبب المحاوالت المتكررة للسيطرة 
عليه مـــا أدى إلـــى اختفاء وســـائل إعالم من 
الســـاحة بتعلة شـــح التمويل، ومن ثمة فقدان 

الكثير من الصحافيين لوظائفهم.
وتؤكد الصحافية وئـــام الثابتي لـ“العرب“ 
أنـــه رغم المكاســـب التـــي تحققت لكـــن هناك 
مســـاعي خفية من لوبيات السياسة وأصحاب 

النفـــوذ المالي إلعادة الســـيطرة عليه، ما أدى 
فـــي نهاية المطـــاف إلى دخوله فـــي الفوضى 
التي زادت من هشاشـــة ســـوق العمل. وقالت 
إنه ”من الضروري إعطاء الضوء األخضر لبدء 
عمـــل مجلس الصحافة الذي ســـيحمي المهنة 
وســـيغربل القطاع من كافة األطـــراف التي لم 

تمارس المهنة وشوهت صورة اإلعالم“.
ويرى آخرون أن ال مؤشرات أو دالئل توحي 
بأن اإلعالم التونســـي ســـيتطور رغـــم تكاثر 
المنابـــر. ويقـــول الدريـــدي إن هيئـــة إصالح 
اإلعـــالم فشـــلت في تحديـــد مقاربـــة إلصالح 
الوضـــع، حيث كان الدافع األساســـي ألعمالها 
سياسيا بالمقام األول ولم تكن يراعي مختلف 
جوانب المســـألة اإلعالمية، موضحاأن أخطر 
ما أقرتـــه الهيئة هو تكريس فكـــرة المنظمات 
األميركية الراعية لها لمبدأ أن الصحافة مهنة 

مفتوحة للجميع دون النظر إلى التخصص.
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ميديا
[ صحافيو تونس الخاسر األكبر في معركة اإلصالح المنتظر  [ مقاربات إعادة هيكلة نشاط الصحافة لم تخرج من دائرة الترقيع

إصالح اإلعالم التونسي يصطدم بالمصالح المتناقضة

يصطــــــدم اإلعالم التونســــــي بتحديات شــــــاقة في طريق إعادة هيكلته على أســــــس صلبة 
ومســــــتدامة، في ظل تأكيد خبراء أن القطاع حاد عن مســــــاره، بسبب املصالح املتناقضة 
للجهات املنظمة أو املتابعة له، رغم حترره من رقابة الســــــلطة ووجود ترسانة من القوانني 

التي رسخت ممارسة الصحافة باستقاللية وبحرية أكبر.

حبس إعالمية مصرية لفقت قصة اختطاف أطفال

التحام عالم األعمال 
الفاسد باإلعالم أمر لم 

يتوقعه دعاة اإلصالح

صالح الدين الدريدي:

أعلنـــت صحيفـــة {االتحـــاد} التابعة ألبوظبي لإلعـــالم عن توقيع اتفاقية شـــراكة مـــع صحيفة {وول ســـتريت جورنال}، 
لنشـــر محتـــوى الصحيفة العالمية من تقارير ومقاالت رأي وتحليالت إعالمية علـــى المنصات المطبوعة والرقمية التابعة 

{لالتحاد} باللغة العربية.

◄ طالب وزير العدل األلماني هايكو 
ماس باتخاذ إجراءات قضائية لصالح 

بقية المعتقلين في تركيا بعد إطالق 
سراح الصحافي األلماني دينيز يوجيل 

من السجن في تركيا. وقال ماس ”كل 
قمع للصحافة الناقدة ال يتوافق مع 

مفهومنا لحرية الصحافة، ونحن سنبقي 
على مراقبتنا لتركيا وإلى أي مدى 

يمارس فيها الضغط عبر اإلجراءات 
الحكومية على مجاالت الصحافة 

والعدالة فيها“.

◄ قال المكتب التنفيذي لنقابة 
الصحافيين التونسيين إن صمت 

وزارة الداخلية على اعتداءات موظفيها 
وتهديداتهم وعدم التحرك في سبيل 

وضع حد لها، يعتبر حماية للمعتدين 
وتواطؤا معهم وتبنيا للخيار األمني 
وموقفا سياسيا لتكميم األفواه وقمع 

حرية الصحافة، داعيا إلى مناقشة 
الموضوع مع كل الشركاء للتحضير للرد 

المناسب.

◄ أكد رئيس مجلس النواب األردني 
عاطف الطراونة أن إجراءات المجلس 

الجديدة المتعلقة بتنظيم دخول وسائل 
اإلعالم إلى قبة المجلس، من شأنها 
تسهيل عملهم وتنظيمه وال تفرض 

أي قيود على حرية اإلعالم. وأضاف 
الطراونة خالل لقائه االثنين نقيب 

الصحافيين راكان السعايدة قائال ”إن 
المجلس لن يقوم أبدا بعزل الصوت عن 
أماكن تواجد الصحافيين على شرفات 

المجلس“.

◄ قال المكتب اإلعالمي الحكومي 
بغزة إنه أوقف فعالية انطالق قناة 

طيف بسبب عدم حصول القناة على 
التراخيص الالزمة بالرغم من مراجعة 

إدارتها أكثر من مرة والطلب منها 
تصويب أوضاعها القانونية، والحصول 

على تراخيص بدء العمل من الوزارة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

ال مؤشرات على تطور اإلعالم التونسي

زمن الذكاء الصناعي الذي يالحق الدعاية اإلرهابية

} ال شك أن السنوات القليلة الماضية 
شهدت واقعا إعالميا شكل فيه خطاب 

الدعاية اإلرهابي شغال شاغال.
لن ينسى جمهور وسائل اإلعالم 
الضخ شبه اليومي الذي كان سائدا 

إبان صعود تنظيم داعش اإلرهابي بعد 
استيالئه على مساحات شاسعة من 

أراضي العراق وسوريا.
في تلك األثناء بدت الوسائل التقليدية 

في وضع ال تحسد عليه لجهة التصدي 
للدعاية اإلرهابية من خطابات تحريض 
وكراهية من جهة، والترويج للعمليات 

اإلرهابية من جهة أخرى.
كان أولئك الموتورون القائمون 

على تلك الدعاية أكثر فطنة في تمرير 
محتويات رسائلهم إلى العشرات من 
المواقع على شبكة اإلنترنت، بل إن 

دراسة للظاهرة توصلت إلى ما مجموعه 
500 موقع غطت الدعاية اإلرهابية.

ومراجعة الظاهرة تحيلنا إلى وقوع 
عمليات اختراق غير مسبوقة في وسائل 

التواصل االجتماعي حتى صارت تلك 
المنصات واسعة االنتشار أرضا خصبة 
للبيانات والصور ومقاطع الفيديو التي 

تبثها التنظيمات اإلرهابية.
فكيف تسللت تلك العاصفة المسمومة 

وصارت منصات يوتيوب وتويتر 
وفيسبوك وغيرها أرضا خصبة لتلك 
المضامين الخطيرة؟ وكيف أصبحت 

حاضنة لها؟
هذه األسئلة وغيرها هي التي 

دفعت باتجاه إيجاد حلول عملية أكثر 
فاعلية وردعا للدعاية اإلرهابية وصوال 

إلى النجاح في إجهاضها قبل أن يتم 
تحميلها على شبكة اإلنترنت.

وتشكل التجربة البريطانية في 
هذا المجال مثاال متميزا، إذ وظفت 

الحكومة برنامجا طموحا وواسعا للذكاء 
الصناعي لمالحقة المحتويات المتطرفة 

واإلرهابية.
وكانت الداخلية البريطانية قد أعلنت 

مؤخرا عن قيامها بتطوير تقنية الذكاء 
الصناعي التي يمكن من خاللها الكشف 

عن تلك المواد الدعائية في اإلنترنت 
بهدف منع تحميلها والحد من انتشارها 
بنسبة نجاح تصل إلى 94 بالمئة، وذلك 

من خالل ما تتيحه هذه التقنية من 
تحليل الصوت والصور لملفات الفيديو 
أثناء عملية التحميل، والعمل فورا على 

منع ذلك.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة 
الغارديان أن التدريب على استخدام 
التقنية الجديدة تم من خالل تحليل 

أكثر من ألف مقطع فيديو لتنظيم داعش 
اإلرهابي، وتم الكشف تلقائيا عن 94 

بالمئة من المواد الدعائية بنسبة نجاح 
وصلت إلى 99.99 بالمئة. وأوضحت 

الصحيفة أنه إذا كانت التقنية ستعالج 
مليون مقطع فيديو تم اختيارها 

عشوائيا، فإن 50 منها فقط ستحتاج إلى 
مراجعة إنسانية إضافية.

الشك أنه اختبار ميداني حاسم 
سيغير كثيرا من واقع تعقب تلك 
المضامين التي طالما وجدت لها 

مساحات على شبكة اإلنترنت وربما 
سيقود ذلك إلى ما هو أبعد ممثال في 
االطالع المسبق على كافة المضامين 

التي يراد رفعها إلى الشبكة العنكبوتية 
أيا كان نوعها.

الحاجة إلى ذكاء صناعي متطور بهذا 
المستوى تصبح يوما بعد يوم حاجة 

عربية بسبب الفوضى التي نشاهدها 
على شبكة اإلنترنت من خالل العشرات 
من المواقع العربية التي تتسلل إليها 
دعاية إرهابية تارة في شكل تعليقات 

وتارة في شكل صور أو غيرهما.
لكن ذلك ال بد أن ترافقه تشريعات 

جادة تحد من الفوضى السائدة وتالحق 
قانونيا خطابات الكراهية والترويج 

لإلرهاب أو الدفاع عنه.
ومع هذا التطور فإن هنالك من 

المراقبين من يعبر عن القلق من سطوة 
الذكاء الصناعي وتحوله إلى أداة رقابة 

من نوع جديد مبتكر وغير مسبوق، وهو 
تحد ال بد منه لالنتقال إلى المنطقة 

اآلمنة على شبكة اإلنترنت البعيدة عن 
الدعاية المضادة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه 
تحذيرات تتعلق باستحواذ الذكاء 

الصناعي على المهمات البشرية ومحاكاة 
العقل البشري في القيام بالعديد من 
المهام يأتي النجاح في توفير قدرات 
الذكاء الصناعي في مجاالت اإلعالم 

والتصدي للدعاية اإلرهابية بمثابة عالمة 
إيجابية تستبق تدفق ذلك النوع الخطير 

من الرسائل والمواد الخبيثة.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} الريــاض - انشـــغل مســـتخدمو تويتر في 
الســـعودية بالنقاش حول الزواج من احلبيبة 
أو ابنة العم. ونشط هاشتاغ #لو_خيروك_
آراء  واختلفـــت  بنت_عمك_والحبيبتـــك. 
املغرديـــن بني من اختار التحدي ألجل حبيبته 

وبني من رجح إرضاء عائلته وقبيلته.
وكتب معلق:

وتهكم مغرد:

واعتبرت مغردة:

وأكد متفاعل:

وشرح مغرد:

وقالت مغردة:

وطالب معلق:

ومينـــع العرف القائم في الســـعودية مثال 
غير القبيليني من الزواج من القبيليات.

وتتزايد حاالت ”التفريق بني األزواج“ على 
أساس تكافؤ النسب في احملاكم السعودية.

أعلن تويتر عن إنهاء دعم نســـخة تطبيقه على منصة Mac، وأعطى مســـتخدمي التطبيق مهلة ٣٠ يوما، وبعد انتهائها لن 

يكون تطبيق تويتر متاحا على متجر أبل ولن يتمكن مستخدمو أجهزة ماك من تحميله وتثبيته على أجهزتهم، فيما تقترح 

الشركة على المستخدمين اللجوء إلى نسخة الويب للحصول على كافة مميزات الشبكة االجتماعية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
من تتزوج ابنة عمك أم حبيبتك

} ميونيخ (ألمانيا) - اشـــتعلت معركة حامية 
الوطيس على تويتر بني املغردين العرب، على 
خلفية السجال احلاد الذي شهدته جلسة على 
هامش مؤمتر ميونيخ لألمن املنعقد في أملانيا 
بني أمني عام اجلامعة العربية أحمد أبوالغيط 
ووزيـــر اخلارجيـــة التركـــي مولـــود جاويش 
أوغلو، حول عملية عفرين التركية في سوريا.
وانتقد أبوالغيط تركيا بســـبب اســـتمرار 
عمليـــة ”غصـــن الزيتون“ العســـكرية ودعاها 

لسحب قواتها فورا من املنطقة.
ورد أوغلـــو على دعـــوة أبوالغيـــط قائال 
”متنيـــت لـــو أن اجلامعـــة العربيـــة قوية مبا 
يكفـــي لتمنع أحـــد أعضائها مـــن قتل نصف 
مليون إنسان واستخدام السالح الكيماوي“.

وعلـــى إثرهـــا تـــداول مغـــردون مقطعـــا 
مسجال للنقاش مرفقا بهاشتاغات حملت اسم 

الرجلني.
وبينمـــا احتفلت وســـائل إعـــالم معروفة 
التوجـــه على رأســـها قناة اجلزيـــرة القطرية 
ومغردون لهم نفـــس التوجه برد أوغلو حتت 
شـــعار ”جاويـــش أوغلـــو يـــؤدب أبوالغيط“ 
و“وزيـــر اخلارجيـــة التركـــي ميســـح األرض 
واصفني  بأمني عـــام جامعة الـــدول العربية“ 
إياه بـ“البطل“، مؤكدين أنه ”صفعة وإحراج“ 
حلـــكام العرب، طالب البعـــض اآلخر اجلامعة 
أســـموها  مـــا  وإيقـــاف  بالتدخـــل  العربيـــة 
”عنجهيـــة“ تركيـــا وأكـــدوا ضـــرورة توقـــف 

البعض عن ”بيع أنفسهم لتركيا“. 
ولـــم يخـــف املغـــردون انتقادهـــم لضعف 

اجلامعة العربية ما جعل تركيا تتطاول 
عليها.

وقال مغرد في هذا الســـياق 
”أبوالغيـــط وقـــع فـــي فـــخ لم 
رمبـــا  حســـابا  لـــه  يحســـب 
اجلامعة  إلضعـــاف  مقصـــود 
العربيـــة أكثـــر مـــن ضعفها؟ 
عندما انتقـــد تدخل تركيا في 
وجعله  أحرجه  أوغلـــو  عفرين 

من حيث ال يشعر في صف نظام 
بشار األسد“.

وانتقد محمـــود عفيفي املتحدث 
الرســـمي باســـم األمني العـــام جلامعة 

الدول العربية ما وصفه بـ“رد الفعل العصبي 
غير املبرر“ لوزير اخلارجية التركي.

وقـــال إن ”املداخلـــة االنفعاليـــة للوزيـــر 
التركـــي تعكـــس نوعا من املزايـــدة، وتنطوي 
على استعالء ليس غريبا على تيار العثمانية 
اجلديدة الـــذي نعرف جميعا مـــا يكنه للعالم 

العربي من مشاعر“.

وغــــرد متفاعــــل ”تهجم جاويــــش أوغلو 
علــــى أعضــــاء اجلامعــــة العربيــــة باتهامهم 
بأن أحد أعضاء اجلامعــــة قتل نصف مليون 
ســــوري دون أن يحركوا ســــاكنا يقصد بذلك 
بشــــار األســــد، هل يجهل أوغلــــو أم يتجاهل 
حقيقــــة أن اجلامعة العربيــــة جمدت عضوية 
ســــوريا منــــذ عــــام 2011؟ رد وزيــــر خارجية 
تركيا مليء بالبغض للعرب واحلقد 

عليهم“.
”العثماني  مغــــرد  وكتب 
عبثــــه  ُيكــــرر  أردوغــــان 
الشــــعب  بدماء  املُســــتمر 
الســــورّي األعزل، وُيتاجر 
إال  تكــــون  لــــن  مبعركــــة 
الشــــعب  علــــى  وبــــاال 
الســــورّي وعلــــى أرضــــه، 
االجتماعّي  النسيج  بتفتيت 
من خــــالل شــــن احلــــرب على 
عفرين ومناهضــــة املُكون الكردي! 
األكــــراد جزء من الشــــعب واالعتداء عليهم 

جرمية!“.
وكتــــب معلق آخر ”هل تعلــــم أن 30 باملئة 
مــــن أراضي تركيــــا هي خاصة لألكــــراد وأن 
األكراد أنفســــهم يحاربون ألجل استعادتها، 
أحــــد األكراد ذكــــر ذلك بصراحــــة قائال احلل 
مع عنجهية تركيا هو تقســــيمها وكل ذي حق 

يأخذ حقه وتنتهي املشاكل لألبد“.

وقال متفاعل ”العنجهية العثمانية دمرت 
العالم العربي على مدى خمسة قرون“.

وكان املغـــرد العراقـــي علـــي العراقي غرد 
”لقد أبُتليت أمتنـــا بصنفني من أغبياء العرب: 
العـــرب الُســـنة املؤيـــدون لتركيـــا وأردوغان 
والعرب الشـــيعة املؤيـــدون للخميني وإيران 
جهلـــة التاريـــخ وبقايـــا االســـتعمار .. باعوا 

عروبتهم للفرس واألتراك ما خجلوا“.
وأضـــاف ”هـــل تعلمـــون أن أول من أدخل 
مصطلحـــي (هدم القيـــم) و(احتقار الشـــعور 
الوطنـــي) للمجتمعـــات العربية واإلســـالمية 
هم (يهـــود الدومنة) عن طريـــق دعمهم لثورة 
تركيا التي حتققت على يد مدحت باشـــا أحد 
أعضـــاء حزب الترقـــي التركي، حيث لبســـوا 
ثوب اإلســـالم لتحقيق أهدافهم ولكنهم ظلوا 

يهودا في احلقيقة“.
وتساءل ذات املغرد ”هل رأيتم امللك سلمان 
يوما يغرد باللغة التركية؟ هل ســـمعتم زعيما 
عربيا يخاطب الشـــعب التركي؟ ملاذا أردوغان 
يغرد يوميا العشـــرات مـــن التغريدات باللغة 
العربيـــة وُتترجم لقاءاتـــه للعربية مع التأثير 
يخاطـــب  أردوغـــان  واملوســـيقى؟  الصوتـــي 
الشـــباب بلغـــة احلمـــاس ويريـــد أن ُيقاتُلنا 

بأوالدنا كما قتل السوري بالسوري“.
ويبـــدو بعض الشـــباب العربـــي مأخوذا 
وإن  الكاريزميـــة  األردوغانيـــة“  بـ“الظاهـــرة 

تفتتت شعبيتها.

فيمـــا رأى مـــن أفاقـــوا مـــن الصدمـــة أن 
”أردوغان مجـــرد ظاهرة عابرة.. بعد أن حتدث 
كثيرا عن حقوق اإلنسان فإن األحداث املتتالية 
كشـــفت وجهه احلقيقي.. إنه منافق. لن يكون 

منوذجا لنا أبدا“.
بعظمـــة  املعجـــب  أردوغـــان  ويحـــاول 
السلطنة العثمانية التي شيدت على أنقاضها 
احلاليـــة  العلمانيـــة  التركيـــة  اجلمهوريـــة 
والســـاعي إلى إعـــادة ”أمجادها“ أن يكســـب 

الشباب العربي بكل الطرق. 
وأصبـــح اإلعـــالم التركي فاعـــال جدا في 
الـــدول العربيـــة ودشـــن أردوغـــان وعدد من 
وزرائه ووسائل إعالم موالية له حسابات على 

الشبكات االجتماعية بالعربية.
ويســـتخدم أردوغان غالبا عبارات عاطفية 

ملخاطبة العرب.
ووجـــه يوم 20 ديســـمبر رســـالة إلى كافة 
الشعوب العربية واصفا إياها مبثابة ”الروح 

والقلب واحلبيب والرفيق“ بالنسبة لألتراك.
وشـــرح مغـــرد آخـــر ”أردوغان يســـتخدم 
ازدواجية اخلطاب مثال: عندما يخطب خطابا 
دينيا يترجم ويكتب بالعربية لكســـب ضعفاء 
العـــرب وعندمـــا يخاطـــب الداخـــل التركي ال 
تترجمـــه نفس املواقع والقنوات التي يخاطب 
منها العرب، على سبيل املثال آخر تصريح له 
أن تركيـــا ال حتتمل احتواء 3 ماليني ســـوري. 

بعد ما شفط خير سوريا سيرميهم“.

ــــــر اخلارجية التركي على أمني عام  رد وزي
اجلامعــــــة العربية يقســــــم املغردين العرب 

على تويتر بني ”محتفل“ و“منتقد“.

رد جاويش أوغلو على أبوالغيط.. العنجهية التركية تتكلم

المزايدة في المؤتمرات اإلعالمية

} واشــنطن – انتقد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب املذيعة الشـــهيرة أوبـــرا وينفري على 
تويتر مساء األحد بسبب فقرة من برنامج (60 

دقيقة) الذي تعرضه قناة ”سي.بي.إس“.
وقال مرة أخرى إنه يأمل أن تنافســـه في 

انتخابات الرئاسة عام 2020.
وأدارت وينفـــري، اإلعالمية واملمثلة التي 
أصبحـــت تســـاهم فـــي برنامج قناة ”ســـي.
بي.إس“، نقاشا مع 14 ناخبا من اجلمهوريني 
والدميقراطيني واملســـتقلني من مدينة غراند 
رابيدز بوالية ميشيغان تناول عددا كبيرا من 
املوضوعـــات دارت حول العام األول من حكم 

ترامب.
وكتب ترامب على تويتر يقول ”شـــاهدت 
للتو أوبـــرا وينفري التي تعاني من شـــعور 
قوي بعـــدم األمان والتي، فـــي حلظة أعرفها 
جيـــدا، اســـتضافت مجموعة مـــن األفراد في 
برنامـــج 60 دقيقة. األســـئلة كانـــت منحازة 
واحلقائـــق مغلوطة. آمل أن تخـــوض أوبرا 
االنتخابـــات حتى تنكشـــف وتهـــزم مثل كل 

اآلخرين“.
وقالت وينفري للعديد من وسائل اإلعالم 
ومنها ’إنترتينمنـــت ويكلي‘ إنها لن تخوض 
انتخابات الرئاســـة، لكنها كانت قد فكرت في 
األمر بعد انتشـــار التكهنات بذلك في اإلعالم 

في الفترة األخيرة.
وكان مـــن بني ضيوفها فـــي البرنامج من 
قال ”أحبه أكثر يوما بعد يوم“ ومن شكك في 
اتزانه قائال ”كل ما يفعله هو االستئساد على 

الناس“.
ولـــم تـــدل وينفري بـــأي تصريح ســـواء 
لصالح ترامب أو ضده فـــي البرنامج، لكنها 
وجهت أسئلة تتراوح بني ما إذا كانت البالد 
أصبحـــت في حال اقتصـــادي أفضل وما إذا 
كان االحتـــرام الذي تتمتع بـــه أميركا يتآكل 

على مستوى العالم.
ويلمــــح عدد مـــن املســـؤولني األميركيني 
إلى أن روســـيا سعت إلى ترجيح كفة املرشح 
اجلمهـــوري والرئيس حاليـــا دونالد ترامب 
بسبب وعوده إلصالح العالقات املتوترة بني 

البلدين.
وقـــال املتحدث باســـم الكرملني دمييتري 
بيســـكوف االثنني إن الئحة االتهام األميركية 
املوجهة ضـــد مواطنني روس فـــي ما يتعلق 
بالتدخل املشتبه به في االنتخابات الرئاسية 

األميركية املاضية ليس لها أي أساس.
وقال بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة 
”تاس“ الروسية ”إننا مازلنا مصرين على أن 

الدليل بهذا الشأن ليس له أي أساس“.
ووجهـــت الواليـــات املتحـــدة األســـبوع 
املاضـــي االتهـــام ضـــد 13 روســـيا مرتبطني 
بـ“وكالـــة أبحـــاث اإلنترنت“ التـــي تتخذ من 

سان بطرسبرغ مقرا لها.
وقال بيســـكوف إن ”روســـيا لـــم تتدخل، 
وليســـت لديهـــا عـــادة التدخل في الشـــؤون 

الداخلية لدول أخرى“.

ترامب يوجه سهام 

تغريداته ألوبرا وينفري

[ الظاهرة األردوغانية ال تزال تقسم المغردين العرب على تويتر

@hajri505mlamg1 
ما تفــــــرق أهم شــــــيء أن حتبني بصدق، 
ومن صــــــادق محبتهــــــا لي حتــــــب والدّي 
وحتببني في والديها، بعد كذا جناح ١٠٠ 
#لو_خيروك_بنت_عمك_ ــــــة.  باملئ

والحبيبتك.

@A7mad00n
إذا قبيلتك غير قبيلتها أو لونك غير لونها، 
أو حتى منطقتكــــــم مختلفة فلو حتبها من 
ــــــن.. لن تتزوج إال ابنة  اليوم إلى يوم الدي
عمــــــك. #لو_خيروك_بنت_عمــــــك_

والحبيبتك.

@Alal40501 
أغلب الشــــــباب عاش أكثر من قصة حب 
مــــــع الكثير من البنات وكلهــــــا انتهت مثل 
الســــــراب ولم يجد احلــــــب احلقيقي غير 
ــــــه وأم أوالده. #لو_خيروك_ مع زوجت

بنت_عمك_والحبيبتك.

@a_badoos 
_ _عمــــــك _بنت ك و _خير لو #

والحبيبتك، الزواج قسمة ونصيب. 

NadineKh

صراحة أخاف من صورة الطفل الذي 
يغطي أهله وجهه في صورة بحجة 
اخلوف من احلسد والله البشرية لم 

تنقطع واملضحك أن املعلقني هم الذين 
يتغزلون بالطفل.

Mohammad454

عند مراقبتك لغيرك لن تستطيع أن 
تبني نفسك ولن تستطيع أن تصنع لك 

مجدا اعمل واترك عنك مراقبة غيرك 
واستمتع بحياتك ألن من راقب الناس 

مات هما #حقيقة.

Manal_Abdelaal

 لألسف املشكلة في مصر، لو أي واحدة 
تشجعت، وكتبت عن حاالت التحرش 

التي تعرضت لها في مكان عملها، وارد 
جًدا، بل من املؤكد، ستتعرض للمساءلة 

القانونية، وسيقال لها: فني الشهود.

MohRadwan

واحد يتعلم مجاني في اجلامعة 
ويسافر بعثة ويحضر دكتوراه مجاني 
وال يرجع ألن طبعا دخله هناك أحسن 

ثم يشتم البلد، يا أخي ادفع تعليمك 
وبعثتك األول.

ebrahimaltamimi

الفريق الذي يرى أن نقاط ضعفه 
هي في وجود مؤامرة ضده

سيهزم نفسه بنفسه.

AljaffalA

#اإلعمار  يحتاج الى جهد. اإلعمار 
يحتاج إلى عمل متسارع، واإلعمار 
يحتاج إلى أرواح جاهزة الستقباله.

اإلعمار ال يتوقف على املدن، وإمنا على 
#اإلنسان. #العراق.

dalaaalmoufti

#العلمانية ليست كفرا، وال إحلادا بل 
هي حتمي األديان جميعها وليست 

ضدها، ضمن مفهوم واحد هو فصل 
الدين عن الدولة مؤكدة حق كل مواطن 
في ممارسة شعائره الدينية كما يريد.

fawaz_dr

االنسحاب ُجْنب إال في ثالثة مواضع:
١. االنسحاب من نقاش عقيم.
٢. االنسحاب من عالقة رديئة.

٣. االنسحاب من مكان ال َيعرف أهُله 
قيمَتك.

ishaqsiabi

عندما يكون هناك مخطط طويل األمد 
يستهدف األجيال القادمة، يستخدم 

املال السياسي في التعامل مع العلماء 
واملؤرخني واملثقفني ورجال الفكر 

واإلعالم حتت مسميات مختلفة.

Amer_A_H

عندما كنت صغيرا كنت أريد أن أكبر 
وأعمل نائبا لكن والدي قال لي يا بني 
أكمل دراستك ليس لدي أوالد يطلعوا 

حرامية وكذابني.
#لبنان.

614Mg

هل تذكر ذلك املظلوم الذي يعيش في 
ظلمة املعتقل، هذا بذاته يجب أن تقوم 

من أجله ثورة #سجون_األسد_
مسالخ_بشرية #املعتقلني_وحدهم.

تتابعوا

adyanfoundation
مؤسسة أديان.

مغردون 

على تويتر انتقدوا 

ضعف الجامعة العربية 

ما جعل تركيا تتطاول 

عليها 

@A__M_sL
_ _عمــــــك _بنت ك و _خير لو #
ــــــي العادات  ــــــك، في نظــــــري تبقـ والحبيبت
ــــــل كل شــــــيء حتكمنـا وهذا  ــــــد قب والتقالي
واقع مؤسف في مجتمعنا وال يزال ميشي 
ويفــــــرق بني اخلاطبني بحكــــــم أن ابن العم 
أولى.. طيب واحلبيب! حياتك متشي على 
كيفهم وهم يزوجونك ما راعوا املشــــــاعر 
ومات هوى القلوب بعيد الشــــــر طبعا مني 

ال يحصل لي. 

@A_RAGHAD77
_ _عمــــــك _بنت ك و _خير لو #
ــــــك، على ســــــبيل التخلف عندنا،  والحبيبت

هناك أنثى للحب وأخرى للزواج.

@Aden0s
فتاة خالفــــــت قوانني عائلتها وحتدثت معك 
ســــــرا ألنها تؤمن بأن احلــــــب ”ثقة“ قبل أن 

يكون نبض قلب ”كن رجال“ وال تخذلها.
للزواج بعض العادات والتقاليد في اململكة 
العربية الســــــعودية، على كل رجل أتباعها 
وذلك ســــــيرا على خطى األجيال السابقة، 
ــــــا باختالف  ــــــك العادات أحيان وتختلف تل
املنطقة أو العائلة، إال أن هناك البعض من 
ــــــي ال يختلف عليها  العــــــادات والتقاليد الت

أحد في السعودية.



} دمشــق – منذ ســـنوات، تحلم نور بوضع 
خاتـــم الـــزواج فـــي إصبعها، لكـــن االرتباط 
بفـــارس األحالم بـــات مهمة صعبـــة في ظل 
وضع اقتصادي مترّد، وبعدما أجبرت الحرب 
شبانًا كثيرين على الهجرة أو االنضمام إلى 

القتال أو حتى أودت بحياتهم.
فـــي كليـــة اآلداب فـــي جامعة 
دمشـــق، تتفحص نور، الشـــابة 
البالغـــة مـــن العمـــر 30 عاما، 
أيـــادي صديقاتهـــا لترى من 

منهّن ارتبطت حديثا.
وتقـــول الشـــابة التـــي 
فّضلـــت اســـتخدام اســـم 
أن  ”أتمّنـــى  مســـتعار، 
الـــزواج  خاتـــم  يزّيـــن 
إصبعي، لكـــن لم يبق 
شـــبان هنا، أعدادهم 

تتراجـــع ســـنة بعـــد 
سنة“.

تعتني نور كثيرا بمظهرها، ودائما 
مـــا تصبغ شـــعرها باللـــون األشـــقر، تقول 
”أخـــاف من أن أرى شـــعرة بيضاء واحدة في 
رأســـي وأنا لم أتـــزوج بعد.. حينها ســـأفقد 

األمل بكّل تأكيد“.
أنهـــت نور دراســـتها فـــي االقتصاد منذ 
سنوات، لكنها عادت للتسجيل في قسم اللغة 
اإلنكليزيـــة لتخّطي ”الفـــراغ، فال صديق وال 

حبيب وال زوج“.

قبـــل تخّرجهـــا المرة األولـــى، تروي نور 
أنها كانت تتلقى ”عروضا شـــبه أســـبوعية 
للـــزواج مـــن المعـــارف واألقـــارب“، لكنهـــا 

رفضتها حينها.
وتوضح، وقد ارتدت معطفا صوفّيا أسود 
اللـــون، ”أما اليوم، وقد بلغـــت الثالثين، فقد 
انعدمت هذه العـــروض تقريبا، أو اقتصرت 
علـــى تلـــك التـــي أراها غيـــر مالئمة 
لزواج ســـليم، فهـــي إما من 
رجـــال متزوجيـــن 
كبار  من  وإما  أساسا 

في السّن“.
المجتمع  ويعّد 
محافظا  الســـوري 
وُيتوّقـــع  مـــا،  حـــّد  إلـــى 
عموما مـــن الفتيات الزواج 
في العشـــرينات مـــن العمر، 
وإن كان ذلـــك يختلف بشـــكل 
أو بآخـــر بين المـــدن التي تعّد 
أكثر انفتاحـــا والمناطق الريفية 
األكثـــر محافظـــة، لكـــن الضغوط 
االجتماعية بشأن الزواج باكرا تكاد 

تكون هي ذاتها.
وتقول أســـتاذة علم النفس ســـالم قاسم، 
إنه جـــّراء األزمـــة وبخالف مـــا كان الوضع 
عليه قبل الحرب، ”قد يصل ســـن الزواج إلى 
32 عامـــا دون اعتبار أن المرأة قد تأّخرت في 

زواجها“.

وتوضح أنه في الســـابق كان الموضوع 
أســـهل، ”فأهل الحي كانـــوا يعرفون بعضهم 
البعـــض مـــا يســـّهل التعـــارف، أمـــا اليوم 

فالعائالت باتت مشتتة“.
تلّح والدة يسرى (31 عاما)، المترجمة في 
إحـــدى الدوائر الحكومية في دمشـــق، عليها 
إليجاد ”العريس المناســـب“، حتى أنها تكّرر 
على مسامعها ”ال أريدك ان تصبحي عانسا“ 
عـــارض منظمات نســـائية  وهـــو مصطلـــح ُتُ

استخدامه لغير المتزوجات.
برغم إصـــرار والدتها، تقول يســـرى، ”ال 
يشّكل تأخر سّن الزواج هاجسا بالنسبة لي، 
لكنه يرتبط بشكل كبير بالمفهوم االجتماعي 
الشـــائع، وبقلق األهل مـــن أن يفوتني قطار 
الـــزواج“، مـــا ينعكس ”عبئا نفســـيا وخوفا 

مضاعفا من المستقبل“.
في اإلدارة الرســـمية حيث تعمل ُيســـرى، 
يطغى وجود اإلناث في مقابل عدد محدود من 

الذكور ممن تخّطوا األربعين عاما.
تلقي يســـرى اللوم على النزاع الدائر منذ 
2011، والـــذي شـــّرد أكثر من نصف الســـكان 
داخـــل البالد وخارجهـــا، وأودى بحياة أكثر 
من 340 ألفا، وفق حصيلة المرصد الســـوري 

لحقوق اإلنسان.
وتقـــول يســـرى، الفتـــاة النحيلـــة التي 
وضعـــت علـــى رأســـها حجابـــا أزرق اللون، 
”ليس خافيا على أحد أن شـــريحة واسعة من 
الشـــباب دفعت الثمن األكبـــر لكل ما يجري“، 
مضيفـــة ”منهم من هاجـــر، ومنهم من يقاتل، 
ومنهم مـــن تمنعـــه ظروفـــه االقتصادية من 
التفكيـــر بالـــزواج، ناهيـــك طبعا عـــن الذين 
ماتوا خالل الســـنوات السبع الماضية، وهم 

-لألسف- كثر“.
وُيضـــاف إلى تلـــك العوامل كلهـــا، وفق 
قولها، ”توّسع الشرخ الطائفي في المجتمع“ 

ما يصّعب الزواج بين الطوائف المختلفة.
وبـــدأت المحاكم الشـــرعية في ســـوريا 
بتثبيـــت عقود الزواج عبـــر اإلنترنت لغياب 

الزوج عن البالد.
ففي حال لم يتمّكن الزوج من إرســـال وكالة 
خطّية ألحدهم لتوقيع عقـــد الزواج عنه، يقوم 
بتوكيلـــه شـــفهّيا أمـــام القاضي عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، وفق مـــا نقلت صحيفة 
الوطن عن القاضي الشـــرعي األول في دمشـــق 
محمود المعراوي. وانتشـــرت في سوريا خالل 
الســـنوات الماضية ظاهرة ”الزواج عن بعد“، 

حيث يطلب أهل الشاب الفتاة وُيعقد القران 
وترســـل العروس إلى عريســـها، حتى 

دون أن تراه.
ويواجـــه الشـــبان ممـــن بقوا في 
ســـوريا صعوبات اقتصاديـــة، فبات 

هّمهم األول البحث عن لقمة العيش.
وســـّببت الحرب ارتفاعا في أسعار 

والمنتجات  واإليجـــارات  العقـــارات 
الغذائية،  والمواد 

مع  ذلك  وترافق 
فرص  تراجـــع 
وتدهور  العمل 

قيمة العملة.
تجاوز فراس 

جحجاح 
السابعة 

والثالثين 
من العمر، 
وما يزال 

يرفض فكرة 
االرتباط.

ويقول الشـــاب، الـــذي يعمل 
في محّل لصيانة الغّســـاالت في 
منطقـــة بـــاب توما في دمشـــق 

القديمـــة، ”أنـــا غير قادر على وضـــع أي خطة 
للمستقبل“.

ويضيـــف، ”أعيـــش يومي فقـــط، وال أحد 
يعلم إذا ما ســـأكون غدا على قيد الحياة“. في 
إشارة إلى القذائف التي تتساقط على دمشق 
انطالقا من الغوطة الشـــرقية معقل الفصائل 
المعارضـــة، والتي تتعـــّرض بدورها لقصف 
عنيـــف. وســـقطت إلـــى جانب متجـــر فراس 
العديـــد من قذائـــف الهاون، ما يشـــّكل خطرا 

دائما على حياته ويبعد الزبائن عنه.
”العامـــل  فـــراس،  ويوّضـــح 
االقتصـــادي يجعـــل مـــن الزواج 
مهّمة مســـتحيلة أو حلما صعب 
المنـــال“، مضيفا، ”مـــن يتزّوج 
فـــي هذه الظروف هـــو مجنون، 
ال أســـتطيع تأميـــن حيـــاة آمنة 
أؤمنها  فكيـــف  لنفســـي،  وكريمة 

لزوجتي وأطفالي“.
حـــادة،  بنبـــرة  ويتابـــع 
”مجنـــون مـــن ينجـــب أطفاال 
حروبـــا  يعيشـــوا  لكـــي 
طويلـــة“، يصمُت قليال ثم 
يكّرر ”والله مجنون“. على 
جدار غرفتـــه، يعّلق منذر 
تقويما  عامـــا)   26) كّالس 
كبيـــرا رســـم عليـــه دوائر 
حمـــراء كبيرة حول تواريخ 
محددة، هي مهلة تقديم منح 

دراسية في الخارج.
ما يزال منـــذر طالبا في 
كامل  ويصـــّب  الطـــب،  كلّيـــة 
تفكيـــره اليوم على الســـفر إلى 
”أفّضل  بجدية،  ويقـــول  ألمانيا. 
أن أبحث عن تذكرة سفر بدال من 

البحث عن زوجة“.

} مســقط - من حفالت الزفاف والمناسبات 
االجتماعية إلى األعياد والمهرجانات، الحلوى 
العمانيـــة دائمـــة الحضـــور، لكـــن الســـلطنة 
الخليجيـــة قـــّررت قبل فترة قصيرة أن تنشـــر 
شـــغفها بهذه الحلوى في الخـــارج، فجعلتها 
طبـــق الضيافة الرئيســـي في ســـفاراتها حول 

العالم.
وقال مسؤول في الخارجية العمانية طالبا 
عـــدم ذكر اســـمه ”الحلوى العمانيـــة موجودة 
فـــي كل المناســـبات فـــي حفـــالت الســـفارات 

وخصوصا لدى االحتفال بالعيد الوطني“.
في مصنع للحلوى في مسقط، تعمل اآلالت 

على مدار الســـاعة لمزج السكر األحمر بماء 
الـــورد والســـمن والزعفـــران والهـــال 
والقاعدة  المكّونـــات.  مـــن  وغيرهـــا 
تقول، كلما كثر الزعفران والمكّسرات، 
كلما زادت الجودة، وزاد معها السعر.
ويقول المصّنع مرشد بن سليمان 
الحوسني، إن الحلوى العمانية ”جزء 

من اإلرث الُعماني القديم“، ومن تاريخ 
عائلته أيضا.

”جدي  متحدثا،  ويوّضح 
وأبـــي كانـــا يصنعانهـــا 
حيث  التقليدية،  بالطرق 
كانا يستخدمان الحطب 
للحصـــول علـــى النار، 
نســـتخدم  اليوم  لكننا 
الغـــاز واآلالت“، إال أن 
طعـــم الحلـــوى بقـــي 
نفســـه  هو  ذلك  رغـــم 
الزمنية  محطاتـــه  في 

الثالث.
يملـــك الحوســـني 

مصانـــع عدة فـــي مناطق 
عمانيـــة مختلفة، ينتج كل 

مصنـــع منهـــا حوالي 300 
كيلوغـــرام يوميـــا في األيام 

العاديـــة، ونحو طـــن من الحلوى في مواســـم 
األعياد واألعراس، وقد تصـــل هذه الكمية إلى 
طنيـــن في فتـــرات الذروة، وعلى رأســـها عيدا 

الفطر واألضحى.
والكمية التي تنتجها المصانع ال تستهلك 
كلهـــا محليا، بعدما تـــم اعتمادهـــا أخيرا من 
السفارات كطبق ضيافة رئيسي واتخاذ رجال 
أعمال عمانيين قرارا بالترويج لها وبيعها في 

دول أخرى.
ويقـــول الحوســـني، ”الحلـــوى العمانيـــة 
اآلن أصبحت ســـفيرة لُعمان. باتت الســـفارات 
تتعاون معنـــا، وتأخذها مع القهـــوة العمانية 

وتقّدمها في احتفاالتها في الخارج“.
ومـــا جعـــل الحلـــوى العمانيـــة فـــي 
والمناســـبات  الضيافة  حلـــوى  مقدمـــة 
العامة والخاصـــة، وهدية إلى األصدقاء 
أنها تمتاز بالعمـــر الطويل حيث يمكن 
االحتفاظ بها لمدة قـــد تصل إلى ثالثة 
أشـــهر دون الحاجة إلى مـــواد حافظة، 
ســـواء فـــي فصـــل الصيف أو الشـــتاء، 
فمكّوناتها تســـاعد علـــى االحتفاظ 

بها ألقصى مدة ممكنة.
وأضاف، ”توّسعنا بها في 
األسواق الخارجية أيضا، 
حيث افتتحنا أخيرا 
معارض  في 
قطر وفي 
اإلمارات، 
وقريبا في 
السعودية. 
نريد أن 
نتوّسع كذلك 
لندخل بلدانا 

أخرى“.
الحلوى  صناعة 
العمانيـــة ليســـت 
بالســـهولة التي قد تبدو 

عليها وهـــي ُتمزج فـــي آالت المصانع. ويقول 
أحمد الحراصي، وهو صانع حلوى ورث مهنته 
عن أبيه وجـــده، إن تجهيزها يحتاج إلى ثالث 
ساعات على األقل من التحريك المستمر، الذي 
يعّد شـــرطًا أساســـيًا لنجاحها، فالتوقف عنه 
يعني التصاق النشـــا، أحد أبرز مكّوناتها، في 
قاع القدر، األمر الـــذي يؤدي إلى عدم التوصل 

إلى النتيجة المرضية.
ويوضـــح، ”توضع أوال القدور النحاســـية 
الضخمة علـــى النار، ثم يصب الماء والســـكر 
ومكّونات رئيســـية أخرى قبل أن يبدأ التقليب 
بمغـــارف طويلـــة، وأخيرا تضاف أساســـيات 
الطعـــم مثل الزعفران الممـــزوج بماء الورد مع 

المكّسرات“.
ووفقـــا للحراصـــي، فـــإن عمليـــة تصنيع 
الحلـــوى العمانيـــة أصبحت جـــزءا من عادات 
وتقاليد الســـلطنة في العقود األخيرة، رغم أن 

زمن بداية صناعتها غير محدد.
ويقـــول صانـــع الحلـــوى، ”هي جـــزء من 
تاريخنـــا وأصالتنـــا العمانيـــة القديمـــة، وقد 
ورثناها أبا عن جّد. ليس لدّي تاريخ محّدد عن 
عمرها، لكننا نســـمع من اآلبـــاء واألجداد أنها 

تعود إلى أكثر من مئة عام“.
وتعرف كل محافظة من محافظات السلطنة 
بحلواها المميزة فالعمانيون يســـتطيعون أن 
يفّرقـــوا بين أنواع الحلوى بمجرد لمســـها أو 
تذوقها آو شمها، وتتميز البعض من المناطق 
بشيء من الخصوصية، مثل الحلوى النزوانية 
وحلوى الحمراء ونخل وبركاء ومســـقط، حيث 
يضاف إليها سمن البقر البلدي، وهو ال يتوافر 
بكثرة، باإلضافة إلى ارتفاع سعره، كما تضاف 
إليها مادة النشا المستخدم وهي مادة رئيسية، 
إلى جانب السكر األبيض، كما يستخدم السكر 

األحمر وهو أعلى سعرا من العادي.
فـــي مهرجان مســـقط في دورته العشـــرين 
هذا الشـــهر، كانت الحلوى مرة أخرى نجمة ال 
منازع لها، حيث انتشـــر بائعوها في الحدائق 

وفـــي األماكن المخّصصة للمهرجان الســـنوي 
في العاصمة.  

وقام بعضهـــم ببيعها جاهـــزة، بينما عمد 
آخـــرون إلـــى صناعتها أمـــام أعيـــن الزبائن، 
حيـــث التفوا حول القـــدور الضخمة، يمزجون 
المكّونـــات الواحـــد تلـــو اآلخر قبـــل أن تجهز 

الحلوى وتخرج من القدر بلونها البنّي الداكن.
وقالـــت جوهـــرة، ”يرتبط تنـــاول الحلوى 
بزيارة المهرجان فـــي ذاكرتنا منذ الصغر. لقد 
عّودنا اآلباء أن نشـــتري ونـــأكل الحلوى لدى 
حضورنـــا الفعاليـــات، وها أنا أفعـــل ذلك مع 

أطفالي“.
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ســـلطنة عمان  تنشر شـــغفها بالحلوى التقليدية بمذاقها المختلف في الخارج، فجعلتها طبق 

الضيافة الرئيسي في سفاراتها حول العالم. 

فتيات ســـوريات يتأخرن في الزواج لعوامل عديدة، منها هجرة الشباب أو من أخذتهم الحرب في 

رحاها، ومنهم من بقوا وأصبحوا عاجزين عن تحمل مسؤولية زوجة وأطفال.

احلرب لعنة حتّل باجلميع، ال تســــــتثني أحدا نســــــاء ورجاال وشــــــبابا وشيوخا وأطفاال، 
حترمهم من أبسط حقوقهم وأمنياتهم، فال يعيشون يومهم في أمان، والينظرون للمستقبل 
بتفاؤل، فشــــــباب ســــــوريا غادروا ومات من ظل منهم في البالد ولكنهم أصبحوا عاجزين 
عن الزواج بسبب غالء املعيشة وتفشي البطالة، حتى أصبحت الفتيات يخفن أن يفوتهن 
قطار الزواج في مجتمع محافظ كانت الشابة فيه تتزوج قبل ان تصل إلى سن العشرين.

قطار الزواج في سوريا يتوقف عند محطة الحرب

الحلوى سفيرة العمانيني في أنحاء العالم

[ خاتم الخطوبة حلم بعيد المنال عن الفتيات  [ المحاكم الشرعية تعقد القران عبر اإلنترنت

تحقيق

تعليب مميز لمذاق لذيذ
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أهل الشاب الفتاة ويعقد 

القران دون أن ترى 

العروس عريسها

لمن تتزين الفتيات الحرب تفسد الفرحفي انتظار العرائس
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} مقديشو - في بلد يعتمد كليا على املالبس 
املســـتوردة، متكنت ســـميرة (20 عاما) من أن 
تختـــرق عالـــم األزياء، فأصبحـــت تصاميمها 
حتاكـــي املـــاركات العامليـــة، وبـــات معرضها 
الصغيـــر بســـوق حمروينـــي فـــي العاصمة 
مقديشـــو مقصدا للصوماليات الباحثات عن 

آخر صيحات املوضة.
وتقول ســـميرة إن كل أحالمها كانت تدور 
حول عالم األزياء مما دفعها إلى متابعة مواقع 
املوضـــة ملواكبة آخر التطورات العاملية، وذلك 

رغم محدودية إمكانياتها املادية.
وســـاعدت ســـميرة والدتهـــا فـــي إظهار 
موهبتها للعلن، حيث كانت وال تزال تساعدها 
علـــى تذليـــل املصاعـــب التـــي تواجههـــا في 
مســـيرتها وحتقيق املزيد مـــن التقدم في عالم 

األزياء.

وفي معـــرض صغيـــر بســـوق حمرويني 
تعمل سميرة وزميالتها ساعات طويلة إلنتاج 
أصناف مـــن املوديـــالت احلديثة التـــي تكاد 
تتحدى املوديالت التي تنتجها أشهر املاركات 

العاملية وتصدرها لبالدها.
وكخلية نحل تســـير عمليـــة إنتاج األزياء 
بـــني فتيات املعـــرض، حيث تعمـــل كل واحدة 
منهن على تنفيـــذ مهمتها بدقة عالية للخروج 
بأشـــكال مختلفة مـــن األزياء النســـائية التي 
تبهر الزبائن، ال سيما تلك اخلاصة باملناسبات 

وحفالت الزفاف.
وتبـــدأ عملية إنتـــاج األزياء والفســـاتني 
بالرســـم والتظليل مـــع تصاميـــم فريدة على 
الورق، تسلمها سميرة لزميالتها، إيذانا ببدء 
مرحلة جديدة من العمل يقمن خاللها بتطبيق 
التصاميم املرســـومة على منوذج يتم تسليمه 

الحقا للخياط، لتخرج إلى النور مالبس أنيقة 
ال تقل فخامة وجودة عن نظيراتها املستوردة.

ورغم الطـــرق البدائية واملتطلبات الكثيرة 
لألزياء، تنتج ســـميرة في املتوسط 5 تصاميم 
مختلفة يوميا بحسب طلبات الزبونات الالئي 
ينتظرن منتجات مصممة األزياء الشابة بفارغ 

الصبر.
وطلبات الزبائن ال تنتهي، ومع ذلك تنجح 
سميرة في التوفيق بني دراستها علم ”القبالة“ 
(رعايـــة النســـاء املقبالت على الـــوالدة خالل 
فترة احلمل، واملخاض والـــوالدة)، في إحدى 
اجلامعـــات احمللية، وبني التركيـــز في عملها 
لرفع إنتاجيتها مستعينة بأسرتها وزميالتها.

وتقول فاطمة إســـماعيل والدة سميرة إن 
موهبـــة ابنتها أضافت ثراء ملعرضها الصغير 
في سوق حمرويني، والذي مت افتتاحه مؤخرا 

باسم ”سميرة“، وســـاهمت موهبة ابنتها في 
جعله مقصـــدا لشـــريحة كبيرة مـــن الفتيات 
الصوماليـــات. وتؤكـــد األم أنها عون وســـند 
البنتهـــا، وتفعل كل ما بوســـعها ملســـاعدتها 
في حتقيق حلمهـــا كي تصبح مصممة مميزة 
وذات مكانـــة رفيعـــة في بلد يفتقـــر للمدارس 

املهنية منذ نحو عقدين من الزمن.
ويشـــكل غيـــاب الدعـــم املالـــي احلكومي 
وعـــدم توفير األدوات الالزمة لتطوير املواهب 
الناشـــئة التي تســـاهم في تنمية البالد عبئا 
أمـــام موهبة ومســـيرة ســـميرة الفريدة، لكن 
بجهودهـــا الفردية تســـعى لتجـــاوز العوائق 

مهما كلفها األمر. 
وتقـــول هـــدى مهـــدي نـــور مـــن زبونات 
املعرض إن تصاميم وموضات سميرة ”أنيقة 
وتزيدنا جماال ولها طابع إسالمي حيث تغطي 
جميع جســـد املرأة بعكس املالبس املستوردة 

من اخلارج“.
وبحسب نور فإن الصوماليات يفضلن في 
املاضـــي ارتداء األزياء املكشـــوفة ذات الطابع 
األجنبي في املناســـبات وحفالت الزفاف لعدم 
وجـــود بديـــل محلي مناســـب، حتـــى ظهرت 
تصاميم ســـميرة التي تتماشـــى في حجابها 
وحشـــمتها مـــع تقاليـــد وعـــادات املجتمـــع 

الصومالي وال تقل جماال عن املستورد.
واكتســـبت ســـميرة خبـــرة في تســـويق 
منتجاتهـــا، فباتـــت تقيم معرضا بســـيطا في 
ساحة إحدى احلدائق بالعاصمة، بالتعاون مع 
زميالتها، وهنـــاك ُتعرض أحدث التصميمات، 
علـــى ســـبيل الدعايـــة ولفـــت أنظار النســـاء 
للتصاميـــم لتي فاضـــت بها موهبة الشـــابة 
العشـــرينية. كما تســـتغل منصـــات التواصل 

االجتماعي للترويج ألحدث الصيحات.
وتقول ســـميرة إنها تلقت طلبـــات كثيرة 
من معظم األقاليم الصومالية نتيجة االنتشار 
الكبير فـــي تصاميمها علـــى صفحات مواقع 
التواصـــل التـــي باتـــت منبـــرا يعتمـــد عليه 
التجار في الترويج ملنتجاتهم. وباتت الشابة 
الصوماليـــة ملء الســـمع واألبصار، وتخطت 
شهرتها حدود عاصمة البلد الواقع في منطقة 
القرن األفريقي، والذي انهارت مصانعه جراء 

حروب أهلية بدأت منذ نحو ربع قرن.

} تونــس – انتشر فيديو يعرض تعرض أطفال 
مرضـــى التوحد للعنف داخـــل مركز مخصص 
لرعايتهم في تونس، على نطاق واسع بمواقع 
التواصل االجتماعي، وأحدث ردود فعل غاضبة 
بوسائل اإلعالم المحلية. وفي الفيديو المسّرب 
من المركز الـــذي يقع بمنطقة المنـــزه الراقية 
بمحافظـــة أريانة قـــرب العاصمة، يعلو صراخ 
أطفال مرعوبين، بينما تبـــرز إحدى المربيات 
في الفيديـــو وهي تنهال ضربـــا على قفا أحد 

األطفال على مرأى من اآلخرين.
وتردد المربيـــة بغضب، وقد أعياها ضرب 
الطفل، ”أنت تقتلني غضبا وأنا أقتلك ضربا.. 
يدايا تؤلماني“، لتســـتعين بعـــد ذلك بقارورة 
بالستيكية وتســـتأنف الضرب. ويظهر مشهد 
آخـــر لنفس المربية، وهي تحاول أن تقّيد يدي 
ورجلي طفل إلى كرســـي وهو يصرخ ويحاول 
اإلفالت، لكن المربية توجه له ضربات متتالية 

على الرأس والوجه.
وترغم مربية أخـــرى طفال على وضع يديه 
على الجدار بصفة مسترســـلة كعقاب له، فيما 
تضغط زميلتها في مشهد آخر بكلتا يديها على 
فم طفـــل آخر وهو يصرخ باكيـــا إلرغامه على 

السكوت.
وقال مســـؤول في مندوبية المرأة واألسرة 

إنه يجري التحقيق في الحادثة بالتنسيق 
مع الشـــرطة بعد أن منح قاضي األســـرة 

للمنـــدوب الجهـــوي إذنا فـــي ذلك. 
وأوضـــح المســـؤول ”األطفال في 

وضع تهديد وقد استدعى األمر 
اتخاذ اإلجراءات بشـــكل عاجل 
اليوم. ســـيتم اتخـــاذ القرارات 

المناسبة بعد معاينة المركز“.
وإلـــى جانب حملة الشـــتائم 

التي خـــص بها متصفحـــو موقع 
فيســـبوك  االجتماعـــي  التواصـــل 

المربيـــات فـــي مركـــز الرعـــب، قال نشـــطاء 
مـــن المجتمع المدنـــي إنهم ســـينظمون وقفة 
احتجاجيـــة أمام مقـــر الحكومـــة للدعوة إلى 
تشـــديد الرقابة على مؤسسات الطفولة، للحد 

من االنتهاكات والعنف الموجه ضد الطفل.
وهذه ليســـت المرة األولـــى التي يتم فيها 
تســـريب مقاطـــع فيديو في تونـــس عن أعمال 
عنف من داخل مراكز للطفولة، وبشـــكل خاص 
الموجهـــة لمرضـــى التوحد. وقال المســـؤول 
فـــي المندوبية ”يفتقد المربـــون في الكثير من 
الحـــاالت إلى التكوين الســـليم فـــي مثل هذه 

المراكـــز، مهمتنا فـــي كل الحـــاالت أن نضمن 
ســـالمة األطفال“. وفي حال إثبات االنتهاكات 
في الحادثة الجديدة، فإن المعتدين سيكونون 
عرضـــة للمالحقـــة القضائية، كمـــا أن المركز 
ســـيكون مهددا باإلغالق، لكن الشـــكوك تراود 
منظمات المجتمع المدني من تفعيل العقوبات.
وفـــي بلـــد يفاخـــر فيـــه الساســـة بحزمة 
القوانين الراعية لحقوق الطفل، فإن المشـــاهد 
المســـّربة من حين آلخر علـــى مواقع التواصل 
االجتماعي تضع الســـلطات فـــي موضع اتهام 

لغياب الرقابة والردع ضد المخالفين.
وقال جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق اإلنســـان، ”نحّمل مســـؤولية 
الرعاية المتدنية للدولة والمؤسسات الخاصة 
الباحثـــة عن الربح.. حدثـــت عدة انتهاكات في 
الســـابق لكن ثقافة اإلفـــالت من العقاب ال تزال 
راسخة“. وأضاف مسلم ”يتعين أن يكون هناك 
ردع وعقاب عبر القضاء في الحاالت التي تثبت 
فيها االنتهاكات بالحجة“. ومن بين المعضالت 
التي تواجهها الديمقراطية الناشئة في تونس 
منـــذ بدء االنتقال السياســـي عـــام 2011، حالة 
االنفالت التي تشهدها مؤسسات الطفولة، وال 
سيما غير المرخص لها، إلى جانب الصعوبات 

التي يواجهها قطاع التعليم العمومي.
ويدفع قطاع الناشـــئين فـــي ما يبدو 
االقتصادية  الصعوبـــات  جـــراء  الكلفـــة 
تونس،  تواجههـــا  التـــي  والماليـــة 
فضـــال عن ضعـــف رقابـــة أجهزة 

الدولة.
وقال جمال مسلم ”50 بالمئة 
من العاملين في رعاية الطفولة 
يفتقـــدون للتكويـــن ويفتح هذا 
الباب لحدوث انتهاكات واســـعة 
ضـــد الطفـــل إلـــى جانـــب ضعف 

البرامج الموجهة للطفولة“.
وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا لألنباء 
أوضح المندوب العـــام لحماية الّطفولة مهيار 
حمـــادي، أنه ســـيتم فتح تحقيـــق بخصوص 
الفيديـــو الـــذي تناقلتـــه شـــبكات التواصـــل 
االجتماعي، منذ السبت الماضي ويظهر أطفاال 
بمركـــز خاص لرعاية مرضى التوحد بمحافظة 
أريانة يتعرضون إلى اعتداءات جسدية بشعة 
من قبل المربين، قائال إنه ”ســـيقع غلق المركز 
إذا ثبـــت ارتكاب مثل هـــذه الجرائم“. وأضاف 
حمـــادي، أن وزارة المرأة واألســـرة والطفولة 
بادرت عن طريق ســـلك مندوب حماية الّطفولة 

بإعـــالم الجهات القضائية، وذلـــك منذ الّدقائق 
األولـــى لظهور هـــذا الفيديو الصادم، مشـــيرا 
إلـــى أنه ســـيقع التنقـــل إلى المركـــز ومعاينة  
الوضـــع على عين المكان وذلك بالتنســـيق مع 
قاضي األســـرة والنيابـــة العموميـــة واإلدارة 
الجهوية بأريانة ووزارة الشـــؤون االجتماعية، 
التي تشـــرف على هذا المركـــز، وذلك من أجل 
القيـــام بالتتبعات العدلية الالزمة ضد المربين 
المتورطيـــن وغلـــق المركز إذا تـــم التثبت من 

وقوع هذه الجرائم.
كمـــا أشـــار إلـــى اســـتعداد وزارة المـــرأة 
واألســـرة والطفولة للتعهد باألطفال الضحايا 
عن طريق توفير اإلحاطة النفسية الالزمة لهم، 
مشددا على ضرورة أن يتحلى األولياء بالمزيد 
مـــن اليقظـــة والمتابعـــة المســـتمرة ألبنائهم 
لـــدى إيداعهم فـــي مثل هذه المراكـــز، وترصد 
أي تغييـــر مفاجئ قد يطرأ على ســـلوكهم مثل 
اتســـامهم بالعدوانيـــة المفرطة أو شـــعورهم 
بالخـــوف الدائـــم أو معاناتهم مـــن الكوابيس 
أثناء النوم. وأكد محمد بن يوشع، المدير العام 

للنهوض االجتماعي، أنه سيتّم تكليف مصالح 
اإلدارة الجهوية للشـــؤون االجتماعية بأريانة 
بالتنقـــل إلى مقر المركز لمعاينة الوضع وفتح 
بحث إداري في الغرض، مشددا على أنه إذا ما 
ثبتت صحة ما راج في هذا الفيديو، فإّنه سيقع 
غلق المركز بصفة وقتية أو نهائية، كما سيقع 

التعّهد بإدماج األطفال في جمعية أخرى.
وأفـــادت رئاســـة الجمهورية فـــي بالغ لها 
الجمعة الماضي أنه تم االنطالق الفعلي لعمل 
وحدتيـــن مختصتين على المســـتوى المركزي 
وفـــرق جهويـــة على مســـتوى مناطـــق األمن 
والحـــرس الوطنـــي للبحث فـــي جرائم العنف 
ضد المرأة والطفل، بحسب ما جاء به القانون 

األساسي عدد 58 لسنة 2017.
وكشفت تقارير صحافية أن بعض األولياء 
أقروا بتعرض أبنائهم للعنف في المركز، حيث 
تـــم نقلهم إلـــى مركز آخر بعـــد مالحظة وجود 
كدمات وآثار عنف على أجسادهم. وفي المقابل 
نفى العديد من األولياء تعرض أطفالهم للعنف 
من قبل المربين خاصة وأن المركز تم إنشـــاؤه 

قبل 25 ســـنة ولم يعرف حادثة مماثلة من قبل، 
مشيرين إلى أنهم يتابعون أطفالهم يوميا.

ومـــن جهة أخـــرى قال بعـــض األولياء إنه 
ليس لديهـــم خيار ثان، حتـــى إذا ثبت تعرض 
أطفالهم للعنف، ألنه المركز الوحيد الذي يقبل 

أوالدهم.
ومـــن جانبها أكدت وزيرة المرأة واألســـرة 
والطفولة نزيهة العبيدي أنها منذ مشـــاهدتها 
مقطع الفيديو على شبكة التواصل االجتماعي 
تم التنسيق مع مندوب حماية الطفولة للبحث 
حول هذه الحادثة، مشـــيرة إلى أنه سيتم تتبع 
كل من يمـــارس العنف ضد أطفـــال المركز في 
حال ثبوت ذلك، كما أكدت أن الوزارة ترفض كل 

أشكال العنف المسلط ضد األطفال.
وكشـــفت إحصائيـــات حديثـــة أن مـــرض 
التوحد يصيب 6 بالمئة من أطفال تونس وهي 
نســـبة في تزايد، كما أنه يصيـــب الذكور أكثر 
من اإلناث، حيث يوجد من بين أربعة مصابين 
3 ذكور، وتعد مشـــاهدة التلفزيون من األسباب 

الرئيسية لإلصابة.
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أكد خبراء املوضة أن الســـروال ذا الوســـط العالي يغازل كل النســـاء، حيث أن الوســـط العالي يجعل السيقان تبدو أطول بصريا، ومن ثم تبدو 

القوام أكثر نحافة ورشاقة، كما تبدو األرداف بمظهر جذاب أيضا.

أثار فيديو مت تسريبه على مواقع التواصل االجتماعي غضب التونسيني لتضمنه مشاهد 
صادمــــــة عن تعرض أطفال من مرضى التوحــــــد للضرب والتعذيب في مراكز يفترض أن 

تكون مخصصة لرعاية وحماية هذه الفئة.

[ مربون يفتقدون للسلوك السليم في مراكز األطفال  [ ثقافة اإلفالت من العقاب ال تزال راسخة رغم كثرة االنتهاكات
تعرض أطفال التوحد للتعذيب يثير غضبا شعبيا في تونس

األطفال في وضع تهديد مستمر

تصاميم تغني عن الماركات العالمية

أسرة

ديكورشابة صومالية تتحدى املالبس املستوردة بأزياء محلية

األملانيــــة أن  } أوردت مجلــــة ”إيلــــي“ 
اإلكسســــوارات الســــوداء تغــــزو عالــــم 
الديكــــور هذا العام لُتضفي ملســــة أناقة 

وفخامة على الغرفة.
وأوضحــــت املجلــــة املعنية باملوضة 
واجلمــــال أن اإلكسســــوارات املنزليــــة 
تكتســــي باللــــون األســــود املطفأ بصفة 
خاصــــة، والذي يزين على ســــبيل املثال 
املزهريات، ال سيما املوديالت املصنوعة 
مــــن األحجــــار الطبيعية، ســــواء أكانت 

مستديرة أم أسطوانية الشكل.
كمــــا أن املصابيح الســــوداء تخلق 
تباينــــا مثيرا في الغرفــــة بفضل اللعب 
على وتــــر املزج بــــني الضوء الســــاطع 

واإلطار الداكن للمصباح.
أما اللوحات السوداء، سواء أكانت 
صــــورا أم رســــومات، فتتمتــــع بتأثيــــر 
جــــذاب للغايــــة وُتضفي ُبعــــدا غامضا 
علــــى الغرفة وتخلق أيضــــا تباينا الفتا 

لألنظار في ظل بيئة ساطعة.
ومــــن جانبــــه أشــــار البروفيســــور 
آكســــيل فــــني، املتخصص فــــي أبحاث 
األلوان، إلــــى أن األخضر يواصل ترّبعه 
على عرش ألوان األثــــاث والديكور هذا 
العــــام، ولكــــن ليــــس بدرجــــة األخضر 
العشــــبي القوية التي القت رواجا كبيرا 
في العام املاضي، وإمنا بدرجة الزيزفون 

الناعمة.

اإلكسسوارات السوداء 
تغزو عالم الديكور 

باملئة من العاملني 
يفتقدون للتكوين

مما يفتح الباب 
لحدوث العنف
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رياضة
بيتزي يعلن قائمة السعودية لمعسكر جدة

} الرياض – أعلنت إدارة املنتخب الســـعودي 
األول لكـــرة القـــدم االثنـــني قائمـــة الالعبني 
املشـــاركني في املعســـكر الذي ينطلق في جدة 

اعتبـــارا من الثالثـــاء ويســـتمر حتى 26 
فبرايـــر اجلـــاري ضمـــن برنامـــج إعداد 

املنتخب خلـــوض نهائيات كأس العالم 
2018 بروسيا. 

الرســـمي  احلســـاب  ونشـــر 
مبوقـــع  الســـعودي  للمنتخـــب 
شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي 
تويتـــر بيانا ذكر فيـــه ”أعلنت 
إدارة املنتخب الســـعودي األول 

لكـــرة القدم عـــن قائمة أســـماء 
قبـــل  مـــن  املختاريـــن  الالعبـــني 

املـــدرب األرجنتيني خـــوان أنطونيو 
بيتـــزي لالنضمـــام إلى معســـكر األخضر 

والذي ســـيبدأ في جدة الثالثاء ويستمر حتى 
الســـادس والعشـــرين من فبرايـــر اجلاري“. 
وأوضح أن املعســـكر ميثل ”املرحلـــة الثانية 

من البرنامج اإلعدادي للمشـــاركة في نهائيات 
كأس العالم التي تستضيفها روسيا“. 

وأضـــاف البيـــان ”من املقـــرر أن يخوض 
املنتخب خالل املعسكر مباراة ودية أمام 
منتخب مولدوفا في السادس والعشرين 
من الشـــهر اجلاري علـــى ملعب مدينة 

امللك عبدالله الرياضية“. 
وجاء أيضا في البيان  الذي 
أصدره االحتاد الســـعودي”من 
جهة ثانية، يخـــوض املنتخب 
الوطني مباراة ودية أخرى في 
الشهر  من  والعشـــرين  الثامن 
اجلـــاري أمام منتخـــب العراق 
فـــي مدينة البصرة عبر تشـــكيلة 
أعلـــن عنها فـــي وقت ســـابق حيث 
تأتـــي املباراة مببادرة مـــن رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة األستاذ تركي بن 
عبداحملسن آل الشـــيخ دعما منه لرفع احلظر 

عن املالعب العراقية“.

إنفانتينو يثمن تأهب قطر لمونديال 2022
أكد جياني إنفانتينو، رئيس  } نواكشــوط – 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال 
قطر ســـيكون رائعـــا. وأوضـــح إنفانتينو في 
مؤمتـــر صحافي عقـــده األحد فـــي العاصمة 
املوريتانيـــة نواكشـــوط ”أنـــا علـــى يقني بأن 

مونديال قطر سيكون رائعا“. 
وأضـــاف رئيـــس فيفـــا أنه مرتـــاح لتقدم 
األعمال في منشـــآت قطر الحتضـــان فعاليات 
كأس العالـــم 2022. وذكـــر أن قمـــة فيفا التي 
انعقـــدت األحد فـــي موريتانيا ناقشـــت نظام 
انتقال الالعبني واملنافسات النسائية وبرامج 

التنمية والتطوير لكرة القدم.
وقال إنفانتينو إن قمة الفيفا منوذج عاملي، 
مشـــيرا إلى أن القمـــة مهدت إلقـــرار االحتاد 
الدولي لتنظيم كأس عاملية موحدة للشـــباب، 
إضافة إلى توســـيع املشـــاركة في كأس العالم 
للنســـاء. وأضاف ”شـــكلت القمة فرصة للقاء 

االحتاد الدولي برؤســـاء االحتـــادات الدولية 
من ثالث قارات، كما شـــكل فرصة لرؤساء هذه 
االحتـــادات لالطالع على العمـــل املقام به في 

موريتانيا“.
كأس  بحـــث  مت  أنـــه  إنفانتينـــو  وتابـــع 
العالم للنســـاء وتوزيع املشاركة على غرار ما 
ســـيطبق في كأس العالم ابتـــداء من 2026، مت 
أيضـــا خالل االجتماع نقـــاش قوانني االحتاد 
الدولي، باإلضافة إلى نظم االنتقاالت الكروية 

لتطويره، ومراعاة املطالب املتعلقة به. 
وكشـــف رئيـــس الفيفا أن اجلميـــع داخل 
االحتـــاد الدولي متفـــق تقريبا علـــى ضرورة 
مراجعـــة طريقة عمـــل االحتاد فـــي اجلوانب 
املالية، وبضرورة اعتماد مبدأ ”صفر تسامح“ 
في مجال الرشـــوة، واحملسوبية، والثراء غير 
املشروع، مشيرا إلى توفر القدر الكافي من املال 

للنهوض بكرة القدم بكل شفافية ووضوح.

«ســـعيد بارتدائي لزي الترجي وال أريد أن يتم تأويل كالمي ألنني ال أتقن العربية. لذلك قررت أال 

أعطي أي تصريح إال باللغة األملانية التي أتقنها حتى ال أخطئ في تعبيري}.

أنيس بن حتيرة 
العب فريق الترجي التونسي

«أقوم بتغيير العبني أو ثالثة في كل مباراة، لكن النواة البشـــرية موجودة، وهذا هو املهم. في 

النهاية أنا راض بعد الفوزين ألني أقول دائما لالعبني إننا نعيش باالنتصارات}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي املغربي

زوران.. دليل العين اإلماراتي آسياويا
} ديب - يتطلع العني اإلماراتي بقيادة املدرب 
الكرواتـــي زوران ماميتش إلى إكمال ســـنتني 
من دون خســـارة على أرضه عندما يستضيف 
الريـــان القطـــري الثالثاء في اجلولـــة الثانية 
من منافســـات املجموعة الرابعة لدوري أبطال 
آســـيا لكرة القـــدم. وتعود آخر خســـارة للعني 
علـــى ملعب هزاع بن زايـــد إلى 24 فبراير 2016 
عندما ســـقط أمام اجليش القطري 1-2 في دور 
املجموعات، ثـــم خاض 12 مباراة متوالية دون 
أن يعرف طعم الهزمية، محققا ستة انتصارات 

وستة تعادالت.
وبدأ العني النســـخة احلالية بالتعادل مع 
الهالل السعودي 0-0 في الرياض، لذلك سيكون 
مطالبا بتخطـــي الريان الذي ســـبق أن التقاه 
مرتني في نســـخة 2013، وتبادال الفوز بنتيجة 
واحـــدة 2-1. ويلعـــب العني بصفـــوف مكتملة 
بعـــد عودة صانع ألعابه عمر عبدالرحمن الذي 
غاب عن لقـــاء الهالل بعدما فضل اإلطار الفني 
إراحته، علـــى غرار ما فعل في املباراة األخيرة 
للفريـــق أمام الوحدة اجلمعة في كأس الرابطة 
عندما ترك الســـويدي ماركوس بيرغ واملصري 
حسني الشحات والياباني تسوكاسا شيوتاني 

خارج القائمة.
وقـــال ماميتـــش بعد مبـــاراة الوحدة التي 
خســـرها فريقه 1-5 ليودع البطولة التنشيطية 
مـــن ربع النهائي ”قبل أيـــام لعبنا مباراة قوية 
جـــدا أمام الهـــالل في الرياض ويـــوم الثالثاء 
ســـنخوض حتدي اجلولة الثانية من مســـابقة 
دوري أبطال آســـيا، لذلك قـــررت إراحة بعض 
الالعبني.. بالنســـبة إلي هـــذه البطولة تعتبر 
آخر اهتمامي في درجة أهمية البطوالت األربع 

التي يشارك فيها العني في املوسم احلالي“.
من جهتـــه، ســـيكون الريـــان مطالبا بعدم 
التعثـــر بعـــد تعادله فـــي اجلولـــة األولى مع 
استقالل طهران اإليراني 2-2 في الدوحة. وكان 

رودريغـــو تاباتـــا قائد الريـــان العنوان 
تاباتا  وســـيغيب  للمباراة.  الرئيسي 
عن مباراة العني، مما سيفقد هجوم 
الريـــان ورقـــة أساســـية ويتوجب 
على سيباســـتيان سوريا وحمدالله 
ومواطنه محسن متولي بذل مجهود 

مضاعف لتعويضه.

استعادة التوازن

في املجموعة ذاتها، 
يحل الهالل الســـعودي 
النســـخة  بطل  وصيف 
األخيـــرة ضيفـــا على 

اســـتقالل طهـــران. 
ويأمـــل الهـــالل فـــي 

اســـتعادة توازنـــه 
بالنقـــاط  والعـــودة 
خصوصـــا  الكاملـــة 
عقـــب فـــوزه علـــى 

الشـــباب 2-1 فـــي الـــدوري 
كثيـــرا  واقترابـــه  احمللـــي 

مـــن االحتفـــاظ باللقـــب 
بعـــد أن وســـع الفـــارق 

مع أقـــرب مالحقيـــه إلى 

أربـــع نقاط. وميلك الهالل الـــذي يفتقد لبعض 
العبيـــه بداعـــي اإلصابـــة، كل أدوات التفـــوق 
في ظـــل االســـتقرار اإلداري والفني، فضال عن 
جاهزيـــة العبيـــه فنيا ومعنويـــا وتألق العبيه 
األجانب الذين جنحوا فـــي صناعة الفارق في 
املباريات املاضية. ويضم الهالل عناصر مميزة 
في جميـــع خطوطه أمثال أســـامة هوســـاوي 
ومحمـــد البريك وياســـر الشـــهراني وعبدالله 
عطيف ومحمـــد كنو واحلـــارس العماني علي 
احلبســـي واألوروغوياني نيكوالس ميليســـي 
واألرجنتينـــي إيزيكييـــل ســـيروتي واملغربي 
أشـــرف بن شـــرقي. ولـــن تكون مهمـــة الهالل 
سهلة أمام اســـتقالل طهران الذي يحتل املركز 
الســـادس فـــي الـــدوري احمللي والـــذي انتزع 

تعادال ثمينا من الريان في اجلولة األولى.

اختبار صعب

فـــي املجموعـــة الثالثـــة، تنتظـــر الســـد، 
بطـــل 1989 و2011 مهمـــة صعبـــة أمـــام ضيفه 
بيرســـيبوليس اإليراني عندما يلتقيان مبلعب 
الســـد فـــي الدوحة. ويأمل الســـد فـــي حتقيق 
االنتصار على منافسه القوي لالنفراد بصدارة 
املجموعة، وهو الطموح ذاته للفريق اإليراني. 
وحقق الفريقان االنتصار فـــي اجلولة األولى، 
حيث فاز الســـد على مضيفه الوصل اإلماراتي 
2-1 فـــي دبي، وبيرســـيبوليس على ناســـاف 
األوزبكستاني 3-0 في طهران. ويخوض السد 
املبـــاراة بصفـــوف مكتملة بعـــودة اجلزائري 
حمرون بوغرطـــة بعد غيابه عن لقـــاء العربي 
بالدوري القطـــري، إلى جانـــب مواطنه بغداد 
بوجنـــاح صاحبـــي هدفـــي الفـــوز فـــي مرمي 
الوصل، ومن خلفهما القائد اإلســـباني تشافي 

والثنائي حسن الهيدوس وعلي أسد.
واعتبر مدرب الســـد جوزفالـــدو فيريرا أن 
الفوز الكبير على العربي 5-1 سيساعد فريقه 
ذهنيـــا، وقال ”الفـــوز علـــى العربي منح 
فريقـــي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة 
بيرســـيبوليس“. فـــي املقابـــل، يعتمـــد 
الضيوف على عدد من الالعبني املهمني 
في مقدمتهم علي عليبور صاحب هدفني 
في مرمي ناســـاف، والنيجيري غودوين 

مينشا ووحيد أميري.
ذاتها،  املجموعـــة  وفـــي 
يرفـــع الوصـــل اإلماراتي 
ومضيفـــه ناســـاف 
األوزبكســـتاني شـــعار 
التعويض عندما يلتقيان 
فـــي امللعـــب املركـــزي 
منافسات  ضمن  بكارشي 
املجموعـــة الثالثـــة. وكان 
الوصل فرط فـــي نيل نقطة 
على األقل أمام مضيفه السد 
فـــي اجلولـــة األولـــى عندما 
تلقى مرماه هدفـــا في الدقيقة 
90 فـــي املبـــاراة التـــي انتهـــت 
لصالـــح الفريق القطـــري 1-2. 
في املقابل خســـر ناساف أمام 
مضيفه بيرسيبوليس اإليراني 

0-3 في طهران. 

◄ فاز فريق ”امللك“ ليبرون جيمس على 
فريق ستيفن كوري 148-145 على ملعب 

ستايبلز سنتر في لوس أجنلس في مباراة 
كل النجوم بنسختها اجلديدة. وكانت 

املباراة جتمع في السنوات السابقة بني 
جنوم املنطقتني الشرقية والغربية في دوري 

كرة السلة األميركية للمحترفني، لكنها 
جمعت األحد أفضل جنوم اللعبة بغض 

النظر عن انتمائهم إلى هذه املجموعة أو 
تلك. وقام ليبرون جيمس جنم كليفالند 

كافاليرز وستيف كوري جنم غولدن ستايت 
ووريزر اللذان حصال على أعلى نسبة من 

األصوات، باختيار فريقيهما بحرية.

متفرقات

المدرب أول ضحايا سوء النتائج في مصر
[ من بين 18 فريقا طال التغيير 11 فريقا

[ اتحاد الكرة أمام ضرورة وضع لوائح جديدة

عماد أنور

} القاهــرة – ضربـــت الـــدوري املصـــري في 
موســـمه اجلاري (2017-2018)، ظاهرة تغيير 
املدربني، ومـــن بني 18 فريقا مثلت قوام جدول 
املســـابقة، طـــال التغييـــر 11 فريقا ألســـباب 
تتراوح بني اإلقالة واالســـتقالة أو طلب فسخ 
التعاقـــد، وكان املدير الفني لفريق نادي مصر 
املقاصة عماد سليمان آخر النماذج، فقد رحل 
عن الفريق وأعلنـــت إدارة النادي التعاقد مع 
طلعت يوســـف مســـاء الســـبت، وكان يوسف 
نفسه رحل عن تدريب فريق نادي سموحة قبل 

أسبوعني.
وعرفـــت أنديـــة قليلـــة معنى االســـتقرار 
هذا املوســـم منها األهلـــي والنصر واملصري 
واألسيوطي، غير أن هذه الظاهرة التي تكررت 
للموســـم الثالث على التوالـــي، وبلغ عدد من 
تولـــوا اإلدارة الفنيـــة لفرق الـــدوري املمتاز 
نحـــو 40 مدربـــا، بني حالـــي وســـابق، لفتت 
انتبـــاه مجلـــس إدارة احتاد الكرة، برئاســـة 
هاني أبوريـــدة، إلى ضرورة التصدي لظاهرة 
كثرة تغيير املدربني التي انتشرت في الدوري 

املصري املمتاز في السنوات الثالث األخيرة.

التصدي للظاهرة

جمعت جلســـة بني مســـؤولي االحتاد مع 
مســـؤولي األندية بغرض االتفاق على تعديل 
الالئحـــة في املوســـم املقبل، بحيث ال يســـمح 
ألي مدير فني أن يتولى قيادة أكثر من فريقني 
خـــالل املوســـم الواحد، كما ال يجـــوز ألي ناد 
التعاقد مع أكثر مـــن مدربني اثنني. وفي وقت 
أملـــح البعض إلى أن الضغط اجلماهيري على 
إدارات األنديـــة يدفعها إلى اإلطاحة باملدربني 
لســـوء النتائج واألداء، إال أن اخلبير الكروي 
املصري طه إسماعيل أكد أن املوسم احلالي لم 

يشهد تقريبا هذه الضغوط.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”مـــن املمكـــن أن يكون 
التغييـــر مفيدا في أوقات قليلة، منها أن يكون 
الفريـــق قـــارب على االنهيـــار والهبـــوط إلى 

الدرجة األدنى مثال“. و
استشـــهد إســـماعيل مبـــا حـــدث لفريـــق 
أيفرتون اإلنكليزي، فبعـــد مواصلة العروض 
الســـيئة التي أحلقت به سلســـلة من الهزائم، 

لم تقم إدارة النادي بتغيير مدرب الفريق سام 
أالرديـــس، ومنحتـــه الفرصة كاملة لتحســـني 
أداء الفريـــق بعد أن وصفه هـــو ذاته ”باملثير 
للشـــفقة“، وأوصى اخلبير الكـــروي املصري 
بضـــرورة منـــح املـــدرب فرصته كاملـــة، ألن 
التســـرع في اإلطاحة باملدرب سيعود بالسلب 

على الفريق.
ولـــم تـــرق فكـــرة كثـــرة تغييـــر املدربني 
لكثيريـــن، حتـــى أن املدرب املخضرم أرســـني 
فينغر، املدير الفني لفريق أرســـنال اإلنكليزي، 
صـــرح قبل ذلك بأنهـــا غير مفيـــدة ألي فريق 
كونها ال حتقق االســـتقرار الفني، وإذا كان من 
الطبيعي أن يبـــدي فينغر هذا الرأي، لوجوده 
على رأس اإلدارة الفنية ”للمدفعجية“ منذ عام 
1996، لكنه يتوافق مع رأي الغالبية التي تؤكد 
أن إقالـــة أي مدرب ال بد وأن جترى وفق خطة 

مدروسة.
ويراعـــى في ذلـــك وضع الفريق في ســـلم 
ترتيـــب الـــدوري، واملدة املتبقيـــة على انتهاء 
املســـابقة، ومشـــاركته في أي بطوالت محلية 
وقاريـــة أخرى، كما أن فســـخ العقود قد يكلف 
إدارات األنديـــة أمواال طائلة بســـبب شـــروط 
جزائية وضعت وفقا لالتفاق املبرم، خصوصا 
إذا كثر عـــدد إقاالت املدربـــني. وبداية ظاهرة 
التغيير جاءت هذا املوســـم عبر نادي الرجاء، 
الذي رحل عنـــه مدربه خالد القماش بعد أربع 
جوالت فقط من عمر مســـابقة الدوري، وتولى 
بعدها عماد النحاس املسؤولية الفنية للفريق، 
ثم استقال في اجلولة اخلامسة عشرة، ليأتي 
أحمد العجوز الذي ترك املهمة أيضا بعد فترة 
قصيرة، وجـــاءت إدارة النادي باملدرب الرابع 

هذا املوسم وهو رمضان السيد.

الزمالك األكثر

يعتبـــر فريـــق الزمالـــك املصـــري صاحب 
النصيـــب األكبر في قرارات تغيير املدربني في 
عهد رئيس النـــادي احلالي مرتضى منصور، 
وتخطـــى عددهم 20 مدربا، واســـتقرت اإلدارة 
على إيهاب جالل بعد أســـابيع قليلة من توليه 
مسؤولية تدريب فريق نادي إنبي، وهي املهمة 
التي توالها خلفا للمدرب طارق العشري الذي 
رحل عن النادي بسبب تراجع النتائج. وتولى 
جـــالل تدريب الزمالـــك خلفـــا للمونتونيغري 

نيبوشا يوفوفيتش، وأطاحت به إدارة النادي 
بسبب النتائج السئية التي حققها مع الفريق، 
فضال عن عدم وضوح رؤيته وأفكاره في خطط 
اللعب أو تشـــكيل الفريق، ورحل نيبوشا بعد 
أن كبـــد النادي راتب شـــهر ديســـمبر املاضي 
وشـــهرا آخر من الشرط اجلزائي، أي نحو 80 

ألف دوالر.
الفرنســـي  طالـــب  اإلســـماعيلي  وفـــي 
سيبستيان ديســـابر بفسخ تعاقده مع النادي 
بســـبب تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا، 
وتولى املهمـــة خلفا له أبوطالب العيســـوي، 
لكنـــه رحل مع نهايـــة الدور األول، وأســـندت 
املهمة بصورة مؤقتة إلى محمد أبوجريشـــة، 
أحـــد أبرز جنوم فريق ”الدراويش“، وذلك قبل  

تولي البرتغالي بيدرو املهمة. 

كمـــا قـــرر مجلـــس إدارة نـــادي االحتـــاد 
الســـكندري إقالة مدربه هاني رمزي بعد ست 
جوالت فقط لســـوء النتائج، وتعاقدت اإلدارة 
مع الفرنسي كافالي ثم اإلسباني خوان ماكيدا، 
حتى جاء محمد عمر لتولي املسؤولية، وتضم 
قائمة املقالني مؤمن سليمان، وهو من رحل عن 
مصر املقاصة بعد ســـت جوالت أيضا، وأحمد 
سامي املدير الفني الســـابق لطالئع اجليش، 
الـــذي متت إقالته ليتولـــى بعده كل من حلمي 

طوالن وطارق عبدالله وأخيرا خالد عبدالله.
فيمـــا تقدم محمد يوســـف باســـتقالته من 
تدريـــب فريق نادي بتروجيـــت، ليتولى طارق 
يحيـــى القيادة الفنيـــة للفريق، كما رحل خالد 
عيـــد عن تدريب طنطا، ليتولى أســـامة عرابي 
بدال منه،  بينما اســـتقال أحمد حسام (ميدو) 
مـــن تدريـــب وادي دجلة بعد مـــرور 12 جولة، 
وأســـندت إدارة النـــادي املهمـــة إلـــى طـــارق 
العشري. املشهد الذي تكشـــفه عملية التغيير 
هو أن هناك مدربني ال تعنيهم شعبية الفريق، 
أو حتى اإلمكانات التي تساعده على حتسني 
األداء، وترك بعضهم أنديـــة كبرى، وإن كانت 
غيـــر جماهيريـــة، ليتولـــوا املهمة فـــي أندية 
أصغـــر، ويبـــدو أن ذلك من أجـــل إمتام تعاقد 
مادي جيد، ال سيما وأن املدرب في حالة إقالته 
يحصل على شـــرط جزائي قيمته راتب شـــهر 
أو شـــهرين، وهو ما وضع أســـماء عديدة في 

موضع اتهام. 

تثور اجلماهير بســــــبب ســــــوء النتائج وتواضع األداء، ويكون املدرب هو الضحية  األولى 
ــــــة وإعالمية لإلطاحة به، ويحدث  أمام إدارات األندية، وســــــط مطالبات وضغوط جماهيري
ــــــى تأثر الفريق جراء هذا القرار، ومفترض أن يكون تغيير املدرب  ــــــك من دون التفات إل ذل

اخليار األخير وفق حسابات فنية مدروسة.

قرارات صارمة

الزمالـــك املصـــري يعتبـــر صاحـــب 

النصيـــب األكبر في قـــرارات تغيير 

املدربـــني في عهـــد رئيـــس النادي 

الحالي مرتضى منصور

◄

ئد الريـــان العنوان 
تاباتا  وســـيغيب 
 سيفقد هجوم 
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26
فبراير هو موعد 

نهاية معسكر 

منتخب السعودية 

الذي سينطلق 

اليوم في جدة

◄ أقال نادي أحد السعودي لكرة القدم املدرب 
اجلزائري نبيل نغيز، واتفق الطرفان على إنهاء 

العقد بالتراضي، وشكرت إدارة النادي املدرب 
اجلزائري على اجلهود التي بذلها على مدار 

املوسم مع الفريق. ومن املقرر أن يعلن نادي أحد 
عن اسم املدرب اجلديد للفريق خالل األيام القليلة 

املقبلة. وجاءت إقالة نغيز بسبب سوء نتائج 
الفريق في املباريات األخيرة ببطولة الدوري 

السعودي، التي كان آخرها اخلسارة 0-2 أمام 
الفيصلي في املرحلة الثانية والعشرين للمسابقة. 
ويحتل أحد املركز الثالث عشر في ترتيب البطولة 

برصيد 18 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و6 
تعادالت، و11 هزمية.



رياضة
23 الثالثاء 2018/02/20 - السنة 40 العدد 10906

{عندما يعود نوير سيكون بالتأكيد هو رقم واحد، فهو يستحق كل االحترام. الجميع يحاولون 

مساعدته للعودة إلى أدائه الرائع، فنحن فريق ونريد أن نكون ناجحين كمنتخب}.

مارك أندريه تير شتيجن
حارس مرمى املنتخب األملاني

{أرى أن نابولـــي هـــو الفريـــق الذي يقـــدم أجمل كرة، وعلـــى الرغم من ذلك فـــإن يوفنتوس هو 

األقوى، وعلى نابولي أن يقدم المزيد من الجهد ليظل في المنافسة مع اليوفي}.

جيان بييرو غاسبريني
املدير الفني لفريق أتالنتا اإليطالي

تنشط روسي ينذر بـعواقب وخيمة في أولمبياد 2018
رفعت  } بيونــغ تشــانغ (كوريــا اجلنوبيــة) – 
قضية املنشـــطات املتعلقة بأحـــد الرياضيني 
الروس املشـــاركني في أوملبياد بيونغ تشـــانغ 
الشـــتوي العديد من األســـئلة حـــول برنامج 
االختبـــارات والقرار بإتاحـــة الفرصة للروس 
باملشـــاركة في األلعاب رغم فضيحة التنشـــط 
املمنهج، مـــا ينذر بـ“عواقـــب“، في ظل رفض 

روسي لألمر واعتباره استفزازا.
وينتظـــر الرياضـــي الروســـي ألكســـندر 
كروشيلنيتســـكي الفائز مع زوجته إناستازيا 
بريزغالوفـــا ببرونزيـــة الزوجـــي املختلط في 
منافسات الكيرلينغ، نتيجة فحص العينة ”ب“ 
بعد أن أكد مصدر في اللجنة األوملبية الدولية 
األحد تناوله مادة ميلدونيوم احملظورة. ميكن 
أن تكـــون لهـــذه القضيـــة عواقب أكبـــر إذ أن 
اللجنة األوملبية الدولية ســـتقرر رفع اإليقاف 
عن روســـيا والســـماح برفع علمهـــا قبل حفل 

اخلتام األحد من عدمه.
وكروشيلنيتســـكي هـــو واحـــد مـــن 168 
رياضيـــا روســـيا ”نظيفـــا“ وافقـــت اللجنـــة 
األوملبيـــة الدولية على مشـــاركتهم في ألعاب 
بيونـــغ تشـــانغ بصفـــة رياضيني مســـتقلني 
حتـــت العلـــم األوملبي. لكـــن رئيـــس االحتاد 
الروســـي للكيرلينـــغ دمييتـــري تشيتشـــيف 
أعرب االثنـــني عن اعتقاده بـــأن قضية تناول 
رياضي روســـي منشـــطات في بيونغ تشـــانغ 

تشكل اســـتفزازا. وقال تشيتشيف في مقابلة 
مـــع قنـــاة 360 الروســـية ”أنـــا واثـــق من أنه 
اســـتفزاز وعمـــل تخريبـــي“. وتابـــع ”خالل 
مســـيرته (كروشيلنيتســـكي) منذ عـــام 2015، 
خضع الى 11 اختبارا للمنشطات وكانت كلها 
ســـلبية. فقط تخيلـــوا ماذا حصـــل في داخل 
رأس الرجـــل ليتنـــاول حبوبـــا (ممنوعة) قبل 
األلعـــاب االوملبية؟“. وأشـــار إلى أن الكيرلينغ 
هي رياضة مهارة وليس قوة، وفي هذا النوع 

من الرياضات املنشطات ال فائدة منها.
وفـــاز كروشيلنيتســـكي (25 عامـــا) مـــع 
زوجته األســـبوع املاضـــي ببرونزية الزوجي 
املختلط فـــي الكيرلينغ بفوزهما على النرويج 
8-4. وقالت قائدة الفريق الروســـي للكيرلينغ 
فيكتوريـــا مويســـيفا بدورهـــا ”ال أعتقد أبدا 
أن أحـــدا فـــي فريقنا يفعل ذلـــك“، مضيفة ”ال 

ميكنني أن أتخيل كيف يشعر هو وزوجته“.

عواقب وخيمة

أشـــارت اللجنة األوملبيـــة الدولية إلى أن 
روســـيا ميكن أن تواجه ”عواقب“. وستجتمع 
جلنة خاصة هذا األســـبوع لبحث إمكانية رفع 
اإليقـــاف عن روســـيا قبل حفل اخلتـــام. وقال 
املتحـــدث باســـم اللجنة مارك أدامـــز ردا على 
ســـؤال حول ما إذا من املمكن الســـماح برفع 

العلم الروســـي في حفـــل اخلتـــام أن اللجنة 
ســـتدرس ما إذا كانت روســـيا قد اســـتجابت 
”لنـــص وروح حكـــم (ديســـمبر)“، في إشـــارة 
إلى قـــرار اإليقاف الذي فرضتـــه على اللجنة 

األوملبية الروسية في ديسمبر 2017.
وتابـــع ”إذا لم يكـــن كذلك ســـيكون هناك 
من الواضـــح عواقـــب“. وأوضـــح أن اللجنة 
األوملبيـــة الدوليـــة التزمـــت بقـــرار الســـماح 
في  ملشـــاركة الرياضيني الـــروس ”النظيفني“ 
بيونغ تشانغ، مؤكدا أنهم ”خضعوا الختبارات 
مبســـتويات كبيـــرة أكثر من غيرهـــم“. وتابع 
أدامز ”اختبرنا برنامجا صارما جدا جدا… كان 
هناك شعور من اللجنة األوملبية الدولية بأنها 
تريـــد منح الفرصـــة لرياضيني بصفـــة فردية 
للمشـــاركة في األلعاب األوملبية إذا تأكدنا من 

عدم تورطهم باملنشطات“.
وأضـــاف ”أعتقـــد بأننا متســـكنا بشـــدة 
بهـــذا القرار حيـــث إنه ال ينبغـــي احلكم على 
الرياضيـــني كمجموعـــة وأنـــه يجـــب أن جند 
وســـيلة الختبارهـــا بدقـــة وتوفيـــر الفرصة 
وفـــاز  للمشـــاركة“.  النظيفـــني  للرياضيـــني 
الرياضيون الـــروس بـ11 ميداليـــة في بيونغ 
تشـــانغ حتى اآلن، منها برونزيـــة الكيرلينغ. 
وأشـــار أدامـــز إلـــى أن الرياضيـــني الروس 
خضعـــوا إلى اختبارات مركزة حتت إشـــراف 
فريـــق عمل خـــاص يضم خبـــراء والعديد من 

الوكاالت الوطنية ملكافحة املنشطات.

نظام اختبارات دقيق

وقال أدامز في هذا الصدد ”فقط الرياضيون 
الذين لم تكن عليهم شـــبهة وجهت لهم الدعوة 
للمشـــاركة في األلعاب. لســـوء احلظ فإنه في 
أي منافســـة رياضية ســـيكون هناك أشخاص 
يغشـــون، ولكن أعتقد أنه بإمكانكم أن تكونوا 
واثقني جـــدا أنه لدينا نظـــام اختبارات دقيق 
جدا ولدينا خبراء لديهم اخلبرة للقيام بذلك“.

وشـــهدت ألعاب بيونغ تشـــانغ حتى اآلن 
حالـــة إيجابيـــة واحدة تتعلـــق بالياباني كي 
ســـايتو االختصاصي في ســـباقات التزحلق 
الســـريع على اجلليد، حيث فشـــل في فحص 
منشـــطات أقيم قبل املنافسات، حسبما أعلنت 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي، مشـــيرة إلـــى 
اكتشـــاف مادة ”أسيتالوزاميد“ التي تستخدم 
عـــادة إلخفاء وجود مواد ممنوعة في فحوص 

املنشطات.

أجندة أرقام أسينسيو تحرج زيدان

الطموح الدولي يدفع العبي بورنموث للتألق

} مدريد – تألق ماركو أسينسيو، العب ريال 
مدريد، في فوز الفريق امللكي على نظيره ريال 
بيتيس 5-3 ضمن مباريـــات اجلولة الـ24 من 

منافسات الدوري اإلسباني.
أن  اإلســـبانية،  ”آس“  صحيفـــة  وذكـــرت 
أسينســـيو واصل تألقـــه مع ريـــال مدريد في 
املوســـم اجلاري بالرغم من جلوسه احتياطيا 

في العديد من املباريات بقرار من الفرنسي 
زيـــن الديـــن زيـــدان، دون وجود ســـبب 

واضح لذلك. وأشارت الصحيفة إلى 
أن 80 باملئة من أهداف أسينسيو 

هـــذا املوســـم ســـجلها عندمـــا 
شـــارك كالعب أساســـي وليس 
كبديـــل. وتابعـــت الصحيفة أن 
أسينسيو شـــارك في 18 مباراة 

كأساســـي (14 فوزا و3 تعادالت 
وهزمية واحدة) واشـــترك خاللها 

في 12 هدفا (سجل 9 أهداف وصنع 3 
أهداف). وختمت بأن أسينسيو يستحق 

الظهور كأساســـي مع ريال مدريد، قبل مباراة 
العودة مع باريس ســـان جرمان، في دور الـ16 

من دوري أبطال أوروبا بعد نحو أسبوعني.
وأبـــرزت تقارير صحافية، أن أسينســـيو، 
يســـتحق دورا أكبر وأفضل، مما يحصل عليه 
حاليـــا، حتت قيـــادة زين الدين زيـــدان. وفي 
هذا الصدد، قالت صحيفة آس، إن أسينســـيو 
يحتل املركـــز الثالث في ترتيب هدافي الفريق 

امللكي هذا املوســـم، برصيد 8 أهداف. وسجل 
أسينســـيو، 4 أهـــداف فـــي منافســـات الليغا 
هذا املوســـم، وهدفـــني في الـــكأس، ومثلهما 
في السوبر اإلســـباني، وال يتفوق عليه سوى 
غاريـــث بيل، الذي ســـجل 9 أهـــداف، والنجم 

كريستيانو رونالدو الذي سجل 25 هدفا.
وبالنســـبة للتمريـــرات احلاســـمة، يحتل 
أسينســـيو املركـــز الســـادس برصيـــد 5 
متريـــرات، وال يتفوق عليه ســـوى توني 
كروس، ولوكاس فاســـكيز وإيسكو 
ومارســـيلو وغاريث بيل. وبشكل 
عـــام، يحتـــل أسينســـيو املركز 
الرابع فـــي قائمة العبي امللكي، 
األكثر مســـاهمة فـــي األهداف، 
فـــي  أو  بالتســـجيل  ســـواء 
صناعتها هذا املوســـم، برصيد 
13 هدفا. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن الالعب أثبت نفســـه في أكثر من 
مناســـبة، حيث ســـجل هدفا وصنع آخر 
املوســـم املاضي، ضد بايـــرن ميونيخ في ربع 
نهائي دوري األبطال، كما ســـجل في النهائي 

ضد يوفنتوس. 
ورغم ذلك، ال يزال املدرب زيدان غير مقتنع 
بالدفـــع بصاحـــب الــــ22 عاما في التشـــكيلة 
األساسية للفريق األبيض، حيث يحتل حاليا، 
املركز الـ13 في قائمة الالعبني األكثر مشـــاركة 

مع امللكي هذا املوسم.

} بورنمــوث (إنكلــرتا) – يعتقـــد إيـــدي هاو 
مدرب بورمنوث املنتمي إلى الدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القـــدم أن رغبة العبيه في خوض 
منافســـات كأس العالـــم 2018 حتفزهـــم على 

تقدمي مستويات رائعة مع النادي. 
ويتوقـــع أن يخـــوض الثنائـــي الهجومي 
جيرمـــني ديفـــو وكالوم ويلســـون إضافة إلى 
العب الوســـط لويس كـــوك واجلناح جوردون 
إيبي منافســـة قوية لنيل مكان ضمن تشكيلة 

إنكلترا حتت قيادة املدرب غاريث ساوثغيت.
كما يخوض العديـــد من العبي بورمنوث، 
مبا في ذلك الثنائي األســـترالي براد ســـميث 
وآدم فيدريتشـــي، غمـــار املنافســـة للعب في 
روســـيا مع منتخباتهـــم الوطنية ويعتقد هاو 

أن هذا ســـيكون له تأثيره اإليجابي على أداء 
الالعبـــني محليا. وقـــال هـــاو لصحيفة ديلي 
إيكو ”الكثير من الشـــباب يحلمون باللعب مع 
منتخبات بالدهم. سيشـــكل هـــذا حافزا كبيرا 
لهم وهو ميثل بالتأكيد أمرا يرغبون في القيام 

به وهم في سن صغيرة“.
وأضاف ”أعتقد أن هـــذا الدافع يعد مهما 
حقـــا لهـــم. أحـــاول فقط تســـخير هـــذا األمر 
والســـعي لتحقيق أحالمهم“. وتابع ”املشكلة 
بالنســـبة إلي أنك تفقد السيطرة على الالعب 
لفتـــرة لكـــن هنـــاك فوائد ميكـــن حتقيقها من 
مســـألة التمثيل الدولـــي“. ويحتل بورمنوث 
املركز الـ10 في الدوري املمتاز وسيســـتضيف 

نيوكاسل يونايتد السبت املقبل.

قمة ساخنة بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
[ كونتي يتسلح بالثقة وفالفيردي يخشى تبخر الحلم  [ هاينكس يزرع روح الثالثية في بايرن ميونيخ

يلتقـــي تشيلســـي اإلنكليـــزي مع  } لنــدن – 
برشـــلونة اإلســـباني بذكريات األمس القريب 
عندما تواجها في دور األربعة ملســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا حيث حســـم الفريق الكتالوني 
األولـــى في طريقه إلى اللقـــب عام 2009 عندما 
تعـــادال ســـلبا في برشـــلونة وانتـــزع األخير 
التعـــادل اإليجابي 1-1 بهـــدف قاتل ألندريس 
إنييســـتا في الوقت بدل الضائع، ورّد الفريق 
اللندنـــي الدْين فـــي الثانية بعـــد 3 أعوام في 
طريقه إلى اللقب أيضـــا عندما فاز 1-0 ذهابا 
فـــي لندن وانتزع تعادال قاتال (2-2) في الوقت 

بدل الضائع سجله فرناندو توريس. 

ويطمـــح الفريقان إلـــى بلوغ الـــدور ربع 
النهائـــي للمرة احلادية عشـــرة على التوالي، 
وتبـــدو حظوظ برشـــلونة أقـــوى بالنظر إلى 
مســـتوى الفريقني في الوقت احلالي، فالنادي 
الكتالوني يتســـيد الليغا بفـــارق 7 نقاط أمام 
أقـــرب مطارديـــه وبلغ نصف نهائي مســـابقة 
الكأس، في حني يحقق بطل الدوري اإلنكليزي 
نتائج متذبذبة محليا حيث يحتل املركز الرابع 
بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي املتصدر. 
لكـــن الفريق اللندني صعب املراس على أرضه 
قاريـــا وهو ما أكده إنييســـتا قائال ”ســـتكون 
مواجهـــة صعبة وتتطلب بـــذل جهود كبيرة“، 
مضيفا ”كـــي منر إلى الـــدور املقبل، يجب أن 

نقدم مباراتني مثاليتني“.
وعلى غرار توتنهام الـــذي أوقعته القرعة 
فـــي مواجهة يوفنتوس اإليطالـــي (2-2 ذهابا 
فـــي تورينـــو)، وقع تشيلســـي فـــي مواجهة 
ســـاخنة أمام برشلونة خالفا للممثلني الثالثة 
اآلخرين لإلنكليز في ثمن النهائي، حيث يلعب 
مانشســـتر ســـيتي مع بازل السويسري (0-4 
ذهابا في بازل) وليفربول مع بورتو البرتغالي 
(5-0 ذهابا في بورتو) ومانشستر يونايتد مع 

إشبيلية اإلسباني األربعاء. 
وميلـــك تشيلســـي العديـــد من األســـلحة 
للوقوف نّدا أمام برشـــلونة أبرزها إســـبانية 
ومن مدرســـة النادي الكتالوني ويتعلق األمر 

بالعب الوســـط فرانشيسك فابريغاس وبيدرو 
رودريغيـــز إضافة إلى مهاجـــم النادي امللكي 
ريـــال مدريد ألفارو موراتا ومواطنيه ســـيزار 

إزبيليكويتا وماركوس ألونسو.
وقـــال مدرب تشيلســـي اإليطالي أنطونيو 
كونتـــي ”مواجهـــة برشـــلونة تعتبـــر حتديا 
رائعا بالنسبة إلينا“، مضيفا ”يجب أن نكون 
متحمســـني للعب هـــذا النوع مـــن املباريات، 
وخاصة ضد هذا الفريق. أنا أعتبر برشـــلونة 
واحدا مـــن أفضل الفرق فـــي العالم“. ويعول 
كونتي كثيرا على جنمه البلجيكي إدين هازار 
الـــذي تألق بشـــكل كبير فـــي دور املجموعات 
خصوصـــا أمـــام أتلتيكـــو مدريد اإلســـباني، 
إضافة إلى الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي 
ويليـــان ودانـــي درينكووتـــر. فـــي املقابـــل، 
يبقـــى الثالثـــي األرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
والفرنســـي  ســـواريز  لويس  واألوروغوياني 

موسى دميبيلي القوة الضاربة لبرشلونة.
وقال كونتي لوسائل إعالم بريطانية ”تدرك 
أنك ســـتواجه أحد أفضل الفـــرق في العالم… 
ورمبـــا هو املرشـــح للفـــوز بلقـــب البطولة“. 
وأضاف ”على اجلانب اآلخر… يجب أن نشعر 
بالســـعادة الن هناك فرصة عظيمة سنحت لنا 
خلـــوض مباراة كبيـــرة أمام فريـــق قوي حقا 
وهو ما ســـيظهر مســـتوانا احلقيقي“. وتابع 
”…يجـــب أن نحـــاول تقـــدمي مبـــاراة مثالية.. 
مباراة مثالية من خالل اتخاذ أفضل القرارات. 
بالنســـبة إلى هذه النوعية مـــن الفرق… فإنها 
متتلك شـــخصية رائعة عند االســـتحواذ على 
الكرة. لكن الالعبني قد يعانون من نقاط ضعف 
من دون الكرة ويجب أن نحاول االستفادة من 
ذلك“. ولم يسجل ليونيل ميسي جنم برشلونة 
أي هدف خالل ثماني مباريات أمام تشيلســـي 
ويأمـــل كونتي في أن يحافـــظ فريقه على هذا 

السجل.

تبخر الحلم

حقـــق إرنســـتو فالفيـــردي، املديـــر الفني 
لنادي برشلونة اإلسباني، بداية مميزة للغاية 
مع فريقـــه الكتالوني، بتصدر جـــدول ترتيب 
الليغـــا، بعد مـــرور 24 جولـــة، دون التعرض 
ألي هزميـــة. كما جنـــح فالفيردي، فـــي قيادة 
نادي برشـــلونة هذا املوســـم، لبلـــوغ نهائي 
كأس إســـبانيا، بعدما جتاوز عقبة فالنســـيا 
في نصف النهائي. واســـتلم فالفيردي، فريق 

برشـــلونة، مطلع املوســـم اجلاري، بعد نهاية 
حقبـــة رائعـــة للفريـــق، حتـــت قيـــادة املدرب 
الســـابق لويس إنريكـــي، ورحيـــل البرازيلي 
نيمار دا ســـيلفا لباريس ســـان جرمان، مقابل 
222 مليون يورو في الصيف املاضي. وتعامل 
فالفيردي مع اإلمكانيات املتاحة بصورة رائعة 
خالل املوســـم اجلاري، بتقويـــة نقاط ضعف 
الفريق الكتالوني، الذي أصبح حالًيا، يتســـم 

بالصالبة.
وال يطمـــح فالفيردي، إلـــى الفوز بلقب أو 
لقبني في أول موســـم له مع برشلونة، بل يريد 
حتقيـــق الثالثيـــة التاريخية، وتكـــرار إجناز 
ســـابقيه بيب غوارديوال خالل موســـم 2008-

2009، ولويس إنريكي في موســـم 2015-2014. 
هـــذا احللم واجلوع للبطـــوالت من فالفيردي، 
لـــن مير مرور الكرام، بـــل يحتاج إلى تضحية 
وقتـــال، مـــن أجـــل حتقيـــق ثالثية الـــدوري 
ويخشـــى  امللـــك.  وكأس  والتشـــامبيونزليغ 
فالفيـــردي، التعثر أمـــام مضيفه تشيلســـي. 
ولم يحرز برشـــلونة، لقب دوري األبطال، منذ 
تتويجـــه األخير رفقة لويس إنريكي، في 2015 

على حساب يوفنتوس اإليطالي.

روح الثالثية

ميّنـــي بايـــرن ميونيخ النفس باســـتغالل 
عاملي األرض واجلمهـــور لتحقيق فوز مريح 
على ضيفه بشكتاش التركي لقطع شوط كبير 
نحو بلـــوغ الدور ربع النهائي للمســـابقة في 
سعيه إلى تكرار ثالثية 2013 بقيادة مهندسها 

يوب هاينكس. 
وأنعـــش هاينكس آمال الفريـــق البافاري 
في حتقيق الثالثيـــة التاريخية (وهي الدوري 
والـــكأس احملليـــان ومســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبـــا) منـــذ عودتـــه الســـتالم دفـــة تدريبه 
فـــي أكتوبـــر املاضي خلفـــا لإليطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي املقال من منصبه عقب اخلســـارة 
املذلة أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 3-0 

في دور املجموعات للمسابقة القارية األم.
ومنذ عودته، قـــاد هاينكس بايرن ميونيخ 
إلى الفوز في 22 مباراة من أصل 23 على رأس 
إدارته الفنية في مختلف املســـابقات بينها 12 

فوزا متتاليا. 
وأعـــاد هاينكس بايرن إلى الواجهة ونقله 
مـــن املركـــز الثاني في البوندســـليغا بفارق 5 
نقاط عن املتصدر وقتها بوروسيا دورمتوند، 
إلى الريـــادة بفارق 19 نقطة أمـــام دورمتوند 
نفســـه حاليـــا، وإلـــى نصف نهائي مســـابقة 
الـــكأس حيث ســـيالقي بايـــر ليفركـــوزن في 
17 أبريـــل املقبل في ليفركـــوزن. وكان املدرب 

املخضـــرم قد ابتعد عن التدريب منذ عام 2013 
بعدمـــا قاد بايرن إلى ثالثية تاريخية شـــملت 
الـــدوري والـــكأس احملليـــني ودوري أبطـــال 
أوروبا، علمـــا أنها كانت املـــرة األخيرة التي 
يحـــرز فيها النـــادي لقب املســـابقة األوروبية 
األم. وميلـــك الفريـــق البافاري دفعـــة معنوية 
قوية أمـــام ضيفه لكونه التقاه خالل موســـم 
1997-1998 وفـــاز عليه ذهابـــا وإيابا في دور 

املجموعات بنتيجة واحدة 0-2.
وكان هاينكس قد علـــق عقب القرعة قائال 
”أعـــرف بشـــكتاش جيـــدا جـــدا، لقـــد حقق 4 

انتصـــارات وتعادلـــني فـــي دور املجموعات، 
وفضال عن ذلك لديه مدرب جيد جدا (ســـينول 
غونيـــش). إنه فريق جيد جدا ويجب أن نكون 
في قمة مســـتوانا في املباراتـــني ذهابا وإيابا 
إذا كنا نرغب في الذهاب بعيدا في املسابقة“. 
من جهته، قال توماس مولر الذي اســـتعاد 
ثقتـــه بقـــدوم هاينكـــس بعدمـــا فقدهـــا مـــع 
أنشـــيلوتي الذي أجلســـه على مقاعد البدالء 
مرات عـــدة ”بشـــكتاش فريق جيد، شـــاهدت 
مباراتـــه أمـــام اليبزيـــغ فـــي دور املجموعات 

وجماهيره رائعة وأبهرت العالم“.

سيكون ملعب ستامفورد بريدج في لندن مسرحا للقمة الساخنة بني تشيلسي اإلنكليزي 
وضيفه برشــــــلونة اإلسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي ملســــــابقة دوري أبطال أوروبا، 
فيما يبحث بايرن ميونيخ األملاني عن احلسم املبكر خالل استضافته لبشكتاش التركي.

االنسجام سالح قوي

على غرار توتنهام وقع تشيلسي في 

مواجهة ساخنة أمام برشلونة خالفا 

للممثلني الثالثـــة اآلخرين لإلنكليز 

في ثمن النهائي

◄

18
مباراة شارك فيها 

أسينسيو كأساسي 

مع امللكي (14 فوزا 

و3 تعادالت وهزيمة 

واحدة)

وقفة حازمة
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بيلبــــوردز  ”ثــــري  فيلــــم  حصــــد   – لنــدن   {
آوتســــايد إيبينغ ميزوري“ مساء األحد خمس 
جوائــــز خالل حفل مكافآت بافتا الســــينمائية 
البريطانية، الذي قدم دعما قويا لحملة محاربة 

التحرش الجنسي التي تشهدها هوليوود.
وفاز الفيلم الذي يدور حول حملة تشــــنها 
أم فقدت ابنتها للوصــــول إلى العدالة، جوائز 
أفضل فيلم وأفضل سيناريو فيما نالت بطلته 
فرانســــيس ماكدورماند جائــــزة أفضل ممثلة 
ووســــام روكويل جائزة أفضــــل ممثل في دور 

ثانوي.
أما الفيلم الخيالي ”ذي شايب أوف ووتر“ 
للمخرج المكســــيكي غييرمو ديل تورو فقد فاز 
بثالث جوائز بينما كان مرشحا في 12 فئة، من 

بينها أفضل مخرج.
وفــــاز غاري أولدمان بجائــــزة أفضل ممثل 
عــــن تأديته دور تشرشــــل في فيلم ”داركســــت 
آور“. وســــبق له أن فاز بجائــــزة غولدن غلوب 
التي تمنحها الصحافة األجنبية في هوليوود 

ألميركي عن هذا الدور.
وفاز الفيلم كذلك بجائزة أفضل ماكياج مع 
التحول الجسدي الذي خضع له غاري أولدمان 
ليشــــبه تشرشل وكان يحتاج إلى أربع ساعات 
يوميــــا إلتمامــــه. وقــــد كانت قضيــــة التحرش 

الجنسي حاضرة جدا خالل الحفل. 
وقال مخــــرج وكاتب ســــيناريو فيلم ”ثري 
األيرلنــــدي مارتــــن ماكدوناه لدى  بيلبــــوردز“ 
تســــلمه جائزته ”فيلمنا هذا يتحدث عن األمل 
بطــــرق مختلفــــة إال أنــــه فيلم غاضــــب كذلك“، 
مضيفا ”كما الحظنا خــــالل الفترة األخيرة أن 
الغضــــب أحيانا هــــو الســــبيل الوحيد لجعل 
النــــاس يصغــــون إلينــــا ولنحقــــق التغييــــر. 

ونحن ســــعيدون جدا ألن جوائــــز بافتا كرمت 
ذلــــك“. وقد أتــــت غالبية النجمــــات إلى الحفل 
بفســــاتين ســــوداء ومن بينهن أنجلينا جولي 
وسلمى حايك وجنيفير لورنس ومارغو روبي 
وكريستين سكوت توماس تلبية لنداء وجهته 

حملة ”تايمز آب“ لمحاربة العنف الجنسي.
افتتحــــت رئيســــة أكاديميــــة بافتــــا جاين 
الش الحفــــل قائلــــة للحضور الــــذي ضم عددا 
ال يحصــــى من النجوم، إنه مــــن الضروري أن 
نستخلص العبر من العام الماضي ”ألصعب“، 
مشــــيدة بجهود مكافحة انعدام المساواة بين 
الجنســــين. وأضافــــت ”يتتالى كشــــف حاالت 
بشــــجاعة  الجنســــي  والتحرش  المضايقــــات 
كبيرة وهي حاالت كانت تخفى لعقود مع أنها 

كانت واضحة“.
وتابعت تقول ”إنهــــا لحظة تاريخية يجب 
أن تكون منعطفا وحافزا لتحقيق تغيير دائم“.

وأشادت مقدمة الحفل النجمة السينمائية 
والتلفزيونية البريطانية جوانا لوملي بحركة 
المطالبة بالمســــاواة بين الجنســــين، مقارنة 
إياها بحركة المطالبات بحق المرأة باالقتراع 
قبــــل قرن مــــن الزمــــن. وحيــــت ”العــــزم على 
اســــئتصال االنتهاكات التي تطال المرأة أينما 

كانت في العالم“.
وفي رســــالة مفتوحــــة نشــــرت األحد دعم 
نحو 200 من نجوم بريطانيا وأيرلندا صندوقا 
جديدا لمساعدة النساء على مواجهة التحرش 
واالنتهاكات الجنســــية في أماكن العمل. وهي 
شبيهة بمبادرة مماثلة أطلقت الشهر الماضي.
وقــــد تبرعــــت الممثلــــة والناشــــطة إيمــــا 
واتســــون بمليون جنيه إسترليني (1.4 مليون 

دوالر) إلى الصندوق الجديد.

نتائج البافتا التي تمنح بين جوائز غولدن 
غلــــوب واألوســــكار غالبــــا ما تكون مشــــابهة 

لنتائج المكافآت األميركية العريقة.
ففيلــــم ”ذي شــــايب أو ووتر“ الــــذي يدور 
حول قصة حب بين عاملة تنظيف بكماء وكائن 
مائي، كان مرشحا في 12 فئة وقد نال أكبر عدد 

من الترشيحات أيضا في جوائز أوسكار.

فــــاز الفيلم بجائزة افضــــل مخرج وافضل 
موسيقى تصويرية..

وقد نــــال غــــاري اولدمان عــــن تأديته دور 
حتى االن جائزتي  تشرشل في ”داركست آور“ 
غولــــدن غلــــوب وبافتــــا وهــــو مرشــــح للفوز 
باالوســــكار . ووجه اولدمان تحية الى الزعيم 
البريطانــــي خــــالل الحــــرب العالميــــة الثانية 

بقولــــه ”في تلك االيام القاتمة فــــي العام 1940 
ثبت من اجل الكرامة والحرية في سبيل وطنه 

والعالم“.
وقالــــت ماكدورمانــــد عند تســــلمها جائزة 
افضــــل ممثلة وبعدمــــا لم ترتد االســــود، إنها 
كاالم التــــي تــــؤدي دورها فــــي الفيلم ”ال تحب 

االمتثال كثيرا“.

غالبية النجمات أتني إلى حفل جوائز بافتا السينمائية البريطانية بفساتني سوداء. وقدم 
احلفل دعما قويا حلملة محاربة التحرش اجلنســــــي التي تشــــــهدها هوليوود. وحرصت 
ــــــداء تضامنها مع  ــــــى جائزة أفضل ممثلة على إب فرانســــــيس ماكدورماند احلاصلة عل

مرتديات األسود.

األسود كشعار لالحتجاج

} منذ عهود وأنــــا متحامل على املنظور 
الذي دخل طارئا على فن الرسم في القرن 
اخلامس عشــــر وهــــو امتــــداد لنظريات 
االستمرار اخلّطي املسؤولة حتى عن مبدأ 
القياس لدى أبي حنيفة. املنظور يفترض 
أن يكون من إبداعات عصر النهضة. وأنا 
أصــــال ال أعتقد أن هناك حــــدا فاصال في 
تاريخ الفن يسمى عصر النهضة. وأطلب 
ممن ال يعجبه هذا الرأي أن يراجع أرنولد 

هاوزر واملراجعة من الشباك رجاء.
االعتراض ليــــس على القياس أو أبي 
حنيفــــة ولكن على تســــيد مــــا هو خطي 
ومعتدل ومســــتقيم وعلى ظن البعض أن 
ال طريق هناك ســــوى املعــــادالت اخلطية. 
في الفقه احلنفــــي، وهذا مثال من عندي، 
لــــو كانت دّية بتر اإلصبع ناقة فتكون دية 

الثالثة أصابع ثالث نوق بالقياس.
هذا عظيم وجميل ومحكم. قياس أبي 
حنيفة صحيح لكني ال أبغضه مثلما أكره 
املنظور. قياس أبي حنيفة يحرك الشــــرع 
والفقه وحصافته مطلوبة، بينما املنظور 
يلــــم بالفــــن ال بالعقل. الفــــن أصيب بداء 
املنظور لكن الرسم تخلص منه في القرن 
التاسع عشر عبر االنطباعية ثم جاء الفن 
احلديــــث ليهني املنظور متاما ويعود إلى 

قيم وآليات القرون الوسطى اجلميلة.
في الرســــوم الفرعونية القدمية يقف 
الفرعون في آخر املعبد وفي مقدمة املكان 
يجلس الكاتب متربعــــا، لكن فرعون يظل 
كبيــــرا مهيبــــا والكاتب ضئيــــال وحقيرا 
بحجــــم البطة. قواعــــد املنظور تقول على 
الفرعون أن يكون صغيرا والكاتب كبيرا، 
لكنــــي ال أقبل هذا، ففرعــــون إله والكاتب 
تافــــه. اإللــــه ال يكون بحجــــم البطة مهما 
كان رأي فنانــــي عصر النهضة وأســــاتذة 

الرسم.
أال تــــرون أن املنظــــور حّول الرســــام 
إلــــى كاميرا؟ الكاميرا ال ترى بل تســــجل. 
الفرعون العمالق حتى وإن كان في خلفية 
الصورة يظل ضمــــن منظور آخر: منظور 
إنســــاني وديني. عندما أكون على ميعاد 
مع صديق وأحمله يأتي من بعيد، الكاميرا 
تســــجله بحجم الذبابــــة واملنظور يعطيه 
طــــول البعوضــــة، فهــــو بعيد وفــــي أول 
الشــــارع، لكني أراه صديقي الذي أعرفه. 
أراه طويال وال عالقــــة ألبعاده بالبعوض 
أو الذبــــاب أو حتى البــــط. كان لي قريب 
قال له الطبيب ال تشرب إال في املناسبات، 
رأيتــــه خارج محل خمور بصحبة زجاجة 
فقلت: يا ترى ما املناســــبة؟ قال: سأشرب 
اليوم وقل أنت أي مناسبة، وسأشرب من 

أجلها. قلت: تعومي الّني؟ قال: هي كذلك.
ما هــــي مناســــبة الكالم في شــــتيمة 
املنظور؟ ال أدري، ولكن لنقل إن احلط من 
شــــأن املنظور هنا يأتي مبناسبة اعتقال 

عبداملنعم أبوالفتوح.

صباح العرب

من هذا المنظور

افتتحـــت مدرســـة فـــي جنـــوب  } باريــس – 
فرنســـا الغربي، يأتيها النـــاس من كل مناطق 
البـــالد ليتدربوا على طرق اســـتخدام احلمير 
في األنشـــطة التي يتم تعاطيها في البســـاتني 
املخصصـــة إلنتاج مـــواد الزراعـــة العضوية 

وشبه العضوية.
وفـــي الكثير من األحيـــان، َتخدع اللوحات 
املوضوعة أمام بعض املؤسســـات في فرنســـا 
بشأن حقيقة اخلدمات التي ُتؤمنها لطالبيها، 
لكْن هناك لوحات توضـــع أمام محالت وُتعبر 
بصدق عن طبيعة خدمات هذه احملالت. ومنها 
مثال واحدة ُوضعت أمام مبنى وراءه بســـتان 
فـــي قريـــة ”فيلنوف ســـور لـــوت“ الواقعة في 
جنوب فرنسا الغربي والتابعة إلقليم ”لوت إي 
غارون“. وقد صيـــغ مضمون هذه اللوحة على 
النحـــو التالي ”هنا املدرســـة الوطنية للحمير 

املتخصصة في زراعات البستان“.

وتتولى هذه املدرســـة الفريـــدة من نوعها 
في فرنســـا تدريب كل الذين يرغبون في إطالق 
مشـــاريع زراعية حسب نظام اإلنتاج العضوي 
أو شـــبه العضوي على طرق استخدام احلمير 

في هذا الشأن. 
ويقصد هذه املدرســـَة فتيان وفتيات يأتون 
من كل مناطق فرنســـا لتلقـــي دورات تدريبية 
قصيـــرة ال تتجـــاوز عموما ثالثة أيـــام، وفق 

راديو مونت كارلو الدولي.
ويتعلـــم الفتيان والفتيـــات خالل الدورات 
التدريبية طرق اســـتخدام احلميـــر في الكثير 
مـــن األنشـــطة الزراعية التـــي يتـــم تعاطيها 
في البســـاتني املخصصة للخضـــر والنباتات 
العطرية أو احلبوب التـــي يتم زرعها بكميات 
قليلـــة. ومـــن هذه األنشـــطة حـــرُث أتربة هذه 
البساتني بواسطة آالت جترها احلمير أو نقُل 
احملاصيل منها إلى املستودعات بعد أن َتْينع. 

 واملالحظ أن امليكنة كانت قد وضعت حدا 
منذ زمن بعيد الســـتخدام احليوانات في هذه 

األغراض. 
إال أنه لوحظ أن إعادة 

استخدام احلمار في 
املساحات الصغيرة 
احلجم واملخصصة 

مثال لزراعات 
البساتني ُتكلف 

البستاني 
مصاريف أقَلّ 

وتخلصه من ضجيج 
محركات اآلالت 

امليكانيكية وُتساعد 
في الوقت ذاته على احلد 

من االنبعاثات التي تتسبب في ظاهرة 
االحترار واملتأتية من األنشطة الزراعية.

افتتاح أول مدرسة للحمير في فرنسا
حسين صالح 

الكوميديا السوداء نجمة جوائز بافتا السينمائية

بركان إندونيسي يقذف 
سحابة ضخمة من الرماد

} ســومطرة (إندونيســيا) - أدى ثوران بركاني 
فـــي جبـــل ســـينابونغ فـــي جزيرة ســـومطرة 
اإلندونيســـية االثنين إلى قذف سحابة ضخمة 
مـــن الدخان فـــي الفضاء إلى علـــو يقرب من 5 

آالف متر ما غطى قرى بأكملها بالرماد.
ويشـــهد ســـينابونغ عودة للنشـــاط خالل 
األيام الماضية بعد سلســـلة من حاالت الثوران 

التي سجلت في الموقع منذ 2010.
ولم يكن هناك أي شخص في داخل المنطقة 
األمنيـــة التي أقيمت ســـابقا فـــي دائرة قطرها 
ســـبعة كيلومترات في محيط البـــركان. إال أن 
المئـــات من المنازل خارج هذه المنطقة غمرها 

الغبار البركاني.
وقـــال المســـؤول المحلي فـــي وكالة إدارة 
الكوارث الطبيعية ناتـــا نايل بيرانغان-إنغين 
إن الســـلطات أوصت السكان بمالزمة منازلهم 

تفاديا للتعرض لمشكالت تنفسية.
يشـــار إلـــى أن ســـينابونغ الـــذي دخل في 
مرحلـــة ثـــوران بركانـــي طويلة فـــي 2013 بعد 
سبات استمر حوالى 400 عام، هو أحد البراكين 
الــــ129 التي ال تزال ناشـــطة في إندونيســـيا، 
األرخبيل الواقع عنـــد ”حزام النار في المحيط 
الذي يضم سلسلة من البراكين قريبة  الهادئ“ 
من المحيط علـــى تخوم الصفائـــح التكتونية 

والتشققات الزلزالية.

} واشــنطن – كشفت المغنية الشهيرة سيلين 
ديون عن رفض والدتها في بادئ األمر زواجها 
من رجل األعمال رينيـــه أنجيليل الذي يكبرها 

بـ26 عاما.
وتحدثت ســـيلين عن مـــرض زوجها، الذي 
عمل مديرا ألعمالها، وتوفي في يناير2016 عن 

عمر ناهز 73 عاما.
ونقلت صحيفة ديلي ميـــل البريطانية عن 
ســـيلين (49 عامـــا) القول ”لمـــدة ثالثة أعوام، 

زوجـــي كان يتغذى عبـــر أنبـــوب“. وأضافت 
”الشـــيء الوحيد الذي تمنيته فـــي ظل معاناته 
أن يعيش في ســـالم، أردته أال يشعر بأي قلق، 
لقـــد تعرض ألزمة قلبية خفيفـــة، لقد كان األمر 
سريعا، ولم يشعر بشيء، شعرت أنه تحرر من 

األلم“.
وحول قصة حبها لرينيه، قالت سيلين ”هو 
الرجـــل الوحيد الذي رأيته، هو الرجل الوحيد 

الذي أحببته وقبلته“. 

 وأوضحت أنهـــا وقعت في حب رينيه 
على الفور.

يذكـــر أن رينيـــه وســـيلين تزوجا عام 
1994، وقالـــت إنها اآلن بعـــد مرور عامين 

على وفاة زوجها أصبحت أفضل حاال.
وأنجبـــت ســـيلين مـــن رينيه ثالثـــة أبناء 
هم رينيه تشـــارلز (17 عاما) والتوأم نيلســـون 
وإيـــدي (7 أعـــوام) وقالت إن زوجهـــا الراحل 

موجود في أعين أبنائها.

سيلين ديون: زوجي موجود في أعين أبنائي
ت أنه
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امليكنة كانت قد وضعت حدا 
ســـتخدام احليوانات في هذه 

أن إعادة 
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تي تتسبب في ظاهرة 
ة من األنشطة الزراعية.

نهـــا وقعت في حب رينيه

يـــه وســـيلين تزوجا عام 
ها اآلن بعـــد مرور عامين 

 أصبحت أفضل حاال.
ــيلين مـــن رينيه ثالثـــة أبناء
ز (17 عاما) والتوأم نيلســـون
م) وقالت إن زوجهـــا الراحل 

أبنائها.




