
} القــدس - احتفـــل المســـيحيون في جميع 
أنحـــاء العالـــم ليـــل االثنين-الثالثـــاء بعيد 
الميالد المجيد وســـط دعوات إلى التســـامح 
ونبـــذ التطرف. وتوافد المســـيحيون في دول 
عربية مثل العراق وســـوريا ولبنان وفلسطين 
واألردن على االحتفاالت فـــي أجواء من األمل 
بالخروج من نفق العنف الذي شهدته المنطقة 
في الســـنوات األخيرة، وتضـــرر منه الوجود 

المسيحي.
وفي كنيسة المهد بمدينة بيت لحم تجمع 
العشـــرات من المسيحيين أمس للمشاركة في 

القداس الصباحي لعيد الميالد.
وترأس البطريرك بيير باتيستا بيتساباال 
رئيس أساقفة البطريركية الالتينية في القدس 

القـــداس الذي أقيم في قاعـــة الصالة القديمة 
التي يعتقد المسيحيون أنها المكان الذي ولد 

فيه السيد المسيح.
وفـــي الفاتيكان حث البابا فرنســـيس في 
رسالته بمناســـبة عيد الميالد على النظر إلى 
االختالفات كمصـــدر للخصب ال الخطر داعيا 
إلـــى المصالحـــة فـــي المناطق التـــي تمزقها 
الصراعات، وإلى ”األخوة بين أصحاب األفكار 
المختلفـــة الذيـــن يمكنهـــم احتـــرام بعضهم 

البعض واالستماع لبعضهم البعض“.

} أنقرة - قلب قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بســـحب القوات األميركية من ســـوريا 
طاولة التوازنات، ودفع بالتنافس على أشـــده 
بين تركيا وفرنسا وإيران والعراق على شغل 
الفراغ. كما قلب األمر ســـّلم األولويات التركية 

المرتبطة بالشأن السوري.
واستبعد مراقبون أن تندفع تركيا لتعبئة 
الفراغ على النســـق الذي توحي به الحمالت 
اإلعالميـــة التركيـــة ضد أكراد ســـوريا داخل 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة (قســـد)، ورأت 
أن األمـــر ال يمكـــن أن يتم دون التنســـيق مع 
روسيا وإيران، ودون األخذ باالعتبار التواجد 

والموقف الفرنسيين من هذه المسألة.
وتشارك فرنسا في تحالف دولي لمكافحة 
اإلرهاب تقوده الواليات المتحدة في ســـوريا 
والعراق. وأوفدت طّيارين حربيين وعسكريين 
مدفعيين يتوّلون عمليات القصف. كما أن عّدة 
مصادر أفادت عن بنشرها عناصر من القوات 
الخاصة في األراضي السورية، لكن الحكومة 

الفرنسية لم تؤكد بعد هذه المعلومات.
ووصلـــت إلـــى مدينـــة تل أبيض، شـــمال 
مدينة الرقة، األحد، قوة فرنســـية بالتزامن مع 

وصول قوات تركية إلى الحدود المقابلة.
ونقل عن مصادر ”قسد“ أن القوة مؤلفة من 
تسع سيارات عسكرية، بينها أربع ترفع العلم 
الفرنسي، من دون معرفة أسباب دخولها إلى 

تل أبيض أو المنطقة التي قدمت منها.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عن أسفه الشديد إزاء القرار األميركي، معتبرا 

أن الحليف ”من شأنه أن يكون محل ثقة“.
ونّبهـــت تركيا، الثالثاء، إلى أنه ”ال طائل“ 
مـــن حفاظ فرنســـا على تواجدها العســـكري 
وحدات حماية الشعب  في ســـوريا لـ“حماية“ 

الكردية.
ونقلت وكالة األناضول الرسمية عن وزير 
الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قوله 
إنه ”ال معلومـــات لدينا حول إيفاد المزيد من 
الجنود (الفرنســـيين)، لكنهـــم يحافظون على 
تواجدهـــم الحالـــي. وإن كانوا يبقـــون لبناء 
مستقبل سوريا، فهم مشكورون. لكن إن كانوا 
يبقون لحماية الوحدات الكردية، فال طائل من 

ذلك ألحد“.
ولفتـــت مصـــادر تركيـــة مراقبـــة إلى أن 
الخطاب الرســـمي التركي يتحـــدث عن العزم 

علـــى القضاء علـــى داعش بمـــا يتناقض مع 
اإلرهابييـــن  الحديـــث عـــن هجـــوم ”لدفـــن“ 

(األكراد) في خنادقهم.
ورأى هؤالء أن اللهجة التركية تتســـق مع 
ما كشـــفت عنه وســـائل اإلعالم األميركية عن 
تعهـــد الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
لنظيـــره األميركي بالعمل علـــى ”اجتثاث“ ما 

تبقى من تنظيم داعش.
وأكـــد ترامب، األحد، بعـــد مكالمة هاتفية 
مـــع نظيـــره التركـــي أنـــه يّتكل علـــى األخير 
”للتخّلـــص“ من تنظيـــم داعش الـــذي قال إنه 

”ُهزم“.
وغـــّرد أن ”الرئيس التركـــي أردوغان قّدم 
لـــي ضمانـــات بتعابيـــر قويـــة“ حـــول عزمه 
”القضاء على فلول تنظيم الدولة اإلسالمية في 

سوريا“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو، الثالثـــاء، ”نتحّلى بما يكفي 

من القّوة للقضاء على تنظيم داعش“.
وتتحدث األنبـــاء عن اتصاالت تجري بين 
”قسد“ ودمشـــق لتنسيق المواقف والتحركات 
الميدانيـــة ضـــد تركيا التـــي تعتبرانها عدوا 

مشتركا.
وقالت أنبـــاء أمس إن قوات النظام دخلت 
بلـــدة ”العريمة“ بالريف الغربي لمدينة منبج. 
وأفادت وكالة األناضول أن رتال مكونا من 40 
سيارة دفع رباعي محملة بالجنود، ودبابتين، 
وعربات مصفحة، وشـــاحنات تحمل معدات، 
دخـــل المدينة في خطوة توحي بأن األكراد قد 
يلجأون إلى النظام لحماية مناطق سيطرتهم 

من هجوم تركي.
وتعتمد قســـد حتى اآلن على سقف دولي 
يمثله الموقف الفرنســـي، مع العلم أن موقف 
باريس ســـيبقى ضعيفا إذا لـــم يحظ بتغطية 
الغربيـــة  الـــدول  مـــن  وعســـكرية  سياســـية 

ومنظومة الحلف األطلسي.
وتحدثت معلومات عن أن واشنطن ستنقل 
قواتها من ســـوريا إلى مدينـــة أربيل الكردية 
العراقيـــة، وفـــق خطة تشـــترك بهـــا القوات 
العراقيـــة وقـــوات البيشـــمركة الكردية لملء 
الفراغ الذي سيخلفه االنسحاب األميركي في 

شرق الفرات.
ورأى مراقبون أن هذه المعلومات ستتيح 
تبريـــر تدخل الميليشـــيات العراقيـــة التابعة 
إليران في المناطق الســـورية التي ستخليها 

واشنطن.
وأكد الحشد الشـــعبي العراقي االستعداد 
ألي خطـــر محتمـــل علـــى خلفية االنســـحاب 
األميركي من ســـوريا. بينما لـــم ترد الحكومة 
بشـــكل واضح على دور قواتهـــا المحتمل في 

سوريا.

ووفقا للموقع اإللكتروني للحشد، فقد أكد 
قائد عمليات نينوى بالحشـــد ”االستعداد ألي 
خطر محتمل علـــى خلفية انســـحاب القوات 

األميركية من سوريا“.
ونقل عـــن معـــاون قائد العمليـــات حيدر 
عادل القـــول ”قطعاتنا الموجودة في محافظة 
نينوى كبيرة وكافيـــة ولدينا قوات احتياطية 

جاهزة“.
ويحـــذر المراقبون من أن قرار واشـــنطن 
االنسحاب من ســـوريا سيتيح إليران المضي 
في خططها لفتح ممر استراتيجي من طهران 

إلى بيروت.
ويرى هؤالء أن النيران األميركية سبق أن 
تدخلت بشراسة لمنع إيران من تنفيذ خططها 
عبر الحدود العراقية الســـورية، وأن التواجد 
األميركـــي فـــي قاعـــدة التنـــف علـــى المثلث 
الحدودي الســـوري العراقي األردني مّثل سدا 
معنويا وعســـكريا لردع طموحـــات إيران في 

تلك المنطقة.
وقال خبـــراء أميركيون في واشـــنطن إن 
قرار ترامب االنســـحاب من ســـوريا يتناقض 
مع خططـــه لتقويض نفوذ إيران في ســـوريا 
والعـــراق، كمـــا يتناقـــض مـــع ما ســـبق أن 
أعلنه مستشـــار األمن القومـــي جون بولتون، 
والمبعـــوث األميركـــي إلـــى ســـوريا جيمس 
جيفـــري، من أن الوجود األميركي العســـكري 
في ســـوريا هدفه القضاء علـــى داعش وطرد 

النفوذ اإليراني هناك.
وحذر رئيس هيئـــة التفاوض المعارضة، 
نصـــر الحريري، مـــن تمدد إيرانـــي مزمع في 
المناطق التي تنسحب منها القوات األميركية 
في البادية الســـورية، كاشـــفا عن ”معلومات 
مؤكدة وبالتفاصيل عن اســـتنفار إيراني على 
مستوى القيادة وحشود عســـكرية كبيرة في 
العـــدد والعتـــاد تقوم بها ما تبقـــى من قوات 
النظام والميليشيات اإليرانية سعيا الستثمار 
هذه التطورات لتحقيق مكاســـب أكبر وإعادة 
ســـيطرة وتوزع على المناطـــق التي يمكن أن 

يتم فيها االنسحاب“.
ويتوقـــع محللـــون أن فتـــرة المئـــة يـــوم 
المفترض أن يســـتغرقها االنسحاب األميركي 
من ســـوريا ستشـــهد مفاجآت كبرى قد تعيد 
قراءة المشـــهد الكلي حتى من قبل واشنطن. 
ويتحـــدث هؤالء عن احتمـــال انتعاش داعش 
بشـــكل خطيـــر إضافة إلـــى ارتفـــاع إمكانات 
الصدام بين كافة القوى المرشحة لملء الفراغ 

األميركي شرق الفرات.

} الخرطوم - عكســـت 24 ســـاعة تفصل بين 
خطابيـــن متعاقبين للرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشـــير حالة القلق التي تعتري نظامه 
فـــي مواجهة احتجاجـــات غير مســـبوقة في 
الســـودان وتشـــير إلى أن زمن إطـــالق الوعد 

والتخبط في تنفيذه قد قارب على النهاية.
وفاجـــأ البشـــير الســـودانيين، االثنيـــن، 
بتصريحـــات مثيرة لالســـتغراب حيـــن تعّهد 
بإجـــراء ”إصالحـــات حقيقية لضمـــان حياة 
كريمـــة للمواطنين“، فـــي أول رّد فعل له على 
التظاهـــرات التـــي يشـــهدها الســـودان منذ 

أسبوع احتجاجا على رفع أسعار الخبز.
وبدا الرئيس الســـوداني وكأنه يسخر من 
مواطنيـــه حين تحدث عن اإلصالحات، ما دفع 
معارضين وناشطين على مواقع التواصل إلى 
التســـاؤل إن كان البشـــير يحتاج إلى 30 سنة 

أخرى فـــي الحكم ليبدأ باإلصالحـــات، وماذا 
كان يفعـــل طيلـــة الســـنوات الماضية، وكيف 

يمكن توصيف وعوده السابقة.
وظهر البشير، الثالثاء، في موقف مختلف، 
حين وجد أن كالمه، االثنين، لم يهدئ الشارع 
الســـوداني، بل زاد في منسوب االحتجاجات 
ووســـع دائـــرة اإلضرابـــات لتطـــول قطاعات 

ومدنا جديدة.
والتجـــأ إلى نظريـــة المؤامرة للتشـــكيك 
في مشـــروعية االحتجاجـــات، وهجم على من 
أســـماهم بالعمالء والمخربين الذين يعملون 
على تعطيل البناء والتنمية في البالد، معتبرا 
لســـماع  أن ”وقـــوف واحتشـــاد الجماهيـــر“ 
خطابـــه، رد علـــى ”كل خائن وعميـــل“، وعلى 
الذين روجـــوا وأطلقوا شـــائعة القبض عليه 

ووضعه في السجن.

جـــاء ذلـــك لـــدى مخاطبتـــه مواطني قرى 
الشـــيخ مكـــي بواليـــة الجزيرة (وســـط) بثها 
التلفزيـــون الرســـمي، والتي زارهـــا لإلعالن 
عـــن مشـــروعات جديدة في ســـياق مســـاعيه 

المتصاص الغضب الشعبي.
حضـــرت  التـــي  الجماهيـــر  أن  واعتبـــر 
الســـتقباله، دليل واضح على أن الشـــعب مع 
التي  سياســـة ”التعميـــر والبناء والتنميـــة“ 

ينتهجها السودان في عهده.
وعـــزا ســـبب األزمـــة االقتصاديـــة التـــي 
يتظاهـــر بســـببها اآلالف مـــن المواطنين إلى 
”حصار الغـــرب“، وأن كل ذلك بهدف ”تركيعنا، 

ولكننا لن ننكسر، وال نركع إال لله“.
واعتبـــر مراقبـــون أنه كان علـــى الرئيس 
الســـوداني أن يوائم بيـــن االعتراف بالحاجة 
إلـــى إصالحات حقيقية، كمـــا دعا إلى ذلك في 

خطابه، االثنين، وبين الشعارات التي يرفعها 
المحتجون في الشوارع، وأال يستخدم البطش 
األمني ضد متظاهرين يقولون ما يقوله، لكنه 

يحاول أن يصنفهم كعمالء وخونة.
ومن الواضح أن الرئيس الســـوداني شعر 
أن الوضع يتطّور بشكل متسارع، وأن الشارع 
لم يعد يثـــق في وعوده، وأنه يحاول االلتفاف 
على مطالب الناس بوعود جديدة فيها اعتراف 

ضمني بأن اإلصالحات السابقة كانت زائفة.
وشهدت الخرطوم، الثالثاء، تواجدا أمنيا 
مكثفا وانتشـــارا لشرطة مكافحة الشغب التي 
فرقـــت اآلالف مـــن المحتجين علـــى األوضاع 
المعيشية قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.

وأفاد شهود عيان أن اآلالف من المحتجين 
انطلقوا من منتصف شارع القصر، متوجهين 
نحو مقر الرئاســـة، مطالبين البشير بالتنحي 

عن الســـلطة، وأن الشـــرطة قامـــت بتفريقهم 
للدمـــوع  المســـيل  الغـــاز  قنابـــل  بواســـطة 
والهراوات، فضال عن اعتقال العشرات منهم.

والجمهوريـــة،  القصـــر  شـــارعا  وشـــهد 
المؤديان إلى قصر الرئاســـة، عمليات كّر وفّر 

بين الشرطة والمحتجين. 
وكان تجّمـــع المهنيين الســـودانيين دعا، 
االثنيـــن، في بيان إلـــى تظاهرة إلـــى القصر 
الجمهـــوري ”لتســـليم مذكرة تطالـــب بتنّحي 
الرئيـــس فورا عن الســـلطة اســـتجابة لرغبة 

الشعب السوداني وحقنا للدماء“.
وذكـــر البيـــان أّن التجّمـــع يقتـــرح إذا ما 
وافـــق البشـــير علـــى التنّحـــي أن ”تتشـــّكل 
حكومة انتقالية ذات كفـــاءات وبمهام محّددة 
ذات صبغـــة توافقيـــة بين أطيـــاف المجتمع 

السوداني“.

تنافس تركي فرنسي إيراني 

على شغل الفراغ األميركي في سوريا

د خطابه
ّ
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نصر الحريري
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على المناطق التي انسحبت 

منها القوات األميركية

ر ي ر

قاعدتان عسكريتان أميركيتان أخبار

جديدتان غربي األنبار 
ص٣

و ض

احترام االختالفات والتآخي تسامح

رسالة البابا في أعياد الميالد 
ص١٣

• اآلالف يتظاهرون قرب القصر الرئاسي لمطالبة البشير بالتنحي  • التعهد بإجراء {إصالحات حقيقية} اعتراف بزيف الوعود السابقة

Wednesday 26/12/2018
41st Year, Issue 11210

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

األربعاء 2018/12/26 
18 ربيع الثاني 1440
السنة 41 العدد 11210

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - اإلمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عظات أعياد الميالد 
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٥٥ص٥جواد ظريف: متى قلنا إيران ستدمر إسرائيل؟

ي

الكنيسة اآلشورية في القدس تتزين في عيد الميالد

ص١٦المسلسالت غير الموسمية تثري الدراما المصرية

حصاد 
الثقافة 

2018

ا

نجاح أدبي وتعثر فني 

في الخليج 
ص١٥



األخيـــرة  التطـــورات  كشـــفت   – بيــروت   {
بخصـــوص أزمـــة التشـــكيل الحكومـــي فـــي 
لبنان، أن المشـــكلة الحقيقـــة تكمن في صراع 
التوازنـــات القائـــم بين الحليفيـــن حزب الله 
والتيـــار الوطنـــي الحـــر، وليس كما ســـعى 
الطرفان في وقت ســـابق إلى إظهارها وكأنها 
مشـــكلة داخل البيت الســـني، وأن مســـؤولية 
حلهـــا تقع على عاتق رئيس الـــوزراء المكّلف 

سعد الحريري.
وتقـــول دوائر سياســـية مـــن الواضح أن 
الســـبب في عدم التوصل إلـــى حّل هو إصرار 
حزب الله على سحب الثلث المعّطل من التيار 
الوطنـــي الحر في مقابل تمّســـك األخير بهذا 
االمتيـــاز الذي يجعلـــه المتحّكـــم الفعلي في 
مســـار الحكومـــة المقبلة التـــي لطالما أطلق 
عليها رئيس الجمهورية العماد ميشـــال عون 

تسمية حكومة ”العهد األولى“.
وتعتبر الدوائر السياســـية أن هذه األزمة 
كشفت هشاشـــة اتفاق مار مخايل الذي وّقعه 
كّل مـــن حزب اللـــه والتيار الوطنـــي الحر في 
العـــام 2006 والذي أســـس لتحالـــف بينهما، 
وتشـــير هـــذه الدوائر إلـــى أن األزمة تشـــّكل 
اختبـــارا مهّما لمدى قدرة هـــذا التحالف على 
االســـتمرار في ظل طموحـــات كل طرف منهما 
في فرض نفســـه الرقم الصعب فـــي المعادلة 
اللبنانية وإن كان للحزب الشـــيعي األرجحية 

في ظل استناده لقوة السالح.

وقال الرئيس عون، في انتقاد غير مباشـــر 
لحزب الله، إن ”البعـــض يخلق تقاليد جديدة 
في تأليف الحكومة لم نألفها ســـابقا ونحتاج 

لبعض الوقت إليجاد الحلول لها“.
وأضـــاف بعـــد خلـــوة جمعتـــه الثالثاء، 
بالبطريـــرك الماروني الكاردينال مار بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي فـــي بكركي قبل قـــداس عيد 
الميالد واســـتمرت حوالـــي 30 دقيقة ”نعيش 

أزمـــة تأليـــف الحكومـــة، صّلـــوا لكـــي تحّل 
الصعوبات“.

وكان لبنـــان قـــاب قوســـين أو أدنـــى من 
التوصل نهاية األســـبوع إلى تسوية حكومية 
رعاها المديـــر العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم بطلب من رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون وتقضي بإعطاء تحالف اللقاء التشاوري 
حقيبة من ضمن حصة الرئيس مقابل االتفاق 
على شـــخصية ال تشكل أي استفزاز ألي طرف 
وقد وقـــع االختيار على رئيـــس مجلس إدارة 
جواد عدرا، بيد  شـــركة ”الدولية للمعلومات“ 
أن األمور ســـرعان ما انهارت ليتقاذف كل من 
حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران 

باسيل االتهامات باالنقالب عن االتفاق.
ويشـــعر حزب الله أنه تعّرض لخيانة من 
قبل باسيل حيث أن االتفاق كان يقوم، بحسب 
مصادر الحـــزب، على اقتطـــاع حقيبة وزارية 
من حصة رئيـــس الجمهورية، لفائـــدة اللقاء 
التشـــاوري بعد أن ضغط على األخير للقبول 
بتســـمية وزير من خارج مؤثثي هذا التحالف 
المصطنع، إال أن باســـيل التّف على التسوية 
مشـــددا على أن الحقيبة التي ســـتعطى للقاء 
(حصة  ســـتكون ممثلة لكتلة ”لبنـــان القوي“ 
الرئيـــس وحزبه التيار الوطنـــي الحر) داخل 

الحكومة.
بالمقابـــل يرى باســـيل أن ســـلوك الحزب 
األخير يكشـــف أن المستهدف من وضع عقدة 
تمثيل سّنة 8 آذار لم يكن منذ البداية الحريري 
بل التيار الوطني الحر، والرئيس ميشال عون 
وعهده، حيث أن الهدف األساس كان الحيلولة 
دون حصول الطرفين على الثلث المعطل، ذلك 
أن حصـــة الرئيس وحزبه تضـــم مجتمعة 11 

وزيرا.
ويعتبر باسيل أنه كان هناك نية مبيتة لدى 
حزب الله مـــن البداية لضرب منجزات التيار، 
وأن تصريحات قياداته بأنه ال مشـــكلة للحزب 
الشـــيعي بأن يكون هنـــاك 11 أو 12 وزيرا من 

حصة التيار ليست سوى للتسويق المحلي.
وكان حزب الله قد فّجر قبل أســـابيع قنبلة 
تمثيـــل النـــواب الســـّنة الســـتة الموالين له، 
وذلك في الربع الســـاعة األخير من قرب إعالن 
الحريـــري عن التشـــكيلة الحكوميـــة، بعد أن 

نجح في حل العقدتين المســـيحية والدرزية. 
وقـــام الحـــزب مســـنودا بحركة أمـــل بحجب 
أسماء وزرائهم الستة، وشّن حملة على رئيس 
الوزراء المكّلف، وقد اصطف الرئيس ميشـــال 
عون بداية مـــع الحريري إلدراكـــه بأنه أيضا 
مســـتهدف من إعادة حزب اللـــه خلط األوراق 
وانتقد عون النواب السنة الستة الذين شّكلوا 

تحالفا أطلقوا عليه ”اللقاء التشاوري“.
وفيما بدا محاولة لعدم التصعيد مع حزب 
اللـــه، تراجع الرئيس عـــون خطوة إلى الوراء 
وحـــاول صهره رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
التســـويق إلـــى أن ما يحدث هو مشـــكلة بين 
الحزب والحريري، ســـاعيا فـــي اآلن ذاته إلى 
تدوير الزوايا مدعوما برئيس مجلس النواب 
نبيه بـــّري إليجـــاد توليفة تبقي علـــى الثلث 

المعطـــل مـــن نصيبهم مع إرضـــاء حزب الله 
والحريـــري الذي كان رفض بشـــكل قاطع منح 

أي حقيبة من حصته لسّنة 8 آذار.
وسعى الرئيس ميشـــال عون إلى إنضاج 
مساعي باسيل في شكل مبادرة موكال المهمة 
للـــواء عباس الـــذي يمتلك عالقـــات طيبة مع 
جميـــع األطـــراف، بيـــد أن األمور ســـرعان ما 
انهـــارت ألن الســـبب األساســـي فـــي افتعال 
حزب الله أزمة ســـّنة 8 آذار لم يتم حلها وهو 
إلغاء حصول الرئيس عون وحزبه على الثلث 

المعطل.
ويســـتبعد مراقبون أن تكون األزمة عادت 
إلى المربع األول رغم ما يثار عن إعادة توزيع 
الحقائب، حيث أنه سيبقى البحث قيد تطوير 

مبادرة عون.

وقال عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم 
هاشـــم الثالثاء ”إن اتصاالت تشكيل الحكومة 
توقفت وتعقدت إلى حد ما مسألة التأليف من 
ثم دخلنا عطلة األعيـــاد وقد يكون من يحاول 
استشـــراف الواقع للخروج من األزمة بحلول 

معّينة في وقت الحق بعد العطلة“.
وشدد هاشـــم ”ليســـت لدينا أجوبة حول 
من تســـبب فـــي تعثـــر مبـــادرة الرئيس عون 
فنحن قّدمنا التسهيالت حتى بموضوع االسم 
ولكننـــا ال نريد من يمثلنا في الشـــكل فقط من 

دون مضمون، نريد ممّثال حقيقيًا“.
ويحّذر المراقبون مـــن أن يعمد حزب الله 
إلى اســـتخدام الشارع في فرض األمر الواقع، 
وهذا قد يقـــود لبنان إلى وضع خطير في ظل 

الظروف العاصفة التي تمر بها المنطقة.

«غيـــاب جماعـــة اإلخوان المســـلمين عن حراك الرابع وصمـــت كتلتها البرلمانيـــة صمت القبور أخبار

يعكس االنتهازية السياسية التي تقوم على المصالح».

ليث الشبيالت
نقيب املهندسني األردنيني األسبق

«عســـى أن يحمل عيد الميالد لوطننا روح األلفة فيجتمع الجميع حول المصلحة العامة متعالين 

عن المصالح الضيقة، األمر الذي نحن بأمس الحاجة له من أجل تأليف الحكومة».

سمير جعجع
رئيس القوات اللبنانية
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أزمة التشكيل احلكومي املستمرة في لبنان منذ 7 أشهر تتجاوز مسالة احلقائب وتوزيعها 
بني القوى السياسية إلى صراع نفوذ ظهر جلّيا بني حزب الله والتيار الوطني احلر، حيث 
يحاول كل منهما فرض نفسه صاحب الكلمة الفصل في املعادلة اللبنانية وإن كانت الكفة 

متيل لفائدة احلزب الشيعي بسبب قوة السالح.

صراع التوازنات يهدد اتفاق مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر

[ الرئيس اللبناني: البعض يخلق تقاليد جديدة في تأليف الحكومة  [ حزب الله يصر على حرمان باسيل من الثلث المعطل

2

هل يلجأ حزب الله للشارع لفرض األمر الواقع

هل تقنع تركيا األردن 

بإعادة العمل باتفاقية 

التجارة الحرة
} أنقــرة - قـــام رئيس الـــوزراء األردني عمر 
الرزاز، الثالثاء، بزيارة هي األولى له إلى تركيا 
منذ تســـلمه منصبه في يونيـــو، التقى خاللها 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتأتـــي الزيارة بعد أيام قليلة من تســـليم 
أنقرة عمان رجل األعمال األردني الهارب عوني 
مطيـــع المتهم الرئيســـي في قضيـــة ”مصنع 

الدخان“ المزور.
وســـلطت وســـائل اإلعالم التركية الضوء 
على الزيارة محاولة التسويق إلى أنها تدشن 
لنقلـــة نوعية فـــي العالقات األردنيـــة التركية، 
بيد أن متابعين يـــرون في هذه الزيارة خطوة 
مجاملة ردا على تســـليم تركيا لمطيع، في ظل 
ضغوط شـــعبية على حكومة الـــرزاز تطالبها 
بإجراءات حقيقية في مواجهة الفساد وتعقب 

المتورطين.
وذكـــرت رئاســـة الـــوزراء األردنيـــة، على 
حســـابها على موقـــع تويتر في وقت ســـابق، 
الثالثـــاء، أن الـــرزاز ســـيبحث خـــالل الزيارة 
”ســـبل تعزيـــز العالقات األخوية بيـــن البلدين 
الشقيقين، وخصوصا في المجال االقتصادي 
والتجاري واالستثماري، إضافة إلى التطورات 
في المنطقة وتنســـيق المواقـــف لحل األزمات 

اإلقليمية وبما يعزز األمن واالستقرار فيها“.
ويرجح مراقبون أن يكون جرى بحث قرار 
عمان وقف العمل باتفاقية التجارة الحّرة بين 
البلدين، غير مســـتبعدين طرح تركيا إغراءات 
على الجانب األردني للعودة والعمل باالتفاقية.
وكان األردن بـــدأ في نوفمبر فرض رســـوم 
جمركية على الســـلع المستوردة من تركيا بعد 
أن أبلغ األردن الجانب التركي في شـــهر مايو 
الماضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة.

ووقـــع الجانبـــان اتفاقية الشـــراكة إلقامة 
منطقة تجارة حرة في ديســـمبر من عام 2009، 
لتدخل حيـــز التنفيذ في األول مـــن مارس من 
عـــام 2011. إال أن األردن قـــرر إلغـــاء االتفاقية 
بصيغتها الســـابقة كونها لم تحقـــق النتائج 
المرجوة لالقتصاد األردنـــي من ناحية أنه لم 
يكن هناك تناسب بين الصادرات األردنية إلى 
تركيا مقارنة بحجم الواردات الكبير من تركيا.

{العرب}: لن نسلم مناطق شرق الفرات لدمشق [ الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية لـ
أحمد البصيلي

} القاهــرة - كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ 
أن وفـــدا مـــن المخابـــرات العامـــة المصرية 
سيتوجه قريبا إلى دمشق، لبحث فرص الحل 
السياســـي والمســـاهمة في وقـــف التصعيد 
العســـكري في منطقة شـــرق ســـوريا، في ظل 
تلويح تركيا بعملية عسكرية تستهدف األكراد.

وأوضحت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة 
للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، 
في تصريحات لـ“العـــرب“، أن هناك اتصاالت 
جـــرت األيـــام القليلـــة الماضية بيـــن قيادات 
كردية ومســـؤولين مصريين، لتتدخل القاهرة 
في مســـألة التوسط بين دمشق وقوات سوريا 
الديمقراطية التي تعّول كثيرا على مســـاهمة 

مصر في تحريك هذه المسألة.
وأكدت، عبر الهاتف من ســـوريا، أن قوات 
سوريا الديمقراطية لديها قنوات اتصال قوية 
مع مســـؤولين مصريين، وتأمل فـــي التحّرك 
بشكل فوري لوقف التصعيد في شمال سوريا، 
والتوســـط لـــدى الحكومة الســـورية ورعاية 

اتفاق مع القوى الكردية.
وحـــول موقـــف ســـوريا الديمقراطية من 
مطالبة دمشـــق بتســـليم األكراد للمـــدن التي 
يســـيطرون عليها على الحـــدود مع تركيا إلى 
الجيش الســـوري، رفضت إلهـــام أحمد األمر 

وطالبت ”بتسوية سياسية“.
ولفتـــت مصادر ســـورية لـ”العرب“ إلى أن 
اإلعالن عن زيـــارة رئيس مكتب األمن الوطني 
في حكومة دمشـــق اللواء علـــي المملوك إلى 
القاهرة، واللقاء مع الوزير عباس كامل رئيس 
المخابـــرات العامـــة، الســـبت الماضي، جاء 
ضمن مشاورات مكّثفة تجري منذ مطلع العام 
الجاري بيـــن القاهرة ودمشـــق، لبحث خطط 
وقـــف الحـــرب وتركيز الجهود علـــى مكافحة 
اإلرهاب وإعادة إعمار المدن المدمرة، وتمهيد 
الطريـــق لمصر لتلعـــب دورا وازنـــا مع قوى 
إقليمية أخرى، في إشـــارة إلـــى كل من إيران 

وتركيا.
وحرصـــت القاهـــرة على بث خبـــر زيارة 
المملوك عبر وكالة األنباء الرســـمية بالتزامن 

مع الخبـــر الذي بثته وكالة األنباء الســـورية 
(ســـانا)، وهو مـــا اعتبـــره مراقبون رســـالة 
ضمنية إلى األطراف اإلقليمية المعنية باألزمة 
السورية إلى تحرك القاهرة بشكل دقيق وجاّد 

مع أطراف أخرى للتوصل إلى حل سياسي.
للهيئـــة  المشـــتركة  الرئيســـة  واتهمـــت 
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  لمجلـــس  التنفيذيـــة 
الحكومـــة التركية بالتخطيط للســـيطرة على 
شـــرق الفرات والدخول إلى دير الزور لوضع 
يدهـــا على منابـــع النفـــط، وتشـــتيت جهود 
مكافحة اإلرهاب التي تستهدف تنظيم داعش 

في تلك المنطقة.
وأكـــدت إلهـــام أحمد أن الـــدول األوروبية 
وعدت بتقديم المزيد من الدعم والتشـــاور مع 
الواليـــات المتحدة مجـــددا حول األوضاع في 
الشـــمال الســـوري، والقيام بتحركات إلجراء 
لقـــاءات مع األطراف المتصارعة للوصول إلى 
تســـوية سياســـية والبحث عن حلول للتهدئة 

في شرق سوريا.
ونفت المســـؤولة الكردية إخطار جبهتها 
مـــن قبل التحالف الدولـــي لمحاربة داعش أو 

قوى أخـــرى بإخـــالء المناطق التي تســـيطر 
عليها قوات ســـوريا الديمقراطية في شـــمال 
البالد، في ظـــل تخّوف أوروبي من قيام أنقرة 
بهجوم عســـكري يعيد نفوذ تنظيم داعش إلى 

المناطق المحررة.
وقالت مصادر إن هنـــاك تحركات تقودها 
الواليـــات المتحدة وروســـيا إلرســـاء الهدوء 
الكامل في شـــرق ســـوريا، على غـــرار االتفاق 

الذي جرى في جنوب سوريا.
وصـــّرح مصدر ســـوري مطلع على ســـير 
(طلب عدم كشف هويته)  التحركات لـ”العرب“ 
أن واشـــنطن والدول الضامنة التفاق أستانة 
وعـــدد من دول الجوار وشـــخصيات ســـورية 
معارضة، يقودون تحركات مكّثفة منذ أسابيع 

إليجاد تسوية لمعضلة شرق الفرت.
وبحســـب المصـــدر، ”ترتكـــز خطـــة وقف 
التصعيد في شرق سوريا على إعادة تموضع 
القـــوات الكرديـــة، ومحاولـــة خلق نـــوع من 
التـــوازن بالدفع بقوات من العشـــائر العربية 
على طول الحدود المشتركة مع تركيا، ووضع 
استراتيجية واضحة للقضاء على الجماعات 

المتطرفـــة، والبـــدء في إعـــادة إعمـــار المدن 
المحررة فـــي تلـــك المناطق، وفتـــح المعابر 
المشـــتركة مـــع تركيـــا، ووضع جـــدول زمني 

لعودة الالجئين السوريين.
وأوضـــح المصـــدر أن إعـــالن الواليـــات 
المتحـــدة االنســـحاب من األراضي الســـورية 
جاء ضمن صفقـــة كبرى يتم وضع ”الرتوش“ 
النهائيـــة علـــى بنودهـــا للبدء فـــي تفعيلها، 
وتحديد مهام النظام السوري في تلك المناطق 
وخطة أنقرة لمكافحـــة تنظيم داعش وتجّنب 
التصعيد العسكري مع القوات الكردية، والدفع 
بمكّونات عربية ترفض مشروع الفدرالية الذي 

يرّوج لها المكّون الكردي لطمأنة أنقرة.
وكشـــفت إلهام أحمد عن وساطة يقوم بها 
رئيـــس تيار الغد الســـوري المعـــارض أحمد 
الجربا بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية، 

لمنع حدوث صدام في شرق سوريا.
ويتواصـــل الجربا مع عدد مـــن القيادات 
العســـكرية الكرديـــة لبحث فرص نـــزع فتيل 
األزمة، لكن أنقـــرة تنظر إلى كافة األكراد على 
أنهم ”من اإلرهابيين وال يمكن الحوار معهم“.
ويمكث الجربا في أنقرة منذ مطلع ديسمبر 
الجـــاري، ويقوم بدور يتعلق بالمســـاهمة في 
ملف التهدئة بتلك المنطقة واالستعانة بقوات 
”النخبـــة“ التي يدعمها (الجربـــا) في محاربة 

داعش وضبط الحدود مع تركيا.
وحول شروط قوات ســـوريا الديمقراطية 
للقبول بتسوية لألزمة في شرق سوريا، أكدت 
إلهام أحمد ضـــرورة توفير الظروف المالئمة 
لكافة المكّونات، خاصـــة الكردية، والحصول 
على جميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية، 
وترســـيخ فكرة نظام حكم ال مركزي كأســـاس 
للحكم في ســـوريا. ولعبت روسيا دورا بارزا 
في تقريب وجهات النظر بين الحكومة التركية 
ورئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا الذي 
يمتلك نفوذا عشائريا كبيرا في شرق سوريا.

وعقد الجربا سلسلة اجتماعات مع الجانب 
التركي خـــالل زيارته الحاليـــة، والمنتظر أن 
يعـــود منها إلى القاهـــرة، وبحث خطة تأمين 
المعابـــر الحدودية ومكافحـــة اإلرهاب ودور 

العشائر السورية في تلك الخطة.

وساطة مصرية بين األكراد واألسد لمواجهة التهديدات التركية

بيادق سورية في خدمة تركيا

قاسم هاشم:

اتصاالت تشكيل الحكومة 

توقفت، وتعقدت إلى حد ما 

مسألة التأليف
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أخبار
«نتمنى أن يكون عامنا المقبل عاما للبناء والسالم في العراق، وتأمين مستلزمات األمن ومواجهة 

المشاكل االقتصادية».

برهم صالح 
الرئيس العراقي

«نحن نحارب كي نفرض الســـالم تحت راية الجمهورية اليمنية.. والمعتاشون على الحرب ودماء 

الشعب اليمني وإثارة األزمات ال يريدون السالم وسيعملون على إفشال أي اتفاق».

طارق صالح 
قائد قوات املقاومة اليمنية حراس اجلمهورية

ت وجوده في العراق بعد إعالن انسحابه من سوريا
ّ
الجيش األميركي يثب

} الرمادي (العراق) - أّكد الكشـــف، الثالثاء، 
عن قيام الواليات المتحدة األميركية بإنشـــاء 
قاعدتين عســـكريتين جديدتين غربي العراق، 
قبل  ما كانـــت قد رصدتـــه صحيفة ”العـــرب“ 
أيام بشـــأن تحركات أميركية واســـعة في تلك 
المناطـــق على صلة بترتيبات مـــا بعد إعالن 
إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات 

من األراضي السورية.
وكشف مسؤول عراقي أّن الجيش األميركي 
أنشأ قاعدتين له داخل األراضي العراقية على 

مقربة من الحدود السورية.
وقـــال فرحـــان الدليمـــي، عضـــو مجلس 
محافظـــة األنبار لوكالة األناضول، إّن القاعدة 
األولى أنشئت شـــمالي ناحية الرمانة التابعة 
لقضاء القائم على الحدود العراقية السورية، 
والـــذي يقع علـــى بعـــد 360 كيلومتـــرا غرب 
الرمـــادي مركز محافظة األنبار، فيما أنشـــئت 
القاعدة الثانية إلى الشـــرق من مدينة الرطبة 
على بعد 310 كيلومتـــرات غرب الرمادي وأقل 

من 100 كيلومتر عن حدود سوريا.
وتمتاز الرطبة بموقع اســـتراتيجي وسط 
الصحراء الشاسعة غربي األنبار، حيث تشكل 
نقطـــة التقاء طرق رئيســـية قادمـــة من ثالثة 
معابـــر حدوديـــة هي عرعـــر مع الســـعودية، 

وطريبيل مع األردن، والوليد مع سوريا.

وأشـــار الدليمي إلى أن الهدف من إنشـــاء 
الموقعيـــن يتمثـــل فـــي ”مســـاعدة القـــوات 
العراقيـــة على الســـيطرة على حـــدود البالد، 
لمنع تســـلل عصابـــات داعش، وعـــدم دخول 

التنظيم اإلرهابي إلى تلك المدن المحررة“.
وتابع ”العشـــرات من الجنود األميركيين 
يتواجدون في القاعدتيـــن، فضال عن طائرات 

مسّيرة ومعّدات عسكرية أخرى“.
وينتشر نحو خمســـة آالف جندي أميركي 
في العراق، وذلك منذ تشكيل التحالف الدولي 

بقيادة الواليـــات المتحدة عام 2014، لمحاربة 
تنظيم داعش.

وســـبق لمصادر عســـكرية أن كشفت قبل 
عما ســـمته ”ترتيبات مشتركة  أيام لـ”العرب“ 
بيـــن الواليـــات المتحـــدة والعـــراق لتأميـــن 

الحدود مع سوريا“.
ووفقـــا لـــذات المصـــادر فـــإن الترتيبات 
الجديدة بين بغداد وواشـــنطن تشمل ”تبادل 
أدوار“ بين الجيش العراقي ونظيره األميركي 
في عدد من مناطق الشـــرق السوري المتصلة 
بالحدود العراقية، ما يسمح للقوات األميركية 
بالخـــروج مـــن ســـوريا وإعـــادة التمركز في 

مناطق بغرب األنبار.
وتقول المصادر إن الترتيبات التي أعقبت 
مفاوضـــات بيـــن بغداد وواشـــنطن تســـمح 
للقوات العراقية بالتوغـــل لنحو 70 كيلومترا 
داخل العمق السوري في حال شّكلت تحركات 
تنظيم داعش في المنطقـــة أي تهديد للحدود 
موضّحة أن ”الجانب الســـوري على علم بهذه 

الترتيبات“.
وتقـــول المصـــادر إن وزيـــر الخارجيـــة 
األميركـــي اقترح على المســـؤولين العراقيين 
أن تتولـــى القـــوات العراقيـــة تغطيـــة جانب 
من العمق الســـوري خالل مرحلة االنســـحاب 
األميركي من المناطق الشـــرقية على أن يترك 

لها تقدير الموقف على األرض.
وحتـــى اآلن تتجنـــب بغـــداد الكشـــف عن 
أي معلومـــات فـــي هذا االتجـــاه. لكن مصدرا 
عســـكريا عراقيا قال لـ”العرب“ إن ”الترتيبات 
الجديدة تســـند مهـــاّم للقـــوات العراقية على 

الحدود مع سوريا لمدة ثالثة أشهر“.
وتتحـــدث مصـــادر محليـــة عـــن تحركات 
أميركية واســـعة في مناطق غرب العراق فيما 
تحذر قيـــادات في الحشـــد الشـــعبي من تلك 

التحّركات.
وتقـــول المصـــادر إن ”النوايـــا األميركية 
ليســـت واضحة لكن حركـــة الجيش األميركي 
على جانبـــي الحـــدود بين العراق وســـوريا 

نشطة منذ أسابيع“.
ويقول قادة في الحشد الشعبي المكّون في 
غالبيته العظمى من ميليشـــيات مسّلحة ذات 
صالت وثيقـــة بإيران، إّن الواليـــات المتحدة 
تفســـح لقواتهـــا مجاال واســـعا قـــرب منطقة 

القائم الحيوية عند الحدود مع سوريا. ويؤّكد 
خبراء أمنيون وعســـكريون أّن وراء تحذيرات 
الحشـــد من التحـــركات العســـكرية األميركية 
بشـــرق ســـوريا وغرب العراق، مخاوف إيران 
من مســـاعي الواليات المتحـــدة إلغالق الخّط 
الواصـــل بين إيـــران وكل من ســـوريا ولبنان 

مرورا باألراضي العراقية.
وتنتمي فصائل الحشـــد الشعبي صوريا 
إلـــى القوات المســـّلحة العراقيـــة، لكّنها على 
أرض الواقـــع تظهـــر منافســـة لها في مســـك 
العديد من المناطق الحساســـة وتأتمر عمليا 

بأوامر قادتها الموالين إليران.
وتشّدد قيادات سياسية وعسكرية أميركية 
على وجوب إسناد مهّمة مراقبة حدود العراق 

وضبطها للقوات النظامية العراقية حصرا.
وكثيرا ما طالبت فصائل بالحشـــد بإنهاء 
الوجود العسكري األميركي في العراق، وذهب 
أكثرها تشـــّددا حـــّد التهديد باســـتهداف ذلك 

الوجود في أماكن تمركزه.

ويخشى الحشد الشعبي الذي يرتبط كبار 
قادتـــه بعالقات وثيقة مع إيـــران من أن تعمل 
القوات األميركية على عزل وحداته القريبة من 
الحدود السورية عن خطوط اإلمداد الرئيسية 
التي تتصل بغرب األنبار وشمال غرب نينوى.

الجيـــش  امتـــالك  إن  المصـــادر  وتقـــول 
األميركـــي لقاعدة عســـكرية كبيـــرة هي ”عين 
الواقعة فـــي منطقة البغـــدادي غرب  األســـد“ 
األنبار، ســـيتيح لها كشـــف قطاع واســـع من 
الطرق البرية التي يستخدمها الحشد الشعبي 
لتعزيـــز حضـــوره علـــى الحـــدود العراقيـــة 

السورية.
الوجـــود  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
األميركي بغـــرب العراق، مهمـــا كان محدودا 
فإن له تأثيرا كبيرا، العتماده بشـــكل أساسي 
على الطيـــران ذي الفاعلية الكبيرة في مناطق 
صحراويـــة شاســـعة يصعب علـــى أي قوات 
التحـــرّك فيهـــا دون غطاء جـــّوي متين، وهو 
مـــا ال تمتلكه ال قوات الحشـــد الشـــعبي، وال 

عناصر تنظيم داعش. وبذل الحشـــد الشعبي 
جهودا كبيرة إليصال قواته إلى نقاط حدودية 
تضمـــن تأثيره في المجال الحيوي الســـوري 
لكـــن الخطـــط األميركيـــة ربمـــا تضـــر بهذه 

االستراتيجية.
ويقـــول ضباط فـــي الجيـــش العراقي إن 
قيـــادة العمليات عّممت على القوات النشـــطة 
في غرب العراق أوامر باالستعداد القتالي منذ 
أيـــام من دون أن يتضح مـــا إذا كانت األوامر 
على صلة باالنسحاب األميركي من سوريا أو 
بتنفيذ عمليات عســـكرية جديدة ربما تشـــمل 

أهدافا داخل سوريا.
ومـــن منطلـــق حمايـــة الحدود، ســـيكون 
بمقـــدور القوات العراقية التحرك في شـــريط 
واســـع يعد الجانـــب الخلفي لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة داخل األراضي الســـورية. ولن 
تكون القـــوات العراقية بمفردها عند الحدود، 
إذ تقدم قوة فرنســـية دعمـــا مدفعيا مؤثرا في 

هذه الجبهة.

اإلعالن األميركي املفاجئ عن سحب القوات من األراضي السورية ال يبدو إلى حّد اآلن 
ذا تأثير على هدف استراتيجي للواليات املتحدة عملت عليه بحرص وُتؤدة خالل سنوات 
احلرب على تنظيم داعش في سوريا والعراق، وهو عدم إخالء منطقة احلدود بني البلدين 
أمام الفصائل املوالية إليران والســــــاهرة على تأمني خّط برّي مفتوح يصل طهران بضّفة 

البحر املتوّسط عبر األراضي العراقية.

حماس تناصر أردوغان 

في معركته المفتعلة 

مع نتنياهو
} غــزة - عّبرت حركة حمـــاس عن تضامنها 
مـــع الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
في الســـجال احلاّد الـــذي يخوضه مع رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ألسباب 

تبدو متطابقة لدى الطرفني.
ونـــّدد إســـماعيل هنيـــة رئيـــس املكتـــب 
السياســـي حلمـــاس مبـــا ســـماه ”تطـــاول“ 
نتنياهـــو على أردوغـــان. وقـــال، الثالثاء في 
تصريحـــات صحافية، ”ال يحـــّق ملجرم وقاتل 
لألطفال أن يعطي دروســـا في اإلنسانية.. وأن 
يتطاول على من يناصر املظلومني في العالم“.
وتبادل أردوغان ونتنياهو على مدار األيام 
املاضية االتهامات عبر وسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي في 
تغريـــدة على تويتـــر إّن ”أردوغان الذي يحتل 
شمال قبرص وجيشـــه يذبح النساء واألطفال 
في القرى الكردية داخـــل تركيا وخارجها، لن 

يعطينا دروسا في األخالق“.
وكان يـــرّد بذلـــك علـــى هجوم شـــّنه عليه 
الرئيـــس التركـــي الـــذي وصفـــه بالضعيف 
واإلرهابي، قائال ”أنتم دولة إرهابية.. معروف 
ما فعلتموه في غزة وما فعلتموه في القدس“.

وذهبت دوائر سياسية وإعالمية إلى القول 
إّن أهدافا مشـــتركة تتمّثل فـــي تصدير أزمات 
داخلية والتغطية على قرارات وسياسات غير 
شـــعبية، هي التي جعلـــت أردوغان ونتنياهو 

يهاجم كّل منهما اآلخر بهذه احلّدة.
وأشـــار البعض إلى أّن الطرفني يحتفظان 
بعالقـــات حيويـــة بـــني بلديهمـــا؛ سياســـية 
واقتصادية متتّد لتشمل قطاعات حساسة على 
غرار صناعة الســـالح. وبشـــأن موقف حماس 
من املعركـــة املفتعلة بني أردوغـــان ونتنياهو 
قال مصدر سياســـي فلســـطيني ”إنـــه موقف 
طبيعـــي من زاوية التوافـــق األيديولوجي بني 
الطرفني، وزاوية املصلحة التي جتدها حماس 
فـــي االنحياز إلى تركيا وإيران أيضا بحثا عن 

حاضنة إقليمية تعّوض عن عزلتها عربيا“.

تعديل جزئي يضمن للحكومة الكويتية استقرارا ظرفيا
كويتييـــن،  وزراء  ســـبعة  أدى   – الكويــت   {
الثالثاء، اليمين الدســـتورية أمام أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
وجاء تســـّلم هـــؤالء الـــوزراء لحقائب في 
حكومة الشـــيخ جابر المبارك الصباح، نتيجة 
تعديل وزاري تـــّم االثنين، وأتى بأربعة وزراء 
جدد للتشكيلة، بينما ُأدخل تعديل على حقائب 

أربعة وزراء في التشكيلة ذاتها.

وُصّنف هذا التعديل ضمن إجراءات فرض 
االســـتقرار الحكومي، في إطـــار توّجه كويتي 
جديد يقوم على تفادي حّل الحكومات وإبطال 
البرلمانات، وإجـــراء انتخابات مبّكرة في كّل 
مّرة يستشـــري فيها الخالف بين الســـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وِمْثُل تلك الخالفات كثيرة الحدوث، وأّدت 
خالل الســـنوات الماضية إلى الحـــّل المتكّرر 

للبرلمان والحكومة بشـــكل أّثـــر على عملهما. 
وتبدأ الخالفات في العادة باستجواب أعضاء 
مجلـــس األّمة للوزراء بمـــا يفضي أحيانا إلى 

طرح الثقة عنهم.
واّتضحـــت خالل الفتـــرة األخيـــرة إرادة 
سياســـية كويتية لضمان حّد من االستمرارية 
في عمل الســـلطتين. وعّبر أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد فـــي أكثر من مّرة عن امتعاضه 
من الخالفات بين الســـلطتين، ورفضه مبالغة 
النـــواب في اســـتخدام حّقهم الدســـتوري في 
اســـتجواب أعضاء الحكومة، ملّوحا باللجوء 

إلى إجراءات صارمة للحّد من الظاهرة.
وتمّكـــن الشـــيخ جابـــر رئيـــس الحكومة 
الكويتية مؤّخرا من تفادي اســـتجواب نيابي، 
بإحالـــة االســـتجواب إلـــى لجنـــة الشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية البرلمانية التي أقّرت 
بعدم دســـتوريته، لكن التهديد باالســـتجواب 

ظّل مترّبصا بعدد من الوزراء.
وال تتوّقع دوائر سياسية كويتية أن تؤّدي 
إجراءات من قبيل إســـقاط االســـتجوابات عن 
طريـــق الطعـــن فـــي دســـتوريتها، أو اللجوء 
إلـــى التعديـــالت الحكومية الجزئية، ســـوى 
إلـــى اســـتقرار حكومـــي ظرفي، إذ أّن شـــهية 
االستجوابات تظل مفتوحة لدى النواب، وهي 
خاضعة ألمزجة ومصالح وحسابات سياسية 

وشخصية وقبلية.
وأعلـــن، االثنين، عن إجـــراء تعديل وزاري 
فـــي الكويت عقب اســـتقالة أربعة وزراء تحت 
طائلة تهديـــدات عدد من نـــواب مجلس األّمة 
باســـتجوابهم بشـــأن عدد من المواضيع من 
بينها الفشـــل في ”إدارة الكـــوارث ومواجهة 
بعد أن تســـببت األمطـــار الغزيرة  األزمـــات“ 
والســـيول مؤخـــرا بأضـــرار فـــي الممتلكات 
وأودت بشـــخص واحـــد. وتضـــم الحكومـــة 
الكويتيـــة 15 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك.
والوزراء المستقيلون هم: وزيرة الشؤون 
هنـــد  والتنميـــة  والتخطيـــط  االجتماعيـــة 
الصبيـــح، ووزيـــر النفـــط والكهربـــاء والماء 
بخيـــت الرشـــيدي، ووزيـــر األشـــغال العامة 
حســـام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس 

األّمة عادل الخرافي.

وقالـــت وكالة األنبـــاء الكويتيـــة (كونا)، 
الثالثـــاء، إن الوزراء الجدد هم: فهد الشـــعلة 
وزيرا لألوقاف والشـــؤون اإلســـالمية، وخالد 
الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، ومريم 
العقيـــل وزيـــرة دولـــة للشـــؤون االقتصادية، 
وســـعد الخراز وزيـــرا للشـــؤون االجتماعية 

والعمل.
أّما الوزراء الذين ُعّدلت حقائبهم الوزارية 
فهم: خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة 
وكلف أيضا بوزارة الدولة لشـــؤون الخدمات، 
وجنان رمضان وزيرة دولة لشـــؤون اإلسكان 
وكلفـــت أيضا بحقيبـــة األشـــغال العامة بدل 
حقيبة الخدمات، وفهد العفاسي وزيرا للعدل 
وكلف أيضا بـــوزارة الدولة لشـــؤون مجلس 

األمة بدال من األوقاف.
وذكـــرت الوكالـــة أن أميـــر البـــالد نصح 
الـــوزراء بأن ”يضعوا مصلحـــة الوطن نصب 
أعينهم وأن يتلمسوا حاجات المواطنين وأن 

يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة“.
وســـبق للشـــيخ صباح األحمد أن وّجه ما 
يشـــبه ”اإلنذار“ للبرلمان معّبرا عن اســـتيائه 
من تعّسف بعض نوابه في استخدام أدواتهم 
الدستورية. وجاء ذلك في رسالة شفوية نقلها 
إلى النواب رئيس مجلس األّمة مرزوق الغانم 
”مفادها بأن هناك تعســـفا وســـوء اســـتخدام 
لبعض األدوات الدســـتورية وأن من مسؤولية 
أعضاء مجلس األّمة التصدي لهذا التعسف“.

وكان أميـــر الكويت قد حـــّذر في كلمته في 
افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة آخر أكتوبر 
الماضـــي مـــن ”التمـــادي بمخالفة الدســـتور 
والقانـــون“، معّبـــرا عن عدم رضـــاه عن كثرة 
االســـتجوابات وخصوصا اســـتجواب رئيس 
الوزراء في أمور تدخل في اختصاص الوزراء.

ويرى متابعون للشـــأن الكويتي أّن تكرار 
التحذيرات األميرية قد يمّهد إلجراءات عملية 
للحـــّد من صـــراع الســـلطتين وهو مـــا لّوح 
به الشـــيخ صبـــاح األحمد بشـــكل أوضح في 
رسالة كان قد وجهها للنواب في نوفمبر 2017 
دعا فيها إلـــى ”وقفة تأمل وتقويم للمســـيرة 
الديمقراطيـــة ومعالجـــة ســـلبياتها ومظاهر 
االنحـــراف فيهـــا بمـــا انطوت عليـــه من هدر 

للجهد والوقت“.

[ قاعدتان عسكريتان أميركيتان جديدتان غربي األنبار  [ ال تغيير في استراتيجية قطع طريق طهران بيروت عبر األراضي العراقية

الوجود العســـكري األميركي بغرب 

العراق على محدوديته يبقى شديد 

التأثير العتمـــاده على الطيران في 

مناطق صحراوية مكشوفة

 ◄

تفادى االستجواب وأنقذ حكومته من الحل

انسحاب تكتيكي ومراقبة عن بعد



صابر بليدي

االجتماعـــي  الغليـــان  ســـاهم   - الجزائــر   {
في تعميـــق الفجوة بين الســـلطة والشـــارع 
الجزائـــري، ولـــم يعـــد خطـــاب الحكومـــات 
المتعاقبة مفيدا لتهدئة األوضاع الداخلية، ال 
ســـيما مع تقلص حظوظ سياسة شراء السلم 
االجتماعي بســـبب تقلص مداخيل البالد، كما 
ســـاهم غموض الوضع السياســـي في البالد، 
وصـــراع األجنحة على الســـلطة، في تفشـــي 
مظاهر اليأس لدى فئات عريضة من المجتمع، 

بما فيها النخب المثقفة.
وُمني أنصار وداعمو اإلعالمي والناشـــط 
السياســـي عدالن مالح بنكسة كبيرة الثالثاء، 
بعـــد نطـــق محكمـــة ضاحيـــة باب الـــوادي 
بالعاصمـــة، بعقوبة عام ســـجن نافذ، وأربعة 
أشـــهر حبس نافذة في حق المصور المرافق 

له عبدالعزيز عجال، والبراءة لناشط ثالث.
وســـادت أجواء مشحونة في محيط مبنى 
المحكمة بعد حضور العشرات من الناشطين 
والمناصرين لمالح، مالك موقع ”دزاير برس“ 
اإلخباري، الذيـــن حضروا من مختلف مناطق 
البالد على أمل إطالق سراحه، في إطار إجراء 
تهدئـــة من طرف الســـلطة، في خضـــم الجدل 

المحتدم حول موعد االنتخابات الرئاسية.
ووجهت المحكمة تهم العصيان والتجمهر 
غيـــر المرخـــص لـــه وإهانـــة هيئـــة نظامية، 
لإلعالمـــي عدالن مـــالح، الذي ســـبق أن تمت 
محاكمته خالل األســـابيع الماضية برفقة عدد 
من اإلعالميين والمدونين والفنانين، في إطار 
ما عرف آنذاك بتفكيك شـــبكة تمويل وتموين 

المدون المقيم في فرنسا ”أمير دي زاد“.

وخـــاض بعد إطـــالق ســـراحه حملة ضد 
من أســـماهم بـ“رموز الفساد وبارونات المال 
السياســـي وصـــراع األجنحـــة النافـــذة على 
الســـلطة“، فضـــال عـــن األذرع اإلعالمية التي 
فبركت التهم ضد المحبوســـين في الشـــبكة، 
وما تعرضوا له من حمالت تشـــويه وتشهير، 
تســـاهلت معهـــا الســـلطات المختصـــة رغم 
الشكاوى المرفوعة من طرف هؤالء ضد مجمع 

النهار اإلعالمي، لدى السلطات القضائية.
وتجمع الطبقة السياســـية فـــي الجزائر، 
على أن لويزة حنون استطاعت تحويل أنظار 
الجزائريين إلى قصـــر المرادية، وأن الجميع 

بات فـــي انتظار إطاللة هـــالل بوتفليقة نهار 
اليوم، وما ســـيقدمه للبالد فـــي ذروة أزمتها 

غير المسبوقة.
وبالموازاة مع ذلك تعيـــش بلدة الحوامد 
في محافظة المســـيلة جنوبي العاصمة، حالة 
مـــن الغليان، بســـبب ما بات يعـــرف بقضية 
عيـــاش محجوبي، الذي قضـــى نحبه في بئر 
ارتوازية، ولـــم تتمكن المصالح المختصة من 
انتشال جثته ويقضي يومه الثامن في أنبوب 

بقطر 40 سنتيمترا.
وذكـــرت مصادر محلية، أن ســـكان البلدة 
النائية يعيشـــون حالة من الغضب الشـــديد 

بســـبب ما يرونه تقصيرا من طرف السلطات 
المحلية والمصالـــح المختصة في التعاطي 
مـــع الحالة اإلنســـانية للشـــاب المنحدر من 
عائلـــة فقيـــرة، ال ســـيما وأن الحالـــة أثارت 
تعاطف وتضامـــن الجزائرييـــن من مختلف 

المحافظات.
وفـــي تســـجيل علـــى شـــبكة التواصـــل 
االجتماعي، ظهر شـــقيق الضحيـــة في حالة 
مـــن الغضب واالســـتياء. وبقدر مـــا عّبر عن 
امتنانـــه للتضامن الشـــعبي ولتعاطف فئات 
عريضة مـــن الجزائريين مع العائلة، بقدر ما 
وجه عبـــارات اللوم والعتـــاب للمحافظ على 
”التدخـــل المتأخـــر وتقصيـــر مصالحـــه في 

التكفل بالضحية“.
وأضافـــت المصادر، أن مـــا زاد من حالة 
االحتقـــان هو توقف آليـــات الحفر والتنقيب 
التي ســـخرها خواص ومقاولون من مختلف 
الجهات المجـــاورة عن العمل، بســـبب نفاد 
مـــادة المازوت، وهو ما أثار غضب الســـكان 
والمتضامنين مع الضحيـــة، ووصفوا األمر 
والمكاييل  المواطنيـــن  بحيـــاة  بــــ“االزدراء 

التمييزية في التكفل بأبناء الوطن الواحد“.
ولم تستبعد اندالع احتجاجات شعبية في 
المنطقة، للتنديد بتقصير الجهات الحكومية 
بالتنميـــة المحليـــة وبالتكفل بحالة الشـــاب 
الراحل عيـــاش محجوبي البالغ من العمر 26 
عامـــا، والذي أعلنت مصالـــح الدفاع المدني 
عن وفاته االثنين، بعـــد مقاومته ألربعة أيام 
في عمق يقدر بـ40 مترا وفي أنبوب سقط فيه 

يبلغ قطره 40 سنتيمترا.
وبالمـــوازاة مع ذلك، تســـود حالة احتقان 
شـــديدة لدى أهالـــي مهاجرين غير شـــرعيين 

فـــي مدينة وهران غرب البـــالد، والذين قضوا 
خالل األســـبوع الماضي في عرض البحر بعد 
احتراق قاربهم، ومن ضمن الضحايا العشرين 

امرأة وطفل.

وأفـــاد مصـــدر محلـــي لـ“العـــرب“، بـــأن 
”األهالـــي بصدد تنظيم احتجـــاج مفتوح أمام 
مقـــر الســـلطات المحليـــة للتنديـــد بمماطلة 
الجهـــات المختصة في التكفـــل بالجثث التي 
لفضها البحر في ســـواحل محافظة الشـــلف، 
وبعدم جدية تلك المصالح في البحث عن باقي 

الجثث التي يجهل مصيرها إلى حد اآلن“.
وتفاقمـــت ظاهـــرة الهجـــرة الســـرية في 
الجزائر، بشكل الفت خالل األسابيع الماضية. 
وذكـــر تقرير للرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق اإلنسان تســـجيل عشرة آالف حالة في 
غضون األشهر العشرة األخيرة، ووصول نحو 
أربعة آالف مهاجر إلى الســـواحل اإلســـبانية 
خالل المدة المذكورة، فضال عن وجود 18 ألف 

جزائري في مراكز االعتقاالت األوروبية.
وفـــي األثنـــاء تتوجـــه األنظـــار إلى قصر 
المرادية حيث من المنتظر أن يكشف الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة األربعاء، عن قرار ”مهم“ 
وفق ما أفادت به رئيسة حزب العمال اليساري 

لويزة حنون، في بحر هذا األسبوع.

الجمعي قاسمي

} تونــس - لم يكــــن ينقص حالــــة االحتقان 
الُمتراكم على مدى الســــنوات الماضية التي 
تلت ســــقوط نظام الرئيس التونسي األسبق 
زين العابدين في 14 يناير2011، ســــوى إقدام 
ُمصور تلفزيوني تونسي على االنتحار حرقا 
على طريقة البوعزيزي، ليســــتعيد المشــــهد 
أجواء االحتجاجات الشعبية التي بدأت تتلّبد 
لُتنذر بتطورات اجتماعية خطيرة، ال يستبعد 

أن تتحول إلى انتفاضة ثانية.
ووصلت هذه األجــــواء إلى قطاع اإلعالم، 
حيــــث ســــيطر الغضــــب علــــى الصحافييــــن 
التونســــيين الذين لوحوا بتنفيذ إضراب عام 
احتجاجي على تهميشــــهم وتردي أوضاعهم 
الماديــــة، وذلــــك في أعقــــاب إقــــدام الُمصور 
التلفزيوني التونســــي عبدالرزاق الُزرقي (34 
عاما)، على االنتحار حرقا في مدينة القصرين 
بغرب البالد، احتجاجا علــــى تردي أوضاعه 
االجتماعيــــة، وذلك في ســــابقة هي األولى في 

قطاع اإلعالم التونسي.
وتوفّي عبدالرزاق الزرقي متأثرا بالحروق 
البليغة التي أصيب بها بسبب إضرامه النار 
في جســــده احتجاجا على ظروفه االجتماعية 

القاسية، وانسداد األفق وانعدام األمل.
وأثــــارت هــــذه الخطــــوة التــــي وصفهــــا 
اإلعالمــــي التونســــي زيــــاد الهانــــي، رئيس 
الُمنظمة التونسية لحماية اإلعالميين، بأنها 
”جريمة بشعة في حق كل الجسم الصحافي“، 
غضبا ُمتصاعدا تجاوز الصحافيين ليشــــمل 
السياســــيين الذين انتقدوا الحكومة الحالية 
برئاســــة يوسف الشــــاهد، لتجاهلها تحسين 

أوضاع الصحافيين.

كما تسببت في احتجاجات ليلية، تحولت 
إلى مواجهــــات مع قوات األمــــن، ترافقت مع 
تزايد اتساع دائرة االحتقان االجتماعي التي 
تتدحرج بســــرعة باتجاه المزيد من التأزم في 

غالبية المدن التونسية.
وشــــهدت مدينة القصرين ليلــــة االثنين/
الثالثاء مظاهرات واحتجاجات، عمد خاللها 
المحتجــــون إلى غلــــق الطرقــــات بالحجارة، 
وحرق عجــــالت الســــيارات المطاطيــــة، قبل 
تدخل قوات األمن لتفريقهم باســــتخدام الغاز 
المســــيل للدموع، لتندلع مواجهات تواصلت 

إلــــى غايــــة فجــــر الثالثــــاء، وســــط حالة من 
الغضــــب الُمرشــــح ألن يتواصــــل بالنظر إلى 

انسداد األمل.
وإلى ذلك، لّوح الصحافيون التونســــيون، 
الثالثــــاء، بالدخــــول في إضراب عــــام، حيث 
أعلن نقيــــب الصحافيين التونســــيين ناجي 
البغوري، عن إمكانيــــة تنفيذ إضراب عام في 
قطاع الصحافة واإلعالم يوم 14 يناير القادم، 
للتنديد باألوضاع الهشــــة التي يعيشها عدد 

من الصحافيين.
وقال في تصريحات على هامش مشاركته 
في جنازة المراســــل التلفزيونــــي، إن الواقع 
الذي يعيشه الصحافي التونسي، خطير جدا 
على الصعيد االجتماعي، وال بد من تصحيح 

هذا الوضع.
الوطنيــــة  النقابــــة  قالــــت  ذلــــك،  وقبــــل 
”ُتحّمــــل  إنهــــا  التونســــيين،  للصحافييــــن 
المســــؤولية للدولــــة التي ســــاهمت في جعل 
القطــــاع الصحافــــي مرتعــــا للمــــال الفاســــد 
والمشــــبوه، الخادم لمصالــــح ضيقة بعينها، 
المؤسســــات  التــــزام  لمــــدى  ُمراقبــــة  ودون 
اإلعالمية بقوانيــــن العمل والتراتيب الجاري 
بهــــا العمل على حســــاب قــــوت الصحافيين 

ومعيشتهم“.
وحــــذرت فــــي هــــذا الســــياق، أصحــــاب 
المؤسسات اإلعالمية ”المتنصلة من احترام 
قانون الشغل وتعهداتها، من مواصلة العبث 

بحقــــوق الصحافيين في التغطية االجتماعية 
والصحيــــة، ومن مواصلة األطراف الحكومية 
وخاصــــة وزارة الشــــؤون االجتماعيــــة فــــي 
التواطؤ مــــع هــــذه المؤسســــات والتقاعس 
عن القيام بدورها الرقابــــي لاللتزام بتطبيق 

القانون“.
إن  لـ“العــــرب“،  الهانــــي  زيــــاد  وقــــال 
”الصحافي واإلعالمي التونسي يعيش اليوم 
حالة من الهشاشــــة وانســــداد األفــــق وفقدان 
األمــــل، وما جــــرى في مدينــــة القصرين التي 
شــــهدت انتحار أول صحافي تونســــي حرقا، 
لدليــــل على وصول هــــذا الوضــــع إلى درجة 

خطيرة من التأزم“.
لكنــــه لم يتردد فــــي المقابل، فــــي تحميل 
النقابــــة الوطنيــــة للصحافييــــن جانبــــا من 
المســــؤولية ”باعتبارها المسؤولة أوال وقبل 
كل شــــيء عن الدفــــاع على الحقــــوق المادية 

والمعنوية للعاملين في قطاع اإلعالم“.
وفيما اعتبر الهانــــي، أن النقابة الوطنية 
للصحافييــــن ”حــــادت عن أهدافهــــا النقابية، 
وبالتالــــي فهي مســــؤولة عن تــــردي أوضاع 
الصحافيين“، اتهــــم النائب البرلماني منجي 
الرحــــوي السياســــة االجتماعيــــة للحكومــــة 
الحالية برئاســــة يوسف الشــــاهد، بأنها هي 
التي ”تســــببت في انتحار صحافي في مقتبل 
العمر“. ووصف في تدوينة له نشرها الثالثاء 
في صفحته الرســــمية على شــــبكة التواصل 

الُمصــــور  انتحــــار  فيســــبوك،  االجتماعــــي 
التلفزيونــــي بأنه ”جريمة في حــــق الوطن“، 
قائــــال ”ما حصل جريمة في حق شــــباب هذا 
الوطــــن اليافــــع، وجريمــــة حكام لــــم تعد لهم 
القدرة حتى على ممارسة سياسة التسويف“.
واعتبر أن ”حكام تونس، وخاصة حكومة 
الشاهد-الغنوشــــي، أغلقوا أبــــواب األمل في 
وجه الشــــباب، وهي جريمة ســــتبقى كغيرها 
من الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب 

وصمة عار ال تّمحى“.
ومدينــــة القصرين من بيــــن المدن األولى 
التي اندلعت فيهــــا االحتجاجات االجتماعية 
فــــي 2010 وقتلــــت قــــوات الشــــرطة خاللهــــا 
محتجين قبل أن تتســــع رقعة المظاهرات في 
تونس وتطيح بنظــــام الرئيس زين العابدين 

بن علي آنذاك.
ورغــــم التقــــدم المســــجل فــــي االنتقــــال 
زيــــن  بنظــــام  اإلطاحــــة  بعــــد  الديمقراطــــي 
العابديــــن بــــن علي فــــي 2011 والعــــودة إلى 
النمو بعد سنوات من الركود، تجد السلطات 
التونسية صعوبات في االستجابة للتطلعات 

االجتماعية للشعب.
ويؤجج التضخم الــــذي يغذيه خصوصا 
تراجع قيمة الدينار التونســــي والبطالة التي 
الزالت فــــوق 15 بالمئة، التملمــــل االجتماعي 
الذي أدى إلى أعمال شغب في يناير 2018 في 

العديد من المدن التونسية.

أخبار
{العدالة والتنمية 

املغربي} يزج بنفسه 
في قضية حامي الدين

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أرجأت محكمـــة مغربية الثالثاء، 
محاكمـــة عبدالعالي حامـــي الديـــن، القيادي 
فـــي حـــزب العدالـــة والتنمية، قائـــد االئتالف 
الحكومي، بتهمة ”المساهمة في القتل العمد“ 
لطالب يســـاري قبل 25 ســـنة. وقـــررت محكمة 
االســـتئناف بمدينـــة فـــاس (شـــمال)، تأجيل 

المحاكمة إلى جلسة 12 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع 
وحامـــي الدين، وهو أيضـــا عضو في مجلس 

المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
وجـــاءت أولى جلســـات المحاكمة وســـط 
حضـــور كبير لقياديي الحـــزب، أبرزهم رئيس 
الحكومة الســـابق عبداإلله بـــن كيران، فضال 
عـــن تواجد مكثف لوســـائل اإلعـــالم المحلية 

والدولية.
واتهم كثيـــرون حـــزب العدالـــة والتنمية 
بالســـعي إلـــى التأثير على مجريـــات القضية 
ووصفوا حضور قيادييه بـ“اإلنزال السياسي“.
وأكد المحامـــي جواد بنجلـــون التويمي، 
عـــن هيئة الدفاع عن عائلة الطالب، أن جلســـة 
محاكمة حامي الدين ”مشـــحونة من قبل حزب 
العدالـــة والتنمية“، مشـــيرا إلى أن الجلســـة 
مفتوحـــة فـــي وجـــه كل مـــن لديـــه رغبـــة في 

الحضور، ولكن دون أي تأثير سياسي.
واســـتدرك قائال ”لدينا الثقـــة في القضاء 
كونه مســـتقال بمقتضى الدســـتور والقوانين 

التنظيمية“.
ورفعت عائلة الطالـــب وجمعيات حقوقية 
جـــاءت لمؤازرتهـــا شـــعارات غاضبـــة قبالة 
محكمة االســـتئناف مطالبـــة بتطبيق العدالة 
للعدالة  وعـــدم التأثـــر بـ“اإلنـــزال الحزبـــي“ 

والتنمية.
وكان عبداإللـــه بـــن كيـــران األميـــن العام 
الســـابق للحزب، قد دافع بقوة عن عبدالعالي 
حامي الدين، وقال في المؤتمر السادس لحزب 
العدالة والتنمية األخير ”لن نسّلم لكم أخانا“، 

وهو ما اعتبر تحّديا للقضاء.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، نفى حزب 
العدالـــة والتنميـــة المغربـــي، قائـــد االئتالف 
الحكومي بالمملكة، مناقشـــته االنســـحاب من 
الحكومة على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.

وقال الحزب، في بيان له، إنه ”ينفي ما جاء 
في موقـــع إلكتروني محلي بـــأن أمانة الحزب 
(أعلـــى هيئة تنفيذية) طالبت باالنســـحاب من 

الحكومة“.
وتعـــود القضيـــة إلـــى العـــام 1993، حين 
ُقتل بنعيســـى آيت الجيد، وهو طالب جامعي 
يســـاري، عقب مواجهات بيـــن فصائل طالبية 

داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء آنذاك عبدالعالي حامي الدين 

(كان طالبا حينها) من تهمة القتل.
وتقدمـــت عائلـــة الطالب فـــي يوليو 2017، 
بشـــكوى جديـــدة أمـــام القضاء، أعـــاد قاضي 
التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة 

حامي الدين.
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أنظار الجزائريـــني تتجه األربعاء إلى 
قصر املرادية، حيـــث من املنتظر 
أن  يكشـــف الرئيـــس عبدالعزيـــز 

بوتفليقة، عن قرار مهم

◄

انتحار مصور صحافي شــــــاب احتجاجا 
ــــــة الصعبة، يفاقم  ــــــى ظروفه االجتماعي عل
الغضب الشــــــعبي في تونس، في ظل أزمة 

اقتصادية حادة تعصف بالبالد.

الشرطة في مواجهة الغضب

بوعزيزي جديد يضع تونس على أبواب انتفاضة ثانية
[ اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد انتحار صحافي حرقا

[ غضب شعبي بالفتات مختلفة في المسيلة والعاصمة ووهران

زياد الهاني:
الصحافي التونسي يعيش 

حالة من الهشاشة وانسداد 
األفق وفقدان األمل

الفشل الحكومي يعمق الفجوة بين السلطة والشارع الجزائري

الشارع ينتفض

ـــر، وشـــهر يناير ســـيكون مخيفـــا إذا لم يعـــد السياســـيون ومختلف 
ّ

{الشـــعب التونســـي فق
مؤسسات الدولة وكافة األطراف دون استثناء إلى رشدهم}.

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

{أنـــا مقتنـــع بأن مواطني ليبيا وحدهم ســـيكونون الدافع الحاســـم، فضال عن الرغبـــة المتزايدة 
والمتنامية في الحوار من قبل القادة الليبيين الرئيسيين}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء اإليطالي



} طهــران - نفـــى وزير الخارجيـــة اإليراني 
محمـــد جواد ظريـــف في حوار مـــع مجلة ”لو 
بوان“ الفرنســـية االتهامات بأن بالده تســـعى 
إلى محو إســـرائيل، وتساءل مســـتغربا ”متى 

أعلّنا أننا سندمر إسرائيل“.
ولم يســـبق إليران أن دخلت حربا مباشرة 
مع إســـرائيل، بل تحـــّرك أتباعها في حزب الله 
وحركـــة حماس كلمـــا تطلب األمر االســـتفادة 
من إشـــغال المنطقة، وتحقيق أهداف سياسية 

خاصة بها.
وشـــّدد ظريف علـــى أن بالده لـــم تقل أبدا 
إنها ستمحو إســـرائيل من الخارطة، متسائال 
”متى أعلّنا أننا سندمر إسرائيل؟ أرني مسؤوال 
إيرانّيا واحدا قال ذلك، لم يقل أحد هذا األمر“.

وفـــي معـــرض إجابتـــه عـــن ســـؤال حول 
تصريحات أدلى بها الرئيس اإليراني الســـابق 
محمـــود أحمدي نجـــاد عـــام 2007 مفادها أنه 
سيتم محو إســـرائيل من الخارطة، قال ظريف 
إن أحمـــدي نجاد كـــّرر حينها كلمـــات آية الله 

الخميني، المرشد اإليراني المؤسس الراحل.
وتابـــع أن الخمينـــي قـــال إن السياســـات 
اإلســـرائيلية الوحشية ســـتؤدي إلى تدميرها، 

ولم يقل إن إيران ستقوم بهذا األمر.
ولفـــت ظريـــف إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو كان هّدد خالل 
زيارته إلى مفاعل ديمونة النووي في أغسطس 

الماضي بأن إسرائيل ستدمر إيران.
ومع تواصـــل ردود األفعـــال الدولية حول 
مصانع السالح اإليرانية الموجودة في لبنان، 
يعمد حـــزب الله إلـــى نقل تلـــك المصانع إلى 
مناطق تســـكنها أغلبية درزية إلبعاد الشبهات 

عن مناطق نفوذه.

وكشـــفت مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة 
الكويتيـــة بـــأن حزب اللـــه اللبناني، اشـــترى 
أخيرًا أراضـــي وعقارات بمنطقة الشـــوف في 
جبل لبنان التي تســـكنها أغلبية درزية، بهدف 
نقل هـــذه المصانع والصواريـــخ إليها، إلبعاد 
الشبهات عن مناطق نفوذه، خصوصًا في قرى 

الجنوب التي تسكنها أغلبية شيعية.
وقال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـــو، إن جماعة حزب الله اللبنانية تمتلك 
”علـــى األكثر بضـــع عشـــرات مـــن الصواريخ 
دقيقـــة التوجيه“؛ إذ أغلقت مصانع إلنتاج هذه 
الصواريخ في لبنان بعد أن كشـــفتها إسرائيل 

في سبتمبر الماضي.
وأضاف فـــي مؤتمر اقتصـــادي، األربعاء، 
أن ”هذه المواقـــع التي تقع قرب مطار بيروت، 
مواقع تحت األرض إلنتاج الصواريخ الدقيقة، 
أطلعتني المخابرات اإلسرائيلية على وجودها 
كي أكشـــف عنها. هذه المواقع ُأغلقت“. وتابع 
”يحاولـــون فتـــح مواقع جديدة، لكـــن من خالل 

هذه اإلجراءات نحن نحرمهم من امتالك أسلحة 
دقيقة“.

ومنتصف الشـــهر الجـــاري، أعلن الجيش 
اإلسرائيلي اكتشاف ”نفق هجوم“ جديد لحزب 
الله للتسّلل من أراضي لبنان إلى إسرائيل، هو 
الرابع منذ عملية أطلقها مطلع ديسمبر لتدمير 
أنفـــاق يقـــول إن حزب الله قد يســـتخدمها في 

هجمات ضد إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن هذه األنفاق هي وسيلة 
لمقاتلي حزب الله الذي تدعمه إيران، للتســـّلل 
إلى أراضيها في حال اندالع حرب وأن جيشها 

يعمل على تدميرها.
ولم يحّدد الجيش مكان النفق على الحدود 
مع لبنان وقال إنه ال يشـــّكل ”تهديدا وشـــيكا“ 

للسكان اإلسرائيليين في محيطه.
وكمـــا حـــدث عندمـــا تحدثت عـــن األنفاق 
الثالثـــة التـــي ُكشـــف عنهـــا في وقت ســـابق، 
أشـــار الجيش إلـــى أنه وضع عبوات ناســـفة 
داخل النفـــق وحّذر من أن أي شـــخص يدخله 

من الجانب اللبناني ســـيكون معّرضا للخطر. 
وبدأت إســـرائيل في الرابع من ديسمبر عملية 
لتدميـــر أنفاق تقول إنها لحـــزب الله، رصدتها 

على الجانب اإلسرائيلي من الحدود.
وخاضت إسرائيل حربا في 2006 ضد حزب 
الله انتهت بهدنة أشرفت عليها األمم المتحدة.
وُيعّد حـــزب الله المجموعـــة الوحيدة في 
لبنان التي لم ُينزع سالحها بعد الحرب األهلية 

التي شهدتها البالد بين العامين 1975 و1990.
وفي الســـنوات األخيرة قصفت إســـرائيل 
مـــرات عدة قوافل قالت إنها تنقل أســـلحة إلى 
حزب اللـــه وكذلك مراكـــز إيرانية في ســـوريا 

المجاورة التي تشهد حربًا دامية منذ 2011.
واألربعاء، حض رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
مجلس األمـــن الدولي على إدانة حزب الله بعد 
العثور على أنفاق داخل األراضي اإلســـرائيلية 
تتهم إســـرائيل الحزب بحفرها، والضغط على 

بيروت لوضع حد لتحّركات التنظيم الشيعي.
وأنهـــى مجلـــس األمن اجتماعـــا بناء على 
طلب إسرائيل والواليات المتحدة لبحث مسالة 
األنفاق من دون نشـــر إعالن أو إصدار إدانة أو 

التعبير عن القلق.
وقال نتنياهو لوســـائل إعـــالم أجنبية في 
البرلمـــان اإلســـرائيلي ”أدعو جميـــع أعضاء 
مجلـــس األمـــن إلـــى إدانـــة أعمال حـــزب الله 
العدوانية غيـــر المبّررة وتصنيـــف حزب الله 
برّمته منظمـــة إرهابية والدفـــع باتجاه فرض 

عقوبات مشددة عليه“.
ودعـــا مجلس األمن أيضا إلـــى أن ”يطالب 
لبنان بالتوقف عن السماح باستخدام أراضيه 
ألعمـــال عدوانية، وإلى أن يدعم حق إســـرائيل 
في الدفاع عن نفسها ضد عدوان تقوده إيران“.

{اإلغالق الجزئي للحكومة االتحادية سيســـتمر إلى حين تلبية مطلبي بتوفير تمويل لبناء جدار أخبار

حدودي بين الواليات المتحدة والمكسيك}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{الواليات المتحدة نفذت أنشـــطة واســـعة النطاق للتنصت والمراقبة فـــي جميع أنحاء العالم، 

بما في ذلك على حلفائها}.

هوا تشون يينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية
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} بروكســل - أثار ســـتيف بانـــون الذي كان 
يشـــغل منصـــب كبيـــر مستشـــاري الرئيـــس 
األميركي دونالد ترامب للشؤون االستراتيجية، 
والـــذي ينتمي إلـــى اليمين المتطرف، دهشـــة 
الكثيريـــن في وقت ســـابق من العـــام الحالي، 
عندمـــا أعلـــن عن خطـــط لمســـاعدة المنتمين 
إلى التيار الشـــعبوي قبيل انتخابات البرلمان 
األوروبـــي المقرر إجراؤها في مايو المقبل، اال 
أن المبادرة ورغـــم ما حملته من إغراءات القت 

فتورا أوروبّيا.
وطرح بانون مبادرتـــه الجديدة التي أطلق 
عليها اســـم ”الحركة“، كشـــبكة لدعم األحزاب 
األوروبية المناهضة لمؤسسات الدولة، وأعلن 
أنه ســـيكّرس ”ما نســـبته 80 بالمئـــة من وقته 

لمساندة هذه القضية.
ولقيـــت مبـــادرة بانون حتـــى اآلن رد فعل 
مختلطـــا في صفوف الشـــعبويين األوروبيين، 
غير أنها تشـــير إلى السؤال األكثر أهمية وهو 
“هل سيشـــهد عام 2019 النجـــاح الكبير التالي 

للتيار الشعبوي داخل االتحاد األوروبي؟

وهذا الســـؤال يلقي بظالله على انتخابات 
البرلمان األوروبي، حيث ترى بعض التوقعات 
أن األحزاب المتشـــككة تجاه االتحاد األوروبي 
واليمينية، ســـتحصل في هذه االنتخابات على 
نســـبة تتراوح بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من 

مجموع األصوات.
وفـــي حال تحقيق هـــذه النتيجة قد تصبح 
هذه األحـــزاب، إذا تمّكنت من توحيد صفوفها، 

القوة الكبرى في البرلمان الجديد.
وعلـــى الرغم من أن مثل هـــذا التعاون بين 
هذه األحـــزاب يبدو أمرا غيـــر مرّجح الحدوث 
بسبب اختالف برامجها الحزبية، فإن األحزاب 

التقليدية ُتعرب صراحة عن قلقها.
ويحـــّذر فرانـــز تيمرمانـــز نائـــب رئيـــس 
المفوضية األوروبية والمرشح األول لألحزاب 
إن  قائـــال  األوروبـــي،  باالتحـــاد  االشـــتراكية 
االنتخابات القادمة ستدور حول ”روح أوروبا“.

اليمينيـــة  األحـــزاب  جميـــع  وأوضحـــت 
المتطرفة، مثل حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ 
األلماني، وحـــزب ”الرابطة ” اإليطالي، وحزب 
”التجمـــع  وحـــزب  النمســـاوي،  ”الحريـــة“ 
الفرنســـي، أنها لم تعد تريد االتحاد  الوطني“ 
األوروبي بشكله الحالي، وفي الحقيقة ال تريد 

بعض هذه األحزاب االتحاد األوروبي برّمته.
ووجـــد هـــؤالء السياســـيين أن هجومهم 
الحاد على بروكســـل، مقر االتحـــاد األوروبي، 
يلقـــى تجاوبا من قبـــل الكثير مـــن الناخبين، 
الهجوميـــة  العبـــارات  هـــذه  تأتـــي  حيـــث 
للسياســـيين مشـــحونة بتحذيرات من ظهور 
”دولة أوروبية سوبر“ إلى جانب تحذيرات من 

”إمالءات االتحاد األوروبي“.

اليمين المنقسم

وإذا كان األمـــر كذلـــك فلمـــاذا كان لهـــذه 
األحـــزاب نفـــوذ صغير نســـبيا فـــي البرلمان 
األوروبي الحالي، على الرغم من أنها تســـيطر 
على نحو 20 بالمئـــة من مقاعد البرلمان البالغ 

عددها 751 مقعدا؟
إلـــى  يرجـــع  ذلـــك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
االختالفـــات الداخلية بينها، وثمة ســـبب آخر 

وهو أنها متفرقة عبر ثالث كتل.
وعلى ســـبيل المثـــال، يضـــم المحافظون 
واإلصالحيـــون األوروبيـــون وهم ثالـــث أكبر 
جناح في البرلمان، الكثير من أعضاء البرلمان 
المعتدلين في معارضتهـــم لالتحاد األوروبي، 
ويشـــمل ذلك المحافظين البريطانيين وأعضاء 
حـــزب ”القانـــون والعدالـــة“ البولنـــدي، حيث 
صـــّوت هذا الحزب لطرد حزب ”البديل من أجل 
ألمانيا“ عام 2016، وهو الحزب الذي انتقل منذ 

ذلك الحين إلى كتلة يمينية أكثر تطرفا.
ومن ناحية أخرى تركـــز مجموعة ”أوروبا 
على الخروج  الحرية والديمقراطية المباشرة“ 
البريطانـــي من االتحاد األوروبـــي، حيث أنها 
تضم مجموعة كبيرة من نواب ”حزب استقالل 
المملكـــة المتحدة”، ولكنهـــا تضم أيضا حركة 
”خمس نجـــوم“ اإليطالية التي تعّد انتقائية في 

برنامجها من الناحية األيديولوجية.
وهنـــاك مجموعة ”أوروبـــا األمم والحرية“ 
التي تضـــّم معظم األحـــزاب اليمينة المتطرفة 
المســـيطرة فـــي القـــارة األوروبيـــة، وتشـــمل 

األلماني  اإليطالـــي و“البديل“  حزب ”الرابطة“ 
وغيرهمـــا مـــن األحـــزاب اليمينيـــة القوميـــة 

المذكورة من قبل.
ويشـــير نيكـــوالي فـــون أونـــدارزا الخبير 
في شـــؤون االتحاد األوروبي بمعهد الشـــؤون 
الدولية واألمنية بألمانيا، إلى سببين الحتمال 
أن تكون ثمة حدود لمكاســـب الشـــعبويين في 

انتخابات 2019.
والســـبب األول هـــو أن نـــواب البرلمـــان 
مـــن  كانـــوا  الذيـــن  البريطانييـــن  األوروبـــي 
المفـــروض أن ينضّموا إلـــى القوى المعارضة 
لالتحـــاد األوروبي، سينســـحبون من البرلمان 
بعـــد خروج بلدهـــم من االتحـــاد األوروبي في 
29 مـــارس القـــادم، وكنتيجة لـــذك التطور فإن 
األحـــزاب الشـــعبوية الباقيـــة مجتمعـــة، قد ال 
تتمكن من تجاوز نســـبة 20 بالمئة من إجمالي 

مقاعد البرلمان األوروبي القادم.

والســـبب الثاني يرجـــع إلـــى أن التعاون 
بيـــن األحزاب الشـــعبوية ”من غيـــر المحتمل 
نتيجة لالختالفات  أن يستمر في المســـتقبل“ 
الجوهرية فـــي برامجها كما يشـــير أوندارزا، 
وهذا قد يفســـر عـــزوف كثير مـــن زعمائها عن 

مناقشة تشكيل تحالفات بينها.

عندما يتوافق الشعبويون معا

عندما يتعلق األمر بالشعبوية تقدم إيطاليا 
نموذجـــا حـــول كيـــف يمكـــن أن ينجـــح حكم 
الشـــعبويين، حيث استطاع اثنان من األحزاب 
المعارضة لالتحـــاد األوروبي رغم االختالفات 

بينهما تشكيل ائتالف حكومي.
وتلقي االنقســـامات داخل االئتالف الحاكم 
فـــي إيطاليـــا الضوء علـــى بعـــض التحديات 
التي تواجهها األحزاب الشـــعبوية األوروبية، 

وفي هذا الصدد تشـــير كارولين كانتر الباحثة 
”بمؤسســـة كونـــراد أدينـــاور“، فـــي روما إلى 
أن كّال مـــن حركـــة ”خمس نجـــوم“ المعارضة 
لمؤسســـات الدولة وحـــزب ”الرابطة“ اليميني 
اإليطالي يهاجم بروكســـل مـــن أجل الحصول 
على مكاســـب سياســـية، غير أن كليهما يخدم 

مصالح مجموعات مختلفة من الناخبين.
وتتخذ حركة ”خمس نجوم“ موقفا شعبويا 
في انتقادها التفاقـــات التجارة الحرة، ولكنها 

تخّلت عن معارضتها للعملة األوروبية.
وهذه األســـباب يمكن أن تفسر لماذا يتعين 
على ســـتيف بانون أن ينفـــخ الحياة في حركة 
موحـــدة للشـــعبويين، ولمـــاذا تصرفت معظم 
األحزاب اليمينية المتطرفة بفتور إزاء جهوده؟ 
وقال ســـالفيني إنه يجد أن بانون ”شخصا 
يثير الحماس، لكن مصير أوروبا يقع بين أيدي 

األوروبيين وليس بين يدي أي شخص آخر“.

الشعبويون يراهنون على انتخابات البرملان األوروبي لتقويض مؤسساته
[ فتور أوروبي تجاه مبادرة ستيف بانون رغم اغراءاتها  [ انقسام الشعبويين واختالف أولوياتهم نقطة ضعف يسعون إلى تداركها

[ حزب الله ينقل مصانع إيرانية لتصنيع الصواريخ إلى المناطق الدرزية

ــــــى رص صفوفه خلوض غمــــــار انتخابات البرملان  يعمــــــل اليمني الشــــــعبوي األوروبي عل
ــــــي في مايو القادم، حيث يســــــعى إلى تعزيز موقعه مدفوعا بشــــــحنة انتصارات  األوروب
منظوريه في عدة بلدان، إال أنه يشــــــكو من انقسامات داخله حتول، حسب مراقبني، دون 
بلوغ هدفه املنشود املتمثل في السيطرة على البرملان القادم وتقويض قواعده ومؤسساته.

ماتيو سالفيني:

مصير أوروبا يقع بين أيدي 

األوروبيين وليس بين يدي 

أي شخص آخر

جواد ظريف:

إيران لم تقل أبدا إنها 

ستمحو إسرائيل من 

الخارطة، لم يقل أحد هذا

أوروبا إلى اليمين بقيادة ستيف بانون ومارين لوبان

ط إجراءات 
ّ

اليابان تبس

دخول املهاجرين
} طوكيــو - وافقت الحكومة اليـابانية أمس 
الثالثـــاء على حزمـــة من اإلجـــراءات تهدف 
إلى تسهيل معيشـــة وعمل العمالة األجنبية 
فـــي طوكيو، وذلك في تحّول سيـاســـي مثير 
للجـــدل فـــي الدولـة التـــي ال ترّحـــب كثـيرا 

بالمهـاجريـن.
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية 
أن اإلجـــراءات متوافقـــة مع قانـــون الهجرة 
المعـــدل، المقـــّرر أن يدخل حّيـــز التنفيذ في 

أبريل المقبل.
وتنّص اإلجراءات على أن تحصل العمالة 
الماهرة فقط على اإلقامة الدائمة حاليا، على 
أن يتّم منح اإلقامة لشريحة أوسع من العمالة 

ذات المهارات المحدودة الحقا.
اإلجـــراءات  إن  اإلذاعـــة  هيئـــة  وقالـــت 
تمنع اســـتغالل العمالة األجنبيـــة، كما أنها 
تنّص على إجراء عمليـــات مراقبة دورية من 
أجـــل مواجهة خفـــض العمالة فـــي المناطق 

الحضرية ومنع تكّدس العمالة في المدن.
وســـوف يتـــم الســـماح لــــ345 ألـــف من 
الموظفيـــن األجانـــب بالعمل فـــي 14 قطاعا 
باالقتصاد على مدار خمسة أعوام ابتداء من 

أبريل المقبل.
ومـــن بين اإلجراءات الــــ126 المحددة في 
الحزمـــة، بنود تتعلق بالدعـــم متعدد اللغات 

في الخدمات العامة.
ومـــن المقـــرر أن يخضـــع مـــن يرغب في 
الحصـــول على نـــوع جديـــد من تأشـــيرات 
السفر، التي تم اســـتحداثها في وقت سابق، 
إلـــى امتحـــان الختبـــار مـــدى إجـــادة اللغة 
اليابانيـــة، وذلك في تســـع دول وهى فيتنام 
والصين  وإندونيســـيا  وكمبوديا  والفلبيـــن 

وتايالند وميانمار ومنغوليا ونيبال.
واســـتبعد وزير العدل تاكاشي ياماشيتا 
أن يكـــون هنـــاك حـــد أعلـــى لعـــدد العمـــال 
المسموح بدخولهم لكن وسائل اإلعالم قالت 
إن من الممكن الســـماح بدخول نصف مليون 
عامل يدوي بنسبة تصل إلى 40 في المئة من 
العمال األجانب الموجودين في البالد حاليا 
وعددهـــم 1.2 مليون عامـــل يمّثلون اثنين في 

المئة من القوى العاملة.

رسالة إيرانية التقبل اللبس: لم نقل أبدا سندمر إسرائيل

بنيامين نتنياهو:

أدعو مجلس األمن إلى 

تصنيف حزب الله برمته 

منظمة إرهابية 

أذرع مكشوفة
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} لـــم تتوقـــف عمليـــة التغييـــر والتبديـــل 
والتشـــبيك في ليبيا يوما منذ اندالع أزمتها 
السياســـية واألمنية، فـــكل مرحلة لها طبيعة 
خاصـــة، ويكمن العنصر املشـــترك على مدار 
السنوات املاضية في رعاية واحتضان التيار 
اإلســـالمي ومســـاعدته رضاء وعنوة ليكون 

جزءا من املشهد العام، ورمبا في مقدمته.
كلمـــا خفـــت جنـــم هـــذا التيـــار، بفعـــل 
للمحسوبني  واإلرهابية  العنيفة  املمارســـات 
عليـــه، تدّثر بـــرداء آخر للبحث عن وســـيلة 
تعيده إلى الواجهة، وجنح اجلناح السياسي 
لهـــؤالء فـــي اســـتغالل الليونـــة والتعاطف 
والتوظيف من قبل بعض اجلهات اخلارجية 

لضمان مكان مؤثر في املعادلة الليبية.
تخـــدم الســـيولة الشـــديدة التـــي تتمتع 
بها األزمة واملرونـــة الطاغية على الكثير من 
تفاصيلهـــا، حســـابات التيـــار املؤدلج ومن 
يجتهدون في توفير ســـبل الدعم والتأييد له، 
ويـــرون جميعا أن الســـاحة مهيـــأة لتكريس 
النفـــوذ، ألن اخلـــروج منها خالـــي الوفاض 
يهز املشـــروع الذي جرى ضـــخ أموال كبيرة 
لالســـتثمار فيـــه، من جانـــب تركيـــا وقطر، 
ودوائر غربيـــة ال تزال مقتنعـــة بأهميته في 
خدمة مصاحلها باملنطقـــة، وتقاوم التصدي 

له من قبل مصر والسعودية واإلمارات.

يثبت التفجير الذي تعرض له مقر وزارة 
اخلارجية في طرابلس، الثالثاء، أن العاصمة 
مقبلـــة على موجـــة جديدة مـــن العنف، رمبا 
تفـــوق مـــا واجهته مـــن موجات علـــى مدار 
الســـنوات املاضية، ألن مـــن رتبوا وخططوا 
واتخـــذوا قـــرار التعجيـــل بحســـم معركـــة 
طرابلس، واملرجح أن تبدأ في الثلث األول من 
شـــهر يناير املقبل، يريدون حتقيق مجموعة 

من األهداف السريعة.
يأتي في مقدمة هذه األهداف قطع الطريق 
على املشير خليفة حفتر، قائد اجليش الوطني 
الليبي، الذي تســـّربت معلومات قوية بشـــأن 
عزمـــه التجهيز والتحشـــيد لدخول طرابلس 
قريبا، وتلقيه إشـــارات فرنســـية داعمة لهذا 
التحّرك، وهو ما تتحفـــظ عليه بعض القوى 
اإلقليميـــة، خشـــية الوقوع في فخـــاخ أمنية 
تؤثر على ما وصل إلى املؤسســـة العسكرية 
مـــن متاســـك، ألن الطريق إلـــى العاصمة لن 

يكون مفروشا بالورود.

توافق المشروعات

يســـعى الفريق املقابل حلفتر إلى حســـم 
معركـــة طرابلس مبكرا، عبـــر تكوين حتالف 
جديد ومتماسك، يحمل أجندة إسالمية خفية 
للســـيطرة على مفاصل العاصمة ومؤسسات 
الدولـــة فيها، ويتـــم منحه صبغة عســـكرية 
نظاميـــة، تخفـــف الضغـــوط املتداولة حول 
تعاظـــم اعتماد جهات رســـمية على الكتائب 
املسلحة وتســـخيرها في عمليات قذرة تابعة 

للحكومة.
املفاجـــأة أن التحالـــف اجلديد يقوم على 
أنقاض اللواء الســـابع- مشـــاة، والذي دخل 
طرابلس في 26 أغســـطس املاضي، قادما من 
ترهونة، ولعب دورا ظاهرا في تغيير املعادلة 
األمنيـــة، ووقتهـــا شـــاعت معلومـــات بأنـــه 
يتكـــون من نحو 4 آالف عنصـــر، بعضهم من 
العسكريني القدامى الذين ينتمون إلى النظام 
الســـابق، ونســـبة تبلغ نحو 15 باملئة، عبارة 
عن خليط من اإلخوان والســـلفيني، ونســـبة 

مثلها من أبناء ترهونة املتطوعني.
دخـــل اللواء الســـابع طرابلـــس من جهة 
اجلنـــوب في حينـــه، وســـيطر علـــى أماكن 
حتّولـــت إلـــى منطقة نفوذ لـــه، وأصبح لغزا 
محّيرا، وقتها لم يدخل في معارك واسعة مع 
الكثير مـــن الكتائب املســـلحة، وبدا أن بعثة 
األمم املتحـــدة وقوى إقليميـــة ودولية فاعلة 
تتعامل معه كرقم فـــي املعادلة دون التصدي 
له، وانتقل خطاب حكومة الوفاق من الغضب 

إلى احلذر ثـــم الترّيث ثم تعّمـــد جتاهله، ما 
جعـــل بعض األوســـاط حتتار فـــي توصيفه، 

واجلهة أو اجلهات التابع لها.
حدثـــت تطـــورات كثيـــرة خالل األشـــهر 
املاضيـــة، أبرزها أن املطالـــب التي وضعتها 
قيادة اللواء السابع بشأن خروج امليليشيات 
وحتمية استعادة األمن في العاصمة، ولم يتم 
االستجابة لها، اختفت تقريبا، وظلت قيادته 
مجهولـــة وال أحـــد يعرف هويتهـــا بالضبط، 
وقيل إنها تتشـــكل من الكانيات، نســـبة إلى 

محمد الكاني في ترهونة.
تدفقـــت امليـــاه العســـكرية والسياســـية 
بغـــزارة، وجرفـــت معهـــا التحذير احلاســـم 
بتنفيذ املطالب خالل مدة أســـبوع من تاريخ 
إعالنها في نهاية أغســـطس، وانهمكت قوى 
سياســـية وعســـكرية فـــي أمـــور وتفاصيل 
عديدة، لم يكن من بينها النقاش حول طبيعة 
الدور احليوي الذي يقوم به اللواء الســـابع- 
مشـــاة في جنوب طرابلس، وظـــل بعيدا عن 

االشتباكات التي تندلع من وقت آلخر.
لم يعد املراقبون والسياســـيون يتحدثون 
عنـــه أو فلوله وأين تالشـــت، وما هي خططه 
للتعامـــل مع الترتيبات األمنية التي يشـــرف 
عليها غســـان ســـالمة مبعوث األمم املتحدة 

إلى ليبيا؟
تفّرقت العناصر العســـكرية القدمية، ولم 
يبـــق منها ســـوى نحـــو 400 عنصـــر، وأعيد 
تكويـــن اللواء الســـابع مؤخرا على أســـس 
حديثـــة وأطياف مختلفة وأجندة مغايرة عما 
ظهر عليه في أغســـطس املاضي، لكنه ال يزال 
يحتفظ باملســـمى األصلي، الـــذي حتول إلى 

مطّية للكثيرين.
متت صياغـــة الطبعة الثالثة مـــن اللواء 
الســـابع مؤخرا، ألن الطبعة األولى مت حلها 
بقرار مـــن حكومة فايـــز الســـراج، وأصدره 
املهـــدي البرغوثي وزير الدفاع فـــي 9 أبريل 
املاضي، على ضوء حتقيقـــات مذبحة قاعدة 

براك الشاطئ.
وراح ضحيـــة هذه العملية عدد من جنود 
اللواء 12 وعشرات املدنيني في 18 مايو 2017، 
وبدأت الطبعة الثانية مع التحرك من ترهونة 
صوب طرابلس قبل نهاية أغسطس املاضي.

تتشكل النسخة اجلديدة من عدد كبير من 
التي  العناصر التابعة مليليشـــيا ”النواصي“ 
يقودهـــا صالح بادي الـــذي تعرض لعقوبات 
دولية مؤخرا، ويقيم في تركيا حاليا، ومعها 
قوات أســـامة اجلويلي آمر املنطقة الغربية، 
الذي يعروف مبيوله اإلســـالمية، وبرفقتهما 
عمـــاد الطرابلســـي قائد كتيبـــة ”الصواعق“ 

التابعة حلكومة الوفاق.
مـــن  والطرابلســـي  اجلويلـــي  وينحـــدر 
الزنتان، التي خففت الضغط عن فايز السراج 
في الفترة املاضية عقب توغلها في العاصمة.

الحصان األسود

يأتي مـــع كل هؤالء شـــخص غامض من 
الزنتان، اسمه بوبكر اجلرو، رمبا يلمع اسمه 
فـــي الفتـــرة املقبلة ويكـــون مبثابة احلصان 
األســـود في املعادلة األمنيـــة، ميلك نحو 350 
آلية عســـكرية ومجنزرة وعددا من العناصر 

املدربة.
ويســـيطر اجلرو علـــى منطقـــة الكرمية 
وحـــي األندلـــس فـــي طرابلـــس، وقـــد يكون 
الورقـــة الرابحة لهذا التحالـــف. أدى دخول 
الزنتان بكثافة إلى حدوث ترّهل في األجسام 
العسكرية مليليشـــيا هيثم التاجوري قائد ما 
يسّمى ”ثوار طرابلس“، وأخرى تابعة لكل من 

رؤوف كارا وغنيوة وبادي وغيرهم.
تقدم اللواء الســـابع في طبعتـــه الثالثة، 
جاء بالتنســـيق والتعاون بـــني ثالث جهات 
محوريـــة، أولهـــا الســـراج، الذي رســـخ في 
األذهـــان أن أمنـــه أصبح مرتبطـــا بالكتائب 
املســـلحة، ولعـــب دورا كبيرا في انتشـــارها 
داخل املؤسسات احلكومية، بل منحها طابعا 
رســـميا، ويكاد يكون مســـتقبله السياســـي 
حتّطم على أشالئها، ما لم ُيعد ترتيب أوراقه 

جّيدا مبا مينحه بارقة أمل في املستقبل.
اجلهة الثانية غسان سالمة، مبعوث األمم 
املتحدة، الذي يثّمن دور امليليشـــيات ويبالغ 
فـــي دورها األمنـــي، ويقيس علـــى جتربتها 
في كل من العراق ولبنان، ويســـعى إلى عدم 
اســـتبعادها، وتالحقه تهمة مســـاعدتها في 
أن تكـــون جزءا من جســـم احلكومة، ألنه كان 
يبـــارك دورهـــا ويهادنها حتى وقـــت قريب، 
ولم يوجه عبارات حاســـمة لقياداتها إال بعد 
تعرضه النتقادات واسعة، ما دعاه إلى وضع 
عـــدد محدود من قادتها علـــى الئحة عقوبات 

دولية، والتلويح بوضع أسماء أخرى.
اجلهة الثالثة جماعة اإلخوان املســـلمني، 
املعروفـــة أن الكثيـــر مـــن تفوقها فـــي ليبيا 
يرجع إلى حســـن إدارتها للكتائب املســـلحة، 
وقدرتها على نســـج خيوط مـــع الكثير منها 
الفتـــرة املاضيـــة، وبعـــد االلتفـــات إلى دور 
امليليشيات وتكثيف األضواء عليها أصبحت 
عبئا سياسيا، قد يكون مكلفا، في وقت تطمح 

فيه قيـــادات اجلماعة إلى ترســـيخ وجودها 
بسالســـة والهيمنـــة علـــى امللتقـــى اجلامع، 
ومترير االستفتاء على الدستور، وصوال إلى 

خطف االنتخابات.
يفضي التحالف الثالثي (السراج وسالمة 
واإلخوان) ودعم عملية تقدم اللواء الســـابع 
للســـيطرة على مقاليد األمور فـــي طرابلس، 
إلى تشكيل نواة لقوة عســـكرية نظامية، ألن 
غالبيـــة العناصـــر املنخرطة فـــي اللعبة ذات 
صبغة عســـكرية، مبعنـــى تكوين جيش مواز 
للجيـــش الوطني الذي يقـــوده حفتر، يضاف 
إلـــى عملية إعادة هيكلة جهاز الشـــرطة التي 

يقوم بها فتحي باشأغا وزير الداخلية.
ترمـــي هـــذه التحـــركات إلى ســـّد املنافذ 
على اســـتعداد املشـــير خليفة حفتر القتحام 
طرابلـــس، ويتـــم تعزيزهـــا مبحاولة شـــغل 
قواته بالتركيز على الشـــرق، في إشـــارة إلى 
هز موقفه في منطقة نفوذه التقليدي، فحاليا 
تقـــوم ســـرايا الدفاع عـــن بنغـــازي، وبقايا 
إبراهيم  للميليشـــياوي  التابعة  العصابـــات 
اجلضران، املطلـــوب دوليـــا، بتجميع قوات 
عســـكرية في منطقة وادي دينار، اســـتعدادا 
للغارة على منطقة الهالل النفطي مرة أخرى.
متكنـــت قـــوات اجليـــش الوطنـــي، منذ 
حوالـــي أســـبوع، من مهاجمة قـــوات تنتمي 
لهذه املجموعات فـــي القلعة القدمية مبنطقة 
الســـدادة، وقتلت عـــددا منها، واســـتحوذت 
على حوالي 26 آلية مســـلحة، ما يشـــير إلى 
أن التســـخني من املمكن أن يعود إلى الشرق، 
ليتفرق حتالف طرابلس حلســـم معركته بأقل 

قدر من املنّغصات.

يعتقـــد أصحاب اخلطـــة األمنية اجلديدة 
في طرابلس أنها ســـتنهي أزمة امليليشـــيات 
وإشكالية االزدواجية التي تعاني منها القوى 
السياســـية الداعمة لها، وتخفف األعباء على 
مـــن يقفون خلفهـــا، ومتنح اإلخـــوان فرصة 
للســـيطرة على الكثير من مفاتيح الدولة، مبا 
يضمن لها على األقل تفشيل اخلطط الساعية 
لتهميشـــها، ورمبا احلصول على مركز كبير 
فـــي الســـلطة في املرحلـــة املقبلـــة، يعيد لها 
الزهو الذي امتلكته عقب سقوط نظام العقيد 

معمر القذافي.

مقدمة لفوضى أم استقرار

يســـتند ســـيناريو تغليب الوصـــول إلى 
االســـتقرار بدال من الفوضـــى، على الضعف 
الذي منيت به بعض الكتائب املسلحة نتيجة 
تصفيات جســـدية واسعة، كانت كافية ملعرفة 
مالمـــح املصيـــر الـــذي ينتظر قادتهـــا، لذلك 
حّرضت قواعدها للتحرك واالســـتعداد للقيام 
بعمليات عنف واســـعة، من بينها استهداف 
وزارة اخلارجية، لتعطيل اخلطة التي سيقوم 

بتنفيذها اللواء السابع قريبا.
تثير الدهشة في املعطيات السابقة بعض 
األمور الدقيقة، أبرزها الدوران داخل حلقات 
متشـــابكة، حتمـــل عنوانا عريضـــا، هو عدم 
االلتزام بثوابت محددة، فاملرونة البادية على 
حتركات قوى كثيرة تنم عن سرعة كبيرة تتغير 
مبوجبها التحالفات، بناء على املصالح التي 
تتحكم في أصحابها. وهناك قوى ال يضيرها 
التعامل مع جماعات متنافسة، وقد تصل إلى 

حد التباين في األهداف، وحتاول البحث عن 
ثغرة للتوافق كفيلة بتخفيف أوجاع ما يبدو 
تناقضا في املواقف واحلسابات، ورمبا تكون 
بدعة ســـائدة في معظم الصراعات املنتشرة 
فـــي املنطقة، وتكشـــف عن درجـــة كبيرة من 
االنفالت للحـــد الذي تتبّدل فيـــه املواقع بني 

حلظة وأخرى.
تكشـــف املشـــاهد التي متر بها العاصمة 
طرابلـــس عن تشـــبث الفت مـــن جانب قوى 
عديدة بأن يكون تيار اإلســـالم السياسي في 
مقدمة اللعبة السياسية، والكثير من املقاطع 
التـــي جرت في ليبيـــا، بوجوههـــا املختلفة، 
تعمـــل حلســـاب جتنـــب تهميشـــه، ألن عدم 
متكني اإلخوان في ليبيا، قد يكون كارثة على 

عمومهم في دول املنطقة.
وميثل جناحهم في هذه الدولة حلقة مهمة 
تدل على استمرار تأثيرهم في كل من اجلزائر 
واملغـــرب وتونـــس، وبوابـــة إلجبـــار مصر 
علـــى القبول بتســـوية مع اجلماعـــة األم في 

القاهرة.
تتطور اآلليات حســـب طبيعة كل مرحلة، 
وتصب فـــي النهاية في مربع تقنني األوضاع 
بدقة والتماشـــي مع الواقع على األرض، مبا 
يخفف الضغوط على أطـــراف املعادلة، التي 
تعمـــل عن قصد أو دونـــه، لرعاية واحتضان 
اإلخـــوان، وهو ما يســـتوجب درجـــة عالية 
من اليقظـــة ملا تقوم به فـــي العلن أو اخلفاء 
قوى إقليمية (قطـــر وتركيا) داعمة لإلخوان، 
تســـتغل جهل قوى دولية بتعقيـــدات األزمة 
الليبيـــة، وأحيانا رغبتها فـــي تكريس نفوذ 

اإلسالم السياسي في املنطقة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الفريق املقابل لحفتر يسعى إلى حسم 
معركة طرابلس مبكرا، عبر تكوين 

تحالف جديد ومتماسك، يحمل أجندة 
إسالمية خفية للسيطرة على مفاصل 

العاصمة ومؤسسات الدولة فيها، ويتم 
منحه صبغة عسكرية نظامية، تخفف 

الضغوط حول تعاظم اعتماد جهات 
رسمية على الكتائب املسلحة

في 
العمق

{األعمال اإلرهابية التي تقوم بها عصابات إجرامية لن تثني الدولة عن المضي قدما الستكمال 
المسار السياسي وإتمام االستحقاقات الدستورية واالنتخابية في ليبيا}.

مشعل بن فهم السلمي
رئيس البرملان العربي

{لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية ال سيما من الجماعات اإلرهابية، وسنعمل مع الشعب 
الليبي لمنع الجماعات من تحويل البالد إلى مالذ ومسرح إلجرامها األعمى}.

غسان سالمة
املبعوث األممي إلى ليبيا

نيران العنف تشتعل من جديد

[ تحالف قائم على أنقاض ميليشيا اللواء السابع في نسختها الثالثة  [ العاصمة الليبية مقبلة على موجة جديدة من العنف

ترتيبات جديدة في طرابلس لشرعنة تصورات السراج وسالمة واإلخوان

انتحاريون يهاجمون وزارة الخارجية الليبية في طرابلس
} طرابلــس - قتل ثالثة أشــــخاص وجرح 
عشــــرة آخرون في هجــــوم ”إرهابي“ نفذته 
مجموعة من المسلحين، أحدهم انتحاري، 
على مقــــر وزارة الخارجيــــة الليبية صباح 
الثالثــــاء في طرابلس، حســــبما ذكر مصدر 
أمني ووزارة الصحة الليبية. وقالت وزارة 
الصحة الليبية إن الهجوم أســــفر عن مقتل 
ثالثــــة أشــــخاص على األقّل وجرح عشــــرة 

آخرين.
وفــــي بيــــان، تحدثــــت وزارة الخارجية 
الليبيــــة عــــن ”هجــــوم انتحــــاري“ نفذتــــه 
باألجهــــزة  مشــــيدة  إرهابيــــة“،  ”عناصــــر 
األمنيــــة التــــي ”تعاملت باحترافيــــة عالية 
مع هــــذا الهجوم مما قّلل من عدد الضحايا 
وأسهم في الســــيطرة على المهاجمين في 
زمن قياســــي“. وذكــــرت مصــــادر أمنية أن 
أحد القتلى الثالثة دبلوماسي يتولى مهمة 

إدارية بوزارة الخارجية.
واتهــــم طــــارق الدواس، الناطق باســــم 
القوات الخاصــــة التابعة لوزارة الداخلية، 
تنظيــــم الدولة اإلســــالمية بتنفيذ الهجوم. 
وقــــال إن ”التفجيــــر الغــــادر كان مــــن قبل 
المجموعات المارقة من مجموعات داعش“. 
وصــــرح الــــدواس أن ”ســــيارة مفخخــــة“ 
انفجــــرت أوال بالقرب مــــن المبنى مما دفع 

قوات األمن إلى التوجه إلى الموقع.

وأضــــاف أن انتحاريــــا دخــــل بعد ذلك 
المبنى حيث قام بتفجير نفسه في الطابق 
الثاني. وقتل مهاجم ثــــان في حرم المبنى 
بعد انفجار حقيبة كان يحملها بينما قتلت 
قوات األمن فــــي الخارج المهاجــــم الثالث 
الذي لم يكن مســــلحا و“كانت لديه ســــترة 

واقية للرصاص فقط“.
وضربت قوات األمــــن طوقا أمنيا حول 
مكاتــــب وزارة الخارجية التــــي أتت عليها 
النيران بينما وصلت فــــرق الدفاع المدني 
إلى المــــكان لمحاولة إخماد الحريق. وكان 
شــــهود عيان ووســــائل إعالم بينها القناة 
التلفزيونيــــة الرســــمية لحكومــــة الوفــــاق 
الوطنــــي، تحدثوا عــــن دوي انفجار واحد 
على األقل وإطالق نــــار صباح الثالثاء في 
حرم وزارة الخارجية في العاصمة الليبية.

ومطلع مايــــو نفذ انتحاريــــان هجوما 
علــــى مقر هيئة االنتخابــــات في العاصمة، 

أسفر عن سقوط 14 قتيال. 
كما شــــهدت طرابلس بين 27 أغسطس 
والســــابع مــــن ســــبتمبر مواجهــــات بيــــن 
أســــفرت  متناحــــرة  مســــلحة  مجموعــــات 
عن ســــقوط أكثــــر من ســــتين قتيال. وجرت 
محادثات في األشهر األخيرة في باريس ثم 
في باليرمو لدفع العملية السياســــية قدما 
في هذا البلد الذي يضم ستة ماليين نسمة 

ويشهد انقســــامات ونزاعات على السلطة، 
وخصوصــــا إلجــــراء انتخابــــات. ودفعــــت 
فرنســــا خصوصا بال جدوى باتجاه تنظيم 
انتخابات تشــــريعية ورئاســــية قبل نهاية 

العام الجاري.
وبدايــــة الشــــهر الجاري، أعلــــن رئيس 
المفوضّيــــة الوطنيــــة العليــــا لالنتخابات 
عماد السائح أن استفتاء على دستور جديد 
في ليبيا يمكن أن ينظم في فبراير 2019 إذا 

توافرت الظروف األمنية إلجرائه. 
األمــــن  اســــتتباب  إّن  الســــائح  وقــــال 
هــــو ”التحــــّدي األبــــرز، ألّن المفوضية بعد 
الهجوم اإلرهابي األخير تعّرضت لخسائر 
كبيرة على مستوى موظفيها أو مقّرها، مما 
يتطّلــــب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة 

لتوفير األمن“.
وتعــــّرض مقّر المفّوضيــــة في طرابلس 
في الثاني من مايو العتداء انتحاري خّلف 
14 قتيال، بينهم تسعة من موّظفيها، وتبّناه 

تنظيم الدولة اإلسالمية. 
وإلــــى جانــــب المخــــاوف مــــن تحــــول 
ليبيا إلى مــــالذ للجهاديين، تشــــعر الدول 
األوروبية بالقلــــق من قضية المهاجرين إذ 
يســــعى عشرات اآلالف كل سنة للتوجه إلى 
السواحل اإليطالية انطالقا من ليبيا، حيث 

ينشط المهربون مستفيدين من الفوضى.



} مقديشــو - حتّول الصومال في الســـنوات 
الثـــالث األخيرة إلى ســـاحة حـــرب معلنة بني 
حركة الشـــباب املوالية لتنظيـــم القاعدة وبني 
عناصر تنظيم داعش، ليعلن الطرفان دخولهما 
في حرب مفتوحة عبر تبادلهما املتكرر لبيانات 

التهديد.
واحتدمت املعركة املتواصلة بني اجلماعات 
املتطرفـــة والتـــي تثير مخـــاوف الصوماليني، 
بعدما تصاعدت وتيرة االقتتال بينهما مؤخرا 
بإقليم غدو  في مناطـــق تابعـــة لـ“عيل عـــدي“ 

جنوب غرب الصومال.
وأســـفرت مواجهـــات األســـبوع املاضـــي 
بـــني حركة الشـــباب ومســـلحي تنظيم داعش 
عن مصـــرع نحو 10 من الطرفني وذكر شـــهود 
عيـــان أن مواجهات متكـــررة دارت بني مقاتلي 

اجلماعتني.
ويأتـــي القتال بعـــد إعالن حركة الشـــباب 
اخلميـــس املاضي بدء حرب ال هوادة فيها ضد 
مســـلحي داعش متوعدة بالقضـــاء عليهم بعد 
إعالن املســـلحني اغتيال 14 مـــن مقاتلي حركة 
الشـــباب في إقليم بري بوالية بونتالند شمال 

شرق الصومال.
ويعتبـــر العديـــد مـــن املراقبـــني واخلبراء 
العســـكريني أن هـــذه املعـــارك كانـــت منتظرة 
بســـبب توّفـــر العديد من املمهدات واألســـباب 
والتي على رأســـها عجز احلكومـــة االحتادية 
رغم الدعم الدولي واألممي ملكافحة اإلرهاب في 
تســـطير تصورات تخرج الصومال وشعبه من 

وطأة التطرف.
مـــن أهم النقـــاط التـــي حذر منهـــا خبراء 
فـــي وقت ســـابق، أن جناح احلكومـــة في قطع 
الطريق أمام القيادي املنشق عن حركة الشباب 
أبومنصـــور مختـــار روبو خـــالل االنتخابات 
احمللية في والية جنوب غرب الصومال وفرض 
عبدالعزيـــز حســـن محمـــد لفتاغرين ســـتكون 
لـــه تداعيات أمنية خطيرة ســـتدفع إلى تنامي 

أنشطة حركة الشباب املتطرفة.
وكان العتقال روبو بحســـب احملللني، دور 
فـــي إثارة نقمة حركة الشـــباب املوالية لتنظيم 
القاعـــدة ما جعلها تكثـــف هجماتها في منطقة 
غرب الصومال احملاذية للشـــريط احلدودي مع 
إثيوبيا في محاولة للسيطرة على كافة مفاصل 
الصومـــال وهو مـــا دفعها أيضـــا للدخول في 

صراع ميداني مع مقاتلي تنظيم داعش.

وبعد سنوات من عمليات القتل والكر والفر 
املتبادلـــة، ّحتـــول الصراع بني حركة الشـــباب 
وتنظيـــم داعش فرع الصومال إلى حرب معلنة 
في مناطق سيطرتهما شـــمال شرقي وجنوبي 

البلد العربي.
وأعلنت حركة الشـــباب، في بيان اخلميس، 
تخمينـــات  لتتحـــول  داعـــش،  ضـــد  احلـــرب 
وحتليالت سياســـية حـــول فرضيـــة الصراع 
بينهمـــا إلـــى حقيقـــة. وتزيد هـــذه احلرب من 
تعقيـــدات الوضـــع األمني فـــي الصومال على 
األقـــل خالل الســـنوات القليلة املقبلة، حســـب 

محلليني صوماليني.

وتنظيـــم داعـــش بالصومـــال ال يـــزال في 
طـــور التكوين بعد مرور 3 ســـنوات على إعالن 
تواجده هنـــاك من جانب القيادي املنشـــق عن 
الشـــباب، شـــيخ عبدالقادر مؤمـــن، الذي بايع 

زعيم داعش، أبوبكر البغدادي.
وقال ياســـني محمـــد، اخلبير في شـــؤون 
اجلماعات اإلســـالمية، لألناضول، إن ”عوامل 
جغرافية واجتماعية فرضت على تنظيم داعش 
فـــرع الصومـــال أن يقتصر نفـــوذه في أقصى 

جبال غلغاال (شمال شرق)“.
ورأى أن ”أفكار داعـــش أكثر راديكالية من 
حركة الشـــباب، وال ميكن تسويقها في مناطق 
جنوب ووســـط الصومال، التي عانت من تبني 
هذه األفكار املتطرفة، وهو ما يشكل حتدًيا أمام 

توسع مناطق نفوذه“.
وبحســـب تقارير أممية، فإن عناصر داعش 
في الصومال بدأ يـــزداد عددها يوما بعد آخر، 
نتيجة استقطاب مقاتلني جدد؛ حيث يقدر عدد 
مقاتلي التنظيم باملئات، ويتمركز معظمهم في 

املناطق اجلبلية شمال شرق الصومال.
أمـــا حركة الشـــباب فينحصـــر نفوذها في 
إقليـــم جوبا الوســـطى وقرى وبلـــدات جنوب 
ووســـط الصومال، بعـــد أن خســـرت توازنها 
العســـكري تدريجيـــا، حتـــت وطـــأة عمليـــات 
القوات احلكومية، بدعـــم من القوات األفريقية 
(أميصـــوم)، إضافـــة إلـــى الغـــارات اجلويـــة 

األميركية.
ورغـــم انحســـار نفوذهـــا أمـــام القـــوات 
األفريقيـــة والصومالية، إال أن حركة الشـــباب 
ما تزال تشـــن هجمات دموية في مناطق كثيرة 

إلثبـــات وجودها ورفع معنويات مقاتليها، بعد 
أن خســـرت مناطق كثيرة كانت تشـــكل مصدر 
متويل لهـــا. وتتضارب التقديرات بشـــأن عدد 
مقاتلي حركة الشباب؛ حيث يتراوح بني 4 آالف 
و5 آالف ونصـــف من أصـــل 8 أو 9 آالف مقاتل 

قبل 3 سنوات.
إقليميـــا، يجمـــع احملللـــون علـــى أن قوى 
خارجيـــة راهنـــت علـــى اجلماعـــات اإلرهابية 
لتنفيذ مخططاتها فـــي منطقة القرن األفريقي.

أدت هـــذه املراهنة وفـــق العديد مـــن التقارير 
الدوليـــة على دعـــم التنظيمـــات اإلرهابية إلى 
زيادة نفوذها في الصومـــال ألهمية موقع هذا 

البلد االستراتيجية بالنسبة ملنطقة اخلليج.
ومنذ ســـنوات، حّذرت العديـــد من الهيئات 
الدولية والتقارير اإلعالمية من أّن الصوماليني 
سيدفعون أيضا ثمن لعب السلطة في الصومال 
بأمن البـــالد عبر االصطفاف إلى جانب محاور 
ساهمت في دعم وإسناد املجموعات اإلرهابية 

للتغلغل في البالد.
وبخصوص األســـباب احلقيقية التي أدت 
اليـــوم إلى احتدام الصراع بني حركة الشـــباب 
وداعـــش فـــي الصومـــال، فيجمـــع العديد من 
احملللـــني أن عواملهـــا متمحـــورة باألســـاس 
حـــول الهيمنة واحملافظة على مصادر التمويل 

واإلسناد املالي واللوجستي.
ويقول أحمد نور، محلل سياسي صومالي، 
إن ”الصـــراع بني داعش وحركة الشـــباب ليس 
إال نســـخة طبق األصل من الصراع بني تنظيم 
داعش األم وتنظيـــم القاعدة في ميادين كثيرة، 
وخاصة فـــي العراق وســـوريا؛ حيث يتمحور 

حـــول الهيمنة ومصـــادر التمويـــل“. وأضاف 
أحمـــد، أن ”فرض داعش اإلتـــاوات املالية على 
التجـــار الصوماليني يعزز نظريـــة أن الصراع 
بني اجلانبني ال يرتبط باأليديولوجية الفكرية، 

وإمنا يتركز على الهيمنة ومصادر التمويل“.
وأوضـــح أن ”مناطـــق نفـــوذ داعـــش هي 
املنطقـــة اجلبلية، ولذا دفـــع التنظيم املتطرف 
ببعـــض مقاتليه، خاصـــة من انشـــقوا حديثا 
عن حركة الشـــباب، إلى املدن الكبرى، مبا فيها 
العاصمة، بحثا عـــن مصادر مالية واقتصادية 
متكنه من استيعاب مقاتلني جدد“. وشدد على 
أن ”حركة الشباب تعمل في املقابل على الدفاع 

عن مصادر متويلها وحمايتها من داعش“.
السياســـية  الصومـــال  ظـــروف  وجعلـــت 
واألمنيـــة وموقعـــه اجلغرافي االســـتراتيجي 
وســـواحله الشاســـعة، مطمعا لإلرهاب، األمر 
الذي يلقـــي بظالله على دول اجلـــوار العربية 
واألفريقية ملا يشـــكله لها مـــن تهديد. ويتوقف 
املتوقعـــة  االحتمـــاالت  علـــى  اخلطـــر  حجـــم 
لفتـــرة تواجـــده ومتدده فـــي الصومال وحجم 

اإلمكانيات املادية والبشرية للتنظيم.
وقال محمد مري، محلل سياسي صومالي، 
إن ”الصـــراع بـــني احلركة والتنظيـــم يصعق 

املواطنني املتطلعني إلى استقرار بلدهم“.
وشـــدد مـــري، علـــى أن ”هذا الصـــراع من 
املتوقع أن يصل إلى أبعد نقطة محتملة، ناهيك 
عـــن احلروب الفكريـــة“، لكنه قلل مـــن تبعاته؛ 
نظرا لـ“البعد اجلغرافي في مناطق نفوذ داعش 
املتمركز فقط في جبال غلغاال، وحركة الشـــباب 

الناشطة في جنوب ووسط الصومال“.

حركة الشـــباب تعلـــن الدخول في 
حرب بال هوادة ضد مسلحي داعش 
متوعـــدة بالقضـــاء عليهـــم عقـــب 

مقتل 14 من مقاتلي الحركة
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الصومال يغرق في اإلرهاب

الصومال يتحّول إلى ساحة حرب بين القاعدة وداعش
[ أفكار داعش أكثر راديكالية من حركة الشباب وال يمكن تسويقها في الجنوب

في 
العمق

{التفجيـــرات التـــي جدت في العاصمة الصومالية مقديشـــو اعتداء جبان ضد شـــعب الصومال 
وحقه األصيل في العيش بكرامة وفي سالم}.

نيكوالس هايسوم
املمثل اخلاص لألمني العام في الصومال

{الخونة والمرتزقة اســـتغلوا ضائقة الناس المعيشية وســـعوا إلى التخريب، سنالحقهم ألنهم 
يشنون حربا على السودان}.

عمر البشير
الرئيس السوداني

} موســكو - عندما حتدثت تقارير عن تنسيق 
بني املشـــير خليفة حفتر، قائد اجليش الليبي، 
وســـيف اإلســـالم القذافـــي، رد حفتـــر واصفا 
القذافـــي االبن بأنه ”اآلن ورقـــة محروقة“، وال 
ميكنـــه العـــودة إلى املشـــهد السياســـي، لكن 
اخلبراء في الشـــأن الليبي يؤكدون أن ”القبائل 
ال حتـــرق أبناءها“، والقـــوى الدولية ”ال حترق 
أيضا، وســـيف اإلســـالم إحدى أبرز  أوراقها“ 
تلك األوراق، وقد ســـارعت إليه روسيا مؤخرا 
للرهان عليه وضمتـــه إلى صفها في ظل غياب 

أميركي وتخبط أوروبي بشأن ليبيا.
وفـــي ظـــل الغياب شـــبه الكامـــل للواليات 
املتحدة، ترى موســـكو أن أمامهـــا فرصة لكي 
تصبح الوســـيط احملوري بشـــأن الســـلطة في 
ليبيا التي تســـير على غير هدى، بعدما مزقتها 
الصراعـــات منـــذ اإلطاحـــة بالرئيـــس معمـــر 
القذافي، ثم قتله فـــي العام 2011. ورمبا تتلقى 
حتركات روسيا في ليبيا دفعة قوية بعد إعالن 
الواليات املتحدة اعتزامها سحب كامل قواتها 

من سوريا.
ومازالت موســـكو ُتلقي بثقلها وراء املشير 
خليفة حفتر، الذي يســـيطر على أغلب مناطق 
إنتـــاج النفط في شـــرق البالد، وزار موســـكو 
مســـؤوليها.  كبـــار  مـــع  محادثـــات  وأجـــرى 
وبالتـــوازي مع ذلك، تتحرك روســـيا في هدوء 
إلقامة عالقات مع جميـــع الفصائل املتصارعة 
فـــي البالد بحســـب مـــا أوردتـــه وكالـــة أنباء 
”بلومبرغ“ األميركية عن دبلوماسيني أوروبيني 
اثنني مطلعني على االســـتراتيجية الروســـية. 
ويجعل هذا الوضع روسيا في موقف يتيح لها 
االســـتفادة من التطورات التي حتدث في ليبيا 
علـــى نحو أكبر من غيرها من القوى اخلارجية 
التـــي تدعم طرفـــا واحدا أو آخر فـــي الصراع 

الليبي.
وُيجـــري املندوبـــون الـــروس اتصاالت مع 
القذافي االبـــن عبر تقنية الفيديـــو ومن موقع 
غير معروف يقيم فيه ســـيف اإلســـالم. ويقول 
الباحث السياســـي الليبـــي محمد اجلارح، إنه 
في حني تواجه صعوبات كبيرة مساعي سيف 
اإلسالم القذافي للعودة إلى السلطة، فإن أفضل 
سيناريو بالنســـبة للروس هو ”عودة شخص 
مـــن نظام احلكم القـــدمي ألن الطرفـــني يعرفان 
بعضهمـــا البعض جيدا، وكانـــت بينهما عقود 

من التعامالت خالل حكم القذافي“.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن ميخائيل 
بوغدانوف، نائـــب وزير اخلارجية الروســـي، 
قوله إنه ينبغي أن يلعب سيف اإلسالم القذافي 
دورا في املشـــهد السياســـي الليبـــي. وذكرت 
الوكالـــة أن مندوبا عن ســـيف اإلســـالم ســـّلم 
رســـالة منه إلى موســـكو هذا الشهر حدد فيها 
أفكارا ملستقبل سياسي لليبيا وقالت إن سيف 

اإلسالم على تواصل مستمر مع روسيا.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عن أحـــد املصادر 
أن أحد ممثلي ســـيف اإلسالم التقى بوغانوف 
أوائل ديســـمبر اجلاري، حيث سلمه رسالة من 
سيف اإلســـالم حتمل رؤيته السياسية لليبيا، 
ويطلب فيها دعما سياســـيا من موسكو. وقال 
املصـــدر، الذي لم يتم الكشـــف عـــن هويته، إن 
القذافي االبن طلب أيضا دعما ماليا من روسيا، 
والوساطة مع الفصائل األخرى في ليبيا حلشد 
الدعم له حال خوضه انتخابات الرئاســـة التي 
تسعى األمم املتحدة إلى إجرائها العام املقبل.

وكان البعـــض ينظر إلى ســـيف اإلســـالم، 
الذي احتجز بعد ذلك قبل اإلفراج عنه في وقت 
الحق، على أنه خلـــف إصالحي محتمل لوالده 
في الســـنوات التي سبقت 2011 كما أنه ال يزال 
شـــخصية مهمة بني أنصـــار القذافـــي. ويرى 
مراقبون أن ســـيف اإلســـالم مـــازال لديه دور 

ليلعبه، خاصة على مستوى الدعم القبلي.
نعتقد أنـــه ال ينبغي  وقـــال بوغدانـــوف “ 
عزل أحـــد أو إقصائـــه عن أداء دور سياســـي 
بناء“. وأضاف ”لهذا الســـبب نتواصل مع كل 
اجلماعات املتمركزة في غرب وشـــرق وجنوب 
البـــالد.. يتمتع ســـيف اإلســـالم بدعـــم قبائل 

مناطـــق محـــددة محددة في 
وكل هذا ينبغي مـــن ليبيـــا 

جـــزءا مـــن أن يكـــون 
لعمليـــة  ســـية ا لسيا ا
مبشاركة القوى الشـــاملة 

األخرى“.السياسية 

رهان روسي 
على القذافي االبن

غرب وشـــرق وجنوب اجلماعات املتمركزة في
البـــالد.. يتمتع ســـيف اإلســـالم بدعـــم قبائل

مناطـــق محـــددةمحددة في
وكل هذا ينبغيمـــن ليبيـــا 

جـــزءا مـــنأن يكـــون 
لعمليـــة  ســـيةا لسيا ا
مبشاركة القوىالشـــاملة
األخرى“.السياسية

} ثماني سنوات مرت على انتفاضة تونس 
التي امتدت أيضا إلى بلدان عربية عديدة 

ووصلت ارتداداتها إلى قلب نيويورك ومدريد 
وسان باولو وموسكو وشنغهاي.

بغض النظر عن مآالت االنتفاضات 
والثورات العربية األخيرة وأسبابها، فإنه 

بعد ثماني سنوات نرى أن انتفاضات جديدة 
انطلقت وعلى رأسها حركة السترات الصفراء 

في فرنسا وانتفاضة السودان واحتجاجات 
األردن ولبنان وعودة احلركات املناوئة 

للنظام إلى درعا وال ندري إلى أين 
سيصل كل ذلك.

ملاذا تنتفض الشعوب؟ ملاذا 
يخرج الناس على النظم املسيطرة 

ومن خارج األطر املعهودة حتى 
لنكاد نرى القاع االجتماعي يتحرك 
بكليته بدون أي أداة تنظيمية معروفة 

نقابية أو حزبية؟
قد تكون عبارة الراحل سالمة كيلة التي 

طاملا رددها ”عندما يتساوى اخلوف من بطش 
السلطة مع املوت جوعا تصبح االنتفاضة 

أمرا حتميا“. هي اإلجابة املقتضبة على 
السؤال األول، لكن، هل بات سيف املجاعة 
مسلطا على املجتمعات البشرية كافة حتى 

بتنا نتوقعها في أي بلد من بلدان العالم؟
وإذا كانت أوضاع البلدان العربية 
متشابهة من حيث تخلف اقتصادياتها 
وتبعيتها املزمنة ملراكز النظام العاملي 

واختالل موازين التجارة فيها ملصلحة تلك 
املراكز من جهة وإذا كانت طبيعة القوى 
املسيطرة فيها متشابهة من حيث تراجع 

الدميقراطية وسيادة االستبداد والتوريث 
السياسي والتحول املافيوي للفئات القابضة 
على مقادير بلداننا قد جعلت انتفاضة تونس 

ال تقتصر في امتدادها على تونس فقط بل 
متتد إلى بلدان عربية عديدة، فما هي أوجه 

الشبه بني الفرنسيني والسودانيني كي 
ينتفضوا في الوقت ذاته؟

في الواقع إن سيطرة القوى الريعية 
على النظام االقتصادي العاملي والتي 

ظهرت مفاعيلها في أزمة 2008 املالية التي 
ضربت العالم، حيث تتمركز الثروات بأيدي 

قلة متلهفة إلى الربح السريع ذي األرقام 
الفلكية عبر أسواق املال واملضاربات املالية 

والعقارية، الذي ال يتأتى عن طريق االقتصاد 
املنتج. هذه السيطرة تدفع مباليني البشر إلى 

البطالة والتهميش وفي نفس الوقت تفرض 
على السلطات السياسية سياسة اقتصادية 

تعفي الثروات الكبرى وحركة األموال من 
الضرائب، كما حدث في فرنسا على يد 

الرئيس إميانويل ماكرون، ما يؤدي إلى عجز 
كبير في موازنات الدول التي تلجأ إلى رفع 

الدعم عن اخلدمات العمومية األساسية، بل 
وترفع الضرائب املباشرة على ذوي الدخول 
احملدودة وتفرض املزيد من الضرائب على 

احلاجيات األساسية كالوقود والغذاء لتعوض 
شيئا من عجز املوازنة.

إثر أزمة 2008 املالية بادرت اإلدارة 
األميركية إلى تعومي بعض املؤسسات املالية 

الكبرى من أموال اخلزينة العامة، أي من 
أموال دافعي الضرائب. وقبل ذلك رفع الدعم 

عن قطاعات خدمية عديدة وفرض ضرائب 
جديدة على املواطنني. أي أن مؤسسات مالية 
خاصة حصلت على أموال املواطنني لتواصل 

عملها عبر قوانني سّنتها اإلدارة السياسية.
هنا ال نستغرب أن ينعت الفرنسيون 

الرئيس إميانويل ماكرون برئيس األثرياء.
صحيح أن األزمات املالية واالقتصادية 

العاملية تلقي بوطأة أشد على مجتمعات 
البلدان الطرفية نظرا لعالقة التبعية 

االقتصادية واملالية التي تربطها ببلدان 
املراكز، لكن مجتمعات البلدان املركزية التي 

اعتادت على خدمات دولة الرعاية والرفاه 
أصبحت أقل مناعة جتاه الضغوط االقتصادية 

املستجدة والتي تأخذ بعدا تصاعديا.
كل هذا يجعل انتفاضاتها تتزامن مع 

انتفاضات املجتمعات الطرفية األكثر احتماال 
لتلك الضغوط واألكثر اعتيادا على حياة 

الشح والندرة، لكن الضغوط عليها تصبح 
يوما بعد يوم أكثر إيالما إلى درجة عدم 

املقدرة على التحمل. وإذا كان تفاقم األوضاع 
في األحوال العادية يتدرج بهدوء، فإن ذلك 

سيشهد تصاعدا حادا ومؤملا في حلظات 
األزمات واالنهيارات املالية التي أصبحت 

متقاربة أكثر مما كانت دورات أزمات فائض 
اإلنتاج التي اعتادها النظام الرأسمالي.

وفي ضوء التوقعات الكثيرة التي تشير 
إلى أن العالم يوشك أن يشهد أزمة مالية 
أشد عنفا من أزمة 2008، فإن ذلك سيدفع 

املجتمعات إلى انتفاضات وثورات ال ندري 
أين ستضرب والى أين سوف متتد وال ميكن 
أن نتكهن اآلن عن مدى عمقها وجذريتها وال 

عن مآالتها.
االحتجاجات التي نشهدها اليوم قد تكون 

”بروفة“ أو مترينا ملا هو آت. فاالنتفاضات 
قادمة بالفعل طاملا أن شروطها قائمة ورمبا 

ستكون أشد حضورا في القريب العاجل.
أما عن سؤال ملاذا تخرج االنتفاضات 

الشعبية من القاع املجتمعي قافزة فوق 
األحزاب السياسية واملنظمات النقابية، فألن 
هذه األحزاب وتلك النقابات باتت أعجز من 
أن تؤطر الفئات االجتماعية األكثر تضررا 

من السياسات االقتصادية واالجتماعية، هذه 
الفئات التي توسعت باضطراد بالتوازي مع 

السياسات االقتصادية تلك لتشمل غالبية 
املواطنني، بل إنها تتجاهل وجودهم. وهذا ما 

أفقدها متاما ثقة هؤالء فتجاوزوا عنها حني 
بلغت أوضاعهم دركا ال ميكن حتمله.

العالم ينتفض بنفس الشعارات والمطالب
عديد نصار
كاتب لبناني



} عانى املواطن السعودي من عدة أزمات 
معظمها من تكالب إقليمي و”تأليب“ محلي 

يكّن للمملكة العربية السعودية بغضا عقيما 
وكراهية تاريخية متأصلة. سيطرت على 

فكر املجتمع في املاضي شريحة ”إسمنتية“ 
ت والتعّنت الفكري  متيزت بالتشدد والتزمُّ

املقيت. على سبيل املثال، بعض الفقهاء 
وضعوا قيودا على حركة املرأة وتعليمها 

وملبسها وعملها.
احتل هؤالء ”األشاوس“ احملنطون 

لفترات طويلة منابر اإلعالم وحلقات 
التحفيظ ومباني التعليم. الصراع االجتماعي 

بيننا وبينهم له جذور تاريخية من أيام 
مؤسس البالد امللك عبدالعزيز. ”التزم“ أكثر 
املتأخونني تزّمتا بعقيدتهم الهشة محاولني 

تهميش إجنازات اململكة في املجاالت 
االقتصادية واالجتماعية. حرصوا على 

التقليل من شأن التقدم العلمي والفكري، لكن 
اجليل اجلديد أزاح فكرهم املتزمت وأحالمهم 

التوسعية وِحملهم الثقيل.
من َيَطِلع على مدونات اإلخواني 

ويقرأ تاريخه املستورد يجد أنه مثال حي 
للسياسي املتأسلم لتحقيق أهداف خبيثة 

ضد الوطن. استخدم االنتهازيون الديَن 
بشكل واضح وممنهج أحيانا، وفي سراديب 
مظلمة أحيانا أخرى. هدفهم هو إفشال قيام 
الدولة السعودية احلديثة وإحباط جناحات 
قادتها في تعزيز أسمى معاني املواَطنة في 

املجاالت التنموية.

بعد أن أسسوا املكتب الرئيسي حلزبهم 
في إسطنبول، اجته عمالء حسن البنا وسيد 

قطب ألخونة اجلزيرة العربية. إال أن قادة هذا 
البلد وشعبه الصامد كانوا لهم باملرصاد. 

تاريخ اإلخوان املسلمني في اجلزيرة العربية 
شاهد على حقدهم األزلي وتزمتهم املشني. 

امللك سلمان كان واضحا في خطابه أمام 
مجلس الشورى حني أكد أننا نقف بحزم أمام 

أي فئة حتاول اختطاف الدين.
حاولوا طرح فكرهم األيديولوجي على 

الشعب السعودي، وخاصة ما يتعلق باملرأة، 
إال أن القيادة السعودية دحرت مؤامراتهم 

وحفظت حقوق املواطنني. حاول املتأسلمون 
إعادة املاضي التعيس وإحياء الفكر املتشدد 

كي تصبح السعودية ”ملحقا“ لتركيا التي 
تلهث لتنصيب نفسها آمرة ناهية على العالم 

اإلسالمي. إال أن الشعوب احلرة ال تنطلي 
عليها األكاذيب. انتفض قائد حكيم اسمه 
سلمان بن عبدالعزيز، يساعده ولي عهده 
الشاب الطموح محمد بن سلمان الذي لم 
ينخدع بترهات اإلخوان وطرحهم املُشني. 

سنت الدولة السعودية قرارات إيجابية حتد 
من ممارسات جماعة اإلخوان اإلرهابيني.
وبينما أفتى اجلهلة القدامى بتحرمي 

املوسيقى، جلبت الدولة السعودية احلديثة 
أكثر الفرق الفنية شهرة في العالم إلحياء 
احلفالت الراقية بعد عصور من االنغالق 

والتعتيم. َغَنْت األسبوع املاضي أريج عبدالله 
محمد ”إيه ذنبي يا أسمر“، وغنت هاجر 

محمد ”أنت ملك“. وبينما حاول اجلهلة 
إقناعنا أن قيادة املرأة تلحق بها أضرارًا 
طبية وأخالقية، أصدرت الدولة بكل فخر 

رخص قيادة السيارات للنساء. وبينما 
صمم ”األوصياء“ على املرأة على حرمانها 

من أبسط حقوقها، ألزمت الدولة اجلميع 
باستخراج الهوية الوطنية للمرأة مثلها مثل 
أخيها الرجل. هذا ليس كل شيء، بل أثبتت 

املرأة السعودية تفوقها في اإلبداع، وأسهمت 
في تطوير املراكز العلمية واقتحمت الطب 

والعلوم والفضاء وأضافت للجغرافيا ألوانا 
زاهية وأعادت للتاريخ رونقه اجلميل.

تفاعلت الدولة مع املجتمع؛ فأمرت بتمكني 
املرأة من اخلدمات وإنهاء اإلجراءات اخلاّصة 
بها دون ”موافقة الولي“. هذا دليل آخر على 

حرص الدولة على رفع أّي ضرر تعانيه املرأة 
ووقف أّي اجتهادات فردية ضدها.

وبينما ”جاهد“ أتباع اإلخوان وصالوا 
وجالوا إلذكاء حروبهم ومؤامراتهم على 

الوطن واملعاني السامية ”للوطنية“، هزمت 
القيادة السعودية الشابة والشعب السعودي 
هذه احملاوالت اليائسة بشجاعة ال مثيل لها 
وعزم ال يلني. تسير الدولة اليوم في الطريق 

الصحيح لتطوير وتنمية الوطن وإعطاء 
املواطن حقوقه املستحقة.

لن يحقق اإلخوان هدفهم بإقامة خنادق 
للسيطرة على اجلزيرة العربية، فقد دحرت 
الدولة السعودية احلديثة هذا الهدف إلى 

يوم الدين.
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} يدخل لبنان من معضلة إلى أخرى، 
فاحلكومة لم تتشكل منذ سبعة أشهر بسبب 
عقد وعراقيل تتصل باحلصص واحملاصصة 

احلزبية والسياسية داخل احلكومة في 
الشكل، وعراقيل ذات أبعاد سياسية محلية 

وإقليمية في املضمون.
لبنان الذي يبدو أن الصراعات الطائفية 

واحلزبية هي جوهر الصراع القائم فيه، يغيب 
عن بعض املراقبني ما ميكن أن يسمى العلة 
الفعلية للحكم والسلطة. هناك سلطة ظاهرة 

وشكلية تعبر عنها املؤسسات الدستورية 
والسياسية لكنها ليست سلطة فعلية، كتلك 
التي ميكن أن نسميها سلطة خفية هي من 

يدير ويتحكم ويوزع املغامن واألعباء ويحدد 
اخلطوط احلمراء والصفراء واخلضراء التي 

على أساسها متارس احلياة السياسية، 
وهي اخلطوط التي تسمح بتجاوز الدستور 
وتهميشه، كما شهد لبنان ذلك منذ الوصاية 
السورية التي أدارت عملية تطبيق الدستور 

مبا تقتضي مصاحلها وأتاحت فرض أعرافها، 
كما وفرت شروط خرق الدستور والقانون، 

إلى مرحلة انتقال الوصاية للطرف اإلقليمي 
اإليراني ممثال بحزب الله.

من مظاهر خرق الدستور قوانني 
االنتخابات التي جرت صياغتها مبا يخالف 

الدستور، من حيث اعتماد دوائر انتخابية 
متفاوتة بني منطقة وأخرى، مبا يتناسب دوما 

مع مصالح السلطة اخلفية والفعلية، ففي 
نفس القانون جرى اعتماد دوائر صغرى في 

منطقة ودوائر كبرى في مناطق أخرى.
في مجلس الوزراء جرى ترجمة املشاركة 

في احلكم التي أقرها اتفاق الطائف، إلى 
صيغة تقاسم احلصص واملنافع وحتويل 
املؤسسات الوزارية واألمنية والعسكرية 

إلى ملكيات سياسية لهذا الطرف أو ذاك 
مبا يحول دون وحدة السلطة ودون التوازن 

بني املؤسسات الدستورية، في سياق 
النظام البرملاني الذي يقوم النظام اللبناني 
على أساسه؛ إلى غير ذلك من التمديد غير 

الدستوري لرئيس اجلمهورية، وتشكيل 
احلكومات مبا يلغي وجود حكومة ومعارضة، 

ونقل الصراع إلى داخل مجلس الوزراء مبا 
يحول دون محاسبة احلكومة في البرملان 

بحيث حترص السلطة اخلفية على عدم قيام 
املؤسسات الدستورية بواجبها، في سبيل 
اإلبقاء على سهولة حتكمها مبيزان القوى 

الذي تديره بعيدا عن الدستور.
هذه املظاهر من إدارة السلطة بقوة 

السلطة اخلفية، أطلقت العنان لكل التجاوزات 
التي كان معيار حمايتها، هو التسليم بغطاء 

السلطة اخلفية وليس مبرجعية الدستور 
والقانون، فطاملا أن هذا الطرف السياسي أو 

ذاك ال يخل بشروط سلطة حزب الله، الذي 
ميثل ويعبر عن السلطة اخلفية هذه، فلن 

يتعرض ألي مساءلة أو محاسبة مهما بلغ 
جتاوز هذا الطرف أو ذاك للقانون، ومهما 

تورط بالفساد، بل يصبح ديدن السلطة 
اخلفية هو توريط اجلميع مبلفات الفساد 

لكي تتحول إلى وسيلة سيطرة على مرتكبها 
وحتكم مبساراته السياسية ومواقفه، فيصبح 

أكثر طواعية، بل يتحول في بعض األحيان 
إلى قوة إرشاد للسلطة اخلفية من أجل املزيد 

من إضعاف الدولة وإظهار هشاشتها، باعتبار 
أن ذلك يشكل غطاء للسلطة اخلفية وللدويلة 

التي قامت واستمرت بقوة شعار غياب 
الدولة.

لبنان اليوم أمام مفترق طرق. وبات من 
الصعب االستمرار بهذه السياسة املدمرة 

للدولة ولالقتصاد، التي جعلت خزينة الدولة 
أمام عجز دائم ومتراكم وصل باملديونية 
العامة إلى رقم يتجاوز املئة مليار دوالر. 

وإزاء غياب أي فرصة جدية أو ممكنة، في 
ظل معادلة ثنائية السلطة اخلفية والسلطة 
الشكلية، للحّد من النزيف املستمر في مالية 
الدولة واقتصادها، فإن االنهيار هو اجلواب 
الفعلي ملا ينتظره لبنان في املقبل من األشهر 

القريبة.
هذه احلقيقة الواقعية عن املخاطر 

الكبرى التي يعيشها لبنان، هو ما يردده 
كل املسؤولني ويعرفه حزب الله من دون 

احلاجة إلى إقناعه. أضحى يعرف من أسرار 
الدولة وحقيقة أوضاعها ما ال يعرفه حتى 
الراسخون في الدولة العميقة، فهو كان من 
أبرز الساعني إلى تعليق الدولة وتهميشها، 

ألسباب تتصل بدوره ونفوذه وحسابات 
إقليمية شاءت إيران أن تستثمرها انطالقا 

من لبنان.
واقع احلال اللبناني اليوم يكشف عن 

إرباك لدى السلطة اخلفية، فالسلطة الشكلية 
سلمت مقاليدها لها منذ سنوات، وتتعامل 
مع احلكم باعتباره فرصة جلني املنافع من 
دون حتمل أي مسؤولية، وإلى احملاصصة 

من دون النظر إلى األثقال التي تقع على كاهل 
الدولة وخزينتها الفارغة إال من تراكم سندات 

الّدين. السلطة اخلفية املتمثلة بحزب الله، 
تدرك أنها باتت أمام مفترق ومفصل تاريخي، 

فإما أن تذهب بعيدا في لعبة سقوط الدولة، 
وبالتالي ستكون أمام حتدي الكشف عن 

مشروعها البديل عن ثنائية الدولة-الدويلة 
بعدما انتهت مدة صالحية هذه الثنائية، وإما 

التسليم بشرط االنضواء الكامل مبشروع 
الدولة وعلى قاعدة لبنان أوال، ال إيران 

وال طهران وال اليمن وال غيرها من الدول 
والعواصم التي طاملا استثمر حزب الله كأداة 

إيرانية، مشاريع كانت تداعياتها وباال على 
لبنان الدولة والكيان.

ما يجري في لبنان اليوم، سواء األزمة 
احلكومية، أو على صعيد استفحال الفساد 

أو ضعف الدولة، وإزاء التحركات التي بدأت 
تظهر في الشارع، كتعبير عن اختناق فئة 

كبيرة من اللبنانيني من الناحية االقتصادية 
وإزاء ازدياد البطالة والفقر، وال سيما في 

البيئة احلاضنة حلزب الله، كل ذلك وغيره من 
التصدعات االجتماعية واالقتصادية، مرشح 

ألن يزيد من إرباك السلطة اخلفية.
املرتقب في لبنان، هو املزيد من مظاهر 

االحتجاج واخلروج على القانون. والتحركات 
اجلارية في الشارع، التي تفتقد إلى قيادة 
في ظل عملية تطويع معقدة لكل النقابات 

واألحزاب والقوى التي تقدم نفسها على أنها 
معارضة لسياسة السلطة، مرشحة ألن تتحول 
إلى قوة احتجاج غير محسوبة النتائج، فيما 
بدأ حزب الله الذي جنح بأن يتغطى كسلطة 
خفية وراء السلطة الشكلية، أمام مرمى هذه 

التحركات التي وإن كانت تتناوله بخجل.
إال أن املالحظ في هذه التحركات، التي 
تدين كل أطراف السلطة، هي أنها تستعد 

ألن ترفع صوتها وتصوب سهامها هذه املرة 
بوضوح على حزب الله، طاملا أن األخير ال 

يزال يتوهم أنه قادر على جلم الشارع وقمعه 
باسم السالح ومقاومة االحتالل التي صارت 

في برنامج حزب الله وأولوياته اإلقليمية 
ماضيا ال حاضر له.
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{وصايـــة طهـــران تمنع تشـــكيل الحكومـــة اللبنانية، حيث تســـاوم إيران على ورقة تشـــكيل 

الحكومة من خالل تحديد أحجام حلفائها}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{الواليات المتحدة بدأت ســـحب قواتها من ســـوريا، لكن االنتصـــار على تنظيم داعش ال يعني 
نهاية وجود التحالف الدولي، الذي تقوده الواليات المتحدة}.

سارة ساندرز
الناطقة باسم البيت األبيض

السعودية بخير والمواطن يستحق

علي األمين
كاتب لبناني

إزاء غياب أي فرصة جدية أو ممكنة، 
في ظل معادلة ثنائية السلطة الخفية 

والسلطة الشكلية، للحّد من النزيف 
المستمر في مالية الدولة واقتصادها، 

فإن االنهيار هو الجواب الفعلي لما 
ينتظره لبنان في المقبل من األشهر 

القريبة

بينما {جاهد} أتباع اإلخوان وصالوا 
وجالوا إلذكاء حروبهم ومؤامراتهم على 
الوطن والمعاني السامية {للوطنية}، 

هزمت القيادة السعودية الشابة 
والشعب السعودي هذه المحاوالت 

بشجاعة ال مثيل لها وعزم ال يلين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد 
السعودية

} بنى كثيرون من زمالئنا الكّتاب العرب 
واحملللني حتليالتهم وتفسيراتهم لقرار 

الرئيس األميركي دونالد ترامب االنسحاب 
املفاجئ من سوريا، وترك الساحة لروسيا 

وإيران وتركيا على أساس أنه قراره 
الشخصي املفاجئ وواحد من قراراته املزاجية 

األخرى.
نعم وال. فهو قراره، صحيح، ولكن 

قرارات كبرى تدخل في إطار احلرب والسلم 
والعالقات واالتفاقات االستراتيجية مع 

اخلارج، بشكل خاص، ال يصنعها رئيس وال 
كونغرس، رغم أنهما من ضمن صانعيها 

املهمني، بل توعز بها وقد تصوغها وترسم 
أبعادها وأهدافها اإلمبراطوريات االقتصادية 
الكبرى التي متول ضرائب أرباحها املدفوعة 

للحكومة الفيدرالية ثالثة أرباع ما تنفقه على 
سياساتها ونشاطاتها وأجهزتها من أموال.

وكل ما ترسله أميركا إلى خارج حدودها 
من معونات مالية أو عسكرية أو تكنولوجية 

أو ثقافية، وكل جهود مخابراتها، وجميع 
قواعدها العسكرية الثابتة، وبوارجها 

السابحة في البحار، وأقمارها اجلائلة في 
الفضاء، لها هدف واحد هو حماية الصادرات 
وضمان الواردات، وحتييد الرافضني للهيمنة 
االقتصادية األميركية الطاغية على عالم اليوم.

بعبارة أوضح. إن السياسة اخلارجية 
األميركية جتارية نفعية بالدرجة األولى ليس 

فيها كراهية ثابتة خلصم وال محبة دائمة 
حلليف. وترامب، بحكم تاريخه الطويل في 

عالم التجارة واالقتصاد، أقرب من أي رئيس 
أميركي سابق إلى مراكز القوى االقتصادية، 

وأقدرهم على تفهم مطالبها وحاجاتها وتنفيذ 
مقترحاتها، خصوصا في ما يتعلق بأسواق 

الدول القادرة على البذل والشراء.
جميع ما اكتسبه ترامب من خبرة، عبر 

نصف قرن من الزمان، كان في إدارة البارات 
ونوادي اخلمر والقمار وجتارة العقار 

والفنادق الباذخة. وأثبت شطارة فائقة، على 
عادة جميع املقاولني في العالم، في حتقيق 

أقصى تخفيض ممكن للتكاليف، حتى لو 
كان ذلك عن طريق استغالل الثغرات ونقاط 

الضعف في القوانني، واإلفالت من الضرائب 
وديون احلكومة واملُقِرضني.

وفي حساب اخلسارة والربح ليست 
سوريا بذلك السوق الذي يسيل عليه لعاب 

مدراء مصانع السالح والتكنولوجيا والزراعة 
والطاقة، وبالتالي فإن بقاء القوات األميركية 
فيها يكلف الكثير مقابل األقل من القليل. وال 
ننسى أن لوازم االنتخابات الرئاسية القادمة 
تفرض عليه أن ُيبطل ما يستطيع إبطاَله من 
سهام الدميقراطيني، وخاصة في ما يتعلق 

بامليزانية وروسيا بوتني.
من هنا، أصبح مفهوما أن يقرر ترامب 

سحبها منها وتوفير املال واجلهد والعتاد، 
ما دامت روسيا وإسرائيل وتركيا التي تتولى 
إدارة الساحة السورية ال تشكل تهديدا من أي 
نوع ملصالح الواليات املتحدة وأمنها القومي 
بكل تأكيد. ثم إن التخلي عن سياسته املعلنة 

الداعية إلى إخراج إيران من سوريا، قد 
يكون أمرا نافعا، من نواح عديدة في املديني 

القريب والبعيد. وحتى الوجود اإليراني 
في العراق لم يكن ولن يكون مؤذيا حلكومة 

أميركا وشركاتها ومصانعها، إذا عرفنا حجم 
ما أنفقه العراق على السالح والتكنولوجيا 

واخلبراء من أموال، وما حتمله من ديون، منذ 
العام 2003 وحتى اليوم، بعلم القيادة اإليرانية 

وموافقتها الثابتة على ذلك دون ريب.
كما أن إيران، بنظامها الذي يعادي 

حكومات الدول العربية، عموما، واخلليجية 
بوجه خاص، ويستنزف خزائنها، ويشغلها 

ويقلق أمنها واستقرارها، ويعطل الكثير 
من مشاريعها التنموية، نافعة وغير ضارة 

ألحد في أميركا، جمهوريا كان أو دميقراطيا. 
وحتى القوانني التي يشغل الكونغرس، 

بجمهورييه ودميقراطييه، والبيت األبيض 
نفسيهما بها بزعم معاقبة إيران واحلد من 
نفوذها هي لزوم ما يلزم إلقناع العرب بأن 

أميركا ال تتخلى عن حلفائها، وحتمي أمنهم، 
وتعادي من يعاديهم، وهذا هو الدليل.

وما يدور على الساحة السياسية الداخلية 
األميركية بني اجلمهوريني والدميقراطيني 

ال يعدو كونه مشاغبات أخوين شقيقني في 
منزل األسرة الواحدة. فال ترامب في وارد 

الدخول في قتال شوارع مع الدميقراطيني، وال 
الدميقراطيون معنيون بذلك إال فيما يحقق 

األهداف العليا االسترتيجية أوال، وُيغلب 
أحدهما على غرميه في القيادة، وقبل أي 

شيء آخر.
وأخيرا، كتب دانيل ديبيتريس املعروف 

بدعمه الثابت لترامب مقالة في صحيفة 
(واشنطن إكزامينير) فقال، ”إن هذا القرار 

سيمنع حدوث أزمة محتملة مع روسيا، فإن 
إطالة أمد الوجود العسكري األميركي في 
سوريا قد تزيد احتماالت وقوع صدام مع 

روسيا، وهو ما ال مبرر له“.

تجارة ترامب السورية 
رجع تكاليفها

ُ
ال ت
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كانت سنة الحلول المستحيلة

إشعال السجال الفلسطيني بمحاولة تعديل المرجعيات

} أّي سنة كانت 2018. كانت سنة من أسوأ 
السنوات التي مّرت على املنطقة كلها 

املمتدة من احمليط األطلسي إلى اخلليج 
العربي. كشفت أحداث تلك السنة كم 

الوضع ميؤوس منه في العراق وسوريا 
وليبيا… واليمن، حيث احللول مستحيلة 
في غياب كسر للتوازن العسكري القائم 

حاليا.
كشفت 2018 كم تونس مهّددة من داخل 

وكم اجلزائر على كّف عفريت. كشفت 
بوضوح كم تراجعت القضية الفلسطينية 
التي تبقى قضّية شعب محروم من أبسط 
حقوقه الوطنية وعليه في الوقت ذاته أن 
يقاتل على جبهات عدة. جبهة إسرائيل 

التي متارس إرهاب الدولة، وجبهة 
”حماس“ التي تلعب كل األدوار املطلوبة 

منها إسرائيليا بدعم إيراني واضح، وجبهة 
السلطة الوطنية التي ترّهلت إلى أقصى 
درجات الترّهل… وارتضت أن تلعب دورا 

أمنيا مطلوبا منها إسرائيلّيا.
هناك نقاط مضيئة ما زالت توفر بعض 

األمل مبستقبل أفضل. هناك جزر عربية 
ال يزال فيها من يهتم بشعبه مثل اململكة 
املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
هناك، في الواقع استثناءان عربيان في 

منطقة تواجه فيها دول عّدة حتديات كبيرة، 
مبا في ذلك اململكة العربية السعودية 

التي تسعى إلى حتقيق نقلة نوعية عن 
طريق رؤية 2030 التي يدفع في اجتاهها 

ولّي العهد األمير محّمد بن سلمان صاحب 
الطموحات الكبيرة. استطاعت السعودية 

جتاوز اخلطأ الذي متثل بقتل احد 
مواطنيها، جمال خاشقجي، في القنصلية 

التابعة للمملكة في إسطنبول. كانت 
مشاركة محّمد بن سلمان في قّمة مجموعة 
العشرين في بوينس آيرس الدليل األوضح 

على ذلك. لكّن ذلك يفرض على الرياض 
البقاء حذرة بعدما تبّني مدى فعالية احملور 

القطري – التركي في مجال شّن احلمالت 

اإلعالمية على اململكة وعلى محمد بن 
سلمان حتديدا.

يواجه األردن بدوره حتديات لم يسبق 
أن واجه مثلها في املاضي بعدما شاركت 

طبقة اجتماعية، ميسورة إلى حّد ما اعتادت 
أن تكون بعيدة عن السياسات الداخلية، في 
إسقاط حكومة هاني امللقي الذي لم يستطع 
أن يكون على متاس مع الشارع. ال شّك اّنه 
سيترتب على األردن، الذي يعاني من أزمة 

اقتصادية عميقة، اإلقدام على إجراءات 
تتسم بكثير من اجلرأة في غياب احللول 

السريعة التي ميكن أن تنتشل اقتصاد 
اململكة من حال الركود التي تعاني منها 

ألسباب مرتبطة بأوضاع املنطقة، خصوصا 
في غياب التسهيالت التي كان يؤمنها 

العراق واخلليج. هناك رغبة خليجية في 
مساعدة األردن بدليل املساعدات التي أقّرتها 

قمة مصغرة انعقدت في الرياض، لكّن على 
الشعب األردني أيضا تفّهم أن أمورا كثيرة 

تغّيرت في اإلقليم وأّن ال بديل من إصالحات 
في العمق تعني أول ما تعني التخّلي عن 

االتكالية وعن مقولة ”سّيدنا (امللك) بدّبرها“.
ليس األردن وحده الذي يواجه حتديات 
كبيرة سيتمّكن، على األرجح، من جتاوزها 
بفضل عوامل عّدة من بينها قدرة العاهل 

األردني امللك عبدالله الثاني على التعاطي 
مع الواقع بعيدا عن أي نوع من العقد، 

فضال بالطبع عن وجود مؤسسات لدولة 
قوّية.

توجد دول عّدة أخرى تنتظرها 
صعوبات كثيرة. في مقّدم هذه الدول 

اجلزائر التي يعاني النظام فيها من مرض 
خطير يعود إلى عجزه عن تطوير نفسه. 
ليس مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

املُقعد منذ العام 2013 سوى دليل على عمق 
األزمة اجلزائرية التي يخشى من أن حتول 

اجلزائر إلى أحد عناوين السنة 2019.
يفترض باجلزائر أن تنتخب في 2019 
رئيسا يخلف بوتفليقة. لكن الظاهر، أقّله 

إلى اآلن، أن هناك عجزا عن ترك اللعبة 
الدميوقراطية تأخذ مداها في ظّل نظام 
لم يستطع تطوير نفسه من جهة وإقامة 

اقتصاد ال يكون أسير سعر النفط والغاز. 
بكلمة، يرفض النظام اجلزائري االعتراف 

باّن عليه التوقف عن ممارسة لعبة الهروب 
إلى أمام، أي إلى خارج حدوده، واّن الوقت 

حان ليتعّلم شيئا من جتارب املاضي، 
خصوصا من أن هذه اللعبة ارتّدت عليه 

في املاضي وسترتد عليه مستقبال. ال 
يكشف مدى اجلمود الذي يتحكم بالنظام 

اجلزائري أكثر من العجز عن الرّد على 
املبادرة التي أطلقها العاهل املغربي 

امللك محّمد السادس من أجل حّل املشاكل 
العالقة بني البلدين. فقد ورد في خطاب 
العاهل املغربي في ذكرى مرور 43 عاما 
على ”املسيرة اخلضراء“، وهي املسيرة 
الشعبية التي أعادت الصحراء املغربية 
إلى املغرب، في تشرين الثاني – نوفمبر 
من العام 1975 ”يشهد الله أٔنني طالبت، 
منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، 

بفتح احلدود بني البلدين، وبتطبيع 
العالقات املغربية – اجلزائرية. وبكل 

وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن املغرب 
مستعد للحوار املباشر والصريح مع 

اجلزائر الشقيقة، من أجل جتاوز اخلالفات 
الظرفية واملوضوعية، التي تعيق تطور 

العالقات بني البلدين. ولهذه الغاية، أقترح 
على أشقائنا في اجلزائر إحداث آلية 

سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم 
االتفاق على حتديد املستوى التمثيلى 

كد أن املغرب  فيها، وشكلها وطبيعتها. وأؤ
منفتح على االقتراحات واملبادرات التي 

قد تتقدم بها اجلزائر، بهدف جتاوز حالة 
اجلمود التي تعرفها العالقات بني البلدين 

اجلارين الشقيقني. وتتمثل مهمة هذه اآللية 
في االنكباب على دراسة جميع القضايا 

املطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق 
وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط 

أو استثناءات. وميكن لهذه اآللية أن تشّكل 
إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف 
القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق 

باستثمار الفرص واإلمكانات التنموية التي 
تزخر بها املنطقة املغاربية، كما ستساهم 

في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع 
التحديات اإلقليمية والدولية، ال سيما 

في ما يخص محاربة اإلرهاب وإشكالية 
الهجرة“.

إن العجز اجلزائري عن الرّد على املبادرة 
املغربية يؤّكد عمق األزمة التي يعاني منها 
هذا البلد املهّم من جهة وغياب أي وعي فيه 
ملا هو على احملّك في الداخل اجلزائري وفي 

منطقة املغرب العربي كّلها من جهة أخرى.
من الصعب تصّور منطقة أفضل في 
السنة 2019 بعدما أسست 2018 حللول 

املستحيلة لكّل أزمات املنطقة. من سوريا، 
إلى العراق، إلى فلسطني، إلى اليمن، إلى 

اجلزائر، إلى التدخل اإليراني املباشر عبر 
ميليشيات مذهبية في العراق وسوريا 

ولبنان والبحرين واليمن…
يأتي كّل ذلك على خلفية وجود إدارة 

أميركية دخلت في مرحلة من التخّبط 
وإصرار إيراني على املضّي في مشروع ال 

أفق له باستثناء متزيق املجتمعات العربية 
وترسيخ املذهبية.

حتولت أميركا في عهد دونالد ترامب 
من القّوة العظمى الوحيدة القادرة على 

دعم االستقرار السياسي واالقتصادي في 
العالم إلى قّوة تخدم أعداءها وكّل من يسعى 

إلى الفوضى. من يبحث عن تفسير لهذا 
التصّرف الصادر عن إدارة استطاعت وضع 
أفضل توصيف لسلوك النظام اإليراني، ثم 

قررت االنسحاب عسكريا من سوريا، ال يجد 
جوابا مبقدار ما يجد أمامه املخاوف من 

فوضى عاملية وال شيء غير ذلك.
تبدو 2019 سنة كّل املخاوف، خصوصا 
في منطقتنا العربية ومحيطها الذي يشمل 

تركيا وإيران طبعا.  

} بعد إقدام وإحجام طويلني، وبعد تفكير 
متوتر، أقدم محمود عباس على اإلعالن 
عن حل املجلس التشريعي الفلسطيني، 
بعد أن تدبر لنفسه ذريعة سماها قرار 

احملكمة الدستورية. ولعله في هذا اخليار، 
يظن أن األبعدين والبسطاء، عندما يتلقون 

النبأ، سيشعرون أن الرجل وجد نفسه 
مضطرا إلى التخلص من حماس بهذه 

الطريقة. ويتوهم أن االنطباعات الشعبية 
الفلسطينية العامة، ترى في أدائه ما ينّم 

عن االحترام في ظل سلطاته، لقرارات 
احملاكم، سواء كانت ابتدائية أو استئنافية 

أو للنقض، فما بالنا بقرارات محكمة 
دستورية.

لكن الرجل أخطأ في ظنه، وفي ما 
يتوهم، ألن الفلسطينيني جميعا يعلمون 
مسبقا، أنه عندما يندفع إلى هكذا قرار 

سياسي، يعزز حضور حماس، وال يضعفه، 
وأن ممارسته للسلطة، ال تنّم عن احترام 

للقضاء، وال عالقة لها بطبيعة عمل احملاكم 
من أي درجة. فهو يهدف إلى مترير 

املرحلة األولى مما ُيسمى ”صفقة القرن“ 
بفصل غزة عن الضفة، وإشعال مزيد من 
السجال في الضفة نفسها، واهما أيضا، 

أنه برمي، للطرفني األميركي واإلسرائيلي، 
الورقة األخيرة التي في يديه، أن تل أبيب 

وواشنطن ستردان له التحية بأجمل منها، 
مع حتية ثالثة من موسكو، التي استبق 
محاولتها الدخول على ملف املصاحلة، 

بقرار يجهضها!
للحقيقة واإلنصاف، كان املجلس 

التشريعي قد عّطل نفسه بقدر ما عّطله 
عباس وعّطلته إسرائيل باعتقاالت النواب. 

فقد ساعد أعضاء املجلس على الوصول 
إلى حلظة اإلعالن عن احلل، كّل من موقعه 

وبحساباته.
هؤالء جميعا يعلمون أن رئيس السلطة 

الفلسطينية قطع شوطا طويال في إطاحة 
محددات الوثيقة الدستورية والدفع إلى 
تنفيذ قرارات غير دستورية، وصلت إلى 

حد منع نواب من السفر، ومنع استصدار 
جوازات سفر لنواب ومواطني وإنكار 

حقوقهم الدستورية، في جواز السفر، وأنه 
أهانهم من خالل التفّرد الّالدستوري بكل 

شيء، في التعيني والتعديالت الوزارية 
وإقرار املوازنة وغير ذلك.

وملا أصبحت قراراته تطال أعضاء 
املجلس التشريعي أنفسهم، ظلوا يختارون 
عدم التصعيد، وهم أيضا يعلمون أن هدفه 

تعديل مرجعيات السلطة على مقاسه، 
مستفيدًا من ضعف مؤسستهم.

وكانت املخصصات املالية ألعضاء 
التشريعي، السبب األساس للرضوخ، 

سواء لدى النواب الذين ظلوا ُيحسبون 
على عباس، أو الذين ُيحسبون على 

حماس. وعندما الح في األفق، خطر مترير 
صيغة اإلحالل أو االستبدال، لكي يتولى 

ما ُيسمى ”املجلس املركزي“ وظائف 
املجلس التشريعي، بينما هو غير ذي 

صفة دستورية تتعلق بالسلطة وجهازها 
احلكومي؛ لم يتناد أعضاء هذا األخير 

إلى انعقاد دائم، موصول باملنابر العربية 
والدولية، لكي يقال للشعوب واحلكومات 

واملؤسسات الدولية في كل يوم، إن 
لدنيا رئيس سلطة، ينتهك في كل يوم 

محددات الوثيقة الدستورية، ويتمادى 
في تغييب اإلرادة الشعبية، وفي اإلساءة 
ملمثلي الشعب املنتخبني، الذين تسّلموا 
مسؤولياتهم النيابية، بعد أن تسّلم هو 

مسؤولياته الرئاسية بعام كامل!

في أبريل العام 2016، أعلن رئيس 
السلطة محمود عباس عن تشكيل محكمة 
دستورية. ومن اللحظة األولى، بدت تلك 

احملكمة غير ذات صفة، وأنه أنشأها ملقصد 
واحد وهو االلتفاف على عدم إقرار الوثيقة 

الدستورية له أو لياسر عرفات من قبله، 
بصالحية حّل املجلس التشريعي. وكان 

حجب صالحية احلّل عن الرئيس، في 
الوثيقة الدستورية للعام 2003 وتعديالتها 

في العام 2005 خيار نواب فتح أنفسهم!
ظهرت ”محكمة عباس الدستورية“ في 

غياب احلياة الدستورية، وها هو أحد 
أسباب الطعن في مشروعية قرارها. فال 

قرار حملكمة دستورية في ظل إنكار سمّو 
الوثيقة الدستورية نفسها، وهي الناظمة 

لعمل مؤسسات السلطة الفلسطينية. 
فمنذ أن تشّكلت هذه احملكمة، لم تبادر 

إلى أي ممارسة في جوهر اختصاصها، 
املتعّلق باملراسيم الرئاسية، من خالل 

النظر في دستوريتها، ولم تعترض ولم 
تتصد ألٍي من مئات القرارات أو املراسيم 

بقوانني، التي أصدرها عباس، وجميعها 
متعدية على شروط الوثيقة الدستورية 

ومغتصبة لصالحيات السلطتني التشريعية 
والقضائية. بل إن ما جرى من التجاوزات، 

بات يشّكل سابقة ال مثيل لها في تاريخ 
عالقة القيادة الفلسطينية بشعبها، مثل 

اتخاذ قرارات جتويع ألوف األسر، واعتماد 
اخلطاب السياسي احملبط واملشبع 

بالدونية، على النحو الذي يتنّكر لتاريخ 
النضال الوطني الفلسطيني، فضًال عن 

االستحواذ على الصالحيات املالية دون 
رقيب، واستغالل النفوذ وتغطية الفساد 

واالستيالء على األمالك العامة، وكلها 
أنواع من اجلرائم التي يعاقب عليها 

القانون.
ولم تقم هذه احملكمة املزعومة، بأي 
حتليل لألحكام القضائية في زمن تفّرد 

عباس، وال بإظهار االعتراض على رفض 
السلطات التنفيذية األمنية عن إنفاذ أحكام 

القضاء، وتلك مخالفات دستورية فادحة، 
لم تتصد احملكمة الدستورية املزعومة، ملا 
يعتري التشريع الرئاسي من جنوح يعزز 

اجتاها استبداديا يطال مصائر املواطنني، 
ويضرب جوهر العدالة.

لقد ظلت صحيفة أعمال محكمة عباس، 
على امتداد سنتني منذ تأسيسها، تخلو من 

املآثر التي ميكن أن تتأسس على القانون 
الدستوري، باعتباره أسمى القوانني 

املنظمة لسلطات الدولة وحقوق األفراد 
وحرياتهم، باملعيارين الشكلي واملوضوعي.

ثم إن محكمة عباس الدستورية لم 
تفكر في النظر في ال دستورية االنقالب 
احلمساوي نفسه، أي انقضاض حكومة 

حماس على النظام السياسي الفلسطيني، 
في منتصف العام 2007 علمًا بأن االنقالب 

كان عمال ميّزق النسيج االجتماعي 
والوحدة الوطنية، وينقلب على الدستور 
نفسه، ما يقتضي النظر في أمره سريعا 

وحسم مسألة بقاء أو عدم املجلس 
التشريعي التي حازت فيه حماس على 

األغلبية، بحكم يشتمل على بدائل دستورية.
في إعالن عباس عن حّل املجلس 

التشريعي، هناك نزعة إلى فك وإعادة 
تركيب النظام الفلسطيني على قاعدة 

التفّرد الدكتاتوري، وتقييف املرجعيات، 
وحّل مؤسسة دستورية منتخبة، للمجيء 

مبؤسسة غير دستورية وغير منتخبة 
وليست لها أي صالحيات نافذة قانونا. لذا 
فإنه يريد أن يؤسس ملعادلة جديدة، مطابقة 

للمعادالت في دول االستبداد، التي يكون 
فيها احلاكم هو مانح الدستور للشعب، 

وهو صاحب احلق بسحبه وبحّل املجالس 
املنتخبة التي تشّكلت على أساسه.

إن منظمة التحرير الفلسطينية، 
وأطرها، ليست ظاهرة قانونية وال هي 

ظاهرة دستورية وإمنا هي ظاهرة تاريخية 
نضالية، وهذا هو تعريفها وتعريف 

مثيالتها من حركات التحرر في مراجع 
القانون الدستوري. وليس هناك في أدبيات 

منظمة التحرير ــ حتى في حال أن تكون 
مؤسساتها موجودة فعال ومنتخبةــ حرف 

واحد يتعّلق باحلياة السياسية الدستورية 
في السلطة وفي القوانني الناظمة للحكم. 

وعليه، فال مجال لتسويغ أي محاولة إلحالة 
صالحيات ”التشريعي“ إلى ما يسمى 

”املركزي“ التابع لعنوان منظمة التحرير!
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ليس هناك في أدبيات منظمة التحرير، 
حتى في حال أن تكون مؤسساتها 
موجودة فعال ومنتخبة، حرف واحد 

يتعلق بالحياة السياسية الدستورية 
في السلطة وفي القوانين الناظمة 

للحكم. وعليه، فال مجال لتسويغ أي 
محاولة إلحالة صالحيات {التشريعي} 
إلى ما يسمى {المركزي} التابع لعنوان 

منظمة التحرير

من الصعب تصّور منطقة أفضل 
في السنة 2019 بعدما أسست 

2018 لحلول المستحيلة لكّل أزمات 
المنطقة. من سوريا إلى العراق 

إلى فلسطين إلى اليمن إلى الجزائر 
إلى التدخل اإليراني المباشر عبر 

ميليشيات مذهبية في العراق وسوريا 
ولبنان والبحرين واليمن… تبدو 2019 

سنة كّل المخاوف

كان المجلس التشريعي عّطل 
نفسه بقدر ما عّطله عباس وعّطلته 

إسرائيل باعتقاالت النواب. ساعد 
أعضاء المجلس على الوصول إلى 

لحظة اإلعالن عن الحل، كّل من موقعه 
وبحساباته. هؤالء جميعا يعلمون أن 
رئيس السلطة الفلسطينية قطع 
شوطا طويال في إطاحة محددات 

الوثيقة الدستورية 

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني



} طهران – تواجه احلكومة اإليرانية حتديات 
اقتصادية كبيرة في وقت كشـــفت أمس مالمح 
موازنتها املقبلة عن عمق األزمات التي تعاني 
منهـــا وهي حتاول تفـــادي انفجـــار االحتقان 

الشعبي.
وخســـر الريال اإليراني نحو 60 باملئة من 
قيمتـــه منذ إعـــالن الرئيس األميركـــي دونالد 
ترامب انســـحاب بـــالده من االتفـــاق النووي 
فـــي مايو املاضي وإعادة فرض العقوبات على 

طهران.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع األســـعار بنســـب 
مماثلـــة وبدد محـــاوالت جذب االســـتثمارات 
األجنبية. ويتوقع صنـــدوق النقد الدولي اآلن 
أن ينكمـــش االقتصاد بنســـبة 3.6 باملئة العام 

املقبل.
ويؤكد محللون أن العديد من أسباب معاناة 
االقتصاد قائمة قبل قـــرار ترامب والعقوبات. 
ويقول اخلبيـــر االقتصادي املقيـــم في إيران، 
محمـــد ماهيداشـــتي إن النظـــام املصرفي هو 
”املشـــكلة الكبرى إذ إنه يعلن عن أصول وهمية 

ويعاني من قروض متعثرة“.
وأصدرت البنـــوك قروضا ضخمة في عهد 
الرئيس الســـابق محمود أحمـــدي جناد بدون 
اهتمام يذكر بشـــأن ما إذا كان سيتم سدادها. 
وتقول اللجنة االقتصادية في مجلس الشورى 
إن نصف تلك القروض أي نحو 27 مليار دوالر 

في ذلك الوقت باتت هالكة.
وحاولـــت البنـــوك التي تعانـــي من نقص 
شـــديد في األموال جذب ودائع جديدة بأسعار 
فائـــدة بلغـــت 30 باملئـــة أو أكثـــر. لكنها رغم 
تخفيفها ألزمة السيولة، أدت لزعزعة استقرار 
البنـــوك بســـبب الفوائـــد املرتفعة علـــى تلك 

الودائع.
وأقر الرئيس حســـن روحانـــي مؤخرا بأن 
الوضع ”غير الصحي“ للبنوك جعل املؤسسات 

املصرفية بحاجة لالقتراض بصورة مســـتمرة 
من البنـــك املركزي لتفادي االنهيـــار، في حني 
تضاعفـــت ديون القطاع اخلاص في ســـبتمبر 

مقارنة مبستوياتها قبل عام.
كما تعاني البنوك من تراكم العقارات لكنها 
غير قادرة على بيعها بعد أن ضخت الســـيولة 
في مشاريع إنشائية، ثم استولت عليها بسبب 

عدم قدرة املقترضني على سداد ديونهم.
وجتـــد احلكومة نفســـها في أزمـــة خانقة 
لكنهـــا ال تســـمح بإفالس املصـــارف خوفًا من 
ردة فعل شـــعبية ال ســـيما بعد انهيار وكاالت 
االئتمـــان املزيفـــة التي ســـاعدت فـــي تأجيج 

االحتجاجات الواسعة النطاق قبل عام.
وأدى انســـحاب الواليـــات املتحـــدة مـــن 
االتفاق النـــووي إلى تدهور الريـــال اإليراني 
لكنه لم يكن العامل الوحيد وراء ضعف العملة.

ففي ســـبتمبر، ألقى محافظ البنك املركزي 
ع  عبدالناصـــر همتي باللوم علـــى ”النمو املرِوّ
في املعروض النقدي“. وتظهر بيانات املصرف 
املركـــزي أن كمية الســـيولة النقديـــة املتدفقة 
فـــي االقتصاد اإليراني زادت بنســـبة 24 باملئة 

سنويا على مدى السنوات األربع املاضية.
وبالنظر إلى أن االقتصاد اإليراني ال يوفر 
ســـوى القليل من فـــرص االســـتثمار املربحة 
واآلمنة، فقد ســـعى املواطنون منذ فترة طويلة 

إلى تغيير مدخراتهم من الريال إلى الدوالر.
وعندما تزايـــدت التوقعات بـــأن الواليات 
املتحدة ستعيد فرض العقوبات وضغطت على 
الريال بشـــكل جدي في أوائل عام 2018، طغى 

االرتباك على رد فعل احلكومة.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
االقتصـــادي موســـى غانينيـــزاد قولـــه ”إنهم 
يزعمون أنهم يؤمنون بالسوق احلرة لكن ليس 

لديهم استراتيجية متماسكة“.

وفي أبريل املاضي أغلقت احلكومة مكاتب 
الصيرفة وحاولت تثبيت ســـعر صرف الريال 
عند 42 ألفـــا للدوالر الواحـــد، األمر الذي أدى 
إلـــى إثارة الذعر ودفع املضاربني إلى الســـوق 

السوداء.
واعترفت احلكومـــة بخطئها وأعادت فتح 
محالت الصرافـــة وأقيل محافظ البنك املركزي 
بعد بضعة أشهر. كما ُشنت حملة صارمة على 
أولئك الذين استغلوا الوضع مع إحالة عشرات 
من جتـــار العملة للمحاكمة وإعدام ثالثة منهم 

على األقل منذ أكتوبر.
لكن الضـــرر كان قد حلق باالقتصاد فزادت 
إلـــى حد كبير كلفة الواردات مع تزايد صعوبة 
إدخال البضائع إلى البالد ومن ضمنها السلع 
الغذائية واإلنسانية بســـبب عزوف املصارف 

عـــن متويل الصفقـــات. ونتيجة ذلـــك ارتفعت 
أســـعار املواد الغذائية واملشروبات بنسبة 60 
باملئة في نوفمبر بحسب بيانات البنك املركزي 

اإليراني.
وتكمن إحدى املشاكل الهيكلية في سيطرة 
الدولة على جزء كبير من االقتصاد إما مباشرة 
وإما عبر شركات مرتبطة باحلكومة أو اجليش 
وخاصة احلـــرس الثوري. ويـــرى محللون أن 
هذا األمـــر خنق القطاع اخلـــاص الذي يكافح 
جلذب االستثمارات ويتنافس على املشروعات.

وقـــال االقتصـــادي إحســـان ســـلطاني إن 
الصناعـــات التي تســـيطر عليهـــا الدولة مثل 
الفوالذ والبتروكيماويات تســـتفيد من إعانات 
ضخمة تصل إلى 40 مليار دوالر ســـنويا على 

شكل حسومات في أسعار الوقود والكهرباء.

وأضـــاف أن تلك الشـــركات والصناعات ال 
تقدم ســـوى عوائد ووظائف قليلة وأنها مهمة 

بالنسبة للمسؤولني لتوفير نوافذ للفساد.
وتالشت اآلمال بأن يحمل االتفاق النووي 
فيضا من االستثمارات األجنبية لتعزيز القطاع 

اخلاص حتى قبل عودة العقوبات.
وتصاعد الصراع بـــني أقطاب النظام. وقد 
أقر وزيـــر اخلارجية محمد جـــواد ظريف بأن 
اجلهود الرامية لتحقيق قدر أكبر من الشفافية 
واعتماد قوانني جديدة ملكافحة غســـل األموال 

لقيت معارضة من املصالح القوية الراسخة.
وقـــال في اتهـــام مباشـــر للمتشـــددين إن 
اجلهات التي تغســـل آالف مليـــارات الرياالت 
لديها بالتأكيـــد القدرة املالية على إنفاق بضع 

مئات املليارات على عرقلة تلك القوانني.

رغم أن عملـــة البتكوين فقدت أكثر  } لنــدن – 
مـــن 80 باملئة من قيمتها خـــالل العام احلالي، 
إال أنهـــا كانت أفضل حاال مـــن جميع العمالت 
الرقمية املشـــفرة األخرى، التي فقدت جميعها 

ما ال يقل عن 90 باملئة من قيمتها.

 وبلغت قيمة البتكوين، التي متثل لوحدها 
معظم القيمة السوقية جلميع العمالت الرقمية، 
أمس أقل من 4 آالف دوالر مقارنة بنحو 20 ألف 

دوالر في بداية العام احلالي.
ورغم أن ذلـــك االنخفاض ال يزال يقل كثيرا 
عن املكاسب الهائلة التي حققتها في 2017، لكن 
معظم اخلبراء يعتقدون أن األســـس التي تقوم 
عليها تزعزعت حلد بعيد وأنها من املستبعد أن 

تستعيد الثقة التي كانت تتمتع بها.

وتراجع إقبال األفراد على العمالت الرقمية 
بشـــكل كبير، إضافة إلى تراجع عدد الشركات 

التجارية التي تقبل الدفع بتلك العمالت.
في بداية العام احلالي لم يكن أحد يتخيل 
إمكانية مواجهة زحف العمالت الرقمية، رغم 
أنهـــا كانت تنـــذر بتقويض نفوذ الســـلطات 
املاليـــة ودور املصـــارف املركزية للـــدول وما 
ميكـــن أن يتبـــع ذلك مـــن زعزعة لالســـتقرار 

العاملي.
وكان جميـــع احملللني يرجحـــون مواصلة 
انتشارها مهما بلغت العقبات التي تعترضها 

ومهما اتخذت السلطات من إجراء ضدها.
وجاءت بوادر أزمـــة العمالت االفتراضية 
مـــن حتذيـــرات الكثير مـــن البنـــوك املركزية 

حول العالم، وبضمنهـــا بنوك مركزية عربية، 
من التعامـــل بالعمالت االفتراضية، ملا لها من 
مخاطر على أموال املستثمرين فيها، لكن ذلك 

لم يكن كافيا لتفجير فقاعتها.
وجاءت الضربة احلاسمة في فبراير حني 
قررت مصارف أميركية وبريطانية منع شـــراء 
العملة الرقميـــة وبيعها باســـتخدام بطاقات 
االئتمان، وهو ما أظهر إمكانية خنقها وحصر 
تداولها في أقبية ســـرية محدودة إذا ما امتد 

اإلجراء إلى املصارف في أنحاء العالم.
وميكـــن لتلـــك اخلطـــوة أن تبعـــد ماليني 

بالعمـــالت  التعامـــل  عـــن  األشـــخاص 
الرقمية لعدم قدرتهم على شرائها 

وبيعهـــا، األمـــر الـــذي يقلص 
بدرجـــة  تداولهـــا  مســـاحة 

كبيرة.
الشـــائع  االعتقاد  كان 
أن العمـــالت املشـــفرة قدر 
محتـــوم ال ميكـــن إيقافـــه 
مهما كانت اإلجراءات التي 
تتخذهـــا الســـلطات املالية 

ألنهـــا تقـــوم علـــى تعامالت 
ثنائيـــة ال وجـــود ألي طـــرف 

ثالث فيها وخارج نفوذ السلطات 
التنظيمية.

لكـــن أكبر البنـــوك األميركيـــة فاجأت 
األوســـاط املاليـــة بحظـــر اســـتخدام بطاقات 
االئتمان في شراء جميع العمالت الرقمية، في 
خطوة قالت إنها تهدف إلى احلد من املخاطر 

املالية والقانونية.
وأطلق بنك أوف أميركا شرارة احلظر في 
فبرايـــر ثم تبعه مصـــرف جيه.بي مورغن في 
اليوم التالي. وأعلنت مجموعة ســـيتي غروب 
املصرفية أنها ستوقف شراء العمالت الرقمية 

باستخدام بطاقات االئتمان.
وســـرعان ما انضم مصرفـــا كابيتال وان 
وديسكفر، ما يعني أن 5 جهات رئيسة إلصدار 
بطاقات االئتمـــان في الواليات املتحدة أعلنت 
أو فرضت بالفعل حظرا على هذه املشتريات.

ثـــم امتـــدت اخلطوة إلـــى اجلانـــب اآلخر 
مـــن احمليط األطلســـي، حيث أعلـــن بنك لويدز 
للعملـــة  عمالئـــه  شـــراء  حظـــر  البريطانـــي 
بطاقـــات  باســـتخدام  بتكويـــن  االفتراضيـــة 

االئتمان التي يصدرها البنك. وسرعان ما ظهر 
تأثيـــر تلك اخلطوات في الهبوط الكبير جلميع 
العمـــالت الرقمية التي فقدت بعد تلك القرارات 
نحو نصف قيمتها وتواصل انحدارها منذ ذلك 

احلني.
وتشـــير التقديرات إلى أن القيمة السوقية 
اإلجمالية للعمـــالت الرقمية تقارب حاليا نحو 
100 مليـــار دوالر بعـــد أن كانـــت تصل إلى 600 

مليار دوالر في بداية العام احلالي.
وتزعزعت الثقة بتلك العمالت بدرجة كبيرة 
بســـبب مخاوف من أن متتـــد خطوة املصارف 
األميركية والبريطانية إلى دول أخرى 
مثـــل االحتـــاد األوروبـــي ودول 
معارضة أساســـا الســـتخدام 
مثـــل  الرقميـــة  العمـــالت 
الصني ومعظم دول الشرق 

األوسط.
وقـــد تتلقف حكومات 
الدول الكبرى هذه الهدية 
املفاجئـــة بعـــد أن كانـــت 
خائفة مـــن تقويض النظام 
مـــا  إذا  العاملـــي  املصرفـــي 
تراجع النفوذ املالي للمصارف 
املركزية، األمر الـــذي يهدد بانهيار 

الدول في املستقبل.
وتعد الســـلطة النقدية أبرز أدوات الدول 
التـــي متكنهـــا مـــن إدارة وتنظيم النشـــاطات 
االقتصاديـــة، ومـــن دونهـــا ميكـــن أن تنهـــار 
سلطاتها وتعم الفوضى إذا ما تقلصت العوائد 

املالية للحكومات.
وميكن أن تضغط الدول الكبرى على جميع 
دول العالـــم لفـــرض منع اســـتخدام البطاقات 
االئتمانية في شـــراء وبيع العمـــالت الرقمية، 
وهو ما ســـيحرمها من معظم املتعاملني ويبقي 
قيمتهـــا حبيســـة في أقبيـــة ســـرية. وال متلك 
العمـــالت الرقمية احلالية رقما متسلســـال وال 
تخضع لســـيطرة احلكومات والبنوك املركزية 
كالعمالت التقليدية، بـــل يتم التعامل بها فقط 

عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
وتلقفت املصـــارف املركزية ذلك املأزق وبدأ 
معظمها خطوات إلصدار عمالت رقمية تخضع 
هذه املرة لرقابة السلطات املالية لتظهر مالمح 

عصر مالي تتالشى فيه العمالت التقليدية.

اقتصاد

محمد ماهيداشتي:

المشكلة الكبرى في أصول 

النظام المصرفي الوهمية 

وقروضه المتعثرة

محمد جواد ظريف:

قوانين مكافحة غسل 

األموال لقيت معارضة من 

المصالح القوية الراسخة

{المنتجات النفطية ســـوف تكون ضمن السلع األساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 

المقرر تطبيقها في البحرين خالل العام المقبل}.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني

{روســـيا حققت أرباحا إضافية بقيمة 120 مليار دوالر على األقل على مدى عامين نتيجة توقيع 

اتفاق خفض اإلنتاج مع منظمة أوبك لدعم أسعار النفط}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

أكد مسؤولون إيرانيون وخبراء من داخل طهران أن أزمات االقتصاد اإليراني أكبر بكثير 
من تداعيات العقوبات األميركية. وأكدوا أن النظام املصرفي يوشــــــك على االنهيار بسبب 
جبال الديون املعدومة في وقت يتصاعد فيه الصراع بني أقطاب النظام على حافة الهاوية.

فــــــي بداية العــــــام احلالي كانت العمالت الرقمية املشــــــفرة في ذروتهــــــا القصوى بعد أن 
تضاعفــــــت قيمتهــــــا بوتيرة فلكية في عــــــام 2017 وكان احلديث يدور عن اســــــتحالة وقف 

تقدمها. ولم يكن أحد يتخيل انفجار فقاعتها مع توديع العام احلالي.

مشاكل إيران أكبر بكثير من تأثير العقوبات األميركية

عام 2018 يشهد انفجار فقاعة العمالت الرقمية المشفرة

[ النظام المصرفي على حافة االنهيار بسبب الديون المعدومة  [ أقطاب النظام اإليراني تعترف بتفشي وباء الفساد

[ بتكوين أقلها خسارة رغم تراجعها بنحو 80 بالمئة هذا العام  [ المصارف البريطانية واألميركية تحاصر العمالت الرقمية

عملة أرخص من الورق

حظر استخدام بطاقات 

االئتمان في شراء وبيع 

العمالت الرقمية أكد 

إمكانية خنقها وسجنها في 

أقبية سرية صغيرة

سالم سرحان  
صحافي عراقي
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} القاهــرة - وافـــق البرملـــان املصري مؤخرا 
على قانون جديد لتراخيص احملالت التجارية 
بهدف دمجها في االقتصاد الرســـمي بدال من 
دفع ما يشبه ”اإلتاوات املالية“، وتذهب لفئات 

بعينها بعيدا عن خزانة البالد.
وقـــدرت جلنة اإلدارة احملليـــة في البرملان 
نســـبة احملـــالت التـــي تعمـــل دون تراخيص 
بنحو 80 باملئـــة، وزاد هذا العدد بعد انضمام 
فئات كبيـــرة إلى النشـــاط، وحتديدا احملالت 
الســـورية التي انتشرت بكثافة وأحدثت طفرة 

في صناعة النسيج واملأكوالت السريعة.
ووفـــق تقديرات اجلهاز املركـــزي للتعبئة 
العامـــة واإلحصـــاء، فإن بالبـــالد حوالي 1.3 
مليون محل جتاري وتزيد إلى نحو 1.8 مليون 

مع إضافة فروع هذه احملالت.
وتتراوح قيمة رسوم التراخيص بالقانون 
اجلديد بني مئة دوالر و5 آالف دوالر بحســـب 

مساحة احملل ونشاطه وموقعه.
وقـــال عبدالعظيم حســـني رئيس مصلحة 
”إننـــا نســـتهدف من  الضرائـــب لـ“العـــرب“ 
خـــالل تطبيق القانـــون احلفاظ علـــى موارد 
البالد وحماية أصحاب احملالت التجارية من 
الوقـــوع حتت عمليات التقديـــر اجلزافي حال 

عدم تقدميهم مستندات ودفاتر منتظمة“.
وأضاف ”لن نتراجع عن حتقيق املستهدف 
من الدخل الضريبي خالل العام املالي احلالي 
بنســـبة مئة باملئة واملقدر فـــي املوازنة العامة 

للدولة بنحو 44 مليار دوالر“.
ولم يحدد املسؤول املصري حجم الضرائب 
املتوقعة من تطبيق هذا القانون ونسبتها إلى 

إجمالي احلصيلة الضريبية.
وعبر فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة 
األدوات املنزليـــة بالغرفـــة التجارية للقاهرة، 
عن اعتراضه على القانـــون اجلديد، قائال إنه 
”يكّرس جلباية جديدة عبر الرســـوم اإلضافية 
التي تفرضها الدولة على التراخيص اجلديدة، 

وكذا رسوم التفتيش على احملالت“.

وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن احلكومة ليســـت 
ضـــد توثيق أوضـــاع احملـــالت التجارية، إال 
أن البيروقراطيـــة تضـــع أصحابها في مأزق، 
حيث يقومون بتأســـيس احملالت ثم يسيرون 
في إجـــراءات التراخيص ثـــم يتفاجأون بعد 
مرور 60 يومـــا، وهي املـــدة اجلديدة احملددة 
فـــي القانون للرد على طلـــب تراخيص احملال 

العامة، برفض الطلب.
وتتســـبب تلك اخلطوة في خســـائر كبيرة 
ملـــن يرغبـــون في االجتـــاه للعمل احلـــّر وهو 
االجتـــاه الذي تدعـــو إليه احلكومـــة، ومن ثم 
فإن صاحب املشـــروع أمام أمريـــن إما حتمل 
اخلســـارة ودفع غرامات، وإمـــا االجتاه لدفع 

إتاوات مقابل استمرار النشاط.
وتصـــل عقوبـــة العمـــل دون ترخيص في 
القانـــون اجلديـــد إلى حد الســـجن، وهو حق 
الدولـــة في ضبـــط ورقابة منظومـــة التجارة 
بهدف احلفاظ على صحة وســـالمة املواطنني، 
لكـــن بيروقراطيـــة الدولـــة العميقـــة، تعرض 
أصحاب احملـــال الذين يطبقون ضوابط األمن 

والسالمة للعقاب.
ونص القانون اجلديـــد على أن يعاقب كل 
من قام بفتح محل دون ترخيص باحلبس ملدة 
ال تقل عن 6 أشـــهر وال تتجاوز ســـنة، وغرامة 
وال  دوالرا)  جنيـــه (280  آالف  عـــن 5  تقـــل  ال 
تتجاوز 20 ألف جنيه (1120 دوالرا) أو بإحدى 
العقوبتـــني، فضـــال عن غلق احملـــل على نفقة 

املخالف.
ولـــم يتطـــرق القانون ملواعيـــد فتح وغلق 
احملـــالت التجارية بعـــد أن تصاعدت أصوات 
تطالـــب بذلك بعـــد أن حدد القانون الســـابق 
الصـــادر فـــي عـــام 2012 مواعيـــد الغلـــق في 
العاشرة مســـاء في الشـــتاء واحلادية عشرة 
مســـاء في فصل الصيف، ولم ُيفعل واعترض 

عليه التجار.
ودفـــع رخـــص ســـعر الطاقـــة، وحتديـــدا 
الكهربـــاء، فـــي أوقات ســـابقة إلـــى إمكانية 
مواصلـــة العمـــل 24 ســـاعة، لكن مـــع تطبيق 
املرحلة األخيرة من إلغاء دعم الطاقة واملقررة 
في يوليو املقبل، قـــد تدفع الكثيرين إلى تقبل 

الفكرة.

ويصل عـــدد العمالة في احملالت التجارية 
نحو 3.5 مليون عامـــل، ويبلغ إجمالي األجور 

28.5 مليار جنيه (1.6 مليار دوالر).
وقال أحمد شيحة، عضو شعبة املستوردين 
بالغرفة التجارية للقاهرة، إن ”معظم احملالت 
التجاريـــة العاملة باملدن املصريـــة، مرخصة 
ولديها بطاقات ضريبية وســـجل جتاري، وال 
يتبقى ســـوى احملـــالت املتواجـــدة في الريف 

واألقاليم واملناطق الشعبية“.

وأشـــار النائـــب البرملاني الســـابق خالل 
حديثه مـــع “العرب“ إلى أن نســـبة كبيرة من 
املطاعـــم واملقاهـــي تخضـــع إلشـــراف وزارة 
الســـياحة، وهي غيـــر مرخصـــة، وتظل على 
حالهـــا فـــي ظـــل القانـــون اجلديـــد الـــذي ال 

يخضعها لرقابته.
ويبلغ حجـــم مبيعات احملـــالت التجارية، 
وفق التقديرات الرسمية، نحو 49 مليار دوالر، 
وحقـــق أصحابها أرباحا وصلـــت إلى نحو 6 

مليارات دوالر.
واستبعد شريف الكيالني، الشريك مبكتب 
أرنســـت أندينغ مبصـــر، أن تنجـــح مبادرات 
القانون اجلديد في ضـــم هذه احملال ملنظومة 

االقتصاد الرسمية.
ولفـــت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
هذه احملال تقوم بتغيير أنشـــطتها باستمرار، 

فضـــال عن صعوبة حصـــر تعامالتها اليومية 
بشكل دقيق.

وأكد أن تطبيق الفاتورة اإللكترونية ونشر 
ثقافة احلصول على فاتورة عند الشراء بداية 
حلصر أنشـــطة هذه الفئـــات وبالتالي تتبعها 
ضريبيـــا، عالوة على أن الفاتورة تضمن آمان 
املنتجـــات التـــي تبيعها، ألنه حال اكتشـــاف 
جتاوزات ســـيكون لدى املستهلك مستند على 

شرائه املنتج من مكان معروف.

اقتصاد

شريف الكيالني:

 
ّ

الفاتورة اإللكترونية حل

عملي كما أنها ضمن تتبع 

حجم وقيمة المعامالت

فتحي الطحاوي:

القانون يكرس للجباية 

والبيروقراطية العميقة 

تضعنا في موقع المخالفين

القاهرة تدخل في مواجهة ضريبية جديدة مع التجار
ب الضريبي

ّ
 جميع ثغرات التهر

ّ
[ 1.3 مليون محل تجاري معظمها بدون تراخيص رسمية  [ الحكومة عازمة على سد

 الضرائب يصل للمحالت العشوائية
ّ

 مد

دخلت القاهــــــرة في مواجهة جديدة مع أصحاب احملالت التجارية بهدف ضمهم ملنظومة 
االقتصاد الرســــــمي عبر فرض جباية ضريبية على هذه الفئة، ملواجهة العجز املزمن في 
موازنتها، وتخفيف حدة االستدانة، بعد أن تخطى حجم الدين الداخلي للبالد حاجز 170 

مليار دوالر.

ل اإلطارات المســـتعملة إلى منتجات مطاط عالية الجودة لحماية 
ّ

{مصنع الخليج للمطاط يحو

البيئة للمجتمع المحلي واألجيال القادمة}.

سالم خلفان الكعبي
مدير عام مركز أبوظبي إلدارة النفايات (تدوير) باإلنابة

{اإلمـــارات قطعت شـــوطا فـــي تبني الزراعـــة الذكية مناخيا باســـتخدام التقنيـــات والمفاهيم 

الجديدة للتكيف السريع مع التغيرات المناخية وشحة المياه}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير املناخي والبيئة اإلماراتي

محمد حماد

ر و ر ي

حرب تونسية باردة ضد الفوضى االقتصادية

} اليوم والتونسيون يقفون على أعتاب عام 
جديد مع اقتراب الذكرى الثامنة لإلطاحة 

بنظام الرئيس األسبق زين العابدين بن 
علي، بدأت عالمات االحتقان االجتماعي 

تظهر في معظم جهات البالد، بسبب 
إعادة من هم في السلطة نفس أخطاء من 

سبقوهم عبر إدارة ظهورهم جلوهر املشكلة 
وسعيهم للتملص من املسؤولية والغرق في 

صراعاتهم التي لم ولن تنتهي قريبا.
ال يوجد ما يوحي منذ تولي احلكومة 

بقيادة يوسف الشاهد السلطة قبل أكثر من 
عامني بأنها تسارع اخلطى نحو محاصرة 

الفوضى االقتصادية، التي دمرت حياة 
التونسيني، فحرب اإلصالح باردة وأكبر 

دليل على فشل سياساتها اإلصالحية هو 
املؤشرات السلبية.

التونسيون أطلقوا صافرات اإلنذار مرة 
أخرى من تكرار سيناريو اليونان في حال 
استمرت احلكومة في سياساتها املرتبكة 

واتخاذ مبادرات ال تساعدها في إخراج 
البالد من أزمتها االقتصادية، خاصة 

وأن الشكوك حتاصر كل األرقام الرسمية 
التي تفيد بأن سحابة االنكماش بدأت في 

التالشي تدريجيا.
السؤال الوحيد الذي يتداول في 

الشارع التونسي، حاليا، هو إلى أين 
تسير تونس وسط ألغام التضخم وانزالق 

الدينار وتفشي الفساد واالحتجاجات 
املتواصلة وتوقف إنتاج بعض القطاعات 

االستراتيجية، وأولها الفوسفات، واالتساع 
املتواصل للعجز التجاري وشح السيولة 

النقدية من السوق.
هناك شبه إجماع داخل األوساط 

االقتصادية والشعبية على أن تونس تتجه 
نحو الفوضى االقتصادية أكثر من أي وقت 

مضى بعد أن اتسعت في الفترة األخيرة 

دائرة االنتقادات على تدهور الظروف 
املعيشية، وأن إمكانية تهدئة حتركات 

الطبقة الفقيرة قد تكون أصعب من 
السابق، رغم تفاؤل البعض بإمكانية جلم 

الشارع قبل أن تكبر كرة االحتجاجات.
في ظل تفاقم املتاعب املعيشية 

املتواصلة للمواطنني بشكل هو األسوأ 
حتى من ”ثورة اخلبز“ في ثمانينات القرن 

املاضي، ال ميكن القول إال أن احلكومة 
تتجاهل أو تتناسى عمدا أن النمو هو 

صمام األمان حلالة االستقرار االجتماعي، 
فرغم الوعود بإصالح األوضاع سريعا، إال 

أنها لم تخرج من دائرة املسكنات.
خروج شريحة واسعة 

من املواطنني في معظم 
واليات البالد إلى 

الشارع للتعبير عن 
سخطهم جتاه ما آلت 

إليه األوضاع من 
سوء، دليل قاطع على 
أنهم ملوا تسويفات 

احلكومة بإخراج 
االقتصاد املنهك من 
سباته وفق خطتها 

اإلصالحية املوعودة 
خاصة مع عجزها الواضح 

عن السيطرة على جنون األسعار 
املتصاعد.

إن مخاطر دخول البالد في أزمات 
اقتصادية جديدة في عام 2019 باتت أكبر 
مع استمرار تأجيل اإلصالحات الواقعية، 

التي من املفترض أن يتم تنفيذها دون 
خوف وخاصة مع بدء العد التنازلي 

لالنتخابات الرئاسية، حيث يكون في 
التونسيني مجرد غنيمة لألحزاب لكسب 

أصواتهم.
األرقام الرسمية للبنك املركزي تؤكد 

استمرار تآكل احتياطات العملة الصعبة 
نتيجة اتساع العجز التـجاري، الذي بلغ 

5.7 مليارات دوالر، وهو دليل آخر على 
سوء السياسات الراهنة في ما يتعلق 

بتعزيز الصادرات خاصة بعد أن علقت 
احلكومة قبل أيام اإلجراءات، التي أعلنت 

عنها العام املاضي بوقف استيراد حزمة 
من السلع غير الضرورية.

لقد دمر تدهور قيمة الدينار أمام 
العمالت األجنبية بعد أن جتاوز اليورو 

مطلع هذا األسبوع حاجز 3.4 دنانير، بينما 
اقترب الدوالر من حاجز الثالثة دنانير 

ما تبقى من القدرة الشرائية للتونسيني 
وأصبحوا في أزمة أعمق ال ميكن ألحد 

التنبؤ متى ستنتهي.
ضغوط التضخم ال تزال ممكنة على 
األرجح خاصة في ظل استمرار انزالق 

الدينار، الذي أدى إلى ارتفاع قيمة 
الصادرات في الفترة األخيرة. 
وقد أرجع املركزي تراجع 

قيمة العملة احمللية إلى 
املدفوعات الكبيرة 
بالعملة بالدوالر 
واليورو لتوفير 

املخزونات الالزمة 
من الطاقة واملواد 

الغذائية األساسية 
واملواد األولية التي 

تدخل في القطاع 
الصناعي وتأمني النشاط 

التجاري، فضال عن خدمة 
الديون املرتفعة.

معاناة التونسيني لم تنته عند ذلك 
احلد، فمن التداعيات املزعجة للحرب 
االقتصادية الباردة حلكومة الشاهد 
والدة طبقة ذات ثراء فاحش حتركها 

لوبيات الفساد املتغلغلة في كل مفاصل 
الدولة، وبالتالي فإن احلديث عن وجود 
حرب ضد الفاسدين كالم ليس له معنى 

لسبب بسيط وهو أن ظاهرة التهريب 
واألسواق املوازية ال تزال مزدهرة إلى 

اليوم.
هذه الوضعية املقلقة أفرزت خارطة 

اجتماعية جديدة في تونس أقصت منها 
الطبقة الوسطى بشكل نهائي بعد أن كانت 

في السابق محرار التوازن االجتماعي. 
ويبدو أن األمور ستزداد سوءا مع جتميد 

األجور في القطاع العام وعدم ممارسة 
ضغوط على القطاع اخلاص لزيادة األجور.

رياض بوعزة
صحافي تونسي

من تداعيات الحرب 

االقتصادية الباردة لحكومة 

الشاهد والدة طبقة فاحشة 

الثراء تحركها لوبيات الفساد 

المتغلغلة في مفاصل الدولة

بوادر االنفراج تكاد تكون معدومة

خطة ليبية جديدة 

لحماية حقول النفط
} طرابلــس - وضعت الســـلطات الليبية التي 
تدير شؤون الدولة من طرابلس خطة طارئة من 
أجـــل فرض طوق على احلقول النفطية للحفاظ 
على اســـتمرار إنتاج اخلـــام وحتى ال تتعرض 

لهجمات اجلماعات املسلحة.
وذكرت املؤسســـة الوطنيـــة الليبية للنفط  
فـــي بيـــان أن رئيس املؤسســـة مصطفى صنع 
الله ورئيس احلكومـــة املعترف بها دوليا فائز 
الســـراج اتفقا على وضع خطـــة أمنية حلماية 

حقل الشرارة النفطي الذي ال يزال مغلقا“.
ويعد اخلام املصدر الوحيد خلزينة الدولة، 
ولذلـــك حتـــاول الســـلطات العمل علـــى إبقاء 

احلقول تعمل إلمتام عمليات التصدير.
وتتضمن اخلطة إنشـــاء ”مناطق خضراء“ 
آمنـــة داخـــل املوقع ملنـــع دخول أي شـــخص 
دون تصريـــح… وإبعاد جميع األشـــخاص غير 

املصرح لهم بالتواجد في احلقل.
ونقـــل البيان عـــن صنع اللـــه قوله لرئيس 
الـــوزراء إن ”املؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط على 
اســـتعداد تام لفتح احلقل في حال مت اإلشراف 
بشـــكل ســـليم علـــى جهـــاز حـــرس املنشـــآت 

النفطية“.
وحرس املنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة 
الدفاع يتولى مســـؤولية تأمني منشـــآت النفط 
والغـــاز في ليبيا لكـــن صنع اللـــه انتقد أداءه 

وطالب بتغيير رئيسه في حقل الشرارة.
وكانت احلكومة الليبية املعترف بها دوليا 
قالت، األربعاء املاضي، إن حقل الشرارة البالغ 
طاقتـــه 315 ألف برميل يوميا، وهو أكبر حقول 
البالد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء 
إلى هناك ملقابلة احملتجني الذين سيطروا على 

احلقل اجلنوبي في الثامن من ديسمبر.
ووصف الســـراج مطالـــب احملتجني، وهم 
مجموعة من احلـــراس التابعني للدولة ورجال 

قبائل، بأنها مشروعة.
وفي وقـــت الحق، قالت مصـــادر نفطية في 
ليبيـــا إنه يجـــري اتخـــاذ الترتيبـــات الالزمة 

الستئناف اإلنتاج.
غير أن خالفـــا اندلع بعد ذلك بني احلكومة 
واملؤسســـة الوطنيـــة للنفط، التـــي تريد وقف 
الذيـــن  احملتجـــني  مـــن  لالبتـــزاز  تعرضهـــا 
يســـيطرون على احلقول للمطالبـــة بأموال أو 
وظائـــف. وغالبا مـــا يكون هـــؤالء احملتجون 

مسلحني.

كاتب مصري



} لنــدن – يحاول اجليـــش البريطاني تخطي 
أزمـــة توظيـــف كبرى ميـــر بها، وقد ســـاهمت 
املوازنـــات التقشـــفية فـــي اســـتفحالها، عبر 
خصخصـــة القطـــاع األكثـــر حساســـية فـــي 
البالد وذلـــك باللجوء إلى الشـــركات اخلاصة 
والتكنولوجيـــا احلديثة ملواجهـــة النقص في 

عدد اجلنود.
ولـــدى القـــوات املســـلحة البريطانية عجز 
يقدر بــــ8.200 مـــن اجلنود والبحـــارة وجنود 
القوات اجلوية، وهو األســـوأ منـــذ عام 2010. 
وعلـــى الرغم مـــن التدابير اجلديـــدة املعتمدة 
فـــي التوظيف، لم يســـتطع اجليش البريطاني 
كانـــت  حيـــث  املرجـــوة،  النتائـــج  حتقيـــق 
البيروقراطيـــة والتعقيـــدات القانونية إضافة 
إلـــى طـــول فترة االنتظـــار أهم األســـباب، كما 
تأخر نظام التوظيف عبر اإلنترنت في حل هذه 

املشكلة.
ويشـــير النائب مـــارك فرنســـوا، من حزب 
احملافظـــني، فـــي تقرير لـــه كتبه إلى رئيســـة 
الوزراء في يوليو 2017، إلى أن اجليش يواجه 
مشـــكلة عصيبة في ما يتعلق بالتوظيف؛ ففي 
تقّدم معدالت األعمار بني الســـكان، وفي ظل مّد 
الطالب لفترة تعليمهم وزيادة معدالت السمنة، 
وانخفـــاض  أفغانســـتان،  مـــن  واالنســـحاب 
البصمة العســـكرية في املجتمـــع، والتوظيف 
الذي يوفـــر الكثير من الفرص األخرى، فقد أّثر 
كل هـــذا على انخفاض معـــدالت التوظيف في 

اجليش.

االستعانة بشركة خاصة

ينقـــل املعهد امللكي البريطاني للدراســـات 
الدفاعيـــة (روســـي) عـــن حتقيق أعـــده مكتب 
التدقيـــق الوطنـــي حـــول اســـتعانة اجليـــش 
مبصادر توظيف خارجية. ففي محاولة للضغط 
على التكاليف واإلســـراع فـــي عملية االنتداب 
التي تبدو معقـــدة، جلأت احلكومة البريطانية 
إلى القطاع اخلاص مستعينة بشركة “ كابيتا“، 
حيث أوكلت إليها مهام اختيار املجندين اجلدد 
ودراسة الترشـــيحات، فيما أغلق اجليش أقل 
من نصف مكاتـــب التوظيف اخلاصة به، وقام 
بتفويـــض العملية لها. ومتكنت هذه الشـــركة 
منذ عام 2012، من توظيف ما بني 55 و79 باملئة 

من تعيينات اجليش السنوية.

لكـــن، ينظر البعض مـــن البريطانيني بقلق 
إلـــى خطـــوة االســـتعانة مبصـــادر خارجيـــة 
للتوظيف في اجليـــش، والتي تهدف احلكومة 
من خاللها إلى التقليص من تكاليف االنتداب، 
بأنهـــا قضيـــة مسيســـة للغاية، حيـــث تعتبر 
املعارضة البرملانية ذلك فرصة إلثبات أن أجندة 

احلكومة التقشفية قد قوضت األمن القومي.
ويوضـــح جاك واتلينـــغ، الباحث في معهد 
روســـي، أن عملية التوظيف باجليش تستغرق 
مـــا بـــني 200 و400 يوم، في ظـــل انتظار نصف 
مقدمـــي الطلبات مبعـــدل 321 يوما لالنضمام، 
وبالتالـــي، فمـــن غيـــر املســـتغرب أن 47 باملئة 
مـــن مقدمي الطلبـــات ينســـحبون طواعية من 

العملية.
ويتـــم إلقـــاء اللـــوم علـــى ما يحـــدث على 
شـــيئني، حيث يقول أولئك الذيـــن تفاعلوا مع 
نظام التوظيـــف اإللكتروني بشـــركة ”كابيتا“ 
إنـــه محبط للغاية، فـــي ظل تنفيـــذ الكثير من 
عمليـــات النظام اإللكترونـــي يدويا، دون إبداء 
أي معلومـــات عن اإلطار الزمنـــي أو تقدم هذه 
العملية، غير أن مدة عملية التوظيف، كما يذكر 
تقرير مكتب مراجعة احلســـابات القومية، هي 
أيضا نتاج فشـــل لـــوزارة الدفاع في تبســـيط 
إجراءاتها؛ ال ســـيما وأن الوزارة ضمنت أكثر 
من 10 آالف بند في تعاقدها مع شركة ”كابيتا“.
وهناك أيضا قضية أخرى وهي تطور نظام 
التوظيـــف عبر اإلنترنت، والـــذي تأخر تنفيذه 
52 شـــهرا، حيث تأكد أن النـــاجت النهائي الذي 
تقدمه شركة ”كابيتا“ أقل من كل التوقعات، لكن 
طول فترة التأخير تفاقمت نتيجة فشـــل وزارة 
الدفـــاع في الوفـــاء بالتزاماتهـــا التعاقدية في 
توفير البنية التحتيـــة لتكنولوجيا املعلومات 
فـــي برنامج ”كابيتـــا“. وخلـــص مراقبون إلى 
أن النقـــص في التوظيف جـــاء كنتيجة خلبرة 
”كابيتـــا“ غيـــر الكافيـــة، وكذلـــك عـــدم املرونة 
الكافية التي يجب أن تتمتع بها وزارة الدفاع.

وتلعـــب عناصـــر أخـــرى دورا هامـــا فـــي 
تعقيد هذه املشـــكلة، فعلى ســـبيل املثال يشكل 
التوظيـــف فـــي مجـــال االقتصادي أحـــد أبرز 
هذه العوامل، حيث يشـــار غالبا إلى أن نســـبة 
العاملـــني املتزايدة يعملون بـــدوام جزئي، 
أو يعملـــون بعقود مؤقتـــة، أو يعملون 
حلســـابهم اخلاص، ما يعّقـــد عمليات 

التوظيف.
وإلعـــادة ضبط أعـــداد املتقدمني، مت 
وضـــع نظام لتكنولوجيـــا املعلومات قيد 
التشـــغيل، حيث إن التقليـــل من النفقات 
كان أقـــل من املتوقع، إال أنـــه مت حتقيقه؛ 
ويـــرى مكتب املراجعة الوطنـــي أن وزارة 
الدفاع ســـتوفر 221 مليون جنيه إسترليني 
بحلول عـــام 2022، بدال من مبلـــغ 267 مليون 

جنيه إسترليني.
أكبـــر  البريطانـــي  اجليـــش  ويعانـــي 
أزمة نقص قوى بشـــرية فـــي العقد األخير، 
حســـبما أفـــادت بـــه تقارير رقابيـــة حديثة 
رصـــدت فجوات كبيرة في عـــدة قطاعات. وفي 
يناير املاضـــي، قال مكتب التدقيق الوطني في 
بريطانيا إن حجـــم العمالة بالدوام الكامل في 

اجليش أقل بنسبة 5.7 باملئة من املطلوب.

وانتقد املكتـــب اعتمـــاد وزارة الدفاع على 
املجنديـــن صغـــار الســـن فـــي الرتـــب الدنيا، 
لتطويرهـــم وتدريبهم مبرور الوقـــت، وقال إن 
هذا لم يكن كافيا حلل املشكلة. وقال مدير مكتب 
التدقيـــق الوطني أمياس مورســـي إن ”اإلدارة 
حتتاج إلى تغيير نهجها بشكل جذري من أجل 
تطوير املوظفني املهرة، ومعاجلة أوجه النقص 

القدمية التي ال تزال قائمة“.
فـــي املقابل، فإن نســـبة املســـتقيلني طوعا 
من القوات املســـلحة ارتفعت من 3.8 باملئة في 
مـــارس 2010 إلى 5.6 باملئة في ديســـمبر 2017، 
وهو ما فاقم األزمـــة. وقالت ميغ هيلير، مديرة 
جلنة احلســـابات العامـــة فـــي بريطانيا، ”في 
أوقـــات الريبة هذه، فإن امتالك بريطانيا قوات 
مسلحة أقوى وأكثر دراية مبواجهة التهديدات 
علـــى األمن القومي يبدو أكثر أهمية“. وتابعت 
”دون طـــرق خالقـــة جلـــذب الكـــوادر، تخاطـــر 
بريطانيـــا باســـتمرار الفجـــوات الكبيـــرة في 
القدرات واإلفراط في اســـتنفاذ العاملني الذين 

يعملون فعليا بجد“.
وذكرت صحيفة التلغـــراف أن تعداد أفراد 
اجليـــش البريطانـــي يتقلص علـــى الرغم من 
الدعايـــة املكثفـــة الســـتقطاب مجنديـــن جدد، 
مشـــيرة إلى أن عـــدد أفراد القـــوات البرية في 
اجليـــش البريطاني، وصل إلـــى 79590 جنديا، 

وهو في انخفاض مستمر.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد اتخذت 
قـــرارا، عـــام 2010، باحلد من ميزانيـــة الدفاع 
وتقليص عـــدد القوات البرية مـــن 102000 إلى 
82000 شـــخص، وفـــي الوقت ذاته زيـــادة عدد 
جنـــود االحتيـــاط مـــن 19000 إلـــى 30000، إال 
أن اجليـــش يعانـــي اآلن من عدم القـــدرة على 
تعويض النقص، مـــع تواصل انخفاض تعداد 

أفراده.

فتح األبواب أمام تجنيد األجانب

رفعت احلكومـــة البريطانية مؤخرا القيود 
املفروضـــة علـــى الطلبـــات املقدمـــة مـــن دول 
الكومنولث لالنضمام إلى اجليش البريطاني، 

ما يوسع إلى حد كبير من دائرة املتقدمني.
وأعلنـــت وزارة الدفاع عن إلغاء شـــرط أن 
يكون الراغبون فـــي االنضمام إلى اجليش من 
دول الكومنولث أو ما يعرف بـ“رابطة الشعوب 
البريطانية“ قد عاشوا في بريطانيا ملدة خمس 

سنوات.
وأشـــارت صحيفة الغارديان إلى أن القادة 
العســـكريني يأملون في الوقت الراهن، جتنيد 
1350 فردا إضافيني من دول أجنبية سنويا، في 
القـــوات البحرية واجليش البريطاني والقوات 

اجلوية.
وبدأت البحرية امللكية وقوات ســـالح اجلو 
امللكـــي إجـــراءات التجنيد فورا، مـــع فتح باب 
تقـــدمي طلبات اجليـــش البريطاني فـــي أوائل 
عام 2019. ولفتت الغارديان إلى أن األشـــخاص 
مـــن دول خـــارج الكومنولث ســـيبقون بحاجة 
إلى اجلنســـية البريطانية حتى يتـــم قبولهم، 
واالستثناء الوحيد هو ”اجلوركا“ وهي (الفرق 
اخلاصـــة التي تخدم التـــاج البريطاني لتنفيذ 

املهـــام فائقة الصعوبة) مـــن نيبال، واملتقدمني 
من جمهوريـــة أيرلندا. ويقول مارك فرنســـوا، 
عضو جلنة الدفاع، لصحيفـــة ديلي تلغراف“، 
”تاريخيا، كانت القـــوات األجنبية وقوات دول 
الكومنولث ذات أهمية، وكانت مصادر لتجنيد 
اجليش البريطاني، وأنا أرحب بالزيادة في حد 

التوظيف“.
وســـمحت احلكومـــة لــــ200 مـــن مواطني 
الكومنولـــث الذين لم يعيشـــوا فـــي بريطانيا 

ملـــدة خمس ســـنوات بالتقـــدم لالنضمام 
إلى اجليـــش البريطاني، وهو قانون 
جرى تقدميه في عام 2016، ولكن اآلن 
مت رفـــع احلد األقصى، كما تســـمح 

ملواطني  بالفعل  اخلاصة  القواعد 
أيرلنـــدا وجوركاس مـــن النيبال 
باالنضمام إلى القوات املسلحة.

الـــذي  فرنســـوا،  وأضـــاف 
أمضى ســـنة فـــي اجتمـــاع مع 

الدفـــاع  وزارة  مـــن  مســـؤولني 
واجليـــش، ”إن اجليش يختفي أمام 

أعيننا“.
 وإلـــى جانب املزايـــا التكتيكية لتوســـيع 
نطاق وجهات النظر في الوحدات، قد تســـاعد 
زيادة نســـبة األفراد من ذوي البشرة السوداء 
واآلســـيويني والشرق أوســـطيني اجليش في 
الوصـــول إلـــى مجتمعات أوســـع فـــي اململكة 
املتحـــدة، والتـــي توفـــر حاليـــا عـــددا أقل من 

املجندين للقوات املسلحة.
وتعاني بريطانيا من قلة انخراط شـــبابها 
في القـــوات املســـلحة، حيث تناقصـــت أعداد 
عناصرهـــا، في وقت تشـــارك فيـــه وحدات من 
اجليـــش البريطاني في عمليـــات عديدة خارج 
احلدود. وأشارت مجلة ناشيونال أنترست إلى 
أن املهام التي ينفذهـــا اجليش البريطاني في 
اخلارج، مبا في ذلك مشاركة وحدات في القتال 
ضد داعش بســـوريا والعراق، ومهام التدريب 
في أفغانستان والصومال، ومتركز وحدات في 
جزر الفوكالند ومناطق أخرى من العالم تشكل 
ضغطا كبيرا على القوات املسلحة البريطانية 

مع قلة املنضمني اجلدد إلى صفوفها.
وغـــادر حوالـــي 15140 فـــردا مـــن القوات 
النظاميـــة صفوف اجليـــش البريطاني، خالل 
2017، فيمـــا انضم إليه خالل تلك الفترة 13450 
مجندا فقط، ما يؤكد وجود فجوة كبيرة خاصة 
في سالح املشـــاة. وّمت السماح للنساء بالتقدم 
إلى جميـــع قطاعات اجليـــش البريطاني ألول 
مرة، مبا في ذلك وحدات املشاة األمامية ومشاة 
البحريـــة امللكيـــة، حيـــث تعني هـــذه القواعد 
اجلديدة أن النساء ســـيكون مبقدورهن أيضا 
أن يخترن االنضمام إلى الوحدات املتخصصة 
مبا في ذلك القوات اجلويـــة اخلاصة، وخدمة 

القوارب اخلاصة.

اضطراب ما بعد الصدمة

أظهـــرت دراســـة أن اجلنـــود البريطانيني 
يعانـــون املزيـــد مـــن حـــاالت االضطـــراب ملا 
بعـــد الصدمة خصوصـــا أولئك الذيـــن قاتلوا 
فـــي العـــراق وأفغانســـتان. وأظهـــرت نتائج 

هـــذه الدراســـة التـــي نشـــرتها مجلـــة الطب 
النفســـي البريطانية ”بريتيـــش جورنال اوف 
ســـايكايتري“، أن حوالي 6 باملئة من العناصر 
احلاليني أو السابقني في اجليش كانوا يعانون 
من اضطرابات إجهاديـــة الحقة للصدمة خالل 
عامـــي 2014 و2016، أي أكثر بنقطتني مئويتني 

من الفترة املمتدة بني عامي 2004 و2006.
ولوحـــظ هـــذا االرتفـــاع خصوصـــا لـــدى 
قدمـــاء احملاربني الذين مت نشـــرهم في العراق 
وأفغانستان، حيث بلغ معّدل اضطرابات 
مـــا بعـــد الصدمـــة احملتمـــل لـــدى 
احملاربني القدامى الذين خدموا في 
مناطق النزاع 9 باملئـــة مقارنة بـ5 
باملئـــة للمحاربني القدامى الذين 
لم يذهبـــوا إلى هـــذه املناطق. 
احلاليـــني،  اجلنـــود  وبـــني 
يبلغ معـــّدل احتمـــال اإلصابة 
باضطرابـــات ما بعـــد الصدمة 
5 باملئـــة وهـــي نســـبة قريبة من 

املعدل السائد لدى السكان عامة.
ونقل بيان جلامعة ”كينغز كوليدج“ 
عن الدكتور شـــارون ســـتيفلينك من معهد علم 
النفس والطب النفســـي وعلـــم األعصاب قوله 
”للمـــرة األولـــى، الحظنـــا أن خطـــر اإلصابـــة 
باضطـــراب إجهـــادي الحـــق للصدمـــة لـــدى 
احملاربـــني القدامى الذين ُوّزعوا أثناء نزاعات، 
كان أعلـــى بكثير من اخلطر الـــذي يتعرض له 

اجلنود الذين ال يزالون في اخلدمة“.
وبحســـب الباحثني، أحد أســـباب انتشار 
االضطرابات اإلجهاديـــة الالحقة للصدمة لدى 
احملاربني القدامى بشـــكل أكبر من انتشـــارها 
لـــدى اجلنـــود احلاليني هو أن اجلنـــود الذين 
يعانون من إضطرابات نفسية أكثر احتماال أن 
يتركوا اجليش. وتســـتند هذه اخلالصات إلى 
املرحلة الثالثة من دراســـة مهمة أجراها مركز 
األبحاث، بدأت عام 2003 ومّولتها وزارة الدفاع. 
ومن أصل 8093 مشاركا شملتهم املرحلة الثالثة 
من الدراســـة، 62 باملئة مت توزيعهم في العراق 

أو أفغانستان.

لياقة مفقودة في صفوف الجنود

باإلضافة إلى العجز فـــي امليزانية ونقص 
الدعم املالي للجيش البريطاني، ووفقا لبيانات 
مســـتقاة من سجالت وزارة الدفاع البريطانية، 
فـــإن واحدا من كل خمســـة جنـــود بريطانيني 
أصبح غير قادر على اخلدمة العسكرية خاصة 
في جبهات القتـــال األمامية وذلك إما لتعرضه 
إلصابـــة مباشـــرة وإمـــا النهيـــار معنوياتـــه 

ومعاناته النفسية.
وتكبدت القوات البريطانية خسائر فادحة 
فـــي احلرب علـــى أفغانســـتان حيـــث وصلت 
معنويـــات اجلنود البريطانيني إلى احلضيض 
إثر تزايد أعداد القتلى واملصابني بني صفوفهم. 
تعلق مجلـــة تامي على أزمة اجليش البريطاني 
مشـــيرة إلـــى أن القـــدرات الدفاعيـــة للقـــوات 
املسلحة البريطانية باتت في محل شك في ظل 
األزمـــة التي تعيشـــها وأن دور اململكة املتحدة 

على املستوى الدولي بات محل تساؤل.

«تاريخيـــا، كانـــت القوات األجنبية وقـــوات دول الكومنولث ذات أهمية، وكانت مصـــادر لتجنيد الجيش البريطاني، وأنـــا أرحب بالزيادة في حد 
التوظيف، فالجيش البريطاني يختفي أمام أعيننا}.

مارك فرنسوا
عضو جلنة الدفاع ووزير الدفاع البريطاني السابق تحديات

أزمة توظيف في الجيش البريطاني
[ الحكومة تلجأ إلى الشركات الخاصة والنساء واألجانب لتدارك النقص  [ التدخل في العراق وأفغانستان دفع الشباب إلى النفور

يســــــعى اجليش البريطاني، الذي تدحرج 
إلى املرتبة السادسة عامليا، الستعادة قوته 
بعد موازنات تقشفية اعتمدتها احلكومات 
منذ ٢٠١٠، وّمت رفعها مؤخرا، ما أثر سلبا 
ــــــة وأعداد املجندين. وال  على أداء وجاهزي
يعتبر العامل املادي وحده ســــــببا مباشرا 
في تراجع التوظيف داخل مختلف وحدات 
اجليش التي تشــــــكو من نقائص بشــــــرية 
ولوجستية بل يتعدى ذلك األمر إلى عوامل 
متداخلة منها االجتماعية والنفسية، وحتى 
املهام القتالية في اخلارج، التي أثرت على 
القدرات العملياتية للجنود وأضحت سببا 

في نفور العديد من اخلدمة العسكرية.

خصخصة التوظيف مقاربة لم تحقق النتائج املرجوة
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} بغداد – املســـيحيون فـــي العراق يحاولون 
بعث رســـالة إلى العالم بشأن التهديد الذي لم 
ينته ملصيرهم فلم يكـــن داعش وحده من هدد 
واألحزاب  الطائفيـــة  فامليليشـــيات  وجودهم، 
الدينيـــة احلاكمة ال ترحب بهـــم أيضا، يكفي 
اإلشـــارة إلى هجرة املاليني من املسيحيني من 
العراق منذ احتالله عـــام ٢٠٠٣، وأن وجودهم 

بات معرضا للزوال.
احتفـــل مســـيحيو العـــراق بهـــدوء بعيد 
امليـــالد الثالثاء مع حتســـن الوضـــع األمني 
بعـــد أكثر من عـــام على إعالن البـــالد النصر 
على متشـــددي تنظيم الدولة اإلسالمية، الذين 
هددوا بالقضاء على تاريخ املســـيحيني الذي 

يبلغ عمره ٢٠٠٠ عام في العراق.
والعـــراق موطـــن للعديـــد مـــن الكنائس 
الشـــرقية الكاثوليكيـــة واألرثوذكســـية، وهو 
مؤشـــر عادة على التنوع العرقي والديني في 
أي بلد. لكن احلـــرب والصراع الطائفي قلصا 
ســـكان العراق املســـيحيني من مليون ونصف 
املليـــون إلى نحـــو ٤٠٠ ألف بعـــد الغزو الذي 
قادتـــه الواليـــات املتحدة فـــي ٢٠٠٣. وزاد هذا 
التراجع بعد ســـيطرة تنظيـــم داعش في ٢٠١٤ 
واحلـــرب التـــي اســـتمرت ثالثة أعـــوام بعد 
ذلـــك. وليس مـــن املعروف بالضبـــط اآلن عدد 

املسيحيني في العراق.

وفي بغـــداد احتفل املســـيحيون بالقداس 
صباح الثالثاء، الـــذي أعلنته احلكومة عطلة 
وطنية، في الكنائس التي تزينت من أجل عيد 
امليالد. وقال مســـيحيون إنهم باتوا يشعرون 
باألمل، بعد أن كانوا يعيشـــون في خوف، منذ 
حتسن األوضاع األمنية. وقال األب باسيليوس 
زعيم كنيســـة ماركوركيس الكلدانية في بغداد 
حيـــث حضر أكثر من مئة مـــن املصلني قداس 
عيـــد امليالد ”أكيـــد ممكن نقـــول إن اليوم هو 
أحســـن من السنوات التي مضت ألنه نوعا ما 
نشعر باألمان واالستقرار خصوصا في بغداد 

وأيضا القضاء على داعش“.
وأعلن العراق النصر على املتشـــددين قبل 
أكثـــر من عام، لكن الضـــرر الذي أصاب مراكز 

املسيحيني في سهول نينوى كان بالغا.
وفـــي قرقوش وهـــي مدينة تعـــرف أيضا 
باســـم احلمدانية وتقع على بعد ١٥ كيلومترا 

غربـــي املوصل، ال تزال آثـــار الدمار واضحة. 
وفي كنيســـة الطاهـــرة الكبرى التـــي تنتمي 
للطائفـــة الكاثوليكيـــة الســـريانية ولـــم ُيعد 
بناؤها منذ أضرم فيها املتشددون النيران في 
٢٠١٤، جتمع مســـيحيون إلقامة شعائر قداس 
ليلـــة عيد امليـــالد االثنني محاطـــني باجلدران 
املتفحمة التي ال تزال حتمل رســـوم وشعارات 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وصلـــى العشـــرات مـــن املصلـــني وقاموا 
بطقوس التناول ثم جتمعوا حول شعلة كبيرة 

من النار في ساحة الكنيسة.
وقبل اجتيـــاح املتشـــددين، كانت قرقوش 
أكبر مركز للمســـيحيني في العراق وكان عدد 
ســـكانها يزيد على ٥٠ ألفـــا، لكن اليوم لم يعد 

إليها سوى بضع املئات من األسر.
وفي ظـــل اخليارات التـــي كانت مطروحة 
أمامهم إما باعتناق اإلسالم أو دفع اجلزية أو 
املوت، هرب الكثير من املســـيحيني في سهول 
نينوى إلى البلدات واملدن املجاورة وبعضهم 

سافر إلى اخلارج في نهاية املطاف.
وفي املوصـــل، احتفلت املئات من العوائل 
املســـيحية العائدة إلى املدينة منذ عدة أشهر، 
بعـــد غياب طويل إثـــر نزوحها عنها بســـبب 
تردي األوضاع األمنية ومن ثم سيطرة عناصر 

تنظيم الدولة اإلسالمية على املدينة.
وغادر اآلالف من املسيحيني مدينة املوصل 
ومناطق سهل نينوى ذات الغالبية املسيحية، 
بســـبب التهديدات وعمليـــات القتل واخلطف 
والسلب إلى مدن إقليم كردستان أو إلى خارج 
العراق. وعمت مظاهـــر الفرح والبهجة معظم 
مناطـــق الســـاحل األمين في املوصل وســـهل 
نينوى مبناســـبة أعياد امليالد ورأس الســـنة 
امليالدية، بعد انقطاع جتاوز الســـبع سنوات 
حيث شهدت كنائس الساحل األمين إقامة أول 

قداس شارك فيه املسلمون أيضا.
وكانت احلكومة احمللية في نينوى أعلنت 
مؤخـــرا عن عـــودة نحو ٤٠٠ عائلة مســـيحية 
نازحة قبل سبع ســـنوات من مناطق الساحل 
األمين، فضال عن عـــودة ٢٥٠ عائلة نزحت إثر 
سيطرة داعش على مناطق الدواسة واجلوسق 

والباب جديد والساعة في البلدة القدمية.
وقالـــت أم ســـانا، التي عـــادت إلى منطقة 
الســـاعة مؤخرا بعد نزوح دام أكثر من ســـت 
سنوات، إن ”إقامة قداس واحتفال في الساحل 
األمين باملوصل، والتـــي تعد موطننا األصلي 
حيث مولدنا ومنازلنا وعملنا وحياتنا، تعني 
الكثيـــر لي، فقـــد جمعتنا بأحبائنـــا وأقاربنا 
وأصدقائنـــا املســـلمني أيضـــا“. وأضافت أنه 
”يـــوم ســـعيد أن نســـمع قرع أجراس كنيســـة 
الساعة التي أقيم فيها القداس بعد زمن بعيد 

يذكرنـــا بأيـــام املوصل اجلميلـــة، أيام احملبة 
واأللفة بني املسيحيني واملسلمني“.

ويروي الشاب عمار إيشو، الذي تنكر بزي 
بابـــا نويل وهو يوزع احللوى على احملتفلني، 
قائال ”عادت فرحة األطفال املســـيحيني وحتى 
أطفال املســـلمني الذين شـــاركونا في القداس 
وفـــي احتفاالتنا رغـــم االنقطاع عـــن إقامتها 
منذ ســـنوات“. ويؤكد وعـــد زكريا، الذي غادر 
املوصـــل القدميـــة منـــذ خمـــس ســـنوات، أن 
تواجـــده في أميـــن املوصل وفـــي منزله الذي 
تركـــه منذ عام ٢٠١٢ بســـبب التهديـــدات أعاد 
لـــه فرحة العيـــد ألن ”العيد احلقيقـــي لنا هو 
إعادة الثقـــة بالنفس بالعيش واحلياة مجددا 

مبوطننا املوصل الذي يعني لنا احلياة“.
ومن جانبه قال القس إيشو عمانوئيل، من 
الطائفة األرثوذكســـية، إن ”إقامة هذا القداس 
األول في أمين املوصل تعد لنا تاريخا مجيدا 
حيث أصر رجال الدين املسيحيون على انتقال 
االحتفاالت والقداس إلى أمين املوصل، بعد أن 
أقمنا القداس العام املاضي في أيسر املوصل 
إلعادة الفرحة إلى نفوس العوائل املســـيحية 
التـــي عادت إلـــى مناطقها بعد ســـنني طوال، 
وبعـــد أن عـــاد األمن واألمـــان إلـــى مناطقها 

بحماية الرب وبفضل القوات األمنية“.
وأضـــاف أن ”االحتفاالت وقـــرع األجراس 
كانـــت منذ ليلـــة االثنني وصبـــاح الثالثاء مع 
إقامة الصلوات في ســـهل نينوى في كنيســـة 
مـــرمي العذراء، مبشـــاركة العوائل املســـيحية 

العائدة وأيضا رجال الدين املسلمني وبحماية 
القوات األمنية أيضا“.

وفي مصر وإن كان ما عاشـــه املسيحيون 
هناك مختلفا عما عاناه مسيحيو العراق على 
يـــد تنظيم داعش فإنهم لـــم يكونوا مبنأى عن 
استهداف املتشـــددين، ورغم ذلك بدأوا مساء 
االثنـــني احتفـــاالت عيد امليالد فـــي كل البالد 
متحدين كل التهديدات وســـط إجراءات أمنية 
مشـــددة. وترأس بطريرك األقبـــاط الكاثوليك، 
إبراهيـــم إســـحق، قـــداس عيـــد امليـــالد في 
كاتدرائية الســـيدة العذراء شـــرقي العاصمة 
القاهرة، بحضور ممثلني للرئاســـة واحلكومة 
وشـــخصيات عامة. وبحسب الوكالة املصرية 
الرسمية لألنباء، ردد رجال الدين الكاثوليكي 
أحلـــان امليـــالد، وتزينـــت الكنيســـة بالورود 

واأليقونات اخلاصة باالحتفاالت.
وشـــهد محيط الكاتدرائية انتشـــارا أمنيا 
مكثفا، ومت منع مرور الســـيارات في الشـــارع 

الرئيسي للمقر الكنسي.
ووفـــق بيانات للجيش والشـــرطة، أعلنت 
السلطات املصرية، االثنني، استنفارا عسكريا 
وأمنيـــا لتأمـــني دور عبادة ومنشـــآت حيوية 

خالل احتفال املسيحيني بعيد امليالد.
وكان ٧ أشـــخاص قـــد قتلـــوا فيما أصيب 
آخـــرون فـــي أحدث هجـــوم ضد املســـيحيني 
اســـتهدف حافلة وســـط مصـــر فـــي نوفمبر 
املاضـــي، وتبنـــى تنظيـــم داعـــش الهجـــوم. 
وحتتفل طوائف مسيحية، بينها الكاثوليكية، 

بعيـــد امليالد ليلة ٢٥ ديســـمبر اجلاري، بينما 
حتتفـــل به ليلة ٧ ينايـــر طوائف أخرى، بينها 
األرثوذكســـية، وهي أكبر طائفـــة. ويبلغ عدد 
املسيحيني في مصر، بحسب تقديرات كنسية، 
نحـــو ١٥ مليونا من أصل عدد ســـكان جتاوز 

الـ١٠٥ ماليني نسمة.
املســـيحيون في بعض املناطـــق املصرية 
خاصة في جنوب البالد كانوا في مناســـبات 
مختلفـــة ضحايـــا لصـــراع طائفـــي من خالل 

الهجوم على دور عبادة وتخريبها. 
هذا األمر دفع احلكومة إلقرار قانون توفيق 
أوضاع الكنائس وأماكن العبادة املســـيحية، 
مبوجبـــه يتـــم ترميـــم مختلـــف دور العبادة 
املســـيحية وإنشـــاء أماكن عبـــادة جديدة في 
املناطق التي تخلو منها ويسكنها مسيحيون، 
في خطوة تهدف حلماية معتنقي هذه الديانة 

ووضع حد لألحداث الطائفية.
لكن اســـتهداف املسيحيني بسبب خالفات 
طائفيـــة ودينية ليـــس حالة عامـــة في مصر، 
فقرية اإلســـماعيلية باملنيا على ســـبيل املثال 
ضربت مثاال يحتذى به في التعايش الســـلمي 
بني املســـيحيني واملسلمني حيث ساهم سكان 
القرية من املســـلمني في إعادة ترميم كنيســـة 
القرية التي تعرضت للحرق في العام ٢٠١٣ من 
خـــالل تبرعات من أموالهـــم اخلاصة والتبرع 
بقطعـــة أرض الســـتعمالها فـــي تهيئة طريق 
الكنيسة وتوسيعه لتســـهيل قيام املسيحيني 

مبمارساتهم الدينية.

االحتفاالت بأعياد الميالد في العراق ومصر هزيمة مضاعفة للمتشددين

تأتي احتفاالت املســــــيحيني بأعياد امليالد في العراق بعد عام على إحلاق الهزمية بداعش 
لتتضمن رســــــائل بشــــــأن تواصل التهديد لوجودهم، فلم يكن التنظيم املتشــــــدد املصدر 
الوحيد لذلك بل إن الصراعات الطائفية والسياســــــية التي متزق البالد تعد مصدرا آخر 
للتهديد املتربص بها. واقع املسيحيني في مصر يختلف عن واقع املسيحيني في العراق، 
لكنه يتشــــــابه معه في تهديدات اجلماعات املتشــــــددة لألقباط مما جعل االحتفاالت بأعياد 

امليالد في مصر ترافقها إجراءات أمنية مشددة.

 مظاهر االحتفال تتغلب على آثار الدمار

{حضور ولي العهد األمير الحســـين بن عبدالله الثاني حفل عيد الميالد ورأس الســـنة ترسيخ 

للوحدة الوطنية التي نعيشها في األردن}.

املطران خريستوفورس عطاالله 
الوكيل البطريركي في عمان ومطران كرياكابولس

{العالم يحتاج إلى الســـالم وحسن النية كما يتعين على الجميع تبادل االحترام حتى إن كانت 

بينهم أشد الخالفات}.

امللكة إليزابيث
 ملكة بريطانيا

الحـــرب والصـــراع الطائفـــي قلصـــا 

ســـكان العـــراق املســـيحيني مـــن 

مليـــون ونصـــف املليـــون إلـــى نحو 

400 ألف في 2003 

◄
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تسامح
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احترام االختالف والسالم والتآخي بين األديان رسالة بابا الفاتيكان إلى العالم
} الفاتيكان – ضّمن بابا الفاتيكان فرنســـيس 
األول الثالثاء في رســـالته إلى املدينة والعالم 
مبناســـبة عيـــد امليالد دعـــوة موجهـــة ليس 
إلـــى املســـيحيني فقط بـــل إلـــى كل العالم من 
أجـــل قبول الرأي املختلـــف واحترام اختالف 

الثقافات والديانات والسالم.
وأطلق بابا الفاتيكان فرنسيس األول نداء 
عامليـــا من أجـــل ”اإلخاء“ في رســـالة ”أوربي 
(إلى املدينـــة والعالـــم) التقليدية  إيتوربـــي“ 

مبناسبة عيد امليالد (كريسماس).
ووّجـــه البابـــا رســـالته التقليديـــة (إلـــى 
املدينة والعالم) أمام عشرات اآلالف في ساحة 
القديس بطرس من الشـــرفة نفسها التي أطّل 
منها للمرة األولى بعد وقت قصير من اختياره 

للباباوية في ١٣ مارس ٢٠١٣.
وقـــال البابا فرنســـيس ”ما هي الرســـالة 
العاملية للكريسماس؟ هي أن الرب هو أب جيد 

وأننا جميعا إخوة وأخوات“.
وأضاف بالقول ”هذه احلقيقة هي أساس 
نظـــرة املســـيحية للبشـــرية… لهذا الســـبب، 
فـــإن أمنيتي لعيد ميالد ســـعيد هي رغبة في 

ة“. األخوَّ
وحتـــدث بابـــا الفاتيكان عـــن ”اإلخاء بني 
األشـــخاص من كل أمة وثقافـــة… األخوة بني 
أصحـــاب األفـــكار املختلفـــة… واألخـــوة بني 

األشخاص من مختلف األديان“.
وأشـــار البابا، وهو أول بابا للفاتيكان من 
أميركا الالتينية، إلى االستقطاب في ما يتعلق 
بقضيـــة املهاجرين قائال إن الرب يريد ”احلب 
والقبول واالحترام إلنســـانيتنا الفقيرة التي 
نشـــترك فيها جميعا في شـــكل أعراق ولغات 
وثقافـــات مختلفـــة“. وقـــال ”اختالفاتنا إذن 

ليست نقمة أو خطرا بل مصدرا للخصب“. 

وحـــث البابا فرنســـيس في رســـالته على 
النظر لالختالفات كمصدر للخصب ال اخلطر، 
داعيا إلـــى املصاحلة في املناطق التي متّزقها 

الصراعات.
في رســـالته دعـــا البابا إلـــى ”األخوة بني 
أصحـــاب األفـــكار املختلفـــة الذيـــن ميكنهـــم 
احترام بعضهم البعض واالســـتماع لبعضهم 
البعض“، في إشـــارة على مـــا يبدو إلى املناخ 

السياسي املتوتر في العديد من الدول.
ودعـــا البابـــا (٨٢ عامـــا) إلى اســـتئناف 
احلوار بني إســـرائيل والفلسطينيني من أجل 
”خـــوض رحلـــة ســـالم ميكـــن أن تضـــع حدا 
للصراع الـــذي ميزق، منذ أكثر مـــن ٧٠ عاما، 

أرضا اختارها الرب إلظهار وجهه الذي ميّثل 
احلب“. كما حّث املجتمـــع الدولي على العمل 
في سبيل إيجاد حل سياسي في سوريا، وقال 
إنه يأمل في أن جتلب هدنة في احلرب األهلية 
اليمنية الراحة للسكان الذين أنهكتهم املجاعة 

والعنف.
واســـتطرد البابـــا فرنســـيس داعيـــا إلى 
السالم واملصاحلة في أفريقيا وشبه اجلزيرة 

الكورية وأوكرانيا وفنزويال ونيكاراغوا.
كما أعـــرب عن انشـــغاله بحـــال األقليات 
املســـيحية املضطهـــدة والشـــعوب الواقعـــة 
ضحيـــة ”ألشـــكال االســـتعمار األيديولوجي 
أو التـــي تفتقر إلى  والثقافـــي واالقتصادي“ 

الطعـــام واحلصول علـــى الرعايـــة الصحية 
والتعليم. وأبدى البابا فرنســـيس تعاطفا مع 
مســـيحيي أوكرانيا، داعيا إلى عودة الســـالم 
إلـــى املنطقة. وقـــال احلبر األعظـــم ”أتعاطف 
مع مســـيحيي املنطقة“، في وقت نّدد الرئيس 
الروســـي فالدمييـــر بوتـــني بقيـــام كنيســـة 
أرثوذوكسية مستقّلة عن موسكو في أوكرانيا.
ويتم إطالق رســـالة ”للمدينة والعالم“ في 
عيدي امليـــالد والفصح، وعقـــب انتخاب بابا 

جديد للكنيسة الكاثوليكية.
ووفقا للكنيسة الكاثوليكية، تقّدم الرسالة 
أيضا عفوا عن اخلطايا. ويســـري العفو على 
األشخاص الذين يحضرون الفعالية مباشرة، 
بـــل ومن يتابعونهـــا عن بعد عبـــر اإلذاعة أو 

التلفزيون.
وشـــددت الســـلطات إجراءات األمن حول 
الفاتيـــكان ومتركـــزت ســـيارات جيـــب تابعة 
للجيـــش عنـــد الشـــوارع الرئيســـية وخضع 
السائحون والزوار لعمليات تفتيش للحقائب 

ومروا من بوابات الكشف عن املعادن.
كانـــت شـــرطة جنـــوب إيطاليا قـــد ألقت 
القبض على صومالي يشـــتبه في انتمائه إلى 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية األســـبوع املاضي، 
وذلك بعـــد أن هّدد بتفجير كنائس في إيطاليا 

من ضمنها كنيسة القديس بطرس.
ومساء االثنني، قاد البابا فرنسيس قداسا 
شـــارك فيه ما يقرب من عشرة آالف كاثوليكي 
في ليلة عيد امليالد، وحّث أبناء العالم املتقّدم 
على الســـعي إلى منط حياة أكثر بساطة وأقل 
مادية، كما شجب الفجوة املتسعة بني األغنياء 
والفقراء. وفي العظة التي ألقاها في القداس، 
قال البابا إن مولد يســـوع املســـيح فقيرا في 
مـــذود يجب أن يعكس املعنى احلقيقي للحياة 

وبخاصة ملن غلبهم ”اجلشع والنهم“. ومضى 
قائال ”فلنســـأل أنفســـنا: هل أنا محتاج حقا 
لكل هذه األشـــياء املاديـــة والوصفات املعقدة 
للعيـــش؟ هل ميكننـــي أن أحيـــا دون كل هذه 
اإلضافات غير الالزمة وأن أعيش حياة تتسم 

بقدر أكبر من البساطة؟“.

وقال ”في يومنا هذا، أصبح معنى احلياة 
لكثيـــر من الناس يتمّثل في االســـتحواذ.. في 
اإلفـــراط في امتالك األشـــياء املادية. اجلشـــع 
النِهـــم مييز كل التاريخ البشـــري، حتى اليوم 
نلمس املفارقة الواضحـــة حني نرى قلة قليلة 
تتناول عشاء فاخرا في حني أن كثيرين جدا ال 

يجدون كسرة خبز يقتاتون عليها“.
ودفاع البابا فرنســـيس عن الفقراء ســـمة 
بارزة خـــالل فترة باباويته. وقـــال الفاتيكان، 
الســـبت، إنه أعطى من يفتقـــرون للمأوى في 
روما هدية عيد امليـــالد متمثلة في مركز طبي 
جديد في ســـاحة القديس بطـــرس ميكنهم أن 

يتلقوا فيه مساعدة طبية مجانية.
وفـــي أواخر العام املاضـــي، قّدرت جماعة 
كاريتـــاس الكاثوليكيـــة اخليرية عـــدد من هم 
بال مأوى فـــي روما بأكثر مـــن ١٦ ألفا وقالت 
إن عددهـــم تزايد بوضوح قـــرب الفاتيكان في 
السنوات األخيرة، وبخاصة في ساعات الليل 

حني يتجّمعون في األروقة للنوم.  نداء من الفاتيكان إلى العالم

دعـــوة بابويـــة صريحة إلـــى األخوة 

بـــني أصحـــاب األفـــكار املختلفـــة، 

فاالختالفات ليست نقمة أو خطرا 

بل مصدرا للخصب

◄



} الشــارقة - ضمـــن فعاليات الـــدورة الرابعة 
عشـــرة لمهرجـــان اإلمـــارات لمســـرح الطفل، 
الذي تنظمه جمعية المســـرحيين في اإلمارات، 
شاركت ناشئة الشـــارقة التابعة لمؤسسة ربع 
قرن لصناعة القادة والمبتكرين بفعالية ضمن 
عروض ناشئة الشارقة المسرحية، التي تشمل 
6 عـــروض احترافية خالل الفترة من 21 إلى 26 

ديسمبر 2018.
وقَدمت العروض بشكل يومي على المسرح 
الخارجـــي في حديقة قصر الثقافة بالشـــارقة، 
وســـط حضور جماهيري مميز يتقدمه الدكتور 
حبيب غلوم مديـــر المهرجـــان وأعضاء لجنة 
تحكيم عـــروض الناشـــئة المكونة من ياســـر 
القرقاوي مدير إدارة البرامج والشـــراكات في 
وزارة التســـامح والفنانة عائشـــة عبدالرحمن 
والفنـــان عبدالله راشـــد وعدد مـــن المهتمين 

بالفنون المسرحية والشأن الثقافي.
وتأتـــي هذه المشـــاركة انطالقًا من حرص 
ناشـــئة الشـــارقة على إتاحة الفرصة ألبنائها 

في تقديم مواهبهم وعروضهم المسرحية 
لجمهور المهرجان، والتي ُتعد نتاجًا 

لعام كامـــل من العمل 
الـــدؤوب والتدريـــب 
المســـتمر على أيدي 

الفن  نجـــوم  من  كوكبة 
اإلمـــارات  فـــي  المســـرحي 

والعالـــم العربي، عبر سلســـة 
التي  التدريبيـــة  الـــورش  من 
أقيمت ضمـــن برنامج الفنون 
المسرحية الذي ُنفذ بالتعاون 
بين ناشئة الشـــارقة والهيئة 
العربيـــة للمســـرح وجمعيـــة 
العـــام  خـــالل  المســـرحيين 

الجاري.
ناشـــئة  فريـــق  وطبـــق 
واسط ما تعلموه من تقنيات 
وفنـــون  العرائـــس  تحريـــك 

التفاعل معهـــا في عرض افتتـــاح اليوم األول 
الذي حمـــل عنوان ”ليلي والذئـــب“ من تدريب 
الفنان األســـعد المحواشـــي من تونس، وهي 
نفس القصة الشعبية المعروفة. كما َبَرع فريق 
ناشئة كلباء المسرحي في التعبير بفن اإليماء 
”البانتومايم“، عـــن الحياة الوظيفية في عرض 

بعنوان ”دوام“.
واصطحب فريق ناشـــئة واسط المسرحي 
أيضـــًا، جمهور المهرجان فـــي رحلة إلى ”أيام 
ســـمنهرور“، وهو عنوان العـــرض الثالث من 
مشاركات الناشئة في فعاليات مهرجان مسرح 
الطفـــل، تدريب الفنان مرعي الحليان، موظفين 
مهاراتهم في لغة الجسد وفق منهج البيوميكانيك 

للمخرج الروسي فيسيفولد مايرهولد.
واشتملت عروض 

ناشئة الشارقة على 
عرض إيمائي 

بعنوان 
”رجل فقير“ 

لناشئة 
واسط 

تدريب الفنان سعيد سالمة، إضافة إلى عرض 
”تموجات“ لناشـــئة خورفكان من تدريب الفنان 
ســـتيفن أفير أوشـــيال، وعرض ”موت المغني 
لفريج حياوة مـــن خورفكان الحائز على  فرج“ 
الجائزة الذهبية في مسرح الفرجان من تدريب 

الفنان محمود عبدالحليم.
وقـــال الدكتور حبيب غلوم مدير المهرجان 
”نتشـــرف فـــي جمعيـــة المســـرحيين وإدارة 
مهرجـــان اإلمارات لمســـرح الطفل بمشـــاركة 
ناشـــئة الشـــارقة معنا فـــي الـــدورة الحالية، 
وســـنحرص دائمـــًا علـــى إشـــراكهم معنا في 
الـــدورات المقبلـــة؛ ألنهم أضافـــوا للمهرجان 
رونقًا جديدًا بعروضهم المســـرحية المتكاملة 
والمختلفة التي ُتقَدم في الهواء الطلق وســـط 
تفاعل وتجاوب مـــن األطفال، وأتصور أن 
مشاركتهم ليست إضافة للمهرجان 
فحسب، وإنما إضافة للمسرح 
اإلماراتـــي، ألننـــا بحاجة إلى 
كـــوادر ودمـــاء جديـــدة تخدم 

الحركة الثقافية في مسرحنا“.
وتوجـــه ياســـر القرقاوي عضـــو لجنة 
التحكيم، بالشكر إلى الناشئة المشاركين 
فـــي العـــروض، ووصفهـــم ”بالمبدعين 
الذين يوظفـــون أوقاتهم في اســـتثمار 
طاقاتهم، إلمتاع نظرائهم من الناشـــئة 
عروضهـــم  خـــالل  مـــن  واألطفـــال 

المسرحية”.
عائشـــة  الفنانة  وأعربـــت 
عبدالرحمن عن سعادتها بالمستوى 
الفني المتميز للناشئة، وقالت ”من 
خالل مشـــاهدتي للعـــروض األولى 
التـــي قدمها الناشـــئة، رأيت بعض 
الواعـــدة  الشـــبابية  الطاقـــات 
التـــي تســـتطيع التعبير عما 
بعيـــدًا  بصـــدق  بداخلهـــا 
عـــن اإلســـفاف، وأتوقع لهم 

مستقبال مشرقا“.

} الجزائــر - كشـــفت اللجنة المشـــرفة على 
مســـابقة آســـيا جبـــار الروائية لســـنة 2018 
بالجزائر عن الفائزين الثالثة بأحســـن رواية 
باللغـــات الثالث، وهي العربيـــة واألمازيغية 
والفرنســـية فـــي حفل نظـــم مؤخـــرا بقصر 
المؤتمـــرات عبداللطيـــف رحـــال بالجزائـــر 
العاصمة، أشرف عليه وزير الثقافة الجزائري 

عزالدين ميهوبي.
ومن أصل 66 عمًال روائيًا متنافســـا على 
جائـــزة بلغـــت قيمتهـــا 8500 دوالر، حصل 3 
روائيين على جائزة أفضل رواية في كل لغة، 
حيـــث نالـــت الروائية ناهـــد بوخالفة جائزة 
الرواية العربية عن روايتها ”ســـيران“، فيما 
عادت جائزة أحســـن رواية باللغة األمازيغية 
إلـــى الروائـــي مهنـــي خليفـــي عـــن روايـــة 
”امهبـــال“ التي تعني ”الدراويـــش“، وذهبت 
جائزة أحســـن روايـــة باللغة الفرنســـية إلى 
الكاتـــب ريـــاض جيرود عـــن روايـــة ”عيون 

منصور“.
وتكونت لجنة تحكيم المســـابقة من عدد 
من الكتاب والصحافيين، من بينهم رئيســـة 
اللجنة عائشـــة كســـول، والفنانة التشكيلية 
كريمة منديـــل والروائـــي حميـــد عبدالقادر 

والشاعر عاشور فني.
وتعـــد الروائيـــة الجزائرية آســـيا جبار 
التي تحمـــل الجائزة اســـمها، والتي رحلت 
فـــي 6 فبرايـــر 2015، مـــن أشـــهر الروائيات 
الجزائريـــات، والتـــي انتقلت شـــهرتها إلى 
العالميـــة، كمـــا تعتبـــر أول كاتبـــة عربيـــة 
وأفريقيـــة تدخـــل األكاديمية الفرنســـية عام 

.2005
ومن أشـــهر روايات الراحلة آســـيا جبار 
التي تعد أول رواية لها عام  رواية ”العطش“ 
1957، إضافـــة إلى رواية ”نافذي الصبر“ عام 
1958، وروايـــة ”بعيدًا عـــن المدينة المنورة“ 
عام 1991، وقصة ”أبيض الجزائر“ عام 1996، 
ورواية ”امرأة بـــدون قبر“ عام 2002، ورواية 

”اندثار اللغة الفرنسية“ عام 2003، ورواية ”ال 
مكان في بيت أبي“ عام 2007.

وآســـيا جبـــار لم تكـــن روائيـــة فقط، بل 
تعـــدت اهتماماتها إلى اإلخراج والمســـرح، 
وأخرجت عـــام 1978 فيلمًا وثائقيـــًا بعنوان 
العربيـــة  باللغتيـــن  شـــنوة“  جبـــل  ”نوبـــة 
والفرنسية من ساعتين، وهو الوثائقي الذي 
تناول شـــهادات نســـاء ريفيات حول الثورة 
االســـتعمار  ضـــد  الجزائريـــة  التحريريـــة 
الفرنســـي، وهـــو الوثائقـــي الـــذي حصـــد 
جائـــزة النقد العالمي عـــام 1979 في مهرجان 

فينيسيا.

ومنـــذ وفاتهـــا ســـنة 2015، أقـــرت وزارة 
الثقافـــة الجزائريـــة جائزة باســـمها ألفضل 
روايات بثـــالث لغات (العربيـــة، األمازيغية، 
األولـــى  الطبعـــة  فـــي  وفـــاز  الفرنســـية)، 
لعـــام 2015 الكاتـــب عبدالوهـــاب عيســـاوي 
بجائـــزة أفضـــل روايـــة باللغـــة العربية عن 
رواية ”ســـبيرا دي مورتي“، والروائي رشيد 
بوخروب بجائزة أفضـــل رواية باألمازيغية، 
والروائي أمين آيـــت الهادي بجائزة الرواية 

باللغة الفرنسية.
وفي 2017، تـــوج الروائي مرزاق بقطاش 
بجائـــزة أفضـــل روايـــة باللغـــة العربية عن 
رواية ”المطر يكتب ســـيرته“، وعادت جائزة 
أفضـــل روايـــة باللغـــة األمازيغيـــة للكاتـــب 
مصطفى زعروري، وحصل الروائي نورالدين 
ســـعدي على جائـــزة أفضـــل روايـــة باللغة 

الفرنسية.

مخلص الصغير

} ”الثقافـــة المغربية“ و“الفنون“ و“المناهل“، 
ثـــالث مجالت تعـــود إلـــى المكتبـــة المغربية 
بعد غيـــاب طويل. وهي المجـــالت التي كانت 
تصدرهـــا وزارة الثقافـــة فـــي المغـــرب خالل 
العقـــود الخمســـة األخيـــرة. وإذا كانت مجلة 
”الفنـــون“ خاصـــة بالمجال الفني، من مســـرح 
وغنـــاء وفنـــون بصريـــة، فقـــد كانـــت مجلـــة 
”المناهـــل“ معنية بالتاريـــخ، وبالتراث األدبي 
واللغـــوي والفكري، وبالتـــراث المادي، أيضا، 
بينما ظلـــت ”الثقافة المغربيـــة“ مجلة جامعة 
آلخر الدراســـات الفكرية والنقدية واإلبداعات 

األدبية في البالد.
وبعـــد إصـــدار العـــدد الجديد مـــن مجلة 
”الثقافـــة المغربيـــة“، التـــي يديرها الشـــاعر 
صالح بوسريف، أعلن وزير الثقافة واالتصال 
فـــي المغرب محمـــد األعرج عن إعـــادة إصدار 
كل مـــن مجلـــة ”الفنـــون“ ومجلـــة ”المناهل“، 
لتكتمل ثالثيـــة ثقافية إعالميـــة من إصدارات 
وزارة تشـــرف علـــى حقلي الثقافـــة واالتصال 
فـــي المغرب، وتراهن على ربط الرهان الثقافي 
بالحقـــل اإلعالمـــي، في ســـبيل نشـــر وتداول 
آخـــر األبحاث واإلبداعـــات وُمْســـَتَجدِّ األفكاِر 
والدراســـات، مع اإلنصات إلى الصوت النقدي 

للمثقف المغربي في األزمنة الراهنة.

الثقافة المغربية

بعد خمس ســـنوات على صـــدور العدد 37 
من مجلة ”الثقافة المغربية“، استأنفت المجلة 

صدورها من جديد، في شهر 
ســـبتمبر الماضـــي، وهـــي 
تعلـــن عـــن بدايـــة الدخول 
برسم  المغرب،  في  الثقافي 

هذه السنة.
أسســـها  التي  المجلة 
محمد الفاسي سنة 1970، 
َن وزيرا  وهو أول مـــن ُعيِّ
سنة  المغرب  في  للثقافة 
الصدور  تستأنف   ،1968
من جديد، بعد النســـخ 
علـــى  تـــداول  التـــي 
إدارتهـــا كل من محمد 
بن شقرون ومحمد بن 

البشـــير ومحمد الصباغ وعبدالكريم البسيري 
وعبدالحميد عقار وكمال عبداللطيف، لتســـند 
إدارة تحريرها اليوم للشاعر صالح بوسريف. 
وعبر العـــدد األخيـــر، أعلنت المجلـــة وفاءها 
لشـــعار التحديـــث، حيـــن اختـــارت موضوع 
”الثقافـــة المغربيـــة بيـــن ضـــرورات التحديث 

ورهانات الحداثة“ عنوانا لملف هذا العدد.
وقد ذهب وزيـــر الثقافـــة واالتصال محمد 
األعرج إلـــى اعتبار هـــذه المجلـــة صرحا من 
صروح ثقافتنـــا المعاصرة. وربط المســـؤول 
الحكومي المغربي إشـــرافه على وزارة الثقافة 
بضرورة ما أسماها عملية ”إعادة مجلة الثقافة 
المغربية إلى الحياة“. واستحضر محدثنا كون 
المجلـــة قد ظلت ”من بيـــن المجالت المرجعية 
العريقـــة في مشـــهدنا الثقافـــي المغربي، وقد 
حرص مؤسســـوها على أن تكون أفقا للمغرب 
الحديث، وللثقافة الحديثـــة، وأن تكون صوت 
المغـــرب، وصدى له، أيضا، فـــي األدب والفن، 
والفن الجمـــال، وأن تكون تعبيـــرا عن الهوية 
الثقافيـــة للمغرب، ولما فيه من تنوع في لغاته، 
وفي أشكال التعبير الثقافي والفني المختلفة“.

ليعلـــن الوزير في افتتاحيـــة العدد األخير 
مـــن المجلة عن اعتبـــار المجلة ”لبنـــة ثقافية 
هي في حقيقة األمـــر صرح من صروح ثقافتنا 
المعاصرة، ومرآة، بقـــدر ما نرى فيها ثقافتنا، 
وما عرفته من ســـيرورة وتطـــور كبيرين، بقدر 
ما تنعكس فيها وجوهنا بمالمحها المختلفة“.

وكانت المجلة منـــذ افتتاحية عددها األول 
سنة 1970 قد جعلت من بين أهدافها ”التعريف 
باإلنتاج المغربي في مياديـــن الفكر والمعرفة 
والمثقفيـــن  بالمبدعيـــن  والتعريـــف  والفـــن، 

المغاربـــة، وخلق حركية التواصل بينهم وبين 
غيرهم“.

أما هيئة التحرير، فقد أعلنت في افتتاحية 
العـــدد الجديد حرصها على ”وضع المجلة في 
ســـياق الزمن المغربي الراهن، بما يجري فيه 
من تحـــوالت في الفكـــر والنظـــر، وعلى تبني 
خـــط تحريري يســـعى إلى تكريـــس التحديث 
والتنوير، كأفق ثقافي وفني، ومعرفي وجمالي، 

للثقافة المغربية“.

المناهل والفنون

خالل األسبوع الجاري، سوف تعلن وزارة 
الثقافة المغربية عن إعادة إصدار مجلة أخرى 
هـــي مجلة ”المناهل“. ومـــا يميزها أنها مجلة 
محكمة، قال وزير الثقافة المغربي إن إصدارها 
ســـيمثل ”إغنـــاء للمكتبة المغربيـــة والعربية 
برصيـــد هام ورصيـــن من الدراســـات العلمية 
القابلـــة لالســـتثمار األكاديمـــي فـــي مختلف 
أصنـــاف البحـــث المعرفـــي، وكـــذا النهوض 
بالبحـــث الفكـــري والعلمي بالمغـــرب، إضافة 
إلـــى التعريـــف باإلنتاج المغربي فـــي ميادين 
الفكر والمعرفة والفن، وبالمبدعين والمثقفين 

المغاربة وتعزيز تواصلهم مع القراء“.
وبحســـب مدير المجلة الجديد، األكاديمي 
المغربي مصطفى القباج، ســـيكون الهدف من 
هذا المشروع هو ”النهوض بالثقافة المغربية 
والعربية، عبر مجلة المناهل، التي يراد لها أن 
تكون مرآة صادقة للثقافة ببالدنا، مع الحرص 
على اســـتقالليتها وفق الخط التحريري الذي 
ســـتعمل الهيئة على تحديد معالمه 
هيئة  جانب  وإلـــى  الكبرى“. 
المجلة  على  تشرف  التحرير، 
هيئة استشارية تضم باحثين 
خبراء فـــي مختلف المجاالت، 
كمـــا هـــو الحال بالنســـبة إلى 

مجلة الثقافة المغربية.
وبينمـــا ينتظـــر أن تصـــدر 
شـــهر  فـــي  ”المناهـــل“  مجلـــة 
ســـبتمبر من ســـنة 2019، أعلنت 
اســـتئناف  عـــن  الثقافـــة  وزارة 
صـــدور مجلة ”الفنـــون“، بصدور 
عـــدد جديـــد فـــي فبرايـــر المقبل. 
وهـــي المجلـــة التي صـــدرت منذ 

1973، واســـتمرت في الصدور حتى سنة 1981، 
وأشـــرف عليها أبوبكر المرينـــي، بينما تتولى 

إدارتها اليوم األستاذة فوزية األبيض.
وبحســـب وزيـــر الثقافـــة واالتصـــال فـــي 
المغرب، تســـعى المجلة ”إلى تعميق التواصل 
الفنـــي والثقافـــي بيـــن الفنانيـــن والمبدعين 
المغاربة، وتسعى إلى أن تكون مرصدا لتجميع 
وتوثيق مختلف الفنون التي تدخل في التراث 
الالمادي الذي تأخذ وزارة الثقافة على عاتقها 
التعريف به وتجميعـــه والحفاظ عليه كرصيد 

حي يؤرخ لإلبداع وللنبوغ الفني المغربي“.

كما تراهن الـــوزارة على جعل هذه المجلة 
”نافـــذة ومحطـــة الحتضـــان التنـــوع الفنـــي 
والثقافـــي الذي يزخر به المغـــرب، مع التركيز 
على مختلـــف التعبيـــرات الفنيـــة واإلبداعية 
الفكريـــة والثقافيـــة“. هكـــذا، يراهـــن المغرب 
الثقافي علـــى لقاء الثقافـــة باإلعالم، من خالل 
منابـــر إعالميـــة نقديـــة وفكرية أدبيـــة وفنية، 
هي المجالت الثقافيـــة، بعدما أصبحت الجهة 
الحكومية المعنية تجمع بين الثقافة واالتصال 
في حقيبة وزاريـــة واحدة، وتعيد إصدار ثالث 

مجالت في لحظة ثقافية واحدة.
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آسيا جبار أهم روائية 

جزائرية كرمتها بالدها 

من خالل تخصيص جائزة 

روائية باسمها

بعد خمس سنوات على صدور روايتها األخيرة {األسود يليق بك} تطل الكاتبة الجزائرية أحالم ثقافة

مستغانمي على قرائها بكتاب جديد بعنوان {شهيًا كالِفراق}.

صدر عن دار ميســـلون للنشـــر والتوزيع بإســـطنبول، ديـــوان {لم ينتبه أحد ملوتك} للشـــاعر 

الفلسطيني السوري رامي العاشق، وهو الكتاب الخامس له.

[ المغرب الثقافي يراهن على لقاء الثقافة باإلعالم  [ منابر إعالمية نقدية وفكرية أدبية وفنية تعود إلى الحياة
تعتبر املجــــــالت الثقافية ”الثقافة املغربية“ و“الفنون“ و“املناهــــــل“، في املغرب منبرا جامعا 
ــــــف أعــــــالم التحديث وعالماته في املغــــــرب املعاصر، وفضاء لنشــــــر آخر اإلبداعات  ملختل
والنقاشات التي راودت املغاربة وأّرقتهم خالل نصف قرن من الزمان وبعودتها بعد توقفها 
زمنا، ســــــيتفّعل أكثر احلراك الثقافي املغربي، وهو ما جعل هذه اخلطوة محل ترحيب من 

جميع الفاعلني الثقافيني بالبالد.

ثالثة منابر ثقافية عريقة تنبعث من رمادها في المغرب

الثقافة المغربية العريقة بألوان جديدة (لوحة للفنانة الشعبية طالل)

مـــن  إعالميـــة  ثقافيـــة  ثالثيـــة 

إصدارات وزارة الثقافة في المغرب 

تراهـــن على ربـــط الرهـــان الثقافي 

بالحقل اإلعالمي

 ◄

{ناشئة الشارقة} 6 عروض احترافية لـ

 في مهرجان اإلمارات لمسرح الطفل

ثالث روايات بثالث لغات تفوز 

بجائزة آسيا جبار

ي ر و ج بر ر
الفن
راش
 وا
مشـ
و

على
 وع
، و
و

مل
ب
دي
الف
إلمـ
عبر
يبيـ
مج
ذ با
ج

قة و
ح وج
الل

ن ق 
من
و س 

و ير و ي ي ي رو يرج و
و
رك
فح
اإل
كـ
ة
يا
لش
رو
ظ

ـا
ح

رح
 ا
م
 ق
طا
ا

س

ي ر و ج بر
نانة عائشـــة عبدالرحمن
شـــد وعدد مـــن المهتمين

لشأن الثقافي.
ـــاركة انطالقًا من حرص

ي ين

ى إتاحة الفرصة ألبنائها
عروضهم المسرحية 

التي ُتعد نتاجًا 
ر هم ررو هم

فن 
ـــارات

ر سلســـة 
التي  ـــة 
ج الفنون 
التعاون 
ون ج

والهيئة 
جمعيـــة 
العـــام   

ناشـــئة 
 تقنيات 
وفنـــون 

و ير و ي ي ي رو رج
واشتملت عروض 
ناشئة الشارقة على
عرض إيمائي

بعنوان
”رجل فقير“
لناشئة
واسط

ي و
تفاعل وتجاو
مشارك
ف
ا
ك
الحركة الثقافية
وتوجـــه ي
التحكيم، بال
فـــي العـــر
الذين يوظ
طاقاتهم،
واألطفـــ
المسرح

عبدالر
الفني
خالل م
التـــي
الطا

مس



زكي الصدير

} يســـتمر المشـــهد الثقافـــي الخليجـــي في 
تمظهـــرات مختلفة، بين ما هو ثقافي رســـمي 
وبين مـــا هو ثقافـــي أهلي، لكن هـــذا التنّوع 
لم يســـتطع أن يفـــرز ظاهرة يمكن أن تشـــّكل 
معالـــم مرحلـــة جديدة عّما كان عليه المشـــهد 
في األعوام الســـابقة. ورغم كثافة اإلصدارات 
األدبيـــة والفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة في 
الخليج غير أن المشـــهد الثقافي ال يزال يعيد 
تشـــكيل وصناعة نفســـه عبر مسّميات جديدة 

تحاول أن تحجز لها مكانا في المدرجات.

تنامي قصيدة النثر

يـــرى الناقـــد البحرينـــي جعفر حســـن أن 
التيـــارات المهيمنة على الشـــعر فـــي الخليج 
اســـتمرت تعمل في ذات االتجـــاه بعامة، فمن 
حيث الشـــكل اســـتمر العمـــود وكذلك قصيدة 
التفعيلة فـــي اتجاهيهما العامـــي والفصيح، 
بينمـــا اســـتولت ما باتـــت تعـــرف بـ“اللهجة 
البيضاء“ -حســـب تعبير جعفـــر- على معظم 
الشـــعر العامـــي المكتوب على نمـــط قصيدة 
النبط، وظلت قصيدة العمود مرتبطة بأنماطها 
القديمة، من حيث رومانســـيتها، أو بقائها في 

األغراض الشعرية القديمة في المعظم.
عن  يقول جعفر حســـن متحدثا لـ“العرب“ 
الشعرية في الخليج خالل 2018 ”بينما تعّمقت 
تشـــكيالت قصيـــدة التفعيلـــة، وظلـــت تلعب 
إيقاعيا ضمـــن إطارين كبيريـــن، كان أحدهما 
تهيمـــن عليه القافية، وهـــي التي صارت تجّر 
إلـــى عمود الشـــعر بشـــكل حثيـــث باعتبارها 
من نواتجـــه المتبقية التي تقفـــل بها قصيدة 
التفعيلـــة الصورة الجزئيـــة، بينما ظل اإلطار 
اآلخر متحررا منها فاستمر يتمتع بحرية أكبر 
كما أتصور، بل لعّلي أشـــير إلـــى اقترابه من 

خلق أطر جديدة في قصيدة التفعيلة“.

ويضيـــف ”يمكـــن أن نلحظ تناميـــا لتيار 
قصيدة النثر بشـــكل عام فـــي الخليج العربي، 
وكذلك ظلت االحتجاجات النقدية القديمة على 
قصيدة النثـــر قائمة، كما يمكـــن أن نرى ذات 
الحجج مطروحـــة والزالت تطرح على قصيدة 
التفعيلـــة، ويبدو أن هناك تأثيـــرات قوية في 
قصيـــدة النثـــر، ناتجة عـــن انكســـار الربيع 
العربي وتحوالتـــه التي الزالت تلعب دورا في 
تعميـــق ذلك االتجـــاه نحو القضايـــا اليومية 
الحّسية، ولعل ذلك االتجاه يجر نحو استالب 

الشعر“.
ويتابع ”كما نما تيار في قصيدة النثر بات 
يشـــير ويعالج مســـائل مثل الحـــرب والحرية 
وغيرهما، أي أنه ظـــل محتفظا بتلك القضايا 
الكبـــرى التـــي كان يتصور ســـابقا أنها بقت 
ضمن قصيدة التفعيلـــة، والتي ارتبطت بتلك 
اللحظـــات التاريخيـــة التي كانـــت باعثة على 
عمليـــة التغيير من النهوض العربي، وترافقت 
مع تلك الطموحات الكبرى التي بقيت ملتصقة 

بالجيل األول لقصيدة التفعيلة في الخليج“.

تألق روائي

في بداية مداخلتها معنا تأســـف الروائية 
الســـعودية أميرة المضحي على أن هذا العام 
أخذ عنـــوان رحيل الروائـــي العربي الكويتي 
إسماعيل فهد إســـماعيل في سبتمبر الماضي 
بعد إصداره لروايته األخيرة ”صندوق أســـود 

آخر“، فهو -كما تشـــير المضحـــي- كان األب 
الروحي للرواية الكويتية وللروائيين الشباب 

في الخليج العربي.
وتقول المضحي ”عطاءات إســـماعيل فهد 
إســـماعيل ونتاجه األدبي كرســـاه قامة أدبية 
عربية هامة. كما سبقه رحيل الروائي السوري 
حنـــا مينة، وعـــدد مـــن الفنانيـــن الملتزمين؛ 
مديحة يســـري وريم بنا وســـحر طه، فهل هو 

عام الرحيل؟“.
وتؤكد المضحي أن المبدعين يتركون كتبا 
وأغنيات تبقـــى ألجيال وتصمد أمـــام الزمن، 
فاآلداب والفنون اإلنســـانية ال خوف عليها إال 

من الجهل والرجعية.
وتشـــير الروائية الســـعودية إلـــى مقبرة 
الكتب في الكويت المصاحبة لمعرض الكويت 
الدولي للكتاب هذا العام، والذي نفذها الفنان 
محمد شـــرف بعد أن قامت الرقابـــة الكويتية 
بمنع عدد غير مســـبوق من الكتب الكالسيكية 
والحديثة وصـــل إلى حوالي أربعة آالف كتاب 
في حالـــة انغالق وتقوقع مخيفـــة جدا، بينما 
يحـــدث العكـــس في الســـعودية، حيـــث كانت 
تعانـــي كثيرا مـــن هـــذا التقوقع، ثـــم أدركت 
مكامـــن قوتهـــا الناعمة، فالفعاليـــات الثقافية 
والموســـيقية التـــي تنظمهـــا الهيئـــة العامة 
للترفيه مستمرة -بينما الهيئة العامة للثقافة 
غائبة- والنشـــاط الثقافي التي تقوم به فروع 
جمعية الثقافـــة والفنون هو األكثر بروزا رغم 

اإلمكانيات المحدودة.
وتقـــول المضحـــي ”اللحظـــة الثقافية في 
الخليج الفتة جـــدا، ففي الرواية وصلت رواية 
’النجـــدي‘ للروائـــي والقـــاص الكويتي طالب 
الرفاعـــي ورواية ’الحالة الحرجـــة للمدعو ك‘ 
للروائي الســـعودي عزيز محمد إلـــى القائمة 
الطويلة لجائزة الرواية العربية (البوكر)، كما 
وصلت رواية ’الوردة القاتلة‘ إلبراهيم شـــحي 
و‘غواصـــو األحقـــاف‘ ألمـــل الفـــاران للقائمة 
الطويلة إلى جائزة الشـــيخ زايد، وتم ترشيح 
الشاعر حســـن صميلي والشـــاعرة اإلماراتية 
بشـــرى عبداللـــه والروائـــي الكويتي ســـعود 
السنعوســـي لفرع جائزة المؤلف الشاب، مما 
يزيد من وهج الحضور الخليجي على الساحة 
الثقافيـــة. وفـــازت روايـــة ’مســـرى الغرانيق 
فـــي مدن العقيـــق‘ للروائية الســـعودية أميمة 
الخميـــس بجائـــزة نجيـــب محفـــوظ للرواية 
العربيـــة. وهذا العام عـــادت برامج تلفزيونية 
ثقافيـــة رصينـــة حفـــرت عميقـــا فـــي الذاكرة 
الخليجية، وظهرت برامج جديدة منها ’نلتقي 
مع بروين حبيـــب‘، و‘أبوظبي تترجم‘ للدكتور 

سعد البازعي“.

جهود مسرحية فردية

يســـتعرض الكاتب المســـرحي السعودي 
عباس الحايك أهم المالمح للمســـرح في دول 
الخليـــج العربي خـــالل 2018، حيـــث يرى أن 
عالقة المســـرح بالجمهور لم تتغّير، فال يزال 
الجمهور الخليجي مدفوعا لحضور العروض 
المســـرحية الكوميدية التجارية بغض النظر 
عن القيمة الفكريـــة لهذه العروض، فالجمهور 
هـــو وقود هذه العروض التـــي تواجه هجوما 
شرســـا من قبل نقاد مسرح ومسرحيين يرون 

في هذه العروض إفسادا للذائقة.
ويقول الحايك ”على الطرف اآلخر للمسرح 
التجاري، لـــم يتمكن المســـرح النوعي -الذي 
يبدو مشـــغوال بالحصول على بطاقة مشاركة 
في مهرجـــان داخليـــا كان أو خارجيا- من أن 

يقنع الجمهور الخليجي بالحضور والتفاعل، 
فهذا المســـرح يبدو بعيدا عن هوى الجمهور 
وذائقتـــه. لذا يمكـــن قياس ما قدمه المســـرح 
الخليجي من المشـــاركات في المهرجانات، أو 

المهرجانات التي أقيمت هنا أو هناك.“
ويضيف مفصـــال ”في اإلمـــارات، مازالت 
المهرجانات والفعاليات المسرحية متواصلة، 
منها مهرجـــان أيام الشـــارقة الذي مضت من 
عمره 28 دورة، ومهرجانات األطفال ومسابقة 
التأليف المســـرحي، باإلضافة إلـــى مهرجان 
المســـرح العربي الذي تقيمه ســـنويا الهيئة 
العربية للمسرح كل عام في بلد عربي وكان أن 
حّط رحاله في تونس، واإلمارات هي األنشـــط 

خليجيا على مستوى المهرجانات النوعية“.

ويضيـــف ”وتظل الكويت األكثر رســـوخا 
فـــي عالقة المســـرح مع الجمهـــور مع وجود 
مهرجانـــات نوعيـــة، مثـــل مهرجـــان الكويت 
المســـرحي الـــذي يقام ســـنويا، والـــذي يفرز 
عـــن عدد مـــن العـــروض التي تمثـــل الكويت 
فـــي مهرجانـــات عربيـــة. فالكويـــت حصدت 
جائـــزة أفضل عرض عربي فـــي مهرجان الدن 
العربي الذي أقيم في ســـلطنة عمان لمســـرح 
الكبار ومســـرح الطفل أيضـــا. والكويت تبقى 
رائدة المســـرح الخليجـــي خاصة مع األجيال 
المســـرحية التـــي تتعاقـــب وتعمـــل بنفـــس 

الشغف“.
أمـــا في البحريـــن، فيرى الحايـــك أن هذا 
العام شـــهد عددا من العروض والمهرجانات، 
وتأسيس جمعية المســـرحيين، وتبدو النقلة 
النوعيـــة التـــي حدثت هـــي تحـــول مهرجان 
الصواري إلى مهرجان دولي بمشاركة عروض 
من روســـيا وجورجيا وألمانيا، باإلضافة إلى 
ورش مسرحية لمدربين من سويسرا وأميركا.

أما في سلطنة عمان فالمسرح يبدو في 
حـــراك متواصل، على مســـتوى الكليات 

والفرق،  الشبابية  واألندية  والجامعات 
حيـــث أقامت فرقـــة الـــدن مهرجانها 
العربي الذي أثبت علو كعب المسرح 
العماني الذي يشارك في مهرجانات 

ويتفوق.
وفي السعودية، لم يتغير األمر 
كثيرا، كمـــا يقول الحايك، فمازالت 
الجهـــود الفرديـــة هـــي المحّركـــة 
وهـــي التـــي تنبض، بينمـــا عيون 
المســـرحيين على وعـــود بالتغيير 

بعد تأسيس وزارة الثقافة والبرنامج 
الثقافـــي الـــذي أطلقتـــه إدارة جمعية 

الثقافـــة والفنون ووعدت بدعم شـــامل 
لكل الفنون، ولكـــن لوحظ غياب العروض 

النوعية بســـبب حالة التقّشـــف التي يمر بها 
المسرح في الســـعودية. واقتصرت الفعاليات 
على بعض الملتقيات المســـرحية والعروض 

التجارية الكوميدية.
أما في قطر، فيعاني المسرحيون هناك من 
غياب الدعم وتأثيرات الحالة السياســـية، فلم 
يكن هناك حضور مســـرحي قطـــري هذا العام 

على مستوى المهرجانات.

سينما تحبو

رغـــم حضـــور الروايـــة الخليجيـــة علـــى 
المســـتوى العربي واستطاعتها حجز مقعدها 
الخـــاص في الصفوف األّولية للســـرد العربي، 
باإلضافـــة إلـــى فوزهـــا بأهـــم الجوائـــز، غير 
أنـــه بالمقابل لم تتمكـــن األفالم الســـينمائية 
الحظـــوة  نفـــس  تحقـــق  أن  مـــن  الخليجيـــة 
والحضور. فمازالت هناك أزمة للوعي وللنص 
ولقدرة التقنية الهائلة على تحويل نفسها إلى 
قيمة معرفيـــة قادرة على ترجمـــة الواقع بلغة 

الكاميرا.
وفي هذا الشـــأن يرى المخرج السينمائي 
السعودي محمد سلمان أن المشهد السينمائي 
الخليجـــي مـــازال يحبو رغـــم نجاحات بعض 
األفالم هنا وهناك ما بين أفالم طويلة وقصيرة، 
إال أن المشـــهد الســـينمائي لم يصل إلى الحد 
الـــذي يمكن للســـينمائيين أن يقولـــوا عنه إن 
لديهم ســـينما خليجية أو ســـينما ســـعودية. 
ويعني ســـلمان بذلك الحراك السينمائي الذي 

يبدأ من الوعي منتهيا بشباك التذاكر.
ويقول ”بما أننا في شـــهر ديســـمبر يجب 
أن نعلـــن الحـــداد كســـينمائيين علـــى توقف 
مهرجـــان دبي الســـينمائي الدولي؛ إحدى أهم 
بوابات السينما الخليجية للعالمية. فما حققه 
المهرجان فـــي أن يكون أحد أهـــم مهرجانات 

بعد  العالـــم 

أربع عشـــرة دورة لـــه يعّد إنجازا تســـعى كل 
مهرجانـــات العالم إلـــى تحقيقه. ومـــع توقفه 
تتوقـــف إحـــدى أهـــم القـــوى الدافعـــة لعجلة 
صناعة السينما الخليجية والترويج لها، حيث 
أن األفـــالم الفائزة بالمهرجـــان العربي تتأهل 

لقوائم األوسكار“.
ويضيف ”حاليـــا، ستســـاهم دور العرض 
السينمائي بالسعودية في دفع صناعة األفالم، 
وأعتقد أنه بعد 5 ســـنوات من اآلن سوف تكون 
هناك أفالم ســـعودية وخليجيـــة تتنافس على 
شـــباك التذاكر بعد انتشار دور العرض في كل 
أنحـــاء المملكة. لكن هذا كله ال يصنع ســـينما 
خليجيـــة، وال يصنع ســـينما ســـعودية. فبكل 
بســـاطة يســـتطيع أي منتج يمتلك رأس المال 
أن ينتج فيلما، ويحقق ربحا. ويمكن هنا سْوق 
عدة نمـــاذج ألفالم خليجية حققـــت ذلك إال أن 
مســـتواها الفني كان ضعيفا. فشـــباك التذاكر 
ال يصنع ســـينما إال أنه يحـــرك عجلة اإلنتاج، 

ويفتح شهية المستثمر في سوق السينما“.

ويتابع ”مضت على صناعة الســـينما مئة 
عـــام ومازالت تتطور بشـــكل مخيف جدا. فإذا 
كانت الســـينما هـــي تلك التي حققـــت أرباحا 
على شـــباك التذاكر، فمن األفضل االتجاه نحو 
منصات العرض الجديدة عبر اإلنترنت ودخول 

منافسة االستثمار الربح والخسارة“.
ويختتـــم حديثه بالقول ”صناعة الســـينما 
تنطلـــق من الوعـــي بماهية الســـينما للصناع 
والمشـــاهد وإيمان صانـــع الفيلم بالســـينما 
كشـــكل فني نســـتطيع من خالله كســـر حاجز 
العزلـــة البصريـــة والصـــورة النمطية التي 
يعرفهـــا العالم عنا. وحتـــى تفاصيلنا 
الخاصـــة فنحن ال نعرف تفاصيلنا 
الحقيقة، كل هـــذا ال يتحقق إال 
مـــن خـــالل حكايا يســـردها 
شكل  بأي  سينمائي  مشهد 
ونوع 
كان“.
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افتتح وزير الثقافة واإلعالم الســـعودي  الدكتور عواد العواد،  في أبريل 2018 أول دار عرض ســـينمائي في السعودية،   

بحضور شخصيات محلية وعاملية بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل اإلعالم.

عام من الثقافة في الخليج العربي بين النجاحات األدبية وتعثر الفنون

د نفسه
ّ

[ كتابة الرواية هي األكثر حضورا وتأثيرا  [ المسرح والسينما مازاال في خطواتهما األولى أما الشعر فقد جد

السينما خطوة إلى األمام

عــــــام ثقافي مر بكل تقلباته وفعالياته عربيا، منها مــــــا حقق ما يصبو إليه ومنها ما تعثر 
تنظيميا أو في مســــــتوى املادة الثقافية املقدمة وغيرها من الصعوبات التي حاولت أغلب 
الفعاليات جتاوزها من خالل التجديد شكال ومضمونا. وفي السنوات األخيرة ال ميكننا 
ونحن نتحدث عن عام ثقافي أن نغفل دور اخلليج العربي الذي بات محورا ثقافيا عربيا 
ــــــه الثقافية نافذة بإطالالت متعددة على الثقافة  ــــــا هاما، ومتثل اإلطاللة على منجزات وعاملي
ــــــة. ”العرب“ توقفت مع مجموعة من املثقفني اخلليجيني في محاولة لرصد املشــــــهد  العربي

الثقافي لعام 2018، من خالل رؤيتهم ومتابعاتهم ووعيهم اخلاص للمشهد الثقافي.

حصاد األدب والفكر والفن
2018 ثقافة
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عروض 

المهرجان فـــي أن يكون أحد أهـــم مهرجانات
بعد العالـــم 

تنطلـــق من الوعـــي بماهية الســـينما للصناع
والمشـــاهد وإيمان صانـــع الفيلم بالســـينما
كشـــكل فني نســـتطيع من خالله كســـر حاجز
العزلـــة البصريـــة والصـــورة النمطية التي
يعرفهـــا العالم عنا. وحتـــى تفاصيلنا
الخاصـــة فنحن ال نعرف تفاصيلنا
الحقيقة، كل هـــذا ال يتحقق إال
مـــن خـــالل حكايا يســـردها
شكل بأي  سينمائي  مشهد 
ونوع
كان“.

السينما في الخليج العربي مازالت 

لم تواكب التطور التقني الكبير 

المتوفر، ولكن يبقى التطور األدبي 

في المنطقة العنوان الثقافي األبرز 

لهذا العام

]

جعفر حسن:

قصيدة النثر تنامت في 

الخليج رغم االحتجاجات 

النقدية القديمة ضدها

أميرة املضحي:

اللحظة الثقافية في 

الخليج الفتة جدا، خاصة 

في الرواية

محمد سلمان:

املشهد السينمائي 

الخليجي ال يزال يحبو رغم 

نجاحات بعض األفالم

عباس الحايك:

جمهور املسرح في الخليج 

مازال يفضل املسرحيات 

الكوميدية التجارية



سارة محمد

} القاهــرة - عانت الدراما المصرية السنوات 
الماضية من سياســـة االحتـــكار التي اتبعتها 
كيانـــات إنتاجيـــة كبـــرى، ونتج عنهـــا صراع 
محتدم علـــى طرح األعمـــال التلفزيونية خالل 
شـــهر واحد في العام، وهو شهر رمضان الذي 
يحظى منذ فترات طويلة بحالة تشـــبع درامي 

غير مسبوقة.
وتســـببت هذه الحالـــة (أحيانـــا) في ظلم 
بعـــض األعمال الجيدة، نتيجة عرضها وســـط 
تكـــدس كبير من األعمـــال الفنيـــة، وصراعات 
خفيـــة بين شـــركات اإلنتـــاج، في وقـــت تزايد 
فيه غيـــاب اإلنتـــاج الحكومي، وبـــات القطاع 
الخاص متحكما في إنتاج غالبية المسلسالت 
وتســـويقها علـــى مدار العـــام، مســـتفيدا من 
االنتشـــار الواســـع للقنوات الفضائية، ورواج 
ســـوق ”يوتيوب“ الذي جذب شريحة كبيرة من 
المشاهدين، منحت الدراما تفوقا نسبيا لم يكن 

موجودا من قبل. 

نجاح التجربة

مع تزايـــد الزخم الدرامي وظهـــور العديد 
من النجوم خالل شـــهر رمضـــان، اتجه بعض 
المنتجيـــن مؤخرا إلى اتباع سياســـة إنتاجية 
جديدة تتمثل في طرح مسلســـالت منفصلة في 
مواســـم درامية تنطلق مع بداية كل عام بنجوم 

شباب وكبار غابوا لفترات عن الشاشة.
وبـــدأت الظاهرة في االنتشـــار منذ عامين، 
لكنهـــا تبلورت بوضوح في العـــام 2018، الذي 
أصبح شـــاهدا على نجاح تلك التجربة، بعد أن 
صنع وزنا دراميا، كســـر احتكار شهر رمضان 
لألعمـــال المتميـــزة، وكان هذا العـــام صاحب 
النصيـــب األعظم مـــن الدراما غير الموســـمية 
التي نجحت في تحقيق جماهيرية كبيرة فاقت 
تلك األعمال التي عرضت في رمضان الماضي.

تتعدد أســـباب النجاح الكبير الذي حققته 
الدراما غير الموســـمية، ويمثل التنوع الكبير 
الذي تضمنتـــه، مقارنة بنظيرتها التي عرضت 
في رمضـــان، تفوقا الفتا، علـــى دراما رمضان 
التـــي غلب عليهـــا طابـــع األكشـــن والقضايا 
البوليســـية، والتـــي كانت ســـببا فـــي تحقيق 

جماهيرية غير متوقعة لبعض الفنانين.
وشـــهد هـــذا التنـــوع أســـلوبا مختلفا في 
طـــرح األفـــكار وتنفيذهـــا، وفـــي مقدمـــة تلك 
األعمال مسلسل ”الشـــارع اللي (الذي) ورانا“، 
ولعبت بطولته الفنانة التونسية درة، والفنان 
فاروق الفيشـــاوي، وطرح قضايـــا متباينة في 
إطار تشـــويقي، وخاطب العالم اآلخر لألرواح 
البشـــرية، ونجـــح مخرجـــه مجـــدي الهواري 
في عـــرض تقنيات خاصة بأســـلوب الغرافيك 
لتقديـــم بعـــض الخـــدع البصريـــة تزامنا مع 
مضمـــون العمـــل. وحصد المسلســـل اهتماما 

وصـــدى جماهيريـــا واســـعين، بعـــد عـــرض 
الحلقات األولى منه، ال ســـيما من فئة الشباب، 
الذين وضعـــوه في مقارنة مـــع بعض األعمال 
األجنبية من عناصـــر التصوير والخدع ذاتها، 
بخالف أنه العمل الدرامي المصري األول الذي 
ناقش مســـألة الحياة بعد الموت، أو في العالم 

اآلخر.

دراما اجتماعية جريئة

حفـــل العـــام 2018 بجملـــة مـــن األعمـــال 
التي أثـــارت جدال جماهيريا كبيـــرا، من بينها 
في الجزء الثاني منه،  مسلســـل ”ســـابع جار“ 
والذي اســـتكمل نجاح الجـــزء األول في جرأته 
على مناقشـــة قضايا اجتماعية من دون خجل، 
كشفت الكثير من العورات التي يحاول البعض 
مداراتهـــا، وهـــو ما منحـــه انتشـــارا يفوق ما 
تحققـــه بعض األعمال خالل عرضها في شـــهر 

رمضان.
وفي هذا العمل صممت مخرجات المسلسل 
الثالث، آيتن أمين ونادين خان وهبة يســـري، 
على مناقشـــة قضايـــا وعالقات األبنـــاء داخل 
األســـرة المصريـــة فـــي الوقت الحالي بشـــكل 
أكثـــر عصرية، وبســـبب ما تضمنـــه العمل من 
تنـــاول لموضوعات جريئة تخص وضع الفتاة 
وعالقاتها الخاصة باآلخر، تعرض إلى عاصفة 
كبيرة من الهجوم الرافضة للحجج التي تدافع 
عـــن العمل باعتبـــاره رؤية واقعية لمشـــكالت 

الحياة المعاصرة.
كما أن مسلسل ”أنا شـــهيرة.. أنا الخائن“ 
والمأخـــوذ عـــن الرواية الشـــهيرة التي تحمل 
االســـم ذاته للكاتبة نـــور عبدالمجيد، نال قدرا 
كبيـــرا من الهجـــوم بعـــد نهاية الجـــزء األول 
الصادمة، والتي جعلت بطلته (الفنانة ياسمين 
رئيس) تلجأ إلى خيانة زوجها ثأرا من خيانته 
لها، ما دفع فئة من الجمهور إلى انتقاد العمل، 
ووصفـــه بأنه رد فعل مبالغ فيه، يســـتحيل أن 

تقوم به المرأة المصرية.
ورغم الصخب الـــذي أحدثته هذه النوعية 
من األعمـــال، إّال أنها تبقـــى صاحبة النصيب 
األعظـــم فـــي التأثيـــر والتفاعـــل الجماهيري، 
مـــا دحـــض فكـــرة أن األعمال الجيـــدة تعرض 
خالل شـــهر رمضان فقط، وجعـــل البعض من 
الفنانين والفنانات يقبلون عرض مسلسالتهم 
علـــى امتداد أشـــهر العـــام، من دون التمســـك 
برمضان، والذي مرّجح أن يفقد بريقه الموسم 
المقبـــل، بعد تحديد عدد مـــن األعمال الدرامية 

المخصصة له، قد ال يتجاوز الـ13 عمال.

ويرى البعض من النقاد أن الدراما العائلية 
فـــي العام 2018 كانت من المؤثرات المباشـــرة 
التـــي عـــززت اســـتقطاب المشـــاهدين خارج 
الموسم الرمضاني، بعد أن شعروا بأنها تمس 
حياتهم وظروفهم المعيشـــية بدرجة عالية من 

الواقعية.
وصاحـــب الدراما االجتماعيـــة تنوع كبير 
فـــي المحتوى المقـــدم، ما أعاد فكـــرة الترابط 
األســـري داخل العائلة بالشكل الذي كانت عليه 
في الماضـــي، ومن أبرز تلك األعمال مسلســـل 
”أبوالعروســـة“، الذي لعب بطولته الفنان سيد 
رجب وسوســـن بـــدر، ويتـــم التحضير لعرض 

الجزء الثاني منه مع بداية العام الجديد.
وهو عمل آخـــر يضاف إلـــى األعمال التي 
رســـخت أن الزخـــم الفني الحقيقـــي ال يرتبط 
بشـــهر واحد فـــي العام، لكـــن القيمـــة الفنية 
وطريقـــة المعالجة ونوعيـــة القضايا التي يتم 
طرحهـــا هي الثيمـــة الضامنـــة للنجاح وليس 

توقيت العرض.
وقـــدم مسلســـل ”األب الروحـــي“، وهو من 
بطولـــة مجموعة من الشـــباب، يقودهم الفنان 
المخضرم محمود حميـــدة وأحمد عبدالعزيز، 
نموذجـــا مختلفـــا عـــن الضخامة فـــي اإلنتاج 
واألفـــكار والدرامـــا المجتمعيـــة المتشـــابكة، 
وجســـدها أيضا مسلســـل ”بيت الساليف“ من 
بطولـــة بوســـي وأحمـــد صالح حســـني ومنة 
فضالـــي، وقدم أيضا نوعا مـــن الدراما القائمة 
على الصراع العائلي والنزاع بين أفراد األسرة 

الواحدة بحثا عن المال والسلطة.
ودمجـــت هـــذه النوعيـــة من األعمـــال بين 
الصراعات األسرية وتحديات العصر، متداخلة 
مع ظروف سياسية واقتصادية معقدة، مع قدر 
واضح من االهتمام بقضايـــا المرأة، بمختلف 

طبقاتها ومستوياتها االجتماعية والفكرية.
وجاء مسلســـل ”البيت الكبيـــر“ الذي لعب 
بطولتـــه الفنـــان أحمد بدير والفنانة سوســـن 
بدر، على رأس األعمال التي جســـدت إشكالية 
دور المـــرأة فـــي المجتمع، وتـــدور أحداثه في 
منطقة الصعيد (جنوب مصر) وركز على قضية 
سيطرة الرجل على المرأة في قضايا الميراث.

وقـــدم مسلســـل ”للحـــب فرصـــة أخيرة“، 
والـــذي أعاد بطلتـــه داليا البحيـــري إلى نمط 
األدوار الدراميـــة بعـــد ســـنوات قضتهـــا في 
تقديـــم الدرامـــا الكوميدية، وجبـــة اجتماعية 
دســـمة عن شـــكل الزوجات الالتي يعانين من 
قســـوة معاملة الزوج وينفصلن عنه ويحاولن 
بدء حياة جديدة. وكشـــف مسلســـل ”نصيبي 
وقســـمتك“ في الجزء الثانـــي منه، عن مكونات 

خفية في القضايا التي تتطرق إلى دور المرأة 
وعالقتهـــا بالرجل في حلقات متصلة منفصلة، 
حيـــث يتعرض لكـــم هائل مـــن التناقضات في 
شـــكل العالقات وصعوبة المواءمة بينها لشدة 

التداخل الذي يغلب عليها.
ورغم تعدد هذه األعمال، لكن يبقى مسلسل 
”كأنـــه إمبـــارح“ للفنانة رانيا يوســـف وأحمد 
وفيق، صاحب الشعبية األكبر بين المشاهدين، 
خصوصـــا أن أحـــد أبطاله هو الفنـــان محمد 
الشـــرنوبي الذي بات يتمتع بقاعدة جماهيرية 

كبيرة بين جمهور الشباب.

وتميـــز العمل بجودة القصـــة التي كتبتها 
السيناريســـت مريم نعوم، وتضمن الكثير من 
القضايا المتشابكة ينصب محورها األساسي 
فـــي فقدان أم البنها ورحلـــة بحثها عنه وخالل 

ذلك تتكشف العديد من الحقائق واألسرار.
وكان لألعمـــال الكوميدية نصيب في ختام 
العـــام الذي شـــارف علـــى االنتهـــاء من خالل 
للفنان سامح حسين،  مسلسل ”سرايا حمدين“ 
والذي أعاده إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 

لسنوات.

تغير المزاج العام

يمكن وصف العـــام 2018 بأنه عام االنقالب 
في شـــكل الدراما المصريـــة بامتياز، ألنه أعاد 
الزخم للعام كلـــه، وخالف توقعات النقاد، ومن 
راهنوا على التمسك بأن موسم رمضان ال يزال 

األهم واألكثر جذبا للجمهور والمعلنين.
ويـــرى خبراء أن هنـــاك تأثيـــرات متعددة 
لعبـــت دورا فـــي إنـــزال درامـــا رمضـــان مـــن 
علـــى عرشـــها، أبرزها التحـــوالت التي ظهرت 
بوضوح في سلســـلة من اإلجراءات الحكومية، 
وفـــي مقدمتهـــا تحديد أســـعار شـــراء عرض 
المسلســـالت بقيمة 70 مليون جنيه (4 ماليين 
دوالر) للعمل الواحد وبإجمالي قيمة شراء من 
قبـــل القنوات الفضائيـــة ال يتجاوز 230 مليون 
جنيـــه (13 مليـــون دوالر) للقنـــاة الواحدة، ما 
تســـبب في خروج عدد من األعمال من ســـباق 

العـــرض الرمضاني قبل انطالقـــه بفترة قليلة، 
مثل مسلســـالت ”أرض النفـــاق“ للفنان محمد 
هنيدي ومسلســـل ”لدينا أقوال أخرى“ للفنانة 
يســـرا، و“أهـــو دا اللي صـــار“ للفنانـــة روبي 
ومحمد فراج، و“بركة“ للفنان عمرو سعد، ليتم 

عرضها في أوقات أخرى.
وال يمكـــن فصـــل تبعات ســـيطرة شـــركة 
”سينرجي“ ورئيســـها المنتج تامر مرسي على 
المشـــهد الدرامي المصري للعام الحالي، عما 
يحدث من تغيرات في الموســـم الدرامي، حيث 
يخوض دراما رمضـــان المقبل بأعمال نصفها 

من إنتاجه الخاص.
ويرى نقـــاد أن االحتكار اإلنتاجي تســـبب 
فـــي ضعف اإلنتاج الدرامي هذا العام، وخروج 
الكثير من المنتجين من المشـــهد، في مقدمتهم 
”العـــدل جروب“، وكانت شـــركتهم أحد األعمدة 
اإلنتاجيـــة الهامـــة وتصدرت المشـــهد لعقود، 
وهو مـــا انعكس على خارطة العرض الدارمي، 
وبـــات الكثير مـــن المنتجين يختـــارون عرض 
أعمالهـــم خـــارج موســـم رمضـــان خوفـــا من 

تعرضها للخسارة.
وأصبحـــت األعمال المشـــاركة فـــي دراما 
رمضان المقبل محصـــورة في عدد محدود، قد 
يتزايد العدد بواقع خمسة مسلسالت مع بداية 
العـــام الجديد، بعد أن كانت تصل أعدادها إلى 

أكثر من أربعين عمال في الموسم الواحد.
وتتصـــدر قائمة إنتاج هذه األعمال شـــركة 
”ســـينرجي“، التي تعاقدت بالفعل مع الفنانين 
أحمـــد فهمي ومـــي عزالدين ومحمـــد رمضان 
ومصطفـــى خاطر وياســـمين صبـــري لتقديم 
بطوالت في عدد من المسلسالت، خالفا للجزء 
الثالث من مسلسل ”كلبش“ الذي يلعب بطولته 
الفنـــان أمير كرارة، وســـبق وأنتجت الشـــركة 
ذاتهـــا جزأيـــه األول والثانـــي، وعرضـــا فـــي 
موســـمي رمضان المنقضيين، من تأليف باهر 

دويدار وإخراج بيتر ميمي.
ورغم المميزات التي تحملها المسلســـالت 
غير المرتبطة بالموسم الرمضاني وما تحققه 
من تفاعـــل جماهيـــري وتوفر فرصـــة للنجوم 
الشـــباب وجـــذب لإلعالنات وراحـــة في العمل 
على المنتج بشكل عام، إّال أنها تحمل سلبيات 
مختلفـــة، أبرزهـــا أنهـــا تتيح الفرصة بشـــكل 
أكبر الســـتيراد أنواع أخرى من المسلســـالت 
المدبلجة من دول عدة، كي تســـتطيع القنوات 
الفضائية ملء الخارطة البرامجية لشاشـــاتها، 
وتدفـــع نحو الركود لـــدى العاملين بالصناعة، 
ألن هـــؤالء اعتـــادوا العمـــل بكثافة في شـــهر 

رمضان.

الفنانة ياسمني رئيس لجأت في مسلسل {أنا شهيرة.. أنا الخائن} إلى خيانة زوجها ثأرا من خيانته لها، ما دفع فئة من 

الجمهور إلى انتقاد العمل، ووصفه بأنه رد فعل مبالغ فيه، يستحيل أن تقوم به املرأة املصرية.

{نصيبي وقســـمتك 2} كشف عن 

مكونـــات خفيـــة في القضايـــا التي 

تتطرق إلى المرأة وعالقتها بالرجل 

في حلقات متصلة منفصلة

O
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مثل العام 2018 انقالبا جديدا في شــــــكل 
الدرامــــــا التلفزيونية، بعــــــد أن تغيرت فيه 
خارطة العرض املعتادة، وكسرت احتكار 
ــــــزة، لتعود  شــــــهر رمضان لألعمال املتمي
ــــــدة ضيفا مســــــتمرا على  الدرامــــــا اجلي
مــــــدار العام مبسلســــــالت متنوعة وأعمال 
جذابة حققت رواجــــــا قلب بعض املوازين 
ــــــوع امللحوظة،  ــــــة، ورغم حالة التن التقليدي
ــــــردد حول ما  ــــــت تســــــاؤالت عديدة تت بقي
إذا كان الزخــــــم الدرامي على مدار العام 
يســــــتطيع الصمود خالل السنوات املقبلة 
وإحداث طفرة مســــــتدامة فــــــي الصناعة 
ــــــح التفوق الراهن  ــــــة الهامة، أم يصب الفني
عنصــــــرا طارئا ويتعرض النتكاســــــة تعيد 

املشهد إلى سيرته األولى؟

المسلسالت غير الموسمية تثري الدراما المصرية في عام 2018
[ توقيت العرض لم يعد مهما أمام قيمة المسلسل الفنية  [ مواضيع جريئة شدت انتباه الشباب والمست تطلعاتهم

{أنا شهيرة.. أنا الخائن} صدم الجمهور

{الشارع اللي ورانا} ناقش مسألة الحياة بعد الموت {أبوالعروسة} عزز الترابط األسري داخل العائلة

القيمـــة الفنية وطريقـــة المعالجة 

ونوعيـــة القضايـــا التـــي يطرحهـــا 

أي مسلســـل هي الثيمـــة الضامنة 

للنجاح وليس توقيت العرض

 ◄

حصاد األدب والفكر والفن
2018 دراما
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مؤســـس تسال، إيلون موسك، كشـــف مؤخرا أن الشركة األميركية ستطلق العام املقبل أول نسخة بيك آب كهربائية صغيرة سيتم 
تزويدها بمحركني بقوة 600 حصان من نفس محركات موديل أس مع بطارية تكفي لقطع 450 كلم في الشـــحنة الواحدة.

درجة هـــوس املصنعني بلغت حد 
ابتكار تطبيقات تتيح االســـتفادة 
بمساحة أكبر في سيارات الكومبي 

أو الرياضية

◄

} سيول - قررت شركة هيونداي الكورية 
اجلنوبية االستغناء عن املفاتيح بشكل 
كامل في عمليات فتح وتشـــغيل اجليل 

القادم من الســـيارات التي ســـتنتجها، 
ما يشعل الســـباق التكنولوجي في هذه 

الصناعة اآلخذة في االتساع.
املتخصص  وذكـــر موقع ”زد.دي نـــت“ 

في عالم الســـيارات، أن الشركة ابتكرت 
يتيـــح  مســـتقبليا  ســـيارات  نظـــام 
للســـائقني فتح ســـياراتهم وتشغيلها 

مبجرد مسح بصمات أصابعهم.
ومـــن املقرر أن يطـــرح هذا النظام 
للمـــرة األولى في الســـيارات اجلديدة 
ســـانتا متعددة األغراض، والتي سيتم 

إطالقها في الســـوق الصينية مع بداية 
العام املقبل.

وقام املصممون في هيونداي بصناعة 
املاســـح الضوئي لبصمـــات أصابع اليد في 

مقبض البـــاب، باإلضافـــة إلى مكان تشـــغيل 
الســـيارة، وميكن تســـجيل بصمـــات أكثر من 

سائق للسيارة نفسها.
وعندما يقوم الســـائق بإلغاء قفل السيارة، 
يتم مســـح بصمات أصابعه وإرسال البيانات 
املشـــفرة إلى الســـيارة، واعتمادا على بيانات 
مـــن فتح املركبة، ســـتكون قـــادرة على 
التكيـــف مـــع إعدادات خاصـــة، مثل 
تغييـــر وضع املقعد أو زاوية املرايا 

وغير ذلك.
تخطط  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
إعـــدادات  إلضافـــة  الشـــركة 
احلـــرارة  لدرجـــة  مخصصـــة 
والرطوبـــة وعجلة القيادة، كما 
التكنولوجيا  ميزات  ستشـــمل 
الفائقة األخـــرى، التعرف على 
الصوت وشحن الهاتف الذكي 

السلكيا.

وتقول الشـــركة الكورية لصناعة السيارات 
إن نظـــام بصمات األصابع ســـيكون قادرا على 
التمييـــز بني مســـتويات الكهرباء فـــي أجزاء 
مختلفـــة مـــن اإلصبـــع، لتحديد مـــا إذا كانت 
البصمة للمســـتخدم احلقيقـــي أو أنها بصمة 

أحد احملتالني.
وأكـــدت هيونـــداي فـــي بيان نشـــرته على 
موقعهـــا االلكترونـــي، أن تكنولوجيـــا بصمة 
األصابع دقيقة للغايـــة لدرجة أن معدل اخلطأ 

فيها يبلغ 1 في 50 ألفا.
وال تعـــد هيونداي الشـــركة األولـــى، التي 
تعتمد املاســـح الضوئي لبصمات املســـتخدم 
كوســـيلة لتشـــغيل الســـيارة، فقـــد ســـبقتها 
شـــركة تسال الناشـــئة املتخصصة في صناعة 

السيارات الكهربائية.
وتتيـــح تســـال فـــي ســـياراتها موديل أس 
للمســـتخدمني القدرة على تشغيلها باستخدام 

الهاتف الذكي كماسح ضوئي للبصمات.

} برلــني - تزايـــد حـــرص عمالقـــة صناعـــة 
الســـيارات في خضـــم الطفـــرة التكنولوجية 
على تقديم حلول ذكية لزيادة ســـعة الحمولة 
في موديالت الكومبي أو السيارات الرياضية 
متعددة األغراض، حيث تشـــكل سعة الحمولة 

الكبيرة أبرز سمات هذه الفئة من المركبات.
ويعتبـــر المصممون في الشـــركات غطاء 
حيز األمتعة ميزة ومشـــكلة فـــي الوقت ذاته، 
فبينمـــا يتيـــح ألصحـــاب الســـيارات ميزات 
عمالنية، فإنـــه في الوقت ذاته يســـبب عائقا 
في بعض األحيان عند تخزين بعض األشـــياء 

الزائدة.

وإذا كان فـــي الســـابق يتم خلـــع الغطاء 
وتخزينه في المنزل، فـــإن المصنعين أتاحوا 
فرصـــة كبيـــرة للســـائقين، إذ يمكنهم تخزين 
الغطاء اآلن في موضع إضافي أســـفل أرضية 

التحميل.
وعلى ســـبيل المثال، تقدم ســـيارة إكس 5 
التي تنتجها شركة بي.أم.دبليو األلمانية حال 
مريحـــا، حيث أنها تعتمد للمـــرة األولى على 

آلية كهربائية.
وتعتمـــد العديد مـــن موديـــالت الكومبي 
والســـيارات الرياضية متعددة األغراض على 
مقاعد قابلة للطـــي والحركة لتوازن بذلك بين 

أغراض اصطحاب األطفال وتحميل المزيد من 
األمتعة.

ولكن يعيب اآلليات اليدوية في الكثير من 
األحيان صعوبـــة الوصول إلى عروة أو عصا 
االســـتخدام لتنفيذ العملية بنجاح، ولذلك فإن 
الحلول الكهربائية أصبحـــت من التجهيزات 

القياسية في الفئات الفاخرة.
وبلغت درجة هوس المصنعين حد ابتكار 
تطبيقات تتيح ألصحاب السيارات االستمتاع 
بمســـاحة أكبـــر فـــي ســـيارتهم الكومبي أو 

الرياضية.
وقامت شـــركة الندروفـــر البريطانية بربط 
ضبط المقاعد في أيقونتها ديسكفري بتطبيق 
على الهاتف الذكي، وبذلك يمكن زيادة مساحة 

التخزين عبر الهاتف الذكي.
وعندما يكون الغطـــاء الخلفي كبيرا، فإنه 
يعني اســـتيعاب الكثير األغـــراض واألمتعة، 
وعلى الرغم من أن ذلك هو الشـــائع، إال أنه قد 
تكون له عيوب فـــي الحياة اليومية؛ ألنه كلما 
زاد حجم الباب، زادت معه مساحة الصف في 

حال الرغبة في فتح الباب.
وللتغّلب على هذه المشكلة قامت الشركات 
العالميـــة بتقســـيم الباب إلى قســـمين، وفي 
ســـيارات مثـــل بي.أم.دبليو إكـــس 5 أو رانج 
روفـــر، التـــي تنتجهـــا الندروفـــر، يظهر هذا 
الغطاء على شكل قسمين: أحدهما يفتح ألعلى 

واآلخر ألسفل.
وفـــي موديالت مثل بيجو ريفتر وســـيارة 
مرســـيدس الفئـــة الخامســـة وبي.أم.دبليـــو 
تورينغ يمكـــن على األقل فتح الزجاج بشـــكل 
منفصل، وبذلك يمكن التحميل في السيارة في 

مواضع الصف الضيقة.

وكلمـــا زاد حجـــم حّيز األمتعـــة، زاد معه 
خطر التحميل الزائد على السيارة. وقد قامت 
شركة أوبل التابعة لمجموعة بيجو سيتروين 
الفرنســـية بمعالجة هذا الخطر في ســـيارتها 

كومبو الجديدة.
وقام المصممون بدمج ما يشـــبه الميزان 
لمراقبة الوزن بشـــكل أوتوماتيكي والتحذير 
في حال التجاوز عن طريق مصابيح دايودات 

في قمرة القيادة.
ومـــن حلـــول التخزيـــن الذكية مـــا قدمته 
رولز رويس البريطانية في أيقونتها كولينان 
الفاخرة الصطحاب معـــدات الترفيه والصيد 
مثـــل تجهيـــزات الكاميـــرا وقصبـــة الصيـــد 
وبندقية الصيد وما يعرف ”بوحدات الترفيه“ 
الموجـــودة في حّيز األمتعـــة، وهي عبارة عن 
أدراج كهربائيـــة مخصصـــة لجميـــع أنـــواع 

معدات الترفيه.
كما تقدم رولز رويـــس مقاعد جلدية قابلة 
للطي على الباب الخلفي مقابل تكلفة إضافية 

حينما يطلب الزبون تزويد السيارة بها.
وهنـــاك العديد من الحلـــول التقنية، التي 
وصلـــت حتى إلى فئات الســـيارات المدمجة، 
والتـــي تتم فيهـــا عمليات التحكـــم عن طريق 

اإليماءات.
ويقول المختصون فـــي هذه الصناعة إنه 
يكفـــي تحريك إحـــدى القدمين أســـفل الغطاء 
الخلفي، لكي يتم فتح البـــاب بآلية كهربائية. 
وأما فـــي الســـيارات الكومبـــي والموديالت 
متعددة األغـــراض، فيوجد العديد من الرفوف 

لألغراض الصغيرة.
ومـــن الحلـــول اإلبداعيـــة بشـــكل خاص 
مـــا يتوفر في ســـيارة ســـتروين بيرلنغو في 
نســـختها التي ســـيتم اطالقها العام المقبل، 
حيث لم تقتصر جهود الشـــركة الفرنسية على 
تقديـــم أغطية في حيز األقـــدام يمكن التخزين 
خلفها، بل إنها قامت بتصميم ما يشـــبه الرف 

أسفل سقف السيارة.

التكنولوجيا تضع حدا لمعضلة 
تخزين األمتعة في السيارات

[ الشركات تتفنن في حقن الفراغات المهملة داخل المركبات بالحلول الذكية

 طرق مبتكرة لحفظ كل شيء

ــــــف التكنولوجيا في كل جتهيزات  ال يتوقــــــف جموح عمالقة صناعة الســــــيارات إلى توظي
املركبات، التي ينتجونها مهما غاب االهتمام بها من قبل املســــــتهلكني، حيث تزايدت ميول 
الشركات في الفترة األخيرة باجتاه توفير حلول تخزين ذكية لألمتعة في الفراغات املهملة 

داخل السيارة.

جديد السيارات

} كشـــفت شركة لينكولن األميركية النقاب عن 
ســـيارتها أفياتور الجديدة، التي تنتمي للفئة 
المتوســـطة من الموديالت الرياضية متعددة 

األغراض.
وتعتمد الســـيارة على محـــرك بنزين تربو 
مزدوج سداســـي األسطوانات سعة 3 لتر بقوة 
400 حصـــان، مع عـــزم دوران أقصى يبلغ 610 

نيوتن متر.
وفي نسخة غراند تورينغ 

يتعاون المحرك مع آخر 
كهربائي ضمن نظام 
دفع هجين بقوة 450 

حصانا. وفي كال 
الموديلين تتضافر جهود 

المحرك مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي من 10 سرعات. 

ويعتمد نظام الدفـــع الهجين على بطارية 
ليثيوم أيون يستغرق شـــحنها بالكامل من 3 
إلى 4 ســـاعات، وقد زّودت الشـــركة أيقونتها 
على نظـــام الدفـــع الخلفي، كمـــا تتوفر منها 

نسخة الدفع الرباعي.
ومـــن المقـــرر أن تطلق لينكولن الســـيارة 
الجديدة في صيف 2019 لتشـــعل نار المنافسة 
مع مرسيدس جي.أل.إي وبي.أم.دبليو 
إكس. وفولفو   5 إكس 

سي 90.

} تستعد شركة بي.أم.دبليو األلمانية إلطالق 
آخر نســـخ من ســـيارة الفئة الثالثة الجديدة 
خـــالل فصل الربيع القادم بســـعر يبدأ من 37 

ألف يورو.
وتعتمد سيارة الصالون دي 318 الجديدة 
على محرك ديـــزل رباعي األســـطوانات بقوة 
150 حصانا ويبلغ معدل استهالك الوقود 4.1 

لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 108 غرام/
كلم من انبعاثات 

ثاني أكسيد 
الكربون.

وقامت الشـــركة في ســـيارة الفئة الثالثة 
الجديدة بتوســـيع المســـار وتقليـــص الوزن 
وحفـــظ مركز الثقـــل، وتطوير نظـــام الحركة 
والتعليـــق مع اســـتعمال ممتصـــات صدمات 
جديـــدة، مع وجود أقفال تفاضلية يتم التحكم 

فيها إلكترونيا للمحور الخلفي المدفوع.
وتزخر مقصورة السيارة الجديدة بلوحة 
عدادات رقمية مع تطبيقات المساعدة الرقمية، 
التي يتـــم التحكم فيها عن طريق األوامر 

الصوتية.
كما قامت بي.أم.دبليو 
بتوســـيع باقـــة األنظمة 
اإللكترونية  المســـاعدة 
وهو  ملحوظة،  بصورة 
مـــا يتيـــح المزيـــد من 

الرفاهية للركاب.

} أطلقت شـــركة فيات اإليطالية موديال خاصا 
ســـباعي المقاعـــد مـــن أيقونتهـــا تالينتو مع 
المزيـــد من الطابـــع الرياضي بســـعر 46 ألف 

يورو تقريبا.
ويتوفـــر الموديـــل الخـــاص من الســـيارة 
الخدميـــة بقاعدتي عجـــالت مختلفتيـــن، كما 
يعتمد على محرك ديزل ســـعة 1.6 لتر بقوة 120 

أو 145 حصانا.
 18 قيـــاس  بجنـــوط  الموديـــل  ويمتـــاز 
بوصة، مع تجهيزها بســـبعة مقاعد، ويظهر 

على حافة الســـقف اســـبويلر بنفس لون 
الســـيارة، وكذلك على العتبات الجانبية 
األبـــواب  قضبـــان  وكســـوة  والمصـــدم 

الجانبية.
وإلضفـــاء المزيد من األناقـــة تزدان 
الســـيارة بطاقم الديكـــور باللون الفضي 

وأحمـــر علـــى الجوانـــب والمصـــدم األمامي. 
وتعتمـــد الســـيارة على مقصـــورة متغيرة مع 
مجموعـــة من التجهيزات الفاخرة مثل كســـوة 
جلديـــة على قمرة القيـــادة وأبواب جرارة على 
كال الجانبين ومستشـــعر الضـــوء والمطر مع 

نظام المالحة وكاميرا الرجوع للخلف.

} يتأهب الموديل الجديد من سيارة كاديجار 
التي تصنعها رينو الفرنســـية من السير على 
الطرقـــات بدايـــة من العام المقبـــل بعد أن تم 

طرحها في األسواق بسعر 22 ألف يورو.
وتمتـــاز الســـيارة، التـــي تنتمـــي لفئـــة 
الموديـــالت الرياضية متعـــددة األغراض، من 
خالل شـــبكة المبرد التي ظهرت أكثر عرضا، 

وحليـــات الكروم في خـــط التجهيزات األعلى، 
والتي تظهر في المصدم وكشـــافات أل.إي.دي 

ضمن باقة التجهيزات االختيارية.
ببعـــض  الداخليـــة  المقصـــورة  وتزخـــر 
التعديـــالت مثـــل حامل األكـــواب الجديد بين 
المقاعد واإلضاءة المحيطة والشاشة اللمسية 

قياس 7 بوصة.
الموديـــل  أن  إلـــى  الشـــركة  وأشـــارت 
األساســـي من الســـيارة يعتمد على ســـواعد 
محرك رباعي األســـطوانات سعة 115 حصانا، 
مع معدل استهالك 4.4 لتر/100 كلم.

وتضم باقة التجهيزات 
االختيارية مستشعر الضوء 
والمطر ومكيف هواء 
أوتوماتيكي ومصابيح 
الضباب ومقعد راكب أمامي 

قابل للطي.

} زّودت شــــركة بورشــــه األلمانيــــة ســــيارتها 
مــــاكان ســــي، التــــي تنتمــــي لفئــــة الموديالت 
الرياضية متعددة األغراض، بمحرك سداســــي 

األسطوانات معزز بشاحن تربو.
ويولد المحرك قوة تبلغ 354 حصانا بزيادة 
قدرها 14 حصانا عن النسخة السابقة. وبفضل 
هذه القوة الكبيرة تنطلق الســــيارة من الثبات 

إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.1 ثانية.
وتصل ســــرعتها القصــــوى إلى 254 

كلــــم/س وتنص نشــــرة المواصفات 
الفنيــــة على أن معدل اســــتهالك 

الوقود يبلغ 8.9 لتر/100 كلم.
وتشــــتمل باقة التجهيزات 
الرباعي  الدفــــع  نظــــام  علــــى 
ونظام التحكــــم في الجر، كما 
تزخــــر الســــيارة بعجالت من 

األلومنيوم بمتانــــة وقوة أكبر، 

باإلضافة إلى باقة التجهيزات االختيارية مثل 
نظام التحكم في ممتصات الصدمات.

وتزدان الســــيارة الجديدة بكشافات أل.إي.
دي ضمن التجهيزات القياســــية وعدة وظائف 
رقميــــة مثــــل نظــــام بورشــــه إلدارة االتصاالت 
ونظــــام صف الســــيارة، مع وظائــــف المالحة 

وإمكانية توصيل الهاتف الجوال.
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ُ
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أعلنت مجلة {دير شـــبيغل} أنها ســـترفع دعوى قضائية على الصحافي الســـابق لديها كالس ريلوتيوس لالشتباه في أنه اختلس ميديا

تبرعات أليتام سوريين جمعت بفضل مقال له هو أيضا محل شك. وقالت المجلة إنها تملك معلومات بأن الصحافي أطلق حملة 

تبرعات لمساعدة ضحايا تحدث عنهم في أحد مقاالته، لكنه جمع المال في حسابه الشخصي.
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ما يتحدث به الجسد تلتقطه وسائل اإلعالم

} ال يجرؤ الكثير من الساسة على الجهر 
بما يؤمنون به وخاصة تجاه خصومهم.

تصنع السياسة أجواء صراع ومنافسات 
شرسة بين أقطابها وتتيح لهم أن يتنقلوا 

بين حبال اللعبة السياسية كل بحسب 
مهارته.

في وسط ذلك يبقى اإلعالم الراصد 
لمواقف الساسة مندفعا بفضول مهني ال 

تحده حدود للبحث في العديد من الخفايا 
والوصول إليها.

حدثان شهدناهما قبل أيام يصّبان في 
هذا المجرى ويفّسران ما يجهر به الساسة 

وما ال يجرؤون على الجهر به فتفضحه 
حركاتهم أو حركات شفاههم. الحدث األول 

وقع إّبان الجلسات الصاخبة لمجلس 

العموم البريطاني بخصوص االتفاق 
النهائي للخروج من االتحاد األوروبي.
قطبا السجال هما رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي يقابلها خصمها 
اللدود زعيم حزب العمال المعارض جيرمي 

كوربين.
خطاب كوربين الالذع المتكرر وضع 

المرأة القوية والمدافعة الشرسة عن خطتها 
المثيرة للجدل للطالق مع أوروبا، في زاوية 

حرجة وال تحسد عليها، فما كان منها إال 
أن ردت عليه بلهجة غاضبة وأشعرته بأنه 

ينطق بهذيانات وأن ال أحد يصدقه من 
الجالسين وراءه. 

هذا الموقف دفع وسائل اإلعالم إلى 
ترقب رد فعل كوربين الذي نجح في 

امتصاص غضبه، لكنه قال مع نفسه ”يا لها 
من امرأة حمقاء“.

لم ينطق كوربين بتلك الكلمات قط، لكن 
حركات شفتيه قالتها، وتلقفتها وسائل 

اإلعالم فورا، وتصدر ذلك نشرات األخبار 
وتناقلتها الصحافة بل إن إحدى المحطات 

التلفزيونية جاءت بمترجم متخصص 
بحركات الصم والبكم وتم تصوير حركات 
شفاه كوربين بالصورة البطيئة وبلقطات 

مقربة.
كان ذلك كافيا أن ترد تيريزا ماي 

الصفعة فألقت خطابا فندت فيه مواقف 
كوربين ووبخته بشدة عما قاله في حقها 

بوصفه إهانة للمرأة البريطانية التي 
تمارس دورها في ويستمنستر منذ مئة عام.

القصة الثانية وقعت مع تيريزا ماي 
أيضا، وقيل إن رئيس المفوضية األوروبية 

جان كلود يونكر ومن فرط قرفه من قصة 
البريكست أنه ذم رئيسة الوزراء البريطانية 
قائال إنها لعوب أو غامضة أو شيء من ذلك.
هنالك من سمع ذلك التهكم بل الشتيمة 

ونقلها لتيريزا ماي التي سرعان ما اندفعت 
غاضبة لمالقاة يونكر ولتسأله هل أنه قال 

فيها ذلك الكالم. الحوار بين ماي ويونكر 
كان شخصيا، لكن الكاميرات اتبعت 

األسلوب نفسه مع جيرمي كوربين إذ تمت 
ترجمة حركات شفاه ماي ويونكر وتم 

استخراج ما قالته وهي في حالة شديدة من 
الغضب لينكر يونكر أنه شتمها.

األسبوع الصاخب الذي مرت به ماي 
والمليء بالصراخ والسجاالت االنفعالية 

وغضب البرلمانيين غير البريكستيين اكتمل 
مع تتبع حركات جسد وشفاه قطبي الصراع 

والخالف.
تيريزا ماي كانت تتبع تكتيكا عندما 

يضيق عليها الخناق في المناقشات 
وهجمات البرلمانيين وهي الضحكة 
الصفراء وإشاحة وجهها بعيدا عن 
المتحدث ثم الـرد باختصار لتترك 

المتحدث/ السائل في حيرة من أمره، إذ لن 
تروي عطش أحد بإجابات كافية وفي كل 

مرة كانت تختصر كالمها بقولها ”تريدون 

أن تنتهي كل هذه المتاعب، إذن صوتوا 
لالتفاق“.

حركات ماي خصصت لها إحدى القنوات 
التلفزيونية البريطانية حلقة كاملة وجلبت 
متخصصين وقاموا بتحليل ردود أفعالها، 

فضال عن ردود أفعال خصومها.
فما الذي تبتغيه وسائل اإلعالم من كل 

هذا؟ أال تكفيها البيانات والتصريحات 
والمؤتمرات الصحافية التي يقوم بها 

الساسة؟
الجواب على ذلك باختصار أن مهمة 

السياسي في إخفاء ما يعتمل في داخله لم 
تعد طريقة ناجحة وال خافية على وسائل 

اإلعالم والعيون الصحافية المفتوحة 
والراصدة التي تجعل السياسي في وضع 
ال يحسد عليه وهو يخرج بحركات شفتيه 

أو جسده ما ال يقال جهارا ليسقط في مطب 
جديد من مطبات المناكفات والصراعات 

السياسية التي ال تنتهي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

مواكبة تقنيات الذكاء االصطناعي ضرورة 

وليست خيارا للصحافيين
[ {البيان} اإلماراتية تعلن دخول عالم الذكاء االصطناعي

} دبــي – ”لـــو عانـــق الصحافيـــون الـــذكاء 
االصطناعـــي عوضـــا عـــن خشـــيته، جلعلوا 
الذي يصبـــو إليـــه القطاع،  منـــه ’املخّلـــص‘ 
ممـــا مينـــح الصحافيني فرصة أكبـــر لتغطية 
األخبار العاملية التـــي تتزايد تعقيدا، وعوملة، 

ومعلومات وبشكل أفضل“.
نصيحـــة ماريا تيريـــزا رونديروس مديرة 
برنامج املجتمع املفتوح للصحافة املســـتقلة، 
رمبـــا لم تعد خيـــارا للصحافيـــني، مع دخول 
الـــذكاء االصطناعـــي بالفعل غـــرف األخبار، 
وإمنا اخليار أصبح باختيار الطريقة املالئمة 
لالندمـــاج مع التطـــورات اجلديدة فـــي عالم 
الصحافـــة وابتكار األدوات ملواكبتها وإرضاء 

اجلمهور.

وبدأت فـــي العالم العربي جريدة ”البيان“ 
اإلماراتية بخوض التجربة، معلنة عن دخولها 
عالـــم ”الـــذكاء االصطناعـــي“ محققـــة حتوال 

جديدا في مسيرة إعالمها الرقمي.
وقالـــت منى بوســـمرة، رئيســـة التحرير 
املســـؤولة فـــي الصحيفـــة ”لـــم يعـــد تطبيق 
سياســـات الذكاء االصطناعي أمـــرا زائدا، بل 
هو ضـــرورة قصوى، وهو نهـــج بدأت دولتنا 
باتباعـــه، وتعميمـــه على كافـــة قطاعاتها، بل 

نشره في املنطقة“.
مـــن  ابتـــداء  أنهـــا  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الثالثاء، تغيرت جتربة التصفح على موقعها 
اإللكترونـــي، إذ تعمـــل بتقنيـــة ”التخصيص 

الذكـــي“، التي تتيح لـــكل متصفح أن يكون له 
موقعه اخلاص، حســـب جنسه وعمره واملكان 
الـــذي يتواجـــد فيه، ومـــن شـــأنها أن تضفي 
الطابع اخلاص على جتربة التصفح لكل زائر 

للموقع اإللكتروني.
وعبر هذه اخلاصية يتغير موقع الصحيفة 
بتغير الشـــخص الذي يتصفحه، حتى لو كان 
االســـتخدام يحصل في الوقت ذاته. وبحسب 
املكان الـــذي يحصل منه التصفح يتيح املوقع 
األخبار األساسية املتعلقة بهذا املكان حتديدا.

وبنهاية األســـبوع املقبل، ستبدأ ”البيان“ 
بتنفيـــذ تقنيـــة جديـــدة مـــن تقنيـــات الذكاء 
االصطناعـــي عبـــر تطبيقاتهـــا اإللكترونيـــة 
وتتيـــح للمتصفحـــني أن يتحدثـــوا بصوتهم 
للتطبيق، ويسألوه عما يرغبون في قراءته أو 

مشاهدته.
وذكرت الصحيفة أنها ســـتقوم مبشـــاركة 
عبر  القـــراء بتقنيـــات ”الـــذكاء االصطناعي“ 
جتربـــة اخلطـــأ والتصحيـــح، بحيـــث يكون 
القـــارئ وفريق الصحيفـــة جنبا إلى جنب في 
مهمة الوصول إلى تعليم النظام وتصحيح أي 
خطأ محتمل، وصوال إلى الدقة الكاملة بنسبة 

١٠٠ باملئة.
في املنطقـــة هي األولى،  جتربـــة ”البيان“ 
لكنهـــا ســـتكون البداية فقط لتجـــارب أخرى 
يفرضهـــا التطـــور العاملـــي لتقنيـــات الذكاء 
االصطناعي في عالم الصحافة، ووفق ما تؤكد 
رونديروس في مقال نشرته منصة ميديوم، قد 
نتفاجأ بأن باستطاعة اآلالت تقدمي أخبار أبلغ 
وأكثر شـــمولية ّمما يقدمه بعض املراســـلني. 
فعلى عكـــس العديد مـــن الصحافيـــني الذين 
غالبا ما ينســـبون قصتهـــم إلى مصدر واحد، 
فـــإن البرامـــج الرقمية قـــادرة على اســـتيراد 
البيانـــات مـــن مصادر عـــدة، والتعـــّرف على 
النمـــاذج، واســـتخدام تقنيـــة معاجلـــة اللغة 

الطبيعية، وتركيب جمـــل منّمقة تضّم نعوتا، 
وصورا مجازية وتشابيه.

كمـــا أصبح بإمـــكان األجهـــزة اآللية اآلن 
حتريـــر تقارير صحافية عن عواطف اجلمهور 
في مباراة كرة قدم متقاربة النتيجة. وبإمكان 
اآلالت الذكيـــة أن تزيـــد مـــن زخـــم تقاريـــر 
الصحافيـــني، وإبداعهم، وقدرتهـــم على إثارة 
انتبـــاه اجلماهيـــر، من خـــالل اّتبـــاع مناذج 

البيانات، وبرمجتها ”لتعّلم“ املتغّيرات فيها.
ومع الوقـــت، يصبح بإمكان اخلوارزميات 
مســـاعدة الصحافيني على ترتيب النصوص، 
وفرزها، وصياغتها بســـرعة لم يكن باإلمكان 
تصّورهـــا مـــن قبل. فهـــي قادرة علـــى تنظيم 
البيانات من أجل العثور على احللقة الضائعة 
فـــي أّي حتقيـــق صحافـــي. كمـــا أن بإمكانها 
التعـــّرف علـــى النزعـــات، ورصد النشـــاز من 
ل  بني املاليني من نقاط البيانات التي قد تشـــكّ
بداية لســـبق صحافـــي عظيم. فاليـــوم، مثال، 
أصبح بإمكان وســـائل اإلعـــالم تلقيم بيانات 
املشـــتريات العامة للخوارزمي، والقادر بدوره 
على مراجعة البيانات ومقارنتها بالشـــركات 
الكائنة على العنوان نفسه. وقد مينح حتسني 
هذا النظام املراســـلني الصحافيني العديد من 
التلميحات التي قد تقودهم إلى كشف الفساد 

في بلد معني.
وال يقتصر عمـــل أجهزة الكمبيوتر الذكية 
علـــى حتليـــل كميـــات هائلـــة مـــن البيانات 
للمســـاعدة على إنهـــاء التحقيقات بســـرعة، 
بـــل إنها تســـاعد أيضا على إيجـــاد املصادر، 
والتحقق مـــن وقائع القصص مـــن اجلمهور 

ملعرفة ما إذا كانت املساهمات محط ثقة.
ووفقـــا لتقريـــر صدر فـــي عـــام ٢٠١٧ عن 
مركـــز ”تـــاو ســـنتر“، تســـتخدم العديـــد من 
وســـائل اإلعالم في الواليات األميركية الذكاء 
االصطناعي حاليا للتحقق من الوقائع. فوكالة 
رويترز، مثال، تستخدم برنامج ”نيوز تريسر“ 
لتعّقب األخبار العاجلة على وسائل التواصل 
االجتماعي، والتحقق من نزاهة ما ُينشر على 

تويتر.

ــــــذكاء االصطناعي مبكرا، لكن  بدأت غــــــرف األخبار في الدول املتقدمــــــة بتبني تقنيات ال
لن ميضي وقت طويل حتى تســــــير املؤسســــــات الصحافية على نفس النهج، إذ أصبحت 

ضرورة قصوى تفرضها تطورات عالم الصحافة اليوم.

تحول متسارع في عالم الصحافة

وجـــه صحافيون إســـرائيليون  } القــدس – 
انتقادات حـــادة إلى رئيس الـــوزراء بنيامني 
نتنياهو، بعد أن قاضى صحافيا إســـرائيليا، 

اتهمه بالفساد.
وقدم نتنياهو األحد دعـــوى قضائية ضد 
بن كاسبيت، الصحافي في جريدة ”معاريف“، 
مطالبـــا بتعويـــض قيمته 53 ألـــف دوالر بعد 
اتهامه ”بترويج مزاعم كاذبة، وال أســـاس لها 

من الصحة“.
وكتـــب نتنياهو في تغريدة على حســـابه 
في تويتر، األحد ”بن كاســـبيت، الكاذب، الذي 
يضطهدنـــي وعائلتـــي لعقود، ســـيتعني عليه 
الدفع مرة أخرى“. وأضاف ”قبل بضعة أشهر 
فقط، ُأجبر بن كاســـبيت علـــى االعتذار ودفع 
تعويضـــات لزوجتي ســـارة، عن قصـــة زائفة 
نشـــرها ضدها، يوم اجلمعة املاضي قام بنشر 
أوهام أخـــرى ضدي“. وتابع نتنياهو ”لو كان 
بن كاســـبيت مهتما أكثر بقليل بأســـرته، بدال 
من مطاردة أســـرتي، فلرمبا لم تكن هناك هذه 

القضية املؤسفة“.
واســـتعان نتنياهو فـــي تغريدته بصورة 
خلبر نشـــر في العام 2001، أشار إلى التحقيق 
مع أوري كاسبيت، شـــقيق الصحافي، بتهمة 

االحتيال.
وكتـــب بن كاســـبيت في حتقيـــق اجلمعة 
املاضـــي، أن عضـــو الكنيســـت مـــن حـــزب “ 
الذي يتزعمه نتنياهو، ميكي زوهار،  الليكود“ 
قـــدم منح فائـــدة تقاعديـــة بقيمـــة 1.6 مليون 
دوالر إلى املستشـــار القانوني للكنيست، إيال 
ينون، قبل فترة وجيزة من موعد استقالته من 

منصبه.
وأشـــار إلـــى أن ينون هو صديـــق عميت 
مـــاراري، نائبـــة املدعي العام واملســـؤولة عن 
الشـــؤون اجلنائية، وتشـــارك فـــي حتقيقات 
الفســـاد مـــع نتنياهـــو. واعتبر بن كاســـبيت 
ذلك محاولة غير مشـــروعة للتأثير على نتائج 

التحقيقات في شبهة الفساد مع نتنياهو.
وأثـــارت تغريـــدات نتنياهـــو ردود فعـــل 
غاضبة في أوســـاط الصحافيـــني واملعارضة 

اإلسرائيلية.
وكتـــب يعقـــوف كاتـــس، رئيـــس حتريـــر 
اإلســـرائيلية،  صحيفـــة ”جروزاليم بوســـت“ 
فـــي تغريدة على حســـابه في تويتـــر، االثنني 
“مـــن حق رئيـــس الـــوزراء نتنياهـــو مقاضاة 
الصحافيني متاما كما أن من حق بن كاسبيت 

الكتابة عن رئيس الوزراء وانتقاده“.
وأضـــاف ”من احملزن أن نـــرى كيف يصل 
زعيم إسرائيل إلى هذه املستويات املنخفضة، 
ويشـــن هجمات شخصية على عائلة صحافي، 
لألســـف فإن هذا يخبر عـــن نتنياهو أكثر منه 

عن بن كاسبيت“.

وأضـــاف كاتس ”هذه الدعوى هي محاولة 
إلســـكات املنتقدين والنقد، إنهـــا مجرد عينة 
صغيـــرة ملا ســـتبدو عليه حملـــة االنتخابات 
املقبلة لنتنياهو، االســـتعداد حلملة ’وســـائل 

اإلعالم هي العدو‘ لعام 2019“.
وتذكـــر هـــذه الهجمـــات املتبادلـــة بـــني 
نتنياهـــو وكاتـــس باحلـــرب املشـــتعلة بـــني 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والصحافيني 
املنتقديـــن لـــه، ال ســـيما أن ترامـــب دأب على 
اســـتعمال حســـابه على تويتر النتقاد وسائل 
اإلعالم والصحافيني واتهامهم بالكذب وبأنهم 

عدو الشعب.
أما باراك رافيد، املراســـل السياســـي في 
القناة اإلسرائيلية العاشرة، فكتب في حسابه 
في تويتـــر ”في هـــذه الفترة األمنيـــة املعقدة 
واحلساسة، يجد رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير اخلارجيـــة، الوقت للعثور على مقاالت 
منشـــورة عـــام 2001 مـــن أجـــل مهاجمة أحد 
الصحافيـــني، من اليوم قولـــوا: نتنياهو قوي 

ضد بن كاسبيت“.

ومـــن جهتها، فقد كتبـــت زعيمة املعارضة 
اإلســـرائيلية تســـيبي ليفني في تغريدة على 
تويتـــر إن ”موقـــف نتنياهـــو واإلشـــارة إلى 
شـــقيق صحافي أكثر عارا من أي شيء، ميكن 
ألي شـــخص الكتابة عنه وعن ســـلوكه، متدن 
وقبيح، هذا هو الشخص الذي يتخذ القرارات 

حول حياتنا ومستقبلنا“.
أما زعيم حزب ”هناك مســـتقبل“ املعارض 
يائيـــر البيد، فكتب في تويتر ”هجوم نتنياهو 
على شقيق بن كاسبيت هو قاع النفق، نقتبس 

نتنياهو نفسه: نحن ال نشرك العائلة“.
وبدوره، أشار بن كاسبيت على حسابه في 
فيسبوك إلى وجود حملة تضامن واسعة معه.
وقـــال في إشـــارة إلى إعالن إســـرائيليني 
اســـتعدادهم للتبرع ماليا مـــن أجل دفع قيمة 
الدعـــوى التي رفعها نتنياهـــو ”ال حاجة إلى 
التبرعات، كل شيء على ما يرام، هذه الدعوى 

لن تصل إلى احملكمة“.
وأضاف بن كاســـبيت ”األمر األكثر غرابة 
ورمبـــا املثير للقلق هو حقيقة أن رئيس وزراء 
إسرائيل حتت رمز الشمعدان وعلم إسرائيل، 
نشـــر تشـــويها ألحد األقارب الذي ليســـت له 

عالقة إطالقا بالقضية“.

نتيناهو على نهج ترامب: هجمات 

متبادلة مع الصحافيين عبر تويتر

بن كاسبيت تناول نتنياهو في مقاالت في صحيفة معاريف

وســـتكون  تتطـــور  الخوارزميـــات 

قادرة على تنظيم البيانات من أجل 

العثـــور على الحلقة الضائعة في أي 

تحقيق صحافي

◄

نتنياهو تقدم بدعوى قضائية ضد، 

الصحافـــي بـــن كاســـبيت، واتهمه 

{بترويـــج مزاعم كاذبة، وال أســـاس 

لها من الصحة}

◄



Reemmedhhat1

كيف تفرق أن ابنك عمل مصيبة أو 
إجنازا من أول جملة؟ ملا زوجتك تقول 

لك: تعالى شوف ابنك = مصيبة،
وملا تقول لك تعالى شوف ابني = إجناز.

mosaelzaref

- أنا بعمل تقرير حول العنف ضد 
األطفال داخل األسرة وكنت اس….. 

- ال هو مفيش عنف ضد األطفال وبعدين 
معندناش طفولة، دول شياطني حضرتك. 

حوار جاد مع مسؤول رفيع املستوى.

AlyaaGad

ثورة السودان نفس أحداث ثورتنا 
باحلرف. 

نفس الغضب الشعبي ونفس الغباء 
العسكري سبحان الله. #مصر.

gooma_2010

أن تكون مقتنعا بأن امللك إدريس مات 
ومعمر القذافي مات وفبراير لم تكن 
ثورة بل قامت بها دول غربية ونحن 

استخدمنا فقط، فهذا في حد ذاته إجناز 
ودليل على أنك إنسان عاقل تفكر. #ليبيا.

NadimKoteich

املوت إلسرائيل طلع مجرد شعار 
ورمبا مزح، ألن بحسب محمد جواد 

ظريف ال أحد في إيران دعا يوما لتدمير 
إسرائيل… 

كيف اجلو بضاحية الصمود؟ #لبنان

Daneeda_t

التعايش مع الذات والغير باحترام 
رغباته وحياته درجات عليا من الرقي.

3bood_boushehri

ال تستهن باحلب، 
فهو أجمل شعور مير على اإلنسان، 

واعنت باملرأة التي حتبك، فقد ال ُتعوض.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

emirates
طيران اإلمارات

} القاهــرة – ”القصـــف أصبـــح فنـــا“، هـــو 
الوصـــف املختزل للجـــدل الثائـــر حاليا على 
الشـــبكات االجتماعيـــة، بـــني محبـــي املمثل 
املصري محمد رمضـــان ومنتقديه على خلفية 
فيديو كليب جديد بعنوان ”ملك الغابة هبشته 
للممثلة املصريـــة بشـــرى، التي كلفت  قطـــة“ 
نفســـها مجهود إخراج األسد محمد رمضان، 

كما يصف نفسه، من عرينه.
وبـــدت األغنيـــة التي ألفها أحمد يوســـف 
ردا غير مباشـــر على أغنيتـــي محمد رمضان 
 “Number One” واحـــد)  (رقـــم  األخيرتـــني 
و”امللـــك“. وجاء فـــي األغنية ”لو فاكر نفســـه 
إنه لوحـــده جوا النادي، ده ملوك كتير دخلوا 
قبله من سنني“.  ورغم تنويه بشرى في بداية 
األغنية بأنها عمل هزلي ال ميت للواقع بصلة، 
فإن جميع من شـــاهدها فهـــم أن املقصود بها 
هـــو رمضـــان، خاصة مع اســـتخدام األســـد، 

والذي ظهر في أغنية رمضان ”امللك“.
وأثـــار ظهور شـــاب مرتديا قناعا أســـود 
ويشـــبه في الشـــكل وطريقـــة احلركة رمضان 

متاما نقاشا حادا.
ونال كليب بشـــرى شـــهرة في الســـاعات 
األولى لطرحه ومت تداوله على مواقع التواصل 
االجتماعي، وحاز الكليـــب الذي أخرجه وليد 
عطية أكثر من نصف مليون مشـــاهدة في أقل 
من ٢٤ ساعة من نشره على صفحة بشرى على 
فيسبوك، وهو ما ينذر برد منتظر من رمضان 
خصوصـــا أنه اعتاد خـــالل الفتـــرة املاضية 

الدخول في صراعات وحروب كالمية.

التواصـــل  مواقـــع  جمهـــور  واســـتقبل 
االجتماعي فيديو الكليب باالســـتغراب، حيث 
قال أحدهـــم ”يقولون إن محمـــد رمضان غير 

مؤثر ويقدم أغاني عن نفسه“. 
وقال املدون املصري جيمي هود:

واعتبر مغرد:

واعتبرت معلقة:

وكان الفنـــان املصـــري تعـــرض للهجـــوم 
مؤخرا، إذ يرى رمضان نفسه أنه ”األسطورة“ 

و”امللك“ و”رقم واحد“ في الساحة.
لكن موجة الغرور التي سعى رمضان إلى 
إخفائهـــا، تفاقمت ولم تعـــد مقبولة للجمهور 
 number one “الـــذي صدمته أغنيـــة ”رقـــم ١
التي طرحهـــا بطريقة الفيديـــو كليب وحتمل 
كلماتها غطرســـة وســـخرية مـــن كل ناقد له، 
ليفاجـــئ الناس بعدها بأغنيـــة أخرى بعنوان 
”أنا امللك“ تضمنت شتما واستهزاء من جميع 
البشر باعتباره ملكا عليهم. ولم يبال رمضان 
كثيرا بالهجوم، واســـتمر في الترويج ألغنيته 

اجلديـــدة ”أنـــا مافيـــا“ بصورة ميســـك فيها 
سالحا ويبدو صارما، رغم عادته في التصدي 

ألي هجوم يتعرض له.
يذكـــر أن إعـــالن أغنية ”أنا مافيـــا“ الذي 
طرحه رمضان عبر حسابه على إنستغرام حاز 
ما يقرب من مليون مشاهدة. وستطرح األغنية 

مبناسبة برأس السنة.
ويـــرى البعـــض أن اإلعالم هـــو من صنع 
من ممثلني غير مثقفـــني جنوما، وكتب الناقد 
الفنـــي ســـامح قاســـم ”محمد رمضان أســـوأ 
ظاهـــرة حصلت فـــي الفن باإلضافـــة إلى أنه 
محـــدث نعمة، لكن الســـؤال من الـــذي يتفرج 
عليه؟ من الذي يكتب عنه وينشر أفكاره؟ كفاية 

شيزوفرينيا“.
وصنع رمضان جنوميته من خالل تصدير 
فكرة متثيل شباب األزقة واحلواري والتعبير 
عن الطبقات املهمشة في أعماله وُهم الفصيل 
األكبـــر في جمهـــوره. واســـتفاد مـــن تهاوي 
الســـينما واســـتغل حاجة املنتجني إلى بطل 
شعبوي يضرب وينتقم ويقتل خصومه، فتقدم 

ليحوز السبق. 

ولم تكن بشـــرى أول املشاهير الذين شّنوا 
هجوما على رمضان بســـبب تصريحاته التي 
وصفـــت بـ”العنتريـــة“، حيث هاجمـــه املمثل 
بيومي فؤاد بعد عرض مسلسل ”األسطورة“، 
بســـبب مشـــاهد العنف والتحريـــض والقتل، 
ليرد رمضان عبر صفحته على فيسبوك قائال 
”ما شـــاء الله، وكان عندك وقت كمان تشـــوف 
األسطورة يا بيومي؟ سيبك من النقد وركز في 

شغلك زميلي النحيت“.
كما شـــّن الشـــاعر الغنائي أميـــر طعيمة 
هجومـــا عليـــه عبر فيســـبوك، ليـــرد رمضان 
بصورة له مع أســـد، معلقـــا عليها ”من أفضل 
صفات األســـود أنها ال تنشـــغل برأي احلمير 

فيها“.
وكانـــت املمثلة ســـميرة عبدالعزيز أثارت 
جـــدال واســـعا فـــي األيـــام املاضيـــة بعدمـــا 
شـــّنت هجومـــا عنيفـــا على رمضـــان، مؤكدة 
أنهـــا رفضـــت أن تؤدي دور أّمه في مسلســـل 
”ابن حـــالل“، قائلـــة ”قدمـــت دور أم العظماء
فـــي الســـينما املصريـــة مينفعـــش أبقـــى أم 

بلطجي“.
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@alarabonline
حسب استطالع رأي أجرته شركة {تولونا} وشمل ألف شخص، فإن مارد التواصل االجتماعي فيسبوك من أقل المنصات التي تحظى 

بثقة المســـتخدمين. وكشـــف االستطالع أن 40 بالمئة يعتبرون موقع فيســـبوك أقل منصة تقنية جديرة بالثقة، لكن هذه النسبة 

التي تعرب عن سخطها ال تتجاوز 8 في المئة في حالة موقع تويتر.
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ختمت بشــــــرى عام 2018 بأغنية تســــــخر 
بشــــــكل غير مباشــــــر من مواطنها الفنان 
املمثل املصري محمد رمضان الذي أزعج 
غروره كثيرين، ما فجر حرب تعليقات على 
الشــــــبكات االجتماعية بني منتقدي املمثل 

ومحبيه.

معركة حيوانات: كوبرا بمواجهة أسد

{ملك الغابة هبشته قطة} بشرى ترد على محمد رمضان
[ المبارزة باألغاني تشغل مستخدمي الشبكات االجتماعية: العنصرية ردا على الغرور

} واشــنطن - قـــال مســـاعد أليكســـا التابع 
لشـــركة أمـــازون لصاحبـــه ”اقتـــل والديـــك 
بالتبنـــى“، وهو األمر الذي صدم مالك اجلهاز 
املزود باملســـاعد الشـــخصي ”أليكســـا“، على 
الرغم من أن التقارير تشير إلى أن املساعد لم 
يكن يقصد هذا األمر، وأن العبارة كان يقرؤها 

من مشاركة عبر ”ريديت“.
ووفقا ملوقـــع صحيفة ”ميترو“ البريطانية 
املجانية، مت تصميم نظـــام مخصص لتدريب 
املســـاعد الشـــخصي من أمـــازون على جتنب 
قول أي شيء قد يسيء أو يزعج الناس، ولكن 
املساعد انتهى باحلديث عن كل شيء بداية من 
العالقات اجلنســـية، مرورا باحلديث عن براز 

الكالب، وصوال  إلى التحريض على القتل.
وانتشـــرت املســـاعدات الصوتيـــة الذكية 
األخيـــرة،  الســـنوات  خـــالل  كبيـــر  بشـــكل 
وأصبحـــت تقدم خدمات مختلفة ملالكها، ولكن 
تلك املســـاعدات تخطئ أحيانا فى العديد من 

األمور.
وأظهرت دراسة حديثة أن تطبيق املساعد 
 google “الشخصي الرقمي ”غوغل أسيستنت
 alexa “أذكى من منافســـه ”أليكســـا assistant
الذي متلكه شـــركة أمازون للعـــام الثاني على 
التوالـــي علـــى الرغم مـــن أن مبيعات شـــركة 
”أمـــازون إيكو“ أكبـــر من منافســـتها ”غوغل 

هوم“.
وأعلنت شـــركة التســـويق الرقمي ”ستون 
تيمبل“ نتائج الدراســـة التـــي أجرتها، والتي 
قامـــت خاللهـــا بتوجيـــه نحو 5 آالف ســـؤال 
إلـــى أنظمـــة املســـاعد الرقمي املوجـــودة في 
اململوك لشركة أمازون  السوق وهي ”أليكسا“ 
و”ســـيري“ املطور من شـــركة أبل و”كورتانا“ 
و”غوغـــل  مايكروســـوفت  لشـــركة  اململـــوك 

أسيســـتنت“ مـــن شـــركة غوغـــل، مـــن خالل 
السماعة الذكية.

وأظهرت الدراســـة أن ”غوغل أسيستنت“ 
حاول الرد على أغلب األســـئلة، وحاول تقدمي 
أدق اإلجابـــات. كما قـــدم إجابات أفضل أثناء 
اســـتخدامه عبر هاتف ذكـــي مقارنة بإجاباته 

عند استخدامه مع سماعة ذكية.
حقق  وأوضح املوقع أن تطبيق ”كورتانا“ 
مفاجـــأة، حيث جاء في املركـــز الثاني متفوقا 
على ”أليكســـا“، الذي جاء فـــي املركز الثالث، 

و“سيري“ الذي حل رابعا.
وقال متحدث باســـم مايكروسوفت ”نحن 
فخورون. نواصل العمل على مايكروســـوفت 
كورتانا، ونحن متحمسون ملا يحمله املستقبل 
من أجل استمرار النمو وتوافره عبر األجهزة 

واملنصات“.
وتتنافى الدراسة مع تقرير أصدرته شركة 
البحـــوث ”كوغنيليتيـــكا“ Cognilytica قالـــت 
فيه إن جميع هؤالء املســـاعدين يفتقرون إلى 

الذكاء.
ولعبـــت املســـاعدات الذكيـــة دورا رائـــدا 
فـــي 2018، وكانـــت ممثـــال أساســـيا للـــذكاء 

االصطناعي. وتشـــير التقديـــرات إلى أن نحو 
500 مليـــون شـــخص في العالم يســـتخدمون 
حاليا أو اســـتخدموا ســـابقا مســـاعدا رقميا 

يعتمد على الصوت.
 ومن املتوقع أن يتضاعف عدد مستخدمي 
املســـاعد الرقمـــي أربـــع مـــرات تقريبـــا في 
الســـنوات الثالث القادمة، وســـيصل عددهم  

إلى 1.8 مليار شخص بحلول عام 2021. 
وتؤكـــد دراســـات أخـــرى أن 4 مليـــارات 
شـــخص حول العالم سيســـتخدمون املساعد 

الرقمي.
كما ستكون نصف عمليات البحث الرقمية 
عبـــارة عن عمليات بحث صوتـــي بحلول عام 
2020. إضافـــة إلى ذلك، ســـتكون 30 باملئة من 

عمليات تصفح الويب دون شاشة.
وحســـب موقع كوغنيليتيكا، فإنه ســـيتم 
اســـتخدام املســـاعد الذكـــي الصوتـــي فـــي 
الســـيارات بنســـبة 51 باملئـــة، و39 باملئة في 
املنازل، و6 باملئة في الفضاءات العمومية، و1 

باملئة في العمل.
في هـــذا الســـياق، قال كريـــس ماكغوان، 
نائب الرئيـــس األول للحلـــول والتكنولوجيا 
 ،(AVAYA) ”أفايا“  شـــركة  في 
ميثل  ملعظمنـــا،  ”بالنســـبة 
رئيســـية  وســـيلة  الصوت 
والتعبير  أفكارنـــا  إليصال 
لآلخريـــن  مشـــاعرنا  عـــن 
مثـــل عائالتنـــا وأصدقائنا 
وزمالئنا“. وأضاف ”نتوقع 
املســـاعدين  عـــدد  وصـــول 
الرقميني إلى أربعة مليارات 
بحلول العام 2022، وإن كان 
هـــذا الرقم يعكـــس تفضيل 
للمحادثـــات  املســـتهلكني 
الصوتيـــة، فمـــن املنصـــف 
أنهـــم  افتـــراض  أيضـــا 
يفضلـــون إجـــراء االتصال 
مـــع  للتواصـــل  الصوتـــي 

الشركات“.

مساعد أليكسا الرقمي لمستخدم: اقتل والديك

مـــن املتوقع أن يصل عدد مســـتخدمي 

املســـاعد الصوتـــي الذكـــي 1.8 مليار 

شخص بحلول عام 2021

.

في

@Gemyhood
لم تعد خناقة فنية، عشــــــان نكون صرحني 
يعني. هي خناقة فنية بأبعاد طبقية وشللية، 
محمد رمضان مشــــــكلتهم الوحيدة معه أنه 
ليس من الطبقة وال من الشلة، ويتكلم كثيرا 
ويســــــتعرض.. ألجل هذا كان الرد كان من 

أوسخ من ميثلون الطبقة والشلة!

ل

Sou Elkhalily
انتما االتنني أهيف (أتفه) من بعض، ماشاء 
الله. لكن انت قليلة أدب وقليلة تربية، ألجل 
املاســــــك األســــــود الذي وضعته على وجه 
محمد رمضان، هذا التصرف يدعى  سفالة 

ملا تسخري من شكل ولون بني آدم.

ا

@Etshhh
ــــــب بشــــــرى اجلديد حاجة فــــــي منتهى  كلي
ــــــوى املزيت، هي  ــــــرداءة وبعيدا عن احملت ال
ــــــت واحد دهن وجه أســــــود حتى  فعال جاب

تسخر من محمد رمضان؟

ك
موجـــة الغـــرور التـــي ســـعى محمـــد 

رمضـــان إلى إخفائهـــا، تفاقمت ولم 

تعد مقبولة من جمهوره على مواقع 

التواصل االجتماعي

]
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الســـلطات المصريـــة تحظر إجراء بناء منـــازل وفنادق جديـــدة أو تطوير أو ترميـــم القائم منها 

في نزلة السمان ألنها منطقة أثرية بقرار جمهوري صادر عام 1971.

أهالي نزلة الســـمان ال يعارضون تطوير المنطقة األثرية، لكن دون قطع أرزاقهم نظرا لطبيعة 

أعمالهم خاصة التي تعتمد على تقديم الخدمات والمنتوجات السياحية. تحقيق

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – ال حديــــث ألهالــــي منطقة نزلة 
السمان بالجيزة إال عن إمكانية عصف خطط 
التطويــــر المتالحقــــة ببوابة دخــــول منطقة 
األهرامات المواجهة لمنطقتهم التي تتراص 
أمامهــــا محال بيــــع التحف األثرية والســــلع 
التراثيــــة وتتفــــرع منهــــا شــــوارع أصحــــاب 
الجمال والخيــــول، قلقهم مضاعــــف الرتباط 
حياتهــــم ببقــــاء رابط مباشــــر بينهــــم وبين 
أبوالهــــول وأهراماته الثالثة، فال توجد مهنة 
أخرى يستطيعون العمل بها أو تربوا عليها.

وقعــــت شــــركة ”أوراســــكوم لالســــتثمار 
التي يرأســــها رجل األعمال نجيب  القابضة“ 
ســــاويرس، أخيــــرا عقــــدا مــــع وزارة اآلثــــار 
المصريــــة يمنحهــــا حــــق االنتفــــاع بمنطقة 
األهرامــــات، ووضــــع خطــــط لتنظيــــم جديد 
لدخول أصحــــاب الخيول والجمــــال والباعة 
الجائليــــن، وبرامــــج متخصصــــة لتدريبهــــم 
وتأهيلهم والئحة لتشــــغيل الخدمات للزوار، 

عبر شركة جديدة ستؤسسها لذلك الغرض.
تحمــــل نزلة الســــمان بالجيــــزة لقاطنيها 
ذكريات ال تنسى، حيث تطأ أرضها جنسيات 
عديــــدة رغــــم معظــــم مبانيهــــا المتواضعة، 
تتــــراص فيهــــا الخيــــول والجمــــال بمعظــــم 
الشــــوارع، تتأهب عجالت عرباتها التقليدية 
”الكرتة“ باستمرار للتحرك على وقع موسيقى 
اصطدام حوافر األحصنة الُمدّربة على الرقص 

التي يتالعب بها الخيالة يمينا ويسارا.
وتكشف مصادر بـالشركة عن عزمها إجراء 
تغييرات على منطقة األهرامات بإنشاء ساحة 
انتظــــار للحافالت خارج المنطقة األثرية أمام 
المدخــــل الجديــــد الواقع على طريــــق الفيوم 
المتاخمــــة للجيــــزة، ومنع دخول الســــيارات 
والحافالت داخلها وتوفير وتشغيل وصيانة 
وســــائل نقل للزائرين داخــــل المنطقة بنحو 
50 حافلة وســــيارة تعمــــل بالكهرباء للحد من 

التلوث.
وتفكــــر الحكومــــة منــــذ قرابة العــــام في 
االستعانة بشركة خاصة إلدارة المنطقة، لكنها 
تلكأت خوفا من رد فعل قاطنيها ليأتي الحسم 
بعد قصــــة الفيديو الفاضح الذي تم تصويره 
فوق الهرم األكبر بمساعدة أحد الجّمالين، بعد 
جدل حول طبيعة عمل المســــؤولين بالمنطقة 
وكيفية صعود السائحين الدنماركيين الهرم 
وتصويــــر الفيلــــم بأريحيــــة واطمئنــــان رغم 

العمال وشرطة السياحة.
أن الشــــركة ســــتتولى  وعلمــــت ”العرب“ 
تشــــغيل وصيانــــة الخدمات المقدمــــة بمركز 

الزوار الجديد الذي ســــيضم محالت ومطاعم 
ومقاهــــي وقاعة عــــرض ســــينمائي وخدمات 
توصيل الوجبات الســــريعة وأنشطة ترفيهية 
أمام ساحة انتظار المدخل الجديد، والتعاقد 
مــــع شــــركتي نظافة وأمــــن علــــى أن تحصل 
الحكومــــة علــــى مبلــــغ ثابت يزيد بنســــبة 10 
بالمئة ســــنويا كحد أدنى مضمــــون، أو مبلغ 
يســــاوي نســــبة 50 بالمئة من صافــــي أرباح 

الشركة الجديدة أيهما أكثر.

معاناة مستمرة

يخشــــى األهالي مــــن أن ُيفاقــــم التطوير 
معانــــاة المنطقــــة المتواصلة منــــذ تداعيات 
ثــــورة 25 يناير 2011 على القطاع الســــياحي 
حتــــى اآلن، فاألوضــــاع بالعاصمــــة مغايــــرة 
لســــيناء التي عادت إليها الوفود السياحية، 
العديــــد مــــن البــــازارات أغلقــــت أبوابها بعد 
ســــبعة أعوام من الخســــائر، ومحــــال عطور 
تناســــت أنوف الغرباء، وخيــــول تحن لرؤية 

وجوه جديدة بعيون زرقاء وشعر أشقر.
يقــــول عصام أبوصــــالح، صاحــــب بازار 
ال  األهالــــي  إن  الســــمان،  بنزلــــة  للتحــــف 
يعارضون التطوير لكن دون قطع أرزاقهم، فال 
مجال لنقلهم بعيــــدا عن األهرامات كالمناطق 
األخــــرى، فلعملهم طبيعة خاصــــة، وخيولهم 
وجمالهــــم لن تتحمــــل رحلتي ذهــــاب وعودة 
يوميــــا من مدينة 6 أكتوبر التي تبعد 30 كيلو 
مترا، ومعظمهم ال يعرفــــون القراءة والكتابة 

غير مؤهلين للعمل بأي مهن أخرى.
وتمتــــاز المنطقة بطابع خــــاص بعالقات 
المصاهرة بين األســــر الكبــــرى المقدر أعداد 
أفرادها باآلالف ونســــق سكاني لم يتغير منذ 
تأسيس القرية، إال بشكل طفيف بعد العدوان 
الثالثي (الفرنســــيـ  البريطانيـ  اإلسرائيلي) 
على منطقة قناة السويس في الخمسينات من 
القرن الماضي وترحيل بعض العائالت إليها، 
فاألهالــــي يرفضــــون بيع بيوتهــــم للغرباء أو 
حتى توقيع عقود إيجار معهم إال في ما ندر.

ولم يكن ســــاويرس رجل األعمال الوحيد 
الذي يســــتعد للدخول لمنطقــــة الهرم، فمنير 
غبور رجــــل األعمــــال المتخصــــص بمجالي 
الســــياحة والتأميــــن، يريد أن ينقــــل رعايته 
لمنطقة شــــجرة مريم والكنيسة المجاورة لها 
بحي المطرية بالقاهرة، آلفاق أوسع باقتراحه 
من المتحف الكبير  إنشــــاء وإدارة ”تليفريك“ 
بالمنطقــــة وميــــدان الرمايــــة المتاخــــم الذي 
يتــــم إخالؤه اآلن ليتحول لممشــــى ســــياحي 
استثماري يتيح مشاهدة كل اآلثار من أعلى.

ويضيــــف أبوصــــالح لـ“العــــرب“ أن قلق 
األهالي مشروع من التطوير، فتركيب تليفريك 
ومنــــع دخــــول الحافــــالت المنطقــــة األثرية 
ســــيجعالن الســــائحين يفضلــــون مشــــاهدة 
المنطقة من أعلــــى ما يحرم أصحاب الخيول 
والجمال من الوصــــول إليهم، ونقل االهتمام 
إلــــى الناحية األخرى مــــن األهرامات القريبة 
من الفيوم يسحب البساط من مدخل المنطقة 

التقليدي المواجه لبلدهم.
ويبدي الســــكان تخوفا من مصير مشابه 
لمنطقة مثلث ماســــبيرو بوسط القاهرة الذي 
تمت إزالته بالكامل مع مقترح جاهز منذ عام 
2009 وضعــــه رئيس الوزراء الحالي مصطفى 

مدبولــــي، حينمــــا كان رئيســــا لهيئة 
التخطيط العمرانــــي، بإخالء أجزاء 
مــــن المنطقــــة ونقل الســــكان إلى 
مدينــــة 6 أكتوبر إلنشــــاء متحف 
مفتــــوح حــــول معبــــد الــــوادي 

ومدينة العمال.
ويقــــول عبدالنبــــي غنيم، 
أحــــد الخياليــــن، إن أهالــــي 
نزلة الســــمان حموا منطقة 

األهرامــــات إبان االنفالت 
األمني فــــي أعقاب ثورة 
25 ينايــــر 2011، ووقفوا 

اإلرهابييــــن  محــــاوالت  أمــــام 
اإلضرار بالســــياحة خــــالل الفترة التي 

أعقبــــت إزاحة جماعــــة اإلخوان عــــن الحكم 
فــــي 2013، رغم اإلغراءات التــــي تعرضوا لها 
واألوضاع المالية الصعبة التي عاشوها مع 

توقف السياحة تقريبا.
وال يــــزال أهالي نزلة الســــمان يحاولون 
تبرئة أنفســــهم مــــن اقتحام ميــــدان التحرير 
ومحاولة طرد المتظاهرين بالقوة أبان ثورة 
25 يناير 2011، يقولون إنهم توجهوا للمشاركة 
بتجمع لتأييد الرئيس األسبق حسني مبارك 
بمنطقة المهندســــين بالجيزة بهدف التنديد 
بتأثر الســــياحة باألوضاع السياسية، لكنهم 
تعرضوا للخداع بمطالبتهم بالتوجه لميدان 
التحرير للمشــــاركة بفعاليــــة تأييد مزعومة، 
قبــــل أن يجدوا أنفســــهم أمــــام المتظاهرين 

المعارضين وجها لوجه.
حتى غير العاملين بالســــياحة يرفضون 
فكــــرة هجــــرة نزلة الســــمان وتــــرك القصور 
التي بنوها وتوارثوها من أجل شقق سكنية 
بعضهــــم  الجديــــدة،  العمرانيــــة  بالمناطــــق 
لديــــه مزارع خيــــول عربية أصيلــــة ال تخرج 
إال بحســــاب وال يراهــــا ســــوى أصحابها أو 
الراغبيــــن في شــــرائها، النظرة مــــن عيونها 
تعادل أمــــواال، كما يقولــــون بعدما تجاوزت 
قيمــــة الحصان الواحد منهــــا 700 ألف جنيه 

(40 ألف دوالر).
وزارة  أن  لـ“العــــرب“  غنيــــم  ويوضــــح 
الســــياحة تضع تســــعيرة ثابتة علــــى تقديم 
الخدمات الســــياحية بقيمة 200 جنيه للساعة 
(11 دوالرا) ويمر يوم كامل دون أن يأتي أحد 
الســــتئجار حيوان أو عربــــة ”كرتة“، ما يمثل 
ضغطــــا ماليا في ظــــل وصول تكلفــــة تربية 
الحيــــوان الواحــــد إلى نحــــو 60 جنيها (3.5 

دوالر) يوميا.
وال توجد إحصائيات رســــمية حول أعداد 
العامليــــن فــــي تقديــــم الخدمات الســــياحية 
بمنطقة نزلة الســــمان، لكــــن يقدرها أصحاب 
الشــــركات بنحو مئة شــــركة صغيرة وقرابة 
المئة بازار أيضا، ونحو ثالثة آالف شــــخص 
يعملون كخيالين وجمالين وبائعين متجولين 
الذيــــن  اآلالف  بجانــــب  حكوميــــة،  برخــــص 
يعملون بها بشــــكل غير مباشر. ويقول أحمد 

عالم، أحد مقدمي خدمــــة تأجير الجمال، إنه 
لم يفكر في تغيير نشاطه رغم السنوات التي 
مرت بها السياحة في المنطقة، فقد يمر عليه 
أســــبوع كامل قبل أن يؤجــــر حيوانا واحدا، 
مطالبا شــــركات السياحة المصرية بأن تعيد 
وضع األهرامات على أجندتها بتنظيم رحالت 
إليها وعدم التركيز على مقاصد جنوب سيناء 

فقط.
وتحتــــاج منطقة نزلــــة الســــمان لتطوير 
جــــذري بعدما باتت علــــى مقربة من المتحف 
المصــــري الكبير، المقــــرر افتتاحه في 2020، 
واســــتقبلت إنشــــاءاته قرابــــة 45 ألف قطعة 
أثريــــة، تراهــــن الحكومة عليــــه كعامل جذب 
جديــــد للســــائحين بإتاحة الفرصــــة لعرض 
جميع الكنوز المصرية المتكدســــة بمخازن 
المتحــــف القديــــم بوســــط القاهرة 
 5400 بينهــــا  مــــن  والتــــي 
قطعــــة للملــــك تــــوت 
غنــــخ أمون لم تعرض 

من قبل.
وتتواتــــر الرغبة في 
تغييــــر األوضــــاع بنزلــــة 
الســــمان مع بدء عمل مطار 
غربــــي  الجديــــد  ســــفنكس 
الماضــــي  أكتوبــــر  الجيــــزة 
والــــذي يبعد 12 كيلو مترا فقط 
عن منطقة األهرامات، وكشــــفت 
الرحــــالت التجريبية له عن تردي 
الرؤية الرأســــية للمنطقة بانتشار 
العشــــوائيات التــــي ال تالئــــم حركــــة التدفق 
الســــياحي المتوقــــع مــــع افتتــــاح المتحف 

الكبير.
ويــــرى أهالي النزلة أن أوضاعهم الحالية 
قابلــــة للتطويــــر دون تهجير، بشــــرط موافقة 
الدولــــة، فلــــدى عائالتهم القــــدرة على تحمل 
التكاليف الماليــــة لتحويلها إلى مزار عالمي 
أو قريــــة فرعونيــــة كاملــــة بوضــــع تماثيــــل 
مقلدة بمداخلهــــا ومخارجها ورصف الطرق، 
واستحداث ميادين خضراء تتضمن نافورات 

مياه وعناصر جمالية.
ويملــــك األهالــــي أوراقــــا رســــمية تثبت 
ملكيتهــــم لمنازلهــــم منــــذ 116 عامــــا، فنزلــــة 
الســــمان كانت تســــمى ســــابقا بركة السمان 
حينمــــا كانت مياه فيضان النيل تغمر منطقة 

األهرامــــات حتــــى قدمــــي أبوالهــــول، 
وعاش قاطنوهــــا بالمناطق المرتفعة 
علــــى صيد الطيــــور أثنــــاء الهجرات 
الموســــمية حتى بناء خزان أســــوان 

عــــام 1902 وانحســــار المياه وبدء 
بناء مساكنهم بالمنطقة الحالية.

ويستندون إلى كتاب 
”بناة األهرام“ للدكتور محمد 

عبدالحليم نورالدين، عالم 
األثريات األبرز، الذي 

يؤكد أن أجدادهم تولوا 
مسؤولية إطعام عمال 
البناء وكسوتهم أثناء 

إنشاء األهرامات مقابل 
إعفائهم من الضرائب 

بما يجعلهم األولى 
قانونيا وشرعيا 

بمجاورتها، 
ومهنتهم عريقة 

تم تنظيمها 
حكوميا عبر 

جمعية مهنية 
أسست عام 

.1930

وينفون وجود آثار أســــفل منازلهم بحجة 
أن القدماء لم يكونوا ســــاذجين ليبنوا معبدا 
أســــفل بحيرة مياه، لكن ال يستطيعون تبرير 
مســــاعي بعضهم للتنقيب كواقعة اكتشــــاف 
بئر بعمــــق 15 مترا على بعد 300 متر من هرم 
الذي  خوفو أسفل مقهى ”القرموطي الدولي“ 
اكتسب شهرة بفيلم ”معلهش إحنا بنتبهدل“ 
للفنــــان الكوميدي أحمد آدم الذي تم تصويره 
في نزلة السمان قبل 13 عاما والمغلق حاليا.

 مخاوف مشروعة

يخشـــى محمـــد إبراهيـــم، صاحـــب بازار 
متخصص في بيع الســـلع المصنعة يدويا من 
إمكانية ضياع خططه وأحالمه المســـتقبلية، 
فقـــد انتقـــى مـــكان مشـــروعه بعنايـــة ليكون 
مواجها لبوابة دخـــول األهرامات تماما حتى 
يـــرى األجانب الزائـــرون المنتجـــات التراثية 
والعصرية التي يعرضها وتعبر عن الحضارة 
المصرية القديمة وتمتاز بأن غالبيتها مصنعة 

محليا.
وتحظر السلطات إجراء بناء منازل جديدة 
أو تطوير أو ترميم القائم منها، فنزلة السمان 
منطقـــة أثرية بقرار جمهوري صادر عام 1971، 
وشنت أجهزة األمن أخيرا حملة أزالت خاللها 
عـــددا من الفنادق الصغيرة رغم اكتمال بنائها 
واســـتقبالها الـــزوار رغم أن الســـلطات ذاتها 
ارتكبت مخالفات ببناء جدار خرســـاني يعزل 
المنطقـــة على عمق مترين بمـــا يخالف قانون 

اآلثار أيضا.
ويقـــول إبراهيم لـ“العـــرب“ إن محال نزلة 
السمان ليست المســـتفيد األول من السياحة، 
فهناك المئات من األشـــخاص الذين يتربحون 
منها بشكل غير مباشر، فمصنوعات الخوص 
التقليدية تأتي من محافظات شـــمال الصعيد 
خـــان  ورش  توردهـــا  الخزفيـــة  واللوحـــات 
الخليلـــي والمعالجات التشـــكيلية للمنتجات 
ومشـــغوالت  واألصداف  كالقواقـــع  البحريـــة 
الصوف والتريكو تقف وراءها العشـــرات من 

األسر بالمدن الساحلية.
ويعـــرف القاطنـــون بالمنطقـــة جيـــدا أن 
بقاءهم مقرون بمدى قدرة جدران بيوتهم على 
مواجهـــة الزمن والتعرية في منطقة متشـــبعة 
بالمياه الجوفية، انهيار أي طوبة منها سيدفع 
بمالكها للشـــارع وفق حكم القانون الذي يمنع 
إعادة البنـــاء، وخطط التطوير بالنســـبة لهم 

مخاطرة غير مأمونة العواقب.
وتعد نزلة السمان منطقة غريبة 
من المفارقات فال هي قرية 
وال مدينة، أهلها يريدون 
التطوير ويخشونه 
بالوقت ذاته، العاملون 
بالسياحة بها ال 
يعرفون القراءة 
والكتابة، لكنهم 
من القادرين على 
مخاطبة السائحين 
بثالث لغات 
مختلفة، قصور 
أغنيائها تجاورها 
مبان قديمة ال 
يمسك جدرانها 
سوى التالحم، 
حتى فنادقها شديدة 
النظافة من الداخل 
ال تخلو من فضالت 
الحيوانات من الخارج 
وعشوائية مركبات التوكتوك.

يعيش أهالي منطقة نزلة الســــــمان بجانب األهرامــــــات مبحافظة اجليزة املجاورة للقاهرة 
مأســــــاة اجتماعية بعد أن أسســــــوا بيوتهم كي تشــــــهد على حتدي الهــــــرم األكبر للزمن، 
شــــــرفاتهم مرصوصة لتستقبل أشعة الشمس بعد مرورها على جسد أبوالهول، يخشون 
ــــــة املتواترة بتلك األفضلية، وتضيع املنحة  ــــــاح أن تعصف خطط التطوير احلكومي كل صب
املالية غير املباشرة من أجدادهم القدماء عبر الراغبني في مشاهد أقدم حضارات التاريخ.

الخيل والسكان عاطلون عن العمل

هدايا وتذكارات تنتظر الشاري

أهالي الجيزة خائفون على أعمالهم من خطط تطوير األهرامات
[ موطن أصحاب الخيول والجمال يخشى االندثار  [ تغيير وجه المناطق األثرية يصطدم برفض السكان

يحرسون أبوالهول ويرتزقون من شموخه

السكان يرفضون 

فكرة هجرة نزلة السمان 

وترك قصور بنوها 

وتوارثوها مقابل شقق 

ضيقة

م م لمنازله
السمان كانت تســــمى ســــابقا بركة ن
كانت مياه فيضان النيل تغمر منطقة

ـات حتــــى قدمــــي أبوالهــــول، 
قاطنوهــــا بالمناطق المرتفعة
صيد الطيــــور أثنــــاء الهجرات 
ــمية حتى بناء خزان أســــوان 

190 وانحســــار المياه وبدء 
ساكنهم بالمنطقة الحالية.

ستندون إلى كتاب 
األهرام“ للدكتور محمد 

حليم نورالدين، عالم 
ات األبرز، الذي 

 أن أجدادهم تولوا 
ولية إطعام عمال 
وكسوتهم أثناء  ء

ء األهرامات مقابل 
ئهم من الضرائب 

 يجعلهم األولى 
ونيا وشرعيا 

جاورتها، 
هنتهم عريقة 

تنظيمها 
كوميا عبر 
معية مهنية
سست عام 

.193

ز مواجه
سيدفع طوبة منها بالمياه الجوفية، انهيار أي
بمالكها للشـــارع وفق حكم القانون الذي يمنع 
إعادة البنـــاء، وخطط التطوير بالنســـبة لهم 

مخاطرة غير مأمونة العواقب.
وتعد نزلة السمان منطقة غريبة
من المفارقات فال هي قرية 
وال مدينة، أهلها يريدون 
التطوير ويخشونه 
بالوقت ذاته، العاملون
بالسياحة بها ال
يعرفون القراءة
والكتابة، لكنهم
من القادرين على
مخاطبة السائحين
بثالث لغات
مختلفة، قصو
أغنيائها تجاوره
مبان قديمة
يمسك جدرانه
سوى التالح
حتى فنادقها شدي
النظافة من الداخ
ال تخلو من فضال
الحيوانات من الخا
وعشوائية مركبات التوكت



أكد مختصون من الرابطة األملانية لطب نفس األطفال واملراهقني أن أعراض إدمان الحاسوب لدى األطفال تشبه أعراض إدمان 

املخدرات والكحوليات ومنها التوتر واضطرابات النوم، وقالوا إنه ينبغي أن يدق اآلباء ناقوس الخطر إذا الحظوا أن طفلهم يقضي 

قليال من وقت فراغه مع أصدقائه ويفضل الجلوس أمام الحاسوب. أسرة

هنى الرصاف

} كيف ميكننا أن نفرز الغث من الســـمني في 
هذه اللجة املتالطمة من أمواج املعرفة والثقافة 
الذاتيـــة، وكيـــف ميكننـــا أن نواكـــب التطور 
وننهل من املعلومات في وقت محدود، ثم كيف 
ميكننا أن نحقق املعادلـــة املثالية باجلمع مع 

الكم والنوع في ما ميكن أن نختاره؟
ونطالـــع باملصادفـــة، بعـــض العناوين ثم 
نبدأ بتصفح كتاب ما، نسترســـل في السطور 
والصفحات دون أن نشعر مبرور الوقت، وفي 
النهايـــة ال نـــدري هل غّلبنا الوقـــت أم غلبناه 
وكأنه كان شـــريكا لنا في متعة القراءة، بينما 
يحـــدث العكس متامـــا عندمـــا يباغتنا غالف 
محبوك بعنايـــة، تغرينا العناويـــن واألوراق 
املســـقولة بعناية حتـــى تأتي حلظـــة النفور 
فنعيـــد الكتاب إلى الرف األبعد في املكتبة كي 

ال نعود إليه مرة أخرى.
ويؤكـــد كودي كومـــرز، الكاتـــب والباحث 
األعصـــاب  ”علـــم  مختبـــر  علـــى  واملشـــرف 
اإلدراكـــي“ بجامعـــة هارفـــارد األميركية؛ أننا 
يجـــب أن نكون انتقائيني فـــي اختيار مصادر 
معلوماتنـــا ومصـــادر متعتنـــا في القـــراءة، 
العناويـــن التي من شـــأنها أن حتدث فرقا في 
حياتنا مقارنة بأوقاتنـــا ومواردنا احملدودة،
إنه التـــزام أخالقـــي حلماية أوقـــات القراءة 

لدينا.

وينصح كومرز بقراءة كتب السيرة الذاتية 
دون تـــرّدد ســـواء أكانت تتحـــدث عن جتربة 
الكاتـــب في العمل أم احلياة، فهي جتربة ثرية 

بالتأكيد تســـّهل لك االطالع على مســـار حياة 
صاحبها وجتاربـــه وخبراته وإخفاقاته، وكل 
مـــا يكون قـــد اكتســـبه من مهـــارات وخبرات 
بإمكانك االســـتفادة منها وأخذ العبرة. وعدا 
ذلك، فـــإن الوقوف إلـــى جانب مكتبـــة كبيرة 
عامرة باحلكمة واملعرفة وخبرات احلياة على 
مّر األزمنة هـــو مبثابة منزل دافئ الحتواء كل 
هـــذه احليوات، منزل إليواء التجارب واألفكار 
واألســـرار واإلخفاقات واجلمال والفن وسحر 

املاضي وعطر احلكمة.
هذه الرفوف الصامتة الصاخبة التي نقف 
قبالتها كل يوم تقريبا ونتســـاءل بحيرة، ترى 
كيـــف أختار وكم من كتاب ومن أين أبدأ وملاذا 

علَيّ أن أختار؟
القـــراءة أمر منـــوط بالوقـــت غالبا، حتى 
إذا كانـــت اجتاهات القارئ تختلف من مرحلة 
عمريـــة إلى أخـــرى، فدون توفر وقـــت للقراءة 
فـــال أهمية لبقيـــة التفاصيـــل. ويضع بعض 
األشخاص خطة لقراءة عدد معني خالل العام 
الواحـــد، ثـــم تأتي بعـــض العراقيـــل ويتغير 
البرنامج اليومي بني املســـتجدات واملفاجآت 
واحلوادث العرضية، فينتهـــي العام من دون 

الوفاء بالتزامات القراءة. 
هـــذا ال يهـــم، فيما يؤكـــد متخصصون أن 
األهـــم أن نضع اخلطـــة ويكون لدينـــا الوقت 
الكافـــي لزيارة مكتبـــة قريبة للمنـــزل، إذا لم 
تتوفـــر مكتبتنـــا اخلاصـــة، فوجـــود رفـــوف 
الكتـــب وبعض املجموعـــات املوزعة في زوايا 
املنزل هو مشـــهد أكثر من رائع، مشـــهد يضج 
باحليـــاة واألمل، يخبرك بأن حياة ما أو قصة 
ما، مازالت مجهولة بالنســـبة إليك وتنتظر أن 
تكشـــف عن تفاصيلها، هذا أمر ممتع مع كوب 

من القهوة أو الشاي في ليلة شتاء دافئة.
ويصـــف كـــودي كومـــرز مكتبـــة جامعـــة 
هارفـــارد باحتوائهـــا على أكبر نظـــام ملكتبة 
جامعيـــة ميكن أن يراها املـــرء في حياته، وقد 
اعتاد قضـــاء فترات الظهر فـــي التجوال بني 
ممراتهـــا، حيث إنه في بعـــض األحيان يكون 

الشـــخص الوحيـــد الـــذي يتجـــول فـــي أحد 
أجنحتهـــا الكثيـــرة، مـــع كل هـــذه الكمية من 
املعارف والعلوم اإلنســـانية. وحتتوي رفوف 
وخزانـــات املكتبة على املاليـــني من العناوين، 
أما التنقل في ماراثون بني جنباتها وممراتها 
ودهاليزها فيستغرق وقتا ليس بالقصير، فكم 
يا ترى هو الوقت الـــذي يحتاجه املرء لقراءة 
كل هذه الكتب وفي مكتبة واحدة فقط في هذا 

العالم الواسع؟
وأجرى كومرز مســـألة حســـابية بسيطة 
جلرد خزانة واجهة واحدة حتتوي على أرفف 
متعـــددة مع عـــدم إغفال جوانـــب متعددة من 
الواجهات، فخـــرج بنتيجة مفادهـــا أن الفرد 
الواحد يحتاج إلى اآلالف من األعمار املضافة 
إلـــى عمره إلمتـــام قراءة كل شـــيء فـــي هذه 

املكتبـــة، ويقول ”أنا وأنـــت، لدينا صف واحد 
وبضعـــة رفوف فـــي مكتبة متواضعـــة، فماذا 

سنختار لها من العناوين؟“.
وتـــرى ليـــزا زانشـــاين، أســـتاذة اللغـــة 
اإلنكليزيـــة في جامعة كنتاكـــي ومؤلفة كتاب 
”ملـــاذا نقـــرأ الروايـــات اخلياليـــة“، أن الكتب 
والقصـــص خاصـــة تتطلب منا قـــراءة عقول 
شـــخصياتها أو مؤلفيهـــا لتخمني ما قد تفكر 
أو تشعر به هذه الشخصية، وهذه لعبة معقدة 
وممتعـــة في الوقـــت ذاته الكتشـــاف اآلخرين 
الغرباء وبالتالي اكتشاف أنفسنا من خاللهم، 
وهو مـــا يجعلنـــا نعيش حياة أخـــرى داخل 
حياتنا، فكل ما يتـــم طرحه في الكتب يعطينا 
شـــعورا بالرضا عن أننا سنحقق نتائج جيدة 

في العالم احلقيقي.

الكتاب، مبثابة رفيق صامت الذي ال يتوقع 
منك أن تقول شيئا وال ينتظر منك تبريرا لعدم 
التواصل، كما ال يكثر من األســـئلة، فهو يقدم 
خدمـــات الصداقة والتعاطف مـــن دون مقابل 

وفي الوقت الذي ترتئيه.
وميكن للقراءة أن حتول تركيزنا من الذات 
إلـــى اآلخرين، ووفقا لعالم النفس فيكتور نيل 
مؤلـــف كتاب ”ضياع في كتـــاب“، فإن القراءة 
اجليدة تغلفنا داخل عالم آخر وتغمســـنا في 
حالة غريبة فتأخذنا بالتدريج إلى مســـتويات 

أبعد عن أنفسنا وعاملنا الذاتي.
ويوضـــح نيل أننا ندخل عبـــر القراءة في 
عالم مختلف متاما، فنترك عاملنا وراءنا وهذا 
من شأنه أن يبدد األفكار السلبية ولو بصورة 

مؤقتة.

تصدر دور النشــــــر شهريا املئات، إن لم يكن اآلالف من العناوين في حقول العلم واألدب 
املختلفة، فيما نعيش ساعات اليوم احملدودة ونحن محاطون باملعلومات التي تضخها إلينا 
العشرات من املصادر؛ تلفزيون، إذاعة، صحف، مواقع إنترنت مبا فيها وسائل التواصل 
االجتماعي، متاحف، مدونات وهناك أيضــــــا األفالم والبرامج الوثائقية. تتنافس كل هذه 
التقنيات واملراجع على جذب اهتمامنا، فيما تتزاحم املسؤليات في برنامج حياتنا اليومية 

لتقطع حصتها هي أيضا من ساعات يومنا.

االنتقائية في اختيار ما نقرأ.. التزام أخالقي لحماية أوقاتنا ومواردنا املحدودة

رفوف الحياة

القـــراءة أمـــر منـــوط بالوقـــت، حتى 

إذا كانـــت اتجاهات القـــارئ تختلف 

حســـب العمر، فدون وقت للقراءة ال 

أهمية لبقية التفاصيل

◄
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} عامن - يســـمع أبوعلي نقرات خفيفة على 
باب شـــقته قبيل وجبة الغداء، فينفتح الباب 
عن طفلة حتمل رزمة من أغطية املخدات قائلة 
”اشـــتريها مني يـــا عمي حتى نشـــتري خبزا 
وحمصا للغداء!“، فيأخذ رب األســـرة األكياس 
فـــي عجلة مـــن أمـــره ليمألها مبا تيّســـر من 
اخلضروات والفواكه، إضافة إلى مبلغ صغير 

ليناولها للطفلة املنتظرة.
ويســـرد أبوعلي قصة الطفلة، وهو يعرف 
أن ”فـــي اجلـــوار هناك من يعيشـــون في عالم 
الكرميـــا واملخمـــل الـــذي ال عالقة لـــه بالفئة 
االجتماعية التي تنتمي إليها طفلة املخدات“. 
وبالرغم من وضعه املعيشـــي املتواضع إال أن 
أبوعلي ســـاعد الصغيرة التي طرقت بابه مبا 

توفر لديه.
ومن جانبـــه يقول محمود الشـــطرات من 
مخيم البقعة في حديث لوكالة األنباء األردنية، 
إن ”اللحم والدجاج ال يزوران مائدة أسرتي إال 

خالل أيـــام معدودة في الشـــهر“، وفي املقابل 
يشـــتري غيره يوميا كميات هامة من اللحوم 
واألســـماك وغيرها مـــا يبّني حجـــم الفوارق 
بني موائد األردنيـــني، التي تعرضت غالبيتها 
لالنكماش، خصوصا لدى الطبقات الوســـطى 
والفقيـــرة واملعدمـــة، ألنها باتـــت عاجزة عن 
شـــراء ما يكفيها حتى من حلم الدجاج بسبب 

ارتفاع سعره.
ويعمل الشـــطرات في مدينة عمان وينتقل 
من مقر ســـكنه يوميا في مخيم البقعة، ويؤكد 
أن مائـــدة األســـرة لديه تختصـــر على أطباق 
متواضعة وبســـيطة تعـــد أحيانا من حواضر 
املنزل وقالية البنـــدورة والفاصولياء والقليل 

من اللحم والدواجن موزعة على أيام الشهر.
وال ينفي محمود التقشـــف الذي متارســـه 
األسر األردنية خصوصا في السنوات الثالث 
األخيـــرة على موائدها، بســـبب كثـــرة أعداد 
أفراد األسرة وغالء املعيشة، فهو معيل ألسرة 

تتكون من ثمانية أفراد، ويعمل ســـائق حافلة 
مدرســـية، ويتقاضى أجرا بســـيطا ما يجعله 
مثقال بااللتزامـــات كونه مطالبا باإلنفاق على 
األولويات مثل املسكن واملاء والكهرباء والنقل 

على حساب الغذاء.
وصـــّرح عامل آخر أن مائدته تشـــتاق إلى 
األصناف املتنوعة، وأن أطفاله الثالثة يلحون 
عليه في العديد مـــن الطلبات، ولكنه مع كثرة 
االلتزامـــات وقلة اإلمكانـــات يختار األصناف 
واألطباق األقل ســـعرا وأحيانـــا ال يركز حتى 

على انتقاء النوعية اجليدة لغذاء أسرته.

وبلغت قيمة املعونـــات املالية التي قدمها 
صندوق املعونة الوطنية في األردن للمنتفعني 
مـــن برامجه املختلفة نحو 8 ماليني و300 ألف 

دينار الشهر املاضي. 
وكانـــت وزيرة التنمية االجتماعية بســـمة 
إسحاقات قد أعلنت، أن ”عدد األسر املستفيدة 
حاليا مـــن صندوق املعونـــة الوطنية بلغ 100 
ألف أســـرة“، مؤكـــدة أن الوزارة تســـعى إلى 
توســـيع شـــبكة األمان االجتماعي لتشمل 85 
ألف أســـرة مســـتحقة إضافية خـــالل األعوام 

الثالثة القادمة.
ويتحـــدث أبوحمـــزة الـــذي ينتمـــي إلى 
العائـــالت ميســـورة احلـــال قائـــال ”اللحـــم 
والدجـــاج علـــى مائدتنا بشـــكل يومـــي، ولم 
تنكمش مائدتنا ألن وضعنا املالي جيد“، لكنه 
يضيف أنه بالرغم من املساعدات التي تتلقاها 
العديد من األســـر، إال أن الكثيـــر منها تعيش 

يوميا حتت وطأة الفقر املوجع.
ويعتني أبوحمـــزة بصحته ولياقته، وهو 
ميـــارس يوميـــا رياضـــة املشـــي الصباحية، 
ويشـــير إلى أن املائدة يجـــب أن تضم أطباقا 
متنوعـــة، وأن هناك وجبات صحية وضرورية 

لنمو األطفال.
 كمـــا أنـــه يالحـــظ أن ”العديد مـــن أرباب 
األســـر باتوا عاجزين عن توفيـــر هذا التنوع 
وعن اقتناء املواد الغذائية التي تؤثر بشـــكل 

مباشر على سالمة ومنو صغارهم بسبب غالء 
األسعار واألوضاع املالية املتردية التي حتدد 
لهـــم ما يأكلون وليس مـــا يتوجب عليهم أكله 

مبا يفيد صحتهم“.
ويصـــف أبومحمـــد وضعه كل شـــهر في 
منزله، مؤكدا أنه على الرغم من وضعه املادي 
امليســـور إال أنه لم يعد يشتري املواد الغذائية 
بكثرة وبكميات كبيرة كما في الســـابق، مبررا 
ذلك بأن ”القادم مجهول واألوضاع االقتصادية 

صعبة على اجلميع“.
ويضيف ”كنا نشـــتري البندورة واخليار 
والبطاطـــا وغيرها من لـــوازم البيت بكميات 
كبيـــرة، أما اليـــوم فأشـــتريها بالكيلو وهناك 
من يشـــتريها بأقـــل من ذلك وفي املناســـبات، 
وهذا األمر انعكس على مائدة األســـر األردنية 
وتسبب في غياب الكثير من األصناف عنها“.

وتؤكد األرقام الرســـمية اتباع عدد هام من 
األســـر في األردن سياســـات التقشف ما خلق 
نوعا من االنكماش في موائدها نظرا لصعوبة 
التوسع في مكوناتها، فأرباب األسر مجبرون 

على ترتيب أولوياتهم لتغطية األهم.  
األســـرة  إنفـــاق  إحصائيـــات  وبحســـب 
األردنية، فإن النســـبة األعلى في إنفاق األسر 
األردنية كان على املســـكن وامليـــاه والكهرباء 
والغـــاز بنســـبة 23.3 باملئة خـــالل العام 2017 
و2018، يليها اإلنفاق على النقل بنســـبة 17.2 
باملئة، ثم اللحوم والدواجن بنسبة 4.7 باملئة، 

وآخرها التبغ والسجائر بنسبة 4.5 باملئة.
وتنفق األســـر األردنية أيضـــا وفق األرقام 
الرســـمية ما نســـبته 3.4 باملئة على احلبوب 
ومنتجاتها واخلبـــز، و3.6 باملئة على األجبان 
والبيـــض واللنب، و3.9 باملئة على اخلضروات 
والبقـــول، و0.4 باملئـــة فقـــط علـــى األســـماك 

ومنتجات البحر.
كما تكشف األرقام أيضا أن نسبة 50 باملئة 
مـــن األســـر األردنية يقل إنفاقهـــا عن 10 آالف 
دينار، وأن 50 باملئة يزيد إنفاقها عن ذلك، ومن 
بني هذه النســـب 9 باملئة تنفق أقل من 5 آالف 

دينار سنويا. 
وســـجلت العاصمة عّمان أعلى متوســـط 
إلنفاق األســـر األردنية وكانت أقل نسبة إنفاق 
فـــي محافظـــة الطفيلة جنوب األردن، حســـب 
تقريـــر املؤشـــرات الرئيســـية إلنفاق األســـر 
األردنية الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة 

للعام 2018-2017.

جمالشحة في موائد طعام األسر األردنية الضطرار اآلباء إلى التقشف

ألطبـــاء  األملانيـــة  الرابطـــة  أكـــدت   {
األمـــراض اجللديـــة أنـــه ميكـــن إبطاء 
شـــيخوخة البشـــرة من خـــالل التغذية 

السليمة واملواد الفعالة الصحيحة.
التغذيـــة  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
السليمة هي التغذية املضادة لاللتهابات؛ 
حيث ينبغي االبتعاد عن األغذية املسببة 
لاللتهابـــات في اجلســـم، وهي الســـكر 
والدقيـــق األبيـــض واللحـــوم املصنعة 
املوجودة  التقابلية  والدهـــون  كالنقانق 
في األطعمة احملّمرة واألطعمة اجلاهزة. 
وحتفز هذه األغذية حدوث التهابات في 
اجلسم، والتي بدورها تعّجل بشيخوخة 

البشرة وظهور التجاعيد.
تنـــاول  ينبغـــي  ذلـــك  مـــن  وبـــدال 
األغذيـــة التي حتـــارب االلتهابـــات، أال 
وهـــي اخلضـــروات والفواكـــه الطازجة 
واألحمـــاض الدهنية الصحية املوجودة 
مثال في املكســـرات واألسماك كالسلمون 

والتونة أو الزيوت النباتية.
ومـــن املهـــم أيضـــا تنـــاول األغذية 
املضادة لألكســـدة كالبروكلي والطماطم 
والسبانخ والتوت األزرق؛ حيث حتارب 
مضادات األكســـدة ما يعـــرف باجلذور 
احلـــرة، التي تعـــزز فـــرص االلتهابات 

وتعّجل بشيخوخة البشرة.
املضـــادة  التغذيـــة  جانـــب  وإلـــى 
لاللتهابـــات ينبغـــي أيضـــا اســـتعمال 
مستحضرات العناية، التي حتتوي على 
مـــواد فعالة صحيحة، مثـــل الببتيدات، 
التي حتـــارب االلتهابـــات وحتّفز إنتاج 

الكوالجني وجتدد خاليا البشرة.

الفواكه والخضار 

تبطئ الشيخوخة

[ المكتبة الكبيرة بمثابة منزل دافئ لألفكار واألسرار وسحر الماضي  [ متخصصون ينصحون بقراءة كتب السيرة الذاتية

األرقام الرســـمية تؤكـــد اتباع عدد 

هام من األســـر في األردن سياسات 

مـــن  نوعـــا  خلـــق  مـــا  التقشـــف، 

االنكماش في موائدها

◄

تأثرت مائدة األســــــرة األردنية بغالء األســــــعار وبتوســــــع دائرة الفقــــــر، ودفعت الظروف 
املعيشــــــية الصعبة العديد من األسر إلى اعتماد التقشف والتخلي عن العديد من األطباق 
التقليدية أو الرئيسية على موائدها، ورغم ضرورة بعض املواد الغذائية لنمو الصغار إال 
ــــــاء ال يضعونها في خانة األولويات مع املســــــكن وغيره، وهو ما يؤكد زيادة أعداد  أن اآلب

األسر الفقيرة في األردن.

طبق وحيد



{هنـــاك مفاوضـــات من أجـــل التعاقد مع المغربي عصـــام العدوة، الذي يلعـــب حاليا في الدوري 

البرتغالي، وسبق له اللعب مع القادسية موسم 2011، وهناك العب مغربي آخر}.

عادل عقلة 
نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت

{أعمـــل فـــي ظروف مريحة، وال يهـــم إن كنت مؤقتا أم ال. المهـــم أن أؤدي الدور المنوط بي على 

أكمل وجه، قريبا سأتيح الفرصة لعدد من الناشئين}.

محسن بوهالل 
مدرب اجليش امللكي رياضة
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} تونــس - في مقابل خيبـــة املونديال، عرفت 
تونس جناحا كبيرا على صعيد األندية بتتويج 
الترجي بطال ألفريقيا. وفي املســـابقة القارية، 
بلغت 3 فرق عربية نصف النهائي هي- إضافة 
إلى وفاق ســـطيف اجلزائري- األهلي املصري 
والترجـــي اللـــذان ترافقا إلـــى دور نهائي عاد 
بنتيجته النادي التونسي إلى عرش كرة القدم 

القارية للمرة األولى منذ سبعة أعوام. 
وكان تتويج 2018 الثالث للترجي بعد 1994 
و2011. في املقابل، فشـــل األهلي للمرة الثانية 
تواليا في تعزيز رقمه القياســـي وإحراز اللقب 
التاسع، بعدما خســـر نهائي 2017 أمام الوداد 

البيضاوي املغربي.

ولم يعكس الترجي جناحه القاري، بنتيجة 
إيجابية في مونديال األندية، إذ اكتفى باحللول 
خامسا عقب خسارته أمام العني بطل اإلمارات 
الذي فّجر املفاجأة وبلـــغ املباراة النهائية قبل 
أن يخســـر أمـــام ريـــال مدريد اإلســـباني 4-1، 
مكررا إجناز الرجـــاء البيضاوي املغربي الذي 
حـــّل وصيفا للبطولة التي اســـتضافتها بالده 
عـــام 2013 عندمـــا خســـر أمام بايـــرن ميونيخ 

األملاني.
وجنح الرجاء في الظفر بلقب كأس االحتاد 
األفريقي على حســـاب فيتا كلـــوب الكونغولي، 
ليتوج به للمـــرة الثانية بعد عام 2003 قبل عام 
مـــن دمجها مع كأس الكـــؤوس األفريقية، على 
غرار مدربه اإلســـباني خوان كارلوس غاريدو 
املتـــوج باللقب مع األهلي املصـــري عام 2014. 
وتوقـــف مشـــوار األنديـــة العربية عنـــد الدور 
نصف النهائي لدوري أبطال آســـيا حيث خسر 
السد القطري أمام بيرسيبوليس اإليراني، لكن 
القوة اجلويـــة العراقي واصل ســـيطرته على 
مسابقة كأس االحتاد بلقب ثالث تواليا. وبات 

القـــوة اجلويـــة أول فريق يتـــوج باللقب ثالث 
مـــرات على التوالي، علما بأن الكويت الكويتي 
فـــاز باللقب ثالث مرات لكن بشـــكل غير متتال 

(2009 و2012 و2013).
وكانـــت التطلعـــات واآلمـــال كبيـــرة قبـــل 
املونديال الروســـي خصوصا فـــي ظل اإلجناز 
العربي غير املســـبوق مبشـــاركة 4 منتخبات: 
مصر العائـــدة بقيادة جنمها محمد صالح إلى 
النهائيـــات للمـــرة األولى منـــذ 1990، وتونس 
والســـعودية (للمرة األولى منذ 2006) واملغرب 

(األولى منذ 1998). 
لكن أيـــا من هذه املنتخبـــات  لم ينجح في 
تخطي الدور األول وتكـــرار إجناز اجلزائر في 
مونديال البرازيـــل 2014 عندما أصبح ”ثعالب 
ثالـــث منتخـــب عربي يبلـــغ ثمن  الصحـــراء“ 
النهائي بعد املغرب (1986) والسعودية (1994)، 
بل تبخرت اآلمال مباشـــرة بعد اجلولة الثانية 
بتعرضهـــا جميعهـــا خلســـارتني متتاليتـــني. 
وكانـــت اجلولة الثالثـــة واألخيرة االســـتثناء 
الوحيـــد حيـــث ُســـجلت نتائـــج إيجابية بعد 
فـــوات األوان، فتحقق االنتصـــاران الوحيدان 
(الســـعودية علـــى مصـــر، وتونس علـــى بنما 
بنتيجة واحدة 2-1) والتعادل الوحيد (املغرب 

مع إسبانيا 2-2).
وفي حني لـــم ترحم القرعـــة ممثلي العرب 
بحلول الســـعودية ومصر في املجموعة األولى 
إلـــى جانـــب روســـيا املضيفـــة واألوروغواي، 
واملغـــرب في الثانيـــة مع إســـبانيا والبرتغال 
وإيران، وتونس في السابعة مع بنما وبلجيكا 
وإنكلترا (اللتني بلغتا نصف النهائي)، بيد أن 
أداء املنتخبـــات لم يعكس ما حققته املنتخبات 

في التصفيات.

المونديال المنقوص

كان صالح جنم ليفربول اإلنكليزي اخليبة 
العربيـــة األكبر، نظرا لآلمال املعقودة عليه بعد 
موسم أصبح خالله من أبرز األسماء في اللعبة 
عامليـــا. بيـــد أن إصابته في الكتـــف في نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اإلسباني، 
أثرت عليـــه وأبعدته عن املبـــاراة األولى التي 

خسرها الفراعنة أمام األوروغواي بشق النفس 
0-1 مـــا انعكس على مســـتوى الفراعنة الذين 

تلقوا ثالث هزائم.
وإضافـــة إلـــى مضاعفات اإلصابـــة، وجد 
صالح نفســـه محور جدل وانتقادات صحافية 
عاملية بالنظـــر إلى الصور التي التقطت له إلى 
جانب الرئيس الشيشـــاني رمضـــان قديروف، 
ومشـــاكل تنظيمية في أماكن إقامـــة املنتخب. 
لكن مصـــر خرجت بنقطة إيجابيـــة مع تدوين 
احلـــارس املخضرم عصـــام احلضري في عامه 

الـ45، اسمه كأكبر العب في تاريخ املونديال.
مـــن جهتـــه، اســـتهل املنتخب الســـعودي 
املونديال بخســـارة قاســـية ضد روسيا (5-0) 
وسقوط أمام األوروغواي 0-1، قبل فوز معنوي 
على مصر 2-1 في ختام مشـــاركة مخيبة علقت 
عليها السلطات الرياضية آماال كبيرة. وشكلت 
خسارة االفتتاح صدمة للمسؤولني السعوديني 
لالعبـــني،  حـــادة  انتقـــادات  وجهـــوا  الذيـــن 
واســـتتبعت تغييـــرات فـــي تشـــكيلة املـــدرب 
األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ال سيما بني 
اخلشـــبات الثالث حيث بدأ املنتخب كل مباراة 

بحارس مرمى مختلف.

استثناء المغرب

وحـــده املنتخب املغربي قـــدم عروضا قوية 
وثابتـــة فـــي مبارياته الثـــالث بقيـــادة مدربه 
الفرنســـي هيرفيه رينـــارد، لكن احلـــظ عانده 
وســـاهم في خروجه خالي الوفاض، إذ خســـر 
أمام إيران 0-1 في اجلولة األولى بعدما سيطر 
علـــى املجريـــات إلـــى أن تلقى هدفـــا بالنيران 
الصديقـــة في الوقـــت القاتل. كما خســـر أمام 
البرتغـــال بهـــدف وحيد ســـجله كريســـتيانو 
رونالدو إثر ركلة ركنية وســـط مطالبة مغربية 
بخطأ على خالد بوطيب، وتقدم على إســـبانيا 
2-1 في اجلولة األخيرة حتى اللحظات األخيرة 
التي شـــهدت إدراك أبطال العالم 2010 التعادل 
من ركلة ركنية نفذت بعكس اجلهة التي خرجت 

منها الكرة.
واعتبـــر رينـــارد اخلـــروج املبكـــر للمغرب 
”ظلمـــا“، وأنـــه كان ضحيـــة أخطـــاء حتكيمية 
مؤثرة ال سيما في املباراة ضد البرتغال. وعلى 
غرار السعودية، وّدعت تونس النهائيات بفوز 
معنـــوي علـــى بنما هو األول لهـــا منذ 40 عاما 
في النهائيات، وذلك بعدما خسرت أمام إنكلترا 

1-2 في الوقت القاتل وأمام بلجيكا 5-2.

} ديب - طمـــأن حســـن ســـهيل عضـــو جلنة 
املنتخبـــات والشـــؤون الفنيـــة اجلمهور على 
ســـير حتضيرات املنتخب اإلماراتي لكرة القدم 
لبطولة كأس آسيا التي تقام خالل الفترة من 5 

يناير وحتى األول من فبراير املقبلني.
 وأكد أن املنتخب يواصل استعداداته وسط 
أجواء يغلب عليها التفاؤل ويسودها احلماس 
واجلدية، الفتـــا إلى أن اجلميع حريصون على 

بذل أقصى اجلهد لتحقيق التطلعات.
وحتـــدث ســـهيل عـــن اختيـــارات املـــدرب 
للقائمـــة النهائية التي تضم 23 العبا، مبينا أن 
اجلهـــاز الفني تابـــع كل الالعبني بدقة وأجرى 
تقييما فنيا شـــامال لكل العناصر التي شاركت 
في التجمعـــات األخيرة قبـــل أن يعلن القائمة 
النهائيـــة، مؤكـــدا أن الالعبـــني املختارين هم 
األفضـــل واألكثر جاهزية واألقـــدر على متثيل 

املنتخب في البطولة.
وكشف الدكتور حسن ســـهيل أسباب عدم 
ضم الالعـــب أحمد برمان للقائمة، الفتا إلى أن 
الالعب تعـــرض لإلصابة خالل مبـــاراة فريقه 
العـــني مع ريفـــر بليت في الدور قبـــل النهائي 
لكأس العالم لألندية، مضيفا أن إدارة املنتخب 
قـــررت عدم اختياره بعد االطـــالع على التقرير 
الطبي الذي مت إرســـاله من نادي العني ويشير 

إلى إصابة الالعب.
وتطرق سهيل باحلديث عن املباراة الودية 
للمنتخب املقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر اجلاري 

أمام الكويت، مؤكدا أهميتها بالنسبة 
للجهـــاز الفنـــي، باعتبارها بروفة 

حقيقية ميكن أن متنح زاكيروني 
وجهازه املعاون مؤشـــرات مهمة 

قبل انطالقة البطولة.
وفي سياق متصل أعرب 

خليفة احلمادي الالعب الصاعد 
بصفوف املنتخب اإلماراتي 

األول لكرة القدم عن 
سعادته باختياره 

ضمن القائمة 
النهائية للمنتخب 

الوطني خلوض 
مباريات بطولة كأس 
آسيا التي ستقام في 
اإلمارات خالل الفترة 

من 5 يناير وحتى األول 
من فبراير املقبلني. 
وأكد احلمادي 

اعتزازه بتمثيل دولة 
اإلمارات العربية املتحدة 

في هذا احملفل القاري 
املهم، معتبرا االختيار 

مسؤولية كبيرة تضعه أمام 
حتد كبير إلثبات قدرته 

بتقدمي اإلضافة املطلوبة 
لألبيض.

وقال ”أعتبر نفسي 
محظوظا لنيل شرف ارتداء 

القميص الوطني في هذه الســـن املبكرة، ألكون 
ضمن الكوكبة التي ســـتمثل منتخب الدولة في 
هذه البطولة املهمة، أشعر بالفخر لوجودي في 
قائمة واحدة مع العبني كبار وأسماء المعة في 

كرة القدم اإلماراتية“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات ملوقـــع االحتاد 
اإلماراتـــي لكـــرة القدم ”ســـأكون حريصا على 
بـــذل أقصى جهد ممكن مع بقية زمالئي ليظهر 
املنتخب بالصورة املطلوبـــة في هذه البطولة، 
اجلميـــع عازمـــون علـــى تشـــريف كـــرة القدم 

اإلماراتية وحتقيق إجناز جديد“.
ويعتبر خليفة احلمادي املولود في السابع 
مـــن نوفمبـــر 1998 واحدا من أصغـــر الالعبني 
املختاريـــن للقائمة النهائيـــة للمنتخب، ورغم 
صغر ســـنه ميلك الالعب خبـــرة ميدانية جيدة 
مـــن خـــالل مشـــاركاته املتواصلـــة مـــع ناديه 
اجلزيرة، حيث برز بشـــكل الفت مـــع اجلزيرة 
فـــي بطولـــة كأس العالم لألندية في نســـختها 
الســـابقة التي وصـــل فيها الفريـــق إلى الدور 
قبل النهائي وواجه ريال مدريد اإلسباني، كما 
واصـــل احلمادي تألقه مع الفريق في املوســـم 
احلالي ليستحق شرف االنضمام إلى كتيبة 

األبيض لكأس آسيا.
وفي ســـياق متصل أبدى األرجنتيني 
خـــوان أنطونيـــو بيتـــزي املديـــر الفنـــي 
للمنتخب الســـعودي لكرة القـــدم، رضاه 
التـــام عـــن احلالـــة التـــي وصـــل إليهـــا 
الالعبون، قبل أيام قليلة من بدء منافسات 
فـــي   2019 آســـيا  أمم  كأس  بطولـــة 

اإلمارات. 
اجلهـــاز  إن  بيتـــزي  وقـــال 
الفنـــي راض متاما عن مراحل 
إلى  الفتـــا  املنتخـــب،  إعـــداد 
األهداف  واستكمال  حتقيق 
اخلاصة بكل معســـكر من 

املعسكرات اإلعدادية.
وأضـــاف بشـــأن قائمة 
املنتخـــب ”نحـــن نشـــاهد 
أداء  أساســـي  بشـــكل  ونقيم 
كل العب مع ناديـــه خالل الفترة 
األخيرة، ونقوم بدراســـة جميع 
التي  واالحتماالت  اإلمكانيات 
مـــن املمكـــن أن يقدموها لنا 
داخل امللعـــب، وأيضا نضع 
فـــي االعتبـــار عنـــد اختيار 
الالعبـــني فـــي القائمـــة، ما 
إذا كانوا شـــاركوا معنا في 
معسكرات سابقة، ويعرفون 
طريقة عملنا كجهاز فني“.

} تونــس – شـــهد التصنيـــف العاملي لالعبي 
التنـــس احملترفني في نســـخته الصـــادرة هذا 
األســـبوع تقدمـــا لعـــدد كبيـــر مـــن الالعبـــني 

العـــرب. وجاء هـــذا التصنيـــف العاملي، 
عقب النتائـــج التي حتققت خالل الفترة 

األخيرة في مختلف البطوالت. وشهد 
تصنيف منافســـات الفردي رجال، 

تقدما عربيا للغالبية باســـتثناء 
4 العبـــني فقـــط حافظـــوا على 
التصنيـــف  خـــالل  مراكزهـــم 
املاضـــي. إذ حافـــظ التونســـي 

مالـــك اجلزيـــري علـــى املركز 45 
عامليـــا، كما أنه تواجـــد في املركز 

األول عربيا.
واســـتمر املصـــري محمـــد صفـــوت في 

املرتبة 194 عامليا، كما حافظ على مركزه الثاني 
عربيا. وصعد التونســـي معز الشرقي 3 مراكز 
إلـــى األمام، ليحتل املرتبـــة 337 عامليا والثالث 

عربيـــا، فيما تقدم املصري يوســـف حســـام 35 
مركزا، ليحتل املرتبة 366 عامليا والرابع عربيا. 
وحافـــظ املصـــري كرمي مأمـــون علـــى مركزه، 
ليحتل املرتبـــة 376 عامليا، ولكنه تراجع 

إلى املركز اخلامس عربيا.
وتقـــدم التونســـي عزيـــز دوقاز 
املرتبـــة 408  ليحتـــل  مركـــزا،   37
عامليا، والســـادس عربيا. بينما 
حافـــظ املغربي أمني وهاب على 
تصنيفـــه في املركـــز 459 عامليا 

والسابع عربيا. 
وتقـــدم التونســـي إســـكندر 
منصـــوري مركزا وحيـــدا، ليحتل 
املرتبة 529 عامليا والثامن عربيا، كما 
صعد اللبنانـــي هادي حبيـــب مركزين إلى 
األمام ليحتل املرتبة 608 عامليا والتاسع عربيا. 
واحتل التونسي أنيس غربال املرتبة 834 عامليا 

متقدما 4 مراكز، في حني جاء العاشر عربيا.

} القاهــرة - أكد محمد شـــريف، العب الفريق 
األول لكـــرة القدم بالنادي األهلـــي املصري أن 
فريقه يســـير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري 
احمللي وجنح في حصد العديد من النقاط خالل 

مبارياته املؤجلة. 
وقال شريف في تصريحات صحافية إنه ال 
يوجد ما يسمى باملستحيل، والفريق قد يواجه 
صعوبـــات في بعض األوقات ولكن ســـرعان ما 
يعـــود، وهو ما يحدث حاليا في بطولة الدوري 
املصري، حيث يسعى الفريق بشكل مستمر من 
مبـــاراة إلى أخـــرى نحو الوصـــول إلى املكانة 

املفضلة لألهلي وجماهيره.
وأوضح شـــريف، أن نتيجة مبـــاراة جيما 
اإلثيوبـــي األخيرة في إيـــاب دور الـ32 بدوري 
أبطـــال أفريقيـــا والتي خســـرها األهلي بهدف 
نظيف، يدفـــع الفريق إلى الفـــوز في املباريات 
املقبلة التي تقام في مصر، خاصة مباريات دور 

املجموعات العتالء الصـــدارة، مؤكدا أن عودة 
الالعبني املصابني ستكون نقطة فارقة وإضافة 

قوية لألهلي في الفترة املقبلة.
واختتـــم محمد شـــريف، حديثـــه بأنه يعد 
جماهيـــر األهلي املصـــري ببـــذل أقصى جهد 
للحصول على البطولة األفريقية في النســـخة 
احلالية. على جانـــب آخر، أعلن النادي األهلي 
املصـــري جاهزية العب الوســـط هشـــام محمد 
ملواجهة الداخلية التي تقام الســـبت، واملؤجلة 
من األسبوع السادس في بطولة الدوري احمللي 
بعد أن تعرض لكدمة قوية في الرأس خالل كرة 

مشتركة في مباراة جيما.
وأكـــد خالد محمـــود مدير اجلهـــاز الطبي 
باألهلـــي املصري أن إســـالم محـــارب يخضع 
لفحص طبي لتحديد موعد عودته إلى املشاركة 
في املباريـــات الرســـمية، والبرنامج العالجي 

والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة املقبلة. 

تقدم عربي في التصنيف العالمي للتنس

األهلي المصري يسير بثبات

وحده المنتخب المغربي قدم عروضا 

قويـــة وثابتة فـــي مبارياتـــه الثالث 

بقيادة مدربـــه هيرفيه رينارد، لكن 

الحظ عانده

 ◄

منتخب اإلمارات جاهز لخوض أمم آسيا

فرضــــــت األندية العربية هيمنتها قاريا بتتويجها بثالثة ألقاب في أربع مســــــابقات آســــــيوية 
ــــــي بحلوله وصيفا في مونديال األندية. في املقابل  ــــــة، فضال عن إجناز العني اإلمارات وأفريقي
خيبت املنتخبات العربية اآلمال التي كانت معقودة عليها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

.2018

حضور أفريقي وآسيوي في مونديال األندية

[ الترجي التونسي والرجاء البيضاوي بطال القارة السمراء  
[ المنتخبات العربية تخيب اآلمال في المونديال الروسي

األندية العربية تفرض هيمنتها 

في عام 2018

4
العبني عرب 

فقط حافظوا على 

مراكزهم خالل 

تصنيف منافسات 

الفردي رجال

} باريــس - أعلـــن االحتـــاد الدولـــي لرفـــع 
األثقـــال أن خمســـة رباعـــني، بينهـــم بطالن 
أوملبيـــان، أوقفوا بشـــكل مؤقت بعـــد إعادة 
حتليـــل عينـــات أخذت علـــى هامـــش دورة 
األلعـــاب األوملبيـــة الصيفيـــة 2012 في لندن. 
وتشمل قائمة الرباعني املوقوفني، األوكراني 
أوليكسي توروختي املتوج بذهبية وزن دون 
105 كلغ قبل ســـتة أعوام، واألوزبكي رسالن 
نورودونوف الذي توج بذهبية الوزن نفســـه 

في أوملبيـــاد ريو 2016، بعد فحوص إيجابية 
للمنشطات.

ويتوقـــع أن تؤدي إعـــادة حتليل العينات 
إلـــى جتريـــد توروختي مـــن ذهبيتـــه، بينما 
ســـتقتصر عقوبة نورودونـــوف على اإليقاف 
نظـــرا ألن العينات اإليجابية أخذت قبل أربعة 
أعوام من فوزه بالذهبية في ريو دي جانيرو.

كما يواجـــه اآلذري فالنتني خريســـتوف 
احتمال فقدان ميداليته البرونزية لوزن دون 

56 كلـــغ في أوملبياد 2012 بعد فحص إيجابي 
للمنشـــطات، في حـــني أن الرباعني الباقيني، 
األرمينـــي ميلـــني دالوزيـــان والبيالروســـي 
ميـــكاالي نوفيكاو، لم يحـــرزا أي ميدالية في 
األوملبياد اللندنـــي. وأعلنت اللجنة األوملبية 
الدولية الشـــهر املاضي إعادة حتليل عينات 
من أوملبياد 2012 باستخدام ”أحدث الوسائل 
العلمية“، على أن يعهد بذلك إلى وكالة دولية 

أنشئت حديثا.

إيقاف خمسة رباعين بعد إعادة تحليل عينات من أولمبياد ٢٠١٢

خليفة الحمادي: 

الجميع عازمون على تشريف 

كرة القدم اإلماراتية 

وتحقيق إنجاز جديد لدولتنا

تياره بعد االطـــالع على التقرير 
 إرســـاله من نادي العني ويشير 

عب.
هيل باحلديث عن املباراة الودية 
28 ديسمبر اجلاري  8 إقامتها يوم

مؤكدا أهميتها بالنسبة
ي، باعتبارها بروفة
ن متنح زاكيروني
ن مؤشـــرات مهمة 

بطولة.
متصل أعرب 

ي الالعب الصاعد
خب اإلماراتي

م عن
ره 

خب 
ض 

ة كأس
قام في 
الفترة 

تى األول 
لني. 
دي 
ل دولة

ية املتحدة 
 القاري

الختيار 
ة تضعه أمام 

ت قدرته 
ة املطلوبة 

ر نفسي
شرف ارتداء 

مـــن خـــالل مشـــاركاته املتواصلـــة مـــع نادي
اجلزيرة، حيث برز بشـــكل الفت مـــع اجلزير
فـــي بطولـــة كأس العالم لألندية في نســـخته
الســـابقة التي وصـــل فيها الفريـــق إلى الدو
قبل النهائي وواجه ريال مدريد اإلسباني، كم
واصـــل احلمادي تألقه مع الفريق في املوســـ
احلالي ليستحق شرف االنضمام إلى كتيب

األبيض لكأس آسيا.
ســـياق متصل أبدى األرجنتيني وفي
خـــوان أنطونيـــو بيتـــزي املديـــر الفنـــي
للمنتخب الســـعودي لكرة القـــدم، رضا
وصـــل إليهـــ التـــام عـــن احلالـــة التـــي
الالعبون، قبل أيام قليلة من بدء منافسات
فـــي  2019 آســـيا  أمم  كأس  بطولـــة 

اإلمارات.
اجلهـــا إن  بيتـــزي  وقـــال 
الفنـــي راض متاما عن مراحل
إلى الفتـــا  املنتخـــب،  إعـــداد 
األهداف واستكمال  حتقيق
اخلاصة بكل معســـكر من

املعسكرات اإلعدادية.
وأضـــاف بشـــأن قائم
املنتخـــب ”نحـــن نشـــاه
أدا أساســـي  بشـــكل  ونقيم 
كل العب مع ناديـــه خالل الفتر
األخيرة، ونقوم بدراســـة جميع
التي واالحتماالت  اإلمكانيات 
مـــن املمكـــن أن يقدموها لن
داخل امللعـــب، وأيضا نضع
فـــي االعتبـــار عنـــد اختيا
الالعبـــني فـــي القائمـــة، م
إذا كانوا شـــاركوا معنا في
معسكرات سابقة، ويعرفون

طريقة عملنا كجهاز فني“



يحـــاول املتصدر ليفربـــول تعزيز  } لنــدن – 
ريادته عندما يســـتضيف نيوكاسل، ويسعى 
مانشســـتر ســـيتي إلـــى اختبار قدرتـــه على 
التعويـــض في ضيافة ليســـتر ســـيتي، بينما 
يحاول مانشســـتر يونايتد التأكيـــد على أنه 
واقـــف ندا ألبـــرز خصومه خالل اســـتضافته 
هادرســـفيلد األربعاء ضمن املرحلة التاســـعة 

عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم. 
وكان ليفربول املســـتفيد األكبر من املرحلة 
املاضيـــة حيـــث ابتعـــد 4 نقاط فـــي الصدارة 
مستغال خســـارة مطارده املباشـــر مانشستر 
ســـيتي حامـــل اللقب أمـــام ضيفه كريســـتال 

باالس 3-2.

وأشـــعل توتنهام وأرســـنال املنافسة على 
املراكز األربعة األولى مع دخول الدوري مرحلة 
املباريات املكثفة (ثالث مراحل بني األســـبوع 
احلالـــي ومنتصـــف املقبـــل) بفوزيهمـــا على 
إيفرتون 6-2 وبيرنلي 3-1 تواليا مســـتفيدين 
من خســـارة جارهما تشيلســـي أمـــام ضيفه 

ليستر سيتي.

سلسلة االنتصارات

يبـــدو ليفربـــول مرشـــحا بقـــوة ملواصلة 
سلســـلة انتصاراتـــه املتتاليـــة ورفعهـــا إلى 
ثمانيـــة بالنظر إلى تواضع نتائج نيوكاســـل 
وقتاله من أجل البقاء بقيادة املدرب الســـابق 
لـ“احلمـــر“ اإلســـباني رافائيـــل بينيتيز الذي 
فشل خالل فترة قيادته النادي بني 2004 و2010 
في تتويجه بلقب الدوري احمللي. هناك شعور 
قـــوي بإمكانية تتويج ليفربـــول باللقب الذي 
يلهـــث وراءه منذ عـــام 1990 على الرغم من أن 
التاريخ احلديث مينح رســـائل مختلطة حول 

ما إذا كان ذلك سيحدث أم ال.
فاألخبـــار الســـارة لليفربول هـــي أنه في 
ثمانيـــة من املواســـم العشـــرة املاضية، جنح 
متصـــدر الدوري يـــوم عيد امليالد فـــي الفوز 

باللقب في نهاية املوسم. 
أما األخبار الســـيئة، فهي أن ليفربول هو 
الفريق الذي فشـــل في املوســـمني من العشرة 

األخيرة فـــي الظفر باللقب بعـــد صدارته يوم 
عيد امليـــالد؛ األولـــى بقيادة بينيتيز موســـم 
2008-2009 عندمـــا كان اللقـــب مـــن نصيـــب 
مانشستر يونايتد، والثانية بقيادة األيرلندي 
الشـــمالي برنـــدن رودغرز موســـم 2014-2013 

عندما ذهب اللقب ملانشستر سيتي.
وشـــدد املدرب األملاني يورغـــن كلوب على 
أن تصـــدر فريقـــه ليفربـــول لترتيـــب الدوري 
اإلنكليزي دون خســـارة بعد 18 مرحلة من 38، 
ال يعني في أي حال من األحوال ضمان إحرازه 

لقبه األول في البطولة احمللية منذ 1990. 
ومع دخول الدوري مرحلة املباريات املكثفة 
(ثالث مراحل بني األســـبوع احلالي ومنتصف 
املقبـــل)، أكد كلـــوب أن كل االحتماالت ال تزال 
مفتوحـــة. وقـــال ”أنتم (متوجها إلى وســـائل 
اإلعالم) تختلقون القصص حول من هو داخل 

املنافسة ومن هو خارجها“.
ويـــدرك ليفربـــول جيدا أهميـــة مواجهته 
لنيوكاســـل كونها تســـبق مباراتـــي قمة أمام 
ضيفه أرســـنال الســـبت املقبل ثم مانشســـتر 
ســـيتي في الثالث من ينايـــر املقبل، وبالتالي 
فهو يسعى إلى كســـب النقاط الثالث للحفاظ 
على األقل على فارق النقاط األربع التي تفصله 
عن مانشستر سيتي الســـاعي إلى التعويض 
عقب اخلسارة املفاجئة أمام كريستال باالس، 
الثانية لهم هذا املوســـم وفي املباريات الثالث 

األخيرة.
ولـــن تكون مهمة العبي املدرب اإلســـباني 
جوســـيب غوارديوال سهلة أمام ليستر سيتي 
العائـــد بفـــوز غـــال من لنـــدن على حســـاب 
تشيلسي بهدف لهدافه الدولي جاميي فاردي. 
وهي ثاني زيارة ملانشســـتر سيتي مللعب كينغ 
باور في أســـبوع حيث التقيا الثالثاء املاضي 
فـــي ربع نهائـــي مســـابقة كأس الرابطة وفاز 
ســـيتي بركالت الترجيح 3-1 بعـــد تعادلهما 
1-1 في الوقـــت األصلي، في مباراة غاب عنها 

أبرز جنومهما.
واألكيـــد أن املواجهـــة التي ســـيخوضها 
الفريقان بكافة أســـلحتهما، ســـتكون مختلفة 
كليـــا عـــن ســـابقتها خصوصـــا مـــن جانب 
مانشستر سيتي املطالب بكسب النقاط الثالث 
للبقـــاء قريبا من ليفربـــول واالحتفاظ باملركز 
الثانـــي في ظـــل الضغط الكبيـــر الذي أصبح 
يواجهه من توتنهـــام الثالث والذي بات على 
بعد نقطتني من الوصافـــة ويلعب على أرضه 

أمام بورمنوث.
ومـــن املرجح أن يدفـــع غوارديوال بنجميه 
العائديـــن من اإلصابـــة البلجيكـــي كيفن دي 

أغويـــرو  ســـيرجيو  واألرجنتينـــي  برويـــن 
أشـــركهما  بعدمـــا  املبـــاراة  فـــي  أساســـيني 
احتياطيـــني ضـــد كريســـتال بـــاالس عندمـــا 
ســـجل البلجيكي الهدف الثاني دون أن يجنبا 

فريقهما اخلسارة.
وأبدى غوارديوال اســـتياءه عقب اخلسارة 
قائـــال ”هذه هي كرة القدم. 3 تســـديدات نحو 
املرمـــى“ في إشـــارة إلى محاوالت كريســـتال 
باالس. وأضاف ”لم يكن هناك أي داع للتسبب 
بركلـــة اجلزاء التـــي حصل عليها كريســـتال 
باالس“ في إشـــارة إلى اخلطأ الفادح للمدافع 
كايـــل ووكر وســـجل منـــه الضيـــوف الهدف 
الثالث، موضحا ”يجب أن نتفادى ارتكاب مثل 

تلك األخطاء“.

ضغط قوي

ال تختلـــف حال تشيلســـي عن مانشســـتر 
ســـيتي حيث يطمح بـــدوره إلـــى التعافي من 
اخلســـارة املفاجئة أمام ليستر سيتي، الثانية 
لـــه في مبارياتـــه األربع األخيـــرة، عندما يحل 
ضيفا على واتفورد السابع في مواجهة صعبة 
نسبيا عقب استعادة األخير لتوازنه وحتقيقه 
انتصارين متتاليني. ويواجه تشيلسي ضغطا 
قويا مـــن جاره وشـــريكه فـــي املركـــز الرابع 
أرســـنال الذي يأمل فـــي تأكيد عودته لســـكة 
االنتصارات بعد خســـارتني متتاليتني، عندما 
يحـــل ضيفـــا على برايتـــون الثالث عشـــر في 

مباراة سهلة نسبيا. 
واألمر ذاته بالنســـبة ملانشســـتر يونايتد 
الســـاعي إلى تأكيـــد عودتـــه القويـــة بقيادة 
مدربه وجنمه الســـابق النرويجي أولي غونار 
سولســـكاير فـــي أول مباراة لـــه مبلعب ”أولد 
ترافـــورد“ عقـــب خالفتـــه البرتغالـــي جوزيه 

مورينيو املقال من منصبه.
وضرب سولســـكاير بقوة فـــي أول مباراة 
لـــه علـــى رأس اإلدارة الفنية لفريقه الســـابق 
مـــن خـــالل قيادته إلى فوز كبيـــر على مضيفه 
كارديـــف ســـيتي 5-1، فـــي أول مبـــاراة أيضا 
يســـجل فيها الشـــياطني احلمر 5 أهداف منذ 
املباراة الوداعية ملدربهم األســـطوري الســـير 
أليكس فيرغوسون (وســـت بروميتش ألبيون 
سولســـكاير  وأشـــاد   .(2013 مايـــو  فـــي   2-2
بالعبيه قائال ”هم العبون جيدون جدا، العبون 
موهوبون، وتعاملوا مع املباراة بشكل صحيح 

وعملوا بجد“.
ولـــم يكن سولســـكاير الذي ُعـــني األربعاء 
حتى نهاية املوسم  مدربا لـ“الشياطني احلمر“ 
غداة إقالة مورينيو بعد أسوأ بداية للفريق في 
الدوري منذ 1990، يحلم ببداية أفضل من التي 

حققها في العاصمة الويلزية. 
وفضـــال عن البدايـــة القوية التـــي حققها 
سولسكاير، فإن الفوز مكن النادي من تقليص 

الفارق إلى 8 نقاط عن املركز الرابع.

وقال سولســـكاير ”نحن على بعد 8 نقاط، 
وبالتالـــي فإن مهمتنا هـــي أن نتعامل مع كل 
مباراة في وقتها“، مضيفا ”نحن دائما نلعب 
بشـــكل جيد في النصف الثاني من املوسم“. 

وفـــي باقـــي املباريـــات، يلعـــب فولهـــام مع 
ولفرهامبتون، وكريستال باالس مع كارديف 
سيتي، وبيرنلي مع إيفرتون، وتختتم املرحلة 

اخلميس بلقاء ساوثمبتون مع وست هام.

{هـــذا العام لن ننســـاه كريال مدريد. هـــذه المجموعة قاتلت لفترة طويلـــة، وخاصة بعد الفوز رياضة

بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي}.

سيرجيو راموس 
جنم ريال مدريد اإلسباني

{احتفلنـــا دومـــا بالنجاح العظيم الذي تحقق على مدار الســـنوات الماضية، خاصة مع فوز فريق 

بايرن بكل شيء، ونريد أن نمضي في هذه القصة}.

كارل هاينز رومنيغه 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ األملاني
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كلوب شـــدد علـــى أن تصدر فريقه 

ليفربـــول لترتيب الدوري اإلنكليزي 

دون خسارة بعد 18 مرحلة، ال يعني 

ضمان إحرازه لقبه األول

 ◄

يعيـــش البرازيلـــي  } برشــلونة (إســبانيا) – 
آرثر ميلو موســـما جيدا مع فريقه برشـــلونة 
اإلســـباني، بعد أن حصل على دور أساســـي 

في خطة املدرب إرنستو فالفيردي. 
وقال آرثر ”أنا سعيد وكل العب في الفريق 
يريد أن يشـــارك ملساعدة برشـــلونة، سأعود 
وأكـــون قادرا على املســـاعدة في كامب نو، ال 

ميكن أن يكون هناك شعور أفضل من هذا“.
وعن إصابته قال ”ال يوجد شـــيء خطير، 
كانت لدي إصابات مماثلة في البرازيل، وكنت 
بحاجـــة للراحـــة حتى ال يزداد األمر ســـوءا، 

سأكون في حالة جيدة خالل بقية املوسم“. 
وأضـــاف ”برشـــلونة غيـــر كل شـــيء في 
حياتـــي داخل وخـــارج امللعب، لقـــد ازدادت 
املســـؤولية ألنني في واحـــد من أفضل الفرق 

في العالم“. 
وأكمـــل ”أحـــب أن أحصـــل علـــى املديح 
والتحية من اجلميع، وأنا ســـعيد بذلك، لكن 
مـــن الواضـــح أن آرثر وحـــده ال يصنع لعب 

برشلونة ألن هناك الكثير من النجوم“.

وواصـــل ”إشـــادة ميســـي؟ فـــي البداية 
اعتقدت أن األمر مجرد مزحة ألن والدي ميزح 
كثيرا، وهو من أخبرني باألمر وقلت له توقف 
إنها مزحة، لكنـــه أكد لي أن األمر صحيح ثم 
رأيـــت البرغوث وهو يتحدث، لقد اندهشـــت 
للغاية، وكانت حلظـــة رائعة من أفضل العب 
في التاريـــخ، هذا األمر مينحنـــي الكثير من 

الثقة“. 
وأردف ”اللعـــب في برشـــلونة؟ إنه مزيج 
من الســـعادة واجلنـــون، منذ فتـــرة قصيرة 
كنت أشـــاهدهم عبـــر التلفـــاز وأرى جنوما 
مثل بوســـكيتس وبيكيه وميســـي، واآلن أنا 

بجوارهم“.
وأمت ”شـــخصيا أمتنى عـــودة نيمار. إنه 
جنم كبير، وأعتقد أنه كلما كان الفريق أفضل 
من حيث اجلودة كان ذلك أفضل بالنسبة لنا، 
أحـــاول أن أقنعه بالعـــودة، ولكن لديه حياته 
اخلاصـــة وهو يعرف ما يفعلـــه، ال أعرف إن 
كانت هناك إمكانية لعودته أو ال، لكنه صديق 

شخصي وأنا معجب به“.

} رومــا - يعتقـــد كارلـــو أنشـــيلوتي مـــدرب 
نابولـــي أن فريقـــه غيـــر مســـتعد للتفوق على 
يوفنتـــوس، وأن يصبـــح القـــوة املهيمنـــة في 
كـــرة القدم اإليطاليـــة. وقال أنشـــيلوتي خالل 
تصريحـــات صحافية ”أعتقـــد أن كال منا يجب 
أن يحفز نفسه وال يقارن نفسه باآلخرين، ولكن 

عليه أن يقارن نفسه بنفسه“.
وأضاف ”إذا أردت أن تكون ليونيل ميسي، 
جنم برشـــلونة، فإن مسارك ســـيتأثر بالوراثة، 
ولكـــن ميكنك أن تتدرب كل يـــوم لتكون أفضل، 
وهو نفس الشـــيء حني يتعلـــق األمر بالفريق، 
وإذا ألزمنا أنفســـنا بالتفـــوق على يوفنتوس 
فإنـــه هدف بعيد جدا“. وتابـــع ”أنا هنا للفوز، 
والهـــدف أن يكـــون لدينا فريق يحـــارب حتى 
نهاية املوســـم“. وأشـــار إلـــى أنـــه كان قريبا 
في مناســـبتني من قيادة ميالن في الســـنوات 

األخيرة.
وأوضـــح ”حـــني رحلت عـــن ريـــال مدريد، 
أدريانـــو جالياني (الرئيس التنفيذي الســـابق 
مليالن) عرض علي األمر، لكنني اعتذرت بسبب 
معاناتـــي مع آالم الظهـــر“. وأمت ”املرة الثانية 
كانـــت محاولة مـــن ماركـــو فاســـوني (املدير 
التنفيذي الســـابق مليالن)، بعـــد أن رحلت عن 

بايرن ميونيخ“.
ويحتـــل نابولـــي وصافة ترتيـــب الدوري 

اإليطالـــي برصيـــد 41 نقطة، خلـــف املتصدر 
يوفنتـــوس بفـــارق 8 نقاط. واقتـــرب نادي 
نابولـــي اإليطالـــي مـــن احلفاظ علـــى بقاء 
العبه الســـنغالي كاليدو كوليبالي، في ظل 
رغبة العديد من األندية في التعاقد معه منذ 

الصيف املاضي. واتفق النادي مع كوليبالي 
على زيادة راتبه، فـــي العقد الذي مت االتفاق 
عليـــه بينهمـــا في ســـبتمبر املاضـــي والذي 

ينتهي في صيف 2023.
وســـيحصل املدافع الســـنغالي على راتب 
ســـنوي بقيمـــة 6 ماليـــني يـــورو مبا فـــي ذلك 
املكافـــآت، بعدما كان يحصل علـــى 3.5 مليون 
يـــورو فقـــط، ليصبـــح كوليبالي أكثـــر مدافع 
يحصل على راتب شخصي، متخطيا ليوناردو 
بونوتشـــي مدافـــع يوفنتوس. ويذكـــر أن دي 
لورينتيـــس رئيـــس نابولـــي ليســـت لديه أي 

نية حلرمان نفســـه مـــن املدافع األكثـــر أهمية 
وإثـــارة حـــول العالـــم، مضيفا بـــأن ذلك يبني 
أهمية كوليبالي في مشـــروع نابولي. ولم يقرر 
الطرفـــان إدخال بند الشـــرط اجلزائي في عقد 
الالعب، وهو ما ســـيمنح النادي حتديد قيمته 

في حال التفكير في بيعه.

قمة المرحلة

تتجه األنظار إلى ملعب ”جوزيبي مياتزا“ 
فـــي ميالنـــو حيث تقام قمـــة املرحلـــة الثامنة 
عشـــرة من الـــدوري اإليطالي بـــني إنتر ميالن 
الثالث ونابولـــي الثاني، فيما ميلك يوفنتوس 
فرصة االبتعاد في الصدارة عندما يحل ضيفا 
على أتاالنتا برغامو. ويتصدر يوفنتوس حامل 

اللقـــب في األعوام الســـبعة األخيـــرة الترتيب 
برصيـــد 49 نقطـــة بفارق 8 نقاط أمـــام نابولي 
و16 نقطة عن إنتر ميالن. ويحل نابولي ضيفا 
ثقيال على إنتر ميالن في ســـعيه إلى مواصلة 
انتصاراتـــه املتتاليـــة ومطـــاردة يوفنتـــوس. 
وحقق نابولي 8 انتصارات في مبارياته العشر 
األخيرة منذ خســـارته أمام يوفنتوس 1-3 في 
تورينو في 29 ســـبتمبر املاضـــي والتي كانت 

الثانية له هذا املوسم، بينها أربعة متتالية.
ويأمـــل نابولي فـــي اســـتغالل املعنويات 
املهـــزوزة لدى العبي إنتر ميـــالن الذين حققوا 
فوزيـــن فقط في مبارياتهم التســـع األخيرة في 
مختلف املســـابقات، آخرها ســـقوطهم في فخ 
التعـــادل أمـــام مضيفه كييفـــو فيرونا صاحب 
املركـــز األخير 1-1 الســـبت املاضـــي، ما وضع 
مســـتقبل مدربه لوتشانو سباليتي على احملك. 
وزادت محـــن إنتر ميـــالن بإعالنه إيقاف العب 
خط وســـطه البلجيكي راديا ناينغوالن بشـــكل 

مؤقت ”ألسباب تأديبية“.

فوز تاسع تواليا

ميلك فريق ”السيدة العجوز“ فرصة حتقيق 
الفوز التاســـع تواليا والضغـــط على نابولي 
واالبتعـــاد عنه بفـــارق 11 نقطـــة مؤقتا كونه 
يلعب قبله بخمس ســـاعات ونصف الســـاعة، 
بانتظـــار خدمة من إنتر ميـــالن لتأكيده، وهو 
ما أشـــار إليه حارس مرماه الدولي البولندي 
فوسييتش تشيسني الساعي إلى احلفاظ على 
نظافة شباكه للمباراة الســـابعة تواليا. وقال 
تشيســـني ”من املهم أن نفوز ألن هناك منافسة 
مباشرة في ميالنو بني نابولي وإنتر، لذا 
إذا قمنـــا بعملنا، ميكننا تعزيز رصيدنا 

في الترتيب واالبتعاد أكثر“.
لكـــن مـــدرب أتاالنتا جـــان بييرو 
غاسبريني أكد اســـتعداد فريقه إليقاف 
يوفنتـــوس الوحيـــد الـــذي لـــم يخســـر 
فـــي الـــدوري حتـــى اآلن. وقال غاســـبيريني 
”يوفنتـــوس يحطم جميـــع األرقام القياســـية؛ 
16 فـــوزا من أصـــل 17 مباراة وتعـــادل واحد، 
سنحاول االحتفال بعيد امليالد مع جماهيرنا“.

} باريــس – أختيـــر كيليـــان مبابـــي مهاجم 
منتخب فرنسا وباريس سان جرمان كأفضل 

العب فرنســـي للعـــام اجلـــاري. وأعلنت 
مجلـــة فرانس فوتبول الفرنســـية فوز 
مبابـــي بجائزتها الثانية هـــذا العام، 

بعدمـــا نـــال النســـخة األولـــى من 
ألفضل العب شاب  جائزة ”كوبا“ 

في العالم.
 وبات مبابـــي الالعب رقم 
61 الذي يفوز بهـــذه اجلائزة، 
علما بأنه حل رابعا في ترتيب 
مســـابقة الكـــرة الذهبية، التي 

تـــوج بها لـــوكا مودريتش العب 
وسط ريال مدريد اإلسباني.

ولفتـــت صحيفة ليكيب الفرنســـية 
إلى أن كيليان اســـتحوذ علـــى اجلائزة التي 
فاز بها نغولو كانتي العب وســـط تشيلســـي 

اإلنكليـــزي العـــام املاضـــي، وقبلـــه أنطوان 
غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني في 

 .2016
وتفـــوق مهاجـــم بـــي إس جي في 
سباق هذه اجلائزة على كل من رافائيل 
فاران مدافع ريال مدريد، الذي حل 

ثانيا، وخلفهما جريزمان.
مبابـــي  كيليـــان  وحقـــق 
إجنـــازات عديدة هـــذا العام، 
حيث تـــوج مع فريقه بثالثية 
وكأس  والـــكأس  الـــدوري 
الرابطة بخـــالف الفوز بكأس 
العالـــم مـــع منتخـــب الديـــوك 
الصيـــف املاضـــي فـــي روســـيا، 
وتســـجيله 36 هدفا في كل املسابقات 
احمللية والدولية بواقع 9 أهداف مع منتخب 

فرنسا و25 بقميص العمالق الباريسي.

آرثر ميلو يتغنى ببرشلونة أنشيلوتي: نابولي ال يمكنه مقارعة يوفنتوس

مبابي يزيح كانتي عن العرش

صراع كبار إنكلترا يحتدم مع دخول الدوري مرحلة اللقاءات المكثفة 

يتطلع ليفربول إلى احلفاظ على تفوقه بفارق أربع نقاط في صدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
عندما تقام األربعاء مباريات املرحلة التاســــــعة عشــــــرة من املسابقة. ويعتلي ليفربول صدارة 
الدوري وقت احتفاالت الكريســــــماس للمرة الثالثة خالل آخر 11 عاما، لكنه يأمل هذا املوسم 

في احلفاظ على موقعه في القمة حتى النهاية بعد أن فرط فيها في املرتني السابقتني.

دائما في القمة

[ سيتي يختبر قدرته على التعويض ويونايتد لتأكيد التعافي  [ توتنهام وأرسنال يشعالن المنافسة على المراكز األربعة األولى
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محمد بن امحمد العلوي

} ”املعـــذرة ال توجـــد حلويات لرأس الســـنة 
وشـــكرا“ ملصقـــات زينت عددا مـــن واجهات 
مخابـــز ومحالت بيـــع احللويات بعـــدة مدن 
مغربية، معربة عن امتناعها عن إعداد حلويات 

خاصة باحتفاالت نهاية السنة امليالدية.
 وانتشـــرت عبر منصات وسائل التواصل 
االجتماعي عـــدة صور لواجهات مخابز تضع 
هـــذه امللصقـــات مؤكدة علـــى أنها لـــن توفر 

لزبائنها احللويات اخلاصة بهذه املناسبة.
ومن بينها إعالن ملخبـــزة مبدينة أغادير، 
يؤكـــد أن احملل لـــن يوفر حلويـــات لالحتفال  
بليلة رأس الســـنة التي لـــم تعد تفصلنا عنها 
سوى أيام، وأرفقه بعبارة ”شكرا على التفهم“.
وسجل أحد النشطاء احلقوقيني أن مخبزة 
”pain de mie“، وأيضـــا ”ريحانـــة“ بآيت ملول 
جنـــوب املغرب وخاصة هـــذه األخيرة التي لم 
يكتـــف صاحبها بلصق اإلعالن بل وكتب على 
صفحـــة املخبزة بفيســـبوك ”ال نحتفل بأعياد 
امليـــالد النصرانية“، تبيعـــان احللويات طول 
السنة ومتتنعان في هذه املناسبة، وهذا دليل 
على حقد صاحبيهمـــا على كل ما هو مخالف 

ملعتقدهما.
ورد صاحـــب مخبـــزة آيـــت ملـــول علـــى 
منتقديه قائـــال ”نظرا للهجمة الشرســـة علّي 
بعـــد إعالني عن عدم توفير احللوى في نهاية 
السنة، ونظرا للمساس بكرامتي وإهانتي من 
طـــرف بعض األشـــخاص واتهامهم لي بأنني 
داعشي وهذه تهمة خطيرة متس بأمن الدولة، 

قـــررت متابعتهم قضائيا لـــرد اعتباري وأخذ 
حقي منهم“.

كمـــا ربط نشـــطاء فيســـبوكيون بني قرار 
نشـــر  وتشـــجيع  احللويـــات  إعـــداد  رفـــض 
الســـلوكات املتطرفـــة، مؤكديـــن أن احتفاالت 
رأس الســـنة أصبحت مناسبة يحتفل بها جل 

املغاربة وتدخل صمن قائمة أيام املناسبات.
املخابـــز  أصحـــاب  أن  آخـــرون  واعتبـــر 
واحملالت أحرار فـــي تعامالتهم وال يوجد أي 
قانـــون يجبرهم علـــى إعداد تلـــك احللويات 
وميكن للمواطنني الشراء من مخابز أخرى وال 

داعي لتضخيم هذا القرار.
وقال القاضـــي الســـابق واحملامي محمد 
الهينـــي، إن مخابز ومحالت بيـــع احللويات 
حـــني تعلـــق إعالنا بأنهـــا متتنع عـــن إعداد 
حلويـــات رأس الســـنة فإن ذلك يعـــد مصيبة 

عظمى ألنها تعتبر أن إعدادها محرم.
وأوضح ”لهـــا (املخابز) مطلق احلرية في 
إعداد احللويات مـــن عدمه لكن وضع ملصقة 
اإلعالن على واجهاتها فيـــه نية مبيتة ودليل 
على االجتـــار بالدين وتطرف جســـيم ينم عن 
التالعب بعقليات أصحـــاب العقول الصغيرة 
بـــأن يهاجمـــوا ويشـــنوا حربا علـــى املخابز 
التي تعد حلويات رأس الســـنة“، مشددا على 
ضـــرورة التنافـــس على فعل اخليـــر ”وإتقان 

العمل وليس أسلمة احللوى أو تكفيرها“.
واعتبر احلســـني أنير بويعقوبي، أســـتاذ 
باحـــث بجامعـــة ابن زهـــر وفاعـــل جمعوي 
وحقوقـــي، أن احللوى تبقى حلـــوى وللزبون 
حق شرائها ســـواء لالحتفال برأس السنة أو 

غيره مـــن األعياد، الفتا إلى أنه ليســـت هناك 
حلوى لكل مناســـبة اللهم مـــا يكتب عليها من 
عبارات حتيـــل على املناســـبة التي أعدت من 

أجلها.
وكتب نشـــطاء علـــى املواقـــع االجتماعية 
إن الســـنة الهجرية هي األحق باالحتفال بها، 

مضيفني أن الســـنة امليالدية ال تســـتحق هذا 
البـــذخ واالحتفاالت وشـــراء الهدايا الباهظة 
الثمن والفطائر التي تعد بعيدة عن تقاليدنا.

ويعتقـــد بويعقوبـــي أن البعـــض قد يفهم 
من هـــذا اإلعالن أن صاحـــب املخبزة يعارض 
االحتفال برأس السنة امليالدية ألسباب تعود 

لتبنيه تفسيرا معينا للدين اإلسالمي، لكن ما 
ذنب الذين سيأكلون هذه احللوى لسبب آخر.

وأضاف أن هذه السلوكات قد تبدو عادية 
للبعض ويدخلها في باب احلرية الشـــخصية، 
لكـــن أعتقد أنها تخفي أشـــياء أخـــرى أعمق 

يجب االنتباه لها قبل فوات األوان.

اتخذ عدد من املغاربة مواقع التواصل االجتماعي منصة ملهاجمة ونقد عدد من املخابز 
ومحــــــالت بيع احللويات وضعت على واجهاتهــــــا ملصقات أعلنت فيها عن امتناعها عن 

إعداد مرطبات خاصة بليلة رأس السنة امليالدية.

فرض مواقف شخصية في أماكن العمل

} ال أســـتطيع أن أحصـــي بســـهولة عدد 
األصدقـــاء مـــن املدخنـــني الذيـــن يعـــدون 
أنفســـهم بتـــرك التدخـــني كقـــرار ال رجعة 
فيـــه مـــع الســـنة اجلديـــدة. مـــا إن يدخل 
شـــهر ديســـمبر علينا، حتى تبدأ التمنيات 
والوعود املقطوعة علـــى النفس بالتداول. 
كلهم، تقريبا، يودعون ســـجائرهم باعتبار 
أن القطيعـــة قادمة، وأن الصحـــة أهّم وأن 
التدخني يضـــّر بالرئة واجليـــب معا، وأن 
املال الذي ميكـــن أن ُتوفـــّره باالمتناع عن 
التدخني ميكن أن يأخذك لســـفرة سياحية 
تســـتعيد فيها ما فقدته من نضارة بســـبب 

التدخني.
يأتـــي العـــام اجلديـــد وأرى بعضهـــم 
يشاهد األلعاب النارية التي تستقبل السنة 
اجلديدة وفي أيديهم ســـيجارة مشـــتعلة. 
في اليوم التالي يصارعهم إحســـاس كبير 
بالذنب، لكنهم مينون النفس بأن مناســـبة 
أخرى قادمة ستجعلهم يقطعون نهائيا مع 
”هذه العادة الســـيئة واملكلفـــة“ باعترافهم 

وليس بوصفي.
ال أعرف ما هي العادة الســـيئة. هل هي 
التدخـــني أم وعود نهاية العام التي ال جتد 
فرصتهـــا للتطبيق؟ لعل اإلقالع عن التمني 
واإليحـــاء بوهـــم اإلرادة أفضـــل كثيرا من 
اإلقالع عن التدخـــني. ”رحم الله امَرأ عرف 
قدر نفسه“. نحن نحس بالضعف أمام هذه 
األشياء الصغيرة التي تشكل حياتنا. رمبا 
نحن هـــي تلك األشـــياء الصغيـــرة. إدمان 
التدخني أو تناول احللويات أو الشوكوالته 
هي ممارسات شـــخصية جدا. هي جتسيد 

للضعف البشري الذي يجعلنا ما نحن.
شخصيا أعد نفسي منذ سنوات طويلة 
بـــأن أكون رياضيا. أن التـــزم بالذهاب إلى 
اجليـــم والقيـــام بتدريبات دوريـــة، وعادة 
ما أخفـــق. مـــرة أحتّجج بالتعـــب ومرات 
باالنشـــغال والعمـــل. وأنـــا أدرك في قرارة 
نفســـي أني لست من قماشـــة الرياضيني. 
كل مرة أقول إن لياقتي ستكون أفضل بعد 
االلتـــزام بالتمرينات ولكن ينقطع َنَفســـي 
على ماكنة التمريـــن، وأعلم إما أني أمترن 
أقل من الالزم أو كبـــرت، وإما االثنان معا. 
مع الفشـــل في االلتـــزام يأتي اإلحســـاس 

بالذنب.
قـــراري للعام اجلديـــد إًذا هو أّال أحّس 
بالذنب. اإلحســـاس بـــآالم الظهر بســـبب 
اجللوس طويال أمام شاشـــة الكمبيوتر أو 
بســـبب الوزن (القليل) الزائد، أفضل كثيرا 
من هذا اإلحساس بالذنب الذي يرافق فشل 
االلتـــزام بالتماريـــن. ماذا لـــو كنت مدخنا 
أيضا؟ كنت سأحتار ما هو القرار املطلوب. 
هل هو عدم اتخاذ القـــرار للعام اجلديد أم 
متارين أكثر أم بال تدخني؟ هل دخول العام 
اجلديـــد يعني أزمة نفســـية أم بهجة؟ كنت 

سأحتطم نفسيا.
دع الوعود وابـــدأ العام اجلديد. يوم 1 

يناير هو يوم مثله مثل كل األيام.

صباح العرب

دع الوعود 
وابدأ العام الجديد

هيثم الزبيدي

أسلمة حلويات رأس العام تثير سخرية المغاربة

} لنــدن - قـــررت بريطانيا حظـــر بيع القطط 
والكالب الصغيرة التي ال يزيد عمرها عن ستة 
أشـــهر في متاجر احليوانات، جتنبا ألي سوء 

معاملة قد يلحق بها.
بالبيئـــة  املعنيـــة  الســـلطات  وقالـــت 
واحليوانات ”ينبغي على الراغبني في شـــراء 
كلـــب صغير أو هّرة صغيرة دون ســـن ســـتة 
أشهر االتصال مباشرة مع من يرّبي احليوان 

أو دار الرعاية“.
وأظهرت اســـتطالعات للـــرأي أن 95 باملئة 
مـــن البريطانيني يؤيـــدون هذا القـــرار الذي 
ســـيدخل حّيـــز التنفيذ بحســـب احلكومة في 

العام املقبل.
وأوضحت الســـلطات أن أحد أهداف هذا 
القانـــون اجلديـــد هـــو ”وضع حـــد للظروف 

الرهيبة لتربية“ القطط والكالب الصغيرة.
ولن يكون مســـموحا ملتاجـــر احليوانات 
أيضـــا التعامل ســـوى مـــع دور رعاية تراعي 
قواعـــد الرفق باحليوان، أو التعامل مباشـــرة 

مع مربي احليوانات.
”بـــي.دي.أس.أي“  منظمـــة  وأفـــادت 
البريطانيـــة أن 49 باملئة من البريطانيني لدى 

كل منهم حيوان واحد على األقل.
ويبلـــغ عـــدد احليوانات املنزلية بحســـب 
منظمات الرفق باحليوان؛ 11 مليونا و100 ألف 
هـــرة، وثمانية ماليني و900 ألف كلب، ومليون 

أرنب.

حظر بيع القطط والكالب 
الصغيرة في بريطانيا

} نيويــورك – بدأت القصة في 2016 مع متثال 
برونزي أجنــــزه النحات جو ريجينيال لذكرى 
كارثــــة حلت فــــي 1963 حني تســــبب أخطبوط 
عمــــالق بإغراق ســــفينة في خليــــج نيويورك 
موديــــا بحيــــاة 400 شــــخص، غيــــر أن هــــذه 

احلادثة لم تقع إال في مخيلة الفنان.
وأجنــــز ريجينيــــال فــــي العــــام التالــــي، 
مبانهاتن عمال إلحياء ذكرى ضحايا فيلة فّرت 
مــــن الســــيرك واجتاحت بروكلــــني بريدج في 

أكتوبر من العام 1929.
وعثر املاّرة في األشهر املاضية، في املكان 
نفســــه على نصب يكّرم ستة بحارة ُفقد أثرهم 

في العام 1977 بعد هجوم لكائنات فضائية.
لكــــن هذه احلــــوادث الثالث التــــي خّلدها 
الفنان في أعماله ليست سوى من بنات أفكاره 
وخياله املجّرد عن أي واقع، فمنذ جناح عمله 
األول صار يتخّيل في كّل ســــنة حادثة كارثية 

ويصّمم لها عمال فنيا، وفقا لريجينيال.
ويختـــار النحـــات األميركـــي حلوادثـــه 
تواريخ جتعلها أكثر عبثية، فالسفينة غرقت 

في الثاني والعشـــرين مـــن نوفمبر من العام 
1963، وهـــو يـــوم اغتيال الرئيـــس األميركي 
الســـابق جون كينيـــدي، والفيلـــة هربت من 
الســـيرك في التاسع والعشـــرين من أكتوبر 
1929 وهـــو يـــوم انهيار األســـواق املالية في 

وول ستريت.
وأرفق كّل عمل بلوحة تضفي عليه طابعا 
من اجلّد، فعلى النصـــب الذي يكّرم ”ضحايا 
كتب ”إنها واحـــدة من أكبر الكوارث  الفيلة“ 

املتعّلقة بحيوانات ثديية في تاريخ بلدنا“.
ويذهب الفنان في زمن أصبح فيه التثّبت 
من املعلومات سهال عبر محّركات البحث على 
اإلنترنت، في ســــخريته إلى حد بعيد ناشــــرا 
وثائق ومقاالت تؤرخ لهذه األحداث املتخّيلة، 
وإعالنــــات عن رحالت ســــياحية إلــــى مواقع 

الكوارث، ال تنّفذ قط بطبيعة احلال.
ومن املواد املنشــــورة على موقع يوتيوب 
وثائقــــي عن حــــادث األخطبوط مع شــــهادات 
عاينــــوه  أنهــــم  علــــى  يَقّدمــــون  ألشــــخاص 
ويتحّدثــــون عن مالبســــاته بــــكّل جّدية، وقد 

أعدت هذا التقرير صديقته ميالني جوليانو. 
ولكّل مــــن هذه الكوارث موقــــع إلكتروني 
ويعرض تذكارات  يروي تفاصيل ”ما جــــرى“ 
تبــــاع مقابــــل 25 دوالرا ومنــــاذج عن النصب 

يباع الواحد منها مبئة دوالر.
وتقاطر اآلالف من محبي الفنان وروحه 
الساخرة لشــــراء هذه التذكارات منذ العام 

2016، متيحــــني لــــه بذلــــك متويــــل أعمالــــه 
اجلديدة.

وميكــــن أن ُيــــرى فــــي أعمــــال 
ريجينيال أنها مساهمة في ترويج 

األخبــــار الكاذبــــة التــــي صارت 
منتشــــرة بكثافة على وســــائل 

بشــــكل  االجتماعي  التواصل 
يدعو إلى القلق.

لكنه يرفض هذا النعت، 
ويقول إن ما يفعله شيء 

مختلف متاما القصد 
منه هو السخرية 

والتسلية وليس الضرر.

فنان أميركي ينحت نصبا تذكارية لحوادث لم تقع

ريم غزالي تعيش أيام العسل بين القاهرة ودبي

 امرأة تمشي بجانب ملصق عمالق لسانتا كلوز في جميرا بيتش ريزيدنس بدبي

} ديب - أنهـــت النجمة اجلزائرية رمي غزالي 
تصوير املشاهد اخلاصة بدورها في املسلسل 
”أيام العســـل“، بعد أن عاشـــت النجمة أجواء 
العســـل ما بـــني القاهـــرة ودبي خـــالل رحلة 
تصوير مشاهد املسلســـل، الذي يحتوي على 

36 حلقة مت تقسيمها على ثالث مراحل. 
وشـــارك رمي غزالي في هذا املسلســـل عدد 
كبير من جنوم الدراما العربية، وسيتم عرض 

12 حلقة في كل موسم وسيتم بث أجزاء ”أيام 
العســـل“ على شـــبكة نتفليكس، علما وأن هذا 
العمـــل هو إنتاج ســـعودي إماراتي للشـــبكة 

العاملية.
وتدور غالبية أحداث املسلســـل داخل أحد 
الفنـــادق لتبرز األحداث املشـــوقة ضمن حبكة 
درامية حول أحداث وعالقات بني عمال الفندق 

وزواره في قالب درامي مشوق.

ومت اختيار رمي 
بعد النجاحات 

الكبيرة التي 
حققتها من خالل 
األعمال الدرامية 

والسينمائية 
التي شاركت 

فيها.

صديقته ميالني جوليانو. التقرير
مــــن هذه الكوارث موقــــع إلكتروني
و ي جو ي ي ي رير

ويعرض تذكارات صيل ”ما جــــرى“
بــــل 25 دوالرا ومنــــاذج عن النصب

حد منها مبئة دوالر.
ر اآلالف من محبي الفنان وروحه 
لشــــراء هذه التذكارات منذ العام 

حــــني لــــه بذلــــك متويــــل أعمالــــه 

ـن أن ُيــــرى فــــي أعمــــال
 أنها مساهمة في ترويج
الكاذبــــة التــــي صارت 
وســــائل بكثافة على
بشــــكل  االجتماعي 

القلق.
رفض هذا النعت، 
 ما يفعله شيء

متاما القصد 
سخرية 

وليس الضرر.

ختيار رمي 
حات 

تي 
ن خالل
رامية 
ية
ت 
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