
} إســالم آبــاد - رّســــخت زيــــارة ولــــي عهد 
أبوظبــــي الشــــيخ محّمــــد بن زايــــد آل نهيان 
إلى إســــالم آباد، دور دولــــة اإلمارات العربية 
المتحــــدة، ضمــــن كبار الداعميــــن اإلقليميين 
لباكســــتان حفاظا على استقرار هذا البلد في 
مرحلة تحّول صعبة شابتها عثرات اقتصادية 
ومالية عّقدت من مهّمة الحكومة الباكستانية 

الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان.
وأعلنت اإلمارات في ديسمبر الماضي عن 
إيداع مبلغ 3 مليارات دوالر في البنك المركزي 
الباكســــتاني كإجراء عاجل، لكّنها تسعى إلى 
مســــاهمة أوسع نطاقا وأبعد مدى في تنشيط 
الــــدورة االقتصادية ودفع العمليــــة التنموية 
بباكستان من خالل توسيع الشراكة ومجاالت 
التعاون مع البلد اآلسيوي ذي المئتي مليون 

نسمة.

وأجرى الشــــيخ محمد بــــن زايد مباحثات 
في إســــالم آباد مع عمران خــــان، تركزت على 
تطويــــر العالقــــات الثنائيــــة بيــــن البلديــــن، 
إضافــــة إلــــى تطــــورات األوضــــاع اإلقليمية 

والدولية الراهنة.
وتجد باكســــتان الطريق ممّهدة لشــــراكة 
مثمــــرة ومتعــــّددة األوجه مع دولــــة اإلمارات 
ولكــــن  واســــتقرارها،  لثرائهــــا  فقــــط  ليــــس 
أيضــــا بفعــــل منظورهــــا السياســــي القائــــم 
واالزدهــــار  التنمويــــة  الحركــــة  ربــــط  علــــى 
االقتصــــادي باالســــتقرار االجتماعي واألمني 

والسياسي.

} بغــداد - يتزايـــد الجـــدل في العراق بشـــأن 
قرار الواليات المتحدة االنســـحاب من سوريا، 
وما إذا كان الجيش األميركي يخطط لتوســـيع 
مســـاحة انتشـــاره فـــي األراضـــي العراقيـــة، 
لتعويـــض المواقـــع التي ســـيتخلى عنها في 

الجارة الغربية للبالد.
وعلى غير العادة، تطابـــق التيار الصدري 
بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في 
موقفه مع مواقف الفصائل العراقية المســـلحة 
التي تدين بالوالء إليران، ليعبر الجميع عن قلق 
واضح من زيادة الوجود العســـكري األميركي 

في العراق بعد قرار االنسحاب من سوريا.
واســـتغلت كتلة ”ســـائرون“ النيابية، التي 
يرعاهـــا الصـــدر، ظهـــور ضباط وجنـــود من 
الجيش األميركـــي رفقة نظرائهم العراقيين في 
شارع المتنبي وســـط بغداد، الجمعة، لتصّعد 
فـــي هذا الملـــف، مطالبـــة الحكومـــة العراقية 

بتفسير أسباب هذا الظهور.
ورأت الكتلـــة في الظهور األميركي بشـــارع 
المتنبـــي، ”تحديـــا لـــإلرادة الوطنيـــة وخرقا 
جديدا للسيادة العراقية وتصرفا سيئا يكشف 
الوجه القبيح لإلدارة األميركية التي تنتهك كل 

القوانين واألعراف الدولية“.
وقالت ”في الوقت الذي نعلن فيه استنكارنا 
ورفضنـــا لهـــذه التصرفـــات الرعنـــاء نحـــذر 
هـــذه القوات مـــن مغبة تكرار هكذا ســـلوكيات 
همجيـــة“، داعيـــة الحكومـــة العراقيـــة إلى أن 
”تكـــون على قدر المســـؤولية وتصدر توضيحا 
للشـــعب العراقي وللرأي العام بخصوص هذه 
الواقعة المرفوضة من جميـــع القوى الوطنية 

المخلصة“.
ويرى خبراء أن تعزيز االنتشـــار العسكري 
األميركي في العراق، يبدو أمرا بديهيا بالنسبة 
للواليـــات المتحدة، بعد قـــرار الرئيس دونالد 

ترامب االنسحاب من سوريا.
وقالت مصادر سياســـية عراقية لـ“العرب“ 
في بغـــداد، إن ”وزارة الدفـــاع األميركية عدلت 
خطط االنســـحاب من ســـوريا، لتتماشـــى مع 
خطـــط طارئة لتعزيز االنتشـــار فـــي العراق“، 
موضحة أن ”االنســـحاب األميركي من ســـوريا 
لن يكتمل، ما لم تكتمل ترتيبات تعزيز االنتشار 

في العراق“.
وكشـــفت المصادر أن ”الواليـــات المتحدة 
نقلـــت معدات عســـكرية ثقيلة من ســـوريا إلى 
مواقـــع فـــي محافظة األنبـــار غـــرب العراق“، 
مؤكـــدة أن ”التعزيزات العســـكرية تتدفق على 
قاعدة عين األســـد في هذه المحافظة، التي تعد 
أكبـــر موقع تجمع للقوات األميركية بالقرب من 

الحدود السورية“.
وفضال عن ذلـــك، نقلت القـــوات األميركية 
معـــدات وأســـلحة إلـــى مواقـــع عســـكرية في 

محافظة صالح الدين شمال غرب العراق.

ومن شـــأن تحركات من هذا النوع أن تربك 
الحســـابات اإليرانيـــة فـــي العـــراق، إذ كانت 
طهـــران تعّول على االســـتفادة من االنســـحاب 
األميركي من سوريا، لكنها اآلن تواجه انتشارا 

عسكريا أميركيا واسعا داخل العراق.
وتكرر السلطات الحكومية في بغداد القول 
إن القوات األميركية ال تملك أي قواعد عسكرية 
في العراق، وهو أمر حقيقي بالنسبة للخبراء، 
إذ أن الواليـــات المتحدة تتشـــارك مع القوات 
العراقيـــة في القواعـــد العســـكرية وال تديرها 
بنفســـها، ما يجنبهـــا التزامـــات االحتكاك مع 

السكان أو الظهور في الواجهة.
االســـتراتيجية  أن  اإليرانيـــون  ويعتقـــد 
األميركية في توســـيع نفوذ الواليات المتحدة 
العســـكري في العـــراق، القائمة على مشـــاركة 
القواعد العسكرية مع القوات المحلية، خطيرة، 

إلى درجة تصعب مواجهتها.
وعمليـــا، فإن أي هجوم عســـكري يمكن أن 
يشنه فصيل عراقي مسّلح موال إليران، ضد أي 
قاعدة عســـكرية في البالد، سيستهدف منشأة 

عراقية، وإن كان لألميركيين وجود فيها.

ويقول مراقبون إن هذه االســـتراتيجية لن 
تســـمح ألصدقاء إيـــران في العـــراق، بمقاربة 
الوجود العســـكري األميركي في هذا البلد، ما 
دام المعلن أنها قواعد عراقية وليست أميركية.

وتقـــول المصـــادر إن ”معســـكرات عديدة 
تابعـــة للجيـــش العراقي في محيـــط العاصمة 
بغداد وصالح الدين والموصل واألنبار، تلقت 
أوامر بإخالء أجـــزاء محددة لخبراء أميركيين 
يعملون على تدريـــب القوات العراقية“. وتؤكد 

المصادر أن ”هذه األوامر صدرت حديثا“.
وتضيف المصادر أن هذا التكتيك سيسمح 
للقـــوات األميركيـــة بزيـــادة عـــدد أفرادها في 
العـــراق بشـــكل مّطـــرد تحـــت غطـــاء القوات 

المحلية الصديقة.
وتســـتند الواليـــات المتحـــدة فـــي تعزيز 
انتشارها العسكري داخل العراق، إلى عالقات 
وثيقة مع المؤسسة العسكرية المحلية، بلغت 
أوجها خالل حقبة رئيس الوزراء السابق حيدر 

العبادي.
عـــادل  حكومـــة  إن  المصـــادر  وتقـــول 
عبدالمهـــدي، ربمـــا لـــن تجـــد مصالـــح كبيرة 
فـــي الضغط علـــى الواليات المتحـــدة لخفض 
عـــدد جنودهـــا في العـــراق، بســـبب ارتباطها 

اســـتراتيجيا بالملـــف األمني ومشـــروع بناء 
القدرات العراقية.

وعوضا عن ذلك، تســـعى األحزاب العراقية 
الصديقة إليران إلى اســـتغالل وجودها الكبير 
فـــي البرلمـــان لتشـــريع قانـــون يلـــزم القوات 
األجنبيـــة بمغـــادرة البـــالد، وهـــو أمـــر ربما 
يحتاج وقتا طويال وإجماعا سياســـيا يصعب 
تحقيقهما في ظل االنقســـام السياسي الحالي 

في العراق.
وأعـــاد مراقـــب سياســـي عراقـــي إطـــالق 
الســـؤال الذي يقلـــق األحزاب والميليشـــيات 
العراقيـــة الموالية إليـــران بقولـــه ”هل تنوي 
الواليـــات المتحـــدة إعادة تشـــكيل فصائل من 
الجيـــش العراقي، بما يتناســـب وخططها إذا 

وقعت حرب بينها وبين إيران؟“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن ذلك يعني 
توقع وقـــوع انقـــالب جوهري فـــي المعادالت 
الجاهـــزة، بحيث يمكن أن يكـــون العراق رأس 
الحربة األميركية في الحـــرب المتوقعة وليس 

مجرد ملعب لها.
وأوضـــح أن القواعد العســـكرية التي زار 
الرئيس األميركي ترامب إحداها نهاية الســـنة 
الماضيـــة لن يتمكن أي طرف عراقي من معرفة 
ما هـــو الهدف مـــن تعزيز وجودهـــا بالجنود 
والمعدات بالرغم من أنها في الظاهر تقع تحت 
إشراف عراقي. وهو ما يعزز المخاوف الناجمة 
عن إمكانية حدوث اختراق أميركي من شأنه أن 
يكون عامال لفرض اســـتقاللية جزء على األقل 
من الجيش العراقي وإبعاده عن سيطرة القوى 
التي ُيشك بوالئها إليران. وقد يكون الهدف من 
وراء ذلك تحييد الجيش العراقي في أي صراع 

تكون الواليات المتحدة طرفا فيه.
ولم يستبعد المراقب أن يكون هناك تنسيق 
أميركـــي مع الحكومة العراقية من أجل تجنيب 
العراق أي أضرار محتملة يمكن أن تلحق به من 
جراء نشـــوب تلك الحرب. وأكد على أن الثابت 
في األمر أن قاعدة تســـتقبل رئيســـا أميركيا ال 
يمكن بأي حال من األحوال أن تكون مكشـــوفة 
بالنسبة للجانب العراقي الذي هو ليس موضع 

ثقة بالنسبة لألميركان.
وتوقـــع سياســـيون عراقيون أن يســـتغل 
مقتدى الصدر مسألة القواعد األميركية ليعود 
إلى لعـــب دوره القديم باعتباره مقاوما بعد أن 
فشـــل في فرض إرادته على الكتل السياســـية 
في ما يتعلق بتشـــكيل الحكومة العراقية، غير 
أن مقاومتـــه هذه المرة ســـتضعه فـــي الجبهة 
المدافعـــة عن إيـــران، وهو ما يمكـــن أن يضر 
بسمعته على المســـتوى الشعبي. فالمسألة ال 
تتعلق بالســـيادة الوطنية التي يعرف الجميع 
أنها مجرد شعار بل تتعلق بصراع، يتحدد من 
خالله مســـتقبل الوجـــود اإليراني في المنطقة 

وليس في العراق وحده.

} بيشــاور (باكســتان) - كشـــف رفض العضو 
البـــارز فـــي حركة طالبـــان األفغانيـــة حضور 
محادثات ســـالم مزمعة مـــع الواليات المتحدة 
في الرياض الشهر المقبل ونقلها إلى الدوحة، 
ما تردد من أن تقاســـما سياســـيا فـــي األدوار 
جرى بيـــن إيران وقطر، إذ أخـــذت طهران دور 
البديل االستراتيجي المساند لطالبان، تدريبا 
وتجهيـــزا وخططـــا، في حين نشـــطت الدوحة 
عالقاتهـــا مع طالبان بعد فترة قلق من أن تربط 
الواليـــات المتحدة بينها وبيـــن حركة طالبان 

”اإلرهابية“.
وقال عضـــو بارز في طالبان بأفغانســـتان 
مشـــترطا عدم ذكر اســـمه ”ليس من المفترض 
أن نلتقي بمســـؤولين أميركييـــن في الرياض 
األســـبوع المقبل ونستأنف عملية السالم التي 

لم تكتمل في أبوظبي الشهر الماضي“.

وأتى إعـــالن الحركة األفغانيـــة بعد تأكيد 
إيـــران أن وفـــدا مـــن طالبـــان زار العاصمـــة 
اإليرانية طهران حيث عقد جولة محادثات هي 
الثانية بهدف إنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما.

وقال مســـؤولون في حركـــة طالبان، األحد، 
إن الحركـــة لن تحضر محادثات ســـالم مزمعة 
مع الواليات المتحدة في السعودية هذا الشهر 
وتريـــد نقل مـــكان إجراء المباحثـــات إلى قطر 
وذلك تالفيا لســـعي الرياض إشـــراك الحكومة 

األفغانية في الحوار.
ويأتي هذا الموقف بعـــد اتصاالت أجرتها 
الدوحـــة وطهران مـــع الحركـــة األفغانية بعد 
أيـــام علـــى مفاوضـــات أجرتهـــا طالبـــان مع 
المبعـــوث األميركي للســـالم في أفغانســـتان 
زلماي خليل زادة الشهر الماضي في أبوظبي. 
وجولـــة المفاوضات المقبلة هي الرابعة ضمن 

سلسلة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 
17 عاما في أفغانســـتان ومـــن المقرر إجراؤها 
بيـــن زعمـــاء طالبـــان والمبعـــوث األميركـــي 
لمناقشـــة انســـحاب القـــوات األجنبية ووقف 

محتمل إلطالق النار في 2019.
ورغـــم اختـــالف أهـــداف إيـــران وقطر في 
أفغانســـتان، إال أنهما التقتا في مســـعى لمنع 
الســـعودية واإلمارات من أخذ زمـــام المبادرة 

لحل األزمة األفغانية.
وال تريد إيران للحلـــف العربي الذي تقوده 
الســـعودية بمـــؤازرة إماراتية، مـــن أن يحقق 
اختراقا علـــى حدودها الشـــرقية ألنها ال تنظر 
ألفغانستان إال كمصدر قلق عرقي وطائفي لها.

مـــن  للنيـــل  فرصـــة  أي  قطـــر  تفـــّوت  وال 
التحالف العربي مهما كانـــت الكلفة المدفوعة 
مقابل ذلك، بل تجد أنها تســـتطيع التقارب مع 

الواليات المتحدة الســـاعية للخروج الســـريع 
من أفغانســـتان، بتقديم نفسها كوسيط يعرف 
مســـالك طالبان منذ انطالقتها قبل أكثر من 20 
عاما. كمـــا أن الدوحة تتمكن من تقديم األموال 
لتســـهيل المهمة، علـــى العكس مـــن الواليات 
المتحدة التي ال تستطيع شق طريقها بسهولة 
إلى الســـالم في أفغانستان وهي بلد تتبدل فيه 
الوالءات القبلية بسرعة تبعا لمستوى ما يقدم 

من أموال على األرض.
وتعتمـــد تطـــورات العمليـــة الســـلمية في 
أفغانســـتان على باكســـتان إلى حّد كبير وهو 
الـــدور الذي ال يـــزال غامضا إذ تبـــدو حكومة 
عمران خان بوضع المتريـــث في الدخول على 
أي مـــن المحوريـــن الســـعودي أو اإليرانـــي.

لكـــّن مراقبين سياســـيين اســـتبعدوا أن ترى 
باكستان في مفاوضات ترعاها طهران والدوحة 

أي مصلحـــة اســـتراتيجية لهـــا وخصوصـــا 
مؤسستها العسكرية واالستخباراتية.

ونقل موقع ”انتخاب“ اإليراني عن المتحدث 
باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قوله إن 
دخول الحركة في مفاوضات مشروط بانسحاب 

القوات األميركية من أفغانستان.
التايمـــز  صحيفـــة  كشـــفت  أن  وســـبق 
البريطانيـــة أن ”أفضل مقاتلـــي طالبان يجري 
تدريبهـــم في إيـــران“. مؤكـــدة أن نفوذ طهران 
يتنامى في أفغانســـتان مع تصاعد التوتر في 

عالقاتها مع واشنطن.
وأشـــارت إلى أن المئات من مقاتلي طالبان 
يتلقون تدريبا متقدما على أيدي مدربي القوات 
الخاصة في األكاديميات العســـكرية اإليرانية. 
وأن ذلك جـــاء جزءا من تصعيد طهران لدعمها 

لتمرد حركة طالبان في أفغانستان.

القوات األميركية تربك حسابات إيران في العراق

بت إيران وقطر مبادرة السالم في أفغانستان
ّ

هل خر

ي ي

 باكستان بالنسبة لدول أخبار
ّ

تظل

الخليج مصدر توازن في المنطقة 
ص٣

• حركة طالبان ترفض حضور جولة مفاوضات في الرياض وتطالب بنقلها إلى الدوحة

ل االنسحاب من سوريا ليتماشى مع تعزيز االنتشار في العراق
ّ

• البنتاغون يعد
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اإلمارات تعزز استقرار باكستان 

بدعم سياسي واقتصادي
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النظر ممنوع في كارثة تجتاح العالمصفقة تفاهمات بين النهضة ونداء تونس ص١٦ص٣ ٣٣

جون بولتون

ليس هناك جدول 

زمني النسحابنا 

ص٢من سوريا

نشامى األردن 

يهزمون الكنغر 

األسترالي

ص٢٢



اشـــترطت الواليـــات المتحـــدة  } دمشــق – 
لالنســـحاب من ســـوريا ضمـــان أال يتعرض 
حلفاؤها األكراد إلى اعتداء من قبل تركيا التي 
تهدد منذ فترة باجتياح منبج وشرق الفرات.

وأثار إعـــالن الرئيـــس األميركي الشـــهر 
الماضـــي عن قراره ســـحب قوات بـــالده من 
ســـوريا مخاوف لدى األكراد من أن يشكل ذلك 

إغراء ألنقرة للهجوم على مناطق سيطرتهم.
ويعتبـــر األكـــراد حليفـــا مهما بالنســـبة 
للواليـــات المتحـــدة في ســـوريا، حيـــث كان 
لهم دور بـــارز في مســـاعدة التحالف الدولي 
بقيادة واشـــنطن على دحـــر تنظيم داعش في 
مناطق واسعة من شمال سوريا، ولم يعد لهذا 
التنظيم من وجود ســـوى فـــي بعض الجيوب 

المتفرقة في ريف دير الزور شرقي البالد.
وأكد مستشـــار األمـــن القومـــي األميركي 
جون بولتون، األحد أن انســـحاب قوات بالده 
من ســـوريا ليس مرتبطا بجدول زمني معين، 
وأنه مشروط بجملة من العوامل أهمها ضمان 

عدم تعرض األكراد لهجوم تركي.
وقـــال بولتون، الذي يقوم بجولة تســـتمر 
أربعـــة أيام شـــملت إســـرائيل، إنه ســـيحث 
في المحادثات مع مســـؤولين أتـــراك -بينهم 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان- على ضرورة 

ضمان سالمة األكراد.
وأضـــاف بولتون، الذي يســـافر إلى تركيا 
االثنيـــن بعـــد محادثـــات فـــي إســـرائيل مع 
رئيـــس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الواليات 
المتحدة ستجري مفاوضات مع أنقرة لمعرفة 

أهدافها وقدراتها في سوريا.

وتابـــع قائـــال إن موقف الرئيـــس ترامب 
يتمثل في أنه يجب أال تقتل تركيا األكراد وأن 
االنســـحاب األميركي لن يحـــدث دون االتفاق 

على ذلك.
وكان إعـــالن الرئيس األميركـــي المفاجئ 
في 19 ديســـمبر عن ســـحب قوات بالده البالغ 
عددها نحو ألفي عنصر من المارينز منتشرين 
في مناطق قـــوات ســـوريا الديمقراطية، أثار 
حالـــة ارتياح كبـــرى لدى تركيا التـــي لطالما 

اتهمت واشنطن بالسعي لبناء ”جيش كردي“ 
علـــى حدودهـــا وتمكينه من الســـالح لتهديد 

أمنها القومي.
وسّوق المسؤولون األتراك أن هذا اإلعالن 
هو إنجاز دبلوماســـي كبير يحســـب للرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان، الذي تمكـــن على حد 
قولهم من إقناع ترامب خـــالل مكالمة هاتفية 
بضرورة رفع يد واشـــنطن عـــن دعم الحليف 
الكردي مقابـــل تولي أنقرة مهمة القضاء على 

ما تبقى من عناصر داعش.
ويرى محللون أن إحدى الهفوات المتكررة 
في السياسة التركية هي االندفاع، وعدم قراءة 
األمور بشـــكل متأن، على خـــالف باقي القوى 
ومنها روســـيا التي أبدت حـــذرا واضحا في 

التعاطي مع إعالن الرئيس األميركي.
وانتقـــدت أنقـــرة فـــي وقـــت الحـــق عبر 
المتحدث باســـم الرئاسة تصريحات بولتون، 
وقـــال إبراهيـــم قالـــن إن االدعاء بـــأن تركيا 
تستهدف األكراد غير منطقي مضيفا أن أنقرة 
ال تســـتهدف ســـوى مقاتلي داعـــش ووحدات 

حماية الشعب الكردي وحزب العمال.
وتعتبـــر تركيا أن وحدات حماية الشـــعب 
التي تقود تحالف قوات ســـوريا الديمقراطية، 
هـــي امتداد لحزب العمال الكردســـتاني الذي 
يخـــوض تمردا على أراضيهـــا منذ ثمانينات 

القرن الماضي. وقامت تركيا خالل الســـنوات 
الماضيـــة بعمليتيـــن فـــي ريـــف حلـــب ضد 
الوحـــدات: العمليـــة األولـــى كانت فـــي العام 
2016 وحملـــت عنـــوان درع الفرات كان الهدف 
األساســـي منهـــا هو قطع الطريـــق على تمدد 
الفصيل الكردي وتمكنت خاللها من السيطرة 
على البـــاب وأعـــزاز وجرابس، أمـــا العملية 
الثانية فتلـــك التي جرت في ينايـــر من العام 
الماضي واســـتهدفت طرد الوحدات من مدينة 
عفريـــن التي تشـــكل إحدى كنتونـــات اإلدارة 

الذاتية الكردية.
وتعرضـــت عفريـــن عقب ســـقوطها في يد 
تركيـــا والفصائل الســـورية الموالية لها إلى 
عمليـــة تطهير ممنهج للعنصر الكردي الغالب 
علـــى المدينة، األمـــر الذي يعكـــس حقيقة أن 
العقليـــة التي تحكـــم أنقرة هـــي أن كل كردي 

يشكل تهديدا خطيرا يجب استئصاله.
وفي ظـــل هذه القناعـــة، كان وقـــع إعالن 
ترامب االنســـحاب من سوريا، كارثيا بالنسبة 
للمدنيين األكراد الذين بدوا خائفين من مصير 
مجهول في حال نفذ الرئيس األميركي قراره.

ومن شـــأن تصريحـــات بولتـــون، وقبلها 
تأكيدات ترامب بأن هذا االنســـحاب لن يكون 
ســـريعا، أن تجعل األكراد يتنفسون الصعداء، 
وإن كان ذلـــك لـــن يعالـــج اهتـــزاز ثقتهم في 

الطرف األميركي، حيث من المرجح أن يبحثوا 
عن خيـــارات جديدة وقد بدأوا ذلك بالفعل من 
خالل التواصل مع روسيا وقوى عربية بينها 

مصر، للتوصل إلى صيغة تفاهم مع دمشق.
ولم تقتصر تأثيـــرات قرار ترامب المدوي 
على األكراد فقط بل طالت أيضا حلفاء أميركا 
من األوروبيين والـــدول العربية التي أظهرت 
ميال إلى إعادة مقاربة الشـــأن السوري بشكل 

يتواءم مع المتغيرات الجديدة.
ويقول مراقبـــون إن جولة بولتون، وكذلك 
الجولـــة المرتقبة لوزيـــر الخارجية األميركي 
مايك بومبيو للمنطقـــة، هدفهما التخفيف من 

وطأة اإلعالن عن االنسحاب.
وينتظـــر أن يقوم بومبيو بجولة من 8 إلى 
15 ينايـــر الجـــاري تأخذه إلـــى كل من األردن 
ومصر والسعودية واإلمارات وسلطنة عمان، 
والكويـــت والبحرين، وســـتركز هـــذه الجولة 
على جملـــة من النقاط وبينها أن االنســـحاب 
األميركـــي مـــن ســـوريا ال يعنـــي إطالقـــا أن 

واشنطن ستتخلى عن الشرق األوسط.
وأوضح نائب المتحدث باســـم الخارجية 
األميركيـــة روبير بالديني أن الجولة ســـتركز 
علـــى أن الواليـــات المتحدة لن تترك الشـــرق 
بقـــرار  المحيطـــة  الروايـــات  وأن  األوســـط، 

االنسحاب من سوريا خاطئة.

«لـــم تعـــد األمور خافية علـــى أحد. هناك حملـــة من أبواق النظام الســـوري لتعطيل تشـــكيل أخبار

الحكومة تارة عبر التشاور وتارة أخرى عبر بدعة زيادة وزيرين وغيرها من الحجج».

وليد جنبالط
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي

«قانون العفو العام يفتح الفرصة أمام الحفاظ على السلم المجتمعي من خالل تصويب سلوكه 

ومساره في الحياة، باإلضافة إلى فتح باب التسامح بين أفراد المجتمع».

عبداملنعم العودات
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب األردني
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ــــــدو مرتبكــــــة إزاء الضبابية التي  تركيا تب
كست املواقف األميركية بشأن االنسحاب 
من سوريا، وآخرها حينما أعلن مستشار 
األمن القومــــــي األميركــــــي أن على أنقرة 
ــــــل األكراد قبل  ــــــات بعدم قت تقدمي ضمان

الشروع في االنسحاب.

انسحاب واشنطن من سوريا رهين عدم مهاجمة أنقرة لألكراد
[ جوالت المسؤولين األميركيين في المنطقة رسالة مزدوجة للحلفاء والخصوم على حد السواء
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األكراد خط أحمر

ديفيد فريدمان: خطة 

السالم في الشرق 

األوسط تأجلت

أعلـــن الســـفير األميركـــي فـــي  } القــدس – 
إســـرائيل، ديفيـــد فريدمان، األحـــد، أّن خطة 
إدارة بالده للسالم في الشرق األوسط ”سيتم 

تأجيلها عدة أشهر“.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات للصحافيين 
المرافقين لمستشـــار األمن القومي األميركي 
جون بولتـــون بعـــد وصولهم إلى إســـرائيل 

السبت.
صحيفـــة  بحســـب  فريدمـــان،  وأوضـــح 
”جيروزالم بوســـت“ المحلية، أن ”خطة ترامب 
للســـالم (بين الفلسطينيين واإلســـرائيليين) 
لن يتـــم اإلعالن عنها فبراير المقبل، وســـيتم 

تأجيلها لعدة أشهر“.
وأضـــاف ”نريـــد أن نكشـــف عـــن الخطة 
بطريقـــة تمنحهـــا أفضـــل فرصـــة للحصول 
على قبول جيد“. وأشـــار إلـــى أن االنتخابات 
اإلسرائيلية ”هي أحد العوامل، ولكنها ليست 
وأن الخطة ”شـــبه مكتملة“  العامـــل الوحيد“ 

باستثناء ”صياغة بعض التعابير“.
وكشف عن أن ”التحدي أمام أية خطة سالم 
هو أن تتضمن تقييمًا صحيحًا بالقدر الممكن 
للوقائـــع في هذه المنطقـــة“. وتابع ”آخر مرة 
تم فيها إبـــرام اتفاق مهم بين اإلســـرائيليين 
في إشارة  والفلسطينيين كانت في عام 1993“ 
إلى اتفاقيات أوسلو التاريخية، مضيفا ”أمور 

كثيرة حصلت منذ 1993“.
وكان دونالد ترامب قد صرح في ســـبتمبر 
الماضـــي بـــأن خطة مـــا أطلق عليـــه ”صفقة 
القرن“ سُيكشـــف عنها خالل شهرين أو أربعة 
أشـــهر، بينما صرح الســـفير اإلسرائيلي لدى 
األمم المتحدة الحقًا بأنه يتوقع صدور الخطة 

مطلع 2019.
وســـبق أن كشـــف موقـــع ”تيـــك ديبـــكا“ 
المقرب من األجهزة األمنية اإلســـرائيلية، في 
الـ2 من الشـــهر الجاري، أن ”ترامب سيكشف 
عن تفاصيل الخطة خـــالل الحملة االنتخابية 
اإلســـرائيلية في فبرايـــر ومـــارس المقبلين، 

لمساعدة بنيامين نتنياهو في الفوز“.
ونتنياهـــو على موعد في أبريل المقبل مع 
انتخابـــات برلمانيـــة مبكرة يخشـــى تأثيرها 
على مســـتقبله السياســـي ومســـتقبل حزبه 
الليكود الذي يسيطر على المشهد اإلسرائيلي 
منذ سنوات. وعملت اإلدارة األميركية برئاسة 
دونالـــد ترامب علـــى إعداد خطة للســـالم في 
الشـــرق األوســـط أطلقت عليها اســـم ”صفقة 

القرن“، دون الكشف عن بنودها.
ويخشـــى الفلســـطينيون أن تنســـف هذه 
الخطة طموحهم في إنشـــاء دولة مستقلة على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2017 عن 
اعترافه بالقدس (بشـــقيها الغربي والشرقي) 
عاصمـــة إلســـرائيل، في مســـعى إلزاحة هذه 
النقطة الجوهرية من أي محادثات ســـالم بين 

اإلسرائيليين والفلسطينيين.

جولتـــا جون بولتـــون ومايك بومبيو 

للمنطقـــة، هدفهمـــا التخفيف من 

وطـــأة إعـــالن دونالـــد ترامـــب عـــن 

االنسحاب من سوريا

◄

[ مصارف لبنانية تواجه عقوبات أميركية بسبب االشتباه في دعمها حزب الله
تـــراوح األزمـــة الحكوميـــة في  } بيــروت – 
لبنان مكانها، وسط دعوات متصاعدة من قبل 
قيادات روحية وسياســـية تدعو إلى تشـــكيل 
حكومة مســـتقلة مصغـــرة، إلنهاء االنســـداد 
السياسي خاصة مع تفاقم األزمة االقتصادية.
ورغـــم مـــرور أكثـــر مـــن 8 أشـــهر يعجز 
السياســـيون اللبنانيـــون عـــن التوصـــل إلى 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة، في ظل صراع 
التوازنـــات حيـــث يحـــاول كل طـــرف تحقيق 
امتيازات تجعله المتحكم الفعلي في المعادلة 

السياسية القائمة.
وتنحصـــر العقـــدة الحكوميـــة حاليا في 
إصـــرار حـــزب الله علـــى تمثيـــل حلفائه من 
النواب السنة الستة المنضوين ضمن تحالف 
”اللقـــاء التشـــاوري“، لضرب احتـــكار تمثيل 
تيار المســـتقبل للطائفة السنية في الحكومة 
مـــن جهة، وأيضا للحيلولة دون امتالك التيار 

الوطني الحر الثلث المعطل من جهة ثانية.
وبرزت قبـــل فترة أجـــواء إيجابية توحي 
بقرب تشـــكيل الحكومة على ضـــوء المبادرة 
التي طرحها رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
وســـوق لها المدير العام لألمـــن العام اللواء 
عبـــاس إبراهيـــم وتقضـــي بمنـــح حقيبة من 
حصتـــه لممثل عن اللقاء التشـــاوري، بيد أنه 
ســـرعان ما انتكســـت جهـــود ”ربع الســـاعة“ 
األخيـــر، في ظل خـــالف بين التيـــار الوطني 
الحر وحزب الله على تموضع الوزير الجديد، 
حيث يصر األخير على وجوب أن يكون صوتا 
للنـــواب الســـنة داخل الحكومـــة، فيما يعتبر 
التيـــار أنه ال بد أن يكون محســـوبا على تكتل 
لبنـــان القوي (يمثل الرئيـــس عون وحزبه في 

البرلمان).
وكشـــفت االنتكاســـة األخيرة أن المشكلة 
أعمق من تمثيل النواب السنة، حيث أن حزب 

اللـــه ال يريد حصول التيار الوطني الحر على 
11 وزيرا وبالتالي امتالك الثلث المعطل وهو 
ما يجعله المتحكم فـــي مصير الحكومة، رغم 
ما قاله قادة في حزب الله من أنه ال مشكلة في 
امتالك حليفهم لـ11 أو 12 وزيرا في الحكومة.

وفـــي ظل صـــراع التوازنات تبـــدو جهود 
تشـــكيل حكومة الوحدة تدور في حلقة مفرغة 
ال نهايـــة لهـــا، وأكد األحد القيـــادي في حركة 
أمـــل قبالن قبـــالن ”ال نرى فـــي األفق حكومة 
قادمة ألن منطق السياسيين ليس سليما فهو 
غائب كليـــا عن الوطن، وعقليـــة المحاصصة 

واالستئثار هي المسيطرة على عقولهم“.
وترى قيادات روحية أنه أمام االستعصاء 
القائـــم فـــي إنجـــاز حكومة وحـــدة وطنية قد 

يكـــون تشـــكيل حكومـــة مصغـــرة مؤلفة من 
تكنوقـــراط الخيـــار األمثـــل خاصـــة وأنه لم 
يعد بإمـــكان اللبنانيين االنتظـــار أكثر لجهة 
الشـــلل االقتصادي الذي ُيخشـــى تحوله إلى 
شـــلل مزمن، وإمكانية كبيرة النهيار منجزات 
”مؤتمر ســـيدر“ الذي عقد في أبريل في باريس 

إلنعاش اقتصاد لبنان.
المارونيـــة  الكنيســـة  بطريـــرك  ويعتبـــر 
الكاردينـــال مار بشـــارة بطـــرس الراعي أكثر 
الداعيـــن إلـــى تبني هـــذا الخيـــار، حيث قال 
األخيـــر فـــي عظته األحد ”ال نـــرى مخرًجا من 
نفـــق الحصص بين السياســـيين إّال بحكومة 
مصّغرة مستقلة من ذوي اختصاص معروفين 
بصيتهم العاطر وحّســـهم الوطني ومفهومهم 

السليم للسياسة. تعمل على تنفيذ اإلصالحات 
ا، وتوّظـــف األموال الموعودة،  المطلوبة دولّيً

وتخّلص البالد من الخطر المتفاقم“.
وأضـــاف ”قبـــل أن تغـــرق الســـفينة بنا 
جميًعـــا، ينبغـــي أن يقتنع الجميـــع بوجوب 
تســـيير شـــؤون الدولـــة أّوًال، والتخّلـــي عن 
المصالـــح الخاّصـــة، السياســـّية والمذهبّية. 
فـــال يحّق ألحـــد أو لفئة أخذ البالد، بشـــعبها 
وكيانها ومؤّسســـاتها، رهينة لمصالح تعّطل 
خير األّمة. بعد التفاهم على النقاط الخالفّية، 
ُيصار إلى تأليف حكومة عادية وفًقا للدستور 

والميثاق الوطني“.
وكان الراعـــي هدد قبل أســـبوع بتصعيد 
سياســـي للدفع باتجـــاه تبني خيـــار حكومة 
تكنوقـــراط، في حـــال لم يفرج حـــزب الله عن 
حكومة الوحدة خالل أيام، جاء ذلك بعد لقائه 

وفدا من الحزب.
وتصطـــدم الدعـــوات إلى تشـــكيل حكومة 
كفاءات برفض من بعض القوى وعلى رأســـها 
حزب اللـــه الذي يعتبر أنه فـــي أمس الحاجة 

إلى حكومة سياسية يكون أحد مؤثثيها.
ويرى حزب الله أن مشـــاركته في الحكومة 
مســـألة وجودية ألنها تمنحه غطاء سياســـيا 
قويا فـــي ظل الضغوط اإلقليميـــة واألميركية 
على وجـــه الخصوص التي يتوقـــع أن تزداد 
وطأتهـــا في الفترة المقبلة، في ظل إصرار من 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب على التصدي 

إليران وأذرعها.
وفي إجراء جديد ضد الحزب، تنظر محكمة 
فيدراليـــة فـــي نيويورك فـــي دعـــاوى أقامها 
مدنيـــون ضد مصارف لبنانيـــة لتضررهم من 
أعمال إرهابية ارتكبها ”حزب الله“ و“الحرس 
الثوري اإليراني“ في العراق بين 2004 و2011.
ويطالـــب أميركيون بتعويضات من المصارف 

اللبنانية التي يقولون إنها قدمت خدمات إلى 
حزب الله رغــم علمهم أنه منظمة إرهابية.

وكان الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب 
قـــد وّقـــع قانونًا فـــي أكتوبر الماضـــي، أقره 
الكونغـــرس، يفـــرض عقوبـــات إضافية على 

حزب الله.

وتعتبـــر مصـــادر مقربـــة من حـــزب الله 
أن الدعـــوات إلـــى تشـــكيل حكومة مســـتقلة 
هي مؤامـــرة خارجية تســـتهدف عزل الحزب 

سياسيا، وأن األخير لن يقبل تمريرها.
ويعول الحـــزب على دعم حركـــة أمل، في 
الوقـــوف ضد الدعـــوات إلى تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط، وإن كانت األخيرة تبدي تبرما من 

استمرار تعثر تشكيل حكومة الوحدة.
ويـــرى مراقبون أن التيار الوطني الحر قد 
ال يوافق أيضا على تشـــكيل حكومة مستقلة، 
رغم اشتباكه الحاصل مع حزب الله، واهتزاز 
الثقة بينهما، ويشير المراقبون إلى أن رئيس 
التيار  جبران باســـيل يعتبـــر أن من صالحه 
حكومة يكـــون أحـــد أقطابها، لتعزيـــز موقع 
التيار ورئاسة الجمهورية سياسيا، فضال عن 
كون باســـيل يرنو إلى حكومة وحدة تمهد له 
الطريق لخالفة الرئيس عون في قصر بعبدا.

ويعتبـــر البعض أن طـــرح الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي لخيار حكومة تكنوقراط 
قـــد يكـــون الهـــدف منـــه هـــو الضغـــط على 

السياسيين لتشكيل حكومة الوحدة.

تشكيل حكومة مستقلة في لبنان خيار واقعي يصطدم بفيتو حزب الله

الراعي يسوق لخيار حكومة تكنوقراط

قبالن قبالن:

ال نرى في األفق حكومة 

قادمة في ظل عقلية 

االستئثار المسيطرة
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أخبار
«حلفـــاء مجلس التعاون والشـــركاء الدوليون يرغبون في أن يواصـــل المجلس، كتحالف إقليمي، 

دوره الحيوي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها».

عبداللطيف الزياني
أمني عام مجلس التعاون اخلليجي

«المشـــكلة (في الصراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي) تكمن في االحتكام إلى الجوانب التاريخية 

المتعلقة باألرض.. يجب توسيع هذه الزاوية الضيقة والنظر إلى المستقبل».

يوسف بن علوي
وزير الشؤون اخلارجية العماني

خ مكانتها ضمن أكبر داعمي باكستان في مرحلتها الصعبة
ّ

اإلمارات ترس

} إســالم آبــاد - رّســـخت زيـــارة ولـــي عهـــد 
أبوظبـــي الشـــيخ محّمد بـــن زايـــد آل نهيان 
إلى إســـالم آباد، دور دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، ضمن كبـــار الداعميـــن اإلقليميين 
لباكســـتان حفاظا على استقرار هذا البلد في 
مرحلة تحّول صعبة شابتها عثرات اقتصادية 
ومالية عّقدت من مهّمة الحكومة الباكســـتانية 

الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان.
وأعلنت اإلمارات في ديسمبر الماضي عن 
إيـــداع مبلغ 3 مليار دوالر فـــي البنك المركزي 
الباكســـتاني كإجراء عاجل، لكّنها تسعى إلى 
مساهمة أوســـع نطاقا وأبعد مدى في تنشيط 
الـــدورة االقتصادية ودفع العمليـــة التنموية 
بباكستان من خالل توسيع الشراكة ومجاالت 
التعاون مع البلد اآلســـيوي ذي المئتي مليون 

نسمة.
وأجرى الشيخ محّمد بن زايد مباحثات في 
إسالم آباد مع عمران خان، تركزت على تطوير 
العالقـــات الثنائية بين البلديـــن، إضافة إلى 
تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية الراهنة.

ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية عن الشـــيخ 
محّمـــد بن زايد تأكيده علـــى اهتمام اإلمارات 
بتعزيز عالقاتها مع باكســـتان وعملها إلثراء 
التعاون والتنســـيق بيـــن البلدين في مختلف 

األصعدة.

  وقـــال ولـــي عهـــد أبوظبي إن المســـتوى 
الحالـــي للعالقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة 
اإلماراتية الباكستانية يتجه إلى األفضل، وإن 
هنـــاك توافقا على ضـــرورة العمل على تعزيز 

هذه العالقات خالل السنوات المقبلة.
وزار عمران خان منذ توليه رئاسة الوزراء 
فـــي باكســـتان قبل أقّل من نصف ســـنة، دولة 

اإلمارات مرتين، األولى في  سبتمبر والثانية 
في نوفمبر الماضيين. وتجد باكستان الطريق 
ممّهدة لشراكة مثمرة ومتعّددة األوجه مع دولة 
اإلمارات ليس فقط لثرائها واستقرارها، ولكن 
أيضـــا بفعل منظورها السياســـي القائم على 
ربط الحركيـــة التنموية واالزدهار االقتصادي 

باالستقرار االجتماعي واألمني والسياسي.
دول  مـــن  الكثيـــر  مـــع  عالقاتهـــا  وفـــي 
المنطقة، حرصت اإلمـــارات على تكوين حزام 
من االســـتقرار بالمســـاعدة في تحريك عجلة 
التنميـــة فيها، وهو ما ينطبق على باكســـتان 
ذات األهمّية في استقرار المنطقة، وخصوصا 
فـــي توازنها في ظّل ما تبديه إيران وتركيا من 

طموحات للتمّدد والهيمنة.
وقـــال الشـــيخ محّمـــد بـــن زايـــد إن دولة 
اإلمـــارات تولـــي اهتماما بالغـــا لدعم جهود 
تحقيق التنمية واألمن والسلم على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي من خالل مبادراتها البّناءة 
والهادفـــة إلـــى تحقيق االســـتقرار واالزدهار 
لجميع شـــعوب العالـــم إلى جانـــب دعواتها 
المســـتمرة لتعزيـــز قيـــم التســـامح والحوار 
والتعايـــش والتعـــاون في مواجهـــة مختلف 

التحديات اإلقليمية والدولية.
الـــوزراء  رئيـــس  أثنـــى  جانبـــه  ومـــن 
الباكســـتاني علـــى الدعـــم الذي قدمتـــه دولة 
اإلمارات للبنك المركزي الباكســـتاني، مشيرا 
إلـــى المبـــادرات ومشـــاريع البنيـــة التحتية 
والخدميـــة التـــي تنفذها اإلمارات لتحســـين 

الخدمات في مختلف األقاليم الباكستانية.
ودخلت المشـــاريع التنموية في باكستان، 
والتي تشـــمل قطاعات مثـــل الطاقة والصحة 
والتعليـــم والطرقات، والممولـــة من صندوق 
أبوظبـــي للتنميـــة، في مطلـــع 2019 مرحلتها 
الثالثـــة، بعـــد أن تّم إنجاز سلســـلة واســـعة 
من المشـــاريع خـــالل المرحلتين الســـابقتين 
الممتدتين على ســـبع ســـنوات بتكلفة قاربت 

النصف مليار دوالر.
وتّم، األحد، خالل جلســـة المباحثات بين 
الشـــيخ محّمد بين زايد وعمران خان، التطّرق 

إلـــى مختلـــف جوانـــب العالقات السياســـية 
واالقتصاديـــة واالســـتثمارية والتنموية بين 
اإلمارات وباكســـتان، وإمكانيـــة تنميتها في 
مختلف القطاعات الحيوية وتكثيف التنسيق 
بشـــأن إيجـــاد فـــرص تعـــاون جديـــدة تخدم 
تطلعـــات البلديـــن لتقوية وتوثيـــق الروابط 

الثنائية.
      كما تطّرقت المباحثات إلى قضايا إقليمية 
ودوليـــة، حيـــث أّكـــد الجانبـــان علـــى أهمية 
مضاعفـــة جهـــود المجتمع الدولـــي لتحقيق 
السالم واألمان في المنطقة والعالم إضافة إلى 
ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش 

المشترك بين مختلف شعوب العالم. وتعليقا 
على زيارة الشـــيخ محّمد بن زايد لباكســـتان، 
قال وزير الخارجية الباكســـتاني شاه محمود 
قريشي، إّن اإلمارات هي بالنسبة إلى باكستان 
أكبر شريك تجاري ومصدر استثمارات كبير. 
وأضـــاف أن أكثر مـــن 1.5 مليون باكســـتاني 
يعيشـــون فـــي اإلمـــارات ويرســـلون ماليين 

الدوالرات عبر تحويالت مالية إلى وطنهم.
وتظّل باكســـتان بالنســـبة لـــدول الخليج 
مصـــدر تـــوازن فـــي المنطقة تتزايـــد أهميته 
مـــع بروز نوازع تمّدد تركيـــة وإيرانية، فضال 
عـــن تعاظم مخاطـــر التشـــّدد واإلرهـــاب في 

أفغانســـتان المجاورة. غير أّن طهران وأنقرة 
ال تســـتطيعان، بحســـب مراقبين، تقديم شيء 
يذكر لباكســـتان على الصعيديـــن االقتصادي 
والسياســـي، قياســـا بمـــا تقّدمـــه دول مثـــل 
اإلمارات والســـعودية، وذلك نظـــرا ألّن إيران 
وتركيا تواجهان بدورهمـــا أزمات اقتصادية 
وسياسية واجتماعية مستفحلة، وهو ما جعل 
المراقبين يقّللـــون من أهمية الزيارة التي قام 
بها رئيس الوزراء الباكستاني مؤخرا لتركيا، 
والتـــي لـــم تخرج، بحســـب هؤالء عـــن بحث

أنقـــرة عـــن المزيد مـــن األســـواق لمنتجاتها 
الرخيصة.

الدعم اإلماراتي احلالي لباكستان، وإن أخذ طابع االستعجال نظرا للظروف االقتصادية 
واالجتماعية واألمنية التي حتّف بإسالم آباد، لكّنه يظّل جزءا من دعم أوسع نطاقا وأبعد 
مدى لم ينقطع خالل الســــــنوات السابقة، في إطار اســــــتراتيجية إماراتية تقرن استقرار 

املنطقة العربية باستقرار محيطها وتربط أمن الدول بتنميتها.

ان تحتضن 
ّ
عم

الجولة القادمة من 

المفاوضات اليمنية
} صنعاء - ُيرّجح أن تكون العاصمة األردنية 
عّمان موطن جولة جديدة من املفاوضات التي 
ترعاهـــا األمم املتحدة بـــني األفرقاء اليمنيني، 
ســـعيا لتحقيق الســـالم في اليمن، وذلك بعد 
اجلولة التي احتضنتها العاصمة الســـويدية 
ستوكهولم في ديســـمبر املاضي وأفضت إلى 
جملـــة من التفاهمـــات ال يـــزال تنفيذها على 
األرض يتعّثـــر بســـبب خالفـــات علـــى تأويل 
نصوصهـــا، ومـــا تصفـــه احلكومـــة اليمنية 
املعتـــرف بهـــا دوليـــا بـ”مراوغـــة احلوثيني 

ومحاولتهم االحتيال على تلك النصوص“.
ودفع تعّثر تنفيذ اتفاقات السويد املبعوث 
األممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث، إلى القيام 
بجولة شملت العاصمة صنعاء الواقعة حتت 
سيطرة املتمّردين احلوثيني، وتشمل العاصمة 
الســـعودية الرياض للقاء الرئيـــس االنتقالي 

اليمني عبدرّبه منصور هادي.
وأعلـــن أحد قـــادة املتمرديـــن احلوثيني، 
األحـــد بعد لقائه غريفيـــث، أن اجلولة الثانية 
مـــن املفاوضات بني احلكومـــة واملتمردين قد 

تعقد في العاصمة األردنية عّمان.
وهذه املفاوضـــات، التي يتوقع أن تتناول 
بشـــكل خاص تدهور االقتصاد اليمني بسبب 
احلـــرب ”قد جتـــري في عّمـــان أو عبر مؤمتر 
بواسطة الفيديو“، وفق ما نقلته وكالة فرانس 
بـــرس عن رئيس مـــا يعرف باللجنـــة الثورية 

العليا للحوثيني، محمد علي احلوثي.
ووصـــل موفد األمم املتحـــدة لليمن مارتن 
غريفيـــث إلـــى العاصمـــة صنعاء، الســـبت، 
لتســـريع تطبيق اتفاقات الســـويد خصوصا 
املتعلقة بإعادة نشـــر قوات في مدينة احلديدة 
الساحلية االســـتراتيجية واألساسية إليصال 
املســـاعدات اإلنســـانية واملواد الغذائية إلى 
البالد. ومبوجب االتفـــاق، فإّن على املتمردين 
املدعومني من إيران والقوات املوالية للحكومة 
واملدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
الســـعودية أن ينّفـــذوا عملية إعادة انتشـــار، 
تتضمـــن بشـــكل أساســـي تســـليم املتمّردين 
ملوانـــئ احلديـــدة والصليف ورأس عيســـى. 
لكّن املتمّردين بادروا إلى نقل الســـيطرة على 
ميناء احلديدة من قوات تابعة لهم إلى أخرى 
تتبعهم أيضا، ما شـــكل عثرة كبيرة في تنفيذ 

االتفاقات.

قلق في تونس من صفقة جديدة بني النهضة والنداء

اجلمعي قاسمي

} تونــس - لـــم ُتبدد االتهامـــات التي وجهها 
حافظ قائد السبســـي، المدير التنفيذي لحركة 
نداء تونـــس، إلى حركة النهضة اإلســـالمية، 
القلق المتزايد لدى األوســـاط السياســـية في 
البـــالد، من وجود صفقـــة أو تفاهمات جديدة 
بين  قد ُتعيـــد ترميـــم ”التوافق المغشـــوش“ 
الحركتين والذي أثقل كاهل المشهد السياسي 
العام، وشـــّوه توازناته طيلة السنوات القليلة 

الماضية.
بـــل إن تلك االتهامـــات التـــي ترافقت مع 
تحذيرات أطلقها عبيد البريكي، الُمنسق العام 
لحركة تونس إلى األمام، من اقتراب الحركتين 
من بلورة تلك الصفقة على حســـاب التحديات 
الخطيرة التي تواجه البالد، فتحت الباب على 
الكثيـــر مـــن الهواجس التي تطـــرح جملة من 
االحتماالت والسيناريوهات التي تعيد األمور 

إلى المربع األول.
وقـــال حافظ قائد السبســـي خـــالل ندوة 
لـ”اللجان الجهوية“ لحركة نداء تونس، ُعقدت 
األحـــد، وتم خاللها تحديد موعد عقد المؤتمر 
االنتخابي للحركة يومـــي 2 و3 مارس القادم، 

إن حركـــة النهضـــة اإلســـالمية ”تقـــف وراء 
لرئيس الحكومة يوسف  المشروع السياسي“ 
الشاهد الذي “يستغل موارد الدولة في حملته 

االنتخابية“.
ويبـــدو أن هذا االتهام المـــزدوج بتوقيته 
الالفت، ليس معزوال عن الســـياق السياســـي 
الراهـــن، وال هو خارج إطـــار التحذيرات التي 
أطلقها عبيد البريكـــي، وحيثياتها الُمتعددة، 
التي تدفع إلى إعادة طرح الكثير من األســـئلة 
حـــول خبايا اللقاءات التـــي تمت في قطر بين 
الغنوشـــي وقائد السبســـي االبـــن، وما نتج 
عنها، من تفاهمات لتوســـيع مســـاحة االتفاق 

حول النقاط الخالفية.
وكان عبيد البريكي قد حذر في تصريحات 
ُنشـــرت الســـبت، من إمكانية حدوث مقايضة 
بيـــن الرئاســـة التونســـية، وحركـــة النهضة 
بخصوص ملف الجهاز الســـّري للحركة الذي 
كشفت عنه خالل شـــهر أكتوبر الماضي هيئة 

الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال إن الهيئة التأسيسية لحركته ”ُتحذر 
مـــن تقارب فـــي الخطاب بين حركـــة النهضة 
ورئاســـة الجمهورية في التصريحات األخيرة 
وعـــودة الحديث عن اللقـــاءات بين الطرفين“. 

ولم يستبعد في هذا الســـياق، ”إمكانية توفر 
عناصـــر توافق جديـــدة بعد حالـــة التناقض 
التـــي عرفها الطرفـــان، وذلك لوجـــود موقف 
لدى رئاســـة الجمهورية من الحكومة الحالية، 
ولبحث النهضة عن مخـــرج من الوضع الذي 

تعيشه بخصوص ملف الجهاز السري“.
التحذيـــرات،  هـــذه  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ترســـم الوجـــه اآلخر مـــن المشـــهد العام في 
البالد الذي يتســـم بالكثير من الغموض على 
مســـتوى المتغيرات والمقاربـــات التي ترتكز 
أساســـا على تعويـــم الخيـــارات القادمة، وال 
ســـيما مع ارتفـــاع األصوات التي ُتشـــير إلى 
أن نتائـــج اجتماعي الدوحـــة1 والدوحة2 بين 
الغنوشي وقائدالسبسي االبن، اقتربت كثيرا 
مـــن ”إنضاج طبخة سياســـية“ برعاية قطرية 

وجزائرية.
وفي هذا الســـياق، كشف غازي الشواشي، 
األميـــن العام للتيار الديمقراطـــي، لـ”العرب“، 
أن لديـــه معلومات مؤكدة ُتشـــير إلى ”وجود 
ُمحادثـــات وُمشـــاورات إلعـــادة التوافق بين 
حركتي النهضة والنـــداء، وبين الرئيس قائد 
السبسي، والغنوشـــي أساسا، وذلك في إطار 
صفقة سياســـية ســـتكون القاطـــرة ألي حراك 

سياسي قادم“.
تتمحور أساسا  واعتبر أن هذه ”الصفقة“ 
حول ”إسقاط رئيس الحكومة الحالي، يوسف 
الشـــاهد، وإيجاد مخرج لمـــأزق ملف العدالة 
االنتقاليـــة، وتوافق حول هيئـــة االنتخابات، 
باإلضافة إلى غلق ملف الجهاز السري لحركة 
النهضـــة، وغيرها من الملفـــات األخرى التي 

تريد حركة النهضة غلقها نهائيا“.
وأكد الشواشـــي لـ”العرب“، أن المعلومات 
التي بحوزته ”ُتشـــير إلى أن دخول قطر على 
الخط يعود إلى أن الســـلطات القطرية ترفض 
وجـــود قطيعة بيـــن الرئيس قائد السبســـي 
والغنوشـــي، وهي تدفع باتجـــاه رأب الصدع 

الذي أصاب العالقة بينهما“.
قـــد  التطـــورات  هـــذه  مثـــل  أن  واعتبـــر 
”تشـــكل خطرا على االســـتقرار السياســـي في 
البالد، وبالتالي فإنهـــا تثير الكثير من القلق 
خاصة وأن تداعياتها قد تشـــمل االســـتحقاق 
االنتخابـــي“، وذلك في إشـــارة إلى األصوات 
التـــي بدأت تدعو إلى تأجيلـــه ”تحت ُمبررات 

وذرائع“ وصفها بـ”الواهية“.

وُتضيـــف هـــذه المعلومـــات المزيـــد من 
الغموض إلى المشهد السياسي العام، لتأخذ 
بذلك القـــراءات الُمرافقة لتلـــك اللقاءات التي 
جمعت بين قائد السبســـي االبن والغنوشـــي 
في الدوحة، سياقا جديدا من التفسير، بالنظر 
إلى التســـريبات التي تغمز من قناة التواطؤ 
بيـــن الطرفيـــن، بغـــض النظر عـــن خطابهما 

السياسي الذي يعكس تناقضا بينهما.

واســـتندت تلك التســـريبات التـــي تتالت 
خـــالل األيـــام القليلة الماضية إلـــى جملة من 
التطـــورات دفعـــت العديد مـــن المراقبين إلى 
توقـــع ُمتغيـــرات قد تطرأ علـــى مواقف حركة 
النهضة، وحركـــة نداء تونس، باتجاه اإلعالن 
جديدة قد تعيـــد خلط أوراق  عن ”تفاهمـــات“ 

المشهد السياسي في البالد.
باجتماعـــي  التطـــورات،  تلـــك  وترتبـــط 
الدوحـــة1 والدوحـــة2 بيـــن الغنوشـــي وقائد 
السبســـي االبن اللذيـــن يبـــدو أنهما توصال 
إلـــى ”تفاهمات مازالت بحاجـــة إلى ضمانات 
إقليمية“، رغم تزايد الحديث عن أن الجانبين 
حصـــال علـــى ضمانات مـــن قطـــر والجزائر، 
بحيـــث تكون الدوحة ضامنة للتفهامات لجهة 
حركة النهضـــة، والجزائر ضامنـــة لها لجهة 

قائد السبسي.
وكان الرئيـــس قائـــد السبســـي تلقى في 
25 ديســـمبر الماضي، رســـالة خطية من أمير 
قطر، ســـلمها له الســـفير القطري لدى تونس 
ســـعد بن ناصـــر الحميدي لم ُتعلن الرئاســـة 
التونســـية عن فحواها، فيمـــا أعلنت الجزائر 
أن وزير الدفاع التونســـي عبدالكريم الزبيدي 
سّلم رســـالة خطية من الرئيس قائد السبسي 
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقـــة، لم ُيعلن أيضا 
عـــن فحواهـــا وليســـت ُمرتبطـــة بالدعـــوات 
لحضـــور القمـــة العربيـــة في مـــارس القادم، 
باعتبـــار أن الحبيب الصيـــد زار الجزائر بعد 
ذلـــك بيومين كمبعـــوث خـــاص للرئيس قائد 

السبسي وسّلم دعوة لحضور قمة تونس.

[ اجتماعات الدوحة بين الغنوشي والسبسي اإلبن استهدفت إعادة ترميم التوافق المغشوش
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تحـــاول قيـــادة حـــزب األصالة 
والمعاصرة  في المغرب القطع مع المشكالت 
التنظيميـــة المتواصلة، حيـــث قدم أمين عام 
الحزب حكيم بنشـــماش مبـــادرة إلنهاء أزمة 
الحـــزب خـــالل اجتمـــاع ألعضـــاء المكتبين 
خصـــص  الســـبت  والسياســـي  الفيدرالـــي 
لمناقشـــة الصعوبـــات التـــي يتخبـــط فيها 

الحزب.
وأقـــر حكيـــم  بنشـــماش بوجـــود أزمـــة 
مســـتفحلة وخانقـــة داخـــل حـــزب األصالة 
والمعاصـــرة، مؤكدا وجود آمـــال كبيرة لدى 
القيـــادات من أجل الخـــروج بمواقف موحدة 

بخصوص األزمة الحالية. 
وقـــال بنشـــماش، فـــي كلمة ألقاهـــا أمام 
أعضـــاء الحـــزب، إن هنـــاك اختالفـــات فـــي 
التقديـــر وأن ”من حق الجميع التعبير ما دام 
الحزب بعيدا عن الثكنات العســـكرية، وثقافة 
الشـــيخ والمريد التي تســـود الواقع الحزبي 

المغربي“.
وشـــدد عضـــو المكتب الفيدرالي حســـن 
التايقـــي، في تصريحـــات لـ“العرب“، على أن 
حـــزب األصالة والمعاصرة يجـــب أن يتطور 
وأن يتجـــاوز خالفاتـــه. وأضـــاف ”يجب أن 
تكون لنا قيادة تتشـــاور مع الجميع نريد أن 
نخلق مؤسسة سياسية حداثية تتجه صوب 

المستقبل في خدمة المواطن“.
أمـــام  خيـــار  ال  أنـــه  التايقـــي  واعتبـــر 
أعضـــاء حزب األصالـــة والمعاصرة لتحقيق 
طموحهـــم في الوصول إلى حـــزب يقوم على 
المؤسســـات ويكـــون حداثيـــا فـــي توجهه 
وديمقراطيا في اختياراته وتســـيير شؤونه 
ومســـتقال فـــي اتخـــاذ قراراتـــه، إال بالعودة 
إلـــى المؤسســـات الحزبية وتحكيـــم العقل 
وســـيادة منطـــق الحـــوار الهـــادئ والبنـــاء 

والرصين.
وكان قد غاب عـــن اجتماع حزب األصالة 
والمعاصرة الســـبت كل من القيـــادي المثير 
للجـــدل عبداللطيف وهبي وفاطمـــة الزهراء 

المنصوري رئيســـة المجلس الوطني للحزب 
إضافـــة إلى الحبيـــب بلكوش األميـــن العام 

السابق للحزب.
وأكـــد وهبي عضـــو المكتب السياســـي، 
في تصريحات لـ“العرب“، أن طريقة تســـيير 
شؤون الحزب ال تزال دون مستوى التطلعات. 
مـــن جانبه، طالب بنشـــماش القيـــادات التي 
تناوئـــه بـ“التعقـــل والترفع عن الحســـابات 

الضيقة“.
ومباشـــرة بعد االجتماع تواترت األخبار 
التـــي تتحدث عن إقالة مجموعة من القيادات 
على رأسها األمين العام حكيم بنشماش. لكن 
خالد أدنـــون، عضو المكتب الفيدرالي لحزب 
األصالـــة والمعاصـــرة، نفى صحـــة األخبار 
المتداولة عن إقالة أو اســـتقالة أي عضو من 

األصالة والمعاصرة.
واعتبر أدنـــون أن من يروج لهذه األخبار 
أزعجه أن يكون اجتماع المكتبين السياســـي 
والفيدرالـــي لحـــزب االصالـــة والمعاصـــرة  

ناجحا بكل المقاييس، وأن ”الحزب قد انبعث 
من جديد بكل مكوناته“. وأبرز بنشـــماش أنه 
”محبط إزاء عوامل التشاؤم الكثيرة المحيطة 
بـــه، ولكنها ال تمنع من إبـــداء المقدرة التامة 
على تجاوزهـــا وااللتفاف على تعاقد جماعي 

معلن“.
ويعتقـــد وهبـــي أن مـــا يمر بـــه الحزب 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة ليـــس فقـــط مرتبطـــا 
بشـــخص بعينه بل بالحزب ككل وأنه ينتظر 

تقريرا.
وتـــم تكليـــف القيـــادي أحمد خشيشـــن 
األصالـــة  حـــزب  داخـــل  لجنـــة  برئاســـة 
والمعاصـــرة عهد إليها التـــداول في عدد من 
للحزب،  التنظيمية  والمشـــكالت  الصعوبات 
حيث تتكون اللجنة مـــن القياديين مصطفى 
الباكـــوري وعبدالنبـــي بعـــوي وعبداللطيف 

وهبي والمهدي بنسعيد.
األصالـــة  حـــزب  مشـــكالت  وبـــرزت 
والمعاصرة مع النتائج السلبية التي أحرزها 

في االنتخابات البرلمانية والمحلية السابقة 
والتي جرت خالل والية إلياس العماري. كما 
يرى المراقبـــون أن أزمة الحزب كانت نتيجة 
لغيـــاب إرادة موحـــدة ورؤية اســـتراتيجية 
جامعة. وأكد هـــؤالء أن األمين العام الحالي 
سيحاول تحجيم التيار المناهض له برئاسة 

خشيشن ووهبي والمنصوري.
وكشف بنشماش في االجتماع عن مشروع 
مقاربـــة لطي صفحة الخـــالف ورص صفوف 
الحـــزب، ”لنخّيـــب آمـــال مـــن ينتظـــرون أن 

يتصدع الحزب وينشق“. 
وقـــدم مبـــادرة تحـــت مســـمى ”احتواء 
األزمـــة“، قال إنهـــا جاءت نتيجة مشـــاورات 
مـــع المجلس الوطنـــي للحـــزب والعديد من 

القيادات.
معـــارك  بـ“وقـــف  بنشـــماش  وطالـــب 
االســـتنزاف الذاتـــي، والكـــف عن التراشـــق 
اإلعالمـــي، واالمتنـــاع عـــن التشـــكيك فـــي 
مصداقية مؤسســـات الحـــزب وتحويلها إلى 
منصات لمناقشـــة األمور الداخليـــة حقيقة، 
عوض التداول فيها خارجا، فضال عن إيقاف 
عقـــد لقـــاءات جهويـــة لمناصرة طـــرف على 

طرف“. 
وأكد أن علـــى القواعد والقيادات التحلي 

بروح وحدوية ونفس وطني.
األصالـــة  حـــزب  مـــن  قيـــادات  وتتهـــم 
والمعاصـــرة األميـــن العـــام الحالـــي بعـــدم 
احترامـــه لوعوده الســـابقة. ويـــرى القيادي 
حسن التايقي أن االتفاق الوحيد الذي ينبغي 
االلتفـــاف حولـــه هـــو أوال مرجعيـــة الحزب 
وثوابته ومبادئه، وثانيا التعاقد السياســـي 
ق به األمين العام نفســـه  واألخالقي الذي طَوّ

عند انتخابه.

صابر بليدي

} الجزائــر – تلتـــزم األحـــزاب الفاعلـــة فـــي 
االئتالف السياسي المؤيد للرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، الصمت إلـــى حد اآلن، 
تجاه تصاعد مؤشرات خيار الوالية الرئاسية 
الخامســـة، رغم الرســـائل التي أطلقها رئيس 
حـــزب تجمع أمـــل الجزائر عمار غـــول، حول 
مناشـــدة حزبـــه لترشـــح بوتفليقـــة، وتأكيد 
جمعية قدماء منتخبي (النواب والمســـؤولين 
المحلييـــن المنتخبين) الحـــزب الحاكم، على 
وقوفهـــا بجانـــب بوتفليقـــة ودعمهـــا له في 

االستحقاق القادم.
أبقى صمت حزبي جبهة التحرير الوطني 
الحاكم والتجمع الوطنـــي الديمقراطي تجاه 
مســـار وتطورات الجدل المتفاقم حول مرشح 
الســـلطة فـــي االنتخابات الرئاســـية القادمة، 
الغمـــوض قائما حول الموعـــد المذكور، رغم 
تصاعد مؤشـــرات الوالية الرئاسية الخامسة 

لبوتفليقة. 
ولم يصدر إلى حد اآلن، أي موقف رســـمي 
عـــن قيـــادة الحزبيـــن، حيـــث اكتفـــى كل من 
المنســـق العام لهيئة تســـيير جبهة التحرير 
الوطني معاذ بوشارب، واألمين العام للتجمع 
الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحيى، بإطالق 
عبارات فضفاضـــة في تصريحاتهما األخيرة، 
األمـــر الذي يبقي حالة الترقب قائمة إلى غاية 
انقضـــاء مهلة صدور مرســـوم دعـــوة الهيئة 

الناخبة، خالل األسبوعين القادمين.
وأفاد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة 
جمـــال بـــن عبدالســـالم، على فيســـبوك، بأن 
”جميـــع الخيـــارات فقـــدت بريقها، ولـــم يعد 
هناك ال تأجيل وال تعديل للدســـتور، ولم يبق 
إال إجـــراء االنتخابات فـــي موعدها، لكن ليس 

واضحـــا أن تكـــون ببوتفليقة أو مـــن دونه“.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائـــري أن البيان 
الـــذي أصدرته وزارة الدفاع في وقت ســـابق 
باإلضافة إلـــى افتتاحية مجلة الجيش أعطيا 
االنطبـــاع بـــأن الســـلطة ماضية فـــي تنظيم 
االنتخابـــات الرئاســـية في موعدهـــا وبمرور 

الرئيس بوتفليقة إلى والية خامسة.
ويبدو أن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر 
عمار غول قد تلقف مبكرا الرســـائل المضمنة 
فـــي بيان الوزارة وافتتاحيـــة المجلة، اللذين 
اســـتهدفا إطـــالق تحذير شـــديد اللهجة لكل 
من يحاول التشـــويش على مســـار الســـلطة، 
لذلك بـــادر باالنقـــالب على مواقفه الســـابقة 
الداعيـــة إلى نـــدوة وطنية في إطـــار مبادرة 
إجماع بين الســـلطة والمعارضة، وشدد على 
أن حزبه يدعم بوتفليقة للترشح لالنتخابات. 
وأكـــد غول، الســـبت أمـــام كـــوادر حزبه، أن 
”االنتخابات الرئاسية ســـتجري في موعدها، 

وأن ذلـــك ال يتعـــارض مع تنظيـــم ندوة تكون 
تحت إشراف الرئيس بوتفليقة“. 

وفـــي نفـــس الســـياق، أكـــد القيـــادي في 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي والوزيـــر 
الحالي للعالقات مـــع البرلمان محجوب بدة، 
فـــي نـــدوة لجمعية قدمـــاء منتخبـــي الحزب 
بمدينـــة البليـــدة، علـــى ”وقـــوف المنتخبين 
الســـابقين للحزب مع رئيـــس البالد ورئيس 

الحزب ودعمهم له في االستحقاق القادم“.
وتثير مفردات ”استمرار الرئيس“ الواردة 
فـــي خطابات كل من عمار غول ومحجوب بدة 
االســـتفهام لدى المتابعين بالنظر إليحاءاتها 
العمليـــة، فهـــي قد تفيـــد بقـــاء الرئيس دون 
انتخابات كما تفيد أيضا ضرورة اللجوء إلى 
تعديل في بنود دستورية، ال سيما وأن دعوات 
الوالية الخامســـة لم تتسم لديهما بالصراحة 
الكاملة، األمـــر الذي يبقي الباب مفتوحا أمام 

سيناريوهات أخرى.

وتعتبـــر الجمعية قدمـــاء منتخبي جبهة 
التحرير الوطني بدورها مثار تســـاؤل داخل 
الحزب الحاكم، قياســـا باالنزعاج الذي أبدته 
القيادة السابقة واعتبارها منافسا غير معلن 
للهيئـــات الرســـمية للحـــزب، فضـــال عن عدم 
انسجامها مع القيادة الحالية، وهو ما يطرح 
إمكانيـــة اتصالها بجهة معينة في الســـلطة، 
اســـتحدثتها لتكون بديال للحزب، تحسبا ألي 

طارئ يسحب ورقة الوالء.
وتجلى ذلك من خالل االرتباك الذي أحدثه 
منشـــور في صفحة الحـــزب على فيســـبوك، 
نسبب لبوشارب، تحدث فيه عن ”دعم الحزب 
لوالية رئاســـية خامسة لبوتفليقة“، وتم حذفه 
بعد ســـاعات، وبرر األمر بأنه ”منشور سابق 
لألمين العام األســـبق عمار ســـعداني، وليس 
للقيـــادة الحالية“، وهو ما أوحى بأن األمر لم 
يســـتقر بعد لدى جبهة التحرير الوطني حول 

مرشح السلطة في االنتخابات القادمة.

حسن التايقي:

ال خيار أمام حزب األصالة 

والمعاصرة إال تحكيم 

العقل والحوار

تصاعد مؤشرات التجديد لبوتفليقة وسط صمت قادة المواالة
[ رسائل المؤسسة العسكرية تدفع عمار غول للتراجع عن مواقفه السابقة  

[ حكيم بنشماش يقدم مبادرة الحتواء األزمة في ظل الخالفات الداخلية المتنامية

تزامــــــن إطــــــالق رئيس حــــــزب جتمع أمل 
اجلزائر عمار غول لرسائل تفيد مبناشدة 
ــــــز  ــــــري عبدالعزي ــــــس اجلزائ ــــــه للرئي حزب
بوتفليقة للترشــــــح لالنتخابات القادمة مع 
ــــــد جمعية قدماء النواب واملســــــؤولني  تأكي
احملليني املنتخبني من حزب جبهة التحرير 
ــــــار الوالية  ــــــي احلاكم على دعم خي الوطن
اخلامســــــة لبوتفليقة. لكن هذه املســــــاندة 
ــــــس اجلزائري يقابلها صمت  املعلنة للرئي
متواصل مــــــن األحزاب احلاكمة بشــــــأن 

الوالية الرئاسية اخلامسة.

أخبار
{المنـــاخ السياســـي الحالـــي فـــي تونس ليـــس جيدا، وهنـــاك تركيز علـــى التموقع السياســـي 

واالنتخابي أكثر من القضايا التي يعاني منها الشعب}.

ياسني براهيم
أمني عام حزب آفاق تونس

{استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة سيضع حدا لكافة التأويالت وسيسمح لكل طرف 

في الجزائر بتحديد موقفه}.

لويزة حنون
األمينة العامة حلزب العمال في اجلزائر

هل ينجح حزب األصالة واملعاصرة املغربي في الخروج من أزمته

الهروب إلى المجهول
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محاولة استعادة ثقة الحزب

} بيروت – قال موفد الرئاسة التونسية إلى 
لبنان لزهر القروي الشـــابي، األحد، إن ”أمر 
سوريا ال يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية 
التي علقت نشاطها فيها وإذا كانت الجامعة 
ســـترفع التعليق فنحن ســـنكون مســـرورين 
جـــدا“ حيـــث يعتبر هـــذا التصريح مؤشـــرا 
على قرب إعادة تطبيـــع العالقات مع النظام 

السوري.
وأفاد الشـــابي، فـــي ما يتعلـــق بإمكانية 
مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة التي 
تحتضنها تونس في شهر مارس القادم، بأن 
”أمر ســـوريا ال يتعلق بتونس بـــل بالجامعة 
العربية التي علقت نشاط دمشق في الجامعة 
وإذا كانـــت الجامعة ســـترفع التعليق فنحن 
سنكون مسرورين جدا بأن تنضّم سوريا إلى 

األمة العربية“.
وكشـــف، فـــي تصريـــح للصحافيين في 
مطار بيروت الدولي، أن ”المســـاعي تحصل 
فـــي الجامعة العربيـــة، وتوجد بـــوادر خير 
في هـــذا الموضـــوع ال ســـيما وأن عددا من 
الـــدول العربيـــة أعـــادت فتح ســـفاراتها في 

دمشق“.
ولفـــت موفد الرئاســـة التونســـية إلى أن 
”الجـــو مالئـــم ويعمـــه الصحو حتـــى تعود 
سوريا إلى مكانها الطبيعي في األمة العربية، 

ألن سوريا ال يمكن أن تكون خارجها“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريح الشـــابي قد 
يكـــون خطوة وإن لم تكن صريحة على طريق 
إعـــادة تطبيـــع العالقة مع النظام الســـوري، 
خاصـــة أنه قد ســـبقتها خالل األيـــام القليلة 
الماضية خطوات مماثلـــة من عدد من الدول 

العربية.
وأوضح الشـــابي أن ”الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبسي أوفدني لشقيقه رئيس 
الجمهورية اللبنانية ميشـــيل عون لتسليمه 
دعوة لحضـــور القمة العربية التي ســـتعقد 

بتونس في مارس المقبل“.
وتمنى الشـــابي أن تكون القمة المرتقبة 
في مارس ”قمة خير وســـداد لألمـــة العربية 
وإن شـــاء اللـــه تكون قمة التوحيـــد، وال غير 

ذلك“.
وأشار، في الوقت نفسه، إلى ”أن الرئيس 
قائد السبســـي سيشارك شـــخصيا في القمة 
التنموية ببيروت التـــي تعقد في 19 و20 من 

الشهر الحالي“.
ووصـــل ظهـــر األحـــد إلـــى مطـــار رفيق 
الحريري الدولي، الموفد الرئاسي التونسي 
وكان في اســـتقباله ســـفير تونس لدى لبنان 
وزارة  مـــن  والدبلوماســـي  بودالـــي  كريـــم 

الخارجية والمغتربين اللبنانية رالف مطر.

تونس تسير نحو 

التطبيع مع نظام األسد

} طرابلس - قالت قوة حماية طرابلس، األحد، 
إن وزيـــر الداخلية في حكومة الوفاق الوطني 
فتحي باشاغا يحاول الزج بالعاصمة الليبية 
مرة أخرى في حرب دموية إثر ما شـــهدته من 
استقرار، وذلك في رد على تصريحات لباشاغا 

بشأن الميليشيات في طرابلس.
ويأتي تراشـــق التهـــم بيـــن المجموعات 
المســـلحة التـــي تنضـــوي تحت لـــواء وزارة 
الداخليـــة الليبية وباشـــاغا فـــي ظل فوضى 
أمنيـــة كبيرة تعاني منهـــا العاصمة طرابلس 
وغيرها من مدن غرب ليبيا باعتبار أن الشرق 
يقـــع تقريبا بالكامـــل تحت ســـيطرة الجيش 

الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وأكدت قوة حماية طرابلس أنها ”سوف لن 
تبقـــى في صمت وســـتضرب بيد من حديد كل 
من تسّول له نفسه المســـاس بأمن واستقرار 

العاصمة“.
وتتكـــون قوة حمايـــة طرابلس من تســـع 
تشـــكيالت مســـلحة من أبرزها: كتيبـــة ثوار 
طرابلس وكتيبة النواصي والردع وأم العقارب 
والكتيبة 92 مشـــاة، باإلضافة إلى الكتيبة 155 
مشـــاة وكتيبة يوسف البوني واألمن المركزي 

أبو سليم، والسرية 42 وكتيبة الضمان.
وكان باشـــاغا قد قال فـــي مقابلة مع قناة 
”بي.بي.ســـي عربـــي“ البريطانية الســـبت إن 
هنـــاك قوى موازية داخل وزارة الداخلية ولها 
إمكانيـــات كبيرة حيث ســـيطرت علـــى القرار 
السياســـي والمالي في الدولـــة وتهيمن على 

موازنة وزارة الداخلية.
وأفـــاد بـــأن ”هـــذه القـــوى والمجموعات 
المســـلحة كونت نفوذا كبيرا خالل الســـنتين 
الماضيتيـــن حتـــى أصبحـــت قـــوة موازيـــة 
لوزارة الداخلية“. وصرح باشاغا أن عددا من 
المجموعات المسلحة التي تتبع باالسم وزارة 
الداخلية تتســـبب في فوضـــى أمنية وترفض 

االمتثال لتعليمات المؤسسات الحكومية.
وحذر بيـــان صـــادر عـــن وزارة الداخلية 
السبت من العودة إلى ”المربع األول“، مشددا 
علـــى أن الـــوزارة ”ســـتواجه أي محـــاوالت 

الستهداف حياة المواطنين“.

وزير الداخلية الليبي: 

لن نتساهل مع 

امليليشيات



} باريس - استعادت حركة السترات الصفراء 
فـــي فرنســـا زخمها، خـــالل حراكهـــا الثامن 
بارتفاع عدد املشـــاركني فـــي املظاهرات بنحو 
20 ألفـــا مقارنـــة باحلراك الســـابع الذي رافق 

احتفاالت عيد امليالد.
وجتمعـــت مئـــات النســـاء من الســـترات 
الصفراء، األحد في ســـاحة الباســـتيل وسط 
للحركة،  باريس لتقدمي صورة ”غير مسبوقة“ 
وذلك غـــداة االحتجاجات التي متيزت بأعمال 

عنف جديدة.
وغنت النساء، اللواتي جتمعن على مدخل 
أوبرا الباســـتيل، النشـــيد الوطني الفرنسي، 

وهـــن يحملن بالونات صفراء، وبعد ذلك، قمن 
بتطويق الساحة ما عرقل حركة السير قبل أن 

يتوجهن إلى ساحة اجلمهورية.
وقالـــت كارين (42 عاما) وهي ممرضة أتت 
من مرســـيليا لوكالة فرانس برس ”نسعى ألن 
تكون لدينا قناة أخـــرى للتواصل غير العنف 
من خالل تنظيم أول تظاهرة للنساء، ألن كل ما 
ينشر في وسائل اإلعالم عن احلركة هو أعمال 

العنف وننسى جوهر املشكلة“.
وأضافـــت هـــذه الســـيدة وهـــي إحـــدى 
مؤسسات مجموعة ”نساء السترات الصفراء“ 
على موقع فيســـبوك للتواصل االجتماعي ”إن 

هـــذا احلدث ليس نســـويا ولكنـــه يهدف إلى 
إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة“.

وتظاهر حوالي 50 ألف شخص السبت في 
جميع أنحاء فرنســـا في يـــوم التعبئة الثامن 
منـــذ نوفمبر  حلركـــة ”الســـترات الصفـــراء“ 

املاضي، والتي شابتها أحيانا أعمال عنف.
وانطلقـــت حركـــة الســـترات الصفراء في 
السابع عشـــر من نوفمبر املاضي، وقد ضمت 
فرنســـيني من الطبقتـــني الفقيرة والوســـطى 
ينـــددون بالسياســـات املاليـــة واالجتماعيـــة 
للحكومة التـــي يعتبرونها ظاملـــة، ويطالبون 

بتحسني القدرة الشرائية في البالد.

ولـــم يأبه هـــؤالء بالتنازالت التـــي قدمها 
الرئيس إميانويل ماكـــرون عبر إلغاء الزيادة 
إجـــراءات  واتخـــاذ  الوقـــود  أســـعار  علـــى 
لتحســـني القـــدرة الشـــرائية بلغـــت كلفتهـــا 
على اخلزينة عشـــرة مليارات يـــورو، إضافة 
إلى إعالن بدء نقاش وطني في منتصف يناير 

اجلاري.
ووصفـــت احلكومـــة الفرنســـية محتجي 
السترات الصفراء اجلمعة، بأنهم محرضون، 
هدفهـــم الوحيد اإلطاحة بها في تطور يشـــير 
إلى تشـــديد موقف احلكومة ضد احلركة التي 

هزت رئاسة إميانويل ماكرون.

{روســـيا انتهكت معاهدات نزع التســـلح النووي من خالل تطوير صاروخ محظور ويتعين عليها أخبار

نزع السالح على نحو يمكن التحقق منه من أجل الحفاظ على المعاهدة}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

{حان الوقت لتعزيز المحادثات بين اليابان وروسيا لتوقيع معاهدة السالم وسنجري مع الرئيس 

بوتين مباحثات، سنصر فيها على وضع نقطة النهاية في هذه القضية}. 

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني
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} لنــدن – قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، األحد، إن اململكة املتحدة ستواجه 
املجهـــول إذا رفـــض البرملان اتفـــاق اخلروج 
مـــن االحتاد األوروبي فـــي وقت الحق من هذا 
الشـــهر، وذلك على الرغم من عدم وجود عالمة 
تذكـــر على إقناعها أعضاء البرملان املشـــككني 

في االتفاق.
ومن املقـــرر خروج بريطانيـــا من االحتاد 
فـــي 29 مـــارس، لكن عـــدم حصول مـــاي على 
موافقـــة البرملان على االتفاق حتـــى اآلن أثار 
قلق كبـــار رجال األعمال واملســـتثمرين الذين 
يخشـــون مخاطـــر خـــروج البالد مـــن التكتل 

دون اتفاق.
وقالـــت مـــاي إن التصويـــت فـــي البرملان 
ســـيكون مثلما هو متوقع فـــي منتصف يناير 
اجلاري تقريبا، خالفا للتقارير التي أشـــارت 

إلى أنها رمبا تؤجل التصويت مرة أخرى.
وكانـــت ماي أرجأت تصويـــت البرملان في 
املاضي عندمـــا بات واضحا أنها ستخســـره 
بسبب عدم حصولها على املزيد من التطمينات 

من االحتاد األوروبي.
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية لهيئة 
اإلذاعة البريطانية بي.بي.ســـي، ما قد يحدث 
إذا خســـرت التصويـــت بالقول ”ســـنكون في 
منطقة مجهولة، ال أعتقد أن هناك أي شـــخص 
بوســـعه تأكيد ما قد يحـــدث في ما يتعلق برد 

الفعل الذي سنراه في البرملان“.

ووســـط حالة عدم اليقني بشـــأن خطوات 
بريطانيا املقبلة، بدءا من اخلروج من االحتاد 
دون اتفاق وانتهاء بعدم اخلروج من األساس، 
أفاد اســـتطالع رأي ُنشرت نتائجه، األحد، بأن 
مزيدا من البريطانيني يريدون بقاء بالدهم في 
االحتاد األوروبي واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم 

في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.
وفي ظل استئناف البرملان مناقشاته بشأن 
االتفاق في التاســـع من يناير، قالت ماي إنه ال 
يزال هناك املزيد من العمل الذي يتعني القيام 

به من أجل احلصول على تطمينات بخصوص 
الترتيب اخلاص بأيرلندا. وتعهدت بأن يكون 
للبرملـــان دور أكبـــر فـــي باقي مراحـــل عملية 
االنســـحاب، محذرة من أن رفض االتفاق رمبا 

يفضي إلى عدم خروج بريطانيا من االحتاد.
ولم ترد رئيســـة الوزراء على ما إذا كانت 
ستسعى مجددا إلقرار االتفاق في البرملان إذا 
جرى رفضه فـــي التصويت املقبل، كما لم ترد 
بصورة مباشـــرة عند ســـؤالها عما إذا كانت 
تقود البالد إلى خروج من االحتاد دون اتفاق، 
لكنها جددت رفضها إجراء اســـتفتاء ثان على 

هذا االنسحاب.
وواصلت رئيسة وزراء بريطانيا جهودها 
الدؤوبة ســـعيا إلقناع نـــواب حزب احملافظني 
الذي تنتمي إليه بدعم اتفاق االنسحاب خالل 
التصويت البرملانـــي املقرر في وقت الحق من 

الشهر اجلاري
وفي ما يبـــدو بأنه ”الهدوء الذي يســـبق 
عاصفـــة“ املعارضـــة املتوقعة لالتفـــاق داخل 
البرملـــان اإلنكليـــزي، والتصويـــت احلاســـم 
علـــى االتفاق، عقدت ماي على مدار األســـبوع 
املاضي سلســـلة من االجتماعات والنقاشـــات 
عبر الهاتف، ورغم ذلك لم يكن هناك ما يشـــير 

إلى إحراز تقدم.
ويعـــارض احلزب األيرلنـــدي والعديد من 
النـــواب احملافظني، احتـــواء اتفاقية اخلروج 
مـــن االحتـــاد األوروبي علـــى ”شـــبكة أمان“ 
لضمـــان وجود حـــدود أيرلندية مفتوحة عقب 
”بريكســـت“، حيـــث ســـتصبح احلـــدود بـــني 
أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية 
أيرلنـــدا، هـــي احلـــدود البريـــة الوحيدة بني 

اململكة املتحدة والتكتل األوروبي.
ومن شـــأن ”شـــبكة األمـــان“، املؤقتة التي 
مت اللجـــوء إليها كخيار أخيـــر، أن تؤدي إلى 
فـــرض قواعـــد جتارية مختلفة بشـــكل طفيف 
علـــى أيرلنـــدا الشـــمالية دون باقـــي أجـــزاء 
اململكـــة املتحدة، وذلك مـــن أجل جتنب وجود 
حدود مشددة بني شطري اجلزيرة األيرلندية، 
وهو ما يثيـــر مخاوف من اندالع صراع جديد 
فـــي املنطقـــة التي طاملا شـــهدت صراعات في 

املاضي.
وتلقت رئيســـة الـــوزراء البريطانية مزيدا 
مـــن األنبـــاء الســـيئة، حيث أظهر اســـتطالع 
املتخصصـــة في  أجرتـــه شـــركة ”يوجـــوف“ 

أبحاث الســـوق، بني نواب حـــزب احملافظني، 
أن 29 باملئـــة فقط منهم يؤيـــدون اخلروج من 

االحتاد األوروبي دون اتفاق.

ـــَر النـــواب بـــني البقاء فـــي االحتاد  وُخيِّ
األوروبـــي، أو اخلـــروج بنـــاء علـــى االتفاق 
الـــذي توصلـــت إليـــه مـــاي، أو االنســـحاب 

دون اتفـــاق، فاختار 23 باملئـــة منهم االتفاق، 
دون  االنســـحاب  أيـــدوا  باملئـــة   59 مقابـــل 

اتفاق.

بريطانيا تواجه املجهول حال إسقاط بريكست
[ معارضو اتفاق االنفصال على موقفهم مع اقتراب يوم الحسم  [ الحدود األيرلندية عقبة أمام التوافق

تســــــتميت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الدفاع عن اتفاق بريكســــــت، الذي 
توصلت إليه بشق األنفس مع بروكسل مع بداية العد العكسي للتصويت عليه في البرملان 
ــــــي منتصف يناير اجلاري، فيما يتجه املشــــــككون احملافظون إلى التصويت ضد  البريطان

االتفاق ما يعني انفصاال غير منظم يلقي بالبالد في أتنون املجهول.

تيريزا ماي:

رفض االتفاق ربما يفضي 

إلى عدم خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي

اتفاق بريكست: يمر أو ال يمر

} واشــنطن - أصّر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب األحد علـــى مطلبه تخصيص مليارات 
الـــدوالرات لتمويـــل بناء جدار علـــى الحدود 
بين بالده والمكســـيك، والذي أدى إلى إغالق 

للحكومة دخل أسبوعه الثالث،
وصّرح ترامب للصحافيين أثناء مغادرته 
البيـــت األبيـــض متوجها إلـــى منتجع كامب 
ديفيد الرئاسي ”علينا أن نبني الجدار“ إال أنه 
قال إن الجدار ”يمكن أن يكون من الفوالذ بدال 
من األسمنت المســـلح“، مضيفا ”األمر يتعلق 

باألمان وبأمن بالدنا“.
وأدى الخالف مع الكونغرس حول تمويل 
الجدار الحدودي إلـــى إغالق جزئي للحكومة 

الفدرالية منذ 22 ديسمبر الماضي.
وتواصلت األحـــد المحادثات الهادفة إلى 
إنهاء اإلغالق، بعد انتهاء مناقشـــات الســـبت 
بين نائـــب الرئيس مايك بنـــس وممثلين عن 
تشـــاك شومر ونانســـي بيلوســـي، الزعيمين 

الديمقراطيين في الكونغرس، دون نتيجة.
والتقى مســـؤولون كبار بإدارة ترامب مع 
بالكونغرس  ديمقراطيين  ألعضاء  مســـاعدين 
الســـبت، لكنهم لم يتمّكنوا من كســـر الجمود 
بشأن اقتراح يتعلق بإقامة جدار على الحدود 
وإنهـــاء إغـــالق جزئي للحكومة مســـتمر منذ 

أسبوعين.

ويطالـــب الرئيـــس الجمهـــوري بمبلغ 5.6 
مليـــار دوالر لبناء جدار علـــى امتداد الحدود 
األميركية مع المكســـيك، لكـــن الديمقراطيين 
الذين يســـيطرون على مجلس النـــواب أقّروا 
األســـبوع الماضـــي مشـــروع قانـــون إلعادة 

فتـــح الحكومـــة دون تقديـــم تمويـــل إضافي 
للجدار.

ويقـــول ترامب إنه لن يوّقع على مشـــروع 
القانـــون إال بعد حصوله على األموال الالزمة 
للجـــدار. وقـــال بنس في بيان بعـــد االجتماع 

إنـــه كرر موقـــف ترامب بأن التمويـــل للجدار 
أمـــر ضروري لكنه أضاف ”لـــم تجر محادثات 

متعمقة بشأن المبالغ“.
وتابع أن وزيرة األمن الداخلي كيرستشن 
نيلسن أطلعت المفاوضين الديمقراطيين على 
الوضع على الحدود مع المكســـيك، مضيفا أن 
الديمقراطييـــن طلبـــوا المزيد مـــن التفاصيل 

كتابة عن احتياجات الوزارة.
ويبدو أن الديمقراطيين الذين يســـيطرون 
حاليـــًا على مجلـــس النـــواب، ال يرغبون في 
تقديـــم تنـــازالت للرئيس حول الجـــدار الذي 

وصفته بيلوسي بأنه ”غير أخالقي“.
ومع تمســـك كل جانـــب بموقفه أغلق نحو 
ربع مكاتب الحكومة االتحادية منذ أسبوعين 
ممـــا حرم 800 ألـــف من العامليـــن في القطاع 

العام من الحصول على أجورهم.
ووصـــف الرئيس األميركـــي الوضع على 
الحدود بأنه ”حالة طـــوارئ وطنية“ وقال أنه 
يدرس طرقًا لبنـــاء الجدار دون الحصول على 

موافقة من الكونغرس.
ومـــع وجود نانســـي بيلوســـي على رأس 
األغلبيـــة الديمقراطيـــة فـــي مجلـــس النواب 
يمكنهـــا أن تعيـــق تمريـــر مشـــاريع يطرحها 
الجمهوريون قد تتعلق بتعديالت ضريبية أو 

بالهجرة.

بناء الجدار الحدودي شرط ترامب إلنهاء اإلغالق الحكومي

السترات الصفراء تستعيد زخمها في فرنسا

ال انفراجة في األفق

} لنــدن - زاد عدد مواطنـــي بريطانيا الذين 
يســـعون إلـــى الحصـــول على جنســـية دول 
أوروبيـــة أخرى بشـــكل ملحـــوظ قبل خروج 
البالد المقرر من االتحاد األوروبي في مارس 

المقبل.
وســـجلت ألمانيـــا وأيرلنـــدا وإســـبانيا 
والبرتغـــال زيادة فـــي طلبـــات البريطانيين 
الراغبين في الحصول على جوازات سفر هذه 

الدول خالل األعوام الثالثة الماضية.
ويشـــعر الكثير مـــن البريطانيين بالقلق 
إزاء مستقبلهم والقدرة على العمل، أو السفر 
عبر البر الرئيســـي ألوروبـــا، في ظل غموض 

الموقـــف بشـــأن نتائـــج مفاوضـــات خروج 
بريطانيا من االتحـــاد األوروبي، والتداعيات 

االقتصادية المتوقعة.
وفـــي ألمانيـــا، ارتفـــع عـــدد المواطنين 
البريطانييـــن الذين حصلوا على الجنســـية 
األلمانية خـــالل عام 2017 إلى 7500 بريطاني، 

مقارنة بـ 622 في عام 2015.
واستقبلت أيرلندا نحو 183 ألف طلب من 
بريطانيين للحصول على جواز سفر أيرلندي 

عام 2018.
وارتفع عـــدد البريطانييـــن الذين تقدموا 
للحصـــول على الجنســـية اإلســـبانية بنحو 

ثالثة أمثال خالل أول عشـــرة أشهر من العام 
الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

ورغـــم ذلك، يعد الرقم، 166، قليال بســـبب 
متطلبات الحصول على الجنســـية اإلسبانية 
التـــي تشـــمل التخلـــي عـــن جـــواز الســـفر 
البريطانـــي وإثبـــات وجود محـــل إقامة في 

إسبانيا لفترة ال تقل عن عشرة أعوام.
كمـــا زاد عدد البريطانييـــن الذين تقدموا 
بطلـــب للحصـــول على الجنســـية البرتغالية 
خالل أول 11 شـــهرا من عـــام 2018 ليصل إلى 
500، وكانت البرتغال قد سجلت 62 طلبا فقط 

خالل عام 2015.

املزيد من البريطانيني يبحثون عن جنسيات أخرى قبل بريكست

} طهــران - حذر رئيس دائرة تغير املناخ في 
وزارة الصحـــة اإليرانية، عباس شـــهصوني، 
األحـــد، مرضـــى القلـــب والرئة مـــن اخلروج 
إلـــى مناطق في محافظة طهـــران إال للضرورة 
القصوى بســـبب وصول معـــدالت التلوث بها 

إلى مستويات خطيرة.
تصريحـــات  فـــي  شـــهصوني،  وأوضـــح 
صحافيـــة، أن اخلـــروج إلـــى بعـــض املناطق 
جنوبي طهـــران، مثل منطقة ”شـــداد“ ومدينة 
”الري“، وجامعة ”شريف“، غير مناسب في ظل 

ارتفاع معدالت تلوث الهواء بها.
األشـــخاص  اإليرانـــي  املســـؤول  ودعـــا 
العاملني في اخلارج واملمارســـني للرياضة في 
الهواء الطلق إلى عدم البقاء في اخلارج لوقت 

طويل.
ولفت إلى أن درجة تلوث الهواء في طهران 
تبلـــغ 121 ميكروغرام/متر مكعب، حيث حتتل 
طهران املركز 12 فـــي ترتيب املدن األكثر تلوثا 

في العالم.
ودائما يبلـــغ التلوث في هـــذه املرحلة من 
الســـنة مســـتويات مرتفعـــة في طهـــران التي 
ترتفع عن ســـطح البحر بـــني 1400 و1800 متر، 
بســـبب ظاهرة تســـمى ”االنعكاس احلراري“ 
حيث مينع الهواء البارد على املرتفعات الهواء 
الســـاخن وامللوث من التبدد، ويـــؤدي انعدام 

األمطار إلى تفاقم املشكلة.
وسجل التلوث في طهران أعلى مستوياته 
في األشـــهر األخيرة، حيث بلغ مؤشـــر نوعية 
الهواء املســـتوى األحمر بوصوله إلى درجات 
تراوحـــت بـــني 162 و180 على مؤشـــر معايير 
التلـــوث، حيث أن املســـتوى الطبيعي للتلوث 
يتـــراوح ما بني صفـــر و50 درجـــة، وقد تغلق 
املدارس أبوابها إذا مـــا وصلت درجة التلوث 
إلى 200 درجة. وللتلوث في العاصمة اإليرانية 
أسباب عديدة، فطهران محاطة بثالث سالسل 
جبليـــة، وهـــو ما يجعلهـــا منخفضة نســـبيا 
مقارنـــة باجلبـــال، وحتيط بها معامـــل كثيرة 
تنفـــث الدخـــان، فضال عن وجود مـــا يزيد عن 
أربعة ماليني سيارة في شوارعها، إضافة إلى 
قلـــة تهاطل األمطار، وهـــو ما يؤثر على صحة 

السكان، في غالبية أيام فصل الشتاء.

املرضى ممنوعون 

من التجول في طهران



محمـد عبدالهادي

} القاهرة – دشن الرئيس المصري عبدالفتاح 
”الفتـــاح  مســـجد  رســـميا  األحـــد  السيســـي 
العليـــم“ وكاتدرائية ”ميالد المســـيح“ لألقباط 
األرثوذكس، وســـط إجـــراءات أمنية مشـــددة، 
غداة انفجار قنبلة أدت إلى مقتل ضابط شرطة 
كان يحاول تفكيكها قرب كنيســـة أخرى شـــرق 

القاهرة.
وفـــي احتفال أقيم في فنـــدق تابع للجيش 
المصـــري داخـــل العاصمة اإلداريـــة الجديدة 
(45 كيلومترا شـــرق القاهرة) افتتح السيســـي 
في حضور نظيره الفلســـطيني محمود عباس 
الكاتدرائيـــة الجديدة، وكذلك مســـجد ”الفتاح 
العليـــم“ الـــذي يعتبر مـــن أكبر المســـاجد في 

مصر.

وفـــي تغريـــدة على تويتـــر، هّنـــأ الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامـــب السيســـي بافتتاح 
الكاتدرائية وكتب ”متحمـــس لرؤية أصدقائنا 
في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشـــرق 
األوســـط. الرئيس السيسي يمضي ببالده إلى 

مستقبل أكثر اندماجا“.
وتمـــت إقامـــة المســـجد ”الفتـــاح العليم“ 
بمدخـــل العاصمة اإلدارية الجديدة وبدأ العمل 

فيه مطلع يناير، وذلك على مســـاحة 445.5 ألف 
متـــر مربـــع تقريبا، وتبلـــغ الســـعة اإلجمالية 
للمسجد والمصلى اليومي والساحة المكشوفة 
حوالـــي 17 ألـــف مصّل. وتبلغ مســـاحة صحن 
المســـجد 6325 مترا مربعا، ويتسع لعدد 6300 
مصّل، وله خمســـة مداخل رئيســـية، باإلضافة 

إلى مدخلين للسيدات.

التوسع في المساجد األمنية 

يبـــدو الفتـــا توســـع المؤسســـات األمنية 
المصريـــة في عمليـــات بناء المســـاجد بطرز 
معماريـــة مميـــزة، لكن تفتح الباب لتســـاؤالت 
حول دوافع التوســـع في إنشائها وسط امتالك 
مصـــر بنهاية 2016-2017 نحـــو 102 ألف و186 
مسجدا، و30 ألفا و623 زاوية (مساجد صغيرة 

الحجم)، وفقا إلحصائيات رسمية. 
يحـــاول البعـــض تحميـــل بناء المســـاجد 
بعض األبعاد السياسية، ويعتبرونها محاولة 
إللصاق اســـم األجهزة األمنية بالجوامع لكسر 
مزاعـــم التنظيمـــات المتطرفـــة بوجـــود عداء 
متوارث بين بعض أجهـــزة الدولة والمصلين، 
والتأكيـــد أنهـــا ال تتصيـــد المداوميـــن علـــى 
العبـــادة، بـــل على العكـــس تشـــجعهم وتوفر 

األماكن الالزمة لهم.
تلك االفتراضية يمكن إطالقها على مســـجد 
الفتاح العليم الذي جاء بناؤه بإشـــراف الهيئة 
الهندســـية التابعة للجيش المصري، وانطالقا 
مـــن فكرة إســـالمية بتأســـيس جامع بوســـط 
المدينة الجديدة كنواة لها تتفرع منه شوارعها 
الرئيســـية، وربمـــا تكون مســـاحته الضخمة، 
مبـــررا باعتبـــاره األول بالعاصمـــة الجديـــدة 
التـــي مـــن المفتـــرض أن يقطنهـــا قرابـــة 6.5 
مليون نســـمة. ويشـــير مصدر أمني لـ“العرب“ 
إن المؤسســـات األمنيـــة، للجيش والشـــرطة، 
هدفها من إنشاء المساجد وقاعات المناسبات 
الملحقـــة بها أن تكون جســـرا للتواصل بينها 
وبين أطياف المجتمع المختلفة، ومنبرا لنشر 
تعاليم الدين الحنيف بوســـطيته وســـماحته. 
وتواصل المؤسسات األمنية المصرية سياسة 

التوســـع فـــي بنـــاء مســـاجدها الخاصـــة في 
األحيـــاء الراقية، وحراســـتها ببوابات ضخمة 
وأســـوار حديدية تحيـــط بجوانبهـــا األربعة، 
وقاعات عمالقة للمناســـبات مؤهلة الســـتقبال 
اآلالف، ليشهد المصريون للمرة األولى مساجد 

محصنة أمنيا.
ويلفت مصدر أمني لـ“العرب“، إلى أن ”دور 
العبادة التي تنشـــئها المؤسسات األمنية تقع 
في المناطق الجديـــدة التي ال توجد بها كثافة 
بالمساجد، وتخدم حاجة السكان، واإلجراءات 
األمنية التي تتخذها مرتبطة بشخصيات أمنية 
ومشـــاهير تتواجـــد بها وتحرص علـــى إقامة 
مناســـباتها بقاعاتها، ومرتبطة أيضا بالحرب 

التي تخوضها أجهزة الدولة ضد اإلرهاب“.
وقـــد عانـــى األمـــن المصري من ســـيطرة 
جماعات اإلســـالم السياســـي على المســـاجد، 
وكانـــت المقـــر الرئيســـي لتجمع المســـيرات 
المؤيـــدة لإلخـــوان المســـلمين وتنطلق منها 
متســـببة في اشـــتباكات دموية مع األمن تارة 

وبين المواطنين العاديين تارة أخرى.
 تبعـــا لذلك يصعب عزل بنـــاء دور العبادة 
اإلسالمية عن السياســـة، ففي عهد االشتراكية 
(فتـــرة الرئيس جمال عبدالناصر) التي اتهمها 
اإلســـالميون بمصر بمعاداة اإلســـالم، نســـف 
عبدالناصـــر جميـــع اتهاماتهم بتدشـــين أكبر 
حركة بناء للمساجد على مدار تاريخها، وبناء 
10 آالف مســـجد انضمـــت إلى 11 ألفـــا قائمة، 
لتشـــهد فترة حكمه بناء مســـاجد تقارب التي 

بنيت بمصر منذ الفتح اإلسالمي لمصر.
وكان الرئيـــس أنور الســـادات، الذي أطلق 
على نفســـه الرئيس المؤمن، حريصا على بناء 
في منطقة  المساجد التي كان أشهرها ”النور“ 
العباســـية بالقرب من وسط القاهرة، لكنه كان 
معنيا أكثر بتطوير المساجد الصوفية الكبرى، 
مثل توســـعة الســـيد البدوي بمدينة طنطا (90 
كيلومترا شـــمال القاهرة)، إلـــى جانب تنظيم 
أمـــور المســـاجد وحضور بعـــض االحتفاالت 
فيهـــا. في حين ترك الرئيس األســـبق حســـني 
مبارك، المجال إلنشاء المساجد الصغيرة التي 
كانـــت بوابة للتوظيف فمن حق مؤسســـها أن 
يرشح للتعيين لوزارة األوقاف عاملين ومؤذنا.

ربما الجديـــد الذي تحمله الجوامع األمنية 
بمصـــر أنه وقـــع بناؤهـــا بفكـــر المجتمعات 
المغلقة ”كومبوند“ بتوفير مســـاحات خضراء 
حولها تناهز ثلث المساحة اإلجمالية، وأماكن 
انتظار واســـعة للســـيارات، وقاعـــات ضخمة 
للمناسبات تمنع دخول غير المدعوين لحفالت 
الزفـــاف، وإمكانيـــة إجراء جلســـات التصوير 

حولها، ونشرها على المواقع اإللكترونية.

يســـاهم في انتشـــار قاعات تلك المساجد 
الطراز المعماري المغاير الذي تتضمنه بعيدا 
عن الشـــكل التقليـــدي المســـتطيل، والتعامل 
الجيـــد مع الشـــكل الكلي، فمســـجد الشـــرطة 
بصالح سالم شـــبيه بالقنبلة اليدوية ومئذنته 
مدببـــة كمقدمـــة الرصاصة ومســـجدها اآلخر 
بالشـــيخ زايد يشـــبه الـــوردة المتفتحة، بينما 
يتســـم مســـجد المشـــير طنطاوي بالضخامة 

بمئذنتين طول الواحدة منهما 68 مترا.

تحفيز اإلقتصاد

ومع تغيـــر ثقافة إقامة حفـــالت القران في 
مصر، يجعل إنشـــاء قاعات األفراح اســـتثمارا 
مجديا، لتجتذب مســـاجد المؤسســـات األمنية 
جميـــع الطبقات، خصوصا المشـــاهير ورجال 
األعمـــال الذين يفضلونهـــا لســـعتها الكبيرة 
وابتعادها عن عيـــون الصحافة واإلعالم وعدم 
دخولهـــا إال مـــن قبل المدعوين. ويقول رشـــاد 
عبـــده الخبير االقتصـــادي ورئيـــس المنتدى 

المصـــري للدراســـات االســـتراتيجية، إن ذلك 
النشـــاط يواكب طبيعـــة التفكيـــر االقتصادي 
لحكومـــات مـــا بعد ثـــورة يناير التـــي تطالب 
الـــوزارات بزيادة االعتمـــاد علـــى إمكانياتها 
الخاصة في تحقيق مداخيل مالية إضافية إلى 
جانب مخصصاتها من الموازنة العامة للدولة، 

التي تعاني عجزا بحوالي 19 مليار دوالر.
تتسم المســـاجد األمنية بتعزيزات مشددة، 
فممنوع إدخـــال علب العصائر والمشـــروبات 
الغازيـــة المصنوعة مـــن المعـــدن أو الزجاج، 
ومســـموح فقط بإدخـــال األغذيـــة المعبأة في 
عبـــوات كرتونية. يضيف عبـــده لـ“العرب“، أن 
الوزارات المصرية تشـــهد نوعـــا من التنافس 
فـــي ما بينها على تقليـــل االعتماد على الدولة، 
ونشـــاط الخدمات مثل المناســـبات يستهوي 
الكثيـــر منها، باعتباره ال يتضمن مخاطرة، وال 
يحتاج إلى عمالة كبيرة أو أدوات إنتاج مكلفة، 
مـــا دفع ببعض الجهات إلى اتخاذ قرارات غير 
مســـبوقة، كســـماح وزارة اآلثار بإقامة حفالت 

بجانب اآلثار اإلسالمية والفرعونية.

محمـد حماد

} القاهرة – بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي 
منـــذ واليتـــه الثانيـــة فـــي مـــارس الماضي 
مخاطبة شـــريحة من الســـكان المنتمين إلى 
الطبقة الفقيرة، غابت عن خطاباته الســـابقة، 
وانفلت زمامها بســـبب موجـــات الغالء التي 
طالت حياتهـــا، نتيجة إجراءات وسياســـات 
تحمل فـــي ظاهرها إصالحـــا اقتصاديا وفق 
آليات الرأســـمالية المتوحشـــة، لكنها غضت 
الطرف عن حماية الفقـــراء وزادت معاناتهم، 

ما خلف وراءها بعض الروافد السياسية.
وتحـــاول الحكومـــة المصريـــة اإليحـــاء 
بدفـــع األغنيـــاء ضريبـــة مجتمعيـــة جديدة، 
بما يرمي إلى تحقيق أهداف سياســـية ظلت 
غائبـــة لفترة، تتعلق بضبط الدفة التي جاءت 
على حســـاب مصالح الفقراء، وهم الشريحة 
العظمى من المواطنين، الذين يرجح صوتهم 
وقت االنتخابات والتظاهـــرات كفة أي طرف 

سياسي.
وأطلق السيســـي، الثالثاء، مبادرة تحمل 
تســـتهدف استنهاض  شـــعار ”حياه كريمة“ 
العامـــة  والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 
والخاصة، من شـــركات وبنوك ورجال أعمال 
لمواجهـــة العـــوز الذي ضم لمعســـكره فئات 
وأعـــدادا كبيرة منذ توليه حكم البالد في عام 

.2014
اســـتهداف  يحمـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحكومة رجال األعمال والضغط عليهم للقيام 
بواجبهـــم االجتماعـــي، مردودات سياســـية 
إيجابية في ظل تراجع شـــعبية السيسي لدى 

األوساط الفقيرة.
وزيـــر  مســـاعد  بيومـــي،  جمـــال  وقـــال 
الخارجيـــة األســـبق، إن“ مبادرة السيســـي 
الجديدة ترفع من شـــعبيته، وال ســـيما إذا 

تـــم تفعيلهـــا بشـــكل إيجابـــي، بالتزامن مع 
برامج تكافـــل وكرامة، وإضافة المواليد على 
بطاقات التموين، والتأكـــد من وصول الدعم 
أن  إلـــى مســـتحقيه“. وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
توقيت المبادرة مناســـب، ألن الفترة األخيرة 
شـــهدت احتقانات مكتومة لدى طبقة الفقراء 
والمحتاجيـــن، في ظل الحديث عـــن إمكانية 
رفـــع الدعم عن المـــواد البترولية خالل العام 
الجـــاري، فالفقيـــر ال ينظر إلى المشـــروعات 
القوميـــة، ســـواء قناة الســـويس أو غير ها، 
لكنه يريد أن يحصـــل على قوت يومه. وتابع 
”أســـوأ ما يعانـــي منه الشـــعب المصري هو 
الحقد الطبقي، ومن ثم فإن مشاركة الحكومة 
والمجتمع المدني في المبادرة الجديدة تكون 

الحل األمثل لمكافحة الطبقية في 
المجتمع“. 

ومـــع أن المبادرة تنطوي 
على خير واعـــد للفقراء، إال 
أنها تحمل المجتمع المدني 
ومنظمـــات ورجال األعمال 
مهمة إنقـــاذ فئة تمثل ثلث 
الشـــعب المصـــري، ومـــا 

لالنتقـــاد  عرضهـــا 

أنها مهمـــة مقيدة بخطة حكوميـــة، وإن كان 
تمويلها من رجال األعمال.

ومنذ تولي السيســـي الحكـــم، فإن جميع 
المشـــروعات التـــي أعلـــن عنهـــا ال تخاطب 
فقـــراء مصر، بـــل تركز على عوائـــد محتملة 
في المســـتقبل، ما زاد من حالة االحتقان لدى 
الفئـــات الضعيفة، وانضمام شـــرائح جديدة 
من الطبقة الوسطي إليها، والتي تآكلت بفعل 

اإلجراءات االقتصادية القاسية.
وقـــد ألزم صندوق النقـــد الدولي القاهرة 
بتجرع الـــدواء المر الذي عانـــى الفقراء من 
ويالته على مدى عامين، ما سحب من رصيد 
السيســـي لـــدى الكثيرين، بعد إلغـــاء الدعم 
وتحرير ســـعر العملة، مقابـــل الحصول على 

قرض بقيمة 12 مليار دوالر.
ومـــع أن الرأســـمالية تحمـــل فـــي 
طياتهـــا برامج حمايـــة للمعوزين، إال 
أن تلـــك النقطـــة غابت عـــن القاهرة 
ما هدد شـــعبية الرئيـــس الذي التف 
مـــن  للخـــالص  حولـــه  المصريـــون 

تداعيات حكم اإلخوان.
وتصـــدر القاهـــرة برنامـــج تكافل 
وكرامـــة الـــذي يقوم بصرف معاشـــات 
شـــهرية للفقـــراء، لكـــن المدقـــق في 
تفاصيلـــه يالحـــظ أنه هش 
وال يتناســـب مـــع عدد 
فقراء البالد، فميزانية 
البرنامـــج تصـــل إلى 
دوالر  مليـــار  نحـــو 
ويســـتفيد منـــه فقط 
2.2 مليـــون مواطن، 
بينما عـــدد الفقراء 
يتجاوز 30 مليون 
فضـــال  مواطـــن، 
يقوم  أنـــه  عـــن 

بصرف إعانات شهرية تتراوح بين 18 دوالرا 
إلى نحو 25 دوالرا كل شـــهر، وفق عدد أفراد 

األسرة.
وقال مصطفى كامل الســـيد أستاذ العلوم 
يحمـــل  أن  يريـــد  السيســـي  إن  السياســـية 
منظمات المجتمع المدني مسؤولية مواجهة 
الفقراء، وهو أســـلوب غيـــر منطقي. وأضاف 
لـ“العـــرب“، ”إذا كان الهـــدف شـــراء رضـــاء 
شـــعبي فال بد أن تكون خطـــط حماية الفقراء 
اقتصاديا واجتماعيا نابعة من خطة حكومية 
واضحـــة ترصد لهـــا ميزانيـــة وتتواكب مع 

حجم وطبيعة هذه الفئات“.
وأطلـــق السيســـي صنـــدوق تحيا مصر 
مـــع تولي الحكـــم وبات هذا الصنـــدوق قبلة 
رجال األعمـــال والمؤسســـات المالية العامة 
والخاصة بالبالد، وتسابقت قطاعات عريضة 
بالتبـــرع لـــه بهدف شـــراء رضاء سياســـي، 

وتأكيد مساندتهم للرئيس.
المحلـــل  عبدالـــرازق  كريـــم  وأعتبـــر   
السياســـي، أن مبادرة حيـــاة كريمة إيجابية 
تعزز مـــن التكافل فـــي المجتمـــع المصري، 
وتدعـــو جميـــع مؤسســـات الدولـــة إلى بذل 
المزيـــد من الجهـــود لمضاعفة المســـؤولية 
أن ”الفقراء  المجتمعية. وأوضح لـ“العـــرب“ 
اإلصـــالح  تبعـــات  تحملـــوا  والمحتاجيـــن 
االقتصـــادي في مصـــر، في حيـــن تمنح هذه 
المبـــادرة الفقـــراء أولويـــة دون أن تحملهم 

أعباء“.
وأشار عبدالرازق إلى أن نجاح المبادرة، 
مرهـــون بالمشـــاركة الفعالـــة مـــن الحكومة 
والقطاع الخاص والمجتمـــع المدني، بالقدر 
الذي يعود بالنفع على الطبقة المهّمشة، وهي 
فرصة لعودة شـــعبية السيســـي في أوســـاط 
تلـــك الطبقـــة، التي فقدها بســـبب إصالحات 
اقتصادية قاسية زادت من متاعب الكادحين.

 لذلك تعـــّد المبادرة ذات وجه سياســـي، 
ألنها توحي للفقراء بأن رئيس الدولة يشـــعر 
بمعاناتهم، ويوجه رسالة إليهم بأن الدولة لن 
تتخلى عنهم. وتريد الفئـــات األكثر احتياجا 
في مصـــر الحصول على معـــاش من برنامج 
تكافـــل وكرامـــة، وضم عـــدد منهـــم إلى دعم 
بطاقـــات التمويـــن، خاصة ممن لـــم يحالفهم 

الحظ لالستفادة من هذا الدعم.
أســـتاذ  أبوإســـماعيل،  قـــدري  وحصـــر 
العلوم السياســـية بجامعة اإلسكندرية، هدف 
المبادرة فـــي زيادة المســـؤولية المجتمعية 
للشـــركات تجاه الفقراء، بدعمهم ماديا أو من 
خالل بناء المستشـــفيات والمـــدارس. ولفت 
لــــ ”العرب“ إلـــى أن ”المجتمع المصري قائم 
باألســـاس علـــى التكافل، لكنـــه َضُعف خالل 

الفترة األخيرة بسبب غالء المعيشة“.

عـــدد  رصـــد  إلـــى  المبـــادرة  وترمـــي 
المحتاجيـــن، والذيـــن يجـــب أن يتلقوا دعما 
نقديا، حال توقف الحكومة عن الدعم العيني 
في خطتها المســـتقبلية، والذي تحصل عليه 

فئات غير مستحقة.
ويصـــف محللـــون مبـــادرات 100 مليون 
صحة للكشـــف عن فيـــروس ســـي وأمراض 
الضغط والسكر، ثم حملة الكشف عن أمراض 
األنيميـــا والتقـــزم بالمدارس والتـــي أطلقها 
السيســـي للتركيز واإلحاطة بالبسطاء، بأنها 
غيـــر كافيـــة للحصول علـــى زيـــادة الرضاء 

الشعبي.

المساجد األمنية تجمعات مغلقة للعبادة 
والمناسبات االجتماعية في مصر

السيسي يستنهض المجتمع المدني إلنقاذ شعبيته المتراجعة في األوساط الفقيرة

هم
سية.
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بع و يو و ى ل ي ن يري
”أســـوأ ما يعانـــي منه الشـــعب المصري هو 
الحقد الطبقي، ومن ثم فإن مشاركة الحكومة 
والمجتمع المدني في المبادرة الجديدة تكون 

الحل األمثل لمكافحة الطبقية في 
المجتمع“.

ومـــع أن المبادرة تنطوي 
على خير واعـــد للفقراء، إال 
أنها تحمل المجتمع المدني 
ومنظمـــات ورجال األعمال 
مهمة إنقـــاذ فئة تمثل ثلث 
الشـــعب المصـــري، ومـــا

لالنتقـــاد  عرضهـــا 

ن ر ى ي ر و جرع ب
ويالته على مدى عامين، ما سحب من رصيد 
السيســـي لـــدى الكثيرين، بعد إلغـــاء الدعم 
وتحرير ســـعر العملة، مقابـــل الحصول على 

مليار دوالر. قرض بقيمة 12
ومـــع أن الرأســـمالية تحمـــل فـــي 
طياتهـــا برامج حمايـــة للمعوزين، إال 
أن تلـــك النقطـــة غابت عـــن القاهرة 
ما هدد شـــعبية الرئيـــس الذي التف 
مـــن  للخـــالص  حولـــه  المصريـــون 

تداعيات حكم اإلخوان.
وتصـــدر القاهـــرة برنامـــج تكافل 
يقوم بصرف معاشـــات  وكرامـــة الـــذي
شـــهرية للفقـــراء، لكـــن المدقـــق في 
تفاصيلـــه يالحـــظ أنه هش 
وال يتناســـب مـــع عدد 
فقراء البالد، فميزانية 
البرنامـــج تصـــل إلى 
دوالر  مليـــار  نحـــو 
ويســـتفيد منـــه فقط 
مليـــون مواطن،  2.2
بينما عـــدد الفقراء 
30 مليون  يتجاوز
فضـــال  مواطـــن، 
يقوم  أنـــه  عـــن 
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مسجد {الفتاح العليم} بطراز معماري مميز 

[ تدشين مسجد {الفتاح العليم} بالتوازي مع تدشين كاتدرائية {ميالد المسيح}  
[ التوسع في بناء مساجد أمنية بطراز عصري يجذب مختلف الطبقات

في 
العمق

{افتتاح مســـجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد المســـيح في العاصمـــة اإلدارية الجديدة، خير 
دليل على مواجهة الخراب، الذي تسعى جماعات التطرف إلى فرضه، بالبناء والعمران}.

شوقى عالم
 مفتي مصر

{أســـوأ ما يعاني منه الشعب المصري هو الحقد الطبقي، ومشاركة الحكومة والمجتمع المدني 
في مبادرة حياة كريمة هي الحل األمثل لمكافحة الطبقية في المجتمع}.

جمال بيومي
مساعد وزير اخلارجية املصري األسبق

 افتتح الرئيس املصري عبدالفتاح السيســــــي األحد مســــــجدا وكاتدرائية، في العاصمة 
اإلدارية اجلديدة وصفتهما وســــــائل إعالم مصرية بأنهما األكبر من حيث املســــــاحة في 
الشــــــرق األوسط. وإذا كان بناء كنيسة بهذه الضخامة جديدا على املجتمع املصري، فإن 
بناء املســــــجد الكبير ليس باحلدث اجلديد فقد ســــــبقه افتتاح عدد من املســــــاجد التابعة 
للمؤسســــــتني العسكرية والشــــــرطية والتي جذبت األنظار إليها، ما جعل قطاعا كبيرا من 
ــــــني يطلقون عليها ”اجلوامع األمنية“، حيث حتولت إلى مركز للعبادة واملناســــــبات  املصري

االجتماعية ملا تتميز به من طراز معماري ملفت.
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كريم عبدالرازق:
شعبية السيسي تراجعت 

بسبب اإلصالحات 
االقتصادية القاسية

الجديد الذي تحمله الجوامع األمنية 
بمصر أنه وقع بناؤها بفكر المجتمعات 

المغلقة، بتوفير مساحات خضراء حولها 
تناهز ثلث المساحة اإلجمالية، وقاعات 

ضخمة للمناسبات، مع إمكانية إجراء 
جلسات التصوير حولها، ونشرها على 

المواقع اإللكترونية
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في 
العمق

{الفضاء بصدد أن يصبح ســـاحة متنازعا عليها وتطلق الشرارة للحروب وعلى الواليات المتحدة 
أن نتكيف مع الواقع، وأدعم خطة قيادة الفضاء األميركية}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع األميركي املستقيل 

{بكين ســـترد علـــى نحو متناســـب على العقوبـــات األميركية علـــى كبار مســـؤوليها في إقليم 
شينجيانغ المضطرب، بشأن انتهاكات لحقوق اإلنسان}.

تسوي تيان كاي
السفير الصيني لدى الواليات املتحدة

تحولت أنظـــار كبار صانعي  } واشــنطن – 
االســـتراتيجيات في الواليات المتحدة خالل 
الســـنوات األخيرة نحو برامـــج الفضاء التي 
تطلقهـــا الصيـــن، بعدمـــا كان القلـــق منصبا 
إبان الحـــرب الباردة على الصواريخ واألقمار 

الصناعية السوفييتية.
وتطلـــق الصيـــن، التـــي يقـــود الجيـــش 
جهودهـــا في مجال الفضـــاء، حاليا صواريخ 
إلـــى الفضاء أكثر من أي بلد آخر. وأطلقت 39 
صاروخا العـــام الماضي مقارنة بـ31 أطلقتها 
الواليات المتحدة و20 من روسيا وثمانية فقط 

أطلقتها أوروبا.
وأرســـلت الصيـــن الخميس مســـبارا إلى 
الجانـــب المظلم مـــن القمر للمـــرة األولى في 
تاريـــخ الفضاء، بينمـــا تخطط لبنـــاء محطة 
مدارية خالل العقد المقبل. وتأمل بعد عقد في 
إرسال رائد فضاء صيني إلى القمر ليكون أول 

من يسير على سطحه منذ العام 1972.
وتنفـــق الصيـــن حاليـــا علـــى برامجهـــا 
الفضائيـــة المدنيـــة والعســـكرية أكثـــر مما 
تنفقـــه روســـيا واليابـــان. وقـــدرت منظمـــة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة، الميزانيـــة 
التي خصصتهـــا الصين لهـــذا المجال للعام 
2017 بنحـــو 8.4 مليار دوالر، رغم موقف بكين 

الملتبس في هذا الشأن.

موارد قمرية

بحســـب المحلـــل فيل ســـميث من شـــركة 
”برايس“ االستشـــارية للفضاء والتكنولوجيا، 
يعـــد هـــذا الرقـــم أقل بكثيـــر من الــــ48 مليار 
دوالر التـــي تنفقهـــا الواليـــات المتحدة على 
برامجهـــا المرتبطـــة بالفضاء ســـواء مدنية 
أو عســـكرية، لكنـــه يتجاوز ضعـــف ميزانية 
روســـيا المخصصـــة للفضـــاء فـــي المجـــال 
المدني والتي تـــم خفضها إلى ثالثة مليارات 
دوالر. واستنســـخ قادة الصين مراحل التطور 

الفضائـــي الذي حققتـــه دول عظمـــى أخرى، 
وتمثل ذلك في إرســـال أول قمـــر صناعي في 
1970 وأول مهمـــة مأهولـــة إلـــى الفضـــاء في 
2003 وأول مركبـــة فضائية مأهولة تلتحم مع 
معمل مداري في 2012 إلى جانب تشغيل نظام 
للمالحـــة باألقمـــار الصناعية والذي  ”بايدو“ 

يعد النظير الصيني لنظام ”جي بي إس“.
وقال الخبير في برامج الفضاء العسكرية 
لدى مركز الدراسات اإلســـتراتيجية والدولية 
في واشنطن تود هاريسون ”في حال واصلوا 
هذا المسار، فسيطغون سريعا على روسيا في 

مجال تكنولوجيا الفضاء“.
ال تشـــكل الصين حاليا أي تهديد لســـوق 
إطالق األقمار الصناعيـــة التجارية، والذي ال 
تزال تهيمن عليه شركات بينها ”سبيس إكس“ 
األميركية و“أريان سبيس“ األوروبية وروسيا. 
وبينما هّنأ مدير وكالة ”ناسا“ الصين بهبوط 
مسبارها القمري ”تشانغ ايه- 4“، إال أن قانونا 
أميركيا صدر في 2011 يحظر التعاون فضائيا 
مـــع بكين، رغم أن الكونغـــرس بإمكانه تغيير 
ذلك. وتكمن المنافســـة الحقيقية في مجالين: 
االستخدامات العسكرية  على األمد القريب — 
للفضاء، وعلى األمد البعيد — استغالل موارد 

الفضاء.
وال يـــزال اســـتخراج المعـــادن أو المياه 
مـــن القمـــر أو الكواكـــب الصغيـــرة، تحديدا 
إلنتاج وقـــود الصواريخ، هدفـــا بعيد المنال، 
لكن المؤسســـات األميركية بـــدأت العمل على 

ذلك.

وبخالف الحال أيام الحرب الباردة، يجري 
غزو الفضاء بمعظمه في ظل فراغ قانوني. ففي 
ستينات وسبعينات القرن الماضي، تفاوضت 
واشنطن وموسكو على معاهدات عدة مرتبطة 
بالفضـــاء، تحديـــدا لضمان التعـــاون العلمي 

وحظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.
وقال أســـتاذ قوانين الفضـــاء في جامعة 
نبراســـكا-لينكولن فرانـــز فـــون در دانـــك إن 
”المعاهـــدات ضبابيـــة لدرجـــة تجعـــل مـــن 
الصعب التأكد من التبعات القانونية لعمليات 

االستخراج في الفضاء“.

منافسة على الفضاء

التكنولوجيـــا  المعاهـــدات  علـــى  طغـــت 
العســـكرية الحديثة على غـــرار معدات الليزر 
والهجمـــات  الصناعيـــة  لألقمـــار  المضـــادة 
اإللكترونـــي  والتشـــويش  اإللكترونيـــة 
لألقمـــار  المضـــادة  األرضيـــة  والصواريـــخ 
الصناعية مثـــل ذلك الذي اختبرته الصين في 

.2007
وبينمـــا تحتكـــم النزاعـــات علـــى األرض 
لقوانين الحـــرب، ال نظير لهـــذه القوانين في 
الفضاء وهو ما يترك الكثير من األســـئلة دون 
إجابـــات. ففي حال اصطدم قمر صناعي بآخر 
في الفضاء، هل يعد ذلك هجوما؟ ماذا سيكون 
الرد المالئم؟ وفي هذا الســـياق، يقول أستاذ 
برنامج قانـــون الفضاء في جامعة نبراســـكا 
جاك بيرد ”مـــن الصعب للغايـــة التمييز بين 

السالح وغيره في الفضاء“. وأضاف ”لألسف، 
يصعـــب تصـــور أي نـــزاع مســـلح كبير على 

األرض ال يمتد إلى الفضاء“.
وأوضـــح أن ”الصينييـــن يســـتعدون ألي 
جديد قـــد يطرأ ويجـــرون اختبـــارات أنظمة 
للتدخل في اتصاالتنا وعمليات البث التي تتم 
من األقمار الصناعية إلى الطائرات المسيرة“.
وقـــال هاريســـون إن ”الواليـــات المتحدة 
ال تجـــاري وتيـــرة التهديدات التـــي تواجهها 
وهو مـــا يتركها عرضة  أنظمتنـــا الفضائية“ 
للمخاطـــر. في هـــذه األثناء، فـــإن الحوار بين 
الواليـــات المتحـــدة والصين في هذا الشـــأن 
منعدم نظريا، بخالف مـــا كان عليه الحال مع 

موسكو خالل الحرب الباردة.
وقال هاريســـون ”في حال وقعت أزمة في 
الفضاء تشـــمل الصين، فليس من الواضح إن 

كان جيشنا يعرف بمن يتصل“.
لكـــن مراقبيـــن آخريـــن أبدوا مشـــككا في 
الصيـــن كخصـــم للواليـــات المتحـــدة. وقال 
برايان ويدن من ”ســـكيور وورلد فاونديشن“ 
أو (مؤسســـة عالـــم آمـــن)  إن بعـــض أنصار 
وجهـــة النظر التـــي ترى تهديدا فـــي الصين 
يســـتخدمون ذلك كوســـيلة لدفـــع الكونغرس 
لتخصيص المزيد من األموال لوكالة ”ناسا“.

وأضاف ”يعتقدون أن ذلك سيشـــكل دافعا 
للواليـــات المتحـــدة للقيـــام يما يريـــدون في 
الفضـــاء“. وتابـــع ”إنهم يرون في المنافســـة 
مع الصين مفتاحا إلطالق الرغبة السياســـية 

واألموال لتمويل المشاريع التي يريدونها“.

تواصل الســـلطات الصينية تبرير  } بكيــن – 
اضطهادهـــا ألقليـــة اإليغـــور المســـلمة تحت 
مســـوغات الحرب الواســـعة التي تشنها بكين 

ضد اإلرهاب والجماعات المتطرفة في البالد.
وقـــال مســـؤولون في إطـــار زيـــارة نادرة 
ســـمحوا بها لوســـائل اإلعـــالم، إن الصين لن 
تتراجع عما تـــراه برنامجا حقق نجاحا باهرا 
في محاربة األفكار الدينية المتشـــددة في إقليم 
شينجيانغ رغم المخاوف العالمية التي أثارها 

لكنها ستقلل عدد المشاركين فيه.
وكانـــت بكيـــن قد واجهـــت انتقـــادات من 
منظمات حقوق اإلنســـان بســـبب ما يصفونها 
بأنها عمليات احتجاز جماعية ومراقبة لصيقة 
ألقليـــة اإليغور التـــي يغلب عليها المســـلمون 
وغيرها مـــن الجماعات المســـلمة التي تعتبر 

شينجيانغ موطنها.
وفي أغســـطس قالت هيئـــة حقوقية تابعة 
لألمم المتحدة إنها تلقت تقارير ذات مصداقية 
تفيد أن مليونا أو أكثـــر من اإليغور واألقليات 
األخـــرى فـــي اإلقليـــم الواقع فـــي أقصى غرب 
الصيـــن محتجـــزون فـــي ما يشـــبه ”معســـكر 

احتجاز هائل“.
وفـــي األســـبوع الماضي نظمـــت الحكومة 
زيارة لثالث من هذه المنشـــآت التي تســـميها 
مراكـــز تدريـــب مهنـــي لمجموعـــة صغيرة من 
الصحافيين األجانب. ورفض مســـؤولون كبار 
من بينهم شـــهرت ذاكـــر حاكم اإلقليـــم وأرفع 
مســـؤول من اإليغور في المنطقـــة ما وصفوه 
عن هذه  بأنهـــا ”أكاذيب تنطوي على افتـــراء“ 

المنشآت.
وقال شـــهرت ذاكر في أورومتشي عاصمة 
اإلقليـــم إن هـــذه المراكـــز ”فعالـــة للغاية“ في 

تقليـــل التطرف.وأضـــاف ”بمـــرور الوقت عدد 
الناس المشـــاركين فـــي آلية التدريب ســـيقل 
شيئا فشـــيئا“، قائال إنه ليس بوسعه ذكر عدد 
الموجودين في هذه المراكز على وجه التحديد.
وتابع ”مليون شـــخص رقم مخيف. مليون 
شخص في آلية التوعية  ليس هذا واقعيا. هذه 
شـــائعة محضة“، مشددا على أن هذه المنشآت 
مؤقتة.وقال ديلكسات راكسيت المتحدث باسم 
مؤتمـــر اإليغور العالمي  إن الحكومة الصينية 
تستغل التطرف ذريعة لحبس الناس. وأضاف 
”ما يحاولـــون تحقيقه هو القضـــاء على هوية 

اإليغور“.

وأخـــذت الحكومة الصحافييـــن إلى ثالثة 
مراكز في كاشـــجار وهوتان وكاراكاكس وكلها 
في الجزء الجنوبي من اإلقليم الذي يغلب عليه 
اإليغور، حيث وقع جانب كبير من أعمال العنف 

التي شهدها اإلقليم في السنوات األخيرة.
وفي فصل سمحت الســـلطات للصحافيين 
بزيارته شـــرح مدرس بلغـــة الماندرين أن عدم 
الســـماح بالغناء أو الرقـــص في حفل زفاف أو 
بالبكاء في جنازة من عالمات الفكر المتطرف.

وقال جميع من تحدثـــوا للصحافيين إنهم 
جاؤوا برغبتهم بعد أن سمعوا عن المراكز من 

المسؤولين الحاليين.

وقالت بازااليبوتـــوي في مركز هوتان إنها 
حضرت منذ خمس ســـنوات تجمعا دينيا غير 
قانوني في بيـــت أحد جيرانها قيل لها فيه إنه 

يجب على النساء تغطية وجوههن.
وقالـــت بعد أن أمضت عاما في المركز ”في 
ذلك الوقـــت أصابتني عدوى الفكـــر المتطرف 

لذلك ارتديت النقاب“.
وفـــي مركـــز كاشـــجار قال شـــخص يدعى 
عثمانيـــان إنـــه شـــارك فـــي التحريـــض على 
الكراهية العرقية ولذلك اقترحت عليه الشرطة 
في القريـــة الذهاب إلى مركز التوعية. وأضاف 
”تحـــت تأثير الفكـــر المتطرف عندمـــا كان غير 
المســـلمين يأتون إلى متجري لم أكن أرغب في 

خدمتهم“.
وقال المقيمـــون في المراكـــز إن بإمكانهم 
”التخرج“ عندمـــا يصلون إلى مســـتوى معين 
في تعلـــم لغـــة الماندرين والمعرفـــة الخاصة 

بمكافحة الفكر المتطرف والوعي بالقانون.
وأثـــار الوضـــع فـــي شـــينجيانغ قلقا في 
العواصـــم الغربيـــة. وكتـــب ما ال يقـــل عن 15 
ســـفيرا غربيـــا رســـالة إلـــى رئيـــس الحـــزب 
الشيوعي في اإلقليم تشين تشوانغو وهو أرفع 
مســـؤول في شـــينجيانغ طلبوا فيها االجتماع 
معه لبحث مخاوفهم. وسبق أن قالت الواليات 
المتحدة إنها تدرس فرض عقوبات على تشين 
ومسؤولين آخرين وشـــركات صينية لها صلة 
بما يتردد عن انتهاكات الحقوق في شينجيانغ.
وقالـــت مايـــا وانـــغ الباحثة لـــدى منظمة 
هيومـــن رايتس ووتش في هونـــغ كونغ إن من 
الضـــروري زيادة الضغوط الدولية، مضيفة أن 
”مجـــرد إحساســـهم بأنهم يحتاجـــون لترتيب 
جولة يمثل عالمة على أن الضغط يؤتي ثماره“.

وقال شو هايرونج رئيس الحزب الشيوعي 
في ما  فـــي أورومتشـــي ”كل التقارير ملفقـــة“ 
يتعلـــق بالتغطيـــة الخارجيـــة لإلقليـــم. ونفى 
وجود أي مخاوف بشأن العقوبات األميركية.“.

وتقـــول الحكومة إن هدفهـــا هو أن يصبح 
اإليغـــور جزءا مـــن المجتمع الصينـــي العام. 
وقال شـــهرت ذاكر إن الناس في بعض مناطق 
جنوب شينجيانغ ال يستطيعون حتى قول أهال 

باللغة الصينية.
وفـــي أورومتشـــي تعرض صـــور ولقطات 
فيديو مؤلمة لما تقـــول الحكومة إنها هجمات 
في شـــينجيانغ، الـــذي يغلق في العـــادة أمام 

الجمهور.
وقال شـــي لـــي نائـــب رئيـــس الدعاية في 
لجنة الحزب الشـــيوعي في شينجيانغ ”بالفهم 
األعمـــق فقط يمكنكـــم أن تتفهمـــوا اإلجراءات 

التي أخذناها اليوم“.
وفي كاشـــجار وهوتـــان وكاراكاكس كانت 
الحواجـــز األمنية الكبيرة ال تـــزال باقية حول 
محطـــات البنزيـــن. وتنتشـــر مراكـــز صغيرة 

للشرطة في المناطق السكنية.
وقال جانـــغ يي قائد أحد هـــذه المراكز إن 
المراكز تقدم خدمة عامة أشـــمل. ويقدم المركز 
الذي زاره الصحافيون منشورات عن مجموعة 
واســـعة من الموضوعات منهـــا كيفية التحول 

من جنس إلى آخر بما يتفق مع القوانين.
وقـــال زارك زوردون نائب رئيس الحزب في 
كاشجار وهو من اإليغور في شمال اإلقليم حيث 
يعيش كثيرون من عرق الكازاخ إن ”االستقرار 
أفضل حق من حقوق اإلنسان“. وأضاف ”يجب 
أن يتعلم الغرب منا كيفية التغلب على التطرف 

ورفض ما يقال عن االعتداء على اإليغور“.

حرب الواليات المتحدة والصين تنتقل إلى الفضاء

محاربة اإلرهاب ذريعة بكين لتبرير اضطهاد اإليغور

تحويل الحرب الى الفضاء

زيارات حكومية لتنويم العالم

[ غزو الفضاء يجري في ظل فراغ قانوني  [ المنافسة تحتدم حول االستخدامات العسكرية للفضاء
تكّثف الصني مشاريعها الفضائية وتنفق 
عليها املليارات من الدوالرات في مســــــعى 
ــــــادي الدول املتفّوقة في مجال  ألن تدخل ن
غزو الفضاء، وأن تلحق باألمم املتقّدمة في 
هذا املجال، وخصوصا الواليات املتحدة، 
ــــــي في مجال  ومن شــــــأن التطــــــور الصين
تكنولوجيا الفضاء أن يزيد اخلالفات مع 
واشنطن على غرار النزاع التجاري الدائر 
ــــــا، إذ يفتح باب تنافس جديد  بينهما حالي
بينهمــــــا هذه املرة على ســــــطح القمر أمام 
إقرار الواليات املتحــــــدة بأن الصني باتت 

منافسها األول على سيادة الفضاء.

} باريــس – بعد خمســـني عاما على هبوط 
أول إنســـان على ســـطح القمـــر، يعود هذا 
اجلـــرم األقـــرب إلـــى األرض إلـــى اهتمام 
وكاالت الفضاء بعدما ُهجر ســـطحه لعقود 

طويلة.
 وجنحـــت ثالث دول فـــي الهبوط على 
سطح القمر، هي الواليات املتحدة واالحتاد 
السوفييتي والصني، وجنحت واشنطن في 
إرســـال 12 رائدا هبطوا على ســـطحه بني 

العامني 1969 و1972.
وتأمـــل الهنـــد اللحـــاق بهـــذه الدول، 
وحتّضـــر مهمـــة ”شـــاندرايان 2“ وقوامها 
مركبة غير مأهولة ومسبار هندي ومسبار 
أوروبي صغير الستكشاف سطحه. ويتوّقع 
برنار فوينغ عالم الفيزياء الفلكية في وكالة 
الفضاء األوروبية أن تنطلق املهمة الهندية 

في فبراير. 
وتنوي إسرائيل أيضا الدخول على خّط 
املنافسة، وهي صممت املسبار ”بيرشيت“ 
البالغ وزنـــه 150 كيلوغراما لهـــذه الغاية. 
ويتوقـــع أن يطلق في فبراير املقبل محموال 
بصاروخ أميركي من طراز ”سبايس إكس“.
ويقـــول فوينغ إن ”هدف إســـرائيل من 
هذه املهمة هو القول إنها قادرة على إنزال 
مســـبار على ســـطح القمر وإنزال حموالت 
مفيدة علميا وثقافيا“. ويضيف ”ســـيكون 
العـــام 2019 عامـــا محوريا في استكشـــاف 
القمر“، فبعد املهمات إلى مدار القمر دخلنا 
مرحلـــة جديـــدة. ويتابع قائـــال ”نحن أمام 
بدايـــة نشـــوء قرية قمريـــة للروبوتات، مع 

إرسال دول عدة مسباراتها إلى هناك“.
وتعمل اليابان أيضا على إرسال مسبار 
قمري بني العامني 2020 و2021، هدفه دراسة 

املناطق البركانية هناك.
وتواصـــل روســـيا العمل فـــي برنامج 
”لونـــا 27“ املخصـــص لدراســـة اجلليد في 
القطـــب اجلنوبـــي مـــن القمر، مبســـاعدة 

أوروبية. 
أمـــا الواليـــات املتحـــدة التي ســـبقت 
العالم كّله بإرســـال نيل أرمســـترونغ وباز 
ألدرين إلى ســـطح القمر فـــي 20 يوليو من 
العام 1969، تســـتعد أيضا في هذا املجال. 
فقـــد وّقع الرئيس دونالـــد ترامب في العام 
2017 قـــرارا طلب فيـــه من وكالـــة الفضاء 
األميركية (ناســـا) أن تعـــود إلى القمر، في 
خطـــوة متهيدية لرحالت إلى كوكب املريخ، 

باالستعانة بالقطاع األميركي اخلاص.
وأعلنـــت الوكالـــة أنها اختارت تســـع 
شركات خاصة لصنع مركبات ونقل معدات 
إلـــى القمر، على أن تعود الرحالت املأهولة 
فـــي العقـــد املقبل. ويقـــول فوينـــغ ”القمر 
هـــو القـــارة الثامنـــة لـــألرض، ميكننا أن 
نطّور علومنـــا وتقنياتنا هناك، وأن نحقق 
تعاونا دوليا وأن نســـتخدم مواردنا ونلهم 

اجلمهور والشباب خلدمة البشرية“.

 الصراع على القمر

أطلقـــت الصيـــن 39 صاروخا العام 
بــــ31 أطلقتهـــا  الماضـــي مقارنـــة 
الواليـــات المتحدة و20 من روســـيا 

وثمانية فقط أطلقتها أوروبا

 ◄



} اخلطوة التي اتخذها النائب العام الليبي 
مؤخرا بشأن عدد من األشخاص الضالعني 

في عمليات عنف وإرهاب، هي خطوة كبيرة 
وفارقة، ألنها ضمت عددا من القيادات التي 

تتصدر الواجهة السياسية للتيار اإلسالمي، 
وتتحرك بحرية في عدد من الدول، ولم يتم 

توقيفها وردعها ومحاسبتها من قبل أي جهة 
دولية.

عبداحلكيم بلحاج زعيم ما يسمى 
بـ”اجلماعة الليبية املقاتلة“ ورئيس حزب 
الوطن اإلسالمي، أحد أهم األسماء التي 

وردت في قائمة النائب العام، وضمت 
العشرات من العناصر الليبية واألجنبية، 
معروف عنوانه في تركيا منذ فترة، ويتم 

استقباله في قطر مثل كبار املسؤولني 
في الدولة الليبية ورمبا يفوقهم، مع ذلك 
لم جترؤ احلكومة الليبية أو غيرها على 

املطالبة بتوقيفه.
اخلطوات السياسية التي تتخذها منظمة 

األمم املتحدة وغيرها حلل األزمة الليبية 
منقوصة، ألن من يشرفون عليها يتعمدون 

جتاهل الدور القذر الذي يلعبه بلحاج، ومعه 
اإلخواني علي الصالبي الذي يتنقل كثيرا 

بني إسطنبول والدوحة.
عندما بدأت املنظمة الدولية تلتفت 

خلطورة دور هؤالء اختارت صالح بادي 
زعيم ما يسمى ”ثوار طرابلس“، وقبله 

إبراهيم اجلضران الذي درج على اإلغارة 
على منطقة الهالل النفطي مع عدد محدود 

من األسماء الثانوية، وتناست بلحاج 
والصالبي وغيرهما، ألنها تدرك أن وراء كل 
منهما قوى تدافع وتتستر، ما منحهما أمانا 

وحيوية الفترة املاضية.
لعل حترك النائب العام الليبي يحث 

بعض الدول على التعاون في القضية 
التي ميثل اإلعالن عنها نقلة نوعية إذا مت 

البناء عليها، وهناك كثيرون يتمنون أن 
تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ، وتتجاوز 

التحركات التكتيكية حلكومة الوفاق كوسيلة 
لنفض يدها من عمليات امليليشيات التي 

وضعتهما في خانة واحدة، وأعاقت العديد 
من اخلطوات الرامية لتسوية األزمة الليبية. 
كما أساءت للمبادرات التي ُطرحت من دوائر 

مختلفة، خاصة التي حملت نوايا إيجابية، 
ما أفضى إلى تعثرها بسبب التراخي في 

التعامل مع الكتائب املسلحة واجلهات التي 
تدعمها وتستقوي بها.

التفاعل مع خطوة النائب العام الليبي 
مسألة مهمة، ألنها تضع حدا للكثير من 

املراوغات السياسية، ومحاوالت القفز على 
األشواك التي برعت فيها بعض الدول لعدم 
مواجهة احلقيقة املرة، وجعلت ممارساتها 

تشوبها ازدواجية واضحة، ففي الوقت الذي 
تعلن التكاتف مع احلرب على اإلرهاب، تصر 

على غض النظر عن املمولني والداعمني 
واملؤيدين الرئيسيني له في املنطقة، األمر 

الذي دفعهم لإلصرار على عدم التخلي عن 
هذه الورقة املدمرة.

التهم التي ُوجهت إلى عبداحلكيم 
بلحاج تكاد تكون متطابقة مع تلك املتداولة 

في أروقة دول مختلفة ألعضاء ناشطني 
في جماعة  اإلخوان املسلمني يتحركون 

وميرحون في فضاءات مجاورة. فهل 
تستطيع احلكومة التونسية مثال الكشف 
عن تفاصيل عمليات بلحاج االقتصادية، 

الذي قدم نفسه على أنه شريك مفضل لديها، 
وساهمت قيادات حزب حركة النهضة في 
دخوله مجاالت استثمارية واسعة، وفتح 

راشد الغنوشي بابه وأبوابا أخرى للترحيب 
به وقيادات اإلخوان، ناهيك عن عناصر 
تنتمي مباشرة للجماعة الليبية املقاتلة.

االستقبال احلافل الذي كان يقابل به 
بلحاج ورفاقه والتعامل البروتوكولي الفائق 

بديا مثيرين لالنتباه ولم يتحدث عنهما 
كثيرون، لذلك هناك تعويل على الدور الوطني 

للحكومة التونسية للتضامن مع حترك 
النائب العام الليبي في الكشف عن معلومات 

تؤكد عالقة بلحاج مع شخصيات متشددة، 
ودوره املشبوه الذي جعل ليبيا دولة فاشلة، 

ويريد حتويل تونس وغيرها من الدول 
املجاورة إلى ساحات معارك واعدة، من خالل 

تقدمي الدعم اللوجستي لتنظيمات إرهابية 
عابرة للحدود.

لن تكون خلطوة النائب العام الليبي 
أهمية كبيرة ما لم يتم استثمارها في فتح 

امللف الشائك اخلاص بتمويل ودعم اإلرهاب 
على مصراعيه، الذي تصر دوائر كثيرة على 

جتاهله، والتنصل من مواجهته، خوفا من أن 
يؤدي إلى إثارة قضايا تفضح األالعيب التي 
قامت بها قوى محلية وإقليمية ودولية، وهو 

ما أطال أمد اإلرهاب في املنطقة، وضاعف من 
صعوبة مواجهته بصورة حاسمة. املسؤولية 
الدولية حتتم البناء على حترك النائب العام، 

قبل الشروع في تدشني ترتيبات املؤمتر 
الوطني اجلامع الفترة املقبلة، والذي يعتقد 

غسان سالمة، مبعوث األمم املتحدة إلى 
ليبيا، أنه القشة التي قد ينقذ بها سمعته 

السياسية، التي بدت في بعض األوقات 
متطابقة مع رؤية بلحاج والصالبي ومن 
يقفون خلفهما، وسمح لبعض روافدهما 

املشاركة رسميا في غالبية الفعاليات التي 
يرعاها، وهناك صور متداولة اآلن لقيادات 
مطلوبة جتلس مع عدد من املسؤولني في 

احلكومة الليبية، التي دخلت اختبارا جديا 
لتأكيد أو نفي عالقتها العميقة بالكتائب 

املسلحة وقياداتها السياسية.
لم تنتبه بعض الدوائر لهذه القضية 

جيدا، أو تعمدت عدم االنتباه لها، ألن 
املواجهة حتتاج إلى إرادة كبيرة وموقف 
موحد لكشف الكثير من املالبسات التي 

صاحبت العالقات اخلفية بني قوى تتقدم 
للمصاحلة، وهي تعمل على عرقلتها أو 

ترتيبها بالطريقة التي تضمن وجود عناصر 
التيار اإلسالمي واإلرهابيني في واجهة 

املشهد السياسي.
عملية تفويت الفرص على تسوية األزمة 

الليبية أحد أسبابها اجلهود املضنية لتمكني 
التيار املؤدلج من احلكم، أو على األقل متثيله 

بنسبة عالية مبا يفوق وزنه على األرض، 
ومع ذلك لم يتعظ هؤالء من التداعيات 

الكارثية لهذه التصورات التي أدخلت البالد 
في منزلق بات من الصعوبة اخلروج منه 

من دون ضبط التوازنات نحو الوجهة 
الصحيحة، وقبل أن ينفلت العقال متاما 

وتسير األمور في طريق تكون هناك صعوبة 
بالغة في الرجوع عنها. 

البعثة األممية في ليبيا أمام اختبار 
جاد، إما أن تنفذ وعودها مبالحقة العناصر 

اإلرهابية بال انتقائية، وإما تسقط هيبة 
املنظمة الدولية. وال تزال هناك دول تعلق 
عليها بعض اآلمال إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، 

وأصبح التجاوب مع قرار اتهام عبداحلكيم 
بلحاج ورفاقه أحد أهم احملكات، ألن الدول 

التي ترعاه ويتنقل بني عواصمها ليست 
بعيدة عن غسان سالمة، وبدال من أن يستعني 

بجواسيسها وعمالئها عليه تعاطي حبوب 
الشجاعة وينقل للمجتمع الدولي احلقيقة 

عارية ملا يدور على الساحة الليبية، ألن 
التاريخ لن يرحم املتواطئني، عمدا أو جهال.
الدور الذي تقوم به أنقرة والدوحة في 

احتضان القيادات املتطرفة من ليبيا وغيرها 
من الواجب التعامل معه بحسم، ألن التساهل 

جلب الكثير من التعقيدات على أزمات 
املنطقة، وسمح لتركيا مثال، بالتدخل لتغذية 

املعارك في ليبيا، ألن صمت املدافع رمبا 
يفضي إلى مكاشفة سياسية تضطر املجتمع 

الدولي إلى إعادة تقييم املواقف مبا يضع 
حدا ملن يقفون خلف التنظيمات اإلرهابية. 
ال ُيتوقع أن تؤدي خطوة النائب العام 

الليبي إلى حتريك املياه الراكدة في هذا 
املجال، لكن إلى املزيد من املعارك في طرابلس 

األيام املقبلة، باعتبارها السبيل الوحيد 
للتشويش على القرار، واألداة الرئيسية التي 

يلجأ إليها اإلرهابيون وأعوانهم في هذه 
النوعية من التطورات احلرجة.

} على عادة بياناتها السياسية، أخفت 
حركة النهضة التونسية بيت قصيد أفكارها 

في األسطر األخيرة لبالغاتها، وبلغة 
سياسية ُتضمر أكثر مما ُتظهر أعلنت عن 

استدارة في املوقف من املشهد السوري 
حتى وإن ّمت تغليف هذا التغيير مبنطق 

املصاحلة الوطنية الشاملة.
في استقراء للسطر الوحيد لبيان املكتب 
التنفيذي حلركة النهضة، نالحظ ثالث أفكار 

رئيسية.
الفكرة األولى تقوم على اإلقرار بالنظام 
السوري كقوة غالبة ووازنة وأساسية في 
املشهد الشامي. والثانية هي التسليم بأن 

ال حل في سوريا إال مبصاحلة شاملة تكون 
الدولة السورية أبرز مكوناتها. والفكرة 
الثالثة هي االعتراف بأحقية دمشق في 
مقعدها ضمن املنتظم العربي والدولي.

أن يصدر هذا ”السطر“ عن حركة 
إسالمية كانت على الطرف النقيض 

املباشر من حكم بشار األسد، وكانت ال ترى 
غضاضة أصال في استخدام الفصل السابع 

ضد دمشق وسحب النموذج الليبي على 
اجلغرافيا السورية، ولم تعارض التفجيرات 

االنتحارية التي ضربت املدن السورية 
ولم يسمع لها صوت معارض قوي عند 
استباحة تنظيم داعش ألرض األمويني، 

وعند استهداف املقاتالت اإلسرائيلية 
للمواقع املدنية السورية، يستدعي توقفا 

ومتّعنا للتفسير والتحليل.
صحيح أن حركة النهضة ربطت 

بشكل شرطي عودة سوريا إلى املنتظمات 
العربية والدولية مبقّدمة املصاحلة الوطنية 

الشاملة، ولكن املتابع املدقق في  مسار 
قطار التسويات يعرف أن امليدان العسكري 

كان يؤثر على توازنات املفاوضات وغلبة 
وجهات النظر السياسية وليس العكس، 
وطاملا أن الطرف الرسمي حسم تقريبا 

فضاء اخلنادق والبنادق، فهو الذي سيرسم 
مسار املصاحلة في البالد وهو الذي 

سيكتب تاريخها أو السردية الكبرى منها 
على األقل.

مبعنى أدّق، اختارت حركة النهضة 
االستدارة عن موقفها السابق نحو دمشق، 

عبر بالغ سياسي يبلغ املضامني بلغة 
املقتضى واملسّلم به، ال باملنطق املباشر 

واجللي، وهي في هذا املفصل تراود 
قواعدها وحتضرهم خلطوات سياسية 

جديدة نحو اإلقرار بـ”حكم الواقع“.
واحلقيقة التي ال بد من اإلشارة إليها، 

هي أن حركة النهضة بدأت منذ فترة قريبة 
بالنزول من أعلى شجرة التعنت والتصلب 

زمن حكم ”الترويكا“ حيال سوريا، ولعل 
املسافة النقدية التي اعتمدتها قيادات 

من النهضة من الرئيس السابق املنصف 
املرزوقي عبر التأكيد بأّن رئاسة احلكومة 

ووزارة اخلارجية تفاجأت بقرار قطع 
العالقات مع دمشق، وأّن احتضان تونس 
ملؤمتر أصدقاء سوريا كان ”وليد أفكاره“، 

كانت- أي املسافة النقدية- اخلطوات 
األولى لالستدارة السياسية التي عبرت 

عنها النهضة في بيانها األخير.
والسؤال املركزي هو ملاذا اآلن؟ وما هي 
احلسابات السياسية الوازنة واملؤثرة في 

عملية إصدار هذا القرار، هل هي احلسابات 

السياسية الضيقة للحركة، أم حسابات 
الدولة الوطنية التي قد تفرض اليوم أكثر 
من أي وقت سابق استباقا نحو حتصيل 

املكاسب وجتسير الهوة الدبلوماسية 
العميقة مع دمشق؟

صراحة من الصعب إلغاء أي فرضية من 
التحليل، فحركة النهضة ال تريد أن تصّوَر 

لدى الرأي العام احمللي واإلقليمي بأنها 
ترفع الفيتو ضد استئناف العالقات مع 

دمشق، سيما وأن تونس تستعد الحتضان 
القمة العربية، وأن اجلزائر تضغط عبر 
قنواتها الدبلوماسية والسياسية لتكون 

قمة تونس بوابة عودة سوريا إلى احلضن 
العربي، ونستبعد، صراحة، أن ترفع 
النهضة الفيتو ضّد الطلب اجلزائرّي 

خاصة وأن املنـاخ اإلقليمي بات جاهزا لهذه 
العودة.

غير أن اخللفيات األساسّية واملركزية 
في تقديرنا، تتجاوز البعد اإلقليمي 

وتنغرس في صلب االستحقاقات احمللية 
ونعني بالضبط االنتخابات البرملانية 

والرئاسية املقرر إجراؤها نهاية العام ٢٠١٩.
هنا تريد حركة النهضة عبر موقفها 
من دمشق، التخلص من اتهام خصومها 

لها مبواصلة قطع العالقات الدبلوماسية 
مع دولة عربية شقيقة، أو حتويل هذا 

املطلب إلى شعار انتخابي ُيحرج النهضة 
أمام قواعدها أو أمام حلفائها في الداخل 

واخلارج.
كان لشعار إعادة العالقات مع سوريا، 

وزن انتخابي في استحقاق العام ٢٠١٤، 
فاحلركات العروبية اختارت االنحياز 

النسبّي للرئيس الباجي قائد السبسي بدل 
املنصف املرزوقي في االنتخابات الرئاسية، 

وفضلت بشكل حذر نداء تونس عن حركة 
النهضة في االنتخابات البرملانية.

كان ملطلب استئناف العالقات التونسية 
السورية أثر وآثار. األثر االنتخابي كان 

في استدرار أصوات الرافضني للمسلكية 
الدبلوماسية للمرزوقي في عمقها العربي، 

أما اآلثار فكانت مبثابة اإلسمنت السياسي 
الرابط بني مكونات جبهة اإلنقاذ صيف 

٢٠١٣ وشتاء ٢٠١٤.
اليوم تريد النهضة االستثمار في هذه 
الورقة، فهي تسعى إلى سحبها من أيادي 

معارضيها من اليساريني والعروبيني 
بشكل عام، ومن نداء تونس باألخّص، ولم 

ال التأصيل لتقارب أكثر متانة مع حزب 
مشروع تونس الذي دعا في أكثر من بيان 

سياسي إلى إعادة العالقات مع سوريا 
وتوجه عدد من نوابه في البرملان إلى 

دمشق بعد معركة حلب.
ُتدرك حركة النهضة أن الُشقة املاثلة 

بني اإلخوان املسلمني، ككل، ودمشق، 
كبيرة ويصعب جسرها في املدى القصير 
واملتوسط على األقل، كما تعرف أّن جزءا 

من التقارب اإلماراتي املصري السوري 
احلاصل اليوم مبني على التناقض مع 

اإلسالميني ومع سياسة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في الشمال السوري، 

وطاملا أّن استدارتها غير قابلة للصرف 
واالستثمار في اخلارج، فهي تريد بكل 

األحوال جتييرها وتوظيفها في السوق 
احمللية وفي االستحقاقات القائمة والقادمة.
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{دعـــوة النهضة لمصالحة شـــاملة في ســـوريا تأتي فـــي إطار البحث عن حل ســـلمي ينهي حالة 

التقاتل الدائرة هناك، ويفسح المجال للشعب السوري للعيش في مناخ آمن}.

عماد اخلميري
الناطق الرسمي باسم حركة النهضة اإلسالمية في تونس

لن تكون لخطوة النائب العام الليبي 

أهمية كبيرة ما لم يتم استثمارها في 

فتح الملف الشائك الخاص بتمويل 

ودعم اإلرهاب على مصراعيه، الذي 

تصر دوائر كثيرة على تجاهله والتنصل 

من مواجهته

المسؤولية الدولية لمحاسبة اإلرهابيين في ليبيا

{إصـــدار النائـــب العام مذكرة اعتقال بحق عدد من الشـــخصيات المتطرفـــة خطوة مهمة على 

طريق تطهير ليبيا من رعاة اإلرهاب الذين عاثوا في البالد فسادا وإجراما}.

أحمد املسماري
املتحدث باسم اجليش الليبي

حركة النهضة.. خلفيات االستدارة نحو دمشق

حركة النهضة اختارت االستدارة عن 

موقفها السابق نحو دمشق، عبر 

بالغ سياسي يبلغ المضامين بلغة 

المقتضى والمسلم به، ال بالمنطق 

المباشر والجلي، وهي في هذا المفصل 

تراود قواعدها وتحضرهم لخطوات 

سياسية جديدة

امين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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سوريا.. نقاش في اقتتال الجماعات الجهادية وحواضنها الشعبية

} ال جديد في مشهد الصراع السوري، 
الدائر اليوم حيث االقتتال الدموي بني 

اجلماعات ”اجلهادية“ املتطرفة، في الشمال 
في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماه، 
سيما بني ”جبهة النصرة“ (هيئة حترير 

الشام) و”حراس الدين“، احملسوبتني على 
منظمة القاعدة، من جهة، وفصائل أحرار 

الشام وصقور الشام وجيش األحرار 
ونورالدين زنكي وفيلق الشام، من اجلهة 

األخرى.
القصد أن املشهد السوري ظل يشهد 

احتدام مثل هذا النوع من الصراعات، 
طوال السنوات املاضية، منذ صعود 

الفصائل اإلسالمية املتطرفة واملسلحة، 
وهو ما خبرناه في املعارك احلامية بني تلك 
الفصائل، وال سيما بني ”جبهة النصرة“ من 
جهة والفصائل اإلسالمية األخرى من جهة 

ثانية، في غوطة دمشق ومنطقة القلمون، 
وفي درعا وريفها، وحلب وريفها، األمر 

الذي أسهم، مع التدّخل الروسي في سبتمبر 
٢٠١٥، في استعادة النظام ملعظم املناطق 

التي كان فقد السيطرة عليها قبل سنوات.
في كل حال فقد ثبت بالتجربة، وليس 
بالتحليل فقط، أن تلك اجلماعات أضّرت 

مبجتمع السوريني، وزعزعت إجماعاتهم، 
وقّوضت صدقية ثورتهم وأضعفتها، وهي 

فوق كل ذلك أضرت حتى بشرعية اجلماعات 
اإلسالمية الدعوية أو املدنية، ناهيك أنها 

أضرت بذاتها، إذ لم تستطع أن حتقق 
شيئا، بدليل انهيار معظمها، وانحسار 

سيطرتها، وبدليل أنها في استقوائها على 
مجتمع السوريني، انتهجت القوة والقسر، 

في محاوالتها فرض منوذجها عليه، ثم 
بدليل تسليمها أسلحتها واملناطق التي 

كانت تخضع لسيطرتها للنظام، في الكثير 
من املناطق في الشمال واجلنوب والوسط، 
ناهيك عن انشغالها املستمر باالقتتال فيما 

بينها.
ثمة هنا خمس مسائل يجدر لفت 

االنتباه إليها. 
املسألة األولى أن تلك اجلماعات 

اجلهادية املتطرفة، هي التي قوضت شرعية 
اإلسالم السياسي املدني، أكثر بكثير مما 
فعلت التيارات األخرى املختلفة معه، أي 

اليسارية أو القومية أو الوطنية، وأنها هي 
التي اشتغلت على تصفية بعضها، أكثر مما 

فعل ذلك أي أحد آخر، وما حصل ويحصل 
في إطار الصراع السوري يؤكد ذلك.

والثانية، أن تلك اجلماعات املتطرفة 
بفكرها وأساليب عملها، وروحها العنيفة، 

ليست وليدة حاضنة شعبية وازنة، وليست 
نتاجا حلراكات أو اجتهادات داخلية في 

التيارات اإلسالمية الدعوية واملدنية، بدليل 
أنها لم تظهر في بلدان أخرى، باستثناء 

سوريا والعراق، إذ أنها لم تنشأ في مصر 
وال في السودان وال في املغرب وال في 

فلسطني وال في األردن مثال، ناهيك أنها 
لم تنشأ قبل انطالق الثورة السورية في 

العام ٢٠١١، وال قبل الغزو األميركي للعراق 
عام ٢٠٠٣، على الرغم من أن ثمة مثل هذه 

الظواهر لكنها ظلت فردية أو محدودة 
ومعزولة.

واملسألة الثالثة، أنه، ومع التقدير الكبير 
للجهد البحثي واحترامه واحلّث عليه، إال أن 

حيثيات نشوء تلك الفصائل أو اجلماعات 
اجلهادية املتطرفة واملسلحة موجودة في 
مكاتب وأضابير أجهزة معينة، لدى هذه 

الدولة أو تلك، أكثر بكثير مما هي موجودة 
في أحوال املجتمعات املعنية. واملعنى أنه 
لوال تدفق السالح واألموال والتسهيالت 

اللوجستية من أطراف دولية وإقليمية، ملا 
أمكن لهذه اجلماعات أن تظهر بالشكل أو 
بالقوة اللذين ظهرت بهما، وملا كان لها أن 

حتتل حيزا في املجال االجتماعي، في بيئات 
فقيرة ومضطربة، وفي ظروف صراع على 

الوجود.
املسألة الرابعة هي أن الدليل على غربة 

تلك الفصائل أو اجلماعات املتطرفة هو 
الطابع الوسطي أو املرن للتدين الشعبي 
السوري، وجلوء تلك الفصائل املتطرفة 

إلى القوة واإلكراه في التعامل مع مجتمع 
السوريني، في ما اعتبر مناطق محررة، مع 

أهمية لفت االنتباه في هذا السياق إلى أن 
اإلسالم السياسي أو املدني، املوالي للنظام، 

الذي مثله الشيخان محمد سعيد البوطي 
وأحمد كفتارو وتنظيم األخوات القبيسيات، 

على سبيل املثال، هو أقوى بكثير من تيار 
اإلسالم السياسي املعارض، واملتمثل مثال، 

في حركة اإلخوان املسلمني، على ما ظهر 
مؤخرا، حتى بصعود جماعات إسالمية 

متطرفة ومسلحة، نبتت فجأة وبرزت في 
بضع سنوات، بالقياس على جماعة لها من 

العمر حوالي تسعة عقود.
واملسألة اخلامسة، أن سكوت التيارات 

اإلسالمية املدنية واملعتدلة (نســبيًا) عن تلك 
اجلماعات املتطرفة، وعدم توجيه النقد إليها 
ونزع الشرعية عنها، أسهما في صعود تلك 

اجلماعات واستقوائها. 
وقد شهدنا أن نقد التيارات املعتدلة 
للتيارات اإلسالمية اجلهادية واملتطرفة 

واإلرهابية، بقي عند احلدود الشـكلية 
احملدودة، ولم يشمل أسسها ومنطلقاتها 

النظرية أو العقدية، باعتبارها أن اجلميع 
”إخوة“ في املنهج، وبظنها أن هذه 

اجلماعات املتطرفة ميكن أن تخدمها، أو 
تصّب في صاحلها.

واحلال أن جتربة اجلماعات اإلسالمية 
املسلحة واملتطرفة، أثبتت وبثمن باهظ، 

أنه ال ميكن لتيارات اإلسالم السياسي أن 
تشتغل إذا لم توائم نفسها أو تتصالح مع 
الواقع والعصر والعالم، إذ يتعذر قبولها 
كقوة ماضوية وعنفية وتكفيرية وقسرية 

وإقصائية، ألن هذه وصفة للحروب األهلية 
والعبث والضياع، وهو ما يحصل في 

سوريا والعراق. 
كما ال ميكن للتيارات اإلسالمية حيازة 

شرعية سياسية من دون أن تقر بقيم احلرية 
واملساواة والعدالة واملواطنة، واالعتراف 

باآلخر والقبول بالتعددية، ونقد أفكارها عن 
احلاكمية واحلدود واخلالفة أو القطع معها، 

وتفّهم أنها مجرد أحزاب سياسية مثلها 
مثل غيرها، من دون االتكاء على املقدس أو 

ادعاء الوكالة عن الله.
باختصار شكل الصراع السوري ميدان 

اختبار للتيارات اإلسالمية كلها، وخاصة 
منها اجلماعات املسلحة واملتطرفة، وهي 

في صراعاتها واقتتالها تكشفت عن مجرد 
تيارات سياسية مثل غيرها، ال تقيم اعتبارا 

سوى ملصاحلها اخلاصة، املتعلقة باملكانة 
واملوارد والنفوذ، ويأتي ضمن ذلك بسط 
سيطرتها بالقوة، واالحتكام إلى السالح 
حلل املشكالت البينية بينها، ناهيك عن 

خضوعها للتوظيفات الدولية واإلقليمية، 
على حساب مصالح السوريني.

ولعل كل ما تقدم يفيد بأن هذه 
التيارات بدورها تتجه إلى األفول، في 

تكرار لظاهرة أفول التيارات التي استندت 
إلى األيديولوجيات الكبرى األخرى، أي 

اليسارية والقومية، ورمبا كان ذلك ممرا 
أساسيا للتصالح مع السياسة باعتبارها 

عمال بشريا، ال عالقة له باأليديولوجيات أو 
باألديان، سواء كانت دنيوية أو دينية.
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{إلى جانب إلحاق الهزيمة بداعش جعلت إدارة ترامب من مواجهة رعاية الدولة اإليرانية لإلرهاب 

إحدى أولوياتها، ومن بينها إستراتيجيات األمن القومي ومكافحة اإلرهاب}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج مكافحة اإلرهاب واالستخبارات في معهد واشنطن

ة إقليمية… ولكن! 
ّ
إيران قو

} لم يحصل، ولن يحصل، شيء بالصدفة 
في لبنان حيث الوضع مرتبط بالتطورات 
اإلقليمية، مبا يحدث في سوريا والعراق 
واليمن حتديدا. تكفي عودة إلى املاضي 
القريب للتأكد من ذلك. على سبيل املثال 

وليس احلصر، لم يكن صدفة بعد سقوط 
صنعاء في يد احلوثيني (أنصار الله) في 

الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
٢٠١٤، مسارعة عدد ال بأس به من املسؤولني 
اإليرانيني ومن األبواق اإليرانية إلى اإلعالن 

أن طهران باتت تسيطر اآلن على أربع 
عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت 

وصنعاء.
لم يكن األمر مجّرد عرض عضالت وكالم 

فارغ. أثبتت إيران بالفعل وليس بالقول 
فقط أّنها تسيطر بالفعل على أربع عواصم 

عربية، وأن طموحها كان الوصول إلى 
مرحلة تتحّكم فيها مبضيق هرمز، الذي 

تشرف عليه مع سلطنة ُعمان، وباب املندب 
في اليمن في الوقت ذاته. لم تستطع حتقيق 

هذا الطموح بعدما استطاع التحالف 
العربي الذي يخوض معركة منع سقوط 
اليمن في يد إيران إخراج احلوثيني من 

ميناء املخا الواقع بني عدن واحلديدة والذي 
ميكن استخدامه في منع السفن من دخول 

البحر األحمر وصوال إلى عبورها قناة 
السويس.

من الطبيعي في الوقت احلاضر أن 
تعرقل إيران تشكيل حكومة عراقية. مطلوب 
من احلكومة العراقية اجلديدة برئاسة عادل 
عبداملهدي الرضوخ للمطالب اإليرانية. تريد 
إيران قائد ”احلشد الشعبي“ فالح الفّياض 

وزيرا للداخلية. ما على عبداملهدي سوى 
االنصياع لهذا الطلب الذي يعني، بني ما 
يعنيه، أّن بغداد ُحتكم من طهران، وأن ال 

فارق لديها بني شيعي وسّني وكردي عراقي. 
على اجلميع االنصياع لرغبة ”احلرس 

الثوري“ اإليراني الذي يريد نقل التجربة 

اإليرانية إلى العراق. على من لم يقتنع 
بوجهة النظر اإليرانية النظر إلى ما حّل 

برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي 
صار أقرب إلى سياسي عراقي منبوذ أكثر 

من أّي شيء آخر. عزلت إيران العبادي 
ومنعته من العودة إلى موقع رئيس الوزراء 

بعد االنتخابات األخيرة، وذلك بسبب وضعه 
مصالح العراق فوق مصالح إيران ومناداته 

بـ”العراق أّوال“ في ضوء العقوبات األميركية 
اجلديدة على ”اجلمهورية اإلسالمية“.

صار في استطاعة إيران معاقبة أي 
شخصية عراقية ترفض أن تكون مجّرد 
تابع لها. حقدها على شيعة العراق في 
مستوى حقدها على السّنة، نظرا إلى 

أن الشيعة وقفوا سّدا في وجه احتاللها 
البصرة ومناطق اجلنوب العراقي في 

حرب السنوات الثماني بني ١٩٨٠ و١٩٨٨. ال 
تؤمن إيران إال بالذين قاتلوا إلى جانبها 
في حربها مع العراق. هؤالء صاروا في 

السلطة اآلن بعدما دخلوا بغداد على دبابة 
أميركية في العام ٢٠٠٣. أكثر من ذلك، صاروا 

يزايدون على إيران في إظهار عدائهم 
ألميركا!

ال يوجد أي استعداد إيراني في الوقت 
احلاضر لتقدمي أي تنازالت في العراق. 

ما ينطبق على العراق ينطبق على سوريا 
أيضا، حيث ُفوجئت إيران بحجم الضربة 

اإلسرائيلية األخيرة ووقوف روسيا موقف 
املتفّرج. نسيت إيران أن روسيا ال تعمل 
لديها وأن ملوسكو حسابات خاصة بها. 

نسيت خصوصا الظروف التي رافقت 
إرسال روسيا قاذفات إلى قاعدة حميميم 

قرب الالذقية أواخر أيلول – سبتمبر ٢٠١٥ 
للمشاركة في احلرب على الشعب السوري، 

وذلك في وقت كانت املعارضة تتقّدم على كل 
اجلبهات. من أبقى بّشار األسد في دمشق 

كان التدخل الروسي، وليس امليليشيات 
املذهبية اإليرانية التي لعبت من دون شّك 
دورها في دعم النظام من منطلق مذهبي 
بحت. لكن هذا الدعم، الذي لم يكن كافيا، 
أجبر إيران على اللجوء إلى سالح اجلو 

الروسي.

هناك إصرار إيراني على التصّرف 
بطريقة توحي أّنها صاحبة الكلمة األولى 

واألخيرة في دمشق. ترفض حّتى أن تتذكر 
أن سالح اجلو الروسي لم يتحّرك في اجتاه 

الساحل السوري قبل زيارة اجلنرال قاسم 
سليماني قائد لواء القدس في ”احلرس 
الثوري“ ملوسكو وتقدميه كل الضمانات 

املطلوبة روسيا.
إذا كانت إيران جتد بعض الصعوبة في 
تأكيد سيطرتها الكاملة على دمشق بسبب 

اضطرارها إلى مراعاة اجلانب الروسي، 
الذي عليه، بدوره، أخذ مصالح إسرائيل 

في احلسبان، فإن لبنان ال يزال منذ ثمانية 
أشهر بال حكومة بسبب إيران. أخذت إيران 

لبنان رهينة. تعتقد، خطأ، أن لبنان هّم 
أميركي وأن في اإلمكان استخدامه ورقة في 

مساومات الحقة مع اإلدارة األميركية ومع 
إسرائيل. 

يدفع لبنان غاليا ثمن اإلصرار اإليراني 
على تغيير النظام فيه ليصبح ”حزب الله“ 
الالعب األّول والوحيد في البلد مبا يؤهله 
لتشكيل احلكومة بالطريقة التي يشاء. لم 

يعد رئيس الوزراء املكلف، سعد احلريري، 
يشكل احلكومة بالتعاون مع رئيس 

اجلمهورية كما نّص الدستور. صار مطلوبا 
أن يشّكل ”حزب الله“ هذه احلكومة… وإّال 

ال حكومة في لبنان. لم ُينتخب رئيس 
للجمهورية إال بعد موافقة اجلميع على 

مرّشح ”حزب الله“. وّلد ذلك سابقة في غاية 
اخلطورة جلهة وضع اليد اإليرانية على 

لبنان بطريقة مدروسة، وذلك نتيجة جهد 
دؤوب بدأ بتغيير طبيعة املجتمع الشيعي 
في لبنان، وصوال إلى تغيير تركيبة البلد 

ودستوره.
أخيرا، ليس صدفة أن ال شيء يتقّدم في 
اليمن. بعد كّل الضغوط التي ُمورست على 

التحالف العربي للحؤول دون حسم املعركة 
في احلديدة، أمكن التوصل إلى اتفاق 

ستوكهولم الذي يفترض انسحابا حوثيا 
من املدينة ومن مينائها االستراتيجي. يتبّني 

اآلن أن اليمن ورقة إيرانية وأن ”أنصار 
الله“ على غير استعداد إلخالء احلديدة 

وامليناء، وأّن كّل ما كان مطلوبا من اتفاق 
ستوكهولم هو توفير شرعية للحوثيني 

بصفة كونهم الطرف اآلخر الوحيد الذي 
يفاوض ”الشرعية“ اليمنية ويعقد اتفاقات 

معها.

من العراق، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى 
اليمن، يتبّني كّل يوم أن إيران حتّولت مع 

حلول السنة ٢٠١٩ إلى العب إقليمي ال ميكن 
جتاهله، خصوصا في غياب إستراتيجية 

أميركية واضحة. كان مفترضا أن تتوّضح 
هذه اإلستراتيجية األميركية في أعقاب 

متزيق الرئيس دونالد ترامب االتفاق في 
شأن امللف النووي اإليراني وفرضه عقوبات 

على ”اجلمهورية اإلسالمية“. 
لم يظهر بعد تأثير هذه العقوبات على 

الداخل اإليراني على الرغم من حال التململ 
الشعبي التي تسود كّل املناطق. كّل ما ظهر 
يتمثل في أن إيران العب إقليمي مهّم عرف 
كيف يستغل الغرائز املذهبية ويستثمرها 

إلى أبعد حدود. مشكلة هذا الالعب أّنه 
يعرف كيف يهدم، لكّنه ال يعرف كيف يبني. 

هدم قدر ما يستطيع في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن حيث حتكم صنعاء جماعة ال 
عالقة لها بأي مقياس حضاري، ال سياسيا 

وال اقتصاديا وال تعليميا. 
هّدم النظام إيران نفسها من دون 

أن يجيب عن سؤال في غاية البساطة: 
ملاذا يفعل ذلك وكيف ميكن أن يفيده ذلك 

مستقبال؟

من العراق، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى 

لت 
ّ
اليمن، يتبين كل يوم أن إيران تحو

مع حلول السنة 2019 إلى العب إقليمي 

ال يمكن تجاهله، خصوصا في غياب 

إستراتيجية أميركية واضحة

نقد التيارات المعتدلة للتيارات 

اإلسالمية الجهادية والمتطرفة 

واإلرهابية، بقي عند الحدود 

الشـكلية المحدودة، ولم يشمل 

أسسها ومنطلقاتها النظرية 

أو العقدية، باعتبارها أن الجميع 

{إخوة} في المنهج، وبظنها أن 

هذه الجماعات المتطرفة يمكن أن 

 في صالحها
ّ

تخدمها أو تصب

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

دولة اإلخوة كومبارس

} ال يجهل كثيرون أن الكومبارس في 
التمثيليات املصورة هو الشخص الثانوي 

الذي ال أهمية كبيرة لدوره في العمل الفني، 
وميكن االستغناء عنه، ولكْن حلشره في 
املشهد التمثيلي هدف واحد هو اإليحاء 

باملناخ الطبيعي للصورة، ال أكثر وال أقل.
وحني نتأمل واقع الطبقة السياسية العليا 
احلالية في العراق نفاجأ بأن صفة كومبارس 
أصدق ما ميكن إطالقه على اجليوش اجلرارة 
من املسؤولني الكبار واملوظفني الصغار الذين 
يقومون بدور متثيلي مرسوم لهم بدقة من قبل 

املخرج القابع في منصة القيادة.
أما احلالة األولى التي كشفت ثانوية 

أدوار الرؤساء والوزراء والنواب في املنطقة 
اخلضراء فهي مسألة استكمال تشكيل 
احلكومة، وعقدة وزارة الداخلية، وما 

رافقها من مناوشات ومشاكسات ومناورات 
وتهديدات لم ُتلحق الضرر بسمعة هؤالء 
املمثلني الكومبارس، وحدهم، بل بسمعة 

وطنهم وشعبهم، دون ريب. فاملخرج اإليراني 
يريد فالح الفياض وزيرا للداخلية، وال يريده 

آخرون، من بينهم أوالٌد مخلصون حلضرة 
الولي الفقيه، ولكْن مشاكسون يتحدثون عن 

وطنية عراقية، صدقا أو نفاقا أو سياسة.
واحلقيقة أن إيران ال تتمسك بفالح 

الفياض حبا في سواد عينيه، بل من أجل 
حتقيق هدفني كالهما يستحق منها العناد 

واحلزم والقسوة إلى آخر نَفس.
أولهما الرغبة في استمرار جريان نهر 

املعلومات األمنية الداخلية العراقية من بغداد 
إلى طهران بسالسة ودون عراقيل وال عقبات.

وثانيهما خوُفها من أن ُيفسر انتصاُر 
أوالدها املشاكسني الرافضني إلرادتها 

بشأن وزارة الداخلية بأنه انتصار إلرادة 
وطنية عراقية قد ُيغري أطرافا عراقية غير 

منظورة بالظهور واملباشرة بإزعاج وكالئها 
وجواسيسها بحروب ال تريد خوضها، 

خصوصا في زمنها الصعب اجلديد.
وإزاء عقدة من هذا الوزن ومن هذا النوع 

يتأكد أن احلكام العراقيني، رؤساَء ووزراَء 
ونوابا، ليسوا أكثر من كومبارس ال دور 
لهم غير انتظار نهاية مسابقة جر احلبل 

بني قاسم سليماني وهادي العامري ونوري 
املالكي وقيس اخلزعلي، من جهة، وبني مقتدى 

الصدر وعمار احلكيم وحيدر العبادي، من 
جهة أخرى.

أما السنة العراقيون واألكراد فليس لهم 
نصيٌب ذو قيمة في كل هذه املنازلة احملزنة 

بني أسد الغابة وأشباله الصغار.
ألم تروا رئيس الوزراء القادم باسم 

التغيير واجتثاث الفساد والفاسدين ال يفعل 
سوى إطالق الكالم املنمق اجلميل، ولكن 

البعيد عن العصب احلساس.
أما رئيس مجلس األمة، محمد احللبوسي، 
فقد أثبت، هو اآلخر، أنه كومبارس، ال كالم وال 

سالم، وهو الذي ُيفترض فيه أن يكون بحق 
وجدارة ورجولة، قائد نواب الشعب العراقي 

الذين ال همَّ لهم سوى حماية مصالح ناخبيهم 
والدفاع عنها إلى آخر نَفس. ووفقا ملا ذكرته 

وسائل إعالم عراقية، نقال عن ”مصدر سياسي 
لم يشأ أن يذكر اسمه“، فإن جهًة عراقية 

إيرانيَة االنتماء والوالء حددت له نهاية مارس 
القادم للتخلص منه كرئيس للبرملان وتنصيب 

غيره، إن لم يستطع مداواة املوقف بحزم، 
حتى لو أثار على نفسه، إن هو فعل ذلك، 

سخرية أمة ال إله إال الله.
واحلالة الثانية التي فضحت هامشية 

حكام املنطقة اخلضراء متثلت في إعالن وزير 
اخلارجية، محمد احلكيم، احملسوب على عمار 

احلكيم، أن العراق يؤيد حل الدولتني، وذلك 
خالفا لثوابت السياسة العراقية املتوارثة 

الرافضة لالعتراف بشرعية قيام دولة 
إسرائيل، رغم أن زيارتها وتبادل األحضان 
والقبالت مع وزرائها حالٌل على بعض كبار 

السياسيني العراقيني هذه األيام، ولكن بشرط 
أن تتم في الظالم. وكان ينبغي أن يصدر هذا 

التصريح اخلطير عن مجلس الوزراء، بعد 
مناقشته وإقراره في مجلس النواب.

أما احلالة الثالثة التي أظهرت هزال 
احلكام العراقيني فهي املتمثلة في انطالق 

حمالت املطالبة بإخراج القوات األميركية من 
العراق، سلما أو حربا، نزوال عند رغبة الولي 
الفقيه احملاصر واملنزعج بالقواعد األميركية 

في غرب العراق وشماله، وطلباته أوامر.
ولعل أبرز الداعني إلى طرد العساكر 

األميركية من العراق، وأكثرهم صراحة، هو 
هادي العامري الذي طلب اعتبار يوم انسحاب 

األميركان من العراق ”يوما وطنيا وعطلة 
رسمية“. وقال في كلمة له خالل احتفال بيوم 

السيادة العراقية أقامته كتلته النيابية إن 
”رفضنا ألي تواجد بري أو قواعد أميركية في 

العراق موقف شرعي إيراني وحشدوي واجب 
التنفيذ“.

ُترى هل هناك سبب يدعونا إلى احترام 
دولة يقودها ممثلون كومبارس، ومن هذا 

النوع الرديء؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} طهران – حتاول الســـلطات اإليرانية إخفاء 
االنهيار الكبير لقيمة العملة، والذي يكشفه أي 
حديـــث عن تعامـــالت اقتصاديـــة، حيث تتردد 
أرقـــام التريليونات دون أن تشـــير ســـوى إلى 

مبالغ متواضعة.
وذكـــرت وكالـــة األنباء الرســـمية اإليرانية 
(إرنـــا) أمـــس أن البنـــك املركـــزي اقترح حذف 
أربعة أصفـــار من العملة احمللية الريال، بعدما 
تســـارع انحدار العملة منذ انسحاب الواليات 

املتحدة من االتفاق النووي في مايو املاضي.
وتثير األرقـــام الكبيرة واخلالية من القيمة 
ســـخرية اإليرانيـــني، الذيـــن يتنـــدرون بأنهم 
جميعا أصبحوا مليارديرات بعد انهيار العملة 
رغم أن غالبية السكان يعانون من الفقر املدقع.

وتتضح األرقام الفلكية فـــي ميزانية العام 
احلالي، التي بلغ حجمها 4700 تريليون دوالر، 
لكنه في الواقع ال يعادل ســـوى 39 مليار دوالر، 
أي مـــا يعادل ثلث املوازنة العراقية أو نحو 13 
باملئة فقط من املوازنة السعودية رغم أن سكان 

إيران يزيد عددهم على 80 مليون نسمة.
ويبـــدو من املســـتبعد أن تتمكن طهران من 
تأمـــني إيـــرادات املوازنة خاصة أنها تســـتند 
إلـــى تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، 
وهو ســـقف من الصعب حتقيقـــه بعد تقليص 

اإلعفاءات األميركية لشراء النفط اإليراني.
ونقلـــت الوكالة عن محافـــظ البنك املركزي 
عبدالناصر همتـــي قوله إن ”البنك املركزي قدم 
للحكومة مشـــروع قانون حلـــذف أربعة أصفار 
من العملة الوطنية، ويأمل بتنفيذ ذلك في أقرب 

وقت ممكن“.
واالقتراحـــات بحـــذف أربعـــة أصفـــار من 
العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت 
قوة مع انحـــدار قيمة الريال مـــع إعادة فرض 

العقوبات األميركية.
وفقـــد الريال اإليراني أكثر من 66 باملئة من 
قيمه خالل 7 أشـــهر ليصل أمـــس إلى 120 ألف 
ريال للدوالر، في حني يقول مراقبون إن ســـعر 
الدوالر احلقيقي قد يكون أكبر من ذلك بســـبب 
هـــروب التعامالت القليلة إلى األقبية الســـرية 

بعيدا عن أعني السلطات.
ويقـــول مراقبون إن الكثير مـــن اإليرانيني 
مستعدون لدفع أسعار أعلى للدوالر أو أي عملة 

أجنبية، بســـبب خوفهم من ضيـــاع مدخراتهم 
واختفاء جميع العمالت من السوق.

وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة 
اخلارجية إليران خالل العام املاضي، وســـاهم 
في دفع التضخم السنوي إلى الصعود بأربعة 

أمثاله إلى نحو 60 باملئة في نوفمبر املاضي.
وأدى ضعـــف العملة وانفالت التضخم إلى 
احتجاجـــات متقطعة في الشـــوارع منذ أواخر 

.2017
وبعد نيل املوافقة من احلكومة، على حذف 
األصفـــار من قيمـــة العملة ســـيتم عرض خطة 
العملـــة املقترحـــة علـــى البرملـــان إلقرارها، ثم 
احلصول على موافقة مجلس صيانة الدستور 

لوضعها موضع التنفيذ.
ويقول محللون إن العملية جتميلية ومتثل 
محاولة يائسة لتخفيف صورة األزمة في وقت 
تتصاعد فيه االحتجاجـــات املتفرقة في أنحاء 

البالد.
وفـــي محاولـــة لتخفيف احتقان الشـــارع 
قال محافظ البنك املركـــزي اإليراني إن عوائد 
صادرات النفط ســـوف يتم تخصصها للسلع 
األساسية واالســـتراتيجية، رغم أن السلطات 
تعاني من شح الســـيولة في جميع القطاعات 

االقتصادية.
ودعا املصدرين إلى إدخال العملة الصعبة 
إلى البـــالد، بعـــد أن تزايدت ظاهـــرة تهريب 
رجـــال األعمال لثرواتهم مـــن خالل تصدير ما 
يســـتطيعون إخراجـــه من البـــالد دون إعادة 

عوائده إلى البالد.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن إيـــران مقبلة 
علـــى اختناق اقتصادي تام بعـــد انتهاء أجل 
اإلعفـــاءات األميركية لشـــراء النفـــط اإليراني 
وفـــق جدول زمنـــي وضعته واشـــنطن للدول 
الثمانـــي التي ســـمحت لها مبواصلة شـــراء 

النفط اإليراني.

} مقديشــو – بدأت شـــركة ميرسك الدمناركية 
العمالقة خلدمات املالحة تشـــغيل خط مالحي 
جديـــد يربـــط بـــني مينـــاء مقديشـــو واملوانئ 
العامليـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركة بنادر 

اللوجستية الصومالية.
وقال نائـــب وزير املوانـــئ والنقل البحري 
الصومالـــي عثمـــان محمـــد عبـــدي فـــي حفل 
تدشني اخلط املالحي اجلديد إن ”إطالق شركة 
ميرسك للخدمات املالحية العاملية خدماتها في 
الصومـــال يعكس مدى توســـع نطاق العالقات 
التجاريـــة الصومالية نتيجة االســـتقرار الذي 

تشهده البالد“.
مفتـــوح  الصومـــال  ”ســـوق  أن  وأضـــاف 
وأن  للجميع وليس حكرا على شركات خاصة“ 
احلكومة الصومالية ســـترحب بكل الشـــركات 
الدوليـــة للعمل في البالد دون شـــروط. وأكدت 

إدارة امليناء أن إطالق شـــركة ميرســـك العاملية 
للخدمة املالحية اجلديدة في الصومال سيرفع 
عدد الشـــركات العاملة في مجال احلاويات في 
ميناء مقديشـــو الدولي إلى 3 شـــركات عاملية، 
حيث ســـبق وأطلقت شـــركة سي.أم.أي.ســـي.

جي.أم وشركة أم.أس.ســـي خدمات مماثلة في 
امليناء.

وقـــال محمد أحمد املســـؤول التنفيذي في 
شركة بنادر اللوجستية احمللية إن نشاط شركة 
ميرســـك العاملية في ميناء مقديشـــو ”ســـيوفر 
للتجـــار الصوماليني خدمة نقـــل البضائع من 

جميع املوانئ الدولية“.
وذكر رئيس شـــركة البيرك التركية ســـامي 
أيرول أن ميناء مقديشـــو شـــهد منذ ســـبتمبر 
2014 تزايد إقبال شـــركات املالحة الدولية على 
العمـــل في املينـــاء نتيجة التوســـعات الكبيرة 

وتوفير آليات عمل حديثة تضاهي تلك املقدمة 
في املوانئ الدولية. 

وعبـــر مســـؤولون وجتـــار صوماليون عن 
ثقتهم بأن خط ميرســـك املالحي سيســـاهم في 
توســـيع شـــبكات التجارة الصومالية وتعزيز 
الثقـــة بامليناء ومناخ األعمـــال في البالد. ومن 
املقـــرر أن توفر شـــركة ميرســـك خدمات اخلط 
املالحي في ميناء مقديشـــو مرتني في األسبوع 

وهي تخطط لزيادة خدماتها تدريجيا.

} تونس – تصدى مجلس التحاليل االقتصادية 
فـــي تونـــس ألزمة األدويـــة املتفاقمـــة بإطالق 
مبـــادرة ”فارمـــا“ لتعزيـــز القدرة التنافســـية 
لشـــركات صناعة األدوية، وأعلـــن عزمه تنفيذ 

املبادرة خالل الربع األول من العام احلالي.
ويشـــكل فقدان أنـــواع من األدويـــة طيلة 
األشـــهر املاضية خلال كبيرا في نظام الرعاية 
الصحيـــة بالبـــالد، ما تســـبب فـــي حالة من 
الفوضى داخـــل القطاع ودفـــع الصيادلة إلى 
تعليق االتفاقية املبرمة مع الصندوق الوطني 

للتأمني على املرض (كنام).
ويـــرى العاملـــون فـــي القطـــاع أن ذلـــك 
يختزل مشـــهد ارتباك إدارة الطبقة السياسية 
الغارقة في صراعاتها ويؤكد فشـــل سياسات 
احلكومات املتعاقبة فـــي تطوير قطاع يعاني 

من الفساد.
ونســـبت وكالة األنباء التونسية الرسمية 
لعضو املجلس سامي الزاوي قوله إن ”إطالق 
يأتي لتطوير تنافســـية قطاع  ميثاق ’فارمـــا‘ 
الصناعـــات الصيدلية، الذي يتـــم إعداده في 

إطار خطة االنعاش االقتصادي 2020-2019“.
وأوضح الزاوي، وهـــو خبير مالي، خالل 
انعقـــاد اجللســـة العامـــة العاديـــة جلمعيـــة 
اخلبـــراء احملاســـبني الشـــبان فـــي العاصمة 
الســـبت املاضـــي، أن ”املبـــادرة تهـــدف إلـــى 
التوصل التفاق بني القطاعني العام واخلاص 
حول مـــا يســـتوجب القيام بـــه لتعزيز ودفع 
تنافسية القطاع عبر جمع اإلجراءات املدرجة 

بهذا امليثاق وضمان متابعتها“.
وأشـــار إلى أنه ”تبعا لهـــذا امليثاق تلتزم 
الدولـــة بتنفيـــذ مجموعة من اإلجـــراءات في 

مـــا يتعهد القطـــاع اخلاص بتحقيـــق أهداف 
االســـتثمار والتصديـــر وتوفيـــر فـــرص عمل 

جديدة“.
وبحســـب البيانات الرســـمية، فـــإن هناك 
74 شـــركة، من بينهـــا 36 شـــركة مختصة في 
صناعة األدوية، فيما تركز البقية على صناعة 
املستلزمات الطبية، برقم معامالت يبلغ سنويا 

250 مليون دوالر.
ويقول مراقبون إن قطاع الرعاية الصحية 
من أكثر القطاعات فســـادا، وإنه ينافس فساد 
القطاعـــات األخـــرى وإنه أصبح بيئـــة مثالية 
الســـتيالء بعض اللوبيات على أموال الشعب 

بالتحايل عبر صفقات مشبوهة.
ولعل شـــهادة وزراء الصحة الذين تعاقبوا 
علـــى تســـيير وزارة الصحـــة، مثـــل الوزيرة 
الســـابقة ســـلوى مرعي، أكبر دليل على تفشي 

ظاهرة الفساد.
وســـبق للوزيـــرة أن كشـــفت قبـــل عامني 
عمـــا بات يعـــرف بفضيحة ”اللوالـــب القلبية 
االصطناعيـــة“، إضافـــة إلـــى صفقـــة توريد 
مواد مخـــدرة لالســـتخدامات الطبيـــة فاقدة 

الصالحية.
ومن املســـتبعد أن تكـــون االتفاقيـــة التي 
أبرمتها وزارة الصحة مع هيئة مكافحة الفساد 
للحد من إســـاءة إدارة املؤسسات الصحية في 
القطاع العام، ذات تأثيـــر نظرا لوجود جهات 

تسعى لوأدها ألنها تتعارض مع مصاحلها.
وينســـحب ذلك على الصفقات التي تعلنها 
الوزارة بـــني الفينة واألخـــرى للحصول على 
مـــواد أو معـــدات وخدمات طبيـــة. وقد أكدت 
بيانـــات حديثة لهيئة مكافحة الفســـاد أن ربع 

تلك الصفقات يذهب جليوب الفاسدين.
وتشير التقديرات إلى أن ديون املستشفيات 
البالـــغ عددهـــا 166، إلى جانب أكثـــر من ألفي 
مركز صحـــي، جتاوزت 207 ماليـــني دوالر في 
العام املاضي وتؤكد أنها لم تعد تصلح لتقدمي 
اخلدمـــات الطبيـــة وحتتـــاج إلـــى إصالحات 

عاجلة.
بتكوين جلنة  وتتعلـــق مبـــادرة ”فارمـــا“ 
األدويـــة  أســـعار  بتحديـــد  تعنـــى  موحـــدة 
والترخيـــص لصنع منتجات صيدالنية جديدة 

وتعزيز الصـــادرات ومواصلة دعم عملية منح 
تراخيص توزيع األدوية في السوق احمللية.

ويطالـــب املوقعون على املبـــادرة بتقليص 
آجال دراســـة امللفات إلى عـــام واحد فقط، بدل 

بني سنتني وثالث سنوات في الوقت احلالي.
وفي إطار خطـــة اإلنعاش االقتصادي التي 
وضعتهـــا احلكومـــة، مت وضع ســـت مبادرات 
لتطويـــر التنافســـية فـــي عدة قطاعـــات وهي 
صناعات النســـيج واملالبس والســـيارات وال 
تزال 3 مواثيـــق من بينها ميثـــاق األدوية في 

طور اإلجناز.
وكان وزيـــر الصحة عبدالرؤوف الشـــريف 
قد قال في تصريحات إذاعية الشـــهر املاضي، 
إن ”مشـــكلة نقص األدوية ال ميكـــن أن تنتهي 
بني عشية وضحاها رغم أن الصيدلية املركزية 
تخطـــت مشـــاكل توفيـــر األدويـــة لصيدليات 

البالد“.

وتعهد بأن تنتهي مشـــكلة اختفاء األدوية 
بحلول مارس املقبل ملقيا باملسؤولية في ذلك 
علـــى املعربني الذين يجنـــون أمواال طائلة من 

هذه السوق السوداء.
واعتبـــر أن انخفاض أســـعار األدوية في 
الســـوق احمللية مقابـــل ارتفاعها فـــي الدول 
األخرى وخاصة ليبيا واجلزائر يعد الســـبب 
الرئيســـي في تفاقم التهريب، وهو ما تســـبب 

في النقص املسجل لألدوية.
ويشـــكل تدهور قيمة الدينار وغالء أسعار 
املواد األولية املســـتوردة مـــن اخلارج عائقني 
للشـــركات أمام التصنيع وســـاهما في نقص 

األدوية.
ورغم كل الظروف، تشـــكل تونس بالنسبة 
لشـــركات األدويـــة العاملية قاعدة اســـتثمارية 
تســـاعدها على غزو أســـواق جديـــدة بفضل 

موقعها اجلغرافي.

وكشـــفت أكبـــر شـــركة صينيـــة لصناعة 
األدوية فـــي مايو املاضي أنهـــا تتفاوض مع 
شركات محلية خلوض مغامرة االستثمار في 
القطاع في تونـــس باعتبارها واحدة من أبرز 

األسواق الواعدة في قارة أفريقيا.
وتعكف شـــركة ييتشـــانغ على استكشاف 
الفرص، خاصة وأن تونس بإمكانها أن تكون 
قاعـــدة إقليمية لإلنتاج والتوســـع بالنســـبة 
للشـــركات الصينيـــة التـــي تنـــوي النشـــاط 

مستقبال.

اقتصاد

شركة متخصصة في 

صناعة األدوية تعمل حاليا 

في تونس، وفق ما تشير 
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سامي الزاوي:

المبادرة هدفها عقد شراكات 

بين القطاعين العام والخاص 

لتطوير الصناعة

{جمهوريـــة إيرلنـــدا حّققت في العام الماضـــي فائضا في الميزانية هو األول منـــذ األزمة المالية 

العالمية في 2008، وذلك بفضل ازدياد عائدات الضرائب على الشركات}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء اإليرلندي

{الديـــن العـــام األميركي ارتفع إلى أكثر مـــن 2 تريليون دوالر منذ تولـــي الرئيس دونالد ترامب 

مهام منصبه في البيت األبيض ليصل إلى نحو 22 تريليون دوالر}.

بيانات رسمية
وزارة اخلزانة األميركية

عبدالناصر همتي:

البنك المركزي قدم مشروع 

حذف 4 أصفار ويأمل 

بتنفيذه في أقرب وقت

تســــــارعت محاوالت إنقاذ صناعة األدوية التونسية املتعثرة بسبب األزمات االقتصادية، 
والتي أدت إلى شــــــلل شــــــركات اإلنتاج واختفاء العديد من أنواع األدوية من الصيدليات 

وسط تصاعد القلق والتذمر بني املواطنني من حدوث أزمة صحية كبيرة في البالد.

خطة تونسية واعدة إلنقاذ قطاع صناعة األدوية
[ إطالق مبادرة {فارما} لتعزيز القدرة التنافسية للشركات  [ توقعات بانتهاء أزمة نقص األدوية بحلول مارس المقبل

إلقاء أزمة القطاع على المهربين

مقديشو على خارطة المالحة العالمية

إيران تحاول إخفاء انهيار عملتها

بحذف 4 أصفار من قيمتها

ميرسك تعزز المالحة العالمية في ميناء مقديشو

اإلثنني 2019/01/07 - السنة 41 العدد 11221 10

مة 

ن 
ي 
يز 
ن 
ط 
ع 

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ميرسك بدأت تسيير رحلتين 

لنقل الحاويات إلى مقديشو 

أسبوعيا وتخطط لزيادتها 

تدريجيا



} الربــاط – أعلنــــت الوكالة الوطنية للموانئ 
في املغرب عن تخصيص متويل إضافي خالل 
العام احلالي ملشاريع جديدة في قطاع املوانئ 

ضمن برنامج موسع ميتد حتى عام 2021.
مليــــار   3.1 حوالــــي  الوكالــــة  ورصــــدت 
درهــــم (315 مليون دوالر) ملواصلة السياســــة 

االســــتثمارية الهادفة إلى تنمية أداء املوانئ 
احمللية والرفع من جودة اخلدمات فيها.

وتستهدف اخلطة توســــعة ميناء اجلبهة 
وتهيئــــة شــــبكة قنوات نقــــل الوقــــود والغاز 
مبينــــاء اجلرف األصفر وتهيئة امليناء اجلاف 
لزناتــــة وإنشــــاء مــــرآب لوقوف الشــــاحنات 

بالقرب من املنطقة اللوجستية زناتة.
ويتوقــــع أن تتم مناولة أكثر من 90 مليون 
طن طيلة العام احلالي، أي بارتفاع بنحو 4.5 

باملئة عن مستويات العام املاضي.

ويعزى هــــذا االرتفاع املتوقع باألســــاس، 
كما جاء في بيــــان الوكالة، إلى النمو املتوقع 
في ما يتعلق بصادرات الفوسفات ومشتقاته، 
وارتفاع واردات الفحم املوجه لتشغيل احملطة 

احلرارية اجلديدة بآسفي.
وحسب مســــؤولني في القطاع، فقد تطلب 
تأهيل القطاع خالل السنوات العشر األخيرة 
تخصيص استثمارات بلغت 3.14 مليار دوالر.

وخــــالل هــــذه الفترة ســــجل الطلــــب على 
املوانئ منوا مطردا، بحيث بلغ معدله 6 باملئة 
ســــنويا، وذلك بفضل السياســــات احلكومية 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتعمــــل الربــــاط علــــى حتقيــــق أهــــداف 
االستراتيجية الوطنية للموانئ بحلول 2030، 
وذلــــك بالرفــــع من فعاليــــة املوانــــئ وجعلها 

محفزة للتنافسية احمللية وكمحطة لوجستية 
فــــي حــــوض املتوســــط مــــن خالل حتســــني 
القدرة التنافســــية وتأمني اإلمدادات ومواكبة 

التغيرات االقتصادية.
ويقول مسؤولون بالوكالة إنه أمام ارتفاع 
الطلب املتوقع على موانئ البالد، فإن احلرص 
على جودة اخلدمات وحتســــن أداء وتنافسية 
العبــــور مــــن املوانئ يتطلبــــان توفيــــر كافة 
الظروف املالئمة لتحقيق قفزات في اإليرادات 

تعزز من دور القطاع في االقتصاد املغربي.
ووقعت الوكالــــة مؤخرا مــــع هيئة ميناء 
هويلفا اإلسباني على اتفاقية شراكة لتطوير 
آليات التعــــاون واتخاذ مجموعة من التدابير 

لتعزيز الربط البحري بني البلدين.
وقال خوســــي لويس راموس رئيس ميناء 
هويلفا إن ”االتفاقية من شأنها أن تساهم في 
توحيــــد اجلهود في مجال حتســــني وجتويد 
اخلدمات التي تقدمها هذه املنشــــآت ملختلف 
الفاعلــــني واملهنيني خاصــــة مبينائي هويلفا 

والدار البيضاء“.
وأكــــد أنه من خــــالل االتفاقيــــة ”نكون قد 
وضعنــــا األســــس لتعــــاون وشــــراكة مثمرة 
ولعالقــــات لوجســــتية وجتاريــــة مســــتدامة 
ستعود بالنفع على الشركات وكذلك الفاعلني 

في مجال الشحن“.
ويتكون قطاع املوانئ املغربي من 13 ميناء 
جتاريا و10 موانئ مخصصة للصيد اجلهوي 

و9 موانئ للصيد احمللي و6 موانئ للترفيه.
ويبلغ احلجم اإلجمالي لنشاط املوانئ 92 
مليون طن من البضائع ســــنويا حتملها أكثر 
من 24 ألف ســــفينة، فيما تستقبل حوالي 4.3 
مليون مســــافر، باإلضافة إلــــى معاجلة إنتاج 

قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.
وقالــــت ناديــــة العراقــــي املديــــرة العامة 
للوكالــــة إن ”العــــام احلالــــي سيشــــهد عــــدة 
مشاريع هيكلية منها تفويت امتياز استغالل 

الورش البحري اجلديد مليناء الدار البيضاء، 
وتفعيــــل مرصد تنافســــية املوانــــئ، وتدعيم 

التقنني العملياتي“.
وأشــــارت إلى أنهــــا تتوقــــع أن يصل رقم 
معامالت القطاع طيلة هذا العام إلى أكثر من 
199 مليون دوالر، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 

8.8 باملئة مبقارنة سنوية.

ويــــرى خبراء النقــــل البحري أنــــه لبلوغ 
األهداف فإن إنشاء البنيات التحتية في قطاع 
املوانئ يتطلب، خالل العقدين املقبلني، مبالغ 

استثمارية كبيرة.
ويتعلق البرنامج االستثماري إما بتمويل 
مشاريع استراتيجية أساسية في رسم معالم 
مســــتقبل القطاع وإما بتمويل مشاريع ميكن 
تأجيلها في انتظار الوقت املناسب إلطالقها.

وكان وزير التجهيــــز عزيز الرباح، قد قال 
في وقت ســــابق إن ”احلكومة تتوقع أن تصل 
استثمارات قطاع املوانئ والنقل البحري إلى 

نحو 93 مليار دوالر بحلول العام 2035“.
وفــــي إطار تنويع مصادر متويل برامجها 
االســــتثمارية، أصدرت الوكالــــة قرضا بقيمة 
إجمالية قدرها نصف مليار درهم (52.3 مليون 

دوالر) على دفعتني لفائدة املستثمرين.
وتهــــدف العمليــــة إلــــى متويل جــــزء من 
البرنامج االســــتثماري للوكالــــة خالل الفترة 
الفاصلــــة بــــني 2017 و2021، والـــــذي يتضمن 

مجموعة مـن املشاريع املهيكلة.
وفي آخــــر تصنيف ملؤمتــــر األمم املتحدة 
للتجارة والتنميــــة، تبوأ املغرب مركز الريادة 

أفريقيا في مجال الربط البحري.
واعتبرت العراقي هذا التتويج الذي يتنبأ 
مبســــتقبل واعد لالقتصاد املغربي دليال آخر 
علــــى قوة ومتانــــة االســــتراتيجية احلكومية 
فــــي القطــــاع الــــذي يتوخــــى توحيــــد جهود 
كافــــة الفاعلني حول هدف واحــــد وهو تقوية 

تنافسية املوانئ املغربية.
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نادية العراقي:

نتوقع ارتفاع نشاط الموانئ 

هذا العام 8.8 بالمئة مقارنة 

بالعام الماضي

} الرياض – أكدت الســـلطات السعودية أمس 
أنها ســـتبدأ اليوم االثنني مبنـــع األجانب من 
العمل في 5 أنشـــطة جديدة فـــي البالد، وذلك 
بهـــدف خفض نســـبة البطالة بـــني املواطنني 

والتي تبلغ حاليا نحو 12 باملئة.
ومتثـــل اخلطـــوة نقلـــة نوعية فـــي إطار 
إصالحات ســـوق العمل في الســـعودية التي 
يعمل بها حوالي 10 ماليني وافد معظمهم من 
دول شرق آسيا، حيث تسعى احلكومة إلحالل 

املواطنني محل العمالة األجنبية.
ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
عن بيان لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
تأكيدهـــا أن ”بدء فرض توطـــني الوظائف في 
األنشطة اخلمســـة ســـيدخل حيز التنفيذ في 
إطار ســـعي مـــن الـــوزارة لتمكـــني املواطنني 
واملواطنـــات مـــن فرص العمـــل ورفع معدالت 

مشاركتهم في وظائف القطاع اخلاص“.
وذكـــرت الـــوزارة أن اإلجـــراءات تشـــمل 
توطـــني املهن فـــي منافـــذ البيع في أنشـــطة 
محالت األجهـــزة واملعـــدات الطبية ومحالت 
مـــواد اإلعمـــار والبنـــاء ومحالت قطـــع غيار 
الســـيارات ومحـــالت احللويـــات، إضافة إلى 

متاجر السجاد بجميع أنواعه.
وأوضـــح البيـــان أن عمليـــة التوطني، أي 
إحالل عمالة ســـعودية محل العمالة األجنبية، 
تأتي محاولة خلفض معدالت البطالة وإصالح 

سوق العمل.
وتســـعى احلكومـــة عبر برنامـــج التحول 
الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديني 
وإحالل 1.2 مليـــون وظيفة للمواطنني بحلول 

عام 2020.
وأظهرت بيانات رســـمية إنهاء خدمة 1.36 
مليـــون موظف أجنبـــي في القطـــاع اخلاص 

الســـعودي منذ مطلع عـــام 2017 وحتى نهاية 
ســـبتمبر املاضي مبوجب اإلجراءات املتعلقة 

بتوطني عدد من قطاعات العمل.
إصالحات  الســـعودية  الســـلطات  وكثفت 
ســـوق العمـــل خـــالل العامـــني املاضيني من 
خالل إحالل العمالة الســـعودية محل العمالة 
األجنبية في العديد من القطاعات االقتصادية.
احملليـــة  العمالـــة  تشـــغيل  واشـــترطت 
فقـــط في العديد مـــن القطاعات مثـــل التأمني 
واالتصاالت واملواصالت. كما فرضت رســـوما 
على تشـــغيل كل عامل أجنبـــي يزيد على عدد 
العاملني السعوديني في الشركات العاملة في 

السعودية.
وتشـــير التقديرات إلى أن القرار سيؤدي 
إلـــى توفير مئات آالف الوظائف للســـعوديني 
والسعوديات، في كافة مناطق البالد بالتزامن 
مع تسريع إطالق مشـــاريع استثمارية جاذبة 

للعمالة السعودية في تلك القطاعات.
وانطلقـــت وزارة العمـــل مطلع ســـبتمبر 
املاضـــي فـــي مرحلـــة تنفيذ خطـــط احلكومة 
القاضية بتوطني الوظائف للســـعوديني في 4 
أنشـــطة في قطاع التجزئة من أصل 12 قطاعا 
ســـيتم توطينها بالكامل مع مطلع هذا العام، 

حيث ستتم العملية على ثالث مراحل.
وتشـــمل األنشـــطة املعنيـــة فـــي املرحلة 
األولى، محالت الســـيارات والدراجات النارية 
ومحالت املالبس اجلاهـــزة ومالبس األطفال 
واملستلزمات الرجالية ومحالت األثاث املنزلي 

واملكتبي اجلاهز ومحالت األواني املنزلية.
واســـتكملت الوزارة إجراءات التوطني في 
3 أنشطة أخرى في نوفمبر املاضي، بقطاعات 
واألجهـــزة  والنظـــارات  الســـاعات  محـــالت 

الكهربائية واإللكترونية.
وكانـــت الـــوزارة قد أصـــدرت مطلع العام 
املاضـــي قرارا اشـــترطت فيه توظيـــف عمالة 

محليـــة فقط فـــي قطاعات متنوعـــة، كالتأمني 
واالتصاالت واملواصالت مع بلوغ نسب بطالة 

املوطنني 12.9 باملئة.
ويؤكـــد ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة بـــني 
العمـــل  ســـوق  إصالحـــات  أن  املواطنـــني 
والضرائب على تشـــغيل األجانـــب لم تتمكن 
من إطفاء األثار اجلانبية إلجراءات التقشـــف 
وخفض اإلنفـــاق والدعـــم احلكومي واألجور 

وحزمة الرسوم والضرائب اجلديدة.
احلكومـــة  سياســـة  أن  محللـــون  ويـــرى 
ستســـاعد على حتقيـــق هدف خفض نســـبة 
البطالة لتبلغ تســـعة باملئـــة بحلول عام 2020، 
والتي تخطط خلفضها أيضا إلى نحو ســـبعة 
باملئـــة فـــي 2030، لكنهـــا قد تؤثـــر على نواح 
اقتصادية أخرى تسعى لتداركها الرياض في 

رؤيتها اإلصالحية.

وفي يونيو املاضي، مت إعفاء وزير العمل 
علي الغفيــــص، من منصبه، وهــــو من أصدر 

قرار توطني تلك األنشطة بنسبة مئة باملئة.
وقبــــل تلــــك اخلطــــوة بشــــهرين، كانــــت 
احلكومــــة قــــد أعلنت عن قــــرار يقضي بقصر 
العمل باملراكز التجارية املغلقة (املوالت) على 

السعوديني والسعوديات.
ويتوقــــع املســــؤولون أن يولــــد توطــــني 
الوظائــــف فــــي املراكز التجاريــــة قرابة مئتي 
ألف فرصة عمل للمواطنني سنويا في القطاع 

اخلاص وإلى غاية 2020.
وســــبق أن قامــــت وزارة العمــــل باتخــــاذ 
خطوة مشــــابهة قبل ذلك، حينما قررت بقصر 
العمــــل مبهنتي بيــــع وصيانة اجلــــوال على 
املواطنني وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل 

املخالفني.

وقبل االســـتغناء عـــن العمالـــة الوافدة، 
كانت حتتضن السعودية نحو 12 مليون وافد 
معظمهم من آسيا ودول عربية ويعمل أغلبهم 
في وظائـــف ذات أجـــور متدنيـــة ينفر منها 
الســـعوديون مثل وظائف قطاع اإلنشـــاءات 
والعمـــل فـــي املنـــازل، بينمـــا تعمل نســـبة 
قليلـــة في وظائـف إداريـة متوســـطة ورفيعة 

املستوى.
ويفضل الســـعوديون العمـــل في القطاع 
احلكومي الذي يستقطب نحو ثلثي املواطنني 
الذين يعملون في البالد، حيث ساعات العمل 
أقل واملميزات أكبر مقارنة بالقطاع اخلاص.

وعلـــى مـــدى األعـــوام املاضيـــة جنحت 
احلكومة السعودية في توفير آالف الوظائف 
للمواطنـــني ال ســـيما النســـاء فـــي قطاعات 

التجزئة والتعليم واالتصاالت.

اقتصاد
السعودية تدخل مرحلة جديدة في سياسات توطين الوظائف

الرباط تراهن على الموانئ كمحرك محوري النتعاش االقتصاد

[ الرياض تبدأ اليوم حظر تشغيل األجانب في 5 أنشطة تجارية  [ إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص خالل عامين

[ خطة استراتيجية لتطوير الموانئ التجارية بحلول 2021  [ تحديات المنافسة تفرض تعزيز طاقة المناولة والخدمات اللوجستية

خطوات طموحة لتطويق مشكلة البطالة

تدخل ســــــوق العمل السعودية اليوم مرحلة جديدة بتشديد سياسات توطني الوظائف من 
خالل تطبيق منع تشــــــغيل األجانب في 5 قطاعات، وذلك في إطار جهود معاجلة مشــــــكلة 

البطالة بني املواطنني وإعادة هيكلة االقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

كشــــــفت احلكومة املغربية عن خطط تطوير واسعة لتعزيز دور املوانئ في إنعاش النشاط 
االقتصادي وفتح آفاق جديدة لقطاعات التصدير واالستيراد من خالل زيادة طاقة املناولة 

واخلدمات اللوجستية، التي تندرج في إطار خطط التنمية الشاملة.

بوابات عمالقة لضخ الدماء في شرايين االقتصاد

{شـــركة الرايـــة المتميزة تســـعى خالل الفترة المقبلة إلى إدراج أســـهمها فـــي بورصة الكويت 

والتوسع في أعمالها الحالية في السعودية ومصر والكويت}.

جاسم محمد الفجي
الرئيس التنفيذي لشركة الراية املتميزة الكويتية

{العـــراق اتخذ إجراءات لتطبيق خفض اإلنتاج بنســـبة 3 بالمئة تشـــكل قرابة 140 ألف برميل 

يوميا من مجمل اإلنتاج التزاما باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

محمد بن امحمد العلوي

ي وج و

محم
صحافي مغربي

وزارة العمل والتنمية االجتماعية:

إحالل العمالة السعودية محل 

األجنبية يهدف إلى خفض البطالة 

وإصالح سوق العمل

أنشطة جديدة للعمالة السعودية

منافذ بيع مواد اإلعمار والبناء◄

محالت األجهزة والمعدات الطبية

متاجر قطع غيار السيارات

جميع محالت بيع الحلويات

متاجر السجاد بكافة أنواعه

◄

◄

◄

◄

مليار دوالر، خصصتها 

الرباط في السنوات العشر 

الماضية لتطوير 38 ميناء 

تجاريا وترفيهيا في البالد
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الذكاء االصطناعي يضيق الفجوة هل اقتربت اآلالت من تخوم اإلبداع؟
بين دارسي اإلنسانيات والعالم الرقمي [ الكمبيوتر ينجح في تقليد براعة اإلنسان

محمد اليعقوبي

} يستغرق العلماء والفالسفة واألدباء سنوات 
طويلة، وفي بعض األحيـــان يقضون أعمارهم 
بأكملها في العمل على مشـــروع ما، من دون أن 
يصلـــوا أحيانا إلى مرحلة اإلعالن النهائي عن 
أعمالهـــم أو اختراعاتهم، وقد يواصل البعض 

اآلخر من بعدهم ما بدأوه. 
لكن في الوقت الحالي لم يعد مســـتبعدا أن 
يختصـــر الوقت المطلوب فـــي معظم األبحاث 
واالختراعات، ويحد مـــن احتماالت أن تفضي 
بعض األبحاث إلى جهد خاسر، ليس ألن العالم 
سيشهد ميالد أجيال جديدة من العباقرة الذين 
ال يقهرون، بل ألن صفة اإلبداع قد ال تبقى حكرا 
على بني البشر. والسؤال الذي يتردد حاليا في 
األذهـــان هو هل تصبـــح اآلالت في يوم ما مثل 
البشـــر قادرة على تأليف الموســـيقى والشعر 
أو نرى من بينها فالســـفة أو علماء رياضيات 

وفيزياء وما إليه من النشاطات البشرية؟
عندمـــا بـــدأت أجهـــزة الكمبيوتـــر في عام 
1992 في إعادة تشـــكيل الحياة اليومية للبشر، 
قـــال حينها ماســـارو إيبوكا مؤســـس شـــركة 
”ســـوني“ إن أنظمة الحوســـبة ال يمكن أن تحّل 
محّل اإلنجازات البشـــرية، نظرا الفتقارها إلى 
جودة اإلبداع، ومثله كثيرون اقشعرت أبدانهم 
لتصورات كهـــذه باعتبارها مالمح لمســـتقبل 
ســـيجهض علـــى الكثيـــر مـــن الخصوصيات 
البشـــرية، إال أن آخريـــن يـــرون في ذلـــك آفاقا 
واعـــدة ومثيرة. ومع الخطـــوات الحثيثة التي 
يخطوهـــا الذكاء االصطناعـــي، ربما باتت هذه 
التصورات قاب قوســـين أو أدنى من التحقق، 
حتـــى أن البعـــض مـــن المخترعيـــن يقولون 
إنهم على وشـــك منح الروبوتات قلبا ومشاعر 
لتـــدب فيها الحيـــاة، ومن ثم ســـتمتلك الكثير 
من الخصائص البشـــرية مثل جمـــوح الخيال 
وتـــوارد األفكار وتوالدهـــا والخروج عن الفكر 
المألوف، لتكون قـــادرة على اإلبداع تماما مثل 

البشر وربما تتفوق عليهم في ذلك.
وبدا االهتمام منصبا أكبر على الروبوتات 
التي يستطيع البشـــر التفاعل معها اجتماعيا 
وتبـــادل أطراف الحديث، بـــل وحتى التعايش 
معهـــا جنبا إلى جنب، تماما مثل فرد من أفراد 
العائلة وفي الوقت نفســـه، قد يتجاوز دور مثل 
هذه األجهزة أحيانا النطاق االجتماعي، لتسير 

في طريق اإلبداع واالبتكار تماما مثل البشر.
ولكن الروبوتات لن تكتســـب وحدها صفة 
اإلبـــداع، إذ شـــهدت الســـنوات األخيـــرة عدة 
مشـــاريع علمية تهدف إلـــى جعل الكمبيوترات 
أيضـــا قـــادرة على تحقيـــق الجدليـــة العقلية 

الالزمة لإلبداع في المجاالت المختلفة.

وكان الفنان البريطاني هارولد كوهين قبل 
وفاته من أكبر المتحمسين لهذه الفكرة إيصال 
الكمبيوتر إلـــى حدود القدرة على اإلبداع التي 
يحتكرهـــا الكائـــن البشـــري، فقد قضـــى طيلة 
حياته المهنية في تصميم برنامج عرف باســـم 
”آرون“ لـــه القدرة على رســـم لوحات تشـــكيلية 

فنية أصيلة ال تقلد شيئا مما هو معروف.
ويعمـــل برنامج آرون من خالل اســـتخدام 
وربـــط اآلالف من البرامج الفرعية والتفاعل في 
مـــا بينها من أجل إبداع أعمال فنية تشـــكيلية 
جميلة، أو هكذا تراها بعض األذواق على األقل.
وحاليا اســـتفادت البرامج الكمبيوترية من 
عـــدة تطورات في تقنيات الـــذكاء االصطناعي، 
مكنتها من القيام ببعض النشاطات التي يمكن 

أن يطلق عليها صفة إبداع بتحفظ شديد.

ومن المتوقع أن تتمكـــن أجهزة الكمبيوتر 
التي تعمل مـــن خالل الـــذكاء االصطناعي من 

إنتاج الروايات بحلول عام 2049.
وفـــي الواقع، فـــإن التكنولوجيـــا الرقمية 
لآلالت مستخدمة حاليا في هذا المجال أيضا.

وتعمـــل شـــركة غوغل على تدريـــب أجهزة 
الـــذكاء االصطناعي لديها على إنتاج الروايات 
العاطفيـــة والمقـــاالت اإلخبارية، فـــي محاولة 

لمساعدتها على الكتابة بشكل أكثر إبداعا.
الذي  وهناك برنامج ”أوتوميتد إنسايتس“ 
ينتج خوارزميات يمكنها أن ُتخرج الماليين من 
األخبار الشـــخصية ومقاالت المال والرياضة، 

لمؤسسات مثل رويترز وأسوشييتد برس.
وســـبق أيضـــا لباحثيـــن إســـبان إطـــالق 
ُيعلـــم الكمبيوتر  مشـــروع يســـمى ”إياموس“ 
تأليف قطع الموســـيقى الكالســـيكية بضغطة 
زر، وقـــد حـــاول البرنامج تنويـــع مصادره من 

مقطوعات موسيقية مركبة.
 ويتطلب عمل البرنامـــج تزويد الكمبيوتر 
واآلالت،  المقطوعـــة  مـــدة  مثـــل  بمعلومـــات 
والحـــدود التـــي ينبغـــي مراعاتها مثـــل عدد 
أصابـــع العازفين، وقد عزفت أوركســـترا لندن 

السيمفونية البعض من مقطوعات ”إياموس“.
وفـــي عـــام 2016، أعلـــن المشـــرفون علـــى 
اختبـــارات في الفنون اإلبداعيـــة نظمتها كلية 
دارتمـــوث األميركيـــة، عدم وجـــود فائزين في 
منافساتهم في خوارزميات الذكاء االصطناعي 
وعدم وجود قصص مماثلة لما يكتبه البشـــر. 
ولم تستطع حينها أي من الكتابات خداع لجنة 
التحكيم، واحد فقط مـــن اللجنة اعتقد أن أحد 

أعمال اآللة يعود لعنصر بشري.
وأكد دان روكمور، أحد منظمي المســـابقة 
وأســـتاذ الرياضيات وعلـــوم الكمبيوتر وقتها 
أن الخوارزميـــات غير قـــادرة على تقليد أنواع 
من الشـــعر البشـــري، إال أن الشفرة التي ُقدمت 

كانت مدهشة.
وربمـــا ُينظـــر إلى مثـــل هـــذه المحاوالت 
على أنها تقليد لإلبداع البشـــري فقط، فتأليف 
الكمبيوتر يعتمد على مخزون من خوارزميات، 
وال ينبـــع من ابتكار أصيـــل، إال أن القدرة على 
محاكاة االبتكارات البشـــرية ُتقدم نتائج مثيرة 
لالهتمـــام في أحيـــان كثيرة. وتســـعى إحدى 
الجامعات األميركية إلى تعليم جهاز الكمبيوتر 
التفكير الســـليم من خالل تحليل الصور التي 

يستقبلها على مدار 24 ساعة.
ويعد الهدف من ذلك البرنامج معرفة ما إذا 
كان يمكـــن ألجهزة الكمبيوتـــر أن تتعلم بنفس 
الطريقة التي يتعلم بها اإلنسان، وتقوم بالربط 
بيـــن الصور لتتمكن من فهـــم أفضل للعالم من 
حولها. ويســـمى ذلك البرنامج ”متعلم الصور 
الذي ال ينتهي أبدا“، ويعرف اختصارا باســـم 
(نيـــل)، ويجـــري تطبيقه في جامعـــة كارنيغي 
ميلـــون بالواليات المتحدة. ويأمل فريق العمل 
في أن يتعلم نيل من تلقاء نفســـه العالقات بين 

العناصر المختلفة دون أن يتم تعليمه ذلك.
وبالفعل يمكـــن لبعض برامـــج الكمبيوتر 
حاليـــا تحديد األشـــياء وتســـميتها من خالل 
تزويدها بأجهزة وبرمجيـــات خاصة بالرؤية، 
لكن الباحثين يأملون فـــي أن يتمكن البرنامج 

نيل من إجراء المزيد من التحليل للبيانات.
وقـــال أبهيناف غوبتا األســـتاذ المســـاعد 
بمعهـــد تصميم الروبـــوت بجامعـــة كارنيغي 
ميلـــون األميركيـــة ”الصور هـــي أفضل طريقة 
لتعلـــم الخصائص المرئية لألشـــياء، فالصور 
تشـــتمل على الكثير من المعلومـــات المتعلقة 

بحسن اإلدراك للعالم من حولنا“. 
وأضـــاف ”الناس يتعلمون ذلك بأنفســـهم، 
لكننـــا نأمل من خالل برنامج نيل في أن تتمكن 

أجهزة الكمبيوتر من القيام بذلك أيضا“.
غيـــر أن البرنامـــج يمكن أيضـــا أن يرتكب 
بعض األخطاء، كما يقـــول فريق البحث، حيث 
يمكن أن يخلط في نتائـــج البحث بين كلمة ما 
تشـــير إلى أحد األلوان، وبين اســـم أحد نجوم 
الغناء الذي يتكون من نفس الكلمة. وُيعزى ذلك 
إلى أن نتائج البحث عن الصور ربما تظهر مثل 

ذلك الخلط أيضا.

} مدريد - تفصل بين كلية اللغات والدراسات 
اإلنســـانية وكليـــة الحاســـب اآللـــي بجامعـــة 
اإلســـبانية  بالعاصمة  العريقة  كومبلوتنســـي 
مدريد، فقط 500 متر، ولكن فعليا تفصل سنوات 
ضوئية عديدة بين المناهج التي تدرســـها كل 
جامعة منهما. ولهـــذا يكافح خبراء العديد من 
مراكـــز التعليم والتأهيل لتجـــاوز تلك الفجوة 
التـــي تـــزداد اتســـاعا بمـــرور الوقـــت، بهدف 
اإلســـهام في تحقيق التقارب بين التكنولوجيا 

والدراسات اإلنسانية.
االصطناعـــي  الـــذكاء  بروفيســـور  وأكـــد 
بالجامعة، بابلو خيرباس، أن ”الفجوة ال تزال 
شاســـعة. يعيش دارســـو اإلنســـانيات بمعزل 
عـــن التكنولوجيا، والعكس صحيح بالنســـبة 
لدارســـي التكنولوجيـــا الرقمية. أحـــاول منذ 
سنوات مد الجســـور بينهما، وأقر بأن المهمة 

ليست سهلة“.
خيربـــاس هـــو بروفيســـور متخصص في 
علوم الكمبيوتر، وعاشـــق لألدب منذ شـــبابه، 
ويطلق عليه ”أبوالروبوت الشـــاعر“، بســـبب 
برامجـــه عن كمبيوترات تقرض الشـــعر. تضم 
مكتبته مختارات من شـــعر الهايكـــو الياباني 
وكتيبـــات برمجـــة، ومختارات مـــن الحكايات 
الشـــعبية الروسية، وبالتأكيد نسخة من رواية 

ثربانتيس الشهيرة ”دون كيخوتة“.
ويعتبر خيرباس نموذجا للعمل األكاديمي 
الهجين الذي يقوم به أكثر من عشـــرة أســـاتذة 
وبعـــض طالب الدكتوراه في مجموعة األبحاث 
”أن أي آل“ (التفاعـــل الطبيعـــي القائـــم علـــى 
اللغة)، تحت إشـــرافه، ويركز على المشـــاريع 
التـــي تربـــط الـــذكاء االصطناعـــي (إيـــه اي) 

واللغويات والنماذج السردية أو الشعرية.
وأوضح البروفيســـور اإلسباني (51 عاما) 
بشـــكل فنتازي أشـــبه بالخيال الشـــعبي كيف 
تســـتطيع آلة كتابة إبداع يرقى لخيال البشـــر، 
قائال ”نحن بصدد نمـــاذج، وكلما أضفنا إليها 
المزيـــد من الخصائص، كلما تضاءل الشـــعور 

بالـفرق أن المحصلة من إبـداع آلـة“.
وأضـــاف ”الفكرة ليســـت في قيـــام الذكاء 
االصطناعي بكتابة كل شـــيء، بـــل في إمكانية 
اســـتخدام كل جزئية كوســـيلة منفصلة، أشبه 
بنوع من الفوتوشوب ولكن بالنسبة للنصوص 

المكتوبة“.
وأشارت إيلينا جونثاليث بالنكو مؤسسة 
معمل االبتكار في اإلنسانيات الرقمية بجامعة 
”يو أن أي دي“ للدراســـة عـــن بعد، إلى أن هناك 
العديد مـــن عوامل ومحـــاوالت التقـــارب بين 
اآلداب والخوارزميات تتجمع في إطار ما يعرف 
باإلنسانيات الرقمية، وهو مجال أكاديمي آخذ 
في االتساع واالنتشـــار وأصبح مفهوما يضم 

العديد من فروع الدراسة والمعرفة.
وقدمـــت البروفيســـورة اإلســـبانية التـــي 
أصبحـــت مرجعيـــة دوليـــة فـــي هـــذا الحقل 
المعرفي، عـــددا ال حصر له من األمثلة تتجاوز 
بكثير مجرد اســـتخدام التكنولوجيا كوســـيلة 
إلنجاز العمل اللغوي أو إعداد قواعد البيانات 
أو التحـــول الرقمـــي للتـــراث الثقافـــي ضمن 
العديد من القضايا المحدودة داخل الدراسات 

اإلنسانية في الفضاء األكاديمي.
وتابعـــت ”تندرج أمـــور مثل جعـــل اآلالت 
تتحدث وتستوعب وقادرة على معالجة كميات 
ضخمة من النصـــوص، دون الحاجة لقراءتها 

واســـتخالص المعلومـــات أو تقييم المشـــاعر 
داخـــل مجموعة من التعليقـــات، وغيرها تحت 
مســـمى اإلنســـانيات الرقميـــة. لذلـــك فإنه من 
األهمية بمكان تطبيقها على كل مجاالت الذكاء 

االصطناعي“.
بالنكو بدأت مســـارها األكاديمي كدارســـة 
للغويـــات، وتمكنـــت مـــن خـــالل اإلنســـانيات 
الرقميـــة دخول عالم المال، وتعمل حاليا مديرا 
عامـــا لشـــركة ”كفرواليـــت أوروبـــا“ للتأمين، 
وهـــو مـــا أهلهـــا لتحتل مكانـــة متقدمـــة بين 
تصنيف ”100 ســـيدة رائدة فـــي مجال األعمال 
في إســـبانيا“، ضمن إنجازات أخرى. ومع ذلك 
توضح أن هناك سلســـلة من العقبات المختلفة 
تعـــوق تقدم هذا التقارب البطيء وباهظ الثمن 

بين اإلنسانيات والتكنولوجيا.

ويبرز بيـــن هذه المعوقات نظام الجامعات 
اإلســـبانية نفســـه، والـــذي تصفه بأنه شـــديد 
الجمود وأن أســـاتذته معظمهم من كبار السن 
ومـــن ثـــم ال يرحبون كثيـــرا بالعالـــم الرقمي. 
وهناك أيضا ما تطلـــق عليه ”الرهاب الرقمي“ 
أو التكنوفوبيـــا، موضحـــة ”هنـــاك الكثير من 
األســـاطير، الكثيـــر مـــن المخـــاوف، والرفض 
للتكنولوجيـــا، مازالت تتركز في أن الروبوتات 
ســـوف تســـيطر على العالم وسوف تتحكم في 

مصائرنا وتحتل وظائفنا“.
وقالت إن إسبانيا دخلت مجال اإلنسانيات 
الرقميـــة متأخـــرا مقارنـــة بدول مثـــل إنكلترا 
أو ألمانيـــا أو فرنســـا، ولهذا ال تزال مهمشـــة 
بالنسبة لدوائر تمويل أنشطة هذا المجال على 
الصعيد األوروبي. إال أن إســـهام بالنكو نجح 
في كســـر هـــذا الحاجز وأصبـــح مركزها على 
ســـبيل المثال يحظى بدعم مشروع الـ(بوست 
داتا) الممول من قبـــل االتحاد األوروبي، وهو 
محاولة للتواصل بيـــن أنظمة تحليل البيانات 
المختلفة على مستوى أوروبا لتحليل أساليب 

نظم الشعر رقميا في مختلف دول القارة.
أخـــرى  عقبـــات  إلـــى  بالنكـــو  وأشـــارت 
تواجه النســـاء فـــي عالم التكنولوجيـــا، قائلة 
”نحـــن أقليـــة“، مضيفة ”هناك مســـألة التأهيل 
والتحفيز للفتيات منذ الصغر، والتي تراجعت 
بشـــكل كبير في مجال أعمال مثل التي أنا بها 
اآلن. المعوقات تتنوع بين التقاليد والشـــروط 

المجحفة ومواعيد العمل وغيرها“.

السعي إلى تعليم جهاز الكمبيوتر التفكير السليم

أقدم الجامعات في العالم تكافح لتحقيق التقارب بني التكنولوجيا والدراسات اإلنسانية

هناك تفاؤل كبير يسود بين رواد الذكاء االصطناعي بأن تصبح اآلالت قادرة على تحقيق 
الجدلية العقلية الالزمة لإلبداع في المجاالت المختلفة، لكن يبدو أن الدرب أمامها مازال 

طويال.

{الفكرة ليست في قيام الذكاء االصطناعي بكتابة كل شيء، بل في إمكانية استخدام كل جزئية كوسيلة منفصلة، أشبه 
بنوع من الفوتوشوب ولكن بالنسبة للنصوص المكتوبة}.

بابلو خيرباس
بروفيسور علوم الكمبيوتر إسباني
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Tech حياة

األســـاطير  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
واملخاوف والرفض للتكنولوجيا، 
مازالـــت تتركز فـــي أن الروبوتات 

ستسيطر على العالم

إيلينا جونثاليث بالنكو: 
D

الروبوتات لن تكتسب وحدها صفة 
اإلبداع، إذ أن عدة مشاريع علمية 

تهدف إلى جعل الكمبيوترات أيضا 
قادرة على تحقيق الجدلية العقلية 

الالزمة لإلبداع في املجاالت املختلفة



هاين سامل مسهور

التجربـــة  فـــي  مركـــزي  مفهـــوم  اجلهـــاد   {
تاريخيـــة  أّن  غيـــر  اإلســـالمية،  التوحيديـــة 
املصطلـــح تبرز كـــم التأويـــل واالنزياح الذي 
مارســـه العقل الفقهي والعقل السياسي على 
هـــذا املفهوم، فاجلهاد عند أغلب اإلســـالميني 
هو عنف بشـــري تدثـــر باملشـــروعية الدينية 
والتنزيل القرآني الكـــرمي، واجلهاد هو قتال، 
غير أّن النص القرآني الكرمي في بداية تشريعه 
للحرب لم يستعمل مصطلح اجلهاد، بل حضر 
فعل القتـــال، واآلية الكرمية كانت صريحة في 
اإلذن بالقتال ”أذن للذين ُيقاتلون بأنهم ُظلموا 
وأن الله على نصرهم لقدير“. ويبدو أن النص 
القرآنـــي كان على وعي بأن فعل القتل والقتال 
هو فعل اســـتثنائي، فكان عليه أن يتمايز في 
الفعـــل واملصطلـــح واملرجعية، وقد تســـاوت 
اســـتعماالت القـــرآن الكـــرمي ملفردتـــي جاهد 
وقتـــل (٢٥ مرة)، لكن الفـــارق أن كلمة ”جاهد“ 
ال توحي مباشـــرة بالفعل احلربي  و“جهـــاد“ 
العنيـــف، بل توحي في أغلبهـــا بالفعل املرتد 
نحـــو الـــذات وال عالقـــة له باآلخر فـــي معنى 
اجلهد الذاتي لالنسجام مع الدعوة اإلسالمية 

والتضحية ألجلها.
لـــم متارس جماعات اإلســـالم السياســـي 
مـــن النقد الذاتي ومن املراجعـــات ما يجعلها 

تتصالح مع مفهوم الدولة املدنية.

بعد غياب النبي محمد، بتمام التأســـيس 
العقائـــدي ودخـــول التدين اإلســـالمي مرحلة 
التأســـيس اجلغرافـــي والسياســـي بداية من 
القتال في حروب الردة سيتماهى فعل اجلهاد 
مـــع فعل القتـــال، وقد كان املســـلمون األوائل 
بحاجة للحديث عن املمارســـة احلربية ضمن 
السياق املقدس لفعل اجلهاد وما يحمله الفعل 
من داللة قدسية في حتقيق املشروعية الدينية، 
ومن ثـــم قامت الدولة/الدول اإلســـالمية على 
الفتـــح والقتال حتت راية اجلهاد في ســـبيل 

الله.
ومنـــح العقل الفقهي التاريخي املســـلمني 
مســـنودا باملدونـــات التاريخيـــة واإلخبارية 

شـــروط حتقيق حاكمية الله تعالى في األرض 
على العنف الذي تســـلطه اجلماعة املســـلمة/
املؤمنـــة على اآلخر من أجـــل الطاعة واإلكراه 

السلطوي املتذرع املقدس وفقا ملفهومهم.
ولعـــل اجلماعات اجلهاديـــة املعاصرة قد 
رفعت احلرج عن جماعات اإلســـالم السياسي 
في تصورها املرتبك ملفهوم اجلهاد القائم على 
أن اجلهاد هو عنف مشـــروع ومقدس يفرضه 
الديـــن على الـــذات البشـــرية لتحقيـــق إرادة 
اللـــه في حكم البشـــرية، واخلالصة أن خروج 
املفهوم عن تاريخيته جعل التناقض شاســـعا 

بني احلاضر والسلف.
ولكن القول بتاريخيـــة املفهوم قد يوقعنا 
في مـــأزق التبرير للجماعـــات اإلرهابية التي 
تتخذ من واقع املسلمني املعاصر حجة لتنزيل 
هـــذا املفهوم في الراهن واســـتخدامه حملاربة 

”الغزاة“ أو ”الكفار“.
ويبـــدو مفهوم التاريخية أكثر تعقيدا لدى 
العقل اجلهادي واإلســـالمي، ذاك العقل الذي 
يرى التاريخ ماء واحدا يرفض التطور الزمني 
واالختالفات املرجعية في ما هي بني احلاضر 
واملاضي، وفكرة الســـلفية ال تتعلق باحلركات 
الســـلفية وحدهـــا، ولكن كل عقـــل يبحث في 
املاضي عن جتربة يراها منوذجية ليستعيدها 
تكـــرارا علـــى أنها صاحلة للحاضـــر هو عقل 
ســـلفي بامتياز، فحتى التجارب الدينية كانت 
ثورة علـــى فكرة اآلباء وتقديـــس معتقداتهم؛ 
السياســـي  بشـــّقيه؛  احلركـــي  فاإلســـالم 
واجلهادي، ميتلك فكرا خامال غير خالق؛ ألنه 
يتكئ على املاضي ليعيد استنساخه. يريدون 
استنساخ جتربة اجلهاد لواقعنا املعاصر غير 
مكترثـــني بالشـــروط املرجعيـــة لواقعنا. قتال 
الديـــن في املاضي له شـــروطه، وحروب اليوم 
لها شـــروطها املعاصـــرة في حتريـــر األرض 
وحتقيـــق املصالح االقتصادية والسياســـية، 
وعليه فإّن تفعيل املرجعية الدينية التاريخية 
في العنف يجعل العنف وفقا ملفهومهم مقدسا 
جلماعة تعتقد أنها متتلك احلقيقة املطلقة من 
عند الله، وبالتالي محاربة كل البشـــرية التي 

تعتقد أنها على اجلاهلية مطلقا.
ومنـــذ القـــرن املاضي حني فشـــل ما عرف 
مبشروع اإلســـالم العاملي مع نخبة املصلحني 
ذوي التكوين الفلســـفي العميـــق، ُفتح املجال 
لبروز اإلسالم العامي مع نخبة من اإلسالميني 
احلركيني ذوي التكوين العقائدي الكالسيكي، 
ومنـــذ القرن املاضـــي بدأ التحـــول من جهاد 
القلـــم إلى جهـــاد الســـيف، أو مـــن االجتهاد 
إلى اجلهاد، فقد عاد املفهوم زمن االســـتعمار 

والتبعية في سياق التنوير الفكري والتحرير 
لألراضـــي، لكـــن في ســـياق الدولـــة الوطنية 
كان وســـيلة لتحقيـــق حلم بعيـــد هو اخلالفة 
اإلســـالمية، بل وكشـــفت احلركات اإلسالمية 
عن براغماتية في توظيف ما أســـموه اجلهاد 
املقدس من أجل إزاحة اخلصوم وبلوغ ســـدة 
احلكم والســـيطرة علـــى مفاصـــل الدولة. لن 
جتد احلركات اجلهادية التي تكفر باملمارســـة 
الدميقراطية من وسيلة لإلقناع غير اإلخضاع 

مبا يطلقون عليه العنف املقدس.
فمن الشـــجاعة القول إن هذه املمارســـات 
للجماعـــات اجلهادية لها جـــذور في تاريخنا، 
فاحلرق والتحريق والتمثيل باجلثث واخلطف 
واالحتطاب مورســـت منذ عهود قدمية، ولذلك 
يـــرون ممارســـاتهم اليـــوم بكل مـــا فيها من 
وحشـــية مصدر فخر وترهيـــب لألعداء وأنها 
من صلـــب الفعل اجلهادي، وبالتالي فتلك هي 
حقيقتهـــم بأســـانيدهم وأدبياتهـــم املرجعية، 
وهي ممارسات تعلن عن أهدافها احلقيقية في 
تدمير كل ما بنته احلداثة وجعلتهم يعيشـــون 
غربـــة عـــن الدولة احللـــم. ولقـــد كان لهم في 
جتاربهم، شـــرقا وغربا، من اإلمارة إلى الدولة 
ذاك الطموح املنشـــود، ولذلك سيكونون أكثر 
وحشـــية في املســـتقبل ألن اخليبة لم تصبهم 
وهم يـــرون احللم يتحقق في قيام دولتهم عام 

٢٠١٤، ويرونها معركة خاسرة دون أن يخسروا 
حربهـــم األزلية. لعل أدبياتهـــم متنحهم رؤية 
شـــاملة عجزت الدراســـات احلديثة عن تفكيك 
رموزهـــا ملقاومتهـــا مـــن الداخـــل العقائـــدي 

والفكري واإلستراتيجي.
وفـــي التقاطـــع بني اإلســـالم السياســـي 
واإلســـالم اجلهـــادي، ميكـــن أن نفتـــرض أّن 
اإلســـالم اجلهادي هو ثمـــرة فعلية جلماعات 
اإلسالم السياســـي عند توفر شرطني: إما من 
خالل الضغط على اإلســـالم السياســـي، وإما 
فشـــل جماعات اإلسالم السياسي في ممارسة 

احلكم. 
منـــذ القرن املاضي بـــدأ التحول من جهاد 
القلـــم إلى جهـــاد الســـيف، أو مـــن االجتهاد 
إلى اجلهاد فكلما تعرضت جماعات اإلســـالم 
السياســـي إلكراهـــات واقع الدولـــة الوطنية 
والضغوط اإلقليمية والدولية، حتول ســـريعا 
إلى ممارســـة ما كان قـــد ”أعد لهـــم“، ومهما 
حاولـــت جماعات اإلســـالم السياســـي التنكر 
إلفرازاتـــه فهو ال ميكـــن أن ينكـــر أّن زعامات 
احلـــركات اجلهاديـــة تربـــت ونشـــأت علـــى 
األدبيات اإلخوانية من سيد قطب إلى عبدالله 
عزام إلـــى أبي مصعب الســـوري.. فاحلركات 
اجلهادية كانـــت ثمرة ثالثة روافد أساســـية: 
الرافـــد القطبـــي والرافـــد الوهابـــي والرافد 

املودودي، ونحن نعـــرف بالنصوص عالقتهم 
مبختلف حركات اإلسالم السياسي.

بعد الثورة التونسية قدمت حركة النهضة 
نفســـها حزبا سياسيا يناهض العنف، لكن ما 
ظهر منها صمتا وعونا لروابط حماية الثورة 
كان تواصال لبعض أنواع االستعراض، ولعل 
حركة النهضة تبقى النموذج األكثر انكشـــافا 
مـــن ناحيـــة الدراســـة والتحليـــل، فجماعات 
اإلسالم السياسي قد مارست من النقد الذاتي 
ومن املراجعات ما يجعلها تتصالح مع مفهوم 
الدولـــة املدنيـــة، وال ميكن رمـــي كل احلركات 
في خانة واحدة، ولكـــن ميكن أن نعطي ثالثة 
أمثلة: املثال املصري األكثر تعقيدا، فهو مازال 
يعيش شرط البيعة، من قبيل ما عاناه الرئيس 
املخلوع محمد مرســـي في الوالء للمرشـــد أو 
الدستور. املثال املغربي معقد من حيث الوالء 
للقصـــر وأمير املؤمنني. أما املثال التونســـي 
فإن حركة النهضة واقعة حتت ضغط املجتمع 
املدني الذي أرغمها على التنازل لصالح الدولة 
املدنية ولعبـــة الدميقراطية، فمـــن خالل هذه 
األمثلة ندرك أن تصالح اإلسالم السياسي مع 
الدولـــة املدنية والدميقراطية ال يكون إال حتت 
اإلكـــراه والضغط.. وغياب الضغط ســـيجعل 
هذه احلـــركات وفيـــة ألدبياتها الكالســـيكية 

املركزية لنشوء جماعة اإلخوان املسلمني.

تاريخ مفهوم الجهاد.. أرضية خصبة لبذور اإلرهاب والعنف

مركزية مفهوم اجلهاد في أدبيات احلركات اإلسالمية تفرض بحث التحوالت التي عاشها 
ذلك املفهوم، وكيفية استخراجه من النصوص الدينية التأسيسية وحتويله إلى فعل عنيف 
وشــــــرعي في آن، ذلك أن ذلك التحول من املســــــتوى الذي وفرته النصوص الدينية األولى 
إلى ما تعرفه الســــــاحات العربية اليوم، اقتضى عمال فقهيا ومعاضدة سياســــــية: اجلهد 
ــــــل آيات القتال إلى مبررات فقهية للجهاد واملعاضدة السياســــــية  الفقهــــــي قام على حتوي

تكفلت بتحويل تلك األحكام الفقهية إلى عنف وإقصاء للخصوم.  

هجرة المفهوم من النص الديني إلى الميادين

{العقل الديني يجعل من ســـلطة السلف سلطة فوق البينة والدليل، فيكفي أن يوجد المرء إسالم سياسي

في العصور األولى وتحديدا عصر التأسيس ليحظى بالعدالة المطلقة}.

يوسف هرمية
كاتب مغربي

{أضحـــى اإلســـالم السياســـي تعبيرا عـــن رغبة هوويـــة في إثبـــات االختالف ونيل الســـلطة، 

وتأسست مقوالته على ردود أفعال في عالقته باألحزاب واأليديولوجيات العالمية}.

عمار بنحمودة 
باحث تونسي

[ تحايل العقل الفقهي على مفهوم الجهاد وتحويله إلى عنف متدثر بالمشروعية الدينية
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باحث مغربي: الحداثة تقتضي فصل الدين عن السياسة

يوسف محادي

} في الندوة الفكرية التي حملت وسم ”الدين 
التـــي نظمتها منظمـــة اجلامعة  واحلداثـــة“ 
للجميـــع مبدينة القصر الكبير شـــمال املغرب 
نهاية شـــهر ديســـمبر املاضي، فســـر أســـتاذ 
الفلســـفة باجلامعات املغربيـــة، أحمد عصيد 
املقصـــود بالدين بأنه ليـــس ذاك الذي يقتصر 
فقط على النصوص املؤسســـة له؛ النصوص 
الدينيـــة األصلية أو الكتب املقدســـة، أو كالم 
األنبياء فحســـب، بل املقصود بالدين هو ذلك 
املجـــال الذي يشـــمل الفكر الدينـــي؛ أي الفكر 
الفقهي الذي أنتج قراءات وتفاسير وتأويالت 
للنص الديني، لكن الكثير من الناس في البالد 
العربيـــة يخلطون بني الديـــن والفكر الديني، 
ويعتقدون أن الكثيـــر من كالم الفقهاء هو من 

صميم الدين، والدين من كالمهم براء.
وأكـــد أحمـــد عصيـــد، اخلصم الشـــرس 
لإلســـالم السياســـي، أن الدارسني والباحثني 
لتاريخ األديـــان، يعتبرون أن الظاهرة الدينية 
في عمومها، تشـــمل النصوص واملمارســـات 
والســـلوك وتشـــمل أيضا الفكر املُنصب على 
قراءة النصوص الدينية وتفسيرها وتأويلها، 
ألن ذلك يؤدي إلى ما يعرف بالتشريع الديني؛ 
أي إنتاج قوانـــني انطالقا من تلك النصوص، 

أو ما يسمى بالشريعة.

وأوضـــح عصيـــد أن التشـــريع ال يقتصر 
وجوده على الدين اإلســـالمي فحسب، بل هو 
تشـــريع موجود أيضا في الديانتني املسيحية 
واليهودية، وكل ذلك له حكاية خاصة وســـياق 
خـــاص، مع مفهـــوم احلداثة، الـــذي يقصد به 
الظاهـــرة الكونيـــة التي انطلقت مـــن أوروبا 
لتجتاح العالم بكامله، وهي عبارة عن حتوالت 
انقالبية أدت إلى تغيير الفكر، وتغيير وضعية 
األديان فـــي عالقتها بالدولـــة وباملجتمع، بل 

أدت أيضـــا إلى تغيير املعمـــار املادي وتغيير 
بنيات الدول والعمل املؤسساتي، وإلى تغيير 
القوانـــني وظهور ظواهر جديـــدة في عدد من 

املجاالت، لم تكن موجودة من قبل.
فعندمـــا نقول احلداثة، يسترســـل عصيد، 
فإننـــا نتحدث عـــن ظاهرة شـــمولية متتد من 
املعمار والبناء والهندســـة، إلى الفكر العلمي 
والفكر الديني، ثم إلى اإلبداع الفني اجلمالي، 
فإلى الســـلوك الفـــردي لألفراد فـــي عالقاتهم 
االجتماعيـــة، ثـــم إلى بنيـــة الدولـــة وتصور 
الناس لهـــا. وكل هذا يرتبـــط بالظاهرة التي 

أضحينا نسميها ”حداثة“.
وأقـــر عصيـــد بـــأن الكثيـــر مـــن النـــاس 
يعتقدون أن احلداثة بدأت مع التكنولوجيات 
احلديثـــة، أي مع االختراعات العلمية، غير أن 
االختراعـــات العلمية هي مـــن نتائج احلداثة 
وليســـت املظهـــر األول لهـــا، فمظهرها األول 

ظهـــر في الفكر، ألن احلداثة فـــي البداية فكرة 
انطلقت مع مغامرة العقل العلمي في العصور 
الوســـطى األوروبيـــة، عندما بـــدأ التفكير في 
الكـــون وفـــي العالم بشـــكل مغايـــر للتصور 
الديني الَكنســـي الذي كانت ترعاه الكنيســـة 
في ذلـــك الزمان، والـــذي كان مطابقا للنظرية 

األرسطية في علم الكواكب والنجوم.
وفســـر الباحث نظريـــة أرســـطو في علم 
الكواكب والنجوم التي كانت تعتقد أن األرض 
هي مركـــز الكون، فجاء كوبرنيكـــوس، العالم 
الكنســـي، وهو فـــي األصل رجل ديـــن، وكان 
أيضا عاملـــا فلكيـــا ينتقد نظرية الفيلســـوف 
أرســـطو، قائال إن املعطيات التي يتوفر عليها 
بنـــاء علـــى مراقبـــة األفـــالك وحركـــة األرض 
والنجوم، تؤكد أن األرض ليست سوى كوكب 
من الكواكب األخرى، وأنها تدور حول نفسها 
وحول الشـــمس، وأن الشمس هي املركز الذي 

تدور حوله كل الكواكب.
وعلق عصيد لقد حدثت صدمة قوية للفكر 
الكنســـي الديني، الـــذي كان يظـــن أنه يرعى 
املعرفـــة العلمية من خالل التصـــور التقليدي 
للكـــون، وبالطبع كانت للخطـــوة اجلبارة في 
مجال املعرفـــة العلمية لكوبرنيكوس تداعيات 
بظهـــور أفكار أخرى مثل فكرة يوهانس كيبلر 
عـــن الدوران البيضاوي لألفالك والكواكب، ثم 
ظهور اكتشـــاف غاليليو غاليلي لفكرة دوران 
األرض حول نفســـها وحول الشـــمس، والذي 

عوقب من أجلها من طرف رجال الكنيسة.
إن الدين، كما الشـــأن في الدين اإلسالمي، 
كان دائما موطن صـــراع من أجل جلم األفواه 
وجتميـــد العقول، وبذلك يظهـــر أنه كان هناك 
صـــراع قوي بني مغامـــرة العقـــل العلمي في 
االكتشاف وبني النظام الديني الذي كان نظاما 
ســـلطويا؛ أي أن الدين كان دولة، واحلاكم كان 

في حاجة دائما إلى مباركة رجال الدين حلكمه 
على الرعية، إضافة إلى مباركة النبالء لسلطة 

احلاكم في حكمه.

إن املســـلمني الذين لم تكن عندهم كنيسة، 
كان لهم مســـجد ودولة خالفة التي كانت دولة 
دينية، كان فيها الفقهاء يحيطون بالســـلطان، 
ميثلون أهل احلل والعقد، وكانت لهم ســـلطة 
قويـــة لدرجة كانوا يؤطـــرون املجتمع بكامله، 
من خاللهـــم ومن خالل مرجعياتهـــم الدينية، 
متاما كما كان عليه األمر في أوروبا املسيحية 
خـــالل العصـــور الوســـطى التـــي كان ثالوث 
احلكم فيها للحاكم ورجـــل الدين واإلقطاعي، 
الذين كلهم يشـــكلون ســـلطة في الدولة، وهي 
”ســـلطة كانت تعرقل الفكر البشري ومتنعه من 

التطور باسم الهيمنة الدينية“.
وخلـــص أحمد عصيد في ختـــام مداخلته 
في ندوة ”الديـــن واحلداثة“، التي جمعته مع 
أحد السلفيني اجلهاديني التائبني، إلى وجوب 
فصل الدين عن السياســـة، هذه األخيرة التي 
قـــال إنها ُتفســـد الدين ويفســـدها هو أيضا، 
ناصحا السياسيني باالبتعاد عن إعمال الدين 
لقضـــاء مآربهم السياســـية الدنيويـــة، قائال 
إن الديـــن، وكل األديـــان هي لله وحـــده، وأن 
أثرها يجب أن يتجلى في األخالق والســـلوك 
واملعامـــالت، ال فـــي أيديولوجيـــات الهيمنـــة 

والسيطرة وقمع احلريات. ال تناقض بين الدين والحداثة

الدين، وكل األديـــان هي لله وحده، 

وأثرهـــا يجب أن يتجلـــى في األخالق 

واملعامـــالت، ال فـــي أيديولوجيـــات 

الهيمنة وقمع الحريات

◄

ــــــة بني الدين واحلداثة هي مســــــافة معبرة عن ســــــعي تيارات اإلســــــالم  املســــــافة الفاصل
السياسي الحتكار احلقل الديني واعتباره فضاء مخصوصا لها، ومن ثمة رفض منتجات 
احلداثة باعتبارها ضربا من ضروب اخلروج عن الدين. وهو تضليل اقتضى من الباحثني 
الساعني إلى تقويض مزاعم اإلسالميني بذل جهد كبير لتكذيبه وبيان أن الدين، واإلسالم 
خصوصــــــا، ال خصومة له مع احلداثة، ولعل أولى خطوات املصاحلة بني املجالني (الدين 

واحلداثة) تبدأ من فصل الدين عن السياسة وحترير الفكر الديني.

القـــول بتاريخية مفهـــوم الجهاد قد 

يوقعنا في التبرير لجماعات اإلرهاب 

التي تتخذ مـــن الواقع املعاصر حجة 

لتنزيل هذا املفهوم في الراهن

◄



أحمد مروان

} القاهــرة - إن الكتابة قلــــق ال ينتهي وهم 
إبداعــــي ال قبل لمبدع به ما لــــم يطور آلياته، 
واألديب الحــــق هو الذي ال يقــــف عند حدود 
النور فــــي الكتابة، بــــل يتعداهــــا إلى حدود 
العتمــــة لينير المظلم منها ويالمس بســــحر 
كلماتــــه، كمــــا أن االنتقال من لــــون أدبي إلى 
آخر في الكتابة يحسب لألديب، خصوصا إذا 
أثبت قدرته على امتالك زمام هذا اللون الذي 

أراد خوض غماره.
وهذا هو حال الكاتب الباكستاني مسعود 
مفتي الذي تحول بين كتابة القصة والمسرح 
والرواية والصحافة والسيرة الذاتية واألدب 
الساخر، وفي كل هذا نجده مولعا بالتجريب، 

الكتابــــة  تقاليــــد  كســــر  حيــــث 
القــــارئ  وعــــي  جعلــــت  التــــي 
نهايــــة  يعــــرف  أوتوماتيكيــــا 
العمل اإلبداعــــي من الصفحة 
األولى، ويصبح النص عاجزا 
عن مالمســــة هموم اإلنســــان 
المعاصــــر وقلقــــه وهذا هو 

العدو األكبر للكتابة.
وتؤكــــد الباحثــــة هنــــد 

محفــــوظ  عبدالحليــــم 
فــــي كتابهــــا ”الخطــــاب 

مســــعود  عند  القصصــــي 
مفتــــي“ أن مفتــــي ابتكــــر 
الخاص  الســــردي  عالمه 

ومصطلحاتــــه التــــي 
تكفل لــــه التعبير عــــن كل ما يختلــــج بذاته، 
وكأننــــا بتفاصيــــل القصة ومســــاحة البوح 
والســــرد فيها غير كافية ليقول ما يود قوله.. 
فكانت التنهيدة مســــاحة، والهمسة مساحة، 
وتفاصيل القصة مســــاحة أخــــرى. وبين كل 
هذه المســــاحات فضــــاء للمتلقــــي يطلق فيه 

العنان لذاته ليبدي رأيه بحرية تامة.
ولهــــذا لــــن يكون مســــعود مفتــــي عرضا 
عابرا في تاريخ الثقافة الباكستانية الحديثة 
بمــــا ســــادها مــــن روح التجديــــد، وإنما يقع 
فــــي صلــــب هــــذه الثقافــــة من خــــالل صوته 

الروائي والقصصي والمسرحي، الذي امتاز 
بخصوصية ال مثيل لها.

وفــــي رأي المؤلفــــة إن أهم صفــــات أدب 
والوضــــوح  الجــــرأة  هــــي  مفتــــي  مســــعود 
والبساطة. ومن هنا ندرك لماذا جاءت أعماله 
ذات مبنى ســــردي قصصي بســــيط، ألن ذلك 
يســــاعده على البوح وإيصــــال الفكرة. وهي 
نصــــوص يكتبها أديــــب يعتــــز بفرديته قدر 
اعتزازه بشــــعبه، كمــــا يمتلك مفتــــي اطالعا 
ثقافيــــا هامــــا جســــده من خــــالل لغــــة أدبية 
بســــيطة لكنها ســــاحرة في إلمامها بالحدث 

وتقديمه للقراء.
وتؤكــــد محفــــوظ أن مســــعود مفتــــي من 
الكتــــاب الذين أخلصوا لفن القصة القصيرة، 
وســــعى في ما أنتجه من مجموعات قصصية 
إلــــى تمثيــــل الواقــــع والبيئــــة والعصر بكل 
مــــا ينطــــوي عليــــه ذلــــك مــــن 
صلة  عمــــق  تبرز  خصوصيــــة، 

القاص بمجتمعه وبيئته.
التي  القضايــــا  أبــــرز  ومــــن 
تناولهــــا مفتــــي فــــي مجموعته 
عيــــد  ”ســــالَكره:  القصصيــــة 
الميــــالد“، التبــــاس العالقــــة مع 
الدينيــــة  واالزدواجيــــة  اآلخــــر، 
والتعايــــش الســــلمي بيــــن األديان 
المتعددة، واإلعالء من شــــأن العقل 
والخرافــــات  الشــــعوذة  ومحاربــــة 
وكتــــب الدجــــل، كمــــا تطــــرق إلــــى 
مواضيــــع أخــــرى جريئة مثــــل نقده 
للفساد االجتماعي واستغالل النفوذ 
بالمــــوروث  واالعتــــزاز  والرشــــوة، 
الديني وتوظيفه داخل النصوص، ومناصرة 
الفالحيــــن المظلوميــــن والمســــحوقين فــــي 
االقطاعييــــن،  مــــن  وحمايتهــــم  المجتمــــع 
واالنشغال باإلنسان في كل مكان، واالنحراف 

االجتماعي داخل المجتمع.
ويضــــم الكتاب قســــمين، األول عبارة عن 
دراســــة، بدأتهــــا الباحثة بتوطئــــة عنوانها 
”مســــعود مفتــــي: حيلتــــه وأعمالــــه األدبية“ 
حيث قدمت نبذة عن نشأته وتعليمه وأسرته 
ومشــــوار حياته األدبية وأهــــم الجوائز التي 

حصــــل عليها، ثــــم قدمت عرضا ألهــــم أعماله 
األدبيــــة فــــي الروايــــة والمســــرح والقصــــة 
القصيــــرة وكتابة المذكرات واألدب الســــاخر 

والريبورتاج.
وتناولــــت محفوظ في هذا القســــم البحث 
المجموعــــة  فــــي  الفكريــــة  ”القضايــــا  فــــي 
القصصيــــة ’ســــالَكره: عيــــد الميالد’ دراســــة 
متطرقة إلى القضايا االجتماعية  موضوعية“ 
التي ســــلط الكاتب الضوء عليها، مثل قضايا 
الشــــرف، تجاوزات النظام اإلقطاعي، الفساد 
ونظــــرة  االجتماعيــــة  القيــــود  االجتماعــــي، 
الكاتــــب للمــــرأة. كما أبرزت كذلــــك ”القضايا 
الحضاريــــة والثقافية“ التي طرحها مفتي في 
كتاباتــــه مثل: إشــــكالية العالقة بين الشــــرق 
والغــــرب، ومســــألة الحرية التي يــــرى أن لها 
ضوابطهــــا وحدودهــــا، كمــــا انفتــــح الكاتب 
حتى على قضايا شــــعوب أخــــرى مثل تناوله 
لســــر تقدم المجتمع اليابانــــي، فيما لم يغفل 
إحياء التراث في قصصه التي نادت بالحرية 

والتسامح.

وخصت المؤلفة القسم الثاني من كتابها 
لترجمة مجموعة ”سالَكره: عيد الميالد“ التي 
تحتوي على اثنتي عشرة قصة نذكر من بينها 
”سالَكره، شرمنده، جاند تارا، احترام، خدا كا 
نام، فرست كالس، عالمي بازار، مين، انتظار“ 
وغيرها، ليتمكن القــــارئ العربي من االطالع 
على نمط قصصي مختلف لكاتب يعد من أبرز 

رموز األدب الباكستاني في القرن الماضي.
”الخطــــاب  كتــــاب  أن  بالتنويــــه  جديــــر 
القصصي عند مســــعود مفتــــي“ للدكتور هند 
عبدالحليم محفوظ صدر عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب.

منى مرعي

} بيروت - تســـتند مسرحية ”الجانب اآلخر 
مـــن الحديقة“ علـــى نص ”حكايـــة أم“، لهانز 
كريستيان أندرســـون، بوصفها نقطة انطالق 
اعتمدها المخرج أســـامة حالل وفرقة ”كون“ 
المســـرحية كركيـــزة جمالّية لفعـــل المقاومة 
التـــي يدور حولها العـــرض. إذ تصّور حكاية 
أندرســـون رحلـــة أم للقاء ملك الموت ســـعيا 
منها الســـترداد ابنها، ولم تتـــوان عن إعطاء 
صوتها، كما حضنت شـــجرة شـــوك غرز في 
صدرها، حيـــث نفرت منه الدماء ونبتت وروٌد 
مكان الشـــوك ثم منحت عينيها وشـــعرها كي 
تســـترد ولدها، لكنها في النهاية لم تتمكن من 

الوصول إلى هدفها.

األم المكلومة

أضافت فرقة كون؛ التي تتألف من كل من 
حمزة حمادة، ســـارة مشموشي، ستيفاني 
كيال، ســـارة زين، صبا كوراني وشـــادي 

مقـــرش؛ طبقات متعـــددة تناولت فيها 
ســـرديات الفقـــدان والخســـارة لألم 

الســـورية فـــي طقـــوس طوطميـــة 
الطابع. تلك الطبقات تطّرقت إلى 
عالقة الفرد مع الذاكرة والصورة 
واســـتهالكها ومعنـــى الخـــوف 
أو انعدامـــه. واألهـــم أن الصورة 
ليست فائضا أو عنصرا مجانيا 
ضمـــن موضوعـــة فقـــدان األم 
البنها بل أصبحـــت في يومنا 
هذا واحدة مـــن األدوات التي 
تغذي حالة الفقدان وتضاعف 

تأثيرها.
بدأت فرقة كون حكايتها 
من حيث انتهى أندرســـون 
االبن  المـــوت.  حديقة  في 
على هيئة مالك يطلب من 
والدته أال تبكي. من هنا 

يتم التعاطي مع فكرة الموت على نحو مغاير 
في عـــرض ال نجد فيه رفضا لفكرة حدوثه وال 
قبـــوال لها، واألمر أشـــبه بتقديم أضحية، بكل 
ما يحتمل هذا التقديـــم من لحظات متناقضة 
تجاور بعضها بعضا، القـــوة المعطوفة على 

الحزن المعطوف على الرفض ثم القبول.
علـــى  اعتمـــدت  الســـورية  األم  حكايـــة 
ثالثـــة أركان أساســـية فـــي العـــرض وهـــي، 
الســـينوغرافيا التي صممها المخرج نفســـه، 
الدراماتورجيا التي بناها فريق الدراماتورج 
عالءالديـــن وهشـــام حميدان بالمشـــاركة مع 
الممثليـــن، والموســـيقى الحيـــة التـــي ألفها 
بعناية سينغيو بنايا. ســـعى المخرج أسامة 
حـــالل عبـــر العناصر الســـابقة إلـــى تحويل 
العيش الســـوري بما يحمله من آالم وأوجاع 
ومظلوميـــات إلـــى فعـــل تســـام وتعـــال على 

الخشـــبة، ما يجعل اللجـــوء إلى القناع ُمعظم 
الوقت وسيلة لتجسيد دور األم في الكثير من 
األوقات. فهو ليس خيارا اســـتيطيقيا فحسب 
بل محاولـــة إلخفاء مالمح خاصـــة ألم معينة 
يطغى عليها الرمـــز الذي يتّم تناقله وتقّمصه 
في وجوه متعّددة دون أن تمسه لوثة استهالك 

الصورة.
وتحيل فكرة األم كقناع أيضا إلى محاولة 
إخفـــاء األلم الذي إن ظهـــر في ”الجانب اآلخر 
مـــن الحديقـــة“، فهـــو يتأتـــى كنقيـــض لكل 
بورنوغرافيا الحزن التـــي يجنح نحوها عدد 
من المســـرحيين عند تجســـيدهم ألي مأساة 
راهنة. فـــاألّم في فرقة كون حيـــن تتألم تغّني 
بنبـــرة طفوليـــة ”ربيتـــك زغيـــرون حســـن“، 
وتحاكـــي في رقصها إيماءات الغرق. تبتســـم 
دون أن تبتســـم. وحين تصـــرخ، يصرخ عنها 
القنـــاع دون أن يصدر صوتا حتى في األماكن 
القليلة التي ظهرت فيها األم بملمح بشـــري 
ملموس كما في المشـــهد األول على ســـبيل 
المثـــال، وبعـــد تعدادهـــا بعـــض األقـــوال 
الشعبية التي ترثي فيها ابنها، تقول وهي 
تمشـــي في فضاء الجمهور ”ما رح علمك 
حساب إلن لحالك رح تعرف انو قطعتين 
خبـــز أكتـــر مـــن وحـــدة…ورح قلك بس 
تجـــوع حط إيدك علـــى بطنك وصراخ…
وادعي لربك إنـــك تنجى“. هذا االنتقال 
من جمـــل رثائية كـ“يا رفـــة العين، يا 
حبيب إمك ال تتركني، فراقك بيذلني“ 
إلى جمل تشي بشـــيء من القسوة 
يعيـــد تعريف موقع األم بمواجهة 
مأســـاتها فـــي محاولـــة لتجاوز 

األلم عبر استرجاع الزمن.

الخروج من الصور

مع  العـــرض  تعاطـــى 
فكـــرة الزمـــن بطريقة 
تفتـــت حالـــة الفقدان 

القصـــوى وتحولها إلـــى جرعـــات، بحيث ال 
تحصرها بمأســـاة فقـــدان األم البنها: هنالك 
عـــودة للحظـــات بناهـــا الممثلون مـــن ذاكرة 
طفولتهـــم، حيـــن ولـــدوا، دخلوا المدرســـة، 
ارتادوا الجامعة… مســـترجعين الحدث العام 
كاحتـــالل أميـــركا للعـــراق، وانتفاضة أطفال 
الحجارة وســـيطرة هاني شـــاكر على ســـوق 
الكاسيت، ثم اختيار لحظات االحتفال بأعياد 
الميالد وتقاطع هذه األزمنة مع أهم اللحظات 
في حكاية أندرسن في سعي لبناء سردية لربط 
الراهن الســـوري بكل ما ســـبق، وفي محاولة 
لالبتعـــاد عن كل اآلنية التـــي تفرضها فظاعة 
نقل الصورة اليـــوم. والفظاعة هنا  تكمن في 
فعل استهالك الصورة وليس في الصورة بحد 

ذاتها، ما ينفي معنى الخوف.
مشاهد أعياد الميالد والفتاة التي تتحدث 
عن أنماط الصور (صور ما قبل الحرب وصور 
األحداث..)، ومشـــهد األم وهـــي تمنح عينيها 
فتنبت عيون أخرى، ومشهد الخوف المضحك 
لشـــادي مقـــرش، والفتـــاة التـــي تطلـــب عدم 
تصويرها… كلها ليســـت ســـوى أشكال تحيل 
إلـــى دور الصـــورة والخبر في نـــزع الكرامة 
عن هـــذا الفرد الذي مات ونفـــي للحزن كفعل 
جماعـــي. في أحد المقاطع تقـــول فتاة ”أنا ما 

بعرف أنا وين بس بعرف أني شفتو وصورتو 
وبعـــرف إنو المـــوت قتل الولـــد بالكاميرا أو 
الكاميـــرا قتلت الولد بالصـــورة أو الولد مات 
قـــدام الكاميرا. مـــا بدي كون هيـــدا الولد وال 
الموت أكيد وال حتى الكاميرا…أنا بس ما بدي 

حدا يصورني“.
وفي المشـــاهد مـــا قبل األخيـــرة للعرض 
يصرخ شـــادي مقرش محاوال استرداد ذاكرته 
ويقوم الممثلـــون جميعا بمحاولة اســـترداد 
االبـــن قبل أن يقومـــوا برمي صور باألســـود 
واألبيض وخلـــع أزيائهم ضمن دوامة تكثفها 
الموسيقى الحية، وال يبقى من كل تلك الصور 
البديلـــة التـــي قدمها هذ العـــرض إال ممثلون 
مدركـــون أن كل ما حدث مجـــرد ”تمثيل“ على 
الخشـــبة. وهنا يبرز كيف لعب المخرج طوال 
العرض على هـــذا التذكير بأن ما يحدث ليس 
ســـوى ”تمثيل“، عبـــر اعتـــذارات وتلعثمات 
مقصودة، وســـعى أن يبني صورة نقيضة لكل 
صور الموت، فحضرت عناصر السينوغرافيا 
التي تحيلنا إلى الفانتازيا كعالم بديل تتشكل 
فيه الصور بعناية وبحب وبجمال بموازاة كل 
فصـــول األلم، كما لـــو أن هذا العرض ليس إال 
حكاية عـــن الموت والذاكـــرة والصورة وقتل 

الكاميرا بما لن تستطيع التقاطه.
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تقدم الشاعرة والفنانة السورية وعد بوحسون أمسية فنية تمزج فيها بني الشعر واملوسيقى 

بعنوان {شغف الشعر}، الثالثاء 9 يناير الجاري، في أبوظبي.

شـــهد مسرح شـــمس في األردن، مســـاء األحد، فعالية ثقافية ناقش خاللها كوكبة من األدباء 

والكتاب واملثقفني رواية {كوانتوم} للكاتب أحمد أبوسليم.

مأساة األم السورية في عمل مسرحي 

بطقوس خارج المألوف
[ فرقة كون تبدأ حكايتها من حيث انتهى أندرسون في حديقة الموت

ــــــوم، وإن كانت الصور لغة تفــــــوق كل اللغات األخرى  ــــــش في عالم الصورة الي نحــــــن نعي
فــــــي قدرتها على التواصل، فــــــإن الصور كذلك خلقت عاملا مظلما ومنطيا هو عالم يحبس 
ــــــك املتعلقة باحلروب،  األفــــــراد ويجمدهم خــــــارج ذواتهم، فمثال صور األخبار وخاصة تل
أفقــــــدت الضحايا كرامتهم البشــــــرية، وهــــــذا حتديدا ما يخوض فيه العرض املســــــرحي 

السوري ”اجلانب اآلخر من احلديقة“.

صورة نقيضة لكل صور الموت

المسرحية مكونة من عدة طبقات 

تتطرق إلى عالقة الفرد مع الذاكرة 

ومعنـــى  واســـتهالكها  والصـــورة 

الخوف أو انعدامه

 ◄

مســـعود مفتي من الكتـــاب الذين 

القصيـــرة  القصـــة  لفـــن  أخلصـــوا 

وكتب فيها بجرأة وعمق وبأسلوب 

تجريبي مميز

 ◄

غياب الثقافة الجنسية

} أمام فوضى الحياة الجنسية التي 
يعيشها اإلنسان في العالم العربي 

والمغاربي جراء تراكم ثقافة الحشمة والمنع 
واألخالق التقليدية المغلفة في خطابات 

بقشرة دينية، بدأت بعض األصوات العلمية 
من اختصاصات متعددة من أطباء مختصين 
في األمراض الجنسية وعلماء نفس وعلماء 

اجتماع وفالسفة وكذا بعض الفنانين 
من األدباء والسينمائيين والتشكيليين 

والمسرحيين ترتفع منادية بمواجهة هذا 
الواقع مواجهة صريحة وعلمية بعيدة عن 

كابوس الدين وهوس األخالق القاتلة.
لقد ظل الجنس طابو أمام الجميع، 

حيث يعم المجتمعات اإلسالمية نوع من 
انفصام الشخصية، فهي من جهة من أكثر 

المجتمعات استهالكا لثقافة الجنس في 
شكلها االستهالكي السطحي، والمتمثلة في 

أفالم الخالعة الخالية من أي حس جمالي 
أو علمي أو بيداغوجي، ومن جهة أخرى 
هي أكثر المجتمعات التي تنادي ”نفاقا“ 

بالطهرانية و“تغليف“ المرأة بمختلف أشكال 
”األقمشة“.

كان بعض الفقهاء واألدباء المسلمين من 
المشرق والمغرب من القدامى، قد كتبوا عن 

هذا الموضوع وبحس تربوي جريء قد يصل 
أحيانا إلى ”اإلروتيكا“، كما فعل السيوطي 

والنفزاوي والجاحظ وأبونواس وغيرهم.
كما لم يتردد كتاب الحديث والشريعة من 
الوقوف على التفاصيل الدقيقة عن العمليات 
الجنسية بين المنتمين إلى جنسين مختلفين 

أو بين المنتمين إلى الجنس الواحد 
المتشابه. فقد كتب المسلمون كثيرا عن 

الجنس وعن المثلية والسحاقية وغيرها دون 
تردد، حتى أن ”الغلمانيات“ أصبحت ”بابا“ 

من أبواب األدب لدى الشعراء والفقهاء.
ويبدو لي أن انفصاما وقع في السلسلة 

الثقافية اإلسالمية إذ ومنذ النهضة 
اإلصالحية اإلسالمية انقطعت النخب 

اإلسالمية عن جزء من تراثها، واكتفت بجزء 
واحد منتخب بصفوية أوصل مجتمعاتها في 

نهاية المطاف إلى هذه الفوضى الجنسية.
ومما زاد اإلنسان العربي والمغاربي 

المسلم غرقا في هذه الفوضى هو هذا 
الفيضان من التكنولوجيا التي تحاصره 
من كل جهة، والتي تجرف معها إليه كل 
ثقافات العالم لتصل إلى طعامه ولباسه 

ومركبه وسريره وهو األمر الذي وّلد خلال في 
سيكولوجية الفرد المسلم، ”المحاصر“ باسم 

دين متشدد متطرف يحمله فقهاء الفتاوى 
الخارجة عن التاريخ.

وألن صوت الفقيه المتشدد المنتهي 
الصالحية التاريخية والفكرية أعلى من 

صوت العالم الطبيب والفيلسوف والفنان 
الذي يجس نبض الحياة بكل تجلياتها في 
المجتمع، وألن األمر كذلك فقد بدت التربية 
والثقافة الجنسيتين مسألة غائبة ومغيبة 

ومحرمة.
انطالقا من واقع اجتماعي يعيش وضعا 

فوضويا وكارثيا في الحياة الجنسية فقد 
دق ”ناقوس“ الخطر مجموعة من األطباء 

والمثقفين والسياسيين الجزائريين، وهو ما 
جعل األمر يصل إلى غرفة البرلمان الجزائري 

الذي وألول مرة يتم ”تداول“ هذا الموضوع 
في العلن، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة أن 
تتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية 

تدريس مادة ”التربية الجنسية“ لرفع الوعي 
”الثقافي الجنسي“ عند الجيل الجديد.

ولكن تدريس مادة ”التربية الجنسية“ 
في المدارس ليس باألمر الهين، فهذا القرار 
يحتاج إلى تجنيد ”األطباء“ والمتخصصين 

النفسانيين للقيام بهذه المهمة الحساسة 
والشفافة، كما يجب التفكير في تكوين 

مكتبات ورقية أو إلكترونية رقمية 
متخصصة في هذا الباب لتكون بين أيدي 

المدرسين والتالميذ سندا كي يتحقق الهدف 
من تدريس هذه المادة.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

قصص باكستانية جريئة عن الحرية والتسامح
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} الشــارقة  – صدر أخيرا عدد جديد من مجلة 
”الناشـــر األســـبوعي“، التـــي تصدرهـــا هيئة 
الشـــارقة للكتاب، تحت شعار ”جسر ثقافي من 

الشارقة إلى القارات“.
وتصـــّدر موضوعـــات العـــدد الثالـــث من 
المجلة، التي تصدر بنسختين رقمية أسبوعية، 
وورقية شهرية، تقرير موسع عن احتفاء الهند 
بالشارقة ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي 

للكتاب 2019.
وفـــي افتتاحية العـــدد ”أول الـــكالم“، أكد 
أحمد العامري، رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب، 
رئيس التحرير، أهمية صناعة النشر في نهضة 
المجتمعات، ونشـــر ثقافتها فـــي العالم، وفتح 

باب الحوار مع مختلف الثقافات.
وكتب علي 

العامري، مدير تحرير 
المجلة، في زاوية 

”رقيم“، عن احتفاالت 
الشارقة عاصمة 
عالمية للكتاب، 
التي تنطلق في 

23 أبريل المقبل، 
وتستمر عاما 
كامال ، تحت 
شعار ”افتح 
كتابا.. تفتح 

أذهانا“.

زكي الصدير

} بـــدأ الشـــاعر واإلعالمي الســـعودي محمد 
عابس مشـــواره األدبـــي منذ إصـــداره ألولى 
مجموعاته الشعرية بعنوان ”الجمر ومفارش 
ســـنة 1993، لتتواصل مســـيرته مع  الـــروح“ 
كتبه ”فاكهة المرأة وخبز الرجل“ ســـنة 2009، 
عام 2010، و“أكثر من  و“ثالثية اللذة والموت“ 
عام 2015. وبين يديه، حاليا، مجموعة  ذاكرة“ 
أعمال شـــعرية مؤجلة، منها ديوان رابع يمثل 
تجربته في قصيدة النثر، ومشـــروع شـــعري 
لألطفـــال. ويفكـــر جديا فـــي التقاعـــد المبكر 

والتفرغ للشعر وللكتابة وللحياة.
يرى محمـــد عابس في الشـــعر رئته التي 
يتنفس منهـــا، وقلبه النابـــض، وعيونه التي 
يرى بها، وآذانه التي يســـمع من خاللها، فهو 
فـــي حياته أيقونة خالدة من الصعب تجاهلها 

أو نسيانها.
يقـــول عابـــس ”الشـــعر ثيمـــة إنســـانية 
عابـــرة للعصور والحضارات، رفيق اإلنســـان 
فـــي هزائمـــه وانتصاراته، أحزانـــه وأفراحه، 
حربه وســـلمه، تناقضاته وتجلياته، عواطفه 
عطاءاتـــه  واألشـــياء،  بالـــذوات  وعالقاتـــه 
وانكساراته، رؤيته للحياة والكون والوجود. 
لذلك أتوجه للشعر في حاالتي المختلفة فرحا 
وحزنـــا إيجابا وســـلبا، في األلم واالنكســـار 
والفشـــل واإلحبـــاط، في رؤيتي لألشـــياء من 
حولي مهما كانت صغيرة ومهملة وهامشية“.

خياالت البسطاء

اشـــتغل عابـــس فـــي الحقـــل اإلعالمـــي 
والصحافي لســـنوات طويلة، وشـــغل منصب 
المدير العام لألندية األدبية حتى استقالته في 
شـــهر مايو 2018. ويرى أن اإلعالم السعودي 
والمســـموعة  المقـــروءة  فروعـــه  بمختلـــف 
والمرئية شهد تطورا متسارعا خالل العقدين 
الماضييـــن، حيث يؤمن عابـــس بأنه ال توجد 
صحافـــة حـــرة بشـــكل كلـــي إال فـــي خياالت 
البسطاء، فهناك حرية نسبية تختلف من دولة 

إلى أخرى.
وعـــن األندية األدبيـــة يقـــول عابس ”هي 
مؤسسات ثقافية بدأ عدد منها منذ نحو أربعة 
عقود ثم زاد العدد إلى أن وصل إلى ستة عشر 
ناديا فـــي مناطق المملكة، ولـــكل ناد مجلس 
إدارة مســـتقل، ولذلـــك تختلـــف النشـــاطات 
حســـب الكم والكيف من ناد إلـــى آخر، وربما 
يالحظ المتابع تميز ناد في المجالت الدورية 
المنشـــورة وناد آخر في النشـــاطات المنبرية 
وثالـــث في المطبوعات ورابـــع في الملتقيات 
وآخر محـــدود الفعاليات وهكذا، وال شـــك أن 
األديب والمثقف يأمالن في توسيع النشاطات 
وتنويعها وتميزهـــا وزيادة وتيـــرة التعاون 

بينها وال ســـيما في مجال توزيع المطبوعات 
خارج الســـعودية وحضور المعارض الدولية 
بفاعليـــة والوقـــوف مـــع األدبـــاء والمثقفين 

ودعمهم في مختلف المجاالت“.
ويتابع في الشـــأن نفســـه ”األندية تحتاج 
إلى نقالت تطويرية ودماء شابة وأفكار جديدة 
لخدمة األدب والثقافـــة وصناعها، وإبعاد من 
استغلوا بعض الثغرات في لوائحها ووصلوا 
إلـــى عضويتها وذلك من خالل تغيير اللوائح. 
كنت متابعا لها قبـــل عملي في إدارتها، ورغم 
محاوالتـــي التي نجح بعضها إال أنني أعترف 
بأنني فشـــلت في النهاية ألن هناك من ال يريد 
النجاح لألندية بشـــكل عام ولي بشكل خاص، 
فكانـــت اســـتقالتي وابتعـــادي عن الشـــؤون 

الثقافية ال بد منهما“.
بحكم طبيعة العمل الصحافي واإلعالمي، 
الـــذي قـــام ويقـــوم بـــه عابـــس، كان ال بد من 
التوقـــف معه حول الرقابة التي قد يتورط بها 
كشـــاعر ومثقف، وكيف رسم ســـقوف الحرية 
للكتـــاب رفضا أو إجـــازة للنشـــر وأال يضعه 
ذلك في مأزق؟ وكيف ينعكس ذلك عليه كمبدع 
يبحث عن فضاءات حرة للنص وللكتابة؟

يجيب الشاعر ”الرقابة الذاتية لدى الكثير 
من المبدعيـــن أصبحت هـــي األكثر حضورا، 
وعلـــى الصعيد الشـــخصي خـــالل عملي في 
الصحافة أو اإلذاعة أو الثقافة لم تكن الرقابة 
ضمـــن مهامـــي الوظيفية، بل كنـــت في صف 
المبدع، وأسعى إلى النشـــر وتقريب وجهات 
النظـــر بيـــن الرقيـــب والمبدع. وأنـــا كغيري 
عانيت من تشـــدد الرقيب في ســـنوات مضت، 
وتنازلت عن نشـــر بعض النصوص وقتها ثم 
نشـــرتها بعد تغير الرقيب، كمـــا أنني طبعت 
الديـــوان األول والثالـــث خـــارج الســـعودية. 
الحرية منطقة مهمة لكل مبدع على األقل ضمن 
الحد األدنى، ألن هناك بعض المحاذير الدينية 
والسياسية في بعض الدول، واإلبداع الجديد 
تنازل عن القضايا الكبرى التي ربما تستدعي 
تدخل الرقيـــب، واتجه إلى األمور الهامشـــية 
واإلنســـانية والمهمـــل والمهمش والبســـيط 
والعـــادي، ما جعله أكثر حرية وتنوعا وأعمق 
فـــي التعامل مـــع اإلنســـان والحيـــاة وأقرب 
للشـــعرية الصافيـــة البعيـــدة عـــن الخطابية 

والمباشرة والتكرار والتقليد“ .

اإلبداع هو المنتصر

منذ سنوات والوجوه التنظيمية لمعرض 
الرياض للكتاب تتغّير، حيث استبدلت بوجوه 
إدارية جديـــدة لتحل محل وجـــوه المنظمين 
الذين كانوا ينتمون إلى المشـــهد الثقافي من 
شـــعراء وروائيين وفنانين (كان عابس واحدا 
منهـــم). هذه التجربة دفعتني إلى ســـؤاله عن 
تقييمه لفعاليـــة المعرض بعد هذه التغييرات 

الجوهرية في إدارته.
يقـــول عابس ”ال شـــك أن معرض الرياض 
الدولـــي للكتـــاب منـــذ دورتـــه األولى شـــهد 
نموا وتوســـعا في عدد الدور المشـــاركة وفي 
عـــدد العناوين وفـــي الفعاليـــات المصاحبة 
ســـواء البرنامـــج الثقافي أو برنامـــج الطفل 
أو المبـــادرات المختلفـــة أو عـــدد العناويـــن 

الســـعودية المنشـــورة ســـنويا، أو مشـــاركة 
مؤسسات المجتمع المدني فيه أو التوسع في 
مجال الكتاب الرقمي والخدمات اللوجســـتية 
في مقـــر المعـــرض والمبـــادرات، أو ضيوف 
المعرض والمدعوين لـــه . ولكنه مؤخرا (منذ 
عدة سنوات) بسبب بعض األسماء التنظيمية 
التي تـــم اختيارها، من خارج وداخل الوزارة، 
تخلـــى عـــن الكثير مـــن النجاحات الســـابقة 
التـــي كان يجـــب أن يبنـــي عليهـــا ويطورها 
ويضيف إليهـــا، وأخذ منحنـــى هابطا، وهذا 
مؤلم جدا خاصة لألســـماء التي أســـهمت في 
بنـــاء المعرض منـــذ تأسيســـه وراهنت على 

استمرارية نجاحاته“.
حضـــر محمـــد عابـــس مؤتمـــر األدبـــاء 
الســـعوديين الثاني في مكة المكرمة كشـــاعر 
وإعالمي، وشـــارك في الثالث والرابع رئيســـا 
للجنة اإلعالمية وفي الخامس رئيســـا للجنة 
التنظيمية، وهذا األخير شهد تطورا ونجاحا 
كبيرا وغير مســـبوق على مســـتوى البحوث 
المقدمة والنســـبة الكبرى لمشـــاركة الشباب 
والسيدات وعدد ونوعية الضيوف والفعاليات 
المصاحبـــة واألوبريت الذي قدم ألول مرة في 

حفل االفتتاح.
وعـــن ذلك يقول ”كان مـــن ضمن توصيات 
المؤتمر إنشـــاء هيئة للثقافة وتم ذلك والحمد 
لله. وكذلك فصل الثقافـــة عن اإلعالم وتم ذلك 
أيضا، وإنشاء رابطة لألدباء والكتاب مشروع 
تم العمـــل عليه لجمع األدبـــاء والكتاب تحت 
مظلة واحدة وتـــم الرفع بذلك الطلب للموافقة 

ومازال قيـــد االنتظار، ونتمنى أن يكون ضمن 
أجندة الوزارة الجديدة إن شاء الله“.

ويضيف ”كما أتمنى على الوزارة الجديدة 
أن تعتمـــد روزنامـــة ثابتة الموعـــد كمعرض 
الكتاب، تشمل مؤتمر األدباء وملتقى المثقفين 
ومناســـبات أخرى كبيرة في مجاالت المسرح 
والتشـــكيل والســـينما والطفـــل وغيرها، كما 
تجب االســـتفادة من أصحـــاب الخبرات على 
صعيد العمل الثقافي بمختلف فروعه، ويمكن 
ذلك عن طريق العقود الســـنوية واالستشارات 
ونحـــو ذلـــك لتتعاضـــد الخبرات مـــع اندفاع 

الشباب وطموحهم وحماسهم“.

ويختتـــم شـــاعرنا الحـــوار متحدثـــا عن 
تيـــار الصحـــوة قائـــال ”لعـــل من قـــدر األدب 
والثقافـــة والفكر على مر العصور الدخول في 
مواجهات مختلفة مع المجتمع أو إحدى فئاته 
المتشددة دينيا أو سياسيا، ومهما طالت تلك 
المواجهـــات فهي تنتهـــي بانتصـــار الثقافة 
واألدب فـــي النهاية، حتى لـــو انتصر الجانب 

المتشدد بعض الوقت. 

} لندن  – يشكل الخروج من االتحاد األوروبي 
المجتمـــع  فـــي  لـــه  المصاحبـــة  والتوتـــرات 
البريطاني المنقســـم بشـــدة حيال المســـألة، 
مصـــدر إلهام للكتاب في مجاالت أدبية مختلفة 
مـــن الروايـــات السياســـية إلى المنشـــورات 

االستشرافية الساخرة.
ويمكن تلّمـــس أثر هذا الخـــروج المرتقب 
قريبـــا في إصدارات كّتـــاب معروفين من أمثال 
آلي سميث وجوناثان كو وأيضا لدى روائيين 

مبتدئين مثل جيمس سيلفستر.
األدبيـــة  المنشـــورات  علـــى  أطلـــق  وقـــد 
المتصلة بهذا النوع اسم ”بريكس-ليت“، وهي 
كلمـــة إنكليزيـــة مركبة تجمع بين ”بريكســـت“ 
أي خـــروج بريطانيـــا مـــن االتحـــاد األوروبي 

و“ليترتشر“ أي األدب.
وتتنـــوع هذه النصوص بين الديســـتوبيا 
أي عالـــم الواقع المرير الـــذي يتصّوره أنصار 
البقـــاء فـــي االتحـــاد األوروبـــي، واإلصدارات 
التي تنطـــوي علـــى تحليل لالنقســـامات بين 

البريطانيين.
ويقول دانيال هيسكوكس مؤسس دار نشر 
مســـتقلة صغيرة ”الحظـــت أن النصوص التي 
تلقيتها في السنوات األخيرة تراوح بين حّدي 
الديســـتوبيا القاتمـــة والحنيـــن حديث العهد 
نســـبيا“، مضيفا ”هـــذا األمر يعكـــس االتجاه 

الذي تســـلكه األحاديث الخفيفة“ المتداولة في 
هذا الشأن.

ونشـــر هيســـكوكس العام الماضي رواية 
”تايـــم أوف اليـــز“ (زمـــن األكاذيـــب) لدوغالس 
بـــورد والتـــي تـــدور أحداثهـــا المتخيلـــة في 
بريطانيا ســـنة 2020 بعد انتخاب حاكم أشـــبه 

بدونالد ترامب األميركي.
أما بـــورد، وهـــو موظف حكومي ســـابق، 
فيوضـــح أنه اختـــار الكتابة بعدما ســـاءه كّم 
”الجهـــل واالزدراء الموجوديـــن بيـــن الطبقـــة 
الحاكمة والشـــعب“. ويقول ”للروايات هامش 
تحـــّرك في مســـار مختلـــف تماما عن وســـائل 

اإلعالم“.
ويســـتخدم البعض الكتابـــة لإلضاءة على 
االنقســـامات المرافقـــة الســـتفتاء يونيو 2016 
الذي قرر بنتيجته البريطانيون خروج بالدهم 

من االتحاد األوروبي.
وقـــد طلـــب الناشـــر األوروبـــي بيرين من 
الكاتب أنتوني كاترايت تأليف رواية للرد على 
االنتقادات بشأن ”بريكست“. وفي هذه الرواية 
القصيرة بعنوان ”ذي كات“ يروي الكاتب قصة 
حـــب بائس بين مخـــرج وثائقيات من ســـكان 

المدينة وعاملة ريفية.
ويقـــول كاترايت ”علينا على األقل الســـعي 
لفهـــم الناس الذيـــن ال نتفق معهـــم“. وقد لجأ 

آخـــرون إلـــى الكتابة للتعبير عـــن الغضب في 
داخلهم.

ويوضـــح جيمس سيلفســـتر مؤلف ”بلود، 
وايت أند بلو“ (دم، أبيض وأزرق) التي يصفها 
بأنهـــا أول رواية لمرحلة ما بعـــد الخروج من 
االتحـــاد األوروبي ”كتابـــي يأتي في جزء كبير 

منه كرد فعل ضد بريكست“.

هـــذا الرجل المتـــزوج من طبيبـــة طوارئ 
ســـلوفاكية تعانـــي جـــراء تنامـــي العنصرية 
منذ 2016، يريد ”تشـــجيع النـــاس على التفكير 
بحقيقة البريكست“. وقد اختار سيلفستر بطلة 
تشيكية تكافح  لروايته ”جاسوســـة إنكليزية – 
من أجل بلـــد يكرهها في معمعة البريكســـت“، 
إذ أراد أن يظهـــر مـــا يلحقه خـــروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي بالنـــاس و“العذاب الذي 

تسبب فيه وال يزال“.

وتـــدور أحداث بعض المنشـــورات األدبية 
مناطـــق  فـــي  ”بريكســـت“  مـــن  المســـتوحاة 
بريطانيـــة غالبا ما يتجاهلها األدب، مثل معقل 
مؤيـــدي الخـــروج مـــن االتحـــاد األوروبي في 
شـــرق إنكلترا، الذي رّكزت عليه قصة ”ميسينغ 
آلدم ثـــورب، أو منطقة ويســـت ميدالندز  فاي“ 
حيث تدور بشكل رئيســـي أحداث قصة ”ميدل 

إنغالند“ لجوناثان كو.
ويروي ثورب قصة فقدان مراهقة تعيش في 
مجّمع كبير متداع. وقد كتب القســـم األكبر من 
روايته قبل االستفتاء واختار مسرحا ألحداثها 
مدينة صغيرة في لنكولنشـــاير شـــرق إنكلترا. 
ولم تتحـــول القصة إلى ”رواية بريكســـت“ إال 
بعدما ظهـــر ”الفقر واليـــأس“ اللذان رصدهما 
الكاتب كأحد آثار االســـتفتاء. وهو يشـــير إلى 
أن الروائيين يجب أن يرصدوا بدقة اإلشـــارات 

التي يجهلها السكان بشكل عام.
وتلفـــت الروائية أماندا كريـــغ إلى أن دور 
الكّتـــاب يكمن أيضا فـــي ”إرغـــام الناس على 
التفكير وتلّمس األمور التي تؤثر سلبا“ عليهم.
وهي تـــروي في كتابهـــا ”ذي الي أوف ذي 
النـــد“ (كذبـــة األرض) قصـــة زواج مترّنح بما 
يعكـــس تحليال أكثـــر دقة لألســـباب الحقيقية 
وراء ”بريكســـت“ خصوصا الفقـــر والهّوة بين 

المدن واألرياف.

الشعر عابر للعصور ورفيق اإلنسان في هزائمه وانتصاراته

جسر ثقافي جديدالخروج من االتحاد األوروبي يلهم الروائيين البريطانيين

[ الشاعر السعودي محمد عابس: قدر األدب والثقافة على مر العصور أن يواجها التشدد وينتصرا
ال يهدأ الشــــــاعر واإلعالمي الســــــعودي محمد عابس من العمل اإلبداعي والثقافي، فهو 
متواجد على الدوام إما شــــــاعرا مبدعا، وإمــــــا إعالميا حصيفا، وإما إداريا ناجحا، وإما 
صحافيا مشاكســــــا. هكذا نذر نفسه لسنوات طويلة من العمل الثقافي الدؤوب في جتربة 
ثرية ومختلفة. ”العرب“ توقفت مع عابس في هذا احلوار حول الشعر واإلعالم واملتغيرات 

السعودية األخيرة.

ازدادت الرقابة الذاتية لدى المبدعين

اإلبـــداع الجديد تنـــازل عن القضايا 

الكبرى التي ربما تســـتدعي تدخل 

الرقيب، واتجه إلى األمور اإلنسانية 

المهملة والمهمشة

 ◄

ك في مســـار 
ّ
للروايـــات هامش تحر

مختلف تماما عن وســـائل اإلعالم، 

فالروائيون يرصدون اإلشارات التي 

يجهلها السكان

 ◄

األنديـــة الثقافيـــة في الســـعودية 

تحتـــاج اليوم إلى نقـــالت تطويرية 

ودماء شـــابة وأفكار جديدة لخدمة 

األدب والثقافة وصناعها

 ◄
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يحل الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة، مساء الثالثاء، ضيفا على النادي الثقافي العماني في 

أمسية شعرية ينتظرها جمهور النادي من كتاب ومثقفني ومتابعني.

صدرت حديثا عن مؤسســـة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة {الفائزون 50}، 

رواية جديدة بعنوان {الشياح} للكاتب الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل.

التفاعل وقيود 

لة
ّ
الجماعات املتخي

هيثم حسين

ج

كاتب سوري

} يبدو التفاعل غاية من الغايات التي 
يسعى إليها األدباء والفّنانون في أعمالهم 

التي يحرصون فيها على أن تجذب 
المتلّقين إليها، وتحّرض لديهم الرغبة في 

إبداء الرأي، أو اقتراح بعض الخطوط التي 
يعتقدون أّنها قد تضيف لتلك األعمال، أو 

تزيد جماليتها وتضفي عليها مزيدا من 
القوة واإلبداع.

هل يمكن أن يكون التفاعل أداة 
استدراج من قبل األديب أو الفّنان لّقرائه 
وجمهوره؟ كيف يمكن للمتلّقي أن يشارك 
في صياغة العمل األدبّي إذا كان روائيا 

أو قصصيا أو شعريا مثال؟ هل يتواصل 
مع صاحبه قبل النشر، وكيف له أن يّطلع 
على العمل قبل إنجازه ونشره؟ هل يمكن 

أن يستوعب العمل اإلبداعي اجتهادات 
المتلّقين التي قد تشّوهه؟

لعّل ما يوصف بالتفاعل هو سمة من 
سمات العروض الحّية، كأن يكون هناك 

عرض مسرحّي أو فّنّي ما، ويكون مفتوحا 
على االجتهاد ويفسح مجاال للجمهور كي 

يدلوا بآرائهم بحيث يقودون العمل في 
هذا االّتجاه أو ذاك، فيبدأ صاحب العمل 

بالتغيير واإلضافة بحسب االقتراحات التي 
قد يقتنع بها، والتي قد تساهم بإشراك 

اآلخرين وجعلهم جزءا من اللعبة اإلبداعية.
تحّدث بعضهم عن الرواية التفاعلية، 

وبرزت محاوالت خجولة غير ناضجة على 
وسائل التواصل االجتماعي، بحيث اقترح 
بعضهم، مَمن حاول خوض تجربة الكتابة 

التفاعلية والتشاركية مع القّراء، البدء 
باقتراح خطوط ومحاور لعمله، ووضع 

بؤرة الحكايات، أو شراراتها، بحيث تكون 
مفاتيح لجذب القارئ ودفعه إلى الكتابة 

ومحاولة إتمام الصياغة، والبحث عن 
تخريجات فنية الئقة، أو حبكات مفترضة..

ويبدو في هذا اإلطار، أّن من باب 
التعّذر بلورة صيغة متكاملة لعمل يمكن 

أن يوصف بالتشاركي، أو ذاك الذي يدفع 
المتلّقي للتفاعل وإبداء رأيه، ذلك أّن 

مسارات العمل اإلبداعّي تكون موضوعة من 
قبل المؤّلف بإتقان واقتناع، وهي تحتاج 
منه إلى خبرة للسير فيها وإتمامها كما 

يفترض بها أن تكون، وأي تدّخل قد ينزع 
عنها حميميتها، ويخرجها عن سياقها 

اإلبداعّي، ويفرض عليها قيودا بذريعة أّنها 
آراء تراعي اختالف األمزجة والخلفيات 

والرؤى.
ال يكون جانب التشارك أو التفاعل 
تجريبا، بمعنى ما، بل يصبح تجريدا 

للمبدع ودفعا له إلى سجن إرضاء الجماعة 
المتخّيلة.. ورّبما ال ينطبق القول الشائع: 
لوال اختالف األذواق لبارت األسواق، على 
العمل اإلبداعّي الذي يستلزم خصوصّية 

فريدة في بنيته وأساسه، ومحاولة 
إخراجه من عالمه، وفرض إيقاع الجماعة 

والمؤسسة المفترضة عليه، أو إفساح 
المجال أمام اآلخرين لتغييره وفق ما 

يرونه أفضل وأنسب، تشكيك بقدرة الفرد 
على إبداع متجاوز يتخّطى حدود عقول 

مجتمعة، ويخرج من تحت أسقف اإلرضاء 
والتراضي إلى فضاءات االنطالق نحو 

عوالم اإلبداع غير المحدودة.
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أبوبكر العيادي

} ُتطـــرح أمام كل راغب فـــي إخراج ”هاملت“ 
مســـألة تجديد األفـــكار واألشـــكال والمقاربة 
الركحيـــة، فالمســـرحية التي تعـــد من أعمق 
الكالســـيكيات خضعت منذ تأليفها في القرن 
الســـابع عشـــر للنقـــد والدراســـة والتحليـــل 
والمقارنة، حتى َليصح التســـاؤل عن اإلضافة 

التي يمكن أن يقدمها هذا المخرج أو ذاك.
اختار المخرج الفرنسي جيريمي لو لويت 
أن يتالعـــب بالمفارقـــات التاريخيـــة، ويقحم 
البطل في فوضى مدروســـة مؤلفة من أشـــياء 
تنتمـــي إلـــى عصر وّلـــى كالحجب الســـاترة 
ـــمال (جمع َشـــملة) والدروع والواقيات  والِشّ
المعدنيـــة، ومن عناصر أخرى هي من عصرنا 
الحاضر كالبذل والميكروفونات والمسدسات 
ليجعله بطـــال معاصرا، يقف هو أيضا عاجزا 

أمام مصير ال يرغب فيه.
وكمـــا هو الشـــأن في ”هاملـــت“ األصلية، 
يتبدى شباب اليوم مهووســـين بالحنين إلى 
مرحلة لم يعيشوها، متسائلين بدورهم ”كيف 

نكـــون؟“ وهـــل ينبغـــي أن يختار المـــرء ”أّال 
يكون؟“ هل ينبغي التخلص من كل شـــيء، أو 
تمجيد كل شـــيء، أو إيثار االنتظار على حافة 
الطريق في خمول تاّم؟ فجاء العمل صدى لتلك 

التساؤالت.
ذلك أن المخرج لم يلتزم بنص شكســـبير، 
بل عمد إلى تطعيمه بنصوص سابقة والحقة، 
 Gesta Danorum الدانماركيـــة“  ”الملحمة  من 
للراهـــب الدنماركـــي ساكســـو غراماتيكوس 
(1150-1622) التي نهل منها شكســـبير بعد أن 
نقلها الكاتب الفرنســـي فرانسوا بيلفوريست 
(1530-1583) مـــن الالتينيـــة إلى الفرنســـية، 
وصـــوال إلى فرويد الذي تســـاءل عـــن الدافع 
النرجســـي والناقم لدى ذلك األمير الدنماركي 
التراجيدي، أي أن المخرج جعل أول مسرحية 
تنهض فيها األشـــباُح بدوٍر مسرحيًة تسكنها 
أشباح الماضي، ولكن دون أن يطمس حضور 

البطل.
والمعـــروف أن ”هاملت“ تدور حول خيانة 
كلوديـــوس ألخيه مرتين، األولـــى عندما قتله 
واعتلى عرشـــه، والثانية عندما تزوج أرملته 

جرتـــرود، ولـــم يعلـــم هاملـــت إّال عـــن طريق 
شـــبح أبيه، الذي جـــاء يدعوه إلـــى الثأر من 
الخائن وغض النظر عن أمـــه، فتصّنع األمير 
جنونا عـــزاه بعضهم إلى تعلقه بأوفيليا ابنة 
بولونيوس مستشـــار الملك، وظـــل يتردد في 
االنتقـــام مـــن عمه، حتـــى صار العـــم يدبر له 

المكيدة تلو المكيدة للتخلص منه.
ولكن تنتهي المســـرحية بمقتلهم جميعا، 
هاملـــت وحبيبته التي تمنعـــت عليه، وأبيها 
بولونيـــوس، وأخيهـــا الرتـــي، وكلوديـــوس 
وجرترود.. لتشكل مأساة خّلدها شكسبير في 
هذه المســـرحية الشعرية التي يحفظ اإلنكليز 
أهـــم مقطع فيها، ذلك الذي عرف بـ“أكون أو ال 

أكون ذلك هو السؤال“.
يقول جيريمـــي لو لويت ”هاملت ليســـت 
خلقـــا خالصـــا، بـــل هـــي مســـرحية هجينة، 
متعددة األخالط، وفي الوقت نفسه تفتح على 
كتابـــة نصوص أخرى وإضافـــات وارتجاالت 
قامـــت علـــى نصوص ســـابقة، ولكـــن أكثرها 
تماســـكا واكتماال هو الذي تداوله الناس نقال 
عن شكســـبير منذ نشره عام 1603، هذا النص 
الشكسبيري هو مادة عرضنا األساس، ولكننا 
نفعـــل مـــا كان يمكن أن يفعله هـــو مع فرقته، 
فالغاية ليســـت إخراجها على منوال المسرح 
اإلليزابيثـــي ومـــن حذا حذوه فـــي العالم، بل 
فهـــم وقعها فـــي حاضرنا اليـــوم، ومعرفة أي 

جســـر يمكن أن نمّده بين ما تقوله وما نعيشه 
حاليا“.

أول تلك الجســـور أنه عندما يكون حضور 
اآلباء طاغيا، يغدو بروز األطفال أمرا عسيرا، 
والمعروف أن زمن شكســـبير شـــهد تحوالت 
عميقة، اتســـمت بصعوبة الخروج من القرون 
الوســـطى والرهبة من الدخول فـــي الحداثة، 
وفي هذا ما يشـــبه عصرنـــا، حيث ينبغي طي 
صفحـــة الماضي حتـــى وإن كان المســـتقبل 

يبعث على القلق.
ومن َثـــّم عمد المخرج إلـــى جعل العرض 
في تحول مســـتمر، كما هو الشأن في واقعنا 
اليـــوم، وخلـــق نوعا مـــن الفوضـــى الداللية 
بتكثيف الدوال والمدلوالت، كالموت والتابوت 
وأزهار المقبرة، وعالمات الفرح نظرا النطالق 
المســـرحية بحفـــل زفـــاف، مثلمـــا ركـــز على 
اللحظـــة الفارقـــة بيـــن عهدين، بيـــن التقليد 
والتجديـــد، تلـــك اللحظـــة التي يوجـــد فيها 
هاملت، كشخصية تبحث عن موقعها في واقع 
يمـــر بالمتقلبات، فهو ال يتوصـــل إلى المرور 
مـــن النية إلى الفعل ليثـــأر ألبيه، ولذلك جعله 
المخرج رمزا لشبيبة حائرة، تجد صعوبة في 

ابتكار صيغة فعل وسط الالمباالة المهيمنة.
تـــراوح العـــرض إذن بين نص شكســـبير 
والتأليف الجماعي، بين المدونة الكالســـيكية 
والخلـــق واالبتـــكار، ذلـــك أن جيريمـــي لـــو 
لويـــت، الذي تقمص دور هاملـــت أيضا، خّير 
العـــدول عن المســـرح التقليدي لينشـــئ نصا 
حديثـــا، ينهل من التراجيديـــا األصلية جانبا 
مـــن فظاعاتهـــا، ويضفـــي عليـــه مـــا يجعله 
عرضا حداثيا، تســـتعمل فيـــه أجهزة الفيديو 
والكاميـــرات فـــي فضـــاء تبث علـــى جوانبه 
لقطات متنوعة، مسجلة حينا، ومباشرة حينا 
آخر، ويتبدى على خشبته الممثلون في أزياء 
قديمـــة مرة، وحديثـــة مرة أخـــرى، يغيرونها 
كما يغيـــرون أدوارهم، أمام أعين المتفرجين، 

فالكواليس هنا جزء من الخشبة.
وفـــي خضـــم القـــراءات التـــي ال تحصى 
عددا لهذا النص الكالســـيكي، توخى جيريمي 
لـــو لويت مســـلكا خاصـــا به، تميز بالنســـق 
الســـريع والطرافة وحتى بالسخرية الذاتية، 
متنقـــال بين الخيال والواقع، ليجعل الممثلين 
شخصيات تخييلية وواقعية في الوقت نفسه.

طاهر علوان

} قدمت الســـينما العالميـــة في أكثر من فيلم 
يعالـــج ثيمـــة االنهيـــار العظيم، شـــخصيات 
الزومبـــي التـــي تكون قـــد أصيبـــت بالوباء 
المترتب على خراب العالم، وقد شـــهدنا مثل 
تلـــك القصص فـــي العديد من أفـــالم الخيال 
العلمـــي حتـــى صـــارت شـــخصية الزومبي 
المســـعور والمتعطش للدماء عالمة فارقة في 

مثل هذه النوعية من األفالم.
ونستحضر هنا أفالما من هذا النوع، نذكر 
منها فيلم ”ليلة الموتى األحياء“ (إنتاج 1968)، 
(1985)، وفيلم ”رجل  وفيلـــم ”يـــوم الموتـــى“ 
 ،(2004) (1994)، وفيلم ”فجر الموت“  المقبرة“ 
وكل من فيلمي ”بعد أسابيع“ و“كوكب الرعب“ 
و“ثلج ميت“  (2007)، وأيضا ”أرض الزومبي“ 

(2009)، وأفالم أخرى كثيرة.

وفـــي الفيلـــم الجديد ”صنـــدوق الطيور“ 
للمخرجة الحاصلة على األوســـكار والغزيرة 
اإلنتاج سوزان بيير، سوف نكون في مواجهة 
نوع مختلف كليا من كائنات الزومبي، بل إنها 

تبدو وكأن وجودها عرضي في وســـط األزمة.
والحاصل أن وباء يفتك بروسيا تنقله وسائل 
اإلعالم وشاشـــات الفضائيات، يجعل البشـــر 
يمارســـون أفعـــال الزومبي ثـــم يقدمون على 
االنتحار بـــأي طريقة، وفيما الجمهور يتفرج، 
إذ بالوبـــاء يفتـــك بالنـــاس في أماكـــن أخرى 

ومنها الواليات المتحدة.
مـــا بين مـــاض قريب تعيش فيـــه مالوري 
(الممثلة ساندرا بولوك) محنة موت شقيقتها 
بعد إصابتها بالوباء وبين كونها على وشـــك 
الوالدة، سوف ننتقل معها زمنيا وسط عاصفة 

متالحقة من األحداث.
وبعد أن شـــهدنا في قصة فيلم ”الصمت“ 
الذي تعرضنا له من قبل في هذه الصفحة، أن 
الكارثة تتعلق بالسمع وأن كل من ينطق كلمة 
ســـوف يموت فورا بسبب حساســـية كائنات 
وحشـــية غزت األرض لألصـــوات، فإننا أمام 
استخدام النظر في هذا الفيلم، فكل من يبصر 

سوف يصاب بالوباء.
وقـــد غطـــت الشـــخصيات أعينهـــا تماما 
وامتنعـــت عن رؤية الخارج مـــن أجل النجاة، 
كلها تتجمع في منـــزل دوغالس (الممثل جان 
مالكوفيتـــش) وخـــالل ذلك ســـوف ننتقل بين 
أزمنة متعددة، بل إن الحل اإلخراجي الســـائد 
في هذا الفيلم هو التنقل بين األزمنة من خالل 

مشاهد فالش باك.
تكرار مشاهد التنقل بين الحاضر والماضي 
يعد عالمة ســـائدة وأحيانا يبعـــث على الملل 
كمعالجـــة إخراجيـــة وتركيـــب ســـردي، لكننا 
في هذا الفيلم لن نشـــعر بتلـــك الرتابة، بل إن 

المخرجة وظفت جماليات االنتقال بين األزمنة 
واألماكن على نحو متقن ومصنوع بعناية.

ويختصر الفيلم مكابدات شخصية درامية 
رئيســـية هي مالوري التي تتحمل مســـؤولية 
طفلين صغيرين تســـعى إلنقاذهما من الوباء، 
بمـــا في ذلـــك عثورها علـــى مســـار عبر موج 
متالطـــم حيث تجد في آخر المنحدرات المائية 

الخطيرة مكانا للنجاة.
الهلـــع الذي يضـــرب مالوري يتكـــرر مرارا 
وهـــي تنقـــذ الطفليـــن، فيما نشـــهد صراعات 
جانبية في المكان الـــذي يحتجز فيه الجميع، 
بما في ذلك الســـجاالت في مـــا بينهم وإدخال 
شـــخص يّدعي باكيا أنه ضحية الزومبي، فيما 
سنكتشف الحقا أنه مصاب بالوباء فيجهز على 

دوغالس وعلى الفتاة التي آوته.
تتعـــدد خطوط الســـرد فـــي هـــذه الدراما 
المتصاعدة، حيـــث األحداث مأخوذة من رواية 
حملت نفس العنوان للكاتب جوش ميلرمان، إذ 
ترتبط مالوري بإنســـان ودود هو جندي سابق 

في العراق، وهو توم (الممثل تريفانت روديس) 
الذي يرعى مالـــوري وطفليها، علما أن الوالدة 
تتم بمعجزة في أثناء احتجاز الجميع في منزل 

دوغالس.
مقتـــل دوغـــالس ومـــن ثـــم تـــوم ال يبقي 
للشخصيات الرئيســـية من تأثير يذكر، ما عدا 

مالوري التي تمضي في رحلتها إلى النهاية.
وحفـــل الفيلم بتحـــوالت زمانيـــة ومكانية 
فرضتها المعالجة الســـينمائية التي اعتمدتها 
المخرجـــة في التنقـــل بين أزمنـــة وأماكن من 
الماضي والحاضـــر، وهي معالجة كانت دافعا 
لغـــزارة تعبيريـــة وتنوع جمالي فـــي األماكن، 
وخاصة مشـــاهد هـــرب مالـــوري والطفلين ثم 

إبحارها معهما.
وبسبب أجواء الرعب المسيطرة والخوف 
من الوبـــاء، فقد احتشـــد الفيلـــم بالصراعات 
الدامية والعنف، فضـــال عن التخلي عن إظهار 
كائنات الزومبي بشـــكل جماعـــي وهي تنتحر 
أو تنهش في النـــاس، وكان البديل هو أصداء 

ما يجري في وســـط الناجين من الوباء والذين 
ينتظرون مصيرهم.

تقديم األماكـــن الخارجية كالغابات والبحر 
واألنهـــار والمرتفعـــات، فضـــال عـــن أماكـــن 
االحتجاز والشوارع باتت كلها ميدانا لألحداث 
الداميـــة بمـــا انطـــوت عليه من تنـــوع، عالوة 
على استخدام وســـيلتي المونتاج والتصوير 

لإلحاطة بجماليات المكان.
وال شـــك أن براعة أداء أغلب الممثلين وفي 
مقدمتهـــم ســـاندرا بولوك وجـــان مالكوفيتش 
وتريفانت روديس وعدد آخر من الممثلين منح 
الفيلم جمالية خاصة، إذ أقنعنا بســـير األحدث 
وبقوة البناء الدرامي للشخصيات، وهو عنصر 

شكل عالمة فارقة في السرد.
ويعـــد الفيلـــم إضافة جديدة هـــي األحدث 
في مســـيرة المخرجة الدنماركية سوزان بيير 
الحافلة باإلنجازات والجوائز العالمية امتدت 
منذ مطلع التسعينات إلى يومنا هذا، وتوجت 

بجائزة األوسكار.

هاملت في ثوب جديد بين التقليد والتجريب
فــــــي نطاق تناول األعمال الكالســــــيكية برؤية جديدة تنزلها فــــــي عصرنا احلاضر، أقدم 
الفرنسي جيرميي لو لويت على إخراج ”هاملت“ أشهر مسرحية ألفها شكسبير، ملعاجلة 

قضايا الراهن، في مزج شيق بني التقليد والتجريب.

مالئكة وشياطين

} الفنانون العرب ليسوا مالئكة، إنهم 
شياطني أيضا، بيكاسو كان شيطانا في 
تلصصه على اجلمال، لم يكن ابن مالقا 
سعيدا بأوروبيته إّال ألنها سطت على 

حضارات القارات األخرى، لقد جهزه ذلك 
السطو مبصادر إلهام خيالي، ما كان 

يحصل عليها مبفرده.
تلك املصادر صنعت إلهامه بعد أن متكن 

من أن يتعلم منها ويصهرها في مختبره 
الشخصي ليظهر بشخصيته التي نعرفها، 

وهو ما ال يتعلمه الفنانون العرب حني 
يصرون على البقاء أسرى ملصادر إلهامهم 

اجلمالي احمللية.
إنهم ميدون أيديهم إلى ما هو قريب 
منهم، جارهم الذي قد يكون فقير اخليال 

مثلهم، هناك إرث جمالي عظيم في املنطقة 
التي هم أبناؤها، غير أنهم غير قادرين على 

أن يضموه إلى خزائنهم الشخصية مثلما 
فعل هنري مور مع الدمى السومرية حني 

استوحى منها عددا من متاثيله التي غيرت 
جزءا من مصير النحت في العالم. لقد رأيت 

أعماال فنية ملصريني استلهموا فيها الفن 
املصري القدمي فكانوا أقزاما مقارنة بالفنان 
الفرعوني، وفي الفن املغربي احلديث الكثير 
من التجارب التي تؤكد اخلضوع ملا توصل 

إليه الفنان الفطري من نتائج جمالية.
في كل محاوالت االستلهام كان الفنان 

العربي خائفا من مرجعياته، لذلك لم 
يستطع جتاوزها مثلما فعل برانكوزي 
ومور وبيكاسو وبول كلي، كل ما فعله 

الفنان العربي ال يخرج عن دائرة االستعمال 
املباشر للمفردة التراثية، من غير أن يتوصل 

من خاللها إلى مفرداته الشخصية التي 
تصنع عامله اخلاص.

يسطو الفنان العربي مثلما كان يفعل 
بيكاسو ومور وكلي، لكنه ال يجازف في 

اللعب بسرقاته التي تظل صغيرة وغارقة 
في النوم ألنه لم يحررها من زمنها ويلحقها 
بزمنه، حتى في تعامله مع جتارب الفنانني 

العرب الذين سبقوه فإنه ال يسعى إلى 
تطوير تلك التجارب من خالل العثور على 

مفاتيحها، فهو يكتفي باألشكال من غير أن 
يالمس اجلوهر.

االستثناءات قليلة، ولكنها مع ذلك 
حتتاج إلى املزيد من اجلرأة لكي تطرد 
مالئكتها املساملني ومتضي بثقة وراء 

شياطينها.

يشارك النجمان ماثيو ماكونهي وآن هاثاواي في فيلم {الصفاء} الذي ينطلق عرضه عامليا في 

25 يناير الحالي، وهو ثاني تعاون بينهما بعد فيلم {بني النجوم}.

أعلن نجم هوليوود واملمثل الصيني تشاو يون فات أنه سيتخلى عن ثروته بالكامل والتي تقدر 

بأكثر من 700 مليون دوالر لألعمال الخيرية، وذلك بعد وفاته.

{صندوق الطيور}.. النظر 

ممنوع في كارثة تجتاح العالم
[ كل من يبصر يصاب بالوباء على الفور  

ال شك أن نهاية العالم وتفشي األوبئة أو الدمار الذي تخلفه احلروب، هي من املوضوعات 
السائدة في سينما اخليال العلمي لدى معاجلتها ما بعد االنهيار العظيم، وهو في الواقع 
إشــــــباع لثيمة الفئة الناجية أو التي تقاوم الفناء، أو الهالك وهي ثيمة تتكرر لنعيش معها 
أجــــــواء املغامرة واملفاجآت غير املتوقعة، فضال عن انقســــــام الناجني إلى فريقني أحدهما 

األخيار في مقابل األشرار.

ال تنظر كي ال تموت

انتقال سلس بين الخيال والواقع

المخرجـــة الدنماركية ســـوزان بيير 

بيـــن  االنتقـــال  جماليـــات  وظفـــت 

األزمنة واألماكن في الفيلم على نحو 

متقن ومصنوع بعناية

 ◄

كما هو الشأن في {هاملت}األصلية، 

يتبـــدى شـــباب اليـــوم مهووســـين 

بالحنيـــن إلـــى مرحلة لم يعيشـــوها، 

متسائلين {كيف نكون؟}

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لنــدن – كشـــف فريـــق مـــن العلمـــاء فـــي 
بريطانيـــا عـــن طريقـــة جديـــدة تســـاعد على 
مالحظة مؤشرات اإلصابة بالسرطان. وأعلنت 
الصحيفة البريطانية ذي إندبندنت أن اختبار 
التنفس ميكنه الكشـــف عن املرض، عبر حتليل 

جزيئات موجودة في الهواء.
وتقول الصحيفـــة إن العلماء يعتقدون أن 
هذا الكشـــف البســـيط قد ينقـــذ أرواح اآلالف 
ســـنويا عبر التشخيص املبكر ملرض السرطان 
ويوفـــر ماليـــني اجلنيهات اإلســـترلينية التي 

تصرف في مجال الرعاية الصحية.
وترى الصحيفة أن هذه الطريقة البسيطة 
وغير املكلفة لفحص التنفس قد تشكل ثورة في 

مجال تشخيص مرض السرطان.
ويعتمـــد الفحـــص على جهـــاز يأخذ عينة 
مـــن هـــواء الزفيـــر لتحديد عالمـــات تدل على 
الســـرطان في اجلزيئات التي تخـــرج من رئة 

املريض مع الهواء.

وســـيبدأ تطبيق جتريبي لهذا لفحص في 
مستشـــفى أدينبـــروك في كمبريدج، ويشـــارك 
شـــخص،   1500 التجريبـــي  االختبـــار  فـــي 
بينهم أشـــخاص أصحاء فضـــال عن مصابني 

بالسرطان.
املشـــاركون فـــي االختبار يكونون، بشـــكل 
أولـــي، من مرضى ســـرطان املريء وســـرطان 
املعدة. ويوسع االختبار الحقا ليشمل مصابني 
بسرطانات البروستاتا والكلية واملثانة والكبد 

والبنكرياس.
وتنقـــل الصحيفة عن البروفســـورة، ربيكا 
فيتزجيرالـــد، مـــن مركز بحوث الســـرطان في 
كمبريـــدج والتـــي تقـــود فريق البحـــث قولها 
”نحتـــاج إلـــى أن نطور بشـــكل عاجـــل أدوات 
جديـــدة، مثل اختبـــار التنفس هـــذا، الذي قد 
يســـاعد في حتديد وتشخيص السرطان بشكل 
مبكـــر، مانحا املرضى أفضل فرصة للنجاة من 

املرض“.

وســـيطلب من املختبرين التنفس ملدة عشر 
دقائق في جهاز خاص لقياس التنفس. ويجمع 
اجلهاز ما يسمى بجزيئات املركبات العضوية 
املتطايرة (فوكس)، التي ترســـل إلى مختبر في 

كمبريدج لتحليلها.
وتنتـــج خاليا اجلســـم مثل هـــذه املركبات 
العضوية املتطايرة في سياق عملية األيض أو 
التفاعـــالت الكيميائية التي حتدث في اخلاليا 
وتـــدمي حيـــاة الكائـــن، وهـــذه اجلزيئات جتد 
طريقهـــا إلى الرئة وتطرح مع الزفير في عملية 

التنفس.
ويقوم الفحص على فكرة أن السرطان ميكن 
أن يتسبب في تغييرات ميكن رصدها في عينة 
هذه املركبات العضوية املتطايرة، وُيستدل عبر 

مثل هذه التغييرات على اإلصابة بالسرطان.
وإذا تأكـــدت فعاليـــة هـــذه الوســـيلة، فمن 
املرجح أن يعمم اختبـــار التنفس على عيادات 
طبية في بريطانيا ليســـتعني بهـــا األطباء في 
توجيه املرضى إلجـــراء فحوصات واختبارات 

إضافية.
وســـيضاف هذا االختبار، حسب الباحثني، 
إلـــى االختبـــارات املعمول بها حاليا للكشـــف 
املبكر عن اإلصابة بالســـرطان، مثل اختبارات 
الدم والبول. لكن نتيجة هذه التجارب لن تعرف 

إال بعد عامني.
وأوردت هيئة اإلذاعـــة البريطانية بي.بي.

ســـي، تقريرا أفاد باستحســـان مســـؤولني في 
القطـــاع الطبـــي البريطانـــي لهـــذه التجارب، 
وتنبيههـــم إلى أن االختبار لن يكون متاحا في 

جميع العيادات قريبا.
وتعـــد هذه التجربة األولى، وعليه لن نتأكد 
من فعاليتها إال بعد مرور سنوات. لكن التقنية 
التـــي يعتمد عليهـــا االختبار ليســـت جديدة، 
فكثيـــر من العلمـــاء يبحثون منذ ســـنوات في 
إمكانية الكشـــف عن بعض أنواع السرطان من 

خالل التنفس.
وأوضـــح التقرير أن هناك مؤشـــرات جادة 
علـــى أن اختبار التنفس قد يكشـــف عن بعض 
أعراض الســـرطان، ولكن لـــم يتأكد العلماء من 
دقة ذلك. وأشار إلى ضرورة أن تكون اختبارات 
التنفـــس دقيقـــة حتـــى نتجنـــب التشـــخيص 

اخلاطئ.
ويعنـــي هـــذا أن الطريق ال يـــزال طويال، 
والبد من إجراء اختبـــارات على عدد أكبر من 

العينات، قبل أن يتـــاح االختبار في العيادات 
الطبية.

ومن بني املشـــاركني في التجربـــة، ريبيكا 
كلودريك التي تبلـــع 54 عاما، وهي تعاني من 

تشّوه في املريء قد يؤدي إلى السرطان.
ونقال عن بي.بي.ســـي، تقول ”أنا ســـعيدة 
باملشـــاركة في هذه التجربة. أريد أن أســـاعد 
قدر اإلمكان في تقـــدم البحث العلمي. وأعتقد 
أنه كلما كثرت األبحاث أمكنت الســـيطرة على 

احلاالت مثل التي أعاني منها“.
ويقول الدكتور، ديفيد كوســـبي، مســـؤول 
وحـــدة التشـــخيص املبكر فـــي اجلمعية، إنه 
بإمـــكان هـــذه الطريقـــة أن حتدث ”ثـــورة في 

تشخيص السرطان مستقبال“.
يذكـــر أن علمـــاء الفيزيـــاء فـــي جامعـــة 
دورمتونـــد األملانيـــة قامـــوا، فـــي الســـابق، 
باختراع جهـــاز للتعرف املبكـــر على أمراض 
الســـرطان وااللتهابات التي قد تصيب الرئة. 
ويعتمد اجلهاز طريقة جديدة إلجراء التحاليل 

تتلخص فـــي قياس حركة الشـــحنة الكهربية 
فـــي الزفير. حتمل الغـــازات املنبعثة مع هواء 
الزفير مؤشـــرات كثيرة، فعادة ما يقوم رجال 
الشـــرطة في أملانيا مثًال عندما ينتابهم الشك 
في تصرفات السائقني، مبطالبتهم بالنفخ في 
أنبـــوب معني، ملعرفة مـــا إذا كانوا قد تناولوا 
الكحـــول أم ال، ويحصلون علـــى النتيجة بعد 
حلظات قليلة. وقد اســـتنتج فريق من العلماء 
األملـــان بـــأن هـــواء الزفير قـــد يحمـــل أيضًا 
مؤشرات أخرى، وهذا ما حدا بعلماء الفيزياء 
في جامعـــة دورمتوند، في غـــرب أملانيا، إلى 
تطوير جهاز يقوم بتحليل الهواء اخلارج من 
الرئة لالستدالل على أمراض مختلفة كأمراض 
ســـرطان الرئـــة وااللتهابات التـــي قد تصيب 

اجلهاز التنفسي.
تقول منظمة الصحة العاملية إن السرطان 
يحصـــد ســـنويًا أرواح 8.8 مليـــون شـــخص 
ومعظمهم مـــن بلدان منخفضة الدخل وأخرى 
متوســـطة الدخل. وُتشخص العديد من حاالت 

الســـرطان في وقـــت متأخر جـــدًا، وحتى في 
البلـــدان التـــي متتلك نظمـــًا وخدمات صحية 
مثلى، فإن الكثير من تلك احلاالت ال ُيشـــخص 
إال فـــي مرحلـــة متقدمـــة يصعب فيهـــا تكليل 

عالجه بالنجاح.
ويقـــول الدكتور إتيني كـــروغ، مدير إدارة 
التدبيـــر العالجـــي لألمـــراض غير الســـارية 
والوقايـــة من العجـــز والعنـــف واإلصابات، 
إن ”تشـــخيص الســـرطان في مراحل متأخرة 
والعجـــز عن توفيـــر عالج منـــه يحكمان على 

مصير العديد من الناس باملوت املبكر“.

ألول مرة اختبار التنفس قد يكشف عن اإلصابة بالسرطان
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صحة
ميثل االكتشاف املبكر لإلصابة بالسرطان عامال مهما وأساسيا في إجناح عملية الشفاء 
منه. لذلك يعمل الباحثون، في كل مرة، على ابتكار طرق فّعالة ودقيقة تساعدهم في رصد 
ــــــول واجللد واحلمض النووي، هل ينجح  ــــــى عالمات املرض. فبعد اختبارات الدم والب أول

اختبار التنفس في اقتفاء أثر هذا املرض اخلبيث؟

[ الطريقة الجديدة تحلل جزيئات تخرج من الرئة مع الهواء  [ الكشف املبكر يعزز فرص الشفاء

} كولــن (أملانيا) – قالت الرابطة األملانية ألطباء 
األطفـــال إن هلـــع النوم هو اضطـــراب يصيب 
األطفـــال بدءا مـــن عمر عام ونصـــف، ويحدث 
خالل النصف األول من الليل ويســـتمر ملدة 10 

إلى 15 دقيقة.
وتتمثل أعراض هلع النوم في االســـتيقاظ 
مـــن النـــوم والصراخ بشـــكل يعبر عـــن الذعر 
والهلـــع مـــع حتريك اليد بشـــكل يوحـــي بدرء 
اخلطـــر، كما يتعـــذر على الطفـــل التعرف على 
الوالديـــن خالل النوبة. وعـــادة ال يتذكر الطفل 

شيئا في صباح اليوم التالي.
وعـــن كيفية التصرف خـــالل النوبة تنصح 
الرابطة الوالدين بالتحـــدث مع الطفل بصوت 

منخفـــض ومحاولـــة التهدئـــة من روعـــه، مع 
مراعاة تســـجيل النوبة بالفيديو لعرضها على 
طبيب األطفال لتحقق مما إذا كان الطفل يعاني 

من هلع النوم أم ال.
وللوقاية من هذا االضطراب تنصح الرابطة 
بتوفير بيئة خالية من املؤثرات قبل الذهاب إلى 
الفراش، وهذا يعني عدم اســـتعمال الشاشات 

وجتنب الضوضاء، مع سرد قصة قبل النوم.
يقـــول األطبـــاء إن نوبة الرعـــب تبدأ عادة 
بعـــد نحو 90 دقيقة من بدء النوم. فجأة يجلس 
الطفل في السرير ويبدأ بالصراخ، وتبدو عليه 
عالمات اجلهد مثل التنُفّس الســـريع وحدقات 
العيون املتسعة والتعرق وتسارع دقات القلب، 

وعدم التركيز، والشعور بالريبة واخلوف، وقد 
يشتكي الطفل من رؤية خياالت مخيفة تشاركه 

الغرفة، كما قد حتدث حالة املشي أثناء النوم.
عـــادة ما تتوقف هذه النوبات لوحدها دون 
أي عـــالج، لذلك فإن العالج ليـــس ضرورًيا إال 
إذا كانت احلالة مرتبطة بوجود مشـــكلة معينة 

يحددها الطبيب.
وميكـــن مالحظـــة توقيـــت حـــدوث نوبات 
الرعب، فـــإذا كانت تتكرر بنفـــس التوقيت من 
النـــوم من األفضـــل محاولة وقف نـــوم الطفل 
في هذا التوقيت، وذلك عـــن طريق إيقاظه قبل 
15 دقيقـــة مـــن وقت النوبـــة املتوقـــع، وإبقائه 

مستيقًظا ملدة خمس دقائق على األقل. 

} برلــني - أفادت دراســـة أملانيـــة أن األطعمة 
الغنيـــة باألليـــاف ميكن أن حتمي األشـــخاص 
مـــن آثار ارتفاع ضغط الدم، مبا في ذلك تصلب 

الشرايني وإعادة تشكيل أنسجة القلب.
الدراسة أجراها باحثون من مركز البحوث 
التجريبية والســـريرية وكليـــة الطب بجامعة 
برلـــني في أملانيا، ونشـــروا نتائجها، في العدد 

األخير من دورية (سيركواليشن) العلمية.
وتشمل األطعمة الغنية باأللياف، خضروات 
مثل اجلزر والبطاطس والســـبانخ والبروكلي 
والكوســـا واخلس والباذجنان وامللفوف، كما 
تشـــمل فواكـــه مثل املـــوز والتفـــاح والفراولة 
واخلـــوخ والبرتقال، وحبـــوب وبقوليات مثل 

القمح والبازالء والعدس والفاصوليا والفول.
وأوضـــح الباحثـــون أن األطعمـــة الغنيـــة 
باأللياف حتتوي على السليلوز واأللياف، التي 
تنتج منهـــا بكتيريا األمعـــاء النافعة جزيئات 
مفيدة مثل أحماض البروبيونات التي تســـاعد 

في احلد من آثار ضغط الدم على اجلسم.
وكشـــف الباحثـــون أن بكتيريـــا األمعـــاء 
النافعـــة تلعـــب دوًرا هاًمـــا فـــي التخلص من 
مخلفات الطعام، واملســـاعدة علـــى امتصاص 
بعض املعـــادن والفيتامينات، كمـــا تنتج مادة 
حتاكي في نشـــاطها عمل املضـــادات احليوية 
وهدفها محاربة البكتيريا الضارة واألمراض. 

وقـــال البروفيســـور دومينيك مولـــر، قائد 
فريق البحـــث ”تعالج أحمـــاض البروبيونات 
مجموعة من األضرار التـــي تؤثر على وظائف 
القلـــب واألوعية الدموية الناجمـــة عن ارتفاع 

ضغط الدم“.
وأضـــاف أن ”األغذية الغنيـــة باأللياف قد 
تكون خيـــار عالج واعد، خاصة بالنســـبة إلى 

املرضـــى الذين لديهم القليـــل جًدا من أحماض 
البروبيونات الدهنية“.

وكانت دراســـات ســـابقة كشـــفت أن اتباع 
نظام غذائي غني باأللياف يؤدي إلى انخفاض 
خطر اإلصابة بالتهاب مفصل الركبة وهشاشة 
العظام، ويحافظ على صحة القولون ويســـهم 
في الوقاية من تراجع وظائف الذاكرة والدماغ.

هلع النوم لدى األطفال يمكن أن يتالشى دون الحاجة لعالج

األغذية الغنية باأللياف تقي القلب من آثار ضغط الدم

اختبار التنفس ثورة في تشخيص السرطان

أحماض البكتيريا النافعة تعالج أضرار األوعية الدموية

الحياة
صحة

} قالت اجلمعيـــة األملانية لعلم الغدد الصماء 
إن متالزمة كوشـــينغ هي اضطـــراب هرموني 
نـــاجت عن زيادة إفراز هرمـــون الكورتيزول في 
الدم، ألســـباب عدة، منها أورام الغدة النخامية 

أو الغدة الكظرية.

} أظهرت دراســــة أميركية حديثــــة أن عقار 
مــــرض  لعــــالج  املخصــــص  كاناغلفلوزيــــن 
الســــكري من النــــوع الثاني، أثبــــت أنه آمن 
على العظــــام، وال يزيد خطر تعرض املرضى 

لكسور العظام.

} نصح الطبيب النفســـي هانز غونتر فيس 
بأخـــذ قيلولة قصيرة تتـــراوح مدتها من 10 
إلى 20 دقيقة للتغلب على الشـــعور بالنعاس 
بعد تناول وجبة الغداء واســـتعادة النشاط 

مرة أخرى.

} أشارت الرابطة األملانية ألطباء األطفال 
إلــــى أن الطريقة األكثر دقــــة لقياس درجة 
حرارة الطفل هي استعمال الترمومتر في 
فتحة الشرج وأوصت باالبتعاد عن منطقة 

اإلبطني ألنها غير دقيقة.

أوضحـــت الجمعية األلمانية للجراحات التجميلية أن عملية تجميل األنف بالموجات فوق الصوتية قليلة األلم وذات نتائج أكثر 

دقة وطبيعية، لمشكالت شكل األنف مثل االنحناء والميل والحجم العريض.

ثر 

أن  فكــــرة  علــــى  يقــــوم  الفحــــص 

الســــرطان يمكن أن يتســــبب في 

تغييــــرات يمكن رصدهــــا في عينة 

املركبات العضوية املتطايرة

◄

مؤشــــرات جــــادة علــــى أن اختبــــار 

التنفــــس قد يكشــــف عــــن بعض 

أعراض الســــرطان، رغم عدم تأكد 

العلماء من دقة ذلك

◄



} لندن - تواجـــه الصحافة الحرة والخطاب 
الديمقراطي الســـليم العديد من المشـــكالت 
الوجودية، مع تدني مســـتوى الشفافية حول 
اإلعالنـــات السياســـية في العصـــر الرقمي. 
فنحن ال نعـــرف من الذي يدفـــع ثمن خبر ما 
ليتم عرضه على شـــخص ما، لكن المسؤولية 
الملقاة على األخبار المزيفة تبدو أمرا مبالغا 

به اليوم.
أعلـــن الكاتـــب تيـــم هارفورد فـــي تقرير 
لصحيفـــة الفاينينشـــال تايمـــز، قـــرار العام 
الجديد قائـــال ”اتركوا الحديـــث عن األخبار 
المزيفة. ربما كان علينا أن نتوقف في الوقت 

الذي بدأنا فيه الحديث عنها“.
بعـــد عامين على انطالق شـــرارة الهوس 
باألخبـــار الكاذبـــة، وتحديـــدا في األســـبوع 
الـــذي تال فـــوز دونالـــد ترمـــب باالنتخابات 
الرئاســـية األميركية عام 2016، يبدو اليوم أن 
هذا االهتمام كان مدفوعا بأشخاص فوجئوا 

بالنتيجة ويبحثون عن تفسير.
وأصبحـــت األخبار المزيفـــة كبش الفداء 
الجاهز لتحّمل مســـؤولية الزالزل السياسية 
فـــي الكثير مـــن البلـــدان، وتمت تســـميتها 
”كلمة العام“ فـــي عام 2017 من قبـــل ”كولينز 

ديكشنري“.
لكـــن هارفورد يرى أن هذه العبارة لم تعد 
مفيدة منذ فترة طويلة.. وذلك ألسباب عديدة.

أوال، األخبـــار المزيفـــة ال تعنـــي شـــيئا 
محددا، فهي تشـــير فـــي أذهـــان الناس إلى 
أشـــياء مختلفـــة وتســـبب الحيـــرة، حيـــث 
أثبتت بحوث أجراها معهد رويترز لدراســـة 
الصحافة، أن الناس وضعوا أشـــياء مختلفة 
تحت مظلـــة ”األخبار الكاذبـــة“، بما في ذلك 
اإلعالنات المنبثقة المزعجة، والسياســـيون 
الذيـــن يقّدمون ادعـــاءات مضللة، والصحف 
ذات الميـــول السياســـية. وال يتطابق أّي من 
هـــذا مع التعريف األصلـــي لألخبار المزيفة، 
الذي يشـــير إلى القصص التي يتم اختراعها 
للفـــوز بنقـــرات إعالنيـــة، أو إلـــى الصحافة 
الُمنَتحلة، أو الُمقَلدة بطريقة ساخرة. المثال 
األكثر شـــهرة هو ”اإلعـــالن“ أن البابا صادق 

على ترشيح ترامب للرئاسة.

تمت مشـــاركة مثـــل هـــذه القصص على 
نطاق واســـع، وبينمـــا اّدعى بعضهـــم أنها 
مجرد دعابة أو نوع من التهكم، إال أن الدافع 
الرئيســـي كان المال. تلفيـــق األكاذيب زهيد 
الثمـــن، واألكاذيب الالفتـــة للنظر هي مصدر 
موثـــوق للنقـــرات وبالتالي جنـــي المال من 
اإلعالنات. وال عجـــب أن يصبح الصحافيون 
غاضبون: فبالنســـبة إلـــى كثير من الصحف 
أصبحـــت األخبـــار الحقيقيـــة غيـــر مربحة 

واألخبار المزيفة مصدرا لألموال.
لكن بالنســـبة إلـــى أولئك الذيـــن عقدوا 
العزم على االعتقـــاد أن تأييد البابا الوهمي 
تســـبب في أن تكـــون االنتخابـــات لمصلحة 
ترامـــب، هناك قليـــل من األدلة علـــى أن هذا 
-أو ما شـــابهه من العناوين المفبركة الالفتة 
لالنتبـــاه- تســـبب فـــي أي شـــيء مـــن هذا 
القبيل. في حين إنه تمت مشاركة المواضيع 
الكاذبـــة األكثر شـــيوعا على نطاق واســـع، 
علـــى األقل بقدر أكثر مـــن المقاالت الحقيقية 
شـــيوعا، إال أن هـــذا يعـــود جزئيـــا إلـــى أن 
األخبار الكاذبة كانت فريـــدة بينما كل مقالة 
حقيقية كان لديها العشـــرات من المقّلدين أو 

المقاالت المشابهة.
وتوصلت دراســـة أجراهـــا االقتصاديان، 
هانـــت ألكـــوت وماثيو جينتزكـــوف، إلى أن 
األخبـــار المزيفة لم تكن ببســـاطة منتشـــرة 
وحاضـــرة فـــي الذاكـــرة على نطاق واســـع 
كمـــا يعتقـــد كثيـــرون. ورغـــم شـــيوعها في 

وقـــت غير بعيد مـــن انتخابـــات 2016، إال أن 
هذه القصـــص لم تغّير علـــى األرجح مجرى 

االنتخابات.
والســـبب الثاني لتجاهل عبـــارة األخبار 
المزيفة: أنها في صيغتها األصلية هي شيء 
مزعج، وأحيانا تحّرض على العنف الخطير. 
لكـــن على الرغـــم من درجة معّينـــة من الذعر 
األخالقـــي، ال تشـــّكل فـــي حّد ذاتهـــا تهديدا 

وجوديا للديمقراطية أو الصحافة الحرة.
وما يشـــّكل مثل هـــذا التهديـــد هو ردود 
الفعـــل شـــديدة القســـوة مـــن الحكومـــات، 
الحقائـــق  فحـــص  منظمـــة  وصفـــت  فقـــد 
”فـــل فاكـــت“ اســـتجابة بعـــض الحكومـــات 
وشـــركات اإلنترنـــت واإلعالم بأنهـــا ”ردود 
فعـــل مخيفـــة أكثر مـــن الالزم“، علـــى الرغم
 من أنها تضيف أن حكومة المملكة المتحدة 
تجنبـــت حتى اآلن اإلجـــراءات المتعجلة، أو 

غير الليبرالية.
مـــن الســـهل جـــدا تحويـــل المخـــاوف 
المشـــروعة بشـــأن المعلومات الخاطئة إلى 
موقـــف تقرر فيه الحكومة ما يمكن قوله ومن 
يمكـــن أن يقولـــه. نحـــن بحاجة إلـــى توخي 
الحذر من أن يكون الحل أســـوأ من المشكلة، 
وهو ســـبب ثالث لتجّنب الذعـــر من األخبار 

المزّورة.
والسبب الرابع هو أن ترامب، مع عبقريته 
الملتوية في تحويل قضية معقدة إلى هراوة 
سياسية، نشر هذا المصطلح لتشويه صورة 

الصحافييـــن االعتياديين. بالنظـــر إلى عدد 
الصحافييـــن الذيـــن ُقتلوا فـــي جميع أنحاء 
العالم، بما فـــي ذلك في الواليـــات المتحدة، 
فقد يأمل المرء في بعض السيطرة من جانب 

الرئيس، لكن دون جدوى.
سياســـيون آخرون تبّنوا هـــذه العبارة، 
بمن فيهم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
مـــاي، وزعيم حزب العمال، جيريمي كوربين. 
أشـــعر بالقلق حيال عالم يصـــدق فيه الكثير 
من الناس األكاذيب، لكنني أشـــعر بقلق أكبر 
حيـــال عالـــم يرفض فيـــه الكثير مـــن الناس 

غريزيا تصديق الحقيقة.
إليكم الســـبب النهائي للتهدئة من ناحية 
األخبـــار المزيفـــة: إنهـــا تغـــذي االفتراض 
المغري، لكـــن المتعجرف، بـــأن العالم مليء 
باألغبياء. يتم أحيانا خداع الناس باألكاذيب، 
وبعـــض األكاذيب المذهلـــة اجتذبت انتباها 
على وسائل التواصل االجتماعي أكثر مما قد 

يرجوه المرء.
لكـــن إذا أقنعنا أنفســـنا بـــأن ترامب تم 
انتخابه من قبل أشـــخاص أرادوا أن يكونوا 
على الجانب نفســـه الذي ينتمي إليه البابا، 
فإننـــا ال نمنـــح الناخبيـــن التقديـــر الكافي. 
صحيح أن معظم الناس مبتعدون عن األخبار 
الجديـــة، ويصوتـــون بأحاسيســـهم بدال من 
عقولهم، أو يسترشـــدون باألصدقاء بدال من 
قراءة تحليل السياســـة بشكل جيد. لكن هذا 

ال يجعلهم حمقى.

ميديا
[ الكثير من الصحف تجد األخبار الحقيقية غير مربحة واألخبار المزيفة مصدرا لألموال

األخبار الكاذبة تغذي افتراضا مغريا بأن العالم مليء باألغبياء

األخبار املزيفة ال تعني شيئا محددا، فهي 
تشير في أذهان الناس إلى أشياء متباينة، 
ــــــرة طيلة العامني  لكنهــــــا أخذت ضجة كبي
املاضيني بســــــبب الزالزل السياســــــية منذ 
انتخــــــاب الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ــــــش الفــــــداء اجلاهــــــز إلرضاء  ــــــت كب وكان

فرضية أن الناخبني حمقى.

من الســـهل جدا تحويل املخاوف 
املعلومـــات  بشـــأن  املشـــروعة 
الخاطئـــة إلـــى موقـــف تقـــرر فيه 

الحكومة ما يمكن قوله 

◄

تظاهـــر محتجون من {الســـترات الصفراء} لفترة وجيزة الســـبت أمام مقـــر وكالة فرانس برس في باريـــس وأطلقوا هتافات 
معاديـــة لإلعـــالم، ولكن دون القيام بأعمال عنف، حســـب ما أفاد صحافيون فـــي الوكالة، ورفع المتظاهـــرون أنظارهم نحو 

مكاتب الوكالة مطلقين صرخات احتجاجية، فيما وجه البعض شتائم للصحافيين.

األخبار الكاذبة ال تهدد الديمقراطية

اإلثنني 2019/01/07 - السنة 41 العدد 11221 18

السلم يقتل الصحافيين كالحرب أو يكاد

} أخرج فجأة من تحت الطاولة 
الكالشنيكوف المكتوب عليها ”مخصصة 
للصحافيين“. وصوب الرئيس التشيكي 

البندقية المصنوعة من الخشب نحو 
الحاضرين منهم في القاعة، في 20 أكتوبر 

الماضي، لتغطية الندوة الصحافية عن 
نتائج االنتخابات التشريعية التشيكية، 

عندما أعلن عن اختياره لرئاسة الحكومة 
صديقه الملياردير أندري بابيس الذي 
يسيطر على عدد كبير من المؤسسات 

اإلعالمية هناك.
لم يعد الحكام العرب واألفارقة وحدهم 
أعداء الصحافيين بل لحقهم عدد آخر من 

حكام البلدان الديمقراطية مثل الرئيس 
التشيكي ميلوس زيمان أو األميركي دونالد 
ترامب الذي يستخدم عبارة ستالين واصفا 

إياهم بأعداء الشعب أو روبارت فيكو رئيس 
حكومة سلوفاكيا السابق الذي نعتهم 

بالمومسات الوسخات والضباع الغبية.
وليس األمر انطباعا بل هي حقيقة 

ذكرتها منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
في أبريل الماضي عندما الحظت أن 

نسبة العداء تجاه الصحافيين زادت في 
أوروبا وفي الواليات المتحدة أكثر من 
غيرهما. وإن كان ذلك ال يعني أن وضع 

الصحافيين أفضل في بقية العالم فإنه يدل 
على أن سالمتهم لم تعد مهددة بالحرب 

والدكتاتورية فقط.

سبعة وتسعون صحافيا قتلوا عام 
2018 في العالم، حسب تقرير االتحاد 

الدولي للصحافيين، نحو نصفهم في بلدان 
ال هي دكتاتورية وال هي بلدان فيها نزاعات 

مسلحة. وإن جاءت أفغانستان على رأس 
القائمة بستة عشر صحافيا لقوا حتفهم 
عام 2018، ولو ال ذلك لكانت المكسيك في 

الصدارة بأحد عشر صحافيا مقتوال.
ال أحد يعلم شيئا عّمن قتلهم وال عن 

أسباب قتلهم إّال أن المقتولين كلهم كانوا 
يشتركون في صفة واحدة وهي إجراء 

تحقيقات صحافية عن قضايا الفساد أو 
عن الجريمة المنظمة في المكسيك. هناك 
في بلد االتجار بالسالح وبالمخدرات، في 

بلد الحكم المحلي حيث تغيب السلطة 
الفدرالية في األقاليم، تكون العالقة بين 
حكام األقاليم ورؤساء العصابات عالقة 

منفعة متبادلة.
ويبلغ األمر درجة من الخطورة جعلت 

ممّثل ”مراسلون بال حدود“ في أميركا 
الجنوبية يقول في يوليو الماضي، ”إّما 

أن حكام األقاليم يصدرون األوامر إلى 
رؤساء العصابات وإما أنهم يتلقونها 

منهم“. ورغم أن المكسيك أحدثت نيابة 
قضائية مختصة في الجرائم التي تطال 

الصحافيين فإن نسبة ضبط المجرمين لم 
تتعد الواحد بالمئة.

وهناك مافيا الرمال التي تقتنص 
الصحافيين في الهند ومافيا السياسة 
في مالطة وبلغاريا وسلوفاكيا وغيرها 

إلسكات الصحافيين الذين يقتربون كثيرا 
من حاالت الزنا بين السياسة والمال. 

وقد يذهب السياسيون أنفسهم ضحايا 
السياسة كما حدث في المكسيك حيث 

قتل أكثر من مئة مرشح أثناء الحملة التي 
سبقت انتخابات يوليو 2018.

إّن عجز السياسيين عن تخطي 
الصعوبات التي تصادفهم في طريق 
الوصول إلى الحكم ينقلب إلى تهجم 

على الصحافة. أثناء الحملة االنتخابية 
الرئاسية الفرنسية عام 2016 ذهب المرشح 

اليساري جون لوك ميلونشون إلى القول 
”إن كره اإلعالم وكره القائمين عليه كره 

عادل وسليم“ وهو تحريض صريح على 
الصحافيين وإن كان بعضهم يجري في 
ركاب المرشح إيمانويل ماكرون وقتها.

لقد ساءت العالقة بين السياسيين 
والصحافيين في السنوات األخيرة وزادت 
الشبكات االجتماعية الطين بّلة. فقد تمّكن 
المرشح ترامب عبر حسابه على توتير من 

إيهام عدد من األميركيين بأن الصحافة 

ضده وهو أمر فّنده مختصون في اإلعالم 
واالتصال وواصل الرئيس األميركي في 

نهجه ”إن لم تكن معي فأنت ضدي“.
وال يخفي المسؤولون عن الحملة 

التي انطلقت في الواليات المتحدة برعاية 
نحو مئتي مؤسسة إعالمية في أغسطس، 

تحت عنوان ”لسنا أعداء أحد“، أنهم 
يخشون فعال أن يكون لقتل الصحافيين 

الخمسة في والية ماريالند في يونيو عالقة 
بتحريض ترامب على اإلعالم. لقد قتلهم 
شخص اعتقد أن القضاء حابى صحيفة 
كابيتال غازيت في ماريالند التي اتهمها 

بالتشهير به.
للصحافيين أعداء كثر من عصابات 

الجريمة المنظمة إلى المنظمات اإلرهابية 
المتطرفة مثل الماويين في الهند وداعش 

عندنا مرورا بالسياسيين ووصوال إلى 
المتصيدين على الشبكات االجتماعية 

الذين يحرضون على الصحافيين بأوامر 
من مراكز نفوذ متعددة الميوالت. يقض 

مضاجعهم هؤالء كلهم جالء الحقيقة 
للناس.

ففي عام 2017 قتل سبعة مدّونين في 
حين تضاعف عددهم عام 2018 ليصل إلى 

ثالثة عشر مدّونا. هم أناس ال يجمعون 
المال فعملهم غير مربح وال يعادون 

أحدا من أجل العداء فهو أمر يمكن فعله 
دون المخاطرة بالذهاب إلى الميدان بل 
هم أناس يبحثون عن وقائع لم توفرها 

الميديا الكالسيكية. ومن المهم جدا 
مالحظة أن ارتفاع عدد الصحافيين 

المقتولين من 2017 إلى 2018 كان بنسبة 

15 بالمئة في حين كانت بنحو 50 بالمئة 
في شأن المدّونين.

الصحافة مهنة ال ترحم إذ كلما اجتهد 
الصحافي في عمله طلبا للحقيقة لكشف 

الظلم والفساد والجريمة اقترب من الموت، 
وللشجاعة ثمن باهظ. ففي البيئات الطاردة 

للصحافيين، بحكم التسلط السياسي أو 
اإلجرامي، يقّل عددهم وكلما قّل أصبحت 

فرص الحصول على األخبار أعسر ومراقبة 
أعدائهم لهم أيسر وقنصهم أسهل.

ومن أعداء الصحافيين عن غير قصد 
المؤسسات الصحافية التي تضغط عليها 

المنافسة فتقل أرباحها ويذبل بريقها 
فتخاطر بإرسال صحافييها في مهام 

خطرة بحثا عّما ال تتداوله صحف أخرى. 
لقد حملت أزمة الصحافة، الورقية منها 

خاصة، عددا من وسائل اإلعالم على 
السبق والتجديد بأخبار عسيرة المنال في 

بيئات قاتلة أحيانا.
فمن يحمي الحمل من الذئب إذا كان 

الذئب قاضيا. تسعى منظمة ”مراسلون بال 
حدود“ إلى إقناع األمم المتحدة بتعيين 

مفّوض خاص لحماية الصحافيين. يبدو 
األمر صعبا إذا كان من أعدائهم سياسيون 
مثل ترامب أو مثل الرئيس التشيكي الذي 

خاطب الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
في مايو في ندوة مشتركة قائال ”إنهم 

كثيرو العدد ينبغي قتل بعضهم“.
 كثيرون يعتقدون أن ميلوس زيمان 

جاد في هزله أكثر من كونه هازال في جده. 
لقد رد عليه بوتين بواقعيته قائال ”ال 
حاجة إلى القتل يكفي اإلحاطة بهم“.

محمد شلبي
باحث تونسي في اإلعالم

االستقطاب يغذي العنف 
ضد اإلعالم اليوناني

} أثينا - تشهد اليونان حربا إعالمية ال هوادة 
فيهـــا مع بـــدء عـــام االنتخابات التشـــريعية، 
واحتدام المواجهة بين اليسار الحاكم بقيادة 

أليكسيس تسيبراس والمعارضة اليمينية.
ويعّد التفجير الذي اســـتهدف مؤخرا مقّر 
مجموعـــة ”ســـكاي“ اإلعالميـــة اليونانية في 
أثينا، الحدث األخير في هذا الجدل ما أّدى إلى 

تعميق العداء بين طرفي الطيف السياسي.
وبينمـــا اتهم صحافيو ”ســـكاي“، ”بعض 
المســـؤولين الحكوميين والحمالت الدعائية 
بتحويـــل المحطـــة إلى هدف“، دعـــت حكومة 
تســـيبراس إلـــى ”عـــدم الربط بيـــن االعتداء 

والمواجهة السياسية“.
وحـــّددت الحكومـــة مجموعـــة ”ســـكاي“ 
اإلعالميـــة اليونانية البارزة كمصدر رئيســـي 
لما تعتبره انتقادات غير منصفة لسياساتها. 
وباإلضافـــة إلـــى مهاجمته محتـــوى المحطة 
بشـــكل متكرر، قرر حزب تسيبراس ”سيريزا“ 

مقاطعة برامجها الحوارية.
يانـــي  وأمـــا مالـــك مجموعـــة ”ســـكاي“ 
المســـؤولية  الحكومـــة  فحّمـــل  أالفـــوزوس 

”المعنوية“ للهجوم.
وقـــال الكاتـــب المخضـــرم فـــي صحيفة 
”ســـكاي“  لمجموعـــة  التابعـــة  كاثيميرينـــي 
نيكوس كونســـتانداراس بعد التفجير ”هناك 
منـــاخ ال يتســـامح فقط مـــع أشـــكال التعبير 
المتطّرفـــة فـــي الفضـــاء العام، بـــل كثيرا ما 
يشـــجع عليهـــا“. وكتب ”تـــزداد اليـــوم حدة 
االستقطاب السياســـي التي تغّذي هذا النوع 

من العنف“.
ورغـــم أن الحمالت االنتخابيـــة لم تنطلق 
رســـميا بعد، إال أن هذا االســـتقطاب ينعكس 
في اســـتطالعات الرأي حيث يتشارك اليسار 
واليمين األغلبية في نوايا التصويت، تاركين 
واالشـــتراكيين  الصغيرة  لألحـــزاب  الفتـــات 

واليمين المتشدد.
بحشـــد  االتهامـــات  الطرفـــان  وتبـــادل 
متصيديـــن علـــى اإلنترنـــت لنشـــر معلومات 

مضللة.
وقال أســـتاذ تنظيم اإلعالم وسياساته في 
جامعة أثينا ستيليوس باباثاناسوبولوس إن 
وســـائل اإلعالم الرئيسية خسرت مصداقيتها 
كمـــا هو الحال بالنســـبة للحزبيـــن المحافظ 

واالشتراكي اللذين حكما البالد قبل األزمة.
وفـــي مواجهة عداء وســـائل اإلعـــالم لها، 
شـــّنت الحكومة المشـــكلة من ائتـــالف يضم 
اليساري والحزب اليميني الصغير  ”سيريزا“ 
”آنيـــل“ حربـــا مفتوحة علـــى ”أوليغارشـــية 
(الطبقة الثرية النافـــذة) التي تملك  اإلعـــالم“ 

المجموعات اإلعالمية المؤثرة.
وأدخل تســـيبراس تغييرات واســـعة على 
قطـــاع التلفزيون وأجبر المحطات التي لعبت 
دور ”صانعي النجوم“ من حزبي الديمقراطية 
االشـــتراكي على مدى  الجديـــدة و“باســـوك“ 
عقديـــن علـــى دفـــع الماليين إلصـــدار رخص 

جديدة.
وكتب مدير قســـم الدراسات اإلعالمية في 
جامعـــة أثينا الوطنية جورج بليوس في مقال 
نشره مؤخرا ”في اليونان، يعّد اعتماد وسائل 
اإلعالم الرئيسية على الدولة األشّد في أوروبا 

وال يمكن مقارنته إال بتركيا“.

الصحافة مهنة ال ترحم إذ كلما 
اجتهد الصحافي في عمله طلبا 

للحقيقة لكشف الظلم والفساد 
والجريمة اقترب من الموت، 

وللشجاعة ثمن باهظ



} الجزائر - أثـــارت ملكة جمال اجلزائر لعام 
2019، جـــدال واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

االجتماعي.
واختـــارت جلنـــة تنظيـــم ملكـــة جمـــال 
اجلزائر، الســـبت، الشـــابة خديجـــة بن حمو 
مـــن والية أدرار الواقعة جنوب البالد، لتتربع 
على عرش جميالت اجلزائر لســـنة 2019، بعد 

منافسة بني 16 فتاة من كافة مناطق البالد.
وانتشرت موجة من اجلدل، ضمن هاشتاغ 

#ملكة_جمال_اجلزائر.
وتعّرضت الشـــابة إلى انتقادات قاســـية، 
بعد أن وصفها كثيرون بأنها ”سمراء“ و“غير 

جميلة“ وال تستحق اللقب.
ودافع آخـــرون عنها، مؤكدين أن االختيار 
يتجاوز الشـــكل اخلارجي وال يرتكز فقط على 
اللون وجمال الوجه، وأن هناك معايير أخرى 

حتكم هذه املسابقات. قالت ناشطة:

وقالت معلقة في تدوينة:

وتساءل حساب:

وكتبت صفحة على فيسبوك مدافعون عن 
خديجة:

واعتبر مغرد:

ومـــن جانبهـــا ردت ملكة جمـــال اجلزائر 
للعام 2019، خديجـــة بن حمو، على منتقديها، 
فـــي لقاء مع قنـــاة ”اجلزائريـــة 1“ الفضائية، 
قائلة إنها ”تتمنى الهداية ملن ينتقدونها، وأن 

يبارك الله ويحفظ من يشجعها“.
وأضافت أن املعايير التي يتم على أساسها 
اختيار ملكة اجلمال هي ”أخالق املتســـابقة، 
وطيبة قلبها، واحترامها للمتســـابقات، فضال 
عـــن املعايير اخلارجية وهـــي أن تكون أنيقة، 

وشابة، وجميلة“.
وأوضحت أن قرار مشـــاركتها في مسابقة 
ملكـــة جمـــال اجلزائـــر جـــاء بـ“الصدفة ومن 
غير تخطيـــط“، مشـــيرة إلى أنها ســـتتوجه 
إلى املشـــاريع اخليريـــة، وأنها ســـتنضم 
إلى بعـــض اجلمعيات املعنيـــة بالعمل 

اخليري.
واعتبر حساب املنتدى العربي 
األوروبي للسينما واملسرح في 
تغريـــدة علـــى حســـابه على 

تويتر:
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@alarabonline
نجح المتجر اإللكتروني {آب ســـتور} للتطبيقات وألعاب الكمبيوتر التابع لشـــركة أبل في تســـجيل بداية قوية للغاية للعام 
الجديد حيث بلغت إيرادات المتجر خالل ليلة رأس السنة الجديدة 322 مليون دوالر، وهي أكبر إيرادات يومية في تاريخ {آب 

ستور}. وبلغت مبيعات المتجر الرقمي خالل موسم عطلة عيد الميالد أكثر من 1.22 مليار دوالر.

} واشنطن - بعد موجة الفضائح التي طالت 
فيســـبوك وغيره من املواقع اإللكترونية حول 
حمايـــة البيانات الشـــخصية، صدرت دعوات 
متزايـــدة من أجـــل وضع حّد للتجـــاوزات في 

استخدام املعلومات اخلاصة.
مجموعـــات  معظـــم  أن  للنظـــر  وامللفـــت 
للقبـــول  اســـتعدادها  تؤكـــد  التكنولوجيـــا 
بتنظيمات جديدة إثر دخول النظام األوروبي 
حلماية البيانات حّيـــز التنفيذ عام 2018، ولو 

أنها ال تعطي أي تفاصيل إضافية.
لكن هذه اإلجـــراءات الفدراليـــة قد حتول 
دون تطبيق تشـــريع ُأقّر فـــي كاليفورنيا وهو 

مقتبس عن قانون حماية البيانات األوروبي.
وقـــال دوغ كلينتـــون مـــن شـــركة ”لـــوب 
نشـــره  مقـــال  فـــي  لالســـتثمار  فنتشـــرز“ 
مؤخـــرا علـــى مدّونتـــه اإللكترونية ”شـــاءت 
مجموعـــات التكنولوجيا الكبرى والشـــركات 
اخلاصـــة أم أبـــت، ســـيكون العـــام 2019 عام 

التنظيم“.
وهو يتوّقـــع أن تدرس الواليـــات املتحدة 
”النقـــاط األبرز“ في النظـــام األوروبي حلماية 
البيانـــات، وال ســـيما تلـــك املتعلقـــة مبوافقة 

املستخدم ومتكينه من نقل بياناته الشخصية 
ومحوها.

و14  شـــاتز  برايـــن  الســـيناتور  وكان 
دميقراطيا آخر صادقوا على مشـــروع قانون 

يهدف إلى إلـــزام شـــركات اإلنترنت 
اخلاصـــة  البيانـــات  بحمايـــة 

واالمتنـــاع عـــن اســـتخدامها 
بصورة تعسفّية.

وصـــّرح شـــاتز الشـــهر 
النـــاس  ”يتوقـــع  املاضـــي 
املعلومـــات  حمايـــة  عـــادة 
اخلاصـــة التـــي يوفرونهـــا 
للمواقـــع والتطبيقات، وعدم 

استخدامها“.
وأضـــاف ”مثلمـــا يفتـــرض 

حمايـــة  واحملامـــني  باألطبـــاء 
بحوزتهم  التـــي  اخلاصـــة  البيانـــات 

واســـتخدامها بصورة مســـؤولة، يجب إلزام 
شركات اإلنترنت باألمر نفسه أيضا“.

وقّدم ”مركـــز الدميقراطية والتكنولوجيا“ 
املدافـــع عن احلقـــوق الرقميـــة، اقتراحا آخر 
في ديســـمبر، يدعو إلى حق املســـتهلكني في 

الوصـــول إلى البيانات التي متلكها شـــركات 
اإلنترنـــت، وتصحيحهـــا واحلد مـــن إمكانّية 

حصول أطراف ثالثة عليها.
وقالت املســـؤولة في هذه املنظمة ميشيل 
ريتشاردسون إن ”الكثير من التطبيقات تقوم 
بجمع بيانات موقعكم حتى إن لم يكن لذلك أي 

عالقة باخلدمات التي توفرها لكم“.
ولم تسع شركات اإلنترنت الكبرى ملقاومة 
هـــذه احلملة التنظيميـــة، بل عرضت 
التعـــاون مـــع املشـــّرعني لوضع 
قانـــون حـــول حمايـــة احلياة 
اخلاصة، ولو أن هذا املوقف 
املهادن ال يقنع املشككني في 

نواياها.
العـــام  املديـــر  وأعلـــن 
ملجموعـــة غوغـــل ســـوندار 
بيشاي خالل جلسة استماع 
فـــي الكونغـــرس في ديســـمبر 
أفضـــل  ســـنكون  أننـــا  ”أعتقـــد 
حـــاال مع إطار شـــامل حلماية بيانات 

املستخدمني. سيكون ذلك أمرا جيدا“.
من جهته، طالب رئيس مجلس إدارة ”آبل“ 
تيـــم كوك في مطلع العام بتشـــريعات فدرالية 
حلماية احليـــاة اخلاصة منتقدا االســـتخدام 
”اآللـــي“ للبيانات اخلاصة التي يتم شـــراؤها 

وبيعها على اإلنترنت.

ويـــرى آالن ماكوين محلل السياســـات في 
”معهد تكنولوجيـــا املعلومات واالبتكار“ وهو 
مركـــز دراســـات مقره واشـــنطن، أنـــه قد يتم 
التوافق على ضرورة تعزيز الشفافية ووصول 
املستهلكني إلى البيانات ومكافحة االستخدام 

التعسفي للبيانات الشخصية.
لكنه لفـــت إلى أن التنظيـــم األوروبي كان 
”عبؤه كبيرا جدا“ وحمل بعض الشركات على 
مغادرة االحتاد األوروبي، موضحا أن ”الناس 
ال يدركـــون أن القوانـــني ال تطـــال فقط عمالقة 
اإلنترنـــت، بل تؤثر أيضا علـــى بّقالي األحياء 

وتسبب بتكاليف في النظام برّمته“.
ويعتبر احملّلـــل أن طلب موافقـــة على كل 
نـــوع من البيانات قد تترّتـــب عنه عواقب غير 
متوقعة، إذ قد يضـــّر باالبتكار ويعزز بالتالي 
الشـــركات الكبرى التي متلك موارد تسمح لها 

بااللتزام بالقانون.
ومـــن احللـــول املقترحـــة بهـــذا الصـــدد 
لفئات البيانـــات، على أن  إقرار ”مســـتويات“ 
تســـتوجب األكثر حساســـية من هـــذه الفئات 

موافقة مسبقة من املستخدم.
وإن كان عديـــدون يتوافقون على ضرورة 
وضع موانع وتنظيمات حلماية البيانات، فإن 
ماكوين يرى أن آلية ســـّن القوانني ”ســـتكون 
على ضوء االنقسام الكبير في املشهد  صعبة“ 

السياسي األميركي حاليا.

ــــــزم الكونغــــــرس األميركي العمل خالل العــــــام 2019 وضع تنظيمات لعمل شــــــركات  يعت
اإلنترنت الكبرى حتمي البيانات الشــــــخصية واحلياة اخلاصة ملســــــتخدميها، فيما تبدي 

هذه املجموعات استعدادها للتعاون.

} الرياض –  رّحب ســـعوديون بعـــودة الفنان 
ســـعدون جابـــر للغناء فـــي الســـعودية بعد 
انقطـــاع دام أكثر من ثالثني عاما، بجملة ”هال 
بيـــك هال“ وهـــي األغنية التي أداها ســـعدون 
جابر في ثمانينات القرن املاضي لنادي الهالل 

السعودي بعد فوزه بلقب الدوري.
وتفاعل ســـعوديون على تويتـــر مرحبني 
بعودة سفير الغناء العراقي إلى الرياض بعد 

غيبة طويلة ضمن هاشتاغ #سعدون_جابر.
وعّبر الفنان ســـعدون جابر عن ســـعادته 
بالعودة إلى جمهوره في الســـعودية ونشـــر 
تغريدة على حسابه على تويتر حلساب هيئة 

املشاهير تؤكد غناءه في السعودية قريبا.
ولـــم يعلن بعد علـــى تفاصيـــل احلفالت، 
لكن ســـعدون جابر قال في تصريح لـ“العرب“ 
”ســـأزور الســـعودية بعد 30 عاما مـــن الغياب 
نهاية هذا الشهر وسأغني بأماكن مختلفة من 
اململكة واملهم ألتقي بأصدقائي من الشـــعراء 
وامللحنني واملثقفني وعامة الناس من الشـــعب 

السعودي الكرمي“.
وكتب مغرد:

وعبرت مغردة:

وحـــاول البعـــض التشـــويش علـــى األمر 
بالقـــول إن ســـعدون جابـــر ســـبق أن أســـاء 
للسعودية وهو ما لم يوله مغردون أي اهتمام 
خاصـــة أنهم أعادوا اكتشـــاف الفنان الصيف 
املاضي ضمـــن برنامج # ســـعدون_جابر_

في_مجموعه_إنسان.
وحّل الفنـــان العراقي فـــي يونيو املاضي 
ضيفا على البرنامج الذي يقّدمه علي العلياني 
على قناة أم.بي.ســـي، مؤكدا عمـــق العالقات 

التي جتمع الشعبني العراقي والسعودي.
وكتب مغرد:

ويعتبـــر ســـعدون جابـــر (69 عامـــا) مـــن 
الفنانني العراقيـــني الذين تركوا بصمتهم في 
عالم الغناء وُعرف بحرصه على نشر فّن بالده 
وتراثه. ورغم تقصير اإلعالم العربي بحّقه، إال 
أن جابر يعّد من الفنانني الناشـــطني وال يزال 
يطّل فـــي حفالت في مختلف الـــدول العربية. 
مناسبة إال  ال يترك جنم أغنية ”عشـــرين عام“ 
ويعّبـــر فيها عن دعمه للفـــّن العراقي. وقد أّكد 
أخيرًا أنه بصدد حتويل منزله في العراق إلى 

مسرح كبير.

{هال بيك} سعدون جابر 
في السعودية 

@Nasserovic1977
++عرفت سعدون جابر وهو محب لنا.

@i_colors 
قريبا حفل بالسعودية كمية حظ فني نزل 
عليهم حولها من صحراء إلى واحة جميلة 

باملوسيقى #سعدون_جابر.

ق

@a_91sh
ــــــى مــــــن يأتي إلى  #ســــــعدون_جابر أحل

السعودية والله.
#

@european_cinema

نبارك فــــــوز خديجة بن حمو 
#ملكة_جمــــــال_ بلقــــــب 
ونطالب   ٢٠١٩ لسنة  اجلزائر 
من اإلعالم بعــــــدم الترويج 
لسلوكيات العنصرية غير 

األخالقية.

@EslamSalheen
ــــــوب تفوز ألول  جزائرية ســــــمراء من اجلن
ــــــر. العالم  مرة بلقب ملكــــــة جمال اجلزائ

عموما مكان عنصري.

ج
وجوه القرنون 2018

فــــــي ما يخص ملكة جمــــــال اجلزائر ٢٠١٩ 
ــــــارك لها لقب ملكة  خديجة بن حمو أوال أب
ــــــر ونالته بجدارة واســــــتحقاق بعيدا  اجلزائ
عن غوغــــــاء البعض، والســــــبب فــــــي رأيي 
ــــــذي قام بأخذ  هــــــو املصور غير احملترف ال
ــــــر بطريقة أقل ما  صــــــور مللكة جمال اجلزائ
ــــــة. ومعروف  يقال عنهــــــا أنها غير احترافي

عن أهلنا في الصحراء 
اجلمــــــال الطبيعــــــي 
ــــــة  التربي وحســــــن 
وهــــــو  واألخــــــالق 
خديجة  ــــــه  متثل ما 

جــــــدارة  بكل 
وامتياز.

أنا أليق بك
أين اجلمال، أين األخالق، أين اجلدارة، 
أين االســــــتحقاق، أين املصداقية، أين 

الشفافية، أين الدراهم؟

أ

Zãh Rä
اســــــمها مســــــابقه ملكــــــة اجلمــــــال يعني 

املقياس هو اجلمال ال تنظروا علينا.
ا

 آلية سن القوانين 
ستكون صعبة على 
ضوء االنقسام في 
المشهد السياسي 

األميركي

19

322 مليون دوالر، وهي الجديد حيث بلغت إيرادات المتجر خالل ليلة رأس السنة الجديدة
ستور}. وبلغت مبيعات المتجر الرقمي خالل موسم عطلة عيد الميالد أكثر من 1.22 ملي

هل يكون 2019 عام تنظيم عمل شركات اإلنترنت الكبرى
[ الواليات المتحدة تستلهم {النقاط األبرز} في النظام األوروبي لحماية البيانات

فايزة هدير
ــــــم عليهم أن  ــــــن كانوا فــــــي جلنة التحكي ”الذي
يتوجهــــــوا مباشــــــرة ملصلحة طــــــب وجراحة 
ــــــون، العالم كله يضحــــــك اآلن على ملكة  العي

جمال اجلزائر“.

”

saudaljuraid

الكثير من احلرية تذهب ملن ال يستحقها.. 
لكي يظهر بكامل إرادته ويسرد أضرار 

احلرية!

Tumballr

أعتقد بأّن اإلحساس األروع في العالم 
أن يكون املرء ُمطمئًنا ال أكثر، 

ال يشعر باَخلوف أو الّريبة، ال تعَتريه 
الّشكوك أو الّضيقة، ُمطمئن فَحسب.

naeemalahad 

وبإصالح النظام السياسي يحتاج إلى 
شجاعة املراجعة، مراجعة لكل أخطاء 

النظام بال عاطفة. كل الذي نحتاجه اآلن 
أن نتخّلص من الشعارات ونذهب إلى 
ميدان اإلصالح بكل قوة وحذر. #العراق

English3rb

دائما ما يبدو األمر مستحيال 
حتى يتم حتقيقه.

iPhil___ 

كيف ميكن ملمثلة قامت بـ١٤ عملية جتميل 
ونفخ بقيمة ٢٠ ألف دوالر باحلد األدنى، 

أن متثل دور امرأة فقيرة ليس لديها حق 
إيجار بيتها؟

ayman_prince2

ال املسيحيون ناقصني كنائس وال 
املسلمون ناقصني مساجد… املسلمون 

واملسيحيون محتاجون مصانع 
يشتغلون فيها، مدارس يتعلمون فيها، 

مستشفيات يتعاجلون فيها.

AhlamMostghanmi

يتناقص األصدقاء عامًا بعد عام، بعضهم 
سقطوا من قطار الوقت، وآخرون سقطوا 
من القلب. ال وقت لي ألنتشل أحدًا. كّلما 

تقّدم بك الُعمر َصُغَرت قائمة األصدقاء 
على هاتفك. أصبحت أكثر انفراًدا وحرّية. 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
DubaiOpera

دبي أوبرا.

هاشتاغ اليوم

عنصرية وتنمر ضد #ملكة_جمال_الجزائر
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ــــــذي قام بأخذ هــــــو املصور غير احملترف ال
ــــــر بطريقة أقل ما صــــــور مللكة جمال اجلزائ
ــــــة. ومعروف يقال عنهــــــا أنها غير احترافي
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يبارك الله ويحفظ
وأضافت أن املع
اختيار ملكة اجلما
وطيبة قلبها، واحت
عـــن املعايير اخلار
وشابة، وجميلة“.
وأوضحت أن ق
ملكـــة جمـــال اجلز
“غير تخطيـــط“، مش

إلى املشـــاريع 
إلى بعـــض
اخليري.
واع
األور
تغ
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عن أهلنا في الصحراء
اجلمــــــال الطبيعــــــي
ــــــة  التربي وحســــــن 
وهــــــو واألخــــــالق 
خديجة ــــــه  متثل ما 
جــــــدارة بكل 

وامتياز.
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الباجة طبق من رؤوس وأقدام األغنام والبقر تعرف في بعض الدول العربية بأسماء مختلفة مثل 

{المقادم} في دول الشام و{الكوارع} في مصر و{الهرقمة} في تونس.

عرف العراقيون وجبات يعدونها في الشتاء ألنها تساهم في تدفئة األجسام، واشتهرت العربات 

والمطاعم بأكالت تجذب متذوقيها من األغنياء والفقراء برائحتها الشهية. تحقيق

} بغــداد – خبر العراقيــــون منذ قديم الزمان 
مناخهم، وتعلموا كيف يقاومون برد الشتاء، 
فالعبايــــة ال تكفــــي لتدفئــــة الجســــم، إذ ال بد 
من بعــــض األطعمة الســــاخنة التي ال تســــد 
رمق الجوع فحســــب، بل تســــاهم فــــي تدفئة 
األجســــام التي تشــــكو من انخفاض درجات 
الحرارة، فكان اللبلبــــي، والباقالء، والعدس، 
والذرة، والشلغم والباجة، أكالت الشتاء التي 
تفنن فــــي إعدادها العراقيــــون، فال يكاد بيت 
يخلو من هذه الوجبات، واشــــتهرت العربات 
والمطاعم في المدن العراقية بجذب متذوقيها 

من األغنياء والفقراء برائحتها الشهية.

اللبلبي ترويقة الصباح

تقول أم حســــنين التي تســــتعد كل فصل 
شــــتاء بتحضير األغطية وغسلها في الصيف 
وتركيــــب الصوبا النفطية، إن زادها لموســــم 
البــــرد يكون مــــن األطعمة التــــي تعتمد على 
مكونات تراعــــي ميزانية البيت ولكنها غنية، 
فالعــــدس والحمص ال يغيبــــان عن مطبخها، 
وقــــد علمــــت أطفالهــــا الخمســــة أن ترويقــــة 
الصبــــاح تختلف في الصيف عمــــا هي عليه 
فــــي الشــــتاء، إذ ال بــــد قبــــل أن يخرجوا إلى 
العمــــل أو المدرســــة أن يمــــألوا بطونهم بما 
يغذيهم ويسخن أجسامهم، من ذلك مثال تعد 
لهــــم وجبة اللبلبي التــــي تتكون من الحمص 
المســــلوق والخبز والزيت مرة أو مرتين في 
األســــبوع، وهو ما ال يحبذه أطفالها الصغار، 
لكنهــــا تحــــاول أن تقنعهــــم بمنافعهــــا، وفي 
أحيان كثيرة تجبرهم علــــى أكلها وهي تعلم 

أنهم يحبون طبق اللبلبي، لكنهم 
يفضلــــون تناولــــه مــــع أقرانهم 
مــــن العربــــات أمــــام المدارس 
والمعاهــــد، أما باقــــي األفراد 
البكــــر  وابنهــــا  -كزوجهــــا 
حســــنين- فيقبلــــون علــــى 
اللبلبــــي بنهم، لكنهم بعد 
أن يشــــبعوا يتســــاءلون 
لبلبــــي  يظــــل  لمــــاذا 

العربات ألذ؟
ال  الــــكالم  هــــذا 
يغيــــظ أم حســــنين، 

بــــل تجيبهــــم بأن مــــا تقدمه 
لهم أكثر نظافة، أي صحّي، فال يخاف 

أصحاب العربات على زبائنهم بقدر ما تخاف 
األم علــــى أطفالها، مــــزاح صباحي بين أفراد 
العائلة، فالشبع يفتح شــــهية المزاح ويبعث 
على النشــــاط، كمــــا تؤكد األم التــــي تقول إن 
حسنين ووالده يعمالن في مجال الميكانيك، 
فال بد لهما من غذاء يســــندهما في يوم شاق 

وبارد.
وتضيف أم حســــنين متحدثــــة عن طريقة 
طبخ اللبلبي، ”أنقــــع الحمص في الماء طيلة 
ليلة كاملة، وبعد ذلــــك أطبخه على نار هادئة 
لمدة طويلة، ثم أضيف إليه القليل من الكركم 
إلعطائه اللــــون األصفر، وأحيانا أخرى أضع 
له بعــــض الدجاج ليفتح الشــــهية في األكل“، 
مؤكــــدة أن طريقة طبخه بســــيطة، لكن بعض 
اإلضافــــات والبهارات هي التــــي تميز لبلبّيا 
عن آخر. وتكثر في أســــواق بغداد عربات بيع 
اللبلبي، كمــــا تهتم المطاعم الشــــعبية بهذه 
الوجبــــة طيلة فصل الشــــتاء، حيث توفر معه 
زجاجات الليمــــون أو عصير النارنج أوالخل 
والفلفل األســــود، والشــــطة لمن يعشق األكل 

الحار.
يرتاد مطعم أبوأحمد الذي اعتاد على بيع 
اللبلبي في الباب الشــــرقي مــــن بغداد عمال 
وموظفــــون وطلبة، وقد أجــــاد طبخ الحمص 
مع توابل تجعل رائحته شهية تجذب الزبائن 

إلى حدود الســــاعة التاســــعة صباحا، الوقت 
المعتــــاد لنفــــاد الكميــــة التي يعدهــــا يوميا. 
ويبيــــع أبوأحمــــد أيضا الباقــــالء، وهي أكلة 
عراقية مكونة من الباقالء (الفول) المســــلوقة 
وقد تفنــــن في طريقة إعدادهــــا وتقديمها مع 
البيــــض والدهــــن الحــــّر، مؤكدا أنهــــا غنية 

بالبروتينات.
وتتناول العائــــالت العراقية هذه الوجبة 
فــــي الصباح حيــــث يوضــــع الخبــــز البلدي 
فــــي إناء ويســــكب عليه مــــاء الباقالء ويرش 
عليهما الســــمن والبيــــض المقلي، وهناك من 
يقــــدم معها فــــي البيــــوت أو المطاعم بعض 
المقبالت كالطرشي والفجل والبصل األخضر 
والليمون الحامــــض وغير ذلك ِمما يتوفر من 

تلك المقبالت.
يقول ســــامر -وهو طالــــب جامعي اعتاد 
على هــــذه األكالت الشــــتوية التــــي يتناولها 
فــــي المطاعــــم أو العربــــات قبل دخــــول قاعة 
المحاضــــرات- إن العراقييــــن اعتــــادوا على 
مقاومة برد الشــــتاء بالوجبات الدســــمة غير 
آبهيــــن بنصائح اختصاصيــــي التغذية حول 
التأثيرات الصحية التي تتسبب فيها األكالت 

الدسمة والدهنية.

الشلغم يمنح الدفء

الشــــلغم من األطباق الشتوّية التي تعّدها 
ربــــات البيــــوت العراقية مــــرات عديدة خالل 
الفصل البارد، ويتألف هــــذا الطبق من الكّبة 
وحســــاء اللفت والســــلق والبصل والحمص 
الطماطــــم  ومعجــــون  والســــمن  المجــــروش 
وعصيــــر الليمــــون الحامــــض، فهــــي بــــرأي 
العراقيين أكلة مغذية ومفيدة للجسم، تمنح 
الدفء في هذا الفصل البارد حسب 
رأي أم جاســــم التي تؤكد 
أن مثــــل هــــذه الوجبة ال 
يتخلى عنها العراقيون إال 

عند خروج الشتاء.
إعــــداد  طريقــــة  وعــــن 
هــــذه األكلــــة تقــــول إن ”أغلب 
العراقيات يحسن إعداد الشلغم 
التي تبدأ بغســــل الشــــلغم جيدا 
وتقطيعــــه ووضعه فــــي القدر، ثم 
يضــــاف لــــه التمــــر أو الدبــــس، ثم 
نضعه على نار هادئة لينضج فنقدمه 

ألفراد العائلة كي يمنحهم الدفء“.
ويتجمــــع العراقيــــون أيضــــا أمام 
العربــــات أو فــــي المطاعم التي تقــــدم وجبة 
الشلغم التي تفوح رائحتها المحالة بالدبس 

أو التمر.
حســــن امتهــــن بيع الشــــلغم منــــذ تخرج 
فــــي الجامعــــة، ولم يجــــد عمال فــــي الدوائر 
الحكومية، وســــاعده في ذلك أنه كان يشتغل 
معينــــا ألحد أقربائه الــــذي كان يمتلك مطعما 
لبيع األكالت الشــــعبية التــــي تجد رواجا لها 
بيــــن العراقيين، فتعلم إعداد الشــــلغم، يقول 
”صارت عندي أســــرار طبخ الشلغم وبهاراته 
الخاصــــة التــــي ال أفصح عنهــــا، فهي تجعل 
الزبائــــن ال يفوتون رائحته الطيبة، أقدمه لهم 
ســــاخنا على أنغام فيروز، رجعت الشتوية“، 
ويؤكــــد حســــن أن ”من الزبائن مــــن ال يكتفي 
بطبق واحد من هذا الطعام المليء بالسعرات 

الحرارية الضرورية لتدفئة الجسم“.
تقول ســــلمى (ربة أســــرة) ”مــــن الصعب 
أن أمر على عربة حســــن دون أن أشــــتري لي 
وألطفالي الوجبة التي يحبذها أطفالي حلوة 
بالدبس، فحين أتناولها تعود بي الذاكرة إلى 

شتاء الطفولة والذكريات الجميلة“.
تزدهــــر وجبــــة الباجة في عمــــوم العراق 
والممطــــرة،  البــــرودة  شــــديدة  األيــــام  فــــي 

وتحتــــل مكانة لــــدى مــــن يمتهنون أشــــغاال 
تتطلــــب القــــوة البدنيــــة كالحــــدادة والبناء، 
كما تجــــذب بنكهتها التي تفوح في شــــوارع 
بغداد كل شــــرائح البغداديين، فقراء وأغنياء 
وفنانين وأدباء، وتجمع السياســــيين ورجال 
والخالفــــات  الطائفيــــة  عــــن  بعيــــدا  الديــــن 

الحزبية.
ويعــــرف طبق الباجــــة في بعــــض الدول 
العربية بأســــماء مختلفة مثــــل ”المقادم“ في 
دول الشــــام و“الكوارع“ في مصر و“الهرقمة“ 

في تونس.
وتتكون الوجبة مــــن رأس الغنم أو البقر 
وأقدامه واألمعاء، وتمر بمراحل طبخ عديدة، 
تبدأ بتنظيف رأس الشــــاة ثم تجهز السيقان 
واألحشــــاء وتغســــل جيدا قبل أن يتّبل اللحم 
بمســــحوق الكاري ويســــلق على نــــار هادئة، 

ليتكون في النهاية حساء شهي.
ويتفنــــن العراقيون بحســــب المناطق في 
طريقــــة إعدادهــــا، يقــــول أبوالحكــــم صاحب 
مطعــــم لــــألكالت الشــــعبية في بغــــداد، ”بعد 
أن تأتينــــا األقدام ولحم الــــرأس واألمعاء من 
المجــــازر، ننظفها جيدا أكثر من مرة، وبعدها 
تطبــــخ علــــى نــــار هادئــــة. ويحتــــاج طبخها 
إلــــى مهــــارة، إذ نتابــــع العملية بــــكل صبر، 
فحين تطفو على ســــطح القــــدر بعض الرغوة 
نزيلها، كمــــا نحتفظ بالدهن الذي يتكون على 
ســــطح القدر لالستفادة منه في تطعيم الثريد 

الحقا“ .
وعلى الرغم مــــن مكوناتها التي تأتي من 
بقايا األغنام إال أن الباجة تعتبر وجبة فاخرة 
تقدم مــــع البصل والطرشــــي، ويقبــــل عليها 
العراقيــــون في صبــــاح أيام الشــــتاء الباردة 
لما لها من قيمة غذائيــــة عالية. ويقبل عليها 
الساهرون والســــكارى في آخر الليل، فتراهم 
يقفون أمام العربات أو المطاعم الشعبية رغم 
أنهم كانوا في مطاعم فاخرة، إنها وجبة غنية 

تسندهم بعد طول سهر.
واشــــتهرت مطاعــــم الباجــــة فــــي بغداد 
والمــــدن العراقية، منها مطعم الحاتي وســــط 
بغداد، وينســــب إلى إبراهيم العامري إنشاء 
أول مطعــــم متخصص في هذه األكلة وســــط 
العاصمــــة العراقية ســــنة 1935، وهو أول من 
لقــــب بـ“الحاتــــي“ وتعني باللهجــــة العراقية 

اللحم تحت الوجه.
رافــــد الحاتي حفيد إبراهيــــم، ويدير أحد 
مطاعــــم الحاتي فــــي منطقة الكــــرادة بعد أن 
أصبح سلســــلة منتشــــرة فــــي بغــــداد، يقول 
”إن عالقــــة العراقييــــن بـالباجــــة قديمة جدا، 
وكانــــت تطبخ وتبــــاع في األزقــــة والحواري 
البغداديــــة القديمة، قبــــل أن يبني جدي أول 

مطعم لها“. المطعم اكتســــب شــــهرة واسعة، 
ومن أشــــهر رواد المطعم طيلة سنوات القرن 
العشرين، نوري السعيد ونجله صباح نوري 
الســــعيد وارشــــد العمري وعبدالكريم قاسم 
وعبدالســــالم عارف، بحســــب مــــا يؤكد رافد 
الــــذي يؤكــــد أن زبائنه من جميــــع الطوائف 
العراقيــــة. ويضيف ”أن تحضيــــرات الباجة 
تبــــدأ خالل الليــــل بإيقاد النــــار تحت القدور 
الكبيرة وفيها الماء وأجــــزاء الرأس المقطع 
ونوع خاص من البهــــار، لتتحول في النهاية 
إلى طعــــم لذيذ تفوح رائحتــــه الزكية لتجذب 
الزبائن الذين اعتادوا تناولها منذ الســــاعات 

األولى من الفجر“.
طبــــخ الباجة صــــار نــــادرا فــــي البيوت 
العراقية لما تتطلبه من عناء التنظيف والوقت 
الطويل في مراقبتها على النار الهادئة، لذلك 
صارت العائالت تخرج لتناولها في المطاعم 

ومن العربات ربحا للوقت وبعض الراحة.

مطبخ غني يجمع  الكل

ال يقتصــــر إعــــداد األكالت الشــــتوية في 
العراق وخاصة المدن على العربات والمطاعم 
الشــــعبية، بل تجتهد ربات األسر وخاصة من 
ال تعملــــن خارج البيــــت، في إعــــداد وجبات  
تجمــــع أفراد األســــرة فــــي المنزل، مــــن ذلك 
شــــوربة العدس والذرة المشوية التي تجمع 

العائلة حول المدفأ والبلوط المشوي على 
الصوبا، وكذلك وجبات الدبس والراشــــي 
وشــــوربة الخضار. ومــــن الوجبات التي 
ما زالــــت تعدهــــا العراقيات فــــي المنازل 

تشــــريب الباميــــة، التي يتــــم طبخها 
باللحــــم والضلــــوع وعصيــــر 

الطماطــــم، ويثرد الخبز في 
األوانــــي وتســــكب عليــــه 

البامية، ثــــم تقدم لألكل 
مــــع البصــــل اليابس، 
والبعض يفضلها مع 
أغلب  ويفضل  الرز، 
العراقييــــن أكلهــــا 
الثاني  اليــــوم  في 

من طبخها.
العراقيون 

أيضا لم يتخلوا 
عن الدولمة بمذاقها 

اللذيذ، والتي يختلفون 
في إعدادها عن باقي 

الدول العربية والتركية، 
فالبغداديون يعدونها من 

اللحم المفروم والفلفل 

األســــود والكرفس أو المعدنــــوس ومعجون 
الطماطــــم واألرز والثوم والحامض وشــــراب 
الرمان، حيث يحشــــى ورق العنب أو الســــلق 
والفلفل األخضر والباذنجان وقشــــور البصل 

والطماطم.
تقول أم حسنين ”الدولمة تجمع كل أنواع 
الخضــــار في قــــدر واحد، إضافة إلــــى اللحم 

والبهارات“.
أمــــا طريقــــة تحضيرهــــا كمــــا تقــــول أم 
حســــنين، فتتمثــــل في أن ”نفــــرم اللحم الذي 
نختاره مخلوطا بالدهن أو نشــــتريه مفروما، 
ونضيف إليه البصل المفروم مع بضع حبات 
مــــن الطماطم والقليــــل من الثــــوم والكرفس 
وكمية مــــن معجون الطماطم وعصير النومي 
الحامض والتوابــــل، وتوضع كل هذه المواد 
مع كمية مناسبة لها من األرز وتخلط جيدا“.

وتضيف قائلة، ”نقعر الكوسة والباذنجان 
والبصل وأوراق العنب والسلق، وتتم بعدها 
عمليــــة الحشــــو لهذه المواد داخــــل الخضار 
المفتوحــــة، وترص في داخــــل القدر وتوضع 
عليها كمية من الماء، ويوضع القدر على النار 
إلى أن تنضج بعد أن يجف الماء من القدر“.

وتعتبــــر المدكوكــــة من أشــــهر الوجبات 
الشــــتوية التي اعتاد األهالي علــــى إعدادها 
لبســــاطة مكوناتها التــــي تتمثل في التمر 
والسمســــم، لكن تحضيرها يتطلب 
جهــــدا في ذلــــك الوقــــت إذ كانت 
تتطلب الجاون وهو أداة خشبية 
تشــــبه الهــــاون الــــذي تــــدّق فيه 
الحبوب، أما اآلن فصارت النساء 
تحضرهــــا في ماكينــــة فرم اللحم 
الكهربائية. وما زال العراقيون 
يفضلون هذه الوجبات 
التراثية ويقبلون 
عليها في فصل 
الشتاء، لقيمتها 
الغذائية رغم 
أنهم أصبحوا 
يذهبون إلى 
المطاعم 
لتناولها، 
فربات 
البيوت 
لم يعد 
لهن الوقت 
الكافي 
إلعدادها 
وخاصة 
النساء الالتي 
يشتغلن خارج المنزل.

تراكم الشــــــعوب جتاربهــــــا في الطبخ انطالقا ممــــــا جتود به الطبيعة عليهــــــا مراعية في 
ذلك الظروف املناخية التي تعيشــــــها، ففي العراق مثال تقــــــاوم ربات البيوت ومن بعدهن 
املطاعم برد الشــــــتاء بإعداد الوجبات التي تكون ســــــاخنة لتمنح اجلســــــد دفئا باإلضافة 
إلى اإلحســــــاس بالشــــــبع، لذلك يكثر العراقيون من طبخ الشــــــوربات واألطعمة الدسمة، 
وهي ثقافــــــة توارثتها األجيال عن بعضها البعض منذ القدم، لكن بعض الوجبات لم تعد 

موجودة في البيوت وتوفرها املطاعم الشعبية التي زاد انتشارها في املدن العراقية.

نتدفأ بالحمص المسلوق

العراقيون يقاومون برد الشتاء بالوجبات الشعبية الساخنة

[ اللبلبي والباقالء والشلغم تحقق شعار عبور الطائفية  [ الباجة وجبة آخر الليل والصباح الباكر

الدولمة وجبة تجمع 

كل أنواع الخضار في 

قدر واحد، إضافة إلى 

اللحم والبهارات

ألســــرة فــــي المنزل، مــــن ذلك 
س والذرة المشوية التي تجمع
لمدفأ والبلوط المشوي على
ك وجبات الدبس والراشــــي 
ضار. ومــــن الوجبات التي

المنازل  هــــا العراقيات فــــي
يــــة، التي يتــــم طبخها 

وعصيــــر  لــــوع
ثرد الخبز في 
ــكب عليــــه
قدم لألكل
ليابس، 
لها مع 
أغلب
لهــــا
اني

وا
ذاقها

يختلفون 
ن باقي 

والتركية، 
عدونها من 
والفلفل

والسمســــم، لكن تحضيرها
جهــــدا في ذلــــك الوقــــت
تتطلب الجاون وهو أداة
تشــــبه الهــــاون الــــذي تــ
و و ون ج ب

الحبوب، أما اآلن فصارت
تحضرهــــا في ماكينــــة فر
الكهربائية. وما زال الع
يفضلون هذه ا
التراثية و
عليها ف
الشتاء،
الغذا
أنهم أ
يذه

ل

لهن

إل

النسا
خارج يشتغلن

أكالت تغيب مع انقشاع البرد وجبة عابرة للبلدان

أكلة الفقراء يحبها األغنياء



يوصي خبراء التغذية بعدم تقشـــير الخيار نظرا ألن الفيتامينات واملعادن توجد تحت القشـــرة مباشـــرة ويتمتع الخيار بتأثير ُمدر 

للبول ويعمل على تنظيف األمعاء ويساعد على خفض نسبة السكر بالدم. أسرة

} نيويــورك – باتت مفاعيل حركة ”تاميز آب“ 
التـــي انطلقت قبل ســـنة حقيقية في أوســـاط 
الترفيـــه وأبعـــد من ذلـــك أيضا، مع تشـــجيع 
النساء على الكالم وتعزيز التعبئة والتضامن، 

لكن املهمة ال تزال كبيرة.
وبدأ املشوار عندما وقعت ٣٠٠ امرأة عاملة 
فـــي هوليـــوود بيانا في األول مـــن يناير ٢٠١٨ 
يدعون فيه إلى ”تغيير النظرة إلى النســـاء في 

مجتمعنا وطريقة معاملتهن“.
لكن ليزا بـــوردرز املديرة العامـــة لـ”تاميز 
تؤكـــد أن االنطالقـــة الفعليـــة كانـــت في  آب“ 
الســـابع من يناير عندما ألقـــت أوبرا وينفري 
كلمتها الشـــهيرة خـــالل حفل توزيـــع جوائز 
غولـــدن غلوب التي تقام نســـختها للعام ٢٠١٩ 

مساء األحد.
وقالت مقدمة البرامج األميركية الشـــهيرة 

يومها ”فجر جديد يرتسم في األفق“.
وبعد عـــام على ذلك جمعـــت حركة ”تاميز 
آب“ أكثـــر من ٢٢ مليون دوالر لصالح صندوق 

الدعم القانوني الذي اســـتفادت منه ٤١٢٣ 
ضحية حترش أو اعتداء جنسي في 

مكان العمل.
أستاذة  كوسيك  إلن  وتقول 
جامعـــة  فـــي  األعمـــال  إدارة 
بوردو األميركية ”ســـجل تقدم 
علـــى مســـتوى وعـــي الـــرأي 
العام“، مشـــيرة خصوصا إلى 

ســـقوط العشـــرات مـــن الرجال 
النافذيـــن وســـط تغطيـــة إعالمية 

كبيرة.
وفي هوليوود، نشأ جدل كبير حول تفاوت 
فـــي األجور بـــني الرجال والنســـاء (كلير فوي 
وميشال وليامز) مؤججا النقاش حول التمييز 

بني اجلنسني.
وجاء في دراســـة ملركز دراســـات املرأة في 
أوســـاط السينما والتلفزيون، أن نسبة النساء 
العامالت وراء الكاميرا زادت بنقطتني مئويتني 

العام املاضي لكنها ال تزال عند ٢٠ باملئة.
ومنـــذ البدايـــة طمحـــت ”تاميـــز آب“ إلى 
جتاوز حـــدود هوليوود ودعـــم املوظفات غير 

املؤهالت كثيرا.
ودفعـــت ”تاميـــز آب“ ٧٥٠ ألـــف دوالر إلى 
منظمات تنشـــط على األرض من بينها ”أليانزا 

التـــي متثـــل  ناســـيونال دي كامبيســـيناس“ 
عامالت زراعيات من أصول أميركية التينية.

وتقـــول ميلـــي تريفينو-ســـويدا املديـــرة 
التنفيذية لهذه املنظمة التي جمعت في غضون 
عـــام أكثر من مليـــون دوالر ”القدرة تكون أكبر 
بكثيـــر عندما تتوافر املوارد“، مشـــيرة إلى أن 
املنظمة عملت لسنوات ”من دون أموال كثيرة“.

وســـتتمكن هذه اجلمعيـــة اآلن من توظيف 
أولـــى أجرائها ومواصلـــة عملها مع العامالت 
اجلنســـي  التحـــرش  ضحايـــا  الزراعيـــات 
خصوصا. وهي تنشـــط أيضا لدى الشـــركات 

لكي تهتم باملوضوع.
وتوضـــح ”ال تـــزال هناك شـــركات متخلفة 
تظن أن النســـاء مسؤوالت عن هذه املشكالت“، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا وقعـــت شـــخصيا ضحية 

التحرش واالعتداء مرات عدة.
وتضيف ”لكن البعض منها يدرس إمكانية 
تدريـــب املراقبني لديها حتى لو أنها تقوم بذلك 
ألنها خائفة من حتميلها مسؤولية انتهاكات 

جنسية محتملة“.
وتقـــول إلن كوســـيك ”الكثير من 
الشـــركات في كل القطاعات تلجأ 
إلـــى مستشـــارين فـــي التدريب 
على التحرش اجلنســـي، لكنها 

لألسف ال تقّيم الفعالية“.
ومع أن الســـلوكيات تتغير 
ببطء في الشركات إال أن ”تاميز 
مـــع حركـــة #مي_تـــو (أنا  آب“ 
أيضا) شـــجعت النساء على الكالم. 
وتقـــول ميلـــي تريفينو-سوســـيدا ”هن 

مستعدات أكثر للكالم“.
وتوضـــح مونيكا راميريس املســـؤولة عن 
حمالت املساواة بني اجلنســـني في ”التحالف 
الســـلطة  ”إنهـــا  املنـــازل“،  لعمـــال  الوطنـــي 
اجلماعية، هـــذا الصوت اجلماعـــي الذي دفع 
الناس إلى التعبير عما عاشـــوه. لم يسبق لي 

أن اختبرت شيئا مماثال“.
وهـــي تعتبر أن مســـألة التحـــرش جزء ال 
يتجزأ من انعدام املساواة بني النساء والرجال 
”ألننا نعرف أن النساء يواجهن أشكاال مختلفة 

من التمييز غير التحرش اجلنسي“.
وتشـــن املعركة علـــى الصعيد السياســـي 
أيضا الذي تنشـــط فيه اجلمعيات أكثر فأكثر. 

وتقول ميلي تريفينو-سوسيدا ”عدد متزايد من 
املنظمات ســـعت إلى التعاون وهذا ما ساعدنا 
كثيرا في الســـنة األخيرة. لم يكن األمر يقتصر 

على تبادل معلومات بل على إقامة شراكات“.
”أليانـــزا“  شـــكلت  أبريـــل  نهايـــة  وفـــي 
وفدا  و“التحالـــف الوطنـــي لعمـــال املنـــازل“ 
مشـــتركا للقاء برملانيني في واشنطن واملطالبة 

بتعزيز القوانني بشأن التحرش اجلنسي.
ويرحب ”التحالـــف الوطني لعمال املنازل“ 
باقتراح قانون ســـيعرض خالل السنة احلالية 
تدعمـــه عضو مجلـــس الشـــيوخ الدميقراطية 
كامـــاال هاريـــس لتعزيـــز حقـــوق العاملني في 

اخلدمة املنزلية.
وتؤكد مونيكا راميريس ”قبل العام املاضي 
لـــم يكن هناك أي نقاش علنـــي حول عدم متتع 
العاملني في اخلدمة املنزلية باحلقوق نفســـها 

مثل العمال اآلخرين“.

وهـــي تتوقـــع الكثيـــر من مجلـــس النواب 
اجلديد. وتختم قائلة ”بالنسبة للكثير من بيننا 
انتخاب نساء يعطينا األمل بحصول تقدم على 
صعيد وضع النســـاء والفتيات فـــي الواليات 

املتحدة“.
خارج  وانتقلـــت فكـــرة حركة ”تاميـــز آب“ 
الواليـــات املتحدة، وشـــكلت أكثر مـــن مئة من 
املمثـــالت والعامالت فـــي مجال الســـينما في 
فرنســـا ومنهن فانيســـا بارادي وديان كروجر 
حركتهـــن اخلاصـــة، ضـــد العنـــف اجلنســـي 
ووضعن شرائط بيضاء في حفل توزيع جوائز 

فرنسية في فبراير املاضي.
وعلى غرار حملة هوليوود (تاميز آب) ضد 
التحرش، توصف حركة فرنســـا (ناو وي أكت) 
بأنها نداء جلمع األموال حتى تتمكن النســـاء 
الالئي تعرضن لالغتصاب أو غيره من أشـــكال 

العنف اجلنسي من اتخاذ إجراءات قانونية.

وجاءت املناشـــدة الفرنســـية أيضا بعد أن 
أثـــارت املمثلة املخضرمـــة كاثرين دونوف و٩٩ 
امرأة فرنســـية أخرى ضجة قبـــل عام بقولهن 
إن رد الفعـــل ضد الرجال بعـــد فضيحة هارفي 

واينستني مبالغ فيه.
ومن بني املوقعات اللواتي يدعمن املناشدة 
اجلديـــدة جلمـــع التبرعـــات، التي نشـــرت في 
كليمانـــس  املمثـــالت  ليبراســـيون،  صحيفـــة 
بويسي وجولي جاييه وكروجر، وهي أميركية 
أملانية لكنها تعيش في فرنسا جزءا من السنة، 

باإلضافة إلى املؤلفة ليلى سليماني.
وانطلقت احلمالت ضد التحرش اجلنســـي 
في مـــكان العمل وفي أماكن أخـــرى في أنحاء 
مختلفة من العالم. وقالت الناشطات الفرنسيات 
في نداء ”حان وقت التحـــرك معا، دعونا ندعم 
أولئك الذين يتخذون خطوات ملموسة حتى ال 

يقول أحد #مي تو (أنا أيضا) بعد اآلن”.

بعد عام على انطالقة حركة ”تاميز آب“ مازالت النساء يناضلن ضد التمييز بني اجلنسني 
داخل هوليوود وخارجها، ومع أن الســــــلوكيات تتغير ببطء لالستجابة إلى مطالب النساء 

إال أن ”تاميز آب“ مع حركة ’مي تو‘ شجعت النساء على الكالم وإدراك حقوقهن.

زخم {تايمز آب} يستمر لتغيير نظرة املجتمع تجاه النساء

دعم نجمات هوليوود مستمر
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} القاهــرة – يضطـــر بعـــض األزواج للســـفر 
خارج بالدهـــم للعمل، بحثا عـــن أبواب للرزق 
والعمـــل لتأمني مســـتقبل حياتهم ومســـتقبل 
أبنائهم، وهذا األمر قد يضع الزوجة في مأزق؛ 
بســـبب ابتعاد زوجها عنها وحتمل العديد من 

الصعوبات مبفردها.
شـــعور الزوجة بالوحدة والضيق النفسي 
واحلاجة املاســـة إلـــى زوجها، وكذلـــك تربية 
األبناء وحتمل مشـــكالتهم ومتطلباتهم، تعتبر 
من أهم الصعوبات، األمر الذي يضعف الزوجة 
مبرور الوقت وتنهار في بعض األوقات بسبب 
أعباء املســـؤولية، وقد تشـــعر بالشك والغيرة 
على زوجهـــا، خاصـــة إذا غاب عنهـــا لفترات 

طويلـــة، خصوصـــا إذا كان في بلـــد متاح فيه 
االختالط وعاداته وتقاليده مختلفة عن عادات 

املجتمع العربي.
وترى د.ياســـمني اخلولي أخصائية الطب 
النفســـي أن ســـفر الزوج له تأثير ســـلبي على 
الزوجـــة واألبناء؛ ألنه يشـــعرهم بعـــدم األمان 
والقلق، خاصة إذا طالت مدة غيابه، فيتعودون 
على البعـــد ويتكيفون مع هذا الوضع، وعندما 
يجتمعون مرة ثانية حتدث مشـــكالت لتعودهم 
علـــى البعد وتغير كل طـــرف بعيدا عن الطرف 
اآلخـــر، وأحيانا تكبت األم الشـــعور بالغضب 
جتـــاه الزوج إلحساســـها بأنها الطـــرف الذي 
ربى وحده وحتمل أكثر والطرف املظلوم، ولكن 

كل هذا ال ميكن تعميمـــه؛ فكل حالة لها ظروف 
خاصة بها.

وفي رأي هدى حماد باحثة ماجســـتير في 
علم النفس االجتماعي، أن ســـفر الزوج وغيابه 
لفتـــرات يجعالن األم تتقمـــص دور األب واألم 
معا، وهذا أمر صعب وشـــاق عليها، خصوصا 
أن األطفـــال في املرحلـــة األولى مـــن أعمارهم 
يحتاجـــون لوجـــود األم واألب معا؛ الكتســـاب 
اخلصائـــص األولى من ناحية التأثير بنســـبة 
كبيرة، وســـيؤثر غيابه بالسلب ألن وجود األب 
عامل مهـــم خصوصا أنه حي ُيرزق، ورغم هذه 
الســـلبيات ال ننكر أن بعض األزواج يضطرون 
لذلك، وكذلك تتأقلم الزوجة واألبناء واألهل مع 

غياب الزوج لظـــروف عمله، ومن الضروري أن 
تراعـــي الزوجة ذلك ألن الـــزوج يتحمل متاعب 

الغربة من أجل أسرته.
وقـــد أكدت دراســـات اجتماعيـــة حديثة أن 
الســـفر يعّد مدرســـة بحـــد ذاتها نتعلـــم منها 
الكثيـــر حـــول العالقـــات اإلنســـانية وتنـــوع 

الثقافات واحلضارات.
وأفادت الدراســـات أن ما نتعلمه نظرّيا في 
املـــدارس العادية حول الثقافـــات واحلضارات 
األخـــرى املوجودة فـــي هذا العالم الواســـع ال 
ميكن مقارنته مبا نتعلمه من خالل ســـفرنا إلى 
دول أخرى؛ لالطالع عن قرب على تلك الثقافات 
التي رمبا تعلمناها بشكل سطحي في املدرسة.

جمال انعدام األمان ضريبة تدفعها األسرة في اغتراب األب

} برلني – ترغب كل امرأة في املناسبات 
واحلفـــالت في أن تكـــون محطا لألنظار 
وجنمة متأللئة في سماء احلفلة، وهو ما 
ميكن حتقيقه من خالل املكياج املناسب.

خبيـــرة  توصـــي  الغـــرض  ولهـــذا 
التجميل األملانية ناتالي فيشـــر مبواءمة 
مكيـــاج احلفـــالت مع الضـــوء اخلافت؛ 
حيـــث ينبغـــي أن يكون املكيـــاج جذابا 

ليخطف األنظار ويأسر األلباب.
وأوضحت فيشـــر أن كلمة سر مكياج 
احلفالت الســـاحر هي العيون الدخانية 
تزيـــني  يتـــم  حيـــث  ”Smokey Eyes“؛ 
املنطقة حـــول العني بظـــالل جفون ذات 
ألوان داكنة كاألزرق الداكن أو البترولي 

أو الرمادي بدرجة ”أنثراسيت“.
وتشـــهد هذه األلوان حتديدا رواجا 
كبيـــرا حاليـــا؛ نظـــرا ألنها تغـــازل كل 
العيون ومتنحها إطاللة مشـــرقة تسلب 

العقول.
وللحصول على نتيجة رائعة ينبغي 
اســـتعمال قلم ظالل اجلفـــون حيث أنه 
يتيح وضع اللون على نحو دقيق للغاية.
وقبل وضع أي منتـــج مكياج للعني، 
يجب وضـــع برامير ظالل العيون إلعداد 
اجلفون للمكياج بشكل مسبق، كما يتيح 
ظهور األلوان بشـــكل أكثـــر حيوية، مع 

احلفاظ على جمال املكياج طوال الليل.
كمـــا أن ملســـة مـــن الكونســـيلر أو 
الفاونديشـــن أيضـــا ســـتعطي نتيجـــة 

رائعة.

العيون الدخانية سر 

مكياج الحفالت الساحر

} نقاش عائلي ساخن امتد إلى منتصف 
الليل، ما بين جذب وشد، وحديث جانبي 

بين امرأتين كبيرتين في العمر والمقام 
من نساء العائلة، أصوات تعلو وتخفت، 

وظلت المباحثات على قدم وساق والجميع 
مشغولون بهذه المعضلة الكبيرة، والمشكلة 

العويصة، كارثة األسرة التي بلغت ابنتها 
عامها الخامس والعشرين دون زواج رغم 

جمالها األخاذ وثراء عائلتها!
تفتق ذهن أمي عن فكرة عبقرية، لعلها 
تستطيع بها حل مشكلتين معا، وقذف 

عصفورين بحجر واحد. قريب لنا من جهة 
أمي، قادم من دولة أوروبية ذات تاريخ عريق، 

وحضارة ضاربة بجذورها في عمق الزمن، 
وبذخ اقتصادي ألقى بظالله على القريب 

الثري فأضاف له بعدا يلمع صورته الالمعة 
باألساس من جميع الزوايا، وجعله عريسا 

”لقطة“ بالعامية المصرية. وبات يمثل ضالة 
أهل العروس الحسناء المتمردة.

وهو أيضا وجد ضالته في عروس 
مصرية بعد أن تيقن بعد سنوات من الزواج 

بشقراء حسناء أوروبية الجنسية، والهوية 
والهوى والمزاج، بأن لبنات الشرق سحرا ال 
يقاوم، ودفئا تركته في قلوبهن بالد الشمس 

الحانية شتاء والصريحة صيفا.
وأيقن أن انفصاله عن حسناء دولة 

المهجر ضرورة لعدم اتفاقهما في الفكر 
والرؤى، واأليديولوجيات، وتضاد خلفيتهما 

الثقافية واالجتماعية، حتى ألعاب الطفولة 
وذكريات الشوارع الضيقة والحواري 

الملتوية في رحالت الصيف لزيارة األهل 
في الريف ال تجمعهما فيها سجادة خضراء 
فرشتها الطبيعة كتلك المحتمية بها بعض 

األراضي الطينية قبل أن يقتلها الغزو 
الخرساني، وتغتالها يد البناء الرأسي 
والتوسعات الزاحفة على سنابل القمح 

الطيب.
سحر خفي وتفاصيل مدهشة تجمع أهل 

الشرق دائما وتجعل معظم مغتربيه في 
البلدان الراقية يعودون للزواج من فتياته.

رأى قريبي أن من المناسب واألجدى له 
الزواج بعربية تشاركه الحلم والهوى، وبعد 
توافق واتفاق ولقاءات وربط األحداث قررت 

األسرة الموافقة على العريس مصري المولد، 
القادم من بالد الجليد، حامل جنسيتها، 

توافقا ثقافيا وفكريا، وتم الزواج، منذ أكثر 

من سبعة وعشرين عاما. عاشا حياة طويلة 
مليئة باألحداث واألفراح، سافرا وجابا 

العالم، أنجبا ثالث فتيات، صارت لديهما 
حياة جميلة، بيتا فارها، سيارة أنيقة 

ومدخرات ال بأس بها، وللزوجة مصوغات 
ومشغوالت ذهبية، باختصار مستوى مادي 

رائع.
مع الفرح يتضاءل الحديث عن أمي، ال 
بأس فهي نفسها ال تبالي، حتى زيارتهما 
صارت شحيحة للغاية، ولكن حين تحدث 
مشكلة ما بينهما يأتي ذكر أمي ويفيض 

الحديث عنها وربما لعنا اليوم الذي عرضت 
فيه هذه الزيجة وقامت بهذا االختيار، وربما 

ذهبا ألبعد من هذا بالسباب والشتائم.
جميع التهم تسقط بالتقادم، فمع مرور 
السنوات تسقط عن جميع المجرمين التهم 

وال تطالبهم الحكومات والجهات األمنية 
بقضاء عقوبة ما، لكن وحدها أمي تظل تهمة 

تزويج اثنين تالحقها كعار ال يمكن الفرار 
منه، ما عساها أن تفعل؟

هل تظل مذنبة تتجدد تهمتها مع نهارات 
الغضب الزوجي والمشكالت التي ال تنتهي 

في الحياة الزوجية بالطبع؟
عشرون عاما فرت من الزمن ولم يفر عن 

أمي الذنب الذي تبرأت منه مرارا، واغتسلت 

من خطيئتها وتطهرت بأن أقلعت إلى توفيق 
رأسين في الحالل بأي طريقة كانت، امتنعت 

عن تزويج أي فتاة أو عرض أي رجل مهما 
كانت إمكانياته على أهل فتاة تأخر زواجها 
مهما تكن األسباب بعدما باتت تقرأ النتيجة 

مسبقا من تجربتها اليتيمة.
زواج قديم وخطيئة تتجدد مع تجدد 

مشكالتهما، أصبحت حياة أمي مستباحة، 
وهدوئها معرض لالختراق في أي وقت، 

من حقهما االتصال في أي وقت من ليل أو 
نهار للشكوى، نهاراتها التي تمر بسالم 

تستنشق فيها هواء طازجا تعدها فرصة لن 
تتكرر، كم من العطالت ضاعت علينا تسديدا 
لدين أمي تجاه هذه األسرة التي ولدت على 

يديها؟ وكم من النزهات الصيفية والسهرات 
العائلية أفسدتها مكالمة هاتفية ونحن على 

درج البيت؟
وكأن أمي باعت جهازا كهربائيا بشهادة 

ضمان ضد األعطال مدى الحياة.
هذا الموقف ليس استثناء ولكنه القاعدة 

المعمول بها مع بني البشر، فصانعو 
المعروف ال يتذكرهم أحد في الخير وإنما 

تلوك سيرتهم األلسنة حال حدوث أي خطأ.
رفقا بمن أسقونا العسل فال ذنب لهم وال 

خطيئة في شوائب مترسبة تسكن اإلناء.

أيغفرون ألمي خطيئتها بعد عشرين عاما؟

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ر
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} العــني (اإلمارات) - استهل املنتخب األردني 
مشـــواره في كأس األمم اآلســـيوية لكرة القدم 
بالفـــوز على نظيره األســـترالي حامـــل اللقب 
1-0 في اجلولة األولـــى من مباريات املجموعة 
الثانيـــة للبطولة املقامة في اإلمـــارات العربية 

املتحدة. 
ويدين منتخب األردن (النشـــامى) بالفضل 
فـــي هذا الفوز ألنس بني ياســـني الذي ســـجل 

هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26. 
وحقـــق منتخـــب األردن فـــوزه الثالـــث علـــى 
نظيره األســـترالي مقابل هزميتني خالل خمس 

مواجهات جمعت بني الفريقني.
وســـيطر منتخب أســـتراليا على مجريات 
اللعب في أغلـــب أوقات املباراة والحت للفريق 
العديـــد والعديد من الفـــرص احملققة لكن كان 
الفوز في النهاية من نصيب منتخب النشـــامى 
الـــذي أجاد على املســـتوى الدفاعـــي كما تألق 
حـــارس مرماه عامر شـــفيع بشـــكل الفت وكان 

جنم املباراة األول في الفريق. 
ومرت أول عشـــر دقائق من املباراة وســـط 
جـــس نبض مـــن جانـــب الفريقـــني دون أدنى 
خطـــورة علـــى املرميني. وجـــاءت أولى مالمح 
اخلطورة في الدقيقة 11 عبر تسديدة صاروخية 
من يوســـف الرواشدة من خارج منطقة اجلزاء 
ولكن احلارس األســـترالي ماثيـــو رايان أبعد 

الكرة بأطراف أصابعـــه إلى ضربة ركنية. ورد 
املنتخب األســـترالي بهجمة سريعة انتهت عند 
أوير مابيل أمام املرمى مباشرة ليسدد من ملسة 
واحدة بقدمه اليســـرى ولكن احلارس األردني 

عامر شفيع أنقذ املوقف بثبات.
وحقق املنتخب الهندي فوزا مستحقا على 
نظيـــره التايالنـــدي 4-1، خالل املبـــاراة التي 
جمعتهمـــا في اجلولـــة األولى من منافســـات 
املجموعة األولى. وحصد املنتخب الهندي أول 
ثـــالث نقاط له في البطولـــة ليتصدر املجموعة 
األولى بفارق نقطتني أمام املنتخبني اإلماراتي 
والبحرينـــي، اللذين تعـــادال 1-1 في افتتاحية 
مباريات البطولة، وظل املنتخب التايالندي بال 

نقاط في قاع الترتيب.
من جانبـــه حصـــل املنتخب الفلســـطيني 
بعشرة العبني على أول نقطة في تاريخه بكأس 
آســـيا بعدما فرض التعـــادل دون أهداف على 
ســـوريا في مباراتهما االفتتاحيـــة بالنهائيات 
في الشـــارقة. وبعـــد خروجه من الـــدور األول 
فـــي مشـــاركته الوحيدة الســـابقة قبـــل أربع 
ســـنوات بثالث هزائم متتالية، وضع املنتخب 
الفلســـطيني، الذي ُطرد مدافعه محمد صالح، 
أول نقطـــة فـــي رصيـــده باملجموعـــة الثانية 
ليحصـــل علـــى دفعـــة معنويـــة قبـــل مواجهة 

أستراليا في اجلولة الثانية يوم 11 يناير.

} ديب- حتمـــل مباراة إيـــران واليمن االثنني 
في كأس آســـيا لكرة القدم تناقضات شاســـعة 
بـــني أهـــداف املنتخبـــني ضمن البطولـــة التي 
تســـتضيفها اإلمارات حتى مطلـــع فبراير، بني 
اجلمهورية اإلســـالمية املرشـــحة القوية للقب، 

واليمن الباحث عن مشاركة أولى مشرفة. 
وتستهل إيران البطولة مرشحة خلطف لقب 
رابع في تاريخها بعد ثالثية 1968 و1972 و1976 
عندمـــا لم يتخـــط عدد املشـــاركني 6 منتخبات، 
فيما اســـتفاد اليمن من رفع عدد املشاركني إلى 
أربعة وعشـــرين منتخبا ليخوض أول منافسة 
قاريـــة في تاريخـــه بعد وحدة شـــطري البالد 

مطلع التسعينات.
وفي اجلولة األولى من منافسات املجموعة 
الرابعة، ســـتتركز األضواء في ملعب محمد بن 
زايد في أبوظبي على اجلوانب الرياضية التي 
يتميز بها ”تيـــم ميلي“ نظرا لوفرة النجوم في 
صفوفه، يتقدمهم ســـردار أزمون مهاجم روبني 
قازان الروســـي، واحلارس علي رضا بيرانفند 
املتألـــق في املونديال األخير، وســـامان قدوس 
العب وســـط أميان الفرنســـي وكرمي أنصاري 
فرد مهاجم نوتنغهام فوريست اإلنكليزي، فيما 
يغيب جنم الهجوم علي رضا جهانبخش هداف 
الـــدوري الهولندي الســـابق والعـــب برايتون 

اإلنكليزي راهنا بسبب اإلصابة. 
وتبحث تشكيلة املدرب كارلوس كيروش عن 
فك نحس اخلروج من ربع النهائي في النســـخ 
الثالث األخيـــرة، معتمدة على خبرة البرتغالي 

في قيادة ثالثة منتخبات إلى كأس العالم وهي 
جنـــوب أفريقيـــا والبرتغال إلى جانـــب إيران 

عامي 2014 و2018.

أداء قوي

وقدمت إيـــران، األعلى تصنيفـــا راهنا في 
آســـيا (29)، أداء قويـــا في مبارياتهـــا الثالث 
فـــي دور املجموعات مـــن كأس العالم 2018 في 
روســـيا، وكانت قريبة جدا من التأهل إلى دور 
الــــ16 للمرة األولى فـــي مجموعة صعبة ضمت 
إسبانيا والبرتغال واملغرب. لكن كيروش الذي 
عســـكر فريقه لثالثة أسابيع في الدوحة، خفف 
من أهميـــة الترشـــيحات قائال ”قولـــوا لي كم 
منتخبا من بني أول خمسة مصنفني بلغ نهائي 
كأس العالم؟ ما يهم هو ما تقوم به يوم املباراة 

على أرض امللعب“.
وقال الظهير األيســـر إحســـان حاجي (28 
عامـــا) ”هناك تفاهم جيد بـــني الالعبني. أعتقد 
أنه من خالل اخلبرة اجليدة، ُميكننا احلصول 
على نتيجة جيدة ونصبـــح أبطاًال بعد الغياب 
لعدة سنوات“. بدوره، اعتبر الهداف التاريخي 
للبطولة علي دائـــي (14 هدفا) ”أن اليابان هي 
املرشـــحة األبرز للفـــوز باللقـــب، لكنني أعتقد 
أيضـــا أن فريقنـــا في مســـتوى جيـــد وآمل أن 

نتمكن من الوصول إلى النهائي“.
لكـــن املـــدرب كيـــروش الذي يشـــرف على 
املنتخـــب منـــذ 2011 تعـــرض النتقـــادات مـــن 
النجم الســـابق خوداداد عزيـــزي، على خلفية 
اعتبار املدرب الســـابق لريال مدريد اإلسباني 
أن بلوغ نصف النهائي ســـيكون حلما لفريقه. 
ورأى الدولي السابق عزيزي أن إيران بخبرتها 
وإمكاناتها والفترة التي أمضاها معها كيروش 
يجب أن تبحث عن اللقب وليس املربع األخير.

وشدد كيروش (65 عاما) الذي يرتبط اسمه 

بتدريب كولومبيا بعد النهائيات على أن ”الفوز 
فـــي املباراة األولـــى بالغ األهمية في منافســـة 
قصيـــرة من ثـــالث مباريات في الـــدور األول“. 
لكنه شـــكا مـــن قلة الدعم االحتادي والرســـمي 
ملنتخبه في املعســـكر األخير فـــي قطر، وطالب 
رئيـــس االحتـــاد مهدي تـــاج ”نريد املشـــاركة 
بتركيـــز وأريد حمايتنا ممن يريـــد إلهاءنا عن 

هدفنا. يجب أن تتم حمايتنا من التماسيح“.
فـــي املقابل، وفـــي ظل صعوبـــة اللعب في 
اليمن، اســـتفاد بعـــض العبيه مـــن االحتراف 
في قطر الســـتثنائهم من احلد األقصى لالعبني 
األجانـــب، على غـــرار جنمهم عـــالء الصاصي 
العب السيلية القطري والذي بات أبرز جنومه 
منـــذ اعتزال علي النونو. ورأى الصاصي الذي 
يحمـــل ألـــوان اليمن منـــذ 12 عامـــا أن اجليل 
احلالـــي ”محظوظ باللعب في كأس آســـيا رغم 

الظروف الصعبة وتوقف الدوري“.
كما يعول اليمن على عبدالواســـع مطيري 
صاحب خمســـة أهداف في التصفيات واملدافع 
مديـــر عبدربـــه. ويخـــوض اليمـــن، املصنـــف 
135 عامليـــا، البطولـــة مـــن دون ضغـــوط حتت 
إشـــراف الســـلوفاكي يان كوســـيان املعّني في 
أكتوبر املاضي بعد اســـتقالة اإلثيوبي إبراهام 
ميبراتو لتدريب منتخب بالده. وقال كوســـيان 
مدافع منتخب تشيكوســـلوفاكيا الســـابق في 
تصريحـــات صحافيـــة ”نحـــن أمام مشـــاركة 
تاريخيـــة وعلـــى الالعبني اســـتغالل الفرصة 
وإثبات أنفســـهم. ســـنلعب مع منتخبات قوية 

وطموحنا حتقيق نتائج إيجابية“.

روح قتالية

اليمن الـــذي يواجـــه العـــراق وفيتنام في 
اجلولتـــني الثانية والثالثة مـــن املجموعة، قال 
ظهيـــره األميـــن محمـــد بارويس ”أهم ســـالح 
نعتمـــد عليه هـــو الواقعيـــة. نعـــرف قدراتنا 
وإمكانياتنا جيدا وســـنواجه منافســـني كبارا. 

لكن ال مستحيل في كرة القدم“. 
وتابع ”الروح القتالية وااللتزام هما املفتاح 
لظهور مشـــرف يثلـــج صدور شـــعبنا ويدخل 
البهجـــة عليه وســـط األوضاع التي يعيشـــها 

حاليا“. واســـتعد اليمن الذي يعاني حارســـه 
محمـــد عياش من إصابة، بخـــوض 3 مباريات 
ضد الســـعودية واإلمارات وســـوريا خســـرها 
كلها، وأجرى معســـكرين قصيرين في ماليزيا 

والسعودية قبل املجيء إلى اإلمارات.
و  والفلبـــني  اليمـــن  منتخبـــات  تســـعى 
قيرغيزســـتان لتسجيل ظهورها األول في كأس 
آســـيا. ويخوض منتخب الفلبني البطولة دون 
ضغـــوط جماهيرية، لكن الفريق يســـعى لترك 
انطباع جيد. ويتسلح املنتخب الفلبيني مبدربه 

ســـفني غوران إريكســـون الذي ميتلك صوالت 
وجـــوالت في مالعب كرة القدم حيث توج بلقب 
الدوري في السويد وإيطاليا والبرتغال بجانب 
لقبـــني أوروبيني باإلضافة إلـــى توليه منصب 
املدير الفني ملنتخبات إنكلترا واملكسيك وكوت 
ديفوار. ويتطلع منتخـــب كوريا اجلنوبية إلى 
شق طريقه دون عناء صوب األدوار اإلقصائية 
في الوقت الـــذي يتوخى فيه املنتخب الصيني 
احلذر مـــن نظيره منتخب قيرغيزســـتان الذي 

قدم مسيرة مذهلة خالل التصفيات.

{أتوقع تأهل البحرين واإلمارات، وسوريا وأستراليا عن المجموعة الثانية، وكوريا الجنوبية والصين عن المجموعة الثالثة. أرشح تأهل إيران 

والعراق عن المجموعة الرابعة، وقطر ولبنان عن المجموعة الخامسة، واليابان وعمان عن المجموعة السادسة}.

باسم مرمر املدير 
الفني لنادي العهد اللبناني
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تشـــكيلة كارلوس كيروش تبحث 

عن فك نحس الخروج من ربع النهائي 

في النســـخ الثالث األخيرة، معتمدة 

على خبرة المدرب البرتغالي

 ◄

منتخب إيران يخطط لخطف لقب آسيوي رابع

}  أبوظبــي- رغم جناحه فــــي اخلروج بنقطة 
التعادل وجتنب الســــقوط في فخ الهزمية أمام 
املنتخــــب البحرينــــي فــــي املبــــاراة االفتتاحية 
لبطولة كأس آســــيا 2019 لكرة القدم باإلمارات، 
ال ميكــــن اعتبار املنتخــــب اإلماراتي قادرا على 

التقــــدم كثيرا في البطولــــة إال إذا جنح 
الفريق فــــي التغلب على أزمة الشــــح 

التهديفي.
على  زاكيرونــــي  يحصــــل  ورمبا 
حملة تفــــاؤل من هــــذا التعــــادل بهذا 

الشــــكل حيث يشبه ســــيناريو املباراة 
األولــــى له في كأس آســــيا عندما 

كان مدربا للمنتخب الياباني 
في نسخة 2011 بقطر. 

وانتــــزع املنتخــــب 
اليابانــــي التعــــادل في تلك 
املباراة أمام نظيره األردني 
بهدف ســــجله مايا يوشيدا 

قبــــل أن يكمل طريقــــه نحو 
منصة التتويج باللقب القاري 

الرابع له.
قال زاكيروني ”املهم للغاية 
بالنســــبة إلي ليس األداء. قلت 
لالعبني مــــا هو مهــــم من أجل 

تطور املســــتوى من مبــــاراة إلى 
أخرى“. وأوضح ”ســــنصحح كل 

األخطاء. ســــندرس األخطاء التي ارتكبناها في 
املبــــاراة أمــــام البحرين ونتعلــــم منها الدروس 
استعدادا للمباراة التالية أمام املنتخب الهندي. 
ونأمل في أن يكون األداء أفضل وأفضل في 
املباريــــات املقبلة“. ويلتقــــي املنتخب اإلماراتي 
نظيره الهندي على نفس امللعب مبدينة زايد 
الرياضية فــــي أبوظبي يوم اخلميس املقبل 
فيما ينتقل بعدها إلى العني للقاء املنتخب 
التايالندي فــــي ختام مبارياته باملجموعة 

األولى يوم االثنني من األسبوع املقبل.
ورغــــم املســــتوى املتميز الــــذي يقدمه 
علي مبخوت مع فريق اجلزيرة اإلماراتي، 
افتقــــد الالعــــب في اآلونــــة األخيرة 
القــــدرة علــــى هــــز الشــــباك مــــع 
باقي  مثــــل  اإلماراتي  املنتخــــب 
العبــــي الفريق علمــــا بأنه توج 
هدافــــا للنســــخة املاضية من 
التــــي  اآلســــيوية  البطولــــة 
عام  أســــتراليا  استضافتها 
2015. ومنــــذ تولي زاكيروني 
أكتوبر  في  الفريق  مسؤولية 
2017، خــــاض املنتخــــب اإلماراتي 
18 مبــــاراة قبل فعاليات البطولة 
احلاليــــة وفــــاز فــــي ســــت منها 
فقط كما ســــجل خاللها عشرة 

أهداف فقط. 

العقم الهجومي صداع يؤرق زاكيروني

يشــــــهد اليوم االثنني الظهور األول ملنتخبات اليمن والفلبني وقيرغيزستان في كأس األمم 
اآلســــــيوية في اإلمارات العربية املتحدة. وتنطلق املنافسات مبباراة منتخب قيرغيزستان 
مــــــع الصني في إمارة العني ثم تلتقي الفلبني مع كوريا اجلنوبية في دبي ضمن املجموعة 
الثالثة. ويستهل منتخب اليمن مشواره في البطولة مبالقاة إيران ضمن املجموعة الرابعة 

التي تضم أيضا العراق وفيتنام.

خبرة كيروش في الميزان

انطالقة واعدة

[ اليمن يبحث عن مشاركة قارية أولى مشرفة في كأس آسيا
[ منتخبا الفلبين وقيرغيزستان يسجالن ظهورهما األول

كأس آسيا 
2019

األردن يستهل مشواره 

بالفوز على أستراليا

عقدة البدايات تطارد المنتخب السعودي
}  أبوظبــي- يســــتعد ملعب مكتوم بن راشــــد 
الســــتقبال أولى مباريات املنتخب الســــعودي 
األول لكرة القدم في كأس آســــيا خالل مواجهة 

كوريا الشمالية املقررة مساء الثالثاء. 
يقوده  الــــذي  األخضــــر،  ويأمــــل 

خــــوان  األرجنتينــــي  املــــدرب 
أنطونيــــو بيتــــزي فــــي اجتياز 
االختبار  مــــن  األولى  العقبــــة 
اآلســــيوي على أمــــل مواصلة 
املجموعات  دور  في  املشــــوار 
األدوار  فــــي  الظهــــور  قبــــل 

اإلقصائيــــة واملبــــاراة النهائية 
ومعانقة الكأس الغائب.

عقدة  السعودي  املنتخب  ويطارد 
االنطــــالق نحو اللقــــب أمام كوريا الشــــمالية 

فمنــــذ ظهوره األول في كأس آســــيا وحتى اآلن 
لم ينجح األخضر في حتقيق الفوز خالل ضربة 

البداية ســــوى مرتني فقط أمام تايالند وسوريا 
فــــي عامــــي 1996 و2011 بنتيجــــة 6-0 و2 1-. 
وتلقى األخضر في مسيرته 3 خسائر في ضربة 
البداية أمام الصني وسوريا واليابان أعوام 
2015 و 2011 و2000 بنتائــــج 0-1 و2-1 

و1-4 على الترتيب.
وسقط األخضر السعودي في 
فخ التعــــادل ثالث مــــرات خالل 
البطولة  فــــي  األولــــى  مباراتــــه 
القاريــــة وهــــي النتيجــــة التــــي 
تكــــررت أمــــام الصــــني وكوريــــا 
أعوام  وتركمانســــتان  اجلنوبيــــة 
1992 و1984 و2004 بنتائج 1-1 و1-1 
و2-2. يشــــارك املنتخب الســــعودي في 
النسخة السابعة عشــــرة من بطولة كأس آسيا 
لكرة القدم في اإلمــــارات، بقائمة تضم 15 العبا 
يسجلون ظهورهم األول على املستوى القاري.

الرميحي: 

نطمح إلى األفضل

قصي الفواز: االتحاد 

اإلماراتي يقدم عمال ناجحا

} أبوظبي - أعرب محمد الرميحي، مهاجم 
منتخــــب البحرين، عن رضــــاه بعد حتقيق 
التعادل أمام املنتخب اإلماراتي، في افتتاح 
بطولة كأس أمم آســــيا. وقــــال الرميحي في 
تصريحــــات صحافية، إن حالــــة من الرضا 
تســــود بــــني بعثة منتخــــب البحريــــن، بعد 
نتيجة التعــــادل والظفر بنقطــــة أمام البلد 
املستضيف. وأردف ”هذا الرضا عن النتيجة 
ال يعكس األداء احلقيقي لالعبي األحمر، ألن 
جميــــع الالعبني غير راضني عن املســــتوى 
الذي قدمــــوه مقارنة باملباريات الودية التي 
لعبها املنتخــــب، وتعهــــدوا جميعا بتقدمي 

األفضل في املباريات القادمة“.
منتخــــب  أداء  أن  الرميحــــي  واعتبــــر 
البحرين فــــي الشــــوط األول كان غير جيد، 

موضحا أن ذلك يعود إلى ظروف املباراة.

} ديب - وجــــه قصي بن عبدالعزيز الفواز، 
رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم، تهانيه 
لألشــــقاء في دولة اإلمارات على جناح حفل 
افتتــــاح كأس آســــيا 2019، مشــــيرا إلى أن 
البداية أعطت انطباعا رائعا بتقدمي نسخة 

مميزة للحدث القاري الكبير.
وأكد رئيس االحتاد السعودي أن تنظيم 
االحتاد اإلماراتي لهذه النسخة التي يشارك 
فيهــــا 24 منتخبا ألول مــــرة، يؤكد ما توليه 
قيــــادات الدولــــة للرياضة والشــــباب، وما 
تضطلع به الهيئة العامــــة للرياضة بقيادة 
محمــــد خلفــــان الرميثــــي من اهتمــــام بالغ 
لترجمة رؤيــــة الدولة، ومــــا يقدمه االحتاد 
اإلماراتي برئاسة مروان بن غليطة من عمل 

ناجح.
وأشار الفواز إلى أن االستعدادات التي 
قدمتهــــا اللجنــــة املنظمة، وحفــــل االفتتاح 
املميــــز، يؤكــــدان أن املنتخبــــات املشــــاركة 
واجلمهــــور الرياضي واإلعالم فــــي القارة 
موعــــودون ببطولــــة مميزة ألكبر نســــخة. 
وأعرب رئيس االحتاد السعودي عن أمنياته 
بأن يواكب اجلهود املبذولة جناح فني يؤكد 

ما وصلت إليه الرياضة في القارة.

العبا يسجلون 

ظهورهم األول على 

املستوى القاري ضمن 

املنتخب السعودي

15

جناحه فــــي اخلروج بنقطة
ــــقوط في فخ الهزمية أمام
املبــــاراة االفتتاحية ي فــــي
2019 لكرة القدم باإلمارات،
تخــــب اإلماراتي قادرا على

بطولــــة إال إذا جنح
على أزمة الشــــح

على  زاكيرونــــي 
ذا التعــــادل بهذا 
املباراة ســــيناريو

آســــيا عندما 
 الياباني

ر.
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{اآلن أنـــا مـــدرب للـــوداد، والرجاء بات من الماضـــي، وصفحة وضعتها خلف ظهـــري، وأتمنى أن 

أحصل على المزيد من البطوالت مع الوداد، وأن أقوده إلى األفضل دائما}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي املغربي

} تونــس - حســـم الترجي كالســـيكو الكرة 
التونســـية لصالحـــه عقـــب فـــوزه 1-2 علـــى 
ضيفـــه األفريقي أمس األحد، في قمة مباريات 
المرحلـــة الحادية عشـــرة من بطولـــة الدوري 

التونسي لكرة القدم. 
ويديـــن الترجي بالفضل فـــي تحقيق هذا 
الفوز لمهاجمه طه ياســـين الخنيســـي، الذي 
سجل ثنائية في الدقيقتين 16 و56، فيما سجل 
لألفريقي الالعب ياســـين الشماخ في الدقيقة 
28. ورفـــع الترجـــي رصيده إلـــى 26 نقطة في 
الصـــدارة فيما تجمد رصيـــد األفريقي عند 17 

نقطة في المركز السابع.
واحتضـــن ملعب المنســـتير الديربي رقم 
129، بين الترجي واألفريقي، والذي أقيم ألول 
مـــرة خارج العاصمـــة التونســـية. وأقيم أول 
ديربي رسمي بين الفريقين، يوم 23 مارس عام 
1924، بملعب أريانة، لحساب الجولة الخامسة 
من الـــدوري، وفـــاز حينها األفريقـــي بثالثية 
نظيفـــة. أمـــا أول ديربي في بطـــوالت الكأس، 
فأقيم يوم 10 أكتوبر 1926، لحساب دور الـ32، 

وفاز أيضا األفريقي (1-0).
ولعـــب أول ديربي بعد اســـتقالل تونس، 
يـــوم 13 نوفمبر 1955، وفـــاز حينها األفريقي 
بثنائية نظيفة، عن طريـــق منير القبايلي، في 
الدقيقة 65، ورضا المدب، في الدقيقة 71. وفي 
جميـــع المواجهات بين الفريقين، فاز الترجي 
52 مـــرة، مقابـــل 30 انتصـــارا لألفريقي، و47 
تعادال. وســـجل فريق باب ســـويقة 156 هدفا، 
مقابـــل 117 لفريق بـــاب الجديد. ومنذ انطالق 
تجربـــة االحتراف فـــي الكرة التونســـية، عام 
1996، وصل عـــدد الديربيات إلى 49، حيث فاز 

الترجي بـ26 مواجهة، فيمـــا انتصر األفريقي 
10 مرات، وحســـم التعادل 13 مباراة. وســـجل 
آخر هدف في الديربي، التيجاني بلعيد، العب 
األفريقـــي، يـــوم 18 فبرايـــر 2018، خالل الفوز 

على الترجي (2-1).
ويبقى هداف الديربيات، مهاجم األفريقي، 
حســـن بعيـــو، برصيـــد 9 أهـــداف. أمـــا أكثر 
الالعبين مشـــاركة في الديربيـــات، فهو طارق 
ذياب، الذي لعب 29 مباراة ضد األفريقي. ويعد 
أســـرع هدف في تاريخ الديربـــي، من نصيب 
العـــب الترجي الســـابق، واألفريقـــي الحالي، 
أسامة الدراجي، والذي سجله في يونيو 2011، 

بعد 9 ثوان فقط من انطالق اللقاء.
وحقـــق األفريقي أكبـــر انتصار، في تاريخ 
ديربـــي العاصمـــة التونســـية، وذلـــك يوم 1 
مايـــو 1985، عندما فاز بنتيجة (1-5). وســـبق 
لفريق باب الجديد الفوز بخماسية أيًضا، في 
أكتوبـــر 1977، لكنه قبـــل هدفين حينها (5-2). 
أمـــا الترجي، فقد انتصـــر برباعية نظيفة في 
ثالث مناســـبات، أوالها عـــام 1994، ثم مرتين 

عام 1999.
وكان آخر ديربي انتهـــى دون أهداف، في 
1 مايـــو 2010، وهو أيضا أول ديربي يقام دون 

جمهور، مثلما حدث أمس األحد. 
وكان آخر ديربـــي يديره حكم أجنبي، يوم 
5 ديســـمبر 2009، حيث قاده الحكم البرتغالي 
غوميـــز، وانتهت المواجهة بالتعـــادل (1-1). 
وعـــاد التحكيم األجنبي للديربيات، حيث أدار 
المباراة الحكم المصـــري، محمد عادل، وكان 
في مســـاعدته كل مـــن أحمد توفيق وســـمير 

جمال.

} ســيدين - أكـــدت المصنفـــة أولـــى عالميا 
الرومانية ســـيمونا هاليب أنها تعافت بشكل 
كامـــل مـــن اإلصابـــة في الظهـــر التـــي أنهت 
موســـمها في كـــرة المضرب العـــام الماضي، 
وباتت جاهزة لخوض غمار الموسم الجديد. 

وانســـحبت الالعبة البالغة مـــن العمر 27 
عاما من بطولة الماســـترز الختامية للموســـم 
الماضي في أكتوبر بســـبب إصابة في الظهر، 
وأشـــارت في تصريحـــات على هامـــش دورة 
ســـيدني األســـترالية، إلى أنهـــا احتاجت إلى 
ستة أسابيع من الراحة للتغلب على اإلصابة.

وأوضحـــت ”كانت مخيفة جـــدا (…) لكنني 
خضعـــت للعالج فـــي المنـــزل وارتحت لنحو 
ستة أســـابيع من دون القيام بأي شيء، مجرد 

تمارين للظهر“. 
وتابعت ”لم أشـــعر بـــاآلالم خالل التمارين 
في الفترة الفاصلة بين الموســـمين. لذا أشعر 
بالثقة اآلن واألمـــور على ما يرام، لكن علي أن 

أرى ما ستكون عليه خالل مباراة رسمية“. 

وأكـــدت الرومانيـــة التـــي أحـــرزت العام 
الماضـــي أول ألقابهـــا فـــي بطـــوالت الغراند 
سالم من خالل التتويج ببطولة روالن غاروس 
الفرنســـية، ”أشـــعر بأنني نلت مـــا يكفي من 
الراحة (…) لكن كما قلت، لم أخض مباراة بعد 
لذا ال أعرف فعال ما ســـيكون عليه الحال“ على 

مستوى الظهر.
وأنهـــت هاليـــب الموســـم الماضـــي فـــي 
صـــدارة تصنيف الالعبـــات المحترفات للعام 
الثاني تواليا، وبلغت نهائي بطولة أســـتراليا 

المفتوحة قبل تتويجها بلقب روالن غاروس.

الترجي يحسم ديربي تونس 

هاليب جاهزة لخوض املوسم الجديد
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{أتمنـــى أن يتفهـــم الناس قراري، وأن يفهمـــوا أيضا أنني ملتزم هنا بنســـبة 100 بالمئة، وأركز 

أساسا على إنهاء الموسم مع دورتموند بشكل جيد}.

كريستيان بوليسيتش 
العب بوروسيا دورمتوند
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مواجهة توتنهام 

االختبار الحقيقي للمدرب سولسكاير
[ كلوب يقلل من فرص إجراء تعاقدات شتوية

النرويجـــي  أكـــد   - (إنكلــرتا)  مانشســرت   {
أولي جونار سولســـكاير، املدير الفني املؤقت 
ملانشســـتر يونايتد، على أهمية مباراة فريقه 
مع توتنهام األحـــد املقبل بالدوري اإلنكليزي، 
مضيفا أنها ســـتكون االختبار احلقيقي األول 
لـــه منـــذ توليه مســـؤولية تدريب الشـــياطني 

احلمر. 
وقال سولســـكاير في تصريحات صحافية 
”نحـــن نتطلـــع ملثـــل هـــذه املباريـــات، ألنهـــا 
ســـتوضح لي أيـــن نحن مـــن الفـــرق القوية، 
نحن لسنا ســـعداء باملركز الرابع أو اخلامس 
أو الســـادس، خالل عـــام أو اثنني نحتاج إلى 

الصعود على منصات التتويج“.
وحول مـــا قدمه مع اليونايتـــد حتى اآلن، 
أضـــاف ”أنـــت تذهب إلـــى كارديـــف، وكانت 
املباراة األولـــى لي، ثم على ملعبك من املتوقع 
أن تهزم بورمنوث، وهيديرسفيلد، فهذه ليست 
مباريات سهلة وخسرنا نقاطا أمامهم من قبل، 
ال توجد مباريات سهلة في البرمييرليغ، وأمام 

نيوكاسل أعتقد أننا قدمنا أداء احترافيا“.
وظهـــر أليكســـيس سانشـــيز ولوكاكـــو، 
معـــا للمرة األولى حتـــت قيادة سولســـكاير، 
فـــي تشـــكيلة مبـــاراة ريدينغ بـــكأس االحتاد 
اإلنكليزي السبت. وعن إمكانية تكرار ذلك في 
مواجهة توتنهام، قـــال املدرب ”نضع اجلميع 
في اعتبارنا، وهذا يتوقف على األسلوب الذي 
سنســـتخدمه في املباراة، من يقدم أداء جيدا، 
لوكاكو ســـجل 3 مـــرات في آخـــر 3 مباريات، 
وحتديـــدا في مرتـــني كبديل وكأساســـي أمام 

ريدينغ“.

تعاقدات شتوية

من جانبه قال األملاني يورغن كلوب، املدير 
الفنـــي لليفربول إنه من غيـــر املرجح أن يبرم 
ناديه صفقات شـــتوية، رغم مغـــادرة ناثانيل 
كالين ودومينيك ســـوالنكي، ثنائي الريدز إلى 
بورمنـــوث. وعندما ســـئل كلوب عـــن إمكانية 

إجراء تعاقدات شتوية قال ”رمبا ال“. 

وحتدث كلوب عن رحيل كالين وسوالنكي، 
موضحـــا ”إن حالة كل منهمـــا تختلف متاما 
عـــن اآلخر، أعتقـــد أن دومينيـــك كان من حقه 
أن يذهـــب، كان لديـــه ســـوء حـــظ وتعـــرض 
لبعـــض اإلصابـــات، وفـــي فترة أخـــرى كان 
لدينـــا العديد من اخليارات، لقـــد تدرب جيدا 
ولكنك ال تســـتطيع أن تثق فقـــط بهذه الفترة 
مـــن التدريبات خاصة في تلك الفئة العمرية“. 
وأضاف ”في تشيلســـي لم يلعب كثيرا لذا كان 
يحتـــاج إلى لعب كـــرة القـــدم، بورمنوث قدم 
عرضا جيدا وفرصة صريحة له من أجل اللعب 

بشكل مستمر“.

وتابع ”علينا أن نسأل أنفسنا، هل سيكون 
وضعه أفضل في النصف الثاني من املوســـم؟ 
رمبا نعم. ســـنحافظ على سياسة التوقيع مع 
الالعبني الشـــبان لكننا لن نقـــف في طريقهم 
عندما تكون أمامهم فرصة أفضل“. وعن حالة 
كاليـــن الذي أعير لبورمنوث، قال ”كمدرب، أن 
يكون لديك خيار مثله فهذا أمر جيد، إنه يريد 
اللعـــب ولقد طلب الرحيـــل ووافقت على ذلك، 
لدينا خيارات أخرى أصغر سنا“. وأكد كلوب 

أن جو غوميز ما زال يعاني من اإلصابة.
وقـــال ”غوميز يتحســـن ولكنه لم يشـــارك 
معنـــا حتـــى اآلن، جويـــل ماتيب أقـــرب إلى 
املشـــاركة، لســـت متأكـــدا ولكنني آمـــل ذلك، 
بالتأكيد ســـيمون مينيوليه سيلعب، ميكنني 
أن أكتب كتابا عن األشـــياء اجليدة التي ميكن 
أن أقولهـــا عنه“. وأردف ”يجـــب علينا إجراء 
تغييـــرات خاصة أننا مررنا بفتـــرة مكثفة، ال 
أعـــرف كم عدد التغييرات ولكن علينا أن نفعل 
ذلـــك، ليســـت هناك فرصـــة ألي شـــيء آخر“. 

ويفكـــر كلوب في ضم املدافع الشـــاب كي غانا 
هوفر، صاحـــب الـ16 عاما ليكـــون مع الفريق 
في مباراته اإلثنني أمام وولفرهامبتون، وقال 
”إنه أحد الالعبني من أجل املســـتقبل، لكنني ال 

أعرف ما سنفعله معه في املباراة“.

أسلوب التدريب

فـــي ســـياق متصـــل يواصـــل اإلســـباني 
بيـــب غوارديـــوال، املديـــر الفنـــي ملانشســـتر 
ســـيتي اإلنكليزي، تطوير نفســـه، وأســـلوبه 
فـــي التدريـــب. وقالـــت صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
البريطانيـــة، إن بيب غوارديـــوال يريد أن يرى 
تدريبـــات الفريق من األعلـــى، عبر تصويرها 
بطائـــرة دون طيار. وأوضحـــت أن غوارديوال 
طلب من موظفي النادي أخذ دروس في كيفية 
التحكـــم في الطائرات التـــي حتلق دون طيار، 

وذلك من أجل تصوير تدريبات الفريق.
وقال مصدر مقرب من مانشســـتر ســـيتي 
للصحيفـــة ”غوارديوال لديه عـــني مذهلة ترى 
التفاصيل، وهو دائما يبحث عن طرق لتحسني 
العمـــل، كان يبحث عن فكرة من أجل التطوير، 
وشـــخص ما ذكر فكرة الطائرات دون طيار“. 
وأضـــاف ”كان أحد الالعبني ميلك واحدة ومت 
اســـتخدامها خالل جلســـة تدريبيـــة، وأدرك 
اجلميـــع أنها كانـــت طريقة رائعة لتســـجيل 
اللقطات التي ســـيتم عرضهـــا على الالعبني، 
وســـوف تســـاعد في إظهار الطرق وأساليب 

اللعب وشكل الفريق في أوقات معينة“.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن أي شـــخص 
يرغب في امتالك طائـــرة دون طيار كهواية ال 
يحتاج إلـــى ترخيص، أما في حالة الرغبة في 
امتالكها من أجل العمل فيجب احلصول على 
دورة تكلفتها 1000 جنيه إســـترليني. وال يعد 
مانشستر سيتي أول من يستخدم هذه الفكرة، 
فقـــد حصل مدرب تشـــارلتون أتلتيك حتت 14 
عاما، ديفيد باودليلي على رخصة اســـتخدام 
طائرة دون طيار من االحتاد األوروبي، مؤكدا 
أنهـــا تســـاعده في الســـيطرة علـــى تدريبات 
الفريـــق ورؤية الالعبني من األعلى. وفي العام 
املاضي قام مانشستر يونايتد بحظر أي حركة 
طائـــرات دون طيار بالقرب من ملعب تدريباته 

خوًفا من جتسس املنافسني.

ســــــافر مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، املدير الفني املؤقت، 
إلى دبي من أجل خوض معســــــكر إعدادي صغير قبل العودة إلى إنكلترا ملقابلة توتنهام 

األسبوع املقبل بالدوري اإلنكليزي.

رياضة

المسؤولية جسيمة

على الطريق المستقيم

} لندن – اكتســـح مانشســـتر سيتي ضيفه 
روتيرهام يونايتـــد 7-0 خالل املباراة، التي 
جمعتهما، األحد، في الـــدور الرابع ببطولة 

كأس االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم. 
وأنهى مانشســـتر ســـيتي الشوط األول 
متقدما بثالثة أهداف نظيفة ســـجلها رحيم 
ســـتيرلينغ في الدقيقة 12 وفيـــل فودين في 
الدقيقة 43 وســـيمي أجاي، العب روتيرهام 
يونايتد، باخلطا وفي الشـــوط الثاني سجل 
مانشســـتر ســـيتي أربعة أهداف عن طريق 
جابرييل خيســـوس في الدقيقة 53، ورياض 
محرز في الدقيقة 73، ونيكوالس أوتاميندي 
فـــي الدقيقة 78، وليروي ســـاني في الدقيقة 

.85
وبهذا الفوز تأهل فريق مانشستر سيتي 
إلـــى دور الـ64 بالبطولـــة، التي يحمل لقبها 

نادي تشيلســـي اإلنكليزي. كما تأهل أيضا 
إلـــى دور الــــ64 فريـــق ميلـــوول بعدما قلب 
تأخره بهدف أمام هال سيتي إلى فوز 2 1-.

وتقـــدم هال ســـيتي بهدف ســـجله جون 
تـــورال فـــي الدقيقـــة 52، قبـــل أن يســـجل 
ميلوول هدفني عن طريق شـــني فيرجســـون 
في الدقيقتـــني 81 و85. وتأهـــل أيضا فريق 
دونكاســـتر روفرز بعد فوزه على بريستون 

نورث إيند 1-3.
وسجل أهداف دونكاســـتر جون ماركيز 
وتومـــاس أندرســـون وماليـــك ويلكـــس في 
الدقائـــق 5 و72 و87، فيمـــا ســـجل هـــدف 
بريســـتون الالعب أندرو هوجو في الدقيقة 
56. كمـــا صعد أيضـــا إلى دور الــــ64 فريق 
كوينـــز بـــارك رينجرز عقب فـــوزه على ليدز 

يونايتد 1-2.

وسجل هدفي كوينز بارك رينجرز أراميد 
أوتي فـــي الدقيقة 23 من ركلـــة جزاء وجاك 
بيدويـــل فـــي الدقيقة 75، فيما ســـجل هدف 
ليـــدز أبو هاملي في الدقيقة 25. وتأهل أيضا 
فريق بارنت بعد فوزه على شيفيلد يونايتد 
بهدف نظيف سجله شاكويل كولتيرست في 

الدقيقة 21 من ركلة جزاء.
كمـــا صعـــد واتفـــورد بعـــد فـــوزه على 
ووكينج بهدفني نظيفني سجلهما ويل هيوز 
وتـــروي ديينـــي في الدقيقتـــني 13 و74. كما 
صعد فريـــق أولدهام أتلتيك عقب فوزه على 

فولهام 1-2. 
وسجل هدفي أولدهام سام سوريدج من 
ركلة جزاء فـــي الدقيقـــة 76 وكالوم النغ في 
الدقيقة 88، فيما سجل هدف فولهام دينيس 

أودوا في الدقيقة 52.

سيتي يكتسح روتيرهام بسباعية في كأس االتحاد اإلنكليزي

} ديب - تعاقد نـــادي الوصل اإلماراتي لكرة 
القدم األحد مع الرومانـــي لورينت ريجيكامب 
ليتولـــى تدريبـــه لمدة ســـتة أشـــهر بديال عن 

الوطني حسن العبدولي. 
وسيعود ريجيكامب إلى الدوري اإلماراتي 
بعدمـــا كان قد أقيل في أواخر نوفمبر الماضي 
من تدريـــب الوحـــدة. ويحتل الوصـــل المركز 
الحادي عشر في الدوري، ولم يتمكن العبدولي 
الذي تســـلم مهامه في أكتوبـــر الماضي خلفا 
لألرجنتيني غوستافو كونتيروس من تحسين 
نتائجه، ليصبح النادي العريق مهددا بالهبوط 
إلى الدرجة الثانية، حيث ال يفصله عن صاحب 
المركز الثالث عشر (أول مركزي الهبوط) سوى 

نقطتين فقط.
وقـــال ريجيكامـــب فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
”الوصـــل يعد من األندية الكبيـــرة في المنطقة، 
نظـــرا لمـــا يمتلكـــه النـــادي من تاريـــخ حافل 
بالبطوالت وقاعـــدة جماهيرية عريضة إضافة 
إلـــى مجموعة مميـــزة من الالعبيـــن أصحاب 
الخبرات والمهارات، األمر الذي جعلني أوافق 

على تولي قيادة الفريق“. 
وأبدى المـــدرب البالغ من العمـــر 43 عاما، 
رغبته ”في العمل مع الالعبين في أســـرع وقت 
ممكن وذلك النتشال الفريق من أزمته في بطولة 

الدوري“، معتبـــرا أن ”وضـــع الوصل الحالي 
مجـــرد مرحلة عابرة ســـيتخطاها فـــي الفترة 
المقبلة وسيعود إلى المكانة التي تناسبه كونه 

أحد أكبر األندية في اإلمارات“.

من جهته، أشـــار عضو إدارة الوصل حميد 
يوســـف إلـــى أن اختيـــار المـــدرب الروماني 
”جاء انطالقا من الســـيرة الذاتيـــة القوية التي 
يمتلكهـــا والنتائـــج المميزة التـــي حققها في 
الكـــرة اإلماراتية“. وأضاف ”مفاوضات النادي 
مع المدرب ريجيكامب ســـارت بصورة سلسة، 
حيـــث تعاقد النـــادي مـــع المـــدرب الروماني 
ريجيكامب ومساعده إضافة إلى المترجم بعقد 
لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد“. وتولى ريجيكامب 
تدريب الوحدة في يونيو 2017 وقاده إلى الفوز 
بـــكأس الرابطـــة لموســـم 2018-2017، والكأس 
السوبر مرتين آخرهما مطلع الموسم الحالي.

ريجيكامب مدربا للوصل اإلماراتي

ريجيكامـــب تولـــى تدريـــب الوحدة 

وقـــاده إلـــى الفوز بـــكأس الرابطة، 

والـــكأس الســـوبر مرتـــني آخرهما 

مطلع املوسم الحالي

◄

هاليـــب أنهت املوســـم املاضي في 

صـــدارة التصنيـــف العاملـــي للعام 

الثاني تواليـــا، وبلغت نهائي بطولة 

أستراليا املفتوحة

◄

علـــى  ســـنحافظ  كلـــوب:  يورغـــن 

الالعبـــني  مـــع  التوقيـــع  سياســـة 

الشبان لكننا لن نقف في طريقهم 

عندما تكون أمامهم فرصة

◄
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} القاهــرة – وجـــدت شـــابة مصريـــة جحمبـــة 
ضالتهـــا فـــي الكنائـــس إلخـــراج موهبتهـــا 
الصوتية فـــي الترانيم. وقالـــت داليا يونس، 
خريجة كلية الطب، ”كنت أستمع إلى الترانيم 
باعتبارها نوعا من األغاني“. وأضافت ”أحب 
األعمال الدينية للســـيدة فيـــروز وأعتبرها من 
أعظم أعمالها، كان لدي تفضيل خاص للترانيم 
املرتبطة بالســـيدة العذراء ألني أعتبرها رمزا 

إنسانيا وجماليا“. 
وأكدت داليا يونس أن األب بطرس دانيال، 
مبجرد سماع صوتها في ترنيمة ”إليِك الوردة 
يا مرمي“، شـــعر بســـعادة كبيرة، ووافق على 

غنائها في الكنيسة.
وقـــال األب بطـــرس دانيـــال، مديـــر املركز 
الكاثوليكـــي، إن ”قيام داليـــا بالترانيم داخل 
الكنيســـة يحتاج إلى تفكيـــر، نحن ال نعترض 
لكن هناك بعض العقـــول ترفض ذلك، يقولون 

أخذوا داليا من أجل التبشير“. 
مـــن جانبها أكدت داليا أن هناك ردود فعل 
سلبية من املسيحيني أيضا وليس من املسلمني 
فقـــط، حيث قـــال البعـــض هي ترمن للســـيدة 
العذراء وميالد املســـيح فقط، ألنها كمســـلمة 

تؤمن مبيالد املسيح والسيدة العذراء. 
وقالت يونـــس إنها ســـجلت مقطع فيديو 
لنفســـها بكنيسة سان جورج وســـط القاهرة، 
في أثناء غنائها الذي اختطف آذان احلضور.

وفـــي حـــوار مـــع صحيفـــة ”الدســـتور“ 
املصريـــة، كشـــفت داليـــا عـــن اتخاذهـــا من 
الترانيم املســـيحية مشـــروعا موسيقيا تعمل 

علـــى تطويره، وقالت إن الفرصـــة أتيحت لها 
لغنـــاء الترانيم، ألول مرة، مـــن خالل برنامج 
تلفزيوني، برفقة صديقة مسيحية كاثوليكية، 

وغنت معها الترانيم القبطية.
وكشـــفت عـــن انضمامهـــا إلـــى الفريـــق 
 The” املوسيقي باجلامعة األملانية في القاهرة

.“GUC Music Ensemble
وهنـــاك بدعم وتشـــجيع مـــن عهود خضر 
مديـــرة الفريق، بدأت في التـــدرب على الغناء 
األوبرالي من طبقة الســـوبرانو للمرة األولى، 
وقدمت مع فريق اجلامعة األملانية أداء لقداس 

موتسارت اجلنائزي.
وقالـــت إن أول حفـــل غنائي لهـــا كان في 
عيـــد احلـــب عـــام 2017، واحلفـــل الثاني كان 
فـــي رمضـــان 2018، واحلفـــل كان برفقـــة عدد 
من املواهب الشـــابة، وأنشـــدت قصيدة اإلمام 
البوصيـــري في مـــدح النبي. ومـــن خالل هذا 
العـــرض، مزجت بني أداء املوســـيقى الغربية 
والشـــرقية، ما جعله مميزا كثيرا عن احلفالت 

الغنائية األخرى.
مشـــوارها  تدعـــم  أســـرتها،  إن  وقالـــت 
الغنائي داخل الكنيســـة، وأضافت ”أنا ُولدت 
فـــي عائلة تقـــدر الفن والفنانـــني، وكانت على 
علم بحبي غناء الترانيم واملوســـيقى عموما، 
لذلك شـــجعتني، إلى جانـــب أصدقائي الذين 
يحاولون تسهيل األمور كثيرا علّي. أنا مؤمنة 
جدا مبا أفعله، طاملا ال أسيء إلى أحد أو شيء 
بعينه، ولذلك أســـعى لتطوير ذاتـــي، ذلك هو 

الشيء العالق دائما في ذهني“.

متيزت داليا يونس بصوتها اجلميل، الذي صداه الكنائس املصرية. وقالت الشابة إنها 
حتب الترانيم الدينية منذ أن كانت صغيرة، مشــــــيرة إلى أن أداء الفنانة اللبنانية فيروز 

للترانيم جعلها حتبها بشكل أكبر.

صوت تحدى المألوف

{إليك الوردة يا مريم} مسلمة محجبة تترنم في الكنائس

} لنــدن – أزاح مصممو األزياء الســـتار عن 
أحدث تصميماتهم للرجال من البدالت إلى 
املالبـــس العادية األنيقة خالل أســـبوع 
املوضـــة للرجـــال الـــذي بدأ فـــي لندن 

السبت ويستمر ثالثة أيام. 
ورغـــم أنـــه أصغـــر مـــن أســـبوع 
املوضـــة للنســـاء، إال أن احلدث الذي 
يقـــام مـــرة كل عامـــني يجـــذب إلـــى 
املوضة  متابعي  البريطانية  العاصمة 
الذيـــن يحرصون علـــى التعرف على 
أحدث خطوط املوضة في ســـوق آخذ 

في النمو.
وقالت شركة مينتل ألبحاث السوق 
إن مبيعات مالبس الرجال في اململكة 
املتحـــدة زادت أكثر من خمســـة باملئة 
لتصل إلى 15.9 مليار جنيه إسترليني 
(20 مليار دوالر) العام املاضي مقارنة 

مع عام 2017.
الذيـــن  املصممـــني  بـــني  ومـــن 
قدمـــوا أزيـــاء خريف وشـــتاء 2019 
إدوارد كراتشـــلي وباربور ورايبورن 

وقاسمي.
يذكـــر أن أســـابيع املوضـــة األبرز 
فـــي العالم تقام في نيويـــورك ولندن وميالنو 
وباريـــس. وتعقد أســـابيع موضـــة أخرى في 
ســـيدني وبنغالور وجاكرتا وبرلني وبانكوك 

وبرشلونة وسيول وطوكيو وروما ودبي.

أسبوع الموضة الرجالية 
في لندن يصنع الحدث

} الس فيغــاس (الواليات املتحدة) – حني تختنق 
الشوارع بالزحمة املرورية، يراود الكثيرين حلم 
بأن تطير ســـياراتهم وتبلغ وجهتها بســـرعة.. 
ومع تقّدم اإلمكانات التقنية يبدو أن هذه الفكرة 
لن تبقـــى حكرا علـــى األحالم وأفـــالم اخليال 

العلمي، بل توشك على أن تصبح حقيقة.
ومن الشـــركات العاملة في هذا املجال ”أن.
أف.تـــي“ ومقّرها في ماونـــنت فيو في الواليات 
املتحدة، وهي على موعد مبهر مع رواد معرض 
”كونسيومر إلكترونيك شو“، أحد أهم ملتقيات 
التكنولوجيـــا، بني الثامن واحلادي عشـــر من 

يناير.
ويقـــول غـــي كابلينســـكي أحد مؤسســـي 
الشركة ”نعتقد أن لدينا فكرة ستجعلنا نصمم 
ســـيارة طائرة متدنّية التكلفة“، مشـــّبها إياها 
بأول منوذج من ســـيارات فـــورد الذي ظهر في 
العـــام 1908 وكان أول طـــراز متـــاح للعاّمة في 

التاريخ.

ويقّدر كابلينســـكي ثمن الســـيارة الطائرة 
هذه بخمســـني ألف دوالر، وهي تســـير بسرعة 
تصل إلى مئـــة كيلومتر، وميكـــن أن تقلع وأن 

تهبط بشكل عمودي.
وتصل ســـرعتها في اجلّو إلى 500 كيلومتر 

في الساعة، ويسيّرها برنامج آلي.
وفـــي ســـبيل تخفيـــض التكاليـــف، قررت 
الشـــركة التركيز على البحث، لـــذا عكف فريق 
من املهندســـني على حتديد أفضـــل التصاميم 
املمكنة، بالتزامن مع السعي للتعاون مع كبرى 

شركات تصنيع السيارات.
بتصميم  ”أن.أف.تـــي“  ســـتتكفل  وبذلـــك، 
الســـيارات واملعـــدات الالزمة فيهـــا، وتتولى 

شركات التصنيع الكبرى تنفيذها.
ويقول كابلينســـكي ”علمنا أن إلون ماسك 
مدير شـــركة تيســـال ميضـــي وقتا كثيـــرا في 
للســـيارات العاملة  متابعة شـــؤون اإلنتـــاج“ 

بالطاقة الكهربائية.

لكن سعي كالبينسكي وزوجته ماكي يواجه 
منافسة من شركات أخرى تتسابق لتحويل هذا 

احللم إلى حقيقة. 
وبعيـــدا عن التصميم عالـــي النوعية الذي 
تصـــل كلفته إلى تســـعة ماليـــني دوالر، تعمل 
العشـــرات من املؤسســـات األخرى فـــي العالم 
على صنع ســـيارات هجينة تسير في الشوارع 
كغيرهـــا، ثم حتّلق إلـــى األعلى عنـــد اكتظاظ 
احلركة املرورية. غير أن استخدام هذه اآلليات، 
ال يصطـــدم بعقبـــات تقنيـــة فحســـب، وإمنـــا 
بعقبات تشـــريعية أيضا، إذ ينبغـــي االنتظار 

لصدور تشريعات ناظمة حلركتها. 
ويقول احمللل فـــي مجموعة ”غارتنر“ مايك 
رامســـي ”ســـيكون من الصعـــب أن حتّلق 500 
ســـيارة طائرة في أجواء مدينة ما“، مشيرا في 
املقابل إلـــى الفوائد التي ميكن أن توفرها هذه 
الســـيارات من املســـاعدة في مجاالت محددة، 

منها اإلسعاف والنقل العسكري.

السيارات الطائرة تمأل السماء قريبا

} في منتصف تسعينات القرن املاضي سألت 
الصافي ســــعيد عن ســــبب تفضيله القذافي 
على بن علي؟ فأخفى اجلواب احلقيقي الذي 
يفضله، مديرا قوس السؤال إلى كونه ال يرى 
احلل في حتويــــل الدولة إلى ثكنة ثورية كما 
يفعل القذافي في ليبيا، وال إلى فندق سياحي 
كما أراد الرئيس زيــــن العابدين بن علي ذلك 

لتونس.
لكــــن اجلــــواب املعبر عما يكنــــه الصافي 
ســــعيد للقذافي كشــــفه مــــن دون مواربة في 
كتابه الصادر ”القذافي: ســــيرة غير مدنسة“ 
وكأنه يضفي نوعا من القداســــة على الزعيم 
القتيــــل عندما أوجد في منت هذا الكتاب قبرا 
للقذافي الذي لم يعرف له قبر. بينما لم يكتب 
سيرة بن علي كما فعل مع بورقيبة في ”سيرة 
بــــل اكتفى برواية ”ســــنوات  شــــبه محرمة“ 

البروستاتا“ محتفيا باخليال.
لن يعجب هذا الكتــــاب الكارهني للقذافي 
ألنه يظهر الصــــورة التي ال يريدونها له، وال 
يفضله احملبون للقذافي بصدق أو انتهازية، 
ألنــــه ال يخفــــي الصورة الدموية من املشــــهد 
على مدار أربعة عقود، بيد أن الصافي سعيد 
يعترف بأن القذافي مزيج من روائح األسمنت 
والبتــــرول والعــــرق واحلناجــــر وخليط من 
الدهــــاء والصراحــــة املوجعــــة والغمــــوض 
البدوي الساحر، باإلضافة إلى قليل من الدم، 
تلك هي مسيرة ليبيا في عصر القذافي الذي 

اختار لها اسما جديدا هو اجلماهيرية.
أهمية هــــذه الســــيرة غيــــر املتأخرة عن 
األحداث املتصاعدة في ليبيا تكمن في كشفها 
مساحة مرتبكة في الذاكرة العربية، فاملؤلف 
ال يجعــــل من الزعيــــم القتيل رابحــــا ”ومتى 
ربح؟“ ألنه عندما يخســــر يذهب مباشرة إلى 
املفاوضات الناعمة، فهو ســــرعان ما يرتدي 

القفازات وميثل احلقائق العنيدة والدامغة.
القذافي رجــــل تقلبات في عالقته بالغرب 
ومبحيطة العربي جنح في الكثير وفشــــل في 
كل شــــيء، هكــــذا يقدمه هذا الكتــــاب خليطا 
متفجــــرا مــــن البراغماتية والدهــــاء والعنف 
والنعومة حتــــى ليبدو لكثير ممــــن تعاملوا 
معه رجال متقلب املزاج، مشوشــــا، مهّوســــا 

بلعبة األمن والقوة.
ليبيا في زمنه متورطة في أكثر من نزاع، 
فقــــد ناورت في لبنان لدعــــم القوى التقدمية، 
حاربــــت الرئيس الســــوداني جعفــــر منيري 
عن طريــــق جون قرنــــق، ودعمــــت املعارضة 
فــــي مصر ألن الســــادات قد دخل فــــي متاهة 
سياســــية ال مخــــرج منهــــا، ســــلحت بعض 
معارضــــي بورقيبة ألنه وقف ضــــد الوحدة! 
ورمت بثقلها في جزيرة مالطا، ودعمت جبهة 
مورو إلزعاج القواعــــد األميركية في الفلبني 
واحتضنــــت اجليــــش األيرلنــــدي لكــــي تبتز 
بريطانيا، وســــلحت انفصالي البوليســــاريو 
ووقفــــت إلــــى جانــــب مقاتلــــي ظفــــار، كذلك 
تعيدنــــا الســــيرة ”غير املدنســــة“ إلى عبثية 
القذافي التــــي امتدت من موزمبيق إلى ظفار 
ومن الصحراء املغربيــــة إلى نيكاراغوا ومن 
أيرلندا إلى كردستان العراق وغابات الفلبني، 
ومن الباســــك إلى لبنــــان، كل هذه جعلت من 

الزعيم ”اإلرهابي رقم واحد“.
ســــّوغ الصافي ســــعيد للكتــــاب األخضر 
الــــذي ادعــــى فيه القذافــــي أنــــه أوجد احلل 
السياســــي للعالم في تهشيم الدولة، بوصفه 
حــــال فكريــــا وليس عبثــــا، وكأنــــه ال ينصح 
الناقمني على القذافــــي وال احملبني له بقراءة 

هذا الكتاب املثير.

صباح العرب

القذافي المقدس 
والمدنس

كرم نعمة

أحال النائب العام المصري، 
السبت 5 يناير 2019، 

بالغا يتهم المطربة شيرين 
{اإلساءة  عبدالوهاب بـ

لمصر} إلى إحدى النيابات 
للتحقيق. وكانت شيرين 

قالت مازحة في إحدى 
الحفالت {أنا خسارة في 

البلد}.

I

} واشــنطن – رغـــم أنها ترقد في املستشـــفى 
في غيبوبة منذ عشـــر سنوات، فإن املرأة التي 
كانـــت قـــد أصيبت فـــي حادث غـــرق وضعت 
طفال، األمر الذي دفع شرطة فينكس بالواليات 
املتحـــدة إلى بدء حتقيق في تقارير بتعرضها 

العتداء جنسي.
وقالت وســـائل إعالم محلية إن املرأة التي 
ترقـــد في غيبوبة في مركز هاســـيندا للرعاية 
الصحية جاءتها آالم املخاض في 29 ديسمبر 
ووضعـــت صبيا. وأضافـــت التقارير أنه لم 
يكن أحد على علم بأن املرأة حامل وال حتى 
طاقـــم الرعاية الصحية الـــذي لم يفهم في 
بادئ األمر ســـبب أنينها. وقال الشـــرطي 

تومـــي تومســـون عندما ســـئل عـــن التقارير 
اإلعالمية “هذا املوضوع قيد التحقيق من قبل 

شرطة فينكس”.
وقـــال ديفيـــد ليبوفيتـــز املتحدث باســـم 
هاسيندا إن املنشـــأة علمت مؤخرا بـ“الواقعة 
ألحد املقيمني  املثيرة للقلـــق بصورة كبيـــرة” 

بها.
وأحجـــم عن حتديـــد مـــا إذا كان قد ُطلب 
من العاملـــني إجراء اختبـــار حتليل للحمض 
لتحديـــد املشـــتبه به  النـــووي ”دي.أن.إيـــه“ 
احملتمـــل، أو مـــا إذا كانت املنشـــأة تتخذ أي 
إجـــراءات وقائية حلمايـــة املرضى من حدوث 

أمر مماثل.

بالبريـــد  رســـالة  فـــي  ليبوفيتـــز  وقـــال 
اإللكترونـــي “في حـــني أن القوانني االحتادية 
وقوانني الوالية حتظر علينا مناقشة صحة أو 
حالة املريض عالنية، فإن هاســـيندا كانت وما 
زالت تتعاون بصـــورة كاملة مع وكاالت إنفاذ 
القانون وجميع الوكاالت التنظيمية املختصة 

في ما يتعلق بهذا األمر”.
ويصف مركز هاســـيندا للرعاية الصحية 
نفســـه بأنه مقدم الرعاية الصحية املتخصص 
الرائد في أريزونا للرضع واألطفال واملراهقني 
والشـــباب الذين يعانون من أمـــراض مزمنة، 
باإلضافـــة إلـــى ذوي اإلعاقـــة الذهنية والذين 

يعانون من عجز في النمو.

امرأة في غيبوبة منذ عشر سنوات تضع طفال

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في أداء أوبرت غنائي أثناء حفل افتتاح كأس آسيا لكرة القدم في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي
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