
} نيويــورك - حـــرص األميـــن العـــام لألمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش على إظهار أن 
تنفيذ اتفاق الســـويد يجري بشكل جيد ودون 
عراقيـــل، ما يتنافـــى مع تقاريـــر مختلفة تقر 
بتعمـــد المتمردين الحوثييـــن تعطيل االتفاق 

والسعي لاللتفاف عليه.
وشـــدد غوتيريـــش لـــدى عرضه، مســـاء 
بتنفيـــذ  الخـــاص  األول  تقريـــره  األربعـــاء، 
اتفاقات ســـتوكهولم، أمام مجلس األمن، على 
أن ”حـــرص الطرفين (الحوثييـــن والحكومة) 
على التقيد بالتزاماتهمـــا والتعاون مع األمم 
المتحـــدة يمثـــل أهميـــة بالغة لتنفيـــذ اتفاق 

ستوكهولم تنفيذا تاما“.
الطرفـــان  أبـــدى  اآلن،  ”وحتـــى  وتابـــع 
تعاونهمـــا عموما مع األمم المتحدة، ويّســـرا 
إيفـــاد كبيـــر المراقبيـــن الدولييـــن الجنرال 

باتريك كاميرت، والفريق الطالئعي“.
وساعد أســـلوب األمم المتحدة ومبعوثها 
إلى اليمـــن مارتـــن غريفيث فـــي التعامل مع 
تلكؤ المتمردين، وتعطيلهم إعادة االنتشـــار، 
في عدم تحقيق أي تقدم بشـــأن تنفيذ مختلف 
الخطـــوات الخاصة باتفاق الســـويد، ســـواء 
مـــا تعلق بإطالق األســـرى أو تســـهيل دخول 

المساعدات اإلنسانية.
ولم تحرز سلسلة من اللقاءات بين ممثلي 
الحكومـــة والميليشـــيات الحوثيـــة في لجنة 
إعـــادة االنتشـــار أي تقـــدم يذكر، مع تشـــبث 
الحوثييـــن بالمضـــي قدمـــا فـــي خطواتهـــم 
األحاديـــة وعدم االلتـــزام بالبرنامـــج الزمني 
الذي تقدم بـــه كاميرت والـــذي يتضمن خطة 
شـــاملة إلعادة انتشـــار وفتح ممرات إنسانية 

بين صنعاء والحديدة.
وطالـــب غريفيـــث، في كلمة أمـــام مجلس 
األمـــن عبـــر الدائـــرة المغلقة، طرفـــي النزاع 
في تنفيذ اتفاق  بالدفع لتحقيق ”تقـــدم كبير“ 

السويد.
وقال إنـــه ال بد من إحراز ”تقدم كبير“ قبل 
جولـــة مفاوضـــات جديدة، فيما ذكر مســـاعد 
األمين العام للمســـاعدة اإلنسانية البريطاني 
مـــارك لوكوك أن ”أكثر من 24 مليون شـــخص 
ال يزالون يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي 
أكثر من ثمانين في المئة من الســـكان، بينهم 

عشرة ماليين على حافة المجاعة“.
التغاضـــي الصـــادر عـــن ممثلي  ويثيـــر 
األمم المتحدة لتجـــاوزات الحوثيين مخاوف 
جهـــات يمنية مختلفـــة من أن يتـــم إجهاض 
اتفاق الســـويد الذي مثل بارقة أمل في وضع 
األزمة اليمنية على ســـكة الحل، وأنه سيصير 
من الصعب إقنـــاع ممثلي الحكومة واألحزاب 
السياســـي  المشـــهد  مكونـــات  ومختلـــف 
والعســـكري بأنه يمكن ترقب حل سياسي من 

بوابة التفاوض مع المتمردين.

} بغــداد - تصدر ملف االنســـحاب العسكري 
األميركي من الشرق السوري وإعادة االنتشار 
فـــي العـــراق، المباحثات التـــي أجراها وزير 
الخارجية األميركي مايـــك بومبيو، الذي قام، 
األربعـــاء، بزيـــارة مفاجئة إلى بغـــداد التقى 
خاللهـــا برئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي 
ووزيـــر الخارجيـــة محمـــد الحكيـــم ورئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي والرئيس برهم 

صالح.
وقالـــت مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
”الخارجيـــة األميركية تحـــاول أن تكون قريبة 
مـــن أجواء النقاشـــات المســـتمرة بين بغداد 
ودمشق، بشأن االنسحاب األميركي من الشرق 
الســـوري“، وأن بومبيـــو عمـــل علـــى طمأنة 
المســـؤولين العراقيين بشـــأن حجم الوجود 

األميركي.
وأكدت المصـــادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”بومبيو حضر إلى بغداد لشـــرح المقاربة 
األميركية العسكرية الجديدة، التي تقوم على 
واقـــع أن أي انســـحاب أميركي من ســـوريا، 
يتطلب توسيع االنتشـــار العسكري األميركي 

في العراق“.
وينقســـم مســـؤولو البيت األبيض بشأن 
صـــواب قرار االنســـحاب مـــن ســـوريا، فيما 
يواصل العسكريون والدبلوماسيون ”سياسة 

الترقيع“ في المنطقة إليجاد مخرج.
وتضيف المصـــادر أن ”الحكومة العراقية 
تتعـــرض لضغـــط إيرانـــي هائل، يســـتهدف 
دفعهـــا إلـــى رفض خطـــط االنتشـــار الطارئة 
التـــي تطبقها الواليات المتحـــدة في العراق، 
المرتبطة أساســـا بقرار االنسحاب األميركي 

من سوريا“.
وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي أســـبوعين 
على زيـــارة الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
إلـــى العـــراق لتفقد قـــوات بالده مـــن غير أن 
يلتقي أي مسؤولين عراقيين ما أثار انتقادات 
واســـعة خاصة من حلفاء إيـــران الذين قالوا 
إنها تنتهك سيادة العراق، وطالبوا بأن تغادر 

القوات األميركية البالد.
وذكر بيـــان لوزارة الخارجية األميركية أن 
بومبيو أكد فـــي لقائه مـــع عبدالمهدي ”على 
التزام الواليات المتحدة بدعم سيادة العراق“، 
وكذلـــك دعمها "اســـتقالل العراق فـــي مجال 
الطاقة“ في إشارة إلى اعتماد بغداد على الغاز 

اإليراني في توليد الكهرباء بشكل كبير.

ورد الرئيـــس العراقـــي برهـــم صالح على 
ســـؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان يريد 
إبقـــاء قـــوات أميركية فـــي البـــالد قائال ”إن 
العراق ســـيحتاج للدعم األميركي“، وعبر عن 
امتنانه لواشنطن على دعمها على مّر السنين.
وتحت ضغـــوط إيـــران وحلفائها، اضطر 
رئيـــس الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي، 
الثالثـــاء، إلى تكذيب معلومات تشـــير إلى أن 
الواليـــات المتحدة ”ستؤســـس قواعد جديدة 
في العراق من أجل جنودها المنســـحبين من 

سوريا“.
أي  هنـــاك  ”ليســـت  عبدالمهـــدي  وقـــال 
معلومـــات وصلتنـــي حـــول رغبـــة الواليات 
المتحدة األميركية بتأسيس قواعد جديدة في 
العراق“. وزاد أن ”األمـــر على العكس تماما.. 
عدد الجنـــود األجانب بمن فيهـــم األميركيون 

ينخفض يوما بعد يوم“.
لكـــن وقائع علـــى األرض تناقض ما ذهب 
إليه رئيس الوزراء العراقي، إذ يؤكد جنراالت 
فـــي الجيـــش العراقـــي أن جنـــودا أميركيين 

قادمين من سوريا استقروا في قواعد عسكرية 
داخل األراضي العراقية، وال سيما في األنبار 
وصالح الدين وأربيل، فيما توّجه آخرون نحو 

الكويت.
ورصـــدت كاميـــرات صحافييـــن معـــدات 
عســـكرية ثقيلـــة نقلها األميركيون من شـــرق 

سوريا إلى غرب العراق.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو إن الواليـــات المتحدة تواجه 
صعوبات في االنســـحاب من سوريا، موضحا 
أن بـــالده تبحـــث في الوقـــت الراهـــن كيفية 
تنسيق عملية انسحاب الواليات المتحدة من 

سوريا.
وبّين أن التنســـيق بشأن انسحاب القوات 
األميركية من ســـوريا جرى تناوله خالل زيارة 
مستشار الرئيس األميركي لألمن القومي جون 
بولتـــون، ورئيـــس األركان األميركي جوزيف 
دانفـــورد، والمبعوث األميركـــي الخاص إلى 
التحالـــف الدولـــي لمكافحة تنظيـــم ”داعش“ 

جيمس جيفري، إلى أنقرة.

وأّكد جاويش أوغلو أن هناك مســـاعي من 
قبل بعض الـــدول لدفع الواليات المتحدة إلى 

التراجع عن قرار االنسحاب.
وتؤكد المصـــادر العراقيـــة أن ”الواليات 
بتوســـيع  خططهـــا  فـــي  ماضيـــة  المتحـــدة 
انتشـــارها العســـكري فـــي العـــراق“، بالرغم 
من بعـــض االعتراضات العراقيـــة والضغوط 

اإليرانية.
ووفقـــا لمصـــادر سياســـية تحدثـــت مع 
”العـــرب“ فـــي بغـــداد، فـــإن ”مناقشـــات فالح 
الفيـــاض، المبعوث الخـــاص لرئيس الوزراء 
العراقي إلى الرئيس الســـوري بشـــار األسد، 
تضمنت مناقشة خيار إشراك ميليشيا الحشد 
الشـــعبي في عملية تأمين الحـــدود العراقية 

السورية.
وتؤكد المصادر أن الواليات المتحدة تعزز 
مســـاحة تأثيرها العسكري في العراق لتشمل 
مراقبة عمليـــات الربط التـــي تجريها أطراف 
في الحشـــد الشـــعبي بين إيـــران واألراضي 

السورية، مرورا بمناطق غرب العراق.

صابر بليدي

} الجزائر - التحق ضباط جزائريون غاضبون 
بصفوف حركـــة مواطنة المعارضة، وذلك كرّد 
مباشر على مسلسل االنتقادات الشديدة التي 
صدرت من قيادة المؤسسة العسكرية ضدهم 
على خلفية اإلدالء بتصريحات بشأن تطورات 

الوضع السياسي الداخلي.
وكشف مصدر من حركة مواطنة لـ“العرب“ 
أن ضابطيـــن متقاعدين أجريا اتصاالت أولية 
مـــع قـــادة الحركـــة، من أجـــل ترتيـــب إعالن 
التحاقهمـــا بصفـــوف التنظيـــم االحتجاجي 
الذي تأســـس العام الماضي، من قادة أحزاب 

وشخصيات مستقلة ونخب مختلفة.
وســـعت حركـــة مواطنـــة خـــالل األشـــهر 
األخيـــرة إلى تنفيـــذ وقفـــات احتجاجية ضد 

خيارات الســـلطة. كمـــا أنها تعـــارض إعادة 
ترشـــيح بوتفليقة لوالية خامسة، وهو ما دفع 

السلطات إلى تعطيل أنشطتها.
وجاءت هذه الخطوة لتؤشـــر على تصعيد 
غيـــر معلن بين ضبـــاط ســـابقين، وبين قادة 
الجيش ومسؤولي وزارة الدفاع، بعد سلسلة 
من االنتقادات التي طالت هؤالء، كانت آخرها 
االتهامات التي وجههـــا الجنرال قايد صالح، 
لمن وصفهـــم بـ“الرهـــط“، الذيـــن يتصيدون 
للمغامـــرة  المهمـــة  االســـتحقاقات  فـــرص 
باستقرار البالد وتوريط المؤسسة العسكرية.

وبات الجنـــرال علي غديري، الذي شـــغل 
منصـــب مديـــر دائـــرة الموظفين فـــي وزارة 
الدفاع، إلـــى غاية إحالته علـــى التقاعد العام 
2015، علـــى رأس المســـتهدفين باالنتقـــادات 
المتواصلـــة، بعـــد المقاالت التي نشـــرها في 

صحيفـــة الوطـــن الناطقة بالفرنســـية، حيث 
دعا إلـــى تنظيم انتخابات رئاســـية مفتوحة، 
وحث قادة الجيش على المســـاهمة في حماية 
الدســـتور من االختراق المتكرر، والمساهمة 

في تحقيق انتقال ديمقراطي في البالد.
وذكـــر المصدر أن الجنـــرال غديري، الذي 
التقى قـــادة حركة مواطنة المعارضة، في مقر 
حـــزب االتحاد من أجل العدالـــة والرقي الذي 
تقوده زبيدة عســـول، جدد تلميحه للترشـــح 

لالنتخابـــات الرئاســـية القادمـــة، وهي النية 
التـــي باتت تزعج دوائر الســـلطة، بالنظر إلى 
مـــا يمثلـــه الرجل مـــن ثقل داخل المؤسســـة 
العســـكرية، ومـــن طموحـــات الجيـــل الجديد 

المنضوي تحت لواء المؤسسات الرسمية.
وألمحـــت خطـــوة الجنـــرال المتقاعد إلى 
أن الرجـــل يكون قد فهم رســـائل التهديد التي 
تستهدفه، بدعوى خرق تشريع واجب التحفظ 
العسكري والعمل لصالح جهات غامضة، وهو 
بصدد الكشف التدريجي عن نواياه في خوض 
غمار االستحقاق الرئاسي، وقد يكون مرشحا 
للمعارضة السياسية بمواجهة مرشح السلطة 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان قايد صالح قد هاجم ضباطا سابقين، 
دون أن يســـمي أحدا، وقـــال إنهم يعيثون في 
األرض فسادا وال يصلحون، قياسا بارتباطهم 

بدوائـــر مغرضـــة واشـــتغالهم لصالح جهات 
تســـعى إلى توريـــط الجيش فـــي التجاذبات 

السياسية.
واعتبـــرت األمينـــة العامة لحـــزب العمال 
اليســـاري المعارض لويزة حنون أن رســـائل 
المؤسســـة العســـكرية لضباطها السابقين ال 
تحقـــق مبدأ الحيـــاد، بقدر ما تـــورط الجيش 

أكثر في التجاذبات السياسية.
وذهـــب رئيـــس حـــزب التجمع مـــن أجل 
الثقافـــة والديمقراطية محســـن بلعباس، إلى 
أن خطاب المؤسسة العسكرية يفضي إلرساء 
الكيـــل بمكيالين في مـــا يتعلـــق بالحياد في 
الشـــأن السياســـي، فهو يتغاضى عن أطراف 
معينـــة، في حين يتشـــدد مع األصـــوات التي 
تزعج الســـلطة، ما يفقد المؤسسة المصداقية 

ويورطها في التجاذبات السياسية.

ع في العراق استراتيجية االنسحاب من سوريا
ّ

بومبيو يرق

جنراالت غاضبون يلتحقون بصفوف المعارضة في الجزائر
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ّ
• الجنرال غديري يلو

• الحكومة العراقية تتعرض لضغوط إيرانية لمعارضة خطط انتشار القوات األميركية
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أعـــرب نائـــب وزيـــر الخارجية  } دمشــق – 
الســـوري فيصل المقداد األربعـــاء عن تفاؤله 
حيـــال الحوار مع القـــوات الكردية التي تريد 
إبرام اتفاق مع دمشق، مشيرا إلى حدوث تقّدم 

في المحادثات التي توّسطت فيها روسيا.
وســـعت قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تقودهـــا وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي 
وتسيطر على مناطق واسعة في شمال سوريا 
إلى إحياء المحادثات مع دمشـــق بعدما أعلن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب قراره بسحب 

قوات بالده من مناطقها.
وتخشى قوات سوريا الديمقراطية من أن 
يغري الفـــراغ األميركي تركيـــا للقيام بعملية 
عسكرية تستهدفها شـــرق الفرات، األمر الذي 

عّجل في فتحها قنوات تواصل مع دمشق.
والتصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا المقداد 
للصحافيين هي األولى بشـــأن المحادثات مع 
األكراد الذين يطالبون دمشق بنشر قوات على 

الحدود مع تركيا.
وردا على ســـؤال حول تقـــّدم المحادثات، 
قال المقـــداد إن من الضـــروري دوما الحفاظ 
على التفاؤل مضيفا ”التجارب الســـابقة (مع 

الجماعات الكردية) لم تكن مشجعة ولكن اآلن 
أصبحت األمور في خواتيمها“.

وعبـــر عـــن اتفاقه مـــع بيانـــات أصدرتها 
جماعات كردية فـــي اآلونة األخيرة. وقال ”إذا 
كان بعض األكـــراد يدعون أنهم جزء ال يتجزأ 
من الدولة ومن شعب سوريا فهذه هي الظروف 

المواتية. لذلك أنا أشعر دائما بالتفاؤل“.
وتابع ”نشـــجع هذه الفئات والمجموعات 
السياســـية على أن تكون مخلصة في الحوار 
الـــذي يتـــم اآلن بيـــن الدولة الســـورية وهذه 
المجموعـــات“، مضيفـــا أنه يجـــب األخذ في 

االعتبار أنه ال بديل عن ذلك.
وقـــال سياســـي كـــردي بـــارز األســـبوع 
الماضي إن تلك الجماعات الكردية عرضت في 
اجتماعات عقدت في اآلونة األخيرة في روسيا 

”خارطة طريق“ التفاق مع دمشق.
وإذا ُأبرم االتفاق، فإنه سيوّحد مجددا أكبر 
منطقتين في البلد الذي مزقته الحرب الدائرة 
منـــذ ثمانية أعـــوام، وســـيترك منطقة واحدة 
في شـــمال غرب البـــالد في أيـــدي المعارضة 
المســـلحة المناوئـــة لألســـد والمدعومة من 

تركيا.

ومن شـــأن التوصل إلى اتفاق أن يسحب 
البســـاط من أنقرة التي تهّدد باجتياح شـــرق 
الفرات بذريعة استئصال الخطر الكردي، فيما 
أن الهـــدف األبعد هو احتالل شـــمال شـــرقي 
ســـوريا، أو على األقل تركيز جماعات موالية 
لها في ذلك الشطر، وهذا األمر محّل رفض من 

دمشق وحليفتها موسكو، فضال عن األكراد.
وأرســـلت تركيا جيشها إلى سوريا مرتين 
لمهاجمة الوحدات، لكنها أرجأت هجوما على 
منطقة كبيرة خاضعة لألكراد في شمال شرق 

سوريا تنشط بها قوات أميركية.
وكان مستشـــار األمـــن القومـــي األميركي 
جون بولتون قد شـــدد قبيل زيارته إلى تركيا 
االثنين، على أن بالده لن تنســـحب من سوريا 
قبل ضمانات بشـــأن ســـالمة حلفائها األكراد 
األمر الـــذي أثار غضب أنقرة، ودفع رئيســـها 
رجب طيب أردوغان إلى رفض مقابلته شـــاّنا 

هجوما حادا على المسؤول األميركي.
وال يستبعد مراقبون في أن تكون الواليات 
المتحـــدة قريبة مـــن المحادثات بين دمشـــق 
واألكراد برعاية روســـية، وربما هذا الســـبب 
خلـــف الهســـتيريا التركيـــة. وقـــال المقـــداد 
بلهجة بدت واثقة إنه متأكد من أن كل القوات 
األجنبية ستنســـحب من ســـوريا، األمر الذي 
يعـــزز الفرضية بوجـــود مفاوضات تجري في 

الكواليس بين روسيا والواليات المتحدة.

«الســـالم ال يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، وال يقوم بالتالعب بالديموغرافيا وتغيير أخبار

معالم الدول جغرافيا واجتماعيا، وال يقوم باإلمعان في العنصرية ورفض اآلخر».

ميشال عون
الرئيس اللبناني

«نرى أن الواليات المتحدة تواجه صعوبات في االنســـحاب من ســـوريا.. الخروج يكون صعبا بعد 

كل هذا التقارب مع منظمة إرهابية (وحدات حماية الشعب الكردي)».

مولود جاويش أوغلو
وزير اخلارجية التركي
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دمشق تبدي تفاؤال على غير العادة باملفاوضات اجلارية بينها واجلماعات الكردية، وترى 
أنه ال بديل عن احلوار، األمر الذي يشــــــي بقــــــرب التوصل إلى اتفاق بني الطرفني برعاية 

روسية ومبوافقة ضمنية أميركية، ورمبا هذا هو سبب الهستيريا التركية.

اتفاق مرتقب بين دمشق واألكراد يهدد 

طموحات تركيا في سوريا

[ نائب وزير الخارجية السوري: المحادثات مع األكراد في خواتيمها

2

التنازل من أجل االستمرارية

} بيروت – ظهـــرت في األيام األخيرة مالمح 
أزمة جديدة تطّل برأســـها في لبنان، بســـبب 
انقســـام داخلي بشـــأن دعوة النظام السوري 
إلـــى حضور القمة االقتصادية العربية املقّررة 
في وقت الحق هذا الشهر في العاصمة بيروت.
وتصّر القوى املوالية لنظام الرئيس بشار 
األســـد وفي مقدمتها حزب اللـــه على ضرورة 
مشـــاركة دمشق في هذه القمة، فيما ترى قوى 
معارضـــة له، بأن لبنان ال ميلـــك زمام املبادرة 
في هذه املسالة حيث أن القرار ال بد أن يصدر 
عن مجلس اجلامعة العربية، باعتباره املخّول 

الوحيد للنظر في مسألة الدعوات.
ويراهن لبنان على القمـــة املقرر إجراؤها 
فـــي ٢٠ يناير اجلاري الســـتعادة زخم عالقته 
مع محيطـــه العربي التي تضـــررت كثيرا في 
السنوات األخيرة بفعل السياسات اخلارجية 
اللبنانية التي يقودها الوزير جبران باســـيل 
فضال عن تورط حـــزب الله في أجندة إيرانية 

معادية للدول العربية.
ويأمل لبنان الـــذي يعاني أزمة اقتصادية 
في ظل شـــلل حكومي جاوز شهره السابع في 
إبرام اتفاقيات مـــع دول عربية في القمة، بيد 
أن االنقســـام حول مشـــاركة ســـوريا قد يهدد 

بنسفها.
ويذهب موالو دمشـــق من القوى اللبنانية 
حّد تشـــكيل لوبي ضغط لتأجيل القمة، وفسح 
املجال أمام إمكانية التوصل إلى توافق عربي 
بخصـــوص مشـــاركة احلكومة الســـورية في 

القمة.
ودعـــا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بـــري األربعاء إلى تأجيل القمـــة االقتصادية، 
مرجعا ذلك إلى فشـــل البالد فـــي االتفاق على 

تشكيل حكومة جديدة.

ونقل نواب من كتلة بري النيابية عنه بعد 
اجتمـــاع ”في غياب وجود حكومة، وألن لبنان 
يجب أن يكون عالمة جمع وليس عالمة طرح، 
ولكي ال تكون هذه القمـــة هزيلة، نرى وجوب 

تأجيلها“.
ويواجه لبنان منذ مايو املاضي عجزا في 
التوصل إلى تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، 
حيـــث أنه ما إن يتم حل عقدة حتى تطرأ عقدة 
جديـــدة آخرها إصرار حزب اللـــه على متثيل 
النواب السّنة املوالني له في احلكومة العتيدة.

وقـــد ظهرت قبيـــل أعيـــاد امليـــالد بوادر 
انفراجـــة حينمـــا تقـــّدم رئيـــس اجلمهورية 
ميشـــال عون مببادرة ســـّوق لها املدير العام 
لألمن العام اللواء عبـــاس إبراهيم تقوم على 
إعطاء ممثل عن النواب الســـّنة الستة حقيبة 
من حصته، بيد أنه سرعان ما انتكست جهود 
اللـــواء على وقع خـــالف بني التيـــار الوطني 
احلر وحزب الله على متوضع الوزير املوعود.

ويرى كثيرون أن حـــزب الله يتذرع بعقدة 
متثيـــل النـــواب املوالـــني لـــه لعرقلـــة تأليف 
احلكومـــة لغايات إقليمية، جـــزء منها مرتبط 
مبقايضـــة القـــوى السياســـية مبلـــف عودة 

العالقات الدبلوماسية مع دمشق.
وأكـــد النائب عن القـــوات اللبنانية وهبة 
قاطيشـــا األربعـــاء ”حزب الله هـــو من يعرقل 
تشـــكيل احلكومـــة ويســـتحدث الُعقـــد. ومن 
املعـــروف أن هـــذا احلـــزب مرتبط مبشـــاريع 
إقليميـــة ترفض اإلفراج عن تشـــكيل احلكومة 
وتكلف حزب الله بتعطيل تشكيلها، ليكن الله 
بعـــون الرئيـــس املكلف ســـعد احلريري وهو 
يتبع الصمت وهذا أمضى ســـالح ألن السبب 

معروف“.
وحتاول رئاســـة اجلمهوريـــة مقاربة ملف 
القمـــة برويـــة إلجناحهـــا، وقـــد كّلفـــت وزير 
اخلارجية جبران باسيل مبحاولة جس نبض 
الدول العربية بخصوص دعوة سوريا بصفة 
مراقب، وفي اآلن ذاته ترى بضرورة انعقادها 

في موعدها ألن األهم إعالء مصلحة لبنان.
وقـــال النائـــب الســـني املوالـــي لدمشـــق 
عبدالرحيـــم مـــراد األربعـــاء ”ســـواء جنحت 
مبادرة باسيل أم ال بطلب وقف جتميد عضوية 
ســـوريا يجب أّال يعقـــد لبنان قمـــة في غياب 

سوريا وإن فعل فهي خطيئة كبيرة“.
االثنـــني  أكـــد،  اللبنانـــي  الرئيـــس  وكان 
املاضـــي، أن القمة العربيـــة االقتصادية التي 
ستســـتضيفها بيروت ســـتعقد فـــي موعدها، 
بصـــرف النظر عن مســـألة تشـــكيل احلكومة 

اجلديدة في لبنان.
وقال عون، خالل اســـتقباله وفد رئاســـي 
تونسي سّلمه دعوة إلى حضور القمة العربية 
العاديـــة التي ســـتعقد في تونـــس في مارس 
املقبل، إن ”القمة العربية االقتصادية ستنعقد 
في موعدها“، مشيرا إلى أن ”كون احلكومة في 
مرحلة تصريف األعمال ليس سببا لتأجيلها، 
فاحلكم استمرارية واحلكومة احلالية متارس 

صالحياتها وفقا للدستور“. 
وعّلقت اجلامعة العربية عضوية ســـوريا 
منذ ســـبع ســـنوات بعد احلملة التي شـــّنتها 
احلكومة على االحتجاجات ضد حكم الرئيس 

بشار األسد.
ورغم تســـجيل خطوات عربية نحو إعادة 
التواصـــل مع دمشـــق، فـــي األشـــهر األخيرة 
ترجمـــت في فتح اإلمـــارات العربيـــة املتحدة 
لســـفارتها فـــي العاصمـــة الســـورية، وقبلها 
زيارة الرئيس الســـوداني عمر حســـن البشير 
إلى سوريا ولقائه باألسد، بيد أن هذا االنفتاح 
يبقى خجوال وهناك قناعة بأنه ما يزال مبكرا 
إعادة سوريا إلى مؤسسات اجلامعة العربية.

وقال وزير اخلارجية املصري سامح شكري 
الثالثاء إّن دمشق يجب أن تتخذ عدة خطوات 
قبل أن تتمكن من العودة إلى اجلامعة مبا في 
ذلك إحراز تقدم سياسي في محادثات السالم 

حول سوريا برعاية األمم املتحدة.
وأضاف ”عندما يتم ذلك نستطيع احلديث 
عن هذا األمر، ولكن في هذه األثناء ليس هناك 

جديد يؤهل“.

موالون لألسد في لبنان: ال قمة 

عربية في بيروت دون دمشق

نبيه بري:

في غياب حكومة وألن لبنان 

عالمة جمع، نرى وجوب 

تأجيل القمة

} غــزة - تســـتمر فصول الخالفات الداخلية 
الفلســـطينية لتأخذ منحى أكثـــر دراماتيكية، 
وســـط إصرار كّل من حركة حماس والســـلطة 
بقيادة محمود عباس على اعتماد سياسة كسر 
عظام في مواجهة اآلخر، األمر الذي من شـــأنه 
أن يزيد من إضعاف القضية الفلسطينية التي 
تواجـــه تحديات خطيرة وفي مقدمتها ”صفقة 

القرن“ األميركية.
وفـــي خطوة جديدة ال تخلو من إثارة أقدم 
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني المنحّل، 
األربعـــاء علـــى المصادقـــة على نزع شـــرعية 

الرئيس محمود عباس.
وكان المجلـــس نفســـه قد أعلـــن الرئيس 
الفلســـطيني عن حّله في 22 ديسمبر الماضي 
بنـــاء على قرار المحكمة الدســـتورية المثيرة 
للجـــدل، والتي شـــكلها األخير فـــي أبريل من 

العام 2016.
وأثار قرار عباس بحّل المجلس التشريعي 
الـــذي تســـيطر عليه حماس حفيظـــة األخيرة 
ورفـــض باقـــي الفصائل الفلســـطينية ألن من 
شـــأنها أن تزيد مـــن تأزيم األوضـــاع في ظل 
مسعى للرئيس إلى تشكيل مجلس بديل يدين 

له بالوالء.
ويـــرى مراقبـــون أن اجتمـــاع المجلـــس 
التشـــريعي المنحّل األربعـــاء ومصادقته على 
نزع شرعية عباس المفقودة بطبعها، حيث إنه 
كان مـــن المفروض إجراء انتخابات رئاســـية 
وتشـــريعية منذ أمد طويل، تأتي كرّد فعل على 
قرار حّله وعلـــى توّجهات الرئيـــس العقابية 
بحق حماس في القطاع والتي يبقى المتضرر 
األصلي منهـــا الغزيون وآخرهـــا حينما أقدم 
على ســـحب موظفي الســـلطة مـــن معبر رفح 

الحدودي مع مصر.

وقال النائـــب األول للمجلس التشـــريعي 
أحمد بحر، خالل الجلســـة التي بّثتها ”إذاعة 
صوت األقصى“ ما يقوم به محمود عباس من 
مخالفات دستورية ووطنية كفيلة بنزع أهليته 

كرئيس للشعب الفلسطيني“. 
السياســـية  ”التنـــازالت  بحـــر  وأضـــاف 
المجانيـــة التـــي يقّدمهـــا عبـــاس لالحتـــالل 
وتفاخـــره بالتعاون  المقاومـــة  وحربه علـــى 
األمني ووصف أبناء شعبنا باإلرهاب واتهام 
الشـــهداء بالقتلى، كل ذلك يجعل عباس فاقدا 
لألهلية األمنية والسياسية والوطنية كرئيس 
للشـــعب الفلســـطيني“. وأكد النائـــب أن ”ما 
أقدم عليه عباس بســـحب موظفي السلطة من 

معبر رفح يعّد خطـــوة خطيرة لفصل غزة عن 
الضفـــة وتمرير صفقة القرن في تواطؤ خطير 
مع االحتالل، مطالبا منظمات حقوق اإلنســـان 
والجامعة العربية والدول العربية واإلسالمية 
وبرلماناتهـــا ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمية 
وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من 
عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة 
ومـــن عدم تمثيله للشـــعب الفلســـطيني وفقا 

للقانون الوطني“.
وناشـــد، النائب األول للمجلس التشريعي 
”مصـــر راعية المصالحـــة الفلســـطينية، بأن 
توقف التدهور الفلســـطيني الخطير بســـبب 
مطالبـــا  التعســـفية“،  عبـــاس  سياســـيات 

”الفصائل الفلســـطينية والمؤسسات األهلية، 
بأن تدعو إلى اجتماع موّســـع لتشكيل جبهة 
إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية إلنقاذ 

المشروع الوطني الفلسطيني“.
المجلـــس  قـــرار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التشـــريعي لن يكون له أثر على أرض الواقع، 
وإن كان ســـيزيد من حالة الكباش في الساحة 
الفلســـطينية، والتي يخشـــى من انتقالها من 

مربع السياسة إلى العنف.
واتهم أحمد أبوحلبية النائب في المجلس 
التشـــريعي الفلســـطيني عن حماس، الرئيس 
عباس بتجاوز ما وصفه بـ”الخطوط الحمراء“ 
بحق أبناء الشـــعب، وذلك عقب انتهاء واليته 
كرئيس للسلطة، بحسب القانون الذي وضعه 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقـــال القيادي في حمـــاس في تصريحات 
لـ”العـــرب“ من قطاع غـــزة، ”إن قرار المجلس 
التشـــريعي حول نـــزع الشـــرعية األهلية من 
الرئيـــس عبـــاس يســـتند على المـــادة 36 في 
القانون األساسي الفلسطيني“، متهما األخير 
”بالتعـــدي بصورة مباشـــرة على الســـلطتين 
القضائيـــة والتشـــريعية، حينمـــا عمـــل على 
إصـــدار قرار مـــن المحكمة الدســـتورية لحّل 
المجلس وبات يجمع في يده كافة الســـلطات 

والصالحيات“.
وأكد أبوحلبية أن حركة حماس ”ستالحق 
أبومـــازن عبر عـــدة جهات دولية وسترســـل 
تقريرها الذي ناقشته في المجلس التشريعي 
لتوضيح البعد القانونـــي لعدم اعتماد ترأس 

عباس للسلطة الفلسطينية“.
بالمقابـــل اعتبر القيادي فـــي حركة فتح، 
عضو المجلس التشـــريعي، فيصل أبوشهال، 
أن قرار المجلس التشـــريعي ”يعّد اســـتمرارا 

ألخطـــاء حماس وكتلتهـــا البرلمانيـــة، داعيا 
الحركة إلى احترام القانون وقرارات المحكمة 
الدســـتورية الصادرة بخصوص حّل المجلس 

التشريعي“.

وأكـــد أبوشـــهال لـ“العـــرب“ من غـــزة، أن 
القيـــادة الفلســـطينية هـــي الشـــرعية التـــي 
يعتـــرف بهـــا المجتمـــع الدولي، محـــّذرا من 
محـــاوالت الحركة لفصل القطـــاع عن الضفة 
الغربية والتحّرك إلفشـــال المشـــروع الوطني 

الفلسطيني.
وتتراشـــق كل مـــن فتـــح وحمـــاس بتهم 
المســـاهمة في تهيئة األرضيـــة لصفقة القرن 
األميركية التي تقوم على تثبيت واقع انفصال 
الضفة عن غـــزة، فيما ُيجمـــع المحللون على 
أن الطرفين مســـاهمان بذات القدر في تكريس 

الصفقة على أرض الواقع.
ويسود االنقسام السياسي أراضي السلطة 
الفلســـطينية منذ منتصف يونيو 2007، عقب 
ســـيطرة حماس على غزة بقوة الســـالح، في 
حيـــن تدير حركة فتح التـــي يتزعمها الرئيس 

عباس الضفة الغربية.
تقـــود  أن  مـــن  الفلســـطينيون  ويخشـــى 
الخطوات التصعيديـــة المتبادلة بين حماس 
وفتـــح إلى الوصول إلى نقطـــة الالعودة، وأن 
تتطـــور األمور إلـــى نزاع مســـلح وتفجيرات 

متبادلة بالضفة وغزة.

عباس والمجلس التشريعي يتنازعان على شرعية مفقودة

عباس ووهم الشرعية

فيصل أبوشهال:

القيادة الفلسطينية هي 

الشرعية التي يعترف بها 

المجتمع الدولي
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أخبار
«دولـــة اإلمـــارات إحـــدى الـــدول الحليفـــة لالتحـــاد األوروبـــي علـــى كافـــة األصعدة السياســـية 

واالقتصادية واالستثمارية واألمنية، وال سيما في مكافحة اإلرهاب والتطرف».

فيدريكا موغريني
مسؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي

«تحقيق األمن وفرضه هو في مصلحة الجميع باعتبار األمن هو أســـاس االستقرار ومفتاح عودة 

الحياة الطبيعية، وقد يتطلب ذلك إجراءات تبدو قاسية».

أحمد عمر بن فريد
قيادي باملجلس االنتقالي اجلنوبي اليمني

د أصداء معارك الفرقاء العراقيني على السلطة
ّ

رد
ُ

مجالس املحافظات ت

} كربــالء (العــراق) – ال تنقطع تهم الفســـاد 
والفشـــل فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة، والتـــي 
تتســـّبب بكوارث ذات أثر فـــي حاضر العراق 
ومستقبله، عن مالحقة رئيس الوزراء األسبق 
نـــوري المالكي لتعصف بســـمعة حزبه، حزب 

”الدعوة اإلسالمية“.
وأطاحت تهم الفساد بمحافظ كربالء عقيل 
الطريحي المنتمي للحزب، وذلك ضمن معركة 
أشمل يخوضها خصوم المالكي على أكثر من 
صعيد بهدف تحجيم نفوذه في أجهزة الدولة 

بمختلف مستوياتها.
يتصـــّدون  الخصـــوم  هـــؤالء  يـــزال  وال 
لمحاولة المعســـكر الذي يضم المالكي وكبار 
حلفائه، للحصول على حقيبة وزارة الداخلية 
ضمن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
وإســـنادها لفالح الفياض القيادي في الحشد 

الشعبي.
وبالنسبة إلى متابعين للشأن العراقي فإن 
المعركة على المناصب بمختلف مستوياتها، 
وبغـــض النظر عـــن كونهـــا معركـــة مصالح 
ومكتســـبات، فإّنها في بعض وجوهها معركة 
على وجهة السياســـة العراقية فـــي المرحلة 
المقبلـــة، حيث ال تخلو الســـاحة من أصوات 
منادية بالتغيير وساعية إلحداثه، وفق رؤاها 

وتصّوراتها.

غيـــر أّن مراقبيـــن سياســـيين يقّللون من 
داخل البيت السياســـي  أهميـــة ”الخصومة“ 
الشـــيعي، ومن تأثيرها على وجهة السياســـة 
العراقية. ويقول برلماني عراقي سابق تحّدث 
لـ”العرب“ طالبا عدم الكشـــف عن اســـمه ”إذا 
كان حزب الدعوة قد شـــّيد دولته عبر الثماني 
الســـنوات التـــي اســـتلم فيها زعيمـــه نوري 
المالكي الســـلطة فإن عملية تفكيك تلك الدولة 
ستســـتغرق زمنـــا طويـــال، في حـــال توفرت 
اإلرادة الوطنية للقيام بذلك، وهو أمر مشكوك 
فيه في ظل خلّو الســـاحة الشيعية من منافس 
منظـــم وقـــادر بنفوذه على شـــن حـــرب خفية 

على المفاصل األساســـية لتلـــك الدولة والتي 
يعتبر المحافظ الطريحي المقال واحدا منها، 
كونه يدير بطريقة غامضة وعنكبوتية شؤون 
واحـــدة من أكثـــر المحافظـــات العراقية ثراء 
بســـبب ما ُيسمى بـ”الســـياحة الدينية“ التي 
تدر المليـــارات من غير أن يدخل منها شـــيء 

ولو قليل إلى الخزانة المركزية“.
ويضيف ”غير أن إقالة الطريحي ال تشـــكل 
ضربـــة قوية لســـلطة حـــزب الدعـــوة القائمة 
أصـــال على إدارة ماكنة فســـاد تشـــمل جميع 
المنشـــآت التي يمكـــن من خاللها الســـيطرة 
على حركة األموال الداخلة والخارجة كما هو 
حال البنك المركزي الـــذي يديره علي العالق 
بطريقـــة تحوم حولها شـــبهات الفســـاد منذ 
سنوات، من غير أن تتمكن الحكومة أو مجلس 
النواب من مساءلته أو الحد من نشاطه القائم 
على تهريب العملة الصعبة من خالل ســـوق، 
ثبـــت بالوقائع أنهـــا وجدت لغســـيل األموال 

والمتاجرة بالعملة في السوق السوداء“.
والثابت، بحســـب نفس المتحّدث ”أنه ما 
لم تســـقط دولـــة حزب الدعوة فـــإن قيام دولة 
عراقية قادرة على تصريف شـــؤون مواطنيها 
بطريقة رشـــيدة ُيعّد هدفا صعب المنال. لذلك 
فإن كل حكومة ستكون محكوما عليها بالفشل 
بسبب عجزها عن القيام بواجباتها الخدمية. 
وكما هو معـــروف فإن خطوة مـــن نوع إلغاء 
عدد من القوانين التي سّنت في زمني المالكي 
والعبـــادي ســـتكون بمثابة إشـــارة للبدء في 
معركة إســـقاط دولة حزب الدعوة. وهو ما لم 

يقع بعد“.
وّصـــوت مجلس محافظة كربـــالء الواقعة 
جنوبـــي العـــراق والتـــي تضم بعـــض أقدس 
المواقـــع لـــدى الطائفة الشـــيعية علـــى إقالة 
الطريحي من منصبه، بســـبب مخالفات مالية 
وإداريـــة في تنفيذ المشـــاريع الخدمية. وكان 
الطريحي قد توّلى منصب المحافظ في 2013.

ويتولى المحافـــظ، وفقا للقانون العراقي، 
مهـــام رئاســـة اللجنـــة األمنيـــة العليـــا فـــي 
المحافظة، باإلضافة إلى اإلشـــراف المباشـــر 
على إحالة وتنفيذ جميع المشـــاريع الخدمية، 
واإلشـــراف على عمل المؤسســـات الحكومية 

ضمن الحدود اإلدارية للمحافظة.
ومجالـــس  المحافظيـــن  ملـــف  وتحـــّول 
المحافظات في العراق إلى موضوع حّساس، 
خصوصا مع اندالع موجة احتجاجات عارمة 

فـــي محافظات جنـــوب البالد، خالل األشـــهر 
الماضية، بسبب ضعف الخدمات وترّدي األمن 
وتفشي الفقر والبطالة، وهي مظاهر ُتعزى في 
جانب كبير منها إلى فساد الحكومات المحّلية 
وعلى رأسها المحافظون الذين تحّف بهم تهم 
متواترة بشـــأن ســـرقة المخّصصات المالية 
للمحافظـــات والتـــوّرط فـــي عمليـــات تالعب 
كبيـــرة، وحتى في جرائم من قبيل غّض النظر 

عن شبكات التهريب والمتاجرة بالمخّدرات.
وفي فبراير الماضي واجه محافظ النجف 
السابق لؤي الياسري المنتمي لحزب الدعوة 
فضيحـــة مدوّيـــة بســـبب القبض علـــى نجله 
متلبســـا مع عصابـــة تتاجر بالمخـــدرات في 

العاصمة بغداد.
ومع ذلك ظّل الياســـري في منصبه إلى أن 
أقاله مجلس المحافظة في ديســـمبر الماضي 
عبر التصويت بعد توجيه استجواب له بشأن 

مخالفات في إدارة شؤون المحافظة.
ويقـــول النائـــب بالبرلمـــان العراقي علي 
البديـــري ”إّن هنـــاك توجهـــا لجعـــل مجالس 

المحافظـــات أبدية“، في إشـــارة إلـــى تأجيل 
االنتخابـــات المحلية لتجديـــد تلك المجالس، 
معتبـــرا أّن ”المطلب األساســـي للمتظاهرين 
كان إلغـــاء مجالس المحافظات، وأّن المواطن 
ال يســـتفيد من تخصيصـــات المحافظات ألن 

الدوائر قسمت بين أعضاء المجالس“.
وقـــال محمـــد الطالقاني، عضـــو مجلس 
المحافظـــة  ”مجلـــس  إّن  كربـــالء  محافظـــة 
صّوت على إقالة المحافظ على خلفية جلســـة 
استجوابات سابقة وّجهت له وتضمنت جملة 
مـــن المخالفات المالية واإلدارية في عدد كبير 

من المشاريع“.
مناصـــب  حـــول  المعركـــة  تنفصـــل  وال 
المحافظين فـــي العراق عن معركة سياســـية 
أوســـع نطاقا وأبعد مدى، قطباها الرئيسيان، 
التيـــار الـــذي يقـــوده رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر وعدد من حلفائه السياســـيين 
المشـــتركين معه في رفع شـــعارات اإلصالح 
واســـتقاللية القرار العراقي عن دوائر النفوذ 
اإلقليميـــة، مـــن جهـــة، ومعســـكر األحـــزاب 

والميليشـــيات األكثر والء إليران بقيادة نوري 
المالكي وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري.

وتجـــّددت مؤّخـــرا المعركـــة الحامية بين 
المعســـكرين حـــول منصـــب محافـــظ بغداد 
ذي األهميـــة الكبرى. وبدا للحظـــة أّن الصدر 
قـــد وّجه ”صفعـــة“ جديدة للمالكـــي وحلفائه 
المقربين من إيران باستعادته منصب محافظ 
العاصمة والدفع بمرشـــحه فاضل الشـــويلي 
ليخلـــف القيادي فـــي ائتالف دولـــة القانون 
عطوان العطواني الذي كان قد تولى المنصب 
قبل ســـنوات بعد أن انتزعه من علي التميمي 

أحد المقربين من مقتدى الصدر.
غير أّن المالكي تمّكن مع حلفائه من عكس 
الهجـــوم على الصدرييـــن، ُمظهـــرا احتفاظه 
بنفـــوذ كبير فـــي مفاصـــل الدولـــة ومختلف 
مؤسّساتها، وذلك بالطعن قضائيا في شرعية 
الشـــويلي والدفع بفـــالح الجزائري إلى تولي 
منصـــب محافظ بغـــداد الذي تـــّم انتخابه من 
مجلس المحافظة في جلسة غاب عنها ممثلو 

التيار الصدري والقوى المتحالفة معه.

ملف احملافظني ومجالس احملافظات في العراق حتّول إلى موضوع حّســــــاس مع اندالع 
موجة احتجاجات عارمة في محافظات جنوب البالد بسبب ضعف اخلدمات وترّدي األمن 
وتفشي الفقر والبطالة. وقد سّلطت تلك املوجة الضوء على الفساد املستشري في مفاصل 

احلكم احملّلي على غرار ما هو موجود في الدولة العراقية ككل.

الرئيس السوداني يراهن على تقسيم الشارع للبقاء في السلطة

} اخلرطــوم - تعّهـــد الرئيـــس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير، األربعاء، أمام حشد ضم 
اآلالف من أنصاره بالبقاء في الســـلطة، بينما 
كان محتجـــون، يتظاهـــرون علـــى بعد بضعة 

كيلومترات مطالبين إياه بالتنحي.
وأمام موجة االحتجاجات المتصاعدة ضّد 
نظامه، وقّلة وسائله في مواجهتها بإجراءات 
سياســـية واقتصاديـــة حقيقيـــة تخّفـــف من 
احتقان الشارع، لجأ البشير إلى لعبة الشارع 
التـــي وصفهـــا متابعون للشـــأن الســـوداني 
بـ”الخطرة كونها تقّســـم المجتمع إلى جزأين 
متضاديـــن فـــي بلـــد ال تنقصه االنقســـامات 

والصراعات“.
وتحـــّدى البشـــير معارضيه بـــأن يهزموه 
في صنـــدوق االنتخابات وألقـــى باللوم على 
قـــوى أجنبية لم يذكرها باالســـم فـــي تأجيج 
االحتجاجـــات شـــبه اليومية المســـتمرة منذ 

أسابيع بسبب نقص الخبز والعملة.
وقال البشـــير الذي استهّل خطابه وختمه 
بالرقص على موســـيقى شـــعبية وهـــو يلّوح 
بعصـــاه في الهـــواء ”نحـــن نؤّكـــد أن تداول 
الســـلطة مرحـــب به، لكـــن بطريـــق واحد هو 
القرار.. قرار الشعب الســـوداني. قراركم أنتم 

من خالل صناديق االقتراع“.
ومـــن المســـتبعد أن تـــؤّدي أي انتخابات 
تنّظم فـــي الســـودان إلى تغيير في الســـلطة 
التي نشـــأت أصـــال عـــن انتخابـــات يصفها 

السودانيون بالمزّورة.
وانتشـــر المئات من رجال شرطة مكافحة 
الشغب والجنود وعناصر األمن الذين حملوا 
رشاشـــات، فـــي موقـــع التجّمع في الســـاحة 
الخضراء، وهي مساحة واسعة ومفتوحة في 

الخرطوم.

وكان رجال ونساء وأطفال يحملون الفتات 
مؤيدة للبشير وصلوا إلى مكان التظاهرة في 

حافالت منذ الصباح الباكر.
وهـــذا أول تجّمـــع يعقـــد فـــي العاصمـــة 
انـــدالع  منـــذ  للبشـــير  تأييـــدا  الســـودانية 

االحتجاجات.
وقـــال البشـــير لمناصريـــه ”هذا الحشـــد 
يرســـل رســـالة للذيـــن يظنـــون أن الســـودان 

ســـيلحق بالدول التي انهـــارت“. ومنذ اندالع 
االحتجاجات رّكز الخطاب الرسمي السوداني 
بشـــكل واضح على عامل التخويف من مصير 
الدول التـــي طالتها موجة ما يعرف بـ“الربيع 
العربي“، حيث يرد ذكر ليبيا وسوريا واليمن 

بشكل متواتر في ذلك الخطاب.
وبحسب مراقبين، فإن عملية سقوط النظام 
الســـوداني بشـــكل غير مرّتب، تنطوي بالفعل 
على مخاطـــر كبيرة، إذ أّن البلد بانقســـاماته 
وانتشـــار الســـالح فيه، ووجود قوات موازية 
للقوات المســـّلحة كان نظام الخرطوم ذاته قد 
ســـاعد أو شجع على إنشـــائها، بمثابة برميل 

بارود في المنطقة.

إّن  البشـــير  لنظـــام  معارضـــون  ويقـــول 
الفوضى قد تكون أصال ضمن وســـائل النظام 
فـــي حال عجز عن احتواء موجة االحتجاجات 

ضّده.
وحـــّذر هـــؤالء أن التمادي في اســـتخدام 
الشـــارع من قبل الرئيس، علـــى غرار ما حدث 
األربعاء، قد يؤّجج موجة من العنف، لن يكون 

من السهل احتواؤها.
واســـتقبل الحشد وصول البشير بهتافات 
”اللـــه أكبر“. ورافق الرئيـــس زوجته وعدد من 

الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
وفور وصول البشـــير إلـــى موقع التجّمع، 
حصـــل تشـــويش علـــى الهواتـــف النقالـــة، 

وانقطعت اإلنترنت.
وفيمـــا كان أنصـــار البشـــير يتجّمعـــون 
تحـــت حمايـــة قـــوات األمـــن، كانـــت القوات 
ذاتها تســـتخدم الغاز المسيل للدموع لتفرقة 
مظاهرة في أم درمان مناهضة للبشـــير وّردد 
المشـــاركون فيها شعار ”حرية حرية.. سلمية 

ضد الحرامية“.
وذكـــر شـــهود عيـــان أن الشـــرطة طاردت 
المتظاهريـــن فـــي الشـــوارع الجانبيـــة التي 
أعـــادوا فيهـــا تنظيـــم أنفســـهم الســـتئناف 
االحتجاج. وأضاف الشهود أن المئات أغلقوا 

طريقا رئيسيا.
وبـــدأت االحتجاجات على ارتفاع أســـعار 
الخبـــز ونقـــص العملـــة في 19 ديســـمبر، في 
مدينة عطبرة بشـــمال البالد وامتدت بعد ذلك 

وتحولت إلى احتجاجات ضد البشير.
وفاز البشير، وهو قائد سابق في الجيش 
أطـــاح بالحكومة المنتخبة في عـــام 1989 في 
انتخابات متعاقبة وصفها معارضوه بأنها لم 

تكن حرة وال نزيهة.
واعتلى البشير، األربعاء، مسرحا مفتوحا 
في الساحة الخضراء بالخرطوم وأبلغ أنصاره 

أن أعداء أجانب يحاولون كسر السودان.
وقـــال خـــالل التجمـــع الذي نظمـــه حزبه 
الحاكم ”كان المســـعى لكسر السودان وكانت 

الحرب والتمـــرد وحاربونا وغزونا وقصفونا 
حتـــى جـــوا داخـــل الخرطـــوم وحاصرونـــا 
اقتصاديا حتـــى يركعوا الســـودان ويريدون 
أن يذلونا بقليـــل من القمح ودوالرات وبترول 

ونحن كرامتنا أغلى من الدوالر“.

وتقول السلطات السودانية إن 19 شخصا 
على األقل بينهم اثنـــان من أفراد األمن، قتلوا 
في االحتجاجـــات بينما تقـــول منظمة العفو 
الدوليـــة ومنظمـــة هيومن رايتـــس ووتش إن 

العدد الحقيقي ضعف هذا الرقم.
وانزلق الســـودان إلى أزمة اقتصادية منذ 
اســـتقل الجنوب بعد استفتاء في 2011 حامال 

معه جزءا كبيرا من موارد البالد النفطية.
وتفاقمـــت األزمة منذ العام الماضي عندما 
شـــهدت البـــالد بعـــض االحتجاجـــات لفترة 

قصيرة على نقص الخبز.
ورفعت الواليات المتحدة عقوبات تجارية 
كانت مفروضة منذ عشرين عاما على السودان 
في أكتوبر 2017 لكن الكثير من المســـتثمرين 
يتجنبون البلد الذي ال يزال مدرجا على قائمة 
واشـــنطن للـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب. وكانت 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية أصـــدرت مذكرة 
اعتقـــال بحـــق البشـــير بتهم اإلشـــراف على 
اإلبـــادة الجماعية في دارفور وهي تهم ينفيها 

الرئيس السوداني.
ويقول مراقبون إّن البقاء في الســـلطة هو 
الخيـــار الوحيد أمـــام البشـــير لالحتماء من 
المحاســـبة داخليا والمالحقة دوليا، وهو ما 
يرّجـــح أن تكون معركته طويلة وشرســـة وال 

تستثني أيا من الوسائل وأكثرها تطّرفا.

س انقسام السودانيين وتدفعهم لمواجهة بعضهم البعض
ّ
[ لعبة خطرة تكر

رة عن الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة  [ الفساد يطيح بمحافظ كربالء المنتمي لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي
ّ
[ نماذج مصغ

مـــا لم تســـقط دولـــة حـــزب الدعوة 

فإن قيـــام دولة عراقية قـــادرة على 

تصريف شـــؤون مواطنيها بطريقة 

رشيدة سيظل صعب المنال

 ◄

عصا البشير يهش بها على شعبه

المعركة الحقيقية بدأت في الشارع

بـــارود  برميـــل  بمثابـــة  الســـودان 

والفوضـــى التي يحـــذر منها النظام 

قد تكون وســـيلته األخيرة في حال 

عجز عن احتواء االحتجاجات

 ◄

التخويف من الفوضى وإلقاء التبعة على مؤامرة خارجية، من الوسائل التقليدية التي جلأ 
إليها النظام السوداني في مواجهة موجة االحتجاجات الشعبية املطالبة برحيله.. ما ليس 
تقليديا هو استقواء النظام ذاته بأنصاره في الشارع ضّد معارضيه في لعبة تنطوي على 

كم هائل من املخاطر واحملاذير.



} تونــس - تواصلـــت سلســـلة االســـتقاالت 
واالنشقاقات في حزب حركة نداء تونس الذي 
فاز باالنتخابات التشـــريعية والرئاســـية في 

تونس عام 2014.
قدم خمســـة نواب مـــن كتلة نـــداء تونس 
الثالثـــاء اســـتقالتهم مـــن الكتلـــة البرلمانية 
لحـــزب نداء تونس، وهم درة اليعقوبي ورضا 
الزغنـــدي وطـــارق الفتيتي وألفـــة الجويني 
وعلـــي باألخـــوة، وتنضـــاف قائمـــة النواب 
المستقيلين إلى النائب محمود القاهري الذي 

قدم استقالته بداية األسبوع الحالي. والنواب 
المســـتقيلون هـــم من أبنـــاء حـــزب االتحاد 
الوطني الحر الذي يتزعمه السياســـي ورجل 
األعمـــال ســـليم الرياحي قبـــل أن ينصهر في 
أكتوبـــر 2018 مع نداء تونـــس ويتحّصل على 

منصب األمانة العامة صلبه.
وتشير العديد من المصادر السياسية إلى 
أن االســـتقاالت أتت بطلب من سليم الرياحي 
المتواجد حاليا فـــي بريطانيا، بتعلة أن نداء 
تونس لم يســـر فـــي النهج الذي تـــم االتفاق 

عليـــه في بداية االندماج بيـــن الحزبين. وأكد 
النائب طارق الفتيتي وهو أحد المســـتقيلين، 
خبـــر  محليـــة،  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي 
االســـتقاالت، معبـــرا عـــن تحفظه عـــن تقديم 
توضيحـــات بخصـــوص األســـباب التي تقف 

وراءها.
ومـــن جهته، قال رئيـــس الكتلة البرلمانية 
لحزب نداء تونس سفيان طوبال، إنه سيجتمع 
بكل النواب المستقيلين من الكتلة البرلمانية 

لحزبه لفهم أسباب هذه الخطوة.

كما كشف أنه تعذر االتصال باألمين العام 
لحزب نـــداء تونس ســـليم الرياحـــي لمعرفة 
أســـباب الخطـــوة التي أقـــدم عليهـــا النواب 
المنحـــدرون من حزب االتحـــاد الوطني الحر 

قبل االنصهار في حزب النداء.
وبهذه االســـتقاالت الجديـــدة يصبح عدد 
نـــواب الكتلـــة البرلمانية لحزب نـــداء تونس 
41 نائبا، لتحتـــل المرتبة الثالثة في البرلمان 
باالشـــتراك مع كتلة االئتالف الوطني الداعمة 

لحكومة يوسف الشاهد.

} الربــاط - يعتزم المغـــرب إحصاء ومعرفة 
األســـر الفقيرة، حتى يتسنى دعمها ماليا بدال 
من دعم بعض المواد الغذائية المعمول به في 
الوقـــت الحالي، والذي يســـتفيد منه الجميع، 

بمن فيهم األغنياء والشركات الكبرى.
ويســـتعد المغرب إلنجاز المشـــروع الذي 
أطلـــق عليه ”الســـجل االجتماعـــي“، من أجل 
تفعيل برنامـــج الدعم والحمايـــة االجتماعية 

الموجهة للفئات الهشة أو الفقيرة.
وتعمل وزارة الداخليـــة حاليا على وضع 
”منظومة اســـتهداف“ مـــن المقـــرر أن تنتهي 
منهـــا نهايـــة 2019، من خالل دراســـة بيانات 
المواطنين لتحديد األسر التي تستحق الدعم 
في حال رفع أو خفض الدعم الحكومي للمواد 

األساسية.
وشـــّكل خطـــاب العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس في 29 يوليو 2018، بمناسبة 
الذكـــرى الــــ19 لتربعه على العـــرش، منعطفا 
جديدا في سياسة الدولة من حيث مجال الدعم 

االجتماعي الموّجه إلى الفقراء.
وأعلـــن العاهل المغربي فـــي الخطاب عن 
إحداث ”السجل االجتماعي الموحد“، لتحسين 
مردودية البرامج االجتماعية تدريجيا، وعلى 

المدى القريب والمتوسط.
واعتبر أنه ”نظام وطني لتســـجيل األسر، 
قصد االســـتفادة من برامج الدعم االجتماعي 
علـــى أن يتم تحديـــد تلك التي تســـتحق ذلك 
فعال، عبر اعتماد معاييـــر دقيقة وموضوعية 

وباستعمال التكنولوجيا الحديثة“.
وســـيصبح الســـجل هو المنطلق الوحيد 
لولوج أي برنامج اجتماعي، وســـيتم إحداث 

ســـجل وطنـــي للســـكان، حيـــث كل مقيم في 
ُف رقمـــي مدني  المغـــرب ســـيصبح لـــه ُمَعـــَرّ

واجتماعي.
وســـيعتمد المغرب وفق المشروع الجديد 
أنظمـــة معلوماتيـــة، بمجـــرد إدخـــال الرقـــم 
الخـــاص بكل مواطن مغربـــي أو أجنبي مقيم 
الوضعيـــة  علـــى  التعـــرف  يتـــم  بالمغـــرب، 

االجتماعية له.
ويقـــول مدير المعهـــد المغربـــي لتحليل 
السياســـات محمـــد مصباح إنه ”مـــن المبكر 
الحكم على نجاح أو فشـــل المشروع الجديد، 

لعدة أســـباب أهمها غياب المعلومات الكافية 
حول الســـجل“. ويوضح الباحث المغربي أن 
”القرار تم إقراره عبر خطاب ملكي، ولم يسبقه 
أي نقـــاش عمومي يمكن منـــه معرفة الدواعي 
واألسباب التي دعت الدولة للتفكير في إطالق 

هذا المشروع“.
وفـــي المقابل، يقول بنيونـــس المرزوقي، 
الباحـــث فـــي العلـــوم السياســـية بجامعـــة 
”محمـــد األول“ بمدينـــة وجـــدة، إن ”الســـجل 
سيسهل طريقة التعامل مع اإلشكاالت الكبرى 
وخاصة صندوق المقاصة (مؤسسة حكومية 

تعنى بدعم المواد االســـتهالكية األساسية)“. 
ويوضح أن هذا ســـيحدث ”من خـــالل العمل 
بنظـــام البطاقـــة على غـــرار عدد مـــن الدول. 
ولتتمكن الفئات المســـتهدفة من اقتناء السلع 
بالثمن المدعم، فإن هناك عمال ينتظر الحكومة 

لتدقيق أرقام برامجها االجتماعية“.
ولم تحسم الحكومة طريقة الدعم، إذ هناك 
ســـيناريوهات ال تزال قيد النقاش، مثل الدعم 
المالي المباشـــر، أو بطاقات تســـمح باقتناء 

سلع.
ودعا المرزوقي الحكومة إلى تدقيق األرقام 
والمعطيـــات واإلحصائيـــات االجتماعية، ألن 
والصناديق  االجتماعيـــة  البرامـــج  مختلـــف 
والمشـــاريع تعطي أرقاما منفصلة (مختلفة) 
عن بعضها البعـــض، وبالتالي تعطي صورة 

مغلوطة عن الواقع االجتماعي.
ويضرب الباحث المغربي أمثلة على ذلك، 
من خالل أرقام المستفيدين من عدد من البرامج 
الوطنية  ”المبـــادرة  كبرنامـــج  االجتماعيـــة، 
للتنمية البشـــرية“، الذي قال إنه يستفيد منه 
مليـــون شـــخص، و500 ألـــف يســـتفيدون من 
(حكومي) لمواجهة ظاهرة  برنامج ”تيســـير“ 
االنقطاع عن الدراســـة، ومثلهم يستفيدون من 
”صندوق التماسك االجتماعي“ (حكومي لدعم 

األرامل).
ويشـــير إلـــى أن هذا يبـــرز مـــن الناحية 
العملية أن هناك مليوني مستفيد من البرامج 
المذكـــورة، في حين أن الرقـــم يمكن أن يكون 
مليون واحد فقط على اعتبار أن المســـتفيدين 
مـــن البرنامـــج األول هـــم المســـتفيدون مـــن 

البرنامج الثاني والثالث.

صابر بليدي

} الجزائــر – حصل المبعوث الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة إلى ليبيا غســـان سالمة، 
علـــى دعم المســـؤولين الجزائرييـــن لمبادرة 
المؤتمر الوطني الليبي الجامع، المزمع عقده 
قريبـــا في طرابلـــس، في إطـــار مقاربة أممية 
تستهدف التوصل ألرضية توافق داخلي على 
حل أزمة البالد التي تتخبط فيها منذ ســـقوط 

نظام معمر القذافي.
ويراهـــن غســـان ســـالمة علـــى الموقـــف 
الجزائـــري المحايـــد بين أطـــراف النزاع في 
ليبيا مـــن أجـــل إقنـــاع الجميع بالمشـــاركة 
في المؤتمـــر المذكور، ال ســـيما وأنها لم تبد 
انحيـــازا لهذا الطرف أو ذاك وظلت متمســـكة 
بضرورة التوصل إلى حـــل ليبي ليبي، بعيدا 
عـــن الضغـــوط اإلقليميـــة، ورفض أي شـــكل 
مـــن أشـــكال التدخـــل العســـكري في الشـــأن 

الداخلي.

وقام المبعوث الخاص لألمين العام لألمم 
المتحـــدة بزيـــارة للجزائر االثنيـــن والثالثاء 
بمســـؤولين  خاللهـــا  التقـــى  الماضييـــن، 
جزائرييـــن، وعلـــى رأســـهم وزيـــر الخارجية 
عبدالقادر مســـاهل، وأجرى مباحثات مطولة 
حـــول تطـــورات الوضـــع في ليبيـــا وحظوظ 
توصل المنتظم األممي إلى تســـوية سياسية 

سلمية لألزمة الخطيرة التي تعصف بالبالد.
وصرح غسان ســـالمة لإلذاعة الجزائرية، 
االتصـــاالت  وأن  مثمـــرا،  كان  ”اللقـــاء  بـــأن 
بيـــن البعثـــة األممية في ليبيا والمســـؤولين 
الجزائريين على رأســـهم الوزير مســـاهل، لم 

تتوقف منذ توليه في أوت 2017“، في إشـــارة 
إلى نفي تراجـــع الدور الجزائـــري في األزمة 
الليبيـــة في المـــدة األخيرة، بســـبب تضارب 

األجندات اإلقليمية.
ومبـــررات  أســـباب  المتحـــدث  وعـــزا 
االســـتمرار في التنســـيق بيـــن الطرفين، إلى 
”القـــرب الجغرافي بين الجزائـــر وليبيا، الذي 
يعتبر حمال ثقيال وشرعيا على عاتق الجزائر، 
وهـــو ما يوجب على أي مســـؤول في ليبيا أن 

يأخذه بعين االعتبار“.
”الخبـــرة  إلـــى  ســـالمة  غســـان  ولفـــت 
الشـــخصية للوزير عبدالقادر مســـاهل في ما 
يتعلق بالمســـألة الليبية، حيـــث قام بزيارات 
متكـــررة إلـــى طرابلـــس، فضال عـــن امتالكه 
لمعارف شخصية مع عدد من القادة الليبيين، 
وهـــو األمر الـــذي يتوجـــب االســـتفادة منه، 
قصد مواصلة المســـاعي للدفع قدما بالعملية 

السياسية نحو األمام في ليبيا“.
وأشاد المسؤول األممي بـ“موقف الجزائر 
اإليجابي تجاه الوضع في ليبيا، حيث جددت 
وقوفهـــا بحـــزم إلـــى جانـــب مســـعى توافق 
الليبييـــن في مـــا بينهم ودعمهـــا أيضا لدور 
األمم المتحدة، وهـــو الدور المقبول من طرف 

الجزائر، باعتباره حياديا وشرعيا“.
عـــددا  اســـتقبلت  أن  للجزائـــر  وســـبق 
من الوفـــود والشـــخصيات وأعيـــان القبائل 
الليبية، مـــن أجل تقريب وجهـــات النظر بين 
أطراف الصـــراع، في إطار مقاربتها إلرســـاء 
حل سياســـي وســـلمي ليبي ليبي، بعيدا عن 
التدخـــل  وتهديـــدات  اإلقليميـــة  التجاذبـــات 
العسكري لحسم الصراع بالقوة على األرض.

ويرى مراقبون أن المبعوث األممي يراهن 
علـــى العالقات التـــي تربط الجزائـــر بالكثير 
من القيـــادات المحلية من مختلـــف التيارات 
في ليبيا، إلقناعهـــا بالذهاب إلى مؤتمر ليبي 
جامـــع، بمـــا فيها بعـــض األذرع المســـلحة، 
وعلى خبرتها في عـــزل التنظيمات الجهادية 
وعلى رأســـها داعش، عـــن المطالب والمواقع 

السياسية المشروعة.

وأكد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر 
مساهل أن ”الحوار مســـتمر دائما بين بالده 
وبيـــن البعثـــة األممية، وأنه تم خـــالل اللقاء 
مع غســـان ســـالمة بحث األوضاع فـــي ليبيا 
والمراحل المقبلة في الخطة األممية للخروج 
بنتائج ملموسة، وتجســـيد مقترحات األمين 
العـــام لألمـــم المتحدة، عبر غســـان ســـالمة، 

لتنفيذ خطة العمل األممية“.
وعبـــر الوزيـــر الجزائري عن ”اســـتعداد 
بـــالده التام لمرافقـــة رئيس البعثـــة األممية 
للدعـــم في ليبيـــا، ومرافقـــة الليبيين في حل 
أزمة بالدهم، ال ســـيما وأن الجزائر في حاجة 
الستقرار الوضع في ليبيا وألمنها ووحدتها، 
وهـــذا ليس فقط بالنســـبة للجزائر وإنما لكل 

دول الجوار“.

ولم يســـتبعد مراقبون للمـــف الليبي، أن 
يكـــون المبعـــوث األممـــي قد طلب مســـاهمة 
جزائرية في معضلة الميليشـــيات المسلحة، 
كونها تشـــكل العائـــق األول أمام اســـتتباب 
األمن الداخلي وإرســـاء المؤسســـات األمنية 
الشـــرعية، بنـــاء علـــى إمكانية إقنـــاع بعض 
األطـــراف المتصارعـــة بالتنازل عـــن أذرعها 
المســـلحة لفائـــدة إقامـــة مؤسســـات أمنية 

شرعية.
والسياســـي  األمنـــي  الوضـــع  وتحـــول 
المنفلـــت في ليبيا منذ ســـقوط نظـــام معمر 
القذافـــي، إلـــى انشـــغال كبير ومصـــدر قلق 
حقيقي للسلطات الجزائرية، قياسا باألخطار 
األمنيـــة التي باتـــت تهدد ســـالمتها وأمنها 
اإلقليمي عبر الشـــريط الحدودي البري الذي 

يربـــط البلدين، نتيجة صعوبـــات التحكم في 
تنقل وحركة الجماعـــات الجهادية وعصابات 
تهريب الســـالح في التضاريس الصحراوية، 
فضال عن مخاطر تفكك الوحدة الترابية لليبيا 

على استقرار مجمل دول المنطقة.
واضطرت الجزائر في الســـنوات األخيرة 
إلـــى إعادة نشـــر قواتها العســـكرية واألمنية 
فـــي المناطـــق المحاذية للحـــدود البرية بين 
البلدين، فضال عن تســـخير تعزيزات بشـــرية 
ولوجيســـتية لقـــوات الجيـــش واألمـــن فـــي 
المنطقـــة، األمر الذي أدخلها في حالة ال حرب 
وال ســـلم منهكة، ألنها تتطلب يقظة وجاهزية 
مستمرتين، يظهر التشديد عليهما في خطاب 
قيـــادة المؤسســـة العســـكرية، لحمايـــة أمن 

وسالمة اإلقليم.

غسان سالمة يضمن دعم الجزائر لمبادرة المؤتمر الوطني الليبي
[ رهان أممي على إقناع أطراف الصراع بالحل السلمي  [ القرب الجغرافي يتيح للجزائر المساهمة في تسوية سياسية لألزمة

ــــــر لتقريب وجهات النظر  تتواصل مســــــاعي دول اجلــــــوار الليبي تونس واملغرب واجلزائ
ــــــات رؤى هذه الدول توفير ضمانات  بني الفرقاء السياســــــيني في ليبيا، ومن ضمن أولوي
أمنية في ليبيا قبل التوجه نحو االستحقاقات السياسية، التي سيضمنها امللتقى الوطني 
الليبي اجلامع، في وقت تنتظر األمم املتحدة توفر الشروط الضرورية لعقده. وكانت آخر 

اخلطوات بهذا االجتاه زيارة املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة إلى اجلزائر.

أخبار
«إن الدعـــم الحكومي ال يذهب إلى مســـتحقيه وال ينعكس على حياة المواطنين، االســـتهداف 

ليس دقيقا للمستحقين، والقليل فقط يظهر في الحياة اليومية للمواطنين».

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربي

«الجانب األمني في ليبيا له نفس أهمية الجانب السياسي، الجوانب األمنية لها تأثير مباشر على 

نجاح الجوانب السياسية، لهذا ينسق المغرب مع العديد من الدول ومنها مصر}.

ناصر بوريطة
وزير اخلارجية املغربي

موجة استقاالت جديدة تعصف بنداء تونس قبل مؤتمره االنتخابي

املغرب يطلق مشروع السجل االجتماعي للقضاء على الفقر

تحركات لحل األزمة الليبية

ســـالمة يراهن على العالقـــات التي 

تربـــط الجزائـــر بقيـــادات ليبية من 

بالذهاب  التيارات إلقناعها  مختلف 

إلى مؤتمر ليبي جامع

◄
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بداية إحصاء األسر الفقيرة

روما تطيح 

بعصابة تهريب يتزعمها 

داعشي تونسي

} رومــا - قال محققون إن الشـــرطة اإليطالية 
ألقت القبض على ثمانية رجال األربعاء ضمن 
عصابة تهريب تســـتخدم زوارق سريعة لنقل 
أشـــخاص من تونس إلى صقلية بمن في ذلك 

متشددون محتملون.
وذكـــر المحققـــون أن العمليـــات يتولـــى 
إدارتها تونسي استخدم حسابه على فيسبوك 
لنشـــر دعاية لصالح تنظيم الدولة اإلسالمية. 
وال يـــزال الرجـــل طليقـــا وهـــو مطلـــوب في 

اتهامات بالتحريض على اإلرهاب.
وألقت قوات األمن خـــالل العملية القبض 
على إيطاليين اثنيـــن أما الباقون فمن تونس 
فـــي األغلـــب. كمـــا تســـعى الشـــرطة للقبض 
على ســـتة آخرين معظمهم تونســـيون أيضا 

لالشتباه في تهريب األشخاص والسجائر.
وجـــاء فـــي أمـــر االعتقـــال أن العصابـــة 
تشـــكل ”خطرا فعليا علـــى األمن القومي ألنها 
قـــادرة على توفير طريق بحري ســـري للكثير 
مـــن المهاجرين غير الشـــرعيين بصورة آمنة 

وسريعة“.
وأضاف أن طريق صقلية ”كان مغريا بشكل 
خاص ألفـــراد تتعقبهم جهات إنفـــاذ القانون 
التونســـية بسبب جرائم ســـابقة أو لالشتباه 

في صلتهم بجماعات إرهابية متشددة“.
وقـــال أمـــر االعتقال إن التحقيـــق بدأ عام 
2016 بعدمـــا عرض تونســـي محتجز بســـجن 
إيطالـــي تقديم معلومات قائال إنه يريد حماية 

إيطاليا من ”جيش من االنتحاريين“.
وأوضح الرجـــل أنه باســـتخدام الزوارق 
الســـريعة يصـــل المهربـــون إلـــى الســـاحل 
الجنوبي الغربي لصقلية خالل ثالث ســـاعات 
ونصف الســـاعة ومعهم عدد مـــن المهاجرين 
يعدون على أصابع اليد وبضائع مهربة أخرى 

مثل السجائر والحشيش.
وذكـــر أحـــد المحققين أن الشـــرطة وثقت 
خمـــس رحالت تهريب، لكـــن يعتقد أن رحالت 
كثيـــرة أخرى تمت إذ جـــرى الحديث عنها في 

مكالمات هاتفية اعترضتها السلطات.
وكانت الشـــرطة اإليطالية قـــد اعتقلت في 
عـــام 2018 5 أشـــخاص على صلـــة باإلرهابي 
أنيـــس العامـــري (تونســـي)، منفـــذ الهجوم 

اإلرهابي الذي استهدف برلين عام 2016. 



واليـــة  داخليـــة  وزارة  ّحملـــت   - برليــن   {
بافاريـــا األملانيـــة إلـــى أنها لم تعد تســـتبعد 
التركـــي (ديتيب)  االحتـــاد اإلســـالمي  وضع 
حتت مراقبـــة هيئـــة حماية الدســـتور(جهاز 
االســـتخبارات الداخلي)، وذلك بعد مشـــاركة 
ممثلني عن جماعة اإلخوان املسلمني في ندوة 
لديتيب نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا، فيما 
ُيعّول حزب العدالة والتنمية اإلسالمي التركي 
والرئيس رجب طيب أردوغان، على املســـاجد 
التابعة لتركيا في أملانيا للتأثير على املسلمني 

وبث خطاب سياسي إسالمي متشدد.
الذي تشـــرف عليه  وكان احتـــاد ”ديتيب“ 
في  رئاسة الشـــؤون الدينية التركية ”ديانت“ 

أنقـــرة، قـــد أصبح مؤخـــرا عرضـــة لفضيحة 
جتســـس األئمـــة لصالـــح حكومـــة أردوغان، 
كمـــا ضّيقت الســـلطات األملانية على أنشـــطة 
”ديتيب“ ومشـــاريعه، باعتبـــاره اليد الطولى 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أملانيا.

الشـــؤون الدينية التركية  وتوظف رئاسة 
”ديانت“ أئمـــة ”ديتيب“، وعددهـــم 960 إماما، 

في أملانيا وتدفع لهم رواتبهم.
وقال يواخيم هيرمـــان وزير داخلية والية 
بافاريـــا في تصريح نشـــرته األربعاء صحيفة 
”أوغســـبورغر ألغماين“ احمللية، ونقلته عنها 
شـــبكة دويتشـــه فيليه بالعربية، ”إّن االحتاد 
اإلســـالمي التركي قد يخضع مستقبال ملراقبة 

هيئة حماية الدستور“. واستطرد بهذا الصدد 
”إّن ما ينذر باخلطر بشـــكل خـــاص، هو دعوة 
ديتيب ملمثلني عن اإلخوان املســـلمني حلضور 
نـــدوة نظمـــت مؤخـــرا فـــي مدينـــة كولونيا، 
فاجلماعـــة تتبنـــى مواقف ال ميكـــن التوفيق 
بينهـــا وبـــني مقتضيـــات الدســـتور األملاني، 
لذلـــك يتعني على الدولة أن تكـــون يقظة بهذا

الشأن“.
وانتقد ماركوس فيربر العضو في البرملان 
األوروبـــي عن احلـــزب املســـيحي االجتماعي 
البافاري، مساعي الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إلخضاع األشـــخاص ذوي اجلذور 

التركية في كل أوروبا لنفوذه وتأثيره.

وتلقى ديتيب أمواال في السنوات املاضية 
مـــن صناديـــق مالية مختلفـــة تابعـــة للدولة 
األملانية، على رأســـها صنـــدوق خاص بالدعم 
فـــي إطـــار اخلدمـــة التطوعية لـــدى اجليش 
األملاني، وبرنامج ”أن تعيـــش الدميقراطية!“ 
الـــذي تشـــرف عليـــه وزارة شـــؤون األســـرة 

األملانية. 
ومـــن بـــني أهـــداف هـــذه املشـــاريع منع 
التطـــرف بـــني الناشـــئة املســـلمة، غيـــر أن 
احلكومـــة االحتاديـــة ســـبق وأن أكـــدت أنها 
راجعت آلية الدعم املعمول بها ولم توافق منذ 
عام 2017 علـــى طلبات جديدة لدعم مشـــاريع 

تابعة لديتيب وحده.

{االستسالم لضغط وتهديدات أوروبا والمنظمات غير الحكومية، داللة على ضعف ال يستحقه أخبار

اإليطاليون ولن نستقبل مهاجرين جددا في بالدنا}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية اإليطالي

{أدعو الحكومات إلى مكافحة جريمة االتجار بالبشـــر ألنها جريمة ال تعرف الحدود وتزايد أعداد 

ضحاياها في جميع أنحاء العالم}. 

كارين كنيسل
وزيرة خارجية النمسا
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} لنــدن – منيت احلكومة البريطانية بهزمية 
أخـــرى األربعـــاء بعد أن صـــوت البرملان على 
تعديـــل يرغمهـــا علـــى اإلعـــالن خـــالل ثالثة 
أيام عـــن اخلطوات التي ســـتتخذها في حال 
رفـــض البرملان املرجح خلطة بريكســـت خالل 
التصويـــت املرتقب األســـبوع املقبل، حيث ّمت 
التصويـــت لصالح هذا التعديـــل بأغلبية 308 

أصوات مقابل 297 صوتا.
ويشّدد هذا التعديل الضغوط على رئيسة 
الـــوزراء البريطانية التي تقاتـــل إلنقاذ اتفاق 
بريكست عند التصويت األسبوع املقبل، فيما 
تبدو استعداداتها ملرحلة بريكست دون اتفاق 

ضبابية وغير مفهومة إلى حد اآلن.
وتأتي انتكاســـة ماي اجلديـــدة، في وقت 
أشـــارت فيه مصادر ديبلوماســـية غربية إلى 
أن رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تبحـــث مع 
مسؤولني في بروكســـل تأجيل موعد اخلروج 
املقرر فـــي 29 مارس، لترتيـــب بيتها الداخلي 

وإقناع نواب حزبها املتشككني.

وصرحت نائبة رئيـــس البرملان األوروبي 
إفلينه جبهارت األربعاء، بأنه ميكن متديد املدة 
الزمنيـــة احملددة خلروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي من أجل احليلولة دون حدوث خروج 
غيـــر منظم لها من التكتل، ما ميثل جرعة دعم 
لرئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي 
تكافح من أجل إنقاذ االتفاق وجتنب إســـقاطه 

في البرملان املنقسم حيال االتفاق.
وقالت جبهارت املنتمية للحزب االشتراكي 
الدميقراطـــي األملانـــي ”إذا كان ذلـــك ميكن أن 

يساعد، فلم ال؟“.
وأوضحـــت أنه ميكن تصـــور متديد املدة 
ألســـبوع أو أسبوعني، حال أن رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي تكـــون بحاجة لهذا 

الوقت من أجل طرح اتفاقية اخلروج للتصويت 
عليها في مجلس العموم البريطاني.

ولكن جبهارت استبعدت إعادة املفاوضات 
بشـــأن نصـــوص اتفاقيـــة اخلـــروج القائمة 
بالفعـــل، وأشـــارت إلى أنه ميكـــن التفكير في 
تقدمي تنازالت فقط في االتفاقات بشأن التعاون 
املستقبلي، قائلة ”في هذا الشأن ميكننا إعادة 
النظر في طريقة ميكننا من خاللها املساعدة“.
وبات مصيـــر اتفاق بريكســـت املبرم بني 
االحتاد األوروبي وبريطانيا في أيدي النواب 
البريطانيـــني الذين بـــدأوا األربعاء النظر فيه 
غداة إحلاقهم نكسة جديدة برئيسة احلكومة، 

ما يذكر بضعف موقفها في هذه املسألة.
والنـــص الـــذي تفاوضت حولـــه حكومة 
تيريزا مـــاي والقادة األوروبيون على مدى 17 
شهرا ســـيعرض على التصويت أمام النواب 
فـــي 15 يناير، لكـــن اعتماده من قبـــل البرملان 
البريطاني يبقى غير مضمون نظرا ألن بعض 
النواب املؤيدين لبريكســـت يخشون تواصال 
دائمـــا مع االحتـــاد األوروبـــي فيمـــا ال يزال 
النـــواب املؤيدون ألوروبـــا يأملون في العودة 

عن هذا القرار.
ومنيت احلكومة مســـاء الثالثاء بنكســـة 
على شـــكل حتذير خـــالل تصويت في مجلس 
العموم حيث صوت عشـــرون نائبـــا محافظا 
مـــع املعارضة، ما أتاح اعتمـــاد تعديل لقانون 
املالية يهدف إلى احلد من سلطة احلكومة في 
تعديل السياســـة الضرائبية في حال حصول 
بريكســـت دون اتفاق، لكن ديفيـــد ليدينغتون 
احلكومـــة البريطانية  املســـؤول الثاني فـــي 
اســـتبعد األربعـــاء أي إعـــادة صياغة للنص 

رافضا احلديث عن ”اتفاقات بديلة“.
وقـــال ليدينغتـــون ”اخليار الذي يرتســـم 
هو إما هذا االتفـــاق أو ال اتفاق أو كما يرغب 
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بالكامل“.
وقـــال الناطـــق باســـم رئيســـة احلكومة 
الثالثـــاء إن تيريـــزا مـــاي تواصـــل محاولة 
احلصول على ”ضمانات“ إضافية وخصوصا 

حول الطابع ”املؤقت“ لشبكة األمان.

وهذا البند الذي يندد به مؤيدو بريكســـت 
يهـــدف إلى منع إعادة احلـــدود بني جمهورية 
أيرلندا العضو في االحتاد األوروبي وأيرلندا 
الشـــمالية عبر إقامة ”منطقة جمركية واحدة“ 

تشمل االحتاد األوروبي وبريطانيا.
وقـــال دبلوماســـي أوروبي في بروكســـل 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”نحن مقتنعون 
بان تيريزا ماي ســـتطلب تأجيـــال بعد رفض 
البرملـــان البريطانـــي املرجح لالتفـــاق، لكنها 
ال تقـــول ذلـــك ال علنـــا وال فـــي اتصاالتها مع 

احملاورين األوروبيني“.
وأوضـــح مصـــدر دبلوماســـي آخـــر ”من 
الواضح أن اجلميع يفكر في أن هذه الفرضية 
قائمـــة“، محـــذرا في الوقت نفســـه من أن هذا 
”اخليـــار ال يزال نظريـــا“. وتختتم تيريزا ماي 
النقاشـــات في 15 يناير قبل تصويت حاســـم 

مســـاء، حيـــث كان مـــن املفتـــرض أن يجري 
التصويت أساســـا فـــي ديســـمبر لكنه أرجئ 
في اللحظة األخيرة لتجنب هزمية كانت شـــبه 
مؤكـــدة. ولكن عمليـــة إقناع أعضـــاء البرملان 
تبدو صعبة جدا بالنســـبة ملاي التي أضعفت 
ســـلطتها كثيرا في ديســـمبر حني نظم حزبها 
تصويتا حلجب الثقة عنهـــا، لكنها جنت منه 
بصعوبـــة. وحاولت منـــذ ذلك احلـــني تهدئة 
األمـــور وأعلنـــت أن البرملان ميكـــن أن يلعب 
دورا أكثر أهمية فـــي املفاوضات املقبلة حول 
مســـتقبل العالقة التجارية بـــني لندن والدول 

األعضاء الـ27 في االحتاد األوروبي.
وحتدثـــت أيضا عـــن إجـــراءات لكن دون 
حتديد طبيعتها بخصوص أيرلندا الشـــمالية 
بهدف إقناع النواب دون أن تنجح في ذلك حتى 
اآلن، كون دعم احلـــزب الوحدوي الدميقراطي 

األيرلنـــدي يعتبـــر ضروريـــا بالنســـبة إليها 
لتأمني الغالبية املطلقة في البرملان.

وحتتاج ماي إلى 318 صوتا لتمرير االتفاق 
فـــي البرملان حيث ال يحضر ســـبعة نواب من 
حزب شـــني فني اجللســـات وال يصوت رئيس 
البرملان ونوابه الثالثة وال ُيحسب أربعة نواب 

إذ يقومون بإحصاء عدد األصوات.
وفي حـــال خرجـــت بريطانيا فـــي املوعد 
احملـــدد فـــي 29 مارس دون اتفاق ســـتكون قد 
أنهـــت قطعيا أكثر من أربعة عقود من االنتماء 
إلـــى االحتاد األوروبي وهو الســـيناريو الذي 

تخشاه األوساط االقتصادية.
وحتى تفوز، ســـيكون على ماي ووزرائها 
التغلب على معارضة من مختلف ألوان الطيف 
السياســـي ومحاوالت تغيير أو تأجيل عملية 

اخلروج أو إفسادها كليا.

بريكست يدخل املنعطف األخير مع تنامي مؤشرات إسقاطه
[ انتكاسة ثانية لتيريزا ماي خالل يومين تدفع نحو بريكست دون اتفاق  [ بروكسل مستعدة لتقديم تنازالت إلنقاذ بريكست

تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتكاسة جديدة على شكل حتذير في البرملان 
البريطاني بعد أن صوت عشــــــرون نائبا محافظا مع املعارضــــــة الثالثاء، ما أتاح اعتماد 
تعديل لقانون املالية يهدف إلى احلد من ســــــلطة احلكومة في تعديل السياسة الضرائبية 
فــــــي حال حصول بريكســــــت دون اتفاق، فيما أعربت بروكســــــل عن اســــــتعدادها لتقدمي 

تنازالت من أجل إنقاذ اتفاق بريكست.

ديفيد ليدينغتون:

إما هذا االتفاق أو ال اتفاق 

أو كما يرغب البعض إلغاء 
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اتفاق بريكست: يمر أو ال يمر

} نيودهلي - قـــال وزير خارجية إيران محمد 
جـــواد ظريـــف إن االنســـحاب مـــن االتفـــاق 
النـــووي الذي أبرم عـــام 2015 مع قوى عالمية 
هو خيار متاح بالنســـبة لطهـــران، لكنه ليس 
الخيـــار الوحيـــد علـــى الطاولـــة، وذلك عقب 
فرض االتحاد األوروبـــي لعقوبات على جهاز 
االســـتخبارات اإليراني بعد ثبوت تورطه في 

عمليات االغتيال على األراضي األوروبية.
وتعامـــل االتحـــاد األوروبي فـــي الماضي 
بحذر مع إيران في وقت كان فيه يسعى إلنقاذ 
االتفـــاق النـــووي المبـــرم مع طهـــران بعدما 
انسحبت الواليات المتحدة منه وأعادت فرض 

العقوبات على الجمهورية اإلسالمية.
وقال ظريف األربعاء خالل زيارة للعاصمة 
الهنديـــة نيودلهـــي إن إيـــران ستســـتمر في 
برنامجها الفضائي رغم التحذيرات األميركية، 
مضيفا أنه ليس هناك قانون دولي يحظر مثل 

هذه البرامج.
و أشـــاد وزير الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيو بمبـــادرة االتحـــاد األوروبي، معتبرا 
إّياها ”رســـالة واضحة بأنه لن يتّم التســـامح 

مع اإلرهاب“.
وأّكـــد الوزيـــر األميركي فـــي تغريدة على 
تويتـــر أن ”الواليـــات المتحـــدة تؤيـــد بقوة 
حلفائنـــا  مـــع  وتقـــف  الجديـــدة  العقوبـــات 
األوروبييـــن في الوقت الـــذي نواجه فيه هذا 

التهديد المشترك“.

وأصـــدرت الواليـــات المتحـــدة فـــي وقت 
ســـابق هذا الشـــهر تحذيرا اســـتباقيا إليران 
من المضـــي قدما في إطـــالق ثالثة صواريخ 
إلـــى الفضاء قالـــت إنها تنتهك قـــرار مجلس 
األمـــن التابـــع لألمم المتحدة ألنها تســـتخدم 
تكنولوجيـــا الصواريخ الباليســـتية. وينص 
قـــرار مجلـــس األمن التابـــع لألمـــم المتحدة 

رقـــم 2231 الذي صـــدر لدعم االتفـــاق النووي 
الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية على 
”دعوة“ إيـــران إلى عدم إجراء أنشـــطة تتعلق 
بالصواريـــخ الباليســـتية القـــادرة على حمل 

أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
واســـتبعدت إيران التفاوض مع واشنطن 
بشـــأن قدراتها العســـكرية خاصة برنامجها 

الحـــرس الثوري،  الصاروخـــي الذي يديـــره 
حيث تقول إن البرنامـــج دفاعي تماما وتنفي 
أن تكـــون الصواريخ قـــادرة على حمل رؤوس 
حربية نووية. وأقرت طهران في وقت ســـابق 
أن مـــدى صواريخها يصل إلـــى 2000 كلم، ما 
يفند حســـب خبـــراء عســـكريين مزاعمها بأن 

برنامجها الصاروخي دفاعي.
وأعلن الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب 
في مايو االنســـحاب من االتفاق الدولي بشأن 
البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي وأعـــاد فرض 
العقوبـــات علـــى طهـــران. وقـــال إن االتفـــاق 
معيب ألنه ال يشـــمل قيـــودا على تطوير إيران 
لصواريـــخ باليســـتية أو دعمهـــا لقوى تعمل 

بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
فـــرض االتحـــاد األوروبي عقوبـــات على 
أجهزة االستخبارات اإليرانية الثالثاء بعدما 
اتهم طهران بالضلـــوع في مخططات الغتيال 
معارضـــي النظـــام فـــي األراضـــي الهولندية 

والدنماركية والفرنسية.
وتزامـــن إعـــالن قـــرار التكتل مـــع اتهام 
الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل 

معارضين اثنين في 2015 و2017.
وكتـــب رئيـــس الـــوزراء الدنماركي الرس 
لوكي راسموسن أنه ”من المشجع استخالص 
أن االتحـــاد األوروبـــي توافق علـــى عقوبات 
جديـــدة ضد إيـــران ردا على أنشـــطة معادية 

ومؤامرات مخطط لها ارُتكبت في أوروبا“.

إيران تهدد االتحاد األوروبي ردا على إدانتها بممارسة االغتياالت

مساع لوضع االتحاد اإلسالمي التركي تحت مراقبة االستخبارات األلمانية

يهدد بما ال يملك

الزعيم الكوري يستشير 

الرئيس الصيني قبيل قمة 

محتملة مع ترامب

} بكيــن - غادر قطار الزعيم الكوري الشمالي 
كيـــم جونـــغ أون بكيـــن األربعاء بعـــد زيارة 
لحليفـــه الرئيســـي شـــي جين بينـــغ اعتبرت 
خطوة اســـتراتيجية قبيل قمته المحتملة مع 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وكان كيم قد وصل إلـــى بكين الثالثاء في 
زيارة هي الرابعة له إلى حليفه الدبلوماســـي 
الكبير الوحيد، حيث التقى بالرئيس شي جين 

بينغ وزار مصنعا، بحسب تقارير.
والزيارة التي لم تكن معلنة أحيطت بسرية 
كبيـــرة، واكتفـــت كوريـــا الشـــمالية والصين 
باإلعـــالن عن وجـــود كيم مـــن دون إعطاء أي 

تفاصيل بشأن برنامجها.
وركز اجتماع الثالثاء على اللقاء المحتمل 
لكيـــم مع الرئيـــس األميركي ترامـــب، وفق ما 
أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فيما 
أعرب الرئيس ترامب عـــن رغبته في لقاء كيم 

في قت الحق من هذا العام.
وفي خطابه بمناســـبة العـــام الجديد حذر 
كيـــم من أن بيونـــغ يانغ ربما تغيـــر مقاربتها 
تجـــاه المحادثـــات النوويـــة في حـــال أبقت 

واشنطن على العقوبات على بالده.
وشـــهدت العالقـــات بين الصيـــن وكوريا 
الشمالية تراجعا في السنوات القليلة الماضية 
على خلفية أنشـــطة بيونـــغ يانغ النووية، لكن 
كيم سعى إلى ضمان إطالع شي على تعامالته 
مع الواليات المتحـــدة وكوريا الجنوبية فيما 

تحسنت العالقات على ما يبدو.
وقال المعلق السياســـي المستقل هوا بو 
لوكالة فرانس برس ”من أجل مقاومة الضغط 
األميركي الكبيـــر، يتعين عليـــه التواصل مع 
شـــي مســـبقا لمعرفة الخطوات التي يمكن أن 

يتخذها في التعامل مع ترامب“.
وأضـــاف ”كيـــم بحاجة إلى دعم شـــي كي 
يطلب من الواليـــات المتحدة القيام بخطوات 
مهمـــة مثل تقديـــم الدعـــم لكوريا الشـــمالية 

وتطبيع العالقات مع كوريا الشمالية“.
وتصـــر الواليـــات المتحـــدة علـــى إبقاء 
العقوبات الدولية حتى تتخلى كوريا الشمالية 
عن أســـلحتها، فيما تريد بيونغ يانغ تخفيف 

العقوبات فورا، وهو ما تريده الصين أيضا.



} لندن – تتركز االتهامات األميركية الموجهة 
إلـــى المديرة المالية لشـــركة هواوي مينغ وان 
تشـــو، التي ألقت الســـلطات الكنديـــة القبض 
عليها الشـــهر الماضي على صالت يشتبه أنها 

تربط الشركة بشركتين غير معروفتين.
تتخصص الشـــركة األولى فـــي بيع معدات 
االتصـــاالت وتعمل فـــي طهـــران والثانية هي 
الشركة المالكة لها وهي شركة قابضة مسجلة 

في موريشيوس. 
الشـــركتين  أن  علـــى  هـــواوي  وتصـــر 
مستقلتان، وهما شركة سكايكوم تك المحدودة 
لبيـــع معـــدات االتصـــاالت وشـــركة كانيكوال 
القابضة المحدودة، غير أن مســـتندات رسمية 
موّجهة من الشـــركة لســـلطات األوراق المالية 
ومستندات أخرى توصلت إليها وكالة رويترز 
فـــي إيـــران وســـوريا تبّيـــن أن الصـــالت بين 
هـــواوي، أكبر شـــركة موردة لمعدات شـــبكات 
االتصاالت فـــي العالم، والشـــركتين أوثق مما 

كان معروفا من قبل.
وتكشف الوثائق أن مسؤوال تنفيذيا كبيرا 
في هواوي قام بتعيين مدير شـــركة ســـكايكوم 
في إيـــران. وتوضح أن ثالثة أفـــراد على األقل 
بأســـماء صينيـــة كان لهم حـــق التوقيع فيما 
يتعلق بالحسابات المصرفية لشركتي هواوي 

وسكايكوم في إيران.
وقالـــت رويتـــرز إنهـــا اكتشـــفت أيضا أن 
محاميا من الشـــرق األوســـط قـــال إن هواوي 
أدارت عمليـــات فـــي ســـوريا من خالل شـــركة 
كانيكوال. وربما تكون للصالت التي لم يســـبق 
نشـــر أّي شـــيء عنهـــا بيـــن هـــواوي وهاتين 
الشركتين أثر في االتهامات األميركية الموجهة 
لمينغ ابنة مؤسس شـــركة هواوي رين تشينغ 
فـــي، وذلك من خـــالل تقويض مزاعـــم هواوي 
بأن سكايكوم مجرد شريكة أعمال تعمل بشكل 

مستقل.

وتؤكـــد الســـلطات األميركيـــة أن هـــواوي 
احتفظت بالسيطرة على سكايكوم واستخدمتها 
في بيـــع معدات اتصاالت إلـــى إيران وتحويل 
األمـــوال من خالل النظـــام المصرفي العالمي. 
وتقول الســـلطات إن البنوك قامت نتيجة لهذا 
الخداع بتســـوية معامالت بمئات الماليين من 

الـــدوالرات غير مدركة أنها ربمـــا تنطوي على 
مخالفة للعقوبات التي كانت واشنطن تفرضها 

في ذلك الوقت على التعامالت مع إيران.
وأخلت الســـلطات الكندية ســـبيل مينغ في 
11 ديســـمبر بكفالة قدرها عشرة ماليين دوالر 
كندي (7.5 مليـــون دوالر أميركي) وهي ال تزال 

في فانكوفر ريثما تحاول واشنطن تسلمها. 
وفي حالـــة تســـليمها للواليـــات المتحدة 
فســـتوجه إليها اتهامـــات بالتآمـــر لالحتيال 
على مؤسســـات مالية متعددة. وتصل العقوبة 
القصوى عن كل تهمة إلى السجن 30 عاما. ولم 

ُتعلن االتهامات على وجه الدقة.
وتقـــول الســـلطات األميركيـــة إن المديرة 
المالية مينغ وان تشو احتالت على بنوك دولية 
وجعلتها تســـوي معامالت مع إيران زاعمة أن 
الشركتين مستقلتان عن هواوي رغم أن الشركة 

الصينية تسيطر عليهما في حقيقة األمر.
وفي الشـــهر الماضي قالت هواوي إنها لم 
تتلـــق معلومات تذكر عـــن االتهامات األميركية 
”وال علـــم لها بأي خطأ ارتكبته مينغ“. ووصفت 
هواوي عالقتها بشركة سكايكوم بأنها ”شراكة 
أعمـــال عادية“. وقالت إنها تلتزم التزاما كامال 
بكل القوانين واللوائح وتشـــترط أن تلتزم بها 

سكايكوم أيضا.
وأثـــار القبـــض علـــى مينغ بنـــاء على أمر 
أميركـــي باحتجازهـــا ضجـــة فـــي الصين. إذ 
يأتي في وقت يشـــهد توتـــرات متصاعدة على 
الصعيدين التجاري والعســـكري بين واشنطن 
وبكين ووســـط مخاوف مـــن جانب المخابرات 
األميركيـــة مـــن أن معـــدات االتصـــاالت التـــي 
تنتجهـــا هواوي تحتوي علـــى ”أبواب خلفية“ 

للتجسس لحساب الصين.

عرض إليران

تضمن ملف الدعـــوى األميركية بحق مينغ 
تقارير نشـــرتها وكالة رويتـــرز في 2012 و2013 
عن هواوي وســـكايكوم ومينغ نفســـها. وجاء 
في أحد هذه التقارير أن سكايكوم عرضت بيع 
معدات كمبيوتر محظورة من هيوليت باكارد ال 
تقل قيمتها عن 1.3 مليون يورو إلى أكبر شركة 
التصـــاالت الهواتـــف المحمولة فـــي إيران في 
2010. وكان ما ال يقل عن 13 صفحة من العرض 
موسومة بعبارة ”سري لهواوي“ وتحمل شعار 
الشركة. وقالت هواوي إن األمر انتهى إلى أنها 
لم تقدم هي أو ســـكايكوم المعـــدات األميركية. 
كمـــا أشـــارت رويترز إلى صـــالت عديدة تربط 
هواوي بســـكايكوم من خـــالل معامالت مالية 
وأفـــراد من العاملين بالشـــركتين من بينها أن 
مينغ كانت عضوا في مجلس إدارة ســـكايكوم 

في الفترة من فبراير 2008 إلى أبريل 2009.
وأظهرت وثائق قضائية قدمتها الســـلطات 
الكنديـــة بناء على طلب مـــن الواليات المتحدة 
في الجلســـة التي نظرت فيهـــا المحكمة طلب 
اإلفـــراج عن مينـــغ بكفالة في فانكوفر الشـــهر 
الماضـــي أن عدة بنوك استفســـرت من هواوي 

عن تقارير رويترز.

وتبيـــن الوثائـــق أن الســـلطات األميركية 
تدعي أن مينـــغ وموظفين آخريـــن في هواوي 
”كذبوا مرارا“ فـــي ردودهم على البنوك التي لم 
ُيذكر اسم أي منها عن عالقة الشركة بسكايكوم 
ولم يكشـــفوا أن ”ســـكايكوم تخضـــع بالكامل 

لسيطرة هواوي“.
وتشـــير الســـلطات األميركية أيضا إلى أن 
مينـــغ قالت في لقـــاء خاص مع مديـــر تنفيذي 
بأحـــد البنوك في أغســـطس 2013 أو نحو ذلك 
إن هواوي باعت أسهمها في سكايكوم لكنها لم 
تكشـــف أن المشتري كان ”شركة تسيطر عليها 

هواوي“. 
وتقول الوثائق القضائية إن هواوي أبلغت 
ذلك البنك أن الشـــركة الصينية باعت أسهمها 
في ســـكايكوم في 2009، وهو العام الذي تنحت 

فيه مينغ عن عضوية مجلس إدارة سكايكوم.
لم ُيكشـــف عن هوية المشتري في الوثائق، 
غير أن مســـتندات سكايكوم المقدمة للسلطات 
فـــي هونغ كونغ حيث جرى تســـجيل الشـــركة 
تبين أن ملكية أســـهمها ُنقلت في نوفمبر 2007 
إلى شركة كانيكوال. وتوضح سجالت سكايكوم 
أن كانيكـــوال المســـجلة في موريشـــيوس في 
2006 ظلت تحتفظ بأسهم سكايكوم لنحو عشر 

سنوات.
وجـــاء في ”ملخص الحقائـــق“ الذي قدمته 
السلطات األميركية في جلسة المحكمة الكندية 
للنظـــر في اإلفراج بكفالة عن مينغ أن ”الوثائق 
وسجالت البريد اإللكتروني تظهر أن أشخاصا 
وصفوا بأنهـــم ’أعضاء مجلس إدارة منتدبون‘ 
في ســـكايكوم كانوا موظفين في هواوي“. ولم 

يرد ذكر السم أي من هؤالء األفراد.
وتقول وثيقة من شركة سكايكوم ُقدمت في 
إيران ودخلت الســـجالت اإليرانية في ديسمبر 

2011 إن شـــي يـــاو هونغ انتخب مديـــرا لفرع 
ســـكايكوم في إيران لمدة عاميـــن. ويعمل في 

هواوي مدير تنفيذي اسمه شي ياو هونغ.
ويظهر من خـــالل بياناته على موقع لينكد 
إن اإللكتروني أنه كان يعمل في هواوي ”رئيسا 
لمنطقة الشرق األوسط“ في يونيو 2012. وقالت 
وكالـــة أنبـــاء اإلمارات فـــي نوفمبـــر 2010 إنه 
المسؤول في هواوي عن تعامالت رئيسية مع 

شركة اتصاالت التي تعد من شركات 
الشـــرق  في  الكبـــرى  االتصـــاالت 

لهواوي.  وشـــريكا  األوسط 
أن  رويترز  وكالـــة  وذكرت 

الرئيـــس الحالي لوحدة 
التابعـــة  البرمجيـــات 
لهـــواوي أغلق الهاتف 
عندما سألته عن عالقته 

بشركة سكايكوم.
وتتضمن وثائق عديدة 

ســـكايكوم  قدمتهـــا 
للســـلطات فـــي إيران 

أســـماء مـــن لهـــم حق 
التوقيع على حساباتها 

المصرفيـــة في البـــالد. وأغلب هذه األســـماء 
صينية.

وكان ثالثة أفراد على األقل لهم حق التوقيع 
على الحســـابات المصرفية لشركتي سكايكوم 
وهواوي. وورد اسم أحد األفراد في السجالت 
اإليرانية بشكلين مختلفين اختالفا طفيفا غير 
أن رقـــم جواز الســـفر الخاص باالســـمين كان 

واحدا.
وتقـــول الســـلطات األميركية فـــي الوثائق 
القضائيـــة المقدمـــة فـــي كنـــدا إن موظفيـــن 
في هـــواوي كانـــوا يوقعون على الحســـابات 

المصرفية لشركة سكايكوم في الفترة من 2007 
إلى 2013. وتبّين ســـجالت فـــي هونغ كونغ أنه 
جـــرت تصفية شـــركة ســـكايكوم اختياريا في 
يونيو 2017 وأن كانيكوال حصلت على 132 ألف 

دوالر في إطار التسوية.

الحلقة السورية

حتى عامين مضيـــا كان لكانيكوال مكتب 
في ســـوريا التي تخضـــع أيضا لعقوبات 
األوروبـــي  االتحـــاد  يفرضهـــا 
والواليـــات المتحـــدة. وفي مايو 
موقـــع االقتصادي  2014 نشـــر 
في  واألعمال  المـــال  ألخبـــار 
الشرق األوســـط مقاال موجزا 
عن حل شركة تابعة لهواوي 
ســـوريا متخصصة في  فـــي 

معدات آالت الصراف اآللي.
وكتـــب المحامي أســـامة 
قروانـــي، الذي وصف نفســـه 
بأنـــه المصفي، رســـالة طلب 
فيهـــا تصحيحـــا موضحا أن 
المقال تسبب في ”ضرر كبير“ لشركة هواوي.

وقال في رســـالته إن التقرير أشـــار إلى أن 
شـــركة هواوي لالتصاالت نفسها قد تم حلها 
وليـــس شـــركة ”هـــواوي لحلـــول االتصاالت 
المتكاملة المحدودة المسؤولية.. المتخصصة 
بآالت الصراف اآللي“. وقال المحامي ”نوضح 

لكم بأن شركة هواوي لم يتم حلها مطلقا“.
وأضاف أن ”شـــركة هواوي كانت وال تزال 
تمارس عملها في سوريا من خالل عدة شركات 
وهي هواوي تكنولوجيز المحدودة المسؤولية 
وشـــركة كانيكوال هولدينجز ليمتد المســـجلة 
بســـجل الفروع والمكاتب والوكاالت األجنبية 

لدى مديرية التجارة الخارجية في سوريا“.
وشـــركة هـــواوي تكنولوجيـــز واحدة من 
الشركات الرئيسية العاملة في هواوي. وكغيره 
من المســـؤولين الذين اتصلت بهم رويترز، لم 
يرد قرواني على االستفسارات التي أرسلتها له 
الوكالة بالبريد اإللكتروني عن شركة كانيكوال.

وقـــال شـــخص مّطلـــع علـــى التحقيق إن 
المحققين األميركيين على علم بصلة كانيكوال 
بســـوريا. وأضاف آخـــر أن كانيكـــوال كان لها 
مكتب في دمشـــق وتعمل في ســـوريا لحساب 
هواوي، مشـــيرا إلى أن من بين زبائن كانيكوال 

في سوريا ثالث شركات كبرى لالتصاالت.
إحـــدى هـــذه الشـــركات هـــي ”أم.تـــي.أن 
التي تســـيطر عليها مجموعة أم.تي. سوريا“ 

أن المحدودة في جنوب أفريقيا ولها أنشـــطة 
في مجال الهاتف المحمول في كل من ســـوريا 
وإيران. ولشركة أم.تي.أن مشروع مشترك في 
إيران باســـم أم.تي.أن إيرانسل وهو أيضا من 

زبائن هواوي. 
وقال مصدر آخر مطلع إن أم.تي.أن قدمت 
لهواوي المشـــورة في ما يتعلق بهيكل العمل 
بمكتب سكايكوم في إيران. وقال ذلك المصدر 

”سكايكوم مجرد واجهة“.
وفي ديســـمبر 2017 نشر المدير العام لفرع 
شـــركة كانيكوال المحدودة المسؤولية إعالنا 
فـــي صحيفة ســـورية لكن لم يذكر اســـمه في 
اإلعـــالن. وجاء فـــي اإلعالن أن فـــرع كانيكوال 
”توقـــف عـــن العمل فـــي الجمهوريـــة العربية 
الســـورية نهائيا“ قبل ذلك بشهرين. ولم ُيذكر 

تفسير لذلك.

هواوي استخدمت شركات واجهة في إيران وسوريا 

انكشفت األسرار والتكلفة قد تكون غالية

[ وثائق تكشف انتهاك الشركة الصينية للعقوبات على طهران  [ المديرة المالية تحتال على بنوك دولية لتسوية معامالت مع إيران

في 
العمق

{من المشـــجع جدا استخالص أن االتحاد األوروبي وافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران، ردا 
على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك}.
الرس لوكي راسموسن
رئيس الوزراء الدامناركي

{لدّي مخاوف كبرى في شأن تأمين هواوي الجيل الخامس من شبكات االتصاالت في بريطانيا. 
هذا أمر سيترتب علينا درسه عن كثب}.

غافن وليامسون
وزير الدفاع البريطاني

ــــــه ممثلو ادعاء كنديون، أمام احملكمة في  تؤكــــــد وثائق حصلت عليها وكالة رويترز ما قال
فانكوفر خالل جلســــــة محاكمة، أن كبيرة املســــــؤولني املاليني السابقة في شركة هواوي 
مينغ وان تشــــــو، كذبت بشأن العالقات بني شركة هواوي وشركة تبيع معدات االتصاالت 
إليران، في انتهاك للعقوبات األميركية على البالد. وحســــــب تقرير للوكالة، تشير الوثائق 
إلى أن مينغ وان تشو خدعت بنوكا دولية في ما يتعلق مبعامالت مالية مع شركتني بزعم 

أنهما مستقلتان عن الشركة الصينية.
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البنوك قامت نتيجة لخداع مينع وان 
تشو بتسوية معامالت بمئات ماليين 

الدوالرات غير مدركة أنها ربما تنطوي 
على مخالفة للعقوبات التي كانت 

واشنطن تفرضها على إيران

ســتيف ســتيكلو /باباك دهقان/ بيشــه /
جيمس بومفريت

}  تــل أبيــب – توصــــل االدعاء اإلســــرائيلي 
ومحامــــو الدفاع عن الوزير الســــابق غونين 
ســــيغيف إلى اتفاق قضائي يقّر فيه سيغيف 
ونقــــل  إيــــران  لصالــــح  بالتجّســــس  بذنبــــه 
معلومــــات مهمة إليها، مقابــــل حصوله على 

حكم بالسجن لمدة 11 عاما.
ووجهت إلى ســــيغيف تهمة ”التجســــس 
ومســــاعدة العــــدو في وقــــت الحــــرب“ ونقل 
معلومات ”بنية اإلضــــرار بأمن الدولة“، وفق 
الئحة االتهام األساســــية التي كانت نشرتها 

الوزارة.
واتهمه جهاز األمن الداخلي (شــــين بيت) 
في حينه بأنه سّلم اإليرانيين ”معلومات حول 
ســــوق الطاقة ومواقع منشــــآت تضم أجهزة 
أمنية وأسماء مسؤولين في مؤسسات أمنية 
وسياسية، وأكثر من ذلك“، حين كان يقيم في 
نيجيريا بيــــن 2012 وتاريخ توقيفه في مطار 

بن غوريون بتل أبيب في مايو 2018.
ولم يعلن الشــــين بيت عن احتجازه حتى 
18 يونيو، وقال إنه طرد من غينيا االستوائية 
على خلفية قيامــــه بتهريب مخدرات. واتهمه 
الجهاز أيضا بأنه كان على اتصال بمسؤولين 
إيرانيين في نيجيريا، وأنــــه زار الجمهورية 

اإلسالمية لالجتماع مع مشغليه.

 وزير إسرائيلي سابق 
يتجسس لحساب إيران
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} القاهــرة – ينتظر قطاع كبير من المصريين 
أن يكون الخطاب الذي ســـيلقيه مايك بومبيو 
وزير الخارجية األميركي في القاهرة الخميس، 
مختلفا تمامـــا عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما منذ حوالي عشر 
سنوات، ألن األول جاء مبشرا العالم اإلسالمي 
بالســـالم واالزدهار، ووجد في مصـــر ”الدولة 
التـــي تمثـــل قلب العالـــم العربي مـــن مختلف 
الجوانـــب“، بينما اشـــتعلت بعـــد ذلك حروب 
وصراعات ونزاعات لم تخطر على بال كثيرين.
وذكرت السفارة األميركية أن بومبيو اختار 
أن يكـــون خطابـــه في مقر الجامعـــة األميركية 
بالقاهرة، ليوجه من خاللها رسائله السياسية، 
ويؤكد علـــى الخصوصية، وأن اإلدارة الحالية 
تضع مصالحها فوق أي اعتبار، وكي ال يالحقه 
العرب والمصريون بالسخرية، إذا ألقاه في مقر 
جامعـــة القاهرة، التي احتضنت خطاب أوباما 
في 4 يونيو 2009، وتحول إلى نذير شـــؤم بدال 

من أن يكون بشارة سالم ومقدمة للتسامح.
ويريـــد وزير الخارجيـــة األميركي أن يكون 
متميزا في المـــكان، فاختار الجامعة األميركية 
لتعزيز الروح الوطنية، وفي الزمان، حيث جاء 
في الشـــتاء، بينما خطب أوباما في طقس غاية 
في السخونة (شهر يونيو)، وكذلك المضامين 
والدالالت السياسية التي يريد بومبيو أن تكون 
محددة ومختلفة، وتتماشى مع الواقع، وتبتعد 
عن األحالم، وتصب في خانة األمن واالستقرار.
يأتي بومبيو إلى القاهرة وسبقته مجموعة 
من األهداف السياســـية لزيارته، والتي تشمل 
والبحريـــن  ومصـــر  والعـــراق  األردن  دول 

واإلمارات والكويت وعمان وقطر. 
ويحـــاول أن تكـــون بدايـــة لعالقـــة جديدة 
مـــع قيادات هذه الـــدول، لمواجهـــة التحديات 
المشـــتركة الخاصة باإلرهاب وكســـر شـــوكة 
إيران، والعمل على تســـوية األزمات بالطريقة 
التـــي تضمـــن مصالح الجميـــع. وأبدت بعض 

المصادر الدبلوماســـية فـــي القاهرة مخاوفها 
من أن تكون الزيارة تعبيـــرا ظاهرا عن طمأنة 
لحلفاء واشنطن في المنطقة وكفى، بعد إعالن 
الرئيس دونالد ترامب عزمه سحب قوات بالده 
من ســـوريا، ثم خفـــف الموقـــف بالحديث عن 
انســـحاب تدريجي، ثم ألمح إلـــى احتمال عدم 
الخروج قريبـــا، وكلها عالمات تعكس قدرا من 
االرتبـــاك فـــي إدارة بعض القضايـــا الحيوية، 
والتي تهم دوال عربية عديدة، ما يقلل من نسبة 
الثقة في إدارة ترامب. ومرجح أن يكون خطاب 
بومبيو متضمنا لمجمل السياســـات األميركية 
في المنطقـــة العربية، لكنه لـــن يحوي تغييرا 
كبيرا، ألن ذلك يأتي دوما على مســـتوى بطيء، 
فالـــرؤى المطروحـــة ربما تحتاج إلـــى إدخال 
تعديالت عليها، نتيجة الخالف في التوجهات 

بين ترامب والكونغرس.
وكشـــفت المصـــادر لـ“العرب“ عـــن ارتياح 
نسبي في مصر يتعلق باالختالف الواضح بين 
إدارتـــي أوباما وترامـــب، فاألولى كانت تنتمي 
إلـــى الحـــزب الديمقراطي، الـــذي اعتبر التيار 
اإلســـالمي بأطيافـــه المتباينـــة جـــزءا حيويا 
فـــي تحركاتـــه بالمنطقة، حتى منـــي المخطط 
بمشـــكالت أعاقت الكثير من طموحـــات إدارة 
أوباما، وربما كانت سببا في سقوط المرشحة 
الديمقراطية هيالري كلينتون، وزيرة خارجية 

أوباما في ذلك الوقت.
وقالـــت نورهـــان الشـــيخ أســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعـــة القاهـــرة،  لـ“العرب“، إن 
خطاب أوباما ”رســـخ بشـــكل أساســـي تواجد 
جماعات اإلسالم السياســـي بشكل أكبر داخل 
منطقة الشرق األوسط، من خالل اإلصرار على 
تواجدهم ومخاطبتهم بلغتهم التي طغى عليها 
الجانـــب الديني”. وأشـــارت إلـــى أن الواليات 

المتحـــدة في عهده رأت في العديد من األنظمة 
الحاكمة في بعض الدول العربية أنها شاخت، 
ومـــن الضروري أن تتـــرك مواقعهـــا، ونظرت 
بإهتمام إلى أن يكـــون لها حلفاء جدد، بعكس 
الموقـــف الحالي الذي يعول على وجود أنظمة 
قويـــة يمكنها الســـيطرة على حالـــة الفوضى 
التـــي تعاني منها المنطقـــة وترتكن عليها في 

مواجهة اإلرهاب.
جـــاء أوبامـــا منذ حوالي عشـــر ســـنوات 
وبلغت العالقة ذروتها فـــي التدني بينه وبين 
الرئيس المصري األســـبق حسني مبارك، وهو 
ما شـــجع األول على االنحيـــاز لصالح الثورة 
التي اندلعت في الشارع المصري في 25 يناير 
2011، وكشـــفت تطوراتهـــا الالحقـــة عن رغبة 
عارمـــة في التخلص من نظـــام مبارك، وتهيئة 

المجال لصعود التيار اإلسالمي.
الحـــزب  إلـــى  الحاليـــة  اإلدارة  وتنتمـــي 
الجمهـــوري الذي رفع شـــعار مكافحة اإلرهاب 
ومحاربة المتطرفين بشـــتى أنواعهم، ما يمنح 
خطاب بومبيـــو جدية تثير هواجس ســـابقة، 

األميركيـــة  بالخطابـــات  ارتبطـــت 
وااللتزامات  بالوعـــود  الحافلة 

من دون قـــدرة واضحة على 
التنفيـــذ، ألن دوائـــر عربية 
كثيـــرة أصبحـــت قلقـــة من 
إلقـــاء النصائح والتوجيه، 

غالبيتهـــا  ويتحســـس 
عقولهم كلمـــا زاد االهتمام 
بالتحـــركات مـــن الناحيـــة 
علـــى  جـــاءت  أو  الشـــكلية، 

الخطـــوات  حســـاب 
وكانت  العملية. 

مشكلة أوباما 

أنه ألقـــى خطابا وعظيا وصل إلـــى حد إيهام 
الناس باقتراب عصر الســـالم، بـــه الكثير من 
الطموحات النظرية والقليل من األفكار العملية، 
ولـــم يكن وقتهـــا محـــل ترحيب مـــن الرئيس 
المصـــري، للدرجـــة التـــي ألقى فيهـــا أوباما 
خطابه دون حضور مبارك ضمن المدعوين، ما 

كشف عن عمق الهوة بين اإلدارتين.
وتبدو المسافة بين القاهرة وواشنطن اآلن 
أكثـــر قربا مما كانت عليـــه في عهد أوباما، من 
واالقتصادية،  واألمنيـــة  السياســـية  النواحي 
وجرى تجاوز الكثيـــر من العثرات التي عكرت 
صفو العالقات في أوقات ســـابقة، لذلك تساند 
األجـــواء اإليجابيـــة بومبيـــو، وتمنحـــه ميزة 
مهمة، افتقدها أوباما، وهي االستعداد للحوار 
والتوصل إلى أرضية مناســـبة بشأن القضايا 

محل االهتمام المشترك.
ويأتي بومبيو في وقت تشهد فيه العالقات 
بين مصـــر والواليات المتحدة غزال سياســـيا 
الفتـــا بيـــن الرئيســـين عبدالفتاح السيســـي 
ودونالـــد ترامـــب، وهـــو مـــا تســـتقبله دوائر 
مختلفـــة فـــي القاهـــرة وهـــي تـــدرك أن هناك 
اســـتدارة إيجابية تقوم بها اإلدارة األميركية 
حاليا، من زاويـــة عدم التفريط في الحلفاء 
المهميـــن، وبينهم مصـــر، والحوار معهم 
ألجل التفاهـــم على الســـبل التي تضمن 
المزيد من التكاتف، ومواجهة الصعوبات 

التي تواجه المنطقة برؤية متقاربة.
لكن تنظر واشـــنطن إلى المســـتقبل 

المصري بالمزيد من الترقب والخوف، 
فعلى المستوى الخارجي ال تتخذ 
القاهرة موقفا عدائيا 
من إيران التي تسعى 
اإلدارة األميركية 
ودول في المنطقة 
إلى مواجهتها 
من خالل تحالف 
استراتيجي 
صاعد، يضم بين 
طياته تعاونا مع 

إسرائيل.

وتســـتبعد بعض المصادر السياســـية في 
مصـــر أن تحقـــق الزيـــارة اختراقـــا كبيرا في 
العالقات الثنائيـــة يتجاوز حدود ما هو ظاهر 
مـــن تفاهم، ألن واشـــنطن محكومـــة بتوازنات 
إقليميـــة ودوليـــة تجعلها تتعامـــل بمرونة مع 
الـــدول الصديقـــة، حســـب جـــدول المصالـــح 
الملحـــة، فقد تبدو القاهرة قريبـــة في وقت أو 
بعيـــدة في وقت آخر، لكن في المجمل العالقات 
تظل في النطاق الدافئ حتى لو ظهرت خالفات.

وتحـــرص القاهرة علـــى التمتـــع بهامش 
مـــن حريـــة الحركـــة السياســـية واالقتصادية 
والعســـكرية، وتنفتـــح علـــى دول كثيـــرة، وال 
تريـــد أن تكـــون رهينـــة لرغبـــة إدارة أميركية 
مهـــزوزة، قد تتغير مـــع االنتخابـــات المقبلة، 
ومـــن الصعوبة أن تفرط القاهرة في ما وصلت 
إليه من أوراق تجنبها الرضوخ لواشـــنطن أو 

التعرض لالبتزاز من قبل أي جهة.
لذلـــك، لم تعـــد تتعامل الواليـــات المتحدة 
بطريقة جدية في بعـــض التوجهات اإلقليمية، 
بمعنـــى لم تعد تمانع مـــن التعامل مع عاصمة 
لديهـــا شـــبكة عالقـــات مـــع قـــوى مناهضة، 
فالتغيـــرات الحاصلة في بنيـــة النظام الدولي 
أفقـــدت المعادلـــة الصفرية بريقهـــا المعهود، 
بمعنـــى من الممكن أن تكـــون هناك جهات عدة 

رابحة وخاسرة في آن واحد.
يريد بومبيو الحد من التوجهات الشـــاردة 
لبعض الحلفـــاء، والتأكيـــد أن القاهرة محطة 
رئيســـية بالنســـبة لـــإلدارة األميركيـــة، لكنها 
ليســـت األهم، وتنطـــوي الواقعيـــة األميركية 
الجديدة على مزايا تضبط الخطابات الساعية 

إلى رسم صورة طوباوية لواشنطن.
ولن يكشـــف خطاب بومبيو عن الكثير من 
التفاصيل الدقيقة، وستبقى دالالته الرمزية هي 
العميقة، ألنها تحمل رســـائل مختلفة، قد يكون 
من الصعوبة اإلفصاح عن جميع معالمها، لكن 
ســـيظل عالقا فـــي األذهـــان أن إدارة ترامب لم 
تفرط في المنطقة العربية، ولن تســـمح آلخرين 
بالتســـلل إليها، وأن فتـــرة االرتباك التي طغت 
على تعاملها مـــع بعض األزمات بدأت تتوقف، 

وسوف يتعزز التعاون مع الدول الحليفة.
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في 
العمق

{باتـــت من الضروري إقامة إدارة مشـــتركة في كركوك. ال نرغـــب في العودة مرة أخرى إلى إدارة 
المحافظة من قبل جهة واحدة}.

علي مهدي
عضو مجلس محافظة كركوك من الكتلة التركمانية

{الواليـــات المتحدة أكـــدت أن التعاون األمني مـــع مصر مهم لتثبيت االســـتقرار والحفاظ على 
أمنها وأمن المنطقة}.

اللواء سمير فرج
خبير استراتيجي مصري

} كركــوك (العــراق) – أعــــاد حــــزب االتحاد 
الوطني الكردســــتاني الثالثاء رفع علم إقليم 
شــــمال العراق على مقراته في مدينة كركوك، 
في خطــــوة تأتي انعكاســــا لمتغيرات محلية 
وإقليمية، يســــعى األكراد الستغاللها لصالح 
استعادة السيطرة على المدينة الواقعة شمال 
العراق، التي كانت خاضعة لهم وفقدوها إثر 
حملة عســــكرية مفاجئة قامت بهــــا الحكومة 

المركزية في بغداد في 16 أكتوبر 2017.
وفرقــــت القــــوات األمنيــــة العراقيــــة ليل 
الثالثــــاء األربعاء احتفــــاالت ألنصار االتحاد 
الوطني الكردســــتاني في كركــــوك بعد إعادة 

رفع علم اإلقليم على مقر الحزب هناك. 

كانــــت الحكومــــة االتحاديــــة أقدمت على 
إنزال هــــذا العلم من المناطق المتنازع عليها 
إثــــر الحملــــة العســــكرية التي جــــاءت كأحد 
أبرز تداعيــــات قرار اســــتفتاء انفصال إقليم 
كردســــتان العراق في ســــبتمبر، والذي كان، 
لو تحقق وفق ما ســــطر له، ســــيقضي بفصل 

كركوك، الغنية بالنفط، عن المركز. 
وقضيــــة الخــــالف حــــول كركــــوك الغنية 
بالنفط، تكاد تكون أزلية، وهي وفق توصيف 

الخبـــراء، قنبلة ال يعرف متى تنفجر. وتتعدد 
المناطق المتنـــازع عليها بين أربيل وبغداد، 
إال أن كركوك هـــي أبرزها وكانت نقطة بارزة 
في الخالفات خالل جميع جوالت المفاوضات 
بين األكراد وبغداد. وال يترك األكراد الفرصة 
لتثبيـــت رغبتهم في الســـيطرة على كركوك، 
ومثلمـــا اســـتغلوا من قبـــل دعـــم المجتمع 
الدولي لهم بســـبب مشـــاركة البيشمركة في 
الحـــرب ضد تنظيم داعش، للدفع نحو إجراء 
اســـتفتاء االنفصال. وســـبق أن اندلعت أزمة 
بيـــن بغداد وأربيـــل، بعد أن صـــوت مجلس 
محافظـــة كركوك فـــي مـــارس 2017، بغالبية 
أعضائـــه األكـــراد، علـــى رفع العلـــم الكردي 
إلى جانـــب العلـــم العراقي االتحـــادي فوق 

المؤسسات الحكومية الرسمية.
وهـــم اليـــوم يكـــررون نفـــس الخطـــوة، 
مســـتفيدين من ضعف الســـلطة فـــي بغداد، 
واألزمـــة بين األحزاب والفرقاء السياســـيين 
من جهـــة، والعـــودة األميركية إلـــى العراق 
ووضع األكراد في سوريا من جهة أخرى، كما 
الرغبة اإلقليمية في محاصرة تركيا، ودورها 
في العـــراق، باإلضافة إلـــى مواجهة التمدد 

اإليراني في العراق.
ويجد األكراد في كل هذه األســـباب دوافع 
الـــذي سيتســـبب في أزمة  لهـــم لـ“االنتقام“ 
جديـــدة، بين أربيـــل وبغداد مـــن جهة وبين 
األكراد وبقية مكونات كركوك من جهة أخرى، 
حيث تمثل هذه المحافظـــة نموذجا مصغرا 
للبالد بأســـرها، مـــن حيث تنوعهـــا العرقي 
والمذهبـــي، ويقطنهـــا األكـــراد والتركمـــان 
والعـــرب. وفي مناســـبات عديـــدة كان هناك 
تصـــادم بين هـــذه المكونـــات، خصوصا من 
التركمان، ضد رغبة األكراد في السيطرة على 

المدينة.

وفي تعليقهم علـــى التطورات األخيرة، إثر 
رفع العلم الكردي استنكرت الجبهة التركمانية 
العراقية الخطوة واعتبرتها ”محاولة لتأجيج“ 

الوضع بين مكونات المحافظة.
وقالـــت الجبهـــة التركمانيـــة العراقية، في 
بيان، إن ”فرض سياسة األمر الواقع في كركوك 
يخالـــف القانـــون والقـــرارات القضائية برفع 
علـــم اإلقليم بل هـــو محاولـــة لتأجيج الوضع 
وخلق مشـــكلة جديدة بيـــن مكونات المحافظة 
المتعايشة سلميا، وإن إدخال األجهزة األمنية 
بهذه المشـــكالت فـــي الوقت الحاضر يشـــتت 
جهودها فـــي مكافحة اإلرهاب“. ودعت الجبهة 
”رئيس الـــوزراء والكتـــل السياســـية إلى عدم 
التالعب في كركوك كصفقات سياسية لتشكيل 
الحكومة وتكملة الوزارات على حســـاب أهالي 
كركـــوك“، معتبـــره أن أمن كركـــوك ”يحدد أمن 

العراق“.
إبراهيـــم  مـــروان  تصريحـــات  وبحســـب 
العاني، مســـؤول إعالم محافظة كركوك، قامت 
األخيرة بإصـــدار تعليماتها للحزب بإنزال علم 
اإلقليم بشـــكل فوري. وأوضـــح العاني أن رفع 
علم اإلقليم على مقـــرات حزب االتحاد الوطني 
الكردســـتاني، ليس قانونيا، مضيفا ”مثل هذه 
الخطوات أحادية الجانب، من شـــأنها اإلضرار 
باستقرار المدينة. ونحن ال نرغب في أن نعيش 
مجـــددا حالـــة من عدم االســـتقرار السياســـي 

واالجتماعي بالمدينة“.
ولفت العاني إلى أن قوات األمن قامت فور 
صدور هذه التعليمات، بإنزال األعالم من فوق 
البنايات، ومن داخل بعض الشوارع التي علقت 
فيها، مشيرا إلى أن تعليمات المحافظة في هذا 
الصـــدد بدأ تنفيذها على الفـــور. وفي تصعيد 
للموقـــف، طالب محافظ كركـــوك رئيس اللجنة 
األمنيـــة بالوكالـــة، ســـعيد الجبـــوري، رئيس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي بإرســـال 
تعزيـــزات عســـكرية عاجلة من قـــوات الجيش 
العراقي للمحافظة، فيما دعا السكان في كركوك 
للحفاظ على األمن وإدامة التعايش واالستقرار 
المجتمعـــي الـــذي نعمت بـــه المحافظة خالل 

الفترة الماضية.
واعتبر الجبوري ما أقدم عليه األكراد بأنه 
”يسهم في تشجيع اإلرهاب والنفوس الضعيفة 
غير المسؤولة إلشاعة الفوضى“. لكن، ال يبالي 
المســـؤولون األكراد بـــردود الفعـــل الغاضبة 

للمســـؤولين العراقييـــن، أو لممثلـــي األقليات 
األخرى المقيمة في كركوك، حين يشـــعرون أن 
الرفصـــة فـــي صالحهم. وقد رد حـــزب االتحاد 
الوطني الكردستاني على الجدل الذي أثير إثر 
رفع العلم، ببيان أكد فيه أنه ”ال يوجد أي مانع 

قانوني من تعليق العلم“.
الوطنـــي  االتحـــاد  اعتبـــر  ولطالمـــا 
الكردســـتاني، الذي تؤيده الغالبيـــة من أكراد 
المحافظة، حتى في تعامله  كركوك، أنه ”سيد“ 

مع منافسه، الحزب الديمقراطي.
ويقـــول مراقبـــون إن كركوك كانـــت مدينة 
عراقيـــة حتى عام 2003، وســـلبت عراقيتها من 
قبل النوازع القومية والطائفية، وآخر ما يمكن 
التفكيـــر فيه اليـــوم هو عراقيتهـــا، فيما تدفع 
تركيا من جهة نحو ترســـيخ صـــورة الترويج 
لكركـــوك ”التركمانيـــة“، بينمـــا تســـعى إيران 

للســـيطرة عليها عبر ســـيطرتها علـــى بغداد، 
وذلك لالستفادة من مصافيها النفطية، وتظهر 
من جهـــة ثالثة األزمـــة الدائمة بيـــن الحكومة 
المركزية والسلطات في إقليم كردستان العراق.  
الدســـتور  يحســـم  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
العراقـــي الذي تمت المصادقـــة عليه عام 2005 
مصيـــر المدينـــة، إال أن األمر لم يتم بالشـــكل 
الصائب، بسبب المشكالت السياسية وأبرزها 
اتهام بغداد لحكومة اإلقليم بتغيير ديموغرافيا 
المواطنين العرب  وطـــرد  لصالحهـــا  المنطقة 
وتوطين األكراد الذين اســـتقدمتهم من مناطق 
أخرى فـــي إقليم كردســـتان فيما تتهـــم أربيل 
الحكومـــة المركزية بأنها ال تريـــد تنفيذ مادة 
دستورية يرتبط بها مســـتقبل كركوك. وطالما 
اســـتمرت هـــذه المواجهات، قد تكـــون كركوك 

عنوان الحرب المقبلة في العراق.

األكراد يسعون مجددا إلى الهيمنة 
 على كركوك

مصر بين خطابين.. بومبيو يتحدث من القاهرة بعد عشر سنوات من خطاب أوباما 

كركوك قنبلة ال يعرف متى تنفجر

[ رفع العلم الكردي في كركوك والمحافظ يطلب التعزيزات من بغداد  

[ وزير الخارجية يختار منبر الجامعة األميركية للتأكيد على خصوصية إدارة ترامب

ــــــذر التطورات األخيرة في كركــــــوك، بعد أن أقدم حزب االحتاد الوطني الكردســــــتاني  تن
على إعادة رفع علم إقليم كردســــــتان العراق على مقاره في املدينة، ثم رد محافظ كركوك 
بطلب إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة من قوات اجليش العراقي للمحافظة، كما استنكار 
ــــــة ملا أقدم عليه حزب االحتــــــاد الوطني الكردســــــتاني، بتصعيد جديد  اجلبهــــــة التركماني
ــــــون على إعادة رص  ــــــني األكراد واحلكومة املركزية فــــــي بغداد. ويبدو أن األكراد يعمل ب
صفوفهم مستفيدين من حالة االســــــتعصاء السياسي الداخلية ومن املتغيرات اإلقليمية، 
وهم يتحركون على أكثر من واجهة إلعادة متركزهم، بعد ما حلقهم من خسارة إثر فشل 

استفتاء االنفصال.

المناطق المتنازع عليها بين أربيل 
وبغداد تتعدد، إال أن كركوك هي 

أبرزها وكانت نقطة بارزة في الخالفات 
خالل جميع جوالت المفاوضات بين 

أربيل وبغداد

بومبيــــو يريد الحــــد من التوجهات الشــــاردة لبعض 
الحلفــــاء، والتأكيــــد أن القاهــــرة محطــــة رئيســــية 

بالنسبة لإلدارة األميركية

W

.
عـــن ارتياح  ر لـ“العرب“
باالختالف الواضح بين 
ب، فاألولى كانت تنتمي 
طي، الـــذي اعتبر التيار 
متباينـــة جـــزءا حيويا 
ة، حتى منـــي المخطط 
ير من طموحـــات إدارة 
با في سقوط المرشحة 
ينتون، وزيرة خارجية 

شـــيخ أســـتاذة العلوم 
قاهـــرة،  لـ“العرب“، إن 
شـــكل أساســـي تواجد 
ســـي بشكل أكبر داخل 
على من خالل اإلصرار
لغتهم التي طغى عليها 
ـــارت إلـــى أن الواليات 

المجال لصعود التيار اإلسالمي.
الحـــزب  إلـــى  الحاليـــة  اإلدارة  وتنتمـــي 
الجمهـــوري الذي رفع شـــعار مكافحة اإلرهاب 
ومحاربة المتطرفين بشـــتى أنواعهم، ما يمنح 
هواجس ســـابقة،  جدية تثير بومبيـــو خطاب

األميركيـــة بالخطابـــات  ارتبطـــت
وااللتزامات بالوعـــود  الحافلة 

من دون قـــدرة واضحة على 
عربية  التنفيـــذ، ألن دوائـــر
كثيـــرة أصبحـــت قلقـــة من 
إلقـــاء النصائح والتوجيه،

غالبيتهـــا  ويتحســـس 
عقولهم كلمـــا زاد االهتمام 
بالتحـــركات مـــن الناحيـــة 
علـــى  جـــاءت  أو  الشـــكلية، 

الخطـــوات  حســـاب 
وكانت  العملية. 
مشكلة أوباما

المشترك. محل االهتمام
ويأتي بومبيو في وقت تشهد فيه العالقات
بين مصـــر والواليات المتحدة غزال سياســـيا
الفتـــا بيـــن الرئيســـين عبدالفتاح السيســـي
ودونالـــد ترامـــب، وهـــو مـــا تســـتقبله دوائر
مختلفـــة فـــي القاهـــرة وهـــي تـــدرك أن هناك
اســـتدارة إيجابية تقوم بها اإلدارة األميركية
حاليا، من زاويـــة عدم التفريط في الحلفاء
المهميـــن، وبينهم مصـــر، والحوار معهم
ألجل التفاهـــم على الســـبل التي تضمن 
المزيد من التكاتف، ومواجهة الصعوبات

التي تواجه المنطقة برؤية متقاربة.
لكن تنظر واشـــنطن إلى المســـتقبل
المصري بالمزيد من الترقب والخوف، 
فعلى المستوى الخارجي ال تتخذ
القاهرة موقفا عدائيا
من إيران التي تسعى
اإلدارة األميركية
ودول في المنطقة
إلى مواجهتها
من خالل تحالف
استراتيجي
صاعد، يضم بين
طياته تعاونا مع

إسرائيل.
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ـد من التوجهات الشــــاردة لبعض
ــد أن القاهــــرة محطــــة رئيســــية

ألميركية

محمد أبوالفضل
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كاتب مصري



} في السابع والعشرين من يناير اجلاري، 
سيعلن رئيس احلكومة التونسية يوسف 

الشاهد عن مشروعه السياسي اجلديد 
من مدينة املنستير الساحلية، وحتديدا 
من أمام ضريح الزعيم التاريخي للبالد 

والرئيس األسبق احلبيب بورقيبة. وفي 
أوائل مارس القادم ستشهد املدينة ذاتها 

املؤمتر االنتخابي حلزب نداء تونس الذي 
كان مؤسسه، الرئيس الباجي قائد السبسي، 
وقد أعلن إطالقه في ٢٤ مارس ٢٠١٢ من أمام 

ضريح بورقيبة كذلك، وقال آنذاك إن هدفه 
األساس هو إحداث التوازن السياسي مع 

حزب حركة النهضة بعد فوزه في انتخابات 
أكتوبر ٢٠١١، وكذلك التمسك باإلرث 

البورقيبي املتمثل باخلصوص في قيم 
املدنية واحلداثة وحترير املرأة، ليحقق النداء 

فوزا كبيرا في انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية 
والبرملانية، وليصل قائد السبسي إلى كرسي 
بورقيبة في القصر الرئاسي بقرطاج مدعوما 

بأصوات مليون سيدة تونسية.
ولكن ما هي إال أسابيع، حتى تبينت 
خيوط التحالف بني نداء تونس وحزب 

حركة النهضة اإلخواني، وتأكد للمراقبني أن 
تلك اخليوط ُنسجت في اجتماع باريس في 

صيف ٢٠١٣ بني الباجي قائد السبسي وراشد 
الغنوشي، وأن اإلخوان قدموا لزعيم النداء 

هدية متثلت في انقالبهم على مشروعني 
كانا معروضني على املجلس التأسيسي 

يتمثالن في قانون العزل السياسي وحتديد 
السن القصوى للترشح لرئاسة البالد بـ٧٥ 
عاما، على أن يستمر التحالف بني احلزبني 
لسنوات طويلة، وهو ما جعل الباجي يدفع 
إلى صدارة احلزب بنجله حافظ الذي بات 

ينادى عليه لدى اإلسالميني بالسيد الرئيس، 
ثم مت تقدميه لنيل مباركة الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان والشيخ متيم أمير قطر، 
بينما كانت املياه جتري من حتت قدميه 
لتوفر له فرصة االنزالق املبكر، فاإلخوان 

ال يريدون للحزب الذي قيل إنه يحمل فكر 
بورقيبة، أن يستمر قويا، وإمنا سعوا إلى 

اختراقه من الداخل ما تسبب في تشققه 
وتصدعه وانهيار اجلانب األكبر من بنيانه.

ومنذ عام ٢٠١٥ بدأ حزب نداء تونس 
يخسر قواعده وخاصة من املثقفني احلداثيني 

ومن النساء والشباب، وفقد العشرات من 
كوادره البارزة، وتراجع حضوره حتت قبة 

البرملان من خالل استقالة عدد من نوابه، 
ليترك الصدارة حلركة النهضة، وفي العام 

٢٠١٦ جيء من الصف الثاني أو الثالث 
للحزب بالشاب يوسف الشاهد ليكون رئيسا 

للحكومة بدال عن احلبيب الصيد، وذلك 
باقتراح وإصرار من الرئيس قائد السبسي 

الذي يبدو أنه كان يعمل على التحكم في 
مقاليد السلطة التنفيذية بقدرة أكبر على 

التحرك مما خولها له الدستور، أو كان يعتقد 
أن قصر القصبة سيكون تابعا لقصر قرطاج، 

ولكن الرياح جاءت بعكس ذلك، فرئيس 
احلكومة الشاب قرر أن يتمرد على صاحب 
الفضل عليه، ووجد في ذلك دعما كبيرا من 

حركة النهضة التي لم يعد لدى الباجي قائد 

السبسي ما يقدمه لها، ويدرك قادتها أن 
مشروعهم لتخريب نداء تونس من الداخل 
قد جنح، وبالتالي فهم يحتاجون إلى وجه 

جديد يدخلون معه، أو به، مغامرة انتخابات 
العام ٢٠١٩.

خسر نداء تونس اجلانب األكبر من 
قواعده الشعبية، وعندما تسأل أغلب 

املستقيلني عن السبب، سيجيبونك بأن 
التحالف مع حركة النهضة أول األسباب، 

ثم إصرار الرئيس قائد السبسي على الدفع 
بنجله حافظ إلى الصدارة، وكأن احلزب قد 
حتول إلى شركة عائلية، وهو ما أكده كذلك 
يوسف الشاهد الذي بلغ اخلالف بينه وبني 
جنل الرئيس حد التراشق بأقذع العبارات 

وأبشع االتهامات.
اليوم، يستعد يوسف الشاهد إلشهار 

حزبه اجلديد الذي سيكون وفق تعبير 
املقربني منه، بورقيبّيا حداثيا تقدميا، وعبر 

٢٤ محافظة تونسية تنعقد االجتماعات 
املاراثونية الستقطاب الدستوريني في إشارة 

إلى أنصار احلزب احلر الدستوري الذي 
أنشأه بورقيبة في مارس ١٩٣٤، وقاد من 

خالله معركة التحرير الوطني ثم معركة بناء 
دولة االستقالل، وهو احلزب ذاته الذي حمل 

اسم التجمع الدستوري الدميقراطي في 
عهد نظام الرئيس األسبق زين العابدين بن 
علي قبل أن يعلن عن حله بقرار قضائي في 

مارس ٢٠١١، كما أنه احلزب ذاته الذي يحاول 
اجلميع التبرؤ منه علنا، بينما يحاولون سرا 

االستحواذ على أنصاره وماكينته االنتخابية 
التي ال تزال إلى اليوم قادرة على صنع 

الفارق، وكان لها الدور األبرز في جناح نداء 
تونس في انتخابات ٢٠١٤.

وعندما يقول هذا احلزب أو ذاك إنه 
يعمل على استقطاب الدستوريني، فهو يعني 

التجمعيني باألساس، ألن أغلب من واكبوا 
مرحلة احلزب البورقيبي األول قد فارقوا 

احلياة، أو لم تعد لديهم القدرة على احلراك 
السياسي باستثناء بعض املئات ممن تتوزع 

والءاتهم على عدد من األحزاب، علما وأن 
احلزب الدستوري لم يكن حزبا عقائديا 

قادرا على تفريخ املؤمنني بفكره السياسي، 
وإمنا كان مركز قوته في الفكر السياسي 

الذي أنتجته جتربة الزعيم احلبيب بورقيبة، 
ولم يخرج عنه مسار الدولة في عهد زين 

العابدين بن علي.
وقوة املنهج البورقيبي أنه أضحى 

رديفا ملدنية وحداثة الدولة في وجه املّد 
اإلسالمي اإلخواني، وخاصة منذ اإلطاحة 
بالنظام السابق قبل ثماني سنوات، ولذلك 
يتبناه الباحثون عن األصوات االنتخابية، 

وكل من يبحث عن مكان له في اخلارطة 
السياسية، وكما تبناه نداء تونس منذ سبع 

سنوات، يتبناه حزب يوسف الشاهد اجلديد، 
وكذلك احلزبان الشريكان في احلكومة إلى 

جانب النداء والنهضة وهما مشروع تونس 
واملبادرة، إضافة إلى أحزاب أخرى من بينها 

احلزب األكثر راديكالية في مواقفه املناوئة 

لإلسالم السياسي وهو احلزب الدستوري 
احلر بزعامة عبير موسي.

وبالعودة على البدء، فإن ساحة ضريح 
بورقيبة في املنستير ستتحول خالل الفترة 

القادمة إلى مسرح للتنافس االنتخابي، 
وأقسى وأشرس تلك املعارك هي التي 

ستدور بني حزب قائد السبسي، وحزب 
الشاهد، املنحدرين من نفس الفكر واملرجعية 
والرؤية والتوجه واحلاملني لنفس األهداف 

والشعارات، وال يختلفان تقريبا إال في أن 
نداء تونس كان حليفا لإلخوان قبل أن يقطع 

معهم، بينما احلزب الثاني دخل قبل تأسيسه 
مع النهضة في حتالف لن يستمر طويال وفق 

جميع املعطيات.
ولو نظرنا بقليل من الهدوء إلى املوضوع 

ألدركنا أن اخلالف بني هذين احلزبني، 
والتنافس بينهما، سيدفع نحو تشتيت 

الناخبني الذين حسموا مواجهة ٢٠١٤ مبا 
يخدم مصلحة اإلسالميني في انتخابات 

٢٠١٩، بينما تكفي إشارة من الباجي قائد 
السبسي إلعادة املياه إلى مجاريها، لو قرر 

الدفع بيوسف الشاهد إلى قيادة نداء تونس، 
وإبعاد جنله حافظ عن املشهد ولو وقتيا، 

ليس فقط من أجل نداء تونس، ولكن من أجل 
تونس، ومن أجل إرث بورقيبة الذي يعتبر 
نفسه مؤمتنا عليه، ومن أجل قطع الطريق 

أمام املستفيدين من تشتت العائلة احلداثية 
املدنية التي تعتبر احلبيب بورقيبة أبا 

روحيا لها.

} هل نفهم استياء الوزير األول اجلزائري 
واألمني العام حلزب التجمع الوطني 

الدميقراطي أحمد أويحيى من استيالء 
حزب جبهة التحرير الوطني على معظم 
مقاعد مجلس األمة بأن األمر يعني له أن 

هذه اخلطوة قد تؤدي إلى جتريد حزبه من 
رئاسة مجلس األمة، وبالتالي إلى تبخر 

منصب الرجل الثاني في النظام اجلزائري 
ووضع إحدى شخصيات حزب جبهة 

التحرير الوطني على رأسه في حال إزاحة 
الرئيس احلالي، عبدالقادر بن صالح، من 

منصبه؟ هل نفهم أيضا أن أوراق أحمد 
أويحيى بدأت تتآكل في هذه املرحلة 

التي تشهد توترا منقطع النظير مبناسبة 
التمهيد لوضع جديد يعد له بسرية وحذر 
وهو التمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

أو ترشيحه للعهدة اخلامسة؟ أم أن موقف 
أويحيى هو موقف داعية توحيد لصفوف 

أحزاب املواالة وعالمة من عالمات التخوف 
من تفكك ما يسمى بتحالف حزب التجمع 

الوطني الدميقراطي وحزب جبهة التحرير 
الوطني ضد أحزاب املعارضة؟

قبل النظر في حيثيات ما يسمى 
بالتجديد النصفي ملجلس األمة (الغرفة 

العليا للبرملان) ال بد من تسجيل مالحظة 
أولى وهي أن منظور الوزير األول أحمد 

أويحيى ملا يحدث في الوقت الراهن محكوم 
بوضعه املتهافت داخل مسرح التوازنات 

اجلهوية أكثر مما هو محكوم بالعقيدة 
السياسية التي يفتقد إليها أصال. فهو من 

املنطقة األمازيغية وليس له فيها أتباع 
وجراء ذلك فإنه يظهر نفسه كمن يسير 
على أرض متحركة حيث يبدو ظاهريا 
وتكتيكيا كخادم مكّمل جلماعة الغرب 

اجلزائري وخصوصا جماعة منطقة تلمسان 
التي تتحكم في قواعد اللعبة السياسية 

اجلزائرية.
من الغريب، أن تتحدث وسائل اإلعالم 
اجلزائرية، التابعة منها مباشرة للحكومة 

أو للقطاع اخلاص الذي أفسده التمويل 
احلكومي بطرق ملتوية وغامضة، عّما 

تدعوه اعتباطيا بالتجديد النصفي ألعضاء 
مجلس األمة وكأن كلمة ”التجديد“ مطابقة 
لواقع احلال حقا، مع العلم أن األشخاص 

الذين يقال إنهم انتخبوا أو عينوا 
مباشرة من طرف الرئيس بوتفليقة ليسوا 

جددا إطالقا على نهج املواالة واالنبطاح 
السياسي للحكم القائم، والدليل على ذلك 

هو أن هؤالء األعضاء هم من ترسانة حزب 
جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع 

الوطني الدميقراطي اللذين يشكالن الطليعة 
السياسية التي دمرت التعددية احلزبية 
الناشئة في اجلزائر وحولت احلكم إلى 

”عزبة“ جهوية وشللية.
ومن غرائب األمور أيضا هو أن يطلع 

علينا الوزير األول واألمني العام حلزب 
التجمع الوطني الدميقراطي، أحمد 

أويحيى، في ثوب املشتكي املغلوب على 
أمره مدعيا أن السلطات قد هضمت حقه ولم 
تنصفه ألنها انتزعت من حزبه بعض املقاعد 

وبذلك حرمته من احلصول على األغلبية 
في هذه اجلولة االنتخابية التي ليست إال 
كرنفاال مقنعا يضاف إلى كرنفاالت سابقة 

تطبع بطابعها احلياة السياسية اجلزائرية 
العرجاء.

في هذا السياق يؤكد الدستور اجلزائري 
أن تركيبة مجلس األمة تضم ١٤٤ عضوا 

يعني الرئيس ثلثهم، أي ما يقدر بـ٤٨ عضوا، 

ويتم انتخاب الثلثني أي ٩٦ عضوا، لكن 
الوقائع تفيد بأن عمليات انتقاء املرشحني 
ال تتم دميقراطيا بل إنها تخضع ألالعيب 

جهنمية شّتى سواء تعلق األمر باملرشحني 
املستقلني أو باملرشحني املنتمني إلى أحزاب 

املواالة أو ألحزاب املعارضة.
من املعروف أن جميع املرشحني 

للمناصب العليا اإلدارية، والسياسية في 
اجلزائر يخضعون لغربلة دقيقة من طرف 

أجهزة املخابرات التي ال تسمح ألي شخص 
أن يترشح أو أن يصل إلى أي منصب 

حساس في الدولة إذا كان معارضا حقيقيا 
ونظيف اليد، وجراء ذلك فإن جميع املناصب 
العليا في الدولة اجلزائرية تخضع خضوعا 

صارما ودقيقا جلهازي األمن والقضاء 
التابعني للنظام وللجيش. 

على هذا األساس يصلح االنتخاب 
مجرد قناع تختبئ وراءه أجهزة النظام 
األيديولوجية أو اإلدارية أو العسكرية 

واألمنية التي متلك القدرة الكلية على حسم 
األمور حتى وإن تعارضت مع أدنى شروط 

وقواعد املمارسة الدميقراطية.
من هنا ندرك أن تباكي أويحيى على 

مجلس األمة هو مجرد لعبة مسرحية من 
فصلني مختلفني، أولهما يتمثل في إظهار 

نفسه وكأنه ينتمي إلى املجتمع املدني 
وأنه ليس جزءا فاعال وأساسيا من البنية 

العميقة للنظام اجلزائري احلاكم الذي 
يبطش بالدميقراطية، أما ثانيهما فيمكن 

وصفه بأنه إسقاط نفسي غير واع ملخاوف 
أويحيى من فقدان حزبه ملنصب رئيس 

مجلس األمة في حالة تنحية رئيسه احلالي 
عبدالقادر بن صالح الذي كان سابقا أمينا 

عاما حلزب التجمع الوطني الدميقراطي 

الذي يقوده اآلن أويحيى إلى جانب منصبه 
كوزير أول في احلكومة احلالية.

إن تخوف أو يحيى له أسباب أخرى 
تتمثل في إضاعة فرصة استخالف الرئيس 

بوتفليقة مستقبال وذلك في حالة امتناعه 
عن التمديد له أو عن الترشيح للعهدة 

اخلامسة، وال شك أن أويحي قد أصبح يقرأ 
بعض التغييرات قراءة ذاتية وبراغماتية 

أفضت به إلى االعتقاد بأن إعادة عبدالعزيز 
بلخادم إلى حزب جبهة التحرير الوطني 
وتكليفه بتصويب هذا احلزب وبتأهيله 

مجددا ليست مجرد عملية جتميلية، وإمنا 
يتوقع منها أن تفضي إلى نتائج لن تكون 

في صالح أويحيى على املدى الطويل، 
منها على سبيل املثال إسناد منصب 

رئيس مجلس األمة إلى بلخادم نفسه أو 
إلى شخصية تربطه بها عالقة وطيدة قد 
تلعب مستقبال دورا محوريا في ترشيحه 

للرئاسيات بعد رحيل الرئيس بوتفليقة.
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{المشـــروع الجديد ليوسف الشـــاهد الذي يتم اإلعداد له تحصل على تزكية من حركة النهضة 

في مسعى لضرب نداء تونس. ال خيار أمام النداء سوى إصالح الحزب}.

أنس احلطاب
الناطقة باسم حزب حركة نداء تونس

الخالف بين حزب نداء تونس وحزب 

يوسف الشاهد الجديد، والتنافس 

بينهما، سيدفع نحو تشتيت الناخبين 

الذين حسموا مواجهة 2014 بما 

يخدم مصلحة اإلسالميين في انتخابات 

العام 2019

تونس.. صراع حزبي حول ضريح بورقيبة

{انتهى عهد األحزاب المبنية على شـــخص وتونس في حاجـــة إلى حركة وطنية تقدمية. هناك 

آالف الكفاءات التي أرادت أن تشارك لكن الخطاب المتدني دفعهم إلى االبتعاد}.

يوسف الشاهد
رئيس احلكومة التونسية

الجزائر: لماذا يخاف أحمد أويحيى من فقدان مجلس األمة

هل أن أوراق أحمد أويحيى بدأت تتآكل 

في هذه المرحلة التي تشهد توترا 

منقطع النظير بمناسبة التمهيد 

لوضع جديد يعد له بسرية وحذر وهو 

التمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

أو ترشيحه للعهدة الخامسة؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحبيب األسود
كاتب تونسي

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

أويحي يقرأ بعض التغييرات قراءة 

براغماتية أفضت به إلى االعتقاد بأن 

إعادة عبدالعزيز بلخادم إلى حزب جبهة 

التحرير الوطني وتكليفه بتصويب هذا 

الحزب وتأهيله يمكن أن تفضي إلى 

نتائج لن تكون في صالح أويحيى على 

المدى الطويل 



آراء
{الحكومة الشرعية قدمت جملة من التنازالت في سبيل تحقيق السالم، لم تقابلها جماعة الحوثي 
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المسكوت عنه.. إعالم الشرعية اليمنية المخطوف

} لطاملا كان اإلعالم اليمني موصوفا 
باحلدة في تعاطيه مع اجلانب السياسي 

وهي صفة متالزمة لها خلفيتها في تكوين 
الطبيعة السياسية اليمنية، سواء ببعدها 

اجلنوبي والشمالي على حد سواء، 
فاإلعالم بطبيعة احلال هو انعكاس للحالة 

السياسية ومع أن اخللفية األعمق للصحافة 
حتمل أبعادا أكثر عمقا والتزاما خاصة 

لدى الصحافة العدنية واحلضرمية بشكل 
واضح، فلقد عرفت الصحافة العدنية تقدما 
خالل حقبة اخلمسينات من القرن العشرين 

نتيجة ظروف سياسية كانت هي احملفز 
لبروز الصحافة في عدن التي كانت حتت 

االستعمار البريطاني. 
ومع ظهور احلركة الوطنية التي كانت 
تتحرك فيها بنشاط رابطة اجلنوب العربي 
كانت الصحافة ذات حراك وتأثير واسعني، 

فكل املنتمني للحركة الوطنية حتى الذين 
هم من خارج الرابطة كانوا من طبقة األدباء 
والشعراء واحملامني وهو ما انعكس بشكل 

كبير على الصحافة العدنية. يقابل ذلك 
الصحافة في حضرموت وحتديدا في نطاق 

السلطنة القعيطية حيث شجعت السلطنة 
اجلانب الصحافي مما أثر على بروز 

الصحافيني احلضارمة. ولتأكيد ذلك فلقد 
انتقل هذا احلضور احمللي إلى الصحافة 

السعودية بعد أن التحق عدد وافر من كتاب 
الصحافة في عدن وحضرموت بالصحف 
السعودية في مطلع نشأتها وعملوا في 

تأسيس املدرسة الصحافية السعودية، وهي 
التي عرفت برصانتها وصالبتها وتأثيرها 

على مدى العقود التالية للتأسيس، 
فالصحافة السعودية نشأت على أسس 

االلتزام مبعايير تقليدية متماسكة ظلت سمة 
من سماتها.

هذه اخللفية مهمة وضرورية ملا سيأتي 
في مضمون املقال. ففي اجلانب اآلخر 
لم تكن هناك قوة صحافية لدى شمال 

اليمن نتيجة سنوات احلكم األمامي وإن 
كان شاعر اليمن عبدالله البردوني ميثل 

بحد ذاته املسار اإلعالمي لليمن الشمالي 
بحضوره الذاتي وهيئته الشخصية التي 
كانت متثل بشكل كبير حالة اليمن. فمع 

نبوغه األدبي كان كاتبا صحافيا له سياقه 
والتزامه الذاتي، وإن لم تظهر في شمال 

اليمن مدارس صحافية واضحة املعالم غير 
تلك املتعلقة باأليديولوجيا املتأسلمة والتي 

كانت تعبر عن تنظيم اإلخوان املسلمني، 
وإن كانت بداية الثمانينات امليالدية مرحلة 

ظهور الصحافة احلزبية التي جاءت بعد 
إقرار امليثاق الوطني في اجلمهورية العربية 

اليمنية.

حتّول اليمن منذ الوحدة في العام ١٩٩٠ 
إلى تشكيالت صحافية عرفت انضباطا 

سلوكيا في مسارات محددة، بينما ظلت 
العشوائية سمة أكثر ظهورا فلقد بلغت 

التجاوزات حتريف آيات من القرآن الكرمي 
للتعبير عن قدسية الوحدة ومناهضة 

دعوات انفصال اجلنوب، في حني كانت 
صحف اإلخوان املسلمني تغذي املجتمع 
مبواد متصلبة مصدرها جامعة اإلميان 

والتي يرأسها عبداملجيد الزنداني وكانت 
تبرر العمليات االنتحارية في فلسطني 

وأفغانستان وحتى هجمات احلادي عشر 
من سبتمبر ٢٠٠١، فلقد كانت تلك الصحف 
متنح منفذي العمليات اإلرهابية أوصافا 
بطولية لم تتوقف إطالقا حتى مع ظهور 

القنوات الفضائية التي حتّولت إلى منصات 
لم تعرف االنضباط اإلعالمي.

وفي ما يسمى ثورة فبراير ٢٠١١ 
ظهرت األذرع القطرية في اإلعالم اليمني، 

التي كانت قد استقطبت عددا وافرا من 
اإلعالميني املوالني حلزب التجمع اليمني 

لإلصالح، وعلى غرار ما حصل من التهييج 
اإلعالمي في مصر وليبيا وتونس حظيت 

اليمن بنصيبها الوافر من خالل قناة 
اجلزيرة وما كانت قد أسسته في إطار 

حتضيرات قطر ملوجة الربيع العربي من 
قنوات فضائية مينية، فلقد منحت قطر 

للناشطة توكل كرمان املاليني من الدوالرات 
لتأسيس كيانات إعالمية مركزها في تركيا، 

وبدأت في ضخ املئات من التقارير لتأييد 
ثورة فبراير ومعاداة اجلوار العربي.

بعد انطالق عاصفة احلزم مباشرة مت 
تأسيس رابطة اإلعالميني اليمنيني بغالبية 
من املنتمني حلزب اإلصالح وقدموا أنفسهم 

للسلطات السعودية على أنهم داعمون 
للموقف السعودي، ولكن سرعان ما ّمتت 

إعادة تشكيل وزارة اإلعالم اليمنية بسيطرة 
حزبية واضحة منعت اجلنوبيني غير قلة 

ال متلك رصيدا إعالميا بقدر ارتهانها للمال 
الذي كان عامال في شراء الوالءات، غير 
أن األهم كان بعد االنقالب األبيض الذي 

أطاح بحكومة خالد بحاح وجاء برئيس 
الوزراء أحمد بن دغر الذي جاء بخلفيته 

املاركسية عندما كان مسؤوال عن قطاع 
الفالحني بعد استقالل اليمن اجلنوبي، 

وعمل على استقطاب مجاميع واسعة 
من أشباه اإلعالميني ومنحهم مناصب 

ووظائف حكومية مقابل تضليل الرأي العام 
اليمني بشكل رئيسي وعدم لفت النظر إلى 
إخفاقات حكومته السياسية واالقتصادية 

والعسكرية.
انتهج اإلعالم اليمني نفس األسلوب 
املنهجي الذي تعمل عليه قطر، فما بعد 

املقاطعة العربية للنظام القطري ظهر 
التباين الواضح في أداء وسائل اإلعالم 

احلكومية بالنسبة للشرعية اليمنية، 
وظهر ذلك بوضوح عندما مت افتعال أزمة 
سقطرى ومن بعدها األزمات املتوالية في 

املهرة وتعز وحضرموت وعدن، وكانت 
املنهجية اإلعالمية التي كان يشرف عليها 

أحمد بن دغر تقوم على محاولة فك ارتباط 
السعودية باإلمارات كهدف استراتيجي 

للنظام القطري، ومن خلفه النظام التركي 
بالتأكيد. لم تتوقف احلمالت الدعائية عبر 

كافة املنصات اإلعالمية سواء تلك احلكومية 
أو تلك املوجودة في تركيا، بل إن املالحظ 

لألداء اإلعالمي سيجد توازيا بني الفريقني. 
الطرفان تبنيا معا قضية السجون السرية 

حتى مع نفيها رسميا من قبل وزير الداخلية 
اليمني، كما أن الطرفني حاوال بث األخبار 
الكيدية واملضللة ضد دولة اإلمارات بعد 

أن تأكد لهما أن املستحيل هو التأثير على 
العالقة السعودية- اإلماراتية.

املسكوت عنه في اختطاف اإلعالم 
اليمني يتعلق أساسا مبدى ارتباط قيادات 

سياسية وعسكرية بالنظام القطري، لذلك 
ال ميكن فصل ما حدث ويحدث من هجوم 

مستمر على دولة اإلمارات والتشكيك 
املتواصل بالدور السعودي في اليمن خارج 

هذا اإلطار، فالعالقة مثال بني علي محسن 
األحمر وخلفيته املعادية للسعودية واملوثقة 

في ٢٠٠٩ وكذلك في ١٩٩٤ على خلفية حرب 
االنفصال مع دولة قطر ال تزال موجودة، 

وإن توارت نتيجة للمرحلة ومقتضياتها. 
كذلك هي البراغماتية اليمنية التي تتعامل 
بها قيادات حزب التجمع اليمني لإلصالح 
التي تظهر دعمها للتحالف العربي، بينما 

ال تتم محاسبة كوادر احلزب على تطاولهم 
وإساءتهم للقيادات السياسية في السعودية 
واإلمارات، متاما كما حدث مع توكل كرمان 
التي بالكاد مت جتميد عضويتها في احلزب 

مجاملة للعتب السعودي على ما اقترفته، 
وحفظا ملاء الوجه مت فقط جتميد عضويتها، 

بينما يتم أيضا مترير تصريحات خجولة 
من قيادات احلزب في مواقع التواصل 

االجتماعي لالستهالك اإلعالمي ليس إال.
أخالقيات املهنة اإلعالمية تبدو أنها 

تتوارى في ظل اختطاف إخوان اليمن 
للشرعية، غير أن جتاهل جتنيد اإلعالم 
للمئات من الكوادر املكلفة مبعاداة دولة 

اإلمارات بهذه الفجاجة يأتي في إطار تدويل 
األزمة اليمنية لتحقيق األهداف التركية 

وكذلك اإليرانية والساعية إلفشال األهداف 
األساسية لعملية عاصفة احلزم، وهذا ما 

يستدعي وقفة حقيقية من قبل الرئيس 
عبدربه منصور هادي إلدراك أبعاد اخلطاب 
املأزوم والذي لن يحقق األهداف األساسية 

بإعادة الشرعية وتقليم أظافر اإلسالم 
السياسي بطرفيه احلوثي واإلخواني.
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{مصر تهتم بالقوى الناعمة فيها، المســـجد والكاتدرائية بنيا بأموال وتبرعات المصريين، وكان 

السيسي أول المتبرعين فيها وبنيت بجهود وإبداع المصريين}.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية

الولع بالبنايات الصرحية في الدولة الوظيفية

} لم أفرح باالفتتاح الرئاسي ألكبر مسجد 
في مصر وأكبر كاتدرائية في الشرق 

األوسط، األحد ٦ يناير ٢٠١٩ في العاصمة 
اإلدارية اجلديدة، وما قرأُت فرحا في عيني 
أي مصري، ولو من غير العارفني بالشاعر 
التركي ناظم حكمت. وكان محمد البخاري 
مترجم ديوان ”أغنيات املنفى“ قد صحب 

الضيف في زيارته إلى مصر عام ١٩٦٢، وفي 
مسجد السلطان قالوون بالقاهرة أمسك 

الشاعر بيد البخاري الذي يروي قائال 
”ليخرجني متعجال، وهو يقول لي: معذرة 

يا أخي إن تركيا مليئة مبئات من هذه 
املساجد، واألبنية هي األبنية في كل العالم، 

إن ما أريده هو أن أستمع إلى نبضات 
الناس، إلى كلماتهم، أن أتبّني وميض 

بسماتهم، وهنا ملح طفلني يتهامسان إلى 
جنب زوجته الشقراء الروسية، فتورد وجهه 

وانحنى يحدثهما متوسال أن أترجم له كل 
ما يقوالن“.

اإلنسان ينصت إلى الهمس ولو لم 
يعرف لغته، ويتقّصى روح كلمات ال يفهمها. 

واملولع بالبنايات، الراغب في أن يلحق 
باسمه أفعل التفضيل، يسعى إلى تشييد 

الصروح، تعويضا عن اإلخفاق في التواصل 
احلقيقي مع هذا الهمس، وال تعنيه أشواق 

الناس. ولم يترك حكام ملصر آثارا من 
املساجد واألسبلة والتكايا والقصور أكثر 

من املماليك، وكانوا يتنافسون على أمرين: 
إقامة األبنية العمالقة واالقتتال األهلي؛ 

للغلبة بالسيف واجلدارة باملوكب السلطاني 
واإلقامة في القلعة. 

ولو لم يكونوا مسلمني لتباروا في 
تشييد املعابد والكنائس الدالة على غربتهم 

واغترارهم بالقوة، فينفقون ميزانيات 
مفتوحة في وجوه ليست أولى باهتمام 

املؤمنني باحلديث النبوي ”جعلت لي األرض 
مسجدا وطهورا“.

يحلو للبسطاء املصريني نشر صور 
ملئذنة وبرج كنيسة؛ وكتابة كالم أكثر 
تبسيطا ملا يرونه عناقا لرمزْي دينني 

وتسامحا بني معتنقيهما، ولكن األمر في 
جوهره حترش معماري، ومطاردة من 

املئذنة للبرج ال العكس، إذ ال يسمح العرف 
االجتماعي اإلسالمي املصري ببناء كنيسة 
بالقرب من مسجد، ويتنادى املسلمون إلى 

اإلسهام في بناء مسجد بالقرب من الكنائس، 
عنادا واحتكارا لله أن يعبده غيرهم. والفتنة 
الطائفية غير نائمة في مصر، فهي تطّل لكي 

حترق أو تفجر ثم تأخذ هدنة إلى مناسبة 
مسيحية قادمة، حتى أننا نبتهل إلى الله 

بالدعاء أن متر أعياد امليالد على خير. 
وكان افتتاح املسجد والكنيسة بحضور 

رئيس الدولة ورمزْي الدينني مناسبة 
لالنضواء حتت لواء دولة حتمي اجلميع، 

ولكن الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر 
استعار خطابا قدميا فقال إن قضية الكنائس 
في اإلسالم ”موضوع محسوم… دولة اإلسالم 

ضامنة شرعا لكنائس املسيحيني وملعابد 
اليهود. هذا حكم شرعي“. وليته أكد حماية 
القانون في الدولة املدنية لدور العبادة، فال 
يكلف املسلمون ”بحماية الكنائس“ إال في 
كيان تاريخي كان يسمى دار اإلسالم، ولم 

يكن في جيشها مكان ملسيحيني فرضت 
عليهم اجلزية لقاء احلماية.

الفرح املفترض بافتتاح الكاتدرائية، 
عشية احتفال مسيحيي مصر بعيد امليالد، 

صرفتني عنه ذكرى الدكتور عبدالوهاب 
املسيري، وكان ماهرا في صْوغ مصطلحات 
ونحتها على غير مثال، بعضها لم يكتب له 

الشيوع مثل ”احلْوسلة“ أي حتويل اإلنسان 
إلى وسيلة، ومنها ما انتشر واستقر في 

مدارات أبعد من جذوره املسيرية، مثل 
”العلمانية الشاملة والعلمانية اجلزئية“ 

و”اجلماعات الوظيفية“، وهي ذات طابع 

أداتي، تعاقدي، تبيع لآلخر شيئا ما، مثل 
”املقدرة العسكرية… أداة فتك، أو استثمار“، 

وكذلك ”الدولة الوظيفية“ التي ُتصطنع 
بعدة طرق منها حتويل دولة غير استيطانية 

”إلى دولة وظيفية… عن طريق رشوة لشعب 
هذه الدولة، بحيث يرتفع مستوى معيشته 

ويتزايد اعتماده على قوة خارجية… 
ميكن حتويل اجتاه دولة ما بحيث تنحو 
منحى وظيفيا عن طريق حتويل النخبة 

احلاكمة إلى جماعة وظيفية تدين بالوالء 
لالستعمار“. (موسوعة ”اليهود واليهودية 
والصهيونية“، اجلزء األول ص ٣٧٣ و٣٧٤). 

وفي اجلزء السابع من املوسوعة يعتبر 
املسيري دولة املماليك في مصر منوذجا 

للدولة الوظيفية.
وفي السبعينات فّرطت مصر في 

استقاللها، وترتب على هذه التبعية دور 
وظيفي. وُمتنُح مصر منذ معاهدة السالم مع 

العدو الصهويني عام ١٩٧٩ معونة سنوية. 
وعلى الرغم من املعونة، ورمبا بسببها، 
تدهورت األوضاع التعليمية والصحية 

والزراعية وبدأت تصفية القطاع الصناعي؛ 
لفتح األسواق أمام االستيراد، وال تزال 

الدولة التي لم تعان أزمات غذائية حتى في 
ظل احلروب منذ ١٩٤٨ أكبر مستورد للقمح 
في العالم. وتضّمَن مسلسل التبعية فاصال 

كوميديا يقضي بأن يوفد بلد اكتشف الزراعة 
في فجر التاريخ، واشتهر بأنه سلة غذاء 

اإلمبراطورية الرومانية، ”ألف خريج مصري 
إلى إسرائيل.. و١٢٠ قيادة زراعية و٩٠٠ 

مزارع… لتعليمهم خبرات التقدم الزراعي 
اإلسرائيلي“. (عواطف عبدالرحمن ”اليهود 

املصريون واحلركة الصهيونية“). وبعد 
أربعني عاما على حتويل مصر إلى دولة 

وظيفية نحصد اجلوع. ال يصح استخدام 
كلمة أقل قسوة من اجلوع.

لم ُيستشْر الشعب في أمر ”العاصمة 
اإلدارية اجلديدة“، وقد تؤدي إلى جدل 

دستوري؛ فاملادة رقم ٢٢ من الدستور تقول 

”مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر 
العربية“، وتغيير العاصمة يلزمه استفتاء 

شعبي. واالسم الغريب لهذا الكيان اململوكي 
يوحي بوجود عاصمة إدارية قدمية، ولم 
تكن ملصر منذ دخول اإلسالم إال عاصمة 

حملت اسم القاهرة قبل ألف عام. وال توجد 
في العالم عاصمة اسمها ”العاصمة اإلدارية 
اجلديدة“، ودائما حتمل العواصم اجلديدة 

اسما داال محددا ال وصفا في جملة غير 
مفيدة. وليس أغرب من اسم ”العاصمة 

اإلدارية اجلديدة“ إال اسم مسجد ”الفتاح 
العليم“، وهو اسم يقول كل شيء وال يقول 

شيئا، فكل بيوت الله في األرض هي مساجد 
الرحمن الرحيم، وال يجاري هذا االسم في 
عموميته إال أن يسمى ”مسجد الله“، وكأن 

في أي مكان مسجدا للشيطان.
مصر حاليا في شوق إلى احلرية 

والعدل السياسي واالجتماعي والصحي، 
ووضع استراتيجية وطنية تنهض بالتعليم 
والزراعة والصناعة. لدينا وفرة في التدين 

ونقص حاّد في اإلميان، وارتفاع صخب 
النفاق الديني ال ينفي فقرا إميانيا ال تخفيه 

مآذن املساجد وأبراج الكنائس.

مصر في شوق إلى الحرية والعدل 

السياسي واالجتماعي والصحي، 

ووضع استراتيجية تنهض بالتعليم 

والزراعة والصناعة. لدينا وفرة في 

التدين ونقص حاد في اإليمان، 

وارتفاع صخب النفاق الديني ال ينفي 

فقرا إيمانيا ال تخفيه مآذن المساجد 

وأبراج الكنائس

المسكوت عنه في اختطاف اإلعالم 

اليمني يتعلق بمدى ارتباط قيادات 

سياسية وعسكرية بالنظام القطري، 

لذلك ال يمكن فصل ما حدث ويحدث 

من هجوم مستمر على دولة اإلمارات 

والتشكيك بالدور السعودي في اليمن 

خارج هذا اإلطار

سعد القرش
روائي مصري

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

زائد الثقة بالنفس

} لم تترك قطر وسيلة حلرق املراكب مع 
املنطق إال وأقدمت عليها. إنها الثقة الزائدة 

بالنفس. ولكن أي نفس؟
آخر العاقبة، كان إعالن التضامن والتأييد 
لسلطة عمر حسن البشير. رمبا ألنه من باقي 
تركة ”اإلخوان“، ورمبا ألنه تعلم كيف يتلّون.
صحيح أن شعب السودان يتظاهر ضده، 

ويسعى منذ عدة سنوات للتخلص منه، 
وصحيح أنه أوقع شعبه بالكثير من الرزايا 

املتواصلة، وصحيح أن سجالته باتت فضيحة 
مكتملة األركان، إذ جمعت ما جمعت من الفقر 

والتمزيق والفساد واالنتهاكات والتعسف، 
وصحيح أن ٢٣ حزبا وقف ضده ويطالب 

برحيله، إال أن أمير قطر لم يتردد في تقدمي 
وعود الدعم له والتضامن معه ضد شعبه.

رمبا كانت قطر تريد أن تقول إن سياسات 
املناكفة تصلح ليس في مواجهة احلكومات 

فحسب، ولكن في مواجهة الشعوب أيضا.
ومثلما سعت قطر لتمويل كل أوجه احلملة 

ضد السعودية باستغالل جرمية مقتل جمال 
خاشقجي، فإنها لم تكّف عن التجريح ضدها 

في كل فرصة وعند كل خبر وكأنها تشن حربا 
شعواء (أو عشواء باألحرى).

وكذلك ضد أشقاء آخرين على املنوال 
نفسه. أولئك الذين كلما حرصوا على الصمت 

والتعالي، كلما زادهم إعالم قطر ضدهم 
تشنيعا وتقريعا وتقذيعا. إنها الثقة بالنفس. 

الزائدة خيالء وفخرا، وكأن املرء بها ُيخّيل 
إليه أنه سيخرق األرض ويبلغ اجلبال طوال.
ولكن هذا ليس من طبيعة السياسة. وال 
هو من أصولها أو معارفها، دع عنك املنطق 

واحلكمة فيها. إمنا األياُم ُدول. هذا ما يقوله 
التاريخ. أم إنها لم تعد كذلك؟ فاألحوال التي 

من طبيعتها أن تتبدل، لن تستقر في حال على 
أي حال. ولقد أوجدت السياسة مكانا لـ“شعرة 

معاوية“ من أجل أال تصبح العداوة قبحا 
متواصال، ومن أجل أن تترك الباب مفتوحا 
ملا قد يتغير، فتعطي خليالء النفس فسحة 

للتصالح مع واقع آخر.
البعض يقول ”مئة صديق وال عدو واحد“، 

أو ”إذا فسدت السياسة ذهب السلطان“، أو 
”ال عدو دائم وال صديق دائم، بل مصالح 
دائمة“. فلماذا االستعداء الدائم ألقرب 

املقربني؟ ما النفع من وراء جّرة مكسورة 
كهذه؟

يقول علي بن أبي طالب ”آلة السياسة 
سعة الصدر“. فلماذا يضيق صدرك؟ الصيد 

في املاء العكر، ماذا ميكنه أن يصيد حيال 
جيران يعتزمون عمال أو يتبارون من أجل 
تنمية هنا، ومشروع إعمار هناك وتسوية 

مشكالت هنالك. ويقول ابن خلدون ”السياسة 
املدنية هي تدبير املدينة مبقتضى األخالق 

واحلكمة لُيحمل اجلمهور على منهاج يكون 
فيه حفظ النوع وبقاؤه“. (أو قل حفظ الناس 

والدول) أم أنها لم تعد كذلك؟
ما الشغل الشاغل اليوم في السعودية؟ 

أليس هو اإلصالح االقتصادي واالجتماعي؟ 
أليس هو مشروع ٢٠٣٠؟ وماذا يعني هذا 

املشروع بالنسبة ملستقبل املنطقة بأسرها؟ 
أفال يعني خيرا؟ أفال يعني فرصة مشتركة؟

ثم ما الشغل الشاغل في اإلمارات؟ أليس 
هو التنمية الشاملة واالستثمار الذكي 

وإرساء األسس القتصاد املستقبل؟ فلماذا 
يبدو األمر وكأنه يثير الضيق في نفس صانع 
التوجهات الناقمة في قطر؟ وماذا تريد مصر 
غير أن تنجو من ركام الكارثة؟ بل وماذا تريد 

البحرين غير أال تصبح لقمة سائغة لعدو ال 
يتورع عن متزيق أي مجتمع في اجلوار؟

ال، ال يهم، ما قد تعنيه هذه احلكومة أو 
تلك بالنسبة إليك. ولكن أليس شاغلها مهما، 

أو ما تعمله أو ما حترص عليه؟ أليس ما 
يرسو على األرض هو القيمة األهم؟

ما أجمل احلجر الذي ينتظر حجرا فوقه. 
وما أجمل اجلدار إذا ما أنتج صرحا. أليس 
هذا هو ما ينبغي التشجيع عليه؟ أال يجدر 

بالنظرة الثاقبة أن تنظر إلى ما يعنيه؟ وإذا 
بنى جارك لنفسه دارا وأوسع فيها على أهله، 

أفليس في هذا خير لك؟
ال بأس. ميكن االلتفات إلى العيوب 

واألخطاء. ولكن أن تكون هي وحدها شغلك 
الشاغل، فإنها لن تعدو نصحا بل صيدا 

لألذى، ضد من يعمل أو من يحاول أن يعمل.
يستطيع املرء أن يفترض أن هذا كله غير 
جاد، ألنه غير ضروري وليس مفيدا ألحد، وال 

حتى للنفس، وإن املناكفة مراهقة ال سياسة.
أم أنها الثقة الزائدة بالنفس. الثقة بأنك 

تعلو، وتعلو، ثم تعلو، كطائر ميلك من السماء 
ما لم ميلكه طائر آخر، وإن الدنيا كلها لك، 

وألن األفالك تدور من حولك، وأنك تستطيع 
أن تخرق املنطق، وتنشئ في السياسة ثقبا. 

وتستطيع أن حترق معاوية وشعرته. فإذا كان 
التردد واجبا ملزما للحكمة، فقطر ميكنها، 

ألسباب في الغنى عن الناس، والطيران عن 
األيام الدول، أال تتردد بكل ما يقع حتتها.
إنها النفس األمارة بالسوء، تلك التي 

تبغي األذى طمعا به وحده.

علي الصراف
كاتب عراقي



} بــريوت - اتخـــذ لبنـــان أولـــى خطـــوات 
التحول لوســـائل النقل النظيـــف عبر إطالق 
التجـــارب االختباريـــة لســـيارات كهربائيـــة 
وهجينة في إطار جتسيد اخلطط الهادفة إلى 
تقليـــص النفقات على قطاع النقل العام الذي 
يكلف خزينـــة الدولة املاليني مـــن الدوالرات 

سنويا.
وأعطـــى وزير الطاقة وامليـــاه في حكومة 
تصرف األعمال ســـيزار أبي خليل من ساحة 
االثنـــني  األخضـــر  الضـــوء  الطاقـــة،  وزارة 
املاضي، لبدء التجارب، والتي تأتي بالتعاون 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وتأتـــي التجارب بعد دراســـات متت وفق 
برنامج ”سوديل“، والتي وضعت معايير هذا 
النمط من التنقل املستدام ليتم تطبيقها على 

أرض الواقع.
وتهـــدف العملية إلى حتديـــد األثر املالي 
علـــى كلفـــة النقـــل ومصروفـــات الطاقة في 
الســـيارات الكهربائيـــة والهجينـــة، فضـــال 
عـــن حتديـــد التأثيـــر البيئي لهـــا، من حيث 

االنبعاثات والتأثير على نوعية الهواء.
ونســـبت الوكالة ألبي خليل قوله إن ”هذه 
التجارب تأتي بعد إجراءات أخذتها احلكومة 
في ميزانيـــة العام املاضي، حيـــث ألغيت 80 
باملئة من الرســـوم اجلمركية على السيارات 
الهجينـــة وكامـــل الرســـوم على الســـيارات 

الكهربائية“.
وأضاف إن ”هذا اإلجـــراء ينضوي حتت 
السياســـة العامة واالســـتراتيجية الشـــاملة 
لقطاع الطاقـــة في لبنان، والذي يلحظ حتوال 
ســـيؤدي إلـــى تقليـــل االعتماد علـــى الوقود 
للتقليـــل من الكربـــون، وننتقـــل بالطاقة إلى 

طاقات أكثر نظافة وأقل تلويثا“.
ويندرج هذا األمر، وفق أبي خليل، ضمن 
التزام لبنان بتخفيض االنبعاثات بحدود 12 
باملئة بحلول العام املقبل على أن تبلغ النسبة 

15 باملئة بحلول 2030.
وحتتـــاج اجلهـــات املعنية املشـــرفة على 
قطاع النقـــل العام في لبنـــان لوضع معايير 
جديـــدة لنظام نقل مســـتدام صديـــق للبيئة 
لتبدأ عملية الترويج لتســـويق هذا النوع من 

املركبات في السنوات القادمة.
ويتوقع اإلعالن عن االنتهاء من التجارب 
خـــالل مؤمتر يعقد في مـــارس املقبل ووضع 
التوصيات التي ســـتلتزم بهـــا احلكومة في 

املرحلة املقبلة.

} تونس - كشـــف البنك األفريقي للتنمية عن 
خطط لتمويل مشاريع تونسية في العديد من 
القطاعات احليوية خالل العام احلالي بقيمة 

تصل إلى نصف مليار دوالر.
وقـــال مدير مكتب شـــمال أفريقيـــا للبنك 
األفريقـــي للتنميـــة محمـــد العزيـــزي خالل 
تصريحـــات صحافيـــة علـــى هامـــش توقيع 
اتفاقيـــة مع اجلانب التونســـي إن ”تقديرات 
اســـتثمارات البنـــك بشـــكل مبدئي ســـتكون 
حوالـــي 458 مليـــون دوالر خـــالل 2019 وقد 

ترتفع قليال بحســـب املشاريع املطروحة التي 
حتتاج إلى متويل“.

وأوضح أن هذه االستثمارات ستكون في 
قطاعات عـــدة منها الطاقة والـــري والزراعة 
والصـــرف الصحي، إلى جانب توفير خطوط 
االقتصاديـــة  املؤسســـات  لفائـــدة  متويـــل 

الصغيرة واملتوسطة.
وتراهـــن تونـــس علـــى دعم املؤسســـات 
املاليـــة اإلقليمية والدوليـــة ملواجهة حتديات 
البطالـــة وحتريـــك عجلة النمـــو خاصة بعد 
أن أعلن البنك الدولي في ســـبتمبر 2016، عن 
تخصيص 60 مليون دوالر لدعم ســـوق العمل 

احمللي حتى العام 2022.
ووقع البنـــك األفريقي والبنـــك األوروبي 
لإلعمـــار والتنمية اتفاقية قرض بقيمة 171.7 
مليـــون دوالر مـــع تونـــس لتمويل مشـــروع 

برنامج الصرف الصحي.

التنميـــة  وزيـــر  العـــذاري  زيـــاد  وقـــال 
واالستثمار التونسي في تصريح للصحافيني 
على هامش التوقيـــع إن ”هذا القرض يندرج 
فـــي إطار تنفيذ مشـــاريع املخطـــط التنموي 

للفترة 2016 – 2020“.
ولم يكشـــف عن مدة تسديد هذا التمويل، 
لكنـــه أكد أن برنامج املُخطط يتضمن إنشـــاء 
24 محطة معاجلة للمياه املســـتعملة، ومتديد 
شـــبكة الصرف الصحي على طـــول 862 كلم، 

إلى جانب بناء 30 محطة ضخ.
ووضعت احلكومة العام املاضي برنامجا 
يتضمن أهدافا طموحة إلعطاء فرص متكافئة 
لكافة جهات البالد مـــن خالل منوذج تنموي 
جديـــد ملعاجلـــة التباين الكبير في مشـــاريع 

التنمية.
وتقـــول إنها تســـعى لتحفيـــز النمو عبر 
إنشـــاء مشـــاريع صغيـــرة توفر فـــرص عمل 

جديـــدة للشـــباب بهدف امتصـــاص معدالت 
البطالة املرتفعة.

وأشـــار مختـــار الهمامي وزير الشـــؤون 
احملليـــة تعليقا على فحوى االتفاقية املتعلقة 
بتطوير البنية التحتية للصرف الصحي إلى 
أن املشروع سينتفع به نحو 200 ألف مواطن 

في 33 بلدية جديدة في 19 والية.
وجـــرى التوقيـــع أيضا على هبـــة بقيمة 
1.14 مليـــون دوالر قدمهـــا البنـــك األفريقـــي 
للتنمية لدعم القدرات الفنية للديوان الوطني 

للتطهير في تنفيذ املشروع.
وتأتـــي اخلطـــوة فيما حتـــاول احلكومة 
التصـــدي لتمرد النقابات العمالية بني الفينة 
واألخـــرى، والتـــي تهـــدد باملضـــي قدما في 
تنفيذ سلســـلة من اإلضرابـــات، كورقة ضغط 
للحصول على مطالبها، والتي تتمحور حول 

زيادة األجور والسيطرة على التضخم.
ويأمل املسؤولون التونسيون في خفض 
مستوى الدين اخلارجي الذي بلغ مستويات 
غير مســـبوقة، والذي بلغ 75 باملئة من الناجت 
احمللـــي اإلجمالـــي، على أن يتراجـــع إلى 70 

باملئة في العام املقبل.
وتتوقـــع احلكومـــة أن يســـجل اقتصاد 
البـــالد منوا بنحو 3.1 باملئة هذا العام مقابل 
2.6 باملئة في العـــام املاضي، مع املضي قدما 
فـــي برنامج اإلصالح املتفـــق على تنفيذه مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي للحصول على قرض 

بقيمة 2.9 مليار دوالر.
ورغم اجلهود التـــي تبذلها احلكومة في 
ظل الصراعـــات السياســـية الراهنة، ال يزال 
اقتصـــاد البالد حتى اآلن يعانـــي من التركة 
الثقيلـــة للسياســـات االقتصاديـــة املرتبكـــة 
حلكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة 

اإلسالمية وتسببت في أزمات كثيرة.
وتشير التقديرات إلى أن التمويالت التي 
ضخهـــا البنك األفريقي منذ بـــدء عالقاته مع 
تونس فـــي 1967 وصلت إلى 9.5 مليار دوالر، 
فيما يقدر حجم اســـتثمارات البنك األوروبي 
لإلعمار والتنمية في تونس بنحو 950 مليون 

دوالر منذ عام 2012.

} تاجوراء (ليبيا) - تسببت قرارات احلكومة 
الليبية التي اســـتهدفت خفض قيمة الدينار 
أمام العمالت الرئيســـية في دخول الشـــركة 
الليبية للشاحنات واحلافالت في أزمة حادة 
نتيجـــة ارتفاع تكاليـــف اســـتيراد املكونات 

واملواد األولية.
وتختصر أوضاع الشـــركة حجم املشاكل 
الكبيـــرة، التي تعاني منها باقـــي القطاعات 
غيـــر النفطية، نتيجة األزمـــة االقتصادية في 
البالد رغـــم ارتفاع عوائد النفط بنهاية العام 
املاضي، وسط ترجيحات بأن تطول حالة عدم 

اليقني هذه.
وفي عنبـــر التجميع الرحب في الشـــركة 
الواقعة باملجمـــع الصناعي مبدينة تاجوراء 
البعيـــدة عن العاصمة بنحـــو 11 كلم، تنهمك 
مجموعـــة مـــن العمال في العمـــل على هيكل 
حافلة جديدة، بينما كان قلة آخرون يفحصون 

صفا من كبائن الشاحنات.
وبعد إغالق دام خلمس سنوات في أعقاب 
األزمة التي بـــدأت في 2011، كانت إعادة فتح 
املصنـــع في شـــهر مايو 2017 بتشـــجيع من 
حكومة الوفـــاق الوطنـــي املدعومة من األمم 
املتحـــدة بادرة أمل ملئات العمال للحفاظ على 

موارد رزقهم.
ولكـــن املصنع الـــذي كان ينتـــج في يوم 
ما خمســـة آالف مركبة ســـنويا، يجّمع حاليا 
ثماني قطع فقط في الشـــهر، بســـبب املشاكل 

التي ضربت القطاع الصناعي بشكل عام.
ويأتـــي معظـــم الطلـــب على إنتـــاج هذا 
املصنع، الذي تأســـس في عام 1976 كمشروع 
مشـــترك بني الدولـــة الليبية وشـــركة إفيكو 
اإليطالية املالكة حلصة نسبتها 25 باملئة، من 

اجلهات احلكومية.

ويتعني على املصنع أن يشتري احملركات 
ومكونـــات املركبات من اخلـــارج. لكن خفض 
احلكومـــة لقيمـــة العملـــة احملليـــة إلـــى 3.9 
دينار للدوالر من 1.3 دينار في شـــهر سبتمبر 
املاضي للتصدي للسوق السوداء تسبب في 
زيادة التكاليف، وهو ما أحلق ضررا بالطلب 

واإلنتاج.
وتظهر املؤشـــرات أن تكلفة الشـــاحنة أو 
احلافلـــة الواحدة تضاعفـــت ثالث مرات عما 
كانـــت عليه في الســـابق، وهـــذا األمر يجعل 

الشركة في وضع محرج للغاية.
ونســـبت وكالـــة رويترز لرئيـــس مجلس 
إدارة الشـــركة هشـــام الهادي أبوقليلة قوله 
إن ”مركبة نوع حافلة متوسطة احلجم كانت 
تكلف 33 ألف دينار (23.6 ألف دوالر) ولكن مع 
التكلفة اجلديدة ارتفع السعر إلى حوالي 125 

ألف دينار (90 ألف دوالر)“.
وأوضـــح أن إدارة الشـــركة، البالغ رأس 
مالهـــا 69 مليـــون دوالر، ســـتجتمع مع وزير 
االقتصـــاد والصناعـــة املعـــني حديثـــا علي 
العيساوي في مسعى للتفاوض على استثناء 

الشركة من سعر الصرف اجلديد.
وأردف أبوقليلـــة قائال إنـــه ”إذا توافرت 
ائتمانات مصرفية بســـعر مالئم، فقد تتمكن 
الشركة من اإلنتاج مثلما كان عليه احلال في 
الســـابق، وإال فســـيكون من الصعب حتقيق 

هذا“.
وميتد املصنـــع على مســـاحة 66 هكتارا 
وقبل دخـــول ليبيا العضو فـــي منظمة أوبك 
وتعتمد على اخلام كمصدر رئيســـي للعملة، 
كان يعمـــل به ألـــف موظف، بينمـــا يعمل به 

حاليا 300 عامل فقط.

ويقـــول عبداللـــه الفالح رئيـــس مجلس 
الصناعـــة  إن  الليبيـــني  األعمـــال  أصحـــاب 
والقطـــاع اخلاص في ليبيا فـــي وضع حرج 
بســـبب غيـــاب التنـــوع واملنافســـة وهيمنة 
الدولة أيضـــا على االقتصاد لعقـــود طويلة، 
وليس فقـــط نتيجة للفوضـــى التي عمت في 

أعقاب اإلطاحة مبعمر القذافي.
وحّمـــل الفالح نظام الزعيم معمر القذافي 
املســـؤولية عن تأخر العديد مـــن القطاعات، 
قائـــال إن ”القذافـــي هيمن على كل األنشـــطة 
االقتصاديـــة دون الســـماح لرجـــال األعمال 

بتطوير القطاع اخلاص“.
وأشـــار إلـــى أن حتفيز القطـــاع اخلاص 
جاذبـــة  تشـــريعات  تبنـــي  علـــى  معقـــود 
لالستثمارات وحتسني الوضع األمني بشكل 

أكبر للخروج تدريجيا من األزمة.

وكان ناصر الدرســـي، الوزير السابق في 
احلكومـــة، التي يرأســـها فايز الســـراج، قد 
وعد مسؤولي الشـــركة أثناء زيارته للمصنع 
فـــي يوليو املاضي، مبعاجلـــة األزمة، لكن لم 

يحصل أي تغيير منذ ذلك احلني.
ويطالب العاملون بتدخـــل جلنة املوازنة 
االســـتيرادية لتخصيـــص جزء مـــن األموال 
للشـــركة، وأيضـــا مبعاجلة ملف عدم ســـداد 
البعـــض من اجلهات التابعـــة للدولة ديونها 

املستحقة للشركة.
ووضـــع التراجـــع احلـــاد في إيـــرادات 
اخلـــام، املورد املالي الوحيـــد ملوازنة الدولة، 
االقتصاد الليبي على حافة االنهيار الشامل، 
ما دفع مصرف ليبيا املركزي إلى السحب من 
االحتياطات النقدية لتغطية فاتورة الواردات 

ودفع رواتب املوظفني ومستحقات الدعم.

كما فرض املركزي على املواطنني التعامل 
بالبطاقات اإللكترونية للحصول على العملة 
الصعبـــة ملواجهـــة ضغوط شـــح الســـيولة 
والتشـــوهات املتزايدة فـــي االقتصاد نتيجة 
اتســـاع الفجوة بني الســـعر الرسمي للدينار 

وأسعار السوق السوداء.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلـــى أن 72 
مليـــار دوالر من احتياطـــات املركزي بالعملة 
الصعبـــة تبخـــرت خـــالل األعـــوام الثمانية 
املاضية، بعدما كانت عند مستوى 130 مليار 

دوالر قبل األزمة.
ونظرا للنزاع القائم بني الشـــرق والغرب، 
تلقى االقتصـــاد الليبي ضربات شـــديدة من 
تراجع صـــادرات النفط بحوالي 80 باملئة عن 
مستويات ما قبل األزمة حني كانت تصل إلى 

1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010.

اقتصاد

مختار الهمامي:

مشروع تطوير البنية 

التحتية للصرف الصحي 

يستهدف 19 والية 

عبدالله الفالح:

تحفيز القطاع الخاص 

معقود على تبني تشريعات 

جاذبة لالستثمارات

محمد العزيزي:

البنك سيوفر خطوط تمويل 

للمؤسسات االقتصادية 

الصغيرة والمتوسطة

هشام الهادي أبوقليلة:

إذا توفرت ائتمانات مصرفية 

بسعر مالئم، فقد نتمكن من 

اإلنتاج مجددا

{ســـعداء بانطالق عملية بناء مصنع تيســـال الضخم في شـــنغهاي. نهدف إلى إنجـــاز البناء هذا 

الصيف وبدء إنتاج النموذج 3 نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل}.

إيلون ماسك
مؤسس ورئيس شركة تيسال األميركية للسيارات

{المحادثـــات التجارية بين الواليات المتحدة والصين كانت جيدة بالنســـبة لنا ومجرد تمديدها 

يظهر أن الجانبين جادان بشدة في إجراء المناقشات ومحاولة التوصل إلى اتفاق}.

تيد مكيني
نائب وزير الزراعة األميركي

تختزل أزمة مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا حجم األزمات التي تعاني منها القطاعات 
غير النفطية في البالد، في ظل التكاليف الباهظة الســــــتيراد املواد، التي حتتاج إليها بعد 

أن كانت منتجا رئيسيا لتلبية حاجة السوق احمللية إلى الشاحنات.

تكاليف االستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
[ تخلف جهات حكومية عن سداد ديونها يعرقل جهود الشركة  [ القطاعات غير النفطية في متاهة سياسة خفض قيمة الدينار

في انتظار وصول اإلمدادات

مشاريع البنية التحتية أولوية قصوى

لبنان يبدأ التحول 

للنقل العام النظيف
البنك األفريقي للتنمية يمول مشاريع تونسية بنصف مليار دوالر
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مطلعـــة أن  } أبوظبــي - كشـــفت مصـــادر 
مجموعـــة االحتـــاد للطيـــران طالبت بحصة 
إضافيـــة فـــي شـــركة الطيـــران الهندية جت 
أيرويز كشرط للقيام بدور رئيسي في إنقاذها 

من أزمتها املالية.
واشـــترطت االحتـــاد مضاعفـــة حصتها 
البالغة 24 باملئة التي اشترتها في 2013، لتبلغ 
49 باملئة وهو أعلى ســـقف مللكية األجانب في 

شركات الطيران وفق القوانني الهندية.
ونســـبت وكالـــة رويترز ملصـــادر مطلعة 
تأكيدها أن االحتاد اململوكة حلكومة أبوظبي 

جتري محادثـــات لضخ اســـتثمارات جديدة 
فـــي جت أيرويز، وأنها تشـــترط أيضا تخلي 
ناريش جويال مؤســـس الشـــركة الهندية عن 

رئاسة مجلس إدارتها.
وكانـــت االحتـــاد، ثاني أكبر مســـاهم في 
جـــت أيرويز، قـــد دخلت الشـــهر املاضي في 
مفاوضات مـــع مســـؤولي الشـــركة الهندية 

املثقلة بالديون بشأن خطة إنقاذ.
 2016 فـــي  للطيـــران  االحتـــاد  وأطلقـــت 
اســـتراتيجية جديدة إلعادة هيكلة حتالفاتها 
وحصصها فـــي شـــركات الطيـــران العاملية 

لتعزيز مكانة االحتاد في سوق النقل اجلوي، 
الذي يشهد منافسة محتدمة.

مبوجـــب  للطيـــران  االحتـــاد  وراجعـــت 
اخلطـــط اجلديدة حصص األقلية، التي كانت 
متلكها في شركات عديدة، من بينها أليطاليا 
اإليطاليـــة وأيـــر برلـــني األملانيـــة وداروين 

أيرالين السويسرية.
ويقـــول مراقبون إن إعـــادة الهيكلة متنح 
فرصة خفـــض تكاليف الشـــركة، التي متتلك 
أكثـــر من 700 طائرة تســـير نحـــو 600 وجهة 
حـــول العالم، عبـــر توحيد بنود مثل شـــراء 

الطائرات.
وتفاقمـــت خالل العـــام املاضـــي، األزمة 
املالية ألكبر شـــركة هندية للطيران منخفض 
التكلفـــة من حيث احلصة الســـوقية، في ظل 

ارتفاع أسعار النفط وحرب األسعار احملتدمة 
بني شركات الطيران احمللية.

ونقلـــت صحيفة مينـــت الهندية أمس عن 
مصادر مطلعة قولها إن مقرضي جت أيرويز 
اقترحوا خطة بقيمة 900 مليون دوالر إلخراج 

الشركة من متاعبها املالية.
الطائرات  وذكرت الصحيفة أن مؤجـــري 
للشـــركة ومورديها اطلعوا على اخلطة خالل 
اجتماع برئاســـة بنك الدولة الهندي حضره 
كبار مديري شـــركة الطيـــران ومنهم جويال 

وممثل عن االحتاد للطيران.
ومـــن املرجح أن يضخ جويـــال واالحتاد 
معا 450 مليون دوالر في جت بينما ســـتعيد 

بنوك هندية هيكلة ديون بقيمة مماثلة.
وفي حـــال وافق جميع املســـاهمني على 
اخلطـــة املقترحة فســـتنخفض حصة جويال 
في شـــركة الطيـــران الهندية عن مســـتواها 

الراهن والبالغ 51 باملئة.
وفي األســـبوع املاضي، قالت جت أيرويز 
إنهـــا تخّلفت عن ســـداد ديـــون الحتاد بنوك 
هنديـــة، مما دفـــع وكالة آي.ســـي.آر.أي إلى 

خفض التصنيف االئتماني للشركة.
وتشير البيانات التي أعلنتها الشركة في 
ســـبتمبر املاضي إلـــى أن ديونها بلغت نحو 
1.14 مليار دوالر، فـــي وقت جتد فيه صعوبة 
فـــي احلصـــول على متويـــل في ظـــل قواعد 

إقراض مشّددة وأزمة سيولة في الهند.
ونسبت رويترز إلى مصادر مطلعة الشهر 
املاضي قولها إن االحتاد وجت أيرويز ناقشتا 
تفاصيل خطة لتوسعة شبكة جت وأسطولها 
لألعـــوام الثالثـــة إلـــى اخلمســـة املقبلة إلى 

جانب توقعات اإليرادات والتكاليف.
وهنـــاك مؤشـــرات علـــى أن جـــت، التي 
تأسســـت عام 1992 بحاجة ماســـة للحصول 
على متويل بحلول منتصف الشـــهر احلالي، 
ألنها ال متلك الســـيولة الكافية للوفاء بجميع 
التزاماتهـــا ونفقاتها، لكنها تواصل تســـديد 

املستحقات النظامية مثل الضرائب.

وأّخرت الشـــركة ســـداد رواتب الطيارين 
وقّلصـــت  التنفيذيـــني  املســـؤولني  وكبـــار 
الرحالت اجلوية على املســـارات غير املربحة 

لتوفير السيولة.
وأعلنت في نهاية نوفمبـــر املاضي، أنها 
عّينـــت روبن كامارك، عضوا مبجلس اإلدارة، 
ممثـــال لالحتـــاد للطيران، وذلـــك اعتبارا من 

مطلع العام اجلاري.
ومنذ بـــروز األزمة، ظهرت مخاوف من أن 
جتد جت صعوبة في االســـتمرار في النشاط 
دون املزيد من االستثمارات، وهو ما قد يؤثر 

على الشركة اإلماراتية.
ســـيناريوهات  أي  حصـــول  ولتفـــادي 
االحتـــاد  إدارة  مجلـــس  ســـارع  مشـــابهة، 
لالجتمـــاع في الشـــهر املاضي فـــي أبوظبي 
ملناقشـــة االســـتثمار املتعلـــق بشـــركة جـــت 

أيرويز.
وكانت االحتاد قد أعلنت تكّبدها خســـارة 
ســـنوية بلغت 1.52 مليار دوالر في عام 2017، 
خســـائرها من شـــراكاتها  ألســـباب بينهـــا 
مـــع أليطاليـــا وطيران برلني اللتني أشـــهرتا 

إفالسهما.
وقـــد اضطرت لبيـــع حصتها في شـــركة 
دارويـــن أيراليـــن فـــي يوليـــو 2017، في أول 
تخارج لها منذ إطالق مراجعة اســـتراتيجية 
لنشاطاتها في 2016، وبعد أسابيع من رحيل 
الرئيس التنفيذي جيمس هوغن عن الشـــركة 

اإلماراتية.
وأنفقت االحتـــاد منذ تأسيســـها قبل 16 
عاما املليارات من الدوالرات لشـــراء حصص 
في شـــركات في أســـتراليا وآســـيا وأوروبا 
فـــي محاولة للحـــاق بركب كبرى الشـــركات 

اإلقليمية املنافسة.
وعّينـــت املجموعـــة اإلماراتيـــة في مايو 
2017 األيرلنـــدي راي جاميل رئيســـا تنفيذيا 
مؤقتا ليحـــل محل جيمس هوغـــن الذي قاد 
استراتيجية التوسع في محاولة ”لالستفادة 

من وفورات احلجم“.
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إيان مور:

ليس من الجيد بالنسبة 

لألثرياء السعوديين السفر 

في طائرات خاصة حاليا

} لنــدن - تزايـــدت املؤشـــرات علـــى أن حملة 
ملكافحـــة الفســـاد في الســـعودية أثرت بشـــدة 
مـــن قطاع بيع وتأجير الطائـــرات اخلاصة في 
مؤشـــر على أثر احلملة على الشركات اخلاصة 

والنخبة الثرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن عشرات الطائرات 
التـــي ميلكها أفراد وشـــركات تأجيـــر طائرات 
وتقدر قيمتها مبئات ماليني الدوالرات متوقفة 
عـــن العمل في مطارات بأنحاء من الســـعودية 

وخاصة في العاصمة الرياض ومدينة جدة.
وأضافـــت أنـــه جرى تســـليم بعـــض تلك 
الطائرات للدولة في إطار تسويات مت التوصل 
لهـــا بعد إطـــالق احلملة في أواخـــر عام 2017 
عندمـــا احُتجز عشـــرات مـــن األمـــراء ورجال 

األعمال واملسؤولني احلكوميني.
ونســـبت وكالة رويترز ملصدرين تأكيدهما 
أن البعض اآلخر من الطائرات ميلكه سعوديون 
ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها 
ألنهم ال يريدون إظهار ثرائهم خشـــية أن يبدو 
ذلـــك اســـتهزاء بحملـــة مكافحة الفســـاد التي 

تنفذها احلكومة.
وأثـــرت احلملـــة علـــى مجتمـــع األعمـــال 
والشـــركات اخلاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل 
مـــن تداعيات انخفاض أســـعار النفط وضعف 
ثقة املســـتهلك، مما أضر بثقة املســـتثمر وعّزز 
حالة الضبابية احمليطة بسياســـات ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان.
وأوضحت املصـــادر أن الطائرات املتوقفة، 
التـــي قدر أحـــد املصادر عددها مبـــا يصل إلى 
نحـــو 70 طائرة، تشـــمل طائـــرات بومباردييه 
وجلف سترمي. وتوجد أيضا طائرات ايرباص 

وبوينـــغ أكبر حجمـــا، وهي طـــرز ترتبط أكثر 
بشـــركات الطيران لكنهـــا ُتســـتخدم عادة في 

الشرق األوسط كطائرات خاصة أيضا.
وقد تبلغ تكلفـــة طائرة من طراز بوينغ 737 
ماكس أو ايرباص أي 320 نيو ما يصل إلى 130 
مليون دوالر، وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف 
على مدى جتهيز الطائرة بالتكنولوجيا ومزايا 
مثـــل غرف النوم اخلاصة وغـــرف االجتماعات 

وحتى معدات اللياقة البدنية.
وتشـــير بيانات فاليت أسيند لالستشارات 
إلـــى أن عـــدد الطائرات اخلاصة املســـجلة في 
الســـعودية تراجـــع إلـــى 129 في نهايـــة العام 
املاضي مقارنة مع 136 في نهاية العام السابق.

وتوفر الطائرات اخلاصة املرونة للمسافرين 
علـــى خالف شـــركات الطيـــران التجارية نظرا 
ألنها غير مقّيـــدة مبواعيد الوصول واملغادرة. 

وتسمح أيضا بسرية أكبر في الرحالت.
وكان وزير املالية السعودي محمد اجلدعان 
قـــد ذكر في الشـــهر املاضـــي أن الدولة جمعت 
أكثر مـــن 50 مليار ريال (13.33 مليار دوالر) من 
تسويات مت التوصل لها في إطار حملة مكافحة 

الفساد.
وُأطلق ســـراح معظم مـــن كانوا محتجزين 
فـــي فندق ريتز كارلتون بالريـــاض في نوفمبر 
املاضي بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تســـويات 
مالية مـــع احلكومـــة، التي قالت إنها تســـعى 
جلمـــع أكثر من 100 مليار دوالر إجماال ســـواء 

نقدا أو على شكل أصول.
وقـــال مصدران مطلعان إنه لم يتضح كيف 
ســـتنقل احلكومة ملكية الطائرات املتوقفة في 

املطـــارات فـــي أنحاء البالد، نظـــرا ألن العديد 
منها مملوك عبر شـــركات خارجية أو أنه محل 
رهـــن. وقالـــت ثالثة مصـــادر إنه مـــن املرجح 
أن تكـــون تلـــك الطائرات مازالت مســـجلة في 

السعودية.
وأكدت مصـــادر أخرى أن احلكومة ميكنها 
استيعاب تلك الطائرات في أساطيلها احلالية 
التي يســـتخدمها وزراء ومؤسســـات مملوكة 
للدولـــة. وقالـــت إن احلكومة تدرس تأســـيس 
شـــركة تابعـــة لهـــا للطائرات اخلاصـــة تكون 

مؤلفة بالكامل من الطائرات املصادرة.
وقالـــت رويترز إنها لـــم حتصل حتى اآلن 
على رد من املكتب اإلعالمي للحكومة على طلب 
للتعقيب بشـــأن تأثير حملة مكافحة الفســـاد 
على قطاع الطائـــرات اخلاصة أو عن خططها 

بشأن الطائرات املصادرة.

وحظيت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها 
األمير محمد باستحســـان واســـع النطاق بني 
عموم الســـعوديني ألســـباب منها أن احلكومة 
قالت إنها اســـتخدمت بعض األموال احملصلة 

من احلملة لتمويل مخصصات اجتماعية.
وأكدت ثالثة مصادر مطلعة أن عدد رحالت 
الطيران على منت طائرات خاصة في السعودية 
شـــهد تراجعـــا كبيـــرا خـــالل العـــام املاضي، 
نظـــرا لقلة عدد الطائـــرات املتاحة مبا في ذلك 

املستأجرة.
وقـــارن إيان مور رئيس العمليات التجارية 
في شـــركة ”فيستا جت“ ذلك التحول مبا حدث 
في الصني حيث أضعفت حملة ملكافحة الفساد 

سوق الطائرات اخلاصة.
وقال إنه ليس من اجليد سياســـيا بالنسبة 
لألثرياء الســـعوديني الســـفر علـــى منت رحلة 

خاصـــة في الوقـــت الراهن، خاصـــة إذا كانوا 
ميلكون تلك الطائرات.

وأكدت مصادر مطلعة أن بعض السعوديني 
األثرياء يســـافرون على رحالت شركات طيران 
جتارية إلـــى اإلمارات والبحريـــن وغيرها من 
املقاصد ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة 

لتفادي التدقيق احلكومي.
وتكشف بيانات شـــركات صناعة الطائرات 
أن إقبـــال رجال األعمـــال في الســـعودية على 
شراء طائرات خاصة انخفض منذ إطالق حملة 

مكافحة الفساد قبل نحو 14 شهرا.
وقال ســـتيفن فريدريش رئيـــس العمليات 
التجارية في قســـم طائرات رجـــال األعمال في 
شـــركة امبرايـــر، إن ”عدم وضـــوح الرؤية في 
األســـواق ال يساعد ثقة املســـتهلك بأي حال أو 

شكل أو هيئة“.

اقتصاد
مراقبة الفساد تضرب قطاع الطائرات الخاصة في السعودية

االتحاد للطيران تطالب بمضاعفة حصتها كشرط إلنقاذ جت الهندية

[ األثرياء يخشون من إظهار ثرائهم منذ إطالق حملة مكافحة الفساد  [ طائرات خاصة عديدة متوقفة عن العمل في المطارات السعودية

[ محاولة لتفادي سيناريو أليطاليا وطيران برلين وداروين أيرالين  [ تحول في استراتيجية االتحاد لتعزز مكانتها في سوق النقل الجوي

االبتعاد عن شبهة الثراء

أكــــــدت مصادر مطلعة أن قطاع بيع وتأجير الطائرات اخلاصة في الســــــعودية يعاني من 
الركود بســــــبب تشــــــديد الرقابة على الفساد وأن األثرياء أصبحوا يخشون إظهار مالمح 
ــــــق. وقد أدى ذلك إلى توقف نشــــــاط معظم الطائرات  ثرواتهم خشــــــية فتح أبواب التحقي

اخلاصة في البالد.

تســــــارعت جهود شركة االحتاد للطيران إلعادة هيكلة حتالفاتها وحصصها في شركات 
الطيران العاملية بتقدمي عرض إلنقاذ شركة جت أيرويز الهندية، وذلك في إطار استراتيجية 

جديدة لتعزيز مكانة االحتاد في سوق النقل اجلوي.

محاولة إقالع جديدة من مستنقع المتاعب المالية

{تبني أنماط الزراعة الذكية والمســـتدامة من أبرز المشـــاريع التـــي تعتمدها اإلمارات في إطار 

ربط خطط التنمية باالعتبارات البيئية وفق أعلى المعايير العالمية}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير املناخي والبيئة اإلماراتي

{تطبيـــق معاييـــر االســـتدامة لم يعـــد ترفا بل حاجـــة ملحة تكفـــل تحقيق عوائـــد اقتصادية 

واستثمارية. وقد تحولت بالفعل إلى أحد أهم معايير اعتماد المشاريع في اإلمارات}.

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية في اإلمارات

طائرة خاصة مسجلة في 

السعودية في نهاية العام 

الماضي مقارنة مع 136 في 

العام السابق

129

مليون دوالر، قيمة الخطة 

المالية المقترحة لمساعدة 

جت أيرويز على مواجهة 

ديون تبلغ 1.4 مليار دوالر

900

االتحاد للطيران تريد زيادة 

حصتها إلى 49 بالمئة من 

أسهم جت أيرويز من نحو 

24 بالمئة حاليا



} عمــــره البيولوجي 57 عامــــا، لكن عمره في 
فن الكوميديا ال ميكن قياســــه بالزمن املنسل 
من حتت يديه طواعية أو كرها. فقد اســــتطاع 
هذا الفنان أن يشــــحذ كل أســــلحته اإلبداعية 
كي يخّلد اســــمه من خالل تقمصه شــــخصية 

الكوبل وكبور واحلبيب.
حسن الفد الذي نشــــأ في الدار البيضاء، 
املدينة الكبيرة حمالــــة األوجه واملتناقضات، 
وامتص كل مــــا جادت به عليــــه مدينته. كان 
يحكي في صغره ألخيــــه األكبر وأصدقائهما 
ببراءة شــــديدة وبافتخار أنه عندما ســــيكبر 
ســــيعمل محاميا دوليا، كان ينتزع منهم دون 
قصد ضحكات كثيرة وسخرية فاضحة، لكنه 
لم يكن يهتم، بل يعيد كل مرة نفس السيناريو 
فــــي أي جلســــة، ويبــــدو أنه أضحــــى بالفعل 
محاميا لإلنسان البسيط، يقوم بأدوار املدافع 

عن همومه ومصاعبه احلياتية.
كعــــادة من ألفت روحــــه املجال الذي مييل 
إليــــه تابع فــــي صغره فنانــــني مغاربة في فن 
الفكاهــــة فأعجب مبا كانــــوا يقدمونه، ونظرا 
إلــــى أن التلفزيون في ذلك الزمــــن كان عزيزا 
وال يشــــمل البــــث مــــوادا كثيــــرة فــــي مجال 
الفكاهــــة فقد كان حســــن الفــــد حريصا على 
االستماع إلى سكيتشات عبدالرؤوف ومحمد 
بلقاس وعبداجلبار الوزير وقشــــبال وزروال، 
لة علــــى أســــطوانات الفونوغراف، كما  اُحملَمّ
كان يشــــاهد كوميديــــا بوشــــعيب البيضاوي 

على التلفاز.

 ويقــــول الفــــد إن هؤالء الرواد ســــحروه 
بفعــــل اإلضحــــاك، فكبــــرت الفكــــرة كثيرا في 
دواخله إلى أن أصبحت اآلن شــــجرة يستظل 
بها الكثيرون، ولكنه وإلى جانب أولئك الكبار 
اســــتفاد من الفن الفرنســــي املرتبط بالفكاهة 
بشــــكل خاص، وهو ما جعله يطور أســــلوبا 
خاصــــا به عبــــر ســــنوات من اجلــــد والعمل 
القاســــي لتطوير ما هو موجود على ســــاحة 

التمثيل.
 ترعرع الفد داخل أحياء املدينة وتشــــرب 
عفوية ســــكانها وراقب كل شــــرائحها. وكون 
رصيــــدا فنيا مهما اســــتطاع أن يوظفه بقوة 
في أعمالــــه الفكاهية، وقبــــل أن ميتهن حرفة 
التمثيل في املســــرح كان يعمل أستاذا بعد أن 
تخرج ســــنة 1985، حيــــث درس بثانوية عقبة 
بــــن نافع باحلــــي احملمدي. ومــــع أنه محب 
للرقص إال أنه كان أيضا معروفا بقســــوته 
على التالميــــذ، حيث كان يعقد حاجبيه وال 
يبتسم إال نادرا. وبالرغم من حسه الفكاهي 
فهو شخص انطوائي جدا ويبدو كئيبا إلى 

حد امللل، وهو حريص في عمله على التدقيق 
في كل صغيرة وكبيرة، عصبي جدا إلى درجة 
ميكنه أن يخبط رأسه على احلائط تعبيرا عن 

مشهد أو موقف لم يعجبه.

نسب مشاهدة فائقة

أما في مواســـم رمضان األخيـــرة فقد كان 
الفد الذي تقمص شـــخصية كبـــور يدخل دون 
اســـتئذان إلى بيـــوت الناس، ويقـــرر إضحاك 
املاليني من املغاربة لدقائق معدودة تكون كافية 
لفتح نقاش حول هذه الشـــخصية وقفشـــاتها 
وجملهـــا التـــي أضحت مـــن االســـتعارات في 
احلديـــث اليومـــي للماليـــني الذيـــن ميكن أن 
تصادفهم في حياتك. وهو يؤكد أنه يحاول في 
كل فرصـــة تقدمي أمور جديدة ولو بســـيطة، إال 
أنها تفاجئ اجلمهور وهذا شيء يعتز به، كون 
مهمة إضحاك املشاهدين صعبة جدا وال ميكن 

استسهالها.
”الكوبـــل“  مسلســـل  بنجـــاح  ســـعادته 
ومدى حـــب املغاربة لـــه لم ينـــف اعترافه بأن 
الشـــخصية أتعبته كثيرا مـــن اجلانب البدني 
والنفســـي والذهني. مسلســـل يقـــول الفد عنه 
إنه لـــو ال إصـــرار اجلمهور ملا اقتنـــع بإنتاج 
اجلـــزء الثانـــي منـــه. ففـــي قالب فكاهـــي كان 
جناح مسلســـل ”الكوبل“ مبثابـــة باب آخر مت 
فتحه وكان عليه أن ميشـــي فيه رغم املشـــكالت 
التي طغت على عالقته مع شـــريكته في العمل 
دنيـــا بوتازوت، التي قـــدم برفقتها عمال يروي 
يوميات طريفـــة من حياة زوجـــني كبيرين في 
السن هما ”الشعيبية“ و”كبور“ اللذان يعيشان 
في البادية. السلســـلة استطاعت حتقيق جناح 
كبير في نسب املشاهدة على القناة الثانية مبا 

يناهز 9 ماليني و249 ألف مشاهد.
ورغم أن الكثير مـــن املعجبني بأعمال الفد 
يؤكدون أنه دائم النشاط واحليوية والتجديد، 
ويخـــرج من النمطيـــة التي يفرضها أســـلوب 
العيـــش، فللممثل مصطفـــى اخللفي رأي يقول 
فيـــه ”كنصيحة يجـــب على الفـــد اخلروج من 
شـــخصية وحيدة جتســـد (العروبي، البدوي)، 
ليلعـــب أدوارا أخـــرى. فهو فنـــان حقيقي وذو 

خلق ميلك قدرات فنية كبيرة تؤهله لذلك“. 
التعبيرات الشفاهية التي يصنعها ”كبور“ 
أصبحت على كل لسان مثل ”مكاينش معا من“، 
”حاسديني“، ”غرتي الشعيبية غرتي“، ”النيفو 
طااااالع“ أو ”الشكالط ديال العمارات“، وباتت 
من التعليقات التي لها قوة وتأثير في الشـــارع 
املغربي في العديد من املناسبات، حتى أضحت 

عالمة مسجلة باسم حسن الفد.
هنـــاك من ربط بـــني شـــخصيته احلقيقية 
وبني شخصية ”كبور“، لكن الفد ينفي ذلك، فال 
روابط في احلياة الواقعية جتمعه معها، ويرى 
أنه عند إتقان شخصية معينة ال يعني األمر أن 

روابط معينة جتمعنا بها.
ويـــكاد ال يختلف اثنـــان في املغـــرب على 
احترافيـــة الفد وعبقريته الفنيـــة لكن يبدو أن 
هناك من له رأي مغاير خصوصا إذا كان قريبا 
من كواليس التعامـــالت املالية والفنية، بعدما 
غابت شريكته بوتازوت، ولم تلعب دور 
”الشعيبية“ في العام 2017، 
فتناسلت عدة تفسيرات 
حول السر الذي كسر 
تلك العالقة.
وهناك من املتابعني 
للشـــأن الفني من يقول 
تقاضاه  الذي  األجر  إن 
الفـــد نظير دوره في 

املسلســـل وبعض الفواصل االشهارية هو من 
فجر العالقة الثنائية بني ”كبور والشـــعيبية“، 

لكنه أشـــار إلى أن ال عالقة في هذا اخلالف 
باألمـــور املاليـــة، كمـــا أن املسلســـالت 
الرمضانيـــة التـــي شـــارك بهـــا يتـــم 

متويلها من طرف شـــركات خاصة، 
وأجـــره فيها مرتفـــع نتيجة عمله 
الدؤوب على مدى عشرين سنة في 

الفكاهة وليـــس وليد اليوم، كما 
يظـــن البعض. وهـــذا صحيح 

بالطبع، فالفد يتســـيد قائمة 
املشاركني  املغاربة  الفنانني 
في األعمال الرمضانية من 
حيث األجـــر، بعدما تلقى 
ســـنتيم  مليون  مبلغ 300 
البطولة  لدور  لعبه  نظير 
الفكاهي  املسلســـل  فـــي 
بني  واحلبيـــب“  ”كبـــور 
2017 و2018، لكنـــه عادة 

ما ينفي ذلك الرقم.

أفكار وحيل

عروض الفد وإشهاراته 
علـــى التلفزة تالقـــي دوما 

بعـــد  حتـــى  كبيـــرا،  إقبـــاال 
أدائه  إلى  املوجهـــة  االنتقادات 

في  الكوميدية  املسلســـالت  فـــي 
الســـنتني األخيرتني. ومـــع تركيزه 

علـــى اإلشـــهار قـــرر الفـــد العـــودة 
إلـــى املســـرح، عـــودة كانـــت مبثابـــة 

إنقـــاذ لشـــخصيته بعد اســـتدعاء ”كبور“ 
الشـــخصية التي لعبها فـــي العديد من أعماله 
التلفزيونية، مثل عرض ”من هو كبور؟“، العمل 
املسرحي الذي قدمه الفد قبل نهاية العام 2018 
داخل قاعـــة ”دار الفنون“ في احلي احلســـني 
بالدار البيضاء، والذي القى ترحيبا وحضورا 

جماهيريا كبيرا على خشبة املسرح.
”من هو كبور؟“ مســـرحية على شـــكل حوار 
صحافـــي مع هـــذه الشـــخصية االســـتثنائية 
املغربية، تســـلط الضـــوء أكثر علـــى كل أفكار 
الذي يتجســـد داخل كل مغربي  وحيل ”كبور“ 
كما يقـــول الفد الذي فوجئ بحجم اإلقبال على 
العرض احلي، معتبرا أن التجربة كانت مبثابة 
ُمجاَزفة كبيرة عند نقلها من مسلسل تلفزيوني 

إلى عرض على املسرح والشاشة.
لقـــد اســـتطاع الفـــد أن يصالـــح املواطن 
املغربي مع خشبة املســـرح بعروضه املتنوعة 
والغنيـــة باإلحاالت، وهو يقـــول هنا ”أنا رجل 
نُت فيه ومارسُته قبل كل  مسرح، درســـُته وتكَوّ
شـــيء، لكن الفكاهـــة هي أصل عميـــق آت من 

بعيد“.
ســـافر الفد بعمله اجلديـــد ”من هو كبور؟“ 
خـــارج املغـــرب فعرضـــه فـــي عدد مـــن الدول 
األفريقية واألوروبية، وهو سعيد جدا للتفاعل 
اإليجابي وجناح عرضـــه الذي أصبح مطلوبا 
بشـــكل قوي في عدد من الـــدول األخرى، حيث 
يواصـــل جولته الفنية بهذا العرض. وســـتظل 

هذه الشخحصية حاضرة في أعماله املقبلة.

قاعات مكتظة

اللهجـــة املغربية احملليـــة يوظفها الفد في 
عروضه على املســـرح أو على الشاشـــة، ويرى 
أنهـــا الطريق الســـريع لبناء جســـر تواصلي 
ســـهل مع اجلمهـــور املتعطش ألعمـــال تروي 
نهمـــه للضحـــك وتعبـــر عمـــا يختلـــج مـــن 

استفسارات 
حياتية يومية، 

وهو ما عبر عنه من 
خالل شخصيات متعددة 
منها ”حارس السيارات“ 

الذي يجسد املواطن 
املغربي العادي بهمومه وأحالمه وطموحه 

وتطلعاته.
أما جديـــد الفد فيكون مبثابـــة فرصة له 
ملمارسة طقسه الذي يهواه ويخاف منه كذلك 
في تواصله مع املشاهد املغربي سواء داخل 
أو خـــارج املغـــرب، فابتكاراته لشـــخصيات 
أعمالـــه تخضع حلكـــم ومحاكمـــة اجلمهور 
وهـــذا ما يجعلـــه حريصا على إتقـــان عمله. 
ومســـاهمة منه في تقدمي وجـــوه جديدة في 
عالـــم الفكاهة، قام بعدة جـــوالت فنية داخل 
وخـــارج اململكـــة بعرضه ”حســـن ورباعتو“ 
الذي شـــاركت فيه باقة مـــن جنوم الكوميديا 
الشباب، أبرزهم هيثم مفتاح وأحمد الشرقي 
وأســـامة رمزي، ونظرا ألهميـــة العرض فقد 
وصـــل ثمـــن التذاكر إلى 500 درهـــم ملن يريد 
اجللـــوس في مقاطـــع خاصة، فيمـــا توزعت 
بـــني 300 و200 درهـــم لبقية املقاعد، حســـب 
ترتيبها. يرد الفد علـــى منتقديه بالقول ”إذا 
كانت األســـعار مرتفعة فلمـــاذا القاعات التي 
أقـــدم فيها أعمالـــي تكون عـــادة ممتلئة عن 

آخرها؟“. 
يعطـــي الفد كل طاقاتـــه اإلبداعية وذكاءه 
الوقاد خللق شخصياته التي متنح بعدا جديدا 
حلياة اإلنســـان، وتطرح األســـئلة املباشـــرة 
املثقلـــة بهموم احليـــاة وتطلعاتها وأحالمها 

وهـــو  وإخفاقاتهـــا. 
شـــخصيات  يختـــار 
مجتمعيـــة  فئـــات  مـــن  أعمالـــه 
مختلفة، يلبســـها قالبـــا فكاهيا غاية 
فـــي املتانة، كما جســـد قبل ســـنوات 
”حلـــزون“  غاللـــة  الدكتـــور  شـــخصية 
اخلياليـــة املتخصـــص في عوالـــم احللزون 
وأصوله وطرق عيشه وحتى حاالته النفسية 
املتغيـــرة، وهـــو عرض مبثابـــة تعبير مبطن 
بشـــحنة ســـاخرة عن متـــرد معني لإلنســـان 
على التقوقع داخل نظام أفكار تقليدي. حينها 
اســـتمتع اجلمهـــور املغربي بذلـــك العرض 
امللـــيء باحلـــركات واحلـــوارات واملواضيع 
املتداخلة املســـتوحاة من احليوان البســـيط 
واملواقف الغريبة واملتناقضة التي نصادفها 
في حياتنا اليومية، فتثير فيها االســـتغراب 
واأللـــم والســـخرية في نفس الوقـــت إلى ما 

ال نهاية.

فنان كوميدي يطبع حياة املشاهدين بلمسته السحرية
حسن الفد

هاملت مغربي يدخل عالم اإلنسان الحلزون

مواســـم رمضان املغربية األخيرة ينتظر املشـــاهدون فيها الفد الذي تقمص شـــخصية كبور، ليدخل دون اســـتئذان إلى بيوتهم، مقررا إضحاك املاليني من املغاربة وجوه
لدقائق معدودة تكون كافية لفتح نقاش حول هذه الشخصية وقفشاتها وجملها التي أضحت من االستعارات في الحديث اليومي للماليني. 

النقاد يحسبون للفد أنه استطاع أن 
يصالح المواطن المغربي مع خشبة 
المسرح بعروضه المتنوعة والغنية 

باإلحاالت. وهو يقول عن ذلك {أنا رجل 
ه 

ُ
نُت فيه ومارست ه وتكوَّ

ُ
مسرح، درست

قبل كل شيء، لكن الفكاهة هي أصل 
عميق آت من بعيد}

[ مسلسل ”الكوبل“ قالب فكاهي يعتبر بمثابة باب واسع تم فتحه، رغم المشكالت التي طغت على عالقته مع شريكته في العمل 
دنيا بوتازوت، التي قدم برفقتها يوميات طريفة من حياة زوجين مسنين.

[ حرفة التمثيل في المسرح قبل أن يحترفها الفد، كان يعمل أستاذا في ثانوية بالحي المحمدي. ومع أنه محب للرقص إال أنه 
كان أيضا معروفا بقسوته على التالميذ، حيث كان يعقد حاجبيه وال يبتسم إال نادرا.

ممحمد بن امحمد العلوي
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في أعمالــــه الفكاهية، وقبــــل أن ميتهن حرفة 
التمثيل في املســــرح كان يعمل أستاذا بعد أن 
تخرج ســــنة 1985، حيــــث درس بثانوية عقبة 
بــــن نافع باحلــــي احملمدي. ومــــع أنه محب 
للرقص إال أنه كان أيضا معروفا بقســــوته 
على التالميــــذ، حيث كان يعقد حاجبيه وال 
يبتسم إال نادرا. وبالرغم من حسه الفكاهي 
فهو شخص انطوائي جدا ويبدو كئيبا إلى 

7في العام 2017، ”الشعيبية“ 
فتناسلت عدة تفسيرات 
حول السر الذي كسر 
تلك العالقة.
وهناك من املتابعني 
للشـــأن الفني من يقول 
تقاضاه  الذي  األجر  إن 
الفـــد نظير دوره في 

قاعات مكتظة

اللهجـــة املغربية
عروضه على املســـرح
أنهـــا الطريق الســـر
ســـهل مع اجلمهـــور
نهمـــه للضحـــك وتع

التعبيرات الشفاهية التي يكررها 
{كبور} أصبحت على كل لسان مثل 

{مكاينش معا من}، {حاسديني}، 
{غرتي الشعيبية غرتي}، {النيفو 

طااااالع} أو {الشكالط ديال 
العمارات}، وباتت من التعليقات التي 
لها قوة وتأثير في الشارع المغربي في 

العديد من المناسبات

ض الفواصل االشهارية هو من 
”كبور والشـــعيبية“،  ئية بني

ن ال عالقة في هذا اخلالف 
 كمـــا أن املسلســـالت 
ي شـــارك بهـــا يتـــم 

 شـــركات خاصة، 
فـــع نتيجة عمله
 عشرين سنة في 
وليد اليوم، كما
هـــذا صحيح
ســـيد قائمة 
املشاركني
ضانية من
ما تلقى
ســـنتيم 
لبطولة 
لفكاهي 
بني ب“
ه عادة

.

شهاراته
قـــي دوما

بعـــد  حتـــى 
أدائه إلى  هـــة 
في الكوميدية   
ني. ومـــع تركيزه

ـــرر الفـــد العـــودة 
ـــودة كانـــت مبثابـــة 

ته بعد اســـتدعاء ”كبور“ 
لعبها فـــي العديد من أعماله 
عرض ”من هو كبور؟“، العمل 
مه الفد قبل نهاية العام 2018
الفنون“ في احلي احلســـني 
والذي القى ترحيبا وحضورا 

على خشبة املسرح.
مســـرحية على شـــكل حوار  م“
ذه الشـــخصية االســـتثنائية 
لضـــوء أكثر علـــى كل أفكار 

استفسارات 
حياتية يومية، 

وهو ما عبر عنه من 
خالل شخصيات متعددة
”حارس السيارات“ منها

وهـــو وإخفاقاتهـــا. 
شـــخصيات يختـــار 
مجتمعيـــة فئـــات  مـــن  أعمالـــه 
مختلفة، يلبســـها قالبـــا فكاهيا غاية
فـــي املتانة، كما جســـد قبل ســـنوات
”حلـــزون“ غاللـــة الدكتـــور  شـــخصية 
اخلياليـــة املتخصـــص في عوالـــم احللزون
وأصوله وطرق عيشه وحتى حاالته النفسية



في ظـــل تطلع الـــدول واملجتمعات  } لنــدن – 
إلى ترسيخ قيم التســـامح والتعايش السلمي 
بني األديان، مت وضع قوانني رادعة ضد جرائم 
ازدراء األديـــان وعـــدم احتـــرام املعتقـــدات أو 
الســـعي لوضع تشـــريعات للحد مـــن اجلرمية 
الدينيـــة، علـــى غـــرار اخلطابات السياســـية 
األوروبيـــة مباشـــرة بعد الهجـــوم على املجلة 
الفرنســـية الســـاخرة ”شـــارلي إيبـــدو“. كما 
صـــدرت أحكام قضائيـــة صارمة علـــى خلفية 
أحداث تتعلق بإهانة دين أو طائفة أو نبي على 
غرار ما حدث في باكستان أو غيرها من الدول 

اإلسالمية وحتى الدول األوروبية.
لكن هذا األمر وبنظـــر املدافعني عن حقوق 
اإلنســـان يســـير بوضـــع احلريـــات واحلقوق 
خطـــوات إلى الـــوراء بعد نضـــاالت كبيرة في 
سبيل التمتع بحرية التعبير عن األفكار واآلراء 

دون قيود مفروضة مهما كان مصدرها.
وينتقـــد املدافعـــان عـــن حقوق اإلنســـان، 
جاكـــوب مكانغاما وســـارة ماكلولني، في مقال 
نشـــراه مبجلة فورن بوليســـي، عدم إيجاد أي 
دفاع منسق عن القيم األوروبية األساسية التي 
استهدفها الهجوم على مجلة شارلي إيبدو في 
العـــام ٢٠١٥ وقبله هدر دم الكاتـــب البريطاني 
الهندي ســـلمان رشـــدي بعد فتوى صادرة عن 

اخلميني في عام ١٩٨٩.
ويقـــول الكاتبـــان إن العـــام ٢٠١٩ يســـتهل 
بذكرى حدثني مظلمني في مجال حرية التعبير 
عبر التاريخ احلديث: األول هو الذكرى الرابعة 
للهجـــوم علـــى املجلـــة الفرنســـية الســـاخرة 
”شـــارلي إيبدو“، والثاني هو الذكرى الثالثون 
لفتـــوى اخلميني الداعية إلى هـــدر دم الكاتب 

البريطاني الهندي سلمان رشدي.

وجاكـــوب مكانغامـــا هو املديـــر التنفيذي 
(العدالة)، وهي مؤسسة  ملؤسسة ”جاستشـــا“ 
فكريـــة مقرهـــا كوبنهاغـــن تركز علـــى حقوق 
اإلنســـان وحكـــم القانـــون واملخاطـــر املهددة 
حلريـــة التعبيـــر. أمـــا ســـارة ماكلولـــني فهي 
مسؤولة مبؤسسة احلقوق الفردية في التعليم 
األميركيـــة. ويلفت املقال إلى أنـــه بدل التركيز 
على اســـتهداف القيـــم األوروبية مـــن املرجح 

أن تضع أعلـــى املؤسســـات األوروبية قوانني 
ملكافحة االزدراء واجلرمية الدينية.

مطلع  الهجوم ضد مجلة ”تشـــارلي إيبدو“ 
يناير ٢٠١٥، الذي نفذه األخوان سعيد وشريف 
كواشـــي أسفر عن إعدام ١٢ شخصا، من بينهم 
رســـامي كاريكاتير وصحافيون، بسبب رسوم 

ساخرة نشرتها املجلة للنبي محمد.
قادة أوروبـــا أدانوا الهجوم على شـــارلي 
إيبدو وأعادوا تأكيدهم علـــى التزامهم بحرية 
التعبيـــر. لكن الدعـــم اخلطابي الذي حشـــدته 
حريـــة التعبيـــر بعـــد الهجـــوم على ”شـــارلي 
إيبدو“، رافقه في الســـنوات األخيرة املزيد من 
ترسيخ حظر ازدراء األديان في عدد من البلدان 

األوروبية.
وفـــي آخـــر حادثة فـــي هذا الســـياق، رأت 
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنســـان أن النمسا 
لم تنتهـــك حرية التعبيـــر بإدانة امـــرأة ألنها 
وصفت النبـــي محمد بـ“املتحـــرش باألطفال“، 
حيـــث أعـــادت احملكمة التأكيد علـــى أن قانون 
حقـــوق اإلنســـان األوروبي يعتـــرف بحق عدم 
جرح املشـــاعر الدينية. واعتبر البعض أن قرار 
احملكمـــة كان دفاعا ضروريا عن أقلية مســـلمة 

معرضة للتأثر بالتعصب والكراهية الدينية.
ومقـــال فورن بوليســـي ينتقد هـــذا الطرح 
بالقـــول إن القوانـــني ضـــد اإلهانـــة الدينيـــة 
واالزدراء تختلف بشكل عام عن قوانني خطاب 
الكراهية، التي متثل إشـــكالية فـــي حد ذاتها، 
والتـــي يزعم أنها حتمي الناس بدال من جتريد 

األفكار الدينية والعقائدية.
ويوضح مكانغاما وماكلولني بأنه ”كثيرا ما 
حتمي القوانني ضـــد االزدراء واإلهانة الدينية 
األغلبيـــة ضد األقليـــات واملعارضـــني“، فعلى 
ســـبيل املثال في إســـبانيا ألقـــي القبض على 
الناشـــط ويلي توليدو، ويواجه اآلن محاكمته 
بتهمة ”اإلساءة إلى املشاعر الدينية“ بعد إبالغ 
الشـــرطة عن منشوراته على موقع فيسبوك من 

قبل جمعية من احملامني الكاثوليك.
كما ستنظر احملكمة في قضية جنمة البوب 
بعد  البولندية دودا، املدانة بـ“اإلهانة الدينية“ 
مقابلـــة قللت فيها من احترام املســـيحية قائلة 
إنـــه ”من الصعـــب تصديق كتـــاب مقدس كتبه 

شخص كان حتت تأثير النبيذ واملاريخوانا“.
وفي روســـيا، مت اســـتخدام قانـــون ازدراء 
ســـنة ٢٠١٣، الســـتهداف مســـتخدمي وســـائل 
اإلعالم االجتماعية واالحتجاجات السياســـية، 
وبســـبب هذا القانون قد ينتهي األمر باملدانني 
في قائمة احلكومة إلى ”متطرفني وإرهابيني“.

كل هـــذه األحـــداث واحلـــاالت تبـــرز بوضوح 

تناقـــض كيفية طـــرح وتعامـــل الدميقراطيات 
األوروبيـــة مع مســـألة االزدراء وحرية التعبير 

خالل اجتماعات ومؤمترات األمم املتحدة.
البلدان اإلســـالمية بدورها لـــم تكن مبنأى 
عن اجلدل الـــذي تثيره مســـألة ازدراء األديان 
واحترام حرية التعبير. فمنذ عشـــر ســـنوات، 
حتاول منظمة التعاون اإلســـالمي فرض حظر 
على االزدراء في العالم من خالل إصدار قرارات 
سنوية ضد ”تشويه صورة األديان“. وفي سنة 
٢٠١٢، كان علـــى األمني العام آنذاك، أكمل الدين 
إحسان أوغلو، أن يعترف بهزميته حتت ضغط 
مـــن الدميقراطيات ومنظمات حقوق اإلنســـان 
والناشـــطني، وترك زمام املبادرة إلى الواليات 

املتحدة والدميقراطيات األوروبية.
وجـــاء هذا النصر احلاســـم حلرية التعبير 
متبوعـــا ببيانـــات من األمم املتحـــدة واالحتاد 
األوروبي ومنظمة األمـــن والتعاون في أوروبا 
ومجلس أوروبا الهيئات واخلبراء، الذين أكدوا 
على عدم توافق حظر االزدراء مع حرية التعبير 

مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
ومن خالل كســـر هذا اإلجماع وعدم بلورة 
حمايـــة االزدراء واإلهانة الدينية ضمن معايير 
حقوق اإلنســـان امللزمة قانونا، فشلت احملكمة 
فـــي توفيـــر حمايـــة موســـعة حلريـــة التعبير 
لألوروبيـــني املتأثريـــن بهـــذه القوانـــني، لكن 
اســـتدالل احملكمـــة واإلنفـــاذ املتواصل حلظر 

االزدراء في الدميقراطيات األوروبية يساعدان 
أيضا على إضفاء الشرعية على القوانني التي 
تعاقب اجلرائم الدينية فـــي الدول التي يعتبر 

االزدراء فيها سببا للقتل.
وفي ســـنة ٢٠١٠، اقترحـــت منظمة التعاون 
اإلســـالمي قـــرارا يســـتند إلى صياغـــة حظر 
االزدراء األيرلندي (منذ إلغائه)، ثم شجع مقرر 
األمم املتحدة اخلاص املعنـــي بحرية الدين أو 
املعتقد الدميقراطيات األوروبية على إلغاء هذا 
احلظر ألنـــه يوفر غطاء للدول غيـــر الليبرالية 
أيـــن يســـتخدم الضطهـــاد األقليـــات وخنـــق 
املعارضـــة الدينيـــة. فغالبا ما تكـــون العواقب 

على املستهدفني متطرفة.
ونهايـــة أكتوبر املاضـــي، أصدرت احملكمة 
العليا الباكســـتانية حكما مفاجئا بتبرئة آسيا 
بيبي، وهي امرأة مسيحية قضت ثمانية أعوام 

في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام بسبب االزدراء.
وفي ديســـمبر املاضي، حكم على شـــقيقني 
باإلعـــدام في باكســـتان لنشـــرهما ”مالحظات 

حتط من شأن النبي الكرمي“.
وحكمـــت الســـعودية على أحمد الشـــمري 
بعقوبة اإلعـــدام بتهمـــة االزدراء واإلحلاد عام 
٢٠١٧، بعـــد تغريدة له مّســـت مـــن النبي محمد 
واإلســـالم. وفي ٢٠١٨، تبنت موريتانيا قانونا 
يجعل عقوبة اإلعدام إلزامية ”خلطاب االزدراء“.
وفي إندونيسيا وإيران وباكستان ومصر، 

الســـجن هو مصير العشـــرات من األشـــخاص 
الذين أدينوا بـــاالزدراء، وهم من أقليات دينية 
أو لديهـــم آراء غيـــر تقليديـــة، أو مدافعني عن 
العلمانيـــة. إّن العديـــد من الـــدول التي تعاقب 
االزدراء الدينـــي والتجديـــف تعاني أيضا من 
عنـــف جماهيري شـــديد، موجه ضد املنشـــقني 
الدينيـــني، فـــال يكـــون تطبيق القانون أســـوء 

مصير للمتهم باالزدراء الديني.
وفـــي العقد املاضي، أدرك عـــدد متزايد من 
الـــدول األوروبيـــة أن القوانني ضـــد التجديف 
واإلهانة الدينية ال تتوافق مع التزامها بحرية 
التعبير وال ميكـــن الدفاع عنها في عالم تواجه 
فيه األقليات الدينية واملنشـــقون عقوبة اإلعدام 
أو اجللد أو الســـجن ملدة طويلة بســـبب اتباع 
ضمائرهم. ورغم أن اململكة املتحدة وأيســـلندا 
وهولندا والنرويج والدمنارك ومالطا وأيرلندا 
ألغت جميع أشـــكال حظر التجديف، فإن نحو 
٢٠ باملئـــة من البلدان األوروبية جترم رســـميا 

التجديف أو اإلهانة الدينية.
ولم يعد سلمان رشدي يعيش مختبئا، لكن 
فتوى هدر دمه ال تزال سارية املفعول بعد مرور 
٣٠   ســـنة على صدورها. أما شارلي إيبدو وفي 
الوقت الذي تســـتمر فيه بإثـــارة غضب اليمني 
واليســـار والوســـط، فإن حريتهـــا املتواصلة 
للقيام بذلك ثمنها يقدر بنحو ١٫٧ مليون دوالر 

من التكاليف األمنية.

حظر ازدراء األديان يعيد أوروبا خطوات إلى الوراء في مجال حرية التعبير

متكــــــن تكتل العديد من الدول من أجــــــل جترمي ازدراء األديان وعــــــدم احترام املعتقدات 
والســــــعي لضبط تشــــــريعات تردع اجلرمية الدينية من ترجيح الكفة لصالح قيم التعايش 
الســــــلمي بني األديان والتســــــامح، لكن تكلفة هذا األمر على مســــــتوى حقوق اإلنسان لم 
تكــــــن أمرا ميكن التغاضي عنه، فقد ألغى جترمي ازدراء األديان إلى حد ما حرية التعبير 
وأصبحت تشــــــكل تهديدا لألقليات أو املنشــــــقني عن دين معني أو األشــــــخاص احلاملني 

ألفكار غير تقليدية.

خروج عن الموضوع

{الكراهيـــة ضد الصحافيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات، السياســـيون الذين يزكون 

احتقار الصحافيين يقوضون مبدأ النقاش العام القائم على الحقائق بدل الدعاية}.

كريستوف دولوار
رئيس منظمة مراسلون بال حدود

{التمييـــز ال لون له، يجـــب عزل خطاب الكراهيـــة وكل خطاب تمييزي وعنصـــري وكل خطاب 

يفرق الموريتانيين}.

سيدي محمد ولد محم
وزير الثقافة املوريتاني والناطق الرسمي باسم احلكومة

[ هجوم شارلي إيبدو وفتوى هدر دم رشدي حدثان بعيدان زمنيا يتشاركان رمزية استهداف القيم األوروبية األساسية
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} نواكشوط – دعا الرئيس الموريتاني محمد 
ولـــد عبدالعزيز، خالل مســـيرة ضـــد الكراهية 
األربعـــاء، إلى ضرورة الوقـــوف بقوة في وجه 
من ســـماهم ”دعاة التفرقة فـــي المجتمع“، في 
ظل تزايـــد خطاب الكراهية وفق الحكومة التي 

نظمت مسيرة ضد ”خطاب الكراهية والتفرقة“ 
في البالد.

وكثفت الحكومـــة الموريتانيـــة في الفترة 
األخيـــرة خطابها المناهض للكراهية والتفرقة 
بيـــن المواطنين، حيث تقـــول إن هذه الظاهرة 

تصاعـــدت في البالد وتتهم أطرافا لم تســـمها 
بـ“محاولة زرع األحقاد بين أبناء الوطن“.

واتهم ولد عبدالعزيز، خالل كلمة ألقاها في 
ختام المســـيرة، ”دعاة التفرقـــة في المجتمع� 
بـ“حمل أجندة خارجية وأفكار سيئة ومدمرة“ 

دون أن يحدد هويتهم. وشـــارك في المســـيرة 
التي نظمتها الحكومة في العاصمة نواكشوط 
ضـــد ”خطـــاب الكراهية والتفرقـــة“ في البالد، 
العديـــد مـــن الموريتانييـــن، بينهـــم أعضـــاء 
الحكومة والبرلمان، فيما قاطعها أكبر ائتالف 

للمعارضة في البالد.
وقـــال الرئيـــس الموريتاني إن ذلـــك ”أبلغ 
رد مـــن الشـــعب الموريتاني على دعـــاة الفتنة 
والتفرقة والتطرف الذيـــن يعدون على أصابع 

اليد الواحدة“.
وشـــدد علـــى أن موريتانيـــا دولـــة آمنـــة 
ومســـتقرة وتتطور باستمرار في كل المجاالت 
”األمر الـــذي يتطلب منا جميعا المســـاهمة في 
تحصينهـــا ضد دعاة الغلو والتطرف واإلجرام 

والتفكك“.
وتابع ”أكبر مكسب حققته موريتانيا اليوم 
هو وحدتها الوطنية التي ستحميها ولن نقبل 
المســـاس بها ومحاولة البعض المتاجرة بها 
لتحقيـــق منافع شـــخصية مقابل بـــث خطاب 

الكراهية والعنف في صفوف المجتمع“.
وفـــي وقـــت ســـابق دعـــت الحكومـــة كافة 
القـــوى السياســـية والنقابيـــة فـــي البالد إلى 
المشـــاركة في المسيرة، لكن ”المنتدى الوطني 
للديمقراطيـــة والوحـــدة“، وهو أكبـــر ائتالف 
معارض في البالد، أعلن رفضه المشـــاركة في 

المسيرة.
وأكـــد المنتـــدى أن المعارضـــة ”ال يمكـــن 
أن تشـــارك فـــي تظاهرة لم تشـــترك في تحديد 
أهدافهـــا وال التحضيـــر لهـــا“. واســـتغرب ما 
أســـماه ”االهتمام المتأخر بالوحـــدة الوطنية 
من طرف نظـــام في األيام األخيـــرة من حكمه، 
وبعـــد أن قضى فترة تربـــو على عقد من الزمن 
في الســـلطة، غاب خاللها المشروع المجتمعي 
الجامـــع، الـــذي يهـــدف إلـــى توطيـــد الوحدة 

الوطنية وتعزيز اللحمة االجتماعية“.

وفي ســـياق التعبئة، أقرت وزارة التهذيب 
والتكوين المهني األسبوع الماضي تخصيص 
ســـاعات للتنديد بخطاب الكراهية والعنصرية 
والتفرقـــة وكل أشـــكال التمييز فـــي المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة بعد يوم من المســـيرة 

”ضد الكراهية والتفرقة“.
وفـــي حين تروج الحكومة للوحدة الوطنية 
وتتحـــدث عن انتشـــار خطـــاب الكراهية، تثير 
مسألة العبودية جدال كبيرا في البالد وتتحدث 
تقارير حقوقية عن وجود ممارســـات استرقاق 

السود في موريتانيا.
إنهـــا  الحقوقيـــة  ”إيـــرا“  حركـــة  وتقـــول 
تســـعى للقضاء على كافة أشكال العبودية في 
موريتانيا، لكن الحكومـــة تتهمها بالعمل على 
تخريب البلد ونشر الفتنة وتستهدف عددا من 

عناصرها.
ويتحدث نشـــطاء موريتانيـــون عن وجود 
حـــاالت رق في البالد، من مظاهرها اســـتخدام 
أرقـــاء للعمل في المنازل ورعي المواشـــي من 
دون أجـــر. لكـــن الحكومـــة تنفي صحـــة ذلك، 

وتتحدث فقط عن وجود ”مخلفات“ للرق.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، فرضـــت ”محكمة 
االسترقاق“، المكلفة بمكافحة جرائم العبودية 
على ثالثة موريتانيين السجن لسنة واحدة مع 
التنفيذ لقيامهم ”بالشتم بالعبودية“ في سابقة 

لهذا النوع من الجنح.
وفـــي مـــارس الماضـــي، قضـــت محكمـــة 
موريتانية بســـجن ثالثة أشخاص بين 10 و20 
عامـــا إثر إدانتهـــم بممارســـة العبودية، التي 
يفلت أغلب مرتكبيها من العقاب في موريتانيا 

بحسب الحقوقيين.
وأقـــرت موريتانيا فـــي 2015 قانونا معدال 
يجرم االسترقاق، وينص في مادته الثانية على 
أن االستعباد ”يشكل جريمة ضد اإلنسانية غير 

قابلة للتقادم“.

بنبذ خطاب الكراهية موريتانيا تسعى لتحسين صورتها الملطخة بالعبودية

الموريتانيون يقولون كلمتهم

العديـــد مـــن األحداث تبـــرز تناقض 

تعامـــل الديمقراطيات األوروبية مع 

مســـألة االزدراء وحرية التعبير خالل 

مؤتمرات األمم املتحدة

◄



} الشــارقة – تطلق مؤسســـة الشارقة للفنون 
فـــي 18 ينايـــر الجـــاري، الـــدورة االفتتاحية 
من منصـــة الشـــارقة لألفالم، وهـــو مهرجان 
سينمائي سنوي يقام للمرة األولى هذا العام، 
ويشـــهد عرض أكثر من 140 فيلما ســـينمائيا، 
جـــرى اختيارهـــا مـــن أكثر مـــن 40 بلدا حول 

العالم.
ويأتـــي تنظيم مؤسســـة الشـــارقة للفنون 
للدورة االفتتاحية من المنصة، تتويجا لجهود 
ومبادرات المؤسســـة الداعمة للســـينمائيين، 
والتـــي تبنتهـــا منذ بدايـــة مســـيرتها، وتعد 
المنصـــة بمثابة برنامج ســـنوي يدعم إنتاج 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  األفـــالم 
والمنطقة، ويوفر منصة مهمة لصانعي األفالم 
المتمرســـين والناشئين، وينقســـم إلى ثالثة 
مكونـــات رئيســـية هي: عروض أفـــالم مقّيمة 
وجوائـــز وجلســـات حواريـــة وورش العمـــل 

ومنحة إنتاج لألفالم القصيرة.
وتفتتح الدورة األولى بالفيلمين الفائزين 
لمحمـــد الحمادي  بمنحـــة المنصة؛ ”مريـــم“ 
بينمـــا  المدنـــي،  لعبدالرحمـــن  و“ليمـــون“ 
تتنـــاول الجلســـات الحواريـــة وورش العمل 
الموضوعـــات المفاهيميـــة والعمليـــة، بمـــا 
يتيـــح مقاربة القضايا الملحة والجوهرية في 

الصناعة السينمائية.
وسيشـــارك فـــي الجلســـات ســـينمائيون 
ومخرجـــون إماراتيون إلى جانـــب متحدثين 
إقليمييـــن ودولييـــن، يتناولـــون موضوعات 
على اتصال بمراحل ما بعد االســـتعمار وبناء 
الدولـــة والتمثيل والتكنولوجيـــات الحديثة، 

باإلضافـــة إلى التقاطعات بيـــن األفالم والفن 
المعاصر.

كمـــا ســـيوفر البرنامـــج العام مناقشـــات 
وورش عمـــل مفيـــدة حول الجوانـــب اإلدارية 
إلنتـــاج األفـــالم، مثـــل التوزيـــع والتمويـــل 

والمسائل القانونية.
كمـــا يقدم البرنامـــج التعليمي المصاحب 
للمنصة عـــددا من ورش العمـــل التي تتناول 
موضوعـــات تشـــمل صناعـــة األفـــالم وكتابة 
والتوثيـــق  البحـــث  وأســـاليب  الســـيناريو 

والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.
وتعرض فـــي هذه الـــدورة التي تســـتمر 
لغايـــة 26 يناير الجـــاري، ثالثة أفالم للمخرج 
المصـــري الراحل يوســـف شـــاهين، احتفاء 
بالذكرى الســـنوية العاشـــرة لرحيلـــه، وهي 
”باب الحديد“ و“األرض“ و“اليوم الســـادس“، 
أحد مواقع العرض  وذلك في ”قاعة أفريقيـــا“ 
فـــي منصـــة الشـــارقة لألفـــالم، إلـــى جانب 
مواقع أخرى ســـتعرض فيها أفـــالم المنصة 
بمدينة الشـــارقة هي: سينما ســـراب المدينة 
وســـينما الحمـــراء ومعهـــد الشـــارقة للفنون 

المسرحية.
ونذكر أن المهرجان سيقوم بعرض األفالم 
بشـــكل يومي في ثالثة أوقـــات مختلفة حيث 
نجد عروضا في الساعة الثالثة ظهرا وأخرى 
في السادسة مساء، ثم التاسعة مساء، وتتاح 
التذاكر عبر اإلنترنت وفي موقع العرض، كما 
ســـتتوفر التذاكر في شـــباك التذاكر في مركز 
المعلومـــات بمؤسســـة الشـــارقة للفنون في 

ساحة المريجة.

مخلص الصغير   

} قبـــل أن يغادرنـــا الشـــاعر المغربي محمد 
الميموني العام الماضي، ترك ديوانا شـــعريا 
يشبه وصية شـــعرية. ديوان تنبأ فيه الشاعر 
برحيله، وهو يحرر وصية للشـــعراء والناس 
مفادها أن ما هو عميـــق وجوهري في الكائن 
اإلنســـاني ال يفنـــى، ألنـــه ليـــس موضوعـــا 

لالستهالك.
ال يهتـــم الميموني بزخـــرف القول وزينة 
اللغة الشـــعرية. وهو يكتب قصيدة ال تحدها 
صـــورة وال تفرضها ضـــرورة وال تضع قافيٌة 
حـــدا لهـــا. إن شـــعر الميموني هـــو ضد كل 
جماليـــة تقليديـــة، وضـــد كل مـــا هو شـــكلي 
وسطحي ومهادن مألوف ورنان ظاهر للعيان. 
شعر عميق يتعلق بأسئلة الكينونة والمصير 
والعالم، بالكائن اإلنساني، من أين جاء، وإلى 
أيـــن يصير بعـــد الفناء؟ إنهـــا القصيدة التي 
تقيم حوارا بين الفكر والشـــعر. وتدعونا إلى 
التشـــكيك في الفصـــل التقليدي الـــذي مازلنا 
نقيمه مـــا بين لغـــة منطقيـــة تواصلية ولغة 
شـــعرية، منذ أرســـطو وإلـــى غايـــة النظرية 
الشـــعرية، ومقوالت االنزيـــاح واللغة الثانية 
وغير ذلك. والحال أن األدب، والشـــعر خاصة، 
ال يخلو من فكر، كما ال تخلو الفلسفة من شعر 

واستعارات وخيال.

الشعر العميق

كتب الشـــاعر الراحل محمد الميموني ما 
يمكن أن نســـميه ”الشعر العميق“، ذلك الشعر 
الـــذي يتطلب منا قدرة علـــى الغوص من أجل 
اســـتخراج المعنـــى، عمال بنصيحـــة بودلير 
”إن علينـــا الغوص فـــي قاع المجهـــول لنعثر 
علـــى الجديد“. وهي الصـــورة التي يختم بها 
قصيدتـــه ”إلـــى القـــارئ“. وهذا مـــا يقوم به 
الشـــاعر، مثل مـــاء يعمل علـــى تعميق مجرى 
النهر. والشـــاعر مســـؤول عن حراسة العمق، 
وعن التوغـــل نحو األســـرار الوجودية. وهي 
”مســـؤولية ال تنفـــك تتعاظم بعد أن استســـلم 
العالـــم الحديـــث، كما يقول ســـيوران، إلغراء 

األشياء المنتهية“.
ومحمد الميموني شـــاعر أصيل، وشـــاعر 
أصـــل ثابت فـــي أراضي الشـــعر، ”والثابت ال 
نهاية له، ومـــا ال نهاية له ال يتصف بالنقص“ 
كمـــا يقول ابـــن عربي. على أن مهمة الشـــاعر 
هي تأســـيس ما يـــدوم، وما يبقى، يؤسســـه 
الشعراء. يقول الميموني في قصيدته التي ال 
تنتهي ”من عمق بركـــة الرؤية/ نبأني اندياُح 
وجه الماِء/ وتوالُد الدوائر/ بال نهاية امتداد 
األكوان والعوالم/ دائرة ِإثر أخرى/ إلى ما ال 
نهايـــة. / ومن عمق الدوائـــر/ ينبثق نهاري/ 
أرى ما ال يسمى/ كظلي الذي يغوص ويطفو/ 
في البركة/ من دون بلل/ كأن لم يمسسه ماء“.

لقد انشغل الميموني، بعدما سئم تكاليف 
الحيـــاة، بالبحث عن حيـــاة جديدة في عوالم 
أخـــرى ممكنة، أي البحث عن ”ســـر الخلود“، 
وضمـــان حيـــاة النهائيـــة. بينمـــا ال تنفتـــح 
القصيدة في هذا الديوان على الالنهائي فقط، 
ولكنهـــا تعود بنا إلى البحث عـــن بداية لهذا 
الالنهائي، وعن مصدره ”ولكن اليقين/ بالذي 
جـــرى باألمِس/ ال يلغي يقينـــا غالبا/ بعودة 
النشـــوِء كلَّ آن/ من بداية أخـــرى/ وال يلغي 

يقينا تاما/ بدوام الالنهاية“.

التأمالت والخلود

اختار الشــــاعر أن يكتــــب ديوان التأمالت 
هــــذا على تفعيلة الرجــــز القريبة من النثرية، 
وذلك في ما يشــــبه منظومة شــــعرية، تذكرنا 
بالمنظومــــات التعليميــــة التــــي انكتبت بها 
مختلف العلوم في ثقافتنا. والميموني ينتمي 
إلى جيل المغاربة الذين تلقوا مبادئ العلوم 
مــــن خالل هــــذه المنظومــــات، مثلمــــا ينتمي 

إلى الرعيل األول مــــن طلبة الدرس 
الفلسفي في جامعة محمد الخامس 
بالربــــاط، منــــذ مطلع الســــتينات، 
إلى جانــــب رفيق دربــــه الجامعي 
الراحل الخمار الكنوني. وها هو 
يجمــــع بين الثقافتيــــن التقليدية 
والحداثية، ليقــــدم لنا من خالل 
الديــــوان منظومة شــــعرية  هذا 
فكرية. يقول الميموني ”ألســــُت 
ابــــَن سلســــلة أجــــداد/ ُأوِلعوا 
بنظــــم كّل علومهم/ على إيقاع 
الرَجز الرشــــيق؟/ ِلــــم، إذن ال 
في  أوِجزها  تواريخي/  أْرِجز 
بضع لمحاْت/ كما تبدو لي“.

يبــــدو محمــــد الميموني أقــــرب إلى طرح 
الخامــــس  القــــرن  فــــي  أناكســــيماندريس 
قبــــل الميــــالدي، الــــذي خالف رأي أســــتاذه 
طاليــــس فــــي أن أصــــل األشــــياء هــــو الماء، 
وقــــال إن أصــــل األشــــياء هــــو الالنهاية، أو 
بـ“الالنهائــــي“  يترجــــم  الــــذي  ”األبيــــرون“، 
و“غيــــر  و“الالمحــــدود“  و“الالمتناهــــي“ 
المتعيــــن“… وهذا األبيرون هــــو مبدأ أصلي 
في األشــــياء. وأناكســــيماندريس هو صاحب 
فكرة ”تعدد العوالم. على أســــاس أن كل عالم 
عندما يفنى فإنه يسلمنا إلى عالم آخر. ولكي 
تكون هنالــــك ال نهاية، ينبغي أن تكون هنالك 
ال بدايــــة“. والقاعــــدة عنــــد هذا الفيلســــوف 
اإلغريقي هي أن ”األشــــياء لــــم تخلق، وإنما 

تطورت“.

يقول رامبو ”الخلود تجسد من جديد/ في 
عناق الشـــمس والبحر“. ويتســـاءل رامبو في 
قصيدة أخرى، وهو يستحضر الصورة األولى 
”األبديـــة، ما هي األبدية؟ إنهـــا البحر إذ يعانق 
الشمس“. ويقول محمد الميموني ”البحر اآلن 
يافـــٌع/ مفتون بجماله/ فال مناص له من مرآة/ 
كبيـــرة/ فال يبدو للعاشـــِقيَن/ قبـــل أن يطالع 
المرآة/ على ضوء الشـــمس/ التي توقدها األم 

السماُء/ فضة وذهبا وماء“.
يحكـــى عـــن الشـــاعر اإلنكليـــزي روديارد 
كبلينغ، وهو أصغـــر المتوجين بجائزة نوبل، 
أنه كان يطالع صحف اليوم ذات صباح، إلى أن 
وقعت عيناه على خبر وفاته في إحدى 
الجرائد. فكتب كبلينغ رسالة 
إلى مدير الجريدة يقول فيها 
”ســـيدي المحترم، لقد نشرت 
جريدتـــك اليوم خبـــر وفاتي… 
وبمـــا أن الجريدة من الصحف 
التي ال تنشـــر األخبـــار إال بعد 
التحقق من صحتها… فال شـــك 
إذن في أن خبـــر موتي صحيح. 
ولهذا أرجو منك شطب اسمي من 
قائمة المشـــتركين… ألن جريدتك 
لن تفيدني بعد اليوم… ما دمت قد 

انتقلت إلى العالم اآلخر“.
هكـــذا هم الشـــعراء ال يموتون. 
ولقد غادرنا الشـــاعر كيبلينغ سنة 
1936، لكنهـــا الســـنة التـــي ولـــد فيهـــا محمد 
الميموني. عن اســـتمرارية الحيـــاة وأبديتها، 
يقـــول الميمونـــي ”من قال إننا نحيـــا لحظَتنا 
َمـــرة/ ثم تختفـــي/ قد تختفـــي لتنبعث حية/ 
على خلفية أخرى جديدة./ أنا الشيخ الصبّي/ 
أقف اآلن في انتظار الطفلة الجميلة/ فقد ُتطل 
بغتـــة / ويهتـــز قلبي لها / كمـــا ارتعش قبُل/ 
واســـتقبلها بفرحة خجولة بريئـــة،/ فال أملك 
قـــوال/ إال أن أعيد للمـــرة األلف/ حكاية األمس 
المســـحور الغابر: الحب ال يشيْخ“. فهل يمكن 
أن نكتشـــف دواء للبقاء على قيـــد الحياة. إنه 
الشـــعر، ومـــا يبقى يؤسســـه الشـــعراء. وهو 
الشـــعر الـــذي ترك الشـــاعر محمـــد الميموني 

خالدا بيننا إلى اليوم. 
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تلتقـــي الكاتبة املصرية ريم بســـيوني الســـبت قراءها في مدرســـة الســـلطان حســـن األثرية 

بالقاهرة لقراءة ومناقشة أحدث رواياتها {أوالد الناس.. ثالثية املماليك}.

الشاعر مثل ماء يعمل على تعميق 

مجـــرى النهـــر وهـــو المســـؤول عن 

حراســـة العمـــق وعـــن التوغل نحو 

األسرار الوجودية

 ◄

السفر الثقافي

} في الكتابات القديمة ُتذَكر سبع فوائد 
للسفر أو عشٌر في بعض األحيان وكلها ال 

تتعدى المتعة الشخصية والترويح وتغيير 
األجواء النفسية واالطالع العام على عادات 
وتقاليد الشعوب واكتساب المعرفة وما إلى 
ذلك من فوائد عرفها اإلنسان القديم وتبّناها 

في عملية تقليدية مّرت عليها عقوٌد طويلة.
واألمر كذلك حتى مع العصور الحديثة، 

غير أّن آليات السفر اختلفت ووسائل 
النقل تعددت، كما أّن أهداف السفر تغيرت 

مع الزمن مثلما الزمن غّير االتجاهات 
وبوصالت السفر شرقا وغربا، وباتت 

الغايات ال تتشابه في سرعة الحياة 
ومفاجآتها الكثيرة في التقنيات اإللكترونية 

التي تسارع وتساعد في السفر إلى كل 
مكان. لهذا فمثل هذه الهواية العالمية 

إنسانية بطبيعتها أوال وثقافية في وجه 
من وجوهها ثانيا، والثقافة هنا ليست هي 
الترويح عن النفس حسب واكتساب المتعة 
المجردة وتغيير المكان في زمن يكاد يكون 

ثابتا، فهذا من أولويات السفر وثوابته، لكن 
المغزى آخر في رؤية اآلخر وكيفية النفاذ 
إليه تاريخيا ونفسيا عبر بّوابته الوطنية 

بكل ما فيها من تراث أخير بقي يصارع 
عمارة الحداثة، وما بقي فيها من مالمح 
وجذور لّما تزل شاخصة ليس كأثر إنما 

كبناء روحي ونفسي تقليدي.
أعني من كل هذا أن هناك سفرا ثقافيا 
يمر عبر السفر السياحي وال يتوقف عند 
حد، واألمر ال يحتاج الى حصافة كبيرة 

وتحضير مسبق بقدر ما هو رغبة في 
اكتشاف شيء من جزئيات اآلخر ومن زوايا 
متعددة يمكن رصدها بسهولة أو صعوبة، 

ال سيما إذا كان المسافر ذا نزعة ثقافية 
وأدبية وفنية ال تعنيه المتعة الشخصية 

كثيرا وال الترويح لذاته في االسترخاء 
والتأمل الطبيعي في مالحظة االختالفات 

الشكلية أو الجوهرية في هذا المكان أو ذلك، 

بقدر ما تكون تاريخية المكان هي الحافز 
األساسي في استغوار الحياة فيه وقراءة 
حفرياته المتعددة، ليس في ما تبقى من 

آثار وتحفيات وتراث مصّنع، فهذا تحصيٌل 
حاصٌل، إنما من معطيات مختلفة في 

اللغة واللهجة والثياب والطعام واألسواق 
اليومية والمقاهي والعالقات االجتماعية 

والمعرفة الفطرية والنبوءات الشفاهية 
والحدس الشخصي والحوار الطبيعي بال 

ُكلفة أو قصدية واألماكن األكثر ارتيادا 
والشواخص الجاذبة قديمها وحديثها 

الذي له عالقة سيكولوجية بالمكان وطبيعة 
الناس الفطرية الذين يرون فيه ماضيا 

بحكايات أو مواقف أو ذكريات وكيف تّم 
تأمينها إلى هذا العصر.

لذلك فاألديب أو الفنان أو الجمالي 
بشكل عام تثيره هذه المالمح أكثر مما 

تثيره حداثة الحياة بآفاقها المستحدثة 
وصناعاتها فائقة الجودة سواء في العمران 

أو تقنيات الحياة اليومية في أشكالها 
المتعددة، عندها نرى المسافرين الثقافيين 

يلجأون إلى مناطق معينة من دون غيرها 
في الدول التي تتميز بحضارات قديمة، فما 

بقي من أثٍر فيها يجدونه في المدينة على 
النحو الذي أشرنا إليه، في الطعام والثياب 

والعالقات والمقاهي الشعبية والمساجد 
األثرية والشيوخ والعجائز واألسواق ذات 

الصلة بالقديم ومآثره البسيطة بغض 
النظر عن اقتحام الحياة المدينة المعقدة 

لها، وأعتقد أن كثيرا من الكّتاب شعراء 
وروائيين يضيفون خصلة جديدة لفوائد 

السفر حينما يتمّلون هذه الحياة من داخلها 
وليس من خارجها.

نعتقد أّن السفر الثقافي ليس هو 
المتاحف والمكتبات والندوات واألمسيات 
الشعرية والجوالت البحرية والديسكوات 

الساخنة والمشروبات الروحية، إنما 
هو كيفية رؤية اآلخر برؤيا غير متوقعة 
لمعطيات هامشية أو جانبية أو ثانوية 

لتشّكل المشهد األكثر حميمية وصلة روحية 
بالسفر لُتضاف فائدة أخرى في مثل هذا 
السفر الذي يفتح البصائر قبل األبصار.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

منصة سينمائية عربية جديدة 

لصانعي األفالم المتمرسين والناشئين

[ الراحل محمد الميموني يستخرج أسرار الوجود في كتاب جديد
[ {بداية ما ال ينتهي} قصائد من القاع المجهول

ــــــر الشــــــاعر املغربي الراحــــــل محمد  يعتب
امليموني من رواد احلداثة الشعرية العربية، 
فهو أحد صناع القصيدة املغربية احلديثة، 
وأحد مبدعي الشــــــعرية املغربية املعاصرة. 
هو الذي أيقن دائما بأن علينا أن نستأنف 
ــــــوم، باعتباره  مشــــــروع التحديث في كل ي
بداية ملا ال ينتهي على حد قوله في شعره، 
وإن صدور مجموعة شــــــعرية له بعد رحيله 

السنة املاضية ميثل حدثا شعريا بارزا.

عندما يترك الشاعر وصيته فهو ال يموت

شاعر يجمع بين ثقافتين وعالمين

احتفاء بأفالم يوسف شاهين في الذكرى العاشرة لرحيله

الشاعر الراحل كتب ما يمكن أن 

نسميه {الشـــعر العميق}، الذي 

يتطلـــب منا قدرة علـــى الغوص 

الستخراج المعنى

_

اختيـــرت اإلعالميـــة لجني عمـــران لتقديم مســـابقة {أمير الشـــعراء} في نســـختها الثامنة، التي 

تنطلق في حلقات البث املباشر أواخر هذا الشهر.
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قيـــم دائرة الثقافة باملنطقة الشـــرقية بالســـعودية خـــالل املدة القادمـــة، أوبريت {صهيل ثقافة
ُ
ت

الخيل} من أشعار مصبح علي الكعبي والشاعرة بتول آل علي.

يشـــارك التشـــكيلي العماني ســـلمان الحجري بمعرض فردي بعنوان {القريـــة} ضمن فعاليات 

{مهرجان القرين 2019} الذي ينتظم بالكويت من 16 إلى 23 يناير الجاري.

} منذ أن أعربت رئيسة بلدية تونس 
العاصمة عن نيتها تعريب الفتات 

المحالت التجارية، واأللسن ال تكف عن 
انتقادها، بدعوى أنها حركة شعبوية 

أخرى تضيفها هذه السيدة ”النهضوية“ 
إلى حركات سابقة، آخرها تدشين 

حاوية نفايات تونسية الصنع في سّرة 
المدينة أمام عدسات الكاميرا، وبحضور 

بعض أعضاء الحكومة، فضال عن 
تأرجحها بين التحجب والسفور حسبما 

يقتضيه الظرف. ولئن بدا المأخذ 
منطقيا في ظاهره، في بلد يقوم جانب 
من اقتصاده على السياحة الخارجية، 

فإن ما رافقه من تعاليق في المواقع 
االجتماعية تجاوز التنديد بنية رئيسة 

البلدية، لينتقل إلى اللغة نفسها، أي 
العربية، وإظهارها في مظهر العاجز 
عن أداء المهمة إذا ما نابت حروفها 

عن األحرف الالتينية، فقد انبرى عدد 
كبير من مستعملي الفيسبوك، من بينهم 

كتاب وشعراء وصحافيون ومثقفون، 
يتندرون من الالفتات في صيغتها 

العربية المحتملة، ال سيما تلك التي 
تحتوي على أسماء علم أجنبية.

والغاية هي الحط من قيمتها، فال 
نحسب أن المنتقدين يجهلون مقدار 

التشويه الذي يصيب لغتنا إذا قدر لها 
هي أيضا أن تكتب بلغة اآلخر، فعبارة 
ِسراج مثال تعني لدى الفرنسيين دهان 

األحذية، وإيمان هو غشاء البكارة، 
والقهوة تغدو عندهم كّوة، والصومعة 

منارة، والحّمام أمام، والقبة كّبة، 
والبرغل بلغور… وال تسلم من التحريف 

حتى أسماء األعالم فالقيروان كروان، 
والمهدية ماديا، والقصرين كاسرين، 

وغار الدماء غرديماو… وقس على ذلك ما 
ال يحصى عددا من التحريفات الناجمة 

إما عن غياب بعض حروف العربية 
عن األبجدية الفرنسية، فالفرنسيون 

ال يفرقون مثال بين حّج وهّج، وال بين 
قلب وكلب، أو بين سَحر وسَهر، وكْسر 
وقْصر، وركبة ورقبة. على سبيل الذكر 

ال الحصر؛ أو عن تباين الداللة في 
هذه اللغة أو تلك، ما يحّرف الكالم عن 

مواضعه، ونعني بالتحريف هنا إعطاء 
العبارة تفسيرا ُمغايرا لمقاصدها في 

لغتها األصلية، وهذا وارد في شتى 
اللغات إذا ما وضعت لغة ما موضع 

مقارنة مع نظيراتها في األمم األخرى. 
وال يمكن بحال أن يشكل ذلك التباين 
عامل تندر واستهزاء إال لدى فئة من 

الناس ال يزالون يقّدمون لغة المستعمر 
القديم على لغة بني قومهم، ويدافعون 

عنها بشراسة وكأنهم يتحّدرون مباشرة 
من الغول والفرنجة.

الغريب أن كل من أخذتهم الحمية 
على اللغة الفرنسية ال يحركون ساكنا 
أمام التدمير الممنهج للغة العربية من 
خالل برامج تافهة تعتمد خطابا أقرب 
إلى المالطية. واألغرب سكوت الهيئة 

العليا المستقلة لالتصال السمعي 
والبصري (الهايكا) عن تلويث المشهد 

اإلعالمي.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

التعريب في بلد 

فرنكفوني

15

} أبوظبي – بدأ العد التنازلي فعلّيًا للشـــعراء 
المئة والخمســـين الذين رّشحتهم لجنة تحكيم 
برنامـــج ”أمير الشـــعراء“ في موســـمه الثامن 
لخوض منافسة شـــعرية حاسمة في ما بينهم 
فـــي أبوظبي. وال شـــك أن تلك المنافســـة على 
درجـــة عالية مـــن الصعوبة، ألنها ســـتقرر من 
منهم ســـيصل إلـــى الحلقات المباشـــرة التي 
ستبدأ يوم التاسع والعشـــرين من شهر يناير 

الحالي.
بأبوظبي تم  ومن مسرح ”شـــاطئ الراحة“ 
الثالثـــاء نقل الحلقـــة التســـجيلية األولى من 
”أميـــر الشـــعراء“ الـــذي تنظمه وتشـــرف عليه 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة، وذلـــك بهـــدف البحـــث عـــن أكثر 
الشـــعراء تمّيزا للوصول إلى مرحلة األربعين، 
أي بعـــد إجـــراء عدد من االختبارات الشـــعرية 
التي ســـتمّكن البعض من العبـــور إلى حلقات 
البرنامج التي تبثها على الهواء مباشـــرة قناة 

اإلمارات وقناة بينونة.
وبحضور أعضاء لجنـــة التحكيم المكّونة 
من الدكاترة عبدالملـــك مرتاض وصالح فضل 
وعلـــي بن تميم؛ قّدم واحد وعشـــرون شـــاعرا 
وشـــاعرة قصائدهم. فخضع لالختبـــار أربعة 
عشر شاعرا وسبع شـــاعرات؛ مثلوا أحد عشر 

دولـــة، وهـــي اإلمـــارات، الســـعودية، العراق، 
األردن، ســـوريا، فلسطين، موريتانيا، المغرب، 

الجزائر، تونس، ومالي.
نصوصهـــم  الشـــعراء  قـــّدم  وبعدمـــا 
الشـــعرية؛ أجازت لجنة التحكيم عشـــرين 
منهـــم، لكـــن إجـــازة هـــؤالء كان بعضها 
باإلجمـــاع أي بكامـــل أصـــوات أعضـــاء 

اللجنـــة، وبعضهـــا اآلخـــر باألغلبيـــة، 
بصوتين فقط من أصل ثالثة.

والالفـــت في حلقـــة الثالثاء أن 
شاركن؛  الالئي  السبع  الشاعرات 
اســـتثناء،  إجازتهـــن بال  تمـــت 
مـــن  المطيـــري  شـــيخة  وهـــن 
الشعراني  وأشـــجان  اإلمارات، 
سمية  والفلسطينية  سوريا،  من 
عصـــام وادي، وخلـــود بناصـــر 

من المغـــرب، وليلى شـــكورة من 
الجزائر، ومن تونس دارين جهامة، 

وشريفة البدري، التي حازت على أول 
بطاقة ذهبية مـــن الدكتور علي بن تميم، 

مـــا يعني أنهـــا انتقلت إلى اختبـــارات مرحلة 
األربعين مباشرة.

وفي المقابل شـــارك في حلقة ليلة الثالثاء 
شاعران سعوديان هما دغيثر الحكمي وسعود 

الحمد، وأربعة شـــعراء مـــن العراق وهم خليل 
القريبـــاوي، خالـــد ياســـين مصطفـــى، أحمد 
فـــوزي، وعادل الفتـــالوي، أما مـــن األردن فقد 
شـــارك الشـــاعر ســـلطان ركيبات، ومن سوريا 
الشاعر عدنان النجار، والشاعر سيدي محمود 
مـــن موريتانيـــا، وشـــاعران من المغـــرب هما 
حكم حمـــدان، ومحمد العشـــاب، ومن الجزائر 
الشاعر أحمد بوفحتة، ومن مصر الشاعر عبيد 
عباس عبيد، أما من مالي فقد شـــارك الشـــاعر 
عبدالمنعم حســـن محمد، ومن بين هؤالء 
الشـــعراء لم ُيجز إال الشـــاعر الســـوري، 

فيما تأهل العشرون.
والشـــعراء الذيـــن تحدثوا عن 
أبدوا  الحلقة؛  خالل  البرنامج 
ســـعادتهم بالوصول إلى هذه 
المرحلة، معّبرين عن ثقتهم 
بالتحكيم، وعن قناعاتهم 
بأن مـــا جاؤوا للتنافس 
أي اللقب  من أجلـــه – 
والخاتـــم والبـــردة – 

التي يســـتحق منهـــم  النصـــوص  اختيـــار 
يقدمونهـــا بذكاء كـــي يتمكنوا مـــن البقاء في 
البرنامـــج، واالســـتمرار فـــي المنافســـة حتى 

النهاية، وهو ما يعّول عليه المشاركون.

ونظـــرا إلـــى تمّكـــن الشـــعراء مـــن إلقـــاء 
نصوصهـــم أّيـــًا كان موضوعهـــا؛ فقـــد حفلت 
الحلقة األولى بموضوعات متنوعة، فكانت في 
الغزل والمديح واألبـــوة والصوفية والروحية 
والصداقـــة، وغيرها من موضوعـــاٍت، بعضها 
كان مســـكونا بالفرح وأخـــرى جاءت غارقة في 
الحـــزن؛ األمر الـــذي أثار استحســـان أعضاء 
اللجنـــة تجاه عـــدد مـــن القصائد، نظـــرا إلى 
اكتمالها من حيث المعنى والمبنى، فيما قدموا 
مالحظاتهم بشـــأن تقليديـــة بعض النصوص، 

وعدم تكافؤ بعض العناوين مع النصوص.
ومن المؤكد أن اختيار عشـــرين شاعرا في 
الحلقة التســـجيلية األولى التي تـــّم بثها ليلة 
الثالثاء؛ سيشـــكل ضغطا على بقية الشـــعراء 
المتنافســـين في هـــذه المرحلـــة، خاصة وأن 
العـــدد الكلـــي المطلـــوب مع انتهـــاء الحلقات 
التسجيلية هو أربعون شاعرا، ومن بينهم يتم 

اختيار عشرين فقط.
والسبب في تأهل هؤالء العشرين يعود إلى 
جودة مـــا قدموه، وإلى ارتفاع مســـتوى اللغة 
الشـــعرية في نصوصهم، وإلى قـــدرة بعضهم 
على مفاجأة لجنة التحكيم بما حملوا من إبداع 
شعري، ما يكشف أن تجربتهم الشعرية متقدمة 

على سواهم من المشاركين.

ويبحث أعضاء لجنة التحكيم عن نصوص 
مبهـــرة تقـــّدم الجمال الشـــعري المعاصر لدى 
الشـــباب العرب أو الشباب الناطقين بالعربية، 
باعتبار برنامج ”أمير الشعراء“ إحدى حواضن 
اإلبداع الشعري العربي الفصيح، ومن حق أي 
عضو من أعضاء اللجنة في هذه المرحلة منح 

بطاقة ذهبية واحدة لشاعر أو شاعرة.
أما محمد حجو وأحمد خريس ورعد بندر؛ 
فهم أعضاء اللجنة االستشارية، وبالتعاون مع 
لجنـــة التحكيم يصلون إلى قرار نهائي بشـــأن 
ما يقدمه الشـــعراء خالل الحلقات التسجيلية، 
خاصة وأن موضوعـــات القصائد التي يقدمها 
الشـــعراء مختلفة، ومستوياتها متفاوتة في ما 
تحمل من إبـــداع، وبالتالي فـــإن الوصول إلى 
قرار صائب يستلزم من أعضاء اللجنتين جهدا 

كبيرا بهدف اختيار أجود النصوص.

محمد الحمامصي

} كان الكاتب إســـماعيل عبدالله والمســـرحي 
غنام غنام، وأســـرة المهرجان والهيئة العربية 
للمســـرح المنظمة للمهرجان في استقبال كبار 
نجوم وقامات المســـرح المصري في احتفالية 
التكريـــم، التي أقيمت بأحـــد الفنادق على نيل 
القاهرة قبـــل يوم من افتتـــاح المهرجان الذي 
يســـتمر من 10 إلى 16 يناير الجاري. حيث كّرم 
المهرجـــان 25 فنانا وكاتبا مصريـــا من رموز 
المســـرح المصري في هذه الـــدورة، كدأبه كل 
عام، على تكريم عدد من صناع المســـرح الذين 

ينتمون إلى البلد المضيف.
وضّمـــت قائمـــة المكّرميـــن مـــن الممثلين 
ســـميحة أيوب وأشـــرف عبدالغفور وســـميرة 
عبدالعزيـــز وعـــزت العاليلي ورشـــوان توفيق 
وجالل الشـــرقاوي ومحمود الحديني وســـهير 
المرشـــدي وســـناء شـــافع والمخـــرج ســـمير 
العصفوري والمخـــرج فهمي الخولي والناقدة 
هدى وصفـــي ومصممة األزيـــاء نعيمة عجمي 
وأســـتاذة اإللقاء نجاة علـــي واألكاديمي كمال 

عيد واألكاديمي نبيل منيب.
وتغّيب عن الحفل سمير غانم وعبدالرحمن 
أبوزهـــرة ونبيـــل الحلفاوي ومحمود ياســـين 
والصحافية آمال بكير والمؤلف يسري الجندي 

والكاتب لينين الرملي والمخرج سمير أحمد.

المسرح والوحدة العربية 

تحـــدث المكّرمـــون عن عالقتهم بالمســـرح 
وأبـــرز التجـــارب التي قدموها فوق خشـــبته. 
فقد أكد المخرج جالل الشـــرقاوي في كلمته أن 
المســـرح هو الوحيد القادر على ”توحيد األمة 
العربية“. وبارك لزمالئه الذين شّرفوا بالتكريم 
مـــن الهيئـــة العربيـــة للمســـرح ومهرجانهـــا 
العربي. وأشار الشرقاوي إلى أن األمة العربية 
برمتها وعلى مدى ســـنوات لم تنجح في إقامة 
وحدة عربية، وإلى أنه طالما نادى بإقامة هذه 
الوحدة من خالل الفن والمســـرح الذي يعتبره 

الوحيد القادر على تحقيق هذه الوحدة.

وطالـــب الشـــرقاوي المســـؤولين العـــرب 
باالهتمام بالفن والثقافـــة باعتبارهما الطريق 
الوحيـــد لعمـــل وحدة عربيـــة مـــع االقتصاد، 
وأنهمـــا الســـالح القـــادر على محاربـــة الفكر 
المتطـــرف واإلرهاب. مؤكدا على قيمة الفن في 

مواجهة اإلرهاب.
وطالـــب الفنان محمـــود الحديني بضرورة 
تدريـــس المســـرح في كافـــة مراحـــل التعليم 
بوطننـــا العربـــي. وقـــال إنه مهمـــوم بقضية 
تجذير المسرح العربي غير المجّذر في الثقافة 

العربيـــة. منّوها بأهمية أن تكـــون هناك ندوة 
فـــي نهاية هذه الـــدورة لفناني األمـــة العربية 
المشـــاركين فيهـــا للبحـــث عن حلـــول لكيفية 
تجذيـــر المســـرح العربي في البنيـــة الثقافية. 
واقترح أن تكون مادة المســـرح مادة أساســـية 

في كافة مراحل التعليم األساسية.
وقدمت ســـيدة المســـرح العربـــي النجمة 
سميحة أيوب الشـــكر للهيئة العربية للمسرح. 
وقالـــت أشـــكرهم على مجهودهـــم المتمّيز من 
أجل نشر الثقافة والحضارة والجمال والرقي، 
حيث تجتمع نخبة المسرحيين كل عام في بلد 
عربي مختلف إلحداث تناغم ورقي بين بلداننا.
وقال المخرج سمير العصفوري إن المسرح 
شـــجرة وارفة، ال تتوقف أغصانها عن اإلزهار. 
وأضـــاف ”بعض شـــباب ينكرون علـــى جيلي 
اســـتمرارهم وقدرتهم على العطاء ويتعاملون 
معنـــا باعتبارنا آثـــارا من الماضـــي رغم أننا 
ســـهرنا وتعبنا، وأنفقنـــا الكثير مـــن أوقاتنا 
وضحينـــا بها من أجل الفن والمســـرح. ولذلك 
تأتـــي مثل هـــذه التكريمات كتطييـــب للجروح 

واعترافا من المسرحيين بدورنا الفعال“.
وأكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز أن الهيئة 
تصنع تجميعا رائعا للمسرحيين العرب بهدف 
التعارف ومشـــاهدة العروض التي تعمل على 
ازدهار المســـرح العربي. وتابعـــت ”من خالل 
المســـرح صافحت الرئيس جمـــال عبدالناصر 
وبالمســـرح تم تكريمي كثيرا وإلى اآلن أشـــبع 
حياتي بالمســـرح وال أفضـــل عليه أي فن آخر، 
وأتمنى أن تظل األمـــة العربية موحدة على يد 

فناني المسرح“.

مجابهة الواقع

مـــن جانبها أعربت أســـتاذ اإللقاء في عدد 
مـــن المعاهد والجامعـــات المصرية نجاة علي 
أن التكريـــم يعـــّد شـــرفا كبيـــرا لهـــا، معتبرة 
أنـــه تكريـــم علـــى مجمـــل مشـــوارها الكبيـــر 
الحافـــل بأعمـــال كثيرة في التدريـــس في عدد 

مـــن المعاهد والكليـــات التعليميـــة المصرية. 
وأهـــدت فنانة الديكور واألزيـــاء نعيمة عجمي 
تكريمها لزمالئها الســـينوغرافيين، متمنية أن 
يحصلوا على حقوقهم مـــن االهتمام والتكريم 
بشـــكل دائم. وقالت إنها متأثرة أشد التأثر لما 

يحمله التكريم لها من قيمة عظيمة.
ونّوهـــت عجمـــي إلـــى أنها حصلـــت على 
جوائز كثيرة من أماكن مختلفة، ولكنها تشـــعر 
هذه المـــرة بمذاق مختلف ألنه جـــاء من هيئة 
هامة ومؤسســـة ترعى بشـــكل حقيقي الثقافة 

والفن وخاصة المسرح.
وحكـــى الفنـــان عـــزت العاليلي عـــن ثالثة 
حلمـــوا بتقديـــم مســـرح مجاني  مســـرحيين 
للجماهير يقدم المتعة والتسلية والثقافة، وهم 
الفنان رشـــوان توفيق والمخرج الراحل أحمد 
توفيـــق وُهو. وأضاف أنه تكفـــل بتصعيد تلك 
الرغبـــة، والحلـــم الذي كان يؤرقهـــم إلى وزير 
الثقافة ســـاعتها وهو عبدالقـــادر حاتم، الذي 
وصفه بأنه أفضل وزير تولى الثقافة في مصر.

وأشـــار العاليلـــي إلـــى أن الثقافـــة والفن 
من عالمـــات نهضة الشـــعوب وهـــي العنصر 
األهم لتأســـيس حضارة مع االقتصاد والوعي 
السياســـي واالجتماعي، مؤكـــدا أن مصر دولة 
متحضـــرة منذ فجر التاريخ وإنها ليســـت أقل 
من أي بلد في العالم وســـتظل دائما قادرة على 

العطاء.
وقالت الفنانة سهير المرشدي إن تكريمها 
أشـــعرها بســـعادة كبيرة قلما شـــعرت بها في 
مناســـبات أخـــرى. وأشـــارت إلى أنهـــا كانت 
تشعر بأن المســـرحيين المصريين بل والعرب 
جميعا، باتوا يعيشـــون في جزر منعزلة، إال أن 
هذا المهرجان العربي أشـــعرها بالعكس حيث 
عمل على لم شـــمل الجميع وأكد أنهم على قلب 

رجل واحد.
وأشـــارت إلى أنها تتلمذت على يد المخرج 
الكبير جالل الشرقاوي وهو ما يعّد فخرا كبيرا 
لها أن تكّرم معه. وشـــكرت الهيئة العربية على 
دورها المشـــهود في النهـــوض بالفن والثقافة 

العربية. وتمنت المرشـــدي أن يزدهر المسرح 
في كل األرجاء. مؤكدة على أهمية ودور الكلمة 
في إذكاء الوعي الثقافي والخروج من الظالمية 
التي تحاول أن تجّرنا إليها بعض الجماعات.

أمـــا هـــدى وصفـــي فتمنـــت أن يجتمـــع 
المســـرحيون دوما على حب المسرح ورفعته. 
وأضافت أنها من خالل عملها داخل المؤسسة 
الثقافية الرســـمية كانت تواجه تحديات أهمها 
أن يعلو صوت الشـــباب وإبداعهـــم الحر فوق 

صوت اإلدارة.

وتمنت وصفي أن يزدهر المســـرح مع تلك 
الفعاليـــات الفنية التي تقام على الدوام في كل 
بلـــدان الوطن العربي، وتعتبر فرصة ســـانحة 
علـــى الدوام اللتقاء المســـرحين فـــي كل مكان 

بهدف تبادل الخبرات والمهارات.
ورأى نبيـــل منيـــب أن الحركة المســـرحية 
تعاني رغم وفرة المبدعين، وقال ”هناك تساؤل 
حول وجود قصور كبير في الحركة المسرحية 
بســـبب المعوقات اإلدارية الكثيرة برغم وجود 
هذا الكـــم الهائل من المبدعيـــن العرب والذين 
يتجّمعون بشكل شبة دوري في المهرجانات“.

ورأى كمال الدين عيد أن مهرجان المســـرح 
العربـــي كفيل بتصحيـــح ومراجعة المســـرح 
العربـــي فـــي 50 عاما، وقـــال إنه ليوم ســـعيد 
للمســـرح العربـــي أن يتم تكريم هـــذه الكوكبة 
الكبيرة من رواد المســـرح العربـــي في مصر، 
ذلك المســـرح الـــذي يضم بنايـــات كثيرة تقدم 
الفن المســـرحي للجماهيـــر وتعمل على تنمية 

الوعي وإذكاء روح الثقافة.

م خمسة وعشرين مسرحيا
ّ

مهرجان المسرح العربي يكر

تفوق الشاعرات في أولى مراحل الموسم الثامن من {أمير الشعراء} 

[ مسرحيون مكرمون: المسرح هو الوحيد القادر على {توحيد األمة العربية}

المسرحيون العرب يخرجون من جزرهم المنعزلة

الثقافـــة والفن مـــن عالمات نهضة 

األهـــم  العنصـــر  وهمـــا  الشـــعوب 

لتأســـيس حضـــارة مـــع االقتصـــاد 

والوعي السياسي واالجتماعي

 ◄

المســـرحيون المكرمون أكدوا على 

إذكاء  فـــي  المســـرح  ودور  أهميـــة 

التنويـــر  وخلـــق  الثقافـــي  الوعـــي 

لمجابهة القوى الظالمية

 ◄

الموسم الثامن من {أمير الشعراء} 

يشهد تنافســـا كبيرا بين الشعراء 

إلـــى قائمة  للوصـــول  والشـــاعرات 

العشرين والحلقات المباشرة

 ◄

قامات مسرحية كبرى في مجاالت التمثيل 
ــــــت على  واإلخــــــراج والســــــينوغرافيا، كان
موعد مع التكرمي واحلفاوة، في احتفالية 
خاصة جدا سبقت انطالق فعاليات الدورة 
احلادية عشــــــرة ملهرجان املسرح العربي، 
والتي حتتضنهــــــا القاهرة بداية من اليوم 

10 يناير إلى غاية 16 من نفس الشهر.

صوصهـــم 
 عشـــرين 
ن بعضها 
 أعضـــاء 

غلبيـــة، 

 أن 
ن؛ 

 
ن 

مة، 
ى أول 
تتتتتت ننننننن

شـــارك الشـــاعر ســـلطان
الشاعر عدنان النجار، وا
مـــن موريتانيـــا، وشـــاع
حكم حمـــدان، ومحمد الع
الشاعر أحمد بوفحتة، وم
عباس عبيد، أما من مالي
حســـن م عبدالمنعم
الشـــعراء لم ُيجز إ
فيما تأهل العشرو
والشـــعر
البرنامج
ســـعادت
المرح
بالت
بأن
م



مصطفى عبيد

} القاهــرة – بدأ مســـاء األربعـــاء في القاهرة 
عرض الفيلـــم المصري ”الضيـــف“، وذلك بعد 
شـــّد وجذب مع الرقابة تخوفـــا من ردود أفعال 
إســـالميين أو مؤسســـات دينيـــة قـــد ُتســـيء 
تفســـيره، ألنه يوغـــل بعمق في قـــراءة صورة 
الكاتـــب لدى العقـــل الديني المتطرف، ســـواء 
كان إرهابيا مباشرا أم إرهابيا مستترا، يكتفي 

باللعن والدعاء والتحريض.
الفيلـــم الذي حضرته ”العـــرب“ في عرضه 
الخـــاص، مســـاء الثالثـــاء، وكتبـــه للســـينما 
الروائي واإلعالمي إبراهيم عيســـى، وأخرجه 
هـــادي الباجوري، نمـــوذج لعمل فنـــي عميق 
الداللة والتأثير بإمكانيات مادية بســـيطة قد ال 
تتجاوز نصف ميزانية أي من األفالم الكوميدية 
سطحية التناول، والتي صارت ثيمة شائعة في 

السينما المصرية مؤخرا.
إبراهيم عيســـى قّدم للســـينما ســـنة 2017 
فيلـــم ”موالنا“، من إخراج مجـــدي أحمد علي، 
وبطولة عمرو سعد ودرة، لرصد ظاهرة صعود 
دعاة الدين وســـيطرة األجهـــزة األمنية عليهم 

وتوظيفهم سياسيا لصالح األنظمة الحاكمة.
وبعيدا عن السينما، فالرجل يملك مشروعا 
فكريا على مدى 30 عامـــا في مواجهة اإلرهاب 
الدينـــي والتطرف، يقوم علـــى االنتصار للعقل 
والتعامل مع رجال الدين باعتبارهم بشرا غير 

مقدسين، وضرورة فصل الدين عن السياسة. 

تجسيد حقيقي 

ال يتجـــاوز عـــدد الممثلين  فـــي ”الضيف“ 
جميعا العشـــرة، بعضهم ال يظهر إّال في مشهد 
واحـــد، بينما يدور الفيلم كلـــه في مكان واحد 
هو بيت الكاتب يحيى التيجاني، الذي ُيجسده 

خالد الصاوي.

ويبـــدو التيجاني في الفيلم قريب الشـــبه 
في الحياة العملية من إبراهيم عيســـى نفسه، 
وهو يشـــبهه في مشـــاوير الحيـــاة، فهو كاتب 
علماني ُمستنير يفضح التطرف ويهاجم ُتجار 
الدين ويعتبرهم أصل البـــالء، هو ضيف دائم 
على ســـاحات القضـــاء بتهمـــة ازدراء األديان، 
وُمخّصص له حراسة شـــرطية نظرا إلى كونه 
ُمســـتهدف من الجماعات اإلرهابيـــة، ويحاول 
الفنان خالد الصاوي تأكيد ذلك الشـــبه بتقديم 
أداء جسدي مقارب ألداء إبراهيم عيسى نفسه، 

وطريقة حديث ُمشابهة.
وتؤكـــد كلمـــات التيجاني نفســـه المعنى 
عندمـــا يتحـــدث باعتباره كاتبا يـــراه البعض 
عميـــال للدولـــة ضـــد أهل الديـــن، بينمـــا يراه 
آخـــرون معـــول هـــدم للدولـــة لصالـــح جهات 
بعيدة، باإلضافة إلى ترديـــده للكثير من أفكار 
عيســـى، مثل رأيه في أحاديـــث البخاري بأنها 
تضـــم الكثير من األحاديـــث الكاذبة، واحتفائه 
بالحضـــارة الغربيـــة ونوابغها، وتكـــراره بأن 
الصحابة غير مقدســـين، والعقـــل الحكم األول 

في فهم نصوص الدين.
يعيش يحيى التيجاني في أســـرة بسيطة 
سعيدة تضم زوجته الخمسينية ميمي، والتي 

تقـــدم دورهـــا الممثلة شـــيرين رضـــا، وابنته 
فريدة التي تؤدي دورها الفنانة جميلة عوض، 
ويوحـــي ديكور البيـــت بُحّب الثقافـــة والفكر 
وغلبة روح التســـامح في التصاوير والديكور 

ومدى اهتمام األسرة بالفن والجمال.
تكشـــف محاورات األســـرة، ســـواء الكاتب 
وزوجتـــه، أو الكاتـــب وابنته، عـــن مناخ حرية 
ولطف واحتـــرام ُمتبـــادل بين أفراد األســـرة، 
وحتى مـــع الخادمة أو الحـــارس، تبدو األلفة 

طاغية.
نقطة التحول تبدأ عندما تبلغ ميمي زوجها 
يحيى التيجانـــي بأن أحد زمـــالء ابنتهما في 
الجامعة األميركية ســـيزورهم في المساء على 
العشاء، ويفهم يحيى من زوجته إعجاب االبنة، 
التـــي تمت تربيتهـــا على الحريـــة الكاملة في 
القـــرار واالختيار، بالزائر، الـــذي يعمل معيدا 
في الجامعة، ُمتخصصا في مادة التكنولوجيا 

الحديثة.
ورغـــم ولـــع يحيـــى التيجانـــي بمباريات 
كرة القـــدم، وترقبـــه لمباراة برشـــلونة وريال 
مدريد التي تقام فـــي نفس ليلة الزيارة، إّال أنه 
يقبل تحـــت إلحاح ابنته فريـــدة، بالتفريط في 
المشـــاهدة الســـتقبال الزائر، ويعتبره عريس 

المستقبل.
تأتـــي اللحظـــة الُمنتظرة ويصل أســـامة، 
الشـــاب الوســـيم، األنيق، صاحب االبتســـامة 
الهادئـــة، ويقوم بـــدوره الفنان الشـــاب أحمد 
مالـــك، أول مفاجـــأة تتجلـــى في هديـــة الزائر 
لألسرة، والتي يفض يحيى غالفها ليجد لوحة 

كبيرة عليها اآلية القرآنية ”ُقم فأنذر“.
على العشـــاء تبدأ الُمناقشات حول الكثير 
مـــن األفكار التـــي يبثها في الكتـــب والصحف 
والبرامـــج، لُيفاجـــأ رب البيت بقـــول العريس 

المنتظر بأنه ُيحب فريدة في الله.
يســـتغرب الكاتـــب العبـــارة ويســـأله عن 
المعنى، ليجد الشـــاب األنيق، الـــذي تعلم في 
أميـــركا، وينتمي إلى عائلـــة برجوازية مثقفة، 

إنه تعلم أن يحب في الله ويكره في الله.
ويمتد الحوار ليكتشـــف الكاتب المستنير 
أن الزائـــر ســـلفي التوجهـــات، عندمـــا يخبره 
بأن علماء المســـلمين علموا العالم كله معارف 
الدنيـــا، فُيحـــاول اســـتفزازه بالحديث عن ابن 
تيميـــة وتكفيـــره لجابر بـــن حيـــان وتحريمه 
لعلم الكيمياء، كمـــا يعرج على ما قاله ابن قيم 

الجوزية عن ابن سينا بأنه إمام الملحدين.
بعـــد العشـــاء يتحـــدث الزائر مـــع فريدة، 
حديثـــا جانبيا يعكـــس إعجابها الشـــديد به، 
وســـيطرته الكاملـــة على رأســـها، عندما يقول 

لها إنه سيخبر أهلها باتفاقهما على تحجبها.
تبـــدأ الصدمات تنفجر في وجـــه األبوين، فور 
ســـماعهما قول العريس العصـــري بأنه اتفق 
مع فريدة أن ترتدي الحجـــاب، ليتكرر الحوار 
بيـــن الكاتب الذي قضى عمره في تفكيك مقولة 
المتطرفيـــن بأن ”الحجاب فريضة إســـالمية“ 
وبيـــن الفتى هـــادئ المالمح، ُمدعي التبســـم، 

الذي ُيصر أنه ركن من أركان الدين.
يبدو الزائر ســـعيدا، وهو يؤكد للكاتب أن 
تســـليمه بالحرية البنته يعني أن من حقها أن 

ترتدي الحجاب والنقاب لو أرادت.
صدمة الكاتب تدفعه أن يترك الزائر ويذهب 
لمشاهدة المباراة، غير أنه ال يلبث أن يلحق به 
في غرفة المكتب ليناقشه بشكل أوسع في أمور 
الدين، ويســـأله إن كان يشعر بتأنيب الضمير 
أم ال، ألنه حرض على الداعية حامد عبدالصمد 

الذي مات تحت تعذيب أجهزة األمن له.
ورد يحيى بأنه واجهـــه بالكلمة، ورد على 
ســـبه لألقباط وتحريضه عليهـــم بالفكر، وأنه 
غيـــر راض بتعذيـــب أي شـــخص ألي ســـبب، 
وموته تحت التعذيب جريمة مثلما هي جريمة 
لو مات يســـاري أو ليبرالي أو حتى لص تحت 

التعذيب.
بالجـــرأة  تفيـــض  الرجليـــن،  محـــاورات 
والعمق، وتعكس ثقافة ُمتأصلة وحججا قوية 
لكال الجانبين، غير أن ارتكاز يحيى التيجاني 
علـــى العقـــل والمنطق يثير غضـــب المهندس 

أســـامة تدريجيـــا، ويصـــدم يحيـــى زائره 
عندما ُيسمعه اسطوانة لصوت أم كلثوم 
وهي ُترتل القرآن، ُثم ُيسمعه اسطوانة 
للمطربـــة فيروز، وهـــي تترنم بترانيم 

مسيحية.
ويسأل العريس غاضبا ”كيف 

تسمعون ترانيم مسيحية في 
بيت أسرة مسلمة، 

ويفاجئ يحيى زائره 
بأن زوجته ميمي 

شيرين رضا 
مسيحية“.

يقول يحيى 
لزائره أنه يتوقع 
منه صرف نظره 
عن خطبة ابنته، 

لكن العريس 
يراوغ ويؤكد 

احترامه لألسرة 
ويعتذر عن أي سوء 

فهم.

يقطع المشهد قدوم هاني (ماجد الكدواني) 
شـــقيق الزوجـــة، ويحتضـــن فريـــدة بمـــودة 
وصداقة، ويفهم من الجلسة أن أسامة عريس، 
ويضحـــك معه، ُثم يأكل في نهـــم ويغادر، لكنه 
يختلـــي بيحيـــى ويقول له إن هـــذا العريس ال 
يحب فريدة، وجـــاء من أجلك أنت، ألن عينه لم 

تفارقك.

ذروة الحبكة الدرامية

تصـــل القصة إلـــى ذروتها عندمـــا ينقلب 
الوجـــه الهـــادئ للفنان أحمد مالك إلى شـــعلة 
غضـــب وُيخـــرج مـــن الهدية اللوحة ُمسدســـا 
مزّودا بكاتم صوت، ويحتجز األســـرة كلها في 
غرفـــة المكتب صارخـــا بجنون أنه ســـيقتلهم 

جميعا إن لم يمتثلوا.
تبـــدأ محاكمة الكاتب أمـــام زوجته وابنته 
المذعورتيـــن، ويطلب منه يحيى أن يهدأ، لكنه 
يرد بشـــرر من عينـــه، ويخبـــره أن موته نصر 
لإلســـالم وعبرة لكل َمن تسّول له نفسه الطعن 
في السنة، ويفتح له كاميرا هاتفه ليتحدث عن 
رفضـــه ورجوعه عن كل ما كتب ونشـــر وُأذاع، 

ويمتثل الكاتب تحت التهديد بقتل ابنته.
يدق جرس المنزل فيـــزداد هياج اإلرهابي 
المتخفي في هيئة عريـــس متدّين، ويطلب من 
يحيـــى أن يصرف الزائـــر المفاجـــئ وإّال قتل 
ابنتـــه وزوجته، ويمتثل يحيـــى، ليجد ضابط 
الحراســـات فـــي المنطقة (محمـــد ممدوح) 

يستأذنه للسالم عليه.
يتحدث معه علـــى الباب قليال طالبا 
منـــه بدعـــوى محبتـــه عـــدم الطعن في 
البخـــاري وأن يخفف من غلـــواء نقده 
وكالمـــه، ألن ما يقوله ضـــد الدين يمنح 
اإلرهابييـــن حـــق التخريب، ُثـــم يقول له 
إنـــه يحبـــه، لكنـــه يـــراه متجاوزا 
بعـــض الشـــيء، ويعاتبه على 
اإلرهاب  بمواجهـــة  تصّوره 
فكريـــا، ويقول لـــه إنه يرى 
اإلرهابـــي أوال ثم  نســـف 
وال  ذلـــك،  بعد  محاورتـــه 
يـــرد التيجانـــي ويشـــكر 

الضابط ويعود للداخل.
أحمـــد  يقـــّرر  ُهنـــا 
مالـــك التغيير في الخطة 
يضعها  ســـكينا  ويخرج 
على رقبة االبنة -الحبيبة 
للكاتب  ويقول  الســـابقة- 
إنه لو قتله ســـيجعله رمزا 
للحرية والوطنيـــة، وإنه قرر 
أّن األفضـــل أن يجبـــره على 

االنتحار.
منه  طالبا  المسدس  يعطيه 
إطـــالق الرصـــاص على رأســـه 
بينما ُيهدد بســـكينه رقبة االبنة 

فريدة النحيلة، ويبكي الكاتب خوفا على ابنته 
وزوجته ويســـأل اإلرهابي عن ضمان عدم قتل 
زوجته وابنتـــه حال انتحاره، فيـــرد اإلرهابي 
بأنـــه ال يوجد ضمان لشـــيء، وأن أعداء الدين 

يجب أن يذلوا.
بحركـــة مفاجئـــة ُيطلـــق الكاتـــب رصاص 
المســـدس على زائره قبل أن يتمّكن من سحب 
ســـكينته المرفوعة على رقبة فريدة، ويســـقط 
اإلرهابـــي لكنـــه يقوم طاعنا يحيى بســـكينته، 

ليرّد يحيى بالرصاص ممزقا جسد غريمه.

الكاتـــب ُيصاب فـــي نهاية الفيلـــم ويخرج 
محتضنـــا زوجته وابنته، بينما تســـقط مكتبة 
مليئة بالكتب فوق جسد اإلرهابي القتيل، وكأن 
الكاتب يقـــول إن الفكر انتصـــر على اإلرهاب، 
غير أّن مشـــهد لجوء يحيى إلى السالح لحسم 
المعركة يرمـــز كذلك إلى صحـــة مقولة ضابط 
الحراســـات (محمد ممدوح) بأنـــه ال حوار مع 

اإلرهابيين ويجب محوهم أوال.

تحدي اإلخراج

ُمخرج الفيلم هادي الباجوري، كان أمام تحّد 
كبير حول كيفية صناعة التشويق واالنتقال مع 
الحوار من الكوميديا إلى المناقشـــات الفكرية 

الرصينة، ثم إلى الفزع واالضطراب.
كمـــا أن حصـــر أماكـــن التصويـــر في فيال 
يحيى التيجانـــي مّثل تحديا أكبر لكســـر ملل 
المشاهد، ونجح الباجوري في تخطيه لدخوله 
تجارب ســـابقة من هذه الثيمة، خاصة في فيلم 
”وردة“ المنتـــج ســـنة 2014، واعتمـــد فيه على 

إمكانات بسيطة جدا في التصوير واإلنتاج.
بدورهـــا عبـــرت الموســـيقى التصويريـــة 
للفيلـــم التي أبدعها الموســـيقار هشـــام نزيه 
بشـــكل مثالي عـــن تطور األحداث مـــن البداية 
الهادئة إلى المناقشات المتصاعدة رويدا حتى 
ذروة األحـــداث وانقالب الكوميديا إلى لحظات 
رعب، كذلك، فإن تصميم المالبس الذي أشرفت 
عليـــه ريم العدل جاء ُمعّبرا بشـــكل عن أســـرة 
فوق المتوســـطة، منفتحة، لكنها مرتبطة بقيم 
أخالقية نبيلـــة، أما مالبـــس اإلرهابي فجاءت 

غاية في األناقة للداللة على خداع المظاهر.
بشـــكل عام يندهـــش الُمشـــاهد كيف أمكن 
لهذا العمل الجريء الخروج من مقصلة الرقيب 
دون خســـائر تؤثر على ســـياقه العام وحواره 

العميق.
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المخـــرج هـــادي الباجـــوري تمكـــن 

ببراعة من االنتقـــال عبر الحوار من 

الكوميديا إلى المناقشات الفكرية 

الرصينة، ثم إلى الفزع

 ◄

تشـــارك الفنانة املصرية الشابة نهى عابدين في الفيلم الســـينمائي الجديد {الهجام} للمخرج 

مرقص عادل، وهو من بطولة أحمد عبدالله محمود ووائل عبدالعزيز.

انطلقـــت املمثلـــة الهنديـــة فانـــي كابور فـــي تصوير دورهـــا في الفيلـــم البوليـــوودي الجديد 

{شامشيرا} مع النجم سانجاي دوت، واملقرر عرضه على الشاشات أواخر يوليو 2020.

يقول كافكا ”نحن نكتب لننأى بأنفسنا عن 
ُمعســــــكر القتلة“، لكــــــن الوضع في بلداننا 
معكوس، ألن َمن يكتب يقترب أكثر وأكثر 
ــــــة، الكتابة في العالم العربي فعل  من القتل
خطــــــر، رحلة عذاب، أشــــــبه بالركض فوق 
شظايا الزجاج املنكســــــر.. الكتابة احلرة 
ــــــا تضع صاحبها في مرمى  في ُمجتمعاتن
رصاص أعداء احلياة واإلنســــــان، وترمي 
ــــــه في ســــــاحات احملاكــــــم، وتدفع جهالء  ب
يعتلون املنابر إلى التقــــــّرب إلى الله بلعنه 

والدعاء عليه.

كاتب مصري يرسم ذاته ويتوقع مصيره بعد معركة مع المتطرفين
تأسلم  [ فيلم جريء أفلت من مقصلة الرقابة بمصر

ُ
[ {الضيف}.. خربشة في دماغ اإلرهابي الم

دالل األب يجابه بتعنت االبنة

عريس غريب األطوار

عائلة كانت سعيدة

عـــدد  يتجـــاوز  ال  {الضيـــف}  فـــي 

الممثليـــن جميعـــا العشـــرة، بينما 

يـــدور الفيلم كله في مـــكان واحد 

هو بيت الكاتب يحيى التيجاني

c

مشروع إبراهيم عيسى يقوم على االنتصار للعقل والتعامل 

مع رجال الدين باعتبارهم بشرا غير مقدسين، وضرورة فصل 

الدين عن السياسة

c
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} باريس – يحتوي الفلفل احلار على مجموعة 
مـــن اخلصائـــص الطبيـــة التي تتحقـــق عند 
الشـــعور باحلرارة الناجتة عن أكله. تأتي هذه 
احلرارة من عنصر الكابسيســـني، وهو مرّكب 
مخـــّزن في ثمـــار الفلفل حلمايتهـــا من أنواع 
الهجوم الفطري، وهو عـــدمي اللون والرائحة، 

ولكن طعمه حار.
وذكر الدكتور جوزيف ميركوال، متخصص 
في طـــب العظام، عبر موقعه فرانتش ميركوال، 
أن الكابسيسني يحتوي على خصائص مضادة 
لألكسدة ومضادة لاللتهابات وقد أظهر نتائج 
واعدة لعالج السرطان. وقد أظهرت الدراسات 
قمعه لنمو اخلاليا السرطانية في البروستات 
بينما بقيت اخلاليا الطبيعية سليمة. كما ثبتت 
فعالية الكابسيســـني ضد اخلاليا السرطانية 
في الثـــدي والبنكرياس واملثانـــة. وأكد موقع 
مركز الصحة ”تســـينتروم دير غيزوندهايت“ 
األملاني املعني بالشؤون الصحية هذه النتائج.

وقد بحـــث فريق علمي، من مركز ســـيناي 
الطبي في لـــوس أجنلس وجامعة كاليفورنيا، 
كيفية تأثير الكابسيســـني على خاليا سرطان 
البروســـتاتا، مـــن خـــالل إجراء جتـــارب على 
الفئـــران. وقـــد مت اســـتخدام خاليا ســـرطان 
البروســـتاتا أخذت من الرجال، كي يتم تعميم 
النتائج على البشـــر. وجاءت النتائج مدهشة، 
حيـــث تقّلصـــت األورام في احليوانـــات التي 

خضعت للتجربة إلى خمس حجمها األصلي.
ونقل موقع دويتشه فيله األملاني عن زورن 
ليمان، املشـــارك في إجراء الدراســـة، قوله إن 
الكابسيســـني ســـاعد علـــى إبطاء منـــو أورام 
سرطان البروستاتا في اخلاليا التي أخذت من 
البشر بشـــكل مثير للدهشة وأوقف انتشارها. 

ومن ضمن ما أظهرته الدراسة أن الكابسيسني 
ينشط برنامج قتل اخلاليا لنفسها بنفسها.

ويتساءل العلماء عن الكمية التي يحتاجها 
اإلنسان من مادة الكابسيسني لكي يكون فّعاال. 
لم تقدم الدراســـات بعـــد إجابة دقيقة على هذا 
السؤال، لكن لو قارنا ذلك مبا أعطي إلى فئران 
التجارب، فإنه يتطلب أن يتناول رجل بوزن 90 
كيلوغراما عشـــر قطع طازجة من الفلفل احلار 
جـــدا. لكن حتمل هذا النوع من الفلفل احلار ال 
يستطيع عليه سوى قلة. وينصح البروفيسور 
فيليـــب كويفر، املشـــارك في الدراســـة، أولئك 
الذيـــن ال يحبون الفلفـــل احلـــار أن يتناولوا 

كبسوالت الكابسيسني.
تأثيـــر  كيفيـــة  أيضـــا  الباحثـــون  ودرس 
الفلفـــل على دماغ اإلنســـان. وتوصلوا إلى أن 
اجلهاز العصبي يحتوي على بروتينات تعمل 
كمســـتقبالت حرارية وتوجد هذه البروتينات 
فـــي خاليا اجلهـــاز الهضمي واجللـــد وتبقى 
املســـتقبالت غير نشطة ما لم تتعرض لدرجات 
حرارة أعلى من 107 درجة فهرنهايت (42 درجة 
مئوية). وعنـــد بلوغ درجة احلرارة املناســـبة 
لتفعيـــل هـــذه البروتينـــات، يحس الشـــخص 
باحلـــرارة واأللم، وفي ذلك حتذير من اجلســـم 
لالبتعاد عن مصدر احلرارة. عند تناول الفلفل 
احلار، يرتبط عنصر الكابسيسني باملستقبالت 
احلرارية والبروتينات ويفّعلها، فيعتقد جسم 
اإلنســـان بأنه يتعرض إلى حـــرارة غير عادية 

حتى لو لم يكن حقا في خطر.
وحســـب ما جـــاء في نيويـــورك تاميز فإن 
”الكابسيسني يحّفز نفس مستقبالت األلم التي 
تســـتجيب للحرارة احلقيقية، فـــي الثدييات“، 
فيســـاعد على تخفيـــف األلم عـــن طريق احلد 
مـــن تفاعل العناصـــر الكيميائية املوجودة في 
اخلاليا العصبية، التي تشارك في نقل إشارات 
األلم إلى الدماغ. كما أنها تعمل عن طريق إزالة 
حساسية املستقبالت احلسية في اجللد. وهذا 
ما يجعله يســـتخدم في الكرميـــات املوضعية 
(بعضها يحتوي على ما يعادل 10 ماليني وحدة 
حرارية). فاإلحساس باالحتراق الشديد يؤدي 
إلـــى تخفيف األلم. ونشـــرت مدّونة غيزموندو 

”التمســـيد اخلارجي بالفلفل يعطي إحساســـا 
حارقا، ألن الكابسيسني ينشط أعصاب اجللد. 
ولكـــن إذا تعرضـــت األعصاب للكابسيســـني 
ملـــدة معينـــة، فإنها ســـتصبح ’منهكـــة‘، بعد 
اســـتهالكها لكامـــل احتياطياتهـــا الكيميائية 
الداخليـــة. ولن تعود اخلاليـــا العصبية قادرة 
على االســـتجابة لكشـــافات، فيصبح الشخص 
غيـــر قادر علـــى إدراك األلم“. وهـــذا ما يجعل 

عنصر الكابسيسني مسّكنا لأللم. 
وأظهـــرت الدراســـات دور هذه املـــادة في 
تخفيـــف األلـــم العصبـــي، أو األلـــم املرتبـــط 
باالعتالل العصبي املتأتـــي من فيروس نقص 

املناعة. ومّثلت مصـــدر أمل في املجال الطبي. 
وفـــي دراســـة شـــملت رجـــال يعاني مـــن ألم 
مستمر بســـبب اإلصابات الناجمة عن انفجار 
عبوة ناســـفة، أدى استعمال الكابسيسني إلى 
انخفـــاض بنســـبة 80 باملئة فـــي أعراض األلم 
وســـاعد العـــالج املوضعي بكـــرمي ذي تركيز 
مختلف مـــن الكابسيســـني في تخفيـــف األلم 
الـــذي يصاحـــب التهاب املفاصل. وســـجل 80 
باملئـــة من املرضـــى انخفاضا فـــي آالمهم بعد 
اســـتعمال الكرميـــات مبعدل أربع مـــرات في 
اليـــوم خالل أســـبوعني من العـــالج. وقد ثبت 
أيًضا أن الكابسيســـني يساعد على التقليل أو 

القضاء على احلرق والوخز واحلكة واالحمرار 
املصاحـــب للصدفيـــة. كمـــا يوجـــد رذاذ أنفي 
يحتوي على هذه املادة، لتســـتعمل كبخاخات 
تقّلل من أعراض حساسية األنف وفقا لدراسة 

سنة 2009.
واكتشف الباحثون أن الفلفل ميكن أن يكون 
فّعاال لفقـــدان الوزن عند إضافتـــه إلى النظام 
الغذائي للشـــخص. فقد أظهرت الدراســـات أن 
الفلفل ميكن أن يساعد في مكافحة السمنة عن 
طريق خفض الســـعرات احلراريـــة، وتضييق 
األنســـجة الّدهنية، وخفض مستويات الدهون 

في الدم، ومكافحة تراكم الدهون.
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ــــــذذون وجباتهم دون إضافة الفلفل احلار  يفّضــــــل الكثيرون تناول األطعمة احلارة وال يتل
إليها. وكشف العلم أن هذه العادة الغذائية ال تخلو من التأثيرات الصحية املفيدة للدماغ 

واخلاليا واجللد وسائر اجلسم.

الفلفل الحار يساعد على قتل الخاليا السرطانية

ل أعراض الحساسية  [ تناول األطعمة الحارة يعزز حرق الدهون
ّ
ن األلم وتقل

ّ
[ مكونات الفلفل تسك

قال الدكتور يوهانيس فيكســـلر إن التغذية الســـليمة تحارب النقرس؛ لذلك من األفضل االبتعاد عن األطعمة الغنية بمركبات 

{البيورين}، مثل اللحوم والنقانق واألحشاء وبعض أصناف البقوليات كالبازالء والعدس والفاصولياء البيضاء.

ي جهاز المناعة
ّ
تناول المأكوالت الحارة يقو

} واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن 
تناول الفواكـــه واخلضروات الغنّية بفيتامني 
”ســـي“ أمر حاســـم ملرضى متالزمـــة التمثيل 
الغذائـــي الذين يحاولون إيقـــاف دورة مميتة 
من االضطرابات املضادة لألكســـدة واملشاكل 

املتعلقة بالصحة.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة والية 
أوريغـــون األميركيـــة، ونشـــروا نتائجها، في 
العـــدد األخير من دورية ”ريدوكس بيولوجي“ 
العلميـــة. وأوضـــح الباحثـــون أن نتائج هذه 
الدراســـة حتمل أنباء سارة ملا يقدر بـ35 باملئة 
من الســـكان البالغـــني في الواليـــات املتحدة 

الذين يعانون من متالزمة التمثيل الغذائي.

وأضافـــوا أن اتبـــاع نظـــام غذائـــي غنـــي 
بالدهـــون املشـــبعة يـــؤدي إلى التهـــاب مزمن 
في اجلســـم، ويقود بدوره إلـــى تطور متالزمة 
التمثيـــل الغذائـــي، وهي حالة خطيـــرة ترتبط 
باخللل املعرفي واخلرف، فضال عن كونها عامل 
خطر رئيســـي ألمراض القلب واألوعية الدموية 

والكبد الدهني والسكري من النوع الثاني.
وحسب الدراســـة، يعتبر الشخص مصابا 
مبتالزمة التمثيل الغذائي إذا كان يعاني من 3 
مشـــاكل صحية على األقل من احلاالت التالية: 
الســـمنة فـــي منطقة البطـــن، ارتفـــاع ضغط 
الدم، ارتفاع نســـبة السكر في الدم، انخفاض 
مســـتويات الكولســـترول ”اجلّيـــد“، ارتفـــاع 

مســـتويات الدهون الثالثية. وكشـــفت نتائج 
الدراســـة، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون 
املشـــبعة ميكن أن يؤدي إلـــى اختالل التوازن 
فـــي ميكروبـــات األمعـــاء، مع ضعـــف وظيفة 
األمعـــاء التي تســـهم في إطالق الســـموم في 
مجرى الدم، ما يؤدي إلى نضوب مســـتويات 

فيتامني ”سي“ في اجلسم.
وأثبتت الدراســـة، أن مضادات األكســـدة 
مثل فيتامني ”ســـي“ وفيتامني ”إي“ يحصنان 
اجلســـم ضـــد اإلجهـــاد التأكســـدي الناجـــم 
عـــن االلتهاب واجلـــذور احلـــرة املرتبطة به، 
واجلزيئات غير املســـتقرة التي ميكن أن تدمر 

خاليا اجلسم.

} مدريــد - أظهرت دراســـة إســـبانية حديثة 
أن املرضـــى الذين يعانون مـــن ارتفاع ضغط 
الدم، معرضون أكثر من غيرهم خلطر اإلصابة 
بضعف اإلدراك، الذي يقود لإلصابة باخلرف.

الدراســـة أجراها باحثـــون مبعهد أبحاث 
مستشـــفى ”فـــال دي هيبرون“ في برشـــلونة 
اإلسبانية، ونشروا نتائجها، في العدد األخير 
مـــن دورية ”هايبرتانشـــن جورنـــال أوف ذي 

العلمية. أميريكن هارت أسوسييشن“ 
وأوضـــح الباحثـــون أن هنـــاك دراســـات 
ربطت بني ارتفـــاع ضغط الدم وخطر اإلصابة 
باخلرف، ولكـــن األبحاث لم ترصد اآلثار التي 
يسببها ضغط الدم املرتفع على الدماغ والتي 

قد تؤثر على الوظائف اإلدراكية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الفريـــق 345 رجـــال وامـــرأة يبلـــغ متوســـط 
أعمارهم 65 عاما، وكانـــوا يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم. وخضـــع املرضى لفحص تصوير 
الدماغ، باإلضافة إلـــى اختبارات في مجاالت 
الوظائف املعرفية مبا في ذلك مهارات التنفيذ 
والذاكـــرة واالنتباه، ومتـــت متابعتهم ملدة 4 

سنوات.
وكان متوســـط ضغـــط الدم لـــدى املرضى 
خـــالل فتـــرة املتابعـــة 76.5/ 144.5 ميلليمتر 
زئبقي (وحدة قياس ضغط الدم)، في حني يبلغ 
معدل ضغط الـــدم الطبيعي 80/120 ميلليمترا 
زئبقيـــا. ولفهم مـــا يحدث في الدمـــاغ، راقب 
الفريـــق حجم املادة البيضاء في الدماغ، وهي 
مهمة ألنها تربط مناطـــق مختلفة من الدماغ، 

وتعّد مبثابة البنية التحتية للدماغ.

على وجه التحديد، نظر الباحثون في املادة 
البيضاء احمليطة بالبطني املوجودة في اجلزء 
املركزي من الدماغ. وتعمل هذه املادة البيضاء 
كجســـر بني مناطق بعيدة مـــن الدماغ وتلعب 
دورا مهّما في الوظائف املعرفية لألشخاص. 

ووجد العلماء أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي 
إلى تشـــّوهات في املـــادة البيضـــاء احمليطة 
بالبطـــني في الدماغ، وهذه التشـــّوهات تؤدي 

إلـــى زيادة معـــدالت الضعف اإلدراكي بســـتة 
أضعاف، ما يزيد من خطر اإلصابة باخلرف.

وقال الدكتـــور خوان بـــاالدوا، قائد فريق 
البحـــث إن ”الدمـــاغ يتعرض ملقـــدار كبير من 
تدفق الدم وهو معرض بشدة ملستويات ضغط 
الـــدم املرتفعة، وهذا قد يحـــدث في صمت أو 
يكـــون مصحوبا بأعراض خفيفة، ولكن هذا ال 

يعني أنه ال توجد عواقب“.

فيتامين {سي} يحد من خطر متالزمة التمثيل الغذائي

ضغط الدم المرتفع يسبب الخرف

ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تشوهات في المادة البيضاء بالدماغ

عنصـــر  أن  إلـــى  توصلـــوا  باحثـــون 

الكابسيســـني يقوم بتحفيز نفس 

مســـتقبالت األلـــم التي تســـتجيب 

للحرارة الحقيقية

◄

الحياة
صحة

أن  } أوردت مجلـــة ”ديابيتـــس راجتيبر“ 
نقص الوزن أيضا، يهاجم مرضى السكري 
بســـبب إفراز األنســـولني بشـــكل مستمر، 
وبالتالـــي تراجـــع القدرة علـــى امتصاص 

العناصر الغذائية من الطعام.

الطفـــل  إصابـــة  أن  باحثـــون  كشـــف   {
بارجتـــاج فـــي املـــخ تســـتلزم توقفـــه عن 
ممارســـة الرياضـــة ملـــدة طويلـــة، وعـــدم 
العودة إليها إال بعد التماثل للشـــفاء متاما، 

وبشكل تدريجي.

} قالـــت مدربـــة التأمـــل األملانيـــة، جـــني 
كيلســـاجن ريبـــا، إن التأمـــل يعّد ســـالحا 
فعـــاال حملاربة التوتر النفســـي والشـــعور 
باالســـترخاء، كما أنه يعتبر مفتاحا لزيادة 

التركيز واالنتباه.

} أوضح البروفيســـور تورســـنت شلوم أن 
التهـــاب حوض الكلى هـــو التهاب بكتيري 
يهاجـــم الكلـــى واحلـــوض؛ حيـــث تصـــل 
البكتيريا عبر املســـالك البوليـــة إلى الكلى 

واحلوض مسببة االلتهاب.



} تونس - وقعت النقابة الوطنية للصحافيين 
العمـــل  لتنظيـــم  اتفاقيـــة  أول  التونســـيين 
فـــي القطاع الصحافـــي بتونس مـــع ممثلي 
الحكومة التونســـية، تـــّم على إثرهـــا إلغاء 
اإلضراب العام في القطاع الذي كان مقررا في 

14 يناير الجاري.
وعقـــد األربعـــاء بمقـــر رئاســـة الحكومة 
التونســـية، مؤتمر صحافي مشترك بحضور 
ممثليـــن عـــن النقابـــات والهيئـــات المعنية 

بقطاع الصحافة واإلعالم في تونس.
وأكد رئيس الجمعية التونســـية لمديري 
الصحـــف محمد الطيب الزهـــار أن االتفاقية 
تنص على ضـــرورة ضمان حقوق الصحافي 
من أجـــل دعم حرية اإلعالم من جهة، وضمان 
ديمومـــة المؤسســـة ومواصلـــة العمـــل بكل 

نزاهة وشفافية من جهة أخرى.
وينص االتفاق على اإلعالن عن تخصيص 
أرض لصالـــح النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين واســـتيفاء جميع اإلجراءات من 
قبـــل األطراف المعنية، وهـــي وزارة الفالحة 
ووزارة أمالك الدولـــة والرئيس المدير العام 
الوطنية  والنقابـــة  االجتماعيـــة  للتأمينـــات 
للصحافييـــن التونســـيين، وتمليـــك النقابة 

المقر الذي تشغله حاليا.
كمـــا ينـــص علـــى طلـــب الحكومـــة مـــن 
البرلمان اســـتعجال النظر في مشروع قانون 
إرســـاء هيئة اإلشـــهار العمومي وتخصيص 
5 بالمئة من حجم اإلشـــهار (اإلعالن)  لنقابة 

الصحافيين.
 إضافة إلى اســـتعدادات الحكومة للدعم 
الكامـــل الحتضـــان تونـــس مؤتمـــر االتحاد 
الدولـــي للصحافييـــن فـــي يونيـــو المقبل، 
والتقدم في ملف مجلس الصحافة. كما سيتم 
فتح حـــوار وطني حول السياســـة العمومية 

لإلعالم العمومي.
وتضمنت االتفاقية مجموعـــة من البنود 
تحســـين  إلـــى  تهـــدف  التـــي  واالجـــراءات 
الوضعية االجتماعيـــة والمادية للصحافيين 
والعامليـــن في قطاع اإلعـــالم، وفق مقاييس 
وخبرتهـــم  بكفاءتهـــم  تتعلـــق  موضوعيـــة 
المهنية، ويتـــم تحديد هـــذه المقاييس وفق 
اإلجـــراءات الجاري بهـــا العمـــل والمعايير 

الدولية لممارسة المهنة.

وتعطى أولويـــة التوظيف 50 بالمئة على 
األقل من مراكز عمل الصحافيين بالمؤسســـة 
لصالح المرشحين الحاملين لشهادة جامعية 
في مجال الصحافة وعلوم األخبار واالتصال، 
وفي حال توظيف صحافي واحد بالمؤسسة 
المعنيـــة، يجـــب أن يكـــون من ضمـــن هؤالء 

المرشحين.
ويتقاضى الصحافي أجرا أساسيا يحدد 
حســـب الصنف المهنـــي الذي ينتمـــي إليه 
والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقا لجداول 
األجـــور التـــي يتم ضبطهـــا فـــي االتفاقيات 
الخاصـــة داخـــل المؤسســـات الصحافية أو 

ضمن القوانين األساسية. 
كما ينتفع الصحافي بالمنح واالمتيازات 
المكملة لألجر األساســـي طبق ما ينص عليه 
القانون واالتفاقيات المذكـــورة، على أال يقل 
األجـــر األدنى فـــي كل المؤسســـات عن 1400 

دينار خام (480 دوالرا).

ناجـــي  الصحافييـــن  نقيـــب  ووصـــف 
البغـــوري، في نـــدوة صحافية بعـــد التوقيع 
على االتفاقية، بأنه يوم تاريخي للصحافيين 

التونسيين. 
وأكـــد أن هـــذه االتفاقية ”خطـــوة عمالقة 
نحو ترسيخ حرية الصحافة بما هي المكسب 

األساسي للثورة التونسية“.
وقـــال إن االتفاقية الجديدة ســـتمكن من 
إنهاء حالة التهميش فـــي الصحافة، مضيفا 
أنهـــا ستســـاهم فـــي بنـــاء مشـــهد إعالمي 
قـــوي يؤســـس لثقافـــة ذات جـــودة ويحترم 
أخالقيـــات المهنـــة. وأشـــار إلى أنـــه يجري 
العمـــل مـــع األطـــراف المعنية على إرســـاء 
مركز لسبر اآلراء لوضع حد للتالعب باألرقام 
ونسب المشاهدة، داعيا إلى ضرورة التوافق 
علـــى رؤية بخصـــوص السياســـة العمومية 

لإلعالم.

} لنــدن - تتبنـــى مجموعـــة ”أم بـــي ســـي“ 
الســـعودية اســـترتيجية جديدة، تعتمد على 
تطويـــر المحتـــوى وإثرائـــه ليلبـــي اهتمام 
شريحة أوســـع من المستخدمين عبر خدمات 
البـــث علـــى اإلنترنـــت، لتدخـــل في منافســـة 
مباشـــرة مـــع شـــركات البـــث العالميـــة وفي 
مقدمتهـــا نتفليكس، األمر الـــذي يجعلها أمام 
تحد كبيـــر وامتحان صعب ســـتظهر نتائجه 

مباشرة سلبا أو إيجابا.
تايمـــز  فاينينشـــال  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن أكبر شـــركة إعالمية في الشرق 
األوســـط، تعمل على توســـيع خدمة بثها في 
محاولة منها لمنافســـة نتفليكـــس في العالم 
العربـــي، مـــع توجـــه الحكومـــة الســـعودية 
لالهتمام بملـــف اإلعالم، مـــع تصاعد الحرب 

الدعائية التي تشنها منابر إيرانية وقطرية.
تغّطـــي  التي  اإلعالم  وســـائل  وأصبحت 
األخبار أسلحة ناعمة للحكومات في الشـــرق 

األوسط، منذ اندالع الثورات العربیة.
ورجحت الصحيفة أن تعين ”أم بي ســـي“ 
يوهانـــس الرشـــر، المدير التنفيذي الســـابق 
لشـــركة ”هولو“، لتوســـيع خدماتهـــا الرقمية 
”شـــاهد“ عنـــد الطلـــب، وتطويـــر المحتـــوى 

العربي فيها.

ويعمـــل برنامـــج اســـتوديوهات ”أم بـــي 
ســـي“، الـــذي تم إطالقـــه حديثا، علـــى إنتاج 
أفـــالم وعـــروض جديـــدة إلثـــراء خدماتهـــا 
الرقميـــة. وتشـــمل بعـــض البرامـــج الجديدة 
الســـير التاريخية للقادة العـــرب والحكايات 
التراثية الشـــعبية مثل ”ألف ليلة وليلة“. كما 
تخطط المجموعة لشـــراء مسلسالت متنوعة 

من بقية أنحـــاء العالم. وتأتـــي هذه الخطوة 
، التي يقع  من قبـــل مجموعـــة ”أم بي ســـي“ 
مقرهـــا في دبـــي، في إطـــار جهـــود الرياض 
لرسم استراتيجية إعالمية جديدة لمنصاتها 
التقليديـــة بعـــد فشـــل األخيرة فـــي التعامل 
مـــع األزمـــات التـــي اســـتثمرها اإليرانيـــون 
والقطريون في حربهم الدعائية ضد المملكة.

وتتزامـــن كذلـــك مع تغييرات واســـعة في 
المشـــهد اإلعالمي السعودي والقائمين عليه، 
الذيـــن يواجهون تحديـــات كبيرة، من ضمنها 

هيمنة نتفليكس اإلقليمية.
وتقـــدر نســـبة المتابعين لقنـــوات ”أم بي 
ســـي“ بـ140 مليون مشـــاهد، وأصبحت تحت 
ملكية حكومية إثر إجراءات ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان، لمقاومة الفساد في نوفمبر 
2017، مع احتفاظ رئيس مجلس إدارة شـــركة 
”أم بي سي“ وليد إبراهيم، بحصته البالغة 40 
في المئة من الشركة، لكن تم نقل ملكية األسهم 

المتبقية إلى شركة تابعة لوزارة المالية.
وكانت ”أم بي سي“، التي تأسست في عام 
1991، تعمل بعيدا عن ســـيطرة الحكومة، مما 
ســـمح ببث برامج أكثر ليبرالية من التلفزيون 
الســـعودي الـــذي احتفـــظ بالنمـــط التقليدي 
الرسمي الموجه للداخل المحافظ، لكن مع ذلك 
التزمت ”أم بي ســـي“ ضمـــن حدود المحتوى 

”المناسب للعائالت“.
وسيتم تطبيق المعايير الداخلية السارية 
التـــي تعتمـــد علـــى شاشـــة التلفزيـــون على 

”شاهد“.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وســـعت 
الســـتخدام قوتها المالية في وســـائل اإلعالم 
العربية، حيث تشكل الرياض وأبوظبي حليفا 
ضد المشروع اإليراني المعروف في المنطقة، 
الـــذي ســـاهم بإشـــاعة الفوضى إلـــى جانب 
القنوات القطرية الداعمة لمشـــاريع اإلســـالم 
السياسي التخريبية من خالل شبكة الجزيرة.
وتأمل ”أم بي ســـي“ في أن يساعد تفوقها 
فـــي مجال الترفيـــه التلفزيونـــي العربي على 
اللحـــاق بخدمـــات نتفليكـــس، والتفوق على 

و“وافو“  الخدمات األخرى مثل ”ستارز بالي“ 
و“أمـــازون“، وفـــي العـــام الماضـــي بلغ عدد 
المشـــتركين فـــي خدمـــة ”شـــاهد“ 72 مليون 

مستخدم.
وبالتأكيـــد لن تكـــون المهمة ســـهلة على 
”شـــاهد“ أمـــام هيمنـــة نتفليكس التـــي نمت 
بســـرعة في منطقة الشرق األوســـط، مع أكبر 
قاعدة للمشتركين تصل إلى 1.7 مليون مشاهد 
فـــي جميـــع أنحاء العالـــم العربـــي، وفقا لما 
ذكره ســـايمون موراي، المحلل الرئيســـي في 
شـــركة ديجيتال تيفي ريســـيرش، وهي شركة 

استشارية في المملكة المتحدة.
وقال مـــوراي ”هنـــاك بالفعـــل الكثير من 
المنافســـة في العالم العربـــي، لكن نتفليكس 
تتصّدرهـــا لجاذبيتهـــا الدوليـــة ومحتواهـــا 

األصلي“.
وإلى جانب مشـــروع ”أم بي سي“ للتوسع 
فـــي نطاق البـــث الرقمي، انطلقـــت في اآلونة 

الخيـــرة مشـــاريع إعالميـــة ســـعودية عديدة 
بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، فقد وافقت 
والتســـويق  لألبحاث  الســـعودية  المجموعة 
على إطالق قناة إخبارية مع بلومبيرغ أل.بي، 
والمعروفة باسم بلومبيرغ الشرق. وكان نبيل 
الخطيب، مدير مشـــروع بلومبيرغ الشرق، قد 
ُعين األســـبوع الماضي مديـــرا عاما في قناة 
تابعة لشبكة ”أم بي سي“ ، وهي قناة العربية 

المملوكة للحكومة.
والراديـــو  التلفزيـــون  خدمـــة  وتهـــدف 
والخدمـــات الرقميـــة ”بلومبيـــرغ الشـــرق“، 
إلـــى التنافـــس ضـــد الـــوكاالت بما فـــي ذلك 
وكالـــة رويترز ووكالة فرانـــس برس وقنوات 
فـــي المنطقة  مثل ”ســـي أن بي ســـي أرابيا“ 

العربية.
وتدفـــع المجموعـــة الســـعودية لألبحاث 
والتسويق، المدرجة بشكل علني في البورصة 
الســـعودية في الرياض، لخدمـــة ”بلومبيرغ“ 

اإلخباريـــة 9 مالييـــن دوالر ســـنويا مقابـــل 
حقوق اســـتخدام العالمة التجارية ومحتوى 
”بلومبيرغ“ عبر التلفزيون والراديو واألخبار 

الرقمية لمدة 10 سنوات.
وفي يوليو، وقعت المجموعة الســـعودية 
لألبحـــاث والتســـويق صفقـــة مع مؤسســـة 
”إندبندنـــت“ اإلخباريـــة لإلعـــالن عـــن إطالق 
أربعـــة مواقـــع باللغـــة العربيـــة واألورديـــة 

والتركية والفارسية.
وفـــي خطـــوة مهمة، أنشـــأ مســـتثمرون 
ســـعوديون شـــبكة أخبـــار باللغة الفارســـية 
مقرهـــا لنـــدن، تدعى إيـــران الدولية، لشـــمل 
المشـــاهدين اإليرانيين، ويشـــك المسؤولون 
مـــن  مدعومـــة  القنـــاة  أن  فـــي  اإليرانيـــون 
الحكومـــة الســـعودية وأنهـــا أداة فـــي حرب 
اإلعـــالم اإلقليميـــة المتناميـــة، لكـــن متحدثا 
باســـم قناة ”إيران الدولية“، نفـــى أي تمويل 

من الدولة.

ميديا
[ إنتاج أفالم وعروض جديدة ذات خصوصية عربية إلى جانب دراما من أنحاء العالم

{أم بي سي} تنافس نتفليكس في المنطقة بإثراء محتوى {شاهد}

قررت مجموعة ”أم بي ســــــي“ دخول املنافســــــة املتزايدة على ســــــوق البث الرقمي بإنتاج 
ــــــة املواجهة مع نتفليكس التي  ــــــوى أصيل يلبي اهتمام املشــــــاهد العربي، رغم صعوب محت
تهيمن على هذه الســــــوق فــــــي املنطقة، وال تبتعــــــد هذه اخلطوة عن إطار االســــــتراتيجية 

اإلعالمية السعودية اجلديدة الهادفة إلى مواجهة الدعاية املعادية للمملكة.

مجموعـــة {أم بي ســـي} تأمل في أن 
يســـاعد تفوقها في مجـــال الترفيه 
اللحـــاق  العربـــي علـــى  التلفزيونـــي 

بخدمات نتفليكس

◄

االتفاقيـــة تنص على ضرورة ضمان 
حقوق الصحافي من أجل دعم حرية 
اإلعـــالم ومواصلة العمـــل اإلعالمي 

بنزاهة وشفافية

◄

أقر المكتب التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب خالل اجتماع الدورة العادية العاشرة في الرياض، المقترح اإلماراتي القاضي 
باعتمـــاد المحور الفكـــري لمجلس وزراء اإلعالم العرب لعام 2019 تحت عنوان {دور وســـائل اإلعـــالم العربي في تعزيز 

ثقافة التسامح}.

الرهان على المحتوى العربي
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تحسني وضعية الصحافيني 
التونسيني ينهي إضرابهم

} طرابلــس - وجـــه أكثـــر مـــن 150 صحافيا 
وإعالميا ليبيـــا مذكرة لفائز الســـراج رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني 
االعتـــداءات  عـــن  فيهـــا  تحدثـــوا  ونوابـــه، 
واالنتهاكات التي يواجهونها خالل عملهم في 
المدن الرئيســـية والتجمعـــات العامة وداخل 
مقرات المؤسســـات الرسمية للدولة، حتى أن 
بعضها حدث أثناء وجود السراج ومسؤولي 

الحكومة.
يعملـــون  الذيـــن  الصحافيـــون  وطالـــب 
لصالـــح أكثـــر مـــن 20 مؤسســـة إعالمية في 
مذكرتهـــم، باتخاذ اإلجـــراءات العاجلة لوقف 
هـــذه االعتـــداءات ومنـــع تكرارها مســـتقبال 
حماية لحرية التعبير والرأي وصونا لحقوق 

اإلعالميين.
كما وجهوا نســـخا مـــن المذكرة إلى وزير 
الداخلية المفوض فتحي باشاغا وكذلك وزير 
الخارجية محمد سيالة، ووزعت على البعثات 
الدولية  والمؤسســـات  والمنظمات  والهيئات 
الحقوقية والمعنية بحقوق اإلنســـان والرأي 
الليبية  والتعبير، وفق ما ذكرت وكالة ”غيمة“ 
لألنباء. وأوضح اإلعالميون ما يواجهونه من 
اعتـــداءات وانتهاكات خطيـــرة مثبتة وموثقة 

من قبل المنظمات والهيئـــات المعنية بحرية 
الصحافة فـــي البالد، وهـــي مخالفة صريحة 

للقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وحمـــل اإلعالميـــون مســـؤولية حمايتهم 
فـــي  مجالـــه،  فـــي  كل  إخطارهـــم  تـــم  لمـــن 
انتظـــار خطـــوات جـــادة وفعالة للســـلطات 

كرامتها  للصحافـــة  تحفـــظ  التنفيذيـــة 
واستقاللها.

أن  بعـــد  المذكـــرة  هـــذه  وتأتـــي 
أصبحت ممارسة العمل الصحافي 

فـــي ليبيـــا مهمـــة خطيـــرة، إذ 
يتعـــرض العاملون فـــي ميدان 
إلـــى  واإلعـــالم  الصحافـــة 
وكانت  متواصلـــة،  اعتـــداءات 
تقارير إخباريـــة عديدة تحدثت 

عن قيام قـــوات أمن تابعة لوزارة 
الداخلية بإشـــهار السالح في وجه 

صحافيين معتمدين ممثلين عن 9 وسائل 
إعالمية بعد دعوتهم بشـــكل مباشـــر لتغطية 
حفـــل تخريج دفعـــة لخفر الســـواحل بميناء 
طرابلـــس البحري. ودان اتحـــاد الصحافيين 
علـــى  االعتـــداء  مصراتـــة،  واإلعالمييـــن 
الصحافييـــن والمصورين  أثنـــاء محاولتهم 

تغطيـــة زيارة رئيس المجلس الرئاســـي فائز 
السراج للمدينة. وقال االتحاد في بيان إن هذه 
ليســـت المرة األولى التي يتـــم فيها االعتداء 
على الصحافيين والمصورين ســـواء باللفظ 
أو بالفعل الـــذي يصل أحيانا إلى حد تحطيم 

المعدات.
وأضـــاف أن هـــذه األفعـــال تعتبر 
تعديا صارخا علـــى الصحافيين الذين 
يـــؤدون واجبهـــم تجـــاه الوطن قبل 
القيـــام بمهنتهم، كما أنها تخالف 
القوانيـــن واالتفاقيات المتعلقة 
بحمايـــة الصحافييـــن وحرية 

التعبير.
المركز  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الليبـــي لحريـــة الصحافـــة في 
طرابلـــس أن قـــوات األمن قامت 

بإشهار السالح ضد الصحافيين.
وقال المركز إن وحدة الرصد بالمركز 
رصـــدت ما يزيـــد عن 20 اعتداء من منتســـبي 
وزارة الداخلية خالل 2018. ودعا المركز وزير 
الداخليـــة المفـــوض بحكومة الوفـــاق فتحي 
باشاغا إلى تحمل كافة المسؤولية عن سالمة 

الصحافيين.
وأطلق صحافيون وناشـــطون على مواقع 
التواصل االجتماعي هاشـــتاغ #الصحافي_
ليس_إرهابيـــا، عقـــب تعـــرض صحافييـــن 
لمعاملة ســـيئة مع منعهم من مغـــادرة موقع 
حفـــل تخرج دفعة من خفر الســـواحل، بحجة 
وجود تعليمات بعدم الدخول أو المغادرة قبل 

وبعد مراسم الحفل بساعتين.
من جهتهـــا، ردت وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق على هذه الشكاوى باالستنكار، وقالت 
في بيان األسبوع الماضي، إنها ”تستهجن ما 
يتردد من أنباء عن تعرض صحافيين لالعتداء 
وتهديدهم من قبل من يقولون إنهم منتسبون 

لوزارة الداخلية“.
ودعت الوزارة كل الصحافيين إلى التقدم 
بشـــكاوى رســـمية للوزارة لمتابعـــة الوقائع 
بشـــكل رســـمي وقانونـــي، والبعد عـــن إثارة 
األزمـــات، وتأجيـــج الوضـــع العام، مشـــيرة 
إلى أنها ســـتعقد اجتماعات مع المؤسســـات 
اإلعالمية والحقوقية، لبحث أوضاع اإلعالميين 

والصحافيين.

صحافيا ليبيا طالبوا 
املجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق بمنع 
االعتداء عليهم

150

صحافيون ليبيون يحملون حكومة الوفاق 
مسؤولية حمايتهم من اعتداءات أجهزة األمن

بعض االعتداءات تمت بوجود السراج
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العني التي متتلئ بك،
 لن تنظر لغيرك حاضرا كنت أو غائبا.

LRALitani

الفيضان ليس صدفة وال قدرا.. 
#الفيضان نتيجة اإلهمال.

ghathami

وحده من يتقبل النقد يطور نفسه..

amal_arebi

عزيزي الرجل.. 
ال تصدق املرأة إذا قالت لك ”سرك في 
بير“، ترى أمها وأخواتها وصديقاتها 

وخاالتها موجودات في البير.

heikalh

مصر لن تنتقل إلى القرن الـ٢١ 
إال بجيل مختلف متاما، بأدوات العصر، 

وليس بشعارات أو أفراد املاضي (وده 
مش قلة احترام، وال تعدي، هذه طبيعة 

األمور).

salwa_tn

بعد مقفول الكسكسي، سندخل غينيس 
بأكبر صباط (حذاء) طوله ٣ أمتار. 

ما نعرفش نضحك وال نبكي #تونس.

kadwi69 

مشكلة اإلنسان الكبرى.. 
يصعب عليه أن يكتشف بأن احلياة لعبة، 

وإذا اكتشف ذلك فمن الصعوبة 
أن يصدق.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

@noursherbini
نور الشربيني 

العبة اسكواش مصرية

} الربــاط - يـــدور نقـــاش حامـــي الوطيس 
على فيســـبوك املغربي حول احلريات الفردية 
واحترام احلياة الشـــخصية للسياسيني، على 
خلفية نشـــر صور للقيادية فـــي حزب العدالة 
والتنميـــة اإلســـالمي أمينة مـــاء العينني في 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس بلباس وصف 

بالـ”متحرر“.
وظهـــرت مـــاء العينـــني في صـــورة، دون 
حجاب، بلباس شبابي ترقص أمام ملهى ليلي 

يدعى ”لو موالن روج“.
واعتبر مســـتخدمو فيســـبوك في املغرب 
الصـــورة دليال على ممارســـة قياديي احلزب 

”التجارة بالدين“.
ولقب مســـتخدمون لفيسبوك ماء العينني 
للبيجيـــدي، علـــى وزن  بـ”الـــذراع العـــاري“ 
”الـــذراع الدعـــوي“، متهكمـــني مـــن نظريـــة 

”احلجاب في املغرب والتبرج في فرنسا“.
وســـارعت مـــاء العينـــني إلى نفـــي صحة 
الصورة األولى، وهددت من ينشـــرها باللجوء 

إلى القضاء.
وكتبت في تدوينة على فيسبوك:

رد على تهديدات  لكن موقع ”برملان كـــوم“ 
ماء العينني بنشـــر صورة جديـــدة للبرملانية 
والقيادية تلبس فستانا قصيرا لكن هذه املرة 
بســـاحة ”فان دوم“ بباريس. وقال إنها ألمينة 
ماء العينني، ملمًحا إلى أنه ميلك صوًرا أخرى 

لهـــا بنفـــس الوضعيـــة، ويتحداهـــا وحزبها 
باللجوء للقضاء.

وقـــال املوقع فـــي معـــرض تعليقـــه على 
الصـــورة ”إننـــا ال نبتغـــي مـــن األمـــر مًســـا 
باحلريات الشـــخصية، خاصـــة حرية فتياتنا 
اللواتي يرتديـــن هذا اللباس أو ذاك، بل األمر 
يتعلق هنا بقيادية بارزة في حزب ذي مرجعية 
دينية يقود احلكومة ويرفض اللباس احلداثي 

كما وقع مرتني حتت قبة البرملان“.
وشّن عدد من املعارضني ومن بينهم رئيس 
جمعيـــة الدفاع عن حقوق اإلنســـان، احلبيب 
احلاجـــي حملة ضد سياســـة حـــزب العدالة 
والتنميـــة، الذي اعتبـــر أن الواقعة تؤكد على 
االزدواجيـــة التي ميارســـها احلزب، الفتا إلى 
أن ماء العينني نفسها سبق وقالت إن ”ارتداء 
احلجاب هـــو الفيصل بني املســـلمة وغيرها، 
ومـــع ذلك فهـــي ال متانع من أن تكـــون أحيانا 
غير مســـلمة عندما تكون خارج الوطن عندما 

تتخّلص من احلجاب“.
وكتب احملامي حلبيب حاجي في تدوينة:

وأضاف:

ورفع احملامي ســـقف التحـــدي في تدوينة 
أخـــرى مطالبـــا مـــن البرملانية مـــاء العينني 

اللجوء إلى القضاء.
وأعادت صـــور ماء العينني إلـــى األذهان 
صور محمد يتيم، عضو األمانة العامة حلزب 
العدالة والتنمية، التي انتشـــرت قبل شـــهور، 
وهـــو ال يزال  ويظهـــر فيها رفقـــة ”خطيبته“ 
متزوجا في باريس، والتي أثارت جدال واسعا 

على الشبكات االجتماعية.

وســـبق لقياديي حزب العدالة والتنمية أن 
تعّرضوا لفضائح أخالقية شغلت املغاربة.

من جانبـــه، أصدر احلزب بيانا األحد، أكد 
فيه ”أن ما تتعّرض له البرملانية ماء العينيني، 
يندرج في إطار حمالت االستهداف السياسي 
واإلعالمي للحزب من خالل اســـتهداف بعض 
مناضليـــه“، وفق تعبيـــره. واســـتنفر الذراع 
اإللكتروني للحزب على الشـــبكات االجتماعية 

رافعا شعار ”لن نسلمكم أختنا“.
ماء العينني  يذكر أن كثيرين من ”خصوم“ 
السياســـيني دافعوا عنها، مؤكدين أن تسريب 

الصور يعد ”تدخال في احلياة اخلاصة“.
وقالـــت لطيفـــة البوحســـيني، الناشـــطة 
احلقوقية واليسارية، في تدوينة على فيسبوك 
”ال يهمني االتفاق أو االختالف مع ماء العينني 
بخصوص مواقفها السياسية، بقدر ما يهمني 

اليوم ما تتعرض له كشابة سياسية“.
ومن جانبه قال عزيـــز ادمني، رئيس مركز 
الشـــباب للحقوق واحلريات ”وصلنا ملستوى 
منحط فـــي األخالق واألخالقيـــات، وانحدرنا 

إلى مستوى النذالة واحلقارة والسفاهة“.
وأعلنـــت ابتســـام عـــزاوي، البرملانية عن 
حـــزب األصالـــة واملعاصـــرة، تضامنهـــا مع 
زميلتهـــا ماء العينني، إثر مـــا اعتبرته ”حملة 
أن  وأوضحـــت  ضدهـــا“،  شرســـة  إعالميـــة 
”املنتخبـــني واملســـؤولني يجـــب محاســـبتهم 
صحيح، لكن باالحتكام إلى أدائهم ونتائجهم، 
ومـــدى وفائهم بالعهود والبرامج، وليس على 

أساس حياتهم الشخصية“.

واعتبـــرت حفيظة فرفاشـــي، القيادية في 
القطاع النســـائي جلماعة العدل واإلحســـان، 
أن ”حمالت التشويه التي تتعرض لها النساء 
بسبب بروزهن في احلياة السياسية، هي قتل 
رمزي جتعـــل أي امرأة كيفما كانت توجهاتها 
وقناعاتها الفكرية والسياسية، تفكر ألف مرة 

قبل املشاركة في الشأن العام“.
من جانبه، أشـــار قـــال اخلبيـــر البرملاني 
املغربي، وأســـتاذ القانون، رشيد لزرق إلى أن 
القضية ال تتعلق باحلرية الشـــخصية للنائبة 
فـــي ارتـــداء ما تريـــده من مالبـــس، ولكن في 
طبيعتها املتشـــددة وشـــهرتها داخل املجتمع 
املغربي بآرائها اإلسالمية املتشددة، فضال عن 

انتمائها احلزبي اإلخواني.
وقال خالد البكاري، احمللل السياســـي، إن 
املزعـــج في عملية تســـريب الصور هي اجلهة 
املســـّربة لها، موّضحا أن هناك فرقا بني صور 
تســـّربها صحافة املشـــاهير وبني تســـريبات 
”تبدو مفتعلة“. ويؤكد أن املزعج هو ”التطبيع 
مع استهداف احلياة اخلاصة للجميع، ألنه مع 
هذه املمارسات سيصبح الصراع دون ضوابط 

أخالقية“.
ويـــرى اخلبير االجتماعي صـــالح الوديع 
أن اهتمـــام الـــرأي العام بقضيـــة ”صور ماء 
العينني“ مرّده إلى كونها ”شـــخصية سياسية 
بنت ســـمعتها على خطاب يجعل من احلجاِب 
دليال على استقامة أخالقية وانتماء إلى فضاء 
العفة والســـلوك احلســـن“، مضيفا أن ما أثار 

املجتمع في هذا املوضوع هو ”التناقض“.
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@alarabonline
أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك الثالثاء عن خطته للعام الجديد وأهم القرارات التي عليه تنفيذها، 

وقال في رسالة على فيسبوك إنه سيستضيف سلسلة من المناقشات العامة عن مستقبل التكنولوجيا في المجتمع في إطار 

تحد شخصي هذا العام.
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ــــــة عن حزب  َنْشــــــُر صــــــور للنائبة البرملاني
ــــــة ماء  ــــــي، أمين ــــــة املغرب ــــــة والتنمي العدال
ــــــني، دون حجاب فــــــي باريس، يجّدد  العين
النقاش حول احترام احلياة اخلصوصية 
خاصة أن مــــــاء العينني قالت ســــــابقا إن 
”ارتداء احلجاب هو الفيصل بني املســــــلمة 

وغيرها“.

الحجاب ليس مقياسا

{محجبة في المغرب متبرجة في فرنسا} عنوان النفاق السياسي والديني
ل في حياتهم الشخصية أم كشف حساب لتناقضهم

ّ
[ التشهير بالسياسيين على الشبكات االجتماعية في المغرب تدخ

هواتـــف  مســـتخدمو  تفاجـــأ   - ســيول   {
سامســـونغ الذكيـــة بعدم اســـتطاعتهم حذف 

تطبيق فيسبوك من أجهزتهم.
وحسب تقرير نشـــرته وكالة ”بلومبيرغ“، 
اشـــتكى مســـتخدمون لهواتف سامسونغ من 
عدم قدرتهم على حـــذف التطبيق في األجهزة 

التي ميلكونها.
ويشير أحد املستخدمني إلى أن عدم إعطاء 
املستخدم صالحية حذف التطبيق يولد أسئلة 
عديدة حول اخلصوصية، وما إذا كان هناك أي 

تتبع ملعلومات ومواقع مالكي هذه األجهزة.
وقال متحدث من فيســـبوك إن املســـتخدم 
يستطيع إيقاف اخلدمة في أجهزة سامسونغ 
التـــي حتظر حـــذف التطبيق، وبهـــذه احلالة 

يتوقف عمل التطبيق وهي أشـــبه باحلذف، إذ 
يتوقف عمله ولن يكون متاحا مشـــاركة أي من 
املعلومات املتعلقة باجلهاز أو املســـتخدم مع 

فيسبوك.
وفي ردها قالت شـــركة فيسبوك إن بعض 
أجهزتها يباع وهو محمل بنسخة من تطبيق 
فيسبوك، ولكن ميكن للمســـتخدم إيقاف هذه 
اخلدمة. ومن بعض أجهزة سامسونغ احململة 
بتطبيق فيسبوك غالكسي ”أس ٨“ و”أس ٩“.

وتالحق شـــركة فيســـبوك 
فضائـــح تتعلـــق 

باالستفادة من معلومات 
املســـتخدمني 

وخصوصيتهم، 
مـــت  قد و

اعتذارات أكثر 
من مرة خالل 
العام املاضي.

اإلعـــالم  وقعـــت وســـائل  } الس فيغــاس - 
عربية وعاملية في فخ التســـويق ملقطع فيديو 
دعائـــي زائف، ما عّرضها لســـخرية كبيرة من 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
ونشرت وسائل اإلعالم خبرا صحافيا جاء 
فيه أن شـــركة تســـال وجدت نفســـها متورطة 
في حادث ســـيارة ذاتية القيـــادة، وهذه املرة 
كان ضحيتهـــا روبوتـــا آلًيـــا تابعـــا لشـــركة 
تدعـــى بروموبوت، وتبلغ قيمـــة تأجيره ٢٠٠٠ 
دوالر يوميـــا، كان مـــن املنتظـــر الكشـــف عنه 
فـــي الس فيغاس خالل معـــرض اإللكترونيات 

.٢٠١٩ CES االستهالكية
ووقع احلادث ليل األحد االثنني أثناء قيام 
املهندســـني بنقل روبوتات الشـــركة إلى صالة 
العـــرض. ووفقا لشـــركة بروموبوت، كان عدد 
من الروبوتات تشـــق طريقها إلى اجلناح في 
حوالي الســـاعة السابعة مســـاء، عندما خرج 
أحدهـــا عن اخلـــط وتوجه إلـــى طريق موقف 
السيارات، فاصطدم بسيارة تسال ”طراز أس“ 

ذاتية القيادة.

وقالـــت بروموبـــوت إن التصادم أســـقط 
الروبـــوت علـــى جانبه مســـببا لـــه ”أضرارا 
بالغـــة“، إذ دمرت أجزاء من جســـده ورأســـه، 
وآليات الذراع، وتقول الشـــركة إن الضرر غير 

قابل لإلصالح على األرجح.
وقال أوليغ كيوفوكوتساف، مدير التطوير 
بالشـــركة ”بالطبع نحن مستاؤون، وسنجرى 
حتقيًقا داخلًيا ونكتشف سبب توجه الروبوت 
إلـــى الطريـــق“. ووصفـــت بعـــض التقاريـــر 
الصحافية احلادثة بـ”دراما املستقبل”. وجاء 
فـــي بعض العناويـــن الصحافية أن ”ســـيارة 

ذاتية القيادة قتلت روبوتا”.
لكن مغردين تداولوا ما وصوفوه بـ”األدلة“ 

على أن احلادث كان ”حيلة دعائية“.
ونشـــر دايف لي مراســـل بي.بي.سي  في 
وادي الســـيليكون أن للشـــركة عالقـــات عامة 
وزعـــت بكثافـــة بيانـــا صحافيا عـــن احلادث 
ودفعت وســـائل اإلعالم بقوة لكي تنشـــر عنه. 
وأشـــار مغردون إلـــى أن الفيديـــو يظهر فيه 
حبـــل يهتز حلظة وقوع الروبوت على األرض، 

بجانـــب وقـــوع الروبوت في اجتـــاه معاكس 
لالجتاه املفترض في حال حدوث االصطدام.

وكتـــب معلقـــون مالحظـــات أخـــرى، مثل 
عدم ظهور أي آثـــار أو اهتزاز حلظة اصطدام 
السيارة بالروبوت، كما أن هذه السيارة ذاتية 
القيادة مخصصة للسير وفق عالمات الطريق، 
وفـــي الفيديو ال يظهر أي عالمات على األرض 

ما يعني أن السيارة ليست ذاتية القيادة.
وقد كتب دايف لي:

وأضاف جازما:

سامسونغ تحظر حذف تطبيق فيسبوك

دراما المستقبل: سيارة ذاتية القيادة {تقتل} روبوتا

Maelainine Amina
ــــــى اخلاص بعض الصور  بدأت تصلني عل
ــــــي ال أعــــــرف مصدرها في  املفبركــــــة والت
ــــــي في  انتظــــــار إخــــــراج الصــــــور بالبيكين
الشــــــواطئ والفنادق الفخمة مــــــن األموال 
العامــــــة كما زعمــــــوا. (…) أعلن جلوئي إلى 
مقاضاة كل من ميس بسمعتي ويشهر بي 
ويســــــيء لعائلتي، من خــــــالل حرب منظمة 
ــــــم تبدأ اليوم فقــــــط. وإذا كان الغرض هو  ل
التركيع والتأديب والعقاب فإنني لن أخضع 
لذلك وســــــأفّوض أمري لله أوال ثم للقضاء 
ثانيا. وأعلن أنني لم أســــــافر يوما في عطلة 
إلى أي مكان على حساب دافعي الضرائب 
ــــــزام باحلضور  وال قّصــــــرت يوما في االلت
والترافع في كل املهام الرسمية التي مثلت 

فيها بلدي.

ب

Lahbib Haji
السياســــــية ماء العينني وبشــــــاعة االجتار 
ــــــن.. ان تكون السياســــــية والناشــــــطة  بالدي
الكبيرة في مجال اإلســــــالم السياسي ماء 
مسيسا  العينني ترتدي حجابا ”إســــــالميا“ 
فال مشكلة في األمر. بل إن األمر يدخل في 
مجال احلريات الشخصية وحق من حقوق 

اإلنسان.

ا

Lahbib Haji
لكن إذا كانت تعتبر أن ارتداء ذلك احلجاب 
هو الفيصــــــل بني املســــــلمة وغيرها فلماذا 
تكون أحيانا غير مسلمة عندما تكون خارج 
الوطن عندمــــــا تتخلص مــــــن احلجاب. بل 
وكما أكد مصدري أنهــــــا تذهب إلى البحر 
كأيتها النســــــاء بلباس البحر العادي وليس 

بلباس البحر الشرعي. 
أن تكون سياسيتنا بهذه االزدواجية الغريبة 
في املغرب وحرة في  واخلطيرة؛ ”مســــــلمة“ 
ــــــا لهــــــو االجتــــــار بالدين في أبشــــــع  أوروب
ــــــب التأييد  صوره. ومراوغة سياســــــية جلل
الديني واســــــتغالل اخللفية الدينية للمغاربة 
فــــــي الوصول إلى املكاســــــب. إن مناصبها 
ــــــر من ٨٠ ألف  ــــــة التي جتلب لها أكث احلالي
درهم شهريا من مال الشعب لهو جناح في 
هذه التجارة الدينية املربحة. نفس األسلوب 

ينتهجه العديد من ”اإلسالميني“.

ل

@DaveLeeBBC
ــــــان صحافي في  ــــــى بي ــــــو أغب ــــــي للت ”وصلن
مسيرتي املهنية، إنها لعبة دعائية واضحة، 
وجوابي هو، إذا سقط أي صحافي في هذا 

الفخ فيجب أن يطرد“.

”

@DaveLeeBBC
ووأنا ال أمزح.

مستخدمون لهواتف سامسونغ اشتكوا من عدم قدرتهم 

على حذف تطبيق فيسبوك

8

يســـبوك 

مات 
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الشرطيات في العراق واجهن منذ البداية رفض المجتمع المحافظ لهن، ألنه يعتبر أن دور المرأة 

ال يكون إال في البيت، حتى البعض من الضباط رفضوا ذلك.

تشارك في االحتفاالت بعيد الشرطة في العراق نساء ممن اخترن وظيفتهن في السلك األمني 

عن طيب خاطر أو أجبرتهن ظروف الحياة على البحث عن وظيفة. تحقيق

} بغداد - يلقي احتفال العراق أمس األربعاء 
بعيد الشــــرطة، نظــــرة عن واقع الشــــرطيات 
الالتي اختــــرن االنخراط في ســــلك األمن عن 
طيــــب خاطــــر أو أجبرتهن الظــــروف المادية 
علــــى الخروج للعمل وكســــب قــــوت العائلة، 
ومــــا واجهنــــه مــــن مصاعــــب ومتاعــــب في 

بداياتهن.
قالت مالزمة انخرطت في ســــلك األمن منذ 
2013، إنهــــا كانت تحلم منــــذ نعومة أظافرها 
بْأن تصبح شرطية، رغم أنها تنحدر من أسرة 
محافظــــة تعتبر المكان المناســــب للمرأة هو 
البيــــت، ال أن تهتــــم أو تــــزاول أعماال خاصة 

بالرجال. 
وفــــي المقابــــل تقول ظابطة أخــــرى، إنها 
أجبرت على العمل في ســــلك الشرطة لإلفالت 
من شبح البطالة بعد أن تخّرجت في الجامعة 
ودرســــت الحقوق رغــــم علمها بمــــا ينتظرها 
من مصاعب وعراقيل، ”العمل بخطة شــــرطية 
يتوجــــب التغلب على الكثيــــر من الصعوبات 

لالستمرار به“.
وفي البداية كانت مهام الشرطيات تقتصر 
على المهام اإلدارية وبعد ذلك خرجن لتفتيش 
النســــاء في الحواجز األمنية ثم تنظيم حركة 
المرور، حيث أصبحــــن يقمن بواجبات كانت 
حكرا علــــى الرجــــال، مثل مقاومــــة التحرش 
األســــلحة  عــــن  بحثــــا  البيــــوت  ومداهمــــة 

والمجرمين.
وقال شرطي متقاعد ”إن مهنة أبوإسماعيل 
(اسم يطلقه العراقيون على الشرطي سابقا)، 
كانت محصورة بالرجال وكنا نتعجب عندما 
نــــرى في األفــــالم األجنبية أو حتــــى العربية 
وجــــود نســــاء بعضهــــن برتب رفيعــــة يقمن 
بواجبــــات خطيــــرة إلــــى جانب الرجــــال في 

متابعة المجرمين واعتقالهم“.
وعمل العراقيات في ســــلك األمن كان شبه 
محظــــور بســــبب النظرة الســــلبية للمجتمع، 
لكن أعمــــال العنف التي شــــهدتها البالد منذ 
الغــــزو األميركي عام 2003  وانتشــــار ظاهرة 
االنتحاريات الالتي كان من الصعب تفتيشهن 
مــــن قبل رجــــال األمــــن، فرضــــا علــــى وزارة 
الداخلية التفكير الجــــدي في انتداب أمنيات 
لحماية المؤسســــات من الهجمات االنتحارية 

التي تنفذها نساء.
وقال مســــؤولون فــــي وزارة الداخلية إن 
تواجد الشــــرطة النسائية أصبح ضروريا ألن 
النســــاء ال يمكن تفتيشــــهن من قبــــل الرجال، 
فضــــال عــــن أن األعــــداء الذين يســــتخدمون 
النساء في أعمالهم اإلجرامية، وهذا يعني أن 
التفتيش لن يكون سهال في غياب الشرطيات.

والوضع االقتصادي الصعب وانحسار فرص 

العمل أديا إلى إقبال النساء على التطوع في 
جهاز الشــــرطة، إضافة إلى ارتفاع المرتبات 
التي تدفع بالكثيرات إلى خوض مضمار هذه 

التجربة الخطيرة.
وقالــــت إحــــدى الضابطات برتبــــة مالزم 
أول، إنهــــا اختارت مهنتهــــا بمحض إرادتها، 
ولــــم تجبر على العمل في هــــذا المجال تحت 
ضغــــط الحاجــــة أو البطالــــة مثــــل الكثيرات 
من زميالتهــــا، وتضيف ”أنا فخــــورة بكوني 
ضابطــــة، ولو خّيرونــــي بين الرتبــــة والبدل 
المالي سأختار الرتبة مهما بلغت قيمة البدل، 
لكن األمر يواجــــه صعوبات كبيرة على أرض 

الواقع.
وال تتوفــــر إحصائيــــات رســــمية ألعــــداد 
النســــاء المنخرطــــات في ســــلك األمــــن، لكن 
صار من المؤكد أن اآلالف من النســــاء يعملن 
كشرطيات في عموم محافظات البالد، خاصة 
بعــــد أن أقيمــــت دورات خاصــــة للمتطوعات، 
حيــــث تعلمن اســــتخدام أجهزة الكشــــف عن 
وإبطــــال  الناســــفة  والعبــــوات  المتفجــــرات 
مفعولها في المناطق السكنية واألسواق، ثم 
توســــعت مهامهن بعد المشاركة في تربصات 
خارج البالد جهلتهن يكتســــبن خبرة في أداء 

مهامهن.

رجال يرفضون

قال صاحب سيارة أجرة في بغداد متذكرا 
أول امــــرأة تلــــّوح له شــــرطية بالتوقف، ”في 
بادئ األمر كنت أعتقــــد أن الزي الذي ترتديه 
شــــرطية المــــرور جــــزء مــــن مشــــهد تمثيلي 
لمسلســــل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، حيث 
التفت يمينا ويســــارا ولم أجد شيئا يؤكد ما 

ذهبت إليه“.
تلــــك المرأة لم تكن ممثلة بل كانت المالزم 
نســــرين عزيز التي لبســــت زيها المتكون من 
القميــــص األبيض والتنــــورة النيلية واضعة 
على رأســــها ُقّبعة المــــرور ووقفت في تقاطع 
ملعــــب الشــــعب المعــــروف عنــــد البغداديين 

بزحمته المرورية التي يعرفها العراقيون.
وبدل أن تســــّهل حركة المرور فاقم وقوف 
المالزم الزحام المروري، وذلك بتباطؤ معظم 
ســــائقي الســــيارات في القيادة للنظر إليها، 
حيث كانوا متفاجئين من رؤية شرطية مرور 

في الشارع.
وتحدثت نسرين آنذاك عن وجود صعوبة 
فــــي بدايــــات عملهــــا فــــي تنظيــــم حركة في 
شــــوارع بغداد، كما أن البعض لم يتعود على 
تواجد النساء في الشــــارع، وانتظار اإلشارة 
منها كامرأة فــــي التوقف واالنطــــالق، لكنها 

تؤكد أنها كانت ســــعيدة بــــأن تكون جزءا من 
عملية تنظيم الســــير في العاصمة، ”كل شيء 
أجــــده جميال في هذه المهنــــة رغم خطورتها 
ومتاعبهــــا“. زميلتها هدى هي األخرى عملت 
في تنظيم حركة الســــير، قالت في ذلك الوقت 
إن ”هناك من استغرب لوجودها بين عدد من 
الرجــــال الذكور، لكن الموقــــف الطريف الذي 
حدث لها عندما قام بعض ســــائقي ســــيارات 

األجرة بالتقاط صورة سيلفي معها“.
وأضافت ”كنا نصادف بعض المضايقات 
حتى من بعض النســــاء بسبب عدم إلمامهن 
بطبيعة عملنا، فالبعض من النســــاء يعتبرن 
عملنــــا ثانويــــا ويقلن كالما يقّلــــل من أهمية 

العمل.“
وواجهت الشــــرطيات منــــذ البداية رفض 
المجتمــــع المحافظ  لهن ألنــــه يعتبر أن دور 

المــــرأة ال يكون إال فــــي البيت، ولم 
يقبل العراقيون في البداية المرأة 
الشــــرطية، حتى بعض الضباط 
رفضوا ذلك. وقال ضابط  برتبة 
مــــالزم يدعى  حيدر عبداألمير 
فــــي وقــــت ســــابق ”المــــرأة 
بالكثير  القيــــام  تســــتطيع 
ليســــت  لكن  األعمــــال  من 
األشياء التي تتطلب قوة 
ومقدرة بدنية“، مضيفا، 
أن ”النســــاء عاطفيات 

جدا وقد يتأثرن بسهولة 
باألحداث“.

لمضايقــــات  الشــــرطيات  وتعرضــــت 
عديــــدة من قبــــل زمالئهن من الرجــــال، منها 
عدم احترام عناصر الشرطة الرجال للضباط 
من النســــاء األعلى منهم رتبــــة، ما دعا وزارة 
الداخلية العراقية إلــــى إصدار تعميم تتوعد 
فيه ”بعقوبات قاسية لعناصر الشرطة الذين 
يرفضــــون أو يترفعــــون علــــى أداء التحيــــة 

واالحترام للنساء الضباط في الشرطة“.
وقالــــت شــــرطية، رفضــــت الكشــــف عــــن 
اسمها، إنها اضطرت إلى االستقالة من العمل 
بسبب التحرش الجنسي بها في مكان العمل، 
مضيفة، ”هناك زمالء شرســــون خالل القيام 
بالمهام المشــــتركة، ويعملــــون على التحرش 

الجنسي سواء بالكالم أو بالجسد“.
وقالت شــــرطية تدعــــى حمديــــة ”وجدت 
صعوبة في بداية عملــــي، ولكن بعد أن تعّود 
أهلــــي والجيران، لم أعد أشــــعر بالخجل من 
مزاولتــــه“، الفتــــة إلى أنها تلقــــت دورات في 
حمل الســــالح والتفتيش وتفكيــــك العبوات 
الناســــفة، لكــــن لــــم يحصــــل أن قامــــت بذلك 

ميدانيا خالل عملها.
وعن طبيعة تعامل الرجال األمنيين معها 
ومع زميالتها، قالت بأن ”هناك من يعتدي على 
النساء العامالت في سلك الشرطة بالتحرش، 
خصوصا من القادة األمنيين أصحاب الرتب 
العســــكرية. وتســــبب األمر بتــــرك الكثيرات 
لعملهن نتيجــــة تلك المضايقات، وإن حاولنا 
الشــــكوى، فالنتيجة تكون محاربتنا باتهامنا 

بالتقصير أو تلفيق المشاكل لنا“.
وقــــال وكيــــل وزارة الداخليــــة العراقيــــة 
السابق عدنان األســــدي، ”هناك من العناصر 
األمنية من الرجال من يســــتنكف ويترفع على 
أداء التحيــــة للضابطــــات األعلــــى رتبة منه 
متمسكا بعقلية الرجل والمرأة، وسيكون من 
يخالف الضوابط عرضه للتحقيق والحساب 

الشديد“.
وأوضح األســــدي أن الوزارة ســــتحيل 
أي منتســــب ال يلتــــزم بقوانيــــن الضبط 
العســــكري وال يــــؤدي التحيــــة للنســــاء 

العامالت معه في المكان نفسه ممن هن أعلى 
رتبة منه، مشــــيرا إلى أن المرأة تشــــارك في 
ملف األمن بانتســــابها في الشــــرطة، وال تقل 
عــــن الرجل ويجب التخلي عن تلك النظرة من 

قبل زمالئها من الرجال.
وقالت ضابطــــة تدعى أســــماء، ”واجهت 
في البداية صعوبات من األســــرة، والمجتمع 
الذي أعيش فيه، لكن تخطيت هذه المرحلة“، 
مضيفــــة، أنها غالبا ما تتعرض لمعاكســــات 
ها تعّودت على ذلك، وهي ماضية  الشبان، ولكَنّ

في ممارسة عملها رغم هذه المصاعب.
وتحّدت كل األعراف االجتماعية الســــائدة 
وحققت طموحها في أن تصبح ضابط شرطة 
بامتيــــاز، لتفتــــح الباب علــــى مصراعيه أمام 
انضمام الجنس اللطيف إلى األجهزة األمنية 

التي لم تعد حكرا على الرجال في العراق.
وبقــــي إقبال المرأة على العمل في ســــلك 
األمــــن ضعيفــــا لســــنوات طويلة بســــبب 
المحافــــظ  المجتمــــع  طبيعــــة 
التقاليــــد  وخاصــــة 
العشــــائرية التي تعتبر 
مكان المرأة الطبيعي هو 
المفتشة  وأشارت  البيت. 
”القوانين  أن  إلــــى  ســــناء 
تســــتوعب  ال  العشــــائرية 
فكرة أن تكون المرأة شرطية، 
لقــــد تعرضــــت الكثيــــرات بعد 
شرطيات  بصفة  للعمل  تطوعهن 
إلى مشكالت كثيرة أقلها التصفية 

الجسدية لغسل العار“.
ســــناء تطوعــــت للعمــــل بصفــــة 
إداريــــة فــــي المؤسســــة األمنية عقــــب مقتل 
زوجهــــا، لكن تــــم تحويلها عــــام 2006 للعمل 
بصفة شــــرطية في الســــنوات الالحقة، تقول 
”كنــــت مضطــــرة إلى االلتــــزام بقــــرار تحويل 
اإلداريــــات إلى شــــرطيات لحاجتي الماســــة 
للعمل، بينما كثيرات أخريات من المنتسبات 

تركن المهنة خوفا من العشيرة والمجتمع“.
ومقابل المضايقات التي عاشتها 

العراقيات في أو ظهورهن 
كشرطيات، أبدى بعض 

رجال الشرطة ارتياحهم 
لعمل الشرطيات 

معهم، ال سيما في 
مهام تفتيش النساء 

التي تشكل عبئا 
عليهم، وكما يقول أحد 

رجال الشرطة ”كنا نالقي 
صعوبة في تفتيش 

النساء أثناء قدومهن 
إلى المدينة، إذ كنا 

نكتفي بالسؤال عما 
يحملنه وكان هذا يزعج 

أولياءهن بكل 
تأكيــــد.“ ويذكر أن العراق 

في  المرأة  منح 
سبعينات 

القرن الماضــــي دورا في تنظيم حركة المرور 
في الشــــوارع، لكن مطلع الثمانينات تالشــــى 
وجودهــــن الميدانــــي واقتصــــر علــــى العمل 
اإلداري فــــي المكاتب بســــبب الحــــروب التي 

دخلتها البالد.

مهمات خطيرة

قال شـــرطي عن بدايات انتشـــار الشرطة 
النســـائية، إن نظرة المجتمع السابقة لعمل 
النســـاء في األجهـــزة األمنية كانـــت خاطئة، 
مؤكـــدا أن بعضهن يقمن بواجبات ســـاهمن 
بها في حفظ دماء الكثير من األبرياء، إضافة 
إلى أن بعضهن يقتلـــن وهن يؤدين واجبات 

خطرة في السنوات األخيرة.
وتطـــورت مهمات الشـــرطيات العراقيات 
مع تطـــور تدريباتهن وخوضهـــن لتربصات 
في الخارج في الواليـــات المتحدة األميركية 
وكندا وإيطاليا ســـاهمت في إثراء تجربتهن 

في القتال والتحقيق ومواجهة المجرمين.
وبعـــد أن كانت مهماتهـــن مقتصرة على 
الوظائـــف اإلداريـــة، ثم تفتيش النســـاء في 
النقـــاط األمنيـــة وبعـــد ذلك تنظيـــم حركات 
المرور في شوارع المدن، تطورت لتوكل لهن 
مهمـــات مقاومة التحرش في شـــوارع بغداد 
وخاصة أمام المدارس الثانوية والجامعات، 
وأصبحن يشـــاركن في مالحقـــة اإلرهابيين 

والمجرمين والتحقيق معهم. 
وقالــــت المالزمة هديل التــــي تدربت على 
اســــتعمال االســــلحة في كلية الشرطة ببغداد 
”بعــــض صديقاتــــي حولــــن األمــــر إلــــى مادة 
للفكاهــــة. هن يســــألنني عّمــــا إذا كنت خائفة 
ويقلــــن لــــي إنهــــا ليســــت وظيفة نســــائية“، 
مضيفــــة، ”ال أســــتطيع أن أخــــوض كثيرا في 
الجدل معهن ألن لديهن طريقة تفكير مختلفة“.

ومثلهن مثل الرجال، فإنهن يواجهن 
اليوم خطر انفجار السيارات الملغومة 
والهجمات التي يشنها المسلحون 
والتهديدات باالغتيال، كما تعودن على 
مواجهة المشاعر المضادة 
من العراقيين المحافظين 
الذين يعتبرون الشرطة 
مهنة قاصرة على 

الرجال.
وقالت ضابطة تدعى 
بتول وهي أم تعيل 
خمسة أطفال، ”معروف 
أن العراقيات قويات 
الشكيمة“، مؤكدة أن 
”العمل في سلك الشرطة 
واجبنا ال يختلف عن 
واجب الشرطة من 
الرجال، إذ أننا جميعا 
نساهم في عملية حفظ 
األمن، وهذا ما جعلني 
أواصل بعد أن تطوعت بدافع 
ظروف مادية صعبة 
مررت بها“. 
واضافت،”استطيع 
العودة إلى منزلي 
لطهي الطعام 
والنظافة وأمضي 
بعض الوقت 
مع عائلتي ولن 
أشعر بالتعب 
عندما أعود إلى 
هنا في اليوم 

التالي“.

سواء أجبرتهن الظروف على العمل إلعالة أسرهن أو اخترن ذلك بدواعي الواجب الوطني، 
فإن الشرطيات العراقيات عانني منذ البداية من نظرة املجتمع احملافظ لهن، كما عانني من 
ظاهرة التحرش املنتشرة في العراق شأنهن شأن بقية النساء، ومازلن يعانني على الرغم 

من اتساع مهماتهن األمنية واكتساب ثقتهن بأنفسهن بعد سنوات من العمل واخلبرة.

مالحقة اإلرهابيات

شرطية المرور أنيقة في معامالتها

الشرطيات العراقيات.. بدايات صعبة ملهمات خطيرة

[ نظرة المجتمع والتحرش لم يثنيا النساء عن العمل في سلك األمن  [ مهمات الشرطيات تتسع مع اكتساب الخبرات من التربصات

ستقالة من العمل 
في مكان العمل، 
ون خالل القيام 
ن على التحرش 

جسد“.
”وجدت  حمديــــة
كن بعد أن تعّود 
ـعر بالخجل من 
قــــت دورات في 
فكيــــك العبوات 
 أن قامــــت بذلك 

ل األمنيين معها 
 من يعتدي على 
رطة بالتحرش، 
أصحاب الرتب 
تــــرك الكثيرات 
ات، وإن حاولنا 
حاربتنا باتهامنا 

لنا“.
خليــــة العراقيــــة 
اك من العناصر 
كف ويترفع على 
علــــى رتبة منه 
ة، وسيكون من 
حقيق والحساب 

رة ســــتحيل
يــــن الضبط 
للنســــاء ـة

ومقابل المضايقات التي عاشتها 
العراقيات في أو ظهورهن

كشرطيات، أبدى بعض 
رجال الشرطة ارتياحهم

لعمل الشرطيات 
معهم، ال سيما في 
مهام تفتيش النساء
تشكل عبئا التي

عليهم، وكما يقول أحد 
رجال الشرطة ”كنا نالقي 

صعوبة في تفتيش 
النساء أثناء قدومهن
إلى المدينة، إذ كنا
نكتفي بالسؤال عما

يحملنه وكان هذا يزعج
أولياءهن بكل 

ويذكر أن العراق تأكيــــد.“
في المرأة  منح 

سبعينات 

والتهديدات باالغتيال، كما تعودن على
مواجهة المشاعر المضادة
من العراقيين المحافظين
الذين يعتبرون الشرطة
مهنة قاصرة على

الرجال.
وقالت ضابطة تدعى
أم تعيل بتول وهي
خمسة أطفال، ”معروف
أن العراقيات قويات
الشكيمة“، مؤكدة أن
”العمل في سلك الشرطة
واجبنا ال يختلف عن
واجب الشرطة من
الرجال، إذ أننا جميعا
نساهم في عملية حفظ
األمن، وهذا ما جعلني
أواصل بعد أن تطوعت بدافع
ظروف مادية صعبة
مررت بها“.
واضافت،”استطيع
العودة إلى منزلي
لطهي الطعام
والنظافة وأمضي
بعض الوقت
مع عائلتي ولن
أشعر بالتعب
عندما أعود إلى
اليوم هنا في

التالي“.

وزارة الداخلية تعاقب 

من ال يؤدي التحية 

من الرجال للنساء 

العامالت معهم ممن 

هن أعلى رتبة منهم

من الوظيفة في اإلدارة إلى المهمات في الشارع



أفادت مجلة {وومان} النمســـاوية بأنه يمكن إطالة رائحة العطر ببعض الحيل البسيطة، منها على سبيل املثال وضع العطر على 
جلد مغطى بطبقة زيتية؛ فبذلك ال يتم امتصاص العطر سريعا. أسرة

} باريس - إحساس األبناء باألمان والطمأنينة 
عامل أساســـي الســـتقرارهم النفسي، لكن إذا 
تحّول هذا اإلحساس إلى ”سلبية“ واتكال تاّم 
على الوالدين ينشأ لديهم، شيئا فشيئا، شعور 
بســـوء تقدير الذات ويجعلهم معرضين لتنمر 
أقرانهم وقد يتســـبب في عزلتهم وميلهم إلى 

االنطوائية، مع مرور الوقت.
يقول الطبيب الفرنســـي ســـتيفان كليرت، 
مختص في طب نفس األطفال، ”حماية الطفل 
وأوضح  تصبح مضّرة عندما تعيـــق تطوره“ 
أنه يجـــب على كل والد تعلم حماية الطفل من 
أخطار بيئتـــه، لكن من المهم القيام بذلك دون 

اإلفراط في هذه الحماية.
وأورد تقرير، نشر بالموقع الكندي (كانال 
في)، أن ذكاء الطفل ليس متطورا كفاية إلدراك 
مفهوم الخطـــر وتدخل األبوين لمنع المخاطر 
ال ينبغـــي أن يكـــون حاجزا لتعليمهم ســـرعة 
ردة الفعـــل ومهارة تفـــادي المواقف الخطرة. 
كمـــا أوضح جيرمان دوكلوس، طبيب نفســـي 
وجراح عظام، أن ”حماية الطفل أو فعل أشياء 
في مكانه ال يشجع على نموه ويبقيه في حالة 
مـــن االعتماد. هـــذا الموقف يقـــّوض احترام 
الـــذات لدى الطفل الذي يـــرى أنه ال يقدر على 

فعل األشياء بنفسه“.

يقـــول ديتر وولـــك، أســـتاذ علـــم النفس 
التربوي فـــي كلية الطب بجامعـــة ورويك في 
المملكة المتحـــدة، ”الحماية المفرطة من قبل 
العائلة يمكنها أن تزيد من خطر تعّرض الطفل 
للتنّمـــر“. ووفقا لدراســـة جامعة عن إســـاءة 
معاملـــة األطفال وإهمالهم، أجـــرى الباحثون 
70 دراســـة على أكثر من 200 ألف طفل. وأكدت 
النتائج أن الحمايـــة الزائدة من قبل الوالدين 
قـــد يكون لهـــا أثر عكســـي ويمكـــن للوالدين 
اللذين يحاوالن جاهديـــن حماية أطفالهم من 
ا في أذيتهم. ويفســـر  األذى قد يتســـببان فعلّيً

وولـــك أن الهـــدف مـــن التربية هو مســـاعدة 
األطفال على اكتســـاب المهارات والتحكم في 
الذات واالعتماد على النفس. ”يحتاج األطفال 
للتعامل مع أشـــكال مختلفة من التحديات في 
مثل اللقاحات التي تســـاعد  جرعات خفيفة – 
الجسم على محاربة العدوى عن طريق تكوين 
األجســـام المضادة. وبالمثل، يحتاج األطفال 
لخـــوض بعـــض الصراعـــات لمعرفـــة كيفية 

التعامل مع المشكالت الكبيرة“.
وقالـــت الباحثة إيفـــا ميليت فـــي كتابها 
”األبوة المفرطة“، ”تحـــول األطفال، في اآلالف 
مـــن المنـــازل العصرية، إلـــى مركـــز اهتمام 
العائلـــة، أو المركز الذي يدور بقية الناس في 
فلكه.. وســـبب هذه االختالالت في السلوك هو 
أن األطفال ال يضطرون للخروج من شـــرنقتهم 
عند عمر الرابعة. وبعد هذه الســـن، يصبحون 
عاجزين عن توجيه أنفســـهم ذاتيا في الشارع 
أو إنجـــاز فروضهـــم المنزليـــة أو مســـاعدة 
األبويـــن أو حتى االهتمام بأنفســـهم عند عدم 
وجود شـــخص كبيـــر يهتم بهـــم“. وفي كثير 
مـــن األحيـــان، يدخل هؤالء األطفـــال في نوبة 
غضـــب عندما ال يحصلون على كل ما يريدونه 
أو يعجزون عـــن ربط خيـــوط أحذيتهم ألنهم 
اعتـــادوا على وجود شـــخص دائما بجانبهم 

لتحقيق رغباتهم واحتياجاتهم.
وتشّدد ميلت على أنه من غير المنطقي أن 
يســـأل الوالدان طفال عمره ثالث سنوات عّما 
يريد أن يتناوله في العشـــاء، أو عن المدرسة 
التي يفضل الذهاب إليها والمالبس التي يريد 
ارتداءها. ”في الحقيقـــة، يجب أن نأخذ بعين 
االعتبار أن العائلة ليست مؤسسة ديمقراطية، 
إذ يجـــب أن يكـــون فيهـــا نوع من التسلســـل 
الهرمي، وبعض القواعد الصارمة حتى يكون 

التعايش مريحا“.
وبّينت ســـيلفيا أالفا، مؤلفة دراســـة تحت 
عنوان ”نريد أطفاال سعداء“، أن هناك عالمات 
محددة ترتبط بهـــذا النوع من األطفال، فهم ال 
يطورون مهارات حســـية كافيـــة، ويواجهون 
صعوبات في حل الصراعات، ألنه لطالما تكفل 
آباؤهم بهذا األمر. وهؤالء يكســـبون أصدقاء 
ولكنهـــم يضطرون لبـــذل جهد كبيـــر للحفاظ 
على الصداقـــة ألنهم لم يتعـــودوا على األخذ 

والعطاء. كمـــا يعتبر هذا النـــوع من األطفال 
حساســـين جدا تجاه الضغط النفسي، خاصة 
أنه يســـمح لهم فـــي الغالب بتنـــاول الحلوى 
عوضا عـــن الطعام المفيد، وتجنب أخذ حمام 
لمجـــرد أنهم منهمكون في اللعـــب. وبالتالي، 
يبدو جليا أن هؤالء األطفال لم يتعلموا كيفية 

مواجهة صعوبات الحياة.
كشـــف أخصائيون أن هـــؤالء األطفال قيل 
لهم، منذ نعومة أظافرهم، إنهم مميزون، لذلك 
أصبحـــوا نرجســـيين. ولكنهم فـــي الحقيقة 
يحملون قدرا أقل من التقدير الذاتي ألنفســـهم 
والثقـــة بالنفـــس، وبالتالي ســـيتفوق عليهم 
أقرانهم الذين تمتعوا بحرية ارتكاب األخطاء 

والتعلم منها. 
وأوردت عالمـــة النفس، أالفـــا، أن ”نتيجة 
تعود الطفل علـــى أن (أبي وأمي يتكفالن بكل 
شـــيء)، تتمثل فـــي أن الطفل ال يتعلم شـــيئا 

البتة. لذلك، يصبح هؤالء األطفال أقل اعتمادا 
على أنفســـهم وأكثـــر تبعية. فضـــال عن ذلك، 
يواجـــه أغلبهم صعوبة في تحمل مســـؤولية 
أفعالهم، وال يستطيعون اتخاذ القرارات، كما 
أن هناك دراســـات تشير إلى أن هذا النوع من 
األطفال أكثـــر عرضة للتنمـــر والمضايقة في 

المدرسة“.
وترى غارســـيا أميلبورو، أستاذة الفلسفة 
والتعليم فـــي الجامعة اإلســـبانية للتعلم عن 
بعـــد، أن ”الحمايـــة المفرطة ال تعـــد األطفال 
لقبـــول الواقـــع وتحمـــل المعاناة النفســـية 
والجســـدية، علما بأن هذه األمور ستحصل ال 

محالة في المستقبل“.
يذكـــر أن الصحافية لينور ســـكينازي من 
نيويـــورك تايمز قامت بتجربـــة مثيرة، حيث 
أعطـــت ابنها البالغ من العمر تســـع ســـنوات 
مبلغ عشـــرين دوالرا وخارطـــة لقطار األنفاق، 

وطلبت منه العودة بمفرده للمنزل من الجانب 
اآلخر من المدينة.

الحقـــا، روت الصحافيـــة هـــذه المغامرة 
فـــي العمود المخصـــص لها فـــي الصحيفة، 
ولكنهـــا تعرضت لهجمة شرســـة من وســـائل 
اإلعالم وشـــبكات التواصـــل االجتماعي التي 
وصفتهـــا بأنها ”أســـوأ أم فـــي العالم“. ومع 
ذلك، أصّرت على هذه الفكرة وأسســـت حركة 
لمكافحـــة  المنطلقـــون“،  ”األطفـــال  بعنـــوان 
االعتقاد الشائع بأن أطفالنا يكونون في حالة 
خطر متواصل بسبب وجود الغرباء وإمكانية 
تعرضهـــم لالختطاف أو الجرائم، والســـرقة، 
والفشل، والحشـــرات، والمجرمين أو تناولهم 

لغالل غير بيولوجية!
وتجدر اإلشـــارة إلى أن هـــذا الطفل البالغ 
من العمر تسع سنوات، نجح في قطع المسافة 

نحو المنزل.

يفرط الكثير من العائالت في حماية أبنائهم، منذ والدتهم حتى تقدمهم في الســــــن نسبيا، 
وهــــــم يعتقدون أن تلك هي وصفة األبوين املثاليني وأنهما يتوخيان أفضل الســــــبل لتربية 
طفل متوازن وبعيد عن املخاطر، بجميع أشــــــكالها. لكن أخصائيني نفســــــيني حذروا من 

التأثيرات السلبية العتماد الطفل على وجود أبويه وأخذهما بزمام املبادرة، باستمرار.

[ ارتكاب األخطاء والتعلم منها ضروريان لبناء الثقة في النفس  [ التبعية الدائمة لألبوين تنمي سوء تقدير الذات
الحماية املفرطة من العائلة تزيد خطر تعرض األبناء للتنمر

الحماية المفرطة تنشئ أطفاال حساسين تجاه الضغط النفسي

ديكور

} برليــن - قال اخلبيـــر األملاني مارتن 
أورباخ إن الســـجاد ميّثل أحد العناصر 
التصميميـــة املهمة لديكور املنزل؛ حيث 
إنـــه يســـهم في رســـم وتشـــكيل مظهر 

الغرفة.
للرابطة  التنفيـــذي  املديـــر  وأضاف 
األملانية لصناعات النســـيج أن السجاد 
يطـــل فـــي 2019 بألوان قويـــة ومتباينة 
ليضفي على الغرفة ملسة جاذبية وأناقة، 
كمـــا يزدان مبطبوعـــات غرافيك حتاكي 

صورا حقيقية كمظهر اخلشب مثال.
تقنيـــة  علـــى  الســـجاد  ويعتمـــد 
املرتفع واملنخفض؛ حيـــث تكون بعض 
منخفضة  واألخرى  مرتفعة  الشـــعيرات 
خللـــق تأثيـــرات مجســـمة. كما يشـــهد 
السجاد ذو الشـــعيرات الطويلة رواجا 

كبيرا بفضل طابعه احلسي الوثير.
ومن ناحية أخرى يشـــهد هذا العام 
عودة الســـجاد للحوائط؛ حيث تكتسي 
احلوائـــط بســـجاد يـــزدان مبطبوعات 
غرافيك جتعل من احلوائط مبثابة حتفة 
فنية، فضال عن أن الســـجاد املعلق على 
احلائط يتمتع مبيـــزة عملية تتمثل في 
امتصـــاص الصـــوت ومن ثم حتســـني 

صوتيات الغرفة.

أحدث صيحات 
السجاد في ٢٠١٩

} أثار تصريح الكاتب الفرنسي ومعّد 
البرامج التلفزيونية يان موا عن عدم 
انجذابه للنساء فوق سن الخمسين 

ردود أفعال غاضبة من قبل ناشطات 
وإعالميات وبرلمانيات فرنسيات، 

وتناقلت وسائل إعالم اجنبية معروفة، 
من بينها الغارديان، تصريحاته على 
نطاق واسع. وقال يان موا لصحيفة 

ماري كلير الفرنسية إنه ”عاجز� تماما 
عن الوقوع في الحب مع امرأة فوق سن 

الخمسين وأن الفرق بين جسد امرأة في 
الخامسة والعشرين من عمرها وأخرى في 

الخمسين فرق شاسع.
الذين هاجموا، أو باألحرى هاجمن 
موا، نساء أغلبهن فوق سن الخمسين، 

وفي رّدهن عليه، نشرن صورا لهن تظهر 
مكامن جاذبيتهم كتبن عليها ”أيها الغبي، 

أنت ال تعرف ما يفوتك“، كما وصفنه 

ونعوت أخرى  بصاحب ”العقل الصغير“ 
ال حد وال حصر لها.

موا نفسه طلع الحقا في حوار مع 
راديو أر.تي.أل الفرنسي ليقول في رد على 

الضجة الواسعة التي أحدثها تصريحه إنه 
ال يجد ضرورة لالعتذار وإن المسألة مسألة 

ذوق ليس أكثر، وأن المجتمع الحديث 
يلغي فردانيتنا ويفرض علينا أن نكون 
جميعا إنسانا كونيا واحدا بمواصفات 

وذوق واحد، ومن خرج عن هذا القطيع ُعّد 
متمّردا،غريبا وشاذا.

أستطيع إلى حد ما أن أفهم سر الهجمة 
التي يتعّرض لها الكاتب الفرنسي، فعندما 
تصدر هذه اآلراء عن أشخاص يفترض بهم 

أن يكونوا تنويريين وتقدميين وأصدقاء 
للمرأة، فإنها تكون صادمة.

عمليا ال يختلف اثنان على أن جسد 
امرأة في الخامسة والعشرين يختلف عن 

جسدها في الخمسين. أما عن ”عدم القدرة“ 
على الوقوع في الحب مع امرأة خمسينية 

فهو يشبه عدم قدرة شخص يميل إلى 
النساء على الوقوع في الحب مع رجل، أي 

أن المسألة تتعلق باألذواق فعال وال يوجد 
في كالمه ما يسيء للمرأة من وجهة نظري، 

وكما يوجد من ال يستطيع أن يحب امرأة 
فوق الخمسين يوجد من ال يحب امرأة تحت 

الخمسين.
وشخصيا أتساءل ماذا لو عرضت امرأة 

مثل مونيكا بيلوتشي أو صوفي مارسو، 
وكلتاهما فوق الخمسين، حبها على الكاتب 
الفرنسي المشاغب عدو المرأة الخمسينية 

هل كان سيرفض؟
والحقيقة أن الحظر المفروض على 

األذواق واالتهام المجاني بالعنصرية لكل 
من ُيبدي رأيا في أي شيء يتعلق بالمرأة 

بات شيئا ال يطاق.
منذ فترة كتبُت على صفحتي على 

فيسبوك جملة قصيرة مفادها أنني ال أشجع 
توظيف مقّدمي ومقدمات برامج تلفزيونية 

من ذوي وذوات الوزن الزائد، إثر مشاهدتي 
لمقدمة برامج على إحدى القنوات العربية 

وهي تنهج وتتنقل في األستوديو بصعوبة 
شديدة بسبب وزنها الزائد بينما تتحدث عن 

”جودة الحياة“.

وطبعا أزعجني هذا التناقض بين 
الدعوة إلى تحسين مستوى حياتنا وبين 
شكل صاحبة الدعوة الذي ال يدل أبدا على 
أنها تفعل ما تطلبه من اآلخرين. تعّرضت 

لردود غاضبة جدا من نساء اعتبرن كالمي 
عنصرية ضد النساء السمينات، واضطررت 

لتقديم شروحات كثيرة من بينها أننا ال 
نطلب من شخص وزنه زائد وعضالته 

مترهلة أن يعطي درسا في الرياضة، أليس 
كذلك؟ بإمكان هذا الشخص أن يعمل في أي 
ميدان آخر عدا المجال الذي ال يجعله يبدو 

سورياليا على نحو ما.
ببساطة نحن نحتاج إلى القليل من 

التساهل والدعابة، في ما يتعلق بمثل هذه 
التصريحات. فإذا كان موا ال يحب امرأة 

الخمسين فجميعنا يعرف أن رجاال كثيرين 
ال يحبون المرأة فوق الثالثين! وزيادة وزن 

أحدهم بسبب الكسل أو العادات الغذائية 
السيئة (أو حتى بسبب مرض ما) ال يجب 

أن تفرض على الذوق العام بوصفها 
شكال جميال أو مقبوال. قليل من التخفف 

واألريحية، خفوا على أنفسكم!

مونيكا بيلوتشي عالج املصابني بفوبيا املرأة الخمسينية
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} مونتريال - يضربون، يُعضون، يقرصون… 
إنهم األطفال الصغار الذين يمكن أن يتســـموا 

بالوحشية على نحو مرعب.
يقـــول باحثـــون مـــن كنـــدا إنهم درســـوا 
العدوانية لدى صغار األطفـــال، وإن الفظاظة 
الجســـمانية للطفل تزداد فـــي البداية، لتصل 
مداها عندما يبلغ ســـن الثالثة ونصف السنة، 
تقريبا، ثم تتالشـــى وتختفي مـــرة أخرى مع 

بلوغ سن المدرسة.
ونشـــر الباحثـــون نتائـــج دراســـتهم في 
مجلـــة ”جامـــا نيتـــوورك اوبـــن“ اإللكترونية 
لألبحاث الطبية. وهنـــاك خلفية مهمة إلجراء 
هذه الدراســـة، حيـــث إن العدوانيـــة المبكرة 
لـــدى األطفـــال ال تتراجـــع لـــدى جميعهم، أي 
أنهـــا ربما ظلت مرافقـــة لبعضهم، مما يجعل 
هؤالء يميلون إلى العنف الجســـدي حتى في 

ســـن الناشئة، بما يعنيه ذلك من خطر ارتكاب 
جرائـــم عنـــف، أو إصابتهـــم باضطـــراب في 
تصرفاتهـــم االجتماعية والفشـــل المدرســـي، 
وتنـــاول  المخـــدرات  تعاطـــي  إلـــى  إضافـــة 
المشـــروبات الكحوليـــة. ثم لمـــاذا تظل هذه 
العدوانيـــة مع األطفال حتى بعد ســـن الثالثة 

ونصف السنة؟
يقول الباحثون، تحت إشـــراف ريتشـــارد 
تريمبالي، من جامعة مونتريال في كندا، إنهم 
توصلـــوا إلى األســـباب التي تجعل الســـلوك 
العدوانـــي يســـتمر لدى بعـــض األطفال حتى 
بعد سن الثالثة ونصف السنة الطبيعية. ومن 
بين هذه األســـباب، الظروف األسرية في سن 
الطفولـــة، مثل عدم تمتع الوالدين بمســـتوى 
تعليمـــي مرتفع، إصابتهمـــا باالكتئاب، تدني 
المســـتوى االجتماعـــي والمعيشـــي، ارتفاع 

عدد األخـــوة. وينصح الباحثون األســـر التي 
تخشـــى على أبنائها مـــن العدوانية المرضية 
التـــي تســـتمر بعد ســـن الثالثـــة، اللجوء في 
مرحلـــة مبكرة إلجـــراءات وقائية، من شـــأنها 
تحســـين ظروف الوالديـــن، اتقـــاء لعدوانية 
أبنائهم مستقبال. ويرى معّدو الدراسة أن هذه 
اإلجراءات ربما تحول دون اســـتمرار عدوانية 
األطفال. واعتمد الباحثون في دراســـتهم على 
تحليـــل البيانـــات التـــي أخذوها مـــن أمهات 
ومعلميـــن، باإلضافة إلى بيانات فتية وفتيات 
ولدوا خـــالل عامـــي 1997 و1998، في مقاطعة 

كيبك الكندية.
وجـــه الباحثـــون أســـئلة لألمهات ســـبع 
مرات، مـــرة عندما كان ابنهـــم يبلغ من العمر 
عامـــا ونصف، ثـــم عامين ونصـــف، ثم ثالثة 
ونصـــف، ثـــم أربعـــة ونصف، ثم خمســـة، ثم 

ســـتة، ثـــم ثمانيـــة أعـــوام. وأخـــذت بيانات 
المعلمين ســـنويا عن تالميذهم بدءا من ســـن 
ســـتة إلى ثالثة عشـــر عاما، باإلضافة إلى أن 
الباحثيـــن اســـتطلعوا رأي الفتيـــات والفتية 
في ســـن 10 و12 و13 عامـــا. واعتبر الباحثون 
أســـلوب الطفل عدوانيا عندما يشـــتبك كثيرا 
في مشـــاجرات بدنية، أو عندمـــا يعضون أو 
يضربـــون أو يركلـــون أو يهاجمـــون بشـــكل 
جســـدي آخر. وصّنفوا الفتيات على أنهن أقّل 

عدوانية بشكل عام.
كما كانت هناك اختالفات فردية بين الفتية 
في مســـتوى العدوانية. وقالت أمهات الفتية 
الذين صّنفوا أنفسهم، وصنفهم معلموهم على 
أنهم كانوا عدوانيين في الفترة من ســـن ستة 
إلـــى 13 عاما، إن هذه العدوانية الجســـمانية 

ارتفعت بشكل واضح مع بدء المدرسة. 

األطفال يبلغون أعلى مستوى للعدوانية في سن الثالثة

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

ستيفان كليرت، مختص في 
طب نفس األطفال: {حماية 

الطفل تصبح مضرة عندما 
تعيق تطوره}



} أبوظبــي – يتطلـــع املنتخب اإلماراتي لكرة 
القدم إلى فوز حاســـم علـــى املنتخب الهندي 
عندمـــا يلتقيان اخلميس علـــى ملعب ”مدينة 
زايـــد الرياضيـــة“ فـــي أبوظبـــي، وذلـــك بعد 
التعادل املخيب لآلمال مع املنتخب البحريني 

في املباراة االفتتاحية للبطولة. 
ويحتـــاج املنتخـــب اإلماراتـــي (األبيض) 
إلى الفـــوز في مباراة اليـــوم باجلولة الثانية 
من مباريـــات املجموعة األولـــى حتى يتجنب 
الدخـــول في دوامـــة احلســـابات املعقدة على 
بطاقات التأهل ألن أي نتيجة ســـوى الفوز قد 
تضع الفريق في موقف صعب وتقلص بشـــدة 
مـــن فرصه في تصدر املجموعـــة، وهو الهدف 
اآلخر للفريق لضمان مواجهة أسهل في الدور 

الثاني (دور الستة عشر).
ولم يقـــدم املنتخب اإلماراتـــي في املباراة 
االفتتاحيـــة األداء املنتظر من صاحب األرض 
واحتاج الفريق إلى ركلة جزاء ليســـجل منها 
هـــدف التعـــادل قبل وقـــت قليل علـــى نهاية 
املبـــاراة. وفجـــر املنتخـــب الهنـــدي (النمور 
الزرقـــاء) واحدة من مفاجـــآت اجلولة األولى 
عندما فاز علـــى نظيره التايالنـــدي 4-1. ولم 
يتعهد اإليطالي ألبرتو زاكيروني املدير الفني 
للمنتخـــب اإلماراتي بتغييـــرات فورية، ولكنه 
وعد بتقييم ودراسة أداء الالعبني و“تصحيح 
األخطـــاء“ ما يثير بعض القلق بشـــأن تواجد 

بعض الالعبني في التشكيلة األساسية.

وإلـــى جانـــب إمكانيـــة الدفـــع بخليل في 
التشـــكيلة األساسية، ستكون الفرصة سانحة 
ملشـــاركة النجم املخضرم إســـماعيل مطر في 
التشكيلة األساسية بعدما فضل اجلهاز الفني 
وضعه على مقاعد البدالء في مباراة البحرين 
بعـــد عودته من اإلصابة. ولكن الســـالح األهم 
للمنتخب اإلماراتي في لقاء اليوم سيكون هو 
”احلذر“ في مواجهة رغبة منافســـه الهندي في 

تفجير املزيد من املفاجآت بالبطولة.

معنويات مرتفعة

فـــي املقابـــل، يخـــوض املنتخـــب الهندي 
املباراة مبعنويات مرتفعة للغاية بعدما أحرز 
الفريـــق أول ثالث نقاط له فـــي البطولة بفوز 
ثمني على نظيـــره التايالندي هو األول له في 
البطولـــة منـــذ 1964. وأكد اإلنكليزي ســـتيفن 
كونستانتني املدير الفني للمنتخب الهندي أن 

فريقه يصر علـــى التركيز في املباريات املقبلة 
ومنهـــا مباراة اليـــوم، ألن ما حتقق حتى اآلن 
مجـــرد فوز واحد وال بد مـــن تعزيزه بانتصار 

آخر ليتأهل الفريق إلى الدور الثاني.
وقال كونستانتني ”نحاول فقط الفوز بكل 
مباراة نخوضها، وأعتقد أننا قدمنا أداء جيدا 
علـــى مدار األعـــوام القليلـــة املاضية… نرغب 
في التأهل للـــدور الثاني بالطبع. وأعتقد أننا 
بحاجـــة إلى نقطتني أخريني مـــن أجل ضمان 

التأهل للدور الثاني“.
وبشـــكل واقعـــي، قد تكون نقطـــة التعادل 
فـــي أي من مباراتي الفريـــق أمام اإلمارات أو 
أمام البحرين األسبوع املقبل كافية لتأهله إلى 
الدور الثاني في ظل نظام البطولة الذي مينح 
أيضـــا أفضل أربعة فرق حتتـــل املركز الثالث 
في املجموعات الســـت بطاقـــات التأهل للدور 

الثاني (دور الستة عشر).

الفرصة األخيرة

متبادلة،  ومعنويات  متشـــابهة  بطموحات 
يلتقي املنتخبان األردني والسوري لكرة القدم 
على ملعب ”خليفة بن زايد“ في العني باجلولة 
الثانية من مباريات املجموعة الثانية في الدور 
األول للبطولة. وللمباراة الثانية على التوالي، 
يواجه املنتخب الســـوري اختبـــارا مثيرا مع 
أحد جيرانه حيث اســـتهل الفريق مسيرته في 
البطولة قبل أيام بالتعادل الســـلبي مع نظيره 
الفلســـطيني. واملؤكـــد أن كال مـــن املنتخبني 
األردني (النشامى) والسوري (نسور قاسيون) 
ســـيواجه اليـــوم اختبـــارا أكثـــر صعوبة من 

االختبار الذي واجهه في اجلولة األولى.
وكان املنتخب األردنـــي فجر مفاجأة كبيرة 
في اجلولة األولى بالفوز على نظيره األسترالي 
حامل اللقب 1-0، ولكـــن هذا الفوز ضاعف من 
صعوبة املهمة علـــى األردن حيث وضع الكثير 
مـــن الضغوط على الفريق قبـــل مواجهة جاره 
الســـوري املتحفـــز لتعويض خســـارة نقطتني 
فـــي اجلولة األولى أمام املنتخب الفلســـطيني. 
وينتظر أن يعتمد منتخب النشامى مجددا على 
املساندة اجلماهيرية الكبيرة التي كان لها دور 

مؤثر للغاية في مواجهة أستراليا.
ولـــم يأت الفـــوز على املنتخب األســـترالي 
مصادفـــة أو بضربـــة حظ وإمنا قـــدم املنتخب 
األردنـــي عرضـــا قويا ســـواء على املســـتوى 
الدفاعي أو الهجومي، وهو ما يســـعى لتكراره 
اليوم بقيادة املدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز. 
كما يأمل النشامى في استمرار املستوى الرائع 
حلارس املرمى املخضرم عامر شفيع الذي كان 
أحد األسباب الرئيسية في الفوز على املنتخب 
األســـترالي بعدما تصدى للعديد من محاوالت 

حامل اللقب على مدار الشوطني.

وفـــي املقابل، يخوض املنتخب الســـوري 
مباراة اليوم رافعا شـــعار ”الفرصة األخيرة“ 
فـــي ظـــل فشـــله فـــي الفـــوز علـــى املنتخب 
الفلســـطيني فـــي اجلولـــة األولـــى رغم طرد 
أحد العبي فلســـطني في الشـــوط الثاني. كما 
يضاعف من الضغوط على نســـور سوريا أن 

الفريق ســـيواجه اختبارا في غاية الصعوبة 
باجلولـــة األخيـــرة مـــن مباريـــات املجموعة 

عندما يصطدم بنظيره األسترالي.
كما يرى املنتخب الســـوري بقيادة مديره 
الفنـــي األملاني بيرند شـــتاجنه فـــي البطولة 
احلالية فرصة مثالية للمجد في ظل مشـــاركة 

الفريق بالبطولة رغم الظروف العصيبة التي 
متر بها بالده بسبب احلرب األهلية الدائرة. 
وكان الفريـــق فشـــل في التصفيـــات املؤهلة 
لـــكأس العالم 2018 بروســـيا لكنه يســـتطيع 
التقـــدم إلـــى األدوار النهائيـــة فـــي البطولة 

اآلسيوية.

{العبو المنتخب العراقي لم يستوعبوا التكتيك الجديد الذي لجأ إليه المدرب في بداية األمر، وبالتالي حدثت بعض األخطاء. الفوز 

في المباراة األولى منحنا راحة كبيرة واستقرارا نفسيا، التأهل للدور الثاني بات قريبا}.

بشار رسن 
العب املنتخب العراقي

الخميس 2019/01/10 - السنة 41 العدد 2211224

مواجهة مفصلية لمنتخب اإلمارات وزاكيروني أمام الهند

سيكون املدرب اإليطالي ألبرتو زاكيروني أمام مواجهة مفصلية للمنتخب وملستقبله عندما 
تواجه املضيفة اإلمارات منافستها الهند اخلميس ضمن اجلولة الثانية للمجموعة األولى 
في كأس آسيا 2019. وستخوض سوريا مواجهة األردن وهي مضطرة إلى حتقيق فوزها 

مبفاجأة ثانية الستعادة جتربة 2004 و2011. األول، فيما يحلم ”النشامى“ 

تسابق وتالحق

[ سوريا تخوض لقاء الفرصة األخيرة في كأس آسيا من بوابة األردن

كأس آسيا 
2019

} ديب – أكد رئيس االتحاد العراقي لكرة 
القـــدم عبدالخالق مســـعود أن المنتخب 
العراقـــي قدم مباراة كبيـــرة أمام فيتنام، 
مشـــيرا إلى أن المـــدرب كاتانيتش تمكن 
مـــن تصحيح األخطـــاء ليخطف أســـود 
الرافدين النقاط الثالث من منتخب عنيد.

وقال مسعود في تصريحات صحافية 
”لـــم تكن المبـــاراة ســـهلة خصوصا وأن 
منتخبنـــا تأخر مرتين وعاد إلى المباراة 
ومن ثم خطـــف نتيجتها بهـــدف ثالث“. 
وأوضـــح أن كاتانيتش نجـــح في قراءة 
المباراة، وصحح األخطاء التي وقع بها 
الفريق في الشوط األول، ليعود المنتخب 

ويحقق فوزا مهما في بداية المشوار.
وأشـــار إلـــى أن المـــدرب والالعبين 
باتـــوا علـــى درايـــة تامـــة بمســـتويات 
المنتخبـــات األخـــرى فـــي المجموعـــة، 
و“تنتظرنـــا مبـــاراة ال تقـــل أهمية أمام 
منتخب اليمن ونتيجتها ســـتنقل الفريق 

إلى الدور الثاني من البطولة“. 
وأكد ”علينا مواصلة 

اللعب بنفس األداء 
الذي ظهرنا عليه 

أمام فيتنام، 
وبنفس الروح“.

عبدالخالق مسعود: 

سنواصل بنفس الروح

ستيفن كونستانتين:

نحاول فقط الفوز بكل مباراة 

نخوضها. نرغب في التأهل 

للدور الثاني بالطبع

} أبوظبــي – يخـــوض املنتخـــب البحريني 
اختبـــاره الثاني في بطولة كأس آســـيا 2019 
املقامـــة حاليا في اإلمارات حيث يلتقي نظيره 
بنادي  التايالنـــدي على ملعـــب ”آل مكتـــوم“ 
النصر فـــي دبي وذلـــك باجلولـــة الثانية من 

مباريات املجموعة األولى في الدور األول. 
وكان املنتخب البحريني استهل مسيرته 
في البطولة بتعادل ثمـــني للغاية مع نظيره 
اإلماراتي فـــي املبـــاراة االفتتاحية للبطولة 
لترتفـــع معنويات الفريق بشـــكل هائل قبل 
مبـــاراة تايالند، والتي يبحـــث فيها األحمر 
البحريني عـــن التأهل املنطقي للدور الثاني 
قبل مواجهـــة املنتخب الهنـــدي في اجلولة 

األخيرة من مباريات املجموعة.
وقدم املنتخب البحرينـــي بقيادة مديره 
الفني التشـــيكي ميروسالف سوكوب عرضا 

قويا في املبـــاراة االفتتاحيـــة وكان البادئ 
بالتسجيل ولكن املنتخب اإلماراتي صاحب 
األرض انتـــزع التعـــادل في نهايـــة املباراة 

بهدف من ركلة جزاء.
وبرهـــن املنتخب البحرينـــي عمليا على 
أنه ال يـــزال قادرا على املنافســـة على بلوغ 
األدوار النهائيـــة بشـــرط معاجلـــة بعـــض 
األخطاء والسلبيات التي ظهرت في املباراة 
االفتتاحية. ورمبا تكون مباراة اليوم فرصة 
جيـــدة لعالج هذه األخطـــاء ووضع أكثر من 
مجرد قدم في الدور الثاني (دور الستة عشر) 
خاصة مع تأهـــل أفضل أربعة منتخبات من 
بني املنتخبـــات التي حتتل املركز الثالث في 

املجموعات الست بالدور األول للبطولة.
ولكـــن، علـــى الرغم من هزميـــة املنتخب 
التايالنـــدي في املباراة األولـــى أمام الهند، 

قد يشـــكل الفريـــق عقبة قوية فـــي مواجهة 
املنتخـــب البحرينـــي ال ســـيما وأن الفريق 
يســـعى ملداواة جراحه من خالل حتقيق أي 
نتيجـــة إيجابية فـــي املباراة قبـــل مواجهة 
املنتخـــب اإلماراتي وجماهيـــره في اجلولة 

األخيرة من مباريات املجموعة.
التايالنـــدي  املنتخـــب  يخـــوض  كمـــا 
املبـــاراة بفكـــر خططي مختلف نســـبيا عن 
املبـــاراة أمام الهند والتـــي أطاحت باملدرب 
الصربـــي ميلوفـــان راييفاتش مـــن تدريب 
الفريـــق. ولهذا، يحتـــاج املنتخب البحريني 
إلى التعامـــل مع مباراة اليـــوم بالكثير من 
احلذر خشية االنتفاضة املتوقعة من األفيال 
التي تخوض هذه املباراة بحثا عن الفرصة 
األخيـــرة للعودة إلـــى دائرة املنافســـة على 

إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.

البحرين تتربص بتايالند الجريحة

} الشارقة -  انتزع منتخب أوزبكستان فوزا 
غاليـــا 2-1 على نظيره العمانـــي في اجلولة 
الثانية مـــن مباريـــات املجموعة السادســـة 
بالـــدور األول لبطولة كأس آســـيا 2019 لكرة 
القـــدم واملقامـــة حاليـــا باإلمـــارات. ودفـــع 
املنتخـــب العماني ثمن املســـتوى املتوســـط 
حلـــارس مرماه فايز الرشـــيدي الذي يتحمل 

كبيـــرة  مســـؤولية 
الهدفني  فـــي 

وخاصة الهدف الثاني. وبهذا، حصد املنتخب 
األوزبكـــي أول ثـــالث نقاط له فـــي املجموعة 
واحتل املركز الثاني بفارق األهداف املســـجلة 
فقـــط خلف نظيره اليابانـــي. وأنهى املنتخب 
األوزبكي الشوط األول لصاحله بهدف سجله 
عادل أحمدوف من ضربة حرة في 

الدقيقة الـ34 بعد أداء متكافئ 
مـــن الفريقني على مدار هذا 

الشوط.

ولكـــن املنتخـــب العماني فرض ســـيطرته 
بشـــكل شبه مطلق على مجريات اللعب وسجل 
هدف التعادل عن طريق البديل محســـن صالح 
الغساني في الدقيقة الـ72 قبل أن يحرز البديل 
إلدور شـــوموردوف هدف الفوز ألوزبكســـتان 
فـــي الدقيقـــة الـ86 بعـــد أربع دقائـــق فقط من 
نزوله. وشـــهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع للمباراة طـــرد إيجور كرميتس مدافع 
أوزبكســـتان بعدما أســـقط مهاجم عمان أرضا 

ليمنعه من الدخول إلى منطقة اجلزاء واالنفراد 
باحلارس.

وفي لقـــاء آخر أحبطـــت اليابـــان مفاجأة 
تركمانســـتان وهزمتهـــا بصعوبـــة بالغة 2-3 
األربعـــاء فـــي ملعـــب آل نهيان فـــي أبوظبي، 
ضمـــن اجلولة األولى من منافســـات املجموعة 
السادسة. وتقدمت تركمانستان بهدف أرسالن 
مراد أمانوف، لكـــن اليابان ردت بثالثة أهداف 
ســـجلها يويا أوساكا وريتســـو دوان، قبل أن 
تضع تركمانســـتان منافســـتها حتت الضغط 
في الدقائق األخيـــرة بعدما قلصت الفارق عبر 

أحمد أتاييف (من ركلة جزاء).
وقـــال قائد اليابـــان مايا يوشـــيدا ”حققنا 
بدايـــة مخيبة وصعبنـــا األمور على أنفســـنا. 
لقـــد فاجأونـــا بحق. ألكـــون صريحا لـــم تكن 
لدينـــا معلومات كافية عنهـــم“. وأضاف مدافع 
ســـاوثهامبتون اإلنكليزي ”عندمـــا دخلت ركلة 
اجلزاء اعتقدت أننا قد نقع في مشـــكلة.. لعبنا 
أفضل في الشوط الثاني، لكن لسنا راضني عن 

األداء“.
بدوره، قـــال مدرب تركمانســـتان يازغولي 
هوجاغلدييـــف ”فوجئت بالطريقـــة التي لعبنا 
بها في الشـــوط األول. خرجنا عن املسار قليال 
فـــي الثاني، لكن لم نفقد األمل بعد. ســـنقدم كل 

شيء في املباراتني التاليتني“. 
وعلـــى رغـــم أن هاجيمي مورياســـو مدرب 
اليابان شـــدد في املؤمتـــر الصحافي التقدميي 
االســـتهانة  عـــدم  ضـــرورة  علـــى  للمبـــاراة 
بتركمانســـتان بعدمـــا شـــهدت البطولـــة عدة 
مفاجآت أبرزها خسارة أستراليا حاملة اللقب 
أمام األردن، وعانت كوريا اجلنوبية قبل الفوز 
علـــى الفلبـــني، إال أن فريقه وقـــع بالفخ عينه، 
بعدما كان منافســـه األكثر خطورة في الشـــوط 

األول.

مان واليابان تحبط مفاجأة تركمانستان
ُ
أوزبكستان تسقط ع

أهداف متباينة

القـــدم واملقامـــة حاليـــا باإلمـــارات. ودفـــع
املنتخـــب العماني ثمن املســـتوى املتوســـط 
حلـــارس مرماه فايز الرشـــيدي الذي يتحمل 

كبيـــرة مســـؤولية 
الهدفني فـــي 

األوزبكي الشوط األول لصاحله بهدف سجله
عادل أحمدوف من ضربة حرة في

الدقيقة الـ34 بعد أداء متكافئ 
مـــن الفريقني على مدار هذا 

الشوط.

إلدور شـــوموردوف هدف الفوز ألوزبكســـتان
فـــي الدقيقـــة الـ86 بعـــد أربع دقائـــق فقط من
نزوله. وشـــهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائع للمباراة طـــرد إيجور كرميتس مدافع
أوزبكســـتان بعدما أســـقط مهاجم عمان أرضا

بطو ا من ني ث ا دور ا ى إ
وأكد ”علينا مواصلة
اللعب بنفس األداء 
الذي ظهرنا عليه

أمام فيتنام، 
وبنفس الروح“.



{أنا سعيد بالبقاء لعام آخر.. أركز على الملعب فقط. هذا هو الموسم الرابع وأنا سعيد للغاية، 

سأفعل كل شيء لمساعدة فريق توتنهام}.

توبي ألديرفيريلد 
مدافع فريق توتنهام اإلنكليزي

} برلــني - يرفع الستار الخميس عن فعاليات 
النسخة السادسة والعشرين من بطوالت كأس 
العالم لكرة اليـــد، والتي تســـتضيفها ألمانيا 
والدنمـــارك بالتنظيم المشـــترك فيمـــا بينهما 
وبمشـــاركة 24 منتخبـــا. ووزعـــت المنتخبات 
المشـــاركة فـــي البطولة على أربـــع مجموعات 
بواقع ســـتة منتخبات فـــي كل مجموعة حيث 
تخـــوض فرق كل مجموعة دورّيا من دور واحد 

فيما بينها لتحديد المراكز الستة.
ويشـــهد نظـــام البطولة في هذه النســـخة 
تغييـــرا مهما عما كان عليه النظام في النســـخ 
الثـــالث الماضية حيث يعود نظام البطولة إلى 
مـــا كان معموال به في نســـخة 2011، إذ تتأهل 
المنتخبـــات صاحبة المراكز الثالثة األولى في 
كل مجموعـــة إلى الـــدور الثانـــي بينما تتأهل 
المنتخبـــات صاحبـــة المراكز مـــن الرابع إلى 
الســـادس فـــي كل مجموعـــة لمســـابقة ”كأس 
من 13 إلى 24.  على مراكز ”الترضية“  الرئيس“ 
وتقســـم المنتخبات الـ12 المتأهلـــة إلى الدور 
الثاني إلـــى مجموعتين بحيث تضم كل منهما 
ستة منتخبات على أن يتأهل صاحبا المركزين 
األول والثانـــي مـــن كل مجموعة إلـــى المربع 

الذهبي للبطولة.

حدث تاريخي

يترقـــب المنظمون وعشـــاق اللعبة في كل 
مكان بالعالم ومســـؤولو االتحاد الدولي للعبة 
حدثـــا تاريخيـــا مع ضربـــة البدايـــة في هذه 
النســـخة، حيث يخـــوض المنتخـــب األلماني 
المبـــاراة االفتتاحية للبطولة أمام فريق موحد 
مـــن الكوريتين الشـــمالية والجنوبيـــة لتكون 
المـــرة األولـــى فـــي التاريخ التي تشـــهد فيها 

البطولة فريقا موحدا من الكوريتين.
ورغم أهمية رســـالة الســـالم التي تبعثها 

هذه المباراة بمشـــاركة الكوريتين في فريق 
واحد يرغـــب العبو الكوريتيـــن في تحقيق 
أفضـــل نتيجـــة ممكنة فـــي هـــذه المباراة 
الصعبة أمـــام المنتخـــب األلماني صاحب 
األرض. وكان االتحـــاد الدولـــي للعبة طرح 
فكرة مشـــاركة الكوريتين بفريق موحد في 

إطار الجهـــود المبذولة لرأب الصدع 
بيـــن الجارتيـــن بعد ســـنوات 

طويلة من النزاع.
اللجنـــة  مـــن  وبدعـــم 
وافقت  الدولية،  األولمبية 
الكوريتـــان علـــى مقترح 
لتبدأ  الدولـــي  االتحـــاد 
الدولتـــان مشـــاركتهما 
بفريـــق  البطولـــة  فـــي 
موحد في مباراة اليوم 

بعـــد نحـــو عـــام من 
موحد  فريق  مشاركة 
من الكوريتين أيضا 
هوكي  مســـابقة  في 

الجليد ســـيدات بـــدورة األلعاب الشـــتوية في 
بيونغ تشـــانغ كما ســـارت بعثة الدولتين جنبا 
إلـــى جنب في حفل االفتتـــاح بنفس األولمبياد 
الشـــتوي. وكان فريـــق موحد مـــن الكوريتين 
شارك في بعض األحداث خالل الفترة الماضية 
وكان أبرزها في دورة األلعاب اآلســـيوية التي 

استضافتها جاكرتا في 2018.

أفضلية استثنائية

مـــع وجـــود أربعة العبيـــن علـــى األقل من 
منتخب كوريا الشـــمالية طبقا للمبـــادرة، قرر 
االتحاد الدولي للعبة منح أفضلية اســـتثنائية 
لفريـــق الكوريتين وهـــو أن تضم قائمة الفريق 
في المونديال 20 العبا بدال من 16 على أن يكون 
الالعبون األربعة من كوريا الشـــمالية. وكانت 
أفضـــل نتيجـــة لكوريا الجنوبيـــة في بطوالت 
العالـــم هـــي المركـــز الثامن فـــي 1997. وتأهل 
المنتخـــب الكـــوري بجـــدارة إلى النســـختين 
الماضيتيـــن من بطوالت العالم في 2015 و2017 
بينما يشارك العبو كوريا الشمالية في البطولة 

للمرة األولى.
وتجمـــع الالعبـــون للمـــرة األولـــى في 22 
ديســـمبر الماضي بالعاصمـــة األلمانية برلين 
حيث يتدرب الالعبون منذ ذلك الحين في برلين 
التي يعتبرها االتحـــاد الدولي لكرة اليد أقرب 
ما يكون من فكرة الوحدة. وإذا تأهل المنتخب 
الكوري إلـــى الدور الثاني بالبطولة، ســـيكون 
نجاحـــا كبيـــرا للفريـــق خاصة وأنـــه يخوض 
فعاليات الدور األول ضمـــن المجموعة األولى 
التي تضـــم معه منتخبـــات ألمانيـــا وصربيا 
وروســـيا والبرازيـــل وفرنســـا وجميعهـــا من 

المنتخبات الكبيرة. 

} ميالنو(إيطاليــا) - أشـــارت تقارير صحافية 
إيطالية إلـــى أن المهاجم األرجنتيني غونزالو 
هيغواين توصل إلى اتفاق مع نادي تشيلســـي 

اإلنكليـــزي لكـــرة القـــدم، لالنضمـــام إلى 
صفوفه من فريقه الحالي ميالن. 

وانضم المهاجـــم البالغ من العمر 
31 عامـــا إلى النـــادي اللومباردي 

في يوليو الماضـــي معارا لمدة 
موســـم مع خيـــار الشـــراء، إال 
أنـــه عانى في صفـــوف الفريق 
ولـــم يقـــدم األداء المتوقع منه، 
مكتفيا بتسجيل ثمانية أهداف 

في مختلف المسابقات.
وأشارت التقارير اإليطالية إلى 

أن هيغوايـــن يرغـــب في االنتقـــال إلى 
النـــادي اللندني حيث ســـيكون مجـــددا تحت 
إشـــراف المدرب اإليطالي ماوريتســـيو ساري 
الذي ســـبق له أن تعاون معه في نادي نابولي، 
موضحـــة أن تشيلســـي ســـيدفع قيمـــة البند 
الجزائي في عقد هيغواين، والبالغة 36 مليون 
يورو. وأفادت صحيفة ”غازيتا ديللو سبورت“ 

بأن ”تشيلســـي توصل إلى اتفاق مع هيغواين 
لالنضمام إلى صفوفه بشـــكل فوري“، علما أن 
فترة االنتقاالت الشـــتوية تســـتمر حتى أواخر 

يناير.
وتمتـــع هيغواين بأفضل موســـم له 
فـــي كرة القـــدم اإليطالية مع ســـاري 
فـــي نابولـــي، حينمـــا ســـجل 36 
هدفا (رقم قياســـي) في الدوري 
 .2015-2016 موسم  في  المحلي 
وفي ثالثة أعـــوام أمضاها مع 
نابولي، سجل المهاجم الدولي 
قبـــل  هدفـــا،   91 األرجنتينـــي 
االنتقـــال إلى يوفنتوس في 2016 

لقاء 90 مليون يورو.
وقـــال المديـــر الرياضـــي لميـــالن 
البرازيلي ليونـــاردو الثالثاء إن هيغواين ”مر 
بفترة صعبة، عليه أن يضعها خلفه ويركز على 
العمل (…) يمكن لهدف أن يغير األمور، لكن إذا 
أراد االســـتمرار هنا، عليه تحمل المسؤولية“. 
وأضاف ”حاليا هو هنا، وبالنظر إلى ذلك، عليه 

أن يقدم أمرا ما للفريق“.

} لنــدن - قـــال أســـطورة التنـــس األميركـــي 
جون مكنـــرو إن أندي مـــوراي المصنف األول 
علـــى العالـــم ســـابقا لـــن يســـتمر طويال في 
بطولة أســـتراليا المفتوحة وســـيكون خوض 
المنافســـات دون ألـــم انتصـــارا في حـــد ذاته 

لالعب األسكتلندي. 
وعانى موراي، وصيف البطل خمس مرات 
في أســـتراليا المفتوحة، كثيـــرا منذ خضوعه 
لجراحـــة قبل عـــام ويحتل حاليـــا المركز 230 
فـــي تصنيف اتحاد الالعبين المحترفين. وعاد 
موراي الفائز بثالثة ألقاب في البطوالت األربع 
الكبرى إلى المنافسات في يونيو الماضي لكنه 
فـــاز في ثمانـــي مباريات فقط مـــن وقتها وأقر 
مؤخرا بأنه ال يزال يشـــعر بألـــم في الفخذ وال 

يدري كم ستطول مسيرته في المالعب.

وأوضح مكنرو ”في أســـتراليا أتصور أنه 
ســـيحاول اللعب قـــدر اإلمكان دون ألـــم كبير. 
ســـيكون انتصارا في حد ذاته لموراي“. وتابع 
”خوض مباريـــات من خمس مجموعات يختلف 
كثيـــرا عـــن مواجهـــات المجموعـــات الثالث. 
يشـــعر باأللم وال أعتقد أنه سيستمر طويال في 

البطولة“.
لكن مكنـــرو يعتقـــد أن موراي ســـيواصل 
الكفاح من أجـــل العودة إلى قمة اللعبة. وتابع 
”غاب مـــوراي عن المنافســـات لفتـــرات طويلة 
خالل العـــام ونصف العـــام الماضييـــن. إنها 
خيبة أمل كبيرة بالنســـبة لـــه لكني لن أندهش 
إذا شـــاهدته لعـــام آخر على األقـــل أو لعامين 
حتـــى يتأكد تماما من أنه اســـتنفد كل الفرص 

الممكنة الستعادة مستواه“.

العالم يترقب بداية مونديال اليد

هيغواين من ميالن إلى تشيلسي

مكنرو يقلل من فرص موراي في أستراليا

الخميس 2019/01/10 - السنة 41 العدد 11224

{القرار الصائب كان ترك المنتخب الوطني لفترة قصيرة، ولكني ســـأعود إليه مجددا في العام 

الحالي 2019. ال أعرف متى ستنتهي مسيرتي الكروية، ولكنني بخير اآلن}.

كريستيانو رونالدو 
جنم يوفنتوس اإليطالي

23

الجوائز تثبت أحقية محمد صالح 

بالعرش العربي واألفريقي
[ تحديات جديدة تنتظر الفرعون المصري في 2019

} داكار - تـــّوج املصري محمد صالح بجائزة 
أفضل العب أفريقي لعام 2018، في حفل أقيم في 
العاصمة الســـنغالية داكار، متفوًقا على زميله 
السنغالي ســـاديو ماني، والغابوني أوباميانغ 

جنم أرسنال. 
وجنح صالح في التتويـــج باجلائزة للعام 
الثانـــي على التوالي، بعدمـــا فاز بها ألول مرة 
العـــام املاضي. وبحصده اجلائزة للعام الثاني 
علـــى التوالـــي متكن صالح مـــن معادلة إجناز 
كل من الســـنغالي احلاجي ضيـــوف الذي فاز 
باجلائـــزة عامـــي 2001 و2002، والكاميرونـــي 
صامويل إيتو الذي حصدها عامي 2003 و2004، 
كما توج بها عام 2005، واإليفواري يحيى توريه 

عامي 2011 و2012 وأيضا عامي 2013 و2014.

لغة األرقام

تثبت لغـــة األرقام تفـــوق الدولي املصري، 
محمـــد صالح العـــب ليفربول على منافســـيه، 
واســـتحقاقه جلائزة أفضل العـــب في أفريقيا. 
وقدم صالح عاما رائعا رفقة ليفربول واملنتخب 
املصـــري، حيـــث تأهـــل لنهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، قبـــل أن يتعرض لإلصابـــة أمام ريال 
مدريـــد، ويقود ليفربول حاليا ليغرد منفردا في 

صدارة الدوري اإلنكليزي.
صالح الذي فـــاز بجائزتي أفضل العب في 
إنكلتـــرا وهداف البرمييرليغ املوســـم املاضي، 
دخـــل القائمـــة النهائيـــة للمرشـــحني جلائزة 
أفضـــل العب فـــي العالم املقدمة مـــن الفيفا مع 
الثنائي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو. وشارك جنم ليفربول خالل عام 2018، 
مـــع فريقه ببطولة الـــدوري اإلنكليـــزي في 35 
مباراة، ســـجل خاللها 28 هدفا، منها 21 مباراة 

و13 هدفا في موسم 2019-2018.
وفـــي بطولـــة دوري أبطال أوروبا، شـــارك 
الفرعون املصري في 13 مباراة، سجل خاللها 8 
أهداف، منها 6 مباريات و3 أهداف في املوســـم 
اجلاري. ومع املنتخب املصري، شـــارك صالح 
فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 2018، وجنـــح في 
تسجيل هدفني في شـــباك روسيا والسعودية، 
رغم إصابته، وســـاهم أيضا فـــي تأهل الفريق 
لنهائيات كأس أفريقيا 2019، بتسجيل 4 أهداف 

في التصفيات.
الســـنغالي ســـاديو ماني، العـــب ليفربول 
اإلنكليزي، شارك في 35 مباراة وسجل 14 هدفا، 
خالل العام نفســـه، منها 19 لقاء و8 أهداف في 
املوسم اجلاري. وشـــارك في 13 مباراة بدوري 
األبطـــال، هذا العام، ســـجل خاللهـــا 8 أهداف، 
منها 6 مباريات وهدف في املوسم اجلاري. على 
املستوى الدولي، شارك ماني مع منتخب بالده 
في نهائيات مونديال روســـيا، وسجل هدًفا في 
مرمـــى اليابان، وخرج املنتخب الســـنغالي من 

الدور األول.
فشـــل الغابوني بيير أوباميانـــغ في قيادة 
منتخـــب بـــالده للظهـــور فـــي مونديـــال 2018 
بروســـيا، عكس مـــا فعله صـــالح وماني، ولم 
يذهب إلى احلفل الذي أقيم في السنغال لعلمه 
بضعف فرصه في التتويج باجلائزة. وســـجل 

أوباميانغ 23 هدفا وشـــارك فـــي 33 مباراة مع 
أرســـنال، في البرمييرليغ عام 2018، كانت منها 
20 مواجهـــة و13 هدفا هذا املوســـم، ولم يتوج 
بـــأي بطـــوالت مع الغانـــرز، وفشـــل أيضا في 

قيادته إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

األفضل عربيا

وتســـلم الالعب املصـــري العاملـــي أيضا 
جائـــزة أفضـــل رياضي عربـــي، فـــي الدورة 
العاشـــرة من جوائز محمد بن راشـــد لإلبداع 
الرياضـــي، التـــي يقدمها الشـــيخ حمدان بن 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم ولي عهـــد دبي 
رئيس مجلس دبي الرياضـــي وراعي ”جائزة 
محمد بن راشـــد آل مكتوم لإلبداع الرياضي“. 
وحتدث الفرعون في هـــذا الصدد قائال ”(أنا) 
فخور باجلائـــزة وكل القائمني عليها، شـــكرا 
لدبي ولكل القائمني على احلفل“. وتابع ”(أنا) 
ســـعيد جـــدا باجلوائـــز الفردية عامـــة وهذه 
اجلائـــزة ألنها تســـاعد الرياضيني على املزيد 
مـــن التقـــدم“. وتعتبر تلـــك الدورة العاشـــرة 
للجائزة الرياضية من أكبر اجلوائز في العالم 

من حيث قيمة اجلوائز وتعدد الفئات.
وفي ســـياق متصل أعلن أشـــرف صبحي، 
وزير الشـــباب والرياضة املصري، عن مفاجأة 

بعـــد فـــوز محمد صـــالح بلقب أفضـــل العب 
أفريقي لعام 2018. 

وقـــال صبحـــي إنـــه كان يجهـــز مفاجأة 
لصـــالح، بإقامـــة متحف يحمل اســـم الالعب 
مبركز شباب اجلزيرة (غربي القاهرة). وأشار 
الوزيـــر إلى أن املتحف ســـيكون لباقي زمالئه 
احملترفني لكنه ســـيكون باســـم محمد صالح، 

وسيكون مزارا للجميع.
وخالل احلفل السنوي للكاف وبعد تتويج 
صالح باجلائزة أكد أنه سيبدأ بالعمل من أجل 
الفوز باجلائزة الثالثة على التوالي. وسيكون 
محمـــد صالح أمام مجموعة من التحديات في 
2019 ولعل أبرزها الفوز بجائزة هداف الدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز للعام الثانـــي على التوالي 
بعد أن حســـمها في املوســـم املاضـــي، وكذلك 
الفـــوز بالـــدوري اإلنكليزي مـــع ليفربول بعد 
غيـــاب دام 29 عاما خاصة وأن الفريق يتصدر 
جـــدول الترتيب حاليا، إضافـــة إلى الفوز مع 
املنتخب الوطني ببطولة كأس األمم األفريقية 
2019 بعد غياب 9 ســـنوات وبعد أن مت اإلعالن 
عن تنظيمها في مصر. ثم الفوز بجائزة أفضل 
العـــب في أفريقيا لعام 2019 للمرة الثالثة على 
التوالـــي واالقتراب مـــن الثنائـــي يايا توريه 
وصمويل إيتـــو صاحبي الرقم القياســـي في 

الفوز باجلائزة 4 مرات.

واصــــــل محمــــــد صــــــالح ســــــيطرته على 
اجلوائز الفردية في قــــــارة أفريقيا، وذلك 
بعدما توج بجائزة أفضــــــل العب أفريقي 
لعام 2018 والتي مينحها االحتاد األفريقي 
لكرة القــــــدم ”كاف“ ألبرز العب في القارة 

خالل العام املاضي.

رياضة

ثقافة التتويج

عامد أنور

} القاهرة - الفرحة التي اكتسى بها الشارع 
الكروي املصري، واإلحساس باالنتصار الذي 
انتـــاب القيـــادات الرياضيـــة بعد فـــوز مصر 
بتنظيم كأس األمم األفريقية املقبلة، هي فرحة 
يتبعها قلق ليس بشـــأن القدرة على التنظيم، 
بل ألنها أعادت احلديث مجددا عن أزمة تعاني 
منها الكـــرة املصرية منذ أربعة مواســـم على 
األقل، وهي تالحم املواســـم وضغط املباريات، 
مـــا يصيب الالعبني باإلجهاد، ولم يلتفت أحد 
للبحث عن حلول حتى اســـتفاق اجلميع على 

صدمة حقيقية.
باتـــت جلنة املســـابقات باالحتاد املصري 
لكرة القدم، ورئيســـها عامر حسني، في موقف 
بالـــغ احلرج، ألنـــه في الوقت الـــذي أعلن فيه 
االحتاد األفريقي عن فوز مصر بشـــرف تنظيم 
النســـخة رقم 32 ألمم أفريقيـــا، خالل املدة من 
15 يونيـــو حتى 13 يوليو، انزوى رئيس جلنة 
املســـابقات للبحث عـــن وســـيلة للخروج من 
مـــأزق تنظيم مباريات الـــدوري احمللي، الذي 

صار أطول موسم في العالم.

لم يجد حسني أمامه سوى إيقاف مباريات 
الدوري قبل انطالق البطولة بأسبوعني على 
األقل، وهي الفترة التي تشهد وصول الوفود 
املشـــاركة، وإقامة املعسكر اخلاص باملنتخب 
املصـــري، وســـيتم اإليقـــاف بدءا مـــن يوم 2 
يونيو املقبل، على أن يتم اســـتئناف الدوري 

بعد انتهاء البطولة.
بالتالـــي لن تنته املســـابقة قبل منتصف 
أغســـطس املاضي، ما معنـــاه أن مدة الراحة 
بني املوســـم احلالي واملوسم اجلديد للدوري 
أســـبوعان أو أقل، وهو مـــا دفع البعض إلى 
تبني الدعوة إلى إلغاء بطولة املوسم احلالي 
للـــدوري، كي يتـــم جتهيز املالعب بالشـــكل 
الالئـــق، وهي الدعوة التـــي قوبلت بالرفض 

السريع من مسؤولي االحتاد املصري.
املدة الفاصلة بني موسمي الدوري ليست 
مدة كافيـــة أمام األندية، إلقامة معســـكراتها 
التي تســـبق املوســـم اجلديد، فضال عن أنها 
غير كافية أيضا إلراحة الالعبني واالستمتاع 
بإجازتهـــم الســـنوية، أســـوة بباقـــي أندية 
العالم، ألنه ليســـت هناك نية إللغاء الدوري، 
بل نفى مجلس إدارة احتاد الكرة هذا املقترح 

متامـــا، وإن اســـتمرت البطولـــة عاما كامال. 
بعيدا عن نشوة االنتصار وحاجة اجلماهير 
املصريـــة إلى وجـــود البطولـــة القارية على 
أرضهـــم، كونهـــا تكتب عـــودة اجلمهور إلى 
املدرجات، فإنه ال بد من اإلســـراع في البحث 
عن حل جذري ألزمة انتظام مباريات الدوري 
املصـــري، وجتنب العشـــوائية التي تدار بها 
املسابقة منذ عدة مواسم. مع كل موسم تأتي 
تصريحات من مسؤولي احتاد الكرة، وكأنهم 
فوجئوا باألجندة القارية التي تضم مباريات 
دوري األبطال والكونفدرالية، وتتســـبب في 

تأجيل مباريات املسابقة احمللية.
يتشـــابه الوضـــع هذا املوســـم متاما مع 
أوضاع املواســـم الســـابقة، ألن التأجيل بات 
ضرورة حتمية، بســـبب مشـــاركة أربعة فرق 
مصريـــة في البطولتني القاريتني، إضافة إلى 
دخول كأس األندية العربية، وهو ما تســـبب 
مثال فـــي تأجيـــل 10 مباريات كاملـــة لفريق 
النادي األهلي، بســـبب وصولـــه إلى نهائي 
دوري األبطـــال، وانطلـــق الـــدور الثاني من 
البطولـــة احمللية في ظل وجـــود كم هائل من 

املباريات املؤجلة ألغلب األندية.

فرحة أمم أفريقيا تصطدم بعشوائيات الدوري املصري
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باتـــت  املتحــدة) -  فيغــاس (الواليــات  } الس 
الترجمـــة كمـــا تصورها اخليـــال العلمي قبل 
عقود، ممكنة وواقعا في الوقت احلالي، ومتر 
عبر األذن بشـــكل مباشـــر وآني، وذلك بفضل 
الـــذكاء االصطناعـــي الذي يســـمح بالتحاور 

بسهولة من دون حاجز اللغة.
وظهـــرت على هامـــش فعاليـــات معرض 
اإللكترونيـــات فـــي الس فيغـــاس العديـــد من 
الشـــركات التي تـــروج ألجهزتهـــا التي تزداد 
تطورا وتســـمح بالتحـــاور بلغات عـــدة عبر 
جهـــاز صغير في راحـــة اليد أو ســـماعات ال 

سلكية توضع في األذن.
وهناك السماعات ”بايلوت“ ذات التصميم 
اجلميل مـــن إنتاج ”وايفرلي البز“ وهي قادرة 
علـــى ترجمـــة الكالم إلـــى 15 لغـــة، باإلضافة 
إلـــى أنه في حـــال كان املتحدثان مجهزين بها 

ميكنهما التحاور مباشرة.
وأجرت صحافية مـــن وكالة فرانس برس 
خـــالل تواجدهـــا باملعرض حـــوارا مع رئيس 
الشركة األميركية وايفرلي البز، اندرو أوشوا، 

مستفيدة من هذه السماعات.
وأوضح أوشوا أن الســـماعة عبر تطبيق 
الهاتف الذكي ”تصغي إلى الصوت وترســـله 
(احلوسبة الســـحابية) وتترجمه  إلى ’كالود‘ 
وحتللـــه“. وينبغـــي االنتظار لثـــوان معدودة 
لوصول الترجمة، مشـــيرا إلـــى أنها ”ترجمة 

’متتالية‘“ وليست فورية بالكامل.
وتطرح في األسواق منذ فترة قصيرة فقط 
أجهزة وبرمجيات ترجمة كتابية وفورية عبر 
التحليل الصوتـــي ألن هـــذه التكنولوجيا لم 

تطور إال قبل سنتني فقط.

وأضاف أوشوا ”نطبق آخر وظائف الذكاء 
االصطناعـــي مثل التعلـــم اآللي أو ’الشـــبكة 
(نظـــام معلوماتي مســـتوحى من  العصبيـــة‘ 
اخلاليا العصبية للدماغ البشري) على أجهزة 
الترجمـــة“، ذاكـــرا أيضـــا التقـــدم الكبير في 
تقنيـــة التعرف الصوتي. وأشـــار إلى أن هذه 
”التكنولوجيـــات باتت ناضجة كفاية لتســـمح 
بذلك“، مؤكدا أنه باع 35 ألف ســـماعة في أقل 
من عـــام خصوصا إلى الفنـــادق التي حتتاج 

إلى التواصل بلغات عدة مع زبائنها.
وتعرض الشـــركة الصينية ”تامي كتل“ في 
الس فيغـــاس أيضـــا ســـماعات ”دبليو تي 2“ 
التي تعمل بالطريقة نفسها لكنها أقل جمالية.
وال يحتـــاج جهـــاز ”بوكيتاك“ مـــن إنتاج 
إلـــى هاتف ذكي،  اليابانية ”سورسنيكســـت“ 
علمـــا وأن هذه الشـــركة تراهن علـــى األلعاب 
األوملبية في طوكيو العام 2020، ألن الكثير من 
اليابانيني ”ال يتحدثون سوى اليابانية“، وفقا 
لريتشـــارد غالغر املســـؤول في الشركة. وهو 
يفيد بـــأن اجلهاز الصغير الذي يشـــبه هاتفا 
نقاال من اجليل القدمي ميكنه أن يترجم إلى 74 
لغة، موضحا ”بفضـــل التعلم اآللي تزيد قدرة 
اجلهاز على فهم املســـتخدم كلما اســـتعان به 
وتكيف مع لفظه“. وشـــدد علـــى أنها ”طريقة 
رائعة للتفاعل مع الذكاء االصطناعي“، مشيرا 

إلى بيع 200 ألف جهاز حتى اآلن.
وأظهرت الفنادق هنا أيضا اهتماما كبيرا، 

فضال عن التجار وسائقي سيارات األجرة.
وتعرض شـــركة ”أي فاليتيكس“ الصينية 
العمالقـــة فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي 
والتعـــرف الصوتي في آســـيا، فـــي املعرض 

الذي يترجم الصينية  جهاز ”ترانساليتر 2.0“ 
إلى حوالي 30 لغة والعكس صحيح.

أما شـــركة غوغل املنتشـــرة جدا من خالل 
برمجيتها الشـــهيرة للترجمة الكتابية ”غوغل 

ترانســـاليت“، فقد افتتحت الشوط العام 2017 
وهي سماعات ترجمة  بإطالقها ”بيكسل بادز“ 
بالتحليل الصوتي. وعرضت الشركة األميركية 
العمالقة في املعرض وظيفة ترجمة جديدة عبر 

مســـاعدها الصوتي االفتراضـــي املوجود في 
الكثير من املنتجـــات من هواتف ذكية وغيرها 
التي بات بإمكانها هي أيضا االستماع إلى لغة 

وترجمتها شفهيا إلى لغة أخرى.

يروج عدد من العارضني من خالل معرض الس فيغاس لإللكترونيات ألحدث أجهزتهم 
الذكية املعاجلة لقضية اختالف اللغــــــات، موظفني تقنيات الذكاء االصطناعي في خدمة 

الترجمة من أجل توفير تواصل بني مختلف الثقافات بشكل سريع وسهل.

التنافس يسهل التواصل بين كافة أنحاء العالم

} أصابني األســــى وشــــعرت بحزن جعلني 
أجثو على ركبتي، حــــني نظرت إلى صندوق 
”الكارتون“ الكبير، الذي احتوى على عشرات 
الكاميرات من شــــتى املــــاركات التي أحيلت 
علــــى التقاعــــد املبكــــر، وهي بكامــــل أناقتها 

وصناعتها الفاخرة.
قــــال لي بائع ”اخلــــردة“: اقتنها كهدايا، 
حني سألته عن جدوى استخدامها اآلن، وأنا 
أعاين ماركاتها الشــــهيرة من أنواع املاميه، 
والاليــــكا، والزنــــث، والنيكــــون، والكانون، 
وســــواها من املاركات التي أحالتها التقنية 
احلديثــــة إلــــى مجــــرد قطــــع زينــــة محكمة 
الصنــــع، وباتــــت مجرد ذكريات مــــن تأريخ 

الفوتوغراف القريب.
يــــوم كانــــت األفــــالم اجليالتينيــــة التي 
حتّمــــض وتطبع مبحاليل ســــحرية وتتراءى 
لــــك بعــــد حني صورا فــــي مختبــــر التصوير 
باألســــود واألبيض، لكنها شــــاخت وأحالت 
آالف املصوريــــن حول العالم على التقاعد، أو 
في أحســــن األحوال فرضت التحول القسري 
إلى تقنية الديجيتال امللونة، بعيد استخدام 
الكاميــــرات احلديثة واملوبايــــالت للتصوير 
بديــــال، والدخــــول في زمن وتقنيــــة مغايرين 
متاما. ألغــــت عصر الكاميرات التي تضم في 
قلبها األفالم املدورة من نوع فوجئ وأخواتها 
إلــــى مجرد ذكريات حتوي بني ثناياها تاريخ 
قرن من زمن الفوتوغراف باألسود واألبيض 
الذي أنفقت البشرية خالله عقودا من الصبر 
في غــــرف التصوير والتحميــــض والطباعة 

بتلك الكاميرات الثمينة.
 كل شــــيء أصبح أثرا بعــــد عني، بعد أن 
مرت أزمنة تطــــور تقنية الكاميرات في رحلة 
التصوير الضوئي اليدوية لتســــدل الســــتار 
عــــن ذلك العصر من االنتظــــار والترقب حتى 
تخرج صور تلك الكاميرات الثمينة التي كان 
النــــاس تفاخر باقتنائها. لكنك حني تشــــاهد 
أنواع الكاميــــرات التي كدســــها عامل املزاد 
في  صناديق اخلردة تشعر بحزن على موتها 
املبكر، ســــوف تعانــــي كثيرا حني تســــتذكر 
األمكنة واألشــــخاص الذين رافقوا رحلة قرن 
مــــن عناء التصوير الضوئي، حني متر عليها 
تعيدك إلى زحمة وتشابك الوجوه وحكايات 
املجازفــــات مــــن زمــــن البطولــــة فــــي تأريخ 
التصويــــر الصحافي أو تعود بك الســــتذكار 

رحلة الفن واجلمال لعالم األسود واألبيض.
 في وقت اختلف فيه العالم كثيرا وباتت 
النــــاس ال تعرف غير لغة التعامل مع حداثة 
التقنيات املســــتحدثة وســــيادة لغة املنفعة 
التــــي تطيــــح بــــكل أرث اعتقدته يســــتحق 
االحتــــرام والبقــــاء، والتــــي فرضــــت خواء 
اآلالت التي رميت في صندوق الفرجة للبيع 

بأسعار زهيدة.
تدرك حلظتها قسوة الزمن الذي تتسابق 
فيه خيول التكنولوجيا نحو القفز على كل ما 
هو ســــائد وانبهار الناس بــــكل جديد لتحيل 
تلك الصنعة أو ســــواها إلــــى مجرد ذكريات 

جميلة للبيع ولكن بأسعار ”اخلردة“.

صباح العرب

تأريخ في محالت 
{الخردة}

صباح ناهي

الذكاء االصطناعي يكسر حاجز اللغة بين رواد معرض الس فيغاس

} القاهرة - تفتتح وزارة اآلثار املصرية، اليوم 
اخلميس، معرضـــا أثريا مؤقتا بعنوان “إعادة 
بوســـط  املصري  باملتحف  املوتـــى“  اكتشـــاف 

القاهرة.
وقالت إلهام صـــالح، رئيس قطاع املتاحف 
بـــوزارة اآلثـــار املصريـــة، في بيـــان صحافي، 
األربعـــاء، إن هذا املعرض هـــو األول من نوعه 
داخـــل املتحـــف املصري ويســـتمر حتى نهاية 
الشـــهر احلالي. وأشـــارت إلى أنه سيتم ألول 
مرة عـــرض 15 جمجمة مختلفة اجلنس والفئة 
العمرية من داخل مخازن املتحف والتي ســـبق 
الكشـــف عنها في عـــدة مواقع، منهـــا الكوامل 

وبيت عالم بسوهاج.
ولفتت إلى أن تاريـــخ هذه اجلماجم يرجع 
إلـــى مـــا قبـــل التاريـــخ أي منذ ما يقـــرب من 
6000 عـــام، مضيفـــة أن املعـــرض يضـــم أيضا 
هيكال عظميـــا مت العثور عليـــه مبنطقة وادي 
الكوبانية بأســـوان وهو يعـــد ثاني أقدم هيكل 
يتـــم العثور عليه ويرجـــع تاريخه إلى أكثر من 
واحد وعشـــرين ألف سنة، باإلضافة إلى عرض 

مومياء طفل تعود إلى العصر الروماني.
وأفـــادت صبـــاح عبدالـــرازق، مديـــر عـــام 
املتحف، بأن املعرض يعد معرضا تعليميا، فهو 
يلقـــي الضوء على أهمية علـــم اآلثار العضوية 
في اآلثـــار املصريـــة القدمية، حيـــث ميكن من 
خالل دراســـة البقايا اآلدمية في املواقع األثرية 

املختلفة احلصول على معلومات هامة.

متحف مصري يتيح لزائريه 
إعادة اكتشاف الموتى

} نيويــورك - أفادت مجموعة ماتل لصناعة 
األلعاب واســــتوديوهات وورنر بــــراذرز في 
بيان مشترك، بأن املمثلة األسترالية مارغوت 
روبي ستؤدي دور باربي في أول فيلم مكرس 

للدمية الشهيرة مع ممثلني فعليني.
وســــبق للدمية باربي التي حتتفل خالل 
العام احلالي بعيدها الستني، أن كانت محور 
حوالي ثالثني فيلما للصور املتحركة لم يبث 

أي منها في قاعات السينما.
وسيشــــرف علــــى الفيلم الطويل القســــم 
اجلديــــد فــــي مجموعــــة صناعــــة األلعــــاب 
وتشــــارك  األميركيــــة العمالقة ”ماتل فيلمز“ 
في إنتاجه ”الكيتشــــاب إنترتاينمت“ شــــركة 

اإلنتاج التي متلكها مارغوت روبي.

وقالت روبي في البيان ”يشــــرفني جدا 
أن أوكل هذا الدور وأن أنتج فيلما سيكون 
لــــه برأيي أثر إيجابي جــــدا على األطفال 

واجلمهور في العالم بأسره“.
وتبلــــغ مارغوت روبــــي (28 عاما) إال 
أن في رصيدها حوالي عشرين فيلما من 
بينها ”سويسايد سكواد“ (2016)، ”وولف 
(2013) و“آي، تونيا“  أوف وول ســــتريت“ 

(2017) الــــذي رشــــحت على أساســــه لنيل 
جائزة أوسكار أفضل ممثلة.

وبيعت حتــــى اآلن أكثر مــــن مليار دمية 
باربــــي منذ عرضها للمرة األولى في معرض 
األلعاب في نيويورك في التاســــع من مارس 

.1959

} برلــني - أعلن متحف فرايدر بوردا في بلدة 
بـــادن بادن األملانية أن لوحـــة فنان الغرافيتي 
البريطاني بانكســـي التي متزقت تلقائيا بعد 
بيعها في مزاد في أكتوبر املاضي، ســـتعرض 
ملدة شـــهر في أملانيا اعتبـــارا من اخلامس من 

فبراير املقبل.
وأوضـــح املتحـــف فـــي بيـــان أن اللوحة 
التـــي متزقت جزئيا إلى قصاصـــات عمودية، 
ســـتعرض للمرة األولـــى للعامة منـــذ متزقها 

خالل مزاد لدار ”سوذبيز“.
وســـتعرض اللوحة وهي بعنوان ”لوف إز 

إن ذي بن“ حتى الثالث من مارس املقبل.
وقـــال هينينـــغ شـــايبر مديـــر املتحف في 
البيان ”نتوقع اهتماما خاصا من قبل الشباب 

ومحبي بانكســـي“، مشـــيرا إلـــى أن املعرض 
يسهم في ”جعل الفن في متناول اجلميع“.

وكان متـــزق اللوحـــة تلقائيـــا فـــي مطلع 
أكتوبـــر املاضـــي أثـــار ذهول احلضـــور بعد 
شـــرائها بســـعر 1.042 مليـــون دوالر لدى دار 
سوذبيز في لندن، وأثار ضجة في سوق الفن.

وخطـــط الفنان الذي ال يكشـــف عن هويته 
لتمزق اللوحة نفسها. وكشف في شريط فيديو 
عن اآلليـــة التي وضعهـــا في اإلطـــار املذّهب 
الكثيـــف الـــذي يحيـــط باللوحة، وهي رســـم 
باألكليريك ألحد أشـــهر أعماله اجلدارية ميّثل 
فتاة صغيرة تفلت بالونا أحمر على شكل قلب.

وأكدت السيدة التي اشترت اللوحة قرارها 
اقتناء اللوحة رغم متزقها.

مارغوت روبي تبعث الروح في الدمية باربي

لوحة بانكسي الممزقة تعرض في ألمانيا
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رئيس وزراء يدعو نساء 
بالده إلى البحث عن زوج

رجل يصطاد ابنه 
معتقدا أنه أيل

} نوكــو ألوفــا - دعـــا رئيـــس وزراء مملكـــة 
تونغا، أكيليسي بوهيفا، كبار املوظفات غير 
املتزوجـــات إلى البحث عن زوج في عام 2019 

كأولوية.
ووجـــه بوهيفـــا هـــذه الدعوة فـــي ختام 
اجتمـــاع للعاملني باحلكومة، وفق ما نشـــر 

بصحيفة ”ماتاجني تونغا“ احمللية.
وقـــال ملوظفيه ”لقد علمت أن هناك الكثير 
من النســـاء املتعلمات، لكنهن غير متزوجات، 
وهـــن فـــي مناصب عليـــا في مكتـــب رئيس 
الـــوزراء وجلنـــة اخلدمـــات العامـــة ووزارة 
”أحثكـــن  وأضـــاف  اخلارجيـــة“.  الشـــؤون 
جميعا، رجاء ابحثن عن زوج في عام 2019“.

} موســكو - رفعت جلنة التحقيق في دائرة 
خانتي مانسي ذات احلكم الذاتي في أقصى 
شـــمال روســـيا دعوى قضائية ضد رجل قتل 

ابنه ظنا منه أنه أيل.
وجدت احلادثة في منطقة نفط يوغانسك، 
حيـــث أطلق الرجل النار على جســـم متحرك 
في ظروف الرؤية احملـــدودة، معتقدا أن أيال 
أمامه، لكنه أصاب في حقيقة األمر ابنه البالغ 

من العمر 18 عاما.
ووفقـــا لروســـيا اليوم، قال ناطق باســـم 
جلنـــة التحقيق في املنطقـــة إن الرجل رفعت 

ضده دعوى قضائية بتهمة القتل اخلطأ.

فرقة الباليه الوطنية التشيكية قدمت، أمس، العرض الراقص {البيادير} على مسرح مايسترانزا في إشبيلية بإسبانيا، على هامش بروفة عامة
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