
} بيــروت - عكس مشـــهد القمة االقتصادية 
العربيـــة الرابعـــة التـــي أنهـــت أعمالها في 
العاصمـــة اللبنانيـــة حالـــة التصـــّدع داخل 
منظومة العمـــل العربي المشـــترك وطرحت 
أســـئلة حـــول الضعـــف الـــذي تعانـــي منه 
المنطقـــة العربية أمام األجنـــدات الواضحة 
لكل من إســـرائيل وتركيا وإيـــران داخل هذه 

المنطقة.
وشارك على مستوى الزعماء بقمة بيروت 
إلـــى جانب الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون، 
أميـــر قطر الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثاني، 
والرئيـــس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، 
فيمـــا مثلت باقـــي الدول برؤســـاء حكومات 
أو وزراء. وغابت ســـوريا عن القمة، بســـبب 
عـــدم توجيـــه دعـــوة رســـمية لها، مـــن قبل 
جامعة الـــدول العربية التـــي علقت عضوية 

دمشق عام 2011.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن القمة 
أضرت بلبنان أكثر مما أفادته، ليس بســـبب 
الحضور الضعيف للزعمـــاء العرب فقط، بل 
ألنها لم تقدم دعما معنويا وسياســـيا يحتاج 
إليه لبنان لمســـاعدته على تشكيل حكومته، 
كمـــا أنها كشـــفت عن هشاشـــة وضـــع البلد 
الداخلـــي وانقســـامه إزاء اســـتحقاق عربي 

يجري على أراضيه.
وتقـــدم الرئيـــس عـــون بمبـــادرة ترمـــي 
إلى اعتماد اســـتراتيجية إعـــادة اإلعمار في 
ســـبيل التنمية، داعيا إلى وضع آليات فعالة 
وفي مقدمها تأســـيس مصـــرف عربي إلعادة 
اإلعمـــار والتنميـــة يتوّلـــى مســـاعدة جميع 
الـــدول والشـــعوب العربية المتضـــّررة على 
تجاوز محنها ويسهم في نموها االقتصادي 

المستدام“.
وأعلـــن نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الكويتي الشـــيخ صباح الصباح، عن مبادرة 
ألمير الكويت الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابر 
الصباح، تقضي بإنشـــاء صندوق لالستثمار 

في المجاالت التكنولوجية.
وقال الشيخ صباح في كلمة له، إن رأسمال 
الصندوق المقترح 200 مليون دوالر، يشـــارك 
فيه القطاع الخـــاص للبلدان العربية، ”بينما 

تبلغ حصة الكويت منه 50 مليون دوالر“.
ولـــم يشـــر المســـؤول الكويتـــي إلى أي 
تفاصيل بشـــأن جنســـية الصنـــدوق ومقره، 

والمناطق الجغرافية التي تغطيها أنشـــطته 
المستقبلية.

وأعلنـــت قطر عن ضـــخ اســـتثمارات في 
الصندوق المقترح بقيمة 50 مليون دوالر، من 
إجمالي 200 مليون إجمالي قيمة رأسماله، في 
محاولة منها لتشـــكيل أي حضور في فعاليات 

القمة إثر المقاطعة الخليجية لها.
وفيمـــا لـــم يعـــّول المراقبون كثيـــرا على 
مضمون هذه القمـــة وبيانها الختامي، توقف 
هـــؤالء عنـــد حالـــة المقاطعة التـــي انتهجها 
الزعمـــاء العـــرب لقمـــة بيروت كمؤشـــر حاد 
على موقف عربي شـــبه رســـمي ضـــد بيروت 
إثر الظـــروف التي اضطـــرت ليبيا إلى رفض 
المشـــاركة في القمـــة، وكعالمة مـــن عالمات 
االســـتياء من تأثر النظام السياسي اللبناني 
بالســـطوة اإليرانية التي يمثلهـــا أتباعها في 

لبنان.
وتطـــرق الرئيس اللبناني فـــي كلمته إلى 
غياب تمثيل القادة العرب. وقال ”نأسف لعدم 
حضور اإلخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم 

من عذر لغيابهم“.
ويعبـــر غياب الزعماء العرب عن عدم رغبة 
فـــي تناول مســـألة غياب ســـوريا في عاصمة 

عربية تسعى دمشق إلعادة نفوذها إليها.
وقبيل انعقـــاد القمة تركزت نقطة الخالف 
الرئيســـية في المنطقة على ما إذا كانت عودة 
ســـوريا إلى الجامعة العربية موضع ترحيب 
وذلك بعد أكثر من ســـبع ســـنوات على تعليق 

عضويتها.
وقال وزيـــر الخارجية العراقي محمد علي 
الحكيـــم، إن هناك اتصـــاالت متعددة األطراف 
”ثنائية وثالثيـــة ورباعية“ ومـــداوالت تجري 
إللغاء قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة 

العربية.
وظهـــر أن التبايـــن مـــا زال مســـتمرا بين 
المنظومة السياسية العربية وموقف الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون حـــول قضية الالجئين 
السوريين. وبدت لهذا التباين وجوه داخلية. 
فقد أعاد وزير الداخلية والبلديات في حكومة 
تصريف األعمال نهاد المشـــنوق، عبر حسابه 
على موقع تويتر، نشر تصريحات وزير الدولة 
لشؤون النازحين في حكومة تصريف األعمال 
معيـــن المرعبـــي بموضوع النزوح الســـوري 
والتـــي طالـــت وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريف األعمال جبران باسيل، حيث جاء في 
تغريدتين على حساب المرعبي ”كل ما يصدر 
عن باسيل بموضوع النزوح السوري ال يمثل 

سياسة الدولة اللبنانية“.
وكانت بعض المعلومات نقلت أن باســـيل 
طالب بإزالة عبارة ”الطوعية“ عن أي نص في 

البيان الختامي يتعلق بعودة الالجئين.

صابر بليدي

} الجزائر - فرض المرشح المستقل الجنرال 
المتقاعـــد علي غديري، نســـقا متســـارعا وفي 
وقت مبكر على وتيرة االســـتحقاق الرئاســـي 
الجزائري، المقرر في الثامن عشـــر من شـــهر 
أبريـــل المقبـــل، فبمجرد اإلعالن عـــن نيته في 
خوض الســـباق، استشـــاط الطامحون لشغل 
قصـــر المراديـــة، للتعبيـــر عـــن رغبتهـــم في 
المنافسة، العتقادهم بصعوبة تحقيق أحزاب 
الســـلطة ألمنية الغلـــق المبكـــر لصالح والية 

خامسة للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
كمـــا أعلـــن رئيـــس الحكومـــة الجزائرية 
األســـبق علي بن فليس، األحـــد، عزمه خوض 

سباق الرئاسة.
وجهـــر الجنـــرال المتقاعد من المؤسســـة 
العســـكرية العـــام 2015، برغبتـــه فـــي خوض 

غمار االنتخابات الرئاســـية، من خالل رســـالة 
تقدم بها للرأي العام، كشـــف فيها عن طموحه 
السياســـي والخطـــوط العريضـــة لبرنامجه، 
وشـــرح فيها األســـباب التي دفعته إلى دخول 

المعترك السياسي في البالد.
وذكـــر في الرســـالة التـــي اطلعـــت عليها 
”العرب“، أن من أبرز األســـباب التي تقف وراء 
خياره هو ”وضع الدولة التي غاب فيها احترام 
القانون، وشيخوخة العنصر البشري، والظلم 
االجتماعـــي، والنظام الريعي، والمحســـوبية 

والرشوة التي تضرب المجتمع في العمق“.
وتابـــع ”أن االستســـالم أمام هـــذا الوضع 
الذي يهدد االنســـجام الوطني ليـــس حتمية، 
ولهـــذا قررت رفـــع هذا التحـــدي، باإلعالن عن 

ترشحي لالنتخابات الرئاسية ألبريل 2019“.
وقفـــز الجنرال المتقاعد علـــي غديري ”64 
عامـــا“، الـــذي يوصـــف بـ“مثقف المؤسســـة 

بحيازته عدة شـــهادات عسكرية  العســـكرية“ 
عليا، إلـــى الواجهة خـــالل األســـابيع القليلة 
الماضيـــة، بعـــد الضجـــة التي أثيـــرت حول 
مســـاهمات نشرها في صحيفة الوطن الناطقة 
بالفرنســـية، التي دعا خاللها ”أشقاء الرئيس 
بوتفليقة إلى التوقف عن اختطاف الســـلطة“، 
وحث قائد أركان الجيـــش الجنرال أحمد قايد 
صالح، علـــى أداء دوره في حمايـــة البالد من 

االنزالق وتحصين الدستور من االنتهاك.
ويحيل التالســـن العلني داخل المؤسسة 
العســـكرية إلـــى تضارب الـــرؤى والتصورات 
لـــدى األجنحة القوية في الجيش، ففيما توّجه 
قائـــد األركان قايد صالح إلى دعـــم غير معلن 
لترشـــيح بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة من 
خالل محـــاوالت الظهور في ثوب المؤسســـة 
المحايـــدة، باتت أفـــكار علي غديـــري تترجم 
توجهـــا سياســـيا لـــدى جنـــاح معيـــن داخل 

العســـكر، يرفـــض اســـتمرار ســـلطة الرئيس 
بوتفليقة.

وكان علـــي غديري، قد التقـــى خالل األيام 
الماضية بمسؤولي حركة مواطنة المعارضة، 
وعرض عليهم مشـــروعه وبرنامجه السياسي، 
وإن لم يتسرب عن موقف هؤالء، إال أن مصدرا 
متابعا لم يســـتبعد أن تكون القوى السياسية 
والشخصيات المكونة للحركة أول داعم للرجل 
في خـــوض االســـتحقاق، وأن اإلعالن عن ذلك 
مسألة وقت فقط، قياسا بالتصريحات المرحبة 
الصادرة عن جياللي ســـفيان وزبيدة عســـول 

وسعد بوعقبة، بمشروع الجنرال المتقاعد.
ويرى متابعون للشأن السياسي الجزائري 
أن تجاذبات أجنحة المؤسسة العسكرية حول 
الشأن السياسي في البالد ليست وليدة اليوم، 
فقـــد ظهر في معارضـــة قيـــادة أركان الجيش 
بقيـــادة الجنـــرال الراحـــل محمـــد العماري، 

لترشـــح بوتفليقة فـــي انتخابـــات 2004، وفي 
معارضة مديـــر جهاز االســـتخبارات المنحل 
الجنرال محمـــد مدين (توفيق)، لنفس الغرض 
فـــي 2014، لكنها ظلت تجاذبـــات خفية، عكس 
هـــذا الموعد الذي طفـــت فيـــه الخالفات بين 
الجنرال علـــي غديري وقيادة المؤسســـة إلى 
الســـطح، وتحولت إلى مادة دسمة في وسائل 

اإلعالم ومنابر المحللين والمختصين.
وبذلك يكـــون الجنرال المتقاعد مرشـــح 
الجناح الرافض داخل المؤسســـة العسكرية 
الستمرار سلطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
فرغم تقاعده منذ عـــام 2015، تبقى امتدادات 
الرجـــل داخل المؤسســـة وداخل مـــا يعرف 
االســـتخبارات  (جهاز  العميقـــة“  بـ“الدولـــة 
المنحـــل) قائمة، فضال عن فئـــة المتقاعدين 
ألـــف   300 بنحـــو  المقـــدرة  والمشـــطوبين 

عسكري.

ع العربي
ّ

ت بلبنان وفشلت في عالج التصد
ّ

القمة االقتصادية أضر

ترشح الجنرال المتقاعد علي غديري يعيق غلق اللعبة لصالح بوتفليقة

محمد علي الحكيم

االتصاالت مستمرة إللغاء 

قرار تعليق عضوية سوريا 

في الجامعة العربية

• عسكريون وقوى سياسية يدعمون مرشح القطيعة للرئاسة الجزائرية  • علي بن فليس رئيس الحكومة األسبق يخوض سباق الرئاسة

• قمة بيروت تفاقم االنقسام السياسي اللبناني  • الكويت تقترح إنشاء صندوق لالستثمار التكنولوجي برأسمال 200 مليون دوالر
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} بيروت – وصفت مصادر سياسية عربية 
متابعـــة ألعمال القمة االقتصادية مشـــاركة 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني في 

فعاليات القمة بـ“االنتهازية“.
وقال سياســـي خليجي إن مشاركة أمير 
قطر جاءت، بعد تأكد غياب الغالبية العظمى 
مـــن الزعمـــاء العـــرب، محاولة الســـتعادة 
الحضـــور فـــي المناســـبة الخطـــأ والمكان 

الخطأ.
وانتقـــدت صحـــف لبنانيـــة الحضـــور 
القيادي الهزيـــل في القمـــة، التي وصفتها 

بـ“قمة بال رؤساء“.
وكان أميـــر قطـــر الوحيـــد تقريبـــا بين 
الرؤســـاء العرب، الذي يحل في بيروت، بما 

يعطي دعما لســـطوة حزب اللـــه على لبنان 
ويؤكد حالـــة التماهي بين الدوحة وطهران 

ضد اإلجماع العربي.
وكانت مصادر إعالمية لبنانية قد قالت، 
إن الشـــيخ تميـــم ســـيتكفل بكافـــة تكاليف 
القمة، كما سيودع مليار دوالر في المصرف 
المركـــزي اللبنانـــي، إضافـــة إلـــى تقديـــم 
عينيـــة لعدد من الوزارات. غير أن الســـفير 
القطـــري في بيـــروت محمد حســـن الجابر 
نفى هذه األنباء في ســـعي منـــه لرد الحرج 
الـــذي أصـــاب قطـــر جـــراء مـــا ظهـــر أنه 

”انتهازية“ غير ناجعة.
ورأت مصادر دبلوماسية عربية 

أن قطـــر اختـــارت أن تكون داخل 

تيار سياســـي عربي تقوده طهران، وبالتالي 
فهـــي اختـــارت أن تكـــون ضمن المعســـكر 
الخاسر الذي ستتبدل مواقفه بمجرد تراجع 

ن  ا يـــر سياســـاتها  إ عـــن 
اإلقليمية استجابة 
للضغوط الدولية 
المتصاعـــدة 

والخانقة.

أمير قطر يخرج من العزلة في قمة بال رؤساء

نرحب بمن يأتي

محسن مرزوق: النقابات تعمق األزمة في تونس
ص٤، ٧

أمانة بغداد تبحث عن أمين
ص٣

وزيرة الجيوش الفرنسية: التحالف لن ينسحب من سوريا
٢٢ص٢

وة حزب اللـــه على لبنان
هي بين الدوحة وطهران

ي.
إعالمية لبنانية قد قالت،
ســـيتكفل بكافـــة تكاليف
مليار دوالر في المصرف
ي، إضافـــة إلـــى تقديـــم
وزارات. غير أن الســـفير
وت محمد حســـن الجابر
ي ســـعي منـــه لرد الحرج
ــر جـــراء مـــا ظهـــر أنه

جعة.
بلوماسية عربية 
أن تكون داخل

تيار سياســـي عربي تقوده طهران، وبالتالي
فهـــي اختـــارت أن تكـــون ضمن المعســـكر
الخاسر الذي ستتبدل مواقفه بمجرد تراجع

ن  ا يـــر سياســـاتهاإ عـــن 
اإلقليمية استجابة
ضلضغوط الدولية ل
المتصاعـــدة

والخانقة.

أول صحيفة عربية يومية
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محسن مرزوق: النقابات ت

عن أميييييين
ص٣٣



} دمشــق - عّبرت وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورانـــس بارلي األحـــد عن ارتياحهـــا لقرار 
من  الواليات المتحدة االنســـحاب ”تدريجيا“ 
ســـوريا، وأكدت أن التحالف الدولي يمكن أن 
يقـــوم بعمليات ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية 

انطالقا من العراق إذا احتاج األمر.
ويعكـــس الموقف تغيرا فـــي وجهة النظر 
الفرنســـية حيـــال االنســـحاب األميركـــي من 
ســـوريا حيث كانت باريس من أولى العواصم 
الغربيـــة التـــي أبـــدت اســـتياءها مـــن إعالن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب قبل أســـابيع 

قرار سحب قوات بالده من هذا البلد.
ويرى مراقبون أن تغير الموقف الفرنسي 
يعـــود إلـــى التأكيـــدات األميركيـــة بـــأن هذا 
االنسحاب لن يكون دفعة واحدة بل تدريجيا.

وقالت فلورانس بارلي في برنامج ”مسائل 
وصحيفة  إلذاعـــة ”فرانس إنتـــر“  سياســـية“ 
”لومونـــد“ و“فرانس تلفزيون“، ”إذا ما صّدقنا 
كل التصريحات األخيرة األميركية فإننا نتجه 

مجددا إلى انسحاب تدريجي ومنسق جدا“.
وأضافت ”أنه نبأ ســـار جدا إذا اســـتمرت 
مؤكـــدة مجددا أن  األمور علـــى هذا المنحى“ 

المعركة ضد داعش ”لم تنته“.

وفاجأ الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
19 ديســـمبر الحلفاء بإعالن انســـحاب قريب 
للعسكريين األميركيين المنتشرين في سوريا. 

وأكد أن ذلك سيتم ”بوتيرة متناسقة“.
وأثـــار قرار ترامب ردود فعـــل غاضبة من 
قبل الـــدول األوروبية وعلى رأســـها فرنســـا 
وألمانيـــا بالنظـــر ألن القـــرار بمثابـــة خيانة 
لحليف موثوق وهم أكراد سوريا الذين لعبوا 
دورا محوريا في الحرب على داعش من خالل 
قيادتهم لتحالف قوات ســـوريا الديمقراطية، 
فضال عن كـــون التنظيـــم الجهادي مـــا يزال 
نشطا رغم تكبده خســـائر قاصمة، إلى جانب 
أن خطوة االنســـحاب من شـــأنها أن تضعف 
النفـــوذ الغربي فـــي الملف الســـوري لصالح 

روسيا وإيران وتركيا.
وأدى إعالن ترامب إلى تعزيز االنقسامات 
داخـــل اإلدارة األميركيـــة نفســـها حيث أعلن 
أكثر من مســـؤول عن استقالته وفي مقدمتهم 
وزير الدفاع جيمس ماتيس. واضطر الرئيس 
األميركي على وقـــع الضغوط المتزايدة عليه، 
إلى التراجع، معلنا في أكثر من مناســـبة عدم 
وجـــود جدول زمنـــي محدد لالنســـحاب وأنه 

يريد أن يتم األمر بشكل متدرج ومنسق.
وفيمـــا بـــدا تأكيـــد علـــى التوصـــل إلى 
تفاهمـــات مع إدارة ترامـــب أوضحت الوزيرة 
الفرنســـية ”األمر الثاني الـــذي قمنا به حيال 
الشركاء األميركيين هو اإلصرار على ضرورة 

إعطاء األكراد ضمانات أمنية“.
وأضافـــت ”حماية األكراد أخذت حاليا في 
االعتبار بشكل واضح من الحلفاء األميركيين“.

وتوعد ترامب قبل أيـــام ”بتدمير اقتصاد 
تركيـــا إذا هاجمت األكراد“ إال أنه عرض خطة 
لتطبيـــق منطقة آمنة فـــي المنطقة الحدودية، 
وقال الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان إن 

بالده هي من ستتولى إدارتها.
وتزعم تركيـــا أن وحدات حماية الشـــعب 
الفصيل الكردي األكثر قـــوة وتنظيما، والذي 
يتولـــى قيادة المعركة ضد داعش على األرض 
يشـــكل تهديدا ألمنهـــا القومـــي، وتتوعد منذ 

أشهر بمهاجمته والقضاء عليه.
وهناك خشـــية من أن تستغل تركيا الفراغ 
األميركي الســـتهداف الوحدات الكردية، ويرى 
مراقبـــون أن التطـــورات األخيـــرة تعكس أن 
واشنطن ليســـت بصدد انسحاب قريب وأنها 

قد ترجئ المسألة إلى عدة أشهر.
وذكـــرت الوزيـــر الفرنســـية أن التحالـــف 
الدولي المناهض لداعش ســـيتمكن من العمل 
انطالقا من العراق بعد إتمام االنســـحاب من 
ســـوريا. وقالـــت ”إننا شـــركاء فـــي التحالف 
وســـنبقى كذلك. هذا التحالف لن ينسحب من 
المنطقة وســـيبقى في العراق (…) وسيواصل 
تدخله“. وأوضحت ”قســـم كبيـــر جدا من هذا 
التحالـــف ال بـــل األكبر في العراق ما يســـمح 
بالقيـــام بعـــدة أمور مـــن بينها دعـــم تدريب 
القـــوات المســـلحة العراقيـــة التـــي تتصدى 
بنفســـها لإلرهاب وإمكانية إعادة التدخل في 

سوريا لكن بشروط“.
وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
أكـــد الخميس أن فرنســـا ســـتبقى ”مشـــاركة 
في  عسكريا في التحالف الدولي في المشرق“ 

.2019
وتنشـــر فرنســـا 1200 جندي في التحالف 
للمشاركة في عمليات جوية وقوات خاصة في 

سوريا وتدريب الجيش العراقي.

«تزايد الصراعات اإلقليمية والتكتالت االقتصادية القادرة على التفاوض مع التكتالت األخرى، أخبار

يؤدي إلى ضمور من الدول الفردية على إحداث أثر في أي تحرك دولي».

عمر الرزاز
رئيس الوزراء األردني

«الوزير جبران باســـيل ليس معنيا بموضوع النازحين الســـوريين في لبنـــان إال من خالل مجلس 

الوزراء، وكل ما يصدر عنه في هذا الملف هو قرار فردي وال يمثل الدولة اللبنانية».

معني املرعبي
وزير الدولة لشؤون النازحني في حكومة تصريف األعمال اللبنانية

اإلثنني 2019/01/21 - السنة 41 العدد 11235

تصريحات وزيرة اجليوش الفرنســــــية تعكس التوصل إلى تفاهمات مع اإلدارة األميركية 
بشأن االنسحاب من سوريا، ومن ضمنها ضرورة ضمان أمن األكراد، قبل اإلقدام على 

هذه اخلطوة.

باريس تؤيد واشنطن بشأن انسحاب 

{تدريجي} من سوريا
[ فرنسا: التحالف الدولي يمكنه القيام بعمليات انطالقا من العراق
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ترامب  يتراجع خطوة إلى الوراء

} نجامينا – أعلن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامـــني نتنياهـــو خـــالل زيـــارة قـــام بهـــا 
إلـــى جنامينـــا األحـــد اســـتئناف العالقـــات 
الدبلوماســـية بني بالده وتشـــاد، في اختراق 

نوعي لغرب أفريقيا والقارة السمراء عموما.
وتركز السياسة اخلارجية لرئيس الوزراء 
بنيامـــني نتنياهـــو على بنـــاء عالقات خاصة 
مع الدول ذات الغالبية املســـلمة، وقد جنحت 
إسرائيل وسياســـتها الناعمة في حتقيق هذا 
الهـــدف إلى حد بعيد، فـــي ظل تراجع ملحوظ 
للقضيـــة الفلســـطينية على النطـــاق الدولي، 
لعـــدة عوامـــل بينها االنقســـام الفلســـطيني، 

والدعم األميركي لتل أبيب الالمحدود.
وقـــال نتنياهو فـــي مؤمتـــر صحافي مع 
الرئيـــس التشـــادي إدريـــس ديبـــي ”نعلـــن 

استئناف العالقات الدبلوماسية مع تشاد“.
وأضـــاف ”هذا نتيجـــة عمل مكثـــف قمنا 
بـــه على مدار الســـنوات األخيرة. نحن نصنع 
التاريـــخ ونحـــّول إســـرائيل إلى قـــوة عاملية 
صاعدة … نواصل املضي قدما في طريقنا إلى 

قمة اجلبل، إلى قمم جديدة“.
وأكـــد اجلانبـــان أن ”اســـتئناف العالقات 
الدبلوماســـية يعد مفتاحا لتعاون مســـتقبلي 

يفيد البلدين“.
وكانـــت ضغـــوط مارســـتها دول مســـلمة 
فـــي أفريقيـــا -على خلفيـــة الصـــراع العربي 
اإلســـرائيلي في عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣- أســـفرت 
عـــن قطع عدد مـــن الدول األفريقيـــة العالقات 
مع إســـرائيل، بينها تشـــاد. لكن في السنوات 
األخيـــرة، أشـــارت إســـرائيل إلـــى احتماالت 
التعـــاون في مجـــاالت عدة من أجل حتســـني 

العالقة مع القارة.
وتأتـــي زيـــارة نتنياهو إلـــى جنامينا في 
أعقـــاب زيـــارة قام بهـــا ديبي فـــي ٢٥ نوفمبر 

املاضي إلى إسرائيل.
وديبي أحد أقدم احلـــكام في أفريقيا. فقد 
تولى السلطة في الدولة القاحلة والفقيرة عام 
١٩٩٠ وفاز بوالية خامســـة متنـــازع عليها في 
أبريل ٢٠١٦ لقيادة البلد الذي يســـكنه نحو ١٥ 

مليون نسمة.
وخالل زيارتـــه إلى إســـرائيل أعلن ديبي 
أنه مستعد للوساطة بني تل أبيب واخلرطوم. 
وتأمل إســـرائيل من خالل عودة العالقات مع 
تشـــاد، مع إمكانية النســـج على املنوال نفسه 
مع الســـودان، فـــي أن تتمكن من فتح مســـار 

جوي جديد باجتاه أميركا اجلنوبية.
وقبـــل مغادرتـــه إســـرائيل قـــال نتنياهو 
للصحافيني في املطار ”إن هذه الزيارة تاريخية 
لدولة مســـلمة جتاور ليبيا والســـودان، وهي 
جـــزء من االنطالقة في العالقات اإلســـرائيلية 

مع دول عربية ومسلمة“.
وأضـــاف نتنياهو ”أن هـــذا التطور يثير 
غضب الفلسطينيني واإليرانيني الذين حاولوا 
إفشـــاله“. وتابع أن ”املزيد مـــن العالقات مع 

دول أخرى سيكشف عنها قريبا“.
وذكـــرت محطـــة تلفزيونيـــة إســـرائيلية 
الســـبت أن رئيس الوزراء بنيامـــني نتنياهو 
ســـيعرض خالل زيارته لتشـــاد على الرئيس 
ديبـــي، املســـاعدة فـــي حمايـــة حدودهـــا مع 
ليبيـــا. وأوضحـــت القناة ‘١٢‘ فـــي التلفزيون 
اإلســـرائيلي (خاصة) أن نتنياهو ســـيعرض 
على ديبي املســـاعدة في منع تســـلل مسلحني 

من مجموعات ”إرهابية“. 
ورجحت القناة أن يتم التوافق إيجابيا في 
هذه القضية، وأن تســـاعد إسرائيل فعلًيا في 
حماية احلدود وتعزيز القوات التشادية هناك، 

من دون تفاصيل بشـــأن طبيعة تلك املساعدة. 
ومتكنت إسرائيل من تدشني عالقات قوية مع 
عـــدة دول أفريقية على مر الســـنوات املاضية 
وفي مقدمتها جنوب أفريقيا وكينيا والتوغو 

وأوغندا، وجنوب السودان وإثيوبيا.
وهناك العديد من الدول في القارة السمراء 
لها ارتباطـــات غير معلنة مع إســـرائيل، وقد 
يشـــكل تطبيع العالقات مع تشاد، دافعا قويا 

إلخراج تلك العالقات إلى العلن.
وتشـــكل أفريقيا مدار اهتمـــام العديد من 
القوى الدوليـــة واإلقليمية باعتبارها ســـوقا 
اســـتهالكية ضخمـــة، حيـــث أنه مـــن املتوقع 
أن يبلغ عدد ســـكان القارة مليار نســـمة خالل 

السنوات املقبلة.
وتطمـــح الشـــركات اإلســـرائيلية إلـــى أن 
يكون لها موقع متقدم في األســـواق األفريقية، 
وأعلن وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي، 
إيلـــي كوهني، قبل فتـــرة أن ”٧٠٠ مليون دوالر 
تنتظر الشـــركات اإلسرائيلية املعنية بتوسيع 

صادراتها في قارة أفريقيا“.
وذكرت مجلة ”إســـرائيل ديفنس“ ”أنه في 
ظـــل التغيـــرات الدميوغرافية التي تشـــهدها 
القـــارة األفريقية، فإنها تفســـح املجال لقدوم 
املزيـــد من الشـــركات التصديرية ألســـواقها، 
باعتبارهـــا أســـواقا جديدة ميكن االســـتثمار 
فيها بنجاح، في ظل ما تشهده القارة من منو 
اقتصـــادي تدريجي أمام أعني اإلســـرائيليني. 
ورغـــم وجـــود التحديـــات فيهـــا، لكنها متلك 
العديد من الفرص أيضا في الوقت ذاته، ليست 

متوفرة في العديد من األسواق األخرى“.

االقتصـــاد  ”وزارة  أن  املجلـــة  وكشـــفت 
اإلســـرائيلية شـــّرعت األبواب أمام الشركات 
لتوســـيع عملها، واختراق األسواق األفريقية، 
مـــن خالل تأمينها من أي مخاطر قد تنجم عن 
االســـتثمار هناك، ألن التقدير اليوم يشير إلى 
أن أمام الشـــركات اإلسرائيلية فرصا لتحقيق 
أربـــاح مبا قيمته ٧٠٠ مليـــون دوالر، والوزارة 

تبذل جهودها ملضاعفة هذه األرباح مرتني“.
أما سياســـيا فإن اختراق القارة السمراء 
مـــن شـــأنه أن يزيـــد مـــن إضعـــاف القضية 
الفلســـطينية، واملوقـــف العربـــي عموما، في 

مقابل إنهاء العزلة اإلسرائيلية.
ويـــرى مراقبـــون أنه برغم العثـــرات التي 
مني بها نتنياهو خالل الفترة املاضية خاصة 
في عالقة بقضايا الفســـاد التي حتيط به، بيد 
أن إجنازاتـــه فـــي أفريقيا وأيضـــا في أميركا 
الالتينيـــة -التـــي لطاملـــا عدت هـــي األخرى 
نصيرا للقضية الفلســـطينية – تكســـبه نقاط 
أسبقية في ماراثون انتخابات الكنيست حيث 
يرنو حزبه الليكود إلى اكتساح البرملان املقبل 

في االستحقاق املقرر في أبريل املقبل.
ويرجح أن يواجـــه نتنياهو وحزبه حملة 
شرســـة مـــن خصومه مـــن اليمـــني على وجه 
اخلصوص بيـــد أن متابعـــني يرجحون فوزه 
في االنتخابات في ظل اإلجنازات التي حققها 
ســـواء في عالقـــة بالقضية الفلســـطينية لعل 
أهمها انتزاع اعتراف أميركي بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، وأيضا في حتقيق اختراقات مهمة 

مع دول لطاملا عدت رافضة إلسرائيل.

نتنياهو يحقق اختراقا مهما في 

أفريقيا باستئناف العالقة مع تشاد

فلورانس بارلي:

حماية األكراد ُأخذت حاليا 

في االعتبار بشكل واضح من 

الحلفاء األميركيين

} الخرطوم - اتهم الرئيس الســـوداني، عمر 
حسن البشير، األحد، ”مندسين ومخربين“ من 
حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين داخل 

المظاهرات بهدف تأجيج الفتنة في البالد.
جاء ذلك في خطـــاب جماهيري أمام أتباع 
طرق صوفيـــة بمنطقة الكريدة في والية النيل 
األبيض (جنوب). وقال البشير إن ”المندسين 
والمخربيـــن أخـــذوا االحتجاجات الشـــبابية 
فرصـــة للحـــرق والتدميـــر، وهـــم مـــن يقتل 

المحتجين من داخل المظاهرات“.
وأضـــاف أن هدف هـــؤالء هـــو ”التأجيج 
مثلمـــا ُأجج الصـــراع وُدمرت بلـــدان بأيادي 
بعض أبنائها مثل ســـوريا والعـــراق واليمن 
وليبيا“. وتابع مخاطبا الشـــباب ”هذه البالد 
ملككم، والمســـتقبل ملككـــم، وبلدنا إذا حصل 
فيهـــا ما حصل فـــي البلدان األخـــرى إلى أين 
ســـنذهب؟، ســـنصبح الجئين؟ (..) ال، سنموت 

هنا وندفن هنا“.
وتساءل ”هل تقبلون أن تذهبوا إلى جنوب 
الســـودان أو إثيوبيا أو تشـــاد لتســـكنوا في 
معسكرات الالجئين؟، ويأتي إليكم الخواجات 
(الغربييـــن) ليقدمـــوا لكـــم بواقـــي طعامهم 

ويتاجروا بكم؟“.
وهـــذه رابـــع إطاللة للرئيس البشـــير منذ 
بدء االحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر 
الماضي، ويحرص في كل إطاللة له إلى إعادة 

التذكيـــر بالمصير المأســـاوي لالحتجاجات 
التي شهدتها عدة دول في المنطقة في إشارة 

إلى أنه لن يقبل التنازل عن السلطة سلميا.
ومنذ بدء الحراك الذي انفجر المرة األولى 
في عطبرة من والية نهر النيل (شرقا) ألسباب 
اقتصاديـــة واجتماعية، قبـــل أن يتخذ صبغة 

سياســـية تطالـــب بتنحـــي البشـــير، اختصر 
األخيـــر األزمة في وجود أيـــاد متآمرة معترفا 
باســـتحياء بوجـــود مشـــكلة اقتصادية حمل 

مسؤوليتها لجهات خارجية.
وقال البشـــير األحـــد ”المنطقة كلها تنهار 
مـــن حولنـــا (..) والتآمـــر علـــى البـــالد تنهد 

منه الجبال لكن الســـودان أرســـى وأثبت من 
الجبال“.

ومدلال على صحة اتهاماته، أشار البشير 
إلى أن ”الطبيب الذي قتل في حي بري (شرقي 
العاصمـــة الخرطوم) ُقتل من داخل المظاهرة، 
وبسالح ال وجود له عند الجيش وال الشرطة“.

والخميـــس الماضي، ُقتـــل الطبيب بابكر 
عبدالحميد سالمة بطلق ناري في الرأس أثناء 
مشاركته في احتجاجات بحي بري، حسب ما 
أظهـــرت مقاطع فيديو تداولها ناشـــطون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
وحـــول هويـــة ”المندســـين والمخربين“، 
قال الرئيس الســـوداني إن ”بعض المقبوض 
عليهم يتبعون حركة جيش تحرير الســـودان 
عبدالواحـــد  يتزعمهـــا  التـــي  (المتمـــردة) 
نـــور، واعترفوا بـــأن لديهم توجيهـــات بقتل 

المتظاهرين لتأجيج الصراع والفتنة“.
وسبق وأن نفى رئيس الحركة عبدالواحد 
نور االتهامات التي يسوقها النظام السوداني 
ضده، مناشدا المجتمع الدولي التحرك لوقف 
القمع الذي يمارسه األخير والذي أدى بحسب 
جماعـــات حقوقيـــة إلى مقتل مـــا يربو عن 40 

متظاهرا، فضال عن اعتقال المئات.
وأقر البشير بصعوبة األوضاع االقتصادية 
فـــي البالد، وقـــال ”نعـــم نحن نمـــر بضائقة 
وحصـــار اقتصـــادي وإعالمي ودبلوماســـي 

وحرب وتمرد وكل أنواع التآمر جربت معنا“.
وأضـــاف ”نحن نعـــرف أن ما حصل من نقص 
فـــي الوقـــود والخبـــز والغالء أخـــرج بعض 

الشباب ليعبروا عن أنفسهم“.
ويرى مراقبون أن تشخيص البشير لألزمة 
يحـــوي علـــى قصور كبيـــر، ويرفـــض الرجل 
االعتراف بأن سياساته أحد األسباب الرئيسة 
فـــي األزمة التي تشـــهدها البـــالد، الفتين إلى 
أنـــه ومع دخول االحتجاجات شـــهرها الثاني 
إال أنـــه يأبى أن يتخذ خطوات عملية كالدعوة 
إلى الحوار مـــع القوى السياســـية والمدينة 
المناوئة له للخروج من المأزق الذي يخشـــى 

أن يأخذ البالد إلى منحى خطيرا.
وفي وقت ســـابق األحد، أطلقت الشـــرطة 
الســـودانية الغاز المســـيل للدمـــوع لتفريق 
المئات من المتظاهرين الذين كانوا متوجهين 

لمقر البرلمان في أم درمان غربي الخرطوم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي 
غير حكومـــي) وثالثة تحالفـــات معارضة، قد 
دعوا لهذه المسيرات لتسليم مذكرة للبرلمان 

السوداني تطالب البشير بالتنحي.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تقود سياســـات 
البشير إلى احتواء الحراك، وأن رهان األخير 
على المواقف الدولية فـــي غير محله، خاصة 
إذا ما تواصل الضغط الشعبي في ظل تلويح 

قوى المعارضة بعصيان مدني مفتوح.

الرئيس السوداني يتهم الحركات املتمردة بقتل املتظاهرين

بنيامين نتنياهو:

نحن نصنع التاريخ 

ونحول إسرائيل إلى قوة 

عالمية صاعدة

المرأة حاضرة بقوة في الحراك
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أخبار
«ميليشـــيا الحوثي المدعومة من إيران انتهكت التزاماتها الموقعة في ستوكهولم وتستمر في 

انتهاك القانون الدولي وتصعيد عدوانها على الشعب اليمني».

األمير خالد بن سلمان
سفير السعودية لدى الواليات املتحدة

«عندمـــا يدار العراق مـــن قبل أحزاب ال نعرف مصادر تمويلها الخارجية وال الداخلية.. يصبح من 

الطبيعي جدا أن تحذو مؤسسات المجتمع المدني حذو األحزاب».

محّسد جمال الدين
سياسي عراقي

التحالف العربي ينذر الحوثيني بضربات انتقائية دقيقة في صنعاء

} صنعــاء - حملـــت العمليـــة النوعيـــة التي 
نّفذها التحالف العربي ضّد أهداف عســـكرية 
تابعة لجماعة الحوثـــي في العاصمة اليمنية 
صنعاء، إنذارا شديدا للجماعة، بأّن تحّركاتها 
لالســـتفادة من التهدئـــة في جبهـــة الحديدة 
واســـتغاللها إلعادة تجميـــع قواها، مرصودة 
بدّقة، وأّن المضي في جهود الســـالم ودعمها 
ال يعنيان غض الطرف عن محاولة المتمّردين 
المدعومين من إيران كســـَب الوقت، وأّن خيار 

استخدام القّوة ضّدهم سيظّل قائما.
كما اعتبـــر متابعـــون للشـــأن اليمني أّن 
إيران معنية أيضا برســـالة التحالف من وراء 
العملية التي اســـتهدفت قدرات الحوثيين في 
مجال الطيران المسّير، وهي قدرات متأتية من 

مساعدات مادية وتقنية إيرانية.
وال تـــزال الهدنـــة المعلنـــة فـــي محافظة 
اليمنـــي  الغربـــي  الســـاحل  علـــى  الحديـــدة 
والناتجة عـــن محادثات الســـويد التي رعتها 
األمم المتحدة قائمة رغم هشاشتها، لكّن تنفيذ 
االتفاقـــات التي تـــّم التوّصل إليهـــا خالل تلك 
المحادثات يتعّثر بشّدة حّتى في أكثر الجوانب 

سهولة، وهو المتعّلق بتبادل األسرى.

وُيّتهم الحوثيـــون بعرقلة تنفيذ االتفاقات 
وباتبـــاع تكتيـــك هـــادف إلـــى ربـــح الوقـــت 
واالستفادة من التهدئة في جبهة الحديدة بعد 
أن كانت قد مّثلت طيلة األشهر السابقة مصدر 
ضغط شـــديد عليهم، حيث تسّببت مواجهتهم 
لقـــوات كبيـــرة هنـــاك مدعومة مـــن التحالف 
العربي في إرهاق لقدراتهم ولجهدهم الحربي.
ودّعمـــت بلدان التحالف جهـــود المبعوث 
األممـــي إلـــى اليمـــن مارتن غريفيـــث إلطالق 
مســـار ســـالم ُيخرج اليمن من واقـــع الحرب 
التي يعيشها منذ قرابة األربع سنوات بسبب 
انقـــالب الحوثييـــن على الســـلطة الشـــرعية 
وغزوهـــم عـــّدة مناطـــق يمنيـــة على رأســـها 
العاصمـــة صنعاء التي ال يزالون يســـيطرون 

عليها، ويديرون الحرب انطالقا منها.
وبحســـب مصدر سياسي يمني فإّن عملية 
التحالـــف األخيـــرة فـــي صنعـــاء، ذات هدف 

مـــزدوج يتمّثل في إحبـــاط محاولة الحوثيين 
تطوير ترســـانتهم مـــن الطائرات المســـّيرة، 
وتوجيـــه رســـالة سياســـية لهـــم، وللمجتمع 
الدولي، بـــأن صبر التحالف علـــى الحوثيين 
وعرقلتهم لمســـار السالم ليس من دون سقف 

زمني.
وكشـــف المتحدث باســـم قوات التحالف 
العربـــي بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
تركي المالكي، األحـــد، تفاصيل العملية التي 
استهدفت شـــبكة لمرافق لوجستية للطائرات 
دون طيـــار تابعـــة للحوثييـــن فـــي العاصمة 

اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم.
وقال المالكي إن ”قيادة القوات المشتركة 
للتحالف العربي نفذت عمليـــة نوعية لتدمير 
أهداف عســـكرية مشـــروعة لقدرات الطائرات 
دون طيار في ســـبعة مرافق عسكرية مساندة 

تقع في أماكن متفرقة بصنعاء“.
وأوضـــح أن ”عمليـــة االســـتهداف جاءت 
بعـــد عمليـــة اســـتخبارية دقيقـــة جارية منذ 
وقت طويل، شـــملت رصد ومراقبة نشـــاطات 
الميليشـــيا الحوثيـــة وتحـــركات عناصرهـــا 
اإلرهابية بهذه الشبكة، لمعرفة وربط مكونات 
النظام وبنيته التحتية عملياتيا، ولوجســـتيا 
وكذلـــك منظومـــة االتصاالت وأماكـــن تواجد 

الخبراء األجانب“.
وســـبق العمليَة بيومين اإلعالن عن مقتل 
”قائـــد القـــوات الجويـــة“ للمتمّرديـــن اللواء 
الركـــن طيـــار إبراهيم الشـــامي، فـــي عملية 
اســـتخباراتية دقيقة للتحالـــف العربي تمّكن 
مـــن خاللها من اإليقاع بالشـــامي الذي يحمل 
الرقـــم 19 ضمـــن قائمـــة المطلوبيـــن من قبل 
التحالف باعتباره المســـؤول األول عن إطالق 
الصواريخ الباليســـتية والطائرات المســـيرة 

المهّربة من إيران.
التحالـــف  نجـــاح  العمليتـــان  وكشـــفت 
فـــي اختـــراق مناطـــق ســـيطرة الحوثييـــن 
اســـتخباراتيا وخضـــوع نشـــاطاتهم في تلك 

المناطق للرصد والمتابعة بشكل مستمّر.
وشـــرح المالكـــي أن ”األهـــداف المدمـــرة 
شـــملت أماكن التخزين للطائـــرات دون طيار 
وورش  الغيـــار،  وقطـــع  التصنيـــع  وورش 
التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز 
منصـــات وعربـــات اإلطـــالق، وكذلـــك مرافق 

التدريب لتنفيذ العمليات اإلرهابية“.
التحالـــف  باســـم  المتحـــدث  واختتـــم 
العربـــي تصريحـــه بتأكيـــد ”التـــزام قيـــادة 

القوات المشـــتركة للتحالف بتطبيق القانون 
الدولي اإلنســـاني بكافة العمليات العسكرية 
واســـتمرار التـــزام التحالـــف بمنـــع وصول 
اإلرهابية  الحوثيـــة  الميليشـــيا  واســـتخدام 
وكذلك التنظيمات اإلرهابية لمثل هذه القدرات 
النوعية التـــي تهدد األمن اإلقليمي والدولي“، 
مؤّكـــدا أّن قيادة القوات المشـــتركة للتحالف 

اتخذت كافـــة اإلجراءات الوقائيـــة والتدابير 
الالزمة لحمايـــة المدنيين وتجنيبهم األضرار 

الجانبية.
وُوصفت ضربات التحالـــف ضّد األهداف 
المذكـــورة بأنها األشـــّد واألعنـــف خالل فترة 
الـ12 شهرا الماضية. وجاءت في أعقاب هجوم 
بطائرة مســـّيرة شـــنه الحوثيون قبل حوالي 

عشـــرة أيـــام على عـــرض عســـكري للحكومة 
اليمنيـــة فـــي قاعـــدة العنـــد بمحافظـــة لحج 
جنوبي اليمن أســـفر عن مقتل وجرح عدد من 
المشـــاركين في العرض أبرزهم اللواء محمد 
صالح طماح، رئيس االســـتخبارات العسكرية 
في الجيش اليمني، الذي توفي متأثرا بجراح 

أصيب بها جّراء الهجوم.

التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية رغم دعمه جلهود السالم التي تقودها األمم 
املتحدة ال يســــــمح للمتمّردين احلوثيني باســــــتغالل تلك اجلهــــــود إلعادة جتميع صفوفهم 
وتطوير ترسانتهم، ويعلن عن طريق عمليته العسكرية النوعية ضّد املتمّردين في صنعاء، 

أن صبره على عرقلتهم للسالم وتالعبهم باتفاقات السويد ليس من دون سقف زمني.

األحزاب تتنافس على أمانة بغداد.. واملدينة تتصدر قائمة أسوأ مدن العالم

} بغداد - يحتدم الجدل في األروقة السياسية 
العراقية، بشـــأن المرشح لشغل منصب ”أمين 
بغداد“، وهو أعلى سلطة خدمية داخل المركز 
الحضري للعاصمـــة العراقيـــة، بالتزامن مع 
إطالق نشـــطاء حملة خّلفت أصداء واســـعة، 

تحت شعار ”بغداد للبغداديين“.
الثـــالث  البرلمانيـــة  الـــدورات  وخـــالل 
الماضية، تنّقل هذا المنصب بين شـــخصيات 
حزبيـــة ال ينحـــدر أي منهـــا مـــن العاصمـــة 

العراقية.
وبينمـــا يريد زعيـــم تيار الحكمـــة، عمار 
الحكيم، إســـناد المنصب إلى وزير الشـــباب 
الســـابق، عبدالحســـين عبطان، الذي ينحدر 
مـــن مدينة النجف، يضغط نشـــطاء لتســـمية 

شخصية بغدادية أمينا لبغداد.
وخـــالل األســـبوع الماضي فاجـــأ عبطان 
المالحظيـــن بتقديم اســـتقالته مـــن عضوية 
مجلس النواب، في خطوة تّم ربطها بترشيحه 

لتوّلي منصب أمين بغداد.
وبعدمـــا كانـــت العاصمـــة العراقية، التي 
يعود تأسيســـها إلـــى القرن الثامـــن ميالديا 
وشـــهدت فصوال هامـــة من تطـــّور الحضارة 
العربية اإلســـالمية ومن بينهـــا فصول زاهرة 
وعامرة بالتطّور في مختلف المجاالت األدبية 
والعلمية والفنّية، حتى نهاية ثمانينات القرن 
الماضـــي تتصـــدر تصنيفات أجمـــل وأنظف 
مدن المنطقـــة، تحولت منذ 2003 لتنافس على 
لقب أســـوأ مدن العالم على مســـتوى ظروف 

المعيشة والخدمات والنظافة.
تقول  وعن شـــعار ”بغـــداد للبغدادييـــن“ 
النائبـــة الســـابقة عن التيار المدني، شـــروق 
العبايجـــي، إن ”هنـــاك مـــن يعتبره شـــعارا 
عنصريا ضد بقية المحافظات“، لكنها توضح 
أنـــه ”أطلق من قبل مجموعات عديدة كرد فعل 
على ترشيح شـــخصيات غير مؤهلة لمنصب 

أمين بغداد“، مشيرة إلى أن ”من أطلق الشعار 
ال يقصد اإلساءة لغير البغداديين ولكنه موقف 
مرتبط بواقع بغداد الكارثي وما ســـاهمت به 
األحزاب من تدميـــر لهوية بغداد الحضارية“. 
وتضيف ”ليس من المســـتغرب أن نجد ردود 

أفعال كتلك بمواجهة اســـتهانة األحزاب بكل 
شيء في سبيل مصالحها“. 

ويرتبط منصب أمين بغداد بمكتب رئيس 
الوزراء مباشـــرة ويحظى بتخصيصات مالية 
استثنائية توّفرها الموازنات السنوية بشكل 

ثابت.
لكـــن عشـــرات المليارات التـــي خصصت 
لبغداد منذ 2003، لم تنتج ســـوى خراب شامل 
على مســـتوى البنى التحتية ونقص حاد في 

الخدمات األساسية.

وليســـت المعركة على منصب أمين بغداد 
هي الوحيدة الدائرة حول العاصمة  العراقية 
وما تدّره مناصبها من أموال، فقد ُاســـتئنفت 
مؤّخـــرا المعركة على منصـــب محافظ بغداد 
بين التيـــار الصدري بقيادة مقتـــدى الصدر، 
وائتالف دولة القانـــون بقيادة رئيس الوزراء 
األســـبق نوري المالكي بعد حدوث شغور في 
المنصـــب إثر حصول المحافظ الســـابق على 

مقعد في مجلس النواب.
وأدى الفســـاد وســـوء اإلدارة والصـــراع 
السياســـي، إلـــى اإلضـــرار بجميـــع خطـــط 
النهوض بالعاصمة. ولم تعد غريبة مشـــاهدة 
صـــور لتحّول مدخـــل مبنى أمانـــة بغداد إلى 

مكب للنفايات.
وأنفق األمنـــاء المتعاقبون على المنصب، 
عشـــرات الماليين مـــن الـــدوالرات على قطاع 
المجـــاري طيلة ســـنوات لكن الشـــوارع ظلت 

تتحول إلى برك خالل مواسم الشتاء.
كما تعاقد هؤالء األمناء مع شركات مجهولة 
لجمع القمامة من الشـــوارع والســـاحات لقاء 
مبالغ طائلة، لكـــن المزابل مازالت تتكدس في 
كل مكان منتجة مشاهد بشعة وروائح كريهة.

ويقول الحكيم إن مرشـــحه عبطان ”يمكنه 
أن يقلب شكل العاصمة العراقية بعد تجربتين 
ناجحتين فـــي منصب نائـــب محافظ النجف 
ثـــم وزيـــر للشـــباب والرياضة فـــي الحكومة 

السابقة“.
وينســـب الحكيم لعبطان النجاحات التي 
تحققت في النجف على مستوى البنى التحتية 
كما يقول إنه مهندس ملف رفع الحظر عن كرة 
القدم العراقية للعـــب المباريات الدولية على 

أرض العراق عندما تسلم حقيبة الشباب.
ويعتقد زعيم تّيار الحكمة أن مرشحه قادر 
على ”مواجهة حيتان الفساد التي تبدد جميع 
المخصصـــات المالية التي ترصدها الموازنة 

للنهوض بالعاصمة“.
ويرى أن فشـــل أمناء بغداد السابقين في 
مهامهم يرتبط بافتقارهم لغطاء سياســـي، إذ 
عادة مـــا يحرص رئيس الـــوزراء على تكليف 
شـــخصيات ضعيفة سياســـيا ال تحميها كتل 

كبيرة ما يضعها تحـــت هيمنة األحزاب التي 
تربط دعمهـــا لها بحجم المقاوالت التي تحال 
إلى الشـــركات التابعة لها. ويمكن لشـــخصية 
تســـتند إلى تيار سياســـي قـــوي كالحكمة أن 

تغير هذا الواقع، وفقا للحكيم.

وقبـــل أن يصعد نجم عبطـــان، كان يعمل 
مسؤوال عن حراسة الموكب الخاص بالحكيم. 
لكنه على غير عادة ساســـة العراق، تمكن من 
بنـــاء شـــعبية واضحـــة في صفوف الشـــبان 
العراقييـــن عندما قـــاد حملة واســـعة إلعمار 
مالعـــب كرة القدم وافتتـــاح مالعب أخرى في 

مناطق لم تعهد تشييد منشآت مماثلة.
ويقـــول نشـــطاء إن العاصمـــة العراقيـــة 
تســـتحق مهندســـا يتحدر من عائلة بغدادية 
عراقيـــة ليتمكـــن من فهـــم حاجـــات المدينة 

الحقيقية.
ويجـــادل أنصار عبطان وهـــم كثيرون في 
وسائل اإلعالم وفيسبوك بأن آخر ثالثة أمناء 
لبغـــداد لم يكونوا بغداديين وأن ”الفاســـدين 
يعرقلـــون وصول وزير الرياضة الســـابق إلى 

المنصب لخشيتهم من ضربه مصالحهم“.
إبراهيـــم  العراقـــي  السياســـي  ويقـــول 
الصميدعـــي، إن الذيـــن يشـــترطون ”بغدادية 
األميـــن“ لم يقّدموا نموذجا أفضل من عبطان، 
مشـــيرا إلى أنه ”يمتلك سجل نجاح وشعبية 
محترميـــن ويمتلـــك عالقـــات جيـــدة برئيس 

الحكومة تسهل عليه مهمته“.
وتابـــع ”برغـــم فتور العالقة بيـــن الحكيم 
والجار الشـــرقي (إيـــران) فإن عالقـــة عبطان 
جيـــدة باإليرانيين ما يمنحه تـــوازن قوة مع 
كل القـــوى التي هـــي فوق الدولـــة العراقية“، 
في إشـــارة إلى الميليشيات التي تحصل على 

مقاوالت الخدمات بتهديد السالح.

ر
ّ
[ استهداف شبكة مرافق لوجستية للطائرات دون طيار  [ اإلنذار يشمل إيران مصدر القدرات الحوثية في مجال الطيران المسي

} احلديــدة (اليمــن) - أعلنـــت هيئة الهالل 
األحمـــر اإلماراتي إطـــالق عيادتهـــا الطبية 
المجانيـــة المتنقلـــة الرابعـــة في الســـاحل 
الغربي اليمني ليصل بذلك عدد المستفيدين 
مـــن هذه العيادات إلى أكثر من 18 ألف يمني 

معظمهم من األطفال والنساء وكبار السن.
وُنقل عن مصطفى الكازمي رئيس الفريق 
الطبي قولـــه إن العيادة الجديدة اســـتقبلت 
مـــع بدء عملها في منطقـــة الغويرق بمديرية 

التحيتا أكثـــر من 80 حالـــة مرضية وأجرت 
ألصحابهـــا الفحوصات الطبيـــة وقّدمت لهم 
العالجـــات الالزمة، مشـــيرا إلـــى أن العيادة 
تتكون من طبيب ومســـاعدين وصيدلي وهي 

مزودة بأجهزة طبية وأدوية مختلفة.
ومـــن جانبها أشـــارت وردة األهدل، التي 
تعمـــل مســـاعدة طبيـــب، إلى اهتمـــام فريق 
العيـــادة المتنقلـــة الرابعـــة بفئـــات األطفال 

والنساء وكبار السن.

وقامت هيئـــة الهالل األحمـــر اإلماراتي، 
على مدار ســـنوات الحرب الدائرة في اليمن، 
بدور كبير في إغاثة السّكان وتقديم مساعدات 
لهم شملت مجاالت الغذاء واإليواء واإلكساء 
والتعليم، والصحة. وشـــرعت منذ ســـبتمبر 
الماضـــي في تســـيير عيادات طبيـــة متنقلة 
بمناطق الســـاحل الغربي بلغ عددها إلى حّد 
اآلن أربـــع عيادات وكان لهـــا أثر واضح في 

تحسين الوضع الصحي في تلك المناطق.

عيادات إماراتية متنقلة تخدم 18 ألف يمني في الساحل الغربي

على مثل هذه {اإلنجازات} يتنافسون

شروق العبايجي:

 شعار بغداد للبغداديين 

رد فعل على تدمير األحزاب 

لهوية المدينة

العاصمــــــة العراقية بغداد كانت في فترات ســــــابقة تتصدر تصنيفات أجمل وأنظف مدن 
املنطقة قبل أن تتحّول منذ 2003 إلى إحدى أســــــوأ مــــــدن العالم خدميا وعمرانيا وأمنيا، 
وذلك كنموذج مصّغر عّما آلت إليه حال الدولة العراقية من سوء خالل جتربة احلكم التي 

انطلقت في تلك السنة وتعتبر كارثية بكّل املقاييس.

تركي المالكي:

جاء االستهداف بعد عملية 

استخبارية دقيقة جارية منذ 

وقت طويل



} طرابلــس - تبـــذل بعـــض قبائـــل المنطقة 
الغربية في ليبيا جهودا إلنهاء االقتتال الدامي 
بين الميليشيات في العاصمة طرابلس. وتقود 
قبيلة ورفلـــة ذات الثقل االجتماعي المهم تلك 

المساعي.
ووصـــل األحد وفد مشـــايخ وأعيان ورفلة 
إلـــى طرابلس حيـــث بحث مع مشـــايخ قبائل 
المدينـــة مواصلة الجهـــود الحثيثة للتوصل 
إلـــى وقف إطالق النار بصورة نهائية، وإبرام 

مصالحة شاملة بين أبناء الوطن الواحد.
ويشـــهد جنـــوب العاصمـــة الليبيـــة منذ 
األربعاء مواجهـــات بين قوة حماية طرابلس، 
وهي تحالف عســـكري يضم فصائل مســـلحة 
من المدينة، واللواء السابع مشاة من ترهونة 

(غرب).
وتراجعـــت وتيـــرة المعارك فـــي اليومين 
األخيرين، وأســـفرت عن 13 قتيال و52 جريحا 

وفـــق آخر حصيلـــة لـــوزارة الصحة مســـاء 
الجمعة.

وذكـــرت مصـــادر إعالمية أنه تـــم االتفاق 
خـــالل االجتماع على تشـــكيل لجنـــة مصغرة 
من أعيان ومشائخ بني وليد وأعيان طرابلس 
الكبرى، تضم 12 شخصا من أعيان ورفلة و10 

أشخاص من أعيان طرابلس الكبرى.
كمـــا طالـــب وفـــد أعيـــان ورفلـــة بإيقاف 
االشـــتباكات بشكل رســـمي بين طرفي النزاع 
لمـــدة محـــددة، ووضع قـــوة محايـــدة تفصل 

بينهما.
وكان وفـــد المجلـــس االجتماعـــي لقبائل 
ورفلة عقد اجتماعا السبت مع مشايخ وأعيان 
مدينـــة ترهونـــة قبـــل توجهه إلـــى العاصمة 
طرابلـــس. يأتي ذلك في حيـــن أعلنت مصادر 
من داخل جلســـة االجتماع عن اتفاق تام على 
جميع النقاط وإعالن وشيك عن نجاح مساعي 

االشـــتباكات  وتجـــددت  والســـالم.  الصلـــح 
بين قـــوة حماية طرابلس (تحالـــف بين أكبر 
العاصمـــة)  علـــى  المســـيطرة  الميليشـــيات 
ومجموعات مســـلحة قادمة من مدينة ترهونة 
مـــن بينها قـــوات عســـكرية نظامية تســـمى 

باللواء السابع.
وكانت االشتباكات قد اندلعت بين الطرفين 
ألول مرة في نهاية أغسطس الماضي، قبل أن 
يوقع الطرفان على اتفـــاق لوقف إطالق النار 

برعاية أممية.
وخففـــت تلـــك االشـــتباكات مـــن ســـطوة 
الميليشيات على العاصمة، حيث فقدت بعض 
مواقعها لحســـاب اللواء السابع، إضافة إلى 
فـــرض بعثة األمـــم المتحدة ضغوطـــا لتنفيذ 
الترتيبات األمنية التي ستفضي إلى إخراجها 
مـــن العاصمـــة. ويعتبـــر متابعـــون للشـــأن 
السياسي في ليبيا تجدد االشتباكات ردة فعل 

من قبل ميليشـــيات العاصمة ومحاولة أخيرة 
منها الســـترجاع نفوذها، ال ســـيما في خضم  
توتر عالقتها بوزارة الداخلية ووزيرها فتحي 
باشـــاغا، وهو ما عكســـته حرب التصريحات 
والبيانات التي أعقبت الهجوم اإلرهابي الذي 
استهدف مقر وزارة الخارجية نهاية ديسمبر 

الماضي.
وتعهـــدت قوة حمايـــة طرابلس الســـبت 
بااللتـــزام باحترام مســـاعي الوســـاطة التي 
يقودهـــا وفـــد ورفلـــة لوقـــف إطـــالق النـــار 
والوصول إلـــى حل نهائي. وكانت قيادات في 
اللواء الســـابع قد اتهمت قوة حماية طرابلس 

ببدء الحرب متوعدة إياها برد قاس.
وتعيد هـــذه الوســـاطة قبيلـــة ورفلة إلى 
محيطها االجتماعي بعد نحو ثماني ســـنوات 
مـــن العزلة. والقبيلة هي إحـــدى أبرز القبائل 
فـــي المنطقة الغربية التي بقيت موالية لنظام 

العقيـــد معمـــر القذافي حتى ســـقوطه وقاتل 
رجالهـــا جنبـــا إلى جنـــب مع قـــوات النظام 

الليبي.
وعقب ســـقوط النظام شـــهدت مدينة بني 
وليد (معقـــل القبيلة) هجوما قـــاده ”الثوار“ 
وأغلبهم مـــن مدينة مصراتة ”لتطهير المدينة 
مـــن األزالم“ وهو ما انجر عنه قتل العشـــرات 
وتهجير العائالت. لكـــن متابعين اعتبروا أن 
تلك المعركة جاءت لتصفية حســـابات قديمة 

بين مصراتة وورفلة.
وتحولـــت بنـــي وليد منذ ذلـــك الوقت إلى 
مدينة منبوذة في الغرب الليبي، حيث انكفأت 
على نفســـها، وأصبح كثيرون يطلقون عليها 
صفـــة ”الدولـــة داخـــل الدولة“. حيـــث تؤمن 
المدينة بشـــبابها ورجالهـــا ويديرها مجلس 

محلي بعيدا عن السلطة المركزية.
ويتســـاءل متابعـــون مـــا إذا كانـــت هذه 
الوســـاطة ســـتفتح البـــاب لمصالحـــة بيـــن 
مصراتـــة وورفلة. ولـــم تعـــد المصالحة بين 
الطرفين أمرا مســـتحيال، بعـــد اللقاءات التي 
جمعـــت قيـــادات إســـالمية وأخـــرى موالية 
للنظام السابق من بينها مشايخ من ورفلة في 
داكار مايو الماضي. ويعد اإلســـالميون أبرز 
األطراف المشـــاركة في إســـقاط نظام القذافي 
وكانـــوا أكثر مـــن حرض ورفـــض المصالحة 
وطي صفحة الماضي، بعيدا عن منطق الغالب 

والمغلوب.
ويســـيطر اإلســـالميون بشـــكل كبير على 
المدينة التـــي تتهم بارتكاب عـــدة جرائم في 
مختلف المـــدن الليبية. وينحدر أغلب قيادات 
اإلســـالم السياســـي من مصراتة. في المقابل 
يقـــول البعض إن اإلســـالميين هـــم من جروا 

المدينة إلى حروب لم يستفد منها سواهم.

الجمعي قاسمي

} تونــس – لم يستبعد محسن مرزوق، األمين 
العام لحركة مشروع تونس، أن تتأثر توازنات 
المشهد السياسي في بالده، بتوابع التصعيد 
النقابـــي الجديد الذي عكســـه اإلضراب العام 
في قطاع الوظيفـــة العمومية، ومجمل القطاع 
العام الذي قرر االتحاد العام التونسي للشغل 

تنفيذه يومي 20 و21 فبراير المقبل.
وقال لـ“العـــرب“ إن كل االحتماالت واردة، 
ألن تداعيات هـــذا التصعيد لـــن تقتصر على 
الجانـــب االجتماعـــي، وإنما قد تشـــمل دون 
شك المسار السياســـي، في عالقة بالحكومة، 
وبقية األطـــراف الحزبية، وخاصـــة منها تلك 
التي ال ُتخفي سعيها الستغالل وتوظيف حالة 

االحتقان االجتماعي، لتعيد فرض أولوياتها.
وأقر االتحاد العام التونسي للشغل (أكبر 
منظمة نقابية في البـــالد)، تنفيذ إضراب عام 
جديد في قطاع الوظيفـــة العمومية، والقطاع 
العـــام، يومـــي 20 و21 فبراير المقبل، بســـبب 
فشـــل مفاوضاته مع الحكومة برئاسة يوسف 
الشـــاهد، إلقرار زيـــادات في رواتـــب موظفي 
وعمـــال الوظيفـــة العمومية، والقطـــاع العام 

الذين ُيقدر عددهم بنحو 750 ألف شخص.

ويأتي هذا القرار الذي ُيوصف بـ“التصعيد 
الخطيـــر“، بعد أيـــام من إضـــراب مماثل ُنفذ 
الخميس الماضي، شـــمل مؤسسات ومنشآت 
القطـــاع العـــام، منهـــا المـــدارس والكليـــات 
الحكومية،  واإلدارات  والوزارات  والجامعات، 
ومختلف القطاعـــات الخدماتيـــة العامة مثل 
النقـــل البـــري والبحـــري والجـــوي والبريد، 
والكهربـــاء وتوزيع المياه، وقطـــاع الصحة، 
ووسائل اإلعالم الرسمية وغيرها من الخدمات 
األخرى. وشـــل ذلـــك اإلضراب الـــذي مازالت 
تداعياته االجتماعية والسياسية تتفاعل على 
أكثـــر من صعيد، حركة النقل الجوي في مطار 

تونس قرطاج الدولي، ما تســـبب في خســـائر 
مادية فادحة قدرهـــا إلياس المنكبي، الرئيس 
المديـــر العام للخطـــوط التونســـية الجوية، 

بنحو 2 مليار دينار (689.655 مليون دوالر).
وبـــرر االتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
قـــرار الذهاب إلـــى إضراب جديد بـ“انســـداد 
المفاوضـــات االجتماعيـــة… وانعـــدام الثقة“، 
مبقيا في نفـــس الوقت، البـــاب مفتوحا أمام 
إمكانيـــة إقرار تحـــركات أخـــرى، وصفها في 
بيان وزعته هيئته اإلدارية بـ“أشـــكال نضالية 
جديـــدة“ للدفاع عـــن موظفي وعمـــال القطاع 

العام الذين تدهورت طاقتهم الشرائية.
وكان الفتـــا في ذلك البيان، النقطة الثامنة 
التـــي تضمنهـــا، والتـــي دعـــا فيهـــا اتحـــاد 
الشغل إلى ”التســـريع باستكمال المؤسسات 
الدســـتورية بتركيـــز المحكمـــة الدســـتورية، 
وترميـــم الهيئة العليـــا لالنتخابات، وضمان 
اســـتقالليتها، وتحييـــد اإلدارة والمســـاجد، 
وتطوير القوانين الخاصـــة بتمويل األحزاب 
والجمعيـــات، لضمان انتخابـــات ديمقراطية 

نزيهة وشفافة“.
واعتبـــر مراقبون أن هذه النقطة بأبعادها 
السياسية الواضحة، ســـتكون محددة لمسار 
العمليـــة السياســـية فـــي البـــالد، باعتبارها 
تنطوي علـــى مفارقات حادة تســـتدعي إعادة 
قراءة المشـــهد في البالد الـــذي يتدحرج نحو 
مأزق متعـــدد الجوانـــب، تراكمـــت تعقيداته 
على وقـــع الحســـابات السياســـية والحزبية 

المتناقضة.
وترســـم هـــذه النقطـــة، الوجـــه اآلخر من 
المشـــهد فـــي البـــالد فـــي ســـياق التطورات 
العاصفة التي لم تنته فصولها بعد، األمر الذي 
دفع محســـن مرزوق إلى التحذير من التداخل 
بيـــن النقابي والسياســـي، ال ســـيما في هذه 
الفتـــرة التي تنحو باتجاه إعادة اإلصطفافات 
السياســـية على وقـــع ارتفاع وتيـــرة التوتر 
واالحتقان التي تدفع بسيناريوهات المواجهة 

االجتماعية إلى واجهة القراءات السياسية.
واعتبر أن هذا التداخل الذي يأتي وســـط 
تصعيـــد يحمل في طياته المزيد من الغموض 
والضبابيـــة، مـــن شـــأنه تعميق األزمـــة، ألنه 
السياســـي  المشـــهد  ومســـارات  يتناقـــض 
المتعرج، خصوصا لجهـــة التباينات الحادة 

موعـــد  اقتـــراب  مـــع  االســـتنتاجات،  فـــي 
االنتخابات. وأعرب في هذا الســـياق عن أمله 
في أن ”يتجنب االتحاد العام التونسي للشغل 
الخوض في المضامين السياســـية، والتركيز 
على المســـائل االجتماعية، بحثـــا عن حلول 
تراعـــي إمكانيات الدولـــة، والموازنة العامة، 
وتســـتجيب في نفس الوقـــت لتطلعات عموم 

موظفي وعمال القطاع العام“.
ولفت مرزوق الذي تشارك حركته ”مشروع 
في االئتالف الحاكم برئاســـة يوسف  تونس“ 
الشـــاهد، إلـــى أن المشـــكلة األساســـية التي 
تعانـــي منها البالد ”ليســـت توزيـــع الثروة، 
كما ينـــادي بذلك اتحاد الشـــغل، وإنما تكمن 
في إنتـــاج الثروة“، وبالتالـــي، فإن المطلوب 
حاليـــا هو تضافر جهـــود الجميـــع لـ“إنتاج 
الثروة والنمـــو االقتصادي، كحل لرفع القدرة 

الشرائية للمواطن“. وفيما لم يتردد في المقابل 
في تحذير االتحاد العام التونســـي للشغل من 
مخاطـــر تغليب البعد السياســـي عن النقابي، 
يرى مراقبـــون أن هذه التطـــورات المتالحقة 
ســـتفرز موازيـــن قـــوى جديدة، ســـيكون لها 
كبيـــر األثر في ضبط اإليقاع السياســـي العام 
في البـــالد، لجهة تغيير المعادلة السياســـية 

الراهنة.
وتذهب القراءات السياسية المرافقة لهذه 
التطـــورات، إلى أن ارتـــدادات اإلضراب العام 
المقرر في فبراير المقبل، ستســـاهم بشكل أو 
بآخر في تحديد ســـقف االصطفافات الحزبية 
التـــي قـــد تطبع المشـــهد قبل االســـتحقاقات 
االنتخابية المنتظرة في أكتوبر القادم، خاصة 
وأن اتحاد الشـــغل ســـبق له أن أكد أنه معني 
بهـــا. وبدأت مالمح تلـــك االصطفافات تتضح 

تدريجيا مـــن خالل البيانات الحزبية المؤيدة 
لالتحاد العام التونســـي للشغل، حيث أعربت 
سبعة أحزاب عن دعمها ومساندتها لتحركات 
اتحاد الشغل، وذلك في مقاربة سياسية تبدو 
لصيقة باالستحقاقات االنتخابية التي لم يعد 

يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة.
لكن قراءة مســـاحة المتغيرات في المشهد 
السياسي التونسي على ضوء هذا التصعيد، 
وتضـــاؤل فرص احتـــواء تداعياته، تحيل في 
مجملها إلى مقاربات تبدو محاورها محكومة 
بهاجس االنزالق نحو المواجهة التي ستحدد 

نتائجها سقف العملية السياسية.

تصعيد نقابي جديد يعيد رسم االصطفافات السياسية في تونس
[ محسن مرزوق: التداخل بين النقابي والسياسي من شأنه تعميق األزمة  [ سبعة أحزاب تعلن مساندتها التحاد الشغل

[ الوساطة بين طرابلس وترهونة تخرج ورفلة من عزلتها االجتماعية

توقعات بأن تكون للتصعيد النقابي في تونس تداعيات على املشــــــهد السياســــــي، بإعادة 
رسم االصطفافات السياسية متهيدا لالنتخابات البرملانية والرئاسية املزمع إجراؤها في 

اخلريف املقبل.

أخبار
«سياســـة ألمانيا بشـــأن األزمة الليبية قريبة من النهج اإليطالي وليس النهج الفرنســـي، ونحن 

مستعدون للمشاركة في جولة ثانية محتملة لعملية إحالل السالم في ليبيا».

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

«لجنة النظام الداخلي ســـتصدر قريبا قرارها النهائي القاضي بطرد يوســـف الشـــاهد من نداء 

تونس وإن كان يعتبر مقصيا منذ تجميده}.

رضا بلحاج
قيادي في حزب نداء تونس

املصالحـــة لـــم تعد مســـتحيلة بني 

مصراتـــة وورفلـــة بعد اللقـــاء الذي 

جمـــع قيـــادات إســـالمية وموالـــني 

للنظام السابق في داكار

◄

مساع قبلية لوقف القتال في العاصمة الليبية

الغضب يتفاقم
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محسن مرزوق:

تداعيات هذا التصعيد 

النقابي لن تقتصر على 

الجانب االجتماعي

معركة حياة أو موت

} طرابلــس - فاجـــأت بعثة األمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا المتتبعين للشـــأن السياسي 
في البالد ببيان يعبر عن رفض ضمني لعملية 
تطهيـــر الجنوب مـــن اإلرهاب، التـــي كان قد 
أطلقها الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر 

األسبوع الماضي.
وأبدت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من الجنوب 
عن ”حشد قوات مسلحة ما ينذر بوقوع نزاع 

وشيك“.
ودعا المبعوث األممي غســـان سالمة، في 
بيـــان للبعثة علـــى موقعها الرســـمي، جميع 
األطـــراف في الجنـــوب إلى ممارســـة أقصى 

درجات ضبط النفس.
وكان القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة 
الليبية المشـــير خليفـــة حفتر أصـــدر أمرا، 
الثالثـــاء الماضـــي، ببـــدء عمليـــة عســـكرية 
شـــاملة في مناطق الجنـــوب الغربي. وقالت 
القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن 

العملية العســـكرية تهدف إلى حماية وتأمين 
سكان مناطق الجنوب الغربي من اإلرهابيين، 
ســـواء من تنظيم داعش أو من تنظيم القاعدة 
اإلرهابـــي والعصابات اإلجرامية المنتشـــرة 
فـــي المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشـــع 
أنـــواع الجرائـــم من خطـــف وقتـــل وابتزاز 
وتهريب، وتعمل مـــع دول أجنبية على تغيير 
طوبوغرافـــي كبيـــر يهـــدد الهويـــة الليبيـــة 

ومستقبل البالد.
وأعلن الجمعة الناطق باسم الجيش أحمد 
المسماري، أن كتيبتي طارق بن زياد وشهداء 
الزاوية تمكنتا من دحر مجموعة إرهابية هي 
األخطر فـــي منطقة القرضة الشـــاطئ، مؤكدا 

مقتل اإلرهابي أبوطلحة الليبي.
لتلـــك  ســـالمة  غســـان  تجاهـــل  وأثـــار 
اســـتغراب  العملية التي وصفت بـ“النوعية“ 
المتابعين، ال سيما وأن أبوطلحة قيادي بارز 
في تنظيم القاعدة، شـــارك في تشـــكيل جبهة 

النصرة في سوريا وقاتل في العراق.

رفض أممي لعملية تستهدف اإلرهاب جنوب ليبيا

املعارك االنتخابية السابقة ألوانها 

تزيد في تعقيد األزمة التونسية

ا ص7العمقفي 



الفنزويلـــي  الرئيـــس  بـــدأ   – واشــنطن   {
نيكـــوالس مـــادورو واليـــة رئاســـية جديدة 
ســـيبقى مبوجبها في الســـلطة حتـــى العام 
2025 بعـــد حتقيقـــه انتصارا فـــي انتخابات 
اعتبرتها املعارضـــة واملجتمع الدولي مزورة 
في وقت تبدو قبضته على الســـلطة أقوى من 

أي وقت مضى.
وبـــث املهندس الصناعي خـــوان غوايدو 
(35 عامـــا) الـــذي تولـــى فـــي اخلامـــس من 
يناير رئاســـة اجلمعيـــة الوطنيـــة (البرملان) 
التي تهيمـــن عليها املعارضـــة روحا جديدة 
فـــي الهيئة التـــي باتت عاجـــزة عمليا جراء 

مناورات مادورو الدستورية.
وقـــال جيف رامســـي اخلبير في الشـــأن 
الفنزويلي لدى مركز أبحاث ”مكتب واشنطن 
ألميـــركا الالتينية“ الذي يتخذ من واشـــنطن 
مقـــرا لـــه ”األمر أشـــبه بإعادة ميـــالد، باتت 

املعارضة أكثر احتادا من أي وقت مضى“.
وفي غضون أسابيع فقط من توليه مهامه 
اجلديـــدة، جنـــح غوايـــدو في دفـــع األغلبية 
املعارضة في البرملان إلى اإلعالن رسميا بأن 
مادورو مغتصب للسلطة وإعادة انتخابه هي 
نتيجة تزوير االقتراع. وقد تعهد باستصدار 
”عفـــو“ عـــن كافـــة املســـؤولني العســـكريني 

واحلكوميني الذين يتخلون عن الرئيس.
واســـتعصى هـــذا اإلجناز على أســـالفه 
الذين مت نفيهم وســـجنهم أو ُأســـقطت عنهم 

األهلية.

وكتـــب الصحافـــي املعـــروف واملختص 
أندريـــه  الالتينيـــة  األميركيـــة  بالشـــؤون 
أوبينهامير ”ألول مرة منذ عدة شهور مادورو 

في موقع دفاع“.
وصّعـــد غوايدو النبرة في مقال بصحيفة 
”واشـــنطن بوست“ الثالثاء مستندا إلى بنود 

فـــي الدســـتور الفنزويلي تدعـــو الناس إلى 
رفض األنظمة التي تنتهك القيم الدميقراطية. 
وقـــال غوايدو ”أملـــك القدرة على تســـلم 
منصب الرئاســـة على أســـاس مؤقت للدعوة 
إلى انتخابات حرة وعادلة، وأرغب في ذلك“. 
ويتفق مدير مركـــز أبحاث ”احلوار األميركي 

مايـــكل شـــيفتر على أن ســـحب  الداخلـــي“ 
غوايدو السلطة من مادورو سيكون متماشيا 

مع القانون.
وقال شيفتر ”ما يحصل في فنزويال ليس 
انقالبا، اجلمعية الوطنية ورئيســـها احلالي 
غوايدو شـــرعيون متاما والقانون والدستور 
إلـــى جانبهـــم“، لكنـــه أضـــاف أن املعارضة 
التـــي تواجه احملكمة العليـــا املوالية للنظام 
والقـــادرة علـــى إبطـــال كافة قراراتهـــا أمام 

اختبار ملدى قوتها التي اكُتِشفت مؤخرا.
مايكل  املخضـــرم  الدبلوماســـي  وأوضح 
ماتيرا، مدير مركز الدراســـات االستراتيجية 
والدولية ومقره الواليات املتحدة، ”ســـيكون 
دعـــم اجليش والشـــعب الفنزويلي واملجتمع 
الدولـــي ضروريا للســـماح لغوايـــدو بتولي 
دور  ولعـــب  رســـميا  الرئاســـة  منصـــب 
يحاول مادورو اآلن التشـــبث به بطريقة غير 

شرعية“.
ولهذا الهدف، مدت اجلمعية الوطنية هذا 
األسبوع بشجاعة يدها إلى اجليش فتعهدت 
مبنح عفو جلميع األشـــخاص الذين يدعمون 

العودة إلى النظام الدستوري
وتواجـــه كراكاس ضغوطا دولية متزايدة 
منذ إعادة انتخاب مادورو في مايو املاضي، 
لكنها ازدادت مع وصول زعيم مييني متشدد 
إلى السلطة في البرازيل حيث يتفق الرئيس 
اجلديد جاير بولسونارو مع نظيره األميركي 

دونالد ترامب بأن مادورو ”ديكتاتور“.

} إســطنبول (تركيــا) – طلب مـــدع عام تركي 
عقوبة الســـجن املؤّبد بحق قنصل أميركي في 
إســـطنبول بتهمه التجسس، ما يرجح نشوب 
أزمة دبلوماســـية بني أنقرة وواشـــنطن تفاقم 

التوتر املتصاعد أصال.
وأفادت صحيفة حرييت املوالية للحكومة 
وقنـــاة ”تي.آر.تـــي“ الرســـمية بـــأن املدعـــي 
يّتهم القنصـــل متني توبوز بجمـــع معلومات 
”ألغراض جتسس سياسي أو عسكري“ وبأنه 

”حاول االنقالب على اجلمهورية“.
وأوقف توبوز ثّم ُســـجن فـــي أكتوبر 2017 
وتشـــتبه الســـلطات التركية بأنـــه على صلة 
بالداعيـــة فتـــح الله غولن، عـــدو أنقرة اللدود 

الذي تتهمه تركيا بأنه خطط حملاولة االنقالب 
في العام 2016.

أزمـــة  فـــي  توبـــوز  احتجـــاز  وتســـبب 
دبلوماســـية بـــني تركيـــا والواليـــات املتحدة 
اللتني عّلقتا بشكل متبادل وألشهر عدة، معظم 

خدمات إصدار التأشيرات.
وســـاهم هذا األمـــر في زيـــادة التوتر في 
العالقات بني البلدين واملتفاقمة أصال بســـبب 
خالفات بشأن امللف السوري وطلب تركيا غير 

املثمر حتى اليوم، تسليم غولن.
وينفـــي غولـــن الذي يســـكن منـــذ حوالي 
عشرين عامًا في الواليات املتحدة، بشكل قاطع 

أي عالقة له باالنقالب الفاشل عام 2016.

وتوبـــوز متهـــم أيضـــا بأنه التقـــى مرات 
عـــدة مبحققني يقفـــون خلف فضيحة فســـاد 
هّزت احلكومـــة التركية في العـــام 2013، قبل 
أن تضعهـــا أنقرة في إطـــار مؤامرة من جانب 

غولن.
وأشـــار مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحـــدة إلـــى أن تركيا حتتجز أكثـــر من 160 
ألف شـــخص وفصلت تقريبـــا نفس العدد من 
املوظفـــني احلكوميني بســـبب صالت مزعومة 

مبحاولة االنقالب.
وشـــهدت العالقات املتوتـــرة منذ زمن بني 
الواليات املتحدة وتركيا انفراجا نســـبيا بعد 
إفـــراج القضاء التركـــي في أكتوبـــر املاضي 

عن القـــس األميركي أندرو برانســـون، والذي 
كانت واشـــنطن تطالب بإحلـــاح بإعادته إلى 

بالده.
وال يـــزال مصيـــر فتـــح الله غولـــن، الذي 
ينفي أي توّرط فـــي محاولة االنقالب وترفض 
واشـــنطن ترحيلـــه، إحـــدى نقـــاط اخلـــالف 
الرئيســـية بني البلديـــن املنضويني في حلف 

شمال األطلسي.
ورّدا على ســـؤال حـــول إمكانيـــة ترحيل 
الداعيـــة التركـــي املقيم منذ فتـــرة طويلة في 
الواليـــات املتحدة إلى تركيـــا، أجاب الرئيس 
األميركي دونالد ترامـــب ”كال، األمر ليس قيد 

البحث“.

{زعيمـــة اليميـــن المتطرف مارين لوبن ســـتبقى معزولة على الســـاحة األوروبيـــة حيث أنها لم أخبار
تتمكن من جمع زعماء القوى القومية الذين تمجد خصالهم لدعمها}.

ناتالي لوازو
وزيرة الشؤون األوروبية الفرنسية

{ســـيتم عرض قانـــون ألمن تكنولوجيا المعلومـــات خالل النصف األول من عام 2019 يشـــمل 
تعزيز حماية المستهلك وبياناته الشخصية}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية األملاني
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} لنــدن - ذكـــرت صحيفة صنـــداي تاميز أن 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم 
الســـعي إلبـــرام معاهدة ثنائية مـــع احلكومة 
األيرلندية كوســـيلة إللغاء الترتيبات املتعلقة 
باحلـــدود األيرلندية من االتفـــاق الذي أبرمته 
مع االحتاد األوروبي بشـــأن خروج بالدها من 
التكتـــل، فيما يبدي االحتاد األوروبي انفتاحا 
أكبـــر علـــى املقترحـــات البريطانيـــة لتفادي 
انفصال من دون اتفاق تكون تداعياته كارثية 

على الطرفني.
ملـــاي  مســـاعدين  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
يعتقدون أن خطوة كهذه ســـتجنبها معارضة 
خطتهـــا لالنســـحاب مـــن االحتاد مـــن جانب 
احلـــزب الدميقراطـــي الوحدوي الـــذي يدعم 
حكومـــة األقليـــة التي تترأســـها ومشـــرعني 
متمردين من حزب احملافظني الذي تنتمي إليه.

ومنيت ماي بخســـارة ثقيلة فـــي البرملان 
الثالثـــاء عندما رفض نـــواب حزب احملافظني 
وأعضاء من أحزاب أخرى خطتها لالنسحاب 
بأغلبيـــة ســـاحقة، حيـــث ترك ذلـــك بريطانيا 
في مواجهة شـــبح خروج عســـير من االحتاد 

األوروبي دون اتفاق بعد أكثر من شهرين.
حـــزب  أعضـــاء  مـــن  الكثيـــر  ويعـــارض 
الوحدوي  الدميقراطـــي  واحلـــزب  احملافظني 
ترتيبـــات احلـــدود التي يصـــر عليها االحتاد 
األوروبـــي باعتبارها ضمانـــا لتجنب حدوث 
تعقيـــدات عند احلدود بـــني جمهورية أيرلندا 
وإقليـــم أيرلنـــدا الشـــمالية التابـــع للمملكة 

املتحدة.
وقالـــت صنداي تاميز أيضـــا إن مجموعة 
من النواب في البرملان البريطاني سيجتمعون 

لبحث ســـبل إمكانية تعليق عملية االنسحاب، 
منتزعـــني بذلـــك الســـيطرة على املســـألة من 

حكومة ماي.
وتعليقـــا علـــى ذلك، ذكـــر وزيـــر التجارة 
البريطاني ليام فوكس األحد أن مجلس العموم 
ليـــس لديه احلق فـــي محاولة ”خطـــف عملية 
االنسحاب من االحتاد األوروبي“، وذلك بعدما 
أشـــار عدة نواب إلى أنهم شرعوا في محاولة 
للحصول على املزيد من الســـيطرة على عملية 

مغادرة التكتل.
وقـــال فوكس لبرنامج أندرو مار الذي تبثه 
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”البرملان 
لـــم يحصل على حق خطف عملية االنســـحاب 
من االحتاد األوروبي بســـبب مـــا قاله البرملان 
لشعب هذا البلد: نحن نبرم تعاقدا معكم، أنتم 

ستتخذون القرار وسنحترمه نحن“.
وأضـــاف ”ما نراه اآلن هـــو محاولة بعض 
الذين عارضوا دوما نتيجة االســـتفتاء خطف 
اخلروج من االحتاد األوروبي، في سرقة فعلية 

للنتيجة من الشعب“.
ودعا وزيـــر االقتصاد األملاني بيتر ألتماير 
إلى عدم ممارســـة ضغـــط علـــى بريطانيا بال 
داع فـــي إطار املفاوضات حـــول خروج اململكة 

املتحدة من االحتاد األوروبي.
وقـــال ألتمايـــر ”أرى أنه ليـــس هناك داع 
لوضـــع خطوط حمـــراء جديدة وبـــدال من ذلك 
يتعـــني علينا إتاحة عملية اإليضاح الضرورية 

في بريطانيا“.
وجنت مـــاي األربعاء املاضي مـــن اقتراع 
برملاني بحجـــب الثقة دعت إليه املعارضة بعد 
أن رفض ثلثا النواب اتفاق اخلروج. وقد فازت 
ماي بثقة البرملان بأغلبية 325 صوتا مقابل306 

أصوات.
وتعتزم رئيســـة الوزراء البريطانية عرض 
”خطـــة بديلـــة“ االثنني، فيما جتـــري مباحثات 
مـــع نواب من أجـــل اســـتيضاح الطريقة التي 
ميكن أن تســـفر عن أغلبية في مجلس العموم 

البريطاني.

وَلم يتبق أمام رئيســـة الوزراء البريطانية 
ســـوى أّيام قليلة لتعـــرض خطتها البديلة في 
التاسع والعشـــرين من الشهر اجلاري في ظل 
خيـــارات قليلة ومنهـــا التعهد بالعـــودة إلى 
التفاوض مع بروكســـل أو طلب تأجيل موعد 

بريكست.
وبحســـب صحيفة التاميز، فإن املشـــككني 
في االحتاد األوروبي ال يزالون يريدون حتديد 
مهلة زمنية لـ“شـــبكة األمـــان“، احلل الذي مت 
التوصل إليـــه لتجنب عودة فرض حدود برية 
بني أيرلنـــدا اجلمهورية العضـــو في االحتاد 
األوروبـــي، وأيرلندا الشـــمالية، وهو ما ينّدد 
به بشـــدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا أن 
تشـــمل اخلطة البديلة وعـــدا بالتفاوض على 

اتفاق للتبادل احلر يشبه النموذج الكندي.
وإذا لم يجّد جديد، ســـيغادر البريطانيون 
االحتـــاد األوروبي يوم 29 مـــارس دون اتفاق 
على األرجح، وهو األمـــر الذي ميكن أن يعني 
حدوث فوضى بالنســـبة لالقتصاد والسياسة 

وللحياة اليومية للكثيرين.
ويرى وزيـــر االقتصاد األملاني مشـــكلتني 
بصفـــة خاصة حـــال خـــروج بريطانيـــا دون 
اتفاق ينظـــم العالقة املســـتقبلية بينها وبني 
االحتـــاد األوروبي، وتتمثل األولى في ســـعر 
اجلنيه اإلنكليزي الـــذي كان منخفضا بالفعل 
خالل األشهر املاضية، وقال الوزير ”أثقل ذلك 
كاهل قطاع الصناعة األملاني الذي يصدر بقوة 
كبيرة إلى بريطانيا، وال ســـيما قطاع صناعة 
الســـيارات“، مضيفا ”ال بد أن تتمثل املصلحة 
املشـــتركة في أن تكون األسواق على يقني أنه 

ميكن جتنب كبرى االحتكاكات التجارية“.
وبالنسبة للمشـــكلة الثانية أشار ألتماير 
إلـــى إمكانيـــة حـــدوث تأخيـــرات ناجتة عن 
التخليصـــات اجلمركيـــة وحـــدوث تكدس في 
املعابـــر احلدوديـــة، وقال ”قد يؤثـــر ذلك على 
الصناعـــة البريطانية على نحـــو أقوى كثيرا، 
ألنها تعتمد بشـــكل أقوى علـــى الواردات عبر 
القنـــال اإلنكليزي (بحر املانـــش الذي يفصل 

بريطانيا عن القارة)“.
وأضـــاف وزير االقتصاد االحتـــادي ”أهم 
شـــيء حاليا هو أن يتـــم جتنب حدوث خروج 
غير منظم لبريطانيا، ومن ثم سيسهم ذلك في 

حدوث ديناميكية اقتصادية إيجابية“.
واســـتبعد زعماء االحتاد األوروبي إجراء 
أي تغييـــرات في اللحظة األخيرة على اتفاقية 

االنسحاب من االحتاد األوروبي، لكنهم تركوا 
البـــاب مفتوحا أمام إمكانية تقدمي إيضاحات 
فـــي وثائق منفصلـــة، أو تأكيدات إضافية في 
بيان حول العالقات املستقبلية، التي تصاحب 

اتفاق االنسحاب من االحتاد األوروبي.
وقال كبيـــر املفاوضني األوروبيني بشـــأن 
بريكســـت ميشـــال بارنييـــه ”يعـــود اآلن إلى 

احلكومة البريطانيـــة أن تقول ما هي املرحلة 
املقبلـــة. إن االحتاد األوروبـــي ال يزال متحدا 

ومصمما على التوصل إلى اتفاق“.
وأعلنـــت أيرلنـــدا من جانبهـــا أنها كثفت 
ودعت  التحضيرات خلروج ”مـــن دون اتفاق“ 
لنـــدن إلى تقدمي اقتراحـــات ”للخروج من هذا 

املأزق“.

معاهدة ثنائية بشأن الحدود األيرلندية أبرز نقاط خطة بريكست البديلة
[ تيريزا ماي تكافح من أجل إنقاذ اتفاق بريكست  [ مساع أوروبية لتفادي انفصال بريطانيا دون اتفاق

تعتزم رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقدمي مقترح جديد بشأن احلدود األيرلندية 
في خطتها البديلة لتهدئة مخاوف النواب املتشــــــككني في اتفاق بريكســــــت وحشد دعمهم 
خالل جلســــــة تصويت حاسمة في 29 يناير اجلاري، فيما أشارت تقارير إعالمية إلى أن 
بعــــــض النواب يعتزمون طرح تعديالت تتعلق بنظام عمل مجلس العموم لعرقلة خطط ماي 

بشأن خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

بيتر ألتماير:
أهم شيء حاليا هو أن يتم 

تجنب حدوث خروج غير 
منظم لبريطانيا

بريكست في مفترق الطريق

المعارضة الفنزويلية أمام فرصة غير مسبوقة لسحب السلطة من مادورو

توتر بين أنقرة وواشنطن بسبب اتهام القنصلية األميركية بالتجسس

إرث هوغو تشافيز يتآكل

عشرات اآلالف يحتجون 
في أثينا ضد اتفاقية 

اسم مقدونيا
} أثينــا - شـــهدت العاصمة اليونانيـــة أثينا، 
األحد، صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، 
خالل احتجاج شـــارك فيه العشرات من اآلالف 

ضد اتفاق تغيير اسم جمهورية مقدونيا.
واجتمع المحتجون في ساحة ”سينتاغما“ 
وسط أثينا، معربين عن رفضهم إلبرام اليونان 
اتفاقيـــة ”بريســـبا“ مـــع مقدونيا، فـــي يونيو 

الماضي.
وتوافـــد آالف المتظاهرين مـــن بقية المدن 
اليونانيـــة إلـــى العاصمـــة أثينا، للمشـــاركة 
فـــي المظاهرة التـــي القت دعما من الكنيســـة 

اليونانية.
وردد المحتجـــون الغاضبـــون هتافات من 
قبيل ”مقدونيا هي اليونان، ارفعوا أيديكم عن 

مقدونيا“، رافعين بأيديهم أعالم اليونان.
وأمام البرلمان اليوناني، رشـــقت مجموعة 
مـــن المتظاهريـــن رجال الشـــرطة التـــي كانت 
تحمي البرلمان، بزجاجات حارقة، ما استدعى 
قـــوات مكافحـــة الشـــغب بالتدخـــل ورشـــقهم 

بغازات مسيلة للدموع.
وحظيت المظاهـــرة بدعم أعضاء من حزب 
اليونانيين المســـتقلين الذي اســـتقال مؤخرا 
عن الحكومة االئتالفية احتجاجا على االتفاقية 
مع مقدونيا، عالوة عن رئيس الوزراء الســـابق 

أنطونيس ساماراس.
وذكرت الســـلطات اليونانيـــة أن المظاهرة 
شـــارك فيهـــا 60 ألـــف محتج، فيمـــا تولى ألفا 
عنصـــر مـــن الشـــرطة حمايـــة أمن الشـــوارع 
والمتظاهريـــن. وفـــي 11 ينايـــر الحالي، وافق 
البرلمـــان المقدوني، على تعديالت دســـتورية 
تقضـــي بتغيير اســـم البـــالد إلـــى ”جمهورية 
مقدونيا الشمالية“، بموجب اتفاقية ”بريسبا“ 

المبرمة مع أثينا.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، وقعت ســـكوبيه 
مـــع أثينـــا، اتفاقا لتغييـــر اســـم مقدونيا إلى 
”جمهوريـــة مقدونيا الشـــمالية“، ما وضع حدا 
لنزاع اســـتمر لعقـــود وأثـــار احتجاجات على 

جانبي الحدود.
وبعد اســـتقالل مقدونيا عن يوغوســـالفيا 
الســـابقة، فـــي 1991، رفضت اليونـــان اعتماد 
اســـم جارتها الجديدة. وتقـــول اليونان، التي 
تضم إقليما اســـمه مقدونيا، إن اســـم جارتها 
(مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراٍض 

يونانية.



} إســالم آبــاد - بعـــد إلغـــاء حركـــة طالبان 
محادثات ســـالم كانت مقررة مع مســـؤولني 
أميركيـــني، في قطر، بســـبب إصرار الواليات 
املتحـــدة على ضـــرورة إشـــراك حكومة كابل 
في تلـــك احملادثات، حتاول باكســـتان زيادة 
الضغط على احلركة لقبول التفاوض بشـــكل 
مباشـــر مـــع احلكومـــة األفغانية، مـــن أجل 
حتقيـــق الســـالم وإنهـــاء احلـــرب التي طال 

أمدها.
ورغم فشـــل محاولتها األولـــى في إقناع 
طالبان بقبول احلكومـــة األفغانية في عملية 
املصاحلة، إال أن باكستان، بحسب مسؤولني، 
لن تفقد األمل وستواصل الضغط على احلركة 
بهـــدف اســـتئناف عملية الســـالم. ومتارس 
الواليـــات املتحدة وباكســـتان ضغوطا على 
طالبـــان لبـــدء محادثات مع كابـــل فيما تقف 
إيران التـــي تدعم موقف طالبـــان عقبة أمام 

محادثات السالم األفغانية.
وترفـــض طالبـــان إجـــراء محادثـــات مع 
احلكومـــة األفغانيـــة لرضوخهـــا إلمـــالءات 
طهـــران، التي باتت تنظر اآلن إلى باكســـتان 
باعتبارهـــا حليفا ســـعوديا ضدهـــا بعد أن 
أدارت إســـالم آبـــاد بوصلتهـــا السياســـية 
واإلمارات،  الســـعودية  باجتاه  واالقتصادية 
وأصبحـــت علـــى يقـــني أن طهـــران حتولت 
إلى مشكلة جيوسياسية ســـواء في عالقتها 
املتوتـــرة مـــع محيطهـــا اإلقليمـــي والدولي 
لتبنيهـــا دورا تخريبيا يقوم علـــى الطائفية 
والفوضى، أو ســـواء في مـــا يتعلق بدورها 
في دعمها حلركة طالبان واســـتمرار احلرب 

األفغانية.
وعلـــى غـــرار الدوافـــع األمنيـــة، تطمـــح 
باكســـتان من خالل تقليص التأثير اإليراني 
باملنطقـــة لتعزيز اقتصادهـــا الضعيف أمام 
املنافسة اجليواقتصادية الشرسة مع إيران.

وقد استجابت باكستان إلى دعوة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في ديســـمبر املاضي 

يطلب فيها مســـاعدة إســـالم آبـــاد في إقناع 
حركة طالبـــان باالنخراط في عملية الســـالم 
بأفغانستان، في خطوة تكشف دعمها للتوجه 
األميركي املتشدد حيال طهران ورفضها دعم 

طهران حلركة طالبان.
وتزامنـــت الدعـــوة األميركيـــة مـــع تعثر 
اقتصادي غير مســـبوق في باكســـتان، حيث 
يســـعى رئيس الـــوزراء الباكســـتاني عمران 
خان إلى استجالب أموال حللحلة األوضاع، 
فيمـــا لم تثمر جهود جولتـــه اخلارجية التي 
قادتـــه إلى الصني، في ديســـمبر املاضي، أي 

نتائج تذكر سوى بعض التعهدات.
وتشـــترط طالبان للقبـــول بالتفاوض مع 
احلكومـــة األفغانية خـــروج القوات األجنبية 
وعلى رأسها الواليات املتحدة من أفغانستان 
حيث تســـعى احلركة إلعادة فرض تفسيرها 
املتشدد للشريعة اإلسالمية بعد اإلطاحة بها 

من احلكم في 2001، باملقابل تطالب واشنطن 
طالبان بإجراء مباحثات مباشرة مع حكومة 
كابـــل. ومن شـــأن التوصل التفاق ســـالم مع 
طالبان أن يســـمح للواليات املتحدة بســـحب 
قواتها مـــن أفغانســـتان أو تقليص أعدادها 
بشـــكل كبيـــر، وبالتالـــي إنهاء أطـــول نزاع 

تشترك فيه الواليات املتحدة.
وقال مسؤول كبير في اجليش الباكستاني 
لألناضول ”لم نيـــأس بعد رغم رفض طالبان 
التام (للتفاوض املباشـــر). نحاول إيجاد حل 

وسط الستئناف عملية السالم على األقل“. 
وأضاف املسؤول الذي فّضل عدم الكشف 
عن هويته أن ”إسالم آباد حتاول ترتيب لقاء 
بني طالبان، واملبعوث األميركي للســـالم في 
أفغانستان، زملاي خليل زاد، في مسعى منها 
لكســـر اجلمود واخلروج من املأزق“. ومضى 
فـــي القول ”نـــرى أنه ينبغي علـــى طالبان أن 

توافق على عقد اللقـــاء. لقد قمنا بالفعل بنقل 
الرسالة للحركة، التي قالت إنها حتتاج بعض 
الوقت للتشـــاور مع مجلس الشورى كي تتخذ 

قراًرا بهذا الشأن“.
يعقـــد  أن  العســـكري  املســـؤول  وتوقـــع 
اللقـــاء بـــني الطرفـــني (طالبان وخليـــل) هذا 
األســـبوع أو الـــذي يليه، إما في إســـالم آباد، 
أو فـــي مـــكان محايـــد آخر.ويرى رحيـــم الله 
يوســـف زاي، اخلبيـــر بالشـــؤون األفغانيـــة 
ومقـــره بيشاور(الباكســـتانية) أن ”الضغوط 
علـــى طالبان مـــن الواليات املتحدة وإســـالم 
آبـــاد تتصاعد والتي قد جتبرهـــا على إجراء 
محادثـــات ’رمزيـــة‘ مع احلكومـــة األفغانية“. 
وأضاف ”اللقاء مع زملاي خليل زاد وارد جًدا. 
لكن املســـألة الرئيسية هي إشـــراك احلكومة 
األفغانية فـــي عملية الســـالم، والتي يصعب 

على طالبان قبولها“. 
وأشار اخلبير الباكستاني إلى األنباء غير 
املؤكدة عن حمالت االعتقال التي طالت زعماء 
بطالبان في باكســـتان، وهـــو ما أجبرهم على 

إجراء محادثات مع الواليات املتحدة.
ومضى يوســـف زاي بالقول إن طالبان قد 
تضع شـــروًطا ومطالب من احلكومة األفغانية 
من املستحيل على كابل أن تطيقها. وتابع ”في 
تلك احلالة، فإن اجلهود برمتها ستصبح غير 

مجدية“.
وتوســـطت احلكومة الباكســـتانية إلجراء 
اجلولـــة األولى مـــن احملادثات املباشـــرة بني 
احلكومـــة األفغانية وطالبان، في إســـالم آباد 
عـــام 2015، إال أن العملية انهـــارت بعد إعالن 
طالبان مقتـــل زعيمها املال عمر، ما أثار نزاًعا 

مريًرا على السلطة داخل احلركة.
وتراجعت فرص اســـتئناف عملية السالم 
املتوقفة بعـــد مقتل املال منصـــور خليفة املال 
عمـــر، في هجوم بطائـــرة أميركية بدون طيار 
العام املاضي في باكستان، بالقرب من احلدود 

األفغانية.

ومنـــذ ذلك احلـــني، مت القيـــام مبحاوالت 
عديدة الســـتئناف عملية الســـالم املتعثرة من 
قبـــل مجموعة تضم أربع دول هي: باكســـتان 

وأفغانستان والواليات املتحدة والصني.

وحتى اليوم، بـــاءت جميع تلك احملاوالت 
بالفشل، باستثناء بضع جوالت من احملادثات 
املباشرة بني الواليات املتحدة وحركة طالبان.
ويقـــول املتابعـــون إن ”إيـــران التي تدعم 
حركة طالبان تقّوض جهود الســـالم األفغانية 
وكلمـــا تعرضـــت احلركـــة إلـــى ضغـــوط من 
احلكومة األفغانية، يغادر عناصر منها البالد 
ويبحثـــون عن ملجأ لهم في طهران“. وســـبق 
أن أكد النائب األفغاني عبدالصبور خدمت في 
تصريحات صحافية أن ”إيران أصبحت مالذا 

آمنا حلركة طالبان“.
وتعمل إيران باســـتمرار على تقويض أمن 
جيرانها باملنطقة، وترعـــى اإلرهاب من خالل 
شبكة واســـعة من احللفاء والوكالء وأساليب 
سرية من بينها حركة طالبان لتعزيز نفوذها. 
ويســـتنتج املتابعون أن إيران ال تريد ســـالما 
بأفغانســـتان حتـــى ال تضعـــف مكانتها التي 
تتضـــاءل يومـــا بعد يـــوم منذ إعـــالن ترامب 
تصديه لكل أشـــكال اإلرهاب الذي ترعاه، كما 
أنها باتت تشعر بالتهميش مقارنًة بباكستان 

والسعودية والواليات املتحدة والصني.

} جنيــف  - كشـــف كالوس شـــواب، مؤسس 
املنتدى االقتصادي العاملـــي، أن طفولته التي 
عاشـــها في ظل احلرب العامليـــة األولى دفعته 
إلـــى التفكيـــر بتأســـيس منظمة قـــادرة على 

حتويل العالم إلى مكان أفضل. 
وال شـــك في أن مؤسسته التي تستضيف 
أشهر شخصيات العالم وأكثرها نفوذا وثراء 
فـــي اجتماعها الســـنوي في منتجـــع دافوس 
السويســـري الشتوي تركت أثرا، لكن الشكوك 
تزايدت حول ما إذا كانت املنظمة حتقق هدفها 
في ظل  املعلن وهو ”حتســـني حـــال العالـــم“ 
تصاعد االستياء حيال أجندة دافوس الداعمة 
لقطاع األعمال وميل الناخبني للتصويت لقادة 

شعبويني. 
وبـــني االنتقـــادات الدائمـــة أن اجتماعات 
املنتـــدى االقتصـــادي العاملـــي، مبا فـــي ذلك 
االجتماع الســـنوي الذي سيجري في دافوس 
االثنني، خلقت بكل بســـاطة فضـــاء آمنا لعالم 
األعمـــال لكي يضغـــط على احلكومـــات دون 
رقابة. فيما دافـــع مدير منتدى دافوس آدريان 
مونك في رسالة عبر البريد اإللكتروني لوكالة 
فرانس برس عـــن املنتدى قائـــال ”إن املنظمة 

”تدعم أعلى معايير احلوكمة“.

سلطة هشة

كان شـــواب، الذي ولد في بلدة رافنزبورغ 
األملانية عام 1938 أســـتاذ في إدارة األعمال في 
جامعة جنيف عندما أســـس عام 1971 ”منتدى 
الذي مهـــد الطريق إلقامة  اإلدارة األوروبـــي“ 
املنتـــدى االقتصـــادي العاملي. ووســـع الئحة 
احلضـــور الحقا عبر دعوة قـــادة عالم األعمال 
األميركيـــني، فشـــّكل قائمـــة مرموقـــة محوال 

التجمـــع إلى مناســـبة إلقامة شـــبكة عالقات 
وتبادل األفكار.

وفي كتاب صدر عام 2018، أّرخت أستاذتان 
من جامعة ســـتوكهولم عملية تطـــور املنتدى 
االقتصـــادي العاملـــي مع انضمام سياســـيني 
تدريجيـــا إلى رجـــال األعمال فـــي دافوس ما 
أضفى طابعـــا أمميا على املنتـــدى مع وجود 

عدد من املشاهير على قائمة احلضور.

وكتبت كل من كريستينا غارستان وآدريني 
سوربوم في كتابهما ”الســـلطة اخلفية: كيف 
يشـــكل املنتـــدى االقتصادي العاملـــي أجندات 
الســـوق“، أنـــه ”على وقع ما يعـــد قصورا في 
مؤسســـات احلوكمة العامليـــة وتعثر صناعة 
السياســـات الدولية، يقدم املنتدى االقتصادي 

العاملي نفسه على أنه يوفر بديال“.
وعلى مدى الســـنوات، وّلـــد النجاح مزيدا 
من النجاح للمنتدى االقتصادي العاملي حيث 
يســـعى أصحـــاب النفـــوذ لقضـــاء الوقت مع 
بعضهم البعض في جبال األلب السويســـرية 
وهم يشـــاركون فـــي حلقات نقـــاش ويقيمون 
عالقـــات اجتماعيـــة بعـــد التزلـــج. وانضمت 

اجتماعات إقليمية جديدة لبرنامج دافوس.

وقالت سوربوم إن ســـلطة املنتدى الهشة 
تقوم على معادلة مفادها أنه ”إن كنت تريد أن 
تكـــون جزءا من الطبقة الراقية العاملية، فال بد 

لك من التواجد هنا“.
وأشارت إلى إن املنظمة تبدو وكأنها تقدم 
شـــيئا تفتقر إليه هيئات دوليـــة أخرى، مكان 
يجتمع فيه قادة األعمال التجارية واحلكومات 
”ليخرجـــوا ببعض األفـــكار اجليـــدة“. لكنها 

نوهت إلى أن لذلك ”جوانب مقلقة“.
وكتبت غارستان وســـوربوم أنه مع قدوم 
العشـــرات من رؤســـاء الدول واحلكومات إلى 
دافـــوس كل عـــام، ميكـــن النظر إلـــى املنتدى 
االقتصـــادي العاملـــي على أنه هيئـــة ”ال متلك 
تفويضا قانونيا للتأثير على احلوكمة العاملية 

بعد، لكنها تطمح لذلك“.
بدوره، يشـــير أوليفييه كالسن من منظمة 
”بابليك آي“ السويسرية غير احلكومية، التي 
قادت التظاهرات واحلمالت األخرى املناهضة 
الجتمـــاع دافوس إلـــى أن املنتدى االقتصادي 
العاملي لطاملا كان ”معتمدا بشـــكل كامل“ على 

الشركات األلف التي متوله.
وتتـــراوح رســـوم عضويـــة املنتـــدى من 
ما يعـــادل 60 ألفا إلى 600 ألف دوالر تســـمح 
ملمثلي الشـــركات بحضور دافوس وغيره من 
االجتماعـــات على مـــدار العام. وقال كالســـن 
”يبـــدو أن لدى شـــواب قناعة ثابتـــة بأن جعل 
النـــاس يتحدثـــون إلى بعضهـــم البعض هو 

هدف يبرر كل شيء“.
وأضـــاف ”ما ال يدركه هو أنـــه (…) عندما 
تكـــون لدى أغلبية هؤالء األشـــخاص مصالح 
جتاريـــة، يصبـــح األمـــر برمته مجـــرد إبرام 

للصفقات ال أكثر“. 
لكن مونـــك يؤكد أنـــه بالنســـبة للمنتدى 
االقتصـــادي العاملي، فإن ”مشـــاركة أصحاب 
املصالـــح املتعـــددة (…) تعنـــي احتـــرام آراء 

ومصالح اآلخرين“.
وتفيد تقاريـــر أن اجتمـــاع دافوس واجه 
تهديـــدا وجوديـــا مطلـــع األلفيـــة بعدما نفد 
صبـــر الســـكان احملليني جـــراء االحتجاجات 
املتواصلـــة. وردا علـــى ذلـــك، فتـــح شـــواب 
االجتمـــاع أمـــام مجموعات املجتمـــع املدني 
وأتاح لوســـائل اإلعالم توسيع حضورها في 
احلدث الـــذي كان يعقد مبعظمه في الســـابق 

خلف األبواب املغلقة.
وقـــال رئيـــس حتريـــر مجموعـــة ”بليك“ 
اإلعالمية السويســـرية كريستيان دورير الذي 
ُســـمح له مؤخرا بالوصول إلى شواب لكتابة 

نبـــذة عنه في خطوة نادرة، إن التحرك لم يكن 
”طوعيا“.

وأوضـــح دورير أن شـــواب ”أدرك أن عليه 
القيـــام بذلك وإال فســـيموت املنتدى“، مضيفا 
أن مؤســـس املنتدى االقتصادي العاملي تغّير 
على مدى الســـنوات. وقال ”كان مرتبطا بعالم 

األعمال فقط، لكنه بات اآلن أكثر انفتاحا“.

أكثر انفتاحا

ذكرت ســـوربوم أن بحثها أظهر تســـامح 
املنظمـــة مـــع املعارضة إلـــى حد مـــا. وقالت 
”بإمكانـــك توجيـــه االنتقـــادات، لكـــن في حال 
كثـــرت انتقاداتك، فســـيتم طـــردك إال إذا كنت 
(املغني الشهير) بونو“. وقال آدريان مونك إنه 
إذا ”كنت غير قادر على مجاراة“ مبدأ مشاركة 
أصحاب املصالح املتعددة، ”فإن املنتدى ليس 

املنصة األمثل لك“.
ويبـــدأ أســـبوع دافـــوس للتعـــارف بـــني 
مجموعـــة  وسيشـــهد  االثنـــني  احلاضريـــن 
من املناقشـــات حـــول قضايا بينهـــا التعليم 
اجليـــد في العصر الرقمـــي، والوحدة املزمنة، 

واالســـتفادة مـــن الـــذكاء االصطناعـــي دون 
اإلضرار بالوظائف.

وسيخلي غياب كبار املسؤولني – باستثناء 
أجنيال ميركل التي بدأت انسحابها السياسي 
– الســـاحة للحضـــور الصينـــي، ويخلي كذلك 
الساحة للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو 
أيضا لســـرقة األضواء في أول زيـــارة له إلى 
اخلارج منذ توليه منصبه في وقت ســـابق من 

هذا الشهر.
ونظرًا ألنه أول جتمع دولي في العام 2019 
فقد كان من املفترض أن تهيمن مســـألة املناخ 
على املنتدى، بحسب ما قالت املديرة التنفيذية 

ملنظمة غرينبيس جنيفر مورغان.
لكن بالنســـبة لشـــواب املؤسس والرئيس 
التنفيـــذي ملنتـــدى دافوس االقتصـــادي، فإن 
جتمـــع النخبة يحتاج كذلك إلـــى التطرق إلى 
”اخلاســـرين“ من العوملة وإيجاد طرق لرعاية 
”الذين تركوا في اخللف“. وكانت مســـألة ”من 
تركـــوا في اخللـــف“ محور املوجـــة املناهضة 
للمؤسســـات احلاكمة التي أدت في 2016 إلى 
قرار الشعب البريطاني في االستفتاء اخلروج 

من االحتاد األوروبي.

انتقاد كالوس شواب مؤسس منتدى دافوس الرتباطه بعالم األعمال فقط

يتوجــــــه قادة احلكومات واألعمال إلى جبال األلب السويســــــرية البالغــــــة البرودة، االثنني، 
للمشــــــاركة في منتدى دافوس السنوي وســــــط موجة من الشعبوية التي يجسدها الرئيس 
ــــــي املتطرف، والنزاعات التجارية وخروج بريطانيا الوشــــــيك من  ــــــي اجلديد اليمين البرازيل
االحتــــــاد األوروبي ووســــــط غياب كبار القــــــادة، إذ من املنتظر أال يكون رؤســــــاء الواليات 
املتحدة وفرنسا وروســــــيا والصني بني حوالي 3200 شخصية سياسية واقتصادية عاملية 
ستشارك في املنتدى، وستقع مناقشة موضوعات مثل التوتر التجاري بني واشنطن وبكني 
والتوتر الدبلوماســــــي واالقتصادي بني موسكو وواشــــــنطن وحلفائها الغربيني، وستطغى 
بذلك السياسة على االقتصاد، وستدور مناقشات دافوس هذا العام، على عكس السنوات 
السابقة، أمام تساؤالت عما قدمه هذا املنتدى للعالم في ظل تصاعد االستياء من خضوعه 
لســــــلطة رجال األعمال وأصحاب النفوذ واملصالح، في حني لم ينجح بعد في توفير حلول 

عملية إلنقاذ العالم من التحديات التي تهدده.

في 
العمق

{بســـبب عناد الديمقراطيين بشـــأن أمن الحدود واألهمية الكبرى لألمن، ألغـــي رحلتي البالغة 
األهمية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى االقتصادي العالمي}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{باكســـتان ال تزال مستمرة في بذل الجهود لتسهيل عملية المصالحة بين أفغانستان وحركة 
طالبان من أجل إرساء السالم واالستقرار بالمنطقة}.

شاه محمود قريشي
وزير اخلارجية الباكستاني

هل حّول منتدى دافوس العالم 
إلى مكان أفضل

[ اتهام المنتدى بالميل لقادة شعبويين وإبرام صفقات بدال من حلول  
[ تصاعد االستياء حيال أجندة دافوس الداعمة لقطاع األعمال
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سلطة المنتدى الهشة تقوم على 
معادلة مفادها أنه إن كنت تريد 

أن تكون جزءا من الطبقة الراقية 
العالمية، فال بد لك من التواجد هنا

إيران التي تدعم حركة طالبان تقّوض 
جهود السالم األفغانية وكلما تعرضت 

الحركة إلى ضغوط، يغادر عناصرها 
البالد ويبحثون عن ملجأ لهم في طهران

باكستان تدفع طالبان للخروج من فخ إيران في مفاوضات السالم

إيران عقبة أمام جهود السالم األفغانية



السياســـية  الطبقـــة  تعيـــش   - تونــس   {
التونســـية -منـــذ أن خرجـــت اخلصومة بني 
رئيســـي اجلمهوريـــة الباجي قائد السبســـي 
واحلكومة يوســـف الشـــاهد إلـــى العلن- في 
مخاض عســـير ســـيترّتب عنه إعادة تشـــكيل 
للمشهد السياســـي، خاصة مع اقتراب موعد 
االنتخابات التشريعية والرئاسية املرتقبة في 

أواخر العام اجلاري.
لئن يربط الفاعلون السياسيون، مبختلف 
مشـــاربهم الفكريـــة مـــا يحصـــل مـــن فوضى 
سياســـية عارمة في تونس منذ تفكك االئتالف 
احلاكـــم الـــذي أســـهم في تشـــكيل مـــا يعرف 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة التي دعـــا إليها 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي في عام 2016 
وترأسها يوسف الشاهد، قبل أن يختار األخير 
االنحياز إلى حزام سياسي جديد تقوده حركة 
النهضة اإلســـالمية وكتلة االئتـــالف الوطني 
(محســـوبة على الشـــاهد) مّكنه من البقاء في 
القصبة عكس رغبة الرئيس التونســـي وحزب 
نداء تونس واالحتاد العام التونســـي للشغل، 
واالجتماعية  االقتصاديـــة  للصعوبـــات  نظرا 
املتمّخضـــة عن فشـــل احلكومـــة احلالية، فإن 
الكثيـــر مـــن املراقبني يقرون بـــأن فتيل األزمة 
ألهب اقتـــراب احملطات االنتخابية القادمة في 

أواخر عام 2019.

وأثبتـــت التطـــورات األخيرة في املشـــهد 
السياســـي التونســـي كل نوايا األحزاب التي 
دخلـــت في حمـــالت انتخابيـــة مبّكـــرة قائمة 
أساســـا على محاولة تقدمي بدائل ومشـــاريع 
سياسية جديدة مغايرة متاما ملا ُقّدم من برامج 
سابقة وحتديدا في انتخابات عام 2014 والتي 
ثبـــت وفق جـــل املالحظني فشـــلها على جميع 
املستويات وخاصة االقتصادية واالجتماعية.

ويـــرى مراقبـــون أن عـــام 2019 ســـيكون 
مفصليا ملا ســـيتضّمنه من عملية فرز سياسي 
هامة ستؤدي بالنهاية إلى بلورة رؤية جديدة 
لألحزاب السياســـية التي ستتنافس في قادم 

احملطات االنتخابية.

ويعتبر رئيس احلكومة يوســـف الشاهد، 
من أهم الشـــخصيات السياســـية التي تعكف 
على إعداد مشـــروع سياسي جديد يتم تقدميه 
من قبل األطراف املشاركة في تشكيله على أنه 
ســـيكون أفضل بديل حلزب نداء تونس الفائز 

في آخر محطات انتخابية عام 2014.
منذ أن حقق يوســـف الشاهد في منتصف 
عام 2018 انتصارا سياســـيا هاما على حساب 
خصومه من األطـــراف التي رفضت مواصلته 
رئاســـة احلكومة وفي مقّدمتهـــا الرئيس قائد 
السبســـي وحزبـــه األم نداء تونـــس وخاصة 
االحتاد العام التونســـي للشـــغل(أكبر منظمة 
نقابية في البالد)، عكف الرجل على تأســـيس 
مشروع سياســـي جديد تأهبا النتخابات عام 
2019، تشـــارك في إعـــداده العديد من الوجوه 
السياسية وبعض الوزراء الذين اشتغلوا معه 
خالل قترة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية 
ومنهم املهـــدي بن غربية وزيـــر العالقات مع 
الهيئات الدستورية واملجتمع املدني وحقوق 

اإلنسان السابق.
ويشارك في تأسيس احلزب اجلديد -الذي 
ســـيعلن عن تشـــكيله فـــي غضون الشـــهرين 
القادمـــني- كتلة االئتالف الوطنـــي البرملانية 
الداعمـــة حلكومته (نواب منشـــقون عن نداء 
تونس)، عـــالوة على وجوه سياســـية أخرى 
منحـــدرة مـــن املنظومـــة القدميـــة وحتديـــدا 
من حـــزب التجمـــع الدســـتوري الدميقراطي 
املنحل عقب ثـــورة ينايـــر 2011 وكذلك بعض 
املستشـــارين الســـابقني للرئيس الباجي قائد 

السبسي ومنهم سليم العزابي.

حروب مستمرة

على عكس ما يذهب إليه الكثير من احملللّني، 
بتأكيدهم أن رئيس احلكومة يوســـف الشاهد 
يوّجه بوصلته نحو رئاســـة اجلمهورية، فإن 
بعض املراجع السياسية تؤّكد وجود توافقات 
بـــني الشـــاهد وحركـــة النهضـــة اإلســـالمية 
مفادها أن رئيس احلكومة احلالي وحتى بعد 
تأســـيس حزبه اجلديد ســـيكون من أولوياته 
رئاســـة احلكومة ملدة خمس سنوات إضافية، 
في مقابل ذلك تواصل النهضة الســـيطرة على 
البرملان ومن ثّمـــة التوافق مع احلزب اجلديد 
على شخصية تتم تزكيتها لرئاسة اجلمهورية 
ومن أهم األســـماء املتداولة كمال مرجان وزير 
الوظيفة العمومية (آخر وزير خارجية في عهد 

زين العابدين بن علي).
وأّدى تســـارع وتيـــرة اإلعـــداد ملشـــروع 
الشاهد السياسي إلى حدوث تطورات مقابلة 
لتصوراته ومن أبرزهـــا خروج بعض قيادات 
نـــداء تونس للحديـــث عن أن مرّشـــح احلزب 
لالنتخابـــات الرئاســـية القادمة ســـيكون 

الرئيس احلالي الباجي قائد السبسي.
وفـــي هـــذا الســـياق، كشـــف القيادي 
بحـــزب نداء تونس فوزي اللومي الســـبت، 
أن الباجي قائد السبســـي هو مرشـــح احلزب 
لالنتخابات الرئاســـية املقبلـــة، داعيا هياكل 
احلـــزب إلـــى االنكباب فـــور انتهـــاء املؤمتر 
الوطني للنـــداء على االســـتعداد لالنتخابات 

التشريعية.

وقــــد ســــبق إعــــالن اللومــــي، نقــــد توجه 
بــــه الرئيس الباجــــي قائد السبســــي لرئيس 
احلكومة يوسف الشاهد خالل ظهوره التلفزي 
األخير -الذي حــــاول فيه تهدئة األوضاع بني 
احلكومة واحتاد الشــــغل الــــذي نّفذ إضرابا 
عام فــــي القطاع العام في 17 يناير ويســــتعد 
لتنفيذ إضراب عــــام آخر بيومني في الوظيفة 
العموميــــة والقطاع العام فــــي 20 و21 فبراير 
املقبلني- بقوله ”إن من أسباب تفاقم األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية التي أّدت إلى جلوء 
املنظمة النقابية لتنفيذ إضراب عام هو تركيز 
الشاهد على إعداد حزب احلكومة“، وذلك في 
إشارة إلى املشروع السياسي اجلديد ليوسف 

الشاهد.
ويســــتعد حزب نداء تونس اخلاســــر من 
املعركة السياسية األخيرة مع يوسف الشاهد 
والتي أجبرتــــه على االصطفاف في املعارضة 
لعقــــد أول مؤمتــــر انتخابي له منذ تأسيســــه 
وذلك عقــــب موجة االنشــــقاقات التي ضربته 
منذ جناحه في انتخابــــات 2014 وجّزأته إلى 

عدة أحزاب.
وال تقتصر املعركة االنتخابية املبّكرة على 
تصفية خصومــــة بني رئيس احلكومة وحزبه 
األم نــــداء تونــــس أو مع الرئيس التونســــي 
الباجــــي قائد السبســــي، بل ســــارت وفق كل 
املعطيات األخيرة في منعطف آخر دخلت فيه 
املنظمــــة النقابية (احتاد الشــــغل) على اخلط 
بإعــــالن أمينها العــــام نورالدين الطبوبي عن 
عزم املنظمة الدخول واملشاركة في االنتخابات 

القادمة.
وعرفــــت العالقــــة بني يوســــف الشــــاهد 
واالحتــــاد العــــام التونســــي للشــــغل توتــــرا 
ومعركــــة كســــر عظام منذ شــــهر ينايــــر 2018 
عقــــب مترير قانــــون املوازنة العامــــة الذي لم 
يلّب تطلعات املنظمــــة النقابية التي رأت فيه 

إجحافا مبنظوريها من العمال واملوظفني.
وبعدمــــا نّفذ احتاد الشــــغل مؤخرا في 17 
ينايــــر إضرابــــا عاما في الوظيفــــة العمومية 
والقطاع العام، تستعد املنظمة لتنفيذ إضراب 
آخــــر بيومــــني فــــي 20 و21 من شــــهر فبراير 
القادم احتجاجا علــــى احللول التي طرحتها 
احلكومــــة فــــي عالقة بالزيــــادات فــــي أجور 

القطاعني املذكورين.
ويعتبــــر مراقبون أنه عالوة على متّســــك 
احتــــاد الشــــغل مبمارســــته العمــــل النقابي، 
فانه أيضا يوجه مــــن خالل تصعيد حتركاته 
رســــائل باجلملة لرئيــــس احلكومة من أهمها 
استعرض العضالت عبر إبراز اآللة الشعبية 
للمنظمة قبل إجراء االستحقاقات االنتخابية 

القادمة.
وبشــــأن عزم احتاد الشــــغل املشاركة في 
االنتخابــــات ســــبق لبوعلــــي املباركي األمني 
العام املســــاعد باملنظمة أن أكــــد في تصريح 
يدخــــل  لــــن  الشــــغل  احتــــاد  أن  لـ“العــــرب“ 
االنتخابــــات بقائمات وأســــماء خاصة به، بل 
إنه ســــيدعم أســــماء وشــــخصيات وقائمات 
مرّشــــحة لالنتخابــــات عبــــر توجيــــه قواعد 

االحتاد للتصويت لفائدتها.
وإن ثبتــــت مشــــاركة احتــــاد الشــــغل في 
االنتخابات، فلن تكون ســــابقة حيث شــــاركت 

املنظمة النقابية عقب االستقالل في عام 1956 
في انتخابات املجلس القومي التأسيسي في 
قائمــــات موّحدة مع احلزب احلر الدســــتوري 
الــــذي يتزعمه آنذاك الزعيــــم الراحل احلبيب 

بورقيبة.

مناورات اإلسالميين

أّما بخصوص حركة النهضة اإلســـالمية، 
فـــإن مواقفهـــا املعلنـــة مـــن االســـتحقاقات 
االنتخابيـــة مازالت غير واضحة، باســـتثناء 
ظهـــور بعـــض قياداتها بني الفينـــة واألخرى 
للتأكيـــد بأن زعيم احلركة راشـــد الغنوشـــي 
ســـيكون مرشـــحها لالنتخابـــات الرئاســـية، 
وجـــاءت اخر هـــذه التصريحات على لســـان 
النائبـــة ميينـــة الزغالمـــي التـــي قالـــت ”إن 
الغنوشـــي هـــو املرشـــح األول للنهضـــة في 

االنتخابات الرئاسية“.

ويرى مراقبون، ّأن كل ما تقدم عليه حركة 
النهضـــة في هذا الصدد ال يخرج في مقاصده 
عـــن منـــاورات ومحاوالت جس نبـــض للرأي 
العام التونســـي بشـــأن شـــعبية الغنوشـــي، 
خاصة بعدما مت فك التحالف الذي كان يجمعه 

بالرئيس الباجي قائد السبسي.
ويســـتبعد العديـــد مـــن املتابعـــني، إقدام 
حركة النهضة على ترشـــيح الغنوشي ملنصب 
الرئاســـة، خاصـــة بعدمـــا مت تفجيـــر قضية 
اجلهـــاز الســـري للحركة في األشـــهر القليلة 
املاضيـــة من قبل هيئة الدفـــاع عن املعارضني 
السياســـيني شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي 
اللذيـــن مت اغتيالهما في عـــام 2013 فترة حكم 

الترويكا.
ويســـتدّل أصحـــاب هـــذا الـــرأي األخير، 

الداعـــم لتصّورات أن سياســـات النهضة 
قائمة على املناورة فحســـب، بالبيانات 
بشـــأن  مؤخـــرا  أصدرتهـــا  التـــي 
اإلضرابـــات العامة والتـــي جاءت في 
مجملها غير مصطفة بالشـــكل الكافي 
للدفاع عـــن خيـــارات حكومتها التي 

يترأسها يوسف الشاهد، بل أطنبت في 
مغازلة قيادة احتاد الشغل تفاديا 

للدخول في صدام معها قبيل 
االنتخابات بأشهر قليلة.
أما أحزاب املعارضة 

الكالسيكية وفي مقّدمتها 
اجلبهة الشعبية 

والتيار الدميقراطي، 
فقد اختارت بدورها 

االصطفاف وراء 
مطالب االحتاد 
العام التونسي 
للشغل املنحازة 

للطبقة الوسطى 

واألجراء واضعة، ضمن حساباتها السياسية 
إمكانيـــة واردة بأن تدفـــع املنظمـــة النقابية 
منظوريها للتصويت لفائدة طرف على حساب 

آخر في االنتخابات.
وقد أصدرت كل أحـــزاب املعارضة تقريبا، 
بيانـــات سياســـية أكـــدت فيهـــا دعمهـــا لكل 
التحـــّركات النضاليـــة واالحتجاجيـــة التـــي 
يقودها احتاد الشـــغل، باإلضافـــة إلى دعمها 
كل حتـــّركات قـــوى املجتمع املدنـــي الرافضة 
لسياســـات الطبقة السياســـية التـــي حكمت 

البالد بعد انتخابات عام 2014.
وتراهـــن هـــذه األحـــزاب، علـــى تركيبـــة 
قواعد احتاد الشـــغل املتكونة منذ نشـــأته 
معظمهـــم  فـــي  يتبّنـــون  أنصـــار  مـــن 
أفـــكارا يســـارية أو قوميـــة عروبية أو 
أيديولوجيـــا تقدميـــة، لكنهـــا مغايرة 
ورافضة للســـلطة وللتقـــارب معها في 

أغلب امللفات املطروحة.
السياســـية  الكواليـــس  هـــذه  كل 
حتركات  شّك  بال  أّكدتها 
كل األحزاب حكما 
ومعارضة بإقدامها 
منذ اليوم األول في 
عام 2019 بجولة من 
الزيارات امليدانية 
واالجتماعات 
الشعبية في مختلف 
مناطق البالد تهّيأ 
لالستحقاقات 
االنتخابية املقبلة 
التي ستكون وفق جل 
املتابعني مفصلية في 
تاريخ تونس ملا ستحدثه 
من عملية فرز كبرى قد 
تبقي في نهاية املطاف 
سوى على املدارس 
الكبرى املعروفة في 
املشهد السياسي 

التونسي.

فوزي اللومي: 
الباجي قائد السبسي 

هو مرشح حزب نداء تونس 
للرئاسية القادمة

املعركة االنتخابية السابقة ألوانها، ال تقتصر على تصفية الخصومة بني رئيس الحكومة ورئيس 
الجمهورية، بل ســـارت في منعطف آخر دخلت فيه املنظمة النقابية على الخط بإعالن نورالدين 

الطبوبي عن عزم اتحاد الشغل املشاركة في االنتخابات القادمة أواخر عام 2019.
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في تواصل لسلسلة املعارك املستمرة منذ 
مطلع عام 2018 بني رأسي السلطة التنفيذية 
في تونس وحتديدا بني رئاسة اجلمهورية 
ورئاسة احلكومة وكذلك بني جل املكونات 
احلزبية والنقابية التي أســــــهمت منذ عام 
2016 في تشــــــكيل ما كان يعرف بحكومة 
الوحدة الوطنية التي يترأســــــها يوســــــف 
الشــــــاهد، اشــــــتدت وتيرة هــــــذه احلروب 
ــــــات املذكورة في مطلع عام  بني جل املكون
ــــــن حتمل املعــــــارك احلالية في  2019، ولئ
ــــــا واقتصاديا،  ظاهرهــــــا طابعــــــا اجتماعي
فان في طياتها وفق كل املتابعني للمشــــــهد 
السياسي في البالد أبعادا سياسية هامة 
بتوجيه كل طرف بوصلته نحو االنتخابات 
التشريعية والرئاســــــية املرتقبة في أواخر 

العام اجلاري.

يوسف الشاهد يؤسس 
حزبا جديدا لضمان 
مستقبله السياسي

} تونــس - قال قياديون من كتلة االئتالف 
الوطنـــي في البرملان التونســـي والداعمة 
للحكومـــة إنهم ســـيطلقون حزبـــا جديدا 
يقـــوده رئيـــس احلكومة احلالي يوســـف 

الشاهد خالل شهرين.
وكانت الكتلة الداعمة لرئيس احلكومة 
قد بـــدأت بالفعل فـــي تنظيـــم اجتماعات 
فـــي مختلـــف احملافظـــات التونســـية مع 
تنسيقيات جهوية، متهيدا لتنظيم املؤمتر 

التأسيسي للحزب اجلديد بعد شهرين.
وتســـتعد الكتلـــة البرملانيـــة خلوض 
املقررة  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
نهاية العـــام اجلاري حتـــت الفتة احلزب 
اجلديد الذي يعكف على تأسيســـه رئيس 

احلكومة يوسف الشاهد.
وأغلب النواب والسياســـيني املكونني 
للحزب هم مستقيلون من حزب حركة نداء 
تونـــس الذي فاز بانتخابات 2014 وشـــهد 
الحقا أزمات وانشـــقاقات داخلية شـــملت 
رئيس احلكومة نفســـه يوســـف الشـــاهد 
الذي جّمد نداء تونس عضويته، باإلضافة 
إلى نواب آخرين مســـتقّلني وشـــخصيات 
وطنية. وتضم الكتلة 43 نائبا وهي الثالثة 
بعد كتلتي حزب حركة النهضة اإلسالمية 
األولـــى (68 نائبـــا) وحركـــة نـــداء تونس 

الثانية (45 نائبا).
وقالـــت النائبة عن االئتـــالف الوطني 
هـــدى ســـليم إن ”الكتلـــة ســـتختم فـــي 
يناير اجلاري مبدينة املنســـتير سلســـلة 
االجتماعات اجلهوية وســـيتم اإلعالن عن 

قرارات مهمة وعن اسم احلزب اجلديد“.
وأوضحت هدى ســـليم ”أنه ســـيجري 
فـــي شـــهر مـــارس املقبـــل االنطـــالق في 
اإلعـــداد للمؤمتر التأسيســـي والتحضير 
مضيفة  القادمة،  التشـــريعية  لالنتخابات 
أنه تقرر أن يكون يوســـف الشـــاهد رئيس 
احلكومـــة احلالـــي هـــو رئيـــس احلـــزب 
اجلديـــد“. ولم تفصح الكتلـــة عّما إذا كان 
الشـــاهد ســـيكون مرشـــحها لالنتخابات 
الرئاســـية املقبلة، غير أن هدى سليم قالت 

إن األمر ليس مستبعدا.
واختـــار رئيـــس احلكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد إنشـــاء حزب جديد بعد 
األزمة التي اندلعـــت بينه وبني حزبه األم 
نداء تونس والذي تشّبث منذ منتصف عام 
2017 بوجوب إقالة ما يعرف آنذاك بحكومة 
الوحدة الوطنية التي كان الرئيس الباجي 
قائد السبسي وراء تشكيلها في شهر مايو 
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الصراعات الحالية في تونس تحمل في 
ظاهرها طابعا اجتماعيا واقتصاديا، 

لكن في باطنها هي حاملة البعاد 
سياسية توجه بوصلتها نحو االنتخابات 

التشريعية والرئاسية القادمة

{رئيـــس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي يملـــك كل المؤهالت لكي يكون رئيســـا للجمهورية، 
بحسب القانون الداخلي للنهضة الغنوشي هو االحق بالترشح لالنتخابات}.

ميينة الزعالمي
نائبة بالبرملان التونسي

{الوضع في الســـاحة السياسية التونســـية مازال غامضا ولذلك ال توجد أي عوامل منطقية قد 
تدفعني للترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة في عام 2019}.

مصطفى بن جعفر
الرئيس السابق للبرملان التونسي

األحزاب تركب الوضع المتردي للدعاية السياسية

[ عزم اتحاد الشغل المشاركة في االنتخابات يعيد ترتيب الحسابات  [ اإلسالميون يواصلون انتهاج سياسات المناورة وجس النبض

المعارك االنتخابية السابقة ألوانها تزيد في تعقيد األزمة التونسية
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احملطات االنتخابية.
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} النغمة التي تعزفها بعض القطاعات 
الفلسطينية في غزة ضد مصر حاليا، 

تتعمد حتميلها مسؤولية غلق معبر رفح 
لفترات طويلة، وتصر على جتاهل الفاعلني 

احلقيقيني لالنسداد السياسي الراهن، والذي 
أدى إلى حذر القاهرة الشديد في التعامل مع 

فتح املعبر على الدوام.
القصة جتددت األيام املاضية، بعد 

انسحاب السلطة الفلسطينية من على املعبر، 
وعودة شرطة حركة حماس للتحكم في 

مفاصله، ولم ينتبه هؤالء، ومن يحرضونهم، 
إلى أن مشكلة معبر رفح جزء من األزمة 

الفلسطينية العامة، وفتحه أو غلقه يخضع 
حلسابات أمنية ال تخلو من تقديرات سياسية 

تتعلق باحلفاظ على الشرعية التي متنح 
القضية الفلسطينية زخما إقليميا ودوليا، 
يتجاوز املناوشات احلاصلة بني الفصائل 

واحلركات املختلفة.
الطريقة التي تعاملت بها بعض الدوائر 
الفلسطينية في غزة، تؤكد أن هناك إصرارا 
على لصق األزمة بالقاهرة، وتكرار اخلطاب 
السابق، الذي روجت له كل من قطر وتركيا 
عبر أدواتهما اإلعالمية، يشير إلى أن مصر 

”تفرض حصارا على غزة“، في جتاهل فاضح 
لدور إسرائيل في خنق القطاع، ورفع العتب 

عن حركة حماس التي أدت خالفاتها مع 
حركة فتح إلى هذا املأزق.

املالحظ أن العودة لهذا اخلطاب، تتزامن 
مع تأجيل دخول الدفعة الثالثة من األموال 

القطرية إلى القطاع، وبدأت منذ ثالثة أشهر 
بدفع رواتب موظفي حماس احملجوبة من 

قبل السلطة الفلسطينية، وبدال من مواجهة 
إسرائيل واملجتمع الدولي املتقاعس عن 

مساعدة أهالي غزة، تتجه أصابع االتهام 
ملصر، ألن اتهام مصر يحقق للدوحة فوائد 

سياسية عدة، أبرزها محاولة ردعها لتتصرف 
األخيرة في غزة بحرية، والضغط على 

القاهرة بسالح تأليب املواطنني، وتوجيه 
غضبهم إليها بدال من أي جهة أخرى.

العناوين الصحيحة ألصل أزمة احلصار 
واضحة للجميع، وهي: إسرائيل التي تسد 

جميع املعابر الرابطة بني الضفة الغربية 
والقطاع، وتتعمد خنق غزة اقتصاديا منذ 

حوالي 11 عاما، ومع ذلك صمت البعض 
وتبنوا مشروع الترويج لدعاية سياسية 

سلبية للنيل من مصر، بذريعة غلق معبر رفح 
وفرض حصار على الفلسطينيني في غزة.

املثير أن هؤالء جتاهلوا مئات األنفاق بني 
القطاع وشمال سيناء، والتي كانت احلكومة 

املصرية تعلم بها في بدايات األزمة، لكنها 
غضت النظر عنها كنوع من املساهمة غير 
املباشرة في تخفيف احلصار اإلسرائيلي، 

وتعويض غلق املعبر شبه املستمر، ألسباب 
تتعلق باحلفاظ على شرعية السلطة 

الفلسطينية، التي انسحبت من القطاع، 
بعد قيام حماس بانقالبها عام 2007 وإحكام 

سيطرتها على غزة.
حتول املوقف املصري من األنفاق 
والتعامل مع أصحابها بصرامة جاء 

عقب استخدامها كمعبر لتهريب األسلحة 
واملتشددين، وتواري دورها في تسريب املواد 

الغذائية والوقود، ما جعل احلكومة تتعامل 
معها بصرامة وتشرع في هدمها، وتتخذ 

إجراءات أمنية حاسمة على احلدود مع رفح 
الفلسطينية.

التصورات اجلديدة شملت تعاونا أمنيا 
مع حركة حماس وأثمرت نتائج إيجابية 
لألمن في منطقة سيناء، وبعد سد غالبية 
املنافذ والثغرات القادمة من غزة وغيرها، 
جنحت أجهزة األمن املصرية في احلد من 

العمليات اإلرهابية، والتي وصلت إلى أدنى 
مستوياتها، خالل العام املنصرم، ما يؤكد 

أن التشدد على معبر رفح له دوافعه األمنية، 
بجانب املبررات السياسية اخلاصة بوجود 
السلطة الوطنية هناك، لضمان احلفاظ على 

الُلحمة الفلسطينية.
انسحاب عناصر السلطة من املعبر 

مؤخرا، جزء من لعبة عض األصابع 
بني حركتي فتح وحماس، ويضاعف من 
التحديات املتناثرة في طريق املصاحلة 
الفلسطينية، والتي يجب االلتفات إليها 

لتجاوز مطباتها والتعامل معها بحسبانها 
عقبة كأداء يستلزم تخطيها تكاتف اجلهود 

العربية والوطنية.
املتاجرة السياسية بورقة معبر رفح 

تساهم في تكثيف الضجيج السلبي على 
القضية األم، مبا ميّكُن إسرائيل من جني 

مكاسب مختلفة، وكما هو ظاهر يبعد األنظار 
عنها كجهة أساسية مسؤولة عن التطويق 

الذي يلف قطاع غزة، برا وبحرا وجوا. املهم 
أيضا أنها حتاول إيجاد فتنة جديدة بني 

مصر والشعب الفلسطيني في غزة، وتخرب 
جهود املصاحلة التي تبذلها من أجل تطويق 

اخلالف بني فتح وحماس، مبا يشكك في 
نزاهتها الحقا، بصورة تفتح الباب لتسرب 

جهات أخرى، بينها قطر، تريد الدخول من 
باب املساعدات املادية، وملف تبادل األسرى.
تدفق األموال من قبل الدوحة بدأ يتعثر 
على عتبة تراشقات بني قيادات إسرائيلية، 

اعتبرتها رشوة قطرية مقننة للبحث عن دور 
سياسي، جزء منها يذهب لتمويل جماعات 
متطرفة، ملتحفا بغطاء إنساني على شكل 
مساعدات ملوظفني تابعني حلماس، ولذلك 
يجري التمهيد لفتح قضية األسرى، التي 
تعتبرها الدوحة أثيرة لها ومتتلك خبرة 

فيها.
التشويش السياسي على دور القاهرة 

من نافذة رفح، يرمي إلى الضغط عليها 
لفتح املعبر لفترات طويلة، والتسليم باألمر 

الواقع املرتبك وبقبضة حماس، وتخفيف 
امليل للتمسك بشرعية السلطة الفلسطينية، 
ورمبا التمهيد للتخلي عن ورقة املصاحلة، 
وألن الصمت السياسي ميكن أن يؤدي إلى 

استئناف التصعيد العسكري بني حماس 
وإسرائيل، فقد يصبح ملف األسرى والشد 

واجلذب حوله محور العملية السياسية 
املقبلة مللء الفراغ، حيث جتتهد قطر لترمي 

بثقلها خلفها، أمال في سحب البساط من 
مصر.

السيناريو السابق ينطوي على وجاهة 
سياسية لدى أصحابه، لكنه يتغافل عن 

مجموعة من املعطيات، أهمها البعد 
التاريخي في عالقة القاهرة بالقضية 

الفلسطينية، من باب املضامني العروبية 
ومقتضيات األمن القومي، وهي مسألة حتتل 

أولوية في العقل الرسمي والشعبي، ومن 
الصعوبة التفريط فيها ألي جهة.

احملاوالت القطرية، فضال عن التركية 
واإليرانية، للقفز على هذه القضية لم تنقطع، 

وفي كل مرة يعجز هؤالء عن السيطرة 
على مفاتيحها أو تنحية القاهرة عنها، 

ألن هناك ثوابت تتحكم في العالقات بني 
مصر والشعب الفلسطيني، جتعل الكثير 
من األمور تستعيد سريعا عافيتها حتى 

لو تطلب ذلك تقدمي تنازالت حلماية األمن 
القومي للبالد، والدليل على ذلك التعامل 

الرسمي مع حماس وجتاوز االتهامات 
القضائية بشأن محاوالتها السابقة العبث 

باألمن املصري.
الشعارات احملدودة التي ُرفعت في 
غزة ضد مصر مؤخرا، والنشاط على 

مواقع التواصل االجتماعي إلحداث قطيعة 
مع القاهرة بحجة غلق معبر رفح، متت 

جتربتها في فترات أشد صعوبة وفشلت في 
خلق الشرخ املنتظر، ولدى القاهرة أدوات 
حقيقية خلنق القطاع لو أرادت لكنها لن 
تقدم على خطوة كبيرة كهذه، ولن تنجر 

وراء االستفزازات املتعاقبة، ألن القطاع على 
وشك االنفجار، وال تريد أن يحدث ذلك في 

وجهها، مع توالي التخلي عن جزء معتبر من 
املساعدات الدولية للفلسطينيني عموما.

احليل واألالعيب السياسية لم تتوقف، 
وحجج معبر رفح لن تدفع احلكومة املصرية 
لتغيير موقفها وتقدمي تنازالت تضر باألمن، 

فما بالنا بعد اتخاذ جملة من اإلجراءات 
الصارمة على احلدود مع غزة، فقد اختلف 
املشهد عما كان عليه منذ بضعة سنوات، 
ولذلك فإن املتاجرة باملعبر هذه املرة لن 

تكون أفضل من سابقاتها.
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{ال يبـــدو أن المنطقة اآلمنـــة التي أتصورها ممكنة من دون تحقيق خارطة طريق منبج، يتعين 
علينا أوال تنفيذ خارطة الطريق وبعد ذلك إقامة المنطقة}.

ليندسي غراهام
سيناتور جمهوري أميركي

} تساؤالت عديدة تطرحها فكرة ”املنطقة 
اآلمنة“ في سوريا، بخصوص معناها 
وحدودها وغاياتها السياسية، وهي 

األسئلة التي يفترض وضع إجابات لها من 
ثالثة أطراف رئيسية هي الواليات املتحدة 

األميركية وتركيا وروسيا. فعلى الرغم من أن 
تلك املنطقة هي نتاج توافق لم تتّضح أبعاده 
بعد، بني الطرفني األولني، إال أنه من الصعب 
أيضًا، االلتفاف على املوقف الروسي، بحكم 

العالقة التي أضحت تربط تركيا بروسيا، 
في الصراع السوري، سيما في األعوام 

الثالثة املاضية، وهو األمر الذي سيتم بحثه 
في لقاء قمة ثنائي يجمع الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني والرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في موسكو يوم 23 يناير اجلاري، 

ما يذّكر بالقمة الثنائية السابقة التي عقدت 
في سوتشي بينهما في 17 سبتمبر من العام 
املاضي، وجنم عنها، في حينه، اتفاق ”وقف 

التصعيد“ في منطقة إدلب وريفها.
على أي حال ليست تلك هي املرة األولى 

التي تطرح فيها فكرة املنطقة اآلمنة، في 
شمالي غرب سوريا، أو شرقي الفرات، حيث 

تسيطر الواليات املتحدة وقوات سوريا 
الدميقراطية ”قسد“، إذ كانت ُطرحت في 

بدايات الثورة السورية سيما بعد حتولها 
إلى صراع مسلح، ونتيجة انتهاج النظام 

القصف بالطائرات ما كانت نتيجته مصرع 
مئات األلوف من السوريني وتهجير املاليني 

منهم وتدمير عمرانهم.
وقد يجدر التذكير هنا أن هذه الفكرة 

كانت تأخذ شكل فرض منطقة حظر جوي 

أحيانًا، على نحو ما جرى في العراق في 
التسعينات، أو شكل فرض منطقة آمنة 

محّصنة جتاه أي عمليات عسكرية، مبا في 
ذلك القصف اجلوي، على نحو ما فرضته 
الواليات املتحدة في املنطقة املذكورة في 

العامني املاضيني. أيضا، يأتي في ذات 
السياق أن كل من دول ”ثالثي أستانة“، أي 

روسيا وتركيا وإيران، كانت وّقعت على 
اتفاق أستانة في مايو 2017، الذي يقضي 

بإنشاء ”مناطق منخفضة التصعيد“ أو 
ما عرف بـ“املناطق اآلمنة“ في سوريا، في 
الشمال (في حلب وإدلب وأريافهما) وفي 

الوسط (دمشق وريفها) وفي اجلنوب (درعا 
وريفها)، وهو األمر الذي مت جتديده في 

إدلب، كما قدمنا، أواخر العام املاضي، علما 
أن منطقة إدلب هي الوحيدة التي صمد فيها 
ذلك االتفاق، من بني املناطق األربع املذكورة، 

والتي استعاد النظام السيطرة عليها 
مبساعدة عسكرية روسية.

بيد أن املسألة األهم هنا تكمن في لفت 
االنتباه إلى أن طرح فكرة ”املنطقة اآلمنة“ في 

الظروف واملعطيات الراهنة يختلف عنه في 
البدايات، ألسباب عدة أهمها:

أوال، كان الهدف من إنشاء تلك املنطقة 
في البداية شل اآللة العسكرية للنظام، وتاليًا 

جتنيب السوريني أعمال القصف والتشريد 
وتدمير العمران، في حني الهدف منها 

حاليا هو االحتفاظ بها كمنطقة نفوذ حتت 
الوالية األميركية أو التركية، أو ضمن توافق 

أميركي- تركي، كورقة مساومة في تشكيل 
سوريا املستقبل.

ثانيا، في البداية كانت املسألة ال تتعلق 
فقط مبنطقة محّددة، وال حلماية مجموعة 

سكانية معينة (األكراد مثال)، وإمنا تتعلق 
بفرض حظر جوي في مختلف املناطق، 
أي في الشمال واجلنوب والوسط، مبا 

يشمل حماية معظم السوريني في املناطق 
اخلارجة عن سيطرة النظام.

ثالثا، يجري احلديث عن تلك املنطقة 
حاليا في إطار سعي األطراف الدولية 

واإلقليمية املنخرطة في الصراع العسكري 
في سوريا (الواليات املتحدة وروسيا 

وتركيا وإيران وإسرائيل)، لفرض أجنداتها 
اخلاصة التي تختلف عن مصالح السوريني 
وعن تطلعاتهم، عبر فرض سيطرة كل منها 

في منطقة معينة، لتحسني مكانتها في 
التقرير بالشأن السوري.

رابعا، في البدايات مت طرح هذه الفكرة 
في مواجهة النظام، حيث لم يكن ثمة تدخل 

عسكري مباشر، ال روسي وال تركي وال 
أميركي، وحيث التدخل اإليراني لم يكن 

بتلك القوة أو احلضور، في حني األمر اليوم 
مختلف متاما مع حضور كل تلك القوى 

على مسرح الصراع السوري.
خامسا، فوق كل ما تقدم فإن متوضع 
القوى اخلارجية املتصارعة في سوريا لم 

يكن على النحو احلاصل في هذه الظروف، 
إذ ثمة اآلن نوع من تنسيق روسي – إيراني 

– تركي، وهو ما متثل مبسار أستانة (في 
العام 2017) ومؤمتر سوتشي (عام 2018)، 

حيث كانت تركيا في السابق تقف في موقع 
مختلف، أي متوافق مع املعارضة السورية، 

وأقرب ملوقف الواليات املتحدة، وأكثر بعدا 
عن الطرفني اآلخرين أي روسيا وإيران 
حلفاء النظام، بل وفي اخلندق املواجه 

لهما.
سادسا، يجري احلديث عن املنطقة 
اآلمنة هذه املرة، بني الواليات املتحدة 
وتركيا، مبعزل عن األطراف األخرى، ال 
سيما روسيا وإيران، أي أن الواليات 

املتحدة هي التي ستكون معنية بفرض 
احترام هذه املنطقة بعد حل مختلف 

اجلوانب املتعلقة بالترتيبات التركية التي 
يفترض أن تقوم، ويأتي ضمنها احلؤول 

دون فتح معركة مع قوات ”قسد“، إن 
بإبعادها من تلك املنطقة، وإيجاد منطقة 

خالية من تلك القوات محاذية للحدود 
التركية، بعمق 30 كيلومترا إلى الداخل 

السوري، أو بإيجاد طريقة ميكن من خاللها 
غربلة تلك القوات وإخراج اجلماعات التي 

ال تريدها تركيا بشبهة والئها حلزب العمال 
الدميقراطي ـ التركي، واملرتبطة بإيران.

عموما، وكما قدمنا، فإن طرح ”املنطقة 
اآلمنة“، الذي جاء بعيد اعتزام إدارة 

الرئيس األميركي دونالد ترامب سحب 
قواتها من منطقة شرقي الفرات في سوريا 
(حوالي 2000 عسكري)، مع تأكيدها العمل 

على مواصلة احلرب ضد اإلرهاب ومن 
أجل إخراج إيران من املنطقة، وفرض احلل 

السياسي وفق قرار مجلس األمن الدولي 
2254، مازال يحتاج إلى املزيد من الوقت 

والفحص الستكشاف حدوده وغاياته ومدى 
التوافق بني األطراف املعنية بشأنه.

المنطقة {اآلمنة}.. جدل الرهانات بين الواليات المتحدة وتركيا

طرح {المنطقة اآلمنة} الذي جاء بعيد 
اعتزام إدارة الرئيس األميركي دونالد 

ترامب سحب قواتها من منطقة شرقي 
الفرات في سوريا، مازال يحتاج إلى 

المزيد من الوقت والفحص الستكشاف 
حدوده وغاياته ومدى التوافق بين 

األطراف المعنية بشأنه

المتاجرة السياسية بمعبر رفح بين مصر وفلسطين

التشويش السياسي على دور القاهرة 
من نافذة رفح، يرمي إلى الضغط عليها 
لفتح المعبر لفترات طويلة، والتسليم 
باألمر الواقع المرتبك وبقبضة حماس، 

وتخفيف الميل للتمسك بشرعية 
السلطة الفلسطينية وربما التمهيد 

للتخلي عن ورقة المصالحة

{إغالق معبر رفح ليس قرارا سياسيا، والجانب المصري أكد أنه سيتعامل مع الوضع الجديد في 
المعبر بعد انسحاب موظفي سلطة رام الله منه}.

محمود الزهار
قيادي في حركة حماس الفلسطينية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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المستنقع وميليشياته

} أفضل حلفاء الرئيس السوري ليسوا هم 
الروس وال اإليرانيون وال حتى ميليشيات 
حزب الله ممن قاتلوا إلى جانب قواته، بل 

هم معارضوه. وذلك ليس ألنهم انزلقوا إلى 
رفع السالح، وليس ألنهم فتحوا الطرق 

لدخول إرهابيني من كل أرجاء األرض، وليس 
ألنهم حّولوا الصراع من معركة وطنية ضد 

الطغيان إلى معركة طائفية، ولكن ألنهم ال 
يعرفون ماذا يريدون، ولم يكن بوسعهم أن 

يتوّصلوا إلى رؤية مشتركة حول ما يجب أن 
تكون سوريا عليه، ”بعد سقوط النظام“.

ولو أن النظام كان قد سقط فعال بعد أن 
ّمت طرده من ثالثة أرباع مساحة البالد، فإن 
التنازع الدموي ما كان ليهدأ على اإلطالق. 
بل لرمبا كنا قد رأينا من املجازر ما لم نره 

من قبل.
بانحسار ماكينة القمع وانسحاب 

الدكتاتورية من مناطق واسعة، نشأ بديل 
تلقائي، إّال أنه لم يكن دميقراطيا، بل 

ميليشيوي. واحتكرت كل جماعة قطعة أرض 
خاصة بها لتمارس عليها سلطتها. وبدال 
من طاغية واحد، صار لدينا العشرات من 
الطغاة. وكان من الطبيعي لذلك الطاغية 

الواحد أن يكسب، ليس ألنه عبقري، بل ألن 
خصومه أصحاب هويات متنازعة.

ملاذا لم تنشأ صورة، أي صورة، 
للدميقراطية في سوريا ”احملررة“؟ وملاذا 
انقلب ”التحرر“ من سلطة االستبداد إلى 

سلطة استبداد ليست أقل سوءا؟ وملاذا غلبت 
العقلية امليليشيوية على املسعى الوطني 

لبناء سوريا جديدة؟
السبب ال عالقة له بالضرورة مع 

السوريني أنفسهم كأفراد، أو بثقافتهم، أو 
مبستوى وعيهم السياسي. وفي احلقيقة فإن 

فيهم، كما في كل شعب آخر، من يحسن أن 
ننحني احتراما لعمق وعيه وسعة علمه. إال 
أن تكوينهم االجتماعي لم ينضج إلى احلد 

الذي يجعل من خالئطهم ”مجتمعا“ حقيقيا.
هناك، في الغالب، خطوط عامة، عريضة، 
ومشتركة، هي ما يصوغ الوعي االجتماعي. 

فيجعل الكل نوعا من أنا، واألنا نوعا من 
كل. إنه شيء يعمل عمل اإلسمنت. كما 

أنه شيء يجعل املجتمع يعرف نفسه، كما 
يعرف ماذا يريد. إنه ذلك الشيء الذي يجعل 

املجتمع يعرف ممنوعاته أيضا، فال ينزلق 
في متاهات مظلمة، أو يغرق في مستنقعات 

فوضى.

واضح اآلن، أن هذا املجتمع غير موجود 
في سوريا. كما أنه غير موجود في العراق، 

وال هو موجود في بلدان شتى من العالم 
العربي. وكل كالم عنه هو مجرد مزاعم تكاد ال 

ترقى حتى إلى ”واقع افتراضي“.
لقد سعى النظام امللكي في العراق 

إلى بناء مجتمع. إال أنه فشل فشال ذريعا. 
وظلت العشائرية والطائفية قوة غالبة في 

بناء ”الصورة“ الذاتية لكل شرخ من شروخ 
التكوينات االجتماعية.

وقفزت احلكومات التالية، ذات الدوافع 
األيديولوجية املختلفة عن هذه املشكلة، بأن 
حاولت توحيد العراقيني، ليس مع بعضهم 
البعض، بل مع كيان افتراضي آخر، أعلى. 
القوميون ذهبوا بهم إلى ”األمة العربية“، 

والشيوعيون ذهبوا بهم إلى ”األممية 
البروليتارية“. لقد أرادوا أن يرتقوا اخلرق 

بخيوط من نسيج آخر.
هناك اليوم من يتحدث عن ”مجتمع مدني“ 

أيضا، وُينشئ منظمات حتت هذه اليافطة. 
ليس من أجل أن يبدو طريفا أو ”حداثيا“، بل 
ألنه يعتقد متاما بوجود ”مجتمع“، و“مدني“.
ولكن هذا ”املجتمع“ املزعوم لم يفعل فعله 

على اإلطالق في بناء رؤية اجتماعية أو مدنية 
للسلوك السياسي وال لطبيعة السلطة. ولم 
يشكل حائال دون كل أوجه االنحطاط الذي 
تغرق فيه البالد. وبدا وكأنه مجرد مشروع 

هزلي على مسرح ال يعرف فيه أحٌد حتى 
نفسه.

الذين يتغنون باملطالب الدميقراطية 
لم يالحظوا هذا الشرخ اخلطير. ولهذا 

السبب، فإنهم ال يستطيعون أن يفسروا 
كيف أن فسحة احلرية التي أتيحت ملعارضي 
االستبداد في سوريا حتولت إلى فسحة لبناء 

ميليشيات وعصابات.
األمر نفسه حدث في العراق. إذ سرعان 

ما غلبت املليشيات على النظام ”اجلديد“ 

ولكن ليس بسبب دعم إيران لها فقط، 
وإمنا ألن ”مجتمع“ الشروخ العراقي سمح 

لها بذلك أيضا. ولو كان هناك مجتمع 
جدير بهذه التسمية ملا غطس في مستنقع 

الطائفية وال ركب طشت إيران فيه.
وجود ”وعي اجتماعي“ يعني وجود 

قائمة ممنوعات ومقبوالت اجتماعية. هذا 
هو أبسط وجوه الهوية. إنها ما يعرفه 
املجتمع عن نفسه. إنها صورته التي ال 

يستطيع لها تبديال إّال عبر مسار تاريخي 
طويل يعيد تشكيل تلك الصورة بإضافات 

أو حتسينات تالئم تغّيرا ماديا ما.
أستطيع الزعم أن أي فسحة للتحرر من 
االستبداد في بيئات مأزومة كهذه، لن توفر 

منوذجا للحرية وال لبناء جتربة دميقراطية، 
ولكنها سوف تفتح الطريق إلى املستنقع، 

حيث تتفسخ الشروخ االجتماعية وتتحول 
إلى ميليشيات. وسواء أكانت مسلحة أم 

غير مسلحة، فإنها في النهاية ميليشيات، 
تقود اجلميع إلى اجلحيم.

انظر إلى فسحة التعبير عن النفس التي 
أتيحت في اجلزائر في أوائل التسعينات 

من القرن املاضي. فماذا سترى؟ لقد 
حتولت إلى حرب أهلية. ملاذا؟ ألن الطبيعة 

امليليشيوية للسلطة واملعارضة لم متلك 
أن تذهب إّال في هذا الطريق. وحتى عندما 

غلب أحد هذين الطرفني، فإن الطبيعة 
امليليشيوية ظلت قائمة في العالقات بني 

األحزاب التي ورثت املنعطف.
ولهذا السبب نفسه، تتحول ”اجلبهات 
الوطنية“ إلى مهازل. ألنها دائما ما كانت 

تعبيرا عن احتياجات طارئة، ولم يكن 
بوسعها أن تكون جبهات رؤية مشتركة 

راسخة. ذلك ألن كل طرف من أطرافها 
يتصرف وهو فيها، وكأنه شرخ قائم بذاته.

هكذا، يستطيع الرئيس السوري أن يهنأ 
بطغيانه ما شاء له الهوى، ليس ألن روسيا 

أو إيران تدعمانه، بل ألنه الشرخ األقوى 
وسط شروخ متنازعة مع بعضها، ال تعرف 

من هي، وال ماذا تريد.
متى ما يتعرف السوريون على بعضهم 

البعض كسوريني (أو كأبناء مجتمع 
واحد)، ومتى ما كانت لهم قائمة ممنوعات 
ومقبوالت مشتركة، فإن مستنقع الطغيان 

سوف يجف من تلقاء نفسه.
على هذا األساس أقول: أخي 

”الدميقراطي“ قبل أن تدفعنا إلى اجلحيم، 
أرجوك أن تنظر في حال ”املجتمع“، فإذا 

وجدته زريبة هويات متنازعة، فتريث، ريثما 
تعثر له على حجر أساس يصلح للبناء 

فوقه.

وهذا يعني أنك، في احلقيقة، أمام 
مهمة أخرى أهم: أن يكون املجتمع 
مجتمعا ال زريبة تصلح لكل أنواع 

الكائنات.
عندما تكون في مستنقع، يحسن أن 

جتففه أوال، قبل أن تبني فيه عمارة أحالم 
وأوهام.
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السياسي والتحول الديمقراطي. والحزب سيقرر موقفه من االنتخابات الرئاسية}.

لويزة حنون
األمينة العامة حلزب العمال اجلزائري

فرح من الجزائر
ُ
خبر م

تونس: كلفة االستعصاء 

الحكومي النقابي

} يبقى حتديد موعد لالنتخابات الرئاسية 
في اجلزائر حدثا في غاية اإليجابية. إّنه 
باختصار خبر مفرح وظاهرة صحية في 

منطقة تعج باألحداث األليمة، خصوصا في 
ضوء ما تشهده ليبيا وحّتى تونس. يثبت 

ذلك أن البلد يسعى بالفعل إلى اخلروج 
من أزمة عميقة ناجمة عن مرض الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي يتحّرك منذ ما 
يزيد على خمسة أعوام على كرسي نقال 

بعد إصابته بجلطة في العام 2013.
من الطبيعي أّال يطلب بوتفليقة أن 

يكون مرّشحا لوالية جديدة بعدما أمضى 
عشرين عاما في الرئاسة استطاع خاللها 

حتقيق إجناز كبير. يتمثل هذا اإلجناز في 
حتقيق السلم األهلي بعد عشر سنوات 
من االضطرابات. استطاعت املؤسسة 

العسكرية في تلك السنوات خوض معركة 
ال هوادة فيها من أجل القضاء على اإلرهاب 
الذي وقفت خلفه جماعات متطرفة احتمت 

باإلسالم لتنفيذ مآرب ال عالقة لها به.
األمل كبير بأن يتمّسك الرئيس 

اجلزائري، أو على األصح أولئك الذين 
يشكلون احللقة الضيقة احمليطة به، برفض 

الوالية اخلامسة. سيقّدم بوتفليقة بذلك 
خدمة أخيرة إلى بلده اجلزائر ويؤّكد أّنه 

استطاع بالفعل وضع البلد على طريق 
التعافي بعيدا عن املصالح الشخصية 

ملجموعة من الشخصيات متارس حاليا دور 
الرئيس. في مقّدم هذه الشخصيات شقيق 
بوتفليقة سعيد الذي مارس في السنوات 

األخيرة دورا محوريا على الصعيد 
اجلزائري، مالئا الفراغ الذي تركه مرض 

األخ األكبر في العائلة.
في العام 1998، بدأت املؤسسة العسكرية 

تفّكر في االنتقال إلى مرحلة جديدة بعدما 
”أنقذت اجلمهورية“، على حّد تعبير 

سياسيني بارزين دعموا اجليش في حملته 
على املتطّرفني الذين نقلوا في مرحلة معّينة 

نشاطهم إلى خارج اجلزائر، إلى أوروبا 

حتديدا. نفذ إرهابيو ”اجلبهة اإلسالمية 
املسّلحة“ (GIA) عمليات في فرنسا من بينها 

تفجير قنبلة في قطار للركاب!
أظهرت املؤسسة العسكرية التي كانت 

تتحّكم بها األجهزة األمنية التابعة لها، 
في مقّدمها جهاز املخابرات العسكرية، 

الذي كان على رأسه اجلنرال محمد مدين 
(توفيق)، قدرة كبيرة على التعاطي مع 

الواقع. اختارت في 1998 أن يكون بوتفليقة 
مرّشحها للرئاسة في نيسان/ أبريل 

1999. كّفر العسكر في اجلزائر عن ذنب 
ارتكبوه في مطلع العام 1979 حني قرروا 
أن يكون أحدهم خليفة لهواري بومدين. 

وقتذاك، كانت املنافسة على خالفة بومدين 
بني وزير اخلارجية عبدالعزيز بوتفليقة 
ومحمد الصالح يحياوي الذي كان ميثل 

بيروقراطية احلزب احلاكم (جبهة التحرير 
الوطني). أّما بوتفليقة، فكان ينتمي إلى 

احللقة الضيقة التي أحاطت بالرئيس 
الراحل منذ انقالبه على أحمد بن بّال في 
العام 1965 وقيادته اجلزائر إلى لعب دور 

كبير على كّل الصعد من منطلق إميانه 
بأّنها قّوة إقليمية تستطيع ممارسة أدوار 
خارج حدودها، خصوصا على الصعيدين 

العربي واألفريقي.
استبعد العسكر بوتفليقة ويحياوي 

ملصلحة الشاذلي بن جديد الذي كان عميد 
الضباط الذين يحملون رتبة عقيد في 

اجليش. كان الهدف من اختيار الشاذلي 
بن جديد واضحا كّل الوضوح. يتمّثل 

هذا الهدف في بقاء اجليش في السلطة 
ورفض تسليمها إلى مدني مثل بوتفليقة 

كان مّتهما بأنه ليبرالي، أو حزبي مثل 
يحياوي كان هناك خوف من تشدده وميله 

إلى انتهاج خط يساري متأثرا بتجربة 
احلزب الواحد في الدول الدائرة في الفلك 

السوفياتي.
امتلكت اجلزائر القدرة على متابعة 

سياسة تقوم على استخدام موارد النفط 
والغاز من أجل احملافظة على السلم 

االجتماعي، إلى أن جاءت خضة خريف 
العام 1988 التي كشفت هشاشة النظام 

على الصعيدين السياسي واالقتصادي. 

تبّني، وقتذاك، أن العمود الفقري للنظام 
هو اجلهاز األمني الذي حتتضنه املؤسسة 

العسكرية وال شيء آخر غير ذلك.
لم تلجأ املؤسسة العسكرية إلى بوتفليقة 

في العام 1998 إال بعد استنفادها كّل اخليارات 
األخرى، واكتشافها أّن ثّمة حاجة إلى 

ترجمة سياسية لالنتصار الذي حققته على 
اإلسالميني بكّل أشكالهم وبكّل القبعات امللّونة 

التي يرتدونها بني احلني واآلخر من أجل 
تسويق أنفسهم في الغرب…

لعب بوتفليقة بعد وصوله إلى الرئاسة 
دور الرئيس احلقيقي، وُتعاونه املجموعة 

الصغيرة احمليطة به. مارس في العام 1999 
الدور الذي حرم منه في 1979. أراد بكل 

بساطة أن يكون بومدين آخر، متجاهال أن 
اجلزائر تغّيرت وأّن املنطقة كّلها تغّيرت 

أيضا، وان احلرب الباردة، التي كانت تسمح 
للجزائر مبمارسة أدوار معّينة خارج حدودها، 

صارت من املاضي.
ثّمة عوامل عدة ساعدت بوتفليقة إلى حد 
كبير في بسط سلطته. في مقدم هذه العوامل 
ارتفاع سعر النفط والغاز. مكن ذلك اجلزائر 

من استعادة عافيتها في وقت بدأ اجلزائريون 
يعون معنى تفادي أي عودة إلى األعوام 

املمتدة ما بني 1988 و1998.
لعل اإلجناز األهم للرئيس اجلزائري 

يتمثل في سلسلة عمليات التطهير التي قام 
بها داخل املؤسسة العسكرية. شملت هذه 

العمليات التخّلص من الرجل القوي، أي من 
”توفيق“ مسؤول املخابرات العسكرية الذي لم 

يكن أحد يتجّرأ على لفظ اسمه بصوت عال. 
أجرى تعديالت كبيرة في العمق داخل القيادة 

العسكرية. حّول الرئاسة إلى صاحبة الكلمة 
األولى في البلد.

ال شّك أن اجلزائر متّر حاليا بأزمة داخلية 
عائدة إلى هبوط أسعار النفط والغاز مجددا، 
وإلى عجز النظام عن تطوير نفسه من جهة، 

وجعل االقتصاد يتخّلص من أسر النفط 
والغاز من جهة أخرى.

جاء بوتفليقة بالسلم األهلي. ال ميكن إال 
االعتراف بأنه لعب دورا في غاية األهمية على 

هذا الصعيد. لكّنه فشل في ميدانني. امليدان 
األّول هو تكريس اللعبة الدميقراطية بدل 

االنصراف إلى تصفية حسابات ذات طابع 
شخصي مع كثيرين، مبن في ذلك املؤسسة 
العسكرية. أّما امليدان اآلخر الذي لم يحسن 

التعامل معه فهو السياسة اخلارجية. كان في 
استطاعة الرئيس اجلزائري لعب دور إيجابي 

على الصعيدين العربي واإلقليمي، لكّنه بقي 
أسير اللغة اخلشبية التي كانت معتمدة في 

عهد بومدين. لعل الدليل األهم على ذلك العجز 
عن اعتماد موقف مختلف من العالقة مع 

املغرب اجلار األقرب. ال يتعّلق األمر بإعادة 
فتح احلدود املغلقة منذ العام 1994 فحسب، 

بل يتجاوز ذلك إلى قضية الصحراء املغربية 
التي هي، في نهاية املطاف، مشكلة عالقة بني 

الرباط واجلزائر وال شيء آخر مختلفا.
ما زالت اجلزائر في عهد بوتفليقة تعاني 
من السقوط في فّخ اللغة اخلشبية التي هي 
في الواقع وقوع في أسر الشعارات الفارغة. 
هذا واقع لم يستطع بوتفليقة جتاوزه على 
الرغم من أّنه كان مؤهال لذلك. صنع فارقا 

في الداخل اجلزائري… لكّنه اختار استمرار 
اجلمود على الصعيد اخلارجي متجاهال أن 

العالم كله يتغير. أراد بكل بساطة ارتداء بذلة 
بومدين التي هي من صنع ستينات القرن 

املاضي ولم ينجح في ذلك.
هل يؤدي اآلن اخلدمة الوحيدة التي 

يستطيع تقدميها للجزائريني وللجزائر؟ هل 
يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة، إلى حّد 

ما، تأتي برئيس طبيعي لبلد ما زال يرفض 
التصرف بشكل طبيعي مع محيطه؟

} إعالن االحتاد العام التونسي للشغل 
اإلضراب العام يومي 20 و21 فبراير القادم، 
يؤكد أن التباين بني حكومة يوسف الشاهد 

واملنظمة الشغيلة وصل إلى مستوى يصعب 
جسره، وأن األزمة في مسار تصاعدي يعسر 

تصور تكاليفه السياسية واالجتماعية.
في اإلعالن السريع عن تاريخ اإلضراب 
العام الثاني، رسائل عديدة ألكثر من جهة. 

أولى الرسائل لرئيس احلكومة بأّن املنظمة 
الشغيلة لم تغفر له عملية التسخير جلملة من 

الوظائف في الكثير من القطاعات احليوية. 
وثانيتها للترويكا احلاكمة بأّن األساس 

املطلبي إلضراب 17 يناير ال يزال صاحلا 
إلضرابات قادمة. والرسالة الثالثة للرأي العام 
وقوامها أن االحتاد ال يزال القوة االجتماعية 
والنقابية األقدر على التعبئة وتغيير موازين 

القوى.
املصادر من داخل املنظمة الشغيلة، 
تؤكد أن فرضية إعالن العصيان املدني 

لم تكن بعيدة عن الهيئة اإلدارية، أو 
عن بعض قياداتها، وأن اخليار الذي ّمت 
ترجيحه وتفضيله متّثل في رفع البطاقة 

الصفراء األخيرة في وجه احلكومة إلى حني 
استجابتها للمطالب االجتماعية واالقتصادية 

املعلنة.
في األثناء ال تزال في جعبة الهيئة اإلدارية 

لالحتاد أوراق احتجاجية تصعيدية، تؤكد 
من خاللها أن ما بعد 21 فبراير سيكون 

مختلفا عّما قبله، وأن املنظمة التي استطاعت 
أن تقاوم كافة الفاعلني السياسيني وأن 

تقارع الزعامات الوطنية الكبرى على غرار 
احلبيب بورقيبة ومحمد مزالي، لن تتأخر 
في االنخراط في املكاسرة التفاوضية ضّد 

سياسيي ما بعد 14 يناير وال سيما من 
تتهمهم باالرتهان للمانحني الدوليني.

من الواضح أن غضب القيادة احلالية 
لالحتاد، منصّب ليس فقط على حكومة 

الشاهد بقدر ما هو منصّب على املسلكية 
الرسمية في إدارة الشأن العام، وضد 

السياسة االقتصادية في االقتراض من 
اخلارج والتقتير والتفقير على الداخل، وهي 
منظومة كاملة استبّدت بالفاعل الرسمي بقدر 

استبداد األخير باألجير والعامل والفقير.
في املقابل تقف حكومة الشاهد ومعها 

الترويكا اجلديدة، بني مطرقة املانح الدولي 
وسندان التصعيد املتسارع للخطوات 

االحتجاجية للمنظمة الشغيلة، فليس لدى 
حكومة الشاهد الكثير من اخليارات البديلة 

لكي تستدر رضا املنظمة الشغيلة أكثر من تلك 
التي قدمتها في الدقائق األخيرة من يوم 16 

يناير السابق.
املفارقة أن مشروع الزيادة في األجر، لم 

يكن إضافة في األجر بقدر ما كان تقليصا من 
احلصة الضريبية، يعطي لألجير وهم الزيادة 

ليضرب في العمق الصناديق االجتماعية 
ويستهدف حصة املتقاعدين ويقوض حقهم 

في التأجير الكرمي. وما كان للحكومة أن 
تلتجئ إلى هذه اخليارات لوال خواء خّزانها 

االقتصادي من البدائل واخليارات، ولوال ثقل 
يد صندوق النقد الدولي على هامش حتركها 

ومناوراتها االجتماعية.
في األثناء، ُتسقط احلكومة كما املنظمة 

الشغيلة من حساباتهما، أمرين غاية في 
األهمية. األمر األول أن تكلفة املكاسرة احلالية 
باهظة سواء في مستواها املادي أو الرمزي، 

فاخلسارة االقتصادية ليوم من اإلضراب العام 
قد تغطي مظلة الزيادة املطلوبة. أما اخلسارة 

املعنوية لصورة دولة قادرة على استقطاب 
االستثمار وتأسيس السلم االجتماعي 

واجتذاب رؤوس األموال، فيبدو أّن تكاليفها 
كبيرة على املجموعة الوطنية خاصة في ظل 
وجود دول منافسة تستثمر من ضعف وتآكل 

القوة الناعمة التونسية.
أما األمر الثاني، فمرتبط بابتكار مسلكيات 

رفض اجتماعي ضد املطالب النقابية وضد 
إدارة احلكومة لألزمات. هنا يظهر فاعلون 

جدد على غرار احلراك التلمذي املتطور 
واملتصاعد في أكثر من معهد ومن محافظة، 
تنديدا باالستعصاء احلكومي النقابي، الذي 
يكاد يذهب مبستقبلهم الدراسي وبحقهم في 

التحصيل العلمي وفي سنة تربوية عادية.
وهذا الفاعل االحتجاجي اجلديد يعبر عن 
املشاغل العميقة للكثير من القطاعات الشعبية 

التي ترى أن الصراع احلكومي النقابي 
طال أكثر من الالزم وأصبح له الكثير من 

التداعيات الرمزية ناهيك عن اخلسائر املادّية.
تدفع تونس فاتورة التأخر في تأسيس 

مجلس للحوار االجتماعي االقتصادي، وتكلفة 
عدم مأسسة احلوار الوطني سواء في شكله 
الرباعي السابق أو في شكل جديد متناسب 
مع الرهانات القائمة. واألهم أنها تدفع من 

مستقبلها تداعيات اللهث وراء الكراسي 
واالستعدادات لالنتخابات القادمة واالنخراط 

املبكر في االستحقاقات االنتخابية. تونس 
حتتاج إلى طبقة سياسية أفضل، وإلى وعي 

سياسي أعمق.

هل يؤدي بوتفليقة الخدمة الوحيدة 

التي يستطيع تقديمها للجزائريين 

وللجزائر؟ هل يسمح بإجراء انتخابات 

رئاسية حرة، إلى حد ما، تأتي برئيس 

طبيعي لبلد ما زال يرفض التصرف 

بشكل طبيعي مع محيطه؟

أي فسحة للتحرر من االستبداد في 

بيئات مأزومة كهذه، لن توفر نموذجا 

للحرية وال لبناء تجربة ديمقراطية، 

ولكنها سوف تفتح الطريق إلى 

المستنقع، حيث تتفسخ الشروخ 

االجتماعية وتتحول إلى ميليشيات

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أمين بن مسعود

و

كاتب ومحلل سياسي تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي



} أبوظبــي – فتح تدشـــني اإلمـــارات لعدد من 
املشـــاريع العمالقة مثل نفق الصرف الصحي 
االســـتراتيجي فـــي أبوظبي ومشـــروع القرن 
للصـــرف الصحي في دبي، آفاقا جديدة للبنية 
التحتية نحو تعزيز اخلدمات املســـتدامة على 

املدى البعيد.
وتشـــير البيانات إلـــى أن اإلمارات حققت 
تقدما هائال في مجـــال معاجلة املياه العادمة 
وإعادة اســـتخدامها في األغـــراض الزراعية، 
وذلـــك في إطـــار جهودها لتعزيز االســـتدامة 
البيئية واحلد من اســـتنزاف املـــوارد املائية 

الطبيعية.
وميثل نفق الصرف الصحي االستراتيجي 
في أبوظبي عالمة بارزة على خارطة املشاريع 
املستقبلية التي تقوم إمارة أبوظبي بتطورها 
فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة بكفـــاءة عالية 
ومســـتدامة، وهي تأخذ بنظر االعتبار مواكبة 
واالقتصادية  والعمرانيـــة  الســـكانية  الطفرة 

وتلبية االحتياجات طويلة املدى لإلمارة.
ويرى محللون أن مشاريع البنية التحتية 
اجلديـــدة في اإلمارات أحدثت انقالبا شـــامال 
في فلسفة التعامل مع مصادر املياه ومشاريع 
الصرف الصحي والتعامـــل مع مصادر املياه 

غير اجلارية.
وأكدوا أن تلك املشاريع رفعت سقف تعزيز 
هـــذا النوع مـــن البنية التحتية، التي تشـــكو 
معظم دول املنطقة من ترديها أو عدم وجودها 
أصال، وأنهـــا أصبحت في صدارة دول العالم 

في هذا املجال.
وكان تقرير ”أرقام اإلمارات 2018“ الصادر 
عن الهيئـــة االحتادية للتنافســـية واإلحصاء 
قد أظهر ارتفـــاع كمية املياه العادمة التي تتم 
معاجلتها بالبالد بنسبة تزيد على 32 في املئة 

خالل الفترة املمتدة بني عامي 2012 و2017.

ويتم اســـتغالل املياه املعاجلة بشكل أكبر 
فـــي األغراض الزراعية، في إطار جهود تعزيز 
االســـتدامة البيئيـــة واحملافظة علـــى املوارد 
الطبيعية، حيث أشـــار التقرير إلى أن نحو 67 
في املئة من املياه املعاجلة اســـتغلت ألغراض 

الري.
ويقـــدم املشـــروع حلوال مســـتدامة جلمع 
ونقـــل ميـــاه الصـــرف الصحـــي مـــن جزيرة 
أبوظبي والبر الرئيســـي واجلزر احمليطة بها 
إلى محطات معاجلة مياه الصرف الصحي في 

منطقة الوثبة.
ويعـــد النفق أطول أنفاق الصرف الصحي 
االنحدارية في العالم، حيث ميتد إلى مســـافة 
41 كيلومتـــرا ويبدأ بعمـــق 24 مترا من منطقة 
املشـــرف وينتهي فـــي محطـــات املعاجلة في 
منطقـــة الوثبـــة على عمـــق 90 متـــرا. وتصل 
طاقته االســـتيعابية اإلجمالية إلـــى نحو 1.9 
مليـــون متر مكعب يوميا ويقـــدم خدماته ملدة 

80 سنة قادمة.
وميثـــل مشـــروع القرن للصـــرف الصحي 
عن طريق األنفـــاق العميقة في دبي، الذي بدأ 
العمل على إجنازه فـــي عام 2015، نظاما مرنا 
ومتكامـــال ملواكبة متطلبات النمو الســـكاني 
املتوقع لإلمارة مستقبال وملدة 100 عام مقبلة.

وتبلـــغ التكلفة املتوقعـــة لتصميم وتنفيذ 
وتشـــغيل املشـــروع نحو 12 مليار درهم (3.27 
مليار دوالر). ومن املخطط أن يســـهم املشروع 
فـــي إلغـــاء الروائح الصـــادرة عـــن محطات 
املعاجلة وإلغـــاء محطات الضـــخ وصهاريج 
النقل، ممـــا يقلل التكلفة ويخفف من االزدحام 

املروري.
وكانـــت إمـــارة دبي قـــد اعتمـــدت في عام 
2016 إنشاء املرحلة الثانية من مشروع محطة 

معاجلة مياه الصرف الصحي في منطقة جبل 
علي بتكلفة 1.3 مليار درهم.

الوســـائل  بأحـــدث  احملطـــة  تزويـــد  ومت 
واملرافـــق املتطـــورة، والتقنيـــات احلديثة في 
مجال معاجلـــة مياه الصـــرف الصحي. ومن 
املتوقع أن تصل تكلفتها اإلجمالية مع املرحلة 

األولى إلى نحو 2.849 مليار درهم.
ويشير املخطط إلى أن الطاقة االستيعابية 
للمحطة ســـترتفع بعد إكمـــال املرحلة الثانية 
إلى أكثر من الضعف لتصل إلى نحو 675 ألف 
متر مكعب يوميـــا، مقارنة بنحو 300 ألف متر 

في الوقت احلالي.
وســـتواكب احملطة التوســـع املســـتقبلي 
املتوقـــع ملدينة دبي لتخدم شـــريحة كبيرة من 

السكان، وســـوف تسهم في خدمة 1.35 مليون 
شـــخص، دون ضغـــوط أو جهـــود إضافيـــة 
تســـتدعي إجراء توســـعات أخـــرى حتى عام 

.2025
وفـــي إمـــارة الشـــارقة بـــدأت الســـلطات 
منذ عام 2012 بتشـــغيل أكبـــر محطة للصرف 
الصحـــي وهي محطة الضخ ”أي 3“ في مدينة 
الشـــارقة وفق أرقى املعاييـــر العاملية، إضافة 
إلى مشـــروع البوابـــة اإللكترونيـــة اخلاصة 

بصهاريج الصرف الصحي.
وشـــكل تشـــغيل تلك احملطة نقلـــة نوعية 
فـــي خدمات البنية التحتيـــة في اإلمارات بعد 
تطبيق أفضل التقنيات احلديثة في تصميمها، 
إضافـــة إلى قدرتها االســـتيعابية التي تعادل 

ثالثة أضعاف احملطـــة القدمية التي كانت في 
نفس املوقع.

ووقعت أكادميية الشارقة للبحوث وجامعة 
الشـــارقة وبلديـــة مدينة الشـــارقة في نوفمبر 
2017 اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى إجراء 
البحوث والتطوير للمعاجلة اإلضافية وإعادة 
اســـتخدام مياه الصرف املعاجلـــة في منطقة 

الصجعة في الشارقة.
ودشـــنت حكومة عجمان منـــذ العام 2009 
احملطة األولى للصرف الصحي، التي أصبحت 
قـــادرة على معاجلة أكثر من 50 باملئة من مياه 
الصرف الصحي، التي تتم إعادة استخدامها 
فـــي ري املزروعات واملســـاحات اخلضراء في 

اإلمارة.

} طهــران - أكـــد مســـؤول إيرانـــي أن نصف 
طائـــرات الـــركاب في البـــالد لم تعـــد صاحلة 
لالســـتعمال، في اعتراف آخر بعجز الدولة عن 

حتديث األسطول القدمي.
ونســـبت وكالة الطلبـــة اإليرانيـــة لألنباء 
لعضـــو جلنـــة التنميـــة بالبرملان مجيـــد كيان 
بور، قوله الســـبت املاضي إن ”نصف طائرات 
املســـافرين بالبالد مهترئة، وحتديث أســـطول 

الطائرات أصبح ضروريا“.
ويأتـــي هذا اإلقـــرار، بينما ســـلطت حادثة 
حتطم طائرة شـــحن عســـكرية إيرانية من نوع 
بوينـــغ 707 في كرج غرب إيران مؤخرا، الضوء 

على مدى متاعب األسطول اجلوي للبالد.
وأوضح بور أن بالده لن تســـتطيع شـــراء 
طائرات من شركتي بوينغ األميركية وأيرباص 
األوروبية في ظـــل العقوبات املفروضة من قبل 

الواليات املتحدة.

وأشـــار إلـــى إمكانيـــة اســـتيراد طائرات 
من روســـيا وأوكرانيا. وقـــال إن ”إيران ترغب 
بشراء طائرات من روسيا، إال أن بعض شركات 
الطيران الروســـية لديها شـــراكة مع شـــركات 

أميركية، ما يجعل االستيراد غير ممكن“.
ويعانـــي قطـــاع الطيـــران اإليرانـــي مـــن 
مشـــكالت مزمنة من بينهـــا نقص حاد في قطع 
غيار الطائرات وعدم القدرة منذ ســـنوات على 
شـــراء طائرات جديدة، ليتفاقم مـــع العقوبات 
التـــي أعلن عنها الرئيـــس دونالد ترامب للمرة 

األولى في مايو املاضي.
وكان علي عابد زادة رئيس منظمة الطيران 
املدنـــي اإليرانيـــة قد قـــال الشـــهر املاضي إن 
”شـــركات الطيران التجـــاري اإليرانية بحاجة 

إلى شراء نحو 500 طائرة جديدة“.
وأكـــد امتنـــاع موســـكو عن بيـــع طائرات 
جتاريـــة لطهـــران في ظـــل ســـريان العقوبات 

األميركيـــة توقعـــات اخلبراء، الذيـــن قالوا إن 
وجـــود مكونات أميركيـــة الصنع في الطائرات 
الروسية قد تعرقل إبرام أي اتفاق بني البلدين، 
فضال عـــن صعوبـــات التمويل بســـبب األزمة 

االقتصادية احلادة في إيران.
وتبخرت أحـــالم إيران في شـــراء طائرات 
مدنية روسية كآخر مالذ لتحديث أسطول النقل 
اجلـــوي املتهالك بعد إلغاء صفقات مع عمالقي 
صناعـــة الطيـــران بوينـــغ وأيرباص بســـبب 
العقوبـــات األميركية التـــي دخلت حيز التنفيذ 

في مطلع نوفمبر املاضي.
ومع بداية 2019، ألغت روسيا تسليم صفقة 
20 طائرة مدنية من طراز ســـوخوي سوبر جت 
100 لطهران لعدم موافقة مكتب مراقبة األصول 

األجنبية التابع لوزارة اخلزانة األميركية.
وبعد أيام من إعـــالن اخلطوة، ألغت وزارة 
اخلزانـــة األميركية تراخيص لشـــركتي بوينغ 

وأيربـــاص لبيـــع طائرات ركاب إليران بشـــكل 
نهائي فـــي صفقات قدرت قيمتهـــا بحوالي 30 

مليار دوالر.
وقبـــل ذلك بأســـابيع، اســـتبعدت شـــركة 
حكوميـــة صينيـــة بيـــع طائـــرات ركاب إليران 
ملســـاعدة طهران على إحياء خططهـــا الرامية 

لتحديث أسطول طائراتها.
ونســـبت وكالة رويترز للمدير العام لشركة 
الطائـــرات التجارية الصينية (كوماك) تشـــاو 
يـــو رانغ قوله خالل معـــرض للطيران أقيم في 
مدينـــة شـــنغهاي الصينية في شـــهر نوفمبر 
املاضي ”ال، ال ميكننا البيع إليران. إيران خارج 

احلسابات“.
وكانت وزارة اخلزانة قد أعلنت مؤخرا، عن 
أســـماء أكثر من 700 شخص ومؤسسة وطائرة 
وســـفينة دخلت فـــي إطار احلزمـــة الثانية من 

العقوبات على طهران.
اجلويـــة  اخلطـــوط  العقوبـــات  وشـــملت 
اإليرانيـــة وطيـــران ماهـــان وخطـــوط معراج 
وشـــركتي كاســـبيان وبويا، وهو مـــا أدى إلى 
إلغاء العديـــد من الرحالت وشـــل حركة النقل 

اجلوي اإليراني بشكل كبير.
وتشـــير تقارير من داخل إيـــران إلى أنه مت 
إلغاء العديد من الرحالت اإليرانية من مطارات 
مختلفـــة حول العالـــم، حيث متنـــع العقوبات 
الطائـــرات اإليرانية بتعبئة الوقـــود أو القيام 
بعمليات الصيانة واإلجراءات التقنية والفنية 

األخرى.
وواجهت الطائرات اإليرانية مشـــكالت في 
مـــا ال يقل عـــن 8 مدن آســـيوية وأوروبية، ومت 
إلغاء بعض هـــذه الرحالت ومت تأجيل البعض 

األخر.

اقتصاد

علي عابد زادة:

شركات الطيران التجاري 

في حاجة إلى شراء نحو 500 

طائرة جديدة

فرنسا تقترح دمج

شركتي رينو ونيسان

} باريــس - اقترحـــت فرنســـا دمـــج شـــركتي 
رينو الفرنســـية ونيســـان اليابانيـــة لصناعة 
الســـيارات، في خطوة قد جتعل من الشركتني 

حتت قيادة كيان واحد.
وذكرت صحيفة نيكي اليابانية االقتصادية 
أمـــس أن وفـــدا يشـــمل املديـــر العـــام لوكالة 
االســـتثمار الفرنســـية مارتني فيل، الذي يدير 
رينـــو حاليا بتكليف من احلكومة الفرنســـية، 
التقى مبســـؤولني يابانيني في طوكيو ملناقشة 

اخلطط املتعلقة بالدمج.
وأشارت الصحيفة إلى أن رينو، التي متلك 
43 باملئة من أســـهم نيسان بعد أن أنقذتها من 
اإلفالس قبل عشرين عاما، تريد تعيني الرئيس 
املقبل للشركة اليابانية بعد إلقاء القبض على 
رئيســـها الســـابق كارلوس غصن في فضيحة 

فساد مالي.
واعترضت نيســـان، التي متلـــك 15 باملئة 
من أســـهم رينو و34 باملئة من ميتسوبيشـــي 
موتـــورز، التـــي تعتبـــر آخـــر املشـــاركني في 
التحالف الذي تأســـس في عام 1999، علنا على 

مثل هذه الفرضية.
وقالت وكالـــة بلومبـــرغ األميركية لألنباء 
االقتصادية أن نيســـان تفكر في إلغاء منصب 
رئيس الشـــركة في إطـــار جهودها إلعادة بناء 

حوكمة الشركة.
وتخلت فرنسا رسميا األسبوع املاضي عن 
غصن، وطلبت تعيني خلف له في األيام املقبلة 

رئيسا لرينو.
وُيتهم غصن بارتـــكاب مخالفات مالية من 
املمكن أن تصل عقوبتها للســـجن لعقود. وقد 
جـــرى اتهامه بتعمد خفض راتبه من نيســـان 
بواقع عشرات املاليني من الدوالرات باإلضافة 

إلى نقل خسائر جتارية للشركة.
وقالت نيســـان إن غصن أســـاء اســـتخدام 
أمـــوال الشـــركة، وقـــام بتعيـــني شـــقيقته في 

منصب مستشار.
وكان الرئيـــس إميانويـــل ماكـــرون قد أكد 
خالل لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شـــينزو 
آبي مطلع ديســـمبر على هامش قمة مجموعة 
العشـــرين في األرجنتني، متسكه باحلفاظ على 
مجموعة رينو نيســـان وميتسوبيشي موتورز 

واستقرارها.
ولكن آبي يرى أن مستقبل املجموعة ينبغي 
أن يتقرر من قبل الشـــركات وعلى ”احلكومات 

عدم االلتزام“ بطريقة عمل احتالف مستقبال.

{أعددنا اقتراحا للتوصل التفاق تجاري محدود مع الواليات المتحدة يؤدي إلى إلغاء الرسوم على 

السيارات مع استمرار قواعد تبادل المنتجات الزراعية دون تغيير}.

سيسيليا ماملستروم
مفوضة التجارة األوروبية

{االعتـــذار الـــذي تقدم به بنك غولدمان ســـاكس األميركيـــة عن دوره في فضيحة فســـاد في 

صندوق الدولة السيادي الماليزي غير كاف ونطالبه بتقديم تعويض لماليزيا}.

ليم جوان إجن
وزير املالية املاليزي

مجيد كيان بور:

نصف طائرات المسافرين 

مهترئة وتحديث األسطول 

أصبح ضروريا

أحدثت مشــــــاريع اإلمارات اجلديدة في البنية التحتية انقالبا شــــــامال في فلسفة التعامل 
مع مصادر املياه ومشــــــاريع الصرف الصحي وإعادة تدوير مصادر املياه غير اجلارية. 
ويرى محللون أن تلك املشاريع رفعت سقف تلك املشاريع، التي تشكو معظم دول املنطقة 

من ترديها أو عدم وجودها.

مشاريع إماراتية ترفع سقف معالجة المياه العادمة
[ إرساء معايير جديدة تقلب فلسفة التعامل مع مصادر المياه  [ تدشين مشاريع جديدة لتعزيز استدامة المياه على المدى البعيد

مشاريع مستدامة للمستقبل البعيد

مليون متر مكعب يوميا 

طاقة نفق الصرف الصحي 

في أبوظبي وهو األطول من 

نوعه في العالم
 1.9

بالمئة من مياه الصرف 

الصحي التي تجري معالجتها 

في اإلمارات تستخدم في ري 

المزروعات
67

طهران تخشى ازدياد كوارث الطيران

تقتإيران تشكو من تهالك نصف أسطول طائراتها التجارية ا ن ف
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} القاهــرة – كثفـــت احلكومـــة املصريـــة مـــن 
جهودها خالل الفتـــرة األخيرة لزيادة التعاون 
الفـــرص  وتعزيـــز  والتجـــاري  االقتصـــادي 
االســـتثمارية مع القـــارة األفريقية في مختلف 

املجاالت.
ووافق مجلـــس الوزراء األســـبوع املاضي 
على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بشأن االتفاق املؤســـس ملنطقة التجارة احلرة 
األفريقيـــة وبروتوكوالته امللحقـــة واملوقع في 

كيغالي في مارس املاضي.
ويهدف االتفـــاق إلى زيادة التجارة البينية 
بني الدول األعضاء، وتعزيز القدرة التنافســـية 

للصناعة في أفريقيا.
ومبقتضى االتفاق سيتم اإللغاء التدريجي 
للحواجـــز اجلمركيـــة وغيـــر اجلمركيـــة التي 
تعترض التجارة في السلع واخلدمات، وصوال 

إلى االحتاد اجلمركي في القارة األفريقية.
الســـلع  فـــي  التجـــارة  االتفـــاق  ويغطـــي 
واخلدمات، فضال عن االستثمار وحقوق امللكية 

الفكرية، وسياسة املنافسة.
وكان ألبـــرت موشـــانغا مفـــوض التجارة 
والصناعـــة مبفوضية االحتاد األفريقي، قد أكد  
الشـــهر املاضي أن االحتاد تلقى تصديقا من 9 

دول على اتفاقية التجارة احلرة القارية.
وقال موشـــانغا حينها إن ”هنـــاك 12 دولة 
أخرى في مراحـــل متقدمة في عملية التصديق 
على االتفاقية، التي ستساهم في تعزيز التكامل 

االقتصادي بني الدول األفريقية“.
وأوضح أن االحتاد يسعى إلى وصول عدد 
الدول املصدقـــة على االتفاقية إلى 22 دولة قبل 

مارس القادم.
وأشـــار إلى أن قمة رؤساء الدول األفريقية 
التي ســـتقام فـــي فبراير القادم فـــي العاصمة 
اإلثيوبيـــة أديـــس أبابـــا ستشـــهد اإلعالن عن 

النتائـــج التـــي مت التوصـــل إليها بشـــأن تلك 
االتفاقية.

ودعـــا باقي الدول األفريقيـــة التي لم تعلن 
موافقتها إلى االنضمام إلى االتفاقية ألهميتها 
فـــي وضـــع القـــارة األفريقيـــة علـــى اخلارطة 

االقتصادية العاملية.
وكان قادة 26 دولة يقع معظمها في شـــرق 
قـــارة أفريقيا وجنوبهـــا قد وقعـــوا باألحرف 
األولـــى فـــي شـــهر يونيـــو 2016 خـــالل قمـــة 
اقتصادية في منتجع شرم الشيخ على اتفاقية 
للتجارة احلرة والتي من شأنها تسهيل انتقال 
املنتجـــات والبضائـــع بني نحو نصف ســـكان 

القارة.
منطقـــة  ســـتصبح  االتفاقيـــة  ومبوجـــب 
التجـــارة احلـــرة تضـــم 3 تكتـــالت قائمة، هي 
السوق املشـــتركة لدول شرق أفريقيا وجنوبها 
ومجموعـــة شـــرق أفريقيـــا ومجموعـــة تنمية 

أفريقيا اجلنوبية.
وتضم الســـوق اجلديدة نحـــو 625 مليون 
نســـمة ويتجاوز ناجتها احمللي اإلجمالي نحو 
1.2 تريليون دوالر، وهـــو مينح القاهرة فرصا 
واعدة لالســـتفادة من مكامن هذه السوق التي 

ال تزال متعطشة للنمو.
وخالفا آلســـيا وأوروبا اللتني يقوم القسم 
األكبر مـــن بلدانهمـــا بالتجارة في مـــا بينها، 
مـــا زالت البلدان األفريقيـــة تعاني من التدابير 
البطيئـــة علـــى احلـــدود وإجـــراءات اجلمارك 
والتكاليـــف التجاريـــة الباهظـــة التـــي تفوق 

سواها في مناطق أخرى.
وفيما ال يزال البعض يشـــكك في املشروع، 
ترى جنوب أفريقيا أنها رســـالة قوية تؤكد أن 
أفريقيا تعمل في ســـبيل تكاملهـــا االقتصادي 

وتأمني بيئة مالئمة للتجارة واالستثمار.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن نسبة 
التبادل التجاري بني بلـــدان قارة أفريقيا نحو 
12 باملئـــة فقط، مقارنـــة بنســـبة 55 باملئة بني 
البلدان اآلســـيوية ونحو 70 بامليـــة بني الدول 

األوروبية.
ويقول اخلبراء إن ذلك ناجت عن ”ســـماكة“ 
احلدود، والتي تقاس بعدد الوثائق التي يتعني 
توافرهـــا لالســـتيراد والتصديـــر، وتبلغ نحو 
8 أوراق جمركيـــة في أفريقيـــا، في مقابل 4 في 
أوروبا، األمر الذي يزيـــد مهلة اجتياز احلدود 

وتكاليفها.
ويحتـــاج تخليـــص البضائـــع اجلمركيـــة 
إلى فترة تزيد في املتوســـط علـــى 30 يوما في 
أفريقيا باســـتثناء املغرب، مقابل قرابة 10 أيام 
فـــي االحتـــاد األوروبي، وفق منظمـــة التعاون 

والتنميـــة االقتصادية وبرنامـــج األمم املتحدة 
للتنمية.

وحتى تقوم بتنفيذ اخلطوة، ناقشت وزيرة 
االســـتثمار والتعـــاون الدولي ســـحر نصر مع 
عدد من رجـــال األعمـــال والشـــركات املصرية 
املستثمرة في أفريقيا اقتراحاتهم بشأن إصدار 
قانون صندوق تشـــجيع وضمان االستثمار في 
أفريقيا تنفيذا لتكليف رئيس البالد في منتدى 

أفريقيا 2018.
وأكدت نصر فـــي بيان نشـــرته الوزارة أن 
القاهرة ســـتعمل على دعم املســـتثمر املصري 
فـــي أفريقيا، وتســـهيل اإلجراءات مـــع الدولة 

املستثمر فيها.
وتطرق االجتماع إلى عدة اقتراحات متعلقة 
بزيادة حجم االستثمارات املصرية في أفريقيا، 

والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، التي 
تدعم عدة مشروعات في القارة.

وأكد ممثلو الشـــركات املصرية املستثمرة 
فـــي أفريقيا دعمهم الكامل إلصـــدار الصندوق 
مبا يســـهم فـــي زيـــادة حجـــم االســـتثمارات 
املصرية في القارة والتي بلغت حتى اآلن وفق 

األرقام الرسمية نحو 10.2 مليار دوالر.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع املستثمرين 
املصريني على توجيه اســـتثماراتهم ألفريقيا، 
واملشـــاركة فـــي تنمية القارة، واالســـتفادة من 

الفرص الهائلة املتوفرة فيها.
وأبـــدى بنـــك التنميـــة األفريقـــي حرصـــه 
على املشـــاركة في إنشـــاء الصندوق لتشجيع 
املســـتثمرين املصريـــني على اقتحام أســـواق 

أفريقيا.

اقتصاد

ألبرت موشانغا:

نسعى لوصول عدد الدول 

المصدقة على االتفاقية إلى 

22 دولة قبل مارس

سحر نصر:

سندعم المستثمرين 

المصريين لتسهيل 

مشاريعهم في أفريقيا

القاهرة تستثمر رئاستها لالتحاد األفريقي إلطالق عهد تجاري جديد
[ الحكومة تصادق على اتفاق منطقة التجارة الحرة األفريقية  [ خطط إلنشاء صندوق مصري إلدارة مخاطر االستثمار في القارة

البحث عن أسواق أفريقية للصناعة المصرية

عكست سرعة مصادقة القاهرة على اتفاق تأسيس منطقة التجارة احلرة األفريقية، جدية 
رهانها على التوسع داخل القارة وتعزيز نفوذها االقتصادي في أسواقها الواعدة، التي 

تشهد حتوالت كبيرة على األصعدة االستثمارية والتجارية واالجتماعية.

{نعمل حاليا على إطالق مبادرة عربية تهدف إلى خلق منبر لتمكين المرأة االقتصادي من خالل 

 للنساء}.
ً
منصة متخصصة توفر بيئة عمل أكثر أمانا

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

{تونس تســـعى لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي ورفع إنتاج الفوســـفات إلـــى 5 ماليين طن هذا 

العام. وتخطط إلنتاج 1900 ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2022}.

سليم الفرياني
وزير الصناعة والطاقة التونسي

} اجلزائر- تســـود أوســـاط مربي املاشية في 
اجلزائر حالة من القلق بســـبب املخاطر التي 
تتهدد ثروتهم احليوانيـــة إثر اجتياح وباءي 
احلمى القالعية واملجترات الصغيرة، وســـط 
ارتباك حكومي في توفير اخلدمات البيطرية.

ووجـــه املوالـــون، وهي التســـمية احمللية 
التـــي تطلق علـــى املربـــني، ســـهام انتقادهم 

للجهات احلكومية املختصة بســـبب تقاعسها 
في حل املشـــكلة وعبروا عن غضبهم بتكديس 
رؤوس األغنـــام النافقـــة أمام مقـــرات واليات 

اجللفة واملسيلة وبرج بوعريرج.
وأبدوا امتعاضـــا من تأخر وزارة الفالحة 
حتـــى اليوم في اســـتقدام اللقاحـــات الالزمة 
والتكفـــل التام باألزمة التـــي يتخبطون فيها، 
وحـــذروا مـــن املخاطـــر التـــي تهـــدد الثروة 

احليوانية في البالد.
وال زالت األرقام تتضارب بشـــأن اخلسائر 
التـــي تكبدها املربـــون، خاصة فـــي الواليات 

املعروفـــة مبمارســـة نشـــاط الرعـــي وتربية 
املواشي، ففيما تتحدث أرقام رسمية عن نحو 
3 آالف رأس، تشـــير تقديرات القطاع إلى أنها 

تفوق 10 آالف رأس.
وعرفـــت العـــدوى توســـعا كبيـــرا، حيث 
وصلـــت إلى تخوم العاصمـــة، رغم اإلجراءات 
االحترازية لـــوزارة الفالحة، كغلق األســـواق 
األسبوعية، وتقييد حركة نقل املواشي، فضال 
عن تسخير طواقمها الطبية ملعاينة األضرار.

وشـــكل إعـــالن احلكومـــة عـــن اســـتقدام 
اللقاحات الالزمة مع نهاية هذا الشهر، صدمة 
في أوساط املربني، قياسا باألضرار املتراكمة.

وانعكس هذا الوضع، على أسعار اللحوم 
في األســـواق، حيث عرفت ارتفاعـــا بنحو 20 
باملئـــة، ما تســـبب في ركـــود القطـــاع نتيجة 
عزوف املســـتهلكني خشـــية اإلصابة بأضرار 

صحية، رغـــم تطمينـــات املصالـــح املختصة 
وتشديد اإلجراءات الرقابية.

ويتوقـــع املختصـــون أن تتواصـــل األزمة 
ألشـــهر مـــع اقتـــراب شـــهر رمضـــان وعيـــد 
األضحى، حيث تشـــهد املناســـبتان استهالكا 

كبيرا للحوم.
ورغـــم أن األرقـــام الرســـمية تتحـــدث عن 
توفير نحو 20 مليون رأس لالستهالك احمللي، 
إال أن طاعون املجترات الصغيرة، الذي يصيب 
اجليـــل الصغير من املواشـــي، يهـــدد بتقلص 
املعـــروض املوجـــه لســـوق اللحـــوم أو عيـــد 
األضحـــى القادم، وهو ما قـــد يزيد من ارتفاع 

األسعار في الفترة املقبلة.
وأكـــد اخلبيـــر الزراعـــي آكلي موســـوني 
لـ“العـــرب“ أن تلكؤ وزارة الفالحة في معاجلة 
األزمـــة منذ بدايـــة ظهورهـــا والفوضى التي 
يعيشـــها القطـــاع الزراعـــة، ســـاهما في هذه 

األزمة املتفاقمة.
ويعيب موســـوني على الـــوزارة تبعيتها 
املطلقة فـــي مجال الصحة احليوانية للمخابر 

األجنبية، وعدم اهتمامها بهذا املجال.
وقـــال إن ”املصالـــح املختصـــة واملخابـــر 
احمللية تفتقـــر لإلمكانيات املادية والبشـــرية 
الالزمة فالطاقم البيطري احمللي لم يتمكن من 
تغطية كامل البالد عندما توسعت العدوى في 

ظرف قياسي“.
وأوضـــح أن التعويضـــات التـــي أقرتهـــا 
احلكومـــة لفائدة املتضرريـــن، والتي تتراوح 
بـــني 30 و300 دوالر، ال ميكـــن أن تغطي حجم 
اخلســـائر، كما أن التعقيدات اإلدارية وآليات 

ضبطها غير متاحة.
وأضاف ”عالوة علـــى عدم حتمس املربني 
آلليـــات التأمني املتاحـــة، فإنـــه ال اإلدارة وال 
املعنيـــني بإمكانهم حتديد اخلســـائر بشـــكل 

دقيق“.
وكان رئيـــس االحتـــاد العـــام للفالحـــني 
اجلزائريـــني محمـــد عليوي قـــد طالب املربني 
بالتحلي بالصدق واملوضوعية عند التصريح 

باخلســـائر التي تكبدوها، من أجل احلصول 
علـــى تعويـــض متـــوازن. وأكـــد أن احلكومة 
ستعوض جميع املتضررين سواء املؤّمنني أو 

غير املؤمنني.
وحاول بعث رســـائل طمأنة للمربني، حول 
”ضرورة جتـــاوز القطـــاع لالضطرابات التي 
يعيشـــها، بتضافر جميع األطراف الفاعلة، من 
أجل احلفـــاظ على الثروة احليوانية، واإلبقاء 
عليـــه كواحد من القطاعات التي حتقق اكتفاء 

ذاتيا في البالد“.
وعبـــر موالـــون محتجـــون فـــي املناطـــق 
الداخليـــة والهضـــاب، عـــن امتعاضهـــم مما 
وصوفـــه بـ“متاطـــل اجلهـــات احلكوميـــة في 
التكفـــل باألزمـــة“، واتهـــم املربـــي بلقاســـم 
بوديســـة، مصالح إداريـــة بـ“التوفير اجلزئي 
للقاح وتوزيعه باحملاباة واحملسوبية“، وشدد 
على أن مربي املواشـــي علـــى حافة اإلفالس، 
وال ميكنهـــم االنتظار إلى غاية نهاية الشـــهر 

اجلاري لتوفير اللقاح.
وأوضـــح أن اجلهـــات املعنيـــة لـــم تأخذ 
األمـــر باجلدية الالزمة في بدايـــة األمر، فرغم 
التصريحـــات والنداءات التـــي أطلقها بعض 
املربني خالل ظهور بـــوادر الطاعون في أيامه 
األولى، إال أن املسألة أخذت على أنها إشاعات 
إلحـــداث االضطراب فـــي الســـوق والتهويل 

إلرباك املربني.
ولفت إلـــى أن املصالح املختصة لم تتمكن 
إلى حد اآلن من حتديد بـــؤر الوباء، وال احلد 
من حركة أســـواق املاشـــية، ألن هناك نشاطا 
موازيا يتم حتت ضغـــوط املربني خاصة وأن 

األزمة ظهرت منذ أكثر من شهرين.
وأشـــار مصدر مطلع، إلـــى أن تأخر وزارة 
الفالحـــة فـــي توفير اللقاح الـــالزم، يعود إلى 
عدم توصل مصاحلها بتفاصيل داء املجترات 
الصغيـــرة، وقـــد مت أخـــذ عينات إلـــى مخابر 
أجنبية إلجراء التحاليل الالزمة ومن ثم توفير 
اللقـــاح، وهو ما ســـاهم في تفاقـــم اضطراب 

سوق املاشية واللحوم احلمراء في البالد.

بلقاسم بوديسة:

مربو المواشي على حافة 

اإلفالس وال يمكنهم 

االنتظار لتوفير اللقاحات

آكلي موسوني:

مماطلة الحكومة في احتواء 

األزمة فاقم االضطراب في 

سوق المواشي

كشف تقاعس الســــــلطات اجلزائرية في معاجلة أزمة املواشي الناجمة عن تفشي وباءي 
احلمــــــى القالعية واملجترات الصغيرة، عــــــن ارتباك كبير في تقدمي اخلدمات البيطرية، ما 

أدى إلشعال غضب املربني في وانتشار املخاوف من مشكلة أكبر في سوق اللحوم.

ارتباك الخدمات البيطرية يفاقم أزمة المواشي في الجزائر

[ انتشار طاعون صغار المواشي ينذر بأزمة في سوق اللحوم  [ انتقادات شديدة للحكومة بسبب عدم توفير اللقاحات

 الركود سيد الموقف

صابر بليدي

جلجل

أدى إلشعال غض

صحافي جزائري



محمد اليعقوبي

} أســـهمت التكنولوجيا الرقميـــة في تزويد 
العديد من المساكن بالخدمات الذكية التي لم 
يعد من الممكن االستغناء عنها وال ألي سبب 
من األســـباب، وخاصـــة بعـــد أن اتخذت تلك 
وأصبحت تشـــكل  األجهزة صفة ”الضرورية“ 

جزءا مهما من حياة الناس اليومية.
ووجدت معظم أحالم الرفاهية طريقها إلى 
التحقـــق على أرض الواقـــع بفضل تطبيقات 
األجهزة الذكية التي أتاحت إمكانية تشـــغيل 
األجهـــزة الكهربائية وفتح األبـــواب عن بعد، 
وتعديـــل جهـــاز رقابـــة التدفئـــة أو التبريد، 
ومعرفة تحركات األشـــخاص الموجودين في 

المنزل في أي وقت من األوقات.

كمـــا لم يعد القلق يســـاور الكثيرين حول 
نســـيان إطفـــاء المطابـــخ أو المصابيـــح أو 
األبواب الخارجيـــة والنوافذ، وباتت منازلهم 
محمية أكثر مـــن اللصوص، وحتى الضيوف 

الثقالء.
وتلعـــب شـــبكة اإلنترنت دورا أساســـيا 
وحيويـــا، في كل بيت مزود بالخدمات الذكية، 
بحيث يعبر أي أمر يعطيه مشـــترك في إحدى 
الخدمات لبيتـــه أوال من خالل اإلنترنت، ليتم 
إرساله إلى الشركة التي تزوده بتلك الخدمة، 
وهنا تكمـــن التحديـــات التي تثيرهـــا اليوم 
المنـــازل الذكيـــة أكثر مـــن أي وقـــت مضى، 
وهي كيف يمكن للناس أن يحّســـنوا حياتهم 
ويتمتعوا بمختلف أشكال الرفاهية من خالل 
وســـائل التكنولوجيا وخدماتهـــا الذكية، مع 

الحفـــاظ على حـــق الخصوصية الذي 
وجد منذ فجر الحياة البشرية.

يشـــير جون ســـولر، أســـتاذ 
فـــي  األميركـــي  النفـــس  علـــم 

الفضـــاء  ”نفســـية  كتابـــه 
اإللكترونـــي“ إلـــى أن 
حاجـــة  فـــي  البشـــر 

لذات عامـــة للعيش في 
العالـــم االجتماعـــي الخاص 

باألســـرة واألصدقـــاء، وزمـــالء 
العمـــل، واألقـــران ولكنهـــم أيضا 

فـــي حاجة إلى ذات خاصـــة، أي إلى 
مســـاحة داخلية يفكرون فيها ويعيشون 
مع مشـــاعرهم وأفكارهم الذاتية من دون 
أن يكون هنالك أي تأثير خارجي، مشـــددا 

علـــى أن اختفاء أي من الذاتين ســـيعرض 
حياتهم للتشويش وعدم الراحة.

وتكمن المشكلة في أن األجهزة الذكية 
تجمع البيانات ومن الســـهل أن تنتشر وعلى 
نطاق واسع على الشبكة العنكبوتية، وبمجرد 
أن يعـــرف أحدهم شـــيئا ما، فـــإن بإمكانه أن 

يعرف أشياء أخرى عن حياة الناس الخاصة.
وهنـــاك نقص صـــادم في قوانيـــن تنظيم 
تداول األجهـــزة المرتبطة باإلنترنت، وهو ما 
يتيح لشركات صناعة األجهزة غير المنضبطة 

إلى بيع الناس أجهزة ذكية لكنها غير آمنة.
ويتمثـــل مبعث القلـــق ليس فقط في حجم 
المعلومـــات التـــي يتـــم نقلها، وإنمـــا في كم 
المعلومـــات التـــي ال يمكن لصاحـــب المنزل 

الذكي تعقبها.
وال تفـــّوت شـــركات اإلعالنـــات أي فرصة 
النـــاس  اســـتخدام  وعـــادات  أثـــر  لتقتفـــي 
لإلنترنـــت في كل األجهـــزة والهواتف الذكية 
واللوحية الخاصة بهم والكمبيوتر الشخصي 
والتلفزيون، لمعرفة أيـــن يذهبون في العادة، 
ومـــن أين يتســـوقون، وأي نوع مـــن المواقع 

اإللكترونية يزورون وأي البرامج يشاهدون.
وتـــم مؤخرا تســـليط الضوء علـــى موقع 
فيســـبوك للتواصل االجتماعـــي الذي خضع 
لتدقيق شـــديد بعد الكشف عن حصول شركة 
التسويق ”كامبريدج أناليتيكا“ على معلومات 
عمـــا يصـــل إلى 87 مليـــون مســـتخدم، بدون 

علمهم.
ومن المعـــروف ارتباط الشـــركة بالحملة 
االنتخابيـــة للرئيس دونالـــد ترامب في 2016، 
وهناك مزاعم بأنها لعبت ”دورا هاما“ في فوز 

الرئيس باالنتخابات.
غير أن ”كامبريدج أناليتيكا“ قالت إنها لم 
تســـتخدم أيا من البيانات التي حصلت عليها 
من فيسبوك في مساعدة أو دعم حملة ترامب.

وحصلت الشركة على البيانات من تطبيق 
أســـئلة نفســـية وشـــخصية طوره األكاديمي 
بجامعـــة كامبريدج ألكســـندر كوغان، وجمع 
التطبيـــق معلومـــات مـــن يســـتخدمونه على 
فيســـبوك ومعلومات أصدقائهـــم ومتابعيهم 
علـــى الموقع، بحســـب ما كشـــفته تحقيقات 

صحافية.
ولكن فيســــبوك ليس الشــــركة الوحيدة 
التي أســــاءت لبيانات المســــتخدمين، ففي 
عام 2017، دفعت شــــركة ”فيزيو“، المصّنعة 

ألجهــــزة التليفزيــــون 
الذكــــي حوالي 2.2 

مليون دوالر لتســــوية قضية رفعتها الوكالة 
الفيدراليــــة للتجارة فــــي الواليات المتحدة، 
بســــبب تعمد الشــــركة بيــــع أجهــــزة تلفاز 
تحتوي على برنامج يســــمح بالتعرف على 

ما يشاهده المستخدمون من دون علمهم.
وباإلضافــــة إلــــى ذلك، جمعــــت ”فيزيو“ 
بيانــــات اإلنترنــــت الخاصــــة بمســــتخدمي 
أجهزتهــــا، وكذلك نقــــاط الوصــــول القريبة 
إلى اإلنترنت الالســــلكي (واي فاي) والرمز 
البريدي. وتداولت الشــــركة هذه المعلومات 
مع شــــركات أخرى الستهداف المستخدمين 

بإعالنات مصممة خصيصا.
وفــــي 2016، كشــــف قراصنة فــــي مؤتمر 
”ديــــف كون“ لألمــــن عن أن جهــــاز وي فايب 
لالستخدام الشــــخصي، الذي تنتجه شركة 
”ســــتاندرد انوفاشــــن“، كان ينقــــل بيانــــات 

المستخدمين للشركة وهو قيد االستعمال.
واتهمت أيضا شركة ”ياهو“ في عام 2016 
بتســــليم بيانات مستخدميها لفائدة وكاالت 
تجســــس أميركية، وهو أمــــر خاضت ياهو 

بشأنه معركة قضائية لكشف مالبساته.
وفي 2015 نشــــرت شركة غوغل األميركية 
بــــراءة اختراع عــــن أجهزة ولعــــب لألطفال 
يمكــــن اســــتخدامها للتحكــــم فــــي المنازل 
الذكية، ووصفت بأنها ”أحد براءات اختراع 

غوغل المقلقة حتى اآلن“.
وابتكــــر االختراع الجديــــد مدير التقييم 
الســــريع وجنــــون العلــــوم، ريتشــــارد واين 
ديفول، في غوغل إكس، والتي تمثل المعمل 

السري لشركة غوغل.
وتكشــــف بــــراءة االختــــراع كيــــف يمكن 
تزويد لعب األطفال بكاميرات وميكروفونات 
ومكبــــرات صوت، ومحــــركات باإلضافة إلى 

أجهزة اتصال السلكية باإلنترنت.
ويمكن اســــتخدام هذه اللعب في التحكم 
في سلســــلة كبيرة من األجهــــزة في المنزل، 
بداية من التلفزيون وأجهزة تشغيل دي.في.

دي، وللتحكــــم فــــي درجــــة حــــرارة المنزل 
والنوافذ والستائر وحتى األضواء.

وتمثل تلك الفكرة انعكاسا لفكرة ”سوبر 
اللعبة الخارقة التي جّسدها المخرج  توي“ 
األميركي ستيفن ســــبيلبرغ في فيلم الخيال 

العلمي AI (اية.آي)عام 2001.
وأثــــارت هذه اللعــــب الكثير من 
الجــــدل حــــول الخصوصيــــة التي 
مــــن الســــهل أن يتــــم انتهاكهــــا من 
خالل مثل هــــذه األجهزة القادرة على 
التي  واألنشطة  المحادثات  تسجيل 

يمارسها األشخاص.
وشــــدد مركــــز الديمقراطية 
مجموعــــة  وهــــي  والتكنولوجيــــا، 
بحثية تســــاعد فــــي توفير الحماية 
لألطفال في الواليات المتحدة، على 
أن األســــواق ســــتقدم فيضا مستمرا 
مــــن المنتجــــات التــــي تكســــر اإلطــــار 
االجتماعي المعروف، ســــواء في ما 
يتعلق بالخصوصية أو األشــــياء 

األخرى.
لكــــن هنــــاك من يجــــد مثل 
هذه المنتجــــات الذكية جذابة، 
لألمــــان  تفتقــــر  أنهــــا  رغــــم 
وتفتــــح المجــــال للتطفل على 
خصوصيات الناس وأسرارهم، 
وهذا شــــيء مقلق حين نفكر في 
األجهزة المــــزودة بنظام المالحة 
والذي يمكن أن يتحّول للتجسس 

على حياة الناس.

رفاهية المنزل الذكي ترفل فيها الجواسيس
تعتبر تجهيـــزات المنازل من بين  } برليــن – 
األدوات التـــي زاد اهتمـــام التكنولوجيـــا بها، 
حيث تشـــهد تجهيزات المنـــازل الذكية، تزايدا 
كبيرا يوما عن يوم بدءا من التي يتم تشـــغيلها 
تلقائيا أو التي يتم التحكم بها عن ُبعد، سواء 
كانت ستائر النوافذ، التي يتم فتحها في الوقت 
المناســـب مع اإلفطار أو قيـــام ماكينة القهوة 
بإعداد المشروب المفضل قبل أن ينهض المرء 

من فراشه.
وقال غونتر أوالند، رئيـــس مبادرة المنزل 
الذكي في ألمانيا، ”بشكل أساسي يمكن التحكم 
في أي جهـــاز يتضمن واجهـــة بينية“. وهناك 
العديد مـــن تجهيزات المنازل الذكية، التي يتم 
التحكم بها عن طريق الواجهات البينية أو يتم 

تشغيلها تلقائيا. ومن بين هذه التجهيزات:
أن  التدفئـــة  ألجهـــزة  يمكـــن  التدفئـــة:   ]
تســـتجيب لدرجـــات الحـــرارة الخارجيـــة أو 
الرطوبـــة، عـــالوة على أنه يمكـــن ضبط درجة 
الحرارة بكل سهولة عن طريق تطبيق الهواتف 

الذكية.
كاميـــرات  تســـتجيب  اإلنـــذار:  أنظمـــة   ]
اإلنـــذار  صفـــارات  أو  اإلنترنـــت  بروتوكـــول 
للحركـــة، كما تقوم المستشـــعرات باإلبالغ عن 
وجود كســـر في مواسير المياه أو يتم محاكاة 
وجود األشخاص في المنزل عن طريق تشغيل 

تجهيزات اإلضاءة أو الموسيقى تلقائيا.
إضـــاءة  يمكـــن  اإلضـــاءة:  تجهيـــزات    ]
اللمبـــات في المنـــزل في أوقـــات معينة أو عن 

طريق تطبيق الهواتف الذكية.
[ اســـتهالك الطاقة: يمكن تشغيل األجهزة 
الكهربائيـــة أو اإللكترونية بشـــكل المركزي أو 
حســـب قواعد معينـــة؛ فمثال تقـــوم المقابس 
الكهربائية الشبكية بتشغيل ماكينة القهوة في 

الصباح.
 «c’t» وأضـــاف نيكـــو يـــوران، مـــن مجلـــة
األلمانيـــة المتخصصـــة، ”هناك مجـــال جديد 
تماما يمكنه االســـتفادة من التجهيزات الذكية، 
أال وهو البســـتنة الذكية، حيـــث يمكن التحكم 
فـــي جـــزازات العشـــب أو أنظمة الري بشـــكل 

إلكتروني“.

ولالســـتفادة من تجهيزات المنـــزل الذكي 
فـــإن المســـتخدم يحتاج فـــي البدايـــة إلى ما 
يعرف باسم طقم المنزل الذكي، والذي غالبا ما 
يتضمن بعض المستشـــعرات ولمبات اإلضاءة 
وثرموســـتات ووحدة تحكم، وبعـــد ذلك يمكن 

توسيع تجهيزات المنزل الشبكية تدريجيا.
وأوضحت آنه كليم، من هيئة اختبار السلع 
األلمانية ”إذا رغب المستخدم في التركيز على 
جوانـــب األمان أو التدفئـــة، فيمكنه البحث عن 
النظام المناسب اعتمادا على هذه التوجهات“. 
ومـــن األمـــور المهمـــة عنـــد شـــراء الباقة 
األساســـية لتجهيـــزات المنزل الذكـــي تحديد 
التقنية الالســـلكية، التي تتواصل بها األجهزة 
مـــع بعضها البعـــض، وهناك بعـــض األجهزة 
تدعم إما تقنيات Zigbee وZ-Wave والبلوتوث 

.DECT الالسلكية أو تقنية WLAN وشبكة
ويمكـــن للمســـتخدم وضع أغلـــب القواعد 
لألجهـــزة عن طريق تطبيق التحكم على أجهزة 
الكمبيوتر أو الهواتـــف الذكية؛ فمثال يتم فتح 
الســـتائر مع شروق الشمس في الصباح، ويتم 
ذلك عندما يتعرف مستشـــعر درجة الســـطوع 
على ضوء الشـــمس، عندئذ يتـــم تفعيل محرك 
الستائر كهربائيا، عالوة على أنه يمكن إضاءة 
وإطفاء اللمبات عن طريق الهاتف الذكي، وهذه 
الوظيفة ليست من الوظائف الذكية ولكنها من 

وظائف التحكم عن بعد.
ويسود اعتقاد خاطئ بأن تجهيزات المنازل 
الذكية يجب أن تكون متصلة بشبكة اإلنترنت.

وأكد نيكو يوران على وجود حل أوف الين 
لكل تطبيق، باإلضافة إلى أنه يمكن اســـتعمال 
الجهاز يدويا، فـــإذا تعطل نظام المنزل الذكي، 
فلن تظل الستائر مغلقة طوال اليوم، ولن تظل 
درجة حرارة التدفئة مضبوطة على 35 مئوية.

وثمة مشكلة أخرى لدى الشركات المطّورة 
لتجهيـــزات المنازل الذكية، تتمثل في أنه ليس 
هنـــاك ضمـــان بتوفيـــر تحديثات دائمـــة لهذه 
التطبيقـــات، وبالتالي توافـــر بنية تحتية آمنة 
لتكنولوجيا المعلومـــات، كما أنه يصعب على 
المســـتخدم دمج األجهزة الجديـــدة مع أجهزة 

الشركات األخرى.

نظرة على تجهيزات المنازل الذكية
ت مضاجعهم

ّ
[ وسائل تكنولوجية صممت لتسهيل حياة الناس فقض

ــــــح أصحابها الراحة واليد العليا للتحكم في كافة  ــــــازل الذكية المتصلة باإلنترنت تمن المن
تفاصيل حياتهم، ولكنها مليئة بعدد ال حصر له من المتلصصين الذين يقتفون أسرارهم 

ويكشفونها للعموم.

البشـــر موزعون بين معضلة تحســـين حياتهـــم والتمتع بمختلف أشـــكال الرفاهية في منازلهم من خالل وســـائل 
التكنولوجيا وخدماتها الذكية، وبين الحفاظ على خصوصياتهم.
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األجهزة الذكية تجمع البيانات ومن 
السهل أن تنتشر على نطاق واسع على 
اإلنترنت، وبمجرد أن يعرف أحدهم شيئا 

ما، فإن بإمكانه أن يعرف أشياء أخرى 
عن حياة الناس الخاصة

إعجاب رغم الشكوك

} طورت شـــركة ”مونيـــت“ الكورية اجلنوبية 
نظامـــا ذكيـــا ملراقبـــة الرضع ”ســـمارت بيبي 
مونيتور“ مـــن أجل تخفيف العبء الواقع على 

الوالدين.
وأوضحت الشركة أن النظام الذكي يشتمل 
على مستشـــعر ميكن إحلاقه بحفاضة الرضيع 
ليرســـل رســـالة إلى الهاتف الذكـــي للوالدين 

إلخبارهم بضرورة تغيير احلفاضة.

كمـــا يقـــوم النظـــام مبراقبة جـــودة هواء 
الغرفة لرصـــد أي تغيرات طارئـــة على درجة 
احلرارة أو الرطوبة عن القيم احملددة مسبقا، 
فضال عن إمكانية اســـتخدام النظام كمصباح 

ليلي في وقت النوم.
وميكـــن تنزيـــل التطبيق اخلـــاص بنظام 
املراقبـــة علـــى ما يصـــل عدده إلـــى حوالي 5 

أجهزة ذكية.

} ابتكـــرت شـــركة ”نســـت“ التابعـــة لغوغل 
جرس باب ذكي باســـم ”هالـــو“ مزود بكاميرا 

3 ميغابيكسل.
وقالـــت الشـــركة إن كاميرا جـــرس الباب 
الذكـــي اجلديـــد ترصد مـــا يدور أمـــام الباب 
بزاوية تصل إلى 160 درجة، كما ميكن للكاميرا 
التقاط صـــور جيدة في ظل ظـــروف اإلضاءة 
الســـيئة أثنـــاء الليل بفضل ملبـــات آل.أي.دي 

العاملة باألشعة حتت احلمراء.

وميكن للمســـتخدم تخزين مقاطع الفيديو 
املســـجلة أو حفظها عبر اإلنترنت، عالوة على 
أنه ميكـــن بث صـــورة الفيديو إلـــى األجهزة 

اجلوالة عبر اإلنترنت.
ومـــن خالل الســـماعة املدمجـــة فإنه ميكن 
للمرء التحدث مع الشخص املنتظر أمام الباب، 
إذا لم يكن متواجـــدا في املنزل، وبفضل تقنية 
التعـــرف على الوجه فإنه ميكـــن لهذا اجلرس 

التعرف على الشخص املنتظر أمام الباب.

نظام ذكي لمراقبة الرضع

جرس ذكي يتعرف على الشخص المنتظر أمام الباب

التكنولوجيا.. أسلوب حياة
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} منـــذ 1996، بـــدأ أفق مـــا بعد اإلســـالموية 
يطرح كمقاربة مهّمة لفهـــم التحّوالت الحثيثة 
التي بدأت الحركات اإلســـالموّية تشـــهدها في 
تســـعينات القرن الماضي. ورغم أّن هذا األفق 
كان واضحـــا للمختّصيـــن في األلفّيـــة، إّال أّن 
تبلوره األهـــّم كان في الربيع العربي، بســـبب 
االنتقال في هذه الحركات من خطاب الواجبات 
إلـــى خطـــاب الحقـــوق، ومن خطاب األســـلمة 

بالدولة إلى خطاب إعفاء الدولة من األسلمة.
فإذا كان العدول إلى أمر الله معّرفا أساسا 
للحركات اإلسالموية، وبالتأكيد حركة اإلخوان 
المســـلمين، التي كان من أســـباب تأسيســـها 
إعادة تنظيم المسلمين في نظام الخالقة الذي 
ُأســـقط في 1924 (وكان حسن البنا نفسه يقود 
عمليـــات حصب ورشـــق المالهـــي والمراقص 
التي اعتبرت غير إسالمّية)، فإّن خطاب التنمية 
واالعتدال ســـرعان ما صار المعّرف األســـاس 
لهذه الحـــركات في ظّل تحّوالتها السياســـّية، 
بعبارة أخرى إّن ما بعد اإلســـالموية هي تقليد 
االنتقـــال من إصالح المســـلمين علـــى منوال 
الكتاب والســـّنة إلى تقديـــم البرنامج التنموي 
األفضل بالنســـبة لهم في السياق الّديمقراطي 

والحقوقي.
إن جزءا أساســـيا مـــن التحـــّوالت إلى ما 
بعد اإلســـالموّية تعلـــق بالتحـــّوالت الجيلّية 
لإلســـالمويين وباألخص ظهـــور اتجاه أجيال 
جديـــدة ورعـــة فيهـــم مـــن الطالب والشـــباب 
والنســـاء والمفّكريـــن، الذين شـــّكلوا بالوعي 
الحداثـــي والحقوقـــي العلمانـــي. إال أن جزءا 
آخـــر تعلق بخطابات ورعة ليســـت بالضرورة 
منضويـــة فـــي صفوف اإلخـــوان المســـلمين، 

الخطابيـــة  بالتقاليـــد  مثـــال  األمـــر  ويتعلـــق 
للوعاظ فـــي التلفزيون والخطبـــاء والمنظرين 
والممارســـين الورعين، الظاهـــرة المؤثرة في 
ســـياق الّربيع العربي. وكانت مســـاهمة هؤالء 
هي إقناع الطبقة الوســـطى بإمكانية أن تعيش 
الحياة الحداثّية بطبيعيـــة، مع تقديم تنازالت 

طقوسّية طفيفة.
وُيعّد عادة مـــن بين هؤالء، الذين يوصفون 
بالتســـاهل بعـــض اإلخـــوان، إال أن اإلشـــارة 
عـــادة ما تكون إلـــى الفتـــاوى المتصالحة مع 
أنمـــاط الحيـــاة الحديثة التـــي أتاحها بعض 
لعبدالمجيد  علماء اإلخوان كــــ“زواج فرينـــد“ 
الزندانـــي، الـــذي أجـــاز نمطـــا مـــن المواعدة 
بمنافعهـــا الجنســـية كانت تهدف الســـتقطاب 
ما يمكـــن من مجاميع الشـــباب تحت مضمون 

(عصرنـــة) الفتاوى. هوجمـــت أطروحة ما بعد 
اإلســـالموية من عّدة زوايا، ما سمح لطارحيها 
بـــأن ُيرمموها ويحصنوها مـــن بعض الفهوم 
االبتدائيـــة، وباألخص من ناحيـــة النظر إليها 
علـــى أنها إطـــار تأريخي يقدم قصـــة متقادمة 
لنمو اإلسالموية. إن ما بعد اإلسالموية ليست 
شرطا ختاميا لإلسالموية؛ بل يحدث أن تسبق 
األولى األخيرة، كما حدث في التجربة المهدّية 
في السودان. إن ما يبدو من التاريخ السوداني 
هو أن الحركة اإلســـالموية الســـودانية قامت 

على أنقاض آراء ما بعد إسالموية.
عندما يتجه اإلسالمويون إلى الديمقراطية 
بصفتها استراتيجية ديمقراطية ناجعة للتعامل 
مع خصومهم وذلك بدعوة الجماهير بالوسائل 
الشرعية وبـالتعددية باعتبار أسس النفاذ إلى 

الشـــرائح االجتماعية المختلفـــة والعمل معها 
دون استهداف اختالفها، فإّنهم يصابون بذلك 
إلى ما بعد اإلســـالموية. وبهذا المعنى فإن ما 
بعد اإلســـالموية ليســـت ”أطروحـــة مناقضة“ 
لإلسالموية وال هي ”إسالموية متنكرة“، وإنما 
هي باألحرى إســـالموية مفعمـــة بالديمقراطية 
والتعددية، إنها تمثل إمكانّية اإلســـالموية أن 
ُتنمي لغة واســـتراتيجية سياسية جديدة وأن 

توّلد فاعلين جددا.
فبعـــد أربـــع تجـــارب سياســـّية لألحزاب 
اإلســـالموية متمثلة في تقليـــد الرؤية الوطنية 
الذي قاده نجم الدين أربكان منذ الســـبعينات، 
وباألخـــص منذ ما ســـمي بـ“االنقـــالب ما بعد 
الحداثـــي“ فـــي 1997 انقلب اإلســـالمويون في 
حـــزب الفضيلـــة فجأة مـــن رافضيـــن للحداثة 
العلمانّية إلى قابلين لها، ومن رافضين لألوربة 

إلى منافجين عنها. 
وإضافة إلى عامـــل التأطير العلماني، ولو 
بالقســـر السياســـي، فـــإّن عوامل أخـــرى غير 
سلبّية ســـاهمت في بلورة هذا التحول كظهور 
طبقة وســـطى إسالموية واســـعة في تركيا لم 
تعـــد متناقضة مع الممارســـات الحداثّية (بما 
فيهـــا المنافع الربويـــة) كما لم تعـــد مخاطرة 
بمكانتهـــا وحظوتهـــا في صراعات سياســـية 
أيديولوجّية مع العلمانية؛ وإّنما وجدت نفسها 

في إطارات هذه العلمانّية.
وفـــي كل هـــذه التحـــوالت كانـــت الحركة 
اإلســـالمية مقـــادة بتنظيـــر فكـــري جديـــد أو 
بتحـــوالت جماهيرية غير مألوفـــة. ولعل هذه 
التحوالت، التي لم تشـــهد ثـــورة وطنية إّال في 
مصر، ساهمت في إحقاق قطيعة ما بين تيارات 
اإلسالم السياسي بالمغرب العربي، وباألخص 
تونس والمغرب والجزائـــر (وليس بالضرورة 
ليبيـــا) وتياراته بالمشـــرق، وباألخص بمصر 
وســـوريا واليمن وفلســـطين. ضاقت هوامش 

المناورة علـــى اإلخوان المســـلمين حتى بعد 
أن أعلنـــت حركـــة النهضة في تونـــس وكذلك 
المركز األصيل للتنظيـــم في مصر المراجعات 
التاريخيـــة لم يســـتطع التنظيـــم تمرير نتائج 
المراجعـــات على قياداته، مما أفشـــل تمريرها 
بالتالـــي على قطاعاته ودوائره وضيق الخناق 
علـــى أن يســـتعيد اإلخوان دورهم السياســـي 
وبالتالي فقدوا فرصهم فـــي مجتمعاتهم التي 
بدأت فعليـــا في إنتاج أنماط سياســـية مدنية 
باتت تتبلور بشـــكل أوضح في مصر وتونس، 
على اعتبار أن األنظمة السياسية التي أخمدت 
اإلخـــوان نجحت فـــي تحقيق اســـتقرار أمني 
وتحاول إيجاد مقاربـــات اقتصادية تعالج من 

خاللها أزماتها االقتصادية والمجتمعية.
الرهان اليوم يبدو معلقا على دور السعودية 
واإلمـــارات في اســـتمرار البلدين على منهجية 
ســـد المنافـــذ لجماعات اإلســـالم السياســـي، 
فالجهود التي أدت النحســـار هـــذه الجماعات 
كانت كبيـــرة ونتج عنها أن الشـــعوب العربية 
باتـــت أكثر وعيا بمـــا تمثله هـــذه الجماعات، 
وتظل مســـألة تقديم نماذج االعتدال السياسية 
تحتاج لمزيد من اإلثراء السياسي واالستفادة 
مـــن التجارب السياســـية الناجحـــة لتقديمها 
لشـــعوب عربية باتت تـــدرك أن حصولها على 
كرامتهـــا لن يأتـــي عبر شـــعارات اإلخوان، بل 
عبر تنميـــة اقتصادية وحوكمة تضمن تجفيف 

الفساد في المؤسسات الوطنية العربية.

} تتـــداول مواقـــع التواصـــل االجتماعي من 
حيـــن آلخـــر مقاطع مجتـــزأة مـــن محاضرات 
دينيـــة وجلســـات وعظية، يظهـــر فيها خطاب 
أحد الدعاة بطرح ســـطحي٬ يتجدد على إثرها 
الجـــدل والنقاش المزمن حـــول تطوير خطاب 
الوعظ والدعـــوة الذي يمس المجتمع بشـــكل 

مباشر.
البعض مـــن طروحات الدعـــاة تنتمي إلى 
بقايا مرحلة ســـابقة تعبر عن نفس هواجسها 
وتتعاطـــى بنفس آلياتها، ورغـــم كل التحوالت 
الثقافيـــة واالجتماعية التي طـــرأت على ذهن 
وتفكيـــر المجتمـــع المحلي بقيـــت البعض من 

المنابر وفّية لتقاليد مرحلة معينة.
ويمتـــاز هذا النـــوع من الخطاب بتبســـط 
كبيـــر ال يبني وعيـــا وال يراعي فكرا، حتى عند 
الحديـــث عن قيـــم وأدبيات دينيـــة عريقة، وقد 
أظهـــرت البعض من تلـــك المقاطـــع المجتزأة 
والمتداولة أوصافا مبتذلة عن الجنة ونعيمها 

أو القبر وعذابه.

يلـــوم البعض هـــذه اللغة الســـطحية التي 
تصـــل درجة تجعل منه أقرب لحديث المجالس 
وال يذكـــي القابليـــة الدينية٬ويبـــرر البعـــض 
اآلخـــر أن هـــذه اللغـــة تنســـجم مـــع جمهور 
الشباب البســـيط٬ وأنهم يحاولون جذبه بلغة 
ســـهلة ومناســـبة٬ ويسعون لكســـر الحواجز 

واستقطابه لطريق الخير.
الباحثـــون  ينتقـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
انطـــالق المنظومة الوعظية مـــن صيغة فقهية 
ضيقـــة التي تعتمد علـــى البعض من القناعات 
الشخصية التي تكون عامال أساسا أو إضافيا 
فـــي تعقيد حياة األجيال الجديدة بســـبب عدم 

اعترافها بمتغيرات العصر.
الباحث الســـعودي وحيـــد الغامدي يعتقد 
أن مشـــكلة المنظومة الوعظية لدينا أنها تجزم 
بحســـم التصورات وفق صيغـــة فقهية ضيقة 

تنطلـــق في أغلـــب تقريراتها مـــن االجتهادات 
البشـــرية أكثـــر مـــن انطالقها مـــن مقاصدية 
النـــص٬ وهذا بـــدوره يجعل الوعظ مســـاهما 
فـــي تعقيد الحيـــاة أكثر في تصـــورات الناس 

وخصوصا األجيال الناشئة.
بتلـــك  بالدفـــع  االســـتمرار  أن  ويضيـــف 
القناعات البشرية في مواجهة متغيرات الحياة 
وتعقيداتها اليومية سيضر مستقبال بالمعنى 
الوجداني للتدين، خاصة أنه في كل مرة تستمر 
رحلـــة الممانعة مـــع تغييرات الحيـــاة أو مع 
البعض من المســـائل اإلنسانية والحقوقية من 
ذلك االنفصام التام بينها وبين تلك المتغيرات 

وصوال إلى االنسجام التام معها.
 واألمثلـــة ال تحصـــى فـــي ذلـــك، وبالتالي 
ســـينطبع في وجدان المتلقي أن منطق التدين 
تتم هزيمته في كل مرة، وبالمحصلة فمســـألة 
أن الدين صالح لكل زمان ومكان ســـيكون فيها 
شـــك واضح وهذه هي النتيجـــة النهائية التي 
ترسمها منظومة الوعظ التقليدي الذي يتعاطى 
بسلبية واضحة مع كل متغيرات العصر أو مع 

قضاياه الحقوقية واإلنسانية والحضارية.
ويتمنـــى الغامدي لـــو أدى الوعظ المحلي 
دورا إنســـانيا وأخالقيـــا وتنمويـــا مهّمـــا لو 
أحســـن التصالح مـــع الذات ومـــع اآلخر ومع 
الحيـــاة ونظر إلى الحيـــاة بإيجابيـــة، ولكنه 
يأسف لما أّداه من دور سلبي في تزييف الوعي 
وربط الدين بصورة ســـلبية ال يحبها أي مسلم 
يتمنى تقديم صورة مشـــرفة عـــن دينه يصلح 
أن يفاخر بها العالم الـــذي وصل في المفاهيم 

اإلنسانية إلى نقاط متقدمة جدا.
يؤكـــد الباحـــث علـــى ضـــرورة أن ينتبـــه 
الدعاة لمنطق العصر ومســـتوى وعي األجيال 
الجديدة، وهو ما يعني أن لهم مهمة كبيرة في 
محاولة تقديـــم خطاب وعظـــي وديني جاذب.
فالتصحيح والتجديـــد ضروريان جدا في زمن 
متغيـــر األدوات، وفق الغامدي الذي يؤكد على 
المعنيين بمجال الدعوة ”أن يتداركوا ما يمكن 
تداركه مـــن اإلشـــكاالت المعاصـــرة ويفتحوا 
آفاقهـــم للتنوع الفقهـــي والقبـــول بمنطقيات 
الواقع قبل أن يأتي يوم من األيام لن يجدوا من 

اآلذان الصاغية لهم سوى آذان كبار السن!“.
وفي مقابل الوعظ التقليدي، توجد أساليب 
أخـــرى من الخطاب الديني تحاول التماهي مع 
أســـلوب العيش المعاصر لألجيال الحديثة من 
خـــالل اقتبـــاس المصطلحات الشـــبابية، لكن 
الباحثيـــن في مجال علـــم االجتماع ورغم أنهم 
يشـــيدون بمواكبة الخطاب الدعوي لمتغيرات 
العصـــر ومحاوالتهـــم التقـــرب مـــن الشـــباب 

باعتماد أســـاليبهم إال أنهم ينتقدون التوظيف 
السلبي لذلك.

  د.عبدالســـالم الوايل أســـتاذ علم اجتماع 
المعرفة بجامعة الملك ســـعود السعودية يقول 
إنه ”يمكن مالحظة ظاهـــرة جديدة في الدعوة 
هي تلـــك التي يمكن تســـميتها بظاهرة الدعاة 
’المســـتدرباويين'“، والتي يقصـــد بها الداعية 
الذي يســـتخدم عبارات وألفاظا مستوحاة من 

القاموس ”الدرباوي“.
وتشير الظاهرة إلى حيوية الجسد الدعوي، 
فهو أمام فئة اجتماعية محددة؛ شـــباب صغار 
في السن مقبلون على ملذات الدنيا ومفتونون 
بظاهرة ما يسمى بـ“الدرباوية“. ويريد الداعية 
تغيير ما يرى أنه خطيئة في هذه السلوكيات٬ 
ومـــن أجل ذلك يســـتخدم إما عبر اكتســـاب أو 
اســـتخدام خبرات شـــخصية ســـابقة، سمات 
للوصول لهذه الفئة وغزو  التعبير ”الدرباوي“ 

قلوبها.
وفيما يلحـــظ نجاح من هـــذه الناحية فإن 
معضلـــة تبرز مـــن ناحيـــة أخرى٬فالتعبيرات 
الدرباويـــة غير أنيقة بل وغير محتشـــمة، وفي 
اســـتخدام الداعيـــة لها مـــا يقـــّوض الصورة 
الذهنيـــة عن الداعيـــة كمالذ لتقويم الســـلوك 

المعوج.
وثمـــة تناقـــض مربك فـــي بنيـــة الخطاب 
الدعوي في هذه الحالـــة، يتبين هذا التناقض 

حيـــن تؤخذ مقاطـــع لحديث دعوي يســـتخدم 
تعابير خادشـــة وتعرض علـــى مختلف الفئات 
االجتماعية في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
لينهـــال الكثيـــرون بإنـــكار صـــدور مثـــل هذه 

التعابير من داعية.
الخطـــاب الدعوي عن  ويكشـــف ”تدربـــن“ 
أزمـــة يواجهها هذا الخطـــاب، فمن أجل النفاذ 
إلـــى فئـــة ُملصقة بهـــا أوصـــاف الجنوح عن 
المســـطرة األخالقية للمجتمع اضطر الخطاب 
الممثـــل للـــذرى األخالقيـــة فـــي المجتمع، أي 
الخطاب الدعـــوي، إلى أن يتقمص تعابير هذه 
الفئة٬ فخســـر جزءا من رصيده المعنوي الذي 
كان يوّفر لـــه التوقير واالحترام٬ويقول الوايل 
”ال شـــك أن الخطاب الدعوي مطالـــب بالتخلي 
عن عاجية الواعظ والنـــزول إلى عوالم الناس 
باعتبار  ويتســـاءل  اليوميـــة“،  وممارســـاتهم 
أن هنـــاك فئات اجتماعية مختلفـــة ”لماذا كان 
إبداع وجدة الخطاب الدعوي مع فئة الدرباوية 

فقط؟“.
الســـلبيات التي يطرحها االنصهار الكبير 
في اعتماد األســـلوب الشـــبابي فـــي الخطاب 
الدعـــوي تطـــرح مشـــكلة مشـــابهة تتمثل في 
الخطاب الوعظي الممعن في التبســـيط لدرجة 
تقتـــل كل آفاق جديـــدة لفهم الدين وســـياقاته 
وتجعله ســـجين حدود مرســـومة بدقة بدورها 

يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية.

عيسى المســـتنير أســـتاذ اإلعالم بجامعة 
الملـــك خالد في الســـعودية تحدث عن نوع من 
تداخل في موضـــوع الخطاب الوعظي٬ مؤكدا 
أنه خطاب متنوع في طرحه فمنه العميق الذي 
يشـــرح الحياة٬ ومنه الخفيـــف الذي يخاطب 

عامة الشباب. 
وأوضـــح الباحـــث أن مخاطبـــة الوعـــاظ 
الشـــباب لمن في مثل ســـنهم تمنحهم أريحية 
أكبـــر في الطرح لتكـــون طريقة نافعـــة، لكن ال 
تخلـــو مـــن الســـلبيات أو المخاطـــر حيث في 
البعض من األحيان التســـاهل في الحديث عن 
المخدرات مثال وإضفاء أجـــواء من المرح في 

سرد قصص أصحابها يعطيان أثرا عكسيا.
وكذلك من مشـــكالت الوعظ السطحي طرح 
نمـــاذج مثالية من قصص الســـلف، مما يجعل 
الشـــاب يعيـــش حالة مـــن اإلحباط والشـــعور 

بالعجز تجاه تلك النماذج.
ويحصر الخطـــاب الوعظي العمل الصالح 
فـــي العبـــادات ولذلـــك نجد أن مـــن يريد عمال 
صالحا يبني مسجدا، لكن لو عرض عليه إنشاء 
ملعب يشغل أوقات فراغ الشباب أو بناء معهد 
لتعليـــم التقنيـــة أو تعبيد طريق فـــي قرية أو 
ترميـــم مركز صحي قد ال يقبل بذلك وال يعتبره 
مـــن األعمـــال الصالحة. وهنا يشـــدد عيســـى 
المستنير على الحاجة إلى خطاب وعظي يفتح 

آفاقا جديدة لمفهوم العمل الصالح.

«أول خطـــوة ضروريـــة إلصالح الدين هي تجريم التكفير، حتـــى ال يتواصل التنكيل بالمفكرين إسالم سياسي

والمبدعين وأال يكون مقدمة الغتياالت أو تعرضهم للسجن».

أشرف منصور
باحث مصري وأستاذ الفلسفة بجامعة اإلسكندرية

«الدعوات إلى المرونة ال تصرف األنظار عن حقيقة وجود عامل أيديولوجي في الفكر السياسي 

لإلخوان المسلمين يخترق الخطاب العلني والمجالس الخاصة».

مارك لينش
باحث أميركي في سياسات العالم العربي

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

الخطاب الوعظي الهش يضر بوجدانية التدين ويؤسس للسطحية

تطرح مســــــألة تطوير اخلطاب الوعظي والدعوي جدال متجددا ونقاشــــــا متواترا بســــــبب 
اعتمــــــاد البعــــــض من الدعاة أســــــاليب طرح ســــــطحية ال تبني وعيا وال تراعــــــي فكرا، أو 
أســــــاليب تقليدية ال تناسب متغيرات العصر رغم كل التحوالت الثقافية واالجتماعية التي 
ــــــى املجتمعات احمللية. كما أن اعتماد اخلطاب الديني لطرق شــــــعبوية تبتعد به  طــــــرأت عل
عــــــن خصوصيته وتفرغه من رمزيته، ميكن أن يجعله بدوره مصدرا لتضليل املتابعني من 

خالل الترويج ألخطاء سلوكية.

أزمة في استقطاب األجيال الجديدة

الوعـــظ املحلي يمكن أن يلعب دورا 

إنســـانيا وتنمويـــا مهما لو أحســـن 

التصالح مع الـــذات ومع اآلخر ونظر 

إلى الحياة بإيجابية

◄

ما بعد سقوط خرافة اإلخوان المسلمين

الوجوه متعددة والفكر واحد

علـــى  املنـــاورة  هوامـــش  ضاقـــت 

اإلخـــوان املســـلمني حتـــى بعـــد أن 

أعلنـــت حـــركات تابعـــة للتنظيـــم 

املراجعات التاريخية

◄

[ اعتماد أساليب دعوة عصرية ضرورة ليستعيد الدين مكانته  [ الوعظ السطحي يقتل اآلفاق الجديدة لفهم الدين
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التواصـــل  صفحـــات  غمـــرت   – بيــروت   {
االجتماعـــي والمواقـــع اإلخباريـــة اللبنانيـــة 
موجـــة حزن عميقة لرحيل اإلعالمية والروائية 
مي منّســـى التي توفيت ليلة الســـبت عن عمر 

ناهز 80 عاما.
وذكرت الوكالـــة الوطنية لإلعالم في لبنان 
أن منسي رحلت ”بعد معاناة من طارئ صحي 

ألّم بها منذ حوالي أسبوع“.
جاءت وفاة منسي صادمة للكثيرين خاصة 
وأنهـــا منذ أســـبوعين فقط اختيـــرت روايتها 
”قتلـــت أمي ألحيـــا“ ضمـــن القائمـــة الطويلة 
للجائزة العالمية للروايـــة العربية لعام 2019، 
والتي تعد أبرز جائـــزة أدبية حاليا بالمنطقة 

العربية.
تروي منســـي في روايتهـــا األخيرة حكاية 
رشـــا القابعة فـــي زاوية التوّحـــد منذ والدتها 
حيث كانت تقاوم إلثبـــات ذاتها والتغلب على 
العزلـــة التـــي كانت تبتلعهـــا منـــذ طفولتها. 
تلتجئ رشـــا إلى مؤسسة خاصة بالمتوّحدين 
في بلجيـــكا، عســـاها بالعلـــم الحديث تخرج 
من عالمها المقفـــل. ونتابع قصتها وعالقاتها 
وكيف تحولـــت حياتها، التي تكشـــف جوانب 
كثيرة من النفس البشـــرية بمختلف تقلباتها، 
كمـــا تقـــدم صـــورة عميقـــة وهادئـــة حـــول 

األشـــخاص المتوحديـــن، والذيـــن يعاملهم 
المجتمع عن جهل على أنهم مختلفون.

ونعـــى رئيـــس لجنة تحكيـــم الجائزة 
العالمية للرواية العربية هذا العام الناقد 
المغربي شـــرف الدين ماجدولين الراحلة 

قائـــال ”لـــم يوجعنـــي خبر رحيل شـــخص 
لم أعرفـــه مثلما أوجعني رحيل مي منّســـى 

صاحبـــة رواية ’قتلت أمي ألحيا’ أحد نصوص 
الالئحة الطويلة لهذا الموسم“.

وكتـــب وزيـــر الخارجية اللبنانـــي جبران 
باســـيل فـــي تغريدة علـــى تويتر ”ســـنفتقدك 
مي منّســـى … لبنان ســـيفتقد روحـــك الجميلة 
وابتسامتك وكلماتك التي دخلت القلوب والتي 

ستبقى إرثا للبنان واللبنانيين“.
كمـــا كتبت المغنية إليســـا ”مي منّســـى، 

رمز الكلمة والحب والشعر واألدب واإلعالم 
الرصين اللبق… من هم مثلها ال يموتون، 

من هم مثلها يدخلون التاريخ“.
ولدت منسي في بيروت سنة 

1939، وهي شقيقة الروائية 
والشاعرة اللبنانية فينوس 

خوري-غاتا، الحائزة على جائزة 
الغونكور الفرنسية للشعر عن 

مجمل أعمالها.
وحصلت منسي على دبلوم دراسات 

عليا في األدب الفرنسي. بدأت العمل في 

اإلعالم منذ عام 1959 في تلفزيون لبنان كمذيعة 
ومعدة لبرنامجي ”نســـاء اليوم“ و“جرف على 
ثم عملـــت في صحيفة ”النهار“  طريق الزوال“ 
كناقـــدة في شـــؤون األدب والمســـرح والفنون 

خاصة منها الموسيقى.
وبجانب عملهـــا اإلعالمي كان لها إنتاجها 
األدبي المميز حيث أصدرت عددا من الروايات 
التـــي القت ترحيبا كبيرا من األوســـاط األدبية 
والثقافية العربية والعالمية، حيث صدرت لها 
أيضـــا روايتـــان باللغة الفرنســـية إضافة إلى 
أعمالها العربية التي تنوعت بين الرواية وأدب 
الطفـــل والترجمة، أغلبها من اللغة الفرنســـية 

إلى اللغة العربية.
رسخت منســـي تجربتها األدبية من خالل 
عـــدد مـــن األعمـــال الروائيـــة التـــي نذكر من 
بينها روايات ”أوراق من دفاتر شـــجرة رمان“ 
و“حين  الرملية“  و“الساعة  األخير“  و“المشهد 

يشق الفجر قميصه“ و“تماثيل مصدعة“.
وقد ســـبق لها أن وصلـــت روايتها ”أنتعل 
الغبار وأمشـــي“ إلى القائمة القصيرة للجائزة 

العالمية للرواية العربية عام 2008.
وإلـــى جانب مزاولتهـــا الكتابة الصحافية 
والروائيـــة والترجمـــة، 
قدمـــت منســـي العديـــد 
مـــن المحاضـــرات في 
المجالـــس األدبيـــة 
والجامعـــات 
والمـــدارس، 
عن رسالة الصحافة 
ودور المواطن في 

بيئته.

أحمد مروان

} كتب ميجــــل دي ثربانتس صاحب الرواية 
أعمــــاال مســــرحية  األشــــهر ”دون كيخوتــــه“ 
عديدة قبل تأليفه تلــــك الرواية، كما أنه أبدع 
في كتابة المســــرحية القصيــــرة ذات الفصل 
الواحد، وتمتد قرابة ربع الســــاعة. وقد عانى 
من عزوف المنتجين عنــــه؛ لذا توارت أعماله 
المسرحية واستقرت في غياهب النسيان منذ 

كتابتها في القرن السابع عشر وحتى اآلن.
وقامــــت الباحثــــة هالــــة مدكــــور بترجمة 
وتقديــــم ثمانيــــة نصوص مســــرحية قصيرة 
لثربانتس في كتاب بعنوان ”انتخاب العمد.. 
ثمانيــــة نصوص مســــرحية قصيــــرة“، يضم 
مســــرحيات ألفهــــا الكاتب اإلســــباني ميجل 
دي ثربانتــــس بمدريد عــــام 1615، وقد صدرت 
هذه النصــــوص المســــرحية القصيــــرة قبل 
وقــــت قصير من العام نفســــه الذي أخرج فيه 
إلى النــــور الجزء الثاني من روايته األشــــهر 
”دون كيخوتــــه“.. وقــــد حــــرص المؤلف على 
طباعة أعماله المسرحية، بعدما أصابه السأم 
واليأس وفشــــل سعيه في الدفع بها للممولين 
لعرضها مسرحيا. ونجدها تمثل قمة نضجه 
األدبي، لما تتســــم به من عمق التكثيف وقوة 
التركيز.. كما أنها تجسد، واحدة تلو األخرى، 
الواقــــع المعيش فترصد لنــــا جوانب الحياة 

كافة.
تشير المترجمة إلى أنه قد وردت إشارات 
لدى أغلب النقاد، ســــواء بالمراجع العربية أم 
اإلســــبانية، تفيد بكتابة ثربانس لعدة أعمال 
مسرحية، لكنه عانى أزمة نتيجة عدم تحقيقها 
النجــــاح وانصراف المســــرحيين عنه. وكردة 
فعل قام ثربانتس بطباعة كتاباته المسرحية، 
بعد أن أدخل العديد من التعديالت واستغنى 

عن بعض القواعد األرسطية.

أفكار مضطربة

تؤكــــد المترجمة أن ثربانتــــس عمل على 
تناول الموضوعــــات الحيوية الملحة القريبة 
من النــــاس، بعدما عاصر أجــــواء بالده التي 
تمــــوج باالضطرابات في تلــــك الفترة، والتي 
حملت في طياتها األفكار الدينية المتعصبة، 
ويرصد من خالل أعماله انعكاس ذلك وتأثيره 
علــــى جوانب الحيــــاة كافة هنــــاك. وقد بدأت 
أزمــــات ثربانتس الشــــديدة مــــع الديون منذ 
بدايــــة عام 1590، وظل يبحث عن مخرج لذلك، 
حتى أنه قام بإرســــال مذكرة للملك عام 1590، 

وأرفقها معلومات حول أمر أســــره وســــجنه 
الذي اســــتمر حتى عام 1580، وناشده خاللها 
برغبتــــه في الحصــــول على وظيفــــة في بالد 
العالــــم الجديد. لكــــن الرد أتى إليــــه كالتالي 
”لعله مــــن األفضــــل أن تبحث لك عــــن وظيفة 

هنا“.
ثم حــــدث وتراكمت عليه الديــــون، واتهم 
باالختــــالس عــــام 1597، لعــــدم الدرايــــة وقلة 
خبرتــــه الوظيفية، فأدى به ذلــــك إلى الوقوع 
تحت طائلة القانون والزج به في السجن، ولم 
تكن تلك المرة الوحيدة بل األولى فقط، حيث 
سجن بعدها مرة أخرى، وهناك من النقاد من 
يذكر أنه لجأ لوســــاطة الملــــك فليبي الثاني، 
مــــن أجل إعفائه واإلفراج عنــــه، لكن القاضي 

لم يســــتجب لذلك بل مّدد له ثالثة أشهر 
أخرى بالســــجن حتى خــــرج في أبريل 
عام 1598، ولهذا يرجح أن اإلرهاصات 
ولدت  األولى لروايــــة ”دون كيخوته“ 
هناك، حيث ترد اإلشــــارة إلى أنه قد 
كتب عمله األشــــهر هــــذا خالل فترة 
ســــجنه. ويؤكد أمر تأليفه لروايته 
األشهر بالسجن، من خالل اعترافه 
بأحد  تخصيبهــــا  ”أثمــــرت  اآلتي 
الســــجون، أينمــــا تجــــد كل علــــة 

مقعدها“.
والمعلومــــات تــــكاد تنعــــدم 
حول الفترة التــــي تلت خروجه 
من السجن منذ أبريل عام 1598 
وحتى مارس عام 1600، حيث ال 
نعرف عنه شــــيئا يذكر غير أن 

عشيقته آنا فرانكا قد توفيت آنذاك، وبعد أن 
تــــم إعفاؤه من مهامه الوظيفية في عام 1603، 
وأوشك على الزج به في السجن للمرة الثالثة 
في بلد الوليد، بسبب جريمة قتل حدثت أمام 
منزله، حيــــث اتهم بها ومعه أهــــل منزله من 
النســــاء. ثم تمت تبرئته، وكان ذلك عام 1604 
أي قبــــل عام واحد فقط من توقيع عقد روايته 
”دون كيخوته“ التي صدرت في مدريد، والتي 

تمثل ذروة تألق خصوبته الفنية.
ويعتقد أن مرجع العديد من الشخصيات 
والحكايــــات الموجــــودة فــــي دون كيخوتــــة 
هــــي المرويات  التي ســــمعها من ســــجانيه 
الجزائريين حيث قضى في  االسر الجزائري 

قرابة الخمس سنوات ما بين 1580-1575.

المسرحيات القصيرة

اســــتطاع ثربانتــــس أن يعلــــي من شــــأن 
األعمال المسرحية القصيرة وجعلها تتنافس 
مع مكانة المسرحيات الطويلة في أدب اللغة 

اإلسبانية، كما أن كتاب المسرح اإلسباني في 
الفترة التي تلته، عملــــوا على تقليد الطريقة 
التي ابتكرها في رســــم شــــخصياته وتكنيكه 
البنائــــي الدرامــــي، وأســــلوبه فــــي تصوير 
المشــــاهد ومنهجه في اســــتخدام اللغة بها، 
وقــــد نالت مســــرحيات ”اإلنترمس� اإلعجاب، 
وحصدت تقدير النقاد المحليين 
هذا،  وعلى  واألجانب. 
تعريفهــــا  يتــــم 
درامــــي  عمــــل  بأنهــــا 
ال  امتــــداده  بأن  يتســــم 
يزيــــد على فصــــل واحد، 
الشــــخصيات  وتتميــــز 
هزلية.  كوميديــــة  بكونها 
وتكون خاتمة العمل غالبا 
موســــيقية، أي أن النهايــــة 
غالبا ما تتكــــون من أبيات 

مغناة بمصاحبة موسيقية.
وتــــرى المترجمــــة هالــــة 
مدكور، في ما يخص أسلوب 
التنــــاول الثربانتــــي فــــي ذلك 
الجنس المســــرحي، أنه يتسم 
بكونه كوميديا فكاهيا، فرضته 
األوضاع االجتماعية والمتغيرات االقتصادية 
ومتناقضاتهــــا، والتي تتأرجــــح ما بين الجّد 
والهــــزل، وأحدثــــت خلــــال في نظــــام معايير 
القيــــم التي صــــارت محل جــــدل عندما طرأت 
تلك المتغيرات على المجتمع اإلســــباني منذ 

النصف األول من القرن السادس عشر.
وهنــــاك تأكيــــد علــــى أن هــــذا التنــــاول 
الكوميدي الساخر ال يمثل ابتعادا عن الجدية، 
بــــل يوجد حــــرص والتــــزام بالمعيــــار الفني 
األدبــــي، مما يقودنا إلى أن نبين أن ثربانتس 
التزم فــــي أعماله بصفة عامــــة و“اإلنترمس� 
بصفــــة خاصــــة، بمبــــادئ أرســــطية صارمة. 
تلــــك المبادئ التي يطلــــق عليها معايير الفن 
الكوميدي القديــــم، وهي تطل علينا من خالل 
أعمال كتاب المســــرح، مثل خوان ديل إنثينا 
ولوكاس فرناندث وتــــورس ناآرو ولوبي دي 
رويدا، ويعد ذلك األخير من أبرز الكتاب الذين 
تأثــــر بهم مؤلفنا، وتحــــدث عنه خالل تقديمه 

لكتابه الذي يضم أعماله في اإلنترمس.
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صدرت أخيرا عن دار ميارة للنشـــر والتوزيع بتونس مجموعة شـــعرية بعنـــوان {ما ال تقدر عليه 

الريح} للشاعرة والكاتبة التونسية فاطمة بن محمود.

ثربانتس عمل في مســـرحياته على 

تنـــاول الموضوعات الحيوية الملحة 

القريبـــة من النـــاس، بعدمـــا عاصر 

أجواء بالده المضطربة

 ◄

أن تكون أخا للويس عوض

} ينفرد الحرف العربي، إذا اتصل بما 
قبله أو بما بعده، بأن يغني بعضه عن 

رسمه كامال. إيجاز متفق عليه، وال عالقة 
لذلك بالكسل؛ ألننا ورثناه وال نملك القدرة 
على كتابة الحروف العربية منفصلة. ولكن 

للكسل الثقافي آفة هي التلخيص، ويميل 
إليه عقل تبسيطي يضيق بالتركيب، ويرغب 

في تفادي إرهاق التفاصيل؛ ففيها تكمن 
شياطين تفّضل عمال للكاتب، وتحجب 

النور عما سواه. ويغلق الكسل باب التفكير 
فيلحق بصاحبه عمله األشهر، ويظلم ما 

هو أكثر أهمية وأقل حظا. وكم ضاق يحيى 
حقي بابتالع روايته األولى «قنديل أم هاشم» 
لما بعدها. وبدرجة توّحد اسم الطيب صالح 

وروايته «موسم الهجرة إلى الشمال»، وإن 
رأى البعض أن «عرس الزين» ال تقل أهمية 

عن الرواية المحظوظة.
الكسل ساوى إرنست هيمنجواي 

برواية «العجوز والبحر»، ربما بسبب فوزه 
بجائزة نوبل (1954)، إذ طغت شهرتها على 

روايته «أن تملك وأال تملك»، وقد أنتجتها 
السينما األميركية عام 1944، واحتفظ الفيلم 

بعنوان الرواية بطولة همفري بوجارت. 
ولوال انتحار هيمنجواي في يوليو 1961، 
العترض على أن يكون «المهّربون» عنوانا 

للترجمة العربية التي أصدرتها سلسلة 
«روايات الهالل» في أكتوبر1961، وال أدري 

هل كان التغيير اختيار الناشر، أم المترجم 
نورالدين مصطفى.

الكسل تواصل، فيعاد إلى اآلن طبع 
الرواية خارج مصر بعنوانها التجاري، 

واسم المترجم الذي لم أستدل عليه أثناء 
رئاستي لتحرير مجلة «الهالل»، إذ أعدت 

نشرها في «روايات الهالل»، بعنوانها 
األصلي «أن تملك وأال تملك»، في يناير 2017. 

وفي تلك الفترة وْسوس إلّي الشيطان بما 
خجلت من البوح به، ولم يسعفني القدر 

بتنفيذه.

وكنت قد قرأت رواية ديفيد هربرت 
لورانس «الرجل الذي مات»، وأصدرتها 

روايات الهالل في يوليو 1997، وترجمها 
الدكتور رمسيس عوض، وكان صديقي، 

ويهديني كتبه، وفي معظمها انحياز إلى 
دراسة قضايا وضحايا الهرطقة واإللحاد 

والرقابة والمصادرة، وعني بتقّصي 
الهولوكوست وخصص كتابا لكل معسكر 
اعتقال نازي. وذات يوم ألححت عليه أن 

يعيد نشر «الرجل الذي مات»، وكدت أضيف 
«أوراق العمر»، وهي مذكرات أخيه لويس 

عوض، وأشرت من بعيد، بشيء من التهوين، 
إلى ما ذكره لويس في استخفافه باألسرة، 

ووصفه الجارح ألخيه رمسيس قائال إنه 
يغار منه، ويخفي الغيرة بقناع الهدوء، وإن 

«ذكاءه فوق المتوسط، ولكن ال حدة فيه 
وال إبداع، وقد عوضه دأبه في العمل عن 

نقص في اإلبداع». فقال لي رمسيس كلمة 
واحدة «سامحته». ولم يكن السماح نسيانا، 

فبحكم كونه وريث أخيه رفض إعادة نشر 
المذكرات، ولن تتاح إال عام 2040.

لو لم يكن رمسيس أخا للويس الحتل 
مكانا يليق بدأب جّسده أكثر من 70 عمال 
مؤلفا ومترجما. فعلها رمسيس؛ انطالقا 

من رهبنة تعّبد فيها بالعمل، ال شيء 
سوى العمل. وبسبب الكسل ظل اسمه 
يحيل إلى أنه أخو لويس عوض. وكان 

لويس مثقفا موسوعيا جسورا، وال أظنه 
خشي مقارنة مثل تلك التي تجنبها مبكرا 

محمد عبدالوهاب، مع صعود ابن أخيه 
سعد عبدالوهاب ولمعان نجمه في الغناء 

والسينما، فيّسر له عمال مغريا في الخليج.
رفض رمسيس إعادة نشر «الرجل الذي 
مات»، وفيها يتخيل المؤلف بعثا للمسيح 
عاشق الحياة، بعد أيام من الصلب. وقال 

لي رمسيس: الرواية صدرت في صمت تام، 
وربما تلفت انتباه أحدهم فيكّفرني.

وقررت نشرها بمجرد موته، ولم أسر 
بهذا إلى أحد. ثم غادرت الهالل، وبعد أشهر 
توفي في صمت يشبه حياته ويصرف ذهن 
من يقرأ لقب «عوض» إلى لويس، وليرحم 

الله رمسيس.

سعد القرش
روائي مصري

ى ترحل فيما روايتها 
ّ

مي منس

تنافس على بوكر العربية

[ كاتب عانى من السجن والتهميش وثار على أرسطو 
[ مسرحيات قصيرة وساخرة انتصرت على التهميش

من أشهر وأهم  تعتبر رواية ”دون كيخوته“ 
األعمــــــال األدبية العاملية، لكن رغم شــــــهرة 
ــــــون أن كاتبها  ــــــة فإن الكثيرين يجهل الرواي
ميجــــــل دي ثربانتس كان يكتب للمســــــرح، 
وقاده فشل أعماله املسرحية رغم أهميتها، 
إلى كتابة روايته الشــــــهيرة، التي أتت بعد 
معاناة كبيرة عاشــــــها الكاتب بني السجن 

والتهميش.

فشل ثربانتس في كتاباته المسرحية 

قاده إلى كتابة {دون كيخوته}

الفشل في بلوغ خشبة المسرح خلق دون كيخوته

ينظم مختبر الســـرديات بمكتبة اإلســـكندرية، مســـاء الثالثـــاء، ندوة ملناقشـــة كتاب {أوالد 

حارتنا: سيرة الرواية املحرمة} للكاتب الصحافي محمد شعير.
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عن هيئة الشـــارقة للنشـــر صـــدرت، حديثا، الترجمـــة الهندية لديواني {في عناق املوســـيقى}ثقافة

و{مرايا نيويورك}، للشاعر املصري سمير درويش في مجلد واحد.

صدرت مؤخـــرا األجزاء الثالثة األولى من األعمال الكاملة للناقد والباحث التونســـي أحمد حاذق 

العرف وقام بجمعها وتحقيقها اإلعالمي والكاتب محمد املي.
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} الدمام (الســعودية) - يستمر مهرجان أفالم 
الســـعودية فـــي اســـتقبال مشـــاركات األفالم 
والســـيناريو التي ستتنافس لدخول مسابقات 

المهرجان والفوز بجوائزه.
والمهرجان الذي تم إطالق دورته الخامسة 
مطلع األسبوع الماضي تنظمه جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمـــام ومركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمي (إثراء) ويتيح لصّناع األفالم 
فرصة عـــرض إنتاجاتهم وحضـــور المهرجان 
وااللتقـــاء بأفضل ممارســـي الفن الســـابع في 

السعودية ودول الخليج.
ويســـتقبل المهرجـــان مشـــاركات األفـــالم 
والســـيناريوهات الســـعودية التـــي ســـتجيز 
لجان المشـــاهدة والقراءة أفضلها للدخول في 
مســـابقات المهرجان التي تنقســـم إلى أربعة 
فروع: مسابقة األفالم الروائية ومسابقة األفالم 
الوثائقيـــة ومســـابقة أفالم الطلبة ومســـابقة 
السيناريو غير المنّفذ. وسُتمنح جائزة النخلة 
الذهبية ألفضل المشاركات في الحفل الختامي 

الذي سيتلو عروض األفالم في مركز إثراء.
وصـــّرح مديـــر المهرجان أحمـــد المال بأن 
المهرجـــان يقـــّدم ألول مـــرة أعمـــاال خليجية 
وعربية ودولية مشـــاركة فـــي برنامج عروض 
األفـــالم والفعاليـــات، باإلضافـــة إلـــى الورش 

والندوات وعروض أفالم األطفال.
كما ســـتمنح النخلة الذهبيـــة ألفضل فيلم 
عن مدينة ســـعودية، ُتقدم لفيلم وثائقي يتناول 
موضوعـــا حـــول إحـــدى المـــدن الســـعودية، 
والنخلة الذهبية ألفضل ملصق (بوســـتر) يتم 
منحهـــا بناء على تصويت جمهـــور المهرجان 

لتشجيع صّناع األفالم على التسويق ألعمالهم.
ونـــّوه المهرجـــان على حســـاباته فـــي برامج 
التواصـــل االجتماعـــي إلـــى أن بـــاب التقديم 
في المســـابقات مفتـــوح إلـــى 20 فبراير 2019، 
ودعـــي صّناع األفـــالم وكّتاب الســـيناريو إلى 
التسجيل للمشاركة عن طريق موقع المهرجان 

اإللكتروني.
ونذكر أن مهرجان أفالم السعودية هو أحد 
برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة األفالم 
الســـعودية التي أطلقتهـــا الجمعيـــة العربية 
السعودية للثقافة والفنون. ويسعى المهرجان 
ليكون محركا لصناعـــة األفالم ومعززا للحراك 
الثقافـــي فـــي الســـعودية، وتوفيـــر الفـــرص 
للمواهب من الشـــباب والشـــابات السعوديين 
المهتمين بصناعة األفـــالم، واالحتفاء بأفضل 

األفالم.

 سامح الخطيب

} القاهرة – في ليلة بمئة عام أحيت مؤسسة 
روزاليوســـف الصحافيـــة في مصـــر الذكرى 
المئوية لميالد الصحافـــي والروائي الراحل 
إحســـان عبدالقدوس بحضور عدد من بطالت 

األفـــالم المأخوذة عن رواياته وزمالئه 
في المهنة وتالمذته بمجال اإلعالم.
وعبـــد القـــدوس (1990-1919) 
هو ابن الممثل محمد عبدالقدوس 
والممثلـــة والصحافيـــة فاطمـــة 
اليوســـف، التي اشـــتهرت باسم 
رئاســـة  وتولـــى  روزاليوســـف. 
تحرير المؤسسة بين عامي 1945 

و1964.
الصحافي  عملـــه  وبخالف 
التـــي  السياســـية  ومقاالتـــه 
تعرض بســـببها للسجن، ترك 

عبدالقدوس نحو 600 عمل أدبي 
بين قصـــة ورواية، وســـاهم في 

انتشار وترســـخ هذه األعمال في 
الوجدان العربي وتحويل معظمها 

ألفالم سينمائية.
وفي بداية االحتفالية 

مساء السبت، ألقى 
عبدالصادق الشوربجي 

رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة 

روزاليوسف 
كلمة قال 

فيها ”إحســـان عبدالقدوس، صاحب المدرسة 
الصحافيـــة المتميزة، مارس كل ألوان الكتابة، 
فكان له أكبر األثر في قرائه من مقال سياســـي، 
مقال اجتماعي، قصة قصيـــرة ورواية طويلة، 
تحولـــت إلى أعمال ســـينمائية ودرامية حازت 

إعجاب الماليين“.
وعقب ذلك تمت إزاحة الســـتار عن 
تمثال نصفي للكاتب الراحل صممه 
ونفـــذه الفنـــان محمـــد ثابـــت، من 
المقرر وضعه داخل مقر مؤسســـة 

روزاليوسف بوسط القاهرة.
 ثـــم عـــرض فيلـــم وثائقي عن 
الكاتـــب الراحل مدتـــه نحو نصف 
ســـاعة مـــن إعـــداد وإخـــراج منى 
عشماوي، تضمن لقطات مع مقابلة 
طويلـــة أجراها معـــه المحاور مفيد 
فوزي وشـــهادات من زمـــالء وأبناء 
وأبطـــال  عبدالقـــدوس  وجيـــران 
أعمالـــه ومنهـــم ســـمير صبـــري 

ونادية لطفي وحسن يوسف.
وقـــال أحمـــد عبدالقـــدوس 
نجل الكاتـــب الراحل ”عرضت 
أكثر من جهة اســـتضافة هذه 
إحســـان  بمئوية  االحتفاليـــة 
عبدالقدوس، منها على سبيل 
الثقافـــة  وزارة  المثـــال 
ونقابـــة الصحافييـــن، 
لكننا فضلنـــا أن تكون 
االحتفاليـــة هنـــا فـــي 
المـــكان  روزاليوســـف، 

الـــذي عاش وعمـــل فيه ويحمل اســـم والدته“.  
وأضـــاف ”هنـــاك فعاليات أخـــرى تدخل ضمن 
برنامج االحتفال بمئوية إحســـان عبدالقدوس 
منها أسبوع ألفالمه سيعرض في سينما زاوية 
بوســـط البلد إضافة إلى احتفال ستقيمه الدار 
المصريـــة اللبنانيـــة التي تتولى حاليا نشـــر 

أعماله“.
وعلـــى مـــدى نحـــو ثـــالث ســـاعات تالية 
دارت جلســـة مناقشـــة لمشـــوار حياة إحسان 
عبدالقدوس تحدث خاللها وزير الثقافة السابق 
حلمـــي النمنـــم وكاتـــب الســـيناريو مصطفى 
محرم والروائي يوســـف القعيد والممثلة لبنى 
عبدالعزيز والمفكر االجتماعي محمد أبوالغيط 
والممثلة نبيلة عبيد التي جســـدت عددا كبيرا 
من أعمال الكاتب الراحل على شاشة السينما.

وقالـــت عبيد ”أعمال إحســـان عبدالقدوس 
شـــكلت لـــي نقلـــة فـــي حياتـــي الفنيـــة، كل 
الشخصيات التي جسدتها من أعماله جسدتها 
عن اقتناع تام، وكان هو الذي يختار الروايات 

لي لتحويلها إلى أفالم“.
وقدمت عبيد للكاتب الراحل أفالم ”وسقطت 
في بحر العسل“ و“وال يزال التحقيق مستمرا“ 
و“أيـــام في  و“أرجـــوك أعطنـــي هذا الـــدواء“ 
و“الراقصة  والطبـــال“  و“الراقصـــة  الحـــالل“ 

والسياسي“.
وفي ختـــام االحتفال الـــذي حضره نقيب 
ورئيس  ســـالمة  عبدالمحســـن  الصحافييـــن 
الهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة كـــرم جبر جرى 
تســـليم جوائز صالون إحســـان عبدالقدوس 

الثقافي لعام 2018.

زكي الصدير

} فـــي تجربـــة أمين صالـــح الممتـــدة لعقود 
متتالية نقف على أسئلة عصية، وعلى مناخات 
مختلفة مـــن المتعة النصيـــة البصرية، حيث 
تقود عوالمه حالة القلق الســـاكن منذ إطاللته 
األولـــى حتـــى يومنا الراهن، ومـــع كل تجربة 
يهندس معها عوالم جديـــدة من التقنيات في 
الكتابة، وكأن نصه فتنة، وتقنياته فتنة أخرى 
تتجاور مع نصه. هكـــذا كتب أمين صالح عن 
الناس وعن نفســـه وعن الحياة وعن السياسة 
وعن الدين وعن الله، وكأنه مخرج المسرحية 

وكاتبها وبطلها في اآلن نفسه.
يقول صالـــح متحّدثًا لـ“العـــرب“ ”في كل 
اشـــتغاالتي األدبية والفنية، مـــن القصة إلى 
الرواية إلـــى الدراما إلى الترجمـــة، لم أخرج 
عن دائرة الكتابة. قد يختلف الوسط، وتتباين 
التقنية، وتتفاوت الغايات والتوجهات، لكنها 
تتناغـــم، في المجمل، ضمن حساســـية معينة 

ورؤى خاصة“.

تجارب وأجيال

يقـــول أميـــن صالـــح ”فـــي البدايـــة، كان 
االنتقال من شكل إلى آخر، من لغة إلى أخرى، 
من تقنية إلى أخـــرى، مثيرًا للقلق والتوجس 
بالنسبة إلي شـــخصيًا. عندما جربت الكتابة 
للتلفزيون، على سبيل المثال، خشيت أن تؤثر 
هـــذه التجربة على اهتمامـــي األول واألصلي 
(النـــص األدبي) مـــن حيث اللغة واألســـلوب 
والصور الجمالية. لغة الكتابة الدرامية تعتمد 
اإليجاز والمباشرة والتقرير، ومن شأن هذا أن 
يؤثر ســـلبًا على الكتابة األدبية. لكن مخاوفي 
تبددت مع اســـتمراري في الكتابة في مختلف 

المجاالت“.
ويتابع في الشأن نفسه ”في الواقع، صرت 
أشـــعر بالمتعة والحرية في كل تجربة كتابية 
أخوضهـــا. ورغم أنني ال أميـــل إلى المفاضلة 
بيـــن األشـــكال، فهي كلهـــا مهمـــة وضرورية 
بالنســـبة إلـــي، إال أنني أســـتطيع القول بأن 
لذة كتابـــة النص األدبـــي ال تضاهيها إال لذة 
الحلم بعينين مفتوحتين. هذه األشكال األدبية 
والفنية ليست جزرًا منفصلة ومعزولة بعضها 
عن بعض. هي، من وجهة نظري، أشبه بحقول 
متجاورة ومتداخلة، تتفاعل في ما بينها على 
نحـــو خالق. أو هي أشـــبه بآفاق تســـاهم في 
تعميق رؤيتك للواقع وللحياة، وأحيانًا يحلو 
لـــي أن أعتبرها نوافذ أفتحها وأطل منها على 

العالم“.

فـــي العديـــد من الحـــوارات التـــي أجرتها 
”العرب“، خالل الســـنوات الخمـــس الماضية، 
والتي توقفْت فيها مع الجيل الشـــبابي األدبي 
الجديـــد في البحريـــن، كان هنالك ســـمة عامة 
يمكننـــا تلخيصها في أن الجيل األدبي الجديد 
علـــى قطيعة كاملة مع جيل أمين صالح؟ نتائج 
هذا االســـتطالع قادتنا إلى سؤال صالح كيف 
ينظـــر لألجيال الالحقة لجيله األدبي، من حيث 
وعي التجربة واالشـــتغال عليهـــا؟ وهل يمكنه 

اإلشارة إلى تجارب بعينها؟
في البداية يرفض أمين صالح هذه النتيجة، 
ويرى أنها غير دقيقة، ويجيب متعجبًا ”قطيعة 
كاملة؟ ال، هذا غير صحيح على اإلطالق. مجلس 
(أو مكتبة) الشـــاعر علي الشرقاوي، قبل أن تلّم 
بـــه األزمة الصحيـــة الراهنة والتـــي نرجو أن 
يخرج منها سالمًا ومعافى، كان عامرا باألدباء 
والفنانيـــن الشـــبان الذيـــن يتواصلـــون معه 
باستمرار ويعرضون عليه نتاجاتهم وأفكارهم 
للتعليـــق عليهـــا وتوجيههـــم إن كانوا بحاجة 
إلى توجيـــه. كذلك األمر مع قاســـم حداد الذي 
ال ينقطع عن اســـتقبال شـــعراء وكّتاب شباب 
يتواصلون معه باســـتمرار، كما يلّبي مختلف 
الدعـــوات الموجهـــة إليـــه لاللتقاء بالشـــباب 
عبر فعاليات أدبية أو فنية. وشـــخصيًا أتلقى 
العديد من النتاجات األدبية والفنية (نصوص 
ســـينمائية) من مؤلفين شـــباب من الجنســـين 
لغرض إبـــداء الرأي. األمر نفســـه ينطبق على 
أدباء آخرين من جيلنا. وبالتالي هناك تواصل 
بيـــن األجيـــال وليـــس انقطاعـــًا، فمجتمعنـــا 
صغيـــر، ودوائرنـــا األدبية والفنيـــة محدودة. 
كما أن العالقات االجتماعيـــة والثقافية متينة 
ومترابطة، مما يســـهل عمليـــة التواصل. لذلك 

أعتقد أن استنتاجك غير دقيق“.

الدراما واألدب

مـــن  للعديـــد  الســـيناريو  صالـــح  كتـــب 
عام  المسلسالت من بينها ”يونس واآلخرون“ 
عام 1994، و“نيران“  1987، و“صانعو التاريخ“ 
عام 2000، و“ســـماء ثانية“ عام 2011، و“حنين 
عام 2014، لكنه ليس متابعًا للدراما  السهارى“ 
التلفزيونيـــة، ســـواء في دول الخليـــج أو في 
الـــدول العربيـــة، فقد يشـــاهد حلقـــة من هنا 
وحلقة من هناك، ويرى أن مثل هذه المشـــاهدة 
المتفرقـــة، غيـــر المنتظمـــة، ال تؤهلـــه لتقييم 
األعمال الدرامية الخليجية، أو نقدها، أو حتى 

إبداء رأي موضوعي فيها.
أما بالنســـبة إلـــى الســـينما، فيوّضح أن 
التجربة الســـينمائية فـــي دول الخليج تجربة 
حديثـــة زمنيـــًا، وهـــي فـــي طـــور المحاوالت 
الفرديـــة التي قـــد تنتج أعمـــاًال قليلـــة ملفتة 
وجديـــرة بالتقدير والمتابعـــة، وأعماًال أخرى 
ذات مستويات عادية. يقول ”السينما في دول 
الخليج لن تثبت حضورهـــا القوي والمهم إال 
إذا لقيـــت دعمًا ماليًا من القطاع العام في دول 
الخليـــج أو من القطاع الخـــاص، من دون هذا 

الدعم ســـتظل المحاوالت فرديـــة ومتفرقة ولن 
تشكل حركة سينمائية ملفتة“.

وعن إشـــكالية ”غياب النـــص“ في األعمال 
الدرامية، ال يعتقد صالح بأن أحدًا من الوسط 
التلفزيونـــي، وحتى بين النقـــاد والجمهور، ال 
يرى خلـــًال في الكتابـــة الدرامية بشـــكل عام. 
يقول ”طغت أعمال ضعيفة المســـتوى دراميًا 
وفكريًا لكّتـــاب غير مؤهليـــن، ال ينطلقون من 
رؤيـــة فنية وفكرية، وليـــس لديهم طموح فني، 
بل في الغالب يلبون رغبات المنتجين وشروط 
المحطات. لذلك أصبح االستسهال في الكتابة 
(أو باألحـــرى فبركـــة األحـــداث والمواقـــف) 
واالقتباس واالســـتهانة بالشـــروط الفنية من 

سمات هذه األعمال“.
ويتابع ”من جهة أخرى، ال ينبغي أن نلقي 
اللوم كله على المؤلفين، فالمنتج يتحمل جزءًا 
كبيرًا من المســـؤولية ألنـــه ال يرّكز على جودة 
النص بقدر ما يهتم بالتكلفة المنخفضة طالما 
أنـــه يضمن تســـويق العمل والربـــح التجاري 
عبـــر توظيفـــه أســـماء معروفة مـــن الممثلين 

والممثالت الذين يتمتعون بقبول شعب“.
ُيَعـــدُّ أمين صالح من بيـــن أهم المترجمين 
األوائـــل فـــي البحريـــن، فقد ترجم إلـــى اللغة 
العربية الكثيـــر من األعمـــال العالمية األدبية 
والســـينمائية، والتي كان لها دورها في اطالع 
القارئ البحريني والعربي على ثقافات وفنون 
الشـــعوب األخرى. هذا العمل اليومي الشـــاق 
جعلنـــا نتوقـــف معه حـــول رأيه فـــي إمكانية 
تحويـــل الترجمـــة من عمـــل فردي إلـــى عمل 

مؤسســـاتي مدعوم من قبل جهات رسمية (أو 
القطـــاع الخاص) قـــادرة على الدفـــع المادي 

للعمل وللمترجم.

يجيب الكاتب ”لألســـف الشديد، نادرة هي 
الجهات أو المؤسســـات القائمة على مشاريع 
تتصل بالترجمة على الصعيد الثقافي، والتي 
تشـــجع –ماديـــًا ومعنويـــًا- المترجمين على 
البحـــث والعمـــل والتواصـــل والتفاعل ضمن 

مشروعات مستمرة ودائمة“.
ويتابع ”إدارة الثقافة في البحرين تساهم، 
مشـــكورًة، في دعم الكتـــاب المترجم بالطباعة 
والتوزيع، وهو جهد فعال وواع ألهمية الكتب 
المترجمة في تحقيق التواصل ونقل المعرفة، 
لكن من المفترض أن تلعب المؤسسات الخاصة 
دورًا موازيًا لتوسيع رقعة اإلنجاز الثقافي في 

مجال الترجمة في مختلف الحقول“.
وعـــن قيمـــة النتـــاج النقـــدي الحالي في 
المشـــهد الثقافـــي، حيث يـــرى البعض أنه ال 
وجـــود للحركة النقدية الحقيقية، يؤكد صالح 
علـــى أن المشـــهد الثقافي البحريني يشـــتمل 

على أســـماء نقديـــة مهمة. يقول ”فـــي اآلونة 
األخيـــرة برزت أســـماء تمارس النقـــد األدبي 
والثقافـــي بوعي تـــام لماهية النقـــد، متمتعة 
بقـــدرات عالية في التحليـــل والتقييم، ويمكن 
أن أذكر أسماء أو أصواتا حققت لها حضورًا 
ملفتـــًا فـــي المناخ الثقافـــي، مثـــل: د. منيرة 
الفاضل، د. ضياء الكعبي، د. انتصار البنا، د. 
أنيسة السعدون، زكريا رضي، إلى جانب هذه 
األصوات هناك أســـماء أخرى ســـبقتها زمنيًا 
وال تـــزال تواصل العطاء في مجال النقد مثل: 
د. إبراهيم غلوم، فهد حســـين، جعفر حســـن، 
د. نـــادر كاظم، يوســـف الحمـــدان، منصورة 
عبداألمير، حســـام أبواصبع. من خالل سردي 
لألسماء أردت أن أقول: نعم، لدينا حركة نقدية 
حقيقية ونشـــطة وفعالة. أما عن مواكبة النقد 
للنـــص المعاصـــر فأعتقد أن المشـــكلة تكمن 
في محدودية مســـاحات النشر عبر الصحافة 

المحلية“.
وإثر ســـؤال ختامي عن نص ”الجواشـــن“ 
الذي اشـــترك في كتابته معه قاسم حداد سنة 
1989، وهـــل يأمل القارئ بعمل مشـــترك جديد 

يجمعه مع حداد على غرار هذا النص؟
يجيـــب ”طالما أننا –أنا وقاســـم حداد– لم 
نشـــعر بعد بحاجة ماســـة إلى المشـــاركة في 
كتابـــة نـــص آخر، فأعتقـــد أن مشـــروعًا كهذا 
ســـوف يكون بعيد االحتمال. كتاب ’الجواشن‘ 
كان نتـــاج مرحلة مـــا من مســـيرتنا الثقافية، 
لحظة تاريخيـــة خاصة، تكرارها ليس ضرورة 

حتمية“.

 منفصلة ومعزولة 
ً
األشكال األدبية والفنية ليست جزرا

مهرجان أفالم السعودية يفتح الباب للمنافسة روزاليوسف تحتفل بمئوية ميالد الراحل إحسان عبدالقدوس

[ أمين صالح: لذة كتابة النص األدبي ال تضاهيها إال لذة الحلم بعينين مفتوحتين

تعتمـــد  الدراميـــة  الكتابـــة  لغـــة 

اإليجاز والمباشـــرة والتقرير، ومن 

 علـــى 
ً
شـــأن هـــذا أن يؤثـــر ســـلبا

الكتابة األدبية

 ◄

السينما في دول الخليج لن تثبت 

حضورهـــا القـــوي والمهـــم إال إذا 

 مـــن القطاع 
ً
 ماليـــا

ً
لقيـــت دعمـــا

العام والخاص

 ◄

خالل املســــــيرة األدبية احلافلة لألديب واملترجم البحريني أمني صالح، انتقل من منصة 
إلى منصة أدبية أخرى، مشــــــتغًال على جتارب مختلفة؛ في الشــــــعر، وفي الرواية، وفي 
القصــــــة، والترجمة، والسيناريســــــت، وفي غيرها. وفي كل منصــــــة كان يطّل على قارئه 
بأسئلة جديدة وبقلق آخر يعاود صناعة األشياء من حوله، ويوقظ فتنة اجلمال مع أشيائه 

احلميمة. ”العرب“ كان لها معه هذا احلوار.

صرت أشعر بالمتعة في كل تجربة كتابة

سامح الخطيب

في ليلة بمئة عام أحيت مؤسسة  – القاهرة {
روزاليوســـف الصحافيـــة في مصـــر الذكرى 
المئوية لميالد الصحافـــي والروائي الراحل 
إحســـان عبدالقدوس بحضور عدد من بطالت 

األفـــالم المأخوذة عن رواياته وزمالئه 
في المهنة وتالمذته بمجال اإلعالم.
وعبـــد القـــدوس (1990-1919) 
هو ابن الممثل محمد عبدالقدوس 
والممثلـــة والصحافيـــة فاطمـــة 
اليوســـف، التي اشـــتهرت باسم 
رئاســـة  وتولـــى  روزاليوســـف. 
تحرير المؤسسة بين عامي 1945

4و1964.
الصحافي  عملـــه  وبخالف 
التـــي  السياســـية  ومقاالتـــه 
تعرض بســـببها للسجن، ترك 

0عبدالقدوس نحو 600 عمل أدبي 
بين قصـــة ورواية، وســـاهم في 

انتشار وترســـخ هذه األعمال في 
الوجدان العربي وتحويل معظمها 

ألفالم سينمائية.
وفي بداية االحتفالية 

مساء السبت، ألقى 
عبدالصادق الشوربجي 

رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة 

روزاليوسف 
كلمة قال 

فيها ”إحســـان عبدالقدوس، صاحب الم
الصحافيـــة المتميزة، مارس كل ألوان الك
فكان له أكبر األثر في قرائه من مقال سياس
مقال اجتماعي، قصة قصيـــرة ورواية ط
ح تحولـــت إلى أعمال ســـينمائية ودرامية

إعجاب الماليين“.
وعقب ذلك تمت إزاحة الســـتا
تمثال نصفي للكاتب الراحل ص
ونفـــذه الفنـــان محمـــد ثابـــت
المقرر وضعه داخل مقر مؤس
روزاليوسف بوسط القاهرة.
 ثـــم عـــرض فيلـــم وثائق
الكاتـــب الراحل مدتـــه نحو ن
ســـاعة مـــن إعـــداد وإخـــراج
عشماوي، تضمن لقطات مع م
طويلـــة أجراها معـــه المحاور
فوزي وشـــهادات من زمـــالء و
وأب عبدالقـــدوس  وجيـــران 
أعمالـــه ومنهـــم ســـمير ص
ونادية لطفي وحسن يوسف
وقـــال أحمـــد عبدالقـــ
نجل الكاتـــب الراحل ”عر
أكثر من جهة اســـتضافة
إحس بمئوية  االحتفاليـــة 
عبدالقدوس، منها على
الث وزارة  المثـــال 
ونقابـــة الصحافي
لكننا فضلنـــا أن
االحتفاليـــة هنـــا
الم روزاليوســـف، 
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أبوبكر العيادي

} ”منطق الطير“ نص مســـرحي اقتبسه جان 
كلود كاريير من حكاية بالعنوان نفسه للفارسي 
فريد الدين العطار وتولى إخراجه بيتر بروك 
عام 1979 في مهرجان أفينيون، والمعروف أنها 
حكاية شـــعرية رمزية صاغها العطار في نحو 
أربعة آالف وخمسمئة بيت، حول مجموعة من 
الطيور تلتقي للبحث عن الســـيمورغ، الطائر 
الملكي الذي تأتمر له الطيور جميعا، وتختار 

الهدهد مرشدا يهديها إلى طريق الصواب.
ولكن ســـرعان مـــا يتضح لهـــا أن البحث 
عســـير والطريـــق إلـــى الســـيمورغ دونهـــا 
ِصعـــاٌب وِعقـــاب، فيلتمـــس كل طائر لنفســـه 
األعـــذار، فالبلبـــل يعتذر بانشـــغاله بعشـــق 
الوردة، والببغاء باألســـر الذي يسببه جماله، 
والطـــاووس بالخجـــل، والصعـــوة بالضعف 
والهـــزال، وكـــذا البطـــة والبجعـــة والبومـــة 
والصقر، لكونهـــا ال ترغب في ترك ما هي فيه 

واالبتعاد عنه.

غير أن الهدهد اســـتطاع، بفضل ما يملكه 
مـــن معرفة وحكمة، أن يثنيها عن تلك األعذار، 
ويقنعها بضرورة السعي في طلب السيمورغ، 
فتمضي الطيور في بحثها عن الكائن األعلى، 
وتجتـــاز أوديـــة عجيبـــة هي أودية الســـلوك 
الســـبعة، مـــن وادي الطلـــب ووادي العشـــق 
فـــوادي العرفـــان ووادي االســـتغناء، فوادي 
التوحيـــد ووادي الحيـــرة إلـــى وادي الفقـــر 

والفناء.
وكانـــت الطيـــور أثنـــاء عبورهـــا لألودية 
الســـبعة بحثا عن الســـيمورغ األسطوري كي 
تتخـــذه ملكا لها، تعّبر عـــن مخاوفها، قبل أن 
تعـــرب عـــن آمالهـــا وأحالمها بعالم يســـوده 
التســـامح والســـلم، وُتكتشـــف في النهاية أن 
الســـيمورغ ليس سوى ذاتها ”شمس فخامتي 
مرآة، من يـــرى في هذه المرآة ذاته، يرى فيها 
روحه وجسده“، تلك الرحلة هي تعبير شعري 
عن المســـار الصوفي الفارســـي، ذلك المذهب 
الـــذي ال يرى الله خارج الكـــون أو داخله، بل 
يؤمن بوجوده في الكـــون بكليته، ويدعو إلى 

الفناء فيـــه. ولكي يبقى قريبا من تلك الخرافة 
ذات النبـــرة الطريفة في بعـــض األحيان، بنى 
غي بيير كولو مع الممثلين الرواة كوريغرافيا 
تقود تلـــك الطيـــور المهاجرة إلـــى التخّلص 
تدريجيا من أقنعتها لتستعيد مظهرها اآلدمي 
وتتقمص أدوار الشـــخصيات الخمسين التي 

تتضمنها الحكاية.
فالممثلـــون العشـــرة يـــؤدون أدوار طيور 
من شـــتى األصناف يقودها هدهد ال يرى فيها 
سوى ”خصومات ومعارك من أجل رقعة أرض 
حسيرة، وحبات قمح قليلة“، ويقنعها بالبحث 
عن ملكهـــا الذي ال تملك عنه إّال ريشـــة وقعت 

منه ذات ليلة في بالد الصين.
وشيئا فشـــيئا، يشـــرع الممثلون في نزع 
أقنعتهـــم واالســـتعانة بالحكـــي أمـــام مـــرآة 
ذات ثالثـــة أوجـــه، تعكـــس صورهـــم وصور 
المتفرجين في الوقت ذاته، ويتخلصون رويدا 
رويـــدا مـــن إيماءاتهم وحركاتهـــم الحيوانية 
ليســـتعيدوا ســـلوكا آدميا، فتغـــدو الحكاية 
اســـتعارة تصور نقص اإلنســـان، الذي يملك 
القدرة على التســـامي الروحاني، ولكنه عادة 
مـــا تكّبله إلى المســـائل المادية، وتتحول من 
عـــة أبطالها في  حكاية طيـــور إلى حكاية مقنَّ

الواقع بشر.

هذا النص الصوفي، الذي لم يعرض سوى 
مرة واحدة منذ عام 1979، يستعيد هنا شبابه، 
وقـــد اعتمد غي بيير كولـــو إخراجا حاول من 
خالله ربط الســـعي الروحانـــي الذي تضمنه 
النـــص األصلـــي بالحاضـــر، فـــكان الديكور 
بسيطا حيث جعل واجهة بلورية مضاءة كما 
في الكباريه، يغرف منها الممثلون ما يرغبون 
فيـــه من أقنعـــة لتقّمص هـــذا الـــدور أو ذاك، 
والتلميح عند الحديث عن تلك الرحلة الروحية 
إلى الهجرة المكثفة التي تشهدها اآلن شعوب 
كثيـــرة عبر العالم، فهي رحلة داخلية ذات بعد 
ميتافيزيقي مستوحى من الفلسفة الصوفية، 
ولكن لها أصداء، ولو بعيدة، بالراهن، ســـواء 
من خالل التجوال عبر أماكن مختلفة من حيث 
عناصرها ومكوناتهـــا، أو من خالل الممثلين 
الذيـــن يتحـــّدرون من أصـــول بعيـــدة كإميل 
أبوصولو مبو من الكاميرون، ومانون علوش 
من جزيـــرة الريونيون، ونيلـــس أوهلوند من 

السويد، وشاروخ موشكين غالم من إيران.
وهم إذ يساهمون في أداء أدوارهم في تلك 
المسرحية الرمزية، إنما يساهمون في ملحمة 
إنســـانية تتبدى فيها مظاهر النعيم والبؤس، 
الدهشة والفتنة، االستســـالم واليأس كصور 

لعالقتنا بالخالق.
ورغـــم الغربلـــة التـــي قام بها جـــان كلود 
كاريير، فـــإن االقتباس حافظ على بنية النص 
األصلي وأسلوبه الشاعري وروح الحكي التي 
تمّيـــز بها، وهذا ليس غريبـــا عليه، فهو كاتب 
ســـيناريو ومؤلف ومخرج مســـرحي، قبل أن 
يكون مقتبسا، ولو أنه تعامل في هذا المجال 
مع أسماء المعة أمثال لويس بونويل، وأندري 
برســـاك، وجان لوي بـــاّرو، وميلوش فورمان، 
عالوة على بيتر بـــروك. ولذلك اختار التعامل 
مع مخرج قدير هو غي بيير كولو، الذي سبق 
أن أخـــرج نصوصـــا لمولييـــر، وأودون فون 
هورفـــات، ويوجين أونيل، ودانيـــال دانيس، 
ومن بين إنجازاته األخيرة إخراجه مســـرحية 
”السيد بنتيال وخادمه ماّتي“ لبرتولد بريخت، 

و“حلم ليلة صيف“ لشكسبير.
يقول كولو ”منطق الطير تعالج إنسانيتنا، 
بمحاســـنها ومســـاويها، وتصـــف فـــي لغـــة 
شاعرية الســـبل التي ينبغي علينا انتهاجها 

طوال حياتنا لكي نكتشف من نكون“.

طاهر علوان

} اهتمـــت ســـينما الخيـــال العلمي فـــي أكثر 
مـــن فيلم بثيمـــة القوى الخارقة ســـواء تمثلت 
في قـــدرات أفراد قادمين مـــن كواكب ومجّرات 
أخرى أو ببشر مهّجنين، أو تمثلت في ما وراء 
ذلك كّله بما ال ســـيطرة عليـــه، وغالبا ما تكون 
الطبيعة هي التي ما وراء تلك القوة، األمر الذي 

يجعل الفيلم أكثر إثارة وتشويقا.
(إنتاج 2019)  وينحو فيلم ”الفتـــى األخير“ 
للمخـــرج بيري بانـــدال هذا المنحـــى، فبعدما 
كانـــت األصـــوات والضـــوء وميـــاه البحـــار 
والعواصف تجتمع في قوة تعصف بالبشر، ها 

هي الريح تؤدي ذلك الدور.
وبدت الفكرة على قدر من الذكاء، بأن تندفع 
ريح محدودة باتجاه البشـــر فتجّمد من تطاله 
منهم ثم ما يلبث الكائن المستهدف أن يتحول 
إلى رمـــاد، فـــأي تراجيديا تلـــك التي تعصف 

بالكائنات البشرية بسبب نفخة ريح.

تبدأ أحداث الفيلم بمقطع شعري أو مقولة 
لجالل الديـــن الرومي، نّصهـــا ”خارج مضمار 
كل األفكار، كل مفاهيم الخير والشـــر، الفضيلة 
والخطيئة، هناك مرج واسع بال نهاية، سألقاك 

هناك“.
واقعيا ســـوف يلتقـــي البشـــر المكلومون 
بســـبب غدر الريح مع أعّزاء لهم وسيتكرر ذلك 

بما يبعث األســـى مـــن تلك النهايـــات القاتمة. 
وحده االحتماء بالماء ســـوف ُينجي البشر من 
الموت المحقق، وبذلك سوف نتوصل إلى شبه 
استنتاج بأن ال ناجين كثر قد تبقوا على سطح 
األرض، وهي عالمـــة أخرى في تجارب الخيال 
العلمي وخالصتها كيف يدّبر الناجون شؤون 

حياتهم؟
مع المشـــاهد األولى ومن خالل عدة لقطات 
علـــى درجـــة مـــن الروعـــة والجمـــال لطبيعة 
مفتوحة، سوف نتعّرف على الفتى األخير سيرا 
(الممثـــل فيلن أليـــن) الذي يعيـــش إلى جوار 
والدتـــه (الممثلة أنيتا بيوتروفســـكا) وحيدين 
في شـــبه غابة تجاورهما بحيرة يصطاد فيها 
ســـيرا الســـمك بعد أن علمته األم كيف يتحكم 
بالريح من خـــالل قوة الحـــواس بالتزامن مع 

جهاز كشف وتحكم.
تموت األم ليعثر ســـيرا علـــى فتاة صغيرة 
فقدت أهلها بسبب الريح فيسيران معا، ويقوم 
ســـيرا بإنقاذها مرارا، ثم يلتقيان بقس مخادع 
(الممثـــل بيتـــر غوينيس) الذي يوهـــم ثلة من 
الفتيات بأنه هو السبب في إنقاذهن من هجمة 
الريح بسبب قدراته الخارقة، بينما الحقيقة أن 
ســـبب نجاتهن هو حمل كل واحدة منهن دلوا 
مـــن الماء فتبتعـــد الريح عنهن، ولكي يكشـــف 
ســـيرا خداع الكاهـــن يعمد إلـــى تهييج الريح 
صوتيا، فتهجم على الكاهن ويعجز عن حماية 

نفسه، فيموت.
تبـــدو تلك القصـــة الدرامية من البســـاطة 
فـــي المعالجة لدرجة أنك ستتســـاءل: إلى أين 
ســـتنتهي طالمـــا التحدي المتكرر هـــو الريح، 

ولكن ماذا بعد ذلك؟
ُيوجد المخرج خطا ســـرديا ويدفع بحبكة 
ثانوية من خـــالل ظهور الضابط جاي (الممثل 
لوك غوس) الذي يبتكـــر هو اآلخر خدعة تبعد 
عنـــه خدعة الريـــح، عندما يهرب من الســـيارة 

ويحدث ثقبا في زجاجها يجمع الريح من حولها 
لينجـــو هو ولينضـــم إلى ســـيرا وصديقته ثم 
لتنضم إليهم جيسي (الممثلة جينيفر سكوت) 
المتخصصة في الفيزياء الكهرومغناطيســـية، 
والتي تحلل الظاهرة على أنها إشعاعية مدمرة 

تحرك طاقة الريح وتوظفها الستهداف البشر.
وكأن األماكـــن قد خلـــت تماما من البشـــر 
وباتت في مرحلـــة االنهيار العظيم، لكن الفيلم 
يســـتفيد إنتاجيا من ذلـــك القفر بالتصوير في 
أماكن حقيقيـــة وأغلبها في الطبيعة الخضراء 

للريف اإلنكليزي.
ومهمـــا توغلنـــا فـــي غرائبية تلـــك القصة 
فلن يشعر الُمشـــاهد بالدهشة ال في التحوالت 
واالنتقـــاالت المكانية وال في توظيف الحبكات 
الثانوية وتصعيد الدراما، إّال أن الفيلم مع ذلك 

اقتضى حال في الغرافيك والمؤثرات الصورية 
الخاصة بســـبب متطلبات تصويـــر الريح في 
شكل هالم إشعاعي ساعة يهجم على ضحاياه 
حتى ال يبقى من الناجين األربعة ســـوى سيرا 

وجيسي.
وإذا بحثنا في قدرات الممثلين التي قدمت 
لنا قصة درامية ممتعة، فال شك أنه يجب علينا 
التوقف عند من أدى دور الفتى األخير، ســـيرا، 
والذي أدى دوره بإتقان واسترخاء ملفت للنظر 
الممثـــل فيلن ألين، فضال عـــن العالقة البريئة 
التـــي ربطتـــه بصديقته ليلي، حيث اســـتطاع 
أن يســـتحوذ على أغلب مشاهد الفيلم، دون أن 

نشعر بالملل.
وبرز من بين العديد من المشاهد تلك التي 
تظهر فيها الشخصيات الراحلة وهي تستدعي 

أعّزاءهـــا، كظهور زوجة الضابـــط ودعوتها له 
وانضمامه إليها ليواجـــه نهايته وكذلك نهاية 
ليلي المحزنة. والمشـــاهد التراجيدية لنهايات 
تلك الشـــخصيات تـــم تنفيذها ببراعـــة ملفتة 
للنظـــر من خـــالل التوغل في أقـــواس ضوئية 

وتركيب أسطواني بارع.
في المقابل، أربكت الموازنة ما بين الخيال 
العلمي وبين الدراما المتصاعدة رؤية المخرج 
وهو نفســـه كاتـــب الســـيناريو، إذ لم يتوصل 
إلنتاج صراع حاد بيـــن الناجين وبين أي قوة 
مقابلة لهـــم، كما لم تتبلور قـــوى الصراع إلى 
مواجهة حاســـمة بين أضداد تسهم في المزيد 
من المتعة على مســـتوى المشاهدة، بينما لجأ 
المخرج إلى حل مباشر تمثل في تلك المسيرة 

اليومية للناجين من الريح القاتلة.

{منطق الطير} مسرحية عن سبيل اإلنسان إلى ذاته
ــــــني مبونبلييه في يونيو املاضــــــي، التقى غي بيير غولو  بعــــــد حضور الفت في ربيع املمثل
وفرقته برواد مســــــرح كوميديا الشرق في عرض لـ“منطق الطير“، املسرحية املقتبسة من 
األثر اخلالد لفريد الدين العطار، والذي كان بيتر بروك أول من قّدمه للجمهور الفرنسي.

الجمال يؤسس

} الفنانة مرمي الزدجالي تترأس اجلمعية 
العمانية للفنون التشكيلية منذ سنوات، 

وجودها في ذلك املنصب حدث غير مسبوق 
عربيا، كما أظن. حدث ميكن اعتباره إجنازا 

خارقا في بلد ال يزال غامضا بالرغم من 
انفتاحه على العالم منذ سبعينات القرن 

العشرين، فأْن تقع مسؤولية إدارة املشهد 
التشكيلي على عاتق امرأة، ذلك ما يعّبر 

عن وعي متقدم، ساهم فنانو البلد في 
تكريسه وترسيخه من جهة تفاعلهم معه، 

وهو ما يجّسد ظاهرة تؤكد تفاعل املجتمع 
مع متغيرات العصر.

تلك الظاهرة تسلط الضوء على ما 
وصلت إليه املرأة العمانية من مستوى 
ثقافي صار يؤهلها لقيادة جوانب من 

العمل الثقافي، فاألمر ال يتعلق باإلبداع 
الفني وحده، بل بروح املبادرة القيادية، 

وهو ما أعتقد أن الرجال العمانيني قد 
عملوا من أجل أن تكون تلك الظاهرة 

ممكنة.
هناك في عمان عدد ال بأس به من 
التشكيليات اللواتي يتبّنني األساليب 

احلديثة، أذكر هنا على سبيل املثال نادرة 
محمود وعالية الفارسي وبدور عبدالله 

الريامي وفخرية اليحيائية وحليمة 
البلوشي ورابحة محمود ومعهن تقف مرمي 

الزدجالي، الرسامة التي ُقّدر لها أن تعّبر 
من خالل منصبها عن ثقة الدولة باملرأة 

بقدرتها على القيادة.
أعتقد أن هناك َمن ينصت إلى األحالم 

البعيدة في السلطنة، لقد التقيت اليحيائية 
في تونس كما التقيت الزدجالي في الكويت 
وسبق لي أن التقيت نادرة محمود وعالية 

الفارسي في مسقط.
كل واحدة منهن متثل فكرة نوعية عن 
مجتمع متحضر قرر الرجل فيه أن يتخلى 

طائعا عن جزء من سيادته لتحل محله 
املرأة التي استحقت بجدارة أن تكون 

هناك، وإذا ما كانت السلطنة تنتمي إلى 
الهامش الفني بحكم قصر عمر احلركة 

الفنية احلديثة فيها، فإنها استطاعت من 
خالل منوذج الزدجالي أن تسبق دول املركز 
على مستوى التفاعل مع متغيرات العصر، 

وباألخص في ما يتعلق مبوقع املرأة من 
تلك املتغيرات.

البالد الساحرة تهب العالم فكرة 
مختلفة عن اجلمال الذي يؤّسس.

أعلنت نجمة بوليوود كارينا كابور، أنها لن ترضى انطالقا من عام 2019 بأجر دون 100 مليون 
دوالر مقابل أي فيلم تقوم ببطولته، لتكون بذلك أول نجمة هندية تصل لهذا الرقم.

اقتنى أحد محبي النجمة الراحلة مارلني مونرو، خصلة من شعرها بـ16500 دوالر كانت محفوظة 
عند حالقها، والتي تم عرضها في مزاد علني على موقع إلكتروني.

{الفتى األخير} دراما سينمائية منطلقها مقولة لجالل الدين الرومي
[ ريح قاتلة تفتك بالبشرية وتالحق الناجين  [ وحده االحتماء بالماء ُينجي من الهالك

ــــــي تقدمها عن قوى متتلك  تبحث ســــــينما اخليال العلمــــــي من خالل التجارب املتنوعة الت
في الغالب قدرة خارقة تفوق طاقة وقدرة البشــــــر، وهو في كل األحوال نوع من التحدي 
الذي يســــــهم في حتريك عاملني أساسيني، هما قوة اخليال ومساحته الواسعة والتصعيد 

الدرامي املفضي إلى الصراع.

مواصلة السير عكس اتجاه الريح

لنا في الطيور أكثر من عبرة

الفيلم يستفيد إنتاجيا من األماكن 
المفتوحـــة، وهي فـــي أغلبها أماكن 
الطبيعـــة  فـــي  صـــورت  حقيقيـــة 

الخضراء للريف اإلنكليزي

 ◄

العرض حكاية شعرية رمزية صاغها 
فريـــد الدين العطار فـــي نحو أربعة 
آالف وخمســـمئة بيت، وبيتر بروك 

أول من حولها إلى المسرح

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} واشنطن - حّذرت دراسة أميركية حديثة من 
أن التدخـــني ال يضر الصحـــة العامة فقط، لكن 
أثره السلبي يسرع شيخوخة أجسام املدخنني 

مبعدل الضعف.
مبؤسســـة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
لألبحـــاث، ونشـــروا  ”إنســـيليكو ميديســـني“ 
نتائجها في العدد األخير من دورية (سايانتفيك 

ريبورتس) العلمية.
 وأوضح الباحثون أنه ثبت منذ وقت طويل 
أن التدخني يؤثر سلبا على صحة الناس بشكل 

عام وبطرق متعددة.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، اســـتخدم 
فريـــق البحـــث الكيميـــاء احليويـــة فـــي الدم 
الـــذكاء  لتقنيـــات  احلديثـــة  والتطـــورات 
العمـــر  اختالفـــات  لتحديـــد  االصطناعـــي 

البيولوجي بني املدخنني وغير املدخنني.
وأجريت الدراســـة استنادا إلى عينات الدم 

املأخوذة من 149 ألف شخص من البالغني.
ومن خالل توظيف مناذج للتقدم في العمر 
طورها الفريق بواسطة تقنيات التعلم العميق 
فـــي خوارزميات الـــذكاء االصطناعـــي، حللت 
الدراســـة عددا من الواســـمات البيوكيميائية 
في اخلاليا، مبا فـــي ذلك التدابير القائمة على 

الهيموغلوبني املنحل في الدم.
ووفقـــا لنتائج الدراســـة، أظهـــر املدخنون 
نســـبة أعلى من الشيخوخة، وتوقعت الدراسة 
أن يكـــون املدخنـــون من الذكـــور واإلناث أكثر 
مبرتـــني مـــن عمرهم الزمنـــي مقارنـــة مع غير 
املدخنني.  وأشارت نتائج أخرى إلى أن حتليل 
التعلم العميق الختبارات الدم الروتينية ميكن 
أن يحـــل محـــل الطريقة احلالية غيـــر املوثوق 
بهـــا لإلبالغ الذاتي عن حالـــة التدخني وتقييم 
تأثير عوامل احلياة األخرى والعوامل البيئية 

األخرى على الشيخوخة.
وقالت الدكتـــورة بولينا ماموشـــينا، قائد 
فريـــق البحـــث ”يســـعدني أن أكون جـــزءا من 
هذه الدراســـة البحثية التي تقـــدم دليال علميا 
رائعـــا علـــى أن التدخني من املرجـــح أن يعجل 

بالشيخوخة“.
وأضافت أن ”التدخني مشكلة حقيقية تدمر 
صحة الناس، وتسبب وفيات مبكرة، وغالبا ما 
تكون السبب في العديد من األمراض اخلطيرة، 
لكن الدراســـة اجلديدة أثبتت أن التدخني يزيد 
أيضا بشكل كبير من عمر املدخن البيولوجي“.

كما كشـــفت دراســـة أخرى، أجراها أطباء 
أخصائيون فـــي اجللد باملستشـــفى اجلامعي 

فـــي كليفالنـــد بالواليات املتحـــدة على أختني 
توأم، أن التدخني يسهم بوضوح في شيخوخة 
اجللد. وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أنه 
قبل هذه الدراســـة لم جتر أعمـــال علمية كافية 
للتأكيد على اآلثار املدمرة للتدخني على اجللد. 
وقد تابع الفريق الطبي أختني توأما، إحداهما 
لم تدخن قط بينمـــا تدخن األخرى( والتي تبلغ 
من العمر 52 عاما زمن إنهاء الدراســـة) منذ أن 

كان عمرها 20 عاما. 
وتســـكن األختـــان فـــي نفس املنطقـــة منذ 
نعومة أظفارهما، كما متارسان نفس النشاطات 
املهنية. وحســـب إجابتيهما في استبيان دقيق 
فإن وزنهما متماثل وتغذيتهما متشـــابهة، كما 
أنهما تعرضتا لقدر متســـاو من الشمس طيلة 

حياتهما. 
غيـــر أن األطبـــاء الحظوا زيـــادة واضحة 
لعمـــق وطول التجعـــدات لـــدى املدخنة منهما 
مقارنة بأختها. وإذا ســـلمنا بأن الفرق الوحيد 
في أســـلوب احلياة هو التدخـــني كان علينا أن 
نستنتج أن الترهل املتسارع جلسم أحد التوأم 
عائد إلى كونها تدخـــن مقارنة بأختها. وبهذا 
يضـــاف التدخني لعوامل الشـــيخوخة األخرى 
املعروفـــة من تقدم في الســـن وتعرض ألشـــعة 

الشمس.
ويشـــار إلى أن باحثني كوريـــني قد حذروا 
ســـابقا من أن املدخنني يواجهون مخاطر أكبر 

بنسبة 20 باملئة لإلصابة باخلرف عند بلوغهم 
ســـن الشيخوخة. وذكرت الدراسة الصادرة عن 
جامعة ســـول الكوريـــة اجلنوبية أن ”املخاوف 
ازدادت مـــن أن الســـجائر تـــؤدي إلـــى ســـلب 
الذكريات ببطء بعد عدة جتارب علمية“، مبينة 
أن التوقـــف عن هذه العادة الســـيئة ســـيحمي 
املاليني من اإلصابة باخلرف في وقت الحق من 
احليـــاة، ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من حتديد 
سبب ارتباط التدخني باخلطر املرتفع للخرف.

وأضافت الدراسة أن التجارب أظهرت على 
مـــدى العقد املاضي أن التدخـــني والكحوليات 
ميكن أن يتسببا في انكماش املادة الرمادية في 
الدمـــاغ، وهي اخلاليا التي تقســـم املعلومات. 
وتتبـــع باحثـــون حياة 46 ألف رجل فوق ســـن 
الـ60 حلوالي 11 سنة، ووجدوا أن أولئك الذين 
لـــم يدخنوا قـــط تعرضوا خلطر أقـــل لإلصابة 
باخلرف بنسبة 19 باملئة باملقارنة مع املدخنني.
وقالـــت منظمة الصحـــة العاملية في أحدث 
تقاريرها إن التبغ يقتـــل ما يقرب من 6 ماليني 
شـــخص بإقليم شرق املتوسط ســـنويا، بينهم 
أكثر من 5 ماليني متعاطون ســـابقون وحاليون 
للتبـــغ، وحوالـــي 600 ألف شـــخص مـــن غير 

املدخنني املعرضني للتدخني السلبي.
وأضافـــت أن التدخـــني يعد أحد األســـباب 
الرئيســـية للعديد من األمراض املزمنة، مبا في 

ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب.

} لنــدن – يشـــدد باحثـــون علـــى أن احلميـــة 
الغذائية املثالية، لصحة البشـــر وللبيئة أيضا، 
ترتكز على شرطني أساسيني يشمالن مضاعفة 
اســـتهالك املكســـرات والفواكـــه واخلضروات 
والبقوليات وخفض اســـتهالك اللحوم والسكر 

إلى النصف.
وقـــال الباحثـــون إن العالـــم إذا اتبع نظام 
”الصحـــة الكوكبية“ الغذائي فـــإن ذلك قد ينقذ 
أكثـــر من 11 مليون شـــخص من املـــوت املبكر 
كل عام، باإلضافة إلى أنه سيســـهم في خفض 
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري 
وســـيحمي املزيد من األراضي واملياه والتنوع 

البيولوجي.
وقـــال تيم الجن األســـتاذ فـــي جامعة لندن 
البريطانيـــة والذي شـــارك في اإلشـــراف على 
البحـــث ”الطعام الذي نتناولـــه والكيفية التي 
ننتجـــه بها يحـــددان صحة النـــاس والكوكب، 
ونحن حاليا نتعامل مع ذلك بشكل خاطئ على 

نحو خطير“.

وأضاف أن إطعام عدد ســـكان متزايد يقدر 
بنحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2015 وفقا 
لنظام حمية صحي ومستدام سيكون مستحيال 
دون تغييـــر العادات الغذائية وحتســـني إنتاج 

الغذاء وتقليل إهداره.
وقال الجن ”نحتاج إلـــى إصالح كبير وإلى 
تغيير النظام الغذائـــي العاملي على نطاق غير 

مسبوق“.
وترتبط العديد من األمـــراض املزمنة التي 
تهـــدد احلياة باألنظمة الغذائية الســـيئة، ومن 
بينها السمنة والســـكري وسوء التغذية وعدة 

أنواع من السرطان.
وقـــال الباحثون إن األنظمـــة الغذائية غير 
الصحية تتسبب حاليا في عدد وفيات وحاالت 

مرضية في جميـــع أنحاء العالم بقدر أكبر مما 
تسببه عدة عوامل مجتمعة وهي املمارسة غير 
اآلمنـــة للجنـــس وتعاطي الكحـــول واملخدرات 

والتبغ.
والنظـــام الغذائـــي الكوكبـــي املقتـــرح هو 
نتاج مشـــروع اســـتغرق ثالث سنوات بتكليف 
من دورية (النســـيت) الصحية وشـــارك فيه 37 
متخصصا مـــن 16 دولة. وهؤالء العلماء خليط 

من علماء الزراعة والتغير املناخي والتغذية.
ووفقـــا لهـــذا النظـــام فإنـــه ينبغي خفض 
متوسط االستهالك العاملي ألطعمة مثل اللحوم 
احلمراء والســـكر بنســـبة 50 باملئـــة، في حني 
ينبغي مضاعفة اســـتهالك املكسرات والفواكه 

واخلضروات والبقوليات.
وبالنســـبة إلى األقاليم اجلغرافية كل على 
حـــدة، فإن هـــذا النظـــام يعني تغييرات أشـــد 
تأثيرا. فســـكان أميركا الشـــمالية، على سبيل 
املثـــال، يأكلون مـــا يزيد 6.5 مرة علـــى الكمية 
املوصـــى بها من اللحـــوم احلمراء، في حني أن 
سكان جنوب آسيا يتناولون فقط نصف الكمية 

التي يقترحها النظام الغذائي الكوكبي.
وســـتحتاج تلبية األهداف التـــي يقترحها 
النظام للمزروعات النشـــوية مثل البطاطا إلى 
تغييـــرات كبيـــرة فـــي منطقة أفريقيـــا جنوب 
الصحـــراء حيـــث يزيـــد مـــا يأكله النـــاس في 

املتوسط 7.5 مرة عن الكمية املقترحة.
وسلم الباحثون بأن األمل في حمل اجلميع 
في العالم على تبني هذا النظام الغذائي، ميثل 
مبالغة في الطموح ألسباب ليس أقلها التفاوت 

العاملي الواسع في توزيع الغذاء.
وقال وولتـــر ويليت من جامعة هارفارد في 
الواليات املتحدة ”أكثر من 800 مليون شـــخص 
ال يتناولـــون غـــذاء كافيـــا في حني يســـتهلك 
كثيرون نظامـــا غذائيا غير صحي يســـهم في 

الوفاة املبكرة واملرض“.
وأضاف ”إذا لم نتمكن من حتقيق ذلك، فمن 

األفضل أن نحاول االقتراب منه قدر اإلمكان“.
الغـــذاء  نظـــام  خصائـــص  ولتوضيـــح 
”الكوكبـــي“، نشـــرت هيئة اإلذاعـــة البريطانية 
بي بي سي تقريرا يتطرق إلى التغييرات التي 

ميكن أن حتدث عند اتباعه.

وجـــاء بالتقرير أن عـــادة تنـــاول اللحوم، 
بشـــكل يومي، تعتبـــر أولى العقبـــات وأنه من 
األجدى تغيير ذلك، شيئا فشيئا، وتناول قطعة 
برغر مرة واحدة في األســـبوع أو شريحة حلم 
كبيـــرة خالل الشـــهر، وهذا بحـــد أقصى، لكن 
من املســـموح تناول مجموعة من ”اخلضروات 
النشـــوية“، مثل البطاطس أو نبات الكاســـافا، 

الذي يؤكل على نطاق واسع في أفريقيا.
ويقول البروفيســـور ويليت إنـــه كان يأكل 
ثالث شـــرائح مـــن اللحم يوميـــا وبعد طفولته 
التي أمضاها في مزرعـــة، أصبح اآلن متوافقا 

إلى حد كبير مع النظام الغذائي الكوكبي.
ويضيـــف ”هناك تنوع هائل في ذلك النظام 
الغذائي. ميكنك أخذ هذه األطعمة ومزجها معا 
باآلالف من الطرق املختلفة. نحن ال نتحدث عن 

حرمان غذائي هنا. إنه طعام صحي ولذيذ“.

وتؤكد الين غوردون مديرة مركز ستوكهولم 
للقدرة علـــى التكيف بجامعة ســـتوكهولم ”لم 
حتاول البشـــرية قبل ذلك أبـــدا تغيير نظامها 

الغذائي على هذا النطاق وبهذه السرعة“.
وأضافت ”ســـواء كان األمر خياال من عدمه، 
فـــإن اخليـــال ليس بالضـــرورة ســـيئا. لقد آن 

األوان ألن نحلم بعالم جيد“.
ويعد فرض ضرائـــب على اللحوم احلمراء 
أحـــد اخليـــارات، التي يقـــول الباحثـــون إنها 
قد تكـــون ضرورية، إلقناعنـــا بتغيير أنظمتنا 

الغذائية.
ويقـــول الباحثـــون إن هذا النظام ســـينقذ 
أرواح نحو 11 مليون إنســـان، ميوتون سنويا. 
ويعود هـــذا الرقم إلى االنخفـــاض املتوقع في 
أعـــداد املصابني بأمراض ناجمـــة عن األنظمة 
الغذائيـــة غير الصحيـــة، مثل أمـــراض القلب 

والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطانات 
التـــي تعد األمـــراض القاتلة األكبـــر في الدول 

املتقدمة.
ويعـــرض املوقـــع السويســـري (لوماتان) 
أمنوذجـــا عمـــا ميكـــن تناولـــه، وفـــق النظام 
الكوكبـــي، حلماية الصحة واحمليط. ويتلخص 
البرنامـــج اليومي في تنـــاول حوالي 300 غرام 
مـــن اخلضـــروات و200 غرام مـــن الغالل و200 
غـــرام من احلبـــوب و250 غـــرام مـــن احلليب 
ومشتقاته، لكن فقط تناول 14 غراما من اللحوم 

احلمراء.
وجتدر اإلشـــارة إلـــى أن النظـــام الغذائي 
الكوكبـــي ال مينع تناول اللحـــوم متاما، ولكنه 
يركز علـــى تخفيض أكله فهـــو كبقية األطعمة 
يوفر جملة من الفيتامينات األساسية للجسم، 

إذا كان ضمن املعدالت املوصى بها. 

علماء يبتكرون حمية ضد الموت المبكر وصديقة للبيئة
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صحة
توصل علماء إلى نظام غذائي متكامل يساعد من يلتزمون باتباعه على جتنب خطر الوفاة 
املبكرة واحلفاظ على صحة متوازنة لسنوات طويلة. النظام الغذائي اجلديد يعود بالفائدة 
أيضــــــا على كوكب األرض ويســــــاعد على ادخار موارده أكثر ويقلل من نســــــبة الغازات 

السامة املتسببة في التلوث.

[ النظام الغذائي {الكوكبي} ينقذ حياة املاليني سنويا  [ العديد من األمراض املزمنة مرتبطة باألنظمة الغذائية السيئة

نظام غذائي {مثالي} لصحة البشر والكوكب

التدخين مشكلة حقيقية تدمر صحة الناس

الحياة
صحة

} حـــّذرت دراســـة حديثة، أجراهـــا باحثون 
بجامعـــة والية ميشـــيغان األميركيـــة، من أن 
التعـــرض طويـــل األمـــد ملبيدات احلشـــرات 
واآلفـــات الذراعيـــة بنســـب مرتفعـــة، يجعل 

املزارعني أكثر عرضة لضعف حاسة الشم.

} بّني باحثون بريطانيون أن دمج النباتات 
فـــي أماكن العمـــل ميكن أن يكـــون له تأثير 
إيجابي كبير على الصحة وهي تساعد على 
تقليل حدة التوتر وحتســـن املزاج وتخفض 

ضغط الدم.

} أوضــــح أطباء بريطانيون أن هناك عادات 
صحية ميكن أن تقي األشخاص من اإلصابة 
مبرض الســــكري من النوع الثانــــي ومنها، 
النشــــاط البدني املنتظم واحلفاظ على نظام 

غذائي صحي ووزن مثالي.

} قال البروفيســـور هانز مارتـــن لورينتس 
إن الروماتيـــزم ميهد الطريق ألمراض أخرى؛ 
حيـــث يعد مرضـــى الروماتيـــزم أكثر عرضة 
لإلصابـــة بأمراض القلـــب واألوعية الدموية 

وأمراض الرئة وهشاشة العظام.

التدخين يسرع الشيخوخة بمعدل الضعف

وفقا للنظام الجديد ينبغي خفض 
العاملـــي  االســـتهالك  متوســـط 
الحمـــراء  اللحـــوم  مثـــل  ألطعمـــة 

والسكر بنسبة 50 باملئة

◄

أفادت مجلة {ديابيتس راتجيبر} األلمانية أن جفاف الجلد وتحول لونه إلى الغامق هما أيضا من أبرز عالمات الســـكري، 
وذلك باإلضافة إلى الشعور بحكة، بسبب مشكالت في عملية سريان الدم.

ي، 



أعلنت جمعية الصحافيين في اإلمارات أنها ســـتطلق غدا هويتها اإلعالمية الجديدة ومجلس الشـــرف للجمعية الذي يضم ميديا

نخبة من كبار الصحافيين في الدولة وذلك في مقر نادي دبي للصحافة بحضور محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
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ة إيرانية للدفاع عن صحافية أوقفت في مطار أميركي بصفتها شاهدة
ّ
هب

[ حرية الصحافيين محفوظة في إيران إذا تضمنت مكاسب سياسية ضد واشنطن

} طرابلــس – -أدان املركـــز الليبـــي حلريـــة 
الصحافـــة بشـــدة حادثـــة االســـتهداف التي 
تســـببت مبقتل املصـــور الصحافي محمد بن 
خليفـــة العامل لدى وكالة األسوشـــيتد برس، 
وطالـــب الســـلطات بتتبـــع مصـــادر النيران 

وتقدمي اجلناة إلى احملاكمة.
وكان الصحافـــي بن خليفـــة ٣٦ عاما يقوم 
بتغطية جانب من االشـــتباكات املُســـلحة بني 
طرفـــي النزاع، وهما قوات مـــا ُتعرف بحماية 
طرابلس واللواء السابع، إذ اسُتهدف بقذيفة، 
عصر السبت، في منطقة سيدي السائح جنوب 
طرابلـــس، أدت إلى مقتله على الفور، وتشـــير 

احلادثة إلى أن االستهداف كان متعّمدا.
 ووفقا آلخر شهادة لنب خليفة في أغسطس 
املاضـــي إلى فريق الباحثـــني بوحدة التوثيق 
واملُســـاعدة الطارئة لدى املركز الليبي حلرية 
الصحافـــة ”فإنهم يواجهون مخاطر جســـيمة 
بشـــكل دائم خالل تغطيتهم لألحداث امليدانية 
الداميـــة من انعدام معدات الســـالمة الالزمة، 
وعـــدم تعاون األطـــراف املتنازعـــة في ضمان 

حمايتهم أثناء النزاعات املُسلحة“.
 ويقـــول أمـــني أحمـــد الباحـــث بوحـــدة 
التوثيق واملساعدة الطارئ ”بداية سنة أخرى 
تبدو عصيبة يواجهها الصحافيون الليبيون، 
الذين ال يزالون فريســـة فـــي قبضة املنتهكني 
املدعومني من أطراف سياســـية وقبلية فاعلة 
في البـــالد، وُنعّبر عن تضامننـــا وحزننا مع 
أهالي بـــن خليفة وزمالئه، ونذكر الســـلطات 
بضـــرورة اتخاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بتتبع 
اُجلنـــاة عبر مصدر النيران التي اســـتهدفته، 
ووقف ُمسلسل العنف الذي تتزايد فيه وجوه 

املتورطني“.
ويعتبـــر بـــن خليفة مـــن أبـــرز املصورين 
الصحافيـــني الذين اشـــتهروا بتغطية العديد 
من األحداث الدامية، وقد شارك في العديد من 
املعارض واملسابقات الدولية ونال العديد من 

اجلوائز.
 وذّكر املركـــز الليبي حلرية الصحافة، في 
بيان األحد، جميع أطراف النزاع في طرابلس، 
بااللتزام بالقـــرارات الدولّية التي نّصت على 
ضرورة حماية اإلعالميني العاملني في مناطق 
النزاع، وحتييدهم عن االستهداف العسكري، 
عمال مبقتضيـــات اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، 
واملـــادة ٧٩ مـــن البروتوكول اإلضافـــي األّول 

املُتعلـــق بحمايـــة الصحافيـــني، والعمل وفق 
االســـتراتيجيات التي اعتمدتهـــا ”خطة عمل 
األمم املتحدة بشأن سالمة الصحافيني“ والتي 
أكدت ”ُتعّد سالمة الصحافيني ومكافحة إفالت 
قتلتهم من العقاب عاملني أساسيْني في حماية 
احلق األساسي في حرية التعبير التي تكفلها 
املادة ١٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان“.

وأصبـــح العمل الصحافي فـــي ليبيا منذ 
العـــام ٢٠١١، مهمة صعبـــة محفوفة باخلطر، 
ففي بلد يعاني ويالت النزاع املسلح واالنهيار 
االقتصادي، وتعيش الصحافة في ليبيا أسوأ 
أحوالهـــا نتيجـــة تزايـــد حـــاالت االنتهاكات 
واالعتقـــاالت التعســـفية التـــي ُمتـــارس ضد 
الصحافيني، خاصة مع انتشـــار امليليشـــيات 
املســـلحة التي ال تخضع ألي قوانني أو سلطة 
ومتارس سياســـة تكميم األفـــواه ضد كل من 

يعارض ممارساتها.
عرضـــة  أنفســـهم  الصحافيـــون  ووجـــد 
لالغتيـــال واخلطـــف والتعذيـــب دون حماية 

أمنية وال قضائية وال قانونية.

وفي ظـــل فشـــل احلكومـــات فـــي حماية 
الصحافيـــني واإلعالميـــني وتتبـــع األطـــراف 
املتورطـــة في جرائـــم ضدهم، ال يجـــد غالبية 
الصحافيني من خيارات سوى املغادرة أو ترك 

العمل الصحافي.
وفـــي تقريـــر لهـــا العـــام املاضـــي ٢٠١٨، 
أشـــارت منظمة مراســـلون بال حدود، إلى أن 
ممارســـة املهنة في ليبيـــا أصبحت ”مغامرة“ 
محفوفة باملخاطر، وأدانت اإلفالت من العقاب 
الـــذي ينعم بـــه من يرتكبـــون االنتهاكات ضد 

الصحافيني.
من جهتها، أشارت اللجنة الوطنية حلقوق 
اإلنســـان في ليبيـــا، إلى تصاعـــد االعتداءات 
واالنتهـــاكات بحق الصحافيـــني الليبيني من 
جرائم االختطاف واالعتقال واإلخفاء القسري 

من قبل اجلماعات والتشكيالت املسلحة.

اشتباكات طرابلس تودي بحياة 

مراسل {أسوشيتد برس} } أربيــل (العــراق) – أكد مركـــز ميترو للدفاع 
عـــن حقـــوق الصحافيني في إقليم كردســـتان 
العراق، أن مشـــهد اإلعالم الكردستاني سادته 
روح االنتقـــام مـــن الصحافيـــني فضال عن أن 
املال السياســـي واألخبار الكاذبة، حتوال إلى 
شـــبحني يخيمان على حرية اإلعـــالم، كما أن 
إعالم الظل يحتكر املشـــهد، واإلعالم احلر في 

تراجع خالل عام ٢٠١٨.
وكشـــف املركـــز فـــي مؤمتـــر صحافي عن 
تقريـــره الســـنوي حول نوع وشـــكل وطبيعة 
االنتهـــاكات التي مورســـت ضـــد الصحافيني 
واإلعالميـــني خالل العام املاضي (٢٠١٨) وجاء 
فيـــه، أن ٢٦٤ شـــكوى قدمتها وســـائل اإلعالم 
حـــول ٣٤٩ انتهـــاكا مـــن قبل الســـلطات بحق 
الصحافيني واإلعالميني ووســـائل اإلعالم في 

اإلقليم.
وتنوعـــت االنتهاكات بني منع من التغطية 
والتمييـــز، وحجـــز صحافيـــني خـــارج إطار 
قانـــون العمـــل الصحافـــي، وضـــرب وكســـر 
آالت التصويـــر وحجز آالت عمـــل، وتهديدات 
وإهانات متفرقة وهجمات مسلحة على منازل 
صحافيني، وحرق مقـــار إعالمية، وإيقاف بث 

قنوات محلية.
وأضاف التقريـــر، أن ”حرية الصحافة في 
إقليم كردســـتان، نظمتها قوانني أقرها برملان 
اإلقليم، ومـــن بينها قانـــون العمل الصحافي 
لعـــام ٢٠٠٧، وقانـــون حـــق احلصـــول علـــى 

املعلومـــة لعام ٢٠١٣، وعلـــى الرغم من أن حق 
احلصول علـــى املعلومـــات محفـــوظ، إال أنه 
مـــع تصاعد اخلالفات بني القوى السياســـية، 

يصبح الصحافيون ضحية“.
وقـــال رحمـــان غريـــب مديـــر إدارة مركز 
ميترو للدفاع عـــن حقـــوق الصحافيني، على 
هامش املؤمتـــر ”إن هذه احلقائـــق تؤكد مرة 
أخـــرى أن حكومة إقليم كردســـتان بأجهزتها 
األمنيـــة، ال تـــزال تضـــرب بالقوانـــني عرض 
احلائـــط غير آبهـــة باالنتقـــادات بتاتا، حيث 
تضيق اخلنـــاق على الفضـــاء العام وحتاول 
بكل جهدها اإلجهاز على التعددية اإلعالمية“.
ودعـــا املركز حكومة إقليم كردســـتان، إلى 
أن ”تقوم مجددا بالتحقيق بصورة شفافة في 
االعتـــداءات والتهديدات التـــي لم يوضع حد 
لهـــا إلى حـــد اآلن، وأن تعطي ضمانة موثوقة 
باحلفاظ على حياة الصحافيني، عند إعدادهم 
لتقارير تتناول الفســـاد اإلداري واالســـتغالل 
السيء للســـلطة“، معتبرا في الوقت نفسه أن 
”روح االنتقـــام مـــن الصحافيني هي الســـائدة 
فـــي اإلقليم“. ولفـــت التقرير، إلـــى أن ”بعض 
الشـــركات والشـــبكات اإلعالميـــة، ووســـائل 
أخرى متصلة بالعمـــل اإلعالمي، قامت بخرق 
واضح وفاضح ملواد قانون العمل الصحافي، 
وهضم حقـــوق الصحافيني العاملـــني لديها، 
وتسريحهم ومن دون أي ضمانات تذكر، وهذا 

يشكل خرقا للمواد الواردة في القانون“.

وأشـــار املركز، إلى ”تنامي وانتشار إعالم 
الظـــل علـــى حســـاب اإلعـــالم احلـــر، لوجود 
العشرات من وســـائل اإلعالم اإللكترونية غير 
الشـــرعية، تنشـــر أخبارا تّدعي أنهـــا جديدة 
وصحيحة على وســـائل التواصل االجتماعي، 
كل  وفـــي  األخالقيـــة،  للقيـــم  مراعـــاة  دون 
مرة يكون شـــخص ما أو جهة سياســـة هدفا 

لها“.

ونقـــل املركـــز عـــن  منظمة مراســـلون بال 
حدود، القول إن ”الشـــغب والفـــنت واألكاذيب 
التي متارسها اجليوش اإللكترونية متثل أحد 
األشـــكال الواضحة في كل العالم، وهي متثل 
اليوم، أخطر هجوم يشـــن على حرية اإلعالم، 
واحلـــرب اإللكترونية اليوم ال تشـــنها الدول 
فقط، بل كل أعداء حرية الصحافة، ّممن شكلوا 
جيوشا إلكترونية للهجوم على كل من يسعى 
وراء احلقيقـــة وإضعافـــه وجعله فـــي مواقع 

الدفاع“.
وتابـــع التقريـــر، ”ُرصـــدت العديـــد مـــن 
املواقع اإللكترونية في العام املاضي، بأسماء 
وأغراض مختلفة، منها ما هو مختص بالعلوم 
أو الصحـــة أو الفنون أو علـــوم الكمبيوتر أو 
األخبار الرياضية أو مواقع ترفيهية، ولكن في 
اآلونـــة األخيرة الكثير من هـــذه املواقع بدأت 

بنشر إعالنات تروج ألحزاب معينة“.
وقبيل إطالق التقرير، أعلن املركز العراقي 
لدعم حرية التعبير (حقوق)، األربعاء املاضي، 
عن اعتقال سلطات اإلقليم ملدير مكتب فضائية 

كردية في أربيل، مطالبا باإلفراج عنه فورا.
وقال املركز في بيان صحافي، ”إننا نطالب 
 (NRT) “باإلفراج عن مدير مكتب قناة أن.آر.تي
الفضائيـــة، فـــي أربيـــل، ريبوار كاكـــي، الذي 

اعتقلته شرطة أربيل صباح األربعاء“.
وأضاف املركز ”في الوقت الذي يســـتنكر 
املركـــز العراقي لدعم حريـــة التعبير (حقوق)، 
تكرار احتجـــاز واعتقال الصحافيني في إقليم 
كردســـتان، فإننا ندعـــو حكومـــة اإلقليم إلى 
احترام عمل الصحافيني وتوفير مساحة آمنة 

لهم أثناء تغطيتهم األحداث في اإلقليم“.

إعالم الظل يحتكر المشهد في إقليم كردستان العراق

صحافيون مهددون في أي وقت

} واشــنطن – شن مسؤولون إيرانيون حملة 
مكثفة تدعو الســـلطات األميركية إلى اإلفراج 
عـــن صحافيـــة إيرانية من أصـــل أميركي، مت 
توقيفهـــا في مطار أميركي ألســـباب مجهولة 
بدايـــة األمـــر، لتتحـــول القضية بســـرعة إلى 
تصفية حســـابات سياســـية قبل الكشـــف عن 

مالبساتها.
وأوقفـــت مرضيـــة هاشـــمي التـــي تعمل 
اإليرانية الناطقة  حلساب قناة ”برس.تي.في“ 
باللغة اإلنكليزية قبل أســـبوع، لدى وصولها 
إلى مطار ســـانت لويس الدولي (ميســـوري)، 
كما نقلـــت القناة، فيما ذكـــرت مواقع إيرانية 
معارضـــة أن هاشـــمي أوقفت بعد أســـبوعني 
مـــن دخولها الواليات املتحدة، وقبل صعودها 

لرحلة داخلية.
وأعلنـــت محكمة أميركيـــة اجلمعة أنه مت 
توقيـــف صحافيـــة تعمل حلســـاب التلفزيون 
اإليراني في الواليات املتحدة، مشيرة إلى أنها 
غير متهمة بأي جرائم لكن شـــهادتها مطلوبة 

في قضية لم يتم حتديدها.

واحتجـــت إيران علـــى توقيف هاشـــمي، 
وســـارع وزيـــر اخلارجيـــة اإليرانـــي محمـــد 
جـــواد ظريـــف، إلـــى ربـــط احلادثـــة بأبعاد 
سياســـية، ووصـــف توقيـــف الصحافية بأنه 
”عمل سياســـي“ ينتهك حريـــة التعبير وطالب 
باإلفراج الفوري عنها، دون أن يطلب توضيحا 
حـــول أســـباب التوقيـــف أو إذا كان مرتبطا 

بطبيعة عملها.
وقال ظريف لقناة العالم اإليرانية الرسمية 
األربعاء إن ”قيـــام الواليات املتحدة باعتقالها 
(الصحافية) ُيعد عمًال سياسيًا ال ميكن القبول 

به وانتهاكًا صارخًا حلرية التعبير“. وأضاف 
إن هاشـــمي املولودة فـــي الواليـــات املتحدة 
باســـم ميالني فرانكلني قبل اعتناقها اإلسالم 
”متزوجـــة من رجـــل إيراني لهذا فهـــي تعتبر 
مواطنة إيرانيـــة ولهذا أيضا نرى من واجبنا 

أن ندافع عن حقوق مواطنينا“.
ودعا األميركيني إلى ”الكف عن هذا اللعب 

السياسي“ مطالبًا باإلفراج عنها.
وقـــال متابعون إن تصريحات ظريف أبعد 
مـــا تكون دفاعا عـــن صحافيـــة إيرانية، نظرا 
إلى ســـجل إيران الواســـع في انتهـــاك حرية 
التعبير والصحافة وقائمة االعتقاالت الطويلة 
للصحافيني، وخصوصا أولئك الذين يحملون 

اجلنسيتني األميركية واإليرانية.
وأضافوا أن طهران اســـتغلت القضية في 
ظل حالة التوتر القائم بالفعل بني احلكومتني 
األميركيـــة واإليرانية بعد انســـحاب الواليات 
املتحدة من االتفاق النـــووي اإليراني وإعادة 

فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران.
وأكـــد أمر صـــادر عـــن محكمـــة احتادية 
أميركية أن مرضية هاشمي احتجزت كشاهدة 

في حتقيق احتادي غير معلن.
وخالل جلسة استماع في واشنطن، طلبت 
القاضية بيـــرل هويل من احملكمـــة االحتادية 
مبنطقـــة كولومبيا بالكشـــف جزئيا عن األمر 
الصادر بشـــأن هاشـــمي، التي متت اإلشـــارة 
إليهـــا باســـمها الســـابق ميالنـــي فرانكلني. 
وهو أول تأكيد رســـمي أميركي للتقارير التي 

أشارت إلى القبض على هاشمي.
وينص أمر احملكمة االحتادية، الذي يوافق 
على إعالن بعض معلومـــات القضية، على أن 
هاشـــمي محتجزة كشـــاهدة مبوجب أمر من 
قاضية احتادية ويحق لها االســـتعانة مبحام 

لكنها ”غير متهمة بارتكاب أي جرمية“.
ويقول األمر إن هاشمي مثلت أمام احملكمة 
مرتـــني وتتوقع احلكومـــة األميركيـــة إطالق 
ســـراحها على الفور بعدمـــا تنتهي من اإلدالء 
بشـــهادتها أمام هيئة محلفني احتادية حتقق 
فـــي ”انتهاكات للقانون اجلنائي األميركي“ لم 

يتم حتديدهـــا. وأوضح األمر أنـــه ”مت تعيني 
محام لفرانكلني ولم توجه أي اتهامات لها“.

وتزوجـــت هاشـــمي مـــن رجـــل إيرانـــي 
واعتنقت اإلســـالم. وأنتجت برامـــج وثائقية 
تنتقـــد سياســـة الواليات املتحدة في الشـــرق 
األوســـط وطريقـــة تعاملهـــا مـــع املســـلمني 

واألميركيني من أصول أفريقية.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مصـــدر في 
احلكومـــة األميركية أن هيئـــة احملّلفني تدرس 
علـــى ما يبـــدو إن كانـــت قناة برس وســـيلة 
إعالم دعائية غير مســـجلة لـــدى وزارة العدل 
باعتبارهـــا تعمل حلســـاب حكومـــة أجنبية. 
مملوكة للنظام اإليراني،  وقناة ”برس.تي.في“ 

وإحدى أدواته اإلعالميـــة الناطقة باإلنكليزية 
التي تهـــدف إلى بـــث الدعاية الرســـمية إلى 
اجلمهـــور الغربي. وأطلقت القنـــاة في يوليو 
٢٠٠٧ خـــالل الفتـــرة األولى من حكـــم الرئيس 
اإليرانـــي األســـبق محمـــود أحمـــدي جنـــاد، 
ومقرها الرئيســـي في طهـــران، ولها عدد من 

املكاتب حول العالم.
ولقناة ”برس.تي.في“ ســـوابق في مخالفة 
األنظمـــة البريطانية، إذ أوقفـــت هيئة تنظيم 
االتصاالت فـــي اململكة املتحـــدة ”أوف كوم“، 
على الهـــواء، بعدما  بث قنـــاة ”برس.تي.في“ 
ألغت رخصتها عقب بثهـــا اعترافات باإلكراه 

لصحافي معتقل في إيران.

يذكـــر أن جلنـــة حمايـــة الصحافيني التي 
تتخـــذ من نيويورك مقّرا لها، أعربت عن قلقها 
في وقت سابق بشأن توقيف الصحافية داعية 

الواليات املتحدة إلى توضيح أسبابه.
وذكـــرت املجموعـــة املدافعـــة عـــن حقوق 
الصحافـــة أن إيران تعتقـــل ثمانية صحافيني 

على األقل ألسباب مرتبطة مبهنتهم.
وفـــي واحدة من أشـــهر القضايا، اعتقلت 
إيـــران مراســـل صحيفـــة واشـــنطن بوســـت 
جيســـون رضايان ملدة ٥٤٤ يوما قبل أن تطلق 
سراحه مبوجب اتفاق مصاحلة أبرمته طهران 
مـــع إدارة الرئيـــس األميركي الســـابق باراك 

أوباما.

ــــــة اإليرانية من أصل أميركي باهتمام واســــــع من قبل احلكومة  ــــــت قضية الصحافي حظي
اإليرانية التي باشــــــرت بتحميل مســــــألة إيقافها عدة أبعاد سياسية، قبل أن يتم توضيح 
مالبســــــات التوقيف ويتبني أنها غير متهمة بأي جرائم لكن شهادتها مطلوبة في قضية لم 

يتم حتديدها.

حرية على الطريقة اإليرانية

هيئة أميركية تدرس إن كانت قناة 

برس وســـيلة دعائية غير مســـجلة 

لـــدى وزارة العـــدل باعتبارها تعمل 

لحساب حكومة أجنبية

◄

روح االنتقام من الصحافيني تسود 

اإلقليم، واملال السياسي واألخبار 

الكاذبة تحوال إلى شبحني يخيمان 

على حرية اإلعالم

◄

محمدبن خليفـــة من أبرز املصورين 

الذيـــن اشـــتهروا بتغطيـــة أحداث 

دامية، وشارك في مسابقات دولية 

ونال العديد من الجوائز

◄



QaisSallami

ال مانع من اجللوس مع بعض الذين 
ليس لديهم عقل ملعرفة قيمة العقل.

PSYMSS

”من يعرف إيهام اجلماهير يصبح سيدا 
لهم، ومن يحاول قشع األوهام عن أعينهم 

يصبح ضحيتهم“.

Mr_Abdul3ziz

كتبت تغريدة ومن ثم حذفتها، 
وذلك إلمياني التام بأني لو نشرتها 
لقبعت في السجن ملدة ٨٧٥ ألف سنة.

alezzany

إذا أردت أن تعرف أن في رأس الفقيه 
لغما، ستجده مصرا على أن قتل 

املخالفني جهاد، سواء كانوا مخالفني 
في فكرة دينية أو رؤية سياسية، 
أو مختلفني على مصلحة دنيوية!

souadbntmohamed

في قانون العالقات السليمة
ال يوجد إجبار أو متلق أو تعال 

أو خداع. كلما كانت مريحة ومرنة كان 
عمرها أطول.

GhassanSalame

للدولة منطق يتجاوز األوامر العارية 
ومزاج من احتل منصب. فهي فوق 
العصبيات اجلماعية كما الشهوات 

الفردية، وهي إطار ثابت بينما األنظمة 
عابرة كما األفراد.

iPhil___

هناك من يطلق املبادرات في وجه 
من يطلق يد زعران امليليشيات.

الفرق كل الفرق!
#لبنان

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Eida1Almenhali
عيضه املنهالي
فنان إماراتي

} واشــنطن – أفـــادت تقاريـــر إخباريـــة بأن 
شركة فيسبوك تعمل على تطوير تطبيق جديد 

يستهدف املستخدمني الشباب.
وقالت الشركة إنها ”جتري حاليا اختبارا 
علـــى نطـــاق ضيـــق للمركـــز اجلديـــد، الذي 
يستهدف جذب املزيد من املراهقني إلى الشبكة 
االجتماعيـــة“، الفتة إلى أن مفهومه ال يزال في 
مراحله األولية، بحســـب مدونة ”تك كرانش“ 
املعنيـــة باألخبار التقنية. وكانت الشـــركة قد 
حاولت العام املاضي اســـتهداف تلك الفئة من 
املستخدمني عبر إطالق تطبيق ملشاركة مقاطع 
الفيديو القصيرة يدعى ”الســـو“، لكنه لم ينل 

االهتمام الكافي.
وذكرت مدونة ”تك كرانش“ التي قالت إنها 
اطلعت على بعـــض تصميمات مركز احملتوى 
الترفيهي اجلديد، إنه ينقســـم إلى تصنيفات 
و”حيوانـــات“  أجلـــك“  مـــن  ”مقاطـــع  مثـــل 
و”إخفاقات“ و”مقالـــب“، منوهة بأن نحو 100 
من طالب املدارس الثانويـــة يختبرون املنتج 

اجلديد في الوقت احلالي.

ولم تقرر فيســـبوك بعد ما إذا كان مركزها 
اجلديد للمحتوى الترفيهي سينطلق كتطبيق 
مســـتقل أم ســـيدمج كخاصية داخـــل تطبيق 

املنصة االجتماعية الرئيسي.
ورغم أن موقع فيســـبوك ال يزال الشـــبكة 
االجتماعيـــة األولـــى في العالم مـــع 2.2 مليار 
مستخدم، فإن الشـــباب يقبلون بشكل متزايد 
على سنابشـــات وإنســـتغرام وموقع يوتيوب 
للفيديوهـــات التابع لغوغل الـــذي يقدم أيضا 
خصائـــص موجودة فـــي شـــبكات التواصل 

االجتماعي.
وال تزال شـــركة فيســـبوك حتاول جاهدة 
إغراءهـــم للعودة إلـــى شـــبكتها االجتماعية. 
واآلن تعتقد أن جمع مقاطع الفيديو املضحكة 
وتركيزهـــا في مكان مخصص ميكن أن يجذب 
املســـتخدمني الذين يبحثون عن ترفيه خفيف 

وسريع.
وتقـــول احملللـــة في شــــركة ”فـورســـتر“ 
تعاني  أجنالـــي الي إن الشـــبكات ”القائمـــة“ 
”مشـــكلة في الصورة“، إذ أن مستخدمني كثرا 

من الشـــباب يعتبـــرون أن ”فيســـبوك للكبار 
في الســـن“. وبات فيســـبوك أشـــبه ”مبنصة 
للمنفعـــة العامـــة“، فيمـــا اخلدمـــات األخرى 
لهـــا اســـتخدامات مخصصة، بينهـــا الترفيه 
والترويج للعالمات التجارية وتبادل الرسائل 

احلميمة.
وميثل االرتفـــاع في معدل أعمار اجلمهور 
مؤشرا سلبيا في العادة ألن الشباب هم الفئة 

املفضلة لدى املعلنني عموما.
األميركي للدراســـات  وكان مركـــز ”بيـــو“ 
وبتوجهـــات  باإلحصائيـــات  املتخصـــص 
الشـــعوب، نشـــر دراســـة غطت النصف األول 
مـــن عـــام 2018 وكشـــفت أّن موقـــع يوتيوب، 
اململوك لغوغل وتطبيقات إنســـتغرام، اململوك 
لفيســـبوك وسنابشـــات هـــي أكثـــر منصات 
التواصـــل االجتماعـــي شـــعبية في أوســـاط 

املراهقني واليافعني. 
وأظهـــرت الدراســـة أن 85 فـــي املئـــة من 
املراهقـــني ينشـــطون علـــى يوتيـــوب ولهـــم 
قنواتهم، بينما ينشط 72 في املئة من املراهقني 
على إنستغرام ويتبادلون رسائلهم وأخبارهم 
عبره. كما ينشط 69 في املئة من املراهقني على 

تطبيق سنابشات.

لكـــن باملقابـــل، مـــا زال 51 فـــي املئـــة من 
املراهقني يستعملون فيسبوك، فيما يفضل 32 

في املئة منهم التغريد عبر تويتر. 
وســـبب هذه امليول غالبًا الهواتف الذكية 
التي شـــاعت بني املراهقـــني، فباتوا متصلني 
باإلنترنت طوال اليوم، وهذا ما قاله عدد كبير 

من الشباب والشابات لدراسة معهد ”بيو“.
وتشـــير األرقام اجلديدة إلى االســـتخدام 
املتزايـــد للهواتـــف الذكيـــة بـــني املراهقـــني، 
فحوالـــي 95 فـــي املئـــة قالوا إنهـــم ميتلكون 

هواتف ذكية أو يستطيعون الوصول إليها.
وقـــال بيـــو إن هـــذه النتائـــج تختلف عن 
نتائـــج اســـتطالع أجـــراه قبـــل حوالي ثالث 
ســـنوات وأشـــارت إلـــى أن 71 فـــي املئـــة من 
املراهقني يســـتخدمون فيسبوك، و52 في املئة 

إنستغرام، و41 في املئة سنابشات.
وال يوجد اتفاق بني املراهقني املســـتطلعة 
آراؤهم حديثـــا حول تأثير مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي على حياتهم، فحوالي 31 في املئة 
قالوا إن تأثيرها إيجابي على األغلب، و24 في 
املئة رأوا أن تأثيرها ســـلبي على األغلب، لكن 
45 في املئة قالوا إن تأثيرها ليس ســـلبيا وال 

إيجابيا.
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اعتـــرف موقـــع تويتر بوجود ثغرة أمنية تهدد التغريدات المحمية لبعض مســـتخدميه عبر األجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشـــغيل 

أندرويد. وقالت شركة تويتر إنها أصلحت هذه الثغرة لكنها لم تذكر عدد الحسابات التي تضررت منها طوال السنوات الماضية، {لذلك 

يفضل أن يجري المستخدمون مراجعة إلعدادات حساباتهم إذا كانوا يستخدمون تطبيق أندرويد}.
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مع حتول املراهقني بشــــــكل متزايد إلى تطبيقات أخرى، يســــــعى موقع فيسبوك الستعادة 
هذه الفئة عبر تطوير تطبيق جديد اختير له تسمية ”لول“.

الترفيه أوال بالنسبة للمراهقين

{لول} طريقة فيسبوك الستعادة شبابه
[ الموقع األشهر في العالم لم يعد يستهوي المراهقين، أصبح منصة لكبار السن

هاشتاغ اليوم

} تونــس - مثلـــت أغنية نشـــرت على مواقع 
التواصل االجتماعي لمراهق تونســـي يسمي 
نفســـه ”ولد عواطف“ ظاهرة وجب دراســـتها 

وفق مستخدمي فيسبوك في تونس.
لدى المراهقين  وقد ُعرف ”ولد عواطـــف“ 
التونسيين من خالل نشـــره عددا من األغاني 

التي أنتجها بمفرده، أبرزها ”يحباني“.
وحققت األغاني التي يؤديها ولد عواطف 
وحبيبته آيـــة، زميلته فـــي المعهد اآلالف من 

المشاهدات على يوتيوب.
وأكـــد ”ولـــد عواطف“ أنه تعمـــد أن تكون 

األغنية مستفزة كي تصل إلى جمهور أكبر.
وتقـــول األغنية ”أنـــا ولد عواطـــف قاهر 
قلوب البنات شوفوا ما أحلى شعري وشوفوا 
العضالت. أني (أنا) نعمل مزية (معروفا) كيف 

نحكي مع بنية (فتاة)“.
وأصبحت األغنية محل نقاشات وتحليالت 
أو  خاصـــة  ســـواء  تلفزيونيـــة،  لبالتوهـــات 
حكوميـــة، في تونـــس. وحل ”ولـــد عواطف“ 
ضيفـــا علـــى برنامج بث ليلة الســـبت/ األحد 
علـــى قناة خاصـــة. كما تلقى ”ولـــد عواطف“ 
عرضا من مخرجة تونســـية تعيش في فرنسا 

للتمثيل في فيلمها الجديد.
واقترح متابع من الجزائر:

وتحظى برامج القنوات التونسية الخاصة 
بمشاهدات عالية في الجزائر.

وسخرت معلقة على فيسبوك:

وسخر مغرد:

فيما اعتبر معلق األمر:

وأكد معلق:

وشجع معلقون ولد عواطف، فكتب أحدهم:

وسخر معلق:

وتهكم آخر:

وقـــال ولـــد عواطف إنه ”يشـــق طريقه من 
عامل بمأوى ســـيارات إلـــى النجومية“. وأكد 
أنـــه ”صنع الحـــدث بأغنية بســـيطة وخفيفة 

وجعل الماليين من الشباب يؤدونها“.
وأضـــاف ”هذه النوعية مـــن األغاني تبدو 
غريبـــة عند البعض لكن نجـــح بها العديد من 
النجوم على غرار اللمبـــي في أغنية ’ضعيف 
الجنـــاح‘ فـــي فيلم كتكـــوت ومحمـــد هنيدي 

بأغنية ’شوكالتة“.

{ولد عواطف} يثير جنون التونسيين على فيسبوك

كيلي والبيضة 

التحدي لم ينته بعد
} لنــدن – نشرت صفحة البيضة التي حطمت 
الرقم القياســـي على إنستغرام صورة جديدة 
للبيضـــة المشـــهورة، ولكـــن هذه المـــرة مع 

اختالف بسيط.
وفي أوائل الشـــهر الجاري، نشـــر صاحب 
حساب ”WORLD_RECORD_EGG“ صورة لبيضة 
دجاجـــة، ودعـــا المســـتخدمين إلـــى تحطيم 
الرقم القياســـي لعدد اإلعجابـــات في الموقع، 
وأصبحت صورة البيضة األكثر شـــعبية على 
موقع إنســـتغرام، حيث حصلـــت على إعجاب 
أكثر من 26 مليون مستخدم خالل عدة أسابيع، 

وحتى اآلن أكثر من 49 مليونا.
وقام ما يقرب من ثمانية ماليين شـــخص 

باالشتراك في حساب ”البيضة“.
وأضاف صاحب الحســـاب صورة جديدة 
للبيضـــة، ولكنها هذه المـــرة متصدعة قليال، 
حيث جمعـــت الصورة بعد إضافتها بنحو 15 

ساعة ما يقارب الـ5 ماليين إعجاب.
وفي التعليقات، نصح بعض المستخدمين 
البيضـــة بالتصرف بحذر أكثر من أجل تجنب 

التصدعات الجديدة.
وحطمـــت صورة البيضة الرقم القياســـي 
لعارضـــة األزيـــاء ونجمـــة تلفزيـــون الواقع 
األميركية، كايلي جينر، والتي حققت صورتها 

مع ابنتها أكثر من 18 مليون إشارة إعجاب.
وقـــررت جينر أن تنتقم مـــن البيضة التي 
تفوقـــت عليهـــا مـــن حيـــث عـــدد اإلعجابات 
على إنســـتغرام. وشـــاركت جينر، فيديو عبر 
إنســـتغرام، وهـــي ممســـكة ببيضـــة وتوجه 
حديثها إلى الجمهور قائلة ”دعونا نتحســـس 
حـــرارة األرض فـــي البداية.. إنها ســـاخنة“. 

وكسرت كايلي البيضة على األرض. 
وتجاوز مقطع الفيديـــو الجديد 20 مليون 

مشاهدة.
وتملك جينر حوالي 111 مليون متابع على 
موقع إنســـتغرام، وهي تتقاضى مليون دوالر 
على كل منشـــور ترويجي يظهر على الصفحة 

الخاصة بها في هذا الموقع. 
وكانت مجلة فوربس األميركية قد اختارت 
جينر لتظهر على غالفها مؤخرا، كونها أصغر 

مليارديرة في العالم صنعت ثروتها بنفسها.
وكايلـــي ليســـت وحدهـــا التـــي تتقاضى 
أمواال طائلـــة على كّل منشـــور ترويجي على 
إنســـتغرام، فالئحة المؤّثرات في هذا المجال 

طويلة.
وقد اســـتطاعت جينـــر، أن ترفع تصنيفها 
على القائمة من المركـــز الرابع في عام 2017، 
وتســـتولي على المركـــز األول، الذي كانت قد 
حصلت عليه في العام 2017 المغنية ســـيلينا 
غوميـــز، والتي انتقلت إلى المركز الثاني على 
القائمـــة بـ800 ألـــف دوالر مقابل كل منشـــور 
إعالنـــي. ويقول موقع ”HOPPER HQ“ إن التغير 
األكبـــر الـــذي طـــرأ علـــى القائمة، هـــو تمكن 
المؤثرين على إنستغرام، من فرض سعر أعلى 

بكثير لكل مشاركة، مقارنة بعام 2017.

Mî Mī Ëmñä
ــــــى املطار  ــــــا ونذهب إل ملــــــاذا ال جنتمع كلن

ونسافر بسيف عليهم (غصبا عنهم).
مل

Hassen Rekima Rekima
أخوكــــــم من اجلزائر؛ مــــــن املمكن أن نّتحد 
ــــــو نحرق فيه علم كوريا  جميعا ونقوم بفيدي
الشمالية وننشره في جميع الصفحات حتى 
يصل إلى رئيس بالدهم السيد كيم ويتبرع 

علينا بصاروخ ينهي املغرب العربي.

أ

Taieb Mansour
نستاهل وأضرب روحي بالكف؛ كان عندي 
Nokia ٣٣١٠ نلعب بالدودة، أنا ناكلها وهي 
تكبر. ما الذي دفعني إلى شراء هاتف ذكي 
حتى أرى ولد عواطف. ســــــاعات نقول نبيع 

تاليفوني ونشري ثالثة أرانب أربيها.

ن

Ta Hà
سأضيف هذا أيضا إلى ملف هجرتي إلى 
براري أستراليا.. وأمتنى أن ينظر القنصل 
بعني الرحمة، فيكفيني أني عشــــــت مع هذه 

الكائنات أكثر من ١٩ عاما.

س

Ezzedini Zied
الصناعــــــة الرخيصة لنجــــــوم: يدعوه اليوم  
مقدم برنامج، فيعمل من الغد ألبوما ويصبح 
جنما ويحضر في البالتوهات ويصعد على 
ــــــكل فخر، في حني  مســــــرح قرطاج ليغني ب
الشباب الذين زاولوا دروسا في املوسيقى 
وتلقوا تكوينا يقضون أعمارهم يعملون في 
ــــــودورو“ أو يدندنون في  األفراح مع فرق ”ب

الشوارع وحديثنا قياس على بقية الفنون.

ا

Chaker Sassi
ولد عواطــــــف اخدم على روحك. كاردي بي 
خرجت من شــــــارع أســــــقطت نيكي ميناج 

وتعمل في أقوى نسبة مشاهدة. 

و

Abbas Ismail
تخّيل من أصل ١٣ مليار سنة التي هي عمر 
الكون أنت تعيش في حدود ٧٠ ســــــنه فقط.. 
يعني أقل مــــــن حلظة كونية، والصدفة تأتي 
ــــــك إلى زمن الباجي قائد السبســــــي وولد  ب
عواطــــــف وآية… كي يدّمروا لك اللحظة التي 

هي فرصتك الوحيدة في الوجود..!

ت

Sami Hassen
ــــــي قالت ”ولدي  ــــــح من أمه الت أقوى تصري
موهــــــوب من الصغــــــر“. موهــــــوب؟ ابنك لو 
ــــــوات يجلط تونس  ــــــف اثنني من الفيدي يضي

كلها ويقعد فيها هو وآية.

أ
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مبـــادرة لشـــابين جامعيين من األردن إلعادة تدوير األخشـــاب بهدف الوصـــول إلى بيئة نظيفة 

تخلو من المخلفات الخشبية التالفة في مدينة الرمثا وتحسين مستوى العيش.

مركـــز التدريـــب وإنتاج الفخـــار والخزف بواليـــة بهالء في ســـلطنة عمان يواصـــل تكوين أجيال 

الشباب على إتقان فن األجداد في تشكيل الطين منذ ثمانينات القرن الماضي. تحقيق

بهـــالء  واليـــة  تعـــّد   - (عمــان)  بهــالء   {
بمحافظـــة الداخليـــة من الواليـــات العمانية 
العريقة التي تشـــتهر بالعديد من الصناعات 
والحرف التقليدية التي ال يزال أهالي الوالية 
يتمسكون بها كجزء من موروثهم الحضاري.

ومن أبرز هـــذه الصناعات التقليدية التي 
تشـــتهر بها الوالية صناعة الفخار والخزف، 
حيـــث كانـــت الوالية وال تـــزال مركـــًزا لهذه 
الصناعة، ويعود تاريخ صناعة أول فخاريات 
وجدت في الســـلطنة إلـــى بداية األلف الثالث 

قبل الميالد.
وشـــهدت صناعة الفخار في بهالء رواجا 

كبيرا في األزمنـــة القديمة، وتعتبر 
واحة بهالء من المراكز األساسية 
لهـــذه الصناعة، وقـــد القى فخار 
بهالء انتشـــارا واســـع النطاق 
حيـــث أن األثريين حـــددوا له 
باســـم  عرفت  خاصة  تقنيـــة 
”تقنية فخـــار بهالء“ تمييًزا 
له عـــن باقي أنواع الفخار 

الســـلطنة  في  المنتشـــر 
ســـواًء المحلـــي أو 

المستورد.
األوانـــي الفخارية 

تعانـــي اليـــوم مـــن هجـــرة 
العمانييـــن إلـــى األوانـــي العصرية 

بمختلـــف أنواعها ولم يُعـــد يقتصر وجودها 
فـــي البيوت إال علـــى الديكور، لكّن الســـياح 
الذيـــن يتوافـــدون علـــى محافظـــة الداخلية 
ينتقلـــون إلـــى البلهـــاء للتعّرف علـــى كيفية 
صناعـــة الفخـــار وعلى المنتجـــات الفخارية 
التـــي يتّم صنعها. وتتويجـــا إلعجابهم بهذه 
الحرفة يشـــتري الســـياح هدايا وتـــذكارات 
تظل ديكورا في منازلهم وشـــواهد على رحلة 

واكتشافهم للتراث العماني.
وللمحافظـــة على هـــذه الحرفة واالهتمام 
بهـــا قامـــت الحكومة بإنشـــاء مركـــز خاّص 

لتدريب وإنتاج الفخار والخزف ببهالء.
يقـــول ناصر بـــن حميد اليحيائـــي مدير 
المركـــز، ”تم إنشـــاء مركز التدريـــب وإنتاج 
الفخـــار والخزف في والية بهـــالء عام 1976، 
وافتتح رسميا في عام 1986، وتم اختيار والية 
بهالء مقّرا له كونهـــا تحتضن هذه الصناعة 
منذ العصور القديمة، إلى جانب وجود أمهر 
صّنـــاع الفخار والخـــزف بهـــا، ووجود عدد 
من المصانع األهلية التـــي تصنع الكثير من 
المنتجات الفخارية المختلفة، ويهدف المركز 
إلى المحافظة على هذه الصناعة وتطويرها“. 

وكان الحرفي في عمان يحّول الطين إلى 
أشـــكال وتصميمات عديـــدة عن طريق 
الدوالب ثم الشـــوي فـــي النار باألفران 
أو مـــا يســـمى بـ“القمائـــن“، كما كان 
يجففـــه في الهواء والشـــمس ليعطي 
لمنتجاتـــه اللون األحمر أو األســـود 
حسب أكاســـيد المعادن الموجودة 

بمادة الطين، وكان يزّينه ويصقله قبل الحرق 
أو بعده.

وتطّورت هـــذه المهنة اليوم مـــع التطّور 
التكنولوجي، يقـــول اليحيائي لوكالة األنباء 
العمانيـــة، ”إن منتجات المركـــز تختلف عن 
منتجـــات األهالـــي، وتعتبـــر األكثـــر تطورا 
فـــي الصناعـــة العصرية بســـبب توفر اآلالت 
المتطورة واألفران الكبيرة التي تستخدم في 

عملية التصنيع“.
وفي عـــام 2004، تم تزويـــد المركز بأفران 
كهربائيـــة متطورة، وآالت حديثـــة رفعت من 
اإلنتـــاج الكمـــي والنوعي مـــع مراعاة جودة 
المنتج الخزفي العماني، وشـــملت المنتجات 
النفعيـــة ذات الطلـــب الكبيـــر في األســـواق 
المحلية، والمنتجـــات الجمالية المزخرفة 
المضاف  والمفرغة  والمنقوشـــة 
الذهبـــي  اللـــون  إليهـــا 

الجّذاب.
مركز  مديـــر  وأوضـــح 
الفخـــار  وإنتـــاج  تدريـــب 
والخـــزف ببهـــالء أن المركز 
ينقســـم إلـــى قســـمين، قســـم 
بالتدريـــب  ويهتـــم  التدريـــب، 
العملـــي والنظـــري للكـــوادر 
وإناثا،  ذكـــورا  الشـــابة  العمانية 
ويســـتمر لمدة ســـنتين متتاليتين 
حيث يتم تدريب 20 متدربا ومتدربة، 
وبعـــد ذلك مـــن الممكـــن أن يفتتحوا 
مشـــروعا صغيرا، ويبدؤوا العمل فيه ويدخل 
بمنتجات جديدة تواكـــب متطلبات المواطن 

والسائح.
والقســـم الثانـــي فـــي المركـــز هو قســـم 
اإلنتاج، حيـــث تمّر صناعة الفخـــار بمراحل 
عديدة تبـــدأ بجلب التربـــة الخاصة لصناعة 
الفخار وتنقســـم هذه التربة إلى ثالثة أنواع 
(الخضراء والحمـــراء والبيضاء)، ويتم خلط 
التربـــة بالماء من خالل اآللـــة الخاصة بهذه 
المهمـــة والمعّدة للمزج والخلط الســـريع، ثم 
توصل هـــذه الخلطة بواســـطة األنابيب إلى 
أحواض خاصة تحت األرض لتجفيف الطين، 
وبعـــد جفاف المـــاء وجاهزيـــة العجينة يتم 

عجنـــه إخـــراج الطين مـــن األحواض  ثـــم 
بواسطة آالت خاصة للعجن، 
وبعدها تكون العجينة طرية 

لمرحلة  وجاهزة 
حيث  التصنيع، 

تؤخـــذ الكمية المناســـبة من الطيـــن للقطعة 
المـــراد تصنيعهـــا وتوضـــع علـــى دواليب 
الصناعة الحديثة ويتم تشـــكيل اآلنية المراد 
صنعها وتزخرف حســـب الحجـــم المطلوب، 
ومن ثّم يتم تجفيـــف األواني وتجميعها قبل 

القيام بمرحلة الحرق.
وبعد جفافهـــا وجاهزيتها توضع األواني 
فـــي فرن خـــاص بعملية الحرق لمـــدة تتعدى 
ثالثـــة أيام، حيث تصل درجـــة الحرارة داخل 
الفرن إلـــى أكثر من ألف درجـــة مئوية، وبعد 
التأكـــد من انخفاض درجة حـــرارة الفرن ألقل 
من 50 درجة مئوية يتم إخراج األواني وتكون 
جاهـــزة لعرضهـــا للبيع، بينمـــا تخضع أواٍن 
أخرى لعمليـــة التلوين باألصبـــاغ وإدخالها 

مرة أخرى في فرن مخصص لهذا الغرض.
وأشار اليحيائي بأن المركز ينتج يوميا 
100 ملـــة (آنيـــة فخارية) مختلفـــة األحجام 
و150 صحنـــا و30 قطعة بيضـــاء و40 قطعة 
من الطينة الســـائلة وكذلك يتـــم طالء 200 

قطعة يوميا بمختلف األحجام واألنواع، وهذا 
يعتبر قيمة مضافة من اإلنتاج اليومي للمركز 

بجانب التدريب المستمر.
وقـــد ســـاهمت اآلالت الحديثة فـــي تطوير 
الصناعـــة وســـرعة إنجازهـــا مـــع المحافظة 

علـــى اآلالت القديمة، حيث ال 
يزال يحتفظ بهـــا في إحدى 
غرف المصنـــع وذلك لتعريف 
الســـياح والزائرين بالماضي 

العريق لهذه الحرفة.
ومن أهم المنتجات 

التي يتم صنعها 
في المركز وتجد 
رواجا (الجحال) 
وهي آنية لتبريد 

الماء و(الخروس) 
وهي أواٍن فخارية 

كبيرة تستخدم للتخزين 
والمجامر أو المباخر 

التي تســـتخدم لحـــرق البخـــور، والمزهريات 
وتســـتخدم لزراعة الشـــتالت وللزينة، كما يتم 
في المركز صناعة عدد من المجسمات كالقالع 

والحصون وغيرها.
وأضـــاف اليحيائي، أن الســـياح 
من مختلـــف الجنســـيات يأتون إلى 
واليـــة بهـــالء بهـــدف التعـــرف علـــى 
الحـــرف التقليدية فـــي الوالية، خاصة 
صناعة الفخار، من حيث كيفية تشكيله 
والمراحـــل التي يمر بهـــا والمنتجات 

التي تصنع منه.
الجدير بالذكر أنه تدخل في 
صناعة الفخار أربعة أنواع من 
التربة وهي تربة المدر من والية 
بهالء وتربة الصربوخ من والية 
الحمـــراء والتربـــة الحجرية من 
محافظة مســـقط ووالية الحمراء، 
والتربة البيضاء من والية محوت 

وجزيرة مصيرة.

} عمــان - لــــم يُرق لفــــادي الطويــــط وبهاء 
الذيابــــات (22 و24 عامــــا) ما آلــــت إليه أحياء 
مدينــــة الرمثــــا مــــن محافظة إربد في شــــمال 
األردن، بعــــد تبعثــــر مخلفــــات خشــــبية فــــي 
الشــــوارع واألزقــــة تقاعس مســــتخدموها عن 
التخلــــص منها بطريقة ناجعة، فقاما بجمعها 
وإعادة تدويرها بهدف صناعة نشارة خشبية 
وأســــافين بنــــاء تحافــــظ على البيئــــة وتؤمن 
مصــــدر دخل يقيهما شــــبح البطالــــة، وفق ما 

يقول الطويط.
وترمي مبــــادرة الشــــابين الجامعيين إلى 
الوصــــول لبيئــــة نظيفة تخلو مــــن المخلفات 
الخشــــبية التالفــــة، وبما يحّســــن المســــتوى 

المعيشي لسكان الرمثا.
يقــــول الطويــــط لوكالــــة األنبــــاء األردنية 
(بتــــرا)، ”فّكرنــــا فــــي كيفيــــة التخّلــــص مــــن 
المخلفات بطريقة حضارية نتخذها في الوقت 
ذاته مصدرا للدخل“، مشــــيرا إلــــى أن الفكرة 
القت اســــتجابة المجتمع المحلــــي وصانعي 

األخشاب بتزويدهما بالمخلفات الخشبية.
ويضيف، إنهما لم يتوقعا تلك االستجابة 
للمبــــادرة ما كان دافعا نحو تقديمها للجمعية 
العلميــــة الملكيــــة التي دعمتهــــا ماديا وفنيا، 
فيما ســــجلت المبــــادرة فــــي وزارة الصناعة 
والتجارة كشــــركة متوســــطة الحجم، مشيرا، 
إلــــى تلقيهما دورات تدريبية متخصصة حول 

المهنة من قبل الجمعية.
َن الشابان مقرا للمبادرة، ليشرعا بعدها  أمَّ
باســــتدراج عروض ســــعر من بائعــــي معدات 

وآالت القص ونشارة الخشب لشرائها بأفضل 
األســــعار، ما مّهد الطريق أمامهما لبدء أولى 
خطــــوات إعادة التدوير عبر جــــوالت ميدانية 
علــــى مصانع قريبــــة بهدف جمع األخشــــاب، 
وشراء بعضها بثمن زهيد، وفق الطويط الذي 
يبّين أنهما يقومان في بادئ األمر بتجريد قطع 
الخشب من المسامير لتسهيل إعادة تدويرها. 
ويضيف، أنهما يقومان بتنظيف الخشب بعد 

تجريده من الشــــوائب، ويقسمانه قطعا، ومن 
ثم يدخالنها في اآلالت التي تحولها لنشــــارة 
وأســــافين، وتجهزهــــا أخيــــرا بوضعهــــا في 

أكياس مخصصة للعرض والبيع.
ويقول الطويـــط، ”ندرس حاليـــا صناعة 
مقاعـــد الحدائق من إعادة تدويـــر المخلفات 
الخشـــبية“. أما الذيابات، فيؤكـــد أن المنتج 
يســـّوق بعـــد تجهيـــزه باالتفاق مـــع مالكي 

المـــزارع ومحـــالت البنـــاء، ويقـــول، ”نقوم 
ببيع نشارة األخشـــاب لمالكي مزارع الدجاج 
ومحـــالت مـــواد البنـــاء واإلنشـــاءات، فهي 

تستعمل كأسافين لبناء الحجر“.
ويشير الذيابات، إلى أنهما درسا المنطقة 
لمعرفـــة كميات الخشـــب التالـــف الناتج عن 
المصانع والمنازل والمزارع، وعقدا جلسات 
تعريفيـــة بالمبـــادرة بهدف نشـــر الوعي بين 
أفـــراد المجتمع، مؤكـــدا أن المبـــادرة لقيت 
تجاوبـــا إيجابيـــا مـــن الجميـــع وخاصة من 

مالكي المصانع.
ولفت، إلـــى أنهمـــا عمال قبيـــل المبادرة 
على كســـب تأييد وتوعية المجتمع ومصانع 
الخشـــب بإيجابيات إعـــادة التدوير، إضافة 
إلى نشـــر المبادرة والتعريف بها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي لكسب مزيد من التأييد.

أما محمد الطويط، والد فادي، فيلفت إلى 
أن مشـــروع المبادرة كان صغيرا، لكنه تطور 
بشكل ملحوظ في فترة وجيزة، يقول ”أنصح 
الشباب بالتعامل مع الحياة بجدية أكبر عبر 

بدء مشروعهم الخاص“.
ويضيف الطويط، الذي كان يشـــرف على 
عضوّي المبادرة، ويقـــدم لهما دعما معنويا، 
”بأنه يقع دور كبير على ذوي الشـــباب في دعم 
أفكار أبنائهم على تنوعها بدال من االستسالم 

للبحث عن وظائف“.
ويقـــول، إن المبادرة تســـاهم في الحفاظ 
علـــى البيئـــة نظيفـــة خاليـــة مـــن مخلفـــات 
األخشـــاب، عالوة على أنهـــا تحد من البطالة 

بتوفيرهـــا دخال جيدا للشـــابين، مضيفا ”أن 
نســـب البطالـــة مرتفعـــة وال تحتمـــل انتظار 

فرص عمل“.
من جانبهـــا، قالت مديرة مشـــروع تعزيز 
دور الشباب بالقضايا البيئية رنا عارضة إن 
القائميـــن على مبادرة إعـــادة تدوير مخلفات 
األخشـــاب تمتعا بقدر عال مـــن االعتماد على 
الـــذات والعمـــل بـــروح الفريق، عـــالوة على 
فهمهم العميق لمهنتهم واحتياجات السوق، 
وكيفية تســـويق منتجاتهم، وإصرارهم على 
تعلـــم كل مـــا هو جديـــد في ســـبيل الخروج 

بأفضل المنتجات.
وأضافـــت، أن الجمعية العلميـــة الملكية 
تبّنـــت فكرة الشـــابين، لتنفذ بعـــد ذلك ضمن 
مشروع تعزيز دور الشباب بالقضايا البيئية 
في الرمثا والمفرق بدعم من مبادرة الشـــراكة 
األميركية شـــرق األوســـطية التابعـــة لوزارة 
الخارجيـــة األميركية، مؤكدة مواصلة ســـعي 
الجمعية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في 
التصدي للتحديات البيئية عبر زيادة وتفعيل 
مشاركة الشباب، وتسخير طاقاتهم اإليجابية 

في خدمة مجتمعاتهم.
وتشـــير دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن 
معـــدل البطالة بلـــغ 18.6 بالمئـــة خالل الربع 
الثالـــث من العـــام الحالي، مثلمـــا ارتفع بين 
حملـــة الشـــهادات الجامعية ممـــن يحملون 
مؤهـــل بكالوريـــوس فأعلى ليبلغ ما نســـبته 
24.1 بالمئـــة مقارنة بالمســـتويات التعليمية 

األخرى.

تعّد صناعة الفخار من الشــــــواهد املميزة حلضارات الشــــــعوب في العالم فهي تعّبر عن 
مدى تطورها، وعلى بســــــاطة هذه الصناعة ألنها أبســــــط أشــــــكال الفن، لكنها في الواقع 
مــــــن أصعب احلرف، فهي األبســــــط ألن لها طبيعة بدائية، ومــــــع ذلك فهي األصعب ألنها 
تنطوي على شكل من أشكال الفن. وتعتبر الصناعات الفخارية في ُعمان من الصناعات 
القدمية ويرجع ســــــبب االهتمام بها لتعدد اســــــتعماالتها في احلياة اليومية، وتعتبر والية 
ــــــي للتربة الصاحلة للصناعــــــات الفخارية، وهي  بهــــــالء مبحافظة الداخلية املوطن األصل
ــــــوم مازالت تعّلم األجيال اجلديدة هذه احلرفة الفنية في مركز التدريب وإنتاج الفخار  الي

واخلزف.

األفكار تتفوق على الدبلومات

صناعة الفخار في سلطنة عمان.. حرفة األجداد تنتعش بأيدي األحفاد

تدوير املخلفات الخشبية في األردن مبادرة تنقذ من البطالة وتحافظ على البيئة

[ ورش الطين تتحول إلى مزارات سياحية في بهالء  [ األفران الكهربائية واآلالت الحديثة تريح الحرفيين الجدد
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} رام اللــه (األراضــي الفلســطينية) - تســـعى 
مصممة األزياء الفلســـطينية ياسمين المجالي 
إلى منح بعـــض الثقة للفتيات الفلســـطينيات 
إزاء ظاهـــرة التحّرش في الشـــوارع، من خالل 
قمصان وســـترات ُطبعت عليها عبارة ”لســـُت 
حبيبتك“. وتقول المصممـــة البالغة من العمر 
22 عامـــا ”حيـــن تتعرض النســـاء للمضايقات 
في الشـــارع، يبدأن بارتداء مالبس ُتشـــعرهن 

باألمان، أي إنهن يختبئن في مالبسهن“.
لكـــن مـــا تريـــده ياســـمين هـــو أن تتحلى 
النســـاء بثقة في النفـــس ال تجعلهن ضعيفات 
أمام المتحرشـــين. وعمدت، مـــن أجل ذلك، إلى 

تزييـــن المالبس التي تبيعهـــا في متجرها في 
رام الله في الضفـــة الغربية المحتلة، بعبارات 
منهـــا ”نوت يـــور حبيبتي“ (لســـُت حبيبتك)، 
و”كّل زهـــرة لها ثورتها“ و”صوت الناس يزيح 

الجبال“.
وقد بدأت ياسمين أوال بنفسها حين طالتها 
ظاهـــرة التحرش فـــي الضفة الغربيـــة بعدما 
عاشـــت وكبرت في الواليات المتحدة، فصارت 
تكتب علـــى ثيابها هذه العبارات. وتقول ”كنت 
أتعـــّرض لنظـــرات وتعليقات مزعجة، بشـــكل 
ينتهك الخصوصية، وقد تعّرضت لالعتداء في 

الشارع، وكان البعض يلمسني“.

وأطلقـــت مجموعتهـــا مـــن المالبـــس، في 
أغســـطس من العام 2017، وبعد بضعة أشـــهر 
فتحـــت متجرها في رام الله ليكـــون مركز بيع 

إلى جانب البيع على اإلنترنت.
وتدرك ياســـمين أن الكتابة على القمصان 
لن توقف التحّرش، لكنها ”تذكير للمرأة بأنها 
ليست وحدها، بل هي جزء من مجموعة كبيرة 
تريد تمكين النســـاء“. وهي تفتح بنشـــاطها، 
ســـواء علـــى إنســـتغرام أو فـــي الورشـــات 
المجانيـــة التـــي تقدمهـــا أو متجرهـــا أو في 
األماكن العامة، فســـحة للفلسطينيات للتعبير 

بكّل حرية.

وتقتطـــع ياســـمين نســـبة 10 بالمئـــة من 
المبيعات لتمويل منظمة محلية تعني بتمكين 
المرأة ولمشاريع أخرى منها إرسال أطباء إلى 
المدارس لشرح العادة الشهرية للفتيات، وهو 

أمر يثير بعض الحرج في المجتمع المحافظ.
وتشـــدد المصممة على أن نشاطها ال عالقة 
لـــه بحركـــة ”أنا أيضـــا“ لكنها تعـــرف أن هذه 
الحركة العالمية ســـّلطت الضوء على مشاريع 
تمكين المرأة في العالم، ومن ضمنها مشروعها 
صنعت  هي. وتقول ”كل مالبس ’بايبي فيست‘ 
والســـترات حيكت في مشـــغل  في فلســـطين“ 

حسن شحادة في غزة. 

أثبتت دراسة أميركية حديثة أنه ال عالقة تربط بني العنف الذي تعرضه أفالم الحركة وازدياد الجريمة، ولم يجد الباحثون أي تأثير 
ملشاهد البنادق واألسلحة والجرائم املعروضة عبر الشاشات، على العنف في املجتمع. أسرة
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} مقديشــو - تتحـــدى فتيـــات صوماليـــات 
األعراف االجتماعية، ويتسلحن بالكاميرات في 
مشـــهد غير مألوف بالنسبة للمرأة الصومالية 
المكّبلة بسطوة التقاليد، وفي محاولة القتحام 

عالم ظل حكرا على الرجال في بالدهم.
تقـــول خضرة أحمد بيد إنها ومجموعة من 
الســـيدات أنشـــأن مؤسســـة لإلنتاج اإلعالمي 
بعد تخرجهن في أكاديميـــة الصومال لإلعالم 
الرقمـــي (خاصـــة) لتوفير فرص عمـــل لفتيات 
عانين البطالة من خالل الكاميرا، بعد أن لمسن 
أن عائالت كثيرة محافظة تفّضل مصورات في 

مناسباتها الخاصة بالنساء.
وتضيـــف خضرة، وهي رئيســـة مؤسســـة 
المـــرأة  ”تفتقـــر  اإلعالمـــي  لإلنتـــاج  بطـــان 
الصومالية إلى الكثير مـــن الحقوق لالنخراط 
فـــي أســـواق العمل بســـبب تقاليـــد المجتمع 
الصومالي، ومـــن خالل هذه الكاميرا نســـعى 
إلى اســـترداد حقنا في العمل ونزاحم الرجال 
فـــي الميادين رغم نظـــرة المجتمع الصومالي 

السلبية تجاه المصورات“.

وتلفـــت خضـــرة متحدثـــة عـــن شـــغفها 
بالتصويـــر إلـــى أنهـــا تعشـــق التصويـــرة، 
وهـــو هوايتها منذ الطفولـــة، وكانت حريصة 
علـــى حضـــور حفالت الزفـــاف والمناســـبات 
وهـــم  المصوريـــن  لمشـــاهدة  االجتماعيـــة 
يمارســـون عملهـــم، ثـــم كانت تتابـــع الصور 
التـــي يلتقطها المصـــورون واختيارهم زوايا 
بعينها عبر موقع ”يوتيوب“، حتى أتيحت لها 
الفرصة لصقل موهبتها وتعّلم أسرار الكاميرا 

فالتحقت بأكاديمية الصومال لإلعالم الرقمي. 
وتختلـــف دوافع اقتحـــام الصوماليـــات عالم 
التصوير، فبعضهن عشـــقن هـــذه المهنة منذ 
الصغـــر، فيما تفضل أخريات الكاميرا كفرصة 
عمل تعويضا لســـنوات البطالـــة بينما تختار 
صحفيات أخريـــات الكاميرا إلكمـــال جزء من 

مهنتهن ليصبحوا صحفيات شامالت.
وتقـــول عائشـــة نـــور طالبة فـــي أكاديمية 
الصومال لإلعالم الرقمـــي إن ميولها إلى عالم 
التصوير ارتبطـــت بحياتها منذ الصغر؛ حيث 
كانـــت تتطلع إلى أن تكـــون محترفة في مجال 
التصويـــر بعـــد التفـــرغ مـــن الحقـــل النظري 

والتطبيقي في هذه األكاديمية.
بيد أن ثمـــة صعوبات واجهت عائشـــة، ال 
سيما من قبل أســـرتها ومحيطها عند إقدامها 
علـــى تعّلم مهارات التصويـــر حيث تعّلمت من 
دون علم أفراد األســـرة، الذين كانوا على قناعة 
أن مهنة التصوير تخالف الشـــرائع والعادات 
التقليديـــة للمجتمع. لكن بمـــرور الوقت بدأت 
أســـرة عائشـــة في تقّبل مهنتها، بل شـــجعتها 
علـــى عـــدم االكتـــراث بانتقـــادات اآلخرين، ما 
فتح أمامها المجال لمواصلة المســـيرة، بغية 
تحقيق أمنيتها في أن تصبح مصورة محترفة 

مستقبًال.
وال تخلو حياة هؤالء الفتيات من المشاكل 
والتحديات عند ممارســـة مهنتهن في تصوير 
المناسبات وحفالت الزفاف، حيث ينظر الكثير 
إليهـــن بعين الريبـــة، فيما يشـــكك آخرون في 

مهاراتهن في التصوير.
وتـــروي كوثـــر عبداللـــه محمـــد “واجهنا 
العديـــد مـــن الصعوبـــات بدعوى أننـــا فتيات 
وال نجيـــد هذه المهنة، لكن مـــع إصرارنا على 
مواصلة مهنتنا بدأت التحديات تتالشى يوما 
بعد آخـــر حتى بدأنا النزول للشـــارع والتقاط 

الصور والفيديوهات“.
وتضيف ”كّنا ندرك بأن التحديات ســـتكون 
أكبر فـــي عالم التصوير، خاصـــة عندما تكون 

المرأة هي المصور في هذا المجتمع التقليدي 
الـــذي يتخـــوف وال يحبـــذ التصويـــر إال عند 

المناسبات“.
وحـــول التحديات المتكـــررة التي تتعرض 
لها تلـــك الفتيات، تقول كوثر “نحن كمصورات 
ال يمكننا تصوير مناســـبات عقـــد القران التي 
تضم الرجال فقط، فضًال عن عدم ثقة الكثيرين 
في مهاراتنا فـــي التصوير عند حفالت الزفاف 
والمواليـــد والمناســـبات، إلى جانـــب محاولة 
بعض المصورين الرجـــال التقليل من قدراتنا 

ومهاراتنا في هذا المجال“.
وتســـتدرك كوثر ”لكن وبعد مجهوداتنا في 
تطوير هذا المجال واستخدامنا كاميرات ذات 
جـــودة عالية، وبرامج متنوعـــة إلنتاج أفالمنا 
بدأ الكثيـــر يســـتوعبون مهاراتنـــا ويتقبلون 

حرفيتنا مما أكســـبنا زبائـــن كثرا حيث صرنا 
نستقبل الطلبات يوميا“.

ويرى عبدالرحمن صـــالد المدير التنفيذي 
ألكاديمية الصومال لإلعـــالم الرقمي إن إيجاد 
كوكبـــة إعالميـــة محترفة في مجـــال التصوير 
تعـــزز جـــودة اإلعالمييـــن الصوماليين، حيث 
تتوســـع فرص العمل نتيجة توســـع الشبكات 
والقنوات اإلعالمية. ويشـــدد صالد على أهمية 
قيام المرأة بدورها في مجال التصوير، مشيرا 
إلى بحث الكثير من األسر المحافظة عن كوادر 
نسوية محترفة في هذا المجال لتوثيق حفالت 
الزفـــاف تفاديا الختـــالط الجنســـين، وهو ما 

يسمح للمرأة باحتراف هذه المهنة.
وتحرص بعض األســـر المحافظة على عدم 
حـــدوث اختالط بيـــن الجنســـين أثناء حفالت 

األعـــراس والمناســـبات، ومـــن هـــذا المنطلق 
وجـــدت المـــرأة موطـــئ قـــدم لهـــا فـــي مجال 

التصوير بالصومال.
وتخـــّرج فـــي أكاديمية الصومـــال لإلعالم 
الرقمـــي مجموعـــة مـــن الفتيات تدربـــن على 
التعامـــل بحرفيـــة مـــع الكاميـــرا، ورغـــم أن 
األكاديميـــة مفتوحـــة للجميع إال أنها تشـــجع 
الجنـــس اللطيـــف الحتـــراف مهنـــة التصوير 

بمستوياتها ومهاراتها المختلفة.
وبحســـب الفتيات فإنهن نجحن في كســـر 
الصـــورة النمطيـــة المتعلقـــة بقصـــر مجـــال 
التصويـــر على الرجال، بحيـــث أصبح توثيق 
حفـــالت الزفاف والمناســـبات مـــن قبل فتيات 
صوماليـــات ظاهـــرة ســـائدة فـــي العاصمـــة 

مقديشو بعد أن كانت خجولة في ما مضى.

يضّيق املجتمع الصومالي فرص العمل على الفتيات في املجاالت التي يدرسنها ويسعني 
من خاللها إلى حتقيق ذواتهن من خالل العمل بســــــبب تقاليده الذكورية املتشــــــددة جتاه 
املرأة، حيث تعد أغلب املهن حكرا على الرجال، وترفض األســــــر واملجتمع ممارسة املرأة 
ــــــت مجموعة من الفتيات خــــــوض حتّد ضد األعراف لدخــــــول مهنة التصوير  لهــــــا. وحاول
الفوتوغرافــــــي، ووجــــــدن موطأ قدم لهن في هذا احملال بفضل رغبة األســــــر احملافظة في 

إيجاد مصورات من النساء ملنع االختالط في املناسبات العائلية مثل حفالت الزواج.

[ الحرص على عدم االختالط فسح المجال للمصورات  [ السعي إلى الظفر بفرصة عمل دّعم الفتيات في مواجهة معارضة أسرهن

صوماليات يقتحمن مهنة التصوير الرجالية متحديات أعراف املجتمع

احتفاالت النساء تحتاج مصورات

جمالمصممة فلسطينية تواجه التحرش بمالبس تحمل عبارات التنديد

} تســـتعمل الســـيدات العديد من مواد 
تجميـــل األظافـــر ومزيل الطـــالء وأيضا 
مقـــّوي األظافر الـــذي يلعـــب دورا مهما 
في الحفـــاظ على قوة وجماليـــة األظافر 

ومظهرها الصحي.
وطرحت العديد من األبحاث تساؤالت 
حول فوائد مقّوي األظافر وحول إمكانية 
وجد آثار جانبية ناتجة عن اســـتعماله. 
وقـــد أثبتـــت نتائـــج بعضهـــا أن مقّوي 
األظافـــر قـــادر على حل بعض مشـــكالت 

األظافر مثل التكسير وغيره.
ويساعد مقّوي األظافر على حمايتها 
من التكسير مع إبعاد الجفاف والتشققات 
عن ســـطحها الحتكاكها بكل ما تلمســـه 
اليدين. فيكفي أن تمّرري طبقة واحدة من 
مقـــّوى األظافر لحمايتهـــا والحفاظ على 

لمعانها وإلزالة  االصفرار. 
كما يســـاهم مقّوى األظافر في زيادة 
نموهـــا خصوصًا لدى الســـيدات الالتي 
يعانيـــن من األظافـــر القصيـــرة وبطيئة 
النمو. ويمكن حل هذه المشكلة من خالل 
اســـتخدام المقّوى بشـــكل يومي لزيادة 
معدالت نمّو  األظافر على المدى الطويل. 

وإذا كانـــت المرأة تعاني من مشـــكلة 
قضم األظافر وال تستطيع التخلص منها، 
فإن مقوى األظافر الذي يظهر  بشكل المع 
ويمنح األظافر رائحة مختلفة يســـاعدها 

على التخلص من هذه العادة السيئة.
مقويـــات  أنـــواع  بعـــض  وتحتـــوي 
األظافـــر علـــى المواد المفيـــدة لصحتها 
ولتقويتهـــا مثل الفيتامينـــات والمعادن 
التـــي تعمل على  تغذية األظافر وتقويتها 
لتصبح صحية، خصوصًا عند االستعمال 

بانتظام لفترة معينة.  

مقوي األظافر 
يحميها من التكسير

الفتيـــات نجحـــن في كســـر الصورة 
النمطية التـــي تقصر التصوير على 
الرجـــال، وأصبـــح توثيقهن لحفالت 

الزفاف ظاهرة في مقديشو

◄

} تنشر زميلة عمل ما يقارب عشرة 
منشورات يوميا عبر صفحتها على مواقع 

التواصل االجتماعي، فيس بوك، تويتر، 
حتى اليوتيوب والتيك توك، ال تجد وسيلة 
يمكنها من خاللها الوصول إلى الناس إال 

واتبعتها. ال ينقصها سوى الخروج من 
صنابير المياه، أو تعشش فوق أغصان 

األشجار كالعصافير.
لكن الالفت أن معظم منشوراتها عدائية 
للغاية وتقريبا جميعها موجهة للرجال بما 

يحمل رسائل تعد قنابل موقوتة شديدة 
القابلية لالنفجار، وبعضها مخصصة 

للزوج السابق الذي مازالت تحمل اسمه في 
أوراقها الرسمية رغم االنفصال الجسدي 

واالجتماعي، والطليق شريكها في طفلة ال 
تحمل شيئا من مالمحها.

باتت تلقب وسط الجميع بعدوة الرجال، 
لكثرة ما تصرح به أو تلمح من كراهيتها 

للرجال واكتفائها بذاتها، أو صديقاتها 
الالتي تقاسمنها نفس درجة العدوانية تجاه 

الرجال وكل ما ينسب إلى ”المذكر السالم“.
فتارة تنشر صورة لنعل حذاء عال معلقة 

أسفله، (من تتحمل ارتداء هذا لساعات من 
أجل أناقتها، يمكنها تمضية بقية العمر دون 

الحاجة إلى رجل).

وتارة أخرى تتفوه بعبارات جارحة 
وتذكر تفاصيل حياتية مع زوجها السابق 
ممهورة بجملة غاية في الشراسة والقبح، 

وتارة ثالثة تنشر صورة الرجل وعلى 
عنقه سكين ودماء تتقاطر من حوله، 

وتعلق قائلة، هذه المرة قطعت رقبتك 
بالفوتوشوب، لكن المرة القادمة لن تكفيني 

فيك أسلحة العالم بأكمله.
وتارة تنشر مقولة ماري كوريلي 

المتحدية بشدة لمشاعر الرجال: لم أتزوج 
ألنني لست بحاجة إلى ذلك، فلدي ثالثة 

حيوانات تقوم بكل مهام الزوج، كلب ينبح، 
ببغاء يشتم، وقط يعود للمنزل متأخرا 
كل مساء. هكذا ترى هذه المرأة زوجها 

السابق، وتشوه صورته أمام ابنتها.
فضال عن تهديدات بالويل والثبور 

وعظائم األمور، وألفاظ خادشة، وسباب 
باألم، واألب. عدوانية فيسبوكية عبر 

بوستات شرسة.
الغريب في األمر أنه بعد مرور سريع 

على صفحات كثيرة ومشاهدة بعض 
فيديوهات قصيرة، وجدتها ظاهرة 

اجتماعية مرعبة، انتشرت منشورات 
”بوستات“ عدائية بما تحمله من تنمر 
إلكتروني بصورة مفزعة على مواقع 

التواصل االجتماعي بشكل الفت، والغريب 
في األمر أن استخدامها، وتداولها باتا 

مستشريين للحد الذي ينذر بكارثة 
اجتماعية ونفسية شديدة القسوة خاصة 

في ظل تشبع شباب، وصغار السن بهذا 
الكم الهائل من الكراهية، والحروب 

اإللكترونية النفسية الموجعة.
فهل بات شباب اليوم يفكرون بهذا الكم 
المبالغ فيه من العدائية والشراسة المرعبة 

إتجاه اآلخر؟
هل أصبحت نسوة ممن تطلقن على 

أنفسهن مستقالت، بكل هذا القدر المبالغ 
فيه من التربص بالرجال والعدائية 

تجاههم؟
هل فقدت العالقة بين الرجل والمرأة 

المودة والرحمة، التسامح والغفران، 
تجاهل الهفوات وتقبل األخر بصدر رحب 

وقبوال حسنا؟
باتت دراسات وأبحاث اجتماعية 

وأطباء النفس وعلومها تسخر جهودها 
لبحث الظواهر الفيسبوكية وأطلق على 
مستخدمي الفيسبوك، والمتوارين خلف 

الشاشات ”الشخصية الفيسبوكية“.
واألمر األغرب هو خضوع الرجل 

للرقابة الدائمة على منشوراته من قبل 
الزوجة واألبناء وربما أهل الزوجة، 

وصديقاتها، وزميالت العمل، وقد يصل 
األمر للحماة حال كونها من مستخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي بحرفية.
فدائما ما تضعه األسرة في وضع 

المراقبة وتحت المجهر، تفحص جميع 
منشوراته، ربما للحفاظ عليه من الوقوع 

في براثن فتاة لعوب أو امرأة ماكرة، خاصة 

وأن تهديد الرجل لزوجته ال يخرج عن 
أمرين، إما التعدد وإما االنفصال.

وأحيانا تلجأ الزوجة للمراقبة كوسيلة 
لدرء المخاطر أو وأدها في مهدها، ولكن 

العجيب أن تصبح منشورات الرجل تحت 
المجهر ومحور أحاديث جانبية في بعض 

الزيارات العائلية، بأن يتندر عليها الجميع، 
أو يعاتب البعض على منشور يرى أنه 

يخصه، أو إسقاطا عليه.
بعض األزواج يلجؤون ألسماء وهمية 

للهرب من هذه المراقبة، ويذهب األمر ألبعد 
من ذلك، حين تكون المراقبة عن طريق 

الدخول عبر صفحات األصدقاء المشتركين، 
ويكون الزوج بالحنكة الكافية لعدم إضافة 
أي صديق من شأنه اإلشارة إليه في خطة 

التخفي عن أعين الزوجة وأهلها.
يحزنني أن تصل العالقة في بعض 

األحيان إلى كر وفر وخطط للهروب، 
ووسائل دفاعية، وهجومية، كما لو كانت 

الحياة الزوجية ساحة معركة، أرى أن 
العالقة اإلنسانية أنقى وأعظم من هذا كله، 

سواء ظلت العالقات أو انتهت ألي سبب من 
األسباب.

ولعل أطرف ما قرأت، زوجة تعاتب 
زوجها في وجود والدته على منشوراته 
الفيسبوكية قائلة له ”أصبحت بوستاتك 

سيئة للغاية وأخر بوستين وحشين ’سيئين‘ 
جدًا“، فصرخت في وجهها أمه ”احمدي ربنا 

إنه قادر يبوس في هذا البرد القارص“.

عزيزي الزوج.. أنت ُمراقب!
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب



} دبي - ودع األردن كأس آسيا من دور الستة 
عشـــر بعد خسارته 3/4 بركالت الترجيح أمام 
فيتنـــام بعد تعادلهمـــا 1-1 عقب وقت إضافي 

بملعب آل مكتوم في دبي األحد. 
ووضع بهاء عبدالرحمن األردن في المقدمة 
بعد 39 دقيقة بتســـديدة رائعة عقب ركلة حرة 
غير مباشـــرة عند حافة منطقة الجزاء، وأدرك 
نوئين كونغ فونغ التعادل لفيتنام من مســـافة 

قريبة بعد ست دقائق من الشوط الثاني. 
وســـجل بي.تـــي دونـــغ ركلـــة الترجيـــح 
الحاســـمة لصالـــح فيتنـــام بعـــد أن أضـــاع 
البديـــالن بهـــاء فيصل وأحمد ســـمير صالح 

محاولتيهما.
وســـيطر منتخـــب فيتنام علـــى مجريات 
اللعـــب علـــى مـــدار شـــوطي المبـــاراة وكان 
بمقدوره تســـجيل عدد كبير من األهداف لو ال 
براعة الحارس عامر شفيع ومن أمامه الدفاع 

األردني الصلب. 
وخـــالل فعاليـــات دور المجموعـــات فـــاز 
المنتخـــب األردني على أســـتراليا 1-0 وعلى 
ســـوريا 2-0 وتعـــادل ســـلبيا مـــع فلســـطين 

ليتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط. 

وحـــل منتخـــب فيتنام في المركـــز الثالث 
بالمجموعة الرابعة بثالث نقاط بعد الخسارة 
أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 والفوز على 
اليمـــن 2-0. وأجرى األردن أربعة تغييرات في 
المبـــاراة، بينهـــا ثالثة في الوقـــت اإلضافي، 
في أول تطبيق لقاعدة جديدة تســـمح بإجراء 
تغيير رابـــع عند االحتكام لوقـــت إضافي في 

مباريات األدوار اإلقصائية. 

وســـتلتقي فيتنـــام فـــي دور الثمانية مع 
الســـعودية أو اليابان الخميس في دبي. وفي 
لقاء آخر قلب المنتخب الصيني تأخره بهدف 
نظيـــف أمام نظيره التايالنـــدي إلى فوز 1-2، 
خالل المباراة التي جمعتهما في دور الســـتة 

عشر، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

} أبوظبي - لم يقدم املنتخب اإلماراتي لكرة 
القدم حتـــى اآلن ما يرضي طمـــوح جماهيره 
املتعطشـــة للنجاح في بطولة كأس آسيا 2019 
املقامـــة حاليا فـــي اإلمارات، علـــى الرغم من 
تأهله إلى الدور الثانـــي في البطولة واعتالء 
صـــدارة مجموعتـــه، ولكـــن مع بـــدء فعاليات 
الدور الثاني (دور الســـتة عشـــر) للبطولة، لم 
تعد أمـــام املنتخب اإلماراتي أي فرصة للخطأ 
عندما يلتقي منتخب قيرغيزستان االثنني على 
بأبوظبي بحثا  ملعب ”مدينة زايد الرياضية“ 

عن بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة. 
ويـــدرك األبيـــض بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
اإليطالـــي ألبرتـــو زاكيرونـــي أن أي خطـــوة 
خاطئـــة من اآلن فصاعدا تعني اإلطاحة به من 

البطولة.

وقال خالد عيســـى حـــارس مرمى الفريق 
”نـــدرك أن خطـــأ واحـــدا قـــد يضعنـــا خارج 
البطولة… سنســـعى لتقليـــص حجم األخطاء 
ألقصى درجـــة“. وتصدر املنتخـــب اإلماراتي 
مجموعتـــه فـــي الـــدور األول للبطولة برصيد 
خمس نقاط من الفوز على الهند والتعادل مع 
كل من البحريـــن وتايالند، فيما تأهل منتخب 
قيرغيزســـتان ضمن أفضل أربعـــة منتخبات 
احتلت املركـــز الثالث في املجموعات الســـت 
حيث حـــل خلف منتخبـــي كوريـــا اجلنوبية 

والصني في املجموعة الثالثة. 
ورغم هـــذا، ال ميكن للمنتخـــب اإلماراتي 
االســـتهانة مبنافســـه خاصة وأن األبيض لم 
يقدم في الـــدور األول ما مينحه الثقة الكبيرة 
واألمـــان. وقال خلفان مبارك الشامســـي العب 
خط وســـط املنتخب اإلماراتي، بعد الفوز على 
املنتخـــب الهندي ”نأمـــل بالفعل أن يكون هذا 
الفوز مؤشرا على أشياء قادمة، إنها بالتأكيد 

نقطة البداية بالنســـبة لنا“. وبدا أن املنتخب 
اإلماراتـــي في طريقـــه بالفعـــل لبداية جديدة 
فـــي رحلته بالبطولة عندمـــا تقدم على نظيره 
التايالنـــدي في املباراة التالية بهدف ســـجله 
علي مبخوت، ولكن الفريق عاد سريعا ملسلسل 
النتائج املتواضعـــة حيث انتهت املباراة أمام 
تايالند بالتعادل 1-1 بعد أداء يتســـم ببعض 
الســـلبية من الفريق ســـواء في عـــدم التركيز 
خـــالل الهجمـــات أو في عدم التركيـــز والدقة 
عند االســـتحواذ على الكرة. وقال زاكيروني، 
الذي أصبـــح مهددا بالرحيل مـــن منصبه إذا 
لـــم يحقق النجاح في هذه البطولة ”ســـيطرنا 
على مجريات اللعب في جميع مباريات الدور 

األول، وكنا أفضل من باقي الفرق“.
اإلماراتـــي  املنتخـــب  يضـــم  هـــذا،  رغـــم 
مجموعة من الالعبني ميكنهم صناعة الفرص 
وهز الشـــباك مثل مبارك الشامسي الذي ميثل 
تهديـــدا كبيرا للفرق املنافســـة وعلي مبخوت 
املهاجـــم املتميـــز للفريق وأحمـــد خليل الذي 
سجل 50 هدفا دوليا ملنتخب بالده لكنه يجلس 
علـــى مقاعد البـــدالء في هـــذه البطولة وكذلك 

املخضرم إسماعيل مطر.
ومـــن اخلطـــأ اعتبـــار منتخـــب الصقور 
البيضـــاء صيدا ســـهال في مبـــاراة حيث قدم 
عروضـــا جيدة في الدور األول وخســـر بفارق 
هـــدف واحـــد أمـــام كل مـــن الصـــني وكوريا 
اجلنوبية قبل أن يحقق الفوز 3-1 على الفلبني 
بفضل ثالثة أهداف (هاتريك) ملهاجمه فيتالي 
لوكس ليحجز مقعده فـــي الدور الثاني. وقال 
ألكســـندر كريســـتينن املديـــر الفنـــي ملنتخب 
قيرغيزســـتان، الذي يخـــوض البطولة للمرة 
األولى فـــي تاريخـــه ”نتعامل مـــع كل مباراة 
بجدية. وأعتقـــد أن مبارياتنا املاضية أظهرت 
أننا سنكافح في كل مباراة لنا بهذه البطولة“.
من ناحية أخرى على مدار تسع مشاركات 
ســـابقة في بطولة كأس آسيا، وصل املنتخب 
الســـعودي إلـــى املبـــاراة النهائيـــة للبطولة 
فـــي كل مـــرة اجتـــاز فيهـــا دور املجموعات. 
واآلن، قـــد يكون هذا الســـجل الداعـــم األكبر 
للمنتخـــب الســـعودي في مواجهتـــه املرتقبة 
مع املنتخب الياباني االثنني على ملعب نادي 

الشـــارقة بدور الستة عشـــر للنسخة احلالية. 
وخالل املشـــاركات التسع الســـابقة لألخضر 
فـــي البطولة اآلســـيوية، اجتـــاز الفريق دور 
املجموعات في ست نسخ ووصل فيها جميعا 
للمبـــاراة النهائيـــة حيث تـــوج باللقب ثالث 
مرات وحل ثانيا في مثلهـــا فيما ودع الفريق 
البطولـــة من دور املجموعات في ثالث نســـخ. 
وقد يصبح هذا السجل سالحا معنويا للفريق 
في محاولته لكســـر هيمنـــة املنتخب الياباني 
على املواجهات بني الفريقني. وسبق للفريقني 
أن التقيا في بطوالت كأس آســـيا خمس مرات، 

وكان الفـــوز في أربع منهـــا للمنتخب الياباني 
فيما جـــاء الفوز الوحيد للمنتخب الســـعودي 
خالل مباراتهما باملربع الذهبي لنســـخة 2007. 
أمـــا آخر املواجهات بـــني الفريقني في البطولة 
فكانت في نســـخة 2011 وانتهت بفوز املنتخب 
الياباني 5-0 في الدور األول (دور املجموعات) 

للبطولة.
 ويشـــهد ملعب نادي الشـــارقة صراعا بني 
فريقني ميتلكان نحو نصف عدد ألقاب البطولة 
حتى اآلن حيـــث يحمل املنتخب الياباني الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد أربعة 

ألقاب مقابل ثالثة ألقاب للمنتخب الســـعودي 
مـــن بني ألقـــاب 16 نســـخة ســـابقة، ولكن دور 
الثمانية في هذه النســـخة سيخلو من أحدهما 
بال شـــك حيث يلتقي الفريقان فـــي واحدة من 
أبـــرز مواجهات الدور الثاني إن لم تكن أقواها 

على اإلطالق.
وقـــال األرجنتيني خـــوان أنطونيو بيتزي 
املدير الفني للمنتخب الســـعودي، بعد الهزمية 
0-2 أمـــام نظيـــره القطري اخلميـــس املاضي 
”أفكر فقط فـــي املباراة التاليـــة. اآلن فقط، أبدأ 

التفكير في املباراة املقبلة أمام اليابان“. 

{مرحلة جديدة هي مرحلة األدوار اإلقصائية. نحترم المنافس ونبارك له الصعود للمشاركة في البطولة للمرة األولى والتأهل للدور 

الثاني. ندرك أن خطأ واحدا قد يضعنا خارج البطولة… سنسعى لتقليص حجم األخطاء ألقصى درجة}.

ماجد حسن 
جنم املنتخب اإلماراتي 
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} ديب - يصطدم املنتخب األسترالي بنظيره 
األوزبكـــي في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة 
كأس األمم اآلســـيوية. ويطمح العبو الفريقني 
إلى حتقيق االنتصار وانتـــزاع بطاقة العبور 
إلى ربع النهائي في ظل تقارب املســـتوى بني 

املنتخبني األسترالي واألوزبكي. 
ويحـــاول املنتخب األســـترالي الدفاع عن 
لقبه واجتياز عقبة أوزبكســـتان والتأهل إلى 
دور الثمانيـــة للبطولة القاريـــة، خاصة وأنه 
يضـــم ضمـــن صفوفـــه مجموعة مـــن األوراق 
الرابحة. ستكون املواجهة حذرة بني الفريقني، 
خاصـــة وأن الطمـــوح مشـــروع للفريقني في 
التأهـــل للـــدور التالي مـــن البطولـــة القارية. 

إلى دور الـ16 بعد  وتأهل منتخب ”الكانغارو“ 
أن حل ثانيا في مجموعته التي شملت تواجد 
كال من فلسطني، األردن وسوريا وذلك برصيد 
6 نقاط بعد السقوط أمام النشامى في اجلولة 
األولى وحتقيق الفوز على ســـوريا وفلسطني 

في اجلوالت التالية. 
ولن يفتقد املنتخب األسترالي أي العب في 
املباراة ســـواء لإلصابة أو اإليقاف، وستكون 
كل العناصـــر متاحـــة أمام املـــدرب آرنولد من 
أجـــل التأهل إلى ربع النهائي حيث ســـيعتمد 
علـــى تـــوم روجيتـــش وجيمـــي ماكالريـــن و 
أويـــر ماييـــل كأوراق هجوميـــة رابحة. وعلى 
اجلانـــب اآلخر، تأهل املنتخـــب األوزبكي إلى 

ثمـــن النهائي بعدما احتـــل وصافة املجموعة 
السادســـة خلـــف اليابان، بعـــد أن جمع نفس 
الرصيـــد من النقاط وهو 6 نقـــاط بعد التغلب 

على كل من عمان وتركمنستان. 
ووقـــع األرجنتينـــي هيكتور كوبـــر املدير 
الفنـــي للفريـــق فـــي حيـــرة من أمره بســـبب 
جاهزيـــة جميـــع الالعبـــني، لكنـــه رغـــم ذلك 
سيحاول احلفاظ على القوام األساسي للفريق 
معتمدا على وســـتونبيك خامداموف و إلدور 

شومورودوف و إكرومجون علييايف. 
وســـتكون مواجهة االثنني هي الرابعة بني 
املنتخبـــني، حيث حقـــق املنتخب األســـترالي 

الفوز في اللقاءات الثالثة.

صدام مثير بين أستراليا وأوزبكستان

كأس آسيا 
2019

رشـــح الالعـــب الكـــوري  } أبوظبــي – 
الجنوبـــي كـــي ســـونغ يونـــغ المنتخب 
الســـعودي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا 

2019 باإلمارات. 
وقال يونغ فـــي تصريحات صحافية 
إن النسخة الحالية تضم منتخبات قوية 
قادرة علـــى الذهاب بعيـــدا حتى األدوار 

النهائية ومن ثم التتويج باللقب.
الســـعودية  هناك  ”بالطبع  وأضـــاف 
بجانب إيران وأســـتراليا واليابان، هذه 
الفرق لديها صفات جيدة وعلينا أن نعزز 
ثقتنا بأنفسنا في الفترة المقبلة“. وأشار 
الالعـــب إلـــى أن منتخب بـــالده مطالب 
أمـــام أي خصم  بضـــرورة ”التواضـــع“ 

بغض النظر عن قوته أو حظوظه.

سونغ: أرشح السعودية 

للفوز باللقب

أعرب فيتالـــي لوكس نجم  } أبوظبــي – 
هجوم منتخب قيرغيزستان عن ثقته بأنه 
يســـتطيع المساهمة في حســـم المباراة 
المرتقبة أمـــام نظيره اإلماراتي في كأس 
آســـيا 2019 باإلمارات، مشيرا إلى أن كل 
تركيـــزه حاليا ينصب علـــى المباراة وال 
يفكـــر في ما يتـــردد عـــن إمكانية وصول 

عروض احتراف إليه. 
وقال ”أعتقد أننا نســـتطيع أن نكون 
حاسمين. ســـجلت مع فريقي في ألمانيا 
وأحـــرزت ثالثة أهـــداف هنـــا ويمكنني 
تكـــرار هذا“. وأكد لوكس ”أهنئ الفريقين 
علـــى بلوغهما دور الســـتة عشـــر. كانت 
اســـتعداداتنا الفنيـــة والخططيـــة جيدة 

ونحن بحالة متميزة لخوض المباراة“.

لوكس: ال أفكر 

في العروض

خبرة اإلمارات تصطدم 

بطموح صقور قيرغيزستان

[ السعودية تتسلح بالتاريخ في نهائي مبكر ضد اليابان
يصطــــــدم املنتخب اإلماراتي بطموح منتخب قيرغيزســــــتان االثنني على ملعب مدينة زايد 
ــــــة. وفي لقاء آخر يلتقي  الرياضية بأبوظبي في الدور الثاني (دور الســــــتة عشــــــر) للبطول
املنتخب السعودي ونظيره الياباني في أقوى مواجهات الدور الثاني بالبطولة احلالية على 

األقل من الناحية النظرية.

االلتفاف سر النجاح

فـــي  ســـيلتقي  فيتنـــام  منتخـــب 

منافسات دور الثمانية مع املتأهل 

مـــن مبـــاراة الســـعودية أو اليابان 

الخميس القادم في دبي

◄

اإلماراتـــي  للمنتخـــب  يمكـــن  ال 

االســـتهانة بمنافســـه خاصة وأن 

األبيض لم يقدم في الدور األول ما 

يمنحه الثقة الكبيرة

◄

} أبوظبــي - قال علـــي عدنان نجم المنتخب 
العراقي إن فريقه ال يخشـــى أي فريق في كأس 
األمم اآلسيوية. وأشـــار عدنان في تصريحات 
صحافية إلى أن منتخب أسود الرافدين يسعى 

لبلوغ المباراة النهائية وربما الفوز باللقب. 
وقـــال ”هنـــاك تغييرات كبيـــرة في خارطة 
الكـــرة اآلســـيوية، ممـــا جعل عـــددا كبيرا من 
المنتخبـــات يطمـــح للفـــوز باللقـــب القاري، 
ندرك جيدا أن مهمتنا ليســـت ســـهلة، سعينا 
لصـــدارة المجموعة، وهدفنـــا اآلن التأهل إلى 
دور الثمانية، بالطبـــع نحترم الجميع، ولكننا 
ال نخشى أحدا في طريقنا لبلوغ النهائي، هذا 

هو الهدف والطموح“.
في  العـــراق  مباريـــات  عن 
مرحلة المجموعات، ومستويات 

المنتخبات في البطولة قال 
السمة  هو  ”التكتيك  عدنان 

الغالبة علـــى أداء جميع 
أريـــد  ال  المنتخبـــات، 

التحـــدث عـــن قوى 
بعينها،  كرويـــة 

أكثر  مرشحة 
مـــن غيرهـــا 

لبلـــوغ المربع 
الذهبي، أعتقد أن 

في  الفني  المستوى 
ما مضـــى من البطولة، 

يمنـــح األمل لعـــدد كبير 
من المنتخبـــات للتفكير في 

الذهـــاب بعيدا، حيث لم تظهر 
المنتخبـــات الكبيـــرة بصـــورة 

مقنعة، وفـــي الوقت ذاتـــه أتوقع 
األدوار  فـــي  أخـــرى  مســـتويات 
الجميع  ينتفض  ســـوف  المقبلة، 
للدفـــاع عـــن طموحاتـــه، ونحـــن 

سنكون أحد هذه المنتخبات“.
وعلـــق عدنـــان علـــى معـــدل 
األعمار في منتخب العراق والذي 
يملك متوســـط أعمار ال يتجاوز 
24 عامـــا، يجعلـــه الثانـــي في 
قائمة أكثر المنتخبات شـــبابا 

في البطولـــة القارية، مشـــيرا ”لدينا منتخب 
شـــاب واعد، وعناصر جديدة لديها مســـتقبل 
أكثـــر من رائع، وهـــذا ال يعني أننـــا ال نطمح 
لتحقيـــق نتائج إيجابية والذهـــاب بعيدا في 

البطولة الحالية“.
وتابـــع ”كان لدى العراق (جيل 2007) الذي 
حقق إنجـــازا تاريخيـــا بالفوز بكأس آســـيا، 
والفوارق ليســـت كبيرة على المستوى الفني 
بين الجيلين الحالي والســـابق، فالعراق لديه 
قاعدة ممارسة كروية كبيرة، وشغف جماهيري 
ال مثيل له، وهذا يجعل الكرة العراقية تمنحك 

جيال قويا كل يوم“.
عن يونس محمود النجم السابق لمنتخب 
العـــراق، الملقب بـ“الســـفاح“، وهـــو الالعب 
األكثر مشاركة في المباريات الدولية، برصيد 
148 مبـــاراة، والثالـــث فـــي قائمـــة الهدافين 
التاريخيين للعراق بـ57 هدفا، قال عدنان نجم 
أتالنتـــا اإليطالي ”بالطبـــع من الصعب جدا 
تعويـــض يونس محمود، لقـــد ترك فراغا 
كبيرا منذ اعتزاله، ولكن لدينا عناصر 
شـــابة تسير على خطاه، صحيح من 
الصعـــب أن نعثر على يونس آخر 
بهذه الســـرعة، ولكن مهند كاظم 
علي أعتقد أنه ســـيكون النجم 
الجديـــد القـــادم بقـــوة فـــي 

هجوم العراق“.
ورفض علي عدنان منح 
لقب األسطورة لالعب واحد 
فـــي تاريخ العراق، مشـــيرا 
إلى أن الكرة العراقية طوال 
تاريخها أنجبت ما يقرب من 
20 إلى 30 أســـطورة، ومن ثم 
مـــن الصعـــب ومـــن الظلم أن 
نمنح هذا اللقب لالعب واحد. 
وكشف عدنان عن أن الجمهور 
وكذلك  اإلمـــارات،  في  العراقي 
الجماهيـــر التي تشـــد الرحال 
من العراق لحضور المباريات، 
في  يترقبون  ممـــن  والماليين 
فوز  العـــراق  أرجـــاء  كافـــة 

المنتخب.
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خبات شـــبابا 

طريقنا لبلوغ النهائي، هذا  أحدا في
ف والطم
باريـــات
مجموعا
ال ت في
لتكتيك
علـــى أدا
ال  ــات، 
ث عـــن ق
بعينها،

أكثر 
هـــا 

لمربع 
عتقد أن
الفني ى 
من الب ى
ألمل لعـــ
خبـــات
 بعيدا، ح
ــات الكب
فـــي الو
أخـــ ات 
ســـوف
عـــن طمو
حد هذه
عدنـــا ق
ي منتخب
وســـط أع
، يجعلــ
المنتخ ثر

جيال قويا كل يوم
حمو
ب بـ“
ي ال
لثالـ
ب راق
لي
ونس
ذ اع
 تس
عـــب
ذه ال
علي 
الج
هج

لق
فـــ
إلى
تار
إ 20
مـــن
نمنح
وكشف
لعرا
لجم
من ال
والم
كاف
الم

موح“.
في  العـــراق  ت 
ت، ومستويات

لبطولة قال 
السمة  هو

ء جميع 
أريـــد 

قوى 

ن
في  
بطولة،

ـدد كبير 
 للتفكير في 

حيث لم تظهر 
بيـــرة بصـــورة

وقت ذاتـــه أتوقع 
األدوار فـــي  ـرى 
الجميع ينتفض   
وحاتـــه، ونحـــن

 المنتخبات“.
معـــدل  ان علـــى
خب العراق والذي
يتجاوز عمار ال
ــه الثانـــي في 
شـــبابا خبات

عن يونس مح
العـــراق، الملقب
األكثر مشاركة في
148 مبـــاراة، وال
التاريخيين للعر
أتالنتـــا اإليطا
تعويـــض يو
كبيرا منذ
شـــابة
الصع
بهذ
عل

0
م
ن
و
ال
ال
م
و

األردن يودع كأس آسيا أمام فيتنام

تصدي الحسم



{لقـــد تعلمـــت من أخطائـــي وأصبحت أكثر تطورا هذا الموســـم. أســـعى دومـــا لتقديم أفضل 

مستوياتي قدر المستطاع، لذا أنا سعيد بأن األمور تمضي على ما يرام حتى اآلن}.

رومان بوركي 
حارس مرمى بوروسيا دورمتوند األملاني

} ملبــورن (أســرتاليا) - انتهـــت حملة روجر 
أســـتراليا  بطولـــة  بلقـــب  للتتويـــج  فيـــدرر 
المفتوحة للتنس للمـــرة الثالثة على التوالي 
بعـــد خســـارته المفاجئـــة أمـــام اليونانـــي 
ســـتيفانوس تيتيباس في الدور الرابع. وبعد 
اإلطاحة بالسويســـري أصبـــح تيتيباس أول 
العـــب يوناني يتأهـــل إلـــى دور الثمانية في 

إحدى البطوالت األربع الكبرى.
وفي مواجهة بين أكبر العب وأصغر العب 
ســـنا بقرعة الرجال تفوق تيتيباس (20 عاما) 
على فيدرر بنتيجة 7-6 و6-7 و5-7 و6-7 تحت 
أضواء ملعب رود ليفر وسط تشجيع حماسي 

من الجماهير اليونانية في ملبورن بارك.
في المقابل حجز اإلســـباني رافائيل نادال 
المصنـــف الثانـــي مقعـــده فـــي دور الثمانية 
دون عناء. وفاز نادال على التشـــيكي توماس 
برديتش بثالث مجموعات دون رد. وقال نادال 
”لقـــد ارتكب برديتش عـــددا كبيرا من األخطاء 
بشـــكل غير معتـــاد“. ويلتقي نـــادال في دور 

الثمانية مع األميركي فرانسيس تيافوي.
وقال نادال بشأن منافسه التالي ”ستكون 
المـــرة األولـــى التـــي نلتقي فيها ســـويا، إنه 
يلعـــب بشـــكل رائع“. وأضـــاف ”إنه ســـريع 
للغاية ويستطيع تغيير اتجاه جسده بسرعة، 
ويتحـــرك بســـرعة صـــوب الشـــبكة، لنرى ما 
سيحدث“. واحتفل تيافوي بعيد ميالده الـ21 

عبر التأهل إلـــى دور الثمانيـــة للبطولة 
األسترالية.

وفاز تيافـــوي على البلغاري 
غريغور ديميتروف المصنف 20 
ماراثونية.  مباراة  في  للبطولة 
وحســـم تيافـــوي الفـــوز على 
ديميتـــروف. وقـــال تيافـــوي 
بشـــأن مواجهته أمـــام نادال 

”ال يمكننـــي أن أفعـــل أي شـــيء، 
إنه يركض كالمجنون، علي أن أنام 

اآلن“. وأضـــاف ”أتابـــع مبارياته منذ 
ســـنوات عدة، ومواجهتـــي أمامه في 
دور الثمانية إلحدى بطوالت الغراند 

سالم تعني العالم بالنسبة إلي“.
وتأهل 
اإلسباني 

روبرتو 
باوتيستا أغوت 
للمرة األولى في 

مسيرته لدور الثمانية 
إلحدى بطوالت الغراند سالم األربع 

الكبرى. وفاز أغوت على الكرواتي مارين 
سيليتش المصنف السادس للبطولة 

في مباراة ماراثونية استغرقت خمس 
مجموعات. وقال باوتيستا أغوت 

”تأهلت إلى دور الثمانية وهذا 
الشيء األكثر أهمية“. وأضاف 

”قمت بعمل رائع في فترة اإلعداد 
للموسم، أنجزت الكثير من 

العمل خالل سنوات طويلة، 
كان هدفي التأهل لدور 

الثمانية في الغراند سالم“.

نجحـــت األميركيـــة دانيلـــي كولينـــز في 
اإلطاحة باأللمانية أنجيلكـــه كيربر المصنفة 
الثانيـــة علـــى العالم مـــن بطولة أســـتراليا. 
وحجـــزت كولينز مقعدها في دور الثمانية من 
خالل الفوز بســـهولة على كيربر بمجموعتين 

دون رد في الدور الرابع. 
واحتاجـــت كولينـــز (25 عامـــا) المصنفة 
35 علـــى العالـــم لكنها لم تدخـــل ضمن قائمة 
المصنفات للبطولة األســـترالية، إلى عشرين 
دقيقة فقط لحســـم المجموعة األولى. وفشلت 
كيربر في اســـتعادة توازنها فـــي المجموعة 

الثانية التي فازت بها كولينز.

وقالت كيربر ”لـــم أكن في يومي تماما، لم 
أظهر بمســـتواي المعهود، لقـــد لعبت كولينز 
بشـــكل رائـــع، أعتقـــد أنها قدمـــت واحدة من 
أفضـــل مبارياتهـــا“. وأشـــارت كيربـــر ”كنت 
أحـــاول، لكني لم أنجح فـــي الوصول إليقاعي 
المعهود، طوال المباراة جربت كل شيء، كنت 
أحـــاول القتال حتى فـــي المجموعة الثانية“. 
وأوضحـــت الالعبة األلمانيـــة ”لم أتمكن من 
تقديم أســـلوب اللعب الذي اعتدت عليه، 
لم أتحرك بشـــكل جيد، ضربات إرسالي 
لم تكن جيـــدة“. وقالت كولينز ”ربما لم 
أفز من قبل بمباراة في الغراند ســـالم، 
لكني أعتقد أن األمر بدأ في الحدوث“.

كمـــا أطاحت األســـترالية آشـــلي 
بارتي بالروسية ماريا شارابوفا 

من الدور الرابع. 
ونجحت بارتي في 
تحويل تأخرها في 
المجموعة األولى 
إلى فوز. وقالت 
بارتي ”إنها 
بطلة حقيقية، 
لم تستلم 
أبدا، كنت 
واثقة في 
قدرتي على 
مجاراتها“. 
وفي أول 
مشاركة لها في 
دور الثمانية 
إلحدى بطوالت 
الغراند سالم، 
تلتقي بارتي 
مع التشيكية 
بيترا كفيتوفا. 
وفازت كفيتوفا على 
األميركية الصاعدة 
أماندا إنيسيموفا.

} القاهــرة - قـــال محمـــد يوســـف، المـــدرب 
العام للفريق األول لكـــرة القدم بالنادي األهلي 
المصري إن تصدر فريقه المجموعة الرابعة في 
دوري أبطـــال أفريقيا، يعـــد دفعه معنوية قوية 
على المســـتويين األفريقـــي والمحلي، ونقطة 
انطالق جديـــدة للفريق خالل المرحلة المقبلة؛ 
مـــن أجل حصد األلقـــاب، خاصة في ظل وجود 
الجهاز الفنـــي الحالي بقيـــادة األوروغوياني 

مارتن الزارتي.
وقال يوســـف إن التعادل على ملعب شبيبة 
الســـاورة الجزائـــري بهدف لمثله فـــي أبطال 
أفريقيـــا أمـــر إيجابي، خاصـــة أن الفريق كان 
متأخـــرا بهـــدف، واســـتطاع العـــودة، محققا 
التعادل ليصل إلى 4 نقاط ويتصدر المجموعة.

وأضاف أن األهلـــي المصري يمتلك جهازا 
فنيـــا لديه الطموح في تلبيـــة رغبة الجماهير، 
والعبيـــن على قدر المســـؤولية بغـــض النظر 
عن اسم الالعب الذي يشـــارك. وتطرق يوسف 

للحديث عن مباراة مصـــر المقاصة في بطولة 
الـــدوري الممتـــاز التي تقام الخميـــس المقبل 
والمؤجلة من األســـبوع الـ11، مؤكدا أن األهلي 
أغلـــق ملف البطولة األفريقيـــة قبل العودة من 
الجزائر، وأصبح التركيز منصبا على مباريات 
الـــدوري، خاصـــة أن الفريق أمامـــه تحد قوي 

الستعادة مكانته في جدول المسابقة.
وأكـــد يوســـف أن مشـــوار الـــدوري مازال 
طويـــال، وأن الفريق لديه حافـــز قوي من أجل 
الدفـــاع عـــن لقبه المحلـــي، وأنـــه بصفة عامة 

متفائل بالمرحلة المقبلة.

البيضـــاوي،  الرجـــاء  يســـتعد  } الربــاط - 
لخـــوض مباراتيـــن مهمتين خالل األســـبوع 
المقبل، إذ ســـيواجه األربعاء، الجيش الملكي 
في كالســـيكو مؤجـــل بالـــدوري المغربي، ثم 
ســـيعود بعد 3 أيام الستقبال النجم الساحلي 

التونسي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد.
ويخشـــى أنصـــار الرجاء، تأثيـــر اإلرهاق 
وتوالي المباريات القوية على الفريق، إضافة 
إلى بعـــض الغيابات نتيجـــة لإلصابات التي 
طالت أهم العبيه. وسيمثل ضم الثنائي أيوب 
ننـــاح وفابريس نجاه للقائمـــة العربية، خبرا 
ســـارا للمـــدرب كارلوس غاريدو، ليوســـع من 
دائـــرة اختياراته للتشـــكيل الذي ســـيظهر به 
خاصة أمام النجم الســـاحلي. وكان الالعبان 
قـــد انضما للرجاء خالل الميركاتو الشـــتوي، 

وتـــم قيدهما بالقائمـــة العربية، وســـيعززان 
صفـــوف الفريق أفريقيا في حـــال بلوغه دور 

المجموعات في كأس الكونفدرالية.
وفـــي اتجاه آخر فتح نـــادي الرجاء، ملف 
اثنيـــن مـــن الالعبيـــن إلقناعهمـــا بالتمديـــد 
واالستمرار في صفوف الفريق. ويتعلق األمر 
بالمهاجم محسن ياجور، والعب خط الوسط، 
زكرياء حدراف، بعدما توصل في وقت ســـابق 
التفاق مـــع الحارس محمد بوعميرة والمدافع 
عبدالرحيـــم الشـــاكير، واللذيـــن وافقـــا على 

التمديد.
ويأتـــي تحـــرك الرجاء، بهـــدف إقناع أهم 
العبيه باالســـتمرار في صفوفـــه، بعدما تعذر 
عليـــه إنجـــاز صفقات مهمة خـــالل الميركاتو 

الشتوي الماضي.

فيدرر وشارابوفا يودعان بطولة أستراليا

األهلي املصري أمام تحد محلي قوي

الرجاء يستعني بالوافدين الجدد
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{أنا ســـعيد بتسجيل الهدف 100 في معقل باريس و101 في الدوري الفرنسي. أريد االستمرار 

في تاريخ هذا النادي وال زلت أرغب في تسجيل األهداف لمساعدة فريقي}.

إدينسون كافاني 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي
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} لنــدن - واصـــل فريق مانشســـتر ســـيتي 
مطـــاردة ليفربـــول في ســـباق املنافســـة على 
لقب الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكـــرة القدم، 
بعدما حقـــق انتصاره الرابع على التوالي في 
املســـابقة، إثر فوزه الســـهل 3-0 على مضيفه 
هيدرســـفيلد تـــاون األحـــد في املرحلـــة الـ23 

للبطولة.
وارتفع رصيد مانشســـتر ســـيتي (حامل 
اللقـــب) إلى 56 نقطة في املركز الثاني، مقلصا 
الفـــارق الذي يفصله عن ليفربـــول (املتصدر) 
إلى 4 نقاط فقط، فيما ظل رصيد هيدرســـفيلد، 
الـــذي بقـــي عاجزا عـــن حتقيـــق أي انتصار 
بالبطولة منذ شـــهرين تقريبا، متوقفا عند 11 
نقطة في قاع الترتيب، بفارق عشر نقاط خلف 

مراكز األمان.
ورغم الفوز الكبير لســـيتي، إال أنه حتقق 
بأقل مجهود، حيث كان بإمكان جنومه إضافة 
املزيـــد من األهـــداف لوال جلوئهـــم إلى تهدئة 
اللعـــب وعـــدم اإلفراط في بـــذل اجلهد في ظل 
تالحق املباريات التي تنتظر الفريق السماوي 
مبختلف البطوالت. وافتتح البرازيلي دانييلو 
التســـجيل ملانشستر ســـيتي، وأضاف كل من 
رحيم ستيرلينغ وليروي ساني الهدفني الثاني 

والثالث.
وفـــي ســـياق متصـــل اســـتمرت صحوة 
مانشســـتر يونايتد والعب وســـطه الفرنسي 
بـــول بوغبـــا منـــذ تولـــي مهاجمه الســـابق 
النرويجي أولي غونار سولســـكاير اإلشراف 

عليه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو. 
وبـــات سولســـكاير أول مدرب فـــي تاريخ 
النادي اإلنكليزي يفـــوز في أول 6 مباريات له 
في بطولة إنكلترا، منـــذ فوز بازبي مببارياته 
اخلمس األولى في موسم 1946-1947، ليواصل 
فريق ”الشـــياطني احلمر“ بذلـــك حصد الثمار 

اإليجابيـــة لتعيني النرويجي الشـــهر املاضي 
بـــدال من مورينيـــو. وأتى إجناز سولســـكاير 
(45 عاما) في يوم إحياء يونايتد الذكرى الـ25 
لرحيل بازبي عـــن 84 عاما. وبعد املباراة، قال 
النرويجـــي عن إجنـــازه ”ال ميكننـــي التذمر، 
أليس كذلك؟ أنا أبتســـم وإنـــه (اإلجناز) أحد 
األمور التي ســـأتذكرها ملا تبقى من حياتي“. 
واحتفـــل ماركوس راشـــفورد بأفضـــل طريقة 
مبباراته الـ150 مع فريق ”الشـــياطني احلمر“، 
بتسجيله الهدف الثاني لفريقه والثامن له في 

الدوري هذا املوسم.
ورفـــع يونايتـــد رصيده إلـــى 44 نقطة في 
املركز الســـادس بفارق األهداف خلف أرسنال 
الـــذي أصبح علـــى بعد ثالث نقـــاط من جاره 
اللندنـــي تشيلســـي، صاحـــب املركـــز الرابع 
األخير املؤهل إلى دوري األبطال، بالفوز عليه 
بنتيجـــة 2-0، محققا  في ”ملعـــب اإلمـــارات“ 
فوزه الثاني فقط في املراحل اخلمس األخيرة، 
وملحقـــا بفريق املدرب اإليطالي ماوريتســـيو 
ســـاري هزميته الثانية في املراحـــل الثماني 

األخيرة.

االفتقار للحافز

اتهم ماوريتســـيو ســـاري مدرب تشيلسي 
الغاضب العبـــي فريقه باالفتقار للعزمية وأنه 
”من الصعـــب حتفيزهم“ بعدما شـــاهد األداء 
املتواضـــع. وعندمـــا خـــرج من غرفـــة تبديل 
املالبـــس أصر املدرب اإليطالـــي على احلديث 
في املؤمتر الصحافـــي بعد املباراة بلغته األم 

للتعبير بشكل كامل عن إحباطه من فريقه.
وقال مدرب نابولي السابق البالغ عمره 60 
عاما قبـــل التحول للغة اإليطالية ”من األفضل 
أن أحتـــدث باإليطاليـــة ألننـــي أريـــد توجيه 
رســـالة إلى العبـــي فريقي وأريدهـــا أن تكون 
واضحة جدا“. ولم تكن الترجمة لتسعد العبي 
تشيلســـي الذين رغم اســـتحواذهم على الكرة 
مبلعـــب اإلمـــارات قدمـــوا أداء متواضعا في 
الهجوم وسيئا في الدفاع وكان ميكن أن تهتز 
شـــباكهم أكثر في الشـــوط األول الذي سيطر 
عليه أرســـنال. وقال ساري عبر مترجم ”يجب 
القـــول إنني غاضب جدا ألن الســـبب في هذه 

الهزميـــة هو عقليتنا. لعبنـــا أمام منافس كان 
عازمـــا من الناحية الذهنية أكثر منا وهذا أمر 
ال ميكنني قبوله“. وأضاف ”عانينا من املشكلة 
ذاتها أمام توتنهام وحتدثنا بصراحة عن تلك 
الهزميـــة. اعتقدت أننا جتاوزنا هذه املشـــكلة 
لكن يبـــدو أن لدينا مشـــكلة في عـــدم متتعنا 
بالقدر الكافـــي من العزمية والقـــوة الذهنية. 
احلقيقة أنني أجد صعوبـــة كبيرة في حتفيز 

هذه املجموعة من الالعبني“. 

أكثر عزيمة

ومع صراع ليفربول ومانشســـتر ســـيتي 
على اللقب أصبحت املنافســـة بني تشيلســـي 
وتوتنهام هوتســـبير وأرسنال ويونايتد على 
املركزين الثالث والرابع. وبدا أن ساري يشكك 
فـــي امتالك فريقه القـــوة الالزمة خلوض هذا 
الصراع. وقال ”شاهدت فريقا أكثر عزمية من 
اآلخـــر. األمر لم يتعلق باخلطـــط. من الناحية 
الفنية كان الفريقان على املســـتوى ذاته. لكن 
درجة العزمية األعلى ألرســـنال كانت واضحة 

خاصة داخل منطقتي اجلزاء“.
وتابع ”(أرســـنال) كان فعاال ونحن لم نكن 
أقوياء في الدفاع. ال تســـيئوا فهمي كان ميكن 
أن نخسر هذه املباراة لكني أشعر أننا خسرنا 
بســـبب االفتقار للعزمية“. ولم يظهر االقتناع 
على وجه ســـاري عند سؤاله هل ميكنه تغيير 

عقلية فريقه.
وقـــال ”هذا ســـؤال صعب. يبـــدو أن هذه 
املجموعة من الالعبني ال تتمتع بشراســـة في 
اجلانـــب الذهنية وال متلك ضراوة كافية وهذا 
يعود إلى شـــخصياتهم. رمبا يحتاج هذا إلى 
وقت طويـــل لتغييره. لكن هـــذا ميكن تغييره 
بضـــم العـــب جديـــد أو حتمل أحـــد الالعبني 

القدامى املسؤولية ودفع الفريق إلى األمام“.
ومـــع حاجتـــه إلى جتـــاوز الهزميـــة 0-1 
يأمل ســـاري في رؤية تغييـــر في فريقه عندما 
يســـتضيف توتنهـــام فـــي إيـــاب الـــدور قبل 
النهائـــي لـــكأس رابطـــة األنديـــة اإلنكليزية 
اخلميـــس. وقال ”ال ميكـــن أن يكونوا خائفني 
مبواجهة مســـؤولياتهم. يجب عليهم التحدث 
إلى املدرب عن األخطاء التي حدثت أو املشاكل 
التي ظهرت. لو امتلك اخلوف أي العب فيجب 
أال يلعب على هذا املستوى“. وتابع ”أنا مدرك 
أن هذا الفريق لن يعرف عنه كفاءته في القتال 
أو الكفاح لكـــن ما نحتاجه هو أن نكون فريقا 

ميكنه التأقلم واملعاناة ثم نلعب بأسلوبنا“.

في منافســـات الرجـــال حجز النجم 

اإلســـباني رافائيل نادال املصنف 

الثانـــي عامليـــا مقعـــده فـــي دور 

الثمانية دون عناء

◄

أول  بـــات  سولســـكاير  النرويجي 

مدرب في تاريخ النادي اإلنكليزي 

يفـــوز فـــي أول 6 مباريـــات له في 

بطولة إنكلترا

◄

رياضة

شكرا على المجهود

 على البلغاري
20 ف المصنف
ماراثونية. ة 
ي الفـــوز على
ال تيافـــوي 
أمـــام نادال 
عـــل أي شـــيء،

نون، علي أن أنام 
أتابـــع مبارياته منذ 
واجهتـــي أمامه في
دى بطوالت الغراند 

م بالنسبة إلي“.

مانية 
غراند سالم األربع

ت على الكرواتي مارين
ف السادس للبطولة
نية استغرقت خمس

باوتيستا أغوت 
لثمانية وهذا
ية“. وأضاف
في فترة اإلعداد
لكثير من
ت طويلة،

 لدور 
ند سالم“.

وأوضحـــت الالعبة األلمانيـــة
تقديم أســـلوب اللعب الذي
لم أتحرك بشـــكل جيد، ض
لم تكن جيـــدة“. وقالت كو
أفز من قبل بمباراة في الغ
لكني أعتقد أن األمر بدأ ف
كمـــا أطاحت األســـت
بارتي بالروسية ما
من الدور الر
ونجح
تحوي
المج
إلى

ب

مش

إل
ا

ب
وفازت
األمير
أماند

} برلــني - جنـــح بوروســـيا دورمتوند في 
حتقيـــق فوزه األول فـــي تاريخه مبلعب ”ريد 
معقل اليبزيـــغ، بعدما تغلب على  بول أرينا“ 
األخيـــر بهدف دون رد، فـــي اجلولة الـ18 من 

الدوري األملاني. 
وأبـــرز املوقـــع الرســـمي للنـــادي، جناح 
الفريـــق في حتقيـــق فوزه الـ14 هذا املوســـم 
فـــي البوندســـليغا، وهو ثاني أفضل ســـجل 
لـــه علـــى مـــدار تاريخه فـــي املســـابقة، بعد 
مـــرور 18 جولـــة. وكان دورمتوند قد ســـجل 
رقمه القياســـي بأفضل انطالقة خالل موسم 
2010 -2011، حينمـــا حقق 15 انتصارا في 18 
جولـــة، كما حصـــد 46 نقطة، ليتـــوج باللقب 

في النهاية.

 وأحلق أسود الفيستيفال بفريق اليبزيغ 
خسارته األولى على ملعبه هذا املوسم، بعدما 
حقق 7 انتصارات وتعادلني في الدور األول. 
وحافـــظ دورمتونـــد على صـــدارة جدول 
ترتيـــب البوندســـليغا بعدما وصـــل إلى 45 
نقطـــة، بفـــارق 6 نقاط عـــن بايـــرن ميونخ، 

الوصيف.
وعّبر لوســـيان فافـــر، عن رضـــاه البالغ 
بالفوز الذي حققه فريقه خارج أرضه. وحتدث 
فافـــر قائال ”نحن راضـــون ألقصى درجة مبا 

قدمناه، وكان بإمكاننا الفوز بهدفني“. 
وأثنـــى املـــدرب السويســـري علـــى أداء 
فريقه في املباراة، لكنه خص بالذكر حارســـه 
السويســـري رومـــان بوركـــي، الـــذي وصف 

أداءه بالعظيـــم، بعدما أنقذ فريقه من أهداف 
محققة. وعند ســـؤاله عن رأيه في مســـتوى 
جوليـــان فيغـــل، بعدما لعب كقلـــب دفاع في 
املباراة، أكد فافر سعادته بأداء الالعب، الذي 

امتدح نشاطه وحيويته طوال اللقاء.
وفي سياق آخر كشف بوروسيا، عن قرب 
عودة قائده ماركو رويس للمالعب. وتعرض 
رويـــس (29 عامـــا) لتمزق فـــي األربطة خالل 

تدريبات دورمتوند، اجلمعة. 
وقـــال مايـــكل زورك، املديـــر الرياضـــي 
لدورمتوند فـــي تصريحات صحافية ”نتمنى 
أن يبتعـــد فقط ألســـبوع أو أســـبوعني على 
أقصـــى تقديـــر“. وأوضـــح زورك ”كان مـــن 

املستحيل أن يشارك في تلك املباراة“.

دورتموند يحقق ثاني أفضل انطالقة في تاريخه

محمد يوسف:

األهلي المصري يمتلك 

جهازا فنيا لديه الطموح في 

تلبية رغبة الجماهير

سيتي يواصل مطاردة ليفربول

[ سولسكاير يتابع اإلنجاز مع يونايتد  [ ساري: العبو تشيلسي يفتقرون للحافز
حقق مانشســــــتر سيتي فوزا سهال، على مضيفه هيدرسفيلد تاون، على ملعب كيركليس 
ضمن اجلولة الـ23 من البرمييرليغ. وبذلك، ارتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في املركز 
الثاني، بفارق 4 نقاط خلف ليفربول املتصدر، بينما توقف هيدرسفيلد تاون عند 11 نقطة 

في املركز األخير.
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} العال (السعودية)– حتت األضواء الساطعة، 
تصدح أنغام ملوســـيقيني عامليني في مهرجان 
”شـــتاء طنطـــورة“ فـــي منطقة العـــال األثرية 
شمال غرب السعودية، في إطار جهود اململكة 
حلجز مكان لها على خارطة السياحة العاملية.
قبـــل عامني، كانـــت فكرة إقامـــة مهرجان 
موسيقي في الســـعودية تبدو مستحيلة، لكن 
علـــى مدار ثمانية أســـابيع وحتـــى 9 فبراير، 
يستقطب املهرجان أسماء فنية عربية وعاملية 
مـــن بينهم املغنيـــة اللبنانية ماجـــدة الرومي 

وعازف الكمان الفرنسي رونو كابوسون.
ويســـلط هذا املهرجان الضوء على منطقة 

أثرية كانت مهملة لفترة طويلة.
وتبدو املنطقة وكأنهـــا متحف في الهواء 
الطلـــق. وتقع العال في منطقة احلجاز، وفيها 
آثـــار تاريخية هامة وخصوصا مدائن صالح، 
وهو أول موقع سعودي مت إدراجه على قائمة 

منظمة اليونسكو للتراث العاملي.
وتعـــود اآلثار التي يحتـــوي بعضها على 
نقوش ورســـوم من فترة ما قبل اإلســـالم، إلى 
احلضـــارة النبطية التي بنيـــت خالل عهدها 
معالم أثرية معروفة مـــن بينها مدينة البتراء 
األردنية. وكانت العال أيضا في السابق مركزا 

ململكتي دادان وحليان العربيتني.
وتؤكد زينب الكدادي (29 عاما) التي تعمل 
في املجـــال املصرفي في العاصمة الرياض أن 

”السعودية تفتح صفحة جديدة“.
وجاءت الشابة حلضور مهرجان موسيقي 
باإلضافة إلى خوض رحلة سفاري في سيارة 
رباعية الدفع في الصحراء والقيام بجولة في 

محطة قطار تعود إلى العصر العثماني.
وكانـــت املنطقـــة التي متتد على مســـاحة 
تقـــرب من 30 ألف كيلومتر مربـــع، ُتعّد طريقا 
هاما للغاية ومنطقة يستقي منها البدو املياه 
علـــى الطريق التجـــاري الذي ربـــط اجلزيرة 

العربية بشمال أفريقيا والهند.

وتشكل السياحة أحد محركات خطة ”رؤية 
2030“ الطموحـــة إلى إعـــادة هيكلة االقتصاد 
السعودي، والتي أعلنها ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان في 2016.
لكن رغم غنى السعودية باملواقع الطبيعية 
وال ســـيما الصحراوية، فهي ال تـــزال بدرجة 

كبيرة خارج اخلارطة السياحية العاملية.
وقدمت احلكومة السعودية رحالت مجانية 
لعـــدد مـــن املؤثرين عبـــر وســـائل التواصل 

االجتماعي من دول عدة، للمجيء واملشـــاركة 
في املهرجان. لكن إقناع الناس بالســـياحة في 

السعودية قد يكون مهمة صعبة.
ويقـــول املصور كايل ميجلـــوف (30 عاما) 
من جنـــوب أفريقيا إن ”أكبر عائق هو الصور 

النمطية“ املنتشرة عن السعودية.
وحتاول السعودية منذ تسّلم األمير محمد 
بن ســـلمان منصب ولي العهد في 2017، تقدمي 

صورة أكثر انفتاحا وحتررا.

وفـــي مملكـــة يشـــكل الشـــباب دون ســـن 
الثالثني نحو ثلثي ســـكانها، من شأن الترفيه 
واحلفالت توفير متنفس لهم في ظل مشكالت 
التباطـــؤ االقتصادي وارتفاع نســـبة البطالة 

بينهم.
وتســـعى الســـعودية إلـــى احلفـــاظ على 
مواقـــع أثريـــة وتاريخية تعود إلـــى فترة ما 
قبل اإلســـالم. وتعرضت هذه املواقع لإلهمال 

والتخريب لعقود طويلة.

مهرجــــــان موســــــيقي ضخم فــــــي العال 
الســــــعودية لتشجيع الســــــياحة بالبالد.

ــــــى منطقة  ويســــــلط املهرجان الضوء عل
أثرية كانت مهملة لفترة طويلة.

صورة تتحدى المألوف 

الموسيقى تضع السعودية على خارطة السياحة العالمية

} واشــنطن - توفــــي الكلــــب بــــو األلطف في 
العالم عن اثني عشــــر عامــــا، ومت تأكيد خبر 
الوفــــاة في منشــــور كتبــــه مالــــك الكلب على 
صفحته على موقع فيسبوك والتي يصل عدد 

متابعيها إلى حوالي 16 مليون متابع.
والكلــــب األلطف في العالم هو من ســــاللة 
البوميرينيان لم يســــتطع حتمــــل وفاة رفيقه 

بودي، الذي توفي العام املاضي. 
ونشــــر القائمون على صفحته رسالة جاء 
فيهــــا ”بعد أن مات بودي بفترة وجيزة، بدأت 
تظهر على بو عالمات تشــــير إلى مشــــاكل في 
القلب. نعتقد أن قلبه قد انكسر حرفيا بعد أن 
تركنا بودي. لقد تشــــّبث باحلياة وعاش معنا 

سنة أخرى، لكن يبدو أن وقته قد حان“.
وإلى جانب حضوره على مواقع التواصل 
االجتماعــــي، فقد حصــــل بو عــــام 2012 على 
منصب مســــؤول االتصاالت عــــن احليوانات 

األليفة لشركة فيرجن أميركا.
يذكــــر أن الكلب نــــال شــــهرة عاملية حتى 
 Boo: The” أنــــه مت تأليف كتاب حمل عنــــوان
ونشــــر   ،“Life of the World’s Cutest Dog
عام 2011 وفق ما نشــــرت شبكة ”سي.أن.أن “ 

األميركية.

الحزن يقتل ألطف 
كلب في العالم

} أوســلو - لطاملا اشـــتهرت مدينة موســـجاو 
الكندية التي يعني اسمها بالعربية ”فك األيل“ 
ملـــدة جتاوزت الثالثة عقـــود بأنها موطن ألكبر 

متثال حليوان األيل في العالم.
والتمثال املعروف باســـم ”مـــاك“ ويصل طوله 
إلـــى 10 أمتار، لطاملا حتمـــل الظروف املناخية 
الصعبة، ومحاوالت تشويهه، بحسب ما نقلت 

صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.
غير أن الشـــهرة العاملية لهذا التمثال بدأت 
باالختفـــاء مع بناء النرويج لتمثال حمل اســـم 
”ســـتوريلغن“ أو ”األيـــل الكبيـــر“، وهو عبارة 
عن متثـــال مـــن الفوالذ املقـــاوم للصـــدأ يقف 
منافسا لـ“ماك“ بهدف سرقة رقمه من موسوعة 

”غينيس“.
ويبدو أن التمثالني قد أخذا منحنى قوميا، 
وبخاصة بعد مطالبات من شـــعبي كال البلدين 

بزيادة طول كل متثال. فمن جهة وصف ممثالن 
كوميديان كنديان متثال النرويج بأنه ”إســـاءة 
سافرة“ وطالبا سكان موسجاو باسترداد مجد 

املدينة املسروق.
ليـــرد على ندائهمـــا عمدة املدينـــة الكندية 
قائـــال ”قد ال تـــدركان ذلك، لكن األمر شـــخصي 
للغايـــة بالنســـبة لي. لقـــد كان األيـــل ماك هو 
األطول في العالم، وسلبنا شعب النرويج ذلك. 

لن أقف عاجزا أمامهم“.
وقال موظفون في بلدية موسجاو بأن حجم 
التمثـــال ميكن أن يتضاعف بعد احلصول على 

موافقة املصمم، ليصل إلى 20 مترا.
ولـــم تكن تلك املرة األولى التي يتطلب فيها 
”مـــاك“ تدخًال ففي عـــام 2007، احتـــاج التمثال 
إلصالحاٍت بقيمة 30 ألف دوالر، نتيجة اإلهمال 

وعمليات التخريب.

ويقـــع متثال األيـــل النرويجي في منتصف 
الطريـــق بـــني أوســـلو وتروندهـــامي، ويفوق 
طوله طـــول نظيره ”ماك“ بـ30 ســـم كاملة. ولم 
تبـــد بلدية ســـتور إلفدال، حيث ُشـــيد التمثال 
اســـتعدادًا للتراجع عن املنافسة. وقالت ليندا 
أوتنيس هنريكسني، نائبة عمدة ستور إلفدال، 
خالل مقطع فيديو نشـــر على فيسبوك ”سنبذل 
قصارى جهدنا للتأّكد من أن هذا هو أطول أيٍل 

في العالم، أو األكبر مستقبًال أيضًا“.
وهذه ليست املرة األولى التي يخوض فيها 

الكنديون معركًة حول عمٍل ضخٍم للفن العام.
فعلى مدار عقدين، تنافســـت مدينة دونكان 
فـــي مقاطعة كولومبيـــا البريطانيـــة بكندا مع 
مدينة إفيليث بوالية مينيسوتا األميركية على 
لقـــب املدينة التي متتلك أكبـــر عصا هوكي في 

العالم.

} لنــدن – كشـــف باحثون أن طنـــني النحل أو 
”األصـــوات“ التي تصدر من الفراشـــات جتعل 
بعض أنـــواع الزهـــور تنتج كميـــات أكبر من 

الرحيق وبنسب أكبر من السكر. 
واستنتج الباحثون من خالل مراقبة زهرة 
الربيع املسائية أن النباتات ميكن أن تستجيب 

بسرعة لصوت النحل.
والحظ الباحثون وجود زيادة في متوســـط 
تركيز الســـكر في الرحيق بنحـــو 20 باملئة في 

غضون ثـــالث دقائق حتت تأثيـــر طنني النحل 
وأصوات الفراشـــات، حســـبما جاء في تقرير 

للموقع اإلخباري األملاني ”شبيغل أونالين“.
وتولد أجنحة النحل والفراشـــات موجات 
صوتية تنتشـــر بســـرعة فـــي الهـــواء وهو ما 

تتفاعل معه الزهور والنباتات بشكل عام. 
وســـجل الباحثون طنني النحل و“أصوات“ 
الفراشـــات في جهاز تســـجيل. وبعدها قاموا 
باختبـــار تلك التســـجيالت الصوتية على أكثر 

مـــن 650 من نباتات زهرة الربيع املســـائية. ثم 
قاموا بتحليل الرحيق املوجود في تلك الزهور 
ووجـــدوا أن الســـكر فيـــه قد ازداد بنســـبة 20 

باملئة، حسب تقرير ”شبيغل أونالين“.
وأضاف الباحثون أن النباتات ميكن أيضا 

أن تتأثر باألصوات التي يصدرها اإلنسان. 
وفي عام 2017 ُنشرت دراسة تشير إلى نبتة 
البـــازالء أثنـــاء التجارب متكنت من اكتشـــاف 

مصدر صوت املاء وكانت تنمو في اجتاهه.

معركة كندية نرويجية على تمثال أكبر أيل في العالم

الزهور تستجيب لطنين النحل بإنتاج الرحيق

} املقهــــى فــــي املــــدن البريطانيــــة فضــــاء 
يحمــــل نوعا من الوئام النفســــي، إنه معادل 
للمنــــزل في االطمئنــــان، لكنه أكثــــر انفتاحا 
علــــى النــــاس، غالبية الناس جتــــد احلل في 
املقهى، لذلك ســــتبقى صورة طبق األصل من 
كوزموبوليتيكية لندن، هي مكان لالسترخاء 
والتفكير، مثلما متنح القراءة متعة مضافة، 
املقهــــى أيضا مــــكان يحفز علــــى الكتابة، أو 
علــــى األقل صناعــــة أفكارهــــا األولية، ميكن 
أن نتخيل أن ســــاميون جينكينــــز أو ماثيو 
باريــــس قد صنعا أفــــكار أهم مــــا كتباه في 

الغارديان والتاميز في املقهى.
قد أعبر عن نفســــي فــــي عالقتي باملقهى 
وأشــــعر بامتيازهــــا النفســــي، لكننــــي أجد 
الكثير غيري ممن يتســــقون مع هذه الفكرة، 
لذلــــك ال أفرط في هذه الفرصة كلما ســــنحت 
لي، ومن حســــن حظي أن املقهى القريبة من 
منزلــــي تعبر عّمــــا أتوق إليه، مــــكان يجمع 
الناس للقراءة والتحــــاور الهادئ وبث نوع 

من السعادة.
تفاجأنــــا بعــــد أعيــــاد رأس الســــنة أن 
تلك املقهــــى أقفلت أبوابها، لــــم نتخيل أمرا 
غير طبيعــــي خصوصا في موســــم األعياد، 
وبطبيعــــة احلال تتوفر مجموعة من املقاهي 
القريبة منهــــا ميكن ارتيادهــــا، لكن العالقة 
باملكان أشــــبه بلمسة حنني مرتبط باملاضي، 

عندما تقول هذا مكاني وكأنك ولدت فيه!
اخترت مــــع زوجتي اقــــرب مقهى كبديل 
مؤقت علــــى أمل إعادة فتح املقهى الســــابقة 
أبوابهــــا قريبــــا، وفوجئــــت بنادلــــة مقهانا 
األولى قد انتقلت للعمل فــــي املقهى الثانية، 
كان أمامي ثالثة رواد أطلقوا نفس الســــؤال 
عليها قبــــل طلب القهوة! مــــا مصير املقهى؟ 
لقد جهزت النادلة نفس اإلجابة إلى اجلميع: 
أقفلــــت من دون رجعة وعاد صاحبها األملاني 

إلى بلده!
لــــم نكن ندري أن مالك املقهى أملانّي، لكن 
نفس الفكرة تبادرت لذهن جميع الرواد بعد 
إجابة النادلة، إنه بريكست امللعون من أقفل 
مقهانــــا املفضلة ويواصل دفعنــــا إلى حافة 
الهاويــــة. فالرجــــل لم يعد له مــــكان في بيئة 
أضحت قلقة، مع أن مشــــروعه التجاري كان 

ناجحا ويستقطب املزيد من الرواد.
يا… لبريكست، همس أحد الرواد اإلنكليز 
بصــــوت خافت لزوجته، أقفــــل حتى املقاهي 
اجلميلة! بريكســــت ليســــت وصفة سياسية 
غير ناجعة فحســــب، بل إنه أفسد حتى طعم 
القهــــوة، ألن أهمية بريطانيــــا بأوروبيتها، 
وليــــس كافيا أن تكــــون اللغة املشــــتركة مع 
الواليات املتحدة طريقا الختصار اجلغرافيا. 
ال ميكــــن للبريطانيني أن يكونــــوا أميركيني، 
مثلما ال ميكن نــــزع جلدتهم األوروبية حتت 

أي دافع للتفوق بغرور.
رمبــــا أخر ما كتبــــه ماثيــــو باريس كان 
فــــي مقهى لندنية على وشــــك اإلقفــــال ملالك 
فرنســــي أو إيطالي…، لذلك طالب بأن يتولى 
البرملانيون املعارضون ملف بريكست. وكتب 
ماثيو فــــي صحيفة التاميز في إشــــارة إلى 
الوصفة التــــي ال ميكن تطبيقها ”ليس هناك 
أي قيادة، ال داخل احلكومة وال في املعارضة 
قادرة على مســــاعدتنا على اخلروج من هذا 

املستنقع“.
عظمــــة بريطانيــــا تكمــــن فــــي التنــــوع 
والتســــامح واالنفتاح على اآلخــــر، يكفي أن 
نستمع إلى سبعني لغة في لندن وحدها، وهذا 
ســــبب كاٍف ألن يرفض أهالي لندن بريكست، 
ألنه ليس حال ملشــــكلة بقدر ما هو ســــير في 
طريق األمل األعمى للدخول في هاوية لم تكن 

بريطانيا مضطرة للذهاب إليها.

صباح العرب

حتى المقهى 
يا… بريكست

كرم نعمة

تتردد أخبار حول مواعدة 
النجم الشهير، براد بيت، 
للنجمة الحسناء تشارليز 
ثيرون منذ شهر تقريبا، 

بعد أن تعرفا على بعضهما 
البعض من خالل خطيب 

ثيرون السابق، الممثل 
األميركي شون بين. 

@

بي ي ي
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