
} تونــس - قضت محكمة تونســـية، األربعاء، 
بالسجن 5 ســـنوات بحق أمين عام حزب نداء 
تونس، رجل األعمال سليم الرياحي في قضية 
إصـــداره صـــكا دون رصيد، حســـب مـــا أفاد 

محاميه.
ويثير توقيت الحكـــم مخاوف من توظيف 
القضاء في الصراع السياسي بين نداء تونس 
وشـــركائه الســـابقين فـــي الحكـــم، أي رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد والكتلة البرلمانية 
الموالية له والتي انشـــقت عـــن النداء، وحركة 

النهضة اإلسالمية.
ويأتي هذا الحكم ضد أمين عام نداء تونس 
في وقت تستعد فيه البالد النتخابات تشريعية 
ورئاسية نهاية العام، وفي وقت يرتب فيه نداء 
تونس أوضاعه الداخلية ويســـتقطب كفاءات 
جديـــدة ما قـــد يمكنه من اســـتعادة قوته على 
حســـاب حزب ”تحيا تونـــس“ الذي تم اإلعالن 

عنه منذ أيام كحزب داعم لرئيس الحكومة.
بالصـــادق  الطيـــب  المحامـــي  وأوضـــح 
أن الحكـــم أصدرتـــه المحكمـــة االبتدائية في 

العاصمة.
وقـــال إن الحكـــم يرتبـــط بفتـــرة رئاســـة 
الرياحي لفريق النادي األفريقي، ما بين عامي 
2012 و2017، وخـــالل فتـــرة تجميد الســـلطات 
القضائية ألمالكه عام 2017 لالشـــتباه بتورطه 

في قضايا فساد مالي.
ويدفع المحامي بأن الصكوك تمت تسوية 
خالصهـــا، موضحـــا أنه ســـيجري الطعن في 
الحكم في االستئناف. وأشار بالصادق إلى أنه 
تم تقديم ما يفيد بخالص الصكوك والفوائض 

القانونية وأصل الدين.
يذكـــر أن ســـليم الرياحي متواجـــد خارج 
تونـــس منـــذ 23 نوفمبـــر المنقضـــي، بعد أن 
تقدم بشـــكاية ضد رئيس الحكومة والناشـــط 
السياســـي لزهر العكرمي والرئيس الســـابق 
للديوان الرئاسي ســـليم العزابي والمستشار 
بتهمـــة  الرئاســـي  األمـــن  ومديـــر  بالقصبـــة 
التخطيط لالنقالب وعزل الرئيس الباجي قائد 
السبســـي. وكان القضـــاء العســـكري قد أعلن 
حفظ الشكاية بسبب عدم حضور الرياحي في 

مناسبتين.
ورفض الشـــاهد تلـــك االتهامات، حيث قال 
في كلمة أمـــام أعضاء البرلمـــان إن ”البعض، 
وفي إطار ســـلوك غير مســـؤول، يتحدثون عن 

مخطط انقالبي… أي نعم باالنقالب“.
والرياحي هو رئيس حزب االتحاد الوطني 
الحر، الممثـــل في البرلمان قبل قرار دمجه في 
حزب حركة نـــداء تونس وتنصيـــب الرياحي 

أمينا عاما له.

} دمشــق - تكثـــف إيـــران مـــن تحركاتهـــا 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  والميدانيـــة  السياســـية 
حضورهـــا في ســـوريا، تحســـبا لصفقات قد 
تتوصـــل إليها القوى الدولية إلنتاج تســـوية 

تكون إيران خارجها.
وتعمل طهران، إضافة إلى تعزيز وجودها 
العسكري واألمني، على رفع مستوى الحضور 
المذهبي من خالل تسريع وتيرة ورش التشّيع 
داخل المناطق التي يســـيطر عليهـــا النظام، 
بغيـــة توفير مناعة ضـــد الضغوط الخارجية، 

السيما الروسية.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
بأن وفدا دينيا شـــيعيا إيرانيا عمد إلى زيارة 
مدينة الميادين، الواقعة في غرب نهر الفرات، 

بريف دير الزور الشرقي في سوريا.
وقال المرصد في بيان صحافي، األربعاء، 
إن الوفـــد زار المدينـــة ودخل إلـــى حي التمر 

الـــذي تســـيطر عليـــه قـــوات إيرانيـــة، وعقد 
اجتماعا موســـعا بحضور وجهاء وأعيان من 

المدينة وريفها.
وبحسب المرصد، فإن الوفد اإليراني الذي 
وصل األربعاء دعا شباب مدينة الميادين إلى 
االنضمـــام إلى القـــوات اإليرانيـــة للدفاع عن 
”المقدســـات الدينيـــة“. وقـــام الوفـــد بعد ذلك 
بزيارة منطقـــة عين علي التي حولتها القوات 
اإليرانيـــة إلى مـــزار للطائفة الشـــيعية، حيث 
أقام اإليرانيون حســـينية ومـــزارا في منطقة 

عين علي.
وتقول مصادر ميدانية إن إيران تســـتثمر 
األموال في اســـتقطاب الشـــباب واألطفال إلى 
التشـــيع خاصة في ضوء األوضـــاع الصعبة 
التي أنتجتها الحـــرب والتدخالت الخارجية 
المختلفـــة، وكذلـــك النقمـــة علـــى التنظيمات 

المتشددة ذات الخلفية السنية.

وشهدت مدينة الميادين منذ أسابيع قليلة 
بدء أعداد من المتحولين حديثا إلى التشـــيع 
بالدعوة إلـــى اعتناق المذهب الشـــيعي أمام 

المساجد وفي األماكن العامة.
ويعتقـــد اإليرانيون أن الرهان على نشـــر 
التشيع سيضمن لهم الوالء الدائم في المناطق 
التـــي يســـيطرون عليها حتى لـــو اضطرتهم 

الضغوط الخارجية إلى مغادرة سوريا.
ومنذ أشهر، قالت وكالة ”تسنيم“ اإليرانية 
إن الرئيـــس الســـوري بشـــار األســـد أصـــدر 
اإليرانية  قرارا بافتتاح فـــروع لجامعة ”آزاد“ 
اإلســـالمية في جميع المدن الســـورية، وهي 
خطوة تدعم تقارير أخرى عن أن إيران تشتري 
العقـــارات لبناء حســـينيات فـــي أغلب المدن 

السورية الواقعة تحت نفوذها.
وتشـــعر طهـــران بالقلـــق مـــن تناغـــم في 
األجندات بين واشـــنطن وتل أبيب وموســـكو 

في شـــأن الموقف مـــن الوجـــود اإليراني في 
سوريا، وأن التصريحات الصادرة عن روسيا 

في هذا الشأن تؤكد هذا التوجه.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت 
الشـــهر الماضي أن أمن إسرائيل في المنطقة 

يعتبر أولوية لدى موسكو.
وذكـــر نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي 
سيرجي ريابكوف في تصريحات لشبكة ”سي.
أن.أن“ أن موســـكو تضـــع أمن تل أبيب ضمن 

أولوياتها.
وأكـــد أن كال من واشـــنطن وإيران وتركيا 
والسوريين على دراية بأن ”أمن إسرائيل هو 

أولوية روسيا في المنطقة“.
وأتـــت تصريحـــات الوزيـــر بعـــد يومين 
من شـــن إســـرائيل حملـــة جويـــة صاروخية 
اســـتهدفت فيها مواقع عسكرية تابعة للنظام 

السوري وفيلق القدس اإليراني.

ولفت ريابكوف إلى أن ”موســـكو ليســـت 
حليفـــة إليران في ســـوريا، وال تتفق مع إيران 

في أجندتها المعادية إلسرائيل“.
وكان رئيـــس لجنـــة األمـــن القومـــي فـــي 
البرلمان اإليراني حشـــمت الله فالحت بيشـــه 
وجه اتهاما للقوات الروسية بتعطيل منظومة 
”أس-300“ الصاروخيـــة بالتزامـــن مـــع شـــن 
طائرات إسرائيلية غارات على مواقع النظام.

وكان المراقبون قد اســـتغربوا تصريحات 
لوزيـــر الخارجية الســـوري وليـــد المعلم في 
طهران، الثالثاء، تحـــدث فيها عن حماية أمن 

القوات اإليرانية في سوريا.
ويرى محللـــون أن إيران تحاول من خالل 
وفود دينية التعبئـــة المذهبية لحماية وجود 
قواتها في ســـوريا، وأنها بدأت تعبئ باتجاه 
اعتبـــار الموقف الروســـي يمثـــل خطرا على 

مستقبل النظام وموقع األسد على رأسه.

} بغــداد - لعبـــت إيـــران آخـــر أوراقهـــا في 
الحملة التي تخوضها ضد الوجود العسكري 
األميركـــي فـــي العـــراق، مســـتنجدة بموقف 
المرجعية الدينية، التـــي أصدرت بيانا يحث 
الواليات المتحدة، دون أن يســـميها، على عدم 

توظيف العراق في استهداف دول الجوار.
يأتي هـــذا بالتزامن مع موقف غير معهود 
لرئيس الحكومة عـــادل عبدالمهدي يعلن فيه 
أن العراق لن يقبل بتنفيذ العقوبات األميركية 

المقررة ضد إيران.
وقـــال المرجـــع الشـــيعي األعلـــى علـــي 
السيســـتاني، إن العـــراق ”يرفـــض أن يكون 
محطة لتوجيه األذى ألي بلد آخر“، في إشارة 
إلى إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 
بالده تبقي وجودها العســـكري فـــي العراق، 

لمراقبة إيران.
ولئـــن شـــمل البيـــان الـــذي صـــدر عـــن 
السيســـتاني قضايا أخرى بينها رســـائل إلى 
الميليشـــيات وضـــرورة حصر الســـالح بيد 
الحكومـــة، فـــإن الهدف منه، ســـواء صدر عن 
السيستاني أو عن المحيطين به، هو توظيف 
اســـم المرجعية في الضغوط التي تمارســـها 

إيران ضد الوجود األميركي في العراق.
وال أحد فـــي إمكانه أن يجـــزم بمصداقية 
التصريحات التي ُتنســـب إلى السيســـتاني. 
فالرجـــل الـــذي لم يخاطـــب الشـــعب العراقي 
مباشـــرة غالبا مـــا تنـــدرج تصريحاته ضمن 
حاجة الطبقة السياســـية الحاكمة إليها. لذلك 
يمكن توقع أن يقوم مكتبه الذي هو مصدر تلك 

التصريحات بتلبية تلك الحاجة.
ويقول مراقب سياســـي عراقي لـ“العرب“ 
إنـــه إذا مـــا عرفنـــا أن الطبقة السياســـية قد 
عملت في الكثير من المناســـبات على المضي 
بمشـــروعها بغـــض النظـــر عمـــا إذا كان ذلك 
يتطابـــق أو يتناقض مع ما يصرح به المرجع 
الدينـــي يمكننا القول إن تلـــك الطبقة تتعامل 
بانتقائية مع ما ُينســـب إلى السيســـتاني من 
تصريحـــات وتوظفه حســـب حاجتها أو وفق 

أجندة إيران في العراق والمنطقة.
وقـــال مراقبـــون إن إشـــارة السيســـتاني 
إلى رفـــض العراق أن يكـــون محطة لمهاجمة 
بلـــد آخر، تتضمن تحذيـــرا للواليات المتحدة 
مـــن اســـتخدام األراضي العراقية لشـــن عمل 

عســـكري ضد إيران، وهو ما يمكن أن تستغله 
ميليشـــيات عراقيـــة مواليـــة لطهـــران غطاء 

للتصعيد ضد واشنطن.
وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، يســـلط تعليـــق 
السيســـتاني األضواء على مخاوف شـــعبية 
متنامية فـــي العراق، من تحـــول أراضي هذا 
البلد، إلى ســـاحة حرب بين الواليات المتحدة 

والميليشيات الموالية إليران.
ويمثل الوجود العســـكري األميركي نقطة 

نزاع سياسي بين مختلف األحزاب العراقية.
الموالـــي  البرلمانـــي  الفريـــق  ويســـعى 
إليران فـــي مجلس النـــواب، لتشـــريع قانون 
يلزم الحكومة العراقيـــة بالطلب من الواليات 

المتحدة سحب عسكرييها من العراق. 
وبدا أن رجل الدين الشيعي العنيد مقتدى 
الصدر، الذي ينظر إليه بوصفه حجر الزاوية 
في معارضة النفوذ اإليراني في العراق، انضم 
إلى هذه الجهود. لكن قياديا بارزا في تحالف 
اإلصالح الذي يرعاه الصدر، قال إن هذا األمر 

ما زال قيد النقاش.

وكشـــف رئيس كتلـــة النصـــر البرلمانية، 
ضمـــن تحالف اإلصـــالح، عدنـــان الزرفي أن 
”المواقف التي ينسبها بعض الساسة للصدر 
بشـــأن قانـــون إخـــراج القـــوات األميركية، ال 

تستند إلى شيء“.
وأضـــاف ”لدينا الخيار في أن نصوت ضد 
تشريع من هذا النوع، فوجود القوات األميركية 
في العراق، يشـــكل ضرورة اســـتراتيجية في 

هذه المرحلة“.
ويأتـــي الموقف الجديد الذي يكشـــف عنه 
ممثلو الصدر ليؤكد عـــدم االلتزام بتوجيهات 
المرجـــع الدينـــي األعلى، فحين يقـــرر الصدر 
من خالل ممثليه فـــي مجلس النواب الوقوف 
ضد أي قرار يلزم الحكومة بالطلب من القوات 
األجنبيـــة والمقصود هنـــا األميركية بمغادرة 
العـــراق، فإن ذلك يعبر عن الوقوف ضد التيار 
الشيعي الســـائد الذي يسعى بشـــتى الطرق 
للحيلولة دون قيام الواليات المتحدة بمراقبة 
إيران من األراضي العراقية أو اســـتعمال تلك 

األراضي منطلقا ألي حرب متوقعة.

وإذ ينـــأى الصدر بتيـــاره عن االنزالق إلى 
موقف رافض لتواجد القـــوات األميركية فإنه 
بذلك يعبر عن موقف شعبي صار يميل بشكل 
واضـــح إلـــى البحث عـــن أي وســـيلة ممكنة 
للتخلص مـــن الهيمنة اإليرانيـــة وإنهاء دور 

الميليشيات المسنودة من قبل طهران.
وخرج رئيس الـــوزراء العراقي، األربعاء، 
عـــن هدوئه المعهـــود حين قـــال إن ”بالده لن 
تكون جزءا من العقوبات األميركية المفروضة 

ضد إيران وأي شعب آخر“.
وعـــزت مصـــادر عراقيـــة هـــذا التصعيد 
في الخطـــاب إلى أن عبدالمهدي يســـعى إلى 
اســـترضاء إيـــران والدخـــول ضمـــن حزامها 
السياســـي الواســـع لتأميـــن عمـــل حكومته 
خاصـــة في ضوء النفـــوذ المؤثر في البرلمان 

للكتل الموالية لطهران.
وحســـب بيـــان للمكتب اإلعالمي لرئاســـة 
الوزراء، اســـتقبل عبدالمهـــدي محافظ البنك 
المركزي اإليراني عبدالناصر همتي، األربعاء، 

وبحثا العالقات االقتصادية بين البلدين.
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السجن ألمين عام إيران تستنجد بالسيستاني لمواجهة أميركا بالعراق

نداء تونس 

قبيل االنتخابات

الحواضن الشيعية ضمانة النفوذ اإليراني في سوريا بعد االنسحاب العسكري

عدنان الزرفي

بقاء القوات األميركية 

ضرورة استراتيجية 

في هذه المرحلة

معركة سياسية على تويتر بين الحريري وجنبالط  م الشارع المصري
ّ

ص١٩ص٧ص٦تعديل الدستور يقس

• عادل عبدالمهدي يسترضي طهران ويتعهد بعدم تنفيذ العقوبات األميركية

• أموال ووفود دينية وحمالت استقطاب مذهبي  • قلق في طهران من تناغم في األجندات بين واشنطن وتل أبيب وموسكو

الحشد الشيعي يتطلع إلى توسيع نفوذه
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} القاهــرة – أثـــار قيـــام الســـلطات التركية 
بترحيل مواطن مصري محكوم عليه باإلعدام 
فـــي قضية اغتيـــال النائـــب العـــام المصري 
الســـابق هشـــام بركات إلى القاهـــرة، ضجة 
كبيـــرة حيث أن هذه المرة األولى التي تســـّلم 

فيها أنقرة مطلوبا إسالميا لمصر.
وفتحـــت الخطـــوة بـــاب التأويـــالت على 
مصراعيه وســـط تســـاؤالت تبدو مشـــروعة، 
وفـــق البعـــض، بشـــأن مـــا إذا كانـــت هناك 
اســـتدارة تركية صـــوب مصر، خاصـــة وأنه 
لوحـــظ في األشـــهر الماضيـــة تراجع واضح 
فـــي التصريحات التركيـــة المهاجمة للقاهرة 
وللرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، على خالف 
الســـنوات األولى من اإلطاحـــة بحكم جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين، حيـــث أن الهجوم على 
القاهرة يكاد يكـــون حينها يوميا في إطالالت 

المسؤولين األتراك.

ويقول متابعون إنه لوال الضجة اإلعالمية 
التي أحدثها نشطاء إخوان في تركيا لمّر األمر 
بهدوء تـــام، الفتين إلى أن أنقـــرة اليوم تبدو 
محرجة جدا، وتحـــاول تصوير األمر على أنه 
مجرد خطـــأ إداري، معلنة عن إيقاف 8 ضباط 

عن العمل.
وصـــّرح مكتب حاكم إســـطنبول األربعاء، 
بأن تركيا ســـتحقق في ترحيل مصري محكوم 
عليـــه باإلعـــدام في مصـــر في قضيـــة هجوم 
بسيارة ملغومة، مضيفا أن السلطات التركية 
أوقفـــت ثمانية ضباط عن العمـــل لدورهم في 

عملية الترحيل.
ومحمـــد عبدالحفيظ أحمد حســـين، الذي 
تعتـــرف جماعـــة اإلخـــوان بأنه عضـــو فيها، 

من بيـــن 28 شـــخصا قضت محكمـــة مصرية 
في يوليـــو 2017 بالحكم عليهـــم باإلعدام بعد 
إدانتهم في قتل النائب العام المصري. وصدر 

الحكم على حسين غيابيا.
وتـــم ترحيل حســـين إلـــى مصر الشـــهر 
الماضـــي مـــن مطار أتاتـــورك الرئيســـي في 
إســـطنبول بعد وصوله من الصومال بســـبب 

عدم حصوله على تأشيرة دخول لتركيا.
وصّرح مكتـــب حاكم إســـطنبول في وقت 
ســـابق أن الســـلطات لم يكن لديهـــا علم عند 
وصول حســـين أنه يخضـــع للمحاكمة في أي 

مكان، كما أنه لم يطلب الحماية.
وفي بيـــان منفصل صـــدر األربعـــاء، قال 
مكتـــب الحاكم إن لجنة تشـــكلت للتحقيق في 
عمليـــة الترحيـــل، مضيفـــا أن ثمانية ضباط 

شرطة أوقفوا عن العمل بسبب الحادث.
وكتب مستشـــار الرئيس التركي ياســـين 
أقطاي في صحيفة ”يني شفق“ األربعاء ”خالل 
قيادة (الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)، 
لم تســـّلم تركيا ولن تســـّلم أي شخص يواجه 

عقوبة اإلعدام أو أي اتهامات أخرى“.
وزعمت بعض وســـائل اإلعالم المقربة من 
النظام التركي أن المرّحل هو من طلب تسليمه 
إلى مصـــر بعـــد أن تبّين عدم حمله لشـــروط 
الدخول إلى تركيا وأنه رفض إعادته من حيث 

قدم أي إلى مقديشو.
ويستبعد كثيرون أن يكون الترحيل جرى 
بغير علم الســـلطة التركية، ويرون في الحجج 
التي ســـاقها كل مـــن مكتب حاكم إســـطنبول 
ونائـــب أردوغـــان وبعـــض وســـائل اإلعـــالم 
متناقضة وغيـــر مقنعة، فكيـــف لرجل يواجه 
اإلعدام في بلده أن يطالب بترحيله إلى هناك؟ 
وهل مـــن المنطقي أن يكـــون الرجل لم يطلب 
اللجـــوء ويكشـــف عـــن خلفيته والتهـــم التي 
تالحقه في بلد محسوب على أنه الراعي األول 
لقيـــادات وعناصر جماعة اإلخـــوان المصرية 

الفارين من أحكام قضائية في بالدهم؟
السياســـي  والناشـــط  اإلعالمـــي  وكان 
المصـــري المحســـوب على جماعـــة اإلخوان 

المســـلمين هيثم أبوخليـــل، أول من أثار هذا 
الموضوع. 

وتعتبر مصر جماعة اإلخوان المســـلمين، 
منظمة إرهابية. وُسجن أغلب قيادات الجماعة 
أو اضطروا للهرب خـــارج البالد، بعد انهيار 
حكمهـــم الـــذي دام ســـنة فقـــط علـــى خلفية 

احتجاجات شعبية عارمة في العام 2013.
وتعتبر تركيا الحاضـــن لقيادات الجماعة 
المصريـــة وعناصرهـــا، بعـــد أن صّنـــف عدد 
مـــن الدول العربيـــة جماعة اإلخـــوان تنظيما 
إرهابيـــا، فيما أبدت دول أخرى تحفظات على 
التعاطي معهم أو استقبالهم. ويعد هذا الملف 
أحد األسباب الرئيسية التي تحول دون عودة 

طبيعية للعالقات بين أنقرة والقاهرة.
ويـــرى متابعون أن تركيا التي تشـــكو من 
صد عربـــي متزايد لهـــا، ومع ســـوء عالقتها 
بالعديد من الدول فـــي المنطقة وفي مقدمتها 
الســـعودية، قد ترى في تهيئة األجواء لعودة 
العالقة مع مصر ســـبيال، خاصة بعد أن تبّين 
بالواضح أن مخططاتها الســـتهداف القاهرة 
وإعادة جماعـــة اإلخوان ورئيســـها المعزول 
محمـــد مرســـي القابـــع حاليا في الســـجون 

المصرية، إلى الحكم باتا أمرا مستحيال.
وأردوغان المعروف عنه براغماتيته سبق 
وأن صرح قبل أيام بشـــأن العالقة مع الرئيس 
السوري بشار األسد ”أنه عدو لكن قد نحتاجه 
في مـــا بعد“، وهذا الموقف قـــد ينطبق أيضا 

على رؤيته بشأن العالقة مع مصر.
ويرجـــح محللون أن يكـــون إيقاف ثمانية 
ضباط على خلفية قضية الترحيل، ليس سوى 
بحث عن كبـــش فداء ولتركيا تاريخ طويل في 
ذلك، ولعل حادثة إســـقاط الطائرة الروســـية 
ســـوخوي- 24 فـــي العـــام 2015 أحـــد األمثلة 

البارزة على ذلك.
وكان نظـــام الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
قد حّمل مســـؤولية إســـقاط الطائرة الروسية 
في األجواء الســـورية ألحـــد الضباط األتراك، 
مّتهمـــا إياه بأنـــه عضو في جماعـــة الداعية 
اإلســـالمي فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير 
انقالب ضده، واعتبر النظام التركي آنذاك أن 
هدف الضابط من إســـقاط الطائرة هو تخريب 

العالقات الروسية التركية.
ولم يصـــدر مـــن الســـلطات المصرية أي 

تعليق حتى اللحظة حول عملية الترحيل.

«يبـــدو أن خطط ترامب بخصوص ســـوريا ليســـت مدروســـة جيدا وقد تعـــرض حلفاء الواليات أخبار

المتحدة مثل األكراد وإسرائيل للخطر في الوقت الذي تعزز فيه قوة إيران».

إليوت إجنل
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس النواب األميركي

«وســـطاء التهدئة، أكدوا أن إســـرائيل ستلتزم بالتفاهمات التي تعهدت بها، ومصر ال تشترط 

وجود موظفي السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح».

إسماعيل رضوان
قيادي في حركة حماس
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التبريرات التي ساقها املســــــؤولون األتراك بشأن ترحيل إخواني مصري إلى القاهرة ال 
تبدو مقنعة، وفق وجهة نظر الكثيرين، خاصة وأنها اتسمت بالكثير من التضارب. ويرّجح 
محللون أن تكون خطوة التسليم أتت بقرار من أعلى هرم في السلطة التركية في مسعى 

لتهيئة األجواء أمام عودة تدريجية للعالقات مع الدولة املصرية.

ترحيل تركيا إخوانيا إلى مصر 

خطأ إداري أم قرار سياسي
[ أنقرة المأزومة تبحث عن ثغرة في جدار الصد العربي

2

معزول إقليميا

} عمان – حّمـــل رئيس الوزراء األردني عمر 
الـــرزاز ضمنيا المســـؤولية لنائبـــه رجائي 
المعشـــر عن التعيينات األخيرة لمواقع عليا 
فـــي الدولة، ضمت أربعة أشـــقاء لنواب، وإن 

كان أقر بمسؤوليته بحكم موقعه عّما حدث.
وقـــال الرزاز في مداخلة له خالل جلســـة 
مجلس النواب الرقابية، األربعاء، ”الموضوع 
المؤرق للملـــك عبدالله الثانـــي وما تداولته 
وسائل اإلعالم حول تعييني ألربعة أشخاص 
من أشـــقاء النواب ال أعفي نفســـي من حيث 
موقعـــي من هـــذه التعيينات لكن مـــن المهّم 
إحاطتكم علما أن التعيينات تخضع ألنظمة“.
ألولئـــك  االختيـــارات  أن  الـــرزاز  وذكـــر 
الموظفيـــن تمت مـــن خالل اللجنـــة الوزارية 

لتعيينـــات الفئـــة العليا والمواقـــع القيادية 
التي يترأســـها نائبه رجائي المعشر، القادم 

من مجلس األعيان.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة ســـوف تعيد 
النظر في المعلومات التي وردت إلى مجلس 

الوزراء حول مؤهالت األشخاص األربعة.
وكان رجائي المعشر قد غاب عن الجلسة 
النيابية األربعاء، وسط تسريبات عن خالفات 

عميقة مع الرزاز بشأن موضوع التعيينات.
وواجه رئيس الـــوزراء األردني القادم من 
خـــارج الطبقـــة السياســـية التقليدية موجة 
غضب سياســـية وشـــعبية منذ مساء االثنين 
الماضـــي بســـبب تلـــك التعيينـــات، واعتبر 
كثيـــرون أنهـــا محاولـــة ”لتســـديد فواتيـــر 

حكومية مســـتحقة لبعض النواب“. واضطر 
العاهل األردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، إلى 
التدخـــل واحتـــواء الموقـــف بالدعـــوة إلى 
مراجعـــة تلـــك التعيينـــات على ضـــوء حالة 
االســـتياء المتصاعـــدة وتجديـــد الدعـــوات 

بوجوب استقالة الحكومة والبرلمان معا.
وترأس الملـــك عبدالله الثانـــي الثالثاء، 
اجتماعـــا طارئا لمجلس الـــوزراء أكد خالله 
على وجوب التعامل بشـــفافية وعدالة مع أي 
تعيينات. مؤكـــدا على أهميـــة أن تكون هذه 
التعيينات على أساس الكفاءة. وشّدد العاهل 
األردني على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح 
القرارات للمواطن اليوم وعلى الفور، وإعادة 

النظر في أي تعيين غير مستحق.

ط املعشر الرزاز في تعيينات {أشقاء النواب}
ّ

هل ور

قالت الحكومة اللبنانية الجديدة  } بيروت – 
في مشـــروع بيـــان وزاري، يرجـــح أن يعرض 
في جلســـة مجلس الوزراء الخميس، إن لبنان 
ملتـــزم بالتنفيذ الســـريع والفعال إلصالحات 
”قـــد تكـــون صعبة ومؤلمـــة“ لتجنـــب تدهور 
واالجتماعية  والماليـــة  االقتصادية  األوضاع 

في البالد.
واعتبر متابعون أن مشروع البيان الجديد 
نســـخة منقحة عن البيان الـــوزاري للحكومة 
السابقة، وهذا ما يفسر سرعة التوافق بشأنه 
وإقراره، رغم بعـــض التحفظات من قبل قوى 

سياسية على غرار حزب القوات اللبنانية.
ووفقا لما جاء في مســـودة اطلعت عليها 
رويتـــرز، تعهـــدت الحكومـــة التـــي تشـــكلت 
األسبوع الماضي في البيان الوزاري بسياسة 
مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي عـــن طريق زيـــادة حجم 

االقتصاد وخفض عجز الموازنة.
ويرســـم البيان الذي أعدتـــه لجنة وزارية 
السياســـة  أهـــداف  مالمـــح  األســـبوع  هـــذا 
الرئيســـية لحكومـــة رئيـــس الـــوزراء ســـعد 
الحريري، وستطرح للتصويت على منح الثقة 

في الحكومة أمام البرلمان األسبوع المقبل.
ولدى لبنان نسبة دين إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي من بين األكبر على مســـتوى العالم، 
عند نحو 150 بالمئة. وجاء في مشروع البيان 
الوزاري أنه اعتبارا من ميزانية 2019، ستكون 
الحكومـــة ملتزمة ”بتصحيح مالي“ بما ال يقل 
عن واحد بالمئة ســـنويا مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالي على مدى خمس ســـنوات من خالل 
زيادة اإليـــرادات وتقليص اإلنفـــاق، بدءا من 
خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان 

ووصوال إلى إلغائه كليا.
وأشـــار البيان إلى أن لبنان سيستمر في 
سياســـة االســـتقرار في ســـعر صرف العملة 
لالســـتقرار  أولويـــة  ”باعتبارهـــا  الوطنيـــة 
االجتماعـــي واالقتصـــادي“. ولفـــت إلـــى أن 
الحكومة سترســـي تراخيص المتيازات طاقة 
بحريـــة في جولة ثانية للعطـــاءات قبل نهاية 

.2019

وعلى الصعيد السياسي كانت التحويرات 
التي أدخلـــت على البيان طفيفة، حيث تضمن 
مشـــروع البيان الوزاري فقـــرة تؤكد أن لبنان 
”ينأى بنفسه عن األزمات في الدول المحيطة“، 

وبندا حول ”حق المواطنين في المقاومة“.
وشـــهدت جلسة األربعاء وهي األخيرة في 
قراءة البيان الوزاري الجديد تحفظات من قبل 
بعض القوى السياســـية وفي مقدمتهم حزب 
القـــوات اللبنانية الذي طالـــب بضرورة ربط 
المقاومـــة بأجهزة الدولة الشـــرعية، وبرفض 
تفرد وزير الخارجية جبران باسيل بالقرار في 
الملفـــات الحساســـة، دون العودة إلى مجلس 

الوزراء.
وعقـــب االجتمـــاع شـــّددت وزيـــرة الدولة 
لشـــؤون التنميـــة اإلدارية مي شـــدياق التي 
مثلت حزب القوات فـــي اللجنة الوزارية على 
”أّننا لـــن نكون خارج الحكومـــة وهذه األمنية 
لن نحّققها ألحد، وسنكون صوت الضمير في 

هذه الحكومة“.
وأوضحـــت شـــدياق أنـــه ”بالنســـبة إلى 
التحفـــظ الـــذي أبـــداه حـــزب القـــوات فـــي 
صياغـــة البيان الـــوزاري، فنحـــن ال نقبل أن 
يتّم تجاهـــل مطالبنا ومصّممـــون على إعادة 
القـــرار االســـتراتيجي للدولـــة ألّن هذا هدف 

استراتيجي للحزب“.
وشـــددت ”ال ُيمكننا القبول بأن يعّبر وزير 
الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية 
عن موقف خارجي ليس هناك أّي توافق عليه، 
فليس من شـــأننا أن نطالب بعودة سوريا إلى 
جامعة الـــدول العربيـــة، فلنترك هـــذا القرار 
للجامعـــة إذ ال اتفاق حتى اآلن بشـــأن الدولة 

السورية في ما يتعلق بشكلها“.
وكان وزير الخارجية جبران باســـيل الذي 
يترأس أيضـــا التيار الوطنـــي الحر الحليف 
لحزب الله، قد تسبب خالل السنوات الماضية 
في عدة أزمات للبنـــان مع محيطه العربي من 
خـــالل مواقفه الداعمة للحزب الشـــيعي الذي 
ينظر إليه على نطاق واســـع في المنطقة على 
أنه ذراع خارجي للحرس الثوري اإليراني في 

المنطقة.

} دمشــق - أعلن وزيـــر الخارجية األميركي 
مايك بومبيو األربعـــاء، أن الواليات المتحدة 
”ســـتواصل قيادة“ التحالف الدولي للتصدي 
لتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية رغم انســـحابها 

المزمع من سوريا.
ويأتـــي ذلك مع تجديـــد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب في خطاب حالة االتحاد السنوي 
على موقفه لجهة االنســـحاب من سوريا التي 

وصفها سابقا بأنها ”رمل وموت“.
وقـــال بومبيـــو أمـــام نظرائـــه مـــن دول 
التحالـــف الذيـــن اجتمعوا في واشـــنطن، إن 
”طبيعـــة المعركـــة تتغيـــر“ مع الهزائـــم التي 
تلحـــق بتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية ميدانيا، 
مشـــددا على أن االنســـحاب ال يعنـــي ”نهاية 

المعركة“ ضد الجهاديين.
وأضاف ”من اآلن وصاعدا لن تكون معركتنا 
عســـكرية أوال. لهذا السبب فإن إعالن الرئيس 
ترامب أن الجنود األميركيين سينســـحبون ال 

يعني نهاية المعركة األميركية“.
وواجـــه حلفاء الواليات المتحدة مشـــاكل 
عديـــدة إثـــر إعـــالن واشـــنطن المفاجـــئ في 
ديسمبر ســـحب القوات األميركية من سوريا. 
وكان ترامـــب تـــذّرع بهزيمـــة تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية لتبرير قـــراره لكـــّن أطرافا عديدة 

شككت في هذا األمر.
وقـــال بومبيـــو ”ال يـــزال تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية يشكل تهديدا“، داعيا التحالف إلى 
أن ”يؤكـــد مجددا هدف إلحـــاق هزيمة نهائية 

الذي ارتكب في السنوات  بالتنظيم الجهادي“ 
الماضيـــة اعتـــداءات داميـــة فـــي أوروبا من 
معاقله الســـابقة وخصوصا في ســـوريا. كما 
دعـــا مجددا الدول األخرى إلى المشـــاركة في 

الجهود المالية لمكافحة الجهاديين.
وكان الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة 
المركزية بالجيش األميركي، أعلن الثالثاء، أن 
ســـيطرة تنظيم داعش في سوريا باتت ”على 

وشك االنهيار“.

وقـــال فوتيل، في كلمة أمـــام لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ، إن ”داعش يسيطر 
حاليا على مســـاحة تقل عن 20 ميال مربعا في 
ســـوريا“. وأضـــاف أن التنظيم ”ســـيفقد كل 
األراضي التي يســـيطر عليها في سوريا قبل 

انسحاب القوات األميركية“.
ولفت الجنـــرال األميركي إلى أن داعش ال 
يزال يحتفـــظ بنحو 1500 مقاتل في ســـوريا، 
معلنا عن ”بدء آلية ســـحب القوات من سوريا 
والتنســـيق مع الحلفـــاء اإلقليمييـــن في هذا 

الشأن“.

البيان الوزاري لحكومة الحريري: 

لبنان ملتزم بإصالحات {مؤلمة}

بومبيو للحلفاء: واشنطن ستواصل 

قيادة التحالف ضد داعش

شدياق تفتح النار على باسيل

تركيا التي ســـاءت عالقتها بالعديد 

مـــن دول املنطقة وفـــي مقدمتها 

الســـعودية، قـــد تـــرى فـــي عـــودة 

العالقة مع مصر سبيال

◄

قائـــد القـــوات املركزيـــة بالجيـــش 

األميركـــي يعلـــن بـــدء آلية ســـحب 

القـــوات من ســـوريا والتنســـيق مع 

الحلفاء اإلقليميني

◄
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أخبار
«االقتصـــاد العراقـــي في وضـــع يثير المخاوف بشـــأن مســـتقبل الجيـــل القادم، وحجـــم الديون 

والقروض هو الداللة الواقعية على ذلك».

أرشد الصاحلي
رئيس اجلبهة التركمانية العراقية

«مفهومنا إلعادة االنتشار هو ترجمة عملية التفاق السويد مع أولوية قصوى للجانب اإلنساني، 

وسنستمر مع الجنرال لوليسغارد من حيث انتهينا مع الجنرال كاميرت».

صادق دويد
املتحدث باسم قوات املقاومة اليمنية

الشيخ محمد بن زايد يبحث مع أفورقي فرص 

التعاون اإلماراتي اإلريتري

البحرين تواصل تطويق التدخالت 

القطرية في شأنها الداخلي

} أبوظبــي - بحث الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، االثنين، مع الرئيس 
اإلريتـــري أســـياس أفورقي عالقـــات التعاون 
بيـــن اإلمارات وإريتريا ”إضافـــة إلى عدد من 

القضايا والموضوعات التي تهم البلدين“.
وقالـــت وكالـــة األنبـــاء اإلماراتيـــة ”وام“ 
التعـــاون  ”فـــرص  شـــملت  المباحثـــات  إّن 
االقتصاديـــة واالســـتثمارية والتنمويـــة بين 
البلدين واآلفاق المستقبلية لتنمية تعاونهما 
بمـــا يخـــدم مصالحهمـــا المتبادلـــة ويحقق 
تطلعاتهما“، كمـــا تّم التطّرق إلـــى ”تطورات 
القضايـــا واألوضاع اإلقليميـــة والدولية ذات 
االهتمـــام المشـــترك وتبـــادل وجهـــات النظر 

بشأنها“.

وجـــاءت زيـــارة أفورقـــي، األربعـــاء، إلى 
أبوظبـــي امتـــدادا للتواصل والتشـــاور بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وبلدان القارة 
األفريقيـــة والذي يعكس، بحســـب المراقبين، 
انخراطا إماراتيا متزايدا في جهود تأســـيس 
حزام واســـع لالســـتقرار والتنميـــة يتجاوز 

المنطقة العربية إلى بلدان جوارها.
ويرى المراقبون أن تســـارع نمو العالقات 
اإلماراتية اإلريترية هو نتيجة مباشرة لتحّرك 
إماراتـــي دؤوب ومثابر صـــوب عدد من بلدان 
أفريقيا ذات الموقع الجغرافي المهم الستقرار 
المنطقـــة العربيـــة وتأمين مجالها، الســـيما 
الممـــّر البحري االســـتراتيجي الـــذي يفصل 
قـــاّرة أفريقيا عن آســـيا وكثيرا ما كان عرضة 

لتهديـــدات القرصنة واإلرهـــاب بفعل ظروف 
عدم االستقرار في بعض البلدان المطّلة عليه.
وتنصـــّب الجهـــود اإلماراتية على بســـط 
االســـتقرار في الـــدول األفريقيـــة الواقعة في 
الجوار العربي ومن ثم تثبيته بتنشيط عملية 
التنميـــة في تلـــك الدول ليس فقـــط عن طريق 
تقديم المســـاعدات لها، ولكن أيضا عن طريق 
الدخول معها في شـــراكات اقتصادية مربحة 

للطرفين.
ويـــرى مختصون فـــي شـــؤون العالقات 
العربيـــة األفريقية أن تلك السياســـة تنطوي 
على فوائد كثيرة للمنطقة العربية، ليس أقّلها 
ملء الفراغات وسّد الطريق على قوى خارجية 

منافسة.

} المنامة - حسم القضاء البحريني، األربعاء، 
إحدى القضايا المتعّلقـــة بتدّخل الجارة قطر 
في الشـــأن الداخلي للمملكـــة ومحاولتها هّز 
اســـتقرارها من خالل إثـــارة االضطرابات في 
شـــارعها، والتأثيـــر في وضعها السياســـي، 
على غرار ما قامت به الدوحة في أكثر من بلد 

عربي.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
في البحرين بالســـجن خمس، وثالث سنوات 
بحق متهمين اثنيـــن لحصولهما على تمويل 

من وزير قطري سابق.
وعاقبت المحكمة بالسجن خمس سنوات 
المتهم األول الذي تم ضبطه في مطار البحرين 
أثنـــاء عودته من قطر وبحوزته أموال تحّصل 
عليها من الوزير القطـــري بهدف التأثير على 

االنتخابات البرلمانية.
وقّررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار 
ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة 

المبلغ المضبوط بحوزته في المطار.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 
ثالث ســـنوات ومصادرة 173 ألـــف دينار من 
أموالـــه وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ 

المضبوط بحوزته في المطار.

وكان القضـــاء البحرينـــي قد حســـم آخر 
الشـــهر الماضي، إحدى أشـــهر القضايا ذات 
العالقة بمساعي قطر لضرب استقرار جيرانها، 
حيث أيدت محكمة التمييـــز البحرينية حكما 
بالســـجن المؤبـــد على علـــي ســـلمان، زعيم 
جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي سبق 
أن تّم حّلها بحكـــم قضائي، بعد رفض الطعن 
المقـــّدم من قبل محاميه علـــى الحكم الصادر 
سابقا والذي يشمل عضوين في الجمعية هما 
حسن ســـلطان وعلي األسود، وذلك في قضية 

تتعّلق بالتخابر مع قطر.
وتعـــود القضيـــة إلـــى ســـنة 2011 عندما 
بـــادرت المعارضـــة الشـــيعية وعلى رأســـها 

جمعيـــة الوفاق إلـــى تفجيـــر اضطرابات في 
الشـــارع علـــى غرار مـــا حدث آنـــذاك في عدد 
مـــن األقطـــار العربيـــة ضمن موجـــة ما عرف 
بـ”الربيـــع العربـــي“. وبـــدا أن قطـــر مهتمة 
بتأجيـــج تلك االضطرابات فـــي الدولة الجارة 
وذلك من خالل تواصل مسؤولين قطريين مع 

قادة في المعارضة الشيعية.
وقالـــت الســـلطات البحرينيـــة إّن الهدف 
من عمليات التخابر مع قطـــر ”ارتكاب أعمال 
عدائية ضـــد البحرين واإلضـــرار بمصالحها 
القومية وتسريب معلومات حساسة تمس من 

أمن البالد وسالمتها“.
كما كشـــفت أجهـــزة األمـــن البحرينية ما 
وصفتـــه بـ”الحيـــل القطرية لتمويـــل األعمال 
اإلرهابيـــة في مملكـــة البحرين عبـــر تحويل 
أمـــوال من طـــرف قطري إلى عضـــو بجمعية 
الوفاق“، وهـــو التمويل الـــذي قالت األجهزة 
األمنيـــة البحرينية إنه ”اســـتخدم في تفجير 
إرهابـــي أودى بحياة اثنين مـــن رجال األمن 
وإصابـــة ثمانية آخرين في منطقة ســـترة في 

يوليو 2015“.
ويعتبـــر اســـتخدام األمـــوال للتأثير على 
األوضـــاع الداخليـــة للـــدول، والتمكين لقوى 
سياســـية بعينها من األســـاليب المعتمدة من 
قبـــل قطـــر الثرية بفضـــل العوائـــد الضخمة 
المتأتيـــة من الغاز الطبيعي. وســـبق للنيابة 
البحرينية أن كشـــفت عبر تحقيقاتها عن قيام 
شـــخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من 
عبداللـــه بـــن خالـــد آل ثاني الوزير الســـابق 
بالحكومـــة القطريـــة للتأثير فـــي االنتخابات 

واإلضرار بالمصالح الوطنية للبحرين.
وقال المستشـــار أحمد الحمادي المحامي 
العـــام للنيابـــة الكليـــة إن التحقيقات أظهرت 
تســـلم أحـــد المتهمين مـــن الوزيـــر القطري 
الســـابق مبالغ مالية للترشح في االنتخابات 

النيابية ولدعم حملته االنتخابية.
كمـــا كشـــفت التحقيقـــات أّن الغرض من 
تلقي تلـــك األموال هو اســـتخدامها في أمور 
مـــن شـــأنها اإلضـــرار بمصالح البـــالد، ومن 
بينهـــا التدخل في الشـــأن الداخلـــي بالتأثير 
في عمل المؤسســـات التشريعية بالمملكة من 
خـــالل العمل في المجلـــس النيابي على نحو 
يخـــدم التوجهات واألهداف القطرية المناوئة 

للبحرين.

فلول داعش في العراق.. خطر أمني وورقة في صراع النفوذ

} بغــداد - ُأعلـــن، األربعـــاء، فـــي العراق عن 
إطـــالق عمليـــة عســـكرية واســـعة للتصـــّدي 
لتحـــّركات عناصر تنظيم داعـــش في مناطق 
حّساســـة تربط بين محافظتي نينوى وصالح 
الدين، وذلك في وقت ُتسّجل فيه عودة التنظيم 
إلى ســـاحة األحـــداث في العـــراق، ليس فقط 
كخطر أمني يهّدد االســـتقرار الهّش المتحّقق 
بعـــد النصر العســـكري علـــى تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، ولكن كورقة سياســـية في صراع 

النفوذ المتصاعد في العراق والمنطقة.
وتواتـــرت خالل األيام الماضيـــة التقارير 
األمنية المحّذرة من وجود داعش في ســـوريا 
والعـــراق على شـــكل خاليا نائمـــة تعمل في 

الخفاء على إعادة تنظيم صفوفها اســـتعدادا 
لمرحلة جديدة دامية.

وحـــّذر تقريـــر صـــدر عـــن وزارة الدفـــاع 
األميركيـــة البنتاغـــون، مـــن أن تنظيم داعش 
يعمـــل علـــى اســـتعادة وضعـــه الســـابق في 
المناطـــق الريفية فـــي العراق وســـوف يظل 
يشـــّكل تهديدا كبيرا يتسم بالتمّرد واإلرهاب، 
مع إمكانية العودة في غضون ســـتة أشهر من 

الهدوء.
كما أفـــاد تقريـــر لوكالة أنبـــاء بلومبيرغ 
الدولية، بأّن داعش يســـتعد للظهـــور مجّددا 
بعدما خسر األراضي التي كان يسيطر عليها 
في ســـوريا والعـــراق، لكن في أشـــكال أخرى 

ســـتحافظ علـــى التهديد اإلرهابـــي في جميع 
أنحاء العالم.

وتخدم مثل هذه التقارير التي ال تخلو من 
ســـند واقعي، بشكل مباشـــر، منظور الدوائر 
األميركيـــة المناهضة لتوّجـــه الرئيس دونالد 
ترامب نحو ســـحب قّوات بالده من ســـوريا، 
وتهيئ في نفس الوقت األرضية لدعم الحضور 
العســـكري األميركي علـــى األراضي العراقية، 
وتطوير مهـــام القوات الموجـــودة هناك، من 
مجّرد المســـاعدة في مواجهة داعش وتأهيل 
القوات العراقية لمحاربة اإلرهاب، إلى مراقبة 
التحركات اإليرانية في سوريا والعراق، مثلما 

أشار إلى ذلك ترامب نفسه.
وعلى الطـــرف المقابل يعطي خطر داعش 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة المواليـــة 
إليـــران، المبّرر لمواصلـــة تمّددها في مناطق 
ســـنّية بشـــمال وغرب العراق، ومـــن ضمنها 
مناطق الحدود مع ســـوريا والتي تمّثل مدارا 

أساسيا لصراع السيطرة والنفوذ السيما بين 
طهران وواشنطن.

وبدورهـــم يلـــّوح أكـــراد العـــراق بورقـــة 
وامتيـــازات  مكاســـب  الســـتعادة  التنظيـــم، 
كبيـــرة كانوا حصلـــوا عليها أثناء مشـــاركة 
قواتهم (البيشـــمركة) في الحـــرب ضّده، ومن 
ذلك ســـيطرة تلك القوات على مناطق متنازع 
عليها، غير أّنها ُطـــردت منها على يد الجيش 
العراقي إثر االستفتاء الذي جرى خريف سنة 
2017 على اســـتقالل إقليم كردستان عن الدولة 

العراقية.
وحّذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق 
نيجيرفـــان البارزانـــي، في وقت ســـابق، من 
اســـتمرار تهديدات داعش فـــي المناطق التي 
اعتبرها كردية خارج إدارة اإلقليم في إشـــارة 
إلى المناطق المتنازع عليها، إلى جانب بعض 
المحافظات العراقية، مؤكدا اســـتعداد قوات 
البيشمركة لكافة أشكال التعاون مع التحالف 
الدولي ضد داعش والقوات العراقية لمواجهة 

هذه التهديدات.
”قـــوات  إّن  الكـــردي  المســـؤول  وقـــال 
اإلرهابيـــة  الهجمـــات  أوقفـــت  البيشـــمركة 
وحّطمت داعش في مخمور وسنجار بمساعدة 
التحالـــف الدولي، وهي على اســـتعداد لكافة 
أشـــكال التعـــاون مـــع التحالـــف والقـــوات 
العراقية من أجل القضاء على وجود ومخاطر 
اإلرهابيين بشـــكل نهائي في العراق“. ويأتي 
على رأس أهداف القيادة في كردستان العراق، 
إعادة قوات البيشـــمركة إلى محافظة كركوك، 
المنطقـــة األكثر قيمة ضمن المناطق المتنازع 
عليها نظرا لغناها الشديد بمخزونات النفط.

وتتداول أوســـاط عراقيـــة أنباء عن صفقة 
بين حكومتي بغداد وأربيل إلعادة البيشمركة 
إلى كركوك، األمر الـــذي يثير غضب التركمان 

الذين يشّكلون جزءا من مكونات المحافظة.
وكثيـــرا مـــا يحـــّذر ساســـة وقـــادة رأي 
عراقيون من أّن لضعـــف الجدار األمني للبلد، 
بمـــا في ذلـــك التراجع الشـــديد في مســـتوى 
قّواته المســـّلحة بفعل ما اخترقها من فســـاد 
واعتبارات مناطقية وطائفية، تأثيرا مباشـــرا 
علـــى األوضـــاع العاّمة في البلـــد ومدخال من 

مداخل التدّخل الخارجي في شؤونه.
ويذّكر هؤالء بـــأّن انهيار القوات العراقية 
صيف سنة 2014 أمام زحف تنظيم داعش على 
الموصل، تســـّبب بكوارث ومآســـي سيعاني 

العـــراق تبعاتها لســـنين طويلـــة، لّكنه أوجد 
الحاجة لالســـتعانة بميليشـــيات غير نظامية 
وبقـــوات أجنبيـــة، لم يخل تدّخلهـــا من مآرب 

سياسية لألطراف التي توّظفها.

واســـتعادت القـــوات العراقية جـــزءا من 
عافيتها، لكن ما يزال على قيادتها السياســـية 
والعســـكرية بذل المزيد مـــن الجهد للوصول 
بهـــا إلى مرتبة القـــدرة الذاتيـــة الكاملة على 

مواجهة اإلرهاب دون استعانة بالخارج.
كمـــا أّن على هؤالء القـــادة إنهاء التداخل 
بيـــن تلـــك القوات وبيـــن ميليشـــيات هي في 
األصـــل غير نظامية، حتى وإن ُألحقت صوريا 

بالقوات المسّلحة.
وأمـــام العراق طريق طويـــل للقضاء على 
داعـــش بشـــكل نهائـــي، ومـــن وراء ذلك قطع 
الطريق أمام اســـتغالل التنظيم سياســـيا من 
قبل القوى المتصارعة علـــى النفوذ. وأعلنت 
وزارة الدفـــاع العراقية، األربعـــاء، أن قواتها 
أطلقت عملية عسكرية مشتركة بإسناد جوي، 
لمالحقة عناصر تنظيم داعش، ضمن المناطق 
الحدوديـــة الفاصلـــة بيـــن محافظتي صالح 

الدين ونينوى شمالي البالد.
وجاء في بيان أصدره مركز اإلعالم األمني 
أّن ”قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش، 
نفـــذت عملية أمنية في منطقـــة كنعوص على 
الحدود الفاصلـــة بين محافظتي صالح الدين 

ونينوى، لمالحقة العناصر اإلرهابية“.
ومـــن جهتـــه، قـــال المـــالزم في شـــرطة 
صـــالح الدين، نعمـــان الجبـــوري، إّن ”قوات 
األمـــن العراقيـــة رصـــدت تحـــركات مريبـــة 
لعناصر تنظيم داعـــش اإلرهابي في المنطقة 
المحصـــورة بيـــن محافظتـــي صـــالح الدين 
ونينوى“. وأوضـــح متحّدثا لوكالة األناضول 
أّن ”العملية العسكرية التي انطلقت، األربعاء، 
تهـــدف إلى قطع طرق اإلمدادات لخاليا تنظيم 
داعش بيـــن المحافظتين، ومنع أي مخططات 

إلعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى“.

[ ذريعة لتمدد الميليشيات الشيعية، ومبرر إلعادة نشر البيشمركة الكردية  [ سند لدعاة إبقاء القوات األميركية في العراق

اســـتخدام المال إلثارة االضطرابات 

والتأثيـــر علـــى األوضـــاع الداخليـــة 

للدول أســـلوب معتمـــد على نطاق 

واسع من قبل قطر

 ◄

القوات النظامية من أبرز عناوين السيادة الوطنية

إكســـاب القـــوات العراقيـــة القـــدرة 

الذاتية علـــى محاربة اإلرهـــاب وإنهاء 

تداخلها مع الميليشيات من ضرورات 

استعادة القرار الوطني

 ◄

ضعــــــف اجلدار األمني للعراق واســــــتمرار حاجة قواته للدعم فــــــي مواجهة تنظيم داعش 
والقضاء على فلوله، ســــــواء من قبل جيوش أجنبية أو ميليشيات محّلية، من أكبر العوائق 
التي متنع استقاللية القرار وحماية السيادة الوطنية، فال أحد يضمن عدم توظيف محاربة 

التنظيم سياسيا في معركة النفوذ الشرسة القائمة في البلد ومن حوله.



} سبها (ليبيا) - أحبطت قوات الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر األربعاء محاوالت 
حكومـــة الوفاق لصـــد تمددها فـــي الجنوب، 
حيث نجح في قطع الطريق على قوات موالية 
لحكومة طرابلس، وســـيطر على حقل الشرارة 
النفطي أكبر الحقول النفطية في البالد، وبلدة 

مرزق.
وتعززت ســـيطرة الجيش على هذا الحقل 
النفطـــي بعد احتكاره لورقـــة النفط الذي بات 

أغلبه تحت تصرفه.
وجـــاءت ســـيطرة الجيـــش علـــى الحقل 
عقب إرســـال حكومة الوفاق لقـــوة من حرس 
المنشـــآت النفطية التابعة إلى حقل الشـــرارة 
النفطي جنوبي البـــالد، والمتوقف عن العمل 

منذ أكثر من شهر.
وقال آمـــر المنطقـــة العســـكرية الغربية، 
اللـــواء أســـامة الجويلـــي إّن ”قـــوة حـــرس 
المنشـــآت النفطية توجهت إلى حقل الشرارة 
النفطي، بعد التنسيق مع آمر حرس المنشآت 
النفطيـــة التابعـــة لحكومة الوفاق لمســـاندة 

القوة الموجودة لتأمينه“.
وقـــال مصـــدر مـــن ”الكتيبـــة 30“ التابعة 
لـ“الوفـــاق“، والمكلفة بحمايـــة الحقل، لموقع 
”األناضـــول“، إن القـــوة لـــم تصل إلـــى حقل 
الشـــرارة بعد، وإنما وصلت، مســـاء الثالثاء، 
إلى بلدة إدري الشـــاطي على بعد نحو 120 كم 
من مدينة أوباري (جنوب). وتبعد أوباري عن 

حقل الشرارة بنحو 60 كم.
وتحدثت تقارير إعالمية محلية عن رفض 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة التابـــع لحكومة 
الوفاق تنفيذ أوامر أســـامة الجويلي، وهو ما 
يبدو أنه ســـاعد الجيش على الســـيطرة على 

الحقل.
 ونقل موقع ”المرصد“ المحلي عن بشـــير 
الشـــيخ مسؤول ومنسق “حراك غضب فزان“، 
ظهر األربعـــاء تأكيده على وجود قوة وصفها 
قال إنهـــا تحاول  بـ“المجموعـــة المســـلحة“ 

اقتحام حقل الشرارة ولكنها لم تدخله بعد“.
وقال الشـــيخ بأن قوام هذه القوة مدنيون 
يقولـــون إنهـــم تحركـــوا مـــن الشـــمال نحو 

الجنـــوب بأمر اللـــواء أســـامة الجويلي آمر 
المنطقة العســـكرية الغربيـــة بحكومة الوفاق 
حيث تمركزوا الليلة الماضية في منطقة أدري 

وحاولوا التحرك اليوم مجددا.
وأضـــاف ”القوة الموجـــودة داخل الحقل 
أكـــدت لنـــا بأنها لن تســـمح ألي أحد قادم من 
خـــارج المنطقة بالدخول وهـــذا ما نؤكد عليه 
نحن أيضـــا، ونحذر القوة القادمة من الخارج 
من أن عواقب كبيرة ســـتحدث في حال إطالق 

رصاصة واحدة“.
وأكد الشـــيخ الـــذي رفض تحـــول الحقل 
إلى ســـاحة صـــراع، بـــأن القـــوة الموجودة 
داخل الشـــرارة تابعة باألساس لجهاز حرس 
المنشـــآت النفطيـــة التابع لحكومـــة الوفاق 
مؤكـــدا بـــأن ”اللـــواء إدريس بوخمـــادة آمر 
الجهـــاز قد زار الحقل اليـــوم قادما من مدينة 

غات“.
وتابع ”بوخمادة زار حقل الشرارة وأشاد 
بوضعه الحالي وأكد جاهزيته على استئناف 
العمل كما أكد لنا وللقوة الموجودة في الحقل 

علـــى عدم إصداره أي أوامـــر لتحريك أي قوة 
تابعـــة للجهـــاز من الشـــمال كما قـــال اللواء 

الجويلي“.
وأعلـــن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي فايز 
الســـراج األربعـــاء تعييـــن الفريـــق ركن علي 
ســـليمان محمـــد كنـــه آمـــرا لمنطقة ســـبها 

العسكرية.
وجـــاءت الخطـــوة بعد ضغوط مارســـها 
تيار اإلسالم السياسي على السراج األسابيع 
األخيرة، بحســـب ما أكدتـــه مصادر من مدينة 

مصراتة في تصريحات سابقة لـ“العرب“.
وحـــذرت تلك المصـــادر حينئذ، من جهود 
يقودها محســـوبون على القيـــادي في جماعة 
اإلخوان المســـلمين علي الصالبي، الستمالة 
إحدى الشـــخصيات العســـكرية التي مازالت 
تديـــن بالوالء لنظام القذافي لقيادة تلك القوة، 
حتـــى تكون قوة موازيـــة للجيش الذي يقوده 

المشير خليفة حفتر.
وقـــال المصدر الـــذي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه إن اإلســـالميين يبحثـــون حاليـــا عن 

شخصية عســـكرية قوية تحظى بثقة مختلف 
القبائل الليبيـــة، ليلتف عليها العســـكريون، 
الذيـــن اختـــار أغلبهـــم االبتعـــاد عـــن العمل 
العســـكري منذ سقوط النظام الذي فتح الباب 
لهيمنة الميليشـــيات أو ما كان يسمى حينئذ 

بـ“الثوار“.
ومســـاء الثالثاء، أدان المجلس الرئاسي، 
التصعيد العسكري في بعض مناطق الجنوب.

وجـــاء ذلـــك ردا علـــى عمليات عســـكرية 
تنفذها، منذ أكثر من أسبوعين، قوات الجيش 
الوطني المســـيطرة على الشرق الليبي، ضد 
عصابـــات التهريـــب، والمعارضة التشـــادية 

جنوبي ليبيا.
ودعـــا المجلس الرئاســـي، فـــي بيان إلى 
”الوقف الفوري لمثل هذه األفعال؛ حفاظا على 

السلم األهلي، وحقنا للدماء“.
وطالب المجلـــس بأن ”تســـود لغة العقل 
والحكمة، وأن تتوقف هذه األعمال التي تحبط 

آمال الليبيين في تحقيق االستقرار“.
مـــن جهته، قال رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفاق، خالل اليوم نفســـه، في أول 
تعليق مـــن حكومـــة الوفاق، علـــى العمليات 
العســـكرية ”لن نســـمح بأن يصبـــح الجنوب 
ســـاحة لتصفية الحســـابات السياســـية، أو 
مدخـــال للفتنـــة بيـــن المكونات التي تشـــكل 

نسيجه االجتماعي“.
واســـتند الســـراج في اســـتنكاره لعملية 
الجيش في الجنوب إلى ورقة األقليات العرقية. 
واعتبـــر أن طـــرد العصابات التشـــادية التي 
مارست لسنوات الحرابة والخطف واالبتزاز، 

ال يكون عن طريق الحلول العسكرية.
وفي المقابل، اعتبرت الخارجية الفرنسية 
في بيان أن عملية حفتر أتاحت ”القضاء على 
أهـــداف إرهابية مهمة“ وهي تشـــكل وســـيلة 

”لوقف نشاط مهربي البشر في شكل دائم“.
واألحد، أكدت باريـــس أيضا أنها قصفت 
في شـــمال التشـــاد مجموعة مـــن المتمردين 
التشـــاديين أتـــوا مـــن ليبيـــا، فيمـــا أوضح 
”الجيـــش الوطنـــي الليبـــي“ أن هـــؤالء كانوا 

يفرون من عمليته العسكرية.

 

محمد ماموني العلوي

} الرباط – يســـعى المغرب الســـتمالة موقف 
الواليـــات المتحـــدة فـــي مـــا يتعلـــق بقضية 
الصحـــراء، الســـيما مـــع تصاعـــد االهتمـــام 

األميركي بالملف.
واتجـــه وزيـــر الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطـــة إلى واشـــنطن حيـــث التقـــى بكبار 
المســـؤولين األميركيين وعلى رأسهم نظيره 
مايـــك بومبيو، للبت في العديـــد من القضايا 
المشـــتركة السياســـية واألمنية واالقتصادية 

والتداول في مستجدات قضية الصحراء.
ســـبتمبر  فـــي  واشـــنطن  بوريطـــة  وزار 
الماضي والتقى بنظيـــره مايك بومبيو حيث 
اتفقـــا على عقـــد دورة للحوار االســـتراتيجي 
بين المغـــرب والواليات المتحـــدة خالل هذه 
السنة، بهدف تعميق الفرص الكفيلة بتوسيع 
التعاون االقتصادي واألمنـــي القوي، بما في 

ذلك الجهود المشتركة للتصدي لإلرهاب.
ومـــن المتوقـــع أن يجري ناصـــر بوريطة 
بالمـــوازاة مـــع أشـــغال اللجنة المشـــتركة، 
محادثات خاصة مع المســـؤولين األميركيين، 
وفي مقدمتهم مستشـــار األمـــن القومي جون 
بولتـــون للتباحـــث حول مســـتجدات الوضع 

األمني بالساحل والصحراء.

وكان جـــون بولتون قـــد أعلن فـــي نهاية 
العام المنقضي، أنه يشعر ”بخيبة أمل“ كبيرة 

بسبب عدم حل نزاع الصحراء.
وقال بولتون للصحافيين، في مركز بحثي 
بواشـــنطن، حيث طـــرح اســـتراتيجية إدارة 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب الجديدة 
بخصوص أفريقيـــا، ”أود أن يجد هذا النزاع 
طريقـــا إلـــى الحـــل إذا تمكنت األطـــراف من 

االتفاق على طريق للمضي قدما“.
وتأتـــي زيـــارة بوريطـــة بينمـــا يســـعى 
المبعـــوث األممي هورســـت كوهلـــر إلى عقد 

جولـــة جديدة من المباحثات في جنيف، خالل 
شهر مارس المقبل.

وســـيقوم كوهلر بجولة في منتصف شهر 
فبراير الجاري لحث األطـــراف، التي حضرت 
في الجولـــة األولى (المغرب والبوليســـاريو، 
إضافة إلى الجزائر وموريتانيا) على الحضور 

في هذه الجولة الثانية.
وتندرج زيارة وزيـــر الخارجية والتعاون 
الدولـــي، ناصـــر بوريطة، للواليـــات المتحدة 
األميركية في إطار التعاون الدولي بين البلدين 
حســـب هشام معتضد، األســـتاذ والباحث في 
العلوم السياسية واالستراتيجية خاصة وأن 
المغرب يعد بلدا اســـتراتيجيا وفاعال حيويا 
فـــي منطقة شـــمال أفريقيـــا وعلى مســـتوى 
الســـاحل والصحراء من المنظور السياسي، 
ما يعـــزز تبادل الخبـــرات والتعـــاون األمني 

واالستراتيجي الثنائي.
ويـــرى معتضـــد أن زمن الزيارة يكتســـي 
أهمية كبيرة تتعلق بالتطورات والمستجدات 
التـــي تهم ملـــف الصحـــراء واالســـتعدادات 
الجارية إلطالق الجولة الثانية من المفاوضات 

في جنيف.
وتأتي زيارة بوريطة بعد أسابيع من زيارة 
أجراها وزير الخارجيـــة الجزائري عبدالقادر 

مساهل إلى واشنطن.
وقال هشـــام معتضد لـ“العرب“ إن ”هاتين 
الزيارتيـــن تدخالن في إطار صـــراع التموقع 
داخل سياسة الواليات المتحدة األميركية في 

المنطقة بين المغرب والجزائر“.
وأبدت الواليات المتحدة مؤخرا نوعا من 
االنحياز لموقف الجزائر وجبهة البوليساريو 
االنفصالية وهو ما ترجم بسعيها إلنهاء مهمة 

بعثة المينورسو.
ويـــرى جـــون بولتـــون أن تحريـــك الحل 
السياسي لن يكون إال بقطع اإلمدادات المادية 
على بعثة المينورسو أو إنهاء مهامها بصفة 
نهائيـــة. ولئن تبـــدو هذه الرؤيـــة منطقية إال 
أنها تغفل إمكانية استغالل البوليساريو لهذا 
الوضع لتصعيد استفزازاتها ما قد يؤدي إلى 

تصادم عسكري مع المغرب.
ومـــع ذلـــك جـــددت الواليـــات المتحـــدة، 
التأكيـــد علـــى أن مقترح الحكـــم الذاتي الذي 
يطرحه المغرب ”جدي وذو مصداقية وواقعي 
ويمثـــل مقاربـــة مـــن شـــأنها إيجاد تســـوية 

لقضية الصحراء“، مشـــددة على أن ”من شأن 
ذلك تلبية تطلعات ســـكان الصحـــراء لتدبير 

شؤونها الخاصة في سالم وكرامة“.
وســـتكون زيـــارة ناصر بوريطـــة والوفد 
المرافـــق له مناســـبة لعقد النســـخة الثانية 
من االجتمـــاع اإلقليمي للمدراء السياســـيين 
والذي  للتحالف العالمي ضد تنظيم ”داعش“ 
احتضنـــت الصخيـــرات نســـخته األولى في 

يونيو الماضي.
وقال هشام معتضد إن ملف الصحراء هو 
بوصلة للمغرب في تشخيص وضبط منهجية 
التعامـــل مـــع البيـــت األبيـــض والسياســـة 

الخارجية األميركية.
وأضـــاف أن التحـــركات األميركيـــة مـــن 
خـــالل مجموعات الضغط أو أروقة المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية تعد من المؤشرات 
المباشـــرة التي يتم اتخاذها كمعايير لقراءة 
المتغيـــر والثابـــت فـــي العالقـــات األميركية 

المغربيـــة على مســـتوى التعـــاون الدولي و 
السياسة الخارجية.

وتأتـــي زيـــارة بوريطـــة إلـــى واشـــنطن 
بعـــد أيام مـــن توجيه دعوة رســـمية للمغرب، 
للمشـــاركة في مؤتمـــر ”التهديـــدات األمنية“ 
يومـــي 13 و14 فبراير الجاري ببولندا، والذي 

يهدف إلى مواجهة ”خطر اإلرهاب اإليراني“.
وانطالقـــا مـــن هـــذا المســـتجد فالملفات 
ذات التعـــاون األمني وخاصة تلـــك المتعلقة 
بمكافحة اإلرهاب تعد الحلقة الكالســـيكية في 
مجال التعاون بين المغرب والواليات المتحدة 

األميركية، حسبما يؤكده هشام معتضد.
وأضاف ”إذا كان المغرب يعمل دائما على 
تنويع شركائه االســـتراتيجيين، فإن الحلفاء 
التقليديين يشكلون الركائز األساسية في بناء 
التعاون الدولي للمغرب للحرص على الحفاظ 
َعلـــى المصالـــح العليا ذات البعد السياســـي 

واالقتصادي واألمني“.

وشـــارك ناصر بوريطة في اليوم األول من 
الزيارة في أشغال لجنة الحوار االستراتيجي 
بين المغـــرب والواليات المتحدة، وقد تمحور 
جدول أعمالها حول قضية الصحراء المغربية 
والجهـــود الثنائيـــة لمكافحـــة اإلرهاب داخل 

وخارج أفريقيا.
وانعقـــدت الثالثـــاء بواشـــنطن، الـــدورة 
األولـــى لمجموعـــة العمل الخاصـــة بأفريقيا 
المندرجة في إطار الحوار االســـتراتيجي بين 

المغرب والواليات المتحدة.
وأكد محســـن الجزولي، الوزيـــر المنتدب 
المملكـــة  أن  األفريقـــي،  بالتعـــاون  المكلـــف 
المغربيـــة أثبتت مدى ريادتهـــا في ما يتعلق 
بالقضايـــا األمنيـــة بناء على اســـتراتيجيات 
حكيمة وناجعة تهدف إلى مكافحة اإلرهاب مع 
الحرص على تعزيـــز التعاون في هذا المجال 
مـــع األمم المتحدة والواليـــات المتحدة ودول 

حليفة أخرى.

المغرب يسعى لكسب الموقف األميركي في قضية الصحراء
[ ناصر بوريطة يستبق جولة المفاوضات بمباحثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن

[ حفتر يسيطر على حقل الشرارة النفطي  [ السراج يتبنى مخطط اإلسالميين لشق الجيش

تنافس مغربي جزائري متصاعد على كسب موقف الواليات املتحدة األميركية في قضية 
الصحراء وهو ما تترجمه الزيارات املتتالية ملسؤولي الدولتني إلى واشنطن التي ضاعفت 

من اهتمامها بالنزاع الصحرواي مؤخرا.

أخبار
«لم تصدر أي  تكليفات جديدة من رئيس المجلس الرئاسي ألي جهة بالمشاركة في الترتيبات 

األمنية وخطة تأمين العاصمة طرابلس».

أحمد السالك
الناطق باسم رئيس املجلس الرئاسي الليبي

«هيئـــة المحامين بصـــدد متابعة ملف الجهاز الســـري لحركة النهضة والغرفة الســـوداء بوزارة 

الداخلية، لكنها ترى أن ملفا بمثل هذه األهمية ال يمكن الفصل فيه إال عبر القضاء}.

عامر احملرزي
رئيس الهيئة التونسية للمحامني

الجيش الليبي يحبط تحركات حكومة الوفاق املعرقلة لتطهير الجنوب

بوريطة في مهمة صعبة

امللفات األمنيـــة وخاصة املتعلقة 

الحلقـــة  تعـــد  اإلرهـــاب  بمكافحـــة 

الكالسيكية في مجال التعاون بني 

الرباط وواشنطن

◄
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الجيش يقترب من تحقيق نصر جديد

} طرابلــس - أعلنـــت ســـلطات الجمـــارك 
الليبيـــة، عـــن مصـــادرة شـــحنة أســـلحة 
فـــي ميناء الُخمـــس البحري غـــرب البالد، 

مصدرها تركيا.
وضبطـــت الســـلطات الليبيـــة مدرعات 
قتالية وســـيارات رباعية الدفـــع قادمة من 
تركيـــا في ثالث خرق ألنقـــرة لقرار مجلس 
األمن الدولي، حظر بيع ونقل األسلحة إلى 

ليبيا خالل أقّل من شهرين.
وقالـــت الجمـــارك الليبية إن الشـــحنة 
تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من 
نوع ”تيوتا ســـيراليون“ مع مدرعات قتالية 
تركيـــة الصنع، وصلت الثالثـــاء إلى ميناء 

الُخمس، قادمة من أحد الموانئ التركية.
وضبطـــت مصلحـــة الجمـــارك بميناء 
الخمس فـــي نوفمبـــر الماضي، شـــحنتي 
أســـلحة وذخائر ذات منشـــأ تركي تحتوي 
علـــى 3000 مســـدس 9 ملـــم و120 مسدســـا 
من نوع بريتا (رشـــاش) و400 بندقية صيد 

ونحو 4 مليون طلقة مسدس .
ولم تكن تلك المـــرة األولى التي يجري 
فيهـــا ضبـــط أســـلحة ومتفجـــرات قادمة 
من تركيا إلـــى ليبيا. ففي ينايـــر من العام  
الماضي ضبـــط خفر الســـواحل اليوناني 
ســـفينة شـــحن تحمل مواد متفجرة خالل 
إبحارهـــا مـــن تركيـــا إلى ليبيـــا، ووصف 

السفينة بأنها عبارة عن ”قنبلة متحركة“.
وقبـــل ذلك، كشـــفت اليونان فـــي يناير 
2013 أنهـــا عثرت على أســـلحة تركية على 
متن ســـفينة متجهة إلـــى ليبيا بعد توقفها 

في اليونان بسبب سوء األحوال الجوية.

تركيا تواصل 

انتهاك حظر التسليح 

الدولي على ليبيا



} لنــدن - قـــال نائب في البرملـــان البريطاني 
شارك في مناقشـــات مع احلكومة األربعاء، إن 
حزب رئيســـة الوزراء تيريزا ماي ســـيمنحها 
املزيد من الوقت للتفاوض بشـــأن اخلروج من 
االحتاد األوروبي إذا اســـتطاعت إقناع التكتل 
بإجـــراء حوار، فيمـــا ترفض بروكســـل إعادة 
التفـــاوض على اتفاق االنفصال، لكنه ال ميانع 
في تأجيل موعد اخلـــروج املقرر في 29 مارس 
للمزيد من التفاوض بشأن النقاط اخلالفية إذا 

طلبت لندن ذلك.
وجتاوز نواب من جناحي حزب احملافظني 
املنقســـم بشـــدة مـــع مـــاي األســـبوع املاضي 

وخرجوا بخطة تســـوية تدعو رئيسة الوزراء 
إلى العودة إلى بروكســـل وإعادة فتح النقاش 
حول العنصر األكثر إثـــارة للخالف في اتفاق 
اخلروج وهـــو الترتيب اخلاص بإقليم أيرلندا 

الشمالية.
وقال النواب املســـؤولون عن اخلطة، التي 
ُأطلق عليها اسم ”تســـوية مولتهاوس“ نسبة 
إلـــى كيت مولتهـــاوس الذي توســـط فيها، إن 
اقتراحهم ُأخذ على محمل اجلد، وحتدثوا عن 
احملادثـــات املكثفة مع احلكومة لبلورته، بينما 
تســـتعد مـــاي لعقـــد اجتماعات في بروكســـل 

اخلميس.

وقـــال أحـــد أعضـــاء املجموعـــة إنـــه إذا 
اســـتطاعت ماي إثبات أن االحتـــاد األوروبي 
مســـتعد إلعادة التفاوض، فستحصل لنفسها 
على املزيد من الوقت وتتجنب التعرض لهجوم 
الذع فـــي البرملان األســـبوع املقبل عندما تعود 

لتتحدث عما أحرزته من تقدم.
ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزمية 
قوية غداة رفض األغلبية الساحقة في مجلس 
العموم البريطاني املصادقة على االتفاق الذي 

أبرمته للخروج من االحتاد األوروبي. 
ورغـــم أن الهزميـــة املدوية كانـــت متوقعة 
إال أنهـــا أثـــارت الكثير من اجلدل واالســـتياء 

واحليرة، وسط تساؤل بريطاني أوروبي: ماذا 
بعد؟

ورئيسة الوزراء ملتزمة بطرح اتفاق جديد 
علـــى التصويت ”في أقرب وقـــت ممكن“. وفي 
حال أخفقت فـــي احلصول علـــى اتفاق معّدل 
بحلـــول 13 فبرايـــر، ســـتنظم مـــاي تصويتا 
برملانيا في 14 فبراير يســـمح للنواب بالتعبير 

عن آرائهم.
ودون اتفـــاق، تخاطـــر اململكـــة املتحـــدة 
باخلـــروج من التكتـــل األوروبـــي دون قواعد 
حتدد عالقتهما املســـتقبلية في أواخر مارس، 

وهي فرضية تخشاها األوساط االقتصادية.

} موســكو - أعلنت وزارة الدفاع الروســـية، 
األربعاء، عـــن إطالق ناجح لصـــاروخ متعدد 
 RS-24  الـــرؤوس عابـــر للقـــارات من طـــراز
الفضائي  ”يارس“، من مطـــار ”بليسيتســـك“ 
شمال غربي البالد، وإصابة أهدافه بدقة، فيما 
يســـود توجس من اندالع ســـباق تسلح جديد 
فـــي العالم بعـــد أن أعلنت الواليـــات املتحدة 
تعليـــق العمل باالتفاقيـــة النووية املوقعة مع 
روسيا ملدة 6 أشهر قبل االنسحاب منها كليا.

وقالت الـــوزارة الروســـية، في بيـــان، إن 
أصابـــت  للصـــاروخ  التدريبيـــة  ”الـــرؤوس 
أهدافها بدقة في ميدان الرماية (كورا) بشـــبه 
جزيرة كامتشاتكا في الشرق األقصى الروسي 

قاطعة اآلالف من الكيلومترات“.
وأضافـــت أنـــه ”مت إطالق تدريـــب قتالي 
لصـــاروخ متعـــدد الـــرؤوس عابـــر للقـــارات 
مـــن منصـــة متحركة فـــي مطار بليسيتســـك 

الفضائي“.
وتأتي هذه اخلطوة، عقب إطالق موســـكو 
في أواخر ديســـمبر املاضـــي، صاروخا عابرا 
للقـــارات أســـرع من الصـــوت، وصفتـــه بأنه 
”صـــاروخ ال يقهر، وال تســـتطيع أّيا من أنظمة 

الدفاع اجلوي احلالية إسقاطه“.
والســـبت املاضي، أعلن الرئيس الروسي 
فالدمييـــر بوتـــني، عـــن تعليـــق عمـــل بالده 
مبعاهدة الصواريخ متوســـطة وقصيرة املدى 

املبرمة مع واشنطن منذ أكثر من 3 عقود.
وجاء إعالن بوتني ردا على قرار من ترامب 
باالنســـحاب من االتفاقية، قائال إن بالده بذلك 
تتحرر من قيودها في ما يتعلق باختبار ونشر 

الصواريخ متوسطة املدى.
وأكد بوتني أن ”روســـيا لن تنشر مثل هذه 
األســـلحة، ال في أوروبا وال في أماكن غيرها، 
حتى ظهور أسلحة متوســـطة وقصيرة املدى 

أميركية في مناطق محددة بالعالم“.
وتتهـــم الواليـــات املتحدة روســـيا بخرق 
املعاهدة النووية من خالل تطويرها صواريخ 
باليســـتية يفوق مداها 5000 كلـــم، فيما تنفي 

موسكو ذلك.

} موســكو - باتـــت طالبـــان العـــدو اللـــدود 
لالحتاد الســـوفياتي ســـابقا، اليوم على عالقة 
جيدة بروســـيا التي حتاول دفعها إلى املطالبة 
بانسحاب أميركي من أفغانستان رغم إنكارها 
تولي دور الوســـيط في هذا النزاع الواقع على 

مشارف منطقة نفوذها.
ورغم حظر نشـــاط حركة طالبان رسميا في 
روسيا، فإن قادة احلركة استقبلوا بحفاوة في 
فندق فخـــم بالعاصمة الروســـية حيث أجريت 
الثالثاء واألربعاء مباحثات غير مســـبوقة بني 

كبار قادة املعارضة األفغانية.
وقـــال وزير اخلارجية الروســـي ســـيرجي 
الفـــروف إن موســـكو ليســـت مســـؤولة إال عن 
اجلانـــب ”اللوجســـتي وإصـــدار تأشـــيرات“ 
للمشـــاركني في االجتماع الذي ينظم في غياب 
ملحوظ للرئيس األفغاني أو أي ممثل للحكومة 
احلاليـــة، بيـــد أن اخلبير في مركز الدراســـات 
االفغانية املعاصرة مبوســـكو أندريه سيرينكو 
أكـــد أن اجتماعـــات ”تترجـــم متاما مشـــروعا 

للرئاسة الروسية“.
وأشار ســـيرينكو إلى أن ”روسيا تأمل في 
تولـــي دور الوســـيط النزيه نســـبيا مدركة أنه 
لم يعـــد هناك فاعلون“، مضيفا أن روســـيا مع 
ذلـــك ال تنـــوي ”إنفاق مال“ في أفغانســـتان أو 
”أن تتحول أميـــركا ثانية“ فيهـــا. وفي نوفمبر 
2018 استضافت السلطات الروسية في موسكو 

اجتماعا ضم وفدا عن طالبان مبشـــاركة هيئة 
حكوميـــة أفغانيـــة للمـــرة األولـــى. ولكن تلك 

املباحثات انتهت من دون إحراز تقدم يذكر.
وجـــاء في مذكرة ملركز صوفان للتحاليل أن 
”االنخراط األكبر ملوســـكو في النـــزاع األفغاني 
فاجأ كثيرين وخصوصا بسبب التاريخ الدامي 

لروســـيا في أفغانســـتان أثناء فتـــرة احتالل 
البالد بني 1979 و1989“.

وبالنسبة لروســـيا األمر يتعلق خصوصا 
بحماية أمن اجلمهوريات السوفياتية السابقة 
في آســـيا الوسطى التي تعتبرها ضمن منطقة 
نفوذهـــا وخصوصا احلدود ســـهلة االختراق 

أفغانســـتان  بـــني  كلـــم  طولهـــا 1300  البالـــغ 
وطاجيكستان.

وروســـيا قلقـــة من تغلغـــل تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية في أفغانســـتان وتريد مـــن حركة 
توحـــدا  أن  األفغانيـــة  واحلكومـــة  طالبـــان 

جهودهما حملاربته.
وفـــي 2015 أكـــد مســـؤول روســـي كبير أن 
أهـــداف طالبـــان ”تلتقي“ مع أهداف موســـكو 
جلهـــة مكافحة التنظيـــم اجلهـــادي، فيما دعا 
الرئيس األفغاني السابق حامد قرضاي روسيا 

إلى انخراط أكبر في بالده.
ومســـتفيدة مـــن جتربتهـــا الكارثيـــة فـــي 
أفغانستان زمن االحتاد الســـوفياتي السابق، 
حتاول روســـيا اليوم أال تدخل في منافسة مع 
واشـــنطن أو أن تســـعى لتكون بديال منها في 
هذا امللف الشائك، لكنها تسعى في املقابل إلى 
إيجاد قناتها اخلاصة قبل انتخابات 20 يوليو 
2019 التي تراهن فيهـــا على فوز محمد حنيف 

أمتار.
ويـــرى اخلبير األميركي مايـــكل كوجيلمان 
أن االســـتراتيجية الروســـية قد تكون محفوفة 
باملخاطـــر، فـ“مـــن خـــالل حضهـــا املعارضـــة 
األفغانية على احلوار مع طالبان، فإن موســـكو 
قد حتدث تفككا في عملية ســـالم هشـــة أصال، 
وقد تتســـبب في أزمة جديـــدة داخل احلكومة 

األفغانية التي تشهد انقسامات عميقة“.

{النتائج األولى لتوقيع اتفاق السالم مع الحركات المسلحة في البالد ستتجلى في الوقف الفوري أخبار

ألي أعمال عنف ضد المدنيين}.

فوستان أرشاجن تواديرا
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

{البريطانيـــون الذيـــن دعوا إلى الخروج من االتحاد األوروبـــي دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذ 

ذلك يستحقون مكانا خاصا في الجحيم}.

دونالد توسك
رئيس املجلس األوروبي
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} واشــنطن - أشاد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب األربعـــاء، خالل خطـــاب حالة االحتاد 
بسياسات بالده ووضعها االقتصادي، إضافة 
إلـــى مـــا اعتبره ”فضـــل إدارته في حتســـني“ 
األوضاع في ســـوريا والعراق وأفغانســـتان، 
لكن األجواء السياسية املشحونة في واشنطن 
ومشروعه املثير للجدل لبناء جدار على حدود 
املكســـيك يضعانـــه فـــي موقـــف صعـــب أمام 

الكونغرس.
وأكد ترامب في خطاب بدا ”متفائال“، أمام 
جلسة مشتركة للكونغرس (النواب والشيوخ) 
أن حالـــة االحتـــاد (حالـــة الدولـــة األميركية) 

”قوية“.
وأعـــرب الرئيـــس األميركـــي عـــن تفاؤله 
بوضع االقتصـــاد األميركـــي املتنامي بوتيرة 
ســـريعة عما كان عليه قبل توليه املنصب قبل 
أكثر مـــن عامني، واصفا ذلك النمو االقتصادي 

بـ“املعجزة“.
وقال إن الشـــيء الوحيد الـــذي قد يعرقله 
هو ”احلروب الغبية والتحقيقات الســـخيفة“، 
حيث تشارك الواليات املتحدة منذ سنوات في 
حروب في منطقة الشرق األوسط وأفغانستان 
كلفتها خسائر بشـــرية ومادية ُتقدر مبليارات 

الدوالرات.

وفي ما يتعلق بسياسة واشنطن اخلارجية، 
شـــّدد ترامب علـــى أّن بالده حتـــت إدارته ”لن 
تعتـــذر أبدا عن تعزيز مصاحلها“، في إشـــارة 
إلى انســـحابها من معاهدة القوى النووية مع 

روسيا املبرمة منذ أكثر من 3 عقود.
ملواجهة  وقـــال إن إدارته عملت ”بحســـم“ 
”النظـــام األصولي فـــي إيران“، كمـــا ”جنحت 
فـــي حتريـــر ســـوريا والعـــراق من ســـيطرة 
تنظيـــم داعش اإلرهابي“، مضيفـــا أن ”النظام 
الراديكالي في إيران يفعل أمورا ســـيئة“، كما 
تعهد بأال ”حتصل طهران مطلقا على أســـلحة 

نووية“.

وتابع ”نعمل اآلن مـــع حلفائنا على تدمير 
بقايا داعش، لكن حان الوقت لعودة محاربينا 

الشجعان في سوريا إلى الوطن“.
ولـــم يحـــدد ترامب خـــالل خطابـــه موعدا 
محددا لســـحب القوات األميركية من ســـوريا 
التـــي ُيقدر عددهـــا بنحو ألفي جنـــدي، إال أن 
إعالن ترامب املفاجئ في ديســـمبر عن ســـحب 
القوات األميركية من ســـوريا أثار قلق حلفائه 
والكثير مـــن املســـؤولني األميركيني احلاليني 
والســـابقني الذيـــن مازالـــوا يشـــعرون بـــأن 
متشـــددي تنظيـــم الدولة اإلســـالمية ميثلون 

تهديدا.
وبعـــد اخلطاب قـــال الدميقراطـــي إليوت 
إجنل، رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس 
النواب، إنه يبـــدو أن خطط ترامب بخصوص 
سوريا ليست مدروسة جيدا وقد تعّرض حلفاء 
الواليات املتحدة مثل األكراد للخطر في الوقت 
الذي تعززت فيه قوة إيران، فيما حذر اجلنرال 
جوزيف فوتيـــل قائد القيادة املركزية باجليش 
األميركـــي مـــن أن تنظيـــم الدولة اإلســـالمية 

سيمثل تهديدا مستمرا.
وعن الوضع في أفغانســـتان، أشار ترامب 
إلى وجود مباحثـــات ”بناءة“ مع أطراف عدة، 
بينهـــا حركة طالبـــان، من أجـــل التوصل إلى 
تسوية سياسية في البالد التي تشهد توترات 

أمنية منذ 17 عاما.
وأوضـــح أّن الواليـــات املتحدة ســـتقلص 
عدد قواتها فـــي أفغانســـتان (14 ألف جندي) 
بالتزامن مع إحراز تقدم في مفاوضات السالم.
وعلى صعيد العالقة مع كوريا الشـــمالية، 
أعلـــن ترامب أنـــه ســـيلتقي الزعيـــم الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ أون في فيتنام في 27 و28 
مـــن فبراير اجلاري، مثنيا على االنفراجة التي 
حدثت في العالقات مـــع بيونغ يانغ منذ العام 
املاضي. وقال إّنه ”لو لم ُينتَخب رئيسا، لكانت 
الواليـــات املّتحدة في حالة حرب كبرى اآلن مع 

كوريا الشمالية“.
وجاء خطـــاب ترامب في وقت تشـــهد فيه 
الواليات املتحدة انقســـاما داخليا بني ترامب 
واملشّرعني األميركيني (معظمهم دميقراطيون) 
في قضايا عديدة، أبرزها الهجرة وبناء اجلدار 
على احلدود مع املكســـيك، واإلغالق احلكومي 

الذي نتج عنه.

بيلوســــي  نانســــي  الدميقراطية  وكانــــت 
رئيســــة مجلس النواب، أجبــــرت ترامب على 
تأجيل اخلطاب ملدة أســــبوع بســــبب اإلغالق 

احلكومي القياسي الذي دام نحو 35 يوما.
وأثــــارت بيلوســــي حفيظــــة ترامــــب منذ 
ديســــمبر عبــــر معارضتها مشــــروع اجلدار، 
وال توجــــد مؤشــــرات كبرى على حتســــن في 
العالقات قبل انقضاء مهلة 15 فبراير احملددة 
للكونغــــرس للموافقة على متويل بناء اجلدار 

احلدودي أو مواجهة اندالع نزاع جديد.
وفــــي حــــال تشــــّبث الكونغــــرس مبوقفه 
الرافــــض إلقــــرار متويل لبناء اجلــــدار، يهدد 
ترامب بتكــــرار تكتيك إغالق إدارات احلكومة 
الذي تسبب في وقت سابق هذا العام بتجميد 
800 ألف وظيفة فيدرالية بشكل مؤقت. وكخيار 
بديــــل، بإمــــكان الرئيس جتــــاوز الكونغرس 

برمتــــه وإعالن حالة الطوارئ الوطنية، مبررا 
ذلك مبا يصفــــه بأنه غزو ملــــن يصفهم بأنهم 
”مجرمــــون“ عبر احلدود، في مســــعى بالتالي 

لضمان احلصول على متويل للجدار.
ومـــع اقتراب حملة إعـــادة انتخاب ترامب 
مـــن بدايتهـــا اجلديـــة يتعـــّني علـــى الرئيس 
األميركـــي أن ينتظر الـــرأي النهائي للمحقق 
اخلاص روبرت مولر الـــذي يتحّرى العالقات 
بني فريق العاملني في حملة ترامب االنتخابية  
واملســـؤولني الـــروس وكذلك احتمـــال حدوث 

عرقلة للعدالة.
وقبل عام واحد وجــــه ترامب نداء مماثال 
من أجــــل التعاون مــــع الدميقراطيني لينتهي 
العــــام بانتخابــــات مني فيهــــا اجلمهوريون 
بخسائر وخالف شــــديد حول القاضي بريت 
كافانو املرشح للمحكمة العليا وأخيرا بإغالق 

مؤسسات حكومية في 35 يوما. وخالل كل ذلك 
عمد ترامب إلى توجيه انتقادات للجمهوريني 
على تويتــــر ووصفهم بأنهم غيــــر متعاونني 

وغير وطنيني.
وقــــال جون جير، اخلبير فــــي الرأي العام 
بجامعة فاندربيلت، ”ما من ســــبب يدعو إلى 
االعتقاد بأنــــه يريد الوحدة، فهــــو ينجح من 
خالل التشــــرذم“، ودعا الرئيــــس إلى التعاون 

لكن سلوكه السابق يشير إلى غير ذلك.
واعتبر رون بوجنــــني، أحد قدامى خبراء 
االســــتراتيجية من اجلمهوريني في واشنطن، 
أنه ”رغم كثرة اللحظــــات التي تتضمن دعوة 
للتوحيد فقد خصص الرئيس وقتا الســــتمالة 
قاعــــدة مؤيديــــه في قضايــــا يختلــــف عليها 
احلزبــــان مثــــل التحقيقــــات بشــــأن التدخل 

الروسي في االنتخابات املاضية“.

استعرض الرئيس األميركي دونالد ترامب في خطاب ”حالة االحتاد“ إجنازاته الدبلوماسية 
وانعكاســــــاتها اإليجابية على النمو االقتصادي األميركي، فيما يسعى إلى حمل خصومه 
الدميقراطيني على دعم برنامج سياساته الداخلية املثيرة للجدل بخصوص الهجرة واألمن 

القومي إضافة إلى التوقف عن التفتيش في خبايا إدارته.

دعوات للوحدة ال تجد آذانا صاغية

موسكو تختبر بنجاح تيريزا ماي تعود إلى بروكسل بخيارات محدودة لتعديل اتفاق بريكست

صاروخا متعدد الرؤوس 

عابرا للقارات

روسيا تدفع طالبان إلى المطالبة بانسحاب أميركي من أفغانستان

أعداء األمس أصدقاء اليوم

ترامب متمسك بمواصلة التصدي للخطر اإليراني
[ تباه بإنجازات الخارج لتجاوز انقسامات الداخل  [ إصرار على االنسحاب من سوريا وأفغانستان رغم االنتقادات

إليوت إنجل:

خطط ترامب بخصوص 

ض حلفاءنا 
ّ
سوريا تعر

للخطر وتعزز قوة إيران



أحمد جمال

} القاهــرة - وافـــق البرملـــان املصـــري علـــى 
مناقشـــة مقترحات تعديالت بالدستور، أبرزها 
تعديـــل مدة الرئاســـة إلى ســـت ســـنوات بدال 
مـــن أربع ســـنوات، ووضـــع أحـــكام انتقالية 
بخصـــوص الرئيس احلالي، األمـــر الذي يثير 
الكثير من اجلدل في الشـــارع املصري ووسائل 
التواصـــل االجتماعـــي، وامتد ليتوســـع على 
مســـتوى عربـــي، حيـــث تتكرر جتربـــة تعديل 

الدستور في أكثر من بالد.
وكان 150 نائبـــا تقدمـــوا بطلب إلى رئيس 
مجلس النواب، علي عبدالعال، لتعديل عدد من 
مواد الدســـتور، بينها املدة الزمنية ملدة رئيس 
اجلمهورية في احلكم، فيمـــا يذّكر املعارضون 
الرئيس املصري، عبدالفتاح السيسي بتصريح 
األميركية في نوفمبر  لشبكة ”سي.أن.بي.سي“ 
2017، بأنه ال ينوي تعديل الدستور، وسيرفض 

مدة رئاسية ثالثة.

ومنـــذ إقـــرار الدســـتور عـــام 2014، جرى 
انتهـــاك العديـــد من مواده فيما لـــم جتد مواد 
أخرى فرصـــة للتطبيق، إما لعدم توافر الرغبة 
السياســـية لاللتزام بها أو الستحالة تطبيقها 
علـــى أرض الواقع، وهو مـــا كان دافعا للنواب 
لإلقدام على تلك اخلطوة ومعهم مبرراتهم التي 

تقضي بالقبول بإجراء التعديل.
يركز مؤيدو التعديالت على أنها تهدف إلى 
ضبط اخللل في بعض املواد الدستورية، وأنها 
ســـتفضي إلى فتح آفاق جديدة للحريات، عقب 
التيقـــن من االســـتقرار. ويـــدور اخلالف حول 

جوهر التدخل وطبيعته وحدوده.

أين الخلل

ينقســـم املشـــهد السياســـي املصـــري بني 
تياريـــن، كل تيـــار يحـــاول تقـــدمي براهينـــه 
املنطقيـــة، إمـــا حلتمية تعديل الدســـتور وإما 
لضرورة جتنب املســـاس به في الوقت احلالي، 
ويرى الفريق األول أن الظروف أضحت مواتية 
للتعديـــل بعد أن أثبتت التجربة فشـــل تطبيق 
العديـــد مـــن مـــواد الدســـتور، وعلى رأســـها 
تخصيـــص نســـبة محددة من النـــاجت القومي 
اإلجمالي، تصل إلى 10 باملئة مليزانيات الصحة 
والتعليم والبحث العلمي، وهو أمر لم تتحمله 
موازنة الدولة، التي باتت عرضة للطعن عليها 

أمام احملكمة الدستورية.
ويـــرى آخـــرون أن حبـــر كتابـــة 

بعـــد،  يجـــف  لـــم  الدســـتور 
واألولويـــة ال بـــد أن تكـــون 
لتفعيـــل مـــواده، ال إدخال 
فـــي  عليهـــا،  تعديـــالت 
حـــني أنها لـــم تطبق ولم 
تختبر من األســـاس، غير 
يرمـــي  الفريـــق  هـــذا  أن 

بثقـــل موقفـــه على 

أن جوهر التعديل ينســـف عوامـــل بناء الدولة 
الدميقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة، ألن 
الديباجـــة املقدمة إلى البرملـــان للتعديل نصت 
علـــى زيادة مدة الرئاســـة من 4 ســـنوات إلى 6 
ســـنوات، كما أدخلـــت مادة انتقالية ســـمحت 
للرئيس عبدالفتاح السيســـي بالترشح فترتني 
جديدتـــني بعد إقرار هـــذه التعديالت، ما يعني 

احتمال البقاء في السلطة ملدة 15 عاما قادمة.
هذه اخلطوة املصرية، تثير جدال سياســـيا 
ال في القاهرة فحسب، بل انتقل النقاش حولها 
أيضـــا إلى العديـــد من البلدان املجـــاورة التي 
عرفت ثـــورات الربيـــع العربي وفـــي مقّدمتها 
تونس، التي كانت على أبواب تعديل دستوري 
مشـــابه كان يرمي إلى تغيير النظام السياسي 
من شـــبه برملاني أو رئاســـي معّدل إلى رئاسي 
صـــرف، مثلما كان احلال في عهدي الرئيســـني 
التونسيني الســـابقني الرئيس الراحل احلبيب 
بورقيبة وزيـــن العابدين بن علـــي، إال أن هذه 
اخلطوة اصطدمت برفض األحزاب السياســـية 
ومنظمـــات املجتمع املدني التي رفضت العودة 

بالبالد إلى الوراء.
السياســـية  النخـــب  تبنـــي  مصـــر  وفـــي 
واحلقوقيـــة املعارضة ملبدأ تعديل الدســـتور، 
تبني مخاوفها على قاعدة تكّرر جتارب سابقة 
متت فـــي عهد الرئيس الراحل أنور الســـادات 
الـــذي أقّر تعديال دســـتوريا عـــام 1980 أفضى 

بالنهاية إلى منحه مدة رئاسية غير محددة.
كمـــا يرفـــض طيف واســـع مـــن املصريني 
إجـــراء تعديالت على دســـتور بالدهم الذي لم 
يجـــف حبره بعد، مرتكزيـــن على ما حصل في 
عهد الرئيس األسبق حسني مبارك الذي متّكن 
عبـــر تعديله للدســـتور في أكثر مـــن مرة عبر 
استفتاءات شعبية، من البقاء في كرسي احلكم 
إلى غاية إســـقاط نظامه قســـرا، وكانت نتيجة 
آخر هـــذه التجارب ما حصل فـــي االنتخابات 

الرئاسية لعام 2005.
ويشير مجدي بالل، املتحدث باسم احلركة 
أن  إلـــى  (معارضـــة)،  الدميقراطيـــة  املدنيـــة 
الدستور احلالي تصونه إرادة شعبية واسعة، 
شـــاركت في إقراره بنســـبة موافقـــة بلغت 98 
باملئة، وبالتالي فإن اإلقـــدام على التعديل قبل 
تطبيـــق عدد كبيـــر من مواده يعـــد تعديا على 
رغبة جمـــوع املواطنني، كمـــا أن هذه اخلطوة 
تعيد األوضاع السياسية في مصر ملا قبل ثورة 
25 يناير 2011، والتي هدفت إلى تخليص البالد 
مـــن قبضة احلاكم القويـــة التي مكنت الرئيس 
األســـبق حســـني مبارك من البقاء في منصبه 

أكثر من 30 عاما.
ويضيـــف مجـــدي بـــالل، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، أن احترام الدساتير أساس احلفاظ 
علـــى فكرة بناء الدولة الدميقراطية الســـليمة، 
كذلك فإن اســـتمرار الدســـتور لفتـــرات طويلة 
مـــن دون تعديـــل يعطي فرصـــة لتثبيت أركان 
العمـــل املؤسســـي، داخـــل البناء السياســـي 
للدولة، والدستور احلالي يعّد ضمانة للحقوق 
االجتماعيـــة واحلريات العامـــة للمواطنني ملا 
يتضمنـــه من مواد عديدة تدعـــم هذه احلقوق، 
لكن غياب التطبيق جعـــل من هذه املواد حبرا 

على ورق.
ويشـــدد العديـــد مـــن املعارضـــني على أن 
التعديـــالت تعطـــي صالحيـــات أكبـــر لرئيس 
الهيئـــات  رؤســـاء  تعيـــني  فـــي  اجلمهوريـــة 
القضائية، وتنّص على حماية اجليش للدستور 
والدميقراطيـــة واحلفـــاظ على مدنيـــة الدولة، 
وكلهـــا ميكن أن تنســـف جوهر دســـتور 2014، 
الـــذي كان معّبـــرا عن مطالب فئـــات مجتمعية 
كثيرة، وأرســـى قواعـــد واضحـــة للفصل بني 
الســـلطات، مـــا كان يعتبـــره العديـــد 
من السياســـيني فـــي ذلك الوقت 

أساس البناء السليم للدولة.

ركيزة لالستقرار

شـــيحة،  عصام  يؤكـــد 
القيادي بتيار إصالح حزب 
أن  للتعديل)،  (مؤيد  الوفد 

زيـــادة الفترة الزمنية ملـــدة رئيس اجلمهورية 
في حّد ذاتها إحدى ركائز االســـتقرار، وإحدى 
املواد التي تشكل دعامة أساسية لعدم تعرض 
البالد لهزات عنيفة في ظل البيئة السياســـية 
الهشة حاليا، كما أن فتح املجال العام للنقاش 
حـــول إقرار هذه التعديالت من عدمه هو أولى 
خطوات اإلصالح التي يجب االرتكان إليها في 
الفترة املقبلة، إلى جانب دعم الدولة لألحزاب.
ويضيف، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
التعديالت تصحح أوضاعا قد تؤدي إلى حالة 
من عدم االستقرار في املستقبل، وعلى رأسها 
التأســـيس اخلاطـــئ لوضع البرملـــان احلالي 
والذي يحظى مبدة (خمس سنوات)، أكبر من 
مدة الرئيس (أربع ســـنوات للفترة الواحدة)، 
وهـــو أمر ال يوجـــد في أي دولـــة أخرى، ومن 
الطبيعي أن تكون املدتان متساويتني أو تكون 
مدة الرئاســـة هي األكبـــر، لتجنب خلل ونزاع 

داخلي ما بني السلطات.
يسوق املؤيدون مبررات أخرى ترتبط بعدم 
مالءمة النظام شبه البرملاني احلالي في دولة 
تقوم أساسا على املركزية، وأن السلطات التي 
وضعها الدســـتور احلالي بيد رئيس الوزراء 
والبرملان جرى تطبيقها من الناحية الشكلية، 
في ظل بقاء رئيس الدولة هو العنصر األقوى 

واألكثر فاعلية.
ال تتوقف حجج التعديل عند هذا احلد، ألن 
املشـــهد اإلعالمي الذي عانـــى أزمات عدة منذ 
إلغاء وزارة اإلعالم، تســـبب فـــي تداخل مهام 
اجلهـــات اجلديدة، مـــا أفرز مشـــكالت في ما 
بينها أدت إلى اســـتمرار الفوضى اإلعالمية، 
وكانـــت دافعا للفشـــل في التعامـــل مع أزمات 
اإلعـــالم احلكومي التي تتطلـــب جهازا إداريا 

قويا ميكنه التدخل حلسم حلها.
غيـــر أن عصـــام اإلســـالمبولي، احملامي 
احلقوقـــي (معارض للتعديالت الدســـتورية)، 
يذهـــب للتأكيـــد علـــى أن التعديل قـــد يكون 
مطلوبـــا أحيانـــا، لكـــن املشـــكلة أنـــه يرتبط 
بفكـــرة بقاء رئيس الدولة في الســـلطة ألطول 
فترة ممكنـــة، وهناك اســـتحقاقات لم ينفذها 
الدســـتور على رأســـها إصدار قانون العدالة 
االنتقاليـــة، ويعّد جوهر اإلصالح السياســـي 
ليســـمح بتداول الســـلطة على أسس قانونية 
وموضوعيـــة يتفق عليها اجلميـــع، ما يعني 

خـــروج اجلماعات املنخرطة فـــي أعمال عنف 
خارج هذه املعادلة.

املصري  الوضـــع  اإلســـالمبولي،  ويشـــبه 
احلالـــي بالعـــام 1980 عندمـــا أقـــدم الرئيـــس 
الراحـــل أنور الســـادات على إدخـــال تعديالت 
على دســـتور 1971، وقضت بفتح مدد الرئاسة 
وأدخـــل بالتـــوازي معهـــا بعـــض التعديالت 
األخرى التي هدفت إلـــى احلصول على رضاء 
أصحاب الصوت املرتفع في تلك الفترة لضمان 
متريرهـــا، وهـــو مـــا جرى عبـــر كســـبه لوالء 
اإلسالميني من خالل تغيير املادة الثانية بحيث 
حتولت ”مبادئ الشـــريعة“ من مصدر للتشريع 
إلى املصدر الرئيســـي للتشريع، ونص على أن 
الصحافة سلطة رابعة لضمان التأييد اإلعالمي 

خلطواته.

حقوق المرأة

منحـــت ديباجـــة التعديل املقدمـــة من قبل 
نواب البرملان، املرأة حقوقا واسعة، وخصصت 
لها ربع مقاعد البرملـــان، وأعطت أيضا حقوقا 
واســـعة لألقباط ولذوي االحتياجات اخلاصة 
من حيث التمثيل النيابي بنسب لم حتدد بعد، 
وإمكانيـــة إجراء االنتخابـــات بالقائمة إلعطاء 

فرصة لألحزاب من أجل املنافسة.
ويشـــدد معارضون على أن هذه االمتيازات 
غير كافيـــة، والضمانـــات التـــي يطالبون بها 
تتمثل في تفعيل مواد الدســـتور، حتديدا التي 
ارتبطـــت بضمـــان احلريـــة الشـــخصية وعدم 
القبـــض علـــى أي مواطـــن دون تلبـــس مثلما 
نصت عليه املادتـــان 55 و65، أو املادة 57 التي 
تكفـــل ســـرية املراســـالت البريديـــة والبرقية 
واإللكترونيـــة واحملادثات الهاتفية وعدم جواز 
مصادرتهـــا أو االطالع عليهـــا، أو رقابتها إال 
بأمر قضائي، وهي مواد معطلة بسبب تطبيق 

حالة الطوارئ في البالد.
يدفـــع هذا األمـــر النائب محمـــد أبوحامد، 
وكيـــل جلنـــة التضامن مبجلس النـــواب (أحد 
القائمـــني على تعديل الدســـتور)، للتأكيد على 
أن العديـــد من مـــواد الدســـتور احلالية جرت 
صياغتهـــا بجمـــل إنشـــائية ال محـــل لهـــا من 
التطبيـــق علـــى أرض الواقع، فـــي ظل ظروف 
أمنية وسياسية ومجتمعية معينة، وهذه املواد 

ُفصلت في مرحلة انتقالية جتاوزتها البالد في 
الوقـــت احلالي، كالتـــي ترتبط بتعيـــني وزير 
الدفاع وقد اشـــترطت موافقـــة أعضاء املجلس 

األعلى للقوات املسلحة أوال.
ويشير إلى أن كتابة الدستور احلالي جاءت 
في وقت ســـعت فيه مختلف القوى السياســـية 
لالنتقال الســـريع مـــن الشـــرعية الثورية إلى 
الشـــرعية الدســـتورية، بعـــد انـــدالع ثورتني 
متتاليتني، ما انعكس على الصياغة الســـريعة 
وغيـــر املنضبطـــة لعدد مـــن املـــواد. والنظام 
السياســـي في ذلك الوقت دّعم مترير الدستور 
بصيغته احلالية خلشـــيته مـــن تعقيد األمور، 
وكان ينتظـــر اســـتقرار الظـــروف السياســـية 

واالقتصادية لإلقدام على خطوة التعديل.
ويلفت إلى أن الديباجة التي قدمها النواب 
وتضمنت بعـــض املواد املـــراد تعديلها ”مواد 
أولية ســـيتبعها إدخال جملـــة أخرى من املواد 
التي يجري التوافق عليها مجتمعيا، وقد تطال 
إلغاء الهيئات اإلعالمية وتعديل املواد املرتبطة 
بعدم مركزية اإلدارات احمللية، غير أن األمر لن 
يطـــال بأّي حـــال من األحوال األزهـــر أو املواد 

املرتبطة به“.

يتفق عدد كبير من املتابعني على أن الوضع 
الراهن يعّد مناسبا بالنسبة للحكومة املصرية 
التي تسعى لتعديل الدستور متحصنة بضعف 
املعارضـــة والدعـــم اخلارجي الـــذي تلقاه من 
هيئـــات وبلدان تدعـــم اســـتقرار األوضاع في 
مصر ملواجهة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، 
ورغبة الهيئات واملؤسسات الداعمة لالقتصاد 
املصري في أن يستمر التوجه احلالي أكبر فترة 
ممكنة، مع غياب اهتمـــام املواطنني باألوضاع 
السياسية بشكل عام، وارتداد الثقافة الشعبية 
الساعية للتغيير قبل 8 سنوات إلى ما اعتادت 
عليه قبل عقود، وأضحت تبحث عن االستقرار 
وتتمســـك بالزعيم القوي الذي يوفر لها مالذا 

باحلياة اآلمنة.

++++

أعادت موافقة اللجنة العامة مبجلس النواب املصري على التعديالت الدستورية املُقترحة 
والتي من بينها تعديل مدة والية الرئيس أو عدد الواليات التي يســــــمح بها الدســــــتور بعد 
ــــــدان العربية املجاورة التي عرفت  تنقيحه، اجلدل ال في مصر فحســــــب بل في بعض البل
ثورات ما يسمى بالربيع العربي، حول ما قد تسببه هذه التعديالت من كبح لفرامل االنتقال 
الدميقراطي الذي قامت من أجله الثورات ضد نظام حســــــني مبارك أو زين العابدين بن 
علي في تونس. ورغم خصوصية الوضع املصري الذي ســــــن دســــــتوره اجلديد في فترة 
مفصلية كانت فيها املعركة دائرة ضّد حكم اإلســــــالميني، فإن خطوة تعديل الدستور بعد 
فترة وجيزة على ســــــنه تثير مخاوف الطبقة السياســــــية والنخب ّمما قد يرافقها من تكّرر 
جتارب ســــــابقة في البالد، خاصة في فترتي حكم أنور السادات الذي عّدل الدستور مبا 
يســــــمح له بالبقاء رئيســــــا ملصر مددا غير معلومة، أو من بعده حسني مبارك الذي عّدل 

الدستور في أكثر من مرة على مقاسه قبل أن تطيح بحكمه ثورة فبراير 2011.

في 
العمق

{الدســـتور هـــو عقد توافقي بين كافة األطراف وليس عقـــد إذعان يفرضه طرف على آخر، ألم 
ندرك بعد أن صراع الدساتير كان جزءا أساسيا من نكبتنا؟}.

محمد البرادعي
نائب الرئيس املصري السابق

{التعديـــالت المقدمة على بعض مواد الدســـتور تنصب في الحفاظ على مكتســـبات دســـتور 
2014، التي تؤكد على التطلع إلى المزيد من الحريات}.

عبدالهادي القصبي
رئيس ائتالف دعم مصر

تعديل الدستور المصري: تقويم لهنات مرحلة انتقالية أم تغيير على المقاس
[ مبادرة تشريعية تقسم الشارع المصري  [ مخاوف من تكّرر تجارب سابقة حولت التعديل إلى تقنين للدكتاتورية
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طيف واسع من المصريين يرفض 
تعديل الدستور مرتكزين على ما حصل 
في عهد حسني مبارك الذي تمّكن عبر 
تعديله للدستور في أكثر من مرة عبر 

استفتاءات شعبية من البقاء في كرسي 
الحكم حتى إسقاطه منه قسرا

مؤيدو التعديالت يركزون على أنها 
تهدف إلى ضبط الخلل في بعض 

المواد الدستورية، وأنها ستفضي إلى 
فتح آفاق جديدة للحريات عقب التيقن 

من استدامة حالة االستقرار

وافقــــت اللجنة العامة بمجلس النواب على تعديالت دســــتورية اقترحها نواب األغلبية، وهي التعديالت 
التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034. وهذه أول خطوة للمضي قدما 

في مناقشة التعديالت التي ُيتوقع أن يقرها البرملان وتطرح لالستفتاء الشعبي.
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لمين شيخي

} اجلزائــر - أيا كان من ســــيفوز بانتخابات 
الرئاســــة في اجلزائر، فإن ذلــــك ال يؤثر على 
قرار طبيب القلــــب مؤمن محمد (29 عاما) في 
التمــــاس الرزق في مــــكان آخر. فهو واحد من 
عدد آخــــذ في الزيادة من الشــــباب اجلزائري 
املتعلــــم الــــذي يســــعى للعمل فــــي أوروبا أو 
اخلليــــج هربــــا مــــن الدخــــول املتدنيــــة التي 
يفرضهــــا اقتصــــاد تهيمــــن عليــــه الدولة في 

الداخل.
ونــــزوح األطباء واملهندســــني وغيرهم من 
أصحاب املهن املتميزة يقض مضجع احلكومة 
التــــي تأمل في التواصل مع جمهور الناخبني 
الواســــع من الشــــباب قبل االنتخابات املقررة 
فــــي 18 أبريل. ولم يعلن الرئيــــس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة (81 عامــــا) عما إذا كان سيترشــــح 
لفترة رئاسية خامســــة، وإن كان حزب جبهة 
التحرير الوطنــــي احلاكم والنقابات العمالية 

وأباطرة قطاع األعمال يحثونه على ذلك.
أما بالنســــبة ألصحاب املهن املتميزة من 
الشــــباب، فاألمر ال يــــكاد يعنيهــــم. فكثيرون 
يشــــعرون بأنهــــم مبعزل عــــن نخبــــة يهيمن 
عليها كبار شــــاركوا في حرب االســــتقالل عن 
فرنســــا التي دارت رحاها من عــــام 1954 إلى 
عــــام 1962، فــــي عهد لم يعرفــــوه إال من خالل 

روايات األجداد.
وهـــم يطمحـــون لبنـــاء مســـتقبل مهني، 
لكنهم محبطـــون من نظام ال يوفر إال وظائف 
برواتـــب زهيـــدة ويحجـــب األمل فـــي فرص 

معيشـــة أفضل. وقال مؤمن الـــذي يعمل في 
مستشـــفى حكومي ”قدمـــت بالفعـــل أوراق 

الهجرة… وأنتظر الرد“.
وتشــــير األرقام الرســــمية إلى أن ما يقرب 
من 15 ألف طبيب جزائري يعملون في فرنسا 
اآلن وأن أربعــــة آالف قدمــــوا طلبــــات ملغادرة 

بلدهم العام املاضي.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء أحمــــد أويحيــــى 
ردا على ســــؤال صحافي عن هجــــرة األطباء 
الشــــبان، إن الصحافة ضخمــــت من الظاهرة 

وإن هذه مشــــكلة بالنســــبة لــــكل اجلزائريني 
أوروبــــا،  فــــي  لكــــن  وحســــب.  احلكومــــة  ال 
مبقدور األطباء أن يتقاضوا عشــــرة أمثال ما 
يتقاضونه في اجلزائر حيــــث يوجد اقتصاد 
اشــــتراكي يتقاضى الطبيب فيه ما يزيد قليال 

عن موظف عام أقل كفاءة.
وضخت اجلزائر املليــــارات من الدوالرات 
فــــي قطاع الصحة خالل العقــــد األخير، وكان 
بها حوالــــي 50 ألف طبيب و150 ألف ســــرير 
طبي عام 2018 كما تشــــير البيانات الرسمية. 

وتكفل هذه الدولة املنتجة للنفط والغاز رعاية 
اجتماعية للمواطنني من املهد إلى اللحد، لكن 
غيــــاب املنافســــة من القطاع اخلــــاص أصاب 

بعض اخلدمات بالضعف.
وحتتــــل اجلزائر املرتبــــة الـــــ85 بني 189 
بلدا في مؤشــــر التنمية اإلنســــاني ملستويات 
املعيشــــة والذي يعده برنامــــج األمم املتحدة 
اإلمنائــــي. وتأتي هذه املرتبــــة بعد دول غرب 
وشرق أوروبا ودول اخلليج، بل وإيران التي 

تعاني وطأة العقوبات.
وال يقــــدم الكثير من املستشــــفيات العامة 
نفس مســــتوى جودة خدمة املراكز العالجية 
اخلاصة التي تظهر ببطء على الســــاحة. أما 
املقتــــدرون فيســــافرون إلى اخلــــارج من أجل 

العالج.
ويتعــــني على بوتفليقة أن يعلن ما إن كان 
سيرشــــح نفســــه أم ال في موعد غايته الثالث 
من مــــارس وفقا للدســــتور. ويقــــول محللون 
إن أعلــــن ترشــــحه فمن املتوقــــع أن يفوز رغم 
اعتالل صحتــــه ألن املعارضة ال تزال ضعيفة 
ومتشرذمة. أما كيف ميكن للنخبة احلاكمة أن 
تتواصل مع جيل الشباب فتلك مسألة مختلفة 

كلية.
وباجلزائــــر واحــــد مــــن أبطــــأ اتصاالت 
اإلنترنت في العالم، لكن شــــبابها رغم هذا ذو 
مقــــدرة عالية على التواصل مــــن خالله. وبدا 
هــــذا جليا حــــني دعــــا املغني الشــــاب فاروق 
بوجملــــني (21 عامــــا) جمهوره عبــــر تطبيق 
ســــناب شــــات إلى االحتفال بعيد ميالده في 
وســــط اجلزائر العاصمة. فقــــد تدفق حوالي 

عشرة آالف شخص وتسببوا في تعطل حركة 
املرور لســــاعات واضطرت الشرطة إلى وضع 
حواجز حول نصب مقام الشهيد كي ال يخرج 

احلفل عن السيطرة.

لبوتفليقــــة  توجــــد  ال  النقيــــض،  وعلــــى 
وال لرئيــــس الــــوزراء وال للعديد مــــن الوزراء 
حســــابات على تويتر يتواصلون من خاللها 
مع الشعب. واجلزائر من الدول القليلة التي ال 
تزال الوزارات فيها تســــتخدم أجهزة الفاكس 

لالتصال بالعالم اخلارجي.
وقال احمللــــل فريــــد فراحي ”كيــــف تعيد 

االتصال بالنخبة من الشباب..
هذه هي األولويــــة األولى لرئيس اجلزائر 

القادم“.
وفي املاضي، متكنت السلطات من ضمان 
اقتناص الدعم الشعبي من خالل زيادة األجور 

ومتديد العمل بالدعم االجتماعي.
وعندمــــا اندلعت أحداث شــــغب باجلزائر 
العاصمــــة عام 2011، ســــعت احلكومــــة لدرء 
احتجاجات الربيــــع العربي بعرض املليارات 
في صورة زيادات في الرواتب وتوفير قروض 
حسنة واآلالف من فرص العمل بالقطاع العام.

} تونــس - مبناســـبة إحياء الذكرى السادسة 
الغتيـــال املعارض التونســـي شـــكري بلعيد، 
جتّمع األربعاء وككل عام عدد من السياســـيني 
املنتمني إلـــى أحزب اجلبهة الشـــعبية أو إلى 
أحـــزاب مدنية أخـــرى وقيـــادات منتمية إلى 
االحتاد العام التونســـي للشـــغل أمـــام منزل 
بلعيد أين مت اغتياله يوم 6 فبراير 2013، إلحياء 
ذكراه ولفرض املزيد من الضغوط على القضاء 
وعلى الطبقة السياســـية احلاكمة للكشف عن 
حقيقـــة االغتياالت السياســـية التـــي عرفتها 

تونس خالل حكم الترويكا (2013-2011).
منذ ست ســـنوات، ظل ملف اغتيال شكري 
بلعيد محـــّل جتاذبات سياســـية بني األحزاب 
اليســـارية وحركة النهضة اإلسالمية، لتتحّول 
القضيـــة مـــن مســـارها القضائي إلى مســـار 
سياســـي صرف محكوم بالعديد من املتغيرات 
التي طرأت على الساحة السياسية خاصة بعد 

انتخابات عام 2014.

من دّبر للعملية

منذ حادثة االغتيال، التي هّزت الرأي العام 
التونســـي، خاصة بعد االغتيـــال الثاني الذي 
طال املعارض السياسي محّمد البراهمي في 25 
يوليو 2013، ظل السؤال املركزي يتردد: من قتل 
بلعيـــد؟ ومن دّبر للعمليـــة؟ ليتحّول في ما بعد 
هذا االستفســـار إلى مصدر حـــرب وجتاذبات 
بني الفاعلني السياسيني في البالد، خاصة بني 
اجلبهة الشعبية وحركة النهضة من جهة وبني 
اجلبهة الشعبية واألحزاب التي حكمت تونس 

عقب انتخابات 2014 من جهة ثانية.

ويقر جل املتابعني عن كثب ملسار التحقيق 
في قضية شـــكري بلعيد بأن مسارها حتّول من 
قضائي إلى سياسي صرف توظفه كل األحزاب 
بال استثناء وفق أهوائها ورغباتها السياسية 
أو االنتخابية. ويأتـــي حتويل القضية خاصة 
بعدمـــا عرفـــت العالقة بـــني هيئـــة الدفاع عن 
بلعيد واجلبهة الشعبية، بصفتيهما صاحبتي 

الدعـــوى بالهياكل القضائية، إلى عالقة قطيعة 
شبه تامة في ظل متّسك مكونات اجلبهة باتهام 
القضـــاء مبحاولـــة طمـــس احلقيقـــة وبالوالء 
حلركة النهضة املتهم الرئيسي من طرف هيئة 

الدفاع بالتدبير الغتيال شكري بلعيد.
وفـــي تطـــور جديد حملـــت آخـــر حيثيات 
القضية اتهاما مباشرا من قبل الناطق الرسمي 
للجبهة الشـــعبية حمـــة الهمامي ال فقط حلركة 
النهضة بل أيضا للحكومة التونسية بالتستر 
على الشريك في االئتالف احلاكم في ما يخص 
ملـــف االغتيـــاالت، بقولـــه ”نطالب باســـتقالة 
رئيس احلكومة يوســـف الشـــاهد الذي يتستر 
على قضية اجلهاز الســـري حلركـــة النهضة“. 
وأضـــاف على هامش نـــدوة صحافية عشـــية 
الذكرى السادســـة الغتيال شكري بلعيد أن ”ما 
يسمى بحزب احلكومة سيستعمل للتستر على 

التنظيمات السرية واالغتياالت السياسية“.
تأتـــي االتهامـــات اجلديـــدة التـــي طالـــت 
احلكومة التونسية عقب كشف هيئة الدفاع عن 
املعارضني شكري بلعيد ومحّمد البراهمي عما 
أســـمته مبلف اجلهاز الســـري املرتبط بحركة 
النهضـــة ومـــا تردد عـــن ضلوعه فـــي عمليات 
التحريض على اغتيال املعارضني السياسيني.

وبعـــد ســـنوات متتالية ظـــل خاللها ملف 
االغتيـــاالت السياســـية يـــراوح مكانـــه، متثل 
املعطيات التي كشـــفت عنها هيئـــة الدفاع عن 
شـــكري بلعيـــد ومحّمـــد البراهمـــي واملتعلقة 
أساسا مبلف اجلهاز الســـري حلركة النهضة، 
منعرجا هاما لكشـــف غموض القضيتني اللتني 
أصبحتا ورقة بيد األحزاب السياســـية تلعبها 
في مختلف االســـتحقاقات االنتخابية لكســـب 

األصوات وضرب اخلصوم السياسيني.
في املقابـــل، يقر جل املتابعـــني لهذا امللف 
بأن املتغيرات السياسية التي عقبت انتخابات 
2014 ساهمت في إضفاء نوع من الضبابية على 
سير التحقيق فيه بعدما متّكنت حركة النهضة، 
املتهم األول في قضايـــا االغتياالت، من التأقلم 
مع مـــا أنتجته منظومة احلكـــم املتمخضة عن 
انتخابات 2014 أو من مســـايرة بقية املتغيرات 

السياسية األخرى داخليا وإقليميا.
هنـــا، يقـــول النائـــب بالبرملـــان والقيادي 
باجلبهة الشـــعبية مـــراد احلمايـــدي، إن تقّدم 
امللـــف والكشـــف عن ارتبـــاط جرميـــة اغتيال 
شـــكري بلعيد بأي طرف سياســـي ”غير ممكن، 
فـــي ظل غياب إرادة سياســـية من أجل حتقيق 

ذلك، خاصة بعد التحالفات اجلديدة بني رئيس 
احلكومة وحركة النهضة وتأثيرها على مواقف 
احلكومـــة بخصوص العديد مـــن امللفات وفي 
مقدمتها ملف االغتياالت السياســـية وارتباطه 

بحركة النهضة“.
وأعـــادت التطـــورات األخيـــرة فـــي عالقة 
مبلفـــات االغتيـــاالت السياســـية تلـــك املعركة 
األيديولوجية بني األحزاب اليســـارية واملدنية 
من جهة وبني األحزاب اإلسالمية وفي مقدمتها 
حركـــة النهضـــة، حيث أعلن ثّلـــة من احملامني 
الثالثـــاء عـــن تأســـيس مجموعـــة ”محامـــون 
التي ســـتتوّلى ”القيام بجميع  ضد التمكـــني“ 
إجـــراءات التقاضـــي ضـــد مشـــروع التمكـــني 

اإلخواني داخل تونس“.
وأكـــد احملامون فـــي بيان أن هـــذا اإلعالن 
جـــاء بعد ”ســـعي حركة النهضة إلـــى اختراق 
أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها“ 
و“فـــرض اســـتراتيجيات التمكني“. وأشـــاروا 
إلـــى أن ”حركة النهضة عمدت إلى بناء شـــبكة 
مـــن اجلمعيـــات املدنيـــة واخليريـــة املرتبطة 
بها مباشـــرة أو القريبـــة منها تكفلـــت بتلقي 
التمويـــالت اخلارجّية لتنفيذ املهام املســـاعدة 

على تكريس سياسة التمكني“.

عدم اقتناع برواية الدولة

مــــن العوامل التي ســــاهمت فــــي حتويل 
مســــار قضيــــة اغتيــــال شــــكري بلعيــــد إلى 
سياســــية بامتياز عدم اقتناع قيادات اجلبهة 
الشــــعبية بالروايــــة الرســــمية التــــي قّدمتها 
أجهزة القضاء والتي أقّرت بأن منفذ اجلرمية 
هــــو كمال القضقاضي الــــذي مت القضاء عليه 

في 5 فبراير 2014.
ومما أســـهم أيضا في بقاء القضية رهينة 
جتاذبـــات سياســـية أن العديد مـــن الفاعلني 
السياســـيني املتبنـــني لقضية شـــكري بلعيد 
يعتقدون جازمـــني أن االغتياالت السياســـية 
التـــي طالت بلعيد والبراهمـــي لم تكن قضايا 
معزولـــة بـــل كانـــت مدّبـــرة من قبـــل جهات 
سياسية إسالمية اســـتهدفت خالل فترة حكم 
الترويكا العديد من السياسيني والصحافيني 

والنقابيني.
في املقابل، تتمســـك حركة النهضة في كل 
مـــرة بنفي االتهامات املوجهـــة إليها لكن دون 
اللجوء إلى القضاء لتبرئة نفســـها، مقتصرة 
فـــي جـــل تدخـــالت قياداتهـــا على القـــول إن 
العديد مـــن األحزاب السياســـية توّظف ملف 
االغتيـــاالت في معركة سياســـية أيديولوجية 
هدفها عـــزل حركة النهضـــة دون تقدمي دالئل 

على االتهامات.
وطيلة ســـت ســـنوات ظـــل ملـــف اغتيال 
شـــكري بلعيد من بني أهم الورقات السياسية 

الهامـــة التـــي ســـاهمت في صعـــود األحزاب 
املدنيـــة في انتخابـــات عـــام 2014، حيث مّكن 
اعتصام الرحيل خاصة عقب اغتيال املعارض 
السياسي محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 
من إســـقاط حكومات حركة النهضة وتشكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة قادها آنـــذاك رئيس 

احلكومة السابق املهدي جمعة.
ويعتبر مراقبون أن هذه الورقة االنتخابية 
الهامة مّكنت رئيس حزب نداء تونس الرئيس 
الباجي قائد السبسي من الفوز في االنتخابات 
وكذلك ضمنت للجبهة الشعبية احلصول على 
15 مقعدا في البرملان التونســـي. ومع اقتراب 
االنتخابـــات املزمـــع إجراؤها فـــي موفى عام 
2019 حتّذر عائلة شـــكري بلعيد من اســـتثمار 
امللـــف في معارك انتخابية عابرة دون التعمق 
في ملف القضية والكشف عن احلقيقة كاملة.

وقـــال عبداملجيـــد بلعيد شـــقيق شـــكري 
بلعيد إنه حان الوقت إلخراج ملف االغتياالت 
السياســـية من دائرة احلســـابات االنتخابية 
الضيقة ألن ذلك ســـيجعل ملـــف هذه القضايا 
رهني حســـابات سياســـية ســـتزيد في طمس 

احلقيقة.
الرئيس  ودعـــا فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
التونســـي الباجي قائد السبسي إلى الكشف 

عـــن كل الكواليس التي يعرفها وكل املعطيات 
املتوفرة لديه بخصوص اجلهاز السري حلركة 
النهضة لكن دون اســـتغالل ذلـــك في حمالت 

انتخابية سابقة ألوانها.
وذّكر بلعيـــد أن كال من رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة يوسف الشاهد وعدا في عدة 
مرات بالســـعي إلى كشـــف احلقيقة إال أنهما 
أخـــّال بوعودهما بفضل متّكـــن حركة النهضة 
من اســـتغالل احلـــروب الدائرة بـــني قصري 
قرطاج (القصـــر الرئاســـي)  والقصبة (قصر 

احلكومة) بحسب قوله.
طبقا لكل املتغيرات السياســـية احلاصلة 
فـــي تونس بعد انتخابات عـــام 2014، وبغض 
النظـــر عن ثبـــوت صحة االتهامـــات املوجهة 
حلركـــة النهضـــة، فـــإن جـــل املتابعـــني مللف 
االغتيـــاالت يجمعـــون على أنهـــا متّكنت عبر 
حســـن اســـتغاللها لتشـــتت األحزاب املدنية 
والتقّدميـــة من التخفيف في حـــّدة االتهامات، 
متوسلة قدرتها على مسايرة األوضاع وحسن 
اختيارهـــا للتموقـــع والتحالفات السياســـية 
التـــي متّكنها مـــن مواصلـــة احلكـــم لتجّنب 
حشرها قضائيا في العديد من امللفات املتهمة 
بها منذ عام 2011 وفـــي مقدمتها ملف اغتيال 

شكري بلعيد.

بالجزائـــر واحـــد من أبطـــأ اتصاالت 
اإلنترنت فـــي العالم، لكن شـــبابها 
رغـــم هـــذا لهـــم قـــدرة عاليـــة على 

التواصل من خالله

◄

يتجّمع في كل يوم 6 فبراير، منذ عام 2013، تاريخ اغتيال املعارض اليســــــاري التونســــــي 
شكري بلعيد، أنصار اجلبهة الشعبية (جتمع أحزاب يسارية وقومية) التي كان بلعيد من 
مؤسســــــيها أمام منزله لتخليد ذكراه وللمطالبة بوجوب كشف مالبسات االغتيال والضغط 
على الطبقة السياســــــية احلاكمة من أجل الكشــــــف عن حقيقة االغتياالت السياسية التي 

عرفتها تونس بني عامي 2011 و2013.
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سؤال يبحث عن إجابة منذ ست سنوات

 [ مسار القضية يتحول من قضائي إلى سياسي توظفه كل األحزاب  
[ مسايرة المتغيرات سالح اإلسالميين لنفي االتهامات

[ أصحاب المهن المتميزة يبحثون عن فرص بالخارج  [ كيف لحكومة تستعمل الفاكس وال تغرد على توتير أن تستقطب الشباب

من قتل شكري بلعيد: مطلب شعبي تونسي 
تغتاله معارك السياسة

شباب ال يفكرون إال في طريقة للهرب من البالد 

هجرة العقول.. أكثر ما يؤرق حكومة الجزائر قبل االنتخابات

في 
العمق

{حركة النهضة هي طرف سياســـي غير مدني ومعاد للديمقراطية، إن النضال ســـيتواصل من 
أجل بناء جمهورية حقيقية تلبي مطالب شعبها في العيش الكريم}.

زياد خلضر
قيادي في اجلبهة الشعبية التونسية

{العراق لن يســـتطيع االســـتغتاء عن التواجد األميركـــي، تلقينا مقترح قانـــون يتعلق بتحديد 
التواجد األميركي، سنناقشه في الفصل التشريعي المقبل}.

محمد احللبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي

عبدالمجيد بلعيد:
على قائد السبسي الكشف 

عن المعطيات المتوفرة 
لديه بشأن الجهاز السري



} بدا كل ما ُيقال في الشأن الفلسطيني 
أشبه بحوار طرشان. اللغة والكالم احملكي 
يفارقان كل سياقات الواقع وال يدالن عليه. 

هذا إن لم يكن التضليل هو الغاية والوسيلة.
هكذا هو األمر في حوار كل من سلطتي 
رام الله وغزة مع نفسها ومع اآلخرين. فقد 

ُسمع في الساعات األخيرة بيانان، واحد 
تاله رئيس السلطة الفلسطينية في مؤمتر 

صحافي مشترك مع نظيره النمساوي 
ألكسندر فان دير بيلني في مقر الرئاسة 

مبدينة رام الله، الثاني تلته قيادة حماس 
بعد اجتماعاتها في القاهرة. في األول 

قال عباس ”إن الدميقراطية هي طريقنا 
الستعادة االستقرار ووحدة األرض والشعب، 

والتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة 
ودعم ومساندة أهلنا في القدس“. وفي هذا 

احلديث يضع رئيس السلطة الفلسطينية 
نفسه في موقع النضال الهنيد والباسل 

النبيل، دفاعا عن دميقراطيته التي ال 
ينبغي أن تشوبها شائبة، ألنها ــ حسب 

ما يقول ــ هي وسيلته الوحيدة الستعادة 
االستقرار ووحدة األرض والشعب. ذلك 

علما بأن اللحظة التي حتدث فيها شهدت 
جرعة جديدة من مجهوداته ــ هو نفسه ــ 

لزعزعة االستقرار االجتماعي الفلسطيني، 
من خالل قطع رواتب أكثر من خمسة آالف 

أسرة جديدة بقرار جديد، لم تبت فيه أي 
هيئة سياسية أو قضائية وإمنا هو قرار كما 

املعتاد من بنات أفكار الرجل الدميقراطي 
جدا، ومن خلفيات خصوماته العديدة التي ال 
مبرر لها وقد طالت أسرا وعوائل ال عالقة لها 

بأّي اختالفات في وجهات النظر.
على صعيد آخر، وبينما يحّل في القاهرة 
وفد حمساوي على أعلى مستوى، صدر بيان 

من احلركة الفلسطينية املذكورة لم يتوّجه 
إلى اجلمهور الفلسطيني املعذب بأّي كلمة 

تفتح بارقة أمل بانتهاء املعاناة، ولو بدءا من 
النقاط التي ال حتتاج إلى جهد كبير، ال من 

اجلانب املصري وال من اجلانب احلمساوي 
في حال كان اجلانبان معنيني بتنقية األجواء 

متاما ومحاصرة جميع الظواهر السلبية، 
وإنهاء معاناة الفلسطينيني وليس التركيز 

على العالقات األمنية بينهما وإهمال عمقها 
االجتماعي. ولعل من أقرب األمثلة على 

ذلك وأقّلها تعقيدا أن ُيفرض على العوائل 
الفلسطينية في سفر العودة إلى قطاع غزة 

أن تتجمع في العاشرة مساء في نقاط شرقي 
القاهرة، لكي تستقّل حافالت إلى منافذ 

”املعدية“ على قناة السويس، التي تنقلها إلى 
اجلانب الشرقي. وهناك، بعد رحلة باحلافلة 
ال حتتاج إلى أكثر في ساعة ونصف الساعة 

في أقصى حد، يتكّدس الناس على حافة 

القناة لنحو 24 ساعة ويبيتون في السيارات 
دون أّي خدمات، وتضطر النساء إلى الصوم 

عن الطعام والشراب لكي ال يضطررن إلى 
قضاء حاجتهّن في ظروف صعبة. وفي مساء 

اليوم التالي، ُيسمح للفلسطينيني باالنتقال 
إلى اجلانب اآلخر لقطع مسافة مئتي كيلو 

متر للوصول إلى العريش للمبيت مرة أخرى، 
على أن يبدأ النهار الثالث كله على معبر رفح.

احلديث هنا عن األمر األسهل وعن 
اجلانب الذي ال يتطلب دقيقتني من النقاش 

بني أي وفد فلسطيني واجلانب املصري، 
باعتبار أن ال مبّرر لتخليق هذا العذاب، 

مثلما ال مبّرر على اإلطالق لإلغالق التام 
والصارم للجسر الكبير الذي اعتاد املسافرون 

املرور عبره إلى الضفة األخرى من القناة. 
فاإلرهابيون ُهزموا وإن تبقت بعض الشراذم 

منهم فال تستحق أن تغلق بسببها الطرق 
االستراتيجية، ثم إن العالقة الراهنة بني 

املسافات والزمن املطلوب لقطعها بالنسبة 
للمسافرين الفلسطينيني ال تستند إلى أي 

منطق، بل إنها تخلق مظنة التعّمد والتقّصد 
على النحو الذي ال يهيئ مناخات مواتية 
لعالقات فلسطينية مصرية بّناءة، تشدد 

اخلناق على عناصر الشر اإلرهابي.
لذا وعلى هذا الصعيد أيضا، ميكن النظر 
إلى الكالم غير ذي الداللة الذي ال يؤشر على 
أّي تطور إيجابي، ما يجعله نوعا من حوار 

الطرشان.
وهناك على صعيد فلسطيني آخر من 

يتحدثون عن تشكيل حكومة فلسطينية 
وسياقهم، وكأن ليس في الشعب الفلسطيني 

وليس من القوى الفلسطينية في الداخل 
واخلارج من هم مؤهلون للحكومة إال 

املجموعة احمليطة برئيس السلطة. وُينثر 
الكالم في هذا السياق كما في حوار 

الطرشان، فتستخدم مفردات الدميقراطية 
واإلجماع واالستراتيجية التوافقية 

والضرورة. ويتكرر الكالم عن ضرورة كذا 
وكذا دون أن يسأل القائلون أنفسهم ملاذا ال 
يأخذون بهذه الضرورة؟ ثم ُيقال إن رئيس 

احلكومة ينبغي أن يكون من ”مركزية“ 
فتح لـ“أن أحد مقومات مواجهة املرحلة 

والتحديات هو وجود حكومة مرتبطة 
باالنتخابات“، وال شيء في هذا املنطق 

يفسر عالقة هذه بتلك وال يوّضح أحد ما 
الفائدة من احلديث عن ”ضرورة وجود رؤية 

استراتيجية لدى فصائل منظمة التحرير 
إلنهاء حالة االنقسام“، طاملا أن الضرورة 

واضحة منذ العشرات من السنني، وال تأخذ 
األطراف مبقتضاها.

كالم فارغ وبال معنى، يستهلك به 
أصحابه الوقت وميارسون التضليل، بينما 

الواقع الفلسطيني يزداد سوءا.
حبل الثرثرات ميتد وال ينقطع، وفي 
موازاته يستمر قطع أكالف حياة الناس 

وإدقاعهم وخنق حياتهم، ويظل حوار 
الطرشان سيد املوقف!
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{الحشد الشعبي قوة مسلحة خارجة عن القانون واإلنسانية ويجب إزاحتها. التصرفات المجرمة 
لعناصر تابعة للحشد بذريعة ارتباطها بالسلطة أربكت األوضاع في البالد}.

مثال اآللوسي
رئيس حزب األمة العراقي

المرجعية الدينية خط أحمر، يبدأ 
بالسيستاني ويمتد إلى آخر عمامة 
بيضاء أو سوداء، صارت بمثابة رمز 

لتغول سلطة المؤسسة الدينية

حوار الطرشان عن الشأن الفلسطيني

مفردات الديمقراطية واإلجماع 
واالستراتيجية التوافقية تستخدم 

ويتكرر الكالم عن ضرورة كذا وكذا 
دون أن يسأل القائلون أنفسهم لماذا ال 

يأخذون بهذه الضرورة؟

{قيـــادة منظمـــة التحريـــر تعمـــل على تشـــكيل حكومـــة جديدة، وســـيتم اإلعالن عـــن موعد 
االنتخابات بعدما يصبح تنظيمها ممكنا في القدس وغزة والضفة الغربية}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

} اغتيال الكاتب العراقي عالء مشذوب في 
شارع رئيس مبدينة كربالء ليس باحلدث 

املفاجئ في بلد، شهدت مدنه ومنذ عام 2003 
عمليات اغتيال متكررة لرموز نخبته املفكرة.

لذلك لم يكن القصد من قتل الروائي 
والسينمائي واألكادميي املعروف إرغامه على 
الصمت من خالل املوت حسب، بل انطوت تلك 
اجلرمية أيضا على الرسالة ذاتها التي لطاملا 

لّوحت بها امليليشيات. هناك خطوط حمراء 
ينبغي عدم جتاوزها من قبل املثقفني الذين 
تصّنفهم تلك امليليشيات باعتبارهم أعداء 

للمشروع اإلسالمي الذي وضعت مرتزقتها 
في خدمته.

وإذا ما عرفنا أن اخلطوط احلمراء في 
العراق هي أكثر من أن حتصى فإن املثقف، 

أي مثقف إذا لم يلذ بالصمت التام واختار أن 
يؤدي واجبه فإنه ال بد أن يقع في احملظور من 

خالل اجتيازه واحدا من تلك اخلطوط.
فاملرجعية الدينية خط أحمر، يبدأ 

بالسيستاني وميتد إلى آخر عمامة بيضاء 
أو سوداء، صارت مبثابة رمز لتغّول سلطة 
املؤسسة الدينية. إيران خط أحمر. لوالها 

ما كان في إمكان الواليات املتحدة أن تدخل 
الشعب العراقي في متاهة حرب أهلية لن 

تنتهي. حرب ليس بالضرورة أن يكون طرفاها 
الشيعة والسنة، بل أنها تغّير جبهاتها مبا 

يخدم الهيمنة اإليرانية، من خالل تركيبة 
سياسية، يكون فيها سّنة احلكم أكثر والء 
إليران من شيعته، ويفتك الشيعة بعضهم 

البعض. لذلك لم يكن غريبا أن يكون املثقفون 
الذين جرت تصفيتهم، كلهم من الشيعة.

وإذا انتقلنا إلى امليليشيات التي جرت 
شرعنة سالحها بحجة محاربة تنظيم داعش 

اإلرهابي فإن ذلك اخلط األحمر سيصل إلى 
السماء. ذلك ألنه ما من كيان أحيط بالقداسة 

إعالميا وشعبيا مثل احلشد الشعبي، وهو 
عبارة عن مجموعة امليليشيات الشيعية التي 
جرى جتميعها في كيان اقتراضي واحد هو 
احلشد الشعبي الذي غالبا ما تلصق بذكره 

صفة ”املقدس“.
لقد صار واضحا منذ عام 2014 وهو العام 

الذي أعلن فيه السيستاني عن فتواه في 
اجلهاد الكفائي التي متت مبوجبها شرعنة 
سالح امليليشيات اخلارجة على القانون أن 

العراق قد سلم مصيره لتلك امليليشيات، التي 
تستلم أوامرها مباشرة من اإليراني قاسم 

سليماني تعبيرا عن والئها للولي الفقيه.
ذلك التحّول اخلطير وهب بالقانون 

شرعية لعصابات ال تعترف بسيادة القانون، 
فصار كل ما تفعله من جرائم يكتسب طابعا 
قانونيا، وهو ما ميكن أن يضع العراق في 
منزلة الدولة التي ترعى اإلرهاب وتتستر 
عليه. فالدولة العراقية في حقيقة موقفها 

القانوني مسؤولة عن كل اجلرائم التي 
ارتكبها احلشد الشعبي، وهي جرائم ضد 
اإلنسانية ميكن أن ينال مرتكبوها العقاب 

العادل إذا ما استيقظ الضمير اإلنساني من 
غيبوبته األميركية.

كان ظهور داعش جرمية، تواطأت من 
أجلها جهات محلية وإقليمية ودولية، 

في مقدمتها احلكومة العراقية التي كان 
نوري املالكي يتزعمها، غير أنها جرمية قد 
متّكن املجتمع الدولي من إنهائها من خالل 

التضحية بواحدة من أعز مدن العراق وهي 
املوصل. أما ظهور احلشد الشعبي فإنه 

جرمية ستكون التضحية بالعراق كله ثمنا 
إلنهائها. فاحلشد هو القوة التي تتحكم 
بالدولة باعترافها. وهو أغرب ما ميكن 

أن تقوم به دولة في عاملنا احلديث. فليس 
مألوفا أن تقوم دولة باحتضان قطاع الطرق 
باعتبارهم أبناءها. كما أن الدولة العراقية 

حني خّصصت جزءا كبيرا من ميزانيتها 
لإلنفاق على احلشد الشعبي فإنها قد وضعت 
أموال الشعب العراقي في خدمة القتلة الذين 
يديرون ماكنة اجلرمية املنظمة بالطريقة التي 
تناسب أسيادهم. بهذا يكون الشعب العراقي 

هو اجلهة التي متول قتلته.
في وضع من ذلك النوع، سيكون نوعا من 
السخرية أن نطالب احلكومة في الكشف عن 
قتلة مشذوب وسواه من صّناع الرأي العام 

في العراق. فتلك احلكومة هي التي يجب أن 
حتاكم فهي مسؤولة بشكل مباشر عن كل 

عملية قتل تنفذها امليليشيات التي تزعم أنها 
تأمتر بأوامرها.

في خطر استسالم 
المجتمع للميليشيات

عدلي صادق
فاروق يوسفكاتب وسياسي فلسطيني

كاتب عراقي

تعامل خاطئ مع النسوية السعودية
} شهدت املرأة السعودية حتّوال عميقا 

خالل السنوات القريبة املاضية. لقد أصبحت 
قوة جديدة لها حضور جلي في احلياة 

العامة، وذلك بفعل اإلصالحات السياسية 
واالجتماعية التي تنتهجها القيادة احلالية 

للخروج من دائرة االنغالق والتصنيف 
النوعي للنساء، وهي اليوم قادرة على املضي 

بعيدا عن التحركات النفعية.
لكن، وكما يتضح من الواقع فقد أصبحت 

قضية النساء السعوديات اليوم موضوعا 
قابال للتسييس ألعلى درجة. وأصبحت رمزا 

مشحونا بالتشويش حيث وّظفت لغة احلقوق 
وموضوع حريات النساء في السعودية مبا ال 
يخدم احلراك النسوي في مختلف التوجهات.

في إحدى جلسات منتدى التنمية، الذي 
انعقد في الكويت مؤخرا، طرحت بنود ألجندة 

املرأة اخلليجية املستقبلية خالل السنوات 
العشر القادمة. 

تضّمنت البنود ”مواجهة العنف اللفظي 
واجلسدي ضد املرأة وإعادة النظر في 

وضع املرأة في التراث وتعزيز احلريات 
املدنية والسياسية للمرأة اخلليجية وتعزيز 

حضورها في سوق العمل ودعم احلراك 
النسوي السعودي“.

وهذا البند األخير، اخلاص باحلراك 
النسوي، جدير بالتوقف عنده وقراءته من 
زاوية مختلفة. متارس الوصاية املجتمعية 

على احلراك النسوي من منطلقات غير شفافة 
ليس من الداخل فحسب بل أصبح شأن املرأة 
السعودية أمرا متنازعا عليه، حيث تقوم دول 

مجاورة مبمارسة وصايتها بدعوى الدعم 
واملساندة األمر الذي ال يبدو منطقيا وال عمليا 
حيث املرأة اخلليجية تعيش املعطى والظرف 

االجتماعي ذاته وال ينبغي وضع املرأة 
السعودية كاستثناء. مع أن هذه التضامنية 
قد حتمل فكرة جيدة في الظاهر ولكنها على 
املستوى الداخلي ليست إال جتديفا ذا نزعة 

استعالئية.

ُيظهر هذا البند أيضا املرأة السعودية 
قاصرة غير قادرة على إحداث احلراك الفعلي 
إضافة إلى إظهار الدولة مبظهر الضد في ما 

يتعلق باحلراك النسوي. وهذا يتنافى مع 
الواقع السعودي الذي ميضي في خطوات 

اإلصالح احلقوقي وتغيير معطيات الواقع في 
ما يتعلق باملرأة السعودية.

احتدام التوتر بني السياسي واحلقوقي 
النسوي حول دور وأوضاع النساء في 

السعودية وعلى نحو متزايد والذي يتمثل 
مرة في املزايدات عليه ومرة في التضليل 
اإلعالمي بحيث أصبح وضع املرأة بؤرة 

تركيز ألوراق وأجندات خارجية، األمر الذي 
يستوقف احلراك النسوي للنظر في كونه في 

مأزق ال ميّت للتغييرات املتوقعة بصلة.
في الغالب يسعى الداعون حلقوق 

اإلنسان، وفي ما يخص املرأة السعودية 
حتديدا، إلى سوق الكثير من املسوغات 

للتدخل الكبير في ما يخص حقوق النساء. 
وتبني هذا النهج في اخلطاب اإلعالمي 
كنموذج حقوقي له مسوغ سياسي ومرحلي 

بينما وجهه اآلخر يطرح كنموذج للنفاق 
الدولي واإلعالمي في ما يخص حقوق 

النساء، األمر الذي ال تنفرد به املنظمات 
احلقوقية فحسب بل هو مثال لالستراتيجية 

احلقوقية الزائفة لتفعيل اتفاقية إلغاء كل 
أشكال التمييز ضد املرأة. بينما في حقيقة 

األمر هي تظهر كأوراق رابحة بشكل ما 
سياسيا، كما حدث من دعم واستقبال لوزيرة 

اخلارجية الكندية كريستيا فريالند للفتاة 
السعودية رهف القنون في مطار تورونتو.

ال ميكن ببساطة فهم احلراك النسوي في 
السعودية دون التوقف عن رؤيته من خالل 

معطيات تطفو على السطح وال متثله، هروب 
بعض الفتيات، العنف جتاه املرأة، نزاعات 
تتعلق باملعطى االجتماعي أكثر من كونها 

مسارا نسويا ميثل حراكا لهوية نسوية. ما 
يظهر من أحداث ميثل رؤية ضبابية حلقيقة 

الواقع أو كما يقال هو ”فشل في رؤية الغابة 
بسبب كل األشجار التي مت قطعها“.

إن حراك املجتمع العاملي واإلعالمي عمل 
على نشر املزيد من األهمية لقضايا املرأة 

السعودية. فهل مثل هذه القضية متثل هوية 
نسوية؟ حراكا نسويا؟ بالتأكيد ال ميثل هذا 

أيا منهما.
النسوية كحراك ثقافي هي قوى اجتماعية 

من شأنها أن تؤدي إلى التغيير اجلذري 
وليس العمل على السطح. وهل يبدو أمر 

كالبند اخلامس في منتدى التنمية املعلن في 
الكويت يقدم معطيات واقعية وداعمة للتحرك 

النسوي للسعوديات.
احلقيقة أن هناك خلطا بني احلركة 
النسوية التي تعمل بشكل بنيوي على 

تغيير البنية الثقافية التي نالت من وجود 
املرأة ككائن مستقل وبني تلك التي تعمل 

على التحرك املباشر في ما يخص احلقوق 
اخلاصة واحلجاب والوالية، وهي قيود 

مازالت قائمة، لذا حتاول احلركة النسوية 
الثقافية غير الراديكالية واإلصالحية أن تكون 

محركا للتغيير الثقافي.
بالنظر إلى الواقع االجتماعي والسياسي 
احلالي ميكن النظر إلى احلراك النسوي في 

السعودية باعتباره نشاطا أكثر واقعية وقربا 
لتحقيق التوازن. النسوية حتّرك ثقافي يعمل 

خللق وعي التغيير ونقد املمارسات املجتمعية 
والعرفية والقانونية التي تتعرض لها النساء. 

لهذا فالنسوية الثقافية هي بديل معتدل 
لتفكيك التأويالت املعادية للحركة النسوية 
وتغيير الصورة النمطية ملا تعنيه مرادف 
النسوية واحلقوقية. وهو ما ميثله الوعي 

باملصير الذي حتدث عنه غرامشي بقوله إن 
اإلنسان عبر الوعي الذي ميكن أن يحّصله من 
خبرات التاريخ ميكنه أن يصنع مصيره، وأن 
الظروف املوضوعية التي حتيط به اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا، حتّدد إطار عمله، إال 
أنها ال تفرض عليه أي حتميات.

قضية النساء في المملكة العربية 
السعودية أصبحت اليوم موضوعا قابال 
للتسييس ومشحونا بالتشويش حيث 
فت لغة الحقوق وحريات النساء بما 

ّ
وظ

ال يخدم الحراك النسوي السعودي في 
مختلف التوجهات

سالمة الموشي
كاتبة سعودية
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رضا بلحاج
املنّسق العام حلركة نداء تونس

عة المفاجآت
ّ
بسي وقب

ّ
الباجي قائد الس

} بعد ما يقارب تسع سنوات من اندالع 
الّثورة التونسية مازال الّرئيس الباجي قائد 

الّسبسي يربك خصومه وحلفاءه وحتى بعض 
الصحافيني واحملّللني السياسيني في تونس 

وخارجها. والرجل، املتسلح بخبرة مسيرة 
سياسية متتد على مدى أكثر من سبعني 

سنة، ليس باخلصم الهّني وال بالرجل الذي 
تسيطر عليه االنفعاالت فيتعامل مع التطورات 

السياسية بعاطفية أو انتهازية.
البجبوج، كما يحلو للبعض تلقيبه 

حتّببا، خّريج املدرسة البورقيبية. وهو شيخ 
السياسيني الّذي يتمّعن احملّلل السياسي 

والصحافي واملواطن البسيط في تصريحاته 
وكلماته متى تأّزم الوضع في البالد.

هنا ميكن القول إّن قائد الّسبسي مربك 
خلصومه فعال. لعّل سّر اإلرباك األّول يكمن في 

قدرة الّرجل على جلب االنتباه بطريقة جتعل 
املتابع حريصا على االستماع إليه. وهذا ليس 

باألمر البسيط فالعارفون بالّشأن التونسي 
اليوم يعلمون جّيدا أّن اإلشكال األّول هو عدم 

قدرة أغلب السياسيني على تبليغ رسائلهم 
وسط الكّم الهائل من الّرسائل املطروحة 

يوميا على وسائل اإلعالم وشبكات الّتواصل 
االجتماعي.

هذا اإلشكال الّذي يواجهه العديد 
من رجاالت وسّيدات الّسياسة في تونس 
باعتباره حالة جديدة وجب الّتأقلم معها، 

متّكن املخضرم قائد الّسبسي من جتاوزه فور 
عودته للواجهة السياسّية في فبراير 2011 
حيث متّكن، وفي مّدة وجيزة، من الّسيطرة 
على الوضع املتأّزم وحتقيق مناخ مناسب 

لتنظيم انتخابات في نفس الّسنة، والّتي سّلم 
قائد الّسبسي إثرها مفاتيح الّسلطة حلمادي 

اجلبالي في أّول مظهر من مظاهر الدميقراطّية 
الّناشئة في تونس.

ويبدو ّمما سبق أّن الكاريزما واحلنكة 
السياسّية لعبتا دورا محورّيا في تلك املرحلة 

وحتّولتا مع الوقت إلى سالح ناعم يحمله 
قائد الّسبسي في مواجهة خصومه من ناحية 

وفي دفاعه عن مكاسب اجلمهورّية األولى 
الّتي أّسسها الّزعيم احلبيب بورقيبة، من 

ناحية ثانية.
الرئيس التونسي مربك خلصومه أيضا 

ألنه الوحيد تقريبا الذي بقي ثابتا على 
مواقفه في ساحة سياسية متّيزت بالتلون 
ما بني األحمر الوطني، واألزرق اإلسالمي 

والبنفسجي (لون احلزب احلاكم في تونس 
قبل 2011)  الذي يروج لنفسه كخليط من هذا 

وذاك.
قائد السبسي، وبعد مرور سنوات على 
توليه رئاسة اجلمهورية، متكن من احلفاظ 

على التوازنات السياسية مبا يحفظ املصلحة 
الوطنية ويحّقق نوعا من الّسالم املجتمعي. 
وبالتمّعن في أداء رئاسة اجلمهورّية من 
سنة 2014 إلى اليوم، يتّبني للمتابع أّن قائد 

السبسي جنح في مهّمته في مرحلة أولى 
ومتّكن بذلك من الّنأي باملجتمع التونسّي عن 

كّل محاوالت االستقطاب والتي من شأنها أن 
تنتج شكال من أشكال الّتدافع السياسي ّمما 

قد يهّدد التجربة الدميقراطية في بلد كان 
وال يزال في حاجة إلى االستقرار السياسي 

واالجتماعي لتجاوز أزمته االقتصادية.
ولكّن املرحلة األولى، ولسوء حظ 

التونسيني، لم تدم طويال. وانتقلوا إثرها 
إلى مرحلة ثانية يسّميها البعض باختصار 

مرحلة االنشقاقات واالنسالخات. تلك املرحلة 
هي التي مكنت حركة النهضة من العودة بقوة 

للسيطرة على الساحة السياسية ودواليب 
احلكم بطريقة شبه مطلقة. وتصّرف حركة 
الّنهضة وإن كان يبدو للبعض غريبا فهو 

أيضا متوقع.
هكذا هي حركة النهضة، غريبة على 

املجتمع التونسي ولكنها في نفس الوقت 
واضحة في أهدافها وأجندتها. فإن كان قائد 
السبسي عمل منذ توليه رئاسة اجلمهورية 

على تغليب املصلحة الوطنية فإّن حركة 
النهضة كانت تسعى وراء مخرج من 

خسارتها االنتخابية في 2014. وإن كان قائد 
السبسي بذل جهدا في جمع شتات األحزاب 

الدميقراطية والتقدمية في البالد فإّن النهضة 
رّكزت جهدها وجميع إمكاناتها لتفريق ما 

ّمت جمعه وللبحث عن شريك آخر في احلكم 
ميّكنها من خدمة مصاحلها. ولم يكن قائد 

الّسبسي بالطبع ذلك الشريك الذي ترغب فيه 
حركة النهضة وهو الذي أربك حساباتها 

وبقي ثابتا ومتمسكا ببرنامجه ومشروعه 
الوطني الذي ال يتناسب قطعا مع أهواء حركة 

النهضة ومصالح حلفائها خارج البالد.
ومبا أّن الّذكرى قد تنفع املؤمنني، فلنذّكر 

بأّول إرباك حّققه قائد السبسي في ملعب 
النهضة واملتمّثل في خلط جميع أوراقها 

بتأسيس حزب ناشئ جديد استطاع في فترة 
وجيزة جمع شتات القوى الدميقراطية وقطع 

الّطريق أمام انتصار ثان لإلسالميني.
لم تكن املسألة وقتها مسألة ربح 

أو خسارة أو قضّية انتخابات ومسار 
دميقراطي بقدر ما كانت مسألة مصيرّية 

قد حتّدد مستقبل البلد بأسره. إذ أّنه وبعد 
سيطرة النهضة على احلكومة والرئاسة 

ومؤّسسات الدولة كاملة من 2011 إلى 2014 
تبّني للتونسيني خطر هذه احلركة على قيم 
اجلمهورية ومكاسب البالد منذ استقاللها 

في مارس 1956. واخلطر حينها اّتخذ أشكاال 
مختلفة لم يكن يعرفها أهل تونس من قبل 

فكانت األزمة أو الفترة الّسوداء التي متاهت 
مع لون الّرايات الّسود حلزب التحرير 

وأنصار الّشريعة والتي رأيناها وألّول مّرة 
ترفرف في شارع احلبيب بورقيبة وفي العديد 

من احملافظات التونسية.
ولم تكن الّرايات الّسود وقتها سوى 

استهالل ألحداث كارثّية أخرى كتأزمي 
العالقات مع أكثر من دولة عربّية وتسييس 
املساجد وتسفير الّشباب التونسي إلى بؤر 

التوّتر وتهديد احلرّيات العاّمة والفردّية 

واالغتياالت السياسّية وغيرها من التطّورات 
واألحداث التي مّست مصلحة البالد والعباد 
وأفقدت التونسيني حتى األمل في استرجاع 

وطنهم وتصحيح املسار.
ويبدو أّن حركة النهضة، املنشغلة بخدمة 

مصالح حلفائها من اإلسالميني في املنطقة 
حينها، لم تتفطن النزالق حكمها نحو منعرج 
خطير؛ ولعّلها تفطنت وآثرت خدمة أجندات 

اإلسالم السياسي على خدمة املصلحة 
الوطنية في تلك الفترة. وهنا نعود إلى دور 
قائد السبسي الذي وضع حّدا لهذا االنزالق 

ومتّكن من حتجيم نفوذ احلركة بعد أن 
متّكن حزبه الناشئ من هزم اإلسالميني في 

انتخابات سنة 2014.
ال أعتقد أّن النهضة قد نسيت هزميتها 

واإلرباك الذي صنعه قائد السبسي حني غّير 
املعادلة متاما في 2014. وهذا ما قد يفّسر 
انقالبها على الّتوافق السياسي وسعيها 

لتحويل وجهة احلكومة احلالّية من ”حكومة 
وطنّية“ إلى حكومة تابعة ومن حكومة تابعة 
إلى نواة حزب جديد قد يلعب دور الّذيل في 

الّتحالف القادم بعد انتخابات 2019.
لكّن قائد السبسي الذي جنح في حتجيم 

نفوذ اإلسالميني مّرة قد يفعلها ثانية 
وهذا ما تخشاه حركة النهضة فعال. فرغم 

املبالغات في تقدير قّوتها الفعلّية، جتد 
احلركة اليوم نفسها وحيدة ومعزولة مع 

حكومة ضعيفة. وعزلة الّنهضة هي فارق آخر 
صنعه قائد السبسي بعد قطع العالقات في 
سبتمبر العام املاضي بقرار يعتبره إرباكا 

ثانيا للحركة.
على خالف ما يعتقده البعض ّممن 

يعتبرون قرار قائد السبسي مجّرد رّدة فعل 
فإّن قطع العالقات مع النهضة قرار مدروس 

للزج باحلركة في خندق لم تختره حيث 
وجدت نفسها شبه معزولة في مواجهة القّوة 

األكبر: قّوة الرأي العام الذي يلفظ اليوم 
جميع مناوراتها السياسية ويعّري خططها 
ويحّملها مسؤولية األداء الهزيل للحكومة.

بعيدا عن حركة النهضة، يبقى قائد 
السبسي أيضا مربكا خلصومه من الشّقني 

الوسطي واليساري. فالوسطيون لم يتمّكنوا 
بعد من إنتاج طرح جديد قد ينأى بهم عن 

تهمة االستنساخ واجترار جتربة حزب نداء 
تونس واملدرسة الدستورية. أّما اليساريون 
فهم على ما كانوا عليه منذ ثالثينات القرن 

املاضي في غياب املراجعات. 
وال أظن هنا أّن اإلرباك السياسي الذي 

احترفه قائد السبسي قد ينتهي قريبا، ولعّل 
أكبر دليل على ذلك هو ردود الفعل األخيرة 

التي تناولت حديثه مع جريدة ”العرب“. 
فبينما وصف بعضهم تصريحاته باحلديث 
الّصريح والتقييم املوضوعي لواقع الّشأن 

التونسي اليوم، اعتبرها البعض اآلخر 
مناورة سياسية جديدة وضع الرئيس 

التونسي من خاللها ورقة اللعب األولى على 
طاولة االستعداد لالنتخابات القادمة. 

ومن الطبيعي أن تكون القراءات 
حلوار قائد السبسي مختلفة باختالف 

املواقف والتوّجهات السياسية ألصحابها. 
ومبتابعتنا ورصدنا لردود الفعل، توّقفنا 

عند نقطتني محوريتني: األولى وهي االهتمام 
املتواصل مبواقف الرئيس التونسي 

كما عكستها التغطية االعالمية الواسعة 
لتصريحاته، سواء في تونس أو خارجها. 
أّما النقطة الثانية فهي حالة اإلرباك التي 
أثارها قائد السبسي في معسكر خصومه 

وحتى في صفوف من كانوا يوما من قياديي 
وأعضاء حزبه من الندائيني املنشقني. 

وهجرة املنشقّني وإن كانت تبدو للبعض 
إضعافا لنداء تونس فهي في جوهرها خدمة 
للحزب ومؤّسسه في مرحلة كان يحتاج فيها 
هذا املكّون السياسي حتى يتسنى له ترتيب 
الصفوف وتوحيد التمشي بطريقة قد جتنبه 

تبرير التصرفات الفردية والتجاوزات التي 
صدرت وقد تصدر عن أشخاص لم يحملوا 

معه عبء املشروع.
وال أظن أّن مثل هذا األمر قد كان 

خفّيا على قائد السبسي الذي تعامل مع 
كل االنشقاقات بهدوء ونأى بشخصه عن 

كل التجاذبات السياسية وجّنب رئاسة 
اجلمهورية أي انتقادات.

وبالعودة إلى احلوار مع ”العرب“ وإلى 
الرجل األكثر إرباكا خلصومه في تونس، 

يبقى عدم اإلفصاح عن الّنوايا اللغز األكبر. 
فهل مازالت في قّبعة شيخ السياسيني مفاجأة 

أخرى؟ وهل ستغّير النهضة مخططاتها بعد 
أن انكشفت للّرأي العام أو لعّلها توّرطت 
نهائّيا بعد أن أحرقت جميع مراكبها؟

هي أسئلة كثيرة واإلجابات عليها قد تأتي 
في األسابيع أو األشهر القادمة لكّن املؤكد 

هنا أّن قائد السبسي سيلعب دورا كبيرا، إن 
ترّشح لالنتخابات الرئاسية أو لم يترشح. 

واملؤكد أيضا أّن املسألة لن تكون مسألة 
ربح أو خسارة أو قضية انتخابات ومسار 

دميقراطي بقدر ما ستكون مسألة مصيرية قد 
حتّدد مستقبل البلد بأسره ومستقبل الصراع 
الدائم بني احلركات الوطنية في العالم العربي 

وتنظيمات اإلسالم السياسي في املنطقة.

على خالف ما يعتقده البعض ممن 

يعتبرون قرار قائد السبسي مجرد ردة 

فعل فإن قطع العالقات مع النهضة 

كان وال يزال قرارا مدروسا للزج بالحركة 

في خندق لم تختره حيث وجدت نفسها 

شبه معزولة في مواجهة القوة األكبر: 

ة الرأي العام الذي يلفظ اليوم جميع 
ّ
قو

مناوراتها السياسية

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

} بادئ ذي بدء ينبغي تسجيل مالحظة 
أولية وهي أن كل مناسبة انتخابية جزائرية، 

منها مناسبة التهيئة لالنتخابات الرئاسية 
التي ستجري في أوائل أبريل، تكشف لنا إما 

عن هشاشة وهامشية املثقفني اجلزائريني 
وإما عن تبعية الكثير منهم للنظام احلاكم 

أو ملن يوّفر لهم فرصة عمل أو ينشر لهم 
كتاباتهم وهلّم جّرا. وهنا نتساءل: ماذا 

يفعل املثقفون اجلزائريون في هذه األيام، 
وخاصة في هذه املرحلة التي ما فتئت تشهد 
تفاقم األزمة املركبة التي تعصف بالبالد في 
صورة فراغ سياسي متعدد الذيول، وبشكل 

لم يسبق له مثيل وذلك منذ تفَكك احلزب 
الواحد وظهور تعددية حزبية فوضوية 

ومرجتلة على أساس مقاييس النظام احلاكم، 
وانفجار الصراع املسلح بني اإلسالميني 

وبني نظام الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد 
في نهاية القرن العشرين، ومرورا بتعرض 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمرض وانتهاء 
بابتعاده عن ممارسة نشاطه السياسي بشكل 

طبيعي وبعيدا عن اآللية السلبية املكررة 
واملتمثلة في توكيل هذا أو ذاك للنيابة عنه 
سواء داخل الوطن أو على املستوى الدولي؟

 في هذا املناخ البائس نرى عددا 
كبيرا من اإلعالميني املصّنفني ضمن زمرة 

املثقفني يقفزون إلى التموقع السياسي وفقا 
ملصاحلهم وحلساباتهم املستقبلية، بدال 
من القيام بالتحليالت العلمية واجلريئة 

للمشكالت املزمنة التي تعاني منها الشرائح 
االجتماعية، وكذلك الواقع السياسي الذي 
لم يقدر منذ االستقالل إلى يومنا هذا أن 

يبني أسس الدولة العصرية. من املالحظ، مع 
األسف، أن معظم ما يكتب من طرف هؤالء 

هو أشبه ما يكون بإعادة إنتاج للتخلف في 
شكل الندب والسخرية الصفراء والبكاء على 
األطالل. إنه مبجرد أن أعلن عن االنتخابات 
الرئاسية التي ستجري أبريل القادم بدأت 

األقالم والتصريحات تكشف جلّيا عن منط 
من االنتهازية املتمثلة إما في التصفيق 

للوزراء وللرئيس بوتفليقة وإما في تقدمي 
أنفسهم لهم كموظفني صاحلني لتوّلي 

املسؤوليات حتت إشرافهم.
وفي هذا السياق يستغرب املرء متَسك 

فصيل كبير من املثقفني اجلزائريني 
بازدواجية املوقف املتناقض حيث أنه يرفض 

النظام احلاكم في الليل ويتغّذى معه في 
النهار، والتمّسك بترجمة الذهنية العدمية 

في صور عدة منها الرفض املطلق لكل شيء 
واالستسالم لألمر الواقع في آن واحد، 

ويؤدي مثل هذه السلوك إلى السقوط غالبا 
في فخ أداء دور املناشدين والطَبالني، بدال 
من إنتاج الفكر املتحّضر الذي ينير دروب 

الشعب اجلزائري املغلوب على أمره.
وفي احلقيقة، فإن سلبية وهشاشة 

املثقفني في املجتمع اجلزائري ليستا حدثني 
طارئني، بل هما نتاج وعرض متزامنني 

النتشار الذهنية املتخلفة التي لها تاريخ 
طويل في احلياة السياسية اجلزائرية، 

حيث تتمثل كل من التوجس من املثقفني 
واعتبارهم مجرد أتباع أو عناصر ثانوية 

في احلياة الوطنية. أما حتقير املثقفني في 
ة لرضوخهم  الوقت الراهن فهو ثمرة مَرّ

للنظام بعد االستقالل، والسماح له بتدجني 
النقابات واملنظمات ومختلف االحتادات 
الثقافية واملهنية، التي من املفترض أنها 

املعاقل التقليدية التي يتحرك فيها املثقفون 
واملثقفات، والقبول بسيطرة أجهزة النظام 
مبا في ذلك مؤسستي اجليش واألمن على 

مؤسسات الدولة مثل املؤسسات اإلعالمية، 
مبا في ذلك التابعة للقطاع اخلاص شكليا، 

والثقافية واالقتصادية واألكادميية، األمر 
الذي أبعد هذه الفضاءات أن تكون مواقع يتم 
فيها التفكير املتطور للدولة، ورسم املشاريع 

التي ميكن أن يبنى على أساسها املجتمع 

احلداثي بكل مقوماته وأسسه األخالقية 
والفكرية واملادية.

ومن الواضح للعيان أن اجلزائر ال توجد 
فيها تقاليد املثقفني الراديكاليني الذين 

يفكرون ويشّرعون للدولة ويؤثرون بقوة على 
تثقيف األحزاب السياسية.

ويالحظ أن املثقفني اجلزائريني، 
باستثناء حفنة قليلة منهم، ال يدافعون راهنا 
عن أي قضية وطنية بإميان وحسم في إطار 

تنظيمات حرة يسندها املجتمع املدني، وأكثر 
من ذلك فهم يتحركون في املواقع الفارغة 

التي تنعدم فيها حركة التاريخ، ورمبا لهذا 
السبب قال عنهم الرئيس هواري بومدين 

يوما بأنهم ينقلون عن الشعب خطأ وينقلون 
عن السلطة خطأ.

الشك أن هناك مثقفني جزائريني في 
أحزاب املواالة واملعارضة وفي عدد من 

النقابات واملؤسسات التربوية واإلدارية 
واإلنتاجية وفي االحتادات املهنية معا، ولكن 
وجودهم في هذه الهياكل يعني شيئني اثنني: 

إما االنغماس في املواالة ألجهزة احلكم 
وإما الرفض املطلق لها دون تقدمي بدائل، 

من خالل استلهام الرؤى الفكرية على ضوء 
احلوار مع العمق الشعبي، لبناء النموذج 

الوطني املتميز للدولة احلديثة في اجلزائر.
وفي الواقع هناك في اجلزائر عداء 

تاريخي بني املثقفني وبني املسؤولني. ففي 
مرحلة الكفاح التحرري، مثال، كان حامل 

السالح هو صاحب السيادة على املناضل 
املثقف، حتى وإن كان هو نفسه مسلحا أيضا 

والدليل على ذلك رفض القيادة العسكرية 
في ذلك الوقت تسليم شؤون القيادة 

للسياسيني. وفي هذا اخلصوص تعّرض 
مثقفون مرتبطون بحركة التحرر الوطني 

لإلنكار واإللغاء مثلما ذبح البعض التهامهم 
بالشيوعية، كما تعّرض غيرهم لشَتى أمناط 
الوصاية العسكرية أو للتصفية اجلسدية. 

المثقفون الجزائريون ولعبة السياسة الخطرة

هناك مثقفون جزائريون في أحزاب 

المواالة والمعارضة وفي النقابات 

والمؤسسات، لكن وجودهم في هذه 

الهياكل يعني إما االنغماس في المواالة 

ألجهزة الحكم وإما الرفض المطلق لها 

دون تقديم بدائل

أزراج عمر
كاتب جزائري

قائد السبسي الذي نجح في تحجيم 

نفوذ اإلسالميين مرة قد يفعلها ثانية 

وهذا ما تخشاه حركة النهضة. فرغم 

المبالغات في تقدير قوتها الفعلية، 

تجد الحركة اليوم نفسها وحيدة 

ومعزولة مع حكومة ضعيفة



} القاهــرة - طالب صندوق النقد الدولي مصر 
باملضي قدما في جهودها لكبح جماح التضخم 
وخفض ديون البالد والســـماح بوجود أسعار 
صـــرف أكثر مرونـــة، في أعقـــاب موافقته على 
صرف ملياري دوالر متثل الشـــريحة اخلامسة 

من قرض ملصر تبلغ قيمته 12 مليار دوالر.
وأكـــد البنـــك املركـــزي املصـــري أمس أن 
القاهرة تســـلمت بالفعل قيمة شريحة القرض 
يوم الثالثاء، مؤكدا أنها ســـوف تســـتخدم في 
”دعـــم املوازنـــة العامـــة للدولة، وســـتكون لها 

انعكاسات إيجابية على االحتياطي النقدي“.

ويصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر 
من الصندوق إلى 10 مليارات دوالر منذ نوفمبر 
2016، وتبقى دفعـــة أخيرة بقيمة ملياري دوالر 

تتسلمها القاهرة قبل نهاية العام اجلاري.
وأكـــد صنـــدوق النقـــد في بيـــان صحافي 
أمس اإلبقاء على النظرة املســـتقبلية اإليجابية 
لالقتصـــاد الكلـــي، كما أثنى على السياســـات 
التي تتبعها احلكومة املصرية، بحســـب وكالة 

بلومبيرغ األميركية لألخبار االقتصادية.
وقـــال ديفيد ليبتـــون، النائـــب األول ملدير 
صندوق النقـــد الدولي، إنه رغـــم ذلك ”تفرض 

بيئة خارجية أكثر صعوبة حتديات جديدة على 
مصر في ظل سوء الظروف املالية العاملية“.

وأكد أن القاهرة ”جنحـــت في التغلب على 
خروج التدفقات الرأسمالية في اآلونة األخيرة، 
ولكن التنفيذ املتســـق للسياسات سيكون أمرا 
ضروريـــا لتعزيزهـــا مبا في ذلك عبـــر احتواء 
معدالت التضخم وزيادة مرونة ســـعر الصرف 

وخفض الدين العام“.
وكانت مصر قد توصلت مع الصندوق إلى 
اتفاق بشـــأن القـــرض في أعقاب قـــرار تعومي 
اجلنيه في نوفمبـــر 2016. كما ألغت العديد من 

مظاهر الدعم ضمن برنامج إصالح االقتصاد.
وأســـهمت موافقـــة الصندوق علـــى تقدمي 
القرض للقاهرة في اســـتعادة ثقة املستثمرين 
في االقتصـــاد املصري، والتـــي كانت تضررت 

كثيـــرا في أعقاب األحداث التي مرت بها البالد 
في عام 2011.

ولكن االقتصاد بدأ في التعافي بشكل مطرد 
في ســـنوات تاليـــة، حيث تســـتهدف احلكومة 
معدل منو بنســـبة 5.6 باملئة خالل العام املالي 

احلالي الذي ينتهي في نهاية يونيو املقبل.
وأكـــد ليبتـــون أن القاهرة ال تـــزال ملتزمة 
بجميع التعهدات مثل رفع النســـبة الباقية من 
الدعم وتفعيل آلية التســـعير التلقائي للوقود، 
وهي محور خالف بني القاهرة وصندوق النقد، 
أدت إلى تأخير املوافقة على صرف الشـــريحة 

اخلامسة من القرض لنحو شهرين.
ورغم أن مؤشرات االقتصاد الكلي تكشف أن 
اإلصالحـــات االقتصادية التي تبنتها احلكومة 
املصريـــة تؤتي ثمارها، فإن ثمـــة عالمات غير 

مواتية، خاصة في القطاع اخلاص.
مديـــري  مؤشـــر  أن  بلومبيـــرغ  وذكـــرت 
املشـــتريات في مصر، والذي يقيس األنشـــطة 
االقتصاديـــة باســـتثناء قطـــاع النفط، شـــهد 

تراجعا للشهر اخلامس على التوالي.
ونقلـــت الوكالـــة عن دانيـــال ريتشـــاردز، 
اخلبيـــر االقتصـــادي فـــي بنك اإلمـــارات دبي 
الوطني قوله إن ”التعافي االقتصادي في مصر 
على مـــدار العامني املاضيـــني كان مدفوعا إلى 
حـــد كبير بعملية إعادة توازن خارجية، إضافة 

إلى االستثمارات العامة“.
وأضـــاف ”القطـــاع اخلاص ال يـــزال حتت 
ضغوط، يعود جزء منها إلى قسوة اإلصالحات 
االقتصاديـــة“. لكنـــه توقـــع أن يتلقـــى دعمـــا 

متواصال خالل العام احلالي.

} الربــاط - كثفـــت احلكومـــة املغربيـــة مـــن 
حتركاتهـــا فـــي الفتـــرة األخيـــرة فـــي كافـــة 
االجتاهـــات بهـــدف تطويـــر قطـــاع صناعـــة 
األســـماك وتعزيـــز دوره في االقتصاد بشـــكل 

أكبر بحلول سنة 2030.
وتســـعى الربـــاط لالســـتعانة بالعديد من 
التجارب للرفع من مســـاهمة االقتصاد األزرق 
مـــن بينهـــا النموذج األســـترالي عبـــر تركيز 
مجاالت التكوين والبحث والسالمة اإلحيائية، 

إلى جانب مشاريع التنمية.
وشكل لقاء وزير الزراعة والصيد البحري 
املغربي عزيز أخنوش بنظيرته جاكلني سيمس 
وزيـــرة الزراعـــة لوالية فيكتوريا األســـترالية 

االثنني املاضي فرصة ملناقشة هذا املوضوع.
وقـــال أخنـــوش فـــي مؤمتـــر صحافي إن 
”أســـتراليا تعتمد على رؤية ُتركز أساسا على 
جودة املنتجـــات والســـالمة اإلحيائية، وهي 
جوانب تهـــم املغرب بصفة خاصة“، مشـــيرا 
إلـــى أن البلديـــن مهتمان بتطويـــر املزيد من 

الشراكات في هذا املجال.
ويـــرى مختصـــون في القطـــاع أن املغرب 
مؤهل ألن يصبح عاصمة بحرية بسبب الثروة 
البحرية الكبيرة، وما يوازيها من موارد هائلة 
قابلة للتجديد الســـيما وأن املنتجات البحرية 
تشـــكل نصف صادرات الصناعـــات الغذائية 

للبالد.
وتسعى احلكومة لزيادة عائدات التصدير 
لتبلـــغ نحـــو 3 مليـــارات دوالر بحلـــول العام 
املقبل، فـــي الوقت الـــذي تتوقع فيـــه منظمة 
األغذيـــة والزراعة (فاو) ارتفـــاع إنتاج البالد 

بنحو 18.2 باملئـــة بحلول 2030 ليصل إلى 1.7 
مليون طن من األسماك سنويا.

وكان املغرب قد أطلق قبل عشـــر ســـنوات 
اســـتراتيجية ”أليوتيس“، كما أنشـــأ الوكالة 
الوطنيـــة لتنميـــة وتربية األحيـــاء املائية في 
2011، بهـــدف تطويـــر قطاع الصيـــد البحري 

ودارسة أبرز التحديات التي تواجهه.
وتسهم أنشطة الصيد البحري بشكل كبير 
في ضمان األمـــن الغذائي للمغرب، إذ تعد من 
أكثـــر القطاعـــات االقتصادية توفيـــرا لفرص 

العمل وأسرعها منوا.
ووفق البيانات الرســـمية، يشـــغل القطاع 
97 ألف شـــخص، وهو ما ميثـــل 84 باملئة من 
األهداف التي تخطط الدولة لتحقيقها بحلول 
العـــام املقبل في إطار مخطط أليوتيس، فضال 

عن 108 آالف صياد.
وحاليـــا، يســـاهم االقتصـــاد األزرق مبـــا 
يقارب 2 باملئة فـــي الناجت الداخلي اإلجمالي، 
وهي نســـبة قليلة بحسب البعض بالنظر إلى 

طول السواحل املغربية.
ويؤكـــد أحمـــد الشـــامي، رئيـــس املجلس 
االقتصادي واالجتماعـــي والبيئي، أن امتالك 
املغـــرب املؤهـــالت البحرية ميّكنه مـــن جْعل 
االقتصـــاد األزرق ركيزة أساســـية لتعزيز قوة 
االقتصـــاد الوطنـــي لبناء النمـــوذج التنموي 

اجلديد الذي يطمح إليه.
وتطل البالد علـــى واجهتني بحريتني هي 
البحر املتوســـط واحمليط األطلسي، بسواحل 
يبلغ طولها 3.5 آالف كلم وتضم ثروة ســـمكية 
هائلة، ولدى املغرب نحو 1.2 مليون كلم مربع 

من املنطقة االقتصادية البحرية.
وعلـــى صعيد اإلنتاج اإلجمالي لألســـماك 
البحريـــة الطبيعية، يحتل املغـــرب املرتبة 13 
عامليـــا ما يجعله ضمن البلدان الرئيســـية في 
إنتـــاج الثـــروة الســـمكية عبر العالـــم، بينما 

يتصدر الدول العربية واألفريقية.
ووفق تقرير ”حالة املوارد السمكية وتربية 
األحيـــاء املائية في العالم لســـنة 2018“، الذي 
يصدره الفاو، فإن اإلنتـــاج اإلجمالي الوطني 
لألســـماك البحريـــة الطبيعية باملغرب لســـنة 

2016 بلـــغ 1.43 مليون طـــن بزيادة 81 ألف طن 
عن العام السابق.

االقتصـــادي  للمجلـــس  تقريـــر  ورصـــد 
واالجتماعـــي والبيئـــي صدر العـــام املاضي، 
معانـــاة قطـــاع الصيـــد التقليـــدي مـــن عدة 
مشـــكالت اجتماعية رغم اجلهود املبذولة في 
إطـــار برنامجي إبحار1 وإبحار2، واســـتفادة 

أقلية من الصيد في أعالي البحار.
ويعد قطاع تربية األحياء املائية واملعروف 
باســـتزراع األســـماك، ضمـــن املشـــاريع ذات 
األولويـــة بالنســـبة للرباط، حيـــث ينتج 510 

أطنان سنويا.
واالجتماعي  االقتصـــادي  املجلـــس  ولكن 
والبيئـــي، يـــرى أن هـــذا املجال غيـــر متطور 
بالقـــدر الكافي باملقارنة مع بلـــدان أخرى في 

املنطقـــة، بســـبب حتديات تتعلـــق بالعقارات 
والتمويل والنظام الضريبي.

وأشـــار خالد بنسامي، رئيس جلنة البيئة 
والتنميـــة باملجلـــس إلى إحدى اإلشـــكاليات 
الكبـــرى التـــي يعاني منها االقتصـــاد األزرق 
املغربي وتتمثل في عدم التنسيق بني مختلف 

املتدخلني في هذا القطاع.
واعتبـــر أن االســـتراتيجية الوطنية التي 
أوصى بها املجلـــس االقتصادي واالجتماعي 
ســـُتمّكن مـــن وضع تخطيـــط ســـليم للقطاع 
البحري، مبا يســـمح بتنســـيق تدخالت كافة 

األطراف، واحلّد من التدافع في ما بينها.
ويتوقـــع أن يســـتفيد املغـــرب أكثـــر مـــن 
اإلمكانيـــات التي يتيحها االقتصاد األزرق إذا 
ّمت تكثيف التنســـيق بني مختلـــف القطاعات 

املعنية عبـــر رؤية اســـتراتيجية بعيدة املدى 
مبنية على مقاربة تشاركية وشاملة ومتكاملة.

وتهـــدف اخلطـــوة إلـــى زيـــادة اإلنتـــاج 
واستغاللها بشكل أفضل مبا ميّكن من صناعة 
الثـــورة وتوفير فرص عمـــل جديدة في مجال 
التشـــغيل، وتعزيـــز إمكانـــات القطاعات ذات 
العالقـــة باالقتصاد األزرق، مـــع احلفاظ على 

البيئة البحرية.

اقتصاد

دانيال ريتشاردز:

القطاع الخاص تحت ضغوطـ، 

يعود بعضها إلى قسوة 

اإلصالحات االقتصادية

أحمد الشامي:

امتالك المغرب المؤهالت 

البحرية يتيح له تعزيز قوة 

االقتصاد الوطني

ديفيد ليبتون:

سوء الظروف المالية 

العالمية يفرض تحديات 

على االقتصاد المصري

{إطالق المعايير الصديقة للمســـتهلك يسهم في رفع التنافسية بين الشركات في إمارة دبي 

ويعزز تجربة العمالء ويوفر قيمة مضافة ملموسة لهم خالل التسوق في دبي}.

محمد علي راشد لوتاه
مدير الرقابة التجارية في اقتصادية دبي

{الوضـــع المالـــي للبنان ســـيظل ضعيفا إذا اســـتمر غياب ثقة المســـتثمرين وعدم اســـتجابة 

الحكومة لضرورة إعادة هيكلة الدين وتفادي مخاطر التخلف عن السداد}.

تقرير رسمي صادر عن
وكالة موديز للتصنيف االئتماني

تســــــارعت خطوات املغرب لبلورة معالم االقتصاد األزرق ليكون إحدى الدعائم املستدامة 
للتنمية الشاملة في البالد من خالل خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة السمكية وتعزيز 

مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي خالل العقد املقبل.

قدم صندوق النقد الدولي شــــــهادة دعم كبيرة لإلصالحــــــات االقتصادية املصرية وأطلق 
شريحة خامسة بقيمة ملياري دوالر من القرض الذي قدمه للقاهرة قبل عامني، لكنه حذر 

من حتديات كبيرة يفرضها مناخ االقتصاد العاملي.

االقتصاد األزرق ركيزة جديدة للتنمية في المغرب
[ االستعانة بالنموذج األسترالي لتطوير صناعة األسماك  [ 3 مليارات دوالر عوائد سنوية مستهدفة بحلول العام المقبل

[ تحذيرات من تحديات كبيرة يفرضها مناخ االقتصاد العالمي  [ الصندوق يطلق شريحة من قرضه للقاهرة بقيمة ملياري دوالر

ثروة سمكية متعطشة لالستثمار

مليون طن من األسماك 

يطمح المغرب إلى إنتاجها 

سنويا بحلول العام 2030 

وفق استراتيجية أليوتيس

1.7

ممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كبح التضخم في قلب معركة اإلصالح االقتصادي

} القاهــرة – أعلنـــت وزارة البترول والثروة 
املعدنيـــة املصرية أمـــس أن إنتاج حقل ظهر 
للغاز الطبيعي في امليـــاه اإلقليمية املصرية 
في البحر املتوسط، ارتفع إلى نحو 2.1 مليار 
قدم مكعب يوميا في نهاية العام املاضي بدال 

من 2 مليار قدم.
وقـــال وزير البتـــرول والثـــروة املعدنية 
طـــارق املال، في بيان صدر أمس إن احلكومة 
املصرية تستهدف زيادة إنتاج حقل ظهر إلى 
أكثـــر مـــن 3 مليارات قدم مكعب غـــازا يوميا 

خالل العام احلالي.
وكانت شركة إيني اإليطالية قد أعلنت عن 
اكتشـــاف حقل ظهر، الذي يعد أكبر اكتشاف 
للغاز في البحر املتوســـط في أغســـطس عام 
2015. وفـــي ينايـــر من العـــام املاضي أعلنت 
القاهـــرة بـــدء اإلنتاج رســـميا مـــن احلقل، 
مبتوســـط إنتاج يبلـــغ 350 مليون قدم مكعب 

غازا يوميا.
وأشـــار الوزير أمس إلى أن إنتاج احلقل 
من الغاز الطبيعـــي خالل العام املاضي، كان 
له بالغ األثر في حتقيق مصر االكتفاء الذاتي 
من الغاز، والتوقف عن استيراد الغاز املسال، 

وهو ما حقق توفيرا من النقد األجنبي.
وكانـــت القاهـــرة قـــد أعلنت فـــي نهاية 
ســـبتمبر املاضي عن حتقيق االكتفاء الذاتي 
ووقف اســـتيراد الغاز الطبيعي املســـال من 
اخلارج. وأكدت حينها أنها ســـتوفر ما يصل 
إلى 3 مليارات دوالر سنويا من وقف واردات 

الغاز.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن وزارة البترول 
أن  أمـــس  املصريـــة  املعدنيـــة  والثـــروة 
اســـتثمارات التنميـــة في حقل ظهر ســـوف 
تصـــل إلى نحو 3.2 مليـــارات دوالر في العام 

املالي احلالي 2019-2018.
وتشير التقديرات إلى أن حقل ظهر يضم 
احتياطـــات مؤكدة قابلة لالســـتخراج تصل 
إلى أكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ارتفاع جديد 

في إنتاج الغاز المصري

صندوق النقد يقدم دعما ملتبسا إلصالحات مصر االقتصادية
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} مع ثبات أسعار الصرف، وفي ظل نسب 
ديون وميزان مدفوعات من بني األسوأ في 

العالم، تدرك احلكومة اللبنانية اجلديدة أنها 
بحاجة إلى التحرك سريعا لتفادي وقوع 

البالد في براثن أزمة اقتصادية كاملة.
ويبدو أن قدرة لبنان على تفادي وقوع 
كارثة مالية ألعوام حيرت املنتقدين، الذين 

لم يتحقق ما حذروا منه من تخلف عن سداد 
التزامات الدين وحدوث أزمة في ميزان 

املدفوعات وانهيار قيمة العملة الوطنية. 
واألمل أن يستمر الوضع على هذا النحو، لكن 

األرقام تبدو مرعبة.

وتبلغ نسبة الدين العام اللبناني 150 
باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي، بينما 
يقترب عجز ميزان املعامالت اجلارية من 

25 باملئة، وهي أرقام تظهر فعليا حجم ما 
يقترضه لبنان من بقية العالم، فضال عن أنها 

تعد أكبر مبعث للقلق.
وتشير تقديرات وكالة موديز للتصنيف 

االئتماني إلى أن فاتورة الفوائد وحدها 

تستنزف نحو نصف إجمالي إيرادات 
احلكومة وتشكل حوالي ثلث اإلنفاق 

احلكومي.
ويبلغ حجم عجز ميزان املعامالت اجلارية 

نحو 15 مليار دوالر، بحسب تقديرات بنك 
غولدمان ساكس. ورغم مساعدات بقيمة 3.5 
مليار دوالر من السعودية و500 مليون دوالر 
من قطر، قد تغطي جانبا منه، فسيظل هناك 

على األرجح عجز بقيمة 11 مليار دوالر.
وفي الوقت احلالي، من السهل على لبنان 

تغطية ذلك العجز من خالل احتياطيات 
البنك املركزي التي تقترب من 40 مليار دوالر، 
وتعادل 71 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي 
وتكفي لتغطية فاتورة واردات البالد ملدة 13 

شهرا.
ولدى لبنان أيضا حيازات من الذهب 
بقيمة 11.8 مليار دوالر، وهي ثاني أكبر 

حيازات من نوعها في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بعد السعودية. لكن في ظل 

ربط الليرة بالدوالر، فإن استنزاف تلك األموال 
رمبا يسبب مشكالت.

ويجب على السلطات حيازة كميات كافية 
من الدوالرات للحفاظ على الثقة في سعر 

الصرف وضمان استمرار التدفقات من اخلارج 
إلبقاء اخلزائن ممتلئة.

وحينما توترت العالقات مع السعودية 
في أواخر 2017، هرول بعض اللبنانيني لشراء 

الدوالرات خشية فك ارتباط الليرة بالدوالر. 
وهربت ودائع بنحو 2.6 مليار دوالر، أي نحو 

1.5 باملئة من إجمالي الودائع.
وفي ظل مثل ذلك الدين املرتفع، يحتاج 

لبنان إلى خفض كبير في اإلنفاق، أو إيجاد 
وسائل أخرى حلل مشكالته، لكنه ال يفعل أيا 

من ذلك.
وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن 
خفضا في اإلنفاق بنحو 8 باملئة ستحتاجه 

البالد لتحسني أوضاع املالية العامة للحكومة.
ويتوقع معظم خبراء االقتصاد أن يحقق 
لبنان متوسط منو يزيد قليال عن 2 باملئة من 

اآلن وحتى 2021. وسيشكل ذلك حتسنا عن 
النمو الذي حتقق العام املاضي، والذي تراوح 

بني 1 و1.5 باملئة، لكنه مازال يقل عن معدل 
بني 8 و10 باملئة في السنوات األربع السابقة 

على اندالع احلرب األهلية في سوريا املجاورة 
عام 2011.

ويعني ذلك أيضا بحسب وكالة ستاندرد 
أند بورز للتصنيف االئتماني أن يواصل الدين 
قياسا إلى الناجت احمللي اإلجمالي صعوده في 

السنوات الثالث القادمة إلى 156 باملئة.

وقال غولدمان ساكس يوم اجلمعة إن 
”إبقاء املالية العامة على أرضية متينة ال 

يزال يشكل حتديا رئيسيا ويتطلب خفضا 
في اإلنفاق بنحو 8 باملئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي، وهو ما يشكل حتديا كبيرا”.
ويتمثل أحد األسباب وراء متكن لبنان من 

تفادي أزمة إقراض حتى اآلن في اللبنانيني 
املقيمني في اخلارج، الذين يواصلون حتويل 

أموالهم إلى بنوك وسندات في البالد.
ومع ذلك، يتأزم املوقف بحسب موديز. 

فتغطية العجز املالي لهذا العام ودفع 
استحقاق سندات دولية بالعملة األجنبية 

بقيمة 2.6 مليار دوالر دون السحب من 
احتياطيات النقد األجنبي، سيتطلبان تدفقات 

ودائع بنحو 6 إلى 7 مليارات دوالر، مقارنة مع 
4 إلى 5 مليارات العام املاضي.
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} الرياض - انتقلت السعودية إلى املربع التالي 
في جتســـيد مالمح خطة التحـــول االقتصادي 
اســـتراتيجيتها  عـــن  أمـــس  كشـــفت  حينمـــا 

االستثمارية لدعم وتطوير قطاع املعادن.
وقال مســـؤولون حكوميون كبار إن بالدهم 
رصدت قرابـــة أربعة مليـــارات دوالر كميزانية 
أوليـــة لالســـتثمار في قطاع التعدين لتيســـير 
وتقليـــص  اجليولوجيـــة،  البيانـــات  إتاحـــة 
املعوقات اإلدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة 

التنقيب عن املعادن.
ويؤكـــد محللـــون أن اخلطـــوة ســـتتبعها 
خطوات أخرى تدعم قطاع الصناعة الذي تعول 
عليـــه احلكومـــة كثيرا في املســـتقبل باعتباره 
إحـــدى الركائـــز االســـتراتيجية فـــي ”رؤيـــة 
�2030، التي جتســـد أكبر إصالح اقتصادي في 

السعودية.
وتخطط الريـــاض لتحقيـــق انطالقة قوية 
لقطاع التعدين، ليشـــكل جزءا من استراتيجية 
صناعيـــة على نطاق أوســـع، تهدف إلى تنويع 

االقتصاد
وتأمـــل احلكومة في جذب اســـتثمارات من 
القطاع اخلاص بقيمـــة 1.6 تريليون ريال (427 
مليار دوالر) على مدى السنوات العشر القادمة.

وســـيتم ضخ تلك االســـتثمارات من خالل 
البرنامـــج الوطني للتنميـــة الصناعية والنقل 
واإلمداد، في إطار خطط اإلصالح التي يقودها 
ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان، 
وتهـــدف إلى تقليـــص اعتمـــاد االقتصاد على 

النفط وخلق وظائف.
وقـــال خالـــد املديفـــر نائـــب وزيـــر الطاقة 
والصناعـــة والثروة املعدنية لشـــؤون التعدين 
فـــي مؤمتر أفريقي للتعدين فـــي كيب تاون في 
جنوب أفريقيا ”اتسم نشاط التعدين السعودي 
لبعـــض الوقـــت بقلـــة البيانـــات اجليولوجية 
املتاحـــة علنا، ومنـــح التراخيص فـــي أوقات 

طويلة، واالفتقار إلى الشفافية“.

وأضـــاف أنه ”ســـيتم إنفـــاق 3.8 مليارات 
دوالر لتيســـير القيام بأنشطة أعمال، وحتسني 
جـــودة البيانـــات خلفـــض املخاطـــر املرتبطة 
باالســـتثمار في فرص تعدينيـــة جديدة للذهب 

والزنك واملعادن النادرة ومعادن أخرى“.

وتعتبـــر الســـعودية من بني أكبـــر موردي 
الفوسفات في العالم، ويعمل في قطاع التعدين 
في البالد نحو 250 ألف شخص، وفق ما تشير 

إليه التقديرات.
وأوضـــح املديفـــر أن بالده دشـــنت منصة 
إلكترونيـــة للمســـاهمة فـــي إنهـــاء إجـــراءات 
تراخيـــص التنقيب خـــالل 60 يوما، مقارنة مع 

ستة أشهر حاليا.
ووفق تغريدة لوزارة الطاقة على حســـابها 
الرسمي في موقع تويتر، فقد مت االثنني املاضي 
إطـــالق النســـخة التجريبية لقاعـــدة البيانات 
اجليولوجية خلدمة املســـتثمرين في املجاالت 

التعدينية.

وقالت في تغريدة ثانية إن ”منصة ’تعدين‘ 
تعكـــس االهتمـــام بتطوير قطـــاع التعدين في 
السعودية الســـتغالل الثروات املعدنية وتوفير 
البيئة االستثمارية املالئمة وتسهيل اإلجراءات 
أمـــام القطاع اخلاص واملســـتثمرين من داخل 

اململكة وخارجها“.
وأكـــد املديفـــر أمـــام املؤمتـــر أن القانـــون 
املتعلق بقطـــاع التعدين بشـــكله احلالي يتيح 
ملكية بنســـبة 100 باملئة ويســـتطيع املستثمر 
تقدمي طلب للحصول علـــى رخص للتنقيب أو 

التعدين.
وفي وقت سابق، قال عبدالرحمن البلوشي، 
رئيس استراتيجية التعدين بالبرنامج الوطني 
للتنمية الصناعيـــة والنقل واإلمداد، إن ”هناك 
فرصا هائلة في الســـعودية أمام املســـتثمرين 
لالســـتفادة من موارد معدنية ُتقـــدر بنحو 1.3 

تريليون دوالر“.
وتابع ”إلى جانـــب النفط والغاز في اجلزء 
الشـــرقي من اململكة، لدينا إمكانات جيولوجية 

هائلة، ال تزال في معظمها غير مستغلة“.
وقـــال مســـؤول آخـــر إن احلكومـــة لديها 
51 مشـــروعا محتمـــال للتنقيب، مـــن بينها 14 
مشـــروعا للذهـــب، و14 للنحـــاس، تغطي نحو 
1351 كيلومتـــرا مربعـــا، رمبا تكـــون من أوائل 

املشروعات املستهدفة.
وكان املديفـــر قد قال فـــي تصريح صحافي 
علـــى هامـــش مؤمتر تدشـــني برنامـــج تطوير 
الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية، الذي 

عقد في الرياض مؤخرا، إن ”الســـعودية قامت 
بإعداد اســـتراتيجية من 42 مبـــادرة تركز على 
كيفية اســـتخراج تلك الثـــروات وجعلها قيمة 

مضافة لالقتصاد، وتنمية املناطق النائية“.
ووفـــق البيانات الرســـمية، يســـاهم قطاع 
التعديـــن حاليـــا بنحـــو 17 مليـــار دوالر، فيما 
تســـتهدف احلكومـــة مضاعفة هذه املســـاهمة 
أربع مرات لتبلغ حوالي 65 مليار دوالر بحلول 

.2030
التعديـــن  قطـــاع  إن  الســـعودية  وتقـــول 
السعودي يحتاج إلى اســـتثمارات كبيرة ومن 
املخطـــط ضخ حوالي 120 مليار دوالر في العقد 

القادم.
وتلقت جهود البلـــد اخلليجي، أكبر مصدر 
للنفط على مستوى العالم، دفعا كبيرا منتصف 
الشـــهر املاضي، مـــن وكالة فيتـــش التي قالت 
فـــي تقرير أصدرتـــه في ذلك الوقـــت بأن قطاع 
التعديـــن الســـعودي ســـيظل أكثـــر القطاعات 
جاذبيـــة بالنســـبة للمســـتثمرين األجانب في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأكد خبراء الوكالة أن ذلك الزخم يعود إلى 
عدة عوامل مـــن بينها أن اقتصاد الســـعودية 
يعد األكبر في املنطقة، كما أن انخفاض العبء 
الضريبي دافع مهم لرجال األعمال والشـــركات 

العاملية.
وأوضحوا أن أداء التكنولوجيا واالتصاالت 
واملعلومـــات القوية في الســـعودية حافز كبير 
أيضـــا جلـــذب املزيـــد مـــن االســـتثمارات في 

القطاع.
وترى فيتش أن الرياض توفر أدنى درجات 
املخاطرة بالنســـبة للمستثمرين األجانب وذلك 
بالنظـــر إلـــى اجلـــودة العاليـــة لشـــبكة النقل 
وتكلفتهـــا الضئيلة قياســـا مبناطق أخرى في 

املنطقة والعالم.
وكان وزير الطاقة خالد الفالح قد قال خالل 
إطالق برنامج تطويـــر الصناعة إن ”البرنامج 
ســـيكون له تأثير كبير من الناحية االقتصادية 
وسيحقق منوا غير مسبوق وتكامال بني أربعة 
قطاعات رئيســـية في اقتصـــاد اململكة املتمثلة 
فـــي قطاعـــات الصناعـــة والتعديـــن والطاقة، 

واخلدمات اللوجستية“.
وأشـــار حينها إلـــى أن احلكومة لن تكتفي 
بذلـــك، بـــل تعتزم فـــي مرحلة الحقـــة أن تعلن 
عـــن مشـــروعات فـــي القطاعـــات العســـكرية 
والكيماويات واملشـــروعات الصغيرة بقيمة 50 

مليار دوالر.

اقتصاد

مليار دوالر حجم 

االستثمارات التي تنوي 

الرياض ضخها في قطاع 

المعادن بحلول 2030

120

خالد المديفر:

الحكومة أعدت خطة 

من 42 مبادرة تركز على 

استخراج تلك الثروات

الرياض تطلق استراتيجية االستثمار الشامل لثروات المعادن
[ رصد 3.8 مليارات دوالر إلزالة المعوقات وإعداد البيانات الجيولوجية  [ تدشين منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات منح رخص التعدين

كشــــــفت الســــــعودية عن خطط لالســــــتثمار في احتياطات املعادن الوفيرة في إطار رؤية 
2030 والتي تتيح االســــــتفادة من موارد هذا القطاع كجزء من استراتيجية تطوير القطاع 
الصناعــــــي الذي تراهــــــن عليه احلكومة ليكــــــون إحدى قاطرات تنويع االقتصاد بشــــــكل 

مستدام.

أموال ال تكفي إلدارة األزمة

{فتحنا خطي ائتمان لتونس بقيمة 800 مليون دوالر لدعم تصدير البضائع ومساعدة البنوك 

على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل االستثمار والتجارة مع أفريقيا}.

بنيديكت أوكاي أوراما
مدير البنك األفريقي للتصدير واالستيراد

{الحكومة المصرية تعتزم تجديد عقد استيراد النفط الخام العراقي لعام آخر وبنفس الكميات 

التي جرى استيرادها خالل العام الماضي والبالغة مليون برميل يوميا}.

طارق املال
وزير البترول املصري

الحكومة اللبنانية الجديدة في فخ ديون يصعب اإلفالت منه

مارك جونز

قدرة لبنان على تفادي وقوع كارثة 

مالية لسنوات طويلة تثير حيرة 

المحللين في ظل األرقام المرعبة 

المتعلقة أساسا بارتفاع الدين العام 

قياسا بالناتج المحلي اإلجمالي

إطالق أول قمر سعودي لالتصاالت
} الريــاض - أعلنـــت الســـعودية أمس جناح 
لالتصـــاالت  اصطناعـــي  قمـــر  أول  إطـــالق 
أس.جـــي.أس 1 مـــن مركز غويانا الفرنســـي 

للفضاء على منت الصاروخ أريان 5.
ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
عن وزير الطاقـــة والصناعة والثروة املعدنية 
خالـــد الفالح، قولـــه إن ”إطـــالق القمر يأتي 
حتقيقا لرؤية اململكة 2030 الهادفة إلى توطني 
التقنيـــات االســـتراتيجية، وزيـــادة احملتوى 

احمللي“.
وأوضـــح الفالح الذي يرأس مجلس إدارة 
مدينـــة امللـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية أن 
هذا اإلجناز سيحفز الشـــباب السعودي على 
العمل على التقنيات املتقدمة في مجال تطوير 

وتصنيع األقمار االصطناعية“،

وبحســـب املواصفات الفنيـــة للقمر، فإن 
وزنه يبلغ 6.5 طن، وســـيدوم عمـــره أكثر من 
20 عامـــا، وهدفه تأمني اتصاالت فضائية ذات 

سرعات عالية.
النطـــاق  اتصـــاالت  خدمـــات  وســـيوفر 
العريض واالتصال اآلمن وسيدعم القمر الذي 
سيتم تشـــغيله والتحكم به من خالل محطات 
أرضية في الســـعودية البنية التحتية لقطاع 

االتصاالت.
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
لوكهيد مارتن، ريتشـــارد إدواردز، إن ”جناح 
إطـــالق القمر خطـــوة مهمة فـــي عالقاتنا مع 
مدينة امللك عبدالعزيـــز للعلوم، وهي عالقات 
قائمة علـــى االبتكار والعلوم والتقنية وتنمية 

املوارد البشرية“.

وكالة فيتش:

التعدين السعودي أكثر 

القطاعات جاذبية في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا



} أعلنت جائزة ساويرس الثقافية نهاية شهر 
يناير الماضي عن فـــوز المجموعة القصصية 
”مشـــاهد عابرة لرجل وحيد“ للكاتب المصري 
أحمـــد أبوخنيجـــر بجائـــزة أفضـــل مجموعة 

قصصية بفرع كبار الكتاب للعام 2019.
تحمـــل مالمح وجه هـــذا الكاتب المختلف 
تضاريـــس قاســـية كالصحـــراء التـــي اختار 
أن يعيـــش فيها. هادئا، وبعيـــدا كل البعد عن 
صخب الحياة الثقافية واألدبية التي تشـــتهر 
بها مصـــر. يكتب بعيـــدا، في زاويـــة منفردة، 
راســـما الصعيد المصري بأدق تفاصيله التي 
ال يعرفهـــا الكثيرون، مقدمًا أعماله األدبية إلى 
قّرائه مـــن المصريين، محـــّوال إرث الصحراء 
وفلكلورهـــا وتراثهـــا الشـــعبي إلـــى حكايات 

روائية وقصصية.

في كنف أسوان

اســـتحق أبوخنيجر اإلشادة في مناسبات 
عـــدة، بـــدءا مـــن عـــام 2003 حين نـــال جائزة 
الدولة التشـــجيعية في مصر عن روايته ”نجع 
الســـلعوة“ قبـــل أن يكـــّرم فـــي 2006 بجائـــزة 

ساويرس للرواية الشابة عن 
روايته ”العّمة أخت 

الرجال“. بعدها 
غاب تمامًا 
عن ساحة 

الجوائز 
لمدة 13 

عاما 

مبتعدا فـــي الصحراء التـــي اختارها، قبل أن 
يعود هذا العام، مكّرما أيضًا بجائزة ساويرس، 
ومتوجا أعوامـــا طويلة من العمل والبحث في 
حكايات الصعيـــد اليومية التي أحبها مفضال 
إياهـــا عن القاهـــرة، التي لم يســـتطع العيش 
فيها، ففضل سكون الصعيد عن أرقها وفتنتها.
فـــي أســـوان، أواســـط الســـتينات، ولـــد 
أبوخنيجـــر وتلقـــى تعليمـــه وثقافتـــه األولى 
مـــن المدينـــة القابعة جنوب الصعيـــد، لتكون 
التنشئة الصعيدية الثقافية واالجتماعية أبرز 
ما تأســـس عليه. ولتنعكس هذه النشأة الحقا 
على مجمل أعماله األدبية التي رســـمت الكثير 
مـــن حكايـــا الصعيـــد وأوضاعـــه االجتماعية 
والثقافيـــة، فضال عما ترتب عليها في نفســـية 

الكاتب المصري .
يؤكـــد أبوحنيجر فـــي أحاديث كثيرة له أن 
للصعيـــد دوما ما يميزه ثقافيا وفلكلوريا، وأن 
حبه ألســـوان نشـــأ من تعلقه القديم بها. فهي 
المدينة التي عـــاش فيها أجمل مراحل حياته، 
وهـــي التي منحتـــه الثقافـــة والحكايات التي 
حولهـــا أدبا. حيـــث لطالما اعتبـــر أن مدينته 
أســـوان تمتلك الكثير من األشـــياء التي تدعو 
إلـــى التأمـــل واالنتبـــاه، األمر الـــذي كثيرا ما 

استولى عليه وجعله كاتبا صعيديا بامتياز.
أســـوان خصوصـــا، والصعيـــد على وجه 
بالنســـبة  الحيـــاة  مركـــز  صـــارت  العمـــوم، 
ألبوخنيجـــر الـــذي اهتـــم بذلـــك فـــي مؤلفاته 
الكثيرة التـــي تركزت في جلهـــا على حكايات 
الصعيد. فضال عن دراســـاته الكثيرة التي كان 
جوهرهـــا ثقافـــة الصعيد وتراثـــه الحضاري. 
فهو الصعيـــدي األصيل الذي لم يفكر يوما في 
التخلي عن ميدانه لصالح ميدان آخر ربما كان 
سيجد فيه مساحة لطموح أكبر وشهرة أفضل 

في مجاله اإلبداعي.

ضد تهميش المكان

وفّيـــا  الوقـــت،  طيلـــة  أبوخنيجـــر،  كان 
لصعيـــده. الوفـــاء الـــذي جعله مـــن الباحثين 
عـــن تثقيف شـــبابه عبـــر الكثير مـــن الندوات 
والـــدورات التدريبية التي شـــملت العديد من 
المجاالت، وفـــي العديد من مناطـــق الصعيد، 
حيـــث كان نشـــاطه دائما يتركز 
على شـــريحة الكتاب الجدد، 
خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق 
بالتأليـــف وصلتـــه المتينة 
بالتراث، وطريقة استخدام 
األخيـــر من قبـــل المؤلف 
إلنتـــاج عمل أدبـــي قائم 
علـــى الحكايـــا التراثية 
واألدب المناطقـــي الذي 
منطقة  حكايا  من  يجعل 
يتبعـــه  نهجـــا  معينـــة 
الكاتـــب إلثراء محتوى 

عمله األدبي.
وعلى عكس 
أعماله المتركزة على 

قصص الصعيد، حـــاول أبوخنيجر االعتراض 
على التصنيف المناطقـــي للمؤتمرات األدبية. 
مؤكـــدا أن تصنيـــف المؤتمرات على أســـاس 
المناطـــق يحـــدث فرقـــة، مـــع أنـــه يعتبـــر أن 
المناطقية ليست هي التي تصنع األدباء، لكنه 
يرى أن مـــا يقدمه الكاتب من إبـــداع هو الذي 

يصنعه ويقدمه للناس في أي زمان ومكان.
اكتفـــى أبوخنيجـــر بصعيد مصر ســـاحة 
لتجلياتـــه األدبيـــة الكثيرة، فاختـــار مواضيع 
رواياتـــه ومجموعاتـــه القصصيـــة مـــن روح 
الصعيـــد، لنجـــد أن عناويـــن الكثيـــر منهـــا 
ليســـت إال أفـــكارا وقصصـــا من صميـــم ذلك 
المجتمع. فلو قرأنـــا عناوين هذه المجموعات 
والقصـــص مثـــل ”نجـــع الســـلعوة“ و”فتنـــة 
و”خور  و”العمـــة أخت الرجـــال“  الصحـــراء“ 
الجمالس“  وغيرها، ســـنجد أنهـــا قائمة على 
حيـــوات الصعيد والصحراء التي شـــغلت بال 
أبوخنيجـــر وأخـــذت الحّيـــز األبرز مـــن أدبه. 
فهـــو األديب الذي يمثـــل له المـــكان الهاجس 
الذي تربـــى على حكاياته وأســـاطيره الكثيرة 
التي كانت تحكي عن عالم غرائبي مفتوح على 

مصراعيه أمام كل من يحاول التقّرب منه.
القارئ ألعمال أبوخنيجر سيجد أنها غالبا 
ما تكـــون متبدلة متقلبة، ذات تجريب عاٍل، يّنم 
دومـــا عن أن الكاتب يســـعى للتغّير والتجديد 
في رؤيتـــه. فهو علـــى الرغم من كـــون أعماله 
ذات بيئـــة واحدة تقريبـــا، إال أنه يحاول دائما 
أن يقـــدم ما هو جديد في هـــذه البيئة، والجّدة 
هنا كانت الغرائبية التي بنا عليها أبوخنيجر 

أعمالـــه، خصوصا في ”فتنـــة الصحراء“ التي 
تحمـــل الكثيـــر مما تقـــوم عليه ثقافـــة الكاتب 

ومرجعياته.

صفوة منسية

يرســــم أبوخنيجر الواقع عبر األســــاطير 
الصعيدية، فيحاول في أعماله أن يقدم الواقع 
بعكســــه من خــــالل حكايــــات يقدمهــــا مليئة 
بالخيال الخصــــب الذي يتمتع بــــه، فتصبح 
”الســــلعوة“ مثال في روايته ”نجع السلعوة“ 
نظيــــرة لالســــتبداد بالرأي والتحكــــم في كل 
شــــيء من حولها. وكذلك ســــنجد شــــخصية 
”فاطمــــة“ في روايتــــه ”العمة أخــــت الرجال“، 
التي تــــروي حكاياتها في ظــــل وحدتها التي 
يدلل فيها الكاتب على مشــــكلة الشــــتات التي 
تحكــــي واقــــع جنــــوب الصعيد، بعــــد تفرق 

عائالته.
ويبرز كاتب تلك األعمال كأحد أبرز أسماء 
جيله تتويجا بالجوائز المصرية التي قدمته 
للقارئ المصــــري، وكأديب يكتب في مجاالت 
عدة لم تتوقــــف عند الروايــــة والقصص، بل 
تعدتها لكتابة المســــرحيات، مــــن ذلك تأليفه 
لكتــــاب صوفــــي صعيدي يحمل عنــــوان ”في 
رحاب الصحــــراء.. مدد يا شــــاذلي“، يتناول 
فيه حكايات عــــن اإلمام العارف أبوالحســــن 
الشــــاذلي. هذا التنوع الذي جعل من الكاتب 
الصعيــــدي مرجعــــا ثقافيا وأدبيــــا مهّما في 

منطقته ومصر عموما.

ربما يكـــون أبوخنيجـــر أحد الذيـــن التي 
يمكـــن اعتبارهم من الصفوة المهمشـــة ثقافيا 
في مصر، إال أنه ورغم ذلك، اســـتطاع أن يرسم 
لنفسه طريقا منفردا في عوالم األدب المصرية 
المحلية، معتمدا على ما امتلكه من ذخر ثقافي 
محلي مركزه أســـوان المدينة التي خرج منها 
إلى العالـــم، وبقي فيها باحثا بيـــن حكاياتها 
وروايات أهلها وأساطيرهم الصعيدية المليئة 
بالتشـــويق، عما يقدمـــه إلى النـــاس من أدب 
يحمل بين دفتيه حكايا الماضي منعكسة على 
واقع الحاضر الذي يعيشـــه ويحاول أن يسّلط 
الضـــوء عليه فـــي جميع أعمالـــه األدبية التي 
وصلـــت إلى أربـــع روايات وأربـــع مجموعات 
قصصيـــة، فضـــال عن عـــدد من المســـرحيات 

والكتب الثقافية والتراثية الصعيدية.

أديب مصري يغرق في املحلية مظهرًا جوهر اإلنسان
أحمد أبوخنيجر

حاصد جوائز الثقافة يهجر الحياة المدنية ويلوذ بالصحراء

وجوه
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{نجع الســـلعوة} و{فتنة الصحراء} و{خور الجمالس} أعمال أدبية تقوم على الصعيد والصحراء، أدبه وحكاياته وأســـاطيره الكثيرة التي كانت تحكي عن عالم غرائبي مفتوح على 
مصراعيه أمام كل من يحاول التقرب منه والنهل من قصص وحكاياته املثيرة.

عبدالسالم الشبلي 

[ أبوخنيجـــر كاتـــب يظهر بصورة مختلفة عـــن أقرانه من أدباء مصر املعاصرين، كتب عن الصعيد بتفاصيلـــه الدقيقة محوال صحراءه إلى أدب نال 
حظوته لدى املصريني. ”في الصورة الفنانة املصرية يسرا تسلم أبوخنيجر جائزة ساويرس الثقافية“.

يطير الحمام.. من قصص أبوخنيجر

} يطير الحمام ويحط. ولم أكن أتصور أن لهذا 
عالقة بالزمن، أو الســـكين، فقط كنت أنظر لألمر 
كدعابة خفيفة، ألنه بالنســـبة للزمن، ألنه لم يكن 
يســـمح لنا بمراقبته، أو حتـــى التكهن بعالقته 
الخفية بالحمام، فبين الطيران والهبوط لم تكن 
سوى لحظة واحدة قصيرة، قصيرة بطول حياة 
تمضـــي دون أن يدرك صاحبهـــا أنها مضت، أو 
وّلـــت منه وهو غيـــر منتبه لها، يولـــي انتباهه 
ألشـــيائه واحتياجاته الصغيرة التي تستهلكه 
تماما، فما ينتبه إال والسكين قد جز رقبته، دون 

رحمة أو هوادة.
ماذا قال هذا الرجل؟

قال: أنا رجل المجاز.
لكنه لم يخبرنا أي مجاز يقصد، أهو الحمام 
أم الســـكين، أم الزمن؟، منذ وقت بعيد حكى لنا 
حكاية، هي طريفة إن نحن نظرنا إليها على هذا 
الوجه، وقـــد تكون غير ذلك إذا تيقظنا ألوجهها 
المتعددة والتي تشـــبه طيران الحمام وحطوطه 
المتعـــدد. تقول الحكاية: روى ابـــن الراعي عن 
أبيـــه عن جـــده أنه قـــال: في بالد بعيـــدة، ربما 
كان اســـمها بالد المرجان. أو بـــالد الجان، أنه 
كان رجل يجلس كل صباح تحت شـــجرة وافرة 
الظـــالل أمام منزله، ينتظـــر الوافد إلى المدينة، 
حيث منـــزل الرجـــل يقع فـــي مدخـــل المدينة، 
وعندما يأتي الغريب، يقوم إليه، هاشـــا وباشا، 
يضّيفه ثالثة أيام، ويســـتعلم فيها عن أحواله، 
وأحـــوال بالده واألخبار واآلثار التي مر بها في 

طريق قدومه إلى هذه المدينة.
في الليلة الثالثة، ليلة الرحيل، يسأله سؤاال، 
ال يطلـــب مـــن الضيـــف أن يجيب عليـــه إال عند 

الصبـــاح، وبالتحديد في لحظة مغادرته لدخول 
المدينة. والســـؤال يقول: ما الذي يسير في أول 
اليوم على أربع، وعند الظهيرة على اثنين، وفي 
المســـاء على ثـــالث؟ وعلى أن إجابة الســـؤال 
يســـيرة جدا، لكن اإلجابة يتوقف عليها أمران، 
األول هو في حال اإلجابة الصحيحة أن يســـمح 
للضيـــف بالدخول إلى المدينة ليشـــاهد الجزء 
المحجـــوب منها، وإن أخطأ الضيف، ســـمح له 
أيضا بالدخول إلى المدينة الظاهرة والواضحة 

العيان لكل عابر، ولكل مار.
قال ابـــن الراعي: قليلون هـــم الذين اهتدوا 
إلـــى الجواب الصائـــب، وكان نصيبهم أن رأوا 
ودخلـــوا المدينـــة المخبوءة، المســـتترة، التي 
يضربهـــا ســـتار خفيـــف يفصلها عـــن المدينة 
الكائنة مكانها، ســـتار يحمل مراوغة الســـؤال، 
ودقة اإلجابة، ستار يلّف المدينة بهالة الغموض 

التي تتطلبها اإلجابة عن السؤال.
وكان ابـــن الراعي عليه رحمـــة الله- يعلق، 
كثيـــرون يخطئون عندما يربطون بين الســـؤال 
وســـؤال أبـــي الهـــول المترصد طريـــق أوديب 
القديـــم والحـــارس لمدينة طيبـــة. فيجيبون أن 
اإلنسان هو الذي يمشي على يديه ورجليه حال 
الطفولة، وعندما يشـــتد عوده ويستوي يمشي 
على قدميه، ولما تضربه الشـــيخوخة ويصيبه 
الوهـــن، يحتاج إلى عكاز ليســـتند عليه ليحفظ 
توازنه وإال ســـقط. كثيرون كانوا يجيبون بمثل 
هذه اإلجابة وبقدر عال من الغرور وعدم التمعن 
ولكن ما العمل مع المعرفة، التي تكســـب سلطة 
لصاحبها هي سلطة زائفة، ألنها ال تدعه يمحص 
اإلجابة ويصبر عليها، فالشـــك ســـؤال ســـاذج 

قديم، الفطنة تقتضي االحتراز، فســـؤال التكرار 
ليس بالضرورة يعني تكرار اإلجابة، خاصة أن 
الســـؤال يلقى هكذا بعد ثالث ليال من الضيافة 
والكرم الذي يفوق الوصف. ألم يكن أدعي خالل 
هذه الليلة الليلة األخيرة- أن يتســـاءل الضيف 
عـــن مغزى هذا كلـــه، وبالتالي تمحيص إجابته 
التـــي يعرفها، أن يمحص على وجه الدقة يقينه 
من هذه اإلجابة، قبل التفّوه باإلجابة المعروفة 
ســـلفا، والتي يضحك في عقبها الشيخ ضحكة 
رائقة وهو يرّبت على كتف ضيفه ويرشـــده إلى 
الطريق الذي عليه أن يسلكه ليدخل المدينة من 

أقرب أبوابها.
البعـــض وهـــم قليلـــون، رابهـــم الســـؤال، 
وتشـــككوا في اإلجابـــة القديمة، لكـــن فطنتهم 
أبـــدا لم تهدهـــم إلى الجواب الجديـــد، فاكتفوا 
في الصباح بغلق أفواههم أمام السؤال، وظلوا 
يحملقون في الشيخ، أو أشاحوا وجوههم نحو 

أطالل  حيـــث  القريـــب، 
المدينـــة، والحال هذه، 

أن  دون  الشـــيخ  كان 
يضحـــك هـــذه المـــرة 
يربـــت علـــى أكتافهم، 
بتفهم حقيقي للشكوك 

التـــي تســـاورهم، 
ويرشـــدهم إلـــى أحد 

المدينة،  أبـــواب 
والتي ستستقبلهم 
كغيرهـــم، لكنهـــم 

عندما يأتيهم الليل، 
ســـوف تزورهـــم 

المدينـــة المخبـــوءة المحجوبـــة فـــي منامهم، 
كطيف جميل للذين عّذبهم الســـؤال دون العثور 
علـــى إجابة، أما الذين كابـــروا، وصمتوا ترفعا 
وتعاليـــا، فســـتكون كابوســـا يقلـــق راحتهـــم، 
ويدفعهم لمغادرة المدينة عند انبالج الصباح.

يتوقف قليال ابن الراعي ليلتقط أنفاسه، ثم 
يضيف بخشـــوع: أنا واحد من الذين لم يعثروا 
علـــى إجابة الســـؤال، ولـــم أكابر، كنـــت تائها 
بأغنامي في صحراء وحدتي، لم يكن يؤنســـني 
ســـوى حكايـــات جـــدي القديمـــة عـــن المدينة 
المحجوبـــة، كنت هابطا مـــن التل خلف غنمات 
شـــردن مني فرأيت الكوخ في السفح والشجرة 
الظليلة، والحمـــام يطير ويحط بين يدي الرجل 
الجالس مســـتندا على جذع الشـــجرة، و كأنما 
كان في انتظـــاري، وقف مرحبا بي وقال: اختر. 
وأشـــار للحمام بين يديه، بدا لي الحمام وديعا 
ومتشابها، فاخترت واحدة فحطت في التو بين 
يدي، وقبل أن أفهم ما يجري، كان قد جّز رقبتها 
وقال:  بالســـكين، 
تفضـــل. وراح 
يســـويها على 
النار. وفي المساء 
قدمهـــا لـــي علـــى 
وكانـــت  العشـــاء، 
الرائحة شهّية جدا، 
فقلـــت لـــه ممازحا: 
من  نصيبـــك  وأيـــن 
الحمام؟ فتبّسم وهو 
ال  إنه  قائـــال:  يغمغم 
يـــأكل الحمام. فعافت 

نفســـي األكل ولم أقـــو عليه في الليلـــة الثانية 
والثالثة التي سألني فيها السؤال.

في الصباح ، قلـــت له: والله يا عم ال أعرف. 
قلـــت ذلك بنبرة حزينة وصادقـــة. حتى اآلن، ما 
تـــزال المدينة تراوغني في أحالمي، والســـؤال 
ما يزال يطاردنـــي، ما إن تطل مآذنها وأبراجها 
وحمامها حتى ينتصب السؤال قائما، يراوغني 

فأفزع من نومي لكن هيهات.
حكاية طريفة كمـــا أعتقد، لكن ما هي إجابة 
السؤال، أهو الحمام الذي رآه الراعي في منامه، 
أهـــو الزمـــن أم حد الســـكين الـــذي يفصل بين 
الحلم والكابوس، أّيهم؟ وأيضا ما المجاز الذي 
يتحـــدث عنه هذا الرجـــل الطيب؟ هو طّيب نعم، 
طّيب كلما روى هـــذه الحكاية، وطيب كلما بكى 
ألنه كان يبكي، حقيقـــة يبكي وهو يقول: أعرف 
الجواب، نعم أعرفـــه وأنا الذي ينصت لكل هذه 
األحاديـــث، ما الفائدة منـــي والحمام بجواري، 
يطير وينط ويحط وســـكين الغفلـــة فوق عنقي 
مشـــرع، لم أنتبه لهذا الســـكين إال حين التقاني 
رجـــل عجوز بالشـــارع، هجم علـــي وأخذني في 
حضنـــه لدرجـــة أن عكازه ســـقط علـــى األرض، 
وأحـــدث دوّيا هائال، جعل المارة يلتفتون إلينا، 

كان فرحا بصورة مهولة.
قـــال: كأنني كنـــت أبحث عن كنـــز. وقادني 
باتجاه مقهى قريب. استغربت أفعاله وحبوره، 
وحركتـــه الجذلة وهـــو يذكرني بأيـــام طفولتنا 
البعيـــدة ولعبنـــا الشـــقي مطاردتنـــا للحمام، 
لحظتهـــا فقط، بدأت أنتبه إلـــى أنه ابن الراعي، 
وانتبهـــت بشـــكل فاضـــح للعكاز الـــذي بيدي، 
والذي أميل عليه اآلن، وأنا أسّجل هذه الكلمات.

2003 حين نـــال جائزة  عـــدة، بـــدءا مـــن عـــام
الدولة التشـــجيعية في مصر عن روايته ”نجع 
6قبـــل أن يكـــّرم فـــي 2006 بجائـــزة  الســـلعوة“

ساويرس للرواية الشابة عن 
”العّمة أخت روايته
بعدها الرجال“.

غاب تمامًا 
بب رج

عن ساحة 
الجوائز 
لمدة 13
عاما

استولى عليه وجعله كاتبا
أســـوان خصوصـــا، و
مركـــز صـــارت  العمـــوم، 
ألبوخنيجـــر الـــذي اهتـــم
الكثيرة التـــي تركزت في ج
الصعيد. فضال عن دراســـا
جوهرهـــا ثقافـــة الصعيد
فهو الصعيـــدي األصيل ال
التخلي عن ميدانه لصالح
سيجد فيه مساحة لطموح

مجاله اإلبداعي. في

ضد تهميش المكان

طيل أبوخنيجـــر،  كان 
لصعيـــده. الوفـــاء الـــذي
عـــن تثقيف شـــبابه عبـــر
والـــدورات التدريبية التي
المجاالت، وفـــي العديد من
حيـــث كان ن
على شـــر
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يطير الحمام ويحط. ولم أكن أتصور أن لهذا  ي}
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الصبـــاح، وبالتحديد في
ل ق ؤال ال نة ال

قارئ أعمال أبوخنيجر يجد أنها غالبا ما 
تكون متبدلة متقلبة، ذات تجريب عاٍل، 
ينّم دوما عن أن الكاتب يسعى للتغيير 
والتجديد في رؤيته، فهو على الرغم من 

كون أعماله ذات بيئة واحدة تقريبا إال 
أنه يحاول دائما أن يقدم ما هو جديد 

في هذه البيئة
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} قــم (إيران) - وجـــدت مظاهر الحداثة التي 
تبرز في إيران طريقها أيضا إلى مدينة قم رغم 
الحضور الطاغي للثورة اإلسالمية فيها حيث 
تعـــد العاصمـــة الدينية للبالد ومهـــد الثورة 
اإلســـالمية، ممـــا يجعـــل من مالمـــح التغيير 
والحداثـــة التـــي بـــدأت تتغلغل فـــي المدينة 

تحديا بالنسبة للمحافظين.
فـــي العـــام 1963 ألقـــى اإلمـــام روح اللـــه 
الخمينـــي، الـــذي كان نجما صاعـــدا في تلك 
الفتـــرة، خطابا ناريا هاجم فيه الشـــاه محمد 
رضـــا بهلـــوي بســـبب برنامجـــه اإلصالحي 
المدعوم من الواليـــات المتحدة في حدث مّثل 

إحدى بوادر الثورة اإلسالمية.
وبعـــد عـــام مـــن ذلـــك، ألقـــى الخمينـــي 
خطابـــا جديدا عارض فيه منح المستشـــارين 
الحصانـــة  األميركييـــن  العســـكريين 
الدبلوماســـية، معتبرا أن ذلك يضع ”الشـــعب 
اإليراني في مســـتوى أدنى من مســـتوى كلب 

أميركي“.
وُنفي الخميني في ذلـــك الوقت من إيران، 
لكن الثورة التي أســـس لها أعادته مظفرا إلى 
البـــالد في فبراير العـــام 1979 وأطاحت بحكم 

الشاه وأسست للجمهورية اإلسالمية.

فـــي قم، ال يزال منـــزل الخميني والحديقة 
التـــي ألقى منها ذلك الخطاب على حالهما من 

دون أي تغيير.
ويقـــول محمد يـــزدي، وهو تلميذ ســـابق 
للخميني يتولى حاليـــا االهتمام بالمنزل، ”ال 
شـــك في أنه كان صاحب شخصية قوية، لكن 

األهم من ذلك أن خطابه كان واحدا للجميع“.
ويضيف ”كان دائـــم التهذيب. إذا وّجه له 
أحدهم ســـؤاال وهو في طريقه إلى المســـجد، 

يتوقف ويجيب عن السؤال“.
وتقـــع مدينـــة قـــم علـــى بعـــد نحـــو 160 
كيلومترا جنـــوب العاصمة طهران، وهي أحد 
أكثر األماكن المقدســـة لدى الشـــيعة، وتعتبر 
الحوزة العلمية فيها ثاني أهم مرجعية دينية 
بعد النجف. وتعقد في المدينة العشـــرات من 
المؤتمرات الدينية الشـــيعية، ويعتبر الكثير 

من أئمتها مرجعيات دينية.
وشـــهدت المدينة تغييـــرا كبيرا مع ظهور 
جسور ومبان شاهقة كانت في الماضي مظاهر 
مرفوضة من المؤسســـة الدينية باعتبار أنها 
تشّكل انتهاكا لخصوصية المنازل المجاورة.

وتعرض المحال الجديــــدة في واجهاتها 
عارضات بمالبس سهرة براقة كانت تستقطب 

تحذيرا من الشــــرطة قبل بضع ســــنوات. لكن 
حاليا يمكن رؤية نســـاء مـــن المدينة بمالبس 
أكثر عصريـــة ذات ألوان زاهية، ولو أن لباس 

”التشادور“ ال يزال هو الطاغي.
ويقول العالمة مهـــدي أبوطالبي، الدكتور 
فـــي العلـــوم السياســـية في مؤسســـة اإلمام 
الخمينـــي للتعليم واألبحاث فـــي قم، إن هذه 
التغييـــرات المجتمعية ال بـــد منها. ويوضح 
لوكالـــة فرانس برس ”هناك موجة قادمة، ومن 

الصعوبة بمكان أن نوقفها“.
ويضيـــف أبوطالبـــي ”إنه أمـــر طبيعي… 
الوصـــول  وســـهولة  الفضائيـــات  بوجـــود 
لإلنترنـــت، بـــدأت الحداثـــة الغربيـــة بدخول 
البالد أكثر فأكثر، لـــذا تبدو قم اليوم مختلفة 

عما كانت عليه قبل بضع سنوات“.
ويتابـــع العالمـــة ”لكـــن هـــذا ال يعني أن 
اإلســـالم قد فقد جاذبيته. وبالفعل، فإن مآذن 
مرقـــد فاطمـــة المعصومـــة، القلـــب النابض 

للمدينة، تصدح في كل أنحاء المدينة“.
ويقـــول أبوطالبي ”الكثير مـــن التغييرات 
التـــي ترونها تقتصـــر على القشـــور. الهوية 
الدينيـــة للمجتمـــع ال تـــزال فـــي العمق على 

حالها“.
ويقول زميله في المركز إبراهيم حســـيني 
إن الثـــورة نجحـــت فـــي وضـــع إيـــران على 

الخارطة العالمية.
ويضيـــف ”األثـــر األهم هو أن المســـلمين 
واإليرانييـــن وجـــدوا هوية لهم فـــي العالم“، 
ويتابـــع ”اآلن حتى رئيـــس الواليات المتحدة 
يشـــعر أنه مجبر على تهنئـــة اإليرانيين بعيد 

الفطر أو النوروز (رأس السنة اإليرانية)“.
وبـــات انتشـــار االتصاالت عبـــر اإلنترنت 
مؤخرا أكبر تغيير اجتماعي تشـــهده المدينة، 
ويشكل نوعا من التحدي لرجال الدين. وتمّكن 
الخميني من اســـتغالل شـــبكة ال مثيل لها من 
المســـاجد والمراكز الدينية في إيران لنشـــر 

رسالته ولتعبئة الحشود.
لكـــن الســـلطات اإليرانية تخـــوض اليوم 
التواصـــل  شـــبكات  ضـــد  خاســـرة  معركـــة 
االجتماعـــي، وذلك مرّده جزئيا إلى االنقســـام 
الداخلـــي بيـــن مؤيـــدي فرض رقابة مشـــددة 
على هـــذه المواقع علـــى الطريقـــة الصينية، 

ومعارضي ذلك.
وجاءت النتيجة على شـــكل تسوية. فعلى 
الرغـــم من حظر مواقع مثـــل تويتر ويوتيوب 
وتلغرام رســـميا، يبقى الوصول إليها ســـهال 
عبر برنامـــج معلوماتي يتيـــح االلتفاف على 

الحظر، وهو ما يفعله معظم السياسيين.
ويعتبـــر العالمـــة أبوطالبـــي وغيـــره من 
مؤيـــدي الثورة اإلســـالمية المتحمســـين أن 
االنخراط في هذه الوسائل اإلعالمية الجديدة 

أفضل من محاولة حظرها.

ويقـــول أبوطالبـــي إن ”جيال جديـــدا (من 
المؤمنيـــن بالثورة) قد دخل بقوة عالم الفضاء 
اإللكتروني. ذهبوا إلى جامعات يستخدمونها 
كنقطـــة تواصـــل مـــع الشـــعب. لقـــد نّظمـــوا 
مهرجاناتهـــم الخاصـــة لتكريـــم أفالم تســـّلط 

الضوء على الفكر الثوري والديني“.
وتبـــدو مالمح التغيـــرات المجتمعية التي 
تعيشـــها البالد واضحة في الشـــارع اإليراني، 
خاصـــة من خـــالل ســـلوكيات الشـــباب الذين 
يتحـــدون ســـلطة الشـــرطة الدينيـــة من خالل 
عـــدم االلتزام باللباس الدينـــي المفروض على 
النساء مثال واالكتفاء بارتداء الحجاب بطريقة 
تبرز جزءا من شـــعورهن أو تركها تنزلق على 

األكتاف في البعض من األحيان.
ويرى المتابعون أن مظاهـــر التغيير التي 
يبديها الشباب اإليراني تتشابه إلى حد ما مع 
البعض من الممارســـات التـــي برزت من طرف 
المحتجين ضد نظام الشـــاه قبل أربعين عاما، 
لكّن اإليرانيين الذين انتفضوا ضد قمع الشـــاه 
حينهـــا حلموا بأن تكـــون األوضاع أفضل ولم 
يكونـــوا يتوقعون قمعا من نـــوع آخر من قبل 
اإلسالميين، مما دفع األمور لتسير نحو األسوأ 
وهو ما كان محركا أساسيا لخروج التظاهرات 

الرافضة لسياســـات النظـــام اإليراني الحالي. 
وتؤكد فائزة هاشـــمي رفســـنجاني الناشطة 
اإلصالحيـــة وابنة الرئيس اإليراني األســـبق 
أكبر هاشـــمي رفســـنجاني ”لقد تغيـــر العالم 
والوضـــع. لقـــد وصل الناس إلـــى نقطة ليس 
لديهـــم مـــا يخســـرونه فيها. عادة مـــا تخاف 
من األشـــياء للمرة األولى فقـــط. عندما تحدث 
هـــذه األشـــياء ال تشـــعر بالخـــوف منها مرة 
أخرى، وتحصل على شـــجاعة أكثر، وتزيد من 

مطالبتك بحرية أكبر“.
وخالل احتجاجات 2017 أبدى المتظاهرون 
رفضا واحتقارا لمؤسسة رجال الدين الشيعة 
مـــن خالل هتافهم ”الناس فقراء، بينما يعيش 
الماللي كاآللهة“، فيما تمت مهاجمة المدارس 
الدينيـــة التـــي تمّولها الدولة وأشـــعلت فيها 
النيران إلى جانب تخريب البعض من مكاتب 

أئمة الجمعة.
 واســـتحضرت الشـــعارات االحتجاجيـــة 
مرحلة الحرية واالنفتاح في عهد الشـــاه، وفي 
مدينـــة قم هتف المتظاهرون ”يا شـــاه إيران، 
عـــد إلى إيران“، وفي مدن أخرى مثل أصفهان 
ومشهد تعالت شعارات وهتافات مشابهة من 

بينها ”حيث ال يوجد شاه، ال يوجد نظام“.

قم تتمرد: الحداثة تتغلغل في قلب العاصمة 
الدينية إليران

[ مالمح التغيرات المجتمعية تنعكس على الشارع اإليراني
[ الهوية الدينية ال تزال في العمق على حالها

[ شبكة نساء إسرائيل: نحن نعيش في إسرائيل وليس في إيران

ــــــي تعتبر مهد الثورة  ــــــة في اختراق الطابع احملافــــــظ واملتدين ملدينة قم الت جنحــــــت احلداث
اإليرانية ومن أكثر األماكن املقدســــــة لدى الشيعة فحوزتها العلمية تعد ثاني أهم مرجعية 
ــــــة بعد حــــــوزة النجف في العراق، كمــــــا أن هذه املدينة تســــــتضيف املؤمترات الدينية  ديني
الشيعية. وبرزت مظاهر احلداثة في قم من خالل ارتداء النساء للمالبس العصرية بألوان 
زاهية وعرض مالبس السهرة البراقة في واجهات احملالت، باإلضافة إلى التحول الالفت 

في البنية التحتية بأمناط كانت مرفوضة في السابق.

جيل جديد يدخل بقوة عالم الفضاء اإللكتروني

{منـــع التقنيـــات الحديثة ممارســـة عفـــا عنها الزمـــن. يمكننـــا أن نرى أن البعـــض مازالوا 
يعارضون الظاهرة الجديدة وخصوصا تلك المتعلقة باالتصاالت والمعلومات}.

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

{غالًبا ما يغيب النواب األرثوذكس المتطرفون خالل المداوالت في الكنيست حول صحة 
ورفاهية النساء األرثوذكس المتطرفات وأمنهن الشخصي}.

أليزا الفي
 عضو الكنيست اإلسرائيلي
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بـــرزت محـــاوالت فـــي مدينـــة  } القــدس – 
القدس الغربية مـــن قبل متدينين يهود إلقامة 
نظام فصل بين الجنســـين في شـــوارع أحياء 
يسكنونها، وبحســـب صحيفة إسرائيلية فإن 
هـــذه المســـاعي جاءت مـــن أعضـــاء الطائفة 

األرثوذكسية المتطرفة.
وبالفتـــات صغيرة، حملـــت عبارتي ”ممر 
للرجال“ و“ممر للنساء“، فصل متدينون يهود 
مـــا بين الرجال والنســـاء في شـــوارع أحياء 
تقطنها أغلبية من المتدينين اليهود في مدينة 

القدس الغربية.
وقالـــت صحيفـــة ”يديعـــوت أحرونـــوت“ 
اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني األربعاء 
”خـــّط عدد من أعضـــاء الطائفة األرثوذكســـية 
المتطرفـــة الفتـــات تفصـــل مـــا بين النســـاء 

والرجال في أحد شوارع القدس“.
وأضافت أنه تم خّط عبارات ”ممر للنســـاء 
علـــى البعض من  و“ممـــر للرجال فقط“  فقط“ 

الجدران أيضا.
وللمتدينيـــن اليهـــود تواجـــد واضح في 
أحياء مدينـــة القدس الغربية، يعكس نفســـه 
بإغالق المحال التجارية وحتى الشـــوارع في 

فترة عطلة السبت األسبوعية.
ووفق الصحيفة اإلســـرائيلية فإن أعضاء 
هـــذا التيار، المشـــتبه فـــي أنه المتـــورط في 
تعليق الالفتات، ال يصوتـــون في االنتخابات 
العامـــة ويرســـلون أبناءهـــم إلى مؤسســـات 

تعليمية ليست تحت رعاية وزارة التعليم.
ونقلـــت ”يديعـــوت أحرونـــوت“ عـــن أحد 
الســـكان المتشـــددين في حي ”كيرم أفراهام“ 

فـــي القدس الغربية قوله “من األفضل أن تنزل 
بلدية القدس عن حصانهـــا العالي، وإال فإننا 

سنقاتلها حتى يتم تقويضها“.
وأضـــاف “الفصـــل أمـــر حتمي فـــي هذه 
الشوارع، ألن الكنيس يقع بين شارعي زيفانيا 

وعزرا“.
واســـتنادا إلـــى الصحيفة، فإن مفتشـــي 
البلديـــة نجحوا فـــي إزالة واحـــدة فقط من 6 
الفتات تدعو للفصل بين الرجال والنســـاء في 
القدس، قبل أن تقـــوم مجموعة من المتدينين 

بمهاجمتهم ومطاردتهم في الشوارع.
ونقلت عن المتدينين هتافهم ضد مفتشي 
البلديـــة “اخرجوا من هنـــا، يجب أن تخجلوا 

من أنفسكم، أنتم لستم يهودا“.

واســـتنادا إلـــى الصحيفة، فإن مـــا قام به 
المتدينون اليهود يخالف القانون اإلسرائيلي 

الذي نص على ”عدم التمييز ضد المرأة“.
وكانت قوة األحـــزاب الدينية اليهودية قد 
ازدادت بشـــكل ملحوظ في السنوات الماضية، 
مع تصاعد قوة اليمين المتشدد في إسرائيل.

وبالمقابل، طالبـــت عضو المجلس البلدي 
عن حزب ”ميرتس“ اليساري اإلسرائيلي، لورا 
فارتون، البلدية بإرسال مفتيشها ”فورا إلزالة 

هذه الالفتات“.
وقالـــت يجـــب أن ”يتـــم التعامـــل مع هذه 
المســـألة بالتزامـــن مـــع مستشـــار البلديـــة 
للنهوض بوضع المرأة في القدس. لن نســـمح 
بأي انتهـــاك للقانون. تتمتع النســـاء بحقوق 

متســـاوية في هذا البلد، بما في ذلك في أحياء 
القدس، ومن المستحيل استبعادهن“.

ويؤكد النص القانوني الذي تمت المصادقة 
عليه في العام 2014، أن ظاهرة استبعاد النساء 
من المناطق العامة هي ظاهرة خطيرة، وتقوم 

على التمييز بين الجنسين.
ووفق هذا التشريع فإن ”الوزارات مسؤولة 
عن اتخـــاذ إجراءات ملموســـة ضد اســـتبعاد 
المرأة عن طريق تنفيذ التقرير الذي تم إعداده 

في هذا الشأن“.
وأفادت إينات فيشـــر اللو المدير التنفيذي 
لمركز تمكين المواطنين في إسرائيل، ”صدرت 
أوامر لوزارة الداخلية بإصدار قانونين أحدهما 
يلزم الســـلطات المحلية بحظر العالمات التي 

تتطلـــب ارتداء مالبـــس متواضعة أو إرشـــاد 
النساء والرجال للمشـــي في شوارع منفصلة، 
والثانـــي لحظـــر ترتيبـــات جلـــوس منفصلة 
للنســـاء والرجال في االحتفاالت والمناســـبات 

الرسمية“.
وتؤكد فيشر اللو أن وزارة الداخلية لم تنفذ 

هذه القرارات.
ومـــن جهتهـــا ”شـــبكة نســـاء إســـرائيل“ 
اعتبـــرت، في بيـــان أصدرتـــه، أن الفصل غير 
القانوني مشـــابه لما يفرضه النظام اإليراني، 
داعية السلطات إلى التصدي لهذه المحاوالت.

واعتبـــرت الشـــبكة أن ”هذا حـــادث فظيع 
وخطيـــر تحاول فيـــه العناصـــر المتطرفة دفع 
النســـاء للخروج من المجاالت العامة، ومنعهن 
من الســـير في الشـــوارع كما لو كنا نعيش في 

إيران وليس في إسرائيل عام 2019“.
وشـــددت على أن ”المناطق العامة مملوكة 
للرجال والنساء، وكل واحد منا يحق له السير 
في الشوارع بالشـــكل الذي يراه مناسبا. يجب 

على بلدية القدس تطبيق هذا القانون“.
فيمـــا أشـــار يـــوري كيـــدار رئيـــس حركة 
”إسرائيل هوفشـــيت“ (إســـرائيل كوني حرة)، 
إلـــى أن مؤشـــر الحرية البلدية الذي نشـــر في 
أكتوبـــر يفيد بـــأن بلدية القدس ليســـت لديها 
إجراءات منظمة تحظر الفصل بين الجنســـين 

في المناطق العامة في المدينة.
وطالب كيدار موشـــيه ليـــون رئيس بلدية 
القـــدس بإعـــالن خطته حـــول كيفيـــة محاربة 
ظاهـــرة الفصل بين الجنســـين التـــي وصفها 

بـ“المروعة“.

ممرات للرجال وأخرى للنساء في أحياء المتدينين اليهود بالقدس الغربية

 نظام فصل بين الجنسين يفرضه المتطرفون األورثوذوكس

دينية
مدن 

} منزل الخميني في قم، حيث ألقى أول خطاب ضد الشاه، يتحول شيئا فشيئا إلى طلل زواره 
يتناقصون كلما ابتعد اإليرانيون عن ماضي الثورة واقتربوا من الحاضر وحداثته الرقمية.



} أبوظبي - قدمت على مســـرح شاطئ الراحة 
بأبوظبـــي، ثانـــي حلقـــات البث المباشـــر من 
في موســـمه الثامن،  برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  تنتجـــه  والـــذي 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية في أبوظبي، في 
إطار اســـتراتيجيتها الثقافيـــة الهادفة لصون 
التـــراث الثقافـــي وتعزيـــز االهتمـــام بـــاألدب 

والشعر العربي.
وخطفت الشاعرة السودانية ابتهال تريتر 
رابعة بطاقـــات العبور إلى المرحلة التالية من 
المســـابقة، بحصولها علـــى 47 درجة من لجنة 
التحكيـــم المكونة من الدكاتـــرة علي بن تميم 
وصـــالح فضل وعبدالملك مرتـــاض، وذلك بعد 
منافســـة كبيرة مع الشعراء خلود بناصر التي 
حصلت على 45 درجـــة، وهاني عبدالجواد من 
األردن الـــذي حصل على 42 درجة، وعبدالمنعم 

حسن من مالي الحاصل على 38 درجة .
وقبـــل بـــدء فعاليـــات الحلقـــة الثانية من 
المســـابقة؛ عرضت النتائج النهائية لتصويت 
الجمهور على متســـابقي الحلقة األولى، حيث 
كشـــفت مقدمة البرنامج اإلعالمية لجين عمران 
عن الشـــاعرين المتأهلين إلى المرحلة الثانية 

مـــن المســـابقة بتصويـــت الجمهـــور، وهمـــا 
الشاعرة اإلماراتية عائشة الشامسي 73 بالمئة 
والشـــاعر العراقي ســـعد جرجيس 58 بالمئة، 
لينضما إلى الشاعرة الجزائرية رابعة العدوية 

المتأهلة عن الحلقة األولى.
وفي األمســـية الثانية؛ تنافـــس أمام لجنة 
التحكيـــم شـــاعران وشـــاعرتان، أعلنـــت عـــن 
أســـمائهم مقدمـــة البرنامج اإلعالميـــة لجين 
عمران، وهـــم: ابتهال تريتر، هاني عبدالجواد، 

خلود بناصر، وعبدالمنعم حسن.
وألقـــى الشـــعراء قصائدهم أمـــام اللجنة 
على مســـرح شـــاطئ الراحة، وقد بدأت اإللقاء 
الشـــاعرة الســـودانية ابتهـــال تريتـــر، تلتها 
الشـــاعرة المغربية خلود بناصر، ثم الشـــاعر 
المالـــي عبدالمنعم حســـن، فالشـــاعر األردني 

هاني عبدالجواد.

وبعـــد أن أبـــدت اللجنـــة مالحظاتها حول 
القصائد، حيث سجلت الشاعرتان ابتهال تريتر 
وخلـــود بناصر تفوقا كبيرا في هذه الحلقة، تّم 
إعالن نتائج قرار اللجنة للشعراء والتي أهلت 
الشـــاعرة السودانية، فيما انتقل بقية الشعراء 
إلى التصويت من قبل المشاهدين والتي سوف 
تؤهل نتائجها شـــاعران للمرحلـــة التالية من 

المسابقة .
وشهدت األمســـية الثانية تقريرا عن زيارة 
الشـــعراء األربعة إلى نادي مندرة للفروســـية 
بأبوظبي. كما شهدت أيضا فقرة غنائية للفنانة 
عريب حمدان التي قدمت أغنية فيروز الشهيرة 
”يا زائـــري“، بصحبة الفرقة الموســـيقية التي 

رافقتها على المسرح.
وقبل إعالن النتيجة؛ شهد المسرح مجاراة 
شـــعرية مميزة بين نجم أمير الشعراء الشاعر 
قيس قوقزة ونجم شـــاعر المليون الشاعر علي 

بوعينين، ُمجاراة نالت استحسان الجمهور .
وبعد ســـاعتين من الشـــعر والنقـــد انتهت 
الحلقـــة الثانيـــة، وفـــي ختامهـــا أعلنت لجين 
عمران عن شـــعراء الحلقة القادمة التي سُتبّث 

يوم الثالثاء القادم .

شريف الشافعي

} القاهرة - تحّولت مســـرحية ”اســـكوريال“ 
للكاتـــب البلجيكي ميشـــيل دي غيلـــدرود إلى 
عـــرض تجريبي شـــبابي في القاهـــرة ينتمي 
لمسرح القســـوة. ورصدت المعالجة الجديدة 
للنص سوداوية األرض التي يسودها الطغيان 
المصنوع وتحكمها القوى المتسلطة الفارغة 
مـــن المحتـــوى، وقدمت المســـرحية القصيرة 
الكثير من التفاصيل والرسائل الفنية المبتكرة 

في الحركة واألداء الجسدي والسينوغرافيا.
مـــن خالل صراع ثالثي بين الملك وزوجته 
”الملكة“ والمهّرج ”الُمْضحك“ في ”تريودراما“ 
مختزلـــة مكثفـــة، تمكـــن العرض المســـرحي 
”اســـكوريال“ بالقاهـــرة مـــن فضـــح الفســـاد 
وتعرية الزيـــف والخديعة وتصوير هشاشـــة 
الســـلطة وخوائها وانهزامها أمـــام الغوغاء، 
علـــى الرغم من انتهاجها قوانين القهر والظلم 
وفرضهـــا ســـيادتها وقســـوتها واحتمائهـــا 

بعرشها وتاجها وصولجانها.

المهرج والملك

حضـــر المهـــّرج كبطـــل أول فـــي العرض 
”اســـكوريال“،  األضـــالع  ثالثـــي  المســـرحي 
الذي شـــهده مســـرح ”الغرفة“ بالقاهرة مساء 
3 فبرايـــر، لكن هـــذا الحضور الهزلـــي للبطل 
الُمضِحـــك لم يمنع العرض مـــن أن ينتمي إلى 
مسرح القســـوة بامتياز، فال مجال في القصر 
الملكـــي الجائر ســـوى للمؤامرات والقســـوة 
واأللـــم والزيف والموت، وال حضـــور للبهجة 
والعشـــق والبراءة والضحك في زمن الطغيان 

والقهر.
اســـتحقت المعالجـــة الشـــبابية الجديدة 
غيلـــدرود  دي  ميشـــيل  الكاتـــب  لمســـرحية 

(1898-1962) أن توصف بالمغامرة التجريبية 
وتحصـــد العديـــد مـــن جوائـــز المهرجانات 
المسرحية بمصر، فالعرض الذي أعده وأخرجه 
زيـــاد هاني ولعـــب بطولتـــه محمـــد عبدالله 
وأســـامة مهنا وروان أحمد ممتلئ باألبجديات 
الحركـــة  فـــي  والمتطـــورة  الثريـــة  الفنيـــة 
واألداء التمثيلي والجســـدي واالســـتعراضي 
فضًال عن الســـينوغرافيا والمقومات البصرية 

الُمْحَكمة.
ثالثون دقيقة فقط مدة العرض، لكنها كانت 
كافية الســـتيعاب الفكـــرة وتداعيـــات الحبكة 
وشـــريط الذكريـــات واسترســـاالت األحـــداث 
وصـــوًال إلى اللحظـــات الفارقة فـــي الحاضر 
ونبـــوءات المســـتقبل، حيـــث يخســـر الملك 
الطاغية كل شـــيء بســـبب شـــراهته وغبائه، 
ويبقى وحيًدا بعدما تنكشف حقيقته الواهية، 
ويمـــوت المقربون منه من أحباء ومنافســـين 

وأعداء.
تدور المســـرحية في مشـــهد واحـــد قاتم، 
حيـــث أحد األركان المعززة في القصر الملكي، 
يغمره الســـواد من كل جانب، ويســـكنه الملك 
وزوجتـــه، وبالقرب منهما على طول الخط ذلك 

المهّرج الذي يمّثل الغوغاء من البشر.
من الُمضحك المبكي أن هذا المّهرج ”كلب 
الملـــك“ يتمكن مـــن غزو قلـــب الملكة وامتالك 
مشـــاعرها، وهـــي الســـيدة األنيقـــة الجميلة، 
حتى في مرضها، التـــي لم يقدر الملك على أن 
يجعلها تحبه، بالرغم من كل ما يمتلكه من قوة 

وبأس وجاه.
تصـــّور المســـرحية القصـــر الملكي كمهد 
للمؤامـــرات والصراعات والخيانـــات، ومرتع 
لألشـــباح وطيور المـــوت، فالملـــك يرتاب في 
الجميـــع، ويظن أنهـــم يريـــدون القضاء على 
عرشه أو جعله يفقد عقله، ومن ثم يقيم مذبحة 
ألي معارض له، وحتى كالب الحراســـة، يشك 
فيهـــا، ويذبحهـــا للتخلص مـــن نباحها الذي 
يصيبه بلوثة وتشـــنج، فال يبقى أحد بجواره 
يتحدث وينبح سوى المهّرج/ الكلب، باإلضافة 

إلى زوجته الملكة المريضة.
في هذا القصـــر الموحش، عنـــوان مملكة 
العسس والعيون والسجون، ال يجرؤ أحد على 
الدخول، حتى الموت نفسه يتطلب مروره أخذ 

اإلذن من الملك السادي الذي يستلذ بالتعذيب، 
فيمـــا يبدو الحب دنًســـا، والضحـــك والبهجة 

والطمأنينة وراحة البال فاكهة محّرمة.

تبادل أدوار

فـــي  فوليـــال  ومهّرجـــه  الملـــك  ينخـــرط 
مجموعة من األلعاب والمسامرات والرقصات 
واالستعراضات، التي تبدو هزلية في ظاهرها 
بهدف محاولة إضحاك الملك، لكنها مأســـاوية 
فـــي جوهرهـــا، إذ تكشـــف طبيعـــة التنافس 
والصـــراع بينهما، كرمز للعالقة بين الســـلطة 

والشعب.
ويتضـــح فـــي النهايـــة أن المهـــّرج هـــو 
والقـــوة  الســـراب  هـــو  والملـــك  الحقيقـــة، 
الفـــارغ،  والنفـــخ  الزيـــف  مـــن  المصنوعـــة 
فيســـعى الملك إلى التخلص منـــه بعدما تأكد 
أن هـــذا الكلب الغوغائي قد أســـقط الملكة في 

حبه.

يستمد الملك جبروته من البطش والقوانين 
الجائرة التي يحمي بها نفسه والصوت العالي 
ومحاولة االتســـام بالجدية الزائفة ”الملوك ال 
يحبـــون وال يضحكون“، لكنه ال يجد ســـعادته 
ســـوى في التحرر من قيوده الملكية ومحاولة 

أن يعيش حياته كإنسان عادي يمرح ويلعب.
ولذلك يطلب من المهرج أن يشـــاركه ألعابه 
المجنونـــة، ومنهـــا أن يتبـــادال األدوار لبعض 
الوقـــت، فيصير الملك مهرًجـــا، والمهرج ملًكا، 
وهنا يتعرف الملك على شـــخصية المهرج عن 
قرب، ويقرأ ذاته، ويستكشـــف أحالمه، ويطلع 
على عشـــقه للملكـــة، وعندها يأمـــره بأن يذبح 
نفسه، فيرفض المهرج، ويلجأ الملك إلى قتله، 
لكن الملكة تموت هي األخرى، فال يتبقى سوى 
الملك الموهوم الخاسر والموت الرابح وحده، 

ألن الموت دائًما يعمل بجد.
ســـاعدت أجـــواء المســـرحية وقلـــة عـــدد 
إنجـــاز  علـــى  العـــرض  ُصّنـــاع  شـــخوصها 
تريودرامـــا مكثفة بالغة الحساســـية واإلقناع، 

تنحاز إلـــى التفاصيـــل اإلنســـانية واللقطات 
الصغيرة المقّربة إلبراز انعكاسات الحالة على 

الوجوه والمالمح بمساعدة اإلضاءة.
لم تتوقف االســـتعراضات عند حد الحركة 
اإليقاعية والرقصات واالشتباك باأليدي وتقليد 
صوت الكلب ومشـــيته ونحـــو ذلك من مفردات 
مسرح القســـوة الموجع، وإنما اشتملت كذلك 

على القيام بحركات بهلوانية صعبة.
الكالســـيكية  الغربية  الموســـيقى  وجاءت 
والجادة والخفيفة متوائمة مع طبيعة الحركات 
واالســـتعراضات. ودارت األحاديـــث كلها بلغة 

عربية فصيحة سليمة وبسيطة.
نجـــح العـــرض المســـرحي ”اســـكوريال“ 
فـــي إثـــارة أســـئلة جوهريـــة تتعلـــق بالقيمة 
الحقيقية لإلنســـان، وأيـــن تكمن مواضع قوته 
وبواعث سعادته، ليصل إلى أن العرش والتاج 
والصولجان ال تســـاوي لحظـــة محبة حقيقية 
ينعم بها الحاكم أو المحكوم وهو مستيقظ، أو 

لحظة أمان وطمأنينة وهو نائم.
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ثقافة
14

الشاعرة السودانية 

ابتهال تريتر تخطف 

رابعة بطاقات العبور

إلى املرحلة التالية

صدر أخيرا للشـــاعر التونســـي ورئيس املعهد العربي لحقوق اإلنســـان عبدالباســـط بن حسن 

كتاب بعنوان {حقوقنا في الثقافة واملجتمع في طبعة منقحة ومزيدة.

ثالثـــون دقيقة فقط مـــدة العرض، 

لكنهـــا كانـــت كافيـــة الســـتيعاب 

الفكرة وتداعيات الحبكة وشـــريط 

الذكريات واألحداث

 ◄

ا زيف الواقع  [ {اسكوريال}.. العشق والضحك ممنوعان في زمن القهر
ً
[ مسرح القسوة يتسع للمؤامرات والموت كاشف

يبقى املسرح املرآة األصدق التي تعكس نبض الناس ووجه الواقع وحركة التاريخ، فالدنيا 
مسرح كبير طاملا بقيت احلياة الزاخمة تعج باألحداث الدرامية والتفاصيل اإلنسانية املعّبرة 
واملؤثرة. وهذا ما تؤكده مسرحية ”اسكوريال“ للكاتب البلجيكي ميشيل دي غيلدرود، التي 

أعيد تقدميها برؤية شبابية جديدة في القاهرة.

ج 
ّ

صراع ثالثي مرير بين الملك والملكة والمهر

رج يغزو قلب الملكة
ّ

المه

اغتيال الجمال

} حدثان في يوم عراقي واحد ولحظتان 
اتفقتا على أن تكونا متناقضتين في مدينتين 
مقدستين وفي مفارقة غريبة ومصادفة قدرية 

غير مقروءة جيدًا. األولى  تكريم رادود 
حسيني معروف في كربالئيات الحزن واللطم 

بتاج ذهبي ُوضع على رأسه في احتفال 
ديني في مدينة الكاظمية الدينية. والثانية 
اغتيال الروائي المسالم عالء مشذوب أمام 

باب منزله في كربالء المقدسة. وكانت 
اللحظة الفاصلة بينهما هي 13 رصاصة 

قاتلة اخترقت جسد الروائي.
في مدونة الموت العراقية عشرات 
ومئات الشهداء من الفنانين واألدباء 

واألكاديميين والعلماء، ليس آخرهم الشهيد 
عالء مشذوب، فالمدونة مفتوحة مثل فك 

مفترس تلتهم الناشطين والمثقفين على حد 
سواء، ومن جهٍة أخرى يعلو الهامش على 

المتن ويبرز صوت الشعبوي المتخلف على 
حساب الصوت اآلخر في متناقضات الحياة 

العراقية الجديدة وتنافراتها وتناقضاتها 
الّجمة التي تسّيد فيها الهامشي وأسُتبِعد 
منها النخبوي وأقصي النسق الفاعل في 

معادلة غير متساوية بنتائجها الكارثية على.
قبل الشهيد عالء كانت هناك قافلة شهداء 

: المفكر كامل شياع، الشاعر رعد مطشر، 
الشاعر أحمد آدم، المسرحي هادي المهدي، 

اإلعالمية أطوار بهجت.. وآخرون غّيبهم 
شكل النسق الجديد اآلتي من الماضي إلى 
عمق الحياة بوصفها المتحرر من األعباء 

القديمة، وبالتالي تحول الزمن إلى زمن 
فوضوي جامح، فّكك المنظومة االجتماعية 
واألخالقية بمساعدة السياسة المشبوهة، 
ليكون الحال العام رهينة المصادفات غير 

السعيدة التي أقصت األمل الواعد في دائرة 
البالد، ومنها موضوعة االغتياالت المستمرة 

منذ خمسة عشر عامًا والتي طالت وتطول 
المثقفين والعلماء في مدونة الموت العراقية 

المفتوحة حتى اليوم.

تفكيك الدولة في نسقيتها الجديدة 
القائمة على الميليشيات المسلحة والوالءات 
الطائفية والمناطقية وتوفير الغطاء للقتلة، 

وصعود الهامش الشعبوي على األصيل 
الثقافي والنخبوي كما حصل في تتويج 

الرادود تاجًا من ذهب، ليس مؤشرًا أوليًا 
على ما وصلت إليه الحالة الجمعية، بل هو 

ترسيخ لهذا النهج وتأكيد عليه، بوصفه ابن 
اللحظة التاريخية التي جاءت بمستوى ما 
بعد الحداثة الميليشياوية وما بعد الشكل 

النسقي الذي كان قائمًا قبل شيوع الفوضى 
والتباسات الجوهر الوطني.

الفكر التنويري الذي يحمله المغتالون 
جميعهم وبال استثناء كان أحد أسباب 

االغتياالت في مدونة الموت السوداء 
المكتظة باألسماء الصاعدة في الثقافة 

واآلداب والفنون والجماليات المختلفة، 
يقابلها فكٌر مسّلح ال يؤمن بجماليات الحياة 

وتنوعها وعطائها الثري، وهو ما صار 
نسقًا متناقضًا في الصراع العلني الدائر 

بين الطرفين، ومن الطبيعي أن يخسر نسق 
الجمال في هذا الصراع غير المتكافئ، وما 

كان الشهيد عالء مشذوب إال أحد عناصر 
الطرف األول بإشهاراته المقالية الصادمة 

والجريئة والمعّبرة عن رأي يختلف عّما يفكر 
به اآلخر، الذي ربما ال يفكر أساسًا، سوى 
أنه معّبأ باألحقاد والكراهية وُمخّدر تحت 

هيمنة منظومة دينية فاعلة في وسطها، 
ليحمل الجهل والالمعنى في قلبه في محاولة 

ترسيم حدود آمنة له ووضع خطوط حمر 
لآلخر الذي عليه أن ال يتجاوزها ألي سبب 
كان، وهكذا ترون أن الصراع بين الجمال 

والكراهية يبلغ اشتداده حينما تخط مدونة 
الموت العراقية كل يوم اسمًا جديدًا في 

سجلها الكبير.
تكريم الشعبوي المضاد المشار إليه 
يقابله فيٌض من الدم و13 رصاصة كانت 

كافية أن ُتسكت هذا الصوت الناشط 
والروائي الناجح والناضج فكرًا وسلوكًا 

ووطنية. ومدونة الموت العراقية بقيت 
مفتوحة وسجّلها يخط األسماء بالدماء.

إنهم يقتلون الوعي ويغتالون الجمال.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

صدر عن منشـــورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء ودار أبي رقراق كتاب جديد 

لألكاديمي املغربي الطيب بياض بعنوان {الصحافة والتاريخ}.

تواصل تفوق الشاعرات في ثاني حلقات {أمير الشعراء}

أربع ليال شعرية في معرض الكتاب بالدار البيضاء
} الدار البيضاء(المغرب) - تنظم دار الشـــعر 
بتطوان، وبإشراف من وزارة الثقافة واالتصال 
المغربية، أربع ليال شـــعرية، ضمن البرنامج 
الثقافـــي للمعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب 
بمدينة الدار البيضاء، الذي يقام في الفترة من 

8 إلى 17 فبراير الجاري.
وتشـــهد هذه الليالي مشـــاركة شعراء من 
المغرب والعالـــم العربي وأميـــركا الالتينية، 
إلى جانب حفالت فنية وموســـيقية، في القاعة 
الكبـــرى للمعـــرض، التي تحمل اســـم الكاتب 
اإلســـباني وصديق المغـــرب الروائي والمفكر 

الراحل خوان غويتيسولو.
ويشـــهد البرنامج الثقافي للمعرض تنظيم 
أربع ليال شـــعرية، تقام بتنســـيق مـــع إدارة 
المعرض الدولي للنشـــر والكتـــاب، منذ ثالث 
سنوات، غداة تأسيس دار الشعر بتطوان بناء 
على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة واالتصال 

ودائـــرة الثقافة في حكومة الشـــارقة، وضمن 
مبادرة حاكم الشـــارقة المتعلقة بإحداث بيوت 

للشعر في أقطار الوطن العربي.
ويشـــارك في ليلة الشعر األولى، التي تقام 
في افتتاح معـــرض البيضاء الجمعة 8 فبراير 
الجاري، كل من الشاعر العراقي خالد المعالي 
والشـــاعرة السورية خلود شـــرف، والشاعران 
المغربيان أحمد عصيد وعياد أولحيان. بينما 
يحيـــي الطفـــل الفنـــان حمزة األبيـــض الليلة 
االفتتاحية مـــن ليالي الشـــعر بالبيضاء، عبر 
موشـــحات عربية أندلســـية، إلى جانب الفرقة 

الموسيقية برئاسة الفنان رشيد زروال.
ويشـــارك فـــي األمســـية الثانيـــة المقررة 
االثنين 11 فبراير، الشعراء بوعزة الصنعاوي 
وفؤاد شـــردودي وجمال الموســـاوي وجمال 
بودومة، ويســـيرها عبدالرحيـــم الخصار، في 
ليلة شعرية مغربية، تحيي سهرتها فرقة أفنان 

للعزف على القانون برئاسة الفنان عبدالناصر 
مكاوي.

ويكون جمهور المعرض األربعاء 13 فبراير 
الجاري على موعد مع الليلة الشعرية الثالثة، 
بمشـــاركة فيكتور رودريغيث نونييث من كوبا 
وفاتحة مرشـــيد وموالي عبدالعزيز الطاهري 
من المغرب. ويرافق األمســـية الشـــعرية أمين 
العمري على الكمان وطارق بنعلي في إيقاعات 

موسيقية.
وتختتم دار الشـــعر بتطـــوان، الجمعة 15 
فبراير، برنامج ”ليالي الشعر“ بأمسية شعرية 
ختامية، بمشاركة غســـان زقطان من فلسطين 
والمنصـــف الوهايبي من تونس، ومحمد علي 
الرباوي وإدريس عيســـى من المغرب. ويسير 
اللقاء الشاعر صالح لبريني، ويرافق الشعراء 
عبداللطيف رئيف على العود وزكريا بنعما في 

إيقاعات موسيقية.
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صدرت حديثا عن دار األدهم بالقاهرة مجموعة شعرية جديدة للشاعر واإلعالمي اللبناني محمد ثقافة

غبريس بعنوان {نبي الكادحني وصوت مئذنة أصيل يا أبي}.

قدم الروائي املصري أشـــرف العشماوي مؤخرا في املنامة، محاضرة بعنوان {الرواية التاريخية: 

الكيفية والفكر والفترة املنسية الغامضة}.

} عندما يعلن أحدهم أن ما يقوله هو الحق 
بعينه، فهل أن ذلك فعال حقيقة ال غبار عليها 

أم ما يعتقد أنه الحقيقة؟ بعبارة أخرى، 
عندما يلتقي طرفان، ويقسم كل واحد منهما 

بصدق أنه يقول الحقيقة، فأي الطرفين 
نصدق؟ وما هي الوسيلة لفرز الحق من 

الباطل؟ وهل الحقيقة واحدة في المطلق أم 
أن لكل واحد حقيقته؟

من المسلمات التي ترسبت في األذهان 
أن هذه النظرية أو تلك حقيقية ما دامت 

توافق الواقع، أو أنها تقبل اإلثبات 
بالمالحظة والتجربة، بيد أن الفالسفة، بدءا 

بسقراط، علمونا أن نحذر التعريفات الضيقة 
والساذجة للحقيقة، ألن الحقيقة هي فعل 

لغة، واللغة منظومة من المواثيق، والمواثيق 
بطبعها قابلة للطعن والنقض. ومن َثمَّ يغدو 
الحديث عن حقيقة مطلقة نوعا من مجانبة 
الحقيقة، مثلما يغدو االتفاق على الحقيقة 

نفسه محل نظر. ألن الحقيقة بنية، وسردية 
قد تكون فعالة ومقبولة، ولكنها ليست نسخة 

من الواقع. أي أن الحقيقة ليست بالوضوح 
الذي نتصوره، وحسبنا أن نذكر بأن أفالطون 

كان يقول إننا لو كنا نعرف الحقيقة لما 
احتجنا إلى البحث عنها، والحال أن هذا 

البحث هو ما به تتحدد الفلسفة.
ولذلك ظل المفكرون يختلفون في ماهية 
الحقيقة. بعضهم يقول: لما كان من الصعب 
تعريف الحقيقة، فلنحاول على األقل التعرف 

عما به تتميز، فيقترح البداهة، أي شعور 
الفرد بامتالك الحقيقة، أو يقترح قابلية 

إثباتها؛ فيرد المعترضون بأن األولى 
مخادعة تقوم على وهم، وأما الثانية فهي 

قابلة للدحض أيضا ولو بعد أجيال، كبعض 
الحقائق العلمية والفلسفية. وبعضهم اآلخر 

يعتقد أن الحقيقة ذاتية، كقولهم الحق في 
ما أرى، والصواب في ما أعتقد. وقد تكون 
نسبية، تتساوى فيها الحقائق جميعا، فما 
يقوله شيوعي يعتبره شيوعي آخر صوابا، 

بينما يعتبره الديمقراطي الليبرالي خطأ. 
ولذلك كانت الفلسفة منذ نشأتها ال ترتاح 

إلى النسبية. فهل معنى ذلك أن نستغني عن 
الحقيقة، وننقطع عن طلبها؟

ال ينبغي الكف عن طلب الحقيقة، حتى 
وإن أقررنا بأن تعريفها صعب، ليس ألنا 
نستفيد منها في حياتنا العملية كنقيض 

للكذب، وإنما ألن اختيارنا الحقيقة هو 
توجه إيثيقي، فالحقيقة، حتى وإن كانت 

جزئية، ونسبية، ووقتية، هي أرضية تالٍق 
بين البشر، وإن اختلفوا حولها. بفضلها 
يستطيع الفالسفة والعلماء أن يتجادلوا 
ويحاولوا تقريب وجهات نظرهم، بخالف 

المتزمتين الذين يعتبرون آراءهم أو 
معتقداتهم حقيقة ال تقبل النقاش، وال 

تتصالح البتة مع اآلخر، بدعوى أنها صادرة 
عن ”معرفة مطلقة“.  

أبوبكر العيادي

قق االل ه لله قق اا أنأ ه أأ للن اا نن {{

كاتب تونسي

هل الحقيقة نسبية 

أم مطلقة؟
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} القاهرة - شارك وزير الثقافة الليبي جمعة 
الفاخري برفقة الباحثين واألكاديميين حسن 
األشلم وغادة البشــــتي في ندوة استضافتها 
قاعة ”كاتــــب وكتاب“ ضمن البرنامج الثقافي 
الليبــــي بمعــــرض القاهــــرة الدولــــي للكتاب 
الذي اختتــــم أخيرا. وكانت الندوة مخصصة 
لمناقشة كتاب ”القصة النسائية القصيرة في 
ليبيا“، للباحث والناقد الليبي فوزي الحداد.

في بداية الندوة قال الفاخري، وهو شاعر 
وقاص، إن ”الكتاب يرصد الحركة القصصية 
الليبية منــــذ صــــدور أول مجموعة قصصية 
معروفــــة فــــي ســــنة 1957 ثم أصــــدرت بعدها 

القاصة الليبية زعيمة الباروني سنة 
1958 أولــــى المجموعات القصصية 
النســــائية. وقد عرف األدب الليبي 
فــــن القصــــة القصيــــرة قبــــل ذلك 
بعقود“. وذكــــر الفاخري أن األدب 
الليبي عرف القصة القصيرة منذ 
عشــــرينات القرن الماضي، وذكر 
أن رائــــد القصاصيــــن فــــي ذلك 

الوقت هو يوسف الدلنسي.
وحــــول القصــــة النســــائية 
الليبية قال إنهــــا تطورت على 
يد نادرة عويني التي انتخبت 
لها الكثير من القصص وتمت 
ترجمتهــــا ودراســــتها، وذكــــر 

عددا من القاصــــات الليبيات المعروفات منذ 
الخمسينات وحتى ثمانينات القرن العشرين، 
منهن فوزية النحاس وسريقة القيادي وفوزية 
شالبي، ثم ظهرت القاصات الشابات اللواتي 

درسن األدب وتخصصن فيه.
وعن واقع القصة النسائية الليبية حاليا 
قــــال وزير الثقافة الليبــــي إنها تعنى بالواقع 
والتجربــــة الليبيــــة التــــي تخــــص اإلنســــان 
والمتلقي الليبي. أما عن أشــــهر القصصاين 

الليبيين الرجال فذكر منهم الروائي إبراهيم 
الكونــــي، ثم الدكتور خليفة الفاخري وســــالم 
العبــــار وخليفــــة حســــين مصطفــــى ومحمد 

المسالتي وسعيد خيرالله صالح.
وعن تقسيم األدب ما بين نسائي وذكوري 
قالت غادة البشــــتي إن التقســــيم لألدب وفقا 
لجنــــس األديب ســــمح باتســــاع الهــــوة بين 
االثنيــــن، حيــــث أن مصطلح األدب النســــائي 
سينقضي مع انتهاء الظروف االجتماعية،غير 
أن بعض النقاد يرون أن هذه التفرقة تنصف 

المرأة.
وأوضحت البشتي أن كتاب فوزي الحداد 
قام بدراســــة القصة النسائية في ليبيا خالل 
نصف قرن، مشــــيرة إلى أول 
قصة نسائية نشرت عام 1958 
لزعيمــــة البارونــــي، لكنها لم 
تلــــق االهتمام الــــذي يليق بها 

في ذلك الوقت.
مداخلتها  فــــي  وأوضحــــت 
أن الكتــــاب الذي يناقشــــونه هو 
في األصل دراســــة أكاديمية لنيل 
درجــــة الماجســــتير قدمها فوزي 
الحــــداد عــــام 1997، ويعتبــــر هذا 
الكتاب من أهم الكتب النقدية التي 
تناولت الكتابة النســــائية في ذلك 
الوقت، الفتة إلــــى أن الذاتية كانت 
الســــمة الغالبة على كتابة النساء، 
اللواتي كتبن غالبا تحت أســــماء مســــتعارة، 
وبعضهــــن كتبــــن دون أن ينشــــرن خوًفا من 

اتهامهن بأنهن يكتبن عن حياتهن الخاصة.
األشــــلم،  حســــن  الليبــــي  الناقــــد  أمــــا 
”إن  فقــــال  مصراتــــه،  بجامعــــة  األكاديمــــي 
كتاب ’القصة النســــائية القصيــــرة في ليبيا’ 
طــــرح قضيــــة ’الماضويــــة’، أي التأرجح بين 
الماضــــي والحاضر، بينما لم يطرح أســــئلة 

استشــــرافية متعلقة بأسئلة الذات“. وبحسب 
مــــا جــــاء فــــي مداخلة األشــــلم طــــرح الكتاب 
أيًضــــا قضيــــة ”األدب النســــائي المجهــــول“ 
حيــــث قطع المجتمــــع الليبي مســــافة طويلة 
وانتقــــل من مجتمع يحرم تعليــــم المرأة، إلى 
مجتمــــع يحتفي بها وبالتالي فدراســــة األدب 
المنشور في الفترة التي تناولها البحث مهمة 

للغاية.
وأضاف األشلم أن كتاب ”القصة النسائية 
يحمل ســــؤال الهوية في  القصيرة في ليبيا“ 
األدب الليبــــي، وذلك ألن لدينــــا فقرا وإجحافا 
تجاه هذا األدب، إننا نعاني النسيان والمحو، 
والمكتبــــة الليبية فقيرة من الدراســــات التي 
تتنــــاول تاريــــخ ونشــــأة جميع أنــــواع األدب 

الليبي سواء أكان قصة قصيرة أو رواية.
وأكد األشــــلم علــــى أن فــــوزي الحداد في 
كتابه يعتبر رائدا في هذا البحث إذ لم يسبقه 
أحد في تنــــاول هذه القضية، فقــــد عمل على 
بحثه سنوات بسبب فقر المراجع التاريخية، 
حيــــث لــــم تقم دراســــات حول بدايــــات األدب 
الليبــــي وهــــي كتابــــات خطــــرة ألن التعرض 
للتاريخ يجعله في مواجهة االنتقادات، ولكن 
نجــــح الحداد فــــي صناعة مرجــــع مهم يمكن 

الرجوع إليه.
أمــــا مؤلف الكتاب فوزي الحداد فكان آخر 
المتحدثين فــــي الندوة وقال إنــــه قدم للقراء 
هذا الكتاب بعد أن تعرض للظلم ولم يستطع 
نشــــره وبقي فــــي أدراج وزارة الثقافة الليبية 
ألكثر من ســــت ســــنوات، وقد اختار أن يدرس 
القصــــة النســــائية القصيــــرة فــــي ليبيا ألنه 
وجد المجموعات القصصية النســــائية أكثر 
ثراًء، لكنه لم يجد مرجعا يســــاعده فاتجه إلى 
تأصيل هذه القضية، مؤكدا أن قضية الكتابة 
النســــائية فــــي الوطن العربــــي قضية واحدة 

وأنه أشار إلى ذلك في كتابه.

عمر علي البدوي

} الرياض – سجل حافل باألوسمة واإلنجازات 
يحتفظ بـــه المصّور الفوتوغرافي الســـعودي 
رائـــد عبداللـــه المالكـــي، وهـــو الحاصل على 
بكالوريـــوس التربيـــة البدنية مـــن جامعة أم 
القـــرى والمعلـــم فـــي إدارة التعليـــم بمنطقة 

نجران.
 بدأ االهتمام بالتصوير وشـــغف به كهواية 
من باب حب توثيـــق اللحظات، ولقي أمام ذلك 
وافر الدعم والتشجيع ممن حوله في البدايات، 
األمر الذي جعلـــه يضع أهدافا لتحقيق ما كان 

يطمح له.
تتّبـــع المالكـــي المواقع والزوايـــا للنجاح 
وقد يغلب  بالتقاطة بســـيطة يهبـــه ”المتعـــة“ 
اســـتمتاعه حرصـــه على التصويـــر، إذ أصبح 
مؤخرا -عند زيارته للمواقع الجديدة- ال يهتم 
بالتصوير بقدر مـــا يهتم بالتعرف على المكان 
ومحيطـــه، وذلك ما يجعله عـــادة يخرج بزوايا 

مختلفة حتى لو كانت االلتقاطة بسيطة.
 ويقول المالكي ”يجتهد كل فنان من أجل أن 
تكون التقاطاته بســـيطة في محتواها، على أن 
تصل إلى ذائقة المشـــاهد بســـرعة، والحال أن 
تلك اللقطة ُتكلفه أحيانا ســـاعات من االنتظار 
أو ربمـــا مئـــات اللقطـــات لكـــي يحصـــل على 

التركيز المعين الذي يريده“.
وهو ما حصل له في إحدى لقطاته السابقة 
لتجميد طيران النحـــل وهو يحلق على الزهر، 
فرغم بســـاطة المشهد إّال أنه كلفه جهد ساعات 
من االنتظار وكذلك مئـــات اللقطات الصطياده 
بالتركيز الذي يريده، وفي األخير يتحصل على 
لقطة واحدة هي نتاج جهد نهائي لساعات من 

الصبر.
زار المالكـــي خالل مشـــوار تجربته العديد 
مـــن المواقع التـــي وّثقها في أوقـــات مختلفة، 
ولكل موقع مكانة خاصة عنده، السيما األماكن 
التاريخية التي شغف بها، وخصوصا األماكن 
التي في منطقة نجران مثل قصر أبا الســـعود 
التاريخـــي ومنطقـــة األخـــدود األثريـــة وكذلك 
آبـــار حمـــى التي توجـــد عليها نقـــوش أثرية 
تعـــود إلى آالف الســـنين، بجانـــب فوهة طابه 

البركانية وآثار الشـــويمس فـــي منطقة حائل، 
وأيضا القريـــة التراثية في رجال ألمع والقرية 

التاريخية في محافظة جدة.
وفـــي رأي المصّور الســـعودي أن لكل من 
المدينة والريف جوهره الخاص، ”فلو افترضنا 
أنني عشت داخل المدن بحضاراتها وتطورها، 
فســـتالحظ في صـــوري أننـــي اجتهـــد إلبراز 
حضـــارة تلك المدينة ومـــا تحتويه من ثقافات 
متعـــددة وأجناس مختلفة، فـــي الجانب اآلخر 
ابن الريف، أو كمـــا يحب بعض المصّورين أن 
يطلقوا عليهم تسمية أبناء الطبيعة، ستالحظ 
أيضا انعـــكاس البيئة في صورهـــم من خالل 
التقاطاتهـــم الجماليـــة بدفء ألوان ســـمائهم 

الزرقاء“.

 شـــارك المالكـــي في تغطية موســـم الحج 
وإنتاج فيلم ”مشـــاعر المشـــاعر“، ويقول عن 
ذلك ”كانت تجربة رائعـــة التقيت فيها بنخبة 
من مصّوري السعودية وكان العامل المشترك 
فـــي ما بيننا بجانـــب روح الفريق الواحد هو 
الشـــغف بإظهار شـــعيرة الحج بالشكل الذي 
يليـــق بنا كفنانين وإبراز كافـــة الجهود التي 

تقدمها المملكة لضيوف الرحمان“.
ويضيف ”عند التصويـــر يمكن االنضمام 
إلـــى مجموعة، أو االنفـــراد بمهامك ورحالتك 
بحثـــا عـــن اللقطـــات الجميلـــة، ولـــكل خيار 
إيجابياته وســـلبياته بالنســـبة لي، فإن كنت 
في مجموعة وســـاد التفاهم والقبول الجميع 
فهـــذا األفضل، وخير مثال مجموعة ’مشـــاعر 

المشـــاعر‘ التي شـــعرت معها بروح الشخص 
الواحد، حيث يجمعنا الشـــغف بالفن، وهدفنا 
إظهـــار ما أوكل لنا بالشـــكل الـــذي يليق، في 
المقابل لو لـــم أجد تلك المجموعة لفضلت أن 
أنفرد بنفســـي لعلني أتقّبل نفســـي وأتصارع 

وأتصالح معها دون أن يشعر بي اآلخرون“.
 ويعتقد رائد عبداللـــه المالكي أن ”الفنان 
يســـتطيع مشـــاهدة واقعـــه بشـــكل مختلـــف 
حتى لو اعتـــاد النظر إليه، فاختيـــار الزوايا 
واألماكـــن في أوقات مختلفـــة وبأفكار جديدة 
سيجعلني أجد ما يســـتحق التصوير، فعادة 
أبحـــث عن الزوايـــا الجديدة التـــي لم يتطّرق 
إليها المصّورون، لعلي أبرز جانبا مختلفا من 

خالل الصورة“.

ق اللحظة الهاربة بصبر الصياد
ّ
فوتوغرافي سعودي يوث

نصف قرن من قصص النساء في ليبيا

[ رائد عبد الله المالكي: عين تجدد بنظرتها ماتراه  [ تجول الفنان في طول المملكة وعرضها ليصطاد الصور الجميلة
رائد عبدالله املالكي، هو في األصل مصّور 
ــــــم مينعه من  فوتوغرافــــــي هاو، لكن ذلك ل
ــــــى العديد من األلقاب العاملية  احلصول عل
وأكثر من 30 جائزة دولية، وهو الذي مثل 
بلده، الســــــعودية، فــــــي العديد من احملافل 
ــــــد من املعارض  الفنية وشــــــارك في العدي
احمللية والدولية. عن الشــــــغف بالعدســــــة 

حتدث املالكي لـ“العرب“ في هذا اللقاء.

نهار في نجران

على أبواب الربع الخالي عدسة ترى ما ال يراه اآلخرون

} أبوظبــي - صـــدر عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، كتـــاب جديـــد يحمـــل 
عنوان ”قضايا اإلنســـان في الشعر اإلماراتي 

المعاصر“ للكاتبة وفاء أحمد راشد العنتلي.
ويتناول الكتاب موضوعا جديدا في حقل 
الدراســـات األدبيـــة االجتماعيـــة، وهو موقع 
اإلنســـان وقضاياه التي تفاعل معها الشـــعر 

اإلماراتي.
وتبحث الكاتبة في نشأة قضايا 
اإلنســـان فـــي الشـــعر اإلماراتـــي، 
محاولـــة معرفـــة مـــا إذا كان هـــذا 
النوع من الشعر قد نجح في إثراء 

األدب اإلنساني العالمي.
ويضـــم الكتاب مقدمـــة قّدمت 
إشـــارات إلـــى المذاهـــب الفنية 
التـــي هيمنـــت على الشـــعر في 
”مذهب  ومنها  تاريخية،  مراحل 
الواقعي“  ”المذهب  للفن“،  الفن 

و“المذهب التوفيقي“.
العنتلـــي  اقترحـــت  كمـــا 
الشـــعراء  اهتمام  مـــن  نماذج 
الشـــعر  في  اإلنســـان  بقضايا 

الجاهلي وصدر اإلســـالم والعصرين األموي 
والعباســـي والعصر الحديث تمهيدا للفصل 
األول الذي كان بعنوان ”قضايا اإلنســـان في 
الشعر اإلماراتي ـ النشـــأة والعامل“. ورّكزت 
الكاتبة في هذا الفصل على العاملين السياسي 
واالقتصـــادي وتأثيرهما فـــي تحوالت الوعي 
المجتمعـــي، إلى جانب ما طـــرح من تحوالت 
كبرى فـــي النص األدبي اإلماراتي خاصة بعد 
قيام دولة االتحاد وانتشـــار المنهج  الوطني 
وأبعـــاده اإلنســـانية الكبـــرى تأثرا بفلســـفة 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان. ولم تنس 
الكاتبة ما أصاب النص الشـــعري المحلي من 

تغيرات إيجابية ذات رؤى مســـتقبلية بتأثير 
من المحيط الثقافي العربي والمحيط الثقافي 

العالمي.
كما تناولـــت في الفصل الثاني من الكتاب 
ما أثاره الشـــعراء اإلماراتيون من قضايا تهم 
اإلنســـان وتطلعاته مثـــل الدعوة إلـــى العلم 
والمنـــاداة بوحـــدة الوطـــن، ومن أبـــرز تلك 
القضايـــا قضية اتحاد إمارات الدولة في بناء 

سياسي واحد.
أمـــا الفصل الثالث، فتناولـــت فيه الكاتبة 
القضايـــا االجتماعيـــة التـــي 
االتحاد  دولـــة  قيـــام  ســـبقت 
التخلـــف،  الفقـــر،  ومنهـــا 
والحرمـــان مـــن التعليـــم. كما 
ســـّلطت الكاتبـــة الضـــوء على 
أفـــردت  ثـــم  الغـــوص،  مهنـــة 
مســـاحة للتحـــوالت اإليجابيـــة 
التي أصابت األســـرة اإلماراتية 
بعد 1971، مشـــيرة إلـــى القضايا 
الجديـــدة التي شـــغلت الشـــعراء 
والمجتمع خاصـــة منها ما يتعلق 
بحقوق المرأة ومطالبها الجديدة.

بدراســـة  العنتلي  قامـــت  كمـــا 
التي  اإلماراتية  الشعرية  النصوص 
تفاعلت مع قضايا األمة العربية مثل: فلسطين، 
الكويت، العـــراق، لبنان، القضايـــا العالمية، 
ثـــم العنف ضد المرأة واألطفـــال. لتتناول في 
الفصل الخامس القضايا اإلنسانية الفلسفية 
مثـــل: الحريـــة، اإلنســـان والحيـــاة والموت، 

نسبية الزمن الشعري.
واختتـــم الكتاب بفصل يـــدرس الجوانب 
الفنيـــة في النـــص الشـــعري اإلماراتي الذي 

انشغل بقضايا اإلنسان.
 وخصصت الكاتبة في آخر الكتاب مساحة 

للقصيدة الحداثية التفعيلية منها والنثرية.

عالقة الشعر بالقضايا اإلنسانية

رائد عبدالله املالكي:

لقطة بسيطة واحدة 

تستنفد مني جهد ساعات 

من االنتظار والصبر



صابر بليدي

} الجزائــر – عبر الفنان والمنتج التلفزيوني 
الجزائري عبدالقادر جريو عن تأثره الشـــديد 
فيهـــا  رحـــل  التـــي  المأســـاوية  بالظـــروف 
زميله يوســـف قوســـم، الذي قضـــى في أحد 
المستشـــفيات القريبـــة من العاصمـــة، بعد 
إصابته بأضرار جسيمة جّراء الحروق التي 

أصيب بها جسده.
وشـــدد المتحدث على أن رحيل يوســـف 
قوســـم هو جرس إنذار للقائمين على الشأن 
الفني والثقافي في البالد، وهو رسالة قاسية 
تطلع الـــرأي العـــام على األوضـــاع المهنية 
واالجتماعيـــة التـــي يتخبط فيهـــا الفنانون 
والمنتجون فـــي الجزائـــر، واإلجحاف الذي 
يتعرضـــون له مـــن قبل بعـــض التلفزيونات 

الخاصة وحتى الحكومية.
وكان الراحل يوســـف قوســـم أضرم النار 
في جســـده، داخل مبنى قناة ”دزاير تي.في“ 
الخاصـــة، المملوكـــة لرجل األعمـــال المقرب 
من الســـلطة علي حداد، احتجاجا على تنكر 
اإلدارة لحقوقـــه الماليـــة العالقـــة منـــذ عدة 
سنوات، والمترتبة على عدة أعمال تلفزيونية 

أنتجها الرجل لصالح التلفزيون المذكور.
وقضـــى الفنان عـــدة أيام في مستشـــفى 
الدويرة قرب العاصمـــة بغرض العالج، غير 
أن عمـــق اإلصابة عّجل بوفاتـــه، تاركا وراءه 
صدمة قوية لدى رفاقه وزمالئه في الســـاحة 
الفنية، وأثار رحيله غضبا شديدا لدى هؤالء، 
عبروا عنـــه في عريضة وجهوها للســـلطات 
الحكوميـــة، لاللتفات الجدي إلـــى األوضاع 

المهنية واالجتماعية التي يتخبطون فيها.
ولم يساهم رفع الحكومة يدها عن احتكار 
القطاع الســـمعي البصري منـــذ العام 2011، 
فـــي تطويـــر أو تحريـــك الســـوق الفنية في 
البـــالد، فظهور أكثر من أربعين قناة فضائية 
خاصـــة، يبقى بعيـــدا عن المأمـــول في هذا 
المجال، وباستثناء عدد قليل منها وصل إلى 
تحقيق توازناتـــه المالية، فإن البقية تتخبط 

فـــي أوضـــاع مالية معقـــدة، انعكســـت على 
مســـتوى ومضمـــون البرامج التـــي تقدمها، 
وحتى اعتماد آليات غير مشـــجعة في مجال 
اإلنتاج، مما أدخل الفاعلين جميعا في دوامة 
كبيرة، كانت وفاة الفنان يوســـف قوسم أحد 

تجلياتها.
وصّرح نجل الراحل ياســـين قوســـم، في 
اتصـــال لـ“العرب“، بأن ”والـــدي كان يتماثل 
للشـــفاء تدريجيا، وأن أطباءه في مستشـــفى 
الدويرة كانـــوا متفائلين بخروجه من مرحلة 
الخطـــر، إّال أن القدر ســـبق الجميع وصدمنا 

برحيله“.
وأضـــاف ”مؤسســـة ’قو فيلـــم‘ المملوكة 
للعائلة، معروفـــة بتقاليدها المهنية ووفائها 
بالتزاماتهـــا تجـــاه زبائنهـــا مـــن القطاعين 
الخـــاص والعـــام، فقـــد أنتجـــت العديد من 
األعمـــال الفنية للتلفزيـــون الحكومي (القناة 
الرابعـــة الناطقـــة باألمازيغيـــة)، فضـــال عن 
بعـــض القنـــوات الخاصـــة، قبـــل أن تتفاجأ 
بمماطلـــة إدارة قناة ’دزاير تي.في‘ في الوفاء 

بحقوقها“.
وتابـــع ”هـــذه الوضعية التـــي تعود إلى 
العـــام 2017، أحدثـــت ارتبـــاكا كبيـــرا فـــي 
مؤسســـتنا وجعلتهـــا قريبـــة مـــن اإلفالس، 
ومـــا زاد في تعقيد الوضـــع، هو تنكر المدير 
الجديد في القناة عبروس أوتودرت، للحقوق 
العالقـــة، ممـــا أدى إلى هـــذه الكارثـــة التي 
حلت بالعائلـــة الصغيـــرة، وبالعائلة الفنية 

والثقافية عموما“.
وصـــرح الفنـــان عبدالقـــادر جريـــو، في 
تســـجيل لـــه على صفحتـــه الرســـمية، ”اآلن 
يعرف الجمهور والنقاد الحياة التي يعيشها 
الفنان الجزائـــري، وظروف النكـــد والبؤس 
التـــي يتخّبـــط فيها، فقـــد تعّود علـــى لومنا 
وعتابنـــا ألننا نحن الذين نظهر في الواجهة، 

لكن ال يعرف الحقائق التي تختبئ خلفنا“.
ويســـود شبه إجماع في الســـاحة الفنية 
المحليـــة على أن الفن فـــي الجزائر ال يضمن 
العيـــش الكريم لصاحبه، ويبقى الناشـــطون 
فيـــه مجرد هـــواة فقـــط، وأن الجمهور الذي 
ينتقد األعمال المقدمة لـــه ينطلق من مقارنة 
غير متكافئة مع الفنان المحترف في مختلف 
األقطار العربية، ألنه ال يـــدرك الحقائق التي 
جسدها الرحيل المأســـاوي للفنان والمنتج 
يوسف قوســـم. واضطر العديد من الفنانين 

إلـــى تغييـــر وجهتهـــم صوب حـــرف أخرى، 
لضمـــان عيش كريم للعائلـــة، خاصة في ظل 
حالة الشـــح التي تضـــرب الســـاحة الفنية؛ 
فتراجـــع موازنـــة الدعم الحكومـــي إلى نحو 
نصـــف الموازنـــة التي كانت تحصـــل عليها 
وزارة الثقافـــة، وغياب تقاليد االســـتثمارات 
الخاصـــة، جعال اإلنتاج الفنـــي والتلفزيوني 

بشكل خاص يتخبط في أزمة مالية خانقة.
وصرح صاحب شـــركة خاصة (دلتا برو)، 
لـ“العـــرب“، بأنـــه يفكر في شـــن إضراب عن 
الطعام أمام مبنى التلفزيون الحكومي، ُبغية 
تحصيـــل حقوقه العالقة منـــذ أكثر من ثالث 
ســـنوات، ما أدى إلـــى إفالســـه ودخوله في 
دوامة، ألن المؤسسة أنشأها في إطار برنامج 

تشـــغيل الشـــباب الحكومي، وهو ملزم بأداء 
التزاماته تجاه البنـــك والضرائب والضمان 

االجتماعي.
وهي وضعية تتخبط فيها معظم شركات 
اإلنتـــاج الفنـــي والتلفزيوني فـــي الجزائر، 
خاصة تجاه القنـــوات التلفزيونية الخاصة، 
التـــي وجـــدت نفســـها عاجـــزة عـــن الوفاء 
بديونهـــا، ما ســـّبب مشـــاكل كبيـــرة لهؤالء، 
حيث شكلت وفاة الفنان يوسف قوسم شجرة 
تغطي غابة تعج باختالالت مزمنة، انعكست 
على محتوى ومردود اإلنتاج الفني في البالد.

معظـــم  إدارات  لـــدى  إجمـــاع  ويســـود 
القنـــوات المحليـــة علـــى أســـلوب التمويل 
منتـــوج  ألي  (السبونســـورينغ)،  الخـــاص 

يقترح عليهـــا، مما حولها إلـــى مجرد قاطع 
تذاكـــر يأخـــذ حصتـــه مـــن مدخـــول العمل، 
وال يولي أهمية لمضمونها أو لتحول القناة 
في حـــد ذاتها إلى منصـــة للدعاية واإلعالن، 
بـــدل أن تكـــون وســـيلة لبلورة رســـالة فنية 

وإعالمية معينة.

فنون
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الفـــن في الجزائـــر ال يضمن العيش 

الكريم لصاحبه، ويبقى الناشطون 

فيـــه مجـــرد هـــواة فقـــط، مقارنـــة 

بزمالئهم في الوطن العربي

 ◄

انتهى الفنان الســـوري مجد القاســـم مـــن تصوير أغنيتـــه الجديدة {نكتة بايخـــة} على طريقة 

الفيديو كليب بتوقيع املخرج متيم السراج.

تســـتعد الفنانـــة اللبنانية نـــوال الزغبي لطرح ألبومهـــا الجديد {كده باي}، في الـرابع عشـــر من  

فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفاالت عيد الحب.

أثارت املالبســــــات التي أحاطت بوفاة الفنان واملنتج التلفزيوني اجلزائري يوسف قوسم، 
غضبا واســــــعا لدى جموع الفنانني والناشــــــطني في املجاالت السمعية البصرية واإلنتاج 
التلفزيوني اجلزائري، الذين اعتبروا رحيل الرجل، رســــــالة قاســــــية إلى املســــــؤولني عن 
املشهد الثقافي والفني في البالد، وإلى الرأي العام أيضا، إلطالعهم على األوضاع املهنية 

واالجتماعية املزرية التي يتخبط فيها املنتسبون إلى هذا القطاع.

واقعة االنتحار حرقا داخل {تلفزيون} جزائري تعري واقعا مأساويا

حكيم مرزوقي

} تونس – تســــتمر فعاليات النســــخة األولى 
من المهرجــــان العربي للموســــيقى الملتزمة 
بالعاصمــــة تونــــس، مــــا بيــــن 4 و8 فبرايــــر 
الحالي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية 
التونسية، وبإقبال شــــبابي ملحوظ في فترة 
يشــــكك فيها الكثيــــرون في جــــدوى االحتفاء 
بهذا النمط الغنائي اآلن، وإعادة التحدث في 

قيمــــه الفنية والجماهيرية فــــي عصر ما بعد 
األيديولوجيــــات، وجنوح الذائقة العامة نحو 
نمط موسيقي ُمعولم، بل ولماذا تقام مثل هذه 
المهرجانــــات في بلد مثل تونــــس.. بلد عاش 
خيبات مــــا قبل ”الربيع العربــــي“ وما بعده؟ 
على  و“القانطين“  فقد الثقة في ”الحالميــــن“ 
حد ســــواء.. فلــــم العودة إلى نكــــش الجراح، 
تجريــــب الُمجّرب، والرهان مجددا على أحالم 
أجيال السبعينات والثمانينات والتسعينات؟

المهرجان انطلق في دورته التأسيســـية 
بمبادرة من دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة 
تونس، وتوزعت فعالياته من عروض وندوات 
بيـــن دار الثقافة ابن خلدون والنادي الثقافي 
الطاهر الحداد، ولهذه الفضاءات آنفة الذكر، 
معانـــي واســـعة الداللـــة في تاريـــخ تونس، 
ذلـــك أن المكان األول ُيطلـــق عليه في الحقبة 
االستعمارية اســـم ”دار الثقافات الفرنسية“، 
والثانـــي ”دار الثقافـــات الخاصـــة بالجالية 

اإليطالية“، أما الثالث فقد حمل اسم المصلح 
االجتماعي ورائد النضال ألجل تحرير المرأة 

في ثالثينات القرن الماضي.
والعـــروض التـــي احتضنهـــا المهرجان 
فـــي  وتســـتمر  الحضـــور،  كثيفـــة  كانـــت 
جماهيريتهـــا في طلوع الفـــت، خصوصا مع 
فرق وأســـماء احتضنها اليســـار التونســـي 
فـــي ثمانينات وتســـعينات القـــرن الماضي، 
ثم ربى أبنـــاءه عليها في نوع مـــن التوريث 
الذوقي الذي ُينتقد عليه، لكّن يساريي تونس 
اســـتطاعوا افتكاك منصات األغنية الملتزمة 
مـــن اإلســـالميين بامتيـــاز، وذلـــك ألســـباب 
عديدة، أهمها ـوببســـاطةـ أن الفن والشـــعر 
والموســـيقى، أمـــور ليســـت من مشـــموالت 
األيديولوجيـــا اإلســـالمية إّال فـــي مـــا يخدم 
التعبئة الحزبية، وهذا أمر بقي مســـتعصيا 
على قدراتهم، خصوصـــا في بلد منفتح على 

الثقافات الغربية مثل تونس. 
وتميزت الندوة التـــي احتضنها الفضاء 
الثقافـــي ابـــن رشـــيق بحضـــور نخبـــة من 
المهتمين وكذلـــك المنخرطين في هذا النمط 
الموســـيقي والغنائي الذي ُيعاد السؤال في 

كل مرة عن مفهومه.
 هل األمر يتعلق بأغنية سياســـية تطرح 
نفســـها كمطلب جماهيري بديل عما تكرســـه 
ذائقة الســـائد المســـتبد بالمنحيين الطبقي 
والسياســـي؟ أم فـــي الموضـــوع التباس في 
التعريف، وجنوح نحو نوع من االستســـهال 
العامـــة  عاطفـــة  واســـتدرار  والشـــعبوية، 
والمحروميـــن في فقـــر فني صـــرف، قبل أن 
يكـــون فقرا طبقيـــا أملته الحاجـــة، وأرغمته 
على اتباع ســـبل إنتاجية وتســـويقية ليست 
كتلـــك التي تنتهجها أعمال فنية مترفة، ُتتهم 

بالتعالي عن ذائقة الجماهير؟
أســـئلة كثيـــرة حاولـــت أن تجيـــب عنها 
النـــدوة التي حملت عنوان ”األغنية الملتزمة 
والتحـــوالت االجتماعية“، الثالثاء، وشـــارك 
والمتخصصيـــن  الباحثيـــن  مـــن  كل  فيهـــا 
التونســـيين، عبدالستار الســـحباني وعادل 

بوعالق والمنجي الوسالتي.

وتميزت الندوة التـــي حضرتها ”العرب“ 
بالنقـــاش ومحاولة إثراء األســـئلة، بحضور 
نوعي من نقاد وشعراء ومهتمين ومخضرمين 
من أجيـــال متباينة، حيث ركـــزت المداخالت 
علـــى أهمية حضور القيمـــة الفنية في الكلمة 
واللحـــن واألداء حتـــى ال يتهـــم هـــذا النمط 
الغنائـــي بالضحالـــة و“التســـّول العاطفي“ 
بديال عن اإلتقان والتمكن من األدوات كوسيلة 
ال ُيعلـــى عليها تحت ذريعـــة االلتزام بقضايا 

الجماهير.
طاف فـــي الجو نوع من الحنين ألســـماء 
وفرق اســـتلهمت التراث الشـــعبي التونسي، 
وعانت التهميش والتجاهـــل من قبل اإلعالم 
الرســـمي في عهدي بورقيبة وبن علي بسبب 
عـــدم التزامها بما كان يراد لها أن تكون عليه 

ضمن البروباغندا السياسية.

ووقـــع التطرق إلى األزمـــات التي عصفت 
بتجـــارب غنائيـــة ملتزمـــة، وكانـــت الحالـــة 
الماديـــة ســـببا لتحللها في أغلـــب األحيان، 
وتساءل بعض الحضور عن سبب عدم إشعاع 
بعض الرموز الغنائية الملتزمة خارج تونس 
رغم ريادتها، ورغم ضلوع الجمهور التونسي 
عربيـــا فـــي مناصـــرة هـــذا النمـــط الغنائي 
وارتباطه بالحركتين الطالبية والنقابية؟

أن تعـــاد الروح إلى األغنيـــة الملتزمة في 
تونس عبـــر مهرجـــان متواضـــع الميزانية، 
لكنه غزير الحضـــور، وأن يكون جمهوره من 
الشباب الذي كنا نظنه قد أدار ظهره للسياسة 
داخل أزمات وتجاذبات قبيل االنتخابات التي 
لم يفز بها اليســـار يوما.. هذا أمر يســـتحق 

التوقف عنده.

النـــدوة الفكريـــة طرحت الســـؤال 

الحارق، هـــل آن األوان لكي ال يغني 

المغنـــون فقـــرة ملحنـــة مـــن كتب 

ماركس ولينين؟

 ◄

تونس تبحث في مكانة األغنية الملتزمة في العصر الراهن

[ الجمهور العريض يجهل واقع الفنان الجزائري  [ المال يدفع الفضائيات إلى االنحراف عن رسالتها الفنية

رحيل مثير للجدل

أغنية بديلة تنتصر لثقافة الحرية 

عبدالقادر جريو:

رحيل يوسف قوسم، جرس 

إنذار للقائمني على الشأن 

الفني والثقافي الجزائري



} باريــس – كشـــفت مجموعـــة مـــن البحـــوث 
احلديثـــة أن العيش داخل املـــدن الكبيرة ذات 
نســـب التلـــوث العاليـــة يرتبط إلى حـــد كبير 
باإلصابـــة بالقلـــق واالكتئـــاب. تقول ســـابني 
هوســـت، باحثة في املرصـــد اإلقليمي للصحة 
فـــي إيل دو فرانس ”إن تأثير التلوث وتســـببه 
في االضطرابات النفســـية جـــزء من مجموعة 
مـــن التأثيرات الصحية التي ظهرت مؤخرًا في 

األبحاث“.
الفرنســـية  لوفيغارو  صحيفـــة  وعرضـــت 
تقريـــرا يتنـــاول عالقـــة التلـــوث باألمـــراض 
النفســـية وعلى رأسها االكتئاب. وأفاد التقرير 
أن عددا من الباحثني في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا واألكادمييـــة الصينيـــة للعلوم 
واجلامعـــات في بكني وشـــنغهاي قـــد الحظوا 
أن املـــزاج يتدهور خالل األيام التي تكون فيها 

معدالت التلوث مرتفعة.
واكتشف الباحثون أن مزاج السكان الذين 
يعيشـــون، مثال، فـــي املدن الصينيـــة الكبرى، 

يتفاوت بقدر تعرضهم للجسيمات امللوثة.

ويقـــول مؤلفو الدراســـة التي نشـــرت في 
دورية ”طبيعة الســـلوك البشري“، ”االختالفات 
واضحة بشـــكل خاص بني النساء واألشخاص 
ذوي الدخـــل املرتفع وكذلك خالل عطالت نهاية 

األسبوع والعطالت املطولة“.
وخـــالل البحث، اســـتخدم العلمـــاء طريقة 
أدق مـــن اســـتطالعات الـــرأي التقليدية وذلك 
عبر حتليل 210 مليون رســـالة نشرت عام 2014 
من قبل ســـكان 144 مدينـــة صينية على منصة 

للمدونات على شبكة اإلنترنت.
يقول ســـيكي تشـــنغ، الباحث في االقتصاد 
احلضري والبيئي في معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا، ”تأّلـــف عملنـــا مـــن رصد هذه 
البيانات ومقارنتها مع تطور مؤشرات التلوث 
في محاولة لدراسة تأثيرها على مزاج السكان“ 

واكتشـــفوا في النهاية ارتبـــاط كل ارتفاع في 
معدل اجلسيمات الدقيقة في الهواء بانخفاض 
فـــي املعنويات التي عبر عنهـــا أصحابها على 

الشبكة االجتماعية.
كما أثبتت دراســـة طبيـــة ميدانية أجريت 
في الصني أن استنشـــاق الهـــواء امللوث يرفع 
هرمونات التوتر ما يســـاعد في تفســـير سبب 
ارتبـــاط التعـــرض للتلـــوث لفتـــرات طويلـــة 
باإلصابة بأمراض القلب واجللطات والسكري 

ورمبا قصر العمر.
وشملت الدراسة 55 طالبا جامعيا يتمتعون 
بالصحـــة فـــي مدينة شـــنغهاي التـــي تعتبر 
مستويات التلوث بها متوسطة باملقارنة مبدن 

صينية أخرى.
ووضع الباحثون منقيات للهواء تعمل في 
غرف نوم مجموعة من الطالب وأخرى ال تعمل 
في غرف نوم مجموعة أخرى، وتركوها تســـعة 
أيام. وأزيلت منقيات الهواء من الغرف بعد 12 
يوما. ثم أجري اختبار آخر لتسعة أيام وضعت 
فيـــه منقيات ال تعمل في غـــرف املجموعة التي 
كانت في غرفها أجهزة تعمل، ووضعت أجهزة 

تعمل في غرف املجموعة األخرى.
وفـــي نهايـــة كل مـــن الفترتـــني، اختبـــر 
الباحثـــون مســـتويات مجموعـــة واســـعة من 

اجلسيمات الدقيقة في الدم والبول.
وكانـــت النتيجـــة أن ارتفعـــت مســـتويات 
والكورتيزون  والكورتيـــزول  التوتر  هرمونات 
واألدرينالـــني والنورأدرينالـــني فـــي األجـــواء 
األكثـــر تلوثـــا، وكذلك مســـتويات الســـكر في 
الدم واألحماض األمينيـــة واألحماض الدهنية 
والدهون. وارتبط أيضا التعرض للجســـيمات 
الدقيقة بارتفاع ضغط الدم وضعف االستجابة 
لألنســـولني وظهـــور عالمـــات التوتـــر علـــى 
األنســـجة، وكلها أعـــراض ميكـــن أن تزيد مع 
الوقـــت مـــن خطـــر اإلصابـــة بأمـــراض القلب 

والسكري وغيرها.
وقال املشـــرف على الدراســـة ”هذا البحث 
التعـــرض  أن  علـــى  جديـــدا  دليـــال  يضيـــف 
للجسيمات الدقيقة ميكن أن يؤثر على أجسامنا 
مما يؤدي بعد فترة إلى زيادة املخاطر احمليطة 

بالقلب واألوعية الدموية“.
وكشف حتليل آخر أن النساء الالتي يعشن 
فـــي مناطق بهـــا مســـتويات عالية مـــن تلوث 

الهـــواء قد يعانني أيضا مـــن معدالت عالية من 
القلق النفسي.

وقالت ميليندا ســـي باور من جامعة جونز 
هوبكينز في بالتيمور ”هذا حقا مثير لالهتمام، 
ويشير بكل تأكيد إلى أن تلوث الهواء قد تكون 

له صلة بالصحة النفسية“.
وأضافـــت ”إذا كان هـــذا مســـبب حقيقـــي 
فســـيكون له تأثير كبير على السكان، ألن الكل 
معـــرض لكننـــا بحاجة إلـــى إجـــراء املزيد من 

األبحاث لبناء قضية قائمة على أدلة“.
واســـتخدم الباحثون في الدراســـة بيانات 
أكثر من 70 ألف امـــرأة، تراوحت أعمارهن بني 
57 و85 عاما، أجنب على ثمانية أسئلة عن القلق 

واالضطراب النفسي.
ومتكن الباحثون، بعـــد الرجوع إلى أماكن 
إقامتهـــن، مـــن تقييم مـــدى تعرضهـــن للذرات 
الدقيقة العالقة في الهواء على مدى الـ15 عاما 
املاضية، اســـتنادا إلى عناصر، منها قربهن من 

الطرق الســـريعة والكثافة الســـكانية ومصادر 
محلية لالنبعاثات وسرعة الرياح.

وجاء في نتائج الدراســـة، التي نشرت في 
دورية بي.أم.جيه الصحية، أن الباحثني ربطوا 
بني التعرض ملثل هذه الـــذرات الدقيقة وزيادة 

مستويات القلق واالضطراب النفسي.
وقالـــوا إنه على ســـبيل املثـــال وجدوا أن 
النســـاء الالتي تعرضـــن للـــذرات الدقيقة في 
الهواء قبل شهر من إجراء االختبارات النفسية 
كانـــوا أكثر عرضـــة لإلصابة بأعـــراض القلق 
الشديد بنسبة 12 باملئة مقارنة بالنساء الالتي 

تعرضن أقل لتلوث الهواء.
وقالت باور لـ“رويترز هيلث“ إن تلك الذرات 
الدقيقة تأتي من مصادر منها عوادم السيارات، 

ومحطات توليد الطاقة.
نفس النتائج توصلت إليها دراســـة أخرى 
أجريت في جامعة واشـــنطن كانت قد اعتمدت 
على إجابات 6000 شـــخص. وكشـــف املشرفون 

عليهـــا عـــن وجود صلة مباشـــرة بـــني الهواء 
امللوث والصحة النفسية والعقلية.

نســـبة  معرفـــة  علـــى  الدراســـة  رّكـــزت 
اجلســـيمات الدقيقـــة (التي يكـــون قطرها أقل 
مـــن 2.5 ميكرومتـــر) والتي تنتـــج عن محطات 
توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم أو الغاز 
الطبيعـــي وأفران ومدافئ اخلشـــب ومحركات 

السيارات.
وفي أثناء الدراسة مت قياس مشاعر احلزن 
والتوتر واليأس وغيرها لدى املشاركني، ودّلت 
النتائج على زيادة خطر املعاناة النفســـية مع 
ازديـــاد كمية اجلســـيمات الدقيقـــة امللوثة في 

الهواء.
وقـــد وجـــدت الدراســـة أن املتضررين من 
النســـاء أكثر مـــن الرجال؛ فقد بينت الدراســـة 
أن معاناة النســـاء النفســـية تزداد بنســـبة 39 
باملئة مع ازدياد مستويات تلوث الهواء مقارنة 

مبعاناة الرجال.
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صحة
ارتبط التعرض للهواء امللوث في الكثير من الدراســــــات باألمراض الصدرية والبدنية التي 
قد تصل إلى اإلصابة بالســــــرطان. وكلما كان مكان العيش قريبا من املصادر امللوثة مثل 
ــــــذي دفع بالكثيرين إلى جتنب  الطرقات واملصانع زادت نســــــبة التعرض للخطر، األمر ال

اخلروج في أوقات الذروة. لكن ومع ذلك يبدو أن اخلطر يتسلل أيضا إلى عقولنا.

 بتوازن الصحة النفسية
ّ

التلوث يسبب االكتئاب ويخل
[ استنشاق الهواء امللوث يرفع هرمونات التوتر  [ التنقل في أوقات الذروة يزيد من تعكر املزاج

 خبراء التغذية أن تناول الســـبانخ بكثرة يســـاعد على تقوية عضالت الجسم، الســـيما عند تناولها طازجة وعلى شكل سلطة، 
ّ

بني

حيث يعمل البوتاسيوم على تغذية خاليا العضالت ويجعلها أقوى.

تلوث الهواء قد تكون له صلة بالصحة النفسية

} كوبنهاغن  - حّذر باحثون دمناركيون من أن 
حديثي الوالدة الذين يعانون من نقص فيتامني 
د يكونـــون أكثـــر عرضـــة لإلصابـــة بانفصام 

الشخصية، عند الكبر.
يقـــول جون ماكغراث -عاِلـــم األعصاب في 
”معهد كوينزالند برين“ في أســـتراليا وجامعة 
”آرهـــوس“ الدمناركية والباحث الرئيســـي في 
الدراســـة، ”إن بعـــض األدلة تؤكـــد أن األفراد 
الذيـــن ُولـــدوا فـــي فصـــل الشـــتاء أو الربيع 
قـــد يعانون بشـــكل أعلـــى من مـــرض انفصام 
الشـــخصية، وهي الفترات التي ترتبط بغياب 
التعرُّض لضوء الشـــمس ملدة طويلة، وبالتالي 
عدم احلصول على القدر الكافي من فيتامني (د) 
الذي يســـاعد على إذابة الدهون ومنو اجلسم 
بشـــكل صحي وســـليم“، وفـــق ما نقلـــه موقع 

(أميركان ساينتيفيك) األميركي.
بـــني  الدمناركيـــون  الباحثـــون  وقـــارن 
مـــن   2602 ضمـــت  إحداهمـــا  مجموعتـــني، 
الدمناركيني (ُولدوا في فترة ما بني 1981 وحتى 
2000) ممن يعانون من االنفصام أو ممن تخضع 
حالتهم للدراســـة، والثانية شـــملت أشخاًصا 
ُولدوا في الفترة نفسها وغير مصابني باملرض 
وال يخضعـــون ألي فحـــص يتعلـــق باحتمـــال 

إصابتهم به عند بدء الدراسة.
وانتهـــى الباحثون إلـــى أن أفـــراد العينة 
الذين تقل معـــدالت فيتامني (د) لديهم عن 20.4 
نانومول/لتر، يرتفـــع خطر إصابتهم بانفصام 
الشـــخصية بنســـبة 44 باملئـــة مقارنـــًة بتلـــك 

املوجودة في املجموعة الثانية.
يقـــول ماكغراث ”عنـــد مقارنة أفـــراد عينة 
اعتبارنـــا  فـــي  أخذنـــا  باملجموعـــة،  البحـــث 
وســـجلت  واجلنســـية،  العمريـــة  الضوابـــط 
النتيجـــة فروًقا واضحـــة، إذ إن نقص فيتامني 
(د) ميكن أن يكون ســـبًبا فـــي إصابة حوالي 8 

باملئة من احلاالت في الدمنارك“.
وأضاف ”كان لدينا دليل بشـــكل مسبق عن 
وجـــود رابط بني الوالدة في الشـــتاء أو الربيع 
في املناطق ذات خطـــوط العرض املرتفعة مثل 
الدمنـــارك -وهي فتـــرة تقل فيها كمية أشـــعة 
الشمس بشكل كبير، مما يقلل إنتاج فيتامني (د) 

في اجلسم- وزيادة خطر اإلصابة بالفصام“.
ويشـــير إلى أن النتائج التـــي انتهى إليها 
فريقه البحثي تفتح الباب لتطوير عالجات لألم 
احلامل التي ُيكتشف أن طفلها عرضة لإلصابة 

بالفصـــام؛ إليقاف تطـــوره، موضحا أنه ”جرى 
تشخيص احلاالت املُصابة مبرض الفصام في 
الفترة ما بني ســـبتمبر 2005 وديســـمبر 2008، 
وفًقـــا للتصنيف اإلحصائـــي الدولي لألمراض 
وأنهـــم قاموا بفحـــص تركيز فيتامـــني (د) في 
عينـــات الدم املأخـــوذة من هـــؤالء األفراد وهم 

أطفال حديثو الوالدة.
كما توصلت دراسة سابقة أجراها باحثون 
أميركيـــون بكليـــة ”جاكوبس للطـــب والعلوم 
الطبيـــة احليوية“ في جامعـــة (بافالو) إلى أن 
”اإلصابـــة مبـــرض الفصام تبدأ خالل األشـــهر 
الثالثـــة األولى من احلمل، ما قـــد يتيح فرصًة 
للتدخـــل املبكـــر لعالجـــه فـــي مرحلة مـــا قبل 

الوالدة“.
ووجد الباحثون أن جيًنا ُيعرف باسم (أن.
أف.جـــي.أي.آر 1) ُيحِدث طفرات في العديد من 
اجلينـــات املرتبطة مبرض الفصام، وأن واحدًة 
فقـــط من هذه الطفـــرات اجلينية ميكن أن تؤثر 
علـــى منو الدمـــاغ قبل الـــوالدة، مـــا يعني أن 
”الفصـــام ينتج عن مســـارات جينيـــة تؤثر في 

الدماغ قبل الوالدة“.
وكانـــت شـــبكة ســـي.أن.أن األميركيـــة قد 
تطرقت بدورها إلى خطر املستويات املنخفضة 

للفيتامني د على صحة حديثي الوالدة ونشرت 
نتائـــج دراســـة، أجراهـــا الدكتـــور كارلوس 
العام  ماساتشوســـتس  مبستشـــفى  كامارغو 
وكليـــة هارفـــارد الطبية، أظهـــرت أن املواليد 
اجلـــدد الذين لديهم مســـتويات منخفضة من 
فيتامـــني د، يكونـــون عرضة خلطـــر أمراض 

اجلهاز التنفسي.
وقال كامارغو إن الباحثني لم يعثروا على 
وجـــود عالقة بني نقص الفيتامني ذاته والربو 
ولكن وجـــدوا له رابطا مـــع التهابات اجلهاز 

التنفسي التي تؤدي إلى تفاقم املرض.
وأضـــاف أن ”علـــى األمهـــات أن يدركـــن 
أن فيتامـــني د مهـــم.. ال أريد تغييـــر املفاهيم 
القائمة حاليا بناء على هذه الدراســـة األولى، 
ولكن أعتقد أنها تدعم بشـــدة فكرة أهمية هذا 

الفيتامني للصحة بشكل عام“.
وأشـــار الطبيـــب إلـــى أن فيتامني د ميكن 
احلصول عليه من أشعة الشمس ومن املصادر 
الغذائيـــة مثل احلليـــب، موضحـــا أن الكثير 
من األمهـــات لديهن مســـتويات منخفضة من 
فيتامـــني د، لذلك هناك القليـــل منه في حليب 
الثدي، مـــا قد يؤدي إلى اآلثار الســـلبية على 

الطفل.

نقص فيتامين د يصيب الرضع بانفصام الشخصية

فيتامين د يساعد على نمو الجسم بشكل سليم

الدقيقـــة  للجســـيمات  التعـــرض 

يمكـــن أن يؤثـــر على أجســـامنا مما 

يؤدي بعد فتـــرة إلى زيادة املخاطر 

املحيطة بالقلب

◄

الحياة
صحة

} اكتشـــف علمـــاء فـــي جامعة تكســـاس 
أن اجلـــوز يحتـــوي علـــى كميـــة كبيرة من 
امليالتونـــني ولذلـــك أوصـــوا بتناوله قبل 
الذهاب إلى النوم لرفع مستوى امليالتونني 

في الدم والنوم بشكل أسرع.

} قـــال خبراء في مكافحة مرض الســـرطان 
إن تطعيمـــا يقـــي الفتيـــات مـــن الفيروس 
املسبب لسرطان عنق الرحم هو أداة صحية 
”ضروريـــة“ وإنـــه يجب إتاحتـــه على نطاق 

أوسع وفي أسرع وقت ممكن.

} كشـــف باحثون في معهد كينيدي كريغر 
بجامعـــة جونـــز هوبكنـــز ومركـــز جامعة 
نيويـــورك الطبـــي أن عقار (داســـوترالني) 
أظهـــر نتائـــج فعالـــة فـــي عـــالج األطفال 

املصابني بنقص االنتباه وفرط احلركة.

} يعتقد فريـــق علمي بلجيكي أن مجموعة 
كبيرة من البكتيريا في اجلهاز الهضمي قد 
تنتج مواد كيميائية تؤثر بشـــكل كبير على 
الدماغ وتسبب بعض األمراض العقلية مثل 

االكتئاب.



أدانت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزوالي، الهجوم الذي وقع في مدينة {المخا} في اليمن، في الـ28 من الشهر الماضي، وأدى ميديا

إلى مقتل 7 مدنيين بينهم صحافي. ووصفت المديرة العامة لليونيســـكو مقتل  زياد الشـــرعبي، صحافي وفني في قناة أبوظبي، 

بأنه بمثابة {ضربة لمهنة الصحافة وإحباط لقدرتها على إعالم الجمهور بشأن األزمة في اليمن}. 
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} طوكيو – أمرت الحكومة اليابانية صحافيا 
مســـتقال مخضرما بتسليم جواز سفره لمنعه 
مـــن التوجـــه إلـــى اليمـــن إلجـــراء تحقيقات 

صحافية.
وجاء القرار وســـط جدل في اليابان بشأن 
مســـألة منـــع الصحافييـــن من التوجـــه إلى 
مناطق تشهد حروبا، بعد أسر مراسل ياباني 

في سوريا وإطالق سراحه العام الماضي.
وقـــال كوســـوكي تســـونيوكا (49 عامـــا) 
لوســـائل إعـــالم محلية إن مســـؤولي الهجرة 

قاموا بتوقيفه في مطار هانيدا بطوكيو في 2 
فبراير، بموجب تعليمات تأمره بتسليم جواز 

سفره.
وأكد وزير الخارجية تـــارو كونو الثالثاء 
أن الحكومـــة أصـــدرت األمـــر إلـــى ”مواطـــن 

ياباني“ في مطار هانيدا.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما إذا كان القرار 
ينتهك حق تسونيوكا في السفر، قال كونو إنه 
يحق للصحافي تقديم طعن قضائي وسيمظر 

فيه.

وقـــال كونـــو ”أود أن أعبر عـــن احترامي 
البالغ للصحافيين الذيـــن يعملون في مناطق 

خطيرة“ رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى.
وكان تســـونيوكا يعتزم التوجه إلى اليمن 

عبر قطر والسودان.
وجاء القـــرار الفريد من نوعه وســـط آراء 
متضاربة في اليابـــان حول مجازفة مواطنين 
بســـالمتهم بعد عمليات قتـــل صادمة وخطف 
صحافييـــن ومواطنيـــن يابانيين في الشـــرق 

األوسط.
ولم يتسن االتصال بتسونيوكا على الفور 
للتعليق، لكنه تحدث عما تعرض له مع وسائل 

إعالم يابانية.
وقـــال إنـــه كان يعتزم إعـــداد تقارير حول 
برامـــج اإلغاثـــة فـــي اليمـــن حيـــث يخوض 
المتمـــردون حربـــا ضـــد القـــوات الحكومية 
المدعومـــة من تحالف بقيادة الســـعودية منذ 

.2015
وحاول تســـونيوكا زيارة اليمن في يناير 
لكـــن تم إيقافه في ســـلطنة عمـــان وأعيد إلى 

بالده، بحسب وسائل إعالم يابانية.
ويأتـــي القـــرار األخيـــر بعد اإلفـــراج عن 
صحافي آخر في أكتوبر الماضي هو جومباي 
ياســـودا الذي احتجز في ســـوريا ألكثر من 3 

سنوات.
وفي 2015 تحفظت طوكيو على جواز سفر 
المصور يويشي سوغيموتو، الذي كان يعتزم 

التوجه إلى سوريا.
وجـــاء ذلك بعد إعـــدام مواطنين يابانيين 
إثنيـــن هما مراســـل الحـــرب كينجـــي غوتو 
ورفيقته هارونا يوكاوا علـــى أيدي متطرفين 

إسالميين في سوريا.
وتلقـــى ســـوغيموتو جـــواز ســـفر جديدا 
يحظـــره بالتحديـــد من الســـفر إلى ســـوريا 

والعراق.

} باريس - أعلنت وكالة فرانس برس األربعاء 
توسيع نشـــاطها لتقصي الحقائق إلى الشرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا عبر فريق ســـيكون 
مقره فـــي بيروت وســـينتج مواضيـــع تدّقق 
األخبار باللغة العربية، في ســـياق عقد جديد 

مع فيسبوك.
وأوضحـــت فرانـــس بـــرس في بيـــان أن 
فريق تقصي الحقائق ”ســـيعمل مع صحافيي 
فرانـــس برس في المنطقة للتحّقق من األخبار 
المشكوك في صحتها والتي تنشر في الشرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا، ويقّدم عند الحاجة 
الخلفيـــات اإلضافية الضروريـــة“، على غرار 
مـــا يقـــوم بـــه صحافيـــو الوكالـــة اآلخـــرون 
المتخصصون في مكافحة التضليل اإلعالمي 
واألخبـــار الكاذبـــة في 16 دولـــة وبأربع لغات 
واإلســـبانية  واإلنكليزيـــة  الفرنســـية  هـــي 

والبرتغالية.
وبذلك ينضـــم فريق تقصـــي الحقائق في 
بيروت إلى مســـاهمة فرانس برس في برنامج 
فيســـبوك العالمي لتقصي الحقائق وستنشر 
 AFP” مواضيعه في مدونة بالعربية على موقع
Factuel“ الذي ُأنشـــئ عام 2017 والمتخصص 
في تقصي الحقائق حول األخبار الكاذبة التي 

تنتشر على اإلنترنت.
وتشـــمل المحتويات التي سيتم تقصيها 
بالعربية مقاالت وصـــورا ومقاطع فيديو يتم 

تقاسمها على فيسبوك.
وتسعى شـــركة فيسبوك من خالل برنامج 
”تقصـــي الحقائـــق“ إلـــى مكافحـــة انتشـــار 
المعلومـــات المضللة أو ”األخبـــار الكاذبة“، 
مـــن خالل تعاون مع وســـائل إعالم عدة تعمل 
على التثبت من صحـــة المحتويات المتداولة 

على شبكة التواصل االجتماعي والتي يشتبه 
بأنها غير صحيحة.

وهذا العقد الجديد مع فيسبوك يعكس من 
جانـــب فرانس برس تصميمـــا على أن تصبح 
مرجعا عالميا على صعيـــد مكافحة التضليل 

اإلعالمي. 
وفرانس برس هي وســـيلة اإلعالم األوسع 
وتشـــمل  فيســـبوك،  برنامـــج  فـــي  مشـــاركة 
نشـــاطاتها في ســـياق هذا البرنامج أكبر عدد 
من البلدان، كما أنها أول وســـيلة إعالم تقوم 

بهذا العمل في العالم العربي.
وقـــال مدير األخبار فـــي فرانس برس فيل 
شتويند ”نريد إحالل ثقافة تقصي الحقائق“، 
مشيرا إلى أن هذا النوع من المبادرات يندرج 
في ســـياق الحلول الممكنة ألزمـــة الثقة التي 

تمر بها وسائل اإلعالم التقليدية.
وأوضح ”إنه رد على الواقع الذي تواجهه 
وســـائل اإلعـــالم“، مشـــيرا إلـــى أن ”قســـما 
هائــــال مـــن المشـــتركين تخلى عن وســـائل 
اإلعـــالم التقليدية وبات يســـتقي المعلومات 
من المجموعـــات على فيســـبوك، مثلما رأينا 
مع (أزمة) الســـترات الصفـــراء. إننا ملزمون 

بخوض هذا المجال“.
وتشـــارك فرانس برس حاليـــا في برنامج 
فيسبوك في كل من جنوب أفريقيا واألرجنتين 
والبرازيـــل وكنـــدا والكاميـــرون وكولومبيـــا 
وإسبانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وكينيا 
والمكســـيك ونيجيريا وباكســـتان والفليبين 

والسنغال. 
وتضـــم فـــرق الوكالـــة لتقصـــي الحقائق 
حوالـــي ثالثين صحافيا في العالم ينشـــرون 

حاليا حوالي مئتي موضوع في الشهر.

فرانس برس تتقصى الحقائقاليابان تمنع صحافيا من التوجه إلى اليمن {حماية له}

عربيا بمساعدة فيسبوك

المراسل الحربي كينجي غوتو دفع حياته ثمنا لتغطية الحروب 

صراع فضائيات بين روسيا وبريطانيا

[ {بي بي سي} و{آر تي} سالحان في حرب إعالمية مفتوحة عنوانها السيطرة

} موســكو – قـــال املتحدث باســـم الرئاســـة 
الروسي دميتري بيسكوف، األربعاء 6 فبراير، 
إن تعرض ”آر تي“ (قناة روسيا اليوم) ووكالة 
”ســـبوتنيك“ لالضطهـــاد فـــي بريطانيا يدفع 
موسكو إلى مراقبة مدى التزام وسائل اإلعالم 

البريطانية بالقوانني الروسية.
وصـــرح بيســـكوف خالل إلقائـــه كلمة في 
منتدى حتت عنوان ”ميديا دين“ (يوم اإلعالم) 
”تتعرض وســـائلنا اإلعالميـــة لالضطهاد في 
بريطانيـــا. ويتـــم تقييـــد حقوقها فـــي العمل 
وجمع املعلومات ونشرها. وهذا يجبر اجلانب 
الروســـي على مراقبة امتثال وســـائل اإلعالم 

البريطانية للتشريعات احلالية“.
واقتـــرح نائـــب بريطاني في وقت ســـابق 
”مصادرة أصول سبوتنيك وآر.تي، لوقف عمل 

وسائل اإلعالم الروسية“.
وقال بيســـكوف، إن الصحافـــة تلعب دور 
الســـلطة الرابعـــة، إال أنهـــا اآلن فـــي مرحلة 

انتقالية. 
مـــن  مختلفـــة  أنـــواع  ”هنـــاك  وأضـــاف 
الصحافـــة، ومـــن بينها الصحافـــة اإلخبارية 
والصحافـــة التحليلية والصحافة الهامشـــية 
باملعنى اجليد لهذه الكلمة، أي أنها تتخصص 
في مجـــاالت مختلفة، إال أن مهمـــة الصحافة 
بصفة عامة تتلخص في إعالم الناس والقيام 
بـــدور الســـلطة الرابعـــة ذاتهـــا، وال ميكن أن 
يكون املجتمع صحيا دون أن تكون الصحافة 

صحية.
وعلى حد قول بيســـكوف، فـــإن الصحافة 
تلعـــب دور الرقابة ودور الـــردع ودور توجيه 
اللوم. وقال ”أحيانـــا تعيش الصحافة مرحلة 
نهضة، وأحيانا أخرى (متّر بـ) مرحلة صعبة، 
واآلن هي فـــي مرحلة انتقال، الصحافة تتغير 
واإلعالم يتغير، ويبدو لي أن هذا التغيير ليس 
لألفضل، وال أعلم إلى أين ســـتصل الصحافة، 

ألن التنبؤ بهذا من اختصاص اخلبراء“.
وتنظم دار الطباعة والنشر ”كوميرسانت“ 

منتدى حتت عنوان ”يوم اإلعالم“.
في ســـياق آخر، أصبح الوضع مع وسائل 
اإلعـــالم الروســـية فـــي الغرب في الســـنوات 
األخيـــرة أكثر صعوبة، وفـــي نوفمبر من عام 
2017 تبنـــى البرملـــان األوروبي قـــرارا ينّص 
على احلاجـــة إلـــى مواجهة وســـائل اإلعالم 
الروســـية، إذ متت اإلشارة إلى سبوتنيك وآر.

تي باعتبارهما تهديدين رئيسيني.
واتهـــم عـــدد مـــن السياســـيني الغربيني 
-مبن فيهم أعضاء مجلس الشـــيوخ األميركي 
وأعضاء في الكونغرس، وكذلك رئيس فرنســـا 
مانويل ماكرون- ســـبوتنيك وآر.تي بالتدخل 

فـــي انتخابـــات الواليـــات املتحدة وفرنســـا. 
ووصـــف املمثلـــون الرســـميون الـــروس هذه 

التصريحات بأنها ال أساس لها من الصحة.
واألســـبوع املاضـــي نقلـــت وكاالت أنباء 
روســـية عن هيئة تنظيم االتصاالت احلكومية 
قولها إن قناة ”بي بي سي ورلد نيوز“ ارتكبت 

”انتهاكات معينة“ أثناء عملها في روسيا.

وقالت روســـيا الشـــهر املاضي إنها بدأت 
حتقيقا بشأن هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي 

سي) ردا على ضغوط لندن.
وذكرت وكالـــة تاس الروســـية لألنباء أن 
هيئة تنظيم االتصاالت روســـكومنادزور قالت 
إنها حســـمت أمرها اآلن بشـــأن كيفية املضي 

قدما في القضية.
وأضافـــت ”التدقيق في أعمـــال التلفزيون 
البريطانـــي الذي يبث قناة بي بي ســـي ورلد 

نيوز اســـتكمل. ثبت ارتكاب انتهاكات معينة. 
ويجـــري حاليـــا تقييـــم الوضـــع اإلجرائـــي 
لهـــذه االنتهـــاكات“. ولم يوضـــح البيان نوع 

االنتهاكات.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الهيئة إن 
بي بي ســـي نشـــرت مواد تروج ألفكار جماعة 
إرهابية وأنها تبحث في ما إذا كانت الشـــركة 

قد خالفت القانون الروسي.
وقالـــت بي بي ســـي مـــرارا إنهـــا ملتزمة 
متاما بالقانون الروســـي. من جانب آخر، أّكد 
مســـؤول بريطانـــي تلقي خدمة بي بي ســـي 
العامليـــة متويال إضافيـــا بقيمـــة 219 مليون 
جنيه إســـترليني، لزيادة كمية البرامج باللغة 

الروسية خالل السنوات األربع املقبلة.
واإلعـــالم  الثقافـــة  وزارة  ممثـــل  وقـــال 
والرياضـــة البريطانيـــة لدى البرملـــان هنري 
أشـــتون ”يتـــم كل 10 ســـنوات حتديث ميثاق 
بي بي ســـي وتتلقى الشـــركة دعًما مالًيا تبلغ 
قيمته 3.8 مليون جنيه إســـترليني من رســـوم 
الترخيـــص التلفزيونـــي. أعتقـــد أن مبلغ 219 
مليون جنيه إسترليني اإلضافي الذي خصص 
للســـنوات األربع املقبلة سيســـاعد على زيادة 
عدد البرامـــج باللغة الروســـية التي تنتجها 

هيئة اإلذاعة البريطانية“.

وأكد املسؤولون في بريطانيا، الذين متول 
حكومتهم هيئة اإلذاعـــة البريطانية، احلاجة 
إلـــى صراع معلومات مع روســـيا. وباإلضافة 
إلـــى اخلدمـــة الروســـية (فـــي هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية) املمولة من الضرائب البريطانية، 
الذي   “Integrity Initiative” يتم متويل مشروع

مت إنشاؤه ملواجهة روسيا.
وكان الكرملـــني أطلق القنـــاة منذ 4 مايو 
2005 مبوازنة قدرهـــا 30 مليون دوالر وصلت 
إلـــى حـــدود 380 مليـــون دوالر، لتنخفض في 

العام 2012 إلى 300 مليون دوالر. 
وقـــد تكّفل بإطـــالق القناة أحد مســـاعدي 
فالدمييـــر بوتـــني املكّلفني باإلعـــالم ميخائيل 
ليسني، امللّقب بـ”البلدوزر“، وذلك للمزاعم التي 
تقول إنه يســـتطيع إجبار أي قناة تلفزيونية 

روسية على اخلضوع ألوامر الكرملني.
بعد ســـنتني توّسعت الشـــبكة لتضّم قناة 
باللغة العربية في ســـنة 2007، ثم باإلسبانية 
 RT-US فـــي ســـنة 2009، باإلضافة إلى قنـــاة
 RT-UKاملتخصصـــة في الشـــأن األميركـــي، و
 RT documentaryاملوجهة للداخل البريطاني، و
املتخصصـــة فـــي الوثائقيـــات.  وأطلـــق في 
ديســـمبر 2017 ”آر.تي فرانس“ RT France في 

فرنسا التي واجهت هجومات عنيفة.

ــــــح حظــــــي  مصطل ــــــة“  ”احلــــــرب اإلعالمي
بانتشار واسع للداللة على احلرب الباردة 
ــــــدة“ بني الغرب وروســــــيا. آخر هذه  ”اجلدي
البريطانية  الفصول حرب ”بي بي ســــــي“ 

و“آر تي“ الروسية.

طريق مقطوعة على المنافسين

خدمة بـــي بي ســـي العاملية تلقت 

تمويال إضافيـــا بقيمة 219 مليون 

جنيه إســـترليني، لزيـــادة برامجها 

باللغة الروسية

◄

{ليكود تي.في}

نتنياهو على خطى 

ترامب
} لندن – ذكرت وســـائل إعالم إســـرائيلية أن 
رئيس الوزراء بنياميـــن نتنياهو أطلق قناته 
الخاصـــة علـــى فيســـبوك متجـــاوزا اإلعالم 
التقليدي، وذلـــك إلقناع الناخبين بأنه ضحية 

ومن حقه الحصول على والية جديدة.
وبرر نتنياهو خطوته بتشكيل قناة ”ليكود 
تي.في“ التلفزيونيـــة، بأنها تهدف إلى ”إلغاء 
الزيـــف في األخبار وتقديم وقائع حقيقية دون 

غربلة اإلعالم المضلل“.
إلى  وتطرق موقع ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
عالقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي المتوترة مع 
وسائل اإلعالم، مشـــيرا إلى أنه ”في العقدين 
األخيريـــن، حـــاول نتنياهـــو مرة تلـــو أخرى 
تقييد منتقديه في اإلعالم الذي يعتبره منحازا 
ضـــده. وطالما تجنب المؤتمـــرات الصحافية 
اإلســـرائيليين،  الصحافيين  مـــع  والمقابالت 
وقـــد تحدث علنـــا عن مقـــاالت ووكاالت إعالم 
معينة لم يحبها. وفي عام 1999، أثناء منافسة 
إيهود باراك الذي تولى حينها رئاسة الوزراء، 

أدان نتنياهو التغطية اإلعالمية له“.
ولفت الموقـــع إلى أن عالقات نتنياهو مع 
اإلعالم ازدادت توترا في الســـنتين األخيرتين 
مـــع تحقيق الشـــرطة في ثالث قضايا فســـاد 
ضـــده، حيـــث اتهم اإلعـــالم بممارســـة صيد 
الســـاحرات في التعامل معه، وذلك بالتعاون 

مع المعارضة والشرطة.
الـــوزراء  رئيـــس  أن  الموقـــع  وأضـــاف 
اإلســـرائيلي فقـــد الشـــهر الماضـــي تذكرته 
المجانيـــة للتغطيـــة المجانيـــة عندما وضع 
البـــالد في حالـــة تأهـــب عالية عبـــر التعهد 
بـ”إعـــالن درامي“ يتزامن مع بداية النشـــرات 

اإلخبارية المسائية الساعة الثامنة مساء.
وأطلـــق نتنياهو يـــوم األحد قنـــاة ليكود 
تي.فـــي، في آخـــر محاوالته لتجـــاوز اإلعالم 
التقليدي ومخاطبة الناخبين مباشـــرة، بهدف 
التأكيـــد علـــى براءته فـــي تحقيقات الفســـاد 
واســـتحقاقه لوالية رابعة كرئيس وزراء دون 
مواجهـــة األســـئلة المتحديـــة واالنتقـــادات. 
منبر بســـيط يخدم مصالحـــه، دون الضجيج 

المستقل، وفق ما جاء في الموقع.
ووصف الموقع مشـــروع رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بأنه يذكـــر ”بفيديوهـــات حملة 
ترامب عبر اإلنترنت“، مضيفا أن قناة ”ليكود 
تي.في ســـتبث كل يوم من الســـاعة الســـابعة 
مســـاء من خـــالل صفحـــة رئيـــس الـــوزراء 
فيســـبوك وفي صفحة ليكود.تي.في الجديدة 
من اســـتوديو داخل مقر الحـــزب في تل أبيب 

حتى االنتخابات اإلسرائيلية في 9 أبريل“.
ونتنياهو الذي لديه 2.346.182 متابعا على 
فيســـبوك و1.5 مليون متابع على تويتر، نادرا 
ما يظهر على شاشـــة التلفزيون العادية، وإذا 
فعل ذلك، فهو يظهر على القناة التاسعة التي 
تستهدف بشـــكل رئيســـي المتحدثين باللغة 

الروسية، إضافة إلى القناة ”20“ اليمينية.
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ال تهتم مبن يكون رائعا في البداية، 
اهتم مبن يبقى معك رائعا إلى النهاية، 

ففي البداية كلهم رائعون.

abdelkiten

منذ عام ٢٠٠٣، أكثر من ٣ وزراء للثقافة، 
٣ وكالء للوزارة، ٣ مدراء عامني، ومثلهم 

بالوكالة، ومع ذلك ظل لغز #مسرح_
الرشيد في #بغداد عصّيا. نريد منجمني، 

سحرة، كهان… أو أي أحد يفك اللغز. 

AdbalSh

األزهار جتعل الناس سعداء.

alezzany

اجلامعات التي بنيت من ُقوت الشعب 
لتنوير العقول، حتّولت بقهر العصبيات 

وإكراه السالح إلى ساحات للّتدجني، 
ومعابد لنصب أصنام الكهنوت، ونشر 

ثقافة املوت واخلراب. #اليمن.

ghathami

القراءة من كتاب تختلف عن قراءة 
اجلريدة أو قراءة التقارير والرسائل 
وعن قراءة الشاشة.. للكتاب سحريته 

اخلاصة، سحرية لن تشتغل معك ما لم 
تصغ لها بحميمية تامة.

mayazzam_

هل عندي أمل في أن نوقف التعديالت 
الدستورية؟ ال.. لكن أملي أّال نخسر 

احترامنا ألنفسنا ونستسلم دون 
مقاومة.. اغرس البذرة حتى لو لم حتصد 

الثمرة.

yumnafawaz

ملكة إسبانيا #ليتيسيا ثمن فستانها 
49.99 يورو فقط وبعد التنزيالت 12.99. 

تخّيلوا سيدة عادية وليست في أّي 
منصب، لبنانية أو عربية! هكذا تكونني 

قدوة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

britishmuseum
املتحف البريطاني

} بــريوت - كشـــف التراشـــق بالتغريـــدات 
بني رئيس احلكومة ســـعد احلريري والنائب 
الســـابق وليد جنبالط أن تويتر أصبح املنبر 
اإلعالمـــي األفضـــل للتخاطب السياســـي في 

لبنان بدال من الغرف السياسية املغلقة.
وإن كانـــت املبـــادرات تأخذ ســـابقا وقتا 
طويال للمناقشـــة قبل املوافقة أو الرفض، فقد 
أصبحت تتطلب فقط ٢٨٠ حرفا لكشف األسرار 

السياسية وكشف اخلالفات كما هي.
وفـــي زمن بعيـــد، وقبل ثـــورة االتصاالت 
تعـــّود  االجتماعـــي،  التواصـــل  وشـــبكات 
السياســـيون أن ينفقوا وقتـــا وجهدا كبيرين 
في كتابـــة مقاالتهم وخطاباتهم السياســـية، 
بـــل وكانوا يلجأون في الكثير من األحيان إلى 
محللني وكّتاب معروفني لصياغة أفكارهم في 
قالب محكم لغويا وسياســـيا، فكل كلمة كانت 
محســـوبة ويتم تدقيقها بعناية. ثم اكتشـــف 
السياســـيون، شـــبكات التواصل االجتماعي، 
وخصوصا تويتر، وأن يوصل السياسي فكرة 
أو موقفا خالل بضع ثوان إلى أعداد هائلة من 

الناس إمكانية ال ميكن مقاومتها.
ويقول خبير إعالمي إن األمر سلب املبادرة 
من الصحافة التـــي كانت تنقل وجهات النظر 
املختلفـــة، إذ باتت التفاصيـــل معروضة أمام 

اجلميع.
وكان جنبالط قد غرد على تويتر:

وبعد تغريـــدة زعيم احلـــزب التقدمي بـ٥ 
دقائق، رد احلريري بتغريدة قال فيها:

وحـــازت تغريدة احلريري على قرابة ٤٠٠٠ 
إعجاب فيما حازت تغريدة جنبالط على ألفني 

فقط.
ودشـــن متابعو جنبالط هاشتاغا بعنوان 

#سياسية_التصدي.
وولد التراشق صدمة كبيرة لدى مناصري 

الطرفني في مواقع التواصل.
وذّكـــر االشـــتراكيون، احلريـــري، بوقوف 
جنبـــالط إلـــى جانبـــه، فيمـــا رأى مناصـــرو 
”املســـتقبل“ أن الهجـــوم ”ال أخالقـــي“ وأنه ال 

ميكن أن يكون صادرا من حلفاء.
واحتفـــى جمهور حـــزب اللـــه بـ”املعركة“ 

املتأججة بني حليفي األمس.
والتراشق ليس األول من نوعه إذ سبق أن 
وصف جنبالط في تغريـــدة تويترية في مايو 
٢٠١٧، احلريـــري بأنـــه من ”املفلســـني اجلدد“ 
ممـــا ما دفع األخير إلى الرد في العشـــاء على 
شرف شخصيات بيروتية، حيث قال ”نعم أنا 

من املفلسني اجلدد، (…) ومن يريد أن يتعاطى 
معي على هذا النحو، فليبلط البحر“.

ما قالـــه احلريري لم ميرره الـ”بيك“ فغّرد، 
”إن تبليـــط البحـــر مـــن اختصاص ســـوليدار 

.“(…)
ويقـــول معلقـــون إن تعاُمل السياســـيني 
اللبنانيـــني مـــع تويتـــر وشـــبكات التواصل 
االجتماعي أصبح مشكلة حقيقية نظرا للخفة 

الكبيرة التي تشوب ما ينشرونه.
وكتب معلق ”املشـــكلة تكمن في أن بعض 
السياســـيني، ال ينتبهـــون إلـــى أن شـــبكات 
التواصل االجتماعي تعتبر من أدق السجالت 

التاريخية ملواقفهم“.
وبعد التراشق اإلعالمي بني الرئيس سعد 
احلريـــري والنائب الســـابق وليـــد جنبالط، 
دخلت أكثر من وســـاطة على خّط التهدئة بني 
إعالمية بني تيار  الطرفني، مـــا أنتج ”هدنـــة“ 

املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي.

فكتب جنيب ميقاتي:

وقال مغرد:

واقتـــرح معلقـــون على احلريـــري التقاط 
ســـيلفي مع جنبـــالط حتى ”تعـــود املياه إلى 

مجاريها“، وفق تعليق البعض منهم.
يذكر أن بني ســـعد احلريري والســـيلفي، 

وفق متابعني، ”قصة عشق ال تنتهي“. 
وال يفـــوت احلريري مناســـبة دون التقاط 

سيلفي يبدو فيه دائما مبتسما.
ويعتبر احلريري االبن من أبرز الناشطني 
بـــني  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
السياسيني العرب وهو من أوائل السياسيني 
االجتماعيـــة  الشـــبكات  اســـتخدموا  الذيـــن 

للوصول إلى اجلماهير.
ويعود تاريخ إنشـــاء حســـابه على تويتر 
إلى عام ٢٠٠٩. ويتابعه أكثر من مليون ونصف 

املليون شخص.
وقد بـــات السياســـيون فـــي لبنـــان أمام 
امتحان لدى مستخدمي تويتر، الذين ال تفلت 

منهم أي شاردة أو واردة.
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@alarabonline
أعلـــن عمـــالق وســـائل التواصل االجتماعي الثالثاء، أنـــه حجب عن طريق الخطأ صورا لتمثالين بمتحف في سويســـرا نشـــرت بهدف 

الترويج لمعرض قادم؛ تمثال شـــبه عار لفينوس وتمثال آخر يجســـد رجال عاريا. وقال فيســـبوك في رســـالة بالبريـــد اإللكتروني إلى 

أسوشيتد برس {تم رفض اإلعالن عن غير قصد وأصبح متاحا مرة أخرى على فيسبوك.. نعتذر عن هذا الخطأ}.
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في لبنان أصبح موقع تويتر أشبه بجلسة 
سياســــــية مفتوحة، جترى فيه النقاشات، 
وباتت التغريدات به أشبه ببيانات رسمية 

من السياسيني.

مناكفات تويترية أفسدت الود 

تغريدات الحريري وجنبالط تكشف أسرار الغرف السياسية المغلقة
[ تويتر منبر إعالمي مفتوح: السياسيون تحت مجهر المغردين

} ســان فرانسيسكو – أتاحت فيسبوك أخيرا 
إزالة الرســـائل املوّجهة عبر تطبيق الدردشة 
”مســـنجر“، وفق ما أكدته املجموعة األميركية، 

الثالثاء.
وبات املســـتخدمون املقـــّدر عددهم بأكثر 
من مليار حول العالم ميهلون ١٠ دقائق إلزالة 
الرسائل التي يرغبون في مسحها. ويتّم إبالغ 
كّل املشاركني في الدردشة بأن رسالة ما أزيلت 
مببادرة مـــن صاحبها، بحســـب ما أوضحت 
فيسبوك في بيان أعلنت فيه عن هذه اخلاصية 

اجلديدة.
وجـــاء فـــي البيان ”هـــل حـــدث أن بعثتم 
برســـالة إلـــى مجموعـــة مـــن األصدقـــاء غير 
مالئمـــة أو اقترفتم خطأ طباعيا أو أردمت بكّل 
بساطة سحب رسالة من محادثة؟ فأنتم لستم 

الوحيدين!“.
وكانت هذه اخلاصية متوّقعة، السّيما بعد 
الكشـــف في العـــام ٢٠١٨ أن مـــارك زوكربيرغ، 
مديـــر املجموعة وأبرز مؤسســـيها، مخّول له 
إزالة الرســـائل التي سبق أن وّجهها إلى عدد 

من املستخدمني.
ومت اكتشـــاف توفـــر هـــذه امليـــزة عنـــد 
أشخاص محدودين في أبريل املاضي، بعد أن 
أشـــارت مصادر متعددة إلى أن الرسائل التي 
تلقوها من الرئيس التنفيذي قد اختفت بشكل 

غامض.
وعندمـــا ســـئل فيســـبوك عـــن ذلـــك قال 
”إنها تدابيـــر أمنية للرئيـــس التنفيذي تعمل 
على حذف الرســـائل تلقائيا بعـــد مرور وقٍت 
معني، بســـبب االختراقـــات الســـابقة للبريد 

اإللكتروني“.
وفـــي نفس اليـــوم، أعلن موقع فيســـبوك 
أنه ســـيبني ميـــزة ”غير مرحـــب بها“ جلميع 
املستخدمني في غضون األشهر القليلة املقبلة، 

ويحد من قـــدرة زوكربيرغ على اســـتخدامها 
حتى يحصل اجلميع على نفس السلطة.

واليوم بعد ٩ أشـــهر من رد فيســـبوك جاء 
اإلعالن عن أن امليزة اجلديدة ســـتكون متاحة 
اليـــوم على أحدث إصدار من مســـنجر، ولكال 
النظامني ”أندرويد“ و”آي أو أس“، مع إضافة 

بعض التحسينات.
وتظهر كبســـة ”إزالة الرسالة للجميع“ في 

الدقائق العشر التي تلي إرسال منشور ما.
وعند حذف الرســـالة، ســـتظهر عالمة في 
الدردشـــة تخبـــر املســـتخدمني اآلخريـــن بأن 
الرسالة ُحذفت من الدردشة. وال يقتصر األمر 
على النصوص، بل ميكن للمستخدمني أيضا 
حـــذف الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو والروابط 

وأنواع احملتوى األخرى.
وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن امليـــزة أصبحت 
متوفرة في تطبيق واتســـاب مؤخرا، ما منح 

املستخدمني فرصة كبيرة لتجنب 
اإلحراج الناجم عن إرســـال 

رسائل عن طريق اخلطأ.
واتساب  تطبيق  وكان 
قـــد أطلـــق خدمة ســـحب 
فـــي  املرســـلة  الرســـائل 
حيث   ،٢٠١٧ عـــام  أواخـــر 
يســـمح  التي  الفترة  كانت 
فيها القيام بذلك ال تتجاوز 
٧ دقائـــق فقط مـــن توقيت 
إرســـال الرســـالة. قبـــل أن 
يغيـــر التطبيق مـــدة حذف 
الرسالة إلى ٤٠٩٦ ثانية (أي 
ساعة و٨ دقائق و١٦ ثانية). 
ثّم مددت واتساب زمن حذف 
الرســـائل إلـــى أكثـــر من ١٣ 

ساعة بقليل.

وكانت شـــركة فيســـبوك قد أطلقت خدمة 
فيســـبوك مســـنجر فـــي أبريـــل 2008 لتمكني 
املســـتخدمني من التحدث مع بعضهم البعض 

بشكل خاص.
وأعلن زوكربيرغ في 26 من الشهر املاضي، 
عـــن خطط الشـــركة لدمج تطبيقات الرســـائل 
في شـــبكات التواصل االجتماعي ”واتســـاب 
وتوحيدها  مســـنجر“،  وفيسبوك  وإنستغرام 
ألول مرة منذ تأسيســـها حتت ”نظام أساسي 

أو بروتوكول مضمن“.
وسيتم توسيع الدعم للمدفوعات من خالل 
تطبيق الرســـائل اخلاص بواتساب إلى املزيد 
من البلدان، ولم يعلن زوكربيرغ حتى اآلن عن 
تفاصيل حـــول التوافر اإلقليمـــي للخدمة في 

املستقبل.
وارتفع عدد مستخدمي فيسبوك النشطني 

إلى 2.7 مليار في مختلف خدماتها.
وقـــال زوكربيرغ، ”لقـــد غّيرنا 
بشكل أساسي الطريقة التي ندير 
بها شـــركتنا للتركيـــز على أكبر 
وأحرزنا  االجتماعية  املشـــكالت 
تقدما كبيرا، كما أننا نســـتثمر 
املزيد لبناء طرق جديدة وملهمة 
لألشـــخاص للتواصـــل وبنـــاء 

املجتمع“.
بالضبـــط  ســـنة  وقبـــل 15 
بتأســـيس  زوكربيـــرغ  قـــام 
موقـــع فيســـبوك مـــع كل مـــن 
وكريس  موسكوفيتز،  داستني 
هيـــوز، وهمـــا اللـــذان كانـــا 
رفيقي زوكربيرغ في الســـكن 
اجلامعي عندما كان طالبا في 

جامعة هارفارد.
وبعد مـــرور عقد ونصف 
العقـــد مـــن الزمن لـــم يبق 
شـــبكة  مجـــرد  فيســـبوك 
اجتماعية، بل أصبح األكبر 
برأســـمال يبلـــغ مليـــارات 

الدوالرات.

إزالة الرسائل بعد إرسالها عبر مسنجر أصبحت ممكنة

مســـتخدمو مســـنجر املقدر عددهـــم بأكثر من مليـــار حول العالـــم باتوا 

يمهلون 10 دقائق إلزالة الرسائل التي يرغبون في مسحها.
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@walidjoumblatt
ــــــا صاحب اجلاللة، الدولة ليســــــت ملكا  ال ي
لكم أو لزميلكم. والدولة ليست دفتر شروط 
ــــــق للقطاع اخلــــــاص، وفق  لتلزميهــــــا باملطل
فلســــــفة وزير االتصــــــاالت وكما فعل بعض 
الوزراء وباعوا املصفــــــاة ودير عمار. وقبل 
ــــــاء إّياكم  توظيف مــــــال إضافي في الكهرب
وزيادة التعريفة.. حصلوا الهدر في اجلباية 

ويقدر بأربعني في املئة.

ال

@saadhariri
الدولة ليســــــت ملكا لنا حتما، لكنها ليست 
مشاعا مباحا ألي زعيم أو حزب. مشروعنا 
واضــــــح هدفه إنقــــــاذ الدولة مــــــن الضياع 
وإحالة حراس الهدر على التقاعد. التغريد 
على تويتر ال يصنع سياســــــة… إنها ساعة 
التخلي عن السياســــــة ملصلحة االضطراب 

في احلسابات. هيك… مش هيك؟!

ا

@Najib_Mikati
ــــــاج املضاعف فرصة  بقدر ما يشــــــكل اإلنت
ــــــض ما فــــــات، بقدر مــــــا يجب وقف  لتعوي
اخلالفات داخل احلكومة كأساس للمعاجلة 
ــــــدة، بعيدا عن  الصحيحــــــة واإلنتاجية املفي
ــــــي نرى  سياســــــة االســــــتئثار والتفــــــرد الت
مؤشراتها في بعض املواقف التي سمعناها 

خالل األيام التي تلت عملية التشكيل.

ب

@NBKarroum
رفيق احلريري يلي عمل الطائف، يا شــــــيخ 
ــــــالط ونبيه بري  ســــــعد خليك مــــــع وليد جنب
منقذي لبنان ما تغرك األحادية وما يخوفك 

التعطيل.

ر
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صناعة األجبان والشـــوكوالتة والصابون ومســـتحضرات العناية بالبشـــرة من حليب اإلبل تلقى 

رواجا متزايدا في الهند بعد أن أصبحت الجمال مهددة باالنقراض.

المقاهي التركية تنتشـــر في المدن اإليرانية وخاصة طهران لتجذب الشـــباب من الجنســـين في 

فضاء من الحرية على فنجان قهوة معد وفق {األصول اإلسطنبولية}. تحقيق

} رانــي (الهنــد) – وّلـــى زمـــن قوافـــل الِجمال 
المخصصـــة لنقل الـــركاب واألغذية والماء في 
صحـــاري منطقة راجســـتان، إذ تحّولت وجهة 
استخدام هذه الحيوانات في المجتمع الهندي 
المعاصـــر وبات الطلب يتركـــز خصوصا على 

المنتجات المصنوعة من حليب اإلبل.
في الغـــرب الهندي القاحـــل، كانت الجمال 
عنصرا  المعروفة ســـابقا بـ“ســـفن الصحراء“ 
ال غنى عنه في حياة البشـــر. غيـــر أنها دفعت 
ضريبـــة باهظـــة جـــراء التطّور بعـــد أن باتت 
التنقالت البرية أســـرع بكثير، فيما اســـتبدلت 

باآلالت في الحقول الزراعية.
ويقول الكشـــمان رايكا وهو حارس لقوافل 
الجمال في قرية راني المعزولة في راجســـتان 
”قبـــل فتـــرة ليســـت ببعيـــدة، كانـــت المرتبة 
االجتماعيـــة لعائالت القرية ُتحـــدد عبر حجم 
القطيـــع الذي تملكه من اإلبـــل، غير أن الوضع 
لم يعد كذلك بعـــد أن انتهت مهماتها في النقل 

والسفر“.
ويشـــير إلى أن ”الجمـــال تعاَمل هذه األيام 
كالعجائز، ال أحـــد يريد االهتمام بها“. وهو ما 
اضطـــره لتقليص قطيعه إلـــى النصف لخفض 
تكاليف الرعاية بهـــذه الحيوانات التي تراجع 
ســـعرها بصورة كبيرة ما دفعه إلى بيع الكثير 

منها ألقارب له بمبالغ زهيدة.
ويشـــير المركـــز الوطنـــي للبحوث بشـــأن 
الِجمـــال إلى أن عـــدد هذه الحيوانـــات تراجع 
بنسبة 30 بالمئة في الهند خالل بضع سنوات 

فقط.
وهـــذا الوضع بـــات ”يبعث علـــى القلق“، 
بحســـب ن. ف. باتيل مدير هذا المركز الرسمي 
المقـــام في بيكانر في راجســـتان على بعد 500 
كيلومتـــر إلى الجنـــوب الغربي مـــن العاصمة 

نيودلهي.

غيـــر أن ســـوقا متخصصة تشـــق طريقها 
حاليـــا مقدمة فرصة مميـــزة ألصحاب الجمال 
إليجاد عمل جديد، إذ تلقى ألواح الشـــوكوالتة 
بالبشـــرة  العناية  ومســـتحضرات  والصابون 
المصنوعة من حليـــب اإلبل رواجا متزايدا في 

مدن البلد العمالق في جنوب آسيا.
وتشـــتري شركة هيتيش راثي التي أسست 
قبل ثالث سنوات، وهو من طالئع المستثمرين 
فـــي هذا المجال، ما يصل إلى ســـبعة آالف لتر 

من حليب اإلبل شهريا.
ويقـــول رجل األعمـــال هذا، ”هذه الســـوق 
والطلب على حليب اإلبل والمنتجات المتصلة 
بـــه في نمـــو ثابت، لكننـــا أمام تحـــد لتعريف 

الناس بوجود هذه المنتجات مع اإلضاءة على 
منافعها“.

غيـــر أن بيع حليـــب اإلبل قد يكـــون مهمة 
معقـــدة في بلـــد يكـــّرم أكثرية ســـكانه األبقار 
ويتناولـــون حليبهـــا ليس لمنافعـــه الصحية 

وحسب بل الروحية أيضا.
وبالتالي يتطلـــب تعويد الناس على تناول 
حليـــب اإلبل األكثر ســـماكة وملوحة من حليب 

البقر بذل جهود مضنية.
لكـــن يمكن فـــي هـــذا اإلطـــار التركيز على 
المنافع الغذائيـــة الهامة لحليب اإلبل إذ أثبت 
باحثـــون أنـــه يحـــوي مســـتويات مرتفعة من 
اإلنسولين والبروتينات ما يجعله مالئما بشكل 

خاص لمرضى الســـكري. وقد وجدت دراسات 
أن نســـبة السكري عند مربي الجمال في الهند 
والذيـــن يتناولـــون كميـــات كبيرة مـــن حليب 
الناقـــة هي صفر بالمئـــة مقارنة مع 5.5 بالمئة 
فـــي المجتمعات األخرى، كما وجـــد حديثًا أن 
استعمال حليب الناقة من قبل مرضى السكري 
مـــن النـــوع األول يخفـــض مـــن احتياجاتهم 
اليومية لإلنســـولين بنســـبة تتـــراوح بين 30 

علـــى و35 بالمئـــة، وذلـــك بســـبب احتوائه 
اإلنســـولين، والبروتينات الشـــبيهة 

باإلنسولين.
ويأمـــل الباحثون بإنقاذ أعداد 
الجمال عن طريق إنشاء شراكات 
مع رواد أعمـــال ممن يحتاجون 
للحصـــول  الطـــازج  الحليـــب 
مصنوعـــة  منتجـــات  علـــى 
مـــن الحليـــب، بما فـــي ذلك 
والجبـــن  الشـــوكوالتة 
والحليب  كريـــم  واآليس 
وأن  خاصـــة  المجفـــف، 

حليـــب اإلبـــل الـــذي يعتبر 
ضربـــا من األغذية فائقـــة الجودة في 

أوروبـــا والواليات المتحـــدة األميركية، يعتبر 
منتجًا ثانويا في بلد أغلبيته هندوسية تعتمد 

ألبان األبقار بشكل حصري.
وُتظهـــر ســـوق هـــذه المنتجـــات الجديدة 
إشـــارات مشـــجعة، حيث تبيع شـــركة ”أمول“ 
وهـــي مـــن األكبر فـــي مجـــال إنتـــاج الحليب 
ومشـــتقاته فـــي الهند، منذ ينايـــر، عبوات من 
حليـــب اإلبل في المتاجر الكبرى في مدن والية 

غوجارات (غرب). 
وكانت هـــذه التعاونية تقدم لزبائنها نوعا 
من الشوكوالتة المصنوعة من هذا الحليب. إال 
أن ضمان اســـتمرار التموين ومراقبة الجودة 

ليسا بالمهمة السهلة في هذه السوق الناشئة، 
لكن المســـؤول في مركز البحوث بشأن الِجمال 
التابع للحكومة بي كي سوال يشير إلى أن هذه 
التجارة قد تسمح على المدى البعيد باستقرار 

عدد هذه الحيوانات.
وهو يوضح ”ســـيكون لهـــذه المجتمعات 
التقليدية حافز اقتصادي لإلبقاء على قطعانهم 
بمـــوازاة ازديـــاد الطلب على الحليـــب وباقي 

منتجات اإلبل ونضوج القطاع“.
وفي سوق بوشكر الشهيرة التي تستقطب 
سنويا أعدادا كبيرة من السياح الراغبين 
في التمتـــع بمناظرها الملونة، 
حيـــث تطرح عشـــرات 
اآلالف مـــن الحيوانات 
للبيـــع، تشـــهد صفقات 

الِجمال تراجعا كبيرا.
وتأمـــل الســـلطات في 
القضـــاء على هـــذا التراجع 
من خـــالل إقامـــة صلة وصل 
بين أصحاب هـــذه الحيوانات 
عـــن  باحثيـــن  ومســـتثمرين 
مـــواد أوليـــة إلطـــالق مجموعـــة 
جديـــدة من المتاجـــر المتخصصة 
فـــي المنتجـــات المتصلـــة بالِجمال 

كالحليب والشوكوالتة واألجبان والمثلجات.
ويشـــكل راكيش رايكا نجل الكشمان الجيل 
التاســـع من حراس القطعان فـــي قبيلته. وهو 
بات يبيـــع حليب اإلبل المنتج فـــي العائلة ما 
يتيح له كســـب بعض األرباح مع الحفاظ على 

التقاليد.
ويقول متحدثا عن والـــده ”لواله لكنا بعنا 
القطيع“، مضيفا ”نأمل أن تزدهر ســـوق حليب 
اإلبل هذه إذ إنها ستســـاعد كثيرا مجتمعاتنا 

على النمو“.

} طهران - بعد األطعمة والمأكوالت التركية، 
باتت القهوة التركيـــة أيضا تجذب اإليرانيين 
وتنـــال إعجابهـــم، وباألخـــص فـــي مقاهـــي 

العاصمة طهران.
المقاهـــي  فـــي  المســـتثمرون  ويســـتغل 
والمطاعـــم من األتـــراك هامـــش الحرية الذي 
حصل عليه اإليرانيـــون الفتتاح مطاعم ومقاه 
تركيـــة يعتبرها الشـــباب اإليرانيون فضاءات 
معاصرة لحياة حرمهم منها الجناح المحافظ 

قبل قدوم حسن روحاني.
وفـــي عام 2013، ُأدرجت القهوة التركية في 
قائمة ”الميـــراث الثقافي غير الملموس“ التي 
أعّدتها منظمة األمم المتحـــدة للتربية والعلم 

والثقافة ”اليونسكو“.
وإلـــى جانب مذاقها األصيل، تعد ســـهولة 
تحضيرهـــا وعـــدم حاجة ذلك إلـــى الكثير من 
الخبـــرة التقنيـــة، مـــن بين األســـباب الكامنة 
وراء اإلقبال على القهوة التركية، داخل البالد 

وخارجها.
وانتشـــرت المقاهي العصريـــة في طهران 
التي يرتادها الشبان باعتبارها فضاء للحرية، 
وخاصة الفتيات المدخنـــات، فالمقهى أفضل 
مكان لهن ألن العائلة تمنعهن من التدخين في 

البيت.
يذكـــر أن اإليرانييـــن يعتبـــرون القهـــوة 
مشـــروبا إفرنجيا رغم أنها وصلت قبل الشاي 
إلى أصفهان في القرن الرابع عشر أو الخامس 
عشـــر عن طريق القوافـــل التجارية التي كانت 
تحمل البـــن من موطنه األم إلى البالد العربية 

عبر إسطنبول وأوروبا.
لـــم تصل القهوة وحيـــدة إلى أصفهان، بل 
وصلـــت معها ثقافـــة المقاهي التـــي واجهت 
اعتراضـــا مـــن قبل رجـــال الديـــن الرافضين 
ألي ثقافـــة جديدة خاصة وأنهـــا حملت معها 

النرجيلة واأللعاب وليالي السمر والشعر.
وأبقت الســـلطات اإليرانية على محدودية 
عدد المقاهي في البالد كونها نموذجا للتأثير 
الغربي، وأماكن لنشـــر المعتقـــدات واألفكار 

غير اإلسالمية.
وعـــاد رونـــق القهـــوة مـــع 

انتشـــار المقاهي الحديثة أو 
شوب“  بـ“الكوفي  يسمى  ما 
التي تحمل أســـماء أجنبية 
الســـريعة  القهـــوة  تقـــدم 
جانـــب  إلـــى  التحضيـــر 

الفرنسية  الكالسيكية  القهوة 
والتركية.

وتعتبر هذه المقاهي الفضاء المتاح للقاء 
بين الشـــبان والبنات في إيـــران، فهي تعد من 
الفضـــاءات القليلة التي تفرض قيودا أقل على 

العالقات بين الجنسين.
ومنـــذ مجـــيء حســـن روحاني للرئاســـة 
اإليرانية وبناء علـــى وعوده في إعطاء المزيد 
من الحريات االجتماعية للشباب اإليرانيين، تم 
افتتاح الكثير من المقاهي في المدن اإليرانية 
الكبـــرى مثل طهـــران وأصفهان وشـــيراز لكن 
تقوم الشـــرطة بمهاجمـــة هـــذه المقاهي بين 
الحيـــن واآلخر بوصفها ”مراكز فســـاد ينبغي 

إغالقها“.
وشـــهدت إيـــران فـــي الســـنوات األخيرة، 
إجـــراء مســـابقات وطنية وإقليمية، ألحســـن 
طريقة فـــي إعداد القهوة التركيـــة، األمر الذي 
أدى إلى ظهور خبراء فـــي هذا األمر بمختلف 

المناطق اإليرانية.
وممـــا يزيد االهتمام بالقهـــوة التركية، أن 
الطابع التقليدي والتاريخي، يطغى على كافة 
مراحلهـــا، بدءا من إعدادها، ومـــرورًا بطريقة 

تقديمها وانتهاء باألوعية التي ُتقّدم فيها.
يقول هوداداد أصالني، صاحب سلسلة من 
المقاهي الشهيرة في صنع القهوة التركية في 
طهران، إنهم باتوا أصحاب خبرة في صنعها، 
مبينًا أن األهم بالنســـبة لهم هو إعدادها وفق 

”األصول اإلسطنبولية“.
وأضاف أنه يمتلك في طهران، 7 مقاه تقّدم 
لروادها القهوة التركية الحقيقية، وهي تحظى 
بإقبال واسع من قبل نخب العاصمة اإليرانية.
وتابع قائال، ”الســـر وراء بيع قهوة تركية 
حقيقيـــة وذات جـــودة عالية، هـــو تحضيرها 
بالطـــرق المتبعـــة فـــي تركيـــا. وهـــذا يعني 
ارتفاع ســـعرها، لكـــن األهم بالنســـبة لنا هو 
تقديـــم مذاق أصيل لـــرواد المقهى، وهذه هي 
الطريقة الوحيدة كي يعتاد الزبون على النكهة 

الحقيقية للقهوة التركية“.

من جهته، قال الشـــيف والخبير بالنكهات، 
باهاديـــر أمينـــي، إن الفلكلـــور الثقافي الذي 
يصاحب تقديم القهوة التركية، وكونها وسيلة 
لعقـــد موائـــد األحاديـــث، أّثر بشـــكل عام في 

الحضارات البشرية بالمنطقة.
وأوضـــح أن القهوة التركيـــة باتت تحظى 
بإقبـــال كبيـــر في الفتـــرات األخيـــرة، من قبل 

الجيل الجديد في عموم مناطق إيران.
وقالـــت الشـــابة يادا وهي طالبـــة جامعية 
الحديثـــة  المقاهـــي  ارتيـــاد  اعتـــادت  إنهـــا 
وخاصة التركية منها حيث تلتقي بصديقاتها 
وأصدقائها من الشباب الذين يفضلون القهوة 
التركيـــة ألنهـــا قريبة منهـــم، ثـــم إن الفضاء 

معاصر يشبه ”الكوفي شوب“.
ويقـــول صديقهـــا حميد رضـــا إن المقهى 
مالذ العشـــاق الذين تطاردهم الشرطة الدينية 
في الخارج، ففي المقهـــى يلتقون بأكثر حرية 
لكنهم معرضون أيضا لإليقاف، طالما أن التهم 
جاهـــزة وهي اإلخالل بـــاآلداب، وفي المجتمع 
اإليرانـــي يتم تحريـــم العديد من األشـــياء في 
الحياة اليومية من طرف الســـلطات، فالنســـاء 
يجب عليهـــن ارتداء الحجاب فـــي الفضاءات 
العمومية، كما ُيمنع اختالط الرجال بالنســـاء 

خارج اإلطار العائلي.
ويضيف أنـــه يفضل القهـــوة التركية ألنه 
يحبذها منذ زار تركيا، فهي تذكره بإسطنبول 

وشوارعها التي يعرف البعض منها.
وانتشـــرت في الســـنوات األخيـــرة ظاهرة 
عمل اإليرانيات في المطاعم والمقاهي ســـواء 
المخصصة للعائالت أو التي يرتادها الشباب، 
وقـــد أثار ذلك جدال واســـعا خفت حّدته بصفة 
تدريجية، خاصة وأن القانون اإليراني ال يمنع 

نصا عمل الفتيات في الفضاءات العامة.
وأشار باهادير أميني إلى أن إدراج منظمة 
”اليونســـكو“ القهـــوة التركيـــة ضمـــن قائمة 
”الميـــراث الثقافي غير الملمـــوس“، يعد كافيا 

إلدراك مدى أهميتها.
وأردف قائال، ”للقهـــوة التركية تأثير كبير 
في الشـــرق األوســـط وفي العالم بشـــكل عام، 
كونها القاسم المشـــترك في موائد األحاديث، 
وباألخص األحاديث والنقاشات السياسية في 

المنطقة بشكل خاص“.
وأوضـــح أن هناك قواســـم مشـــتركة بين 
المقاهي التركية واإليرانية، حيث أنها في كال 
البلدين، مكان لالجتماع ومناقشـــة التطورات 

السياسية، والثقافية والفنية.
وذكر أن المقاهي كانت أماكن رئيسية 
بعد الحمامـــات التقليديـــة، لدى كافة 
القرنين  خـــالل  العثمانية  المناطـــق 

الـ16 و17 الميالدي.
وتابع، ”الثقافة التي تشّكلت حول 
القهوة التركية، أثرت بشكل عميق في 
الفن والثقافة العثمانية. التأثير نفســـه 
شـــهدناه بعد 200 عـــام في الفـــن والثقافة 

اإليرانيـــة“. وذكر أن افتتـــاح المقاهي التركية 
في طهران، بات يزداد في اآلونة األخيرة، مبينًا 
أن أولى هـــذه المقاهي افتتحها مواطن إيراني 

عاش لفترة من الزمن في إسطنبول.
وأشار إلى أن المقهى المذكور، كان متأثرا 
بثقافة المقاهي العثمانية، من حيث التصميم 

والعمــــارة والديكــــور والخدمــــات. وأفاد في 
ختام حديثه بأن المقاهــــي التركية كثرت في 
اآلونة األخيرة، حيــــث بات العديد من األتراك 
يقدمون على افتتاح المشــــاريع الترفيهية من 
هذا النوع في عموم إيران، والعاصمة طهران 

بشكل خاص.

يعمل الشــــــباب اإليرانيون على توســــــيع هامش احلرية في بالدهم من خالل إقبالهم على 
ارتياد املطاعم واملقاهي احلديثة ولباس اجلينز واملالبس الرياضية أســــــوة بشباب العالم 
املتفتح، وقد استغل املستثمرون األتراك هذا االندفاع الشبابي من قبل اإليرانيني ليفتحوا 
مطاعــــــم لألكالت التركية ومقاهي حديثة تقدم لهم مشــــــروب القهــــــوة املعدة على الطريقة 

”اإلسطنبولية“، طريقة جنحت في جذب الشباب اإليرانيني لنمط احلياة التركي.

حليب اإلبل يعيد االهتمام بتربية سفن الصحراء في الهند

للشكوالتة والصابون

المذاق التركي يعيد للقهوة عشاقها

القانون ال يمنعهن من العمل في المقهى

ملتقى العشاق واألصدقاء

القهوة التركية غزو ثقافي 

{غير ملموس} إليران
[ المقاهي العصرية فضاء حرية للشباب اإليرانيين

[ نادالت إيرانيات يوزعن قهوة {إسطنبولية} في طهران

صفر بالمئة نسبة 

السكري عند مربي 

الجمال في الهند والذين 

يتناولون كميات كبيرة 

من حليب الناقة
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أظهرت عدة دراسات علمية أن تربية الحيوانات يمكن أن تجعل الناس أكثر سعادة، لثالثة أسباب وهي تلقي فائدة االعتناء بكائن 
حي آخر، والخروج للمشي معه إن كان كلبا، كما أن احتضان الحيوان األليف يخفض التوتر واإلجهاد. أسرة

} الجزائــر - أكـــدت وزارة الصحة والســـكان 
الجزائرية أن متوســـط سن الزواج يتراوح بين 
29 و30 ســـنة بالنسبة للنســـاء، ويقّدر بحوالي 
33.5 سنة بالنســـبة للرجال، وهي سن مرتفعة 
إذ ســـاهمت في رفع نســـبة العنوسة إلى الرقم 
المعلن رســـميا. وأطلقت الوزارة رسائل طمأنة 
للمجتمع الجزائري تفيد بأنه ال توجد توقعات 
مســـتقبلية بارتفاع نســـبة العنوسة وأرجعت 
ذلك إلـــى الزيادة فـــي أعداد المواليـــد الذكور 
مؤخرا، مما سيســـاهم فـــي التقليل من ظاهرة 

العنوسة الحقا.
ويقول طالب الدكتـــوراه في علم االجتماع، 
ســـعيد قّراب، ”إن الناس ال يثقـــون في األرقام 
الرســـمية التـــي كثيرا ما تحـــاول التهوين من 
الظواهر االجتماعية، وفي المقابل يبحثون عن 
اإلثـــارة التي تحملها بعـــض الصحف نقال عن 

ناشطين اجتماعيين“.

ويضيـــف ”إن رقم 11 مليـــون عانس، الذي 
شـــاع طويال، أطلقه داعيـــة كان قد أصدر كتابا 
وذهـــب من خالل  بعنوان ’تأنيـــس العوانس“ 
جمعيتـــه الخيرية التـــي كان يرأســـها ليعمل 
على تزويج الشـــباب بتيســـير المهور وتجاوز 
الشـــروط التعجيزية التـــي يفرضها المجتمع، 
ورغم النية التي تبدو نبيلة إال أنه ال دليل على 

صحة الرقم الذي أدلى به“.
ويؤكد الباحث، أن العنوسة من المواضيع 
الشـــائكة التـــي تـــؤرق الكثيـــر مـــن الفتيات 
وأولياءهـــن، ومـــن أهـــم أســـبابها التعقيدات 
االجتماعيـــة المتوارثـــة إضافة إلـــى األوضاع 
المادية المتردية لقطاع كبير من الشباب الذين 
يعانون البطالة، ثم أن التغييرات الديموغرافية 
لعبـــت دورا كبيرا فـــي هذا الشـــأن، حيث زاد 
عدد النســـاء عن المعتاد مما ســـاهم في تنامي 
الظاهرة التي ما زالت تداعياتها متواصلة إلى 

الوقت الراهن.

واعتبر محللون درســـوا ظاهرة العنوســـة 
أن المجتمع التقليدي كان يدفع بالعنوسة إلى 
حدودها الدنيا، وأن نمط العيش الحديث الذي 
ظهر في الســـنوات األخيرة أتى على الكثير من 
عـــادات وتقاليد الزواج، وأصبحت الشـــكليات 
والمظاهر طاغية بشـــكل كبير مما رّفع نســـب 
العنوســـة منـــذ ســـتينات وســـبعينات القرن 

العشرين.
وغالبا ما ال يستوعب الجيل الجديد بعض 
التقاليـــد القديمة في هذا الشـــأن، حيث كانت 
بعـــض العـــادات االجتماعيـــة تخفض نســـب 
العنوســـة والترمـــل وتحـــد من أعـــداد األيتام 
أيضا، وكان الرجل المتـــزوج إذا توفي يتزوج 
شقيقه األعزب أرملته ويتحّول إلى أب ألوالده، 
وهذا ال يمنع الشاب الذي تزوج امرأة أخيه من 
الزواج مرة أخـــرى ألنه غالبا ما تتقبل الزوجة 

األولى األمر إذعانا للعادات.
وكان قرار الزواج ال يرتبط بالشـــابين فقط 
بل تسّيره األسرة والعائلة الكبيرة، التي تعمل 
عـــن طريـــق كبار العائلـــة على تجنـــب ظواهر 
مثل العنوســـة، كما لم يكن جمال الفتاة شرطا 
أساســـيا للـــزواج كون لـــدى الرجـــل إمكانية 
الزواج بثانية وثالثة فيقبل في بداية حياته أن 
يتزوج أرملة قريبة، أو مطلقة من العائلة ويقوم 

بتربية أوالدها. 
ويعتبـــر مختصـــون اجتماعيـــون أن هذه 
العـــادات التي كانـــت تعمل بها غالبية األســـر 
الجزائريـــة لعبت دورا مهما في الحد من أعداد 

العوانس واألرامل والمطلقات.
وال يتقبل الشـــباب اليوم مواصلة التعامل 
في الزواج وفقا لهذه العادات ما جعل البعض 
يطلـــق دعوات للعـــودة إلى تلـــك التقاليد التي 
تبدو لشـــباب اليوم غير معقولة، فـ“ال يتصور 
شـــاب من أبناء الجيل الجديد أن يتزوج أرملة 

أخيه فهو ال يمكن له أن يفكر فيها كزوجة“.
وتؤكـــد أســـماء مقراتي، طالبة ماجســـتير 
فـــي علـــم النفـــس، أن ”المجتمع تغيـــر، وفي 
إطـــار التقدم، وال يمكن لـــه العودة إلى الخلف، 
فالمجتمع التقليدي حافظ على كيانه بالوسائل 
التي كانت متاحة وقتها، وعليه اآلن أن يتكّيف 
مع العصر وفـــق مقاربة موضوعيـــة ومنظور 
جديد، لمكافحة ظاهرة العنوسة التي تفاقمت، 
(وقد وصلت) إلى مستويات مرعبة بالنظر إلى 

الكثيـــر من المعطيات الواقعيـــة، منها البطالة 
والشـــروط التعجيزيـــة التي مـــا زال المجتمع 
يفرضها -مثل إقامـــة الوليمة في قاعة حفالت 
والمهـــر والتجهيز- والتي تثقـــل كاهل الزوج 

والزوجة وأهليهما معا“.
وتعتبـــر مقراتي أن الحل يكمـــن في القيام 
بدراسات موضوعية تبحث األسباب الحقيقية 
للعنوسة حتى تكون ســـبل مواجهتها واقعية 
وفعالـــة وال تقـــوم علـــى الهـــروب إلـــى األمام 
بالتهويـــن أو بالعودة إلـــى الماضي والعادات 

التي ال تناسب وعي شباب اليوم.
وظهرت مؤخرا حملة على مواقع التواصل 
االجتماعي يقـــول أصحابها ”ال تتزوج… اعمل 
واجمع المال ثم ســـافر“، وهي دعوة التقت مع 
موجة الهجرة غير الشرعية التي اتجه نحوها 

الشباب.
انتشـــرت هـــذه الدعوة بشـــكل الفـــت عبر 
شـــبكات التواصل االجتماعـــي واتخذتها عدة 
صفحات شـــعارا لهـــا، إلى درجـــة أن البعض 

اعتقـــد أن البـــالد ســـتفرغ من شـــبابها الذين 
جمعوا المال ويســـتعدون للســـفر. غير أن تلك 
الحملة تحّولت إلى موجة للسخرية، فكثير من 
الذيـــن يعتمدون هذا الشـــعار ال يجدون فرصة 
للعمل مـــن أجل جمع المال بالنظر إلى البطالة 
التـــي بلغت مســـتويات مرتفعة تـــكاد تتجاوز 

مستويات العنوسة نفسها.
وذكر نشـــطاء اجتماعيون أن ”المشكلة في 
الشباب الذين أطلقوا هذا الشعار أنفسهم، فهم 
ال يتوفرون على كفاءة مهنية أو علمية تجعلهم 
يواجهـــون الحياة، وعـــوض البحث عن حلول 
لمشـــكالتهم، لجـــأوا إلـــى مثل هـــذه الحمالت 
والشعارات، في محاولة للفت االنتباه لواقعهم 

المعيشي".
ويتفق الصحافي عبدالقادر سعدي، مع هذا 
الطرح قائال ”إن هنـــاك اآلالف من فرص العمل 
في مختلف الجهات التي ال تجد من يســـتغلها 
مـــن الشـــباب، فالكثيـــر مـــن ورشـــات البناء 
تشـــّغلها شـــركات صينية ال تجد اليد العاملة 

مـــن الجزائريين، وأصبحت تلجأ إلى تشـــغيل 
المهاجرين األفارقة، فإن كان هؤالء فعال جادين 
فـــي دعواهم فليســـتغلوا تلـــك الفرص عوض 

التباكي على صفحات الفيسبوك“.
وفي المقابل ظهر شـــعار متهكم يقول ”في 
هـــذا البلـــد، ال تتـــزوج، ال تعمل ولن تســـافر“ 
في إشـــارة إلى حالة اليأس عند الشباب. وكل 
ذلـــك أنتج ظاهـــرة جديدة، مع ازديـــاد البطالة 
والتســـرب المدرســـي بيـــن الذكـــور على وجه 
الخصـــوص، حيـــث أصبـــح عـــدد اإلنـــاث في 
الثانويـــات والجامعات يتجاوز التســـعين في 

المئة في الكثير من المناطق. 
وتبعـــا لذلـــك أصبـــح الشـــاب العاطل عن 
العمـــل يبحث عن امـــرأة لديها وظيفة محترمة 
ليتزوجهـــا، فتنقـــذه مـــن الفقـــر وينقذهـــا من 
العنوســـة، وهذه الظاهرة باتت بارزة لمتابعي 
الشـــأن االجتماعي وكأنها موضة أو حل اتبعه 
البعض ونســـج على منواله آخرون دون وعي، 

في إطار السعي إليجاد حلول ألوضاعهم.

أكدت إحصائيات رســــــمية صادرة عن احلكومة اجلزائرية أن نســــــبة العنوســــــة بلغت 5 في 
ــــــة من مجموع الســــــكان وفق آخر إحصاء، واعتبر مهتمون بالشــــــأن االجتماعي أن هذه  املئ
األرقام جاءت لتضع حدا لألرقام املتضاربة الصادرة عن جهات غير رســــــمية، مضيفني أن 
النسبة املتداولة سابقا والتي تناهز ربع السكان من العزاب مبالغ فيها في حني يرى غيرهم 
أن اجلهات الرســــــمية حتاول التهوين من حدة ظاهرة العنوســــــة، ما يدل على تأثير الظاهرة 

السلبي في أوساط الشباب وأسرهم.

[ الواقع االجتماعي يؤكد ارتفاع نسب العنوسة رغم التهوين الرسمي  [ الجيل الجديد يرفض تقاليد الزواج القديمة
اقتران نسب العنوسة ببطالة الشباب حال دون تراجعها في الجزائر

الحلول يجب أن تكون واقعية

موضة

} يعد املعطف قطعة أساســـية ال غنى 
عنهـــا في خزانة الثياب الشـــتوية ألّي 
امرأة عصريـــة؛ كونه مينـــح املرأة 
إحساســـا بالـــدفء مـــن ناحيـــة، 
ويضفي على املظهر ملســـة أناقة 

وفخامة من ناحية أخرى.
املوضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
األملانـــي أندرياس روزه أن 
املعطف يأتي هذا الشتاء 
بقصـــة طويلـــة جـــدا 

.(XXL)
 ويزدان املعطف 
الطويل هذا 
الشتاء بنقوش 
الكاروه، خاصة في 
درجات البني واألحمر، كما 
يشهد هذا املوسم رواجا 
كبيرا لقّصة معطف 

     االستحمام.
وعن كيفية التنسيق، أوضح 
روزه أن املعطف الطويل جدا 
يتناغم مع تنورة ماكسي أو 
فستان متوسط الطول (ميدي)، 
كما ميكن أيضا تنسيقه مع جينز 

  ذي قصة مستقيمة لألرجل.
ويناسب املعطف الطويل السيدات 
املمتلئات، خصوصا إذا كان 
بقصة معطف االستحمام كونه 
يحجب مثال امتالء البطن واألرداف 
ومينح املرأة مظهرا أطول إذا مت 

تنسيقه مع حذاء بكعب عال.
ويناسب املعطف بقصة طويلة 
جدا املرأة طويلة القامة كذلك، 
ويسمح لها بالظهور في مالبس 
كاجوال إذا مت تنسيقه مع حذاء 
رياضي وسروال جينز فضفاض.

املعاطف الطويلة 
تزدان بالكاروه

} توجد داخل كل واحد منا منطقة مظلمة 
أو غرفة مغلقة ال يجرؤ على االقتراب منها 
أو فتحها لآلخرين. في هذه الغرفة تتكدس 
الحقائق التي نعرفها عن أنفسنا، ونحاول 

أن نحجبها عن العالم، والذكريات والتجارب 
التي نرغب في نسيانها ودفنها، تتكوم هناك 

في زاوية مظلمة لسنوات وسنوات دون أن 
تتحلل أو تختفي.

ومرة حاولت أن أقترب من كومة ذكريات 
قديمة ظننت أن عظامها بليت مع الوقت، لكن 

ما راعني إال وهي تنتفض وتنفض الغبار 
عنها وتستقيم واقفة بمجرد أن لمستها 

يدي. وفي عينيها وجدت نفس الفزع القديم 
الذي أعرفه ويعرفني جيدا.

الغرف المظلمة هي الغرف التي تديرنا 

وتتحكم في كل ما نفعله، وأكوام الذكريات 
والمخاوف والحقائق التي تتكدس في 
زواياها وتبدو كما لو أنها مجرد عظام 

متحللة هي من يمسك بأطراف الخيوط التي 
تأخذنا وتعيدنا.

الغرف المظلمة غرف إدارة كاملة وكومة 
صغيرة بداخلها، بحجم حبة فول قادرة على 

جعلنا تعساء ومحبطين مدى الحياة.
يوجد بشر أيضا داخل هذه الغرف، 
ميتون في الواقع، لكننا لسبب أو آلخر 

فضلنا أن ندفنهم في هذه الغرف المغلقة 
البعيدة بدل أن ندفنهم في التراب. لدينا 

أسبابنا طبعا، التي تجعلنا نقدم على خطوة 
خطيرة كهذه.

المدفونون داخل غرفنا المظلمة 
يتحولون إلى أشباح تطاردنا على الدوام 

وتنغص علينا حياتنا، وهم وإن كانوا 
ميتين، إال أنهم حاضرون على الدوام.

ليست الغرف المظلمة مكانا آمنا لنختفي 

داخله من أنفسنا. بمجرد أن نضع أقدامنا 
هناك سنكتشف أننا محاطون بكل ما 

يخيفنا، بكل ما يطاردنا، بكل موتانا، وبكل 
ما اعتقدنا أنه انتهى.

بعضنا ال يقترب أبدا من غرفته، بعضنا 
يمر من أمامها كل يوم مسرعا حتى ال 

يتوقف لحظة ويلتفت إليها، بعضنا يحاول 
أن يفتحها منذ أعوام وأعوام لكنه يقف هناك 

متسمرا كتمثال على الباب وفي يده مفتاح 
صدئ، والذين دخلوها لم يعودوا منها أبدا.
الغرف المظلمة مقبرتنا األخيرة. ندفن 

فيها كل شيء إلى أن يأتي اليوم الذي نقرر 
فيه أن ندخلها بأنفسنا ونتمدد جنب آالمنا 

وذكرياتنا وعذاباتنا.
ليس الموت سوى تلك اللحظة.

ولو أننا تركنا غرفنا تخرج منا، لو أننا 
خرجنا منها، لما وجد الموت.

الموت هو تلك اللحظة التي نقرر فيها أن 
ندخل قبرنا أخيرا بأقدامنا وبكامل إرادتنا، 

ونتمدد في استسالم ومحبة جنب 
أنفسنا.

ال أحد بال غرفة، ألن ال أحد فوق 
الموت، والكالم عن أن فتح الغرف 
ونشر عذاباتها وآالمها ومشاقها 

مريح، كالم مجانب للصواب. وجدت 
هذه الغرف من أجلنا، من أجل أن 

تنادينا يوما ما فنذهب إليها طائعين.
إذا نادتك غرفتك، اذهب إليها 

فورا، فهي ال تنادي من الشيء، بل من 
أجل أن تستريح وتهدأ. الموت مثل 

الحياة يبنى حجرة حجرة، وكما نعلي 
جدران بيوتنا ونؤثثها بما نحب، 

نعلي جدران غرفنا الداخلية المظلمة 
ونؤثثها بما نحب أيضا. الموت خيار 
كالحياة، ومثلها يتوزع بين موت شاق 

وقاس ومؤلم وموت سعيد، هو ذلك الذي 
نختار فيه بأنفسنا أن نالمس أطراف كل 

شيء ونتحد مع ألمنا.

غرفنا الداخلية املظلمة

 املجتمـــع  اآلن يجـــب أن يتكّيـــف 
مـــع العصـــر بمقاربـــة موضوعية، 
ملكافحـــة ظاهرة العنوســـة التي 

بلغت مستويات مرعبة

◄
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} واشنطن – كشـــفت دراسة جديدة أنه ليس 
من الضروري أن يكون اآلباء واألمهات أذكياء 
ليكون لديهم أطفال يتمتعون بدرجة كافية من 

الذكاء وسرعة البديهة.
وقال الباحثون إن قضاء وقت ممتع ومفيد 
داخل األســـرة الواحدة له تأثير إيجابي أكبر 
من تأثير ذكاء أو دخل الوالدين. ومن المرجح 
أن يكـــون لدرجـــة تعلـــم األم تأثيـــر أكبر على 
األطفال، مقارنة بالتأثير الناجم عن تعلم األب.

وفي الوقت نفســـه، يمكن أن يتأثر ســـلبا 
تعليـــم الفتاة بفقدان أحـــد الوالدين، أكثر من 

تأّثر تعليم الفتى.
وقـــام باحثـــون أميركيون وإســـرائيليون 
بتحليـــل بيانـــات حوالـــي 700 ألـــف طفل في 
إسرائيل، لدراســـة تأثير فقدان أحد الوالدين 

أو العيش في منزل يشهد حالة طالق.

وقال األســـتاذ بروس واينبرغ، المشـــارك 
في الدراســـة من جامعة واليـــة أوهايو، ”عند 
التحدث عـــن الجدل الدائر حـــول ما يمكن أن 
يساعد األطفال على النجاح أكاديميا، أظهرنا 
أن علم الوراثة ليس العامل الرئيسي الوحيد. 
وليس (من الضروري أن) يأتي نجاح الطالب 
من ذكاء الوالدين (اللذين لديهم أطفال أذكياء)، 
بل يتعلق (األمـــر) أيضا بالوقت الذي يقضيه 

الوالدان مع أطفالهم“.
وشـــملت الدراســـة أكثر من 22 ألف طفل، 
فقدوا أحد الوالدين قبل ســـن الـ18، وأكثر من 
77 ألف طفل ممن لديهم والدان مطلقان، وأكثر 
مـــن 600 ألف طفل لم يتعرضـــوا لحاالت وفاة 

أحد الوالدين، أو طالقهما.
وأضاف واينبـــرغ ”وجدنا أنـــه إذا ماتت 
األم، فإن مســـتوى تعلمها يصبـــح أقل أهمية 

فـــي ما يتعلق بتجاوز ابنهـــا لالختبار، بينما 
يصبح مســـتوى تعلـــم األب أكثـــر أهمية في 
الوقت نفســـه. وإذا مـــات األب يحدث العكس. 
وتكـــون هذه العالقة أقوى حـــال توفي الوالد 

عندما يكون الطفل أصغر سنا“.
وبالمثل، وجدت الدراسة أن مستوى تعلم 
الوالـــد أو الوالدة كان له تأثيـــر أكبر، مقارنة 
بالمستوى التعليمي ألحد الوالدين  الذي مات 

أو غادر المنزل.
وأوضحت الدراسة، التي ُنشرت في مجلة 
اقتصاديـــات العمل، أن دخل الوالدين ال عالقة 

له بالنجاح األكاديمي للطفل.
 وقـــال الباحثـــون إن فقـــدان األم ُيحـــدث 
تأثيرا أكبر من تأثيـــر فقدان األب، الذي يميل 
إلى أن يكون معيال لألســـرة. ويمكن أن يتغير 
التأثير الســـلبي لفقدان األم، إذا دخلت زوجة 

األب حيـــاة الطفل، ولكن تبيـــن أن زوج األم ال 
يحدث فرقا كبيرا. 

كما تبين أن تعليم األم له تأثير أكبر عندما 
ينتمـــي الطفل إلـــى عائلة كثيـــرة األفراد، ألن 
الباحثيـــن يعتقدون أن المرأة التي لديها عدد 
كبير من األطفال، أكثـــر عرضة لقضاء المزيد 

من الوقت معهم.
وبالمثل، كشـــفت النتائج أن المســـتوى 

التعليمي لألم له تأثيـــر أكبر على النجاح 
األكاديمي للطفل، ألنها أكثر عرضة للعيش 
مع األبناء حال حـــدوث الطالق.  وتظهر 

دراســـات أخرى أن اآلباء واألمهات 
المتعلمين تعليما عاليا، يميلون 
إلى قضاء المزيد من الوقت مع 
أطفالهم ويرجع ذلك إلى وعيهم 

بأهمية ذلك بالنسبة للطفل.

سر ذكاء الطفل يكمن في األوقات املمتعة التي يقضيها مع أسرته

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

} يعد املعطف قطعة
عنهـــا في خزانة الثي
امرأة عصريـــة؛ ك
إحساســـا بالـــد
ويضفي على ا
وفخامة من ن
وأوضـــح
األملانـــي
املعطف
بقص
L)

ال
درجات ال
يشهد
كب
    االستحم
وعن كيفية
روزه أن املع
يتناغم مع
فستان متوس
كما ميكن أيضا
 ذي قصة مست
ويناسب املعطف
املمتلئات،
بقصة معطف
يحجب مثال امتال
ومينح املرأة م
تنسيقه مع حذاء
ويناسب املع
جدا املرأة ط
ويسمح لها با
كاجوال إذا مت
رياضي وسروا

جنب  ة

حد فوق
الغرف 
شاقها 

ب. وجدت 
جل أن

ها طائعين.
إليها 

يء، بل من
وت مثل

وكما نعلي
نحب، 

المظلمة  ة
موت خيار
موت شاق

هو ذلك الذي 
س أطراف كل

ضة لقضاء المزيد

أن المســـتوى ج
بر على النجاح
عرضة للعيش 
الق.  وتظهر

واألمهات 
ميلون 
ت مع 
يهم 



الخميس 2019/02/07 - السنة 41 العدد 2211252

{وجود العبين أمثال شـــنايدر يشـــجع على اللعب في فريق الغرافة، الذي أحرز المركز الرابع في 

الموسم الماضي، وأتمنى أن أكرر معه نفس الشيء هذا الموسم}.

إلياس حساني
 العب الغرافة القطري اجلديد

{هدفنا أن تنجح بطولة أمم أفريقيا ونمد يد التعاون مع جميع الشباب الراغب في العمل في هذا 

الملف، ألن نجاح البطولة سيكون رسالتنا لكل العالم بقدرة مصر على التنظيم}.

ثروت سويلم 
املدير التنفيذي لالحتاد املصري لكرة القدم رياضة

الرجاء يتسلح بكارتيرون لتجاوز النجم الساحلي

رياح العنصرية تطال محمد صالح
[ نجم ليفربول حلقة جديدة من حوادث العنصرية في إنكلترا

} لنــدن - بات الدولي املصري محمد صالح، 
جنـــم ليفربول، ضحية جديدة للعنصرية التي 
انتشـــرت فـــي مالعـــب إنكلترا، هذا املوســـم. 
ونشـــرت صحيفة صن البريطانية، فيديو من 
مدرجات مشـــجعي فريق وســـت هام يونايتد، 
خالل مباراته أمـــام ليفربول، االثنني املاضي، 
ضمن منافسات اجلولة الـ25 من البرمييرليغ، 

والتي انتهت بالتعادل 1-1. 
*وحاول بعض مشـــجعي وســـت هام إخراج 
صالح عن تركيزه في املباراة، من خالل إطالق 
بعـــض الهتافات العنصرية ضده، أثناء تنفيذ 

النجم املصري للركالت الركنية. 
وتأتي واقعة صالح، كحلقة جديدة من حوادث 
العنصرية التي انتشـــرت في مالعب إنكلترا، 
حيث تعرض مشـــجع لتوتنهام لإليقاف مدى 
احليـــاة، بعـــد أن ألقـــى ”قشـــرة مـــوز�، على 
الغابونـــي بييـــر إمييريـــك أوباميانـــغ، جنم 

أرسنال.
كما ألقت الشرطة القبض على 4 مشجعني 
لتشيلســـي، إثـــر إهانتهـــم لإلنكليـــزي رحيم 
ســـترلينغ، جنم مانشستر ســـيتي، في مباراة 
الفريقـــني على ملعب ســـتامفورد بريدج. وفي 
الشـــهر املاضي، بدأت الشـــرطة حتقيقا عقب 
ظهور فيديو ملشـــجعي ميلـــوول وهم يرددون 
أغنيـــة عنصرية ضد مؤيـــدي إيفرتون، خالل 

مباراة كأس االحتاد اإلنكليزي.

وعّلـــق املتحدث باســـم وســـت هـــام على 
الواقعـــة، قائـــال ”في وســـت هام ال نتســـامح 
جتاه أي شـــكل من أشكال السلوك العنيف أو 

املسيء“. 
وأضاف ”نحن نادي كرة قدم شـــامل، دون 
النظر إلى العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة 

أو الـــزواج أو الشـــراكة املدنيـــة أو احلمل أو 
األمومـــة أو اجلنس أو اإلعاقـــة، فإن اجلميع 
مرحب به على ملعب لندن“. وأمت ”أي شخص 
يصل إلى تفاصيل عن مرتكب اجلرمية ســـيتم 
متريرها إلى الشـــرطة، وسيواجه حظرا مدى 
احلياة من ملعب لندن، ألنه ال يوجد مكان لهذا 

النوع من السلوك في ملعبنا“. 
وفـــاز صـــالح بجائـــزة أفضـــل العب في 
الدوري املمتـــاز في املوســـم املاضي وجائزة 
رابطة الكتاب بعدما أحرز 44 هدفا مع ليفربول 

بجميع املسابقات في املوسم املاضي.

اتهامات مستمرة

هذه ليســـت املرة األولى التي يعانى فيها 
محمد صـــالح من العنصريـــة، بعدما تعرض 
النجـــم املصري التهامات مـــن جانب جماهير 
أرســـنال وبرايتون وكريســـتال باالس بخداع 
احلكام للحصـــول على ركالت اجلـــزاء، وهي 
التـــي قوبلـــت بالرفض مـــن جانب معســـكر 

ليفربول.
 ودافـــع روبي فاولر إحدى أســـاطير نادي 
ليفربول اإلنكليزي عن محمد صالح، موضحا 
أن االتهامـــات املســـتمرة التـــي يتعـــّرض لها 

النجم املصري لها أبعاد أخرى.
 وقـــال روبي فاولر فـــي تصريحات نقلتها 
صحيفـــة ميـــرور اإلنكليزيـــة، ”ال أدرى ملـــاذا 
يتعرض محمد صالح لتلـــك االنتقادات وملاذا 
تتم اتهامه بخداع احلـــكام؟.. هل لكونه العبا 

أجنبيا؟“.
وأضـــاف أســـطورة ليفربـــول ”ملـــاذا لـــم 
يتعـــّرض مايـــكل أويـــن أو ديفيـــد بيكهام أو 
كذلـــك هاري كني على ســـبيل املثـــال ملثل هذه 
االنتقـــادات أو االتهامـــات؟ هـــل بـــات محمد 
صالح مســـتهدفا بســـبب البلد الـــذي حضر 
منـــه؟ األمر بـــات يتســـم بالعدائيـــة“، متابعًا 
”كمشـــجعني علينـــا أن نتعامل بحـــذر مع مثل 
تلـــك املواقف، ما يحدث حاليا غير مقبول على 
اإلطـــالق، محمد صالح يقاتـــل من أجل تفادى 
الســـقوط، وفى أحيان أخـــرى يبدو وأنه يريد 

الســـقوط بشـــكل يحمل نوعا من املبالغة، لكن 
فـــي الوقت الالعب دائما مـــا يتعرض للضرب 

واملضايقة في مثل تلك املواقف“.

فتح تحقيق

فتح وســـت هام يونايتد حتقيقا في مزاعم 
متييـــز عنصـــري ضـــد محمد صـــالح مهاجم 
ليفربـــول. وانتشـــر مقطع فيديـــو على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي ظهـــرت فيـــه هتافات 
عنصرية ضـــد الالعب املصري البالغ عمره 26 
عاما أثناء تنفيذه ركلة ركنية. وكتب املستخدم 
الذي نشر الفيديو في حسابه في موقع تويتر 
”ذهبـــت ملشـــاهدة مبـــاراة وســـت هـــام ضـــد 
ليفربول وشعرت بالغثيان مما سمعته. هؤالء 
الناس ال يستحقون مكانا في مجتمعنا وليس 
في مالعب كـــرة القدم فقط“. وأبلغت شـــرطة 
متروبوليتـــان رويترز في بريد إلكتروني أنها 

في عملية مراجعة مقطع الفيديو.
وحتدثت الصحـــف اإلنكليزية عن الواقعة 
حيـــث قالت تقاريـــر ”يبـــدو أن محمد صالح 
لم يســـمع تلك اإلســـاءات عند قيامـــه بتنفيذ 
ركلـــة ركنية خالل مشـــاركته فـــي املباراة، وال 
يتضح أيضًا إذا كان طاقم التحكيم ســـمع تلك 

اإلساءات من عدمه؟“. 
”هــــل  اإلنكليزيــــة  التقاريــــر  وتســــاءلت 
ســــيتدخل وست هام واالحتاد اإلنكليزي لكرة 
القدم ملعاقبة هذا املشجع املثير لالشمئزاز أم 

ينجو بتلك الفعلة العنصرية؟“. 
ومــــن املتوقــــع أن تفتح جلنــــة االنضباط 
باالحتاد اإلنكليزي حتقيًقا حول الواقعة ويتم 
توقيع عقوبات على املشجع العنصري ونادي 
وســــت هام، كما حدث لرحيم ســــترلينغ العب 
مانشستر سيتي الذي تعرض لهتاف عنصري 
من أحد جماهير إيفرتون في مباراة الفريقني 
األخيرة، ومت حرمان املشجع من دخول امللعب 

مدى احلياة.
وال تزال العنصرية تالحق الالعبني العرب 
واألفارقـــة بصفة خاصة حيـــث تعرض العب 
فريق برشلونة اإلســـباني الفرنسي صامويل 
أومتيتـــي، لهجـــوم عنصـــري من قبـــل العب 
إسبانيول سيرجيو غارسيا، في املباراة التي 
جمعـــت فريقيهما في الديربـــي الكتالوني في 
اجلولة املاضيـــة، أين نعت هذا األخير املدافع 

”باألســـود“، وهـــو مـــا كشـــفت عنـــه صحيفة 
مونـــدو ديبورتيفـــو الكتالونيـــة، فـــي عددها 
الصادر في اخلامس من شهر فيفري املاضي، 
أيـــن عنونت مقالها بأن أومتيتي أخبر زمالءه 
في غرف تغيير املالبس بأن العب إســـبانيول 
غارسيا وصفه باألسود أثناء املباراة، وقبلها 
بأيـــام قليلة أوقف نادي وســـت هـــام يونايتد 
اإلنكليـــزي، مديره الرياضي توني هنري، بعد 

اتهامه من قبل صحيفة دايلي ميل البريطانية 
بأنـــه أطلق تصريحـــات عنصرية حول العبني 
أفارقـــة. وإلى حد اآلن لم تنفـــع كل التنديدات 
والعقوبـــات علـــى الالعبني والفـــرق في هذا 
اخلصوص، رغم قسوتها في كثير من األحيان، 
فهل ميكن لالحتاد الدولي للعبة أن يكون قادرا 
على اقتالع جذور هـــذه اآلفة اخلطيرة والتي 

تهدد كرة القدم العاملية؟

} الربــاط - أنهى العبو الرجـــاء البيضاوي 
مترينهـــم األخير باملغرب، قبل الســـفر صوب 
تونـــس ملواجهـــة النجم الســـاحلي، اجلمعة، 
فـــي إيـــاب ربـــع نهائـــي كأس زايـــد لألندية 
العربية األبطال. وجاء التمرين وســـط أجواء 
من احلمـــاس والثقة، حيث ســـاهمت املرونة 
التـــي يتعامل بهـــا املدرب اجلديـــد، باتريس 
كارتيرون، مع الالعبـــني، بخالف املدير الفني 
الســـابق غاريدو، في إضفاء بعض املرح على 

التدريبات.
وشـــارك جميع الالعبني في املـــران، مبن 
فيهم الليبي سند الورفلي، الذي كان قد تعرض 
لإلصابة، وهو ما يرجـــح إمكانية ظهوره في 
سوسة. وخاض عمر بوطيب مترينا انفراديا، 
حيـــث يظل الالعـــب الوحيد، الذي لـــم تتأكد 

مشاركته بعد في املواجهة املقبلة.
تلقى باتريـــس كارتيرون، مـــدرب الرجاء 
البيضـــاوي، ضربـــة موجعـــة قبـــل مواجهة 
النجـــم. وجـــاء ذلك عندمـــا أصيـــب املهاجم 
محمـــود بنحليـــب، فـــي آخر حصـــة تدريبية 
للفريـــق باملغـــرب. ورغـــم ظهـــور الالعب في 
التدريبات بشـــكل عادي، إال أن شعوره باآلالم 
مجددا، ســـيحول دون مشـــاركته في املباراة 
املقبلـــة. ورّجحـــت مصادر أّال يجـــازف مدرب 
الرجـــاء بالالعب، في سوســـة. وكان بنحليب 
تغّيب عـــن مواجهـــة الذهاب، التي خســـرها 

فريقه (2-0)، ألســـباب فنية، وذلك حتت قيادة 
املدرب الســـابق، خـــوان غاريـــدو. وبناء على 
ذلك، ُيتوّقع أن يعتمد كارتيرون على محســـن 
ياجـــور، املتألـــق مؤخرا، والشـــاب ســـفيان 

رحيمي، في الهجوم.

الرجـــاء  مكّونـــات  تعـــرف  املقابـــل  فـــي 
عبداإللـــه  الفريـــق  جنـــم  أن  البيضـــاوي، 
احلافيظـــي، كلما كان في مســـتواه، كلما كان 
الرجـــاء في أفضل حال. ورغـــم أن الالعب مّر 
بفترات صعبة بســـبب اإلصابات التي تعّرض 
لها، ورغم اكتفائه أيضا في املباريات السابقة 
بلعب شوط واحد، إال أنه ُيعّول عليه كثيرا في 
هذه املباراة، خاصة أن املدرب اجلديد باتريس 
كارتيرون أشركه كأساسي في املباراة األخيرة 

أمام حسنية أكادير.
ومن املنتظر أن يكون للحافيظي دور ممّيز 
فـــي مباراة النجـــم، عطفا علـــى العمل الكبير 
الذي يقـــوم به، كصانع ألعـــاب، مبنح زمالئه 

التمريـــرات احلاســـمة، فضال عـــن إمكانياته 
للتسجيل، خاصة بعدما أكدت املباراة األخيرة 

أنه بدأ يستعيد جاهزيته.
يدرك الرجـــاء أن جتاوز خســـارة الذهاب 
بهدفـــني، ليـــس باألمر الســـهل، خاصة عندما 
يتعلق األمر بفريق من قيمة النجم الســـاحلي، 
لذلك سيسعى الفريق البيضاوي إلى التسجيل 
مبكرا من أجل رفع معنوياته. ولن يكون تركيز 
الرجاء فقط على الهجوم وتســـجيل األهداف، 

بل مطلوب منه أن يرّكز أيضا على الدفاع.
رغم أن باتريس كارتيرون قاد الرجاء فقط 
في مبـــاراة واحدة أمام حســـنية أكادير، بعد 
أن جاء بديـــال للمدرب املقال خـــوان كارلوس 
غاريـــدو، إال أن لديـــه جتـــارب كبيـــرة علـــى 
املستويني األفريقي والعربي، قياسا بتجاربه. 
ويعـــّول الرجاء على خبـــرة كارتيرون وذكائه 
فـــي املباراة، حيث ســـيكون مطالبـــا باختيار 

التشكيل اجليد.
تألق محســـن ياجور في املباريات األخيرة 
مع الرجاء، يزيد مـــن القوة الهجومية للفريق 
املغربي، فضال عن خبرته الكبيرة في مثل تلك 

املباريات.
وســـجل ياجور مجموعة مـــن األهداف في 
الفترة األخيرة، على غـــرار الثالثية في مرمى 
الدفاع اجلديدي في الدوري، كما سجل الهدف 
الوحيـــد لفريقه في مرمى حســـنية أكادير في 
كأس الكونفدرالية األفريقية. وتتمّنى مكونات 
الرجاء أن يكون ياجور في يومه، ليقود جبهة 
الهجوم، خاصة أن املباراة تتطلب من الرجاء 
أن يخـــرج كل إمكانياته الهجومية، ليصل إلى 

مرمى ممثل الكرة التونسية.
فـــي ســـياق متصـــل أعلنـــت إدارة النجم 
الســـاحلي، أن عملية بيع تذاكـــر مباراة إياب 
ربع نهائي كأس زايد لألندية األبطال، انطلقت 

داخل مقر النادي. 
وتتـــراوح أســـعار التذاكر بـــني 10 دنانير 
و15 دينارا و20 دينارا و30 دينارا و100 دينار. 
وأشـــار النجم الســـاحلي في بيان رسمي إلى 
أنـــه سيســـمح بدخـــول املشـــجعني حتت 18 
عامـــا، ولكن بصحبـــة أوليـــاء أمورهم. وفي 
هذا الســـياق املتصل يعقد املدير الفني للنجم 
الســـاحلي، الفرنســـي روجيه لومير اخلميس 
مؤمترا صحافيا للحديث عن آخر استعدادات 
فريقـــه ملواجهة الرجـــاء. كما تقـــرر أن تكون 
احلصـــة التدريبيـــة األخيرة التي ســـيجريها 
الفريق التونسي اليوم اخلميس مفتوحة أمام 

وسائل اإلعالم.

ــــــول ومنتخب مصر، محمد صالح، ضمن قائمة ضحايا العنصرية  دخل جنم نادي ليفرب
التي انتشرت مؤخرا في مالعب إنكلترا، سيما في بداية هذا املوسم. وتأتي واقعة النجم 

العربي، كحلقة جديدة من حوادث العنصرية التي انتشرت في املالعب اإلنكليزية.

املديـــر الفنـــي للنجـــم الســـاحلي، 

الخميـــس،  يعقـــد  لوميـــر  روجيـــه 

مؤتمـــرا صحافيا للحديـــث عن آخر 

استعدادات فريقه 

◄

فيربيـــك (62 عاما) تولـــى تدريب 

املنتخـــب العمانـــي فـــي ديســـمبر 

ثمـــن  الـــدور  إلـــى  وقـــاده   ،2016

النهائي ملنافسات كأس آسيا

◄

هذه ليست املرة األولى التي يعانى 

فيهـــا صالح مـــن العنصرية، بعدما 

جماهيـــر  مـــن  التهامـــات  تعـــرض 

أرسنال وبرايتون

◄

رقم يصعب تحطيمه

هذه نقطة البداية

} جــدة (الســعودية) - أكـــد نـــادي األهلـــي 
المـــدرب  مـــع  التعاقـــد  حســـم  الســـعودي 
األوروغويانـــي خورخـــي فوســـاتي، ليتولى 

منصب المدير الفنـــي للفريق األول خلفا 
لألرجنتيني بابلو غويدي. وذكر األهلي 
عبر حســـابه على موقع ”تويتر“، أّن 
”المدير التنفيـــذي لكرة القدم بالنادي 
األهلي الكابتن زكي الصالح، استقبل 

في مدينـــة دبي، المدرب األوروغوياني 
تمهيدا  وذلك  فوساتي،  خورخي 

للفريق  تدريبـــه  عقـــد  لتوقيع 
بالنـــادي“.  األول  الكـــروّي 
وكانت إدارة األهلي برئاســـة 
إنهاء  قـــررت  بترجي  عبدالله 
األرجنتيني  المـــدرب  تكليف 
غويدي بقيـــادة الفريق األول 

لكرة القدم.
وقت  فـــي  األهلي  وذكـــر 
كّلـــف  أن“النـــادي  ســـابق 
يوســـف  الوطني  المـــدرب 
في  الفريق  بقيـــادة  عنبـــر 

المواجهة القادمة أمام الحزم 
في الجولة 19 من دوري كأس 

األميـــر محمـــد بن ســـلمان للمحترفيـــن لكرة 
القـــدم إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد“. 
وأضـــاف ”رئيس نادي األهلي عبدالله بترجي 
قّدم خالـــص شـــكره وتقديره للمـــدرب بابلو 
غويدي على الجهـــود التي بذلها مع الفريق 
منذ بداية الموســـم، متمنيا له التوفيق في 
محطته التدريبية القادمة“، دون الكشف عن 

أسباب اإلقالة.
عاما)   57) لفوســـاتي  وسبق 
تدريب نادي الشباب السعودي 
عام 2010 وقاده للمركز الرابع 
في الـــدوري وكذلك التأهل 
إلى قبـــل نهائـــي دوري 
أبطـــال آســـيا. وبعد 18 
منافســـات  مـــن  مرحلـــة 
الدوري السعودي، يحتّل األهلي 
المركز الرابع بجدول المسابقة 
برصيد 33 نقطة وبفارق عشـــر 
نقاط خلف الهـــالل المتصدر. 
وجاء قـــرار إقالة غويدي رغم 
األخيـــرة  األهلـــي  صحـــوة 
والفـــوز في ثـــالث مباريات 

متتالية.

األهلي السعودي يحسم التعاقد مع فوساتي

} مســقط - أكد االتحاد العماني لكرة القدم 
األربعاء قبول اســـتقالة الهولندي بيم فيربيك 
من منصبه مدربـــا للمنتخب الوطني، متحدثا 
عـــن ”ظروف خاصة“ ورغبـــة األخير في إنهاء 
مسيرته التدريبية بعد إشرافه على المنتخب 

الخليجي في منافسات كأس آسيا 2019.
وأورد االتحاد عبر حســـابه على ”تويتر“، أنه 
برئاســـة رئيسه  ناقش خالل اجتماع ”طارئ“ 
ســـالم بن ســـعيد الوهيبي ”الطلب الذي تقّدم 
به مـــدرب المنتخب الوطنـــي األول الهولندي 
بيم فيربيك والمتعلق باستقالته وذلك لظروف 
خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره 
التدريبي بعد ثالثين عامـــا قضاها في مجال 
التدريـــب، وأن تكـــون الســـلطنة هـــي المهمة 

األخيرة له“.
وأضاف ”بعد مناقشة الظروف واألسباب التي 
تقـــدم بها المدرب لالتحاد، تّمت الموافقة على 
قبول استقالته، على أن يكّلف مساعد المدرب 
مهنا بن ســـعيد العدوي بتوّلـــي مهامه خالل 

المرحلـــة القادمة إلى حيـــن التعاقد مع مدرب 
جديد للمنتخب الوطني األول“.

وتوّلـــى فيربيـــك (62 عاما) تدريـــب المنتخب 
العمانـــي في ديســـمبر 2016، وقاده إلى الدور 
ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا التي أقيمت 
الشـــهر الماضي في اإلمارات، قبل الخســـارة 
بثنائية أمام إيـــران. وكانت هذه المرة األولى 
التي يصل فيها المنتخب العماني إلى األدوار 
اإلقصائيـــة للبطولة، بعد خروجـــه المبّكر في 

2004 و2007 و2015.

االتحاد العماني يقبل استقالة فيربيك

فوســـاتي، ليتولى  ورخـــي
نـــي للفريق األول خلفا
غويدي. وذكر األهلي
أّن ،
يي

”تويتر“  موقع
ي لكرة القدم بالنادي

ي الصالح، استقبل 
مدرب األوروغوياني 

تمهيدا وذلك   
للفريق يبـــه 
بالنـــادي“.
ي برئاســـة 
إنهاء ــررت 
ألرجنتيني 
فريق األول 

وقت فـــي 
كّلـــف دي 
و وي

يوســـف 
في  فريق 
 أمام الحزم
دوري كأس 

األه رئيس نادي وأضـــاف
قّدم خالـــص شـــكره وتقدي
غويدي على الجهـــود التي
منذ بداية الموســـم، متم
محطته التدريبية القادمة

أسباب اإلقالة.
لفو وسبق 
تدريب نادي
2010 وق عام
في الـــدو
إلى قب
أبطـــال
مرحلـــة
الدوري السعو
ر

المركز الرابع
برصيد 33 نق
نقاط خلف 
وجاء قـــرار
صحـــوة 
والفـــوز ف
متتالية.
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{ســـيكون مـــن الرائع رؤية سولســـكاير يســـتمر في الوضع الحالـــي. إذا قررت إدارة مانشســـتر 

يونايتد البحث عن مدرب آخر، فإن بوكيتينو مدرب توتنهام هو االختيار األمثل}.

واين روني
جنم مانشستر يونايتد السابق

{حتى هذه اللحظة، الموســـم يســـير بشـــكل جيد لي وللنادي، ال توجد نقطة تحول، أريد فقط 

إظهار أنه يمكنني العيش في ناد كبير مثل ميالن}.

تيموي باكايوكو
العب وسط ميالن اإليطالي رياضة

} لــوس أنجلــس - ســـجل بـــول جـــورج 39 
نقطة وواصل راســـل وســـتبروك تألقه ليقودا 
أوكالهومـــا ســـيتي ثانـــدر للفوز علـــى ضيفه 
أورالنـــدو ماجيـــك 122-132 في دوري الســـلة 

األميركي للمحترفين.
 وتفـــوق أورالندو بفارق 12 نقطة في بداية 
الربـــع الثالث لكن ثاندر اســـتفاق وســـجل 31 
نقطة مقابل 13 فقط لمنافسه في الدقائق التسع 
األخيـــرة من هذا الربع وتقدم 97-111 في بداية 

الربع الرابع.
وأنهـــى وســـتبروك المبـــاراة مســـجال 16 
نقطـــة واســـتحوذ علـــى 15 كرة مرتـــدة وقدم 
16 تمريـــرة حاســـمة لزمالئه ليحقـــق الثالثية 
المزدوجة للمرة الســـابعة على التوالي. وهي 
ثالث سلســـلة من نوعها في تاريخ وستبروك. 
ويملك ويلت تشـــامبرلين الرقم القياسي في 
دوري الســـلة األميركي لعدد مرات تحقيق 
الثالثية المزدوجة علـــى التوالي والبالغ 

تسع مرات.
وســـجل هاريـــس 34 نقطـــة ليقـــود 
لـــوس أنجلس كليبرز إلى تعديل تأخره 
بفـــارق 20 نقطة إلـــى انتصار 117-115 
على مســـتضيفه تشـــارلوت هورنتس. 
وفـــاز بوســـطن ســـيلتيكس 96-103 على 

مســـتضيفه كليفالنـــد كافاليـــرز بفضـــل تألق 
جيسون تاتوم الذي سجل 25 نقطة. 

وأحرز كواهي ليونارد 24 نقطة في انتصار 
تورونتـــو رابتـــورز 107-119 علـــى فيالدلفيـــا 
ســـفينتي سيكســـرز. وســـجل مايك كونلي 25 
نقطة وقـــدم تســـع تمريرات حاســـمة لزمالئه 
ليقود ممفيـــس جريزليز للفـــوز 106-108 على 

مينيسوتا تيمبروولفز.

وخســـر نيويورك نيكس المباراة الـ15 على 
التوالي على ملعبـــه وكانت هذه المرة بنتيجة 
92-105 أمام ديترويت بيستونز الذي سجل له 

بليك جريفين 29 نقطة.
 وسجل بويان بوجدانوفيتش أربع رميات 
ثالثية من 19 حققها إنديانا بيسرز خالل اللقاء 
ليقـــوده إلى الفوز 94-136 علـــى لوس أنجلس 

ليكرز. 

} لــوزان (سويســرا) - يدخـــل الســـلوفيني 
ألكسندر تشيفرين اخلميس اجلمعية العمومية 
في روما، مرشحا وحيدا لوالية جديدة من أربع 
ســـنوات. وذلك بعد عامـــني ونصف العام على 
انتخابه رئيســـا لالحتاد األوروبي لكرة القدم 
(ويفا) على وقع فضائح االحتاد الدولي (فيفا) 
التي أطاحت بالرئيس السابق لالحتاد القاري 

الفرنسي ميشال بالتيني. 
ولم يتقدم أحد بترشـــحه ملنافسة احملامي 
البالـــغ مـــن العمر 51 عامـــا، والقادم لرئاســـة 
الهيئة الكروية القارية بعد فوزه في انتخابات 
2016 على الهولندي ميكايل فان براغ. ويعرف 
عـــن تشـــيفرين، الرئيـــس الســـابق لالحتـــاد 

السلوفيني، عمله بصمت بعيدا عن األضواء.
وبحســـب مقربني منه، فإن أفضل ما حققه 
إلـــى اآلن يتمثـــل فـــي ”إصـــالح احلوكمة من 
خالل حتديد فترة والية الرئيس القاري بثالث 
واليات من أربع سنوات كحد أقصى واحملافظة 

على وحدة الكرة األوروبية“. 
وكان تشـــيفرين مقّيدا بعض الشيء خالل 
واليتـــه األولـــى، ألنـــه كان يتعني عليـــه تنفيذ 
قـــرارات اتخذت في عهد بالتينـــي الذي ينهي 
فـــي أكتوبر املقبل، عقوبـــة إيقاف أربعة أعوام 
عن كل نشاط كروي، على خلفية دفعة مشبوهة 
تلقاها من الرئيس الســـابق للفيفا السويسري 

جوزيف بالتر.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا حديثا فـــي العاصمة 
الســـلوفينية ليوبليانـــا، اعتبر تشـــيفرين أن 
تقدمه لرئاســـة االحتاد في 2016 جاء في حلظة 
”منوذجيـــة (..) كانـــت الفضيحـــة األكبـــر قـــد 
شـــوهت صورة كرة القدم. تقدمت. مت التقليل 
من شأني، وعندما أدركوا (اخلصوم) ذلك، كان 

الوقت متأخرا“. 
وبعد مفاجـــأة الوصول إلى املنصب، يأمل 
الســـلوفيني بواليته اجلديدة في ترك بصمته 
من خالل منـــح مراكز أكثـــر لألندية الصغيرة 
مع خلق مسابقتني جديدتني إحداهما مسابقة 
قاريـــة ثالثة على صعيـــد األنديـــة إلى جانب 
دوري أبطـــال أوروبـــا والـــدوري األوروبـــي، 
ومسابقة دوري األمم للمنتخبات التي انطلقت 

نسختها األولى في خريف العام املاضي.

ويقـــول مديـــر مركـــز قوانـــني واقتصـــاد 
الرياضة في جامعة ليموج الفرنســـية ديدييه 
برميـــو ”من الواضـــح أن لديه رغبـــة في منح 
املزيد من الفرص لألندية الصغيرة واملنتخبات 
(..) لكن من املبكـــر القول ما إذا كان ثمة تأثير 
لذلـــك“. ويقول أحد االختصاصيـــني في الكرة 
األوروبيـــة ”ال ميكن احلكم كثيرا على ســـجله 
منذ قدومه. ســـيقوم باتخـــاذ قرارات قوية بعد 
إعـــادة انتخابه (..) ثمة أمور كثيرة ســـتتغير، 
البعض ينتظر هذه التغييرات والبعض اآلخر 

يخشاها“.

بعدمـــا اعتبـــره كثيـــرون دميـــة فـــي يـــد 
السويســـري جاني إنفانتينو، الرئيس احلالي 
للفيفا واألمـــني العام الســـابق للويفا، والذي 
ســـاهم في وصوله إلـــى منصبه القـــاري بعد 
توليه رئاسة االحتاد الدولي، يشوب توتر غير 
خفـــي عالقة الرجلني علـــى خلفية اإلصالحات 
التي يدفـــع إنفانتينو باجتـــاه القيام بها، وال 
تلقـــى دعما من تشـــيفرين واملجموعة الكروية 
األوروبية. ويرتبـــط ذلك على وجه اخلصوص 
بالـــدوري العاملي لألمم وتغييـــر صيغة كأس 
العالم لألندية وتوســـيعها من 7 إلى 24 ناديا، 
مـــع وعود بعائدات إضافية تصل إلى 25 مليار 
دوالر، ما يدفع إلى خشـــية أوروبية من تهديد 
ستتعرض له مسابقة دوري األبطال، والتقليل 

من أهمية دوري األمم.
ولقي تشـــيفرين مســـاندة رابطة الدوريات 
األوروبيـــة التـــي يرأســـها مالـــك يوفنتـــوس 
اإليطالي أندريا أنييلي، وعمد إلى إجراء بعض 
اإلصالحات علـــى مســـابقة دوري األبطال من 
خالل منح البطوالت األربـــع الكبرى (إنكلترا، 
إسبانيا، إيطاليا وأملانيا) أربعة مراكز مباشرة 
في املســـابقة القاريـــة األهم، لكنه فـــي املقابل 

يريد خلق توازن بني الفرق الكبيرة والصغيرة 
ويتطلـــع إلى حلـــول في هذا الصـــدد وصفها 

مؤخرا بأنها التحدي األكبر له حتى اآلن.
وقرر االحتاد األوروبي فـــي العام املاضي 
إطـــالق مســـابقة أوروبيـــة ثالثة اعتبـــارا من 
موســـم 2021-2022 يشـــارك فيهـــا 32 ناديا من 

االحتادات الصغيرة. 
كما يتعّني على تشـــيفرين التصدي ملسألة 
اللعب النظيف الذي كانت من بنات أفكار سلفه 
بالتيني وما إذا كان يســـتطيع إعادة الثقة في 
الوقـــت الذي يعتبـــر كثيـــرون أن أندية كثيرة 
تخّطـــت احلـــدود. وفي ظل ســـعيه إلى تعزيز 
موقعه علـــى رأس هرم االحتاد األوروبي، يجد 
تشـــيفرين نفسه أمام سؤال مطروح على املدى 
املتوســـط على األقـــل: هل يطمح إلى رئاســـة 
االحتاد الدولي مســـتقبال؟ وأجاب السلوفيني 
على هذا التســـاؤل حديثا بقولـــه ”في الوقت 
احلالـــي، لســـت مهتمـــا برئاســـة الفيفا على 
اإلطـــالق. لكـــن إذا ســـألتموني إذا كان األمر 
يهمني بعد 4، 8 أو 10 ســـنوات، فال أســـتطيع 

اإلجابة بنعم أم كال“.
يعقد االحتاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“، 
اجتماعـــا ملناقشـــة تعديل بعـــض لوائحه في 
املسابقات القارية املختلفة، سواء على صعيد 
دوري األبطـــال أو بطولة الـــدوري األوروبي. 
وسيبدأ ”يويفا“ مبناقشة إمكانية تعديل الئحة 
احتســـاب هدف الفريق الضيـــف خارج ملعبه 
بهدفني، حال التســـاوي في نتيجة املباراتني. 
وأفادت الشـــبكة بأن االحتاد األوروبي بصدد 
إلغـــاء هذه الالئحـــة، لكن القرار الرســـمي لن 

ُيتخذ اليوم اخلميس. 
وقـــد يشـــهد اجتمـــاع اخلميس ترشـــيح 
ألكســـندر تشـــيفرين رئيس االحتاد األوروبي، 
إلعادة انتخابه مجـــددا بالتزكية. ومن املتوقع 
أن يتـــم منح رينهارد غرينـــدل، رئيس االحتاد 
األملانـــي لكـــرة القدم، فرصـــة االســـتمرار لـ4 
ســـنوات أخرى ضمن مجلـــس االحتاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“.
ويـــدرس االحتاد األوروبـــي ”يويفا“ إلغاء 
األدوار  فـــي  األرض  خـــارج  الهـــدف  قاعـــدة 
اإلقصائيـــة بالبطـــوالت املختلفة. واســـتمتع 
االحتـــاد إلى طلبات عـــدد من مدربـــني الفرق 
الكبـــرى، ويخطط إللغاء قاعـــدة الهدف خارج 
األرض. وفي حال إلغاء القاعدة، فسوف ينطبق 
األمر على بطوالت دوري أبطال أوروبا والدوري 

األوروبي ودوري 
األمم 

األوروبية. 

} لنــدن - أظهـــر يورغن كلـــوب، املدير الفني 
لفريق ليفربول اإلنكليزي لكـــرة القدم، رباطة 
جأش فـــي ظل مـــا يتواتر من حديـــث عن أن 
فريقه بدأ يشـــعر بضغوط املنافســـة على لقب 
الـــدوري اإلنكليـــزي املمتـــاز. وجـــاء التعادل 
الثاني على التوالي مع ويستهام 1-1 ليجعل 
األمور أســـوأ، حيث ارتفع عدد املتنافسني في 
سباق إحراز اللقب من فريقني إلى ثالثة فجأة، 
بعدما اســـتطاع توتنهام أن يتســـلل ليقّلص 

الفارق إلى خمس نقاط بينه وبني املتصدر.
ومـــازال كلـــوب مصـــرا علـــى أن العبيـــه 
لـــم ينهـــاروا مـــن محاوالتهم للتتويـــج بلقب 
الـــدوري للمـــرة األولى منـــذ 29 عامـــا. وقال 
كلـــوب للصحافيني عقـــب مباراة ويســـتهام 
”منذ خمسة أو ستة أسابيع حتدثنا عن سباق 
بني فريقني، واآلن جـــاء توتنهام من اخللف“. 
وأضـــاف ”بالنســـبة لـــي هـــم دخلوا ســـباق 
املنافســـة على اللقب بنسبة 100 باملئة“. وأكد 
”يتعـــني علينـــا أن نقاتل. األمر ليـــس له عالقة 
بالضغوط. األمر متعلق باالســـتمتاع باملوقف 
الذي نتواجد فيـــه“. وبعدما فقد الفريق ثالث 
نقـــاط فقـــط فـــي أول 20 مباراة، فقـــد الفريق 
ســـبع نقاط أخـــرى في آخر خمـــس مباريات. 
وجاءت اخلســـارة املفاجئة ملانشســـتر سيتي 

أمام نيوكاســـل 1-2، لتمنح الفرصة لفريق 
ليفربول لتوســـيع الفارق إلى سبع نقاط 
لكنه فشـــل في حتقيـــق الفـــوز واكتفى 

بالتعادل مع ليستر سيتي 1-1.

انتصارات وإخفاقات

قال جيمس ميلنر العب 
وسط ليفربول ”هكذا 
تسير األمور في كرة 

القدم. حتظى بانتصارات 
وإخفاقات في مسيرتك، 
كما حتظى بانتصارات 

وإخفاقات خالل 
املوسم“. وتابع ”األمر 
متعلق بعدم التراجع 
كثيرا وهناك مثل هذا 

الطريق الطويل أمامنا، لن أتفاجأ 
إذا تغّير املتصدر طوال الطريق 

نحو النهاية“. وأكمل ”ولكن 
يجب أن نكون واثقني من 

قدرتنا على إنهاء املهمة. األمور 
في أيدينا، ومازال الطريق 

طويال، طويال للغاية“.
وتزايدت قائمة مصابي 

الفريق بعدما انضم الثنائي 
جوردان هندرسون وجيورجينيو 
فينالدوم إلى ترينت ألكسندر أرنولد

وجو غوميز وديان لوفريـــن وغابوا جميعهم 
عن مباراة ويســـتهام. وقال كلوب ”ال أشتكي 
مـــن هذا، إنه فقط شـــيء حقيقـــي. ليس عذرا 
أو شـــيئا ما“. وأكمل ”قلت إنـــه كان بإمكاننا 
أن نلعب بشـــكل أفضل مما لعبنا به، بنســـبة 
100 باملئـــة، ولكن هذا هـــو املوقف وهو ليس 

مثاليا“.
وأكد ”االســـتعدادات للمباراة كانت بعيدة 
للغايـــة عن كونهـــا مثالية ومـــع ذلك حصدنا 
نقطـــة. هذا كل مـــا في األمر“. ومـــع تبقي 13 
مبـــاراة فقط، يســـتعد املدرب األملانـــي للقتال 
حتى النهاية. وقال ”بالنســـبة لنا جميعا، إذا 
أردت أن تفوز باألشياء الكبيرة يجب أن تكون 
مستعدا لهذه الســـباقات احملتدمة“. وأضاف 
”لدينا 62 نقطة، خســـرنا مبـــاراة وحيدة وهذا 
إيجابـــي للغاية. ولكـــن ميكننـــي أن أرى في 
وجوهكم (وســـائل اإلعالم) أنكم آســـفون لنا، 

ولكننا بخير. كل شيء على ما يرام“.

نصح بالصبر

من جانب آخر نصح بيب غوارديوال مدرب 
مانشستر ســـيتي منافســـه إيفرتون بالصبر 
علـــى مدربه ماركو ســـيلفا الـــذي يتعرض 
النتقـــادات ألن وصول أي مدرب جديد 
قد ال يضمن حتســـن وضع الفريق. 
علـــى  بســـخاء  إيفرتـــون  وأنفـــق 
التعاقد مع العبني جدد قبل انطالق 
املوســـم، لكـــن النتائـــج جـــاءت 
حقق  حيـــث  التوقعات  عكـــس 
ســـيلفا  قيادة  حتـــت  الفريق 
ثالثة انتصـــارات فقط في 
آخـــر 12 مباراة بالدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز لكرة 
املدرب  ليتعرض  القدم 
لضغوط  البرتغالـــي 

كبيرة.
وأبلغ غوارديوال 
الصحافيني ”نصيحتي 
لهم.. إذا كان النادي يؤمن 
مبشروعه وقدرات املدرب 
فإنه يتعني عليه التمسك 
به. ال أحد يضمن أن يأتي 
أي مدرب جديد بأشياء 
أفضل“. ولم يستمتع 
غوارديوال بالنجاح في 
مانشستر سيتي حتى 
موسمه الثاني عندما فاز 
بلقب الدوري وكأس الرابطة 
املوسم املاضي، وشدد على 
حاجة أندية مثل إيفرتون إلى

الصبر على مدربيها.

} برلني - كشف هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند األلماني، 
حقيقـــة المحادثـــات الجاريـــة مـــع المـــدرب 

السويسري لوسيان فافر، بشأن تمديد عقده.
ويقدم دورتموند بقيادة فافر نتائج مميزة 
فـــي الدوري األلماني عـــززت تربعه على عرش 
الصـــدارة برصيد 49 نقطـــة، بفارق 7 نقاط عن 
أقـــرب مالحقيـــه، بوروســـيا مونشـــنغالدباخ 

وبايرن ميونيخ.
وخـــالل تصريحات صحافية قال فاتســـكه 
”من المنطقي أننا ســـنعقد محادثات الحقا مع 
فافر بشـــأن تمديد التعاقد، ألنـــه يقوم بالفعل 
بعمـــل جيد“. وأردف ”الشـــراكة بيننا ممتازة. 
لهذا نرغب في اســـتمرارها إلـــى وقت أطول“.

وأثنى فاتســـكه على تطور الفريق منذ وصول 

المدرب السويسري الصيف الماضي، مضيفا 
”ليســـت لدينـــا خارطة طريـــق، لكننا ســـنجد 
الوقت المناسب للحديث دون أن نضع أنفسنا 

تحت الضغط“.

ويذكـــر أن دورتموند ودع كأس ألمانيا من 
دور الـ16، بعد خســـارته بركالت الترجيح على 
يـــد فيردر بريمن (2-4)، عقـــب انتهاء المباراة 
في وقتيها األصلي واإلضافي بالتعادل (3-3).

دورتموند يحسم تمديد عقد فافر

هانز يواكيم فاتسكه:

الشراكة بيننا وبين لوسيان 

فافر ممتازة، لهذا نرغب في 

استمرارها لوقت أطول

تشيفرين مرشح وحيد لوالية جديدة
[ تحديات كبيرة أمام السلوفيني على رأس االتحاد األوروبي
[ تغييرات جوهرية شاملة مرتقبة في المسابقات القارية

يتطلع ألكســــــندر تشيفرين، رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم، إلى إعادة انتخابه خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية في روما، ليســــــتمر في منصبه أربعة أعوام جديدة قد تشــــــهد 
تغييرات جذرية في املســــــابقات القارية لألندية. وسيتعني على السلوفيني محاولة حتقيق 
التوازن والوصول إلى أرضية مشــــــتركة بني األندية الكبرى وباقي األندية. وسيعمل على 

إحداث تغييرات شاملة في املسابقات القارية.

من املتوقـــع أن يتم منـــح رينهارد 

غرينـــدل، رئيس االتحـــاد األملاني 

لكرة القدم، فرصة االســـتمرار لـ4 

سنوات أخرى

◄

تشـــامبرلني يملك الرقم القياسي 

في دوري السلة لعدد مرات تحقيق 

الثالثيـــة املزدوجـــة علـــى التوالي 

والبالغ تسع مرات

◄

جورج يقود ثاندر للفوز على ماجيك

كلوب: ليفربول ال يعاني من الضغوط

اطمئنان كبير

} برشــلونة (إســبانيا) - تطـــرق رئيس نادي 
برشـــلونة، جوســـيب ماريـــا بارتوميـــو إلى 
الحديـــث عـــن قضية عـــودة نيمـــار لصفوف 
برشلونة، حيث نفى أن يكون الالعب أو والده 
قد تحدثـــا معه في هذا األمـــر، مؤكدا أن هذه 

القصة مختلقة وال تعدو كونها شائعة. 
واختتـــم بارتوميـــو ”لم يتصـــل بي أحد 
من أجـــل العودة، ال الالعـــب وال والده، ولكن 
الحقيقـــة هي أنه لـــم يتصل بي، لقـــد قابلته 
وتحدثنا عن كرة القدم، نيمار العب استثنائي 
وموهوب، ولعب بشـــكل جيد هنا، إذا تحدثنا 
عـــن المشـــروعات الرياضية لبرشـــلونة فقد 

اتخـــذ النادي قرارات وتعاقدنـــا مع كوتينيو 
وديمبيلي، تعاقدنا مع العبين أصغر سنا“. 

وأكد بارتوميو أنه ال يعتبر نفسه شخصا 
مناهضا لغريم ناديـــه التاريخي ريال مدريد، 
بل هو مشـــجع مخلـــص للنـــادي الكتالوني. 
وقـــال ”لســـت مناهضـــا لريال مدريـــد، إنني 
مشجع مخلص لبرشلونة وأحب هذا النادي“. 

وأكد بارتوميو أن هناك عالقة 
برشـــلونة  بيـــن  احتـــرام 
وريال، مشـــيرا إلى أن هذا 
لن يمنعه من التعاقد مع أي 

العب يريد الرحيل عن الملكي.

نيمار ال يرغب في العودة إلى برشلونة

ط أخـــرى في آخر خمـــس مباريات.
خلســـارة املفاجئة ملانشســـتر سيتي
ســـل 1-2، لتمنح الفرصة لفريق
توســـيع الفارق إلى سبع نقاط 
ل في حتقيـــق الفـــوز واكتفى 

مع ليستر سيتي 1-1.

ت وإخفاقات

يمس ميلنر العب
”هكذا ربول
ور في كرة 

ظى بانتصارات 
 في مسيرتك، 
بانتصارات  ى

خالل
”األمر  وتابع
التراجع  دم
اك مثل هذا

طويل أمامنا، لن أتفاجأ 
ملتصدر طوال الطريق
ية“. وأكمل ”ولكن

كون واثقني من 
ى إنهاء املهمة. األمور
ومازال الطريق

ويال للغاية“.
قائمة مصابي ت
الثنائي دما انضم

هندرسون وجيورجينيو 
لى ترينت ألكسندر أرنولد

مانشستر ســـيتي منافســـه إيفرت
علـــى مدربه ماركو ســـيلفا الـــ
النتقـــادات ألن وصول أي
قد ال يضمن حتســـن وض
بســ إيفرتـــون  وأنفـــق 
التعاقد مع العبني جدد
املوســـم، لكـــن النتائ
ح التوقعات  عكـــس 
قي حتـــت  الفريق 
ثالثة انتصـــار
12 مبار آخـــر
اإلنكليـــزي
ليتعر القدم 
البرتغالــ

كبيرة.
وأبلغ
الصحافيني
لهم.. إذا كان ال
مبشروعه وقد
فإنه يتعني ع
به. ال أحد يض
أي مدرب ج
أفضل“. و
غوارديوال ب
مانشستر
موسمه الثاني
بلقب الدوري وكأ
املاضي، املوسم
حاجة أندية مثل إ
الصبر على مدربيها

أورالنـــدو ماجيـــك 122
األميركي للمحترفين.
 وتفـــوق أورالندو ب
الربـــع الثالث لكن ثاند
13 فقط لمن 3نقطة مقابل
األخيـــرة من هذا الربع

الربع الرابع.
وأنهـــى وســـتبروك
نقطـــة واســـتحوذ علــ
16 تمريـــرة حاســـمة لز
المزدوجة للمرة الســـا
ثالث سلســـلة من نوع
ويملك ويلت تشـــامب
دوري الســـلة األمي
الثالثية المزدوجة

تسع مرات.
وســـجل هار
لـــوس أنجلس ك
20 نقطة 0بفـــارق
على مســـتضيف
بوســـطن س وفـــاز

ـي، 
قت 

خالل منح البطوالت األربـــع الكبرى (إنكلترا، 
إسبانيا، إيطاليا وأملانيا) أربعة مراكز مباشرة 
املســـابقة القاريـــة األهم، لكنه فـــي املقابل  في

روريييييييييييي األوروبي ود
األمم

األوروبية. 

نادي
إلى و
فوف
والده
هذه

أحد
ولكن
بلته
نائي
حدثنا
فقد ة

اتخـــذ النادي قرارات وتعاقدنـــا مع كوتينيو
وديمبيلي، تعاقدنا مع العبين أصغر سنا“.
وأكد بارتوميو أنه ال يعتبر نفسه شخصا
مناهضا لغريم ناديـــه التاريخي ريال مدريد،
بل هو مشـــجع مخلـــص للنـــادي الكتالوني.
وقـــال ”لســـت مناهضـــا لريال مدريـــد، إنني
مشجع مخلص لبرشلونة وأحب هذا النادي“.

وأكد بارتوميو أن هناك عالقة 
برشـــلونة  بيـــن  احتـــرام
وريال، مشـــيرا إلى أن هذا 
لن يمنعه من التعاقد مع أي

العب يريد الرحيل عن الملكي.



الخميس 2019/02/07 
24السنة 41 العدد 11252

} طوكيــو - جنـــح أطبـــاء فـــي زرع كلى لدى 
أجّنة فئران شـــّكلوها من خاليـــا مأخوذة من 
هذه احليوانات، في تقـــّدم واعد يحيي اآلمال 
عنـــد البشـــر، لكن ال بـــد من تخطـــي حواجز 
وإشـــكاليات أخالقية عّدة قبل االســـتفادة من 

هذا االكتشاف.
واســـتخدمت هذه التقنية في السابق عند 
زرع أعضـــاء بنكرياس مأخوذة من فئران لدى 
جـــرذان، لكـــن الدراســـة اجلديدة هـــي الدليل 
األول على وجـــود حلول لنقص عدد الواهبني 
ملصلحة األشخاص الذين يعانون من أمراض 

كلوية.
والدراسة التي نشرت في مجلة ”نايتشرال 
العلمية األربعاء، حتدثت عن  كوميونيكيشنز“ 
تطوير ”مضيف“ مناسب حيث تستطيع الكلى 

أن تنمو.
وجمـــع الباحثـــون أجّنـــة جـــرذان معّدلة 
جينيـــا ملنـــع الكلى مـــن النمو تلقائيـــا. وفي 
مرحلة الحقـــة، لقحت األجّنـــة بخاليا جذعية 
متعددة القدرات مأخوذة من فئران وزرعت في 

أرحام الفئران.
متعـــددة  اجلذعيـــة  اخلاليـــا  أن  ويذكـــر 
ميكنها االلتحام  القدرات هي خاليا ”سيادية“ 

بأي خاليا أخرى وأنسجة في اجلسم.
ولم تقســـم خاليا اجلرذان بشكل صحيح 
إلـــى نوعـــي اخلاليا الالزمـــني لنمـــو الكلى، 
كمـــا أوضـــح األســـتاذ املســـاعد فـــي كليـــة 
العلـــوم الفيزيولوجية في اليابان ماســـومي 

هيراباياشي.

وقال هيراباياشـــي ”في املقابل، انقسمت 
خاليا الفئران بشـــكل فّعـــال، منتجة القواعد 

األساسية لنمو الكلى“.
وما زالت األسباب وراء ذلك التناقض غير 
واضحة، لكن الباحثني يعتقدون أن ”منّبهات 
بيئيـــة“ داخـــل الفئـــران هي الســـبب وليس 

العيب في اخلاليا أو التقنية.
ولكـــن، حتى لـــدى أجّنة اجلـــرذان كانت 
هناك مشـــكلة. ففيما كانت الكلى تنمو بشكل 
ســـليم لديها كمـــا بدا، فشـــلت األنابيب التي 
تربط الكلى باملثانة في العمل ألن احليوانات 
الواهبـــة لم ترضع بشـــكل صحيـــح. فبإزالة 
اجلينـــات التـــي تســـمح للكلـــى بالنمو في 
األرحام، أزيلت معها حاســـة الشم، وبالتالي 
فشلت احليوانات املولودة حديثا في العثور 

على احلليب وماتت.
وكانت هناك مشـــكلة أخرى مقلقة متثلت 
فـــي أن أخذ كلى من نوع حيوان وزرعها لدى 
نوع حيوان آخر، قد يؤدي إلى تلوث العضو 

باخلاليا املوجودة في اجلسم املضيف.
وتطـــرح عملية زرع أعضاء بشـــرية لدى 
اخلاليـــا  ألن  أخالقيـــة  مشـــكلة  حيوانـــات 
البشـــرية قد تتطور وتصبح دماغا أو أعضاء 
تناسلية في اجلسم املضيف. وهناك حواجز 
تقنية جدية ومســـائل أخالقيـــة معقدة يجب 
مناقشـــتها وحلها قبل إنتاج أعضاء بشـــرية 

لدى احليوانات، وفق هيراباياشي.
وفـــي املـــدى القريـــب، ســـتجرى بحوث 
للتركيـــز علـــى طـــرق لتعديل أرحـــام جرذان 

مضيفـــة بال عـــوارض جانبية مميتـــة. وإذا 
جنحـــت هذه البحوث، ينتقـــل الباحثون إلى 
إجـــراء املزيد مـــن التجارب علـــى حيوانات 

أخرى.

وتعتبر اخلنازير عادة، أفضل احليوانات 
املضيفة إلعادة إنتاج أعضاء بشـــرية، إال أن 
أرحامها تســـتطيع حمل األجنة لـ16 أسبوعا 
فقط، أمـــا أرحام البشـــر فتحمـــل األجنة 40 

أســـبوعا، ما يعنـــي أن هـــذه احليوانات قد 
ال تكون مناســـبة لتلك التجـــارب. وقد تكون 
األبقـــار التي تســـتمر فترة احلمـــل لديها 40 

أسبوعا، خيارا آخر.

توصلت دراســــــة جديدة إلى حل لنقص عدد الواهبني ملصلحة األشخاص الذين يعانون 
من أمراض كلى، وذلك بزراعة كلى لدى أجّنة فئران ُشــــــكلت من خاليا مأخوذة من هذه 
ــــــات، وعلى الرغــــــم من العقبات األخالقية املترتبة على ذلك ســــــيتخلى الطب عن  احليوان

الواهبني إلنقاذ حياة الكثير من املرضى.

الجسم بإمكانه أن يعالج نفسه بنفسه

العلم يقدم للبشر أمال في زراعة األعضاء دون واهبين

} الريــاض - قـــررت وزارة البيئـــة وامليـــاه 
والزراعـــة الســـعودية توقيع غرامـــات مالية 
تصـــل إلـــى حوالـــي 133.3 ألـــف دوالر علـــى 
املخالفني لنظامي الثـــروة احليوانية والرفق 
باحليوان مثل تعذيب القطط وشد شفاه اإلبل.
وقـــال مدير عـــام إدارة الصحـــة والرقابة 
البيطريـــة الدكتور علـــي الدويـــرج، في بيان 
األربعاء، إن من بـــني املخالفات التي فرضتها 
وزارة البيئـــة واملياه والزراعة ”تعذيب القطط 
بإطـــالق الـــكالب عليهـــا، وشـــد شـــفاه اإلبل 
بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان املزاين، 
إضافة إلى بيع احلليـــب على جوانب الطرق، 
مـــا يلحق أضـــرارا باملســـتهلكني، عالوة على 
غياب تراخيص املنشـــآت البيطرية، ومزاولة 
الطـــب البيطـــري دون ترخيـــص، واملتاجـــرة 

باحليوانات املريضة“.
وكان جرى اســـتبعاد نحو 12 من اإلبل من 
املشـــاركة في مسابقة املزاين ســـنة 2018، ألن 
أصحابها استخدموا حقن البوتوكس جلعلها 

تبدو أكثر جماال.
ووفقا للمنظمني، فقد دفعت حدة التنافس 
بـــني مالك اإلبـــل بعضهم إلـــى محاولة إجراء 
عمليات جتميل لإلبـــل إلضفاء املزيد من نقاط 
اجلمال والفوز مبراكز متقدمة. وضبطت إدارة 

املهرجان أكثر من 20 حالة غش.
وأكـــد الدويـــرج أن الـــوزارة ماضيـــة في 

تطبيق العقوبات على مخالفي األنظمة.

133 ألف دوالر عقوبة شد 
شفاه اإلبل في السعودية

} وفـــق دراســـات علميـــة جديـــدة، طارت 
بهـــا وكاالت األنباء قبل أيـــام، فإن للعناق 
واألحضان والقبـــالت أهمية كبرى خاصة 
للرجـــال، باعتبـــار ذلك -حســـب ما نشـــر 
موقـــع ” هيلث اون اليـــن“ البريطاني- من 
مسببات الســـعادة، كما أنه يخلص الرجل 
من الضغوط اليوميـــة والتوتر واإلجهاد، 
ويجعله أكثر نشـــاطا، إضافة إلى حتسني 

األداء البدني.
وبينما عـــددت هذه الدراســـات فوائد 
”األحضان“ ومفعولها السحري في الوقاية 
مـــن أمـــراض القلـــب وتصلب الشـــرايني 
وتقويـــة اجلهاز املناعي للجســـم، وتنظيم 
إنتاج اجلسم خلاليا الدم البيضاء، وأيضًا 
إرخـــاء العضـــالت والتخلص مـــن التوتر 
واأللم، أشـــارت إلى أن الرجل يحتاج على 
األقـــل إلى مـــا بـــني 8 إلـــى 12 حضنا في 
اليـــوم وزعها موقـــع ”مركـــوال“ األميركي 
إلى 4 من أجـــل البقاء على قيد احلياة، و8 
ملمارسة األعمال اليومية، و12 للتخلص من 

الضغوط.
وحدد املوقـــع مدة احلضـــن ”املثالي“ 
بـ20 ثانيـــة، وأن املواظبة على ذلك ملدة 10 
أيام فأكثر، تســـاعد على زيادة قوة حتمل 
املشـــاكل والصراعات وجتعل الرجل قادرًا 

على املواجهة وتعّزز االستقرار النفسي!
ورغم أن الدراســـات -حسب ما نشر- 
لـــم حتدد بالضبـــط هوّية مســـتحقي هذه 
األحضان والقبالت وتركتها على املشـــاع، 
وهـــل هي قاصـــرة على الزوجـــة فقط؟ أم 
يدخل فـــي تعدادهـــا األبنـــاء واألصدقاء 
واجليران واألهـــل واملعارف وذوو القربى 
أننـــي  إال  الســـبيل؟  وأبنـــاء  واملســـاكني 
فهمت أخيرًا ملاذا  كمواطن عربي ”صالح“ 
كان الرئيـــس الفلســـطيني الراحل ياســـر 
عرفـــات، مغرمـــًا للغايـــة بتوزيـــع قبالته 
ومع  وأحضانـــه على ”كل من هـــبَّ ودّب“ 
ذلـــك لم تشـــفع له بعـــدم دفـــع حياته في 
نهاية مأســـاوية، رمبا بيـــد من عانقهم أو 

احتضنهم أو حتى صافحهم.
ومـــع أن املـــرأة رمبا تكون املســـتفيد 
األكبـــر كاملعتـــاد.. الواحـــدة منهـــنَّ تأخذ 
”قلـــب“ الرجـــل إذا أحبها، و“مرتبـــه“ إذا 
تزوجهـــا، و“الشـــقة“ والنفقـــة إذا طلقها، 
و“معاشه“ وترثه إذا مات. وبعد ذلك تندب: 

”ال نأخذ من الرجال غير وجع القلب“.
”صحافيـــًا“  وصديقـــًا  زميـــًال  أن  إال   
عربيًا صدمني، حني ســـألته يومًا ســـاخرًا 
في ختام مناقشـــة ساخنة عن جواز تقبيل 
الرجـــل المرأتـــه، فأفتـــى جـــاّدا بـــأن ذلك 
”منكٌر“ ال يجوز، فاستغربت: كيف تستنكر 
الُقبلة وتســـتبيح اإلجناب منهـــا؟ فأجاب 
باقتضاب: ”هذه َنْقَرة.. وتلك َنْقَرٌة أخرى“!

أكتـــب لكم اآلن وأنا فـــي قمة اإلحباط، 
إذ جلســـت أحـــاول تعـــداد عـــدد قبالتـــي 
وأحضانـــي اليومية فكانت النتيجة صفرًا 
بامتياز.. ألني اكتشـــفت أنني أمارس عادة 
االحتضـــان أكثر من 20 مـــرة، وبالذات في 

ة“. سكون الليل.. مع ”املخدَّ
وبناًء عليه بكل أســـف.. أنا ”املرحوم“ 

من زمان.. فاللهم ال اعتراض!

صباح العرب

اللهم ال اعتراض

محمد هجرس

كشفت تقارير إعالمية عن 
احتفال الممثلة األميركية 

الحائزة على جائزة األوسكار، 
جنيفر لورنس، بخطبتها 

من صديقها كوك ماروني 
وهو مدير معرض لألعمال 

الفنية، مشيرة إلى أن لورنس 
شوهدت في اآلونة األخيرة 

وهي ترتدي {خاتما 
كبيرا} وتستمتع بما 
يبدو أنه حفل عشاء 

مع ماروني في مطعم 
فرنسي بنيويورك

I

طفلة زارت أمس، {ديناصورات المحيط}،  على هامش معرض تفاعلي للمخلوقات اآللية المنقرضة في الحياة الواقعية، مقام في نيقوسيا

أسبوعا، خيارا آخر. أمـــا أرحام البشـــر فتحمـــل األجنة 40

كشفت تقارير إع
احتفال الممثلة األ
الحائزة على جائزة
جنيفر لورنس، بخ

من صديقها كوك
وهو مدير معرض
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شوهدت في اآلون

وهي ترتدي {خاتم
كبيرا} وتستمتع

يبدو أنه حفل عش
مع ماروني في مط
فرنسي بنيويورك
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ك ماروني 
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 بما
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} ســتوكهومل - أعلنت السلطات السويدية أنه 
مت العثور على قطع مجوهـــرات عائدة للعائلة 
امللكية، فـــي حاوية للنفايات قرب ســـتوكهولم 

بعد أشهر على سرقتها الصيف املاضي.
ووفق بيان للسلطات الرسمية، وجدت بعد 
ستة أشـــهر على السرقة التي نّفذها لّصان فّرا 

مبركب مائي، كل القطع املفقودة.
أن  الشـــرطة  باســـم  ناطقـــة  وأوضحـــت 
املجوهرات التي عثر عليها في محيط العاصمة 
الســـويدية نقلـــت إلـــى مدينة أخـــرى إلجراء 

التحاليل الالزمة عليها.
وبحسب وســـائل إعالم محلية، قدرت قيمة 
املجوهرات املتروكة فـــي حاوية النفايات بـ7.2 

مليون دوالر.
وأكدت الشـــرطة في بيان أنهـــا عثرت على 
تاجني مرصعني باللؤلؤ، صنعا خصيصا للملك 
كارل التاسع وزوجته امللكة كريستينا في القرن 

السابع عشر.

وكان ســـارقان دخال في 31 يوليو 2018 إلى 
كاتدرائيـــة ســـترنغناس الواقعة على مســـافة 
املئات مـــن الكيلومترات غرب ســـتوكهولم في 
وضـــح النهار، لســـرقة هذه املجوهـــرات التي 
يرجع تاريخها إلى القرن الســـابع عشـــر، قبل 

الهروب بواسطة مركب.
وتعود املجوهرات إلى الزخارف اجلنائزية 
للملك تشـــارلز التاســـع الـــذي حكم الســـويد 

وفنلندا بني عاَمي 1604 و1611، وزوجته.
وجـــاء العثـــور على التاجـــني اللذين يعود 
تاريخهما إلى العام 1611، بالتزامن مع محاكمة 
مشـــتبه به (22 عامًا) كان قد ألقي القبض عليه 
في سبتمبر املاضي على ذمة القضية املذكورة. 
وتأجلـــت احملاكمـــة عندمـــا قالت الشـــرطة إن 

حارس أمن عثر على التاجني.
وأضافـــت أن التاجـــني يبـــدوان ســـليمني، 
لكن االدعـــاء العام ليس مقتنعـــا متاما بأنهما 

التاجان األصليان. 

العثور على مجوهرات ملكية في القمامة

أميركي يقتل أسدا بقبضة يديه
}  لــوس أنجلس - قتل عّداء متدرب أسد جبال 
بيديـــه بعدما هاجمه احليوان فـــي متنّزه في 

والية كولورادو األميركية.
وأصيـــب العـــّداء الذي لم يكشـــف اســـمه 
بجـــروح طفيفـــة وعولـــج بعد الهجـــوم الذي 
حصل االثنني، وفقا ملا صرح به مسؤولون في 
إدارة املتنّزهات واحلياة البرية في كولورادو 

في بيان.
وكان الرجل يركض وحده بالقرب من جبل 
هورس شـــو عندما سمع صوتا خلفه، وعندما 
استدار ليتحقق من األمر هاجمه األسد، فقتله 

دفاعا عن نفسه.

وأوضح املســـؤولون أن األسد اندفع نحو 
العـــّداء وعّضه فـــي وجهه ومعصمـــه، ”لكنه 
استطاع مواجهته والتخلص منه وقتله دفاعًا 

عن النفس“.
واســـتطاعت اإلدارة سحب جيفة احليوان 
من مكان احلادث، وقد بلغ وزن األسد الصغير 

36 كيلوغراما وفق صحيفة ”كولورادوين“.
وتعتبر هجمات أســـود اجلبل نادرة وغير 
مألوفة في كولـــورادو، ووفق إدارة املتنزهات 
واحلياة البرية، فإن أقل من 20 شـــخصا قتلوا 
في الواليات املتحدة بهجمات تلك احليوانات 

خالل 100 سنة.
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