
صالح البيضاني

} عــدن - التقى المبعـــوث األممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، الثالثاء، فـــي الرياض، قيادة 
الحكومـــة اليمنيـــة، في أعقاب زيـــارة مماثلة 
قام بها إلى صنعاء، في مســـاع إلنقاذ اتفاقات 

السويد الموقعة بين الحكومة والمتمردين.
وقالت مصادر سياســـية مطلعة لـ“العرب“ 
إن أجندة غريفيث فـــي جولته األخيرة تركزت 
حول إيجـــاد تفاهمات في الجانب اإلنســـاني 
لتجاوز مالمح الفشل التي باتت تحيط بتنفيذ 

اتفاقات ستوكهولم.
وأشـــارت المصادر إلى ترويـــج المبعوث 
األممـــي لخطـــة تقفـــز علـــى تراتبيـــة وبنود 
االتفاقـــات من خالل دفع الفرقاء نحو توافقات 
جزئية ذات طابع إنســـاني، على رأســـها فتح 

ممرات آمنة لوصول المساعدات اإلغاثية.
ونفى مصدر حكومـــي مطلع لـ“العرب“ أن 
يكون الحديث حول هذا األمر تجاوز اإلشارات 
العابرة التي قوبلت برفض الحكومة الشرعية 
التي اشـــترطت االلتزام بجوهر اتفاق السويد 
وتنفيـــذه بحذافيـــره بعيـــدا عـــن السياســـة 

االنتقائية التي يمليها التعنت الحوثي.
وجددت الشـــرعية اليمنية تمسكها بخيار 
الســـالم في اليمـــن وفقا للمرجعيـــات الثالث 
المتمثلـــة فـــي المبـــادرة الخليجيـــة وآليتها 
الوطنـــي  الحـــوار  ومخرجـــات  التنفيذيـــة 

والقرارات األممية ذات الصلة.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرســـمية عن 
الرئيس عبدربه منصور هادي أثناء استقباله 
غريفيث قولـــه إن ”تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل 
اللبنة األولى إلرساء معالم السالم وبناء الثقة 
المطلوبـــة ودون ذلك ال جدوى من التســـويف 

الذي اعتاد عليه االنقالبيون الحوثيون“.
عن  وكشـــفت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
عودة التوتر في العالقة بين الحكومة اليمنية 
مـــن جهة واألمم المتحـــدة ممثلة في مبعوثها 
إلى اليمن الذي تتهمه باالنحياز للميليشـــيات 
وااللتفـــاف على القرارات الصادرة عن مجلس 

األمن.
واعتبرت المصـــادر أن كل جهود غريفيث 
باتـــت تصـــب في اتجـــاه وحيد هـــو تخفيف 
الضغـــوط علـــى الحوثييـــن، وترحيـــل قائمة 
اســـتحقاقات الســـويد إلى أجل غير مســـمى، 
وهو مـــا يتعارض مـــع طبيعة المهمـــة التي 

يفترض أن يقوم بها غريفيث.

} بغداد - قالت مصادر دبلوماسية رفيعة في 
بغداد إن الزيارة المفاجئة التي قام بها القائم 
بأعمال وزير الدفاع األميركي في ”البنتاغون“، 
باتريك شاناهان، إلى العراق، تركز على بحث 
الترتيبات المرافقة لعملية االنتشار الجديدة، 
التي بـــدأت القوات األميركية في تنفيذها، مع 

اإلعالن عن بدء انسحابها من سوريا.
وتحمـــل الزيـــارة رســـائل متعـــددة إلـــى 
الحكومة العراقية وإلى الميليشيات الشيعية 
وإلـــى طهـــران مفادها أن واشـــنطن جادة في 

مواجهة النفوذ اإليراني في العراق.
وقال شـــاناهان للصحافيين المرافقين له، 
حيث حطت طائرته بشـــكل مفاجئ في بغداد، 
الثالثاء، ”نحن في العراق بدعوة من الحكومة 

ومن مصلحتنا بناء قدرات األمن العراقية“.
وأضاف ”أريد أن أســـمع منهم بنفسي عن 
مخاوفهم والعوامل السياسية التي تواجههم 

ثم سنأخذ ذلك بوضوح في االعتبار“.

وأبلغـــت المصادر العراقيـــة ”العرب“ بأن 
المســـؤول األميركـــي الرفيـــع ”جاء ليشـــرح 
للزعماء العراقيين أســـباب الحاجـــة الفعلية 
لتعزيز مســـتوى الوجود العسكري األميركي 

في البالد خالل األشهر القليلة القادمة“.
الزيـــارة  ”هـــدف  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
الرئيسي هو شرح خطة عمل القوات األميركية 

في العراق خالل المرحلة المقبلة“.
وأشارت إلى أن الخطة األميركية الجديدة 
فـــي العراق تســـتهدف تعزيز نفوذ واشـــنطن 
العسكري في مناطق شمال وغرب العراق، في 
محاولة لعزل الســـكان األكراد والعرب السنة 

عن تأثير النفوذ اإليراني.
وتدفقـــت قوات أميركية جديدة على قواعد 
عســـكرية في أربيل ونينوى شـــماال، وصالح 

الدين شمال غرب العراق، واألنبار غربا.
ونقلـــت الواليـــات المتحـــدة جـــزءا مـــن 
جيشـــها في ســـوريا إلى موقعين عســـكريين 

فـــي أربيل، كما عززت وجودها العســـكري في 
قاعدتي ”القيارة“ جنوب مدينة الموصل مركز 
قـــرب مدينة تكريت  محافظة نينـــوى، و“بلد“ 

مركز محافظة صالح الدين.
وبحســـب مراقبين، فـــإن الخطة األميركية 
الجديدة تســـتند إلى ترحيب كردي سني، في 
محاولة للحد من النفوذ اإليراني الذي يحاول 

أن يتمدد في مناطق شمال وغرب العراق.
االســـتراتيجية  إن  المصـــادر  وتقـــول 
األميركيـــة التي تتجـــه نحو توفيـــر ”حماية 
عسكرية للمناطق الســـنية بالذات، تستجيب 
لمخاوف ناشـــئة، بشـــأن إمكانية نشوء تمرد 
جديـــد في هـــذه المناطـــق، في ظـــل الهيمنة 
الشيعية على القرارين السياسي والعسكري، 
وعجز الساســـة الســـنة عن انتزاع حدود هذا 

المكون“.
وردا علـــى ذلـــك، تدفـــع فصائل مســـلحة 
موالية إليران لديها تمثيل في مجلس النواب 

العراقي، إلى تشـــريع برلماني إلخراج القوات 
األميركية من العراق.

وتســـبب شـــاناهان فـــي إثـــارة مواقـــف 
مناهضة. ويقول هاشـــم الموسوي، المتحدث 
باســـم حركـــة النجبـــاء القريبـــة مـــن إيران، 
”تصريحـــات وزيـــر الدفاع األميركـــي محاولة 

لشرعنة بقاء قوات بالده في العراق“.
وطالـــب ”الحكومة بكشـــف عـــدد القوات 

األميركية ومهامها في البالد.
ويـــرى عضو المكتـــب السياســـي لحركة 
النجباء فراس الياســـر أن ”النوايا األميركية 
بدأت تتضح شيئا فشيئا بعد زيارة شاناهان“، 
مشـــيرا إلى أن الواليات المتحدة ”أمام أبواب 
مغلقـــة وتحاول إعـــادة تصدير نفســـها بأي 
طريقة بعد خروجها من ســـوريا، الذي يعتبر 

انتكاسة كبيرة بالنسبة لها“.
وأكـــد أن ”البرلمان يعمل على إقرار قانون 

إلخراج القوات األميركية من البالد“.

وصـــارت الواليـــات المتحـــدة تنظر بعين 
االعتبار إلى مناورات األحزاب والميليشـــيات 
المواليـــة إليـــران، ســـواء من خـــالل مجلس 
النواب أو مـــن خالل الضغط علـــى الحكومة 

للكشف عن موقفها من االنتشار األميركي.
ولـــم يســـتبعد مراقـــب سياســـي عراقـــي 
أن تكـــون زيـــارة شـــاناهان محاولـــة للعمـــل 
فـــي اتجاهين، أولهمـــا طمأنـــة حكومة عادل 
عبدالمهدي بأن العراق لن يكون قاعدة لضرب 
إيران، وثانيهما هو الضغط على الميليشيات 
لوقـــف تحركاتها لدفـــع الحكومة إلى مراجعة 
بنود االتفاقية المبرمة مع الواليات المتحدة.

أن  واعتبر المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
زيارة مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى 
إلـــى بغداد، تأكيد علـــى أن الواليات المتحدة 
ماضية فـــي تنفيذ خطتها لمراقبـــة إيران من 
األراضـــي العراقيـــة وهي الخطـــة التي أعلن 

عنها الرئيس ترامب في وقت سابق.

} الجزائر - تفاجأ الجزائريون بالتصعيد في 
لهجة جبهة اإلنقاذ اإلسالمية المحظورة والتي 
لّوح الرجل الثاني فيها، علي بلحاج، بإفشـــال 
االنتخابـــات الرئاســـية القادمـــة، فـــي خطوة 
تعكـــس حجم العـــداء بين الجناح السياســـي 
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  والرئيـــس  للتنظيـــم 
بوتفليقـــة. كما توحي بوجـــود أجندة خارجية 
وراء هـــذا التصعيد، خاصة لتزامنها مع حملة 
من حركة مجتمع الســـلم اإلخوانية المعارضة 

لترشيح بوتفليقة.
وتوّعـــد بلحاج بأن ”يكـــون تاريخ الـ18 من 
أبريل القادم، موعدا لسقوط النظام السياسي، 
الواليـــة  مشـــروع  تجهـــض  شـــعبية  وبهبـــة 
الرئاسية الخامسة، التي تتجه أحزاب المواالة 

إلى إرسائها عكس إرادة الجزائريين“.
ووصف بلحاج في تســـجيل صوتي أحزاب 
المـــواالة والشـــخصيات والتنظيمـــات التـــي 
رشـــحت بوتفليقة بـ“العصابة المجرمة“، ودعا 
إلى ”محاســـبة هؤالء على تحويـــل البالد إلى 
أضحوكـــة أمـــام العالم، بتهم خـــرق المبررات 
الشرعية والدســـتورية والقانونية واألخالقية، 
وتقديم شـــخص غير موجود للشعب النتخابه 

مرة أخرى“.
وجـــاء موقـــف الرجـــل الثاني فـــي الحزب 
المحظـــور، بعد مرحلة صمـــت تجاه األوضاع 
السياســـية للبـــالد، واقتصـــار المســـألة على 
معالجة السلطة لتركة مرحلة العشرية الحمراء، 
واحتواء اآلالف من العناصر المســـلحة، التي 
وفـــر لهـــا قانـــون المصالحة الوطنيـــة فرصة 
االندمـــاج االجتماعـــي مجـــددا مقابل تســـليم 

سالحها.
المتشـــدد  السياســـي  الموقـــف  ويأتـــي 
القواعـــد  علـــى  بتأثيـــره  المعـــروف  للرجـــل 
الشـــعبية للجبهة المحظـــورة، ليناقض موقف 
الجناح العســـكري الـــذي يلتـــزم الصمت إلى 
حـــّد اآلن، وال ُينتظر منه موقف معاد لترشـــيح 

بوتفليقة.
واســـتطاع الرئيس الجزائري عبر قانوني 
الوئام المدني فـــي 1999، والمصالحة الوطنية 
في 2005، عزل الجناح السياسي لجبهة اإلنقاذ، 
وســـحب أهم ورقة منها والمتمثلة في الفصيل 
المســـلح الـــذي دخـــل فـــي قطيعة مـــع القادة 
السياســـيين، وانخـــرط فـــي أجندة الســـلطة، 
حيث كان قائد ما يعرف بـ“الجيش اإلســـالمي 

لإلنقـــاذ“ مدنـــي مـــزراق، أحد ضيـــوف أحمد 
أويحيى في قصر الرئاســـة في العام 2014، في 

إطار مشاورات التعديل الدستوري.
وألمـــح خطـــاب الرجـــل الثاني فـــي جبهة 
القواســـم المشـــتركة  المحظورة إلى  اإلنقـــاذ 
للوضع السياســـي في مختلف األقطار العربية 
مع الجزائر، مما يوحي بالبعد اإلقليمي لرسالة 
الرجل، الذي أبـــان عن وحدة األجندة والحلول 

لدى أتباع التيار اإلسالمي في المنطقة.
وما زال القائد التاريخي للحزب المحظور، 
عباسي مدني، يقيم خارج الجزائر بين ماليزيا 
وقطر، ويدير نجله أســـامة قنـــاة فضائية تبث 
مـــن لندن، وتدافع عن أفكار الحزب وأطروحاته 
السياســـية، وتدعـــم بشـــكل صريح مـــا يعرف 
بثورات الربيع العربي، وتحث على اســـتهداف 

األنظمة في المنطقة.
وانخـــرط علـــي بلحاج في موجة الســـخط 
التـــي تنتـــاب الشـــارع الجزائري جـــراء إقدام 
السلطة على ترشـــيح بوتفليقة لوالية خامسة، 
تحسبا ألي تحرك شـــعبي إلجهاض المشروع، 
وهـــو ما يبـــرز رغبـــة الرجل في عـــدم تضييع 
الفرصة وركوب الموجة، أســـوة بالســـيناريو 
الـــذي حدث في انتفاضـــة الخامس من أكتوبر 
1988، حيـــن انفجـــر الشـــارع الجزائـــري ضد 
الســـلطة، ثم التحـــق به اإلســـالميون من أجل 

تأطيره وتوجيهه إلى أجندتهم.
وبـــدا بلحاج غير مالك لخيـــوط دعوته إلى 
انفجـــار شـــعبي ضـــد االنتخابات الرئاســـية، 
وهو مـــا جعله يتجاهل الحديـــث عن آليات ما 
أسماه بـ“إســـقاط النظام في يوم االنتخابات“، 
وسط تســـاؤالت عما إذا كانت الرسالة موجهة 
إلى قواعد الحزب المحظور أو عموم الشـــعب 
الجزائـــري، ممـــا يؤكـــد أن الرجـــل يترصـــد 

التطورات للوقوف على اللحظة المناسبة.
وأمـــام صمت منتســـبي الفصيل المســـلح 
وتـــواري قادته عن األنظار، أبدى الرجل الثاني 
فـــي جبهـــة اإلنقـــاذ، منـــذ خروجه من ســـجن 
البليدة عام 2003، ليونة أيديولوجية وسياسية 
لتفـــادي الصدام مجددا مع الســـلطة، في إطار 
استراتيجية إعادة التموقع في المشهد وتفادي 

التجارب السابقة.
وحظـــي بوتفليقـــة بدعـــم وتأييـــد عناصر 
خـــالل  اإلنقـــاذ  لجبهـــة  المســـلح  الفصيـــل 
كاعتراف  الماضية،  الرئاســـية  االســـتحقاقات 
مـــن اآلالف مـــن العناصـــر المتشـــددة بجميل 
المصالحـــة الوطنيـــة وإنهاء مرحلـــة االقتتال 
الدمـــوي، لكن الصمت مـــا زال يطبق عليها في 
هذه األثناء، وهو ما يوحي بانتظارها إشـــارة 
ما لتفعيل المصالحة الوطنية بشـــكل أوضح، 
مقابل دعم متجدد لمرشـــح الســـلطة وتكريس 

للقطيعة مع الجناح السياسي.

وأعربـــت حركة مجتمع الســـلم اإلخوانية، 
االثنين، عن استعدادها لدعم فكرة تقديم مرشح 
موّحد للمعارضة في االنتخابات الرئاســـية في 

وجه بوتفليقة. 
وكانـــت الحركـــة قـــررت قبل ذلك ترشـــيح 
رئيســـها عبدالرزاق مقري لســـباق الرئاســـة، 
لكنها أبقت البـــاب مفتوحا أمام التوافق حول 

مرشح واحد.

وأكـــد المكتـــب التنفيذي للحركـــة موافقته 
على المبادرة التـــي طرحها عبدالله جاب الله، 
رئيـــس جبهة العدالة والتنميـــة، والهادفة إلى 

حتقديم مرشح موحد للمعارضة. ر م
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ليونة غريفيث أجندة خارجية وراء تهديد جبهة اإلنقاذ لالنتخابات الجزائرية

مع الحوثيين تغضب 

الحكومة اليمنية

شاناهان في بغداد لتثبيت إعادة االنتشار األميركي في العراق

ص١٢مصر تتجاوز مئة مليون نسمة.. {كفاية 2} ال تكفي!

} مكة المكرمة - تفقد ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن ســـلمان خالل زيارته الحرم 
المكـــي، مشـــروع التوســـعات الجديدة التي 
يتم إنشـــاؤها، كما تـــرأس اجتماعا لمجلس 
إدارة الهيئـــة الملكيـــة لمدينة مكـــة المكرمة 

والمشاعر المقدسة.

وناقـــش االجتمـــاع مشـــروع التوســـعة 
الثالثـــة للحـــرم المكـــي الشـــريف، حيث تم 
اســـتعراض مســـتويات اإلنجـــاز، وعناصر 
المشـــروع وتم التطرق إلى ما يتم من جهود 
تنســـيقية بين الجهـــات المختصـــة لتقديم 

أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

محمد بن سلمان يتفقد توسعة الحرم المكي

• استمرار القطيعة بين الجناحين المسلح والسياسي في الجبهة المحظورة

• خطة أميركية تراهن على دعم كردي سني في مواجهة النفوذ اإليراني

علي بلحاج

18 أبريل سيكون موعدا 

لسقوط النظام السياسي 

في الجزائر

مصر تص٤الليبيون ال يرحبون بانتخابات ال تنهي االنقسام

كاريس بشار 
تبتعد مسافة 

أمان في رمضان 

ص١٦



} دمشــق - تجـــد الدول التي لهـــا مواطنون 
يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة اإلســـالمية 
شمال شرق ســـوريا نفسها في موقف صعب، 
خاصة مـــع اقتراب موعد انســـحاب الواليات 
المتحـــدة من هـــذا البلد، حيث رّجـــح جنرال 

أميركي أن يتم االنسحاب خالل أسابيع.
ويضم تنظيم داعش عناصر من جنسيات 
مختلفـــة، وبـــدت فرنســـا في اآلونـــة األخيرة 
األعلـــى صوتا حيـــث أن هناك أكثـــر من 100 
عنصـــر من داعـــش ينتمـــون لها فـــي قبضة 
قوات ســـوريا الديمقراطية، فيما ارتكنت دول 
أخرى إلـــى الصمت مـــا بدا عـــدم رغبة منها 
في التعاطي مع هذه اإلشـــكالية التي تشـــكل 

إحراجا كبيرا لها.
وتؤكـــد الواليـــات المتحدة اســـتعداداها 
لمســـاعدة الدول التي تريد إعادة الجهاديين 
المعتقليـــن مـــن مواطنيها مـــع عائالتهم من 
ســـوريا إلى بلدانهم، لكنها تشـــدد في الوقت 
نفســـه علـــى ضـــرورة إتمـــام األمر ســـريعا، 
وعلـــى أنها غير معنية بإيجـــاد حلول لهؤالء 

الجهاديين.
وقال مســـؤول أميركي طالبا عدم الكشف 
عن اسمه ”إن الوقت الذي يمكن خالله أن تقدم 
الواليات المتحدة المساعدة يضيق“، مضيفا 
”ندعـــو كل الدول إلى العمل ســـريعا جدا على 
تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى 

سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش“.
ودفع اإلعالن المفاجـــئ للرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب في 19 ديســـمبر الماضي عن 
قرب ســـحب قوات بالده من ســـوريا، إلى بدء 
العد العكسي للحكومات التي لديها مواطنون 
معتقلـــون بأيدي قوات ســـوريا الديمقراطية، 

إليجاد طريقة لنقلهم إلى بلدانهم.
وتســـارع العد العكســـي هذا األسبوع مع 
شن قوات ســـوريا الديمقراطية هجومها على 
المعقـــل األخير للتنظيم الجهـــادي في منطقة 
الباغوز على الحدود العراقية. وفي حال نجاح 
هذه العملية فإن الواليات المتحدة عازمة على 
إعالن السيطرة الكاملة على أراضي ”الخالفة“ 

وبدء سحب قواتها من سوريا.
وقـــال التحالف الدولي الـــذي يدعم قوات 
سوريا الديمقراطية الثالثاء إن القوات تحقق 

تقدما ”بطيئا ومنظما“ ضد عناصر داعش.
التحالـــف  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
الكولونيل شـــون رايـــان في رســـالة بالبريد 
اإللكتروني ”العدو متحصن بالكامل ويواصل 
مقاتلو داعش شن هجمات مضادة“. وأضاف 
أنه ”من الســـابق ألوانه تحديـــد إطار زمني“ 

بشأن موعد نهاية العملية.
وفـــي وقت ســـابق لفت الجنـــرال جوزيف 
فوتيل، قائد القيـــادة المركزية األميركية، إلى 
أنه مـــن المحتمل أن تبـــدأ الواليات المتحدة 
خالل أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا.

وأوضـــح فوتيل فـــي تصريحات صحافية 
أدلى بها خـــالل زيـــارة وداع أجراها للقوات 
األميركية في الشـــرق األوســـط، قبل مغادرته 
لمنصبـــه فـــي مـــارس المقبـــل أن ”توقيـــت 
االنســـحاب علـــى وجـــه الدقـــة يتوقـــف على 
الوضع الميداني في ســـوريا“، في إشارة إلى 

القتال الجاري على الحدود العراقية.
وتتزايـــد المخـــاوف إزاء احتمـــال إفالت 
هـــؤالء الجهاديين من ســـيطرة القـــوات التي 
تقودهـــا وحـــدات حماية الشـــعب الكردي مع 
انســـحاب القوات األميركية، مـــا لم يتم نقلهم 

سريعا إلى بلدانهم.
ســـوريا  قـــوات  حـــذرت  وأن  وســـبق 
الديمقراطيـــة من أنها ال تســـتطيع تفادي هذا 
الســـيناريو خاصة في حـــال تعرضها لخطر 

هجوم تركي على مناطقها.
والعديـــد من الـــدول التي كانـــت اختارت 
إبقـــاء الجهادييـــن من مواطنيها في ســـجون 
قوات ســـوريا الديمقراطية مثل فرنسا، باتت 

اليوم تواجه معضلة لها تشعبات دبلوماسية 
وقانونية ولوجســـتية وسياسية: كيف يمكن 
نقل جهاديين محتجزين في منطقة حرب لدى 
قوات تســـيطر علـــى أراض وليـــس لها صفة 
دولة، مع العلم أيضا أن الرأي العام الفرنسي 
ال يرحـــب كثيـــرا بعودة هؤالء ولـــم ينس بعد 
سلســـلة الهجمـــات الجهاديـــة التـــي ضربت 

مناطق عدة من البالد.
الضغـــوط  ونتيجـــة  الصعوبـــات  ورغـــم 
األميركية، يبدو أن بعض الدول وبينها فرنسا 
قـــررت نقـــل مواطنيهـــا مـــن الجهاديين إلى 
أراضيها. وتكرر اإلدارة األميركية منذ عشـــرة 
أيام وتلـــح على حلفائها العمل ســـريعا على 

إعادة الجهاديين من مواطنيها إلى بلدانهم.
وقال السفير ناتان ســـيلز منسق مكافحة 
اإلرهاب فـــي وزارة الخارجيـــة األميركية ”إن 
نقل المقاتلين اإلرهابيين األجانب إلى بلدانهم 
األصلية وتوجيه االتهامـــات إليهم هناك، هو 

أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال“.
وتشـــير التقديـــرات إلى وجـــود نحو 800 
مقاتل جهـــادي أجنبي حاليا في أيدي القوات 
الكردية في ســـوريا يضاف إليهم نســـاء غير 
مقاتالت وأطفال ينتظرون أيضا إعادتهم إلى 
بلدانهم. ويتحدر هؤالء الجهاديون من تونس 
والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا، إضافة 
إلـــى عدد مـــن الـــدول األوروبية مثل فرنســـا 

والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا.
وأكد مصدر فرنســـي مقرب من هذا الملف 
أن يتم االســـتعانة  أنه مـــن ”المحتمل جـــدا“ 
بطائـــرات أميركيـــة لنقـــل الفرنســـيين مـــن 
جهاديين وغيـــر مقاتلين إلى فرنســـا، ويقدر 

عددهم بأكثر من مئة غالبيتهم من الُقصر.
وكان الجنـــرال جوزف فوتيـــل قال مطلع 
فبراير إن الواليات المتحدة تتحمل ”مسؤولية 
تنفيذ هذه المهمة، مضيفا ”بإمكاننا  تسهيل“ 

التوصل إلى اتفاقات“.

وسبق أن سّيرت واشـــنطن رحالت جوية 
من ســـوريا لنقل جهاديين إلى بلدانهم، وهي 
مســـتعدة للبحث في عدة خيارات لوجســـتية 
والسياســـية التي  القيـــود القانونية  لتجنب 
تكبل أيدي بعض الحكومات، مثل المرور ببلد 
ثالـــث إذا لـــزم األمر، قبل الوصـــول إلى البلد 

الذي يتحدر منه الجهاديون.
وال يبـــدو أن اإلدارة األميركيـــة في الوقت 
نفسه مستعدة لالنتظار إلى ما ال نهاية. وقال 
الســـفير ناتان ســـيلز ”ليســـت من مسؤولية 
قوات ســـوريا الديمقراطية وال من مســـؤولية 
الواليـــات المتحـــدة إيجـــاد حلـــول لمئـــات 
المقاتليـــن اإلرهابيين األجانـــب المحتجزين 
لدى هذه القوات“، ودعا البلدان المعنية ”إلى 

عدم انتظار قيام اآلخرين بإيجاد حلول لها“.
وقـــال المســـؤول األميركـــي الـــذي طلب 
عدم ذكر اســـمه أيضا ”القيـــام بعمليات لنقل 
الجهاديين ال يقتصر على مجرد إرسال طائرة 
إلى مطار في شمال شـــرق سوريا لنقلهم إلى 
بلدانهم األصلية“، موضحا ”أن هناك مشـــاكل 

تقنية ولوجستية“ معقدة ال بد من تذليلها.
والشرط األساسي األميركي للمساهمة في 
هذه العملية هو ”عدم استعداد واشنطن تحت 
أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المقاتلين 

اإلرهابيين األجانب خالل هذه العمليات“.

} بيــروت - ُيظهر حزب الله اللبناني إصرارا 
على فرض نفســـه قوة مؤثـــرة داخل الماكينة 
الحكوميـــة، لتكريس المعادلـــة الجديدة التي 
فرضتها االنتخابـــات النيابية التي جرت في 
مايـــو الماضي ومنحته وحلفائه تفوقا مريحا 
نسبيا. وتأتي هذه الخطوة استباقا لتحوالت 
إقليميـــة قـــد تضطره إلى العـــودة من مناطق 
النـــزاع وتحديـــدا ســـوريا، التـــي انخرط في 
الصـــراع الدائر على أرضها منـــذ العام 2013 

بطلب من راعيته إيران.
وكان الحـــزب يتمســـك بدور هامشـــي في 
الحكومـــات اللبنانية المتعاقبـــة، بيد أنه في 
الحكومة الجديدة بقيادة سعد الحريري أصر 
على أن يكـــون له حقيبة أساســـية تمثلت في 
وزارة الصحـــة، رغـــم التحفظـــات الداخليـــة 
واألميركية، بحكم أن لهذه الوزارة نصيب من 

التمويالت الخارجية.
وتقـــول دوائر سياســـية إن هنـــاك تغيرا 
ملموســـا في نهج حزب الله وهـــو ما ترجمه 
خطاب أمينـــه العام حســـن نصرالله األخير، 
وشـــدد عليه نـــواب الحـــزب الثالثـــاء، خالل 
مناقشـــة البرلمان للبيان الوزاري لمنح الثقة 

للحكومة الوليدة.
وترى الدوائر السياسية أن الحزب يعتبر 
أن تفعيـــل دوره فـــي الحكومة بـــات ضرورة 
لجهـــة أن ذلـــك ســـيمنحه غطاء ســـميكا في 
مواجهة الضغـــوط األميركية، فضال عن كونه 
يشـــكل بوابة الختـــراق جدار الصـــد الدولي 
الرافض المتالكه ترسانة عسكرية والمتحفظ 

علـــى سياســـاته المزعزعـــة لالســـتقرار فـــي 
المنطقة.

وحثت كتلة حـــزب الله على بدء محادثات 
مع البنـــوك لخفض تكلفة خدمـــة الدين العام 
الهائـــل عارضة رأيها إزاء مشـــكلة رئيســـية 

بوضوح على غير المألوف.
 وتعكـــس تصريحـــات الكتلـــة حقيقة أن 
الحـــزب ينوي أن يكون قـــوة قرار في مختلف 
الملفات التي لطالما كانت خارج مدار اهتمامه 

وبينها الملف االقتصادي.

وأكدت حكومـــة تصريف األعمال الشـــهر 
الماضي أنهـــا لن تقترح إعـــادة هيكلة الدين 
الديـــون  جميـــع  بســـداد  والتزامهـــا  العـــام 

المستحقة والفائدة في المواعيد المحددة.
وتشـــكلت الحكومـــة الجديـــدة التي تضم 
جميـــع األحزاب الرئيســـية في لبنـــان تقريبا 
في نهاية يناير بعد تســـعة أشهر من مخاض 
عســـير كّلف لبنان الكثيـــر خاصة على صعيد 
ثقـــة المانحين الدوليين. وقـــد لعب حزب الله 
دورا أساســـيا فـــي تعثر والدة تلـــك الحكومة 
ســـواء من خلف الســـتار أو في العلن حينما 

فجر قنبلة توزير أحد حلفائه السنة.

ويســـيطر حزب الله المدعوم مـــن إيران، 
والـــذي تصنفه الواليـــات المتحـــدة كجماعة 
إرهابية، على 3 وزارات في الحكومة الجديدة 

وهو أكبر عدد من الحقائب له على اإلطالق.
وأهم وزارة يتوالهـــا حزب الله هي وزارة 
الصحة، لتكون بذلك المرة األولى التي يتولى 
فيهـــا وزارة ذات ميزانية كبيـــرة. واحتفظت 
حليفته حركة أمل الشـــيعية بـــوزارة المالية 
بينما تولى حليف آخر لحزب الله، وهو التيار 

الوطني الحر، وزارة الخارجية.
وســـجل لبنان واحـــدًا من أعلـــى معدالت 
الدين إلـــى الناتج المحلي اإلجمالي عند نحو 
150 بالمئـــة وتراكـــم معظمه من خـــالل تكلفة 
خدمـــة الديـــن الحالية، فيما عانـــي االقتصاد 

لسنوات من معدل نمو منخفض.
وقـــال نائب حزب الله في البرلمان حســـن 
فضل الله أمام مجلس النواب ”أدعو الحكومة 
إلـــى حوار مع المصارف، حوار جاد“. مضيفا 
”خلينـــا نروح نعمل حوار. حـــوار جدي وبناء 

لتخفيض كلفة الدين“.
وأضـــاف ”نعـــم نحـــن فـــي مركـــب واحد 
والمصارف معنا في هذا المركب، ال سمح الله 
إذا اهتز الوضع المالي والنقدي ماذا ســـيحل 

بهذه المصارف؟“.
وأكـــد النائـــب فـــي كتلـــة حـــزب الله في 
الجلسة البرلمانية لمناقشـــة البيان الوزاري 
أن جماعته ســـتخوض ”معركة“ ضد الفســـاد 
وقال إن إصالحات الحكومة يجب أن تبدأ من 

القمة وليس القاع.

الفلســـطيني  الرئيـــس  ركـــز   – الريــاض   {
محمود عباس خـــالل لقائه، الثالثاء، بالعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز على 
التهديـــدات المحدقة بالقضية الفلســـطينية، 
وضرورة تفعيل المبادرة العربية في مواجهة 
خطة الســـالم األميركية التي يرّجح أن يتطّرق 
عّراباهـــا (مستشـــارا الرئيـــس دونالد ترامب 
جاريد كوشـــنير وجيســـون غرينبالت) خالل 

مؤتمر وارسو األربعاء، ألبرز مالمحها.
ومبادرة السالم العربية هي خطة طرحها 
الملـــك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في العام 
2002، لحل الصراع اإلســـرائيلي الفلسطيني، 
وتقوم على إقامة دولة فلســـطينية على حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة األنباء الفلســـطينية، ”وفا“، 
أن عبـــاس الـــذي وصـــل، االثنين، فـــي زيارة 
للرياض، بحث مع العاهل السعودي ”الوضع 
السياســـي الراهن، وما تتعـــّرض له القضية 
الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس“.
وأطلـــع عبـــاس العاهـــل الســـعودي على 
”المؤامـــرات التـــي تحـــاك لتمرير ما يســـمى 
الخطة األميركية للســـالم في الشرق األوسط، 

والمعروفة إعالميا بـ“صفقة القرن“.
و“صفقة القرن“، هي خطة تعّدها الواليات 
المتحـــدة، ويتـــردد أنهـــا تتضمـــن ”إجبـــار 
الفلســـطينيين علـــى تقديم تنـــازالت مجحفة 

لصالح إسرائيل“.
وفي وقت الحق قال نبيل شـــعث، مستشار 
الرئيـــس الفلســـطيني للعالقـــات الدولية، إن 

عباس قّدم للعاهل الســـعودي شـــرحا مفصال 
للموقف الفلســـطيني الرافض للمشـــاركة في 

مؤتمر ”وارسو“، الذي تنطلق أعماله اليوم.
وكانت السلطة الفلسطينية شّنت هجوما 
الفتا في األيـــام األخيرة على مؤتمر وارســـو 
الذي ســـيعقد على مدار يوميـــن في العاصمة 
البولنديـــة، واعتبـــرت أن هـــذا المؤتمـــر هو 
”مؤامـــرة أميركية“ تســـتهدف إنهـــاء القضية 

الفلسطينية.
وأعلنـــت الســـلطة رفضها المشـــاركة في 
هذا المؤتمر بعد دعوة تقّدمت بها واشـــنطن. 
وبالمقابـــل يحضـــر المؤتمـــر كل مـــن رئيس 
نتنياهـــو،  بنياميـــن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
وعّرابا خطة الســـالم األميركية جاريد كوشنر 

وجيسون غرينبالت.
وتريـــد الواليـــات المتحدة علـــى ما يبدو 
اســـتثمار المؤتمر، لمناقشـــة بعض تفاصيل 
الخطـــة الموعـــودة قبل اإلعالن عنها رســـميا 
ُبعْيد االنتخابات العامة اإلســـرائيلية المقررة 

في أبريل المقبل.
ويشـــّكل هذا األمر أحد الدوافع الرئيسية 
التي قادت الرئيس الفلسطيني إلى السعودية، 
لشرح األسباب الكامنة خلف ضرورة التصدي 
لهذا المؤتمر، الـــذي كانت دعت إليه الواليات 
المتحـــدة قبل أســـابيع لبحث أزمات الشـــرق 

األوسط مع التركيز على التهديد اإليراني.
ووصف شـــعث زيـــارة عباس للســـعودية 
بـ“الهامة“، الفتا إلـــى أن المملكة ”تلعب دورا 
هاما في السياسة العربية، في ظل المتغّيرات 

الدولية الجارية“. ويأتي اللقاء بحسب شعث، 
لـ“حّث السعودية على مواصلة دعمها المالي 
والسياســـي لفلســـطين“، مشـــددا على ”دور 
المملكة في مســـاندة القيادة الفلسطينية في 

مواجهة صفقة القرن“.
وكانت الســـلطة الفلســـطينية قـــد اتهمت 
مؤخـــرا كل من الواليات المتحدة وإســـرائيل 
عبـــر  عليهـــا،  المالـــي  الحصـــار  بتشـــديد 
الضغـــط على المصـــارف لوقـــف التعامل مع 
الفلســـطينيين، وتوّجه إسرائيل القتطاع جزء 

من أموال الجباية للسلطة الفلسطينية.
ونفـــت الواليـــات المتحـــدة الثالثـــاء، أن 
تكـــون قد مارســـت ضغوطا علـــى المصارف، 
وقال مســـؤول أميركي إن ”الواليات المتحدة 
لم تطلب من الجهـــات المانحة األجنبية الحد 
من مساعداتها للفلسطينيين، كما لم تطلب من 
المؤسســـات المالية وقف التحويالت المالية 
إلـــى الحســـابات المصرفية التابعة للســـلطة 

الفلسطينية“.
وذكـــر مستشـــار الرئيس الفلســـطيني أّن 
الموقف السعودي ”يؤكد على تمّسكه بمبادرة 
السالم العربية، ورفض التطبيع مع إسرائيل 

قبل حل القضية الفلسطينية“.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“، فـــي وقـــت ســـابق إن الملك ســـلمان 
جـــدد، الثالثـــاء خالل جلســـة مباحثـــات مع 
عباس، ”التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع 
فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في قيام 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.

جوزيف فوتيل:

من المحتمل أن نبدأ خالل 

أسابيع سحب قواتنا

 البرية من سوريا

عباس في السعودية لتفعيل المبادرة العربية 

في مواجهة صفقة القرن

[ واشنطن: مستعدون للمساعدة لكننا لسنا 
معنيين بإيجاد حلول لهؤالء المقاتلين

أخبار
«ال رقابة للسلطة التشريعية على السلطة القضائية، وال يمكن إعمال أدوات الرقابة البرلمانية 

من سؤال أو استجواب بحق أعضاء األخيرة، إعماال للفصل بين السلطات».

نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والرأي في احلكومة األردنية

«الدستور منبثق عن اتفاق الطائف لكن بعض القوى السياسية ما زالت غير قادرة على هضمه 

رغم إظهارها العكس وهي قوى تعبث بركائز البنيان الوطني}.

متام سالم
رئيس احلكومة اللبنانية السابق

الواليات املتحدة تضغط على الدول 

الستعادة جهادييها من سوريا

حزب الله يسعى لفرض نفسه سلطة قرار 

داخل حكومة الحريري
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حسن فضل الله:

 إصالحات الحكومة 

الجديدة يجب أن تبدأ من 

القمة وليس القاع



} كركوك (العراق) - ُتوّجه أوســـاط سياسية 
عراقيـــة أصابـــع االتهـــام نحـــو تركيـــا فـــي 
افتعال ضّجة حول كركـــوك عنوانها أّن قوات 
البيشـــمركة الكردية عائدة بتواطؤ بني بغداد 
وإربيل إلى احملافظة، التي ُطردت منها ســـنة 
2017 على يد اجليش العراقي، بعد االســـتفتاء 
الـــذي أجـــراه أكـــراد العـــراق على اســـتقالل 

إقليمهم.
واتهم مصدر سياســـي كردي عراقي تركيا 
بأّن لها مطامـــع تاريخية في كركوك قائال ”إّن 
أنقرة تتصّرف حتت تأثير عدائها املســـتحكم 
ألكراد املنطقة ككل، وإّن اهتمامها بكركوك هو 
من منطلق طمعها في الســـيطرة على أحد أهّم 
منابع النفط في العراق“. وأضاف ذات املصدر 
متحّدثا من إربيل مركز إقليم كردستان العراق 
طالبا عدم الكشـــف عن هويتـــه، إن ”تركيا إذ 
ال تتوّقع بســـط سيطرة مباشـــرة على كركوك، 
فإنهـــا تريد أن تبقـــي إدارتها بأيـــدي جهات 
تثق بها بعيدا عـــن أيدي األكراد حتى تضمن 
مســـتقبال تواصل تدّفق نفطهـــا صوب ميناء 

جيهان على البحر األبيض املتوّسط“.
وعلى العموم تخشـــى تركيـــا وجود ثروة 
نفطيـــة ضخمة مـــن حجم تلك التـــي يحتوي 
عليهـــا أدمي أرض كركـــوك بني أيـــدي األكراد، 
ما سيشـــّكل أحد مقّومات دولة مستقبلية لهم 
فـــي املنطقة، وهـــي الفكرة التي تســـّبب فزعا 
شديدا ألنقرة يدفعها ملقاومتها والتصّدي لها 

مبختلف الطرق، وإن بالقّوة العسكرية.
وحـــّذر ذات املصـــدر تركمان العـــراق من 
”االنخـــراط في لعبـــة تركية جتعلهـــم في قلب 

صراع قومي يضّر مبصاحلهم“.
ومنذ طرد قوات البيشمركة من كركوك في 
أكتوبر 2017 ال تكّف حكومة كردســـتان العراق 

عن املطالبة بإعـــادة تلك القوات إلى احملافظة 
ملّوحة فـــي أغلب األحيـــان بالورقـــة األمنية 
وأهميـــة التنســـيق والتعـــاون فـــي مواجهة 
تنظيـــم داعش الذي أثبت في أكثر من مّرة أّنه 
ما يـــزال يحتفظ بخاليا تابعة لـــه في كركوك 

واحملافظات املجاورة لها.
غيـــر أّن اجلهات الرســـمية فـــي اإلقليم ما 
تزال تنفي وجود أي تفاهم ســـّري أو علني مع 
حكومة بغداد إلعادة البيشـــمركة إلى كركوك، 
علـــى عكس مـــا تؤّكـــده اجلبهـــة التركمانية 

العراقية.

وقال أرشـــد الصاحلي رئيـــس اجلبهة إّن 
”كركـــوك لن تعـــود إلى ما قبـــل 16 أكتوبر مرة 
أخـــرى“، مضيفا فـــي بيان ”عقدنـــا اجتماعا 
ُمثمرا مع خالد املفرجي، عضو مجلس النواب 
العراقـــي عن محافظة كركوك، وقائد العمليات 
املشـــتركة الفريق الركـــن عبداألميـــر يارالله، 

لبحث الوضع األمني في كركوك“.
كما أشـــار الصاحلي في بيانه إلى وجود 
”لقاءات سياســـية على أعلى املستويات ُجترى 
حاليـــا بهذا اخلصوص“، محّذرا ”لن نســـمح 

بعودة عقارب الساعة إلى الوراء“.
علـــى  تعقيبـــا  الصاحلـــي  بيـــان  وجـــاء 
تصريحات صحافية أدلى بها مستشار برملان 
إقليم كردستان العراق طارق جوهر وقال فيها 
إّنـــه ”ال ميكن للحكومـــة االحتادية وحدها أن 
حتافظ على اســـتقرار املناطق املتنازع عليها، 

لذا من مصلحة ســـكان كركوك بـــكل أطيافهم 
أن تكون هناك جلنة تنســـيق عليا بني القوات 
املشـــتركة من البيشـــمركة واجليش العراقي، 
إلدارة امللفـــات األمنيـــة وحماية احلدود، وفق 

املواد الدستورية“. 
وحتى أحـــداث أكتوبـــر 2017 كانت مدينة 
كركـــوك مركـــز احملافظـــة التي حتمـــل نفس 
االسم تخضع لسيطرة قوات البيشمركة التي 
هـــي مبثابة جيـــش إلقليم كردســـتان العراق، 
وكانت تلك القوات قد شـــاركت بفعالية كبيرة 
في التصّدي لتنظيـــم داعش الذي غزا مناطق 

شاسعة من العراق.
وبـــدا أّن اإلقليـــم قد اســـتفاد مـــن احلرب 
ضـــد التنظيم في حتقيـــق مكاســـب ميدانية 
متّثلت في ســـيطرة قواته على مناطق متنازع 
عليهـــا مع احلكومة املركزيـــة، حيث بدأ قادته 
وفي مقّدمتهـــم رئيس اإلقليم آنذاك مســـعود 
البارزانـــي يتحّدثون عن حدود جديدة لإلقليم 
الســـالح، و“مرســـومة بالدم“  مفروضة بقوة 

وفق عبارة شهيرة للبارزاني.
لكّن قـــرارا أحاديا اّتخـــذه اإلقليم بتنظيم 
اســـتفتاء علـــى اســـتقالله في ســـبتمبر 2017 
أيقـــظ املخاوف العراقيـــة واإليرانية والتركية 
املشـــتركة من نشـــوء دولة كردية فـــي املنطقة 
ســـتنتهي حتما إلى املطالبة بأراضي األكراد 
املمتدة داخل أكثر من بلد. وعلى هذه اخللفية 
شاركت تركيا بقّوة إلى جانب إيران واحلكومة 
العراقية في اتخاذ إجراءات صارمة سياســـية 

واقتصادية إلحباط تنفيذ نتيجة االستفتاء.
وتخشـــى أنقـــرة اليـــوم أن تتراجع بغداد 
وتعيد التمكـــني لألكراد في كركوك بضغط من 
الواليات املتحدة، التـــي ترى ضرورة تواصل 
التعـــاون والتنســـيق بـــني اجليـــش العراقي 
وقوات البيشـــمركة في التصّدي لفلول داعش 

وخالياه النائمة.
ومؤخـــرا شـــرعت وحـــدات مـــن اجليش 
العراقـــي في تنفيذ إعادة انتشـــار في كركوك، 
تنفيـــذا لقـــرار حكومـــي صـــدر في ديســـمبر 

املاضـــي ويقضي بانســـحاب قـــوات مكافحة 
اإلرهـــاب من املدينة. وُســـّجل خالل الشـــهور 
املاضية حتّســـن في العالقة بني بغداد وأربيل 
اللتني شـــرعتا في التنسيق لتغطية الفراغات 
األمنية، وهو ما رأى فيه تركمان كركوك بوادر 

عودة البيشمركة إلى املدينة.

الدميقراطـــي  احلـــزب  عضـــو  ووصـــف 
الكردســـتاني علي الفيلي ما يثار بهذا الشأن 
بـ“الضجـــة املفتعلة“ التي ”ُيراد منها التجني 
على البيشـــمركة“. كما حّذر الفيلي في حديث 
ملوقع الســـومرية اإلخباري من أّن ”األصوات 
املتشـــّنجة تريد إعادة عقارب الســـاعة للخلف 
واالقتتـــال املكّوناتي“، مؤّكـــدا ”حتى اللحظة 
لم يصدر شـــيء رســـمي بأّن قوات البيشمركة 

ستعود إلى كركوك أو ال تعود“.
وتقول مصـــادر عراقيـــة إّن تركيا حتاول 
اســـتخدام تركمان العراق جســـرا للتدّخل في 
قضية كركوك، وذلك اســـتنادا إلى تصريحات 
واضحة ملســـؤولني حزبيني وحكوميني أتراك 
مـــن بينهم زعيم حزب احلركـــة القومية دولت 
بهجلـــي، الـــذي ســـبق لـــه القـــول إن األقلية 
التركمانية العراقية التي تربطها صالت عرقية 
بتركيـــا لن تتـــرك حلالها في كركوك، مشـــيرا 
إلى وجـــود اآلالف مـــن املتطوعـــني القوميني 
”املســـتعدين للقتال من أجل الوجود والوحدة 
والســـالم فـــي املدن التـــي يقطنهـــا التركمان 
خاصة كركوك“، وأيضا الناطق باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم قالن الذي ســـبق له القول إن 
”كركوك فيها األكراد وفيها العرب أيضا، إال أّن 

الهوية األساسية لها أنها مدينة تركمانية“. 

} عدن (اليمن) - بدأت أوساط مينية متعّددة 
تتجـــاوز فـــي تقييمها ألداء املبعـــوث األممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث، توجيه الّلوم إلى 
املنّظمـــة الدوليـــة التـــي ميّثلها رســـميا، إلى 
انتقاد الدبلوماسية البريطانية التي تقول تلك 
األوســـاط إّن غريفيث ميّثلها بشكل غير معلن، 
وإّن وجوده في هـــذه املهمة هو لتنفيذ أجندة 
بريطانية خفّية وللدفاع عن مصالح بريطانيا.

وعّبـــرت مصـــادر احلكومة الشـــرعية في 
اليمن عن غضبها من موقف غريفيث واعتبرته 
منحـــازا جلماعة احلوثيني من خالل محاولته 
مساواة كافة فرقاء الصراع اليمني، في مسألة 
تنفيذ اتفاق احلديدة الذي ّمت التوصل إليه في 

االجتماعات التشاورية بستوكهولم.
ويأتـــي موقف غريفيث، وهو دبلوماســـي 
بريطاني، امتدادا لغمـــوض رؤية بالده جتاه 
احلّل في اليمن، في وقت تســـعى فيه لندن إلى 
إيجـــاد موقع حتافظ من خالله على مصاحلها 
مـــع دول اخلليج كما علـــى مصاحلها احلالية 

واملستقبلية مع إيران.

وكان الســـفير البريطاني في اليمن مايكل 
آرون أكـــد الشـــهر املاضي علـــى موقف بالده 
الداعم للحكومة اليمنية ومؤسســـاتها، ودعم 
التحالف العربي، مشـــيرا إلـــى ضرورة احلل 
السياســـي في اليمـــن، وعودة الشـــرعية إلى 
صنعاء وبناء دولة القانون واملؤسســـات وأن 
تكون منظمات املجتمع املدني مستقلة وإنقاذ 

الوضع االقتصادي.
وعلـــى الرغم من أن احلكومـــة البريطانية 
تدعم حكومة الرئيـــس عبدربه منصور هادي 
املعتـــرف بها دوليا، إال أنها فـــي الوقت عينه 
ال تتخذ موقفا واضحـــا من جماعة احلوثيني 
املتمـــردة التي انقلبت على الشـــرعية اليمنية 
واحتلـــت العاصمة صنعـــاء، ومازالت تقّوض 

كل اجلهـــود الدولية إلرســـاء خارطـــة طريق 
لتسوية سياسية تنهي املأساة في اليمن.

وكانت جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس 
العموم البريطاني، قد استجوبت في 16 يناير 
املاضـــي، وزيـــر الدولـــة البريطاني لشـــؤون 
الشـــرق األوسط، أليســـتر بيرت، حول موقف 

لندن من الصراع في اليمن.
وسجل املراقبون، من خالل مطالعة الوزير 
البريطانـــي، ارتبـــاكا للحكومة فـــي لندن في 
تقـــدمي سياســـة منطقية وموقـــف واضح من 
مســـألة ســـبق ملجلس األمن الدولي أن حسم 
الرأي فيها، وأصـــدر نصوصا قانونية ملزمة 

حول سبل اخلروج من األزمة في هذا البلد.
وأعلـــن بيـــرت فـــي تلـــك اجللســـة عن أن 
منـــذ  وتطورهـــا  األزمـــة  تراقـــب  بريطانيـــا 
اللحظـــات األولى وأنها نظرت بعني القلق إلى 
قيام جماعة احلوثيني باالنقالب على الشرعية 
اليمنية، وأنهـــا تفهمت قيام احلكومة اليمنية 
باســـتدعاء تدخـــل التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
غير أن الوزيـــر البريطاني اعتبر أن أصل 
الصـــراع هو محلـــي داخلـــي قبـــل أن يكون 
صراعا للقوى اخلارجية. وقال في هذا الصدد 
إن احلوثيني ال يخوضـــون حربا بالوكالة عن 
إيـــران، كمـــا أن احلكومة اليمنيـــة ال تخوض 
حربـــا بالنيابـــة عن شـــركائها فـــي التحالف 

العربي.
وخلص إلـــى أن احلّل فـــي اليمن ال ميكن 
أن يكـــون عســـكريا، وأن احلوثيني ال ميكنهم 
احتالل اليمن بالقـــوة، وأن احلكومة املعترف 
بها دوليا لن تتمّكن من استعادة سيطرتها من 

خالل العمل العسكري وحده.
ورأى مراقبون أن تصريحات بيرت تسعى 
لعدم حتميل احلوثيني مسؤولية التدهور في 
األوضاع في اليمن ووضع األمر في إطار نزاع 
يجـــري بني فرقـــاء محليـــني. ويتجاهل بيرت 
فـــي مطالعتـــه الطابع امليليشـــياوي للجماعة 
وســـعيها إلرساء الفوضى في اليمن من خالل 

منطق الّالدولة.
وكان وزير اخلارجية البريطاني جيرميي 
هانت قد قـــام بزيارة إلى طهـــران في نوفمبر 
املاضي التقى خاللها بنظيره اإليراني، محمد 

جواد ظريـــف، للبحث في الوضـــع في اليمن 
ومســـتقبل االتفـــاق النووي ومســـألة إطالق 

بريطانيني معتقلني في إيران.
وبالنســـبة إلـــى اليمـــن، عّبـــر هانـــت في 
بيـــان صدر عنه آنذاك عـــن ”قلق عميق“ جتاه 
املعلومـــات التـــي حتدثـــت عن تزويـــد إيران 
للحوثيني بصواريخ باليســـتية وأسلحة، ”في 

الدولي. انتهاك لقرارات مجلس األمن“ 
التناقـــض  هـــذا  مراقبـــون  واســـتغرب 
بـــني موقفـــي وزيريـــن داخل نفـــس احلكومة 
البريطانية. فوزير اخلارجية يعبر في طهران 
عن قلق حيال تدخل إيران في الصراع اليمني 
بشكل فاعل ومباشر مبا يهدد أمن اليمن وأمن 
دول اجلوار، فيما يرفض وزير الدولة لشؤون 
الشرق األوســـط وصف حرب احلوثيني بأنها 

حرب بالوكالة عن إيران.
ويفقد هـــذا االرتباك بريطانيا مصداقيتها 
فـــي املنطقـــة وفي اليمـــن خصوصـــا، كما قد 
يضعف موقف املبعوث الدولي الذي يتصّرف 

في اليمن من وحي هذه الضبابية البريطانية. 
ومـــن الواضـــح أن املقاربة التي يســـتخدمها 
غريفيث مســـتوحاة من تلك التي تســـتخدمها 
لنـــدن وفـــق مطالعـــة الوزيـــر بيـــرت. كما أن 
محاولة مالقـــاة إيران وتدويـــر الزوايا معها 
ال ميكـــن أن تكونـــا على حســـاب وحدة اليمن 

وسيادته واستقراره.
وفيما اعتـــرف الوزير بيرت بأن احلوثيني 
تلّقـــوا دعما من إيـــران وأن حراكهم احلدودي 
كما إطالقهم للصواريخ الباليســـتية يســـبب 
قلقا حقيقيا لكافة دول اجلوار، استغرب بعض 
أعضاء جلنة الشـــؤون اخلارجية في البرملان 
األوروبي تناقـــض رواية الوزيـــر البريطاني 
بـــني نفيه أن يكون احلوثيون يخوضون حربا 
بالوكالـــة عن إيران، فيما أنهم يحظون بالدعم 

والتسليح من قبلها.
بضعـــف  البريطانـــي  الوزيـــر  وحتّجـــج 
املعطيـــات الدقيقـــة حول طبيعـــة الدعم الذي 
للميليشـــيات اليمنية املتمّردة،  تقدمه طهران 

وأن طهران لـــم تقبل اإلجراءات الدفاعية التي 
اتخذتهـــا احلكومة اليمنيـــة وحلفاؤها داخل 
التحالـــف العربـــي، واعتبـــرت أن العمليـــات 
العسكرية ســـببت ضررا مباشرا للمدنيني، ما 
حّثها على االعتـــراف بجماعة احلوثي وتفهم 

سلوكها ضد احلكومة الشرعية في اليمن.
واعتبـــر مراقبون مينيون أن حجج الوزير 
البريطاني ما هي إال مغالطة كبرى لم تتوصل 
إيران نفســـها إلـــى إنتاجها. وقـــال هؤالء إن 
إيـــران تعتبر احلوثيني ذراعـــا من أذرعها في 
”احلرب ضـــد االســـتكبار والصهيونية“، وأّن 
الشـــعارات التـــي يطلقها احلوثيـــون في كل 
املناســـبات حتاكـــي اخلطاب اإليرانـــي الذي 
يطلقه مرشـــد الثورة اإليرانيـــة علي خامنئي 
ضد الواليات املتحدة وإســـرائيل والسعودية 
ودول اخلليج، وأن إيران تســـتخدم مظلومية 
املدنيني إلعطاء نفســـها شـــرعية هذا التدخل 
الفاضـــح في اليمن، والذي بات مســـتنكرا من 

قبل احملتّجني داخل شوارع إيران نفسها.

ارتباك مقاربة غريفيث في اليمن امتداد لغموض الرؤية البريطانية
[ توصيف الحرب بأنها صراع يمني داخلي يسمح للندن بالحفاظ على قنوات التواصل مع إيران
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أخبار

احلراك املُبهم للمبعوث األممي إلى اليمن وضبابية الرؤية التي يطّبقها في تعاطيه مع ملف 
الصراع اليمني، وعدم وضوح مواقفه من أطراف الصراع وخصوصا ميليشــــــيا احلوثي 
املتمّردة التي بدا مياال ملسايرتها واسترضائها، عوامل راكمت الشكوك بأّن للرجل أجندة 
ــــــة غير أجندة األمم املتحدة الهادفة إلى إنهــــــاء احلرب في اليمن، وفق مجموعة من  موازي

األسس واملبادئ املتفق عليها محّليا وإقليميا ودوليا.

تركيا التي أظهرت حتت حكم رجب طيب أردوغان وحزبه ”العدالة والتنموية“ نزعة توّسعية 
غير مســــــبوقة، جتد في محافظــــــة كركوك العراقية ما يثير األطماع ويشــــــّجع على إيجاد 
موطــــــئ قدم فيها، خصوصا وأّن الذريعة متوّفرة وهي الدفاع عن التركمان وحمايتهم من 

”األعداء“ األكراد.

«اإلرهـــاب العابـــر للحدود لكل القوى وامليليشـــيات املتطرفـــة الطائفية في العراق وســـوريا 

واليمن ولبنان يشكل تهديدا وجوديا ملفهوم الدولة الوطنية في منطقتنا}.

األمير تركي الفيصل
الرئيس األسبق لالستخبارات السعودية

«عاملنا العربي مليء بالكفاءات واإلبداعات الشـــابة التي بمقدورها الخروج بمشـــروعات مبتكرة 

تسهم في صناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة}.

شما املزروعي
وزيرة شؤون الشباب اإلماراتية

دسائس تركية تعيد التوتر العرقي إلى كركوك

دغدغة العواطف الدينية والقومية لعبة تركيا المفضلة في عهد العدالة والتنمية

سيطرة األكراد على نفط كركوك 

تعنـــي ألنقـــرة حصولهم علـــى أحد 

املســـتقبلية  دولتهـــم  مقومـــات 

املرفوضة بشدة من تركيا

◄

تناقض بني وزيرين بريطانيني في 

توصيـــف الدور اإليرانـــي في اليمن 

يكشف ازدواجية موقف لندن من 

الصراع اليمني

◄

ة بشأن احتمال عودة قوات البيشمركة إلى المدينة  [ مطامع تركية قديمة في أحد أهم منابع النفط العراقي
ّ
[ تركمان العراق يثيرون ضج

مبعوث أممي أم مندوب ساٍم



محمد ماموني العلوي

} الرباط - نجح المغرب بعد جهود دبلوماسية 
مضنية في تحييد االتحاد األفريقي عن قضية 

الصحراء المغربية.
وقـــال وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الدولـــي ناصر بوريطة، إن الـــدورة الـ32 لقمة 
المنعقـــدة حاليا بالعاصمة  االتحاد األفريقي 
اإلثيوبيـــة أديس أبابا هي ”أول قمة لم يصدر 
عنها أي قرار بشأن قضية الصحراء المغربية، 
على اعتبـــار أن القرارات ذات الصلة تتم على 

مستوى األمم المتحدة“.
وأوضح بوريطة أن هذه الدورة ”رســـخت 
تفعيـــل قرار قمة نواكشـــوط، التـــي أقرت بأن 
قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على 
مستوى األمم المتحدة، وأن االتحاد األفريقي 
مطالب بتقديم الدعم والمســـاندة لهذا المسار 
األممـــي، وال يمكنـــه بأي شـــكل من األشـــكال 

إطالق مسار مواز“.
ويرى المحلل السياســـي صبري الحو أن 
عدم مناقشـــة ملف نزاع الصحـــراء في القمة 
يعتبر تجســـيدا وتنفيذا لقرار قمة نواكشوط 
ويؤكـــد خروج الملـــف من بين يـــدي موظفي 
االتحاد األفريقي بما فيهم رؤساء بقية اللجان 

ومجلس السلم واألمن األفريقي.
 ونجح المغرب في استبعاد آلية ”الترويكا“ 
المخصصـــة لنزاع الصحراء بمجلس الســـلم 
واألمـــن األفريقي بضغـــط مغربي. وتتشـــكل 
اآللية التي أعلن عنها االتحاد األفريقي في قمة 
نواكشـــوط األخيرة من الرئيســـين السابقين 
لالتحـــاد األفريقي الغيني ألفـــا كوندي 2017، 

ورئيس االتحـــاد لســـنة 2018، الرواندي بول 
كاغامي، والرئيس الحالـــي لالتحاد، الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، باإلضافة إلى 
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موسى فقي.
واعتبرت تلـــك الخطوة حينئذ محاولة من 
االتحـــاد األفريقـــي للهيمنة علـــى الملف وهو 
مـــا يرفضه المغرب الذي يشـــدد على ضرورة 

احتكار األمم المتحدة له.
وقـــال بوريطـــة عقـــب قمة نواكشـــوط إن 
الملف يجـــب أن يكون بين أيدي مجلس األمن 
ومـــا يتناولـــه االتحـــاد األفريقي هـــو مجرد 
اطـــالع على معلومات تأتيه من األمم المتحدة 

لتسهيل الحل وليس اقتراح حلول للنزاع.
فـــي المقابل قال وزير خارجية ما يســـمى 
بـ”الجمهوريـــة الصحراويـــة“ محمـــد ســـالم 
ولـــد الســـالك حينئـــذ، إن االتحـــاد األفريقي 
هو المســـؤول عـــن الملـــف، ألن القضية تقع 
فـــي أفريقيا وتتبـــع الحيـــز الجغرافي، وتقع 
في االهتمام السياســـي لـــدول االتحاد، وهو 
مـــن توصل إلـــى اتفاق وقف إطـــالق النار مع 
المغـــرب، وهـــو من يتابـــع مســـار التفاوض 

والتسوية إلى جانب األمم المتحدة.
وشـــدد وزير الخارجيـــة المغربي على أن 
هذه هـــي القمة األولى التي لـــم يتضمن فيها 
تقرير مجلس الســـلم واألمـــن التابع لالتحاد 
األفريقـــي، أي إشـــارة إلى قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، مبرزا أن هذا األمر شـــكل موضوع 

نقاش طويل ومعركة قانونية.
وأكـــد صبـــري الحـــو لـ”العـــرب“ أن هذه 
الخطوة تعد مكسبا وانتصارا للرباط، وتفيد 
الدبلوماســـية المغربية التي ســـتتخلص من 

أعباء مناقشـــة النزاع في كل مناســـبة وداخل 
جميع أجهـــزة االتحاد األفريقي، كما يفيد ذلك 
االتحاد نفسه من أجل فسح المجال لالنكباب 

على باقي القضايا األفريقية.
وأشـــار ناصر بوريطة إلى أن المستشـــار 
القانوني أكد أنه بناء على قرار قمة نواكشوط 
لالتحـــاد  المرجعيـــة  القانونيـــة  والوثائـــق 
األفريقـــي، والميثـــاق التأسيســـي لالتحـــاد، 
فإن مجلس الســـلم واألمـــن التابع له ال يمكنه 
بأي شكل من األشـــكال على مستوى السفراء 
والـــوزراء تناول قضية الصحراء المغربية أو 

حتى اإلشارة إليها.
ويعتقـــد صبري الحـــو أن هنـــاك توجها 
للقطع مع التشـــويش لبناء تصور واقعي في 
ســـلوك األطراف والمجتمـــع الدولي من أجل 

إدراك حل واقعي.

وفـــي انتصار آخر للمغرب، صادق برلمان 
االتحاد األوروبي، الثالثاء، في جلســـة علنية، 
بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين 
المغرب واالتحاد األوروبي، وجرى التصويت 
على االتفاق بأغلبيـــة 415 صوتا، ورفض 189 
نائبـــا، فيما امتنع 49 عـــن التصويت، من بين 

653 حضروا الجلسة.
ويحـــدد هذا االتفاق بين المغرب واالتحاد 
األوروبـــي، مناطـــق الصيـــد وشـــروط ولوج 
األســـطول األوروبي، مـــع الرفع مـــن المقابل 
المالـــي الذي ســـينتقل بمعدل ســـنوي من 40 
إلى 52 مليون يـــورو. وتم التوقيع على اتفاق 
الصيد البحري الجديد بين المغرب واالتحاد 

األوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.
وأكد نوفــــل بوعمري المحلل السياســــي 
لـ”العــــرب“ أن تصويــــت البرلمــــان األوروبي 

هو اســــتفتاء سياسي أوروبي ليس فقط على 
االتفاقية التي أصبــــح دخولها حيز التطبيق 
مســــألة إجــــراءات فقــــط بــــل أيضــــا بمعطى 
سياســــي يتعلــــق بنظرة أوروبا إلــــى العالقة 
التي تربــــط المغرب بالصحــــراء، وهي نظرة 
تتجــــاوز ما هو اقتصادي لتصــــل إلى ما هو 

سياسي.
واعتبــــر التصويــــت بمثابة لبنــــة أخرى 
تنضاف إلى ســــجل االنتصارات المتتالية في 
ملف الصحــــراء والدفاع عن وحــــدة المغرب 
الترابية ومصالحه السياســــية واالقتصادية، 
وســــيكون نقطة قوة في المباحثــــات المزمع 
إجراؤها في األشــــهر المقبلــــة بجنيف تحت 
إشــــراف األمم المتحدة وتجمع البوليساريو 

والجزائر وموريتانيا والمغرب.
ويذكــــر أن التوقيــــع علــــى اتفــــاق الصيد 
البحــــري الجديد يغطي منطقــــة الصيد التي 
تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، 
أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية 

الرأس األبيض بجنوب المملكة.
وأشــــار صبــــري الحــــو إلــــى أن تصويت 
البرلمــــان األوروبي يعتبر عودة إلى الواقعية 
واالعتــــراف بالوضع القائــــم والبحث عن حل 
وســــط لهذا الوضع وليس تغييــــره وإحداث 

انقالب فيه.
وأضــــاف ”جميــــع القوى تهيــــئ الظروف 
إلنجاح العملية السياسية، وكأن هناك اتفاقا 
منــــذ مشــــاورات المبعوث األممي هورســــت 

كوهلر مع االتحادين األفريقي واألوروبي“.

} بنغــازي (ليبيا) - حذر سياســـيون ليبيون 
من مغبة إجراء انتخابات ال تنهي االنقســـام 
والفوضـــي العاصفني بالبالد منذ ســـنوات. 
وبرز منذ نهاية 2016 مقترح إجراء االنتخابات 
مع وصول مفاوضات توحيد الســـلطات بني 

مجلسي النواب والدولة إلى طريق مسدود.
وقال عضـــو مجلس النواب عبدالســـالم 
نصية إن إجراء انتخابات برملانية فقط يعني 
اإلصرار على اســـتمرار الفوضى والتمســـك 

بعدم قيام مؤسسات الدولة.
وشـــدد نصية في تغريدة علـــى صفحته 
على ”ضـــرورة التوقف عن  مبوقع ”تويتـــر“ 
اخلداع“، الفتـــا إلى أهمية أن يعلم الشـــعب 
الليبـــي مـــن يقـــف وراء رفـــض االنتخابات 
الرئاســـية ســـواء بالداخل أو اخلـــارج، في 
إشارة إلى تيار اإلســـالم السياسي وحلفائه 

الدوليني واإلقليميني.
وجـــاءت تصريحـــات نصية عقـــب زيارة 
الســـفير البريطانـــي فرنك بيكـــر إلى طبرق 
االثنـــني حيـــث تناقش مـــع أعضـــاء مجلس 
النواب بشأن إجراء انتخابات تشريعية فقط 
وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد  إصدار دستور 

للبالد.

وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب عزالدين 
قويـــرب إن اللقـــاء مع بيكر تركـــز حول فكرة 
دون  فقـــط  البرملانيـــة  االنتخابـــات  إجـــراء 
الرئاســـية كأهم املخرجات التي ســـيتمخض 
عنهـــا املؤمتر الوطني اجلامع الذي يســـتعد 

املبعوث األممي غسان سالمة لعقده.
وأضـــاف عزالديـــن قويـــرب ”حســـب ما 
فهمت شـــخصيا من خالل اللقـــاء أن البعثة 
استطاعت أن حتشد حتى اآلن أصوات ثماني 
دول مؤثرة في املشـــهد الليبي من أجل الدفع 
في هـــذا االجتـــاه وضمنت اتفاقهـــا إرضاء 
املطالبـــني  الليبيـــني  مـــن  اآلالف  ألصـــوات 

باالنتخابات“.
وتابـــع قويرب ”علـــى ما يبـــدو لن يكون 
للبرملان القادم حســـب املخطـــط املطروح أي 
دور علـــى مســـتوى اختيار ســـلطة تنفيذية 

موحـــدة، بل مطلوب منه فقـــط رعاية العملية 
الدســـتورية االنتقاليـــة جتســـيدا ملـــا يقول 
الســـفير بأنه رغبة الليبيني في إجراء تغيير 
على مستوى الســـلطة التشريعية واستمرار 
املجلس الرئاســـي احلالـــي محتفظا بصفته 
وصالحياته الرئاسية إلى حني الوصول إلى 

دستور دائم للبالد“.
ويتوافق ما طرحه السفير البريطاني مع 
رئيس مجلس الدولة السابق املقرب من تيار 
السويحلي،  عبدالرحمن  السياســـي  اإلسالم 
الـــذي أعلن فـــي تصريحـــات إعالمية رفضه 

إجراء انتخابات رئاسية.
وقال الســـويحلي ”موضـــوع االنتخابات 
الرئاســـية غير مطـــروح أو متاح لعدم وجود 
دستور يحدد صالحيات الرئيس ألّن الليبيني 
لـــم يختاروا النظام الرئاســـي حلكـــم وإدارة 

البالد“.
وقوبل مقترح إجراء االنتخابات وخاصة 
الرئاســـية منـــذ البداية برفض اإلســـالميني، 
الذين طالبوا بإجراء االستفتاء على الدستور، 
وهـــو ما أدى إلى تأخير االســـتحقاقات التي 
حـــدد لها موعـــد 10 ديســـمبر املاضي، خالل 

مؤمتر باريس.
ويعود متسك اإلسالميني بضرورة إصدار 
الدستور قبل االنتخابات الرئاسية إلى تأخير 
تلك االســـتحقاقات التي يخشون أن يفوز بها 
أحـــد خصومهم وخاصة القائد العام للجيش 

املشير خليفة حفتر.
فاالســـتفتاء على الدســـتور حتى وإن مت 
قريبا فإن توقعات تشـــير إلى إمكانية كبيرة 

لسقوطه بسبب رفض إقليم برقة له. 
وسيجرى االســـتفتاء وفقا للقانون الذي 
أعـــده مجلـــس النواب حســـب األقاليـــم، ما 
يعني أن ســـقوطه في إقليم واحد ســـيتطلب 
إعادة صياغة الدســـتور من جديـــد، وهو ما 
سيســـتغرق وقتا طويال، خاصة وأن املسودة 

احلالية استغرقت نحو ثالث سنوات.
وتشترط مسودة الدســـتور احلالية على 
العســـكريني الراغبني في الترشـــح للرئاسة، 
االســـتقالة مـــن منصبهـــم قبـــل ســـنتني من 
الترشـــح، وهـــو الســـبب الثانـــي إلصـــرار 
اإلسالميني على ضرورة صدور الدستور ملنع 

حفتر من الترشح.
وكان املبعوث األممي غســـان سالمة قال 
إنه في صورة ما فشـــل االســـتفتاء في مترير 
الدســـتور، فســـيكون ال بد من االستناد على 
تشريعات أخرى، في إشارة إلى إجراء بعض 

التعديالت على اإلعالن الدســـتوري احلالي، 
وهو مقتـــرح يقدمـــه املنـــادون باالنتخابات 

الرئاسية.
لكن يبدو أن ســـالمة قد اختـــار االنحياز 
لطرح اإلسالميني وحلفائهم وكشف عبداملنعم 
درنبه، عضو احلراك الشـــعبي في ليبيا، عن 
أن بعثـــة األمم املتحدة للدعم فـــي ليبيا غير 
محايـــدة وتنحاز لتيـــار دون اآلخر، وهذا ما 
عقد عملها، مطالبا برحيل غسان سالمة فورا 

ألنه لم يقدم شيئا لليبيني.
وقال درنبه الثالثاء إن ”غســـان ســـالمة 
أصبح خصما يساهم في األزمة العنيفة التي 
تشهدها ليبيا“، الفتا إلى أن املبعوث األممي 
حتول إلى معـــارض وأصبح جزءا من األزمة 

الليبية.
وأضـــاف أن ”املبعوث األممـــي لدى ليبيا 
غسان سالمة فشل في التوصل إلى حل ينهي 
أزمة الشـــعب الليبي، ولم يضـــف جديدا في 
امللـــف الليبي منذ توليه رئاســـة بعثة الدعم 

األممية وحتى اليوم“.

وأوضح درنبـــه أن ”خارطة الطريق حلل 
األزمـــة تبدأ مـــن إعالن جـــدول زمني إلجراء 
انتخابات رئاســـية وبرملانية حتت إشـــراف 
األمم املتحدة، وهذا ما أخفق فيه سالمة الذي 

يحمل إلى تأجيل االنتخابات مرارا“ .
وأكد أن ”معاناة الليبيني تتفاقم بســـبب 
وجـــود غســـان ســـالمة علـــى رأس البعثـــة 
األممية، الذي يحـــاول إحياء املؤمتر اجلامع 
والـــذي لـــم يعد لـــه معنـــى اآلن“، معتبرا أن 
”ســـالمة أصبح جـــزءا من أزمـــة ليبيا وليس 
جزءا من احلـــل وعليه الرحيل فـــورا ألنه لم 

يقدم شيئا لليبيني“.
وأشـــار درنبه إلى أن ”بعثة األمم املتحدة 
برئاســـة غسان سالمة ما زالت حتاول متديد 
وضع الال دولـــة باقتراحات ســـاذجة أثبتت 
التجربة أنها ليســـت لها جدوى ألن مشـــكلة 
ليبيـــا أمنية وليـــس كما مت تســـويقه بأنها 

مشكلة سياسية“.
وقال إن ”البعثة األممية فقدت مصداقيتها 
في الشـــارع الليبي ولم يعد هناك أحد يؤمن 

بكونها ســـتقدم جديدا، لذلك على رئيسها أن 
يحزم أمتعته ويرحل“.

ولفت درنبـــه إلى أن اســـتطالعات الرأي 
أكـــدت مبـــا ال يـــدع مجاال للشـــك عـــدم رضا 
الليبيـــني عن أداء بعثـــة األمم املتحدة، حيث 
”صوتـــوا ضد بقاء غســـان ســـالمة وال بد أن 
يرحـــل، فهو لم يأت بجديد ولو اســـتمر أكثر 

من ذلك ستتعقد األزمة أكثر من ذلك“.
احلـــراك  أجـــراه  رأي  اســـتطالع  وكان 
كشـــف عـــن أن 85  الشـــعبي ”مانديال ليبيا“ 
باملئة مـــن الليبيني ال يثقون فـــي بعثة األمم 
املتحـــدة للدعم في ليبيا ورئيســـها غســـان 

سالمة حلل األزمة السياسية في البالد.
وشارك في االســـتطالع، الذي استمر ملدة 
أســـبوع ونشـــر على موقع احلراك، 153 ألف 
شـــخص، صـــوت 85 باملئة منهم على فشـــل 
البعثة األممية في حل أزمة ليبيا السياســـية 
وحتديـــد موعد إلجـــراء انتخابات رئاســـية 
وبرملانيـــة في ليبيـــا، مقابـــل 15 باملئة أيدوا 

جناحها.

أخبار
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ناصر بوريطة:
االتحاد مطالب بتقديم 

الدعم للمسار األممي وال 
يمكنه إطالق مسار مواز

تمسك اإلسالميني بضرورة إصدار 
الدســـتور قبل الرئاســـيات يهدف 
إلـــى تأخيرها بســـبب مخاوف من أن 

يفوز بها أحد خصومهم

◄

يضغط تيار اإلســــــالم السياســــــي وحلفاؤه عبر بعثة األمم املتحدة املتهمة باالنحياز إلى 
صفهم، إلجراء انتخابات على مقاسهم تعيد انتخاب برملان جديد مع تأجيل االستحقاقات 

الرئاسية إلى ما بعد صدور الدستور.

ــــــق جناحاته الدبلوماســــــية وتطويق خصومه فــــــي احملافل الدولية  يواصــــــل املغرب حتقي
ــــــة الصحراء املغربية وهي  ــــــة، حيث متكن من حتييد االحتاد األفريقي عن قضي واإلقليمي

اخلطوة التي سعى لها منذ أن قرر استرجاع مقعده في االحتاد مطلع العام 2017.

انتخابات على مقاس اإلسالميين

تحذيرات في ليبيا من إجراء انتخابات ال تنهي االنقسام
[ اإلسالميون يضغطون إلجراء انتخابات برلمانية مع اإلبقاء على المجلس الرئاسي  [ الليبيون يفقدون الثقة في البعثة األممية

[ البرلمان األوروبي يصوت باألغلبية على اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل
المغرب ينجح في تحييد االتحاد األفريقي عن قضية الصحراء

قضايا أخرى في انتظار االتحاد

{نطالب رئيس مؤسســـة النفـــط بالتواصل مع القيادة العامة للجيش الســـتئناف إنتاج حقل 
الشرارة ونحمله مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن إغالق الحقل}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

{الحديــــث عن مدرســــة مغالطــــة. كل مــــدارس تونس هي مــــدارس الجمهورية وليســــت لدينا 
مدارس داعشية أو طالبانية في البالد}.

حامت بن سالم
وزير التربية والتعليم التونسي



} لنــدن - أعلنت رئيســـة الحكومة البريطانية 
تيريزا ماي أمام النواب الثالثاء، أنها ”بحاجة 
لتواصـــل النقـــاش مـــع االتحاد  إلـــى وقـــت“ 
األوروبـــي بشـــأن إدخال تعديـــالت على اتفاق 
بريكســـت المبرم مع االتحـــاد األوروبي، يمكن 
أن ترضـــي مجلـــس العموم، فيمـــا ال يجد هذا 
المقترح معارضة من بروكســـل التي ســـتبدى 
لينا بشـــأن تمديد موعـــد االنفصال وحزما في 

عدم تقديم تنازالت بشأن الحدود األيرلندية.
وقالـــت ماي أمام النواب ”بعد أن اتفقنا مع 
االتحاد األوروبي على مناقشات إضافية، نحن 

اليوم بحاجة إلى وقت إلنهاء هذه العملية“.
وكان النواب قد رفضوا بشكل واسع اتفاق 
االنسحاب الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، 
في حيـــن يقترب موعـــد بريكســـت المقرر في 

التاسع والعشرين من مارس بشكل خطير.
وتهدف هـــذه تحركات إلـــى طمأنة أعضاء 
مجلـــس العموم الذين يشـــعرون بالقلق من أن 
مـــاي تتعمد إضاعة الوقت وتخاطر بالتســـبب 

في خروج كارثي دون اتفاق.
وبعـــد 4 أســـابيع من رفـــض اتفاقها بأكبر 
هامش في التاريخ البرلماني، التقت ماي بنواب 
من مختلف التوجهات السياسية االثنين ضمن 
مساعيها المستمرة للوصول إلى اتفاق يحظى 

بموافقة غالبية أعضاء مجلس العموم.

وتتهـــم المعارضة مـــاي بالرغبة في إجبار 
المشـــرعين علـــى التصويت بقبول كل شـــيء 
أو ال شـــيء، حيث تخّيرهم بين اتفاقها بشـــأن 
بريكســـت وبين الخروج الفوضوي من االتحاد 

األوروبي.

ويصـــر االتحاد األوروبي على أنه لن يعيد 
فتح المفاوضات، لكنه أبدى مرونة في تأجيل 

موعد بريكست للمزيد من التشاور.
البريطانيون مقترح  المشـــرعون  ويرفض 
بروكســـل بإدخـــال تغييـــرات علـــى اإلعـــالن 

السياســـي لالتفاق، ويطالبون بمراجعة نص 
االتفاق األصلي وخاصـــة البند المثير للجدل 
حول ترتيبـــات الحدود األيرلندية أو ما يطلق 

عليه ”شبكة األمان“.
وأبـــرز الجوانـــب الحساســـة فـــي عملية 
بريكســـت، تتعلق بأزمة الحدود بين جمهورية 
أيرلندا، العضو لـــدى االتحاد األوروبي، وبين 
أيرلنـــدا الشـــمالية التابعـــة لبريطانيا، حيث 
ينص اتفـــاق الجمعة العظيمة أو ”بلفاســـت“ 
الموقـــع فـــي أبريل 1998، علـــى أال تكون هناك 
حـــدود فاصلة بيـــن جـــزأي أيرلنـــدا وهو ما 
يعتبـــره مشـــرعون بريطانيون مســـا من هذه 
االتفاقية في اتفاق بريكست بصيغته الحالية.

وقال كير ستارمر مسؤول ملف االنسحاب 
في حزب العمال البريطاني المعارض إن حزبه 
سيسعى الستغالل جلســـة للبرلمان األسبوع 
الجـــاري في منع ماي من العـــودة إليه باتفاق 
في اللحظة األخيـــرة وإلزامهـــا بتقديم اتفاق 

جديد لينظر فيه األعضاء قبل يوم 26 فبراير.
ومن المتوقع أن يقدم خصوم ماي سلسلة 
من خيـــارات التعامـــل البديلة التي ســـُتطرح 
للتصويـــت، فيمـــا ليـــس معروفا بعـــد ما إذا 
كان أي مـــن تلـــك الخيـــارات ســـيحظى بدعم 
كاف لتمريره ومـــدى إلزامه للحكومة في حال 

تمريره.

{بعـــض الناس يقولون في الخفاء إننا أردنا تحدي مؤسســـات االتحـــاد األوروبي، وأقول إننا نريد أخبار
بالفعل أن نعطيها هزة إلنعاشها}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء اإليطالي

{قول مستشـــار األمـــن القومي جـــون بولتون إن طهران تســـعى المتالك أســـلحة نووية يمهد 
الطريق لحرب ضد إيران}.

كريس ميرفي
سيناتور أميركي
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} وارســو - تســـعى الواليـــات املتحـــدة فـــي 
وارسو هذا األسبوع حلشد العالم حول رؤيتها 
للشـــرق األوســـط التي تتلخص فـــي مواجهة 
أجندات إيران التخريبيـــة في املنطقة، إال أنها 
لم تنجح على ما يبدو في كســـب تأييد أوســـع 
لطريق الوصول إلى الهـــدف املعلن على الرغم 
من اإلجماع الدولي على ضرورة كبح طموحات 
طهران الباليســـتية ومواجهة سلوكها املزعزع 

لالستقرار في املنطقة.
وأعلـــن وزيـــر اخلارجيـــة األميركـــي مايك 
بومبيو الشهر املاضي عن املؤمتر الذي يستمر 
ليومـــني اعتبارا مـــن األربعاء، مشـــيرا إلى أن 
وزراء اخلارجية من حول العالم ســـيأتون إلى 
بولندا للتعامل مع مسألة ”نفوذ إيران املزعزع 

لالستقرار في الشرق األوسط“.
ويشكل التجمع مناسبة الستعراض وحدة 
الصف كرد قـــوي على نظام إيران الذي يحتفل 
هـــذا األســـبوع مبـــرور 40 عاما علـــى إطاحة 
اإلســـالميني بالشـــاه املقرب مـــن الغرب محمد 

رضا بهلوي وإقامة اجلمهورية اإلسالمية.

وحتى مضيفة املؤمتر بولندا، التي تسعى 
لتعزيـــز عالقاتها بالواليـــات املتحدة في وجه 
تنامـــي النفـــوذ الروســـي، أكدت أنهـــا ال تزال 
ملتزمة مبوقف االحتاد األوروبي الداعم التفاق 
2015 الـــذي تفـــاوض عليه الرئيـــس األميركي 
الســـابق باراك أوباما لتخفيف العقوبات على 
إيـــران مقابل فرضهـــا قيودا علـــى برنامجها 

النووي.
ورغـــم ما تبديـــه الـــدول األوروبية من دعم 
للملـــف النـــووي اإليرانـــي ومن تفّهـــم متعّلق 
أن  إال  اإليرانيـــة،  الســـوق  علـــى  بانفتاحهـــا 
حســـاباتها تتجه للوقوف إلى جانب الواليات 
املتحدة بخصوص خطورة األنشطة الباليستية 
اإليرانيـــة. ويرى مراقبون أّن مســـاعي طهران 
فـــي توظيف اخلـــالف التجاري بني واشـــنطن 

وأوروبا إلحداث اختراق في املواقف قد فشلت 
بعد أن أعلن االحتاد األوروبي مؤخرا عقوبات 

جديدة عليها بسبب برنامجها الصاروخي.
ويؤكـــد مراقبون وجـــود إجمـــاع أميركي 
أوروبـــي للتصـــدي إلى اخلطـــر اإليراني، لكن 

تكتيكات حتقيق هذا الهدف مازالت مختلفة.
ويرى هؤالء أن متّســـك الطـــرف األوروبي 
باالتفـــاق النووي اإليرانـــي ال يحجب مخاوفه 
من أنشطتها الباليســـتية واملزعزعة الستقرار 
املنطقة وحتى داخل بلدان االحتاد، بعد توجيه 
التهم لالستخبارات اإليرانية بتنفيذ اغتياالت 
فـــي كل من فرنســـا والدمنـــارك وهولنـــدا، ما 
يقّرب املوقف األوروبـــي أكثر فأكثر من املوقف 

األميركي الذي بدا معزوال في بداية املطاف.
وفشلت إيران في توظيف اخلالف التجاري 
بني الواليـــات املتحدة وأوروبـــا خلدمة ملفها 
النـــووي وفصله عـــن برنامجهـــا الصاروخي، 
حيـــث يبـــدو املوقـــف األوروبـــي بخصـــوص 
أنشـــطتها الباليســـتية أكثـــر تأييـــدا ملوقـــف 

واشنطن.
وأكد رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو أن إيران ســـتتصدر جدول األعمال إذ 
ســـتجري مناقشـــة ”كيفية مواصلة منعها من 
ترســـيخ وجودها في ســـوريا ومنع أنشطتها 
العدائية في املنطقة، واألهم من ذلك كله، كيفية 

منعها من احلصول على أسلحة نووية“.
ولـــم ُتدَع إيران إلى وارســـو وهو ما دفعها 
الســـتدعاء الســـفير البولندي لالحتجاج، لكن 
في مســـعى الســـتعراض نفوذها الدبلوماسي، 
يسافر الرئيس اإليراني حسن روحاني تزامنا 
مـــع انعقاد املؤمتـــر إلى روســـيا التي رفضت 

حضور اجتماع وارسو.
وســـيلتقي روحانـــي في منتجع سوتشـــي 
املطل على البحر األســـود بالرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتـــني ونظيره التركـــي رجب طيب 
أردوغان ملناقشـــة الوضع في سوريا، التي قرر 

ترامب سحب قواته منها.
وقـــال وزيـــر اخلارجية البولندي جاســـيك 
تشـــابوتوفيتش إن مؤمتر وارســـو ”ســـيطلق 
عملية“ لتحقيق االســـتقرار في الشرق األوسط 
بينما أفاد مســـؤول أميركي أن الدول ســـتعقد 

اجتماعات للمتابعة.

وأوضـــح علـــي فائز املســـؤول عن الشـــأن 
اإليراني لدى مركز أبحـــاث ”مجموعة األزمات 
الدوليـــة“ أن الواليات املتحدة تبدو عازمة على 
اســـتغالل مؤمتـــر وارســـو لتوســـيع حتالفها 

املناهض إليران.
وانتقد السفير األميركي في برلني ريتشارد 
غرينيـــل اآلليـــة األوروبيـــة التـــي تهـــدف إلى 
االلتفاف على العقوبات األميركية، مشـــيرا إلى 

أن ذلك ال يخدم االستقرار حول العالم.
وقـــال غرينيـــل إن آلية االحتـــاد األوروبي 
الرامية إلى املســـاعدة في تسهيل التجارة مع 
إيران وااللتفاف على العقوبات األميركية متّثل 
عدم احترام لسياسات واشـــنطن ومسارا غير 

مالئم للعمل.
وأكد فـــي تصريحـــات لصحيفـــة فيلت آم 
زونتـــاغ األملانية أّن الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب يســـتخدم العقوبـــات إلجبار إيران على 

العـــودة إلى طاولـــة املفاوضـــات، ومنعها من 
تطوير أســـلحة نووية ومن تطويـــر برنامجها 

الصاروخي.
وأطلقـــت أملانيا وفرنســـا وبريطانيا اآللية 
في نهايـــة يناير  املعروفة باســـم ”إنســـتكس“ 
املاضي في مســـعى إلى احلفـــاظ على االتفاق 
النووي مع إيران املوّقـــع في عام 2015، والذي 
وضـــع بالفعل قيـــودا على قدرة طهـــران على 
تطوير أســـلحة نووية، حيـــث تتيح هذه اآللية 

التجارة دون معامالت مالية مباشرة.
وعلى ســـبيل املثـــال، ميكن إليران تســـليم 
النفـــط أو منتجـــات أخرى إلـــى أوروبا، وبدال 
من دفع األموال إلى البنوك اإليرانية ســـتذهب 
األمـــوال إلى الشـــركات األوروبيـــة التي تبيع 

الدواء أو الغذاء إلى إيران.
وطالبت فرنســـا األســـبوع املاضـــي إيران 
بالتراجع عن إطالق صواريخ في إطار برنامج 

الفضاء اإليرانـــي، معتبرة أن ذلك ينطوي على 
خرق لقرارات مجلـــس األمن في األمم املتحدة، 
في متـــاه مع موقـــف الواليات املتحدة بشـــأن 

أنشطة طهران الباليستية.
وفي بيان، طلب وزير اخلارجية الفرنســـي 
جان-إيـــف لودريان من طهران ”الوقف الفوري 
لـــكل نشـــاط مرتبـــط بالصواريخ الباليســـتية 
القادرة على حمل أســـلحة نووية، ومن ضمنها 
املســـتندة إلـــى تكنولوجيا  عمليـــات اإلطالق 

الصواريخ الباليستية“.
وتابـــع بيان اخلارجيـــة أن ”فرنســـا تذّكر 
بأن برنامج الصواريخ الباليســـتية اإليراني ال 
يتوافق مع القـــرار 2231، الصادر عام 2015 عن 

مجلس األمن الدولي“.
ووفق واشنطن وباريس، فإن التكنولوجيا 
املستخدمة في إطالق تلك الصواريخ تكاد تشبه 

تلك املعتمدة في صنع الصواريخ الباليستية.

الواليات املتحدة توسع تحالفها املناهض إليران في وارسو
[ توافق أميركي أوروبي على التصدي ألجندات طهران التخريبية  [ إيران تفشل في فصل االتفاق النووي عن برنامجها الباليستي

تواصل الواليات املتحدة دون هوادة تسليط أقصى درجات الضغط على النظام اإليراني 
من أجل محاصرة أنشطته التخريبية، ضمن رؤيتها الستقرار منطقة الشرق األوسط، ما 
يعمق عزلة طهران دوليا، بعد أن فشلت في حتقيق اختراق للموقف األوروبي املتوجس كما 

واشنطن، من برنامجها الصاروخي الباليستي املناقض لقرارات مجلس األمن الدولي.

بنيامين نتنياهو:
نسعى لمواجهة أنشطة 

إيران ومنعها من الحصول 
على أسلحة نووية

استعراض للصواريخ الباليستية وسط طهران

بريطانيا أمام وقت إضافي لتجنب بريكست دون اتفاق

بريكست يقتلنا

} مدريد - بدأت الثالثاء احملاكمة التاريخية 
لـ12 من القــــادة االنفصاليني الكتالونيني أمام 
احملكمــــة العليا في مدريد بســــبب دورهم في 
محاولة االســــتقالل عن إســــبانيا في أكتوبر 
2017، في قضية ال تزال تثير استقطابا واسعا 

في البالد.
احملاكمــــة  هــــذه  تســــتمر  أن  ويفتــــرض 
التاريخيــــة التــــي بثهــــا التلفزيــــون الوطني 
مباشــــرة واعتمد 600 صحافي من 150 وسيلة 
إعــــالم لتغطيتهــــا، حوالى ثالثة أشــــهر، لكن 

احلكم قد ال يصدر قبل يوليو.
محاولــــة  فــــي  الرئيســــية  والشــــخصية 
الســــابق  االنفصال هــــذه الرئيس الكتالوني 
كارليــــس بودجيمــــون الذي فّر إلــــى بلجيكا، 
ســــيكون الغائب األكبر عن هــــذه احملاكمة إذ 
إن إســــبانيا ال حتاكم غيابيــــا املتهمني بجنح 
خطرة، وبالتالي أبرز املتهمني ســــيكون نائبه 
الســــابق أوريــــول خونكيراس الــــذي طلب له 

االدعاء عقوبة السجن 25 عاما.
وللمتهمني اآلخرين طلب االدعاء عقوبات 
سجن تتراوح بني 7 و17 عاما وهم كانوا عند 
الوقائع مســــؤولني في حكومة املنطقة أو في 
برملانها أو في املنظمتني االنفصاليتني اللتني 
تتمتعــــان بنفــــوذ كبيــــر ”اجلمعيــــة الوطنية 

الكتالونية“ و”أومنيوم كولتورال“.
ويالحق تســــعة بتهمــــة التمرد املشــــددة 
بجنحــــة اختالس أموال لســــتة منهــــم، وهم 
فــــي التوقيف االحتياطي بعضهم منذ ســــنة، 
أمــــا املســــؤولون الثالثة اآلخــــرون فمتهمون 

بالعصيان واختالس أموال.
وبعدما نظمــــوا في األول من أكتوبر 2017 
اســــتفتاء حــــول تقرير املصير منعــــه القضاء 
اإلســــباني، أعلن االنفصاليون في 27 أكتوبر 
من العام ذاته ”جمهورية كتالونيا املســــتقلة“ 
ما أثار أســــوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا 
منذ انتهاء حقبة حكم الديكتاتور فرانسيسكو 

فرانكو.
وردا على ذلك أقالــــت حكومة مدريد التي 
كان يقودهــــا احملافظ ماريانــــو راخوي الذي 
دعــــي لــــإلدالء بإفادته في احملاكمة، الســــلطة 
التنفيذيــــة بقيــــادة بودجيمــــون وُعّلق احلكم 
الذاتي لهذه املنطقة الغنية في شــــمال شــــرق 

إسبانيا.

محاكمة تاريخية 
النفصاليي كتالونيا بمدريد

} جوبــا - فـــر اآلالف مـــن مواطنـــي جنـــوب 
الســـودان إلى الكونغو المجاورة خالل األيام 
الماضيـــة للهـــروب مـــن القتال بيـــن الجيش 
وجماعـــة متمـــردة، وذلـــك بحســـب مـــا قالته 
المفوضية الســـامية لألمم المتحدة لشـــؤون 
الالجئين، فيما حّذر مســـؤولون حكوميون من 
انهيار اتفاق السالم الهش الموقع في سبتمبر 

الماضي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وقـــد عبر ما يقدر بنحو 5000 الجئ الحدود 
الجنوبية لجنوب الســـودان ووصلوا إلى بلدة 
أنجبوكولو في الكونغو حســـبما قال شـــيوخ 

القرية.

وقـــال المتحدث باســـم المفوضيـــة بابار 
بالـــوش في مؤتمر صحافي بجنيف إنه يعتقد 
أن 8000 مواطـــن من جنوب الســـودان نزحوا 
داخليـــا بالقرب من بلدة يـــاي، حيث أن معظم 
المواطنين الذين وصلوا الكونغو ســـيرا على 

األقدام من النساء واألطفال وكبار السن.
وأضاف بالـــوش ”الكثير مـــن المواطنين 
يعانون من الصدمة جراء مشاهدتهم لحوادث 
عنيفة، تشمل قيام مســـلحين بقتل واغتصاب 
مدنييـــن ونهـــب القرى“، مشـــيرا إلـــى وجود 
أكثـــر من 70 جماعة متمردة نشـــطة في جنوب 

السودان.

وكانت االشـــتباكات المســـلحة قد اندلعت 
في 19 ينايـــر الماضي بين القوات المســـلحة 
ومتمـــردي جبهة الخالص الوطنـــي في والية 
وسط االستوائية، بعد أن تراجعت حدة القتال 
عقـــب أن وقعـــت أطراف رئيســـية فـــي النزاع 

اتفاقا للسالم في سبتمبر الماضي.
وطالب رئيس جنوب الســـودان ســـلفا كير 
ميارديت األطراف الموقعة على اتفاق الســـالم 
بالتركيز على بناء مســـتقبل أفضل للبالد عبر 
تنفيـــذ بنود االتفاق، مشـــيرا إلـــى أن التنفيذ 
يواجه معضلة حقيقيـــة لغياب التمويل، وعدم 
ثقة بعض البلدان المانحة في إمكانية صموده.

يواجـــه  االتفـــاق  ”تنفيـــذ  قائـــال  وأردف 
تحديـــات كبيـــرة، فحتـــى اآلن ال يوجد تمويل 
مـــن قبل الواليات المتحـــدة والبلدان الغربية، 
إذا رفضت أميركا االعتراف باالتفاق فإن بقية 
الـــدول األوروبيـــة لن تدفع، وهناك أشـــخاص 
يؤمنـــون بأن االتفاق لن يصمـــد وأن األطراف 

ستعود للحرب والقتال مرة أخرى“.
ويواجه اتفاق السالم الموقع بين الحكومة 
والمعارضـــة، أزمـــة تمويـــل بعد أن اشـــترط 
المجتمـــع الدولي على الحكومـــة والمعارضة 
إظهار قدر من الجديـــة في تنفيذ بنود االتفاق 

مقابل توفير الدعم المالي المطلوب لذلك.

عودة االقتتال في جنوب السودان تقوض السالم الهش



حســــم الرئيــــس الجزائري عبد  } الجزائر – 
العزيــــز بوتفليقــــة الجدل الذي رافق مســــألة 
ترشــــحه لالنتخابات الرئاسية التي سُتجرى 
في 18 أبريل القادم، بإعالنه نّيته الفوز بوالية 
خامســــة رغم وجود إجماع جزائري على عدم 
قدرته على أداء مهامه بسبب وضعه الصحي 

المتعّكر.
رغم أن عبدالعزيز بوتفليقة أّكد في رسالة 
توّجه بهــــا ألنصاره والمناشــــدين لبقائه في 
الســــلطة أنه يتعّهد بإجراء إصالحات عميقة 
في حال فوزه مجددا بالرئاسة الجزائرية، إال 
أن خطوتــــه زادت في تفاقم الغضب الشــــعبي 
المعارضــــة  أحــــزاب  لتكّثــــف  والسياســــي، 
بأطرافها اإلســــالمية والعلمانية واليســــارية 
نســــق تحركاتها الســــاعية إلى قطع الطريق 

أمام الوالية الخامسة لبوتفليقة.

تقارب اإلسالميين

مع إدراك المعارضــــة الجزائرية لصعوبة 
االختبــــار الــــذي ُوضعــــت فيــــه بالنظــــر إلى 
تجّمــــع العديد مــــن العوامل التي تشــــير إلى 
أســــبقية بوتفليقة عن أي مرشح آخر، بسبب 
سيطرته وحزبه على مفاصل الدولة التي يتم 
توظيفها بشــــكل كبير خالل كل االستحقاقات 
االنتخابية، إال أنها بقيت مشــــتتة رغم وعيها 
بأّن مقارعة بوتفليقة ال يمكن أن تكون إال عبر 
تقديم مرّشــــح توافقي ُتجمع عليه كل أطراف 

المعارضة.
تعكف األحزاب اإلسالمية الجزائرية على 
إجراء مشــــاورات مكّثفــــة تحدد علــــى إثرها 
كيفية ظهورها في االنتخابات الرئاســــية في 
شــــهر أبريل القادم، وكانــــت بداية التحركات 
مــــع إطالق ”جبهة العدالة والتنمية“ قبل أيام 
بقيادة المعارض اإلسالمي عبدالله جاب الله، 
مشــــاورات مع مرشــــحين وأحزاب من داخل 
وخــــارج التيار اإلســــالمي، من أجــــل التوّحد 
وراء مرشــــح توافقي لدخول ســــباق الرئاسة 

المقبل.
وشرعت قيادة الحركة في إجراء اتصاالت 
مع مختلف أقطاب المعارضة ومرشــــحين من 

أجل تجســــيد مشــــروعها، في تحركات تبدو 
أشــــبه بسباق مع الزمن قبل موعد إغالق باب 
تقديــــم الترشــــحات لمنصب الرئاســــة، في 3 

مارس القادم.
مبادرة جــــاب الله تفاعلــــت معها أحزاب 
إســــالمية أخــــرى وباركتهــــا، خاصــــة بعدما 
أعلنــــت حركــــة مجتمع الســــلم (أكبــــر حزب 
إسالمي في الجزائر) موافقتها المبدئية على 
مبادرة جاب الله، لتقديم المعارضة مرشــــحا 
وحيدا أمــــام الرئيس بوتفليقة، في الســــباق 

الرئاسي المقرر في 18 أبريل المقبل.
والتقــــى جــــاب اللــــه األحد، قيــــادة حركة 
”مجتمــــع الســــلم“ لعــــرض مبادرتــــه. وكانت 
أعلنت سابقا ترشيح  حركة ”مجتمع الســــلم“ 
رئيســــها عبدالرزاق مقري، للسباق الرئاسي، 
وجددت االثنين، في اجتماع مكتبها التنفيذي، 
”إصرارها علــــى تنفيذ القرار بالمشــــاركة في 
االنتخابــــات الرئاســــية، والمنافســــة الجاّدة 
علــــى منصــــب رئاســــة الجمهوريــــة بجدارة 

واستحقاق“.
لكن البيان أوضح أنه ”في حالة الوصول 
إلــــى االتفاق على مرشــــح واحــــد للمعارضة، 
ســــتعود قيادة الحركة إلى مجلس الشــــورى 
الوطني، للفصل في الموضوع قبل نهاية أجل 

إيداع ملفات الترشح“ في 3 مارس المقبل.

ح الموحد
ّ

مأزق المرش

بنفــــس أجــــواء الوالية الرابعــــة التي فاز 
بها فــــي آخر انتخابــــات، يعتبــــر العديد من 
المراقبيــــن أن بوتفليقة وآلتــــه الحزبية التي 
ســــيطرت على مفاصــــل الدولة قــــادران على 
الحفاظ على كرســــي الحكــــم حتى دون إجراء 
حملــــة انتخابيــــة ضخمــــة، بســــبب تواصل 
تشتت أحزاب المعارضة التي قد تضّيع على 
نفسها فرصة جديدة، بسبب تراكم الخالفات 

األيديولوجية والسياسية بينها.
وفي وقت بات فيه ترشح بوتفليقة لوالية 
رئاســــية خامسة مؤكدا، ووســــط الدعم الذي 
يلقاه هذا الترشــــح من قبل األحزاب الموالية 
له، بــــدا أن مــــا من فرصــــة أمــــام المعارضة 
ســــوى التوحد حول مرشح واحد، لخلق وزن 

سياسي قادر على توحيد أصوات الناخبين.
لكــــن، وقبل أقل من 3 أســــابيع على إغالق 
باب الترشــــح، ال تزال المعارضة مشتتة، غير 
قادرة على حسم أمر توحدها. واختار البعض 
من أحزاب المعارضة تقديم مرشحيها بشكل 

منفصــــل، وأخــــرى أعلنــــت مقاطعــــة اقتراع 
”ال توجــــد أي فرصــــة للتغييــــر مــــن ورائــــه“، 
فيمــــا تحاول أخــــرى الدفع بمشــــاورات حتى 
خارج عائلتها السياســــية، بحثــــا عن توافق 

”اللحظات األخيرة“.
ومن بين األحزاب التــــي أعلنت عن نيتها 
الدخول في االســــتحقاق االنتخابي المرتقب، 
أعلن حزب ”طالئع الحريات“ ترشــــيح رئيسه 
علي بن فليــــس، واألخير هــــو رئيس حكومة 
سابق (2000 - 2003)، ومرشح رئاسيات 2004 

و2014.
كمــــا أعلنــــت حركتــــا ”مجتمع الســــلم“، 
ترشــــح  اإلســــالميتان،  الوطنــــي“  و“البنــــاء 
رئيســــيهما علــــى التوالي عبدالــــرزاق مقري، 
وعبدالقــــادر بــــن قرينــــة، فيما أعلــــن ”حزب 
العمال“ (يســــار) نّيته ترشــــيح أمينته العامة 
لويــــزة حنون، فــــي هذا الســــباق، إضافة إلى 

الجنرال المتقاعد علي غديري.
أمــــا حزبــــا ”جبهة القــــوى االشــــتراكية“ 
الثقافــــة  أجــــل  مــــن  و“التجمــــع  (يســــار)، 
(علمانــــي)، فقد أعلنا مقاطعة  والديمقراطية“ 
االنتخابــــات بدعــــوى ”عــــدم وجــــود فرصــــة 
للتغيير“. والحزبان تقع معاقلهما الرئيســــية 
فــــي منطقة القبائــــل (موطن أمازيــــغ الجزائر 

شرق العاصمة).
رغــــم ضيق الوقــــت الذي يفصــــل أحزاب 
المعارضــــة عــــن آخــــر أجــــل إليــــداع ملفات 
الترشحات والذي سيكون في 3 مارس القادم، 
إال أنهــــا وعلــــى الرغم من تقــــّدم المفاوضات 

بين مختلــــف العائالت السياســــية والفكرية 
لم تســــتطع تقديم مرشح ُتجمع عليه مختلف 

حساسيات الطيف السياسي.

االختالفات تشق المعارضة

ظهرت األحزاب اإلســـالمية في مشاوراتها 
أكثر تماسكا من األحزاب اليسارية والعلمانية، 
حيث قـــال لخضر بـــن خالف، رئيـــس مجلس 
(إســـالمي)،  شـــورى ”جبهة العدالة والتنمية“ 
”أنهينا أســـبوعا مـــن االتصـــاالت الثنائية مع 
قـــادة المعارضة، وكل من التقينـــا بهم باركوا 
هـــذه المبـــادرة“، دون أن يذكـــر هويـــة هؤالء 

”المباركين“.
وأضاف بن خالف، ”خالل األسبوع الثاني، 
ســـنعمل على عقد لقـــاءات جماعية بين أقطاب 
المعارضة حول نقطتين هامتين؛ األولى تتعّلق 
بهوية مرشـــح المعارضة التوافقـــي، والثانية 
ببرنامجه االنتخابي والبرنامج الذي سيطبقه 

في حال وصوله للحكم“.
وحســـب بن خالف، فإن ”أصحاب المبادرة 
يعتقدون أنه رغم ضيق الوقت لتحقيق التوافق، 
لكن هنـــاك إرادة لتحقيق ذلك قبل موعد إغالق 

أبواب الترشح في 3 مارس القادم“.
وعن قدرة مرشح المعارضة التوافقي على 
منافسة الرئيس بوتفليقة، قال ”عندما تتعاون 
المعارضة وتقف وراء مرشـــح واحـــد، وتقوم 
بحراســـة 60 ألـــف مكتـــب تصويت، فســـيكون 
هناك حاجز أمام من يريـــدون التزوير“. ويفّند 

بـــن خالف ما يتم ترويجـــه من أحزاب المواالة 
للســـلطة الجزائرية بشأن أسبقية بوتفليقة عن 
كل المرشحين، قائال ”البعض يقول إن السباق 
محسوم مع دخول رئيس الجمهورية السباق، 
لكـــن المعارضـــة ســـتقوم بمقاومة سياســـية 
وتحـــرج المزّوريـــن“. وشـــدد علـــى أن ”خيار 
االنســـحاب من االنتخابات يظـــل مطروحا في 
حال رأت المعارضة أن السباق محسوم سلفا، 

أو أنه يجري في ظروف غير نزيهة“.
وفـــي ظـــل تواصـــل المعـــارك السياســـية 
والفكرية بيـــن أحزاب المعارضـــة الجزائرية، 
ترّجـــح العديـــد مـــن المراجع السياســـية عدم 

تمّكنها من تقديم مرشح واحد وتوافقي.
وتوقـــع توفيـــق بوقاعـــدة، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة الجزائر العاصمة، فشـــل 
مســـاعي المعارضـــة مـــن أجـــل التوافق حول 

مرشح مشترك.  
وقال ”أستبعد اتفاق كل أطياف المعارضة 
على مرشـــح واحد، لكن هنـــاك احتمال حدوث 
تحالف بين العائالت السياســـية (اإلسالميون 
وتيار الوسط)“، مضيفا ”ال أعتقد أن المعارضة 

لها رؤية موّحدة لالنتخابات الرئاسية.
ولم يسبق للمعارضة الجزائرية أو أهم أن 
دخلت سباق الرئاسة بمرشح واحد، تراكم هذه 
التجارب أشـــار إليه عبدالعالي رزاقي، أســـتاذ 
اإلعـــالم بجامعة الجزائر، بقوله إن ”مســـاعي 
المعارضة لتقديم مرشح توافقي لم تكتمل حتى 
اآلن“.ولفت إلى وجود حالـــة من ”عدم وضوح 

للرؤية بالنسبة إلى أحزاب المعارضة“.

الفرنســـي  الرئيـــس  يواصـــل   - باريــس   {
إيمانويـــل ماكـــرون رغم موجـــة االحتجاجات 
التي تحاصره داخليا عبر تحركات الســـترات 
الصفـــراء، محاولة ترســـيخ جذور السياســـة 
والتـــي صاغ  لبـــالده  التاريخيـــة  الخارجيـــة 

لبناتها األولى الزعيم الفرنسي شارل ديغول.
هـــذا القطع مع مـــا دأبت عليه فرنســـا في 
العشـــرية األخيـــرة، أكدته صحيفـــة ”أف.بي“ 
األميركيـــة التـــي عادت إلـــى الخطـــوات التي 
انتهجهـــا ماكرون إلحياء السياســـة الخارجية 
باالتحـــاد  فـــي عالقـــة  التقليديـــة  الفرنســـية 
األوروبي وخاصة بكل مـــن بريطانيا وألمانيا 

وإيطاليا.
ويشـــدد التقرير على أن ماكرون يبتعد عن 
سياســـات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ويعود 
إلى جذور السياســـة الخارجية لبالده، مستدال 
بالصورة الرئاســـية الرســـمية لماكـــرون التي 
تظهر الرئيس الفرنســـي محاطا بعلم فرنســـا 

واالتحاد األوروبي.
فـــي الســـنتين اللتيـــن مرتـــا منـــذ التقاط 
نفســـه  تصويـــر  ماكـــرون  حـــاول  الصـــورة، 
للفرنســـيين، وألوروبا وبقية العالم، مثل شارل 

ديغول من قبل.
منذ ما يقرب من نصف قرن، كان على شارل 
ديغـــول رئيس الجمهورية الخامســـة أن يحدد 
سياساته في ما يتعلق بأوروبا. ولهذا السبب، 
لـــم يتردد ماكرون في توضيح موقفه من موقف 
فرنســـا في العالم عبر االستشهاد باسم ديغول 

أكثر من أي مرشح رئاسي آخر في سنة 2017.
واحتضـــن ماكـــرون، فـــي مقابلـــة أجراها 
بين الجولتين مـــن االنتخابات الرئاســـية، ما 

أســـماه ”نهجا ديغوليا-ميترانيا“ في الشؤون 
الخارجية.

ويصر ماكـــرون على الفرق بيـــن المواقف 
واألطلنطية، وعلى تفـــوق األولى.  الديغوليـــة 
وفي مقابلة مـــع العديد من الصحف األوروبية 
بعـــد فتـــرة وجيزة مـــن توليه الرئاســـة، أعلن 
”ســـأضع حدا لسياســـات المحافظيـــن الجدد 
التـــي تم اســـتيرادها إلـــى فرنســـا على مدى 

السنوات العشر الماضية“. 
ورغـــم  توقف برنامج ماكـــرون اإلصالحي 
الداخلي مؤخرا بسبب السخط الشعبي وحركة 
الســـترات الصفراء، أصبح لديـــه حافز لتركيز 
دوافعـــه الديغولية، على السياســـة الخارجية. 
وأصبـــح هـــذا أكثـــر وضوحـــا على الســـاحة 

األوروبية.
 فـــي عالقاته مع ألمانيـــا، يواصل ماكرون 
البناء على األســـاس الذي وضعه ديغول. وفي 
الشـــهر الماضي، التقى بالمستشـــارة أنجيال 
ميـــركل في مدينـــة إيكس الشـــابيل الحدودية 
والخمســـين  السادســـة  بالذكـــرى  لالحتفـــال 
للمعاهـــدة التاريخيـــة التـــي وقعهـــا ديغـــول 

وكونراد أديناور.
وبينمـــا تعكـــس روح المعاهـــدة رغبة في 
المزيـــد من التعـــاون، تعكس رســـالتها تأكيدا 
ديغوليا على الســـيادة واالستقالل. وتجاهلت 
المعاهدة المطالب التي قدمها عدد من الزعماء 
السياســـيين األلمـــان بـــأن تقوم فرنســـا بنقل 
مقعدها الدائـــم في مجلس األمـــن الدولي إلى 

االتحاد األوروبي.
وفي الوقت نفســـه، تحدثت حكومة ماكرون 
ضد مشـــروع خط أنابيب الغاز األلماني ”نورد 

ستريم“ مع روســـيا، والذي لطالما كان موضع 
جـــدل بيـــن دول أوروبـــا الشـــرقية، رغـــم أنه 
حظي في الســـابق بموافقة فرنســـية ضمنية.

علـــى النهج الديغولي، شـــعر ماكرون بأن خط 
األنابيب كان فرصة ســـهلة لزيادة نفوذ فرنسا 
على حســـاب ألمانيا. وشـــّكل هـــذا المنعطف 
نفسه استجابة فرنسا لدراما بريكسيت. حيث 
زارت رئيســـة الـــوزراء، تيريزا مـــاي، ماكرون 
على أمـــل الفوز بدعمـــه لخطة تشـــيكرز. لكن، 
ذابت آمالها بســـرعة، عندما لـــم يحدد ماكرون 

موعـــدا لعقد مؤتمر صحافي في نهاية الزيارة. 
وبدال من ذلك، قال فـــي ما وصفته صحيفة ”ذا 
الموالية لخروج بريطانيـــا من االتحاد  صـــن“ 
األوروبـــي بأنها ”صرخة شـــريرة“، وأّنه يجب 
على البريطانييـــن أن يتصالحوا مع حقيقة أن 
كل من قال إنه يمكنهم االســـتمرار بسهولة من 

دون أوروبا هو كاذب.
ويقوم ماكرون بإعـــادة تمثيل عداء ديغول 
لبريطانيا.  وبطريقـــة مماثلة يخوض ماكرون 
حروبـــا كالمية مع الحكومـــة اإليطالية. بقيادة 

رئيـــس الـــوزراء اإليطالـــي جوزيبـــي كونتي، 
بعد  ونتيجة لذلك، حذر من انتشـــار ”القومية“ 

فترة قصيرة من تشكيل الحكومة اإليطالية.
لقد انحدرت العالقـــات منذ ذلك الحين، مع 
حـــث دي مايـــو لمتظاهري الســـترات صفراء، 
ليغيـــروا  للفرنســـيين  ســـالفيني  وتشـــجيع 
”رئيســـهم الســـيء“، ورفـــض ماكـــرون هـــذه 
ثم عندما  االنتقادات ووصفها بـ“غير المهمة.“ 
قـــام دي مايـــو، دون التشـــاور مـــع الحكومـــة 
الفرنســـية، بزيـــارة خاطفـــة لفرنســـا لاللتقاء 
لمناقشـــة  الســـترات الصفراء  بمجموعة مـــن 
المصالح المشتركة، استدعى ماكرون الغاضب 
ســـفيره إلى إيطاليا، وتحولت الحرب الكالمية 

إلى أزمة دبلوماسية كاملة.
لكل هذه األســـباب يؤكـــد التقرير أن ظالل 
الجنـــرال ديغول تلـــوح  في هـــذه األزمة. ففي 
ســـنة 1945، كان ديغول رئيسا لحكومة فرنسا 
المؤقتـــة، وكاد يضم منطقة وادي أوســـتا في 
شـــمال إيطاليا. وكانت أســـبابه عقابية (لغزو 
إيطاليـــا ألراض فرنســـية فـــي 10 يونيو 1940 

خالل الحرب العالمية الثانية) واستراتيجية.
لكـــن، كما يجـــادل المـــؤرخ بييـــر جيلين، 
كان ديغـــول معروفا بالتقاليد الفرنســـية التي 
تـــرى إيطاليا كقـــوة من الدرجـــة الثانية. على 
الرغـــم مـــن صـــدق تصريحاته حـــول تضامن 
الشـــعوب الالتينية، فقد اعتبر إيطاليا عنصرا 
فـــي مجموعـــة وجـــب على فرنســـا لعـــب دور 
قيادي فيها. ومع تغّير القضايا على الســـاحة 
األوروبيـــة، يعتقـــد ماكـــرون مثل ديغـــول أن 
فرنسا يجب أن تلعب دورا قياديا في صد قوى 

الشعبوية والليبرالية.

عقم سياسي يسير بالجزائر نحو تأبيد بوتفليقة رئيسا مدى الحياة

التسلح بعقيدة ديغول سياسة ماكرون لتزّعم االتحاد األوروبي

انسداد األفق السياسي يعّمق أزمة الجزائر

القطع مع سياسات املحافظني الجدد

[ التوافق حول مرشح موّحد أصعب اختبار يعرقل تقارب المعارضة  [ مفاوضات اإلسالميين أكثر انسجاما من العلمانيين واليساريين

في 
العمق

{االنتخابات المقبلة، التي أعلن الرئيس بوتفليقة الترشـــح لها، ســـتكون موعًدا مع القدر، نحن 
مرعوبون مما قد يحصل مستقبال وكيف ستكون ردة فعل المواطنين}.

لويزة حنون
زعيمة حزب العمال اجلزائري

{أطالـــب باســـتقالة ماكـــرون إذا لم يكـــن  يتحلى بالحكمة للعـــودة إلى الشـــعب من خالل حل 
البرلمان، فلنجعل الحكم السياسي يأتي من االنتخابات األوروبية}.

مارين لوبن
زعيمة اليمني املتطرف الفرنسي

سّرع إعالن عبدالعزيز بوتفليقة عن ترّشحه لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر 
أبريل القادم من نســــــق حتّركات أحزاب املعارضة الســــــاعية إلى قطع الطريق أمام والية 
خامســــــة للرئيس اجلزائري احلالي، الذي يثير متّسكه بالسلطة رغم وضعه الصّحي غير 
املالئم ألداء مهامه جدال واســــــعا ورفضا شــــــعبيا وسياسيا. وألقت نوايا بوتفليقة التمّسك 
بكرسي احلكم بظاللها داخل األحزاب املعارضة، التي لم تستطع إلى اليوم صياغة موقف 
موّحد من اخلطوة التي أقدم عليها الرئيس اجلزائري، كما أنها باتت تسارع الزمن للبحث 
عن مرّشــــــح توافقي قبل حلول آخر موعد لقبول الترشــــــحات والذي سيكون في 3 مارس 
املقبل، وبينما تدفع األحزاب اإلســــــالمية للتحالف والتفاهم نحو مرّشــــــح موّحد، تتشــــــبث 

األحزاب العلمانية واليسارية إما باملقاطعة وإما بتقدمي مرشحني فرادى عن كل حزب.
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لخضر بن خالف:
أنهينا االتصاالت الثنائية 

مع قادة المعارضة للتوافق 
حول مرشح موّحد
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في 
العمق

{الخســـائر األخيـــرة التي مني بها متطرفو تنظيم داعـــش ال يجب أن تفضي إلى رضا عن النفس 
على أي مستوى، التنظيم المتطرف ما زال يشكل تهديدا عالميا}.

فالدميير فورونكوف
مسؤول مكافحة اإلرهاب لدى األمم املتحدة

{مقاتلون يعملون بقيادة األكراد ويدعمهم التحالف في قتالهم الســـتعادة آخر جيب يسيطر 
عليه تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا، يحققون تقدما ”بطيئا ومنظما}.

الكولونيل شون رايان
املتحدث باسم التحالف ضد داعش

} واشــنطن - يذّكــــر الجــــدل الدائــــر اليــــوم 
حــــول محدوديــــة القضــــاء على داعــــش، بما 
قيــــل من قبل عــــن هزيمة تنظيــــم القاعدة في 
العــــراق وعــــن الحرب ضد حركــــة طالبان في 
أفغانســــتان، وكيف أنه كلما اعتقد العالم أن 
هــــذه التنظيمات تراجعــــت أو اختفت، عادت 
وظهرت من جديد سواء في معاقلها التقليدية 
أو في مناطــــق جديدة، حيث تفرض مجموعة 
واالســــتراتيجية  السياســــية  العوامــــل  مــــن 
ظهورهــــا وتكــــون األرضيــــة مالئمــــة لتبنت 

فيها.

الخبيــــر  كوردســــمان،  أنتونــــي  ويقــــول 
االســــتراتيجي األميركي، ”ال نعلم بعد إن كان 
مــــن الممكن هزيمة تنظيــــم القاعدة أو تنظيم 
الدولة اإلســــالمية بالكامل. قــــد تكون ’خالفة‘ 
داعــــش محطمة، لكن بقيــــت عناصر جوهرية 
مــــن داعش والقاعدة منتشــــرة فــــي جماعات 
أخرى، مما قد يظهر حــــركات جديدة، وينّمي 

حركات أخرى“.
وخصــــص كوردســــمان أحدث دراســــته، 
الصادرة عن مركز الدراســــات االستراتيجية 
والدوليــــة، لبحــــث هــــذا الموضــــوع وتحليل 
اتجاهــــات التطــــرف اإلســــالمي، والعوامــــل 
المؤثرة في هذا التهديد المستقبلي، ليتوصل 

في نهاية الدراســــة إلى أنــــه من غير الواضح 
إمكانيــــة هزيمة تنظيــــم القاعــــدة أو داعش، 
مثلمــــا تصعــــب هزيمــــة أي جماعــــة أو فكر 

متشدد آخر.

فهم التشدد اإلسالمي

رغم أن الخطابات الدينية المتشددة تقوم 
أساســــا على مغازلة المعتقدات، إال أن دراسة 
تاريــــخ ظهــــور التنظيمــــات المتطرفــــة تبرز 
أن فشــــل الحكومات في التعاطــــي مع ملفات 
مجتمعية علمانية كان في أغلب األحيان وراء 

جّر العديد من البلدان إلى مستنقع اإلرهاب.
ويظهر أنتوني كوردســــمان أن العديد من 
البلدان اإلســــالمية تعاني منــــذ تاريخ طويل 
من العنف الداخلي والخارجي. وال ينشأ هذا 
العنف فــــي الغالب من التطرف األيديولوجي، 

بل من نزاعات أهلية.
وُيرجــــع انبثــــاق التطــــرف فــــي منطقــــة 
الشــــرق األوسط وشمال أفريقيا إلى إخفاقات 
الحكومات في التعامل مع القضايا العلمانية 
التي تشــــكل المفاهيم الشــــعبية للسياســــات 
الوطنيــــة، وفعاليــــة سياســــات حكومــــة مــــا 
هــــذه  أن  مؤّكــــدا  للعنــــف،  واســــتخدامها 
الممارســــات هي نتاج إخفاق سيادة القانون 
فــــي توفيــــر األمن الكافــــي لجميــــع الفصائل 
والعناصــــر الوطنية الرئيســــية، واســــتخدام 

دولة معينة للقوة ضد سكانها.
كما يشّدد على أن فشل الثورات والحروب 
القوميــــة العربية علــــى امتــــداد تاريخها في 
تلبيــــة تطلعــــات شــــعوبها أدى إلــــى تغذيــــة 
الحاضنة االجتماعية للفكر المتطرف. وتؤدي 
دراســــة هذه التطورات إلى المساعدة في فهم 

وتوقع مستقبل التشدد اإلسالمي.
وتمثل االتجاهــــات الديموغرافية للبلدان 
ذات األغلبيــــة المســــلمة تحذيــــرا قويــــا من 
أن التطــــرف قــــد يشــــكل تهديدا فــــي العقود 
القادمة، وفق كوردســــمان، الــــذي يضيف أن 
الشرق األوسط وشــــمال أفريقيا يعدان مركزا 
للمواجهــــة العنيفة، حيث يعيش أكثر من 310 
مليون شــــخص في هذه البلدان، ويحمل أكثر 
مــــن 14 مليونــــا منهم وجهات نظر قد تشــــكل 
بيئة راديكالية محتملة، يمكن أن يستمد منها 

داعش الدعم.

وتعد نســــبة نمو المسلمين وفق الدراسة 
بالديانات األخرى.  األميركية، األسرع مقارنة 
ومن المرجح أن ترتفع هذه النســــبة من 23.2 
بالمئة من سكان العالم في سنة 2010 إلى 29.7 
بالمئة في ســــنة 2050، أي بزيــــادة قدرها 1.6 

بليون شخص أو 73 بالمئة. 
وفي المقابل، سيكون عدد سكان الديانات 
الرئيســــية األخرى ثابتا وقد تنخفض نســــبة 
المنتميــــن إلــــى تلك األديان مــــن إجمالي عدد 
الســــكان في العالم. وسيغّير هذا النمو تأثير 
اإلسالم في جنوب وجنوب شرق ووسط آسيا 
وأفريقيــــا جنــــوب الصحراء وأوروبا بشــــكل 

جذري.
مع تطور نســــق خطــــورة التطرف الديني 
الــــذي غــــزا العالــــم، يعكــــف الباحثــــون على 
التأصيــــل الفكري ألنــــواع التطــــرف بجميع 
أشــــكاله وعدم حصــــره في مفهــــوم التطرف 
اإلســــالمي مجمعين على وجود أشكال شتى 

للتشدد ال عالقة لها باأليديولوجيا الدينية.
الدراســــات  مركــــز  دراســــة  وتؤكــــد 
وجــــود  علــــى  والدوليــــة  االســــتراتيجية 
اختالفات في أشــــكال التطرف، حيث تختلف 
والتكتيكات  واالســــتراتيجية  األيديولوجيــــة 
وطابــــع التطرف مــــن حركة إلــــى حركة، ومن 
منفذ إلــــى منفذ، ومن بلد إلــــى بلد آخر. لكن، 
ال تتســــبب هذه االختالفات ســــوى في تأثير 

محدود على السلوك الفعلي للجماعات.
ويفسر كوردسمان هذه االختالفات بقوله 
”إنهــــا فــــي الغالب تتمثــــل في الصــــراع على 
الســــلطة والنفوذ داخل مجموعــــة معينة من 
المتطرفيــــن أكثر مــــن التركيز علــــى المبادئ 
لهــــا“.  األساســــية  والقيــــم  األيديولوجيــــة 
ويدعــــم تصوره بتأكيده علــــى أن الفارق بين 
اإلسالميين والشــــيوعيين والفاشيين شاسع 
علــــى المســــتوى األيديولوجــــي، على عكس 
االختالف في الســــلوك واالستعداد الستخدام 

العنف.

منشأ الفكر المتطرف

ولدى تأصيل منشأ الفكر المتطرف، تشير 
الدراسة إلى أن كل تطرف ينشأ في دول فاشلة 
تعاني من انقسامات داخلية وتركيبة سكانية 
وقوى اجتماعيــــة واقتصادية متفاوتة، حيث 
ركزت بعض الجماعات المتطرفة السياســــية، 
مثــــل األناركية والشــــيوعية والفاشــــية، على 
الحلول الجذرية للمشــــكالت العلمانية، بينما 
ركــــزت معظــــم الحــــركات العربيــــة المتطرفة 
(والعنيفة) في البلدان اإلسالمية على القومية 
واالشــــتراكية، من الحــــرب العالميــــة األولى 

حتى 2011-1990.

ويركز التطرف اإلســــالمي السّني الحالي 
علــــى العودة إلــــى الديــــن وإرادة الله إليجاد 
الحلــــول. ويعتبر جزء كبير مــــن الزخم وراء 
التشدد اإلسالمي رد فعل لعقود من العلمانية 
والقومية واالشتراكية والديمقراطية الفاشلة، 
وهي األماكن التي تكون محور اهتمام بعض 
القوى الخارجية والجماعات المتشددة لتزرع 

فيها بذرة اإلرهاب.
وفــــي المقابــــل، يمكــــن للدول اإلســــالمية 
المســــتقرة أن تتعامل بشكل عام مع التطرف 
وتواجهه بنجــــاح، حيث يمكــــن للحلول غير 
األيديولوجية مثل الحوكمة الفعالة والصادقة 
والمساواة،  واالســــتقرار االقتصادي وتقدمه 

وسيادة القانون، الحد من تأثير التطرف.
وتؤكد دراسة كوردسمان على أنه يمكن أن 
تنجح الحلول العســــكرية أو القمع لفترة من 
الوقت، ولكنها غالبا ما تفشــــل إذا لم تتعامل 
مع المشاكل األساسية في الدولة مثل سوريا 
أو الجزائــــر وبمجــــرد أن يتولــــى ”التطرف“ 
السياســــي الحاكــــم الســــيطرة علــــى الجهاز 
الفعلــــي للدولــــة تتولد عقــــود من الفشــــل و

مــــن ذلــــك أمثلــــة روســــيا والصيــــن وكوريا 
الشمالية.

وتظهر التصورات العامة ألهمية الشريعة 
أن المســــلمين العادييــــن فــــي البلــــدان ذات 
األغلبية المسلمة يعطون أهمية لمدى تشديد 

حكومتهــــم ونظامهم السياســــي علــــى القيم 
األساســــية لدينهم أكثر من األتباع المعتدلين 

في الديانات األخرى.

رفض اإلرهاب

يشدد أنتوني كوردسمان على أنه ال توجد 
عالقــــة بين القيم الحقيقية لإلســــالم والعنف 
اإلســــالميين  المتطرفيــــن  أن  إال  والتطــــرف، 
يستخدمون الشريعة كمبرر لتطرفهم وعنفهم، 
وغالبا ما يشوهون اإلسالم من خالل المطالبة 

بالعودة إلى الجذور المبكرة  لإلسالم.
ويعكس هــــذا الهيكل العقائدي الســــلفي 
الجديد جهــــدا مماثال لمحــــاوالت الطائفيين 
المسيحيين، والمتطرفين اليهود والهندوس، 
والبوذيين، تشويه وتحريف أديانهم. ويسمح 
كل هــــذا للمتطرفيــــن اإلســــالميين بتبرير أي 

شكل من أشكال العنف باسم الدين.
وتظهر آخر الدراســــات االســــتقصائية أن 
معظم مواطنــــي البلدان، التي تــــأوي أعدادا 
كبيرة من المسلمين، هم غير مؤيدين لداعش، 
بمن في ذلك جميع المســــتجوبين اللبنانيين 
و94 بالمئة من األردنيين. وفي بعض البلدان، 
ال يصــــرح عدد كبير من الســــكان بآرائهم عن 
داعش، بمن في ذلك أغلبية بنســــبة 62 بالمئة 
مــــن الباكســــتانيين. ويتمتع داعــــش بأعلى 
نســــبة تأييد علنية في نيجيريــــا (14 بالمئة) 
مــــن معظم الــــدول األخرى. وبين المســــلمين 
النيجيرييــــن، يقــــول 20 بالمئــــة إّن نظرتهــــم 
لداعش إيجابية. وعبــــرت جماعة بوكو حرام 
النيجيرية المتشــــددة، التي كانت تشن حملة 
إرهابية فــــي البالد منذ ســــنوات، عن والئها 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.
ويخلــــص أنتونــــي كودرســــمان إلــــى أن 
انتشــــار التطرف اإلسالمي هو األعلى مقارنة 

باألديان األخرى كالمسيحية أو اليهودية . 
لهــــذا  الرئيســــية  األســــباب  وتشــــمل 
التفــــاوت الطائفية والتمييــــز القبلي والعنف 
والقمع وفشــــل األنظمة، عــــالوة على اختالل 
الديمقراطيــــة والهياكل السياســــية المدنية، 
العدالــــة  ونظــــام  القانــــون  ســــيادة  وفشــــل 
االجتماعي،  والنظــــام  األساســــي  والقانــــون 
والفقــــر وتضخم األزمات، كما يرتبط التطرف 

بالتمييز والغربة.

وتحقق عمليــــات التمرد والتطرف نجاحا 
عندما تفشل الدول، وبالتالي فإنه من العوامل 
األساســــية التي وجب أن تأخذ بعين االعتبار 
لمكافحــــة الفكــــر المتطــــرف إنشــــاء البلدان 
لهياكل دولة مســــتقرة للسياسات والحوكمة 
واالقتصــــاد، وهــــذا ما ســــيقطع الطريق أمام 
كل من يسعى لتوظيف اإلرهاب والتطرف في 
ســــياق مصالح استراتيجية وعمل مخابراتي 
ال عالقة لهما بالشعارات الدينية التي ترفعها 
الجماعات المتطرفة، حيث يؤكد كوردســــمان 
أنــــه مهمــــا كان الدين مهّما، فغالبــــا ما يكون 
البحث عــــن الســــلطة والســــيطرة والتمويل 
والمــــوارد والمقاتلين والنشــــاط العملي من 

أكثر العوامل أهمية.

التطرف اإلسالمي تهديد مستقبلي: 
داعش يظهر بمسميات جديدة

{تطرف} النظام الحاكم يولد تطرفا مضادا

[ المنتفعون من اإلرهاب يصطادون في مياه الدول الفاشلة  
ــــــة وتقليص رقعة األرض  تتجــــــاوز املعركة ضد التطــــــرف واإلرهاب حدود احلرب امليداني
التي تســــــيطر عليها جماعة متشــــــددة مثل تنظيم الدولة اإلسالمية داعش، ذلك أن املعركة 
العسكرية ليست سوى إطفاء مؤقت لشرارة ميكن أن تندلع من جديد في نفس املكان أو 
تندلع في منطقة أخرى تنفخ رياحها السياســــــية واالجتماعية والفكرية في أتون التطرف 

وتلهبه.

 فشــــل الثــــورات والحــــروب القوميــــة 
العربيــــة في تلبية تطلعات شــــعوبها 
أدى إلى تغذيــــة الحاضنة االجتماعية 

للفكر المتطرف

T
أنتوني كوردسمان

االتجاهات الديموغرافية للبلدان ذات 
األغلبية المسلمة تمثل تحذيرا قويا 

من أن التطرف قد يشكل تهديدا في 
العقود القادمة

ولدوا في ”دولة“  } قرب الباغوز (ســوريا) – 
أصبحت أثرا بعد عـــني، غالبيتهم آلباء قتلوا 
خـــالل املعـــارك، وأمهـــات ال ترغـــب بلدانهن 
فـــي اســـتعادتهن. هم أطفال ”دولـــة اخلالفة“ 
اخلارجـــون مـــن الكيلومتـــرات األخيرة حتت 
ســـيطرة تنظيم الدولة اإلســـالمية في شـــرق 
سوريا، واملولودون خارج كل األطر القانونية 
والطبيعيـــة التي ميكن أن تضمـــن لهم حياة 

طبيعية كغيرهم.
تتصـــدر وجوههـــم املّتســـخة العشـــرات 
مـــن الشـــاحنات الصغيرة التـــي تضيق بهم 

وبأمهاتهم املتشحات بالنقاب األسود، بانتظار 
نقلهم إلى مخيم مخصص لهم، بعد وصولهم 
إلى مواقع قوات سوريا الدميقراطية. وفي تلك 
الشاحنات، يجلس أطفال من مختلف األعمار، 
ال يتخطـــى عمر بعضهم الثالثة أشـــهر. ولعل 
اجلوع هو القاســـم املشـــترك بينهـــم جميعا. 
ويحّدق من هم أكبر ســـنا بصمت في حشـــود 

الصحافيني الذين يتجّمعون حولهم.
يرتدي هؤالء األطفال كل ما أمكن ألمهاتهم 
إلباســـهم، قمصانـــا مـــن الصوف وســـترات 
وقبعـــات تقيهم بـــرد الصحراء القـــارس. أما 

األمهـــات وغالبيتهن شـــابات صغيـــرات، فإن 
النقـــاب يخفـــي مالمحهن مـــن دون أن يخّبئ 
نظرات اخلوف واإلرهاق في عيونهن وأيديهن 

النحيلة املتسخة.
ويعيش املدنيون في آخـــر نقاط التنظيم، 
ظروفا بائســـة، خصوصا منـــذ تكثيف قوات 
سوريا الدميقراطية بدعم من التحالف الدولي 
بقيـــادة أميركية هجومها علـــى املنطقة خالل 

األسابيع األخيرة. 
وبـــني ذراعيها، حتمـــل مـــراح (17 عاما) 
طفلتها خديجة التي ولدت في كنف ”اخلالفة“ 

قبل عام، وهي التي قصدت برفقة زوجها ريف 
ديـــر الزور الشـــرقي قادمني مـــن مدينة منبج 
الواقعـــة على بعد املئـــات مـــن الكيلومترات 

شماال.
وبعد وصولهـــا إلى منطقـــة الفرز، تضع 
قوات سوريا الدميقراطية والد خديجة الشاب 
في شـــاحنة تقّل العشرات من الرجال للتوسع 
فـــي التحقيق معهـــم. ولدى ســـؤال مراح عن 
املســـتقبل الذي تريده البنتها، حتّدق في وجه 

خديجة مطوال، وتلتزم الصمت.
وينتظـــر مســـتقبل مجهـــول اآلالف مـــن 
الفاريـــن من مناطق ســـيطرة التنظيم وبينهم 
أجانب من جنسيات فرنسية وتركية وروسية 
وأوكرانية، ممن يتم نقلهم إلى مخيمي الهول 
وروج، حيث توضع عائالت املقاتلني األجانب 

في جزء خاص يخضع حلراسة مشددة.
وللوصـــول إلـــى املخيمني، يجتـــاز هؤالء 
املئـــات مـــن الكيلومترات على منت شـــاحنات 
صغيرة ال تقيهم غبـــار الصحراء وال احلرارة 

املنخفضة.
وأحصت األمم املتحدة وفاة 35 من األطفال 
وحديثـــي الوالدة خـــالل الشـــهرين األخيرين 
معظمهـــم بســـبب البـــرد، أثنـــاء فرارهم مع 
عائالتهم مـــن اجليب األخيـــر للتنظيم، الذي 
تستهدفه قوات سوريا الدميقراطية بهجومها 

منذ سبتمبر.
وفي باحة االســـتقبال داخل مخيم الهول، 
جتلس نساء وأطفالهن الصغار على أكوام من 
البطانيـــات واألغطية بانتظـــار توزيعهم على 

خيام خاصة بهم.
وفـــي خيمـــة حتولت إلـــى عيـــادة طبية، 
تدخل النســـاء أطفالهـــن متهيـــدا لفحصهم. 
ولدى خـــروج أم شـــابة حتمل طفـــال رضيعا 
تقول ”اكتشـــفت أنني حامل“، بطفل لن يكون 
مســـتقبله أفضل حـــاال حتى لو كان ســـيولد 

خارج أسوار ”دولة اخلالقة“.

في شرق سوريا.. أطفال {خالفة} متداعية

المجهول يحاصر أطفال ولدوا داخل أسوار دولة الخالفة



} ثمانية أعوام مضت منذ اندالع شرارة ما 
ُسّمي بـ”ثورة الشباب“ في اليمن مدفوعة 

برياح ما ُسمي بـ”ثورة الربيع العربي“ التي 
قِدمت من تونس عابرة ملصر، والتي بَدت ألكثر 
الناس في بادئ األمر شعبية تلقائية، ثم تبّني 

الحقا أنها لم تكن غير مطّية لتنفيذ مخطط 
خبيث مدروس بدقة إلسقاط األنظمة العربية 

وتدمير بلدانها وتشريد شعوبها.
”الشعب يريد إسقاط النظام“ حتت هذا 
الشعار املقيت انطلق ذلك احلراك الشبابي 

ظّنا منه أنه ”كناية“ فقط عن الرغبة في إسقاط 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن ثّم 

حل املشاكل االجتماعية التي تسبب فيها 
فساد نظامه، ليتبني الحقا أن من وضع ذلك 

الشعار كان يقصده حرفيا ولم يكن يكّني 
به عن أمر أهون منه، فكل الذي وصل إليه 

اليمن اليوم إمنا هو الترجمة احلرفية لشعار 
”إسقاط النظام“ بجميع معانيه املتمثلة في 
هدم مؤسسات الدولة واجليش واألمن وما 
ينعكس عن ذلك السقوط، بالضرورة، على 

كافة مجاالت احلياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية. وألجل ذلك جند قيادات ذلك 

احلراك يحتفلون اليوم رغم كل هذا اخلراب 
والدمار والفساد الذي تسببوا به، ولو أن 

أهدافهم من ذلك احلراك كانت وطنية شريفة 
ملا جتّرأوا على االحتفال في الوقت الذي يزداد 
الوطن، كل يوم وكل ساعة، سقوطا في الهاوية 

وضياعا في النفق.
يزعم قادة ذلك احلراك من حزب اإلصالح، 

وهو التيار الذي تزعم املعارضة ضد نظام 

صالح ثم تزّعم الثورة عليه، البراءة مما وصل 
إليه اليمن ُملقني بكل الالئمة على الرئيس 

السابق، الذي سّلم لهم السلطة مبوجب 
املبادرة اخلليجية، وعلى انقالب احلوثيني، 

الذين لم يكونوا إال أحد مكونات ثورتهم 
املشؤومة، والذين، وال عجب، يشاركونهم 

احتفاالتهم بهذه املناسبة كل عام مدركني أنه 
لوال نكبة 11 فبراير 2011 ملا كان انقالب 21 

سبتمبر 2014، ولوال اعتصام ساحة التغيير 
في صنعاء ملا حتركت ميليشيات احلوثي من 

صعدة، ولوال حتييد قوات اجليش التابعة 
للفرقة األولى مدّرع بعد انضمام قائدها علي 
محسن األحمر إلى ثورة اإلصالح ملا متّكنت 

تلك امليليشيات من عبور تلك املسافة إلى 
صنعاء ولو لعشرات السنني.

لو كانت أهداف تلك القيادات وطنية ملا 
وجدت شيئا يستحق االحتفال به، فما الذي 

يحتفلون به إذن في ظل كل هذه األهوال 
واملآسي واملصائب التي حتيط بشعبنا اليوم؟ 

وهل كان مجّرد سقوط نظام علي عبدالله 
صالح يستحق كل هذا الثمن وبالتالي 

يستحق االحتفاء به؟
كانت نكبة فبراير 2011 فرصة سانحة 

للطامحني بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء 
وعودة سلطة الكهنوت اإلمامي بعد تربص 

دام عقودا استنفد فيها اإلماميون كافة احليل 
والسبل، وظهرت بشكل علني منذ دخول 
احلوثيني إلى العاصمة صنعاء كشركاء 

إلى جانب اإلخوان في نكبة احلادي عشر 
من فبراير املشؤومة، بعد أن كانت مجرد 

أحالم تراودهم منذ انطالق ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر 1962 املجيدة ليجدوا 

من نكبة فبراير بوابة للعودة إلى نظام اإلمامة 
مستغلني اخلالفات السياسية في الصف 
اجلمهوري والتي نتجت عن فتنة احلادي 

عشر من فبراير املشؤومة.

ثماني سنني عجاف مرت لم يجد الشعب 
فيها من مشعلي الفتنة سوى الدمار واخلراب 

وضياع وطن، أما أولئك القابعون في أبراج 
عاجية وميتصون خيرات الشعب فال يجدون 

ما يتحدثون به عن يومهم املشؤوم، ولم 
يتحقق لهم إجناز سوى صور ”السلفي“ في 

دول العالم كسياح ونازحني، وأحاديثهم التي 
ال تكاد تنقطع عن مخرجات احلوار الوطني، 

تلك املخرجات التي كان ميكن حتقيقها 
باحلوار البناء واملسؤول دون كل هذا اخلراب 

والتدمير.

نكبة فبراير حصادها مر على كل ميني 
سواء من أّيد تلك الفوضى أو من عارضها، 

فلم حتقق تلك الفوضى غير اخلسائر الفادحة 
املهولة، سواء البشرية أو االقتصادية أو في 

البنية التحتية أو في شتى املجاالت، ودفع 
اليمنيون فاتورة باهظة من دمائهم ومصادر 

عيشهم.. عشرات اآلالف ُقتلوا وأضعافهم 
جرحى يحملون إعاقات دائمة وأضعاف 

أضعافهم مشردون في أصقاع األرض.. فبماذا 
يحتفل احملتفلون؟

التقارير الدولية حتدثت غير مرة عن 
وجود ما يزيد عن 22 مليون ميني يحتاجون 
لون أكثر من 75  إلى مساعدات إنسانية يشكِّ

في املئة من إجمالي عدد السكان، منهم ثمانية 
ماليني وأربعمئة ألف شخص يعانون من 

انعدام األمن الغذائي ويواجهون خطر املجاعة 
فضال عن أربعة ماليني نازح ومهّجر قسريا.. 

فبماذا يحتفل احملتفلون؟
بعد مرور ثماني سنوات من النكبة 

والصف اجلمهوري في صراع عبثي ال يخدم 
سوى ميليشيات احلوثي اإلرهابية التي 
أهلكت احلرث والنسل بسياسة ممنهجة 
لالنتقام من اليمنيني، حيث سعت جاهدة 
إليجاد شرخ اجتماعي مبختلف الوسائل، 

وحشرت اليمن في نقطة ضيقة خدمة 
ملشروعها الطائفي الذي تسعى جلعله ورقة 

بيد أسيادها في إيران بعد أن كان نظام احلكم 
في اليمن دميقراطيا شامخا بجمهوريته 
وعروبته، فبماذا يحتفل احملتفلون؟

سؤاٌل صعٌب لم أجد له إجابة مقنعة.
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} يصعب على املرء االقتناع بأّن ترشيح 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نفسه لوالية 

رئاسية خامسة قرار منطقي ونهائي اتخذه 
الرجل، علما أّنه في وضع صّحي ال يسمح 

له بالكالم… إضافة إلى أّنه مقعد. على الرغم 
من ذلك، ال مفّر من التعاطي مع الوضع 

اجلزائري من منطلق واقعي. ثّمة واقع ال 
ميكن جتاهله يتمّثل في أن هذا البلد املهّم 

ميّر في أزمة عميقة، بات معروفا متاما كيف 
بدأت وليس معروفا كيف ستنتهي. ميكن 

اختزال الوضع اجلزائري بالقول إن ترشيح 
بوتفليقة ليس سوى ترحيل موقت لألزمة، 

وبحث عن شراء للوقت.
أظهرت التجارب التي مّرت فيها دولة 
مثل اجلزائر، املليئة بالكفاءات، أن شراء 
الوقت ال يحّل أي أزمة من أّي نوع عندما 
يتعّلق األمر بالبحث عن مستقبل أفضل 

وتفادي انفجار كبير. ميكن لشراء الوقت 
حّل أزمة ذات طابع عاطفي بني رجل وامرأة. 

لكن األمر يصبح مختلفا كّليا عندما يتعّلق 
مبستقبل بلد يرفض املعنّيون مبصيره 
االعتراف بأخطاء املاضي التي أوصلت 

اجلزائر إلى ما وصلت إليه، أي إلى ترشيح 
بوتفليقة نفسه لوالية خامسة بعد فقدانه 

القدرة على النطق والتحرك على رجليه.
األكيد أن الرئيس اجلزائري نفسه ال 
ميكن، لو كان واعيا، القبول بذلك. لكّن 

الواضح أّن ال خيار آخر أمامه سوى 
الرضوخ ملا يقّرره أفراد احللقة الضّيقة 

احمليطة به. لم يجد أفراد هذه احللقة البديل 
الذي يضمن لهم سالمتهم في مرحلة ما بعد 

نهاية الوالية الرابعة. هؤالء يعرفون، في 
غياب القدرة على املجيء بسعيد بوتفليقة، 
األخ األصغر للرئيس اجلزائري، إلى قصر 

املرادية، أن باب املالحقة القضائية سيكون 
مفتوحا حّتى لو كان ذلك عن غير وجه 

حّق. فتاريخ اجلزائر مليء بهذا النوع من 
املالحقات. الدليل على ذلك ما تعّرض له 

بوتفليقة نفسه عندما اعترض على اختيار 
الشاذلي بن جديد خليفة لهواري بومدين 

في حني كان يعتبر نفسه املؤهل ليكون في 
موقع الرئيس بصفة كونه أحد أقرب الناس 

إلى بومدين، إضافة إلى شغله موقع وزير 
اخلارجية طوال عهده.

ليست أزمة اجلزائر وليدة اليوم. بدأت 
هذه األزمة منذ استقلت اجلزائر في العام 

1962 ووصول أحمد بن بّلة إلى رئاسة 
اجلمهورية، ثم االنقالب العسكري الذي نّفذه 
الرجل القوي هواري بومدين في العام 1965، 

وصوال إلى فرض اجليش العقيد الشاذلي 
بن جديد خليفة له مطلع العام 1979 واللجوء 
إلى بوتفليقة في 1999 إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

بعد ”العشرية السوداء“.
كان اللجوء إلى بوتفليقة في أواخر العام 
1998 متهيدا النتخابه رئيسا في 1999 مبثابة 

تعويض من املؤسسة العسكرية عن اخلطأ 
الذي ارتكبته في بداية 1979. لكن ذلك لم 

مينع، وقتذاك، الرئيس اجلديد الذي استطاع 
حتقيق مصاحلة وطنية بعد حرب أهلية 

استمّرت عشر سنوات من االنتقام.
هناك اآلن معطيات جديدة في اجلزائر. 

تقوم هذه املعطيات على توازن جديد يستند 
إلى متكن بوتفليقة واحللقة الضيقة حوله 

من تقليص نفوذ املؤسسة العسكرية ملصلحة 

قوى أخرى. استطاعت هذه القوى التكتل 
خلف رجل مقعد، واستخدامه غطاء لعجزها 
عن تأمني انطالقة جديدة للبلد وجتاوز كّل 

العقد التي ُولدت مع االستقالل.
ما ميّيز النظام اجلزائري هو تلك القدرة 

اخلارقة على رفض أّي مراجعة ألخطاء 
املاضي املمتد منذ العام 1962. في النهاية، 

ليست األزمة احلالية سوى امتداد ملا بدأ في 
مرحلة ما بعد االستقالل مبجيء سياسي 
ال عالقة له بالسياسة اسمه أحمد بن بلة 

رئيسا للجمهورية. مّهد ذلك لالنقالب 
العسكري الذي نّفذه هواري بومدين الذي 

كان رجال نزيها ميتلك أوهاما كبيرة 
صنعتها واردات النفط والغاز وليس شيئا 

آخر.
كان الفشل مالزما لكل ما أقدم عليه 

بومدين الذي أنشأ صناعة ثقيلة من دون 
أن يسأل نفسه من سيشتري ما تنتجه 

املصانع اجلزائرية. كان أيضا وراء ”الثورة 
الزراعية“ التي عادت بالكوارث على اجلزائر. 

وكان وراء عملية التعريب التي أسست 
جليل جزائري شبه أّمي. نسي هذا اجليل 

الفرنسية ولم يتعّلم العربية عن طريق 
أساتذة ينتمون إلى البعث العراقي أو البعث 
السوري… أو من بقايا اإلخوان املسلمني في 

مصر وسوريا وغيرهما…
أسست الثقافة التي زرعها بومدين 

لالنفجار الشعبي الذي حصل في تشرين 
األّول/ أكتوبر من العام 1988 في عهد 

الشاذلي بن جديد. حتّول هذا االنفجار 
الضخم إلى حرب أهلّية تخللها منع 

اإلسالميني من االستيالء على البلد، بعد 
اكتساحهم االنتخابات البلدية مطلع 

تسعينات القرن املاضي، ثم شّن اجليش 
حملته التي شملت إبعاد الشاذلي بن 

جديد عن الرئاسة والسعي إلى ”استئصال 
اإلرهاب“ و“حماية اجلمهورية“.

في بلد ال ينقصه الرجال وال الكفاءات 
وال الدبلوماسيون الالمعون، يعطي ترشيح 
بوتفليقة لوالية خامسة فكرة عن مدى عمق 

األزمة اجلزائرية التي ال ميكن أن تعالج 
بشراء الوقت. تكمن مشكلة اجلزائر في غياب 

من يسأل كيف ميكن لبلد ميتلك كّل هذه 
الثروات البقاء في أسر النفط والغاز؟ ملاذا 

كّل هذا التدهور على كل صعيد ملجتمع كان 
مفترضا أن يكون بني أكثر املجتمعات تقّدما 

في املنطقة؟ هل هي أزمة برامج تعليمية 
وفساد على كل املستويات وأجيال شابة 

ال جتد فرص عمل ومساكن؟ هل هو تعميم 
للجهل عبر شعارات ليست سوى أوهام عن 

دور إقليمي، بل عاملي، للجزائر التي ال متتلك 
منوذجا في أّي مجال من املجاالت تقّدمه 

حمليطها أو ألّي دولة أفريقية، مبا في ذلك 
تلك الدول املتحالفة معها والتي تستخدم في 

تنفيذ سياسات ال طائل منها…
هناك حال جمود في اجلزائر منذ 

تعّرض بوتفليقة جللطة في الدماغ في العام 
2013. اخلوف كّل اخلوف أن يذهب البلد 
كّله ضحّية اجلمود. اخلوف كّل اخلوف 

أن ينعكس هذا اجلمود على كّل القرارات 
اجلزائرية في الداخل أو في اخلارج، وأن 

مينع املسؤولني الفعليني عن البلد من 
التفكير بضرورة كسر تلك احللقة املقفلة 

التي يدور فيها البلد منذ االستقالل.
بكالم أوضح، هناك حاجة إلى مخرج بدل 
البقاء في أسر عقد املاضي التي يظّل أفضل 

تعبير عنها تلك القضية املفتعلة التي اسمها 
الصحراء املغربية. هذه القضية بني املغرب 

واجلزائر وكان الهدف منها في كّل وقت 
حصول اجلزائر على ممّر حتت سيادتها 
إلى احمليط األطلسي عبر التراب الوطني 
املغربي. كّل كالم غير ذلك، من نوع ”حق 
تقرير املصير للصحراويني“، حتايل على 
الواقع وكذبة كبيرة تعني، أّول ما تعنيه، 

تكريسا للجمود الذي أوصل اجلزائر إلى ما 
وصلت إليه.

أن يحصل عبدالعزيز بوتفليقة على والية 
خامسة أو ال، ليست تلك املسألة. املسألة هل 
من أمل باختراق يتحقق داخليا أو خارجيا 

يشير إلى رغبة حقيقية في التغيير، أو 
تستمر احللقة الضّيقة احمليطة ببوتفليقة 

في ممارسة لعبة شراء الوقت… وصوال إلى 
يوم يكون فيه انفجار كبير، انفجار أكبر من 

ذلك الذي حصل في خريف العام 1988.

شراء الوقت ال يحّل أزمة الجزائر
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{السلطة السياســـية بإعالنها عن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة تكون قد اتخذت قرارا غير 

مسؤول، من شأنه إغراق البلد في األزمة السياسية واالقتصادية التي تنخره}.
على بن فليس
رئيس حزب طالئع احلريات اجلزائري

{عشـــاق الظـــالم وحاملو لـــواء الكهنوت والواليـــة قرروا وقف عمليـــة التغييـــر ومواجهة إرادة 
الشعب في اليمن عبر تمردهم المسلح الذي انطلق من معاقل الحوثيين في صعدة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

في ذكرى حراك الشباب في اليمن.. بماذا يحتفل المحتفلون

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

طارق كرمان
كاتب يمني

في بلد ال ينقصه الرجال وال الكفاءات 
وال الدبلوماسيون الالمعون، يعطي 

ترشيح بوتفليقة لوالية خامسة فكرة 
عن مدى عمق األزمة الجزائرية التي ال 

يمكن أن تعالج بشراء الوقت

هل من أمل باختراق يتحقق داخليا 
أو خارجيا يشير إلى رغبة حقيقية في 
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لعبة المال في المشهد الفلسطيني

العراق.. حزب الدعوة وأالعيب التضليل

الدعاية اإليرانية قبل مؤتمر وارسو

} ترتسم في هذه األيام، على الصعيد 
الفلسطيني، مفارقة مثيرة لالستغراب أو 

مثيرة لألسئلة. ففي الوقت الذي ازدادت فيه 
التدابير اإلقصائية التي يأمر بها رئيس 

السلطة ضد سكان غزة من منتسبي حركة 
فتح وأسر الشهداء من كافة الفصائل، بقطع 

رواتب األلوف في كل وجبة، ومفاقمة األوضاع 
االجتماعية االقتصادية الكارثية في قطاع 

غزة؛ تتصاعد تدابير أخرى، أميركية مضادة 
للسلطة الفلسطينية نفسها، من بينها منع 
مؤسسات مالية أميركية كبرى من التعامل 

مع هذه السلطة، على النحو الذي يؤثر 
سلبا على مستقبلها. وفي ثنايا هذه املفارقة 
املالية نفسها، تشدد حكومة بنيامني نتنياهو 

الضغوط على الرئيس محمود عباس لكي 
يوقف صرف رواتب أسر الشهداء ورواتب 

األسرى، بينما حكومة نتنياهو نفسها، تؤدي 
دور الوسيط الذي ينقل دفعات مالية لألحياء 
والطلقاء من حماس في قطاع غزة، حتى بات 
هذا األمر مبثابة أحجية أشعلت نقاشا حول 

أسرارها، ما اضطر حماس نفسها إلى اإلعالن 
عن رفض استالم الدفعة األخيرة من األموال 

املنقولة عبر تل أبيب.
فما الذي على صعيد احتباس حقوق 

األسر واملوظفني في قطاع غزة، وما حقيقة 
مواقف األطراف كلها. فمن يتدرج في احتباس 

الرواتب، بضراوة، ُيتهم من قبل الذين 
أطاعهم ومتاشى مع رغباتهم، بأنه يفعل 

العكس، حتى أصبح نتنياهو يهدد باقتطاع 
املبالغ املخصصة ألسر الشهداء واألسرى من 

إجمالي مبالغ العوائد اجلمركية املستحقة 
للفلسطينيني لدى إدارة املقاصة في إسرائيل. 

وال يتأخر جواب رئيس السلطة بأنه لن 
يستلم أموال املقاصة إن وصلت ناقصة فلسا 

واحدا!
في زيارته إلى اململكة العربية السعودية، 
التي بدأت االثنني، يسعى رئيس السلطة إلى 

إقناع امللك سلمان بن عبدالعزيز، بالتدخل 
لدى إدارة دونالد ترامب لكي تنظر بإيجابية 

لتدابيره املستمرة ضد حركة حماس وضد 
منتقدي سياساته، وفي هذا املسعى يركز 

الرجل على نقطتني. األولى أن السياسات التي 
تعتمدها السلطة الفلسطينية، على الصعيدين 

االجتماعي واألمني، تتماشى مع جوهر 
املقاصد األميركية حيال الصراع، حتى وإن 

ظل االعتراض قائما على اخلطوات األميركية 
األحادية بشأن القدس. أما موقف رئيس 

السلطة مما يسمى ”صفقة القرن“ فال ينبغي 
أن ُيؤاخذ عليه، لسبب بسيط وهو أن الطرف 
األميركي لم يعرض ما في جعبته ولم يطرح 
خطته أصال، وأن املسألة حتى اآلن ال تعدو 

كونها موضوع سجال، وال ينبغي أن يحاسب 

أي طرف عربي أو فلسطيني، على موقفه من 
املسألة التي ال تزال غامضة.

أما النقطة الثانية في مسعى رئيس 
السلطة الفلسطينية لدى الرياض، فهي تتعلق 

بالوضع املالي للسلطة في حال احتدمت 
املشكلة مع حكومة نتنياهو التي تتعمد 

التصعيد ألسباب انتخابية، أي لتعزيز موقف 
الليكود في االنتخابات التي ُجترى في إبريل 

املقبل. فإن أصر نتنياهو على موقفه وبادر 
إلى اقتطاع جزء من األموال الفلسطينية، فإن 

السلطة ستكون معرضة لالنهيار وستخرج 
األمور عن السيطرة، السيما وأن عنصر 

التسكني املهم للوضع الداخلي الفلسطيني، 
سواء في الضفة أو غزة، هو قدرة السلطة 

في كل منهما على استرضاء جزء من املجتمع 
ومن العناوين، فضًال عن أن العنصر األهم، 

هو القوى األمنية ومنظومتاها في املنطقتني. 
ولكي تنجو السلطة من االنهيار، في حال 
ذهب نتنياهو إلى أبعد مدى في اقتطاع 

من األموال الفلسطينية، فإن عنصر اإلغاثة 
املرجتى ينبغي أن يكون سعوديا، سواء 

بالبذل املالي وتأمني وصوله، أو بالتدخل لدى 
اإلدارة األميركية لكبح جماح نتنياهو.

في هذا اخلضم الفلسطيني يتراجع عنصر 
األمن لصالح عنصر املال، في التأثير على 

مسار األوضاع وصيرورتها. وقد انتبه بعض 

الفلسطينيني إلى املقاصد النهائية لقطع 
رواتب غزة اجلارية بخطى حثيثة. فاألمر 

في دوافعه وأهدافه، ليس كيديا وإقصائيا 
وحسب، السيما وأن تأثيراته االجتماعية 

الفادحة، تضرب بقوة في حياة الفلسطينيني 
في تلك املنطقة املنكوبة، وُحتدث تغييرات 

بنيوية ونفسية وسياسية، وتقلب املعادالت 
والوالءات كلها، وعالقة الناس بالنخب 

والعناوين. فليس أفعل وال أفدح من اجلوع 
في ضرب قناعات الناس وحرف والءاتها 

التقليدية وجذبها في اجتاه ثغرات النجاة.
لذا يستبعد الكثيرون أن تكون التدابير 

القاسية التي تطال األلوف من األسر في قطاع 
غزة في كل شهر أو شهرين، تدابير ناشئة 

عن نزعات سلطوية ومناطقية ومن دون وعي 
باألهداف واملآالت التي يتوخاها املدبرون.
في هذا السياق يتواصل مأزق احلالة 

الفلسطينية، وحتدث التراجعات في كل يوم، 
وصوال إلى انحطاط مشهود في السياسة 
واالجتماع واملمارسات األمنية وسياقات 

التشويه في برامج التواصل، وتتراجع أبسط 
اآلمال في اخلروج من حمأة اليأس، والعودة 
إلى انتظام احلياة السياسية، إن لم يكن على 
أسس نضالية فليكن على أسس عقالنية تليق 

بتقاليد الكفاح الفلسطيني املعاصر، وحبط 
محاوالت الفصل بني الضفة وغزة.

} من يتطلع في كواليس املشروع اإليراني، 
أو باألحرى سلطة الدولة العميقة في العراق، 

يكتشف حجم االستعدادات ومدى التأهب 
ملواجهة الواليات املتحدة وما ميكن أن تأتي 

به األيام املقبلة من مؤشرات حاضرة فعليا في 
التحشيد اإلعالمي وامليليشياوي والسياسي 

والبرملاني استباقا ألنشطة أميركية، إن في 
احلراك السياسي لعقد مؤمتر وارسو، أو في 

سحب القوات األميركية من سوريا وتعزيز 
تواجدها في العراق حتديدا في قاعدة عني 

األسد في محافظة األنبار أو في القواعد داخل 
إقليم كردستان.

نشاط محموم على مختلف األصعدة 
تتقدمه الكتل النيابية الطائفية في برملان 
العراق بلّم شتات مواقفها من التشكيلة 

الوزارية حلقائب الداخلية والدفاع استشعارا 
منها بخطر التواجد العسكري األميركي في 

هذه املرحلة، وتخوفا من ضياع مكاسبها 
كلما ابتعدت عن القرار اإليراني الذي يرسم 
خطوطه شبه املعلنة مستشار دولة العراق 

للشؤون األمنية اجلنرال قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس في احلرس الثوري.

لقاءات خارج احلدود حتت أوهام السرية 
سرعان ما خرجت إلى األضواء في حلقتها 

األخيرة لتؤكد أن اخلالفات على الوطن 
تذوب في الوالء إلى املشروع اإليراني أو 

إلى مرجعية الولي الفقيه، مرجعية املرشد 
علي خامنئي، ليظل شعار ”مرجعية وطن“ 

الدعائي في القنوات الفضائية الطائفية، وهي 

بالعشرات، والذي يقصد منه مرجعية النجف 
املذهبية، شعارا للتمويه إلنفاذ الوالء إلى 

املرجعية السياسية العقائدية إليران، وكذلك 
لتغييب أي إرادة وطنية عراقية أو إدماجها 

قسرا برؤية مذهبية صارت حكرا للسلطة في 
العراق.

إيران تسابق الزمن لتقريب صادراتها من 
مشروع ضمان سلطتها تدعيما لرأي املرجعية 

املذهبية في العراق مببادئ عامة كحصر 
السالح بيد الدولة أو ضرورة تشريع قانون 
إلخراج كافة القوات األجنبية، وطبعا املراد 

منه إخراج القوات األميركية خدمة لوالية 
الفقيه في مستجدات أزمتها مع إدارة الرئيس 

دونالد ترامب بعد االنسحاب من االتفاق 
النووي ومسلسل العقوبات.

النظام في إيران ُيسّخر دبلوماسيته في 
زيارات محددة األهداف لوزير اخلارجية 

محمد جواد ظريف لتمديد توصيالت سياسية 
واقتصادية وعسكرية للمشروع اإليراني 

كضمانات بديلة لدور امليليشيات ومداخالتها 
الفجة في سياسة دول املنطقة، ترقبا الحتواء 

التصعيد األميركي أو ردود الفعل غير 
املتجانسة مع الرؤية اإليرانية، كما في موقف 

بعض األحزاب الكردية في إقليم كردستان 
العراق وبالذات بعد أحداث كركوك عقب 

االستفتاء على االستقالل.
خمسة أيام قضاها ظريف في العراق يبدو 
أنها أسفرت عن تهدئة صريحة في احتقانات 

سابقة لها صلة بحصة اإلقليم من املوازنة 

وبعودة ترتيب أوضاع قوات البيشمركة في 
املناطق املتنازع عليها، وأيضا في دورها 
ضمن قيادة العمليات املشتركة، وبعموم 

عالقة اإلقليم بحكومة املركز ومتريرها حتت 
ذريعة عالقات الصداقة احلميمة بني مسعود 

البارزاني ورئيس الوزراء عادل عبداملهدي، 
رغم أن التسوية متضي نحو خلق توازنات 

في اإلقليم بعد التقارب األميركي الكردي 
وزوال آثار االستفتاء السلبية بني الطرفني 

وبشواهد إعمار القواعد العسكرية وتدعيمها 
بإنشاءات إستراتيجية لها طابع الثبات 

في إطالق املهمات والواجبات كبناء مدارج 
املطارات اجلوية أو توسيعها.

على مقربة من مؤمتر وارسو تسعى 
روسيا لعقد قمة مبنتجع سوتشي مع إيران 

وتركيا في مهمة تقول عنها إنها معنية 
بالشأن السوري، في محاولة نقد موجهة 

ضد جدول أعمال القمة البولندية الذي 
تصفه باملشتت الفاقد للتركيز، ألنه سيناقش 
عدة أزمات في الشرق األوسط منها االتفاق 

النووي وتطوير الصواريخ الباليستية 
واألزمة في سوريا وفي اليمن ولبنان 

ومستقبل السالم الفلسطيني اإلسرائيلي.
وجهة النظر الروسية تقفز على حقيقة أن 
متدد اإلرهاب اإليراني في املنطقة حتول إلى 
قضية مركزية في معظم األزمات التي جتتاح 

البلدان املذكورة، بل إنها محور الكارثة في 
العراق الذي يتجاهل كال احملورين األميركي 

والروسي ذكره ضمن استعراض دول األزمات، 

رغم أنه منصة لإلرهاب اإليراني وقاعدة 
صراع للنفوذ بني احملاور اإلقليمية والدولية.

ما إن أطلق علي خامنئي مقولته إن شعار 
”املوت ألميركا“ يعني املوت لترامب وجون 

بولتون ومايك بومبيو، وإن إيران ليست لها 
أي مشكالت مع الشعب األميركي، واإلعالم 

الطائفي في العراق استنفر كل برامجه 
للترويج حلملة إعالمية ضد الرئيس األميركي 

دونالد ترامب في عرض للخالفات الداخلية 
األميركية بالتفاصيل مبيول صريحة لكسب 
بعض األصوات في الكونغرس أو أصوات 

احلزب الدميقراطي في مجلس النواب.
عنصر الدعاية تعدى توقيت انعقاد مؤمتر 
وارسو إلى اإلعالن عن قدرة إيران على صنع 

السالح النووي خالل فترة قصيرة، وهذا 
ما يردده قادة احلرس الثوري، لكن إيران 

ال تسعى المتالكه التزاما منها مبا ورد في 
االتفاق النووي املوقع معها، بل إن األمر 

يختلف في التسويق ملخاطر املواجهة مع 
إيران وذلك بسرد تفصيلي للقواعد األميركية 

مع إحصاء ألنواع الصواريخ الباليستية 
اإليرانية ومدياتها التي تصل كل دول احمليط 
وأوروبا وقادرة كما يرد في اإليضاحات على 

الوصول إلى الواليات املتحدة.

} طلع القيادي في حزب الدعوة اإلسالمي 
في العراق علي األديب في لقاء تلفزيوني 

وهو ينتقد الدستور الذي كان حزبه مشاركا 
رئيسيا في متريره وأكثر األطراف حماسة 
له، والذي وضع بنوده نوح فيلدمان حتت 

إشراف احلاكم املدني األميركي بول برمير. 
اتهم األديب هذا الدستور بأنه قّسم الشعب 
العراقي إلى مكونات وإلى محافظات وجعل 

هذه احملافظات تتناحر في ما بينها من خالل 
مجالس احملافظات، مدخال أعداء املشروع 

السياسي في املشروع السياسي نفسه 
باسم الدميقراطية املزيفة، التي رأيناها في 

الصناديق املزيفة، حسب وصفه.
وعندما سأله مقدم اللقاء: إلى أين نحن 
ذاهبون؟ تدفق األديب باإلجابة بنحو سريع 

”إلى املجهول، إلى األتعس فنحن تبع إلى 
هذه اجلهة وإلى تلك وعراق من دون وطنية 

ال يستقر، والدستور فيه خلل من يوم أقام 
العراق على مكونات ثالثة وأعطى حق الفيتو 

لثالث محافظات أن تستقل على حساب 
املواطنة والوطن واآلن كل املكونات تدعي 

التهميش“.
غالب الظن أن األديب كّرس هذا اللقاء 
إلطالق رسائل عديدة، فاملعروف عنه أنه 

حاد الطبع ويعتمد منهجا أحاديا مغلقا وال 
يطيق رأيا آخر غير رأي حزب الدعوة، وهو 

هنا يحاول أن يلعب دور الثعلب املاكر، إذ أن 
من يسمعه يحسبه صوتا ليبراليا يدعو إلى 

التغيير واإلصالح، وأنه اكتشف بعد 16 عاما 
أن هناك خلال في الدستور الذي سيمضي 

بالعراق إلى مستقبل مجهول.
إنها ورقة لتخفيف الضغط الداخلي، 

ورسالة إلى الواليات املتحدة بأن حزب الدعوة 

استجاب إلى اإلصالح وأنه مستعد للتخلي 
عن احملاصصة وهو من كرسها خالل أربع 
حكومات تزعمها. والظن أن إيران هي التي 

أملت على حزب الدعوة هذا اخلطاب كوسيلة 
تكتيكية الجتياز املرحلة حتى يتمكن من القفز 

إلى املرحلة اآلتية.
لكن حزب الدعوة فضح نفسه عندما انتدب 

األديب لبث رسائله السياسية. فالعراقيون 
يعرفون أنه أوضح منوذج للوالء اإليراني، 
وغلوه الطائفي ال يحتاج إلى دليل، وفشله 

الذريع في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي أصبح حديث القاصي والداني ومادة 

لتندر العراقيني، إذ كان األديب، كما يتناقل 
الناس، منوذجا في التخريب والتدمير، وقد 

شاع الفساد في عهده في الوزارة ووصل 
إلى الركب، فهو من حّول التعليم العالي 

إلى ”خردة“، وحتت قيادته بيعت الشهادات 
العليا، وقد قاد بنفسه حمالت تطهير طائفية 

في الوزارة فأبعد خيرة الكفاءات العلمية 
وأحل محلهم أناسا ال يشفع لهم في احتالل 

مناصبهم سوى االنتماء إلى طائفته.
إن شخصا يعرف العراقيون عنه هذه 

املعلومات كلها ليس مناسبا أن يتولى نقل 
رسائل سياسية ألنه غير موثوق به ممن يوجه 

احلزب رسائله إليهم.
وحزب الدعوة نفسه أثبت للعراقيني من 

خالل الوقائع املتواترة أنه أعد خططا إلفراغ 
العراق من كفاءاته في إطار مخططه التخلص 

من منافسني مفترضني، مثلما حاول تصفية 
املستقلني وحارب كل صوت وطني، واغتال من 

يختلف معه طائفيا، من أي طائفة كان ومن 
أي دين، وضمنهم الليبراليون، وسعى إلى 

التخريب املنظم ملؤسسات الدولة من التعليم 

إلى الصحة، ومن اخلدمات إلى التجارة 
والزراعة والنفط، مقابل اإلثراء الشخصي 

الذي بلغ ذروة فساده في عرض العراق للبيع 
(النفط مثاال)، وبلغ االستهتار احلزبي إلى 
سن قوانني األحوال الشخصية وما يسمى 

مجاهدو رفحاء وغيرهما، وهو ما دفع قياديني 
في احلزب بعد االنتخابات األخيرة، التي 

أفقدت حزب الدعوة منصب رئاسة احلكومة، 
إلى املُطالبة بفتح حتقيق موسع حول تراجع 

والثراء الفاحش لعدد من  شعبية ”الدعوة“ 
املسؤولني والقيادات في احلزب وأقرباء لهم، 
أبرزهم رئيس احلكومة األسبق نوري املالكي، 

وهو ما جعل مراقبني يعربون عن اعتقادهم 
أن إجراء مراجعة أو محاسبة سيزيد من 

ضعف احلزب داخليا وسيفجر خالفات حادة.
هذا احلزب كأنه يعيش في جزيرة 

منعزلة عن الواقع العراقي ألنه يدرك أن 
عموم العراقيني كشفوا أكاذيبه وحولوها 

إلى أهازيج يرددونها في تظاهراتهم، فهو 
مع مزاعمه بتحقيق اإلجنازات الكبرى 

للعراق، يعرف أن ال وجود لهذه اإلجنازات 
إال على الورق، ومبالغها املليارية حتولت 

إلى جيوب قادته وأرصدتهم املصرفية، 
وإال فليعلن إجنازا واحدا حققه غير حشره 
املاليني من املواطنني في معسكرات النزوح 

وتشريده ماليني أخرى داخل العراق وخارجه، 
فضال عن أنه أول حزب يستخدم املفخخات 

والتفجيرات ضد املواطنني فهو يوصف بأنه 
حزب إرهابي طبقا لنظامه الداخلي الذي أقر 

األسلوب العسكري في العمل احلزبي.
ومن هنا فإن احلزب، الذي بث رسائله 

على لسان علي األديب لن يجني من رسائله 
شيئا.
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حامد الكيالني
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

في هذا الخضم الفلسطيني يتراجع 
عنصر األمن لصالح عنصر المال، في 

التأثير على مسار األوضاع. وقد انتبه 
بعض الفلسطينيين إلى المقاصد 

النهائية لعملية قطع رواتب غزة 
الممنهجة والجارية بخطى حثيثة

نشاط على مختلف األصعدة للكتل 
النيابية الطائفية في برلمان العراق، 

استشعارا منها بخطر التواجد 
العسكري األميركي في هذه المرحلة، 

وتخوفا من ضياع مكاسبها كلما 
ابتعدت عن القرار اإليراني

ورقة لتخفيف الضغط الداخلي، ورسالة 
إلى الواليات المتحدة بأن حزب الدعوة 

استجاب إلى اإلصالح وأنه مستعد 
للتخلي عن المحاصصة مع أنه هو من 

كرسها خالل أربع حكومات تزعمها



اقتصاد
{تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة االستثمار في القطاعين العام والخاص وارتفاع الصادرات 

وتعافي السياحة، والبنوك ستحافظ على وفرة السيولة وربحية قوية ومستقرة}.

كونستانتينوس كيبريوس
نائب رئيس وكالة موديز للتصنيف االئتماني

{تفاق بريطانيا وسويسرا لتمديد شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من 

االتحاد األوروبي سيحمي عالقات تجارية بقيمة 41 مليار دوالر سنويا}.

ليام فوكس
وزير التجارة الدولية البريطاني
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} تونس - اتســـع إجماع خبـــراء قطاع النقل 
اجلـــوي على أّن احلكومة التونســـية تســـير 
في طريق وعرة في محـــاوالت إنقاذ اخلطوط 
التونســـية الغارقـــة فـــي الديون، منـــذ بداية 

الفوضى السياسية في يناير 2011.
وتتباين آراء املســـؤولني بـــني تأكيد عزم 
احلكومـــة على إعادة هيكلة الشـــركة اململوكة 
للدولـــة، وبني تأجيل تلك اخلطط بســـبب عدم 
توفر الســـيولة في خزينـــة الدولة لتقدمي دعم 

مالي يخّفف أعباء ديون الشركة.
ويرى اخلبير االقتصادي أنيس القاســـمي 
أّن أزمة اخلطوط التونســـية تختزل مشـــاكل 
بقيـــة الشـــركات احلكومية وشـــركات القطاع 
العـــام املتعثـــرة، وال يبدو أن لـــدى احلكومة 
هوامـــش للتحـــرك وفعل أّي شـــيء لإلصالح 

وإنقاذ املؤسسات االقتصادية.
إن ”ســـوء  وقال فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
اكتـــراث  وعـــدم  النقابـــات  وضغـــط  اإلدارة 
الســـلطات بالوضـــع املقلـــق الـــذي تعيشـــه 
التونســـية، جميعها عوامل ستؤثر  اخلطوط 
على نشـــاط الشـــركة خاصـــة في ظـــل اتفاق 
الســـماوات املفتوحة الـــذي وّقعته تونس مع 

االحتاد األوروبي“.
ورغـــم النتائـــج اإليجابية، التـــي حققتها 
الشـــركة خـــالل الشـــهر املاضي بنمـــّو حركة 
املســـافرين بنحو 0.7 باملئة مبقارنة ســـنوية، 
ومـــا يترّتب عليه من أربـــاح إضافية، إال أنها
التـــي  الكثيـــرة  األزمـــات  جبـــل  حتجـــب  ال 

حتاصرها.
وحتـــى اآلن، ال يســـتطيع أحد التشـــكيك 
في أحـــدث التصنيفـــات احمللّيـــة التي تظهر 
أن الشـــركة جاءت فـــي املراتـــب األخيرة بني 
الشـــركات احلكوميـــة فـــي مؤشـــر حوكمـــة 

املؤسسات التونسية.
ويأتـــي التصنيـــف ليؤكد ما كشـــف عنه 
أحدث تقارير دائرة احملاســـبات عن مؤشرات 
صادمة حول املشاكل املالية التي تعاني منها 

شركة الطيران احلكومية.
ويقول خبراء الدائرة إّن مشكالت اخلطوط 
التونســـية تتمحـــور باألســـاس حـــول تقادم 
األســـطول، ووجود جتاوزات مبجال الصيانة 
وتكّرر حاالت تأخر إقـــالع طائراتها وتكبدها 

خسائر إضافية جراء التعويض للمسافرين.

وفي محاولة إلخراج الشـــركة من أزمتها، 
كشـــف وزير النقل هشام بن أحمد أمس خالل 
جلســـة اســـتماع أمام جلنة اإلصالح اإلداري 
واحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة 
التصرف في املال العام بالبرملان عن اخلطوط 

العريضة إلعادة هيكلة الشركة.
ويشـــمل البرنامـــج تســـريح 1146 موظفا 
بحلول العام املقبل وزيادة رأســـمال اخلطوط 
التونســـية، وحتويـــل ديونها لدى الشـــركات 
التابعـــة لها وبعض مؤسســـات القطاع العام 

إلى مساهمات في رأس مالها.
كمـــا ســـتقوم بشـــراء 5 طائـــرات جديدة 
واســـتئجار طائـــرات أخرى لفتـــرة تصل إلى 
خمس ســـنوات حلّل مشـــكلة التأخير املتكرر 
للرحالت، وستطلب كذلك بجدولة ديونها لدى 
ديوان الطيـــران املدني واملطـــارات على فترة 

متتد بني 4 و5 سنوات.
وقـــال بن أحمد إن الشـــركة ”ســـتطلب من 
احلكومـــة تخصيص دعم إضافـــي بقيمة 100 
مليون دينار (32.7 مليون دوالر) من أجل سداد 

املستحقات املتأخرة“.

وتقـــول الشـــركة إّن العديد مـــن املزّودين 
الذين تتعامل معهم ســـواء في السوق احمللية 
أو الدوليـــة يرفضون توريد قطع الغيار إال إذا 

كان الدفع نقدا.
وتهدف هـــذه اخلطة إلى معاجلة االختالل 
فـــي التوازنـــات املالية للشـــركة لتكـــون وفق 
املعاييـــر الدولـــة، لكنها ال تـــزال نقطة خالف 

وتفاوض مع النقابات العمالية.
وســـبق أن أعلن أنيس غديـــرة حينما كان 
يتولـــى حقيبة النقل العام املاضي عن برنامج 
إلعادة هيكلة الشـــركة لتطوير أدائها التجاري 

واملالي، لكن لم يتم تنفيذه.
وكان وزيـــر املالية محمد رضا شـــلغوم قد 
أكد بدوره خالل جلسة عامة في البرملان نهاية 
يناير املاضي أّن احلكومـــة تعتزم توقيع عقد 
مع شركة اخلطوط التونسية لتحسني أدائها، 

غير أنه لم يذكر تفاصيل عن فحوى االتفاق.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، قال الرئيس 
املدير العام للشـــركة إلياس املنكبي لوســـائل 
إعالم محلية إّن ”اخلطوط التونســـية حتتاج 
إلى 1.3 مليار دينـــار (425 مليون دوالر) حتى 
تســـتعيد أنفاســـها وقدرة الدولة على توفير 

املبلغ سيحول دون ذلك“.
وأكد أّن أسطول الشركة متقادم وال يتعّلق 
األمر بالطائرات فقط، بـــل أيضا بالتجهيزات 
األرضية وخاصـــة في مطار قرطـــاج الدولي، 
وهو مـــا يتطّلب تطويرها بالكامـــل بقيمة 20 

مليون دينار (6.54 مليون دوالر).

ولم جتد الشـــركة حتى اليـــوم الضمانات 
الكافية من الدولة لتجديد األسطول واملعّدات، 
مـــا يعنـــي أن احلكومة عجـــزت عـــن اإليفاء 
بالتزاماتهـــا ويعكـــس حجـــم التحديات التي 
تواجهها لإلسراع في مّدها بحزمة إنقاذ مالية 

قبل ذروة املوسم السياحي.
وتركز استراتيجية تونس في مجال النقل 
اجلـــوي خالل مخطـــط التنميـــة احلالي الذي 
ينتهي في 2020 على تعزيز أســـطول الشـــركة 
من الطائرات بشراء 17 طائرة جديدة من نوع 
إيربـــاص، عالوة على تدعيـــم البنية التحتية 

لثمانية مطارات.
ولكن في ظـــل األزمة االقتصاديـــة للدولة، 
وجدت الشـــركة نفســـها ُمجبرة علـــى اتخاذ 
تدابير قاســـية لتفـــادي املزيد من اخلســـائر، 
رغم أن نائب املدير العام للشـــركة علي معاوي 
أشار إلى أن اخلطوط التونسية حّققت أرباحا 
بقيمة 505 مليون دوالر العام على غير العادة.

وقررت الشـــركة األســـبوع املاضي إيقاف 
اخلطـــوط غير املربحة نحـــو أوروبا، وتأجيل 
التوســـع فـــي أفريقيـــا مـــع تدعيـــم اخلطوط 

املربحة على غرار خط مونتريال.
وتشير بيانات حديثة إلى انخفاض نشاط 
األســـواق األوروبيـــة، الذي ميّثـــل نحو 68.8 
باملئة من النشاط التجاري اإلجمالي للخطوط 
التونسية بنســـبة تقدر بحوالي 3.1 باملئة في 
الشهر املاضي قياسيا مبا كان عليه قبل عام.

كما انخفض نشـــاط الشـــركة في األسواق 
األفريقية، والذي يشّكل 15.7 باملئة من النشاط 
التجاري اإلجمالي للخطوط التونسية بنسبة 

تقدر بنحو 2.6 باملئة.
ومع ذلك، تراهن الســـلطات على حتســـن 
مؤشر أعمال اخلطوط التونسية بحلول العام 
املقبل، وبلوغ هدف نقل نحو 4.7 مليون مسافر 
مع تنشـــيط الرحالت جتاه األسواق التقليدية 
واجلديـــدة مثل أميـــركا الشـــمالية وأفريقيا، 

عالوة عن تكثيف رحالتها الداخلية.
وخالل ســـت سنوات خســـرت الشركة كل 
أرباحها التي حققتها قبل 2011 والبالغة نحو 
262 مليـــون دوالر، مع احتســـاب فارق ســـعر 

الصرف بني الفترتني.
وتعـــود أســـباب اخلســـائر إلـــى انهيـــار 
نشـــاطها التجاري املرتبط بالســـياحة خاصة 
بـــني عامـــي 2014 و2015، إضافة إلـــى توقف 
رحالتها باجتاه الســـوق الليبيـــة، التي كانت 
تســـاهم ســـنويا بنحو 37.3 مليـــون دوالر من 

أرباح الشركة.
وشـــّكل التوظيـــف العشـــوائي فـــي عهد 
الترويـــكا بقيـــادة حركـــة النهضة أحـــد أبرز 
أســـباب اخلسائر، حيث بلغ عدد من توظيفهم 
في تلك الفترة 1200 شـــخص، مما تســـبب في 
ارتفاع بنـــد األجور بنحـــو 32.7 مليون دوالر 

سنويا.

} واشــنطن - وّقع الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب مســـاء االثنـــني، أمرا تنفيذيا يســـمح 
مـــوارد احلكومة لتعزيـــز قدرات  باســـتخدام 
الواليات املتحدة في مجال الذكاء االصطناعي، 
الـــذي أصبـــح اجلبهـــة األكثـــر ســـخونة في 
السباقات العاملية للتفّوق العلمي واالقتصادي.

ويـــرى محللـــون أن هـــذا امليـــدان يختزل 
جميع الســـباقات األخرى ألنـــه يرتبط بجميع 
القطاعـــات األخرى، ويحتّل موقع الصدارة في 
جميع جبهات املنافسة على دخول عهد الثورة 

الصناعية الرابعة.
وينـــّص األمر التنفيذي الرئاســـي على أنه 
يهـــدف إلـــى ”الدفع بنمـــّو اقتصـــاد الواليات 
املتحدة، وتعزيز أمننـــا االقتصادي والقومي، 
وحتســـني نوعيـــة حياتنـــا وضمـــان أن يتـــم 
اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي فـــي حمايـــة 
والقيـــم  واخلصوصيـــة  املدنيـــة  احلريـــات 

األميركية“.
ولـــم تكشـــف اإلدارة األميركيـــة حتى اآلن 
عن حجم امليزانية التي ســـتخّصصها مبوجب 
األمـــر التنفيـــذي، لكنها قالت إنـــه يدعم أيضا 
عمليات البحـــث وإعادة تدريب العمال ووضع 

اللوائح املنظمة لهذا القطاع.
ومـــن املتوّقع أن تقـــّدم احلكومة االحتادية 
متويال للمبتكرين والشركات لتنفيذ مشاريعها 
املســـتقبلية، ودعم دراســـة الطّالب األميركيني 
الـــذكاء  مجـــاالت  بكافـــة  املرتبطـــة  للعلـــوم 

االصطناعي.
وتزايـــدت التقاريـــر العامليـــة فـــي اآلونة 
األخيرة التـــي ترصد تركيز احلكومة الصينية 
بشـــكل كثيف على دفع برامـــج متقّدمة للذكاء 
والنجاحـــات  عـــام 2017،  منـــذ  االصطناعـــي 
الكبيرة التي أصبحت تضعها في صدارة هذا 

السباق العاملي دون منازع.
الـــذكاء  بوضـــع  مـــرارا  بكـــني  وتعهـــدت 
االصطناعـــي وإنتاج التكنولوجيا املتقدمة في 
صـــدارة أولوياتهـــا للتفّوق علـــى جميع دول 
العالـــم، وخّصصت لهـــذا الغـــرض موازنات 
كبيـــرة، األمـــر الـــذي يهـــّدد هيمنـــة الواليات 

املتحدة في مجال اإلبداع التكنولوجي.
ويذكـــر األمـــر التنفيـــذي الـــذي أصـــدره 
ترامب بقرار مماثـــل الرئيس األميركي دوايت 
إيزنهـــاور بفتـــح أبـــواب التمويـــل االحتادي 
ملشـــاريع غـــزو الفضـــاء، بعد مفاجـــأة إطالق 
االحتـــاد الســـوفييتي ألول قمـــر صناعي في 

العالم (سبوتنيك).
وأّدى ذلـــك القرار إلى متويل إنشـــاء وكالة 
الطيـــران والفضاء األميركية (ناســـا) ومتويل 
بحوث الشـــركات وتشـــجيع دراســـة الطّالب 
األميركيني للعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، 
من أجل منافسة االحتاد السوفييتي في سباق 

الفضاء.
وتشـــير البيانـــات والتقاريـــر العاملية إلى 
أّن الواليـــات املتحـــدة وبعض الـــدول الغربية 
متلـــك الكثير من حلقات البحـــوث املتقدمة في 
مجال الـــذكاء االصطناعي، لكنها لم تكن متلك 
تقّدم الكثير من الدعم احلكومي لتشـــجيع تلك 

احللقات التكنولوجية.
فـــي املقابل تســـتخدم احلكومـــة الصينية 
متويـــالت ضخمة من ميزانيـــة الدولة في دعم 
تلـــك البحـــوث التكنولوجيـــة من خـــالل دعم 
شركات حكومية وخاصة. كما أنها تصّدر تلك 
التكنولوجيـــا حلكومات، تقول واشـــنطن إنها 

أنظمة غير دميقراطية.
ويبـــدو أن األمـــر التنفيذي الـــذي أصدره 
ترامب يهدف إلى معاجلة تلك الثغرة من خالل 
فتح أبواب التمويل االحتـــادي لبحوث الذكاء 
االصطناعي وتوسيع استخداماتها في جميع 

القطاعات.
وتشير التقارير إلى أن القطاع اخلاص في 
الواليـــات املتحدة ُيبدي حـــذرا في الدخول في 
شراكات حول الذكاء االصطناعي مع احلكومة، 

وخاصة اجليش.
ويعّد السباق التكنولوجي محورا أساسيا 
فـــي احلـــرب التجاريـــة املُعلنة بـــني الواليات 

املتحـــدة والصني، حيث تتهم واشـــنطن بكني 
بســـرقة احلقوق امللكية للحلقات التكنولوجية 
املتقدمة وإجبار الشـــركات العاملة في الصني 

على الكشف عن أسرارها التكنولوجية.
ويأتي إعالن ترامب في خضم حرب جتارية 
مع بكني، مع حتديد مهلة ينتهي أجلها بحلول 
نهاية الشـــهر اجلاري للتوّصل إلى اتفاق، وإال 
ستفرض الواليات املتحدة مجموعة جديدة من 
الرســـوم اجلمركية علـــى ورادات من الصني. 
وتتواصـــل املفاوضـــات بـــني فريقـــني رفيعْي 

املستوى من كال البلدين.
وقد حّدد الرئيس تشـــي جني بينغ صراحة 
هدف أن تكـــون الصني هي الرائدة العاملية في 
مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي والتكنولوجيات 
املتقّدمة األخرى بحلول عام 2030. وترجم دعم 
بكني لذلـــك الهدف من خالل خطة تنمية مثيرة 

لإلعجاب وممولة بشكل جيد.

وشـــهدت الصني فـــي العـــام املاضي ألول 
مرة بحوثا حول الـــذكاء االصطناعي أكثر من 

الواليات املتحدة.
وتشير الدراســـات إلى أّن ثلث الروبوتات 
في العالم موجودة في الصني وأنها ســـتبتعد 
بسرعة كبيرة في الصدارة، بسبب معدالت منو 

تزيد على 20 باملئة سنويا.
ويرى مراقبون أن وتيرة االندفاع تســـتند 
إلـــى رغبـــة الصـــني في التفـــّوق علـــى جميع 
منافسيها، بعد أن وضعت الروبوتات والذكاء 
الصناعي عنوانا رئيسيا لســـباقها مع الدول 

األخرى.
وتواجـــه الـــدول الغربية خيـــارات صعبة 
ورمبا مســـتحيلة، فإيجاد بدائـــل تكنولوجية 
محلّية أمر غيـــر واقعي. أما اخليارات األخرى 
فتتراوح بني حرمان نفســـها من التكنولوجيا 
واالســـتثمار الصيني بحجة التهديد احملتمل، 

أو العثور على طرق إلدارة املخاطر األمنية.
ويقـــّر اخلبـــراء بعجزهم عـــن تقدير حجم 
املخاطـــر التي تنطـــوي عليها هـــذه التبعية، 
وهو ما يجعل صّناع السياسة التقليديني أمام 
حتدّيات جديـــدة تختلف عـــن التحدّيات التي 

واجهتها دول العالم في املاضي.
ويرى محللون أن املؤسســـات السياســـية 
معتـــادة علـــى املواجهـــات املتعلقـــة بالنفوذ 
في األراضـــي وأعالي البحار وجتارة الســـلع 
واخلدمات التقليدية، لكنها غير مهّيأة للصراع 
فـــي فضاءات وحروب إلكترونية، وهي بحاجة 
إلى إعادة تعريف صناعة القرارات السياسية.

وال تقف مخـــاوف واشـــنطن واحلكومات 
الغربية عن ضياع حقوق امللكية الفكرية وفقدان 
زمـــام املبادرة التكنولوجيـــة واالقتصادية، بل 
متتـــد إلى مخاوف أمنية وعســـكرية واســـعة، 
إضافة إلى عوامل التبعية التي ميكن أن تؤدي 

إليها.
وتبلـــغ املخـــاوف ذروتهـــا بعـــد أن تبـــّني 
أن معظـــم الهجمـــات اإللكترونيـــة املدمرة في 
الســـنوات األخيرة كانـــت تتم بشـــكل متزايد 
من خـــالل سلســـلة توريـــد مكّونهـــا األجهزة 
اإللكترونيـــة، حيث يجري دفـــن ثغرات عميقة 

فيها.
وحتى في احلاالت التي ميكن فيها التدقيق 
في األجهـــزة والبرمجيات، فـــإن حتديد الفرق 
بـــني اخلطأ الهندســـي وبني ”البـــاب اخللفي“ 
املتعمد هو في كثير من األحيان قضية خالفية 

يصعب احلكم فيها.
وال يكمن التحـــدي احلقيقي الذي يواجهه 
الغرب فـــي أن التكنولوجيا الصينية أصبحت 
موجـــودة فـــي كل مـــكان، بـــل فـــي أن النفوذ 
الصينـــي يبتعد في الصدارة بســـرعة فلكية ال 

ميكن اللحاق بها.

الرئيس الصيني تشي جين 

بينغ وضع هدف قيادة العالم 

في الذكاء االصطناعي في 

أعلى اولويات الصين
محاوالت مرتبكة إلنقاذ الخطوط

التونسية الغارقة في الديون

ترامب يفتح أبواب التمويل االتحادي 

لمصادرة الذكاء االصطناعي الصيني 

[ الكشف عن خطط بديلة لتحفيز نشاط الشركة الحكومية
[ مؤشرات إيجابية مؤقتة ال تحجب جبل المشاكل المزمنة

عقبات مزمنة تسد آفاق الخطوط التونسية 

هوس صيني بالذكاء الصناعي يصعب اللحاق به

شككت األوساط االقتصادية في فرص جناح محاوالت احلكومة إنقاذ اخلطوط التونسية 
في ظل االرتباك املستمر في تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي، خاصة أنها ليست املرة 

األولى، التي تعلن فيها عن خطط من هذا النوع لتحفيز نشاط الشركة احلكومية.

فتح الرئيس األميركي دونالد ترامب أبواب متويل احلكومة االحتادية لتعزيز موقع الواليات 
املتحدة في الســــــباق العاملي على جبهة الذكاء االصطناعي، الذي يؤكد اخلبراء أن الصني 

تنفرد بعيدا في صدارته بعد أن وضعته بكني في أعلى أولوياتها االقتصادية.

رياض بوعزة
صحافي تونسي
زة اضا

ن

األولى، التي تعلن في

خطة إنقاذ عاجلة

تسريح 1146 موظفا◄

شراء 5 طائرات واستئجار أخرى

32.7 مليون دوالر لسداد ديون

جدولة ديونها لديوان الطيران المدني

تحويل ديون إلى حصص في الشركة

◄

◄

◄

◄

مليون دوالر قيمة الدعم 

الذي تحتاجه الخطوط 

التونسية، والذي تبدو 

الحكومة عاجزة عن توفيره

425

هشام بن أحمد:

وضعنا خطة إلعادة 

هيكلة الخطوط التونسية 

لتقليص حجم الخسائر
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اقتصاد
{بدأنا إنتاج الغاز من المرحلة الثانية بمشروع دلتا النيل بمعدل 400 مليون قدم مكعبة يومي، 

ونخطط الستثمار ملياري دوالر في مصر هذا العام لتنمية حقولنا النفطية}.

هشام مكاوي
الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في شمال أفريقيا

{اإلمـــارات من أكثـــر دول العالم تقدما واهتمامـــا بتطوير مجاالت تبنـــي تكنولوجيا الروبوتات 

وتعزيز استخداماتها في مختلف القطاعات التي تمس حياة الناس}.

محمد القرقاوي
وزير شؤون مجلس الوزراء واملستقبل اإلماراتي

} نيويورك - حينما تواترت أنباء عن أن قطر 
رمبـــا تكون عـــن غير قصد ســـاعدت في إنقاذ 
ناطحة ســـحاب فـــي نيويورك متلكهـــا عائلة 
جاريد كوشنر، صهر الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، ُأصيبت الدوحة بالدهشة.
فكوشـــنر، كبير املستشـــارين فـــي البيت 
األبيض، حليف مقرب لولي العهد الســـعودي 
األميـــر محمد بن ســـلمان، الذي قـــاد مقاطعة 

إقليمية ضد قطر بسبب دعمها لإلرهاب.
وأبرمت بروكفيلد، وهي شـــركة اســـتثمار 
عقاري عاملية ضخت فيهـــا احلكومة القطرية 
اســـتثمارات، صفقة العام املاضي أنقذت برج 
شركات كوشـــنر رقم 666 في اجلادة اخلامسة 
فـــي مانهاتن في والية نيويورك، من صعوبات 

مالية.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن مصادر مطلعة 
تأكيدهـــا أن اإلنقاذ، الذي لم تلعب الدوحة فيه 
أي دور وعلمـــت بـــه من وســـائل اإلعالم، دفع 
إلعـــادة النظر في كيفية اســـتثمار قطر ألموال 
صندوق ثروتها الســـيادية في اخلارج والتي 

تهدف غالبا لتخفيف عزلتها السياسية.
وكشفت أن الدوحة قررت أن يتفادى جهاز 
قطر لالســـتثمار ضخ أموال فـــي صناديق أو 
أوعية اســـتثمارية أخـــرى ال يســـيطر عليها 
بشـــكل كامل. بل إنها ”بدأت تبحث في كيفية 
ضلوعهـــا في الصفقة… وأطلقت عملية جتديد 
استراتيجيته جهاز قطر لالستثمار في نهاية 

املطاف“.
وقامت بروكفيلـــد إلدارة األصول، ومقرها 
كندا، بإنقاذ برج كوشـــنر مـــن خالل وحدتها 
العقاريـــة بروكفيلـــد بروبرتي بارتنـــرز (بي.
بي.واي)، التي استحوذ جهاز قطر لالستثمار 
علـــى 9 باملئـــة من أســـهمها قبل 5 ســـنوات. 

وامتنعت بروكفيلد ووحدتها عن التعليق.
وقالت املصادر إن التحول في استراتيجية 
جهاز قطر لالستثمار بدأ أواخر العام املاضي، 
حينمـــا أتاح رؤية نادرة من الداخل ألحد أكثر 

صناديق الثروة السيادية سرية في العالم.
ورمبا تؤدي إعـــادة النظر إلـــى تعقيدات 
كبيرة على ساحة االستثمار العاملية، نظرا ألن 
جهاز قطر لالستثمار هو أحد كبار املستثمرين 
الســـياديني في العالم، حيث يدير أصوال تزيد 

على 320 مليار دوالر.
وقـــام الصندوق القطـــري بضخ أموال في 
الغرب على مدى الســـنوات العشـــر املاضية، 

بينها صفقة بنك باركليـــز خالل األزمة املالية 
فـــي 2008، والتي تالحقهـــا حتقيقات جنائية، 
إضافة إلى االســـتثمار في أســـماء بارزة مثل 
فنادق بالزا وسافوي ومتجر هارودز في لندن.

تنفيذيـــا  رئيســـا  كوشـــنر  جاريـــد  وكان 
لشركات كوشنر حينما استحوذت على البرج 
رقم 666 في 2007، مقابل 1.8 مليار دوالر، وهو 
مبلغ قياســـي حينئذ ملبنى إداري في مانهاتن. 
وشكلت الصفقة ضغطا على الشركة العقارية 

لعائلته منذ ذلك احلني.
ومت إنقاذ البـــرج املثقل بالديون من خالل 
بروكفيلد في أغســـطس املاضي، حينما وقعت 
األخيـــرة عقـــد إيجـــار للمبنى مدتـــه 99 عاما 
ودفعته مقدما. ولم يتم اإلفصاح عن الشـــروط 

املالية للصفقة.

واشـــترى جهاز قطـــر لالســـتثمار حصة 
قدرها تســـعة فـــي املئة، املعروفة باســـم (بي.

بـــي.واي) واملدرجة في تورونتـــو ونيويورك، 
مقابل 1.8 مليار دوالر في 2014.

ومتلـــك بي.بي.واي، التي متلك قطر حصة 
فيهـــا، أصوال بنحو 87 مليار دوالر، وهي جزء 
من أصول تزيد علـــى 330 مليار دوالر تديرها 
بروكفيلد األم. وال مينح االســـتثمار الصندوق 

القطري مقعدا في مجلس إدارة بي.بي.واي.
وذكـــرت املصادر أن عمليـــة اإلنقاذ أثارت 
غضب الســـلطات القطرية على اســـتراتيجية 
صندوقها الســـيادي، نظرا ألن كوشـــنر، زوج 
إيفانـــكا ابنة ترامب، كان منذ فترة طويلة أحد 
الداعمني الرئيســـيني في واشنطن لسياسات 

السعودية.
وكان األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان احملرك 
الرئيســـي فـــي دفـــع دول مـــن املنطقـــة لقطع 
عالقاتهـــا مـــع قطر، وفـــرض حظـــر على تلك 
الدولـــة الصغيـــرة منـــذ منتصف عـــام 2017. 

والذي أدخلها في عزلة دولية خانقة.  
وقالت املصادر املطلعة على اســـتراتيجية 
الصنـــدوق الســـيادي القطـــري ”ال أحد يزيد 
االســـتثمار من خالل الصناديـــق مثلما يفعل 
جهاز قطر لالستثمار“ لكنها أكدت أن الدوحة 
لن تقلص اســـتثماراتها القائمة في بروكفيلد 
أو جهات أخرى، ولكنها لن تســـتثمر بعد اآلن 

في صفقات مماثلة.
وجاءت إعادة النظر في استراتيجية جهاز 
قطر لالســـتثمار أيضا في أعقـــاب تعديل في 
إدارتـــه العليا في نوفمبـــر املاضي، حينما مت 

استبدال رئيســـه التنفيذي الشيخ عبدالله بن 
محمد بن ســـعود آل ثانـــي، وحل محله رئيس 
إدارة املخاطـــر الســـابق منصـــور إبراهيم آل 
محمـــود. ومت تعيني وزير اخلارجية الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيســـا ملجلس 

اإلدارة.
وال تقـــدم قطـــر، التي تســـتمد ثروتها من 
كونها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي املسال 
في العالـــم، أي بيانات عن حجم األموال التي 

تستثمرها في صناديق خارجية.
وقـــال مدير صندوق غربي يســـتمد أمواال 
بشـــكل منتظم من صناديق سيادية ”ما رأيناه 
مؤخرا يشـــير إلى أن قطر لم تعد تضخ أمواال 
كثيرة… إما أنهم يستثمرون بأنفسهم، أو أنهم 

يحتفظون فقط بكثير من األموال“.
ويعكـــس حتـــول قطر اجتاهـــا على نطاق 
أوســـع بني صناديق الثروة السيادية خلفض 
اعتمادها على مديري االستثمارات اخلارجية، 
وهنـــاك بعض الـــدالالت على تضاؤل شـــهية 
الدوحة إلى القيام بعمليات استحواذ خارجية 

كبيرة.
قطـــر  جلهـــاز  اجلديـــد  الرئيـــس  وكان 
لالســـتثمار منصـــور إبراهيـــم آل محمود قد 
ذكر في ديســـمبر املاضي أن اجلهاز يركز على 
في الغرب، مثل  االستثمارات ”الكالســـيكية“ 
العقارات واملؤسسات املالية، وسيسرع أيضا 
وتيرة االســـتثمار فـــي التكنولوجيا والرعاية 

الصحية.
وقـــال مصرفي غربي أجـــرى محادثات مع 
مســـؤولني قطريني إن ”التعليمات من األعلى 
تتمثـــل فـــي االنطـــالق إلـــى اخلـــارج وإبرام 

صفقات كبيرة“.
وأوضح أن الصفقـــات التي يبرمها جهاز 
قطـــر لالســـتثمار لـــم تتوقف حتى فـــي ذروة 
املقاطعـــة اخلليجيـــة، التي دفعـــت الصندوق 
للمســـاهمة بتوفيـــر نصف الســـيولة النقدية 
التـــي ضختهـــا الدوحـــة في البنـــوك احمللية 
وقـــدره 43 مليـــار دوالر، بهـــدف تخفيـــف أثر 
نـــزوح أموال مـــن البالد بســـبب تراجع الثقة 

باالقتصاد القطري.
وقدمـــت قطـــر تعهـــدات كبيـــرة بزيـــادة 
اســـتثماراتها في بعض الـــدول مثل الواليات 
عزلتهـــا  لتخفيـــف  محاولـــة  فـــي  املتحـــدة 
السياسية، لكنها لم تتمكن من تخفيف موقف 
اإلدارة األميركية، حيث اتهمها الرئيس دونالد 

ترامب مرارا بدعم اإلرهاب.
ويقول محللون إن الكثير من االستثمارات 
تدفعهـــا أغراض سياســـية التـــي تبعدها عن 

اجلدوى االقتصادية.

} أبوظبــي - قـــال املليارديـــر ورجـــل األعمال 
املصري جنيب ســـاويرس أمس إنه يرى فرصا 
فـــي قطاعـــات التعدين واالتصـــاالت والفنادق 
فـــي كوريا الشـــمالية إذا جنح اجتمـــاع القمة 
بني الزعيم الكوري الشـــمالي كيـــم جونغ أون 

والرئيس األميركي دونالد ترامب.
وكان ترامـــب قـــال األســـبوع املاضـــي إنه 
ســـيعقد اجتماعه الثاني مع كيم في العاصمة 
الفيتناميـــة هانـــوي في الســـابع والعشـــرين 
والثامن والعشـــرين من الشـــهر اجلاري عقب 
اجتماعهمـــا األول في ســـنغافورة فـــي يونيو 

.2018
وأضـــاف ســـاويرس، الـــذي تديـــر شـــركة 
االتصاالت التابعة له شبكة كوريولينك للهاتف 
احملمـــول في كوريا الشـــمالية ضمن مشـــروع 
مشـــترك، إن البلـــد الفقير يحتاج اســـتثمارات 
في جميـــع املجاالت مـــن الفنادق إلـــى الطرق 

وأساليب الزراعة احلديثة.
ألوراســـكوم  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لالســـتثمار القابضـــة على هامـــش مؤمتر في 
أبوظبي إن كوريا الشمالية ”بلد مليء بالفرص 
إذا انفتح“ وأنه يتطلع لتوســـيع اســـتثماراته 
إلـــى مجاالت أخـــرى مثل التعدين والســـياحة 

والزراعة والصناعات املرتبطة بها.

وشدد على أن ”التعدين مثير لالهتمام، ألن 
كوريا الشـــمالية لديها مـــوارد كثيرة وال متلك 

املال الالزم للتنقيب“.
وأضاف ”أنا متفائل جدا بشـــأن االجتماع 
الذي ســـيعقده ترامب العتقادي أن الســـالم قد 
يتحقـــق فعال خالل هذا االجتمـــاع. أظن أن كل 
ما يريـــده الكوريون الشـــماليون هـــو التقدير 
واالحتـــرام واحلوار وهذا مـــا يحصلون عليه 

اآلن“.
وقال إن معدل انتشـــار الهاتف احملمول في 
كوريا الشمالية يبلغ نحو 15 باملئة من السكان 
أي ما يقارب 3 ماليني شـــخص، مشيرا إلى أن 
النمو في السوق محدود بسبب ارتفاع أسعار 
أجهـــزة الهواتـــف التـــي يتعني ســـداد ثمنها 

بالعملة األجنبية.
وكانت أوراسكوم لالســـتثمار القابضة قد 
ذكرت في ســـبتمبر املاضي إنهـــا حصلت على 
إعفاء مـــن األمم املتحدة لتشـــغيل كوريولينك، 
وهو مشـــروعها املشـــترك مـــع شـــركة البريد 

واالتصاالت في كوريا الشمالية.
وجاء ذلك بعد أن شدد مجلس األمن الدولي 
العقوبـــات على بيونغ يانغ مبا جعل تأســـيس 
شركات أجنبية ملشروعات جتارية مشتركة مع 

كيانات في كوريا الشمالية أمرا غير قانوني.

} القاهــرة - توجـــت مصـــر حتركاتها لتعزيز 
قطاع الطاقة أمس بإرســـاء مجموعة من عقود 
امتيـــاز علـــى شـــركات دولية عمالقـــة للبحث 

والتنقيب عن النفط والغاز.
وقالت وزارة البترول في بيان إنها أرســـت 
12 امتيـــازا علـــى شـــركات نبتـــون إنيرجـــي 
وميرلون وشل وإيني والشركة العامة للبترول 

باستثمارات تصل إلى 800 مليون دوالر.
وفتح اكتشـــاف إينـــي اإليطالية حلقل ظهر 
العمالق فـــي 2015، والذي يحـــوي احتياطات 
تقـــدر بثالثـــني تريليون قدم مكعبـــة من الغاز، 

شهية القاهرة لطرح مزايدات جديدة.
وقـــال مســـؤولون االثنني إن إنتـــاج البالد 
من الغاز ســـيتلقى دعما هـــذا العام مع اقتراب 
إنتـــاج حقل ظهر من مســـتوى الذروة وفي ظل 

استثمارات من بي.بي بقيمة 1.8 مليار دوالر.
وتأمـــل القاهرة في االســـتفادة من موقعها 
االســـتراتيجي وبنيتها التحتية املتطورة لكي 
تصبح مركزا دوليا لتجارة الغاز وتوزيعه، في 
حتول قد يكون فارقا لبلد أنفق نحو 3 مليارات 

دوالر على واردات الغاز السنوية منذ 2016.
وقال جاسر حنطر رئيس مجلس إدارة شل 
مصر في مؤمتر صحافي إن ”رويال داتش شل 
تخطـــط لزيادة صـــادرات الغاز مـــن مصر هذا 
العام مع زيادة اإلنتاج من حقل بغرب الدلتا“.

وحصلت الشركة البريطانية على 5 من بني 
12 امتيـــازا طرحت في مزايـــدة، وفقا للنتائج 

التي أعلنها وزير البترول طارق املال.
وأشـــار حنطر إلى أن شل صدرت 12 شحنة 
مـــن الغاز املســـال مـــن مجمع إدكو فـــي العام 
املاضي، وتأمل بتصدير املزيـــد العام احلالي. 
وتوقـــع االنتهاء من مشـــروع املرحلة 9 بي في 
منطقة غرب الدلتا باملياه العميقة بحلول نهاية 

العام اجلاري.
كمـــا أوضح أن الشـــركة تســـتهدف مناطق 
امتيـــاز قرب البنيـــة التحتية القائمة للشـــركة 
ملساعدتها في بيع كميات الغاز بوتيرة أسرع.

وقامت مصر خالل األعوام القليلة املاضية 
بترســـيم حدودها البحرية مع بعض الدول في 
محاولـــة للبحـــث والتنقيب عن الغـــاز والنفط 
داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

وفي مزايـــدة الشـــركة املصريـــة القابضة 
للغـــازات الطبيعيـــة (إيجاس)، فازت شـــركات 
شل وإكســـون موبيل وبتروناس وديا وبي.بي 
وإيني بعـــدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في 

مصر حلفر 20 بئرا.
وشـــهدت مزايـــدة إيجـــاس دخول شـــركة 
إكســـون موبيـــل ألول مـــرة ألعمـــال البحـــث 

والتنقيب عن الغاز في مصر.
وقال املال خـــالل منتدى للطاقة في القاهرة 
االثنني ”ما حققناه في 3 سنوات فقط بدأ يجذب 
انتباه قطاع النفط والغاز واملؤسسات املالية… 

اجلميع ينظرون إلى مصر باهتمام“.
وتأمل مصر اآلن في االستفادة من محطات 
التســـييل، حيث يجري حتويـــل الغاز إلى غاز 
مســـال، لتصدير اإلمدادات إلى أنحاء املتوسط 
باإلضافـــة إلـــى جيرانها، مثل إســـرائيل التي 
قالـــت إنها ســـتضخ الغاز إلى مصـــر في وقت 

الحق من العام اجلاري.
واســـتوردت مصر آخر شـــحنة مـــن الغاز 
في ســـبتمبر املاضـــي، وقالت إنها ســـتبدأ في 
التصديـــر لألردن هذا العام وإن كان مســـتوى  
الشحنات واجلدول الزمني مازال غير واضح.
وقال بـــوب دادلي الرئيـــس التنفيذي لبي.

بي خالل املؤمتر ”خالل العامني املاضيني على 
التوالي، استثمرنا أمواال في مصر أكثر من أي 
دولة أخرى. ومن ثم فإن هذا التزام قوي للغاية 

جتاه مصر“.
وســـيصل إنتـــاج بي.بي من مشـــروع دلتا 
النيل الغربي إلى 1.4 مليـــار قدم مكعبة يوميا 

بعد بدء اإلنتاج من احلقل الثالث.
وســـيتم إنتاج نحـــو 700 مليون قدم مكعبة 
يوميا بحلول أبريل املقبل من أول حقلني، وهما 

جيزة وفيوم.
أما إيني، التي متلك حصة في محطة الغاز  
في دمياط، إلى جانب جاس ناتورال اإلسبانية، 
فقد ذكرت أن احملطـــة اخلاملة منذ فترة طويلة 

من املفترض أن تستأنف العمليات هذا العام.
وقـــال ماســـيمو مانتوفاني رئيـــس مكتب 
أنشطة الغاز الوســـيطة والطاقة لدى إيني ”ال 
يوجد موعـــد، غير أن هنـــاك اهتماما قويا من 
جانـــب جميع األطـــراف املعنية بأن تســـتأنف 

دمياط نشاطها في أقرب وقت ممكن“.

جاسر حنطر:

شل استهدفت مناطق 

امتياز استراتيجية إلنتاج 

الغاز بوتيرة أسرع

الدوحة ساهمت دون أن 

تدري في إنقاذ برج عائلة 

جاريد كوشنر رغم دعمه 

الكبير لسياسات السعودية

استثمارات قطر في الواليات 

المتحدة لم تخفف موقف 

ترامب الذي اتهمها مرارا 

بدعم اإلرهاب

قطر تتخبط في استثمارات تناقض 

محاوالت تخفيف عزلتها السياسية

ساويرس يرى فرصا استثمارية

في كوريا الشمالية إذا نجحت القمة

مصر تعزز عودتها لتصدير الغاز

بقفزة كبيرة في اإلنتاج

[ إنقاذ برج لصهر ترامب المؤيد المتحمس لسياسات السعودية
[ األخطاء المتتالية تدفع الدوحة لمراجعة سياسات االستثمار

استثمار يعمق عزلة الدوحة

ساويرس: كوريا الشمالية بلد مليء بالفرص إذا انفتح

تظهر حتركات االستثمارات القطرية حالة من التخبط، بعد أن ساهمت دون أن تدري في 
دعم خصومها. ويقول محللون إن معظم االستثمارات التي حتركها دوافع تخفيف عزلتها 

السياسية لم تتمكن من حتقيق تلك األهداف، بل فاقمتها أحيانا.

تراجع شهية جهاز قطر 

لالستثمار للصفقات 

الخارجية لحاجته لتخفيف 

أزمة السيولة في قطر

إنتـــاج مصـــر مـــن الغـــاز الطبيعي 

ســـيتلقى دعمـــا هـــذا العـــام مـــع 

اقتراب إنتاج حقـــل ظهر العمالق 

من مستوى الذروة

◄



} القاهــرة – يتذكر املصريـــون جملة رّددها 
الفنـــان أحمد ماهر منذ ســـنوات طويلة، وهو 
صاحب صوت جهـــوري، ”الراجل مش (ليس) 
بكلمته.. الراجل براعيته لبيته وأسرته“، حيث 
ظلت األسر تســـمع تلك الكلمات عبر إعالنات 
رعتهـــا احلكومـــة علـــى الشاشـــات لتوعيـــة 
املواطنني بأهمية تنظيم النسل والتركيز على 
تربيـــة وتعليم األبناء أكثر، دون وضع ســـقف 

محدد لعدد األبناء.
حفـــظ النـــاس الـــكالم ولـــم يســـتجيبوا 
البعيـــدة، والدليل زيادة  ملعانيه ومضامينـــه 
عدد الســـكان في مصـــر منذ تدشـــني احلملة 
احلكوميـــة في بداية التســـعينات وحتى عام 
2018 بأكثـــر من 25 مليون شـــخص، وهو رقم 
يؤكد أن احلملـــة اإلعالنية لم تؤثر على ثقافة 
شـــريحة كبيرة من املصريني ترى في اإلجناب 

”عزوة“ ووسيلة لتحقيق املكاسب.
يتعامل الناس مع مخاطر الزيادة السكانية 
من دون اكتراث كبير، ويســـتندون إلى أن عدد 
املصريني حتى بداية الثمانينات لم يكن قليال، 
وكان بلدهـــم محل اهتمام وتقـــدم، يتجاوز ما 
يرونه اآلن، ولم يكن ارتفاع عدد السكان عائقا 
رئيســـيا، ألن سياســـات احلكومة آنذاك كانت 

تستوعب جيدا العدد الكبير للمصريني.
وصـــل ســـكان مصر فـــي الوقـــت احلالي 
إلى 97 مليون نســـمة بالداخل مـــع بداية عام 
2019، أي بزيـــادة قدرها 1.5 مليون نســـمة عن 
العـــام املاضي، باإلضافة إلى 9 ماليني مصري 
يعيشـــون فـــي اخلـــارج. ودقت هـــذه الزيادة 
ناقـــوس اخلطر مجـــددا، محذرة مـــن خطورة 
األرقام الضخمة على موارد الدولة إلى جانب 

عرقلتها جلهود التنمية.
دفعت األرقام املرتفعة احلكومة إلى اطالق 
احلملـــة اإلعالنيـــة ”اتنني (2) كفايـــة“، بطلها 
الفنـــان أكـــرم حســـني، وانطلقـــت حزمة من 
األســـئلة اجلديدة حول ماذا تغّير من قناعات 
حول مســـألة الزيادة السكانية؟ وما هو سبب 
اإلخفاق الذي يالزم هذه النوعية من احلمالت 
التوعوية؟ وهل جتد احلكومة مالذا فيها بدال 

من زيادة معدالت التنمية؟

مبررات وإجراءات

أعربت جنالء ســـليمان، طبيبة أربعينية 
لديها أربعة أبناء، عن اســـتيائها من دعوات 
احلكومـــة إلى االكتفـــاء بطفلني فقـــط، قائلة 
”تتغيـــر الشـــعارات، وتبقى األزمـــة واحدة، 
وحتاول احلكومة أن تلقي مســـؤولية فشلها 

في حتقيق تنمية حقيقة على عاتق الشعب“.
أن ”احلكومة تنســـى  وأضافـــت لـ”العـــرب“ 
دائما تعريف املشـــكلة السكانية، وهي زيادة 
معدل النمو الســـكاني عن معـــدل الزيادة في 
املـــوارد، وتتذكـــر اجلزء األول مـــن التعريف 
فقـــط، وتتهم الفقراء بأنهم الســـبب في أزمة 
مصـــر االقتصاديـــة، بســـبب إقبالهـــم علـــى 
اإلجناب دون االهتمام بالتربية“. وتتســـاءل 
”أال يجـــب أن ننظـــر لإلجناب علـــى أنه نعمة 
ومتعة لهؤالء الفقراء، على ما يشعرون به من 
آالم اقتصادية الصعبة، وملـــاذا نطالبهم بأن 
يتخلـــوا عنها إذا كنا نعجـــز عن تقدمي حياة 

أفضل“.
وأوضحـــت أن ”احلكومة تزعم أن حتقيق 
تنمية مستدامة ســـوف يحدث إذا انخفضت 
الزيادة الســـكانية، لكن ماذا لو زادت املوارد 
وأصبحـــت تكفـــي عدد الســـكان، هـــل ميكن 
حينها أن يتحقق التـــوازن، مثلما يحدث في 

الصني وبدأ مؤخرا في الهند أيضا“.
يلتقـــط أحمـــد برعـــي، أب ألربعـــة أبناء 
وموظـــف في شـــركة خاصة، كلمـــات جنالء 
مؤكـــدا أنه طاملا ظلت حمالت تنظيم النســـل 
مصدرها اجلهات الرســـمية لن يستجيب لها 
أحد، أو توضع في االعتبار، فاألمر متعلق في 
النهايـــة بغياب الثقة بني املواطن واحلكومة، 
ويرى عـــدم جدوى لالســـتجابة لهـــا، وعلى 

العكـــس يعبر عـــن احتجاجه علـــى أوضاعه 
بفعل العكـــس متاما.وقال برعـــي لـ”العرب“ 
”املصريون أضحـــوا مجبرين على تقليل عدد 
األبناء في األســـرة، بســـبب قرارات احلكومة 
التقشـــفية، والتي زادت من عجز األســـر عن 
توفير أساســـيات احلياة، ووصـــل األمر إلى 
أن بعضها يخشى على أبنائه أن يعيشوا في 

مجتمع بائس وحياة صعبة“.
واعتبـــر أن انخفـــاض عدد الســـكان في 
مصر ســـيحدث حتســـنا على مستوى توفير 
الســـلع وزيادة اإلنتاج، لكـــن ال يعني ذلك أن 
احلياة ســـتصبح أفضل دون تطوير منظومة 
التعليـــم والصحـــة، حينهـــا تصبـــح زيادة 

السكان وانخفاضه بال قيمة.
ويســـتعني الكثير من املتابعني بالتجربة 
الصينيـــة بالنظر إلى جناحها في اســـتغالل 
طاقتها البشرية وتطوير منظومتها التعليمية 
واإلنتاجيـــة، للـــرد على ربط املســـؤولني بني 

تدهور األوضاع وبني الزيادة السكانية.
اخلبيـــر  عبداجلليـــل،  محمـــد  وأكـــد 
االقتصـــادي واملستشـــار الســـابق لرئيـــس 
اجلهـــاز املركزي للتعبئـــة العامة واإلحصاء، 
أن ”الزيادة الســـكانية وصلت إلى أرقام غير 
مســـبوقة“، وأضاف ”كان معـــدل الزيادة في 
الســـابق كل 50 عاما مبعـــدل 10 ماليني، ففي 
عـــام 1920 كان عدد املصريني وقتها 12 مليون 
نســـمة، ومع حلول عـــام 1950 وصل التعداد 
الســـكاني إلـــى 20 مليونـــا، ومنذ عـــام 2011 
وحتـــى اآلن بلغـــت الزيادة 16 مليون نســـمة 

مبعدل طفل كل 15 ثانية“.
أن  وأوضــــح في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
”الهجــــوم علــــى احلكومــــة بأنها غيــــر قادرة 
على اســــتيعاب الزيادة الســــكانية ومقارنتها 
بالصــــني أمر غير منصــــف، ألن الصني معدل 
الزيــــادة الســــكانية بهــــا يبلــــغ نحــــو نصف 
نســــبة الزيادة في مصر، كمــــا أن معدل النمو 
االقتصــــادي في بكــــني ميثل 14 مــــرة ضعف 
الزيادة السكانية، وبالتالي فإن الزيادة ليست 
عبئا، بينما هي في مصر متثل مشكلة كبيرة“.

شبكة متراكمة

مع نشــــوء سجال حول الســــبب احلقيقي 
وراء تدهــــور األوضــــاع، بني كثــــرة اإلجناب 
وضعــــف اإلنتــــاج واملوارد، يبدو أن املســــألة 
أكبــــر من فصلها عن بعضهــــا، فاجلميع ميثل 
شــــبكة من التراكمات تصب جميعها في نفق 

الفقر واجلهل.
االجتماعيــــة  املشــــكالت  أن  يالحــــظ 
والسياســــية معقــــدة، وكثــــرة الســــكان وقلة 
املتعلمــــني تســــهمان فــــي إيجــــاد مواطنــــني 
يعيشــــون في فوضى وعشــــوائية ليصبحوا 
بعد ذلك َمفَرغة للجهل، مبا يســــهل استقطاب 

هؤالء لصالح جماعات متشددة.
ويشــــير بعض اخلبراء إلى أن ذلك يعكس 
فكرة أن النمو الســــكاني في مصر قضية أمن 
قومــــي، أو كما يلقبها البعض بـ“أم األزمات“، 

فاالنفجــــار الســــكاني جمــــع وطــــرح تركيبة 
متأزمة تضر باالقتصاد واملجتمع واألوضاع 
األمنية والسياســــية برمتها. ويشــــدد هؤالء 
على أن نســــبة النمــــو الســــكاني التي بلغت 
فــــي الوقت احلالــــي 2.6 باملئة ســــنويا، يجب 
أن يواكبها منو اقتصادي تصل نســــبته إلى 
6 باملئة سنويا، في حني أن النمو االقتصادي 
في مصر خالل الســــنوات اخلمــــس املاضية 
لــــم يتجاوز 4 باملئــــة، وبالتالي فــــإن معدالت 
اجلرميــــة والعنــــف ســــوف تصل إلــــى أعلى 

مستوياتها خالل السنوات املقبلة.
وتزداد املســــألة تعقيدا مــــع دخول الدين 
كطــــرف فــــي األزمــــة ومنــــح شــــرعية لزيادة 
اإلجناب، الســــيما أن التيار املتشــــدد يرى في 
كثــــرة اإلجناب خيرا وضــــرورة، وأي محاولة 
لتحديــــد أو الدعــــوة إلى خفض النســــل تقف 

ضد ما أمر به الله.
ويتفــــق عبدالصمد حمــــودة، وهو يجلس 
وســــط أوالده التســــعة في دوار صغير بقرية 
”بــــرك اخليام“ جنــــوب محافظــــة اجليزة، مع 
الرأي املتشــــدد، ويقــــول ”األطفــــال نعمة من 
اللــــه وأمر إلهــــي بتعميــــر األرض، فكيف لنا 
أن نتحّكــــم في األمر، ونضع عــــددا معينا من 

األبناء، وملاذا جنّرم ما أحله الله؟“.
وتابع ”أوالدي ليسوا عبئا علي، بالعكس 
هم خير عزوة وسند، ويساعدونني في زراعة 
األرض وحصــــاد احملصــــول وتوزيعه وبيعه، 
وال يوجد شــــعور أجمل من أن تعيش وســــط 

أوالدك، فكثرتهم تزيد الدفء والطمأنينة“.

الحل الجماعي

تعكـــس كلمـــات حمـــودة تالحـــم األفكار 
الدينيـــة الداعية إلى كثرة اإلجناب مع الثقافة 
الشـــعبية الراســـخة لدى املصريني بأن كثرة 
األبنـــاء رزق مـــن اللـــه، وهَبـــة إليهـــم تبارك 
زواجهـــم وعملهم. وال يجـــد الكثير من اآلباء، 
خاصـــة من يعملون في الريـــف، غضاضة في 
تســـريب األبناء من التعليم واالستفادة منهم 
فـــي أعمالهم واحلرف التـــي يعملون بها، وال 
يحق للحمـــالت الدعائية احلديث عن تعارض 
الزيادة الســـكانية مع التنمية، ألن هناك يقينا 
بـــأن كل طفل يأتـــي يكون حامـــال لرزقه معه، 

ولذلك يتجاهل املصريون تلك الدعوات.
وتـــدرك احلكومـــة مدى صعوبة ترســـيخ 
مفهوم تنظيم النسل لدى املواطنني، وظهرت 
احلملـــة األخيرة ألول مرة وهي تتشـــارك مع 
جمعيـــات املجتمـــع املدني بقـــوة، ولم تكتف 
بالتوعيـــة  االجتماعـــي  التضامـــن  وزارة 
اإلعالنية، ودعت أكثر من 100 جمعية منتشرة 
فـــي احملافظـــات إلـــى املشـــاركة فـــي تقدمي 
جلســـات وحمـــالت طرق األبواب فـــي القرى 
والنجـــوع للوصـــول إلـــى أكبر عـــدد ممكن، 
وقدمت احلكومة مساعدات مالية ولوجستية 

لتلك اجلمعيات.
أدواتـــه  اســـتخدام  البرملـــان  وحـــاول 
التشريعية إلطالق قانون يفرض عقوبات على 

زيـــادة النســـل. ومن بني االقتراحـــات حرمان 
االبن الثالـــث من الرعاية الصحيـــة والتعليم 
املجاني، ورفع اسمه من اجلمعيات التعاونية 

التي توفر السلع األساسية للمواطن.
وتعتقد وفاء سعيد، أستاذة علم االجتماع 
بجامعة عني شمس، أن األسر الفقيرة، وسكان 
املناطق الريفية والشـــعبية هم األكثر إجنابا، 
ألنهم يعتبرون وفرة األبناء ســـندا اقتصاديا 
وأيادَي عاملـــة مجانية للمســـاعدة في حرف 

األبناء مبجاالت الصناعة والزراعة.

أن  وتضيـــف في تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
”احلمالت السابقة واملســـاعي احلكومية على 
مدار نصف قـــرن لم حتقق الغاية املنشـــودة؛ 
فلغـــة املســـؤولني وأعضاء البرملـــان ال تلمس 
عقول البســـطاء، واحلل يكمن فـــي تقدمي لغة 
مختلفة لألجيال اجلديدة، ويتم تشكيل وعيهم 
وأفكارهم بعيدا عن أســـرهم التي ترســـخ في 

عقولهم أفكارا قدمية بشأن اإلجناب“.
وتشير إلى أن كل االستراتيجيات السابقة 
كانـــت تخاطـــب أربـــاب األســـر دون التركيز 
على أبنائهم الذين ســـوف يؤسســـون أســـرا 
باملستقبل، وعند مواجهة األزمة يجب التركيز 
على األجيال الشـــبابية اجلديـــدة حلل األزمة 

بطريقة مستدامة.
بالفعـــل إلى تلك  احلكومـــة  واســـتجابت 
الرؤية، وظهر ذلك فـــي اإلعالنات التلفزيونية 
املقدمـــة، واختـــارت وزارة التضامـــن املمثل 
الكوميدي أكرم حسني، الذي ذاع صيته بشكل 
واســـع مؤخرا، وأضحت له شـــعبية واســـعة 
بني الشـــباب، كما أن املادة اإلعالنية البسيطة 
واللغة التي تتســـم بالشبابية رمبا تنجح في 

حتقيق تأثير واسع عبر جذب أعني الشباب.

«قضيـــة االنفجـــار الســـكاني أهم قضية تهدد الدولـــة املصرية، ومعدل الزيادة الســـكانية في مصر 5 أضعـــاف الدول املتقدمة، 
ومعدل اإلنجاب 3.5 باملئة ونريد تخفيضه إلى 2.5 باملئة}.

غادة والي
وزيرة التضامن االجتماعي في مصر تحديات

مصر تتجاوز مئة مليون نسمة.. {كفاية 2} ال تكفي!
[ تنظيم النسل لم يعد خيارا في ظل انفجار سكاني يهدد األمن القومي  [ مشروع تنموي يحتاج أكثر من حمالت التوعية لترسيخه

تتواتر حمــــــالت احلكومة املصرية للتوعية 
مبخاطر االنفجار السكاني على األوضاع 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية. لكن 
فشــــــل التوجهــــــات والسياســــــات في هذه 
ــــــراق العقلية  املهمــــــة يعكــــــس صعوبة اخت
الشــــــعبية التقليدية الراسخة حول إجناب 
األطفال، األمر الذي بات يحتاج إلى أكثر 
ــــــة ملعاجلة أزمة ارتفاع  من حمالت التوعي
عدد الســــــكان الذي جتــــــاوز مطلع العام 

٢٠١٩ عتبة املئة مليون نسمة.

االنفجار السكاني.. أم األزمات في مصر
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حملـــة {اثنني كفايـــة} أطلقتها 
ملواجهـــة  املصريـــة  الحكومـــة 
ارتفاع ســـكاني تحول إلى ظاهرة 
خطرة تجعل مصر تحتل املرتبة 
الثالثة عشرة على مستوى العالم 

من حيث عدد السكان

%

محمود زكي
كاتب مصري

مصر تحت الضغط الديموغرافي



} اإلسالموفوبيا أو اخلوف من اإلسالم هو 
مشكلة لن تختفي. ليس من السهل العثور على 
صورة إيجابية عن الشرق األوسط أو اإلسالم 

في اإلعالم الغربي.
نادرا ما تكون األخبار عن املسلمني في 

وسائل اإلعالم األوروبية إيجابية. في بعض 
البلدان، مثل اململكة املتحدة، ال يعاني مجتمع 

آخر من مثل هذه الصحافة السلبية. ميكن 
االعتماد على أمثال ديلي ميل، ديلي إكسبرس، 

وتاميز، على تشويه أي شيء مسلم.
يصور اإلسالم على أنه ضار بشكل 

منهجي للقيم الليبرالية وفي نزاع مع الهوية 
البريطانية أو األميركية أو الفرنسية، وينشر 

العديد من املفكرين خطابات ضد اإلسالم.
في اليسار، والسيما في الواليات املتحدة 

، يوظف جانب من اإلسالموفوبيا اإلحلاد 
كأيديولوجية تفسد األبعاد الروحية لإلسالم 

وتتماشى مع شروط املستشرقني منذ أمد 
بعيد.

بالنسبة إلى هؤالء امللحدين، فإن اإلسالم 
غير شرعي ألنه دين. ولكنه، خالفا لألديان 
األخرى، مهدد بشكل واضح ألنه يتعارض 

بطبيعته مع القيم الليبرالية. يتعاون هؤالء مع 
األب الفكري لإلسالموفوبيا احلديثة، برنارد 
لويس، في القول إن مبدأ اإلسالم ذاته يطرح 

مشاكل فريدة لظهور حضارة عاملية.
يجادل اليسار األميركي في برنامج 

”بيل ماهر“، على ”إتش.بي.أو“، بأن ”العالم 
اإلسالمي ميتلك الكثير من القواسم املشتركة 

مع داعش“ وأّن ”اإلسالم هو الدين الوحيد 
الذي يعمل مثل املافيا، التي ستقتلك إذا قلت 

الكلمات اخلاطئة“. وال شك في أن ربط 1.6 

مليار من املسلمني بشبكة إرهابية يلقى موافقة 
من الرئيس األميركي دونالد ترامب.

كما يسيء املفكر الشعبي إريك زمور متثيل 
أي خبر من العالم اإلسالمي، ضد املاليني من 
الفرنسيني املسلمني. وقد زعم زمور ذات مرة 
أن حمل اسم عربي في فرنسا، يشير إلى أن 
الشخص املعني رفض االندماج في املجتمع 

الفرنسي.
عندما قال ترامب في حملته االنتخابية 

قبل ثالث سنوات إن سوريا التي مّزقتها 
احلرب ”ميكن أن تكون داعش“ وإن ”اإلسالم 

يكرهنا“، كان يشجع جمهوره احملافظ. لكن 
اإلسالموفوبيا الليبرالية في ازدياد أيضا.

إن صعود النزعة الشعبية والقومية في 
جميع أنحاء أوروبا ال ميكن إال أن يشعل نار 
اإلسالموفوبيا. سجلت زيادة بنسبة 56 باملئة 

في التخريب املعلن عنه ضد املسلمني في 2017 
باملقارنة مع سنة 2016 في اململكة املتحدة. 
وكان ست ضحايا من أصل عشر لهجمات 

جرائم الكراهية من النساء، وكان ثمانية من 
أصل عشرة من اجلناة من الرجال، كما تشير 

البيانات الرسمية.
من املرجح أن خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي قد غذى هذا االرتفاع، باإلضافة إلى 

الهجمات اإلرهابية، مبا في ذلك التفجيرات 
االنتحارية في مانشستر أرينا.

يجادل تقرير صدر مؤخرا عن ”رنيميد 
ترست“ في اململكة املتحدة بأن اإلشارة إلى 
الكراهية املعادية للمسلمني ”قد تؤدي إلى 

تتطور في املواقف الضارة جتاه مجموعة ما 
لتبرير العيوب االقتصادية أو السياسية التي 

تعاني منها“.

قال 37 باملئة من البريطانيني إنهم 
سيدعمون أي حزب سياسي من شأنه أن يقلل 

عدد املسلمني في اململكة املتحدة. ويعيش 
نصف املسلمني البريطانيني في املناطق األكثر 
حرمانا في البالد. تناسب هذه احلقائق املظلة 
الواسعة من اإلسالموفوبيا، التي تعتبر عادية 
في العديد من األقسام البريطانية والفرنسية 

وفي الواليات املتحدة. وميتد كره اإلسالم إلى 
ما وراء األكادمييني والباحثني، ليشمل الشرطة 

واإلعالم والقادة السياسيني.
في عام 2011 ، جادلت البارونة سعيدة 
وارسي، التي كانت الرئيس املشارك حلزب 
احملافظني البريطانيني في ذلك الوقت، بأن 
التعصب ضد املسلمني البريطانيني أصبح 

مقبوال بشكل متزايد في املجتمع. ففي 2016، 
ركزت حملة زاك غولدسميث على عمادة لندن 

على أن خصمه صادق خان كان على صلة 
باإلرهابيني اإلسالميني. ولكن، مت انتخاب 

صادق خان على الرغم من ذلك.
يتفق الكثيرون مع رئيس مجلس النواب 
األميركي السابق نيوت غينغريتش في قوله 

”يستخدم اجلهاديون اخلفيون األدوات 
السياسية والثقافية واملجتمعية والدينية 
والفكرية. ويستخدم اجلهاديون العنيفون 

العنف. ويسعى كالهما إلى استبدال احلضارة 
الغربية بفرض الشريعة“.

كما يشارك رئيس الوزراء الفرنسي 
السابق مانويل فالس كراهيته اليمينية 

للمسلمني والعرب، وهو اآلن مرشح مييني 
في االنتخابات البلدية في برشلونة في الربيع 
القادم. ويقول إن الشريعة تؤدي إلى ”استعباد 

النساء“.
تاريخيا، ليست الشريعة قانونا باملعنى 

الذي يفهمه الغرب، بل هي مجموعة من 
التوجيهات املستوحاة من القرآن الذي يوجه 

املسلمني نحو العيش في حياة إسالمية. 

وليست الشريعة في أصلها معادية للمرأة. 
ومع ذلك، حتولت الشريعة في أذهان 

األصوليني إلى مجموعة من القواعد التي 
يجب تنفيذها هنا واآلن، مبا في ذلك أكثر 

أشكال العقاب وحشية.
حتب وسائل اإلعالم هذه القصص 

الفاضحة، ولكنها ال تعكس أن ”كو كلوكس 
كالن“ ليست متثيال للممارسة املسيحية.
هناك سبب آخر غالبا ما يتم جتاهله 

عن وجهة نظر الغرب السلبية عن اإلسالم، 
وهو جهل العديد من األوروبيني واألميركيني 

بتاريخ الشرق األوسط وآسيا، وحياة مؤسس 
الدين النبي محمد.

في كتاب صدر مؤخرا بعنوان ”محمد، 
نبي السالم وسط صراع اإلمبراطوريات“، 

قرر خوان كول استكشاف اخللفية التاريخية 
وطبيعة رسالة اإلسالم، كما يراه مؤسس 

الديانة التوحيدية الثالثة.
حتدى كول جوانب التقاليد اإلسالمية 

والتصوير املعاصر لإلسالم املبكر. ال يقول 
إن محمد كان أميا. ويجادل بأن معرفة القرآن 
الكرمي بالكتب اليهودية واملسيحية باإلضافة 
إلى الفكر اليوناني مقرونة بحقيقة أن النبي 

كان متجوال. ويفترض أن محمد كان يتقن 
اللغة العربية الفصحى واآلرامية ورمبا 

اليونانية. يقرأ عدد قليل من الناس هذه الكتب 
األكادميية، على أمل فهم أفضل لإلسالم. 

في هذه األثناء، حترم اليد الثقيلة للرقابة 
في معظم أنحاء الشرق األوسط األكادمييني 

والصحافيني العرب من أن يكّونوا رواية 
مضادة على الغرب.

إن انخفاض نسبة العنف األقل في الشرق 
األوسط هو العنصر األساسي الذي من شأنه 

أن يحد من اخلوف من اإلسالم في الغرب. 
لكن، من غير احملتمل أن يتحقق هذا في أي 

وقت قريب.

} ديب – الترويـــج لخطاب التســـامح كمضاد 
لمفردات الكراهية إلى جانب تجاوز االعتبارات 
الدينيـــة والعرقية الضيقة من المســـائل التي 
ناقشـــتها جلســـة تناولت موضوع “التسامح 
الدينـــي في بناء المـــدن والمجتمعات“، والتي 
كانـــت من ضمـــن منتديـــات منصة السياســـة 
العالمية فـــي القمة العالميـــة للحكومات التي 

احتضنتها دبي. 
وضع  الحواريـــة  الجلســـة  واســـتعرضت 
أسس للتســـامح والمحبة والوفاق بين جميع 
شـــعوب العالـــم، وإيجـــاد نوع مـــن التضامن 
والتعاون إلســـعاد اإلنســـان وتحســـين حياته 
في ظـــل الصراعات والنزاعات التي تشـــهدها 

المنطقة والعالم.
وأكد محمد ســـعد أبوبكر سلطان سوكوتو 
مـــن جمهوريـــة نيجريا االتحادية، فـــي كلمته، 
أهمية تحقيق السالم والتسامح بين مجتمعات 
العالم كونهما يعدان أهم كنز يمتلكه اإلنســـان. 
وتطرق إلى ضرورة تعزيـــز االحترام المتبادل 
بين الشـــعوب وإثراء الحوار والنقاشـــات بين 
مختلـــف الديانات بمـــا يضمن إعـــالء خطاب 
التسامح والوئام على مفردات الحقد والكراهية 

واالعتبارات الدينية والعرقية الضيقة.

فيما أكد الدكتور جوزيف بول، المدير العام 
لمكتب وثيقة التســـامح واإلصالح في المملكة 
المتحدة، أن التسامح الديني جزء ال يتجزأ من 
المجتمعات الســـلمية كونه يعـــزز احترام آراء 
الشعوب واألمم وينشر المحبة بين الجميع من 

مختلف الديانات والمشارب.
كما أشـــاد بجهـــود االمـــارات فـــي تعزيز 
مفاهيم التسامح والسالم والمحبة والوئام من 

خالل إنشاء وزارة للتسامح.

بدورهـــا، تطرقت ماريـــا إيلينـــا أجويرو، 
األمين العام لنادي مدريد في مملكة إســـبانيا، 
إلى أهمية تعزيـــز ثقافة التســـامح واالحترام 
المتبـــادل والتنـــوع كوســـيلة لزيـــادة القـــوة 
والمرونة بين مختلف األمم لتحقيق مجتمعات 
ســـليمة متناغمة ومزدهرة، داعية إلى ضرورة 
تعزيـــز الحوار البناء مع الثقافـــات والديانات 
مثقلـــة  صراعـــات  ظهـــور  لتفـــادي  األخـــرى 

بالكراهية والتعصب.
وخالل مؤتمر القمـــة العالمية للحكومات، 
ألقى الشـــيخ نهيان بن مبارك وزير التســـامح 
في اإلمارات كلمة جـــاء فيها على دور القانون 

وتعزيزه لوجود النظام العام واالستقرار.
وعـــرج وزيـــر التســـامح اإلماراتـــي علـــى 
دور الحكومـــات في دعم نهج التســـامح ونبذ 
الكراهيـــة والتطـــرف مـــن خـــالل المبـــادرات 
والتشريعات وتأسيس قيم الحوار البناء، إلى 
جانب ترســـيخ االختالف الدينـــي أو المذهبي 
لتشـــجيع التنوع وتحويله إلى قيمة اجتماعية 

عليا وثقافة تحقق فائدة مشتركة.
وشـــدد على أن دولة اإلمارات تعتمد منهج 
احترام اختالف العقائد الدينية مما ســـاهم في 
تحقيق ازدهـــار البالد. وختم وزير التســـامح 
اإلماراتي كلمته بالتأكيـــد على ”دور الدين في 
مســـاعدة المجتمعات على قبـــول اآلخر إذا لم 

يستغل من قبل قوى التطرف“.
وتـــدرك اإلمارات أهمية التعايش الســـلمي 
داخـــل المجتمـــع الواحـــد فـــي إرســـاء األمن 
واالســـتقرار والســـالم إلى جانب دور اإلنسان 
في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة 
في كافة قطاعات العمل، وهو ما كان الدافع لها 

والمنطلق لترسيخ نموذج ملهم للتسامح.
وتعـــد اإلمـــارات نموذجـــا للدولـــة التـــي 
تستقبل مقيمين من مختلف األديان والمذاهب 
ليكـــون  والعقائـــد،  والثقافـــات  والطوائـــف 
تعايشـــهم السلمي رغم اختالفهم أحد العوامل 

التي تجعل من اإلمارات ”واحة سلم وأمان“.
وكانت لإلمارات مبادرات عديدة في ســـياق 
إيمانها بقيم التســـامح والسلم والتعايش بين 
األديـــان والثقافات المختلفـــة واحترام اآلخر، 
آخرهـــا الزيارة التاريخية المشـــتركة للقطبين 
الدينييـــن الكبيريـــن البابـــا فرنســـيس بابـــا 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة وفضيلة اإلمـــام األكبر 
الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر إلى اإلمارات 
واحتضان العاصمـــة أبوظبي لقداس تاريخي 
بحضور البابا فرنســـيس هـــو األول من نوعه 

في المنطقة إلى جانـــب تنظيم مؤتمر ”األخوة 
اإلنسانية“.

المبادرات اإلماراتية المكرســـة للتســـامح 
والتعايش الســـلمي بيـــن األديـــان والثقافات 
المختلفـــة جـــاءت في ســـياق إقليمـــي ودولي 
مـــأزوم بالنزاعـــات العرقية وتنامـــي الكراهية 
والعنصريـــة، والتي زادت مـــع ارتفاع موجات 
الهجرة بسبب الصراعات في مناطق عديدة من 

العالم ومن بينها منطقة الشرق األوسط.
ووفـــق إحصـــاءات األمـــم المتحـــدة للعام 
الماضـــي، تجاوز عدد الالجئيـــن في العالم 25 
مليون الجئ ونازح داخل وخارج أوطانهم. هذا 
العدد الهائل يمثل تحديا للدول المســـتضيفة، 
خاصة في أوروبا التي اســـتقبلت الماليين من 

الالجئين خالل السنوات القليلة الماضية.
وتمثـــل أوروبـــا الوجهـــة األولـــى لطالبي 
اللجوء، حيـــث تعتمد بلدان أوروبية سياســـة 
انفتـــاح في معالجتها ألزمة الهجرة ومن بينها 
ألمانيا وسويســـرا، مما جعل مـــن التعامل مع 

هذه الظاهرة تحديا حقيقا بالنسبة لها.
تبرز أمـــام هـــذا التحدي تجـــارب وحلول 
مبتكـــرة نفذتها دول عدة الســـتقبال الالجئين 
وإدماجهـــم فـــي مجتمعاتهـــا ليكونـــوا أفرادا 
منتجين قادرين على إعالة أنفسهم وعائالتهم.

 وتعرض ألمانيا وسويســـرا في ”ابتكارات 
الحكومات الخالقة“، التي ينظمها مركز محمد 
بن راشد لالبتكار الحكومي في القمة العالمية 
إلســـكان  مبتكرتيـــن  مبادرتيـــن  للحكومـــات، 
وتشـــغيل الالجئيـــن مـــن أجل دمجهم بشـــكل 
إيجابي فـــي مجتمعاتها، اعتمدت من خاللهما 
علـــى التكنولوجيـــا والـــذكاء االصطناعي في 

تطوير الحلول لهذا التحدي الحيوي.
وابتكرت مدينـــة هامبورغ األلمانية نموذج 
حـــل للتحديات التي يواجهها الالجئون يتمثل 
باســـتخدام  في مشـــروع ”إســـكان الالجئين“ 
تكنولوجيـــا الذكاء االصطناعـــي، حيث طورته 
ومختبر  بالتعـــاون مع جامعة ”هافن ســـيتي“ 
ماساتشوســـتس  لمعهـــد  التابـــع  اإلعـــالم 
للتكنولوجيا. تســـهم المبادرة في إيجاد أماكن 
الســـتقبال الالجئين وتأمين إقامـــة الئقة لهم، 
باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
مـــن خوارزميات المحـــاكاة، ونمـــاذج الواقع 
االفتراضي المعـــزز لتحديد األماكـــن المتاحة 
إلسكان الالجئين، وذلك عبر شراكة تفاعلية مع 

أفراد المجتمع األلماني.
وبعد سلسلة من االجتماعات وورش العمل 
مع صناع القرار وأفراد المجتمع تم تحديد 161 
موقعا مناسبا الستيعاب 24 ألف الجئ، ما شكل 

النـــواة األولى لدمـــج الالجئين فـــي المجتمع 
وقدم نموذجا عالميا جديدا للحكومات للتعامل 

مع هذه المسألة اإلنسانية الملحة.
أمـــا فـــي سويســـرا، فقـــد عملـــت الهيئـــة 
السويسرية للهجرة على ابتكار نموذج رياضي 
يضع بمســـاعدة الذكاء االصطناعي خوارزمية 
مبتكرة تســـهم في إيجاد فـــرص عمل لالجئين 
ودمجهـــم في المجتمع ليكونوا أفرادا منتجين 
وفاعلين. وظفت الهيئة تكنولوجيا البيانات في 
تحديد أفضل المناطق إلقامة وعمل الالجئ بما 
يمكنه من االندماج في المجتمع، واســـتخدمت 
خوارزميـــة مبتكـــرة لتحديـــد المناطـــق التي 
تتناسب متطلبات سوق العمل فيها مع مهارات 
الالجـــئ وخبراتـــه. ووجد الباحثـــون أن هذه 
الخوارزمية ســـاهمت في رفع معدالت تشـــغيل 
الالجئين بنســـبة 73 بالمئة في سويســـرا و41 

بالمئة في الواليات المتحدة.
هـــذه األفـــكار، التـــي توفر حلـــوال مبتكرة 
لخدمة اإلنسان في مدن ومجتمعات المستقبل، 
تعزز رسالة القمة العالمية للحكومات كمختبر 
عالمـــي مفتوح لألفكار وتبادل الخبرات وإبراز 
والمبـــادرات الحكوميـــة  القصـــص الملهمـــة 
الناجحـــة مـــن أجـــل عالـــم أفضل وغـــد واعد 

لإلنسان.

«كما تجمع أجدادنا تحت شجر الغاف وسط الصحراء نجتمع اليوم لترسيخ التسامح والسالم في تسامح

وجدان شباب المستقبل، لنرسم لهم طريق التعايش واالستقرار».

نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة في اإلمارات

 إفهـــام األوروبييـــن، والغربييـــن عمومـــا، أن وجـــود المســـلمين والالجئيـــن بينهـــم إثـــراء 
ّ
«إن

لمجتمعاتهم، يسهم في تحسين الصورة وينعكس إيجابا على عملية التعايش».

د.عبدالرحمن اجلديع
كاتب ودبلوماسي سعودي سابق

قمة الحكومات في دبي تبحث وضع أسس التسامح والتضامن بين الشعوب

اإلمارات تدرك جيدا أهمية التعايش السلمي داخل املجتمع في إرساء األمن واالستقرار 
وحتقيق التنمية الشــــــاملة واملســــــتدامة، وهو مــــــا كان منطلقا لها لترســــــيخ منوذج ملهم 
للتســــــامح. بهذا املنطق ناقشت جلسة “التسامح الديني في بناء املدن واملجتمعات“، التي 
كانت من بني منتديات القمة العاملية للحكومات في دورتها السابعة في دبي، أهمية خطاب 
التسامح باعتباره سالحا ضد الكراهية مستعرضة سبل وضع أسس الوفاق بني شعوب 
ــــــم، وإيجاد نوع من التضامن في ظل الصراعات والنزاعات التي تشــــــهدها املنطقة  العال

والعالم.

 نموذج للتعايش الديني

ب
ّ

شهادة براءة من التعص

[ التسامح الديني ركيزة بناء المدن والمجتمعات  [ نماذج عالمية جديدة تسهل للحكومات التعامل مع طلبات اللجوء

13األربعاء 2019/02/13 - السنة 41 العدد 11258

إساءة تفسير اإلسالم في الغرب

 فرنسيس غيلس
باحث في الشؤون الدولية

املبادرات اإلماراتية املكرسة للتسامح 

والتعايش السلمي بني األديان 

والثقافات املختلفة جاءت في سياق 

إقليمي ودولي مأزوم بالنزاعات العرقية 

وتنامي الكراهية والعنصرية والتي 

زادت مع ارتفاع موجات الهجرة



األربعاء 2019/02/13 - السنة 41 العدد 11258

مسرح
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يقدم مســـرح الحمراء بتونس العاصمة يوم الجمعة 15 فيفري 2019 العرض األول ملســـرحية 

{قمرة دم}، إخراج معز مرابط ونص بسمة العشي.

كـــرم مهرجـــان القاهرة الدولي للمونودرامـــا في حفل ختامه مؤخرا على مســـرح الهناجر، املخرج 

والكاتب الصحافي جمال عبدالناصر.

محمد الحمامصي

} الشــارقة – فـــاز الفنـــان الكويتـــي محمـــد 
المنصور بجائزة الشـــارقة لإلبداع المسرحي 
العربـــي فـــي دورتهـــا الثالثة عشـــرة (2019)، 
تقديرا لمســـيرته اإلبداعية التي استهلها في 
النصف األول من ســـتينات القـــرن الماضي، 
واحتفاء بتجاربه المتميزة، سواء في المسرح 

أو في دراما التلفزيون والسينما.
درس المنصـــور، وهـــو مـــن مواليد 1948، 
الموســـيقى في ”معهد المعلميـــن“ عام 1969، 
كمـــا درس اإلخـــراج التلفزيوني فـــي ”معهد 
ســـيدو“ في إنكلترا عـــام 1971. وفي عام 1972 
حصل على شـــهادة البكالوريوس من ”المعهد 
العالي للفنون المسرحية“ في الكويت. وخالل 
مشـــواره مع التمثيل، شـــارك في أكثر من 40 
مسلسال تلفزيونيا، وفي العديد من العروض 
المسرحية المشهورة. وارتبطت بداياته فوق 
الخشـــبة، بالمخـــرج الكويتـــي الراحل صقر 
الرشـــود (1941ـ1978)، إذ شارك في العديد من 
أعماله مثـــل  ”المخلب الكبير“ 1965، و“بخور 

أم جاســـم“ 1970، و“الدرجـــة الرابعـــة“ 1971، 
و“علـــى جناح التبريـــزي“ 1975، و“حفلة على 
1975، و“عريس لبنت الســـلطان“  الخـــازوق“ 

1978، وسواها.
ويستلم المنصور الجائزة في حفل افتتاح 
الدورة الـ29 من أيام الشارقة المسرحية التي 
ستنظم في الفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل، 
إقامة  ويشمل االحتفال بالمنصور في ”األيام“ 
ندوة حول تجربته، بمشاركة نقاد ومسرحيين 
مـــن مختلف أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى 

إصدار كتاب يرصد مسيرته منذ انطالقتها.
وعلى صعيد متصل تحتفي أيام الشـــارقة 
المســـرحية فـــي دورتهـــا المقبلـــة بالفنـــان 
اإلماراتـــي حبيب غلوم بوصفه ”الشـــخصية 
المحلية المكرمـــة“، تثمينا لجهوده المتنوعة 
التي بذلهـــا إثراء لتجربة المســـرح المحلي، 
ســـواء عبر أبحاثه أو من خـــالل عمله كممثل 

ومخرج، وكاتب في المسرح والتلفزيون.
(رأس   1963 ســـنة  مواليـــد  مـــن  وغلـــوم 
الخيمـــة)، نال عام 1987 درجـــة البكالوريوس 
فـــي التمثيـــل واإلخراج مـــن المعهـــد العالي 

للفنـــون المســـرحية بالكويت، كمـــا حاز على 
دبلوم للدراســـات العليا في اإلخراج الدرامي 
من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1993، ثم شهادة 
الماجســـتير مـــن أكاديمية الفنـــون بالقاهرة 
1995، وفـــي ســـنة 1999 حصـــل علـــى درجـــة 
الدكتـــوراه في األدب المســـرحي مـــن جامعة 

مانشستر البريطانية.

العـــروض  مـــن  العديـــد  غلـــوم  وأخـــرج 
و“المصير“،  ”المنديـــل“،  مثـــل  المســـرحية، 
و“أغنيـــة األخرس“ و“أوبريـــت درة المدائن“،  
و“البشتخته“، و“عايشه“، و“ثالث صرخات“، 
و“بهلول“،  وغيرها، كما شـــارك بالتمثيل في 
عدد من األعمال المسرحية، مثل: ”واقدساه“، 
و“المهرجون“، و“الخوف“، و“الطوفة“، و“وما 
كان ألحمد بنت سليمان“، والعديد من األعمال 

المسرحية األخرى.
ولغلوم العديد من المشـــاركات في الدراما 
التلفزيونيـــة، ومن مؤلفاتـــه البحثية ”جهود 
المخرجيـــن في تأســـيس وتطوير المســـرح 
1996، و“تأثيـــر المتغيـــرات  فـــي اإلمـــارات“ 
المســـرح  علـــى  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
2000، و“المختصـــر المفيـــد في  الخليجـــي“ 
المســـرح العربي: مسرح اإلمارات“ 2009، كما 
كتب مجموعة من النصوص المســـرحية، مثل 
”همـــوم صغيـــرة“، 1982، و“أغنيـــة األخرس“ 

1988، و“المصير“ 1989، و“عايشة“ 1999.
لإلبـــداع  الشـــارقة  جائـــزة  أن  ونذكـــر 
المســـرحي العربي تأتي، منذ إنشـــائها سنة 
2007، اســـتكماال لجهـــود الشـــارقة الداعمـــة 
والمحفزة لمبدعي المســـرح العربي الممّيزين 

في اختصاصاتهم المتعددة. المسرحيان محمد المنصور وحبيب غلوم أثريا المسرح العربي بأعمال هامة

جائزة الشـــارقة لإلبداع المســـرحي 

العربـــي تأتي في إطار دعم وتحفيز 

زين 
ّ
مبدعي المســـرح العربـــي الممي

في اختصاصاتهم

 ◄

م اإلماراتي 
ّ

أيام الشارقة المسرحية تكر

حبيب غلوم والكويتي محمد المنصور

في توصيف الظاهرة

} في توصيف الظاهرة الثقافية ومالمحها 
وأسباب تبلورها، يعتقد كثيرون بأّن األمر 

مقتصر على مجموعة رؤى وتفاعالت 
وآراء متضادة قد تحدث صدى يحفز على 
المناقشة والجدال، لكّنني هنا أتجاوز هذا 

التوصيف إلى الحالة الفرد، وكيف يمكن أن 
يشّكل ظاهرة من نوع ما، مثل الكتابة عن 
لطفية الدليمي. ليس الكاتبة والمترجمة 
والناشطة المدنية، بل الظاهرة الثقافية 

المتواصلة والمتجددة، لجهة إصرارها على 
الحضور الفاعل، سواء في الصحافة الثقافية 

أو التأليف اإلبداعي والترجمة واإلعداد 
والمتابعة أو حّتى في الحياة الثقافية.

تعود معرفتي بالكاتبة إلى أّيام البدايات 
الوجلة، عندما كنا نحمل نصوصنا المرتبكة 

إلى مجلة الطليعة األدبية التي كانت ُتعنى 
بأدب الشباب آنذاك، فكانت تستقبلنا 

بابتسامتها المشرقة وَقصة شعرها القصيرة 
دوًما وأناقتها الالفتة. كان األمر أكثر من 

كونه مجرد امرأة جميلة طافحة باإلشراق، 
تجلس في مكتبها وتقرأ قصصنا. وبالنسبة 

إلى شاب حيي قادم من الجنوب الفقير يتعّثر 
بتطلعاته البكر، كان األمر أشبه باجتياز 

عتبة التردد ودخول عالم الّنور المعّطر. وكان 
النشر في المجلة، التي نطالعها في مدننا 
البعيدة، بمثابة تذكرة مرور لعالم اإلبداع 

دة. ممهورة بالحضور العطر لتلك السيِّ
حتى عندما قرأت أولى رواياتها ”عالم 

النساء الوحيدات“ التي وقعت بين يدي 
صدفة، لم يتزعزع إيماني بحضورها 

واختالفها وعمقها، بل ازدادت تلك الصورة 
التي احتفظ بها وضوًحا وترّسًخا. وعلى 

الرغم من أّنني لم ألتِق بها كثيًرا في بغداد، 
إّال أن عالمها الروائي المشّيد بين ”عالم 

دات زحل“، طالما  النساء الوحيدات“ و“سيِّ
شكل لدي مخاضة إبداعية شاسعة قلما نجد 
لها مثيال. على األقل عندنا في العراق، حيث 

بقي أدب المرأة متوارًيا نسبًيا وحيًيا.

في الواقع ال أستطيع أن أسبغ أّيا 
من تلك الصفات على أدب لطفية الدليمي 

المختلف والعميق والخارج عن إطاره 
الزمني ومناخه االجتماعي، ذلك األدب الذي 
خدمته شخصية الكاتبة وحضورها القوي 

في أن يتفّرد بهذه الطريقة المخالفة لما كان 
سائًدا في العراق. لقد لعبت عوامل عّدة في 

تحول الكاتبة إلى ظاهرة ثقافية ومعرفية ما 
زالت تترّسخ مالمحها عاما بعد عام، منها أن 

أدبها لم يقتصر على نمط معين من الكتابة 
اإلبداعية، فهو متنوع وساع إلى التجريب 

واستغالل الممكنات بعيًدا عن التنميط 
والتجنيس، ومنها أن ثقافتها الواسعة 
وإجادتها للغات أخرى مهّمة مّهدت لها 

الدخول إلى عالم الترجمة الواسع والمهم 
والحيوي، كما أن تجربتها الشخصية في 

السفر والغربة والتغّرب، وما عانته ككاتبة 
امرأة في ِسفر المدن الغريبة قد منحها رؤية 

واسعة وذاكرة متخمة بالصور والمواقف 
والتناقضات، لتتحول بعد كل ذلك إلى كاتبة 

ومترجمة وباحثة يشكل حضورها المتصاعد 
في المشهد الثقافي العراقي والعربي ظاهرة 

معرفية من نوع ما.
فأن تكتب رواية تصبح روائيا وأن 
تكتب قصة تصبح قاصا، لكن أن تكتب 

رواية وتترجم وتبحث في مناهل المعارف 
وتواصل حضورك في وسطك وتؤثر فيه 

وتبتكر الرؤى واألفكار، فأنت ظاهرة ثقافية 
تتجاوز كيان الكاتب بذاته إلى المحيط 

الثقافي األوسع.
فقد استطاع البعض من المثقفين 

العراقيين القفز على واقع التشّتت وتفّتت 
المشهد الثقافي العراقي، ليشّيد محيطا 
ثقافيا فاعال في البلد الذي يعيش فيه، 

متناغما مع المحيطات الشبيهة المتناثرة 
هنا وهناك مثل بقع ضوئية وامضة لتحكي 
قصة االرتقاء واإلصرار على الفعل الثقافي 

الذي تحول إلى ما يشبه التحدي والمراهنة 
على عدم موت الثقافة واإلبداع العراقي بإزاء 

ما ينكشف من تفصيالت مهولة لمخطط 
النيل من كل ما هو وطني وأصيل في العراق 

اليوم.

محمد حياوي
كاتب عراقي

نضال قوشحة

} دمشــق - معروف أن وليم شكســـبير ظهر 
فـــي كتاباتـــه بوجـــوه متعددة، فقـــد كتب في 
التراجيديـــا مســـرحيات: الملك ليـــر، هاملت، 
عطيـــل، يوليوس قيصـــر، ماكبـــث، انطونيو 
وكليو باترا وغيرها. كما قدم في التاريخ عدة 
مسرحيات منها: الملك جون، ريتشارد الثاني، 
هنري الرابع. أما في فـــن الكوميديا فقد كتب 
ما يزيد عن الخمس عشـــرة مســـرحية، منها: 
ترويض النمرة، جعجعة بال طحين، حلم ليلة 

صيف، الحب مجهود ضائع.
مـــن هنا تبرز نـــدرة التوجه فـــي العرض 
الـــذي قدم ضمـــن إنتاجات مديرية المســـارح 
والموســـيقى فـــي وزارة الثقافة في ســـوريا، 
عن نص كتبـــه رضوان شـــبلي وأخرجه لؤي 
شانا بعنوان ”شكســـبير ملكا“. وقدم أساسا 
من خـــالل فرقة المســـرح القومي فـــي مدينة 
الالذقيـــة. وأحدث حـــراكا ثقافيا ومســـرحيا 
كبيرا فيما قدمته المســـرحية من أفكار حملت 
فـــي تفاصيلها كســـر تابوهات وأفـــكار فنية 
صارمة، تتجلى خاصة في إظهار شـــخصيتي 
شكســـبير ومولييـــر علـــى المنصـــة ضمـــن 
أحداث المســـرحية وليس االكتفـــاء بمعالجة 

نصوصهما.

صراع كاتبين

كتـــب النـــص ونفـــذ عـــام 2011، وشـــارك 
ضمن النســـخة الخامسة لمهرجان الكوميديا 
المســـرحي الذي كان يقام هناك، وبعد ســـبع 
ســـنوات يقدم في دمشـــق وعلى خشـــبة أهم 
مســـارحها. وبين العرضين، شـــارك في العام 
2018 في أيـــام كربالء المســـرحية في العراق 
وحـــاز حينهـــا علـــى جائزتي أفضـــل إخراج 

لؤي شـــانا، وأفضل ممثل عبدالناصر مرقبي.
فكـــرة النـــص األساســـية تقـــوم عـــل حـــدث 
افتراضـــي، بـــأن الملكة اإلنكليزيـــة إليزابيث 
األولـــى، قد قررت أن يغيـــر النمط الذي يكتب 
فيه شكســـبير المســـرح، بحيث يتـــم التخلي 
عن شـــكل التراجيديا ويكتب الكوميديا، رغبة 
منها في إســـعاد النـــاس والترفيه عنهم، لذلك 
تأتي بمستشارها، وتطلب منه أن يفاتح وليم 
شكســـبير، مسؤول الفرقة الملكية المسرحية، 
بـــأن يقوم بهـــذا التغيير. ويفعل المستشـــار 
ذلك، لكن شكســـبير يرفض األمر بشكل قاطع، 
إذ يفضـــل كتابة التراجيديا. وبســـبب إصرار 
الملكـــة على أن يتحقق ذلك، يتـــم اللجوء إلى 
استقدام الكاتب المســـرحي الفرنسي موليير 
المختـــص بكتابـــة الكوميديـــا لكـــي يكتـــب 

نصوصا تسعد الناس.
يأتي موليير، ويتواجه الكاتبان في مبارزة 
افتراضية مسرحية، ليجهزا معا عمال واحدا، 
فيبدأ كالهما بالكتابة وتمرين ممثليه، محاوال 
النيل مـــن تجربة اآلخر ووضـــع العراقيل في 
وجـــه إتمامه عمله. وهنا تكمـــن ذروة الحدث 
الدرامية التي أوجدها الكاتب رضوان شبلي، 
لكي يقدم من خاللها مآالت عوالم الصراع بين 
الشـــخصيتين وتجربتهما وصـــوال إلى نهاية 

العرض.
يقـــدم الكاتبان أفكارهما، ويبـــدآن العمل، 
وهنـــا يقـــدم العـــرض المســـرحي مزيجا من 
الحـــاالت الكوميدية والتراجيديـــة التي تعبر 
عن انزعاج كل منهما من وجود اآلخر، إضافة 
إلى األجواء التي أضافها وجود ملك فرنســـا 
وزوجته، فضال عن ملكة انكلترا، في تفاصيل 
العرض، فاعتمد العرض صياغة مجموعة من 
القفشات المضحكة التي تفاعل معها الجمهور 
الذي مـــأل القاعة تماما، بعضهـــا كان موفقا، 
وبعضهـــا دخل في حالـــة الرتابـــة والتكرار، 
خاصة في مشـــهد دخـــول الممثلين من طرف 
المسرح باتجاه اآلخر وهم يصيحون بحاالت 
عصبية متوترة، وهو األمر الذي تكرر وجوده 
على امتداد العرض، ويعتبر أسلوبا مسرحيا 
شاع في المسرح التجاري العربي منذ فترات 
بعيدة. وتســـير األمور على نســـقها، وتحتدم 
المواجهـــة، التـــي تتحـــول في لحظـــات إلى 

مواجهة ســـيوف في حالة درامية غير مبررة. 
ثـــم تنتهي األحـــداث في المســـرحية بوجود 
الكاتبين على المنصة وتتويج شكسبير ملكا 

على منصة الكتابة المسرحية.

شكسبير ملكا

ما يثير االنتباه في نهاية المســـرحية، هو 
حالـــة البتر التي أوجدها، فهو لم يبرر دراميا 
سبب الوصول إلى هذا الحكم، خاصة أننا لم 
نســـمع رأي الملكة في التجربة وتقييمها لها 
بعـــد إنجازها، فانتقلنا فورا من حالة الصراع 
اإلبداعي المســـرحي وما يحيط بها من عوالم 
شـــخصية، إلـــى مرحلـــة إطالق حكـــم القيمة 

بتنصيب شكسبير ملكا.
 ولعـــل اعتماد اســـم ”شكســـبير ملكا“ قد 
ألغى وجود عنصر التشـــويق والدهشـــة عند 
المتلقـــي، كونه عـــرف منذ اللحظـــات األولى 
فـــي العـــرض بســـياقاته الدراميـــة أن الغلبة 

ســـتكون لشكســـبير وأنه ســـيتوج ملكا على 
فن الكتابة للمســـرح. كون عنوان المســـرحية 
قد كشـــف األمر. في العرض مســـألة قد تسبب 
لـــه تحفظ جمهور المســـرح التقليدي، خاصة 
عشـــاق المســـرحي شكســـبير، كونه شخصه 
بشـــكل كوميدي خرج عن إطار الرصانة الذي 
غالبا مـــا يعرف عن هذا الكاتـــب، فظهر وهو 
يقـــوم بالعديد من األفعـــال الكوميدية التي ال 
يقـــدم عليها عـــادة كتاب المآســـي. كذلك كان 
األمر مع شـــخصية الكاتـــب موليير الذي قدم 
شخصا مضحكا وليس شـــخصا يقدم أفكارا 

مضحكة.
يحســـب للعرض، أنه اعتمـــد على طاقات 
شـــابة غير محترفة فـــي مدينة صغيـــرة كما 
الالذقية، التي تهتم بالمســـرح بشكل ملحوظ، 
وفيهـــا جمهور يتابـــع العروض المســـرحية 
باهتمـــام . كما يحســـب له، تفاعـــل الجمهور 
معـــه على امتداد يومين، 3 و4 فبراير الجاري، 
حيـــث امتـــألت صالـــة الحمراء علـــى آخرها 

بالجمهـــور، وهـــي حالة صحيـــة جديدة على 
حالة المسرح السوري بعد طول غياب، تبشر 
بعودة الدفء بين الفن المسرحي وجمهوره . 
وال شك أن الجهد الكبير الذي قدمه بطل العمل 
عبدالناصـــر مرقبـــي، وظهوره بشـــكل متغير 
في حاالتـــه االنفعالية بين األلم والســـخرية، 
وإجادتـــه تمرير بعـــض الجمل التـــي تحمل 
إســـقاطات على حياتنـــا المعاصـــرة، كان له 
دور هام في تقبل الجمهور للمســـرحية بشكل 

إيجابي.
ونذكر بأن العرض المســـرحي ”شكسبير 
ملـــكا“ مـــن إنتـــاج وزارة الثقافـــة ومديريـــة 
المســـارح والموســـيقى، وهـــو مـــن تأليـــف 
رضوان شـــبلي، إخراج لؤي شانا، وتمثيل كل 
مـــن عبدالناصر مرقبي، نبيل مريش، أليســـار 
صقور، فايز صبوح، لمى غريب، محمد أبوطه، 
ســـارة عيســـى، أحمد ســـليمان، إيليا صقور، 
ليليا نصقور، علي صقـــر، علي فياض عصام 

تفاحة، أشرف خضور.

شكسبير وموليير وجها لوجه في عرض مسرحي بدمشق 

[ كاتبان يتصارعان لتأليف نص للملكة  [ المسرحية تتوج شكسبير ملكا دون مبرر
من الثابت لدى جمهور املســــــرح في العالم، أن الكاتب املســــــرحي اإلنكليزي الشهير وليم 
شكسبير هو أحد أهم صناع املسرح في تاريخ املسرح العاملي. وقد كرس قيمته تلك بعد 
سلسلة من املسرحيات التي خلدت اسمه. وما زالت مسرحياته تعرض على أهم منصات 
املســــــرح في العالم، لكن أن يكون شكســــــبير ذاته شخصية مسرحية فهذا ما يبدو رهانا 

صعبا.

مواجهة حاسمة بين أهم مسرحيين

موليير يأتي لمواجهة شكسبير في 

مبارزة افتراضية مســـرحية، ليجهزا 

معـــا عمـــال واحـــدا، فيبـــدأ كالهما 

بالكتابة وتمرين ممثليه

 ◄
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استضافت دار الشعر بمراكش ليلة الثالثاء 12 فبراير 2019، الشاعر واألكاديمي اليمني أحمد ثقافة

الفالحي في أولى حلقات فقرة {شعراء بيننا}.

م مصر لرئاســـة االتحاد األفريقي الباب مجددا لتســـليط الضوء على األدب األفريقي، 
ّ
فتح تســـل

وستكون البداية بأعمال الروائي النيجيري تشينوا أتشيبي.

15

ار المأمون عمّ

} صدرت مؤخـــرًا للروائـــي المصري أحمد 
مجـــدي همام روايتـــه ”الوصفة رقـــم 7“ عن 
الـــدار المصرّيـــة اللبنانّية، والتي يكتشـــف 
بطلها وصفة سحرّية لمخّدر يأخذه إلى عالم 
عجائبّي، يخوض فيه مغامرات تشحذ حدود 

المخّيلة.
نتلمـــس في الوصفـــة رقـــم 7 مالمح من 
اللعب الجدّي، انصياعـــا للمخيلة وعوالمها 
ومحاكاة ساخرة لمحركات الواقع ومفاهيمه 
-كالتجـــارب العلمّيـــة الجدّية-، مـــا يجعلنا 
نتســـاءل عما إذا كانت هذه النسخ الساخرة 
مـــن الواقـــع وجمالياتـــه قادرة علـــى تفكيك 

مسلماتنا ”الجدّية“.

الالعب الواحد

يقول مجـــدي همـــام ”الطريقـــان مهمان 
ويقـــودان إلـــى ذلـــك التفكيـــك، فالمحـــاكاة 
الســـاخرة وســـيلة، أداة فّعالة ومحّفزة على 

، الحفـــر أيضًا، بل هي في حد ذاتها  حفـــر
وبالمثل فإن إيجاد وسائل أخرى 
للتفكيـــك أمر حيـــوي. لكن المهم 
هـــو إدراكنا أننـــا أمـــام اقتراح 
أو احتمال، فالنـــص األدبي هو 
وجهـــة نظر فـــي النهاية، مجرد 
الداخلي  احتمال مدّعم بمنطقه 
ومصنوع على شكل رؤية كاملة 
تحـــاول أن تكـــون متماســـكة 

ومقنعة“.
همـــام  مجـــدي  يتالعـــب 
فـــي الوصفة رقـــم 7 بالوعي 
يأخذ  مخـــّدر  عبر  وبالعالم، 
بطلـــه إلـــى عوالـــم جديدة، 

وهنا نســـأله عـــن مـــدى تشـــوه إدراكنا لما 
حولنا، واالحتمـــاالت البديلة التي قد تقدمها 
أشـــكال الوعي الجديدة ســـواء كانت روائّية 
أو كيميائّيـــة فيعقب بقولـــه إن ”االحتماالت 
ال نهائيـــة، والرواية هي فن االحتماالت، الفن 
األدبي الوحيـــد الذي يرفـــض االكتمال وفق 

باختين، لها ألف ُأس من األشكال“.
 ويضيـــف ”إدراكنـــا أن معطيات تختلف 
من شخص آلخر، البيئة واالستعداد والثقافة 

والكثيـــر مـــن العناصـــر التـــي تجعـــل هذه 
الحياة 7 مليارات نســـخة، كل نسخة تخص 
واحـــدًا فقط من الـ7 مليارات إنســـان في هذا 
 player’ الكوكب. كل واحد في نســـخته هو الـ
والالعب الرئيســـي واآلخـــرون كورال،   ’one
وanti-hero وباقي العناصر التي  و“سّنيدة“ 

تشّكل اللعبة“.
تتخلل الوصفة رقـــم 7 إحاالت 
والعوالم  الشعبّية  الثقافة  إلى 
الروائّيـــة، ويـــرى مجدي همام 
أن االقتبـــاس وحـــده ال يكفـــي، 
لذلك وّظف التنـــاص واإلحاالت 
والمحـــاكاة، وحـــاول أن يكـــون 
مـــن  أكثـــر  رقـــم 7“  لـ“الوصفـــة 
مســـتوى للقـــراءة والتأويل، هي 
التربة  مســـتويات  مثـــل  طبقـــات 
في الجيولوجيـــا، طبقة أولى هي 
الحكايـــة، مجـــّردًة مـــن أي معـــان 
مســـتبَطنة، ثم طبقة أخرى متعلقة 
باإلشـــارات بين السطور واإلحاالت، 
وهي طبقة تحتاج إلى مستوى معين 
مـــن المعرفة أو الثقافة لكـــي ينجح المتلقي 
فـــي التقاط الغمزة وتفســـيرها أو على األقل 
ترجمتها داخليـــًا إلى ما يتوّفر له من معرفة 

في ذاك الحقل.
فـــي  الرئيســـية  ”المرجعيـــة  ويضيـــف 
الرواية هـــي ذاكرتي عن خياالت الطفولة، إذ 
كنت أســـيرًا كأغلب أطفـــال بلداننا لحكايات 
ماورائية وقصص شـــعبية، ثقافتنا العربية 

لها جنـــاح طويل في العوالم العجائبية. وقد 
وّفرت لي نشأتي متعددة الثقافات مادة خاما 
كبيـــرة جـــدًا، فأنا مصري ولـــدت وكبرت في 
اإلمارات في حارة اســـمها حارة الســـوريين، 
وفتـــرة التكّون تلك أمدتنـــي بكم ال نهائي من 
األسطورية  والحكايات  الشفهية  المرجعيات 

متعددة األلوان. 
وأذكـــر أننـــي كنـــت أشـــكل بالصلصال 
كائنـــات خرافيـــة، كان ذلـــك فـــي المرحلـــة 
االبتدائية، وكنت أرســـم علـــى مفرش مكتبي 
أبطـــاال خارقيـــن أخصص لكل منهـــم بطاقة 
شـــخصية أو بروفايل.. تلك كانت الكواليس 

البدائية األولى للرواية“.

ضد الرومانسية

تقدم الوصفة رقم 7 قرينًا فانتازيًا لعالمنا 
المعاصـــر، قرينًا يحـــارب المتخيل المنطقي 
والعقالنّي للعالم الذي أفسد عقولنا ووعينا، 
فهـــل يرى همـــام أن خـــراب العالـــم المحتم 
جعلنا فايروســـات أو طفيليات من نوع ما، ال 
نجاة لنا إال بالعنـــف؟ وهل يجعل االفتراض 
الســـابق فن الرواية محاولة نفي واهية لهذا 
الخراب؟ سؤاالن يعقب الكاتب عليهما بقوله 
”إن العالـــم يتداعى، طوال الوقـــت، منذ يومه 
األول وهـــو يتداعـــى وآيل إلى الســـقوط، كل 
ما هنالك أن هـــذا التداعي يحدث في عصرنا 
على الهواء مباشـــرة وتحت أعين الكاميرات 
والفضائيـــات واألقمـــار الصناعية وصحافة 

وســـطوة  الموبايـــل  وصحافـــة  المواطـــن 
السوشـــيال ميديا، فاكتســـى بمسحة درامية 
وصار متاحـــًا للتعليق والمتابعـــة للكل، لذا 

يبدو األمر جنونيًا“.

ويضيف ”أنا نقيض الرؤية الرومانســـية 
للرواية وأثرها الواقعي، النقيض بالضبط، ال 
أعتقد أنه يجب أن يكون هناك دور اجتماعي 
للفنون عمومـــًا، فهذا ينزع عنهـــا الكثير من 
الشـــروط واإلكراهات الفنيـــة لصالح أهداف 
خيريـــة يجب أن تتحملهـــا جهات أخرى غير 
الفن واألدب. وأنا عندما أكتب ال أكون بصدد 
توجيـــه أي نصـــح ألحـــد أو تقديم حـــل ما، 
فالواحد بالكاد يستطيع إدارة حياته وتسيير 

شؤونه الخاصة“.
يختـــم همـــام بقولـــه إنه ال يســـتطيع أن 
ينكر أن الروايـــة، وربما، في أحد احتماالتها 
الالنهائيـــة قـــد تعتبـــر محاولة نفـــي واهية 
للواقـــع، لكـــن ذلـــك ال ينتقص منهـــا، فالذي 
ينتقـــص مـــن أي رواية، هو أن تكـــون رديئة 

وتحمل وعيًا محدودًا باألدب.

زة على الحفر
ّ
المحاكاة الساخرة أداة محف

ي
ّ

[ الكاتب المصري أحمد مجدي همام: الرواية وجهة نظر تسخر من وجودنا الجد

فـــي الوصفـــة رقم 7 نتلمـــس مالمح 

، انصياعا للمخيلة 
ّ
من اللعب الجـــدي

وعوالمها ومحاكاة ساخرة لمحركات 

الواقع ومفاهيمه

 ◄

خليفـــة  بنـــت  عوشـــة  الشـــاعرة 

الســـويديـ   فتـــاة العـــرب، تعد من 

رواد الشـــعر النبطي فـــي اإلمارات، 

رفت سابقا بفتاة الخليج
ُ
وقد ع

 ◄

ــــــال لعاملنا  ــــــًا ُمتخّي ــــــة قرين تشــــــّكل الرواي
املتماســــــك سياســــــيًا، هذا القرين يسعى 
ــــــر عناصره  ــــــن العالم وتغيي إلعــــــادة تكوي
ــــــة أداة  والعالقــــــات بينهــــــا، وكأن الرواي
ــــــر تصنيفاتنا  ــــــى تغيي ســــــحرّية قادرة عل
وتعريفاتنا وحدود إدراكنا، وكلما ازدادت 
مســــــاحات املخّيلة وشدة نفي هذا العالم، 
ازدادت قدرة الرواية على كشــــــف حدود 
مــــــا نحياه ونختبره، وفضح عالقات القوة 
التي جتعل ما حولنا ظاهرًا بالشكل الذي 
التقت الروائي املصري  هو عليه. ”العرب“ 
أحمد مجدي همام في حديث عن الرواية 
ــــــة وتقنيات الســــــخرية مــــــن عاملنا  واملخّيل

املفرط في جّديته.

ثقافتنا العربية لها جناح طويل في العجائبية

وعظ روائي

} تكتب الرواية في كثير من األحيان 
للتطهر من األلم، والشفاء من فتن الجسد 

والروح، فالرواية بمفهوم ما تمثيل 
مسترسل لمكابدة الحياة. ويتجاوز األلم 
الروائي التجليات الموضوعية لمعاناة 

الحس والذهن، التي تلتبس  بأحوال السقم 
ومقامات الفقد وأوضاع القهر…

 إنه أيضا اإلحساس بالنفي، وانخطاف 
العمر، والتباس تفاصيل العيش، حين 
تحولها البالغة الروائية إلى جماليات 

متعددة األبعاد.
ولعل من أكثر األنواع الروائية إيحاء 

باأللم، وكشفا لمعانيه، تلك التي يكون 
موضوعها فنون التعبير اإلنساني، 
ونزوعها األزلي إلى تطهير المعاناة 
اإلنسانية، بتشكيل الصور وتركيب 

األساليب، ونحت الوجوه واألجسام. ولقد 
شهد تاريخ الرواية تطورا مطردا لسرديات 

األشكال التعبيرية، فتواترت النصوص 
الروائية عن ”السينما“ و“المسرح“ 

و“الشعر“ و“التشكيل“ و“الموسيقى“ 
و“الرقص“. ذلك ما نجده في رواية ”جسد 

وروح“ لفرانك كونري، التي تحكي عن عوالم 
موسيقى ”الجاز“ في مدينة ”نيويورك“ في 

أربعينات القرن الماضي. ورواية ”الفردوس 
على الناصية األخرى“ لماريو فارغاس 

يوسا، التي تصور حياة التشكيلي بول 
غوغان ومغامراته في الحياة واألوساط 

الفنية. ورواية ”موت الراقصات“ لإلسباني 
أونطونيو صولير التي تتغلغل في الذوات 
الدفينة لراقصات الفالمينكو، ومساراتهن 

بين العشاق والسماسرة والمدمنين…
هي كلها نصوص عن اختيارات إبداعية 

وأشكال وأساليب وتولع مرزئ، وأحالم 
ليس منها ُبرء، تسعى كلها الستقطار النسغ 

المتغلغل في الداخل لجروح وانكسارات 
واكتئاب جهنمي ينتهي أحيانا بإزهاق 

المهج.
هل اإلبداع مقرون بالعذاب؟ ذلك ما 

توهمنا به الرواية دوما، ال نكاد نعثر على 
شخصية كاتب أو رسام أو مخرج أو ممثل 

أو موسيقي، غير مقدود من لهب، الفرح 
يبدو مجرد لحاء خارجي يداري كآبات 
مقيمة، في كل هذا تبدو الرواية وكأنما 

تنهض بدور الكاهن الذي ينصح المؤمنين 
باتقاء شر ما في كل ذلك المسمى فّنا، الذي 

يصهر ويلوع ويعزل ويدفع إلى الجنون 
واالنتحار، تقوله دون وعظ وال رغبة في أن 

تكون جدية، وإنما بسعي إلى زرع الشك 
في قرار الوجدان، حول سعادات متخيلة، 

وتحقق وهمي.
 من هنا تقودك الرواية، على نحو 

تجديفي، إلى االعتقاد في جهنمية الفن، 
تسلمك في النهاية يقينا باردا أن ابتعد 

تسلم، هي أشياء ال جدوى من االنشغال بها.
في رواية ”صهاريج اللؤلؤ“ لخيري 

شلبي، توجد شخصية عازف كمان عبقري، 
متوحد مع اآللة التي لم تورثه إال المهانة 

والكفاف، يعيش بين ”اآلالتية“ متنقال بين 
األعراس، يبدو سعيدا في أحوال العيش، 

ميتا في العمق وال يعطي أي رغبة في 
خوض التجربة.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

} دبــي – تنظـــم مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية أمســـية بعنوان ”مغاصات 
المكان في شـــعر فتاة العرب الشاعرة عوشة 
بنت خليفة الســـويدي“ يقدم خاللها الباحث 
مؤيد الشـــيباني، وذلـــك مســـاء األربعاء 20 
فبرايـــر 2019 فـــي قاعـــة الندوات بمؤسســـة 
ســـلطان بن علي العويـــس الثقافيـــة بدبي، 
سيرة الشـــاعرة اإلماراتية عوشة بنت خليفة 
الســـويدي ـ فتاة العرب (1920 ـ 2018) والتي 

ُتعد من رواد الشعر النبطي في اإلمارات.
ويشـــارك في األمســـية الشـــاعر محمود 
نور، حيث ســـيلقي قصائد مختارة للشاعرة 
عوشـــة بنـــت خليفـــة الســـويدي، ثـــم يوقع 
الباحث مؤيد الشـــيباني كتابه الجديد ”بحر 
عوشة، مغاصات المكان في شعر فتاة العرب 
الشاعرة عوشـــة بنت خليفة السويدي“ الذي 
يرصد سيرتها، والصادر حديثا عن مؤسسة 
العويـــس الثقافيـــة ضمن سلســـلة أعالم من 

اإلمارات.
ويذكر أن الشـــاعرة الراحلة عوشـــة بنت 
خليفة الســـويدي ـ فتاة العرب، تعد من رواد 
الشـــعر النبطـــي في اإلمـــارات، وقـــد ُعرفت 
سابقا بفتاة الخليج، وهي من مواليد منطقة 
المويجعي في مدينة العين. اعتزلت الشـــعر 

في أواخر التسعينات.

ويقول الباحث مؤيد الشيباني في مدخل 
كتابـــه ”إن أبرز ما يصادفك وأنت تقرأ ديوان 
فتـــاة العرب، ذلـــك الكم الهائل مـــن الدالالت 
والمضاميـــن والرموز الثقافيـــة، بمعطياتها 
المكانية والتاريخية واالجتماعية على شكل 
مفردات وصور شعرية ثابتة في مكانها فنيا، 
وســـابحة في فضاء المعرفـــة موضوعيا. إن 
هذا التناقض اإلبداعي الجميل هو سر األخذ 
بهذه التجربة الشـــعرية إلى ميادين الدراسة 

والبحث والمتابعة“.

ويأتـــي هذا الكتاب الـــذي يحمل الرقم 23 
اســـتكماال  في سلســـلة ”أعالم من اإلمارات“ 
للمشـــروع الذي أطلقته مؤسســـة سلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافيـــة عـــام 2012، ليوثق 
ســـيرة شـــخصيات إماراتية تركت بصمتها 

على المشهد الثقافي اإلماراتي.

محمد ماموني العلوي

} شـــكل المعـــرض الدولـــي للكتاب والنشـــر 
بالدار البيضاء فرصة للقاء عدد من المتابعين 
والزائريـــن للمعـــرض فـــي نـــدوة مـــع الكتاب 
العرب المســـاهمين في تأليف كتاب «الرسائل 

المغربية». 
أشـــرف على إعداد الكتاب وجمعه الكاتبان 
الصحافيان ســـامي كليب وفيصل جلول، ويقع 
فـــي 439 صفحة، وســـاهم في تأليفه عشـــرون 
كاتبـــا ومثقفـــا وإعالميـــا مـــن بلـــدان عربية 
مختلفـــة. وتضمن نصوصا معرفيـــة عامة في 
الثقافة واألنثروبولوجيا والسياســـة والشعر، 
كما ضـــم نصوصا تتناول ثالث عشـــرة مدينة 

مغربية من الشمال إلى الجنوب.
وقال الصحافي اللبناني ســـامي كليب في 
تقديمـــه للندوة إن الكتاب عبارة عن صورة عن 
بعـــض المـــدن المغربية، كما يراهـــا اآلخرون، 

ومحاولة إلحياء فن كتابة الرحلة.
وبغـــض النظـــر عن إقامـــة الجســـور بين 
المشرق والمغرب فالهدف من الكتاب كما يراه 
الكاتـــب فيصل جلول، لم يكن اســـتعادة ما تم 
نشره من طرف الموســـوعة الحرة وغوغل عن 
هاته المدن، فمـــا فعلناه هو أننا أتحنا للكاتب 
أن يبدع نصا حرا عن المدينة بوصفها مدينته 

وكما يراها هو، والروح الشـــخصية والمالمح 
اإلنســـانية هما مـــا يميز هـــذه النصوص عن 
غيرهـــا وهـــذا ال يعفي مـــن ذكـــر المعلومات 

األساسية عن هذه المدن.
من المســـاهمين في هذا المؤلـــف الكاتبة 
والشـــاعرة الجزائريـــة لويـــزة ناظـــور، التي 
اختارت مدينة فـــاس للكتابة عنها، والمفاجأة 

كما يقول ســـامي كليـــب، أنها لم تقم 
بزيارة فـــاس مطلقا، رغم الدقة التي 
كتبـــت بها عنهـــا. وتقـــول الكاتبة 
الجزائريـــة إنها اكتشـــفت المدينة 
من خـــالل الكتب التاريخية إذ كان 
تاريـــخ فـــاس اســـتثنائيا لقرون، 
الشعبي  بالشـــعر  مهتمة  وكونها 
ذكـــرت أنهـــا كتبـــت يومـــا عـــن 
مدينة  من  المجذوب  عبدالرحمن 
تريـــت وكانت المدينة قد احتلت 
مكانة مهمة في إحدى رباعياته.
المفكر  الربيعي،  فاضل  أما 
والكاتـــب العراقـــي  العـــارف 

بالمـــدن التـــي زارها وأقام بهـــا فقد كتب 
عن مدينـــة القنيطـــرة التي حط الرحـــال بها، 
واســـتطاع أن يلـــم بتفاصيـــل دقيقـــة عن هذه 
المدينة الســـاحلية خالل شـــهر واحـــد. وقال 
الربيعي إنه عندما اختار المغرب أراد معرفته، 

ليس من منظور سياحي، فالمغرب كان بالنسبة 
إليه ذلـــك التاريخ العميق الذي لم يستكشـــفه 

الكتاب العرب بعد. 
من المســـاهمات فـــي الكتاب أيضـــا ليلى 
ناصـــر، وهي كاتبة ومترجمة تعيش بفرنســـا، 
كتبت عـــن مدينة طنجة، لكنها لـــم تتطرق إلى 
األماكن الســـياحية، بل بينـــت كل ما يوجد من 
تاريخ وثقافة في المدينة التي تقع شـــمال 
المغـــرب، وعن الكتـــاب الذين 
عاشـــوا فيهـــا وكتبـــوا أجمل 

النصوص عنها.
اإلعالمـــي  كتـــب  كمـــا 
الموريتاني عبدالله ولد محمدي 
عـــن مدينـــة الرباط، ويـــروي من 
خالل نصه عالقة أســـرته وقبيلته 
بالربـــاط، والتي تمتـــد إلى أربعة 
الشـــاعرة  كتبـــت  بينمـــا  قـــرون. 
واإلعالمية الســـورية نوال الحوار 
عن مدينة أصيلة، حيث قالت ”كتبت 
عنهـــا رغـــم أنني ســـافرت إلى عدد 
كبيـــر من المـــدن المغربيـــة ولكنني 
أحببت تلـــك المدينة وتمنيت لـــو كانت مدينة 
أخرى تشبهها حتى ال أشبع منها. وقد عشقت 
المدينـــة بالســـماع من كتابـــات الطيب صالح 

عنها حيث كان من روادها“.

مدن مغربية بعيون كتاب عرب 

في معرض الكتاب بالدار البيضاء

مؤسسة العويس الثقافية 

تستذكر فتاة العرب



نضال قوشحة

} دمشــق - تبتعد الفنانة الســـورية كاريس 
بشار عن الصحافة، وهي واحدة من الفنانات 
الســـوريات اللواتـــي لـــم يظهرن في وســـائل 
اإلعالم كســـامية الجزائري وسمر سامي، وقد 
اختارت بشار أّال تظهر  في أي حوار صحافي 
منفـــرد منـــذ بدايـــة مســـيرتها التـــي تقارب 

العشرين عاما.
ومع ذلك حضرت بشار مؤخرا في المؤتمر 
الصحافي الذي أقامته شركة إنتاج المسلسل 
للمخرج الليث حجو  السوري ”مســـافة أمان“ 
والمنتظر أن ُتشارك به في السباق الرمضاني 
القادم، حضور بدا استثنائيا للنجمة السورية 
ضمـــن كوكبة من صناع ونجـــوم العمل الذين 
قدموا على مدار ســـاعة ونيـــف معلومات عن 

المسلسل.
وفي معرض إجابتها حول سبب ابتعادها 
عـــن التعامل مـــع الصحافة بّينـــت أنها المرة 
األولـــى التي تدعى فيها إلـــى مؤتمر صحافي 
يخص عمال تقوم به، وأكدت أنها ال تمانع في 
ذلك ألنها تعتبره واجبا عليها تجاه شـــركات 
اإلنتـــاج، لمـــا يقدمـــه ذلك مـــن فائـــدة وقيمة 
مضافة للعمل الفني بشـــكل مسبق، كما بينت 
أنهـــا تمتنع عن إجراء الحـــوارات الصحافية 
ألنها تعتبر أن مســـيرتها الفنيـــة مازالت أقل 
مـــن أن تقوم بإجـــراء الحـــوارات الصحافية 
المســـتقلة، وأن هذه الحـــوارات والمتابعات 
تحتـــاج شـــخصيات لهـــا الكثير مـــن الخبرة 
والعمل المتواصل عبر سنوات طوال، فهي ال 
تتعجل هذه المرحلة، التي تهم شـــرائح كبيرة 

من المجتمعات العربية.

وفي نفـــس االتجـــاه، أكدت أنهـــا متابعة 
جيـــدة لحركة الصحافـــة، وأنها غيـــر بعيدة 
عنهـــا، وأنها كثيرا ما تتابـــع أخبارها الفنية 
كما تنشـــر في وســـائل اإلعالم، وكذلك تتابع 
أخبار الفن بشـــكل عام، وهي غير منقطعة عن 

هذا المجـــال، فهي كما تقول تحترم الصحافة 
والنقد الفني الذي يقوم على المنطق الســـليم 
والنقـــد الفنـــي الحقيقي، وضربـــت مثال أنها 
قدمت عمال منذ ســـنوات، لم يكن بالمســـتوى 
المطلوب، وقد كتب أحد النقاد عن ذلك الحقا، 

وكان النقـــد قاســـيا، لكنهـــا تقبلتـــه ألنه كان 
محقا وحقيقيـــا، وقالت ”أنا أرحب بالصحافة 
التـــي تقدم الحقيقة والفائـــدة حتى ولو كانت 

مؤلمة“.
وتقدم كاريس بشـــار في مسلسل ”مسافة 
تأليف إيمان الســـعيد وإخـــراج الليث  أمان“ 
حجو شـــخصية ســـراب، وهي ســـيدة تعاني 
بســـبب الظروف الحياتية اليومية، نتيجة ما 
خلفته الحرب في ســـوريا، فصـــارت هي األم 
واألب لطفلة ترعاها، هي شـــخصية تعاني من 
ضغوطات نفسية ثقيلة ألقتها عليها الظروف 
القاهـــرة التي تحياها، وهو النمط الذي تحب 
كاريس بشـــار العمـــل عليه، كمـــا قالت، ألنها 
تمتلـــك في ســـبيل تأدية الـــدور مجموعة من 
األدوات الفنية التي تجعلها في حالة تحّد مع 

مصاعب هذه الشخصية.
وعن مشـــاركتها مع الفنان قيس الشـــيخ 
نجيب في هذا المسلســـل، بعد عشـــر سنوات 
من مشـــاركة سابقة لهما في مسلسل ”سحابة 
صيف“، تقول كاريس بشـــار ”أنا سعيدة جدا 
بالتعامـــل مجـــددا مـــع الفنان قيس الشـــيخ 
نجيب، تعاملنا ســـابقا في ”ســـحابة صيف“ 
وكانـــت تجربة جميلة، وأنـــا أعيدها اآلن بكل 
شـــغف لكون قيـــس من الممثليـــن الذين أعتز 

بالتعامل معهم“.
حالة  ويتناول مسلســـل ”مســـافة أمـــان“ 
الهـــدوء الصعبة التي تلي الحـــرب، حيث أن 
الحرب، وفق صناع العمـــل، أخطر في مرحلة 
هدوئهـــا مـــن مرحلـــة ضجيجهـــا، مؤكديـــن 
أن العمـــل ســـيقدم العديـــد من الشـــخصيات 
االجتماعية التي دهســـتها الحرب ووضعتها 

في أزمات إنسانية خطيرة.

إلهام رحيم

} القاهــرة  – كي ينجح الفيلم المصري الجديد 
”نادي الرجال الســـري“ كان مـــن الضروري أن 
تكون فكـــرة االندمـــاج والتفاهم راســـخة بين 
جميع عناصره، وبالخصوص الممثلين الذين 
لم ينشـــغلوا بترتيب األســـماء علـــى إعالنات 
الفيلـــم، أو االهتمـــام بالمســـميات التي تطلق 
علـــى أدوارهم، وهو عمـــل كل عنصر فيه بطل 

في دوره.
وقـــّدم كريـــم عبدالعزيز وماجـــد الكدواني 
النمـــوذج األهـــم داخـــل الفيلـــم الســـينمائي 
الكوميدي لمعنى صناعة السينما التي ال تعتمد 
عـــل أحادية الطلة على الشاشـــة للبطل، فكريم 
”جان“ أو النجم الوســـيم في السينما المصرية 
لســـنوات، وما زال يملك بريقا جماهيريا، رغم 
امتـــداد فترات غيابه عن الشاشـــة، والكدواني 
مـــن أهم الممثلين في مصـــر حاليا، وقّدما معا 
من قبـــل فيلما ”حرامية في تايالند“ و“حرامية 

كي جي تو“.
وعادا بنفس الحضور الـــذي لم يكن نابعا 
مـــن وجهيهمـــا أو مـــن صغر ســـنهما فقط في 
الســـابق، بـــل مـــن حضورهما وقـــوة أدائهما 
الكوميـــدي، األمـــر الذي لـــم يتغّير مـــع مرور 
الســـنين، التي أكســـبت كالهما خبرة وحكمة 
فنية جعلتهما يتباريان في األداء كهواة وليسا 
كمحترفين، وتباريا أيضا في إضفاء النجومية 
المســـتحقة على أداء الفنان بيومي فؤاد، أحد 
محـــاور الفيلـــم الهامـــة لدرجة أنهمـــا منحاه 
وحـــده لقطة نهايـــة الفيلم، وهو فـــي األعراف 

السينمائية يطلق عليه انحياز.
منح االنحياز لضيوف الشرف حضورا فنيا 

يفوق فكرة الظهور كمجاملة أو مســـاندة 
لفريـــق العمل، منهم الفنان هشـــام ماجد 

الذي قّدم دور الرجل الذي 
يخون زوجته مع الشغالة 

وينتهي به األمر في 
المستشفى، والفنان 
أحمد أمين، الطبيب 

البيطري الذي 
استعانوا به لنزع 
رصاصة من ظهر 

الكدواني، والفنان 
أكرم حسني، صديقهم 

في النادي الذي تم 
اللجوء له بعد اتهام 
كريم والكدواني في 

جريمة قتل.

وجاء االنحياز للســـينما عبر منح المؤلف 
الشـــاب أيمن وتـــار فرصة إلثبـــات ذاته كأحد 
متصـــدري المشـــهد فـــي الكتابـــة الكوميديا 
فـــي مصر، وفـــي صناعة الســـينما دائما ملكة 
الشـــريط الســـينمائي هي اإلجادة، ومن يجيد 
هو سيد العمل وأيمن وتار من أكثر المجيدين 
فـــي الفيلـــم، وقـــّدم وجبـــة كوميديـــة طازجة، 
لها مفـــردات جديدة دون الخـــروج عن اللياقة 

واآلداب.
رســـم المؤلـــف القصـــة بحرفية مـــن يريد 
توصيل رســـائل في غاية القوة، وهو وأبطاله 
والجمهـــور يبتســـمون ألن الرقابـــة اللصيقة 
ال تضمـــن األمان الزوجـــي، والرتابـــة والملل 
وتحول الزوجـــة لرقيب هو المـــوت الحقيقي 

للحب.
وأجـــاد الفيلم الطـــرح الســـلس لألحداث 
والتي تتالحق بســـرعة ملفتـــة، وأجاد صناعه 
بنـــاء كل شـــخصية بتمّيز ولها نســـق درامي 
يتحرك بمنطقية، ال تجعل المشـــاهد ينشـــغل 

بشيء سوى المتابعة.
تبدأ أحـــداث الفيلم بأســـرة الدكتور أدهم 
(كريـــم عبدالعزيـــز)، المكّونة منـــه ومن طفليه 

وزوجته هاجر (الفنانة غادة عادل) المتســـلطة 
التي تراقبه عبر الهاتـــف وتجبره على ارتداء 
مالبس مضحكـــة ووضع رائحة كريهة حتى ال 

تقترب منه السيدات.
قد يندهش المشـــاهد من قـــدرة أدهم على 
طاعة زوجته، لكنه يظهر على حقيقته كصاحب 
فكرة إنشـــاء ناد للرجال الســـري، يســـهل لهم 
تأمين أنفســـهم من زوجاتهم فـــي أثناء العبث 
خـــارج المنزل، وهو الدور الـــذي يتواله حيرم 
(الفنان بيومي فـــؤاد) مدير النادي الذي يحّذر 
أدهـــم من عالقتـــه الممتـــدة بفريـــدة (النجمة 
السورية نسرين طافش) منسقة األفراح والتي 

يتعّرف عليها وتنشأ بينهما عالقة حب.
مـــع جوالت أدهم النســـائية يرصـــده فؤاد 
(ماجد الكدواني) مدير سلســـلة مطاعم وفنادق 
ويريـــد أن ينحرف بعيدا عـــن زوجته ويتعامل 
مـــع أدهم كقدوة له، ويحـــدث بينهما اتفاق أن 
تكون المطاعـــم والفنادق التي يشـــرف عليها 
تحـــت تصـــّرف النـــادي وأعضائـــه مقابل أن 

يحّولوه إلى شخص منفلت أخالقّيا.
منذ اللقطة األولى للفيلم وحتى نهايته يجد 
المشاهد نفسه أمام كوميديا موقف وضحكات 
مستمرة، خاصة بعد أن ينهار النادي عقب شك 
هاجر في أدهم، وتنشـــر صورتـــه على جروب 
”هـــل تعرفوه“ وتتعـــرف الكثيـــرات على أدهم 

الذي قّدم لهن نفسه بأسماء مختلفة.
يبـــدأ انتقـــام الزوجة عبر مســـاعدة فريدة 
التي لـــم تخبرهـــا بحقيقـــة عالقتهـــا بأدهم، 
وأوهمتهـــا أن خطيبهـــا كان مثـــل أدهـــم لذا 

تساندها، وينجحان في ابتزاز الدكتور شريف 
(الفنان معتز التونـــي) عضو النادي، وتهديده 
بكشـــف عالقاته لزوجته فيخبرهما بكل شيء، 
ويتآمر معهمـــا في اتهام أدهم وفـــؤاد بأنهما 

ارتكبا جريمة قتله.
تتفاقـــم رحلـــة هروبهمـــا، خشـــية القبض 
عليهمـــا، وهـــي رحلـــة لـــم تكن طويلـــة، حيث 
يكتشـــفان الخديعة التي وقعـــا ضحيتها بعد 
معرفتهما أن صديقهما شـــريف لم يمت، وهنا 
تصبح المواجهة حتمية بين أدهم وهاجر، بعد 
أن قـــررت فريدة تركه إلدراكهـــا أن موقفها معه 

أفضل من الموقف السيء لزوجته الحقيقية.
ينفصـــل الزوجـــان لمـــدة عاميـــن، نعرف 
بعدهما أن فريدة تزوجت وهاجر تقبل بالعودة 
ألدهم لتيقنها من توبته، ونتعّرف على الزوجة 
شـــديدة الجمال لفؤاد، لكن بمـــا أن الكوميديا 
دراما بال قيود، فلم تكن تلك النهاية، إذ يكتشف 
المشـــاهد أن أدهم افتتح مع حيرم فرعا جديدا 

للنادي، وفؤاد يصر على االنضمام إليه.
انصّب جزء من اهتمام الجمهور في الفيلم 
علـــى الفنانة غادة عادل، بعـــد 15 عاما من آخر 
تعاون فنـــي بينها وكريـــم عبدالعزيز في فيلم 
”الباشـــا تلميذ“، وكان األداء بسيطا بال ادعاء، 
وهذه طبيعتها في معظم أدوارها، ويحسب لها 
عدم اللجوء إلى لمسات بالستيكية واحتفاظها 

بطلتها الممّيزة في المالبس واإلكسسوارات.
نقلة فنية  ويعـــّد ”نادي الرجـــال الســـري“ 
كبيرة في مســـيرة مخرجه خالـــد الحلفواوي، 
حيـــث نجح في تحويل النص المشـــاغب حول 
عالقة زوجية تشـــبه عالقة القـــط والفأر لحياة 
حقيقيـــة مبهجة على الشاشـــة، بكل تفاصيلها 
وإكسســـوارات  من ديكورات وإضاءة ومكياج 
ومالبس ومشـــاهد خارجيـــة وتنّقل هادئ بين 
األماكـــن المتنوعة، ما حـــول كل عناصر الفيلم 

الصامتة لمرح.

فنون
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} وصلت األربعاء الماضي إلى برلين، 
قبل يوم من بداية مهرجانها السينمائي 

الشهير، اعتدت الذهاب إلى برلين منذ 
سنوات رغم البرد والثلج والزحام على 

األفالم، وهو عمل مرهق أصبح يثير 
عندي أسئلة وجودية مثل: لماذا أتحمل 

كل هذه المشاق، خاصة وقد شبعت 
كثيرا من السفر ومن األفالم ولم يعد 

هناك ”سحر االكتشاف“؟
شاهدت آالفا مؤلفة من األفالم وكتبت 
اآلالف من المقاالت والدراسات واألبحاث 

عن جميع أنواع األفالم خالل نحو 40 
سنة، ودائما أحاول أن أرصد الجديد 
وأشعر بأنني أشارك في ”اكتشافه“، 
لكن كثيرا ما تحضرني مقولة بيتر 

بوغدانوفيتش، الناقد األميركي الذي 
تحّول إلى اإلخراج، أن ”كل األفالم 

العظيمة في تاريخ السينما قد صنعت 
وقضي األمر“.

كما لو أنه كان يتنبأ بنهاية عصر 
السينما، فعنده وعند الكثيرين أيضا، 

أن السينما كانت قد بلغت أوج عظمتها 
كفن رفيع، عندما كانت في بداياتها، أي 
في مرحلة السينما الصامتة التي عرفت 

ظهور الكالسيكيات الكبرى.
إحساس عميق ينتابني بالحزن في 

برلين، هنا كان اللقاء األخير لي مع 
الناقد والصديق واألخ الكبير سمير فريد 

الذي ترك عالمات ال تمحى في تاريخ 
الثقافة السينمائية في العالم العربي، 
كان المهرجان قد احتفى به في دورة 
2017، وقد حضرت الحفل، وأتذكر أن 

سمير جاء من مصر خصيصا لحضور 
التكريم، فلم يكن يقدر على متابعة 

األفالم، وقد تحامل على نفسه وكان 
يشكو خالل الحفل من عدم قدرته على 

الوقوف، وقد سألته قبيل أن نفترق عن 
حالته الصحية فطمأنني بقوله إن الورم 
الخبيث ينكمش، وأنه يستجيب للعالج.

لهذا كانت صدمتي ال تطاق عندما 
تلقيت بعد أقل من شهرين خبر وفاة 
سمير فريد، ومازالت الصدمة تعيش 
معي، وكنت قد اعتدت أن ألتقيه في 

المهرجانات الكبرى، وكان مجرد 
وجوده يشعرني بالطمأنينة حتى بعد 
التباعد الذي وقع بيننا وبعد أن لعب 
”البعض“ دورا كبيرا في إفساد عالقة 

سمير بأصدقائه القدامى، وخاصة من 
كانوا مثلي ممن ”يجلبون المشاكل“ 

ويستمرون في خدش وجه ”المؤسسة“.
كانت هناك فترة اختلفت فيها بشدة 

مع سمير فريد بسبب ما كان يكتبه خالل 
الخمسة عشر عاما األخيرة من حياته، 

خاصة تعليقاته وآراءه السياسية، وكان 
قد تخلى عن كتابة النقد السينمائي 

بالمستوى الذي عهدناه في الماضي، 
وكنت أندهش من مجامالته للمخرجين، 
حتى لو كانت أفالمهم رديئة، خاصة أن 
سمير كان يدرك جيدا الفرق بين الجيد 
والرديء، لكنه اختار أن يرضي الجميع 
ربما بعد أن تقدم به العمر وأدرك أن ال 

شيء يتغير في مصر.
لم يدرك الكثيرون أبدا طبيعة 

عالقتي بسمير فريد، فقد كانت عالقة 
حب دائمة رغم أي خالف أو اختالف، 

وكانت تربطني به ذكريات تمتد إلى 
فترة الشباب عندما كنت أتردد عليه في 
منزله حيث تعرفت على أسرته وولديه، 
الطفلين اللذين أصبحا رجلين كبيرين 
اآلن، كان البعض يتصّور أننا في حالة 
صراع، بينما كان غضبي عليه نتيجة 

حبي وتقديري الكبير له، وأساسا، 
رغبتي في أن يعود إلينا سمير كما كان 

عندما كنا نحلم معا بتغيير السينما 
والعالم.

أتذكر بوجه خاص حديثا دار بيننا 
في مهرجان فينيسيا 2015، كنت أجلس 
في نفس المقعد الذي اعتدت الجلوس 
فيه، مّر هو علّي وقال مداعبا ”يجب أن 
تجعلهم يكتبون هذا المقعد باسمك“، 
قلت ”ليفعلوا هذا بعد أن أموت“، نظر 
نحوي بحدة، وقال ”أنت تحدثني عن 
الموت؟ ماذا أقول وأنا أكبرك كثيرا“، 
قلت ”ليس كثيرا كما تعتقد“، وأضفت 

”أشعر حقا أنني لم يعد لدّي المزيد، فقد 
حققت في حياتي الشخصية كل ما كنت 
أرغب وأريد، وربما لم يعد لدّي المزيد، 

وربما ال نكون سوى تكرار ألنفسنا“.
صمت سمير وفكر لبرهة ثم سار من 

دون أن يعلق.
رحم الله سمير فريد، ستظل ذكراه 
باقية في قلوبنا وفي كل ركن من أركان 

مهرجان برلين وغيره.

مهرجان برلين 

وسمير فريد

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يعّد الفيلم املصري ”نادي الرجال السري“ 
منوذجــــــا للتعامل مع األفالم الســــــينمائية 
كجزء مــــــن صناعة كبرى ال بد من احلفاظ 
ــــــة في قلة  عليهــــــا، لتتجــــــاوز كبوتها املتمثل
األفــــــالم املنتجــــــة، وتراجــــــع املشــــــاهدات 
ــــــة لتلك األفــــــالم، وتكاتفت كل  اجلماهيري
عناصــــــره لضمان النجــــــاح التجاري دون 
ــــــي الذي جاء  إخالل بثقــــــل مضمونه الفن

رشيقا دون سطحية أو خفة في التناول.

بهجة
ُ
فيلم مصري ينجح في تحويل نص مشاغب إلى حكاية م

[ {نادي الرجال السري} ابتكار ذكوري لكسر الملل الزوجي

كريم عبدالعزيز يقدم كوميديا بعيدة عن االبتذال

{مسافة أمان} كاريس بشار تنافس في رمضان بـ

سعيدة بالتعامل مجددا مع قيس الشيخ نجيب

الفيلم قدم وجبة كوميدية 

طازجة، لها مفردات جديدة دون 

الخروج عن اللياقة واآلداب

ظهور كمجاملة أو مســـاندة
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بشيء سوى المتابعة.
تبدأ أحـــداث الفيلم بأســـرة الدكتور أدهم 
(كريـــم عبدالعزيـــز)، المكّونة منـــه ومن طفليه 
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انتهت الفنانة املصرية زيزي عادل من تسجيل أغنية {الرجالة} للشاعر نادر صالح وألحان أحمد 

البرازيلي، واملقرر طرحها في عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير الحالي.

تحيـــي املطربة الســـورية فايـــا يونان، الســـبت، حفال غنائيا على مســـرح {املاركيـــه} بالقاهرة، 

ستؤدي فيه باقة من أشهر أغانيها كـ{أحب يديك} و{في الطريق إليك} و{بغداد}.



} باريــس - تســـتعد شـــركة رينو الفرنســـية 
للكشـــف عـــن ســـيارتها األكثر شـــعبية على 
مســـتوى العالـــم وخاصة في شـــمال أفريقيا 
بشـــكل رســـمي خالل فعاليات معرض جنيف 

للسيارات املقرر الشهر املقبل.
ولكن قبـــل ذلك التاريخ وإلضفاء املزيد من 
التشـــويق، قامت الشركة بنشـــر مقطع فيديو 
على مواقعها في الشـــبكات االجتماعية يظهر 

أيقونتها اجلديدة كليا كليو 2020.
وتأتـــي نســـخة اجليـــل اخلامس 
من كليو لتســـتكمل مســـيرة ســـيارة 
بدأت  التـــي  الصغيـــرة،  الهاتشـــباك 
مـــع اجليـــل األول فـــي عـــام 1990، 
وتظهـــر بتحســـينات جذابـــة مـــن 
ناحيـــة الهيكل اخلارجي وكذلك في 

املقصورة الداخلية.
ووفــــق التســــريبات، تزخــــر 
مقصورة السيارة ذات التصميم 

الرياضــــي املميــــز بتجهيزات فاخــــرة ومقود 
مكســــو بفرش ألكانترا ومظهر الكربون على 
فتحــــات التهويــــة والرقــــم التسلســــلي على 
أشــــرطة الدخول، ما يعطي الســــائق انطباعا 
بأنه يقود ســــيارة رينو املخصصة لسباقات 

فوروموال ون.

ولم تنس رينو تزويد نسختها األحدث من 
كليو بـــكل ما يتعلـــق بالتكنولوجيا احلديثة، 
حيث مت جتهيز املقصورة بشاشة ملسية لنظام 
امللتيميديـــا تعتمـــد على منصة ســـي.أم.أف-

بـــي واملؤهلة حلمل أحـــدث التقنيات في عالم 
السيارات.

وتقـــول الشـــركة إن اجليـــل 
اجلديد من كليو سوف يحصل 
على قاعدة عجالت جديدة 
اقتصاديـــة  ومحـــركات 
تبدأ من ســـعة 1.0 لتر، 
علـــى  يحصـــل  وقـــد 
فئـــات هجينـــة الحقا، 
فئة  علـــى  وبالتأكيـــد 

آر.أس الرياضية.
ويبلغ طول السيارة 
أقل مبقدار 14 ملم مقارنة 
باملوديـــل الســـابق، ولكنهـــا 

تتمتـــع باملزيد مـــن الرحابة، كمـــا قامت رينو 
بتعزيز املظهر الرياضي للسيارة اجلديدة من 
خالل خفض اخللوص األرضي مبقدار 30 ملم.

ويسع صندوق األمتعة بالسيارة اجلديدة 
حوالـــي 391 لتـــرا، باإلضافة إلـــى 26 لترا من 

مساحة التخزين في املقصورة الداخلية.
وتقدم شـــركة رينو سيارتها كليو اجلديدة 
فـــي 11 لونا مختلفا ومنهـــا ألوان جديدة مثل 
البرتقالي فالنســـيا والبني فيجـــون واألزرق 
ســـيالدون، باإلضافة إلـــى توافر ثـــالث باقة 
تخصيص بألوان األحمر والبرتقالي واألسود.
األميركي أن  وكشـــف موقع ”موتـــور ون“ 
رينو حرصـــت على منـــح النســـخة اجلديدة 
الصبغة الرياضيـــة وضمها لفئة جي.تي الين 

التابعة لها مبحرك قوي.
وحتفظـــت رينو علـــى جميـــع التفاصيل 
اخلاصـــة مبحرك من موديل كليو حلني عرضه 

رسميا خالل معرض جنيف.

} لندن - صرف عمالق التكنولوجيا األميركي 
شـــركة أبل النظر وبشـــكل نهائي عن مشروع 
”تيتـــان“ الذي تهـــدف من خالله إلـــى تطوير 
ســـيارة كهربائيـــة ذاتية القيادة لم يســـبقها 

إليها أحد.
ومع أن الشـــركة لم تعلـــن عن أي تفاصيل 
حول أســـباب اتخاذ اخلطـــوة، حيث أنها من 
النـــادر أن ُتقدم على كســـر الســـّرية احمليطة 
بابتكاراتهـــا مهمـــا كان نوعهـــا، لكّن البعض 

يـــرى أن ســـرقة أحـــد املهندســـني الصينيني 
الذين كانـــوا يعملون في أبل أســـرارا تتعلق 
باملشروع، قد تكون سببا في رمي هذه اخلطة 

خلفها وإلى األبد.
لكـــّن مختصني يـــرون أن األمر قد تكون له 
عالقة بعدم عثورها على شـــريك منقذ لصناعة 
مركبـــة يبدو أنها لن تكـــون مثلما كان يتمنى 

عشاق السيارات الذكية لها أن تظهر.
ومن الواضح أن حلم أبل ملنافســـة شركات 
تعمل في هذا املضمار مثل تيســـال وغوغل قد 
وصل إلى نهايته خاصة بعد أن زادت الشكوك 
حول ذلك النوع من املركبات في أعقاب سلسلة 

حوادث قاتلة العام املاضي.
وأثار حادث ســـير في أغســـطس املاضي 
لدى دخول سيارة تعود ألبل إلى طريق سريع 
قرب مقر الشركة في وادي السيليكون، الكثير 
من اجلدل حول جدوى استخدام التكنولوجيا 

في السيارات احلديثة.
وما يعزز تلك الفرضية، هو فشل مفاوضات 
ســـابقة ألبل مع شـــركات عمالقة حول العالم، 
مبا في ذلك بي.أم.دبليو ومرســـيدس لتطوير 

سيارة ذاتية القيادة بالكامل.
ويبدو أن ســـبب اخلالف كان عميقا، حيث 
رفضت العالمتـــان األملانيتان الفاخرتان، وفق 

املعلومات املســـّربة في نهاية 2017، الســـماح 
لشـــركة أبـــل بالتحكم فـــي تصميم الســـيارة 

والبيانات التي تنتجها.
كمـــا توقفـــت مفاوضات أبل مع شـــركات 
نيســـان اليابانية وبي.واي.دي أوتو الصينية 
وماكالريـــن البريطانيـــة ألن شـــركات تصنيع 
الســـيارات تلك كانت مترددة فـــي التخلي عن 
الســـيطرة على التجـــارب والبيانات لشـــركة 

التكنولوجيا األميركية.
وحتى تنفـــذ برنامجها، خصصت شـــركة 
أبـــل فـــي 2016 مئـــات املاليني من الـــدوالرات 
لبنـــاء مختبرات للبحـــث والتطوير في مقرها 
الرئيســـي فـــي كوبرتينـــو بكاليفورنيا، ولكن 
ســـرعان ما اكتشـــف أعضاء مشروع تيتان أن 
تصميم وبناء أجزاء أساســـية لسيارة جديدة 

لم يكونا بسيطني.
ومنذ إعالن أبل عن مشـــروعها الواعد قبل 
خمس ســـنوات اســـتحوذ تيتان علـــى أغلب 
اهتمـــام فريق مصممي الشـــركة علـــى الرغم 
من املعاناة واملشـــاكل املتكررة، التي أدت إلى 

تقلص زخم السيارات ذاتية القيادة.
وتشـــير املعلومـــات التي حصلـــت عليها 
وكالة بلومبيرغ األميركية لألنباء االقتصادية 
إلى إلغاء أبل لوظائف نحو 200 مهندس كانوا 
يعملون على املشـــروع، وحتويل بعض خبراء 
في الشركة للعمل في أقسام أخرى تابعة لها.

وكانت أبل قد استقطبت ملشروعها العديد 
من اخلبراء والفنيني من شركات أخرى أبرزهم 

أنـــدرو كيم، الذي عمل ســـابقا في تســـال على 
تطوير منظومات موديالت الشـــركة األميركية 
الناشـــئة وهي موديل 3 وموديل أس وموديل 

إكس وموديل واي.
وتقـــول مصادر قريبة من الشـــركة إن أبل 
تهـــدف من هذه اخلطـــوة إلى تطويـــر أنظمة 
القيادة الذاتية بصفة عامة جلميع الشـــركات 
املهتمـــة باســـتخدام هذه األنظمـــة وتطبيقها 
مبوديالتها، حيث لن تقتصر فقط على مشروع 

سيارات أبل املستقبلية.
وينّفذ فريق تطوير نظـــام القيادة الذاتية 
بأبل في الوقت احلاضر جتاربه على موديالت 
تابعة لطرز تنتجها شـــركات مثل فولكسفاغن 
األملانية ولكزس اليابانية، قبل طرحها رسميا 
للبيع في األســـواق العامليـــة ف يالوقت املقرر 

لذلك.
وتعكـــف العديد من شـــركات التكنولوجيا 
فـــي الوقت احلاضر على مشـــاريع لســـيارات 
ذاتيـــة القيادة منهـــا غوغل، كما أن شـــركات 
لصناعـــة الســـيارات دخلت علـــى اخلط، ومن 
احملتمـــل أن تطرح ســـيارات ذاتيـــة القيادية 

بحلول عام 2021.
وتعمـــل الكثيـــر من الـــدول علـــى تطوير 
التكنولوجيـــا اخلاصة باألجهـــزة التي تعمل 
ذاتيـــا، وتأمـــل دول مثل ســـنغافورة والصني 
فـــي أن تعمل الســـيارات ذاتية القيـــادة على 
تشـــجيع الســـكان على تقليل أعداد السيارات 

أو استخدام وسائل النقل العام.

األربعاء 2019/02/13 - السنة 41 العدد 11258

شـــركة هيونـــداي الكوريـــة الجنوبية تعكف حاليـــا على تطوير أول وســـادات هوائية للتصادمـــات املتعددة، والتـــي تنطلق في حال 
اصطدام السيارة بعائق آخر بعد وقوع الحادث األول، عبر مستشعرات تقوم برصد موقع الركاب وتنطلق حسب املوقف.

يعمـــل  مهنـــدس صينـــي  ســـرقة 
فـــي أبل ألســـرار مشـــروع {تيتان} 
قـــد تكون أقـــوى األســـباب التخاذ 

الشركة قرارها

◄

التجهيزات الذكية 
هوس يالحق 

الموديالت المعدلة
} برلني – التفرد والتميز أمنيتان يسعى لهما 
اإلنســـان بوجه عام، وعشاق السيارات بوجه 
خـــاص، لذلك ظهرت اجتاهـــات عديدة في هذا 
املضمـــار خالل اآلونة األخيرة رغم أن البعض 
يرى أن اإلنفاق على إضافة حتسينات وتعديل 

قوة احملرك أمر مبالغ فيه.
ومـــع ذلـــك، تتيـــح عمليـــات التعديل على 
الســـيارات فـــي الكثير من األحيـــان الوصول 
إلى هذا التفرد سواء بزيادة معدالت األداء أو 
بتغيير املالمح التصميمية حتى تكون املالمح 
اخلارجية شرســـة وأكثر إثارة مع صوت قوي 

للمحرك.
ولكن خبراء عالم الســـيارات يؤكدون على 
ضـــرورة إجراء هذه التعديـــالت مبا يتفق مع 
شروط السالمة وموائمتها ألجزاء املركبة وفق 
املواصفـــات الفنية التي يقدمها املصنعون في 
املوديـــالت التـــي يتـــم إنتاجها لتتـــالءم مع 

الطرقات التي تسير فيها.
ويـــرى بيتـــرو جورليـــر املديـــر التنفيذي 
لشركة موبار املتخصصة في تعديل موديالت 
فيـــات وكرايســـلر اإليطاليتـــني، أن االجتـــاه 
الســـائد في عالم التعديل يتجه نحو املزيد من 

التفرد.
كمـــا يؤكد أنه ليس ثمة قائد ســـيارة يريد 
أن ميلـــك نفس املوديـــل، التـــي يقودها جاره 
على ســـبيل املثال حيث يتيح التعديل إمكانية 
إضفـــاء اللمســـة الشـــخصية والتميـــز عـــن 

السيارات األخرى من نفس النوع.
شـــركات  مـــن  الكثيـــر  اســـتجابت  وقـــد 
السيارات لشغف املســـتهلكني بالتفرد بتقدمي 
تشـــكيلة كبيرة من امللحقات بداية من حليات 
الكـــروم إلى احملركات األكثـــر قوة وصوال إلى 

الهياكل املطلية بألوان مميزة.
وكشـــفت موبار عـــن محرك جبار ســـعة 7 
لترات بقوة 746 كيلوواط/1014 حصانا يصلح 
للعمـــل في جميـــع موديـــالت دودج حتى عام 

.1967
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك تســـتهوي بعض 
التعديالت عمـــالء دون آخرين مثـــل العتبات 
العريضـــة فـــي موديـــالت األراضـــي الوعرة 
والسيارات الرياضية متعددة األغراض (أس.
يو.في)، في حني أن بعض عشاق السيارات ال 

يحبذونها.
وال يعتقـــد جورلير أن االجتـــاه ليس فقط 
نحو معـــدالت األداء الهائلة، ولكن أيضا نحو 
املزيـــد من اخلدمـــات واالتصـــاالت في محيط 

السيارة وباقات األلوان.
ويتوقـــع خبيـــر التعديل أن يكـــون العام 
احلالـــي عام األلوان بظهـــور الطالءات ثنائية 
األلـــوان ورقاقـــات الطالء والعجـــالت املطلية 

بلونني.
 ويتوقع أن يؤدي هـــذا االجتاه إلى زيادة 
جاذبية الســـيارة ويعطيها رونقا أشمل بعيدا 
عـــن النمط التقليـــدي، الذي درج فـــي األعوام 

القليلة املاضية.
وتقدم العديد من الشركات العاملية عجالت 
بألوان األسود أو األحمر أو األزرق أو الذهبي 
أو املطلية بشـــكل جزئي، حتى أن العجالت قد 
زاد حجمها بشـــكل كبير، فلـــم يعد نادرا رؤية 
السيارات املتعددة األغراض تقف على جنوط 

قياس 30 بوصة.
ويوصي اخلبير هارالد شـــميت من رابطة 
شـــركات تعديل الســـيارات بأن تكون األجزاء 
اجلديـــدة في املركبة موافقـــة للمواصفات مع 
مراعـــاة التغييـــرات الطارئة علـــى النوابض 

والعجالت.
ويقول إن املكونات اجلديدة يجب أن تكون 
حاصلـــة على اختبـــارات الصالحية واجلودة 
ومعايير الســـالمة، وذلك حتى ال تشكل خطرا 
على كل ركاب الســـيارة وااللتـــزام بتعليمات 
التركيب، وأال تؤثر على أي من أجزاء السيارة 

تأثيرا سلبيا.

سيارة أبل الذكية تتعثر قبل خط النهاية
 [ عمالق التكنولوجيا األميركي يحصر طموحاته في تطوير نظام للمركبات ذاتية القيادة

أّجج تخلي أبل عن خططها املتعلقة بابتكار سيارة ذاتية القيادة، التكهنات حول األسباب 
التي دفعت الشركة األميركية املتخصصة في التكنولوجيا للتوقف في األمتار األخيرة من 
السباق، الذي تتزايد فيه املنافسة بني معظم شركات السيارات إلنتاج مركبات خضراء.

تمكـــن   - المتحــدة)  كاليفورنيــا (الواليــات   {
موديل 3 من جـــذب أنظار عشـــاق االبتكارات 
في وقت وجيز حينما أزاح مالك شـــركة تسال 
األميركيـــة إيلون ماســـك الســـتار عنـــه للمرة 
األولـــى في عام 2016 ليعلن بداية حقبة جديدة 

للسيارات الكهربائية الذكية األنيقة.
ومنذ الكشف عن السيارة لم تنفع الحوافز 
التي قدمتها الشـــركة في اقتحام األسواق كما 
هو مخطط، حيث ال يزال عدد نســـخ موديل 3، 
التي تخـــرج من المصنع محـــدودا حتى اآلن 

وأقل بكثير مما هو متوقع.
ورغم أن ســـعرها معقول قياسا بموديالت 
أخـــرى من نفـــس العائلـــة والـــذي ال يتجاوز 
35 ألـــف دوالر، إال أن موجـــة اســـتياء كبيـــرة 
اجتاحـــت زبائن الشـــركة، الذين اســـتطاعوا 
امتالك نســـخة من الموديل، بسبب عيوب في 
التصميـــم والبطاريـــة وحتى فـــي التأخر في 

موعد التسليم.
وذكـــرت مواقـــع متخصصـــة فـــي عالـــم 
السيارات أن الشركة تلقت في الفترة األخيرة 

شـــكاوى كثيرة من زبائنها، تتعلق بموديل 3. 
وقد تركزت بشـــكل رئيسي على األبواب نظرا 
لموجة الصقيع التـــي ضربت معظم الواليات 

األميركية.
بوســـت“  ”فايننشـــال  موقـــع  وبحســـب 
األميركـــي، فـــإن العديد من أصحاب ســـيارة 
موديـــل 3 عجـــزوا عن فتح أبواب ســـياراتهم 
بعد أن ركنوها في الشـــارع لبضع ساعات في 

درجات حرارة تقل عن الصفر بقليل.
وأوضـــح أصحاب الشـــكاوى أن الســـبب 

وراء هذه المشـــكالت هو تصميم مقابض 
األبـــواب، والذي يجعلهـــا داخل تجويف 

موجود في الباب نفسه.
وعند دخـــول الهواء الرطب إلى هذا 
التجويـــف وتعرضـــه لدرجـــات حرارة 
منخفضة، يتسبب ذلك بتكون طبقة من 

الجليد تمنع المقبض من العمل.
وعلقـــت أندريـــا فالكـــون مهندســـة 

برمجيات في والية بوســـطن، على صورة 
لمقبض باب ســـيارتها المتجمد، في حسابها 

على موقع تويتر تقول ”ال أســـتطيع االنتظار 
طوال اليوم لهذه السيارة السخيفة“.

وكانت فالكون قد اشـــترت ســـيارتها قبل 
أقـــل من شـــهرين، ونشـــرت في حســـابها في 
ذلك الوقت رمزا مبتســـما وصورة لنفسها مع 

السيارة الجديدة.
وطالب المتضررون من تســـال بتعويضهم 

عن األذى الذي 
تعرضت 

له سياراتهم، بعد أن اضطر بعضهم للتسبب 
في خـــدوش في طـــالء األبواب، فـــي محاولة 
يائســـة على ما يبدو لكســـر الجليد المتجمع 

مكان المقبض بأدوات حادة.
والمشـــكلة لـــم تقف عنـــد ذلك الحـــد، بل 
استغل مالكو الســـيارة الشبكات االجتماعية 
لفضح عيوب البطارية التي استنزفت طاقتها 
الظروف المناخية الباردة.

واحتاج 
أصحاب 
موديل 

3 لتشـــغيل محرك الســـيارة أكثـــر من نصف 
ســـاعة معتمدين على ميزة التشـــغيل عن بعد 
بواسطة المفتاح اإللكتروني حتى تمكنوا من 

دخولها في نهاية المطاف.
لـــدى  المحلـــل  مرســـي  ســـليم  وحـــاول 
بلومبـــرغ نيـــو إنيرجي فاينانـــس الدفاع عن 
تســـال بالقول إن شـــركة باناســـونيك تصنع 
بطاريات تســـال وهي ليســـت الوحيـــدة التي 
تضـــررت من ذلك فحتـــى ســـيارة بولت التي 
تصنعهـــا شـــيفروليه األميركيـــة وليف التي 
تصنعهـــا نيســـان اليابانيـــة تواجهان نفس 

المشكلة.
ومـــا يزيـــد مـــن تعقيد المســـألة 
هو أن تســـال ســـبق وأن تعرضت 
الســـتهجان العديد مـــن الزبائن 
بعـــد أن تأخـــرت ألشـــهر فـــي 
تســـليمهم ســـياراتهم موديل 3 
بعد أن قدموا تسبقة بقيمة ألف 
دوالر مقابل الحصول على نسخة 

من السيارة في الوقت المحدد.

رينو تحتفي بأيقونتها األكثر شعبية في العالم

تسال موديل 3 تتعرض لموجة استياء بسبب تصميمها المزعج
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} دبــي - توقـــع ناثانيـــل بارلينـــغ الشـــريك 
المؤســـس ورئيس تحرير شـــبكة ”نـــو وير“ 
اإلخبارية، أن تؤدي أنظمة الذكاء االصطناعي 
دور المحرر في صياغة معظم األخبار اليومية 
خالل الســـنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى 
أن هـــذه األنظمـــة ســـتخفض تكاليـــف إنتاج 
المحتـــوى اإلعالمـــي وترفع نســـبة انتشـــار 

األخبار ذات الجودة والقيمة العالية.
ولفـــت في جلســـة ”إعالم المســـتقبل بين 
التكنولوجيا والبشـــر“ ضمـــن فعاليات القمة 
العالمية للحكومات في دبي، إلى أن الصحافة 
واإلعالم يحركان العالم وهما القطاعان األكثر 
تطـــورا تقنيا بعد الطب فـــي العالم، فاألخبار 
تحدد أولويات الحوار والنقاش العام وتصقل 
االنطباعات على مســـتوى العالـــم وتحدد ما 

المشاكل التي يجب التركيز عليها.
وأوضـــح أن أتمتة القطـــاع اإلعالمي أمر 
حتمـــي في المســـتقبل، وال بد من االســـتعانة 
بـــأدوات الـــذكاء االصطناعي لتصل وســـائل 
اإلعالم إلى طرح يتســـم بالدقة وعمق التحليل 
ويبتعد عـــن التحيز، خصوصـــا أن الجمهور 

يتطلع إلى الحصول على معلومات موثوقة.
وفقدت الصحف السيطرة على مسك زمام 
األمور فـــي ظل وجود الشـــبكات االجتماعية. 
وأصبحـــت أمـــام تحد جـــذب انتبـــاه القارئ 
العتماد األخير حاليا على شـــبكات التواصل 
االجتماعي فـــي قراءة الخبر، وفقـــا لبارلينغ، 
مضيفـــا أن الـــذكاء االصطناعـــي أصبح يقدم 

مواد صحافية أكثر موضوعية من البشر.
وأكـــد أن أتمتـــة اإلعالم أصبحـــت واقعا 
ال يتجـــزأ عـــن العالم المعاصـــر. موضحا أن 
تدفق المعلومـــات الكبير ال يتيح للصحافيين 
تحليل المعلومات، على عكس ما كان يعيشـــه 
الصحافيـــون منـــذ 30 عامـــا، حيـــث كانـــوا 
يســـتيقظون لتحديد أولويات العمل والبحث 

عن األخبار.
وأشـــار إلى أنه بفضل اإلنترنت أصبح كل 
إنسان قادرا على إيصال صوته عبر المنصات 
كافـــة، ممـــا أدى إلى فقدان الصحـــف الورقية 

لسيطرتها.
وقـــال بارلينـــغ ”إن االســـتعانة بالـــذكاء 
االصطناعـــي تخفض تكلفـــة اإلنتاج في غرف 
األخبـــار“، مشـــددا على ضـــرورة التحول من 
التركيز على المادي إلى التركيز على التحليل 
النقـــدي البديل، معتبرا أن الذكاء االصطناعي 
هـــو الميســـر الحقيقـــي لحياتنـــا، إذ أن هذا 
التحـــول ســـيفتح األبواب نحـــو عصر ذهبي 
جديـــد لعالم الصحافة، من خـــالل قدرته على 
تحليـــل البيانـــات ومراجعـــة وتدقيق اآلالف 
من مصـــادر المعلومات، والتصـــدي لألخبار 
الكاذبة والملفقة. فذكاء اآللة قادر على التحقق 
من الوقائع، ويحـــدد أولويات العمل وتحرير 
القواعد وترجمة القصص اإلخبارية إلى لغات 

أخرى.

لكنه أكـــد فـــي ذات الوقت أن ”اإلشـــراف 
الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي  ضـــروري  البشـــري 
االصطناعـــي في اإلعالم وال يمكن االســـتغناء 
عنـــه“. وأوضـــح أن انخفاض تكلفـــة اإلنتاج 
ليـــس المنفعـــة الوحيـــدة الســـتخدام الذكاء 
االصطناعي بل ســـيجعل معظـــم األخبار أكثر 
ثقة ويستطيع الصحافيون العمل بشكل أكثر 

مهنية.
وتباينـــت آراء المشـــاركين في جلســـات 
حول  واالتجاهـــات العالمية“  محور ”األخبار 
مســـتقبل الـــذكاء االصطناعي رغم التســـليم 
بدوره في رســـم المشـــهد اإلعالمي من خالل 
قدرتـــه علـــى تجميع وتحليـــل كـــم هائل من 
المعلومـــات وتحـــري الدقـــة والموضوعيـــة 

واالبتعاد عن التحيز في تناول األخبار.
الـــذكاء  أن  إلـــى  المشـــاركون  وخلـــص 
االصطناعـــي يلعـــب دورا مســـاعدا في تطور 
المشـــهد اإلعالمي من خالل منـــح اإلعالميين 
سرعة أكبر في البحث والتدقيق بما يمكنهم من 
القيام بوظيفتهم بشـــكل أفضل، إال أن الطريق 
ال يزال طويال قبل أن يحل الذكاء االصطناعي 

محل اإلنسان في المجال اإلعالمي.
تحريـــر  رئيـــس  ويكلـــز،  ماثيـــو  وقـــال 
بلومبيرغ، خالل جلســـة ”في ســـباق األخبار 
الفيروسية ما مصير التكنولوجيا“، إن الذكاء 
االصطناعـــي سيســـاعد اإلعالمييـــن في أداء 
وظائفهم على نحو أفضل، مســـتبعدا كذلك أن 
يحل محل البشـــر في العمـــل اإلعالمي خالل 

السنوات المقبلة.
بدورها أكدت مينا العريبي، رئيسة تحرير 
صحيفـــة ”ذا ناشـــيونال“ أن أدوات وتقنيات 

الذكاء االصطناعي تستخدم بالفعل في العديد 
مـــن المؤسســـات اإلعالمية من أجل تســـهيل 
العمـــل، مشـــيرة إلـــى أن االنحيـــاز اإلعالمي 
تجـــاه اعتمـــاد التكنولوجيـــا ينقســـم إلـــى 
نوعيـــن، أولهما انحيـــاز دون وعي، وثانيهما 
االنحياز المعتمد على السياســـات التحريرية 
والتوجهات السياســـية لكل وسيلة إعالمية، 
فضـــال عن عدم قدرة الـــذكاء االصطناعي على 
التفاعل الحي والمباشـــر مع القـــراء، ناهيك 
عن جمـــع المعلومات من المصادر، وهو جهد 

بشري بامتياز.
مـــن جهتـــه اعتبر جيـــرارد بيكـــر رئيس 
تحريـــر ”وول ســـتريت جورنـــال“ أن نتائـــج 
البحـــث علـــى محـــركات البحـــث الشـــهيرة 
والتـــي تؤكد اســـتخدام خوارزميـــات تضمن 
الموضوعيـــة دائما ما تكون خاضعة لمعايير 
ومدخـــالت ومخرجـــات معينة، لـــذا ال يمكن 
للذكاء االصطناعي أن يمدنا بالحقيقة الكاملة 

أو المطلقة أو الموضوعية.
وخـــالل اليوم الثاني للقمة تمت مناقشـــة 
الفـــرص والتحديات الراهنة في قطاع اإلعالم 
فـــي ضـــوء االرتبـــاط الوثيق الحاصـــل بين 
تكنولوجيـــا االتصـــاالت وعمليـــة التواصـــل 
ودورهمـــا فـــي صياغة مســـتقبل أكثـــر أمنا 
يضمن ســـهولة نشـــر واســـتقبال المعلومات 

ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
الرئيـــس  كروليوســـكي  يارســـلو  وقـــال 
التنفيذي، لشـــركة ”ســـاين رايـــز“، الذي يعد 

الـــذكاء  مـــن كبـــار خبـــراء 
علـــى  االصطناعـــي 
إن  العالم،  مســـتوى 

منظومـــات الذكاء االصطناعي ســـوف تحقق 
انتشـــارا كبيرا خالل األعـــوام القليلة القادمة 
وفـــي كافة المجاالت، معتبرا أن هذه التقنيات 
المتطورة ســـوف تســـهم في خلق مناخ أكثر 
شـــفافية ومصداقية ما سيضع حدا لالنتشار 

الكبير لألخبار الكاذبة.
خـــالل جلســـة تناولـــت المشـــهد الحالي 
من وجهة نظـــر ثنائية تبحث فـــي إيجابيات 
وسلبيات العالقة المعقدة بين الجيل الحديث 
من التقنيـــات وآليات العمل اإلعالمي، اعترف 
كروليوســـكي بأن التكنولوجيا الحديثة يمكن 
استخدامها في خداع الناس، إال أن ذلك ال ينفي 
إســـهامها الكبير في خدمة البشـــر وتســـهيل 
العديد مـــن جوانب حياتهم، مشـــددا على أن 
المشهد الحالي يتطلب تأسيس كيانات دولية 
لتنظيم قطاع الذكاء االصطناعي، الســـيما في 
ظل انتشار نظريات غير مؤكدة حول قيام أفراد 

وجهـــات غيـــر معلومة 
بنشـــر معلومـــات 

كاذبة بين الجمهور 
تقنيات  باســـتخدام 

االصطناعي  الـــذكاء 
وإعادة  تغيير  بهدف 

تشـــكيل اتجاهات 
بما  العام  الرأي 
نتائج  يشـــمل 

التصويت.

ميديا
[ إعالميون في قمة الحكومات: ال يمكن للذكاء االصطناعي أن يمدنا بالحقيقة المطلقة

مشهد متباين لمستقبل الصحافة بقيادة الذكاء االصطناعي

أمتتة القطــــــاع اإلعالمي أمــــــر حتمي في 
ــــــراء اإلعالم  ــــــب لكن خب املســــــتقبل القري
ــــــذكاء االصطناعي  يختلفون حول قدرة ال
ــــــى أن يحل مــــــكان الصحافي فهو غير  عل
ــــــى التفاعل احلي واملباشــــــر مع  قــــــادر عل
القراء، أو جمع املعلومــــــات من املصادر، 
وحتى مســــــألة الدقــــــة واملوضوعية ما زال 
ــــــذكاء على  اخلــــــالف قائما حــــــول قدرة ال

ضمانهما.

قالـــت وكالة األنباء اإليطالية {أنســـا} إن الصحافـــي اإليطالي غابرييل ميكاليزي (34 عاما) أصيـــب أثناء تغطيته للعمليات 
العســـكرية ضد {داعش} في آخر معاقله شـــرق الفرات بســـوريا. وأضافت الوكالة أن ميكاليزي كان بصحبة زميله في قناة 

{سي أن أن} األميركية، واالثنان تحصنا في مبنى وصلت إليه عدة قذائف {آر بي جي} أطلقها التنظيم.

الطريق طويلة قبل أن يأخذ الذكاء االصطناعي مكان الصحافي
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شيء من اإلثارة

} في زمن غير بعيد، لم تكن هناك فضائّيات 
وال إنترنت وكانت حياتنا بسيطة ونحن 
نتنّقل بين موجات معدودات من موجات 
الّراديو وقناتين: األولى وطنية والثانية 
إيطالية نلتقطها بواسطة هوائي بدائي 
وبفضل القرب الجغرافي بين سواحلنا 

التونسية والسواحل الجنوبية للرواما. أي 
نعم الرواما، هكذا كنا نسمي كل األوروبيين 

نسبة إلى روما، ولعل ذلك نتاج لرواسب 
قصص السابقين عن ملحمة حنبعل العظيم 
وصمود قرطاج أمام روما، قرطاج قبل آالف 

السنين من اآلن.
وكم أشتاق إلى ذاك الهوائي البدائي 
وإلى عذاباتنا ونحن نحّركه فوق سطح 

البيت، شتاء وصيفا، حتى يصيح بنا 
أحدهم من داخل المنزل قائال ”الّصورة 
واضحة والّصوت كذلك“. وبفضل ذاك 
الهوائي وقتها، تعّلم الّصغير والكبير 

منا اإليطالية وصرنا نتحاور بها أحيانا 
ونحلم بأشياء لم نكن نحتاجها ولم تكن 

متوّفرة في أسواقنا ودكاكيننا كلوح الّثلج 
مثال والمدفأة وجبنة البارميزان وأنواع 
الشوكالطة األجنبية المختلفة وقارورات 

العطر الغالية وغيرها.
منطقّيا لم نكن نحتاج إلى كل تلك السلع 
ولكنها كانت موضع اهتمام لنا جميعا ألنها 

مختلفة وألن طريقة عرضها على شاشة 
القناة اإليطالية كانت مثيرة جدا. لكننا 
لم نكن نعلم أّن اإلثارة سكين ذو حدين: 

أوال اإلثارة ال تدوم فالذي يثيرك اليوم قد 
يضجرك غدا. ثانيا اإلثارة لها مضاعفات 
خطيرة وأخطرها اإلدمان وهذا يعني أنك 

ستمضي حياتك غالبا في البحث عن مصدر 
لإلثارة حتى تجده وتضجر منه وتتركه 

فتبحث عن غيره.
وبالعودة إلى أّيامنا هذه التي اختفى 

فيها الهوائي من فوق سطوحنا بعد أن 
استبدلناه بأطباق استقبال تطير بنا بين 
القنوات الفضائية، تظل رحلة البحث عن 

اإلثارة متواصلة. ولعل األمر صار أكثر 
تعقيدا مع تعّدد موجات الّراديو وتراكم 

مواقع اإلنترنت وظهور التطبيقات وغيرها 
من الوسائل التي تفتح أمام أعيننا مساحة 

غير محدودة بفرص ال متناهية لتطوير 

إدماننا على اإلثارة وصوال إلى حالة 
مرضية قد يستحيل الشفاء بعدها.

وإن اعتبر البعض توصيفي لألمر 
مبالغة فليتأّملوا قليال في ما حولهم: كم 

من مقالة جميلة لم نقرأها ونقرنا على 
رابط غيرها ألّن العنوان مثير؟ وكم من فيلم 
عبقري لم ينل حظه بسبب انشغالنا بغيره 
من األفالم التي أثارت ضّجة؟ وكم من كتاب 

ثمين ضاع بين الّرفوف ونحن منشغلون 
وأحداث  بمتابعة مغامرات ”هاري بوتر“ 

”صراع العروش“؟ وكم من شخص نبيه لم 
ننتبه لوجوده ونحن منهمكون في تصّيد 

أخبار المشاهير والّنجوم؟
 يكفي فقط أن أحّول نظري بين األشياء 

التي اقتنيتها بأثمان خيالية ولم أكن 
أحتاجها: مضرب البيسبول الذي يذّكرني 

بشخصيتي المفضلة في مسلسل ”األموات 
الّسائرون“، معّدات اللياقة البدنّية التي 

ال أستعملها ولكنها تساعدني على الحلم 
بلياقة أفضل كلياقة ”مادونا“ مثال، قبعة 

البيريه التي تطل من فوق الرف لتستقبل 
الزائر وتعلمه أّن آخر صيحات الموضة قد 

مّرت من هنا وغيرها من األشياء التي ال 
أفهم كيف دخلت بيتي؟ ولم؟ ولعلي أفهم: 

هي أشياء أثارت رّبما شعورا أو مشاعر 
ولكنني بعد تجاوز وقع اإلثارة تفطنت 

النعدام فائدتها وضجرت.
وتبقى األسئلة المطروحة هنا: ما 

اإلثارة؟ وكيف تتحّرك؟ ولم يقبل الجميع 
على استهالكها غير آبهين بالّتكلفة؟ من 

المعلوم أّن االهتمام مشروط باإلثارة 
فنحن ال نهتّم ألشياء، أو أشخاص، ال تثير 

وال تؤّثر سلبا كان ذاك أو إيجابا. ولكّن 
التجربة والواقع المعيشي أظهرا لنا حقائق 

مخيفة ومن أهّمها أّن اإلثارة السلبية 
أكثر وقعا وفعالية من تلك اإليجابية، 

وهذا ما يفّسر انتشار عدد من المظاهر 
الهدامة كنشر اإلشاعات بغرض استجالب 

المتابعين وكاستعمال العنف أو األلفاظ 
السوقية في اإلعالنات بغرض الدعاية 
لمنتوج ما وكالتهّجم على األشخاص 

وكالّلعب على الغرائز والمشاعر وكالتعّدي 
على القيم المشتركة أحيانا وكاستحداث 
قضايا وهمّية وغيرها من األساليب التي 

تعّودنا عليها ومازلنا رغم نقدنا لها نقع في 
فّخ ارتداداتها وال نعكس خط الّسير. 

ويبدو ولحسن الحظ أّني قد بدأت أشفى 
من إدمان اإلثارة وأطّور مناعة قوّية ضد 

الظاهرة نفسها. مثال لم أعد أنقر روابط 
العناوين المثيرة على اإلنترنت وأوجدت 
لنفسي طرقا معّقدة ولكن مجدية النتقاء 
ما يستحق المشاهدة. هجرت حّتى كل 
المحطات التونسية وقاطعت اإلعالنات 
والراديو أيضا واخترت لنفسي بعض 
المجالت والصحف دون غيرها عسى 

أن أجتنب أي شكل من أشكال اإلثارة أو 
التأثير السلبي. ولعلي صرت أتحسس من 
الكلمة نفسها متى زّج بها أحدهم في جملة 

أو تعليق.
اليوم ولألسف لم نعد نبيع أخبارا 
إلعالم الّناس وإفادتهم بل صرنا نبيع 

قّراءنا جرعات من اإلثارة ولم نعد نقّدم 
لزبائن مطاعمنا غذاء متكامال بل صرنا 

نزّقهم اإلثارة لقمة لقمة ولم يعد هناك من 
أهل السياسة من يطرح علينا برنامجا جدّيا 

لحّل المشاكل فالكّل منشغلون بالحوارات 
المثيرة والتصريحات المستفزة.

وختاما لكّل مستمتع بالزّفة، زّفة 
اإلثارة للمتأّثر بها، أنصحه بتقليل التكلفة 
وبالبحث عن الفائدة التي لن يجدها حتما 
في أهل اإلثارة وال في إخوانها وجيرانها 

وكّل من تعّلق بها.

} باريــس - فصـــل عـــدد مـــن الصحافييـــن 
الفرنســـيين البارزيـــن مـــن عملهـــم، بســـبب 
مســـؤوليتهم عن نشـــر محتوى مســـيء عبر 
مجموعـــة ”لـــول ليغ“، الناشـــطة علـــى موقع 
فيســـبوك، تســـبب في تعـــرض مجموعة من 
النساء من بينهن صحافيات للتحرش والتنمر 

عبر اإلنترنت.
األميركي أن على  وذكر موقع ”سي.أن.أن“ 
رأس الصحافييـــن المفصوليـــن مـــن عملهم، 
مؤســـس المجموعة، فنسنت غالد، وصحافي 
آخر كان يعمل معه في صحيفة ”ليبراسيون“، 
باإلضافـــة إلـــى إعالمي فـــي المجلـــة الفنية 

الفرنسية ”اليزاروكبتيبل“.
وكانت ”ليبراســـيون“ أول صحيفة نشرت 
تقاريـــر عن ”لول ليـــغ ”، التي تأسســـت على 
فيســـبوك عـــام 2009، لكـــن اإلشـــاعات التـــي 
أحاطت بهـــؤالء الصحافييـــن كانت موجودة 
منذ ســـنوات، وأظهر المقـــال الذي تحدث عن 
القضية، الجمعة الماضيـــة، ردود فعل بعض 
المغرديـــن على موقـــع تويتـــر، وتحدثوا عن 

تجاربهم السابقة مع هذه المجموعة.
كابوســـين  الســـابقة،  الصحافية  وقالـــت 
بلوت، وهـــي إحدى ضحايا ”لـــول ليغ“، إنها 
كانـــت ضحيـــة لفيديو تمت منتجته ليســـيء 
لهـــا، ولفتت إلـــى أنها تعرضـــت للهجوم عبر 

اإلنترنت لسنوات ماضية.
وأضافـــت بلوت عبر حســـابها على موقع 
تويتـــر ”لقـــد أهانونا في العلـــن دون التفكير 
في ألمنا ومشاعرنا، كان األمر بمثابة الجحيم 

بالنسبة لي“.

طرد صحافيني فرنسيني 
شهروا بنساء عبر 

مجموعة على فيسبوك

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

} إســالم أبــاد - اســـُتبدل مقـــال رأي ينتقـــد 
الجيش الباكستاني النافذ بمساحة فارغة في 
النسخة الورقية الصادرة الثالثاء من صحيفة 
”نيويورك تايمز الدولية“ في باكســـتان، حيث 
قد يحمل انتقاد المؤسســـة العسكرية عواقب 
خطيرة. لكن المقال بقي متاحا بشـــكل واسع 
عبر اإلنترنت. وقد كتبه منظور باشتين زعيم 
حركة تدعو إلـــى وضع حد لما تصفه بحاالت 
االختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق 
القضاء التي تســـتهدف مسؤولين أمنيين من 

عرقية البشتون.
وجاء في تنبيه نشـــر في أســـفل العامود 
الفارغ في الصفحة األولـــى أن المقال ”حذف 
مـــن النســـخة المطبوعة من قبل الناشـــر في 
وفريقها  باكســـتان. ال دور لـ‘نيويورك تايمز“ 

التحريري في ذلك“.
وتطبـــع صحيفة ”إكســـبرس تريبيون“ 
الناطقـــة باالنكليزية ”نيويـــورك تايمز“ في 
باكســـتان. لكنها كثيرا مـــا تحذف مقاالت 
واردة فـــي الصحيفـــة األميركية على غرار 
مقال نشر في 2017 عن الحملة األمنية ضد 
المثليين في الشيشان وآخر نشر في 2016 
تحت عنوان ”الحديث عن الجنس بالنسبة 

للمسلمات“.
وأفادت لجنة حماية الصحافيين في تقرير 
العام الماضي بأن الجيش ”فرض قيودا على 
في وســـائل اإلعالم الباكســـتانية  التغطيـــة“ 

”بهدوء وفعالية“.

باكستان تصدر 
نسخة {نيويورك تايمز} 
املحلية بمساحة فارغة

أن يمدنا بالحقيقة الكاملة ذكاء االصطناعي
و المطلقة أو الموضوعية.

وخـــالل اليوم الثاني للقمة تمت مناقشـــة
فـــرص والتحديات الراهنة في قطاع اإلعالم
ــي ضـــوء االرتبـــاط الوثيق الحاصـــل بين
كنولوجيـــا االتصـــاالت وعمليـــة التواصـــل
دورهمـــا فـــي صياغة مســـتقبل أكثـــر أمنا
ضمن ســـهولة نشـــر واســـتقبال المعلومات

يحد من المخاطر المرتبطة بها.
الرئيـــس كروليوســـكي  يارســـلو  وقـــال 
يعد ”ســـاين رايـــز“، الذي تنفيذي، لشـــركة

الـــذكاء ــن كبـــار خبـــراء 
علـــى الصطناعـــي 
إن العالم،  ســـتوى 

وجهـــات غيـــر معلومة
بنشـــر معلومـــات 
كاذبة بين الجمهور
تقنيات باســـتخدام 
االصطناعي الـــذكاء 
وإعادة  تغيير  بهدف 

تشـــكيل اتجاهات 
بما  العام الرأي
نتائج يشـــمل 

التصويت.
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الصحافة واإلعالم يحركان العالم وهما القطاعان األكثر تطورا تقنيا 
بعد الطب في العالم

W
ناثانيل بارلينغ



} موســكو - تســـتعد روســـيا إلجراء جتربة 
تفصل من خاللها البالد عن شـــبكة اإلنترنت 
العامليـــة فـــي إطـــار مخطط لفحـــص إمكانية 
تطبيـــق مقترح قانون في هـــذا الصدد، ادعت 
الســـلطات أنه جـــاء حلماية أمـــن البالد عند 

التعرض ألي اعتداء خارجي.
وقالـــت وكالة ”روزبيزنس كونســـيلتينغ“ 
RosBiznesKonsalting الروســـية لألنبـــاء إن 
السلطات الروســـية ومزودي خدمة اإلنترنت 
وتقـــدمي  املعلومـــات  جمـــع  علـــى  يعلمـــون 
مالحظات واقتراح تعديـــالت ملقترح القانون 

الذي قدم إلى البرملان في ديسمبر املاضي.
وال يســـتبعد مراقبون أن يكون الهدف من 
هذه اخلطوة هو ممارسة املزيد من التضييق 
على حرية اإلنترنت في البالد، من خالل إنشاء 
نظام فلترة أو تصفية للبيانات يشبه ”اجلدار 

الناري العظيم“ Great Firewall في الصني.
 Agora وقد رصدت املجموعة الدولية أغورا
في أحـــدث تقرير لهـــا حول حريـــة اإلنترنت 
زيادة في عدد حاالت التضييق على اإلنترنت 
املســـجلة في روسيا عام 2018 تتجاوز خمسة 

أضعاف العدد املسجل في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أكثر من 662 ألف حالة 
تضييق علـــى حرية اإلنترنت في 2018، مقابل 

حوالي 115 ألف حالة في العام الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن األغلبية الســـاحقة من 
حـــاالت التضييق كانت تتعلق بحجب املواقع 

واخلدمات واملعلومات لدوافع مختلفة.
مسودة  وتفرض 
القانون األولى على 

اإلنترنت  مزودي 
في روســـيا 

ضمان استقاللية 
الفضاء الروســـي 

(Runet) بفصله 
الشـــبكة  عـــن 

العاملية، في حال 
التعرض العتداء.

وللقيـــام بذلـــك، فإن الشـــركات الروســـية 
مطالبة بتثبيت وســـائل تقنيـــة إلعادة توجيه 
لنقـــاط  الروســـية  اإلنترنـــت  حركـــة  جميـــع 
تبـــادل تدار مـــن قبـــل شـــركة روزكومنازور 
Roskomnazor املعنيـــة مبراقبـــة االتصـــاالت 

الروسية.
روزكومنـــازور بفحـــص حركة  وســـتقوم 
املـــرور، ملنع احملتوى احملظور، والتأكد من أن 
حركة اإلنترنت بني املستخدمني الروس تبقى 
داخـــل البالد، وضمان أال يتـــم اعتراضها من 

قبل خوادم خارجية.
ولم يكشـــف عـــن تاريخ إجـــراء االختبار، 
لكـــن من املفتـــرض أن يتم تنفيـــذه قبل األول 
من أبريل، املوعد النهائـــي لتقدمي التعديالت 
على القانون املعروف باسم البرنامج الوطني 
لالقتصـــاد الرقمي.واتفق علـــى اختبار قطع 
اإلنترنـــت فـــي جلســـة عمـــل ملجموعـــة أمن 

املعلومات في نهاية يناير.
وترأســـت املجموعة ناتاليا كاسبرســـكي 
مديرة الشـــركة الروســـية لألمـــن اإللكتروني 
(InfoWatch)، واملؤسس املشارك لـ“كاسبرسكي 
الب“. وتضم مجموعة أمن املعلومات الروسية 

أيضا شركات االتصاالت الروسية الكبرى.
وذكرت الوكالة الروسية أن جميع مزودي 

اإلنترنت  وخدمـــات  اإلنترنت  خدمـــات 
احمللية يتفقون مع أهداف القانون، 
لكنهم مختلفـــون حيال التطبيق 

التقنـــي، فهـــم يعتقدون، بحســـب الوكالة، أن 
االختبار سيسبب اضطرابات كبيرة في حركة 
املـــرور على اإلنترنت في روســـيا، على الرغم 
من أنه ســـيوفر ملزودي اإلنترنت بيانات حول 

كيفية تفاعل شبكاتهم.
لكـــن احلكومة الروســـية تعمـــل على هذا 
املشـــروع منذ ســـنوات. ففي عـــام 2017، قال 
املسؤولون الروس إنهم يخططون لتوجيه 95 
باملئة من حركة اإلنترنـــت محليا، بحلول عام 
2020. وقامت السلطات ببناء نسخ احتياطية 
محلية من نظام (DNS)، مت اختبارها ألول مرة 

في عام 2014، ومرة أخرى في عام 2018.
وهذه النســـخ ســـتكون مكونا رئيسيا في 
الفضـــاء الروســـي رينيـــت Runet عنـــد قطع 

اإلنترنت في روسيا عن بقية العالم.
ومـــن املتوقـــع أن ميرر البرملان الروســـي 

القانون املقترح بالكامل.
وتتركز املناقشـــات اجلارية حوله اآلن في 
إيجاد طرق تقنية مناســـبة لفصل روسيا عن 

اإلنترنت، بأقل أضرار وفترات تعطل ممكنة.
وتتزامن خطط روســـيا لفصل شبكتها عن 
اإلنترنـــت العاملي، مع اتهامـــات لها بالوقوف 
وراء هجمات إلكترونيـــة طالت مؤخرا بلدانا 
أوروبيـــة، وســـط تفكيـــر من دول 
حلف شـــمال األطلسي (الناتو) 

برد قوي عليها.
شميدت  إريك  وكان 
الرئيس السابق لغوغل 
أحدث ضجة في شهر 
سبتمبر املاضي حني 
توقع أن الفضاء 
اإللكتروني يتجه 
نحو ”متزق تاريخي“. 
وقال ”اخلطر اآلن هو 
ظهور نســـخة القرن الـ21 
من الســـتار احلديدي الـــذي كان 
قائما في العهد الســـوفييتي، أي حاجز 

إلكتروني يقسم شبكة اإلنترنت العاملية“.

األربعاء 2019/02/13 - السنة 41 العدد 11258

@alarabonline
نشـــر حســـاب تابع لغوغل على تويتر االثنين باليموجي راقصا لمغني الراب األميركي دونالد غلوفر، الذي اشـــتهرت أغنيته 
خالل العام الماضي {هذه أميركا} وفاز بجائزة غرامي أخيرا. وكانت غوغل قد أطلقت في فترة سابقة {باليموجي} مع هاتفها 

{بيكسل ٣} وتتيح دمج الرسوم المتحركة بالواقع االفتراضي اللتقاط مقاطع فيديو مشوقة.

} الرياض - صنعـــت الدكتورة خولة الكريع، 
العاملة السعودية في مجال جينات السرطان، 
احلدث على تويتر املوقع األكثر شـــعبية لدى 
الســـعوديني، بتصريحاتهـــا بشـــأن ماء زمزم 

املقدس لدى املسلمني.
وقالـــت الكريـــع إن مـــاء زمزم غيـــر مفيد 
ملرضى الســـرطان، كما نفت وجـــود أي تأثير 
عالجي ملرض الســـرطان ببـــول وحليب اإلبل، 

وغيرهما من مخرجات الطّب الشعبي.
وأضافت الدكتورة خالل لقائها في برنامج 
”فـــي الصورة“ مـــع اإلعالمي عبداللـــه املديفر 
على روتانا خليجية، أن لألشـــياء الروحانية 
دورا مهمـــا فـــي إعطـــاء اإلنســـان الثبات في 
األزمات ســـواء األمراض أو غيرها، لكن في ما 
يتعلق بالســـرطان فإن ماء زمزم غير مفيد ألنه 

يحتوي على نسبة ملوحة عالية.
واعتبـــرت الكريـــع أن خـــوف النـــاس من 
الســـرطان حتّول إلـــى ”هـــوس“، مضيفة أن 
التدخني هو من أهم األســـباب لتفشي املرض 

في اململكة وليست العوامل البيئية.
كما أكدت أنه ال يوجد إثبات علمي على أن 
بول أو لنب اإلبل يعاجلان السرطان، مؤكدة أن 
هـــذه األقاويل ما هـــي إال ادعاءات فقط وليس 

لها أساس من الصحة.

والقت تصريحات العاملة السعودية تفاعال 
واسعا من قبل مستخدمي موقع تويتر.

#زمزم_ضـــار_ هاشـــتاغا  وانتشـــر 
ملرضى_السرطان، و#خولة_الكريع.

وانقسم املغردون بني مدافع عن أطروحات 
الدكتـــورة ومنتقـــد لهـــا. وتعرضـــت العاملـــة 
الســـعودية إلى هجوم واســـع، ما عكس وفق 

معلقني ”معركة بني العلم والتراث“.
ووافق مغـــردون الكريع فـــي رأيها. وقال 

املغرد نايفكو:

وتساءل عبده خال:

وتساءل معلق:

وقال آخر:

وأكد مغرد:

وأشار متفاعل:

وتعرضـــت الدكتورة من جانـــب آخر إلى 
هجوم وانتقاص من شـــأنها ألنها ”امرأة“ بل 

وطالبها البعض بالبقاء في منزلها.
وتساءل مغرد ”ملاذا ال تشرب الدكتورة ماء 

زمزم بنية رفع اجلهل“.

وقال معلقـــون إن التعليقات تبرز عقليات 
بعض الذكور ضد النساء.

وقالت مغردة:

وقال معلق يصف نفســـه بأنه طبيب على 
حسابه على تويتر:

وقال مغرد:

ووصف آخر الطبيبة:

وعبر معلق: 

يذكـــر أن كتـــب احلديـــث مليئـــة بالكثير 
مـــن العالجات والوصفـــات الطبيـــة ملختلف 
األمراض التي يدعي قائلوها إنها منقولة عن 
الرســـول، وأطلقوا على مجموعها اسم الطب 

النبوي.
ويقـــول معلقـــون ”إذا كان من املمكن تفهم 
وجـــود هذا النوع مـــن العالجات في العصور 
القدمية فإن اســـتمراره والتمســـك به والدفاع 

عنه في عالم اليوم يبدو غريبا“.

اشتعل نقاش حام على تويتر بني املغردين السعوديني على خلفية شجاعة العاملة السعودية 
خولة الكريع حول ماء زمزم، ما أكد وفق مغردين تخلص املجتمع الســــــعودي، ليس كله، 

من تابوهات احلرام واحلالل واخلوف من املقدسات.

@imoohsen 
ليس كل ما ذكر في القرآن والســــــنة نأخذ 
به كعالج لكافة األمراض، العسل ذكر في 
القرآن ورغم ذلك قال عنه البعض إنه قاتل 
ملرضى الســــــكري، #خولة_الكريع قالت 
إن #ماء_زمزم مضر ملرضى الســــــرطان 
بسبب نســــــبة ملوحته، كالم علمي ال غبار 
عليه، ال أعلم ملاذا تشــــــنون عليها الهجوم 
وأنتم ال تفقهون في مجال تخصصها؟

ل

@AbdullahOtaibe 
ــــــة على  لألســــــف هــــــذه (العاملــــــة) متعالي
املجتمــــــع الحظت في كالمهــــــا محاوالت 
التقليل مــــــن فعالية الطــــــب النبوي (بول 
اإلبل، زمزم) بالرغم مــــــن وجود إثباتات 
ــــــة البحث العلمي.  كثيرة بالنســــــبة ملنهجي
ــــــك؛ هذه أعــــــذار واهية  ــــــد أن أقول ل أري
وأســــــلوب للخروج من احلوار. يجب أال 
نفتخر مبثل هذه العينات مهما بلغت من 

العلم.

ل

@onlynoor1212 
ــــــع، لو كانوا أجنزوا احللقة  #خولة_الكري
كمناظرة بينها وبني الذين ينفون ويكّذبون 
وجود شــــــيء اســــــمه مرض الســــــرطان، 
أتوقع أن احللقة ســــــتكون ثرية ومشــــــوقة 

أكثر.

#

@ruhalaa 
مــــــاء زمزم قوي وغني باملعــــــادن املتنوعة 
وقــــــد يكــــــون أداة قوية واعدة مســــــاعدة 
لعالج السرطان، وأشارت دراسة حديثة 
في ٢٠١٧ إلى أنه قد تكون له فعالية لعالج 
ســــــرطان الرئة. أشــــــارت أيضا دراسة 
أخرى منشــــــورة في مجلة السرطان أنه 
قد يكون ملاء زمزم تأثير مضاد لسرطان 
الثدي. ودراســــــة ثالثة متعلقة بســــــرطان 

القولون. 

م

@Haunted2012 
#خولة_الكريع عاملــــــة ُتخاطب ُمجتمعا ال 

يعترف بالعلم وال باملنطق.
# @Adnan8Mustafa 

#زمزم_ضار_ملرضى_الســــــرطان 
يقول إنشــــــتاين ”العلم  #خولة_الكريع – 
دون الدين أعرج، والدين دون العلم أعمى“، 
ال أرى أي مشكلة في طرح آرائك العلمية 
ــــــى براهني  طاملــــــا اجتهــــــدت واعتمدت عل
وجتارب علمية بدال من استخدام العاطفة 
ــــــن! طرح جــــــريء وأعتقــــــد بأنه  فــــــي الدي
ــــــو كنت تختلف  يســــــتحق االحترام حتى ل

معه!

#

@WiseDonigal 
#خولة_الكريع، الدكتورة خولة صرحت 
بالرأي العلمي بكل أمانة. وبال شك ستنقذ 
الكثير ممــــــن تضرهم األمــــــالح أو الذين 
يعتمــــــدون كليا على مــــــاء زمزم متجاهلني 
العــــــالج الطبي. ال تقلقوا اإلميان أكبر من 

زمزم!

#

@itsmyfair123 
ة  ر لصــــــو _في_ا يع لكر _ا لة خو #
#خولة_الكريع لقــــــاء جميل، متحدثة لبقة 
وإجابات وافية، تستحق ما وصلت إليه الله 

يوفقها ويسعدها.

#

  @MAADSQ 7 
أريد أن أفهم زعالنني ليش؟ إلى متى يتم 
خلط املواضيع العلمية والدينية معا؟ هذا 
ــــــف متاما، الله  جانب وهــــــذا جانب مختل

أمرنا بأن نتفكر ونتعلم.

أ

  @AbduhKhal 
#في_الصورة أرى أن حديث ومعلومات 
ــــــة الكريع فجــــــرا قنبلة في  الدكتورة خول
ــــــف ميكن مللمة حديث  فكي محيط مغلق: – 
العلم مع ما نحمله من تراث عن ماء زمزم؟

#

  @naifco 
ــــــن باز القائل بأن  أذكر أنني نقلت كالم ب
ــــــه“ حديث  ــــــث ”ماء زمزم ملا شــــــرب ل حدي
هجومــــــا، فالناس ال  وواجهــــــت  ضعيف، 

يحبون سماع ما يعارض قناعاتهم. 

أ

خولة الكريع:
ماء زمزم غير مفيد لعالج 

السرطان ألنه يحتوي على 
نسبة ملوحة عالية

19

ماء زمزم المقدس في مواجهة العلم

العلم في مواجهة التراث: #ماء_زمزم_ضار_لمرضى_السرطان
[ دكتورة سعودية تفجر جدال على تويتر: الناس ال يحبون سماع ما يعارض قناعاتهم المتوارثة

Hragy 

منظمة الصحة تدعو إلى إنهاء اختبار 
العذرية ألنه ال أساس علميا أو طبيا له 

وال ميكن علميا عن طريقه معرفة إذا كانت 
هناك ممارسة جنسية سابقة. العلم نور 

وسيحطم اخلرافات املهينة للبشر.

AllawziSalim 

أبسط وأجمل تشبيه للخدود اجلميلة
هو ”كالتّفاحة“.

joellemaroun .

تخيلوا لو أننا ال نسمع لفيروز ألنها 
أرثوذوكسية أو لنزار قباني ألنه 

سني، ونتحفظ عن الضحك ألن دريد 
حلام شيعي، غاندي يلهم الكثير وهو 
هندوسي. لنكف عن مقاطعة اإلنسان.

T3bMosafer 

حدسك ال ُيخطئ، الغرائز الداخلية 
ومشاعر عدم االرتياح ما ُوِجَدت عبثا، 
هذه طريقة جسدك إلخبارك بأّن هناك 

خطأ ما.. ال ُجتاِزف في جتاهله.

hepta_0 

الرجل عادي يراجع طبيب بواسير 
يكشف عليه واملرأة عادي تراجع طبيبة 

نسائية تكشف عليها لكم ما إن يسمعون 
بالطبيب النفسي! هنا تصير عندهم عزة 

بالنفس ويعتبرونها إهانة.

MoSalah 

”مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر 
أالقي أكبر جمهورين في الوطن العربي 

بيشتموا بعض طول الوقت.. هي خالص 
حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف 

هنشتم بعض إزاي؟“. مصر

observer_2012 

يقال إن الغرب وإسرائيل اغتاال علماء ذرة 
وفيزياء عرب ومسلمني. إذا صح اخلبر.. 

فحق أن نتساءل: ملاذا لم يقع اغتيال 
”شيوخ الدين“ والراسخني في العلم؟ 
وملاذا يحتضنون أغلبهم في الغرب.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
kosai1khauli 

قصي خولي
ممثل سوري.

السلطات الروسية تفصل البالد عن شبكة اإلنترنت
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أن األغلبية الســـاحقة من 
نت تتعلق بحجب املواقع 

لدوافع مختلفة. ت

اإلنترنت وخدمـــات  اإلنترنت  خدمـــات 
احمللية يتفقون مع أهداف القانون،
مختلفـــون حيال التطبيق لكنهم
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المراجعون للمستشـــفيات الحكومية في األردن يشكون من تردي الخدمات العامة، وعدم توفر 

الدواء بشكل مستمر إلى جانب النقص الواضح في الكوادر الطبية.

قبلون على المحالت العشـــبية لمقاومة أمراض موســـمية ومزمنـــة بعد موجة الغالء 
ُ
العراقيـــون ي

الفاحش لألدوية الكيميائية وانتشار المغشوش منها ومنتهية الصلوحية. تحقيق

ان - في مستشفى األميرة بسمة، ُتراجع  } عمّ
والـــدة أســـامة المصاب بســـكري األطفال من 
الدرجة األولى منذ سنتين، العيادات الخارجية 
شـــهريا لصرف الدواء، وكل 3 شهور لمراجعة 
الطبيب المتخصـــص لمتابعة حالة ابنها ذي 
طويل  الـ7 ســـنوات، واصفة رحلتها بـ“عناء“ 
ال ينتهي، تصادف فيها مشـــكالت أبرزها عدم 
توفـــر طبيب متخصص لحالة أســـامة، ليقوم 

”طبيب عام“ بدوره، وعـــدم توفر الدواء الالزم 
وبشـــكل دائـــم، إذ يحتاج المصاب بســـكري 
األطفال إلبر األنســـولين والـــدواء على الدوام 
فال حياة بدونه، وبالتالي فهي تضطر لشرائه 

من الخارج بثمن مرتفع.
أم أســـامة تقـــول لوكالة األنبـــاء األردنية 
(بترا)، إن المعاناة مردها اإلجراءات الطويلة 
والمعقـــدة لهـــا والفوضـــى أمام المحاســـبة 

والســـجل والعيادات والصيدلية، وتطلب من 
الوزارة تقليص اإلجـــراءات وتعزيز مرونتها، 
وتوفير أطبـــاء االختصاص واألدوية واعتماد 
نوعيات ذات جـــودة عالية خصوصا لمرضى 

السكري.
وفـــي العيـــادات الخارجية للمستشـــفى، 
يشـــكو مراجعون من تـــردي الخدمات العامة، 
وعدم توفر الدواء المخصص للصرف بشـــكل 
مســـتمر، وعدم اعتماد آليـــة واضحة لتنظيم 
الـــدور بيـــن المراجعين، إلى جانـــب النقص 
الواضح بالكـــوادر الطبيـــة والتمريضية في 
المستشـــفى، واعتمـــاد مختبر طبـــي ال يلبي 
األعـــداد  يســـتوعب  وال  المرضـــى  تطلعـــات 

الكبيرة منهم يوميا.
ويعاني المرضى من فترات انتظار طويلة 
عند تلقـــي العـــالج أو صرف الـــدواء، والتي 
تمتد لساعات فضال عن االزدحام الشديد أمام 
والمختبر  والمحاســـبة  والصيدلية  العيادات 
واألشـــعة، مـــا يشـــكل عبئـــًا إضافيـــًا عليهم 

خصوصا كبار السن.
وتعتبـــر مريضة القلب صفـــاء عبدالله أن 
واقـــع الخدمـــات الصحية المقدمـــة للمرضى 
مـــا تـــزال دون المســـتوى، وأن واقـــع الحال 
والشواهد العامة في المستشفيات الحكومية 
والســـيما مستشفى األميرة بســـمة وعياداته 
الخارجيـــة تؤكـــد ذلـــك، حيث تحتـــاج يوما 
كامال إلجـــراء فحص دم فـــي المختبر وغالبًا 
ال تســـتطيع إجراؤه ألنه يتوقف عن استقبال 
العينـــات عند الســـاعة 11 صباحا، وعليها أن 
تمر بسلســـلة طويلة من اإلجـــراءات الطويلة 

التـــي يتخللها الوقوف فـــي طوابير ال تنتهي 
قبل التوجه لتســـليم العينة، فضًال عن حاالت 

االزدحام والضغط الشديدين.
تضيف أن تكرار حـــاالت عدم توفر الدواء 
أمر ال يمكـــن تقبله أبـــدًا، خصوصا للمرضى 
المصابيـــن بأمراض مزمنة وال يســـتطيعون 
العيش دونهـــا، كما أن النقـــص الواضح في 
عـــدد األطبـــاء والســـيما أطبـــاء االختصاص 
أصبح يشـــكل ضغطًا إضافيـــًا على المريض 

والمستشفى في آن واحد.
وفي مستشفى غور الصافي الحارة، يلفت 
االنتبـــاه وجود الذباب بكثرة مع حديث وزارة 
الصحـــة عن مكافحـــة مســـتمرة، بينما يؤكد 
المراجعـــون أن الحال في الصيف أســـوأ من 

ذلك بكثير.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مستشـــفى غـــور 
الصافـــي يمتاز بالنظافة العالية في أقســـامه 
كافـــة، وتتوفـــر لديه ســـيارات إســـعاف، وال 
وجود لالكتظـــاظ في عياداتـــه الخارجية، أو 
في قســـم الطوارئ الـــذي افتتـــح حديثا بعد 
توسعته وتطويره، واألطباء متوفرون في هذا 
القســـم، إال أن يزن خليفـــات العامل في إحدى 
محطـــات المحروقـــات ويحمل بطاقـــة تأمين 
صحي بســـبب الفقر الشديد، اشتكى من سوء 
الخدمـــات وضعفها، مدلال علـــى ما حدث مع 
ابنته شـــخصيا، وأن المستشـــفى تحّول إلى 
منامـــات، وال يوجد فـــي الكثير مـــن األحيان 
مناوبو إسعاف ”وهناك ممارسات غير مقبولة 
من الموظفين والممارسين لمهنة الطب“، على 

حد تعبيره.

لكـــن نـــواش النوايشـــة اختلف مـــع يزن، 
مؤكدا، أن الفرق كبير بين الماضي والحاضر، 
والمستشـــفى متميز جدا، ونظيـــف ”وقد وفر 
كثيـــرا مـــن العنـــاء والتعـــب“، وإنـــه يراجعه 

باستمرار وأن هناك كوادر طبية متميزة.
وفي مستشـــفى الحســـين بمدينة السلط، 
كان عمـــال النظافـــة يقومون بعمـــل اإلداريين 
والممرضين مثل حمل ملفات المرضى ونقلهم 

من غرف العمليات إلى الغرف.
وعّبر معن الذي حضر إلى المستشفى ألخذ 
صورة أشعة لألسنان عن استيائه من عدم توفر 
أفالم للصور، وهو األمر الذي أكدته ممرضة في 
قسم األشعة وأن عليه العودة األسبوع المقبل.

معن يقول إن كلمة ”ارجع األسبوع المقبل“ 
سهلة على لســـان الموظف، ولكنها ثقيلة على 
المريض، فهو سيعود مرة أخرى ويتحمل عناء 
ماديا ومعنويا وانتظارا قد يفاقم مرضه، وأكد 
أن هواتف المستشفى التي حاول االتصال بها 

تعمل لكن ال مجيب.
تتســـع وتطـــول طوابيـــر المرضـــى فـــي 
العيـــادات التابعة للمستشـــفى فـــي ظل غياب 
نظـــام إلكتروني للـــدور، وال مراعـــاة الحاالت 
المرضيـــة الشـــديدة أو كبار الســـن من خالل 
األوراق  لتوقيـــع  الروتينيـــة  اإلجـــراءات 

والوصفات، وصعوبة التنقل بين الطوابق.
وفـــي رصـــد لحالـــة المستشـــفى تبين أنه 
يعاني من تهالك فـــي بنيته التحتية خصوصا 
دورات المياه في قسم الرجال، إضافة إلى صدأ 
في خزانات غـــرف المرضـــى، وتقديم وجبات 

غذاء مكشوفة للمرضى.

} بغــداد - غالء األســـعار واألوضاع المتردية 
للمؤسسات الصحية بعد هجرة األطباء المهرة، 
وشح األدوية وانتشـــار المغشوش منها، كلها 
عوامل دفعت الفقراء من العراقيين إلى التوجه 
إلى األعشـــاب الطبية لمقاومـــة األمراض التي 
يتسبب فيها النزول الحاد لدرجات الحرارة في 
فصل الشـــتاء، فاألعشاب الطبية تتميز برخص 

ثمنها بالمقارنة باألدوية الكيميائية.
ويتفق العاملون فـــي محالت العطارة على 
أنهم خبراء لهم وصفات جاهزة ومجربة أثبتت 
كفاءتها في عالج نزلة البرد وهي أبرز أمراض 
الشـــتاء، فضال عن عدم وجود تأثير سلبي لها 

على جسم اإلنسان.
وشهدت محالت األعشاب الطبية في بغداد 

والمدن العراقية األخرى، إقباال يفوق 
فـــي بعض األحيان العيادات الطبية 
الكيميائية،  األدويـــة  وصيدليـــات 
حيث يتكفل العّشـــابون بمعالجة 
تعلموها  بوصفـــات  مرضاهـــم 
بالوراثـــة وثبتت فعاليتها منذ 

سنوات.
يقول عباس الحســـيني، 
لألعشـــاب  محل  صاحـــب 
الطبية في بغداد، ”إن طب 
أيضا  ويسمى  األعشاب 

الطب الشـــعبي قديم قدم 
التاريـــخ في العـــراق، فالعراقيون 

يتداوون بالعشـــب منذ آالف السنين خبروا 
وأحضروا من األعشاب خلطات عجيبة لمداواة 

مختلف األمراض“.
وتذكـــر المصـــادر التاريخيـــة، أن الطـــب 
الشـــعبي رافق حضـــارات العـــراق المختلفة، 
الســـومرية والبابليـــة، ومـــا تالهـــا من حقب 
تاريخية، حيث عثر خبراء اآلثار على الكثير من 
الكتابات والرقم الطينية التي تثبت هذا األمر.

وصنع السومريون أقراصا طينية تحتوي 
على المئات من األعشـــاب الطبية، وكان الطب 
الشعبي هو المالذ للمرضى على مدى التاريخ 
العربي وحتى القرن العشرين بعد ظهور الطب 
الكيميائـــي لينحصر في األرياف وفي أوســـاط 

الفقراء.
ويؤكـــد الحســـيني، أن اإلقبـــال علـــى هذا 
الطب ازداد في الســـنوات األخيرة بعد أن شهد 
تراجعا في ســـبعينات القرن، وســـبب انتشاره 
من جديد يعود إلى غالء األدوية وكثرة األدوية 
المغشوشـــة والمنتهية الصلوحية التي تؤدي 

إلى األضرار الصحية.
ويضيف، أن ”مستوى اإلقبال على التداوي 
باألعشـــاب الطبية بدأ ينتشـــر مؤخرا بســـبب 
كثـــرة األدويـــة المغشوشـــة والفاســـدة والتي 
أدت إلـــى حصـــول ضـــرر صحـــي، ناهيك عن 

تكاليفهـــا العالية وهو ما دفع الكثير من الناس 
إلى اإلقبال على الطب الشـــعبي بسبب رخص 
تكاليفـــه، باإلضافـــة إلى أنه مضمـــون النتائج 
وال تؤدي خلطاته إلى أي تأثيرات ســـلبية على 

اإلنسان“.
ويقول أركان حبيب صاحب محل أعشـــاب 
طبيـــة في منطقة شـــورجة، أن األمـــراض التي 
تنتشـــر في فصل الشـــتاء معروفة وهي نزالت 
البرد واألنفلونزا، والرشـــح والتهاب القصبات 
الهوائيـــة وما يصاحبها مـــن آالم وارتفاع في 
حرارة الجسم، وقد عرف العراقيون أدوية لهذه 
األمراض استخلصوها من األعشاب وجربوها 

فأفادت الكبار والصغار.
ويضيف قائال، أن ”الخلطة لعالج نزلة البرد 
ال تفوق خمســـة آالف دينار (حوالي 4 دوالرات 
أميركيـــة)، فـــي حيـــن أن معايـــدة الطبيب 
لمداواة مثل هذا المرض قد تكّلف 
المواطن العراقي خمسين 
ألـــف دينـــار عراقي أو 
أكثر، وهـــو مبلغ ال يقدر 
عليـــه كل العراقيين، لذلك 
بدأ طب األعشاب يستقطب 
الشرائح الواسعة من الفقراء 
والنازحيـــن ألنهم يدركون بأن 
نتائج طب األعشـــاب مضمونة 
وال يمكـــن أن تحـــوي أي مـــواد 
فاســـدة أو تالفـــة أو مؤثـــرة على 

صحة المريض“.
إنهم  الحســـيني  عبـــاس  ويقول 
يعـــّدون ما يزيد عن عشـــرين وصفة طبية لهذه 
األمـــراض الشـــتوية يوميا، ما يعنـــي أن عامة 
النـــاس مازالـــوا يعتقـــدون في جدواهـــا، كما 
أن العائـــالت العراقية تكثر من شـــرب الشـــاي 
والزهـــورات والبابونج والنعناع لتالفي نزالت 

البرد وما تخلفه من صداع وآالم في الحلق.
ويؤكـــد أبوقاســـم الـــذي كان متواجدا في 
محل الحســـيني، أن ”األعشـــاب الطبية مفيدة 
جدا، خصوصا أنها ال تترك مضاعفات جانبية 
وهناك من األعشـــاب ما يعـــد عالجا لمئات من 
األمـــراض، ويســـتخدمها كثيـــرا لكونها فعالة 
ورخيصـــة جـــدا“. ويضيف أنه يعالـــج أطفاله 
إذا ما عانوا من نزالت البرد باألعشـــاب الطبية 
التي أثبتت فاعليتها بالقضاء على هذا المرض 

بشكل نهائي.
ويشـــرح الحســـيني قائـــال، ”أن العّشـــابة 
يســـألون المريض عدة أسئلة تساعد على فهم 
الحالة المرضية أكثـــر ومن ثمة إعطائه عالجا 
مناسبا تماما، ونحن ال نأخذ ثمن الفحص كما 
يفعل األطبـــاء في عياداتهم، أســـئلتنا تجعلنا 
نمنع حـــدوث أي مضاعفات أو حساســـية ألن 
بعض األعشـــاب تحتوي على نوع من السموم 

والتعامل معها يحتاج إلى دراية كبيرة وخبرة 
كافية“.

وتؤكــــد أم محمد أن األعشــــاب الطبية تعّد 
صيدليــــة متكاملــــة ونتائجــــه باهــــرة في عالج 
أمــــراض كثيرة وتعتمد عليها في عالج أمراض 
الشتاء ألسرتها وحالة أطفالها جيدة، الفتة إلى 
أن األدويــــة والعقاقير الطبية لــــم تعد بالجودة 

السابقة.
وتقول نهيل وهي إحــــدى الزبائن الدائمين 
علــــى محــــال بيع األعشــــاب، ”تناول األعشــــاب 
أفضــــل مــــن العــــالج الكيميائي، حيــــث أتناول 
في فصل الشــــتاء البابونج المنقــــوع في الماء 
الســــاخن ألنه يســــاعدني فــــي تهدئــــة الجهاز 
الهضمي، كما يســــاعدني علــــى مقاومة وعالج 
نــــزالت البــــرد“، مضيفــــة أن هنــــاك العديد من 
الحشــــائش المتعارف عليها لمعالجة األمراض 
التي تنتشــــر في الشــــتاء، مثــــل الميرمية التي 
تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم وتعتبر 
مضــــادا حيويا يكافح الفيروســــات والبكتيريا 
التــــي تصيب الجســــم كما أنها مفيــــدة للجهاز 

التنفسي وتطهر الفم والحلق.
وتضيــــف، وكأنها اختصاصيــــة في الطب 
الشعبي، ”أن القرفة تستخدم في عالج السعال 
والنــــزالت الصدريــــة وطاردة للبلغــــم، كما أنها 
ترفع من المعنويات التي تتدنى لدى الناس في 

فصل الشتاء“.
وبعــــد أن كانت تنحصر محالت العشــــابين 
باألســــواق القديمة في المدن العراقية وخاصة 
أســــواق العطارة، بدأت تنتشر حاليا في معظم 
األحيــــاء، بــــل إن العديد مــــن العراقيين أخذوا 
يتداولــــون عبر وســــائل التواصــــل االجتماعي 
بهــــا  والعــــالج  األعشــــاب  تخــــص  مواضيــــع 
وفوائدهــــا، حيث يصفها البعــــض بأنها طبيب 

مجاني وطبيعي ال خسارة فيه.
ومع انتشــــار هذه المحالت تزداد المخاوف 
من العشــــابين الدخالء الذين ال يفقهون في هذا 
الطب شيئا، وال يعرفون مضار بعض األعشاب، 
فقــــط دخلوا إلــــى الميــــدان بعد تزايــــد الطلب 
عليه مــــن قبل عامة العراقييــــن الذين أصبحوا 
يشككون في فعالية الدواء الكيميائي المتداول 

في األسواق.
يقول أحمد العجمي صاحب محل لألعشاب 
الطبية في سوق غازي بمنطقة المنصور غربي 
بغــــداد، ”في الســــابق من يريــــد الحصول على 
األعشــــاب الطبيــــة عليــــه الذهاب إلى أســــواق 
العطارة في مناطق الشــــورجة والسوق العربي 
وسط بغداد والكاظمية، أما اآلن، فإنها موجودة 
في كل األحياء“، مبينا أنه في كل محافظة يوجد 
ســــوق خــــاص باألعشــــاب لكن خــــالل العامين 
الماضيين بدأت محال األعشــــاب تنتشــــر حتى 

في القرى الصغيرة.
ويضيف ”بالنظر إلى كثرة محال األعشاب، 
فإن وزارة الصحة فرضت ضوابط وقيودا على 
هــــذه المهنة، منها أن العشــــاب يجب أن يدخل 
في دورة لـ9 أشــــهر في معهــــد متخصص بطب 
األعشــــاب تابع لوزارة الصحــــة، وبعدها يتلقى 
محاضرات لتحديث معلوماته كل أسبوعين مرة 

على األقل“.

وعلــــى الرغم مــــن أن المختصيــــن في طب 
األعشــــاب لم يدرســــوا ذلــــك فــــي الجامعات أو 
الكتب الطبيــــة إال أنهم توارثوا هذه المهنة عن 
أبائهم وخبروها لسنوات حتى صار لكل واحد 
منهم خلطاته التي جربها وصار يعدها لزبائنه 

كل حسب علته. 
يقــــول العجمي، ”لكل عشــــاب خلطة خاصة 
به يعطيها لزبائنه، يقوم بعمل هذه الخلطة من 
النباتات واألعشــــاب، تعتمــــد على مدى معرفته 

بخصائــــص كل عشــــبة أو نبات بحيــــث يكون 
تأثيرهــــا إيجابيا ويلبي حاجــــة الزبون، فضال 
عن الخبرة التي يملكها العشاب والتي تزيد من 
دقــــة تلك الخلطة“. ونتيجة النتشــــار محال بيع 
األعشــــاب في عموم العراق وازديــــاد العاملين 
في هــــذا الحقل، اتخذت وزارة الصحة العراقية 
إجراءات مشــــددة بشــــأن منح اإلجــــازات لفتح 
المحال ولمن يمارســــون هــــذه المهنة التي لها 

عالقة بصحة اإلنسان.

خلطة من األعشاب كافية ملقاومة نزالت البرد، هكذا صار يفكر العراقيون الذين أصبحوا 
عاجزين عن الذهاب إلى عيادة الطبيب لغالء املعيشــــــة، وألن األدوية صارت شحيحة وما 
يوجد منها في الســــــوق السوداء مغشــــــوش ومجهول املصدر أو منتهي الصلوحية، فقد 
دفعهم كل ذلك إلى التوجه إلى محالت بيع األعشاب الطبية ليشتروا خلطة طبية معجونة 

باخلبرة والتجربة من العطارين.

رحلة العالج في مستشفيات األردن تزيد من معاناة املرضى

هل يقوم الطبيب العام بدور الطبيب المختص

العشاب طبيب وصيدلي

العشب سيد األدوية منذ القديم

موازين وخلطات مضبوطة

 صيدلية األعشاب مالذ العراقيني 

ملقاومة أمراض الشتاء
رون خلطاتهم بالخبرة والوراثة  

ّ
ابون أطباء يحض

ّ
[ العش

[ محالت العطارة تخرج من األسواق القديمة إلى األحياء العصرية

 خلطة لعالج نزلة 

البرد ال تفوق خمسة 

آالف دينار، ومعايدة 

الطبيب تكلف خمسين 

ألف دينار عراقي



أشـــارت دراســـة أجرتهـــا جامعة هول البريطانية في يوركشـــاير إلى أن الشـــوكوالتة أثبتت فعاليتها في عـــالج حاالت البرد 
والسعال الشديد أفضل من مشروب السعال، ألنها تحتوي على مادة الثيوبرومني التي توقف رد فعل السعال. أسرة

نهى الصراف

} أغلـــب الخالفات والصراعـــات بين األبوين 
تكون تحـــت أنظـــار صغارهم، شـــئنا هذا أم 
أبينا، وال يمكن تجنب حدوثه كما ال يمكننا أن 
نخـــرج عن نطاق جدران المنزل متى يحلو لنا 
ذلـــك، لمجرد إدارة نقاش مزعج قد يتطور إلى 
نـــزاع عنيف ربما، في محاولـــة إلعفاء أبنائنا 

من أن يكونوا شهودا عليه.
المتخصصين  توصيـــات  جميـــع  بخالف 
بضرورة تأجيل الخالفات والنقاشـــات، حتى 
ينـــام األطفال أو حين يخرجـــون في نزهة، أو 
حمل الخالف ذاته من قبل الزوج والزوجة إلى 
مقهى قريـــب لغرض التفاهم بعيدا عن فضول 
الصغار.. فإن هذا األمر يبدو غير عملي وربما 
غير واقعي، في الوقت الـــذي يمكن أن تنفجر 
فيه فتيلة المشـــكلة في أي وقت إذا توفرت لها 

الظروف والدوافع المالئمة.

وقـــد يتحول الحـــوار اليومي العادي على 
مائدة الغداء ببساطة إلى تراشق باأللفاظ غير 
مســـيطر عليه، ثم تتصاعد موجـــة االتهامات 
حتى تتحول إلى معركة يصح فيها اســـتخدام 
االتهامات واألصوات العالية بشـــكل يســـير، 
ومن دون مراعاة لوجود أطراف أخرى، سواء 

كانوا أطفاال أم ضيوفا أو جيرانا مثال.
وأســـتاذة  الشـــخصية  المعالجة  وتؤكـــد 
علـــم النفس الســـريري في جامعـــة كولومبيا 
األميركيـــة لـــورا مارخـــام؛ علـــى أن الخبراء 
والمتخصصيـــن في الماضي طمأنـــوا اآلباء 

واألمهـــات بـــأن خالفاتهم التي تشـــعل فتيل 
شـــجاراتهم أمـــام أنظـــار األطفال، لـــن تترك 
أي ضرر نفســـي يذكر طالما عقـــدوا بعد ذلك 
جلســـات صلح وأظهروا بـــوادر للمحبة مرة 

أخرى.
غيـــر أن التطـــّورات األخيرة فـــي البحوث 
العصبية دحضـــت هذه النظريـــة؛ إذ أظهرت 
نتائجها بأن ســـماع الطفل لصـــراخ الوالدين 
أو أي شـــخص آخر أمامه، من شـــأنه أن يرفع 
نســـبة هورومون اإلجهاد لديه وقد يحدث هذا 
األمر حتى مع حدوث الشجار والصراخ أثناء 
نوم الطفـــل الصغير! وألن األبوين هما مصدر 
ألمـــان الطفل، يمكننـــا أن نتخيل مدى الخوف 
الذي يعانيه عندما يسمع صراخهما ويشاهد 
خالفاتهمـــا، عندهـــا ســـيصبح العالـــم مكانا 

مرعبا بالنسبة إليه.
وتتمثـــل المضار النفســـية لذلك في نواح 
عدة؛ فاســـتجابة الطفل لصـــراخ والديه يمكن 
أن يتمثل في الشـــعور بالقلق في حين يواجه 
بعـــض الصغار صعوبـــات في النـــوم، إذ أن 
هورمون اإلجهاد قد يبقى في جسده لساعات 
أن  يســـتطيعون  ال  الصغـــار  وألن  طويلـــة.. 
يسيطروا على غضب الوالدين فإنهم يعبرون 
عـــن عجزهـــم هـــذا بالخـــوف والقلـــق وربما 

التحدي والسلوك غير المهذب.
ويكـــون الوضع أســـوأ مـــن ذلـــك، عندما 
يتواصـــل الراشـــدون مع بعضهـــم بالصراخ 
فهذا يمرر للصغار رســـالة سلبية مفادها؛ أن 
الصـــراخ هـــو الطريقة الوحيـــدة للتعامل مع 
الخالفات التـــي يواجهها النـــاس خاصة مع 

تكرارها.
مـــن جانب آخـــر، ترى لـــورا مارخـــام أن 
الخالفـــات بين األهل أمام أنظـــار أبنائهم أمر 
جيد، على أن تتم السيطرة على هذا االختالف 
بصيغـــة مـــن التفاهم وإدارة الحـــوار المبني 
علـــى احترام الطرف اآلخر.. بعبارة أخرى، أن 
األطفال من الممكن أن يســـتفيدوا من مشاهدة 

الخالفـــات الصحية بين الوالديـــن، حتى إذا 
ارتفعت قليال حرارة الصدام شـــرط أن يتمكن 
الطرفـــان من التوصـــل إلى حل ســـريع يأخذ 
باالعتبار إصـــالح األمور وإعـــادة التواصل، 
األمر الذي يقدم نموذجا جيدا لألطفال يعكس 

مدى أهمية المرونة في العالقات.
في كتابها ”أمومة هادئة وأطفال سعداء“، 
تذكـــر لورا العديد من االســـتراتيجيات إلدارة 
هذا النوع من الخالفات، أي كيفية إدارة شجار 
عائلـــي بمزيـــد مـــن الحكمة وشـــيء من حس 
الفكاهة.. فحين تبدأ حـــدة الحوار بالتصاعد 
تدريجيـــا ويدرك الوالدان بأن األمور ســـتأخذ 
مدى أبعد وربما يؤدي إلى تبادل عبارات غير 
الئقـــة أمام األطفال، فمن األفضـــل التنبه لذلك 

في الوقت المناســـب ومحاولة تأجيل النقاش 
إلى وقت آخر يكون فيه الطرفان على استعداد 

أكبر لمناقشة الخيارات.
وســـيمثل هذا الوقت فرصـــة أخرى لتقبل 
المشـــكلة والتعامل معها بأسلوب أكثر هدوءا 
وتحضرا.. فضال عن ذلك، يوصي متخصصون 
بأهمية إضفاء مسحة من الفكاهة على الحوار 
لتلطيـــف األجـــواء قليـــال والســـماح لألطفال 
باالســـترخاء قليال من تسلط الجو االنفعالي، 
والبدء بالتعامـــل اإليجابي مع خالفات األهل 
ومناقشـــاتهم وكأنه حوار أسري عادي، وهو 

كذلك في األصل.
أما إذا كان رد فعل الطفل شديدا ومباشرا 
وهو غالبا ما يكون في صيغة غضب، فالكاتبة 

توصي بضرورة التوقـــف عّما يفعله الوالدان 
بصورة قطعية ومباشـــرة أيضـــا إضافة إلى 
عـــدم تحميل الموقف أكثر مما يســـتحق.. أي 
أّال يأخذ األهل في الحســـبان شخصنة سلوك 
الطفل تجاههم، فهو في األساس مجرد رد فعل 

على سلوكهم.
كما تتوجب محاولة فهم الطفل واالستماع 
إليه وامتصاص ثورة غضبه، ليس بالضرورة 
أن تتم الموافقة على موقفه وليس بالضرورة 
أيضـــا مواجهتـــه بعنـــف مقابل.. ببســـاطة، 
يتطلـــب منـــا األمر الســـماح لـــه بالتعبير عن 
مشـــاعره بالحزن الخفيف أو الدموع، دموعك 
أو دموعـــه ال يهم، المهم أن الغضب ســـيزول 

بالتدريج بعد أن يتم التعبير عنه.

كيف ستتصرف أمام األطفال، عندما تكون في خالف مع شريكك؟ ال ميكن للشريكني بالطبع 
جتنب اخلالفات والشجارات والتصادم وتبادل االتهامات، كجزء ال يتجزأ من روتني احلياة 
اليومية املشتركة، كما ال ميكنهما اختيار املكان والزمان املناسبني حلدوث مثل هذا اخلالف؛ 

إذ أن املنزل بالتالي سيكون مسرحا له ولهذا سيكون األطفال حاضرين في كل األحوال.

[ إبعاد األبناء عن شجارات الوالدين غير متاح دائما  [ األبوان مصدر أمان الطفل ونزاعاتهما ترفع لديه هرمون اإلجهاد
الفكاهة املفعمة بالحكمة أفضل السبل لحل الخالفات العائلية

التخلص من الغضب 

جمال

} قالت خبيـــرة التجميل األملانية ناتالي 
فيشـــر إن ماســـك األفوكادو يعد ســـالحا 
فعاال حملاربـــة التجاعيد؛ حيث إنه يزخر 
(E)، الـــذي يعـــزز إنتاج  بفيتامـــي ”إي“ 

الكوالجني.
ومـــن املعـــروف أن الكوالجـــني مينح 
البشـــرة مظهـــرا مشـــدودا مـــن ناحية، 
 Free) احلـــرة  اجلـــذور  مـــن  ويحميهـــا 
Radicals)، التـــي تهاجـــم خاليا البشـــرة 
وتعجل بالشـــيخوخة وظهـــور التجاعيد 

من ناحية أخرى.
كمـــا يعمل األفـــوكادو علـــى ترطيب 
البشـــرة بفضـــل محتـــواه العالـــي مـــن 

الدهون.
يتم  األفـــوكادو،  ماســـك  ولتحضيـــر 
هرس ثمرة أفوكادو بالشوكة ومزجها مع 
ملعقة طعام من الزبادي وملعقة شاي من 
عسل النحل، ثم وضع املاسك على البشرة 

ملدة 15 دقيقة تقريبا، ثم شطفه جيدا.
ويعمل ماســـك األفـــوكادو أيضا على 
ترطيب البشـــرة بشـــكل مثالي الحتوائه 
على عنصرين فاعلني وهما فيتامني ”أي“ 
(E)، باإلضافـــة إلى  (A) وفيتامـــني ”إي“ 
بعض املعادن الطبيعية التي تساعد على 

تغذية البشرة وترطيبها بشكل عميق.
بغناهـــا  األفـــوكادو  ثمـــرة  وتتميـــز 
باملواد املضـــادة لألكســـدة التي حتارب 
البقـــع الداكنة والتي تؤثـــر على نضارة 
البشـــرة مـــن خـــالل إزالة خاليـــا اجللد 
امليتـــة وتخليصهـــا من الزيـــوت الزائدة 

والشوائب ما يجعلها أكثر إشراقا.

ماسك األفوكادو 
يحارب التجاعيد

بأهميـــة  يوصـــون  متخصصـــون 
إضفاء مســـحة مـــن الفكاهة على 
الحـــوار لتلطيف األجواء وللتعامل 

اإليجابي مع الخالفات 

◄
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} واشنطن  - تراجعت أعداد الوفيات الناتجة 
عن االنتحار على مستوى العالم بشكل واضح 

خالل العقود الماضية.
وحسب الباحثين تحت إشراف البروفيسور 
محســـن َنَجفي، من جامعة واشنطن األميركية، 
في دراســـتهم التي نشـــرت في مجلة ”بريتيش 
البريطانية، فإنه على الرغم  ميدكال جورنـــال“ 
من أن العدد اإلجمالـــي لحاالت االنتحار ارتفع 
بنحـــو 7 بالمئـــة في الفتـــرة بيـــن عامي1990  
و2016 ليصل إلى 817 ألـــف حالة، إال أنه وعند 
أخذ تزايد أعداد ســـكان العالم وتزايد متوسط 
أعمار البشـــر في االعتبار فإننا نرى أن نســـبة 

الوفيات جراء االنتحار تراجعت بواقع الثلث.

وفي ســـياق تعليقه على الدراســـة التي لم 
يشارك فيها، يرى أستاذ علم النفس النمساوي، 
بـــاول بلينر، مـــن جامعة فيينا للطـــب، أن هذا 
التوجه مبشـــر، وقال إن الدراســـة تستند إلى 
كميات كبيرة من البيانات ذات الجودة الطيبة.

واســـتند الباحثـــون فـــي دراســـتهم إلـــى 
البيانـــات التي حصلـــوا عليها مـــن البرنامج 
الموســـع “العـــبء العالمي لألمـــراض“، وهو 
المشروع الذي يقدر حجم الوفيات في 195 دولة 
جراء 264 ســـببا، والمقســـمة حســـب الجنس، 
ذكورا كانوا أم أناث، والفئة العمرية والمنطقة.

ولكن هـــذه البيانات يعيبهـــا أن محاوالت 
االنتحار موصومـــة، بل وممنوعـــة في الكثير 

من الدول. وكشـــفت الدراسة أن الرجال بمعظم 
فئاتهم العمرية معرضون أكثر من النســـاء في 
معظم مناطق العالم لخطر االنتحار، باستثناء 

العمر من 15 إلى 19 عاما.
وذكـــر الباحثـــون أن نســـبة االنتحار بين 
الرجال بلغت عـــام 2016 قرابة 16 حالة من بين 
كل 100 ألـــف رجل، مقارنة بــــ7 من بين كل 100 
ألـــف امـــرأة. وحســـب الباحثين فـــإن معدالت 
االنتحار تراجعت لدى النســـاء في نفس الفترة 
التي شـــملتها الدراسة بنحو النصف، وبنسبة 

الربع لدى الرجال.
وأكـــد الباحثـــون أنـــه وبالنظـــر لمعدالت 
االنتحار عالميـــا، فإن هذا التطور يأخذ منحى 

إيجابيـــا، خاصـــة بســـبب دول العالـــم األكثر 
سكانا ”حيث إن جزءا كبيرا من التراجع المقدر 
عالميـــا يعود إلـــى التراجـــع الواضح لحاالت 
الوفيات الناتجة عن االنتحار في الصين خالل 
الفترة التي شـــملتها الدراسة، والتراجع األقل 

منه وإن كان مهما لهذه الحاالت في الهند“.
وعـــزا البروفيســـور بلينـــر هـــذا التطور 
اإليجابي إلى عدة عوامل، على رأســـها تحسن 
أســـاليب الوقايـــة، والرعايـــة الصحيـــة، إلى 
جانب تأمين المناطق الســـاخنة التي يقصدها 
الراغبون فـــي االنتحار لتنفيذ جريمتهم، وذلك 
من خالل وضع شباك أســـفل المناطق العالية 
التي يستخدمها المنتحرون للقفز إلى الموت.

} تونــس - اعتبـــر العديـــد مـــن المختصين 
فـــي مجـــاالت القانـــون والطفولـــة وممثلون 
للمجتمـــع المدني، خالل ندوة انعقدت مؤخرا 
حول حقـــوق األطفال المولوديـــن خارج إطار 
الزواج، أنه يوجد ”نفاق اجتماعي وسياســـي 
ونقص في القوانين فـــي ملف حقوق األطفال 

المولودين خارج إطار الزواج“.
وأكد الخبراء ضـــرورة توعية كافة الفئات 
االجتماعيـــة بالمخاطـــر الناجمـــة عن نقص 
القوانيـــن الضامنـــة لحقـــوق هـــذه الفئة من 

األطفال وبمخاطر اإلنجاب خارج إطار الزواج 
على األم واألبناء لتجنب وقوع هذه الوالدات.

ويعتقـــد المختصـــون أن تكثيف التثقيف 
الصحـــي لتجنـــب الـــوالدات خـــارج الزواج 
ينطلـــق مـــن البرامـــج المدرســـية، ومراجعة 
مجلة األحوال الشـــخصية، وحل اإلشكاليات 
المتعلقة بالتحليل الجيني وتنســـيق األدوار 
بيـــن مختلـــف المتدخلين. إلـــى جانب ضبط 
قوانين مناسبة لمعالجة حاالت األطفال خارج 

إطار الزواج.

وأشـــار حقوقيون وناشطون في المجتمع 
المدنـــي إلى أنه من المفتـــرض أن يتم تفادي 
الوالدات خارج الزواج عبر التحســـيس، كما 
تجـــب اإلحاطـــة بالطفـــل واألم إذا اختـــارت 
الحفـــاظ على الطفـــل والتخفيف من قســـوة 
المجتمع تجاههما واعتبار األبناء مثل غيرهم 
من األطفال، من ناحية التمتع بكافة حقوقهم.

وكشـــفت األخصائيـــة في علـــم االجتماع، 
ســـامية بن مســـعود، أن جمعيات رعاية 
األطفـــال واألمهات خارج إطـــار الزواج، 
والتـــي رغـــم قلـــة عددهـــا ومحدوديـــة 

مواردهـــا، مكنت مـــن تجنب حاالت 
العود حيـــث أن حـــاالت إنجاب 
طفل ثان خـــارج إطـــار الزواج 

لألم الواحدة نادرة جدا.
ورجحت أن حاالت اإلنجاب 
خارج إطار الـــزواج في تراجع 

اإلحصائيـــات  غيـــاب  (رغـــم 
الحمـــالت  بفضـــل  الرســـمية) 

التوعويـــة التـــي تـــم القيـــام بها في 
إطـــار الوقاية مـــن االتجار بالبشـــر وتعرض 
األطفال للتبني العشـــوائي، معتبرة أن تونس 
كانت ســـباقة في الســـبعينات بإنشاء المعهد 
الوطني لحماية الطفولة مقارنة بفرنســـا على 
ســـبيل الذكر وفي اعتمـــاد مصطلحات بعيدة 
عن التوصيف الســـلبي وذلـــك بالتركيز على 

التوصيف القانوني.
وقالت بن مسعود في حديث لوكالة األنباء 
التونسية ”إن 57 بالمئة من األمهات يحتفظن 
بأطفالهـــن ويعانيـــن كل التبعـــات الناتجـــة 
عن ذلـــك، وأهمهـــا نظـــرة المجتمـــع وتقبله 

لوضعهـــن“، مضيفة أن ”المجتمع التونســـي 
يتعاطـــف مع الطفل خارج إطـــار الزواج دون 
تمكينـــه من حقوقه كما يحّمـــل المرأة وحدها 
مسؤولية اإلنجاب خارج إطار الزواج ويسمح 
لألب بكل أنواع التهرب من مســـؤولياته وهو 

ما وصفته بالنفاق الصارخ“.
ودعت المحامية المهتمة بقضايا األطفال 
المولودين خارج إطار الزواج، سناء بن سعد، 
إلى مراعـــاة المصلحـــة الفضلى للطفل 
وإلى تنقيح قانون 1998 المتعلق باللقب 
العائلي وإلى تحسين التشريع الخاص 

بهؤالء األطفال.
وذكرت رئيسة جمعية ميثاق 
رجـــاء  والمواطنـــة،  للتنميـــة 
رحال، أن المجتمع التونســـي 
يجـــب أن يتجـــه إلـــى تحديد 
بمراجعات  والقيـــام  خياراتـــه 
يفرضها التهديـــد بالتراجع عن 
مكاســـبه وثوابته وقيمه، معتبرة 
أن ظاهرة الـــزواج العرفي تعتبر أحد 
نماذج تهديد مكاسب المجتمع وتبني تفكيرا 

غريبا لدى التونسيين.
وكان تقريـــر حول نشـــاط مندوبي حماية 
الطفولة في العام 2017، قد كشف أن المندوبية 
تلقت حوالي 900 إشـــعار لألطفال المولودين 
خارج إطـــار الزواج. وبين التقرير أن نســـبة 
63.1 بالمئة من األطفال المعنيين باإلشعارات 
تعرضوا للتهديـــد في المنـــزل، و17.7 بالمئة 
منهم تعرضـــوا لتهديدات في الشـــارع و16.3 
بالمئة في المؤسسات الحكومية خاصة منها 

التعليمية.

االنتحار يتناقص بني سكان العالم

تعاطف املجتمع التونسي مع األطفال خارج الزواج ال يجلب لهم حقوقهم

التعاطف ال يكفي

   57
باملئة 

من األمهات يحتفظن 
بأطفالهن ويعانني 
كل التبعات الناتجة 

عن ذلك



األربعاء 2019/02/13 - السنة 41 العدد 2211258

{المغربـــي وليـــد أزارو مهاجم األهلي تم إيقافه في غضون 24 ســـاعة، وعقوبات الترجي ظهرت 

بعد شهرين. اتحاد الكرة تعامل معنا كأنه مجرد أداة توصيل للشكوى لالتحاد األفريقي}.

عدلي القيعي
مستشار التعاقدات بنادي األهلي املصري

{نحـــن مطالبون بجلب الجمهور عبـــر النتائج اإليجابية.. اآلن نحن من نتحمل المســـؤولية، لكن 

عندما نحقق ما نصبو إليه، وقتها سيكون الجمهور مطالبا بدعم الفريق في الملعب}.

بادو الزاكي
مدرب فريق الدفاع اجلديدي املغربي رياضة

}  تونــس - خطـــا الترجي التونســـي حامل 
اللقـــب خطوة كبيرة نحو الـــدور ربع النهائي 
ملســـابقة دوري أبطال أفريقيـــا  في كرة القدم 
بفوزه على ضيفـــه أورالندو بيراتس اجلنوب 
أفريقي 2-0 في تونـــس ضمن اجلولة الرابعة 
مـــن منافســـات املجموعـــة الثانيـــة مـــن دور 
املجموعـــات (ثمـــن النهائـــي). وثأر ســـيمبا 
التنزاني مـــن األهلي املصري الوصيف عندما 
تغلـــب عليـــه 1-0 وحرمه من ضمـــان بطاقته 

للدور ربع النهائي عن املجموعة الرابعة.

وفـــي املبـــاراة األولـــى على ملعـــب املنزه 
أنيـــس  الدولـــي  املهاجـــم  قـــاد  بالعاصمـــة، 
البـــدري الترجـــي للفوز أمـــام مدرجات فارغة 
للمرة الثانية على التوالي بســـبب عقوبة من 
االحتـــاد األفريقي (مباراتان) بســـبب أحداث 
شـــغب جماهيره في إياب الدور النهائي العام 

املاضي مبلعب رادس ضد األهلي املصري.
وسجل البدري الهدف األول في الدقيقة 16 
وصنع الثاني لهيثم اجلويني، ليقود الترجي 
إلى فض شراكة صدارة املجموعة مع أورالندو 
بيراتس، إذ رفع رصيـــده إلى 8 نقاط بفارق 3 

نقاط أمام األخير.
وكان الترجي صاحب األفضلية طيلة أغلب 
فترات املباراة، وخلـــق العبوه أكثر من فرصة 
تناوبـــوا علـــى إهدارها باســـتثناء فرصة من 
كرة ثابتة من خارج املنطقة اســـتغلها الدولي 
اجلزائري يوســـف باليلي عندما مررها بذكاء 

للبـــدري الذي ســـددها عكســـية بيســـراه من 
مســـافة قريبة وأســـكنها على يسار احلارس 
واين سانديالنس (16). وانتظر الترجي حتى 
الدقيقة 89 لتعزيـــز تقدمه عندما تلقى البدري 
كرة في اجلهة اليســـرى مررها ســـاقطة فوق 
احلارس إلـــى البديل اجلويني الـــذي تابعها 

داخل املرمى اخلالي.
وأعرب مدرب الترجي معني الشعباني عن 
ســـعادته بالفـــوز، وقال ”حســـمنا أهم مباراة 
فـــي املجموعة وســـنبني على هـــذا الفوز في 
املباراتـــني املتبقيتني في دور املجموعات على 

أمل بلوغ ربع النهائي“. 
وأضـــاف ”كنـــا حاضريـــن وجاهزين على 
كل املســـتويات رغم أننا أهدرنا فرصا عديدة 
لكننا بقينا مركزين وعرفنا كيفية التعامل مع 

مرتدات الضيوف“.
رد ســـيمبا االعتبـــار خلســـارته الكبيـــرة 
أمـــام األهلـــي املصـــري 0-5 قبـــل 10 أيام في 
اإلســـكندرية، وتغلـــب عليه منعشـــا آماله في 
املنافســـة على إحـــدى بطاقتي ربـــع النهائي. 
وجتمد رصيد األهلي عند 7 نقاط في الصدارة 
بفـــارق نقطة واحدة أمام ســـيمبا الذي صعد 

للوصافة مؤقتا. 
وكان األهلي حامل الرقم القياسي في عدد 
ألقاب املســـابقة (8) بحاجة إلـــى الفوز حلجز 

بطاقته مبكرا.
وقـــدم األهلي عرضا باهتا وبالَغ في األداء 
الدفاعـــي بأخطاء مـــن مدربـــه األوروغوياني 
مارتـــن الســـارتي الـــذي لعـــب بتحفـــظ زائد 
ليخســـر اللقاء. وبـــدأ األهلي املباراة بشـــكل 
جيد وســـيطر على مجريات األمور خالل أول 
5 دقائق. ووصلت محاولة من حسني الشحات 
جتاه مرمى الفريق التنزاني، ولكن الســـيطرة 
حتولت لصالح سيمبا بشكل واضح بعد مرور 
10 دقائـــق، وأضاع أوكوي محاولة بتســـديدة 
قويـــة تصدى لها محمد الشـــناوي الذي أبعد 

محاولة أخرى.
وأضاع ســـيمبا ضربة رأس بجوار القائم، 
وأفسد التونســـي علي معلول محاولة سيمبا 
لالختـــراق من اجلبهة اليســـرى، مـــع تراجع 
دفاعي واضح مـــن جانب الضيوف. كما أهدر 
حسني الشـــحات محاولة أهالوية في الدقيقة 
21 مـــن انطالقـــة فـــي اجلبهة اليمنـــى حيث 
ســـدد بجوار القائم، ولم يستغل  كرمي نيدفيد 

محاولة أخرى لهز شباك سيمبا.
واستمرت احملاوالت األهالوية خاصة من 
اجلبهة اليمنى السريعة من الشحات ونيدفيد، 
ودفع ســـيمبا بتغيير اضطراري بنزول محمد 
حسني على حساب أسانتي كواسي لإلصابة. 

وتصدى الشناوي حملاولة تنزانية سريعة 
من املهاجم تشـــاما، ورفض احلكم احتســـاب 
ضربـــة جـــزاء للفريـــق التنزاني بعد ســـقوط 
أوكوي فـــي منطقة اجلـــزاء، وتصدى حارس 
األهلـــي لكرة عرضيـــة لينتهي الشـــوط األول 

بالتعادل السلبي.
أهـــدر األهلـــي محاولة مع بداية الشـــوط 
الثاني من خالل حسني الشحات، ولكن سيمبا 
أضاع فرصة أخرى بتســـديدة أوكوي بجوار 
القائم، ثم تصدى الشناوي النفراد من املهاجم 
جـــون بوكو، كما أنقذ فرصة خطيرة بعد خطأ 

دفاعي من ياسر إبراهيم.
 واستغل سيمبا التراجع الواضح في أداء 
األهلي وســـجل هدف التقـــدم عن طريق ميدي 
كاجيري فـــي الدقيقة 65 بتســـديدة قوية بعد 

تبادل التمريرات في منطقة اجلزاء.
وأجـــرى األهلـــي أول تغييراتـــه بنـــزول 
ناصر ماهـــر مكان حمدي فتحي فـــي الدقيقة 

67، وســـيطر الفريق املصري بعد هدف سيمبا 
من أجـــل إدراك التعادل. ونـــال ماكودي العب 
ســـيمبا البطاقة الصفراء بعـــد أن قام بعرقلة 
العب األهلي ناصر ماهر. وأشرك سيمبا العبه 
حسن ديلوجنا من أجل تنشيط الهجوم بينما 
أشـــرك الفريق املصري املهاجم صالح محسن 

بدال من كرمي نيدفيد في الدقيقة 83.
 واعتـــرض األهلـــي علـــى إضاعـــة الوقت 
بشكل متعّمد خاصة من جانب حارس سيمبا، 
ولم ينجـــح الفريق املصري في العودة بفرص 

حقيقية واكتفى مبحاوالت محدودة.
وأضاع جونيـــور أغاي فرصـــة قريبة من 
ضربة رأس تصدى لها احلارس، ثم فرصة من 
صالح محســـن في الدقائـــق األخيرة. وحترك 
رمضـــان صبحـــي وناصـــر ماهـــر ولكـــن بال 
خطـــورة، فيما دفع ســـيمبا بالالعب مزاميرو 
ياسني على حساب أوكوي لينتهي اللقاء بفوز 

صاحب األرض بهدف نظيف.

الترجي التونسي يضع 

قدما في ربع نهائي أبطال أفريقيا

[ سيمبا التنزاني يؤجل تأهل األهلي المصري
انفرد فريق الترجي التونســــــي بصدارة املجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب 
ــــــى ضيفه أورالندو بيراتس اجلنوب أفريقي في اجلولة الرابعة من دور املجموعات. وفي  عل

املقابل سقط فريق األهلي املصري في فخ اخلسارة أمام مضيفه سيمبا التنزاني.

أرقام الترجي في ارتفاع

} الربــاط - قال باتريـــس كارتيرون، مدرب 
الرجـــاء البيضـــاوي، إنـــه يـــدرك صعوبـــة 
المبـــاراة التي تنتظر فريقه أمام أوثو دويو 
الكونغولـــي، األربعـــاء، في الجولـــة الثانية 
للمجموعة األولى بـــدور المجموعات لكأس 
الكونفيدرالية األفريقية. وتابع في المؤتمر 
الصحافي التقديمي للمباراة ”بالطبع نبحث 
عن الفوز األول لنا في دور المجموعات، بعد 
أن تعادلنا في المباراة األولى أمام حســـنية 
أكاديـــر، لذلـــك ســـندخل المبـــاراة من أجل 

االنتصار فقط“.
وأضـــاف أن الفريق الكونغولي لن يكون 
خصمـــا ســـهال، مطالبـــا العبيـــه بالتركيز 
بصـــورة أكبـــر. وأردف ”أثق فـــي الالعبين، 
ومستواهم الجيد، خاصة مع الجهد الكبير 
الذي ظهروا به، ولدينـــا اإلمكانيات الالزمة 
للذهـــاب بعيدا في البطولة“. وختم ”قادرون 
على المنافســـة علـــى اللقـــب األفريقي، لكن 

المشوار سيكون طويال“.
ومن ناحيته يحل ممثل الكرة الجزائرية 
في كأس الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم 

نصر حســـين داي، ضيفا ثقيال على الزمالك 
المصري. 

ويســـعى الفريق الجزائـــري إلى انتزاع 
نتيجـــة إيجابيـــة من بيـــن أنيـــاب متصدر 
الدوري المصـــري، تعزز موقعـــه في الئحة 
ترتيـــب المجموعة، وُتضاعـــف من حظوظه 
في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعيدا عن 

الحسابات المعقدة.
ويدخـــل حســـين داي المبـــاراة مدعوما 
بالفـــوز في الجولة األولى على ضيفه بيترو 
أتليتيكـــو األنغولـــي بهدفيـــن مقابل هدف 
وحيد، بينمـــا تلقى الزمالك هزيمة قاســـية 
برباعية أمـــام نادي غورماهيا الكيني، نالت 

الكثير من معنويات الفريق األبيض.
ويدخل نصر داي اللقاء وســـط مخاوف 
مـــن جانـــب اإلدارة الفنية بعـــدم الجاهزية 
البدنية بســـبب اإلرهـــاق الكبير الذي ضرب 
الالعبيـــن، علـــى خلفية الصـــراع على أكثر 
مـــن جبهة مـــا بين الـــدوري وكأس الجزائر 
والمنافســـة القاريـــة، ممـــا أدى إلى ازدحام 

روزنامة الفريق في األيام الماضية.

كارتيرون: لدينا اإلمكانيات للمنافسة 

على لقب الكونفيدرالية

} ديب - يشـــارك الكرواتي مارين ســـيليتش، 
المصنف العاشر عالميا، في بطولة سوق دبي 
الحرة للتنس التي يســـتضيفها ملعب السوق 
الحـــرة من 17 فبراير الجـــاري وحتى 2 مارس 
المقبـــل. ويتطلع ســـيليتش إلى الســـير على 
خطى مواطنه جـــوران إيفانزفيتش الذي توج 
بلقـــب دبي في عـــام 1996، وحل ثانيا في العام 
التالي، قبل أن يفوز بكأس ويمبلدون في 2001، 
ويتحـــول الحقا إلـــى التدريـــب ليتولى مهمة 
تدريب سيليتش من ســـبتمبر 2013 إلى يوليو 
2016، وهـــي الفتـــرة التي فـــاز خاللها األخير 

ببطولة أميركا المفتوحة.
ويزخر ســـجل ســـيليتش حاليا بألقاب 18 
بطولـــة دولية، ووصـــل إلى نهائـــي 14 بطولة 
أخرى، بما فيهـــا بطولة أســـتراليا المفتوحة 
فـــي 2018، وويمبلـــدون فـــي 2017، حيث واجه 
في نهائي األخيرة روجيـــه فيدرر رغم أنه كان 
مصابا بالتهاب في قدمه اليمنى، أعاق حركته 
على نحو كبير، وشاءت الصدفة أن يلتقي قطبا 
اللعبـــة الصفـــراء مجددا خالل عطلـــة نهاية 

الموسم في ذات المكان بجزر المالديف.
ويســـتعرض فيدرر ذكرياته قائال ”لم 

أرغب فـــي إزعاجه، وكذلـــك هو، وكتب 
إلـــي بعـــد يومين يقـــول: أنـــا هنا 

أيضا، في حال أحببت أن نلتقي، 
أعلمني بذلك“. والتقى بعد ذلك 
الالعبان مرتين خالل التدريب، 
وجمعهما لقاء عائلي. وأضاف 
فيدرر ”كان اللقاء ممتعا، بعيدا 

عـــن المدربيـــن وعن كل شـــيء، 
كنا فقط نحـــن االثنين نتبادل ضـــرب الكرات، 
واقتربنا مـــن بعضنا أكثر، جميـــل أن نتعّرف 

على اإلنسان الكامن وراء العب التنس“.
ويتحلى سيليتش بأخالق عالية وتواضع 
وهـــدوء ملحوظيـــن، ولـــم تغير الشـــهرة من 
شـــخصيته، رغـــم تتويجه بإحـــدى البطوالت 
األربـــع الكبـــرى، وتأهله إلى نهائـــي بطولتي 
ويمبلـــدون وأســـتراليا المفتوحتين، ودخوله 

قائمة المصنفيـــن الثالثة األوائـــل في العالم، 
وفـــوزه مـــع فريق بـــالده بـــكأس ديفيز خالل 

األشهر القليلة الماضية.
وتنتظر سيليتش في بطولة دبي مواجهات 
صعبـــة تفرضها قائمة غنية بالنجوم من أمثال 
روجيه فيدرر، بطل دبي سبع مرات، واليوناني 
ســـتيفانوس تسيتســـيباس الـــذي تألـــق في 
أســـتراليا المفتوحـــة، وروبيرتـــو باوتيســـتا 
آجـــوت، حامـــل اللقـــب، وميلـــوس راونيتش، 
وصيف بطولة ويمبلدون، وتوماس بيرديتش، 
الـــذي وصـــل نهائـــي 

دبـــي مرتين، وغيرهم. رّحب صالح تهلك، مدير 
البطولة، بعودة مارين ســـيليتش إلى دبي بعد 
تغّيبه عن بطولتهـــا منذ عام 2010، حين وصل 

إلى ربع النهائي. 
وأشـــار إلى أنه حقق نجاحا كبيرا منذ ذلك 
الحين والتحق بالمصنفين العشرة األوائل في 
العالم منذ 2016، وسيكون جديرا بالمتابعة في 

نسخة هذا العام.
وُيستهل الحدث ببطولة السيدات وتتنافس 
فيها تســـع العبات من المصنفات العشر اُألول 
في العالم، بمـــن فيهن المصنفة األولى نعومي 
أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة وحاملة لقب 
بطولة أميركا، وبيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 
مرتيـــن ووصيفة أســـتراليا المفتوحـــة 2019، 
وإلينا ســـفيتولينا، حاملة لقب دبي، وسيمونا 
هاليب، بطلة دورة فرنسا المفتوحة، وأنجيليك 
كيربـــر، الحائزة على ثالثة ألقاب من البطوالت 
األربع الكبـــرى، وكاروليـــن فوزنياكي، الفائزة 
ببطولة أســـتراليا المفتوحـــة 2018، وكارولينا 
بليســـكوفا، حاملة لقب بطولة بريســـبن 2019، 
وغاربيـــن موجوروزا، بطلة فرنســـا المفتوحة 

سابقا.
فـــي ســـياق آخـــر فّجـــرت نجمـــة التنس 
اليابانية نعومي أوساكا المصنفة األولى على 
العالم، مفاجأة بإعالن إنهاء العمل تحت قيادة 
مدربها ساشا باجين، وذلك بعد أسبوعين فقط 
من تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى بطوالت ”الغراند ســـالم“ األربع الكبرى 

في الموسم.
وقالـــت أوســـاكا عبر حســـابها بموقع 
شـــبكة التواصل االجتماعي تويتر، ”أهال 
بالجميـــع، لن أواصل العمل مع ساشـــا. 
أشـــكره على العمل الذي قدمه وأتمنى 
لـــه كل التوفيـــق في المســـتقبل“. ومن 
جانبه رد باجين قائال ”أشكرك نعومي. 
ال أتمنـــى لك ســـوى التوفيـــق أيضا. يا 
لها من مســـيرة. وأشكرك على كوني كنت 

جزءا من ذلك“.

} بغــداد - وّدع فريق القـــوة الجوية العراقي 
منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وخســـر القوة الجوية أمـــام مضيفه باختاكور 
األوزبكـــي بهـــدف لهدفيـــن ضمـــن منافســـات 
المرحلـــة التمهيديـــة الثانيـــة للبطولة. وبذلك 
صعد فريق باختاكـــور إلى مرحلة اإلقصائيات 
والمؤهلـــة إلـــى مجموعـــات البطولـــة القارية 

ليواجه النصر اإلماراتي.
وفشل العبو الفريقين في استغالل الفرص 
التي أتيحـــت لهم طوال شـــوط المباراة األول 
لينتهـــي اللقـــاء بالتعـــادل الســـلبي. وازدادت 
اإلثارة في شـــوط المباراة الثانـــي، حيث بادر 
باختاكور بالتقـــدم بهدفين عبر ماشـــاريبوف 
وبيكماييـــف في الدقيقتيـــن 76و84. ومع حلول 
الدقيقـــة 87 جاء هدف حفظ مـــاء الوجه للقوة 

الجويـــة عـــن طريق حمادي أحمد فـــي الدقيقة 
87.وأثار الطلـــب الذي تقدم به المدرب باســـم 
قاسم، إلنهاء تعاقده بالتراضي مع ناديه القوة 
الجويـــة، قلق جماهيـــر الفريـــق العراقي قبل 
المواجهـــة أمـــام الفريق األوزبكـــي. لكن إدارة 
القـــوة الجوية تعاملت بهدوء شـــديد مع طلب 
المـــدرب، وحاولت الحفاظ علـــى تركيز الفريق 

قبل موقعة باختاكور.
وأسفرت مباريات أخرى عن فوز نيوكاسل 
يونايتد جتس األسترالي على بيرسيغا جاكرتا 
اإلندونيســـي بثالثة أهداف لهدف، وبالنتيجة 
ذاتها فاز تشيانغراي يونايتد التايالندي على 
يانغون يونايتد بطل ميانمار، وأجمك األوزبكي 
على استقالل دوشنبه بطل طاجيكستان بأربعة 

أهداف لهدفين.

} لنــدن - أبدى عالم كرة القدم أســـفه لفقدان 
حـــارس مرمى منتخـــب إنكلترا فـــي مونديال 
1966، األســـطورة جوردون بانكس، الذي وافته 

المنيـــة الثالثاء عن عمـــر 81 عاما، وكّرمه 
عبر رسائل وإشـــادات نشرها كبار نجوم 

الساحرة المستديرة ببريطانيا.
تشـــارلتون،  بوبـــي  وأعـــرب 

السابق  يونايتد  مانشستر  العب 
وزميـــل بانكـــس فـــي المنتخب 
ببطولـــة  المتـــوج  اإلنكليـــزي 
العالـــم لعام 1966، عن شـــعوره 
الحارس  لوفاة  بالحزن  الشـــديد 

”الرائع“، الذي وصفه بأحد أفضل 
الحراس على مر التاريخ في إنكلترا.

وقال نجم المان يونايتد الســـابق ”كنت 
فخورا لتمكني من مناداته بالزميل، لم نتشارك 
ذلـــك اليوم العظيـــم في 1966 فحســـب، مازلت 
ال أعلـــم كيف تصدى لتلك الرأســـية من بيليه“ 

في مونديـــال 1970، والتي وصفـــت بـ“تصدي 
القرن“. ووصف بيتر شمايكل، وهو واحد آخر 
من الحـــراس التاريخيين للـــدوري اإلنكليزي، 
وبـ“بأسطورة في  بانكس بأحد ”أبطاله“ 
الكرة القـــدم وفي الحياة“. وقال الحارس 
اإلنكليـــزي الـــذي نســـج أســـطورته 
الخاصة فـــي يونايتد ”إنه مصدر 

إلهام ورابح وفارس حقيقي“.
ومـــن جانبـــه أكـــد مـــدرب 
غاريـــث  إنكلتـــرا،  منتخـــب 
ساوثغيت، أن بانكس هو واحد 
من أفضـــل الحراس فـــي تاريخ 
إنكلتـــرا، وقـــال إن الحـــظ حالفه 
ألنه اســـتمتع برفقته فـــي العديد من 
المناســـبات، كعيـــد ميـــالده الثمانين على 
ســـبيل المثال. وانضم العبون معاصرون، مثل 
رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي، أيضا 

لهذه اإلشادات.

الجوية العراقي يودع أبطال آسيا

نجوم إنكلترا ينعون األسطورة بانكس سيليتش يعود إلى بطولة دبي الدولية للتنس

إلى يوليو تدريب سيليتش من ســـبتمبر 2013
2016، وهـــي الفتـــرة التي فـــاز خاللها األخير

ببطولة أميركا المفتوحة.
18 ويزخر ســـجل ســـيليتش حاليا بألقاب
14 بطولة بطولـــة دولية، ووصـــل إلى نهائـــي
أخرى، بما فيهـــا بطولة أســـتراليا المفتوحة
7، وويمبلـــدون فـــي 2017، حيث واجه 8فـــي 2018
في نهائي األخيرة روجيـــه فيدرر رغم أنه كان
مصابا بالتهاب في قدمه اليمنى، أعاق حركته
على نحو كبير، وشاءت الصدفة أن يلتقي قطبا
اللعبـــة الصفـــراء مجددا خالل عطلـــة نهاية 

في ذات المكان بجزر المالديف. الموسم
ويســـتعرض فيدرر ذكرياته قائال ”لم 

أرغب فـــي إزعاجه، وكذلـــك هو، وكتب 
إلـــي بعـــد يومين يقـــول: أنـــا هنا 

أيضا، في حال أحببت أن نلتقي، 
بذلك“. والتقى بعد ذلك أعلمني
الالعبان مرتين خالل التدريب، 
وجمعهما لقاء عائلي. وأضاف 
فيدرر ”كان اللقاء ممتعا، بعيدا 
عـــن المدربيـــن وعن كل شـــيء،

كنا فقط نحـــن االثنين نتبادل ضـــرب الكرات،
واقتربنا مـــن بعضنا أكثر، جميـــل أن نتعّرف

على اإلنسان الكامن وراء العب التنس“.
ويتحلى سيليتش بأخالق عالية وتواضع
تغير الشـــهرة من وهـــدوء ملحوظيـــن، ولـــم
تتويجه بإحـــدى البطوالت شـــخصيته، رغـــم
لت ط ائ ن إل ل تأ الك األ

وصيف بطولة ويمبلدون، وتوماس بيرديتش،
الـــذي وصـــل نهائـــي

فيها تســـع العبات من المصنفات العش
في العالم، بمـــن فيهن المصنفة األولى
أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة وحام
بطولة أميركا، وبيترا كفيتوفا، بطلة وي
مرتيـــن ووصيفة أســـتراليا المفتوحـــ
وإلينا ســـفيتولينا، حاملة لقب دبي، وس
هاليب، بطلة دورة فرنسا المفتوحة، وأن
كيربـــر، الحائزة على ثالثة ألقاب من الب
األربع الكبـــرى، وكاروليـــن فوزنياكي،
8ببطولة أســـتراليا المفتوحـــة 2018، وك
بليســـكوفا، حاملة لقب بطولة بريســـبن
وغاربيـــن موجوروزا، بطلة فرنســـا الم

سابقا.
فـــي ســـياق آخـــر فّجـــرت نجمـــة
اليابانية نعومي أوساكا المصنفة األو
العالم، مفاجأة بإعالن إنهاء العمل تحت
مدربها ساشا باجين، وذلك بعد أسبوع
من تتويجها بلقب بطولة أستراليا الم
األربع ”الغراند ســـالم“ أولى بطوالت

في الموسم.
وقالـــت أوســـاكا عبر حســـابها
شـــبكة التواصل االجتماعي تويتر
بالجميـــع، لن أواصل العمل مع س
أشـــكره على العمل الذي قدمه 
لـــه كل التوفيـــق في المســـتقبل
”أشكرك ن جانبه رد باجين قائال
ال أتمنـــى لك ســـوى التوفيـــق أي
ن ك ل ك أشك ة ا ل
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} ميونيــخ (ألمانيــا) - أعلـــن نـــادي نورنبرغ 
األلمانـــي لكـــرة القدم الثالثاء عـــن إقالة مايكل 
كولنـــر من منصب المدير الفنـــي للفريق. وكان 

نورنبـــرغ، الصاعـــد حديثـــا إلـــى دوري 
الدرجة األولى والذي يحتل المركز الثامن 

عشـــر األخير في المسابقة برصيد 12 
نقطة حصدها خالل 21 مباراة، قد 

أعلن عن رحيل أندرياس بورنمان 
عن منصب مدير الكرة بالنادي.

النادي  إدارة  مجلـــس  وذكر 
في بيان ”لسوء الحظ لم نتمكن 
من االتفـــاق معه (بورنمان) على 

مسار مشترك للمســـتقبل، خاصة 
في ما يتعلق بمنصب المدير الفني“. 

ويتأخـــر نورنبـــرغ بفارق ســـت نقاط عن 
أقرب المراكـــز التي تضمـــن ألصحابها البقاء 
بـــدوري الدرجة األولى، حيث لم يحقق ســـوى 
انتصارين، ولم يسجل سوى 17 هدفا متساويا 

بذلك مع شـــتوتجارت فـــي قائمة الفـــرق األقل 
تسجيال لألهداف في البوندسليغا.

وسيتولى المدرب المساعد بوريس شومرز 
والســـلوفاكي ماريـــك مينتال، مســـؤولية 
الفريق األول، اعتبارا من المباراة المقررة 
على ملعبه أمام بوروســـيا دورتموند 
االثنيـــن المقبـــل ضمن منافســـات 

البوندسليغا.
فريثاليـــن،  تومـــاس  وقـــال 
رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي، 
”هـــذا يعـــد كافيـــا لحيـــن توفر 
المزيد مـــن المعلومات“. وتجدر 
اإلشارة إلى أن بورنمان كان يرغب 
في اســـتمرار كولنر، وقـــد دفع الثمن 

بالرحيل عن منصبه.
وقال فريثالين ”لقد ربط مصيره بالمدرب“. 
ولـــم يحقق نورنبـــرغ أي انتصار خالل آخر 15 

مباراة له بالبوندسليغا.

} برليــن - يحل بوروســـيا دورمتوند األملاني 
ضيفا علـــى توتنهام اإلنكليـــزي، وهو يتطلع 
إلى استعادة بريقه من جديد معلقا اآلمال على 
العودة املنتظرة ملديره الفني لوســـيان فافري 
إلى مقاعد أعضـــاء اجلهاز الفني بامللعب. ولم 
تكن اســـتعدادات دورمتوند للمبـــاراة مثالية، 
حيث يغيب قائد الفريق ماركو رويس بســـبب 
إصابة في الفخذ، كمـــا غاب فافري عن الفريق 
في مباراته أمام هوفنهامي مطلع هذا األسبوع 

بسبب وعكة صحية.
وبعد أن تقّدم بوروســـيا دورمتوند بثالثة 
أهـــداف أمام هوفنهامي في مباراتهما الســـبت 
املاضي بالدوري األملاني ”بوندسليغا“، تغّيرت 
مالمح املواجهة خالل آخر ربع ساعة، حيث رد 
هوفنهامي بثالثة أهداف لينهي املباراة متعادال 
3-3. وواصـــل بوروســـيا دورمتوند تربعه في 
صـــدارة البوندســـليغا، ولكـــن التراجـــع أمام 
هوفنهـــامي خالل الدقائق األخيرة من الشـــوط 
الثاني كان مبثابة مؤشـــر علـــى بداية معاناة 

الفريق من الضغوط.
وحتسنت حالة فافري، ويتوقع بشكل كبير 
عودته لقيـــادة الفريق من مقاعد اجلهاز الفني 
بامللعـــب في املبـــاراة، على ملعـــب ”وميبلي“، 
لكن غياب رويس ال يزال مســـتمرا. وقال ماريو 
غوتزه مهاجم دورتوند ”حتى إذا غاب املدرب، 

يجب أن نقدم عمال جيدا على امللعب“. 

الشـــعور  دورمتونـــد  لالعبـــي  وميكـــن 
باالطمئنان في ظل حقيقة أن توتنهام سيفتقد 
أيضا جلهود جنمي الهجوم هاري كني وديلي 
ألـــي. وفي ظـــل تألق العب الوســـط اإلنكليزي 
غادون سانشـــو ضمن صفـــوف دورمتوند، قد 
سجل هدف التقدم للفريق في شباك هوفنهامي.
وال يعد وميبلي ملعبا غريبا على سانشـــو 
(18 عامـــا)، حيث ســـبق له اللعـــب عليه ضمن 
صفـــوف املنتخـــب اإلنكليزي، كمـــا كان ضمن 

فريـــق دورمتوند فـــي مواجهـــة توتنهام على 
امللعب نفسه في دور املجوعات بدوري األبطال 

في املوسم املاضي.
وكان توتنهـــام قـــد تغلب علـــى دورمتوند 
3-1 ذهابـــا على ملعب وميبلـــي ثم تغلب عليه 
مجـــددا في مباراة اإليـــاب بدورمتوند بنتيجة 

2-1 ضمن دوري األبطال في املوسم املاضي.

مهمة صعبة

قال سانشـــو ”فـــي املرة املاضية، خســـرنا 
أمـــام توتنهام علـــى ملعب وميبلـــي، ولكنني 
أعتقد أننا حتّســـنا في املوســـم اجلـــاري. قد 
تكون األمور أكثر صعوبة بالنســـبة إليهم في 
هذه املرة. فبعض الالعبني البارزين سيغيبون، 
وسنحاول االســـتفادة من ذلك“. وأبدى مهاجم 
املنتخب اإلنكليزي الســـابق تونـــي وودكوك، 
الذي ســـبق لـــه اللعب فـــي أملانيـــا وإنكلترا، 
اهتمامـــا كبيـــرا مبتابعة أداء العـــب إنكليزي 
شـــاب ضمن أحد أنديـــة البوندســـليغا. وكان 
سانشـــو قد رحل عن مانشســـتر ســـيتي نظرا 

لضعف فرص مشاركته ضمن الفريق األول.
من جانبه يتطلع ريال مدريد اإلسباني إلى 
نقـــل صحوته احمللية إلى مســـيرته األوروبية 
مع اســـتئناف رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما استعاد 
جزءا كبيرا من بريقه على مدار الشهر األخير، 
حيث يحل الفريق ضيفا على أياكس أمستردام 
الهولندي األربعاء ضمن ذهـــاب الدور الثاني 

(دور الستة عشر) للبطولة.
ومـــع بداية عـــام 2019، واجـــه الريال أزمة 
حقيقيـــة وبـــدا أن الفريق فـــي طريقه للخروج 
صفر اليدين من بطوالت املوسم احلالي بسبب 
املســـتوى الـــذي ظهر عليه فـــي النصف األول 
من املوســـم. وبعـــد أيام من عـــودة الفريق من 
أبوظبـــي بلقب مونديال األنديـــة، الذي أحرزه 
بالتغلـــب علـــى العـــني اإلماراتي فـــي املباراة 
النهائيـــة للبطولـــة يوم 22 ديســـمبر املاضي، 
اســـتهل النـــادي امللكـــي مســـيرته فـــي 2019 

بنتيجتني محبطتني.
وبـــدأ الريـــال مبارياته في العـــام احلالي 
بالتعادل مع مضيفـــه فياريال 2-2 ثم الهزمية 
0-2 من ريال سوســـيداد في الدوري اإلسباني 

ليتوســـع الفـــارق الـــذي يفصله عن منافســـه 
التقليدي برشلونة متصدر جدول املسابقة إلى 
عشر نقاط. وأفسدت النتيجتان احتفال الريال 
بإحراز لقب مونديال األندية حتت قيادة مديره 

الفني األرجنتيني سانتياغو سوالري.
ولكـــن الفريق وجـــد ما قد مينحـــه فرصة 
لالحتفـــال في نهاية املوســـم، حيث تعادل قبل 
أيام مع برشـــلونة 1-1 في عقر داره في ذهاب 
الدور قبل النهائي في كأس إســـبانيا ليصبح 
الفريق قريبا بشـــكل كبير من التأهل للنهائي، 
ليكـــون على بعـــد خطوة من التتويـــج باللقب 
في نهاية املوســـم. كما جاء فـــوز الفريق على 
مضيفـــه وجـــاره أتلتيكو مدريد 3-1 الســـبت 
املاضـــي ليتوج شـــهر االنتفاضة في مســـيرة 
الفريق باملوســـم احلالي حيث انتـــزع الفريق 

مركز الوصيف في جدول املسابقة.
خالل هذا الشـــهر، وبالتحديد منذ الهزمية 
أمام سوسيداد، حقق الريال ثمانية انتصارات 
وتعادَل في مباراة واحدة كانت أمام برشلونة 
في الكأس وخســـر مباراة واحـــدة كانت أمام 
ليجانيـــس 0-1 فـــي إياب دور الســـتة عشـــر 
بالكأس علما وأن الريال حسم املواجهة ذهابا 

بالفوز 0-3. 

الدفعة المعنوية

اآلن، يســـعى الريـــال إلـــى اســـتغالل هذه 
الدفعـــة املعنويـــة من صحوتـــه احمللية ليعود 
بقـــوة إلى رحلـــة الدفاع عن لقبـــه في البطولة 
للمسابقة  األوروبية بعد فترة ”بيات شـــتوي“ 

استمرت شهرين.
 ورغم جناحـــه مع الفريق على املســـتوى 
احمللـــي حتى اآلن منذ توليه املســـؤولية خلفا 
للمدرب اإلســـباني جولـــني لوبيتيغـــي، يأمل 
األرجنتيني ســـوالري في نقـــل صبغة النجاح 
أيضـــا إلـــى البطولـــة األوروبية التـــي احتكر 

الريال لقبها في املواسم الثالثة املاضية.
ورغم اإلعالن عن استمراره مع الريال بعد 
فترة عمل كمدرب مؤقت عقب رحيل لوبيتيغي، 
إال أنـــه يتردد كثيرا أن ســـوالري ليس ســـوى 
مـــدرب مؤقـــت ولفتـــرة انتقالية في مســـيرة 
الفريق وأن الريال ســـيكون بقيادة مدرب آخر 

في املوسم املقبل.
 ويخـــوض الريال مباراة خارج ملعبه لكنه 
يبدو املرشـــح األقـــوى للفوز فيهـــا نظرا لعدم 
اكتمـــال لياقة فرنكـــي دي يونغ جنـــم أياكس 

ووجود شكوك حول حلاقه باملباراة.

دورتموند يسعى الستعادة بريقه أمام توتنهام

[ ريال مدريد يحلم بعودة قوية من رحلة الدفاع عن اللقب األوروبي
ــــــة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم  تتواصــــــل األربعاء منافســــــات ذهاب الدور الـ16 من بطول
مبباراتني من العيار الثقيل. ســــــتقام األولى بني فريقي توتنهام اإلنكليزي وفريق بوروســــــيا 
دورمتوند األملاني، فيما جتمع الثانية بني ريال مدريد اإلسباني وأياكس أمستردام الهولندي.

مع بدايـــة عـــام 2019، واجه ريال 

أزمـــة حقيقية وبـــدا أن الفريق في 

طريقـــه للخروج صفـــر اليدين من 

بطوالت املوسم

◄

نورنبرغ يعلن إقالة كولنر

عقبة صعبة

} لنــدن - قـــال ميخائيل أنطونيـــو مهاجم 
وســـت هام يونايتـــد المنافس فـــي الدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم الثالثاء، إن أي 
ناد يثبت تورط جماهيره في وقائع عنصرية 
يتعيـــن معاقبتـــه بخصم نقاط مـــن رصيده 
وإجباره على خـــوض مواجهاته على أرضه 

دون مشجعين.
ووقعـــت بعض الحـــوادث العنصرية في 
الـــدوري اإلنكليـــزي الممتاز هذا الموســـم، 
كان أحـــدث ضحاياها محمـــد صالح مهاجم 
ليفربول على أرض وست هام يونايتد، حيث 
وجهت بعـــض الجماهيـــر إهانـــة عنصرية 

لالعب الدولي المصري األسبوع الماضي.

وفـــي ديســـمبر الماضي منع تشيلســـي 
أربعة مشـــجعين من دخول ملعب ستامفورد 
بريـــدج حتـــى انتهـــاء تحقيقـــات الشـــرطة 
فـــي هتافات عنصريـــة مزعومة ضـــد رحيم 
ســـتيرلينغ مهاجم مانشســـتر ســـيتي، لكن 
أنطونيو يشـــعر أن إيقاف المشجعين وحده 

لن يحل المشكلة. 
وأبلغ أنطونيو شـــبكة ســـكاي الرياضية 
”معاقبة شـــخص ال تحل المشكلة. قد يحصل 
هذا الشـــخص على إيقاف مـــدى الحياة لكن 
ال يملـــك الجميـــع صورة لوجهـــه وقد يعود 
إلى الملعـــب“. وتابع ”لو بدأت األندية تلعب 
مباريات دون جماهيـــر مع خصم نقاط منها 

فإنها ستتعامل مع األمر بجدية أكبر. لو أثر 
ذلك على الفريق والجماهير فإنهم سيبدأون 

بإصالح أنفسهم“.
وقـــال أنطونيـــو إنـــه يمكن اســـتئصال 
العنصريـــة مـــن المالعب إذا تبنـــى االتحاد 
اإلنكليـــزي ونظيـــره األوروبـــي نهجـــا أكثر 

صرامة.
اإلنكليـــزي  االتحـــاد  ”أحّمـــل  وأوضـــح 
واالتحـــاد األوروبـــي المســـؤولية ألنهما ال 
يتبنيـــان إجـــراءات صارمة بمـــا يكفي.. لو 
واصـــال التفكيـــر بحلول أخـــرى ولم يضربا 
بيد من حديد مباشـــرة، فإن األمر سيستغرق 

سنوات طويلة“.

أنطونيو يطالب بتشديد العقوبات في الوقائع العنصرية
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مباراة لم يحقق

 خاللها فريق

 نورنبرغ أي انتصار له

 في منافسات 

البوندسليغا

} لــوس أنجلــس - اقتـــرب جيمـــس هـــاردن 
مـــن معادلة رقـــم تاريخـــي لألســـطورة ويلت 
تشـــامبرالين بتســـجيله 30 نقطـــة علـــى األقل 
للمباراة الـ30 تواليا بعدما قاد فريقه هيوستن 
روكتـــس للفـــوز على ضيفـــه داالس مافريكس 

104-120، فيمـــا حطـــم نجـــم أوكالهوما 
ســـيتي ثانـــدر راســـل وســـتبروك رقم 
الراحـــل بتحقيقـــه ”تريبل دبـــل“ للمرة 
العاشـــرة تواليا بفـــوزه على بورتالند 

ترايل باليـــزرز (111-120) ضمن 
الـــدوري األميركي للمحترفين 

لكرة السلة.
أفضل  هـــاردن،  وبـــات 
العب في الدوري الموســـم 
الماضـــي، يتأخـــر بفـــارق 
مباراة واحـــدة عن معادلة 
رقم الالعب الراحل كثاني 
أطـــول سلســـلة مـــع هذا 
العـــدد مـــن النقـــاط (31 
فـــي عـــام 1962). ويحمل 
تشـــامبرالين أيضا الرقم 
القياســـي مع 65 مباراة 
متتاليـــة يســـجل فيهـــا 

30 نقطة علـــى األقل (بين 
نوفمبر 1961 وفبراير 1962).

وكادت سلســـلة هاردن تتوقف 
أمام مافريكس بعدما عانى من المراقبة 

اللصيقة فـــي محاولة من الفريق الضيف للحد 
مـــن خطورته وبـــدا كأنه نجح فـــي مهمته، إذ 
لم يتمكن نجم روكتس من تســـجيل ســـوى 20 
نقطة قبل ثالث دقائق من صافرة النهاية. ولكن 
مـــا لبث هـــاردن أن انتفض علـــى ملعبه وأمام 
جماهيـــره بعدما نجـــح في تســـجيل رميتين 
ثالثيتيـــن على التوالي رفـــع بهما رصيده إلى 
26 نقطة قبـــل 57.1 دقيقة مـــن النهاية، ليعود 
ويســـجل رميتين حرتين قرابة الدقيقة من 

النهاية ليصبح رصيده 28 نقطة.
وفي ظل الحماس الشديد الذي 
تلقاه من جماهير ملعب ”تويوتا 
ســـنتر“ التـــي هتفت باســـمه، 
نجح هاردن في تخطي حاجز 
الثالثيـــن نقطـــة بفضل رمية 
ثالثيـــة لينهي المبـــاراة مع 
31 نقطـــة. وقال هـــاردن في 
إشـــارة إلى قـــرب انضمامه 
”إنه  تشامبرالين  لألسطورة 
الالعبين  أعظـــم  مـــن  واحد 
الذين مارســـوا كرة السلة“، 
مضيفـــا ”إنه لشـــرف لي أن 
أكـــون إلـــى جانبـــه“. وأردف 
قائال ”مـــن الواضح أن الطريق طويل 
أمامي ولكنها ليست ســـوى البداية. 
ســـأحاول أن أبقيها مستمرة (سلسلة 

الفوز)“.

جيمس هاردن يتابع تألقه

{ليســـت لـــدي مشـــكلة مع االنتقادات. خـــالل 12 عاما في النـــادي أعلم الجوانـــب التي يجب أن 

تتحسن، ولكن مثل تلك األمور ال تؤثر علي، وبإمكانهم نشر األكاذيب}.

مارسيلو
جنم ريال مدريد اإلسباني

{أنـــا مغرم جدا بليفربول، وأعتقد أن لديه فرصة جيدة للفوز باللقب األوروبي. صالح العب مهم 

جدا، وسيكون دوره كبيرا في حال تتويج فريقه باللقب}.

لوثار ماتيوس
أسطورة بايرن ميونيخ والكرة األملانية رياضة

ـــي ســيــصــبــح ثــالــث  ـــس الــنــجــم رام

فريق  قميص  يرتدي  ويلزي  العــب 

يــوفــنــتــوس بــعــد مــواطــنــيــه جــون 

تشارلز وإيان راش

◄

} ميالنو(إيطاليــا) - أكـــد فريـــق يوفنتـــوس 
متصـــدر وحامـــل لقـــب الـــدوري اإليطالي في 
األعـــوام الســـبعة األخيـــرة أن العب أرســـنال 
الويلـــزي الدولي آرون رامســـي وقع عقدا ملدة 
أربعة أعوام ســـينضم مبوجبه إلى صفوفه في 

األول من يوليو املقبل.
وقال النادي اإليطالي في بيان صدر االثنني 
إنـــه ”إلى جانب كونه العبـــا مهما في الدوري 
اإلنكليزي املمتاز، سيجلب رامسي خبرته التي 

اكتسبها على الصعيد األوروبي“.
وفي املقابل ودع رامســـي جماهير أرسنال 
فـــي رســـالة نشـــرها علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعي جـــاء فيها ”لقد رحبتـــم بي عندما 
كنـــت مراهقـــا وكنتم إلى جانبي فـــي الفترات 
اجليـــدة والصعبـــة التـــي مررت بهـــا مع هذا 
النـــادي. بقلـــب حزين أودعكم بعـــد 11 عاما ال 

تصدق في شمال لندن. شكرا“.
وســـيصل ابن الـ28 عاما إلـــى إيطاليا في 
األول مـــن يوليـــو املقبـــل مع نهايـــة عقده مع 
أرســـنال في 30 يونيو، وســـيبقى في صفوف 
”الســـيدة العجوز“ حتـــى 30 يونيو 2023. وأكد 
النادي اإليطالي أنـــه قد يدفع تكاليف إضافية 
تبلغ 7.3 ماليني يـــورو (1.4 ماليني دوالر) قبل 

حلول العاشر من يوليو املقبل. 

وســـيخوض رامســـي أول جتربة له خارج 
املالعب البريطانية، إذ بدأ مسيرته االحترافية 
مع كارديف سيتي في عام 2007، قبل أن ينتقل 
مقابـــل 4.8 ماليني جنيه إســـترليني إلى فريق 

”املدفعجية“ في يوليو 2008. 

كما لعب باإلعارة لفريق نوتينغام فورست 
موســـم 2010-2011 قبـــل أن يعـــود إلى النادي 
اللندنـــي. وأحـــرز رامســـي مع أرســـنال كأس 
إنكلترا أعوام 2014 و2015 و2017 ودرع املجتمع 
خالل عامـــي 2014 و2015. ودافع رامســـي عن 
قميـــص منتخب ويلز فـــي 58 مبـــاراة دولية، 
ســـجل خاللها 14 هدفا، وكان ضمن التشكيلة 
التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في كأس 
أمم أوروبا 2016. وسيصبح رامسي ثالث العب 
ويلزي يرتدي قميـــص ”اليوفي“ بعد مواطنيه 

جون تشارلز وإيان راش.

رامسي إلى يوفنتوس ملدة أربعة أعوام

حقبة جديدة

اليا بعدما قاد فريقه هيوستن
 على ضيفـــه داالس مافريكس

حطـــم نجـــم أوكالهوما 
راســـل وســـتبروك رقم
للمرة ”تريبل دبـــل“ ”ـــه
 بفـــوزه على بورتالند 

111-120) ضمن
للمحترفين ي

أفضل  ردن، 
ي الموســـم 
ــر بفـــارق 
عن معادلة
حل كثاني 
مـــع هذا 
قـــاط (31
. ويحمل 
ضا الرقم 
مباراة
ل فيهـــا
ألقل (بين

براير 1962).
ــلة هاردن تتوقف 

عدما عانى من المراقبة 

م م
نقطة قبل ثالث دقائق من
مـــا لبث هـــاردن أن انتف
جماهيـــره بعدما نجـــح
ثالثيتيـــن على التوالي
26 نقطة قبـــل 57.1 دقيق
ويســـجل رميتين حر
النهاية ليصبح
ظل وفي
تلقاه من ج

ســـنتر“
نجح ه
الثالثي
ثالثيــ
31 نقط
إشـــار
لألسط
واحد
الذين
مضيف
أكـــون
قائال ”مـــن الو
ولكنها أمامي
ســـأحاول أن أب

الفوز)“.
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} برلني - يســـرد مهرجان برلني السينمائي 
املعـــروف مبناصرته القضايـــا االجتماعية، 
في ظّل الوضع املناخي الكارثي والتشـــكيك 
املســـتمّر في فرضية االحترار، مسار بشرية 
تدّمـــر الكوكـــب، مـــع تقدمي بعـــض احللول 

املعقولة.
وصّرحـــت الكنديـــة جنيفـــر بايشـــوال 
صاحبـــة فيلـــم ”أنثروبوســـني: ذي هيومن 
إبـــوك“، ”بلغنـــا مرحلة مفصليـــة في تاريخ 
كوكبنـــا، فالبشـــر هـــم الذين يؤّثـــرون على 
القـــوى  أكثـــر مـــن كّل  وتركيبتهـــا  األرض 

الطبيعية األخرى مجتمعة“.
واســـتغرق هذا العمل ثالث سنوات من 
التحضير، فهو صّور في ســـت قارات ليوّثق 
بالصور اآلثار الهائلة لإلنســـان على البيئة، 
مـــن الســـدود األســـمنتية على الســـواحل 
الصينية إلى صحراء تشـــيلي املتضّررة من 
عمليات اســـتخراج الليثيوم، مرورا مبناجم 
الفحم الشاســـعة في أملانيا والفيضانات في 
البندقية وظاهرة قطع األشجار في نيجيريا، 
النتيجـــة واضحـــة ال لبس فيها، فاإلنســـان 

يقوم بتشويه األرض.
وتخطت انبعاثـــات الكربون في الغالف 
اجلـــوي الصادرة عن أنشـــطة بشـــرية منذ 
الثورة الصناعية، 390 مليار طّن، وبلغ إنتاج 
البالســـتيك 300 مليون طّن في الســـنة، في 
مقابـــل مليونني ســـنة 1950. كما تراجع عدد 
الفقريـــات البرية بنســـبة 60 باملئة بني 1970 

و2014.
وكشـــفت األمم املتحدة في مطلع فبراير 
احلالي أن الســـنوات األربـــع األخيرة كانت 

األكثر دفئا على اإلطالق منذ البدء بتسجيل 
البيانات في هذا اخلصوص.

غيـــر أن النضال من أجـــل حماية البيئة 
ال يـــزال يتعـــّرض ملقاومة شرســـة من كبار 
الزعمـــاء السياســـيني، من أمثـــال الرئيس 
األميركي دونالد ترامـــب ونظيره البرازيلي 
جايير بولســـونارو واللذين ما زاال يشككان 
مبسؤولية البشر عن التغير املناخي. كما أن 
أملانيـــا التي لطاملا اعتبـــرت رائدة في مجال 
البيئة لن تبلغ األهداف التي وضعتها للعام 

2020، وذلك بسبب الفحم.
وسّلط النمســـاوي نيكوالوس غيرهالتر 
في فيلمه ”إيرث“ الضوء على جشع اإلنسان 
الـــذي ال يشـــبع إزاء املـــوارد الطبيعية، مع 
اإلشـــارة إلى أنه البّد من التحّلي باحلذر في 

ما يخّص التقّدم التكنولوجي.
وقـــال املخـــرج ”نتســـاءل ماذا ســـيفّكر 
النـــاس مبـــا نفعله اليـــوم بعـــد أربعني أو 
خمســـني عاما. فالتكنولوجيا تتقّدم بوتيرة 

أسرع من قدرة اإلنسان على استيعابها“.
وضرب املخرج النمساوي مثال من خالل 
منجم امللح السابق في فولفنبوتل في وسط 
أملانيا الـــذي حتّول إلى موقـــع تخزين“آمن 
بالكامل“ في السبعينات للمخّلفات النووية، 
إال أن العلماء أســـاؤوا تقدير خطر تســـّرب 
املياه، ما دفع الســـلطات إلـــى إغالق املنجم 

بعد عقود.
واختار مخرجون آخـــرون مواجهة هذا 
الوضـــع الكارثـــي بأفالم تبعـــث على األمل 
وُتبـــّني أنه ال يزال في وســـعنا قلب املعادلة، 
ُتعرض في إطار مهرجان برلني الســـينمائي 

وهـــو مهرجـــان الفيلـــم األوروبـــي الوحيد 
املفتوح لفائدة عامة اجلمهور.

وعلى شـــكل رســـالة بصرية مكتوبة إلى 
ابنته البالغة أربع ســـنوات، قام السينمائي 
باستشـــراف  داميون غامـــو في فيلم ”2040“ 
املستقبل في حال عّولت البشرية على مصادر 
الطاقـــة املتجـــددة املتوّفرة. وشـــدد املخرج 

واملمثل األسترالي على أنه ”ال بّد من أن يبذل 
املجتمع بكّل أطيافه جهدا كبيرا، لكن ال يخفى 
علينا أن 50 باملئـــة من االنبعاثات ناجمة عن 
الســـبعة باملئة األكثر ثـــراء وأن 71 باملئة من 

االنبعاثات متأتية من مئة شركة ال غير“.
ويـــروي األميركـــي جـــون تشســـتر فـــي 
فيلمـــه ”ذي بيغســـت ليتل فـــارم“ كيف جنح 

مع شـــريكته في حتويل أرض قاحلة بالقرب 
مـــن لوس أجنلس إلى مزرعـــة كبيرة مراعية 

للبيئة.
وقال املخرج الشـــغوف بالزراعة ”ال شك 
فـــي أن مزرعة واحـــدة غير قـــادرة على قلب 
املعادلـــة. لكـــن إن بذل كّل منا جهدا بســـيطا 

حلماية البيئة، سوف نحّقق مبتغانا“.

ــــــارت مجموعة من املخرجني املشــــــاركة فــــــي مهرجان برلني الســــــينمائي في دورته  اخت
احلالية، بعرض أفالم تكشف ما آل إليه العالم اليوم من وضع مناخي كارثي مع عرض 

محاوالت تطرح حلوال.

ملصقات تحمل أفكارا وحلوال

} تنفتح شــــهية الدول العربية بشكل متزايد 
نحو اإلعالم الغربــــي. الغرب يكتب ما يريده 
عن عاملنــــا ويصوغه ضمن مقاييســــه. يبالغ 
في مســــائل ويتجاهل متعمدا مسائل أخرى. 
في البدء وفي النهاية، ال تتقاطع املؤسســــات 
اإلعالميــــة الغربيــــة مع مصالــــح دولها، وإن 
تقاطعــــت فالعتبــــارات املصلحــــة الوطنيــــة 
العليا وبدوافع منع السياســــيني من الشطط 
أكثــــر منها حرصا على الشــــعوب األخرى أو 

أفرادها.
ثمــــة تأثير محــــدود للــــدول العربية على 
الصحافة واإلعالم الغربــــي. ُميارس التأثير 
بالعــــادة عبــــر وكاالت العالقــــات العامة. في 
أغلب األحيان يدير هذه الوكاالت صحافيون 
متمرســــون ممن عملوا فــــي الصحافة لفترة 
وكّونــــوا شــــبكة عالقــــات قويــــة مــــع زمالء 
ومؤسســــات. يحــــّول هــــؤالء تلــــك العالقات 
إلى مصالح مشــــتركة تأخذ صبغة الوكاالت 
املتخصصــــة التي تعمل وســــيطا بني الدول 
والشركات من جهة ووسائل اإلعالم من جهة 

ثانية.
وكاالت العالقات العامة شــــركات شرعية 
متاما. فمثال ميكن أن تطلق مؤسسة إعالمية 
كبرى مثل بي.بي.ســــي برنامجا أو مسلسال 
تلفزيونيا، وتروج له من خالل شركة عالقات 
عامة. الشركة تتواصل مع الصحف واملواقع 
واملجالت، ورمبا تنقل بي.بي.ســــي نفســــها 
اخلبر عــــن الصيغــــة التي مررتها الشــــركة. 
احلكومــــات الغربيــــة تتعامــــل مــــع اإلعــــالم 
من خــــالل تلك الشــــركات. تــــروج حلمالتها 
واالقتصاديــــة  واالجتماعيــــة  السياســــية 
بعــــض  وعــــدا  خاللهــــا.  مــــن  والتعليميــــة 
اإلشكاالت التي استثارتها حمالت العالقات 
العامة مثل تلك التي صاحبت حملة اخلروج 
بريكست،  البريطاني من االحتاد األوروبي – 

ملا استثارت تلك الشركات أية ردود فعل.
هنا تدخل شــــركات العالقات العامة بقوة 
فــــي الترويج ال لســــلعة أو لسياســــة محلية، 
بل لقضية سياســــية عربيــــة تطرح من خالل 
املنابر الغربية. لعل هــــذا ما يجعل مصطلح 
”شــــركة عالقــــات عامــــة“ مثيرا للشــــكوك في 
عاملنا العربي. إنهــــا جزء من حروب إعالمية 
لم تكتمل علــــى اجلبهات العربيــــة، فتمددت 
على مســــارح العمليات الغربية. وألن العالم 
كلــــه، وليس العالم العربي وحســــب، أســــير 
عقدة الغرب، فإن خبرا أو برنامجا على منبر 
إعالمــــي غربي يســــاوي مئة مــــن أمثاله في 

صحيفة عربية أو فضائية محلية.
موســــم شــــركات العالقات العامة مزدهر 
هــــذه األيــــام. فقد اســــتهلك اإلعــــالم العربي 
طاقاتــــه في الصراع وصار مــــن الواضح أنه 
ما عــــاد يلبي غايــــة وجوده األولــــى. خبراء 
مــــن  تشــــويهها،  أو  والصــــورة،  االنطبــــاع 
الغربيني ميارسون ما يتقنونه في هذا الشأن 

وهم مشغولون جدا اآلن.
قل لي مع أي شركة عالقات عامة تتعامل، 

أقول لك ما هي صورتك في الغرب!

صباح العرب

مسرح العمليات 
اإلعالمية

هيثم الزبيدي

مخرجون في مهمة نجدة األرض بمهرجان برلين السينمائي

} ملبورن (أســرتاليا) - أفاد باحثون من فرنسا 
وأســـتراليا أن نحـــل العســـل قادر علـــى تعلم 

احلساب، على األقل اجلمع والطرح.
وأوضح كبير الباحثني في بيان عن جامعة 
ملبورن األســـترالية بشأن الدراسة التي نشرت 
في العـــدد احلالـــي ملجلة ”ســـاينس أدفانس“ 
العلمية، أن ”نتائج دراستنا تدل على أن الفهم 
الرقمـــي املتقدم لدى احليوانات مميز أكثر مما 

كان يفترض حتى اآلن“.
وتشـــبه التجربة التي أثبت بها الباحثون 
الفنون احلسابية لـ14 نحلة أحد املسارات التي 
أوضح بها النحل نتائجه احلســـابية من خالل 

الطيران في ثقوب مختلفة.
وأكد الباحثـــون أن النحل لـــم يصبح بعد 
التدريـــب قـــادرا علـــى إدراك عـــدد العناصـــر 
فحســـب، بل وعلـــى القيـــام بعمليتـــي الطرح 

واإلضافة املعقدتني بالنسبة لدماغ النحل.
ويشـــار إلى أن الباحثني يدرسون منذ وقت 
طويل قدرة احليوانات على احلساب، وأن هذه 
الدراســـة لم تقتصر فقط على النحل، بل شملت 
حيوانـــات أخرى مثل الطيور واألســـود وقردة 

الشمبانزي، بل والعناكب. 
ويعتقد بعض الباحثني أن بعض احليوانات 
متتلك حاســـة جماعية لألعـــداد، وأنها حتتاج 
هذه احلاسة للبقاء على قيد احلياة، وذلك على 
ســـبيل املثال ملعرفـــة ما إذا كان األعـــداء الذين 

تسعى اللتهامهم أكبر منها عددا.

باحثون: النحل قادر 
على تعلم الحساب

} تونــس - قــــّدم مطعــــم تونســــي فــــي منطقة 
قمــــرت الراقية (بالضاحية الشــــمالية للعاصمة 
التونســــية) عرضا مميزا مبناســــبة عيد احلب 
يتمثل في تأجير حبيب أو حبيبة بشــــكل مؤقت 
لغير املرتبطني مبناســــبة عيد احلب، حيث يعد 
االحتفال بهذه املناســــبة حلما بالنســــبة للكثير 

من الشباب من غير املرتبطني.
وقام مطعم كافيشــــانتا بنشر نص مبادرته 
الطريفة وغير املعهودة في تونس عبر صفحاته 
الرسمية بالشــــبكات االجتماعية، معلنا أنه في 
ظل تعذر إيجاد شــــريك ملا حتمله عملية البحث 
مــــن صعوبــــة وملــــل، فإنــــه يعرض املســــاعدة 
للحصول على حبيب بيســــر وســــهولة، ويوفر 
كذلــــك أجــــواء تســــمح بالتقــــاط صــــور جميلة 
ومشــــاركتها مع األصدقاء على موقع إنستغرام 
لكسب الكثير من الاليكات والتعليقات من قبيل 

”ما أحالكما!“، فيأتي الرد املعتاد ”أنت أحلى“.

وجاء فــــي نص اإلعالن ”ميكن للتونســــيني 
والتونســــيات، الذين ال يريــــدون تفويت فرصة 
عيــــد احلــــب للتباهي علــــى مواقــــع التواصل 
االجتماعــــي، التوجــــه نحــــو مطعم فــــي قمرت، 
للجلــــوس علــــى طاولة مليئة الشــــموع، وخامت 
خطوبة، وعلبة من الشوكوالتة، ومتضية سهرة 
جميلة مع حبيب أو حبيبة، إلشعال حساباتهم 

على اإلنستغرام بصور مثيرة“.
وذّيــــل املطعــــم إعالنــــه باإلشــــارة، إلى أن 
املســــتفيد من هذه اخلدمات ال ميكنه احلصول 
على الصديق أو الصديقة املؤقتة وال على خامت 

اخلطوبة بعد االنتهاء من التصوير.
وأوضح مســــؤول باملطعم لم يذكر اسمه في 
أن الفكرة تنص على مساعدة  حديثه لـ“العرب“ 
املهووســــني بنشــــر صورهم على إنستغرام في 
احلصول على شــــريك وأجــــواء خاصة ميكنهم 
مشاركتها على حساباتهم والتفاعل بينهم وبني 

متابعيهم، مضيفــــا أن هذه العالقات غير جادة 
بطبيعة احلال. وقال إنهم ســــيوفرون للراغبني 
فــــي خوض هــــذه التجربة ســــهرة متميزة على 
ضوء الشــــموع تتجاوز تبــــادل هدايا عادية بل 
حتمل أيضا عرضا خاصا للزواج يحمل الزبون 

إلى عالم كل ما فيه يشي بالرومانسية.
وأشار إلى أن خدماتهم اخلاصة بعيد احلب 
مجانية، في حني تتراوح أســــعار األطباق التي 

يعرضهــــا املطعم عبر قوائمه ما بني 3.6 
دوالرات و12.75 دوالرا. 

ورفــــض املطعــــم اإلجابــــة عن 
إن كان يتوقع  ســــؤال ”العــــرب“ 
جناح هذه الفكرة السيما وأنها 

األولى مــــن نوعها في مجتمع 
املرأة  علــــى  يعيــــب  شــــرقي 
املبــــادرة في ربــــط العالقات 

العاطفية.

حبيب لإليجار عرض يقدمه مطعم تونسي في عيد الحب

 قدم موظفو حديقة بلير دروموند سفاري بارك بأسكتلندا، أمس، لألسد قطعة لحم على شكل قلب، قبل يومين من عيد الحب

شركة ال غير“.
جـــون تشســـتر فـــي
كيف جنح تل فـــارم“

فـــي أن مزرعة واحـــدة غير قـــادر
املعادلـــة. لكـــن إن بذل كل منا جهدا بســـيطا
ى ر ير و زر ن يي

حلماية البيئة، سوف نحّقق مبتغانا“.
جه ل ل ب إن ن

ن هذه العالقات غير جادة 
إنهم ســــيوفرون للراغبني 
تجربة ســــهرة متميزة على 
اوز تبــــادل هدايا عادية بل 
خاصا للزواج يحمل الزبون 

يشي بالرومانسية.
خدماتهم اخلاصة بعيد احلب 
تراوح أســــعار األطباق التي 

3.6 عبر قوائمه ما بني
والرا. 

عــــم اإلجابــــة عن
إن كان يتوقع  ب“
رة السيما وأنها 

عها في مجتمع 
املرأة علــــى  ب
بــــط العالقات

}  لــوس أنجلــس - نابـــت مغنيـــة البـــوب مايلي 
ســـايرس عـــن زوجهـــا ممثـــل هوليـــوود ليـــام 
هيمســـورث في العرض األول لفيلمه األحدث ”يا 
للرومانســـية“ (إزنـــت إت رومانتيك) بعد تعرضه 

لوعكة صحية.
وتهادت ســـايرس أمـــام عدســـات املصورين 
بفستانها األحمر الطويل ودخلت في أحاديث مع 
صحافيني إلى جانب جنمتي الفيلم الرومانســـي 

الكوميدي ريبل ويلسون وبريانكا تشوبرا.
ولدى ســـؤالها عن أكثر األمور الرومانســـية 
التـــي مـــرت بهـــا، ردت ســـايرس التـــي تزوجت 

هيمســـورث في حفل عائلي في ديســـمبر املاضي 
”رمبا يكـــون ما أفعلـــه اآلن، أنا هنـــا… وفي كامل 
أناقتي ومن دون رفيق للترويج لفيلم الرجل الذي 

أحبه. هذا جميل بالفعل. إنه مدين لي“.
ودون اخلوض في تفاصيل عن زوجها، اكتفت 
ســـايرس بالقول ”إنه حزين. ال (يشعر) أنه بخير 
اآلن“، مضيفة أن الفيلم كان مهما للغاية بالنسبة 

لهيمسورث ”لذا كان علَي احلضور لتمثيله“.
واعتذر هيمسورث جلمهوره عن عدم حضور 
العــــرض األول للفيلــــم فــــي لــــوس أجنلس على 
مواقــــع التواصل االجتماعي، كما وّجه الشــــكر 

لزوجتــــه حلضورهــــا بدال 
منــــه. وقال على حســــابه 
”أعتذر  إنســــتغرام  فــــي 
لكم عن عدم قدرتي على 
احلضور.. هــــذه الليلة. 
بوعكــــة  أشــــعر  فأنــــا 
صحية مزعجة جدا منذ 
يومــــني. وأنا محظوظ 
أفضــــل فتاة  لوجــــود 
نيابة  العالــــم  هذا  في 

عني“.

مايلي سايرس تحضر العرض األول لفيلم زوجها بدال عنه
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