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} الجزائر - تتجه األنظار في الجزائر إلى ما 
ستسفر عنه االحتجاجات الشعبية المنتظرة، 
اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية وعموم 
مدن ومحافظات البالد، احتجاجا على ترشيح 
الرئيـــس الحالي عبدالعزيـــز بوتفليقة لوالية 
خامســـة، فيما لجأت السلطات إلى االستنفار 
األمنـــي في محاولة لتطويـــق التصعيد ومنع 

تحّول االحتجاجات إلى عصيان مدني.
واستبق ســـكان مدينة تيشي في محافظة 
بجاية بعمق منطقة القبائـــل، الموعد المتفق 
عليه وطنيا لتنظيم المســـيرات واالعتصامات 
الحاشـــدة في ربـــوع البالد، بتنظيم مســـيرة 
شـــعبية، صبـــاح الخميس، للتنديـــد بالعهدة 

الخامسة وبأجندة أحزاب المواالة.
وســـار المئات من األشـــخاص في الشارع 
الرئيســـي للمدينة، رافعين شعارات مناهضة 
لترشيح بوتفليقة وللمحيط السياسي الملتّف 
حولـــه، وعلى رأســـه حـــزب جبهـــة التحرير 

الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وذكر شهود عيان لـ“العرب“ أن المحتجين 
رفعـــوا رايات ســـوداء ترمز إلـــى حزنهم على 
المـــآالت التـــي ُتدفـــع إليها الجزائـــر في ظل 
إصرار الســـلطة على ترشـــيح رئيـــس غائب 
ال يتوقـــع ظهوره، بحســـب تصريـــح لرئيس 
الـــوزراء وأمين عـــام حزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي أحمد أويحيى في وقت ســـابق 
ذكر فيه أن ”بوتفليقة سيعلن عن ترشحه عبر 
رســـالة ســـيوجهها إلى الجزائريين ولن يدير 

الحملة االنتخابية“.
وقال أحد قادة المسيرة في مدينة تيشي في 
تسجيل صوتي ”ال تعبؤوا لما ترّوج له أبواق 
الســـلطة من االنزالق إلى العنـــف والتخريب 
والفتن.. المسيرة ســـلمية وحضارية، ارحلوا 

ارحلوا لقد تعبنا ومللنا منكم“.
وجاءت مسيرة بجاية لتضاف إلى مسيرة 
شعبية ضخمة شهدتها مدينة خراطة في نفس 
المنطقة في األسبوع الماضي لالحتجاج على 
ترشـــيح بوتفليقة، وللتأكيد على عدم ارتباط 
المحتجيـــن باأليادي الخارجيـــة مثلما تروج 
لذلـــك بعـــض الدوائـــر المقربة من الســـلطة، 
وتتهمهـــا بالوقـــوف وراء الحراك الشـــعبي.

كما جرت، مساء الخميس، مسيرة شعبية في 

أميزور ببجاية ومســـيرات أخرى في سكيكدة 
وقسنطينة شرق البالد.

الشـــعبي  الحـــراك  ناشـــطو  ويراهـــن 
علـــى الشـــارع القبائلـــي لدعـــم المســـيرات 
واالحتجاجات المنتظرة، اليوم، في العاصمة 
وعموم البالد، لما للمنطقة من ثقل ومنســـوب 
وعـــي مرتفع وقدرة فائقة على تعبئة الشـــارع 

في مختلف المواعيد.
وقال ســـفيان جياللي رئيـــس حزب ”جيل 
جديـــد“ المعـــارض إنه مـــن الصعـــب التنبؤ 
بحجـــم ومســـار التظاهـــرات، إال أن مجـــرد 
خروج احتجاجات دليل على أن وعي الشـــعب 

الجزائري ال يزال حيا ولم يتم تغييبه.
وأضاف ”قد يكون فوز بوتفليقة محسوما 
بالتزويـــر كالعـــادة.. ولكـــن فـــي المقابل بدأ 

الشعب الجزائري بكسر حاجز الصمت وكتابة 
شهادة ميالد جديدة له“.

الجماعـــة  ”خـــوف  أن  جياللـــي  واعتبـــر 
الحاكمـــة مـــن التظاهـــرات واضـــح، وهو ما 
ظهر مـــن خالل تعاملها مع االحتجاجات التي 
خرجـــت مؤخرا في عدد مـــن المحافظات، فقد 
أدركت أن حاجز الخوف انكســـر وأنه ال عودة 
إلى الوراء، ولذلك تحاول استباق التظاهرات  
بالدعـــوة إلى تغليـــب العقـــل والحكمة وعدم 
االحتكام إلى الشارع ورفض المطالب المنادية 

بالقطيعة مع االنتخابات والنظام“.
وإذ ينتظر أن تكرس خطب صالة الجمعة، 
اليوم، خطاب األمن واالســـتقرار والتحذير من 
الفتن والمخاطر الخارجية، فإن رهان السلطة 
على التيار السلفي إلجهاض دعوات التظاهر 

واالحتجاج عبر اللعـــب على الوتر الديني، لم 
يفـــض إلى أي تغيير فـــي المواقف رغم الهبة 
التي استشـــاط لها رموز وخاليـــا التيار، من 
أجل تحريـــم التظاهر والخروج عـــن الحاكم، 
والتحذير من الفتن والفوضى والمصير الذي 

آلت إليه دول مثل ليبيا وسوريا.
وطبقت الســـلطات الجزائريـــة حالة أمنية 
اســـتثنائية منذ األربعاء، واستدعت مديريات 
األمن والدرك جميـــع عناصرها ووضعتها في 
حالـــة تأهب قصـــوى تحســـبا لالحتجاجات 
الشـــعبية، ولـــم يتســـن التأكـــد مـــن طبيعـــة 
التعليمـــات التـــي أوكلـــت للوحـــدات األمنية 
فـــي التعاطي مع األحـــداث المنتظرة، إن كان 
التعامـــل معها ســـيكون بليونـــة أو بتطبيق 

إجراءات ردعية.

} بيروت - كشـــفت الجلسة األولى للحكومة 
اللبنانية الجديدة برئاســـة سعد الحريري عن 
تباينـــات عميقـــة بيـــن وزراء الحكومة وعدم 

انسجام قد يؤدي إلى انفراط عقدها.
ومع أن جدول أعمال الحكومة تضّمن 103 
بنود ثقيلة، إال أن الخالفات السياسية لم تغب 
عن هذه الجلســـة وقد تتصاعد في الجلســـات 

المقبلة.
وفيما كـــرر الحريري دعوته إلى التضامن 
داخل الحكومة للتســـريع في تنفيذ المشاريع 
المرتبطة بمؤتمر ”ســـيدر“، يرى المحللون أن 
تمنيـــات الحريري قد تصطدم بواقع الحكومة 
المتوزعة على أجندات سياســـية متعارضة ال 

يمكن إال أن يؤدي منطقها إلى الصدام.
وألقى المخـــاض العســـير والمعقد الذي 
أدى إلى والدة الحكومة بظالله على التوجهات 
السياســـية للوزراء التـــي ال يمكن إال أن تتأثر 
بالتحـــوالت اإلقليمية الكبرى المتعلقة بإيران 

وسوريا ومستقبل ما بعد داعش في المنطقة.
ويدفع حزب اللـــه وحلفاؤه باتجاه تطبيع 
العالقة مع دمشق على الرغم من تعارض األمر 
مع مـــا أعلنه الحريري وتناقضـــه مع مواقف 

معلنة لوليد جنبالط أو سمير جعجع.
وأثارت الزيـــارة التي قام بها وزير الدولة 
لشـــؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشـــق 
جدال حول تمثيل الغريب للحكومة في زيارته. 
والغريب هو وزير درزي تم فرضه من قبل 
حزب الله بصفته ممثال للوزير الدرزي األسبق 
طالل أرســـالن خصم جنبالط وحليف النظام 
الســـوري. وقالت بعـــض التقاريـــر إن رئيس 
مكتب األمـــن الوطني الســـوري اللـــواء علي 

المملوك ضغط أيضا باتجاه توزيره.
ويدور اللغط في مســـألة إعـــادة النازحين 
الســـوريين في لبنان حول ديناميتين. األولى 
يتبناهـــا حزب الله وحلفاء النظام الســـوري، 
وترى بضرورة التواصل مع دمشق والتنسيق 

معهـــا من أجل إطالق عمليـــة إعادة النازحين 
في لبنـــان. وال يبتعـــد جبران باســـيل، وزير 
الخارجيـــة ورئيـــس التيـــار الوطنـــي الحّر، 
عـــن هـــذا التوجـــه. وراجـــت أنبـــاء مؤخـــرا 
عن زيارة قد يقوم بها باســـيل إلى دمشـــق في 

هذا الصدد.
والثانيـــة يدافع عنهـــا الحريري وجنبالط 
وجعجـــع وتطالب بأن يعـــود الالجئون حين 
تتوفـــر الضمانات الدولية ألمن العائدين، وأن 
أمر ذلك متعذر في ظل الســـلوك الذي ينتهجه 

النظام السوري ضد من ترك البالد.
ويتســـق هذا الموقف مع الموقف الرسمي 
لألمـــم المتحـــدة كمـــا الموقفيـــن األوروبـــي 
واألميركي، في المطالبة بحّل سياسي سوري 
كشـــرط ســـابق علـــى ورش لعـــودة النازحين 

وإطالق عمليات إعادة اإلعمار.
غير أن هذا الملـــف الذي يحاول الحريري 
ورئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون مقاربته 

بدقة، قد يصبح لغما تتوســـع تداعياته داخل 
االئتـــالف الحاكـــم وفـــق مـــا تمليـــه أجندات 

خارجية، السيما تلك اإليرانية.
ويتمســـك الحريـــري بالمقاربة الروســـية 
لعملية إعـــادة النازحين في محاولة لالحتماء 
بموقف موسكو الممسكة بالملف السوري، ما 

يخفف اندفاعة حزب الله في هذا االتجاه.
وأثـــار الموقف الـــذي أعلنه وزيـــر الدفاع 
إلياس بوصعب في مؤتمر ميونيخ لألمن جدال 
آخر حول مدى التزام الوزير بسياســـة النأي 

بالنفس التي نّص عليها البيان الوزاري.
وكان الوزير قـــد رفض في مؤتمر ميونيخ 
قيام تركيا بإقامة منطقة آمنة شـــمال سوريا، 
معتبـــرا أن ذلك احتالل، وأن موقفه جاء تحت 
سقف البيان الوزاري ومنسجما مع القرارات 

العربية في الحفاظ على سيادة سوريا.
وفيمـــا رفـــض الحريـــري وجعجع وصف 
الحكومة الجديـــدة بأنها ”حكومة حزب الله“، 

أتت الرســـائل الخارجية، الســـيما األميركية، 
لتحـــذر الطبقة السياســـية اللبنانية من مغبة 
النفوذ المتصاعد الذي يمارســـه الحزب على 

السلطة التنفيذية اللبنانية.
وجاءت زيارة السفيرة األميركية إليزابيت 
ريتشـــارد للرئيـــس الحريـــري، الثالثـــاء، في 
شـــكلها ومضمونها حازمة في تظهير موقف 
أميركـــي رســـمي قلـــق ومحذر ضـــد مخاطر 
وقوع الحكومة اللبنانيـــة داخل نفوذ الحزب 

واألجندة اإليرانية التي يمثلها في لبنان.
ويتساءل المراقبون حول مسار التسويات 
الثنائيـــة والجماعيـــة بين الكتل السياســـية 
والتي ستسهل أو تعرقل الملفات االقتصادية 

واإلنمائية العاجلة.
ويتوقعون أن تشهد الحكومة تضامنا بين 
المتعارضيـــن (القوات – حزب الله) في بعض 
الملفات وتعارضا بيـــن الحلفاء (حزب الله – 

االشتراكي). الوطني الحر أو المستقبل – 
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د والية بوتفليقة
ّ

غضب الشارع المتصاعد يهد

د بانفراط عقد حكومة الحريري
ّ

عدم االنسجام يهد

• استنفار أمني في الجزائر العاصمة والمدن الكبرى لمنع االنزالق إلى الفوضى

• الموقف من سوريا وإيران والالجئين يكشف األجندات السياسية المختلفة داخل الحكومة اللبنانية

} الخرطوم - اعتقلت الســـلطات السودانية، 
الخميـــس، عددا من قادة أحـــزاب المعارضة، 
إثر توجههم للمشـــاركة في ما سّمى بـ“موكب 
الرحيل“ إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة 
الخرطـــوم، للمطالبـــة بتنحـــي الرئيـــس عمر 

حسن البشير.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه االحتجاجات 
رغم مرور أكثر من شهرين على انطالق موجة 
الغضب ضد حكم الرئيس عمر البشـــير وسط 

دعوات إلى إسقاط النظام.
وقال قيادي بحزب األمة القومي المعارض 
إن الســـلطات األمنية اعتقلـــت 26 من قيادات 
أحزاب ”قـــوى إعالن الحريـــة والتغيير“، إثر 

توجههم للمشاركة في ”موكب الرحيل“.
وأضاف القيـــادي أن من بيـــن المعتقلين 
ســـكرتير الحـــزب الشـــيوعي محمـــد مختار 
الخطيـــب، واألميـــن العام لحزب األمة ســـارة 
نقدالله، ونائبـــة رئيس الحزب مريم الصادق، 
وممثـــل تجمـــع المهنييـــن محمـــد يوســـف 

المصطفى.
فيما أفـــاد بيان لحزب البعـــث العربي أن 
”من بيـــن المعتقليـــن عثمان أبـــوراس، نائب 

رئيس الحزب“.
وتجـــددت االحتجاجـــات فـــي الخرطـــوم 
للمطالبة بتنحي الرئيس البشـــير، اســـتجابة 
لدعوة تجمـــع المهنيين وتحالفات المعارضة 
للتوجه إلى  في ما ســـّمي بـ“موكب الرحيـــل“ 

القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وذكر شهود عيان أن المئات من المحتجين 
في وســـط الخرطوم تظاهروا مرددين ”سلمية 
ســـلمية ضد الحرامية“، و“تســـقط بس“، في 
رسالة بأن مطلبهم الوحيد هو إسقاط البشير. 

وردت قوات األمن بإطالق قنابل الغاز.
وتحركاتـــه  البشـــير  مســـاعي  وفشـــلت 
الخارجيـــة المتتالية في توفيـــر الدعم الالزم 
الذي يســـاعد النظام علـــى امتصاص غضب 
الشـــارع. ويعزو متابعون للشـــأن السوداني 
هذا الفشـــل إلى تقلب مواقف البشير وانتقاله 

السريع من تحالف إقليمي إلى آخر.
وقّلص تصلب الموقف األميركي من هامش 
المنـــاورة لدى البشـــير. وحذر مدير شـــؤون 
أفريقيا فـــي مجلس األمن القومـــي األميركي 
سيريل ســـارتور من أن ”العنف المفرط“ الذي 
تســـتخدمه قوات األمـــن لقمـــع االحتجاجات 
يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من 

قائمة واشنطن للدول الراعية لإلرهاب.
ومنـــذ 19 ديســـمبر الماضي، تشـــهد مدن 
ســـودانية احتجاجات منددة بالغالء ومطالبة 
بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت 
عـــن ســـقوط 32 قتيال وفـــق آخـــر إحصائية 
حكوميـــة، فيما قالت منظمة العفو الدولية في 

11 فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيال.

االحتجاجات تصل 

إلى قصر البشير

سفيان جياللي

قد يكون فوز بوتفليقة 

محسوما بالتزوير، لكن 

الشعب كسر حاجز الصمت

لطفي زيتون يطالب النهضة بالتحول إلى حزب سياسي

طريق الوالية الخامسة محفوف باالحتجاجات

   

ص١٧الشمس ال تغيب عن لوحات ريما أميوني

سامسونغ تطلق زمن الهواتف القابلة للطي
ص١٠

ص١٢ لطفي زي ١١



ــان - تثيـــر المســـيرات االحتجاجيـــة  } عمّ
التـــي انطلقت على األقدام مـــن العقبة أقصى 
جنـــوب األردن إلى العاصمة عّمان، قلق مراكز 
صنع القرار في المملكة، خاصة وأن عددا من 
المحافظات األخـــرى على غرار عجلون وإربد 
والمفرق والطفيلة والكرك حذت حذوها، فيما 
أعرب نشـــطاء في محافظـــات ومناطق أخرى 

عن نيتهم االنضمام إلى هذه الخطوة.
وتضم هذه المسيرات المئات من أصحاب 
الشـــهائد العليـــا والمتوســـطة العاطلين عن 
العمل، وعلى خالف المرات السابقة حيث كان 
الدوار الرابع (مقـــر الحكومة) خط الوصول، 
طـــرق المحتجون هذه المرة أبـــواب الديوان 

الملكـــي، األمر الـــذي رأى فيه كثيرون 
جرأة كبيرة، تعكـــس حالة من اليأس 

واإلحباط لدى الشباب األردني.
وفيما بـــدا محاولة الحتواء 
التحـــرك وتهدئـــة المحتجيـــن 
الملكي  الديـــوان  رئيس  التقى 
الخميس،  العيســـوي،  يوسف 
أول مجموعة من المشاركين في 

”مســـيرة الصمـــود“ وصلت إلى 
محيط الديوان الملكي.

بالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة العمل 
عن توفير نحـــو 3300 فرصة عمل في مختلف 
القطاعات لدى مديريات ومكاتب التشغيل في 

المملكة والبالغ عددها نحو 27 مكتبا.
ويواجـــه األردن أزمة اقتصاديـــة خانقة، 
اســـتفحلت فـــي الســـنوات األخيـــرة جـــراء 
الصراعات فـــي الجوار، واحتضـــان المملكة 
لمئات اآلالف مـــن النازحين في مقابل تراجع 
الدعم مـــن المانحين اإلقليمييـــن والدوليين، 

ألسباب مختلفة.
ويرى خبراء اقتصاد أن من األسباب التي 
ساهمت في تعقد األزمة السياسات الترقيعية 
للحكومـــات المتعاقبة، فضال عن اســـتفحال 

الفســـاد من تهرب ضريبي وسوء تصرف في 
الموارد البشـــرية، في ظـــل اتهامات باحتكار 

طبقة معينة للوظائف في الدولة.
ووفـــق أرقام دائـــرة اإلحصـــاءات العامة 
األردنية بلغ معدل البطالة خالل الربع الثالث 
من العام الماضي 18.6 بالمئة، وتقدر النسبة 
لـــدى حملة الشـــهائد العليـــا بــــ24.1 بالمئة، 
فيما النســـبة األعلى كانت ألصحاب الشهائد 

الثانوية حيث بلغت 58.2 بالمئة.
الماضـــي  مايـــو  فـــي  األردن  وشـــهد 
عمودهـــا  كان  مســـبوقة،  غيـــر  احتجاجـــات 
الفقـــري الفئة الشـــبابية والطبقة الوســـطى 
التي تضررت كثيرا بفعل الزيادات الضريبية 
التـــي أقرتهـــا الحكومـــات المتعاقبة، 
وانضمت إلـــى تلك التظاهـــرات التي 
اندلعت على خلفية مشروع قانون 
للضريبـــة على الدخـــل فعاليات 
اقتصاديـــة ونقابية في خطوة 

غير معهودة.
وتمكـــن العاهـــل األردنـــي 
الملـــك عبدالله الثاني آنذاك من 
احتـــواء تلك االحتجاجات بإقالة 
حكومـــة هاني الملقي وتكليف عمر 
الرزاز القادم من خارج النخبة التقليدية 
بتشكيل حكومة جديدة، مع مطالبته بضرورة 
إرســـاء حـــوار وطني يشـــارك فيـــه الجميع، 
لمراجعة كامـــل المنظومـــة الضريبية، داعيا 

الحكومة إلى اتخاذ محاربة الفساد أولوية.
وتقول دوائر سياســـية إنه بفعل إكراهات 
صنـــدوق النقد الدولي، فضال عن قوى الشـــد 
العكسي التي تملك اليد الطولى ولها مصلحة 
في بقاء الوضع على ما هو عليه، وجد الرزاز 
نفســـه عاجـــزا عـــن إحـــداث أي تغييـــر على 
مســـتوى آلية العمل في الداخل، واضطر إلى 
مســـايرة التيار، مع محاولة التحرك خارجيا 
للحصول على دعـــم إلنعاش الخزينة ترجمت 

فـــي زيارته الخميس إلـــى الكويت وقبلها إلى 
كل من العراق وتركيا، والواليات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر 
المبـــارك الصبـــاح خالل اجتماعه مـــع الرزاز 
الخميس، إن الكويـــت وبتوجيهات من األمير 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حريصة 
علـــى الوقـــوف إلـــى جانـــب األردن لتجـــاوز 
التحديـــات االقتصادية، مضيفـــا ”لن نقبل أن 
يمـــّر األردن بضائقـــة وضغـــوط ونقف موقف 
المتفـــرج“، معربا عن ثقته بـــأن األمور بدأت 

بالتحسن وتؤتي أكلها.
وكان رئيـــس الـــوزراء الكويتـــي، قد أعلن 
خالل زيارته قبل أيام إلى األردن، عن مشـــاركة 
الكويـــت في أعمال مؤتمر مبـــادرة لندن ودعم 

أهدافه لتحقيق التنمية في األردن.
الـــرزاز  تحـــركات  إن  الدوائـــر  وتقـــول 
الخارجية في محاولـــة للحصول على دعم، ال 
تجـــد صداها لدى الشـــارع األردني، الذي فقد 
الثقة في إمكانية أن تحدث الحكومة أي تغيير 
ملموس على الوضع المعيشي، وهذا ما يفسر 

قرار المحتجين طرق أبواب الديوان الملكي.
وتلفـــت هـــذه الدوائـــر إلـــى أن اختيـــار 
المحتجين االعتصام أمام الديوان من شـــأنه 
أن يشكل إحراجا كبيرا للعاهل األردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي، في ظـــل إدراكه بـــأن تغيير 
الحكومة لم يعد له تأثير في اســـتيعاب حالة 

الغضب المتفاقمة جراء األزمة االقتصادية.
ويراهـــن العاهل األردني الذي بدأ الثالثاء 
جولـــة تشـــمل كّال مـــن الواليـــات المتحـــدة 
وبريطانيا، علـــى مؤتمر لنـــدن لدعم اقتصاد 

بالده، وتشجيع االستثمار في المملكة.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر نهاية الشهر 
الحالـــي بمشـــاركة ممثّلين عن الدول الســـبع 
الكبرى والمانحة وبحضور نحو 450 مشاركا 
من 44 دولة . وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون 
اإلعـــالم جمانـــة غنيمات قبل ايـــام أن مبادرة 
لنـــدن ”تعد محطـــة هامة في مســـيرة األردن 
االقتصادية“، والغاية منها هو التســـويق إلى 
أن المملكة بيئة مواتية لالستثمار، مستدركة 
بالقـــول ذلك ال يعني أن الحكومة ســـتعود من 

لندن بـ“المليارات“.

«93 بالمئة من الشباب األردني يريدون الهجرة طبقا إلحصائيات المعهد الديمقراطي األردني، أخبار

وهي من أعلى النسب في العالم، األمر الذي يدفع إلى ضرورة دق جرس اإلنذار».

رلى الفرا احلروب
نائب سابق في البرملان األردني

«قبل أن يكون هناك تطبيع بين الدول العربية وسوريا، الرئيس سعد الحريري لن يزور سوريا، 

وحتى إن حصل التطبيع لن يذهب إلى سوريا بسبب المسائل العالقة بين البلدين».

مصطفى علوش
عضو املكتب السياسي في تيار املستقبل اللبناني
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ــــــة باجتاه الديوان  ــــــي انطلقت على األقدام مــــــن عدد من احملافظات األردني املســــــيرات الت
ــــــام بإصالحات تنعكس  امللكي تقــــــرع جرس اإلنذار لصناع القرار بشــــــأن ضرورة القي
إيجابا وبشــــــكل ملموس على الوضع االجتماعي للمواطن األردني املســــــتنزف من األزمة 

االقتصادية التي تتخبط فيها اململكة.

الحراك الشعبي يطرق أبواب الديوان 

الملكي في األردن

[ رئيس الوزراء الكويتي: لن نقبل أن يمر األردن بضائقة ونحن نتفرج
ان تراهن على مبادرة لندن لجلب االستثمارات

ّ
[ عم

2

حراك يقلق دوائر صنع القرار

ــان - ســـلم القائـــم بأعمال الســـفارة  } عمّ
الســـورية فـــي العاصمة عّمـــان أيمن علوش 
األردن موافقة بالده على المشاركة في مؤتمر 
اتحـــاد البرلمانيين العـــرب المزمع عقده في 

عّمان الشهر المقبل.
وقـــال علـــوش إنـــه التقى نائـــب رئيس 
مجلـــس النـــواب األردنـــي نصار القيســـي، 
وســـلمه رســـالة من رئيس مجلس الشـــعب 
السوري حمودة الصباغ. وأضاف علوش أن 
الرسالة تتضمن ”المشاركة بسرور وامتنان 
في المؤتمر، لكون ســـوريا هي الدولة األولى 

التي تتلقى الدعوة للمشاركة في المؤتمر“.
واعتبـــر أن مشـــكلة ســـوريا فـــي بعض 
األنظمـــة العربية وليس الشـــعوب، وقال إن 

الدعوة من األردن ليســـت من الشـــعب وحده 
وإنما هناك رســـالة سياسية تقدرها دمشق. 
ولفت إلى أن دمشـــق تعرضـــت لـ“اعتداء من 
قوى حاقدة على هذه المنطقة عسكريا، مثلما 

يتعرض األردن العتداءات اقتصادية“.
الســـورية  األردنيـــة  العالقـــات  وبـــدأت 
بالعـــودة تدريجيا إبـــان فتح معبـــر جابر- 

نصيب الحدودي بينهما، في أكتوبر.
زيـــارات متبادلة  إجـــراء  وتمثلـــت فـــي 
مـــن النقابـــات العاملة في البلديـــن، وأخرى 
برلمانيـــة للجانب األردنـــي، كما رفعت عّمان 
مســـتوى تمثيلها الدبلوماســـي مع دمشـــق 
إلـــى درجة ”قائم باألعمـــال باإلنابة“. وحول 
مشـــاركة بالده في مؤتمر القمـــة العربية إن 

تلقت دعـــوة، قال علوش ”نأمل أال نذهب إلى 
هناك اللتقاط الصور التذكارية فقط، نأمل أن 
تســـتطيع األنظمة العربية اتخـــاذ القرارات 

التي تخدم المنطقة وشعوبها“.
وأعلن رئيـــس مجلس النـــواب األردني، 
عاطـــف الطراونـــة، مؤخـــرا، أن األردن دعـــا 
الســـوري، حمودة  الشـــعب  مجلـــس  رئيس 
صباغ، إلى حضـــور أعمال مؤتمـــر االتحاد 
البرلمانـــي العربي، الذي ســـيعقد في عّمان 

مطلع مارس المقبل.
وجرى تعليق عضوية سوريا في الجامعة 
العربيـــة مع بداية النزاع فـــي 2011، وهي ال 
تزال خارج الجامعة، وسط استمرار انقسام 

الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.

ان للمشاركة في مؤتمر البرملانيني العرب
ّ
دمشق تقبل دعوة عم

} بيروت – عمق إبطال عضوية دميا اجلمالي 
في البرملان اللبناني، خســـائر تيار املســـتقبل 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء ســـعد احلريري في 
االنتخابـــات النيابية األخيـــرة التي جرت في 

مايو املاضي.
اللبنانـــي  الدســـتوري  املجلـــس  وأعلـــن 
اخلميس، إبطال عضويـــة اجلمالي بالبرملان، 
عقـــب ”إثبـــات العبـــث“ بغرفـــة انتخابية في 

دائرتها (طرابلس).
وقرر املجلس الذي يعد أعلى هيئة قضائية 
في البالد إجراء االنتخابات على املقعد السني 

اخلامس بطرابلس (شمال) خالل شهرين.
وقـــال رئيـــس املجلس الدســـتوري عصام 
ســـليمان، في مؤمتر صحافـــي ببيروت، جرت 
(غرفـــة مبركز اقتراع)، وثبت  مراجعة ”القلم“ 
تعـــرض األوراق للعبـــث. ولفت إلـــى أن قرار 
اإلبطال اتخذ بأغلبيـــة ٧ أصوات مقابل ثالثة 
أصوات، مشـــددا على أن تدخالت السياسيني 
تقف عند بوابة املجلس الدســـتوري وال تدخل 

حرمه.
وبالنســـبة إلـــى باقـــي الطعـــون املقدمة 
للمجلس في دائرتـــي بيروت األولى والثانية، 
أكد سليمان أنه ليس هناك ما يستدعي إبطال 
االنتخابـــات، أمـــا فـــي منطقة املـــنت فالطعن 

مردود.
ودعـــا إلى إجراء انتخابـــات جديدة خالل 
شـــهرين، وفق قانون االنتخابـــات، في دائرة 

طرابلس وحدها أي الدائرة املصغرة.
دميـــا  صرحـــت  القـــرار  صـــدور  وبعـــد 
اجلمالـــي إثر لقـــاء جمعها برئيـــس احلكومة 
ســـعد احلريري في بيت الوسط ”نحترم قرار 
املجلس الدســـتوري رغم التدخالت السياسية 
التـــي حصلت، واحلريري طلب مني الترّشـــح 

مرة أخرى وأنا واثقة من ثقة الناس“.

من جهته أعرب وزير العدل السابق اللواء 
أشـــرف ريفي عن أسفه لعدم البت من املجلس 
الدستوري في طلب إبطال االنتخابات النيابية 
بأكثر من دائرة وخصوصا في طرابلس، علما 
أن املجلس أقر بحصول جتاوزات جوهرية في 

إدارة عملية االنتخاب وفرز النتائج.
وأضـــاف ”علـــى الرغـــم مـــن مالحظاتنا 
نحترم قـــرار املجلـــس الدســـتوري، ونعتبره 
نافذا وسوف أقوم بالتشاور مع أهل طرابلس 
وفعالياتهـــا وقواهـــا السياســـية والشـــعبية 
للتعامل مع استحقاق االنتخابات الفرعية في 

املدينة“.

يشـــار إلى أن الطعن بحـــق اجلمالي جاء 
مـــن جانب منافســـها عـــن املقعد الســـني في 
دائرة طرابلس طـــه ناجي، وهو يتبع جلمعية 
املشـــاريع اإلســـالمية القريبة من قوى ٨ آذار 
املؤيدة للنظام الســـوري. وجـــرت االنتخابات 
النيابيـــة في ٦ مايـــو من العـــام املاضي على 
أساس قانون النسبية مع الصوت التفضيلي 

لكل مرشح على الئحة معينة.
وكانت كتلة املســـتقبل قد فازت بـ٢١ مقعدا 
فقط فـــي مختلف املناطـــق اللبنانية من أصل 
١٢٨ نائبا يشـــكلون البرملان، وحّمل الكثيرون 
هـــذه احلصيلة الضعيفة للقانـــون االنتخابي 
اجلديد، دون جتاهـــل وجود متلمل في البيئة 
الســـنية من سياســـات تيار املســـتقبل خالل 

السنوات األخيرة.

إبطال عضوية الجمالي

 تعمق خسائر الحريري النيابية

ورطة االنسحاب

} دمشــق – كشـــفت مصادر إعالمية أميركية 
عن رفـــض حلفاء الواليات املتحدة األوروبيني 
ملء الفراغ الذي ســـتخلفه القـــوات األميركية 
في شـــمال ســـوريا، األمر الذي من شـــأنه أن 
يعقد خطط الواليات املتحدة بشـــأن انسحاب 
ســـريع من هذا البلد، خاصة في غياب توافق 
مع تركيا بشـــأن عدم القيـــام مبهاجمة قوات 

سوريا الدميقراطية التي يقودها األكراد.
ياتـــي ذلك مع اقتـــراب حســـم املعركة في 
آخـــر جيوب تنظيم داعش، في منطقة الباغوز 
شرقي سوريا على احلدود العراقية، وإن بدت 
األمور تســـير ببطء ألســـباب ربطها التحالف 
الدولي وقـــوات ســـوريا الدميقراطية بإجالء 
املدنيـــني الذيـــن معظمهم من عوائـــل عناصر 
داعش، فيما يراه البعـــض مقصودا إلى حني 

ترتيب أمور االنسحاب األميركي وكيفيته.
ونقلت صحيفة ”الواشـــنطن بوســـت“ عن 
مصـــادر بالبيت األبيـــض أن باريـــس ولندن 
رفضتـــا بقـــاء قواتهمـــا فـــي ســـوريا إذا ما 
انســـحبت الواليات املتحدة. وتعتبر فرنســـا 
الوحيدتني  األوروبيتني  الدولتـــني  وبريطانيا 
اللتني متتلكان قوات على األرض في ســـوريا 
ضمن التحالف الدولي الـــذي تقوده الواليات 

املتحدة لقتال تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتقدم كل من القوات الفرنسية والبريطانية 
إلى جانب نظيرتها األميركية، التدريب والدعم 
اللوجستي لقوات ســـوريا الدميقراطية التي 
تقودها وحدات حماية الشعب الكردي وتتولى 

املعركة البرية ضد داعش.
وكانـــت الواليـــات املتحدة ترغـــب في أن 
حتل القوات البريطانية والفرنسية في مراكز 
خاصـــة بالقرب مـــن احلدود التركيـــة لتأمني 

احلماية للوحدات الكردية في املنطقة.
الفرنســـي  الرفـــض  أن  محللـــون  ويـــرى 
البريطانـــي يأتي للضغط علـــى إدارة الرئيس 

دونالـــد ترامـــب بشـــأن تعديـــل خططـــه في 
االنسحاب من ســـوريا، إلى حني التوصل إلى 

تسوية في هذا البلد.
وكان وزير اخلارجية البريطاني جيرميي 
هانـــت صرح الثالثاء املاضـــي ”ال توجد أدنى 
فكـــرة ألن حتـــل القـــوات البريطانيـــة مـــكان 

نظيراتها األميركية في سوريا“.
وقبـــل أســـابيع أعلنـــت وزيـــرة اجليوش 
الفرنســـية فلورانس بارلي عن موقف مفاجئ 
آنذاك بشأن نية بالدها ألن حتذو حذو الواليات 
املتحدة واالنســـحاب من سوريا، الفتة إلى أن 
القوات الفرنســـية قادرة على أداء مهامها من 

العراق حيث توجد عناصر لها هناك.
ويقول البعض إن من املســـتبعد أن تنجح 
الواليات املتحـــدة في تعديل موقف احلليفني، 
ذلـــك أن باريـــس ولنـــدن ال تريـــدان املغامرة 
لوحدهما بالبقاء في املســـتنقع الســـوري في 

ظل ما يواجههما من حتديات في الداخل.
وأمام املوقف الفرنســـي البريطاني ذكرت 
صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ أن إدارة ترامب 
جلـــأت إلـــى أملانيا التـــي لم تشـــارك في هذا 
التحالـــف داعيـــة إياهـــا إلرســـال قواتها إلى 
ســـوريا. ويتشكك كثيرون في إمكانية أن تقبل 
برلـــني بإرســـال قواتها إلى هنـــاك، وقد يكون 
اخليار الوحيد هو تأجيل االنسحاب األميركي 
إلـــى حني التوصـــل إلى تســـوية، خاصة وأن 
األكراد في حال جرى االنســـحاب قد ال يجدون 
من خيار سوى االحتماء بالنظام السوري من 
التهديد التركي. ويلفت هؤالء إلى أن الواليات 
املتحدة ستحاول مجددا إقناع تركيا بضرورة 
عدم التعرض لألكراد في حال انســـحابها لكن 
الوعود التركية إن حصلت فهي غير موثوقة.

وبدأ وزيـــر الدفاع التركـــي ورئيس هيئة 
األركان اخلميس بزيارة إلى واشنطن، ملناقشة 

امللف.

رفض باريس ولندن ملء الفراغ 

األميركي في سوريا يهدد خطط ترامب

فرصة عمل أعلنتها 

الحكومة بالتزامن مع 

وصول أول مجموعة 

من املحتجني
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ديما الجمالي:

نحترم قرار المجلس 

الدستوري رغم التدخالت 

السياسية التي حصلت
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أخبار
«عندما نتحدث عن غســـيل األموال وتمويل اإلرهاب، دعونا نوضح أن السعودية من أكبر ضحايا 

الهجمات اإلرهابية، فال يعقل أن تتساهل في القضاء على التطرف من جذروه».

سلمان األنصاري
رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

«ما صرف على العقود التســـليحية في العراق منذ 2003 يكفي لتسليح قارة كاملة، ورغم ذلك 

ال تزال القوات األمنية تعاني من نقص كبير في المعدات».

حاكم الزاملي
الرئيس السابق للجنة األمن والدفاع بالبرملان العراقي

فلول داعش مصدر انشغال للعراق في مرحلة البحث عن االستقرار

} بغداد – عـــادت المواجهة مع تنظيم داعش 
لتتصّدر المشـــاغل العراقية، فـــي الفترة التي 
يلفـــظ فيها التنظيم أنفاســـه األخيـــرة ككيان 
مســـيطر على األرض، في المعركة العســـكرية 
ســـوريا  قـــوات  تخوضهـــا  التـــي  الدائـــرة 
الديمقراطيـــة ضّده فـــي قرية الباغـــوز، آخر 
جيب له في شرق سوريا قريبا من الحدود مع 

العراق.
وتشير الكثير من المعطيات إلى أّن داعش 
بصدد الترتيـــب للتكّيف مـــع الوضع الجديد 
مـــن مختلف الجوانـــب بما في ذلـــك الجانب 
المالـــي حيث أعلن جهاز المخابرات العراقي، 
الخميس، عـــن تفكيكه مجموعة كبيرة لتمويل 
التنظيم ُوصفـــت بالمتشـــعبة والمتفرعة في 

دول متفرقة من العالم.
ومعركـــة الباغـــوز هـــي عمليـــا النهايـــة 
الرســـمية لمعارك الجبهات ضّد داعش، لّكنها 
قد تكـــون البدايـــة الفعلية لتدشـــين التنظيم 
مرحلة جديدة قوامها العمل الســـري من خالل 
الخاليـــا الصغيـــرة وحّتى الذئـــاب المنفردة 
التي يمكنها التأثير سلبا على فترة االستقرار 
النســـبي التي دخلها العراق، ويطمح خاللها 
إلـــى إعادة تنظيم قواه وترميـــم بناه التحتية 
التي تضـــّرر منها الكثير خـــالل حرب داعش 

وتنشيط اقتصاده المنهك.

ويقـــول خبراء الشـــؤون األمنيـــة إّن فلول 
داعـــش في العـــراق حقيقة واقعـــة ُتلمس من 
خـــالل عّدة عمليات تفجير وخطف وقتل قامت 
بها تلك الفلول وتواتـــر حدوثها خالل الفترة 
القريبـــة الماضية، لّكنها فـــي المقابل توّظف 
في  معركة دعائية بخلفيات سياسية، تتجاوز 
العراق بحّد ذاته لتشـــمل القوى المتنافســـة 

على النفوذ فيه.
ويشـــّكك البعـــض في حقيقـــة التحذيرات 
المتكّررة مـــن مخاطر فلول داعش في العراق، 
ويقولـــون إّنها ال تخلو مـــن مبالغة خصوصا 
لدى صدورها عـــن دوائر أميركية على اعتبار 
الواليات المتحدة معنية بإيجاد مبّرر منطقي 

لإلبقاء على قواتها داخل األراضي العراقية.
وفـــي المقابل يحـــّذر هؤالء مـــن التهوين 
مـــن خطر داعـــش ومن المبالغة فـــي الحديث 

عن قدرة العـــراق على مواجهة التنظيم بقواه 
الذاتية، ويقولون إّن مصدر مثل تلك المبالغة 
القوى المناوئة للوجود العســـكري األميركي 
فـــي العـــراق، وهي علـــى وجه العمـــوم قوى 

تربطها عالقات قوية بإيران.
ويضغـــط ساســـة عراقيـــون غالبيتهم من 
الشـــيعة وقادة فصائل مسّلحة باتجاه إخراج 
القـــوات األميركية التـــي تقول واشـــنطن إّن 
عددهـــا محدود ومهامها غيـــر قتالية. وينوي 
هؤالء اســـتخدام كتلهم النيابية الســـتصدار 
تشـــريع يعيـــد تقنيـــن الوجـــود العســـكري 
األجنبي فـــي البالد، بينما تتعالى التحذيرات 
من أن العراق ال يزال غير قادر على االستغناء 
عن الخبـــرات والقدرات التقنية والعســـكرية 
األميركية لتعّقب فلول داعش والقضاء عليها، 
في وقت تبّين فيه بعض الكشوف األمنية مدى 
خطـــورة التنظيـــم وعمله على إعـــادة تنظيم 

صفوفه.
وبشأن شبكة التمويل قال جهاز المخابرات 
العراقي في بيان إنه تم ”تفكيك أكبر مجموعة 
تمويل لداعش في تاريخ العراق“، موّضحا أّن 
”المجموعة متشـــعبة ومتفرعة في دول متفرقة 

من العالم“.
وكشـــف الجهاز أن هذه المجموعة تعتمد 
فـــي تمويلهـــا على مكاتـــب ومحـــال متنوعة 
وبأســـلوب معقد لغرض التمويه والتشويش 

على متابعة حركة أموالها.
وزاد نشـــاط تنظيـــم داعـــش مؤخـــرا في 
المناطق الحدودية بين العراق وســـوريا بعد 
ورود أنبـــاء عن فرار المئـــات من عناصره من 
ســـوريا إلـــى األراضـــي العراقية أمـــام زحف 
القـــوات الكردية المدعومـــة أميركيا على آخر 
معاقلـــه. كمـــا ازدادت عمليـــات التنظيـــم في 
محافظـــات ديالـــى وكركـــوك وصـــالح الدين 
شـــمالي العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، حيـــث 
نفذ سلســـلة عمليات اســـتهدفت عناصر أمن 

ومدنيين. 
وتســـلمت القوات العراقيـــة الخميس 130 
مقاتـــال عراقيا في صفـــوف التنظيم اعتقلتهم 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة علـــى األراضي 
الســـورية، بحســـب ما أفادت مصـــادر أمنية 

لوكالة فرانس برس.
وقـــال رئيـــس اللجنة األمنيـــة في مجلس 
محافظـــة األنبـــار نعيـــم الكعـــود إن القوات 
ســـوريا  قـــوات  مـــن  ”اســـتلمت  العراقيـــة 
الديمقراطيـــة مئـــة وثالثين إرهابيا داعشـــيا 

مطلوبين لدى السلطات العراقية“.
فـــي المقابـــل، أكد مســـؤول عســـكري في 
قوات الحشد الشعبي المتواجدة على الحدود 

الغربية بين سوريا والعراق أّن ”جميع من تم 
تســـّلمهم عراقيون، وال يوجد أجانب بينهم“، 
مشـــيرا إلى أّن الجهـــات الرســـمية العراقية 
المتمثلة بخلية الصقور التابعة لألمن الوطني 
واستخبارات الجيش وقيادة عمليات الجزيرة 

والبادية استلمت هؤالء بشكل رسمي.
وأضاف أّن ”دفعات أخرى سيتم تسليمها 
للجانب العراقي بينهـــا عائالت جهاديين من 

الذين عبروا الحدود إلى الجانب الســـوري“. 
وكان رئيـــس الوزراء عادل عبدالمهدي أكد في 
مؤتمـــره الصحافي األســـبوعي، الثالثاء، أن 
بالده تراقب الوضع في شـــرق ســـوريا بحذر 
شـــديد، إذ تتخوف القـــوات األمنية من عبور 

فلول التنظيم عبر الحدود.
وأعلـــن العـــراق فـــي ديســـمبر 2017 دحر 
تنظيم الدولة اإلســـالمية من كامـــل المناطق 

التي كان يسيطر عليها منذ العام 2014، والتي 
تبلغ نحو ثلث مساحة البالد.

وكّثفت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من 
التحالف الدولي هجومها على الجيب األخير 
للتنظيـــم في ريف دير الزور شـــرقي ســـوريا، 
حيـــث بات محاصرا في نصف كيلومتر مربع، 
بعدما خاضت ضـــده معارك على جبهات عدة 

في العامين األخيرين.

ــــــة التكلفة التي خاضها على مدار  النصر العســــــكري الذي حقّقه العراق في احلرب عالي
سنوات سيطرة تنظيم داعش على ثلث أراضيه، ال يعني أّن املهّمة ُأجنزت بالكامل، فأمام 
البلد املرهق اقتصاديا والباحث عن االستقرار الضروري إلعادة البناء واإلعمار وتنشيط 
التنمية، مهّمة مواجهة فلول التنظيم التي بدأت بالفعل في نشاطها املضاد لتلك األهداف.

توقيع اتفاقية للدفاع 

المشترك بين بريطانيا 

وسلطنة عمان
} مســقط – وّقعت ســـلطنة ُعمـــان والمملكة 
المتحـــدة، الخميـــس، اتفاقية دفاع مشـــترك 
لتعزيز التعاون العســـكري بين البلدين، وذلك 
فـــي مظهر لتطّور عالقات الطرفين في المجال 
الدفاعي، وهو ما جّســـدتاه الخريف الماضي 
في مناورة عســـكرية كبيـــرة دارت على أرض 

السلطنة بمشاركة قوات من البلدين.
كما تعكس االتفاقية من جانب آخر توّجها 
بريطانيـــا للمزيـــد مـــن االنخراط فـــي تأمين 
منطقة الخليج والحفاظ على اســـتقرارها، بما 
تحتوي عليه من مصالح كبيرة للندن، ستزداد 
أهميتها في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.
ووّقـــع االتفاقية عن الجانـــب العماني بدر 
بن ســـعود البوســـعيدي الوزير المسؤول عن 
شؤون الدفاع، وعن الجانب البريطاني غافين 

ويليامسون وزير الدفاع.
وقالت وكالة األنباء العمانية الرســـمية إّن 
”االتفاقيـــة تهدف إلـــى تأطير التـــزام البلدين 
بالدفاع المشـــترك عن أمنهما واســـتقرارهما 
وازدهارهما ودعمهما لسيادة ووحدة أراضي 
كل منهما، وتطوير العمل العســـكري الثنائي 
بما يحقـــق التوافق واالنســـجام بين القوات 

المسلحة للبلدين الصديقين“.
ونقلت عـــن الوزيـــر البوســـعيدي وصفه 
في مســـيرة  االتفاقيـــة بـ”العالمـــة البـــارزة“ 
التعاون بين عمان وبريطانيا ”تمّهد لمزيد من 

التعاون العسكري والتمارين المشتركة“.
كمـــا نقلـــت الوكالـــة عـــن وزيـــر الدفـــاع 
البريطاني القول إّن ”أمن الخليج يعد امتدادا 
ألمـــن المملكـــة المتحدة، ومن المهم توســـيع 
آفاقنـــا لتصبـــح بريطانيا دولـــة عالمية عقب 

االنسحاب من االتحاد األوروبي“.

{آيداكس} يرسخ دور اإلمارات في تطوير صناعة الدفاع العاملية
”آيداكـــس“  معرضـــا  أســـفر   - أبوظبــي   {
و”نافداكـــس“ اللـــذان اخُتتمـــا الخميـــس في 
المركز الوطني للمعارض بالعاصمة اإلماراتية 
أبوظبي، عـــن حصيلـــة إيجابيـــة، ليس فقط 
لجهـــة حجم الصفقات التي عقدت خالل األيام 
الخمســـة من نشاطهما، لكن أيضا لجهة حجم 
إقبـــال العارضين والـــزوار عليهمـــا، وتنّوع 
المعـــروض من األســـلحة والنظـــم والتقنيات 
الدفاعيـــة واألمنية، ومدى تطّورها، ما شـــّرع 
لخبراء شـــؤون األمـــن والدفـــاع للحديث عن 

تحّول المعرضين إلى مســـاهمين أساســـيين 
في تطوير وتنويع صناعة الدفاع في المنطقة 

والعالم.
وبالتوازي مع هذه النجاحات كسبت دولة 
اإلمارات مجّددا رهان جـــودة التنظيم ودّقته، 
مؤّكدة من جديد قدراتها الفائقة على احتضان 
أكبر المناسبات وأضخم التظاهرات وإدارتها 

بما يلزم من دّقة وسالسة.
وقـــال اللـــواء الركـــن طيار فـــارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمة 

لمعرضي آيداكس ونافداكـــس إن المعرضين 
حققـــا نجاحا منقطـــع النظير كونهما شـــكال 
تظاهرة فريدة جمعت صناع القرار ونخبة من 
الخبـــراء والمتخصصين في قطاع الصناعات 
الدفاعيـــة واألمنيـــة من جميع أرجـــاء العالم، 
مضيفا ”نشـــعر بالفخر باحتضـــان العاصمة 
أبوظبي اثنيـــن من أكبر المعـــارض العالمية 
المتخصصـــة في قطاع الصناعـــات الدفاعية 
والبحرية ما يعزز المكانة المتقدمة والرفيعة 
التي تحظى بهـــا دولة اإلمارات على الخارطة 

في المجال المهم والحيوي“.
ومـــن جانبـــه قـــال اللـــواء الركـــن طيـــار 
إسحاق البلوشـــي نائب رئيس اللجنة العليا 
المنظمـــة للمعرضيـــن ”إن معرضـــي آيداكس 
عالميتيـــن  منصتيـــن  يمثـــالن  ونافداكـــس 
رائدتين تستعرضان أحدث التقنيات الدفاعية 
واألمنيـــة، باإلضافـــة إلـــى توقيـــع شـــراكات 
وصفقـــات مـــع نخبة مـــن كبريات الشـــركات 
والمؤسســـات العســـكرية في العالم تؤسس 
لخطة بعيدة المدى ســـعيا للمشـــاركة الفاعلة 

في صون األمن والسلم الدوليين“.
كمـــا وصف المعرضين بالحـــدث العالمي 
الذي ”يسهم في وضع مالمح االستراتيجيات 
الدفاعيـــة واألمنيـــة فـــي المســـتقبل وأفضل 
األزمـــات  لمواجهـــة  والممارســـات  الحلـــول 
والتحديـــات المســـتقبلية فـــي ظـــل الثـــورة 

الصناعية الرابعة“.
وباإلضافة إلى الدور التقني واالقتصادي 
لمعرضي آيداكس ونافداكس، فإّنهما يسديان 
خدمة مباشـــرة الســـتراتيجيا دولة اإلمارات 
في تمتين جدارهـــا األمني والدفاعي وتطوير 
قدرات قواتها المسّلحة ورفدها بأحدث النظم 

والتقنيات. 
وأظهـــرت أرقام رســـمية إبـــرام اإلمارات 
لصفقات تسليح في معرض آيداكس تجاوزت 
قيمتها خمسة مليارات دوالر وشملت منصات 

إطالق صواريخ.

وقال العميـــد ركن في القـــوات اإلماراتية 
محمـــد خميـــس الحســـاني، متحّدثا باســـم 
المعرض، إن قيمة الصفقات النهائية المبرمة 
مع الشـــركات األجنبيـــة والمحلية بلغت نحو 

5.4 مليار دوالر.

وكان أكبـــر هذه الصفقات عقد مع شـــركة 
”ريثيـــون“ األميركية لشـــراء منصـــات إطالق 
صواريـــخ خاصة بمنظومـــة باتريوت، بتكلفة 

بلغت نحو 1.6 مليار دوالر.
كما وّقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
عقـــدا بقيمـــة نحـــو 353 مليـــون دوالر مـــع 
”ريثيـــون“ لشـــراء صواريخ مســـتحدثة على 

منظومة باتريوت.
المعرضيـــن  فـــإّن  مراقبيـــن  وبحســـب 
الضخميـــن اللذين احتضنتهما دولة اإلمارات 
يحمـــالن إلـــى جانـــب ســـمتهما االقتصادية 
والدفاعيـــة، بعدا سياســـيا إذ يعتبران نتاجا 
للحيوية الدبلوماســـية لإلمارات ومظهرا من 

مظاهر قّوتها الناعمة.
ويســـاهم المعرضان، وفق خبراء شـــؤون 
األمن والدفاع، بشـــكل مباشر في تنمية قطاع 
الصناعـــات الدفاعية العالمية باعتبار القطاع 
عنصرا أساســـيا مـــن عناصر صون الســـالم 
واالســـتقرار الضرورييـــن فـــي الحفـــاظ على 
مكتسبات الدول والشعوب وفي حماية العمل 

التنموي بمختلف مناطق العالم.
وعلى صعيـــد إقليمـــي يمّثـــل ”آيداكس“ 
المنطقـــة المهتّمة  لدول  بوابـــة  و”نافداكس“ 
بتوطيـــن الصناعة الدفاعية على أحدث النظم 

والتكنولوجيات في المجال.

[ معركة الباغوز نهاية حرب الجبهات وبداية حرب العصابات  [ االستخبارات العراقية تعلن تفكيك أكبر شبكة لتمويل التنظيم

التهويـــن والتهويل من خطر فلول 

داعش في العراق والمنطقة صدى 

لعمليـــة دعائية تمارســـها أطراف 

منخرطة في صراع النفوذ
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صناعة محلية بصدد التطور

كمائن وألغام في طريق االستقرار

فارس خلف المزروعي:

المعرضان حققا نجاحا 

منقطع النظير وشكال 

تظاهرة عالمية فريدة

    
ترحيل سد شغور المناصب الوزارية في حكومة عبدالمهدي إلى الصيف

} بغداد - تعهد تحالف ”ســـائرون“ المدعوم 
مـــن رجل الديـــن الشـــيعي العراقـــي مقتدى 
الصدر، الخميس، بإنهاء ملف المناصب التي 
ُتدار بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، 

في أمد ال يتجاوز شهر يونيو القادم.
الكتـــل  بيـــن  الشـــديد  الصـــراع  ومنـــع 
السياســـية مـــن ســـّد الشـــغور فـــي وزارات 
الداخليـــة والدفـــاع والعـــدل بحكومة رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي بعد مرور 8 أشـــهر 
علـــى إجـــراء االنتخابـــات البرلمانيـــة التي 

أفضت إلى تشكيل الحكومة.

ورّشـــح تحالف الفتح القريـــب من إيران 
القيادي بالحشد الشعبي فالح الفياض لشغل 
منصب وزير الداخلية، وهو ما رفضه تحالف 
سائرون بشّدة، أما وزارتا العدل والدفاع، فال 
تزاالن موضع تنازع كتل وشـــخصيات سنّية 
وكردية. ويعكس تحديد موعد ال يقل عن ثالثة 
أشهر كســـقف لسّد الشغور في تلك الوزارات 

بالغة األهمية، شراسة التنافس عليها.
وقال رئيـــس الهيئـــة السياســـية للتيار 
الصدري القيادي في تحالف ســـائرون نصار 
الربيعـــي في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس 

مجلـــس النواب محمد الحلبوســـي بحضور 
عدد من النـــواب، إّن ”المناصـــب الموجودة 
اآلن وتـــم اختيارها فـــي البرلمـــان ال توجد 

عليها إشكاالت“.
وأضـــاف ”هناك مناصب ُتدار بالوكالة في 
مؤسسات في الدولة، وهذا يؤثر على عمل تلك 
المؤسسات ويجعلها ضعيفة“. وتابع الربيعي 
أنه ”في شهر يونيو المقبل سننهي ملف شغل 
المناصـــب بالوكالـــة“، مبيّنـــا أن التيار يدعم 
”جميع المسؤولين المســـتقلين الذين ال تقف 

خلفهم أطراف وأحزاب سياسية“.



} طرابلــس – وجـــه المفتـــي المقـــال من قبل 
مجلـــس النـــواب الليبـــي الصـــادق الغرياني 
خطابه إلى سكان مدن المنطقة الغربية دعاهم 
مـــن خالله إلى أن يكونوا فـــي الموعد من أجل 
التصدي للجيش، ما يعكس استشـــعار التيار 
المتطرف فـــي البالد الذي يقوده، خطر اقتراب 

القوات المسلحة من العاصمة طرابلس.
وحاول الغرياني المعروف بخطبه الداعمة 
للجماعـــات اإلرهابية بما فيهـــا تنظيم داعش، 
استغالل شـــعارات ”ثورة 17 فبراير“ الستفزاز 

الشـــباب وتخويفهم مـــن فقـــدان الديمقراطية 
وسيطرة ”حكم العسكر“.

في  ودعـــا الغرياني ثـــوار ”مدن الثـــورة“ 
ليبيـــا -التي قال إنها ثارت ضد العقيد الراحل 
معمر القذافي مثل غريـــان ومصراتة والزواية 
والزنتان وتاجوراء وســـوق الجمعة وغيرها- 
إلـــى أن تتجمـــع وتوحد صفوفهـــا وتجابه ما 
حتـــى ال ُتؤخذ بثوارها  وصفه بـ“خطر حفتر“ 
الواحدة بعد األخرى، ويقضى عليهم، كما أخذ 
من قبلها، في إشـــارة إلـــى انتصارات الجيش 

على المجموعـــات اإلرهابية في بنغازي ودرنة 
وعملية تطهيره للجنوب التي ما زالت جارية.

قائًال ”الهزيمة  وتوجه الغرياني لـ“الثوار“ 
والرجـــوع عـــن الثـــورة في منتصـــف الطريق 
أشـــد ضررا علـــى أهلها ممـــا كانـــوا يالقونه 
قبل قيامهـــا، وكل المدن عليهـــا أن تتوحد في 
وجه تمدد حفتر الســـرطاني، يـــا من تنصرون 
المظلوم، فـــرض عليكم أن توحـــدوا صفوفكم 
وتواجهوا الخطر المحدق بكم جميعا، قبل أن 

يجرفكم السيل“.

وكان مصطلـــح ”الثـــوار“ حتـــى فترة غير 
بعيدة يرمز إلى المشاركين في أحداث اإلطاحة 
بنظـــام القذافي، لكن مؤخـــرا باتت للمصطلح 
يســـتعمله  عندمـــا  الســـيما  أخـــرى  دالالت 
اإلســـالميون فـــي وصـــف اإلرهابييـــن الذين 

حاربهم الجيش في درنة وبنغازي.
وخـــص الغرياني فى حديثـــه مدينة غريان 
التي قال إنهـــا كانت مفتاح النصر في ”الثورة 
“ مطالبـــًا ”ثوارها“ بعدم التخاذل وأن يراجعوا 
أنفســـهم وأال يستســـلموا لـ“الظالـــم ألنـــه لن 

يرحمهـــم ولـــن يرحـــم غيرهم“. وأضـــاف ”من 
مـــات منكم مات ألجل نصـــرة الحق ومن عاش 
عاش كريمًا عزيـــزًا“، كما خص أيضًا مصراتة 
بحديثه وقال بأن الدور سيأتي عليها وستدفع 

ثمن ثورتها على القذافي.
ويقلل متابعـــون من أهميـــة الجهود التي 
يبذلها الغرياني وأنصاره من التيار المتطرف، 
الســـتمالة الشـــباب الليبيين إلـــى القتال ضد 
الجيـــش، مســـتبعدين أن تؤتي تلـــك الجهود 

أكلها.
ويـــرى هـــؤالء أن مصراتـــة هـــي المدينة 
الوحيـــدة في غـــرب البالد التـــي تتعامل معها 
القوى الدولية دون اســـتثناء بجدية نظرا إلى 
ثقلها السياسي والعســـكري لكن القوى األكثر 
تأثيرا دوليا داخل المدينة هي التي فتحت منذ 

فترة قنوات اتصال مع قيادة الجيش.
وتواترت األنباء مؤخرا بشـــأن قرب دخول 
الجيش إلى طرابلـــس، تزامنا مع االنتصارات 

التي يحققها في الجنوب.
وتترســـخ تلـــك األنبـــاء أكثـــر مـــع إعالن 
تشكيالت عسكرية في بعض المدن في المنطقة 

الغربية دعمها للجيش.
وأصدرت كتيبة 54 للمساندة واالستطالع، 
ومكتـــب تحـــري الشـــرطة والســـجون بمدينة 
صرمان، غرب العاصمة طرابلس، مطلع فبراير 
الجـــاري، بيانـــا قالت فيه إنها تبـــارك العملية 

التي أطلقها الجيش في الجنوب.
ووصلت قـــوات تابعة للجيـــش إلى مدينة 
صرمان، في إطـــار اســـتعدادات تحرير مدينة 

الزاوية من قبضة الجماعات اإلرهابية.
وقبل ذلـــك بأيام، أعلنت قبيلـــة أوالد صقر 
-وهي من أقوى القبائل المسلحة في الزاوية- 

عن دعمها عملية الجيش في الجنوب.

[ الصادق الغرياني يدعو {ثوار} مدن المنطقة الغربية للقتال ضد حفتر

أخبار
«من بين المهام الموكولة للوالة (المحافظين) دفع عجلة التنمية ومتابعة المشاريع المعطلة، 

وتهيئة المناخ السليم لالستحقاقات االنتخابية القادمة».

هشام الفوراتي
وزير الداخلية التونسي

«نطالـــب تركيـــا بتغييـــر موقفها ووقوفهـــا إلى جانب الشـــعب الليبـــي بدال من دعـــم اإلرهاب 

والتطرف وتقويض األمن في ليبيا الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

متطرفو ليبيا يستشعرون خطر قرب دخول الجيش إلى طرابلس

{تحيا تونـــس} يتطلع إلى أن يكون 

رقمـــا في املشـــهد السياســـي، في 

القـــوى  لتعديـــل موازيـــن  مســـعى 

املختلة لصالح النهضة

◄

الجمعة 2019/02/22 - السنة 41 العدد 411267

حي على القتال

} ســبها (ليبيــا) - تمكنـــت قـــوات الجيـــش 
الوطني الليبي مساء الخميس من السيطرة 
على حقل الفيـــل النفطي ثاني أكبر الحقول 
النفطيـــة في الجنوب الغربـــي للبالد والذي 
تشـــغله شـــركة مليتة للنفط والغـــاز، وهي 

شركة ليبية إيطالية.
وأكد آمر غرفة العمليات الرئيسية اللواء 
عبدالسالم الحاسي في تصريحات إعالمية 
محلية الســـيطرة على الحقل ســـلميا مؤكدا 
بأن القوات المســـلحة باشرت مهام وتأمين 
الحقل ومحيطه تمهيدا لتسليمه إلى حرس 

المنشآت النفطية.
وبـــدوره قال المقـــدم آغلـــس أحمد آمر 
الكتيبة 173 مشـــاة التابعة للقيـــادة العامة 

إن القوة الســـابقة التي كانـــت موجودة في 
الحقل (مواليـــة لحكومة الوفـــاق المعترف 
بهـــا دوليا في طرابلس) انســـحبت بالكامل 
إثر تقدم القوات المسلحة من كل االتجاهات 

دون وقوع أي اشتباكات أو أضرار.
وكان الجيش قد أعلن األسبوع الماضي 
ســـيطرته على حقل الشـــرارة أكبر الحقول 
النفطية في الجنوب. وبالسيطرة على حقل 
الفيل تكون حكومة الوفاق قد خســـرت ورقة 
النفط بشـــكل كلي تقريبا، باســـتثناء بعض 

الحقول الموجودة في الشمال.
ويتركـــز إنتاج النفط والغاز في الجنوب 
باســـتثناء حقـــول صغيـــرة فـــي البحر في 

الشمال الغربي بالجرف المحاذي لتونس.

الجيش الليبي يبسط سيطرته 

على أكبر حقلني نفطيني في الجنوب

 

} تونس - يقود حزب ”تحيا تونس“ المحسوب 
على رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، جهودا 
لتوحيـــد ”العائلـــة التقدمية“ وهو ما عكســـته 
تصريحات المنســـق العـــام للحركة الخميس، 
ســـليم العزابي، ما يعنـــي توقف جهود توحيد 
العائلـــة الندائيـــة التـــي باتت مســـتحيلة مع 

استمرار الخالفات داخل حزب نداء تونس.
وأكد العزابي خالل ندوة صحافية لإلعالن 
عن انطالق المســـار التأسيســـي للحركة أنهم 
يقومون بمشـــاورات متقدمة مع ثالثة أحزاب، 
وهـــي حركـــة مشـــروع تونـــس (16 نائبـــا في 
البرلمان)، وحـــزب المبادرة (3 نواب)، والبديل 
التونسي (حزب رئيس الحكومة السابق مهدي 

جمعة) لتوحيد قواهم.
وأوضـــح أن الباب مفتوح أمام الدســـاترة 
(منتسبو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 

تم حله في 2011) لالنضمام إلى الحركة.
والعزابي هو المستشـــار السابق للرئيس 
الباجي قائد السبســـي، وهو من بين العشرات 
من القياديين الســـابقين في حـــزب حركة نداء 
تونـــس ونوابـــه الممثلين في البرلمـــان الذين 
أعلنوا في وقت ســـابق انســـحابهم لالنضمام 

إلى المشروع السياسي الجديد.
وخســـر نداء تونس حوالي نصف مقاعده 
التـــي فاز بهـــا فـــي 2014 كما خســـر األغلبية 
وانتهى به األمر إلى االنســـحاب من الحكم بعد 

موجة انشقاقات.
وعـــاد الحديث عن إمكانيـــة توحيد العائلة 
الندائية في الفترة الماضية إلى الواجهة، قبل 

أن تندلع خالفات داخل النداء من جديد.

وأكد النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس 
(شكله محسن مرزوق بعد االستقالة من النداء) 
حسونة الناصفي مطلع فبراير الحالي، وجود 
مشـــاورات بيـــن كل من حزب مشـــروع تونس 
وحزب تحيا تونس وحزب نداء تونس من أجل 

توحيد العائلة الديمقراطية.
ودّبت الخالفات مؤخـــرا بين مدير المكتب 
التنفيـــذي للحزب ونجل الرئيـــس، حافظ قائد 
السبســـي والقيادي في الحركـــة رضا بالحاج، 

وهـــو مـــا بـــّدد آمـــال المراهنين علـــى إعادة 
توحيـــده. وتبـــادل السبســـي االبـــن وبالحاج 

االتهامات بشأن السعي للهيمنة على الحزب.
ومـــازال نزيـــف االســـتقاالت مســـتمرا في 
الحزب، حيث ذكـــرت مواقع إعالمية محلية أن 
ســـلمى اللومي قدمت نهاية األسبوع الماضي 

استقالتها كتابيا من أمانة مال نداء تونس.
وتأتـــي هـــذه االســـتقالة بعـــد أشـــهر من 
قـــرار  بعـــد  وتحديـــدا  المنصـــب  مغادرتهـــا 
االنصهـــار بين نداء تونـــس واالتحاد الوطني 
الحر في أكتوبر الماضي. ومن غير المســـتبعد 
أن تلتحـــق اللومي، التي تشـــغل أيضا منصب 

رئيسة الديوان الرئاسي، بحزب تحيا تونس.
ويتطلع حـــزب تحيا تونس إلـــى أن يكون 
رقمـــا فـــي المشـــهد السياســـي والحزبي في 
البالد، في مســـعى لتعديل موازين القوى التي 
اختلت كثيرا بعد االنقسامات التي ضربت نداء 

تونس، لصالح حركة النهضة.
والواضح للمتتبع لمســـار خروج الشـــاهد 
أنه بصـــدد انتزاع اإلرث الفكري الذي قام عليه 
حـــزب النداء (فكرة النمط التونســـي والحداثة 
والبورقيبيـــة)، وموروثـــه السياســـي (فكـــرة 
التوازن مع النهضة)، ورصيده البشري (نواب 
الحزب وإطاراته التي التحقت بأجهزة الدولة).

ولم ُيبـــّدد ســـليم العزابي خـــالل المؤتمر 
الصحافي تخوفات القوى الوطنية والحداثية، 
من تحالف جديد بين تحيـــا تونس والنهضة، 
حيث جـــاء حديثه حول هذه المســـألة مواربا، 
وذلـــك من خـــالل تأكيـــده علـــى أن التحالفات 
السياســـية لحزبه ســـتكون على قاعدة نتائج 

االنتخابات القادمة، ومحكومة بتوازن القوى.
وقال العزابـــي إن حركتهم متفقة مع حركة 
النهضة في المحافظة على االستقرار الحكومي 
واســـتكمال المؤسسات الدســـتورية. وأكد أن 
”حركتـــه تدعم الشـــاهد وحكومتـــه، ألنها ترى 

ضرورة الحفاظ على االستقرار الحكومي“.
وأضـــاف أن ”هذا أمر نتفـــق فيه مع حركة 
النهضة (إســـالمية 68 نائبـــا/217)، كما نتفق 
معها على ضرورة اســـتكمال تأسيس الهيئات 

الدستورية“.
الطريـــق  خارطـــة  علـــى  العزابـــي  وركـــز 
والمؤتمـــر  التأســـيس  لبرنامـــج  المرســـومة 

االنتخابي للحزب.
ولفت إلى أن انطالق المســـار التأسيســـي 
للحركة ســـيكون بدايـــة من 2 مـــارس المقبل، 

وحتى 21 أبريل 2019.
وأوضـــح أنه ”ســـيتم فتح بـــاب االنخراط 
(االنضمـــام) فـــي الحركة اعتبـــارا من 2 مارس 

حتـــى 17 من الشـــهر نفســـه، ثم ضبـــط قائمة 
المنخرطين وتقديم الترشحات على المستوى 

المحلي والجهوي والمركزي“.
وأضـــاف أن ”االنتخابات ســـتجري في كل 
الدوائـــر يومـــي 14 و21 أبريـــل المقبل، وتعلن 

النتائج في أجل أقصاه 28 من نفس الشهر“.
وأشـــار العزابي أيضا إلى أن المنخرطين 
ســـيختارون خالل االقتراع المترشـــحين على 
الصعيد المحلي والجهوي والمركزي في نفس 

الوقت.
كما سيتم فتح 370 مكتبا محليا، يتكون كل 
منها من 15 عضوا منتخبا، إلى جانب 33 مكتبا 
جهويا يتكـــون كل منها من 13 عضوا منتخبا، 

إضافة إلى مجلس وطني.
وكان الفتـــا تأكيد العزابـــي على أن رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، لن يكون في قيادة 
الحزب، وأن مسألة ترشيحه للرئاسيات سابقة 

ألوانها.
وأعلـــن عن تأســـيس حـــزب حركـــة تحيا 
تونـــس تم يوم 27 يناير الماضي خالل اجتماع 
شـــعبي ُنظم في مدينة المنستير بشرق البالد، 
مسقط رأس الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبـــة، وذلـــك فـــي إشـــارة إلـــى المرجعية 

البورقيبية للحزب.

{تحيا تونس} يقود جهودا لتوحيد األحزاب الحداثية
[ الشاهد ينتزع إرث نداء تونس الستكمال حزبه

يتطلع حزب ”حتيا تونس“، املشــــــّكل حديثا 
من منسحبني من حزب نداء تونس أساسا 
وأحزاب أخرى، إلى أن يكون قوة سياسية 
تنافس حركة النهضــــــة التي باتت تتصدر 
املشهد منذ أن عصفت االنقسامات بالنداء.

طموح كبير

} نواكشــوط - كثفت الســـلطات املوريتانية 
حملتهـــا ضـــد الفكر اإلخواني فـــي البالد، من 
خـــالل إغـــالق مـــدارس إســـالمية وجمعيات 
مرتبطة بتنظيم اإلخوان املســـلمني وحلفائهم 

اإلقليميني تركيا وقطر.
وأكد ناشـــط موريتانـــي، اخلميس، إغالق 
الســـلطات إلحدى اجلمعيات اخليرية ورفض 

السماح ملوظفيها بالدخول.
وقال مسؤول في جمعية ”اخلير“ اخلميس، 
فضـــل عدم ذكر اســـمه، إن ”الســـلطات أغلقت 
اجلمعية ورفضت الســـماح ملوظفيها بالدخول 

إلى مقرها في العاصمة نواكشوط“.
ومساء الثالثاء، استنادا إلى وسائل إعالم 
محليـــة، أغلقت فـــرق أمنية جمعيـــة ”اخلير“ 
و“فرع الندوة العاملية للشـــباب اإلسالمي“ في 

العاصمة نواكشوط.
وتعمل اجلمعيتـــان في مجال كفالة األيتام 
وتقدمي املســـاعدات للفقراء وتنظيـــم القوافل 
اإلنسانية، لكن قرار الســـلطات بإغالقها يثير 
اســـتفهامات بشـــأن إمكانية أن يكون لها دور 

سياسي أو أيديولوجي.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أشـــهر من ”إغالق 
مركـــز تكوين العلمـــاء“ الذي يرأســـه العالمة 
املوريتانـــي وعضو االحتـــاد العاملـــي لعلماء 
املســـلمني محمد احلســـن ولد الـــددو. وقالت 
السلطات إن ســـبب إغالقه هو مصادر متويله 

املشبوهة.
وأقر مجلس الوزراء املوريتاني األســـبوع 
املاضي إنشاء ”مؤسســـة احملظرة الشنقيطية 
الكبرى“، وهي مؤسسة جامعية دينية في ثوب 
التعليـــم الديني األصيل، في خطوة تهدف إلى 
مواجهة مؤسسات التعليم ذات الطابع الديني 
التي تســـيطر عليها تيارات اإلسالم السياسي 
خاصة جماعة اإلخوان املسلمني في موريتانيا.

وقال أحمد ولد أهل داوود، وزير الشـــؤون 
اإلســـالمية والتعليـــم األصلـــي خـــالل مؤمتر 
صحافي، إن احلكومـــة صادقت في اجتماعها 
على مشـــروع مرســـوم يقضي بإنشاء وتنظيم 
وسير مؤسسة للتعليم العالي تدعى ”احملظرة 

الشنقيطية الكبرى“.
وأوضـــح الوزيـــر أن املراحـــل الدراســـية 
باحملظرة الكبرى ستتوزع بني اإلجازة ودرجة 
املاجســـتير والدكتـــوراه وســـيكون مقرها في 

مدينة ”أكجوجت“ شمال البالد.
وأضـــاف وزيـــر الشـــؤون اإلســـالمية أن 
”احملظـــرة الشـــنقيطية الكبـــرى“ مخصصـــة 
القرآنيـــة  املـــدارس  طلبـــة  مـــن  للمتميزيـــن 
والشـــرعية التقليديـــة (احملاظـــر) وتهدف إلى 
تخريج العلماء، مشـــيرا إلى أن الدراســـة بها 

ستشمل جميع معارف احملظرة.
كانـــت  احلديثـــة  الدولـــة  بـــأن  واعتـــرف 
”مســـتقيلة“ مـــن مهمتها جتاه احملظـــرة، وأن 
الرئيـــس محمد ولد عبدالعزيز يعطيها أولوية 

هي األولى من نوعها في تاريخ البالد.

موريتانيا تكثف 

حملتها ضد النفوذ 

اإلخواني



} برليــن - أعلنت املستشـــارة األملانية أجنيال 
ميركل تعزيز الدعم العســـكري لبوركينا فاسو 
علـــى مكافحة متطّرفني إســـالميني، فيما ُتعزى 
معظم الهجمات إلى جماعة ”أنصار اإلســـالم“ 
التي ظهرت قرب حدود مالي في ديسمبر 2016، 
التي  وجماعـــة ”نصرة اإلســـالم واملســـلمني“ 

بايعت تنظيم القاعدة في املغرب اإلسالمي.
وكانت ”أنصار اإلســـالم“ أول قوة إرهابية 
يتم تشـــكيلها داخل بوركينا فاسو مع انتشار 
العنـــف مـــن مالي، حيـــث اســـتولى متطّرفون 
علـــى مدن الصحراء الكبـــرى عام 2012، قبل أن 

تطردهم القوات الفرنسية.
وقالـــت ميركل خـــالل اجتماع مـــع رئيس 
بوركينا فاســـو روش مارك كريستيان كابوري، 
فـــي برلني اخلميس، إن أملانيا مســـتعدة إلبرام 
اتفاقية املشـــورة التي متت مناقشـــتها بالفعل 

على مستوى وزارتْي الدفاع.
وأضافت املستشارة ”ال تزال هناك ضرورة 
الســـتيضاح بعض املســـائل القانونية في هذا 
الشأن، وقد مت متهيد الطريق لذلك بالفعل خالل 

اجتماع بني وزيرْي الدفاع“.
وشـــددت ميـــركل علـــى أنـــه يتّعـــني على 
اجلانبـــني ”أن يصبحـــا عمليـــني ســـريعا، كي 
يالحظ املواطنون أننا نقوم بشـــأن ألجلهم في 

ظل هذا التهديد امللموس متاما.
وقال رئيس بوركينا فاسو إن بالده منفتحة 
على جميع الشراكات ”التي ميكننا مبساعدتها 
الدفـــاع على نحو أكثر اتســـاقا عـــن األراضي 
اخلاضعة لسيادتنا“، مشيرا إلى أن ذلك يسري 
على مجموعة دول الســـاحل اخلمـــس، والتي 
تشمل أيضا موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
وأضـــاف كابـــوري أنـــه ال بـــد أن يســـهم 
االجتماع املقرر على مســـتوى وزراء اخلارجية 

في توضيح اإلجراءات بشكل أكبر.
ويدعـــم االحتـــاد األوروبي دول الســـاحل 
اخلمس في تأسيس قوات عسكرية مشتركة من 

أجل مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة.
وتأمـــل أملانيا وفرنســـا مـــن وراء ذلك في 
حتقيـــق مزيد مـــن األمـــن ألوروبـــا وكذلك في 
تراجع الهجرة غير الشـــرعية. ولكن تأســـيس 

هذه القوات ال يشهد تقّدما حتى اآلن.

{روســـيا مستعدة عســـكريا ألزمة على غرار أزمة الصواريخ الكوبية إذا كانت الواليات المتحدة أخبار

حمقاء بشكل يجعلها تريد أزمة مثل هذه}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

{هنـــاك إمكانية لتخفيف العقوبات الصارمة المفروضة على كوريا الشـــمالية إذا فعلت شـــيئا 

جادا بشأن نزع السالح النووي}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي
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} بروكســل - قال رئيس املفوضية األوروبية 
جـــان كلود يونكر اخلميس إنـــه ”ليس متفائال 
للغاية“ بشـــأن فرص مغادرة بريطانيا االحتاد 
األوروبي باتفاق، ُمحذرا في الوقت نفســـه من 
أن الفشـــل في التوصل إلـــى اتفاق على خروج 

ُمنظم سيكون مكلفا اقتصاديا.
ومـــع اقتراب قدوم 29 مـــارس، وهو املوعد 
احملـــدد للخروج من االحتـــاد األوروبي، تعيش 
بريطانيا أعمق أزمة سياســـية منذ نصف قرن، 
حيث تكافح لندن إليجاد كيفية لالنســـحاب من 

التكتل األوروبي الذي انضمت إليه عام 1973.
وأجرت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي محادثات ”بناءة“ في بروكســـل األربعاء، 
في إطار ســـعيها للحصول على تنازالت بشأن 
اتفاق خروج بريطانيا مـــن االحتاد األوروبي، 
حيـــث اســـتراتيجيتها لضغوط بعد اســـتقالة 

ثالث نائبات من أعضاء حزبها.

وعقب مناقشـــات استمرت ساعة تقريبا مع 
رئيـــس املفوضية األوروبية للمـــرة الثانية في 
أســـبوعني قالت ماي لقناة تلفزيونية بريطانية 
إنهـــا دعت مجددا إلى إجـــراء ”تغييرات ملزمة 
قانونـــا“ على اتفاق توصلـــت إليه مع االحتاد 
في نوفمبر، لتفادي أن تؤدي السياسة املتعلقة 
بالترتيـــب اخلـــاص بحدود أيرلنـــدا إلى إلزام 
بريطانيا باإلبقاء على قواعد االحتاد ألجل غير 

مسمى.
ورفض البرملان البريطاني الشـــهر املاضي 
هذا اجلزء من االتفـــاق الذي يهدف إلى جتّنب 
تفّجر اضطرابات جديدة في أيرلندا الشمالية. 
ويدفـــع ذلك البالد نحو اخلروج من االحتاد في 
29 مارس دون اتفاق يوفر األمان لبريطاني، ما 
دفع ماي إلى حترك ســـريع مـــن أجل احلصول 

علـــى تنازالت من بروكســـل ومن مشـــرعني في 
حزبها وآخرين.

وقالت ماي ”ســـلطت الضـــوء على حاجتنا 
إلـــى أن نشـــهد تغييـــرات ملزمـــة قانونا على 
الترتيب اخلاص بأيرلندا مبا يضمن أال يستمر 
الوضع إلى أجل غير مســـمى، هذا هو املطلوب 
حتى يقر مجلس العمـــوم اتفاقا، الزمن جوهر 
العقد“، مشـــددة على أهمية التحـــرك في إطار 

زمني محدد.
ورفض االحتاد األوروبـــي إدخال تغييرات 
علـــى االتفاقيـــة أو إضافة نـــص جديد يغضب 
أيرلندا، عبر حتديد إطار زمني للترتيب اخلاص 
بها أو إعطاء لندن احلق بأن تنسحب من جانب 
واحد من ترتيب يلـــزم بريطانيا باتباع قواعد 
االحتاد التجاريـــة والصناعية، حلني الوصول 
إلى ما هو أفضل رمبا باستخدام التكنولوجيا، 
حتى تظل احلدود مفتوحة مع الســـماح للندن 

باالنسالخ عن معايير االحتاد األوروبي.
وقال مســـؤولون إنه جـــرى بحث نصوص 
متنوعـــة تركز علـــى طبيعة العالقـــة التجارية 
املســـتقبلية بعـــد فتـــرة انتقالية، لكـــن زعماء 
االحتاد األوروبـــي، الذين يلتقي كثير منهم مع 
ماي خالل قمة بـــني االحتاد واجلامعة العربية 
فـــي مصـــر مطلـــع األســـبوع املقبـــل، يريدون 
ضمانات بأنها تستطيع احلصول على تصديق 
البرملان على أي اتفاق جديد قبل أن يقدموا أي 

تنازالت.
وأمـــام التعّنت األوروبـــي والرفض احلازم 
إلدخال أي تعديالت أو تقدمي أي تنازالت بشأن 
احلدود األيرلندية، باتت بريطانيا أمام حتمية 
متديد موعد بريكست، وهي فرضية ال ترفضها 
بروكســـل من أجل إتاحة وقت إضافي للتوصل 
إلـــى توافقات جتّنـــب الطرفـــان انفصاال دون 
اتفاق تكون تداعياته “ كارثية“ على اجلانبني.

وقال دونالد توسك رئيس املجلس األوروبي 
”إذا أخفقت بريطانيا فـــي جتهيز خيار معقول 
في الوقت املناســـب، فإن من املمكن دوما متديد 
هذه املفاوضات، سيكون هذا أفضل من خروج 

دون اتفاق“.

وتعّرضت قدرة ماي علـــى مترير أي اتفاق 
في البرملان لضربة جديدة األربعاء، باســـتقالة 
ثـــالث نائبات مـــن حـــزب احملافظـــني انتقدن 
تعامـــل ماي ”الكارثي مـــع اخلروج من االحتاد 

األوروبي“.
وفي بيانهما املشـــترك، قالـــت ماي ويونكر 
إن احملادثـــات كانـــت ”بنـــاءة“ وإن فريقيهمـــا 
ســـيواصالن العمل ”الستكشاف الفرص بروح 
إيجابية“، حيث يعتزم االثنان االجتماع مجددا 

قبل نهاية فبراير.
ويقول دبلوماســـيون باالحتـــاد األوروبي 
إن أمـــام مـــاي أقـــل من شـــهر حلل املشـــكلة، 
معتبرين أن التوصل إلى تســـوية يجب أن يتم 
قبل أســـبوع أو نحو ذلك مـــن قمة تعقد في 21 
و22 مارس قد تصدق على اتفاق. وإذا فشـــلت 
رئيســـة الوزراء في محاولتهـــا للحصول على 

تنـــازالت من بروكســـل، فإنها حســـبما ذكرت 
صحيفة صنـــداي تلغراف، تخطط لطلب املزيد 
مـــن الوقـــت والتعهـــد بإجـــراء تصويت على 
خيارات خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 

في نهاية فبراير.
وُمنيت رئيســـة الوزراء بهزمية قوية غداة 
رفـــض األغلبية الســـاحقة في مجلـــس العموم 
البريطانـــي املصادقة على االتفاق الذي أبرمته 
للخروج من االحتاد األوروبي. ورغم أن الهزمية 
كانت متوقعـــة إال أنها أثارت الكثير من اجلدل 
واالســـتياء واحليرة، وسط تســـاؤل بريطاني 

أوروبي: ماذا بعد؟
ورئيسة الوزراء ملتزمة بطرح اتفاق جديد 
على التصويت ”في أقرب وقت ممكن“. وفي حال 
أخفقت في احلصـــول على اتفاق معّدل بحلول 
13 فبراير، ســـتنظم ماي تصويتـــا برملانيا في 

14 فبراير يســـمح للنواب بالتعبير عن آرائهم. 
وقال كير ســـتارمر مسؤول ملف االنسحاب في 
حزب العمـــال البريطاني املعـــارض، إن حزبه 
سيسعى إلى استغالل جلسة للبرملان األسبوع 
اجلاري في منع ماي من العودة إليه باتفاق في 
اللحظـــة األخيرة، وإلزامها بتقدمي اتفاق جديد 

لينظر فيه األعضاء قبل 26 فبراير.
ومن املتوّقع أن يقّدم خصوم ماي سلســـلة 
من خيـــارات التعامـــل البديلة التي ســـُتطرح 
للتصويت، فيما ليس معروفا بعد ما إذا كان أي 
من تلك اخليارات ســـيحظى بدعم كاف لتمريره 

ومدى إلزامه للحكومة في حال متريره.
املتحـــدة  اململكـــة  تخاطـــر  اتفـــاق،  ودون 
باخلـــروج مـــن التكتـــل األوروبـــي دون قواعد 
حتدد عالقتهما املســـتقبلية في أواخر مارس، 

وهي فرضية تخشاها األوساط االقتصادية.

ــــــي احلازم لتقدمي تنازالت بشــــــأن معضلة احلــــــدود األيرلندية،  وضــــــع الرفض األوروب
بريطانيا أمام حتمية تأجيل موعد االنســــــحاب أو االنفصــــــال عن التكتل األوروبي دون 
اتفاق وهو ما يخشاه الطرفان على حد السواء. ويرى محللون أن هامش املناورة يضيق 
أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلنقاذ بريكست مع نفاد الوقت ما قد يدفعها 
إلى طلب تأجيل موعد االنسحاب إلتاحة وقت إضافي ملواصلة التفاوض، وهو سيناريو 

ال متانع بروكسل في تلبيته.

تنامي الدعوات للتراجع عن بريكست

ألمانيا تعتزم مساعدة 

بوركينا فاسو

على مكافحة اإلرهاب

التعنت األوروبي يضع بريطانيا أمام حتمية تأجيل موعد بريكست
[ لندن أمام خيارات محدودة إلنقاذ مفاوضات االنفصال  [ رفض أوروبي حازم لتقديم تنازالت بشأن الحدود األيرلندية

جان كلود يونكر:

لست متفائال للغاية بشأن 

فرص مغادرة بريطانيا 

االتحاد األوروبي باتفاق

} أنقــرة - بـــّددت جلنـــة الشـــؤون اخلارجية 
باالحتـــاد األوروبـــي آمال تركيـــا الضئيلة في 
االنضمام إلـــى التكّتل األوروبي، بعد أن رفعت 
توصية إلى القادة األوروبيني بضرورة تعليق 
مفاوضـــات انضمام أنقـــرة رســـميا، ما ميّثل 
صفعة أوروبيـــة جديدة تقبر نهائيا مســـاعي 

االنضمام التركية إلى الوحدة األوروبية.
وانتقـــدت تركيا اخلميـــس تصويتا أجرته 
جلنة الشـــؤون اخلارجية بالبرملـــان األوروبي 
يدعـــو إلى تعليـــق التفاوض مع أنقرة بشـــأن 
األوروبـــي، ووصفته  إلـــى االحتاد  انضمامها 
بأنـــه ”غيـــر مقبـــول“. وقـــال حامـــي آقصوي 
املتحـــدث باســـم وزارة اخلارجيـــة التركية في 

بيان ”من غير املقبول إطالقا أن تدعو مســـودة 
التقرير غير امللزمة واإلرشادية إلى تعليق كامل 

حملادثات انضمامنا إلى االحتاد األوروبي“.
القيـــام  ”نتوقـــع  آقصـــوي  وأضـــاف 
بالتصحيحـــات الالزمـــة وأن يكـــون التقريـــر 
النهائي أكثـــر واقعية وحيادا وتشـــجيعا، لن 
يأخذ بلدنا في احلسبان سوى تقرير مثل هذا“.

وتقـــول تركيا إن عضوية االحتاد األوروبي 
تظل إحـــدى أولويات أهدافها االســـتراتيجية 
رغـــم توقف محادثـــات االنضمـــام، التي بدأت 
رســـميا في عام 2004، منذ ســـنوات، حيث دعا 
بعض القادة واملســـؤولني باالحتـــاد األوروبي 

إلى إنهائها.

األوروبيـــة  املفوضيـــة  اللجنـــة  وطالبـــت 
بتعليق مفاوضات االنضمام مع تركيا رسميا، 
مشـــيرة إلى عدم احترام أنقرة حلقوق اإلنسان 
واحلريـــات، والتأثير على الســـلطة القضائية، 

ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.
وقالت كاتي بيري مقّررة الشـــؤون التركية 
فـــي البرملان األوروبي في تغريـــدة على تويتر 
”ما أتوقعـــه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرملان 
األوروبي في غضون أســـبوعني لصالح تعليق 
مفاوضات االنضمام مع تركيا، كما فعلت جلنة 

الشؤون اخلارجية بالبرملان“.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قال فـــي أكتوبـــر املاضي إنه ســـيبحث إجراء 

استفتاء على سعي بالده املستمر إلى االنضمام 
إلى االحتاد األوروبي، في مؤشر على سخط من 
عملية يقول إنها تأثرت بالتحامل على األتراك. 
وقالت ماريتي ســـخاكه العضو في البرملان 
األوروبـــي ”حتدث انتهاكات حلقوق اإلنســـان 
واعتقـــاالت لصحافيني بشـــكل يومـــي، بينما 
يزداد تقويض الدميقراطية وسيادة القانون“. 

وأضافـــت ســـخاكه ”كل هـــذا، إضافة إلى 
التعديالت الدســـتورية، جعل انضمـــام تركيا 
لالحتـــاد األوروبـــي مســـتحيال فـــي املرحلـــة 
احلاليـــة، رســـالة البرملـــان اليـــوم غايـــة فـــي 
الوضـــوح، ونضيـــف تبعات متّســـك أردوغان 

االستبدادي بالسلطة“.

} أديــس أبابــا - أعلنـــت مفوضيـــة الشـــرطة 
إصالحـــات  إطـــالق  اإلثيوبيـــة،  الفيدراليـــة 
مؤسسية عميقة تتضمن تزويد غرف التحقيق 
بكاميـــرات مراقبـــة ملنـــع انتهـــاكات حقـــوق 
اإلنسان، وذلك في إطار اإلصالحات التي تعهد 
بها رئيـــس الوزراء آبي أحمد بعد تنصيبه في 

أبريل املاضي.
وقال أنداشو تاسو، املفّوض العام للشرطة، 
خالل مؤمتر صحافي لوســـائل اإلعالم احمللية، 
نقلته إذاعة فانا اإلثيوبية إن اإلصالحات ترّكز 
والتكنولوجيا  العاملـــة  القـــوى  أساســـا على 

والتدريب واخلدمات اللوجستية.
وأضاف تاسو أنه مت ترتيب غرف للتحقيق 
مزّودة بكاميرات تســـمح لطرف ثالث مبتابعة 
عملية التحقيق ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان.

ولفت إلى أن اإلصالح شمل أيضا االهتمام 
باجلناح اجلوي اخلاص للشرطة الفيدرالية في 
املدينة التي تقيمهـــا املفوضية إلجراء املراقبة 
في املناطق احلضرية، مشيرا إلى أن املفوضية 
ســـتضع أيضا قانونا لتحديد األســـلحة التي 
يجـــب أن حتملها الشـــرطة الفيدرالية، إضافة 

إلى القوة اخلاصة وامليليشيات.
وأوضـــح أن هـــذه اإلصالحـــات تهدف إلى 
ضمـــان اســـتمرارية التغييـــر على املســـتوى 

الوطني، وحتسني خدمة اجلمهور.
إطـــار  فـــي  الشـــرطة  إصالحـــات  وتأتـــي 
إصالحات شـــاملة تشـــهدها البالد، منذ توّلى 

رئيـــس الـــوزراء آبي أحمد الســـلطة في أبريل 
املاضـــي، وإعالنـــه فـــي أول خطاب لـــه إجراء 

إصالحات مؤسسية لكافة أجهزة الدولة.
وفـــي نوفمبر املاضـــي، أعلنت الســـلطات 
توقيـــف 63 مســـؤوال فـــي الدولـــة، بينهم قادة 
في االســـتخبارات والشرطة وشـــركة ”ميتك“، 

لالشـــتباه فـــي ارتكابهـــم انتهـــاكات حلقوق 
اإلنسان ووقائع فساد.

والقت االعتقاالت ترحيبا كبيرا من جماعات 
حقـــوق اإلنســـان والسياســـيني املنتمـــني إلى 
املعارضة باعتبارها أول خطوة نحو وفاء آبي 
بتعهداته ومعاجلة مشكلة اإلفالت من العقوبة، 

والســـعي إلى حتقيق العدالة في جرائم سابقة 
ارتكبتها احلكومة. 

وفي يوليو املاضي، وّقع الزعيم اإلصالحي 
اجلديـــد إلثيوبيا، آبي أحمـــد ورئيس إريتريا 
أسياس أفورقي اتفاق سالم أنهى بشكل رسمي 
أزمة استمرت عقدين من الزمن، وأعاد العالقات 

الدبلوماسية بني الدولتني اجلارتني.
وينهي اإلعالن واحدة من أطول املواجهات 
العسكرية في أفريقيا، والتي زعزعت االستقرار 
في املنطقـــة، ودفعـــت باحلكومتـــني إلى ضخ 
أمـــوال طائلة مـــن ميزانيتيهمـــا لإلنفاق على 
األمـــن. ووجدت االســـتدارة الكاملة في مواقف 
إثيوبيـــا اخلارجيـــة تفاعال مـــن دول خليجية، 
وخاصـــة من اإلمـــارات التي بـــادرت إلى ضخ 
ثالثة مليارات دوالر اســـتثمارات ومســـاعدات 
إلنعـــاش االقتصـــاد اإلثيوبي، وذلـــك في ختام 
زيارة ولّي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان إلـــى أديـــس أبابا، يونيـــو املاضي، 

والتي القت اهتماما رسمّيا وشعبّيا كبيرا.
وشّكلت املصاحلة اإلريترية اإلثيوبية، التي 
ســـاهمت دولة اإلمارات مبساعدة سعودية في 
إجناحهـــا، ترتيبات جديدة في القرن األفريقي، 
أخرجت املنطقة ذات األهمية االستراتيجية من 
أتون النزاعات احلدودية واحلروب األهلية إلى 
طريق التكامل التنموي واالقتصادي، ما يؤشر 
على جتـــاوز دول املنطقة ملنطـــق االصطفافات 

اإلقليمية التي أضّرت بها وبأمنها.

صفعة أوروبية تبدد آمال انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي

زخم اإلصالحات في إثيوبيا يمتد إلى أجهزة الشرطة

مقاييس جديدة تكرس مبادئ حقوق اإلنسان



} لنــدن - يحتدم التنافس في إســـرائيل قبيل 
شهر من إجراء االنتخابات التشريعية املرتقبة 
في التاسع من أبريل القادم، بعدما أبرم رئيس 
الـــوزراء احلالي بنيامني نتنياهـــو اتفاقا مع 
ثالثـــة أحزاب صغيـــرة من اليمـــني املتطرف، 
وأعلـــن ثالثة رؤســـاء أركان ســـابقون ويائير 
البيـــد عن حتالـــف انتخابي ســـينافس حزب 
الليكـــود في محطة انتخابية مفصلية ال تعني 
إســـرائيل، املدعومة أميركيا في كل الظروف، 
بقدر ما تعني ملف السالم في الشرق األوسط 
وأمن بقيـــة املنطقة عموما، وفرص احلرب مع 

إيران بشكل خاص.
تفاقـــم االســـتقطاب احلـــاد بني اليســـار 
وأقصـــى اليمـــني اإلســـرائيلي بعدمـــا أعلن 
خصمـــا نتنياهـــو الرئيســـيان بينـــي غانتز 
ويائير البيد عن تشكيل حتالف بهدف هزميته 
في االنتخابات التشريعية املبكرة في 9 أبريل. 
ويتصـــدر نتنياهـــو وحـــزب الليكـــود نوايا 
التصويت في اســـتطالعات الرأي، لكن رئيس 
الوزراء يواجه احتمال إعالن املدعي العام قبل 
9 أبريل نيته توجيه االتهام رسميا إلى رئيس 
الـــوزراء في عدد من قضايا الفســـاد، ما يلقي 

بظله على احلملة االنتخابية.

وأفـــاد كل مـــن الرئيـــس الســـابق لهيئة 
األركان بينـــي غانتـــز والوســـطي يائير البيد 
في بيان عن تشـــكيل الئحة مشـــتركة، مؤكدين 
أنهما ســـيتوليان مهام رئاسة الوزراء مداورة 
في حال فوزهما. وأنشـــأ غانتز مؤخرا احلزب 
الوسطي ”مناعة إسرائيل“، فيما يترأس البيد 
حـــزب يش عتيـــد (هناك مســـتقبل) الذي يعد 

حاليا 11 نائبا من أصل 120 في البرملان.

كابوس صفقة القرن

تشير التحقيقات إلى أن غانتز والبيد هما 
اخلصمان الرئيســـيان لنتنياهو الذي يتصدر 
استطالعات الرأي بالرغم من التحقيقات التي 

تستهدفه في قضايا فساد.
والدوليـــة  اإلقليميـــة  املتغيـــرات  متنـــح 
خاصـــة  أهميـــة  اإلســـرائيلية  االنتخابـــات 

ملـــا ســـتحمله مـــن نتائـــج ســـتنعكس بصفة 
مباشـــرة علـــى قضايا من قبيـــل صفقة القرن 
التـــي ســـيطرحها الرئيس األميركـــي دونالد 
ترامـــب إلحالل الســـالم بـــني الفلســـطينيني 

واإلسرائيليني.
ورغم أن الكثير مـــن احملللني يرّجحون أن 
يكون بنيامني نتنياهـــو صاحب احلظ األوفر 
في تشـــكيل احلكومة املقبلـــة بعد االنتخابات 
الوشـــيكة، فإنهـــم يقـــرون أيضا بـــأن رئيس 
الوزراء احلالي بدأ يفّكر من اآلن بشـــأن آليات 
إقناع املعســـكر اليميني املشارك في االئتالف 
احلكومي بصفقـــة القرن التي تنـــوي اإلدارة 

األميركية طرحها مباشرة عقب االنتخابات.
إن فشـــل نتنياهـــو فـــي إقنـــاع اليمينيني 
بخطة ترامب إلحالل السالم مع الفلسطينيني 
لن ميكنه حتى وإن فاز باالنتخابات من تشكيل 
احلكومـــة، ما ســـيجعله بالنهايـــة يبحث عن 
حتالفات جديدة مع أحزاب الوســـط واليسار 

التي تنافسه في االنتخابات.
ويســـتدل جل املراقبني لـــدى احلديث عن 
االمتحـــان الصعب الذي مير به نتنياهو بتلك 
الفرصـــة الذهبية التـــي منحها إيـــاه دونالد 
ترامـــب الذي مرر رســـالة في مؤمتر وارســـو 
عبر مبعوثه للشـــرق األوســـط جاريد كوشنر 
أعلـــن فيها عـــن تأجيـــل تقدمي صفقـــة القرن 
إلى ما بعد االنتخابات اإلســـرائيلية، وهو ما 
رأى فيـــه العديد من احملللني محاولة لتجنيب 
نتنياهو خســـارة أصوات املعســـكر اليميني 

خالل االنتخابات.
وتكشف متابعة نسق احلمالت االنتخابية 
فـــي إســـرائيل وتزامنهـــا مع تســـريب بعض 
مالمـــح صفقة القرن بأنها ســـتجعل نتنياهو 
أمـــام عقبة رفض املعســـكر اليميني املتحالف 
معـــه بتعلـــة أن الصفقة ال تختلـــف كثيرا عن 
مقترحات سابقة قدمتها اإلدارات األميركية أو 

حتى املبادرة العربية.
وتزامنا مـــع وجود تقديـــرات بأن اخلطة 
األميركية ستواجه رفضا في إسرائيل، اتهمت 
حكومة نتنياهو أيضا الســـلطة الفلســـطينية 
بالتدخل في االنتخابات اإلسرائيلية من خالل 
حتريك وســـاطات بني النواب العرب والقوائم 
التي يجري اإلعداد لها بهدف إســـقاط صفقة 

القرن.
وعّبرت الرئاسة الفلســـطينية عن رفضها 
االتهامـــات اإلســـرائيلية، بشـــأن تدخلها في 
االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة، مشيرة إلى أن 
موقف الرئاسة ثابت بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية اإلســـرائيلية. وفي ســـياق اخلطوة 

األخيـــرة، رد حـــزب الليكـــود علـــى التحالف 
االنتخابي املنافـــس لنتنياهو بقوله في بيان 
”إن اخليار بات واضحا؛ إما حكومة يســـارية 
بني البيـــد وغانتز تدعمها األحـــزاب العربية 

وإما حكومة ميينية بقيادة نتنياهو“.

مستقبل العالقات اإلسرائيلية

فـــي قلب املعارك االنتخابية في إســـرائيل 
وخاصـــة تداعياتها علـــى القضايـــا الكبرى 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، يرجـــح وفق 
اســـتطالعات الـــرأي أن يفـــوز نتنياهـــو في 
االنتخابـــات، لكـــن علـــى عكـــس االنتخابات 
السابقة، فإن نتنياهو اليوم لديه منافس قوي 
هو بيني غانتز رئيس هيئة األركان الســـابق 
للجيش اإلســـرائيلي، الذي أعلن عن ترشـــحه 
فـــي 29 يناير. فقد ال يتمكـــن غانتز من هزمية 
نتنياهو، لكن ظهوره كمرشـــح سيكون كفيال 
بإعادة رســـم اخلارطة السياســـية إلسرائيل 
وخاصة إعـــادة ترتيب عالقات إســـرائيل مع 

دول العالم واملنطقة.
وفيمـــا يعتقد أن إعـــادة انتخاب نتنياهو 
ســـتفتح صفحة حروب جديدة، تذهب قراءات 
أخـــرى إلى اعتبـــار أن نهاية حقبـــة نتنياهو 
للعالقـــات  جديـــدة  ديناميكيـــات  ســـتخلق 
األميركية-اإلســـرائيلية، وملـــف الســـالم في 

الشرق األوسط.
ويؤّكـــد تقريـــر نشـــره مركز ســـتراتفور 
األميركي  واإلســـتراتيجية  األمنية  للدراسات 
أن قائد احلكومة اإلسرائيلية املقبلة سيواجه 

تصاعدا فـــي التوتر بني غزة والضفة الغربية 
وســـوريا التي تهدد بالتحول إلى عنف واسع 

النطاق وصراع بني إسرائيل وإيران.
ويشـــير إلـــى أنـــه  يتعني علـــى احلكومة 
اإلســـرائيلية املقبلة أن تتعامـــل مع الواليات 
املتحـــدة التي لـــن حتمـــل نفس درجـــة الود 
جتاهها، بســـبب تزايد مخـــاوف حزبيها من 
وزيـــادة  اإلســـرائيلية،  الصينيـــة  العالقـــات 
تشـــكيك بعض الدميقراطيني فـــي الكونغرس 

في استراتيجيات البلد.
ويرجـــح إمكانيـــة أن تكـــون االنتخابـــات 
العامة اإلسرائيلية القادمة بداية لعصر جديد 
من السياســـة في البالد. فعلـــى الرغم من أن 
اســـتطالعات الرأي تبني تفوق رئيس الوزراء 
احلالـــي بنيامـــني نتنياهـــو وحزبـــه احلاكم 
اليميني احلاكم، إال أن السخط املتزايد جتاهه 
خلق طريقا ملنافســـه اليســـاري املعتدل بيني 
غانتز لتولي رئاســـة احلكومة وإعادة تشكيل 

عالقات إسرائيل القريبة والبعيدة.
لكن بغـــض النظر عمن ســـيفوز، ســـتظل 
احلكومـــة القادمـــة مضطـــرة للتعامـــل مـــع 
تهديدات إيران واألراضي الفلســـطينية، التي 
ميكـــن أن تتحول بســـهولة إلى صـــراع كبير. 
كذلك، ســـيتعني عليهـــا التعامل مـــع حكومة 
أميركية تنتقد عالقاتها مع الصني، وسياسيني 

أميركيني منتقدين إلجراءاتها.
ويعود التقرير األميركي إلى عمق الصراع 
السياســـي بـــني اليســـار واليمـــني املعتدلني، 
فعمـــق الفجـــوة بينهما انطلق منذ تأســـيس 
إســـرائيل عـــام 1948. فقـــد كانـــت اخلالفات 

بينهما متجذرة وخاصة في كيفية التعامل مع 
السالم العربي-اإلسرائيلي، حيث تبنى يسار 
الوسط سياسة تبادل األراضي للحصول على 
اعتراف جيرانهم العرب، إلى أن أقصاه اليمني 
املعتـــدل ســـنة 1977، والذي يفضـــل توظيف 
القوة السياسية والعســـكرية كوسيلة لكسب 

االعتراف اإلقليمي.
ومـــع ذلك، تقدم انتخابات عام 2019 طريقا 
لليســـار املعتدل الستعادة احلكومة بعد عقود 
من اإلقصاء. ولذلك أصبح نتنياهو وحكومته 
اليمينيـــة ضعيفـــة وائتالفه منقســـم، يتنازع 
الناخبـــون اليمينيون املتدينـــون مع مؤيديه 
القوميني األكثر اعتـــداال، وقد قوضت حروبه 
املتكررة مع حماس في غزة سنة 2018 سمعته 

كقائد ذي سياسات أمنية.
ويؤكد التقرير أن بيني غانتز وهو رئيس 
ســـابق لهيئة األركان العامة العشرين جليش 
الدفـــاع اإلســـرائيلي وزعيم حزب ”حوســـني 
اإلســـرائيليني  يستغل  اســـتياء  إلســـرائيل“ 
املتنامي من فترة رئاســـة نتنياهـــو الطويلة، 
فـــي ســـعيه لنيـــل املنصـــب. وتشـــير أرقـــام 
االســـتطالعات إلى أن حلزبه فرصـــة واقعية 

لالنتصار، خاصة إذا ثبتت تهم نتنياهو.

ال تغيير في املواقف تجاه إيران

تختلف التصورات والرؤى لدى احلكومات 
اإلسرائيلية، لكن مواقفها املتماهية في عالقة 
بوجوب ردع مخاطر إيران ال تتغّير خصوصا 
مـــع محاولـــة طهـــران اســـتغالل املتغيـــرات 
اإلقليميـــة ملزيـــد التمّدد في ســـوريا والعراق 

ولبنان واليمن.
ويشـــير تقريـــر ســـتراتفور إلـــى أن قائد 
احلكومة املقبلة ســـيضطر إلـــى اعتبار تهديد 
برنامـــج إيـــران النـــووي املتنامـــي، والرغبة 
في مهاجمة املنشـــآت النووية اإليرانية هدفا 

أسياسيا.
وبخـــالف نتنياهـــو فـــإن ســـجل غانتـــز 
العســـكري، الذي يتضمن نيله منصبا قياديا 
خـــالل حرب ســـنة 2014 مع حمـــاس في غزة، 
يشـــير إلـــى أنـــه ســـيكون حازما مثلمـــا كان 

نتنياهو في مالحقة هذا التهديد.
وتتدعم هـــذه الفرضية مع ظهـــور تقارير 
تفيـــد بأن إيران تســـتخدم وكالء فـــي العراق 
لتســـليح حلفائهـــا فـــي امليليشـــيات هنـــاك 
يدفـــع  أن  وميكـــن  والصواريـــخ.  بالقذائـــف 
التهديـــد القائـــد اإلســـرائيلي القـــادم لتكرار 
جوانب مـــن اســـتراتيجية الغـــارات اجلوية 

الهجومية على سوريا.
وبالتالي، ســـتضطر احلكومة اإلسرائيلية 
املقبلة إلى التعامل مع الكونغرس الذي أصبح 
منتقدا لســـلوك إيران العسكري، مما يعني أن 
إســـرائيل قد ال تكون قادرة على االعتماد على 
دعـــم أميركي أوتوماتيكي فـــي التصعيد ضد 

إيران في مناطق مثل سوريا أو العراق.
أن  إلـــى  ســـتراتفور  خبـــراء  ويخلـــص   
إسرائيل في الســـنوات القادمة لن تتمكن من 
االعتماد على الطرق القدمية التي استخدمتها 
في املاضـــي، مبعنى أنه علـــى كل من يقودها 
مســـتقبال محاولة إيجاد طرق جديدة للحفاظ 

على موقع البلد في الشرق األوسط.

يحتدم التنافس بني مكونات الطبقة السياســــــية اإلســــــرائيلية استعدادا ملوعد االنتخابات 
ــــــد أن تداعيات هذه احملطة  املزمــــــع تنظيمها في التاســــــع من أبريل القــــــادم، وهو ما يؤّك
ــــــة على قضايا املنطقة ومســــــائل كبرى مؤجلة كصفقة القرن ســــــتكون مفصلية  االنتخابي
ــــــي بنيامني نتنياهو الذي منحــــــه الرئيس األميركي دونالد  بالنســــــبة لرئيس الوزراء احلال
ترامــــــب فرصة جديدة إلقناع معســــــكر اليمينيني ببنود صفقة القــــــرن عبر تأجيله لتقدمي 
مالمحها إلى فترة ما بعد االنتخابات، كما أن انتخابات الكنيســــــت لن تثير كســــــابقاتها 
القضايا املعتادة، كاألمن واالقتصاد واالنقســــــامات الدينية واالجتماعية، بقدر ما ستكون 
ــــــارا جديدا  ملدى أهلية نتنياهو ملواصلة العمــــــل كرئيس للوزراء وهو متهم في ثالث  اختب
قضايا فساد، عالوة على كونها ستكون أيضا امتحانا صعبا لوعود احلكومة اإلسرائيلية 

املعادية لنفوذ إيران في املنطقة.

في 
العمق

{آمل في أن تفرز االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة من يؤمن حقا بالسالم، نحن مستعدون للسالم 
الذي أؤمن به أكثر من أي وقت مضى وال أريد الحرب}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{وزارة الخارجية األميركية صنفت حزب كاخ اإلسرائيلي كمنظمة إرهابية في العام 1997، ولكنه 
مازال وقبيل االنتخابات اإلسرائيلية موجودا على القائمة حتى اليوم}.

دانيال شابيرو
السفير األميركي السابق في إسرائيل

من صفقة القرن إلى الحرب على إيران.. المنطقة رهن االنتخابات اإلسرائيلية
[ الليكود في مأزق إقناع المعسكر اليميني بخطة ترامب إلحالل السالم  [ تتغير الحكومات وال تتبدل مواقفها تجاه مخاطر طهران
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التسلح بصفقة القرن قد يخرج نتنياهو من اللعبة

املتغيرات اإلقليمية والدولية تمنح 
االنتخابـــات اإلســـرائيلية أهمية ملا 
ســـتحمله مـــن نتائـــج تنعكس على 

قضايا املنطقة

◄

الكنيســـت  انتخابـــات  قبيـــل   - القــدس   {
اإلســـرائيلي، تثيـــر مســـاعي رئيـــس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، لتوحيد أحزاب 
ميينيـــة متشـــددة بينهـــا ”القـــوة اليهودية“، 
العديد من االنتقادات في إسرائيل أو خارجها 
الذي  لضمه شـــخصيات منتمية حلزب ”كاخ“ 

مت تصنيفه إرهابيا.
الذي  ويضـــم حتالف ”القـــوة اليهوديـــة“ 
يراهـــن عليـــه نتنياهـــو للفـــوز باالنتخابات 
القادمة، قادة سابقني في حزب ”كاخ“، املصنف 
كحزب إرهابي في إسرائيل ومن قبل الواليات 

املتحدة واالحتاد األوروبي وكندا.
وحول شـــكل االئتالف اجلديـــد، أوضحت 
اإلســـرائيلية اخلميس أنه  صحيفة ”هآرتس“ 
ســـيكون من خالل قائمة حزب البيت اليهودي 
(مييني متطرف)، التي ستقدم اخلميس للجنة 

االنتخابات اإلسرائيلية.
وأضافت أن حـــزب البيت اليهودي صادق 
على التحالف مع (القوة اليهودية) الذي يقوده 
أتباع احلاخام العنصـــري مئير كهانا، والذي 
منع من خوض انتخابات الكنيست عام 1988.

وتابعـــت أن املصادقة جـــاءت بعد أن وعد 
نتنياهو حـــزب ”البيت اليهـــودي“، اليميني، 
باحلصول علـــى حقيبتي التعليم واإلســـكان 
في احلكومـــة القادمة، ومقعدْيـــن في املجلس 
الوزاري املصغر للشؤون األمنية والسياسية، 

في حال املوافقة على التحالف.
أتباع  اليهوديـــة“  ويتقدم حـــزب ”القـــوة 
للحاخـــام املتطـــرف مئيـــر كهانا، مـــن بينهم 

ميخائيل بن آري، وباروخ مارزيل، وايتمار بن 
غفير، وجميعهم اتهموا في السنوات املاضية 

بتنفيذ اعتداءات واسعة ضد فلسطينيني.
وســـعى نتنياهـــو إلـــى توحيـــد اليمـــني 
االنتخابـــات  قبيـــل  املتطـــرف،  اإلســـرائيلي 

االسرائيلية.
 ومســـاء اخلميس تنتهـــي املهلة احملددة 
لألحزاب اإلسرائيلية لتقدمي قوائم مرشحيها 

لالنتخابات.

وُمنـــع مئيـــر كهانـــا، الذي أســـس حزب 
”كاخ“، من خـــوض االنتخابات في العام 1988، 
ومت تصنيفه كحزب إرهابي من قبل إســـرائيل 

والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي وكندا.
وكان كهانا قد فاز بعضوية الكنيســـت في 
العام 1984، ومتت مقاطعته في إســـرائيل بعد 
أن قدم مشـــاريع قوانني لســـحب اجلنسية من 
املواطنني اإلســـرائيليني غيـــر اليهود، وفصل 

اليهود عن العرب في الشواطئ اإلسرائيلية.

وفـــي 1990 مت اغتيـــال كهانـــا فـــي والية 
نيويـــورك األميركية من قبل املواطن األميركي 
مـــن أصل مصري ســـيد نصير، ولكـــن أتباعه 
املواطنـــني  ضـــد  النشـــاط  فـــي  اســـتمروا 

الفلسطينيني، في األراضي الفلسطينية.
وكتـــب الســـفير األميركـــي الســـابق فـــي 
إســـرائيل دانيـــال شـــابيرو على حســـابه في 
”تويتر“ أن وزارة اخلارجية األميركية ”صّنفت 
حـــزب كاخ كمنظمـــة إرهابية فـــي العام 1997 

ومازال على القائمة حتى اليوم“.
وأضـــاف شـــابيرو “كمـــا أن ميخائيل بن 
آري الذي كان عضوا في الكنيســـت في الفترة 
مـــا بـــني 2009 و2013 ُحرم مـــن احلصول على 
تأشيرة دخول إلى الواليات املتحدة األميركية 

بسبب نشاطه في منظمة إرهابية“.
وتابع شـــابيرو “قبل أكثر مـــن عام بقليل 
(نوفمبر 2017) شارك باروخ مارزيل وميخائيل 
بـــن آري وايتمار بن غفير فـــي إحياء الذكرى 

السنوية الـ27 الغتيال مئير كهانا“.
وخلـــص إلى القول “بالطبع، لم يتم اإلدالء 
بـــأي أصوات أو عدها بعد، ولـــم يتم انتخاب 
هؤالء املرشـــحني، ولكن إذا دخلوا الكنيست، 
فقـــد يضطـــر املســـؤولون األميركيـــون مـــرة 
أخـــرى إلى حتديد كيفيـــة التعامل مع أعضاء 

الكنيست.
اخلميس “حتت  وكتبت صحيفة ”هآرتس“ 
رعايـــة رئيس وزراء، املســـتعد للتضحية بكل 
مبدأ في معركته لترســـيخ نظامـــه، فإن أتباع 

كهانا سيعودون إلى الكنيست”.

{كاخ} المتطرف يطل برأسه من جديد عبر بوابة نتنياهو

مئير كهانا حاضر بالغياب في االنتخابات
أميركا وآمال العرب 
منذ وودرو ويلسون آراء
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} لن تتوقف املشـــكالت في ليبيا، طاملا بقيت 
هيمنة امليليشـــيات على الكثيـــر من مفاصل 
القـــرارات السياســـية واألمنيـــة. وبالطبـــع 
ستســـتمر األزمة في ظل تدفـــق األموال على 
قـــادة الكتائـــب املســـلحة، وهـــي واحدة من 
املعـــارك التي تدور رحاها في ليبيا اآلن، بني 
فتحي باشـــآغا، وزير الداخليـــة، والصديق 

الكبير، محافظ املصرف املركزي.
أن هنـــاك جهات ليبية  وعلمـــت ”العرب“ 
كثيـــرة ممتعضـــة مـــن تصرفـــات الكبيـــر، 
وتســـارع اخلطـــى نحو جمع األدلـــة الالزمة 
لفضـــح تصرفاتـــه املتمثلة أساســـا في عدم 
التوزيع العادل لألموال، ما تســـبب في زيادة 
االحتقانـــات بـــني عـــدة مناطـــق، خاصة أن 
الفائض يذهب لتعزيز نفوذ جماعات خارجة 
عن القانون، وشراء والءات سياسية، وضمان 
احلصول على أدوات عســـكرية ملناطحة قوى 
حتاول ضبط األمن عبر مؤسســـات رســـمية 

نظامية ومحترفة.
ومن املرجح أن تشـــهد ليبيا األيام املقبلة 
مفاجآت مدوية في ســـياق وضع حد لواحدة 
من املشـــكالت اإلدارية الدقيقة، والتي حملت 
فـــي باطنهـــا روافـــد اقتصاديـــة ومجتمعية 
وأمنية وسياســـية، عطلت النوايا احلســـنة 

حللحلة األزمة الليبية.

يحـــدد انتصار أحد الطرفـــني على اآلخر 
جانبا من شـــكل ومحددات اخلارطة الليبية، 

ألن اخلالف وصل إلى مرحلة كسر العظام. 
يصمـــم باشـــآغا علـــى إنهاء أســـطورة 
امليليشـــيات وإعادة تنظيـــم وزارته وتوحيد 
هياكلهـــا، فـــي حني يجـــد محافـــظ املصرف 
املركزي في الفوضى مالذا ملواصلة االحتفاظ 
بنفـــوذه، الـــذي جتـــاوز مجرد مســـؤول عن 
صـــرف األمـــوال، وأصبح حاكمـــا بأمره في 
مفاصـــل الكثيـــر مـــن القـــرارات املهمـــة، ما 
أدخلـــه في سلســـلة من املشـــكالت مع بعض 
هيئـــات ووزارات مهمة، بينها وزارة املالية 

نفسها، التي استقال وزيرها لسوء 
تصرفات الكبيـــر، ولم يتراجع إال 
سياســـية  مرجعيات  تدخل  بعد 

رفيعة.
بـــدأت املعركة بـــني وزارة 
املصرف  ومحافظ  الداخليـــة 
ثم  وهادئة،  خفيـــة  املركـــزي 
وخرجت  حدتهـــا  تصاعـــدت 

للعلـــن، وبـــات الكثيـــر من 

الليبيني ينتظـــرون نتائجها، ألنها ســـتكون 
دليـــال علـــى طبيعـــة توازنـــات القـــوى على 
الســـاحة الليبية، وهل يتم االنتصار للجهات 
الراغبـــة في أن تكون هناك مؤسســـات قادرة 
علـــى احلل من دون ســـلطة امليليشـــيات، أم 
تظل األخيرة محافظة على نفوذها وهيمنتها 
وتســـترد ما فقدته مـــن تقويض ظاهر الفترة 

املاضية؟

تعطيل االستعداد لالنتخابات

يحاول الصديق الكبير تعطيل عمل وزارة 
الداخليـــة، من خالل حجـــب املخصصات عن 
الهيئات التابعة لها، وجتابه مصلحة األحوال 
املدنيـــة مثال التي تشـــرف عليهـــا الداخلية 
مشـــكلة كبيرة، ألنها لم حتصل على األموال 
الالزمة ملمارســـة دورها في جمـــع البيانات، 
اســـتعدادا لالنتخابات، فالدور الذي تقوم به 
له أهمية قصوى فـــي التمهيد لهذه اخلطوة 
احليويـــة، ودونهـــا مـــن الصعوبـــة اإلقدام 
على أي مســـتوى من مســـتويات االنتخابات 
(الرئاســـية والبرملانيـــة والدســـتور)، والتي 
تعتقـــد البعثة األممية في ليبيا، وقوى دولية 
معنيـــة باألزمـــة، أنها املفتـــاح للوصول إلى 

األمن واالستقرار.
يقوم الصديق الكبير وأنصاره مبحاوالت 
حثيثـــة ملنع عمليـــة إعـــداد قواعـــد بيانات 
املفوضيـــة العليا لالنتخابـــات، والتي متثل 
نقطة أساسية في عملها، ومن أركان التسوية 

احلقيقية. 
وتعرضت خطـــوات التمهيد لالنتخابات 
إلـــى مضايقـــات مـــن القـــوى التـــي ال تريد 
امتامهـــا، أو باألحرى التـــي ال تريد الوصول 
إلى مســـار االنتخابـــات. وهنـــا مت الترويج 
لشـــائعات للنيـــل مـــن وزارة الداخليـــة وأن 
البيانات التي تعدها مصلحة األحوال املدنية 

”حتوي أرقاما وطنية مزورة“.
يحاول محافظ املصرف املركزي تشـــويه 
اخلطـــوات التـــي تقـــود إلـــى االنتخابـــات، 
ألن مصلحتـــه تكمن في اســـتمرار االنقســـام 
معناهـــا  التســـوية  أن  ويـــدرك  واالنفـــالت، 
انتهاء دوره ورمبا محاســـبته على ما ارتكبه 
مـــن جتـــاوزات وتبديـــد أمـــوال الدولة على 

امليليشيات.
اتخـــاذ  بدعـــم  الداخليـــة  وزارة  وردت 
إجراءات عملية للرد علـــى األقاويل واملزاعم 
التـــي يروجهـــا البعـــض، من خالل تدشـــني 
البيانـــات  ملراجعـــة  ”االنطالقـــة“،  مشـــروع 
الورقية ومطابقتها باملنظومة الرئيسية، ومت 
التعاقد مع مكتب استشـــاري (بي.دبليو.سي 
اإلنكليزي) وهو مـــن أكبر املكاتب في العالم، 
ويقـــوم مبراجعـــة آليـــة العمـــل دون تدخل، 
وسيقدم شهادة تفيد بصحة قواعد البيانات.
وتســـعى إلى التعاقد مع إحدى الشركات 
املتخصصـــة في إدخـــال نظـــام البايومتري 
(نظـــام البصمات) لكل املواطنـــني، كنوع من 
الزيادة في الضمانات وجـــودة البيانات، 
والتأكيـــد علـــى أن مصلحة األحوال 
املدنيـــة التابعة لـــوزارة الداخلية 
عازمـــة على القيام مبهمتها على 
أكمـــل وجـــه، وتلقـــى دعما من 
باشآغا الذي يثمن دورها لرغبته 
في سد املنافذ التي يتحجج بها 

من ال يريدون االستقرار للبالد.
وذكـــرت مصـــادر ليبيـــة 
لـ“العرب“، أن هذه املشروعات 
تنتظـــر احلصول علـــى الدعم 
املالـــي الـــالزم، والذي متت 
املوافقـــة عليه من 
فايز السراج، 
رئيس املجلس 
الرئاسي، 
رئيس حكومة 
الوفاق، لكن لم 
يتم استالم 
القيمة املالية 
من املصرف 
املركزي، 
ويتعنـــت 

رئيســـه فـــي حتويلها، كنوع مـــن االعتراض 
السياســـي وجريا وراء تعطيـــل االنتخابات 
بكل الســـبل، وضمن مسلســـل الصلف الذي 
ميارسه مع وزارة الداخلية والهيئات التابعة 

لها.
وجه باشـــآغا أصابع االتهـــام إلى بعض 
املؤسســـات التي تعرقل عمل وزارته مؤخرا. 
وأعلـــن أن التفاهـــم معها وصـــل إلى طريق 
مســـدود، وحاول مرارا االجتماع معها لكنها 

رفضت.
وطالب مجلســـي النواب واألعلى للدولة 
بضرورة إيجاد حلول لهذه املؤسســـات، في 
إشـــارة فهم منها أنه يقصد محافظ املصرف 
املركزي لقيامه بوقف صرف مبالغ مخصصة 
لـــوزارة الداخلية، بينما ال يـــزال يغدق على 

امليليشيات من أموال الدولة.
وهناك اتصاالت جتري حاليا بني أعضاء 
األجســـام املخولة بتغيير املناصب السيادية 
لفتح ملف تغيير بعض شاغلي هذه املناصب، 
ومنها املصـــرف املركزي والرقابـــة اإلدارية، 
ويدور حوار الستكمال تكليف محمد الشكري 

مبهام محافظ املصرف املركزي.
ورجـــح البعض مـــن املراقبـــني أن تكتمل 
هذه املطالبات وتدخل حيز التنفيذ مع إحكام 
اجليش الوطني الليبي بقيادة املشير خليفة 
حفتر ســـيطرته على جـــزء كبير من األراضي 
الليبية، ومتكنه من الوصول إلى عدد مهم من 
احلقول النفطية، والتي كانت تذهب أموالها 

إلى املصرف املركزي.
وتوقع هؤالء أن تتغير املعادلة الســـابقة، 
األمر الذي يفســـر االنتقـــادات التي تتعرض 
لها حتركات اجليش الليبي في اجلنوب، ولم 
يســـتبعدوا محاولة إعادة تســـخني األجواء 
فـــي العاصمة طرابلـــس، لتخريب اخلطوات 
اإليجابيـــة التـــي اتخذتهـــا وزارة الداخلية، 
وقطع الطريق على حتالف محتمل بني املشير 

خليفة حفتر وفتحي باشآغا.

معركة تتصاعد مالمحها

وزيـــر  أن  لـ“العـــرب“  املصـــادر  ذكـــرت 
الداخليـــة تعـــرض لهجـــوم ضار مـــن محمد 
بعيو، املستشـــار اإلعالمـــي حملافظ املصرف 
املركـــزي، بعد تصميمـــه على إحالـــة واقعة 
تغطية احملافظ الكبير ماليا لشـــحنة أسلحة 
ذهبت لبعـــض كتاب طرابلس املســـلحة إلى 
مكتـــب النائـــب العـــام، ودفعهـــا الكبير من 
حســـاب وزارة الداخليـــة، وقيـــل إنـــه توعد 
بإيقـــاف معامـــالت الداخليـــة كـــي ترضـــخ 

إلمالءاته وتوقف شكواها.
كما شـــن محمد بعيو، املقرب من الصديق 
الكبيـــر والناطـــق بلســـانه، هجوما شـــديد 
اللهجة على رئيـــس مصلحة األحوال املدنية 
محمد بالتمر مؤخـــرا، وردد كالما قريبا مما 
قاله الكبير حول دورها، بغرض إثارة اللغط، 
واســـتخدم عبارات مماثلة حول التشكيك في 

بياناتها.
وكشـــفت املصـــادر أن محافـــظ املصرف 
املركزي تـــدرج في محاربـــة الهيئات التابعة 

لـــوزارة الداخليـــة، مـــن تقليـــص األمـــوال 
املخصصـــة إلى املطالبة بنقـــل اختصاصات 
جهة مثل األحـــوال املدنية إلى الهيئة العامة 
عبدالـــرؤوف  يرأســـها  التـــي  للمعلومـــات، 

البيباص، وهو أحد املقربني من الكبير.
وتوقعـــت أن يكســـب باشـــآغا املعركـــة 
مـــع الصديق الكبيـــر، ألنه حريـــص على أن 
تكون هنـــاك مصاحلـــة وطنيـــة، والتخلص 
األرقـــام  وتنقيـــة  امليليشـــيات،  عصـــر  مـــن 
الوطنيـــة، للتخلص مـــن األشـــخاص الذين 
حصلوا على اجلنســـية الليبيـــة بطريقة غير 

مشروعة.
ولـــدى املصلحة قدرة علـــى الفرز وحتري 
الدقة، وعدم االعتماد على البيانات املغلوطة 
بالرجـــوع إلـــى اجلذور األســـرية لـــكل فرد. 
ولالنتهـــاء منهـــا حتتـــاج هذه املســـألة إلى 
نحـــو أربعة أشـــهر منـــذ تســـلم االعتمادات 
املالية املتعثرة حاليا، وبعدها ميكن احلديث 
بثقة عن جناح مشـــروع االنطالقة، الذي يتم 
التعويل عليه في إنهاء ظاهرة التشـــكيك في 

مصلحة األحوال املدنية.
ويجتهـــد وزيـــر الداخليـــة للتدقيـــق في 
منـــح األرقام الوطنية، وعدم االنســـياق وراء 
الضغـــوط التي ميارســـها الصديـــق الكبير 
ورفاقـــه، ألهميـــة هـــذه اخلطـــوة ودالالتهـــا 
املجتمعية والسياسية، وبدت األرقام الوطنية 
التي صرفت الشـــهر املاضـــي لزوجة العقيد 
الراحل معمر القذافي، وجنله ســـيف اإلسالم 

خطوة جادة نحو بناء مصاحلة وطنية.
ويدرك قطاع كبير من الليبيني أن األوضاع 
الراهنـــة معقـــدة، وحتتـــاج إلـــى إرادة قوية 
لتسوية األزمة، وأهمها التخلص من القيادات 
التي تعطلها، ومنح الفرصة ألشخاص لديهم 
ما يكفي من القدرات املجتمعية، ولذلك تعول 
فئة من هؤالء على انتصار وزير الداخلية في 

معركته ضّد امليليشيات.
ويســـتمد باشـــآغا مصـــادر قوتـــه فـــي 
املواجهات الصعبة مـــن قبيلته ”أوالد بعيو“ 
فـــي مصراتـــة، ويحظـــى بدعـــم مـــن كتيبة 
”احللبوس“، وهي إحـــدى الكتائب القوية في 

مدينة مصراتة، ومن قادة ”فجر ليبيا“.
وأخـــذ يتحدث بشـــكل إيجابـــي عن مهام 
اجليش الوطنـــي في اجلنوب، مـــا يعني أن 
عالقته جيدة باملشـــير خليفـــة حفتر، وقابلة 
للتبلـــور فـــي رؤى مشـــتركة، جتتمـــع حول 
مصلحة وطنية واحدة، تؤدي إلى االســـتقرار 
والتخلص من األجســـام التي تعمل حلساب 

نفسها وجهات خارجية.
ورغم أن عالقة باشـــآغا بالتيار اإلسالمي 
وتركيا تبدو ملتبســـة، فإن الرجل يبذل جهدا 
الســـترداد األمـــن فـــي طرابلس على أســـس 
تعلـــي مـــن هيبة الدولـــة، ويحتفـــظ بخيوط 
تواصـــل جيـــدة مـــع الكثيـــر مـــن األطياف، 
ورمبـــا لعبـــت مرونتـــه دورا فـــي صعوبـــة 
حتديـــد والءاتـــه، لكن مقّربني منـــه أكدوا أنه 
عســـكري بوجه دبلوماســـي، مـــا منحه ميزة 
االنفتاح علـــى جهات متناقضـــة، كي يتمكن 
من حتقيق أهدافه األمنية حاليا، والسياسية 

مستقبال.

هل يتم االنتصار للجهات الراغبة في أن 
تكون هناك مؤسسات قادرة على الحل 
من دون سلطة امليليشيات، أم تظل 

األخيرة محافظة على نفوذها وهيمنتها 
وتسترد ما فقدته من تقويض ظاهر 

الفترة املاضية

يعد حتجيم الفصائل املسلحة أمرا شديد األهمية للخطط التي ترمي إلى حتقيق استقرار 
في ليبيا، وهي خطوة ترى األمم املتحدة أن الفرص اليوم ســــــانحة لتحقيقها في ظل تغير 
ــــــك، ال ميكن أن تتحول هذه  ــــــذي يحققه اجليش الليبي. مع ذل معــــــادالت كثيرة والتقدم ال
الفرص إلى وقائع ملموســــــة في ظل االنقسام السياسي الذي يتجسد في وجود أكثر من 
حكومة من جهة، كما االنقســــــام واخلالفات األعمق التي تضرب أســــــس الدولة، كالتوتر 
األخير بني وزارة الداخلية ومحافظ املصرف املركزي وسببه األساسي متويل امليليشيات 

واالستعداد لالنتخابات التي دعت إليها األمم املتحدة.
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وزارة الداخلية تتهم محافظ المصرف المركزي بحجب األموال عنها

 [ معركة وزير الداخلية والصديق الكبير تعزز الشكوك حول تقارب بين حفتر وباشآغا

محافظ مصرف ليبيا المركزي يصر على دعم الميليشيات

في 
العمق

{مصـــرف ليبيـــا المركزي فـــي طرابلس هو من صنع األزمـــات بهيمنته على السياســـة التجارية 
ومتناسيا دوره والمهام المطلوبة منه كونه المسؤول عن السياسة النقدية}.

منير عصر
وزير االقتصاد في احلكومة الليبية املؤقتة

{نحن نرى بعض التحسن لكن ليس بالقدر المتوقع… ولهذا السبب نشهد من وقت آلخر بعض 
الضغط على طرابلس – فالفصائل لن تسلم بسهولة}.

أحمد معيتيق
نائب رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق

محمد أبوالفضل

الالالالال ووو

كاتب مصري

} أوباري (ليبيا) - مع تقدم اجليش الليبي، 
يسيطر القلق والتوتر على أهالي أوباري، 
معقل أقلية التبو في جنوب ليبيا، في ظل 
نقص اإلمدادات الغذائية والوضع األمني 
املضطرب وأيضا خشـــيَة أن يتم الزج بهم 
في حروب قبلية واســـتخدامهم -كما فعل 
فـــي املاضي العقيد الليبـــي الراحل معمر 
القذافي- للتدخل في نزاعات في التشـــاد 

والنيجر.
وعلـــى بعـــد حوالـــي 180 كيلومتـــرا 
إلى شـــرق أوباري، تشـــهد مدينـــة مرزق 
عمليات عسكرية، إذ حتاول قوات اجليش 
الليبـــي دخولها والقضاء علـــى ما يعرف 
بـ“املعارضة التشـــادية“ التـــي يتهم التبو 

الليبيون مبناصرتها. 
ويقول علي السنوسي، وهو شاب في 
الثانية والعشـــرين من عمـــره ويعمل في 
مستشـــفى أوباري العام، ”يشـــعر الناس 
ببعض التوتر نتيجة العمليات العسكرية 
فـــي منطقـــة حـــوض مـــرزق بالكامـــل“. 
ويضيـــف ”ال ميكن ألحـــد أن يصفنا بأننا 
ضـــد اجليـــش، ألننا أبنـــاء هـــذه املنطقة 
ولدينا انتماء كبير وحب لهذه األرض. لكن 
ال نرضـــى بأن يتم زجنا فـــي حروب قبلية 

مع أبناء القبائل العربية“.
وينتشر أفراد قبائل التبو ذوو البشرة 
الســـمراء واملعروفون بروحهـــم القتالية، 
وهم مـــن الرحـــل، فـــي منطقة تيبســـتي 
الواقعة بني ليبيا (جنوب) وتشـــاد (شمال 
غـــرب) والنيجـــر (شـــرق). ويتعرضـــون 

للتهميش غالبا من القبائل العربية.  
وعـــن وجـــود عناصـــر إرهابيـــة فـــي 
أوباري التي يستهدفها القصف األميركي 
بشكل متواصل، يقول السنوسي ”أوباري 
مدينة بها أجنـــاس ومكونات مختلفة، وال 
يخفى على أحـــد أن هناك عناصر إرهابية 
تنشـــط في صحراء املدينة، لكنها ال جترؤ 
على االقتـــراب من املدينة، ألن ال أحد يقبل 
بوجودهـــا أو يتقبـــل أفكارهـــا املنحرفـــة 

والهدامة“.
ويقول الباحث في شـــؤون التبو علي 
يحيـــى املنتمي أيضـــا إلى هـــذه األقلية، 
”نحـــن عرق مـــن أعـــراق القبائـــل الليبية 
القدميـــة ومســـلمون، ولنـــا لغـــة خاصة، 
ولدينا امتداد اجتماعي مع أوالد عمومتنا 
في تشاد والنيجر والسودان، لكن ال يعني 
هـــذا الرابـــط أمرا ســـلبيا، ألننـــا ليبيون 

وحريصون على أرض البالد“.
وأعلنـــت قيادة اجليـــش الوطني أنها 
قامت منـــذ مطلع فبرايـــر بتنفيذ ضربات 
جوية استهدفت مواقع ملسلحي املعارضة 
التشـــادية بالقرب من مرزق. وينفي سكان 
مـــرزق واملدن التي يقطنهـــا التبو صلتهم 
باملعارضة التشـــادية أو تقدمي الدعم لهم، 
مؤكدين أن الروابط بينهم اجتماعية فقط، 

ألنهم من عرق واحد.

التبو في جنوب ليبيا: 
دعم مشوب بقلق 

لتقدم الجيش

وزير الداخلية فتحي باشآغا مصمم على إنهاء أسطورة الميليشيات وإعادة تنظيم وزارته 
وتوحيد هياكلها، وحديثه بشكل إيجابي عن مهام الجيش الوطني في الجنوب يشي بأن 

عالقته بالمشير خليفة حفتر قابلة للتبلور في رؤى مشتركة 

*

هيئـــات ووزارات مهمة، بينها وزارة املالية 
نفسها، التي استقال وزيرها لسوء
تصرفات الكبيـــر، ولم يتراجع إال
سياســـية مرجعيات  تدخل  بعد 

رفيعة.
وزارة  بـــدأت املعركة بـــني
املصرف ومحافظ  الداخليـــة
ثم وهادئة،  خفيـــة  املركـــزي 

وخرجت  حدتهـــا  تصاعـــدت 
للعلـــن، وبـــات الكثيـــر من 

الزيادة في الضمانات وجـــودة
أن مصلح والتأكيـــد علـــى
املدنيـــة التابعة لـــوزارة
عازمـــة على القيام مبه
أكمـــل وجـــه، وتلقـــى
باشآغا الذي يثمن دور
في سد املنافذ التي يتح
من ال يريدون االستقرار
وذكـــرت مصـــاد
لـ“العرب“، أن هذه امل
تنتظـــر احلصول عل
املالـــي الـــالزم، و
املوافقـــة
فايز
رئيس

رئيس
الوفا
يت
القي
من



} تدفع ”حماس“ ويدفع معها الفلسطينيون 
عموما ثمن سلسلة من األخطاء ارتكبت منذ 

العام 1947 لدى صدور قرار التقسيم. ليس ما 
آل إليه الوضع في القطاع الذي وضعت تلك 

احلركة يدها عليه كّليا في منتصف العام 
2007 سوى نتيجة طبيعية لعدم استيعاب 
مبدأ أساسي في السياسة اسمه موازين 

القوى.
اضطرت ”حماس“ أخيرا إلى اتخاذ 

إجراءات ذات طابع تقشفي شملت إغالق 
محطة تلفزيونية فضائية تابعة لها كانت تبث 

من بيروت. أّدى ذلك، بني ما أّدى إليه، إلى 
إغالق املكتب التابع للمحطة في العاصمة 

اللبنانية. كذلك، أغلقت ”حماس“ محطة 
”األقصى“ التي كانت تبث من غّزة.

كّل ما في األمر أّن ”حماس“ تعاني 
حاليا من شّح في املساعدات اخلارجية التي 

اتكلت عليها طويال من أجل إبقاء مشروع 
”اإلمارة اإلسالمية“ في غّزة حّيا يرزق. لعبت 
إيران وغير إيران دورا في توفير مساعدات 
لـ“حماس“ كي تلعب دور املعرقل ألي تسوية 

سياسية، في وقت كانت هناك دائما قوى 
إسرائيلية تعمل من أجل إجهاض هذه 

التسوية.
إذا نظرنا إلى الدور الذي لعبته ”حماس“ 

منذ قيامها، جند أّنها قّدمت كل اخلدمات 

املطلوب تقدميها إلى اليمني اإلسرائيلي 
الذي بات حاليا واقعا ال مجال لتجاوزه. 

الدليل على ذلك، أّن املنافسة في االنتخابات 
اإلسرائيلية املتوقعة في نيسان – أبريل 

املقبل هي بني اليمني واليمني. سيفوز في 
االنتخابات احلزب األكثر تطّرفا بعدما 

استثمرت ”حماس“ والقوى التي دعمتها في 
العمليات االنتحارية في مرحلة ما بعد توقيع 

اتفاق أوسلو في العام 1993، ثّم في فوضى 
السالح في غّزة، وصوال إلى الصواريخ 

املضحكة – املبكية التي راحت تطلقها من 
غّزة بعد 2007. كان الهدف واضحا في كّل 
وقت. متّثل هذا الهدف في إفشال املشروع 

الوطني الفلسطيني الذي كان ميكن أن يحقق 
بعض التقدم لو وجد ما يكفي من الوعي 

لدى السلطة الوطنية التي نشأت بعد اتفاق 
أوسلو، ولدى احلركة اإلسالمية التي تريد 

السلطة بأّي ثمن.
املؤسف أّن ”حماس“ خدمت كّل إسرائيلي 

كان يقول أن ال فائدة من التفاوض مع 
الفلسطينيني وذلك خدمة للقوى العربية 
وغير العربية التي تؤمن باستمرار حال 

الالحرب والالسالم إلى ما ال نهاية. سمح 
ذلك إلسرائيل مبتابعة سياسة االستيطان 

في الضّفة الغربية واحلؤول دون متكن 
الفلسطينيني من بناء مؤسسات حديثة 

وشّفافة تصلح أساسا لدولة مستقّلة كان 
ميكن أن ترى النور في يوم من األّيام.

كانت نقطة التحّول الكبيرة االنسحاب 
اإلسرائيلي من غّزة صيف 2005. وقتذاك، 

لعبت السلطة الفلسطينية و“حماس“ دورا 
سلبيا أّدى إلى عجز عن االستفادة من هذا 

االنسحاب الذي كان يفترض أن يكون بداية 
عملية تصّب في خدمة املشروع الوطني 

الفلسطيني. أكثر من ذلك، لعبت ”حماس“ 
مع السلطة الوطنية دورا في جعل جتربة 

االنسحاب من غّزة تخدم الهدف اإلسرائيلي. 
كانت هناك شراكة بني رموز في السلطة 

الوطنية و“حماس“ في تدمير البنية التحتية 
التي تركها االحتالل اإلسرائيلي بدل 

االستفادة منها. أحد املسؤولني في ”فتح“، 
من أعضاء اللجنة املركزية في تلك املرحلة، 

كان يحفر الطرق الستخراج البحص وبيعه…
بنت إسرائيل على الفشل الفلسطيني في 
غّزة، وهو فشل تتحّمل مسؤوليته ”حماس“ 

والسلطة الوطنية في رام الله، كي تؤكد صحة 
نظريتها القائلة أن ال شريك فلسطينيا ميكن 

التفاوض معه.
كان في اإلمكان حتويل غّزة إلى منطقة 

مزدهرة، خصوصا أن جهودا بذلها في حينه 
األمن الوقائي من أجل تأمني فتح معبر 

رفح مع مصر 24 ساعة على 24 ساعة. كذلك 
كان هناك تأمني حلرية االنتقال بني الضفة 
والقطاع. لعبت ”حماس“، في ظّل المباالة 

السلطة الوطنية، دورا في القضاء على 
جتربة واعدة كان ميكن أن توفر للعالم فرصة 

كي يتأّكد من أن الفلسطينيني شعب مسالم 
تعّرض لظلم شديد، وأّن هّمه محصور في 
احلصول على حقوقه الوطنية املشروعة.

انسحبت إسرائيل من غّزة كّلها في وقت 
كان آرييل شارون في موقع رئيس الوزراء. 
كان احملامي دوف فايسغالس مديرا ملكتب 

شارون. أدلى فايسغالس وقتذاك بحديث إلى 
صحيفة ”هآرتس“ شرح فيه األسباب التي 

دفعت إلى اتخاذ قرار االنسحاب من غّزة. قال 
صراحة إن هدف إسرائيل من إخالء القطاع 
هو اإلمساك بطريقة أفضل بالضّفة الغربية.

لم متض سنتان، حّتى كانت ”حماس“ 
تستولي على غّزة متجاهلة الظروف التي 
أحاطت باالنسحاب اإلسرائيلي والهدف 

منه. بدأت احلركة، التي هي جزء ال يتجّزأ 
من حركة اإلخوان املسلمني، إطالق شعارات 

من نوع حترير فلسطني كّلها. حتدثت عن 
انتصار على إسرائيل في وقت كانت إسرائيل 

تكّرس احتاللها للقدس وتبني مزيدا من 
املستوطنات في الضّفة الغربية.

منذ االنقالب الذي نّفذته ”حماس“ قبل 
اثني عشر عاما، تغّيرت أمور كثيرة. بني ما 

تغّير املوقف األميركي من القدس وارتفاع 
عدد املستوطنني في الضّفة الغربية إلى 
نحو 800 ألف مستوطن في أقّل تقدير. 
بات املستوطنون يتحكمون بالسياسة 

اإلسرائيلية واحلكومات اإلسرائيلية. بات 

االحتالل هو القاعدة، وبات هناك مجتمع 
دولي غير مبال بالقضّية الفلسطينية. أّما 

على الصعيد العربي، فإن كّل ما ميكن قوله 
أن ال اهتمام يذكر بها في ظل تصاعد اخلطر 

اإليراني. فإسرائيل، على الرغم من توقيع 
معاهدتْي سالم مع مصر واألردن، لم تستطع 

اختراق املجتمعات العربية. ال يزال هناك 
رفض عربي للتطبيع بغض النظر عّما قيل 

ويقال عن تغيير في املزاج اخلليجي. في 
نهاية املطاف، لم يكن لبنيامني نتانياهو 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يزور سلطنة 
ُعمان لوال غطاء ضمني إيراني. تغطي إيران 

وجود نتانياهو في مسقط، وتتاجر في 
الوقت ذاته بالقضية الفلسطينية والقدس 

بالذات!

ما لم يتغّير هو رفض ”حماس“ لعملية 
القيام بعملية نقد للذات واالعتراف بأّنها 
لعبت دورا في خدمة إسرائيل، خصوصا 

عندما تواطأت معها كي يتحول القطاع إلى 
سجن كبير في الهواء الطلق. ما لم يتغّير 

أيضا هو دور السلطة الوطنية الفلسطينية 
التي أصبحت تكتفي بدور التنسيق األمني 

الذي ال مضمون سياسيا له مع إسرائيل…
األخطر من ذلك كّله، والذي ميكن وضعه 

في خانة ما لم يتغّير، هو ذلك الرفض 
لالعتراف مبوازين القوى القائم. مثل هذا 

االعتراف كان سيؤّمن الكثير للفلسطينيني. 
على سبيل املثال وليس احلصر، كان سيبقى 

معبر رفح مفتوحا. هل سأل قادة ”حماس“ 
أنفسهم ولو مّرة واحدة ملاذا يقف العالم 

مكتوفا أمام احلصار الذي يتعّرض له 
القطاع، وملاذا ال أحد، مبا في ذلك السلطة 

الوطنية، يكترث مبصير الغّزاويني؟
إذا كان من إجناز حققته ”حماس“ في 

غّزة، فإن هذا اإلجناز يتمثل في تغيير طبيعة 
املجتمع الفلسطيني الذي كان ميتلك طاقات 

إنسانية جّبارة. ليس في غّزة حاليا، املتّشحة 
بالسواد، سوى مزيد من البؤس والفقر وال 

شيء آخر غير ذلك. ال تستطيع ”حماس“ 
استيعاب أّن من ال يعترف مبوازين القوى ال 

مكان له في هذا العالم. إّنها بالفعل مأساة 
تسبب فيها اجلهل وغياب املنطق ورفض 

التعّلم من جتارب املاضي قبل أّي شيء آخر.
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{التصعيد اإلســـرائيلي هو ترجمة العتراف أميركا بالقدس عاصمة إلسرائيل، ودعمها لحكومة 

بنيامين نتنياهو المتطرفة التي تسعى إلى جر المنطقة إلى حرب دينية}.

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

} عندما يؤدي التاريخ وظيفته املعرفية، 
وتستفيد الُنخب السياسية من العبر 

والدروس التي مّرت على أمتها وعلى األمم 
األخرى؛ يكون للُرشد والنباهة سياقهما 

في التعاطي مع أطروحات القوى الدولية 
النافذة التي تلعب مبصائر الشعوب. 
وللعرب في مشرقهم ومغربهم، جتربة 

طويلة مع القوى النافذة.
اليوم تتحدث اإلدارة األميركية عن 

مشروع أطلقت عليه صفة ”الصفقة“ تأثرًا 
بتجربة الرئيس األميركي الراهن في سوق 

املضاربات العقارية، وما هو معلوم، فإن 
املقصود بهذه الصفقة، تسوية النزاع 

األقدم عهدًا في منطقة الشرق األوسط، 
وهو العربي ـ اإلسرائيلي الذي تقلص 
إسرائيلي. وفي  إلى نزاع فلسطيني – 
احلقيقة، كان حديث اإلدارة األميركية 

عن ”صفقة القرن“ هذه بأسلوب التلميح 
واإلفصاح املجتزأ عن مضمونها وبطريقة 

تدل على أن الصيغة النهائية لم تكتمل 
ولم تنضج لدى أصحابها، وأنها ال تزال 
في طور االستعراض اإلعالني عن شيء 
لم يكتمل عمله وإن ُعرفت مقاصده. أما 

اجلانب العربي، مبا فيه الفلسطيني، فقد 
أظهر سريعًا، وفي واحدة من االستثناءات 
النادرة في التعاطي مع الواليات املتحدة 

األميركية، صدودًا عن تقبل هذا املنطق 
ورفضه والتمسك بثوابت القضية 

الفلسطينية ومرجعيات حلها.
باملقابل كانت املسارات اإلجرائية 

الغامضة،  على األرض، لصالح ”الصفقة“ 
تفعل فعلها، ويدفع إليها، طرفا اخلصومة 
الفلسطينية باستمراء االنقسام والسجال 

واشتراط كل طرف منهما على اآلخر، 
لتكون احملصلة فقدان احلال الفلسطينية 

لعنصر املناعة والتماسك والقدرة التي 
يعّول عليها كل مؤيدي قضيتهم، إلفشال 

املخطط األميركي لتصفية القضية لصالح 
املشروع اإلسرائيلي األكثر تطرفًا ورفضًا 

لعملية التسوية!
يصح القول إن أسلوب عمل إدارة 

دونالد ترامب على الصعيد الدولي، ساعد 
على عدم النظر بجدية إلى أطروحاته من 
اجلانب الرسمي العربي. فعلى األقل، كان 

الرئيس ترامب يعطل على نفسه، عندما 
أعلن عن اعترافه بالقدس احملتلة عاصمة 

إلسرائيل وعن نقل السفارة األميركية 
إليها، فإن كان هذا هو عنوان صفقته، 

فلم يعد أمام الطرف اآلخر إال أن يرفضها 
قبل أن يعرف باقي مضمونها. وهنا تكون 
الرعونة قد كشفت عن نفسها، مثلما يحدث 

في كل يوم، على صعيد عالقة اإلدارة 
باملؤسسات الدستورية في الواليات 

املتحدة.
لكن السؤال الذي ال يتردد املرء في 
اجلواب عنه سريعًا وبالنفي: هل كانت 
السياسة األميركية متوازنة وعادلة أو 

تتسم باحلد األدنى من املنطق، في عهود 
الرؤساء السابقني ”العقالء“ وأنها لم تفقد 
رشدها إال عهد الرئيس ترامب دون سواه؟

بالطبع- ال. فالسياسة  اجلواب – 
األميركية لم تعرف الرشد طوال تاريخها، 

ولم تتعاَط باحترام مع اجلانب العربي، 
ولم توازن حتى بني مصاحلها وضرورات 

األخذ باحلد األدنى من املنطق. ولكي 
تؤخذ األمور من قصيرها، لنأخذ من 

التاريخ الدرس الذي تعلمه مبكرًا الساسة 
املصريون، في مرحلة النضال من أجل 

االستقالل الوطني.
في احلادي عشر من نوفمبر 1918 

وضعت احلرب العاملية األولى أوزارها، 
وبعد يومني اثنني، أعلنت مجموعة من 
الشخصيات االستقاللية املصرية، عن 

تشكيل وفد برئاسة سعد زغلول للسعي 

إلى االستقالل ”حيثما ُوجد للسعي سبيًال“ 
حسب ما جاء في بيان تلك املجموعة.

لقي تشكيل الوفد قبوًال شعبيًا حسنًا، 
السيما عندما بادر ثالثة من أعضائه 

(سعد زغلول وعلي الشرقاوي وعبدالعزيز 
فهمي) إلى مقابلة رينغنالد وينغت، 

ممثل بريطانيا أو مفوضها وحاكم مصر 
الفعلي، وأبلغوه بوصفهم نواب األمة 

بطلب أن تعترف إنكلترا باستقالل مصر 
على قاعدة استعداد مصر أن ترتبط مع 

إنكلترا مبعاهدة صداقة تكونان فيها نّدين 
متساويني!

وكانت القبضة األمنية قد فعلت 
فعلها الشائن في املصريني طوال 

فترة احلرب، وُطّبقت األحكام العرفية، 
وتقّصدت سلطة االحتالل اإلنكليزي املّالك 

واملزارعني والفالحني باالستيالء على 
دوابهم ومحاصيلهم، وجتنيد أبنائهم 

قسرًا في فرق عمال باسم متطوعني. 
ومع انتهاء احلرب، تطلع املصريون إلى 

الفرج واالستقالل. لكن السلطة العسكرية 
البريطانية اعتقلت أربعة من مجموعة 

الوفد، وعلى رأسهم سعد زغلول وأودعتهم 
احلجز في جزيرة مالطا، ما أشعل ثورة 

1919 التي لم يتوقع اإلنكليز أن تكون بتلك 
الضراوة.

كان الفضل لألميركيني في حسم احلرب 
لصالح احللفاء وإحلاق الهزمية بأملانيا. 

فاألخيرة، ارتكبت اخلطأ الذي تكرر في 
احلرب العاملية الثانية عندما هاجمت 
روسيا وجعلتها تدخل احلرب ضدها 

وترّجح كفة احللفاء. في احلرب األولى 
هاجم األملان السفن األميركية في احمليط 

األطلسي، فدخل األميركيون بكل ثقلهم 
وازداد إنتاجهم العسكري أضعافًا وفرضوا 
سلطانهم في البحر. وكان وودرو ويلسون 
رئيس الواليات املتحدة، قد أعلن في يناير 

1918 شروطه إلنهاء احلرب، باألربعة عشر 
بندًا التي سّميت مبادئ إلقرار السلم 

وإلعادة بناء أوروبا من جديد، مع االعتراف 
بحق األمم في تقرير مصيرها!

نزلت مبادئ ويلسون على رؤوس 
رجال االستقالل في مصر بردًا وسالمًا 

وهّنأوا بعضهم بعضًا، وفي مناقشاتهم 
كانوا يؤكدون على يقينهم بأن االستقالل 
آت سريعًا، ويقولون إن احملتل اإلنكليزي 

ليس هو املنتصر، وإمنا األميركي هو 
صاحب الفضل في حسم احلرب، وهو 
الذي سيتولى إعمار أوروبا، وبالتالي 
لم يعد اإلنكليز قادرين على االستمرار 

في سياستهم االستعمارية. وقد عزز هذا 
االعتقاد، أن لندن، لم جتد حًال لثورة 
املصريني، سوى اللجوء إلى التهدئة 

بخطوة ماكرة توحي بأنها غّيرت 
سياستها. فقد سحبت من مصر املفوض 

ذي العصا الغليظة والكرباج، ريغنالد 
وينغيت، وعينت مكانه إدموند اللنبي قائد 

القوات البريطانية في الشرق األوسط أثناء 
احلرب، الذي احتل القدس وبات يتمتع 
بشعبية في بريطانيا. وسرعان ما أعلَن 

اللنبي اإلفراج عن سعد وأصحابه وسمح 
لسائر أعضاء مجموعة الوفد بالسفر 

حلضور مؤمتر الصلح في باريس، وأن متر 
السفينة التي حتمل أعضاء الوفد، على 
جزيرة مالطا، لكي حتمل سعد ومن معه 

وباقي الوفد القادم من مصر، إلى مرسيليا، 
وهكذا كان!

غير أن الذي كان أيضًا، هو التزامن بني 
وصول الوفد إلى مرسيليا، وإعالن الرئيس 

وودرو ويلسون اعتراف الواليات املتحدة 
باحلماية البريطانية على مصر. وكان ذاك 
اإلعالن، في وقته، محبطًا ومخّيبًا لآلمال، 
ومن جنس إعالن ترامب اعترافه بالقدس 

عاصمة إلسرائيل!

أميركا وآمال العرب منذ وودرو ويلسون

هل كانت السياسة األميركية 

متوازنة وعادلة أو تتسم بالحد 

األدنى من المنطق، في عهود 

الرؤساء السابقين {العقالء} وأنها لم 

تفقد رشدها إال عهد الرئيس دونالد 

ترامب دون سواه؟

موازين القوى والمأساة الفلسطينية

ال تستطيع حركة {حماس} استيعاب 

أن من ال يعترف بموازين القوى ال مكان 

له في هذا العالم. إنها بالفعل مأساة 

تسبب فيها الجهل وغياب المنطق 

ورفض التعلم من تجارب الماضي قبل 

أي شيء آخر

د أن الواليات المتحدة تريد فرض 
ّ

{المعلومات التي وصلت إلى موســـكو، عن صفقة القرن تؤك

حلول أحادية الجانب وتدمير المنجزات التي تحققت في ملف القضية الفلسطينية}.
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المنظمات الحقوقية بين الموقف الوطني واالرتزاق
} يعتبر املغرب من بني البلدان التي لها 
حضور، شبه دائم، في عدد من التقارير 
احلقوقية، املنجزة من قبل منظمات غير 

حكومية أو هيئات تابعة جلهات رسمية في 
هذه الدولة أو تلك وخاصة تقارير وزارات 

خارجيتها.
وتتفاوت طرق التعامل مع الوضع 

احلقوقي في املغرب من مؤسسة حقوقية إلى 
أخرى من حيث انحيازها أو موضوعيتها، 

ومن املوقع الذي تنظر منه إلى مسألة احلقوق 
في مختلف بلدان العالم ومنها املغرب. لكن 

ميكن رصد أسلوبني متناقضني، في واقع 
األمر، رغم أن موضوعهما واحد هنا وهو 

حقوق اإلنسان ووضع احلريات في املغرب.
يركز األسلوب األول على التزام ما يعتبره 

نوعا من احلياد أو املوضوعية، في تعاطيه 
مع املسألة، لذلك يعمد في رصده للوقائع إلى 
اإلشارة إلى بعض اإليجابيات على مستوى 

القوانني املنظمة للمجال احلقوقي وبعض 
املمارسات التي يعتبرها إيجابية، وال يرى 
سببا في التغافل عنها أو محاولة طمسها، 

غير أن هذا النوع ليس غير مقدمة ال بد منها، 
إذ يستدرك وال ينسى تسليط األضواء القوية 
والكاشفة على ما يراه سلبيات على مستوى 

القوانني أو املمارسة إلى درجة تبدو فيها 
كل اإليجابيات التي يشير إليها ثانوية بل 
وهامشية ال يعتد بها متاما. وكثيرا ما ينم 

هذا األسلوب عن نوع من التعالي واالنطالق 
من أن مدبجي تلك التقارير هم مصدر القيم 
ومالكي املعيار النهائي لتحديد درجة القرب 

أو االبتعاد من فلسفة حقوق اإلنسان، 
واحترام مقتضياتها األساسية. أضف إلى 
ذلك جتاهل حقيقة تلك األوضاع، في بلدان 

أخرى، ألسباب تتعلق بطبيعة االستراتيجية 
املتبعة في العالقة مع بلدان العالم، انطالقا 
من املصالح الكبرى الثنائية أو اجلماعية، 

التي تفرض غض الطرف عن كل االنتهاكات 
التي ميكن معاينتها بسهولة، وليس لسبب 

آخر.
أما األسلوب الثاني، فيقوم على النقد 

املنهجي ألوضاع حقوق اإلنسان في املغرب، 
على مستويني متكاملني: أولهما ما يعتبر 

انتهاكات حلقوق اإلنسان أو تقييدا للحريات 
الفردية واجلماعية، دون التطرق إلى السياق 
العام ملا سمي انتهاكات أو تقييدا، بل وحتى 

دون تقدمي أدلة ملموسة على ذلك أحيانا 
كثيرة. واملستوى الثاني، محاكمة أوضاع 
حقوق اإلنسان واحلريات الفردية والعامة 

على قاعدة ما ينبغي أن يكون في نظر 
اجلهات التي تصدر عنها تلك التقارير. وهو 
حصرا ما تعتبره النموذج األمثل الذي على 

جميع الدول حذوه حذو النعل، كما يقال، وإال 
مت اعتبارها منتهكة حلقوق اإلنسان ومدانة 

على هذا األساس. وهذا املوقف السلبي 
املطلق يغلق الباب أمام أي رأي غير متطابق 

مع موقفها في مختلف املجاالت. وبالتالي لن 
تتم مراجعة نظرته مهما مت تقدميه من الدالئل 

والبراهني القاطعة من قبل الدولة حول عدم 
دقة معطياتها أو حتى مجانبتها للصواب، من 

ألفها إلى يائها في عدد من احلاالت. وهكذا 
نكون أمام حالة أقرب إلى حوار الطرشان 

منها إلى وضعية أخرى، األمر الذي ميس في 
العمق من مصداقية تلك اجلهات وال يقدم أي 
خدمة للبلد املعني، ألن فقدان املصداقية يعني 
عدم أخذ تلك التقارير على محمل اجلد حتى 

في الوقت الذي تكون فيه أقرب إلى الواقع 
بالنسبة لبعض القضايا التي تتناولها.

ومبا أن ما مييز التقارير التي تعتمد 
هذا األسلوب كونها ال تعير أدنى اهتمام 

لرأي مؤسسات البالد املعنية رسميا، كما 
أسلفنا، بل وليست مستعدة لالستماع إلى 
آرائها في القضايا املطروحة، فإنها تستند 

إلى مصادر ليست دائما ذات مصداقية، ألنها 
تنطلق من موقف سلبي، مطلق هو كذلك، من 

السلطة القائمة. وبالتالي ترى أن من واجبها 
النضالي تسويد صورة النظام القائم. 

وهذا لن يتأتى لها دون البحث عن معطيات 
ومعلومات حول الشطط في استعمال السلطة 
هنا، أو االنتهاكات هناك، وتقدميها باعتبارها 
اللوحة التي ترسم حقيقة األوضاع في البالد.

والواقع أن لسان حال هذه املصادر 
املزعومة يكاد يعلن أنه ما دام النظام 

السياسي يعمل من خالل إبراز اجلوانب 
اإليجابية من ممارساته، في املجال احلقوقي، 

على تلميع صوته أمام املجتمع الدولي، فإن 
األسلوب األجنع حلرمانه من تسويق تلك 

الصورة يكمن في رصد كل ما ميكن رصده 
من ممارسات أو مواقف تساهم في تقويض 
أسس ومقومات منهجية تلميع الصورة. أي 
اعتماد املنهجية املعاكسة ولو أدى ذلك إلى 

لّي عنق احلقائق املوضوعية واختالق األخبار 
وفبركة الوقائع التي تخدم هذه الغاية. فما 

هو الواقع احلقيقي بالنسبة ملنظمات حقوق 
اإلنسان في املغرب حاليا؟

قبل اإلجابة على هذا السؤال، ميكن 
التأكيد على بعض املعطيات الهامة في هذا 

املجال.
كلما تعددت املنظمات احلقوقية غير 
احلكومية في بلد من البلدان، كلما كان 

هذا دليال ال يخطئ على أن احلريات العامة 
والفردية في البلد املعني تعيش حياة حقيقية 
وأن املجتمع في حركة دائبة، من أجل تعميق 

املكتسبات على مستوى احلريات ووضع 
األصابع العشرة على مكامن النقص، وحتديد 

أشكال االنتهاكات املمكنة لتلك احلريات 
واحلقوق األساسية لإلنسان.

وعلى هذا املستوى العام ميكن القول 
إن املغرب يعد من بني هذه الدول التي 

تعرف حركة دائبة في مجال العمل احلقوقي 
في مختلف املجاالت. إذ ميكن النظر إلى 

األنشطة املختلفة التي تقوم بها منظمات 
حقوق اإلنسان في البالد باعتبارها الترجمة 
امللموسة اللتزام تلك املنظمات بالدفاع الدائم 

عن حقوق اإلنسان املغربي، بغض النظر 
عن نوعه وجنسه وتصوراته السياسية 

واأليديولوجية، خاصة وأن الدستور يكفل 
هذا احلق بشكل واضح وصريح، بل ويفترض 

أن يتم العمل على الدفع مبمارسة هذا احلق 
إلى أقصى احلدود، ليشكل أرضية صلبة 

للبناء الدميقراطي احلداثي الذي أصبح من 
بني أعمدة التفكير السياسي في البالد.

وبطبيعة احلال، فإن رصد واقع حقوق 
اإلنسان في البالد، باعتباره الوظيفة املركزية 

للمنظمات التي حتمل هذا االسم، والتي 
تأسست وفق مقتضيات محددات الدستور 

وقانون احلريات وغيرهما من القوانني 
واألعراف، يستهدف أساسا ومن حيث املبدأ، 

التعرف على هذا الواقع مبختلف أبعاده، 
واستخالص الدروس من معطياته، بهدف 
إرساء تنمية حقوقية متواصلة احللقات، 
تراكم املكتسبات وتعالج مواضع اخللل 

في املمارسات، أيا كان مصدرها سواء من 
قبل السلطات السياسية، أو من قبل أي 

مؤسسة من املؤسسات االقتصادية كاملعامل 
ومختلف مؤسسات اإلنتاج، أو االجتماعية 
أو السياسية من منظمات حزبية أو نقابية 

وغيرها.
لكن يبدو أن هناك مؤسسات حقوقية 

ال تهتم بكل تلك القضايا إال بقدر ما تخدم 
أجندتها التمويلية احملضة تارة، والسياسية 
احلزبية في عالقاتها مع اخلارج تارة أخرى. 

لذلك تراها انتقائية في رصدها للوقائع، 
أحادية اجلانب في محاكمتها. وعندما 

جتتمع في منظمة حقوقية كل هذه السلبيات، 
فإنها تخرج من دائرة احلقوق لتدخل في 
دوائر أخرى، أبعد ما تكون عن العنوان 
احلقوقي الذي يتحول إلى عنوان زائف 
جراء تلك املمارسات، إذا لم يكن اختيار 

العنوان في األصل بغاية تزييف احلقائق 
خلدمة أجندة حزبية سياسية بعينها يصعب 

التعاطي معها بشكل مباشر، فيتم اللجوء 
إلى األساليب املواربة التي تنكشف أمام 
الرأي العام في نهاية املطاف جراء تواتر 

ممارساتها.
هذه املنظمات احلقوقية أو التي 

تنتمي إلى ما يسمى املجتمع املدني وهي 
في الواقع، ذات أبعاد سياسية ورمبا 

استراتيجية، ال عالقة لها باحلقوق وقضايا 
املجتمع املدني املتعارف عليه، هي التي 

أصبحت املصدر األساسي للمعلومات حول 
املغرب، بالنسبة لعدد من املنظمات واجلهات 

التي لم تنظر، قط، بعني موضوعية إلى ما 
يجري في املغرب من إصالحات سياسية 
وتطور في مختلف املجاالت، وإمنا كانت 

وظلت، تناصبه العداء وال تفوت فرصة دون 

استغاللها للتعبير عنه. ولعل ما يدفع إلى 
إثارة الشبهات حول عدد من تلك املنظمات 
كونها تتلقى مكافآت مادية نقدية ومعنوية 

من اجلهات اخلارجية التي تعتمد في 
تقاريرها على ما متدها به من معلومات 

أغلبها غير دقيق أو زائف ومفبرك.
وهذا يعني أنها قد جتاوزت أو على وشك 
جتاوز عتبة حقوق اإلنسان، مبعناها النبيل، 

لتنخرط في ميادين االرتزاق على حساب 
مصلحة الوطن والشعب الذي تزعم االنتصار 

لقضاياه األساسية.
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وتنصيب نفسه فوق اآلخرين وصانع الرؤساء والقوانين والحكومات}.

فارس سعيد
نائب لبناني سابق

اعتذر حزب الله.. لكن عن ماذا؟
النائب عن حزب  } غير صحيح أن ”انفعال“ 
الله، نواف املوسوي، يتعارض مع اخلطاب 

احلقيقي حلزب الله. تندرج اتهامات 
الرجل للخصوم بالعمالة إلسرائيل ضمن 
أدبيات احلزب العتيقة منذ نشوئه. عمل 
احلزب على تعبئة جمهوره خالل العقود 

األخيرة أنه وهذا اجلمهور نقيض إلسرائيل 
والصهيونية، وأن من يعارض احلزب 

يتعارض مع هذه احلقيقة خدمة إلسرائيل 
والصهيونية.

والواقع أن اعتذار احلزب عن زّلة 
املوسوي ”االنفعالية“، وفق نّص االعتذار، 

يتجاوز رمبا ظروفه السياسوية، غير 
املقنعة، وقد يؤشر إلى أعراض مراجعة 

باغتت جمهور احلزب وبيئاته.
يعلن املوسوي من حتت قبة البرملان 

اللبناني علنا ما يروج داخل النقاش 
اُجلّواني للحزب. ُيخرج الرجل إلى العلن، 

مرة أخرى، مسّلمة يسّوق لها احلزب، 
حتى لدى حلفائه املسيحيني، من أنه فرض 

ميشال عون رئيسا للجمهورية بواقع 
القوة، ومنع أي تفكير بأي بديل، حتى لو 
بقي قصر بعبدا خاليا من مستأجر حتى 

إشعار آخر. يودُّ احلزب من خالل تصريح 
املوسوي املُعتذر عنه تذكير من قد ينسى من 

الفريق العْوني، تيارا ورئيسا لهذا التيار، 
أن للحزب أفضاال ال يجب أن ُتغفل، وهي 

أفضال قد يحتاجها من ميني النفس بوراثة 
الرئيس احلالي في بعبدا.

على أن تصريحات املوسوي التي قيل 
إنها أحرجت عون وفريقه ليست دقيقة. ذلك 

أن حزب الله الذي يعود له قطع طريق بعبدا 
عن أي طامح، لم يكن ليستطيع فرض ميشال 

عون رئيسا، ولو استطاع لفعل دون مّنة أو 
مشاركة من اآلخرين. عون نفسه كان يعرف 

ذلك، وراح وفريقه لالجتهاد في االهتداء 
إلى السبل املثلى للعبور إلى الرئاسة بدل 

انتظارها وفق استراتيجية حزب الله. 
أيقظت احلاجة إلى بعبدا لدى العْونّية 

السياسية وعيا مستجدا على واقع التركيبة 
اللبنانية في أبعادها االجتماعية والسياسية 

واإلقليمية والدولية، كما خّصبت لدى عون 
وفريقه التوق إلى التالقي مع اآلخرين.

من معراب من مقر زعيم حزب القوات 
اللبنانية، طّوب سمير جعجع اجلنرال 

ميشال عون رئيسا في ”العرس“ الشهير في 
يناير 2016. بدا أن املصاحلة املسيحية جاءت 
انقالبية لم تكن من ضمن التوقعات احملتملة 

قبل سنوات. نهل عون وفريقه طويال من 
اخلصومة مع ”القوات“ الحتالل موقع متقدم 

داخل الرأي العام املسيحي، خصوصا منذ 
عام 2005. وسعى الرجل للنهل، هذه املرة، 

من املصاحلة ومن ”ورقة النوايا“ ومن 
خلوات الثنائي ملحم رياشي- إبراهيم 

كنعان إلزالة املعوقات املسيحية الكبرى من 
أمام طموحاته الرئاسية الكبرى.

بيد أن تبدل املزاج املسيحي لصالح 
عون رئيسا لم يكن كافيا. تواكب أمر ذلك مع 

تبدل في مقاربة سعد احلريري لكل الوضع 
اللبناني. هو أيضا راكمت سنون النفي 

لديه وعيا آخر حول واقع املشهد السياسي 
اللبناني الداخلي، كما واقع املوقف الدولي 

جتاه البلد. بدا أن الرجل الذي دفع ثمن 
واقع القوة و“فائض السالح“، واختبر 

جتربة االنقالب على حكومته في بيروت 
حني كان مستظال سقف البيت األبيض في 

واشنطن، فهم معادلة املمكن واملستحيل.
لكن تلك الواقعية لم تكن في ُعرف 

احلريري لتصل إلى حّد الذهاب إلى دعم 
عون لتبوء رئاسة لبنان. أعلن زعيم تيار 

املستقبل أواخر عام 2015، وبشكل انقالبي 
فاجأ جمهوره قبل أن يفاجئ خصومه، 

ترشيحه سليمان فرجنية للرئاسة. لم يكن 
األخير إال صقرا من صقور حتالف 8 آذار 

مجاهرا باحللف مع حزب الله، فخورا 
بصداقته الشخصية مع زعيم نظام دمشق 

بشار األسد. نّظر احلريري إلى األمر بصفته 
خيارا يراد منه مصلحة البلد، ويؤمل منه 

جذب الفريق اخلصم نحو رؤاه لبناء الدولة. 
فكان أن دعمت السعودية هذا اخليار الحقا.

بدا أن واقعية مفرطة دفعت احلريري 
إلى القفز على خيار فرجنية الحقا من أجل 

خيار عون. ساهمت املصاحلة املسيحية 
في إحداث هذا التحّول اجلديد في 

استراتيجيات احلريري، وساهم إصرار 
حزب الله على تفضيل عون احلليف على 

فرجنية احلليف في الدفع باحلريري للقبول 
مبا ال يقبل سواه. وعلى هذا فإن وصول 
عون إلى بعبدا له حيثيات مت دعمها من 

اخلصوم، ومت دفعها من اخلارج على نحو 
ال ميكن للحزب أن يزعم أنه الوالد الشرعي 

الوحيد للتسوية التي نقلت عون من الرابية 
إلى بعبدا.

يكتشف حزب الله في األسابيع األخيرة 
أن الشارع املسيحي، السيما املتحالف 

معه، لم يعد يستطيع تغطية خطاب احلزب 
ضد رموز لها شأنها الكبير داخل التاريخ 

احلديث للمسيحيني في لبنان. اعتادت كافة 
منابر احلزب وشخوصه واملدافعون عنه 
على التسّلح بذخيرة التخوين والعمالة 

مع إسرائيل ملناطحة خصومه. جرى ذلك 
بسهولة ضد احلريرية السياسية، فما بالك 

بسهولته ضد املارونية املسيحية.
استسهل احلزب إطالق تلك االتهامات 

مهمال كما من املراجعات املوّثقة داخل البيئة 
السياسية املسيحية حول مرحلة احلرب 

األهلية، وهي باملناسبة مراجعات لم يحدث 
ما يشبهها داخل التيارات السياسية لدى 

الطوائف األخرى.
بدا أن الشارع املسيحي، كما النخب 
السياسية املسيحية من مشارب متعددة 

ومتعارضة، أظهر تبرما في الساحات 
والغرف املغلقة من الزمة حزب الله 

التخوينية التي ظهر أنها متقادمة ال تتسق 
مع ظروف الراهن.

على أن اعتذار رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة (كتلة حزب الله) في مجلس 

النواب، محمد رعد، يطرح أسئلة ليس 
حول موجبات هذا االعتذار، بل حول ماهية 

اخلطأ الذي استحق هذا االعتذار. فهل 
يعتذر احلزب عن اجلهر بأن بندقية حزب 

الله هي التي أتت بعون رئيسا، أم يعتذر عن 
تلميح املوسوي إلى ما سبق أن قيل كثيرا 
على لسانه، كما على لسان قيادات كثيرة 

للحزب، من أن الدبابة اإلسرائيلية هي التي 
أتت بالراحل بشير اجلمّيل رئيسا للبالد 

عام 1982؟
لكن، وجتاوزا لألمر املتعلق بظروف 

وصول عون إلى بعبدا، فإن املسألة 
املتعلقة ببشير اجلمّيل واالعتذار املتعلق 

به يقترحان دالالت جديدة وجب على حزب 
الله شرحها جلمهوره قبل أن يرّوج لها لدى 

اللبنانيني.
ال نعرف ما إذا كان اعتذار محمد رعد 
ميثل تفصيال تكتيكيا موضعيا لفظيا، أو 

أنه وليد اضطرار احلزب إلى انتهاج خطاب 
آخر يتناسب مع ما بعد احلرب ضد داعش 

ودفاعا عن نظام دمشق، وما بعد تصاعد 
اخلطاب األميركي ضد احلزب ورعاته في 

طهران. ولكن ما يجب على الرأي العام 
معرفته هو أمر يتعلق بالقماشة احلقيقية 

ألمر كلمات االعتذار التي نطقها رعد 
بصعوبة، وعلى ما يبدو بعد مخاض موجع 

متعدد األبعاد.
هل يعتذر احلزب عن أمر اجلهر بحقيقة 

لطاملا رددها منذ الثمانينات، أم يعتذر 
عن اتهامه لفريق من املسيحيني بالعمالة 
إلسرائيل؟ وبهذا املعنى، هل يعني األمر 
أن املسيحيني اخلصوم لم يكونوا عمالء 

ولم يأت بشير على ظهر دبابة؟ وإذا لم يكن 
األمر كذلك فعن ماذا اعتذر رعد واحلزب من 

ورائه؟
استيقظ جمهور احلزب على واقعة 

جديدة حملت ستريدا جعجع، كما نقل إعالن 
بيروت، أن تقول للموسوي ”سلملي على 

السّيد“!

هناك مؤسسات حقوقية ال تهتم 

بقضايا معينة إال بقدر ما تخدم 

أجندتها التمويلية المحضة تارة، 

والسياسية الحزبية في عالقاتها مع 

الخارج تارة أخرى. لذلك تراها انتقائية 

في رصدها للوقائع، أحادية الجانب في 

محاكمتها

اعتذار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 

(كتلة حزب الله) في مجلس النواب، 

محمد رعد، يطرح أسئلة ليس حول 

موجبات هذا االعتذار، بل حول ماهية 

الخطأ الذي استحق هذا االعتذار

حسن السوسي
كاتب مغربي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن  } واشــنطن – 
الواليات املتحدة والصني توصلتا أمس لرسم 
اخلطوط العريضة لاللتزامات املبدئية ملعاجلة 
املشـــاكل في نزاعهما التجاري، في أكبر تقّدم 
حتـــى اآلن نحـــو إنهـــاء احلـــرب التجاريـــة 

املستمرة بينهما منذ 7 أشهر.
وأكـــدت أن احملادثـــات بـــدأت تســـفر عن 
اخلطوط العريضة ملا ميكن أن يشـــكل توافقا 
مع سعي اجلانبني للتوصل إلى اتفاق بحلول 
مطلع الشهر املقبل، حني تنتهي هدنة 90 يوما 
اتفق عليها الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
والرئيـــس الصينـــي شـــي جني بينـــغ، خالل 
لقائهما في األرجنتني بداية ديسمبر املاضي.

وتبادلت الدولتان، صاحبتا أكبر اقتصادين 
في العالم، فرض رســـوم جمركية على بضائع 
بقيمـــة مئـــات املليـــارات من الـــدوالرات، مما 
تســـبب في إبطاء النمو االقتصـــادي العاملي 

وعرقلة سالسل اإلمداد وعمليات التصنيع.
لكّن مراقبني يقولون إن مواقف املسؤولني، 
الذين عقدوا محادثات على مستوى رفيع منذ 
يوم الثالثاء وتســـتمر اليوم في واشنطن، ما 
زالـــت متباعدة فـــي ما يتعلـــق باملطالب التي 
طرحتها إدارة ترامب إلجراء تعديالت هيكلية 

على االقتصاد الصيني.
ونسبت رويترز إلى مصدرين تأكيدهما أن 
املفاوضني بدأوا في إعداد ست مذكرات تفاهم 
بشـــأن قضايا أساســـية، هي النقل القســـري 
للتكنولوجيـــا والســـرقة اإللكترونية وحقوق 
امللكية الفكرية واخلدمـــات والعملة والزراعة 

والقيود غير اجلمركية على التجارة.
وتغطـــي تلـــك املذكـــرات القضايا األشـــد 
تعقيدا التي تؤثر على العالقات التجارية بني 
البلدين، وتهدف من وجهة النظر األميركية إلى 
إنهاء املمارسات التي دفعت ترامب من البداية 

إلى فرض رسوم على الواردات الصينية.

لكن أحـــد املصادر حّذر مـــن أن احملادثات 
مازالـــت معرضـــة لإلخفـــاق، رغـــم تأكيده أن 
العمل علـــى مذكرات تفاهم هـــو خطوة مهمة 
نحو دفع الصني إلى املوافقة على مبادئ عامة 

والتزامات محددة بشأن القضايا الرئيسية.
وانضـــم جلولـــة احملادثـــات املنعقدة في 
واشـــنطن خـــالل األيـــام املاضيـــة مفاوضون 
على مســـتوى رفيع، بقيادة املمثـــل التجاري 
األميركـــي روبـــرت اليتهايـــزر ونائـــب رئيس 

الوزراء الصيني ليو هي.
وفي مؤشر على إحراز تقّدم كبير، رّجحت 
وكالـــة بلومبيرغ أمس أن تقترح الصني إنفاق 
30 مليار دوالر إضافية على واردات زراعية من 

الواليات املتحدة سنويا.
وكانت رويترز ذكـــرت األربعاء أن البلدان 
يدرســـان قائمة تضم عشرة سبل تتيح للصني 
خفض فائضها التجاري مع الواليات املتحدة، 
من بينها توسيع شراء النفط والغاز األميركي 

واملنتجات الزراعية وعدد من السلع األخرى.
وكان الرئيـــس ترامب قد أكـــد أن البلدين 
يحرزان تقدما في محادثات التجارة، وأشـــار 
إلـــى أنـــه منفتـــح علـــى التراجع عـــن املوعد 

النهائي الذي يحل مطلع الشهر املقبل.
وكانت بيانات نشـــرت مؤخـــرا قد أظهرت 
ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع الواليات 
املتحـــدة في العام املاضي بنســـبة 17.2 باملئة 
ليصـــل إلى 323 مليـــار دوالر مقارنـــة مع 276 

مليار دوالر في 2017.
ويعّد هـــذا الفائـــض أحد مصـــادر القلق 
الرئيســـية لـــإلدارة األميركيـــة التـــي تطالب 
بخفضـــه بأكثر من مئتـــي مليـــار دوالر، لكّن 
مراقبـــني يؤكـــدون صعوبة ذلك فـــي ظل عدم 
وجود ما ميكن أن تشتريه الصني من الواليات 
املتحـــدة وعدم قـــدرة الســـوق األميركية على 

إيجاد بدائل للصادرات الصينية.

} طرابلــس - تلّقت اجلهـــود الليبية إلنعاش 
االقتصـــاد املتدهـــور دعمـــا كبيرا مـــن البنك 
الدولـــي، الذي أعلـــن أمس عن اســـتراتيجية 
شـــاملة متتد حتى عـــام 2022 لتحريك عجالت 

االقتصاد.
وتركز االستراتيجية على محاور أساسية 
بينها استعادة اخلدمات األساسية للمواطنني 
وتعزيز قدرات احلكومة املعترف بها دوليا في 
طرابلـــس إلدارة األموال العامـــة والعمل على 

إعادة هيكلة النظام املالي واملصرفي.
كما تشـــمل اخلطة وضـــع مخطط متكامل 
للبـــدء في إعمـــار املناطـــق املدّمـــرة وتطوير 
القطـــاع اخلاص ودعم شـــراكاته مـــع القطاع 
العام، باإلضافة إلى تقدمي دعم مالي للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
إن  بيـــان  فـــي  الدولـــي  البنـــك  وقـــال 
”االســـتراتيجية وضعـــت تلبيـــة لطلـــب مـــن 
حكومة الوفاق الوطني واستنادا إلى اخلبرات 
العاملية للبنك في العمل مع الدول التي تعاني 

عدم االستقرار“.
وأضـــاف ”نريد إمـــدادات كهرباء منتظمة 
والرعايـــة  للتعليـــم  جـــودة  ذات  وخدمـــات 
الصحية وتسريع وتيرة تعافي االقتصاد عبر 
بناء قـــدرات احلكومة إلدارة األمـــوال العامة، 

وكذلك تطوير القطاع املالي“.
ووضـــع تدهور قيمـــة الدينـــار والتراجع 
احلـــاد فـــي إيـــرادات اخلـــام، املـــورد املالي 
الوحيد ملوازنـــة الدولة، اقتصـــاد البالد على 
حافة االنهيار الشـــامل في السنوات الثماني 

املاضية، ما دفع مصرف ليبيا املركزي للسحب 
االحتياطـــات النقديـــة لتغطيـــة فاتورة  مـــن 
الواردات ودفع رواتب املوظفني ومســـتحقات 

الدعم.
وكان محافـــظ املركـــزي الصديـــق الكبير 
قـــد التقـــى الشـــهر املاضـــي مبديـــرة البنك 
ملنطقة الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا ماري 
فرانسواز وممثل البنك لدى ليبيا مايكل شيفر 
ملناقشـــة برنامج اإلصالح االقتصادي ومالمح 

الترتيبات املالية للعام اجلاري.
ويعد إصـــالح التشـــريع الضريبـــي عبر 
اســـتحداث هيـــاكل ضريبية تتســـم باتســـاع 
األوعية الضريبية وترشيد معدالت الضرائب 
القائمة وإصالح اجلهاز اإلداري للضريبة من 

أهم األمور املستعجلة حاليا.
ويشكك محللون ليبيون في إمكانية تنفيذ 
احلكومـــة اإلصالحات االقتصادية القاســـية، 
التـــي أعلنت عنهـــا حكومة الوفـــاق الوطني 
مطلع ديســـمبر املاضي، في ظل االنقســـامات 
العميقة وتقاذف الســـلطات املالية في الشرق 
والغرب االتهامات بشأن أسباب تسارع وتيرة 
تدهور األوضاع االقتصادية رغم ارتفاع عوائد 

صادرات النفط.
ويـــرى البنـــك الدولـــي أن الهـــدف األبرز 
من خطتـــه هو تعزيـــز الشـــفافية واخلضوع 
للمساءلة واحتواء كافة الفئات في كل جوانب 

اتخاذ القرارات احلكومية وتقدمي اخلدمات.
ويعتقـــد البنـــك أنه يجـــب االهتمام بوجه 
الشـــباب  بالفئـــات احملرومـــة مثـــل  خـــاص 
والنســـاء والنازحـــني داخل البـــالد، وضمان 
وصول اخلدمات األساســـية إليهم، وأن تلبي 

السياسات احتياجاتهم.
وتقـــول فرانســـواز إن ليبيـــا، العضو في 
منظمـــة البلـــدان املصـــدرة للبتـــرول (أوبك)، 
متتلـــك إمكانيـــات كبيرة رغم مـــا تواجهه من 

حتديات في الوقت احلالي.

وتشـــير التقديرات إلى أن حوالي 72 مليار 
دوالر من احتياطات املركزي بالعملة الصعبة 
تبّخـــرت خـــالل األعـــوام التي تلـــت اإلطاحة 
بالزعيـــم الراحل معمر القذافـــي، بعدما كانت 

عند مستوى 130 مليار دوالر قبل األزمة.
وتلقى االقتصاد الليبي ضربات شديدة من 
تراجع صادرات النفـــط بحوالي 80 باملئة عن 
مســـتويات ما قبل األزمة حني كانت تصل إلى 

1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010.
وأكد البيـــان الذي حمل توقيع شـــيفر أن 
اخلطة ستســـاهم في املســـاعدة على التركيز 
على اخلدمات التي تشمل اجلميع في معاجلة 

أزمة الهجرة.
ولفت إلـــى أن التعافي االقتصادي املقترن 
باســـتعادة اخلدمات األساســـية وتوســـيعها 
ســـيجعل احلكومـــة فـــي وضع أفضـــل كثيرا 
لتزويـــد املهاجرين مبســـتويات الرعاية التي 

التزمت بتقدميها.

وتعتـــزم العديـــد من مؤسســـات التمويل 
الدولية تقدمي خدمات استشـــارية لدعم إعداد 
شراكات بني القطاعني العام واخلاص وتوفير 
مصـــادر التمويل ملنشـــآت األعمـــال الصغيرة 
ملؤسســـات  الدعـــم  وخدمـــات  واملتوســـطة، 

األعمال.
وأبـــدى البنـــك الدولي اســـتعداده لتقدمي 
”الدعـــم مـــن خـــالل االســـتثمارات والوكالـــة 
الدوليـــة لضمان االســـتثمار من خالل التأمني 
ضد املخاطر، إذا حتســـنت الظروف، وظهرت 

فرص الستثمارات القطاع اخلاص“.
ورغـــم كون ليبيا من الدول النفطية، إال أن 
اقتصادهـــا يعد األفقر بني منتجي اخلام، وفق 
ما تشـــير إليه أحدث التقاريـــر الدولية، األمر 
الذي يتطلـــب البحث عن مصادر متويل بديلة 

تكون آمنة ومستدامة.
وتوفر ليبيا ملواطنيها املواد االستهالكية 
األساسية بأسعار تعتبر من بني األرخص على 

مستوى العالم، لكن الكثير من القمح والوقود 
املســـتورد يجري تهريبه إلـــى تونس ومالطا 
على أيـــدي اجلماعات املســـلحة مقابل أرباح 

كبيرة.
وتعتمـــد البـــالد، التي دخلـــت في فوضى 
شـــاملة منـــذ 2011، بشـــكل شـــبه كلـــي على 
االســـتيراد لتأمـــني كل حاجاتهـــا مبـــا فيها 

الغذائية.
ويتم تنفذ معظم عمليات متويل الواردات 
عبـــر العاصمـــة طرابلـــس حيث توجـــد كافة 
البنـــوك تقريبـــا، بينما ال تعـــرض البنوك في 
مدينة بنغـــازي إال خدمات محـــدودة وتعاني 
أصال من نقص حاد في الســـيولة النقدية منذ 

أشهر.
وتعاني البالد من ازدهار السوق السوداء، 
التي تنشـــط بوتيرة كبيرة فـــي املناطق التي 
تكون غير خاضعة للســـلطة، فضال عن تهريب 

الوقود والسلع املنتهية الصالحية.

} لندن – نقلت شركة سامسونغ إلكترونيكس 
صناعـــة الهواتف الذكية إلـــى مرحلة جديدة 
أمس، بالكشـــف عـــن هاتف جديـــد ميكن أن 
يقـــّوض ســـوق األجهـــزة اللوحيـــة بســـبب 

شاشته الواسعة القابلة للطّي.
ويبدو اجلهاز اجلديد ”غاالكســـي فولد“ 
مثل الهواتـــف الذكية التقليديـــة، لكنه ُيفتح 
مثل كتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر 

لوحي صغير تبلغ مساحتها 7.3 بوصة.

وقالـــت الشـــركة الكوريـــة اجلنوبيـــة إن 
الهاتف اجلديد ســـيعرض للبيع في 26 أبريل 
املقبـــل، وإنـــه متوافق مع شـــبكات اتصاالت 
اجليل اخلامـــس لالتصاالت التي من املتوقع 

أن حتدث ثورة في سرعة نقل البيانات.
وتســـعى سامســـونغ من خـــالل الهاتف 
اجلديد إلى إنعـــاش مبيعاتها والتفّوق على 
أبـــل واملنافســـني الصينيـــني، لكـــّن محللني 
يقولون إن ســـعره البالـــغ 1980 دوالرا ميكن 

أن يعرقل انتشـــاره على نطاق واسع، رغم أن 
بعض املستهلكني املولعني مبنتجات الشركة 

قد يدفعون ذلك الثمن الباهظ.
وقال د.ج.كوه الرئيس التنفيذي لشـــركة 
سامسونغ إلكترونيكس في سان فرانسيسكو 
إن اجلهاز ”يرد على املشككني الذين قالوا إنه 
لم يعد هناك ما ميكن تقدميه في هذا املجال… 

نحن هنا لنثبت أنهم على خطأ“.
وتظل سامســـونغ أكبر مصّنـــع للهواتف 
الذكية في العالم وتستحوذ على نحو ُخمس 
الســـوق العاملية، لكنها عانت من تراجع أكبر 
من متوســـط تراجع مبيعات الهواتف الذكية 
فـــي العالـــم خـــالل العام 

املاضي.
أّال  احملللون  ويتوّقع 
تتمّكن أبـــل من مجاراة 
سامســـونغ  هاتـــف 
نهاية  قبـــل  اجلديـــد 

العام املقبل.
الشركة  وكشفت 
أيضا عن العديد من 
ملنافســـة  امللحقات 
أبـــل مثل ســـماعات 
عليها  أطلقت  السلكية 
”غاالكســـي بـــادز“ ميكـــن 
شـــحنها الســـلكيا أيضا، وهي 
خاصيـــة وعدت أبل بطرحها في 
ســـماعات ”إير بـــودز“ لكنها لم 

تفعل بعد.
تكـــون  أن  املتوقـــع  ومـــن 
شبكات اجليل اخلامس أسرع 
بنحو عشـــر مـــرات من اجليل 
السابق، مما سيؤدي لتحسني 
بالبث  األخبار  مشاهدة  جتربة 

احلي واملباريات الرياضية.

اقتصاد

مليار دوالر إضافية على 

الواردات الزراعية األميركية 

أحد مقترحات بكين لخفض 

الفائض التجاري

30

مليار دوالر الفائض التجاري 

الصيني مع الواليات 

المتحدة في 2018 والذي 

يطالب ترامب بخفضه

323
دوالرا سعر هاتف 

غاالكسي فولد وهو ما 

يمكن أن يعرقل انتشاره 

على نطاق واسع

1980

{مع تواصل موجة اإلحالل الرقمي في االقتصاد الحديث، ينبغي علينا بذل أقصى ما في وســـعنا 

لتمكين المشاريع الناشئة والجيل الجديد من رواد األعمال من التكنولوجيا المبتكرة}.

بكيزة عبدالرحمن
مديرة تطوير األعمال في مجلس التنمية االقتصادية البحريني

{التحالـــف مع شـــركة العســـبر اإلماراتية يخدم توطين الصناعات العســـكرية في الســـعودية 

ويخدم توجهات جلب التقنيات الدفاعية المتقدمة لزيادة المنتج المحلي}.

عبدالله بن محمد الفوزان
رئيس مجلس إدارة شركة مجال ألفا السعودية

كشــــــف البنك الدولي عن خارطة طريق متتد على ثالث ســــــنوات إلنقاذ االقتصاد الليبي 
تشــــــمل كافة محركات النمو، في محاولة لتجاوز عقبات استمرار االنقسامات بني الشرق 

والغرب وتراجع صادرات اإليرادات النفطية في السنوات األخيرة.

البنك الدولي يعلن خارطة طريق إلنقاذ االقتصاد الليبي
[ استراتيجية تمتد على ثالث سنوات تشمل كافة محركات النمو  [ تحديات كبيرة تواجه محاوالت الخروج من حالة الفوضى

استعادة األساسيات أولوية قصوى

سامسونغ تتحدى المنافسين بقفزة كبيرة

واشنطن وبكين تضعان مالمح اتفاق 

إلنهاء الحرب التجارية

سامسونغ تنقل الهواتف الذكية إلى مرحلة 

الشاشات القابلة للطي
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ماري فرانسواز:

ليبيا تمتلك إمكانيات هائلة 

رغم ما تواجهه حاليا من 

تحديات اقتصادية كثيرة

استراتيجية البنك الدولي:

استعادة الخدمات األساسية للمواطنين

تعزيز قدرات الحكومة إلدارة األموال 

العامة

العمل على إعادة هيكلة النظام المالي

وضع مخطط متكامل للبدء في اإلعمار

تطوير القطاع الخاص ودعم شراكاته 

مع القطاع العام

تقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة
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} اخلرطــوم - تواجــــه املصانع الســــودانية 
أســــوأ كابوس لهــــا منذ تولــــي الرئيس عمر 
البشير الســــلطة قبل ثالثة عقود، مع تواصل 
أكبــــر احتجاجــــات شــــعبية على سياســــاته 

االقتصادية املرتبكة.
وتســــببت األزمة االقتصاديــــة املتصاعدة  
فــــي نقص الوقود والســــيولة النقدية واخلبز 
ممــــا أثارات موجــــة اضطرابات فــــي مختلف 

أنحاء البالد على مدى الشهرين األخيرين.

ويقول محللون إن ارتفاع أســــعار الديزل 
سيمتد أثره بســــرعة في االقتصاد مع ارتفاع 
كلفة تشغيل اآلالت الزراعية والنقل والصناعة، 
كما أنه قد يؤدي إلى سحق شركات التصنيع 

املتعثرة في السودان.
ويعــــدد ســــمير قاســــم مشــــاكل مصانــــع 
احللويــــات والتغليــــف، التــــي ميلكها وتعمل 
مبعــــدل يقل كثيــــرا عــــن طاقتهــــا اإلنتاجية 
بفعل االنقطاعــــات املتكررة للكهرباء واللجوء 

إلى املولــــدات الكهربائية التي تعمل بالوقود 
لتشغيل اآلالت.

ونســــبت وكالــــة رويترز لقاســــم قوله من 
مكتبــــه، الــــذي تبدو عليــــه مظاهر التقشــــف 
مبصنعه ”نحن مع رفــــع الدعم لكن بالتدريج 
على خمس ســــنوات. ال في ليلة واحدة. بغير 

ذلك ستحدث كارثة“.
وكان قاســــم قد عمــــد لضخ اســــتثمارات 
إلضافة قطع الشــــوكوالتة ورقائق البطاطس 
إلى قائمة منتجاته الغذائية في أحد مصانعه.

وقد أدى نقــــص الديزل وانقطاع الكهرباء 
وتراجــــع الطلــــب مــــن املســــتهلكني، الذين ال 
ميكنهــــم حتمل ثمــــن منتجاته إلــــى تخفيض 

اإلنتاج وتسريح بعض العمال.

وفي أواخر الشهر املاضي، أخطره موردوه 
بأن احلكومة زادت سعر الديزل للصناعة إلى 
222 جنيها (4.66 دوالر) للغالون من 28 جنيها 
(0.58 دوالر). وقال قاســــم ”ســــنضطر إلغالق 

املصنع بالكامل إذا لم ينخفض السعر“.
ومــــن املمكــــن أن ينضــــم إلــــى صفــــوف 
العاطلني عن العمل 240 شــــخصا يعملون في 
مصنعه ومصنع قريب للتغليف وأكثر من مئة 

عامل موسمي.
ويؤكد رجال أعمال وناشــــطون وأساتذة 
جامعيون أن التدهور االقتصادي أثار استياء 
طبقــــة املهنيــــني، التي حتّمل البشــــير وحزب 

املؤمتر الوطني احلاكم مسؤولية مشاكلها.
واجتــــذب جتمع املهنيني، الــــذي دعا على 
الســــودانيني لتنظيم  االجتماعية،  الشــــبكات 
احتجاجات ونظم إضرابات أطباء ومدرســــني 
ومحامني وغيرهم ممن يشــــكون منذ عقود من 

سوء اإلدارة االقتصادية والعزلة.
وكان التجمــــع، الذي تأســــس فــــي 2015، 
يعتزم في ديســــمبر املاضي بعد أســــبوع من 
بدء االحتجاجات التقدم بطلب للبرملان لزيادة 
املســــتوى األساســــي لرواتــــب العاملــــني في 
القطاع العام والبالغ 650 جنيها (13.6 دوالر).

وقــــال محمــــد يوســــف أحمــــد املصطفى 
املتحدث باســــم التجمــــع ”قررنا رفع ســــقف 
مطالــــب مذكرتنا من حتســــني األجــــور وبيئة 
العمــــل واحلق في قيــــام نقابــــات مهنية إلى 
املطالبة بتنحي النظام واستشــــعارا بالرغبة 
الشعبية قرننا حتويل مكان تقدمي املذكرة من 

البرملان إلى القصر الرئاسي“.
االقتصــــاد  أســــتاذ  املصطفــــى  وأضــــاف 
بجامعة اخلرطوم ”كانت هناك استجابة كبيرة 
لنا ألن هناك أزمة اقتصادية وفشــــل للحكومة 
وأزمات في الوقود واخلبز والسيولة النقدية 
كما أن املهنيني ليســــوا جماعــــة فوقية فنحن 
موجودون في وســــط الشعب ونحن جزء منه 

لذلك اكتسب حراك التجمع ثقة شعبية“.

وكثير من احملتجني من الشبان والشابات 
يكافحــــون للعثور على وظيفة ميكن أن حتقق 
لهم دخال يســــد احتياجاتهم املعيشية في بلد 
يعــــد أكثر من نصف ســــكانه البالغ عددهم 42 

مليون نسمة دون سن الـ19.
ويقــــدر صنــــدوق النقــــد الدولــــي والبنك 
الدولــــي أن البطالة ارتفعت مــــن 12 باملئة في 
2011 إلــــى  20 باملئة خالل الســــنوات األخيرة 

وجتاوزت تلك النسبة بني الشباب 27 باملئة.
ويقول رجــــال أعمال إن العامــــل العادي، 
الــــذي ال يتمتــــع مبهــــارات ممــــن يعملون في 
مصانع اخلرطــــوم يحصل على مــــا بني ألف 
و1500 جنيــــه (18 إلى 27 دوالرا) في الشــــهر. 
أمــــا العامل صاحب املهارات فمــــن املمكن أن 
يحصــــل على مثلي هــــذا املرتب الــــذي يكفي 

بالكاد لسد حاجات األسرة.
ويتجاوز الدين اخلارجي للسودان بالفعل 
50 مليــــار دوالر وتواجــــه البــــالد صعوبة في 
جذب متويــــل خارجي جديــــد. وبنهاية العام 
2018 جتــــاوز معــــدل التضخــــم 70 باملئــــة ثم 
انخفض إلى 43 باملئة وفقا لألرقام الرســــمية 
رغــــم أن اقتصاديا يعمل في الواليات املتحدة 

يقدره مبثلي هذا الرقم.
ويقول مصرفيون سودانيون إن السلطات 
ستواصل على األرجح زيادة املعروض النقدي 

األمر الذي يؤدي إلى زيادة التضخم.
وكانت محاولــــة لم ُيكتب لها االســــتمرار 
لزيادة ســــعر اخلبز للتخفيف من حدة نقصه 
هي التي أطلقت شرارة االضطرابات احلالية.
وقال عباس علي السيد األمني العام لغرفة 
الصناعة الســــودانية محذرا إن ”زيادة ســــعر 
وقود الديزل للصناعة دون بقية املســــتهلكني 

سيتسبب في املزيد من املشاكل“.
وأضاف ”هذا ســــيؤدي إلى فســــاد كثير. 
ســــيبدأ النــــاس في البيــــع إلــــى املصانع في 
السوق الســــوداء. وســــيؤثر ذلك على القدرة 

التنافسية للمصانع“.
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سمير قاسم:

نحن مع رفع الدعم لكن 

بالتدريج على 5 سنوات وغير 

ذلك ستحدث كارثة

محمد يوسف المصطفى:

هناك شلل اقتصادي وفشل 

حكومي في إدارة أزمات 

الوقود والخبز والسيولة

} بكــني – قالـــت مصـــادر مطلعـــة إن أرامكو 
الســـعودية ســـتوقع اتفاقـــات لالســـتثمار في 
مجمعـــني لتكرير النفـــط والبتروكيماويات في 
الصـــني خالل الزيارة الرســـمية التي يقوم بها 
ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان 
إلـــى بكني، في وقت تســـعى فيه بكـــني لتعزيز 

العالقات مع الرياض.
ووصل الوفد الســـعودي، الـــذي يضم كبار 
مسؤولي أرامكو، إلى بكني اخلميس في زيارة 
متتد ليومني، في إطار جولة آســـيوية يقوم بها 
ولي العهد الســـعودي، أســـفرت عـــن اتفاقات 
الســـتثمار 20 مليار دوالر في باكســـتان وفتح 

آفاق لالستثمار في قطاع التكرير الهندي.
وسيلتقي ولي العهد السعودي مع الرئيس 
الصيني شـــي جني بينـــغ، الذي منـــح أولوية 
لتعزيز احلضور الصيني في الشـــرق األوسط، 
رغم الدور التقليـــدي املتواضع للصني في تلك 

املنطقة.
ونسبت وكالة رويترز إلى 3 مصادر مطلعة 
تأكيدهـــا أن أرامكـــو الســـعودية، أكبر ُمصدر 
للنفط في العالم، ســـتوقع مذكرة تفاهم لتشييد 
مشـــروع تكريـــر وبتروكيماويـــات فـــي إقليم 
لياونينغ في شـــمال شـــرق الصني، في مشروع 

مشترك مع شركة الدفاع الصينية نورينكو.
ورجحت املصادر املطلعة على تفاصيل تلك 
الصفقـــة أن تضفي أرامكو الصبغة الرســـمية 
على خطة ســـابقة للحصول علـــى حصة أقلية 
في مصفـــاة ومجمع بتروكيماويـــات في إقليم 
تشيجيانغ للبتروكيماويات، التي تسيطر عليها 
مجموعة تشيجيانغ رونغشينغ املتخصصة في 

الكيماويات.
وقد تســـاعد االســـتثمارات السعودية على 
اســـتعادة مكانتهـــا كأكبـــر ُمصـــدر للنفط إلى 

الصـــني، والـــذي خســـرته لصالح روســـيا في 
الســـنوات الثـــالث األخيـــرة من خـــالل توقيع 
اتفاقات توريد مع شـــركات تكرير صينية غير 

حكومية.
ولم تتضــــح بعد التفاصيــــل اجلديدة في 
مذكرة التفاهم مع نورينكو واملنتظر توقيعها 
خالل الزيــــارة، والتي كان قد مت اإلعالن عنها 
للمــــرة األولى فــــي مايــــو 2017 خــــالل زيارة 

العاهل السعودي امللك سلمان إلى بكني.
ومبوجب مذكرة التفاهم الســــابقة، اتفقت 
الشــــركتان علــــى بنــــاء مصفــــاة قــــادرة على 
معاجلــــة 300 ألــــف برميــــل يوميا مــــن اخلام 
ومنشأة إلنتاج مليون طن سنويا من اإليثلني، 
املكون األساسي في البتروكيماويات، بتكلفة 

ُتقدر بأكثر من 10 مليارات دوالر.
كان مســــؤول تنفيــــذي كبير فــــي أرامكو 
الســــعودية قد رجح في يونيو املاضي وضع 
اللمســــات األخيرة على التصميم الهندســــي 
النهائي ملشــــروع نورينكو بحلــــول منتصف 
العام احلالي وبعد ذلك ســــتتخذ الشركة قرار 

االستثمار النهائي.
ويقــــول محللــــون إن االتفــــاق مع شــــركة 
تشــــيجيانغ ســــوف مينح أرامكو الســــعودية 
السيطرة على حصة تبلغ 9 باملئة في املشروع 
والتــــي تعود ملكيتها حاليا إلى حكومة إقليم 

تشيجيانغ.
ويأتــــي االتفاق بعد مذكرة تفاهم ســــابقة 
وقعتهــــا أرامكو فــــي أكتوبر لالســــتثمار في 
مشــــروع تشيجيانغ، املخطط أن يكون مصفاة 
تعالــــج 400 ألــــف برميــــل يوميــــا مــــن اخلام 
ومنشأة بتروكيماويات مرتبطة بها في مدينة 

تشوشان جنوب شنغهاي.

ونســـبت وكالة أنبـــاء الصـــني اجلديدة 
الرســـمية إلـــى وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة 
والثـــروة املعدنية الســـعودي خالـــد الفالح 
قوله إن ”الســـعودية لديها الكثير من رؤوس 
األموال وهي بحاجة الســـتخدامها في أماكن 
مربحة“. وأكد أن ”الصني تشكل مكانا عظيما 

لالستثمار مع سوق كبرى“.
ومـــن املتوقـــع أن يؤثر تعزيـــز العالقات 
االســـتثمارية مـــع الســـعودية فـــي تخفيف 
عالقـــات الصني مع إيـــران، خاصـــة في ظل 
العقوبـــات األميركية على طهـــران وإمكانية 
طرح تلك الورقة في املفاوضات مع واشـــنطن 
إلنهـــاء احلـــرب التجـاريـــة املســـتعرة بـــني 

البلدين.

وتســــعى الريــــاض إلــــى توجيــــه جميع 
إنتاجهــــا مــــن النفط إلــــى مشــــاريع التكرير 
في أكبر األســــواق العاملية وهــــي متلك طاقة 
تكريــــر تبلغ 5 ماليني برميل يوميا في الداخل 
واخلارج وتخطــــط ملضاعفتها إلى 10 ماليني 

برميل يوميا.
وقدمــــت الريــــاض دعما كبيــــرة لبكني من 
خــــالل توقيع اتفاقيات لالســــتثمار في ميناء 
غوادر الباكســــتاني الذي ميثل نافذة مشروع 
املمر الباكستاني على بحر العرب، والذي يعد 
أحد أكبر مشاريع بكني في إطار مبادرة طريق 

احلرير.
ويتقاطع املمر الباكستاني االستراتيجي، 
الذي تســــتثمر فيه بكــــني أكثر مــــن 60 مليار 

دوالر، مــــع طموحــــات طهــــران لتطوير ميناء 
جابهــــار املنافــــس لتقدمي خدمات لوجســــتية 

لدول آسيا الوسطى.
وأكدت وزارة اخلارجيــــة الصينية أهمية 
ذلك احملــــور بتأكيد أن مبــــادرة ”طريق واحد 
ســــتكون علــــى جــــدول أعمال  حــــزام واحد“ 
محادثــــات ولي العهد الســــعودي مع الرئيس 

الصيني.
ويكشف كل ذلك أن االستثمارات السعودية 
في الهند وباكســــتان والصني ستؤدي بشكل 
مباشــــر أو غير مباشــــر إلى تقليــــص الكثير 
مــــن أبــــواب إيــــران االقتصاديــــة خاصة في 
ظل العقوبــــات األميركية التــــي تعرقل جميع 

التعامالت مع طهران.

اقتصاد
ولي العهد السعودي يوسع آفاق الشراكة االستراتيجية مع الصين

التدهور االقتصادي المتسارع يفاقم سخط السودانيين

[ أرامكو تبرم اتفاقات للتكرير والبتروكيماويات مع شركات صينية  [ تقارب البلدين في مشروع الممر الباكستاني على حساب إيران

[ قطاع الصناعة في طريق مسدود مع زيادة أسعار الوقود  [ المواطنون يعانون من نقص السلع األساسية والسيولة النقدية

استكمال التحالفات االستراتيجية اآلسيوية

اســــــتكملت جولة ولي العهد الســــــعودي اآلسيوية أمس الشــــــراكات االستراتيجية بإبرام 
اتفاقات واســــــعة مع الصني تركزت في مجــــــال صناعة التكرير والبتروكيماويات، بعد أن 
شهدت زيارته إلى باكستان والهند اتفاقات مماثلة أعطت زخما جديدا لدور الرياض في 

رسم اآلفاق املستقبلية لالقتصاد العاملي.

تزايدت خشية األوساط االقتصادية السودانية من دخول البالد في فوضى شاملة بسبب 
ــــــة أمثاله بعد أن  ــــــادة املفاجئة في ســــــعر الديزل املوجــــــه للقطاع الصناعي إلى ثماني الزي
فرضتها الســــــلطات، التي حتتاج بشــــــدة للنقد األجنبي، رغم أنها تواجه احتجاجات غير 

مسبوقة لسوء إدارتها لألزمة منذ عقود.

مصانع مهددة باإلغالق

{الحكومة اللبنانية رشـــحتني رســـميا للمنافســـة على منصب رئيس البنك الدولي، الذي سيتم 

اتخاذ قرار بشأنه قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في أبريل المقبل}.

زياد حايك
خبير لبناني في االستثمار املصرفي

{ترســـية عقـــد تصميم مصفـــاة نفط جديدة بســـعة 600 ألف برميل يوميا علـــى مجموعة وود 

البريطانية سيكمل بناء أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات في العالم}.

جاسم الصايغ 
الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتكرير اإلماراتية 

ماليين برميل يوميا طاقة 

التكرير التي تستهدفها 

السعودية من خالل مشاريع 

خارجية مشتركة
10

خالد الفالح:

السعودية تسعى الستثمارات 

مربحة والصين سوق كبرى 

ومكان عظيم لالستثمار



آمنة جربان

القيـــادي  تصريحـــات  أثـــارت   – تونــس   {
البـــارز بحركة النهضة لطفـــي زيتون مؤخرا 
جـــدال ووصفها مراقبـــون بالنارية ضد حزبه، 
ويرجح املراقبون أن تصريحات زيتون نتيجة 
خالفات داخلية وصراع بني األجنحة طفا على 
السطح، إذ تشهد احلركة انقسامات وتباينات 
فـــي وجهـــات النظر فـــي ما يخـــص القضايا 
املجتمعيـــة وفـــي كيفية إدارة احلركة للشـــأن 
العام خاصـــة في ما يخـــص عالقتها برئيس 

احلكومة يوسف الشاهد.
ولطفـــي زيتـــون مـــن القيادات فـــي حركة 
النهضـــة التـــي تدعوهـــا إلى فصـــل الدعوي 
عن السياســـي . وفي حوار مـــع ”العرب“ دعا 
زيتـــون احلركة إلى ضرورة التحول إلى حزب 
سياســـي لتجنيـــب التونســـيني الصراعـــات 
السياسية واخلالفات التي هي في غنى عنها 

واالنصراف نحو مشاغل املواطن احلقيقية.
وتعيـــش حركـــة النهضة اإلســـالمية في 
تونـــس منـــذ انعقـــاد مؤمترها العاشـــر عام 
2016 حالـــة من االرتبـــاك مردها التناقض بني 
مخرجات املؤمتر وبني ممارساتها وتوجهاتها 

في الواقع السياسي واملجتمعي في البالد.
ســـير  العاشـــر  املؤمتـــر  أعلـــن  وفيمـــا 
احلركـــة على خطـــى املدنية بتبني ”اإلســـالم 
الذي اختارته كصفة جديدة لها  الدميقراطي“ 
وتخليها عن اإلسالم السياســـي الذي تتبناه 
جماعـــات اإلخوان، كشـــفت املســـتجدات في 
املشهد التونسي التي تلت املؤمتر عن عجزها 
عـــن تطبيق هذه املفاهيم اجلديـــدة في تاريخ 
احلركة، األمر الذي عّرضها لســـيل واســـع من 

االنتقادات.
وتتهم احلركة بـــأن ارتداءها ثوب املدنية 
مجرد شعار من الشـــعارات ومناورة لتحقيق 
مكاســـب سياســـية ال أكثر، وقـــد زادت وتيرة 
االنتقادات مع إثـــارة الدولة واملجتمع قضايا 
الهويـــة واحلريـــات إضافـــة إلى طـــرح جلنة 
حقوقية العام املاضي مســـائل مثل املســـاواة 
بني النساء والرجال في اإلرث، واملساواة بني 
جميع األطفال، مبن فيهـــم الذين ولدوا خارج 

إطار الزواش

ويجمع مراقبون على أن معارضة النهضة 
ملثل هذه املســـائل جعلتها تســـقط في اختبار 
الهوية حيث ظهر أنها مـــا زالت في جوهرها 

حركة محافظة ومتشددة.
 وانتقاد احلركة لم يكن من خارج النهضة 
فقـــط بل كان أيضـــا من داخلهـــا حيث تعالت 
أصـــوات بعض القيـــادات مثل لطفـــي زيتون 
تنـــادي بضـــرورة التـــزام احلركـــة بالطابـــع 
املدنـــي الذي تتميز به تونس.  وطالب احلركة 
بالدخول في إصالحات جدية وهو ما يكشـــف 
بـــدوره عن خالفات وانقســـامات  بني أعضاء 

احلركة وقياداتها.
ويحســـب لطفي زيتـــون القيـــادي البارز 
ذو الثقـــل الكبير في احلركـــة على ”احلمائم“، 
والذي ساهم بآرائه املتحررة واملنفتحة مقارنة 
بصقـــور احلركـــة، أي القيـــادات واملرجعيات 
املتشددة، في تقدمي صورة مغايرة عن احلركة 
احملافظة، ما قاد إلى حتقيق التطبيع معها في 

املجتمع التونسي.
وزيتون هـــو إعالمي وباحـــث متخصص 
في السياســـة والتاريخ، وقد شغل موقع مدير 
مكتب رئيس حركة النهضة من سنة 1993 إلى 
غاية 2006 كما كان عضوا في املكتب اإلعالمي 
والسياسي للحركة باملهجر خالل التسعينات.

وفي ســـنة 2000 التحق باملكتب التنفيذي 
ومجلس الشـــورى حلركة النهضة في املهجر 
وشـــغل منصب رئيس حترير مشارك لفصلية 
«مراصـــد» التاريخيـــة. ويشـــغل حاليا خطة 
مستشار سياســـي لدى رئيس احلكومة. وهو 

أيضا عضو مجلس شورى حركة النهضة.

حقيقة تصدع النهضة

فجرت تصريحات زيتون األخيرة، كدعوته 
إلـــى حترير اإلســـالم مـــن الصـــراع احلزبي 
واالقتنـــاع نهائيا بأنه ملك التونســـيني، جدال 

واسعا. 
كما أكد زيتون أن احلركة مطالبة بالتطور 
إلـــى حزب محافظ يعتمد على البرامج. حقيقة 
الوضع الداخلي الذي متر به احلركة، إن كانت 
تشهد تصدعا حقيقيا أم أنها بحاجة إلى النقد 
ومراجعة ما ســـبق وإن تعهدت به أمام الرأي 

العـــام احمللي والدولـــي، هـــو إعالنها هجرة 
اإلسالم السياسي إلى اإلسالم الدميقراطي.

وفـــي معرض رده على التســـاؤل إن كانت 
تصريحاتـــه األخيـــرة بشـــأن اإلصـــالح هي 
اســـتكمال حتويل النهضة إلـــى حركة مدنية 
تعكس انقســـاما داخل احلركة، أم أنها دعوة 
إلـــى املراجعة دون أن تكون لها خلفيات حتيل 
إلى احلديث عن انفصال أو انقســـام ومشاكل 
داخل احلركة، يشير زيتون إلى أن هناك جدال 
مســـتمرا داخل حركة النهضة حـــول التنزيل 
النهائي لسياســـات املؤمتر العاشر الذي قرر 
التحـــول إلى حزب سياســـي يتأهل لتســـيير 
الدولـــة وينفتح على كفـــاءات البالد مبختلف 
توجهاتهـــا ليوفر لها اإلطار الـــالزم والرافعة 

إلى مؤسسات احلكم.
فـــي  النهضـــة  تقـــدم  أن  زيتـــون  ويقـــر 
االنتخابات أثار جـــدال متواصال حول قضايا 
الهويـــة أمام املخاوف التـــي يعبر عنها قطاع 
واسع من املجتمع وخاصة النساء من إمكانية 

املس بطريقة عيشهم وبحرياتهم الفردية.
ويعتقد زيتون أن هذا اجلدل مرده أساسا 
عدم وضوح خطـــاب احلركة، ويرى أن اخللط 
الذي ما زال يعتري خطاب بعض النهضويني 
بني ما هو سياســـي وما هو ديني يقتضي من 
احلركة تسريع اخلطى نحو التحول إلى حزب 
سياســـي وظيفته الوحيدة هي إنتاج البرامج 
وتوفيـــر الكوادر لتســـيير مرافق الدولة وترك 
مـــا عدا ذلك لبقيـــة مكونات املجتمـــع املدني، 
وهذا ما عبر عنه بتحرير اإلسالم من الصراع 

السياسي والتوظيف احلزبي.
 ويشـــرح زيتـــون أن دعوتـــه النهضة إلى 
حترير اإلسالم من الصراع احلزبي واالقتناع 
نهائيا بأنه ملك التونســـيني ألن هذا الصراع 
يضع الدين أمام شـــبهة التوظيف السياســـي 
ومحاولـــة الســـتثماره فـــي جـــذب أصـــوات 

الناخبني. 
ويضيف ”هو إقرار بأن هناك خلطا يحدث 
في أذهان املواطنني بسبب كثافة املادة الدينية 
في خطـــاب النهضويني وفقرهـــا في اجلانب 

االقتصادي والتنموي والبرامجي“.
 وشـــرح زيتون أيضا ســـبب عدم اقتناعه 
باإلســـالم الدميقراطـــي، وهـــو املنهـــج الذي 
تتبعه النهضة بعد 2011، قائال ”اإلســـالم هو 
دين الشـــعب وخـــزان قيمه واملشـــترك بني كل 
التونســـيني فهو ملـــك له ال يجـــوز أن يقترن 
بفئـــة أو طائفـــة أو جماعـــة دون البقية.. كما 
أن إضافـــة مصطلـــح سياســـي أو دميقراطي 
أو حداثـــي أو أي شـــيء آخـــر إلى اإلســـالم 
فيـــه تقليـــل مـــن أهميتـــه وشـــبهة توظيفـــه 

سياسيا“.
ويشـــير متابعـــون إلى أن حركـــة النهضة 
متـــر مبنعطف يحتـــم عليها حتديد مســـارها 
املســـتقبلي وطبيعة وجودها علـــى اخلارطة 
السياســـية، خاصة وأنها تشهد مؤخرا جملة 
مـــن األزمات فـــي مقدمتها االتهامـــات بإدارة 
جهاز ســـري واجلدل املتفاقم بشـــأن دور لها 
في انتشـــار مدارس قرآنية أشبه باملعسكرات، 
أو شـــبهات بوقوفها وراء جمعيات مشبوهة 
حترض التونســـيني على اإلرهـــاب واالنتقال 

إلى بؤر التوتر.
وتضـــع األزمـــات التي تعصـــف باحلركة 
حاليـــا النهضة فـــي موقع حـــرج يضعها في 
حتديات في مـــا يخص طريقها نحو اإلصالح 
األمر الذي يدفع إلى التساؤل عن كيفية جتاوز 
النهضة لهذا املنعطف بنجاح: هل ستستطيع 

فعـــال التحول إلى حـــزب سياســـي أكثر منه 
حركة إســـالمية؟ وهل ستكون قادرة فعال على 
جتاوز املاضـــي؟ ويجيب لطفـــي زيتون قائال 
”يذهب التفكير في هذا مذاهب شـــتى من الذين 
يدعون إلى العودة إلى املنابع وتقليل االهتمام 
بالشـــأن السياســـي حلساب الشـــأن الدعوي 
والتربـــوي إلى الذيـــن يرون أن العـــودة إلى 
النهضة في  الوراء مستحيلة بعد أن ’تورطت‘ 
ممارسة السلطة وأنها حتولت بذلك إلى ملكية 
وطنيـــة تقع حتت رقابة الرأي العام ما يفرض 
عليها الشـــفافية الكاملة في كل مســـتوياتها 
السياســـية والتســـييرية والتفـــرغ للعب دور 

احلزب السياسي“.
 ويبـــني زيتون أن ”مـــا أفعلـــه وكثير من 
زمالئي فـــي احلركة هو الدفع واإلســـراع في 
إمتام هذه النقلة قبل االنتخابات القادمة التي 
ســـتتوج االنتقال الدميقراطي حتـــى ال تفتح 
االنتخابات على البـــالد املزيد من الصراعات 

والتحارب“.
 ويالحظ املتابعون انقساما داخل احلركة 
بـــني ”جماعـــة املهجـــر“، وأعضـــاء النهضة 
ممن ظلـــوا في تونـــس وتعرضـــوا لالعتقال 
والتضييق. وقـــد يكون لهذا االنقســـام تأثير 
علـــى قرارات احلركة واخلطـــوات اإلصالحية 
التي يدعو إليها عدد من أعضاء احلركة، ومن 

بينهم لطفي زيتون.
 لكن زيتون يؤكد أنه ليس هذا هو االنقسام 
األساســـي في النهضة ”فاالنقســـام األساسي 
فكري سياسي وليس تنظيميا.. مع اإلقرار بأن 
اختالف الســـياقات بني املهجر والداخل يؤثر 

في اختيارات بعض األفراد“.
 ومآخـــذ القيـــادي بحركـــة النهضة لطفي 
زيتون على احلركة ليســـت خياراتها الفكرية 
فقط، التي تبقيها في خانة احلركة اإلخوانية، 
بـــل ينتقـــد متشـــيها السياســـي وحتالفاتها 
احلزبية، التي تسهم في فقدان ثقة الناخب مع 
اقتراب الســـباق الرئاســـي والتشريعي املقرر 

العام اجلاري.

تحالف النهضة مع الشاهد

يرفض زيتون دعـــم حركة النهضة لرئيس 
احلكومة يوسف الشاهد وفك ارتباطها بحركة 
نداء تونس وهو ما أعلن عنه الرئيس الباجي 

قائد السبسي في شهر سبتمبر املاضي. 
ويأتي إعالن قائد السبسي بعد أن رفضت 
حركـــة النهضـــة مطلـــب حـــزب نـــداء تونس 
احلاكم، الذي أسســـه قائد السبسي نفسه قبل 
ســـت ســـنوات، إقالة رئيس احلكومة يوسف 
الشـــاهد وقالـــت إنه يتعـــني احملافظـــة على 

االستقرار السياسي.
وفـــي أول تعليق علـــى تصريحـــات قائد 
السبســـي، قال لطفـــي زيتون لرويتـــرز آنذاك 
”هـــذا من شـــأنه أن يعمـــق األزمة السياســـية 
ويجـــب أن نقـــوم بجهود لعـــودة العالقة وأن 
يجلس اجلميع للحوار ألن الوضع االجتماعي 
واالقتصـــادي ال يحتمـــل مزيدا مـــن التأزم“، 
مضيفـــا أن النهضة حريصة على االســـتقرار 

والوصول إلى تفاهمات عبر احلوار.
وكشفت تصريحات زيتون أن دعم النهضة 
للشاهد أجج الصراع داخل احلركة وهو محور 
خالف بني قياداتها، أمام توقعات بأن يبلغ هذا 
الصـــراع ذروته مع اقتراب االنتخابات خاصة 
وأن قيادات احلركة تتجاهل األصوات الناقدة 
لها ومتضي فـــي خياراتهـــا واالصطفاف مع 

رئيس احلكومة الذي قلب املعادلة السياســـية 
في البالد لصاحله.

وقالـــت حركـــة حتيـــا تونـــس، اخلميس، 
القريبة من رئيس احلكومة يوســـف الشـــاهد 
إنهـــا متفقة مع حركـــة النهضة على احملافظة 
واســـتكمال  احلكومـــي  االســـتقرار  علـــى 

املؤسسات الدستورية.

ويرجح مراقبـــون أن يتحول هذا التقارب 
إلـــى حتالفات في مرحلة مـــا بعد االنتخابات. 
لكـــن زيتـــون يســـتبعد حتالفا بـــني النهضة 

وحزب يوسف الشاهد اجلديد حتيا تونس.
 وينظـــر زيتـــون إلـــى حتالفـــات احلركة 
مـــن زاويـــة مختلفة فهـــو يدعـــم حتالفا بني 
ومن أســـموهم ”البورقيبيني“  ”اإلســـالميني“ 
في بناء الّدولة، في إشـــارة إلى أتباع احلبيب 

بورقيبة أول رئيس للجمهورية. 
وســـبق أن صرح ”إدراج التيار اإلسالمي 
الرئيسي الذي متثله حركة النهضة، والسماح 
لهـــا باملشـــاركة فـــي احلكـــم، وفـــي العملية 
السياســـية والّدميقراطيـــة، يعـــّدان جزءا من 
العـــالج، وتهيئة بقيـــة التيارات اإلســـالمية 

األخرى لذلك“.
ويعتقد أن التحالفات بني األحزاب تتحكم 
فيها نتائـــج االنتخابات ونوعيـــة برنامج كل 
حزب. ويتابع ”لقد مرت تونس بفترة حتالفات 
لم تنجح بسبب اختالف املشارب واالجتاهات 
بني املتحالفني، ومن الســـابق ألوانه احلديث 
عن مثل ذلك قبل سنة على االنتخابات، بل هذا 

يلقي عليها ظالال من عدم الثقة“.
وفيما يقول املراقبـــون إن النهضة تراهن 
على الشـــاهد للحفاظ على نفوذها ووجودها 
السياســـي فـــي مرحلة مـــا بعـــد االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية القادمة، يرى زيتون أن 
”وجود النهضة السياســـي ليـــس مرتبطا بأي 

شخص، سواء داخل احلركة أو خارجها“.
 ويضيف القيادي البـــارز بحركة النهضة 
لطفي زيتون في حواره مع ”العرب“ قائال ”كل 
ما أدعـــو إليه من إصالحات هـــو في جوهره 
لتخليص احلركة من حالة االعتماد على طرف 
آخر دائما ليقدمها للتونســـيني“، مستبعدا أن 

يكون هناك تهديد لوجود النهضة.
ويختم ”بل أزعم أن النهضة مؤهلة للقيادة 
إذا راعت موازين السياســـة اخلارجية للدولة 
التونســـية واكتفت بالبعـــد الوطني ومتاهت 
مع العقيدة العســـكرية واألمنية ملؤسســـاتها 
وتخلـــت عـــن توظيـــف الثوابت فـــي خطابها 
وانفتحـــت علـــى كفـــاءات البـــالد وأنتجـــت 
مـــن البرامج مـــا يســـاهم في حلحلـــة األزمة 

االقتصادية املستشرية.

لطفي زيتون: على النهضة اإلسراع في التحول إلى حزب سياسي

عّرض عدم التزام حركة النهضة اإلســــــالمية في تونس بشــــــروط املدنية، التي قالت إنها 
اختارتها منهجا جديدا منذ مشــــــاركتها في احلكم عقب ثورة يناير ٢٠١١ لتبنيها اإلسالم 
الدميقراطي وهجرتها اإلســــــالم السياســــــي، احلركــــــة إلى انتقادات حــــــادة من داخلها 
وخارجهــــــا، في الوقــــــت الذي تزداد عليها الضغوط بســــــبب موجة اتهامــــــات على خلفية 
اغتياالت سياســــــية وإدارتها جلهاز ســــــري. وفي حوار مع ”العــــــرب“ أكد القيادي البارز 
بحركة النهضة لطفي زيتون، ضرورة تسريع احلركة في التحول إلى حزب سياسي حتى 
تقي التونسيني الصراعات القادمة، رافضا توظيف الّدين في الصراع السياسي. وتضع 
تصريحات زيتون حركة النهضة أمام حتد حقيقي ملا كشــــــفته من خالفات حول خيارات 

احلركة املستقبلية على مستوى سياسي واجتماعي.

 لطفي زيتون يغرد خارج سرب النهضة

[ خطاب النهضة يركز على الجانب الدعوي ويهمل واقع التونسيين  [ االنقسام في الحركة فكري وسياسي

لقاء

الخلط الذي ما زال يعتري خطاب بعض 

النهضويني بني ما هو سياســـي وما هو 

ديني يقتضي من الحركة تسريع الخطى 

نحو التحول إلى حزب سياسي وظيفته 

إنتاج البرامج وتوفير الكوادر لتسيير 

مرافق الدولة وترك ما عدا ذلـــك لبقيـــة 

مكونات املجتمع املدني
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اإلسالم هو دين الشعب وخزان قيمه واملشترك بني كل التونسيني، فهو ملك له ال يجوز أن يقترن بفئة أو طائفة 

أو جماعة محددة.

الجـــدل مســـتمر داخل حركة النهضة حول التنزيل النهائي لسياســـات املؤتمر العاشـــر الذي قـــرر التحول إلى حزب 

سياسي يتأهل لتسيير الدولة وينفتح على الكفاءات.

شبهة توظيف الدين تالحق حركة النهضة



} الفاتيــكان – تناقش قمة رؤســـاء الكنيســـة 
الكاثوليكية في العالم التي بدأت في الفاتيكان 
اخلميـــس مســـؤولية الكنيســـة عـــن جرائـــم 
االعتـــداءات اجلنســـية التي يرتكبهـــا رجال 
الكنيســـة ضـــد القاصرين، لكـــن املنتظر منها 
يتجاوز مجرد إدانـــات لهذه األعمال أو اتخاذ 
إجـــراءات لـــرد االعتبـــار للضحايـــا ومعاقبة 
املتورطـــني بل تطرح بوضوح مســـألة حتمية 

اإلصالح داخل الكنيسة الكاثوليكية.
قـــدم البابـــا فرنســـيس خارطـــة طريـــق 
لإلصالح تتألف من 21 نقطة إلى املشاركني في 
قمـــة الفاتيكان للتعامل مـــع فضائح التحرش 

اجلنسي. 
وتشـــمل املقترحـــات تســـهيل إجـــراءات 
اإلبالغ لضحايا االعتداءات، وإشـــراك خبراء 
غيـــر تابعني للكنيســـة في حتقيقـــات داخلية 

بالكنيسة بشأن قضايا االعتداء اجلنسي.
ودعا البابا فرنســـيس إلى تطبيق ”عقوبة 
بحق القساوسة املتورطني في  تناسب اجلرم“ 
هذه اجلرائم، مشيرا إلى أنه على اجلناة ”ترك 

اخلدمة العامة (بالكنيسة)“ على األقل.
واقتـــرح البابا تغيير قانون كنســـي لرفع 
احلد األدنى لســـن الزواج الكاثوليكي إلى 16 
عامـــا، وهو حاليا 14 عامـــا للفتيات و16 عاما 

للبنني.

املطلوب تغيير في العمق

تنخـــرط  أن  إلـــى  يتطلعـــون  الكثيـــرون 
الكنيســـة في عملية إصالحيـــة جذرية للنظام 
ويرفضون احلديث عن مجرد تعديل للقوانني، 
التي يقول املنظمون إنها ســـتكون من املسائل 
التي ستســـفر عنها القمة حيث ســـتؤدي إلى 
البعـــض مـــن اإلصالحات للنظـــام، على األمد 
القصير واملتوســـط والطويل، كما قال رئيس 
األساقفة املالطي تشارلز سيكلونا، مثل إعادة 
”تنقيح“ قوانني الكنيسة التي حتتاج إلى ذلك.

القوانني  لكن اســـتعمال وصف ”تنقيـــح“ 
يغضـــب آن باريت دويـــل نائب مديـــر قاعدة 
البيانات األميركية ”بيشـــوب-اكاونتابيليتي.

اورغ“ التـــي توثـــق التحقيقات حـــول الكهنة 
املشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية.

وقالـــت، أمام صحافيني فـــي روما، ”يجب 
تغيير القانون الكنسي، وليس فقط تعديله أو 
حتســـينه، إمنا تغييره تغييرا عميقا، للتوقف 
عن إعطاء الكهنة األولوية على الرجال وحياة 
األطفال الضعفـــاء والبالغني الذين يتعرضون 

العتداءات جنسية“.
ويطرح إعطاء األولوية للكهنة على حساب 
مـــن يتعرضـــون لالعتـــداءات مســـألة التكتم 
وغياب الشـــفافية التي تشـــكو منها الكنيسة 
والتي عطلـــت التحقيقات في قضايا التحرش 
اجلنســـي، وهو ما جعل قمة القساوســـة في 
الفاتيـــكان تـــدرج مناقشـــة الشـــفافية ضمن 

أجندتها.
وقـــال األب فيدريكو لومبـــاردي، املتحدث 
البابوي ســـابقا والذي سيدير مناقشات القمة 
املغلقة، إن تبني الشفافية أمر صعب بالنسبة 

ملؤسسة اعتادت على ثقافة السرية.
ويوضـــح أن االنفتـــاح بشـــأن ”مواقـــف 
تتعلق بقساوسة زمالء ”ليس باألمر  بغيضة“ 
الذي يســـهل القيام به“، لكن الكنيســـة ”تدفع 
ثمنـــا باهظا جدا للغاية للتســـتر في املاضي، 
وإذا لم نكن أغبياء فإن هذا يجب أن يشـــجعنا 

على االستمرار“ في إجراءات التطهير.
ينظمـــون  الذيـــن  التحـــرش،  ضحايـــا 
احتجاجات بالتوازي مع القمة، يطالبون منذ 
فتـــرة طويلة بإجـــراء املزيد مـــن اإلصالحات 

اجلذرية، مثل فرض إلزام رسمي على األساقفة 
بإبالغ الشـــرطة عن أي قساوســـة مشتبه بهم 
يرصدونهم. واآلن، يتم تشـــجيعهم فقط للقيام 

بذلك.
ويقـــول ماركـــو بوليتـــي، وهـــو صحافي 
ومؤلف إيطالي آخر يتابع شـــؤون الفاتيكان، 
”يريـــد البابـــا والفريـــق املنظم للقمـــة وضع 
قواعد واضحة وملزمة لألساقفة“. وأضاف أن 

السؤال هو ما إذا كان سيتم تنفيذها أم ال.
ويواجه البابا فرنســـيس مقاومة واســـعة 
للتغيير داخل الكنيســـة، مبـــا في ذلك مقاومة 
من جانب املعارضني احملافظني بشـــدة الذين 
قـــد يقفزون على أي فشـــل ملحوظ في جهوده 
املناهضـــة للتحـــرش لتجديـــد هجومهم على 

بابويته الليبرالية نسبيا.
العمليـــة  تأخـــرت  بوليتـــي ”إذا  ويقـــول 
(اإلصالح) أو إذا ازدادت الفضائح، فإن البابا 
يواجـــه خطر فقدان مصداقيتـــه“. وحذر قائال 
إنه في غياب إجراءات متابعة ذات مصداقية، 
”يحتمل أن يكون للقمة تأثير عكســـي بالنسبة 

للبابا“.

مناقشة عزوبية الكهنة

من بني اإلصالحات التي يطالب الكثيرون 
الكنيســـة بها، مراجعة شـــرط عزوبية الكهنة 
والقساوســـة الكاثوليك، وهـــو ما أصبح أمرا 
مطروحـــا بالتزامـــن مـــع فضائـــح التحرش 
اجلنســـي التـــي ارتكبها رجال من الكنيســـة، 
حيـــث يعتبر البعض أن عزوبيـــة الكهنة أحد 
األســـباب الرئيســـية في ارتكاب هـــذا النوع 
مـــن االعتـــداءات. وفـــي أملانيا مثال، كشـــفت 
نتائج اســـتطالع للرأي أن 72 باملئة من األملان 
يعتبـــرون أن العزوبيـــة اجلبرية للقساوســـة 
الكاثوليك ســـبب في جرائم االنتهاك اجلنسي 
التي وقعت داخل أروقة الكنائس الكاثوليكية.

وفـــي املقابـــل، أظهرت نتائج االســـتطالع 
الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي، أن 
14 باملئة يعارضون هذا الطرح، فيما لم يدل 13 

باملئة برأيهم في هذا املوضوع.
وأعرب 82 باملئة ممن شـــملهم االستطالع 
عن تأييدهم إللغاء العزوبية بني القساوســـة، 
بحيث يتم الســـماح لهم بتقريـــر ما إذا كانوا 

سيتزوجون أم ال.
ومن جهتـــه، يـــرى البروفيســـور األملاني 
ميشـــائيل زيفالـــد أســـتاذ دراســـات العقيدة 

املســـيحية بجامعـــة مونســـتر أن املوقف من 
إمكانية زواج القساوســـة الكاثوليك ميكن أن 

يتغير من منطقة ألخرى.
واعتبـــر زيفالـــد أنه ”ليســـت هناك حاجة 
لتوحيـــد رأي الكنيســـة مـــن مســـألة ضرورة 
عيش القساوسة دون زواج أو إمكانية وجود 

قساوسة متزوجني“. 
وأشار البروفيســـور األملاني إلى أن هناك 
فـــي الكنيســـة الكاثوليكيـــة الشـــرقية أيضا 
قساوســـة متزوجـــني وهنـــاك في الكنيســـة 
اســـتثنائية  حاالت  الرومانيـــة  الكاثوليكيـــة 

لقساوسة متزوجني.
وقال زيفالد، وهو نفســـه قس، إنه ”ميكن 
أن جند حلـــوال مختلفة إقليميـــا، ولكن هناك 
نقـــص كبير في عدد القساوســـة في كل مكان 
تقريبـــا، مما قد يســـبب تأثيـــرا تتابعيا مثل 
تأثير ســـقوط قطع الدومينو.. فإذا ُســـمح في 
بلد ما للرجال املتزوجني بتقلد منصب القس، 
فرمبا حاولت دول أخرى اللحاق بسرعة بهذا 

البلد“.
وفي افتتـــاح القمة اخلميـــس، دعا البابا 
فرنســـيس إلـــى اتخـــاذ ”تدابيـــر ملموســـة 
وفعالـــة“. وقال البابا ”شـــعب الله ينظر إلينا 
وال ينتظر منا إدانات بســـيطة وواضحة فقط، 

بل إعداد تدابير ملموسة وفعالة“.
وطلـــب من املشـــاركني الــــ190 فـــي القمة 
ســـماع ”صرخـــة الصغـــار الذيـــن يطلبـــون

 العدالة“ في مواجهة 
”آفة االعتداءات 
اجلنسية التي 
يرتكبها رجال 
الكنيسة ضد 

القاصرين“.
واستدعى بابا 

الفاتيكان فرنسيس 
األول رؤساء 
نـــات  لكيا ا

الكاثوليكيـــة الوطنيـــة والعشـــرات من كبار 
مســـؤولي الكنيســـة اآلخرين للمشـــاركة في 
االجتمـــاع، والـــذي ميكـــن أن يكـــون أصعب 

اختبار لبابويته. 

االجتماع يحمل رياح التغيير

وأوضح البابا فرنسيس أن الرؤساء الـ114 
لألســـقفيات الذيـــن أتوا من جميـــع القارات، 
سيعودون محملني باملزيد من الثقافة واإلدراك 
إلى بلدانهم، وأفـــكار واضحة لنقلها بدورهم 
إلى األســـاقفة والكهنة، مشـــيرا إلى أن بعض 
األســـقفيات خصوصا فـــي آســـيا وأفريقيا، 

مازالت تنكر أعمال العنف ضد قاصرين.
وكان الكاردينـــال األميركـــي بليز كوبيش 
محط ثقـــة البابا في الواليـــات املتحدة وأحد 
املنظمـــني الصينيني األربعة، قـــال قبل اللقاء 
”آمل فـــي أن ُينظر إلى هـــذا االجتماع على أنه 

حتول، وليس نهاية اللعبة“.
وأضاف ”ســـنفعل كل شـــيء حتـــى يدرك 
النـــاس مســـؤولياتهم وواجباتهـــم بتقـــدمي 
احلســـاب وحتى تتوافـــر الشـــفافية أيضا“. 
ورأى أســـقف شـــيكاغو أن هـــذه العناصـــر 
الثالثة التي ســـيحللها الواحدة بعد األخرى 
املشـــاركون الـ190 في االجتماع، ستوفر األمن 

لألطفال.
يشـــكل   ،2015 عـــام  إحصـــاءات  ووفـــق 
املســـيحيون أكبر مجموعة دينيـــة في العالم، 
حيث ميثلون ما مجموعه 2.3 مليار مســـيحي 
أو 31.2 باملئة من مجموع ســـكان العالم البالغ 

7.3 مليار نسمة.
وتنقسم الديانة املسيحية إلى طوائف 
عديدة: منها الروم الكاثوليك (أكبر 
مجموعة تضم ما يقرب من 1.3 
مليار من املسيحيني)، 
والبروتستانت 
واألرثوذكسية الشرقية 
واألرثوذكسية 
اليونانية 
واإلجنيلية 
والعديد من 
الطوائف 
الفرعية 
األخرى.

لكن في 
السنوات األخيرة 
أصبح مالحظا أن 
الدين املسيحي بدأ 
يتراجع خاصة في 
أوروبا الغربية. ففي 
أيرلندا، وهي 
دولة كاثوليكية، 
انخفضت نسبة 
املعتنقني للمذهب 
الكاثوليكي من

 84.2 باملئـــة إلى 78.3 باملئة بـــني تعداد عامي 
2011 و2016. وفي اســـكتلندا، وهي دولة أخرى 
متمســـكة بالتقاليـــد الدينيـــة، أصبـــح أغلبية 
النـــاس غير متدينني، وهي نســـبة وصلت إلى 

59 باملئة.
والفاتيكان هي املدينة املســـيحية الوحيدة 
في العالم. ورغـــم أنها مركز صغير لكنها قوية 
في نشـــر التعاليـــم الكاثوليكية، حيـــث البابا 
ميثل الســـلطة العليا ويرأس الفروع التنفيذية 

والتشريعية والقضائية حلكومة الفاتيكان.
وتعاني الكنيســـة من انقسامات حادة بني 
أجنحة تقدمية وأجنحة محافظة. واحملافظون 
فرنســـيس  البابـــا  يكـــون  أن  مـــن  يخشـــون 
ميثـــل تهديدا تقدميـــا لتعاليم الكنيســـة حول 
الـــزواج واجلنـــس، حيث اتهمـــوه بالرضا عن 
”أيديولوجيـــا مســـاندة للمثليـــة“ و“شـــبكات 

مثلية“ بني رجال الدين.
واجلنـــاح احملافـــظ داخـــل الكنيســـة يرى 
أن أزمـــة االعتـــداء لن تنحســـر إال إذا حافظت 
الكنيســـة علـــى الـــرأي املعـــارض ألي محاولة 
لتحديث التعاليم الرســـمية اخلاصة باملسائل 

السياسية واملثلية اجلنسية. 
في املقابل، يقبل اجلانب التقدمي الليبرالي 
من الكنيســـة، مبا في ذلك الكرادلة األميركيون 
الذين عّينهم البابا فرنسيس مثل بليز كوبيش 
في شيكاغو وجوزيف توبني في نوارك، عموما 
التعاليـــم الكاثوليكيـــة حول اجلنســـانية لكنه 
يؤيـــد مقاربة أكثـــر براغماتية تخص مســـائل 
مثـــل وضعيات الكاثوليكيني املثليني واملطلقني 
واملتزوجـــني ثانيـــة ومنـــع احلمل واملســـاكنة 

السابقة للزواج.
وترى هذه املجموعة أن إسكات االعتداءات 
والتغطية عليها نتيجة ســـامة لنفاق الكنيسة 
املؤسســـاتية التـــي أنكـــرت إلـــى وقـــت قريب 
احلاجـــة إلـــى حتديـــث لغـــة تعاليمهـــا بينما 
هي واعية بصمـــت بالهوة الواســـعة بني تلك 

التعاليم والثقافة املعاصرة.
ورغم تعهدات البابا وكل التوقعات بشـــأن 
نتائـــج قمة الفاتيـــكان، هناك شـــكوك حول ما 

ميكن أن يحققه اجتماع القساوسة.
ويقول إياكوبو سكاراموتزي، وهو صحافي 
وكاتب إيطالي متخصص في شؤون الفاتيكان، 
”ال ميكنكـــم أن تفعلـــوا فـــي غضون ثالثـــة أيام 
ونصـــف اليوم ما لم يتـــم فعله فـــي 40 عاما“، 

مشيرا إلى أن البابا يدرك متاما هذا التحدي.
ويعتبـــر املنتقـــدون للبابـــا فرنســـيس في 
الغرب أن أزمة االعتداءات ليســـت فشال فقهيا 
أخالقيـــا فحســـب بـــل يرونها كذلك فشـــال من 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة في البقـــاء ضمن روح 
الغـــرب. وليس مـــن قبيل الصدفة أن يســـاعد 
االستراتيجي في البيت األبيض سابقا ستيف 
بانون في بناء معهد الكرامة اإلنســـانية، وهو 
مؤسسة كاثوليكية رومانية ميينية في إيطاليا 
يصفهـــا مؤسســـها بأنهـــا ”أكادمييـــة الغرب 

اليهودي املسيحي“.

هل تجد اإلصالحات طريقها إلى الكنيسة

تفرض التغيرات الثقافية على كل األديان 
دون اســــــتثناء خيار املراجعة واإلصالح، 
ــــــه التركيز على جتديد  وفي وقت يزداد في
اخلطــــــاب الديني اإلســــــالمي جند أن هذا 
األمر قد شتت االنتباه إلى ضرورة التجديد 
الذي أصبح اخلطاب الديني املسيحي في 
ــــــة بدء عملية  أمــــــّس احلاجة إليه مع حتمي
ــــــة داخــــــل الكنيســــــة الكاثوليكية  إصالحي
أوجدتها األزمة التي تعيشها هذه الكنيسة 
والتي برزت مع تفجــــــر فضائح التحرش 
اجلنسي، مما سلط الضوء على النقائص 
ــــــي تشــــــكو منها والتي مــــــن املتوقع أن  الت
ــــــم تفاديها باتخاذ اخلطوات الالزمة في  يت
هذا الســــــياق خالل قمة القساوســــــة في 
ــــــي تتواصل ألربعة أيام بدءا  الفاتيكان الت

من اخلميس.

مطالب ملحة وإصالحات ضرورية

{يجب تغيير القانون الكنســـي، وليس فقط تعديله أو تحســـينه، إنما تغييره تغييرا عميقا، 

للتوقف عن إعطاء الكهنة األولوية على حساب من يتعرضون العتداءات جنسية}.

باريت دويل
مسؤولة منظمة توثق التحقيقات حول انتهاكات الكهنة

{إذا تأخـــر اإلصـــالح أو زادت الفضائـــح، فإن البابـــا يواجه خطر فقـــدان مصداقيته. في غياب 

إجراءات متابعة ذات مصداقية يحتمل أن يكون للقمة تأثير عكسي بالنسبة للبابا}.

ماركو بوليتي
صحافي وكاتب إيطالي يتابع شؤون الفاتيكان

[ قمة رؤساء الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان تزيد اآلمال بشأن المراجعة الجذرية للنظام

أديان
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الرؤساء الـ114 لألسقفيات الذين أتوا من جميع القارات، سيعودون محملين 

بالمزيد من الثقافة واإلدراك إلى بلدانهم، وأفكار واضحة لنقلها بدورهم إلى 

األساقفة والكهنة
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يوسف حمادي

} الربــاط - كانـــت نـــدوة ”الفهـــرس العربي 
الموحد في خدمة المكتبـــات“، المنظمة أخيرا 
في العاصمة المغربية الرباط، مناســـبة فكرية 
حضر أشـــغالها عدد من الباحثيـــن المهتمين 
بعلـــوم الفهـــارس وأطاليس المكتبـــات، ومن 
األساتذة المدرســـين لعلوم اللغة وتكنولوجيا 
المعلومات، وهي ندوة فكرية أعطى انطالقتها 
الدكتـــور صالح بن محمد المســـند، مدير مركز 
الفهـــرس العربي الموحـــد، والدكتـــور محمد 
الفـــران؛ محافـــظ المكتبة الوطنيـــة المغربية؛ 

الفضاء الثقافي الذي احتضن أشغال الندوة.
وحســـب وثائـــق تعريفها، فـــإّن الهدف من 
تنظيـــم نـــدوة الرباط حـــول الفهـــرس العربي 
الموحد للمكتبات، هو ربط المكتبة الوطنية مع 

محيطها الشمولي، وتعزيز شبكتها الرقمية.
وتســـتند خطـــة تطوير الفهـــرس المغربي 
الفكريـــة  اآلراء  خالصـــات  حســـب  الموحـــد، 
والتطبيقية المقدمة خالل الندوة، إلى تنشـــيط 
شـــبكة المكتبـــات المغربية وتقديم المشـــورة 
بشأن حوسبة فهارســـها، والتنسيق في مجال 
الفهرســـة ورقمنـــة الوثائق الحـــرة، وتوحيد 

االشـــتراكات اإللكترونيـــة، إضافـــة إلى وضع 
برنامج للتكوين المستمر وتأهيل الخبرات.

وفي كلمة بالمناســـبة، أفاد الدكتور محمد 
الفـــران بـــأن تجربة إطـــالق المكتبـــة الرقمية 
المغربية حققـــت نجاحا من حيث وضع لبنات 
المكتبة الحديثة، وذلك باســـتجابتها للطلبات 
المتزايـــدة على مصـــادر البحـــث التراثية من 
جهة، ورقمنـــة عدد هام من المجـــالت والكتب 
النادرة والمخطوطـــات والخرائط والصور من 
جهـــة أخـــرى، وذلك ما شـــجع علـــى االنخراط 
أكثر في تطوير عملية الرقمنة كوســـيلة لحفظ 
الرصيـــد الوثائقي المتميز، وإتاحته للباحثين 
بطرق ُميسرة، ودون حدود جغرافية أو زمنية.

وقـــال الفـــران ”إن انعقاد نـــدوة ’الفهرس 
العربـــي الموحد في خدمة المكتبات’ يكتســـي 
أهمية بالغة، إذ تهـــدف الندوة إلى فتح نقاش 
حول المســـتجدات في علم المكتبات، وتعريف 
العلميـــة  التطـــورات  بأحـــدث  المختصيـــن 
والتطبيقيـــة فـــي مجـــاالت تنظيـــم المعرفـــة، 
وتأســـيس البنيـــة التحتيـــة للبيئـــة الرقمية، 
وإتاحـــة المعرفة والنصوص مـــن خالل قاعدة 
الفهـــرس العربـــي الموحد والمكتبـــة الرقمية 

العربية الموحدة في إطار تشاركي عربي“.

أوضـــح  لـ“العـــرب“،  تصريحـــه  وفـــي 
الفـــران، الخبيـــر المتخّصص في علـــوم اللغة 
واللســـانيات، أن الفهـــرس العربـــي الموحـــد 
ســـُيتيح الفرصة للحديث عن موضوع التنمية 
المســـتدامة في المجال الثقافي، باإلضافة إلى 
مناقشـــة التطـــورات التكنولوجيـــة في مجال 
المكتبـــات من خالل ما يســـّمى الويب الداللي، 
ُمشـــيدا بمـــا قطعتـــه المكتبـــة الوطنيـــة في 
المغـــرب مـــن أشـــواط كبيـــرة في مجـــال علم 

المكتبات“.
وأكد الخبيـــر اللغوي، أن إنجـــاز الفهرس 
المغربي المشـــترك بين المكتبـــات المنخرطة 
في الشبكة، له أهمية قصوى في تيسير البحث 
العلمـــي، اســـتنادا إلـــى المصـــادر المغربية 
وتبـــادل المعلومـــات وبنـــاء قاعـــدة معطيات 
ببليوغرافيـــة موحدة ومهنيـــة، وذلك باعتماد 

المعايير المتعارف عليها دوليا.
ومـــن جانبه أكد الدكتـــور صالح بن محمد 
المســـند، في كلمته خالل الندوة، بأن الفهرس 
العربـــي الموحـــد يوفر أكبـــر قاعـــدة بيانات 
ببليوغرافيـــة على مســـتوى العالـــم بأكثر من 
2.5 مليون تســـجيلة ببليوغرافية، مشددا على 
أن الفهرس يعتبر أيضا أكبر قائمة اســـتنادية 
عربية متكاملة على كافة المســـتويات، وحسب 

أحدث المعايير، بمليون مدخل استنادي.
وأوضح المسند، أن الفهرس العربي ساهم 
فـــي بناء وضبـــط الفهـــارس اإللكترونية لعدد 
كبير من المكتبات العربية، حيث تمت معالجة 
ما يزيد عـــن 8 ماليين تســـجيلة ببليوغرافية، 
وتنزيـــل ما يقارب من مليوني تســـجيلة منها، 
وذلك من خالل قاعدة بياناته المتاحة للمكتبات 
العربية، مســـجال أن الفهـــرس العربي الموحد 
قدم 384 برنامجا تدريبيا في كافة أنحاء الوطن 
العربي، اســـتفاد منها ما يقـــرب 6500 متدرب، 

وأكثر من 800 مؤسسة عربية.
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محمد الحمامصي

} احتفـــاًء بالشـــاعرة عوشـــة بنـــت خليفـــة 
الســـويدي الملقبـــة بـ“فتـــاة العـــرب“ نظمت 
مؤسســـة ســـلطان بن علي العويس الثقافية 
أمسية بعنوان ”مغاصات المكان في شعر فتاة 
العرب الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي“، 
شـــارك فيها الباحـــث مؤيد الشـــيباني الذي 
رصد ســـيرة الشـــاعرة اإلماراتية عوشة بنت 
خليفة الســـويدي ـ فتاة العرب (1920 - 2018)، 
والتـــي تعـــّد رائدة مـــن رواد الشـــعر النبطي 
في اإلمـــارات. كما قـــرأ الشـــاعر محمود نور 
مختارات من شـــعرها وســـط حضـــور نوعي 

لجمهور من المثقفين واألدباء والمهتمين.

شاعرة رائدة

ذكـــر الباحث مؤيد الشـــيباني في معرض 
حديثه عن الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة 
الســـويدي ـ فتـــاة العرب، أنها تعـــّد من رواد 
الشـــعر الشـــعبي في اإلمـــارات والخليج وقد 
ُعرفت ســـابقا بفتاة الخليج، وهي من مواليد 
أبوظبي، اعتزلت الشعر في أواخر التسعينات 
من القرن الماضي، وبقيت تروي أشعارها في 

مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعمل الشـــيباني على إجـــراء مقارنة بين 
فتاة العرب ونازك المالئكة من حيث المفردات 
ذات الداللـــة وفضـــاء المـــكان وضـــرب أمثلة 
شعرية تأكيدًا لطبيعة العالقة التشابهية، كما 
أشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكـــم دبي قد اختار لقب ”فتـــاة العرب“، بعد 
تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم 

الشعر الشعبي في عام 1989.
ثم قرأ الشاعر محمود نور قصائد مختارة 
للشـــاعرة أمـــام الجمهـــور، ودار بعدها حوار 
حول الشـــعر الشـــعبي وطبيعة مفرداته التي 
تحتـــاج إلى عمـــل دؤوب لتظـــل حاضرة في 
المشـــهد الثقافي، كما طرحت الروائية فتحية 
النمر ســـؤاًال هل كتبـــت فتاة العرب الشـــعر 
الفصيح؟ فأجاب الباحث مؤيد الشيباني أنها 
كتبت الشـــعر النبطي فقط، كما طالب الشاعر 

حسين درويش بضرورة إطالق جائزة شعرية 
باســـم فتاة العرب تمنح ألصوات متميزة في 
الشـــعر النسائي، على شـــاكلة جوائز عالمية 
تمنح ألدب المرأة مثل جائزة فييمنا الفرنسية 

وجائزة األورانج البريطانية وغيرها.
بعدها وّقع الباحث مؤيد الشـــيباني كتابه 
الجديـــد ”بحر عوشـــه، مغاصـــات المكان في 
شـــعر فتاة العرب الشاعرة عوشه بنت خليفة 
الســـويدي“ الـــذي يرصد ســـيرتها، والصادر 
حديثا عن مؤسســـة العويـــس الثقافية ضمن 

سلسلة أعالم من اإلمارات.
ويأتـــي هذا الكتـــاب الذي حمـــل الرقم 23 
في سلســـلة ”أعـــالم من اإلمارات“ اســـتكماال 
للمشـــروع الذي أطلقته مؤسســـة سلطان بن 
علي العويس الثقافية عام 2012، ليوّثق سيرة 
شـــخصيات إماراتيـــة تركـــت بصمتهـــا على 

المشهد الثقافي اإلماراتي.
وجـــاء فـــي مقدمـــة الكتـــاب أن ”أبـــرز ما 
يصادفـــك وأنت تقرأ ديوان فتـــاة العرب، ذلك 
الكـــم الهائل من الدالالت والمضامين والرموز 
الثقافيـــة، بمعطياتهـــا المكانيـــة والتاريخية 
واالجتماعية على شكل مفردات وصور شعرية 
ثابتـــة في مكانهـــا فنيا، وســـابحة في فضاء 
المعرفة موضوعيا. إن هذا التناقض اإلبداعي 
الجميل هو ســـر األخذ بهذه التجربة الشعرية 

إلى ميادين الدراسة والبحث والمتابعة“.

شخصية المعرض

فـــي الوقت نفســـه أعلن معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب الـــذي تنظمه دائـــرة الثقافة 
أبوظبي، عن اختيار الشـــاعرة  والســـياحة – 
شخصية المعرض المحورية للدورة التاسعة 
والعشرين، والتي تقام في الفترة من 24 ولغاية 

30 أبريل 2019، وذلك تقديرا لســـيرتها األدبية 
وعطاءاتهـــا الثقافيـــة الحافلـــة باإلنجـــازات 
والمؤلفات التي شكلت إضافة قّيمة إلى خزانة 
الشـــعر النبطي فـــي الدولة. ويقـــام في جناح 
دائـــرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي في هذه 
الدورة ركـــن مخصص لعرض أهـــم إنجازات 
الشاعرة الراحلة ومؤلفاتها األدبية والشعرية.
ويحرص معـــرض أبوظبي الدولي للكتاب 
علـــى تكريم الشـــخصيات والرمـــوز الثقافية 
والفكريـــة فـــي العالـــم العربـــي، واالحتفـــاء 
بإنجازاتهـــم التي تشـــّكل نموذجـــًا لألجيال 
المقبلـــة، وتدفعهـــم إلـــى مزيـــد مـــن الجهد 
للنهـــوض بواقـــع الثقافـــة العربيـــة. وتعـــّد 
الشـــاعرة ”فتاة العرب“ رائدة من رّواد الشعر 

النبطي في اإلمارات.
وقال ســـيف ســـعيد غباش، وكيـــل دائرة 
أبوظبـــي ”نفخـــر في  الثقافـــة والســـياحة – 
دائـــرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي باختيار 
’فتـــاة العرب‘ شـــخصية محوريـــة في معرض 

أبوظبـــي الدولي للكتـــاب، وذلـــك تقديرا لما 
تحفل به ســـيرتها من تجارب وخبرات طويلة، 
أثـــرت الحيـــاة الثقافيـــة المحليـــة وبخاصة 
الشعرية النبطية، حيث شـــّكلت إضافة مهمة 
إلى المشهد الثقافي العام، من خالل مؤلفاتها 
واهتمامهـــا بالقضايا العربيـــة والوطنية في 
قصائدها. ومن خالل تســـميتها الشـــخصية 
المحورية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
نعمل على تســـليط الضوء على شـــخصيتها 
وأعمالها، كونها نموذجا رائعا البنة اإلمارات 
التي تمّسكت بالقيم والمثل اإلماراتية، وليظل 
المســـت  ومعانيهـــا التي  وكلماتهـــا  فكرهـــا 

مشاعرنا منارة لألجيال القادمة“.
وفتـــاة العرب هي من مواليـــد المويجعي 
فـــي منطقـــة العين ولكنهـــا من ســـكان دبي. 
وقد تســـاجلت الشـــاعرة عوشـــة بنت خليفة 
الســـويدي مع كبار الشعراء في الدولة، وعلى 
رأســـهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان، والشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 

نائـــب رئيس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكـــم دبي، والشـــاعر أحمد بـــن علي الكندي 

وسعيد بن هالل الظاهري.
أسهمت عوشـــة بنت خليفة السويدي في 
إيصال القصيدة اإلماراتيـــة إلى آفاق جديدة 
من االنتشار، كما تعتبر قصائدها شاهدا على 
تحـــوالت اجتماعيـــة وأدبية تاريخيـــة كبيرة 
في اإلمـــارات خصوصـــًا والمنطقـــة عمومًا، 
باإلضافـــة إلى ذلك حظيـــت األغنية اإلماراتية 
من خـــالل قصائدها بانتشـــار كبيـــر، وتغّنى 

بكلماتها الكثير من الفنانين.

لتقى الخطابة، الذي ينظمه فريق {محاضرون ثقافة
ُ
ماني عادل العوادي، ضيفا على م

ُ
يحل الشاعر الع

بالحدود}، مساء األحد 24 فبراير الجاري بمسقط.

أعادت قصور الثقافة نشـــر رواية {أدمانتيوس األملاسي}، للكاتبة املصرية سلوى بكر، ضمن 

سلسلة {روائع األدب العربي} التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مؤسسة العويس ومعرض أبوظبي للكتاب يحتفيان بفتاة العرب
[ شاعرة وهبت قصائدها لبالدها وشعبها  [ نقاد ومثقفون يستحضرون ذكرى فتاة العرب تقديرا لعطاءاتها الثقافية

تعتبر الشــــــاعرة اإلماراتية فتاة العرب واســــــمها احلقيقي عوشــــــة بنت خليفة السويدي 
(1920-2018) من رّواد الشــــــعر النبطي اإلماراتي، مّثلت قصائدها ســــــيرا تاريخية هامة 
لبيئتهــــــا وثقافاتها والتغيرات التي طالتها على مر حياتها، ما جعل من نصوصها أشــــــبه 
بوثائق شعرية عن تاريخ بالدها ومنطقتها ككل. وفي هذا اإلطار يأتي االحتفاء بالشاعرة 

الراحلة.

إيصـــال  فـــي  أســـهمت  شـــاعرة 

آفـــاق  إلـــى  الشـــعبية  القصيـــدة 

قصائدهـــا  تعتبـــر  كمـــا  جديـــدة، 

 على تحوالت تاريخية
ً
شاهدا

 ◄

معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب 

يحرص علـــى تكريم الرموز الثقافية 

العربـــي  العالـــم  فـــي  والفكريـــة 

واالحتفاء بإنجازاتهم

 ◄

الفهـــرس العربـــي الموحـــد يشـــجع 

على التنمية الثقافية  المســـتدامة 

التكنولوجية  التطورات  ومناقشـــة 

في مجال المكتبات

 ◄

 قصائد شاعرة عابرة للزمن

محمد الفران: نطمح إلى إتاحة المعرفة

مقال أخير عن دروب القردةالرباط تحتضن ندوة الفهرس العربي الموحد

} شغلت ”الكتابة“ ثالثة مقاالت ظننتها 
كافية؛ النطالقها مباشرة ”في“ منطقة اإلبداع، 
ولكن أصدقاء اقترحوا مقاال آخر على هامش 

الكتابة، ”عن“ الكتابة وليس ”في“ الكتابة. 
وأعلم أن كتابة المقاالت ال تخضع لما يطلبه 

القارئ، فهل أيقظ هذا االقتراح في نفسي 
هوى؟ ربما أعفاني من حرج يمنعني دائما 

أن أنتقد كتابات متواضعة، أسوة بأساتذة لم 
يسمحوا ألنفسهم بتعليق سلبي على أعمال 

في مجال انشغالهم اإلبداعي.
وما يجذب االنتباه أن أحدا، منذ صدر 

اإلسالم، لم يجرؤ على االدعاء بانتمائه إلى 
ساللة النابغة الذبياني، فيفاجئ الناس بضخ 

أعمال غزيرة، بعد خمسة عقود لم ينتسب 
فيها إلى ”الكتابة“. ولكل موهبة إبداعية 
مقدمات ومؤشرات دالة على وعد ينشد 

االكتمال. ولكن سطوة المال الثقافي أربكت 
المشهد، وكان المال السياسي رائدا في 

تشويه استحقاقات برلمانية ورئاسية، وظننا 
للثقافة عصمة، لوال أن أفسدت الشواهد 

حسن ظني.
وفرة الصحة، بعد سن الخمسين، ظاهرة 

عربية. هناك كليشيهات كتابية أشبعتها 
األجيال مضغا، ومن الحكمة تجنبها؛ 

فاإلصرار عليها يوحي إلى القارئ بغفلة 
”مستخدمين“ كسالى يظنون أن لفظا أو 

تعبيرا أنزل اآلن من السماء، فيسارعون إلى 
اقتناصه، ويعيدون مضغ الغنيمة وابتذالها، 
مثل فعل ”دلف“ الذي سخر يحيى حقي قبل 

ستين عاما من البذخ في استخدامه إلى 
أحدهم  درجة الضجر. وفي عام 2006 ”دلف“ 

برواية ظننتها آنذاك تزجية للفراغ، ربما 
طمعا في نيل لقب ”روائي“، وأكتفي من 

صفحاتها األولى بهذه الكلمات: ”العمارات 
الثالثة“، ”الغرف الثالثة“، ”على كتفيها 

العاريين.. كتفيها، البّضين، البيضاوين، 
المنحدرين بانسياب… الممتدين بلون سحاب 

الصيف“، ”شمس الكتف البديع المنساب 

إلى دفء اإلبط“، ”غاص في حيرته“، ”اشتد 
غوصه في حيرته“، ”غاص ثانية في حيرته“.
لقب ”روائي“ فسر ما لم يسمح لي الزمن 

بلوم الدكتور عبدالوهاب المسيري عليه. 
في يونيو 2006 اتصلت به من تونس، ألبلغه 

وأهنئه بفوزه بجائزة القدس. وسألني: 
يا ترى فيها فلوس؟ وضحكنا. ثم دعاني 

إلى بيته، وعرفني بكاتب انتهى من ”كتاب 
لطيف“، مسح اجتماعي للقاهرة من نافذة 

سيارة. كان الكتاب األول لمؤلفه، ولعب المال 
الثقافي دورا في إنعاش البضاعة. وللمال 
الثقافي سحر لدى دول ومؤسسات رسمية 

ودور نشر خاصة، وحشد ناشر الكتاب 
اللطيف كاميرات برامج فضائية ازدحمت 
بأطقم مصوريها ندوة في معرض القاهرة 

للكتاب. وفي صخب شعبوي يمثله المعرض 
فإن الزحام يجلب زحاما، ويليه رواج أضاف 

إلى غالف الطبعات التالية صفة ”رواية“، 
ومنح الكاتب لقب ”روائي“.

في محاوالت القردة األولى للصعود، 
تستغرق ساعات في اكتشاف مفردات 

المسرح، ومراكمة مهمالت تتخذها سلما. 
وفي المرة الثانية تختصر الوقت، وترّص 

الكراكيب وتنظمها، وتصطنع جسرا تحتفظ 
به للقفز مباشرة في المرات التالية. ولكن 

”الكتابة“ مكابدة دائمة، مهما تكن مهارة 
الكاتب وخبرته بالدروب، ففي كل مرة 

تتجدد المشقة ومعاناة البحث عن التجويد. 
وال يغّرنك الذي استمرأ األمر، واستهوته 

شياطين المال الثقافي بإكراهاته وإغراءاته 
وقدرته على اصطناع نجوم محمولين جوا، 

بحقائبهم وقبعاتهم ونظاراتهم وابتساماتهم 
من عاصمة إلى أخرى.

أرفض الكهنوت الثقافي، وليست 
”الكتابة“ كهانة تورث أسرارها إلى دائرة 

أعضاؤها كهنة، وأقصى ما يطمح إليه 
المبدع الحقيقي أن ينضم إلى ”نادي فن 

القول“ كما قال يحيى حقي. ذلك النادي الذي 
تنتهك قدسيته؛ لعدم وجود شيخ حارة، قاض 

نزيه، ينهى البعض عن اإلساءة إلى جالل 
”الكتابة“، وينصحهم بامتهان عمل أكثر 

فائدة. والله أعلم.

سعد القرش
روائي مصري



سامح الخطيب

} القاهرة - في مجموعته القصصية الجديدة 
”أخت روحي“ يمزج الكاتب والباحث المصري 
عمار علي حســـن بين الواقع البائس والخيال 
الجامح، فينســـج عالما يتحرك فيه مقهورون 
وخائفون وأيضا حالمون ومغامرون في بحر 

الحياة.
والمجموعة الصادرة عـــن الدار المصرية 
اللبنانيـــة فـــي 143 صفحة هي الســـابعة في 
رصيد حسن، وتضم 14 قصة بينها ما نشر في 
الصحف ســـابقا والبعض اآلخر جديد ينشره 
الكاتب للمـــرة األولى. وللمؤلف أيضا عشـــر 

روايات وعدة أعمال بحثية في حقول األدب.

تدور أحداث قصـــص المجموعة الجديدة 
بين الريـــف والمدينة متراوحـــة بين قصص 
مكثفة تتهـــادى في مشـــهد أو موقف وأخرى 
مطولة تضغط في ســـطورها ما يمكن إن طال 

أن يشكل رواية كاملة.
وتأتـــي قصة ”أخت روحي“ بمثابة أيقونة 
العمل الجديد لتســـتحق عن جـــدارة أن تكون 
عنوان المجموعة القصصية، إذ تحمل شحنة 
عاطفيـــة غير مألوفـــة في الســـرد العربي عن 
عالقـــة األخ واألخـــت. تبـــدأ القصة في شـــقة 
وداد التـــي عثر الجيران علـــى جثتها متعفنة 
بعـــد أيام من وفاتها وحيدة، وحين يصل األخ 
تتداعـــى الذكريات بدءا من أيام طفولتهما في 

بيت األب ووفاة أمهما، ثم قدوم زوجة األب.

يتذكـــر األخ كل مـــا عانتـــه وداد من عذاب 
على يـــد زوجـــة األب، والذي اكتمـــل بتزويج 
الفتاة الصغيرة من رجل أذاقها الشقاء واأللم 
فمـــا كان منهـــا إال أن انتفضـــت وتمردت بعد 
أن نضجت بين ليلـــة وضحاها فحصلت على 
الطالق وآثرت العيش وحيدة حتى آخر العمر.
ورغم تسليط الضوء على ما تعانيه المرأة 
من بؤس وقهر في المجتمع، يكشـــف المؤلف 
عن جانب آخر من القهر االجتماعي تمارســـه 
الجماعـــة علـــى الفـــرد، إذ يعلـــم األب كل مـــا 
يجري البنته لكنه يعجز عن التدخل أو تطليق 
الزوجـــة خوفـــا مـــن مجتمع ال يعرف ســـوى 

الفحولة مقياسا للرجولة.

فـــي  بااللتفـــات  جديـــرة  أخـــرى  قصـــة 
المجموعة القصصية جاءت بعنوان ”موظف 
عـــام“ تتحـــدث عن القهـــر والصبر وتجســـد 

المعنـــى الحرفـــي لمقولـــة ”الموت 
كمدا“.

تـــدور القصـــة حـــول موظـــف 
شريف يحلم بواقع أفضل ويحاول 
في  واإلهمال  للفســـاد  التصـــدي 
الوظيفـــة التي يعمل بهـــا، لكنه 
ال يلقى ســـوى التنكيل والعقاب 
مـــن مديريـــه فيصـــاب تدريجيا 
بالســـكري ثم الضغط ثم الفشل 
الكلوي، ورغم انهياره الجسدي 
ومعاناته المريرة مع األمراض 
الطارئة عليه جراء بيئة العمل 
الموبـــوءة يأبـــى أن يعتـــذر 
أو يتزلـــف ألحد مـــن أجل أن 

يستعيد مكانته في العمل.
وفي لحظة يأس يعبر الموظف عما يجول 
بخاطـــره قائـــال ”كنت أقـــاوم حيرة شـــديدة 
تضعنـــي على حافة الخبل حين أمعن التفكير 

فـــي حالـــي، فأنا الذي أقاوم الفســـاد وســـوء 
اإلدارة أعيـــش فـــي كمـــد، وتســـكن األمراض 
جســـدي، بينما اللصـــوص المتعاقبون الذين 
حاصرونني يهـــزون األرض من فرط العافية، 
فـــي  ضحكاتهـــم  وتجلجـــل 

أركان المكاتب الفارهة“.
ينتصـــر  المؤلـــف  لكـــن 
لصاحـــب الضميـــر الحـــي في 
نهايـــة المطـــاف فـــي مواجهة 
الشـــخصية  الحيـــاة  أعبـــاء 
وضغـــوط العمـــل، فهـــو وإن لم 
واجتثاثه  الفســـاد  دحر  يستطع 
قد نجح في الحفـــاظ على مبادئه 
ولـــم يتزحزح عنها حتـــى إحالته 

للتقاعد.
هكذا تحاول قصص المجموعة 
ولمقاومة  للمظلوميـــن،  االنتصـــار 
مظاهـــر اجتماعيـــة ســـلبية كثيرة 
ليس أولها الفســـاد وال التسلط وليست آخرها 
الذكورية أو المعاناة التي تطال كل من يحاول 

أن يقاوم، وكل من يملك حسا إنسانيا مرهفا.
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قصص تنتصر للناس الهامشيين 

والمظلومين في المجتمع المصري 

فـــي محاولـــة لتعرية الواقـــع ونقده 

وتقويم مساره  

 ◄

} عندما ينفصل المرء عن الجغرافيا 
التي تلعثمت فيها طفولته وترعرع شبابه 
المبكر، ويدخل في فضاء جغرافيا جديدة، 
فإنه سرعان ما يدرك أن هذا االنفصال هو 
في األغلب انفصاٌل فيزيائي وليس روحيا 

بأي معيار، ولقد تأكدت من هذا من 
طقوس استعادة تاريخ بعيد جدا قامت 

به رواية ”جذور: قصة عائلة أميركية“ 
للروائي األميركي الجنسية واألفريقي 

التاريخ واألصول وهو ألكس هالي.
لقد اطلعت على هذه الرواية بعد أن 

قرأت عنها كثيرا من المراجعات التي 
تؤكد أنها تحفر عميقا في تاريخ عائلة 

هذا الروائي المنحدرة من أفريقيا والتي 
تم اختطافها من قبل األوروبيين، في عام 
1767، ونقلت إلى والية مريالند األميركية، 

وبيعت هناك في سوق العبيد.
عن هذه الرواية نال ألكس هالي 
جائزة بولتزر الشهيرة وبفضل ذلك 

ترجمت إلى ما يربو عن 37 لغة أجنبية. 
ويقال عن هذه الرواية إنها قد تمّكنت عن 

طريق السرد الفني للتاريخ وللحقائق 
المتصلة بتاريخ العبيد في الفضاءات 

األوروبية/ الغربية من ”تقصي جذوره“ 
ودراما االستعباد ونجحت بالتزامن 
في الكشف عن ”قصة 39 مليونا من 

األميركيين انحدروا من النسب األفريقي“ 
في ذلك الوقت.

يجمع النقاد على أن هذه الرواية 
قد أبرزت لألميركيين األفارقة على نحو 

شديد الدرامية تراثهم الثقافي الغني 
والمسروق منهم وما تبقى منه من بقايا 
ال تزال تخاطب كل األعراق حيثما توجد. 
هناك جملة مختصرة تعتبر في تقديري 
من بين أروع ما ُكتب عن هذه الرواية  

وتقول هذه الجملة حرفيا إن رواية ألكس 
هالي قد ”غّيرت“ أميركا.

وال شك أنه بفضل تخصص الدراسات 
الثقافية واإلثنية تحولت هذه الرواية إلى 

شهادة إبداعية تدين االستعباد وتنزع 
الغطاء عن دراما التاريخ األفريقي الحزين 

والمؤلم جراء بطش وتشريد وتحقير 
اإلنسان األوروبي/الغربي األبيض 

للشعوب األفريقية، وأكثر من ذلك فإن 
رواية ”جذور“ قد أيقظت مختلف األقليات 

العرقية واإلثنية المهاجرة في أستراليا 
ونيوزيلندا وغيرهما من البلدان وجعلتها 

تبحث وتسأل عن جذور هوياتها 
وتقوم في آن واحد بإزاحة النقاب عن 

االنكسارات التي تعرضت لها عبر مسار 
التاريخ البشري.

 ويستنتج النقاد من هذه الرواية أن 
الحضارة األوروبية/ الحضارة الغربية 

التي تشكلت خالل قرنين من الحكم 
البرجوازي، ليست قادرة على أن تحل 

مشكلتين اثنتين صنعهما وجودها 
وهما مشكلة البروليتاريا والمشكلة 

االستعمارية.
 وبالفعل فإن البحث عن الهويات 

وعن األصول الذي فجرته رواية ”جذور“ 
ليس مجرد ترف أركيولوجي بل هو بحث 
اإلنسان عن تاريخه المسروق منه، وهكذا 

فإن رواية ألكس هالي، التي أسالت 
الكثير من الدموع وعصرت القلوب 

وأيقظت الحس التاريخي لدى المهاجرين 
والمقتَلعين من بيئاتهم األولى إلى األبد، 

قد لعبت دورا محوريا في بناء معمار 
النظرية القائلة إن الهويات الثقافية هي 

من صنع التاريخ بكل تعرجاته وآالمه 
وضحاياه.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الرواية والهوية

عـــن دار ميارة للنشـــر والتوزيع بتونس صدرت أخيرا للشـــاعر التونســـي منيـــر عليمي مجموعة ثقافة

شعرية بعنوان {مقبرة على قيد الحياة}.

تختتـــم، الثالثـــاء القـــادم املوافق لـ26 فبرايـــر، املرحلة األولى من مســـابقة أمير الشـــعراء في 

نسختها الثامنة؛ وذلك بانطالق الحلقة الخامسة من املسابقة.

{أخت روحي} قصص مصرية عن الحالمين والمقهورين

زكي الصدير

} صدرت مؤخرا عن دار عرب للنشر والترجمة 
في لندن المجموعة الشـــعرية األولى للشـــاعر 
السعودي شفيق العبادي بعنوان ”شيء يشبه 
الرقص“، وتأتي هذه المجموعة ضمن مشروع 
ملتقـــى حـــرف األدبـــي لتبني طباعـــة اإلبداع 
الشعري واألدبي، حيث سبق وأن قّدم الملتقى 
للقارئ العربي مجموعـــة إصدارات، كان منها 
ديوانـــي الشـــاعرين عدنان العوامـــي ومحمد 

الماجد.
يعّد العبادي (مواليد جزيرة تاروت شـــرق 
الســـعودية 1965) واحـــدا من أهـــم األصوات 
الشـــعرية في الخليج العربـــي، لكنه اختار أن 
يســـكن الظل، وأال يطبع شـــيئا من شـــعره إال 
مؤخرا تحت ضغـــط األصدقاء الذين يثق بهم، 
حيث مّرت على تجربته الشـــعرية أربعة عقود، 
ُترجم له أثناءها في عّدة دراسات وموسوعات 
أدبية، وله مشـــاركات على المســـتوى المحلي 
والعربي، كما أنه يعكـــف حاليا على مجموعة 
شعرية ثانية ســـتحمل عنوان ”سماء وخمس 

نجوم“.

تجربة وأجيال

فـــي بدايـــة حوارنـــا توقفنـــا مع شـــفيق 
العبادي للحديث عن مناخات مجموعة ”شيء 
يشبه الرقص“، خصوصا وأنها تأتي كصرخة 
أولـــى بعد 35 عاما من عمر تجربته الشـــعرية. 
ليقول ”للحديث عن مناخات المجموعة، وســـر 
تأخرهـــا حتـــى اللحظة، ال بد من اســـتحضار 
ذلك الموزاييك الثقافي الذي انتظمناه ورشـــة 
أطلقنـــا عليها اســـم ’منتـــدى الغديـــر األدبي’ 
حينها، والذي انبثق فـــي ظرف فكري وثقافي 
ملبـــد بأســـئلته وســـجاالته ومعاركـــه، حيث 
انعكـــس كل ذلـــك علـــى جلســـاتنا وحواراتنا 
المطعمة بجرعات من الصدمة حملها البعض 
وأنا منهم، أسئلة لها استحقاقات واشتراطات 
فنية غذتهـــا رؤية خاصة لحقيقة الشـــعر بما 
تشكله اللغة الحقيقية بكل ما تحمله من عالئق 
تقربنا شـــيئا فشـــيئا لجوهر األشـــياء بعيدا 
عن الوســـائط المختلفة والتـــي هي عبارة عن 
جســـور ليس إال. كل ذلك تطلـــب ردحا إضافيا 
لالقتـــراب -إن لم يكن القبـــض- على اللحظة 

التاريخية“.
ويذكر أن منتدى الغدير الثقافي انطلق في 
شرق السعودية في الثمانينات القرن الماضي 
مـــع كوكبة من األدباء والشـــعراء واإلعالميين 
متعددي المشـــارب والرؤى واألفكار، وال يزال 
يقـــّدم أماســـيه وفعالياتـــه بهـــدوء متخذا من 
األصدقاء حصنه اآلمن الذي يشعل فيه أسئلته 
الكونيـــة الكبيرة وحكاياته اليومية البســـيط، 
حيث يرســـمون بتوجهاتهم الثقافية المختلفة 

المعنـــى الحقيقي لـ“اختالف الرأي ال يفســـد 
للود قضية“.

وعن أثر جيـــل الســـبعينات والثمانينات 
من الشـــعراء علـــى األجيال التاليـــة لهم يرى 
العبادي أن الحواضر الثقافية متناسلة أصال 
من حواضر أخرى، كسمة بارزة لكل النتاجات 

اإلنسانية بجميع أطيافها.
ويفّصـــل رأيـــه بالقـــول ”األســـئلة التـــي 
تمثـــل عصب النص الشـــعري نســـبيٌة بكل ما 
تحملـــه مـــن إشـــكاالت وجوديـــة واجتماعية 
وسياســـية. تتفاعل تردداتها اطرادا وطينتها 
ل صلصاُلهـــا من بيئتهـــا الثقافية  التي تشـــكَّ
حســـب مرجعياتها. كما تكُشـــف عنه أنساُقنا 

جدا.  الخاصة  لهوياتنـــا  لة  الُمشـــكِّ
هـــذا، باإلضافـــة إلـــى أن الـــدورة 
التاريخيـــة فـــي (مســـيرة النص) 
الشـــعري لـــم تحمل معهـــا قفزات 
مرحليـــة وحســـب، بـــل انعطافة 
ـــر لغَته، مْؤذنا النفجاراتها  تجسَّ
الفنية أن تتعرى ألقصى طاقتها 
للبعـــض  واشـــية  الجماليـــة، 
دت  عبَّ التي  الجديـــدة  مالمحها 
االنصهار،  لهـــذا  الحقا  الذائقَة 
حيـــث ابتـــدأت الحكاية بغيوم 
الحداثـــة منتظمـــة في ســـماء 
إبداعيـــة واحـــدة دون فـــرز. 
أتفهم طبعا أن بعض األسماء 

ليس لها من نصيب غيـــر عالقتها التاريخية، 
وإن كان تواجدهـــا ال يمكـــن إغفاله في بلورة 

هذا البناء كوسيط“.
وعن تحوالت نصه الشـــعري على مستوى 
األســـئلة والقضايا التي تسكنه منذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي حتـــى اآلن، يقـــول العبادي 
”ســـآخد دور الناقـــد هنـــا برهـــة لرصـــد أكثر 
مفردتيـــن احتلتـــا قامـــوس نصي الشـــعري 
وهمـــا الرحيل والبحر، وكمـــا تعلم ما لهاتين 
المفردتين من داللة ’الالسكون’ معتقدا أن هذه 
العدوى تسربت إلي من طقس مناخ الثمانينات 
الذي أخبرتك عنه بتحوالته وقفزاته السريعة 
ممـــا تطلـــب مواكبته على مســـتوى المغامرة 

الكتابية“.

بالعـــودة إلى التاريـــخ، فمنذ عـــام 1979، 
عاش المثقف السعودي في المنطقة الشرقية 
تجاذبـــات دينية من قطبين كبيرين تمّثال أوال 
فـــي تيـــار الصحوة فـــي الداخل الســـعودي، 

وهجومه على الحداثة ومعطياتها.
كان ســـؤالنا لضيفنا الذي شهد المرحلة، 
كيـــف تعامـــل المثقفـــون أيامهـــا مـــع هذين 
امتدادهمـــا  تأثيـــر  كان  وكيـــف  التياريـــن، 
عليهـــم؟ وهـــل يمكن أن نلمســـه علـــى منابر 
الثقافة ومزاجها العام، الســـيما بعد الموقف 
الســـعودي الرســـمي من الخطـــاب الصحوي 
مؤخـــرا المتمّثـــل فـــي تصريـــح ولـــي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان؟
يجيـــب العبـــادي ”ســـأعبر بوابـــة 
خـــالل  مـــن  الســـؤال  هـــذا 
رأي لألســـتاذ محمـــد العلي 
وهـــو الشـــاعر والمفكر الذي 
المرحلة  هـــذه  غمـــار  خـــاض 
بـــكل تجلياتهـــا حول ســـؤاله 
عن انعـــكاس حراكهـــم الفكري 
في واقـــع التحديث المجتمعي، 
حينمـــا صـــوب البوصلـــة على 
تمظهـــرات الحداثة فـــي مفاصل 
لـــم  والتـــي  المجتمعـــات،  هـــذه 
يقيـــض لهـــا ذلك لـــوال الصدمات 
ســـمحت  وإذا  (الكهروحداثيـــة)، 
لـــي بإضافـــة هنـــا سأشـــير إلـــى 
مســـافة الضوء التي قطعتها اللغة 
كرحـــم لمختلـــف األجنـــاس الكتابيـــة كونها 
فاضحة أنســـاق من خالل حرثها لظالل اللغة 

والمسكوت عنه“.

اإلبداع حضارة

ال يجد الشاعر نفســـه مدفوعا أو متناغما 
مع مأسسة الكتابة بكل أطيافها، والتي تتنافر 
-بحســـب تعبيره- ومـــزاج المبـــدع العصي 
علـــى التأطير. لهذا ال يحبـــذ فكرة العمل على 
اتحـــادات للكتاب أو الســـعي وراء تجميعهم 
تحت مظلة واحدة من شأنها أن تؤطر المبدع 

وتحجزه ضمن سياقات محددة.

يقول ”هذا المزاج الذي اســـتحال أجنحة 
لتفصيـــل فضـــاءات بمقـــاس شـــغفه للتفـــرد 
أحيانا، ورئتين إضافيتين مليئتين بأكسجين 
الحياة أحيانا أخرى، وإن رأى البعض أن ذلك 
سبيل للملمة حالة التشظي التي -باعتقادي- 
لم يكن غياب المظلة هو الســـبب الوحيد بقدر 
احتشاد المشـــهد بحاالت طارئة على الكتابة 
اإلبداعية شـــكلت له حالة مـــن الترهل تعافى 

منها المبدعون الحقيقيون“.
وعن رأيه في مدى مواكبة الحركة النقدية 
فـــي الخليج لإلنتاج اإلبداعـــي يغلب العبادي 
الحركة اإلبداعية على الحركة النقدية، ويؤكد 
أن اإلبداع ضارب بعيدا في الجذور، حيث يعّد 
مكّونا مهمـــا ألي بناء حضاري مر به التاريخ 

البشري.
ويقول الشاعر ”كانت الحركة اإلبداعية هي 
األكثر إفادة وانفتاحا على المنتج اإلنســـاني 
فـــي فتوحاته األدبيـــة األخيـــرة دون انقطاع 
أو التقـــاط أنفاس، خالفا لموجـــة النقد التي 
انشـــغل فرســـانها بالداخل تنظيرا وتأصيال 
وتلميعـــا، ليغدوا كطواحين الهواء التي الهي 

أنتجت حبا، وال هي ألهبت صّبا“.
الشـــعري  المشـــهد  أن  العبـــادي  ويـــرى 
الســـعودي المعاصـــر كان وال يـــزال متوائما 
ومنفتحـــا علـــى كل مـــا تخفق بـــه الحواضر 
الثقافية كمفردة في سياق خارطتها اإلبداعية. 
يقـــول ”لـــم يكن ال هامشـــا، وال مضافـــا -كما 
يحلو للبعض تصويره- مقطورا بحساســـية 
فنيـــة ومعرفية لشـــعراء مبدعيـــن قيضت له 
أن يتجـــاوب تقنيـــا وفق اللحظـــة التاريخية 
المعاصرة لرحلة النص الشـــعري ومســـارات 
اللغة، ليطبـــع بصماته علـــى المنجز الكوني 

دون مبالغة“.

الشاعر السعودي شفيق العبادي: النقاد مثل طواحين الهواء
[ المشهد الشعري السعودي منفتح على الحواضر الثقافية العربية ومتصل باللحظة الكونية لإلنسان

الســـعودي  الشـــعري  المشـــهد 

متوائمـــا  يـــزال  وال  كان  المعاصـــر 

ومنفتحـــا علـــى كل مـــا تخفـــق بـــه 

الحواضر الثقافية

 ◄

الشـــاعر ال يحبـــذ فكـــرة العمل على 

اتحـــادات للكتـــاب أو الســـعي وراء 

تجميعهـــم تحت مظلـــة واحدة من 

شأنها أن تؤطرهم

 ◄

يبقى الشــــــعر مالذ اآلملني مبستقبل أكثر 
ضوءا، فمن خالله ميكن محاكمة اإلنسان 
ــــــخ واألرض، وعبره ميكن أن تصل  والتاري
األسئلة العصية على الكشف إلى مكامن 
ــــــم وراء ظهرها في  األمــــــن، تاركة كل العال
مواجهة الشعر وحده. هكذا يقف الشاعر 
نصه  حيال  العبادي  شــــــفيق  الســــــعودي 
وأســــــئلته. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع 

الشاعر.

يتصــــــدى فن القصة القصيرة للكثير من القضايا اإلنســــــانية، ويواصل هذه الوظيفة منذ 
القاص الروســــــي غوغل إلى كتاب القصة اليوم، حيث يضع القصاصون اإلنســــــان ونقد 
املجتمع واالنتصار للهامشي وللتفاصيل املهملة رهانا لهم، تتجدد تقنياته وأشكال طرحه، 
ــــــذا يبقى هذا الضرب من األدب مهّما وضروريا مهما  فيمــــــا يبقى محافظا على جوهره، ل

تراجع نشره وكتابته واإلقبال عليه بحكم ظروف خارجة عنه.

اإلبداع مكون مهم ألي بناء حضاري

تخ

نس



} فيلم ”مقيد“ حســــب مــــا يقول مخرجه، هو 
الجــــزء الثاني من ”ثالثية الحــــب“ كما أطلق 
عليهــــا يارون شــــاني، والتــــي بدأهــــا بفيلم 
”متعــــري“ (Stripped) الــــذي عــــرض في دورة 
مهرجان فينيســــيا األخيرة (ســــبتمبر 2018) 
ويعمل حاليا على الجزء الثالث بعنوان ”ولد 

.(Reborn) “مجددا
وهو يرى أيضا أنه يمكن مشاهدة األفالم 
الثالثــــة بشــــكل منفصل، أما ”مقيــــد“ فقد بدا 
لــــي أنه متأثــــر إلى درجة االقتبــــاس من فيلم 
المخرج المصري محمد خان الشــــهير ”زوجة 
(1987) الذي كتب له الســــيناريو  رجل مهــــم“ 

الكاتب الصحافي رؤوف توفيق.
وشأنه شأن ”زوجة رجل مهم“، فإن محور 
فيلم ”مقيد“ وشخصيته الرئيسية هي لضابط 
شــــرطة، يرتكب مــــا يؤدي إلى عزلــــه أو وقفه 
عــــن العمل ويفقد بالتالي ســــلطته وشــــعوره 
باألهمية والخطــــورة والهيمنة،  ”الذكــــوري“ 
وتتدهــــور عالقته بزوجته، التــــي يحبها حبا 
شــــديدا، لكنه حب التملــــك واالمتالك والغيرة 

المرضية، لتنتهي حياته نهاية تراجيدية.

العالقة بين الفيلمين

هذا هو العمود الفقري للفيلم مع تفاصيل 
تختلــــف بالطبــــع عــــن التفاصيــــل المحيطة 
بشــــخصية الضابــــط التــــي أداهــــا باقتــــدار 
أحمد زكي فــــي الفيلم المصــــري، فعلى حين 
ارتبط مصير الضابــــط في ”زوجة رجل مهم“ 
بأحداث كبيــــرة في حيــــاة المصريين تمثلت 
في االنتفاضة الشــــعبية في ينايــــر 1977 وما 
أعقبهــــا من تحقيقات وبعــــض التصفية التي 
شــــملت إحالة عــــدد مــــن ضباط األمــــن على 
التقاعد، يتابع ”مقيد“ الذي يوحي من عنوانه 
بالقيــــد الــــذي يربط الشــــخصية الرئيســــية، 
أي الضابــــط بالحالة النفســــية التي تخلقها 
وظيفتــــه كممثل للســــلطة في الشــــارع، كيف 
ينعكــــس الخروج ولــــو مؤقتا، مــــن الوظيفة 

الرســــمية، بشــــدة على مســــار حياة الضابط 
”راشــــي“ الــــذي ال يمكنه أن يتخّيــــل متعة في 

الحياة من دونها.
إنه يشــــبه بطل فيلم محمد خان في كونه 
غليظا، قاســــيا، فظا، يغالي فــــي أداء وظيفته 
ويعتبر أنه يؤدي عملــــه بكفاءة منذ 16 عاما، 
دون أن يناله نقد أو تأنيب من جانب رؤسائه، 
ولكن فجــــأة تنقلــــب حياته رأســــا على عقب 
تمامــــا كمــــا يحدث لضابــــط أمــــن الدولة في 

”زوجة رجل مهم“.
راشــــي يرتبــــط بعالقــــة عمــــل جيــــدة مع 
رئيسه، وهو يقوم بأعمال الدورية باستخدام 
ســــيارة الشرطة يجوب بها شــــوارع تل أبيب 
مع زميل له، وذات مرة ُيســــتدعى للتوجه إلى 
حيث يكتشــــف وجــــود رجل شــــاذ يتضح أنه 
ضابط كبير متقاعد، معه طفالن داخل شــــقته 
وقد اعتدى على أحدهما، ثم يستدعى في مرة 

أخــــرى إلى حيث يجد رجال وقــــد قتل زوجته 
وولديــــه وانتحر بإلقاء نفســــه من شــــقته في 
أعلى البناية التي يقطنها، بسبب خالفات مع 
زوجته التي ترغب في الحصول على الطالق، 
ويجــــب أن نالحــــظ أن مســــألة الخــــالف مع 
الزوجة وموضوع الطالق سيحاصران راشي 

في ما بعد أيضا.

بداية المأزق

أما الموقف الذي ســــيغير حياته ويقلبها 
تماما رأســــا علــــى عقب، فيأتــــي عندما يقوم 
بتوقيــــف مجموعة من الشــــباب فــــي حديقة 
عامة يشــــتبه في حيازتهم المخدرات، وعندما 
يحاول تفتيشــــهم، يعترض أحدهم بدعوى أن 
راشــــي ال يملك هــــذا الحق قانونيــــا، فيقتاده 
راشي مع زمالئه إلى قسم الشرطة حيث يقوم 

بإهانتهم وإرغامهم على نزع مالبسهم كاملة 
وتفتيش أجســــادهم بطريقة مهينة غير عابئ 

بتهديد أحدهم له بأنه سيدفع الثمن غاليا.
تمر بضعة أيام، ويتلقى راشي مكالمة من 
رئيســــه في العمل الذي يطلــــب منه أن يطالع 
صحف الصباح ليجدها قد نشــــرت أن ضابط 
شــــرطة تحرش جنســــيا بعدد من المراهقين 

(تحت السن القانوني).
من هنا يجد راشي نفسه خاضعا لتحقيق 
طويــــل ومهين من جانب لجنــــة خاصة داخل 
جهاز الشــــرطة، ينتهي بوقفه عن العمل لحين 
انتهــــاء التحقيقات وعندما يخضعونه لجهاز 

كشف الكذب يفشل في المرور منه.
يتضح أن والد أحد الصبية الذين أهانهم، 
أحــــد كبار ضباط المخابرات، وهو يرغب اآلن 
في معاقبة راشي وتلقينه درسا قاسيا، ويظل 
الموقــــف على ما هو حتى بعــــد أن تتم تبرئة 
راشــــي من قبل اللجنة التي توصي كما نعلم، 
بعودتــــه للعمل، لكّن مســــؤوال ما في ســــلطة 
عليــــا يصر على بقاء وقفــــه عن العمل، بل إنه 
يتلقى بين حين وآخر مكالمات هاتفية تنذره 
وتهدده بسوء المصير وبأنه كان يجب طرده 

من الخدمة من البداية.
ورغم إصرار راشــــي على أنه لم يتحّسس 
أجســــاد الشــــباب كمــــا يدعون، يــــدرك أنه لن 
يعــــود إلــــى عملــــه مجــــددا، وتتوتــــر عالقته 
بســــبب هيمنته الذكورية  بزوجته ”أفيغالي“ 
من زوج  وقمعه البنتها المراهقة ”ياســــمين“ 
ســــابق، فهــــو يعترض علــــى رغبتهــــا في أن 
تصبح عارضة أزياء ويســــخر منها ويحّرض 
زوجتــــه ضدهــــا ويفســــد عليهــــا رغبتها في 
التصويــــر بمالبــــس معّينة تمهيــــدا لدخول 
مســــابقة الختيار العارضــــات، وبعد أن يفقد 
وظيفته يكلف زميال له بمراقبة مكالماتها، ثم 
يضبطها مع مجموعة من أصدقائها يحتسون 
البيرة فــــي إحدى الحدائق العامــــة في الليل 
فيجذبهــــا عنوة ويعود بهــــا بفظاظة، وهو ما 
يؤدي إلى شــــرخ ثم أزمة ثقة مع زوجته التي 

تبتعد عنه تدريجيا.

نهاية متشابهة

راشي ال يســــتطيع التخلي عن سلوكياته 
الفظــــة التــــي يفرضهــــا على أفيغالــــي وعلى 
ياســــمين، ترغمه زوجته التي كانت قد فقدت 
جنينا مؤخرا، ثم حملت منه مرة أخرى، على 
ترك المســــكن والذهاب لإلقامة مع أمه، وهو 

وضع ال يتحمله كثيرا، ثــــم تحول بينه وبين 
دخول المســــكن وتطلب الطالق ويعرف أيضا 
أنها قامت سرا، بالتخلص من الجنين لينتهي 
بقتــــل زوجته واالنتحار وهي نهاية مشــــابهة 
لنهاية فيلم محمد خان، فانتزاع الســــلطة من 
رجل اعتاد على التمتع بها، يفقده توازنه في 
الحياة وال بد أن ينتهي به إلى فقدان عقله ثم 

إلى الجريمة.

ونحن نشــــاهد طوال الوقت راشي وباقي 
شــــخصيات الفيلــــم الرئيســــية، فــــي لقطات 
قريبة، من خالل كاميرا تجوس داخل األماكن 
الضيقة في شــــقته وداخل مكاتب الشرطة أو 
داخــــل الســــيارة، ترصد االنفعاالت، تســــجل 
لحظــــات االضطــــراب والقلــــق وتصاعد حدة 

الشعور بالبارانويا.
ويســــتخدم المخــــرج عددا مــــن الممثلين 
غيــــر المحترفين، يقومون بأداء أدوار تشــــبه 
أدوارهــــم الحقيقية في الحياة، على رأســــهم 
عيــــران نعيــــم فــــي دور راشــــي.. وكان نعيم 
من قبل ضابطا في الشــــرطة قبــــل أن يتركها 
ليصبح ممثال، وهو يقوم بمحاكاة الكثير مما 
خبره ومر به خالل عمله السابق، إّال أن الفيلم 
يعاني من غلبــــة الحوار، الذي ال يكاد يتوقف 
لحظة واحدة، ومن تفــــرع الحبكة وابتعادها 
عن الخيط الرئيســــي للموضــــوع، مع الكثير 
مــــن االســــتطرادات في تصوير عالقة راشــــي 

المتوترة مع ياسمين.
يوجــــه الفيلــــم نقدا مســــتترا للمؤسســــة 
األمنية، ويشــــير إلى ما فيها من فساد وتسّتر 
واستغالل نفوذ، كما يربط بين فظاظة الضابط 
أو  في العمل وانعكاس شعوره بـ“سلطويته“ 
على عالقتــــه المعقدة  باألحــــرى ”ذكوريتــــه“ 
بزوجته الرقيقة الناعمــــة، بحيث تبدو عالقة 
تصطبــــغ بالرغبة في الهيمنــــة والتملك، أكثر 

منها عالقة ”حب“.
وبالتالــــي يصبح هــــذا النوع مــــن الحب 
المرضي تنويعة أخرى على الحالة النفســــية 
للرجل اإلســــرائيلي القادم من خلفية عسكرية 
وشبه عسكرية، الذي يعجز عن إبداء مشاعره 
ببســــاطة، ويعتبر السيطرة أهم من المشاعر، 
كمــــا يصبــــح الهاجــــس األول فــــي عالقتــــه 
بزوجتــــه هــــو اإلنجاب، وفظاظة الشــــخصية 
ذات الخلفية العســــكرية واضحــــة في معظم 
األفالم اإلسرائيلية التي شاهدتها مؤخرا في 
المهرجان، ولكن هذا موضوع آخر يســــتحق 

مقاال آخر.

سينما
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فيلـــم {مقيـــد} متأثـــر إلـــى درجـــة 

االقتباس من فيلم المخرج المصري 

محمد خـــان الشـــهير {زوجـــة رجل 

مهم} في العام 1987

 ◄

انتزاع الســـلطة من رجل اعتاد على 

التمتع بها، يفقده توازنه في الحياة 

وال بد أن ينتهي به إلى فقدان عقله 

ثم إلى الجريمة

 ◄

وقعت الفنانة الســـعودية أسيل عمران عقد فيلم ســـينمائي سيجمعها مع النجم املصري تامر 

حسني، ليكون بمثابة االنطالقة الحقيقية لها في هوليوود الشرق.

طرحت دور العرض السينمائية بمصر األربعاء، فيلم {جريمة اإليموبيليا} للنجمة املصرية ناهد 

السباعي، وهو من بطولة هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.

مــــــن األفالم اإلســــــرائيلية اخلمســــــة التي 
ـــــــ69 ملهرجان برلني  عرضــــــت في الدورة ال
ــــــم ”مقيد“  الســــــينمائي لفــــــت نظــــــري فيل
(Chained) للمخرج يارون شــــــاني الذي 
نتذكره من فيلمــــــه األول الطويل ”عجمي“ 
(Ajami) الذي اشــــــترك في إخراجه عام 
2009 مع املخرج الفلسطيني (من الداخل) 
إســــــكندر قبطــــــي، وكان يصّور املشــــــاكل 
ــــــق التعايش بني  ــــــي حتــــــول دون حتقي الت
اليهود والعرب، املسلمني واملسيحيني، في 
حي عجمي مبدينة حيفــــــا، وقد نال الفيلم 
جائزة ”الكاميرا الذهبية“ في مهرجان كان 

السينمائي.

فيلم {مقيد} وفظاظة شخصية اإلسرائيلي ذي الخلفية العسكرية
[ {زوجة رجل مهم} في فيلم إسرائيلي  [ ضابط الشرطة الذي فقد عمله ففقد عقله

االبنة ياسمين تشكو ألمها فظاظة راشي

ال شيء مسموحا الضابط راشي قبل طرده من العمل

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

درس {دشرة}

} ”الفـــرق بين المخرج الفرنســـي والمخرج 
التونســـي، األول يبيـــع بيتـــه ليتـــّم فيلمه، 
والثاني ُينتج فيلما بدعـــم من وزارة الثقافة 
ليبنـــي بيتـــه الخـــاص“، كان هـــذا ُملّخص 
حوار كنت أجريته فـــي العام 2004 بصحيفة 
”العـــرب“ مع الممثل الســـينمائي التونســـي 
الراحـــل مصطفـــى العدوانـــي (2006-1946)، 
حـــوار لـــم يمر مـــرور الكـــرام في الســـاحة 
الثقافيـــة التونســـية، فانقســـم الجماعة إلى 
فريقين، كالعادة، بين ُمعارض وُمســـاند لهذا 

التصريح الجريء، عصرئذ!
شيخ السينمائيين التونسيين الذي راكم 
تجربة ســـينمائية امتدت زهاء الثالثة ُعقود، 
قـــّدم فيها العشـــرات من البطـــوالت المحلية 
والعديـــد من الُمشـــاركات العالميـــة، اعتبره 
بعضهم، ”ســـكت دهـــرا ونطق ُكفـــرا“، وهو 
الصامت الصمـــوت، إّال لماما، أفرد ”العرب“ 
حينها بكلمات ليست كالكلمات.. أسمعت من 

به صمم.
ما قاله مصطفـــى العدواني، يومها، رغم 
مـــا فيه من إحراج ألهل القطاع، بدا اآلن عين 
العقل والتعّقل واالستشراف لسينما تونسية 
بديلـــة وكفيلة من خالل أفـــكار فّذة للنهوض 
بالمجال من ســـباته الطويل والمرير تكرارا 
التي أطربت  واجترارا لـ“ســـينما المؤلـــف“ 
الُمخرجين/ المؤلفين لسنوات طوال وأفرغت 
قاعات العـــرض من جمهورها الُمســـتهدف، 
عالوة علـــى ما في التصريح مـــن حث ُمعلن 

الحقيقييـــن،  الُمخرجيـــن  كل  للُمخرجيـــن، 
للخروج من جلباب الـــوزارة ودعمها الُمقّنن 
أحيانا، والبحث في ثيمات حديثة بتمويالت 
جديدة تقطع مع الســـائد وتعلن ما وجب أن 

يُسود.
قائمة األعمال المكررة والُمستنسخة من 
بعضها البعض في السينما التونسية طويلة 
إلى الحـــد الذي جعل عّشـــاق الفن الســـابع 
بالبلـــد يهجـــرون القاعات غير آســـفين على 
مـــا يمكن أن يكون قد فاتهـــم من فرجة رائقة 

لمواضيع شائكة لم يأت بها األوائل.
ظّلت الســـينما التونســـية وإلـــى حدود 
بداية األلفيـــة الثالثة تنهل مـــن معين واحد 
وحيـــد ال جديد فيه، أال وهـــو تصوير الُعري 
األنثـــوّي الُمشـــتهى من مجتمـــع ذكورّي حد 
العظام وإن ادعى العكس، فســـقطت ســـينما 
تونس في النمطية المقيتة، ومن ثمة هجرها 
الجمهور بما في ذلك جمهور الشـــباب الذي 
اجتذبه بداية هذا الموضوع المثير للرغبات 
والمحّرك للشـــهوات، ولنـــا أن نتذكّر هنا ما 
للمخرج فريد  حّققه فيلـــم ”عصفور ســـطح“ 
بوغديـــر في العام 1990 مـــن إقبال جماهيري 
غير مســـبوق علـــى قاعات الســـينما، وصل 
حد التدخّل األمني العنيف لتفريق الحشـــود 

الغفيرة من الجماهير الُمتدافعة.
الجمهـــور ذاتـــه، وبعـــد أن أشـــبع نهمه 
الفطري فـــي التلّصص على أجســـاد أنثوية 
عاريـــة تمامـــا، لم يتعـــّود ُمشـــاهدتها كذلك 
إّال فـــي األفـــالم األجنبيـــة، فما بالـــك بأفالم 
تونسية لحما و“لحما“ ُمضاعفا، عاود هجره 
للقاعات بعد أن مّل التكرار واالجترار.. وظل 
األمر علـــى حاله حتى بعد مـــا اصطلح على 

تســـميته بـ“سينما ما بعد 2011“، والتي على 
جـــّدة وجدّية طرحها ســـقطت، مـــّرة أخرى، 
فـــي تكرار واجتـــرار أحداث ثـــورة 14 يناير 
ومـــا يليها، وهي ُمعضلة أخـــرى يطول فيها 

الحديث.
ومـــع ذلـــك، فالجديـــد اليـــوم، وبعـــد 15 
عامـــا مّرت علـــى التصريـــح الُمربك لشـــيخ 
تحّققت  لـ“العرب“،  التونسيين  السينمائيين 
للمخرج  نبوءة العدواني عبر فيلم ”دشـــرة“ 
التونسي الشـــاب عبدالحميد بوشناق الذي 
غامـــر بثيمة جديـــدة، فأنتـــج أول فيلم رعب 
تونسي حّقق الُمصالحة بين جمهور الشباب 
والسينما، وهو الذي شاهد ”فيلمه/ الحدث“ 
في 17 يوما فقط، مئة ألف ُمشاهد، والرقم في 

طريقه لالرتفاع، طبعا.
بوشـــناق حّقـــق نبـــوءة العدوانـــي مرة 
أخـــرى، دون أن يدري، وهو الذي أنتج فيلمه 
بتمويـــالت ذاتية صرفة، بعيـــدا عن كواليس 
المحســـوبية والشللية، التي نخرت لسنوات 
مضت الســـينما التونســـية من خالل ”ُلعبة“ 
الدعم والداعم والمدعـــوم، والتي في غيابها 
يكـــون مصير الفيلـــم، أي فيلـــم كان، اإلعدام 

وهو ال يزال مسودة مخطوطة على الورق.
المخرج التونسي الشاب، وصل به الحال 
إلـــى بيـــع ســـيارته الخاصة كي يتســـنى له 
اســـتكمال إنتاج فيلمه المحـــدود اإلمكانيات 

إنتاجيا، والثرّي جماليا.
هنـــا يكمـــن الدرس الـــذي أتـــاه تصريح 
الراحـــل مصطفى العدواني الســـابق، ُمنددا 
بما كان وُمســـتبقا لما يجـــب أن يكون، وهو 
ما حصل تماما مع عبدالحميد بوشناق الذي 

باع ما يملك ليملك القلوب جميعا.

صابر بن عامر
كاتب تونسي



} بيــروت - فـــي المعـــرض الجديـــد للفنانة 
اللبنانيـــة ريما أميوني الـــذي تحتضنه صالة 
البيروتيـــة والمعنـــون بـ“اثنين في  ”أجيـــال“ 
نعيـــد اكتشـــاف كيـــف يمكـــن للنص  واحـــد“ 
البصـــري أن يكون ُمستنســـخا ذاته من ضمن 
األفـــكار واأللـــوان والخطوط ذاتهـــا، ولكن في 
صيغـــة جديدة من حيـــث كيفيـــة تجميعها أو 
تأطير تجاورها إلى جانب بعضها البعض كي 

تبدو كأنها ”اثنان في واحد“.
وعلى الرغـــم من هذا العنـــوان الذي يزعم 
بثان مجـــاور لألول معهود، رأيناه ســـابقا في 
لوحاتها، لم تكن اللوحـــات المعروضة جديدة 
ُمقنعـــة من هذه الناحية (وليس عليها أن تكون 

كذلك).
لوحـــات ريما أميوني لم تعـــرف حتى اآلن 
إّال أن ”تـــؤم“ ذاتها وأّال ينبثق منها إّال.. ذاتها، 
ليس في ذلك أي تهميش من قيمة األعمال بقدر 
ما هو تأكيد أن عالم الفنانة الُمســـتعاد في كل 
معرض مـــن معارضها هو نوع مـــن الُمراوحة 
فـــي فضاء أميـــن لن يعكـــر صفوه تبـــدل، هو 
مرتبط ربما بشكل حصري بمخاطر تستبعدها 
الفنانة اللبنانية بريشتها وألوانها عن عالمها 
المسحور الذي تحتضنه وتخاف عليه وتحميه 
مـــن العالم الخارجي، وعلـــى األغلب، ليس من 

ذاتها كما عند بعض الفنانين.
عالـــم أميونـــي تصنعـــه لذاتهـــا كتعويذة 
”للصبـــر والســـلوان“ وال يريـــد أن يكـــون غير 
ذلك، ربما هو صبـــر على ما عرفته الفنانة قبل 

أن تأخذ القـــرار أو يأخذها القرار إلى الدخول 
لمنزلهـــا الهـــادىء وحديقتهـــا الجميلة، وعدم 
ُمغادرة هـــذا البرزخ األرضي إّال وقتيا، شـــرط 
أن يكون مصحوبا بلوحات هي جديدة/ قديمة 

تقّدمها لجمهورها.
وضمـــن هذا الســـياق تقـــّدم لنـــا أميوني 
مثاال واضحا ومباشـــرا عن الفرق ما بين الفن 
التشكيلي النابع من الفنان الذي يخشى العالم 
الخارجـــي، وهو فـــي مهادنة ُمرعبـــه مع ذاته 
بعيدا عـــن كل التحوالت الضرورية لتطوير أي 
تجربـــة شـــخصية، وبالتالـــي أي تجربة فنية، 
وبيـــن الفنان الذي يريد أن يحمي عالمه الفني، 
من ذاته قبـــل أن يحميه من العوامل الخارجية 

المؤثرة فيه.
هكـــذا فن كالمذكـــور آنفا، ال بد أن يرشـــح 
عنـــه، في لحظة أو في أخرى، وفي ومضة تجّل 
تختلـــف عـــن غيرهـــا، مفتاح خفـــي ليس على 
ُمتأمل اللوحـــة إّال أن يطاله كـــي يفتح به بابا 
سريا يأخذه إلى عوالم تختلف جدا عما وجده 
مبدئيا على ســـطحها، أو ”على خـــط دفاعها“ 

األول.
وغالبـــا ما تكون هذه العوالـــم المخفية أو 
الُمتدثرة تحت مهرجان لوني صاخب في عوالم 
جهنميـــة ينخرها حزن وجودي ما، غير مرتبط 
بالضرورة بظروف وحـــوادث اختبرها الفنان 

على أرض الواقع.
البـــاب، أو األبواب التي ترســـمها الفنانة، 
وليـــس تلـــك االفتراضيـــة التي يتوجـــه إليها 
الناظـــر إلى لوحات فردوســـية لفنانين آخرين 
بعـــد أن عثر على مفتاح ســـحري، قد تكون من 
أهـــم العناصر البصرية التي نزخر بها لوحات 

الفنانة السابقة واألخيرة.
إنهـــا أبـــواب ُمشـــكلة ببســـاطة ووضوح، 
ولكنها موصدة بشـــكل كامل وال تدعي احتمال 
وجود مفاتيح وأســـوار شـــبه مغلقـــة، وهي ال 
تغري أي ُمشـــاهد لهـــا إلى تخّيل مـــاذا يوجد 
من خلفهـــا؟ إنها أبواب شـــكلية ال تفضي إلى 

أي مكان.
علـــى أبعد تقديـــر هي أبـــواب تفضي إلى 
”موصـــدات“ أخرى ذات مالمـــح لونية مختلفة 
وشـــكلية هي األخـــرى، كما هي األبـــواب التي 
ُترســـم فـــي المـــدن الكرتونيـــة أو ”الرزينية“ 
الُمشـــيدة خصيصا لتصوير فيلـــم من أمامها، 
غيـــر أن أبـــواب ومنازل ريمـــا أميوني ال تهدم 
بعـــد أن ينتهـــي العـــرض، بل تبقـــى منتصبة 
ُمعلنة انغالقها الـــذي ال يتبدل بصريا إّال كلما 
جـــددت الفنانة وضـــع طبقات المـــادة الملونة 
فـــوق الطبقات حتـــى اإلختنـــاق، وكلما زرعت 

من حولها بريشـــتها النباتات واألشـــجار، أو 
اســـتدعت ألوانهـــا الفجـــة إليها لكي تتســـلق 
الجدران واألبواب فـــي لوحاتها فتظهر ُمورقة 
وُمزهرة بكثافة، تزيد من عزلة المشـــاهد وعزلة 

الفنانة على السواء.
اعتدنـــا على الفنانـــة ريمـــا أميوني، على 
خروجها كل ســـنتين أو أكثر مـــن عزلة عالمها 
الفنـــي، كمـــن يخرج من حديقة مســـحورة، كي 
يقدم إلـــى جمهـــوره الوفي مجموعـــة لوحات 
تعبيريـــة جديـــدة ال تمـــل أيضا ومجـــددا من 
التحدث عن هذا العالم الذي تعيشه بين جدران 
منزلها في اليرزة (جبـــل لبنان)، وما يحيط به 
مباشـــرة من حديقـــة غناء محروســـة بأحجية 
عكفـــت الفنانة على كتابتها ورصها في خامات 

ملونة شديدة اإلحكام.

تعنـــون الفنانـــة لوحاتهـــا كما ترســـمها 
بمباشـــرة الفتة، فتعيد توصيف مـــا تراه عين 
الناظر إلـــى لوحاتها ولكن بالكلمات المكتوبة، 
نذكـــر من العناوين ”نســـوة بريش الطاووس“ 
و“ديـــر القمـــر“ و“غرفتـــي“ و“شـــجرة التين“ 

و“مشهد مديني 1“ و“مشهد مديني 2“.
ريما أميوني، أو المشـــاهد  وتبدو ”مـــدن“ 
المدينيـــة فـــي هاتيـــن اللوحتيـــن ال تختلفان 
عن أجـــواء اللوحات األخـــرى، أحكمت الفنانة 
”الطباق“ عليهما بوردية بهيجة يكاد الُمشـــاهد 
أن يشـــتم عطورها الباذخة، طباق يبعد الفنانة 
عـــن المدينة ويبعـــد المدينة عن فكـــرة التقدم 
نوحها، أي نحو الفنانة، هكذا، وإلى ما ال نهاية 

لن يتم اللقاء بينهما.
* م. ع
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تفتتـــح صالـــة {جانني ربيـــز} البيروتية فـــي 27 فبراير الحالـــي معرض {أبطال الحريـــة} للفنانة تشكيل

اللبنانية ليلى جبر جريديني، والذي يتواصل حتى 27 مارس القادم.

يتواصـــل حتـــى 24 فبراير الحالي بدار الكتـــب الوطنية بالعاصمة تونس، معرض للتشـــكيلية 

التونسية رفاه غرسالوي، والذي حمل عنوان {كليلة ودمنة وآخرون}.

} سنة 2008 وبمناسبة الذكرى الستين 
الحتالل فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني 

عليها، اتخذ االحتالل اإلسرائيلي طائر 
الهدهد رمزا ليهود فلسطين المحتلة. أقل 

ما ُيمكن قوله هنا أن هذا القرار لم يكن 
إّال ُمنسجما مع مطلقيه المعتادين على 

التزوير.
ذكر د. كمال عالونة في نص طويل أن 
أسباب اختيار الهدهد هي عديدة وشرع 

إلى ذكرها بالتفصيل في نص له.
اعتبر عالونة أن ”هذا التزوير والربط 

الديني التاريخي والهمجي االستعالئي 
مثبت تاريخيا وجغرافيا وقانونيا ببطالن 

عالقة هؤالء اليهود الصهاينة ببني 
سليمان وداود عليهما السالم.. اللذين 
ترعرعا فلسطينيين في أرض فلسطين 

المقدسة“.
ومن ناحية ثانية وغير يتيمة جهدت 
األعمال الفنية من حيث تدري أو ال تدري 

الهدهد الحقيقية،  في تكريس ”هوية“ 
وإن اجتهد الكيان اإلسرائيلي في طباعة 

الماليين من الهداهد على طوابعه البريدية 
الرسمية.

وتتوقد في هذا المجال، وعلى سبيل 
المثال، قصيدة ولوحة. القصيدة هي 

لمحمود درويش بعنوان ”الهدهد“، 
واللوحة هي للتشكيلي الفلسطيني معتز 

نعيم.
يبدو الفنان معتز نعيم المولود في 
مخيم اليرموك في سوريا والذي يعيش 

اليوم في غزة في لوحة من لوحاته األخيرة 
التي نشرها على صفحته الفيسبوكية، 
ُمجسدا بصريا بليغا لفقرة مفصلية من 

قصيدة الشاعر محمود درويش، وذلك ليس 
ألنه رسم الهدهد بحساسية الفتة فحسب، 
فالعديد من الفنانين العرب جسدوا طائر 
الهدهد بجمالية عالية، إّال أن ما مّيز عمل 

الفنان أنه استطاع أن يقبض على حالة 
جوهرية ال زمانية/ ال مكانية في سياق 

قصيدة الشاعر، ليجسدها بصريا بفضاء 
غامض ومحيط بطائر الهدهد الراني بتوقد 
هيئته والُمنصت إلى صوت حضور ما غير 

ظاهر للعيان.
فضاء غلبه لون تراب األرض مدموغ 

برقع من نور عميق وخافت، لون 
و“كينونة“ تراب، هي ربما ما طلبته 

الطيور في قصيدة الشاعر من الهدهد أن 
ْب هنا صْلصاَلنا ليشقَّ  يحققها لها ”ذوِّ

صورة هذه األشياء نوُر“.
وتحيلنا وقفة الهدهد الُمستكشفة عن 
بصيص ماء أو أمل، والُمنصتة في لوحة 
الفنان وهو على جذع شجرة غامضة إلى 
كالم الشاعر عن لسان الهدهد ”أنا ُهْدُهٌد 
– قال الدليل- سأهتدي إلى النبع إن جفَّ 

النباُت“.
ويقول الشاعر أيضا في هذه الفقرة، 

ولكن على لسان الطيور التي تحللت 
لتسكن بنبض ريشها الُمضيء مسمات 

اللون البني في لوحة الفنان ”َتِعْبَنا 
من بياض العشق واشتقنا إلى أّم 

ويابسٍة وَأْب/ طيروا كي تطيروا نحن 
اٌق وحسْب/ قلنا، وقد ِمتنًا مرارًا  ُعشَّ

اٌق وحسْب/ منفًى هي  وانتشْيَنا: نحن ُعشَّ
األشواُق..“.

وتضيف الطيور على لسان الشاعر 
موجهة كالمها إلى الهدهد ”كم قلنا ألشجار 

دي من زيَنِة الغزوات كي نجد  المكان تجرَّ
المكان/ والالمكاُن هو المكاُن وقد نأى في 
الروح عن تاريخِه/ منفًى ِهَي الروُح التي 
تنأى بنا عن أرضنا نحو الحبيْب/ منفى 

هي األرُض التي تنأى بنا عن روحنا نحو 
الغريْب/ وإلى متى سنطير؟ قال الهدهُد 

السكراُن: غايُتَنا المدى/ قلنا: وماذا خْلَفه؟ 
قال المدى خلَف المدى خلف المدى..“.
ال محدودية الفضاء والمكان التي 

غالبا ما ُتجسد بصريا في اللوحات بألوان 
باهتة جدا أو بأسود حالك، برع الفنان 

معتز نعيم في أن يجسدها في ألوان ترابية 
غير مشيرة إلى الثبات أو إلى وضوح 

المكان، بل إلى الالمكان وما تتحمله هذه 
الكلمة من أفكار إيجابية تتعلق بانفتاح 
األفق ومعان سلبية تنكأ جراح الشتات 

والتهجير والتنقل المتواصل.
كما نجح في أن يجسد بصريا من خالل 

خلفية لوحته اللحظة القدرية و“مهلة“ 
المهاودة والمراوحة الفاصلة ما بين 
طيران الطيور وعودتها إلى الطيران.

ربما تشكل ظروف والدة الفنان معتز 
نعيم في مخيم اليرموك وانتقاله إلى 

مدينة غزة ما وهب لوحة ”الهدهد“ هذا 
الزخم، لوحة تجدد صدى تشكيليا مدويا 

لها في لوحة أخرى للفنان: خيال فتى 
يطلق حجارة تجاه برَج مراقبٍة عسكري، 

كما ُتطلق كلمة من ُمنقار هدهد نابغ جاءت 
بخبر اليقين إلى أهل األرض وطيورها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نبوغ الهدهد

17

ريما أميوني توصد باب العزلة باأللوان
[ نص بصري يستنسخ ذاته بأفكار وألوان وخطوط تتكرر بصيغ متجددة

عــــــادت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية رميــــــا أميوني مبعرض جديد لها فــــــي صالة ”أجيال“ 
البيروتية يحمل ”اثنني في واحد“. تقدم الصالة املعرض بهذه الكلمات املُختصرة واملُعبرة 
عن أجواء عالم الفنانة ”يعّد محتوى املعرض امتدادا للمناظر الطبيعية اجلبلية الشــــــاعرية 
في معرض ’اجلنة املزهرة‘، استنادا إلى البيئة املباشرة للفنانة في ما يظهر على أّنه حالة 
ــــــة تظهر منطقة اليرزة  ــــــة أكثر منه مكانا محّددا، عبر لوحات مشــــــرقة وفرحة وزاهي ذهني

اللبنانية كمكان ريفي بعيدا عن القلق وضغوط احلياة اليومية“.

فضاء أمين ال يعكر صفوه تبدل

برزخ أرضي من أعماق جبل لبنان

لوحات أميوني تبدو مشرقة وفرحة 

اليـــرزة  منطقـــة  تظهـــر  وزاهيـــة 

اللبنانيـــة كمكان ريفـــي بعيدا عن 

القلق وضغوط الحياة اليومية

a



شـــن الرئيس األميركي دونالد ترامب هجوما على وســـائل اإلعالم، متهما إياها بأنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من انعدام ميديا

األمانة. وكتب على تويتر األربعاء، {وصلت وســـائل اإلعالم إلى مســـتويات غير مسبوقة في انعدام األمانة هذه األيام}، مشيرا إلى 

أنها تكتب قصصا خبرية ال تستند إلى أي حقائق على اإلطالق.
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صحافة البيانات تثبت أقدامها عالميا بعد إنجازات عام 2018
[ الوصول إلى البيانات الحكومية ما زال عائقا أمام التحقيقات  [ صحافيو البيانات يقودون فرقا استقصائية تتجاوز حدود الدول

أن  األردنيـــة  احلكومـــة  أكـــدت   - عمــان   {
التعديـــالت املقترحـــة علـــى قانـــون اجلرائم 
اإللكترونيـــة ال ميكن أن تكـــون تقييدا حلرية 

الرأي.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الدولة لشؤون 
اإلعـــالم واملتحدثة باســـم احلكومـــة األردنية 
جمانة غنيمـــات، ردا على بيان ملنظمة هيومن 

رايتس ووتش ينتقد تعديالت القانون.
وقالـــت غنيمـــات إن الدســـتور األردنـــي 
يحفـــظ حريتي الرأي والتعبيـــر، الفتة إلى أن 
التعديـــالت تعيد النظر في خطـــاب الكراهية 
وتعطـــي حق ممارســـة حق النقـــد للواجبات 

الوظيفية، كما أنه يجرم اإلشاعات.
وفـــي مـــا يتعلـــق بخصـــوص التعليقات 
عبر وســـائل التواصل االجتماعـــي، والردود 
علـــى التعليقات في صفحات لوســـائل إعالم، 
أوضحت غنيمات أن القانون يحاسب صاحب 
التعليـــق وليـــس صاحـــب املوقع، كمـــا يزيل 
التعديل الغموض املوجود ســـابقا في تعريف 
خطـــاب الكراهيـــة، وال يفـــرض قيـــودا علـــى 

مخاطبات الناس وتواصلهم.
وتعّرف مســـودة القانون خطاب الكراهية 
بأنه ”كل قول، أو فعل من شـــأنه إثارة الفتنة، 
أو النعـــرات الدينية، أو الطائفية، أو العرقية، 
أو  األفـــراد  بـــني  التمييـــز  أو  اإلقليميـــة،  أو 

اجلماعات“.
ورد مجلـــس النواب األردني في جلســـته 
الثالثاء، على مشـــروع القانون املعدل لقانون 
اجلرائم اإللكترونية لسنة ٢٠١٨، والذي أعادته 
احلكومة للنواب بعد يومني من سحب مشروع 
قانون ســـابق، وقد وجد معارضة واســـعة من 
قبـــل مؤسســـات املجتمـــع املدني وناشـــطني 

وصحافيني.
وتضمن مشروع القانون اجلديد تعديالت، 
أبرزهـــا فتح املادة (١١) مـــن القانون األصلي، 
حيـــث مت وضـــع حـــد أعلـــى للعقوبـــة بواقع 
ســـنتني، وبالتالي فإن هذا اجلرم ال يستوجب 
إال  الفاعـــل  مالحقـــة  جتـــوز  وال  التوقيـــف، 

بنـــاء على شـــكوى، وعلى املشـــتكي أن يتخذ 
صفـــة االدعـــاء باحلـــق الشـــخصي، على أن 
يتم وقف املالحقة في حال إســـقاط الشـــكوى، 
كمـــا نصـــت التعديالت اجلديـــدة على جترمي 
اإلشـــاعات واألخبار الكاذبة، بحيث يتم إيقاع 
عقوبـــة ال تقـــل عن ثالثة أشـــهر وال تزيد على 

سنتني.
وكانـــت احلكومـــة قـــد ســـحبت مشـــروع 
القانون الـــذي كان في عهـــدة مجلس النواب 
إلجـــراء تعديالت عليه، الســـيما في ما يتعلق 
بتعريـــف خطـــاب الكراهية وجترميـــه وفتح 
املـــادة (١١) مـــن القانون التي لـــم تكن متاحة 

للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

مـــن جهتـــه اعتبر مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــني أن قـــرار مجلـــس النـــواب برّد 
مشـــروع القانـــون املعـــدل لقانـــون اجلرائـــم 
اإللكترونيـــة يعطـــي فرصة للحكومـــة إلجراء 
تعديالت أفضل تصون وحتمي حرية التعبير 
واإلعالم، وتسمح بفتح حوار مجتمعي واسع 

حول هذا القانون الذي ميس كل الناس.
وقـــال املركـــز في بيان أن ”هنـــاك مخاوف 
متزايـــدة بـــني النـــاس، وأن قانـــون اجلرائم 
اإللكترونية سيضع قيودا على حرية التعبير، 
وسيشـــمل أثـــره املقيـــد حتـــى التطبيقـــات 

اإللكترونية مثل الواتساب“.
وأعرب عن أمله في أن يكون موقف مجلس 
النواب برّد مشـــروع القانون املعدل للمطالبة 
باملزيـــد من الضمانات حلمايـــة حرية التعبير 
واإلعـــالم، وليس توّجها حلـــث احلكومة على 
فرض املزيد من القيود، وتغليظ العقوبات في 

مشروع القانون اجلديد.

قانون الجرائم اإللكترونية األردني 

يعيد النظر في خطاب الكراهية
} صنعاء - أعلنت نقابة الصحافيني اليمنيني 
رفضهـــا إحالة النيابـــة اجلزائية املتخصصة 
للصحافيـــني املختطفـــني من قبـــل احلوثيني 
منـــذ ما يقـــارب أربعة أعـــوام إلـــى احملاكمة 
أمام احملكمة اجلزائيـــة املتخصصة بعد فترة 
احتجاز تعســـفية تعرضوا خاللهـــا لإلخفاء 
والتعذيب واحلرمان من حق العالج والرعاية.
وذكرت النقابة في بيان رســـمي األربعاء، 
أن هذه احملكمة متخصصة في قضايا اإلرهاب 
وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض 

أن ينظر فيها القضاء الطبيعي.
وأدانت نقابة الصحافيني استمرار التعنت 
في قضايا الصحافيني ورفض إطالق سراحهم 
وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم الســـماح 
لقيـــادة النقابة وهيئـــة الدفـــاع بزيارتهم من 
قبل جهاز األمن السياســـي رغم توجيه رئيس 

احملكمة اجلزائية وأوامر النيابة.

ودعت املنظمات احمللية والعربية والدولية 
املعنيـــة بحريـــة الـــرأي وفي مقدمتهـــا احتاد 
الصحافيني العرب واالحتاد الدولي للصحافيني 
للتضامن مع الصحافيني املختطفني وممارسة 
املزيـــد من الضغوط إلطالق ســـراحهم وإيقاف 

اإلجراءات التعسفية ضدهم.
وحملت نقابة الصحافيني جماعة احلوثي 
املســـؤولية كاملة عن كل ما القاه الصحافيون 
املختطفون وما يتعرضون له من قمع وتعذيب 
وتعسف وهتك حريات. وهم عبداخلالق أحمد 
عمران وأكرم صالح الوليدي واحلارث صالح 
حميد وتوفيق محمد املنصوري وهشام أحمد 
طرمـــوم وهشـــام عبدامللك اليوســـفي وهيثم 
بالغيـــث  أمـــني  وعصـــام  عبدالرحمـــن راوح 
وحسن عبدالله عناب وصالح محمد القاعدي.
ووجهـــت النيابـــة اجلزائيـــة املتخصصة 
التابعـــة للحوثيـــني إلـــى الصحافيـــني قائمة 

طويلة مـــن التهم وهي ”إعانة العدوان بالقول 
إنهم أذاعوا أخبـــارا وبيانات كاذبة ومغرضة 
بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف 
الروح املعنوية لدى الشعب وتكدير األمن العام 
حيث أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع 
اإلنترنـــت وشـــبكات التواصـــل االجتماعي“، 
مســـتندة في ذلك لنصوص املـــواد ١٢٦ فقرة ٢ 

و١٣٦ من قانون اجلرائم والعقوبات.
وذكر متابعون أن هذه التهم امللفقة تتعلق 
جميعهـــا بطبيعة عملهـــم الصحافي. واعتبر 
مســـؤول مينـــي أن احملاكمـــة احلوثيـــة تبدد 
فرص السالم التي سعت احلكومة اليمنية إلى 
تقدميها في نقاشاتها السيما بعد إحراز امللف 
مطلع الشـــهر اجلاري تقدما مهما بإطالق أول 
دفعـــة من املعتقلني واألســـرى، واالجتاه نحو 

إطالق شامل.
ونـــدد ممثل احلكومـــة اليمنيـــة في جلنة 
األســـرى، هادي هيج، باإلجـــراءات احلوثية، 
وعدها عقبة أمام امللف األكثر إنسانية والذي 
مثل أولـــى ثمـــار تفاهمات ســـتوكهولوم في 

ديسمبر املاضي.
وقال هيج، في تغريدة على حسابه مبوقع 
التواصـــل االجتماعـــي تويتـــر، إنـــه ”يعلنها 
بشكل مدٍو، أن إحالة الصحافيني والسياسيني 
للمحاكمة، تعد عقبة أمام ملف تبادل األسرى“.
وتســـاءل ”هل يعي ذلك املبعـــوث الدولي 
إلى اليمـــن مارتن جريفيث؟ ومســـؤول مكتب 
األمم املتحدة على ملف األسرى معني شرمي؟“. 
وأضـــاف ”ننتظر موقفـــا واضحـــا للمبعوث 

واملسؤول“.
وتعيش الصحافة اليمنية أسوأ مراحلها، 
حيث تعرض الوســـط الصحافي منذ االنقالب 
احلوثـــي فـــي عـــام ٢٠١٤، لضربـــات قاصمة، 
أخطرها احملاكمة غير العادلة، والتعذيب حتى 
املوت، واالغتيال، فضال عن االعتقال التعسفي 
واحلرمان من احلرية وسوء املعاملة وانتهاك 
حق التواصل مع األسرة ومنع الزيارة من قبل 

امليليشيا اإلرهابية.

الحوثيون يحيلون صحافيين إلى محاكم اإلرهاب 

بعد أربع سنوات من اختطافهم

مأساة مستمرة

الصحافيـــة  الفـــرق  حققـــت   - واشــنطن   {
املتخصصـــة فـــي البيانات حـــول العالم قفزة 
هائلة فـــي التحقيقـــات االســـتقصائية خالل 
عـــام ٢٠١٨، وأصبح التعلم عـــن بعد واألمتتة 
ومصادر البيانات اجلديدة من األمور الشائعة 

واملتداولة.
ويجمـــع اخلبـــراء على أّن فـــرق البيانات 
حـــول العالم تفوقـــت على ما كانـــت عليه في 
العام املاضي. ووفق تقرير ملاريان بوتشـــارت 
املتخصصة في صحافـــة البيانات، وقد نقلته 
شـــبكة الصحافيني الدوليني، قالت الصحافية 
رينالد شوا من وكالة رويترز ”كان هناك الكثير 
من العمل املثير لالهتمـــام؛ من وثائق اللجنة 
الســـرّية إلى كامبريدج أناليتيكا، وصوال إلى 
بعـــض األعمال املصورة من األقمار الصناعية 

حول ميامنار وغيرها الكثير“.
ومتثلت أفضل االبتكارات الصحافية لعام 
٢٠١٨ باســـتخدام تقنيات التعلم اآللي، والتي 
أصبحت أكثر تواترا فـــي العديد من البلدان، 
كمـــا ظهـــرت تقنيـــات أخـــرى مبتكرة لســـرد 
القصص، إضافة إلى فن استخدام الروبوتات 

لتسهيل إعداد املشاريع.
ويقول سيمون روجرز، محرر البيانات في 
غوغل ومدير مسابقة جوائز صحافة البيانات 
”لقـــد قطعنا شـــوطا كبيرا بالتأكيـــد، وجتري 
الكثيـــر من األمـــور في العالم. أشـــعر أّن هذا 
النوع من الصحافة أصبح منتشرا بشكل كبير 

حول العالم“.

وتؤيـــد جيانينـــا ســـينيني مـــن جامعـــة 
كولومبيـــا، روجـــرز حيث تقـــول إن ”األمتتة 
ومصـــادر البيانـــات اجلديـــدة أصبحت أكثر 

شعبية“.
والحظ اخلبراء أّن هناك املزيد من عمليات 
التعـــاون الصحافيـــة، ليـــس فقط فـــي الدول 
الغربية، ولكنها تشـــمل أيضا فرقا في آســـيا 
وأميـــركا اجلنوبيـــة وأفريقيا، مثل مشـــروع 
للمركـــز الدولي للصحافيني،  ”أمبالنت فايلز“ 
الذي ّمت باالشـــتراك مـــع ٢٥٠ صحافيا في ٣٦ 

دولة، والذي حّقق في الضرر الذي تتسبب فيه 
األجهزة الطبية التي لم يتّم اختبارها بشـــكل 

كاف أو لم تختبرعلى اإلطالق.
في اململكة  وهناك مبادرة ”ذا بيرو لوكال“ 
املتحـــدة، وهي شـــبكة اســـتقصائية تعاونية 
أطلقها مكتب الصحافة االستقصائية، تتألف 
مـــن ٨٣٣ عضوا ونتجت عنهـــا ٢٩٣ قصة حتى 

اآلن.
 وكانت هناك تســـريبات في غرب أفريقيا، 
وجـــرى التحقيـــق في كيفيـــة تهريـــب نخبة 

أفريقيا للمليارات إلى اخلارج.
فـــي  العاملـــون  الصحافيـــون  ويواصـــل 
مشـــروع إلعداد التقارير عن اجلرمية املنظمة 
والفســـاد، القيـــام بعمل رائع يشـــمل أوروبا 
وأفريقيا وآســـيا والشـــرق األوســـط وأميركا 
الالتينيـــة، وفـــي الواليـــات املتحدة، وتنشـــر 
شـــبكة بروبابليـــكا بانتظام أعمـــاال تعاونية 

للصحافيني.
 كذلـــك فـــي الواليـــات املتحـــدة، يهـــدف 
مشروع األخبار احمللية، وهو جزء من مبادرة 
ستانفورد للصحافة والدميقراطية، إلى جمع 
ومعاجلـــة وتبـــادل البيانـــات احلكومية التي 

يصعب احلصول عليها وحتليلها. 
وتعد هـــذه املبادرة منوذجـــا للتعاون في 
مجـــال صحافـــة البيانـــات، وســـتتعاون مع 
غـــرف األخبـــار احمللية والوطنية الســـتخدام 
هـــذه البيانـــات للبحث في مجموعة واســـعة 
مـــن القضايا واملواضيع مبا فـــي ذلك العدالة 
اجلنائية، واإلسكان، والصحة وتعليم صحافة 

املُساءلة.
ويقول التقرير ”بالنســـبة ألولئك الذين ما 
زالوا يعتقـــدون أن صحافة البيانات هي نوع 
مـــن الصحافة التي تخـــّص الـــدول الغربية، 
فهنـــاك أمثلـــة كثيـــرة تثبت أنهـــم مخطئون، 
من بينها تلك التي نشـــرها كويك ســـير كونغ 
كينـــغ حول صحافيني في تايوان اســـتخدموا 
البيانـــات بشـــكل منهجي خـــالل االنتخابات 

النصفية األخيرة.
وقـــد اســـتخدمت كل املواقـــع اإللكترونية 
تقريبا هـــذه البيانات اخلاصـــة باالنتخابات 

واخلرائط لتعزيز تقاريرها وحتليالتها.
إضافة إلى ما تقّدم يجمع مقال ”كيف تعمل 
وســـائل اإلعـــالم التايوانية فـــي االنتخابات 
احملليـــة فـــي ٢٠١٨؟“ التقاريـــر املســـتندة إلى 
البيانات من وكاالت أنباء مختلفة في تايوان، 

ويتزايـــد كذلك اســـتخدام البيانات من جانب 
فرق األخبار في كوبا.

وعلـــق الصحافي يوديان أمليـــدا كروز من 
على هـــذا املوضوع  موقع ”بوســـتادا كلوب“ 
بالقول ”إن حترير البيانات أمر مثير لالهتمام 
ألننا نعمل على وضع دســـتور جديد والعديد 
من وســـائل اإلعالم تستخدم نهجا يعتمد على 

البيانات.
وأصبـــح املتابعون أكثـــر اهتماما في هذا 
املجال، السيما مع تعزيز وجودهم على مواقع 

التواصل االجتماعي“.
 وكان أيضا موقع ”بوستادا كلوب“ مبثابة 
قوة دافعة في انتشار صحافة البيانات بكوبا 
خالل العام املاضي، مع تغطيته حول الدستور 
الكوبـــي اجلديـــد والزواج مـــن نفس اجلنس 

واملرأة في السلطة.
لكن ال تزال هناك العديد من التحديات أمام 
صحافة البيانات فـــي ٢٠١٩ وأبرزها: صعوبة 
حتويل املعلومـــات غير املنظمة إلـــى بيانات 
منظمة، فمـــع تزايـــد كمية البيانـــات املتاحة 
هذه األيـــام، وإن لم تكن دائما صحيحة، يبذل 
الصحافيون جهودا كبيـــرة جلمع مجموعات 
كبيـــرة مـــن البيانـــات، وهنـــا يأتـــي مفهوم 

املعلومات املنظمة وغير املنظمة.
وشـــرح املتخصص في صحافـــة البيانات 
براندون وولف الفـــرق بني املصطلحني، قائال 
”ميكن البحث بســـهولة عـــن البيانات املنظمة 
وتشمل  األساسية.  اخلوارزميات  باســـتخدام 

األمثلة جداول البيانات. 
أما البيانات غير املنّظمة فهي أشبه باللغة 
البشـــرية؛ ال تتناســـب بشـــكل جيد مع قواعد 
البيانـــات املرتبطة، والبحث عنهـــا بناء على 
اخلوارزميات القدميـــة ميكن أن يكون صعبا، 

ورمبا يكون مستحيال“.
 مـــن جانبهـــا، تقول شـــيرلي فيليبس من 
جامعـــة ســـتانفورد فـــي الواليـــات املتحـــدة 
األميركيـــة ”إّن جمع وحتويـــل املعلومات غير 
املنّظمـــة إلـــى بيانـــات منّظمة يشـــكل حتديا 
كبيـــرا، وذلـــك ألن األدوات ليســـت جاهزة في 

غرف األخبار حتى اآلن“.
ويعتقـــد الكثيـــرون أّن التعلـــم العميـــق 
ســـيكون له دور مهم في هذا التحدي. وميكن 

استخدامه للمساعدة في حتليل البيانات.
والتحدي اآلخر هو أن صحافة البيانات ال 
تتطور بشكل متساو في العالم، ففي أماكن مثل 
كوبـــا تبقى صحافة البيانـــات حتديا، ويقول 
يودوفيان أمليدا كـــروز إن الصحافيني وجدوا 
صعوبـــة في تغطية أخبـــار محلية مبنية على 
البيانات، ألن األمر األكثر شيوعا هو احلصول 
علـــى بيانات وطنية أو متعلقـــة بالدولة، ومن 

الصعب احلصول على بيانات ألماكن محلية. 
وذكرت شـــيرلي فيليبس أّن التحـــدي الثاني 
الذي حـــدده خبراؤنا هو العمـــل الكبير الذي 
يقوم به الصحافيون فـــي العديد من البلدان، 

حتى تلك التي لديها قوانني سجالت مفتوحة، 
ولذلـــك فالوصـــول إلـــى البيانـــات احلكومية 
كان مشـــكلة في عام ٢٠١٨، وســـيبقى كذلك في 

العام ٢٠١٩.

ينظر خبراء إعالم إلى مســــــتقبل صحافة البيانات بتفاؤل كبير بعد الكشف عن حتقيقات 
فــــــي غاية األهمية العام املاضي، من بينها حتقيق شــــــركة كامبريدج أناليتيكا الشــــــهير، 
وهناك املزيد من عمليات التعاون الصحافية، ليس فقط في الدول الغربية، ولكنها تشــــــمل 

أيضا آسيا وأميركا اجلنوبية وأفريقيا.

نملك بيانات عينيك وأصابعك

سيمون روجرز:

 هذا النوع من 
ّ

أشعر أن

الصحافة أصبح منتشرا 

بشكل كبير حول العالم

جمانة غنيمات:

القانون ال يفرض قيودا على 

مخاطبات الناس وتواصلهم، 

كما أنه يجرم اإلشاعات
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ما شاء الله الفترة التي قلنا عليها فترة 
ومتر صارت روتني.

LASTWISDOM1

ال تناقش اثنني عن أحوال الوطن 
شخص ال يؤمن باالنتماء الوطني 

وشخص تغلب خصومته مع النظام على 
انتمائه الوطني.

ghathami

صرت أخجل من عبارات مثل: علوم 
الرجال، ومواقف رجولية، ورجولة، 

ومهما أحسنا تأويل هذه الصيغ 
وتبريرها تظل صيغا من إنتاج الثقافة 

الفحولية املقصية للتأنيث أصال وطبعا.

3i_76

الله يرزقكم ذاك الشعور 
الذي ما تقدرون تخبون ابتسامتكم من 

كثر الفرح الذي بقلبكم.

wisdom_fortoday

حكمة اليوم: جتاهل كل شيء يزعجك، 
فاأليام ال تعّوض.

Gold_Gold6688

نقل اخلرافات من جيل إلى جيل _ 
سببه القاعدة اخلاطئة التي وضعها 

الفقهاء التي قدمت النقل والذي يقصد به 
األحاديث واآلراء واالجتهادات وتقدميها 

على العقل الذي يقصد به احلقائق.

LittleThinking7

احلرية التي مينحها لنا تويتر
 ستكون ملكا لنا أو نكون ملكا لها، 

وهنا الفرق النوعي بني حرية التعبير 
ومسؤولية التعبير.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

AbuDhabiPOP
برنامج أمير الشعراء

} تونــس - أثـــار تكفير اإلعالمي التونســـي 
حمـــزة البلومي جدال واســـعا على الشـــبكات 
االجتماعية على خلفيـــة التحقيق التلفزيوني 
الـــذي بّث في برنامج ”احلقائـــق األربع“ على 
قناة احلوار التونسي، والذي كشف عن قضية 
اســـتغالل األطفـــال واغتصابهم في مدرســـة 
قرآنيـــة غير قانونية مبنطقة الرقاب مبحافظة 
ســـيدي بوزيد فـــي الوســـط الغربـــي. وأثار 
التحقيق صدمة للمجتمع التونســـي وال تزال 

القضية تشغل الرأي العام حتى اآلن.
وتناقل مســـتخدمو فيســـبوك على نطاق 
واسع مقال رأي في موقع الصدى اإللكتروني 
املعـــروف مبواالتـــه حلـــزب حركـــة النهضة 
اإلســـالمية بعنوان ”احلرب بـــني الله وحمزة 
الغربـــي تضّمن  حمـــادي  بتوقيع  البلومـــي“ 
تكفيرا صريحا ملقـــدم ورئيس حترير برنامج 

”احلقائق األربع“ حمزة البلومي.
واعتبـــر كاتـــب املقـــال أن اإلعالمي ”فبرك 
فيلمًا كاذبًا بالتخطيط مع مافيا حكومة الظل، 
فهاجم األمن املؤجج بالســـالح برفقة عشرات 
الســـيارات وداهمـــوا األطفال حفظـــة القرآن 
وهـــم آمنون فـــي مبيتهم، وخدعوهـــم لنقلهم 
فـــي ســـياحة داخل الواليـــة، وبـــدأت احلرب 
واإلســـاءة واإليذاء لعصافيـــر اجلنة وأطفال 
البراءة حفظة كتاب الله، واحلاملني آلياته في 

صدورهم النقية“، وفق تعبيره.
كما نشر املوقع مقطع فيديو جلدة اإلعالمي 
الفقيرة ”جتمع القوارير البالستيكية الفارغة 

لبيعها“، كمحاولة لتشويهه.
وجتّندت صفحات على فيســـبوك معروفة 
اإلعالمـــي  علـــى  للتحريـــض  بتوجهاتهـــا 

وتشويهه.
وفـــي تونـــس يتجـــاوز عدد مســـتخدمي 

فيسبوك ٧ ماليني مستخدم.
وتساءلت معلقة:

وقالت مغردة:

واحملامـــي التونســـي شـــكري بلعيد (٤٨ 
عامـــا)، املعـــارض الشـــرس حلركـــة النهضة 
اإلخوانيـــة، اغتيـــل بالرصاص فـــي ٦ فبراير 
٢٠١٣، أمام منزله بحي املنزه شمال العاصمة، 
ما شكل صدمة لدى التونسيني، وخلق حينها 
أزمة سياسية حادة استقال على إثرها رئيس 
احلكومة حمادي اجلبالي (حركة النهضة) من 

منصبه.
وتبنى اغتيال بلعيد وكذلك اغتيال النائب 
املعارض محمد البراهمـــي (قومي عربي) في 
٢٥ يوليـــو ٢٠١٣، إرهابيـــون على صلة بتنظيم 

داعش.
ويترقب الشـــارع التونســـي تبعـــات قرار 
النيابـــة العامة فتح حتقيق بشـــأن معلومات 
ووثائق تتحدث عن وجود جهاز ”سري مواز“ 

حلزب حركة النهضة.
للحركـــة  املوجهـــة  االتهامـــات  وتأتـــي 
اإلســـالمية باجلمع بني جناحـــني مدني وآخر 
عســـكري، فـــي ضوء اشـــتباه حـــول اختراق 
احلركة ألجهـــزة الدولة، وتوّرطها في عمليات 
جتّسس، وفي وقت يسوده التوتر بني احلركة 

والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وأثيـــرت القضية منذ إعـــالن هيئة الدفاع 
عن السياسيني الراحلني شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، عن وجود عمليات اختراق واسعة 
ألجهـــزة الدولة من قبل حـــزب حركة النهضة، 
باإلضافة إلى عمليات جتسس واسعة النطاق. 
وأن حركة النهضـــة تالعبت في معلومات لها 

عالقة باغتيال الرجلني.
ويتهم معارضون حركـــة النهضة بتجنيد 
”ميليشـــيات إلكترونيـــة مأجـــورة“ لتشـــويه 
معارضيها السياسيني فيما تنفي احلركة هذه 

االتهامات باستمرار.
امليليشـــيات  هـــذه  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تتعّمـــد تقـــدمي معارضي احلكومـــة وخاصة 
من اليســـاريني والعلمانيني كـ“كفار“ و“أعداء 
لإلســـالم“ إلفقادهم أي شعبية في تونس التي 

يدين سكانها باإلسالم.
ومـــن جانبهـــا، دعـــت نقابـــة الصحافيني 
التونســـيني، النيابـــة العامـــة، إلـــى التحرك 
الفـــوري واتخاذ كافـــة اإلجـــراءات القانونية 

الالزمة حماية للصحافيني. 
وقامت وزارة الداخلية بتخصيص حراسة 

خاصة لصحافيي برنامج احلقائق األربعة.
واســـتقبل رئيس اجلمهورية الباجي قائد 
السبســـي حمـــزة البلومي في قصـــر قرطاج 
ليعّبـــر لـــه عن اســـتنكاره حلملـــة التحريض 
التي تســـتهدفه. وفي مقطع فيديو نشـــر على 
الصفحة الرســـمية لرئاســـة اجلمهورية، على 
فيســـبوك صرح قائد السبســـي بأّنه يتمّســـك 

بحرية الصحافة باعتباره املسؤول عن املسار 
الدميقراطي للبالد، مشـــددا علـــى أّنه ال ميكن 
النجاح في هذا املسار دون قيام صحافة حرة، 
”رغـــم أنه ليس مع اإلفراط في كل شـــيء“، على 

حد تعبيره.
وقال إّنه مســـتهدف بقوة (من قبل وسائل 
اإلعالم)، لكنـــه ال يعير ذلك اهتماما، ّألن إقامة 

مشروع دميقراطي تتطّلب القيام بتضحيات.
ُيذكـــر أن البلومـــي، أعلـــن األربعـــاء، أنه 
سيقاضي ويتتّبع عدليا األفراد، واملواقع التي 

شّنت حملة تشويه وتكفير ضده.
ومن جانبه، هاجم العب كرة القدم السابق 
حـــامت الطرابلســـي كال مـــن اإلعالمـــي حمزة 
البلومـــي واإلعالمـــي محمد بوغـــالب. ودّون 
الطرابلســـي علـــى صفحته الرســـمية مبوقع 
التواصـــل االجتماعي فيســـبوك ”أتفهم ردود 
األفعال التافهة على املنشورات الدينية، واحد 
يتفرج على حمزة بلومي وبوغالب وبعد يبدل 
يتفـــرج على أنفاق وســـنطوعة عـــادي يصبح 

حمار يتكلم“.

وأثارت هذه التدوينة جدال واســـعا، حيث 
اعتبـــر معلقـــون أن الطرابلســـي يدافـــع على 
الظالميـــني وجتار الديـــن، مدافعني بذلك على 
اإلعالمـــي حمزة البلومي الذي متكن من إنقاذ 
العشرات من األطفال من التطّرف واالعتداءات 

اجلنسية.
وقالت الصحافية منى البوعزيزي:

وكان الباحث اجلامعي عبداملجيد الشرفي 
أكـــد على ضرورة دراســـة خصائص اخلطاب 
الســـائد فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعي 

املرّوجة لقيـــم ومفاهيم منافية للدين والوطن، 
مســـتثمرة جناعة التكنولوجيـــات االتصالية 
اجلديـــدة، التـــي حتّولـــت إلـــى وســـائط بني 
حشـــود تســـّوق اخلطـــاب اجلهـــادي واملنزع 

التكفيري.
من جانبه، قال األستاذ اجلامعي الصادق 
احلمامـــي إن التنظيمـــات املتطّرفـــة توظـــف 
التقنيـــات االتصاليـــة على امتـــداد عملياتها 
اإلرهابية، من االستقطاب واألدجلة والتأطير، 
وصـــوال إلـــى تنفيـــذ العمليـــات التخريبية، 
وتراهن قوى املوت على انتحار زبونها نفسيا 
وذهنيا قبل أن ينتحر بيولوجيا، إذ تستوعب 
التكنولوجيـــات اجلديـــدة كمكـــّون معيـــاري 
تدميري ملشـــروع األمة الثقافـــي لكّنها توّظفه 
حسب األســـتاذ كمكّون مادي-براغماتي، لذلك 
ظهـــرت برأيـــه مفاهيم ”اجلهـــاد اإللكتروني“ 

و”الدعوة اإللكترونية“.
 وأشـــار األســـتاذ إلـــى جماهيرية بعض 
املواقـــع التي متتلـــك تأثيرا ســـحريا يصنع 

الوعي الديني حسب الطلب.
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قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لموقع التواصـــل االجتماعي فيســـبوك مـــارك زوكربيرغ، إن فيســـبوك يريد التوقف عن نشـــر 

المعلومات المضللة على الموقع االجتماعي، لكنه يدرك أن الناس ال يريدون من فيســـبوك التحكم في الحقيقة. وأضاف 

أن منصة التواصل االجتماعي يجب أن تظل مجانية مع استمرار نموها.
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تكفير إعالمي وتشويهه على خلفية حتقيق صحافي يفّجر جدال واسعا في تونس خاصة 
أن التكفير ليس من صفحات مشبوهة أو مجهولة.

حمزة البلومي هدف للميليشيات

التكفير عنوان قديم يعود إلى واجهة الجدل في تونس
ر بفترة اغتيال المحامي شكري بلعيد

ّ
[ الميليشيات اإللكترونية متأهبة على موقع فيسبوك: احتقان يذك

ســـودانية  مجموعـــة  تثيـــر   - اخلرطــوم   {
مغلقة للنســـاء فقط على فيســـبوك حتمل اسم 
”منبرشـــات“ اجلدل. و“منبرشـــات“ هي كلمة 
محلية تعني ”منبهـــرات“، لكنها أيضا جتمع 
بـــني كلمتـــي ”منبـــر“ و“شـــات“ التـــي تعني 

الدردشة.
وكانت املجموعة املؤسســـة منذ ســـنوات 
تهدف إلى مســـاعدة بعض النســـاء على جمع 
معلومـــات مفصلة عـــن رجال كـــّن يفكرن في 

االرتباط بهم.
وما إن تضع إحدى الفتيات صورة للرجل 
(الزوج احملتمل) حتى تكتب شابات املجموعة 
كل ما يعرفنه عنه، وكثيرا ما كشفت املجموعة 
عن رجـــال متزوجني ولديهم أطفال، وكانوا قد 

أخفوا كل تلك التفاصيل عن الشابات.
ولكن مؤخرا تغّيرت أنواع التحريات التي 
جتريها هـــؤالء الشـــابات؛ حيث يســـتخدمن 
مهاراتهـــن في التحـــري لكشـــف عناصر أمن 
مشـــتبه بتورطهم فـــي إيـــذاء متظاهرين ضد 
احلكومة، مـــع انطالق حركة االحتجاجات في 

السودان في ١٩ ديسمبر املاضي.
وتقـــول ســـناء، وهـــي عضو ناشـــطة في 
الصفحة، إن ”منبرشـــات كانت دائما جتسيدا 

لقوة املرأة“.
ويصف أحمد الزبيـــر، الباحث في منظمة 
العفـــو الدوليـــة، واملقيم في نيروبـــي، فاعلية 
”حتولـــت  ويقـــول  بـ“املدهشـــة“.  الصفحـــة 
املجموعة مـــن صفحة ينظر لهـــا كترفيه، إلى 
صفحـــة مهتمة بقضايـــا مهمة عندمـــا بدأت 
االنتفاضـــة الشـــعبية. تبـــّني فعـــال أن لديهن 

إحساسا ووعيا مبشاكل البلد“.

ويضيف ”ال ميكن قياس تأثيرهن الفعلي. 
لكن الواضح أن احلكومة حتسب لهن حسابا. 
والحظنـــا ازدياد عدد أعضـــاء اجلهاز األمني 
في الســـابق لم يكونـــوا يخافون  امللثمـــني – 
ألن الســـلطة حتميهم. أعتقد أن التصوير أثار 

الرعب داخلهم“.
لكـــن دور املـــرأة في حركـــة االحتجاجات 
املســـتمرة منذ نحو شـــهرين، لم يقتصر على 
مشـــاركة املعلومات على صفحـــات اإلنترنت؛ 
حيث لوحظت نســـبة املشاركة العالية للنساء 
فـــي املظاهـــرات (نحـــو ٦٠ باملئـــة)، وحتديدا 
الشابات الالتي في مقتبل العشرينات، وحتى 

أصغر من ذلك.
ويثير ”قانون النظام العام“ استياء الكثير 
من النســـاء كونه يفرض قيودا على حريتهن 
أثنـــاء وجودهن فـــي األماكـــن العامة، ومينح 
رجال الشـــرطة سلطة حتديد ما هو مالئم وما 

هو غير مالئم كسلوك ولباس ترتديه املرأة.
وتواجـــه املرأة بناء على ذلك عقوبة اجللد 

والغرامة.
ويقـــول أحمد الزبير مـــن منظمة 

العفـــو الدولية (أمنســـتي)، ”إن 
كانـــت هنـــاك فئـــة عانـــت 

أكثر  الســـودان  في 
فهي  غيرهـــا  من 

النســـاء  فئة 
الســـودانيات، 

وهذا مرتبط بدرجة 
بقانـــون  كبيـــرة 

النظام العام الذي 
يستهدف املرأة“.

ويضيـــف أن حتليـــالت منظمتـــه توصلت 
إلـــى ”اســـتهداف الشـــابات الصغيـــرات“ من 
قبـــل قوات احلكومـــة ”ألن احلكومة أدركت أن 
هؤالء الشـــابات املتظاهرات يشعرن بأن جزءا 
من احلصـــول علـــى حريتهن مرتبـــط بتغيير 
النظـــام“. ويـــوم ٦ فبرايـــر وفـــي تصريحات 
وصفت بـ“املفاجئة“ انتقد الرئيس عمر البشير 
تطبيق قانون النظام العام، وقال إنه ”خاطئ“ 
و”ضد الشريعة اإلسالمية“. كما قال إن تطبيق 

القانون حمل ”غبنا ومضايقة للشباب“.
لكن الفتيـــات يردن أكثر مـــن إلغاء قانون 
النظـــام العام؛ هـــن يردن احلرية السياســـية 

أيضا. وقال معلق:

السودانيات يالحقن عناصر األمن 

بدل أزواج المستقبل في {منبرشات}

دور املرأة لم يقتصر على مشـــاركة املعلومات على اإلنترنت؛ حيث 

لوحظت نسبة املشاركة العالية للنساء في املظاهرات

;

وك ولباس ترتديه املرأة.
بناء على ذلك عقوبة اجللد

لزبير مـــن منظمة
ســـتي)، ”إن 

عانـــت 

ث 

@najet_123
سفك الدماء خير شاهد على الوضع الذي 
أصبحت تعيشه تونس اليوم، فهل بتهديدهم 
ــــــة البلومي سيســــــكتون األصوات  أو تصفي
احلرة؟ يجب حماية حمزة البلومي واحترام 

حقوق الصحافة.

س

@Mano_Est1919
موقــــــع الصــــــدى اإلرهابي بنفــــــس الطريقة 
حّرض على شكري بلعيد والنتيجة نعرفها! 
ــــــى) باش  ــــــن أنتم من هــــــذا؟ وقتاش (مت أي

حتاسبوهم؟

م

@gaddal55
ــــــورة ديســــــمبر أن حب  ــــــج لث أجمــــــل منت
الســــــودان أصبح شــــــعلة في قلوب الناس 

Mouna Bouazizi
ــــــة عمومية وصلنا  ــــــا وزير الداخلية يا نياب ي
ــــــر الزميل حمزة البلومي ووصفوه  إلى تكفي
بعدو الله ومحارب اإلسالم وبذلك هم أفتوا 
ضمنيا باســــــتهداف حرمته اجلســــــدية ويا 
باحــــــث الهانة ويا فاشــــــل ويا حبيب داعش 
أيهــــــا املدعو حمادي أي ســــــوء ميس حمزة 

أقسم بالله ستدفع الثمن غاليا.

ي

شيبا وشبابا وأطفاال، نساء 
أهازيجهم  وصارت  ورجاال، 
تلهج بعشــــــقه.. وذهبت إلى 
ــــــخ مقولة: ”بالله  مزبلة التاري
وسوف  دي بلد شــــــنو؟“ 

من  بهــــــا  يلحــــــق 
صنعوها.
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الالجئـــون الســـوريون من الشـــباب عازفون عن الرجوع بســـبب التجنيد والعراقيـــل في اإلجراءات 

اإلدارية للعودة، خاصة أولئك الذين خرجوا تهريبا دون وثائق قانونية.

كبار الســـن من الالجئين الســـوريين يقـــررون العودة مع فتح الحـــدود لقناعتهم بأن األوضاع في 

سوريا مهما كانت سيئة لن تكون أسوأ من الحياة في المخيمات. الجئون

} دمشق - يقول أبوخالد الذي رفض اإلفصاح 
عن اسمه كامال، خوفا على أشقائه في سوريا، 
”لـــن أعـــود إال إذا أجبروني على العـــودة، هنا 
نعمل ونســـتطيع أن نؤمن طعام عائالتنا، لكن 
إن عدنا إلى سوريا في الوقت الحالي، سنموت 
من البرد والجوع، أين سنسكن والدمار في كل 
مكان؟“، في حين يعتبر محمد الحمد (64 عاما) 
أن العودة واجبة على جميع السوريين، حتى 
”ال تختـــل التركيبة االجتماعيـــة للبالد وتفرغ 

سوريا من سكانها“.
ال أحد من الســـوريين الالجئين ال يشـــتاق 
إلى وطنه حيـــث تربى وترعرع وعاش قصص 
الحب في المدرســـة والحي كمـــا يقول الحمد، 
لكـــن رغبة العودة إلى مســـقط الرأس، تختلف 
من الجـــئ إلـــى آخر، فكبـــار الســـن يفضلون 
العيش ما تبقى مـــن العمر والموت في بلدهم 
حيـــث تؤنســـهم ذكرياتهـــم وجيرانهـــم، لكن 
الشـــباب حائرون بين رائحـــة البلد وضبابية 
المســـتقبل لذلك يفضل بعضهم الغربة بسبب 
العراقيل في اإلجـــراءات اإلدارية للعودة، فمن 
خـــرج من نقاط العبور القانونية بجواز ســـفر 
نظامـــي، ليس كمن خرج تهريبـــا، ناهيك عمن 
يعيـــش في لبنـــان، فهو ليس كمـــن يعيش في 

األردن أو أي بلد أوروبي آخر.

وطن بال بيت كالغربة في الخيام

يقول أبوخالـــد (33 عاما) ”ال معنى للعودة 
اآلن، كل من عادوا نادمـــون، ال غاز وال كهرباء 
والبيوت مهدمة، لكـــن ال أحد ممن أعرفه ينكر 
شـــوقه لبالده ومدينتـــه وحارتـــه، فالذكريات 
وحدهـــا كفيلة بأن تعود بنا إلى هناك لكن ليت 
األوضاع تتحســـن لتحقيق العيش الكريم في 

سوريا“.
ولم يختلف إسماعيل الخشارفة (41 عاما) 
عن أبوخالد، حيث قال ”بيتي تهدم، ماذا سأفعل 
عندما أرجع؟ أغلب الذين أعرفهم يعيشون في 
األردن ومنهم أقربائي كذلك، ال بيت لهم هناك، 

ثم إني لم أسمع بعودة أحدهم“.
ويعود ســـبب خوف السوريين من العودة 
إلى الديـــار إلى الوضع األمني، وتهدم البيوت 
ونقـــص المؤن، إضافـــة إلى مســـألة التجنيد 
اإلجبـــاري والخدمـــة االحتياطيـــة فـــي جيش 
النظـــام، وهي المشـــكلة التي تؤرق الشـــباب 

خاصة ممن عاشوا طفولتهم بعيدا عن سوريا.
يقول المتحدث الرســـمي باسم المفوضية 
الســـامية لشـــؤون الالجئين في األردن محمد 
الحـــواري ”إن عودة الالجئيـــن تتطلب أيضا 
ضمان توفيـــر ســـبل العيش الكريـــم وتهيئة 
الظروف المناســـبة له وعلى رأســـها الســـكن، 
وهو ما يســـتلزم تضامنا دوليا وتنســـيقا مع 

األمم المتحدة“.
نضـــال القصـــاب (43 عاما) مـــن الخالدية 
التابعـــة لمحافظة حمص، يقـــول ”ال أفكر في 
الرجوع نهائيا، البلد مدمر، كما أني لم أســـمع 
بعودة أحد من أقاربـــي“، مضيفا ”تم اعتقالي 
أثنـــاء تواجدي في ســـوريا لمرتين، ولو عدت 

سيتم اعتقالي على الفور“.
ويؤكد أن ”من يعود وهو مطلوب من طرف 
النظـــام ســـيتم اعتقالـــه مجددا، وقد ســـمعنا 
عن بعـــض الحـــاالت، ومن ليـــس مطلوبا يتم 
ســـحبه إلى التجنيد اإلجباري أو إلى الخدمة 

االحتياطية في جيش النظام“.
نقص الخدمات أيضا ال يشـــجع السوريين 
علـــى العـــودة اآلن، فالبلـــد ما زال فـــي حالة 
فوضـــى، وال يمكـــن للمرضى الحصـــول على 
الخدمـــات الطبية وال على الـــدواء، إضافة إلى 
تكاليـــف الحياة التـــي يؤكد أغلـــب الالجئين 

أنهـــم غيـــر قادرين علـــى تحملها، كما يشـــير 
عبدالرحمـــن الصفدي (55 عامـــا)، الذي يقول 
إنـــه يعاني من أمراض عـــدة، ولن يجد عالجه 
في سوريا، ”الحياة صعبة ومقومات الحياة ال 
تتوفـــر، وإن توفرت فهي غالية الثمن وال نملك 

المال“.
وإعـــادة  بالجيـــش،  اإلجبـــاري  التجنيـــد 
االحتيـــاط وعـــدم حيـــازة جـــواز ســـفر، أكثر 
األســـباب التي تقلق الالجئين الســـوريين من 
العـــودة، فقد طغى ذلك علـــى أحاديثهم،، يقول 
إبراهيم الزعبي إن ”أوالدنا كبروا هنا، وهربنا 
بهم من الموت، فهل نعود بهم لنسلمهم للموت 
بأيدينـــا؟ لو لم تكن ســـوريا في حرب اآلن، فال 
مشـــكلة لدينـــا مع الخدمـــة العســـكرية، ولكن 
فـــي ظل هذه الظروف لن نعود بهم ونســـلمهم 

للموت بأيدينا“.
ال ينكر الزغبي أن ”رائحة الوطن ال تشـــبه 
رائحة أي بـــالد أخرى، وحدهـــا تمأل الصدر، 
وتنعش المغترب، وخاصة الكبار الذين تربوا 
وعاشـــوا وحلمـــوا في ســـوريا، إال أن الحرب 
حرمتهـــم من مواصلـــة حلمهـــم، كل العائدين 
أو غالبيتهـــم من كبار الســـن، ألنهم حريصون 
على أن يعودوا إلى بيوتهم أمال في أن يموتوا 
على تراب ســـوريا بعد أن تقدم بهم العمر، لكن 

الشباب ال يفكرون نهائيا في العودة“.
ويضيف ”لدينا مشـــكلة كبيـــرة جدا، وهي 
التقاريـــر األمنيـــة المزيفـــة التـــي ُكتبـــت في 
الكثيرين منا، ورغـــم قناعتهم بأنها مزيفة، إال 
أنـــه ال يتم تجاهلهـــا، وتتعامـــل معها أجهزة 
أمـــن النظام، ما يعني أن الكثيرين ســـيطلبون 
للجهات األمنية، ومصيرهم ال يعلمه إال الله“.

وال يزال الالجئون السوريون يتخوفون من 
العودة إلى ســـوريا، ويقابلون دعوات النظام 
السوري لهم إلى الرجوع بالتشكيك الناجم عن 
فقدان الثقة، وذلك بسبب تكرار حاالت االعتقال 

التي تعرض لها العائدون.

اعتقال وتجنيد

الحنين إلى البلد يدغدغ الشبان السوريين، 
فمع منح النظام السوري إمكانية زيارة سوريا 
للمتخلفيـــن عـــن الخدمـــة العســـكرية دون أن 
يتعرضـــوا للتنجيد اإلجباري، انطلق الشـــاب 
نضال (26 ســـنة) إلتمام إجراءات الزيارة التي 
اعتبرها بداية العـــودة النهائية، قائال ”عندما 
صدر القرار ســـارعت إلى الســـفارة الســـورية 
في عمان لتقديـــم طلب الزيارة، وعلمت أنه من 
خالل تلك الورقة أني أتمكن من دخول ســـوريا 
لمدة أســـبوعين دون أن يتعـــرض لي أي أحد، 

وأنه لن يتم سحبي إلى الخدمة العسكرية“.
ويضيف ”ذهبت إلى ســـوريا ولم يتعرض 
لي أي أحـــد على الحدود، ولكـــن عندما قررت 
المغادرة لم يســـمح لـــي بالمغـــادرة، وطلبوا 
مني مراجعة شـــعبة التجنيد. وعندما راجعت 
الشـــعبة قيل لي بأنني ممنوع من السفر ألنني 
كنت قد غادرت األراضي الســـورية بعد تخلفي 
عن الخدمة لمدة ســـتة أشـــهر، وبذلك ال يحق 
لي مغادرة البالد مجددا قبل تسوية وضعيتي، 
إما بتأجيل الخدمة العسكرية وإما بااللتحاق 

بها“.
أما بالنســـبة إلى الالجئين في لبنان، فهم 
يســـتعجلون العودة لصعوبـــة حياتهم وغالء 
المعيشـــة، فالعنـــاء والفقر في الديـــار أفضل 
من مـــرارة العيش في المالجـــئ، تقول ممثلة 
المفوضيـــة العليـــا لألمـــم المتحدة لشـــؤون 
الالجئيـــن في لبنـــان ميراي جيـــرار ”إن نحو 
88 بالمئـــة مـــن الالجئيـــن الســـوريين داخل 

األراضـــي اللبنانية، يرغبون فـــي العودة إلى 
وطنهم“. وكشـــفت جيرار النقاب عن أن ثالثة 
أربـــاع الالجئين الســـوريين يعيشـــون تحت 
خط الفقـــر، أي ال يتعدى دخلهم 4 دوالرات في 
اليوم، ونحو نصفهم يعيشون تحت خط الفقر 
المدقع أي أن دخلهـــم ال يتعدى 3 دوالرات في 
اليوم، لذلك يفضل أغلبهم العودة إلى وطنهم.

وتؤكـــد أن الدمـــار ليـــس مـــا يمنعهم من 
العودة، وأن إعادة إعمار البيوت ليست عائقا، 
وإنما المخاوف على أوضاع أســـرهم وذويهم 
وأوراقهم الثبوتية لهم ولممتلكاتهم وبطاقات 

الهوية.

حنين ال يقاوم

الحزينة  والعتابا  المواويل 
وغيابهم،  األحبـــاب  حـــال  عن 
التـــي  الشـــعبية  واألغانـــي 

تجمـــع  بالعـــودة،  تتغنـــى 
الســـوريين فـــي ســـهرهم 
الليلـــي وأعيادهـــم، ففي 
هـــؤالء  يحـــس  العيـــد 
رغم  وحيـــدون  بأنهـــم 

أن بعضهـــم مجتمـــع مع 
العائلة، لكـــن ينقصهم الوطن كما 

يقـــول محمد الحمد ”فاألغاني تخفف لوعة 
الحزن”.

الحمـــد الذي يشـــتاق إلى الديـــار، يخطط 
للعودة إلى بلده الذي قضى فيه سنوات العمر 
الجميلـــة، كما يقول، حيـــث األهل واألصدقاء، 
وهـــو ال يخاف على نفســـه بقـــدر خوفه على 
أطفاله، وفي ذلك يقول ”قبل كل شيء يجب أن 
يكون هناك عفو عام، وخاصة عن أبنائنا الذين 
كبـــروا خارج البالد، حتى ال يتم ســـحبهم إلى 

العسكرية“.
ويضيف ”عندما يتحقـــق ذلك نعود، ولكن 

في ظل األوضاع الحالية لن نستطيع تأمين 
متطلبات الحياة، لذلك ال بد لألمم المتحدة 

أن تحول مساعداتها إلى الداخل“.
وإذا كان محمد يخطط للعودة، 

الســـوريين  مـــن  فالعديـــد 
الالجئين في األردن عادوا 

فعال، فلقد حضر الحاج 
إلـــى األردن هربا  عزو 
وحده  القصـــف  مـــن 
مع الجيـــران، وظل ال 

يعرف شيئا عن عائلته، 
لكنـــه بعـــد أن وصـــل إلى 

إلى  خيـــط يوصله  طرف 
عائلتـــه فضـــل العودة، 
خاصـــة أنه ال يخشـــى 
من االعتقال كما أنه ال 

بعيدا  العيش  يستطيع 
وقريتـــه  أبنائـــه  عـــن 

الصغيرة في حمص.
ســـناء الدرعـــاوي 

أيضـــا ال تعرف العيش 
فهي  العائلة،  عـــن  بعيدا 
التي تســـند ظهرها وقت 
الشـــدة كمـــا تقـــول، هي 
شـــابة في مقتبـــل العمر، 
عائلتهـــا  دون  أقامـــت 
مخيـــم  فـــي  لســـنوات 
الزعتري، لكنها اختارت 

العـــودة مع إعادة فتح 
لتبحث  نصيب  معبر 

التي  عائلتهـــا  عن 

عثـــرت عليهـــا مهجرة فـــي الداخـــل وتواصل 
العيش معها حتى في أحلك الظروف، تقول ”ال 
كرامة في الغربة وخاصة فـــي المخيمات، أنا 
أعيش في سوريا على أمل أن يتحسن الوضع 
ونعود إلى حياتنا الطبيعية، ال شيء مستحيل 

هنا كاستحالة الحياة في المخيمات“.
مـــن واجـــه المصاعـــب فـــي المخيمـــات 
يســـتطيع أن يواجه المصاعب فـــي بلده، هذا 
حال أدهم الذي عاد إلى مدينته مارع في حلب، 
يقول ”عدت إلى مارع مـــع عائلتي، وواجهتنا 
في بدايـــة األمر عـــدة صعوبـــات، كقلة فرص 
العمل، وعدم ضبط األســـعار وبالتالي الغالء، 
باإلضافة إلـــى الفلتان األمني، لكن اليوم تبدو 
األمـــور أفضل بعد أن أخذ االســـتقرار 
طريقـــه إلى المنطقة نســـبيا، 
الصعيـــد  علـــى  وأنـــا 
من  تمكنت  الشـــخصي 
الحصـــول علـــى وظيفة، 
ورغـــم أن المرتب ضعيف، 
إال أن ذلـــك أفضل من البقاء 

من دون عمل“.
لقمة الطعام التي ينتظرها 
طابور  في  لســـاعات  الالجئون 
طويـــل إن وجدت جعلت بعضهم 
يقتنعـــون بأن ســـوريا فـــي أحلك 
الظـــروف أفضـــل حال مـــن انتظار 
المســـاعدات في بالد ليست بالدهم 
كما يقول مروان البســـطي الذي جاء من قرية 
الطيبـــة جنـــوب دمشـــق، يقـــول ”يوميا نقف 
بالطابور لساعات حتى نتلقى معونة، ويوميا 
نحس بالقهر والعجـــز“، مؤكدا بحرقة ”نموت 
بشـــرف وكرامة في ســـوريا أفضل من أن نذل 
هنـــا. الوضع هناء صعـــب، لو كنـــا نعلم لما 

أتينا“.
أمـــا  أبوعصـــام (52 عامـــا) مـــن درعا فقد 
وقـــف في أول الطابور في المخيم مع أبناء 
عمومته الذين تجمعـــوا قرب الحافلة 
التـــي تنقـــل الالجئين إلى ســـوريا، 
قائال إن ”الســـوري يفضـــل العودة 
إلى موت محتم على أن يبقى يتجرع 

مرارة اللجوء“.
ويضيف أن ”الالجئين لم يعودوا 
يحتملون الغربة، والبعض يعود إلى 
سوريا رغم الدمار الذي حل 
بها واستمرار الحرب“.

ويشير إلى أن 
زوجته وولديه 
وابنته تركوه 
وعادوا إلى 
سوريا مؤخرا 
”بسبب 
األوضاع غير 
اإلنسانية في 
الغربة“.
بنبرة يتخللها الحزن 
والحنين، تقول العجوز أم 
حسن التي تنتظر فرصة 
عودتها إلى مدينة الباب في 
محافظة حلب حيث قضت 
كل سنوات عمرها ”اشتقت 
إلى بلدي، عندما أتيت كنت 
أظن أني سأبقى أليام أو 
أسابيع فقط، لكني ال 
أقوى على البقاء مدة 
أطول، الوضع مزر 
هنا، ال أريد أن أموت 

 بعيدة عن بلدي“.

ــــــن غادروا بالدهم قســــــرا  الســــــوريون الذي
وليس اختيارا يعيشون حالة انتظار العودة، 
ففي املخيمات يعيشون أوضاعا صعبة وفي 
ــــــر واضحة،  ــــــت األوضاع غي بالدهم مازال
ــــــني العودة والبقــــــاء بعيدين  هــــــم في حيرة ب
عن األهل واألحباب. كبار الســــــن اختاروا 
ــــــم يعد في العمر  الرجــــــوع من حيث أتوا فل
ــــــة ليقضوها فــــــي الغربة، أما الشــــــباب  بقي
فاخلــــــوف مــــــن التجنيد وقلة فــــــرص العمل 

يجعالنهم يتريثون في اتخاذ القرار.

عودة السوريني إلى بالدهم: بيتنا إن توفر أفضل من بيت الجيران

[ كبار السن يستعجلون السفر إلى ديارهم وذكرياتهم  [ شباب يفضلون وضعية الجئ على المصير الغامض في سوريا

كيف هي رائحة الوطن

الوطن أفضل من الغربة

اللبنانيون يودعون السوريين

ندما يتحقـــق ذلك نعود، ولكن 
ع الحالية لن نستطيع تأمين
ة، لذلك ال بد لألمم المتحدة

داتها إلى الداخل“.
مد يخطط للعودة،
الســـوريين
ألردن عادوا 

ر الحاج 
ن هربا 
وحده
وظل ال

عائلته، 
وصـــل إلى 
وصله إلى
العودة،
خشـــى 
ا أنه ال 

بعيدا  ش 
وقريتـــه 

مص.
عـــاوي 
 العيش
ئلة، فهي

هرها وقت 
قـــول، هي 
ـــل العمر، 
عائلتهـــا 
مخيـــم   
 اختارت 

دة فتح 
بحث 
لتي

د ن م ( م 5 ) م ص أبو أم
وقـــف في أول الطابور في المخيم م
عمومته الذين تجمعـــوا قرب 
التـــي تنقـــل الالجئين إلى س
قائال إن ”الســـوري يفضـــل
إلى موت محتم على أن يبقى

مرارة اللجوء“.
ويضيف أن ”الالجئين لم
يحتملون الغربة، والبعض يع
سوريا رغم الدمار ال
بها واستمرار ال
ويشير
زوجته
وابنته
وعا
سوريا

األوض
اإلنسا
ا
بنبرة يتخللها
والحنين، تقول الع
حسن التي تنتظر
عودتها إلى مدينة ال
محافظة حلب حيث
” كل سنوات عمرها
إلى بلدي، عندما أتي
أظن أني سأبقى
أسابيع فقط،
أقوى على الب
أطول، الوض
هنا، ال أريد أن
ب عن بعيدة

عودة الالجئين إلى 

بالدهم تتطلب ضمان 

توفير سبل العيش 

الكريم وعلى رأسها 

السكن



أفـــادت دراســـة بريطانية حديثة أن تناول 200 غرام من التوت األزرق يوميا ملدة شـــهر يحســـن وظيفة األوعيـــة الدموية ويؤدي 

النخفاض ضغط الدم، وكشفت بحوث سابقة أن التوت األزرق يحتوي على عناصر غذائية تلعب دورا مهما في الوقاية من الزهايمر 

وضعف الذاكرة اللذين يهاجمان كبار السن. أسرة

} تونس – يشتكي املتقدمون مبلفات قضائية 
ومطالـــب بتبنـــي أطفال من كثـــرة التعقيدات 
القانونية التي جتعل ملفاتهم تســـتغرق مدة 
طويلـــة ما يدفعهـــم للبحث عن حلـــول أخرى 
جتنبهـــم هـــذه املعانـــاة، ويعـــرب العديد من 
األزواج الذين لم يرزقوا بأبناء عن رغبتهم في 
التبني وخوفهم من املســـار القانوني الشاق، 
وكذلك ترغب العديد من العائالت أو العازبات 
فـــي تبني طفل يؤنـــس وحدتهـــن ويوفرن له 
الرعايـــة التـــي يحتاجها بعيدا عـــن منظمات 

وجمعيات الرعاية احلكومية.
وفي ذات الوقت تعج املؤسسات احلكومية 
بأطفال سواء من مجهولي النسب أو اليتامى 
أو املواليـــد خـــارج إطـــار الـــزواج والذيـــن 
يحتاجـــون بدورهم ملـــن يتبناهـــم أو يكفلهم 
ويوفـــر لهم اإلطار العائلي الـــذي يحتاجونه، 
وســـبق أن أشـــارت وزارة املرأة واألسرة إلى 
أن هنـــاك ٩٠٠ طفـــل ولـــدوا عـــام ٢٠١٧ خارج 
إطـــار الـــزواج وهم ينتظـــرون مـــن يتبناهم. 
كمـــا تشـــير إحصائيات محليـــة إلى تضاعف 
عدد ملفـــات التبني التي تعـــرض على املعهد 
الوطني لرعاية الطفولة التابع لوزارة الشؤون 

االجتماعية سنويا.

وتقول هناء (٢٦ ســـنة)، متزوجة منذ سبع 
سنوات، ”قررت أنا وزوجي بعد أن يئسنا من 
إمكانيـــة اإلجناب ألســـباب صحية أال ننفصل 
ونواصل حياتنا معـــا، وبدا لنا أن تبني طفل 
ميـــأل علينا البيت ويؤنـــس وحدتنا هو احلل 
األفضـــل. تقدمنا مبطلب للقضـــاء لتبني طفل 
حددنا فيه ســـنه وجنســـه وقدمنا كل الوثائق 
املطلوبـــة، ومنذ عامني ونحـــن ننتظر بالرغم 
من أنـــه متت دراســـة ملفنا وزارتنا مرشـــدة 
اجتماعيـــة لتقـــدمي تقريـــر يخـــص وضعنـــا 
املـــادي وأمضينـــا مدة طويلة نتلقـــى الوعود 
والتســـويف وفي األخير مت إبالغنا بأن هناك 

مطالـــب وملفـــات كثيـــرة للتبني وأنه ســـتتم 
املوافقة حسب األقدمية“.

مثيـــالت هنـــاء كثيـــرات في تونـــس ومن 
األزواج الذيـــن يئســـوا من اإلجنـــاب والذين 
يرغبـــون فـــي اســـتمرار عالقتهـــم الزوجيـــة 
معتبرين أن التبني حل يعوضهم عن اإلجناب 
فال يحرمون من األمومـــة واألبوة، لكن قانون 
التبنـــي عوض أن ميثل احلل أصبح املشـــكلة 

التي يواجهونها.
وطالبـــت الرابطـــة التونســـية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان بتسهيل إجراءات تبني األطفال 
فـــي تونـــس، مؤكـــدة أن املوانـــع االجتماعية 
والقانونيـــة تقف أمام طلبات التبني لألســـر 
الراغبة في ذلك وتـــزداد اإلجراءات القانونية 
صعوبـــة وتعقيـــدا إذا مـــا تعلق األمـــر بغير 
املتزوجـــني واألجانـــب املقيمـــني فـــي تونس. 
ومازالـــت املوافقـــة علـــى التبنـــي القانونـــي 
تقتصر على العائالت التونسية احملرومة من 

اإلجناب.
وبعد التحقق من توفر الشروط القانونية 
يصدر املشـــّرع حكمه النهائـــي، لكن العائالت 
التونســـية تشـــكو من املدة الطويلة للنظر في 
طلباتهـــا، األمر الـــذي يدفع بعضهـــا للتخلي 
عن قرار التبني. وقالـــت عضو الهيئة املديرة 
بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
أميمة جبنوني إن ”فترة االســـتجابة لطلبات 
التبني تصل في احملاكم التونسية أحيانا إلى 
خمس سنوات“، داعية إلى التخفيض في هذه 
املدة لتمكني األسر الراغبة في تبني أطفال من 

التمتع بهذا احلق.
وأضافـــت جبنونـــي لـ”العـــرب“ أن ”طول 
املـــدة يدفع عدة عائالت إلى التوجه مباشـــرة 
إلـــى األمهات العازبات“، وهو ما يحول عملية 
التبنـــي إلى ما يشـــبه املقايضـــة: منح الطفل 
مقابـــل مبلغ مالـــي. وعملية التبني املباشـــرة 
نتائجهـــا غير مضمونـــة إذ بإمـــكان العائلة 

التراجع عن رعاية الطفل والتخلي عنه.
وللتصـــدي لهـــذه املتاعـــب وتوفيـــر بيئة 
متوازنـــة للطفـــل تـــرى جبنونـــي أنـــه يجب 
تســـهيل إجـــراءات التبني من خالل إشـــراف 
املعهـــد الوطني لرعاية الطفولـــة عليها. وهو 
ما يســـمح للدولة بتتبع وضعيـــة الطفل بعد 

انضمامـــه للعائلة وإن اســـتطاع التأقلم أم ال. 
وتشـــير إلى أنه بات ضروريا تســـهيل عملية 
التبني مع ارتفاع عدد األطفال مبراكز الرعاية 
االجتماعية وعدد الوالدات خارج إطار الزواج.
وتأتي دعوات احلقوقيـــني في تونس إلى 
التســـهيل في إجـــراءات التبني متاشـــيا مع 
التشريعات املطورة املقترحة في مجال الطفل 

على مستوى دولي.
وأّكـــدت نعيمة اجلالصي عضـــو الرابطة 
التونســـية حلقوق اإلنســـان فـــي تصريحات 
لوســـائل إعالم محلية أّن التشـــريع التونسي 
يشـــكو نقصا في مـــا يتعّلق بقانـــون التبني 
 ،١٩٦٧ لســـنة  العائلـــي  اإليـــداع  وقانـــون 
وفق مـــا أظهرته دراســـتان أجرتهما الرابطة 

مؤخرا.
وأشـــارت اجلالصي إلى ضرورة أن تكون 
القوانـــني مواكبـــة للتطورات وال تشـــكو من 
نقائص، وانتقدت عدم السماح للمرأة العزباء 
بتبني طفل أو حرمان األجانب من ذلك. ومينع 
القانـــون التونســـي تبنـــي األجانـــب ألطفال 

تونســـيني رغم تقدم عـــدد منهم مبطالب تبني 
أطفـــال مـــن ذوي االحتياجـــات اخلصوصية، 
ودعـــت اجلالصي إلـــى إعادة النظـــر في هذا 
القانون، خاصة مع محدودية مطالب العائالت 
التونســـية التي عادة ترفض تبني أطفال من 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
ويفســـر اخلبراء تـــردد احلكومة في قبول 
تبنـــي األجانب ألطفال تونســـيني بعدم وجود 
ضمانـــات حتميهـــم. وأوضح مهيـــار حمادي 
أن  املندوب العام حلمايـــة الطفولة لـ”العرب“ 
”هنـــاك مخاوف مـــن أن الطفل إذا غـــادر بالده 
ســـيفقد عالقتـــه بها كمـــا ميكـــن أن يتعرض 
لالستغالل مع تزايد ظاهرة االجتار باألطفال“، 
ويتابع ”لذلك ال مينح القانون إال للتونســـيني 

احلق في التبني“.
غيـــر أن رابطـــة حقوق اإلنســـان ترى أنه 
حماية ملصلحة األطفال الفضلى يجب التفاعل 
مع طلبـــات األجانب أو التونســـيني باخلارج 
مـــع اعتمـــاد إجـــراءات حتمـــي األطفـــال من 
االستغالل. وتخير الرابطة تربية األطفال ذوي 

االحتياجات اخلصوصية في إطار أســـري من 
شـــأنه أن يكون أكثر جناعة مقارنة مع مراكز 

الرعاية العمومية.
وكشـــفت دراســـة تشـــخيصية أجنزتهـــا 
الرابطـــة حول حقوق الطفـــل ذي االحتياجات 
اخلصوصية والســـند العائلي، أنه رغم تناغم 
اإلطار التشـــريعي التونســـي مع التشريعات 
الدولية على املســـتوى النظـــري إال أن الواقع 
يكشـــف العديـــد مـــن اإلشـــكاليات املتصلـــة 
املنافيـــة  والتمثيـــالت  الثقافيـــة  بالعوامـــل 
للمبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، كما يبدو 
غير ضامن لتكريس أبسط املعايير التي يجب 

التقيد بها عند التعامل مع هذه الفئة.
ويؤكد اخلبراء أن تونس جتاوزت العائق 
الديني في قانون التبني إال أن هناك صعوبات 
اجتماعيـــة تصّعب العملية، إذ ترفض عائالت 
تبني أطفال من ذوي االحتياجات اخلصوصية 
وهـــو ما يكشـــف عن ثقافـــة التمييـــز. وقالت 
جبنونـــي ”إن العائلـــة التونســـية تريد طفال 

سويا وهذا يعد شكال من أشكال التمييز“.

أجاز القانون التونســــــي تبني األطفــــــال منذ عام 1958، واعتبرت تونس ســــــباقة في هذا 
املجــــــال في املنطقة العربية، ورغم ذلك فإن الضوابط احملــــــددة الختيار العائلة التي تريد 
ــــــة وتبني الطفل، تعد متشــــــددة ومعقدة وتأخذ الكثير مــــــن الوقت. وتخضع حضانة  رعاي
الطفل ســــــواء بصيغة الكفالة أو التبني حســــــب القانون التونسي إلى العديد من املقاييس 
على غرار شــــــرط الزواج وإعداد األسر من الناحية النفسية أو االجتماعية أو املادية حتى 

ال جتد نفسها في أزمة مع الطفل السيما بخصوص إعالمه بأنه متنب.

أسر تونسية تتخلى عن التبني بسبب اإلجراءات القانونية املعقدة
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} لنــدن – كشفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
العيش مع شـــركاء ميكن اللجوء إليهم يساعد 
على التعامـــل مع ضغوط احلياة اليومية، أما 
الذيـــن لديهـــم شـــركاء أو أزواج ال يتمتعون 
بالقـــدرة على االســـتماع إلى املشـــكالت، فإن 

صحتهم تتأثر سلبا على املدى الطويل.
وقام فريـــق من علماء النفـــس في جامعة 
إدنبره بتقييم مجموعة من نحو ١٢٠٠ مشارك، 
تتراوح أعمارهم بني ٢٥ و٧٤ سنة، ممن لديهم 

أزواج أو عاشوا مع شركاء في السكن.
ومت تقييم املشـــاركني على مدى ٢٠ ســـنة، 
حيث بدأت الدراســـة بني عامـــي ١٩٩٥ و١٩٩٦ 
كجزء من مســـح لتطور منتصف العمر، وطلب 
مـــن املشـــاركني تقييـــم مـــدى اعتقادهـــم بأن 
شـــركاءهم يفهمونهم ويعتنون بهم ويعربون 

عن تقديرهم لهم.

وبعد ١٠ ســـنوات، وفي العام ٢٠٠٦، أجاب 
املشـــاركون عن األســـئلة نفســـها. وأوضحت 
قائدة فريق البحث ســـارة ســـتانتون ”تشـــير 
النتائج إلـــى أنه إذا كان لدى األفراد شـــركاء 
ميكـــن اللجوء إليهم، فإن ذلك يســـاعدهم على 
التعامل مـــع ضغوط احليـــاة اليومية، ولهذا 
األمر أعراض جانبية مع نتائج صحية الحقة“.

ووجـــد الباحثـــون أن األفـــراد الذيـــن لم 
يســـتجيبوا بشـــكل جيـــد للضغـــط اليومي، 
شـــعروا بأن شـــركاءهم أصبحوا أقل اهتماما 
بهم خالل السنوات العشر املاضية. وتبني أن 
املشاركني الذين أفادوا بأن شركاءهم أصبحوا 
أقـــل اســـتجابة لهـــم، تعرضوا خلطـــر املوت 

بنسبة ٤٢ باملئة، خالل ٢٠ عاما من الدراسة.
وميكن أن يكون تراكم اإلجهاد كافيا جلعل 
الناس أكثر عرضة بنسبة ٤٢ باملئة للموت قبل 

املبكر. ووفقا للجمعية األميركية لعلم النفس، 
يرتبـــط اإلجهاد املزمن باألســـباب الرئيســـية 
الســـتة للوفـــاة واملتمثلة في أمـــراض القلب 
والســـرطان وأمراض الرئة واحلوادث وتليف 

الكبد واالنتحار.
وقـــال الباحثـــون إن هذا االرتبـــاط ميكن 
تفســـيره من خالل قدرة النـــاس على التعامل 
مع العواطف الســـلبية الناجمـــة عن اإلجهاد 

اليومي، رمبا بســـبب عدم متكن شركائهم من 
االستماع لهم.

وعلـــى الرغم من أن النتائـــج تقتصر على 
عدد معـــني من الناس، إال أنهـــا قد تكون ذات 
تأثيـــر كبير عند وضعها فـــي حدود أكبر. ولم 
يكشـــف الباحثون كيـــف أن الكفـــاح من أجل 
التعامـــل مع اإلجهاد ميكـــن أن يزيد من خطر 
املـــوت، ولكن مـــن املعـــروف أن التوتر املزمن 

يساهم في تدمير اجلسم بطرق مختلفة.
وثبت في الســـابق أن تغير البكتيريا 
املعوية وزيادة ضغط الدم وارتفاع خطر 
الســـكتة الدماغية تؤدي إلى مستويات 

أعلى من هرمون الكورتيزول. ويؤدي 
هرمـــون  إنتـــاج  إلـــى  اإلجهـــاد 

اإلســـتروجني الـــذي ميكـــن أن 
يسّرع اإلصابة بسرطان الثدي.

موضةالعيش مع شريك ال يتقن االستماع إلى املشكالت يرفع خطر املوت املبكر

} قالت خبيرة املوضة األملانية جابرييال 
كايزر إن املوضة النســـائية تشـــهد هذا 
املوســـم رواجا كبيرا للجينز بشكل عام 
سواء ســـراويل أو تنانير أو فساتني أو 

أفرول.
وبالنســـبة للســـراويل، يطل اجلينز 
هـــذا العام بأرجل واســـعة مثـــل قّصة 
 “Cropped” وقّصـــة قصيرة ،“Bootcut”

ذات الطابع اجلريء.
وأضافت كايزر أن الوسط العالي 
رائج بقوة، باإلضافة إلى األهداب، 
التي تزيـــن الطرف الســـفلي. كما 
يتألق اجلينز باملظهر املشـــطوف 

أو يزدان بالنقوش.
ومـــن ناحية أخرى، أشـــارت 
كايزر إلى أهمية االنتباه للجيوب 
اجليوب  أن  موضحـــة  اخللفية، 
العاليـــة متنـــح األرداف مظهرا 
ممتلئا ومثيـــرا، في حني متنح 
األرداف  املنخفضـــة  اجليـــوب 

مظهرا أكثر نحافة ورشاقة.
ولكـــن املبالغـــة فـــي لبـــاس 
الســـراويل اجلينـــز الضيقـــة ال 
تخلو من آثار وقد أوردت مجلة 
”إن ستايل“ األملانية أن اجلينز 
الضيق ”ســـكيني“ يرفع خطر 
اإلصابة بالســـيلوليت، شأنه 
في ذلك شـــأن األحذيـــة ذات 

الكعب العالي.
املعنية  املجلـــة  وأوضحـــت 
باملوضـــة والصحـــة واجلمـــال أن 
ارتداء اجلينز الضيق واألحذية ذات 
الكعـــب العالي ملدة طويلة يتســـبب في 
حـــدوث اضطرابات فـــي ســـريان الدم، 
ممـــا يؤدي إلـــى احتباس املـــاء وظهور 
نتوءات قبيحة املظهر على ســـطح اجللد 
حتاكي شـــكل ثمرة البرتقال فيما يعرف 

.“Cellulite” بالسيلوليت

الجينز عنوان األناقة 

هذا الصيف

} عنوان المقال ليس مزحة، بل هو اسم 
لمطعم يوجد في قلب العاصمة الفرنسية 

باريس، كتب على واجهته باللغة الفرنسية 
”le chien qui fume“ ويعني ذلك بالعربية 

”الكلب الذي يدخن“.
شدني العنوان، فعزمت على اكتشاف 

السر في تلك التسمية الغريبة، طلبت 
من زوجي الدخول إلى المطعم وتجربة 

أطباقه، فلم يكن من الممانعين، ألنه 
من المولعين باألطباق البحرية نظرا 

لفوائدها الصحية، وقد كان المطعم يضع 
عدة أصناف من القواقع وغالل البحر 
في الواجهة، فبدا لنا المكان المثالي 

لتناول عشاء أول ليلة نقضيها في باريس 
أثناء زيارتنا لها العام الماضي. عندما 

دخلنا المطعم استغربت من كم اللوحات 

والصور المعلقة على الجدران لكالب 
تنفث الدخان منغمسة في حالة شره على 
التدخين، تماما مثل مدمني التدخين من 

البشر المتشبثين بسجائرهم وكأنها توأم 
لحياتهم، وإن كانت نشوتها مضرة.

دفعني حب االستطالع إلى سؤال أحد 
النادلين عن السبب الذي جعل صاحب 

المطعم يختار تلك التسمية، لعلي أجد عنده 
جوابا يرضي فضولي، فقال إن المطعم 

يعود إلى القرن الثامن عشر، وأن صاحبه 
األول كان يمتلك كلبا مدمنا على التدخين.

لم تكن اإلجابة التي قدمها النادل مقنعة 
تماما بالنسبة لي، لكن من يدري؟ ربما 

النادل محق في ذلك، فمن المؤكد أن تلك 
التسمية ليست اعتباطية، بل لعلها تصف 

فعال حالة كلب أدمن على عادة صاحبه 
السيئة.

فكرة أن يكون الكلب مدخنا تبدو أمرا 
فكاهيا ومستغربا ومريبا بالنسبة للبعض، 
ولكن تجارب سابقة أظهرت أن لدى أدمغة 

الكالب استجابات مماثلة لإلنسان، وهو 
ما قد يفسر السبب في أن يدمن الكلب على 
التدخين، لكن األمر قد يتعدى إلى أكثر من 

ذلك، فالكالب لديها أيضا آلية مماثلة للبشر 
تجعلها تتفاعل مع العواطف البشرية.

وقد توصل باحثون من المجر خالل 
إجراء مسح ألدمغة الكالب بتقنية التصوير 
بالرنين المغناطيسي إلى أن أدمغة الكالب 
تستجيب لبعض المواقف بنفس الطريقة 

التي يستجيب بها الدماغ البشري.
وفق هذه المقاييس حددت بعض 

األبحاث طبيعة سلوك الكالب، من قبيل ما 
إذا كانت عدوانية مع الغرباء، أو ما إذا 

كانت خجولة وتقضي معظم وقتها مختبئة 
وراء أصحابها، ولكنها لم تدرس سلوك 

الكالب المدخنة.
ومن المؤسف أنني ولدت في زمن متأخر 

ولم يفسح لي القدر المجال لالطالع عن 
كثب على هذه العالقة بين الكلب المدخن 

وصاحبه، ولكنني أعتقد أن األمر أبعد 

من كون هذا الكلب قد تعلم كيف 
يتزلف لصاحبه عبر محاكاة 

سلوكه.
ربما من الحكمة أن نحرص 

على أن يكون رفاقنا من الحيوانات 
األليفة على قدر كبير من التوافق 

معنا، لكن من األهمية بمكان القول 
إن النزعة النرجسية الموجودة لدى 

كل إنسان متأصلة فيه وليست مجرد 
شعور سطحي، إذ أن معظمنا ال يميل 

فقط إلى إقامة عالقات مع حيوانات 
وأشخاص يشبهونه، بل يحاول أن 

يجعلهم يدورون في فلكه وتحت 
إمرته، وعموما، يصور ”الكلب الذي 

يدخن“ موقفا يعكس أنانية البشر في 
أبشع تجلياتها.

أعتقد أن تعبير ”الصديق الوفي“ 
ينسجم تماما على الكالب وأن من 
وضعه لم يفكر في يوم ما إن كانت 

الكالب ستدخن مثل البشر.

الكلب الذي يدخن
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
و

[ تسهيل إجراءات التبني يخدم مصلحة الطفل الفضلى  [ ضوابط متشددة مع طلبات التبني لغير المتزوجين واألجانب

بـــأن  أفـــادوا  الذيـــن  املشـــاركون 

شـــركاءهم أصبحـــوا أقل اســـتجابة 

لهم، تعرضوا لخطر املوت بنســـبة 

42 باملئة خالل 20 عاما من الدراسة
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أميمة جبنوني:

العائالت تتوجه مباشرة إلى 

األمهات العازبات لطول مدة 

النظر في ملف التبني
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{كان من األفضل لو أقيمت المواجهة من دون جمهور أو في ملعب آخر، وأســـتغرب لمن رّخص 

باللعب على ملعب بهذه المواصفات لم تكتمل بعد أعمال صيانته}.

منير اجلعواني 
مدرب نهضة بركان املغربي

{النتائج اإليجابية التي قدمها الفريق أعطت الالعبين ثقة كبيرة قبل مباراة األهلي، ومن حسم 

اللقاء هو العب ال يتجاوز عمره 21 عاما؛ ألن الالعب األجدر يجد نفسه في تشكيلة الفريق}.

فتحي اجلبال 
مدرب الفتح السعودي رياضة

} القاهرة – رفع الجهاز الفني لفريق الزمالك 
بقيادة السويسري كريستيان غروس المدير 
الفني شعار ال وقت للحساب في هذه المرحلة 
حتى في ظل المرحلـــة الحرجة التي يمر بها 

الفريق وتراجع النتائج محليا وأفريقيا. 
واســـتقر الجهـــاز الفني علـــى تصحيح 
األخطاء التي يقع فيهـــا الالعبون خالل هذه 
المرحلة من أجل عبور ضغط المباريات على 
أن يكون الحساب، خالل فترة التوقف الدولية 

المقبلة للمنتخب في منتصف مارس.
 ويـــدرس غـــروس إمكانية إجـــراء بعض 
التعديالت في تشـــكيل الفريـــق بما ال يحدث 
خلال في منظومة الفريق بشـــكل كامل خاصة 
أنـــه ال يرغب فـــي تعديل سياســـته الخاصة 
بالدفع بالتشـــكيل األساســـي. وكان الزمالك 
قـــد تعادل إيجابيا بنتيجـــة (2-2)، مع طالئع 

الجيش، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري 
المصـــري الممتـــاز. ويواجـــه الزمالك فريق 
بيترو أتلتيكو األنغولـــي، األحد، في الجولة 
الثالثة من دور المجموعـــات بالكونفيدرالية 
األفريقيـــة، حيث يملك الزمالـــك نقطة واحدة 

من مباراتين.
وتعـــرض الزمالـــك لهـــزة فـــي النتائـــج 
المحلية واألفريقية، خيبت آمال جماهيره في 
الفترة األخيرة، بعد خسارة نقطتين ثمينتين 
في صراعـــه على الـــدوري. وجعـــل التعادل 
األخيـــر، جماهيـــر الزمالك غاضبـــة من أداء 
بعـــض الالعبين ومن المســـتوى الذي يقدمه 
العبون بعينهم، في هـــذه الفترة الحرجة من 

الموسم والتي ال تحتمل أي خطأ.
 وهنـــاك العديد من الالعبين الذين خذلوا 
األبيـــض وجماهيـــره رغـــم اآلمـــال المعلقة 

عليهم في اســـتعادة بطولة الـــدوري واللقب 
األفريقي. لعـــل أبرزهم محمود الونش مدافع 
الزمالـــك الدولي والذي كانت الجماهير تضع 
العديد من اآلمال عليه ليكون مع محمود عالء 
ومحمـــد عبدالغني في دفـــاع الفريق ويكون 

الدفاع األبيض أكثر قوة. 
لكـــن حتى اآلن لـــم يحدث ذلـــك بل كانت 
عودته للمشـــاركة مع الفريق األبيض بمثابة 
الصدمـــة لجمهور الزمالـــك، بداية من مباراة 
غورماهيـــا الكينـــي التي خســـرها األبيض 
ثغـــرة  الونـــش  كان  حيـــث  بنتيجـــة (2-4)، 
واضحة في دفاع الفريـــق. وتكرر نفس األمر 
في مبـــاراة نصر حســـين داي التـــي انتهت 
بالتعـــادل اإليجابي بهدف لكل فريق، وأخيرا 
في مباراة طالئع الجيش حيث لم يستطع أن 

يعوض غياب زميله محمود عالء.

غروس يرفع شعار ال وقت للمحاسبة

محمود زكي

} القاهرة - حتولت مباراة األهلي وبيراميدز، 
املقـــررة فـــي 28 فبرايـــر إلى صـــداع مزمن في 
رأس احتاد الكـــرة، بعد أن أكد النادي العريق، 
اخلميس، عدم لعب املبـــاراة في بطولة الكأس 
ملخالفتهـــا لوائـــح وشـــروط املســـابقة. ورغم 
عدم إعالن األهلي انســـحابه من الكأس بشـــكل 
رســـمي، إال أن مصادر مســـؤولة فـــي االحتاد 
اعتبـــرت البيـــان مبثابـــة ”إعـــالن واضح عن 

االنسحاب“، لكنه جاء في صيغة دبلوماسية.
وحـــذر احتاد الكرة األهلي مـــن أن االلتزام 
باملشـــاركة في البطوالت احمللية شرط أساسي 
لســـماح له باللعب فـــي البطـــوالت األفريقية، 
مســـتندا على املادة 9-1 (املعايير)، إضافة إلى 
اإلقرار املوّقع من قبل األندية، ومن بينه االلتزام 
باملشاركة في املســـابقات التي ينظمها االحتاد 

خاصة الدوري وكأس مصر.

خط األزمة

دخـــل نادي بيراميدز على خـــط األزمة عبر 
بيـــان صدر، اخلميس، معلنا فيه رفضه دعوات 
تعديـــل جـــدول الـــدوري أو الـــكأس وااللتزام 
بقرار االحتـــاد األخير الذي أّجـــل فيه مباراته 
مـــع األهلي فـــي الدوري إلى حـــني االنتهاء من 
مباراة األهلي املؤجلة مع الزمالك، حتقيقا ملبدأ 
تكافؤ الفرص، واســـتبدالها بأخرى في الكأس 

يتصادف أنها بني نفس الفريقني.
وانشـــغل اجلمهور املصري بهذه القضية، 
التي تكاد تغطي على بعض القضايا السياسية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية، مـــا جعل البعض 
يعتبـــر مواصلة النفـــخ فيها وســـيلة لتحقيق 

أغراض غير رياضية.
وأكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة 
احتـــاد الكرة، تعجبـــه من بيـــان مجلس إدارة 
النـــادي األهلـــي، برفض خـــوض املواجهة مع 

بيراميدز في كأس مصر، بدال من الدوري. وقال 
في تصريحات لـ“العـــرب“، إن ”مجلس األهلي 
يحاول افتعال أزمات بشـــكل غريب، فما الفارق 
بـــني مواجهة بيراميدز في الدوري عن مواجهة 
الفريق نفســـه في كأس مصـــر، فال يوجد مبرر 
الفتعال كل هـــذه الضجة؟“. وأضاف عبدالغني 
”األهلي كبير ومن العيب أن تصدر عن مجلســـه 
بعـــض هـــذه التصرفـــات الغريبـــة، واحتـــاد 
الكرة متمســـك بقراره باعتبـــاره املتحكم األول 

والرئيسي في املسابقة“.
وتابـــع ”لم يتدخل أي طـــرف إلجبار احتاد 
الكرة على تعديل مضمون اللقاء ليقام في كأس 
مصـــر بدال من الـــدوري، ومن غيـــر املقبول من 
مجلـــس األهلي التلميح والضغـــط على احتاد 
الكرة بهذا الشكل، في وقت يأمل خالله اجلميع 
أن تســـير عجلـــة الرياضة املصريـــة.. وتفتقد 
إدارة األهلـــي للحكمـــة واملنطـــق والعقل، وإذا 
قرر األهلي عدم خوض اللقاء، فســـوف نعتبره 

منسحبا من خوض املباراة“.
وأصبـــح األهلي أمام طريـــق قانوني واحد 
للخـــروج مـــن األزمـــة، وهـــو أن تنتقـــل إدارة 
املشـــكلة إلى ملعـــب جلنة االســـتئناف التابعة 
الحتاد الكـــرة، وهي أعلى ســـلطة في االحتاد، 
والتي ميكنها إلغاء أي قرار مخالف يصدر عن 
مجلس إدارة االحتاد. وتأتي جلنة االســـتئناف 
باالنتخاب من قبـــل اجلمعية العمومية الحتاد 
الكـــرة، وليس بالتعيـــني، وبإمكانها إلغاء قرار 
احتاد الكرة، حال عدم صحته قانونيا، ويتطلب 
األمر أن يتقدم أي ناد بتظلم من قرار صادر عن 
االحتاد، ويتـــم الفصل فيه، وأحيانا إلغاؤه إذا 

تطلب األمر.
ويبدو املشـــهد الضبابي مثيـــرا للمزيد من 
املشـــكالت، ألنه ال أحد يعرف إلى أين ســـيؤول 
املوقـــف املتـــأزم بـــني االحتـــاد والناديني، ألن 
مسألة منع األهلي من املشاركة أفريقيا ضعيفة 
خوفـــا مـــن غضـــب جماهيـــره وانقالبها على 
أعضاء االحتـــاد. وأملح مصـــدر مبجلس إدارة 

النـــادي األهلي إلى أن النادي لم ينســـحب من 
بطولة الكأس، ولم يقاطعها بدليل مشاركته في 
البطولة في أدوارها التمهيدية، وكل اعتراضه 
يتعلـــق مبخالفـــة االحتاد لشـــروط املســـابقة، 
وبالتالـــي فإن حتذيـــرات االحتاد بعـــدم لعب 
البطولة األفريقية املوسم املقبل في غير محلها.
ويعتقـــد نقـــاد رياضيون أن تعقـــد خيوط 
األزمة يعد انتصارا جلميع اجلهات، فانسحاب 
األهلي من الكأس ميثـــل ارتياحا جلهاز األمن، 
إذا ألغيـــت املباراة بعـــد أن حتول الصراع بني 
مجلـــس إدارة األهلي وتركي آل الشـــيخ (مالك 
نادي بيراميدز) إلى معركة مشـــحونة، وهو ما 
يخفـــف من ضغط جـــدول املباريـــات املتتالية. 
ويخرج األهلي في حالة االنســـحاب في صورة 
البطل أمـــام جماهيره عبر احلفاظ على وحدته 
ومتســـكه بقراره ضد احتاد الكرة، بينما يظهر 
االحتاد كصاحب اليد العليا على الكرة املصرية 
والقادر على مجابهة األزمات دون إمالء شروط 
على مجلسه، فيما يبقى نادي بيراميدز محافظا 

على موقفه دون تعديل.

السيناريو األمثل

ميثل عدم وجود خاسر في األزمة السيناريو 
األمثـــل للحكومـــة، ممثلـــة في وزارة الشـــباب 
والرياضة، والبرملان، بعـــد أن حاوال االنخراط 
في األزمة وتقريـــب وجهات النظر بني اجلهات 
املتنازعـــة، حفاظا على صـــورة الكرة املصرية 
وجتنب وقوع منغصات قبل اســـتضافة بطولة 

األمم األفريقية للمنتخبات في يونيو املقبل.
وقـــد يكتفـــي احتاد الكـــرة بعقوبـــة مالية 
علـــى األهلـــي، قيمتها مئة ألف جنيـــه (6 آالف 
دوالر) واملنع من املشـــاركة فـــي بطولة الكأس 
العام املقبل من دون املســـاس مبسألة املشاركة 
األفريقية. وتبقى املســـاعي إلنهاء األزمة محل 
تســـليط كثير من األضواء عليهـــا، وكأن هناك 
مـــن يقومـــون بتغذيتها، للتغطيـــة على بعض 
املشـــكالت، بينها اتهامات بعجـــز إدارة الكرة 
في مصر على تنظيم البطوالت احمللية، يضاف 
إلى ذلك عدم الســـماح جلماهير غفيرة بحضور 
املباريات، وهي مسألة شديدة احلساسية قاريا 

ودوليا.

} ديب - يبحـــث فريـــق الشـــارقة املتصـــدر 
االقتراب خطوة إضافية من حتقيق حلمه بنيل 
اللقـــب الغائب عـــن خزائنه منـــذ 1996، عندما 
يســـتضيف شـــباب األهلي الرابع اجلمعة في 
املرحلـــة الـ16 من الدوري اإلماراتي لكرة القدم. 
واستفاد الشارقة في املرحلة املاضية من فوزه 
على النصر 1-0 وخســـارة العـــني أمام الظفرة 
0-3 وتعـــادل شـــباب األهلي مـــع عجمان 2-2، 
ليحقق صدارة مريحة برصيد 37 نقطة وبفارق 
خمس نقاط عن أقرب مطارديه العني وست عن 

اجلزيرة الثالث.
لعدم  ويتطلع الفريق املعروف باسم ”امللك“ 
التفريط باملكتسبات التي حتققت عندما يواجه 
شباب األهلي، في أولى مبارياته في دور اإلياب 
مع أحد فرق املقدمة. ويعرف الشـــارقة جيدا أن 
مواجهة شباب األهلي الذي يبتعد عنه بثماني 
نقاط، ويخوض مباراة الفرصة األخيرة لإلبقاء 
علـــى آماله باملنافســـة علـــى اللقب، لـــن تكون 
ســـهلة، لذلك أعلن فتـــح أبواب ملعبـــه مجانا 
أمـــام جماهيره التي أدت دورا مهما في حتفيز 

العبيه مؤخرا.
وأكد مدرب الشـــارقة عبدالعزيـــز العنبري 
الذي كان العبا في التشكيلة التي أحرزت اللقب 
اخلامـــس واألخيـــر قبـــل 23 عامـــا ”كل األمور 
من حولنـــا إيجابية، ونتمنى أن نســـتثمر هذا 
الشيء في نهاية املوسم“. وتابع ”الشارقة منذ 
فترة طويلة لـــم يختبر وضع الصدارة في هذه 

املرحلة املتقدمـــة، لكن في نفس الوقت ال يعني 
هذا أن كل شيء انتهى، فهناك مباريات متبقية 
واملشوار طويل، وكل املباريات صعبة إن كانت 
مع الفرق املنافســـة، أو تلـــك التي حتتل مراكز 

الوسط ومؤخرة الترتيب“.
وكان املركـــز الثاني خلـــف العني البطل في 
موســـم 1997-1998 أفضل ترتيب بلغه الشارقة 
قبل املوسم احلالي، وبعدها عانى كثيرا وهبط 

إلى الدرجة الثانية مرتني عامي 1999 و2012. 
ويأمـــل العني في أن يقدم له شـــباب األهلي 
هديـــة بإيقاف الشـــارقة، وحتقيـــق الفوز على 
ضيفه النصر السبت في أول مباراة يخوضها 
بإشراف مدربه اجلديد اإلسباني خوان كارلوس 
غاريدو الذي حل بديال لزوران ماميتش املنتقل 

لإلشراف على الهالل السعودي.
ووعد غاريدو في تصريحه األول ”باملنافسة 
علـــى لقب دوري أبطال آســـيا، واحملافظة على 
لقب الدوري اإلماراتـــي“، لكن عليه أوال إيقاف 
نزيـــف النقاط، إذ اكتفـــى العني بأربع نقاط من 
تسع ممكنة في آخر ثالث مباريات خاضها منذ 
رحيل ماميتش. وســـتكون مباريـــات أصحاب 
مراكز املؤخرة منتظـــرة في هذه املرحلة، حيث 
يلعب اجلمعة دبا الفجيرة األخير (4 نقاط) مع 
اإلمـــارات قبل األخيـــر (11 نقطة) واحتاد كلباء 
الثامن (19 نقطة) مع الظفرة العاشر (17 نقطة)، 
والسبت عجمان السابع (20 نقطة) مع الفجيرة 

احلادي عشر (13 نقطة).

احتدام المواجهة بين اتحاد الكرة واألهلي 

يعزز انسحاب األخير من الكأس
[ تعدد مكاسب األزمة يزيد إصرار كل جهة على موقفها ويطيل عمرها الرياضي

تأزم املوقف بني االحتاد املصري لكرة القدم والنادي األهلي بعد إعالن األخير، متسكه بعدم 
لعب مباراته مع نادي بيراميدز، في بطولة الكأس. وقد يفضي استمرار األزمة إلى انسحاب 
ــــــي من البطولة، وهو ما ميكن أن جتني من ورائه جميع األطراف (األهلي واحتاد الكرة  األهل

وبيراميدز وجهاز األمن) مكاسب عدة، ويبعدها عن الدخول في حرج أمام اجلمهور.

الشارقة يترصد خطوة جديدة من اللقب

منافس شرس

} مدريــد - قـــرر العب التنس السويســـري 
روجيه فيـــدرر المشـــاركة في بطولـــة مدريد 
المفتوحة، رابع بطوالت الماسترز ذات األلف 
نقطـــة في الموســـم، التي تقام فـــي العاصمة 
اإلســـبانية مدريد في الفترة مـــا بين يومي 1 
و13 من مايو المقبل، وذلك بعد عامين من آخر 

مشاركة له فيها. 
ويعد 

فيدرر ثاني أكثر 
الالعبين حصوال 

على لقب بطولة مدريد 
المفتوحة، حيث فاز 

بثالثة ألقاب كان أولها في 
العام 2006 عندما كانت 
تقام منافسات البطولة 
على األراضي الصلبة، 
فيما كان اللقب الثاني 

في 2009 وتوج 
باللقب الثالث 

واألخير في 2012 
على األراضي 

الرملية. 

وحقق فيــــدرر الفائز بـ20 لقبــــا في البطوالت 
األربع الكبرى ”غراند سالم“، 35 انتصارا في 

بطولة مدريد مقابل ثماني هزائم.
وقال مدير بطولة مدريد المفتوحة للتنس، 
فيليســـيانو لوبيـــز ”فيـــدرر هـــو أحـــد أفضل 
الالعبيـــن في التاريـــخ، هذا ليس ســـرا، نحن 
ســـعداء ألن عودته بمثابة هدية 
للبطولـــة ولكنهـــا هدية أكبر 
بالنســـبة للجماهيـــر التـــي 
ستسنح لها فرصة مشاهدة 

العب فريد لن يتكرر“. 
ومن جانبه قال الرئيس 
الشرفي للبطولة، مانولو 
سانتانا ”ال يهم أن 
يكون فيدرر في 
الـ37 من العمر 
ألنه ال يزال 
يحتفظ بمستواه 
الذي ال يتغير، 
يتمتع بموهبة فريدة 
جعلته أحد أفضل 
الالعبين عبر التاريخ“.

} تونــس - أدرك منتخب تونس لذوي اإلعاقة 
الذهنيـــة، المرحلة الحاســـمة مـــن تحضيراته 
استعدادا لأللعاب العالمية لألولمبياد الخاص 
التي ســـتقام في أبوظبي. ففـــي تنس الطاولة 
يقيم االتحاد التونسي لحاملي اإلعاقة الذهنية، 
معسكرا بالمنزه تشـــرف عليه المدربة جوهرة 
درويش، كما يجري فريق البوتشـــي معســـكرا 

تحت إشراف المدربة دلندة قعيدة. 
أما فريق الســـباحة فيعـــده المدرب محمد 
العربـــي الرياحي، وفيما يخـــص فريق ألعاب 
القوى الذي سيشارك بـ8 رياضيين ورياضيات، 
فيشـــرف عليه المدرب وسام البحري. أما فريق 
الفروســـية فيدربه أحمد المراكشـــي الذي كان 
قد قـــاد ممثلي تونس فـــي األلعـــاب اإلقليمية 
بأبوظبـــي العـــام الماضـــي بإهـــداء تونس 5 

ميداليات، 4 ذهبية وواحدة برونزية.
ويشـــرف على فريق كـــرة المضرب للحدث 
العالمي، المدرب ســـيف الدين الشـــابي، فيما 
يشـــرف محمـــد مـــراد الطبرقـــي علـــى فريـــق 
ترياثلون، أما فريق رفـــع األثقال فيعده المدير 
الفني لالتحاد التونسي، محمد علي بن ضياف. 
وتجدر اإلشـــارة إلى أن كاتب الدولة للرياضة، 
أحمد قعلول كان قد استقبل في الفترة األخيرة 
ممثليـــن عن االتحاد التونســـي لـــذوي اإلعاقة 

الذهنية، يتقدمهـــم نائب رئيس االتحاد الطيب 
ليتَيم. وأكـــد المدير الفني لالتحاد التونســـي 
لذوي اإلعاقـــة، محمد علي بن ضياف، أن هناك 
تحضيرات مكثفة للمنتخب التونسي استعدادا 
األلعـــاب العالميـــة لألولمبياد  للمشـــاركة في 

الخاص باإلمارات. 

وقال بن ضيـــاف ”نجري تحضيرات مكثفة 
حســـب اإلمكانيـــات المتوفـــرة لدينـــا، ويمكن 
القول إن ممثلينا سيكونون على أتم االستعداد 

لدخول هذا الموعد العالمي“. 
وتابـــع ”بعـــد مشـــاركتنا الناجحـــة العام 
الماضـــي فـــي األلعـــاب اإلقليميـــة بأبوظبي، 
والتـــي حصدنـــا منهـــا 38 ميداليـــة، شـــرعت 
عناصـــر منتخب تونس منذ أبريل الماضي في 
التحضيرات حتى تكون جاهزة لتشـــريف راية 

تونس مجددا في أبوظبي“.

فيدرر يقرر املشاركة في بطولة مدريد

تونس تستعد لألوملبياد الخاص

قادمون بقوة

املدير الفني لالتحاد التونسي أكد 

أن هناك تحضيرات مكثفة لتونس 

اســـتعدادا للمشـــاركة في األلعاب 

العاملية في اإلمارات

◄

ة له فيها.
عد 

ثاني أكثر 
ن حصوال

بطولة مدريد  ب
حة، حيث فاز 

ألقاب كان أولها في 
عندما كانت  200
نافسات البطولة 
راضي الصلبة، 
ن اللقب الثاني

2 وتوج
 الثالث

ر في 2012
راضي 

.

ســـعداء ألن عودته بمثاب
للبطولـــة ولكنهـــا هد
بالنســـبة للجماهيـــر
ستسنح لها فرصة م
العب فريد لن يتكرر
ومن جانبه قال 
الشرفي للبطولة،
سانتانا ”ال
يكون في
من الـ37
ألنه
يحتفظ بم
الذي ال
يتمتع بموهبة
جعلته أحد
الت عبر الالعبين
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{مباراة صعبة بنهاية جيدة لنا. احترامي وتقديري لشالكه وجماهيره… كان أمرا رائعا أن نعود 

في المباراة ونقلب النتيجة لصالحنا}.

ليروي ساني 
جنم كرة القدم األملاني الدولي

{تنتظرنـــا مباراة كبيرة في ويمبلي ضد ســـيتي وســـتظهر حقيقتنا أو طريقنـــا في ما تبقى من 

الموسم؛ حقيقة ما إذا كنا سنصمد أمام منافسين مثل سيتي وأيضا ليفربول وتوتنهام}.

أنطونيو روديغر 
مدافع تشيلسي اإلنكليزي رياضة

 14
رياضيا روسيا 

سيشاركون في البطولة 

األوروبية داخل 

القاعات في مدينة 

غالسكو

الجمعة 2019/02/22 - السنة 41 العدد 11267

روسيا تعود إلى املنافسات الدوليةبرشلونة يترقب صحوة سواريز

رويس رهان دورتموند لتصحيح املسار

غوارديوال يقود سيتي بثبات 

في سباق أبطال أوروبا

[ سيميوني يتفوق على أليغري ويعقد مهمة يوفنتوس

لـــم يكـــن بيـــب  } جيلسنكريشــن (أملانيــا) – 
غوارديوال مدرب مانشســـتر ســـيتي ســـعيدا 
بعدما خطف فريقه بعشـــرة العبني الفوز 2-3 
على شـــالكه في ذهاب دور الستة عشر لدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وهز ســـيتي الشـــباك مرتني في آخر أربع 
دقائـــق ليقلـــب تأخره إلـــى فوز بعدمـــا تقدم 
1-0 لكنه وجد نفســـه متأخرا بعد اســـتقباله 
ركلتي جزاء في سبع دقائق. وأبلغ غوارديوال 
الصحافيـــني ”كانـــت نتيجـــة رائعـــة. قدمنا 
للمنافس ركلة جـــزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد، 

وهذا ليس جّيدا“. 
وتابع ”ما زلنا غير جاهزين للمنافســـة في 
األدوار األخيرة (للبطولة). هذه حقيقة. قدمنا 
أداء جيدا لكننا فقدنا بعض الكرات بســـهولة 
وهـــو ما ال يجب حدوثه فـــي هذه البطولة. ثم 

استقبلت شباكنا هدفني من ركلتي جزاء“.

وقـــال غوارديوال ”ما وقع يشـــبه ما حدث 
في أنفيلد (ضد ليفربول) في املوســـم املاضي 
عندما خســـرنا 3-0. قدمنا هدفـــني في الوقت 
الذي لم يفعل فيه (شـــالكه) أي شـــيء… األداء 
كان جيـــدا في النهاية وبفضـــل كفاءة ليروي. 
الالعبـــون الكبـــار يحســـمون هـــذا النوع من 

املباريات“.
وميلك سيتي ســـجال متواضعا في دوري 
األبطال مقارنـــة بنظيره في الدوري املمتاز إذ 
وصـــل إلى الدور قبل النهائي مرة واحدة فقط 

كانت في موســـم 2015-2016. وقال ســـترلينغ 
”مررنـــا بفتـــرات صعبة هـــذا املوســـم. ليس 
بالضـــرورة أن نفوز فـــي كل مباراة بهدفني أو 
3-0. ســـنكون حتت الضغط في دوري األبطال 
لكننا التزمنا وكوفئنا“. وأضاف ”لدينا مباراة 

إياب. يجب أن نعود ونفكر ونكون أفضل“.

إشادة إعالمية

أشـــادت الصحف اإلنكليزية بالفوز الثمني 
الذي حققه سيتي على مضيفه شالكه. وذكرت 
”ليروي ســـاني نهض  صحيفة ”ذي تلغراف“ 
من مقاعد البدالء ليقلب املباراة لصالح فريقه. 
الفوز واألهداف الثالثـــة التي أحرزها الفريق 
خـــارج ملعبه يشـــيران إلى أنه ضمن بشـــكل 
كبير التأهل لـــدور الثمانية. وحتى في غياب 
فيرناندينهو، سيكون سيتي قويا للغاية على 
شـــالكه في مباراة اإليـــاب مبلعب االحتاد في 

مانشستر“.
وأوضحـــت صحيفة ”ذي تاميز“ ”كان هذا 
أكثر من مجرد فوز اقترب مبانشســـتر سيتي 
من دور الثمانية لدوري األبطال. كانت املباراة 
برهانا رائعا على شـــخصية مانشستر سيتي 
وشـــهادة على مثابرة العبيـــه واخلبرة الفنية 
التـــي ميتلكها الفريـــق والتي تســـاعده على 
املنافســـة بقوة في أربع بطوالت هذا املوسم. 
الفريق جنـــح في حتويل تأخره إلى فوز ثمني 

ألنه يلعب دائما من أجل الفوز“. 
وأكـــدت صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ ”بـــدت 
وكأنهـــا ليلة صادمة ولكنهـــا أصبحت ليلة ال 
تنســـى. ليروي  ســـاني ســـجل هدف التعادل 
في وقت متأخر ثم أحرز رحيم ســـتيرلنغ هدف 
الفوز في الدقيقة 90 ليمنح مانشســـتر سيتي 
نصرا رائعا“. ويشتهر دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد بشراسته عند اخلطوط بجانب 

امللعـــب لكن ثالثة تغييـــرات رجحت كفته ضد 
يوفنتوس املنظـــم. ومع إشـــارة النتيجة إلى 
التعادل الســـلبي عند مرور ســـاعة من اللعب 
أدخل املـــدرب األرجنتينـــي املهاجمني أنخيل 
كوريا وألفارو موراتا وتوماس ليمار لينتصر 

الفريق اإلسباني 0-2.

شراسة وشجاعة

وقـــال ســـيميوني فـــي مؤمتـــر صحافي 
”اجلميع كانوا يعلمون التغييرات. اســـتدعيت 
كوريـــا وليمار وموراتا معا، وكوكي و(دييغو) 
كوســـتا كانا يعلمان أنهما لن يستطيعا إكمال 
90 دقيقة“. وتابـــع ”اجلميع قدموا أداء مذهال 
بعد املشـــاركة ولعبنا كفريـــق (متكامل). فعال 
مـــا قدمناه على مدار الســـنوات ليس ســـهال 
وجنحنا في ذلك مرة أخرى“. وقال ”هذا يعني 

أننا شجعان.
 يجب أن تكون شـــجاعا إلشـــراك كوســـتا 
وكوكـــي منذ البداية رغم عدم لعبهما ألكثر من 
شـــهر وهذا ما فعلته. أشـــعر بســـعادة عارمة 

بفضل الالعبني. إنهم ميثلون املعنى احلقيقي 
ألتلتيكـــو. هذا ما نحن عليه ولـــن نتغير. هذا 

هو أسلوبنا“.
مـــدرب  أليغـــري  ماســـيميليانو  وانتقـــد 
يوفنتوس فريقه بعد فقدان التركيز في اجلزء 
األخيـــر من املبـــاراة وعدم التحلـــي بالصبر. 
وقال ”أتلتيكو كان أكثر شراســـة في الركالت 
الثابتـــة وفاجأنا. كنـــا نعلم صعوبـــة املهمة 
وأن أتلتيكو يرغمك على اللعب بشـــكل ســـيء 
وببـــطء فهو يلعب بهذا األســـلوب منذ ثمانية 
أعوام. أتلتيكو يســـتطيع الدفاع ملدة 85 دقيقة 
واالعتماد علـــى التمريـــرات الطويلة وغفونا 
وكنـــا الطـــرف األســـوأ. إذا أراد أي شـــخص 
املجيء إلى هنا واالستمتاع فقد اختار الوقت 

اخلطأ“.
وسيغيب أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس 
عن مباراة اإلياب في تورينو بســـبب اإليقاف 
بعد حصوله على إنذار فيما ســـيلعب أتلتيكو 
دون كوســـتا وتومـــاس بارتي للســـبب ذاته. 
وأضاف أليغري ”سنشـــعر بإحباط شديد بعد 
هذه النتيجة لكننا نســـتطيع قلب األوضاع“. 

وتابع ”لن تكون (املباراة) ســـهلة ونحتاج إلى 
أداء مذهل لكنها مهمـــة ممكنة ويجب أن نثق 

بأنفسنا“.
وقـــال أليغري إن أتلتيكـــو مدريد ”يجعلك 
تلعب بشـــكل ســـيء ويجعـــل املباراة تســـير 
ببطء“. وقـــال أليغري ”حتتاج أمـــام أتلتيكو 
إلـــى الصبـــر والدقة فـــي التمريـــر واخلبث، 
عندمـــا تواجـــه أتلتيكو ال تكـــون هناك فرص 
كبيرة، (العبو أتلتيكو) يجعلونك تلعب بشكل 
ســـيء وتصبح املباراة بطيئة، إن األمور بهذه 
البســـاطة“. وأوضح ”لم يلعب الفريق بشـــكل 
جيـــد، كانت املبـــاراة صعبة، ألنهـــم يعطونك 
فرصـــا قليلة للغايـــة. في الشـــوط الثاني، لم 

نتكيف مع طريقة اللعب، ولكننا حاولنا“.
وأكـــد أليغـــري أنه من األفضل أن ينســـى 
الفريق هذا التعثر في أقرب وقت ممكن، وقال 
”يتعـــني علينا أن ننســـى هذه اخلســـارة، وأن 
نتدرب وأن نلعب في الدوري ثم نستعد ملباراة 
اإلياب، لقلـــب النتيجة يجـــب أن نقدم مباراة 
عظيمة“. ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد 

في مباراة اإلياب يوم 12 مارس املقبل.

} برشلونة (إسبانيا) - يحتل األوروغواياني 
لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، املركز 
الثاني في قائمة هدافي الدوري اإلســـباني 
لكرة القدم ولكنه فشل في تسجيل أي هدف 
في اجلوالت األخيرة، وبات فريقه في حاجة 
ماســـة إلى عودته لتســـجيل األهـــداف قبل 

الفترة احلاسمة املقبلة بالدوري. 
ويحل فريق برشـــلونة ضيفا على فريق 
أشـــبيلية، صاحـــب املركز الرابـــع، بعد غد 
السبت في اجلولة اخلامسة والعشرين من 
الدوري اإلســـباني لكرة القدم، ويجد جنما 
هجوم الفريـــق معاناة كبيرة في تســـجيل 
األهداف. وفشـــل ســـواريز في تسجيل أي 
هـــدف في آخر خمـــس مباريـــات، فيما قّدم 
ليونيل ميســـي مســـتوى أقل من مســـتواه 

الطبيعي. 

نتائج فورية

ميكن أن يعتمد موســـم برشـــلونة على 
النتائج الفورية في املباريات القليلة املقبلة، 
حيث يخوض مباريات قوية وصعبة يبدأها 
بأشبيلية ثم يلتقي مع ريال مدريد في إياب 
الـــدور قبل النهائي بكأس إســـبانيا قبل أن 

يواجهه في الدوري مرة أخرى.
وتعـــادل فريـــق برشـــلونة فـــي أربـــع 

مباريات من آخر خمس مباريات في كافة 
املســـابقات، وجاء االنتصـــار الوحيد 

بصعوبـــة ١-٠ على فريق بلد الوليد 
ميسي  وسجل  املاضي.  األسبوع 

هـــدف املبـــاراة الوحيـــد مـــن 
برشـــلونة  ليمنح  جزاء  ركلة 

االنتصـــار، وهـــو الهـــدف 
الوحيـــد في آخـــر أربع 

مباريات، قبل أن يهدر 
في  ثانية  جزاء  ركلة 
مقارنة  هزيـــل  أداء 

بأدائه الطبيعي.
وتعادل 

برشلونة سلبيا 
أمام ليون في 

ذهاب دور الستة 
عشر بدوري أبطال 

أوروبا، وظهر 
ميسي بشكل 

متواضع، ولكن ما 
كان يقلق بشكل أكبر 

هو أداء ســـواريز. وأهدر سواريز فرصتني 
كبيرتني ليمدد مسلسل عدم التسجيل خارج 
ملعب فريقه فـــي دوري أبطال أوروبا ألكثر 

من ٢٤ ساعة من اللعب.
وإثر سؤاله عن أداء سواريز الهزيل قال 
إرنســـتو فالفيردي مدرب برشلونة ”هذا ال 
يقلقني“. وأكـــد ”كان من املمكن أن أقلق إذا 
لم يكن يحصل على فـــرص، وهو ما (ميكن 
أن) تســـأل عنه املهاجم. وعلى الرغم من أنه 
ال يسجل فإنه يخلق هذه الفرص لزمالئه“. 
وأضاف ”املنافســـون يخافون منه. يجب أن 
يحجز نفسه. كرة القدم لعبة من الهوامش. 
املهاجمون يعيشـــون فترات رائعة، وأفضل 

األشياء حصوله على فرصة“.

وسجل ســــواريز ١٥ هدفا، خلف صديقه 
الوحيد وزميله بالفريق ميسي، الذي سجل 
٢٢ هدفا. إذا فشــــل ســــواريز مرة أخرى في 
تسجيل أهداف السبت، ميكن لوسام بن يدر 
العب أشــــبيلية أن يتفوق عليه. وســــجل بن 
يدر ٢١ هدفا في كافة املسابقات هذا املوسم، 
مــــن بينها ١١ هدفا في الدوري، وســــجل في 
مباراتي دور الـ٣٢ بالــــدوري األوروبي أمام 
التســــيو. ومع بابلو سارابيا، سجل الثنائي 
٤٠ هدفا، ليقتربا من منافســــيهما ســــواريز 

وميسي، اللذين سجال سويا ٤٦ هدفا.
وقــــال بن يدر عقــــب فوز أشــــبيلية على 
التســــيو ٢-٠ (٣-٠ فــــي مجمــــوع مباراتــــي 
الذهاب واإلياب) ”دائما أقول نفس الشــــيء، 
أعمل بكد وأســــجل، أنا ســــعيد مبا قدمته“. 
وخســــر فريق أشــــبيلية مباراة واحدة على 
أرضــــه في الدوري اإلســــباني حتــــت قيادة 
بابلو ماشــــني هذا املوســــم وسيشهد ملعب 
رامون سانشــــيز بيزخــــوان اختبارا صعبا 

أمام فريق برشلونة املهتز.

تقليص الفارق

الفــــوز  باســــتثناء  أخــــرى  نتيجــــة  أي 
ستســــمح لفريــــق أتلتيكــــو بتقليــــص فارق 
الســــبع نقاط بينه وبني برشــــلونة، عندما 
يستضيف فياريال األحد. ويتطلع فريق 
ريال مدريــــد إلى اســــتعادة الثقة، بعد 
خسارته املفاجئة في اجلولة املاضية 
أمــــام جيرونــــا، عندما يحــــل ضيفا 
على ليفانتي، في غياب ســــيرجيو 

راموس قائد الفريق، املوقوف.
وقال تيبو كورتوا حارس 
ريال مدريد عقب اخلسارة 
أمام جيرونا ”أنا مقتنع بأننا 
نسير في االجتاه الصحيح“. 
وأضاف ”مستوانا تطور 
بشكل ملحوظ منذ بداية 
املوسم. نتعلم دروسا من هذا. لدينا 
موهبة، ومنتلك روح الفريق املتكامل، 

وعازمون على مواصلة التطور“.
 ويلتقي في بقيــــة مباريات هذه اجلولة 
إسبانيول مع هويســــكا، وخيتافي مع رايو 
فاليكانو، وأالفيس مع ســــلتا فيغو، وأتلتيك 
بلباو مع إيبار، وليغانيس مع بلنسية، وبلد 
الوليد مع ريال بيتيــــس، وجيرونا مع ريال 

سوسيداد.

} برلــني – أعلــــن االحتــــاد الدولــــي أللعاب 
القــــوى اخلميس عــــن قــــرار باملوافقة 
علــــى مشــــاركة العديد مــــن الرياضيني 

الروس في املنافسات الدولية املقبلة 
كرياضيني مستقلني. وقال مجلس 

باالحتاد  املنشــــطات  مراجعــــة 
الدولــــي أللعاب القــــوى إن ٢١ 
”معايير  اســــتوفوا  رياضيــــا 

للمنافسة. أهلية استثنائية“ 
ومت الســــماح لـ١٤ رياضيا 

روسيا باملشــــاركة في البطولة 
األوروبيــــة داخــــل الصــــاالت في 

مدينة جالســــكو األســــكتلندية والتي 
تقام خالل الفترة مــــن ١ إلى ٣ مارس املقبل، 
مع الســــماح مبشاركة ســــبعة رياضيني في 

كأس ثروينغ األوروبي (تضم منافسات رمي 
الرمح والقرص واملطرقة) التي تقام في 
مدينة سامورين السلوفاكية يوم ٩ و١٠ 
مارس املقبل. كان االحتاد الدولي في 
يناير املاضي وافق على مشــــاركة 
٤٢ رياضيا روسيا في املنافسات 

الدولية كمستقلني في ٢٠١٩.
االحتــــاد  حرمــــان  ومت 
الروســــي أللعــــاب القــــوى من 
املشاركة في املنافسات الدولية 
منــــذ أواخر ٢٠١٥ عقب تقرير من 
ريتشــــارد مكالرين احملامي التابع 
للوكالــــة الدوليــــة ملكافحة املنشــــطان 
(وادا) والذي زعــــم بأن هناك نظاما ممنهجا 

لتعاطي املنشطات برعاية الدولة.

} برلــني - يأمـــل بوروســـيا دورمتونـــد، 
متصـــدر دوري الدرجـــة األولـــى األملانـــي، 
اســـتعادة قائده ماركو رويـــس، جلاهزيته 
وخوض مواجهـــة باير ليفركـــوزن، املتألق 
األحد، في ســـعي الفريق إلحيـــاء آماله في 

سباق الفوز باللقب. 
وفــــرط دورمتونــــد في فــــارق ٧ نقاط كان 
يفصلــــه عــــن بايــــرن ميونيخ حامــــل اللقب 
ليتقلــــص هــــذا الفارق إلى ٣ نقــــاط فقط بعد 
كأس  الفريــــق  وودع  متتاليــــة.  تعــــادالت   ٣
أملانيا وخســــر ٣-٠ أمــــام توتنهام، في ذهاب 
ثمن نهائــــي دوري أبطال أوروبا، ليغيب عن 

االنتصارات ٥ مباريات في كافة املسابقات.
وقــــال هانــــز يواكيــــم فاتســــكه الرئيس 
التنفيــــذي لدورمتونــــد، إن فريقــــه ال يعنيه 
بايــــرن ميونيخ رغــــم أن تقدم حامــــل اللقب 
يلوح في األفق. وأضاف فاتســــكه ”ال ميثلون 
أي مشــــكلة لنا (العبو بايــــرن ميونيخ) ولن 
يصبحوا (مشكلة بالنسبة إلينا)، نحن نهتم 
بأنفســــنا عبر تقليــــل األخطــــاء والعمل مع 
هذا الفريق الشــــاب الــــذي يلعب دون رويس 

و(مانويل) أكانغي ولوكاس بيتشيك“.
منــــذ  املباريــــات  عــــن  رويــــس  ويغيــــب 
إصابته فــــي اخلامــــس من فبرايــــر احلالي 
خالل اخلســــارة أمام فيردر برمين في كأس 
أملانيــــا بعدما ســــجل ١٣ هدفــــا وصنع ٦ في 
الدوري. وتدرب رويس منفردا حيث يتعافى 

مــــن إصابة في الفخذ لكنه قــــد يكون إضافة 
مفاجئة لتشكيلة الفريق يوم األحد.

الكافيــــة  بالســــرعة  عودتــــه  تأتــــي  وال 
لدورمتوند الــــذي تعادل ســــلبيا على ملعب 
نورنبرغ متذيل الترتيب يوم االثنني املاضي 
وأظهــــر القليل مــــن الــــروح الهجومية التي 

وضعته في صدارة الترتيب. 

وقد يعود أكانغــــي، الغائب عن املباريات 
منذ شــــهرين بســــبب اإلصابة، ويساهم في 
تدعيم الدفاع الذي ســــيخضع لالختبار أمام 
أحد أقوى خطوط الهجوم في الدوري حاليا.
وسجل ليفركوزن صاحب املركز اخلامس 
١٣ هدفا في آخر أربع مباريات بالدوري حيث 
يتألق الثنائي األملاني الشــــاب كاي هافيرتز 
ويوليــــان براندت بقيادة املدرب اجلديد بيتر 
بوش وطريقته الهجومية. وســــجل الشــــاب 
هافيرتز ثالثة أهداف في أول خمس مباريات 
للفريق هذا العام بينمــــا احتاج براندت إلى 
مباريــــات أقــــل ليهــــز الشــــباك ثــــالث مرات 

ويصنع ثالثة أهداف.

طالب بيب غوارديوال، مدرب مانشســــــتر سيتي، العبيه بضرورة التحسن، رغم الفوز الثمني 
الذي حققه فريقه على شالكه في عقر داره في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وجنح 
رجال غوارديوال في قلب الطاولة على شالكه ليضعوا قدما في ربع النهائي، قبل أن يتواجه 

الفريقان إيابا على ملعب االحتاد.

األرقام في ارتفاع

ي مســـتوى أقل من مســـتواه 

عتمد موســـم برشـــلونة على 
ة في املباريات القليلة املقبلة، 
مباريات قوية وصعبة يبدأها 
لتقي مع ريال مدريد في إياب 
هائي بكأس إســـبانيا قبل أن 

دوري مرة أخرى.
ريـــق برشـــلونة فـــي أربـــع 
خر خمس مباريات في كافة

جاء االنتصـــار الوحيد 
 على فريق بلد الوليد

ميسي  وسجل  ضي. 
ة الوحيـــد مـــن 

برشـــلونة  نح 
هـــو الهـــدف 
خـــر أربع

ن يهدر 
في ية 
قارنة

ي.

ا 

تة 
طال 

ن ما
أكبر ل

أعمل بكد وأســــج
وخســــر فريق أش
أرضــــه في الدو
بابلو ماشــــني ه
رامون سانشــــيز
أمام فريق برشل

تقليص الفارق

نتيجــــة أي 
لفريــــ ستســــمح
ب الســــبع نقاط
يستضيف في
ريال مدريــــ
خسارته ا
أمــــام ج
على ليف
راموس

أم
ن

املوسم.
موهبة، و
وعازمون ع
 ويلتقي في
إسبانيول مع هو
فاليكانو، وأالفيس
بلباو مع إيبار،
ريال  الوليد مع

سوسيداد.

يواكيم فاتسكه:

نحن نهتم بأنفسنا عبر 

تقليل األخطاء والعمل 

مع هذا الفريق الشاب

أليغـــري مـــدرب يوفنتـــوس انتقد 

فريقـــه بعـــد فقـــدان التركيـــز في 

الجـــزء األخير مـــن املبـــاراة وعدم 

التحلي بالصبر

◄
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} باريــس - اجتمـــع عـــدد من أشـــهر الطهاة 
فـــي باريس، ليقدموا جملـــة أطباق توّفق بني 
فـــن الطهو واحلفـــاظ على البيئة في مســـعى 
للتركيز على الـــدور الذي ميكن للطهاة تأديته 

في حماية الكوكب.
وهـــذا األمـــر مـــن املمكـــن أن يـــؤدي إلى 
اســـتبدال حلم البقر باللوبيـــا، وحلم العجل 
بدقيق احلنطة السوداء، لكّن عددا متزايدا من 
اخلبـــراء في قطاع األغذية ينضـــّم إلى خبراء 
املناخ فـــي الدعوة إلى تدابيـــر جذرية لتكون 
هناك استدامة في مصادر الطعام الكافية لعدد 

السكان املتزايد.
ويعتبر إنتاج األغذية حاليا أكبر مســـبب 
النبعاثـــات الغازات املتســـببة فـــي االحترار 
التنـــوع  لفقـــدان  محـــرك  وأكبـــر  املناخـــي، 

البيولوجي.
ومن املتوّقع أن يصبح عدد ســـكان األرض 
10 مليـــارات نســـمة بحلول منتصـــف القرن 
احلالـــي، لذلك دعا خبراء الشـــهر املاضي إلى 
خفض كميـــات اللحوم واألســـماك ومنتجات 
األلبـــان واألجبـــان التـــي تســـتهلكها الدول 
الغنية بشكل كبير، للقضاء على سوء التغذية 

والعيش ضمن املوارد املوجودة.
واملطلـــوب واضـــح لكـــن خبـــراء يقولون 
إن إعادة تنظيـــم السلســـلة الغذائية العاملية 
يتطلـــب التزامـــا مشـــتركا غير مســـبوق من 
الزراعيـــة  التجاريـــة  واألعمـــال  احلكومـــات 
واملزارعني واملستهلكني، باالنتقال من اللحوم 

إلى نظام غذائي أكثر مراعاة للبيئة.
وأطلق عمالق األغذية ”كنور“ و“الصندوق 
العاملـــي للطبيعة“ في هذا الســـياق، الثالثاء، 

دليال مشـــتركا يظهر أهمية الدور الذي تلعبه 
مكونـــات مثل العـــدس وامللفوف فـــي إطعام 

البشرية.
ولعـــرض تلـــك اإلمكانـــات، أعـــّد الطاهي 
الفرنســـي غريغوري مارشـــان احلاصل على 
جنمة من دليل ”ميشالن“، قائمة تذوق تتضمن 
ســـبعة أطباق تدخل فيها تلك املكونات، قائال 
للحاضريـــن في العشـــاء الذي نظـــم بالطابق 
العلـــوي ملركز بومبيدو فـــي باريس ”بصفتنا 
طهـــاة وعاملـــني فـــي مطاعـــم، علينـــا دعـــم 
االســـتدامة وتقدمي قوائم طعام ترتكز بشـــكل 
رئيســـي على قاعدة املزروعات، وهذا األمر قد 

يشّكل حتديا“.
وأضاف ”عندما اســـتلمت الئحة املكونات  
أدركت أن هناك جزءا منها استخدمناه سابقا 
فـــي مطابخنا واجلزء اآلخر حتصلنا عليه من 

موّردين متخصصني في تلك املكونات“.
ورغم عدم وجود منتجـــات اللحوم، متّكن 
مارشان وفريقه من جتهيز التالياتيللي بنبتة 
السلســـفي والريزوتو باحلنطة والفاصولياء 
بصلصـــة الراغو مـــع مرق اخلضـــر احملمرة 
واملضاف إليها هريس العدس األخضر احمللى 
وتارت البطاطا بحليب الصويا والبانا كوتا.

وفي تقرير أصدرته وكالة ”إيت النســـيت“ 
لشهر يناير املاضي الذي حذر من حدوث ضرر 
”كارثي“ على الكوكب بسبب االستهالك املفرط 
لّلحوم، أوصى باســـتهالك سبعة غرامات من 
اللحـــم األحمر في اليوم، وهـــو ما يعادل وزن 

عملة نقدية ليورو واحد.
وقالـــت مديـــرة الوكالة فابريـــس ديكلرك 
”علينـــا فعليـــا احلـــد مـــن اســـتهالك اللحوم 

ونحن في حاجـــة إلى إنتاج املزيد من اللحوم 
املستدامة“.

ووفق ســـام كاس رئيس الطهاة في البيت 
األبيض خالل الفترة الرئاسية لباراك أوباما، 
إن جعل الطهاة واملستهلكني يغيرون عاداتهم 

تعتبـــر حالة طوارئ للصحـــة العامة ال ميكن 
دفعها بالقانون أو عبر فرض الضرائب. 

وقال كاس ”نحن نهتم كثيرا بطعامنا لكن 
إذا لم يرغب الناس في ذلك التغيير، لن يطّبق 

السياسيون السياسة التي نحتاج إليها“.

وأفـــاد فيرجيليـــو مارتينيـــز فيليز رئيس 
الطهاة في مطعم ”سنترال“ في بيرو الذي يعد 
بـــني أفضل 10 طهاة في العالـــم ”هناك انقطاع 
كامل بـــني الناس واحليوانـــات والنبات، لذلك 

علينا إعادة التفكير في عالقتنا مع الطعام“. 

ــــــس، أطباقا تراعي معايير  قدم عدد من أشــــــهر الطهــــــاة الذين اجتمعوا مؤخرا في باري
ــــــى كوكب األرض، مركزين في قوائم طعامهم بشــــــكل رئيســــــي على قاعدة  احلفــــــاظ عل

املزروعات، دعما لالستدامة.

أطباق المستقبل خالية من اللحوم

طهاة يبتكرون أطباقا صديقة للبيئة للحفاظ على األرض

} اعتاد هابي جيري أن يجلس على كرســـيه 
طيلة الوقـــت أمام مبنى بورصـــة لندن. كان 
محبوبا جـــدا، وكان يدّخن الغليون. حتى أن 
القصر امللكـــي دعاه مرة لتناول الشـــاي مع 

امللك. لكنه كان صامتا ال ينطق ببنت شفة.
ملاذا الصمت؟

مئات التجارب الكبرى تتكرر اليوم لترينا 
أن الكوكب السعيد في نصف الكرة الشمالي 
يكاد ال يعرف شـــيئا عن الكوكب البائس في 
نصف الكرة اجلنوبي. في العراق وســـوريا 
قالـــوا إنهـــم لـــم يكونوا علـــى درايـــة كافية 
بطبيعة الشعب وأن عليهم فحص جينات كل 
إنسان فيهما كي يتأكدوا من كونه إرهابيا أم 
ال. وفـــي الصومـــال رأوا أن اجلميع قراصنة 
وباعـــة قات. أما في اليمـــن وليبيا فما زالوا 

في برهة الدهشة ولم يحسموا أمرهم بعد.
أليـــس غريبـــا أن عاملا يفاخـــر بأنه بات 
قريـــة صغيـــرة بفضـــل ثـــورة ”املعلومات“، 
تزعـــم شـــعوبه املتحضرة أنها فقيـــرة بتلك 

”املعلومات“ ذاتها؟
وكان صعبـــا أن يعثـــر املتتبـــع ملســـار 
أخـــالق العالم، على منتجات فكرية تبّرر تلك 
التناقضات، أو حتى حتاول التغطية عليها. 
ففجاجاتها تبدو أكثر سطوة من أن تسترها 

الكلمات.
فـــي كتـــاب روبـــرت جاكســـون ”ميثاق 
جنـــد مصطلحـــا حّساســـا مثـــل  العوملـــة“ 
”املجتمـــع الدولـــي“، وإلـــى جـــواره يتحدث 
جاكســـون عن ”احلرية الدوليـــة“ التي تقابل 
مســـؤوليات ذلك املجتمع. فيقـــول عنها إنها 
”احلرية الســـلبية للجماعات اإلقليمية، إنها 
عقيـــدة بـــدأت رحلتها التاريخيـــة إلى زوايا 
العالم األربع من القرن الســـابع عشـــر، غير 
أنهـــا لم تكمل هـــذه املرحلـــة إال في النصف 

الثاني من القرن العشرين“.
أما ســـكان كوكب اجلنـــوب فما زالوا في 
طـــور عقلي يدعـــى طور ”التماس املشـــاعر“ 
وفيـــه ال يحاول الكائن تقدمي احلجج العقلية 
فـــي خطابه، بل اســـتجداء عواطف الكائنات 
األخرى. وبالتالـــي ال يبرهن على موضوعه، 
بـــل على ضعفـــه. ومن ذا الذي ســـيرغب في 

مصافحة الضعفاء.
صيف العام 1698 وقف إدوارد تايســـون 
عالم التشريح الشـــهير أمام اجلمعية امللكية 
البريطانيـــة متحدثا عن نتائـــج أبحاثه على 
احلبـــال الصوتيـــة لـــدى القرود. قـــال إنها 
”تشـــبه متاما تلك التي توجد عند اإلنســـان. 
فلماذا ال تتحدث القردة إذن؟ إن الشـــمبانزي 
يدرك أنه إذا ســـمح للبشر بأن يستمعوا إليه 
وهو يتحدث فســـوف يستعبدونه، كما فعلوا 
باإلنســـان األســـود. لقد رأى ذلك بنفسه في 

أفريقيا“.
بعد أكثر من مئة عام على كلمات تايسون 
تلك. شـــاهد البريطانيون هابي جيري الذي 
لم يكن ســـوى قرد مندريل عجـــوز وحكيم ال 
يـــزال جســـده محفوظا في متحـــف التاريخ 
الطبيعـــي. بعد أن وصل إلـــى لندن على منت 
سفينة عبيد في العام 1815، لكنه اكتشف سّر 

اللعبة. ففضل الصمت.

صباح العرب

عن العوالم الصامتة

إبراهيم الجبين

} واشــنطن - قـــدم علمـــاء أدلة جديـــدة للرد 
على ســـؤال قدمي بشأن ســـبب وجود خطوط 
على جســـد احلمار الوحشـــي، حيث تبني أن 
هذه اخلطوط تهدف إلى تضليل حشـــرة ذباب 
اخليل مصاصة الدماء التي تتغذى على دماء 
هذه الفصيلة من احليوانـــات وتنقل أمراضا 

مميتة.
وأشـــار الباحثون إلى جتارب كشـــفت أن 
ذباب اخليل يواجـــه صعوبة في الهبوط على 
جسد احلمار الوحشـــي بينما يهبط بسهولة 

على أجساد اخليول ذات اللون الواحد. 
ووضـــع الباحثون فـــي إحـــدى التجارب 
أغطيـــة بهـــا خطـــوط علـــى أجســـاد اخليول 
والحظوا أن عـــددا أقل من الذباب وقف عليها 
مقارنـــة بالعدد الذي هبط على أجســـاد نفس 
اخليـــول عندما وضع العلماء أغطية ذات لون 

واحد عليها.
وقال خبير علم البيئة الســـلوكي تيم كارو 
من جامعـــة كاليفورنيا- دافيـــس وقائد فريق 
البحث املنشور في دورية بلوس وان ”الحظنا 
أن ذبـــاب اخليـــل يقترب من أجســـاد احلمير 
الوحشـــية واخليول بنفس املعدل، لكنه يفشل 
في الهبوط على احلمير الوحشـــية أو اخليول 
املغطـــاة بغطاء بـــه خطوط ألنه ال يســـتطيع 
إبطاء سرعته على نحو مالئم لذلك يتجاوزها 

أو حرفيا يصطدم بها ويرتد“.
أجســـاد  وتتنـــوع أشـــكال اخلطوط على 

احلمير الوحشية وال يوجد اثنان متماثالن.

ر ثمنها بـ15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دوالر أميركي)،  } لوحة بعنوان ”املكان املشترك“ للفنان السوريالي البلجيكي رينيه ماغريت، والتي ُيقَدّ
علقت في دار كريستيز للمزادات في وسط لندن، أمس، ضمن مجموعة من الروائع املهمة واخلاصة بالفن االنطباعي والفن احلديث.

باحثون: خطوط الحمار 
الوحشي تبعد عنه الذباب

} تايبيــه – قتل رجل من تايوان زوجته وطفليه 
ثـــم وضع حدا حلياته، بســـبب رفض شـــريكة 
حياته إجـــراء عملية جتميـــل جراحية لتكبير 

صدرها للمرة الثانية.
وبحســـب صحيفة ديلي ميـــل البريطانية، 
فـــإن الزوجة بينـــغ هوي إي، خضعـــت لعملية 
تكبير الثديني ألول مرة نزوال عند رغبة زوجها، 

وو مينغ يو، البالغ من العمر 32 عاما.

ومنـــذ نوفمبر 2018، قـــرر الزوجان العيش 
بعـــض الوقت بشـــكل منفصل بعد أن ســـاءت 

العالقة بينهما.
وطالـــب الرجل زوجته بـــأن تخضع لعملية 
تكبيـــر صدر ثانية، وفقا لالبـــن األكبر للعائلة، 
لكي يصبح جســـدها مثاليا ومتناسقا بحسب 
رأيه. لكن هـــوي إي البالغة من العمر 34 عاما، 
رفضت تغيير مظهرها وأخبرته بأنها ســـترفع 

دعوى طالق. وآخر مرة شاهدتها فيها عائلتها 
كانت برفقة أطفالها، عند ســـفرها إلى زوجها، 

ملناقشة تفاصيل الطالق.
وعثرت الشرطة على جثث أربعة أشخاص 
داخل ســـيارة أجرة صفراء، استعارها مينغ يو 
من والده. وكانت جثة املرأة في املقعد األمامي 
مربوطـــة اليدين. أمـــا ابنها وابنتهـــا، فكانت 

جثتاهما على املقعد اخللفي للسيارة.

} باريــس - تـــرث قطة مصمـــم األزياء الراحل 
كارل الغرفيلـــد 150 مليـــون جنيه إســـترليني، 
بوصفها أقرب الكائنات إلى الفنان الذي توفي 

يوم الثالثاء عن عمر يناهز 85 عاما.
ويقوم على رعاية القطة تشـــوبيت من نوع 
بيرمـــان خادمان، حيث كانـــا يقومان باالعتناء 
بها عندما يكون الغرفيلد غير موجود باإلضافة 
إلى طاه ومصفف شـــعر. كما متتلك تشـــوبيت 

مجموعتها اخلاصة من القالئد.
ويشـــار إلى أن القطة متكنت من جني أكثر 
من 2.3 مليون جنيه إسترليني خالل عام واحد 
فقط، عقب ظهورها في إعالنني، أحدهما ملاركة 

جتميل يابانية واآلخر لشركة سيارات أملانية.

وكان الغرفيلـــد قـــد حتـــدث أثنـــاء أحـــد 
احلـــوارات حـــول رغبته في جعـــل عالقته مع 
قطته رســـمية، حيث قـــال “ال يوجد زواج حتى 
اآلن بني اإلنسان واحليوان. إنني لم أكن أتوقع 
أن أحب أحدا مثل احلب الذي أكّنه لتشوبيت“.
وأخبـــر الغرفيلـــد، العـــام املاضـــي، أحـــد 
الصحافيـــني أن ثروتـــه ميكـــن أن تذهب إلى 

قطته.
ونعـــت الصفحـــة اخلاصة لتشـــوبيت، 
على إنســـتغرام صاحبها، ونشـــرت صورا 
للقطة وهي ترتدي وشاحا أسود، وقد ُكتب 
أسفلها “شكرا للجميع على التعازي، ولكن 

قلبي اآلن مفطور وأمّر بفترة حداد“.

رجل يقتل زوجته بعد رفضها تكبير صدرها

قطة الغرفيلد ترث 150 مليون جنيه إسترليني

ُكرمت الممثلة المصرية منة شـــلبي إلى جانب مواطنتها الممثلة محســـنة توفيق والممثلة األلمانية-األميركية 
باربرا بوشـــيه، من قبل مهرجان أســـوان الدولي ألفالم المرأة في افتتاح دورته الثالثة. وقالت منة شـــلبي عقب 

تكريمها، إنها سعيدة للغاية لتكريمها بالبلد األقرب إلى قلبها منذ الصغر.

A

علينا إعادة التفكير في عالقتنا مع الطعام“.إليها“.
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