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معارض الكتب املتنفس  االستراتيجي

االنتخابات املبكرة مشكلة

صدمة تاريخية في نسبة مشاهدة حفلة األوسكار زمان جديد

االتصال  في  واستراتيجي  مهم  متنفس  العربية  الكتب  معارض 
الثقافي العربي ، السيما حني يكون النشاط الثقافي معززا لعرض 
الكتب ، كما ان  الفعاليات املجتمعية واالكاديمية من املمكن ان تنهض 
بجوانب البأس بها من قابليات املعارض العربية على تقديم الجديد .
 هناك في كل سنة مالحظات قديمة تتكرر ، وأخرى تستجد ، وقد 
نرى بعض  احيانا  لدول عربية عدة.  بها  معارض مختلفة  تشترك 
في  تقع  قد  لكنها   ، املنصرم  العام  سلبيات  تجاوزت  قد  املعارض 
له جمهوره  ثقافي عربي  النهاية حراك  لكنه في   . اشكاالت جديدة 

واهميته في ظل الركود الثقافي العربي العام .
في كثير من املرات  ، في املغرب مثاًل ، نظلم وزارة الثقافة ومديرية 
الكتاب ، ونحملهما ما الطاقة لهما ونعتبر أن ال دراية لهما بتحوالت 
العربي  بمحيطه  عالقته  في  املغربي  الثقاقي  املشهد  ومتطلبات 

واألوروبي .
إال أن املشكلة ليس في وزارة الثقافة وحدها ، التي قد تعمل مضطرة 
للخضوع ألجندة برنامج املعارض الدولية للكتاب بالعالم العربي ، 
تراجع  بعد  تدهورت  قد  الكتاب  في صناعة  اآلن  الوضعية  أن  ولو 
الدور الريادي في صناعة الكتابة من طرف بيروت ودمشق وبغداد .
اللجنة  الدولي يتحدد في  الكتاب  مشكلتنا في املغرب وفي معرض 

العلمية التي تسمى بهذا االسم .
الساحة  في  تغيرت  كثيرة  أمورا  أن  تدري  ال  قلت  كما  اللجنة  هذه 
الثقافية وفي وسائل التواصل البديلة التي فرضت نفسها وصارت 

لها آلية لالحتجاج والترافع من أجل مكاسب موضوعية .
وواجهة  للمغرب  مكسب  هو  البيضاء  بالدار  الكتاب  فمعرض 
وسيما  الجهات  تمثيليات  غياب  عليه  يعاب  ما  أن  إال  دبلوماسية 
هم صناع  أين  ؟  الكتابة  هي  الثقافة  وهل  العميق  املغرب  حواضر 

الكتاب ، أين الصناعة الرقمية 
الذين  النقاد  أبعدوا   ، الرقمي  األدب  ندوات عن  في  نتكلم  ملا  رجاء 
اليحسنون  أنهم  هو  بسيط  لسبب  فضفاض  بكالم  عنه  يتحدثون 
أو   ، إلكتروني  بريد  استعمال  باالحرى  الذكية  هواتفهم  استعمال 

البحث عن قنوات فضائية بأجهزة التلفاز الرقمي 
مشاركات  وإلى   ، الرقمي  للكتاب  دولي  معرض  إلى  نحتاج  لهذا 
مثقفني في ندوات تبرز املشهد الثقافي املغربي 

والعربي، ال معرض األفراد والشلل .

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

 - ب(  ف  -)أ  سيول  انجليس-  لوس 
توزيع  لحفلة  املباشر  البث  حقق 
الثانية  بنسختها  األوسكار  جوائز 
نسبة  أسوأ  األحد  مساء  والتسعني 
 23,6 مع  الحدث،  تاريخ  في  مشاهدة 
املتحدة  الواليات  في  مشاهد  مليون 
عبر قناة "ايه بي سي"، في استكمال 
منذ  املستمر  االنحداري  للمسار 

سنوات.
سهرة  أبرز  األوسكار،  حفلة  وكانت 
هوليوود،  في  السينمائية  للمكافآت 
 29,6 املاضي  العام  استقطبت  قد 
مشاهدة  نسبة  بعد  مشاهد  مليون 
 26,5 مع   2018 في  قياسية  متدنية 

مليون مشاهدة.
الذاكرة  في   2020 نسخة  وسترسخ 
فيلم  فوز  شهدت  لكونها  شك  بال 
فيلم  أفضل  بجائزة  "باراسايت" 
بلغة  سينمائي  عمل  أول  ليصبح 
املكافأة  هذه  ينال  إنكليزية  غير 
يتوافقون  النقاد  أن  غير  الكبرى. 
على أن الحفلة التي امتدت على أكثر 
الساعة  ونصف  ساعات  ثالث  من 
في  طويال  تعّمر  ولن  بطيئة  كانت 
الثانية  وللسنة  املشاهدين.  أذهان 
الحفلة  منظمو  قرر  التوالي،  على 
مقدم  اعتماد  فكرة  عن  االستغناء 
واحد أمال في تكرار النجاح النسبي 
املحقق في 2019، غير أن أداء النجوم 
إلطالق  املسرح  على  تعاقبوا  الذين 
أسماء  عن  واإلعالن  الدعابات 

الفائزين كان مخيبا في العموم.
وكتب موقع "إندي واير" املتخصص 
بونغ  الجنوبي  الكوري  املخرج  أن 
إلى  املناسبة  تحّول  "جّنب  جون-هو 
واحدة من األسوأ في تاريخ" حفالت 
مما  "الكثير  أن  إلى  الفتا  األوسكار"، 
كان مقترحا خالل نسخة العام 2020 

لم ينجح ببساطة".
املوسيقية  العروض  على صعيد  أما 
جون،  وإلتون  نيومان  راندي  بني 

األوسكار  سهرات  كل  تشبه  "فهي 
العقدين  مدى  على  رأيتموها  التي 
وفق  املاضية"،  الثالثة  العقود  إلى 

صحيفة "واشنطن بوست".
مشاهد  مليون   43 تابع  وبعدما 
سجلت   ،2014 سنة  األوسكار  حفلة 
سريعا  تدهورا  املشاهدة  نسبة 

الواليات  في  املاضية  السنوات  في 
املتحدة على غرار بقية حفالت توزيع 
"غولدن  )بينها  األساسية  الجوائز 
فيماكسرت  و"غرامي"(.  غلوب" 
فيلم  التي حصدها  األوسكار  جوائز 
الكوري  للمخرج  األحد  "باراسايت" 
سقفا  جون-هو  بونغ  الجنوبي 

زجاجيا عمره 92 عاما وفتحت حقبة 
من  وغيرها  الكورية  لألفالم  جديدة 
على  األجنبية  السينمائية  األعمال 
هذه  حصدت  وقد  العاملي.  املسرح 
حول  تدور  التي  القاتمة  الكوميديا 
تحتال  فقيرة  جنوبية  كورية  عائلة 
لضمان عمل ألفرادها في دارة أسرة 

مساء  أوسكار  جوائز  أربع  غنية، 
األحد، كما أصبح هذا الفيلم أول عمل 
يفوز  االنكليزية  باللغة  منجز  غير 
الرئيسية  وهي  فيلم  أفضل  بجائزة 
الهوليوودية  املكافآت  موسم  في 
العام  في  املسابقة  هذه  انطالق  منذ 
1929. وحقق الفيلم الذي صّور باللغة 

عامليني،  ممثلني  أي  وبدون  الكورية 
قوانني  يغير  أن  يحتمل  إنجازا 
"تشوسون  صحيفة  وكتبت  اللعبة. 
كوريا  في  الرئيسية  اليومية  ايلبو" 
االفتتاحي  مقالها  في  الجنوبية 
الثالثاء "لم يغير املخرج بونغ تاريخ 
بل  فحسب  الثقافي  الجنوبية  كوريا 

أن  وأضافت  هوليوود".  تاريخ  غّير 
باألفالم  "مهووسة  كانت  األكاديمية 
املنجزة باللغة االنكليزية ومن إنتاج 
أشخاص بيض"، لذا كان أسهل "على 
بجائزة  يفوز  بأن  كوري  أي شخص 
جائزة  يحوز  أن  من  لألدب  نوبل 

أوسكار بفيلم باللغة الكورية".

إلغاء  بلغاريا  تريد   - ب(  ف  صوفيا-)أ 
متحف  في  يقام  معرض  في  مشاركتها 
بلغارية  فنية  ألعمال  ُمخّصص  اللوفر 
تعود إلى الفترة التي كانت فيها البالد 
حدث  وهو  العثماني،  الحكم  تحت 
الحكومة  داخل  القومي  التيار  وصفه 

بأنه »إهانة« للبالد.
الثقافة  وزارة  باسم  متحّدثة  وقالت 
»من  إنه  فرانس برس  لوكالة  البلغارية 
استبداله  أو  املعرض  إلغاء  املحتمل 
بمعرض آخر«، مشيرة إلى أن النقاشات 

مع املتحف الباريسي ال تزال مستمرة.
بيان  في  تمنت  الثقافة  وزارة  وكانت 
ملوقف  »مراعاة  املعرض  إلغاء  الثالثاء 
 )...( البلغارية  األرثوذكسية  الكنيسة 
املتوّقع  ومن  العام«.  الرأي  فعل  وردود 
أن ينّظم املعرض خالل النصف الثاني 
اللوفر،  متحف  في   2020 العام  من 
والثقافات  »الفنون  عنوان  يحمل  وأن 
السادس عشر  القرنني  بني  بلغاريا  في 
والثامن عشر«، على أن يتضّمن حوالى 
أيقونات  ضمنها  من  فنية  قطعة   60
وأوان كنسية ومخطوطات ومجوهرات 
العثماني  الحكم  حقبة  إلى  تعود 

العامني  بني  بلغاريا  على  وسيطرته 
1396 و1878.

وهو  البلغاري،  القومي  التيار  ووصف 
حليف الحكومة املحافظة، هذا املعرض 
بأنه »مهني«، ويبرز »تأثير اإلسالم على 

املسيحية«.
في املقابل، أعلنت الكنيسة األرثوذكسية 
من   %  80 من  أكثر  إليها  ينتمي  التي 
املعرض  إمداد  رفضها  عن  البلغار، 
املوجودة  الفنية  واألعمال  باأليقونات 

في األديرة واملتاحف التابعة لها.
إيمانويل  املؤّرخ  أشار  ذلك،  إلى 
بي  »بي  لهيئة  حديث  في  موتافوف 
اإلسالم  »تأثيرات  أن  إلى  اإلثنني  سي« 
غير  كانت  بلغاريا  في  املسيحية  على 
وال  ومحدودة«،  ومتقّطعة  مباشرة 
معرض  جوهر  تشّكل  أن  تاليا  يمكنها 

في متحف اللوفر.
قسم  في  املعرض  ينّظم  أن  املتوّقع  من 
الفنون اإلسالمية في املتحف الباريسي 
املؤّرخ  اعتبره  مكان  وهو  الكبير، 

البلغاري غير مناسب.
وقد حاولت وكالة فرانس برس االتصال 

بمتحف اللوفر لكنها لم تلَق أي رّد.

انسحاب من معرض اجملوهرات والنفائس في اللوفر 

عبداحلق بن رحمون

التضحيات الكبيرة للمتظاهرين في بغداد وجنوب البالد 
َمن  هناك  يكون  أن  تمنع  لم  القوي،  االحتجاجات  وزخم 
يتربص الفرص للفوز بغنائم في تسويات املناصب  حتى 
 ، أيضًا  باسمهم  وربما   املتظاهرين   حساب  على  لو 
للدهشة  مثير  نحو  على  يقظًا  بات  العراقي  الشارع  لكن 
عليه ومضطرا  موقف اليحسد  في  السياسي  وأصبح   .

لجدولة أولوياته بحسب قراءات الشارع املنتفض .
 في خالل ذلك ظهرت خارطة طريق ذات البنود العشر ثم 
انثلمت الخارطة في بيانات مختلفة في الشارع مع طول 
. وسبب  وأقل  وربما سبعة  ثمانية  لتصبح  الحراك  أيام 
جديدة  ملرحلة  عمل  خطة  يفرزوا  لم  املتظاهرين  اّن  ذلك 
من تصعيدهم ،ولم يضعوا ذلك واضحًا في االجابة على 
ماذا  أخرى،  سنة  التظاهرات  استمرت  لو  فيما  تساؤل، 

ستكون الخطوة التالية؟
هناك انقسام واضح بني َمن يريد نسف كل بناء قام بعد 
العام 3002 وَمن يريد اصالح البناءات القائمة وتنقيتها 
التمسك  خالل  ،من  الدستور  سقف  تحت  الفساد  من 
لفتح  واملدخل  املنقذ  بوصفه  الجمهورية  رئيس  بشرعية 

باب التغيير .
 امتزج الغضب بالعقالنية مرات عّدة في مسار االحتجاج 
التي  الطاهرة  الدماء  بسبب  املشروع  السلمي  الشعبي 
وصفه  على  يصرون  ،والذي  الغاشم  الرصاص  سفكها 

باملجهول واملندس .
املسار الذي تتجه إليه األحداث املعلنة هو تشكيل حكومة 
املهم  الخيار  وهذا   . املبكرة  االنتخابات  تتبنى  مستقلني 
سالح ذو حدين ، ذلك اّن االنتخابات املبكرة تحتاج الى 
أو  متاحة  أو  متوافرة  تبدو  ال  اشتراطات  و  ضمانات 
حاضرة في األذهان اآلن ، لتكون وسيلة للتغيير وليست 
الفاسدة  والقوى  األحزاب  اّن  السيما  التدوير،  اعادة 
بدائل  بتهيئة  لهذا االحتمال وباشرت  استعدت منذ زمن 
من الصفوف الثانوي لكوادرها لتصدر املشهد االنتخابي 
القوة  عناصر  جميع  وجود  استمرار  ظل  في  الجديد 
وهو   ، معينة  قوى  بني  والحركة  اإلمكانات  في  والتنظيم 

األمر الذي قد يفرغ االنتخابات املبكرة من محتواها.
املسألة تحتاج إلى التروي والتأني لكي ال ننزلق إلى متاهة 

جديدة .

القاهرة-)أ ف ب( - سّجل تعداد مصر السكاني 
مليون   100 املحلي،  املستوى  على  الثالثاء، 
سكانا  األكثر  العربي  البلد  ليظّل  نسمة 
بيان  حسب  اإلفريقية،  القارة  في  والثالث 

للجهاز املركزي للتعبئة واالحصاء املصري.
على  السكان  عّداد  على  الجديد  الرقم  وظهر 

واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة.
سكان  "عدد  أن  للجهاز  بيان  في  وجاء 
 100 بلغ  بالداخل  العربية  مصر  جمهورية 
الزيادة  "معدل  وبلغ  الثالثاء".  نسمة  مليون 
ومعدل  املواليد  معدل  بني  الفرق   ( الطبيعية 
 %  1.87 مقابل   2019 عام   %  1.78 الوفيات( 
بحسب   ،")%  0.09( قدره  بانخفاض   2018 عام 
رئيس  بركات  خيرت  اللواء  وقال  البيان. 
املناسبة  بهذه  صحافي  مؤتمر  في  الجهاز 
ازداد  التي  السنوات  أسرع  من   2019 "كانت 

خاللها عدد السكان بمليون نسمة".
خالل  نسمة  مليون  الزيادة  "وصلت  وأضاف 

216 يوما".
في  نسمة  مليون   95 مصر  سكان  عدد  وكان 
اخر تعداد سكاني قام به جهاز االحصاء عام 
2017. وبلغ تعداد املصريني قبل ثالثة عقود 57 

مليون نسمة.

أول دولة عربية يصل عدد نفوسها إلى 100 مليون 

"إيرباص"  شركة  أعلنت   - باريس-)أ ف ب( 
معرض  خالل  الطيران،  لصناعة  األوروبية 
سنغافورة الجّوي، عن نموذج أصغر لجناح 
جديدة  تصاميم  دراسة  إلى  يهدف  طائر 

لطائرات أقل استهالكًا للوقود.
اسم  عليه  أطلق  الذي  املشروع،  هذا  ويعّد 
"مافيريك"، بمثابة نموذج أولى للتحّقق من 
على  "القدرة  لديه  الذي  املفهوم  جدوى هذا 
إلى  تصل  بنسبة  الوقود  استهالك  تقليل 
بممر  الحالية  الطائرات  مع  باملقارنة   %  20
واحد"، مثل "بوينغ 737" و"إيه 320، على ما 

أشارت "إيرباص" في بيان.
الطائرات  هذه  من  األولي  النموذج  وأطلق 
الرحلة  تاّمة، ونّفذت  2017 بسّرية  العام  في 
أن  علمًا   ،2019 حزيران/يونيو  في  األولى 
أمتاًر، وهو   3,2 املترين وعرضه  طوله يبلغ 
يتضّمنان  ذيالن  يعلوه   V على شكل حرف 

املحّركات.
وقال جان-بريس دومون، نائب رئيس شركة 
الهندسة  قسم  عن  واملسؤول  "إيرباص" 

وجود  عدم  من  الرغم  "على  البيان،  في 
إاّل  جدول زمني ُمحّدد لوضعه في الخدمة، 
تطوير  في  يساعد  قد  التقني  العرض  أن 
التجارية  الطائرات  لهياكل  تصاميم 
املخّصصة ملستقبل بيئي أكثر استدامة في 

صناعة الطيران".
من   %  2 بنحو  الجوي  النقل  قطاع  يساهم 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفقًا ملنّظمة 
الطيران املدني الدولي، وتتجاوز االنبعاثات 

في  كيلومتر  كّل  في  فرد  كّل  عن  الصادرة 
التنقل  التي تصدر خالل  الجّو، االنبعاثات 

البّري أو عبر السكك الحديد.
وحاليًا، تبذل شركات صناعة الطيران، تحت 
ضغط دعوات املقاطعة، جهدًا كبيرًا لخفض 
العام  بحلول  تقريبا  بالنصف  انبعاثاتها 
في  املُسّجلة  االنبعاثات  مع  باملقارنة   2050

العام 2005.
ويعمل املصّنعون على العديد من التقنيات 

إيرباص تطّور أجنحة طائرة
أقل استهالكًا للوقود

انفصل   - ب(  ف  لندن-)أ 
إليزابيث  امللكة  حفيد 
عن  فيليبس  بيتر  الثانية 
يبدآ  أن  على  أوتمن  زوجته 
أعلن  كما  الطالق  إجراءات 
يزيد  ما  في  الثالثاء،  ناطق 
امللكية  األسرة  مشكالت 

البريطانية.
 42( فيليبس  وسيتشارك 

الكندية  وزوجته  عاما( 
وسيبقيان  ابنتيهما  حضانة 
في  غلوسترشير  في  كالهما 

إنكلترا. جنوب شرق 
بيتر  انفصال  خبر  ويأتي 
قرار  بعد  وزوجته  فيليبس 
التخلي  وميغن  هاري  األمير 
الشهر  امللكية  مهامهما  عن 
املاضي وتحقيق االستقاللية 

املادية وسفرهما إلى كندا.
إليزابيث  امللكة  ابن  أن  كما 
الثانية األمير أندرو انسحب 
من الحياة العامة في تشرين 
الرتباط  الثاني/نوفمبر 
اسمه بفضيحة رجل االعمال 
إبستني  جيفري  األميركي 

جنسية. باعتداءات  املتهم 
وفيليبس هو ابن االميرة آن 

االول  وزوجها  امللكة(  )ابنة 
يملك  ال  وهو  فيليبس،  مارك 
يقم  لم  كما  ملكي  لقب  أي 
العائلة  عن  نيابة  بواجبات 
يحصل  ال  وبالتالي  امللكية 

رسمية. على مخصصات 
العائلة  باسم  ناطق  وقال 
أخبرا  الزوجني  إن  امللكية 
بقرارهما  وعائلتيهما  امللكة 

املاضي. العام 
سباق  في  الزوجان  والتقى 
في  بري«  غران  »مونتريال 
في  وتزوجا   2003 العام 
في  جورج  القديس  كنيسة 
العام  في  ويندسور  قصر 
هما  ابنتان  ولديهما   ،2008
سنوات   9 البالغة  سافانا 

7 سنوات. وإيسال البالغة 

انفصال احلفيد األكبر للملكة إليزابيث الثانية عن زوجته

تركية  محكمة  قضت   - ب(  ف  اسطنبول-)أ 
على  السنة  ونصف  سنتني  بالسجن  الثالثاء 
قبل  البيتزا  في  بصق  بعدما  توصيل  عامل 
أنباء  وكالة  وذكرت  الزبون.  إلى  تسليمها 
شهر  إسكي  محكمة  أن  التركية  األناضول 
حياة  »تعريض  بتهمة  ادانته  تركيا  وسط  في 

اآلخرين للخطر من خالل تعديل في األغذية«.
عامل  نفى  للمحاكمة،  األخيرة  الجلسة  وخالل 

التوصيل أن يكون أقدم على ذلك.
األول/ديسمبر  كانون   24 في  الحادث  ووقع 
إعالم  وسائل  وذكرت  شهر.  إسكي  في   2017
طرد  الذي  السابق  التوصيل  عامل  أن  تركية 
من عمله بعد ذلك، فتح علبة البيتزا وبصق في 

داخلها قبل أن يطرق الباب ليسلم الطلبية.
وقد ُعرف بتصرفه هذا بعدما اطلع أحد أقارب 
بعد  املراقبة  كاميرا  مشاهد  على  املبنى  مالك 
املبنى  صاحب  أبلغ  وقد  ذلك.  على  عدة  أيام 

بذلك فرفع هذا األخير شكوى.
قد  عقوبة  العام  املدعي  طلب  املحاكمة،  وخالل 
من  اكثر  أي  السجن  في  عاما   18 إلى  تصل 
لتهمة  عليها  املنصوص  القصوى  العقوبة 
االنتماء إلى »جماعة إرهابية مسلحة« وهي 15 

عاما في السجن.

بصقة ثمنها السجن 36 شهراً
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