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} اإلسامعيلية (مرص) - دشن الرئيس املصري 
عبدالفتـــاح السيســـي أمس ”قناة الســـويس 
اجلديـــدة“ بعرض جوي وبحـــري تقدمه على 
منت يخت ”احملروســـة“ امللكي الذي شارك في 

افتتاح القناة قبل حوالي 150 عاما.
ويحمل هذا املشروع الضخم وعودا كبرى 
قـــادرة على أن تغير وجـــه مصر متاما، وتقدم 
صورة عن النموذج الذي يريده السيسي لبناء 
مصر املستقبل، والذي جنح بهذا املشروع في 

املزيد من تثبيت شعبيته وحكمه.
وقال الفريـــق مهاب مميـــش رئيس هيئة 
قناة السويس في تصريح لـ“العرب“ إن القناة 
اجلديدة ســـتعمل على زيادة حركـــة التجارة 
العاملية، بعـــد ازدواج املمر املالحي مما يرفع 
طاقة القناة االســـتيعابية إلى نحو 97 سفينة 

عمالقة في اليوم بدًال من 49 سفينة.
وأشـــار أشـــرف ســـاملان وزير االستثمار 
املصـــري إلى أن حجم االســـتثمارات املتوقعة 
في البنية األساســـية وتطوير املوانئ مبنطقة 
محور قناة الســـويس اجلديدة ستصل لنحو 

150 مليار دوالر.
واعتبر عاطف عبداللطيـــف عضو الغرفة 
األملانيـــة العربية للتجارة لـ”العرب“ أن القناة 
اجلديدة رســـالة طمأنة للعالم على مدى حالة 
االســـتقرار مبصر، الفتا إلى أن حفل افتتاحها 
ســـيؤثر بشـــكل إيجابـــي فـــي رفـــع معدالت 

السياحة ملصر على املدى القريب.
وبدأت مراســـم االحتفال وســـط إجراءات 
أمنية كبيرة في اإلسماعيلية، وحّلقت طائرات 
عسكرية مقاتلة من أنواع مختلفة فوق مجرى 

القناة في عرض جوي كبير.
وشـــاركت في العـــرض اجلـــوي طائرات 
الرافـــال الثالث وطائـــرات األف - 16 الثماني 
التـــي تســـلمتها مصـــر مؤخـــرا من فرنســـا 

والواليات املتحدة.
ورغم قرب موقع قناة الســـويس من شمال 
سيناء التي تنشط فيها جماعة ”والية سيناء“ 
فرع داعش في مصر، يقول خبراء أمنيون إنه 
يظل مـــن الصعب اســـتهداف املجرى املالحي 

للقناة أو السفن العمالقة التي متر به.
وفـــي دراســـة أمنيـــة أجرتهـــا مؤسســـة 
”ســـتراتفور“ لالستخبارات قالت إن متشددين 
مصريني أو من أّي جنســـية أخـــرى لن يكون 

بإمكانهـــم في املســـتقبل القريـــب خلق تهديد 
حقيقي حلركة املالحة في قناة الســـويس، أو 

أّي من املؤسسات التابعة لها.
وأضافت أن هذه اجلماعات حتتاج إلى ما 
هو أكثر بكثر من األسلحة اخلفيفة أو القنابل 
اليدويـــة أو الصواريخ املضادة للدبابات لكي 
تشكل تهديدا ميكن أن يعطل احلركة املالحية 
في القناة، ويظل ســـيناريو ”القارب املتفجر“ 
بعيـــدا عن التحقيـــق في القنـــاة التي حتظى 

بتأمني عال من البحر والبر واجلو.
معهـــد  رئيـــس  بليـــر  أنغـــوس  ويقـــول 
ســـينغت للدراســـات االقتصادية إن ”العوائد 
االقتصادية الرئيسية ستجنى من املشروعات 

واالستثمارات التي ستحيط بنطاق القناة“.
وأضاف ”يبقى اإلحســـاس اإليجابي الذي 
يســـيطر علـــى املصريني عقب تنفيذ مشـــروع 

ضخم كهذا في سنة واحدة هو املؤثر“.

لكـــن تظل لدى بعـــض املراقبني مالحظات 
على التفاؤل الذي حتـــاول احلكومة املصرية 

من خالله الترويج للمشروع الكبير.
ويرى أيســـاندار األرمانـــي، مدير برنامج 
شـــمال أفريقيا، إن ”املالحة في القناة ال تتأثر 
في الغالـــب بحجم القناة، لكن تتصل بشـــكل 
كبيـــر بحركة التجارة العاملية وأســـعار النفط 

ومعدالت منو االقتصاد الصيني“.
وتتوقـــع احلكومة املصريـــة أن يصل عدد 
الســـفن التي متـــر يوميا في قناة الســـويس 
إلى 97 سفينة، وأن ترتفع إيرادات العبور في 
القناة ســـنويا من 5.6 مليار دوالر إلى أكثر من 

12 مليار دوالر بحلول عام 2023.
وقـــال صندوق النقد الدولي في بيان ”لكي 
تدرك احلكومة املصريـــة أهدافها فيما يخص 
املالحـــة في قناة الســـويس، فيجـــب أن تصل 
معدالت منو حركة التجارة العاملية من 3 باملئة 

في عام 2014 إلى 9 باملئة بحلول عام 2023“.
وتســـتحوذ قنـــاة الســـويس حاليـــا على 
غالبية حركة املالحة بني قاّرتي أوروبا وآسيا. 
ويتوقـــع الصنـــدوق أن يبقـــى معـــدل النمو 
االقتصـــادي في القارتني عنـــد حاجز 4 باملئة 

خالل السنوات القادمة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه بيتر هينتشلف، 
رئيس غرفة شـــحن الســـفن في لندن، بالوقت 
القصيـــر الذي مت فيه إنهاء املشـــروع ووصفه 
بـ“اإلجناز الرائع“، قال ”مـــازال الوقت مبكرا 

لتأكيد هذه التوقعات“.
وأضاف ”حقيقة أن سفنا أكبر باتت قادرة 
علـــى العبـــور في مجـــرى القنـــاة، يجعل من 
احتمـــاالت مرور عدد أكبر من الســـفن واقعيا 

جدا“.
ورمبـــا ينتقد اقتصاديون اجتـــاه القاهرة 
إلنفاق 8 مليارات دوالر إلجناز مشـــروع طويل 

املـــدى كان مـــن املمكن التركيز لســـنوات على 
أولويات أخرى قبل تنفيذه.

ويؤثر مشروع قناة السويس اجلديدة في 
شرعية النظام احلاكم في مصر بشكل مباشر، 
إذ يســـعى السيســـي إلى تثبيت أركان حكمه 

بعد أكثر من سنة على توليه السلطة.

[ مقتل 15 شخصا في تفجير استهدف مسجدا لقوات الطوارئ في عسير
} الرياض – قال متابعون للشـــأن الســـعودي 
إن تكرر العمليات التفجيرية يعكس محاوالت 
للضغط على اململكة ودفعها إلى االنكفاء على 
وضعها الداخلي والتخلي عن دورها اخلارجي 
ســـواء ما تعلق مبواجهة التمدد اإليراني في 
اليمـــن، أو محاصـــرة التنظيمـــات املتشـــددة 
وخاصة تنظيم داعش الـــذي توجه له أصابع 

االتهام في مختلف التفجيرات.
وقتل 15 شخصا بينهم رجال أمن اخلميس 
في تفجير انتحاري اســـتهدف مســـجدا تابعا 
لقوات الطوارئ الســـعودية في منطقة عسير 
بجنوب غرب السعودية، وفق ما أعلنت وزارة 

الداخلية.
والهجـــوم الـــذي تبناه تنظيـــم داعش هو 
أكبر هجوم يستهدف قوات األمن منذ سنوات 
في الســـعودية، وقوات الطوارئ قوات خاصة 

من مهامها الرئيسية مكافحة اإلرهاب.

وقال املتحدث األمني باسم وزارة الداخلية 
في تصريحات نقلتها وكالة األنباء السعودية 
الرســـمية إن تفجيرا وقع أثناء قيام منسوبي 
قـــوات الطـــوارئ اخلاصة بـــأداء الصالة في 

مسجد داخل مقر هذه القوات في عسير.
وكشـــف املتحـــدث أن التفجير أســـفر عن 
”استشهاد عشـــرة من منسوبي القوات إضافة 
إلـــى ثالثة مـــن العاملني في املوقـــع وإصابة 
تســـعة آخريـــن“، مشـــيرا إلـــى أن ثالثـــة من 

اجلرحى ”إصاباتهم بالغة“.
وأفاد أنه عثر في املكان على أشالء بشرية 
يعتقد أنها ”ناجتة عن تفجير بأحزمة ناسفة“، 
مشـــيرا إلى أن ”احلادث اليـــزال محل متابعة 

اجلهات األمنية املختصة“.
وأشـــار التلفزيون السعودي الرسمي إلى 
أن التفجير وقع في أبها، عاصمة عســـير، وأن 
مركـــز قوات الطـــوارئ يضم طالبـــا متدربني. 

وبـــث التلفزيون صـــورا ألمير منطقة عســـير 
متفقدا اجلرحى في املستشفى.

يأتي ذلك في أعقاب سلســـلة من الهجمات 
شـــهدتها الســـعودية خالل األشـــهر األخيرة 
واســـتهدفت خصوصا أماكن عبادة للشـــيعة، 
وأجانب وعناصر من قوات األمن، وقد نسبت 

إلى تنظيم الدولة االسالمية ”داعش“.
وتشارك السعودية في احلرب التي تقودها 
الواليـــات املتحدة على التنظيـــم املتطرف في 
العراق وســـوريا، كما تقود حتالفا عربيا ضد 

املتمردين احلوثيني في اليمن املجاور.
وضاعفت السلطات السعودية في األشهر 
األخيـــرة عمليـــات الدهـــم واالعتقـــال التـــي 
تســـتهدف املتطرفـــني املشـــتبه بتحضيرهـــم 
لهجمات تهدف إلى تأجيج التوترات الطائفية.
وخـــالل يومـــي جمعة متتاليني في شـــهر 
مايـــو املاضي قتل 25 شـــخصا فـــي تفجيرين 

في مســـجدين شـــيعيني في املنطقة الشـــرقية 
باململكة.

وأثار الهجومان، خصوصا الهجوم األول 
الـــذي كان األكثـــر دموية في الســـعودية منذ 
موجـــة تفجيـــرات القاعدة بـــني 2003 و2006، 
صدمـــة في البالد التي تشـــهد ســـعي جهات 
خارجية لتحريك امللـــف الطائفي ودفع األقلية 
الشـــيعية لالحتجاج، واتخاذ ذلك ورقة ضغط 
ضدهـــا للتأثيـــر علـــى مواقفهـــا فـــي امللفات 
اإلقليميـــة خاصـــة اليمـــن وســـوريا ودعمها 

للبحرين.
وفي 18 يوليو، أعلنت السلطات السعودية 
تفكيـــك شـــبكة خاليا مرتبطـــة بتنظيم داعش 
وأوقفـــت 431 مشـــتبها بـــه، غالبيتهـــم مـــن 
السعوديني في عمليات أمنية أوقعت 37 قتيال 
بني رجـــال أمن ومدنيني باإلضافـــة إلى مقتل 

ستة ”إرهابيني“.

وسبق أن ُفّككت خاليا اتضح أن عناصرها 
على صلة باحلرس الثوري اإليراني، أو بحزب 
الله اللبنانـــي، وبعض امليليشـــيات املذهبية 

املرتبطة بإيران.
وقبل ذلك بيومني، انفجرت سيارة مفخخة 
في العاصمة الرياض عند نقطة تفتيش تابعة 
للشـــرطة مـــا أدى إلـــى مقتل ســـائقها وجرح 

شرطيني.
وفي 14 يوليو، قتل مشـــتبه به مطلوب من 
قبل الســـلطات الســـعودية فجـــر الثالثاء في 

تبادل إلطالق النار مع قوات األمن.
وكان رجل مشتبه بارتباطه بتنظيم داعش 
ُقتـــل في الرابـــع من يوليو في تبـــادل إلطالق 
النـــار مع قوات األمن في الطائف (غرب) وذلك 
غـــداة متكنه من الفرار مـــن عملية دهم نفذتها 
قوات األمن وأســـفرت عن مقتـــل أحد رجالها 

واعتقال ثالثة مشتبه بهم.

ضغوط لدفع السعودية إلى االنكفاء على الوضع الداخلي

{العرب}: القناة الجديدة تزيد من حركة التجارة العالمية [ عنوان النموذج الذي يريده السيسي لبناء مصر المستقبل [ مهاب مميش لـ
قناة السويس الجديدة تغير وجه مصر

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي: قناة السويس الجديدة انطالقة ملشروعات جديدة

بيتر هينتشلف

إنجاز رائع يسمح 

بعبور سفن أكبر

في مجرى القناة

العالم يشارك املصريني إنجازهم التاريخي 

في افتتاح القناة الجديدة ص ٤ - ٥

أرقام واعدة

◄ 8 مليارات دوالر تكلفة شق 

      القناة الجديدة

◄ 97 سفينة ستمر يوميا

◄ 12 مليار دوالر إيرادات القناة 

      بحلول عام 2023

◄ 150 مليار دوالر حجم االستثمارات 

      المتوقعة



فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الربــاط - كانت غضبة العاهل املغربي امللك 
محمد الســـادس واضحة، بســـبب الشكايات 
التي توصل بها من مغاربة اخلارج، من خالل 
دعوته لوزير اخلارجية والتعاون صالح الدين 
مزوار، إلى النظر في مشاكل اجلالية املغربية 
املقيمـــة باخلارج، لتحســـني جـــودة اخلدمات 

املقدمة لهم.
هـــذا وتوعـــد العاهل املغربي فـــي خطابه 
مبناســـبة عيد العرش، بأنه سيتصرف بحزم 
مع كل مقصر في هذا الشأن، كما دعا للحرص 
على اختيار القناصل الذين تتوفر فيهم شروط 

الكفاءة واملسؤولية.
وتعليقا على ما جـــاء في اخلطاب امللكي، 

قال خالـــد مفيدي رئيس منظمة مغاربة العالم 
ســـفراء األمل بالعاصمـــة الفرنســـية باريس 
”اخلطـــاب امللكي ترك وقعا طيبـــا لدى مغاربة 
العالم، خاصة وأنه المس املشاكل التي تعاني 
منهـــا اجلاليـــة، كما أن ملك البـــالد ضرب في 
والبيروقراطية  التجـــاوزات  بعـــض  الصميم 

التي متارس داخل بعض القنصليات“.
وتابـــع قولـــه ”اخلطاب أعطى تشـــخيصا 
ملعانـــاة املغاربة ببلـــدان اإلقامـــة، وعالقتهم 
بالسفارات فيما يتعلق بتجاوب السفارات مع 

قضاياهم ومشاكلهم“.
وأبرز رئيس منظمة مغاربة العالم ســـفراء 
األمل، أنـــه من الصدفة اجلميلـــة أن اخلطاب 
امللكـــي، جـــاء متزامنـــا مـــع اقتـــراب موعـــد 
االنتخابـــات، بحيث أن امللك حث على ضرورة 

اســـتكمال الدور املواطناتـــي ملغاربة اخلارج 
وهو حق املشاركة في االنتخابات.

من جهتهـــا اعتبرت نزهة الوافي رئيســـة 
منتدى مغـــرب الكفاءات، والنائبـــة البرملانية 
عن فريـــق حزب العدالة والتنميـــة الذي يقود 
االئتالف احلكومي، فـــي اتصال مع ”العرب“، 
امللفـــات  إلـــى  أشـــار  امللكـــي،  اخلطـــاب  أن 
املســـتعجلة، من بينها تســـجيل أبناء مغاربة 

العالم في سجالت احلالة املدنية.
ودعت الوافي، إلى ضرورة االشتغال على 
هـــذه امللفات املســـتعجلة، وتكوين جلنة تضم 
وزارات العدل والداخلية واجلالية املغربية في 
أقرب وقت، من أجل التفاعل إيجابيا مع ما جاء 
بـــه اخلطاب امللكي.  هذا وأكد وزير اخلارجية 
املغربي صالح الدين مزوار، أن وزارته ستعلن 

عـــن مجموعـــة مـــن التدابير اجلديـــدة لـ“بث 
الروح في القنصليات املغربية“.

و مـــن بـــني أولـــى  اإلجـــراءات، عمـــدت 
وزارة اخلارجية إلـــى تأجيل العطلة اخلاصة 
بالقناصل، وذلـــك حتى يتم االنتهاء من وضع 
اللمسات األخيرة لتنظيم عمل القنصليات في 

اخلارج.
وفي نفس الســـياق، دعا عبدالله بوصوف 
األمني العام ملجلس اجلالية املغربية باخلارج، 
إلى محاسبة ومساءلة كل من ال يخدم مصلحة 
اجلاليـــة املغربيـــة. مطالبا بضـــرورة حماية 

املمتلكات العقارية ملغاربة العالم. 
واعتبر أن غياب التنســـيق بني املؤسسات 
املتدخلة في ملفات الهجرة، جعلت العديد من 

املهاجرين في حالة ضياع

} طرابلس - أكد خبراء أمنيون أن اجلماعات 
تنتهـــج  بنغـــازي  فـــي  املتشـــددة  املســـلحة 
اســـتراتيجية ميدانية في حربهـــا ضد قوات 
اجليـــش الليبي قوامها مباغتـــة اجلنود عند 

نقاط التفتيش وفي مختلف األماكن.
وأوضحـــوا أن اجليـــش عندمـــا يرســـل 
تعزيزات من اجلند يفتح مقاتلون إســـالميون 
النار عليهم من مبان قريبة فيقتلون العشرات 
منهـــم، معتبرين أن مثل هـــذه العمليات باتت 

اعتيادية بالنسبة للقوات النظامية.
ورغـــم اخلســـائر البشـــرية والصعوبات 
امليدانيـــة التي تواجهها قوات اجليش بقيادة 
خليفة حفتـــر وعدم متكنها من حســـم معركة 
حترير بنغازي، إال أنها أحرزت تقدما ملحوظا 

في معركتها ضد التنظيمات املتطرفة.
وأبـــرز  املتشـــددة  املجموعـــات  وتتركـــز 
التنظيمـــات اجلهاديـــة فـــي مدينـــة بنغازي 
التي تعتبر ثاني كبريـــات املدن الليبية ومهد 
االنتفاضة الشـــعبية التي اندلعـــت بدعم من 
حلف شمال األطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن التحريـــر النهائي 
ملدينـــة بنغـــازي ســـيمهد لســـيطرة القـــوات 
احلكوميـــة علـــى العاصمـــة طرابلـــس، وهو 
مـــا أكده عضـــو جلنة الدفاع واألمـــن القومي 
بالبرملـــان الليبي، طارق اجلروشـــي، في وقت 

ســـابق، بالقول ”دحر املتشـــددين في بنغازي 
يعد مدخال لتحرير طرابلس.

ومنـــذ بدء معركـــة ”حترير بنغـــازي“ منذ 
نحو ســـنة، جنح اجليش في الســـيطرة على 
معظـــم أرجـــاء املدينـــة، وطرد املســـلحني من 

مواقع استراتيجية، كاملطار وعدة معسكرات.
وكانت قوات اجليش قد أعلنت، منذ فترة، 
عن ســـيطرتها علـــى ميناء بنغـــازي البحري 
في خطـــوة هامة لقطع طريـــق اإلمدادات عن 
امليليشـــيات املتطرفة في شـــرق البـــالد، لكن 

يبـــدو أن هذا النجاح امليدانـــي وعلى أهميته 
لم يحـــل دون متكن هذه امليليشـــيات من نقل 
األســـلحة واملقاتلـــني بحرا، حيـــث أكد رئيس 
أركان الســـالح اجلـــوي باحلكومـــة الليبيـــة 
املؤقتة، صقر اجلروشي أن اجليش رصد عددا 
مـــن اجلرافات تأتي عن طريـــق البحر محملة 
باملقاتلني واألســـلحة النوعية لدعم املتطرفني 

في مدينة بنغازي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
املجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـالح 
عـــن قوات اجليـــش الوطني حتـــى تتمكن من 

دحر امليليشيات اإلسالمية.
وتعالـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة األصوات 
املنادية بضرورة دعم اجليش الليبي في حربه 
ضّد التنظيمات اجلهادية ورفع حظر األسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له األمم املتحدة 
العتبارات عّدة أهمها أن قرارا مماثال سيكّثف 
حالـــة الفوضى وســـيحّول ليبيا إلـــى خّزان 

لألسلحة.
ومعلوم أن مجلس األمن أصدر قرارا سنة 
2011 (قـــرار رقـــم 1970) بحظر األســـلحة عن 
ليبيـــا، ولكن هـــذا القرار تضّمن اســـتثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل األســـلحة واملواد ذات 
العالقة، مبا في ذلـــك ذخائرها وقطع غيارها، 
إلـــى ليبيا بعد املوافقة عليها مســـبقا من قبل 

جلنة العقوبات.

اجلمعي قاسمي

} تونس - بدأت حركة التعيينات في املناصب 
احلكوميـــة التونســـية ُتثيـــر حولهـــا رياحا 
عاصفة ُتنـــذر مبعركة سياســـية عنيفة داخل 
أحزاب االئتـــالف احلكومـــي، وبقية األحزاب 
األخـــرى قـــد تنتهي بإعادة تشـــكيل املشـــهد 
الراهن، عبر عملية فرز سياســـي ســـتكون لها 
تداعيـــات مباشـــرة على ُمجمـــل األوضاع في 

البالد.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه املعركـــة التي 
انطلقت على وقع ســـجال إعالمي ارتفعت فيه 
األصـــوات املطالبة بحصة لهذا احلزب أو ذاك 
في سياق حركة التعيينات التي يعتزم رئيس 
احلكومة التونســـية احلبيب الصيد تنفيذها، 
ُمرشحة ألن تتطور بشكل الفت بعد أن حتولت 
إلى ما ُيشـــبه كرة الثلج التـــي كلما تدحرجت 

زاد حجمها.
وســـاهمت االنتقادات التي وجهتها حركة 
النهضة اإلســـالمية برئاســـة راشد الغنوشي 
إلى رئيـــس احلكومـــة احلبيـــب الصيد على 
خلفية برنامجه حلركـــة التعيينات في اندفاع 
بقية األحـــزاب األخرى نحو املطالبة بحصتها 
ما جعل هذه املعركة ُتصبح ُمتعددة األطراف، 
ومتنوعة األهداف، وســـط جتاذبات سياسية 

حادة.

وتتعلق حركة التعيينات التي فجرت هذه 
املعركة مبناصب ُمرتبطة بالوالة (احملافظون) 
واملعتمديـــن (منصب حكومي أقـــل درجة من 

احملافظ)، والســـفراء والقناصـــل، إلى جانب 
عدد من الوظائف واملناصب الهامة األخرى.

ولـــم ُيعلن رئيس احلكومة احلبيب الصيد 
عن برنامجه بشـــأن تلـــك التعيينات، ومع ذلك 
ســـارعت حركة النهضة اإلسالمية إلى انتقاد 
هـــذا البرنامـــج، وطالبت في بيـــان صادر عن
 مجلس الشـــورى التابع لها مبراجعته، فيما 
دعـــا احلـــزب الوطني احلر برئاســـة ســـليم 
الرياحي إلى متكـــني حزبه من حصته من تلك 
التعيينـــات، بينمـــا التزم حزب آفـــاق تونس، 
أي احلـــزب الثالث الذي ُيشـــارك في االئتالف 

احلكومي، الصمت لغاية اآلن.
غير أن هذا الصمت ال يعني أن هذا احلزب 
غير معني بتلك التعيينات، كما أن ذلك ال يعني 
أنه خارج سياق هذه املعركة التي تدور حاليا 
بني أعضاء االئتالف احلكومي، أي حركة نداء 
تونس، وحركة النهضة اإلســـالمية، واحلزب 

الوطني احلر، وحزب آفاق تونس.
وُيرجح املراقبـــون أن تتفاعل هذه املعركة 
بشـــكل حاد، خاصة بعد تصريحات محســـن 
مـــرزوق األمـــني العـــام حلركـــة نـــداء تونس 
التـــي شـــدد فيهـــا على ضـــرورة أن تشـــمل 
حركـــة التعيينات عملية مراجعـــة للتعيينات 
احلكوميـــة التي متت خـــالل فتـــرة الترويكا 
بقيادة حركـــة النهضة اإلســـالمية التي متتد 

بني عامي 2012 و2014.
وكان مـــرزوق قـــد اعتبر فـــي تصريحات 
نشـــرتها صحيفة ”البراس التونسية الناطقة 

بالفرنســـية، أنـــه ”يجب مراجعـــة التعيينات 
التـــي متت فـــي عهـــد الترويكا وذلـــك ألهمية 
املناصـــب اجلهوية واحمللية التـــي يحتلونها 
ومدى متشي عملهم  مع استراتيجية احلكومة 
احلالية في محاربة اإلرهـــاب ومدى التزامهم 

بهذه املعركة“.
واعتبر أن مســـألة التعيينـــات هي واحدة 
من القضايا األساســـية و“التعديل فيها ُيعتبر 
من األولويات خاصة أن العديد من الناشطني 
فـــي منظمات املجتمـــع املدني فـــي الكثير من 
املناطـــق أكدوا أن هـــؤالء ال يعملون في إطار 

األهداف العامة التي حددتها احلكومة“.

ويبدو أن هذا املوقف هو الذي أثار خشية 
حركـــة النهضة اإلســـالمية التي تســـعى بكل 
الوســـائل للحفـــاظ على تلـــك التعيينات التي 
نفذتها في سياق خطة تستهدف السيطرة على 
كافة مفاصـــل الدولة، ما يعني أن هذه املعركة 
ستكون ساخنة سياســـيا وسط سيناريوهات 

خطيرة.
وبحسب اُحمللل السياسي هشام احلاجي، 
فـــإن معركة التعيينات ”ليســـت ســـوى نقطة 
ظاهرة في جبل جليد من التباينات واخلالفات 
داخـــل االئتالف احلاكـــم، وداخل كل حزب من 

تلك األحزاب“.
وقال لـ“العرب“، إن األسس التي ُبني عليها 
هـــذا التحالف أصبحت اآلن فـــي دائرة إعادة 
النظر في ظـــل ثالثة ســـيناريوهات يتداولها 
حاليا قادة أحـــزاب التحالف احلكومي، أولها 
يدعـــو إلى ضـــرورة احلفـــاظ علـــى التحالف 
الراهن، فيما يرى الثانـــي ضرورة فك ارتباط 
هذا االئتالف بحيث تتحمل حركة نداء تونس 

مســـؤوليتها في احلكم، وتتحول النهضة إلى 
املعارضـــة، بينما يدعو الثالث إلى اســـتبعاد 
حزبـــي الوطنـــي احلر وآفاق تونـــس من هذا 
االئتالف احلاكم، وبالتالي تقاسم السلطة بني 

حركتي نداء تونس والنهضة.
وال ُتخفي األوساط السياسية خشيتها من 
تداعيات الســـيناريو الثالث، ومـــع ذلك، يرى 
هشـــام احلاجي، أن معركة التعيينات، تندرج 
في ســـياق اإلعـــداد لتصـــور جديد ملمارســـة

 احلكم خالل املرحلة القادمة من خالل اإلقدام 
على تغيير حكومي كبير، أو الدفع نحو إجراء 

انتخابات تشريعية سابقة ألوانها.
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◄ قالت وزارة الدفاع اجلزائرية 
إن اجليش اكتشف 18 مخبأ 
للذخيرة، أمس اخلميس، في 

منطقة أعلنت فيها القاعدة 
مسؤوليتها عن قتل تسعة جنود 

الشهر املاضي.

◄ نددت 14 منظمة حقوقية بينها 
منظمة العفو الدولية والفدرالية 
الدولية حلقوق اإلنسان بإطالق 

السلطات املوريتانية سراح 
القيادي السابق في جماعة 

أنصار الدين سنده ولد بوعمامة، 
معتبرة اإلفراج عنه ”ضربة قاسية 

لضحايا األزمة في مالي“.

◄ أفاد قوماني محمد صالح، 
رئيس املجلس البلدي ملدينة 

غات جنوب غربي ليبيا، بأن فتح 
احلدود الليبية اجلزائرية، قد 
تأجل بسبب بعض الترتيبات 

األمنية.

◄ أعلنت كتائب تابعة للجيش 
الليبي في بنغازي عن منع تظاهر 
مؤيدي النظام السابق في ساحات 

املدينة، بعد أعمال صدام اندلعت 
بني مؤيدي النظام السابق، 

وآخرين معارضني للنظام السابق.

◄ أكد وزير الداخلية التونسي 
ناجم الغرسلي في ندوة صحفية 

أن الوزارة ال متلك احلجة القاطعة 
على أن سيف الله بن حسني 

امللقب بأبى عياض قد قتل في 
ليبيا.

◄ أعلن رئيس بعثة األمم املتحدة 
للدعم في ليبيا برناردينو ليون، 

أمس اخلميس، عقد جولة جديدة 
حملادثات احلوار يوم اإلثنني 

فة  املقبل، في أعقاب مشاورات مكثَّ
مع فرقاء ليبيا.

العاهل املغربي يدفع الحكومة نحو القيام بإصالحات دبلوماسية جذريةباختصار

الجيش الليبي يتقدم في معركة تحرير بنغازي رغم الصعوبات امليدانية

التعيينات الحكومية تنذر بمعركة سياسية ساخنة في تونس
[ أحزاب االئتالف الحاكم تتداول ثالثة سيناريوهات لممارسة الحكم [ خشية متصاعدة من سيناريو تقاسم السلطة

حكومة الصيد تواجه خطر االنقسام بسبب التعيينات

الجيش الليبي يتعهد بحسم معركة تحرير بنغازي في أقرب اآلجال

ظهرت اخلالفات جلية واضحة بني رئيس 
احلكومة التونســــــية احلبيب الصيد وأهم 
األحزاب املكونة للتحالف احلكومي، حول 
ــــــرة للجدل منذ  ــــــات احلكومية املثي التعيين
حكومــــــة الترويكا، ومــــــن املرجح أن تكون 
ــــــات تداعيات مباشــــــرة على  لهــــــذه التعيين

األوضاع في تونس.

نداء تونـــس يؤكد على وجوب 

أن تشـــمل حركـــة التعيينـــات 

عملية مراجعة للتعيينات التي 

تمت في فترة الترويكا

 ◄

التعيينـــات ضـــروري  تعديـــل 

بالنظـــر إلـــى وجـــود موظفني 

حكوميني ال يتلزمـــون بأجندة 

الحكومة 

 ◄

هشام الحاجي:

معركة التعيينات نقطة 

ظاهرة في جبل جليد من 

التباينات

العدد

ثالث سيناريوهات أمام الحكومة

◄ الســـيناريو األول يدعـــو إلـــى ضرورة 
الحفـــاظ علـــى التحالف الحكومـــي الراهن 

ووحدة أحزاب االئتالف.

◄ والثانـــي يرى ضرورة فـــك ارتباط هذا 
االئتالف بحيث تتحمل حركة نداء تونس 

مسؤوليتها في الحكم.

 

◄ بينمـــا يدعـــو الثالـــث إلـــى اســـتبعاد 
حزبي الوطنـــي الحر وآفاق تونس من هذا 

االئتالف الحاكم.



للمشاركة والتعقيب
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} مسقط - قام وزير اخلارجية السوري وليد 
املعّلم أمس، بزيارة إلى ســـلطنة عمان شـــّدت 
انتباه املراقبني باعتبارها أّول زيارة ملســـؤول 
كبيـــر بالنظـــام الســـوري منذ انـــدالع الثورة 
الســـورية قبـــل خمس ســـنوات إلـــى املنطقة 
اخلليجية التي تعتبر مركزا أساسيا ملناهضة 

نظام دمشق واملطالبة برحليه.
واكتفـــت وكالة األنباء الرســـمية العمانية 
بتلخيـــص هـــدف زيـــارة املعّلم بلقـــاء نظيره 
يوســـف بن علوي ومناقشـــة قضايا املنطقة، 
إّال أّن مختلـــف املصادر أجمعت على أن محور 
الزيارة الوحيد هو مناقشـــة امللف الســـوري 
وحتديدا الدفع مببادرة إيرانية روســـية حلّل 
األزمـــة الســـورية على أســـاس إعـــادة تأهيل 
نظام األســـد وتسويقه كشريك في احلرب ضّد 
تنظيـــم داعش مقابل تنـــازالت يقّدمها النظام 
للمعارضة، وأخـــرى تقّدمها طهران في ملفات 
إقليمية من بينها التســـليم بهزمية احلوثيني 
فـــي اليمـــن والتخلـــي عـــن دعمهـــم والتعّهد 

باالمتناع عن التدخل في الشأن البحريني.
ومن جانبها قالت وكالة األنباء الســـورية 
الرســـمية إنـــه مت خـــالل اجتمـــاع املعّلم- بن 
علـــوي االتفاق على أن الوقت حـــان «لتضافر 

اجلهود البناءة» إلنهاء األزمة.
وأضافت أن الرجلني قاال إن أي حل ينبغي 
أن يكون «على أســـاس تلبية تطلعات الشعب 
الســـوري ملكافحـــة اإلرهـــاب وحتقيـــق األمن 
واالســـتقرار واحلفـــاظ على ســـيادة ووحدة 

وسالمة أراضي اجلمهورية السورية».
وذكـــرت الوكالـــة أن فيصل املقـــداد نائب 

املعلم كان بصحبته خالل الزيارة.
وكان املعلـــم زار طهـــران في وقت ســـابق 
هذا األسبوع ونســـب إليه التلفزيون السوري 
الرســـمي قوله خالل الزيارة إن ســـوريا تدعم 

أي جهود حملاربة تنظيم الدولة اإلسالمية إذا 
متت بالتنسيق مع دمشـــق لكن أي شيء آخر 

سيكون انتهاكا للسيادة السورية.
ويخـــدم التصريح محاوالت نظام دمشـــق 
تلخيـــص القضية الســـورية فـــي احلرب على 
اإلرهاب عارضا خدماته فـــي هذا املجال على 

القوى العاملية.
وقال مراقبون عّلقوا على زيارة املعّلم إلى 
مســـقط إّن االتفاق النووي بني القوى العاملية 
وإيـــران أحيا لدى النظام الســـوري آماال بأن 
تشـــمله صفقة ”التصالح الدولـــي مع إيران“، 
وأّن الزيـــارة هـــي محاولة جلـــس نبض دول 
اخلليج وطرق بوابتها عبر سلطنة عمان التي 
سلكت سياســـة مختلفة جتاه األزمة السورية 
وأبقت على قنوات التواصل مفتوحة مع دمش 
نظـــرا للتحالف القائم بـــني األخيرة وطهران، 
فيمـــا العالقـــات العمانيـــة اإليرانيـــة ظلـــت 
محافظـــة على متانتها رغـــم املآخذ اخلليجية 

الكبيرة على سياسات إيران في املنطقة.
وأضـــاف املراقبون أن نظام األســـد يغازل 
اخلليـــج كورقة أخيرة بعد أن تبّني عدم وجود 
تغيير فـــي موقف القـــوى الدوليـــة منه، رغم 
بوادر املصاحلة بني تلـــك القوى وإيران التي 

أصبحت مبثابة راعية له.
وكانت روســـيا احلليفـــة بدورهـــا لنظام 
األســـد قّد نّشـــطت في الفترة األخيرة بشـــكل 
الفـــت محاوالتهـــا إقنـــاع الواليـــات املتحدة 
بضرورة إعادة تأهيل نظام األسد واستخدامه 
فـــي احلرب ضّد تنظيم داعـــش، إّال أن املوقف 
األميركـــي جاء قطعيا من خـــالل جتديد وزير 
اخلارجيـــة األميركـــي جون كيري بعـــد لقائه 
األخيـــر فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحة مع 
وزراء خارجيـــة دول اخلليج ووزير اخلارجية 
الروســـي ســـيرغي الفـــروف تأكيـــد موقـــف 
واشـــنطن بأن الرئيس الســـوري بشار األسد 

ونظامه فقدا الشرعية منذ وقت طويل.
وقـــال خطيب بدلة عضو االئتالف الوطني 
السوري املعارض لـ“العرب“ إن هناك مجموعة 
حتركات دبلوماســـية إيرانية روســـية سورية 

كمحاوالت يائسة إلنقاذ نظام األسد.

ويعتقـــد املعارض الســـوري أنـــه حتى لو 
مت نقل رســـائل عبـــر عمان إلـــى دول اخلليج 
فسيكون هناك رفض لها كونها تأتي في إطار 
إيراني، باإلضافة إلى أن دول اخلليج في حالة 

قطيعة مع األسد وحرب مفتوحة مع إيران.
وعبـــر بدلة عن اعتقاده بأن ســـلطنة عمان 

غير قادرة على االضطالع بعمل معقد كهذا.
ويلتقي كالم املعارض الســـوري مع توّقع 
مراقبني فشل محاولة النظام السوري توسيط 
ســـلطنة عمان لزحزحة املوقف اخلليجي منه 
كون الســـلطنة ال متلك لـــه الكثير، على اعتبار 
بلـــدان مجلس التعاون حتمل جتاه الســـلطنة 
بحـــّد ذاتها مواقـــف متحفظة بســـبب خروج 
سياســـتها جتاه إيـــران عن ســـياق اإلجماع 

اخلليجـــي في هـــذا املجال. ويذهـــب البعض 
حّد القول إن مســـقط تواجـــه خطر التهميش 

خليجيا إذا متادت في سياساتها تلك.
ونـــادرا ما توجـــه دول اخلليـــج انتقادات 
رسمية لسياســـات عمان ألسباب تتعّلق غالبا 
باحلفاظ على وحـــدة الصف اخلليجي، إّال أن 
االنتقادات كثيرا ما تظهر في كتابات وتعاليق 
نخـــب خليجية تلوم الســـلطنة على مهادنتها 
طهران رغم ما تبديه من عدائية جتاه املنطقة.

ومـــن جهـــة أخـــرى يضيـــف املراقبـــون 
أّنه ال شـــيء يجبـــر اخلليجيني علـــى القبول 
مبســـاومات وعروض إيران بشأن نظام األسد 
نظـــرا ملوقف القـــّوة التي أصبحـــت عليه تلك 
الدول مبواجهة إيران واعتبارا النتصارها في 

احلرب التي تقودها على املتمّردين احلوثيني 
املتحالفني مع طهـــران في اليمن، وميل ميزان 
القوى في سوريا لغير مصلحة النظام وحزب 

الله البناني الشيعي.
وحتى في العراق يتعّثر املشروع اإليراني 
مع بوادر ســـقوط الرهان فـــي محاربة تنظيم 
داعـــش على امليليشـــيات الشـــيعية املدعومة 
من إيران والتـــي أرادتها األخيرة قوة احتالل 
جديدة للبـــالد، فيما يواجه النظام احلاكم في 
العـــراق بقيـــادة أحزاب دينيـــة موالية إليران 
بـــوادر ثورة شـــعبية بســـبب ســـوء األحوال 
املعيشـــية وتردي اخلدمات والفشل احلكومي 
فـــي مختلـــف امللفـــات األمنيـــة واالقتصادية 

واخلدمية وغيرها.

نظام األسد يجرب طرق أبواب الخليج عبر سلطنة عمان

[ الخليجيون في حالة انتصار تغنيهم عن االهتمام بمساومات إيران [ مهمة شبه مستحيلة تتجاوز قدرات مسقط
زيارة وزير اخلارجية الســــــوري إلى ســــــلطنة عمان جزء من حراك إيراني روسي باجتاه 
محاولة إعادة تســــــويق نظام األسد في إطار تسويات مرحلة ما بعد االتفاق النووي. وهي 
املهّمة التي يراها مراقبون شــــــبه مســــــتحيلة في ضوء الرفض اخلليجي الشديد ألي حّل 

سياسي في سوريا يكون األسد جزءا منه.

مهمة «ساعي البريد» التي مارستها مسقط كثيرا في السابق قد تكون شاقة هذه املرة

◄ قال أركان خلف الطرموز رئيس 
لجنة إعمار األنبار إن 1500 مدرسة 

و75 جسرا حيويا واستراتيجيا 
ُدمرت نتيجة العمليات العسكرية 
واالعتداءات اإلرهابية في مناطق 

مختلفة من المحافظة الواقعة بغرب 
العراق، موضحا أن أفدح األضرار 

بالبنى التحتية لحقت مدن ومناطق 
الفلوجة والرمادي والكرمة وحديثة 

وعانة وراوه والقائم والرطبة.

◄ أعلن أمس، عن مقتل جندي 
سعودي إثر إصابته ليل األربعاء 

الخميس، بقذيفة في قطاع جيزان 
المتاخم لحدود المملكة مع اليمن.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة حكما 

ابتدائيا يقضي بسجن مواطن 
سعودي ست سنوات ومنعه من 

السفر مدة مماثلة بتهمة االنضمام 
إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم 

القاعدة والمشاركة بالقتال إلى 
جانبها في سوريا.

◄ أدى هجوم صاروخي شّنته 
عناصر تنظيم داعش أمس، على 

قضاء مخمور شرق مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى بالشمال 

العراقي إلى مقتل 18 من عناصر 
البيشمركة الكردية بينهم ضابط 

برتبة نقيب.

◄ أكدت وزارة الداخلية الكويتية 
أمس، في بيان أّن نقل النائب 

السابق مسلم البراك من السجن 
حيث يقضي عقوبة الحبس لمّدة 

سنتين بعد إدانته في قضية 
إهانة الذات األميرية إلى أحد 

المستشفيات تم بناء على موعد 
مسبق وليس لتدهور مفاجئ في 

صّحة السجين.

باختصار
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األمم املتحدة: اإلمارات األولى عامليا في إغاثة اليمن

بغداد تواجه املحتجني بشعار «ال صوت يعلو على صوت املعركة» ضد داعش

} أبوظبــي - أظهرت بيانـــات جديدة صادرة 
عن هيئـــة األمم املتحدة احتالل دولة اإلمارات 
العربية املتحـــدة املرتبة األولـــى عامليا كأكبر 
مانح للمساعدات اإلنسانية لليمن خالل أزمته 

الراهنة.
وأوضحـــت البيانات الصـــادرة عن خدمة 
التتبع املالي التابعة لألمم املتحدة أن إجمالي 
املســـاعدات اإلنســـانية التـــي وجهتها  قيمة 
دولـــة اإلمـــارات لليمن بلغت ما يعـــادل ١٣٨,٥ 
مليون دوالر أميركـــي، وذلك من إجمالي قيمة 
مســـاعدات دول العالم خالل األشهر املنقضية 
مـــن العـــام احلالـــي والبالغـــة ٤٤٩,٥ مليـــون 

دوالر، لتستأثر املســـاعدات التي قدمتها دولة 
اإلمارات ومؤسساتها اإلنســـانية مبا نسبته 
حوالي ٣١ في املئة من إجمالي مساعدات دول 

العالم خالل األزمة اليمنية في العام ٢٠١٥.
وتلـــت إســـهامات دولة اإلمارات بحســـب 
بيانـــات األمم املتحدة كل من الواليات املتحدة 
األميركية بنسبة مساعدات بلغت ١٦,٦ في املئة 
مـــن إجمالي إســـهامات دول العالم ثم اململكة 

املتحدة بنسبة ١٠,٣ في املئة.
وتعكـــس هـــذه البيانات جـــزءا من جهود 
إماراتية أشـــمل ملســـاعدة اليمـــن على جتاوز 
أزمته الراهنة تشـــمل إلى جانب املســـاعدات 

اإلنســـانية اجلهود السياســـية والعســـكرية 
إلعادة االستقرار إلى البالد من خالل مساعدة 
الســـلطة الشـــرعية بقيـــادة الرئيـــس عبدربه 
منصور هـــادي على إنهـــاء االنقالب احلوثي 
وإعـــادة فـــرض ســـلطة الدولة علـــى مختلف 

املناطق اليمنية.
واإلمارات عضو فاعل ونشيط في التحالف 
العربـــي الذي تقوده الســـعودية وينفذ عملية 
إعـــادة األمل إلـــى اليمن والتـــي حققت تقدما 
نوعيا بتحرير أجزاء واسعة من جنوب البالد 
في نطاق عملية عســـكرية يطلق عليها اســـم 

السهم الذهبي.

وتعليقا على تلك البيانات األممية اجلديدة 
اعتبرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية 
والتعـــاون الدولي رئيســـة اللجنـــة الوطنية 
لتنســـيق املســـاعدات اإلنســـانية أن اعتراف 
منظمـــة األمم املتحـــدة بـ“التفـــوق الريـــادي 
لإلمـــارات فـــي التجاوب مـــع أزمة إنســـانية 
طاحنـــة كأزمة اليمـــن وما حتمله فـــي طياته 
يعكـــس التوجهات  من ســـيناريوهات أليمة“ 
والفلسفة اإلنسانية لدى قيادة بالدها، مؤّكدة 
مضي اإلمارات ”بكل قوة وعزمية ال تلني على 
درب دعم كل املتأثرين من األزمات اإلنســـانية 

في دول العالم“.

} بغــداد - عكســـت تصريحـــات مســـؤولني 
عراقيـــني وقياديـــني فـــي األحـــزاب الدينيـــة 
الشـــيعية احلاكمـــة بالبالد قلقـــا متزايدا من 
االحتجاجـــات املتصاعـــدة فـــي عّدة  موجـــة 
محافظات على ترّدي اخلدمات، خصوصا بعد 
أن بدأت الشـــعارات املرفوعة تتجاوز السياق 
املطلبي إلى ســـياق سياســـي أّعم بتوجيهها 
اتهامـــات صريحة بالفســـاد لكبار مســـؤولي 

الدولة.
املرافقـــة  االنتقـــادات  جتـــاوزت  كمـــا 
العراقية  للحكومـــة  واملوّجهة  لالحتجاجـــات 
وللسياســـيني عمومـــا الطابع الظرفـــي، إلى 
تقييم شامل للتجربة السياسية ككّل منذ سنة 
٢٠٠٣ والتي تتصّدر مشهدها األحزاب الدينية 
بســـيطرتها على مقاليد الســـلطة والقرار في 

الدولة.
وبـــدأ احلديـــث يتصاعد في العـــراق عن 
مالمـــح ثـــورة عارمـــة تنطلـــق مـــن املناطق 
التي تعتبرهـــا األحزاب الدينيـــة مركز ثقلها 
وخزانها البشـــري مثل العاصمة ومحافظات 
اجلنوب والفرات األوســـط، األمر الذي يفّســـر 
ارتباك قيـــادات تلك األحزاب فـــي املوقف من 
تصريحاتها. تعكســـها  والتي  االحتجاجـــات 

وحـــاول بعض تلـــك القيادات ”مســـك العصا 

عبر االعتراف مبشروعية مطالب  من وسطها“ 
احملتجـــنيّ مع ســـرعة االســـتدراك والتحذير 
مـــن ”أطراف مندّســـة“ والتخويف من مخاطر 
املرحلة وتهديدات تنظيم داعش، وذلك نسجا 
على منوال الشعار املتداول عربيا في ستينات 
وسبعينات القرن املاضي ”ال صوت يعلو على 

صوت املعركة“.
وأعلـــن األمني العـــام ملنظمة بـــدر النائب 
للتظاهرات  هـــادي العامري أمـــس، ”دعمـــه“ 
التي خرجـــت في عدة مـــدن عراقيـــة للتنديد 
بسوء اخلدمات، لكنه دعا في املقابل إلى ”عدم 

نسيان املعركة احلقيقية ضد تنظيم داعش“.
وقال العامري في بيـــان له إنه ”مع دعمي 
ملطالب الشـــعب املشـــروعة وضـــرورة توفير 
اخلدمات وترســـيخ ثقافـــة املطالبة باحلقوق، 
علـــى اجلميع أن ال ينســـى املعركـــة احلقيقية 
ضد داعـــش واملجاميع اإلرهابيـــة“. وأضاف 
”البد من حشـــد كل الطاقـــات للدفاع عن الوطن 

واملقدسات“.
وحاول قيـــادي في حزب الدعـــوة احلاكم 
تبرئة ســـاحة األحزاب الدينية من املسؤولية 
عمـــا يجري في البالد متهما ”جهات علمانية“ 
مبحاولة إســـقاط جتربة اإلسالميني الشيعة.
وقال علـــي العالق القيادي فـــي حزب الدعوة 

اإلســـالمية الـــذي ينتمي إليه رئيـــس الوزراء 
احلالي حيدر العبادي وســـلفه نوري املالكي، 
أمـــس إّن ”احلكومـــة العراقيـــة مكونـــة مـــن 
اليساري والعلماني واإلسالمي وغير ذلك من 
االجتاهـــات، إّال أن بعض اجلهـــات العلمانية 
وجتربتهـــم  اإلســـالميني  إســـقاط  حتـــاول 
اإلصالحية وحتميلهم كل الفشـــل الذي جرى 

في املراحل السابقة“.
وأضـــاف العـــالق قولـــه إّن ”املتظاهريـــن 
طالبوا بحقوقهم املشروعة ورئيس الوزراء لم 

ينظر إليهم بريبـــة وإمنا امتدحهم وقام بعدد 
من اخلطوات اإلصالحية“، مســـتدركا بالقول 
إّال أن ”هنـــاك بعـــض اجلهات بـــدأت بركوب 
موجة التظاهرات إلضعاف احلكومة احلالية“.

كما لـــم يفت العالق أن يلقـــي التبعة على 
اخلارج بالقول إّن ”هنالك إرادة دولية وإقليمية 
بإبقاء العـــراق على وضعه وعدم تطوير واقع 
اخلدمـــات“، علما أن العالق من الشـــخصيات 
التي رفعـــت صورها في التظاهرات مبحافظة 
بابل مرفقة بشعارات واضحة تتهمه بالفساد.

بوادر ثورة تتفاعل على أرضية املعاناة اليومية للعراقيني

األحــــــزاب الدينية العراقية تستشــــــعر خطورة حتّول االحتجاجــــــات على تردي اخلدمات 
إلى ثورة عارمة، بعد أن بدأت الشــــــعارات املرفوعة خاللها تتجاوز الســــــياق املطلبي إلى 
ســــــياق سياسي أشمل يتضّمن انتقادات حاّدة لتجربة حكم تلك األحزاب منذ سنة ٢٠٠٣ 

واتهامات لها بالفشل على كل الصعد.

ّ



} الســويس (مــرص) - تعتبر قناة الســـويس 
اجلديـــدة أحد أضخـــم املشـــاريع املصرية في 
القرن احلادي والعشـــرين على اإلطالق، وتأتي 
ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير منطقة 
صناعية متطورة على طول خط القناة وتعرف 

مبشروع تنمية قناة السويس.
والقنـــاة اجلديـــدة متثـــل أبـــرز إجنازات 
الرئيـــس احلالـــي عبدالفتاح السيســـي التي 
أشـــرف على أشـــغالها بنفســـه، ومت تشييدها 
بســـواعد مصرية خالصـــة تعكـــس مقولة إذا 

”توفرت اإلرادة يصنع املستحيل“.
وأعطى السيســـي إشارة بدء العمل بالقناة 

اجلديدة في 6 أغسطس العام املاضي.
وانتهـــى العمل في بناء هذا املشـــروع في 
زمن قياســـي لم يتجـــاوز 11 شـــهرا ومبعايير 

دولية، بشهادة اخلبراء وأهل االختصاص.
ويتضمن املشروع حفر مجرى مالحي مواز 
لقناة السويس األّم بطول 35 كيلومترا وبعرض 
317 مترا وبعمق 24 مترا ليســـمح بعبور سفن 
بغاطـــس يصـــل إلـــى 66 قدما، ويقـــع املجرى 
املالحي اجلديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من 

القناة القدمية.
كمـــا تضّمـــن املشـــروع توســـيع وتعميق 
تفريعـــة البحيـــرات الكبرى بطـــول حوالي 27 
كيلومتـــرا وتفريعة البالح بطول نحو عشـــرة 
كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة 

اجلديدة إلى 72 كيلومترا.
وقـــد تعاون أكثـــر من 43 ألـــف عامل حلفر 

وبناء قناة السويس اجلديدة.
وبلغت تكلفة القنـــاة ثمانية مليارات دوالر 
مت جمعهـــا بالعملة احمللية مـــن املصريني من 
خالل طرح شهادات اســـتثمار بفائدة 12 باملئة 

ملدة خمس سنوات.
ويهدف املشروع إلى حتقيق أكبر نسبة من 
االزدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 

50 باملائة من طول املجرى املالحي.
ويتيـــح املجـــرى اجلديد مرور الســـفن في 
قناة الســـويس مـــن االجتاهني ممـــا يقلل زمن 
عبور القناة من 22 ســـاعة حاليا إلى 11 ســـاعة 
تقريبـــا ويجعلها أســـرع قناة فـــي العالم وفقا 
لتصريحات أدلى بها مهاب مميش رئيس هيئة 

قناة السويس الشهر املاضي.

كما يهدف املشـــروع إلى تقليل زمن انتظار 
الســـفن ليكون ثالث ساعات في أسوأ الظروف 
بدًال من وقت انتظار يتراوح بني ثماني ساعات 
و11 ســـاعة حاليـــا ممـــا يقلـــل تكلفـــة الرحلة 

البحرية ملّالك السفن.
وتأمل مصر أن يرفع املشروع إيرادات قناة 
السويس بشـــكل عام من خمسة مليارات دوالر 

حاليا إلى 15 مليار دوالر بحلول عام 2023.
وتقـــول مصر إن املشـــروع ســـيزيد القدرة 
االســـتيعابية للقناة لتصل من 49 ســـفينة عام 

2014 إلى 97 سفينة عام 2023.
ويتوقع أن يتيح املشـــروع عبور 45 سفينة 
دون توقف في كال االجتاهني مع إمكانية عبور 

ســـفن يصل غاطســـها إلى 66 قدمـــا في جميع 
أجزاء القناة. ومن املتوقع أن تساهم هذه القناة 
في زيادة حجم تدفق النفط والغاز الطبيعي من 

منطقة اخلليج إلى الواليات املتحدة وأوروبا.
وفي أول تشـــغيل جتريبي للقناة اجلديدة 
عبرت قافلة تضم ثالث ســـفن حاويات عمالقة 
يـــوم 25 يوليو، وفي نفـــس الوقت عبرت ثالث 

سفن أخرى املجرى املالحي القدمي.
وســـتربط أربع قنوات صغيرة بني القناتني 

القدمية واجلديدة.
وإلى جانب مشروع القناة اجلديدة تخطط 
احلكومة لبناء مركز صناعي ولوجيستي دولي 
قرب قناة الســـويس التي يتوقع أن متثل نحو 

ثلـــث حجـــم االقتصـــاد املصـــري. وأطلق على 
املشروع اسم محور تنمية إقليم السويس.

وأعلنت مصر في يوليو عن مشـــروع إلقامة 
قناة جانبية مبيناء شرق بورسعيد على البحر 
املتوســـط والبدء في تنفيذه بعـــد افتتاح قناة 
الســـويس اجلديدة بهدف مســـاعدة السفن في 

الدخول مباشرة إلى امليناء.
وقالـــت مصـــادر بهيئة قناة الســـويس إن 
طول القناة اجلانبية ســـيصل إلى 9.5 كيلومتر 
وعمقها 18.5 متر وعرضها عند القاع 250 مترا 
وإن تنفيذها سيستغرق سبعة أشهر وستكون 
ضمن املشـــروعات اللوجيســـتية حملور تنمية 

إقليم قناة السويس.

محمد حماد

شـــارك العشـــرات من رؤســـاء وملوك ووزراء 
ومســـؤولني ميثلون نحـــو 121 دولة، في حفل 
افتتـــاح قناة الســـويس اجلديـــدة أمس، بعد 
إمتـــام ازدواج جزء كبير مـــن املجرى املالحي 

للقناة ألول مرة منذ 146 عاما.
وقـــال أشـــرف ســـاملان، وزير االســـتثمار 
املصري، إن االستثمارات املتوقعة ستتم على 
مراحل نظرا لطبيعتهـــا بوصفها كثيفة رأس 

املال وحتتاج إلى فترات طويلة.
وأكـــد أن االســـتثمار فـــي منطقـــة محور 
قنـــاة الســـويس ســـيخضع لقانـــون املناطق 
االقتصاديـــة ذات الطبيعـــة اخلاصـــة اجلديد 

الذي وافق عليه مجلس الوزراء املصري.
وتوقـــع تقريـــر آفـــاق االقتصـــاد العاملي 
الصـــادر عن صندوق النقد الدولي، منو حركة 
التجـــارة العاملية بنحـــو 4.7 باملئة خالل عام 

2016، مقارنة بـ 3.7 باملئة خالل العام احلالي. 
وأشـــار إلى أنه مت إدخال عـــدد من التعديالت 
عليـــه قبـــل إصـــداره، حيـــث يســـمح للقطاع 
اخلـــاص بأن ميتلك نســـبة حاكمة أكثر من 50 
باملئـــة من قيمة املشـــروعات، وهـــو ما لم يكن 

مسموحا به من قبل في منطقة القناة.
وأوضح أنه ســـيتم إنشاء هيئة اقتصادية 

متخصصة لتنمية محور القناة
وأكد التقرير أن مالمح االستثمار في مصر 
ســـتتغير خالل الفتـــرة املقبلة نظـــرا لطبيعة 
املشـــروعات اجلديدة التي لـــم تكن تطرق باب 
االقتصـــاد املصري مـــن قبل، خاصـــة الثورة 
القوية في املشروعات اللوجستية  والتخزين 

وبناء السفن.
وبلغت إيـــرادات قناة الســـويس نحو 47 

مليار دوالر خالل العشر سنوات السابقة.
مـــن املتوقـــع أن يصدر الرئيـــس املصري 
عبدالفتاح السيســـي مرســـوما بقانون يحدد 

فيه طبيعـــة االســـتثمار بهذه املنطقـــة، كذلك 
عمليات ترســـيم احلدود اخلاصة مبحور قناة 
السويس لتعزيز حركة االستثمارات وتسهيل 

املهام أمام املستثمرين.
ووصـــف بيـــان صحفي لـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة املصرية أن افتتاح قناة الســـويس 
اجلديدة ميثـــل حدثا تاريخيـــا وعالمة بارزة 
فـــي تاريخ مصـــر احلديث، ورمـــزا لنهضتها 
االقتصاديـــة واســـتعادة لثقلهـــا السياســـي 

واالقتصادي على املسرح العاملي.

وأكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة 
والتجارة واملشـــروعات الصغيرة واملتوسطة 
مبصـــر، أن التوســـعة التي متت فـــي املجرى 
املالحي للقناة تعيد ملصر دورها االستراتيجي 
كأحد أهـــم الالعبني الرئيســـيني على خريطة 

التجارة اإلقليمية والدولية.
ووصل إجمالي كميات أعمال التكريك نحو 
242 مليـــون متر مكعب بتكلفـــه تقديرية بـ1.9 

مليار دوالر، بعمق يصل لنحو 24 مترا.
وقال عبدالنور إن توســـعة قناة السويس 
تعد مبثابة محرك حيوي للنشـــاط االقتصادي 
ليس في مصر وحدها بل في املنطقة احمليطة 
بها، ومتثل الزيادة في تدفق التجارة عبر هذا 
املجـــري املالحي الهـــام حافزا لدعـــم التنمية 

الصناعية في محيط قناة السويس.
وأوضح أنه مـــن املخطط حتويل ما يقرب 
مـــن 76 ألف كيلو متر -هي مســـاحة األراضي 

احمليطة بالقناة- إلى مركز صناعي حديث.

وكشـــف يحيى زكـــي، رئيـــس حتالف دار 
الهندســـة الفائز بإعـــداد املخطط العام حملور 
قناة الســـويس في اتصال هاتفي لـ“العرب“، 
عن مالمـــح املخطـــط النهائي حملـــور القناة، 
قائال: إن املنطقة ستحتاج إلى خمس محطات 
عمالقة إلنتاج الكهرباء منها ثالث محطات في 
املنطقة التابعة حملافظة السويس، ومحطة في 
وسط املشروع مبحافظة اإلسماعيلية، وأخرى 

في الشمال مبحافظة بورسعيد.
ولفت إلى أنه ســـيتم تدشـــني ستة موانئ 
جديدة مبحـــور القناة لتســـهيل حركة جتارة 
الترانزيـــت باملنطقـــة وملواكبة االســـتثمارات 

التي ستشهدها املنطقة.
وقال إن مشـــروع التنمية يستهدف زيادة 
عدد ســـكان منطقة محور قناة الســـويس من 
ثالثة ماليني حاليا إلى نحو 11 مليون نســـمة 

مع حلول عام 2050.
وبلغت احلمولة الصافية للســـفن العابرة 
لقنـــاة الســـويس نحـــو 8.3 مليـــار طن خالل 
العشر ســـنوات املاضية منها نحو 931 مليون 

طن خالل عام 2014.
وأكد محمـــد أبو العينـــني، رئيس مجلس 
األعمـــال املصـــري األوروبي، فـــي تصريحات 
صحفيـــة، إن قناة الســـويس اجلديدة فاحتة 
خير وباكورة ملشـــروعات قوميـــة عمالقة في 
واملوانـــئ  واخلدمـــات  والصناعـــة  الزراعـــة 
والطاقـــة املتجددة وســـتوفر ماليني من فرص 
العمل وســـتحول مصر إلى قبلة لالســـتثمار 

العاملي.
وسجل عدد ناقالت البترول العابرة لقناة 
الســـويس 373 ناقلة خالل شهر مايو املاضي 
مقابل 329 ناقلة خالل شهر مايو 2014، بنسبة 

ارتفاع 13.4 باملئة.
وقـــال عاطـــف عبداللطيف، عضـــو الغرفة 
األملانية العربيـــة للتجارة لـ“العرب“ إن القناة 
اجلديدة رســـالة طمأنة للعالم على مدى حالة 
االســـتقرار مبصر، وســـيؤثر حفـــل افتتاحها 
بشكل إيجابي في رفع معدالت السياحة ملصر 

على املدى القريب.
وأضاف أن القنـــاة اجلديدة بداية حقيقية 
لتنمية مـــدن القناة وعـــودة الســـياحة إليها 
بعـــد أن عانت لفترة طويلة. وكشـــفت بيانات 
هيئـــة قناة الســـويس أن كميـــة أعمال احلفر 
على الناشـــف بالقناة اجلديدة بلغت نحو 258 
مليـــون متر مكعب بتكلفه تقديرية وصلت إلى 

517 مليون دوالر.
وقام املصريون بتمويل املشروع من خالل 
االكتتاب في شـــهادات قناة السويس اجلديدة 
واستطاع اجلهاز املصرفي في مصر أن يجمع 

نحو 8.3 مليار دوالر في ثمانية أيام عمل.

قناة السويس الجديدة إنجاز تاريخي تنحته سواعد مصرية
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[ السيسي يفتتح القناة وسط أجواء احتفالية وحضور دولي وعربي الفت 
[ قناة السويس الجديدة تفتح آفاقا واسعة أمام االستثمارات

”جواب من الراجل اللي مات زمان في فتح 
القنال

رغم الوجع في قلبي حاسس ضحكتك
ومن بعيد شايفك بتتولدي جديدة من جديد

وبحسدك… 
تاني بتفحتوا القنال
تاني بتخلقوا دفاف

من غير كتافيكوم ماتنقلوا الردمي
ماتعملوا عمل عظيم من غير عباد
بتندفن باألولفات بتفحتوا تاني قنال

باجلرارات واحلفارات
والكراكات رجال تشيل بحر الرمال

أنا بذكركوا
أنتوا احلضور
وأحنا الغياب…
حبوها… حبوها

لكن قبل احلب واألعياد
أفتكروا أجدادكوا اللي شيدوها

وأفتكروا الشــــــهداء طلعوا يحموها وماتوا 
وفاتوها ليكم عشان ماتكملوا املشوار
ألجل الظالم ما يخاف يعود تاني لبالد

بيحرسها النهار
تكفي هذه الكلمات املقتطفة من إحدى آخر 
القصائد التي كتبها عبدالرحمن األبنودي، 
ــــــرّد على كّل من قّلل من أهمية مشــــــروع  لت
قناة السويس اجلديدة، وتثبت أهميته عند 

كّل مصري.
االقتصــــــادي  بعــــــده  يتجــــــاوز  مشــــــروع 
ــــــط ببعده السياســــــي  واالســــــتثماري ليرتب
والقومي الوطني الذي جتّســــــد مع إعالن 
جمال عبدالناصر يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٦، من 
ميدان املنشية باإلسكندرية، ”باسم األمة.. 
باســــــم األمة تؤمم الشــــــركة العاملية لقناة 
السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، 
وينتقــــــل إلى الدولة جميع ما لها من أموال 
وحقوق وما عليها من التزامات“، وترســــــخ 
ــــــاح الرئيس عبدالفتاح السيســــــي  مع افتت
ملشــــــروع قناة السويس اجلديدة، في حفل 
عاملي أعاد إلى األذهان أحاديث املؤّرخني 
عن احلفل الذي نّظمه اخلديوي إسماعيل 
عند افتتاح قناة الســــــويس الرئيســــــية قبل 

أول سفينة تعبر قناة السويس الجديدةحوالي قرن ونصف القرن من الزمن.

مصر تفرح بافتتاح القناة الجديدة

احتفاالت في ميدان التحرير بافتتاح قناة السويس الجديدة
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أخبار العددأخبار العدد

قناة السويس الجديدة حلم يتجسد على أرض الواقع

} القاهرة - دشـــن الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي اخلميس ”قناة السويس اجلديدة“، 
التي تعقـــد عليهـــا اآلمال إلنعـــاش االقتصاد 
املصـــري املتدهور بعرض جـــوي وبحري قدم 
على منت يخت ”احملروســـة“ امللكي الذي شارك 

في افتتاح القناة األم قبل حوالي 150 عاما.
وبدأت مراســـم االحتفال وســـط إجراءات 
أمنية كبيرة في اإلســـماعيلية (شـــمال شرق)، 
فـــي وقت هّدد الفـــرع املصري لتنظيـــم الدولة 
اإلسالمية بإعدام رهينة كرواتي اختطف غرب 
القاهرة فـــي محاولة خلطف األضواء من حفل 

االفتتاح.
لكن فشـــلت هـــذه احملاولة، مثلما فشـــلت 
حملة على مواقع التواصل االجتماعي أطلقها 
معارضـــون للمشـــروع تســـخر مـــن التهويل 
الرســـمي واإلعالمي ملشـــروع ”قناة السويس 
اجلديدة“. وأطلق نشطاء من اإلخوان املسلمني 
على تلك احلملة اســـم ”ترعة الســـويس“، في 
إشـــارة إلى كونها ممرا مائيا صغيرا وليست 

بالضخامة التي يتم تصويرها بها. 
ولـــم تقتصـــر معارضة النشـــطاء وأنصار 
الرئيـــس الســـباق محمد مرســـي للمشـــروع 
علـــى الفضـــاء اإللكتروني ومواقـــع التواصل 
االجتماعي وإمنا امتدت على شـــكل مظاهرات 

محـــدودة، لم يكـــن لها صدى أمـــام اجلماهير 
املصرية التي خرجت تواكب احتفاالت افتتاح 

قناة السويس اجلديدة، في مختلف املدن.
وفـــي الوقـــت الذي كانـــت فيـــه الطائرات 
العســـكرية املقاتلـــة من أنـــواع مختلفة حتلق 
فـــوق مجرى القناة في عرض جوي كبير، فيما 
دخل الرئيس عبدالفتاح السيســـي في مالبسه 
العســـكرية مجـــرى القنـــاة علـــى ظهـــر يخت 
”احملروسة“، وتبعته قطع بحرية عسكرية منها 
الفرقاطة فرمي التي اشـــترتها مصر مؤخرا من 
فرنســـا، شـــهد ميدان التحرير، وسط القاهرة، 
مســـيرات وجتمعات بشـــرية كبيـــرة، توافدت 

احتفاال بافتتاح قناة السويس اجلديدة.
وتعد التجمعات هي األولى التي شـــهدها 
امليـــدان منذ بداية حكم عبدالفتاح السيســـي، 
صيـــف العام املاضي، وهـــي األولى أيضا منذ 
نزول مئات اآلالف للميدان نفسه يوم 26 يوليو 
2013، اســـتجابة لنداء السيسي نفسه، عندما 
كان وزيـــرا للدفـــاع ملنحـــه تفويضـــا حملاربة 

اإلرهاب.
توافـــد اآلالف مـــن املصريني مـــن مختلف 
األعمار على امليدان، وأغلقت الســـيارات التي 
تقصـــده للمشـــاركة في االحتفاالت الشـــوارع 
املؤديـــة إليه، بينما جتمعت في أنحائه الكثير 

من األسر، حاملة األعالم املصرية وهي تهتف 
للسيســـي، واجليش املصري الذي قام رجاله 

بالدور الرئيسي في إجناز مشروع القناة.
بدورهـــا كانت محافظـــة القاهرة حريصة 
على التعامل بحفاوة مع االحتفال باملناســـبة 
في امليدان، الذي يعتبـــره الكثير من املراقبني 
أيقونـــة الثـــورة املصريـــة، فقدمـــت مجموعة 
مـــن فـــرق املوســـيقى الشـــعبية عروضا على 
مدار يومي األربعـــاء واخلميس، وتطوع عدد 
مـــن الفنانني بتقـــدمي أغان وطنية للحشـــود 
املتجمعـــة، كمـــا مت تقـــدمي عـــروض بصرية 
بالليـــزر في أنحـــاء امليدان الـــذي مت جتديده 
وتنظيـــم حركة املـــرور فيه منذ عدة أســـابيع 

بطريقة الئقة.
ورصد عدد من املواقع اإللكترونية املصرية 
لقطة لعروســـني ذهبا لالحتفال بليلة زفافهما 
في ميـــدان التحرير وســـط احملتفلني بافتتاح 
القناة مســـاء األربعاء، حيث أكد العريس أنه 
خطط مع عروســـته ليوافق يوم زفافهما موعد 
افتتاح قناة السويس، حتى حتتفل مصر كلها 

بذكرى زفافهما سنويا.
وتكـــررت التجمعـــات صبـــاح اخلميـــس، 
وحتدى اآلالف مـــن احملتفلني احلرارة العالية 
لتســـجيل موقفهم كمـــا قالوا لــــ ”العرب“ في 

متديـــد تفويضهـــم الـــذي منحـــوه للرئيـــس 
املصري عبدالفتاح السيســـي قبل عامني، بعد 
أن اســـتطاع حتقيق إجناز كبير بافتتاح قناة 

السويس خالل عام واحد مثلما وعد.
وقال محمد مصطفى (38 عاما) إنه جاء إلى 
ميدان التحرير في وسط هذه احلرارة تكرميا 
للرئيس واجليش املصري اللذين أنقذا البالد 
من مصير مجهول كان ينتظره إذا استمر حكم 
اإلخـــوان، مضيفا أنه يشـــعر بالفخـــر حينما 
يـــدرك أن املصريني يتجمعـــون اآلن لالحتفال 
بإجناز كبير، مثل افتتاح القناة، بينما غيرهم 
من شـــعوب الـــدول املجاورة التي شـــهدت ما 
يعرف بثورات الربيـــع العربي، تتوزع ما بني 

الجئني ومصابني وقتلى.    
ليلى ســـيد التي تعمل محللـــة اقتصادية 
بأحد البنوك االســـتثمارية قالت لــــ ”العرب“ 
إنهـــا اصطحبت ابنتيها إلى ميـــدان التحرير 
للمشـــاركة فـــي االحتفـــال باملناســـبة املهمة، 
مؤكدة أن التوقعات االقتصادية الغربية التي 
تقلـــل من قيمـــة العوائد املتوقعـــة للقناة بعد 
افتتاح الفرع اجلديد لها لم تقلل من سعادتها 
وفخرهـــا مبا مت إجنـــازه، ألن األهم من وجهة 
نظرها أنه مؤشـــر على جديـــة النظام احلالي 

في مصر وقدرته على اإلجناز.

} ربما يكون هناك كثيرون تحدثوا عن 
الفوائد االقتصادية الفتتاح قناة السويس 

الجيدة، لكّن قليلين توقفوا عند المعاني 
والدالالت السياسية التي ينطوي عليها 

المشروع، ونجاحه في بث روح جديدة غابت 
لفترة طويلة عن مصر.

روح تعطي قوة دفع كبيرة للمصريين 
نحو مزيد من االلتفاف حول قيادتهم 

السياسية، التي عانت خالل الفترة الماضية 
من حمالت تشكيك واتهامات مريرة، من قوى 

في الداخل والخارج، وحاولت بكل السبل 
التقليل من األهمية والقيمة االستراتيجية 

للمشروع برّمته.
لذلك جاءت مظاهر االحتفال أمس كبيرة، 

ومتنوعة الوجوه ومتعددة األشكال، ليس 
فقط في محيط محافظات القناة الثالث 

(بورسعيد واإلسماعيلية والسويس) لكن 
البهجة شملت جميع أنحاء المحافظات 

المصرية، إيذانا بطّي مرحلة سياسية 
قديمة، كانت مليئة بالمطّبات والصعوبات 

والتحديات، وفتح صفحة جديدة نحو 
المستقبل، تتطلب توسيع نطاق العمل 

والفكر واإلبداع، لجني ثمار األمن 
واالستقرار.

من المنتظر أن يكون تدشين القناة 
الجديدة، أمس، خطوة مهمة إلنهاء المرحلة 

االنتقالية التي امتدت ألكثر من أربع 
سنوات، كان دوالب العمل المصري فيها 

شبه متوقف، وعندما بدأ يسير مع انتخاب 
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ حوالي 14 
شهرا، سارت خطواته بصورة بطيئة، فقط 
انشغل الرئيس والحكومة وأجهزة الدولة 

عموما، بإطفاء الحرائق األمنية واالقتصادية 

والسياسية، ولم يتمكنوا من تحقيق 
إنجازات حقيقية على األرض. ويعّد مشروع 
القناة أول خطوة عملية في الطريق الطويل 
المتوقع أن تسير عليه الخطوات المصرية 

الطموحة خالل المرحلة المقبلة.
طريق يفضي إلى االلتفات لمجموعة 

من المشروعات السياسية المؤجلة، والتي 
لم تسمح األجواء العامة خالل المرحلة 

الماضية بإنجازها، نتيجة عدم الشعور بقدر 
وافر من األمن واالستقرار، وخشية أن يؤدي 

الشروع في تنفيذها إلى زيادة األشواك 
واالرتباك وخلط األوراق.

بالتالي كان التمّهل فيها ودراسة كافة 
جوانبها له مبررات وتفسيرات سياسية 

منطقية، خاصة أن النظام المصري الجديد، 
عانى كثيرا من سلسلة كبيرة من التعقيدات، 

حان أوان فك شفراتها، بعد أن استعادت 
الدولة عافيتها.

افتتاح القناة لم يؤكد فقط قدرة 
الرئيس المصري تجاوز األزمات ومواجهة 

التحديات، لكنه عزز شعبيته في الشارع 
المصري، من خالل مظاهر االحتفال 

المختلفة، والفرحة الغامرة التي بدت على 
شرائح متباينة من المواطنين، البسطاء 

واألغنياء، وأن رهانه على الشعب منذ 
البداية تأكد صوابه.

عندما يتم إجراء االنتخابات البرلمانية 
في غضون األشهر القليلة القادمة، سوف 

يكون اختيار األعضاء متماشيا مع 
االحتياجات الوطنية التي كشفها إنجاز 

مشروع قناة السويس العظيم، بمعنى من 
الصعوبة أن تكون هناك فرصة لمن تلّونوا 

سياسيا، أو عبثوا بمقّدرات المصريين 
اقتصاديا، سواء في حكم الرئيس األسبق 
حسني مبارك، أو أثناء العام الوحيد الذي 

قضاه اإلخوان في السلطة، وهذه فائدة 
كبيرة لمشروع القناة، ألنها كانت واحدة 

من الكوابح الضمنية إلجراء االنتخابات 
البرلمانية.

كما أن إنجاز القناة، في ظل كل ما 
حملته من صور كثيفة للتدليل على عمق 

وقوة اإلرادة السياسية، سوف تمنح 
النظام المصري جرأة أخرى في مواجهة 
مراكز القوى (سياسيون، ورجال أعمال، 
وإعالميون..)، تقاعست عن أداء واجبها 

الوطني خالل المرحلة الماضية، وحاولت 
توظيف األزمات والمشكالت وتكريس واقع 

مختل يعمل لصالحها، بصرف النظر عن 
االنعكاسات السلبية الخطيرة، سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا، وربما استراتيجيا، على 
كيان الدولة المصرية.

هذه الخطوة مرّجح أن تلقى ترحيبا 
من األغلبية الكاسحة من المواطنين، التي 
ضجرت من صبر النظام المصري الحالي 

على تصرفات هؤالء، والتي ألحقت أذى 
ماديا ومعنويا، وكادت تصيب قطاعا منهم، 

بالّدوار السياسي، وللتشكيك في نوايا 
النظام الحاكم، باعتباره ينحاز في تصرفاته 
النظرية للبسطاء، لكنه لم يتخذ إجراء عمليا 

يوحي برغبته في وقف النهب والجشع من 
قبل طبقة من رجال األعمال، كّونوا ثروات 

فاحشة في أوقات سابقة.

كان عدم االستعجال في إنهاء هذه 
المفارقة يعود إلى عاملين، أحدهما عدم 

وجود إنجاز ملموس يقدمه الرئيس 
السيسي للمواطنين، وسط انشغاله 

بمواجهة موجات العنف واإلرهاب المتتالية، 
ومحاوالت تخفيف األعباء االقتصادية ووقف 

نار األسعار في كثير من السلع الرئيسية، 
وضعف بعض الخدمات الرئيسية، لكن بعد 

افتتاح القناة الجديدة، من المتوقع أن تتغير 
الحسابات، فقد أصبح هناك مشروع شهد له 

العالم بأنه مشروع المستقبل.
أما العامل الثاني، فيتعلق بعدم الرغبة 
في الدخول في مواجهات مع قوى سياسية 
وأخرى اقتصادية، يمكن أن تؤثر سلبا على 

التوجهات العامة الرامية إلى الحد من 
المنغصات التي تراكمت، بسبب عمليات 
اإلرهاب األسود، وتفتح جبهات جديدة، 

في وقت لم يتم فيه إغالق ثغرات داخلية 
وخارجية وعرة، وكان خيار االنتظار 

والتأجيل حاسما، إلى حين عودة الروح 
السياسية بطاقتها الكاملة.

افتتاح القناة الجديدة والزخم الذي بدا 
واضحا، والنشوة التي عّمت المصريين، 
جعلت الطريق مفتوحا أمام اتخاذ حزمة 

من اإلجراءات السياسية الداخلية المؤجلة، 
التي تتواءم مع المعاني والمضامين 
التي حملها مشروع القناة، واألهداف 

االستراتيجية الكامنة في جوهره، وفي 
مقدمتها إجراء انتخابات مجلس النواب، 
وتعظيم االستجابة لمطلب أن تكون مصر 
بلدا ديمقراطيا، بل تقدم نموذجا في هذا 

الفضاء بالمنطقة.
كما أن عودة الروح السياسية، تتطلب 
عودة الوعي ألن تمارس مصر دورها على 

الصعيد اإلقليمي بمزيد من الفاعلية، ألن هذا 
هو المفتاح الذي يحافظ على أّي إنجازات 
داخلية، بحكم التجارب والعبر التاريخية.

عودة الروح السياسية إلى مصر
محمــد أبوالفضل

النظام املصري الجديد، عانى كثيرا 
من سلسلة كبيرة من التعقيدات، 

حان أوان فك شفراتها بعد أن 
استعادت الدولة عافيتها

تواريخ مفصلية

◄

◄

◄

◄

19  نوفمبر 1869:
افتتاح الخديوي إسماعيل 

لقناة السويس

26  يوليو 1956: 
يعلن  عبدالناصـــر  جمـــال 

تأميم قناة السويس

5  يونيو 1975: 
أنور السادات يعلن إعادة 

فتح القناة للمالحة 
الدولية

6 أغسطس 2015: 
عبدالفتاح السيسي 
يفتتح مشروع قناة 
السويس الجديدة

حجـــم االســـتثمارات فـــي البنية 
الموانـــئ  وتطويـــر  األساســـية 
بمنطقة الســـويس سيصل إلى 

نحو 150 مليار دوالر

 ◄

} القاهــرة - يتوقع خبـــراء اقتصاديون أن 
يكون لدول اخلليج وفـــي مقدمتها اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية 
النصيـــب األكبـــر في مشـــاريع تنمية محور 

قناة السويس خالل السنوات القادمة.
وكشـــف إيهاب حمودة، سفير مصر لدى 
دولة اإلمارات، فـــي تصريحات صحفية عن 
وجود مباحثات بني مسؤولي البلدين إلقامة 
عدة مشـــاريع في منطقة قناة السويس، من 

بينها وادي التكنولوجيا.
وســـاهمت دولة اإلمارات، بشـــكل كبير، 
عبـــر شـــركاتها في تشـــييد مشـــروع القناة 
اجلديـــدة الـــذي مت في زمن قياســـي مقارنة 

بحجم املشروع.
ووصـــف املديـــر العـــام ملركـــز اإلمارات 
للدراســـات، جمال سند الســـويدي، ”إجناز 
مشـــروع قناة الســـويس اجلديـــدة العمالق 
فـــي غضون أقل من عام باحلـــدث التاريخي 
وهو يعكس قوة اإلرادة والتصميم الكبيرين 
للشعبني الشقيقني في اإلمارات ومصر على 

استيعاب التحديات وتخطيها“.
اإلماراتـــي  الدعـــم  مســـيرة  ”إن  وقـــال 
للشـــعب املصري في معركتـــه املصيرية مع 
حتديات التنمية واإلرهاب إمنا تترجم متانة 
العالقـــات التاريخية التي أرســـى دعائمها 
الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، منذ أكثر 
مـــن أربعة عقود، لتتوج اليوم بهذا النموذج 
واملشـــروعات  واإلجنـــازات  التعـــاون  مـــن 
العمالقة، كمشروع قناة السويس اجلديدة“.

وتعتبر اإلمارات الداعم الرئيســـي ملصر 
فـــي املنطقة، وقد ســـجل التبـــادل التجاري 
بني البلدين ارتفاعا كبيـــرا، بلغ خالل العام 
املاضي 2.142 مليار دوالر، مقابل 1.828 مليار 

دوالر عام 2013.
وترنـــو مصر من خالل القنـــاة اجلديدة 
إلى تنمية محور قناة السويس الذي سيضم 

6 موانئ جديدة وعدة مناطق صناعية.
ويـــرى خبـــراء اقتصاديـــون أن رجـــال 
األعمـــال الســـعوديني ســـيكون لهـــم أيضا 

حضور بارز في تنمية محور القناة.
ويشارك وفد من رجال األعمال في اململكة 
في افتتاح هذا احلدث، الذي يأمل من خالله 
املصريون في حتقيق قفزة اقتصادية، تقطع 
مع مرحلة الوهن االقتصـــادي التي ازدادت 
وطأتهـــا منذ ثـــورة 25 يناير بســـبب غياب 

االستقرار السياسي واألمني.
وتتوقع احلكومة املصرية زيادة عائدات 
قناة الســـويس لتبلـــغ 13.226 مليـــار دوالر 

مقارنة بالعائد احلالي 5.3 مليار دوالر.

دول الخليج العربي املساهم 
األبرز في تنمية محور القناة

} القاهرة - اســـتقبلت مصر خالل اليومني 
والزعمـــاء  القـــادة  مـــن  عـــددا  املاضيـــني 
واملســـؤولني العرب واألجانـــب، الذين لبوا 
دعـــوة احلكومـــة املصريـــة حلضـــور حفل 

افتتاح ”قناة السويس اجلديدة“.
وقدر عدد الوفود التي وصلت إلى مصر 
للمشـــاركة في االحتفال بـ800 وفد (رســـميا 
وغير رســـمي) من مختلف دول العالم، حيث 

شاركت دول عدة بأكثر من وفد.
وكان مـــن أبرز املشـــاركني الذين وصلوا 
القاهـــرة من قادة الدول، الرئيس الفرنســـي 
فرانســـوا هوالند، واألمير خالد الفيصل بن 
عبدالعزيز، مستشار خادم احلرمني الشريفني 
أميـــر منطقة مكة املكرمـــة، والعاهل األردني 
امللـــك عبدالله بـــن احلســـني، وعاهل مملكة 
البحريـــن امللـــك حمد بن عيســـى، والرئيس 
والرئيـــس  عبـــاس،  محمـــود  الفلســـطيني 
العراقي فؤاد معصوم، والرئيس السوداني 
عمر البشـــير، وأمير الكويت الشـــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، والشـــيخ ســـلطان 
بن محمد القاســـمي حاكم الشارقة، ورئيس 

جنوب أفريقيا جاكوب زوما.
كما بـــرز مـــن احلاضريـــن محمـــد ولد 
عبدالعزيـــز رئيـــس موريتانيـــا، وجوزيـــف 
كابيال رئيس الكونغو، وفاوري جناســـينبي 
رئيـــس توجـــو، وإكليـــل ظنـــني رئيس جزر 
القمـــر،  وعلـــي بوجنـــو أوندميبـــا رئيس 
اجلابـــون، ورئيـــس مالي إبراهيـــم أبو بكر 
كيتا، ورئيس النيجر محمد يوسفو، ورئيس 
غينيـــا االســـتوائية وتيـــودورو أوبيـــاجن، 

ورئيس توجو فاوري جناسينبي.
مـــن  عـــدد  حضـــر  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة 
الشخصيات الهامة من عدة دول كان أبرزهم 
رئيس الوزراء الروســـي دميتري ميدفيدف، 
وقائد البحرية الروســـية األميـــرال فيكتور 
تشـــيركوف، ووزير الدفاع البريطاني مايكل 
فالـــون، ونائـــب املستشـــارة األملانية ووزير 
الصناعة زيجما جابرييـــل، ورئيس مجلس 
النواب الليبي (برملـــان طبرق) عقيلة صالح 
العبيـــدي، ونائـــب رئيـــس وزراء لوســـوتو 
موثيتجـــو ميتســـنج، إضافـــة إلـــى رئيس 

مجلس إدارة شركة سيمنز جو كايسر.

العالم يشارك مصر فرحتها



} ســــيكتب مــــؤرخ فــــي مســــتقبل قــــادم عن 
التجــــارب اإلعالمية التــــي كان لها دورها في 
تغييــــر المجتمعــــات العربية. ال شــــك في أنه 
ســــينظر إلــــى التكنولوجيا كمحرك أساســــي 
لعمليــــة التغييــــر. ســــيرى فــــي الفضائيــــات 
واإلنترنــــت واإلعــــالم االجتماعــــي مفــــردات 
مغرية للكتابة عنهــــا وتثبيت دورها الخالق، 
والتخريبي أيضا. لكنه ســــرعان ما ينتبه إلى 
أن هــــذه المفــــردات التكنولوجيــــة إنما كانت 
وعــــاء لتغير في األفكار وفــــي النظرة لإلعالم 
ودوره. إنها العربة التي حملت المشــــروعات 

وعبرت بها الحدود.
الرغبــــة بعبور الحدود وتجــــاوز المحلي 
هي األساس. من هناك انطلقت الفكرة للتحرر 
مــــن االحتــــكار المطلــــق الذي كانــــت تفرضه 

الجغرافيا على اإلعالم.
من هنا ولدت فكــــرة اإلعالم المهاجر ومن 

هنا ولدت فكرة ”العرب“.
كانــــت هنــــاك صحف في  قبــــل ”العــــرب“ 
المهجر. صفحات هنا وهناك للشــــعر واألدب 
أو ترويج المنتجات البســــيطة أو اإلعالن عن 
صار هناك إعالم  شقق لإليجار. بعد ”العرب“ 
عربي يومــــي مهاجر يهتم بقضايــــا أكبر من 

شؤون الجاليات أو محليات الدول.
الصحافــــة  بــــدور  االســــتهانة  تمكــــن  ال 
المهاجــــرة. الصحافة قبــــل جرائد لندن كانت 
مشــــاريع وطنية شخصية أو حكومية محلية. 
مهمــــا كبــــرت الصحيفــــة المحلية، ســــتبقى 

مهمومة بالشأن الداخلي.
المحلية ميزة وليســــت عيبــــا. والصحافة 
المحلية ال تســــتطيع إال أن تنظر إلى القضايا 
بعين ابــــن البلد وبعين المســــؤول اإلعالمي 
الحكومــــي. هذا ما يجعــــل الصحافة المحلية 
في األمس واليوم مهمة وستبقى مهمة. وهي 
إذ تتخبط اليوم بعض الشــــيء، فألنها نسيت 
دورهــــا المهم فــــي التواصل على المســــتوى 
المحلي وصارت تقلد تلك الصحف التي نبتت 

بعيدا، هناك في أوروبا.
الصحافة المهاجرة شــــيء آخر. إنها لعبة 
مــــن نوع ثان. مع الصحيفة المهاجرة، لم يعد 
يكفــــي تحويل حديث المقاهــــي أو التعليمات 
إلــــى  الرســــمية  المناســــبات  أو  الحكوميــــة 
صفحات مطبوعة كما كان يحدث (والزال) في 

العواصم والمدن العربية.
ثمــــة آفــــاق مختلفــــة تــــم تجريبهــــا على 
مدى العقــــود األربعــــة الماضيــــة. الصحيفة 
العربيــــة المهاجــــرة صنعة من نــــوع مختلف 
صارت أساسا لتجربة اإلعالم العابر للحدود.

التجربــــة انطلقــــت قبل 38 عامــــا في لندن 
على يــــد الحاج أحمــــد الصالحيــــن الهوني، 
رحمــــه الله. بيــــن أيدينا اليوم العــــدد 10000 
التي أسســــت لتجربة  من صحيفــــة ”العرب“ 

الصحافة المهاجرة. 
االحتكار الذي كانت تمارســــه الحكومات 
علــــى الصحافة لم ينته فقــــط جغرافيا، ولكنه 
انتهــــى أيضــــا كســــيطرة وتحكــــم وإنتــــاج 

ورقابة.

تأسســــت ”العرب“ كصحيفة عربية دولية 
وليســــت طبعة عالمية لصحيفــــة محلية. هذا 
ما جعلهــــا مبتكرة منذ أيامهــــا األولى. كانت 
الصحيفة تنظر إلى الشــــأن العربي بالعموم 
وتحللــــه وتقدمه لقــــارئ بدأ يفهم مــــا تعّلمه 
في المدرســــة عــــن اللحمة العربيــــة والثقافة 
المشتركة. ربما تلّمس هذا القارئ األمر مبكرا 
فــــي ”فضائيــــات“ األربعينات والخمســــينات 
والســــتينات أي بــــث الراديــــو علــــى الموجة 
القصيرة مــــن القاهرة (أو لنــــدن) بكل عيوب 
تلــــك ”الفضائيــــات“، إال أن الــــورق المطبوع 

شيء آخر.
مــــا ميــــز ”العــــرب“ هــــو الموقــــف. كانت 
الصحيفة تحسم مواقفها مبّكرا وتقدم الخبر 
والــــرأي مــــن زاوية هــــذا الموقــــف. انحازت 
دومــــا للقضايــــا العربية وحــــذرت مبّكرا من 
أخطار التشــــتت والفتنة وأطماع دول الجوار 
ومخاطــــر التغريــــب واإلربــــاك الــــذي يحمله 

التغيير السريع إلى العالم العربي.
بيئة العمل المنفتحــــة التي تتخذ من بلد 
غربــــي مقرا، مــــا أضاعت بوصلــــة ”العرب“. 
كانت القيم في قلب اهتماماتها. وكما رفضت 
أن تتغرب البــــالد العربية بعيــــدا عن تراثها 
وتاريخهــــا، فإنهــــا تصدت مبكرا الســــتخدام 
الدين كوســــيلة للوصول إلى الحكم أو إعادة 
عجلة التقدم إلى الــــوراء بعد انطالقة ما بعد 
االستعمار والتحرر والدولة الوطنية. حاربت 
الصحيفــــة أصحاب الهويــــات الطائفية، دوال 
وأفــــرادا، وهــــا هــــي نظرتها ألخطــــار هؤالء 

تصبح مقياسا لآلخرين.
”العرب“ أيضا مدرســــة. هنــــاك أجيال من 
الصحفييــــن الذين ينتشــــرون فــــي الصحف 
والفضائيات العربية في المهجر وفي المنطقة 
تخرجوا من هذه المدرســــة. أنا أحد خريجي 

هذه المدرسة.
و“العــــرب“ ليســــت فريقا عامــــال فقط، بل 
أسرة. هذا أول ما تتعلمه حين تدخل ”العرب“ 
وبعد أن تزيل عنك رهبة المكان ورهبة الورق 
ورهبة اإلدارة ورهبة المحررين المخضرمين. 
هذه الشفافية األسرية أرساها الحاج الهوني 
عندما ترك باب رئيس التحرير مفتوحا دائما 
بال عقــــد أو حواجز وما زلنــــا نحرص عليها 

ونعززها يوما بعد آخر. 
عالــــم المؤامرات والتكتالت الذي نســــمع 
عنه في مؤسســــات أخــــرى، ال وجــــود له في 
”العــــرب“. فــــي الحقيقــــة ال معنــــى لوجــــوده 
باألصــــل ألنــــه ال يحقــــق أّي شــــيء فــــي بيئة 
منفتحة تنعــــدم فيها التراتبيــــات وصراعات 

المصالح.
و“العرب“ مشروع مستمر ومتطور. لم تكن 
الصحيفــــة األولى فقط فــــي الحضور، ولكنها 
كانــــت األولى فــــي توزيع التحريــــر واإلنتاج 
جغرافيــــا وبعيــــدا عن المركزيــــة التي تخنق 
المؤسســــات الصحفيــــة. كانت الســــّباقة في 
دخول عالم اإلنترنــــت والحضور اإللكتروني 
ولــــم تتردد فــــي أن تذّكر القــــارئ العربي بأن 
ال يهمــــل األساســــيات جريــــا وراء الصرعات 
فأعادت إحياء فكرة المجلة الثقافية وأصدرت 
مجلة ”الجديد“ لتكون منبرا مشــــعا في وسط 
عتمة المشهد السياسي واالجتماعي العربي.

”العــــرب“ أيضا صارت تتحدث اإلنكليزية، 

وبطالقة. كانــــت األولى في الصحافة العربية 
المهاجرة، وها هي من خالل شقيقتها ”العرب 
ويكلي“ تكــــون األولى التي تنقل وجهة النظر 
العربية إلى العالم الغربــــي بلغته في مرحلة 

من أصعب مراحل العالقة بين الشرق والغرب.
مــــن الصعــــب تلخيــــص تجربــــة إصدار 
واستمرار صحيفة مثل ”العرب“. ثمة محطات 
عمليــــة وشــــخصية كثيــــرة. لكنها مؤسســــة 

راســــخة ولــــدت لتبقى بــــإذن اللــــه، وبجهود 
المؤمنين بها.

* رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير المسؤول
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ريادة اإلعالم العابر للحدود

هكذا تصنع {العرب} قصتها

أول عدد من صحيفة العرب العالمية

د. هيثم الزبيدي

} العــــدد عشــــرة آالف ســــتقابله بالضرورة 
أعداد في معادلة التاريخ الصحفي لـ”العرب“ 
بصفتهــــا الرائــــدة، نتحدث عــــن أكثر من ربع 
مليون متصفح لموقع الجريدة على اإلنترنت، 
وثمــــة رقم بمئات أضعاف العدد عشــــرة آالف 
لمتابعــــي الصحيفة على شــــبكات التواصل 

االجتماعي تويتر وفيسبوك يتزايد يوميا.
تمثل هــــذه األرقــــام، بالضــــرورة، تحديا 
إعالميــــا لصحيفــــة تعيــــد اكتشــــاف تاريــــخ 
ريادتها في زمن إعالمي سريع وتفاعلي ويقظ 

بشكل دائم.
كان سؤال كيف تتحول ”العرب“ بصفتها 
صحيفة يوميــــة مطبوعة إلى جزء من اإلعالم 
التفاعلي، يراود رئاسة التحرير في انطالقتها 
الجديدة قبل ثالثة أعــــوام، وكان من األهمية 
بمكان أن نطيــــح بالهيكل الهرمــــي التقليدي 
الشائع في المؤسســــات العربية وبناء هيكل 
تشــــاركي مفتــــوح حتــــى في صناعــــة القصة 

اإلخبارية الواحدة.
فكــــرة مثل هــــذه لم تكن مقبولــــة في ذهن 
الصحفــــي العربي، لكننا في ”العرب“  صنعنا 
قصتنــــا باألفــــكار والنصوص الســــاندة في 

مطبخ صحفي مشترك.
”العــــرب“ صنعت قصتها أيضا بالشــــكل، 
كان خيارنــــا للقطع الجديــــد للصحيفة كنوع 
من االتســــاق مع اإلعالم التفاعلي والســــريع، 
هــــذا الخيار اســــتجابت له غالبيــــة الصحف 
العالميــــة وتخلصــــت مــــن القطــــع الكبيــــر، 
ألن ســــلوك القراء تغّيــــر وال يمكن إعادته إلى 

الوراء.
وفي مثل هذه المســــاحة المتاحة بالقطع 

الجديد كيف ستكون القصة مقتضبة كانت أم 
موّســــعة، متوائمة مع رغبة القــــراء، كان مثل 
هــــذا التحدي يشــــغلنا أيضا، عندمــــا أنهينا 
بشــــكل مطلق مــــن أذهاننا االكتفــــاء بأخبار 
وكاالت األنبــــاء كمــــا هــــي، اإلنترنــــت أنهــــى 
مفعــــول الصدمة األولى لزمــــن الحدث وصار 
من الماضي بالنســــبة إلى القــــارئ، فبات من 
الســــذاجة الصحفيــــة نشــــر قصــــة إخبارية، 
مهمــــا كانت درجة أهمّيتها في صحيفة اليوم 
التالــــي بنفــــس وحدات تناولها فــــي المواقع 
اإللكترونية الســــريعة، هذا يعني أن الصحف 
تمــــارس دور القاتل لمحتواها وتســــقط ميتة 
بيد القــــراء وهي تعيــــد طبخ طعــــام ”بائت“ 

وتقدمه في اليوم التالي.
قصتنــــا  صنعنــــا  األفــــكار  هــــذه  بمثــــل 
الصحفية التي لم تعد سياســــية فقط! عندما 
تخلصنــــا من التــــردد حول قصــــص حياتية 
وعلمية وثقافية ورياضية ووضعناها بأهمية 
القصة السياســــية، تنوعت اهتمامات القارئ 

المعاصر وصار شــــريكا فاعال، فمقاومة تلك 
االهتمامــــات أصبحــــت مضــــرة بالصحافــــة 
نفســــها، علــــى الصحفــــي أن يــــدرك أن دوره 

كصانع للحقيقة وشارح لها قد وّلى.
هكــــذا نطمــــح أن يكــــون طبقنــــا الورقي 
بين أيــــدي القراء، كنا نفكــــر أال يترك القصة 
اإلخبارية إلى ســــواها بمجرد قــــراءة الفقرة 
األولــــى، ألن مثــــل هــــذا الــــكالم مــــر عليــــه 
علــــى  وشــــاهده  اإلنترنــــت  علــــى  باألمــــس 

الشاشات.
كان مــــن األهمية أن نضــــع أمامه تحليال 
مبتكــــرا وتداعيات وآراء تعيــــد قراءة أحداث 
تشــــغل باله، ويطمح أن يعرف ما وراءها، ألن 
األخبــــار صناعة تتطلــــب التغيير بدال من دق 

المسمار األخير في نعشها.
كان هاجســــنا صناعــــة األفــــكار وإعــــادة 
تشكيل الزوايا، كنا نخشــــى التكرار واألفكار 
المعهودة، لذلك كان عملنا تشاركيا وجماعيا 

في تحرير كل قصة نختارها.
إن ”العرب“ وهي تعلق وسام العدد 10000 
تعتــــد بمحتواهــــا اليوم في خطــــاب إعالمي 
يرفض التخلف ويقاوم الفكر الديني والطائفي 
الذي يــــراد منه تحويل اإلنســــان العربي إلى 
كائن مســــكون بالماضي، ويتقاتــــل مع أخيه 

على فكرة تاريخية غامضة وبغيضة.
الوحيــــدة  الطريقــــة  هــــي  الصحافــــة 
المتاحــــة للمناقشــــة الحــــرة، والتــــي يعلــــم 
الجميــــع أهميتهــــا اآلن، ولكن رجــــال القرون 
المظلمــــة والحكومــــات التــــي تدعمهــــم لــــن 

تشجعها ولن ترحب بها أبدا.
عشــــرة آالف، رقم تكمــــن أهميته في تأكيد 
ريادة (العرب) للصحافــــة المهاجرة، وصلت 
إليه وهي تعيد صناعة المحتوى المتميز من 

أجل ثقة قارئ جديد.

* مدير التحرير مكتب لندن

كرم نعمة

 هاجسنا صناعة األفكار 

وإعادة تشكيل الزوايا، 

نخشى التكرار واألفكار 

املعهودة، لذلك كان عملنا 

تشاركيا وجماعيا في تحرير 

كل قصة نختارها

] ما ميز {العرب} هو الموقف. كانت الصحيفة تحسم مواقفها مبكرا وتقدم الخبر والرأي من 
زاويـــة هذا الموقف. انحازت دوما للقضايا العربية وحذرت مبكرا من أخطار التشـــتت والفتنة 

وأطماع دول الجوار ومخاطر التغريب واإلرباك الذي يحمله التغيير السريع إلى العالم العربي.

] {العرب} مشـــروع مســـتمر ومتطور. لم تكـــن الصحيفة 
األولـــى فقط فـــي الحضور، ولكنها كانـــت األولى في توزيع 

التحريـــر واإلنتاج جغرافيا وبعيدا عـــن المركزية التي تخنق 

المؤسسات الصحفية.

] {العـــرب} أيضا صارت تتحـــدث اإلنكليزية، وبطالقة. كانت 
األولـــى فـــي الصحافـــة العربيـــة المهاجـــرة، وهـــا هي مـــن خالل 

شـــقيقتها {العرب ويكلي} تكون األولى التي تنقل وجهة النظر 

العربيـــة إلى العالـــم الغربي بلغتـــه في مرحلة مـــن أصعب مراحل 

العالقة بين الشرق والغرب.

حليال
حداث 
، ألن 
ن دق 

عــــادة 
ألفكار 
جماعيا 

100000
إعالمي 
لطائفي 
إلى  ربي
مع أخيه 

دة ي
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مشروع إعالمي مغاير

عشرة آالف عدد: يوم رديف صفاته األولىمشروع جوهره اإلنسان ال يمكن أن يموت أو يهزم

المرحوم الحاج أحمد الصالحين الهوني مؤسس جريدة {العرب} العالمية

} أعتبر نفســــي أنتمي لجيــــل محظوظ، لعدة 
أســــباب، فأنا أوال، وكما يقول برتراند راســــل، 
عشــــت ألرى العربات تجرها الخيول، وحالفني 
الحظ أكثر من راسل، فأنا لم أشاهد فقط هبوط 
اإلنســــان على ســــطح القمر، بل امتد بي العمر 
ألشاهد التحول التقني األكبر الذي بّدل الكثير 

من المفاهيم، وهو التحول الرقمي.
مهنيــــا، الحــــظ كان إلــــى جانبــــي مرتين، 
المرة األولــــى كنت فيها شــــاهدا على االنتقال 
مــــن تقنيات الطباعة التقليدية، التي تســــتهلك 
طاقة اإلنسان ووقته، والدخول فجأة في عصر 
التقنيــــات الرقمية، التي وّفرت جهد اإلنســــان، 
وســــهلت تبادل المعلومات، خاصــــة للعاملين 
مثلي في حقل اإلعالم. وأكتفي باإلشارة هنا إلى 
مهمة استحضار المعلومة، التي كانت تتطلب، 
إلى جانــــب الجهد الفكري، جهدا عضليا كبيرا 
للتنقيب بين الملفات والمجلدات، واستنشــــاق 

الغبار المتراكم عليها.
الجيل الذي أنتمي إليه يعرف حتما قصدي، 
أما هؤالء الذين ينتمون إلى الجيل الذي نشــــأ 
وأداته الرئيســــية للوصول إلــــى المعلومة هي 
محــــركات البحث علــــى الشــــبكة العنكبوتية، 

فعليهم أن يستخدموا مخيلتهم.
وكنت محظوظا أكثر ألني عملت مع عمالقة 
سيســــجلهم التاريــــخ، عندما تذكــــر الصحافة 
ويذكــــر اإلعالم. هناك أســــماء كثيرة ال أريد أن 
أنقصها حقها، لكن ال بد من أن أخص أســــماء 
بعينهــــا، وأولها مؤســــس دار ”العــــرب“ التي 
نحتفل اليوم بإصدار عددها رقم عشــــرة آالف، 
المرحــــوم الحاج أحمــــد الصالحيــــن الهوني، 
رجل اإلعالم الذي دخل الســــاحة اإلعالمية في 
لنــــدن مســــّلحا بحــــب المهنة، وحــــب القومية 
العربيــــة، فخرجــــت من تحــــت عباءته صحيفة 
”العرب“، وخرج منها أيضا عشرات اإلعالميين 

والصحفيين.
صحافــــة،  حــــوت  هــــو  الثانــــي  الرجــــل 
قابلتــــه ومرض باركنســــون يتســــلل إلى يديه 
المرتجفتين، رسام، وخطاط، ومصمم، وكاتب، 
وصحفي، إنه ”الســــواح“ محمد محفوظ، الذي 
أمتعنــــا بكتاباته علــــى مدى ربع قــــرن وأكثر، 
مفاخرا بتاريخ طويل أمضاه صعلوكا متنقال، 

كما يقول هو، بين عواصم ومدن عديدة.

الكتــــب  يشــــتري  نهمــــا،  قارئــــا  عرفتــــه 
بالصناديــــق، ويلتهم يوميا عناوين عشــــرات 
الصحف والمجالت، ليكتب بعد ذلك بأســــلوبه 
الســــاحر الســــاخر، مقــــاالت فــــي السياســــة، 
والعلوم، واالقتصاد، والثقافة، والفن، واألدب، 
والمــــرأة، غير عابــــئ بمصيرها، نشــــرت أم لم 

تنشر.
مــــن الحاج الهونــــي تعلمــــت أن الصحافة 
موقــــف وقضية، ومــــن محفوظ، تعلمــــت أنها 

حرفة ال تختلف عن حرفة ”اإلسكافي“.
فــــي هــــذه البيئــــة كان لي شــــرف أن أكون 
شــــاهدا على عصــــر التحــــول الرقمــــي، الذي 
دخلته مع غاٍز آخر للندن. هيثم الزبيدي، شاب 
عراقي طمــــوح أتى إلى لندن قاصدا الدراســــة 
فتقطعت به الســــبل إثر دخول العراق للكويت. 
ورغم تخصصه العلمــــي البعيد عن الصحافة 
والكتابــــة، بدأ عمله في ”العــــرب“ مدققا لغويا، 
وكان لجهوده الفضل فــــي االنتقال بالصحيفة 
إلى العصر الرقمي، ليكون لها الســــبق، ويكون 

لها شرف الريادة.
بإصرار منه، وتشــــجيع من محمد الهوني، 
المقاتل الهادئ، الذي تســــلم فيمــــا بعد قيادة 
النشــــر  عالــــم  الصحيفــــة  دخلــــت  الســــفينة، 
اإللكترونــــي قبل أن يتاح نشــــر النص العربي 

على اإلنترنت.
لم تكن رحلة ”العرب“ إبحارا ســــهال دائما، 
هناك عواصف، وهناك أنــــواء جابهتها، أّولها 
رحيل مؤسسها المفاجئ، وآخرها قوى استغلت 
الفراغ والفوضى التي نجمت عن ثورات شعبية 
أطاحت بحكومات دكتاتورية، ليسارع حاقدون 
متسلقون أساءهم نجاح ”العرب“ وموقفها من 
الفئات التي تريد إرجاع الشــــعوب العربية إلى 
الــــوراء، إلى إقفــــال األبواب بوجــــه الصحيفة 

مستغلين وصولهم السهل إلى الكراسي.
في مواجهة الصعوبات ومواجهة مؤامرات 
الحاقدين كان من الممكن للعرب أن تنتهي، بل 

إن الكثير سارعوا لنعيها.
كنت أخشى وفاة ”العرب“، وأنا أرى مصادر 
الدخــــل تســــد أمامهــــا، بقــــرارات وتوجيهات 
صارمــــة يصدرها مســــؤولون أرادوا التشــــفي 

واالنتقام.
لم تتحقــــق مــــآرب الحاقدين، ولم تســــقط 
”العــــرب“، وهي اليوم بيننــــا تحتفل ليس فقط 
بعددهــــا رقــــم 10 آالف، بــــل تحتفــــل بنجاحها 
الذي أجبــــر صحفا كثيرة على إعادة النظر في 

محتواها وشكلها وفي طرق إنتاجها.
خروج العرب مــــن غرفة اإلنعاش، والعناية 

بها لتصبــــح على ما هي عليــــه اليوم، نموذج 
يقــــاس عليه، تم بفضل جهــــود محمد الهوني، 
وجهــــود هيثــــم الزبيدي. األول، ترعرع وشــــّب 
في الوســــط اإلعالمي. والثاني، غزا المشــــهد 
اإلعالمي وهو شاب مســــلح، إلى جانب العلم، 

بالرؤية والنظرة الثاقبة.
بفضلهمــــا، نحتفل بـ”العــــرب“ اليوم وإلى 
جانبهــــا مولــــودان جديدان، أولهمــــا صحيفة 
باللغة اإلنكليزية، المشروع الذي حلم به هيثم 
منذ ربع قرن، وحدثني عن أهميته ونحن نسير 
على رصيف شــــارع (إيكر لين) الذي كان مكتب 
الصحيفــــة حينها يحتــــل زاويتــــه. كان وقتها 
حزينــــا ألن وجهة النظــــر العربية، في القضايا 
التــــي تتعلــــق بنا، ال تصــــل الغــــرب، وهي إن 

وصلتهم، تصلهم مشّوهة.
كان يأخــــذ على األنظمة العربية تقصيرها، 
رغم المليارات التي تنفق بسخاء على التسلح. 
فاإلعــــالم هو أشــــد األســــلحة التــــي يمكن أن 

تمتلكها فتكا، ظالما كنت أو مظلوما.
المولــــود الثانــــي، مجلــــة ثقافية شــــهرية، 
بنســــختيها العربيــــة  ”العــــرب“  مــــع  تطمــــح 
واإلنكليزية، إلى التصدي للمشــــروع الظالمي 
الذي تقف وراءه قوى تتبنى اإلسالم السياسي 

بمختلف تنوعاته.
نجحــــت ”العــــرب“، ألنهــــا تبنت مشــــروعا 
حضاريــــا ال يموت، تبّنت الوقــــوف إلى جانب 
اإلنسان، بغض النظر عن انتماءاته السياسية، 

واأليديولوجية، والدينية، والعرقية.
”العــــرب“ لــــم تعد مجــــرد مطبوعــــة من 12 
صفحة، توزع خمس مرات أسبوعيا. ”العرب“ 
اليوم 24 صفحة تطبع سبع مرات في األسبوع، 
وتوزع في مختلف أنحاء العالم، تؤازرها مواقع 
إلكترونية إخبارية باللغة العربية واإلنكليزية، 
تتابــــع األخبار على مــــدار الســــاعة، وتدعمها 
النســــخة اإلنكليزية، التي تعد بحرفية ومهنية 

عالية، وتستكتب أقالما مميزة.
إذا ســــألت اليوم الهوني والزبيدي عن سر 
نجــــاح ”العرب“ وســــر صمودها، ســــيغفل كل 
منهما اســــمه، ويؤكد لك بحمية وإخالص، أن 

السر يكمن في فريق العاملين.
اليوم مؤسســــة إعالمية متكاملة،  ”العرب“ 
ألن عقوال شابة لديها رؤية واضحة تعمل على 

تحقيقها، تقف وراءها.
مشــــروع كـ”العرب“ ال يمكن أن يموت أو أن 
يهزم، ببساطة ألنه مشروع جوهره اإلنسان.  

* مدير التحرير مكتب تونس

} لم يأت مشـــروع صحيفة ”العرب“ مصادفة، 
ولم يكن مشـــروعا ربحيا منـــذ لحظة انطالقه 
األولـــى وإال ما اســـتطاع أن يســـتمر لتنشـــر 

”العرب“ اليوم عددها رقم عشرة آالف.
كان حلـــم الوالـــد، رحمه الله، مـــن البداية 
إقامة مشروع إعالمي مختلف عن البقية، وهو 
الذي عمل وزيـــرا لإلعالم في العهـــد الملكي، 
والذي ظل نظام معمر القذافي يطارده ويضّيق 

عليه سنوات طويلة.
الحلم  المشـــروع  امتـــداد لذلك  و“العرب“ 
الـــذي أراد أن ينجـــزه علـــى أرض الواقع لكن 
حال انقالب القذافي في 1 سبتمبر 1969 دونه.

وفي افتتاحية العدد األول بتاريخ 1 يونيو 
1977، أكـــد الوالـــد أن حرية النشـــر في لندن، 
التي لجـــأ إليها لتحقيق هذا الحلم، ســـتمكن 
الصحيفـــة الوليـــدة مـــن التعبيـــر الكامل عن 
المجتمـــع العربي في المهجر فـــي ظل غياب 
المقـــص والرقيـــب والســـجون والمنافي، في 
إشـــارة إلى ما كان يتهـــدد اإلعالميين العرب 

وقتها في بلدانهم.
ومع ظهورهـــا كأول صحيفة عربية يومية 
تصـــدر من لندن، وتوزع فـــي جميع العواصم 
األوروبيـــة، حملت ”العـــرب“ تحديين بارزين؛ 
األول أن تكـــون صحيفـــة بريطانيـــة تلتـــزم 
بتقاليد الصحافة العريقة هنا، وعلى رأســـها 
حرية الرأي، وكانت الصحيفة مالذا لمئات من 
المهجرين العرب ألفكارهم السياســـية، ودون 
أن تكـــون فضاء لتصفية الحســـابات ضد هذا 

ومع هذا.
مصداقية  وأكســـب هذا الرهان ”العـــرب“ 
كبيرة حتى لدى األنظمة التي تنتقدها، خاصة 
أن رئيس التحريـــر كان يقول ألّي حاكم عربي 
أحســـنت إذا قام بشـــيء إيجابي، وينتقده إذا 
أخطأ أو اتخذ موقفـــا يرى الحاج الهوني أنه 
يتناقض مـــع مصالح األمة، أو قيـــم التطوير 

والتحديث الالزمة.
أمـــا التحـــدي الثاني فحمله االســـم الذي 
أطلقـــه عليها فقيد الصحافـــة العربية، لتكون 
صـــوت العرب كأّمة تدافع عـــن قضاياهم دون 
أن تســـقط في الشـــوفينية ومعـــاداة األعراق 
والطوائـــف األخـــرى، وعلـــى العكس ســـعت 
الصحيفـــة إلـــى أن تدافع عن حقـــوق مختلف 
األقليات في األمة دون تمييز، بل وانحازت إلى 
جانـــب األقليات حتى في صراعها مع األنظمة 

التي كانت محسوبة على القومية العربية.
ولـــم يكـــن مضمون تقـــدم العـــرب في فكر 
الحاج أحمـــد الصالحين الهونـــي، هو ترديد 

الشـــعارات عن الوحدة والمصير المشـــترك، 
بـــل ذهب إلى ما هـــو أعمق، أي مـــا به تتقدم 
الشعوب بعرض األفكار التي تمّكن من تطوير 
التعليـــم والتربية، وتحقق االكتفاء الذاتي في 

صناعة الغذاء والدواء.
آمـــن بالعروبـــة والقوميـــة فمنحهما قلبه 
وقلمه، ودافع عن الوحـــدة بين العرب بتقديم 
مقترحـــات عمليـــة تســـّهل فتح الحـــدود بين 
مختلف األقطار، وما لذلك من فوائد يلمســـها 
المواطـــن العربـــي، وحث علـــى االعتماد على 
العمالـــة العربية دون غيرها، وما لهذا الخيار 
مـــن فضل في الحفاظ على هوية األّمة وأخالق 
النـــشء بها، وذلك قياســـا بمســـاوئ العمالة 

الوافدة من جنوب شرق آسيا.
وفيمـــا كان يعالـــج الخالفـــات بين العرب 
بالخطـــاب الهـــادئ والموعظة الحســـنة، كان 
دفاعه شرســـا بمواجهة محـــاوالت االختراق 
الخارجـــي لألّمـــة، وخاصة من جانـــب إيران 
ســـواء في حربها على العراق في 1980، أو من 
خـــالل توظيـــف جماعات إســـالمية عربية في 

تحقيق خطتها لـ“تصدير الثورة“.
التـــي  ”العـــرب“،  افتتاحيـــات  وحملـــت 
تصـــدرت الصحيفـــة على مدى 30 ســـنة، بين 
ســـطورها إيمانا عميقا بأن الشعوب العربية 

ستثور.
وتنبأت بأن الجماعـــات التي تخلط الدين 
بالسياســـة يمكـــن أن تتآمر علـــى األمة، وهو 
األمر الـــذي نعيشـــه اآلن، وتســـتمر صحيفة 
”العـــرب“ بالتصــــدي لـــه خاصة أن مشـــاريع 
هـــذه الجماعات أصبحت أكثر خطورة بعد أن 
خرجت إلى العلن وفضحهـــا صعود اإلخوان 
في  إلى الســـلطة في موجة ”الربيـــع العربي“ 
أكثـــر مـــن دولة قبـــل أن تطيح بهم الشـــعوب 

سريعا.
ولئـــن أربكنا رحيـــل الوالد فـــي 18 أبريل 
2006، وثارت شكوك حول قدرة الصحيفة على 
الحفـــاظ على هـــذا اإلرث القيمـــي واألخالقي 
لمشـــروعه اإلعالمـــي، فإننـــا، وبحـــول الله، 
نســـتمر ألكثر من تســـع ســـنوات في الحفاظ 
على تلك الثوابت مع التفاعل مع المستجدات، 
سائرين على نهجه، منفذين لوصّيته بمواصلة 
الـــذود عـــن مبـــادئ ”العـــرب“ التـــي كانـــت، 
وما تزال، لســـان حال كّل العـــرب من المحيط 

إلى الخليج.
”العـــرب“ اليـــوم تشـــهد نقلـــة نوعية في 
آليـــات عملها، وتنوعـــت نشـــرّياتها بالعربي 
واإلنكليزي، لكن مازلنا نؤمن بأن أمامنا الكثير 
لنفعله لنكون دائمـــا بالصف األول في محيط 

إعالمي متقلب وال يتوقف على حال.

* رئيس التحرير والمدير العام

} عندمـــا يصل هـــذا العدد يد القـــارئ، تكون 
جريـــدة ”العـــرب“ قد توصلت إلى نشـــر العدد 
10,000 منـــذ والدتهـــا فـــي يوليـــو 1977، على 
يد عميـــد الصحافـــة العربية المرحـــوم أحمد 
الصالحين الهوني. الرقم الذي يختزل مســـيرة 
عقـــود، ال يعني مجرد تراكم أعداد من الصدور، 
بـــل يرمز إلى حيـــاة ضاّجة بالـــدالالت لكل من 
أســـهم في والدة المشـــروع وترعرعه ونضجه، 
مـــن مؤســـس ورواد ومســـؤولين وصحفيين 

وكتاب وقراء.
أســـعفتني األيام بأن أساهم مع الزمالء في 
والدة ألـــف عدد ونيـــف. مســـاهمة متواضعة، 
كميـــا ونوعيا، مقارنة بمســـيرة شـــاقة امتدت 
وتمتد لعقود. لفهم رمزية الجمع (العدد 10,000) 
ينبغي تمثـــل المفرد منه، والمفـــرد عدد ينجز 
يوميا من قبل زمرة من الزميالت والزمالء، في 
أصقاع شـــتى من الدنيا، تباعدهـــم الجغرافيا 
ويوحدهم االنتماء إلى مشـــروع فكري تنويري 
أسند له مؤسسه وسم ”العرب“ وواصل البقية 

على الدرب: اسما وفكرة وتصورا.
كل عـــدد مـــن تلـــك اآلالف التـــي وصلـــت 
األســـواق، يعنـــي يـــوم عمـــل ال يخلـــو مـــن 
األحاســـيس واألفكار واألدرينالين. ”السكايب“ 
المثبت في كل كمبيوتـــر وفي كل المكاتب، هو 
أداة التواصل ومحرار العمل وشاشة للتقييم. 
يبدأ اليوم صباحا بتشغيل السكايب وتدشين 
التواصل (إرســـاال وتقبال). تحية مفتاحية إلى 
األســـتاذ علي قاســـم (مدير التحرير الحريص 
علـــى ابتســـامته الدائمة) وتواصال مع راســـم 
الكاريكاتيـــر ياســـر أحمـــد فـــي تركيـــا لبحث 
فكرة لوحة اليوم. تواصـــل مع رئيس التحرير 
الدكتـــور هيثم الزبيـــدي، الذي قـــد يتصل من 
مطار أو قطار ليقول سأرســـل لـــك نصا فرابط 
في انتظاره وأعّد له ما تيّســـر من حيز لينشر. 
نقاش مع مدير التحرير (األســـتاذ كرم نعمة أو 
األســـتاذ مختـــار الدبابي) حـــول برنامج عمل 
اليـــوم قد ال يخلـــو من دعابـــة ال تخلو من لوم 
حول هنة الحظها في عدد ســـابق. هنا يســـود 
إحســـاس أن العدد الماضـــي ال يصبح ماضيا 
(ويتحول إلى بعد مادي جامد) بل هو متواصل 
طالما أن تقييمه قد يســـتمر أياما والتي تعني 

في عرف العمل أعدادا.

نسق العمل يرتفع ويرتفع معه نسق ورود 
الرســـائل على ”سكايب“، قد ال يتصور قارئ أن 
يتحـــول برنامج إلكتروني إلى حّمال وشـــائج 
وانفعاالت: شـــكر أو تشـــجيع أو لوم أو تذكير 
كلها تعابيـــر صادرة من هذا المحمل، ومترتبة 
عـــن العمل محررا في جريدة ”العرب“ يســـاهم 
اليوم، (كل يوم) في نحـــت عدد يصدر غدا (كل 
غد). العدد من جريدة ”العرب“ يفترض التفاعل 
مـــع طائفة مـــن الزمـــالء، وفي كل ذلـــك يكون 
التواصل اإللكتروني مشـــتغال بأقصى درجاته 
إرساال واســـتالما وغضبا من تأخر أو استياء 
من ســـهو. لكن التواصـــل االفتراضي ال يلغي 
ضرورة الجري بيـــن الطوابق لمواكبة التنفيذ 
أو لســـحب نســـخة من الصفحـــة، أو للتدخين 
بوصفه ضربا من الفاصل بين مهمتين أو أكثر.
المشـــاركة فـــي صـــدور عـــدد مـــن جريدة 
”العـــرب“، بصفحتيـــن أو أكثر مـــن الصفحات 
األربع والعشرين التي تصدر كل صباح حاملة 
األخبـــار واألفـــكار والمشـــروع، هـــي عينة من 
الحياة التي نقضيها في المكتب بكل ما يغمرها 
من عواطف وأحاســـيس. أن تنجـــح في إنهاء 
العمل متقنا وفي وقت مبكر يضفي على كل من 
شارك شعورا باالرتياح مصحوبا بتوجس من 
التغييـــر الذي يعني مواكبة ما قد يســـتجد في 
اليمـــن أو في ليبيا أو في تونس، وهو احتمال 
وارد كل يـــوم، هنا يحضر األدرينالين والتوتر: 
التوفيق بيـــن إنجاز العمل بســـرعة وبصورة 

تليق بالصفحة ومحررها وبـ”العرب“.
العدد 10,000 هو إحساسنا الجماعي بأننا 
نقوم بهـــذا العمل يوميا معا. هو تتويج لمهام 
جزئية تتراكم بتقدم الوقـــت لتنتج صفحة ما، 
تجتمع مـــع أخواتها لتصنع عـــددا من اآلالف 

العشرة التي وصلت إلى األسواق.
في هـــذا العـــدد نســـتحضر ذكرياتنا كلها 
لحظة لحظة. نستذكر يومنا األول في المكتب. 
فـــي هذا العـــدد نتذكـــر كل من مروا مـــن هنا. 
نســـتحضر رجـــاال رحلـــوا وظلت أســـماؤهم 
باقيـــة فينا وإن لـــم نلتقيهـــم. نتذكر نصوصا 
وأســـماء قرأناها بصفتنا قـــراء وزمالء: بطاقة 
ســـواح لمحمد محفوظ التي رابطت لســـنوات 
فـــي الصفحة األخيرة، والنصوص المشـــاغبة 
لعبدالدائم الســـالمي في صفحات الثقافة. هذا 
العـــدد هو مســـيرة اختطها زمـــالء وزميالت، 
كّتاب وكاتبـــات، هو حياة كاملة األوصاف، هو 
حب متبادل يعلن يوميا على صفحات ”العرب“.  

* كاتب صحفي تونسي

علي قاسم

ممحمد أحمد الهوني

ععبدالجليل معالي 



} في خضم أزمة النفايات لم يكن في إمكان 
اللبنانيين أن يفكروا بأزماتهم األخرى. 

المشهد كان قياميا، والرائحة تذكر بالموت.
ليست المرة األولى التي يشعر فيها 

اللبنانيون بالخذالن، وبأن ما يشد خيالهم إلى 
ذرى الجبال من عبقرية بالدهم وعلو مقامها 

لم يكن إال جزءا من إنشاء مدرسي، ُجبل عليه 
اللسان اللبناني دون أن يكون مرآة للواقع.

غير مرة ُصدم اللبنانيون بحقائق العيش 
التي أظهرتهم للعالم (وألنفسهم أيضا) في 

صورة هي غير تلك الصورة التي طالما قدموا 
أنفسهم من خاللها.

لقد أبلى اللبنانيون، عبر خمس عشرة 
سنة من الحرب األهلية، بالء حسنا في 
التنويع على الوصفة الطائفية الخاصة 
بهم، بحيث حدثت انزياحات كثيرة في 

مفهوم القتال الطائفي فصار المسيحي يقتل 
مسيحيا، والمسلم يقتل مسلما. ومع ذلك 

يدهشك اللبناني حين يحدثك عن إمكانية قيام 
دولة حديثة في بلده، واضعا حقائق النظام 
الطائفي العميق على الرف في لحظة إلهام.
هل في ذلك االنفصال ما يؤكد أن أزمة 

اللبنانيين ال تكمن في نظامهم السياسي الذي 
ورثوه عن االستعمار، بل في طريقتهم في 

النظر إلى أنفسهم، وهي طريقة ال تسمح لهم 
بمراجعة مفردات ذلك النظام الذي انتقل من 

السياسة إلى المجتمع ليتخلى عن فوقيته 
ولتصبح مفرداته أشبه بالمسلمات التي ال 

يمكن االستغناء عنها؟ 
ومن المدهش أن اللبنانيين، في مختلف 

مستوياتهم وفي مختلف المواقع التي يقفون 
فيها يدركون أن الدولة الفاشلة التي يعيشون 

في ظلها إنما هي نتاج ذلك النظام الطائفي.
هم يجمعون على ذلك غير أن أحدا منهم 
(هناك استثناءات) ال يجرؤ أن يمضي بعيدا 
بشعار ”إلغاء الطائفية السياسية“، ذلك ألنه 
يعرف أن أي استفتاء شعبي يجري من أجل 
معرفة موقف الناس ستكون نتائجه مخيبة. 
مأساة لبنان في طائفيته. هذا أمر معروف، 

غير أن المأساة األكبر تكمن في تحول النهج 
الطائفي إلى ثقافة، يحتكم إليها اللبناني في 

دراسة أحواله والنظر إلى قيمته في المجتمع.
ولو عدنا إلى االستثناءات، وهي قليلة 

طبعا، فإن شيعيا أو مسيحيا يقدم لبنانيته 
على انتمائه الطائفي الذي يعني خضوعه 

لمراكز القوى التي تتحكم في شؤونه 
باعتباره جزءا من القطيع البد أن ُيحكم عليه 

بالنبذ ويكون حينها من غير حماية.
هي بطولة ال يقدم على ارتكابها كما لو 
أنها حماقة إال قلة من المنذورين لحمل ألم 

الحقيقة وشقائها. أما الناس العاديون فإنهم 
يفضلون الستر على المغامرة في أن ينتهوا 

عراة. والستر هنا له معان غير قانونية، وحده 
َمن ذاق عسل الطائفية وسمومها يعرفها 

جيدا. ما يعرفه الخبراء في دهاليز السياسة 
اللبنانية ال تجهله عامة الناس.

ما يقوم به سياسيو لبنان هو في حقيقته 
يدخل في إطار إدارة األزمة، وال عالقة له 

بإدارة الدولة. وقد يكون بقاء كرسي الرئاسة 
في لبنان فارغا ألكثر من سنة هو واحد من 
أهم البراهين الجديدة على استفحال أزمة 

الدولة الفاشلة. وإذا ما عرفنا الطابع الرمزي 
لمنصب رئيس الجمهورية في لبنان، يمكننا 

أن ندرك حجم ما وصل إليه التفكير السياسي 
من ضحالة واستخفاف بعقول الناس 

وعواطفهم ومن قبلهما بمصالحهم.
كانت أزمة النفايات التي عاشت بيروت 
فصولها مؤخرا هي الجزء األقل ضررا من 
األزمة الحقيقية التي تمر بهم فصولها من 
غير أن يرتابوا بوقوع شيء، من شأنه أن 
يشكل تهديدا لمصيرهم. سعادتهم الكاذبة 
بطائفيتهم هي مصدر تعاستهم الجماعية.
هناك خيالء طائفي لدى اللبنانيين هو 

العدو الذي يسحق كل إمكانية لقيام لبنان، 
دولة حديثة. وهو الداء الذي صار العراق 

مختبره الثاني وقد تلتحق سوريا بهما.

* كاتب عراقي
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} تلتقي األقطاُب الدولية والمحلية المهتمة 
بالشأن السوري في الدوحة. تفوُح من وراء 

أبواب االجتماعات روائح معروفة في رتابتها، 
ُممّلة في تكرارها. المواقف ساكنٌة جامدة، 
فيما المراقبون يقتنصون أي ظاهرة ملفتة 
تفرُج عن منافذ محتملة، أو عن انعطافات 

مسجّلة.
واشنطن تعتبُر نظام بشار األسد فاقدًا 

للشرعية وال يمكن التعامل معه حسب 
تصريحات وزير الخارجية جون كيري 

في العاصمة القطرية. الرجل في ضيافة 
الخليجيين، يحاوُل تسويق صفقته اإليرانية، 
وال شك أن من مصلحته إسماعهم ما يطربون 

له في المسألة السورية.
قبل وصول كيري إلى الدوحة كان رئيُسه 
في البيت األبيض قد أعلن استعداَد الواليات 
المتحدة تقديم غطاٍء جوي لقوى المعارضة 
السورية التي تلقت تدريبات أميركية. كانت 

واشنطن قد أعربت عن قلقها، قبل أسابيع، من 
ضآلة عدد من خضع لهذه التدريبات. في هذا 
أن الغطاَء الجّوي المقترح ال يعدو عن كونه 

فقاعة إعالمية من لزوميات مساعي كيري في 
المنطقة، وفوق ذلك صادرت جبهة النصرة 
في خطفها لبعض من شملتهم التدريبات 
األميركية (الفرقة 30) خطط بارك أوباما 

المستجدة، وغير الجدية.
بالمجهر، يجهُد المهتمون بالشأن 

السوري لتسجيل تبّدل ما طرأ على سياسة 
البيت األبيض إزاء سوريا. طبعا يمكن اإلقرار 

أن االتفاق مع تركيا حول المنطقة العازلة 
شمال سوريا ُيعدُّ تطورًا أميركيا الفتًا في 

الميدان. لكن اإليقاعات األميركية تتحرُك وفق 
هدف ضرب داعش، الذي ال يعاند موسكو وال 
يقلق إيران، دون أن يكون حّل األزمة السورية 

عاجًال، حتى من أجل تحقيق ذلك الهدف. 
فعين واشنطن ما زالت شاخصة باتجاه آسيا، 

التي هرول إليها جون كيري (سنغافورة) 
مغادرًا قضايانا التي تحتمل االنتظار.

عشية حدث الدوحة تكشُف دمشق عن خبر 
لقاء اللواء علي المملوك رئيس مكتب األمن 

القومي السوري مع ولي ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان في الرياض. تبثُّ 

دمشق الخبر من خالل جريدة ”األخبار“ 
البيروتية الحليفة، وتمعن في التطبيل لذلك 

من خالل الصانداي تايمز اللندنية وفق 
ما نقلته مصادرها من العاصمة السورية. 
بقي الخبر زعمًا في غياب تأكيد سعودي، 

وبقي الخبر لغزًا رغم نفي ”مصادر مقربة“ 
من مسؤولين سعوديين. في مضمون الخبر 
وحكايات العتاب المتبادل تسطيٌح للمأساة 
السورية، وفق الرؤية الدمشقية، وحشرها 
في سجال سوري سعودي يتجاوُز حراك 

السوريين منذ أربع سنوات.
للنقاش بين واشنطن  ما قيل إنه ”أفكار“ 

وموسكو في الدوحة، ظهر أنه اتفاق 
على االستمرار في إدارة األزمة، وبالتالي 

االستمرار في رعاية حمام الدم السوري، دون 
أن يكون مسموحًا ألطراف الصراع حسم 

المعركة.
سيضخُّ التطّور التركي ديناميات جديدة 

عند المعارضة. ستتيٍح مناورة أنقرة 
األطلسية لبسط مناطق عازلة، تأميَن مساحة 
آمنة للمعارضين القدامى والمنشقين الجدد، 

وإعادة تموضع لالجئين من هنا وهناك. 
لم تعترض دمشق إال عبر أبواقها، لكن 

الطيران  راداراتها سكتت عن ”استباحة“ 
التركي لـ“السيادة“ السورية. تعرف دمشق 

أن األولوية التركية كردية اللون، وأن تأّثرها 
بهّمة رجب طيب أردوغان محدودة في األجل 

القصير على األقل.
وحدها طهران تطلُّ على السوق واعدة 

ببضاعة جديدة. وزير الخارجية اإليراني الذي 
يعود له ”اإلنجاز“ في فيينا، يباشُر مقاربته 
للخصوم بزيارة للكويت وقطر على أمل أن 

يتمدد اختراقه أكثر داخل النسيج الخليجي، 
فيما مقاٍله الموّزع على صحف العواصم 
العربية يغّرُد لحن الوفاق والوئام. تعرف 

إيران أن التفاقها مع المجتمع الدولي مفاعيل 
إقليمية، وأن ورشتها المضنية للتوصل إلى 

ذلك المرتجى، عزز من حلف خليجي تركي 

يضرب أرزاقها في اليمن، كما في سوريا، 
وعّجل من اقتراب الرياض من موسكو على 

نحو تبتسم له عواصم خليجية أخرى.
في المعسكر الحليف لدمشق تتعايُش 

إيران الولي الفقيه مع روسيا فالديمير بوتين. 
والتعايش ليس مرادفًا دائمًا للوفاق. يتسّرع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
إخبارنا أن موسكو ذاهبة للتخلي عن األسد، 

تنفي موسكو ذلك، فيما ال تفصح مواقف وزير 
خارجيته سيرغي الفروف في الدوحة عن أي 
إشارات في هذا الصدد. بيد أن إمكانات أن 

يتيح اتفاق فيينا فتح أبواب طهران للعواصم 
الغربية يقلُق روسيا التي كانت تحتُكر 

الوصل مع إيران. لم تعد طهران مهتمة لرفع 
أسعار النفط، فيما موسكو قلقة من تراجع 
تداول السوق للذهب األسود. فجأة بدا أن 

موسكو تريد حصادها في سوريا. في دعوة 
الفروف لوقف التدخل الخارجي في سوريا 
رغبة روسية لوقف التدخل اإليراني أيضًا.

أجراُس الحّل السوري تقرُع في طهران. 
ونقاش المبادرة الجديدة ”المعّدلة“ استدعى 

توجه وليد المعلم السوري وميخائيل 
بوغدانوف الروسي الستطالع األمر في 

العاصمة اإليرانية. وما رشح عن الجديد في 
المبادرات اإليرانية ال يحمُل جديدًا الفتًا، 

طالما أن األمَر توليفة لبقاء النظام ومباشرة 
الحّل برعاية رئيسه. لكن مداوالت السياسة 
شيء، وغبار الميادين شيٌء آخر. فما ترومه 
طهران أعلنه األسد نفسه، في خطابه األخير 
عن ”سوريا المفيدة“، معطوفًا على ما يحكى 

عن عملية تبادل ضخمة قّيد اإلعداد إلفراغ 
الزبداني مقابل إفراغ الفوعة وكفريا. وإذا 

ما صدق أن رعاية من قبل األمم المتحدة تتم 
إلنجاز ما وصف بأنها عملية غير مسبوقة 

في تاريخ الصراع، من حيث جانبها التبادلي 
المذهبي، فهذا يعني أن التقسيم بات مدخًال 

وخيارًا يمكن مناقشته في طهران.
لكن مقاربة طهران في سوريا قد تشهد 

تعديالت تحاكي اجتماعات الدوحة، لكن 
اإلطاللة اإليرانية تقوم تحت عنوان محاربة 
داعش، تمامًا كما هي مقاربة أنقرة الجديدة 

في سوريا. الدولتان تنشطان وفق هدف 
داعشي عزيز على قلب أوباما. بمعنى آخر 

فإن الحل السوري مؤّجل، ويبدو أن تأجيله 
بات ضرورة لكافة الفرقاء، طالما أن داعش 

نفسه ما زال ضرورة لم تتقادم في ورش رسم 
الخرائط وتنظيم العبث.

تحت عنوان محاربة داعش وجب أيضًا 
تأمل الدعوة الروسية لتشكيل تحالف يضم 
سوريا والسعودية واألردن وتركيا. الدعوة 

أثارت غرابة في سرياليتها، لكنها فكرة 
تستدعي، بالنهاية، تدخًال مباشرًا لهذه الدول 

في الداخل السوري. سيناريو كهذا يعيد 
التذكير بسابقة تقسيم ألمانيا بعد هزيمة 

النازية (مؤتمر يالطا 1945) إلى أربع مناطق 
نفوذ بين االتحاد السوفياتي والواليات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
بدا أن مناقشة المعارضة إلحالل الليرة 

التركية مكان تلك السورية في الشمال 
افتراض يقّربنا من واقع. في ذلك السيناريو 

ستكون إيران حاضرة تتعايش في ميدان 
واحد مع الخصوم، فيما كان التعايش يجري 

بين الحلفاء (الذين تحولوا إلى خصوم الحقًا) 
في الحالة األلمانية.

قد يجد السوريون في ذلك السيناريو 
سوادًا. بعضهم سيجُده حًال لوقف آلة الموت، 

ذلك أن الحياة أعّز من األوطان.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني 

سوريا: وماذا إذا أطلت {يالطة} جديدة

محمد قواص

} قبيل الدخول األميركي للعراق عام 2003، 
طرح الشيخ عبدالله بن زايد (وزير خارجية 

اإلمارات) في القمة العربية االستثنائية 
مبادرة والده، موحد اإلمارات العربية 

المتحدة وباني دولتها الحديثة، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، التي اقترح فيها 

استقالة الرئيس العراقي صدام حسين 
وبقية القيادات البعثية من مناصبهم، 

وتوفير مالذ آمن لهم في اإلمارات أو في 
غيرها، مقابل تجنيب العراق ويالت الحرب. 
ولألسف، فإن األمين العام لجامعة الدول 

العربية حينها (عمرو موسى) لعب دورا 
سلبيا في تعامل القمة مع المبادرة حين 

تعمد تجاهلها، وتشير اإلرهاصات إلى أن 
موقف عمرو موسى وقف خلفه أكثر من 

حاكم عربي خشية أن تكون استقالة صدام، 
بمبادرة عربية، خطوة أولى الستقاالت 

إجبارية جديدة.
إن كل تفاصيل تلك المرحلة أصبحت 

في ذمة التاريخ، على الرغم من أن تداعيات 
تلك األحداث ما زالت تمس واقعنا المعاش. 

ويبدو أننا نحتاج إلحياء مبادرة الشيخ زايد 
بن سلطان في سوريا، بدال من العراق هذه 

األيام.
سياق الثورة السورية معروف، انتفاضة 
سلمية ضد الطغيان والفساد صبرت سنتين 

كاملتين في وجه القمع الوحشي لبشار 
األسد وشبيحته، بعد ذلك لجأت إلى خيار 

القوة الذي لم يكن منه مفر، كاد يسقط بشار 
بالفعل لوال عاملْين.

 األول هو تدخل ميليشيا (حزب الله) 
والحرس الثوري اإليراني. أما الثاني فهو 

نجاح محور الم
مانعة في اختراق الثورة السورية 

وتشويهها بفصائل اإلرهاب كداعش وجبهة 
النصرة، ويستحيل إغفال تجاهل المجتمع 

الدولي لمعاناة السوريين، إضافة إلى 
تشرذم المعارضة السورية.

إن مشاهدة الخريطة السياسية لسوريا 
اليوم، من مصادر محور الممانعة قبل غيره، 

تشير، بوضوح، إلى أن نظام بشار األسد 
يسيطر على دمشق والساحل فقط، أي 

ربع أو خمس مساحة سوريا، والمؤشرات 
واضحة إلى إقدام السعودية وتركيا على 

تصفية نظام بشار األسد وفصائل اإلرهاب 
معا.

 والمرجح أن ينجح المسعى السعودي-
التركي، المدعوم من أغلب الدول العربية 

وشريحة واضحة من المجتمع الدولي، 
فتركيا على دراية تفصيلية بالمكونات 

السورية، والسعودية استفادت عسكريا 
وسياسيا من تجربة (عاصفة الحزم) و(إعادة 
األمل) في اليمن التي توجت مؤخرا بتحرير 

عدن.
رغم بغضي للدم وللعنف، أتمنى رؤية 

بشار األسد مسحوال في شوارع دمشق، لكن 
المصلحة أهم من األمنيات، فالوصول إلى 

النهاية التي يستحقها بشار ستستنزف الدم 
السوري فوق المستنزف أصال.

ليس هناك مجال للحوار مع بشار األسد 
حول مصلحة سوريا، فاألسد مسؤول مباشر 

عن تهجير ماليين السوريين، وعن مقتل 
وإصابة واختفاء مئات األلوف عن األقل، 
لذلك لعل استعادة مبادرة زايد اليوم في 
الشأن السوري، ربما تكون مجدية لألسد 

وزمرته من باب المصلحة الخاصة.
لو استجاب صدام حسين عام 2003 

لمبادرة زايد لتغير وجه الشرق األوسط، 
ولعل إحدى الدول العربية تمنح منطقتنا 

فرصة جديدة، سواء كانت اإلمارات أو 
غيرها، كالمغرب أو مصر أو عمان، بطرح 

مضمون المبادرة اإلماراتية مجددا، أي 
استقالة بشار األسد وشبيحته من مناصبهم، 
وتوفير مالذ آمن لهم في دولة عربية، مقابل 

ضمان أمنهم وسالمتهم وعدم مالحقتهم 
أمنيا، على أن تستلم منظمة األمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية ما تبقى من الدولة 

السورية من أجل تأمين مرحلة انتقالية 
تأخذ سوريا، والمنطقة، إلى موقع جديد. 

وال أنسى االقتراح الذي قدمه الزميالن 
جمال خاشقجي وسعود كابلي بوضع 
سوريا تحت وصاية العرش الهاشمي 

األردني.
من يظن أن المنطقة قد وصلت إلى بر 
األمان بتوقيع االتفاق النووي بين إيران 

والمجتمع الدولي فهو واهم.
 إنه بداية انفجار أنهار الدم، والواجب 

أن نسعى، جميعا، إلدارة الكوارث المنتظرة، 
والتخفيف من حدتها، وربما يكون احتمال 

البكـاء على الدم المسكوب ترفـا ال نملكه.

* كاتب سعودي

مبادرة زايد 

إلنقاذ سوريا

أأأحمد عدنان

لبنان السعيد بطائفييه

فففاروق يوسف

مأساة لبنان في طائفيته. هذا أمر 

معروف، غير أن املأساة األكبر تكمن 

في تحول النهج الطائفي إلى ثقافة

ما قيل إنه أفكار للنقاش بني واشنطن 

وموسكو في الدوحة، ظهر أنه اتفاق 

على االستمرار في إدارة األزمة وبالتالي 

االستمرار في رعاية حمام الدم السوري، 

دون أن يكون مسموحًا ألطراف الصراع 

حسم املعركة

العدد
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} يعتبر سقوط قاعدة العند الواقعة في 
محافظة لحج الجنوبية تطورا مهما على 
الصعيد اليمني، وذلك على طريق هزيمة 

المشروع الحوثي الذي تدعمه إيران. وهذا 
ليس عائدا إلى مساحة القاعدة التي تبلغ 

نحو ستين كيلومترا مربعا فحسب، بل إلى 
موقعها الجغرافي أيضا.

العند هي البوابة إلى عدن والمناطق 
المحيطة بها، كما أّنها إحدى البوابات إلى 

أبين. فضال عن ذلك، تتحّكم القاعدة التي 
بناها االتحاد السوفيتي، إّبان الحرب الباردة، 

عندما كان يعتبر اليمن الجنوبي دولة تدور 
في فلكه، بالطريقين اللذين يربطان تعز، 

عاصمة الوسط اليمني، بالجنوب. ال يمكن 
العبور من تعز إلى عدن من دون المرور 

بالعند.
في حرب صيف العام 1994، كانت سيطرة 
القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح 
على العند الخطوة التي مّهدت لوصول هذه 

القوات، المنطلقة من الشمال، من صنعاء 
تحديدا، إلى عدن واالنتصار في الحرب 

التي خاضتها مع الحزب االشتراكي اليمني 
والقوات التابعة له. كان معظم القوات التابعة 

للحزب من بقايا الجيش النظامي في دولة 
الجنوب التي توّحدت مع الشمال في مايو من 

العام 1990.
في العند انهار المشروع االنفصالي الذي 
قاده في 1994 علي سالم البيض نائب رئيس 

مجلس الرئاسة بعد الوحدة اليمنية، واألمين 
العام للحزب االشتراكي اليمني الذي كان 

يحكم دولة الجنوب.
في السنة 2015، تتجه المعركة من الجنوب 

إلى الشمال، أي من عدن إلى صنعاء. بدأت 
المعركة بتطهير عدن من الحوثيين (أنصار 

الله) الذين غامروا بالنزول إلى عاصمة 
الجنوب بالتعاون مع قوات موالية لعلي 

عبدالله صالح، معظمها من األمن المركزي، 
الذي صار يعرف بـ“القوات الخاصة“ منذ 

تنحي الرئيس السابق عن السلطة في فبراير 
2012 وحلول نائبه عبدرّبه منصور هادي 

مكانه بصفة كونه رئيسا انتقاليا لسنتين.
كان نجاح علي عبدالله صالح في حرب 

صيف 1994 عائدا إلى الحلف القائم بينه وبين 
أطراف عدة من بينها، بل في مقّدمها، التجمع 
اليمني لإلصالح الذي كان على رأسه الشيخ 

عبدالله بن حسين األحمر. كان اإلصالح، الذي 
هزمه الحوثيون وأخرجوه من صنعاء قبل 

سنة، يشكل الحزب اإلسالمي األكبر في اليمن. 
كان يضّم قوى قبلية واإلخوان المسلمين 

والسلفيين. كذلك، كانت لديه امتداداته داخل 
القوات المسّلحة واألجهزة األمنية، خصوصا 

جهاز األمن السياسي. وكانت قيادات كثيرة 
في اإلصالح من منطقة الوسط الشافعية 

ذات الكثافة السّكانية الكبيرة. إضافة إلى 
ذلك، كانت هناك قوى جنوبية متحالفة مع 

علي عبدالله صالح. بين هذه القوى قسم من 
الموالين للرئيس الجنوبي السابق علي ناصر 

محّمد، ومن بينهم عبدرّبه منصور هادي 
نفسه. اختار عبدرّبه، وقتذاك، أن يكون في 

معسكر علي عبدالله صالح، على الرغم من أّن 
علي ناصر محّمد فّضل البقاء على الحياد.

ما نشهده اليوم، هو حرب من نوع آخر 
انطلقت من عدن في اتجاه صنعاء. تسّبب 

الحوثيون في هذه الحرب بعدما اعتقدوا أّنهم 
طووا صفحة في تاريخ اليمن في اليوم الذي 

وضعوا فيه يدهم على صنعاء في الواحد 
والعشرين من سبتمبر 2014.

عبدالملك بدر  رّبما بدأ زعيم ”أنصار الله“ 
الدين الحوثي، يدرك أن السيطرة على اليمن 
ليست سوى وهم وأّن ال أفق ألّي رهان على 
إيران، فدعا قبل أيام إلى ”حلول سياسية“ 

معتبرا أّنها ”ال تزال في متناول اليد“. هل بدأ 

الحوثي يعي أن المشروع اإليراني في اليمن 
انتهى؟

كّل ما في األمر أّن في استطاعة إيران 
استخدام ”أنصار الله“ لتهديد األمن الخليجي 

انطالقا من اليمن. لكّن الخليج لم يقبل بذلك، 
ولم يقف مكتوفا حيال ذلك. وهذا يفّسر إلى 
حد كبير انطالق ”عاصفة الحزم“ في مارس 

الماضي.
تطرح سيطرة ”المقاومة الشعبية“ 

وقوات ”الجيش الوطني“ على قاعدة العند 
أسئلة كثيرة. في مقّدم هذه األسئلة ما مصير 

تعز، أكبر المدن اليمنية، التي ستستعيدها 
الشرعية اليمنية عاجال أم آجال؟ هل تبقى 

تعز مرتبطة بصنعاء، أي أن ُتحكم من صنعاء 
بعدما ذهب الحوثيون بعيدا في مشروعهم 

الهادف إلى السيطرة على البلد كّله، من 
دون أن يكون لديهم أي مشروع سياسي أو 

اقتصادي ذي معنى باستثناء الشعارات 
المطاطة الفارغة من أي مضمون والتذرع 

بـ“الشرعية الثورية“؟
من الواضح أن الحوثيين ما كانوا 

ليصلوا عدن من دون الدعم الذي وّفره لهم 
علي عبدالله صالح في مرحلة معّينة. لهذا 

الدعم حدود معّينة من جهة، كما أّن اإلصرار 
الخليجي على إيجاد موطئ قدم للشرعية 

اليمنية ال حدود له من جهة أخرى. األهّم من 
ذلك، أن الخليجيين يعرفون أن عليهم تلميع 
الشرعية اليمنية بطريقة أو بأخرى. هذا ما 

يفّسر الزيارة السريعة التي قام بها لعدن 
خالد البحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس 

الوزراء. يمكن للبحاح أن يشّكل واجهة مقبولة 
للشرعية، خصوصا إذا استطاع االستعانة 
بوزير الخارجية في حكومته، وهو عبدالله 
الصائدي الذي يمتلك رصيدا على الصعيد 

اليمني واإلقليمي والدولي.
أفلت الجنوب من ”أنصار الله“. إلى 

أي حد يستطيعون الصمود في الوسط، 
خصوصا إذا اختلفت حساباتهم مع حسابات 

علي عبدالله صالح الذي ال يزال يمتلك قّوة 
عسكرية ذات شأن؟ األهّم من ذلك كّله، ما الذي 

سيحصل عندما سينكفئ ”أنصار الله“ في 
اتجاه صنعاء؟

تمّدد الحوثيون أكثر مما يجب. أغراهم 
الحلف الجديد الذي أقاموه مع علي عبدالله 
صالح في خوض مغامرة غير محسوبة. لم 

تأخذ هذه المغامرة في االعتبار رّد الفعل 
الخليجي من جهة، وال رّد فعل اليمنيين في 
الجنوب والوسط الشافعيين من جهة أخرى.

ليس بعيدا اليوم الذي سيعود فيه 
الحوثيون إلى صنعاء، علما أّنه ليس 

مضمونا بقاؤهم في العاصمة اليمنية إلى 
ما ال نهاية إّال إذا ظّنوا أن لديهم ما يكفي من 
القوة إلخضاع أهل صنعاء. إضافة إلى ذلك، 
ستطرح عودتهم إلى صنعاء مسألة مرتبطة 

بالحلف الذي أقاموه مع الرئيس السابق 
واألوساط المحيطة به.

في كّل األحوال، دخل اليمن مرحلة جديدة. 
األمر الوحيد األكيد أن المشروع اإليراني 
القائم على سيطرة الحوثيين على البلد 

سقط نهائيا. ما ليس أكيدا مصير الوسط 
وعاصمته تعز ومستقبل الشمال وصنعاء 

بالذات، علما أن مستقبل شمال الشمال، أي 
صعدة والمناطق المحيطة بها سيبقى لغزا. 

لكّنه سيظل لغزا محاصرا، خصوصا في ضوء 
القرار السياسي المهّم الذي اتخذه التحالف 

العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. 
يقضي هذا القرار بإغالق ميناء الحديدة الذي 
ال يزال ”أنصار الله“ يسيطرون عليه، وحصر 

كّل الحركة التجارية بميناء عدن ومطارها… 
وذلك إلى إشعار آخر.

* إعالمي لبناني

من صنعاء إلى عدن… من عدن إلى صنعاء

} ما بين مقوالت ”البركان“ و“اإلعصار“ 
وعبارات ”المّد والجزر“ للرئيس التونسي 
السابق المنصف المرزوقي، معان عميقة 

بعيدة عن الفعل الحجاجي الرامي إلى تقريب 
الصورة السياسية عبر إيجاد نقاط تقاطع 
معها في الطبيعة الحياتية. ذلك أّن تمّسك 

المرزوقي بالحيثية التمثيلية الطبيعية 
للفعل السياسي يشير إلى عقلية سياسية 

إستراتيجية، ومنظومة فكرية متكاملة ينتمي 
إليها المرزوقي، وليس فقط إلى عمل لغوّي 

في المحاججة والبرهنة. هو العقل السياسي 
التفكيكي بمقتضى الطبيعة واألكوان، فال 

يفّسر األمور إال بمقتضى الحواس التي 
يدركها أمامه والذوات القائمة حياله، فإذ به 

يجترح من الطبيعة نظريات لتفسير المشهدية 
السياسية، فكأّن الفعل اإلنساني محاكاة 

للجغرافيا والجيولوجيا.
للطبيعة واألكوان  يسعى العقل ”التماثلي“ 
إلى البحث عن قانون ومقتضى يتحّكم بالفعل 
السياسي الذي هو في المحصلة فعل إنساني 

نسبّي تختلف مسلكيته باختالف فاعله 
وبتباين المحددات المؤصلة لكيانه، ليسقط 

بذلك في أكبر مفارقة معرفية ابستيمية 
قوامها ”تقنين اإلبداع اإلنساني“ و“قولبة 

االجتهاد البشري“، وليسقط أيضا في مفارقة 
أعتى قوامها التضييق على اإلنسان في سياق 

الحديث عن حرية اإلنسان وثورته وأحقيته 

في كسر ربقة التخلف واالستبداد والتبعية. 
أليس من المفارقة أن يهيكل المرزوقي لخطاب 

”ثوري“ جوهره اإلبداع والخلق والتأصيل 
في سياق خطابي طبيعي كينونته التكرار 

والسببية الحتمية والنمطّية.
الخطير في هذا السياق التفسيري كامن 

في التقاطع بين الرئيس السابق والفضاء 
الحضاري الراهن القائم على التشيئة، بمعنى 
تحويل اإلنسان واإلنسانية إلى أشياء يسهل 

التحكم بها واإلحاطة بردات فعلها، وهو هدف 
سعت القوى اإلمبريالية إلى تحصيله في 

العالم العربي في سبيل تحقيق هدفين، األّول 
تحويل الفضاء العربي إلى ساحة استهالكّية 

للمواد الغذائية وللشركات الكبرى، والثاني 
تحويل اإلنسان العربي من فاعل إلى مفعول 

به محكوم بالهزيمة الحضارية للعرب وال 
يفكر إال وفق السقف الغربي المقبول به.
على مدى أكثر من نصف قرن عملت 

المنظومة الغربية على ”التشيئة السياسية“ 
وتفسير الفعل السياسي وفق قوالب 

طبيعية، فمفهوم ”البطة العرجاء“ تستخدمه 
األدبيات األميركية لتفسير حالة االنحسار 

السياسي وانعدام الخيارات بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، كما أّن عبارة ”المستنقع 

العراقي“ استخدمت أميركيا وغربيا، الختزال 
المشهد العراقي في مقولة ”المستنقع".

الالفت أّن األدبيات األميركية اجترحت 

لنعت حرب 1967،  مصطلحات ”لرعاة البقر“ 
حيث تؤكد الدراسات أّن واشنطن اتفقت مع 
تل أبيب على تسمية الحرب بعبارة ”أطلق 

سراح الكلب الجائع"، في إعادة تصوير للواقع 
على أّن ”إسرائيل“ هي كلب لصاحبه األميركي 

الذي سيطلق سراح الكلب الجائع لينهش 
لحم الخرفان العرب. كما أّن إطالق تسمية 
”ثعلب الصحراء“ على حرب الخليج الثانية 
لم يكن تمثيال لواقع، بقدر ما كان من صلب 

العقل األميركي القائم على التشيئة والتقنين. 
من رحم هذه المدرسة، يتكلم المرزوقي عن 

الزلزال واإلعصار والمّد والجزر، ومن صلب 
هذه المقاربة يستمد آليات التفكير والتقييم.

لسنا بصدد مصادرة الفعل الحجاجي من 
قيمته التمثيلية والتماثلية في تقريب الصورة 

غير الواضحة بصورة محسوسة، ولكن 
الخطاب السياسي ال يقف عند فعل ”األقوال“، 

فاألمثلة واأللفاظ شاهدة على ”المنظومة 
المعرفية“ لصاحبها وعلى أفق تفكيره. على 

الحريصين على ما تبقى من أمن قومي عربي، 
أال ينتظروا من خريجي ”الخارجية األميركية“ 
من قادة جدد للعالم العربي أن يتحدثوا بلكنة 
غربية، ولكن عليهم يتبصروا في جملهم ففيها 

رائحة الغرب والتغرب والغربة عن أوطانهم 
وإن تكلموا بلسان عربي مبين.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي 

المرزوقي والغرب و{تشيئة السياسي}

أليس من املفارقة أن يهيكل 

املرزوقي لخطاب {ثوري} جوهره 

اإلبداع والخلق والتأصيل في 

سياق خطابي {طبيعي} كينونته 

{التكرار} و{السببية الحتمية}

أمين بن مسعود

اليمن دخل مرحلة جديدة. األمر 

الوحيد األكيد أن املشروع اإليراني 

القائم على سيطرة الحوثيني على 

البلد سقط نهائيا. ما ليس أكيدا 

مصير الوسط وعاصمته تعز 

ومستقبل الشمال وصنعاء

} في شهر يناير الماضي كشف ”المركز 
الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي“ 

أن 1200 مغربي من حاملي الجنسية 
األسبانية والمقيمين في أسبانيا التحقوا 
بصفوف الجماعات المسلحة في سوريا، 

وعلى رأسها تنظيم“داعش“، وألن ما يزيد 
على السبعين في المئة من المسلمين في 
أسبانيا، الذين يتجاوز عددهم المليون، 

هم من أصول مغربية، فإن األنظار هنالك 
تتجه ناحية المغرب باعتباره بلدا مصدرا 

للجهاديين؛ نفس الحالة بالنسبة إلى 
إيطاليا، حيث عدد المغاربة يفوق عدد 

الجنسيات األخرى من المهاجرين المسلمين. 
أما بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا 

وهولندا، فإن غالبية المهاجرين الذين 
يلتحقون بصفوف“داعش“ في هذه البلدان 

هي من المغاربة، ويقدر عددهم بحوالي 
ألف شخص، وإذا صدقت التقارير التي 

تقول إن عدد المقاتلين القادمين من البلدان 
العربية في صفوف هذه الحركة اإلرهابية 
يناهز الخمسة آالف، يكون عدد المغاربة 
تقريبا الثلث، والثلث كثير. بل إن تقريرا 

أصدره مركز“سوفان“، الذي يوجد مقره في 
نيويورك، في شهر يونيو من العام الماضي 

نقل عن مقاتل من“داعش“ في الالذقية 
بسوريا أن المغاربة يأتون في الدرجة الثانية 

بعد الشيشانيين، الذين يتصدرون الئحة 
المقاتلين األجانب داخل سوريا.

لقد أصبحت ظاهرة تجنيد المغاربة 
المهاجرين في صفوف الجماعات المسلحة 

مثيرة للمخاوف، فبعد عقد من الزمن أو 
أقل سيكون على المغرب أن يواجه مصيرا 

صعبا، يتمثل في إعادة طرح قضية الهجرة 
في عالقتها بالهوية الدينية والوطنية بشكل 

جذري، ألن منسوب التشدد الديني صار 
يعلو على نحو مّطرد، ومعه تزايد الميل 

نحو التشيع، بسبب حجم التمويل اإليراني 
على دعم خط التشيع في أوروبا في صفوف 
المسلمين المهاجرين. وعلى سبيل المثال، 
لم يكن عدد المغاربة خالل الحرب األفغانية 

ضد الروس في الثمانينات من القرن الماضي 
يزيد على 1500 شخص، إذا اعتبرنا تلك 

المرحلة بداية عولمة الظاهرة الجهادية، لكن 
حجم المهاجرين بين هؤالء كان قليال جدا؛ 
اليوم انعكست الظاهرة، وتزايدت األرقام، 
بحيث صارت نسبة المغاربة المهاجرين 

الذين يلتحقون بجماعات العنف والتشدد 
الديني أكبر من نسبة البلديين.

نفس الشأن بالنسبة إلى التشيع، إذ قبل 
ثالثة عقود، على سبيل المثال، لم يكن أحد 
يتحدث عن شيعة مغاربة، وكانت الموجة 

األولى للتشيع ذات نبض سياسي فحسب، 
ومقتصرة على صفوة تعد على رؤوس 

األصابع، بسبب التأثر بالثورة اإليرانية، 
أما اليوم فقد أصبح الحديث عن الشيعة 

المغاربة أمرا طبيعيا، وجزء كبير من هؤالء 

من المهاجرين في البلدان األوروبية، الذين 
تعتبرهم الدعاية اإليرانية زبائن مفترضين 

للخطاب الشيعي.
يعكس كل ذلك التحول الدراماتيكي الذي 
أصبح يحصل على صعيد الهجرة المغربية 

في الخارج. لقد عاش الجيل األول من 
المهاجرين في كنف خطاب وطني ومشترك 
جماعي، كما أنه عاش في ظل ظروف دولية 
مختلفة عن الظروف الحالية، عالوة على أن 

المستوى التعليمي لهؤالء لم يكن يمكنهم من 
استيعاب التحوالت العالمية لتلك المرحلة، 
وال حتى التعاطي معها. أما الجيل الثاني 

فقد واكب حقبة الصراع من أجل فرض الذات 
في مواطن الهجرة، ولذلك انصب اهتمامه 

بوجه خاص على تثبيت وضعه والدفاع عن 
موقعه؛ بينما حقق الجيل الثالث حلم الجيل 
األول في االندماج، وأصبح جزءا من البنية 
الديمغرافية ألوروبا، ولذلك تتنازعه ميوالت 

متعددة، بسبب انفتاح األسواق الثقافية 
والدينية في أوروبا على كل وافد، واألخطر 
من ذلك أن الهوية الدينية والوطنية لم تعد 

هي نقطة المركز بقدر ما تحولت إلى واحدة 
من الهويات المتصارعة، بسبب غياب وحدة 

المرجعية في ساحة مفتوحة األبواب أمام 
جميع التيارات الدينية والمذهبية.

يرجع أحد أسباب هذه المشكلة اليوم 
إلى اختزال موضوع الهجرة في البعد 

االقتصادي، وإغفال األبعاد األخرى األكثر 

أهمية، ومن بينها الجانب المتعلق بالهوية 
الدينية، األمر الذي أدى إلى عدم االستثمار 
في ملف الهجرة باعتبارها امتدادا طبيعيا 

للهوية الدينية في الداخل، من أجل تحصين 
الجيل الجديد من التيارات المذهبية 

المختلفة وتسرب نزعات التطرف، التي 
تستغل هشاشة البناء الثقافي ألبناء 

المهاجرين وتجعلهم صيدا ثمينا ألصحاب 
الغلو الديني.

وال شك أن األمر بات اليوم يستدعي 
وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة، تعمل 
بشكل متناسق على مختلف األصعدة، وتعيد 

تجديد الخطاب الديني وتحديثه، بمراعاة 
السياق الثقافي واللغوي في الغرب نفسه، 

مع إدراك االختالف بين الخطاب الديني في 
مجال الهجرة، والخطاب الديني على مستوى 

الداخل، ألن اختالف السياقات يستلزم 
اختالف آليات العمل.

* كاتب مغربي

الهجرة المغربية والتطرف

إدريس الكنبوري

األمر بات يستدعي وضع سياسة 

جديدة في مجال الهجرة، تعمل 

بشكل متناسق على مختلف 

األصعدة، وتعيد تجديد الخطاب 

الديني، بمراعاة السياق الثقافي 

واللغوي في الغرب نفسه

خيراهللا خيراهللا

العدد
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اقتصاد

} لندن - أكدت تقارير صحفية بريطانية أمس 
أنه مت طـــرح مطار لندن ســـيتي، الـــذي يخدم 
منطقة لنـــدن املالية والتجاريـــة للبيع. وذكرت 
أن قيمـــة الصفقة من املتوقع أن تصل إلى نحو 

ملياري جنية استرليني (3.1 مليار دوالر).
وقالت صحيفة فايننشال تاميز إن صندوق 
”شـــركاء البنيـــة التحتية العاملي لالســـتثمار“ 
الـــذي ميتلـــك 75 باملئة من مطار لندن ســـيتي، 
كلف عددا من املستشـــارين لبيـــع املطار خالل 

العام احلالي.
ونقلـــت عن مايكل مجكـــني، مدير النقل في 
الصنـــدوق قولـــه إن ”الطلب في الســـوق على 

املطارات ذات اجلودة مرتفع للغاية“.
وأكدت الصحيفة أن هيئة أوكتري كابيتال، 
التـــي متتلك احلصة املتبقيـــة البالغة 25 باملئة 

في املطار، وافقت على البيع أيضا.
وأشارت إلى أن عدد الركاب في املطار ارتفع 
إلى أكثـــر من الضعف منذ عام 2005 حني بلغ 2 
مليون. وتوقعت أن يصل في العام احلالي إلى 

4.1 مليون راكب.
وأوضحت الصحيفة أن الصندوق اشـــترى 
املطـــار بقيمة 750 مليون جنية اســـترليني عام 

2006 من رجل األعمال ديرموت ديزموند.

مطار لندن سيتي 

معروض للبيع

} عامل في مطعم في طهران يقلد سلسلة مطاعم ماكدونالد األميركية أمس، حيث ارتفعت حمى اإلقبال على املنتجات األميركية، منذ إبرام االتفاق 
النووي في الشهر املاضي، على أمل رفع العقوبات قريبا.

◄ انخفض مؤشر أسعار السلع 
الغذائية الرئيسية في شهر 

يوليو الماضي إلى أدنى متوسط 
شهري له منذ عام 2009 بسبب 
االنخفاضات الحادة في أسعار 

منتجات األلبان والزيوت النباتية.

◄ قالت وكالة ستاندرد أند بورز 
للتصنيف اإلئتماني أمس إن 

تطوير صناعة التمويل اإلسالمي 
في أفريقيا، سيساعدها على سد 

العجز المالي والثغرات في بنيتها 
التحتية الضخمة، خالل العقد 

المقبل.

◄ ارتفعت مبيعات السيارات 
المستوردة في كوريا الجنوبية 

خالل شهر يوليو الماضي بنسبة 
14.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي بفضل الطلب 
القوي على السيارات األلمانية.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس 
تراجع الناتج الصناعي البريطاني 

على غير المتوقع في يونيو، 
وبنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالشهر 

السابق، وأرجعت ذلك إلى انخفاض 
إنتاج النفط والغاز والتعدين.

◄ أكد وزير النفط بالحكومة 
الليبية الموازية في طرابلس 

ماشاءالله الزوي أمس إن إنتاج 
ليبيا من الخام يبلغ حاليا 400 ألف 
برميل يوميا تقريبا، وأن انقطاعات 
الكهرباء لم تؤثر على إنتاج النفط.

◄ قالت مجموعة سي.إف اندستريز 
إنها ستشتري مصانع أو.سي.آي 
إن.في بأميركا الشمالية وهولندا 

مقابل نحو 6 مليارات دوالر. وذكرت 
أن الصفقة ال تشمل مصانع أو.سي.

آي في مصر والجزائر.

باختصار

التعرفة الجمركية الجديدة تفجر أزمة بين بغداد والبصرة
[ مطالبات تطبيق القانون الجديد على منافذ إقليم كردستان [ القرار أدى إلى تراجع حركة البضائع في منفذي صفوان والشالمجة

} بغداد - أعلنت حكومة البصرة المحلية في 
جنوب العراق رفضهـــا تطبيق قانون التعرفة 
الجمركيـــة الجديـــد الـــذي رفعـــت الحكومـــة 
المركزيـــة نســـبتها مـــن 5 إلـــى 20 بالمئـــة، 
واعتبرتـــه قانونـــا ظالما، بعد أن تســـبب في 

انخفاض عوائد منفذي صفوان والشالمجة.
وقـــال عضـــو مجلـــس محافظـــة البصرة 
مرتضى الشحماني أمس ”قّررنا عدم التعامل 
مع قانون التعرفة الجديـــد لحين تنفيذه على 
جميـــع منافـــذ البالد بمـــا فيها منافـــذ إقليم 

كردستان، ألنه ظالم“.
ودخـــل القانـــون حيـــز التنفيذ فـــي بداية 
الشـــهر الحالي كجزء من تدابير التقشف التي 
أقّرتها الحكومة المركزية التي تعاني من أزمة 
مالية حادة بســـبب تراجـــع العوائد النفطية، 
انخفاض  الســـتمرار  المتشـــائمة  والتوقعات 

أسعار النفط.
وقال الشحماني وهو مسؤول عن المنافذ 
الحدوديـــة  ”المفترض أن تســـتثني التعرفة 
واالنشـــائية،  الغذائيـــة  المـــواد  الجمركيـــة 

فالمواطن هو المتضرر األول“.
وأضـــاف أن القـــرار ســـيؤدي إلـــى عرقلة 
مشاريع الدوائر الخدمية التي أعدت كشوفاتها 
مسبقا. مشيرا إلى أن التظاهرات التي تجوب 
العراق من الشمال إلى الجنوب، تفرض علينا 

”التريث في تطبيق القانون الجديد“.
وانتشـــر أعضاء مجلس المحافظة ونواب 
مـــن محافظـــة البصـــرة أمـــس علـــى المنافذ 
الحدوديـــة من أجـــل تأمين إدخـــال البضائع 
والشاحنات حســـب القانون السابق، بحسب 

ما أكّده الشحماني.

وانتقـــد رجـــال أعمـــال انتقائيـــة تطبيق 
القانون الجديد. وقالوا، إن القرار قد يتســـبب 
بهروب المســـتوردين من الجنـــوب واالنتقال 
الى منافذ شـــمال البالد التي ال تطبق القانون 

الجديد.
وقـــال رجـــل األعمـــال العراقـــي صبيـــح 
الهاشـــمي ”مـــن حيـــث المبـــدأ ليـــس لدينا 
اعتـــراض، لكن يجب أن ينفذ في بقية المنافذ، 
وليـــس حصـــرا علـــى المنافـــذ الجنوبيـــة“. 
موضحا أنه إذا نّفذ فـــي البصرة، فهذا يعني 

أنها أصبحت بيئة طاردة لرجال األعمال.
وأكد أن ”بعض المســـتوردين اتجهوا الى 
منافـــذ إقليم كردســـتان ألن التعرفة الجمركية 

أقّل بكثير مما هو في البصرة اآلن“.
وألمح الهاشـــمي إلـــى أن المتضرر األول 
مـــن التعرفة هـــو المواطن المســـتهلك وليس 
المســـتورد، قائال ”عندما ندفع تعرفة بالتأكيد 

ستفرض على المواطن، وليس على التاجر“.
وأضـــاف ”األســـعار بـــدأت باالرتفاع في 
األســـواق في كافة المستويات، في وقت نحن 

مشـــيرا إلى  خلقنا ضجة في تطبيق التعرفة“ 
ضرورة إيالء عناية دقيقة للتطبيق على جميع 

المنافذ حتى تكون هناك عدالة.
وطالب الهاشـــمي بإشـــراك أهـــل القطاع 
الخاص وســـؤالهم هل هذه التعرفة مناســـبة 
أم ال؟ علـــى الحكومة والماليـــة، وإعادة النظر 
وتشـــكيل لجنة يفترض أن يكون فيها القطاع 

الخاص شريكا أساسيا.
كما دعا حكومة حيدر العبادي إلى وجوب 
أخذ رأي القطاع الخاص بالدرجة األولى، ألنه 

هو المعني، بالتعرفة قبل غيره.
علـــى  والمســـتوردون  التجـــار  واحتـــج 
التســـعيرة الجديـــدة وتكدســـت الشـــاحنات 

القادمـــة مـــن الكويت عنـــد منفـــذي صفوان 
والشـــالمجة مـــا أدى إلى انخفـــاض عائدات 

المنفذ بشكل كبير جدا.
إلـــى  الجديـــدة  التعرفـــة  تطبيـــق  وأدى 
انخفاض العائدات التي تزامنت مع تظاهرات 
فـــي البصـــرة ومناطـــق أخـــرى فـــي العراق 
احتجاجـــا على تـــردي جودة المـــاء وانقطاع 

الكهرباء.
وأعلن مجلس محافظة البصرة عن تشكيل 
لجنـــة مكونة مـــن عدد مـــن أعضائـــه تتولى 
التفاوض مع الحكومة االتحادية بشأن الضرر 
الـــذي لحـــق بالمواطـــن العراقـــي وبالمنافذ 
الحدوديـــة فـــي المحافظـــة بســـبب تطبيـــق 
التعرفة الجمركيـــة الجديدة، مجـــّددا تأكيده 
علـــى ضرورة تفعيـــل قرار المجلس الســـابق 

القاضي برفض تلك التعرفة.
وقـــال صبـــاح البزوني رئيـــس المجلس، 
إن المحافظـــة لن تطبق القانـــون الجديد ولن 
تعمل بالتعرفة الجمركية التي أقرتها حكومة 
العبـــادي حتـــى إعـــداد دراســـة متكاملة من 

الحكومـــة االتحادية تتضمـــن العمل بالتعرفة 
الجديدة دون أن تتســـبب ضررا على المواطن 

العراقي.
ودعا البزونـــي، مجلس النـــواب العراقي 
بالعمـــل على إيقاف تلك التعرفة، مشـــيرا إلى 
أن بعض المنافذ في المحافظات الشـــمالية ال 

تعمل بالتعرفة الجديدة.
وقد تجد الحكومة االتحادية نفســـها بين 
نارين، نـــار األزمـــة المالية الحـــاّدة من جهة 
وتعاظم حاالت ”التمرد“ في بعض المحافظات 
علـــى قراراتها، خاصـــة منها القـــرار األخير 
الـــذي فّجـــر موجـــة احتجاجات جديـــدة إلى 
جانب المظاهرات المســـتمرة احتجاجا على 
االنقطاعـــات المتواترة للمـــاء والكهرباء، في 

أوج الطلب عليهما.
وعمـــق تراجع أســـعار النفـــط –أهم مورد 
لتمويـــل موازنة الدولة واإلنفـــاق الحكومي– 
وعمليـــات تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي وكلفـــة 
الحـــرب عليه األزمـــة المالية فـــي العراق، ما 
دفعها إلى إقرار إجراءات تقشـــف في المرحلة 
الراهنة لمواجهة تداعيات انخفاض إيراداتها 

النفطية.
وكانـــت اللجنة المالية في مجلس النواب، 
قـــد أعلنـــت بدورها أنهـــا  ســـتضطّر إلدخال 
إجراءات صارمة لجميع موازنات مؤسســـات 

الدولة في موازنة 2016.
وقـــال عضـــو اللجنـــة الماليـــة بالبرلمان 
مخاطـــر  يواجـــه  حيـــدر ”العـــراق  مســـعود 
اقتصادية ستســـتمر للعام القـــادم وال توجد 
لديها أي إيرادات مالية من الزراعة والصناعة 
والقطـــاع الخاص، بل يعتمد بشـــكل كلي على 

إيرادات النفط الخام“.
وأشـــارت اللجنـــة أيضـــا، إلـــى أن وزارة 
المالية ستبني موازنة 2016 على أساس سعر 
60 دوالرا للبرميـــل الواحد، ضمـــن تقديراتها 

إلعداد الموازنة.
وقـــال حيدر ”الحكومة ال توجد لديها قدرة 
لدفع أي مبالغ للمشـــاريع ســـوى دفع رواتب 
موظفي الدولـــة، إضافة إلـــى المبالغ الكبيرة 

التي يتم صرفها على الحرب على داعش“.

ــــــدة بني بغداد ومحافظة  تفجرت أزمة جدي
البصرة، التي أعلنت رفضها تطبيق قانون 
التعرفة اجلمركية، ما ينذر بتفاقم املشاكل 
ــــــة وحكومة البصرة  ــــــني احلكومة املركزي ب
احمللية، وسط مخاوف من أن يتسع نطاق 
ــــــالد، احتجاجا  املظاهــــــرات في جنوب الب
على القانون اجلديد وعلى استمرار أزمة 

انقطاع املاء والكهرباء.

رفع التعرفة الجمركية في منافذ البصرة يؤدي إلى تحول املستوردين إلى منافذ كردستان

} ديب (اإلمــارات) – تعتـــزم اإلمارات إنشـــاء 
أكبر محّطة صديقة للبيئـــة في العالم لتحلية 
ميـــاه البحر في إمـــارة راس اخليمـــة، بكلفة 

تصل إلى 196 مليون دوالر.
ووقعت شـــركة يوتيكو الشـــرق األوســـط 
للمرافـــق اخلليجية أمس في دبي، مع شـــركة 
كوبرا األســـبانية، لتطوير مشروع أول محطة 
لتحليـــة امليـــاه، صديقة للبيئة على مســـتوى 
العالـــم، في منطقة اجلزيرة احلمراء في إمارة 

رأس اخليمة.
وقال راشـــد البلوشي رئيس مجلس إدارة 
يوتيكـــو خـــالل مؤمتر صحفـــي، إن حصص 
امللكية في املشروع املشترك الذي سيحمل اسم 
شـــركة احلمراء للمياه، موزعة بواقع 60 باملئة 

لشركة يوتيكو و40 باملئة لكوبرا األسبانية.

وأضـــاف أن ”الشـــركة اجلديدة ســـتتولى 
اإلشـــراف علـــى تطويـــر احملطة التـــي تعتبر 
أضخم محطة لتحلية ميـــاه البحر في العالم، 

يتم متويلها من القطاع اخلاص“.
وأوضح أنه ”سوف يتم إستكمال املشروع 
بحلـــول عـــام 2017، وهو ما يســـهم في إنتاج 
نحو 22 مليون غالون من املياه العذبة يوميا، 
لتلبية احتياجات إمارة رأس اخليمة واملناطق 

احمليطة بها.
وأكـــد أن إطالق هـــذا املشـــروع، يأتي في 
الوقت املناســـب، مع قيـــام احلكومة االمارتية 

بإلغاء دعم املنتجات النفطية واخلدمات.
وقال إن املشروع ”يعتبر واحدا من أضخم 
االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة فـــي دولة 
اإلمـــارات، واألكبـــر من نوعه ضمن مشـــاريع 

البنيـــة التحتية، وقـــد مت اإلعالن عن مناقصة 
املشروع في شهر نوفمبر 2013“.

وتعتبر شـــركة يوتيكو الشـــرق األوســـط، 
أكبر مـــزود للمرافق العامة واحللول اخلدمية 
املتكاملة في دول مجلـــس التعاون اخلليجي، 

وهي مملوكة للقطاع اخلاص.
وتشـــهد اإلمارات طلبا متزايدا على املياه 
مع ازدياد أعداد الســـكان والنمو االقتصادي 
الســـريع، وقد بذلت خالل الســـنوات املاضية 
جهـــودا كبيـــرة لتطويـــر قطاع حتليـــة املياه 

البحرية وتلبية االحتياجات اليومية للمياه.
وواجهـــت حتديات كبيرة في عملية حتلية 
املياه، أبرزها ارتفاع نســـبة امللوحة في املياه 
خاصة وســـط الصحراء وفي أماكن بعيدة عن 

البحر.

وتوجـــت تلـــك اجلهـــود ببنـــاء عشـــرات 
احملطات لتحلية امليـــاه، لتصبح من بني أكثر 
الدول ريادة في إنشـــاء محطـــات إعادة تدوير 
ومعاجلــــة ميـــاه البحر والصـــرف الصحي، 
وهي جتربة عرفت جناحا كبيرا جعلتها توفر 
احتياجات ســـكانها من اســـتهالكهم اليومي، 
رغـــم التحديات الكبيـــرة التـــي واجهتها في 

السنوات املاضية.

اإلمارات تبني أكبر محطة صديقة للبيئة في العالم لتحلية مياه البحر
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العدد

بالمئة نسبة التعرفة 

الجمركية الجديدة 

وهي 4 أضعاف التعرفة 

السابقة
20

 مرتضى الشحماني:

رنا عدم التعامل مع 
ّ
قر

التعرفة الجديدة لحين 

تطبيقها في جميع المنافذ

 راشد البلوشي:

المشروع الجديد يعّد 

األكبر من نوعه ضمن 

مشاريع البنية التحتية

صباح البزوني:

لن نطبق القانون الجديد 

حتى تقوم الحكومة بإعداد 

دراسة متكاملة
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السعودية تخطط لعودة قوية ألسواق السندات لمواجهة عجز الموازنة
[ فاينناشال تايمز: الرياض تبحث في األسواق عن 27 مليار دوالر  [ الرياض سحبت بالفعل 65 مليار دوالر من احتياطاتها المالية

} لنــدن - أكدت تقارير دولية أن الســـعودية 
تعتزم العودة إلى أســـواق الســـندات العاملية 
إلصدار ســـندات دولية تزيـــد قيمتها على 27 
مليار دوالر خـــالل العام احلالي، في مؤشـــر 
كبيـــر علـــى حجم الضغـــوط التـــي تتحملها، 

موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم نتيجة 
استمرار انخفاض أسعار النفط.

وكان محافـــظ مؤسســـة النقد 
العربي (البنك املركزي السعودي) 
فهد املبارك قـــد أكد في 10 يوليو 
أصـــدرت  الريـــاض  أن  املاضـــي 
بالفعـــل ســـندات فـــي األســـواق 
احملليـــة بقيمة 15 مليـــار ريال (4 

مليارات دوالر) في أول إصدار من 
نوعه منذ عام 2007.

تاميـــز  فاينناشـــال  صحيفـــة  نشـــرت 
البريطانيـــة أمـــس تقريـــرا عـــن االقتصـــاد 
الســـعودي حتت عنـــوان ”الســـعودية تبحث 
في األســـواق عن 27 مليـــار دوالر“. وأكدت أن 
الريـــاض بدأت تستكشـــف واقـــع الطلب في 

األسواق العاملية.
وأكدت الصحيفة أن مؤسسة النقد العربي 
الســـعودية تدرس طـــرح ســـندات بقيمة 5.3 
مليار دوالر شـــهريا حتى نهاية العام احلالي، 

ولفترات تتراوح بني 5 و10 سنوات.
ويقول مراقبون إن خطط إصدار السندات 
اجلديـــدة متثل نقلـــة نوعية في السياســـات 
يســـتمر  أن  ورجحـــوا  الســـعودية.  املاليـــة 
البرنامـــج إلى عـــام 2016، في ظـــل التوقعات 

املتشائمة بشأن أفاق أسعار النفط العاملية.
ومـــن املالحظـــات الصادمة التـــي ذكرها 
تقرير الصحيفة البريطانية، إشـــارته إلى أن 
الســـعودية تســـتهدف الوصول بسعر برميل 
النفط إلـــى 105 دوالر ملوازنـــة الضغوط التي 

تواجهها امليزانية.

وكان املبـــارك قـــد ذكر في الشـــهر املاضي 
أن خطـــط إصـــدار الســـندات تهدف إلى ســـد 
العجز املوازنة، التي تتوقع تقديراتها األولية 
أن يتجـــاوز 38.66 مليـــار دوالر. ورجح زيادة 
االقتراض عبر السندات في األشهر املقبلة، في 
ظل تزايد اإلنفاق احلكومي واســـتمرار 

هبوط أسعار النفط.
عجـــز  أن  محللـــون  ويـــرى 
يفـــوق  أن  ميكـــن  املوازنـــة 
التقديرات األولية، بعد تراجع 
األســـعار بشـــكل كبيـــر فـــي 
األسابيع األخيرة بسبب تخمة 
املعروض العاملي نتيجة زيادة 
إنتاج منظمة أوبك، واســـتعادة 
النفـــط الصخـــري لتوازنه بعد 

خفض تكاليف اإلنتاج.
وقالـــت مصادر مصرفيـــة إن خطة إصدار 
الســـندات اجلديدة تهدف إلى ”إعادة التوازن 
بعيدا عـــن االحتياطات، أي اســـتخدام بعض 
الديـــون للمســـاعدة فـــي متويـــل العجـــز في 
امليزانيـــة“. ويرجع ذلك أحيانـــا إلى صعوبة 
تســـييل االحتياطات املســـتثمرة في األسواق 

العاملية.
وكانت السعودية قد جلأت في التسعينات 
إلى االقتراض من املصارف احمللية عن طريق 
ســـندات التنمية احلكومية الســـعودية. وبلغ 
الدين الســـعودي حينها نحـــو 100 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وأكد وزير البترول السعودي علي النعيمي 
فـــي ديســـمبر املاضـــي أن بالده تعمـــل على 
االســـتفادة من سوق الديون. وقال ”ميكننا أن 
نذهب إلى البنـــوك… القتراض املال، واحلفاظ 
على احتياطاتنا، أو ميكننا اســـتخدام بعض 
واملصرفيون  احملللون  ويجمع  احتياطياتنا“. 
على أن البنوك احمللية ذات الســـيولة العالية 
سوف تســـارع إلى اقتناص أي إصدارات من 

السندات احمللية خالل العام احلالي.
لكن فاينناشـــال تاميز ترى أن اســـتئناف 
االقتـــراض الداخلي ميكـــن أن يثير املخاوف 
مـــن أن احلكومة تتجنـــب القيام باإلصالحات 

االقتصاديـــة، مثـــل إنهـــاء الدعـــم، وتوجيـــه 
العاملـــني إلـــى القطـــاع اخلـــاص بعيـــدا عن 

الوظائف احلكومية.
وفاجأت الريـــاض املراقبني في ديســـمبر 
املاضـــي، بإقرار ميزانية توســـعية لعام 2015 
ورفعت اإلنفاق إلى مســـتوى قياســـي. وأكدت 
أنها ســـتمول العجز املتوقع من االحتياطيات 
املالية الضخمة، وهو ما بدد املخاوف بشـــأن 

تأثر اقتصاد البالد بهبوط أسعار اخلام.
وبلـــغ حجم اإلنفاق في تلـــك املوازنة نحو 
229 مليار دوالر، في حني بلغت اإليرادات نحو 
190.67 مليـــار دوالر، وهـــو ما يعني تســـجيل 
عجز بقيمة 38.66 مليار دوالر، لكن مســـتويات 
أســـعار النفـــط احلالية ترجح ارتفـــاع العجز 

بشكل كبير عن تلك املستويات.
ويذهـــب بعض احملللني إلـــى أن العجز قد 

يصل إلى أكثر من 100 مليار دوالر خالل العام 
احلالي، وأن خطط إصدار الســـندات الكبيرة 
لـــن تكفي لتغطية ذلك العجـــز، خاصة في ظل 
اســـتمرار اإلنفاق الكبير على مشـــاريع البنية 
التحتيـــة واألجور في القطـــاع العام واحلرب 

في اليمن.
وقال املبارك في الشهر املاضي إن ”مواجهة 
عجز املوازنة ســـيكون من خالل الســـحب من 
االحتياطيـــات املالية واالقتـــراض عبر إصدار 
الســـندات“. وأكد أن الرياض ســـحبت بالفعل 
أكثر من 65 مليـــار دوالر من االحتياطي العام 
للدولـــة منذ بداية العام احلالي من أجل ســـد 
احتياجـــات اإلنفـــاق احلكومـــي. وأكد حينها 
أن كل املؤشـــرات املالية واالقتصادية املتاحة 
تشـــير إلى اســـتمرار األداء اجليد لالقتصاد. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن مؤسســـة النقد 

العربي متلك حاليا نحـــو 672 مليار دوالر من 
االحتياطـــات األجنبية، بعـــد أن بلغت ذروتها 

عند 737 مليار دوالر في أغسطس 2014.
الســـعودية  جلـــوء  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
إلى أســـواق الســـندات العاملية بهذه اخلطط 
الكبيـــرة، يؤكد عـــزم الرياض علـــى مواصلة 
اإلنفـــاق احلكومي الســـخي، رغـــم الضغوط 
التي يقذفها الهبوط الكبير في أســـعار النفط 

العاملية.

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ قال تجار إن الرياض رفعت 
أسعار شحنات النفط الخام آلسيا 
في سبتمبر بأقل من المتوقع في 

وقت تعمل فيه السعودية، أكبر 
مصدر للنفط في العالم، على حماية 

حصتها بالسوق في ظل تباطؤ 
الطلب.

◄ عقدت الحكومة العراقية 
اجتماعات مع رئيس مجموعة 

تراك ديفيلوبمنت الكورية جونك 
مون لتدارس إمكانية إنشاء مجمع 
متكامل يضم مصفاة لتكرير النفط 

الخام ومحطة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية.

◄ تستضيف أبوظبي قمة ”عين 
على األرض“ خالل الفترة من 6 إلى 
8 أكتوبر المقبل، بعد النجاح الذي 
حققته قمتها االفتتاحية عام 2011 

في سد فجوة تبادل البيانات لتعزيز 
جهود البيئية المستدامة.

◄ أعلنت طيران اإلمارات أن جميع 
رحالتها اليومية الثماني بين دبي 

ولندن ستتم بطائرات ايرباص 
أيه 380 مطلع العام المقبل، لتعزز 
مكانتها كأكبر مشغل للطائرة إلى 

العاصمة البريطانية.

◄ أكدت مصادر مالحية استئناف 
ضخ النفط في خط األنابيب 

العراقي الذي ينقل الخام الكردي 
ونفط كركوك إلى ميناء جيهان 

التركي، بعد توقف لمدة أسبوع 
إثر هجوم لمقاتلي حزب العمال 

الكردستاني.

◄ قالت شركة أكوا باور إن 
السعودية يمكنها توفير 40 بالمئة 

من حاجتها للكهرباء من خالل 
الطاقة الشمسية، وأن ذلك ينسجم 

مع خطط تنويع مصادر الطاقة 
من خالل االستثمار في الطاقة 

المتجددة.

باختصار
} لنــدن - اقترب النفط من أدنى مســـتوياته 
في 6 أشـــهر أمس، لينحـــدر خام برنت حتت 
حاجـــز 50 دوالرا للبرميـــل، فـــي ظـــل غياب 
أي مؤشـــرات خلفض اإلنتـــاج، رغم معدالت 

التكرير القياسية للمصافي األميركية.
وقال كارســـنت فرتش محلل سوق النفط 
في كومرتس بنك إن ”األسعار إما أن تستقر 
أو تضعـــف أكثر علـــى األرجـــح… االنطباع 
الســـائد أن تخمة املعروض ستستمر لفترة 

طويلة.“
وأظهرت بيانـــات إدارة معلومات الطاقة 
اخلـــام  النفـــط  مخزونـــات  أن  األميركيـــة 
التجارية في أكبر مســـتهلك للنفط في العام 
هبطـــت األســـبوع املاضي إلـــى 4.41 مليون 
برميل، ما يعادل 3 أضعاف االنخفاض الذي 

توقعه احملللون.
لكـــن مخزونـــات البنزين ســـجلت زيادة 
بلغت 811 ألف برميل في حني كانت توقعات 
احملللـــني في اســـتطالع لرويترز تشـــير إلى 

انخفـــاض قـــدره 500 ألف برميـــل. وتعاني 
أســـواق النفـــط من تخمة املعروض بســـبب 
االرتفاع الكبير في إنتـــاج دول منظمة أوبك 
التي يزيد إنتاجها بنحو 3 ماليني برميل عن 

حجم الطلب على إنتاجها.
في هـــذه األثنـــاء واجه الذهـــب صعوبة 
فـــي االبتعاد عن أدنى مســـتوياته منذ بداية 
عـــام 2010، بعد صـــدور بيانـــات اقتصادية 
أميركيـــة متفائلـــة عـــززت احتمـــاالت رفـــع 
مجلس االحتياطي االحتادي (البنك املركزي 

األميركي) أسعار الفائدة في الشهر املقبل.
ويشـــير ارتفاع نشـــاط قطـــاع اخلدمات 
األميركـــي إلى أعلى مســـتوياته في نحو 10 
سنوات إلى زخم اقتصادي قوي يعزز دوافع 
رفع أسعار الفائدة األميركية هذا العام للمرة 

األولى منذ عام 2006.
وميكن الرتفاع أســـعار الفائدة أن يقلص 
توجه املستثمرين إلى الذهب واألصول التي 

ال تدر عائدا.

خام برنت تحت 50 دوالرا والذهب في حفرة عميقة الذهب في لندنالنفط في لندن

تزايدت املؤشــــــرات على أن السعودية بدأت تشعر بضغوط تراجع العوائد النفطية، وأنها 
بدأت تستكشــــــف إمكانية إصدار سندات بقيمة 5.3 مليار دوالر شهريا حتى نهاية العام 
ــــــي. ويؤكد املراقبون أن الرياض قد تواجــــــه صعوبات مالية ملواصلة اإلنفاق احمللي  احلال

السخي، إذا طال أمد انخفاض أسعار النفط.

اقتصاد

الرياض عازمة على مواصلة اإلنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية رغم الضغوط على الموازنة

فهد املبارك: 
الرياض أصدرت بالفعل 

سندات في األسواق املحلية 
بقيمة 4 مليارات دوالر

مليار دوالر احتياطات 
السعودية حاليا 

مقابل 737 مليارا في 
أغسطس 2014
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العدد

قرب انتهاء أيام املال السهل في دول الخليج

} تقترب أيام املال السهل من نهايتها في 
دول اخلليج مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة 
بسوق النقد القصير األجل ألسباب منها 

األضرار التي يلحقها انخفاض سعر النفط 
باألوضاع املالية للحكومات.

كانت السيولة الوفيرة الناجمة عن تدفق 
إيرادات النفط دفعت أسعار الفائدة قصيرة 
األجل في تلك الدول لالنخفاض ملستويات 

قياسية العام املاضي، وأشعل منافسة 
محتدمة بني البنوك إلقراض الشركات 

بهوامش ضئيلة.
وقد بدأت أسعار الفائدة بسوق النقد 
ترتفع بشكل حاد نسبيا في األيام القليلة 
املاضية، بسبب توقعات تشديد السياسة 
النقدية األميركية هذا العام. وفي ظل ربط 
عمالتها الوثيق بالدوالر، فمن املرجح أن 
تعمد البنوك املركزية اخلليجية لتشديد 

سياساتها النقدية أيضا.
لكن العامل الرئيسي هو انخفاض 

أسعار النفط الذي خفض دخل احلكومات 
وهو ينذر بتقليص التدفقات النقدية على 

البنوك اخلليجية. وقال مصرفي كبير في 
بنك جتاري إماراتي تديره الدولة، وفضل 

عدم نشر اسمه حلساسية املوضوع إن ”أيام 
األموال السهلة ولت… تراجع أسعار النفط 

وتوقعات تفاقم تخمة املعروض بسبب زيادة 
صادرات إيران تثير قلق أسواق النقد“.
وسجل سعر الفائدة املعروض بني 

بنوك اإلمارات لثالثة أشهر مستوى قياسي 
منخفض عند 0.68 باملئة في فبراير لكنه قفز 
أمس إلى 0.79 باملئة وهو أعلى مستوى في 

17 شهرا.
واستقر سعر الفائدة السعودي املماثل 

عند مستوى قياسي منخفض 0.77 باملئة منذ 
مارس ثم ارتفع في األيام القليلة املاضية 

إلى حوالي 0.80 باملئة. وارتفعت األسعار في 
قطر والكويت والبحرين أيضا.

وقامت شركات خليجية كثيرة بإعادة 
متويل الديون بشروط أفضل على مدى العام 
األخير وقد جتد الشركات التي لم تفعل ذلك 

أن الفرصة قد فاتتها، رغم أن املصرفيني 
يستبعدون حتى اآلن، أزمة سيولة، تفضي 

الرتفاع حاد في أسعار الفائدة بأسواق 
النقد.

ويعتقد املصرفي اإلماراتي، أنه إذا رفع 
مجلس االحتياطي االحتادي سعر الفائدة 

األميركية بربع نقطة مئوية، فقد يرتفع سعر 
الفائدة بني بنوك اإلمارات بنصف نقطة. 

وبهذا يتجاوز السعر واحدا باملئة ليعود إلى 
مستويات أوائل 2013.

وحققت وزارات املالية والبنوك املركزية 
جناحا كبيرا في حماية أنظمتها املصرفية 

من أي أزمة حادة. ومتلك عدة حكومات 
احتياطيات مالية ضخمة في اخلارج وقد 
عمدت لتسييل بعضها ونقلها إلى الداخل 

لتبقى األسواق احمللية مترعة بالسيولة.
لكن األسابيع املاضية أظهرت حدود تلك 
االستراتيجية. فقد قال بنك أبوظبي الوطني 

األسبوع املاضي إن ودائعه انكمشت 3.1 
باملئة مبقارنة سنوية بسبب تراجع الودائع 

احلكومية.
وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي 

للبنك إنه يستبعد نزوحا كبيرا لألموال 
احلكومية، لكن أكد وجود ضغوط على 

السيولة الدوالرية في املنطقة بسبب تراجع 
إيرادات النفط وتدفق الدوالر على أسواق 

أخرى.
وارتفعت نسبة االئتمان اإلجمالي إلى 

الودائع في بنوك اإلمارات إلى 100.2 باملئة 
في يونيو من 97 باملئة في ديسمبر املاضي 
ومن 95 باملئة في يونيو 2014، وهو حتول 

يثير قلق بعض املصرفيني وقد يدفع البعض 
لرفع أسعار الفائدة على اإليداع الستقطاب 

األموال.
وفي السعودية واصلت الودائع منوها 

القوي. لكن الرياض تعاني من عجز ميزانية 
أكبر كثيرا من اإلمارات، ولذا بدأت الشهر 

املاضي إصدار سندات سيادية للمرة األولى 
منذ عام 2007.

ويعتقد بعض احملللني أن إصدارتها من 
السندات السيادية قد تصل إلى 53 مليار 

دوالر بنهاية العام. وحتتفظ البنوك التجارية 
مبا قيمته نحو 80 مليار ريال في شكل أذون 

وودائع غير نظامية للبنك املركزي، ميكن 
ببساطة حتويل بعضها إلى سندات.

 لكن بحلول 2016 قد تبدأ إصدارات 
السندات في سحب السيولة من أسواق 

النقد.
وتدرس الكويت إصدار سندات لتمويل 
العجز ومن املتوقع أن تصدر سلطنة عمان 
والبحرين املزيد إذا استمر انخفاض سعر 

النفط.
ورجح مسؤول مبصرف أجنبي أن يطرق 
مزيد من دول اخلليج أسواق السندات لسد 
العجز، بسبب صعوبة مواصلة السحب من 

احتياطياتهم باملعدالت احلالية.

أركانا نارايانان

فاينناشال تايمز:
السعودية تستهدف سعر 

105 دوالر لبرميل النفط 
ملواجهة ضغوط املوازنة



شادي عالء الدين

} تـــردد وزيرة املال الســـابقة فـــي لبنان ريا 
احلسن مقولة مفادها أّن احلديث في السياسة 
ال يقـــود إلـــى أي مـــكان. تـــرى أن املواطنون 
ينتظرون إقرار املوازنات والتوصل إلى حلول 
لألزمـــات، بينما تقـــوم وظيفة السياســـة في 

لبنان على خلق األزمات ومتكينها. 
ال ترى نفسها سياسية بل اقتصادية، معتبرة 
أّن االقتصاد صانع للسياســـة وليس العكس. 
تـــرى أن حتليـــل أبعـــاد املشـــهد االقتصادي 
واإلضاءة على العميق واخلفي فيه من شـــأنه 
أن يعري السياسة اللبنانية التي استقالت من 
وظيفتها لتتحول من فن إدارة الوقائع إلى فن 
تأســـيس األوهام من قبيل الوهم الذي أطلقه، 
مؤخرا، بعض السياسيني، والذي يقول إّنه ال 

وجود ألزمة اقتصادية في لبنان.

املنطقة االقتصادية الخاصة

[ مفهوم المنطقة االقتصادية ال يزال غامضا 
عند عموم اللبنانيين؟ مــــــاذا يعني هذا المصطلح، 
ــــــف أي منطقــــــة كمنطقــــــة  ــــــف يمكــــــن أن تصن وكي
اقتصادية؟ وكيف ســــــينعكس هذا التصنيف عليها 
ــــــى االقتصاد  ــــــى المناطــــــق المحاذية لها وعل وعل

الوطني بشكل عام؟
] هذا املفهوم لم نصنعه نحن في لبنان، بل 
هو مفهوم عاملي ســـائد في الكثير من البلدان 
الكبرى. هنـــاك كذلك بعض املدن العربية التي 
تعتمـــده. املفهـــوم بشـــكل دقيق هـــو املنطقة 
االقتصادية اخلاصة، وهـــو عبارة عن منطقة 
حرة حتظى بتســـهيالت وإعفـــاءات ضريبية 
أكثـــر من املنطقـــة احلـــّرة في املطـــار. وتقام 
املنطقة االقتصاديـــة اخلاصة عادة في منطقة 
معينة ألهداف إمنائية، حيث تقدم تســـهيالت 
وإعفـــاءات ضريبية معينة من أجل تشـــجيع 
االستثمارات وجذب املشاريع التنموية إليها.

 حـــني يصـــار إلى تأســـيس شـــركات في 
هذه املنطقـــة، فإّن ذلك يؤدي إلى نشـــوء نوع 
مـــن التواصل االقتصـــادي بني هـــذه املنطقة 
واالقتصـــاد احمللـــي املجـــاور لهـــا لناحيـــة 
استخدام املوارد البشـــرية، إيجاد فرص عمل 
أو استقدام املواد األولية. وقد كان الهدف من 
إعالن طرابلس منطقة اقتصادية هو الســـعي 
إلـــى إمناء الشـــمال، وإيجاد فـــرص عمل من 
خالل الشركات التي ميكن أن ُتؤّسس في هذه 

املنطقة.

أزمة اقتصادية

[ يرّوج حاليا لمقــــــوالت تعلن أّال وجود فعليا 
ــــــان، ولكن ربمــــــا يكون  ــــــة في لبن ألزمــــــة اقتصادي
هناك أزمة معيشــــــية؟ هل تنطلق هذه المقوالت من 
ــــــة وجدية؟ وكيف يمكن التفريق بين  معطيات واقعي

األزمة االقتصادية واألزمة المعيشية؟
] من يقـــول بعدم وجود أزمـــة اقتصادية 
هـــو مخطئ متامـــا. وبعض السياســـيني هم 
مـــن يروجون ملثل هذه املقـــوالت. وحني ننظر 
إلى االقتصاد الكلي فإننـــا ننظر إليه من عدة 
جوانب أهمها اجلانب املالـــي املتعلق مبالية 
الدولة، وهنـــاك اجلانب االقتصادي احلقيقي، 
النقـــدي  بالوضـــع  يتعلـــق  جانـــب  وهنـــاك 
والتحويـــالت بني لبنان واخلـــارج ثم الوضع 

االجتماعي.
الوضـــع املالي حاليا فـــي حالة تراجع في 
ما يتعلـــق بالعجز العام الـــذي يزيد، وفي ما 
يتعلق بخدمة الدين قياسا إلى الناجت احمللي. 
كل املؤشـــرات اخلاصـــة باإليـــرادات تعانـــي 
مـــن تراجع في حـــني أن النفقـــات تزيد. وكل 
املؤشـــرات تقول، خاصة في السنوات الثالث 
األخيرة، إن الوضع االقتصادي يســـير بشكل 

عام في اجتاه التأزم. 
وال أريـــد أن أقول إننـــا وصلنا إلى مرحلة 
دق ناقـــوس اخلطـــر، ولكّننا وصلنـــا مع هذا 
العام إلى مرحلة صعبة وخاصة في ما يتعلق 
بدميومة الدين، أي الفترة التي ميكن لنا فيها 
االستمرار في اعتماد منطق االستدانة، واألثر 
الناجت عن زيـــادة الفوائد التي تلتهم النفقات 
والتـــي كان مـــن املمكن اســـتثمارها في مكان 

آخر.
أّما وضـــع االقتصاد احلقيقي فهو كارثي، 
وهو االقتصاد الذي يتشـــكل من كل القطاعات 
املنتجة التي كانت تســـاهم في منو االقتصاد 
من الصناعة والســـياحة والتجـــارة والقطاع 
العقاري والقطاعات التي تعتمد على السياحة 

من قبيل شـــركات تأجير الســـيارات واملطاعم 
وغيرهـــا، إضافة إلى ما يســـمى قطـــاع البيع 
بالتجزئـــة. كل هذه القطاعـــات هي اليوم غير 
منتجة، وتعاني من تراجع حاد، وما من قطاع 
منهـــا إال ويعانـــي من ضغوط كبيـــرة تتجلى 
انعكاســـاتها في تراجع الضريبة على الدخل 
وفي الضريبة على القيمة املضافة وفي العدد 
الكبيـــر من إعالنـــات اإلفالس والتســـريحات 

اجلماعية للموظفني. 
وعدد كبيـــر من الناس باتـــوا بال وظائف 
ما أدى إلى نشـــوء أزمة اجتماعية حادة نظرا 
لغياب املداخيل أو شحها. يضاف إلى كل هذا 
تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان الذي 
خلق منافســـة كبيرة لليد العاملـــة اللبنانية، 
وخاصة بالنســـبة ألصحاب املهن واحلرفيني، 

مثل احلالقني وصانعي احللويات وغيرهم.

ثبات وضع الليرة

[ ماذا ســــــيحدث في حال توقفــــــت تحويالت 
الّلبنانيين من الخارج أو تراجعت الودائع بشــــــكل 
تفقد معه المصارف قدرتها على تمويل دين الدولة؟

] ال نريد أن نتحدث عن كارثة ال تزال بعيدة 
وغيـــر ممكنـــة. التمويل يأتي مـــن حتويالت 
اللبنانيني في اخلارج. رمبا انخفضت نســـبة 
التحويـــالت والودائع ولكن نســـبتها الزالت 
تنمو وإن بشكل منخفض عن النسب السابقة 
التـــي كانت تبلغ حـــدود الـ 9 باملئـــة أحيانا، 
ولكن النمو ال يزال يسجل حسب مدير مصرف 

لبنان نسبة 6 باملئة على أساس سنوي.
وهذه النســـبة مبنيـــة على قاعـــدة مالية 
كبيـــرة فقد بلغت نســـبة الودائع  فـــي لبنان 
الــــ140 مليـــار دوالر، لذا فإن نســـبة النمو ما 
زالـــت أكثر مـــن كافية ملنح القطـــاع املصرفي 
السيولة الكافية لتمويل الدين العام اللبناني، 
كمـــا أّن لدى مصـــرف لبنان مخزونـــا  كبيرا 
مـــن العمالت األجنبية يبلغ الــــ39 مليار دوالر 
تقريبا. ومثل هذا املخزون الضخم كفيل بدعم 

الليرة اللبنانية في حال حدوث أي مشكل.
حاليـــا ال أجد أّن هناك مـــا يدعو للقلق في 
هـــذا الصدد، ولكـــن إذا ما شـــهدنا بعد فترة 
تراجعا كبيرا وســـريعا في نسبة التحويالت 
فإننـــا ســـنكون آنـــذاك أمـــام مشـــكلة جدية 

وخطيرة.

قوانني مكافحة تبييض األموال

ــــــى المصارف  [ ما مدى خطــــــورة الرقابة عل
اللبنانية بســــــبب قوانين اإلرهاب ومكافحة تبييض 

األموال؟
شـــئنا  إذا  سياســـي.  املوضـــوع  هـــذا   [
اســـتمرار القطاع املصرفـــي اللبناني متمتعا 
مبصداقيـــة عاليـــة فـــي التعامل مـــع البنوك 
الدولية، فـــإن هناك حزمة مـــن القوانني التي 
يجـــب إقرارها ومـــن أبرزها  قانـــون مكافحة 
تبييض األمـــوال وقانون يتعلـــق بالنقل عبر 

احلدود. 
لدينا فرصة حتى شهر أيلول القادم، ولكن 
ال أعتقـــد أن اخلزينة األميركية حني تنظر إلى 
واقـــع احلـــال في لبنـــان لناحية عـــدم انعقاد 

جلســـات املجلس النيابي، ستحاســـبنا على 
عـــدم وجود هذه القوانـــني. ال يعني ذلك أنه ال 

يجب إقرارها ولكن كما يقال ال حول وال قوة.
هناك حســـب علمي قـــرار أميركي يقضي 
بعـــدم املس بالقطاع املصرفـــي وحمايته، ألنه 
العمود الفقـــري الذي يقوم عليه االقتصاد في 
لبنان، ما يعنـــي أنه في حال أصيب بضرر ما 

فإن هذا من شأنه تدمير االقتصاد اللبناني.

إجراءات مصرفية داخلية

ــــــم مؤخرا تداول الكثير مــــــن األخبار التي  [ ت
ــــــان تحول إلى منطقــــــة تبييض أموال  تقــــــول إن لبن
مرتبطة بالوضع السوري والعراقي بشكل خاص، 
هل هــــــذا صحيح؟ وفي حــــــال كان صحيحا كيف 

يمكن معالجة تداعياته والحد منها؟
] املصـــارف اللبنانية تعمد بنفســـها عند 
ظهـــور أي إشـــارة تتعلق بتبييـــض األموال 
إلـــى تطويق األمر ومعاجلتـــه بطريقة جذرية 
داخل املصرف نفســـه. وكيفية معاجلة قضية 
البنـــك اللبنانـــي الكنـــدي على ســـبيل املثال 
أثـــارت إعجاب األميركيني والفرنســـيني حيث 
مت ”فـــرط“ البنك من أساســـه وجاء مســـتثمر 
جديد واشـــتراه، كما مت وضع كل احلســـابات 

املشبوهة في إطار خاص بها وُجمدت.
الرقابـــة املفروضة على املصارف اللبنانية 
ال تســـمح بتبييض األموال بحجـــم كبير كما 
يشـــاع. إذا أفلتـــت بعض األمـــوال من عيون 
الرقابة، فإن حجمها لن يكون ضخما ومؤثرا. 
وهنـــاك حـــاالت ضبطـــت ومت التعامـــل معها 
بحزم شـــديد وتسببت بفرض إجراءات وقيود 
إضافية علـــى حركة األموال. القطاع املصرفي 
ال يزال يحظـــى مبصداقية كبيرة، وال أحد من 
البنوك الكبرى املراسلة توقف عن التعامل مع 

أحد البنوك اللبنانية.

رواتب القطاع العام

[ يقــــــال إن األزمة المالية ستتســــــبب بالتوقف 
عــــــن دفع رواتب القطاع العــــــام في لبنان، هل هذا 

صحيح وماذا يعني في حال حدوثه؟
] االعتماد الذي بني يدي وزير املالية حتت 
بند الرواتب، بـــات ال يكفي لدفع األجور نظرا 
لزيادة عـــدد املوظفني، وزيادة غالء املعيشـــة. 
غالبا كانت هذه املشـــكلة حتدث فيقوم الوزير 
بتقدمي طلـــب لنقل اعتمادات مـــن االحتياطي 
لتغطية الرواتب، ولكن في ظل التعطيل القائم 
في مجلس الـــوزراء تكون املشـــكلة مطروحة 
بجدية. وال أعتقد أننا سنصل إلى هذه املرحلة 

على الرغم من كل شيء.

االستثمار في النفط

[ كيف يمكن للبنان اســــــتثمار النفط؟ وما هو 
حجم  الخسائر الناجمة عن التأخر في استخراجه 

واالستفادة منه؟
] هنـــاك اتفاقيتان عالقتان همـــا اتفاقية 
اســـتخراج النفط واتفاقية ”تلزمي البلوكات“، 
ولـــم يتـــم إقرارهمـــا بعـــد، ألن هنـــاك عقبات 

سياســـية حتول دون إجنازهمـــا. يضاف إلى 
ذلك ضرورة إجنازعمليات ترسيم احلدود بني 
قبرص و إســـرائيل، وترسيم احلدود البحرية 
مع سوريا وإقرار قانون الضريبة على النفط.

التأخـــر في إجناز هـــذه االتفاقات يحرمنا 
مـــن فرصة االســـتفادة مـــن النفـــط، ورمبا قد 
يتســـبب إذا طالـــت املدة في انعـــدام اجلدوى 

االقتصادية الستخراج النفط والغاز.
كذلـــك  لـــو افترضنـــا أننـــا اســـتخرجنا 
النفط واســـتعملنا جزءا منـــه لتغطية حاجة 
االستهالك احمللي، يبقى السؤال كيف سنبيعه 
وملن؟ الدول املستهلكة للنفط في املنطقة عمدت 
إلى عقد اتفاقات اســـتيراد مع الدول املنتجة، 
وســـوف لن يبقى هناك مجال لتصريف النفط 
اللبناني إذا اســـتمر التأخيـــر ألكثر من ثالث 

سنوات.

تيار املستقبل وأزمة النفايات

[ لمــــــاذا يتم ربط موضوع أزمة النفايات بتيار 
المســــــتقبل لدرجة أنه تم الربط بين مشــــــهد غرق 
بيروت في النفايات ونهاية الحريرية؟ ما ســــــّر هذا 
الربط ومن يتحمل مسؤولية أزمة النفايات عمليا؟

] كانـــت بيـــروت إبـــان مرحلـــة الرئيس 
احلريري، وباعتراف اجلميع، واحدة من أنظف 
املدن في العالم. املشكلة التي انفجرت مؤخرا 
ال تتعلق بشركة سوكلني ولكن املسؤولية تقع 
على عاتق احلكومات املتعاقبة. مطَمُر الناعمة 
أغلق سياســـيا فأين تســـتطيع شركة سوكلني 
أن تذهـــب بالنفايـــات. دفتـــر الشـــروط الذي 
مت إعـــداده من أجل دفع الشـــركات إلى تقدمي 
عـــروض جمـــع النفايات لم يكن مناســـبا ألنه 

يشترط على الشركة إيجاد مطمر جديد. 
ومدير شـــركة ســـوكلني ميسرة سكر يقول 
إنه مســـتعد لالنســـحاب في حـــال قدمت أي 

شـــركة عرضًا جلمـــع النفايـــات. الرجل ليس 
بحاجـــة إلى الســـوق اللبناني في ظل شـــبكة 

أعماله التي تشمل دوال كبيرة وعديدة.  
قيل الكثير عن فســـاد وهـــدر يتعلق بهذه 
الشـــركة وعملها. ال أعلم، حاليا هناك حتقيق 
بهذا الصـــدد يقوده املدير العـــام املالي، وفي 
حال اتضح أن هناك فسادا وهدرا فال أحد من 

تيار املستقبل مستعد أن يغطيه.

الوضع اللبناني ليس على نار حامية

[ تقاسم النفوذ بدأ يتم في سوريا حيث يسود 
ــــــاع  يعلن أن االهتمــــــام الدولي ينصب عليها  انطب
ــــــان لمصيره؟ هل ترين أن لبنان  في حين يترك لبن
أصبح خــــــارج دائرة االهتمام الدولية وماذا يترتب 

عن ذلك في رأيك؟
] لبنـــان ليس موضوعا علـــى نار حامية 
ولكنه ليس متروكا ملصيره. هناك خطوط حمر 
دوليـــة الزالت قائمة وهي اجليش الذي الزالت 
املعونات الدولية تصله، واالستقرار الذي نتج 
عنه اســـتمرار احلـــوار بني املســـتقبل وحزب 
اللـــه، الذي على الرغم من عـــدم جدواه، ولكنه 
يعني أّال أحد يســـتطيع حتمل عواقب تفجير 
األمور، وكذلك هناك خـــط أحمر يتعلق بثبات 

الليرة اللبنانية والوضع النقدي.

لبنان العيش املشترك

[ في ظل كل هــــــذه األزمات كيف تنظرين إلى 
مصير لبنان ومستقبله؟

] لبنان ميثل آخر منوذج للعيش املشترك في 
املنطقة. وهذا املزيج من الطوائف والنسيج 
املوجود في لبنان، قد يشكل حماية لنا إذا 

جنحنا في احملافظة عليه. 

واقع القنبلة االقتصادية اإليرانية

[ تردد كثيرا في اآلونة األخيرة أن إيران بعد 
االتفاق النووي ســــــتتحول إلى قنبلة اقتصادية؟ ما 

رأيك بهذا الطرح من الزاوية االقتصادية؟ 
] ال شـــك أن قـــدرات إيـــران االقتصاديـــة 
كبيـــرة وهي تشـــتمل علـــى العامل البشـــري 
والنفـــط والغاز وغير ذلـــك، لكنها حتتاج إلى 
اســـتثمارات ضخمة في العديد من القطاعات 

حتى يصار إلى إطالق هذه اإلمكانيات.
حتتـــاج إيـــران علـــى ســـبيل املثـــال إلى 
اســـتثمارات بقيمـــة 100 مليـــار دوالر كي يتم 
تفعيـــل القطـــاع النفطـــي، كمـــا حتتـــاج إلى 

استثمارات هائلة في مجال التكنولوجيا.
عمليا حتتـــاج إيران إلى ســـنوات طويلة 
حتى حتقـــق منـــوا اقتصاديا فعـــاال. ال أعلم 
كيف ستستثمر هذا النمو. هل ستستعمله من 
أجـــل بناء اقصاد وطني يرفع مســـتوى عيش 
املواطـــن اإليرانـــي الذي يعلـــم اجلميع حجم 
البـــؤس الذي يعانـــي منه، أم فـــي زيادة دعم 

مشاريعها التوسعية في املنطقة.
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تعرض وزيرة املال الســــــابقة في لبنان، ريا احلســــــن، في حوار مع  ”العرب“ واقع احلال 
االقتصادي في لبنان وتشــــــرح مفهوم املنطقة االقتصادية. كما تسبر أغوار أزمة النفايات 
ــــــق على اتهام مصارف لبنانية بتبييض األموال. وتقوم بتحليل أبعاد االســــــتثمار في  وتعل
ــــــووي وتقرأ في ختام  النفــــــظ ومعوقاته وتفّصل وضــــــع إيران االقتصادي بعد االتفاق الن

حديثها مصير لبنان كما تراه.

ريا الحسن: االقتصاد صانع للسياسة وليس العكس

بيروت كانت إبان مرحلة الرئيس الحريري، وباعتراف الجميع، واحدة من أنظف المدن في العالم

[ قوة لبنان في طوائفه ونسيجه االجتماعي المشترك [ إيران تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تحقق نموا اقتصاديا فعاال

تعمد  ــيــة  ــان ــن ــب ــل ال املــــصــــارف 

إشــارة  أي  ظهور  عند  بنفسها 

إلــى  ــــوال  األم بتبييض  تتعلق 

تطويق األمر ومعالجته

◄

النفط  اتفاقات  إنجاز  في  التأخر 

ربما قد يتسبب إذا طالت املدة 

االقتصادية  الجدوى  انعدام  في 

الستخراجه

◄

ـــرار  املــواطــنــون يــنــتــظــرون إق

حلول  إلــى  والتوصل  املــوازنــات 

وظيفة  تــقــوم  بينما  ــات،  ــألزم ل

خلق  على  لبنان  فــي  السياسة 

◄

العدد لقاء

لبنان السعيد بطائفييه
ص٨



سيف الدين العامري

المفكريـــن  ككل  حنفـــي،  حســـن  ينطلـــق   {
اإلسالميين من المنطلق ذاته في كل البدايات، 
أي من النص الديني أو الدين ككل، ومن العقيدة 
واإليمان. ولئن كانت لحســـن حنفي اندفاعات 
ذات أفـــق مغاير يأخذ فيها منطلقاته إلى حيث 
اإلنســـان، فيوظـــف األنتروبولوجيـــا لصالـــح 
التأويل الديني ويقترب من الواقع االقتصادي 
واالجتماعي للشـــعوب باحثا عـــن أركان الفعل 
السياسي في الواقع، إال أن المنطلق الذي بنى 
عليه حســـن حنفي هذا التوجه يبقى المنطلق 
الديني، أي ذلك الفضاء الواســـع والرحب الذي 
تتداخل فيه القـــراءات والفهومات والتأويالت 

كل حسب مراده.
ويقـــول الباحث الجزائري شـــريف طوطاو 
عند قراءته لمشروع حسن حنفي، إن المشروع 
”مكـــن من مـــرور اإليمان من مرحلة اإلحســـاس 
الوجدانـــي والعاطفـــي إلـــى مرحلـــة الفعـــل 
السياســـي، وأن الديـــن بذلك خرج مـــن دائرة 
الميتافيزيقـــا والبحـــث النظري إلـــى التاريخ 
والواقع�. ولكن بالتأمـــل في تجربة الجماعات 
اإلسالمية التي سبقت حســـن حنفي، والقصد 
هنا حســـن البنا، نجد أنها قد أخرجت اإلسالم 
من مرحلة الشعور الوجداني إلى مرحلة الفعل 
السياســـي وصاغت طريقة لوضع الدين داخل 
سياق التاريخ والواقع، فأنتجت مباشرة حركة 
اإلخوان المســـلمين التي فرخت حركات أخرى 
أكثر حركية وتعصبا وعنفا. إذن فالمالحظة ال 

تكمن في إخراج اإلســـالم من دائرة الثبات إلى 
دائرة الحركة السياســـية أو شكل هذه الحركة، 
المالحظة هنا تأخذ شـــكل تســـاؤل: هل العرب 
مطالبـــون بصياغـــة نموذج سياســـي منطلقه 

الدين أساسا؟
باقـــي  مـــع  إذن  حنفـــي  حســـن  اشـــترك 
اإلســـالميين جميعـــا فـــي أن المنطلـــق فـــي 
المشـــروع األيديولوجي السياسي هو منطلق 
ديني والهدف منه سياســـي. وبقطع النظر عن 
مجـــاالت توظيف قراءة حســـن حنفـــي للنص 
القرآنـــي أو الحديـــث النبوي، إال أن الّســـكون 
داخل مربع الفكر الديني بقي ســـلطان التفكير 
لـــدى جماعة اليســـار اإلســـالمي، وهـــذا األمر 
ربمـــا ســـوف تكون له مـــآالت في المســـتقبل، 
نظرا لثبوت ثنائية دين/سياســـة، وهي المناخ 
الذي تنتعش فيه الحركات األصولية واإلسالم 
الحركي المعروف اليوم والذي تمكن ـرغم طول 
السنين- من الوصول إلى السلطة، وأمام حياد 
سياســـي من اإلســـالميين اآلخرين، أي جماعة 

اليسار اإلسالمي.

ومـــن األدوات النظرية التي مكنت حســـن 
حنفي من بلورة مشـــروعه ”اليسار اإلسالمي“ 
هي آليـــة الهرمينوطيقا. وتعني الهرمينوطيقا 
علم تأويل وقراءة النـــص المقدس عبر أدوات 
وعلـــم  األركيولوجيـــا  كعلـــم  حديثـــة  علميـــة 
االجتماع وعلم النفس والسيمياء اللغوية. وقد 
اســـتعمل حســـن حنفي هذه اآللية عند قراءته 
للنص الديني واستخالص مشروعه السياسي 
واأليديولوجـــي. والالفـــت لالنتبـــاه فـــي هذا 
الســـياق، أن حســـن حنفي أعاد إنتاج السلوك 
ذاته الذي اتبعه ســـابقوه في التنظير لإلسالم 
السياسي. ولئن كانت اللبنات األولى لمشروع 
حنفي قد توازت مع نشـــاط ســـيد قطب، إال أن 
التماثل في كيفية رؤية القرآن يبقى تقريبا هو 
ذاته. فلئن وظف حســـن حنفي التقنية الغربية 
وهـــي الهرمينوطيقا في قـــراءة النص وبلورة 

المشـــروع، فقد أسس سيد قطب توازيا مع ذلك 
”هرمينوطيقا أخرى“ أخطر وأعنف وقد تمثلت 
أساســـا في تلك اآللية المغلقة التي طرحها في 
وهي اآللية التي تبني  كتابه ”في ظالل القرآن“ 

التطرف داخل العقل.
ما يمكن الوصول إليه، هو أن حسن حنفي 
لـــم يحـــاول مغادرة اإلطـــار الذي يفكـــر داخله 
أغلـــب المفكريـــن اإلســـالميين، أو باألحـــرى 
ممتهني السياســـة من خالل الخطاب الديني. 
فقد حافظ حنفي على اإلطار العام الذي يتغذى 
منـــه اإلســـالميون للبقاء على قيـــد الحياة، بل 
وصناعة جناح يمكن أن يمثل مهربا سياســـيا 
وتكتيكيا لإلســـالم المتطرف ســـماه ”يســـارا 
إســـالميا“، يلجـــأ إليه اإلخوان مثـــال في حالة 
حصارهـــم، وهـــم الطائفة المعروفـــة تاريخيا 

بازدواج الخطاب.

} القاهرة - حالة من االرتباك الشـــديد تسود 
قـــادة التيار الســـلفي فـــي مصر هـــذه األيام 
للبحـــث في كيفية التعامل مـــع قرار الحكومة 
المصرية أخيـــرا، بإغالق معاهد إعداد الدعاة 
والثقافـــة اإلســـالمية، غير الخاضعـــة لرقابة 

األزهر الشريف أو وزارة األوقاف.
وكانـــت وزارة األوقـــاف فـــي مصـــر ومن 
خـــالل مديرياتها في المحافظـــات قبل اتخاذ 
قـــرار إغالق هـــذه المعاهد قد بدأت في شـــن 
حمالت تفتيشـــية علـــى المســـاجد لمصادرة 
كتب اإلخوان والســـلفية ألنهـــا خالفت النهج 

الوسطي الذي تدعو إليه مؤسسة األزهر.
وقد تمت مصادرة الكتب التي تحمل الفكر 
المتشـــدد والمتطرف سواء كان فكرا إخوانيا 
أو ســـلفًيا بمـــا أنـــه منـــاف لنهج الوســـطية 
واالعتـــدال اللذيـــن يميزان الدين اإلســـالمي 
ومن بين الكتب المصادرة مؤلفات سيد قطب، 
وسيد ســـابق، ومحمد بن عبدالوهاب، وياسر 
برهامي، وأبو إسحاق الحويني  وأبو األعلى 

المودودي.
وبمـــا أن حزب النـــور وهو أكبـــر أحزاب 
التيـــار الســـلفي قد جـــاء برعاية مـــن قيادات 
الدعوة الســـلفية باإلســـكندرية أمثال ياســـر 
برهامـــي ومحمـــد إســـماعيل المقـــدم وعالء 
وجهـــت  فقـــد  الشـــحات  وعبدالمنعـــم  بكـــر 
وزارة األوقـــاف ضربة جديدة للتيار الســـلفي 
بمصادرة كتـــب منظريه وشـــيوخه من خالل 
الحملة التفتيشـــية على مســـاجد اإلسكندرية 
وصادرت كتبـــا لوجدي غنيم، وأحمد حطيبة، 

وأحمد فريد، ومحمد إسماعيل المقدم.
ويعد التيار الســـلفي أبرز المتضررين من 
قرار إغالق معاهـــد تخريج الدعاة الذي اتخذ 
بغية محاصـــرة منابع الفكر المتطرف، والحد 
من اختـــراق الجماعـــات والتنظيمات لمجال 
الدعوة عبر هذه المعاهد التي تخضع إلشراف 
جمعيـــات أهلية، حيث يمتلك 72 معهدا إلعداد 
الدعاة، تخرج سنويًا مئات الخطباء الموالين 
للتيار الســـلفي، يســـتند إليهم في استقطاب 

آالف الشباب.

القـــرار وتوقيته ضربة قوية، بحســـب ما 
لطموحات الســـلفيين  أكد متابعون لـ“العرب“ 
السياســـية، حيث كانت المعاهد والمســـاجد 
ورقة مهمة بأيديهم للترويج السياسي لحزب 
النـــور الســـلفي ومرشـــحيه فـــي االنتخابات 

البرلمانية المقبلة.
واشـــترطت الحكومـــة المصريـــة ضرورة 
حصـــول أّي معهد علـــى تصريـــح كتابي من 
األزهـــر أو وزارة األوقـــاف وتقديـــم مـــا يفيد 
التزامه بمناهج الجهتيـــن والخضوع الكامل 

إلشرافهما، كوسيلة وحيدة الستمراره.
تســـتقبل تلـــك المعاهـــد راغبـــي دراســـة 
علوم الشـــريعة والدعوة، من الحاصلين على 
مؤهالت عليا، وخريجـــي الثانوية العامة من 

غير الدارسين باألزهر الشريف.
ويعد القـــرار خطوة جديـــدة ضمن حملة 
صعـــود  ومنـــع  الدينـــي  الخطـــاب  تجديـــد 
المتشددين منابر المساجد، حيث كان مختار 
جمعة وزير األوقاف قد قرر في وقت سابق منع 
كل مـــن ال يحمل ترخيـــص خطابة من صعود 
المنابـــر، ومنـــح أئمة المســـاجد من خريجي 
األزهـــر حق الضبطية القضائيـــة، لمن يعتلى 
المنبر بالقوة، وحظر استغالل المساجد ودور 
العبادة في الترويج السياسي، حتى وإن كان 

بالدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي ذاته.
الدكتـــور محمد زكي األميـــن العام لمجمع 
البحوث اإلســـالمية باألزهر الشـــريف قال في 
تصريحـــات لـ“العرب“، إن قرار رئيس الوزراء 
متأخـــر، لكنـــه يقضـــي علـــى فوضـــى العمل 
الدعوي، ويســـاعد في اقتالع الفكر المتطرف 
من جذوره، من خالل اشتراط امتالك المتصدي 
للدعوة الدينية الحد الكافي من العلم والدراية 
بصحيح الدين، والعلوم الشـــرعية، والتزامه 
بالخطاب المحافظ على وحدة األمة وسالمتها 

وتنمية وعيها.
وأضـــاف زكي أن بعـــض التنظيمات التي 
تتخذ من الخطاب الديني وســـيلة سياســـية، 
اســـتخدمت تلـــك المعاهـــد لغـــرس أفكارهـــا 
وفهمها المغلوط في عقول شباب، إذ يدفعون 
بهم للدعوة على غير علـــم فَيضلِّون وُيضلُّون 
غيرهـــم مـــن أجـــل تحقيـــق بضعة مكاســـب 

سياسية.
كمـــا أكـــد زكـــي أن علـــى وزارة األوقـــاف 
مراجعـــة الدعـــاة المصـــرح لهـــم بالعمل في 
المساجد، وإلزامهم بالمثول أمام لجان علمية 
للوقـــوف علـــى مـــدى قدراتهم العمليـــة ويتم 

إيقاف صاحب الفكر المتطرف، حتى ال يصّدر 
خطابه آلالف المصلين.

كانـــت الدولة قـــد غضت الطـــرف عن تلك 
الجمعيـــات طـــوال فتـــرة حكم مبـــارك ضمن 
مخطط كســـب والئهـــم، حيث كان الســـلفيون 
الترشـــح  أو  أحـــزاب  تأســـيس  يرفضـــون 
لالنتخابات، باعتبار أن الرئيس األسبق ”ولّي 
األمر واجب الطاعة“، وهو الموقف الذي رتب 
لهـــم عددا من المكاســـب منها إفســـاح مجال 
الدعـــوة اإلســـالمية أمامهم لحصـــار جماعة 
اإلخـــوان ومزاحمتها في جذب الشـــباب ذوي 

الميول اإلسالمية.
صبـــرة القاســـمي الباحـــث فـــي شـــؤون 
الجماعـــات الدينيـــة قـــال إن وضـــع تيارات 
اإلسالم السياسي، أمام خيارين ال ثالث لهما، 
األول أن تنخرط في اللعبة السياسية بشروط 
الدولة وتحـــت مظلة الوطن، أو تتالشـــي من 
الســـاحة بعدما ســـعت الدولة لســـحب ورقة 
الدين التي كانت تســـتخدمها في اســـتقطاب 

األتباع واألصوات االنتخابية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه ياســـر برهامي 
رئيس مجلـــس إدارة جمعية الدعاة والقيادي 
بحزب النور الســـلفي االلتزام بالقرار، هاجمه 
عدد من قادة التيار بزعم أنه يستهدف تحجيم 
الدعـــوة اإلســـالمية ومحاصرتهـــا، وهـــو ما 
رد عليـــه القاســـمي قائـــًال إنه ”فـــي دول مثل 
السعودية ال يمكن لغير المرخص لهم من جهة 

االختصاص صعود المنبر“.
لكن ومع عدم اعتراض أئمة التيار السلفي 
علـــى غلق المعاهـــد التابعة لهم فـــي تخريج 
الدعاة ودعوتهم منتســـبيهم من الراغبين في 
الدراســـة في المعاهد التابعة لوزارة األوقاف 
إلى المشـــاركة في اختبـــارات القبول في هذه 
المعاهـــد، أال يعتبر هذا مواصلة لمشـــروعهم 
فـــي التأســـيس لخطابهـــم المتشـــدد، ذلك أن 
الخريجيـــن الجـــدد المتشـــبعين بمبادئ هذا 
التيار ســـوف يعتلون المنابر ويلقون الخطب 
وهم أيضـــا بطريقـــة قانونية معتمـــدون من 
وزارة األوقـــاف، وسيســـمح لهم ذلـــك بتمرير 

خطابهم بكل سهولة.

كمـــا أن بعض شـــيوخ الســـلفية تحدثوا 
عـــن عدد يفوق ســـتمئة مـــن التابعين للحركة 
الســـلفية ســـيتقدمون الختبـــارات القبول في 
معاهد الدعاة التابعـــة لوزارة األوقاف والتي 

ستجرى بداية من منتصف أغسطس.
وفي خضم كل هـــذه اإلجراءات لمحاصرة 
نشاط حركات اإلسالم السياسي هل تستطيع 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي مصر وقـــف تمدد 
خطاب التشـــدد والعنف والتطرف، والوقوف 
في وجه ممارسات هذه التيارات التي اتخذت 
من الدين وســـيلة ومطية لغاياتها السياسية 

للوصول إلى الحكم؟
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مصر توجه ضربة أخرى للسلفيني بغلق معاهد إعداد الدعاة

بعــــــد حملة مصادرة كتب اإلخوان والتيارات الســــــلفية من املســــــاجد اتخذت الســــــلطات 
املصرية قــــــرارا جديدا بإغالق معاهد إعداد الدعاة من أجل ســــــد الطريق أمام اخلطباء 
واألئمــــــة الذين جعلوا من املســــــاجد منابر لبث أفكار التطــــــرف والعنف، إضافة إلى منع 
استغالل هذه املنابر في املجال السياسي من جهة اعتماد حزب النور السلفي عليها في 
التحضير لالنتخابات البرملانية ما مينع توظيف الدين في السياسة وهو املنهج الذي تقوم 

عليه دعوة حركات اإلسالم السياسي.

لو ُســــــمح بطرح سؤال منذ البداية: هل اإلسالم السياســــــي يحتوي فعال ميينا ويسارا؟ 
ــــــى صياغة فكرية تعتبر  ــــــة، فيتم العثور مثال عل ميكــــــن البحــــــث في املكتبة العربية احلديث
اجتهادا قيما، متكن فيه حســــــن حنفي من بلورة جناح مواز لإلسالم السياسي ”القطبي“ 
سماه يسارا إسالميا. وقد أسس حنفي هذا املشروع بناء على تقنية ”الهرمينوطيقا“ أي 
تأويل النص بأدوات العلوم. لكن مشــــــروع حنفي الذي ينتصر للتطور السياســــــي داخل 
اإلســــــالم، بقي يدور داخل فضاء ”إســــــالمي سياسي“ ولم يغادر املنطلقات األولى ملبادئ 

اإلسالم السياسي.

مصادرة كتب التطرف وغلق معاهد تخريج املتشددين تكشف استغالل األحزاب اإلسالمية للدين من أجل املطامح السياسية

أطروحات اإلخوان كانت مرتكز جميع الحركات الدينية ومنها اليسار اإلسالمي

[ على التيار السلفي القبول بشروط الدولة املدنية [ حزب النور يعتمد املعاهد الدينية واملساجد وسيلة للترويج لالنتخابات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

اليسار اإلسالمي يعيد إنتاج مقوالت اإلخوان
◄ قرر قاض في محكمة وستمينستر 

البريطانية وضع الداعية المتشدد 
أنجم شودري المتهم بالدعوة لدعم 

تنظيم داعش، قيد التوقيف االحتياطي 
حتى 28 أغسطس.

◄ نددت منظمات أميركية للدفاع عن 
الحريات في كتاب مفتوح نشرته خالل 

األيام الماضية باقتراح قانون قدم 
إلى الكونغرس يجبر شركات اإلنترنت 

على إبالغ السلطات عن أي نشاط 
إرهابي.

◄ أعلنت األمم المتحدة عن إصدار 
المؤتمر الوطني لتمكين المرأة من 

مواجهة تأثير اإلرهاب الذي عقد 
مؤخرا في مدينة أربيل العراقية بيانا 

مؤلفا من 12 توصية تعزز قدرات ودور 
المرأة في مواجهة اإلرهاب.

◄ قالت مصادر أمنية مصرية إن 
القيادي السلفي الجهادي مرجان 

سالم صاحب فتوى هدم األهرامات 
توفي داخل سجن العقرب في القاهرة.

◄ قالت السلطات الدينية في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية إن 

متمردين مجهولين خطفوا ستة رجال 
دين مسلمين تنزانيين.

◄ أقر الرئيس األميركي باراك أوباما 
أن قسما من األموال التي ستستعيدها 

إيران إثر رفع العقوبات عنها في 
ضوء االتفاق النووي، سيستخدم 

لتمويل أنشطة إرهابية.

باختصار

حســـن حنفي لـــم يحـــاول مغادرة 
اإلطار الـــذي يفكـــر داخله أغلب 
اإلســـالميني ممتهني السياســـة 

من خالل الخطاب الديني

◄

جاء  الدعاة  إعداد  معاهد  إغالق 
ملــحــاصــرة الــفــكــر املــتــطــرف، 
الجماعات  ــراق  ــت اخ مــن  ــحــد  وال

املتشددة مجال الدعوة

◄

مهمة  ورقة  واملساجد  املعاهد 
ـــدي الــســلــفــيــني لــلــتــرويــج  ـــأي ب
ـــور في  ـــن ــاســي لـــحـــزب ال ــســي ال

االنتخابات البرملانية املقبلة

◄

العددإسالم سياسي
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شهرزاد لم تعد تلك
التي تقص الحكايات

لوحة للفنان العاملي بابلو بيكاسو، بعنوان {رأس امرأة شابة}، إثر اإلفراج عنها من قبل مكتب الجمارك الفرنسية في كالفي 

ــان - صدر حديثا ديوان شـــعري جديد  } عمّ
للشاعرة األردنية سناء خوري بعنوان ”وحيدة 
كغيمـــة“ متضمنـــا مجموعـــة مـــن القصائـــد 
الوجدانية المتنوعة ورســـومات للفنان سعيد 

حدادين، والفنان عماد مدانات.
وقـــال الباحـــث إبراهيم أحمـــد ملحم في 
مقدمـــة الديـــوان: إن مـــا يلفـــت االنتبـــاه في 
هـــذا الديوان اقتدار الشـــاعرة علـــى التالعب 
بالحـــروف والكلمـــات، لتؤدي بهـــذا التالعب 
معنـــى إضافّيـا للمعنى الـــذي تقدمه الكلمات 
فـــي ســـياقاتها المختلفـــة، وهـــو ما ُيســـمى 
الـــذي اتخـــذ أنماط  بـ“التشـــكيل البصـــري“ 
التعبير عن االنفصال والتبعثر، والتعبير عن 
االنحدار والدحرجة من خالل تشكيل الحروف 
والكلمات بحيث تنصرف الرؤية إلى الحركة.

وأضاف أن الشـــاعرة أدخلت شـــخصيات 
تراثية تســـتطيع من خاللها التحرك بحيوية 
فـــي تشـــكيل المعنـــى المفـــارق لألصـــل مع 
االحتفاظ بمرجعيته التراثية؛ فشـــهرزاد التي 
كانت تقـــص الحكايات غيـــر المكتملة، لتهب 
نفسها فرصة أكبر للعيش، وتقفز عن حدِّ سيف 
شهريار، لم تعد تلك التي تقص الحكايات، بل 

تلك التي تبعث في داخلها الشعر.
ملراسلة احملرر

culture@alarab.co.uk

◄ عن دار ”الياسمين للنشر 
والتوزيع“، صدر حديثا كتاب 

بعنوان ”الخضوع السني واإلحباط 
الشيعي: نقد العقل الدائري“ للمفكر 

العراقي فالح مهدي.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية بعنوان 

”فتوى في بيت إبراهيم“، للمؤلف 
الكاتب والناقد اللبناني عباس 

جعفر الحسيني.

◄ عن دار ”دّون للنشر والتوزيع“، 
صدرت رواية بعنوان ”سوف أحكي 

عنك“، للكاتب أحمد مهني.

◄ صدرت عن دار ”األدهم للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، مجموعة 

قصصية ”ضد الكسر“ للكاتب محمد 
صالح رجب، وتتضمن المجموعة 

20 قصة قصيرة.

◄ صدرت للكاتب الصحفي 
السوري عربي العاصي، مجموعة 
قصصية لألطفال بعنوان ”ألوان 

علم بالدي“، تضمنت مجموعة 
”ألوان علم بالدي“ قصصا لألطفال 

واليافعين أصدرتها ”الهيئة العامة 
السورية للكتاب“.

◄ عن دار ”شرقيات للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، صدر ديوان 
بعنوان ”سوداء وجميلة“، للشاعر 

المصري محمد أبوزيد، والذي يعد 
السابع في تجربته الشعرية.

◄ أصدرت دائرة شؤون 
المفاوضات في منظمة التحرير 

الفلسطينية كتيبا بعنوان 
”المقاومة الشعبية في فلسطين ضد 

االحتالل اإلسرائيلي: إرث الشهيد 
باللغتين العربية  زياد أبوعين“ 

واإلنكليزية.

باختصار

} أبوظبي - في ديوان ”الممسكون بالضوء“، 
يقدم الشـــاعر بودريف 22 قصيدة على شـــكل 
لوحـــات فنية مجردة تعّبر عـــن صور حياتية 
معاشـــة، تتصف بالبساطة والكالسيكية، هي 
صـــور بالغية ولغـــة فخمة جزلة، إنه شـــاعر 
منحـــاز إلـــى الكتابـــة الشـــعرية ذات النزوع 
التراثـــي خصوصـــا علـــى مســـتوى اإليقاع، 
وإن كان علـــى مســـتوى الصورة يحرص على 
االنزياح عن المألوف فـــي بنائها فكانت بذلك 

صورة حديثة بشكل كبير.
يقـــع الديوان فـــي 154 صفحة مـــن القطع 

المتوسط. من بين عناوين القصائد نذكر ”ظل 
على الصحراء، المتعبون، أمير النهر، عاصمة 
األحـــالم، أوراق العـــارف، ســـفير الضـــوء، ال 

أستطيع عّد أجنحة الريح…“ وغيرها الكثير.
أّمـــا غالف الديوان الخلفي فقد حمل جزءا 
من قصيـــدة ”الممســـكون بالضـــوء“، عنوان 
الديـــوان، وفيها يقـــول بودريف ”من ذا يطيق 
المنايـــا لو رأى حلما/ هذا رقيم بقبر الكهف/ 
يعترف/ طفل على الريح يمشـــي/ يومه سنة، 
كأنما الشـــمس/ في كفيه تعتكف/ الممسكون 
بـــروح الضـــوء قد نطقـــوا/ الشـــمس تعرفنا 

والنـــور والصحـــف“. ويأتـــي إهـــداء الكتاب 
بلغـــة متميزة وشـــفافة حملـــت معاني كثيرة 

متعدد بأســـلوب بسيط وســـهل هو ”إلى  كل 
فـــي الغياب، إلى روحـــي“، وكأن 
الشـــاعر لم يجد إّال روحه قادرة 
على استيعاب ما يعيشه ويكتبه 

بهذه الشعرية العالية.
وتحكـــي القصائـــد ظروفا 
معتمـــة تحمـــل الكثيـــر مـــن 
على  تـــدل  التـــي  المفـــردات 
اليـــأس ”األحـــزان، هـــارب، 
نـــوم هـــارب، مـــوت بطيء، 
وغيرهـــا  الحـــزن،  منافـــي 
الكثيـــر“، رغم أّن الشـــاعر 
يحاول أن يمســـك بشعاع 

األمل واألمنيات ليعيد رسم 

الحيـــاة بالنور والتغير نحـــو األفضل، كقوله 
في قصيدتـــه ”المتعبـــون“: كل المســـافات/ 

باألشعار تقترب/ الموت يحيا بنا.
نالحظ من خالل هـــذه التراكيب 
بالجميـــل  تتمســـك  شـــعرية  لغـــة 
وبالكثافة لتقول ما لديها من تصوير 
للحيـــاة االجتماعية وعالقة الشـــاعر 
بالمـــكان، فالمـــكان مرتبـــط بمخيلـــة 
الشـــاعر؛ باأللـــم والقهـــر والتشـــظي 
والحزن، ويبدو هـــذا جليا من معجمه 
اللغـــوي المســـيطر علـــى الجـــو العام 

للقصائد.
يحاول الشاعر بودريف من خالل هذا 
الديوان أن يرســـم صورته التي تميزه عن 
غيره من الشعراء، وأن ينحت بصمته التي 

تتوّضح من عمل إلى آخر.

يتضمن ديوان ”املمسكون بالضوء“، للشاعر املغربي خالد بودريف، الصادر عن أكادميية 
الشعر في جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، قصائد متنوعة 

األغراض واألهداف حتمل عناوين شيقة ومعّبرة في بساطتها ودهشتها.

خالد بودريف: من ذا يطيق المنايا لو رأى حلما

شـادي زريـبي

} تتنــــّزل رواية ”الالمرئي يكتب الرســــائل“، 
للكاتــــب مجــــدي بــــن عيســــى تاريخّيا ضمن 

الفتــــرة التــــي ســــبقت قيــــام الثــــورة 
التونســــّية، في هذا اإلطار التاريخّي 
تحاول الرواية مــــن خالل محكّياتها 
اســــتقراء األســــباب التــــي جعلــــت 
المثّقف والمؤسســــة الثقافية عامة، 
معّطلة عن الفعل، غيــــر قادرة على 

أداء دورها في المجتمع.
الضوء  الروايــــة  تلقــــي  كمــــا 
علــــى الــــدور المدّمر لالســــتبداد 
السياسي والقبضة األمنية التي 
تعاملت بها الســــلطة السياسّية 
مع الشــــأن الثقافّي في تعطيل 
الثقافــــي،  الحــــراك  عجلــــة 

ومســــؤوليته فــــي خلــــق حالــــة الفراغ 
التــــي أّدت إلى عزلة المثقفين وبالتالي الفعل 

الثقافي عن الحراك االجتماعي العام.

تداخل الشعر بالنثر

مجدي بن عيســــى ُعرف شــــاعرا وكان من 
ضمن المتسابقين البارزين في مسابقة ”أمير 
عام 2011. تتميــــز كتاباته بصفاء  الشــــعراء“ 
لغوي وإيقاعي يجعلهــــا ال تجاهر بخروجها 

عن ثوابت الكتابة الشعرية العربية.
تتنــــازع فــــي مفرداتــــه النيــــرة الصوفية 
التأمليــــة  ونبرتهــــا  اللغــــوي  بقاموســــها 
االستكشــــافية، حيث جعلهما تحــــاوالن معا 

نظم ســــرد التفاصيل واجتزاء مقاطع صغيرة 
مــــن الحياة اليوميــــة، مع االحتفــــاء بالموت 

والحياة وبالكون.
 تنشأ في شعر مجدي بن عيسى حوارات 
هادئــــة ومتواصلــــة مع األشــــياء والتفاصيل 
الصغيــــرة المهملــــة ومطلقات 
الكــــون، وهي حوارات تســــعى 
إلى اإلتيان على التفاصيل، وال 
على مطلقات الشــــجب وعمومية 
الكالم، مع حضور ســــرد شعري 
يتعــــرف علــــى الكائنــــات والكون 
والــــذات، إلى جانب جرأة واضحة 
فــــي تصريــــف المعنــــى والتعامل 

بأريحية مع الرموز ذات القداسة.
الشــــعر  بكتابة  اهتمامه  ولعــــل 
أّثــــر فــــي تجربتــــه الســــردية ضمن 
هــــذه الروايــــة، فجــــاءت اللغــــة على 
شــــاكلة تلميحــــات وواصفــــة أيضــــا 
ألدق التفاصيــــل، بأســــلوب ســــلس وعقــــدة 
شــــيقة، تميــــزت بتداخل األحــــداث واالعتماد 
على أســــلوب ”الفــــالش باك“، نظرا لتســــارع 
الزمن فــــي الرواية حتى الوصول إلى الحدث 
الرئيســــي وهــــو تصــــادم البطل حســــان مع 
األجهــــزة األمنيــــة التي ضيقــــت الخناق على 

المبدعين والمثقفين.
زمــــن الروايــــة نفهمه من خــــالل األحداث 
الُمعلنــــة، والتي بــــدت غالبيتهــــا حقيقية، إذ 
لــــم ُيجهد المؤلف نفســــه في نســــج األحداث 
والقصص الفرعيــــة، كما لم ُيتعب خاطره في 
الحبكة، حيث الحت واضحة ومفهومة ودون 
تشــــويق ُيذكر، عدا بعض الوقائع من أحداث 

الرواية.
الروايــــة تنتمي إلى جنس الواقعية، يبدو 
فيهــــا الكاتــــب متأثــــرا بالوضع آنــــذاك، رغم 
أن بيئتــــه (ابن مدينة ســــاحلية في الشــــمال 
التونســــي) لم تبرز من خالل الســــطور، حيث 
عمــــد إلى االكتفاء بنقل بعض الجزئيات التي 
دارت أمــــام عينيه فــــي جّو من االســــتعارات 

والمجازات ذّكرتنا بقصائده الشــــعرية، فكان 
شاهدا عليها وموثقا لها روائيا.

ال يمكــــن ونحن نقــــرأ الرواية أن نغفل عن 
رؤيــــة الكاتب لألحــــداث، والتي جــــاءت على 
نســــق تصاعدي، اســــتعمل فيه الكاتب عديد 
المفردات التي تحّرك مشــــاعر القارئ ”نظام- 
القبضة األمنية- قمع- اضطهاد- استبداد…“، 
هذه المفردات دائما تجدها تتحرك جنبا إلى 
جنــــب مع مفــــردات مثل ”الثقافــــة- المعرفة- 
المبدعون- الشــــأن الثقافي…“ مّما وّلد معركة 
معلنة بيــــن المثقف والســــلطة، والحقيقة أّن 
هذه المعركة أزليــــة ما دام هناك حراك ثقافي 
وســــلطة حاكمــــة، فالحاكــــم يخــــاف المثقف 

ويضطهده والمثقف يقاوم الحاكم وينتقده.
الكاتب مجدي بن عيســــى في هذه الرواية 
يّتهم السلطة الحاكمة، قبل الثورة، أي سلطة 
بن علي بتكميم أفواه المثقفين والســــعي بكل 
الطــــرق إلى عزلهم، مما أنشــــأ هــــّوة واضحة 
بين الساســــة والمبدعين، األمر الذي أّدى إلى 
تدميــــر دور المثقف في التنميــــة االجتماعية 

والمشاركة الفّعالة في الحياة السياسية.

البطل الشبح

البطــــل الحقيقــــي في هــــذه الرواية، كائن 
المرئي (شــــبح) يخترق الجدران والسيارات 
والمــــارة، يكتــــب ويناقــــش األفــــكار ويطرح 
األســــئلة في أجواء مــــن الفانتازيــــا العالية، 
األمــــر الذي خلق نوعا مــــن العبث الوجودي. 
هذه سيرة ذاتية تكتب بخيال فائق على نحو 
قصص الخيال العلمي. يتنقل الكائن الالمرئي 
متذكــــرا قصيدة الهايكــــو اليابانية الصغيرة 
التي تقول“حلمــــُت البارحة بأنني فراشــــة“. 
يصير البطل في حّل من كل االرتباطات و“هذا 
ليــــس بالشــــيء الســــّيئ على اإلطــــالق، إنني 
بشــــكل ما فراشــــة الشــــاعر اليابانّي الحالمة 

وهي تسعى بين المارة والسيارات“.
من أجواء الرواية نقرأ ”لم يعقب حســــان 
علــــى حديــــث صديقــــه، وتلّهــــى بســــيجارته 

يدخنها وينفــــض رمادها في المنفضة أمامه، 
بينما انســــحبُت أنا مخترقا الشاعر وأريكته 
والجدار القائم وراءه. أدركُت في تلك اللحظات 
أني قد ُتركُت نهائيا لمصيري، وكنُت محتاجا 

لشارع طويل وواسع ألتنفس.
مشــــيُت أخترق المــــاّرة والســــيارات كأّي 
بقعة من الظّل ال يضيرها أن ُتخترق وُتنتهك، 
دون أن أشــــعر بأّي فاجعة تجاه مصيري، بل 
لقــــد كان من خفة وقعه على نفســــي يومئذ ما 
جعلني أشــــعر بمرح خفــــّي بدأ يتســــلل إلّي 
ويمــــأل كياني، وفكــــرت في األثنــــاء بأنه كان 

يمكــــن أن أحصل علــــى نتائج أكثــــر إثارة لو 
أخذت مسألة الرسائل بأقّل جدّية، وابتسمُت 
وأنــــا أتخّيل ما يمكن أن يحدث لثالثتهم وهم 
يبحثون عن كائن ال مرئي يكتب لهم الرسائل 

ويّدعي صداقتهم“.
ومجدي بن عيسى كاتب وشاعر تونسي، 
مــــن مواليــــد مدينة حمــــام الغــــزاز (محافظة 
نابل)، ســــنة 1970. من أعمالــــه نذكر ”احتراق 
الشــــذى“ و“تقريظ الشهوة“ و“العالم من ثقب 
إبرة: قــــراءات في األدب التونســــي الحديث“ 

و“مراثي القرن“ و“خياالت نورا المهمشة“.

تعددت الروايات التونسية التي حتدثت عن الثورة وما بعد الثورة، ولكن تلك التي تناولت 
الفترة التي سبقت 14 يناير 2011، كانت نادرة وشحيحة ورمبا منعدمة، ورواية ”الالمرئي 
يكتب الرسائل“، للكاتب والشاعر التونسي مجدي بن عيسى، والصادرة حديثا، عن دار 
”ســــــؤال للنشــــــر والتوزيع“، ببيروت، جاءت مخالفة لهذا التمشي عندما اقتحمت، وبجرأة 
عالية، فترة تاريخية حساسة من تاريخ تونس املعاصر، تلك السنوات القليلة التي سبقت 

اندالع الثورة، التي عصفت بنظام زين العابدين بن علي.

الحاكمة،  السلطة  يتهم  الكاتب 
ــــثــــورة، بــتــكــمــيــم أفــــواه  ــل ال ــب ق
الطرق  بكل  والسعي  املثقفني 

إلى عزلهم

 ◄

يختـــرق  المرئـــي  كائـــن  البطـــل 
الجـــدران واملـــارة، ليكتب ويطرح 
األســـئلة في أجـــواء مـــن الفانتازيا 

العالية

 ◄

رواية تونسية تسلط الضوء على الدور المدمر لالستبداد السياسي 
[ مجدي بن عيسى يطرح أسئلة المثقف أمام السلطة القامعة  [ {الالمرئي يكتب الرسائل} سيرة شبح يبحث في فكر المجتمع 

الرواية صورة ملا تم من تحطيم لدور املثقف اجتماعيا وسياسيا

العدد ثقافة
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◄ تقديرا ألعمالهم الفنية ولمسيرة 
عطائهم أدرج موسم أصيلة الثقافي 

في المغرب ضمن برنامجه تكريم 
الفنانين البحرينيين الذين رحلوا 

عبدالكريم البوسطة، وناصر 
اليوسف وأحمد باقر.

◄ تسعى منظمة اليونسكو 
إلى إنقاذ مدينة سامراء األثرية 

والمدرجة على قائمة التراث 
العالمي، ومن أجل ذلك وقعت 

اتفاقية مع العراق حول مشروع تبلغ 
كلفته 873 ألف دوالر.

◄ عبرت رابطة الكتاب األردنيين عن 
استهجانها واستنكارها الشديدين، 

لما تعرضت له األديبة والناقدة 
زليخة أبوريشة ونجلها، وهما في 

طريقهما إلى مطار عمان.

◄ تقيم ”الحركة الثقافية في 
بسكتنا والجوار“ بلبنان بمناسبة 

يوبيلها الفضي، أمسية ثقافية فنية، 
وذلك يوم األحد 9 أغسطس الجاري 

ببسكتنا.

باختصار

أزراج عمر

} في هـــذه األيـــام التـــي دارت -وال تزال 
تـــدور- فيها المناقشـــات الســـاخنة حول 
مشـــروع تدريس العربية العامية للتالميذ 
الصغـــار بدال مـــن الفصحى فـــي المدارس 
الجزائريـــة، عادت بي الذاكـــرة إلى بعض 
لقاءاتي السريعة، في السبعينات ومشارف 
الثمانينات من القرن العشـــرين، بالشـــاعر 
والروائـــي والمســـرحي الجزائـــري البارز 
كاتب ياسين الذي رحل عن دنيانا منذ عدة 

سنوات.
أذكـــر أن اللقاء األول الـــذي جمعني به 
كان في مزرعـــة من مزارع مدينـــة البويرة 
التي ال تبعد كثيرا عن العاصمة الجزائرية 
حيـــث كانت فرقته المســـرحية تتدرب على 
نَص مســـرحي مكتوب بالعربيـــة العامية. 
خـــالل ذلـــك اللقـــاء كان ياســـين يتحـــدث 
طوال الوقـــت باللهجـــة العربيـــة العامية 
وأحيانا كان يشحنها ببعض مفردات اللغة 
الفرنســـية، وعندما تحدثـــت إليه بالعربية 
الفصحى التفت إلَي بنوع من االســـتغراب 
وقال لي بأن هذه اللغة التي أتكلمها ليست 
بالجزائرية، وحين ســـألته عـــن اللغة التي 
يعتبرها هو لغة جزائرية قال لي بأنها هي 
هذه العربيـــة الدارجة التـــي كان يحدثني 

بها.
أذكر أننـــي حاولت كثيرا إقناعه بعكس 
ظنونـــه ولكنني لم أتمكن ألنـــه أصّر مرارا 
وتكرارا وعلى نحو عنيـــف أن عاميته هي 
لغة البـــالد، وأكثر من ذلـــك أنها هي اللغة 
األمازيغيـــة. وفي أحد األيام التقيت به مَرة 
أخرى في قاعـــة المقار بعاصمـــة الجزائر 
بمناسبة عرض مســـرحية له فيها استهله 
بإنشـــاد فرقته للنشـــيد األممي ورفع العلم 
الشـــيوعي األحمـــر. في تلـــك القاعة صّرح 
كاتـــب ياســـين أمـــام المأل وبـــكل وضوح 
وبصوت مرتفـــع أن ”التعريب رافق دخول 
اإلســـالم إلى الجزائر واألســـلمة هي التي 

أّدت إليه“، واعتبر كل هذا ”غزوا عربيا“.
وفي حوار تلفزيوني له مسجل ومتوفر 
لمن يرغب في االســـتماع إليه قال بالحرف 
الواحـــد ”ال بّد مـــن تخليـــص الجزائر من 
أكذوبة العروبـــة ”، منطلقا من قناعته بأن 
اللغـــة هي التي تحـــدد كّل شـــيء. في تلك 
اللحظات استغربت أن يكون صاحب رواية 
”نجمة“ اإلنســـانية في حالة طالق كامل مع 
عقيدته اليســـارية التي تؤمن بحق اللغات 
في التعايـــش، والتجاور وأحيانا التناص، 
وأن اللغة ليســـت ســـوى جزء من سلســـلة 
الشـــروط التاريخيـــة الكبرى التـــي تحدد 
هوية شـــعب من الشعوب، وبضرورة جعل 
الوطـــن فضـــاء كريمـــا وســـلميا وحواريا 
لتنوعاتها اإلثنية أو العرقية أو المذهبية.

وفي ما بيـــن 1993-1994 كنت بفيتنام، 
وزرت الخنـــدق الـــذي كان يحـــارب منـــه 
البطـــالن التاريخيان الفيتناميان هوشـــي 
االحتـــالل  ضـــد  جيـــاب  والجنـــرال  منـــه 
األميركـــي، وكان إلـــى جانبهمـــا فـــي ذلك 
الوقـــت الشـــاعر والروائي كاتب ياســـين، 
حينذاك تســـاءلت مع نفسي: لماذا يتحّول 
اإلنســـان هكذا من ثورّي عالمي إلى مجّرد 
وطنّي سجين لغة عامية، يتوهم أنها اللغة 
الوطنية التي يجب أن تحّدد كل شيء؟

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

كاتب ياسني وبعض الذكريات

العدد
 [ {نزهة الهارب ومشيئة الغريب} فرادة الجمال أمام جدار الذائقة

 زكي الصدير

} بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون 
ببيــــروت أصــــدرت دار أطيــــاف الســــعودية 
مجموعــــة ”نزهــــة الهارب ومشــــيئة الغريب“ 
للشاعر السعودي علي سباع، المجموعة هي 
الثانية بعد مجموعته ”بأبواب المدينة كّلها“ 

الصادرة في 2011 عن دار ”الغاوون“.
وخالل األربع سنوات الماضية كان سباع 
يشــــتغل على مخطوط ”آمنت وحــــدك“، الذي 
كان من المقرر أن يكون عمال شعريا تشكيليا 

مشــــتركا مــــع الفنانــــة التشــــكيلية 
الســــعودية رمالء الحــــالل. غير أن 
المجموعة األخيرة هي التي شّقت 

طريقها إلى يد المتلقي أوال.
يعــــّد علي ســــباع مــــن الجيل 
الشــــعري الجديــــد الــــذي يؤثث 
لقصيدته بهــــدوء دون أن يجلب 
ضجــــة أو يوقــــظ أحــــدا. فقط، 
أولئــــك المهتميــــن باصطيــــاد 
وحدهم  هم  المختلــــف  النص 
لنــــص  ســــيتنّبهون  الذيــــن 
ســــباع الموغل في االشتغال 
والرمزية. فســــباع يكتب من 

أجل أن يســــتمر فــــي الكتابة دون أن تشــــغله 
فكــــرة هندســــة النص القــــادم، أو شــــكله، أو 
جنســــه. المهم بالنســــبة إليه أن ”تستمر في 

ممارسة الكتابة“.

حالة تأملية

يقــــول ســــباع لـ“العــــرب“ عــــن مجموعته 
األخيرة إنها ”تأّمل في الكتابة، في منحنيات 
الّنــــص، في إيجــــاد الصوت الداخلــــي بعيدا 
عــــن التصنيفات، يحدث مثــــال أن نكتب ما ال 
يعجب أحدا لكنه يمّس الروح الكاتبة، يحدث 
أن تشــــعر بفرادة الجمال أمــــام جدار الذائقة 
المتشّكل والمبني على قراءات مكّررة، لكنني 
واثق من أنني رغم نزهتي كهارب ومشــــيئتي 
كغريب واثق من أّنه ثّمة تناص دائم، وأّن كل 
محاولة تحتاج إلى وقت طويل لتشّق الطريق 
أمــــــام ذاتـهــــا فتســــتطيع الوثــــوق بتجربة 

فريدة“.
ويتابع سباع ”التجربة هذه لم تكن إجابة 
عــــن أســــئلة بقدر مــــا اختلفت عــــن التجارب 
ومحاولــــة الولوج  الكتابــــة،  األخــــرى بتأّمل 
والتضحية بالّنص، في ســــبيل الوصول إلى 
ذروة ذاتيــــة، كنت -ومازلــــت- خائفا من هذه 
التجربــــة، من الكتابــــة بهذا األســــلوب الذي 

يجعلــــك تركض وتلهــــث، وتركــــض وتلهث، 
وراء التفاصيــــل الكثيرة فــــي حياتك، محاوال 
كتابتها ضمن ثرثرة طويلــــة وبعيدة، بقراءة 
النص بعد االنتهاء والشعور بأّن هذه اللوحة 
الطويلة جدا تشــــبهك، أعني تشــــبهني جدا، 
وأقول في داخلي: ال.. ال أستطيع تغيير كلمة 

واحدة“.

أشعر سردا

فــــي مجموعــــة ”نزهــــة الغريب ومشــــيئة 
الهــــارب“ يــــروي لنــــا ســــباع عــــن تفاصيل 
الكائنات من حوله شــــعرا، وكأنه 
يذهــــب قريبا جدا باتجاه الســــرد 
دون أن يقــــع فيــــه، فــــي اشــــتغال 
بـ“مجموعة  البعض  وصفه  شعري 

الشاعر السارد“. 
عــــن ذلــــك يعّلق ســــباع ”أســــرُد 
األشــــياء شــــعرا، هكذا رّبما، لكنني 
حاولت وأنا أقرأ هذه الجملة أن أعيد 
صياغتها بالمقلوب، هل نســــتطيع أن 
نقول أشــــعر األشياء ســــردا، أم إنني 
مضطر لتغيير كلمة أشعر، ألنه ال تعني 

الشعر وإنما الشعور“.
ويضيف ”لكن صدقني لست مضطرا 
لتغييرها، ألنها الجملة األقرب: أشعر األشياء 
ســــردا وهكذا بكل معجمي اللغوي ومخّيلتي 
الفارهــــة ومجازي أذهب إلى الســــرد كمتنّزه 
دون أن أتخلى عن مالمحي ودون المســــاس 
باتســــاعه، وقــــد قلتهــــا في أحــــد النصوص: 
أنا النزهة في الســــرد والشــــبهة في الشــــعر 
والقصبــــة فــــي الظلمــــة ولي ما كتبــــت ولكم 
مــــا تقــــرؤون“. يميل علي ســــباع إلــــى كون 
اللحظة الشــــعرية ممتدة، وإنها مجّرد بذرة، 
شرارة، وإن ”الحالة الشعرية التي تليها هي 
االحتراق، هي الشــــجرة، هي الصورة التامة 
للكتابــــة، واإلحاطــــة بهــــا، والحديــــث عنها، 
حتــــى لو كان ســــردا يفيض بالشــــعر، تماما 
كمن يحكــــي رؤيا تمتزج بين الخيال والواقع 

فتشتعل المخّيلة بالمجاز“.

الدمار الكبير

الشــــاعر علي ســــباع مــــن مواليد شــــرق 
الســــعودية عــــام 1983، هذا الجيــــل له موقفه 
الخاص حيال القضايا السياســــية والنكبات 
واأليديولوجيات السابقة عليه. فهو  العربية 
جيل لم يؤدلج من جهة، ولم تشتغل قصيدته 

بالصندوق السياسي من جهة ثانية. 
ويــــرى ســــباع أن جيله عــــاش مرحلتين، 
ووجــــد الخيــــارات المفتوحــــة بمــــا لــــم يكن 
متاحــــا لمــــن ســــبقه، الخيــــارات المفتوحة 
وهبته مساحة للكتابة في جميع االتجاهات، 

بالتفكير والقراءة والبحث.
يقول سباع ”هذا الجيل عاش بداية دخول 
اإلنترنت واكتشاف العالم، فترة نشره األولى 

مــــع المنتديــــات الثقافيــــة، التي أظــــن بأنها 
أثــــرت كثيرا في المنحني الثقافي والشــــعري 
لهذا الجيل في شــــبابه، وأثرت على صياغته 
للمشــــهد، وفهمه للصراعات، أتذكر أن الكثير 
من األصدقاء كانوا يحدثونني بدهشــــة، أنهم 
تعرفــــوا على شــــّبان إســــرائيليين عن طريق 
اإلنترنت، وأنهم صاروا أصدقاء، في المقابل 
إن البعــــض اآلخر منهم تناقشــــوا كثيرا حول 

أمور ثابتة لديهم وغّيروا من أفكارهم“.
يواصل الشــــاعر قولــــه ”أظــــن أن مرحلة 
المنتديــــات كانــــت أكثــــر دفعــــا بالوعــــي من 
الفتــــرة الالحقة التــــي بنيت علــــى صراعات 
تويتر والفيســــبوك، لهذا أجد بأنه بالفعل لم 
تتم أدلجــــة هذا الجيل بقدر مــــا كان مفتوحا 
علــــى الخيــــارات، أكثرهم بعيٌد عــــن الحروب 
والسياســــة ومليء بدهشــــة التطور الجديد، 
بيــــن جيليــــن ومرحلتين ثقافيتيــــن إحداهما 
ناضحــــة باأليديولوجيا وأخــــرى بالمعلبات 

اإلعالمية والمعارك الوهمية“. 

وفي ســــؤال عن دور الشــــعر وســــط دمار 
الربيــــع العربــــي، يجيب ســــباع ”أؤمن تماما 
بــــأن الشــــعراء كالعبي الكــــرة، كلٌّ له طبيعته 
في اللعب ومركزه المهم من التشكيلة جمعاء، 
بعضهم سياسّي ويتخذ موقفا، وبعضهم كأبي 
نواس، واآلخر كالمتنبي، ال يســــتطيع الشعر 
أن يكــــون كّله موّجها، وال أن يكون مجّرد غزٍل 
أو مديــــح، أمام الربيع العربــــي ودماره هناك 
من مازال يشعل من الرماد شرارة، وهناك من 
يتغّزل باالحتراق، وهنــــاك من يجلس وحيدا 

أمام عتبة داره يصف العابرين“.

الشاعر السعودي علي سباع: لي ما كتبت ولكم ما تقرؤون

 

} أصيلــة (المغــرب) - بعد إعالنها ســــابقا 
عــــن اســــمي الفائزيــــن بها، منحت مؤسســــة 
منتــــدى أصيلة، األربعــــاء الماضــــي، جائزة 
”بلند الحيدري“ للشــــعراء الشباب في دورتها 
الخامسة، إلى كل من الشاعرة المغربية سكينة 
حبيب الله، والشــــاعر األردنــــي المقيم بدولة 
اإلمــــارات العربية المتحــــدة عبدالله أبوبكر. 

حيث فاز الشاعران مناصفة بالجائزة.
وجــــاء تســــليم جائــــزة ”بلنــــد الحيدري“ 
لشعراء الشــــباب، إلى كل من ســــكينة حبيب 
اللــــه وعبدالله أبوبكر، خــــالل حفل احتضنه 
فضاء مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، 
في إطــــار فعاليات الدورة 37 لموســــم أصيلة 
الدولي، والمتســــمرة فعالياتــــه إلى غاية يوم 

األحد المقبل.
وحســــب بيان لمؤسســــة منتدى أصيلة، 
فإن منح الجائزة للشــــاعرين المذكورين، جاء 
لتوفــــر أعمالهما على ”رؤيــــة جمالية تحتفي 
بالتجربــــة فــــي عالقتهما بمغامــــرة الكتابة“، 
موضحا أن نصوص الشــــاعرة سكينة حبيب 
الله تتميز ”بإبداع شــــعري في كتابة الذات- 
العالــــم، يزاوج بين شــــعرية النــــص المنفتح 

وقصيدة النثر“.

بينمــــا تحتوي نصوص الشــــاعر األردني 
عبدالله أبوبكر، على ”جمالية غنائية متطورة 
تســــتخدم اإلطارين التفعيــلي والحّر باقـتدار 

وسالسـة“.
واعتبر الشــــاعر المهــــدي أخريف، رئيس 
لجنة تحكيم الجائزة، أن الشاعرين الفائزين، 
وهمــــا مــــن مواليــــد 1989، يمثــــالن تجربتين 

قويتين ومتفردتين.
وتمثــــل جائزة بلنــــد الحيدري للشــــعراء 
الشــــباب، حســــب المهدي أخريــــف، وفاء من 
مؤسســــة منتدى أصيلة لهذا الشاعر العراقي 
(1926 – 1996)، الــــذي ظــــل صديقــــا لموســــم 
أصيلــــة الثقافــــي الدولــــي، ويعّد فــــي طليعة 
الشــــعراء العــــرب، وإن كان النقــــد العربي قد 

قّصر في تناول أعماله.
وتمنــــح الجائزة لشــــاعر أو شــــاعرة من 
الشــــعراء العرب الشــــباب -دون الـــــ35 عاما- 
ممن تمّثل أعمالهم إضافة نوعية إلى الحركة 
الشــــعرّية العربية الحديثة، وقد سبق أن فاز 
بها شــــعراء مــــن عدد مــــن الدول مــــن بينها: 

المغرب والعراق واإلمارات.
وتشــــكلت لجنة تحكيم جائزة هذه السنة، 
من كل من رئيســــها الشــــاعر المهدي أخريف 

األمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ومحمد 
بــــن عيســــى، والكاتــــب الموريتانــــي عبدالله 
ولدباه، والشــــاعرة وفاء العمراني، والشاعر 
محمــــد قرنــــي، والشــــاعرة األردنيــــة زليخــــة 
أبوريشــــة، والشــــــاعر البحريـنــــي عبداللـــــه 

خليفة.

ولإلشــــارة تعتبــــر جائزة بلنــــد الحيدري 
واحدة مــــن ثــــالث جوائز أساســــية يمنحها 
منتــــدى أصيلــــة، بــــدأت بجائــــزة تشــــيكايا 
أوتامسي للشــــعر األفريقي، ثم أضيفت إليها 
بعــــد جائزة بلنــــد الحيــــدري جائــــزة محمد 

الزفزاف للرواية العربية.

مغربية وأردني يتسلمان جائزة {بلند الحيدري} الخامسة
ــــــزة بلند ااحليدري التي تقدمها مؤسســــــة منتدى أصيلة باملغــــــرب، وإن جاءت تكرميا  جائ
للشــــــاعر العراقي الذي حتمل اجلائزة اســــــمه، فإنها تعّد من أبرز اجلوائز األدبية العربية، 

خاصة وأنها من القالئل التي تعنى بالشعر والشعراء الشباب خاصة.

قلق املبدعني يدفعهم إلى الكثير من التجارب في حقل الكتابة بهدف استكمال مناطق لرمبا 
لم يكتشفها أحد في الشعر أو في السرد، لهذا جندهم قلقني حيال جتاربهم اجلديدة أمام 
الهندسات الشعرية الكالسيكية اجلاهزة، ويحاولون ابتكار لغتهم وسط ضجيج التجارب 
التي حولهم. الشاعر علي سباع واحد من أصحاب تلك التجارب التي ال تهدأ، محاوال أن 

يرسم مشهدها اإلبداعي اخلاص. وقد التقته ”العرب“ وكان لنا معه هذا احلوار.

علي سباع من الجيل الشعري الجديد الذي يؤثث لقصيدته بهدوء دون أن يوقظ أحدا

من  يكتب  سباع  علي  الشاعر 
أجل أن يستمر في الكتابة دون 
أن تشغله فكرة هندسة النص 

القادم، أو شكله، أو جنسه

 ◄

ومشيئة  الــغــريــب  {نــزهــة  فــي 
الهارب} يروي لنا سباع تفاصيل 
باتجاه  ويذهب  الكائنات شعرا، 

السرد دون أن يقع فيه

 ◄

ثقافة

الشاعران عبدالله أبوبكر وسكينة حبيب الله إبداع رافقه تتويج مستحق 
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محمود عبدالشكور

} انشغلت في الفيلم الجديد للممثل المصري 
محمـــد رمضان ”شـــّد أجـــزاء“ برصـــد حيرة 
صناع الفيلم في تحويل رمضان (الذي أصبح 
أحد نجوم الشـــباك في السينما المصرية) من 
نموذج الخارج على القانون (قّدم رمضان ثالثة 
أفالم متتالية أطلقت موجة أفالم البلطجية هي 
”األلماني“ و“عبده موتة“ و“قلب األســـد“) إلى 
شـــخصية رجل البوليس الذي ينفذ القانون، 
حيث لم ينس مصمم األفيش أن يشير إلى ذلك 
بكلمة على مالبس البطل الشـــاب، وشخصية 
عمـــر العطار التي لعبها رمضـــان هي بالفعل 
لرجل بوليس مصري، يعمل في قســـم شـــرطة 

الوراق، إحدى المناطق الشعبية المعروفة.
ومـــع ذلك ظل فيلم ”شـــّد أجـــزاء“ مترددا 
في مشـــاهده األولى بين أن يجعل بطله منفذا 
للقانـــون، وبيـــن أن يصبح خارجـــا عليه، ثم 
انحاز نهائيا إلى الثانية، فأصبحنا من جديد 

أمام بلطجي كان ضابطا.
هذا اختيار فني ال يمكن أن نناقشه، ولكنه 
يكشـــف عن فشـــل في تغيير صـــورة رمضان، 
الذي حقـــق فيلمـــه الجديد رقما قياســـيا في 
أول يوم عرض، حيث اقترب من أربعة ماليين 
جنيه مصـــري، وهو المبلغ األكبـــر في تاريخ 
افتتـــاح أي فيلـــم مصري روائـــي طويل، منذ 
أن عرفت الســـينما المصرية هذه النوعية من 

األفالم.

تغيير شكلي

المشـــكلة أن هـــذه الثنائيـــة تفترض بأن 
يكون العطار نصف ضابط (يفترض أن يطبق 
القانون العام) ونصف بلطجي (يطبق عدالته 
الخاصـــة وقانونه الفردي ويصبـــح المحقق 
والقاضـــي والجالد معا)، قـــد أحدثت تناقضا 
دراميا واضحا انعكس على مشـــاهد النهاية، 
كمـــا أن الصـــراع بيـــن ضابط منتقـــم وآخر 
منضبط كان هزيـــال وضعيفا، بل ظهر كما لو 
أن الضابط الملتزم مقتنع بمنطق عمر العطار، 
الضابـــط الـــذي قـــرر حرفيـــا أن ”يخصخص 

العدالة لصالحه“، وأن ينتقم بنفســـه لنفســـه 
وألسرته ولطفلته الرضيعة.

أردت أن أقول إن إضافة مهنة الضابط إلى 
الشخصية التي اشـــتهر رمضان في تقديمها 
ســـابقا كانت مجّرد تغيير شـــكلي، ألن الفارق 
بين البلطجي والضابط هو االلتزام بالقانون 
العـــام، أو اختراع قانون خـــاص، هذا الفارق 
ســـرعان ما ســـيّمحي عندما يلجـــأ الفيلم إلى 
ثيمـــة االنتقـــام الفـــردي، ومن خـــالل حكاية 
شـــاهدناها تقريبا بكل اللغـــات: ذلك الضابط 
الـــذي يقتلـــون زوجته، فينتقم لهـــا بعيدا عن 
مهنتـــه، وينفذ القصاص بنفســـه، تاركا خلفه 
عـــددا معتبرا من الجثـــث، ومتفننا في القتل، 

على كل شكل ولون.
المصريـــة  بمالمحـــه  رمضـــان  محمـــد 
الصميمـــة، وبموهبتـــه الكبيـــرة التـــي لفتت 
أنظارنـــا كممثـــل، حتـــى وهو يقدم مشـــاهد 
قليلـــة في األفـــالم أو المسلســـالت، نجح في 
أن يعيـــد فكـــرة ”البطل الشـــعبي“، وأن يكون 
على خطوات فريد شـــوقي، الـــذي كان يحقق 
هذه البطولة الفردية الجماهيرية، ســـواء كان 

ضابطا أم خارجا عن القانون.
وفـــي المقابل فإن عمر العطـــار الذي نراه 
في بداية الفيلم وهو يشـــترك في حملة لضبط 
بلطجـــي يدعـــى محمـــود العراقـــي (المتمكن 
محمـــد ممدوح في دور آخر الفـــت)، يبدو هذا 
الضابط مؤمنـــا بأنه ينفذ القانـــون، ويحمي 
المجتمع، يحب مهنته، ويمارسها، حتى وهو 
يســـتعّد ليال لالحتفال مع زوجته (دنيا سمير 

غانم في دور قصير) بعيد زواجهما.
كمـــا أن عالقته بنادر رئيســـه فـــي العمل 
(ياســـر جالل) منضبطـــة تماما، بـــل إن عمر 
يعتبر نادر أســـتاذه، ويقوم عمـــر بإنقاذ نادر 
من الموت أثناء محاولة القبض على العراقي، 
بل إن بطلنا يقتل شقيق العراقي أمام عينيه.

مـــن المفهوم بالطبع أن يتحول عمر تماما 
بعد أن شـــاهد مقتل زوجتـــه بالرصاص أمام 
عينيه، ومن الممكن أن يتجه كما شاهدنا إلى 
تنفيـــذ قانونه الخاص بمتابعة الشـــخصيات 
التي ارتبطت بمأســـاته، ولكن الســـيناريو لم 
يجعـــل من الضابـــط نادر نّدا يثـــري الصراع 
في مواجهة تلميذه عمر، الذي أصبح مطلوبا 
للعدالـــة، بعـــد أن قتل أحـــد المشـــاركين في 
الحادث، وبدا كما لو أن رئيســـه يتفهم دوافع 

عمر.
ما رأيناه ليس منطقا مناقض لمنطق آخر، 
وإنمـــا ضابط يـــؤدي واجبا والســـالم، وآخر 
ينتقم لنفســـه بنفســـه، بل إن عمر يقول لنادر 

”العراقـــي قتل زوجتـــي ألنني قتلت شـــقيقه، 
وأنا قتلت شـــقيقه ألنه حـــاول أن يقتلك“، هنا 
يصمت عمر، وكأنه يسّلم بأن القانون ال يمكن 
أن ينتقـــم للضحايـــا، وهنا أيضـــا يترك نادر 
تلميـــذه يواصـــل مهمته الفردية، بـــدال من أن 

يلقي القبض عليه.

التحليق منفردا

يعني ذلك دراميا أن عمر كان يحّلق منفردا، 
رغم ظهور نادر بيـــن لحظة وأخرى ليؤكد لنا 
أنه يطارد عمر والعصابـــة التي قتلت زوجته 
معا، ظل الصـــراع الحقيقي بين عمر واألفراد 
الذين قتلوا زوجته، وهو صراع ال يختلف عن 
أّي صراع آخر بيـــن قوتين تريد كل منهما أن 
تفـــرض قانونها وتنفذه، ولـــو دخل نادر على 
خـــط الصراع دخوال حقيقيا ال شـــكليا، لحقق 

ذلك ثراء كبيرا للدراما.
الحقيقة أن الفيلم منحاز من األساس لفكرة 
عجـــز القانون عن الردع، وهي فكرة تجعل من 
مهنة عمر ونادر نكتة ال لزوم لها من األساس، 
بل وتجعل من تسليم عمر لنفسه بعد أن حقق 
عدالته الخاصة أمرا ال يمكن تصديقه، إذ كيف 
يطبـــق قانونه الخاص علـــى أعدائه، ثم يقبل 

بتطبيق القانون العام على نفسه؟!
هنا تناقض واضح وفادح يثبت أن الفيلم 
لم يضع ضابطا في مواجهة البلطجية، وإنما 
قدم بلطجيا متنكرا في هيئة ضابط سابق، لم 
يقفـــز الفيلم ببطله من خانة إلى أخرى، وكأنه 
يرى أن هـــذه الخطوة واســـعة ومغامرة غير 
محســـوبة، قياســـا إلى صورة محمد رمضان 
في أفالمه الســـابقة، فاكتفى بسلوك البلطجي 
وألبســـه لياقـــة الضابـــط وقوتـــه البدنيـــة، 
ومساندة زمالئه النفسية، وربما المعلوماتية 

أيضا.
في فيلم من أشـــهر األفـــالم المصرية التي 
استخدمت ثيمة االنتقام مثل ”أمير االنتقام“، 
كنا أمـــام منطقين واضحين: لـــص ينتقم من 
شـــركائه، ورجـــال بوليـــس يريـــدون تطبيق 
القانون علـــى الطرفين، أما في ”شـــّد أجزاء“ 
فإن منطـــق البوليس هزيل حقـــا مرتين: مرة 
بتفهم نـــادر وضعـــف مطاردته لعمـــر، ومرة 
ثانية بتســـليم عمر لنفسه، مؤكدا ثقته في أنه 
ما كان يمكن أن يأخذ حقه، إّال عندما خلع بدلة 

الضابط.

تميز أدائي

هـــذه إذن درامـــا البلطجـــة فـــي جوهرها 
الكامـــل، وكأن كلمة ”بوليس“ ليســـت إّال كلمة 
مكتوبـــة على المالبـــس، المشـــكلة هنا فنية 
بامتياز، ألنك ببساطة لم تكن في حاجة إلى هذا 
اإلكسسوار الشكلي الذي ينتهي بنا من جديد 

إلى تنويعة على ”عبده موتة“ أو ”األلماني“.
حتى نكون منصفين، فإن محمد ســـليمان 
عبدالملـــك بـــذل جهـــدا واضحـــا فـــي ضبط 

الحبكـــة وتفاصيـــل األحـــداث مـــن نقطة إلى 
أخـــرى للوصول بشـــكل متـــدرج إلـــى القتلة 
الحقيقيين للزوجة، كما قدم المخرج حســـين 
المنباوي مشـــاهد حركة جيـــدة الصنع، وكان 
محمد رمضان مميزا ومقنعا سواء كضابط أو 

كمنتقم.
كما قدم ياســـر جالل الموهوب أحد أفضل 
أدواره، وتميـــز أيضا محمـــد ممدوح ومحمد 
أبوالوفـــا (الـــذي لعـــب دور العقـــل المدبـــر 
للجريمة)، وظهرت نسرين إمام في دور شيماء 
الفتاة البســـيطة التي تســـاعد عمـــر، وكانت 
مقنعة أيضا، ونجحت الصورة التي رســـمها 
بالنور إســـالم عبدالســـميع فـــي التعبير عن 
عالم رمادي يخلو من األلوان الدافئة، وكشفت 
الظالل ومســـاحات اللون األســـود على وجه 
عمر عـــن حالته النفســـية في لحظـــات القتل 
واالنتقام، كما كانت موسيقى عمرو إسماعيل 
مـــن أبرز عناصـــر الفيلم تأثيـــرا وتعبيرا عن 

معنى الصراع والخطر والتوتر والحزن.
كل ذلك يســـتحق اإلشادة واالعتبار، ولكنه 

ال يمنع من العودة إلى مشـــكلة الفيلم الفنية، 
إنهـــا أزمة الترّدد بين عالمين، ومحاولة تكرار 
ثيمة البلطجة تحت ســـتار هـــش، لم يكن ذلك 
في صالح الفيلم على كل المســـتويات، بل لقد 
كان أفضـــل كثيرا لو جـــاءت الثيمة في غياب 
البوليس أصال، ألن وجـــوده بمنطق ضعيف، 
أو بتســـليم لمنطق االنتقـــام الفردي، ال يعني 

سوى إلغاء وجوده دراميا وعمليا.
فـــي كل األحـــوال، نحن أمـــام ممثل باذخ 
الحضـــور والموهبة اســـمه محمـــد رمضان، 
يســـتطيع أن يقنعك بأّي دور، ويتمتع بشعبية 
جماهيرية هائلة، المســـؤولية تقع على عاتق 
كتاب الســـيناريو والمنتجيـــن، ال نطلب منهم 
أن يجعلـــوا من الشـــخصية خّيـــرا أو مالكا، 
نريد فقط أدوارا تتسق نهايتها مع مقدماتها، 
وال تعانـــي من خلل أو اضطـــراب فني، فليكن 
بلطجيـــا أو ضابطـــا أو حتى مطربـــا، المهم 
أن تنضبـــط الدراما في نهايـــة المطاف، فهو 
مشخصاتي فريد يستحق أفالما وأدوارا أكبر 

وأكثر تماسكا.

[ إكسسوار شكلي لم يغير من نمطية محمد رمضان  [ فيلم ينجح شكال ويفشل مضمونا
نصف ضابط ونصف بلطجي يحقق قانونه الخاص في {شد أجزاء}

لم أكن مشــــــغوال على اإلطالق بعدد القتلى في فيلم ”شــــــّد أجزاء“ الذي عرض في موسم 
ــــــد الفطر املصري من بطولة محمد رمضان وتأليف محمد ســــــليمان عبدامللك وإخراج  عي
ــــــاوي، فاألفالم التي تتعامل مــــــع ثيمة االنتقام الفردي عامــــــرة دوما باجلثث  حســــــني املنب
ســــــواء كانت مصرية أو هندية أو أميركية، ومعنى اسم فيلمنا في أدبيات الرماية: ”إعداد 
ــــــذي يتصدره محمد رمضان يقدمه حامال  الســــــالح إلطالق الرصاص فورا“، واألفيش ال

أسلحة فتاكة.

{سينما 7} كل بلد ينضح بما فيه سينمائيا

رضاب نهار

الـــذي تعرضه قناة  }  برنامـــج ”ســـينما 7“ 
الشـــارقة الفضائيـــة مســـاء كل يـــوم أربعاء، 
يختلـــف عـــن غيره مـــن برامج الســـينما بما 
يعتمده على منهجية تسجيلية وبحثية أثناء 
حديثه عن الفن السابع، إذ يتجّول في صاالت 
العـــرض بكافـــة جنســـياتها من أميـــركا إلى 
أفريقيا إلى بوليوود إلـــى كوبا وغيرها، دون 
أن يقتصر توقفه عند صاالت العرض المعنية 

بأفالم نجوم هوليوود.
وبذلك يلقي الضوء على هذه الثقافة بألوانها 
المختلفـــة، معززا أفـــكاره بمقتطفات من هنا 

وهناك كأمثلة وحقائق ومعلومات.
اإلعالمـــي اإلماراتـــي  يقـــدم ”ســـينما 7“ 
إبراهيـــم الطنيجي، والـــذي يأخذنا في جولة 
فلمية إلى أهـــم األفالم الحديثـــة والموجودة 
على شـــبابيك التذاكر ضمـــن عدة فقرات منها 
”تـــوب 10“. مـــا جعله صلة وصـــل بيننا وبين 
مشـــاهد األكشـــن والخيال العلمـــي والدراما 
االجتماعية والرومانسية، مفسرا بعضا منها، 
وتـــاركا المجـــال أمامنا الستكشـــاف بعضها 
اآلخـــر. فبينما يضع المتلقـــي أمام مقتطفات 
بالصوت والصورة من األفـــالم، يعود المقدم 
الطنيجـــي ليعطي فكـــرة عامة عـــن مضمون 
العمـــل، مـــن خـــالل العـــودة بالمشـــاهد إلى 

األستوديو ليكمل تقريره السينمائي.

وفـــي رحلـــة مشـــابهة لتلك التي نســـافر 
فيهـــا إلى األفـــالم، يصطحبنـــا البرنامج إلى 
المهرجانـــات العالميـــة وصـــاالت العروض، 
لنلتقـــي بالفنانيـــن والمخرجيـــن والمؤلفين 
وكل من له عالقة بصناعة الســـينما، فنقرأ ما 
بين الســـطور من أحداث وتطلعات ووجهات 
نظر، لها عالقة بالسينما كفن وثقافة من جهة، 
وبالواقـــع المعيش في أي مكان في العالم من 
جهة أخـــرى. ففي إحـــدى حلقاتـــه، زرنا عبر 
الكاميرا الدورة السادســـة عشرة من مهرجان 
ســـينما أفريقيا في أوروبا الذي تأســـس عام 
1998، واطلعنـــا على ثيمة األفالم التي تحاكي 

قضايا المنطقة وأبرز إشكالياتها.
يحـــاول البرنامـــج، أن يضع يـــده على ما 
نعيشـــه نحن أبنـــاء المجتمعـــات العربية من 
أحـــداث ووقائـــع راهنة. فيســـتقطب األعمال 
الفيلميـــة التي تدور في هذا اإلطار، ويطرحها 
باعتبـارهـــا إحـــدى الوســـائل فـــي التعبيـــر 

والكالم.
مثلمـــا حصـــل فـــي إضاءتـــه علـــى فيلم 
للثالثـــي عبدالرحمن  ”ليس للكرامة جـــدران“ 
حســـين، أمين الغبري وســـارة إسحاق، وهو 
أول فيلم يمني يترشـــح لنيل جائزة أوســـكار 
ألفضل فيلم وثائقـــي. باإلضافة إلى أنه معني 
-أي البرنامج- بمتابعة نشـــاطات الســـينما 
اإلماراتية واإلعالن عنها تباعا، إســـهاما منه 

في دعمها إعالميا واجتماعيا.

وبعيـــدا عـــن إطاللتـــه الســـينمائية على 
أحدث األفـــالم وأكثرها إثـــارة للجدل، يذهب 
البرنامج إلى تقديم توثيق للسينما باعتبارها 
ثقافة دول وشـــعوب ومجتمعـــات. فضال عن 

تلك المعلومات التي نستشـــفها فـــي فقراته، 
عن تاريخ صناعة الســـينما والتحديات التي 
واجهتها منذ االنطالقـــة األولى، وكيف أن كل 
بلـــد ينضح بمـــا فيه ســـينمائيا، فتراه يطرح 

في الســـيناريو ومـــن خالل اإلخـــراج معاناة 
أهله وساكنيه، سواء السياسية واالقتصادية 
منهـــا، أو االجتماعية وعلـــى صعيد العالقات 

الشخصية أيضا.

الفيلم لم يقفز ببطله من خانة 
أن هذه  يــرى  أخــرى، وكأنه  إلــى 
غير  ومغامرة  واسعة  الخطوة 

محسوبة

 ◄

محمد رمضان على خطى فريد شوقي

البرنامج صلة وصل بين المشاهد وأهم العروض السينمائية

جتّســــــد قناة الشــــــارقة الفضائية، سياســــــة اإلمارة باهتمامها بالثقافة والفنون كوسيلة 
ــــــز في برامجها  ــــــة والزمة للحياة اإلنســــــانية داخل وخــــــارج دولة اإلمارات. فترّك ضروري
التلفزيونية على رفد احلركة الثقافية محليا وعربيا وعامليا، متاما مثلما يحدث في برنامج 
”ســــــينما 7“ الذي يعرض أســــــبوعيا مســــــاء كل أربعاء، متعرضا ألهم األحداث السينمائية 

الدائرة على مستوى العالم من خالل فقرات رئيسية أهمها فقرة األفالم.

العددسينما



زكي الصدير

باملنامة مناخان  } تقاســــم غاليري ”البارح“ 
مختلفان في االشــــتغال، احتدا في املضمون 
الروحــــي والصوفــــي الــــذي اتــــكأ عليــــه كال 
عبدالرحيــــم  جمــــال  البحرينيــــني  الفنانــــني 
وعبداإللــــه العرب، مســــتلهمني مــــن التاريخ 
اإلنســــاني والعربي آفاق اشتغالهما املعاصر 
الذي يأتي اســــتمرارا لتجارب ســــابقة توقفا 

فيهما معا بانسجام كبير.

ال يهدأ جمال عبدالرحيم (مواليد البحرين 
1965) قبــــل أن يبتكر طريقة جديــــدة للتعبير 
عن أســــئلته وقلقه الفنيني، فما إن ينتهي من 
مشــــروع فني حتى يبدأ في مشروع آخر أكثر 

جنونا وعمقا من سابقه.
وهذه النتيجــــة ينتظرها جمهوره املتابع 
ألعماله علــــى الــــدوام، فرغــــم أن عبدالرحيم 
غير مرتهن ملدرســــة فنية محددة، لكن املتلقي 
له يدرك مناخاته مــــن أول احتضان لتجربته 

الفنية.

عودة إلى التاريخ

في هذه التجربة الثنائية ”حروف ونحت“ 
يقّدم عبدالرحيــــم مجموعة أعمال من جتربته 
النحتيــــة األخيرة التي اشــــتغل عليها خالل 
العام املاضي واحلالــــي، وتأتي هذه األعمال 
وكأنهــــا تســــتحضر التاريــــخ وتعيــــد إحياء 
أساطيره وآلهته وأربابه القدمية عبر خامات 

تعود باملتلقي إلى التاريخ وصفحاته.
وعن هذه العودة يقول الفنان عبدالرحيم 
لصحيفة ”العرب“: مما ال شك فيه أن النحت 

ارتبــــط ارتباطا وثيقا 
فقــــد  بالتاريــــخ. 
سطرت األساطير 
مــــن  وســــجلت 

أعمال  خالل 
نحتيــــة 

هذه  خلدت 
األساطير في 
احلضــــارات 

املختلفــــة. 

وال يزال النحت يسجل األحداث التاريخية في 
الزمــــان واملكان من خــــالل النصب والتماثيل 
التــــي كانت لهــــا دالالت واضحة أو مســــتترة 
تعطــــي للمتلقي مجــــاال للغــــوص فيها وفهم 

معانيها، كّل بطريقته اخلاصة.
ويسترســــل النحــــات البحريني ”ليســــت 
هنــــاك عــــودة، إذ أن اإلنســــان هــــو جــــزء من 
التاريــــخ إن لم يكن هو الذي يشــــكل التاريخ. 
فالتاريــــخ هو جزء حاضر في حياتنا اليومية 
ومن ال يتعلم من التاريخ ليس لديه مستقبل“.

وفــــي ســــؤال عن أيــــن يضــــع دور املثقف 
الفنان وســــط هذا الدمار العربي الكبير، وهل 
يليــــق االحتفــــال باجلمالي من قبــــل املثقفني 
دون االكتراث للسياسي ولإلنساني وللكوني 

الراهن. 
يجيــــب عبدالرحيــــم ”لكل إنســــان طريقه 
وهدفه في احلياة، فنحن جتمعنا اإلنســــانية 
قبل أي شــــيء، لذلك ال أعتقد أن للمثقف دورا 
محــــددا وللفنــــان دورا آخر، وإمنا لإلنســــان 
الذي يشعر باآلخر دور يحاول أن يقوم به مبا 
ميليه عليــــه ضميره والتزاماتــــه جتاه اآلخر 
ســــواء كان على احمليط العملي أو األسري أو 

الوطني أو الكوني“.
ويضيــــف ”نحن بشــــر لذلك جند أنفســــنا 
ملزمني بأمور وقضايا كثيرة ال ميكن التملص 
منها. نتأثر باألمور السياسية وخصوصا ما 
كانت في دائرة وجودنا وانتماءاتنا العربية، 
ولكننــــا فــــي بعض األحيــــان نطلق ألنفســــنا 
العنــــان كمهــــر جامــــح لالحتفــــال والتمتــــع 
باجلمــــال الذي يحوط بنا وســــرعان ما تردنا 

األحزان للواقع اململوء باألشجان“.
ويؤكــــد جمال عبدالرحيم علــــى أن للفنان 
صوتــــا أعلى من غيــــره في بعــــض األحيان، 
خصوصا مع انتشــــار امليديا التي استطاعت 
أن تنقــــل الفنان وأعماله من مــــكان إلى آخر، 
بالضغــــط على زّر صغير في جهاز 
أو  الكمبيوتــــر  أو  اجلــــوال 

مبشــــاهدة قناة تلفزيونية تبث للعالم أجمع، 
أو من خالل قراءة مقال منشــــور في مجلة أو 
جريــــدة. وعبدالرحيم من الفنانني املعاصرين 
وقــــد قّدم الكثير من املعــــارض محليا وعربيا 
وعامليا، كما أنه حاز على العديد من اجلوائز، 
ومنهــــا جائــــزة احلفــــر الثانية مــــن بينالي 
الشــــارقة الدولي الرابع ســــنة 1999، وجائزة 
جلنــــة التحكيــــم مــــن ترينالي مصــــر الدولي 

الثالث لفن الغرافيك سنة 1999.
كما أنه حّل ضيف شــــرف علــــى ترينالي 
مصــــر الدولــــي الرابع لفــــن الغرافيــــك 2003، 
وحاصل علــــى اجلائزة األولى في املســــابقة 
الدولية الـ25 للمطبوعات الصغيرة بكاداكس 
في أســــبانيا سنة 2005، واجلائزة األولى في 
املســــابقة الثالثة للمطبوعــــات الصغيرة في 
روزاريــــو باألرجنتــــني للعام نفســــه، وجائزة 

بيت التمويل الكويتي ســــنة 2014. وله العديد 
من األعمال املقتناة على الصعيدين الشخصي 
والعــــام، ومن أبرزهــــا مقتنياته فــــي املتحف 
اآلســــيوية في  البريطاني ومتحف احلضارة 

سنغافورة.

تصوف عبداإلله

بعــــد ســــنوات طويلة مــــن الغيــــاب الذي 
حتّدث عنه الوســــط الفنــــي البحريني طويال 
يعــــود عبداإلله العرب (مواليــــد املنامة 1954) 
مجــــاورا لتجربــــة جمال عبدالرحيــــم في هذا 
املعرض، وبينمــــا اهتــــم عبدالرحيم بالنحت 
تقّدم العــــرب في املعــــرض مبجموعة لوحات 
وّظــــف من خاللها احلــــرف العربي والزخرفة 
اإلسالمية وسط استلهامات صوفية مع آيات 

قرآنيــــة أحيانا، وأحيانا مع عبارات لشــــيوخ 
الطرق الصوفية مثل الشيخ النفري في نصه 

الفلسفي الشهير ”املواقف واملخاطبات“.
ورغم أن عمر اللوحات املعروضة متفاوتة، 
فبعضهــــا يعود إلى عام 1987، وبعضها اآلخر 
حديــــث جــــدا، إّال أن مناخــــات التجربة بقيت 
متماســــكة ضمن إطار احلالة الروحية. ورمبا 
يعــــود ذلك إلــــى إخالص العرب لهذا الشــــكل 

الفني منذ أكثر من ربع قرن.
ويعــــّد العــــرب مؤسســــا ملدرســــة اخلــــط 
العربي بالبحرين، وجلمعية البحرين للفنون 
التشــــكيلية، كما كّلف بخط نسخة من دستور 
البحريــــن. وقد شــــارك العرب فــــي العديد من 
املعارض واملسابقات الفنية احمللية والدولية، 
كما حصل على الكثير من اجلوائز والشهادات 

التقديرية في املسابقات والبيناليات.
ويعتقد بعض املتابعني أن جتربة ”حروف 
جمعت املتباينني حتت سقف غاليري  ونحت“ 
واحــــد، وأن هذه الثنائيــــة الفنية النادرة أتت 
مجاملة على حســــاب التجربتــــني اللتني كان 
باإلمكان إفراد كل منهما في معرض مســــتقل. 
وفــــي املقابــــل يعتقد عبدالرحيــــم خالف ذلك، 
فهو يــــرى أن التكامل في التباين واالختالف، 
ولقد جمعتــــه وعبداإلله العــــرب جتارب فنية 
مشتركة جتاورا فيها مع قصائد الشعراء مثل 
أدونيــــس في جتربــــة ”الكتــــاب“ والنفري في 
وغيرهما من الكتب الفنية  جتربة ”املواقــــف“ 

التي جتاوزت الـ37 كتابا حتى اآلن.
ويقول جمــــال عبدالرحيم ”ليســــت هناك 
مجامــــالت مع الفــــن الراقي والفنــــان اجليد، 
فالصدق والتمكن هو الذي يفرض نفسه على 
الســــاحة الفنية. ولقد زرت بنفســــك املعرض، 
وأعتقد أنك شاهدت أنه لم يكن هناك تضارب 
بــــني األعمال املعروضة، فلقد اســــتخدمت أنا 
األرض بينمــــا اســــتخدم عبداإللــــه اجلدران، 
وأعتبر هذا تكامال في استغالل املساحة على 

أكمل وجه“.
ويختم عبدالرحيم ”بــــدأ املوضوع كفكرة 
القت ترحيبا من األســــتاذ عبداإلله ومن قاعة 
العــــرض وأعتقد أنه قــــد ّمت تنفيذها بشــــكل 
جميــــل.. وقــــد أتت مشــــاركتي فــــي املعرض 
مــــن شــــعوري بضــــرورة االحتفــــاء بقامة من 
قامــــات اخلط العربي في البحرين، بشــــخص 
نتشــــرف جميعا بأنه ينتمي إلى هــــذا البلد، 
وفي نفــــس الوقت فإننــــي وعبداإلله جتمعنا 
صداقة قدمية، ووددنا أن نتّوج هذه الصداقة 

مبعرض مشترك في بلدنا البحرين“.

رضاب نهار

} تـــروي قصـــة املسلســـل املصـــري ”حتـــت 
للمخرج تامر محسن حكاية بطلته  السيطرة“ 
”مرمي“ التي تؤدي دورهـــا املمثلة نيللي كرمي، 
أثنـــاء محاولتهـــا اخلروج مـــن دوامة تعاطي 
املخدرات واإلدمان، بالشكل الذي ال يؤثر على 

عالقتها بزوجها ومن حولها.
ومع ذلك تتعرض مســـاعيها لعدة سقطات 
بـــدءا من ظهور إشـــكاليات جديدة في حياتها 

مبجّرد أن وصلت إلى مصر بعد سنني قضتها 
فـــي دبي. وهنـــا تتصاعد األحـــداث، وتصبح 
مضطـــرة ملواجهـــة ظروف مبنتهى القســـوة. 
فأوال عليها حماية نفســـها من االجنراف إلى 
هاوية املخدرات مجـــددا، وثانيا كان ال بد من 

حماية عالقتها بزوجها وإجناب طفل.
للمخـــدرات  أن  يبـــدو  العنـــوان،  ومـــن 
ســـطوتها الكلية على الشـــخوص، فجميعهم 
”حتت الســـيطرة“. وعلى الرغـــم من أن القصة 
الرئيســـية تتبع خطـــوات مـــرمي، إّال أننا في 

الطريق نصطدم بنماذج مختلفة من املدمنني، 
حيـــث لـــكل واحـــد منهـــم ظروفـــه وخياراته 

وحياته.
كذلك فإنهم ينتمون إلى شرائح اجتماعية 
متباينة جدا، منهم الفقير ابن العشـــوائيات، 
ومنهم متوســـط احلال، ومنهم من يعيش في 

بيوت فخمة ويركب سيارات أحدث موديل.
وإذ يضعنا هذا املسلسل التلفزيوني على 
خط متـــاس مع املدمنـــني، ويجعلنـــا نغوص 
في حيواتهـــم إلى درجات بعيدة ونكتشـــفهم 
عن قـــرب، فإنه يحـــاول أن يقـــّدم احللول من 
خالل طرحه لألســـباب بغض النظر عن كونها 

اجتماعية أو عاطفية أو اقتصادية.
ولرمبـــا كان احلـــل األمثـــل الـــذي طرحه 
املسلســـل يكمـــن فـــي القـــدرة علـــى التحكم 
ومواجهـــة  األمـــور  وموازنـــة  والســـيطرة 
األشـــخاص من حولنا. باإلضافة إلى ضرورة 
وجـــود مـــن يقف إلـــى جانب املدمـــن ويتفهم 
موقفـــه ويأخذ بيده ليرحل عـــن هذه الهاوية. 
ومنـــه يضـــيء علـــى ثقافـــة البـــوح العلنـــي 

ومشاركة الهم في جلسات املدمنني.
إن اجلـــرأة التـــي يطرح بهـــا فريق العمل 
قصص املتضررين، تفضـــح املخفي وجتعلنا 
نســـأل أنفســـنا: كيف ننظر إلى شخص مدمن 
على املخـــدرات؟ كيف يجـــب أن تكون نظرتنا 
املســـتقبلية؟ هل نستطيع تقدمي املساعدة ولو 
بالدعـــم املعنوي؟ مـــن املجـــدي أن نترك هذه 
اإلجابات إلى الوقت املناســـب الذي يصادفنا، 
موقف يضعنا على متاس مباشـــر مع أحد من 

هؤالء… فقد لن تفيد التنظيرات اآلن.
يجب أن يؤخـــذ بعني االعتبـــار أن املدمن 
هو إنســـان قادته احلياة إلـــى طريق اإلدمان. 
وهو ما حاولت ابنة خالة مرمي في املسلســـل، 
أن توضحـــه لنا من خـــالل حديثها خلطيبها، 
مستندة على العلم والطب في أن بعض الناس 
لديهـــم قابلية لإلدمان، في حـــني أن غيرهم ال 

يفكر في ذلك ويرفض حتى مجّرد التجربة.
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مداحات ينشدن الحضرة في مهرجان مغربيوجه آخر للمدمنين في {تحت السيطرة}

الجمعة 2015/08/07 - السنة 38 العدد 10000

مبــــــزاج صوفي وروحاني عاليني قــــــّدم الفنانان البحرينيان جمــــــال عبدالرحيم وعبداإلله 
العرب واحدا وســــــبعني عمال تشــــــكيليا ونحتيا في غاليري ”البارح“ باملنامة، حتت عنوان 

”حروف ونحت“.
جمال عبدالرحيم: 

استخدمت في المعرض 
األرض بينما استخدم 

عبداإلله الجدران

عبداإلله العرب: 
وظفت الحرف العربي 

والزخرفة اإلسالمية وسط 
استلهامات صوفية

ســـيكون جمهور  } الصويــرة (المغــرب) – 
تراث احلضرة مع مهرجان احلضرة النسائية 
وموســـيقى احلال في دورتـــه الثالثة مبدينة 
الصويـــرة املغربية، حتت شـــعار ”احلضرة 
النسائية بني التقاليد واإلبداع� وذلك أيام 13 

و14 و15 أغسطس اجلاري.
هـــذا املهرجـــان املدعـــوم من قبـــل وزارة 
الثقافة املغربية في نسخته الثالثة يهدف إلى 
إبراز مكانة الثقافة الصوفية الشـــعبية عامة 
وموســـيقى احلال باخلصـــوص. إلى جانب 
تكـــرمي املرأة فـــي مختلف تعبيراتهـــا الفنية 

واالجتماعية والثقافية.
وتهدف جمعية احلضـــارات الصويريات 
التي تأسست ســـنة 2005، إلى إبراز إبداعات 
الصويريـــة واحملافظة علـــى التراث  املـــرأة 
الفني الشعبي العريق والسعي وراء حتقيق 
العديد من األنشـــطة الثقافية الفنية، مبا في 
ذلك مهرجان ”احلضرة النســـائية وموسيقى 

احلال“.
هـــذا احلدث يهـــدف أيضا إلى تشـــجيع 
الشـــراكات الدائمة مع املؤسسات احلكومية 
وغير احلكومية احملليـــة واملنظمات الدولية 
لصـــون وتطويـــر التـــراث الثقافـــي املغربي 

وتأكيد جانب التعددية الثقافية.
وتعتبـــر هـــذه النســـخة مجـــاال مفتوحا 
لتســـليط الضوء على خصوصيات احلضرة 
مبدينـــة  احلـــال  وموســـيقى  النســــــائية 

الصويرة.
كما ستعرف هذه الدورة مشاركة مجموعة 
مـــن الفتيات الشـــابات فـــي إطار إبـــراز فن 
احلضـــرة واحلفاظ علـــى املـــوروث الثقافي 
احمللي، ونقل أسرار مختلف مكونات الهوية 
الثقافيـــة الوطنيـــة واحملليـــة إلـــى األجيال 

القادمة.
وكلمـــة احلضـــرة تعني اإلنشـــاد والذكر 
أو اإلنشـــاد بلســـان احلال، واملقصـــود هنا 
الديـــن اإلســـالمي وكالم شـــيوخ التصوف. 

ومن ذلك على ســـبيل املثال التراث الكناوي، 
احلمدوشي، العيساوي والغازوي.

وللحضـــرة الصويريـــة امتـــداد في عدة 
أقطاب من الشـــرق إلى الغرب، كما اقتبســـت 
بدورهـــا عدة أنغـــام من أفريقيا والشـــعوب 

القدمية.
ولذلـــك فـــإن هـــذا التـــراث، أي احلضرة 
الصويرية ال يقتصر على الرجال من منشدين 
ومادحـــني، لكـــن جنـــد فيـــه أيضـــا العنصر 

النسائي منشدات ومادحات وحّضارات.
وســـيعكس برنامـــج مهرجـــان احلضرة 
النســـائية وموســـيقى احلـــال في نســـخته 
الثالثة بشـــكل عام تنوع وثـــراء هذا التراث 
الثقافـــي والفني املغربي من خالل مشـــاركة 
خمس فـــرق من مدينـــة الصويـــرة وفرقتني 
مـــن املغرب، فضال عن فرق أخـــرى قادمة من 

اخلارج وهي الهند والدمنارك وفرنسا.

ــــــاة املدمنني على تعاطي املخــــــدرات، وجه آخر حقيقي نحــــــن ال نعرفه على اإلطالق،  حلي
ــــــى احلّد األقصى تخفي خلف مالمحهــــــا الكثير من القصص املليئة  فوجوههــــــم املتعبة إل
بالضغوط واملشاكل والتحديات. األمر الذي حاول توضيحه وإلقاء الضوء عليه، املسلسل 
املصري ”حتت الســــــيطرة“ في عرضه طيلة شــــــهر رمضان الفائت، وهو من تأليف مرمي 

نعوم وإخراج تامر محسن.

الكل يفقد السيطرة أمام سطوة المخدرات

لوحة وظف من خاللها الفنان الحرف العربي والزخرفة اإلسالمية وسط استلهامات صوفية

الحرف والنحت يجتمعان في معرض بحريني بمزاج صوفي
العدد منوعات

: مما ال شك فيه أن العرب صحيفة 
رتبــــط ارتباطا وثيقا 

فقــــد  لتاريــــخ. 
سطرت األساطير 
مــــن  ســــجلت 
أعمال خالل

حتيــــة 
هذه  خلدت 
ألساطير في
حلضــــارات 

ملختلفــــة.

و ر بيو وو
وعامليا،
ومنهــــا
الشــــارق
جلنــــة ا
الثالث ل
كما
مصــــر
وحاصل
الدولية
في أســ
املســــاب
روزاريـــ

ه األعمال 
يــــد إحياء 
بر خامات 

ته.
بدالرحيم 
النحت ن

خصوصا مع انتشــــار امليدي
أن تنقــــل الفنان وأعماله من
بالضغــــط على ز
أو اجلــــوال

النحت ن

و ل و جل



اإليرانيـــة  الســـلطات  – أعـــادت  طهــران   {
مراجعة حساباتها فيما يخص تغطية وسائل 
اإلعـــالم األجنبيـــة في البالد، فســـمحت لقناة 
بي بي ســـي بالعمـــل على أراضيهـــا وإعداد 
تقاريـــر وبثها من داخل إيران لمدة أســـبوع، 
وذلك الســـتطالع رأي اإليرانيين حول االتفاق 
النووي، علما أن الســـلطات لم تكن راضية عن 

تغطية بي بي سي للمفاوضات.
ونقلـــت وكالة أنباء تســـنيم عن المتحدث 
باســـم وزارة الثقافة اإليرانية، حســـين نوش 
آبـــادي، أنه ســـيتم الســـماح بشـــكل محدود 
لفريق من صحفيي بي بي ســـي بتقديم تقارير 
ضمن ضوابط وقوانين معينة الستطالع آراء 

الشعب اإليراني حول االتفاق النووي.
وأكـــد نـــوش آبادي أن خدمة بي بي ســـي 
باللغة الفارسية ال تزال ممنوعة من العمل في 
البالد، وإن مكتب المحطة في طهران ســـيبقى 

مغلقا حتى إشعار آخر.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم وزارة الثقافة 
اإليرانية أن بي بي سي ال تزال تبث تقارير ضد 
إيـــران وبرنامجها النـــووي حتى بعد االتفاق 
النـــووي الذي أبـــرم في 14 يوليـــو الماضي. 
وكانـــت طهـــران قد أغلقت مكتب بي بي ســـي 
وعدد كبير من وســـائل اإلعالم الخارجية، منذ 
االحتجاجات الواســـعة التي حدثت عام 2009، 
ضـــد ما قيل إنه تزوير حـــدث بنتائج االقتراع 

في االنتخابات الرئاسية التي فاز بها أحمدي 
نجاد لوالية ثانية.

وقامـــت إيـــران فـــي وقـــت الحـــق -بعيد 
صحفـــي  بطـــرد  االحتجاجـــات-  اســـتمرار 
وغيرها من  الخدمة العالمية لـ“بي بي ســـي“ 
المحطـــات، في محاولـــة لمنع نقـــل األحداث 
والتطـــورات للخـــارج. وتقوم الســـلطات منذ 
سنوات بالتشـــويش على أجهزة إرسال هيئة 
اإلذاعـــة البريطانيـــة لمنع بـــث برامج بي بي 
ســـي باللغة الفارســـية إلى إيران، حيث تتهم 
المحطة بـ“محاولة زعزعـــة األمن في البالد“، 
و“نشـــر أخبـــار كاذبـــة“، كما تزعـــم الجهات 
األمنيـــة داخل إيران. ويـــرى مراقبون أن قرار 

بالعمل المؤقت داخل  السماح لـ“بي بي سي“ 
إيران، يعد مؤشرا على بداية تطبيع العالقات 
مـــع بريطانيا التي انقطعت بشـــكل كامل منذ 
عـــام 2011، بعدما اقتحم متشـــددون ســـفارة 
بريطانيـــا في طهران احتجاجـــا على اإلعالن 

عن عقوبات جديدة من لندن ضد إيران.

} صنعاء –  تكبدت وســـائل اإلعـــالم اليمنية 
المتعددة خســـائر كبيرة في المحافظات التي 
تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي 
تخضع لهـــا، وكان الصحفيـــون واإلعالميون 
األكثر تأثرا بهذه الخسائر بعد خسارة عملهم.
وكشـــف تقرير إعالمي أن أكثر من 350 من 
الصحفيين والعاملين في وسائل إعالم يمنية، 
فقدوا أعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح 
والقنـــوات  والصحـــف  المواقـــع  مـــن  عـــدد 

واإلذاعات.
واإلعـــالم  الدراســـات  مركـــز  وأوضـــح 
االقتصادي اليمني (غيـــر حكومي)، في تقرير 
نشـــره أول أمس، أن ”عدد مـــن فقدوا أعمالهم 
ارتفـــع بعـــد أن كانوا 300 شـــخصا، الشـــهر 
الماضـــي، وفقـــا لتصريـــح أمين عـــام نقابة 

الصحفيين اليمنيين“.
وأشـــار التقريـــر إلـــى ”تراجـــع الحريات 
اإلعالمية فـــي اليمن في ظل ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي على عدد مـــن المحافظـــات اليمنية 
حيث بلغت االنتهاكات 87 حالة خالل شـــهري 

يونيو ويوليو الماضيين“.
وتوزعت االنتهاكات بحســـب التقرير، بين 
حاالت اختطاف واعتـــداء واعتقال وإصابات 
وتهديد واقتحـــام ونهب مؤسســـات إعالمية 
وصحفية، مشـــيرا إلى ”أن النســـبة األكبر من 
االنتهاكات تمثلت في حاالت االعتداء والتهديد 

بواقع 40 حالة وبنسبة 46 بالمئة، تلتها حاالت 
االختطاف بواقع 36 حالة وبنسبه 41 بالمئة، 
ثم حـــاالت االقتحام والنهـــب بواقع 8 حاالت 
وبنســـبة 9 بالمئة، ثم حاالت اإلصابات بواقع 
3 حاالت وبنســـبة نحـــو 3 بالمئة من إجمالي 
عـــدد االنتهاكات المســـجلة خالل الشـــهرين 

الفائتين. وأضاف التقرير أن ”جماعة الحوثي 
والجماعات المواليـــة لها من أنصار الرئيس 
المخلـــوع علـــي عبدالله صالح كانـــت األكثر 
انتهاكا لإلعالم في اليمن، حيث سجل التقرير 
مـــا يقارب 93 بالمئة مـــن إجمالي االنتهاكات، 
قام بها جماعة الحوثي والجماعات الموالية، 

و3.5 بالمئـــة من االنتهاكات توزعت بين قوات 
التحالف والجهات الحكومية في اليمن، و3.5 
بالمئـــة من االنتهـــاكات توزعت علـــى تنظيم 

القاعدة.
وجاءت محافظة شبوة في المرتبة األولى 
من حيث عـــدد االنتهاكات للحريات اإلعالمية، 
وهـــي آخـــر محافظة تســـيطر عليهـــا جماعة 
الحوثي عبر ميليشـــياتها المســـلحة مدعومة 
بالقوات العســـكرية الموالية للرئيس السابق 

صالح، بحسب التقرير.
ولفـــت التقرير إلى ”أن وضـــع اإلعالم في 
اليمن قد تحســـن منذ اندالع الثورة الشبابية 
الشـــعبية في العـــام 2011، حيـــث ارتفع عدد 
وســـائل اإلعالم المرئية والمســـموعة ووصل 
عدد القنـــوات الفضائية 16 قنـــاة، و13 إذاعة 
مجتمعيـــة وخاصة، إضافة إلـــى أكثر من 300 

موقع إلكتروني“.
وأفاد التقرير اإلعالمي ”حالة التحسن في 
الحريات االعالمية وتزايد عددها لم يدم كثيرا، 
حيث أصيبت الحريات اإلعالمية بنكسة كبيرة 
مـــع اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء 
ســـبتمبر الماضـــي، وما تالها مـــن صراعات 
أســـفرت عن توقف 14 قناة لجأت معظمها إلى 
العمل من خارج اليمن، كما توقفت 10 إذاعات 
محليـــة عن العمل، وتم حجـــب أغلب المواقع 

اإللكترونية المستقلة والحزبية“.

} تونــس - أحدثـــت االســـتراتيجية العربية 
اإلعالميـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب تحـــوال نوعيا 
فـــي التعامل مـــع اإلعـــالم؛ واعتبـــاره قطاعا 
اســـتراتيجّيا يمكن أن يسهم في نجاح الخطة 
االستراتيجية الشـــاملة لمكافحة اإلرهاب في 
العالـــم العربي، من خـــالل النظر إليه كعنصر 
حـــّل بدل أن ُينظر إليه كما كان الحال على أنه 

دائما مشكال.
ويقدم الباحث والخبير اإلعالمي التونسي 
جمال زرن، قراءة تقييمية نقدية لالستراتيجية 
اإلعالميـــة العربيـــة لمكافحة اإلرهـــاب؛ التي 
ناقشـــها مجلس وزراء اإلعالم في ختام أعمال 
ر تكليف  دورتـــه الـ46 يوم 21 مايـــو 2015، وقرَّ
األمانـــة العامـــة للجامعة العربيـــة بالتعاون 
والتنســـيق مع جامعة نايـــف العربية للعلوم 
األمنيـــة بمتابعـــة تنفيذها على مدار خمســـة 

أعوام تبدأ من عام 2016.
يقول الباحث في دراسته، إن االستراتيجية 
العربيـــة اإلعالمية لمكافحة اإلرهاب، تبدو في 
األصـــل خطـــوة إيجابيـــة على طريق إرســـاء 
قواعـــد العمـــل العربـــي المشـــترك؛ وذلك من 
منطلق أن ظاهرة اإلرهاب ليســـت مشكلة بلد 

عربي؛ بل هي مشكلة أمن قومي عربي.
ويالحـــظ ضمـــن مقاربـــة شـــكلية تباعد 
التواريـــخ، وهو ما ال ينســـجم مع قواعد بناء 
العربيـــة  فاالســـتراتيجية  االســـتراتيجيات؛ 
لمكافحـــة اإلرهـــاب تعـــود إلـــى ســـنة 1998، 
واالســـتراتيجية العربيـــة اإلعالمية لمكافحة 
اإلرهاب سطرت ســـنة 2013، وأقرت سنة 2015 

وستطبق سنة 2016.
بيـــن كل هـــذه التواريـــخ يالحـــظ علـــى 
المســـتوى الجيوسياســـي أن أنظمـــة عربية 
تغيرت كلّيا (ليبيا والعراق…)، ودوال نشأت من 
جديد (دولة جنوب السودان)، وأخرى تنتظر.. 
ـــرت (الـــدور التركي  وتكتـــالت سياســـية تغيَّ
واإليرانـــي فـــي المنطقة..). وعلى المســـتوى 

اإلعالمي، انقلب المشهد اإلعالمي واالتصالي 
كلّيـــا من إعالم أرضي إلى إعالم فضائي، ومن 
اتصال هرمي إلى اتصال شبكي، وقبل كل هذا 
هناك أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر سنة 
2001، والحـــرب على العراق 2003، ومشـــروع 
إصالح الشرق األوســـط 2004، وحراك الربيع 
العربـــي منذ 2011؛ الذي مـــا زال يهزُّ المنطقة 

بين إصالح وثورة وتثوير.
أّمـــا على المســـتوى االجتماعي والثقافي 
ركـــود  حالـــة  العربيـــة  المنطقـــة  فتعيـــش 
اقتصادي، وهو ما أنتج جيوشا من العاطلين 
مـــن أصحـــاب الشـــهادات العليـــا، ورغبة في 
الهجـــرة إلـــى الغـــرب بحثا عن األمـــن ولقمة 

العيش ومزيد من الحريات.
إن اســـتراتيجية عربيـــة إعالمية لمكافحة 
اإلرهـــاب ال تأخـــذ بعيـــن االعتبـــار كل هـــذه 
المتغيـــرات؛ التـــي شـــهدها النظـــام العربي 
تين المنقضيتين، يصعب  والدولي في العشريَّ

التكهن بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها.
يغلب اليـــوم على تحليل مخرجات اإلعالم 
العربـــي طابـــع عاطفّي ســـطحّي متشـــنج، ال 
يرتقـــي إلى معاييـــر البحث العلمـــي؛ بل هو 
في الغالب اســـتجابة حينية لرهان سياســـي 
أو أمني، ســـرعان ما تتراجع قيمته مع تراجع 

اهتمام رجل األمن أو السياسة به.
إن الفقـــر البحثي والمعرفـــي الذي تعاني 
منه الدراســـات اإلعالمية فـــي العالم العربي؛ 
يه أيضـــا تجاهل أهل القـــرار لهذا  الـــذي ُيزكِّ
التخصص ال يمكنه أن يســـاعد على تشخيص 
علمي لظاهرة اإلرهاب، بوصفه المنطلق لبناء 
استراتيجية إعالمية عربية لمكافحة اإلرهاب.
كمـــا أن ما يميز االســـتراتيجيات العربية 
وقوعها أسيرة مقولة العمل العربي المشترك 

الذي يشوبه العديد من الهنات.
ويعتبر أســـتاذ اإلعالم، أن اندماج اإلعالم 
واالتصال يفرض تبني استراتيجية إعالمية-
اتصاليـــة عربيـــة لمكافحة اإلرهـــاب، وليس 
فاالســـتراتيجية  إعالمية؛  اســـتراتيجية  فقط 
الحالية ال تستجيب لتحديات الواقع اإلعالمي 
واالتصالي في الوطـــن العربي والعالم؛ الذي 
يتميز بانفجار غير ســـابق لشبكات التواصل 

ومنسوب عال من الحريات.
ويبـــدو أن رجـــع الصدى اإلعالمـــي للفكر 

اإلرهابـــي في وســـائل اإلعالم، خاصة شـــبكة 
اإلنترنـــت اليوم، هو أقـــوى حضورا مما تبثه 
المجموعات اإلرهابية ذاتها؛ ذلك أن ما يكتب 
وُيســـّوق عن اإلرهـــاب والعمليـــات اإلرهابية 
إعالمّيا يفوق بشـــكل كبير ما يبثه اإلرهابيون 

أنفسهم من رسائل إعالمية.
وبعد ســـنوات مـــن الخطـــاب التمجيدي 
بمزايا اإلنترنت، وبالتحديد فيما يتعلق بدوره 
في اإلســـهام في رفع تحدي التنمية في الدول 
النامية، وإمكانية شبكة اإلنترنت في أن يكون 
لهـــا كبير األثر فـــي تقريب الثقافـــات، أصبح 
الجـــدل يأخذ ُبعدا تصعيدّيـــا تجاه اإلنترنت، 
لُتلصق بها صفات اإلرهاب والقرصنة، والهوة 
الرقمية، وأصبحت شرطة اإلنترنت لها اليوم 

سلطة أكبر من سلطة البوليس السياسي.
تحول كل ذلك اإلرث الفكري الســـريع الذي 
حققته شـــبكة اإلنترنـــت ومعهـــا تكنولوجيا 
االتصـــال الحديثة إلى إرث هـــش وفي حاجة 
إلى إعـــادة القراءة، فأصبحـــت اإلنترنت عند 

بعضهم ســـببا في تهميش اللغـــات المحلية، 
وعامال في عرقلة التجارة الوطنية في عالقتها 

بالعولمة، ومرتعا لتخريج اإلرهابيين.
يقول جمـــال زرن ”إن اإلرهـــاب ال وطن له 
واإلنترنـــت أيضـــا ال وطن لهـــا“. هكذا حدث 
حدا فـــي الهجرة:  الـــزواج بيـــن الطرفيـــن فاتَّ
هجرة مـــن يوصفـــون باإلرهابييـــن؛ فهم في 
أغلب الحـــاالت بال وطن، وهجرة من يجوبون 
الفضـــاء االفتراضـــي دون جـــواز ســـفر؛ فهم 
أيضا بال وطن؛ حتى إن كانوا على المستوى 

الواقعي داخل أوطانهم.
يلتقـــي مهاجـــرو اإلنترنـــت بمهاجري ما 
لوا ما يصطلح  ُيطلـــق عليه ”الجهـــاد“ ليشـــكِّ
عليه بعضهم باإلرهاب الرقمي أو االفتراضي، 
أو الجهاد اإللكتروني، وتعتبر شبكة اإلنترنت 
في أدبيات الجماعات اإلرهابية وسيلة مساندة 
ومســـاعدة لوجســـتية؛ كمـــا أن االحتضـــان 
الحميمي للجماعات اإلرهابية لشبكة اإلنترنت 
لت إلى اختيار  يعتبر اســـتجابة تكتيكية تحوَّ

استراتيجي لفّك حصار وحرب عربية ودولية 
ضدهـــا على األرض؛ وذلك منـــذ إعالن الحرب 
الشـــاملة والدولية على اإلرهاب بعد هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001؛ فهي لم تعد 
حســـب تعبير بيير بورديو تكتفي بالقول: إن 
الله معها، بل تسعى أيضا إلى أن يكون الرأي 

العام معها.
ويـــرى الباحث أن الفكـــر اإلرهابي يتغّذى 
و“الكفار“؛  من شـــعارات جوفاء كـ“الطاغوت“ 
فالبـــّد مـــن قطـــع الطريـــق أمامـــه باعتمـــاد 
مرجعيات جديدة ُتفقد الفكر اإلرهابي أي أمل 
فـــي أن يجد حاضنة فكريـــة أوال ثم اجتماعية 
ثانيا كما حصل في العراق وسوريا وغيرهما 

من الدول االسالمية. 
والحـــظ أن هذه االســـتراتيجية في حاجة 
إلـــى تطويـــر آليـــات العمـــل العربـــي في كل 
المجـــاالت التـــي يشـــوبها الكثير من الشـــلل 
والبيروقراطية، ســـواء كان ذلـــك في المجال 

السياسي أو اإلعالمي أو األمني.

[ شرطة اإلنترنت سلطتها أكبر من سلطة البوليس السياسي [ اإلعالم العربي يغلب عليه طابع عاطفي متشنج
ــــــب في الكثير مــــــن بنودها لتالئم  ــــــة اإلعالمية إلى تصوي ــــــاج االســــــتراتيجية العربي تحت
المتغيرات السياسية والتطورات اإلعالمية الرقمية، التي أصبحت سيفا ذا حدين بسبب 

استغالل الجماعات اإلرهابية لها وصعوبة السيطرة عليها.

المعالجة اإلعالمية الحالية ال تستجيب لتحديات الواقع اإلعالمي واالتصالي في الوطن العربي والعالم

الحريات اإلعالمية أصيبت بنكسة كبيرة مع اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء

اإلعالم يفتقد االستراتيجية ليكون عنصر الحل في مكافحة اإلرهاب

حسين نوشابادي:

سيتم السماح لـ{بي بي 

سي} بتقديم تقارير ضمن 

ضوابط وقوانين معينة

ق عـــن اإلرهاب 
ّ

ســـو
ُ
مـــا يكتب وي

ا خاصة في اإلنترنت يفوق 
ّ
إعالمي

بشـــكل كبير ما يبثه اإلرهابيون 

أنفسهم من رسائل إعالمية

◄

دخول بي بي سي المؤقت إلى طهران مشروط بضوابط السلطة

سيطرة الحوثيين تفاقم من خسائر الصحافة اليمنية

◄ طالبت ١٥ جماعة من جماعات 
حقوق اإلنسان وحرية الصحافة 
الرئيس الصيني شي جني بينج 

بإطالق سراح صحفية محتجزة تبلغ 
٧١ عاما التهامها بتسريب وثائق 

سرية، وقالوا إن صحتها تدهورت، 
وقد جرى احتجازها العام املاضي، 
وحكم عليها بالسجن سبعة أعوام.

◄ وجه توماس هايلمان عضو 

مجلس الشيوخ في برلني لشؤون 
القضاء انتقادا حادا لوزير العدل 

األملاني في التعامل مع قضية املدونة 
املتهمة بخيانة الدولة على خلفية 

نشر وثائق تتعلق بأسرار حكومية.

◄ أعلن العب كرة السلة الصيني 
وجنم الدوري األميركي لكرة السلة 

للمحترفني ياو مينغ عن اعتزامه 
املشاركة مع جلنة التحكيم املسؤولة 
عن اختيار الفائزين بجائزة اللؤلؤة 
العاملية للصحافة الرياضية والتي 

تقام في أبوظبي خالل شهر ديسمبر.

◄ أعلنت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق عن تسليم 

مقترح التعديل األول لقانون ”حقوق 
الصحفيني“ إلى جلنة الثقافة 

واإلعالم النيابية. وذكرت اجلمعية 
أنها عرضت جملة من األسباب 

املوجبة لتعديل القانون، بعد الطعن 
به أمام احملكمة االحتادية.

◄ استنكرت نقابة الصحفيني 
الفلسطينيني، بشدة اعتقال أجهزة 
’حماس“ في غزة، للصحفية مشيرة 
احلاج (٢٨ عاما). ودعت إلى إطالق 

سراح الصحفية فورا، معربة عن 
استيائها الشديد من اعتقالها ملجرد 
اختالف في وجهات النظر في سجن 

يضم جنائيني وأمنيني محكوميني.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

العددميديا
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} القاهرة – وقف الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي أمـــس لإلعـــالن عـــن افتتـــاح قناة 
الســـويس اجلديدة، بعد عـــام واحد من بداية 
حفرها، بناء على تعليماته، لكنه لم ينتظر يوم 
حـــدث االفتتاح، بل أطلق قبل حوالي أســـبوع 
مـــن ذلـــك هاشـــتاغا باســـم #مصر_بتفرح، 
علـــى صفحاته الرســـمية مبواقـــع التواصل 
االجتماعي فيسبوك وتويتر إلشراك املصريني 

في“هدية مصر إلى العالم“.
ويرســـل املصريـــون إلـــى الصفحـــة على 
فيســـبوك صورهم وهم يحملـــون الفتات كتب 
بهـــدف نشـــرها، كما  عليهـــا ”مصـــر بتفرح“ 
غرد عدد كبير من املصريني مســـتخدمني ذات 
الهاشتاغ، الذي أصبح في فترة قصيرة ضمن 

األعلى تداوال على تويتر في البالد.
وبعيدا عن تفاصيل مشـــروع تفريعة قناة 
الســـويس وحجم اإلجنـــاز واجلهـــد املبذول 

فـــي تنفيـــذ املشـــروع، ودون التطـــرق إلـــى 
حتليالت اجلدوى االقتصادية واالستراتيجية 
للمشروع، لنترك مبالغات املؤيدين وانتقادات 
املعارضني، فقد جنح هاشـــتاغ #مصر بتفرح، 

في بث السعادة.
ويرى مراقبون أن هاشتاغ #مصر_بتفرح، 

حمل كثيرا من الذكاء في الدعاية.
ويوضح أحمد فتحي، عضو هيئة تدريس 
كليـــة اإلعالم ومديـــر املركز اإلعالمـــي للكلية 
بجامعـــة األهـــرام الكنديـــة، فـــي تصريحات 
صحفيـــة، ”هو اســـتخدام ذكي جـــدا للمواقع 
االجتماعية، وقد حتول الهاشتاغ اجلديد إلى 
رمز يســـتخدمه اجلميع فـــي احلديث عن قناة 

السويس اجلديدة أكثر منه مجرد هاشتاغ“.
وأضاف ”كما يحمل اسم الهاشتاغ الكثير 
من الذكاء، فهو يلعـــب على وتر حاجة الناس 
إلـــى فرحـــة بعد ســـنوات من ســـماع األخبار 
الســـيئة، فهـــم اســـتغلوا مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي اســـتغالال ممتازا وصنعوا مفهوم 
’مصر بتفرح‘ ســـعيا خللق وضـــع إيجابي لم 

يعشه املصريون منذ فترة طويلة“.
واعتبر فتحي أن الهاشـــتاغ ساهم بشكل 
فعال في دعم احلملة اإلعالمية لقناة السويس، 
والتي اعتبرها حملة في مجملها ذكية بشـــكل 

كبير ومـــن أفضـــل احلمالت اإلعالنيـــة التي 
عرفتها مصر منذ فترة طويلة.

من جانبها قالت ســـامية قدري، أستاذ علم 
االجتماع بجامعة عني شـــمس، إن تكرار جملة 
بعينها أو فكـــرة ما واإلصرار على ذلك يحدث 
إشـــباعا في النفس البشـــرية بالدعـــوة التي 
حتملهـــا تلك الفكـــرة، وبالتالي إشـــباعا لدى 
املجتمع، وهـــو ما حدث متاما بعـــد اإلصرار 
على تكرار هاشتاغ #مصر_بتفرح، والترويج 

له بني أفراد املجتمع في الفترة األخيرة.
وإذا كان الفرح ال يعني بالضرورة حدوث 
الفـــرج، فـــإن أدرينالـــني األجـــواء املصاحبة 
لالحتفاالت الكبرى واملتزامنة وشهر أغسطس، 
أحد أكثر شهور السنة حرارة ورطوبة واألعلى 
اختيـــارا بـــني املصريني للمصيـــف، أمّد كثرا 
بحالة من النشـــوة وشـــعور بالفرحة، ســـاهم 
في تأجيجهمـــا إعالم تلفزيوني صاخب وميل 

صحفي واضح لالحتفاء واالبتهاج.
وغرد عضو مجلس الشعب السابق، محمد 
أبوحامـــد، علـــى صفحته الشـــخصية بتويتر 
”رغـــم اآلالم العامـــة والشـــخصية احلمـــد لله 

#مصر_بتفرح“.
ونشـــرت ســـارا فاشـــا، ملكة جمال مصر 
للمغتربات فـــي الواليات املتحـــدة األميركية، 
صـــورة لها علـــى صفحتها بفيســـبوك حاملة 
الفتـــة كتب عليها الهاشـــتاغ املســـتحدث من 
صفحـــة ”السيســـي“، حيث نقلتهـــا الصفحة 

األخيرة عنها.

معتـــز  السياســـي  اخلبيـــر  وتســـاءل 
عبدالفتاح، في تغريدة له على حسابه بتويتر 
عـــن شـــعور املنتمـــني إلـــى جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني، قائال ”كم إخوانـــي بتالقيه ’قادر‘ 

يفرح ملصر؟ #مصر_بتفرح“.
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، اســـتخدم عضو 
مجلس الشـــورى الســـابق، محمـــد الصغير، 
الهاشـــتاغ لتوجيـــه النقد حلـــزب النور، بعد 
مشـــاركة احلزب في الترويج للقناة اجلديدة، 
فغـــرد علـــى صفحتـــه بتويتر قائـــال ”إلى من 
شارك من حزب برهامي في حملة الزور، وروج 
ألكاذيب البالغـــات الفضائية عن تفريعة قناة 
السويس وشارك في اخلداع #مصر_بتفرح“.
وبعيدا عن املشـــاهير، تهافـــت املواطنون 
العاديون على استخدام الهاشتاغ، الذي أطلقه 
رئسيهم، فغردت إحداهن بصورة للقناة قائلة 
”مازال الفرح فـــي انتظارنا.. #مصر_بتفرح“، 
وعلق مغرد ”قناة الســـويس هذه أول خطوة، 

انتظروا ما هو أكبر بكثير“.
وعلى فيسبوك، أرسل املصريون املئات من 
الصور للصفحة الرسمية لرئيس اجلمهورية، 
نشرتها الصفحة في ألبوم حمل اسم الهاشتاغ 

نفسه #مصر_بتفرح.
لكـــن التغريدات لم تكن كلها مســـاندة، بل 
تخللها عدد مـــن التغريـــدات الرافضة للقناة 
اجلديدة أو املنتقدة، فكتب مغرد ”حتية كبيرة 
لإلعالم املصـــري الذي قد يخلق من مشـــروع 

وهمي مشروعا وطنيا وحلما مصريا“.
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أبرز تغريدات العرب
اليمنالعراقالسعودية

تونسسوريا

 @iFawaz80  
الليبراليـــني  اجنـــازات  #ماهـــي 
الســـعودية: تفخيخ وتفجير  في 
ومحاربـــة  وحزبيـــة  وطائفيـــة 
االبتعاث وعمل املـــرأة وقيادتها 
وحتى التحرش اليريدون قوانني 

له!!
******

@alrotayyan  
حســـاب  علـــى  مواطـــن  عـــالج 
أميـــر أوفاعـــل خير: هـــذا ليس 
مديحا لألمير، بـــل هجاء للدولة 
التي  خدماتها،  وسوء  وإداراتها 
جعلـــت املواطن يســـتجدي قيمة 

العالج.
******

@i__remix  
موضوعا  املدرســـة  فـــي  أتذكـــر 
اســـمه ”نصائـــح أم البنتها ليلة 
النصائح:  مـــن  وحدة  زواجهـــا" 
كوني لـــه أمة يكون لِك عبدًا ومن 

هنا بدأت القصة.
******

@noga_d1  
الرجـــال الذيـــن ينـــادون بتكفني 
املرأة بالسواد.. اقصد "تنقيبها".. 
حبذا لو تلبس هذا الســـواد في 

هذا احلر وتتفلسف بعدها..!
******

@hukusfof  
العجـــز ليـــس أن تكـــون بال قدم 
وســـاق! العجز ان تكون مسؤوًال 
بال فائدة لهم! #حملة_حقوق_

ذوي_اإلعاقة.

@ziad_alrhbani  
زبالة الشـــوارع مقدور عليها، بس 
دخلك زبالة العقول شو ممكن نعمل 
فيها؟! كيف ممكن نتصرف فيها؟

******
@sfeirsamir  

ان معظـــم الطبقـــة السياســـية في 
لبنان هي مرتهنـــة للخارج، وتنفذ 
حســـاب  علـــى  ولـــو  سياســـاتهم 

الشعب غير مبالية بالشعب!
******

 @NancyAjram  
مـــا عم صـــّدق أن لبنـــان األخضر، 
وّصل  الشـــرق  سويســـرا  الثقافة، 

حالو انو يصير مكب زبالة.
******

@nazod   
وبـــري  جنبـــالط  يتهـــم  اجلميـــع 
اجلميع!  يتهمـــان  وبري  وجنبالط 
وحـــده حزب اللـــه يواصل بصمت 

احلفر وطّم اجلثث و... األسلحة.
******

  @adelsamia  
لو 90 ممن يعتبرون أنفسهم جنوما 
يدركـــون انها لو دامـــت لغيرهم ملا 
وصلت لهم ملا كانوا عاشوا الغرور 

والتكبر و”شوفة احلال“.
******

 @raghebalama  
قال جبران خليـــل جبران ويل ألمة 
تأكل ممـــا ال تـــزرع وتلبس مما ال 
تنســـج. غاب عـــن بالـــه ان الطبقة 
احلاكمة ال تستطيع تأمني النظافة 

ويريدون تصديرها.

@Hanimalazi  
فـــي الوقت الذي حتـــاول فيه قطر 
جاهـــدة تعـــومي #جبهة_النصرة 
وإعادة تســـويقها. تقـــوم األخيرة 
بتحـــدي أميـــركا. لكل حســـاباته 

والكل يعتقد أنه على صواب!!
******

@samikhaled_sy   traduction
إيـــران طلبـــت مـــن أحرار الشـــام 
أثنـــاء التفاوض افـــراغ الزبداني 
من املدنيـــني هدفهم تطهير طائفي 
بني دمشـــق ولبنان أحرار الشـــام 

رفضوا وألغيت املفاوضات.
******

@sharif_hijazi  
”شـــوية نســـوان" طردوكـــم مـــن 

كوباني .. #داعش
******

@3anzehWalo6aret  
تاهت الثـــورة في دهاليـــز الدول 
واأليديولوجيات بتبديد املتسلقني 
وعجـــز الثقـــات. كان عمـــر يقول: 
اللهـــم إني أعوذ بك من عجز الثقة 

وجلد الفاجر.
******

 @SamarYazbek  
ملـــوت  الغرائبيـــة  الطـــرق  آخـــر 
في  اختناقـــا  املـــوت  الســـوريني: 
العناصر  جمعـــوا  رملية،  عاصفة 
األربعـــة فـــي وجودهـــم وآفولهم. 

املوت يشتهينا! #الزعتري
******

@MsMarpleMoshi  
لم تنـــم داريـــا من شـــدة القصف 
واحلقـــد ولم تنـــم دمشـــق أيضا 
لشـــدة األصـــوات كـمريـــض فـــي 
غرفـــة مجــــاورة يســـمع أنني أمله 
لـــكل الغرف فال ينـــام وال ينام من 

هم حوله.

@MohamedEnnaceur
محمد الناصر

رئيس مجلس النواب التونسي

@mansour_y  
هناك عراقـــي طائفي ما قال ”روح 

أشرب بول بعير“ مات.
******

@Dr_3edan  
لـــم أَر أســـفه وأتفه من سياســـي 
يتفرعـــن ويتهـــم النـــاس (بكذب) 
وحينما تنتقده يشـــتكي (بكذب)، 
وحينمـــا ترفض احملكمة شـــكواه 

(يكذب) ويقول لقد توسلوني!!
******

@Sabah_Nahi  
ومـــن االعاجيـــب: ان ال متتحـــن 
يعـــرف  وال  باالخبـــار  االفـــكار 
الفاسدون في السلطة ان اقرانهم 
يكشفون ســـرقات غيرهم ليغطوا 

على سرقاتهم!
******

@2004Noor  
احلـــل في إســـقاط النظام احلالي 
وقلـــع جذوره، ومصادرة كل ما مت 
ســـرقته من أموال العراق، وضع 
الفاســـدين في محمية صحراوية 

حتت حرقة الشمس للعبرة!
******

@Shba7_iQ  
#عبـــارات ال يفهمهـــا إال العراقي:  
شـــغل الثالجة اجه الوطني طفي 

الثالجة ال تفصل املولدة.
******

@AlyaaGad  
شـــهريا!!  ميوتون  عراقـــي  ألـــف 
العراقيـــون منذ 30 ســـنة ميوتون 

باملاليني. #تطهير_عرقي؟!.

@mansour_y  
حلـــف احلوثـــي وعلـــي عبدالله 
صالح ليس قائمـــا على املصالح 
املتبادلـــة بـــل علـــى االســـتخدام 
املتبـــادل، كل طـــرف يعتقـــد بأنه 
يستخدم الثاني وينقلب عليه في 

اللحظة املناسبة.
******

@mareb_alward  
صالح ضيع فرصـــة 2011 مبنحه 
حصانة ال يستحقها وحاول بعد 
ذلـــك العـــودة للحكـــم بإجهاض 
التغييـــر والتحالف مع مليشـــيا 

هددت أمن اجلوار.
******

@al_azzani7  
#مـــأرب مهـــد العربـــي األول على 
اإلطـــالق، وهـــي اليـــوم بقبائلها 
قبائل  مقدمتهـــا  وفـــي  الكرميـــة 
اجلدعـــان تقدم خالل أشـــهر 130 

شهيدًا دفاعًا عن الدين والوطن.
******

@ARJaber  
مـــادام احلوثيون يقولون صنعاء 
إذا األمـــور متام…  ”خط أحمـــر“ 

هذه اجلملة نحس أصال.
******

@alawialbasha  
نريـــد مكافـــأة ابطـــال املقاومـــة 
باســـتيعابهم  الباسلة  الشـــعبية 
فـــي مؤسســـتي اجليـــش واالمن 
وفـــق االنظمة ومن ال يرغب يعود 
إلى بيته مبرتب تقاعد (محاربون 

قدامى).

لبنان

تابعوا

ــــــذي حتول إلى رمز  يعيش املصريون منذ أســــــبوع على وقع هاشــــــتاغ #مصر بتفرح، ال
يســــــتخدمه اجلميع في احلديث عن قناة السويس اجلديدة، ووصف بأنه استغالل ممتاز 

ملواقع التواصل االجتماعي ما خلق وضعا إيجابيا لم يعشه املصريون منذ فترة طويلة.

@yakarim 
مصـــر اســـتثمرت في املشـــاريع 
الكبـــرى. نحـــن اســـتثمرنا فـــي 
االرهـــاب وجنحنا فـــي ان نكون 

اول دولة مصدرة له.
******

 @koulipo  
االئمة تشـــاجروا مع وزير الدين 
وأطلقـــوا نقابة. ملـــاذا ال يدعون 

على الوزير ويرتاحون؟
******

@ciop89 
وزيران فقط لديهما برامج ليست 
مثـــل البقية فقط ألجل الكرســـي. 

وزيري التربية والصحة.
******

@3imedd  
مادامت النزل الســـياحية خالية 
ملاذا ال يتم اســـتضافة االرهابيني 
هنـــاك للتحقيـــق معهـــم  حتـــى 
ترضى منظمات حقوق االنسان؟

******
15@ dcj  

ال يوجد نـــواب عـــن الطفولة او 
عن الشـــباب لكن يوجد نواب عن 

االرهاب واالرهابيني. 
******

  @ByLasKo  
القصرينية  زينـــة  الفنانة  قالـــت 
أنهـــا رفضـــت الغناء علـــى ركح 
مهرجـــان قرطاج الدولي بســـبب 
التزاماتهـــا مع حفـــالت الزفاف. 

قرطاج ماذا أيها األبله.

هاشتاغ يروج للسعادة ويصر عليها في مصر

يلعب هاشتاغ مصر بتفرح على 
وتر حاجة المصريين إلى الفرحة 
بعد ســـنوات من ســـماع األخبار 

السيئة 

◄

[ {مصر بتفرح} نموذج لالستخدام الذكي للشبكات االجتماعية

} بيــروت – لـــم يتوقف اجلدل حـــول ”الفيلم 
الوثائقـــي“ الـــذي بثتـــه بـــي بي ســـي عربي 
بعنوان ”الكبتاغون: مخدر احلرب السورية“.

ومـــا إن أعلنت القناة عبـــر صفحتها على 
موقـــع فيســـبوك االثنـــني املاضي عـــن موعد 
عرض الفيلم، حتى اشتعل املوقع بالتعليقات 

الغاضبة واملستنكرة.
أجمع املعارضون على التنديد به واعتباره 
مؤامرة لتشـــويه صورة املعارضة، وأن بي بي 
ســـي عربي منحازة وغير حيادية. من جهتهم، 
هلل املوالون للوثائقي، واعتبروه تأكيدا على 
ما كانـــوا يتناقلونه منذ بدايـــات األزمة حول 

ارتباط املعارضة باملخدرات.
والفيلـــم الـــذي مدتـــه ٣٠ دقيقـــة لرضوان 
مرتضـــى رصـــد كيف أصبـــح لبنـــان مصّنعا 
ومصّدرا حلبـــوب الكبتاغـــون. ويظهر الفيلم 
أيضا كيفية دخول هذه املادة املخدرة في سباق 
التســـّلح في سوريا عبر بيعها واالستفادة من 

أموالها لتسليح املعارضة السورية.
املعارضـــني  شـــهادات  الفيلـــم  يعـــرض 
املســـلحني الذين ســـاعدهم الكبتاغـــون ”في 
االستمرارية في الصمود طويال في املعارك“. 

وتعليقـــا على ذلـــك كتب معلـــق ”وثائقي 
بـــي بي ســـي يحاول تشـــويه صـــورة الثورة 
السورية“ وقال آخر ”الكبتاغون غذى احلمقى 

لالستمرار باحلرب في سوريا..“.
أمـــا املـــدون اللبناني جيـــري ماهر، غرمي 
حـــزب الله، فقد كان لـــه رأي آخر، إذ غرد على 
تويتـــر ”جتارة الكبتاغون، األدوية الفاســـدة، 
الدعـــارة والكحول، جتارة األطفـــال واللواط، 
لعن الصحابة وشـــتم زوجات الرســـول، إنها 

خدمات حزب الله“.
وتساءل مغرد ”بالنســـبة إلى قناة بي بي 
ســـي العظيمة احليادية التـــي تعبت وأنتجت 
حتقيقا عن الكبتاغون والثورة الســـورية، هل 
هناك مجال للقيام بتقرير عن حاالت االختناق 

بالزعتري؟“.
الناشـــط الســـوري املعارض ماهر  وكتب 
سليمان العيســـى على صفحته على فيسبوك 
”عبر شـــيء ســـمي رغما عنه ’وثائقي‘ تكتشف 
بي بي ســـي بواسطة طاقمها (…) أن ما يجري 
في ســـوريا هو ثـــورة كبتاغون وهلوســـة من 
أصلها؟! بي بي سي .. نهنئكم على هذا السبق 

اخلاص وهذه الدرجة من االنحطاط“.
مـــن جانـــب آخـــر لفت مغـــردون إلـــى أن 
التنظيمات اإلســـالمية املتشددة، أصدرت عدة 

فتاوى حتلل استعمال هذه احلبوب.
وتؤكد املعلومات أن العقيدة األيديولوجية 
والقتالية التي يستمد منها مقاتلو التنظيمات 
وحزب الله، وغيرهما،  املتشددة مثل ”داعش“ 
ليست املصدر الوحيد لقوتهم واندفاعهم إلى 
احملاربـــة على اجلبهات واالســـتعداد للموت، 
إمنـــا توفر هذه املادة املخدرة الكثير من القوة 
واحلماســـة وتزيل أي شكوك قد تراود املقاتل 

في صواب معركته ومشروعية قتاله.

الكبتاغون وبي بي سي  
أسئلة في ذهن مغرد

@alarabonlineالعدد



} القاهــرة - في جزيـــرة الروضة بالقاهرة، 
وتحديـــدا في أحد أجنحة قصر المانســـترلي 
الذي بناه حســـن فؤاد باشا المانسترلي عام 
1851، تم افتتاح متحف الفنانة أم كلثوم ســـنة 
2001 بعد أن بدأت أشغال تحضيره سنة 1998. 
وتبلغ مساحة المتحف 250 مترا مربعا، ويقع 
في نهايـــة جزيرة الروضة بالركـــن الجنوبي 
الغربـــي ويطـــل على شـــارع الملـــك الصالح، 
وتعرف هذه المنطقة باســـم المقياس، لوجود 
مقياس النيل الشهير، والذي يجذب السائحين 

والرواد األجانب لزيارة مصر.
وفي مايو عام 1998 وبعد االنتهاء من إعداد 
المتحف، تشـــكلت أول لجنة لبحث واســـتالم 
مقتنيـــات أم كلثوم العامـــة والخاصة، التي 
تثري المتحف بذوق وثقافة كوكب الشرق، 
وتجســـد رؤية موسيقية ثقافية لقرن كامل 
من الزمن، خالل التواصل مع جميع أفراد 
أسرتها وأصدقائها المقربين إليها، مثل 

محمد الدســـوقي وفردوس الدســـوقي 
(أبناء شقيقة أم كلثوم)، كما ساهم 
زوجهـــا محمـــد حســـن الحفناوي 

فـــي منـــح اللجنـــة كل مـــا كتب عن 
زوجته في الصحـــف، باإلضافة إلى 

مقتنياتهـــا الثمينـــة والفريـــدة، من مالبس 
وأدوات  وأحذيـــة  وحقائب  وإكسســـوارات 
خاصة، فضـــال عن المقتنيـــات الفنية، مثل 
والنـــوت  والتســـجيالت  النـــادرة  األفـــالم 
الموســـيقية، والمقتنيـــات الثقافيـــة مـــن 
صور فنية نادرة وكتابـــات خطية وأوراق 

مذكـــرات وخطابـــات بينها وبيـــن رجال 
وسياســـيين  قادة  مـــن  عصرها 
جانب  إلى  عامة،  وشـــخصيات 
مجموعة األوســـمة والنياشين 
النـــادرة التـــي حصلت عليها 
العربيـــة،  الحكومـــات  مـــن 
ووثائـــق أخـــرى للعديد من 
الشـــخصيات الفنيـــة التي 
أسهمت في حياة أم كلثوم.
من  المتحف  ويتكـــون 
عـــدة قاعـــات تضـــّم هذه 
تبعا  مقســـمة  المقتنيات 
وأهميتها،  القاعة  لحجم 
الرئيســـية  القاعة  مثـــل: 
التـــي تحتـــوي علـــى 8 
واجهـــات للعرض، تضّم 
الشـــخصية  المقتنيات 
واألوســـمة والقـــالدات 
عليها  حصلـــت  التـــي 

كوكب الشـــرق، مثل قالدة النيـــل من الرئيس 
جمـــال عبدالناصر، ووســـام األرز الوطني من 
لبنان من الطبقة األولى، ووســـام االستحقاق 
السوري، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، 
ووســـام االمتياز الباكســـتاني، ووســـام نوط 
الجمهوريـــة التونســـية، وقالدة االســـتحقاق 
من مصر، وميدالية أســـبوع تسليح 
القوات المســـلحة المصرية عام 

.1955
كما تضم القاعة الرئيســـية 
للمتحـــف جهـــاز ”جراما فون“ 
مصحوبـــا  الحجـــم  كبيـــر 
تـــّم  صـــوت،  بمكبـــر 
إهـــداؤه ألم كلثـــوم من 
ماستر  ”هايز  شـــركة 
والتـــي   ، فويـــس“ 
بتســـجيل  قامـــت 
مـــن  أســـطوانة   15
النادرة  األسطوانات 
ألهم أغانـــي أم كلثوم، 
المتحف  فـــي  ويوجد 
منهـــا 12 أســـطوانة 
إلى  باإلضافة  فقـــط، 
للصور  جداريـــات   5
النـــادرة الخاصـــة بأم 
كلثوم بطريقة الكوالج، 
بعـــض  تضـــّم  كمـــا 
الموســـيقية  النـــوت 
مكتوبـــة  وأشـــعارا 
من  عـــدد  بخط 

الشـــعراء ألهم أغانيها، منها ”ليلي ونهاري“ 
للشـــاعر عبدالفتاح مصطفـــى، و“أنت عمري“ 
للشـــاعر أحمد شـــفيق كامل، و“هـــذه ليلتي“ 
األوراق  إلـــى  باإلضافـــة  جـــرداق،  لجـــورج 
والمذكرات الخاصة، والخطابات التي أرسلتها 

أو تلقتها من القادة والسياسيين.
كمـــا توجد ”قاعة البانوراما“ التي تعرض 
فيها مجموعة صور توضح المراحل العمرية 
التي مرت بها كوكب الشرق، وأيضا مجموعة 
صور لبعض مشاهد أفالمها، وأخرى لها وهي 
جالســـة مع الفنانيـــن والمطربين، وصور مع 
رؤساء الدول العربية، ويصاحب هذه الصور 
موســـيقى للفنان راحـــج داوود أثناء العرض 

الذي يستمر لمدة عشر دقائق متواصلة.
ويضّم المتحف مجموعـــة من الفاترينات 
الصغيـــرة التي تحتوي على بعض المقتنيات 
الشخصية لكوكب الشـــرق، منها فاترينة بها 
النظـــارة الســـوداء المشـــهورة، وهي مطعمة 
بالمـــاس الحر، وفاترينة أخـــرى بها البروش 
الـــذي كانـــت تضعه علـــى جميع فســـاتينها 
أثنـــاء الحفالت، وهو على شـــكل هالل ضخم 
مطعم بأحجـــار الماس أيضـــا، باإلضافة إلى 
دوالب كبيـــر مـــن الزجـــاج يحتـــوي على كل 
الفســـاتين التـــي كانت ترتديها فـــي حفالتها 
الغنائيـــة، يوجد على كل منهـــا الفتة توضح 
ثمن الفســـتان وترتيبه واألغنية المرتبطة به، 
وأســـماء األحجار الموجودة على كل فستان، 
وكان من أهم هذه الفساتين الفستان السابع، 
والذي كان مطعمـــا بالكامل باألحجار الثمينة 

والمختلفة.
وتوجـــد فاترينـــة أخـــرى تضم عـــددا من 
حقائـــب اليـــد واألحذية الخاصة بـــأم كلثوم، 
المصنوعـــة مـــن جلـــد التمســـاح أو الجلـــد 
الطبيعـــي، موضوعـــا خلفهـــا علـــى الحائط 
مجموعة مـــن الصـــور التذكاريـــة، باإلضافة 
إلـــى قاعة بها عدد مـــن الميكروفونات أحدها 
مهدى لهـــا من اإلذاعة المصرية، اســـتخدمته 
أم كلثوم في تســـجيل أغاني الراديو، ومكتبة 
تضّم الكثير من رســـائل الماجستير لعدد من 
الدارســـين في قســـم الغناء بأكاديمية الفنون 

ومعهد الموسيقى العربية.
ويضـــم المتحف جـــواز الســـفر الخاص 
بكوكب الشـــرق صاحب اللـــون األحمر، الذي 
المتميزة،  والشخصيات  للدبلوماسيين  يمنح 
كما يوجد أول عقد أبرمته مع اإلذاعة المصرية 
لبـــث حفالتها وأغانيها عـــام 1934، وبجواره 
مجموعة من أجهزة االستماع والتسجيل التي 

تؤرخ لتطور وسائل االتصال السمعي.
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أماكن

املكان تعمه التفاصيل من كل جانب، فســــــاتينها الطويلة ومنديلها الذي ال يغادر يدها 
اليســــــرى كلما التقت بجمهورها، ونوت موسيقية ومقاالت صحف وعشرات الصور.. 
هذه األشياء التي حتيط بالزائر، تعطي انطباعا بأهمية الذاكرة والوقوف عند تفاصيلها، 
فبمجرد زيارة متحف أم كلثوم بالقاهرة، تعود مشاهد العصر الفني الذهبي في الوطن 
العربي إلى الذاكرة، لتحيي شــــــوق العشــــــاق لعقود الفن واألدب واجلمال في أمســــــنا 

القريب.

متحف أم كلثوم بالقاهرة فضاء لحفظ تراث فني نحتته كوكب الشرق
[ جناح واسع من قصر المانسترلي العتيق مخصص للمتحف  [ عرض ألشياء أم كلثوم الخاصة وأوسمتها ولحظاتها النادرة

زوج  الحفنـــاوي  حســـن  محمـــد 

المتحـــف  لجنـــة  زود  كلثـــوم  أم 

الخاصـــة  الفنانـــة  بمقتنيـــات 

والنادرة

◄

} القيــروان (تونس)  - رقـــادة، مدينة أغلبية 
تقع وســـط البالد التونســـية وعلى مسافة 10 
كيلومتـــرات جنـــوب غـــرب مدينـــة القيروان. 
أسسها األمير األغلبي إبراهيم بن أحمد سنة 
264هـ/870م في ضواحـــي العاصمة األغلبية، 
لتصبـــح مقر اإلمارة بعد مدينة العباســـية أو 

القصر القديم.
وال يمكن المـــرور على مدينـــة رقادة دون 
االنتبـــاه إلـــى متحفها الوطنـــي للفنون الذي 
يحـــوي قطعا نـــادرة من التاريخ اإلســـالمي، 
إذ يحتوي على نســـخة من أندر وأثمن نســـخ 

القرآن الكريم في العالم.
فالمصحـــف األزرق هو نســـخة من القرآن 
الكريـــم مكتوب بالخط الكوفـــي المذهب على 
الـــورق األزرق النادر. ويعـــود المصحف إلى 
القرن الرابع للهجرة، وتثبت سجالت الجامع 
األعظـــم بالقيروان أن وجـــوده بمكتبته يعود 
إلى القرن الخامس. وخالل القرن التاسع عشر 
للميالد تم نهب المكتبة وسرقت عدة صفحات 
منه نجدها اليوم فـــي مجموعات خاصة وفي 
بعـــض متاحف أوروبا، ولكـــن أغلب صفحات 
المصحف محفوظة في متحف رقادة إلى اآلن.
وتـــروي بعض المصادر من األهالي وكبار 

الشـــيوخ والقائمين على الجامع األعظم عقبة 
ابن نافع، أن األمير أصيب بأرق شـــديد وشرد 
عنه النوم فنصحه األطباء بالخروج والمشـــي 
طويال، فلما وصل إلى موقع المدينة الذي كان 
سهال منبسطا وقليل الهضاب، غالبه النعاس 
فنام. وســـميت بذلك رقادة وأمـــر ببناء قصر 

بها.
وبعد انتقال األمير إلى قصر الفتح ســـنة 
270هـ/876م، بدأت تظهـــر معالم هذه المدينة 
فشـــّيدت بها القصور واألســـواق والحمامات 
وجامع كبيـــر. ويذكر علي بن أســـلم البكري، 
تلميذ اإلمام ســـحنون، أن قطر المدينة بلغ ما 

يقارب 10 كيلومترات.
وبعـــد هروب آخـــر األمراء األغالبة ســـنة 
296هـ/909م أقام بهـــا عبيد الله المهدي حتى 
ســـنة 308هـ/921م تاريخ انتقال العاصمة إلى 
المهديـــة، ففقـــدت المدينة منزلتهـــا تدريجيا 
حتى خّربـــت تماما أيام الخليفـــة المعز لدين 
اللـــه الفاطمي، ولم يبق منها غير بســـاتينها 

وحدائقها.
أمـــا اليوم فلـــم تبق من رقادة ســـوى آثار 
متفاوتـــة الحفظ، تّم إدماجها بمنتزه يمســـح 
حوالي 20 هكتارا، شـــّيد فيه في الستينات من 
القرن الماضي قصر رئاسّي للحبيب بورقيبة، 
تـــم تحويلـــه فيمـــا بعد إلـــى متحـــف ومركز 
للبحـــوث المختّصة في الحضارة اإلســـالمية 
بتونس. وقد خصصـــت قاعة المدخل في هذا 
المنتزه إلى الجامع الكبيـــر بالقيروان، حيث 
يعرض نموذج خشـــبّي أنجـــز بمقياس دقيق 
مـــع مقطع على مســـتوى المئذنـــة، والصحن 
المحـــوري يتيـــح للزائـــر اكتشـــاف مختلف 
الخصائص المعماريـــة، وقبالة هذا النموذج 
توجد نسخة مصّغرة من محراب هذا الجامع 

أيضا.
إلى جانب هذه القاعة، قاعة أخرى للخزف 
تعـــرض فيهـــا مجموعـــة هاّمة مـــن األواني 
الفّخاريـــة تعود إلى العهود األغلبّية في القرن 
التاســـع والفاطمّيـــة القـــرن العاشـــر للميالد 
والمتأّتية أساسا من موقعي رقادة و”صبرة“ 

(قرب القيروان).

ثـــّم تأتـــي قاعة النقـــود وفيهـــا مجموعة 
هاّمـــة من النقود التي تصـــّور تاريخ أفريقّية 
االقتصادي على مدى أكثر من ستة قرون. أّما 
القاعة الرئيســـية من المتحف فهي المســـّماة 
بقاعـــة القبة والتـــي تجلب انتبـــاه الزائرين 
بدقة، زخارفها وتنميق زجاجياتها وإشرافها 

على المنتزه. 

وفي هـــذه القاعة تعرض قطـــع ثمينة من 
البلور والرصاص والبرنـــز. وتحتوي أخيرا 
قاعة المصاحف القرآنية الموالية لقاعة القبة 
على صحف من القرآن الكريم تتمّيز باختالف 
أشـــكالها وأناقة خطوطها وتنّوع أســـاليبها 
وثـــراء منمنماتهـــا، وهو ما يجعـــل من هذه 

المجموعة، كنزا ال يقّدر بثمن.

رقادة المدينة التي نام فيها األمير فأصبحت مزارا يحوي تراثا فريدا

صفحات  يحوي  ــادة  رق متحف 

مـــن نــســخــة ثــمــيــنــة لــلــقــرآن 

على  بالذهب  كتبت  الكريم 

الورق األزرق النادر

◄

العدد

وبي ج ب
ـارع الملـــك الصالح،
ـــم المقياس، لوجود
ذي يجذب السائحين

مصر.
عد االنتهاء من إعداد
جنة لبحث واســـتالم
ـــة والخاصة، التي 
افة كوكب الشرق، 
ثقافية لقرن كامل 
ل مع جميع أفراد
ربين إليها، مثل 
س الدســـوقي
كما ساهم
الحفناوي

ـــا كتب عن 
إلضافة إلى 

فريـــدة، من مالبس 
وأدوات وأحذيـــة   
نيـــات الفنية، مثل
والنـــوت  ــجيالت 
ت الثقافيـــة مـــن 
ت خطية وأوراق 

ها وبيـــن رجال 
ســـيين 
جانب 
اشين 
عليها 
ـــة، 
من 
ي
م.
ن 
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يح بوع ي ي و
القوات المســـلحة المصرية عام

.1955
كما تضم القاعة الرئيســـية 
للمتحـــف جهـــاز ”جراما فون“
مصحوبـــا  الحجـــم كبيـــر 
تـــّم  صـــوت،  بمكبـــر 
إهـــداؤه ألم كلثـــوم من 
ماستر  ”هايز  شـــركة 
والتـــي   ، فويـــس“ 
بتســـجيل  قامـــت 
مـــن  أســـطوانة  15
النادرة  األسطوانات 
ألهم أغانـــي أم كلثوم، 
المتحف  فـــي  ويوجد 
منهـــا 12 أســـطوانة 
إلى  باإلضافة  فقـــط، 
للصور  جداريـــات  5
النـــادرة الخاصـــة بأم
كلثوم بطريقة الكوالج، 
بعـــض  تضـــّم  كمـــا 
الموســـيقية  النـــوت 
مكتوبـــة  وأشـــعارا 
من  عـــدد  بخط 

من بني املدن الرئيسية في التاريخ العربي 
اإلسالمي والتي ال ميكن املرور عليها مرور 
الكرام في دراسة هذا التاريخ وتفاصيله، 
هي مدينة القيروان بالوسط التونسي. فقد 
ــــــزال من بني املرجعيات  كانت املدينة وال ت
ــــــة لرصد تطور حركة اإلســــــالم  التاريخي
وانتشاره في العالم اإلسالمي اليوم. كيف 
ال وقد مثلت املدينة نقطة إشعاع حضاري 
وتاريخــــــي لكل العــــــرب، ومنبعا لالجتهاد 
الديني وللفلسفة والعلوم والفنون واملنطق. 
وبفتح كتاب القيروان، ال ميكن إال أن نقف 
ــــــد تفاصيل منطقة ”رقادة“ التي تخبرنا  عن

عن تاريخ تليد واستثنائي.

صفحة من املصحف األزرق وقد كتبت بالخط الكوفي وبالذهب



  

سعاد محفوظ

} تقـــول د. أمل الجوادي، استشـــارية الطب 
النفســـي، إن العامـــل النفســـي لـــه دور كبير 
في انتشـــار ظاهرة العنوســـة، فهناك أكثر من 
60 بالمئـــة من الفتيات والشـــباب عازفون عن 
الزواج بسبب المشكالت األسرية التي تحدث 
بيـــن الوالديـــن. وهم ينظـــرون إلـــى الزواج 
باعتباره مصدرا للمشاكل، ال سيما بعد ارتفاع 

حاالت الطالق خالل الفترة األخيرة.
وأضافت أن نســـبة العنوســـة في الحضر 
وصلت إلى 38 بالمئـــة، أما في الريف وصلت 
إلـــى 22 بالمئة فقط. وأرجعت نســـبة التفاوت 
إلى انخفاض معدل التعليم بالنســـبة لإلناث 
في الريـــف، فضال عن وجود عـــادات وتقاليد 

مختلفة.
ويقـــول باحثـــون إن خـــوف الفتـــاة مـــن 
الـــزواج يعبر في كثير من األحيان عن الخوف 
مـــن نتائج هـــذا الزواج، خاصـــة بعد االطالع 
على مشـــكالت الكثير من النمـــاذج كالوالدين 
والصديقات الالتي تزوجـــن، وحاالت الطالق 
المبكر. فتميل الفتاة إلى الرغبة في عدم تكرار 
مـــا حدث لصديقاتهـــا أو لمعارفها، ألنها ترى 
أن المجتمع سيلقبها بالمطلقة وستظل تجني 
عواقب ذلك على مدى العمر، وتجد من الصعب 
عليها أن تجـــد زوجا آخر بعد مرحلة الطالق. 
لذلك يعتبر الفشل في التجربة األولى هو فشل 
في الحياة بشكل عام. ولذلك فإن ارتفاع نسبة 

الطالق هو سبب رئيس في هذا التخوف.

وتؤكـــد أ. منيـــرة بنـــت إبراهيـــم العبـــد 
الهادي، رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية 
األســـرية باألحســـاء، على أن الخوف طبيعي، 
لكـــن إن ســـبب إحجاما لدى الفتـــاة فالبد من 

معرفة األسباب.
وتفســـر قائلـــة: ال شـــك أن الفتـــاة تنتظر 
اليوم الذي تتزوج فيه، وتكون أســـرة، لتشعر 
باالســـتقرار واألمان. وحينما يكون هناك قلق 
مـــن اإلقدام علـــى هذه الحيـــاة الجديدة، فهذا 
طبيعي مـــا لم يتجاوز الوضـــع المعقول. أما 
عندما تحجم الفتاة عن الزواج وترفض، فهذا 
يحتاج إلى وقفة مراجعة لألسباب ومعالجتها 

حتى تتخلص من تأثيرها.
ويظهر د. رفعت عبدالباســـط، أســـتاذ علم 
االجتماع بجامعة عين شـــمس، أن قبول فكرة 
تعـــّدد الزوجات اجتماعيا وتخلي الفتيات عن 
الغيرة الزائدة وحب التملك، أهم حلول ظاهرة 
العنوسة، باإلضافة إلى خفض تكاليف الزواج 
مـــن مهور وأثاث والتكاليف األخرى المرتبطة 
بالعـــادات والتقاليـــد االجتماعيـــة، فضال عن 
أهمية مساعدة الهيئات الخيرية للشباب على 

تأسيس منزل الزوجية.
ويرى أن الزواج العرفي ســـاهم كثيرا في 
انتشـــار مشكلة العنوســـة، خاصة وأن الفتاة 
ترفض االرتبـــاط بأّي عريس جاهـــز انتظارا 
لمن تزوجته عرفيا. وبالتالي قد تجد نفســـها 
تخطت الثالثين وال تزال متمّسكة باألمل خوفا 

من افتضاح أمرها.
ويوضح أن عـــدم ربط الـــزواج بمواصلة 
التعليـــم أو العمـــل يســـاهم كثيـــرا فـــي حل 
المشكلة، ألن الزواج ال يقف حائال أمام المرأة 
المتعلمـــة أو العاملة، طالما أنها ال تقصر في 
واجباتهـــا تجاه زوجهـــا وأطفالها، فضال عن 
أهمية تقوية الروابط االجتماعية بين األســـر، 
ألنها تساعد الشـــباب والفتيات على التعّرف 
علـــى بعضهم البعض، وبالتالـــي تكون هناك 

ضمانة لنجاح هذا النوع من الزواج.

وفي الســـياق ذاته، يقـــول د. علي درديري 
استشاري الطب النفســـي، إن إنشاء صندوق 
للزواج تشـــرف عليه الدولة لمساعدة الشباب 
في حل مشاكل الزواج، يحّد من انتشار ظاهرة 

العنوسة بين الشباب والفتيات.
ويضيـــف أن للعنوســـة تأثيرات نفســـية 
خطيرة، أهمها إصابة العانس (ســـواء الفتاة 
أو الشاب) باالكتئاب الذي يدفع إلى االنتحار، 
لشـــعورها بعدم القـــدرة على اختيار شـــريك 
حياتها المناســـب، أو عدم قدرتها على التأقلم 
معـــه إذا تّم اختيـــاره، باإلضافـــة إلى حدوث 
خلل في الجهاز العصبـــي للعانس، يدفع إلى 
الرغبة في عداء اآلخرين وعدم تقّبل تعليقاتهم 
أو انتقاداتهـــم، ومـــن ثم الشـــعور باالغتراب 

وفقدان الســـعادة. ويرى أن عدم الثقة بالنفس 
من أهم تأثيرات العنوســـة، حيث ال تستطيع 
العانس التحّدث أمـــام اآلخرين، ألنها تتلّمس 
في نظراتهم الشـــفقة، مما يدفعها إلى العزلة 
واالنطوائية، ويصيبها ذلك باليأس واإلحباط، 
وفقـــدان التوازن النفســـي وعدم االســـتقرار 
المهنـــي، عالوة على تنامي الرغبة في الخداع 

والتغرير وإخفاء عمرها الحقيقي.
ويقول د. أحمد مســـلم، استشـــاري الطب 
النفســـي: إن تمّســـك المرأة بمســـتوى معّين 
من التعليم ســـاهم كثيرا في انتشـــار ظاهرة 
العنوسة، ألنها اســـتفادت كثيرا من االنفتاح 
االجتماعي الذي حدث في المجتمع، والمناداة 
بضـــرورة منح المـــرأة فرصا أكثر لممارســـة 

حقوقهـــا العلميـــة. وتابع: تفاوت المســـتوى 
التعليمـــي بيـــن الفتيـــات والشـــباب، أحـــد 
أسباب انتشـــار ظاهرة العنوسة -على سبيل 
المثـــال- كثير من الشـــباب يرفض الزواج من 
فتـــاة تتفوق عليه تعليميـــا، خوفا من نظرتها 
له وتعاليهـــا عليه، باإلضافة إلى رفض الفتاة 

الزواج بمن هو أقل منها تعليميا.
ويؤكد د. مســـلم أن ارتفاع تكاليف الزواج 
من أهم األســـباب التي تزيد المشكلة تعقيدا، 
ألن معظم األســـر ال تراعي الحالة المعيشـــية 
الصعبـــة  االقتصاديـــة  والظـــروف  للشـــباب 
التـي ال تســـاعدهـم على تلبية متطّلبـات أهـل 
العـروس، فيضطر الشـــباب للعزوف عن فكرة 

الزواج.

} أريزونا - أكد باحثون أن الزواج المســـتقر 
يحفـــز الطرفيـــن على اإلقـــالع عـــن العادات 
الســـيئة، ويحصـــن الصحة ضـــد الكثير من 

األمراض.
وكشـــفت دراسات أن العديد من المدخنين 
أو مدمني الكحـــول والمخدرات يتوقفون عن 
عاداتهم السيئة بمســـاعدة األزواج ودعمهم، 
أما العزاب فيعانون مصاعب أكبر في مكافحة 

إدمانهم على أي شيء.
وتوصل بحـــث طبي حديث أشـــرف عليه 
باحثـــون مـــن جامعـــة ميســـوري-كولومبيا 
وجامعة والية أريزونـــا األميركية، إلى نتائج 

هامة بشأن حجم الفوائد الصحية للزواج.
وأشـــار الباحثون إلى أن الزواج يســـاهم 

بشـــكل ملحوظ فـــي الحد من إقبال الشـــباب 
على تنـــاول الخمور والمشـــروبات الكحولية 
بمختلف أنواعها. وثبت أيضا أن هذه العالقة 
المقدســـة تســـاعد في عالج مدمنـــي الخمور 
بشـــراهة،  الكحوليـــات  يتناولـــون  والذيـــن 
وتساهم في تغيير سلوكهم لألفضل، وتمكنهم 

من اإلقالع عن تناولها.
وأضافوا أن مدمنـــي الخمور بعد الزواج 
يضطـــرون إلـــى تغييـــر عاداتهـــم اليوميـــة 
الخاطئة، ومن أهمها تناول الكحوليات، وذلك 
حتى يســـتطيعوا التكيف مع الوضع الجديد 

واإليفاء بمتطلباتهم الزوجية.
ونشـــرت هذه النتائـــج بالمجلـــة الطبية 
ألكوهوليـــزم: كلينيكـــول أند إكســـبيريمنتل 

ريسورتش، خالل شهر أغسطس الجاري.
وكشـــفت األبحـــاث الســـابقة عـــن فوائد 
كثيـــرة للـــزواج، أهمهـــا: أنـــه يقلـــل فـــرص 
اإلصابة باألمـــراض المزمنة، ويحد من خطر 
األزمات القلبيـــة والوفاة المبكرة، ويحســـن 
جـــودة النوم، ويقلل فرص اإلصابة بالســـكتة 
الدماغية، ويعزز الشـــعور بالسعادة، ويحمي 

من االكتئاب.
وأظهرت العديد من الدراســـات أن الزواج 
يطيـــل العمر أكثـــر بمرتيـــن مـــن العزوبية، 
فالشعور بالمســـؤولية تجاه الشريك واألوالد 
يدفع الشـــخص إلى االعتناء بنفســـه ليتمكن 
مـــن االعتنـــاء باآلخريـــن. وتبيـــن أيضـــا أن 

المتزوجين أصحاء أكثر من العزاب.
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◄ الحظ باحثون أميركيون أن 
مادة السيترولين الموجودة في 

قشرة البطيخ تساعد األوعية 
الدموية على االسترخاء الذي يحفز 

من يعانون من ضعف االنتصاب.

◄ قال علماء إن استخدام وسائل 
منع الحمل عن طريق الفم والتي 

غالبا ما يطلق عليها الحبة، 
توفر حماية طويلة األمد للوقاية 

من سرطان الرحم، وإنه كلما 
استخدمت لفترة أطول كلما تراجع 

خطر اإلصابة بالسرطان بشكل 
أكبر.

◄ توصل باحثون إلى أن لعبة 
لتدريب المخ صممت في بريطانيا 

ألجهزة آيباد ربما تحسن ذاكرة 
مرضى الفصام الشيزوفرينيا، 

وتساعدهم في حياتهم اليومية 
بالمنزل والعمل.

◄ أشارت دراسة بريطانية جديدة 
إلى ضرورة خفض التمارين 
الرياضية لمن هم فوق سن 

الستين إلى النصف على أساس 
أن الكميات القليلة من النشاط 
اإلضافي تقي أيضا من الموت 

المبكر.

◄ حذر أطباء من أن تناول الفول 

والفاصوليا البيضاء والبسلة 
وبعض أنواع الخضروات الورقية 

قد يزيد من فرص تعرض المرأة 
النتفاخ القولون في فترة الحمل.

◄ شددت الجمعية األلمانية 

للتغذية على أهمية تذكير المسنين 
بشرب الماء ألنهم أكثر عرضة 

لنقص السوائل، ال سيما في أيام 
الصيف الحارة، وينبغي وضع 

خطة لتناول السوائل على مدار 
اليوم بأكمله  بما ال يقل عن 1.5 لتر 

يوميا.

الزواج المستقر يساعد على اإلقالع عن الكحول

أسرة

باختصارجمال

ماكياج البحر ناعم 

ويدوم طويال

[ فشل نموذج الوالدين واألصدقاء يرسم صورة قاتمة عن الزواج [ العنوسة ترفع خطر االكتئاب واالنتحار
يتفق الكثير من باحثي علم االجتماع على مســــــاهمة النمط المجتمعي الجديد في تأخر 
ســــــن الزواج وتنامي ظاهرة العنوســــــة، ال ســــــيما داخل المجتمعات العربية. هذا النمط 
المرتكــــــز على العوامل التي تعودنا ســــــماعها مثل تعليم المــــــرأة والبطالة وارتفاع تكلفة 
العيش والزواج، ال يتحمل وحده المســــــؤولية. ويرجــــــع الباحثون هذه الظاهرة المتزايدة 

إلى أسباب نفسية ذاتية ال عالقة لها بنمط العيش أو سواه.

فوبيا الفشل تزيد من انتشار العنوسة

في  خلل  حــدوث  تسبب  العنوسة 

يدفعها  للعانس  العصبي  الجهاز 

إلى الرغبة في عداء اآلخرين وعدم 

تقبل تعليقاتهم أو انتقاداتهم

◄

نسبة العنوسة في الحضر وصلت إلى 38 بالمئة

} قد يبدو تصريحي بأن ”مجتمعات الغد 
ستكون خالية من الكتب والكّتاب“ صادما 

خاصة بالنسبة لشريحة محدودة من البشر 
مازالت تربطهم مشاعر حميمية بالكتاب أو 

يمتهنون الكتابة كمصدر للرزق.
 ولكن لألسف إنها الحقيقة التي ال أرى 

بديال عنها بعد أن انحسرت هذه النخبة، 
بل وتكاد تنقرض من عالمنا العربي الذي 

بات ال ينتج سوى 1.1 فقط من معّدل اإلنتاج 
العالمي من الكتب.

لست متشائمة ولكن الواقع الحالي 
يمكن أن يكون مرآة عاكسة لما سيكون عليه 
المستقبل، وقراءة سريعة للحاضر تجعلني 

أرجح أن األفق القريب سيكون خال من 
الكتب والكّتاب على حد السواء، ألن 

األجيال الحاضرة تخلت عن أفضل صديق 
ولم تعد تستهويها رفقته بعد أن وجدت 

بدائل كثيرة استحوذت على أوقاتها، 
وخاصة فئة الشباب والذين حرمتهم 
التكنولوجيات من متعة قراءة الكتاب.

قد ال يتفق معي في الرأي المدافعون 
عن التكنولوجيات الحديثة الذين يربطون 

معدل االرتفاع في استخدام الهواتف 
المحمولة والكمبيوترات واألجهزة 

اللوحية، بالمطالعة بعد أن أصبحت القراءة 
تتم حاليا عبر الشاشات بدال من الصفحات 

المطبوعة.
وبدوري أرحب بهذا التأثير اإليجابي 

للتكنولوجيات ومساهمتها في إيجاد فرص 
جديدة للقراءة للكبار والصغار، ولكن تركيز 

واعتماد الجيل الحالي وبشكل مفرط على 
التقنية قد أثر أيضا على كم القراءة وعلى 

جودة المطالعة.
ومعظم الوقت أصبح يقضيه الشباب 

واألطفال على شبكات التواصل االجتماعي 
يرسلون ويتبادلون الرسائل اإللكترونية 

التي قد تساعدهم أحيانا في اكتساب بعض 
المهارات اللغوية، ولكنها ال يمكن أن ترقي 

إلى مجموع الفوائد التي تقدمها مطالعة 
الكتب والقصص.

وما يشغل بالي هو غياب ثقافة القراءة 
عموما داخل األسرة والمدرسة والمجتمع 

العربي بصفة عامة، والدليل أن اإلنسان 
العربي اليوم أصبح ال يطالع سوى 6 دقائق 
في السنة، مقابل 36 ساعة لإلنسان الغربي، 

فيما يحرم حوالي 30 من األشخاص في 
الدول العربية من القراءة بسبب األمية.

وهذه األرقام ال استغربها وال استبعدها، 
فحتى الكتاب ال يكلفون أنفسهم عناء 

قراءة ما يكتبهم غيرهم، وال يحرصون على 
متابعة ما أنتج من مؤلفات جديدة ال على 

الساحة المحلية وال العالمية.

ولست هنا لمناقشة هذه المسألة التي 
عفا عليها الزمن على األقل بالنسبة لي، ألن 

ما قيل وما سيقال لن يغير أي شيء في 
واقع الحال، بعد أن أصبحت عادة المطالعة 
التي تربت عليها األجيال شيئا من الماضي 

في مجتمعاتنا العربية خصوصا.
والغريب العجيب أن أغلب اآلباء 

يحاسبون أبناءهم حسابا عسيرا بسبب 
عالماتهم السيئة في القراءة، وهم ال 

يدركون أنهم المسؤولون عن ذلك بسبب 
تعاملهم النادر مع الكتب التي تركن في 

أحسن الحاالت على الرفوف للزينة أو قد 
ينعدم وجودها في البيت أصال.

إن المطالعة مفتاح النجاح والتفوق في 
جميع الميادين، والطفل الذي لم يكتسب 

هذه العادة منذ الصغر سيصبح من الصعب 
عليه أن يقرأ كتابا ما لم يكن ملزما بذلك.

والقضية في األصل قضية عادة 
وتعود، وكل طفل بإمكانه أن يكون كاتبا 

وعالما ومبدعا وما شاء والداه أن يصبح، 
ولكن ذلك ال يكون إال بفعل المطالعة التي 
تحفز العقل وتزيد الخبرة وتفتح أبواب 

المعلومات والمعارف على مصراعيها.
ولكن ليس جميع األطفال تتاح لهم 

هذه الفرصة ال في األسرة، وال حتى في 
المدرسة، فالكتب المدرسية بصياغتها 

المملة قد قتلت لديهم الرغبة في قراءة أي 
كتاب.

من سيكتب غدا

يمينة حمدي
} التمتع بأشعة الشمس ومياه البحر 
أو حمامـــات الســـباحة ال يتعارض مع 
حفاظ المـــرأة على جمالهـــا وأنوثتها. 
فصـــل  أن  التجميـــل  خبـــراء  ويؤكـــد 
الصيـــف عموما ال يتطلـــب جهدا كبيرا 
في التزيين وتكتفي فيه المرأة بإطاللة 

بسيطة بماكياج خفيف وناعم.
وألن الســـباحة كثيـــرا مـــا تكـــون 
لفتـــرات كثيرة على مـــدار اليوم يفضل 
مســـتحضرات  المـــرأة  تســـتخدم  أن 
مقاومة للمياه لتدوم طويال وال تســـيل 
بمفعول المياه.  وتكون أولى أساسيات 
اإلطاللـــة الصيفية عبر تغطية البشـــرة 
بواق يحمي الجلد من أشـــعة الشـــمس 
الحارقة. ويدعو األطباء إلى اســـتخدام 
واق ملون يخفي شوائب الوجه ويخفف 
الحمـــل عليه من بقية المســـتحضرات 

والفوندايشن.
ويوصـــي األخصائيـــون باختيـــار 
واقي الشمس ذي اللون البرونزي الذي 
الشـــمس، مع الحرص  يناسب ســـمرة 
على احتوائـــه على تركيبـــة كثيفة كي 
يدوم رغم التعّرق وتجديده كل ساعتين.
وفـــي ماكياج عينيـــك يمكن التركيز 
أكثر على الماسكارا بتركيبته المضادة 
للمياه لتفادي سيالنه. ويساعد تكثيف 
الرمـــوش على البحر علـــى منح إطاللة 

جذابة وغير باهتة.

العدد
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◄ وصل الالعب الدولي التونسي 
ياسني الشيخاوي إلى قطر متهيدا 

لتوقيع عقد انتقاله إلى صفوف 
فريق الغرافة القطري اعتبارا من 

املوسم املقبل، بعدما توصل النادي 
إلى اتفاق مع الالعب خالل األيام 

املاضية.

◄ ينتظر جمهور األهلي السعودي 
القرار النهائي حلارس مرمى 

الفريق عبدالله املعيوف سواء 
بالبقاء مع الفريق أو رحيله رسميا، 

حيث ترددت أنباء عن نية حارس 
عرين األهلي اعتزال كرة القدم 

بشكل نهائي.

◄ تشهد تشكيلة النجم الساحلي 
في لقاء اجلولة الرابعة لدور 
املجموعات من كأس االحتاد 

األفريقي لكرة القدم، عودة املهاجم 
بغداد بوجناح الذي كان قد تخلف 

عن اللقاءين املاضيني من هذه 
املسابقة القارية.

◄ باتت أزمة الالعب املصري محمد 
صالح مع نادي فيورنتينا اإليطالي 

على أشدها، حيث أكد محامي 
الالعب أن النادي البنفسجي ال 
ميلك أي أحقية في منع انتقال 

موكله إلى صفوف نادي روما، نافيا 
أي احتمالية إليقاف صالح عدة 

أشهر مثلما يتردد.

◄ قرر العب الصفاقسي التونسي 
طه ياسني اخلنيسي العودة إلى 
ناديه الترجي الرياضي بعد أن 
أمضى لفائدته عقدا ملدة ثالث 
سنوات بعد أن رفض التمديد.

عرب أفريقيا في رحلة البحث عن كأس االتحاد ورابطة األبطال

[ األهلي والنجم للبقاء والزمالك يكفيه التعادل [ سطيف يواجه المريخ والتطواني يالقي الهالل

} تونــس - يلتقي فريق األهلي املصري حامل 
اللقب املوســـم املاضي نظيره النجم الرياضي 
الساحلي، في حني ينزل فريق الزمالك املصري 
ضيفا على فريق ليوبـــاردز الكونغولي ضمن 
اجلولـــة الرابعة مـــن دور املجموعات ببطولة 
(الكونفيدراليـــة  األفريقـــي  االحتـــاد  كأس 

األفريقية).
وضمن املنافســـة على لقب رابطة األبطال 
يحـــل وفاق ســـطيف اجلزائري حامـــل اللقب 
املوســـم املاضي ضيفا على املريخ السوداني، 
فـــي حـــني  يلتقـــي مولوديـــة شـــباب العلمة 
اجلزائـــري مع ضيفه ومواطنه احتاد اجلزائر 
الباحث عن حسم تأهله ضمن اجلولة الرابعة 
من منافســـات املجموعة الثانية لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كأس االتحاد األفريقي

ومـــن املنتظـــر أن تتجـــه أنظـــار جمهور 
القلعة احلمراء غدا الســـبت إلى مدينة سوسة 
الســـاحلية ملتابعة اللقاء احلاســـم على اللقب 
األفريقـــي ضد فريـــق النجم الســـاحلي الذي 
أظهر مســـتوى محترما ضـــد غرميه األفريقي 

التونسي وأطاح به في لقاء كأس تونس.
وكان اجلهاز الفني لفريق األهلي املصري 
بقيادة فتحي مبروك قد استقر على قيد خمسة 
العبني فـــي ملحق القائمـــة األفريقية. واختار 
مبـــروك اخلماســـي أحمـــد فتحـــي وشـــريف 
عبدالفضيـــل وصالـــح جمعـــة والغاني جون 
إنطوي والغابوني ماليك إيفونا لالنضمام إلى 
القائمة النهائية للقلعة احلمراء. وقرر مبروك 
اصطحاب الرباعي املنضم حديثا ضمن رحلة 
الفريـــق إلـــى تونس. كمـــا أعلن مبـــروك أنه 
صاحب قرار إيقاف الثنائي عبدالله الســـعيد 
وحسام غالي العبي الفريق واستبعادهما من 
لقاء النجم الســـاحلي التونسي. وقال مبروك، 

في تصريحات إعالمية بعـــد مران األهلي إنه 
كان ال بـــد من وقفـــة حازمة ضد أي خروج عن 
النـــص، موضحـــا أن األهلي ال يقـــف على أي 

العب.
أجنبيـــا  مدربـــا  ”اعتبرونـــي  وأضـــاف   
واتركونـــي أدير الفريق وأتصدى ألي محاولة 

للخروج عن النص“.
وكشـــف مصدر مطلـــع من داخـــل مجلس 
إدارة األهلـــي املصري عن اجتاه إدارة النادي 
إلقالة وائل جمعة مدير الكرة عقب عودة بعثة 

الفريق األول من تونس.
وفي ســـياق منفصل، ودائما ضمن حظوظ 
الفريـــق املصري الثانـــي فـــي احملافظة على 
اللقب، يســـعى الزمالك املصري حلســـم تأهله 
إلـــى نصـــف نهائـــي كأس االحتـــاد األفريقي 
عندمـــا يحل ضيفا على ليوبـــاردز الكونغولي 
األحد ضمـــن املجموعـــة الثانية مـــن اجلولة 
الرابعة لدور املجموعـــات، في حني يلعب غدا 
السبت في املجموعة ذاتها أورالندو بايريتس 

اجلنوب أفريقي مع الصفاقسي التونسي.
ويتصدر الزمالك ترتيب املجموعة برصيد 
9 نقـــاط مـــن ثالثـــة انتصارات ويحتـــاج إلى 
التعـــادل فقط حلســـم تأهله مبكـــرا، في حني 
يحتـــل بايريتس املركز الثاني برصيد 6 نقاط، 
مقابل نقطة لكل من الصفاقسي الثالث (حامل 

الرقم القياســـي برصيد 4 ألقـــاب) وليوباردز 
الرابـــع. وفي ســـياق متصل بفريـــق الزمالك، 
يذكـــر أن اجلهاز الفنـــي للفريق أصبح مجبرا 
علـــى اصطحاب الصفقـــات اجلديدة في رحلة 

الكونغو.
ويغيب عن الزمالـــك كال من أحمد توفيق، 
وإبراهيـــم صـــالح، وأميـــن حفنـــي بســـبب 
اإليقـــاف، وخـــرج مـــن القائمة كال مـــن أحمد 
ســـمير، ويوســـف أوباما، وخالد قمر، وأحمد 
علي، وعبدالله سيسيه، وأحمد عيد عبدامللك، 
إلى جانب رفض أحمد الشناوي حارس مرمى 
الفريق الســـفر إلى الكونغو بعد واقعة إصابة 
مهاجم ليوبار بشلل رباعي في مباراة الذهاب 

بني الفريقني.

رابطة األبطال

وفـــي ســـباق املنافســـة على لقـــب رابطة 
األبطـــال األفريقية الذي كان وفاق ســـطيف قد 
تـــوج بلقبه القاري الثاني في املســـابقة العام 
املاضي على حســـاب فيتا كلـــوب الكونغولي 
(2-2 ذهابا خـــارج القواعد، و1-1 على أرضه) 
بعـــد األول عام 1988 على حســـاب إيوانيانوو 

النيجيري 4-1 مبجموع املباراتني.
وأصبح سطيف بالتالي أول فريق جزائري 

يحرز اللقب بنظـــام البطولة اجلديد الذي بدأ 
فـــي 1997. ويحتل حامل اللقـــب املركز الثالث 
في ترتيب املجموعـــة الثانية برصيد 4 نقاط، 
بفارق األهـــداف خلف املريخ، في حني يتصدر 
احتـــاد اجلزائـــر برصيـــد 9 نقـــاط، ويتذيـــل 
مولودية شباب العلمة الترتيب من دون نقاط.
وكان وفاق ســـطيف تعادل على أرضه مع 
املريخ في اجلولة املاضية 1-1، وهما فازا على 
مولوديـــة شـــباب العلمة وســـقطا أمام احتاد 

اجلزائر.
أمـــا احتـــاد اجلزائـــر فحقق فـــي اجلولة 
املاضيـــة فـــوزه الثالث علـــى التوالـــي وكان 
على شـــباب العلمة 2-1، وسيضمن تأهله إلى 
نصـــف النهائي مبكرا في حـــال فوزه وانتهاء 
مباراة املريخ ووفاق سطيف بالتعادل أو بفوز 

أحدهما على اآلخر.
وفـــي املجموعـــة األولـــى، يلتقـــي الهالل 
الســـوداني مـــع ضيفـــه املغـــرب التطوانـــي 
املغربي، ويحل ســـموحة املصري مع مازميبي 
الكونغولي. ويتصدر الهالل ترتيب املجموعة 
برصيد 5 نقاط، بفارق األهداف أمام مازميبي 
مقابـــل 3 نقاط لســـموحة ونقطتـــني للمغرب 
التطوانـــي. وكانـــت اجلولة املاضية شـــهدت 
تعـــادل املغـــرب التطوانـــي مع الهـــالل 1-1، 

وخسارة سموحة أمام مازميبي 2-0.

فريق القلعة الحمراء أمام تحدي النجم العنيد على أرضه

الملياردير الكوري الجنوبي يعلن تحديه لبالتيني شرط دعم اليابان له

تبدو األنظار مشــــــدودة مع نهاية األسبوع 
إلى منافسات املســــــابقات األفريقية التي 
ســــــتكون على أشــــــدها بني مختلف الفرق 
ــــــة، وتلوح في طليعة هــــــذه اللقاءات  العربي
ــــــني األهلي  معركــــــة ”تكســــــير العظــــــام“ ب
املصري والنجم الرياضي الســــــاحلي ألن 
ــــــز في هذا اللقاء ســــــيكون مرشــــــحا  الفائ

للظفر باللقب.  

ترتيـــب  متصـــدر  الزمالـــك 

نقـــاط،   9 برصيـــد  املجموعـــة 

يحتاج إلى التعادل فقط لحســـم 

تأهله مبكرا

◄

باختصار

متفرقات
◄ أشار رئيس نادي فلومينينسي 

البرازيلي بيتر سيمزين إلى أن الالعب 
الشاب للفريق جيرسون سينتقل إلى 

نادي روما اإليطالي خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية لعام 2016. وصرح سيمزين خالل 

مقابلته مع الصحفيني بأن جيرسون لن 
ينتقل إلى صفوف برشلونة األسباني،  

وسينتقل إلى صفوف ذئاب روما 
مطلع العام اجلديد. وقال رئيس 

الفريق البرازيلي ”جيرسون 
سينتقل إلى 

روما في يناير 
املقبل حتى نهاية 

ديسمبر 2015 
وسيستمر معنا 
وال نية للتوجهه 

إلى البارسا“.

◄ أكد لويس إنريكي أن فريقه كان بحالة 
”أفضل مقارنة بفترة اإلعداد للموسم 

اجلديد“، وذلك خالل مواجهة 
روما اإليطالي في كأس جوان 

غامبر الودي الذي توج به 
البارسا بفوزه على ”الذئاب“ 
بثالثية. وأشار إنريكي، في 
مؤمتر صحفي عقب املباراة 

إلى حتسن األداء الدفاعي 
للفريق، موضحا أن أي 
فريق ال ميكنه املنافسة 
حلصد األلقاب طاملا ال 
يدافع بصورة جيدة. 

وأوضح أنه وجهازه الفني 
”تفاجأوا“ مبستوى ليونيل 

ميسي ونيمار وكالديو برافو 
وداني ألفيش الذين خاضوا 

مع منتخباتهم منافسات بطولة 
كوبا أميركا خالل التدريبات، 

حيث كانوا آخر من انضم 
ملعسكر الفريق الكتالوني.

◄ يبدو أن مشوار املهاجم الشاب 
ماتيا ديسترو مع فريق روما اإليطالي 

لكرة القدم، اقترب من النهاية عقب 
خروج الالعب من حسابات املدير الفني 

الفرنسي رودي غارسيا. ومع اقتراب 
انضمام املهاجم البوسني إيدن دجيكو 

من مانشستر سيتي اإلنكليزي إلى الفريق 
خالل األيام القليلة املقبلة لتدعيم 

خط الهجوم، فإن رحلة 
ديسترو مع الذئاب 

شارفت على النهاية. 
وأفادت تقارير 

صحفية إيطالية، 
أن نادي بولونيا العريق 

الصاعد حديثا يرغب في 
تدعيم صفوفه من أجل 

املوسم املقبل بالتعاقد مع 
مهاجم روما البالغ من العمر 

24 عاما.

وف ذئاب روما
د. وقال رئيس 

”جيرسون 

من مانشستر سيتي اإلنك
خالل األيام القلي
خط الهجوم،
ديستر
شا
وأف
صح
أن نادي
الصاعد حد
تدعيم صفو
املوسم املقب
مهاجم روم

24 عاما.

بدأ 
ثالث 
قاط، 
صدر 
يـــل 

رضه

أفضل مقارنة بفترة اإلع
اجلديد“، وذلك خ
روما اإليطالي ف
غامبر الودي ال
البارسا بف
بثالثية. و
مؤمتر ص
إلى حتسن
للفريق، م
فريق ال مي
حلصد األ
يدافع بص
وأوضح أن
مب ”تفاجأوا“
ميسي ونيم
وداني ألفيش
مع منتخباتهم
كوبا أميركا خ
حيث كانوا آخ
ملعسكر الفريق

} سيول - سيعلن امللياردير الكوري اجلنوبي 
تشـــونغ مونغ-جون ترشـــحه لرئاسة االحتاد 
الدولـــي لكرة القـــدم من العاصمة الفرنســـية 
باريس في 17 أغســـطس اجلاري، بحســـب ما 
ذكـــر أمس اخلميـــس في مؤمتـــر صحفي في 

سيول.
وسيســـافر تشـــونغ إلى جورجيـــا في 12 
اجلـــاري ملتابعة الـــكأس الســـوبر األوروبية، 
حيـــث يعقـــد محادثـــات مـــع أبـــرز القـــادة 
الرياضيـــني في القارة العجـــوز، ويتوقف في 

بعض العواصم قبل الوصول إلى باريس.
وقال تشـــونغ الذي كان نائـــب رئيس فيفا 
بـــني 1994 و2011 ”تأســـس فيفـــا فـــي باريس 
(1904) وهـــي محـــور للمواصـــالت. آمـــل أن 
التقي أيضا رئيس االحتاد األوروبي ميشـــال 

بالتيني“.
ترشـــحه  بالتينـــي  الفرنســـي  وأعلـــن 
النتخابـــات 26 فبرايـــر ويعتبـــر األوفر حظا 
إثـــر إعالن السويســـري جوزيـــف بالتر نيته 
باالســـتقالة إثر فضائح فســـاد هائلة تضرب 

املنظمة الدولية.
وعن حظوظ انتخابه، قال تشـــونغ ”اعتقد 
أن بالتيني وأنا في طليعة املرشـــحني. اعتقد 

أن فرص فـــوزي جيدة“. وتابـــع ”ال أعتقد أن 
وصول كوري جنوبي إلى الرئاســـة سهل، لكن 
اعتقد أن األمر يستحق احملاولة وسأقوم بكل 
ما في وســـعي.. فيفا مســـؤول عن مشـــكالته 
اخلاصة، لكن ينبغي مساءلة القادة األوروبيني 
أيضا. لو كانت القيادة سليمة في أوروبا لكان 

هؤالء القادة وجهوا فيفا نحو األفضل“.
وحلشـــد املزيد مـــن األنصـــار لدعمه، من 
املنتظـــر أن تشـــونغ قد يســـافر إلـــى ووهان 
الصينيـــة أمـــس اجلمعة ملتابعة كأس شـــرق 
آســـيا التي تضم منتخبـــات كوريا اجلنوبية 

والصني وكوريا الشمالية واليابان.
ويبدو أن أســـف تشـــونغ كبيرلعـــدم بناء 
عالقة تعاون بني دول شـــرق آسيا في املشهد 
الرياضـــي الدولـــي ”قلـــت في مقابلـــة أخيرة 
إني أملك نســـبة 99 باملئة للفوز إذا ساعدتني 

اليابان، وأنا حقا واثق من ذلك“.
وكان تشـــونغ قد ذكر إثر لقاء له مع وكالة 
”فرانس برس“ أنه ســـيرحل بعد والية واحدة 
ألربـــع ســـنوات ”ال أريد أن أكـــون رئيس فيفا 

الذي يستمتع بترف املكتب الرئاسي“.
ورد تشـــونغ على منتقديـــه الذين اعتبروا 
أنه مكث أيضا لفتـــرات طويلة كنائب لرئيس 

فيفـــا وبالتالي يتعني عليه حتمل املســـؤولية 
أيضا ”لطاملـــا عملت ملصلحة كرة القدم. بالتر 
و(البرازيلـــي جـــواو رئيـــس فيفا الســـابق) 
هافيـــالجن انتقدانـــي كثيـــرا. قاال إني لســـت 
صديقهما. بالعودة إلى الوراء، أعتقد أنه كان 

من األفضل توضيح وجهة نظري“.
وأشـــار تشـــونغ، املرشح الســـابق لعمدة 
سيول، إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس الكوري 
اجلنوبي بارك جيون-هاي عن ملف ترشـــحه، 

لكنه أقر بشرح القضية ملسؤولني حكوميني.
وكان مالـــك القســـم املهيمـــن مـــن أســـهم 
مجموعة هيونـــداي العمالقة قال عن بالتيني 
بشـــكل قاتـــل بســـبب عالقاته  بأنـــه ”ملوث“ 
السابقة ببالتر، مضيفا ”بالتيني شخص جيد 
لكرة القدم، لكن هل سيكون جيدا بالنسبة إلى 
فيفـــا؟ ال أعتقد ذلك. إنه نتـــاج النظام احلالي 

لفيفا“.
ووصـــف بالتـــر بأنـــه ”يشـــبه آكل حلوم 
البشر“. فهو يحاول ”إلقاء اللوم على اجلميع 
باســـتثناء نفسه“، هذا ما أضافه تشونغ الذي 
تابع ”إذا مت انتخابي… سأحاول حتقيق املزيد 
من الشفافية والتنمية. سأحاول القضاء على 

الفساد“.
الدولـــي  االحتـــاد  أن  باإلشـــارة  وجديـــر 
ميـــر باألزمة األكثـــر خطورة فـــي تاريخه منذ 
اعتقـــال 7 أعضاء في جلنتـــه التنفيذية نهاية 
مايـــو املاضي في زيوريخ قبـــل ثالثة أيام من 
اعادة انتخاب بالتر لوالية خامسة، بطلب من 
القضاء األميركي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز 
وتبييض أموال. واضطر األخير بســـبب هذه 
الفضيحة إلى تقدمي اســـتقالته فـــي 2 يونيو 

املاضي بشكل مفاجئ.

ملياردير كوري ينافس بالتيني على عرش الفيفا

◄ غادر البريطاني أندي موراي املصنف 
األول من الدور الثاني لدورة واشنطن 
الدولية لكرة املضرب للرجال البالغة 

جوائزها 1.753 مليون دوالر 
بخسارته أمام الروسي 

تيموراز غاباشفيلي 4-6 و4-6 
و6-7 (4-7). وهي املباراة 
األولى ملوراي بعد انتهاء 

موسم الدورات على املالعب 
العشبية، حيث يستعد لبطولة 

فالشينغ ميدوز األميركية، 
آخر بطوالت الغراند سالم، 

التي تقام على املالعب 
الصلبة وتنطلق في 

نهاية الشهر اجلاري. 
وبات موراي أول العب 

يصنف في املركز األول لدورة 
واشنطن يخرج بعد املباراة 
األولى منذ األميركي إيفان 

لندل عام 1993.

◄ أحرزت األميركية كايتي ليديكي 
ذهبية سباق 200م حرة ضمن بطولة 

العالم للسباحة املقامة في مدينة قازان 
الروسية والتي تختتم األحد 9 أغسطس. 
وقطعت ليديكي (18 عاما) التي احتفظت 

بذهبيتي 400م حرة و1500م مع رقم 
قياسي في األخير املسافة في زمن 

1.55.16 دقيقة، وتقدمت على اإليطالية 
فيديريكا بيليغريني صاحبة الرقم 

القياسي للسباق وبطلة العالم عامي 
2009 و2011 (1.55.32د)، وذهبت البرونزية 

لألميركية األخرى ميسي فرانكلني بطلة 
2013 (1.55.46د). وحتمل ليديكي على 

اكتافها أعباء املنتخب األميركي في ظل 
عدم مشاركة النجم مايكل فيلبس، وهي 

ستشارك أيضا 
في سباق 800م 

ومن املرجح 
أن حتتفظ 
بالذهبية.

مالك القســـم األكبر من أســـهم 

عـــن  قـــال  العمالقـــة  هيونـــداي 

بالتينـــي بأنـــه {ملـــوث} بســـبب 

عالقاته السابقة مع بالتر

◄
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أرسنال يبدأ غمار المنافسة على لقب طال انتظاره في الدوري اإلنكليزي
[ «المدفعجية» يواصل االنتفاضة التي بدأت بكأس السوبر [ فينغر يأمل في الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2004

} لنــدن - بات فريق أرســـنال اإلنكليزي ميني 
النفس بـــأن يضع حـــدا لصيام طويـــل عندما 
يخوض املوســـم اجلديد من الدوري اإلنكليزي 
املمتـــاز الذي غاب لقبه عـــن خزائنه منذ العام 
2004، آخـــذا باالنتصـــار الـــذي حققـــه علـــى 
تشيلســـي بطل املوسم املاضي في مباراة كأس 
الســـوبر نقطة انطـــالق إيجابية يبنـــي عليها 

لألشهر العشرة املقبلة.
وأعلن أرســـنال بطل الكأس نفسه كمرشح 
للمنافســـة على لقب الدوري املمتاز بعدما قص 
شريط موســـم 2015-2016 بتتويجه بطال لدرع 
املجتمع للموسم الثاني على التوالي من خالل 
تغلبه على جاره اللدود تشيلســـي بطل الدوري 

1-0 األحد املاضي على ملعب ”وميبلي“.
ويديـــن أرســـنال بتتويجـــه إلـــى أليكـــس 
أوكســـاليد- تشـــامبرالين الـــذي ســـجل هدف 
املباراة الوحيد، مانحا مدربه الفرنسي أرسني 
فينغر فوزه األول على نظيره البرتغالي جوزيه 

مورينيو من أصل 14 مواجهة بني الرجلني.
وبدأ فريـــق فينغر الذي فاز بهـــذه املباراة 
العـــام املاضـــي على مانشســـتر ســـيتي بطل 
الـــدوري حينها 3-0، املوســـم اجلديد من حيث 
أنهى الذي ســـبقه، حيث فـــاز في 20 مباراة من 
أصـــل املباريات الـ26 األخيرة التي خاضها في 
ختام املوســـم في مختلف املســـابقات واحتفظ 
بلقب الكأس على حســـاب أستون فيال 4-0، ما 
أهله خلوض هذه املباراة أمام تشيلســـي الذي 

أحرز لقب الدوري عن جدارة.
ومن املنتظر أن يبدأ أرســـنال مشـــواره في 
الدوري احمللي، األحـــد املقبل، على أرضه ضد 
جاره اآلخر وســـت هـــام يونايتـــد مبعنويات 
مرتفعـــة مترافقـــة مع حـــذر تخوفا مـــن تكرار 
جتربة املوســـم املاضي عندما اكتســـح سيتي 
بثالثية نظيفة ثم وجد نفســـه بعد شـــهرين من 
تلك املباراة خارج دائرة املنافسة على اللقب ما 
جعل فينغر عرضة لالنتقادات نتيجة فشله في 

إجراء التعاقدات الالزمة.
وبعد 12 شهرا من تلك املباراة، يجد أرسنال 
نفسه في وضع مشابه ما دفع مبدافعه األملاني 
بير ميرتيســـاكر إلى التحذير مـــن املبالغة في 
التفـــاؤل، مضيفا ”كانت حتضيراتنا للموســـم 
رائعة حتـــى اآلن، وكانت ذروتهـــا فوزنا بدرع 
املجتمع لكن من الصعب جدا االحتكام إلى هذه 

املباراة إلجراء أي تكهنات“.

وواصل ”كان اختبارا جيـــدا للفريقني قبل 
أســـبوع من انطالق املوســـم. على اجلميع أال 
يدخل بعض التعديالت. نحن في مستوى جيد 
واملفتاح (ملوســـم جيد) هو أن نحافظ عليه وأن 

نبدأ املوسم بشكل جيد“.
ومـــن املؤكد أن أرســـنال احلالـــي بعيد كل 
البعد عن أرســـنال ديســـمبر املاضـــي والفترة 
الصعبـــة التـــي عاشـــها مدربـــه فينغـــر بعـــد 
اخلسارة أمام ستوك ســـيتي ما دفع اجلمهور 
إلـــى التهجـــم عليه فـــي محطة القطـــار خالل 
في  رحلة العودة إلى لندن. ويأمل ”املدفعجية“ 
مواصلة االنتفاضـــة التي بدأت منذ فوزهم في 
يناير املاضي على مانشســـتر ســـيتي 2-0 في 
معقل األخير على ”أســـتاد االحتاد“ في مباراة 
وضعـــوا من خاللها حدا لعقدتهـــم أمام الفرق 

الكبيـــرة التي تأهلت قبلها مبوســـم إلى دوري 
أبطال أوروبا، حيث لم يحققوا الفوز عليها في 

15 مباراة متتالية قبل لقاء سيتي.
وكان ذلـــك الفوز الذي حققـــه رجال فينغر 
بداية االنتفاضة التي قادتهم في نهاية املطاف 
إلـــى املركز الثالث في الـــدوري وإلى االحتفاظ 
بالـــكأس اإلنكليزيـــة بعـــد فوزهـــم الكبير في 

املباراة النهائية على أستون فيال (0-4).
وأعادت مباراة أســـتون فيـــال التي اختتم 
بها أرسنال موســـمه، إلى األذهان ما كان عليه 
الفريـــق اللندنـــي فـــي أوائل األلفيـــة اجلديدة 
حني كان فريقـــا ال يقهر والتزام فينغر مببادئه 
التعاقدية التي جتّســـدت بضمه خالل املواسم 
األخيرة مواهب خالقة مثل التشيلي أليكسيس 
سانشـــيس واألملاني مسعود أوزيل واألسباني 

ســـانتي كازورال والويلزي أرون رامسي وجاك 
ويلشير، إضافة إلى أن تواجد تيو والكوت، قد 
يعطي ثماره فـــي نهاية املطاف وينهي الصيام 

عن لقب الدوري منذ العام 2004.
لكن الفريق اللندني يعاني دائما من مشكلة 
في دفاعـــه، لكنه متكن في النصـــف الثاني من 
املوســـم املاضي من إظهار نضج تكتيكي قاده 
إلـــى حمايـــة النصـــف األول من امللعـــب الذي 
ســـيتعزز في املوســـم اجلديـــد باحلصول على 
خدمات احلارس التشيكي بيتر تشيك من اجلار 

اللدود تشيلسي مقابل 14.4 مليون يورو.
وقد أظهر تشـــيك في مباراة كأس الســـوبر 
ضد فريقه الســـابق أنه قادر على توفير األمان 
خلـــط دفاعه مـــا دفع اجلمهـــور إلـــى التفاؤل 
فـــي إمكانية إعـــادة لقب الدوري إلى ”أســـتاد 

اإلمـــارات“ بوجود حارس قدير افتقد أرســـنال 
واحـــدا من طينته منـــذ رحيـــل األملاني ينتس 
ليمـــان. ويأمل ميرتيســـاكر بأال تكـــون مباراة 
األحـــد املاضـــي ضد تشيلســـي مجرد مؤشـــر 
خاطئ، مضيفا ”معركة اللقب حتسم بالتفاصيل 
وسيكون الفوز من نصيب الفريق الذي يحافظ 
على روحيته اجليدة ومبســـتوى التركيز الذي 

يعتبر مصيريا ملشواره طيلة املوسم“.

كتيبة فينغر أظهرت نضجا تكتيكيا كان غائبا منذ زمن طويل

سان جرمان يقص شريط الموسم الجديد في غياب نجمه إبرا
نافاس يخطف 

األضواء في أرينا
} باريــس - يستهل باريس سان جرمان حملة 
الدفـــاع عن لقبه برحلة صعبة إلى أرض جاره 
ليل اليوم اجلمعة في افتتاح الدوري الفرنسي 
لكرة القدم، الذي ســـيطر عليه فريق العاصمة 

خالل السنوات الثالث األخيرة.
لكن سان جرمان سيخوض اللقاء من دون 
أخطر هدافيه السويدي إبراهيموفيتش الذي 
تعرض اللتواء في الربـــاط اجلانبي الداخلي 
لركبتـــه اليمنـــى، إال أن معنوياته مرتفعة بعد 
تتويجه بلقب كأس السوبر على حساب ليون 

2-0 في مدينة مونتريال الكندية.
وتوج ســـان جرمان بكل األلقـــاب املتاحة 
له محليا املوســـم املاضي في إجناز تاريخي، 
بيد أن مشواره األوروبي لم يصل إلى خامتته 
الســـعيدة، إذ بلغ ربع النهائي قبل أن يســـقط 
أمام برشلونة األسباني الذي توج بطال الحقا.

وقد جتـــد تشـــكيلة املـــدرب لـــوران بالن 
حـــال للعقـــم القاري فـــي ظل اقتـــراب اجلناح 
األرجنتينـــي أنخيل دي ماريا مـــن القدوم من 
مانشســـتر يونايتـــد اإلنكليـــزي، إضافة إلى 
تعاقـــده مـــع حـــارس إنتراخـــت فرانكفورت 
األملانـــي كيفن تراب والعب الوســـط بنجامني 

اســـطنبولي من توتنهام اإلنكليـــزي. ويتوقع 
اإلعالن عـــن صفقـــة دي ماريا في الســـاعات 

املقبلة بصفقة كبيرة تناهز 63 مليون يورو. 
وقال دي ماريا ”ما أعرفه عن سان جيرمان 
أنـــه فريق فاز بكل األلقاب املمكنة في فرنســـا 
وهذا شـــيء مهـــم جدا للنـــادي خصوصا أنه 
يريد جتـــاوز الدور ربـــع النهائـــي في دوري 
أبطال أوروبا. سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي 
من إمكانيات وخدمة الفريق لتخطي هذا الدور 

ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة“. 
وكان سان جرمان قد حسم اللقب بفارق 8 
نقاط عن أقرب منافسيه ليون الصامد بوجهه 
حتى الرمق األخيـــر، لكن األمور تبدو مختلفة 

عشـــية انطالق موســـم 2015-2016، خصوصا 
أن تشـــكيلة ســـان جرمان أصبحـــت أكثر قوة 

ومتاسكا.
وقـــال بالن ”كل ســـنة تتزايـــد املتطلبات. 
نحاول حتســـني مســـتوى الفريق لكن األمور 
ليســـت ســـهلة ألننا نتنافس على ضم أفضل 
الالعبني مـــع نخبة األنديـــة األوروبية والتي 
ال تقل شـــأنا من ناحية املـــوارد املادية أو من 

الناحية التاريخية“.
ويتوقع أن يدفع بالن بتشـــكيلة مشـــابهة 
ملباراة ليون ما يعني وقوف تراب بني اخلشبات 
الثالث مع الظهير العاجي سيرج أورييه الذي 
قدم مباراة مميزة ”لقد كان مســـتواه رائعا في 
الفترة اإلعدادية. هو متحمس وتعلم كثيرا من 

املوسم املاضي عندما عانى من اإلصابات“.
مـــن جهته يخـــوض ليـــل، ثامن املوســـم 
املاضي، مباراته الرسمية األولى حتت إشراف 
املدرب هيرفيه رينار الذي أشـــرف على أورييه 
عندمـــا قاد ســـاحل العاج إلى لقـــب كأس أمم 
أفريقيـــا 2015 للمرة الثانية بعد لقبه األول مع 
زامبيا فـــي 2012. وفي حني يبدو ليون األقرب 
إلى منافســـة ســـان جرمان، بعدمـــا جنح في 
احتالل املركز الثاني في نهاية املوسم املاضي 
والعودة للمشـــاركة فـــي دوري أبطال أوروبا 
بعـــد غيـــاب أربع ســـنوات وســـيفتتح ملعبه 

اجلديد في مطلع عام 2016.
واحتفـــظ ليون، الذي يســـتقبل لوريان في 
ختـــام املرحلة األحـــد املقبل، بأفضـــل العبيه 
حيث ســـيبقى صانـــع ألعابه نبيـــل فقير في 
صفوفه باإلضافة إلى هداف الدوري املوســـم 
املاضي برصيد 27 هدفا ألكسندر الكازيت. كما 
تعاقد مع العب الوســـط البرازيلـــي رافايل دا 

سيلفا من مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
ويبـــدو موناكـــو ثالـــث املوســـم املاضي 
مرتاحا بعد سحقه يونغ بويز السويسري 1-7 
مبجموع املباراتني في الدور التمهيدي الثالث 
لدوري أبطال أوروبا، وســـيقوم برحلة قريبة 

لدى جاره نيس على الساحل اآلزوري.
أما مرســـيليا الـــذي ميلك شـــعبية هائلة 
وملعبـــا يتســـع حلوالـــي 60 ألـــف متفـــرج، 
فيســـتقبل كاين غدا الســـبت، بعـــد تخليه عن 
املهاجم الدولي أندريه بيار جينياك ودمييتري 
بايت والغانـــي أندريه أيوو وجانيلي إميبوال 

وجيرميي موريل ورود فاني.

} مدريــد - رمبـــا يكـــون أبرز عنـــوان يعلق 
على لقاء ناديي ريال مدريد األســـباني وبايرن 
ميونـــخ األملاني الذي كان ملعـــب أليانز أرينا 
مســـرحا ألطواره، هو أنه لقـــاء ودي باملعني 
الكامـــل للكلمـــة، لكـــن املؤكد فـــي الوقت ذاته 
أنه لـــم يكن بهذا الطابع بالنســـبة إلى العبي 
الفريقني واملدربني. إذ أن واحدا من األســـماء 
التي كانت األضواء ُمســـلطة عليها دون شـــك 
هو الكوســـتاريكي كيلور نافاس حامي عرين 
نادي العاصمة األســـبانية ريال مدريد، والذي 
بـــات اليـــوم الركيزة األساســـية لصد شـــباك 

الفريق املدريدي.
وخـــالل املباراة أمـــام بايـــرن ميونخ عاد 
نافاس ليثبـــت قيمته العالية وبراعته في هذا 
املركـــز بعد أن تصدى لعدد مـــن كرات النادي 
البافـــاري طيلة شـــوطي املبـــاراة. اثنتني من 
اللقطـــات التـــي تصدى لهـــا نافـــاس احتلتا 
العناويـــن الرئيســـية في الصحـــف املدريدية 
التـــي أثنت على احلـــارس القديـــر، حيث أن 
إحداها جاءت من ركلة حرة مباشـــرة كادت أن 
تســـكن شـــباكه لوال براعته في التصدي لكرة 
أالبا. والكرة الثانية التي نالت الثناء بالنسبة 
إلى نافاس كانت ممثلة بتصديه لهجمة ماريو 
غوتـــزه في الشـــوط الثاني من زمـــن املباراة، 
بعـــد أن وصلت الكرة لغوتزه في منطقة جزاء 
ريال مدريد وســـددها ليجد أمامه جدار مدريد 

اجلديد نافاس.
وكان املـــدرب األســـباني بيـــب غوارديوال 
املدير الفني لفريـــق بايرن ميونيخ األملاني قد 
علق بأن دوغالس كوستا ونافاس مثال أفضل 
العبني خالل مواجهة ريال مدريد األسباني في 
نهائي بطولة كأس أودي الودية، والتي انتهت 
لصالـــح الفريق البافاري بهـــدف نظيف. وبدا 
املدرب األســـباني ســـعيدا بالتتويج بالبطولة 
الوديـــة التـــي أقيمت فـــي ميونيـــخ، وامتدح 
الالعب البرازيلـــي الوافد اجلديد إلى صفوف 
الفريق البافاري قادما من شـــاختار دونيتسك 
األوكراني. وقال غوارديـــوال ”إنه قوي للغاية 
فـــي املواجهـــات الفردية، فـــي مواجهة العب 
أو اثنـــني أو ثالثة“. وأشـــار إلى أن ســـعادته 
الشديدة بالتتويج بالبطولة الودية بعد الفوز 
على ميـــالن وريـــال مدريد، مؤكـــدا أن بايرن 

مستعد ”لبدء املوسم اجلديد“.

ــــــة البحث  ــــــق فريق أرســــــنال في رحل ينطل
عــــــن لقبه الغائب عنه منذ العام 2004 على 
أرضه ضد جاره اآلخر وست هام يونايتد 
ــــــش بفوزه بلقب كأس الســــــوبر،  وهو منت
ــــــذي مثل خير بداية يفتتح بها موســــــمه  ال

اجلديد 2016-2015. 

◄ أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم 
باإلجماع عن رفضه دعم ترشح 
رئيس االتحاد الليبيري موسى 
بيليتي لرئاسة االتحاد الدولي. 

وأعلن االتحاد القاري أن ”اللجنة 
التنفيذية لالتحاد األفريقي قررت 

باإلجماع عدم تقديم الدعم المطلوب 
للسيد موسى بيليتي“.

◄ فضل الجناح الدولي الهولندي 
ألييرو ايليا العودة إلى بالده عبر 

التعاقد مع فيينورد روتردام لعامين 
من فيردر بريمن األلماني، بحسب 

ما ذكر فريقه الجديد أمس الخميس.

◄ تعرض نادي أرسنال لصدمة 
قوية قبل يومين من انطالق الدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة، عقب 
اإلعالن عن إصابة نجم وسطه جاك 

ويلشير في الكاحل وابتعاده عن 
المالعب بين ستة وثمانية أسابيع.

◄ يبدو أن مستقبل النجم األسباني 
أسيير إياراميندي العب خط وسط 

ريال مدريد دخل مجددا دائرة 
الخطر، إذ أنه ظل خارج خطط 
المدرب األسباني لريال مدريد 

بينيتيز في الموسم المقبل.

◄ أكد الالعب اإليطالي مانولو 
غابياديني استمراره مع نادي 

نابولي اإليطالي لكرة القدم في 
الموسم المقبل، موضحا أنه يريد 
خوض مباريات كثيرة في الفترة 

المقبلة.

◄ ال يزال مستقبل الويليزي غاريث 

بيل، غامضا رغم اقتراب اإلعالن عن 
بداية الموسم الكروي في أسبانيا 
وبقية الدوريات األوروبية، حيث 

لم يعلن عن انتقاله أو تجديده مع 
الملكي إلى حد اللحظة.

باختصار

سان جرمان سيخوض اللقاء دون 

إبراهيموفيتش  هدافيـــه  أخطر 

الـــذي تعرض اللتواء فـــي الرباط 

الجانبي الداخلي لركبته اليمنى

◄

رياضة

بير ميرتيساكر:

نحن في مستوى جيد 

يجب المحافظة عليه 

مع بداية الموسم

  إبراهيموفيتش سيكون أبرز المتغيبين عن تشكيلة لوران بالن
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} رّدد البدو بيتًا من الشعر هّون عليهم 
صـــروف الدهـــر ومصائبـــه، تعبيرًا عن 
صبرهم وحكمتهم في مواجهة الظروف، 
يقول الشاعر“َكْمَرة وربيْع وموْت َماِمْش/ 
ماداْم شـــاي وِتِتـــْن كّل األموْر تهوْن“ أي 
طالمـــا أن القمر والربيـــع موجودان فال 
خوف من المـــوت، ويزيد مـــن اطمئنان 
المرء وجود الشاي والدخان، فكل األمور 

ستهون حتمًا عندها.
والقهـــوة أخـــت الشـــاي، ونديمهما 
التبغ، وكثيـــرًا ما تجنبـــُت الحديث عن 
التبـــغ، كي ال يكـــون األمر دعايـــة لعادة 
سيئة ضارة باإلنســـان، لكن هذه المرة، 
لســـُت أنا من يتحدث عنـــه وعن القهوة 
والشاي معه، بل هو الشيخ جمال الدين 
القاســـمي، الذي تحدى السلطة الدينية 
عن علم غزير، وأراد تجديد اإلســـالم قبل 
أكثـــر من مئة عـــام في دمشـــق، فاعتقله 
األتـــراك العثمانيون واتهمـــوه بالزندقة 
وتأســـيس مذهـــب جديد أطلقـــوا عليه 
اسمه ”الجمالية“ لكن المحكمة قررت أنه 

بريء من هذا السخف، وأخلت سبيله.
حينهـــا  الدينـــي  اإلصـــالح  وكان 
ضرورة، كما هو اليوم ضرورة، في زمن 
داعـــش والمتاجرين بالديـــن، ولهذا فقد 
كان مـــن عرفـــوا بـ“الســـلفيين“، يعّدون 
إصالحيـــي ذلـــك الزمان، وهـــم حاربوا 
التقليـــد األعمـــى واالتبـــاع بـــال تفكير، 
وطرحوا االجتهاد. وقالوا للناس إن كل 
فرد مســـؤول عن مصيره الشخصي، في 

تقاطع مع فلسفة المعتزلة.
وقد وجد القاســـمي الوقت للحديث 
عن القهوة، في تناوله لظواهر المجتمع، 
فكتب في رســـالته المنشورة في بيروت 
في العام 1904 ”أما بعد فهذه رســـالة في 
الشـــاي والقهوة والدخـــان. جمعت مما 
قيل في شأنها ما وصلت إليه يد اإلمكان. 
ولم يكن الباعث على جمعها الولوع بها. 
فإن شـــرب الدخان أكرهه في كل آن. ولم 

أتناوله بحمد المولى المنان“.
القاســـمي إيجابيات القهوة،  ويذكر 
وخصوصـــًا قدرتهـــا على تنبيـــه العقل 
للدراســـة أو الصالة. ويشـــيد بالتسلية 
المتمثلة في السهر في القهاوي. ويحّدد 
شـــعرًا المقدار المعقول من القهوة التي 
يستحســـن أن يتناولـــه اإلنســـان قائًال 
”نصـــاُب البـــنِّ فنجانـــاِن قالـــوا/ وفي 

رمضاَن ليَس لُه نصاُب“.
الطريف أن القاسمي أراد بمكره، أن 
يلّمح إلى أن الشـــيخ أبا الســـعود الذي 
كان قد حّرم شـــرب القهـــوة قديمًا، إنما 
كان يعكس القلق السياسي من المقاهي 
بوصفهـــا أماكن فاســـدة، وهي ما كانت 
تعـــرف بـ“القهـــوة خانـــة“، بينما يؤكد 
القاسمي ما قاله العارف الشهير الشيخ 
عبد الغني بن إســـماعيل النابلســـي في 
القرن الثامن عشر، في كتابه ”خمرة بابل 

وغناء البالبل“ عن فضل شرب القهوة.
ولهـــذا تجـــد الكثير من سياســـيي 
العرب اليوم، يتحدثون في الشـــأن العام 
وقضايا الشـــعوب، ”حديـــَث القهاوي“، 
وكأنهـــم في جلســـة عابـــرة ال ”جمرك“ 
على الكالم فيها، لنكتشـــف أن ”فلســـفة 
الشاي والتتن وكل األمور تهون“، ليست 
غريبة عن عالم النخـــب العربية، كما لم 
تكـــن غريبة عـــن باديتهـــا وصحاريها، 
المؤنســـات  تتطلب  الطويلة  فالصفنات 

ليصل العرب إلى حلٍّ لما هم فيه.

كل األمور تهون

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} كازان (روســيا) – سجلت الطفلة البحرينية 
الزين طارق البالغة من العمر عشـــر ســـنوات 
فقط، رقما قياسيا في بطولة السباحة العالمية 
التي ينظمها االتحاد الدولي للســـباحة حتى 
قبـــل أن تبدأ، كأصغر مشـــاركة فـــي البطولة 

المائية الدولية الكبرى.
وبغض النظر عن نتائج المســـابقات، فقد 
سجلت ممثلة البحرين كأصغر المشاركين في 

البطولة المائية الدولية الكبرى.
وقالـــت طـــارق للموقع الرســـمي للبطولة 
”أنا أســـرع ســـباحة فـــي الفريـــق البحريني، 
لقد كنت األســـرع بين المتنافسات في مرحلة 
التصفيـــات، رغـــم وجود ســـباحات بالغات، 
ولكنـــي تخطيت خصومي قبـــل المجيء إلى 

هنا“.
وستصبح طارق أصغر سباحة تشارك 
فـــي بطولـــة العالـــم للســـباحة عندما 
تخـــوض التصفيات األولى لســـباق 
50 متـــرا فراشـــة للســـيدات اليوم 
الجمعـــة، ثم تشـــارك في تصفيات 

50 مترا حرة غدا السبت.
وتنحدر الســـباحة البحرينية 
مـــن عائلـــة رياضيـــة حيـــث أن 
والدها ســـباح محترف ســـابق، 
وبمـــا أن لوائح االتحاد الدولي 
للســـباحة ال تفرض حدا أدنى 
الســـباحين  ألعمار  أقصى  أو 
المشاركين في بطولة العالم، 
فإنه ال يوجد ما يمنع الشباب 

الصغار من تمثيل بالدهم.
كوانج  اهنت  وشـــاركت 
هتوت (12 عاما) من ميانمار 
يـــوم األحـــد الماضـــي في 
تصفيـــات ســـباق الصدر، 

لكن مشاركة الطفلة البحرينية أثارت جدال في 
األوساط الرياضة نظرا لصغر سنها.

وقـــال هينينـــج المبرتـــز مـــدرب الفريـــق 
األلمانـــي ”األمر يتعلق بحجـــم اإلرادة وحجم 
الضغوط من جانب والديها أو أســـرتها، أرى 
أن طفلة في العاشـــرة مـــن عمرها من األفضل 
لهـــا اللعب في ملعب لألطفال بدال من التواجد 

في بطولة العالم“.
ولكـــن الزيـــن طارق ليســـت لديهـــا نفس 
الشكوك، حيث أشارت أنها ال تشعر بالخوف، 
”لقد خضـــت الكثير مـــن البطـــوالت، صحيح 
أنها ليســـت بطوالت دولية أو قارية، ولكني ال 

أخشى أي شخص أو أي شيء“.
ولن تتنافس طارق مباشـــرة مع النجمات 
مثل سارا سيوســـتروم حاملة الرقم القياسي 

العالمي لسباق الفراشـــة. وأشارت السباحة 
البحرينيـــة ”الشـــيء األهم بالنســـبة إلي هو 
اكتســـاب خبـــرة المنافســـة فـــي البطـــوالت 
الكبرى، ومشـــاهدة المهارات الفنية للبطالت 

األولمبيات، وربما اقتباس بعض مهاراتهن.
وتتدرب طارق مرتين يوميا لمدة خمســـة 
أيـــام فـــي األســـبوع، ولكـــن على المســـتوى 
الدراســـي فإنها لن تنال غيرة زميالتها بسبب 

رحلتها إلى كازان.
”بصراحة  البحرينية  السباحة  وأوضحت 
زميالتي ال يعرفن شـــيئا حتى اآلن، على األقل 
لم أخبرهن بأي شـــيء قبل الســـفر إلى كازان، 
بالتأكيـــد ســـأحكي لهن كل شـــيء عن رحلتي 
وســـأنقل لهـــن انطباعاتـــي عندما أعـــود إلى 

البحرين“.

 رقم قياسي لطفلة بحرينية في بطولة العالم للسباحة قبل بدايتها

حملة لمكافحة سرطان الثدي 

بالبسبوسة والكنافة في مصر

الموت يغيب الممثلة الشابة ميرنا المهندس 

بعد صراع مع المرض

ــــــة مفعمــــــة بالثقة  ــــــة بحريني تشــــــارك طفل
واحلماس في النســــــخة السادسة عشرة 
ــــــة العالم للســــــباحة فــــــي كازان  من بطول
الروسية وهي فقط في العاشرة من عمرها 
لتصبح أصغر سباحة تشارك في البطولة 

املائية الدولية.

الطفلة الزين طارق أصغر مشاركة في بطولة العالم للسباحة

وبغض النظر عن نتائج ا
سجلت ممثلة البحرين كأصغ
البطولة المائية الدولية الكبر
وقالـــت طـــارق للموقع ال
”أأنا أســـرع ســـباحة فـــي الف
للققد كنت األســـرع بين المتنا
االللتصفيـــات، رغـــم وجود س
ووللكنـــي تخطيت خصومي قب

ههنا“.
وستصبح طارق أصغ
فـــي بطولـــة العالـــم
تخـــوض التصفيات
50 متـــرا فراشـــة
الجمعـــة، ثم تشــ
50 مترا حرة غدا
وتنحدر السـ
مـــن عائلـــة ريا
والدها ســـباح
وبمـــا أن لوائح
للســـباحة ال ت
ألع أقصى  أو 
المشاركين ف
فإنه ال يوجد
الصغار من
وشـــارك
هتوت (12 ع
يـــوم األحـ
تصفيـــات

} القاهــرة – يقـــود مســـؤولون عن 
محـــل لبيع المرطبات فـــي العاصمة 
المصريـــة القاهرة حملـــة توعية لكل 
زبون يشـــتري حلويات شـــرقية مثل 
والبقـــالوة،  والكنافـــة  البسبوســـة 
حيث يقدمون لـــه إلى جانب صندوق 

الحلويات شريطا وردي اللون.
يشـــتري  مـــن  المحـــل  وُيشـــَجع 
صندوق حلويات على التبرع بخمسة 
جنيهـــات مصريـــة (أقـــل مـــن دوالر) 
لصالـــح مركز بهيـــة لالكتشـــاف المبكر 

وعالج سرطان السيدات.
ويعتبـــر المبلـــغ بســـيطا لكـــن منظمي 
الحملة يقولـــون إن هدفهم ليس مجرد جمع 
المال وإنهم ينشـــرون رســـالة توعية بشـــأن 
سرطان الثدي في المجتمع المصري بالشريط 

الوردي الذي يرمز للتوعية به.
وقال أحمد حافظ يونس المدير التنفيذي 
يتبادلـــون  النـــاس  ”كل  للحملـــة  اإلبداعـــي 
الزيـــارات فيما بينهم ويحملون معهم صينية 
البسبوســـة أو الكنافة أو الحلويات الشرقية. 
وســـيكون ذلك المـــكان هو الـــذي نبحث عنه 
بعيدا عن الوســـائل التقليديـــة، فالفكرة كانت 
أن يصل الشـــريط الوردي إلى كل بيت مصري 
بدل الشـــريط العادي الذي يعلق على صندوق 

حلويات البسبوســـة لتصل معلومات التوعية 
إلى الجميع. وبهذه الطريقة نستطيع الدخول 

إلى بيوت كل المصرين تقريبا“.
ونقال عـــن الجمعية األميركية للســـرطان 
يقـــول مركز بهيـــة لالكتشـــاف المبكر وعالج 
سرطان الســـيدات إن امرأة من بين كل ثماني 
سيدات في مصر ستتعرض لإلصابة بسرطان 

الثدي في حياتها.
وأوضـــح حافظ يونـــس أن الحملة حققت 
نجاحا ووصلت رسالتها إلى أكثر من مليوني 

شخص. 
وأضـــاف أن كثيـــرا من المشـــاهير دعموا 
الحملة لتوصيل رســـالة التوعيـــة للجمهور. 
ومن بين هؤالء المشاهير الممثلتان منى زكي 

وداليا البحيري والعب الكرة شريف إكرامي.
وستوجه كل عائدات الحملة إلى مستشفى 
بهيـــة وهو مستشـــفى خاص لعالج ســـرطان 
الثدي ويعتمد علـــى التبرعات ويقدم خدماته 

مجانا.
ويحمل المستشفى اسم بهية وهبي وهي 
سيدة مصرية من أسرة عريقة توفيت بسرطان 
الثدي وأقامت أســـرتها ذلك المستشـــفى على 
أرض منزلها لتوفير العالج للنســـاء الفقيرات 
دون مقابـــل وأوكلـــت إدارته لجمعية رســـالة 

الخيرية.

غيب المـــوت الفنانة المصرية  } القاهــرة – 
الشـــابة ميرنا المهندس، مســـاء األربعاء، عن 
عمر يناهـــز الـ36 عاما بعد صـــراع طويل مع 

المرض.
وجـــاء خبر وفاة الممثلة الشـــابة وســـط 
ذهول أصدقائها في الوســـط الفني ومحبيها 

بعد أن تضاربت المعلومات بشـــأن حالتها 
الصحية.

وكانـــت ميرنـــا قد أصيبـــت بوعكة 
صحيـــة نقلت على إثرهـــا إلى المركز 
العالمي، حيث قـــال األطباء  الطبـــي 
إنها تعانـــي من نقص فـــي صفائح 

الدم البيضاء.
وأكد ســـامح الصريطي، وكيل 
نقابة الممثلين أن الفنانة الراحلة 
الصحيـــة  حالتهـــا  تدهـــورت 
مؤخرا، وذلك بعدما كانت تعاني 
من متاعب في النخاع الشـــوكي، 
وهو ما كان يؤثر على كرات الدم 

البيضاء.
إلـــى  الصريطـــي  وأشـــار 
أن نزيفـــًا حـــدث قبـــل يومين 

اســـتدعى دخـــول ميرنا إلى 
المركـــزة،  العنايـــة  غرفـــة 
على  وضعها  تـــم  وبعدها 

جهاز للتنفس الصناعي، قبل أن يعلن األطباء 
وفاتها.

وكانـــت الممثلـــة الراحلة، قـــد عانت قبل 
ســـنوات من أزمة صحية شـــديدة، دخلت على 
إثرهـــا إلى المستشـــفى، ثم ارتـــدت الحجاب 
عقـــب تعافيها، قبل أن تتراجع عن 
في  للمشـــاركة  وتعود  قرارهـــا 
األعمـــال الفنية، وفـــي النهاية 
لـــم تســـتطع أن تتغلـــب على 
المـــرض الـــذي تســـبب فـــي 

وفاتها.
ونعى العديد من الفنانين 
زميلتهم على مواقع التواصل 
االجتماعـــي التـــي تناقلـــت 
األربعـــاء  مســـاء  الخبـــر 
طالبيـــن الرحمة والدعاء 

لها.
المهندس  وشـــاركت 
فـــي أكثـــر مـــن 60 عمًال 
الســـينما  بين  تنوعـــت 
كان  حيث  والتلفزيـــون، 
آخـــر عمل شـــاركت فيه 
مع  مسلسل ”أريد رجال“ 
إياد نصار، وعرض خالل 

شهر رمضان الماضي.

و ب
ومحبيها  ــط الفني

ت بشـــأن حالتها 

يبـــت بوعكة
 إلى المركز 
ـال األطباء 
صفائح ي

ي، وكيل 
لراحلة
صحيـــة 
تعاني
ـوكي،
ت الدم

إلـــى 
مين
ى إ

ى

ى إ ر إ
عقـــب تعا
قرارهـــ
األعمــ
لـــم ت
المـــر
وفاته
و
زميلت
االج
الخ
ط
ل

إ
ش

زوجة كاميرون األكثر 

أناقة للعام 2015
تصـــدرت نجمـــة البـــوب تيلور  } لنــدن – 
ســـويفت وراقصة الباليه ميســـتي كوبالند 
والممثلة إيما ستون مجموعة من الوافدين 
الجدد على قائمة الشـــخصيات األكثر أناقة 
فـــي العالـــم التـــي تصدرها ســـنويا مجلة 
”فانيتـــي فيـــر“ والتي ترصد الشـــخصيات 
األكثـــر ثـــراء وشـــهرة ونشـــاطا بالحيـــاة 

االجتماعية.
وجاءت ســـويفت (25 عاما) التي ظهرت 
علـــى غالف المجلة في ســـبتمبر في المركز 
الثاني ضمن قائمة النســـاء العشـــر األوائل 
األكثر أناقة في 2015 خلف سامنثا كاميرون 
زوجـــة رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون التي 

احتلت المركز األول.
وحلت راقصة الباليه األميركية من أصل 
أفريقي كوبالند (32 عاما) في المركز الثالث 
لتســـبق أمل كلونـــي زوجـــة الممثل جورج 
كلونـــي وليتيثيـــا ملكة أســـبانيا والوافدة 
الجديـــدة المغنيـــة ريانـــا. وعـــزت راقصة 
الباليه أناقتهـــا لمصمميها المفضلين ومن 

بينهم جيفنشي وبالمان وإرفيه ليجيه.
وفـــي قائمـــة الرجال األكثـــر أناقة للعام 
احتـــل الممثـــل البريطانـــي بيل نـــاي (65 
عامـــا) المركـــز األول متفوقـــا على ســـليل 
االمبراطورية النفطية ستافروس نياركوس 
الثالـــث ومصمم شـــركة آبـــل للتكنولوجيا 

جوني إيف واألمير البريطاني هاري.
وضمـــت قائمـــة مجلـــة ”فانيتـــي فير“ 
السنوية ألول مرة تصنيفا خاصا بالفنانين 

األكثر أناقة في العالم من نجوم هوليوود.
وجـــاءت الممثلـــة الســـويدية الصاعدة 
أليســـيا فيكاندر (26 عامـــا) – التي اختارت 
لوي فيتون كأفضل مصمـــم- بالمركز األول 
فـــي قائمة هوليـــوود متفوقة علـــى الممثلة 
إيـــدي ريدمايـــن (33 عامـــا) الحائـــزة على 
األوســـكار والتـــي حلـــت بالمركـــز الثاني 
وستون (26 عاما) التي حلت بالمركز الثالث.
كما شـــملت قائمة نجـــوم هوليوود إيما 
واتسون وتشارليز ثيرون ومايكل فاسبندر 

والممثلة الصينية فان بينبينج.
بيندكت  البريطانـــي  الممثـــل  وتصـــدر 
كامبرباتـــش وزوجته صوفـــي هانتر قائمة 

األزواج األكثر أناقة.
كما اختيرت الشـــيخة موزة بنت ناصر 
المســـند (55 عاما) زوجة أمير قطر السابق 

الشـــيخ حمـــد بـــن خليفة آل 
ووالـــدة أمير قطر  ثاني 

الحالي الشـــيخ تميم 
بن حمـــد بن خليفة 

قائمـــة  ضمـــن 
فيـــر“  ”فانيتـــي 
للنســـاء األكثـــر 
أناقة في العالم.

ْ

العدد
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