
صالح البيضاني

} صنعاء - في ظّل هشاشـــة الوضع السياسي 
فـــي صنعاء بعد تعثر التوصـــل إلى اتفاق بين 
الحوثييـــن والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح، طـــرأ تطور أمنـــي بالغ الخطـــورة في 
عدن. وتمثل هذا التطور، الذي عكس الهشاشة 
األمنية في عاصمة الجنوب اليمني، في تفجير 
اســـتهدف حاجزا لقوات تتولى حماية القصر 
الـــذي يقيم فيـــه الرئيـــس االنتقالـــي عبدرّبه 

منصور هادي في منطقة المعاشيق.
وجـــاء االنفجـــار أثنـــاء وجـــود الرئيـــس 
االنتقالي ونائبه خالد البحاح، الذي هو أيضا 
رئيـــس الوزراء في عدن وذلك في وقت يســـعى 
على حد  فيـــه الرجالن إلـــى ”تأمين المدينـــة“ 

تعبير أحد الوزراء اليمنيين.
وقالـــت مصادر سياســـية إن ما يحول دون 
التوصـــل إلـــى اتفاق بين علـــي عبدالله صالح 
و“أنصـــار اللـــه“ هو غيـــاب الموقـــف الموحد 
بيـــن الحوثيين، مـــن الرئيس الســـابق. فهناك 
مجموعة حوثية تثق به على رأســـها عبدالملك 
الحوثـــي زعيم التنظيم المقيم في صعدة، فيما 
يعتبر معظـــم القياديين الحوثيين الموجودين 
فـــي صنعاء أن لديهم حســـابا طويـــال يريدون 
تصفيتـــه مع الرجل ”الـــذي ال يمكن الوثوق به 

بأي شكل“.
وقالت مصادر مطلعة من صنعاء لـ“العرب“ 
إن اتفاقا بين الحوثيين والرئيس السابق كان 
من المزمع اإلعالن عنه يـــوم األربعاء الماضي 
تعثر بسبب رفض الجناح العقائدي في الحركة 

الحوثية الموافقة عليه.
وقالـــت المصـــادر إن االتفاق الـــذي تبنته 
قيـــادات عليا فـــي الحركة الحوثيـــة مقربة من 
الرئيس السابق كان يقضي بتراجع الحوثيين 
عن اإلعالن الدســـتوري الذي تـــم بموجبه حل 
مجلس النواب الذي يسيطر عليه صالح والبدء 
بتشـــكيل حكومة مشتركة من الحوثيين وحزب 
صالـــح (المؤتمر الشـــعبي) وبعـــض األحزاب 

التي مازالت تدين بالوالء لهما.
ووفقا للمصادر، فقـــد جاءت المبادرة التي 
تبناها التيار السياســـي والقبلـــي في الحركة 
الحوثيـــة في محاولة الحتواء بـــوادر الصراع 
التي ظهرت في الفترة األخيرة نتيجة استبدال 
العديـــد مـــن عناصر حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
العام العاملين في مؤسســـات الدولة بعناصر 
حوثية إضافة إلى تصاعد الحملة التي تبناها 
إعالميون وسياسيون حوثيون واستهدفوا من 

خاللها صالح وحزبه.
أن محمد علي  وكشـــفت مصادر ”العـــرب“ 
الحوثـــي رئيس اللجنـــة الثوريـــة العليا التي 
شكلها االنقالبيون عقب السيطرة على صنعاء 
بغرض إدارة مؤسســـات الدولة والذي يعد من 
أبـــرز القيادات الحوثية الرافضـــة للتقارب مع 

الرئيـــس الســـابق تمكن من إجهـــاض االتفاق 
باإليعـــاز إلـــى مقربين منه الســـتئناف الحملة 

على صالح.
تباينـــا حادا  الجماعـــة الحوثية  وتشـــهد 
حول الموقف من الرئيس السابق. فبينما يرى 
جناح في الحركة أنه يجب طي صفحة الماضي 
والتعامل مع صالح وفقـــا للمعطيات الجديدة 
التي تتطلب الوقـــوف صفا واحدا في مواجهة 
التحالف العربي والحكومة الشـــرعية، ال يبدي 
التيـــار الراديكالـــي فـــي الجماعة أي تســـامح 
مع صالح الذي خاض ســـت حـــروب وقتل في 
إحداها مؤســـس الجماعة إضافـــة إلى تخوف 
البعض من عودة الرئيس السابق إلى لعب دور 
بارز قد يتسبب في الحد من نفوذ الحوثيين في 
المنطقة الزيدية التي مازال صالح يحظى فيها 

بشعبية نسبية.
ويـــرى العديد مـــن المراقبيـــن أن الرئيس 
السابق قد خسر معظم أوراقه على األرض بعد 
أن ســـيطر الحوثيون على مختلف مؤسســـات 
الدولة بما في ذلك الجيش واألمن وأن التخلص 

منه بات مسألة وقت فقط.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
التميمـــي أن صالـــح ليـــس في حاجـــة إلى أن 

يفـــاوض الحوثييـــن من أجـــل إلغـــاء اإلعالن 
الدســـتوري وتشكيل حكومة مشـــتركة، إال إذا 
كان هذا جزءا مـــن تكتيك يتبعه حلف االنقالب 
لكسر حالة الجمود في المشاورات السياسية.

وأضـــاف التميمـــي فـــي معـــرض حديثـــه 
لـ“العـــرب“ أن المعادلـــة في صنعاء حساســـة 
للغاية، فإذا كان صالح في وضع عسكري صعب 
فلن يستطيع الحصول على شيء من الحوثيين 
وإذا كان ال يزال يفرض سيطرته على الوحدات 
العســـكرية فإنه الوحيد الذي يســـتطيع إنهاء 
نفوذ المتمردين وهذا لن يتم إال في إطار صفقة 
سياسية تقبل بها األطراف المعنية في الداخل 

والخارج، وتضمن له مخرجا آمنا من األزمة.
وذهـــب المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إسماعيل إلى أن الرئيس السابق لم يعد يمتلك 
الكثير من األوراق لفرض أي نوع من الشـــروط 

على الحوثيين.
ويرى إســـماعيل أن مرد ذلـــك يعود إلى أن 
الحوثيين بدأوا مبكـــرا في تقليم أظافر صالح 
والتحكم أكثر في سير التحالف الذي تم بينهما 

منذ وقت مبكر.
وأشار إسماعيل في تصريحه لـ“العرب“ إلى 
أن تصور صالح الستمرار استخدام الحوثيين 

في مرحلة ما بعد ســـقوط صنعـــاء كان خاطئا 
ألنـــه لم يـــدرك أنه يتعامل مـــع جماعة وضعت 
في تكتيكاتها اســـتخدامه هو لتنفيذ مشروعها 
الذي يختلف كليا عن مشروعه، مضيفا أنه وفي 
الوقـــت الذي انحصرت أهدافه من التحالف مع 
المتمرديـــن في االنتقـــام السياســـي والعودة 
إلى المشـــهد، كانت الجماعة تستخدمه كجسر 
السياســـي  والتفـــرد بالقرار  الختطـــاف البلد 

والعسكري .
وعن مصير التحالف القائم بين الحوثيين 
وصالح أكد إســـماعيل قائال ”نحن توقعنا من 
البدايـــة أن هذا التحالف مصيـــره التفكك وأن 
الحوثييـــن ال يرون في صالـــح إال عدوا مزمنا 
وورقـــة. وبالتالي فكل التســـريبات عن انقالب 
صالـــح األبيض علـــى الحوثييـــن يناقض كل 
الحقائـــق علـــى األرض والهوان الذي يعيشـــه 
الرئيس السابق وجناحه في المؤتمر الشعبي 
ولوال ظروف المعركة التي مازالت تفرض عليه 
وعلى الحوثيين التماســـك لرأينا علي عبدالله 

صالح في سجون الحوثيين“. 

} رومــا - بدأ عدد من الدول الغربية يســـتعد 
لشـــن هجمات عســـكرية في ليبيـــا ضد تنظيم 
داعـــش، في وقـــت تواتـــرت فيه أنبـــاء عن أن 
مقدمـــات التدخل العســـكري الغربـــي تبلورت 

مالمحها.
وفيما كشـــف الناطق الرسمي باسم وزارة 
الدفـــاع األميركيـــة (البنتاغون) بيتـــر كوك أن 
بالده شـــرعت في دراســـة الخيارات العسكرية 
في ليبيا أمام تنامي خطر تمدد داعش، ألمحت 
وزيرة الدفاع اإليطالية روبيرتا بينوتي إلى أن 

هذا التدخل سيكون خالل هذا الربيع.
وقالت الوزيرة اإليطالية في حوار نشـــرته 
الخميس صحيفة ”كوريرا ديال سيرا“ اإليطالية 
”ال نســـتطيع تخيل مرور فصل الربيع والوضع 
مـــا زال في حالـــة جمود في ليبيـــا، وقد عملنا 
بصـــورة مكثفة مع األميركييـــن والبريطانيين 

والفرنسيين“.
وقبل ذلـــك، أكد الناطق باســـم البنتاغون، 
بيتر كوك، أن وزارة الدفـــاع األميركية ”تبحث 
في الخيار العســـكري لوقف تمـــدد داعش في 
ليبيـــا“، مضيفا أن الجهـــد األميركي يركز على 

إيجاد حلفاء محليين للعمل معهم.
 ونقلـــت صحيفة ”الغارديـــان“ البريطانية 
عـــن كوك، قوله إن هنـــاك مجموعة صغيرة من 
القـــوات األميركية قد تواصلت مع عســـكريين 
ليبيين لمعرفة ماهية التعاون الممكن تحقيقه.

المشـــتركة،  األركان  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
الجنـــرال األميركي جوزيـــف دانفورد قد صرح 
بأن المسؤولين العسكريين في بالده يبحثون 

تنفيذ تحرك عسكري حاسم ضد داعش.
ولم يســـتبعد بدء هذا العمل العسكري في 
غضون أســـابيع قليلـــة، بمســـاعدة بريطانيا 
وفرنســـا وإيطاليـــا، وذلـــك فـــي الوقـــت الذي 
ترددت فيه أنباء عن انتشـــار وحدات عسكرية 
أميركيـــة وبريطانيـــة وإيطالية وفرنســـية في 
أجزاء متفرقة من التراب الليبي لرصد تحركات 

تنظيم داعش.
وتحدثت مصادر اســـتخباراتية غربية عن 
أن الـــدول األربع المعنية بهذا التدخل قد تكون 
اتفقت على تشكيل قوة عسكرية قوامها 6 آالف 

جندي للقيام بهذا التدخل العسكري.
وتؤكـــد هـــذه المعطيـــات ومـــا رافقها من 
إشـــارات واضحة بقـــرب تنفيذ هـــذا التدخل، 
فـــي عددها الصـــادر يوم  ما كشـــفته ”العرب“ 
الحادي عشر من الشـــهر الجاري، عندما أكدت 
أن التدخل العســـكري في ليبيا أصبح وشيكا، 

وأن األمر في طور مناقشة حجمه ومدته.
أن الـــدول الغربيـــة،  وأضافـــت ”العـــرب“ 
تجـــاوزت مرحلة التخطيط للتدخل العســـكري 
الُمرتقـــب، إلـــى البدء فـــي بحث االســـم الذي 
سُيطلق عليه، وأشارت إلى أن هناك عدة أسماء 
مطروحة على طاولة النقاش، منها اسم ”سيف 
مارماريداي“، وذلك في إشـــارة إلى التســـمية 
التي كانت ُتطلق ســـابقا على مناطق الشـــريط 

الساحلي الليبي المحاذي لمدينة سرت.

} بغداد – أضفت حتذيرات أميركية من انهيار 
محتمل ألكبر سد في العراق جدية كبيرة على 
احتمال مقتل مئات اآلالف من العراقيني الذين 
قد جترفهم مياه نهر دجلة إذا ما انهار الســـد 

في أي حلظة.
ويحتاج سد املوصل منذ إنشائه بواسطة 
شـــركات أملانية وإيطالية عـــام 1984 إلى حقن 
أســـبوعي عبر حفر فتحات في القاعدة املبنية 
من مادة اجلبس أســـفل البناء الهيكلي للســـد 

وملئها مبادة اإلسمنت املخلوطة باجلص.
ويتطلـــب األمـــر 600 من العمـــال الدائمني 
للقيـــام بهذه املهمة التـــي مازالت متنع وقوع 
كارثة إنسانية قد تخلف دمارا هائال، لكنها ال 

تضمن استمرار األوضاع إلى األبد.
وقـــال اللفتنانـــت جنرال شـــون ماكفرالند 
قائد قـــوات التحالـــف الذي تقـــوده الواليات 
املتحـــدة لقتـــال تنظيم الدولة اإلســـالمية في 
العراق وســـوريا إن السلطات العراقية أدركت 

”احتمال“ انهيار الســـد الذي حتتاج أساساته 
إلى حقن بانتظام للحفاظ على سالمة هيكله.

وأضاف للصحافيني ”احتمال انهيار السد 
شيء نحاول حسمه اآلن… كل ما نعرفه أنه إذا 

انهار فسينهار بسرعة وهذا أمر سيء“.
وتابع قوله ”لو كان هذا السد في الواليات 
املتحـــدة لكنـــا جففنـــا البحيـــرة وراءه. كنـــا 

سنخرج السد من اخلدمة“.
وســـيطر تنظيـــم الدولة اإلســـالمية على 
السد في أغســـطس 2014 ملدة شهر األمر الذي 
أثـــار مخاوف من احتمـــال تفجيره مما يطلق 
أمواجا كاســـحة صوب املوصل وبغداد ميكن 

أن حتصد أرواح مئات اآلالف.
واســـتعاد مقاتلو البيشمركة األكراد السد 
بعد أســـبوعني مبســـاعدة الضربـــات اجلوية 

للتحالف وقوات احلكومة العراقية.
ويقـــول مســـؤولون فـــي وزارة اخلارجية 
األميركية إن الســـيناريو األسوأ النهيار السد 

قد يـــؤدي إلى مقتـــل أكثر من نصـــف مليون 
عراقي، وقد يخلف مليون مشرد آخرين.

إمكانية  األميركيـــون  املســـؤولون  وتوقع 
وقـــوع الكارثة في الربيـــع املقبل بالتزامن مع 
الفيضان الســـنوي لنهر دجلـــة وزيادة كثافة 
األمطار وذوبـــان اجلليد فـــي مناطق مختلفة 

شمالي العراق.
وســـتقل أعـــداد الضحايـــا إذا مـــا تلقـــى 
العراقيـــون حتذيرات حكوميـــة مبكرة، أو في 
حـــال انهيار الســـد في الصيـــف حيث يكون 

منسوب املياه في النهر منخفضا.

وخـــالل زيـــارة له إلـــى بغـــداد مطلع هذا 
الشـــهر حذر اجلنرال جوزيف دونفور رئيس 
رئيـــس  املشـــتركة  األميركيـــة  هيئـــة األركان 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي من ضرورة 

إجراء خطط عاجلة لصيانة سد املوصل.
وطالـــب مســـؤولون أميركيـــون احلكومة 
العراقيـــة بالبـــدء في حتذيـــر العراقيني، مبن 
فيهم هؤالء الذين مازلوا يعيشـــون في مناطق 
تقع حتت سيطرة داعش، وإعالن االحتياطات 
التي يجـــب عليهم اتخاذها فـــي حالة انهيار 
السد بشكل مفاجئ، باإلضافة إلى اإلعالن عن 

األماكن التي ميكن للسكان الفرار إليها.
وفـــي أعقاب ذلك مباشـــرة، عقـــد العبادي 
اجتماعا عاجال مع مجموعة خبراء في وزارة 
املـــوارد املائيـــة وأكادمييني بحضور شـــركة 
إيطاليـــة تقـــود معهـــا احلكومـــة مفاوضات 
لتعزيز صيانة الســـد، مـــن دون اإلفصاح عن 

تفاصيل االجتماع.

وقال محلل سياســـي عراقي لم يشـــأ ذكر 
اســـمه إنه ”من الغريـــب أن احلكومة العراقية 
لـــم تعلن عن خطـــة طوارئ ملواجهـــة الكارثة. 
هل ألنها ال متلك القـــدرة املهنية التي تؤهلها 
لتحديد حجم اخلسائر البشرية التي ميكن أن 
يؤدي إليها انهيار الســـد أم ألنها ال ترغب في 
الكشف عن عجزها عن تسديد تكلفة اإلجراءات 

التي حتول دون وقوع االنهيار؟“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“: صمت 
احلكومـــة، بالرغـــم مـــن حتذيـــرات اخلبراء 
املتكـــررة، يؤكد عدم شـــعورها باملســـؤولية، 
وهي صفة الزمت الكثير من الوقائع املأساوية 
التـــي شـــهدها العراق في الســـنوات األخيرة 
وفي مقدمتهـــا كارثة ســـقوط املوصل التي ال 
تـــزال احلكومة العراقية غير قادرة على إعالن 
النتائـــج التي توصلت إليها جلـــان التحقيق 
املتعلقة بتحديد املســـؤولني عنها ورمبا تكون 

غير راغبة في ذلك لعدم اكتراثها مبا حدث“.

 الجنرال شون ماكفرالند
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أيمن عبدالمجيد

} القاهرة - يشهد حتالف ”دعم مصر“ خالفات 
متزايدة، أكدت الهواجس بشأن عدم قدرته على 
الصمود في مواجهة العواصف السياسية، في 

ظل هشاشته.
وفتحت هذه اخلالفات األبواب أمام تكهنات 
بوجود تأثير قوي لألجهزة األمنية في تكوينه، 

األمـــر الذي يجعـــل مظلته السياســـية مرتبكة 
حتى لو جنـــح في الصمود ومقاومة املمانعات 

التي يواجهها داخل البرملان لفترة من الوقت.
وكان اختبار مترير قانـــون اخلدمة املدنية 
داخـــل مجلس النـــواب األســـبوع املاضي أول 
سقوط عملي للتحالف، حيث لم تستطع قيادته 
الســـيطرة على غالبيـــة أعضائـــه، األمر الذي 
انتهى بعدم املوافقة على القانون، وهو ما أثار 

غضب الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.
ويـــرى متابعون أن هذا التحالف القائم هو 
كيان ”ال رائحة لـــه وال لون“، فال يحكمه منهج 

واضح، بل مصالح شخصية وقرارات فردية.
اجلبالـــي  تهانـــي  املستشـــارة  واعتبـــرت 
رئيسة التحالف اجلمهوري للقوى االجتماعية 
الطبيعـــة  أن  لـ”العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي 

االســـتراتيجية التي استند إليها حتالف ”دعم 
مصر“ جتعله قابال للتفكك سريعا.

فـــدروس التاريخ أثبتت أن التحالفات التي 
ال جتمعها روابط فكرية وسياســـية مشـــتركة، 

وإمنا مصالح ضيقة غير قابلة لالستمرار.
ولعل األزمة التـــي واجهها التحالف خالل 
جولـــة اإلعادة على مقعد وكيـــل املجلس، الذي 
خســـره النائب عالء عبداملنعم مرشح االئتالف 
لصالح ســـليمان وهدان مرشـــح حـــزب الوفد، 
نتيجة اخلالف بـــني أعضاء التحالف الراغبني 
في الترشح للمقعد ذاته، خير دليل على منطق 

املصالح السائد لديه.
وهذا املنطق ظل هو املسّير للتحالف ومثال 
ذلـــك اختيار األعضاء لرئاســـة اللجان النوعية 

في البرملان.

لكن مصـــادر مقربة من حتالف ”دعم مصر“ 
عللت ما يحدث بأن األخير يعمل وفق سياســـة 
توزيع األدوار إلحداث توازنات سياسية، حيث 
رأت بعـــض قياداته أن التـــزام جميع األعضاء 
باالصطفاف حـــول موقف موحـــد، بخصوص 
دعـــم قانون اخلدمة املدنية مثال، ســـيؤدي إلى 
احتقانات جديدة في الشـــارع لكثرة اخلاسرين 

من القانون بشكله احلالي.
واملسألة وفق كثيرين، تتجاوز هذا القانون 
وتتعلـــق بالسياســـات التي يتبعهـــا التحالف 
ورغبـــة قياداته فـــي توفير مظلـــة لدعم النظام 
احلاكم، الذي يبدو أنه ضاق ذرعا بالعشوائية 
التي تســـيطر على تصورات وتصرفات معظم 
في البرملان والتي أضحت  أعضاء ”دعم مصر“ 

عبئا عليه.

} اخلرطــوم - يشـــهد إقليـــم دارفـــور غـــرب 
الســـودان وبخاصـــة جبل مرة معـــارك طاحنة 
بني اجليش الســـوداني املدعـــوم بقوات الدعم 
الســـريع واحلركات املتمـــردة، أدت إلى نزوح 
اآلالف من املدنيني وســـط غيـــاب أي معطيات 

رسمية حول أعداد القتلى واجلرحى.
وتعرض جبل مرة (وهو سلسة جبلية وعرة 
متتـــد على آالف الكيلومترات من شـــمال إقليم 
دارفـــور إلى جنوبه) خالل األيـــام األخيرة إلى 
قصف جـــوي عنيف، األمر الـــذي أثار مخاوف 
املجتمـــع الدولـــي ودفـــع باألمني العـــام لألمم 
املتحـــدة بان كي مـــون إلى التنديـــد ومطالبة 

النظام بوقف عملياته العسكرية هناك.
ويأتي هذا التطـــور رغم قرار الرئيس عمر 
البشير بوقف إطالق النار مطلع يناير احلالي.
ويربـــط محللـــون هـــذا التصعيـــد من قبل 
النظـــام على معاقـــل املتمرديـــن وخاصة على 
حركة حتريـــر الســـودان بزعامـــة عبدالواحد 
محمد نـــور، باالتفاق الذي مت التوصل إليه مع 
حكومة جنوب الســـودان والقاضي بوقف دعم 

األخيرة ملتمردي دارفور.
وتعتبر حركة حترير الســـودان إحدى أبرز 
احلركات الدارفورية التي تتلقى دعما من دولة 
اجلنوب، ويتسم موقف احلركة حيال التسوية 

مع النظـــام بنوع من التصلب والراديكالية 
مقارنـــة بباقـــي احلـــركات التي جنح 

النظـــام فـــي ”ترويضهـــا“ لقبـــول 
املفاوضات.

وتطالب قيـــادة حركة حترير 
الســـودان بحكـــم ذاتـــي إلقليـــم 
زعيمهـــا  ردد  ولطاملـــا  دارفـــور، 

عبدالواحد جملته الشهيرة ”احلكم 
الذاتـــي ليس منحة مـــن احلكومة أو 

املعارضة كما أنه حق طبيعي لكل أقاليم 
السودان“.

واملعـــارك في دارفور بني النظام واحلركات 
املتمـــردة، ليســـت حديثة العهد بـــل تعود إلى 
فبرايـــر 2003 وقد اندلعت على خلفية سياســـة 
التمييز العرقي والديني التي ما فتئت تنتهجها 

حكومة اإلنقاذ ذات اخللفية اإلسالمية.

ولطاملـــا حاولـــت احلكومـــة التمّلـــص من 
هذه التهم عبر التأكيـــد على أنه صراع مفتعل 
ســـاهمت دولة اجلنوب فـــي تأجيجه إلضعاف 

السلطة املركزية في السودان.
وقد كلـــف هذا النـــزاع النظام الســـوداني 
وعلى رأســـه عمر حسن البشـــير الكثير، حيث 
أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية بحق األخير 
بطاقة اعتقال بســـبب اتهامـــه بارتكاب جرائم 
حرب فـــي اإلقليم. كمـــا وقع فـــرض املزيد من 
العقوبـــات االقتصاديـــة على اخلرطـــوم ظلت 

تعاني منها إلى اليوم.
ورغم ذلك يقول مراقبون إن النظام ما يزال 
على نهجه في اعتماد احلل العســـكري أولوية 

حلسم هذا امللف.
ومن هـــذا املنطلق عمـــد إلى التقـــارب مع 
حكومة سلفاكير ميارديت، وبالتالي قطع سبل 
الدعـــم عن احلـــركات املتمـــردة وأبرزها حركة 
عبدالواحـــد، مقابل تقدمي جملـــة من التنازالت 
أهمها وقف دعمه هو اآلخر ملنافسه رياك مشار.

وتـــّوج هذا التوافق بـــني احلكومتني بقرار 
الرئيس البشير فتح احلدود بني الدولتني.

وقالت وكالة األنباء الســـودانية، األربعاء، 
إن الرئيس عمر البشـــير أصـــدر قرارا ”يقضي 
بفتـــح احلدود مع دولة جنوب الســـودان.. كما 
وجه ســـيادته اجلهـــات املختصـــة إلى 
اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر لتنفيذ هذا 

القرار على أرض الواقع“.
وأغلقت احلدود بني البلدين 
عام 2011 مـــع تدهور العالقات 
اجلنوب  انفصـــال  أعقـــاب  في 
فـــي نهاية حرب أهليـــة طويلة 
آخـــذا معـــه ثالثـــة أربـــاع نفط 
البالد أي ما يقدر بخمسة مليارات 
برميل مـــن االحتياطيات املؤكدة، وفقا 

إلحصائيات إدارة معلومات الطاقة األميركية.
وقال وزيـــر اإلعالم الســـوداني أحمد بالل 
عثمان، اخلميس، ”نأمل في أن يسحب اجلنوب 
يد املســـاعدة التـــي ميدها للحـــركات املتمردة 
املناهضـــة حلكومتنا في دارفور والنيل األزرق 

وجنوب أم درمان“.

وتوقع عثمان اســـتعادة العالقات التجارية 
بني البلدين وأن يتمكن جنوب السودان الذي ال 
يطل على بحار من االستفادة من موانئ الشمال 

كما كان احلال في املاضي.
ورحبـــت حكومة جنـــوب الســـودان بقرار 
الشـــمال فتح احلـــدود معها، معتبـــرة أن هذه 
اخلطـــوة ســـتعزز الروابـــط االقتصاديـــة بني 

البلدين.
وقـــال املتحـــدث باســـم احلكومـــة مايـــكل 
ماكي لويث ”إنها خطـــوة إيجابية في الطريق 
الصحيـــح ألن هـــذا مـــا ســـيقود إلـــى تطبيع 

العالقات مع السودان“.
وكان رئيـــس جنوب الســـودان ســـلفا كير 
أعلن، الثالثاء، فـــي خطوة غير متوقعة تطبيع 
العالقـــات ردا على موافقة البشـــير، األســـبوع 
املاضي، على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب 

السودان في أراضي السودان عبر خط أنابيب 
إلى البحر األحمر.

ويرى متابعون أن هذه القرارات التاريخية 
بـــني الطرفـــني والتي جـــاءت بعد سلســـلة من 
املفاوضات الشـــاقة بينهما، من شأنها أن تؤثر 
على مسار احلرب في أقاليم السودان وبخاصة 
دارفـــور. حيث ســـتجد احلـــركات الدارفورية 
نفســـها محاصـــرة ومضطرة لتقـــدمي تنازالت 

لطاملا سعى إليها النظام.
وما املشهد الدائر اليوم في جبل مرة سوى 
مؤشـــر على الوضع املســـتقبلي املخيف الذي 
ينتظر هذه احلركات واملدنيـــني الذين تتهمهم 
حكومة اخلرطـــوم بالعمالة لصاحلها. وأعربت 
بعثة األمم املتحدة في الســـودان عن قلقها إزاء 
نزوح أكثر من 34 ألف شـــخص جـــراء املعارك 
املندلعـــة بني اجليـــش الســـوداني ومتمردين 

بإقليـــم دارفور املضطرب غـــرب البالد. وذكرت 
رتـــا رويـــداس، املنســـق املقيم لـــألمم املتحدة 
بالســـودان فـــي بيـــان صحافي، األربعـــاء، أن 
التقارير األولية تشـــير إلى فـــرار نحو 19 ألف 
مدني إلى والية شـــمال دارفور بخالف نحو 15 
ألفا آخرين فروا إلى والية وســـط دارفور، عقب 
اندالع القتال في منطقة جبل مرة اجلبلية التي 

تتمدد في 3 من واليات دارفور“.
وتلقـــت بعثـــة يوناميـــد معلومـــات، هـــذا 
األســـبوع، تفيـــُد بحـــرق 19 قريـــة بالقرب من 
روكرو، شـــمال جبل مرة، وســـط دارفور أثناء 
املعارك، ”كما ُيعتقد أن معظم سكان هذه القرى 
فروا إلى ســـرتوني وكبكابيـــة وطويلة، بينما 
احتمـــى آخـــرون باملناطق اجلبليـــة احمليطة، 
فيمـــا العديد مـــن األطفال ال يزالـــون في ِعداد 

املفقودين“.

البشير يعلنها حربا على املتمردين بعد ضمان دعم جنوب السودان
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◄ اعتبر وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هاموند، أنه في حال مقاطعة 

المعارضة السورية لمفاوضات جنيف، 
اليوم الجمعة، فإن ذلك ”سيخدم 

مصالح الرئيس السوري بشار األسد“.

◄ اغتيل، الخميس، مسؤول اللجنة 
األمنية المكلفة بأمن مخيم شاتيال 

لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة 
بيروت برصاص مجهول.

◄ أعلن الجيش المصري عن انضمام 
3 مقاتالت حديثة من طراز ”رافال“ إلى 
القوات الجوية المصرية، وهي الدفعة 

الثانية المتفق عليها مع الجانب 
الفرنسي.

◄ قتل 45 شخصا على األقل في 
غارات روسية على مناطق يسيطر 
عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في 

شمال وشرق سوريا.

◄ كشف الجيش المصري عن تحطم 
طائرة قتالية من طراز ”إف- 16“ خالل 
تمرين ومقتل طاقمها، دون أن يوضح 

مكان التحطم.

◄ أعرب رئيس الحكومة اللبنانية 
تمام سالم عن أمله في التزام القوى 

السياسية اللبنانية بتفعيل عمل 
مجلس الوزراء وتجاوز الحساسيات 

من أجل حماية لبنان.

◄ اعتقلت قوات الجيش اإلسرائيلي 
ثمانية مواطنين مقدسيين، من بينهم 

النائب المبعد عن المدينة محمد 
أبوطير.

◄ قالت مصادر أمنية إن سلطات 
األمن المصرية لم تعثر على أي شيء 

مريب على متن طائرة ركاب جرى 
تفتيشها بمطار القاهرة الخميس بعد 

تلقي بالغ يفيد بوجود قنبلة.

باختصار

التصعيد العســــــكري القائم حاليا في إقليم دارفور ال ميكن البحث في دوافعه بعيدا عن 
عملية التطبيع اجلارية بني اخلرطوم وجوبا، فالنظام السوداني متكن على ضوء الضعف 
الذي يعانيه ســــــلفاكير من إقناع األخير بأهمية بناء عالقات طبيعية بينهما شــــــريطة وقف 

دعمه للمتمردين وترك مصيرهم بيد اجليش السوداني.

تهاني الجبالي:
الطبيعة االستراتيجية التي 

استند إليها تحالف دعم مصر 
تجعله قابال للتفكك سريعا

{الحكومة السورية تجاهلت معظم طلبات منظمة األمم املتحدة إلرسال مساعدات إنسانية إلى 
نحو 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها}.

ستيفن أوبراين
وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية

{لـــم أعـــد أثق ال بالحوار الثنائي وال بالحوار الوطني، ألن حـــزب الله أثبت لغاية اليوم أنه ليس حزب 
حوار، وهو يتجه إلى تكوين منظومة في عقول الناس بأنه الحزب الحاكم في لبنان}.

أحمد فتفت
عضو بتيار املستقبل اللبناني

تحالف {دعم مصر} يواجه خالفات ومطبات تنذر بتفككه

شد عصبي في انتظار العبور إلى الشمال

من الالذقية هنا روسيا

كتائب القسام تفقد سبعة 
من عناصرها إثر انهيار نفق

} غــزة - أعلنـــت كتائـــب عزالدين القســـام، 
اجلنـــاح العســـكري حلركة حماس عـــن مقتل 
ســـبعة من عناصرها فـــي انهيار نفق شـــمال 

شرق غزة.
وقالت القســـام إنهـــا ”تزف ثلـــة من رجال 
األنفـــاق الذين ارتقوا فـــي معركة األعداد، فيما 
جنا أربعة مجاهدين“ إثر انهيار النفق بســـبب 

األمطار التي شهدها القطاع األسبوع األخير.
وذكـــر البيان أن القتلى هـــم ”ثابت الريفي 
(25 عامـــا)، قائـــد مجموعة في وحـــدة النخبة 
عامـــا)   25) الشـــوبكي  وغـــزوان  القســـامية، 
وعزالديـــن قاســـم (21 عاما) وهمـــا من وحدة 
النخبة القســـامية، ووسيم حســـونة (19 عاما) 
ومحمـــود بصـــل (25 عاما) ونضـــال عودة (24 

عاما) وجعفر حمادة (23 عاما)“.
وكانت كتائب القســـام، قـــد أعلنت األربعاء 
عن فقدان 8 من عناصر احلركة في انهيار نفق.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة بالقوة 
منذ سنة 2007، ويعتمد جناحها العسكري على 
األنفاق لنقل األسلحة واألشخاص خاصة على 

احلدود مع سيناء املصرية.
وقد أثـــارت هذه األنفاق جـــدال بني احلركة 
والقاهرة في ظل شـــكوك بأن هذه األنفاق باتت 
ممرا للمتطرفني بني غزة وسيناء، وهو ما دفع 

السلطات املصرية إلى هدم املئات منها.

19
ألفا عدد املدنيني 

النازحني من منطقة 
جبل مرة نحو شمال 

دارفور
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} باريس - حرصت إيران على أن ُترفق اجلولة 
األوروبيـــة التي قادت الرئيس حســـن روحاني 
إلى كل من إيطاليا وفرنســـا بخطاب «معتدل»، 
اعتبـــره مراقبـــون جـــزءا من تكتيك سياســـي 
يهدف إلحراج اململكة العربية الســـعودية عبر 
تصويرهـــا ســـببا فـــي التصعيد، فيمـــا إيران 

تسعى إلى التهدئة.
والتقى روحانـــي اخلميس فـــي باريس بكبار 
رجال األعمـــال الفرنســـيني، في الوقـــت الذي 
رحب فيه رجال السياسة بتحسن العالقات مع 

طهران التي ظلت معزولة طويال. 
وأثنـــى الرئيـــس اإليرانـــي علـــى مـــا وصفه 
بـ«اخلطوة األولى املهمـــة في مطلع عهد جديد 

من العالقات مع االحتاد األوروبي وفرنسا». 
ومـــن جانبه صرح رئيـــس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس قائـــال «ميكننا فتح فصل جديد، 
بفضل االتفاق النووي، وتود فرنســـا أن جتدد 

روابطها مع إيران كشريك طموح». 
وبالتـــوازي مـــع محاولـــة طهـــران كســـب ود 
الغـــرب، تواصل شـــّن حملتها ضـــّد الرياض، 
حيث دعـــا نائـــب وزيـــر اخلارجيـــة اإليراني 
حســـني أمير عبداللهيان اخلميس من موسكو 
الســـعودية إلى الكّف عما سماه «األفعال التي 
تزيـــد من التوترات في املنطقـــة»، وذلك بعد أن 
كان الرئيـــس روحاني قـــد قال أثنـــاء وجوده 
فـــي العاصمة اإليطاية رومـــا إن بالده «ال تريد 

تأجيج التوتر مع الرياض».
ووصف إعالميون وقادة رأي عرب التكتيك 
اإليراني بأنه محاولـــة للترويج العتدال مزيف 
وشـــكلي متناقـــض مـــع السياســـات اإليرانية 
القائمـــة فعال علـــى األرض، وتدخالتها املثيرة 
للصراعـــات والنعـــرات الطائفية فـــي العراق 
وســـوريا ولبنان واليمـــن والبحرين، فيما قال 
محّللـــون أوروبيـــون، إّن الغـــرب الـــذي يقطع 

خطـــوات عمالقة فـــي التقارب مع إيـــران، غير 
معني بأي شـــكل باخلطاب الترويجي اإليراني 
ألنـــه يعـــرف مـــا يريـــد مـــن إيـــران؛ املصالح 

االقتصادية وال شيء سواها.
وقال األمير تركي الفيصل الرئيس السابق 
للمخابرات الســـعودية ”إن القـــادة اإليرانيني 
جـــدا  اللطفـــاء  مبظهـــر  الظهـــور  يحاولـــون 
والدبلوماســـيني، جدا إلى آخر مظاهر الطيبة، 

لكن ما يفعلونه سرا مناقض متاما لذلك“.
وقـــال الرئيـــس اإليراني من رومـــا ”نحن 
نعلـــم أن أي نزاع جديد ســـيجعل األمور أكثر 
صعوبـــة، واالســـتقرار اإلقليمـــي مناســـب لنا 
وللسعوديني، إذ أن األولوية تكمن في الصراع 
مع داعـــش واإلرهاب، واحلـــرب اإلقليمية بني 
اململكة العربية الســـعودية واليمن والتي يجب 

أن تتوقف“.
وال يغيـــب عـــن خطـــاب روحانـــي محاولة 
تطمـــني املســـتثمرين الغربيني الذيـــن حتتاج 
إليهـــم طهـــران بشـــّدة للتخّلـــص مـــن تبعات  
العقوبات االقتصادية التي ظلت لسنوات تثقل 
كاهلهـــا وتهددها بأزمة طاحنة تقلب الشـــارع 

ضد السلطات.
وحاول روحانـــي تقدمي بالده كصمام أمان 
لالســـتقرار في الشرق األوســـط قائال ”من دون 
إيران فإن األمن في منطقة الشـــرق األوسط لن 

يستتب، كما أن السالم في سوريا لن يعم“.
وصّنف توّرط إيران في الصراعات املسّلحة 
داخـــل البلدان العربيـــة ضمن خانـــة محاربة 
اإلرهـــاب عبر القـــول ”ال أحد في العالم يشـــك 
في مســـألة أنه لوال اجلهود والدعم الذي قدمته 
إيـــران في محاربة اإلرهـــاب لكانت هناك اليوم 
حكومة إرهابية وليســـت جماعـــة إرهابية في 

املنطقة“.
وفي غمار عملية التقارب غير املسبوقة مع 
الغرب، يتقّدم إلى واجهة املشـــهد اإليراني من 
يحسبون على ”معســـكر االعتدال“، الذي يضم 
في الوقـــت الراهن الرئيـــس روحاني وطاقمه 
الدبلوماســـي، بينما ينزوي احملســـوبون على 
معســـكر التشـــّدد الذي يضـــم املرشـــد وكبار 
قادة احلرس الثوري الذيـــن يتم اللجوء إليهم 
في خطـــاب الوعيد والشـــتائم املوّجه إلى دول 

املنطقة، ودول الغرب ومن ضمنه نعت الواليات 
املّتحدة بـ”الشيطان األعظم“.

ويجزم متابعون للشأن اإليراني بأّن تقسيم 
الطبقـــة السياســـية اإليرانيـــة إلـــى معتدلني 
ومتشـــتّددين ليس سوى تقسيم إجرائي شكلي 
ضمـــن لعبة توزيـــع األدوار، حيـــث يظل نظام 
املستلهمة لسياساتها  ”اجلمهورية اإلسالمية“ 
من أفكار مؤسســـها آيت الله اخلميني في آخر 
سبعينيات القرن املاضي إطارا جامعا للساسة 
اإليرانيـــني مينع اخلروج عنـــه، بدليل محاكمة 
وســـجن مـــن صّدقـــوا فعـــال مســـألة االعتدال 

واإلصالح على غرار مير حسني موسوي.
وكثيرا ما تعمد طهران إلى محاولة تقاسم 
األدوار وتوزيعها بني مســـؤوليها املنقســـمني 
شـــكليا بـــني ”حمائم وصقور“، يهـــدد بعضهم 

الدول، فيمـــا يلوح اآلخـــرون جتاهها بخطاب 
تصاحلي داع إلى احلوار.

لكـــن ”املبالغـــة فـــي هـــذه اللعبة وســـوء 
إخراجها“، بحســـب بعض منتقدي السياســـة 
اخلارجيـــة اإليرانية، كثيرا مـــا يوقعان طهران 
في تناقضات صارخة، ويضفيان غموضا على 

حقيقة مواقفها.
”درســـا  النـــووي  امللـــف  إدارة  وتعتبـــر 
عن عملية تقاسم األدوار تلك، فبينما  تطبيقيا“ 
بـــات االتفـــاق النووي مع القـــوى الكبرى أمرا 
واقعا، مـــازال خامنئي يخرج علـــى اإليرانيني 
بخطـــب ناريـــة جتـــاه الواليات املتحـــدة التي 

سهلت إبرام االتفاق.
وعـــادة ما يكون اخلطاب الناري ضد الدول 
األخـــرى موجها إلـــى الداخـــل اإليراني بهدف 

إثـــارة حمـــاس الشـــارع وصـــرف انتباهه عن 
املشاكل املتراكمة.

ويقّلل مراقبـــون من إمكانية تأثير اخلطاب 
الدعائـــي اإليراني على مكانـــة اململكة العربية 
الســـعودية لدى حلفائها الغربيـــني املرتبطني 
معها مبصالح اقتصادية تفوق ما يعملون على 

احلصول عليه من خالل التقارب مع إيران.
كمـــا ال تفتقـــر الدبلوماســـية الســـعودية 
للحيوية والقدرة علـــى التأثير، وهو ما أثبتته 
خالل األزمة التي أعقبت االعتداء على السفارة 
والقنصلية الســـعوديتني في طهران وقم، حيث 
جنحت بتحّركهـــا الكثيف على أكثر من صعيد 
في إحراج طهران وأجبرتها على تهدئة النبرة 
والتبـــرؤ من مقترفي االعتـــداءات واإلعالن عن 

مالحقتهم وسجنهم.

إيران تحاول إحراج السعودية بالترويج العتدال مزيف

[ الغرب غير معني بالخطاب الترويجي اإليراني ويقصر اهتمامه على المصالح [ مكانة السعودية غير مهددة بالحملة اإليرانية

مرحبا بأموالكم

◄ ُتوّقع مجموعة فينميكانيكا 
اإليطالية للصناعات العسكرية يوم 

31 يناير الجاري عقدا لبيع 28 مقاتلة 
يوروفايتر للكويت تصل قيمته إلى 4 
مليارات يورو كجزء من صفقة أكبر 

تتراوح قيمتها بين 7 و8 مليارات 
يورو.

◄ أفاد مصدر طبي يمني بمقتل 
ثالثة أطفال وجرح اثني عشر 

آخرين جراء انفجار قذيفة أطلقها 
المتمّردون الحوثيون على ملعب 
شعبي داخل حي الكوثر الشعبي 
بمدينة تعز على الساحل الغربي 

لليمن.

◄ أيدت محكمة االستئناف الكويتية 
الخميس حكما سابقا كان قضى 

بحبس مجموعة من المدانين بجمع 
تبرعات من القبائل وإرسالها إلى 

تنظيم داعش في كل من سوريا 
والعراق لمدة عشر سنوات.

◄ ُنقل عن مصادر يمنية في 
العاصمة السعودية الرياض قولها 

إن اللواء علي حسن األحمدي 
رئيس جهاز األمن القومي اليمني 

قدم استقالته من منصبه إلى 
الرئيس عبدربه منصور هادي، 

وذلك احتجاجا على ما سماه 
”تهميش الجهاز في العمل 

بالعاصمة المؤقتة عدن التي 
تشهد حوادث أمنية واغتياالت 

متواصلة“.

◄ دعا تحالف القوى العراقية، 
الخميس، إلى فتح تحقيق فوري 

بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس 
ووتش الذي تحدث عن وقوع 

انتهاكات وإخفاء قسري أثناء 
عمليات استعادة المدن من سيطرة 

تنظيم داعش.

باختصار

تــقــســيــم الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

اإليرانية إلى معتدلني ومتشتددين 

ليس سوى تقسيم إجرائي شكلي 

ضمن لعبة توزيع األدوار

◄
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أخبار

} عــدن (اليمــن) - مّثـــل اســـتهداف محيـــط 
القصر الرئاســـي في العاصمة اليمنية املؤقتة 
عـــدن، اخلميس، بســـيارة مفّخخـــة تصعيدا 
خطرا فـــي عمليات اســـتهداف رمـــوز الدولة 
اليمنية، ومحاوالت منع تركيز سلطاتها هناك 
متهيدا لبسط نفوذها على باقي املناطق التي 
تتواصل جهود استعادتها من أيدي املتمّردين 

احلوثيني.
ولم مينـــع تبّني تنظيم الدولة اإلســـالمية 
بشـــكل فوري للهجـــوم الذي وقع خـــارج مقر 
إقامة الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي 
في منطقة املعاشيق بعدن، من توّجه الشكوك 
مجّددا إلـــى مخابرات الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح باعتباره املســـتفيد األول من 
ضرب مســـار إعـــادة تركيـــز ســـلطات الدولة 

اليمنية بقيادة غرميه الرئيس هادي.
ومـــن شـــأن حتقيق االســـتقرار فـــي عدن 
مســـاعدة القـــوى املوالية للحكومة الشـــرعية 
على مواصلة جهـــود حترير باقي املناطق من 
يـــد املتمّردين احلوثيني املتحالفني مع القوات 
التابعة للرئيس السابق، وصوال إلى العاصمة 
صنعاء التي باتت احلرب تدور على مداخلها.
وتؤّكـــد مصـــادر مينيـــة متعـــّددة متّكـــن 
مخابـــرات علـــي عبدالله صالح مـــن اختراق 
التنظيمات املتشـــّددة وتوظيفها في ما يخدم 
مصالح الرجل املصـــّر على مواصلة لعب دور 
سياسي في البلد رغم تنحيه عن السلطة حتت 

ضغط الشارع.
وتزامـــن تفجيـــر اخلميس مع بـــدء تنفيذ 
خّطة أمنية واســـعة النطـــاق تهدف إلى إنهاء 

االنفالت األمني في عدن.
وقـــال احمللل السياســـي منصـــور صالح 
من  في اتصـــال هاتفي مع صحيفـــة ”العرب“ 
مدينـــة عـــدن إن التفجيـــر االنتحـــاري يحمل 
رســـالة سياســـية للرئيـــس هـــادي ولنائبـــه 
رئيس احلكومة خالد بحاح بأنه ”ال اســـتقرار 
لســـلطتهما في عدن“. ومـــن وجهة نظر أمنية 
يكشف التفجير، بحســـب منصور صالح، عن 

ضعـــف اجلهاز األمنـــي الذي يتولـــى حماية 
املناطـــق األكثر حساســـية وأهميـــة كمنطقة 
املعاشـــيق التي وقع االنفجـــار على مقربة من 
بوابتهـــا األولـــى، والتي يعد وصول ســـيارة 
مفخخـــة وركنها فـــي جوارهـــا اختراقا أمنيا 
كبيرا ينم عن ضعف األداء األمني أو اختراقه.

وأضـــاف منصـــور ”مـــن الواضـــح جـــدا 
أن هنـــاك عـــدم تكافـــؤ بـــني مســـتوى تنظيم 
املؤسسة العســـكرية واألمنية بعدن من جهة، 
وقدرات اجلماعات التي متارس أعمال العنف 
والتفجير واالغتياالت، مـــن جهة ثانية، فهذه 
اجلماعـــات جنحـــت منـــذ أكتوبر  مـــن العام 
املاضـــي في تنفيـــذ أعمال موجعة لســـلطات 
الدولـــة ابتداء من اســـتهداف مقـــر احلكومة 
مـــرورا باغتيـــال محافظ عدن الســـابق جعفر 
سعد ثم تنفيذ محاوالت أخرى الغتيال محافظ 
عدن اجلديـــد ومدير أمـــن احملافظـــة وتنفيذ 
اغتياالت شبه يومية لقادة عسكريني وقضاة، 
ومـــع ذلك لم يتـــم القبض على أحـــد أو حتى 

الكشف عن هويته“.
وجاء الهجوم على محيط قصر املعاشـــيق 
ضمـــن سلســـلة أطـــول مـــن حـــوادث أمنية 
متواصلة بشـــكل شبه يومي على مدار األشهر 
املاضية، في مدينـــة عدن التي أعلنها الرئيس 
عبدربه منصور هادي عاصمة مؤقتة بانتظار 
اســـتعادة صنعاء من يد املتمردين احلوثيني، 

وحليفهم علي عبدالله صالح.
وأدى التفجيـــر إلـــى مقتل مـــا ال يقّل عن 
ثمانية أشـــخاص بينهم مدنيون وعناصر من 
احلماية الرئاسية، وإصابة ١٢ آخرين، بحسب 
ما أفـــادت بـــه مصـــادر طبية في مستشـــفى 

اجلمهورية بعدن.
ووقـــع التفجير عند نقطـــة تفتيش مؤدية 
إلـــى قصـــر املعاشـــيق تقـــع في حـــي كريتر، 
وتبعد زهاء كيلومتـــر واحد عن مبنى القصر 

وتفصلها عنه نقاط أخرى.
وفي حـــني أفادت مصـــادر أمنية في بادئ 
األمـــر بـــأن التفجيـــر تزامن مع مـــرور موكب 

محافظ عدن عيـــدروس الزبيدي، نفى احملافظ 
لوكالة فرانس بـــرس تواجده في املكان حلظة 

التفجير.
وســـبق للمحافـــظ أن جنـــا وإثنـــني مـــن 
املســـؤولني اليمنيني، من تفجير بســـيارة في 
اخلامـــس مـــن يناير اجلـــاري، تبنـــاه تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ورغـــم صعوبـــة الوضـــع األمنـــي ال تبدو 
احلكومـــة اليمنيـــة  املدعومة مـــن قبل قوات 
التحالـــف العربي بـــوارد االستســـالم، حيث 
تسابق الزمن الستكمال وضع الهياكل األمنية 
الضروريـــة لضبط األوضاع وتأســـيس قوات 

مسلحة وفق مقاييس جديدة.

وكان أعلـــن األربعـــاء عـــن وصـــول قوات 
عســـكرية وصفـــت بالكبيـــرة إلـــى العاصمة 
اليمنيـــة املؤقتـــة عدن كجـــزء مـــن تعزيزات 
لوجســـية مرصـــودة مـــن قبـــل دول التحالف 
العربـــي لتنفيذ خطـــة أمنية واســـعة النطاق 
أعلن عنها في وقت ســـابق وتهدف إلى إنهاء 

االنفالت األمني في احملافظة.
وبحســـب خبراء أمنيني فإن اإلشكال الذي 
يقـــف وراء هشاشـــة األوضاع فـــي عدن يظل 
هيكليـــا وتنظيميـــا أكثر مما هو لوجســـتي، 
حيث تتوفر – وفق هؤالء- األســـلحة والقوات 
بأعداد كافية، لكن توجد إشكاالت في التصّرف 

باملقّدرات املتوفرة واالستفادة منها.

حريق يأبى االنطفاء

ــــــة واالعتدال الذي تكّثف إيران من الترويج له بالتزامن مع خطوات تقاربها  خطاب التهدئ
مع الغرب، يهدف إلى إحراج غرميتها الســــــعودية وحتميلها مسؤولية توتير األوضاع في 
الشــــــرق األوســــــط في مقابل تقدمي ”أوراق اعتماد“ طهران لدى املجتمع الدولي باعتبارها 

عامل استقرار في محيطها.

قطع مســــــار إعادة تركيز الدولة اليمنية انطالقا من عدن يبدو هو الهدف الرئيسي ملدبري 
ــــــر واالغتيال وانتقاء أهدافها، وخبراء أمنيون يرجعون هشاشــــــة الوضع  عمليات التفجي
فــــــي العاصمة اليمنية املؤقتة إلى عوامل تنظيمية وهيكلية أكثر مما هو بســــــبب مصاعب 

لوجستية.

«تقلب األسعار أمر طبيعي وسنة من سنن الحياة وال مجال للخوف أو الهلع، بل املطلوب 

هو االستفادة من دروس املاضي والتعامل مع الوضع الحالي لينعكس إيجابيا}.

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
 أمير قطر

«لســـنا وسطاء بني إيران والســـعودية، بل نحن في قارب واحد مع اململكة، وال نسمح بأي 

شكل من األشكال أن تتدخل أي دولة في شؤوننا}.

علي السعيد
 مساعد وزير اخلارجية الكويتي لشؤون آسيا

التفجيرات تواصل مالحقة رموز الدولة اليمنية في عدن



وصـــل القائد العـــام للجيش  } القاهــرة – 
إلـــى  اخلميـــس،  حفتـــر،  خليفـــة  الليبـــي 
القاهرة، في زيارة وصفتها مصادر إعالمية 
بـ“املفاجئـــة“، خاصة وأنه لـــم يتم اإلعالن 

عنها بشكل رسمي.
وتزامـــن وصـــول حفتر إلـــى مصر، مع 
مغـــادرة فايـــز الســـراج، رئيـــس املجلـــس 
الرئاســـي الليبي، مطار القاهـــرة، متوجها 
إلـــى تونـــس، إلعـــادة النظـــر في تشـــكيلة 
حكومة الوفاق بعد أن رفض مجلس النواب 

املصادقة عليها.
وقالت مصـــادر مطلعـــة إن القائد العام 
للجيش الليبي ســـيلتقي، خالل زيارته، مع 
كبار املســـؤولني لبحث آخر التطورات على 
الســـاحة الليبيـــة، ودعم عالقـــات التعاون 
بني مصـــر وليبيا خاصة في مجال مواجهة 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، ومنـــع محـــاوالت 
التهريـــب والتســـلل عبر احلـــدود املصرية 
الليبية، إلى جانب االســـتفادة من اخلبرات 

واإلمكانيات املصرية.
وربـــط متابعون زيـــارة حفتر إلى مصر 
برفـــض املؤمتـــر الوطنـــي العـــام، املنتهية 
واليتـــه، تعديـــل املـــادة الثامنة مـــن اتفاق 
الصخيـــرات املتعلقة بصالحيـــات املجلس 
الرئاســـي، والتي ميكن أن ُتقصي املسؤول 
العســـكري من املشـــهد السياســـي وُتفقده 
منصبـــه القيادي، وهو الـــذي يتمّتع بتأييد 
قـــوى إقليمية ودوليـــة، وبتأييد مصر التي 
تدعـــو إلى دعم قواته ورفع حظر التســـليح 
عنهـــا، حتى تتمكـــن من مكافحـــة اإلرهاب 

وتطويق تنظيم داعش.
وصـــّوت برملان طبـــرق، االثنني، لصالح 

إلغـــاء املادة الثامنة من االتفاق السياســـي 
والتـــي تنص على شـــغور املناصب األمنية 
والعسكرية القيادية مبجرد حصول حكومة 
الوفاق الوطني على ثقـــة املجلس النيابي، 
علـــى أن تقـــوم هـــذه احلكومـــة فـــي وقت 
الحق باختيار الشـــخصيات التي ستتولى 

املناصب األمنية والعسكرية.
ويحـــاول خليفة حفتر جتـــاوز االرتباك 
احلاصل داخل املؤسســـة العسكرية الليبية 
بعد إعـــالن الرائد محمد حجـــازي، الناطق 
السابق باســـم عملية الكرامة، انشقاقه عن 
القوات الليبيـــة، متهما حفتر بـ“الفســـاد“ 
ومقترحـــا تشـــكيل مجلـــس عســـكري مـــن 

”الشرفاء“.
ويبـــدو أن محـــاوالت إقصـــاء حفتر من 
املشـــهد الليبي لم تعد محصورة في جماعة 
اإلســـالم السياســـي، بل طالت مســـؤولني 
عســـكريني كانوا فـــي املاضـــي القريب من 

أنصاره واملوالني له.
هذا الوضع املتشـــعب دفع قائد اجليش 
الليبـــي إلى التحرك من أجـــل احلفاظ على 
منصبـــه خاصـــة وأن ليبيا فـــي حاجة إلى 
جيـــش متماســـك القـــوى وقـــادر على دحر 
التنظيمات اجلهادية وامليليشيات املسلحة.

ولـــم ُيخف حفتـــر في مناســـبات عديدة 
رفضـــه للمفاوضـــات واالجتماعـــات التـــي 
خاضهـــا فرقاء ليبيـــا ومتّخض عنها اتفاق 
بـــني  ُتســـاوي  باعتبارهـــا  الصخيـــرات، 
”الضحية واجلّالد“ وتســـمح للميليشـــيات 
املجموعـــات  مـــع  املتحالفـــة  اإلســـالمية 
احلكومـــة  لتشـــكيل  بالتدخـــل  اإلرهابيـــة 
املنتظـــرة، وقـــد حّذر مـــن مخرجـــات هذه 
املفاوضـــات التي ميكن أن ”تفـــرض واقعا 
سياســـيا على ليبيا يؤدي إلى حتجيم دور 

اجليش في مكافحة اإلرهاب“.
ومن املنتظر أن تتحرك القوى اإلقليمية 
الكبرى للقيام بعملية عسكرية في ليبيا لعل 
أولى خطواتها شن غارات جوية على معاقل 

داعش في سرت.

وعّبـــر العديد من السياســـيني الليبيني 
ونـــواب برملـــان طبـــرق عن رفضهـــم للحل 
العســـكري، مطالبني بتسليح اجليش الذي 
رغـــم إمكانياته احملـــدودة إال أنه متكن من 
محاصـــرة داعـــش في مدينـــة درنة وضرب 

خطوط إمداداته البرية والبحرية.
ويســـتدعي الوضـــع في ليبيـــا تضافر 
جهود املجتمع الدولـــي، وخاصة رفع حظر 
الســـالح عن قـــوات اجليـــش الوطني حتى 
تتمكـــن من دحـــر امليليشـــيات اإلســـالمية 
وتفكيـــك الكتائـــب اإلرهابيـــة فـــي مختلف 

مناطق البالد.

وتعالت فـــي اآلونة األخيـــرة األصوات 
املناديـــة بضرورة دعم اجليـــش الليبي في 
حربه ضّد التنظيمات اجلهادية ورفع حظر 
األســـلحة عن ليبيا، وهو ما لم تســـتجب له 
األمم املتحدة العتبارات عّدة أهمها أن قرارا 
مماثال ســـيكّثف حالة الفوضى وســـيحّول 
ليبيا إلى خّزان لألســـلحة التي من املرجح 

أن يستفيد منها املتشددون.
أصـــدر  األمـــن  مجلـــس  أن  ومعلـــوم 
قرارا ســـنة 2011 (قـــرار رقـــم 1970) بحظر 
األســـلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضّمن 
استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل األسلحة 

واملواد ذات العالقة، مبـــا في ذلك ذخائرها 
وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد املوافقة عليها 

مسبقا من قبل جلنة العقوبات.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قالت وزارة الداخلية التونسية، 
الخميس، إنها اعتقلت ثالثة 

متشددين كانوا يخططون لهجمات 
ضد مقرات وقوات أمنية في مختلف 

مناطق البالد.

◄ أكد مسؤول في جهاز حرس 
المنشآت النفطية في ليبيا، أن ثالثة 
من عناصر هذا الجهاز أعدموا على 

يد تنظيم الدولة اإلسالمية الذي 
نشر، الخميس، تقريرا مصورا على 

موقع تويتر أظهر عملية اإلعدام.

◄ طلبت ليبيا من منظمة الصحة 
العالمية رفع مستوى الطوارئ 

الصحية للحد األقصى في هذا البلد 
الذي يحتاج ثلث سكانه لمساعدة 

صحية عاجلة.

◄ أفادت مصادر إعالمية محلية 
بأن العاهل المغربي الملك محمد 

السادس سيستأنف زيارته إلى 
الصحراء ومن المرجح أن تتم هذه 

الزيارة في األسبوع الثاني من شهر 
فبراير المقبل.

◄ من المرتقب أن تحيل وزارة 
التشغيل المغربية مشروع قانون 

ينص على إخضاع مالية النقابات 
إلى لرقابة المجلس األعلى 

للحسابات.

◄ قال مصدر محلي في مدينة سرت 
شمال ليبيا، إن التنظيم بدأ دورة 

تدريبية إجبارية لرجال الجيش 
والشرطة خالل الفترة الماضية.

◄ أعلن مسؤول في جهاز الحماية 
األمنية التابع للبرلمان الليبي، 
الخميس، اختطاف نائب على 

يد رجل يطالب بنقل نجليه 
المحتجزين في سجن في غرب 

ليبيا الى احد السجون في 
المنطقة الشرقية.

باختصار

حفتر في القاهرة لصد محاوالت إقصائه من المشهد الليبي
[ قائد الجيش يبحث دعم التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب [ دعوات لرفع حظر السالح عن القوات الليبية
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تصريحات الغنوشي حول األوضاع في تونس تثير مخاوف خصومه

البوليساريو تتحرك دوليا لضرب مكاسب المغرب في قضية الصحراء

يقوم قائد اجليش الليبي خليفة حفتر بزيارة إلى مصر تأتي بعد 3 أيام من رفض مجلس 
نواب طبرق منح الثقة حلكومة السراج، وسط جهود إقليمية ودولية جتري من أجل متكني 

حكومة الوفاق من تقدمي مرشحيها مرة أخرى، ونيل ثقة البرملان.

أخبار

الجيش يحتاج الدعم

إلى  } تونــس – أثار تســـلل مفـــردة ”القتال“ 
تصريح راشـــد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
اإلســـالمية في تونس، بشـــأن ارتفاع منسوب 
االحتقان االجتماعـــي واالحتجاجات، مخاوف 
خصـــوم النهضة من قـــوى سياســـية ومدنية 
من خلفياتـــه وتداعياته على ســـلمية اخلطاب 
السياســـي التونســـي في تعاطيه مع األوضاع 

الهشة اجتماعيا وأمنيا وسياسيا.
وكان رئيـــس النهضـــة التـــي تشـــارك في 
حكومة احلبيب الصيد بحقيبتني وزاريتني قال 
حرفيـــا، منذ أيام، لوســـائل اإلعالم احمللية في 
أعقاب لقائه باحلبيـــب الصيد رئيس احلكومة 
”ليس أمامنا خيار ســـوى احلـــوار أو القتال“، 

مضيفـــا ”ومبا أّننـــا نرفض القتـــال فال يبقى 
أمامنا سوى احلوار“.

ورأى سياســـيون ونشـــطاء وإعالميون في 
مؤشرا له  استخدام الغنوشـــي لكلمة ”القتال“ 
تداعيـــات على اخلطاب السياســـي التونســـي 
الذي يراهـــن على خيار احلوار بـــني الفاعلني 
االحتقـــان  لتنفيـــس  واملدنـــني  السياســـيني 
االجتماعي والسياسي وتهدئة األوضاع العامة 
مـــن خالل التوافـــق على خطة وطنيـــة تنموية 

وسياسية تستجيب ملطالب احملتجني.
وعلـــى الرغم من أن الغنوشـــي شـــدد على 
أن النهضـــة ترفض القتـــال وتخير احلوار، إال 
خالل تصريحاته  أن تضمينه عبارة ”القتـــال“ 

رأى فيهـــا محللون سياســـيون عبـــارة غريبة 
على اخلطاب السياسي الذي تنتهجه األحزاب 

والقوى املدنية في تونس.
وتتســـاءل األوساط السياســـية باستغراب 
عما إذا كانت إشـــارة الغنوشـــي إلى ”القتال“ 
زلة لســـان أم هـــي ”حتذير“ من الـــزج بتونس 
في الفوضى األمنية والسياسية واالجتماعية، 
مشـــددة على أنـــه في كل احلـــاالت يفترض أال 
يســـتنجد رئيس النهضة مبفـــردات القاموس 
احلربـــي في مجتمع مســـالم يرفض أي شـــكل 
من أشـــكال العنف حتى وإن كان على مستوى 

اخلطاب السياسي.
والتقـــط خصـــوم النهضـــة تســـلل مفردة 

”القتـــال“ إلـــى تصريـــح الغنوشـــي ليؤكـــدوا 
أنهـــا ليســـت ”زلة لســـان“ وإمنا هـــي تعكس 
طبيعة اخلطاب الذي تتبناه جماعات اإلســـالم 
السياسي وهو خطاب يرتهن إلى مفردات متيل 

إلى التشدد والعنف.
غير أن سياســـيني يقللـــون من خطورة تلك 
التصريحات، مؤكدين أنها تســـتبطن ”رســـالة 
إلـــى األحـــزاب االئتالفيـــة احلاكمة  حتذيـــر“ 
واملعارضة وقـــوى املجتمع املدنـــي من انزالق 
البـــالد فـــي الفوضـــى األمنيـــة واالجتماعيـــة 
ما لم يســـارع اجلميع إلى حـــوار وطني ينأى 
باالحتجاجات السلمية عن أي شكل من أشكال 

الفوضى.

البوليســـاريو  جبهـــة  تقـــوم   - الربــاط   {
االنفصالية، منذ رفض الســـويد االعتراف بها، 
بتحركات واســـعة مـــن أجل إقناع مســـؤولني 
ســـويديني بإعـــادة النظـــر في قرارهـــا األخير 
والذي اعتبره املغـــرب انتصارا لقضية وحدته 

الترابية.
ومتســـكت قيادة البوليساريو بطلب إجراء 
لقاء مع وزيرة اخلارجية الســـويدية، ماركوت 
ولتســـروم، لطرح قضية الصحراء على طاولة 
النقاش، وقد ّمت اللقاء، في وقت سابق، بحضور 
أعضاء عن األمانة العامة للجبهة أبرزهم محمد 
خـــداد ومســـؤول عالقاتها اخلارجيـــة حمدي 

يوسف.
وأكدت ماركوت ولســـتروم عقب هذا اللقاء 
الذي رّحـــب به أنصار األطروحـــة االنفصالية، 
على ضـــرورة دعـــم املفاوضات املباشـــرة بني 
املغرب والبوليســـاريو بغية حـــّل النزاع الذي 

طال أمده.
ولم تكتف قيادة البوليســـاريو بهذا اللقاء 
بل عقدت لقاء ثانيا مع رئيس البرملان السويدي 

ولقاء ثالثا مع وزيرة التعاون إيزابيل لوفني.
وبحســـب متابعني فإن هذه اللقاءات ورغم 
أهميتهـــا بالنســـبة إلـــى اجلبهـــة االنفصالية 
اإلعالمـــي،  لالســـتهالك  مجعولـــة  أنهـــا  إال 
خاصـــة وأن الســـويد اتخـــذ قـــراره النهائـــي 
واحلاســـم بخصوص ما يسمى بـ“اجلمهورية 

الصحراوية“.
وكانـــت احلكومـــة املغربيـــة، قـــررت فـــي 
وقت ســـابق االجتـــاه نحو مقاطعة الشـــركات 

الســـويدية، إثر اعتـــزام احلكومة الســـويدية 
االعتراف بالبوليساريو.

وأجـــرى وفد مغربي سلســـلة لقـــاءات مع 
مســـؤولني حكوميني ســـوّديني ومباحثات مع 
نـــواب ومســـؤولني عن األحـــزاب السياســـية 
مبقر البرملان الســـويدي، وكذلك مع العديد من 
الباحثني في النزاعات اإلقليمية والقائمني على 

مراكز بحوث دولية.
ويبدو أن زيارة الوفد املغربي إلى الســـويد 

والنقاشـــات التـــي مت عقدهـــا دفعـــت حكومة 
هـــذا البلد إلـــى مراجعة موقفه مـــن االعتراف 

بـ“اجلمهورية الصحراوية“.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد مـــوالي امحمد 
اخلليفة، الوزير املغربي األســـبق والقيادي في 
حزب االســـتقالل في تصريـــح لـ“العرب“،  أنه 
”ال ميكـــن لدولة مثـــل الســـويد، أن ترتكب خطأ 
في االعتـــراف بالبوليســـاريو، باعتبار أن لها 

مصالح إستراتيجية واقتصادية مع املغرب“.

وأضـــاف قولـــه ”أعتقـــد أن هنـــاك تيارات 
حزبيـــة أو برملانيـــة مناوئـــة للحـــق املغربـــي 
ألســـباب خاصـــة بهـــا وليســـت موضوعيـــة، 
وأصحاب هذه التوجهات قادرون على إشـــعال 
حـــرب إعالمية ولكـــن عادة ال يكـــون لها تأثير 
علـــى القـــرار السياســـي املركـــزي، لقـــد عاش 
املغـــرب حلظات عديدة مثل هذه من دول أخرى 
لها وزنهـــا، كأملانيا والبرازيـــل ولكن احلقيقة 

انتصرت دائما“.
وأفاد الوزير املغربي الســـابق بأن ”الرباط 
قدمت أقصى ما ميكن تقدميه، من أجل تســـوية 
النـــزاع املفتعـــل في هذه القضيـــة وهو احلكم 
الذاتي الذي يلقى دعما دوليا واسعا جلديته و 
مصداقيته“، موضحا أن ”إصرار البوليساريو 
على االنفصال يعتبر حتديـــا  للمنتظم الدولي 
الذي يرى في احلكم الذاتي حال نهائيا للنزاع، 
ألن احلكم الذاتي في مفهوم القانون الدولي هو 

تعبير عن تقرير املصير“.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد 
إنهاء تواجد االحتالل األســـباني بها، ليتحول 
النزاع بني املغـــرب وجبهة البوليســـاريو إلى 
نزاع مســـلح، اســـتمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيع اتفاق لوقـــف إطالق النار برعاية األمم 

املتحدة.
وتشـــرف األمم املتحدة، مبشاركة جزائرية 
وموريتانية، على مفاوضات بني املغرب وجبهة 
البوليساريو، بحًثا عن حل نهائي للنزاع حول 
إقليـــم الصحراء منـــذ توقيع الطرفـــني اتفاًقا 

لوقف إطالق النار عام 1991.

ال مساومة على وحدة املغرب الترابية

بتأييـــد  يحظـــى  حفتـــر  خليفـــة 

مصر التي تدعـــو إلى دعم قواته 

ورفع حظر التســـليح عنها، حتى 

تتمكن من تطويق داعش

◄

{المغرب يراوح مكانه في ســـلم محاربة الفســـاد منذ ســـنوات، ويجب عليـــه االنخراط في 

محاربة الفساد، التزاما باالتفاقيات الدولية التي صادق عليها}.

عبدالسالم أبودرار
رئيس الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة في املغرب

{هزائـــم داعـــش فـــي العراق قد تدفعـــه لجعل ليبيـــا جبهة جديـــدة، في ظل محـــاوالت، من قبل 

المتطرفين لمواصلة السيطرة على أراض جديدة في منطقة سرت}.

روبيرتا بينوتي
وزيرة الدفاع اإليطالية

األمـــم المتحدة ترفض رفع حظر 

السالح عن الجيش بحجة أن قرارا 

مماثـــال من شـــأنه أن يحول ليبيا 

إلى خزان لألسلحة

◄

ّ



} بروكســل - أظهـــرت بيانـــات حلف شـــمال 
األطلســـي اخلميس أن خفض اإلنفاق الدفاعي 

في احللف تباطأ بشدة في عام 2015.
وأظهرت البيانـــات أيضا فجوة بني الدول 
صاحبة اإلنفاق الضخم على الدفاع في أوروبا 
الشـــرقية وهي الدول التي تخشى قوة روسيا 
وبني الدول التي تواصـــل خفض إنفاقها مثل 
إيطاليا. وبعد ضم روســـيا لشبه جزيرة القرم 
وانتشـــار التشدد اإلسالمي، حولت احلكومات 
اهتمامهـــا إلى الدفاع عـــن أراضيها بعد أكثر 
من عشـــر ســـنوات علـــى عمليـــات احللف في 

أفغانستان.
وقـــال احللف الذي تقوده الواليات املتحدة 
في تقريره الســـنوي إن نسبة اإلنفاق الدفاعي 
للحلف من الناجت االقتصادي انخفضت مبعدل 

1.5 باملئـــة في عام 2015 -وهو العام الســـادس 
علـــى التوالـــي الـــذي يخفـــض فيـــه اإلنفاق 
الدفاعي- متأثرة بخفض بنســـبة 12 باملئة في 
إيطاليـــا. وكانت األزمة املاليـــة في عامي 2008 
و2009 وما أعقبهـــا من أزمة في منطقة اليورو 
قـــد دفعـــت العديد من دول احللـــف إلى اتخاذ 
إجراءات صارمـــة خلفض عجز موازناتها مما 
أدى في بعض األحيـــان إلى تخفيضات كبيرة 

في اإلنفاق الدفاعي.
ينـــس  للحلـــف  العـــام  األمـــني  ورحـــب 
شتولتنبرج بالبيانات التي أظهرت أن إجمالي 
خفـــض ميزانيـــات الدفـــاع خـــارج الواليـــات 

املتحدة بلغ العام املاضي 0.3 باملئة فقط.
والواليـــات املتحـــدة مســـؤولة وحدها عن 
نحو ثالثـــة أربـــاع اإلنفاق الدفاعـــي للحلف. 

وتشير البيانات إلى أن إجمالي خفض اإلنفاق 
الدفاعي للحلف هو األقل في أربع سنوات.

وقـــال شـــتولتنبرج فـــي مؤمتـــر صحافي 
”بدأنا الســـير في االجتاه الصحيح“. وأضاف 
”اخلفض توقـــف عمليا اآلن بني أعضاء احللف 

األوروبيني وكندا“.
وفي أحدث خطواتها التي تســـتنفر الدول 
األوروبيـــة األعضاء فـــي حلف الناتـــو وتثير 
مخاوفها، أعلنت روسيا، األحد، عزمها تشكيل 
أربع فرق عسكرية جديدة تابعة للقوات البرية، 
مشـــيرة في الوقت نفسه إلى استعدادات لنشر 
وحـــدات مشـــاة للمرة األولى في شـــبه جزيرة 
القـــرم وذلك في أقـــوى رد علـــى اقتراب حلف 
شـــمال األطلسي من احلدود الروسية، طبقا ملا 

ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية لألنباء.

وقال قائد القوات البرية الروسية اجلنرال 
أوليج ســـاليوكوف، إن املؤسســـة العســـكرية 
ستؤّســـس هذا العـــام أربع تشـــكيالت جديدة 
لدعم متركز القوات الروسية املنتشرة في غرب 

البالد ووسطها.
وأضاف  املســـؤول العســـكري الروسي أن 
ثالث فرق جديدة تابعة ملا يعرف بسالح املشاة 
امليكانيكي سيتم نشـــرها في املناطق الغربية، 
فيما سيتم نشـــر فرقة وسط البالد في القطاع 

العسكري املركزي.
وتعتـــزم املؤسســـة العســـكرية الروســـية 
تكثيف التدريبـــات ورفع اجلاهزيـــة القتالية، 
ضمن خطوات ســـيتم تنفيذها هـــذا العام، في 
إطـــار رد متكافئ على نشـــاط الناتو، حســـب 

الوكالة الروسية.

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  دافـــع  أنقــرة -   {
طيـــب أردوغـــان، اخلميس، عن فكـــرة تنظيم 
استفتاء لتعديل الدســـتور مؤكدا أن الرئاسة 
بصالحيـــات معززة التي يصر عليها ليســـت 

”مسألة شخصية“.
وصرح أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة 
أمام ناشـــطني في املجتمع املدنـــي ”نعتقد أن 
النظـــام البرملانـــي في تركيا بـــات منهكا. كما 

نعتقد أن تركيا بحاجة إلى نظام رئاسي“.
وتابـــع ”أريـــد تصحيـــح فكـــرة خاطئـــة. 
إن النظام الرئاســـي ليس مســـألة شـــخصية 

بالنسبة إلى طيب أردوغان“.
وقـــال أيضا ”ميكن للبرملـــان إعالن قراره، 
لكن يجب استشـــارة الشـــعب الحقـــا. القرار 

النهائي يعود إلى الشعب، ال إلى النواب“.
ومنـــذ انتخاب أردوغان رئيســـا للبالد في 
2014 بعـــد تولي رئاســـة حكوماتهـــا 11 عاما، 
وهو يســـعى إلى تعديل الدســـتور املنبثق من 
انقالب عســـكري في 1980 والذي يضع اجلزء 
األكبـــر من الســـلطة التنفيذية فـــي يد رئيس 
الـــوزراء. لكـــن معارضيه يرون فـــي إصراره 

مؤشرا جديدا إلى نزعته السلطوية.
وقـــال الرئيس التركي ”مـــن ينتظرون من 
رئيـــس انتخب في اقتـــراع شـــعبي أن يبقى 

جالسا ال يعلمون شيئا عن هذه البالد“.
وفـــاز حـــزب العدالـــة التنمية اإلســـالمي 

احملافظ الذي ينتمي إليـــه أردوغان باألغلبية 
املطلقـــة في االنتخابات التشـــريعية في األول 

من  نوفمبر.
لكنـــه حصل فقط علـــى 317 مقعدا من 550، 
أي أقـــل مـــن األكثريـــة التـــي تؤهلـــه لتنظيم 

استفتاء أو التصويت على إصالح دستوري.

برملانيـــة  جلنـــة  تبـــدأ  أن  املقـــرر  ومـــن 
متخصصة في األســـبوع املقبل بحث مشروع 

دستور جديد
وتتفـــق أحـــزاب املعارضة علـــى احلاجة 
الســـتبدال الدســـتور احلالي الذي مت وضعه 
بعد انقالب عســـكري عام 1980، ومازال يحمل 

بصمات ُكَتابه العســـكريني في دولة مرشـــحة 
لالنضمام لالحتاد األوروبـــي. لكنها تعارض 
خططا لتعديـــل صالحيات الرئيـــس بالكامل 

والتي ال تزال شرفية.
وقـــال أردوغـــان إنـــه يتوقـــع أن تشـــارك 
األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني 
فـــي وضـــع دســـتور جديـــد وأن الفصل بني 
الســـلطات ســـيكون من بني النقاط الرئيسية 

التي يتعني مناقشتها.
وتابع أن الشـــعب وليـــس البرملان هو من 
ســـيتخذ القرار بشـــأن الدســـتور اجلديد في 
نهايـــة املطاف مشـــيرا إلـــى احتمـــال إجراء 

استفتاء.
وأردوغان الذي يقود تركيا منذ عام 2002، 
أوال كرئيـــس للـــوزراء ومـــن ثـــم كرئيس منذ 
عام 2014، يريد تغيير الدســـتور بحيث ينتقل 
دور الرئيـــس مـــن منصب رمزي إلـــى رئيس 
بصالحيـــات واســـعة، مثل الواليـــات املتحدة 

وروسيا وفرنسا.
وقـــال أردوغـــان إنـــه يعتزم خـــالل العام 
اجلديـــد تعبئـــة املجتمع التركـــي للنقاش من 
حول  أجل التوصـــل إلى ”توافـــق اجتماعي“ 

طموحاته الرئاسية.
ومشـــروع االنتقال إلى نظام رئاسي يدافع 
عنه رجـــل تركيا القوي وأعـــاده إلى الواجهة 

بعد فوزه االنتخابي األخير.

} ســتوكهومل - تعتـــزم الســـويد التي تواجه 
حتديا غير مســـبوق فـــي تاريخها على صعيد 
تدفـــق املهاجريـــن، طـــرد عشـــرات اآلالف من 
األشـــخاص الذين رفضت طلبات اللجوء التي 

تقدموا بها.
وأعلن وزيـــر الداخلية الســـويدي أندرس 
يغمان في تصريـــح صحافي ”إننا نتحدث عن 
60 ألف شـــخص، لكـــن العدد ميكـــن أن يرتفع 
إلـــى 80 ألفا“ موضحـــا أن احلكومة طلبت من 
الشـــرطة ومـــن مكتب الهجرة تنظيـــم عمليات 

الترحيل.
وأضاف يغمان أن عمليات الترحيل تتم في 
األوقـــات العادية على منت رحالت جتارية، لكن 
نظرا إلـــى العدد الكبير من املبعدين، ”ســـوف 
نلجـــأ إلى املزيـــد من رحالت التشـــارتر“ التي 
سيتم استئجارها خصيصا لعمليات الترحيل 

التي ميكن أن تستغرق سنوات.
وقد طلب اللجوء في السويد عام 2015 نحو 
163 ألف شـــخص، وهو أكبر عـــدد في أوروبا، 
مقارنة بعدد السكان. ومنحت احلكومة، العام 
املاضـــي، اللجـــوء ألكثر من نصـــف املتقدمني 

وعددهم 85800 شخص.
ونقلت صحيفة داجنز إنداستري السويدية 
عن وزيـــر الداخليـــة أن احلكومة تخشـــى أن 
يختبـــئ كثيرون ممـــن يبلغون بقـــرار الطرد، 
مشـــيرة إلى أن الشرطة ستكثف نشاطها حتى 

تعثر عليهم وتطردهم.
ونقل عن الوزير قوله ”نواجه حتديا كبيرا 
وســـنحتاج إلى املزيـــد من املـــوارد فضال عن 

تعاون أفضل بني السلطات“.
ويقـــول مراقبـــون إن اإلجـــراء الســـويدي 
ســـيجعل أوروبا أمـــام حتد جديـــد يتمثل في 
املزيـــد من تدفـــق الالجئني الذين ســـيحولون 
وجهتهم من ســـتوكهولم نحو عواصم أخرى، 
أو الذين سيفرون من القرار السويدي اجلديد 

نحـــو بلدان لـــم تفرض مثل هـــذه القيود بعد. 
وحتدث يغمـــان عن خطة وضعتهـــا احلكومة 
لترحيل طالبي اللجوء، باإلضافة إلى تشـــديد 
قوانني الهجـــرة في البالد، موضحا أن أجهزة 
األمـــن وســـلطات الهجـــرة تلقـــت توجيهـــات 
باالســـتعداد لعمليات الطـــرد وتنظيم عمليات 
الترحيل، وتوقع الوزير بأن تســـتغرق عمليات 

الترحيل وقتا طويال.
وأضـــاف أن ســـتوكهولم بـــدأت بالفعـــل 
محادثات مع أفغانســـتان واملغرب بشأن إعادة 
مواطني الدولتني. ووفقا للسلطات السويدية، 
فـــإن أغلب طالبي اللجوء خـــالل العام املاضي 

من سوريا وأفغانستان ثم العراق.
ويقـــول مراقبون إن اإلجراءات الســـويدية 
األخيرة ســـتضع باقي احلكومـــات األوروبية 
التي مازالت تتمسك بقبول املزيد من الالجئني 
فـــي موقف محرج، خاصة مع ارتفاع األصوات 

املنادية بغلق احلدود أمام املهاجرين.
وتعتبـــر الســـويد، املقصـــد األول لالجئني 
واملهاجرين الذين يدخلـــون االحتاد األوروبي 

بطريقة غير شرعية.
وشهدت الســـويد مطلع األسبوع تصاعدا 
فـــي أعمـــال العنـــف والتوتـــر بســـبب تدفق 

الالجئني.
فقـــد اعتقلـــت الســـلطات طالبـــا للجـــوء، 
يبلغ مـــن العمـــر 15 عاما، في بلـــدة مولندال، 
قـــرب غوتنبورغ، بعدما قتـــل موظفة في مركز 

لالجئني، تبلغ من العمر 22 عاما، طعنا.
وتقول سلطات الهجرة إن 35400 قاصر، من 
دون أوليائهم، طلبوا اللجوء في الســـويد عام 

2015، وهو 5 أضعاف العدد عام 2014.
للمســـاعدة  العامـــة  الهيئـــات  وأعلنـــت 
االجتماعية واملـــدارس ومراكز طالبي اللجوء، 
أن حاجات الالجئـــني الذين تهتم بهم تتخطى 
قدراتهـــا، وخصوصا الــــ35400 قاصر الذين ال 

يرافقهم أحد وقد سجلت أسماؤهم في 2015.
ومن أجـــل توزيع أفضـــل للمهاجرين على 
األراضـــي الســـويدية، أقر البرملـــان، األربعاء، 

قانونا يفرض حصصا على البلديات.
وردا على سؤال، اخلميس، في باريس، قال 
املفـــوض األعلى اجلديد لشـــؤون الالجئني في 

األمم املتحدة فيليبو غراندي، إن الذين ترفض 
طلباتهـــم للحصول علـــى حق اللجـــوء يجب 
أن تتـــم إعادتهـــم بالتأكيد إلـــى بلدانهم، إمنا 
”مبوجب اإلجـــراءات الصحيحة واإلنســـانية 
واحترام حقوقهم“، مشـــيرا إلـــى أنه ال يعرف 
”تفاصيـــل هـــذه احلالة احملددة“ في الســـويد. 
وشدد على ”ضرورة االستماع إلى كل شخص 

يرغب في طلب اللجوء“.
وقد دخل مئات اآلالف من املهاجرين بينهم 
عـــدد كبير من الســـوريني الهاربني من احلرب 
إلـــى أوروبا فـــي 2015، فتســـببوا بأكبر أزمة 

هجرة في القارة منذ احلرب العاملية الثانية.
ورغم الظروف املناخية القاسية، استمرت 
عمليات الوصول دون توقف. وتقول املفوضية 
العليـــا لالجئني إن اليونان شـــهدت في يناير 
وصول 47 ألـــف مهاجر، ويســـتطيع 92 باملئة 
منهم تقدمي طلبات للحصول على حق اللجوء.

وانتشـــل خفـــر الســـواحل اليوناني أمس 
أيضـــا جثث 24 شـــخصا من بينهـــم 10 أطفال 
قضـــوا قبالة جزيـــرة ســـاموس اليونانية في 
بحـــر إيجـــه بينمـــا ال يـــزال 11 شـــخصا في 
عـــداد املفقودين. وال يزال أحد عشـــر في عداد 

املفقودين.
وبضغـــط من االحتـــاد األوروبـــي، تابعت 
اليونـــان جهودها لوقف تدفـــق الالجئني. لكن 
املفوضيـــة األوروبية تعتبـــر أن أثينا ”أهملت 
كثيـــرا واجباتها“ في إدارة حدودها، وألزمتها 
باتخاذ تدابير مشـــددة في غضون ثالثة أشهر 
وإال ســـتتم إعادة فرض مراقبـــة على احلدود 

الوطنية لدول فضاء شنغن ملدة سنتني.
وردت اثينـــا بقوة مؤكـــدة ان ”إلقاء اللوم 
على الغير ال يشكل تعاطيا فعاال مع مشكلة لها 

بعد تاريخي وتتطلب عمال مشتركا“.
وقالت املتحدثة باســـم احلكومة اليونانية 

أولغا يروفاســـيلي إن اليونـــان ”حترص على 
احتـــرام واجباتهـــا، وننتظر مـــن اجلميع أن 
يقوموا باملثل“. وبســـبب ضعف التنسيق على 
الصعيد األوروبي، أو فعالية التدابير املتخذة 
لتســـوية مسألة الواصلني، تقيم بلدان االحتاد 
األوروبـــي الواقعـــة علـــى طريـــق املهاجرين 

جدرانا أو تفرض قيودا على حق اللجوء.
وقـــد أقرت الدامنارك التـــي تعبرها أكثرية 
املهاجرين الراغبني في االســـتقرار بالســـويد، 
الثالثـــاء، على تعديل حق اللجـــوء الذي ميدد 
مهل لم شـــمل العائالت ويتيح للشـــرطة وضع 
اليد على األغراض الثمينة للمهاجرين لتمويل 
إقامتهم. وتنوي النمســـا أن حتـــدد بـ 37 ألفا 
عـــدد طالبي اللجـــوء على أراضيهـــا في 2016 
أي أقل من النصف فـــي 2015، ووعدت أجنيال 
ميـــركل بخفض عـــدد املهاجرين الذين ســـيتم 

استقبالهم هذه السنة..

في تطور ملفت، قررت احلكومة الســــــويدية ترحيل عشرات اآلالف من املهاجرين الفارين 
مــــــن ويالت احلــــــرب في بلدانهم. ويضع هــــــذا اإلجراء اجلديد العواصــــــم األوروبية أمام 
ــــــات جديدة أبرزها موجة تدفق جديدة للمهاجرين الذين ســــــيغيرون مســــــاراتهم من  حتدي

السويد إلى بلدان أخرى خوفا من إعادتهم إلى مواطنهم األصلية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ال شيء سيقنع هؤالء بالعودة إلى أوطانهم

هدوء السيطرة لنا

◄ حصلت استخبارات جهاز الشرطة 
النمساوي على صالحيات موسعة 
للتحقيق مع اإلرهابيني احملتملني 

واملتطرفني، حيث أقر البرملان مشروع 
قانون أمني جديد على الرغم من 
انتقادات من جانب مدافعني عن 

اخلصوصية.

◄ أعلنت احلكومة البريطانية، 
اخلميس، أنها ستستقبل أطفاال 

الجئني فصلوا عن عائالتهم بسبب 
النزاعات في سوريا وفي بلدان 
أخرى، ولكنها لم توضح عددهم.

◄ اختارت اإلدارة األميركية اجلنرال 
جون مايك نيكلسون لتسلم قيادة 
القوات األميركية وقوات احللف 

األطلسي في أفغانستان، حسب ما 
أعلنه وزير الدفاع األميركي أشتون 

كارتر.

◄ دعا الرئيس البورمي املنتهية 
واليته، اخلميس، األحزاب السياسية 

إلى العمل معا من أجل املصلحة 
الوطنية، مؤكدا أنه سيساعد 

احلكومة اجلديدة التي ستشكلها 
الناشطة البارزة أوجن سان سو كي.

◄ بدأت احملكمة اجلنائية الدولية، 
اخلميس، محاكمة رئيس ساحل 

العاج السابق لوران غباغبو بتهم 
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بعد 

خمس سنوات من أعمال عنف أودت 
بحياة أكثر من ثالثة آالف شخص.

◄ أعلنت وزارة اخلارجية 
الباكستانية، اخلميس، أن ممثلني 
من أفغانستان وباكستان والصني 

والواليات املتحدة األميركية 
سيجتمعون في العاصمة إسالم أباد 
الشهر املقبل لبحث كيفية استئناف 

عملية السالم املتوقفة بني كابول 
وحركة طالبان.
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أخبار

التوجس من روسيا يرفع وتيرة اإلنفاق الدفاعي األوروبي

أردوغان يبدأ حملة تغيير الدستور لتكريس سلطته املطلقة

باختصار

«روسيا ال تتدخل في شؤون الدول األخرى ومعالجة القضايا الحقوقية لم ينظر إليها أبدا على 

أنها انتهاك لشؤون الدول». 

سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

«تلقينـــا طلبا من الواليات املتحدة لتقديم الدعم لجهود التحالف ملســـاعدتها بطائرات الحلف 

من طراز أواكس االستطالعية ونبحث هذا الطلب اآلن».

ينس ستولتنبرج
األمني العام حللف شمال األطلسي

[ تعزيز قدرات األمن السويدي لتنفيذ المهمة [ تعديل الالجئين لمسارهم من ستوكهولم إلى عواصم أخرى تحد أوروبي جديد
السويد ترحل اآلالف في إجراء جديد لردع املهاجرين

أندرس يغمان:

الحكومة تخشى أن يختبئ 

كثيرون ممن يبلغون بقرار 

الطرد

ّ



} القاهرة – نجحت الدولتان اللتان أشعلتا 
فتيل الثــــورات العربية (تونــــس ومصر) في 
البقــــاء بمنــــأى عن حجــــم العنف الــــذي حل 
بجيرانهما في المنطقة. ولعل مرد ذلك أن كال 
البلديــــن أظهرا تعاطيــــا مختلفا وأقل صالبة 
مع األحداث الكبرى، وال سيما الشعبية منها، 
فضــــال عن ضعــــف تأثير المشــــاكل الطائفية 
التي كانت فتيال مركزيــــا للصراع المتواصل 

إلى اليوم في بلدان مثل سوريا واليمن.
ورغم هذا الوضع المطمئن إلى حد ما، إال 
أنه يظــــل واقعا مهزوزا ومهددا باالنفجار في 
أي لحظة، نظرا للتأثيرات الممكنة للحكومات 
القديمة التي عاد الكثير من رموزها كشــــركاء 
حقيقييــــن فــــي الحكم. وهــــو ما أكــــده مركز 
ستراتفور الذي يعتبر أنه رغم نجاح دول مثل 
تونس ومصــــر في تخطي بعــــض المحطات 
الخطيرة وعدم االنزالق في العنف، إال أن ذلك 
ال يعني تحقيق مــــا أوكل إلى هذه الحكومات 

من مطالب منذ خمس سنوات.
يميــــل شــــهر يناير إلــــى أن يكون شــــهر 
اســــتقراء أوضــــاع العالــــم العربــــي بمــــا أن 
المنطقــــة تســــترجع ذكــــرى عــــام 2011، الذي 
كان بداية الربيع العربي، عبر مناقشــــة ما قد 
تغير منــــذ ذلك الحين، وربمــــا األهم من ذلك، 
مــــا لم يتغيــــر وبقي على حاله إلــــى حد اآلن. 
قبل خمســــة أعوام، بدت االحتجاجات العامة 
وكأنها ال تســــعى إلى تغييــــر وجه العديد من 
الدول العربية الحديثة فحسب، وإنما تسعى 

إلعادة تشكيل سياسات المنطقة.
وفــــي بعض األماكن اختلفت نتائجها بين 
األفضل واألسوأ. في بلدان مثل ليبيا وسوريا 
واليمن، حيث شــــارك اآلالف في االحتجاجات 
الشــــعبية، تغير مسار الربيع العربي ليصبح 
حروبــــا أهلية ما تزال قائمــــة إلى يومنا هذا، 
ومنها ما ينطوي على معارك بالوكالة لفائدة 
أصحــــاب المصالــــح المتنافســــة. ولكــــن في 
البلديــــن الذين انطلقت منهمــــا االحتجاجات 
عمليــــا، ونعنــــي بذلــــك تونس ومصــــر، فإن 
االحتجاجــــات التي دارت هنــــاك كانت بعيدة 

عن العنف الذي طال جيرانهما في المنطقة.
ويرجــــع االســــتقرار النســــبي فــــي هذين 
البلدين إلى قدرة الحكومات التي وصلت إلى 
السلطة إبان سقوط النظامين السابقين على 
تبني مســــار اإلصالح الديمقراطي. ومع ذلك، 

هنــــاك دالئل على أن هــــذه الحكومات القديمة 
والراسخة سوف تظل بمثابة التحديات التي 

تواجه سلطة الحكومات الجديدة.

تحديات كبيرة

ال يحتاج األمــــر إلى الكثير مــــن التحليل 
العميــــق إلظهار كيف تغيرت هياكل الســــلطة 
في مصر وتونس ولو بنسبة ضئيلة. صحيح، 
أن الرئيس التونســــي زيــــن العابدين بن علي 
أجبر على الهروب وحســــني مبارك أرغم على 
االستقالة، وهو ما يدل على قوة االحتجاجات 
التي كانــــت ضدهما، لكن الرئيس التونســــي 
الحالي الباجي قائد السبســــي كان جزءا من 
نظام بن علي، وكان الرئيس المصري الحالي 
عبدالفتاح السيسي هو الجنرال الموثوق به 
في المجلس العســــكري في عهد مبارك. فضال 
عن العديد مــــن الوزراء والمشــــرعين في كال 
البلديــــن الذين يشــــغلون في الوقــــت الحالي 
وظائف مماثلة لتلك التي كانوا يعتلونها قبل 

خمس سنوات.
تعــــود أســــباب نجــــاح هــــذه القــــوى إلى 
اســــتعدادها للخضــــوع للمطالــــب الشــــعبية 
(مطالبــــة بالرحيــــل) بــــدال من تدميــــر الدولة 
علــــى غرار مــــا حصل في باقي بلــــدان الربيع 
العربــــي. واآلن، يعتبــــر أكبــــر تهديــــد تمر به 
الحكومتان التونسية والمصرية هو األزمات 
األمنية الخارجية التي باتت تهدد االســــتقرار 
الداخلــــي، حيــــث تعــــج ليبيا بالميليشــــيات 
المســــلحة إلى جانب الحضور الملفت للنظر 
لــــكل مــــن تنظيم الدولــــة اإلســــالمية وتنظيم 
القاعــــدة، وبالتالي فإن الفوضــــى القائمة في 
ليبيا، إلى جانب الفراغ في السلطة في سيناء 
والســــاحل والجبال الجزائرية، باإلضافة إلى 
الهجمات على األراضي التونسية والمصرية 
التــــي ينفذها عناصر موالــــون لتنظيم الدولة 
اإلســــالمية فــــي العــــراق وســــوريا، وهو ما 
أغرى الشباب التونسي والمصري بااللتحاق 
بساحات القتال. والتهديدات الجهادية، التي 
تســــتهدف بشــــكل متزايد المواقع السياحية 
التونســــية والمصريــــة الهامــــة والمنشــــآت 
األمنية، تشكل أولوية هامة لتونس والقاهرة، 
لذلــــك عززت مصر من قدراتها األمنية بشــــكل 
أفضل مقارنة مع تونــــس، ويرجع ذلك جزئيا 
إلــــى أن قوات األمن التونســــية تشــــعر بأنها 

تتقاضى أجورا زهيدة.
وتعد المشــــاكل االقتصاديــــة إحدى أكبر 
العقبــــات والتحديــــات التــــي قد تــــؤدي إلى 
زعزعة أسس الحكومتين بطرق مختلفة، نظرا 
الرتفاع معدالت البطالة في صفوف الشــــباب 
فــــي كال البلديــــن، فضال عن ارتفــــاع تكاليف 

المعيشــــة. ففي تونس، أكثر من 60 بالمئة من 
الشباب حاملي الشهادات الجامعية عاجزون 
عن الحصول على عمل، في حين تبلغ نســــبة 
البطالة في صفوف الشباب بشكل عام حوالي 
30 بالمئة، رغم أن المعــــدل اإلجمالي للبطالة 
انخفض بنســــبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2011. 
وفــــي مصر، تفوق نســــبة البطالة في صفوف 

الشباب 40 بالمئة.
ومؤخــــرا اندلعت احتجاجــــات في تونس 
فــــي نفــــس المحافظــــات التي اندلعــــت منها 
شــــرارة الربيع العربي في عــــام 2011، مطالبة 
بالتشــــغيل، مرددة نفس الشــــعارات، التي لم 

تتحقق منذ خمس سنوات.

اإلسالميون في تونس ومصر

كيفيــــة تعامــــل الحكومتيــــن فــــي تونس 
ومصر مع أحزاب المعارضة السياسية ال تقل 
أهمية عن كيفيــــة إدارة القضايا االقتصادية. 
وللحفــــاظ علــــى الشــــرعية بيــــن المواطنين 
المندفعين سياســــيا، تعاملت كل من القاهرة 
وتونس مع أحزاب المعارضة واإلســــالميين 
بطرق غير متوقعة، وكانت تعتبر غير قانونية 

في زمن ما قبل الربيع العربي.
في تونس، توّصل كل من حزب نداء تونس 
وحركــــة النهضة اإلســــالمية إلــــى توافق في 
الغرف المغلقة، وقــــد مكنهما ذلك من الحفاظ 
على نوع من التفوق السياســــي في المشــــهد 
السياســــي المتقلب في تونــــس. هذه الصفقة 
أجبــــرت بعض أعضاء حزب نــــداء تونس في 

البرلمــــان على االســــتقالة، مؤخــــرا، من أجل 
تشــــكيل تحالفات أصغر، لكن مــــع المحافظة 
على المؤسسات السياسية القائمة في البالد، 
على األقــــل حتى اآلن. هذه التحالفات الوليدة 
يمكــــن أن تقوض العالقة بيــــن حركة النهضة 

ونداء تونس في المستقبل.
السياســــية  المؤسســــة  بيــــن  العالقــــة 
المصرية والمعارضة اإلسالمية المتمثلة في 
جماعة اإلخوان المســــلمين التي كان أداؤها 
أســــوأ بكثير من أداء اإلســــالميين في تونس 
أخــــذت منحى مغايــــرا، فقد تولــــى المجلس 
العسكري الســــلطة بعد أن أدت االحتجاجات 
الشعبية إلى إسقاط نظام مبارك وكذلك نجله 
جمــــال، الذي كانت له أفــــكار حول إصالحات 
المجلــــس  مصالــــح  تهــــدد  قــــد  اقتصاديــــة 
العســــكري بشــــكل مباشر. وســــمح المجلس 
العســــكري بوصول الرئيس اإلخواني محمد 
مرسي إلى السلطة وحّمله مسؤولية األزمات 
االقتصاديــــة واألمنيــــة، التي حلــــت بالبالد، 
باإلضافــــة إلــــى رفض شــــريحة واســــعة من 
النخــــب المصرية لحكــــم اإلســــالميين. لذلك 
اختــــار القادة العســــكريون تهميــــش جماعة 
اإلخوان المسلمين باستخدام نفس التقنيات 
التي تــــم اســــتخدامها في عهد مبــــارك. بعد 
سقوط اإلســــالميين، يبدو أن مصلحة بعض 
الــــدول تكمــــن فــــي اســــتقرار مصــــر، بما في 
ذلك الواليــــات المتحدة وإســــرائيل والمملكة 
العربيــــة الســــعودية، لذلــــك من غيــــر الوارد 

القبول بزعزعة استقرار البلد.
ويعتبر اســــتقرار مصر أمرا بالغ األهمية 

بالنســــبة للمملكة العربية الســــعودية، التي 
منحت للقاهــــرة قروضا ومنحــــا ومخزونات 
طاقيــــة، وكل الموارد التــــي يحتاجها النظام 
لتهدئــــة المواطنين. تقليديــــا، تعتبر المملكة 
العربيــــة الســــعودية األحزاب اإلســــالمية من 
األخطار التي تهدد شــــرعيتها، ولكن الرياض 
تــــدرك اآلن، أنها بحاجة إلــــى تعديل موقفها 
من أجــــل المزيد من األمن اإلقليمي، باإلضافة 
إلى كونها ترغب في إقامة تحالف سني يضم 

تركيا.
وتمــــر مصر اليوم باختبار مهم يتمثل في 
مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على النظام، 
اختبار من الواضح أنه مر بســــالم، وبأقل ما 
يمكــــن من مظاهــــر العنف نتيجــــة االعتقاالت 
التي تم تنفيذها في صفوف المخربين، والتي 
ســــبقت االحتفال بذكرى الثورة في 25 يناير. 
ربما مع هذا اإلنجاز، يمكن للقادة المصريين 
الشــــعور بالراحة تجاه بعــــض القضايا، مثل 
أحــــكام اإلعــــدام بحــــق البعض مــــن أعضاء 
جماعــــة اإلخوان المســــلمين، والتي تشــــكل 
عقبات أمام تحسن العالقات بين مصر ودول 

سنية أخرى.

[ األزمات االقتصادية هواجس تؤرق البلدين [ أهمية استقرار مصر تدفع الدول الكبرى لدعمها
تونس ومصر.. ماذا تغير بعد الربيع

منذ خمس ســــــنوات أصبح شــــــهر يناير موسما الســــــتقراء تطورات األوضاع في العالم 
العربي، تزامنا مع ذكرى ثورات الربيع العربي التي اندلعت في هذا الشهر من عام 2011. 
وعليه ينخرط املتابعون في نقاشــــــات تتمحور أساســــــا حول ما مت حتقيقه من إجنازات، 
وتذهــــــب غالبية املهتمني إلى الوقوف عند مــــــا لم يتغير بعد في هذه البلدان التي ثارت من 
ــــــى. واحلقيقة أن رياح الربيع العربي حملت في جرابها جملة من  أجــــــل التغيير بدرجة أول
ــــــرات اإليجابية في بلدان مثل تونس ومصر، فيمــــــا كانت عاصفة في بعض البلدان  املتغي

األخرى مثل سوريا واليمن وليبيا.
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في 
العمق

{مصطلح الســـلفية ليس محل اتفاق، فالبعض يســـتخدمه للداللة على كل قوى وتيارات اإلســـالم 

السياسي، وآخرون يستخدمون المصطلح للداللة على مفهوم أضيق يتعلق بمجموعات سلفية}.
بشير نافع
 باحث فلسطيني

{بعـــد ســـيل من وعـــود التنمية والتشـــغيل، صرنا بعد خمس ســـنوات علـــى أبواب 

انتكاسة عصيبة، ذلك أن األدنى المطلبي للطبقات المحرومة لم يتحقق}.
خليل الرقيق 
كاتب تونسي

متى تتضح الرؤية

اســـتقرار مصـــر أمـــر هام بالنســـبة 

للســـعودية، التـــي منحـــت القاهرة 

قروضـــا ومنحـــا، وكل المـــوارد التي 

يحتاجها النظام لتهدئة المواطنين

◄

التـــي  الجهاديـــة،  التهديـــدات 

الســـياحية  المواقع  تســـتهدف 

تشـــكل  والمصرية،  التونســـية 

أولوية تونس والقاهرة

◄

} تعز - قبل نشــــوب احلــــرب في اليمن كان 
لواء عبدالرحمن يعمل في مجال البناء، ولكن 
الزمن قد تغير، إذ بوصفه مالك حمار أصبح 
جزءا ال يتجزأ من االقتصاد غير املشـــــــروع 

الذي نشأ حول مدينة تعز احملاصرة.
ويقــــّدم الرجل البالغ مــــن العمر ٣٢ عاما 
نفســــه قائــــال ”أعيش فــــي قرية ولدي شــــاة 
وبقــــرة وحمار وعــــادة ما اســــتخدم احلمار 
جللب غذاء للحيوانات، ولكن الشهر املاضي 
بدأت استخدمه للتهريب ألن ال عمل آخر لدي 

هذه األيام“.
ويكســــب عبدالرحمن رزقــــه اآلن من نقل 
البضائــــع املجففة على طريــــق جبلي يؤدي 
إلــــى تعز، حيث يعيــــش ٢٠٠ ألف مدني حتت 
”حصار فعلــــي“، كما أفاد رئيــــس اإلغاثة في 
األمم املتحدة ستيفن أوبراين في أواخر شهر 

نوفمبر املاضي.

وفــــي منتصــــف ديســــمبر، اتفــــق ممثلو 
األطــــراف املتحاربة في اليمن على الســــماح 
بوصول املساعدات إلى تعز التي يحاصرها 
املتمردون احلوثيون، وشــــهدت بعض أسوأ 

املعــــارك فــــي الصراع الذي بدأ بشــــكل جدي 
في مارس املاضــــي وأودى بحياة أكثر من ٦ 
آالف شخص. لكن على الرغم من النجاح في 
إدخال بعض املســــاعدات إلى املدينة، انهار 
اتفــــاق وقف إطالق النــــار املرتبط بالصفقة، 
وبحســــب التقارير الواردة، أصبحت بعض 

السلع األساسية ُتباع في السوق السوداء.
وقالــــت منظمــــة أطبــــاء بال حــــدود إنها 
أدخلــــت شــــاحنتني محملتــــني باملســــاعدات 
الطبية إلى تعز خالل عطلة نهاية األسبوع. 

وال تزال هنــــاك فجوات هائلة ال ميكن أن 

تسدها املساعدات اإلنسانية، وهنا يأتي دور 
نحــــو ٣٠٠ حمار و٢٠ جمال بقيادة أصحابها، 
حيث تقطع هــــذه احليوانات الطرق اجلبلية 
وجتلــــب الغــــذاء والــــدواء وغــــاز البروبان 

واألكسجني إلى املدينة.
اخلامســــة  فــــي  عبدالرحمــــن  يســــتيقظ 
صباحا وميشي خمسة كيلومترات في منطقة 
جبلية كل يوم، ويســــتقبله داخل تعز التجار 
الذيــــن يبيعون مــــا يحمله لتحقيــــق الربح، 
أو املتطوعــــون الذيــــن يأخــــذون اإلمــــدادات 
الطبيــــة. ومقابل نقــــل كيس مــــن القمح زنة 
٥٠ كيلوغرامــــا، يحصل علــــى ٦٠٠ ريال ميني 
(٢٫٥ دوالر). ويقطع عبدالرحمن هذه الرحلة 
مرتني في اليوم، وهو ما يكفي إلطعام أسرته 

املكونة من خمسة أفراد. 
وقال محمــــد دياب، وهو تاجــــر من تعز، 
إنه يســــتأجر حمارا لتهريب املواد الغذائية 

وبيعها في متجره.
ويشــــتري بعض رجال األعمال البضائع 
من املناطق التي يســــيطر عليها احلوثيون، 
حيث يفضل بعض التــجار ســــهولـة الســــفر 

باملركبات. 
لكن دياب يرى أن املسالك اجلبلية الوعرة 
أكثر أمنا، ألن أنصار الرئيس عبدربه منصور 
هادي يســــيطرون عليها، أما الطرق األخرى 
التي يســــيطر عليها احلوثيون فليست آمنة 
وأحيانا يســــتولي احلوثيون على البضائع. 
ويحقق املهربون الذين ميلكون اإلبل أرباحا 
جيدة بشــــكل خــــاص مــــن التجــــارة، فمثال 
يكســــب نعمان زيد البالغ مــــن العمر ٤١ عاما 
نحــــو ٥ آالف ريال مينــــي (٢٣ دوالرا) مقابل 
حمل أسطوانة أكســــجني، ويستطيع اجلمل 

الــــذي ميلكه أن يحمل اثنتني في وقت واحد. 
ويبدو األمــــر خطيرا، حيث هناك دائما خطر 
االنفجــــار في أي حلظــــة، ولكن نقل البضائع 

اخلطرة يدر ربحا كبيرا.
ويقول زيد ”كنت أنقل احلطب على جملي 
من الوادي إلــــى قرى مختلفة في جبل صبر، 
وكنــــت بالكاد أكســــب ٢٫٠٠٠ ريــــال ميني (٩ 

دوالرات) في اليوم الواحد“.
ولكن النقود ليســــت هي السبب الوحيد 
الذي جعله يشــــارك في لعبة التهريب، حيث 
أضــــاف ”إنني ســــعيد جــــدا بعملــــي، ليس 
بســــبب املال، ولكن ألنني أساعد املرضى في 

املستشفيات“.
 وفي الواقع، يبــــدو أن التهريب أضحى 
عمال خيريا. ويســــتقبل األطبــــاء احليوانات 
وأصحابهــــا للتأكد من أن األكســــجني يذهب 
يتــــم  حيــــث  املستشــــفيات،  إلــــى  مباشــــرة 
استخدامه في عمليات إلنقاذ األرواح، بل إن 
بعض املهربني يتلقون دعما من املؤسســــات 

غير الربحية احمللية. 
ومــــن جانبه، قــــال عبدالكرمي شمســــان، 
رئيــــس ائتالف يضــــم ٢٠٠ منظمة إنســــانية 
محليــــة، إنــــه يريد أن يــــرى إمــــدادات إغاثة 
أكثــــر وثوقيــــة، وأضاف في ختــــام التحقيق 
الذي أجرته شــــبكة األنباء اإلنسانية ”نشكر 
جميع املهربني علــــى اجلهود التي يبذلونها 
لتهريــــب املــــواد الغذائيــــة واألدويــــة إلــــى 
املناطق احملاصــــرة، ولكننــــا بحاجة إلى أن 
يقــــوم التحالف الذي تقــــوده اململكة العربية 
الســــعودية بإســــقاط املواد الغذائية اجلافة 
واألدويــــة بالطائــــرات. فهذا حــــل أفضل من 

التهريب“.

مهربون طيبون يحملون الحياة إلى مدينة تعز المحاصرة
”التهريب أصبح عمال خيريا“، قد يكون هذا الوصف الذي أطلقه الكاتبان في شــــــبكة األنباء 
اإلنسانية ”إيرين“، آني سليمرود وأندرو غالي على املهربني في اليمن غريبا، ورمبا يذهب 
البعــــــض منذ الوهلة األولى إلى التفكير فــــــي أن احلكاية قصة خيالية على طريقة قصص 
روبن هود، فكيف ميكن للمهّرب أن يكون منقذا؟ لكن بعد االطالع على أصل القصة التي 

جتري وقائعها في اليمن ومعرفة السلع التي تهرب، سيؤيد اجلميع سليمرود وغالي.

الجمل الناطق والحمار الحكيم

ّ

جمـــال  و20  حمـــار   300 حوالـــي 

يقودهـــا أصحابهـــا عبـــر الطرق 

الجبليـــة لتهريـــب الـــدواء وغـــاز 

البروبان واألكسجين إلى  تعز

◄
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مروة رشاد وأندرو تورشيا

} الريــاض – بينما ســـّجلت الســـنة املاضية 
تغييرا ملموسا ومؤّثرا على مستوى السياسة 
اخلارجيـــة وعقيدة رّد الفعل الدفاعية، متّثلت 
أساسا في تبّنى السعوديني دورا قياديا أكثر 
صرامة فـــي املنطقة، رصد اخلبراء منذ مطلع 
هذا العـــام، خطوات هامة فـــي مجال تطوير 

االقتصاد وتقليص االعتماد على النفط.
ويرجـــع اخلبـــراء جانبـــا أساســـيا مـــن 
هـــذا التغيير إلـــى دفع من األميـــر محمد بن 
ســـلمان الـــذي، ميثل جيـــل الشـــباب، والذي 
يترأس مجلس الشؤون االقتصادية ومجلسا 
النفطية  آخر يشـــرف على شـــركــة ”أرامكو“ 

العمالقة. 
وقد أّكد ولي ولـــي العهد األمير محمد بن 
ســـلمان هذه الرؤية خالل حـــوار له في مجلة 
إيكونومســـيت، جاء فيـــه أن ”الرياض تدرس 
برنامجـــا اقتصاديا طموحا خالل اخلمســـة 

أعوام املقبلة“.
وقـــد القى هذا احلديـــث ترحيبا كبيرا من 
قبل العديد من الســـعوديني وخبراء صندوق 
النقـــد الدولـــي الذيـــن حتّدثـــوا، علـــى مدى 
سنوات،  عن ضرورة اإلصالحات لكن واجهوا 
جمودا بيروقراطيا وحتديات فنية حالت دون 
تنفيذها. لكن، يبدو اآلن أن العزمية السياسية 

على تنفيذ هذه اإلصالحات أقوى من أي وقت 
مضى إذ حتظـــى اإلصالحـــات بدعم مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية.

تفاؤل حذر

ثمـــار  أن  يعلمـــون  اخلبـــراء  أن  رغـــم 
اإلصالحـــات االقتصادية لن تؤتـــي أكلها في 
القريـــب العاجـــل، إال أن بدايـــة احلديث عنها 
أعطى تفاؤال بدا واضحا، مطلع هذا األسبوع، 
خالل منتدى التنافســـية العاملي، الذي انعقد 
بالريـــاض، مبشـــاركة املئات من املســـؤولني 
ورجال األعمال السعوديني الذين ناقشوا على 
مـــدى ثالثة أيام ســـبل إنقاذ اقتصـــاد اململكة 
مـــن تأثير تراجع أســـعار اخلام عبـــر تطوير 
قطاعات جديدة ومنح الفرصة للقطاع اخلاص 

للمشاركة في التنمية.
وخالل املؤمتر قـــال عبداللطيف العثمان، 
محافظ الهيئة العامة لالســـتثمار الســـعودية 
”هناك نقلة نوعية في كافـــة اجلوانب”. وتردد 
صـــدى نبرة التفـــاؤل هذه خـــالل املؤمتر بني 

الكثير من كبار املسؤولني السعوديني.
وفـــي ظل الضغـــوط التـــي يحدثها هبوط 
النفط علـــى العملـــة احمللية وعلـــى امليزانية 
التي ســـجلت عجزا قياسيا قارب الـ100 مليار 
دوالر، تعتـــزم اململكة اإلعـــالن عن أكبر حتول 
في السياســـة االقتصادية في أكثر من عشـــر 
ســـنوات يســـاعدها في رســـم مالمحه جيش 
صغير من شـــركات االستشارات الغربية يقدر 

عددها باملئات.
وتنطـــوي مالمـــح اإلصالحـــات، وفق ما 
صّرح بـــه األمير محمد بن ســـلمان، على بيع 
حصص في شركات حكومية كبرى مثل عمالق 
النفـــط أرامكـــو الســـعودية عـــالوة على فتح 

االســـتثمارات لتطوير األصول غير املســـتغلة 
بالشكل األمثل بعد مثل احليازات الكبيرة من 
األراضي والثـــروات في قطـــاع التعدين. كما 
ســـيجري حتويل أجزاء مـــن منظومة الرعاية 
الصحية احلكومية إلى شركات جتارية بهدف 
حتسني كفاءتها وتخفيف العبء على ميزانية 
الدولـــة وهناك خطـــط لزيادة نســـبة املدارس 

اخلاصة.
وقد تســـتخدم احلكومة مواردهـــا املالية 
الهائلة للمساعدة على تنويع االقتصاد بعيدا 
عـــن النفط، عبر منـــح عقود لشـــركات جديدة 
لالســـتثمار فـــي قطاعـــات مثل بناء الســـفن 
والســـياحة. لكـــن  املعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
مشـــكلة اململكة تكمن فـــي أن تطبيق مثل هذه 
اإلصالحات الصعبة واملركبـــة وجني ثمارها 
قد يســـتغرق ســـنوات. وفـــي الوقـــت الراهن 
ستواصل اململكة االعتماد على النفط ما يترك 
االقتصاد عرضة للتقلبات احلادة في أســـعار 

اخلام.
ويـــرى جـــون فرنســـوا ســـيزنك، الباحث 
الزميـــل باملجلـــس األطلســـي، أن خصخصة 
شـــركة أرامكـــو والشـــركات التابعـــة لها، في 
حال تنفيذها ستســـاعد اململكة على االنضمام 
إلـــى مجموعة من الـــدول احلديثة التي تطبق 
احلوكمة الســـليمة، إذ أن زيادة الشـــفافية في 
ملكية أكبر شركة في اململكة، فضال عن أشكال 
جديدة لتمويل الدولـــة، تدفع البالد بعيدا عن 
االعتمـــاد على عائدات النفـــط وتوجهها نحو 
اقتصـــاد حديـــث أكثر مماثلة لـــدول مجموعة 

الـ20 التي تنتمي لها السعودية.
ويقول مازن الســـديري، رئيـــس األبحاث 
لـــدى االســـتثمار كابيتال، ”الوعـــي بخطورة 
االعتماد على النفط أمر جيد ويدعو للتفاؤل… 
حتى لو جاء في وقت متأخر فإنه أفضل من أال 

يأتي على اإلطالق”. 
وللحد من وطأة هبوط أســـعار اخلام على 
االحتياطيات األجنبية تبنت احلكومة خطوات 
شـــملت رفع الدعم عن أســـعار الطاقة احمللية 
وضبط اإلنفاق مـــا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو 
االقتصــــــادي عـــن 3.3 باملئة ســـجلت بنهاية 

.2015
ويقـــول االقتصادي فضل البوعينني، الذي 
حضر منتـــدى التنافســـية، إن جانب التفاؤل 
االقتصاديـــة  باإلصالحـــات  يرتبـــط  املبـــرر 
الهيكليـــة التـــي تهدف إلـــى تنويـــع مصادر 
االقتصـــاد وبالتالـــي تنويع مصـــادر الدخل، 
إضافة إلـــى وجود فرص ميكـــن للحكومة أن 
تستغلها لرفع حجم الناجت احمللي خاصة في 

القطاعات غير املفعلة.
وأضـــاف ”لكن الوضع االقتصـــادي العام 
ال يدعم التفاؤل الكبيـــر الذي ظهر به الوزراء 
في منتدى التنافســـية كما أنـــه ال يدعم أيضا 
املؤشـــرات التـــي حتدث عنها بعـــض الوزراء 
خاصة مـــا ارتبط منها بالنمو وعدد الوظائف 
املتوقع خلقها”. وتابع ”هناك قلق حقيقي لدى 
القطاع اخلـــاص من إمكانية خفـــض اإلنفاق 
وانحســـار السيولة مبا يتسبب في رفع تكلفة 
التمويل. وهناك قلق من تقليص الوظائف في 
ألســـباب مرتبطة باملتغيرات  القطاع اخلاص 

االقتصادية”.

تحديات ولكن…

برزت خالل املؤمتر ثالثة حتديات رئيسية 
أولهـــا كيفية متويـــل املشـــروعات التي جرى 
اإلعالن عنها مثل مجمع لبناء وإصالح السفن 
أعلنت عنـــه أرامكو، وقالت إنه ســـيوفر نحو 
500 ألـــف وظيفة، خاصة وأن أســـعار الفائدة 

في السوق تشـــهد ارتفاعا حادا وسط تخوف 
البنوك التجارية من أزمة سيولة بسبب تراجع 
عائـــدات النفط، وهو ما قد يـــؤدي إلى حتمل 
احلكومة معظم تكلفة متويل هذه املشروعات.

والتحـــدي الثاني يكمن فـــي توفير القوة 
العاملة السعودية املاهرة التي حتتاجها مثل 
هذه املشـــروعات في بلد يعمـــل أكثر من ثلثي 
موظفيه بالقطاع العـــام الذي مينحهم رواتب 
مرتفعة وظـــروف عمل مريحة نســـبيا مقارنة 
بالقطاع اخلاص. وقالت أرامكو إنها ســـتوفر 
برامجها اخلاصة للتدريـــب وتأهيل املهارات 

احمللية.
وقد تـــؤدي الثقافـــة االجتماعية احملافظة 
إلى اإلبطاء من وتيرة اإلصالحات في اململكة. 
ففي إحدى اجللسات النسائية باملنتدى جرت 
مناقشـــة ســـبل دعم دور املرأة السعودية في 
قطـــاع األعمـــال و ما قد يعيقها أن النســـاء ال 

يسمح لهن بالقيادة في اململكة.
ويقدر أن هناك نحو مليون سائق سعودي 
في اململكة توظفهم األســـر لنقل النســـاء. وقد 
يؤدي الســـماح للنســـاء بقيادة السيارات إلى 
تالشـــي احلاجة للســـائقني وتخفيف األعباء 
على األســـر، عالوة على توفيـــر مئات املاليني 
مـــن الـــدوالرات التي تخـــرج من البـــالد عبر 
حتويـــالت العمالـــة الوافدة. وحتـــى اآلن لم 
يصدر تصريح من الســـلطات الســـعودية بأن 

املوضوع قيد الدراسة.
ويشير حجم االحتياطيات األجنبية والذي 
بلـــغ 628 مليار ريال في نوفمبر إلى أن اململكة 
لديهـــا نافـــذة جتعـــل اقتصادها أقـــل عرضة 
لتقلبات أســـعار النفط على مدى عدة سنوات، 

قبـــل أن تنخفض االحتياطيات إلى مســـتوى 
يسبب ذعرا لألسواق املالية مما يجعل اإلنفاق 

اإلضافي على اإلصالحات أكثر صعوبة.
وفي الوقـــت الراهن قد يواجـــه االقتصاد 
الســـعودي بعض املتاعب؛ وقـــد قال مصرفي 
أجنبي، عمل في السعودية ملدة تزيد على عشر 
سنوات: إن توجه أسعار النفط هو ما سيحدد 
فـــي النهاية مـــا إذا كانـــت اململكة ســـتواجه 
تراجعا اقتصاديا كالذي شهدته في ثمانينات 
القـــرن املاضي عندما انكمـــش االقتصاد لعدة 
ســـنوات. وأضاف أنه في حال ارتدت أســـعار 
النفط فـــوق 60 دوالرا للبرميـــل فإن الضغوط 

على االقتصاد ستنحسر.
مـــن جانبـــه قـــال البوعينني ”بشـــكل عام 
لـــن تخلـــو برامـــج اإلصالحـــات االقتصادية 
مـــن بعض األلـــم وهو ألم مبـــرر ميكن حتمله 
األهـــداف املرسومة…شـــريطة  للوصـــول إلى 
النظر بواقعية للمتغيـــرات االقتصادية وعدم 

إغفال التحديات”.

إصالحات سعودية طموحة تتحدى تراجعا اقتصاديا في األفق
[ الحكومة تتبنى خططا للخصخصة والتحول لالستثمار في قطاعات جديدة [ المشروعات الجديدة تواجه تحديات اجتماعية ومالية

تدفع احلروب والتوترات التي تشهدها دول املنطقة السعودية إلى ضرورة مراجعة عقيدتها 
الدفاعية لتســــــتعّد جّيدا ملواجهة التحديات القادمة، سواء في الداخل أو خارج حدودها. 
وهــــــذه العقيدة، وفق اخلبراء، ال تقتصر فقط على التســــــلح العســــــكري، بل هي منظومة 
مترابطــــــة وتكّمل بعضها البعض. وتشــــــمل هذه املنظومة، إلى جانب القدرات العســــــكرية 
واألمنية، التحّركات الدبلوماســــــية واملواقف املؤّثرة في السياســــــات اخلارجية، ويصحب 
ــــــك إصالحات داخلية اجتماعية واقتصادية وسياســــــية يدعمهــــــا فتح املجال أمام جيل  ذل

شاب لتولي مواقع قيادية.

في 
العمق

انقالب سعودي روسي 
ص ١١لخفض إنتاج النفط 

تغييرات تحتاج جرأة الشباب

مازن السديري:
الوعي بخطورة االعتماد على 

النفط أمر جيد ويدعو إلى 
التفاؤل

{زيادة الشفافية فى ملكية أكبر شركة في المملكة، فضال عن أشكال جديدة لتمويل الدولة، تدفع 
البالد بعيدا عن االعتماد على عائدات النفط وتوجهها نحو اقتصاد حديث}.

جون فرنسوا سيزنك
باحث باملركز األطلسي

{بشـــكل عام لن تخلـــو برامج اإلصالحـــات االقتصادية من بعـــض األلم، وهو ألم مبـــرر يمكن تحمله 
للوصول إلى األهداف شريطة النظر بواقعية للمتغيرات االقتصادية وعدم إغفال التحديات}.

فضل البوعينني
خبير اقتصادي

خصخصة أرامكو في حال تنفيذها 
االنضمام  على  المملكة  ستساعد 
الحديثة  الـــدول  مــن  مجموعة  إلــى 

التى تطبق الحوكمة السليمة

◄

السعوديون يفضلون القطاع العمومي

} الريــاض – كشفت اســـتطالعات رأي، قامت 
بها مؤسســـة غالوب، أن غالبية الســـعوديني 
يفضلون القطاع العمومي، حيث قال 81 باملئة، 
من الذين شـــملهم االســـتطالع إنهم يعتبرون 
العمل في القطاع العمومي أضمن، فيما اختار 

17 باملئة القطاع اخلاص.
لتفضيـــل  األســـاس  الســـبب  ويتمثـــل 
السعوديني، وفق استطالعات مؤسسة غالوب، 
احلصول علـــى وظيفة في القطـــاع العمومي 
في اســـتقرار العمل، إذ يقول قرابة سبعة من 
عشـــرة مواطنني سعوديني (71 باملئة) إن قولة 
”توفير وظائف مســـتقرة“ تنطبـــق في الغالب 
على القطـــاع العمومي مقارنة بـ25 باملئة ممن 
يقولـــون إن ذلك ينطبق في أغلبه على القطاع 

اخلاص.
ويربـــط أغلبيـــة الســـعوديني (55 باملئة) 
القطاع اخلاص بتوفير أجـــور مغرية مقارنة 
بـ36 باملئة من الســـعوديني الذين يربطون ذلك 

بالقطاع العمومي. 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، يفضل الســـعوديون 
وظيفة في القطـــاع العام بالرغم من انخفاض 
األجـــور نظرا لالســـتقرار املنتظر الذي توفره 
مثل هذه الوظائف. وحتى العاطلني عن العمل 
يفضلون وظيفة في القطاع العمومي للســـبب 

ذاته.
ويربط غالبية السعوديني القطاع اخلاص 
بتفضيل توظيف العمالة األجنبية (79 باملئة)، 
في حني يعتقد 14 باملئة فقط منهم بأن القطاع 

احلكومي يفضل توظيف العمالة األجنبية. 

وقامت احلكومة الســـعودية باستثمارات 
كبيرة في نشـــر التعليم التقنـــي، لكن بالرغم 
مـــن أن التغيرات االقتصاديـــة مطلوبة لزيادة 
تشـــغيل الســـعوديني فـــي القطـــاع اخلاص، 
يحتاج القطاع اخلاص أيضا للتأقلم من أجل 
خلق بيئة العمل والبيئة الثقافية املفضية إلى 
ضم السعوديني، وخاصة النساء السعوديات. 
وهنـــا يجـــب االشـــارة إلى أن اســـتيعاب 
الســـعوديات في القطاع اخلـــاص يتطلب من 
الشـــركات بأن تكون واعية باملعايير الثقافية 
مثل الفصل بـــني العاملني من الذكور واإلناث 

في مكان العمل. 
احلاجز اآلخر الذي يجب جتاوزه هو أزمة 
90/90 اخلاصة بالتشغيل حيث يعمل حوالي 
90 باملئـــة مـــن الســـعوديني لـــدى احلكومة، 
و90 باملئـــة من الوظائف فـــي القطاع اخلاص 

يشغلها قرابة سبعة ماليني عامل أجنبي.
ويخلـــص االســـتطالع إلـــى أن الســـبب 
املنطقـــي وراء تفضيل الســـعوديني بالغالبية 
الساحقة العمل في القطاع احلكومي (املتمثل 
فـــي اســـتقرار العمـــل) يصبح مفهومـــا أكثر 
عنـــد إدخـــال املتغيـــرات الثقافية والنفســـية 
واالقتصادية في معادلة التشـــغيل. وإلى حد 
اآلن يعتقد الســـعوديون أن القطاع العمومي 
هو األفضل من كل اجلوانب، بينما مازال على 
القطاع اخلـــاص بذل مجهـــود ليصبح قادرا 
على املنافســـة. لقد حان الوقت للقيام ببحوث 
والتفكيـــر في كيفيـــة إدماج الســـعوديني في 

بيئات العمل في القطاع اخلاص ليزدهر. 
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} تصّدَع رمزيا اتفاق الطائف، وعاد 
املسيحيون يقودون اللعبة السياسية في 

لبنان. يعيد تكاُتُف التيار الوطني احلّر 
والقوات اللبنانية في شأن هوية رئيس 
اجلمهورية العتيد، سواء كان اجلنرال 
ميشال عون أم ال، عقارب الساعة إلى 

أزمنة سابقة على احلرب األهلية، حني كان 
السجال الرئاسي مسيحيا – مسيحيا ترفده 

أو تتأمله أو تناكفه الطوائف األخرى.
يبدو سمير جعجع في حتّريه لدور 

مسيحي مستقل فاعل أكثر مصداقية من 
”حليفه“ اجلديد ميشال عون. أفصح األخير، 

منذ ”ورقة التفاهم“ الشهيرة مع حزب 
الله، عن تبعية كاملة لقرارات احلزب في 

الضاحية، كما خيارات احلاكم في طهران. 
لم يتردد اجلنرال في تغطية كافة انحرافات 
حزب الله، سواء في حرب ”لو كنت أعلم“، 
أو في ”اليوم املجيد“ في ”7 أيار“ الشهير، 

أو في اعتصام ”املقاومة“ في وسط بيروت، 
أو في االنقالب على حكومة سعد احلريري 

ونفي الرجل بعد ذلك خارج البالد.
في املقابل حافظ سمير جعجع على 

وضعية احلليف غير التابع لتيار املستقبل، 
مع تقدمي الدليل تلو الدليل على استقاللية 

القوات اللبنانية وخصوصية خياراتها، 
حتى لو لم ترْق للتيار األزرق.

رفض جعجع املشاركة في وزارات 
”تواطأ“ تيار املستقبل في تشكيلها، وذهب 

باجتاه تبني قانون االنتخابات املسمى 
”األرثوذكسي“ حني رفضه احلريري وتياره، 

ولم يوافق، إال بشروط، على ”تشريع 
الضرورة“ الذي دعا إليه نبيه بري مبباركة 

املستقبل، ولم يشارك في احلوار الوطني 
الذي سارع إليه املستقبليون، ولم يرقه 
حوار املستقبل وحزب الله الذي أزاح 

القوات واآلخرين وحّول اخلالف السياسي 
الشامل إلى خالف بني السّنة والشيعة. 

لطاملا عّبرت عن  حتى أن أوساط ”املستقبل“ 
اندهاش باجلودة العالية لتحالف عون مع 
حزب الله والتزامه التام بتغطية خيارات 
احلزب، مقابل الطبيعة النسبية للتحالف 

مع جعجع وعلل ابتعاده املتكرر عن خيارات 
احلريري وتياره.

حقوق املسيحيني، التي لطاملا كانت 
بيرق العونية، تبدو اآلن مشروعا حقيقيا، 

ال شعاراتيا، ُيقاد من معراب، ال من الرابية. 
بدا سمير جعجع، في حفل ”تنصيب“ عون، 

أميرا مينح البركة، فيما ظهر ميشال عون 
مزهوا بالرضى الذي أنزله عليه صاحب 
السمو وبتلك البركة التي محضه إياها. 

ولئن كان وصول املرشح ميشال عون 
يحتاج إلى مباركة السّنة أو/ والشيعة، 

فإن إعالن معراب بات يؤكد أن وجهة 
بعبدا يقررها املسيحيون، وأن على احللفاء 
املسلمني مراعاة حلفائهم املسيحيني واألخذ 
بخياراتهم التي اُتهم ”الطائف“ مبصادرتها 

بالطبعة التي أشرفت عليها الوصاية 
السورية، والتي ما زالت باألسواق رغم 

انسحاب قوات دمشق من لبنان.
يعيُد املسيحيون، واألرجح من حيث ال 

يدرون، قرار انتخاب رئيس للجمهورية إلى 
الزواريب اللبنانية احمللية. وفي التحفظات 

التي أفصحت عنها أحزاب وتيارات 
مسيحية خارج دائرتي معراب والرابية، 

ال سيما تلك التي أدلى بها سامي اجلمّيل 
رئيس حزب الكتائب، ما يحمل مزيدا من 

املاء إلى الدينامية املارونية املستجدة في 
امللف الرئاسي.

تبدو احملافل اإلقليمية والدولية متفاجئة 
مندهشة من تفاصيل معراب، لكنها غير 

ممتعضة من والدتها. يقدم احلدث فرصة 
لتحرير تلك احملافل من متوضٍع فوري 
إزاء ذلك االستحقاق العاجل، كما يوّفر 

مناخات جديدة تسمح مبداوالت تخفف 
التشنجات بني العواصم املعنية مباشرة 

بالشأن اللبناني (ال سيما في موسم 
تداعيات االتفاق النووي مع إيران). وال يهم 

اآلن ما إذا كانت حتّوالت القوات ستنجُب 
رئيسا للجمهورية، أو أنها ستفضي إلى 

إخراج املوارنة األقوياء األربعة من السباق 
الرئاسي، فاألهم أن الضجيج مسيحُيّ 

الهوى متُرّ ضوضاؤه في أروقة البطريركية 
في بكركي، ويتردُد صداه في كواليس 

الباباوية في الفاتيكان.
في قرار الرئاسيات واستشراف 

شخص املستأجر اجلديد لقصر بعبدا، 
يدوُر الصخب في ورش البطريك بشارة 
بطرس الراعي. حتت سقف البطريركية 

تداول الزعماء املسيحيون ”املسترئسون“ 

األمر، وعن منبر البطريرك توالت إطالالت 
السياسيني املسيحيني، مرشحني وغير 

مرشحني، ألخذ ”البركة“ تارة، ولشّد عصب 
البطريركية لصالح هذا املرشح أو ذاك. 

وألن الطبخ يعد بنضج ما، جرى استدعاء 
الفاتيكان لإلدالء بدلو كاثوليكي يحسُم 

خيارات املوارنة. تردد أن البابا فرنسيس 
سيستقبُل املرشح سليمان فرجنية، وقيل 

أن ”لوبيا“ مسيحيا قريب من جعجع وعون 
حال دون ذلك في الفاتيكان. والالفت أن 

عودة العملية الرئاسية إلى املربع املسيحي 
جتري حتت أعني الرعاة اإلقليميني الكبار 
وفق تأمل ملتبس. وفي املفارقة أن حليف 
طهران، ميشال عون، يتحّرك إلى معراب 

باجتاه خصمه التاريخي حليف الرياض 
سمير جعجع، مع ما قد يوحيه ذلك من 
حتّرك إيراني باجتاه السعودية في عّز 

التوتر بني البلدين. وإذا ما كانت طهران 
مرتاحة النتقال أمر السجال االنتخابي 

حصريا بني حليفْيها فرجنية وعون، فإن 
غموضا سرياليا يواكب موقف الرياض 
جعجع جرى  حول ما إذا كان ”انقالب“ 

بالتواصل معها، أو باالبتعاد عنها لصالح 
الدوحة كما رّوجت بعض الصحافة احمللية.

بيد أن حتّوالت معراب التي قادها 
”احلكيم“ تنُمّ عن حكمة ترتقي عن أي نزق 

انفعالي، ذلك أن زعيم القوات ميتلك هامش 
مناورة رحبا يجّنبه القفز بني متناقضني 

في حتالفاته اإلقليمية. يتذّكُر العارفون أن 

سمير جعجع حظي برعاية في الرياض، 
أثارت رمبا غيرة تيار املستقبل، على النحو 

الذي يعكس مستوى العالقات بني رجل 
معراب واحلكم في الرياض (وهو ما حترص 
القوات على التذكير به هذه األيام). باملقابل 

تبدو حركة سمير جعجع العونية الشكل 
مناورة معّقدة حترج طهران وأذرعها في 

لبنان، ومتنح الرياض رحابة في مقاربتها 
لكافة القوى السياسية اللبنانية. ثم إن 

بيان ”البركة“ ذا النقاط العشر الذي ألقاه 
جعجع لم يقطع مع حزب الله وفتح إمكانات 
النقاش، على نحو لم يالق تبرما من أوساط 

احلزب، وفتح الطريق إلمكانات التواصل.
قد يعّبر موقف كتلة النائب وليد 

جنبالط التي أعربت عن ترحيب بالتوافق 
املسيحي – املسيحي عن قبول على مضض 

بأمر واقع حقيقي جديد. ويبدو موقف 
الرجل، غير البعيد عن مزاج السعودية، 
مباركا خلطوة ال تبّدل كثيرا في املشهد 

السياسي اللبناني وتوازناته. في ذلك أن 
عودة املارونية السياسية للعب دور محوري 
في لبنان، من خالل امللف الرئاسي، ال تربك 
رؤى زعيم اجلبل وصحبه، وال تتناقض مع 

املناصفة التي ما فتئت تبّشر بها السّنية 
السياسية (رغم استياء املستقبليني)، 

فيما يبدو التلعثم واضحا لدى الشيعية 
السياسية في ثنائيتها التقليدية بني 
”حزب“ و“حركة“ على نحو يفّسر هذا 

الصمت الكبير.

لبنان: انتعاش المارونية السياسية

} أرخت التحوالت التي عصفت مؤخرا 
بالساحة اللبنانية من ترشيح الدكتور 

سمير جعجع للجنرال ميشال عون لرئاسة 
اجلمهورية، وما تبعه من فتور للعالقات 

بني القوات اللبنانية وتيار املستقبل يصل 
إلى حدود القطيعة، ظالال قامتة على واقع 
لبنان وعلى التصورات املتعلقة مبستقبله.

عاد كل طرف إلى مواقعه الضيقة، 
وظهرت التحالفات والتفاهمات التي كانت 

تسعى إلى مالمسة السياسة بوصفها 
حجابا سميكا من التكاذب العام، وقد 
ذاب فجأة ليكشف عن البنية الفعلية 
واحلقيقية، التي تسم عالقة األطراف 

السياسية ببعضها في بالد األرز، وهي 
الطائفية.

الطائفية ليست سياسة بل هي حرب 
صافية، ال حتتمل السياسة وتنظر إليها 
نظرة احتقار، وترى أنها ضعف ووهن 

ال بد من جتاوزه والقضاء عليه. من هنا 
ظهرت التفاهمات والتحالفات بني مختلف 

األطراف في لبنان في حلظة انكشاف 
األحجبة وسقوط األقنعة بوصفها وهنا 

وضعفا وتراخيا، قد مت جتاوزه وتفكيكه، 
والعودة إلى حلظات النقاء الطائفي 

التي ال ميكن صيانة نقائها، إال بإعدام 
السياسة، والتنكيل بجثتها.

ما أرساه ترشيح جعجع لعون من 
إعدام للتحالف بني جعجع وتيار املستقبل 
من ناحية، والتمهيد إلعدام مثيله بني عون 

وحزب الله، وعودة احلديث عن الصراع 
املسيحي اإلسالمي في لبنان، يقول إن 

الطائفية باتت هي الصيغة الناطقة باسم 
الهويات في لبنان، وهي تتركب وفق 

منطق يربط كل طائفة في لبنان بسلسلة 

من الصراعات املندلعة في اإلقليم والعالم، 
ويجعلها جزءا منه.

الطائفة الوحيدة في لبنان التي 
كانت حتى هذه اللحظة تغالب الدخول 

في التعريف الطائفي لهويتها كانت هي 
الطائفة السنية، التي كان القسم الغالب 
منها ينضوي حتت لواء تيار املستقبل 

الذي كان يبدي حرصا واضحا على رفع 
التعريف الطائفي عنه ويتبنى نزوعا 
ليبراليا واضحا، ويرى أن التوصيف 

الطائفي له وللسنة بشكل عام هو إهانة 
لهم، ومحاولة لتقزمي دورهم وحضورهم.

باتت هذه الليبرالية التي كان تيار 
املستقبل يتبناها مدخال النهيارات 

مزدوجة عند الطائفة السنية داخليا، وفي 
ما يتعلق بالتعامل مع اخلارج، ونعني 
به األطراف األخرى في لبنان، واحمليط 

اإلقليمي والدولي. اجلمهور السني بات 
يرى نفسه، في ظل تغّول كل الطوائف، 

يعاني من هجمات متتالية، تأكل من 
حضوره ودوره، وتهدد كيانه، خصوصا 

مع استمرار وجود سعد احلريري في 
اخلارج، حتت وطأة تهديدات أمنية، ال 

يخفى على أحد أن اجلهة املسؤولة عنها 
هي حزب الله.

غياب الهوية الطائفية عند املستقبل 
جعله طرفا مطالبا على الدوام برعاية 

مصالح اآلخرين من احللفاء، وغض النظر 
عن تغول اخلصوم، ألنه ال مجال للرد 

الفعلي على ابتزازات احللفاء، أو إرهاب 
األعداء إال بالركون إلى العنوان الطائفي 
حصرا. كان املستقبل يرى أن أي تنازل 

مهما كان كبيرا يبقى محتمال ما دام أقل 
من انحطاط التيار إلى مستوى التحول 

إلى تيار سني بحت. ليس أدل على 
احلساسية املفرطة لتيار املستقبل من هذا 
العنوان أكثر من أنه طرد من صفوفه عددا 
من الصحافيني الذين ال شك في والئهم له، 
وأقصى النائب خالد الضاهر من عضوية 

كتلة املستقبل النيابية، وذلك بسبب 
اإلصرار على التعبير عن مواقف طائفية.

هذا النزوع هو أبرز ما مييز تيار 
املستقبل عن جل املكونات السياسية، في 
البلد، وهو ما كان يسمح بتجاوز الكثير 
من أخطائه في املمارسة السياسية وفي 

إدارة األمور.
تيار املستقبل كان حاجة سعودية 
وخليجية، بل وعربية عامة، ألنه كان 

الطرف القادر على رسم صورة للمسلم 
املعتدل، املتصل بالعالم، واملتماهي مع 

صورته.
دعم تيار املستقبل سعوديا وخليجيا 

كان استثمارا في الصورة الضرورية 
إلعادة إنتاج العالقة مع العالم، وكان هذا 

االستثمار قد بدأ يعطي نتائج إيجابية 
واسعة وفعالة قطعها اغتيال الرئيس رفيق 

احلريري. مسار األمور في لبنان املنطقة 
ميهد للقضاء على هذه التجربة، التي ال 
ميكن لنا سوى أن نصفها بالفريدة، على 
الرغم من كل ما شابها من خلل وأخطاء.

السؤال الذي ال يريد أحد اإلجابة عليه 
إزاء كل ما يحدث في لبنان واملنطقة، هو 

ماذا لو قرر السنة أن يكونوا طائفة، مجرد 
طائفة؟ هل العالم كله، وليس لبنان أو 

املنطقة، قادر على حتمل النتائج املترتبة 
على مثل هذا التحول املرعب؟

العالم كله يدفع في هذا االجتاه. حني 
يقول العالم للسوريني إن بشار األسد 

هو قدركم الذي ال مفر منه، وحني يسمح 
بإبادة السنة في سوريا والعراق، ويتيح 
حلزب طائفي شيعي من قبيل حزب الله 

تهجير مناطق كاملة متهيدا إلحداث 
تغيير دميغرافي تكون الغلبة فيه للمكون 
الشيعي. حني يحدث كل هذا فإن ال مجال 

للسنة للرد سوى بالتحول إلى طائفة، 
متاهي العنوان الديني املقدس مع فكرة 

االنتقام، والرد على اإلهانة.
داعش وحده من يحمل سمة الطائفة 
اآلن في الوسط السني، مبعنى التماسك 

والربط احملكم للهوية الطائفية بفكرة 
االنتقام.

غارات الطائرات الروسية في سوريا، 
ومجازر احلشد الشعبي في العراق، متنح 
التنظيم املتطرف قوة تفوق في صالبتها 
أي قوة ميكن أن متنحها له سيطرته على 

مناطق واسعة جغرافيا. إنها تسمح له 
بالتحول إلى فكرة، والتاريخ يخبرنا أن 

األفكار ال متوت.
يسخر الفيلسوفان األملانيان هوكهامير 

وأدورنو في كتابهما ”جدل التنوير“ من 
أصحاب األفكار التي كانت تؤكد استحالة 

إقامة الفاشية في أوروبا، ويعتبران أن 
هؤالء سهلوا املهمة للبرابرة، فقد كان 
هتلر، كما يؤكدان، عصيا على العقل 

ومعاديا للبشرية، إذ ثمة وجود لذهن معاد 
لإلنسانية وهو ذهن ميتاز بتفوق حاذق.

هذا العقل املناهض لإلنسانية هو 
اآلن عقل العالم بامتياز، ولعل أخطر 
ما ميثله هو قدرته على حتويل ردود 
األفعال على الظلم واإلهانة إلى بنية 

تتماهى معه، وتؤكد انتصاره وهي البنية 
الطائفية.

ماذا لو قرر السنة أن يكونوا طائفة

يعيد املسيحيون قرار انتخاب رئيس 

للجمهورية إلى الزواريب اللبنانية 

املحلية. وفي التحفظات التي أفصحت 

عنها أحزاب وتيارات مسيحية خارج 

دائرتي معراب والرابية ما يحمل مزيدا 

من املاء إلى الدينامية املارونية 

املستجدة في امللف الرئاسي

ماذا لو قرر السنة أن يكونوا طائفة، 

مجرد طائفة؟ هل العالم كله، وليس 

لبنان أو املنطقة، قادر على تحمل 

النتائج املترتبة على مثل هذا التحول 

املرعب؟

{نريد عون رئيسا والتقينا على البنود العشرة التي قرأها جعجع والتي أكد عون التزامه بها 

وممكن أن تكون جزءا من البيان الرئاسي. وبالتالي نتكلم عن مشروع له عالقة بالدولة}.

فادي سعد
األمني العام حلزب القوات اللبنانية

{فـــي تيار المســـتقبل لم نقف مكتوفي األيدي بل ما زلنا نحاول تأميـــن الحلول لكل األزمات لكن 

البعض آثر الهروب من أزمة إلى أزمة دون أن يفكر بحياة اللبنانيين وبمصالحهم}.

أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل اللبناني

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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آراء

} قبل مئة عام انطلقت ”الثورة العربية 
الكبرى“. يتذّكر العالم العربي سايكس – 

بيكو، لكّنه نسي ”الثورة العربية الكبرى“ 
التي جند، حلسن احلظ، من يحتفل مبرور 
قرن عليها وإن في ظروف إقليمية أقّل ما 
ميكن أن ُتوَصَف به أّنها صعبة ومعقدة 

ومليئة باملخاطر.
اختار امللك عبدالله الثاني الذهاب إلى 
العقبة يوم السبت املاضي لرعاية مراسم 

تبديل راية ”الثورة العربية الكبرى“ ورفعها 
وذلك من منطلق أن العقبة هي أّول مركز 

قيادة لتلك الثورة.
يشير التزامن بني ”الثورة العربية 
الكبرى“ وسايكس – بيكو إلى أنه كان 
هناك تنّبه عربي باكر إلى ضرورة بقاء 

املنطقة العربية موّحدة بعد انهيار الدولة 
العثمانية.

قاد الشريف احلسني بن علي الثورة 
العربية الكبرى التي تبّني مع الوقت أّنها 

لم تكن سوى حلم عربي جميل حاربته قوى 
كثيرة من أجل الوصول إلى املرحلة الراهنة 

التي تتسم أّول ما تتسم بحال الهلهلة 
واالهتراء للنسيج االجتماعي في مختلف 
الدول العربية، في العراق وسوريا ولبنان 

على وجه التحديد.
من حسن احلظ أّنه ال يزال هناك 

األردن الذي ميتلك امللك فيه ما يكفي من 
الشجاعة للتعّلق مببادئ ”الثورة العربية 

الكبرى“، التي لم متّيز بني عربي وآخر وال 
بني مواطن وآخر، بل جمعت بني الشيعي 

والسّني والدرزي واملسيحي واليهودي.
كان الهاشميون ضمانة لبقاء املجتمع 

العربي في منطقة املشرق موّحدا. كانوا 
ضمانة للمدينة العربية مبعناها احلضاري. 

كانت الهجمة التي تعّرض لها الشريف 

احلسني بن علي، الذي حتّول منزله 
املتواضع في العقبة إلى متحف منذ العام 
1973، دليال على غياب حّد أدنى من الوعي 

لدى أكثرية شعوب املنطقة.
نعم، ُوجد سايكس – بيكو ولكن هل 

هناك من عرف كيف التعاطي مع هذا 
االتفاق الذي ما كان ليجد ترجمة له على 

األرض لوال احلروب التي تعّرضت لها 
الثورة العربية الكبرى. استمّرت هذه 
احلروب على الهاشميني في العراق 

واألردن، أي في املكانني اللذين كان ميكن أن 
يشكال مثاال يحتذى به في اإلقليم كّله. أّدت 
احلروب التي تعّرض لها الهاشميون على 

مّر التاريخ اجلانب األكبر من أغراضها. 
ُأبيدت العائلة بشكل شبه كامل في العراق 

الذي ميتلك ثروات ضخمة، لكّنها بقيت 
في األردن الفقير في كّل شيء، باستثناء 

اإلنسان. ال يزال األردن إلى اآلن صامدا هو 
و“اجليش العربي“ الذي هو جيشه. صمد 
األردن على الرغم من اغتيال امللك عبدالله 

بن احلسني األّول وهو في حرم املسجد 
األقصى في العام 1951.

ال يزال األردن يحمي، إلى اليوم، مبادئ 
”الثورة العربية الكبرى“ ويرعاها. كان أّول 
من حماها امللك املؤسس عبدالله األّول، ثم 
احلسني بن طالل الباني احلقيقي للمملكة 
ومؤسساتها الذي وجد في عبدالله الثاني 

من يستكمل الرسالة ويحافظ عليها.
سيكتب التاريخ أّنه إذا كان مكان 

ميكن أن تستعيد فيه النهضة العربية 
شبابها، فهذا املكان هو األردن الذي عمل 
كّل ما يستطيع من أجل احملافظة على ما 
بقي من القضّية الفلسطينية بعدما ذهب 

عبدالله األّول ضحية رافعي الشعارات 
الذين لم يفهموا يوما معنى التعاطي مع 
الواقع ومع موازين القوى. من بني هؤالء 
كان احلاج أمني احلسيني، مفتي القدس، 
الذي لعب دورا كبيرا في حصول النكبة 
في العام 1948، خصوصا أنه رفض قرار 

التقسيم، كما ذهب قبل ذلك إلى برلني، في 
أثناء احلرب العاملية الثانية، لالستنجاد 

بهتلر، واضعا الفلسطينيني في صّف الذين 
خسروا احلرب!

من حّق األردن االحتفال مبئوية ”الثورة 
العربية الكبرى“. األردن حمى كّل ما بقي 
من هذه الثورة، على الرغم من كّل الظلم 

الذي تعّرض له. ال يزال إلى اآلن يؤدي هذا 
الدور. فاململكة األردنية الهاشمية هي من 

األماكن القليلة في املنطقة التي فيها عيش 
مشترك. ال تفريق بني مسلم ومسيحي، 

وال تفريق بني شركسي وعربي. أكثر من 
ذلك، األردن هو بني القالئل الذين ما زالوا 
يعملون من أجل القضية الفلسطينية ومن 

أجل حّل الدولتني نظرا إلى أنه يجد أن 
لديه مصلحة في ذلك. لديه مصلحة في 

حماية حدوده، ولديه مصلحة في حصول 
الفلسطينيني على حقوقهم كاملة غير 

منتقصة.
يقاتل األردن في هذه األّيام على جبهات 

عّدة. يقاتل في الداخل على جبهة األزمة 
االقتصادية التي يعاني منها، والتي 

تفاقمت بسبب وجود نحو مليوني الجئ 
سوري في أراضيه. يعاني األردن أيضا 

من اإلرهاب الذي وجد أرضا خصبة له في 
سوريا والعراق. ويعاني من املزايدين الذين 

ال يعرفون شيئا عن تاريخ البلد ووقوفه في 
1970 حاجزا في وجه مشروع الوطن البديل 

للفلسطينيني.
لوال بسالة امللك حسني، رحمه الله، 

والذين كانوا إلى جانبه، لكان األردن سقط 
في 1970. أنقذ امللك حسني األردن وأنقذ 
الفلسطينيني من أنفسهم أّوال. من حّق 

عبدالله الثاني أن يقول اآلن إّنه ال يريد أن 
يسمع بعد اليوم عبارة الوطن البديل. دفن 

األردن هذه العبارة نهائيا وإلى األبد بعدما 
رسم احلدود النهائية للمملكة.

كّل من حارب األردن، خدم إسرائيل 
بطريقة أو بأخرى. لو استمع جمال 

عبدالناصر للملك حسني، ملا كان أوصل 
العرب إلى حرب 1967 التي ما زالوا يعانون 

إلى اليوم من نتائجها. ولو استمع حافظ 
األسد إلى امللك حسني أيضا، لكان استعاد 

اجلوالن وما كان أمضى آخر حياته في 
االعتراض على اتفاق السالم األردني – 

الفلسطيني وفي املتاجرة بالفلسطينيني 
وقضّيتهم. ولو استمع بّشار األسد لعبدالله 

الثاني، لكان وجد مكانا يعيش فيه معّززا 
مكّرما مستمتعا بثروته الضخمة مع أفراد 

عائلته، بدل االستمرار في حرب اإلبادة 
التي يشّنها على الشعب السوري، وهي 

حرب ستنتهي بتفتيت سوريا رسميا.
بعد انبعاث الغرائز املذهبية بفضل 

املشروع التوّسعي اإليراني، من كان يتصّور 
الشيعي في منطقة  هذا االنقسام السّني – 
كانت حتلم قبل مئة سنة مببادئ ”الثورة 

العربية الكبرى“؟ من كان يتصّور أن 
املواطن العراقي لن يرى يوما أبيض منذ 

االنقالب الدموي على العائلة املالكة في 
الرابع عشر من ّمتوز ـ يوليو 1958؟

لم يعد األردن يرمز اليوم إلى ما بقي 
من الثورة العربية الكبرى ومن مبادئها 

فحسب، بل ما زال يرمز أيضا إلى ما بقي 
من أمل في أن ”الثورة العربية الكبرى“ لم 

تكن حلما مستحيال.
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{الثورة العربية الكبرى}.. المنسية

التزامن بني {الثورة العربية الكبرى} 

وسايكس – بيكو يشير إلى أنه كان 

ه عربي باكر إلى ضرورة بقاء 
ّ
هناك تنب

املنطقة العربية موحدة بعد انهيار 

الدولة العثمانية

} تعيش تونس حالة أزمة تزداد تعّمقا 
يوما بعد آخر. فكل األحزاب سواء منها 

املشاركة في االئتالف احلاكم، أو املساندة 
أو املعارضة وكل املنظمات والرأي العام 

اإلعالمي والثقافي واألكادميي وعموم 
التونسيني، يقّرون بهذه األزمة باعتبار أن 

عالماتها ومظاهرها تطفو على السطح 
باستمرار، وال ميكن إخفاؤها أو التسّتر 

عليها.
من أشّد مظاهر هذه األزمة هو 

استمرار االحتجاجات الشعبية التي 
لم تتوقف منذ 17 ديسمبر 2010 وإن 

كانت تخفت من حني إلى آخر. ومنها 
كذلك االعتصامات الشبابية املطالبة 

بالعمل والتي يتّم تنفيذها في مقّرات 
احلكم اجلهوية واحمللية غالبا. ومن هذه 
العالمات أيضا استمرار حاالت االنتحار 

بإضرام النار في اجلسد من قبل اليائسني 
الذين فقدوا األمل في وعود احلكومة 

ومسؤوليها.
ومن بني القرائن على هذه األزمة 

استمرار عمل اخلاليا الناشطة في 
استقطاب الشباب وجتنيده لفائدة تّيارات 
اإلرهاب في الداخل واخلارج. والدليل على 
ذلك ارتفاع عدد الشباب التونسي امللتحق 
بالتنظيمات اإلرهابية واإلعالنات املتكّررة 

ألجهزة األمن التونسية عن تفكيكها خلاليا 
جديدة كّل مّرة.

واحلقيقة أّن سؤاال جوهرّيا يطرح 
نفسه بقّوة كل مرة تعلق األمر فيها 

مبناقشة مثل هذا املوضوع أال وهو؛ ملاذا 
يقدم أحد على مسؤولية حكم شعب يعرف 

أزمة بطالة حادة دون أن يحمل بني يديه 
حال لهذه األزمة؟

 ال أعتقد أن نية األحزاب املتقدمة 
لالنتخابات كانت حل أزمة الشعب 

التونسي، وال أعتقد أن أغلبها كان ميلك 
حلوال وال اقتراحات أصال.

وإمنا كان الغالب على السياسيني 
إّما استغالل فسحة احلرية التي وّفرتها 

الثورة ملمارسة احلق الدستوري في 
الترشح لالنتخابات، وإّما توظيف الدعم 
األجنبي للوصول إلى حكم التونسيني ال 

لتحقيق مطالبهم. كما يبدو أّنه لم يكن 
لدى أغلب األحزاب السياسية إملام حقيقي 

مبشاكل التونسيني ومطالبهم.
املهم أن أزمة تونس استفحلت بشكل 

مهول بعد خمس سنوات على ثورة احلرية 
والكرامة. كما لم تختلف احلكومات 

املتعاقبة في حصد الفشل في التعاطي 
مع هذه األزمة والتي تتلخص اليوم في 4 

أرقام: صفر باملئة تنمية. 700 ألف عاطل 
عن العمل. 18 باملئة نسبة الفقر. كما بلغت 
نسبة الدين األجنبي 55 باملئة من ميزانّية 

.2016
ال بّد من التنبيه إلى أن هذه األرقام 

هي أرقام خام ما يعني أن حتليلها 
سيكشف عن أنها ملطفة وتخفي واقعا 
مريرا. من ذلك أّن التنمية كلمة ال معنى 

لها في مجتمع يتآكل من الداخل. فالتنمية 
تعني إنتاج الثروة وتوفير فرص العمل 

واألمل. وإذا غابت الثروة والعمل حضرت 
اللصوصية واجلرمية واملافيا. فنسبة 

الصفر باملئة تنمية تعني أنه لم يتوفر أّي 
موطن شغل جديد في دولة ثار شعبها من 

أجل الشغل!
هذا الواقع سيوّلد مظاهر خطيرة تنّمي 

احلقد االجتماعي وحتّرض فئات املجتمع 
بعضها على بعض. وإذا غاب العمل 

املشروع الذي توفره الدولة أو شركاؤها، 
حضر العمل غير املشروع مثل ترويج 
املخدرات والسرقة والتهريب. وهو ما 

يهدد السلم االجتماعية ويجعل القوانني 
والقيم ال معنى لها أمام شعب جائع عاطل.

وهذا أمر خطير ال يبدو أن منظومة 
احلكم القائمة تقدره جيدا، إذ كان من 

املفروض أن تستقيل احلكومة بسبب هذه 
احلصيلة الضحلة ال أن يقوم رئيسها 

بتحوير وزاري. فأن تفشل احلكومة في 
املهمة التي جاءت من أجلها، أال وهي 

التشغيل فشال ذريعا بشكل أسوأ من كل 
سابقاتها وتستمر في عملها، فهذا يعني 

أن ذلك ليس من مظاهر الدميقراطية 
وال ميكن تبريره وتفسيره بالصعوبات 

والعوائق. وإمنا هي مسؤولية فشل 
حاملوها في أدائها.

عدد العاطلني عن العمل بلغ حسب 
اإلحصائيات الرسمية 700 ألف عاطل 

بنسبة بلغت حوالي 16 باملئة من القوى 
احلية. ولكن قيمة هذا الرقم تزداد إذا 
وضعنا في االعتبار أن مجموع سّكان 

تونس ال يتجاوز 11 مليون نسمة بينهم 
2.5 مليون طالب في مختلف مستويات 

الدراسة سيلتحقون قريبا بطالبي الشغل.
ومن بني العاطلني عن العمل معّطلون 
من أصحاب الشهائد العليا من خريجي 
اجلامعات يبلغ عددهم حوالي 300 ألف. 
هؤالء املعطلون ميثلون معضلة حقيقية 

تعطل منو املجتمع التونسي وتهدد قيما 
رئيسية فيه مثل قيم التربية والعلم. وهذا 

خطر حقيقي في دولة تفتقر للثروات 
الطبيعية وتراهن على الثروة البشرية 
إذ صارت هذه الثروة البشرية مهددة 

باإلتالف.
وال بد من اإلشارة إلى أن ارتفاع نسبة 
العاطلني عن العمل من أصحاب الشهائد 
العليا كان نتيجة خليارات فاسدة تورط 
فيها نظام زين العابدين بن علي، بسبب 
خضوعه إلمالءات أجنبية مقابل عموالت 
وقروض مازال الشعب التونسي يدفعها 
إلى اليوم وترفض احلكومات املتعاقبة 

مراجعتها أو حتى إجراء تدقيق لها.
 وتتمثل هذه اخليارات في تغيير 

أنظمة التدريس اجلامعية ومحتوياتها 
وتفريخ املعاهد العليا باملئات في مختلف 

جهات تونس دون حاجة السوق التونسية 
إليها.

وهو ما أفرز خّريجني يحملون 
دبلومات جامعية ال معنى لها وال ميكن 
استيعابها في تونس وال خارجها. هذه 
السياسات وّلدت خرابا طال أجياال من 
شباب تونس ومن طاقاتها احلية دون 

مساءلة وال محاسبة إلى اليوم. ولم جتد 
احلكومات املتعاقبة أجوبة عن أسئلة هذه 

الفئة من املعطلني وعجزت عن استعادة 
هذه الطاقات الشبابية وإعادة إدماجها 

ضمن القوى املنتجة للثروة. وظلت 
قطاعات وطنية، دون غيرها، تتحمل ضغط 
هذه القوى املعطلة مثل قطاع التربية الذي 

تضرر كثيرا من توظيف مدّرسني من غير 
أهل االختصاص.

أما نسبة الفقر التي بلغت حسب 
إحصائيات رسمية 18 باملئة فإنها ال 
تعكس الواقع بالنظر في مثال واحد 

هو إقليم تونس الكبرى املتكون من 4 
محافظات محاطة بأحياء شعبية ضخمة. 
ويبلغ سكان إقليم تونس الكبرى 2 مليون 

نسمة منهم نصف مليون في حي التضامن 
املفتقر للتهيئة والبنية التحتية والتجهيز 
غربي العاصمة، وهو من أكبر األحياء في 

أفريقيا. فنسبة الفقر التي أعلنت عنها 
وزارة الشؤون االجتماعية ال تبدو واقعية 

إذا نظرنا في حال محافظات القصرين 
وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان 

وتطاوين وجندوبة والكاف املفقرة، والتي 
تشتعل فيها االحتجاجات بسبب استمرار 

التهميش والبطالة وغياب التنمية.
ْين التي بلغت 55 باملئة  أما نسبة الدَّ

في ميزانية 2016 األخيرة فإنها تهدد أمن 
تونس وسيادتها واستقاللها. 

وال شيء في األفق يحمل شعلة أمل 
للتونسيني مع انهيار حزب نداء تونس 
احلاكم والذي منحه التونسيون ثقتهم 
في االنتخابات التشريعية والرئاسية. 

فأين يكمن احلّل؟ ال بد من تغيير االجتاه 
اليميني.

تونس: أزمة اقتصادية خانقة وفشل حكومي ذريع 

{الحكومة التونســـية التي تأسست وفق منطق المحاصصة الحزبية ال تنظر بعين الراعي 

للشأن االقتصادي الوطني بل بعين إرضاء القوى الخارجية وزيادة المديونية}.

منجي الرحوي
نائب في البرملان التونسي

{نحـــن امتداد طبيعي لجيـــش الثورة العربيـــة الكبرى، الوارثيـــن لرســـالتها والمترجمين ألهدافها 

وتطلعاتها، مجسدين شرف االنتماء إليها والتمسك بنهجها في الوحدة والحرية والحياة الفضلى}.

مشعل محمد الزين
مستشار العاهل األردني للشؤون العسكرية

خيراهللا خيراهللا
 إعالمي لبناني
اهللاهللا اهللاهللاخخ خخ

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

} باتت العواصم الغربية محطة التقاء 
وتواصل بني فرقاء الوطن الواحد، بعد أن 

استحالت اجلغرافيا العربية مجاالت للهويات 
القاتلة وللعواصم الرديفة وللسلطات 

الهجينة ما بعد الربيع العربي.
وكما جمعت باريس شيخي السياسة 
التونسية الباجي قائد السبسي من جهة 

وراشد الغنوشي من جهة ثانية، وكما فتحت 
جنيف أبوابها للفرقاء اليمنيني، ها هي 

تشّكل وللمرة الثالثة على التوالي ساحة 
نقاش وتداول بني اإلخوة األعداء من أبناء 

الشام.
املفارقة أّن العواصم العربية كانت ولفترة 
قصيرة سابقة متّثل نقطة التقارب والتقاطع 

بني فرقاء البلد الواحد بل وبني الدول العربية 
املتحاربة، كانت مدينة الطائف السعودّية في 
1989 محافظة املعجزات السياسية حيث أنها 

احتضنت حوارا أقرب إلى السالح منه إلى 
الكلمات بني املتناكفني اللبنانيني أفضى في 

احملصلة إلى وضع حّد حلرب أهلية ضروس 
استمرت بني 1975 و1989.

كما مثلت القاهرة في 1970 عاصمة تطهر 
ثوري بني النظام األردني من جهة، والفصائل 
الفلسطينية من جهة ثانية بعد أيلول األسود 
ولعب حينها الرئيس جمال عبدالناصر دورا 

بارزا في جسر الهّوة بني الطرفني املتناحرين، 
ونفس األمر تقريبا جّسدته مكة املكرمة في 
يناير 2006 حيث احتضنت اتفاق مصاحلة 
بني حركتي فتح وحماس لم يستمر سوى 
أشهر قليلة قبل إجهاضه من قبل حماس 

بانقالب عسكرّي في قطاع غزة صيف 2007.
وفي كافة املراحل كانت العواصم العربية 

تعمل جاهدة على تسوية املشاكل البينية 
ضمن احلاضنة القومية ودون خروج إلى 

العواصم الغربية.
واحلقيقة التاريخية في هذا املفصل 

التحليلي كامنة في أّن الدول الغربية كانت 
ملجأ األطراف العربية الساعية إلى التطبيع 

السّري ومن ثمة العلني مع إسرائيل في 
ظّل رفض رسمي عربي استمر إلى حدود 

التسعينات من القرن املنصرم لتسوية جزئية 
أو شاملة مع إسرائيل دون استرداد احلدود 

الدنيا من احلقوق املسلوبة.
لذا فلم يكن من الغريب نظرا للهوة 
السحيقة بني العرب، شعوبا وأنظمة، 

وإسرائيل أن حتتضن أوسلو أّول اتفاق 
تاريخي بني منظمة التحرير الفلسطينية 

وإسرائيل في 13 سبتمبر 1993 وأن جترى 
احملادثات العربية (األردنية الفلسطينية 

السورية) اإلسرائيلية في نيويورك كمحطة 
أولى، ومدريد كمحطة ثانية في عام 1991.

كان املغزى السياسي من اجتباء عاصمة 
”التفاوض“ واضحا وجلّيا، فال أرض عربية 

تقبل احتضان حوار عربي إسرائيلي، مباشر 
كان أو غير مباشر، وال وجود ألرض عربية 

ترفض استقبال املتفاوضني العرب حلقن 
الدماء املراقة.

كان هذا هو األصل لعقد من الزمان فقط، 
قبل أن تتشظى العواصم العربية على وقع 

االصطفافات السياسية واالستراتيجية وقبل 
أن يحكم منطق الثنائّية التناقضية العالقات 

العربية البينية.
فقد الفاعل الرسمّي العربي قّوته املرجعّية 

بفقدان املشروع الوطني اجلامع من جهة 
أولى، وبرحيل عصر الزعماء األوائل من 
جهة ثانية، األمر الذي حّول العرب إلى 

لواحق رسمية ملشاريع إقليمية كبرى تبدأ 
من ”الفرسنة“ و“العثمنة“، وال تنتهي عند 
”األسرلة“ و“األمركة“ وعلى ضوئها ازدادت 
الهّوة السياسية بني املفعول بهم سياسيا 

واستراتيجيا على أرضهم.
وهو واقع انسحب على املنتظم اإلقليمي 
العربي الذي باتت اجتماعات قّمته الدورّية 
فضاء لـ“إدارة الصراع“ ال لتسويته، ناهيك 

عن دعم العمل العربي املشترك كما تنّص 
لوائحه التأسيسّية.

املفارقة أّن سوريا حاليا باتت أرض حرب 
بني السوريني أنفسهم بعد أن استحال العالم 
العربي وقود استمرار واستدرار لنار شامية 
لم تنطفئ منذ 5 سنوات، في حني أن جنيف 

صارت محـّجـة السوريني للتفاوض واملهادنة، 
وفي حال فشل حوار جنيف في الوصول 

إلى مخرجات للمعضلة السورية يعود ذات 
السوريني إلى أرضهم الستكمال احلرب 

عساها أن حتّسن شروط التفاوض في أرض 
هدنة غربية أخرى.

لذا فليس من الغريب أن تفرض واشنطن 
على املعارضة السورية االلتحاق بطاولة 

التفاوض في جنيف، وأن تعلن موسكو، قبل 
دمشق، أن وليد املعلم سيرأس وفد بالده في 
احلوار.. ذلك أّن الذي يخرج من بالده يفقد 
مقومات اإلدارة والسيادة والقيادة، والذي 

يعجز عن حوار داخلي في أرضه أو في أرض 
جيرانه ُيقاُد كرها إلى تفاوض في أرض 

غريبة غربية، ويفرض عليه شروط الالعبني 
الكبار في أرضه ومائه وجّوه أيضا.

 في عواصم التفاوض

أمين بن مسعود

م ي

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

الغالب على السياسيني التونسيني 

كان إما استغالل فسحة الحرية التي 

وفرتها الثورة ملمارسة الحق الدستوري 

في الترشح لالنتخابات، وإما توظيف 

الدعم األجنبي للوصول إلى حكم 

التونسيني، ال لتحقيق مطالبهم



حممد محاد

} شـــكك اقتصاديون في قـــدرة احلكومة على 
حتقيـــق معدالت النمو التي تســـتهدفها خطة 
التنمية للعام احلالي، رغم املؤشرات السابقة 
التي أجمعـــت على أن االقتصـــاد بدأ يتعافى 
بفضل عدة مشـــاريع حكوميـــة جديدة دخلت 
حيز التنفيذ، ال سيما االستثمارات اخلليجية 

والصينية.
وأظهـــرت بيانات حكوميـــة تراجع عوائد 
قطاع الســـياحة، حيث قدرت اخلسائر بنصف 
العائـــدات الســـنوية في مصـــر، والتي كانت 
تصل قبل خمس ســـنوات إلى حدود ١٤ مليار 

دوالر.
وأعلنـــت وزارة الســـياحة، قبـــل أيام، عن 
تراجـــع اإليـــرادات الســـياحية خـــالل العام 

املاضي بنســـبة ١٨ باملئة لتصل إلى ٦٫١ مليار 
دوالر مقارنـــة مـــع ٧٫٥ مليـــار دوالر في ٢٠١٤، 
كما انخفض عدد الســـياح بنسبة ٦ باملئة، أي 

حوالي نصف مليون سائح.
وتوضح املؤشـــرات والبيانات الرســـمية 
أن إجمالي خســـائر القطاع في شـــرم الشيخ 
والغردقـــة منذ نوفمبـــر املاضي بلغت ســـتة 
مليارات جنيه (٧٦٦٫٣ مليون دوالر)، وأن أكثر 
من ٤٠ فندقا مت إغالقها في املناطق السياحية 

في سيناء.
الســـياحة  وزيـــر  زعـــزوع،  هشـــام  وكان 
املصـــري، قد قال فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
إن اخلســـائر اإلجمالية لقطاع السياحة تقدر 

بنحو ٢٧٥ مليون دوالر شهريا.
وقال محافظ سيناء خالد فودة، اخلميس، 
إنه ”لن نســـتطيع تعويض نسب النقص هذه 

إال بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية“، 
التـــي كانـــت تســـاهم بنحـــو ٣٥ ألف ســـائح 

أسبوعيا قبل حادثة الطائرة الروسية.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو قطاع السياحة 
فـــي أزمة كبيرة مع اســـتمرار تعليـــق كل من 
روســـيا وبريطانيا رحالتهمـــا إلى مصر، لكن 
احلكومة تعول على السياحة الداخلية إلعادة 
احليـــاة من جديـــد إلى املنتجعـــات واملزارات 

السياحية التي تعاني ركودا.
وعلـــى الرغـــم مـــن االنهيار شـــبه الكامل 
للقطـــاع، فإن النزيـــف الذي أصـــاب اقتصاد 
البـــالد عمومـــا مـــا زال مســـتمرا، فتعرضت 
العملة املصرية لسلســـلة انخفاضات متكررة 
بســـبب التراجـــع الكبيـــر للـــدوالر، باإلضافة 
النخفـــاض إيـــرادات قناة الســـويس وتراجع 

حتويالت املصريني من اخلارج.
التـــي  اإلجـــراءات  إن  اخلبـــراء  ويقـــول 
اتخذتهـــا القاهـــرة ال تنفي اســـتمرار وجود 
حتديات محلية وخارجية، التي قد تؤثر سلبا 
على ســـرعة تعافي االقتصاد، وهو ما يتطلب 
مواصلة حتســـني منـــاخ االســـتثمار، والقيام 

بإصالحـــات هيكليـــة وماليـــة إضافية عاجلة 
وجذرية.

ولعـــل تراجع الصـــادرات خالل العشـــرة 
أشـــهر األولى مـــن العام املاضـــي بنحو ١٧٫٤ 
باملئة ال يعطي انطباعا بتحســـن الوضع، في 
ظل تفاؤل شـــريف إســـماعيل، رئيس الوزراء، 
حينما توقع أن تصل معدالت النمو خالل ٢٠١٦ 

إلى أكثر من النسبة املستهدفة.
وانتقـــد مدحـــت نافـــع، خبيـــر االقتصاد 
رئيس  تصريـــح لـ“العـــرب“  فـــي  والتمويـــل 
احلكومة قائال إنه ”حاول فقط رسم هدف كمّي 
للسياسة املالية للدولة وأغفل ضرورة اقتران 

هذا الهدف مبتطلبات عدالة التوزيع“.
وأوضـــح اخلبيـــر أن العقبـــة احلقيقيـــة 
التـــي حتـــول دون حتقيق طفرة فـــي اإلنفاق 
الســـتثماري للحكومـــة تظـــل ماثلة فـــي ندرة 
اإليـــرادات العامة إذ ضاعـــف من وطئتها تلك 
التعديـــالت التـــي أدخلت علـــى موازنة العام 

اجلاري لتهدئة الرأي العام.
وتراجعت الصادرات العام املاضي بقرابة 
٣٫٣ مليـــار دوالر عـــن ٢٠١٤، وهي مؤشـــرات 
كافيـــة، بحســـب االقتصاديني، لرســـم مالمح 

النمو هذا العام.
وصرح أبوبكر إمام، رئيس قســـم البحوث 
فـــي بنك االســـتثمار ”بـــرامي“ لـ“العـــرب“ إن 
”معـــدالت النمـــو التـــي تســـتهدفها احلكومة 
بني ٥ إلـــى ٥٫٥ باملئة، أمر بعيد املنال وصعب 
حتقيقه“. وتوقـــع أن يحقق االقتصاد معدالت 

منو ال تتجاوز ٤ باملئة.
وأوضـــح أن تباطـــؤ معـــدالت االقتصـــاد 
العاملي، ستلقي بظاللها على مصر، فضال عن 
استمرار أزمة الدوالر ونقص العملة األجنبية، 
إلى جانـــب البيروقراطية التي تأثر بها مناخ 

االستثمار.
ورجـــح صنـــدوق النقد الدولـــي، في وقت 
ســـابق، أن حتقق اقتصاديات الـــدول النامية 
معدالت بنســـبة ٤ باملئة خـــالل هذا العام على 
أن تكـــون في العام القادم قريبة من حدود ٤٫٧ 

باملئة.
وتراجعـــت إيرادات قناة الســـويس العام 
املاضي بنحـــو ٤٫٢٥ باملئة أي ما يعادل قرابة 
٥٫١٧ مليار دوالر، بسبب تباطؤ حركة التجارة 

العاملية رغم افتتاح قناة السويس اجلديدة.
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تتوقـــع الكويت عجزا قياســـيا  } الكويــت – 
في امليزانية للســـنة املالية املقبلة، وذلك للمرة 
األولـــى بعـــد 16 عاما مـــن تســـجيل فوائض 
ضخمة، ما ســـاهم في تكوين احتياطات مالية 

كبيرة.
وقدرت وزارة املالية حصول عجز يناهز 38 
مليار دوالر في املوازنـــة اجلديدة، مبا يوازي 
64 باملئة من إجمالي املصروفات املقدرة، وذلك 
نتيجـــة االنخفـــاض احلاد في أســـعار النفط، 

الذي يشكل موردا أساسيا خلزينة الدولة.
وتقـــول الوزارة إن اإليرادات ســـتغطي 71 
باملئـــة فقط من إجمالي بنـــد املرتبات وما في 
حكمها في ميزانيـــة العام املقبل، والتي تصل 

إلى 34.2 مليار دوالر.
وأعلن أنس الصالح، وزير املالية الكويتي 
فـــي مؤمتر صحافي، اخلميـــس، أن اإليرادات 
النفطيـــة تراجعت بنســـبة 74.2 باملئـــة لتبلغ 
تقديـــرات اإليـــرادات النفطيـــة فـــي املوازنة 

اجلديدة بنحو 19 مليار دوالر.
ورجح جاســـم الســـعدون، رئيس مجلس 
إدارة مركز الشـــال للدراســـات االقتصادية أن 
تلجأ احلكومة للســـحب من االحتياطي العام 
للدولـــة لســـد العجز في امليزانيـــة، ووجه لها 
انتقـــادات لعـــدم ضبط النفقات فـــي امليزانية 

اجلديدة.
وقال ”ســـواء ســـحبوا بشـــكل مباشر أو 
غيـــر مباشـــر وطاملـــا كانت املصـــادر األخرى 
للدخل معدومة فإن البديل هو أن تســـحب من 
االحتياطـــي أو تقترض بضمـــان االحتياطي 
وهـــذا هو أخطر ما ميكـــن أن يحدث“، معتبرا 
أن هـــذا العجز ال ميكن احتماله، إال على املدى 

القصير.
ويبلـــغ حجـــم اإلنفـــاق على الدعـــم قرابة 

9.5 مليـــار دوالر وميثـــل 15 باملئة من إجمالي 
مصروفـــات املوازنـــة اجلديدة، فـــي حني كان 
هذا املبلغ 12.4 مليار دوالر في ميزانية الســـنة 

املالية احلالية.
االحتياطيـــات  أن  الســـعدون  وأوضـــح 
الضخمـــة، التـــي راكمتها الدولـــة خالل فترة 
الوفـــرة النفطية ميكـــن أن تســـتثمر بطريقة 
جديدة لتمويل ما بني 70 إلى 80 باملئة امليزانية 

العامة خالل السنوات اخلمس املقبلة.
وتواجـــه الكويـــت، عضو منظمـــة أوبك، 
حتديا حقيقيا يتمثل فـــي كيفية احلفاظ على 
مستوى مرتفع من اإلنفاق سواء على املشاريع 
االســـتثمارية أو الدعم املقدم للمواطنني الذين 
ينعمون مبســـتوى عال من الدخـــل، في وقت 

تشهد فيه أسعار النفط هبوطا مستمرا.
ولطاملا حترص احلكومة دوما على التأكيد 
علـــى أن املواطنـــني احملـــدودي واملتوســـطي 
الدخل لن يضروا من أي إصالحات اقتصادية 
تقوم بها في املستقبل، لكن يبدو أنها ستواجه 

معضلة حقيقية مع هذه املؤشرات.
وطالب أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلابـــر الصباح فـــي تصريحات، األســـبوع 
املاضي، احلكومة بوقف الدعم وزيادة أسعار 
الوقـــود والكهربـــاء واملـــاء في إطار ترشـــيد 
اإلنفاق في ظل الهبوط املستمر ألسعار النفط، 
حتى يشـــعر املواطـــن ”باملســـؤولية من أجل 

املساهمة في ميزانية الدولة“.
لكن الشـــيخ صباح األحمد، أكد في الوقت 
نفســـه علـــى ضـــرورة ”احلفاظ علـــى احلياة 
الكرمية للمواطنني وعدم املساس مبتطلباتهم 

املعيشية األساسية“.
وتدرس احلكومة حاليا إعادة هيكلة الدعم 

املقدم للمواطنني ســـواء في الكهرباء واملاء أو 
البنزين في ما تسميه سياسة ”ترشيد الدعم“، 
ومـــن املقـــرر أن تناقش هـــذه الدراســـات في 
مجلس األمة (البرملان) في التاسع من فبراير.

ويبلـــغ اإلنفاق الرأســـمالي فـــي امليزانية 
اجلديـــدة 10.7 مليار دوالر توازي 17 باملئة من 
املصروفات، وهي أعلى بنســـبة 1.5 باملئة عن 

مستواه في السنة املالية احلالية.
واعتمدت امليزانية اجلديدة على ســـعر 25 
دوالرا لبرميل النفط، لكن ســـعر التعادل الذي 
يحقق التوازن في ميزانية السنة اجلديدة هو 
65 دوالرا للبرميـــل. وكان ســـعر البرميـــل في 

ميزانية السنة املالية احلالية 45 دوالرا.

وأظهـــرت مؤشـــرات حكومية ســـابقة أن 
الكويت ستصل إلى عجز بنحو 23 مليار دوالر 
في الســـنة املاليـــة احلالية، التـــي تنتهي في 
نهاية مارس القـــادم، رغم أن الوزارة أكدت أن 
إجمالي العائدات بلـــغ 24.4 مليار دوالر حتى 

اآلن بحساب مؤشرات امليزانية اجلديدة.
وكانـــت الكويت أفادت عن تســـجيل عجز 
أولـــي بثمانيـــة مليـــارات دوالر في األشـــهر 
التســـعة األولى من الســـنة املاليـــة اجلارية. 
وعادة مـــا يرتفع هذا الرقم فـــي الربع األخير 

من السنة، بعد إجراء التعديالت احلسابية.
وكشـــفت كافـــة دول اخلليج عـــن عجز في 
موازناتها جراء انخفاض أسعار النفط بشكل 

حـــاد منذ منتصـــف 2014. وبدأت هـــذه الدول 
باتخاذ إجراءات تقشـــف، شملت خفض الدعم 
عـــن مواد أساســـية بينها الوقـــود والكهرباء 

واملياه وغيرها.
وســـبق للكويت أن أعلنت حترير أســـعار 
الديزل والكيروسني، وتبحث في خفض الدعم 
عن مـــواد أخرى، إال أنهـــا تواجه صعوبة في 
خفض اإلنفـــاق الذي تضاعـــف أكثر من أربع 

مرات منذ العام 2006، بحسب أرقام رسمية.
يذكـــر أن الكويت تقوم باحتســـاب العجز 
بعد اســـتقطاع مخصصـــات لصالح صندوق 
احتياطي األجيال القادمة، الذي تقدره مصادر 

عند 600 مليار دوالر.

ــــــت لتفادي العجز املتوقع في ميزانية الســــــنة  أكــــــد اخلبراء أن احلــــــل الوحيد أمام الكوي
اجلديدة هو تغيير مفهوم التمويل لتعتمد على شيء مستدام، بدال من أن تعتمد على شيء 

غير مستدام وهو النفط، الذي هبطت أسعاره بشكل غير مسبوق.

موازنة كويتية متشائمة تفترض أسوأ االحتماالت
[ الحكومة تتوقع عجزا قياسيا يصل إلى 38 مليار دوالر  [ الكويت تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على اإلنفاق السخي

نضوب العوائد

انقذونا من االفالس

{تعهدنـــا بمشـــروعات كبرى في اإلمـــارات، وتطويرها ما زال ذا جدوى رغم تدني أســـعار النفط في 
األسواق العالمية، ونحن ’منتجون‘ ألجل طويل، وهذا واقع جديد علينا قبوله}.

علي اجلروان
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في املناطق البحرية

{نســـبة النمو االقتصـــادي للمغرب في 2016 لن تتجاوز 1.3 بالمائة، والســـبب هو تعمد الحكومة 
تخفيض مستوى اإلنفاق على االستثمارات العمومية الذي تراجع بنسبة 29 بالمئة}.

أحمد علمي احلليمي
املندوب السامي للتخطيط في املغرب

تحديات داخلية وخارجية تؤثر على سرعة تعافي االقتصاد المصري
تزايدت املؤشرات التي تبعث على التشاؤم بشأن قدرة االقتصاد املصري على التعافي، 
بعد تراجع العوائد الســــــيادية من العملة الصعبة، بسبب الهبوط غير املسبوق في عوائد 

القطاع السياحي املصاب بالشلل.

أنس الصالح:
عوائد النفط تراجعت بنسبة 
74.2 بالمئة وفق تقديرات 

الموازنة الجديدة

جاسم السعدون:
الحكومة ستلجأ للسحب من 

االحتياطي العام للدولة لسد 
العجز في الميزانية

مدحت نافع:
ندرة الموارد العامة تقوض قدرة 

الحكومة على زيادة اإلنفاق 
االستثماري

◄ قال البنك المركزي التونسي إنه 
أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون 

تغيير عند 4.25 بالمئة في ظل تباطؤ 
حاد في النشاط االقتصادي، وخاصة 

في قطاع السياحة منذ الهجمات 
اإلرهابية في العام الماضي.

◄ تعتزم األمم المتحدة عقد قمة 
للمستثمرين العالميين حول مخاطر 

المناخ في نيويورك، يحضره أكثر 
من 500 مستثمر عالمي لجمع 

التمويل الالزم لتحفيز التحول إلى 
الطاقة النظيفة.

◄ قال وزير الزراعة اإليراني محمود 
حجتي إن بالده تهدف إلى االكتفاء 
الذاتي من القمح من خالل تحسين 
اإلنتاجية، لكنه أكد أنها ستواصل 

االعتماد على واردات الذرة والشعير.

◄ كشف وزير السياحة التركي 
تراجع أعداد السياح بنسبة 7.29 

بالمئة خالل شهر ديسمبر الماضي 
بمقارنة سنوية وذلك في ظل تصاعد 

تأثير المخاوف من حدوث هجمات 
إرهابية على القطاع.

◄ أعلن برنامج األغذية العالمي 
التابع لألمم المتحدة أن جهود 

اإلغاثة في إثيوبيا لمكافحة الجفاف 
تحتاج إلى نصف مليار دوالر لتمويل 

برامج تهدف إلى إنقاذ 10.2 مليون 
نسمة يواجهون المجاعة.

◄ كشفت شركة بي.كيه.أن، أكبر 
شركة تكرير بولندية، الخميس، أنها 

تدرس زيادة حجم وارداتها من النفط 
السعودي. وقالت إنها على اتصال 

دائم مع أرامكو وأنها تستورد حاليا 
حمولة ناقلة نفط شهريا.

◄ توقع الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، الخميس، أال يستمر تدني 

أسعار النفط الخام لفترة طويلة. 
وقال إن الضغوط على الدول 

المنتجة تنبئ باتخاذ إجراءات 
الستعادة التوازن في األمد القريب.

باختصار



لـــم يكن في احلســـبان أن تشـــهد  } لنــدن – 
أسواق النفط انقالبا كبيرا قبل هذا األسبوع، 
لكـــن الصورة تغيرت متاما بعـــد أن أكد وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اخلميس، أن 
الســـعودية اقترحت أن تخفض الدول املنتجة 
إمدادات النفط بنســـبة تصـــل إلى 5 باملئة من 

أجل دعم األسعار الضعيفة.
وإذا مـــا مت االتفـــاق فـــإن ذلـــك ســـيعني 
حفضا يزيـــد على 500 ألف برميـــل يوميا من 
إنتاج كل من السعويدية وروسيا، إضافة إلى 
خفـــض إنتاج عدد كبير من الدول التي أعلنت 
اســـتعدادها للمســـاهمة في االتفاق احملتمل، 
وهـــو مـــا ميكـــن أن يـــؤدي الختفـــاء جميع 

اإلمدادات الفائضة عن حاجة السوق.
وأجـــاب نوفـــاك عـــن ســـؤال لتأكيـــد أن 
الســـعودية اقترحـــت خفـــض اإلنتـــاج بتلك 
النســـبة، قائال إنها اقترحت ”خفض إنتاج كل 
بلد مبا يصـــل إلى 5 باملئـــة“، لكنه أضاف أن 
”هذا موضوع متروك للمناقشات ومن السابق 

ألوانه احلديث عنه“.
وقـــد أكد مندوب خليجي بـــارز في منظمة 
أوبـــك، اخلميس، أن الســـعودية وبقية الدول 
اخلليجيـــة األعضـــاء فـــي املنطمة مســـتعدة 
للتعاون مع أي إجراء لتحقيق االســـتقرار في 
ســـوق النفط. وقال إن ”الباب مفتوح وجميع 

االحتماالت قائمة“.
كمـــا أكد العراق على لســـان وزيـــر املالية 
هوشـــيار زيباري أنه مســـتعد خلفض إنتاجه 
إذا مـــا اتفـــق املنتجـــون مـــن داخـــل أوبـــك 
وخارجهـــا، لكنه قال إن ”ذلك يبدو بعيد املنال 

في الوقت الراهن“.
وقـــد أكدت أســـواق النفط جديـــة احتمال 
خفـــض اإلنتـــاج، بعـــد أن أصبحـــت تكاليف 
اإلنتاج في األســـبوع املاضي تزيد على أسعار 

النفط لدى معظم املنتجني ومن ضمنهم بعض 
أعضاء أوبك، حني بلغ ســـعر مزيج برنت نحو 

27 دوالرا للبرميل.
ودفع املتعاملون أســـعار النفـــط لالرتفاع 
أمـــس بنســـبة 8 باملئة بعـــد ارتفاعها بنحو 4 
باملئـــة،  األربعـــاء، ليتجاوز ســـعر خام برنت 

حاجز 35 دوالرا للبرميل.
لكن بعض احملللني يعتقدون أن الطريق ال 
يـــزال طويال، وأن بعض األصـــوات قد تطالب 
بخفض إنتاج جميع املنتجني الكبار في أنحاء 
العالم، مثل املكســـيك والبرازيـــل وغيرها من 

الدول غير األعضاء في أوبك.
ويبدو مـــن الصعب إقناع إيـــران بخفض 
اإلنتاج بعد رفع العقوبات الدولية التي قيدت 

إنتاجها لفترة طويلة.
وقالت مصادر في منظمة أوبك، اخلميس، 
إن إيـــران التـــي تســـعى لزيـــادة صادراتهـــا 
النفطيـــة تتحـــدث عـــن حاجتهـــا الســـتعادة 
حصتها السوقية، مبا يجعلها حتديا أمام أي 

اتفاق بني املنتجني لكبح تخمة املعروض.
وتريـــد طهران اســـتعادة مركزهـــا كثاني 
أكبـــر منتج فـــي أوبك بعد الســـعودية والذي 
خسرته في عام 2012 ليحل العراق محلها حني 
أدت العقوبات املفروضة على طهران بســـبب 
أنشـــطتها النوويـــة إلى خفض الصـــادرات. 
وتقول املصادر إن اســـتعادة احلصة السوقية 

بات اآلن أمرا محوريا.
وذكر مصـــدر على دراية بالتفكير اإليراني 
أن ”العقوبـــات الدولية قلصت صادرات إيران 
بواقـــع 1.1 مليـــون برميـــل يوميا. لـــذا فإنها 

ستعمل على استعادة حصتها في السوق“.
وأكـــدت طهـــران بعـــد رفـــع العقوبات في 
الشـــهر احلالي أنها تعمل على زيادة إنتاجها 

النفطي بواقـــع 500 ألف برميل يوميا وتعزيز 
صادراتها، وهي خطة تقول مصادر أخرى في 
أوبـــك إنها تزيد من صعوبـــة التوصل التفاق 

عاملي خلفض اإلنتاج.
وقال مصدر في أوبك إنه ”يصعب التوصل 
ألي اتفاق“، مضيفا أن ”إيران ستحتاج إلبقاء 
اإلنتاج مســـتقرا أو ترفعـــه مبا يصل إلى 100 
ألف برميل يوميا ألن ارتفاع األسعار سيؤدي 
إلى زيادة اإليرادات دون احلاجة لرفع اإلنتاج، 

لكني أتشكك في ذلك“.
ويرى محللون أن مســـؤولي أوبك يعقدون 
محادثـــات ثنائيـــة بهـــدف حث روســـيا على 
املشـــاركة في خفض اإلنتاج مـــع أوبك وحث 
إيـــران علـــى تخفيـــف موقفهـــا، وأن فنزويال 
واجلزائـــر مـــن بـــني الـــدول التي تعقـــد هذه 

احملادثـــات. ونقلت وكالـــة األنباء الروســـية 
عـــن نوفاك قوله، اخلميـــس، إن دوال في أوبك 
”تســـعى حاليا للدعـــوة إلى اجتمـــاع للبلدان 
األعضـــاء ومشـــاركة بلـــدان غيـــر أعضاء في 

فبراير املقبل“.
وأوضـــح أن مثل هـــذا االجتماع قد يعطي 
الفرصـــة إلجراء ”مشـــاورات تتعلـــق بوضع 
لألســـعار  املنخفـــض  واملســـتوى  الســـوق 

وإمكانيات التنسيق في ما يتعلق باإلنتاج“.
وقـــد أكدت ذلك منظمة أوبـــك، وقالت إنها 
تبحـــث طلبا من فنزويـــال التـــي تعاني أزمة 
ســـيولة لعقد اجتماع طـــارئ. ودعت فنزويال 
إلى اجتماع لدول أوبك واملنتجني من خارجها 

في فبراير.
وقد بلغ متوســـط إنتاج النفط الروسي في 

العام املاضي مســـتويات قياسية بالنسبة ملا 
بعد احلقبة الســـوفياتية، حـــني بلغ نحو 10.7 

ماليني برميل يوميا.
وقـــال رئيس فنزويـــر نيكـــوالس مادورو 
الليلـــة املاضيـــة إن وزيـــر النفـــط الفنزويلي 
سيقوم بجولة في دول من أوبك ومن خارجها 

في محاولة حلشد التأييد لتحرك مشترك.
وذكر األمني العام ألوبـــك عبدالله البدري، 
هذا األســـبوع، إنه حري باملنتجـــني اآلخرين 
العمـــل مع أوبـــك ملواجهة تخمـــة املخزونات 
العامليـــة، مؤكـــدا أن موقـــف أوبـــك هو بحث 

خفض اإلنتاج إذا أقدم اآلخرون على ذلك.
 وكانت موسكو في املاضي ترفض خفض 
اإلنتـــاج متعللة بأســـباب فنية، لكـــن يبدو أن 
انهيار األسعار أجبرها على تغيير موقفها.   
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◄ أعلن وزير االقتصاد الروسي 
الكسي اوليوكاييف أن الحكومة 
تعد خطة تصل قيمتها إلى نحو 
9 مليارات دوالر لدعم االقتصاد 
الذي أنهكه تدهور أسعار النفط 
والتراجع الحاد في سعر الروبل.

◄ أظهرت بيانات مكتب 
اإلحصاء األسباني أن معدل 

البطالة تراجع في نهاية العام 
الماضي إلى 20.9 بالمئة مقارنة 

بنحو 23.7 في نهاية عام 2014 
ليصل عدد العاطلين إلى نحو 

4.8 مليون.

◄ ذكر اتحاد المصارف العربية 
الخميس، أن 8 بالمئة فقط 

من إجمالي تمويالت وقروض 
القطاع المصرفي العربي، 

تذهب للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، والتي ينبغي 
زيادتها لزيادة فرص العمل.

◄ أوصى المشاركون في ملتقى 
األعمال الموريتاني الخليجي 
الذي اختتم فعالياته بالشارقه 

بضرورة تذليل معوقات تحقيق 
األمن الغذائي العربي واالستثمار 

األمثل للموارد واإلمكانيات 
المتاحة.

◄ وقعت سلطنة عمان الخميس، 
اتفاقا مع شركة هايدروكربون 

فايندر المحلية للتنقيب عن 
النفط والغاز وتقاسم اإلنتاج 

في االمتياز رقم 7 في وسط 
البالد والذي تبلغ مساحته 2331 

كيلومترا مربعا.

◄ تراجعت إيرادات السياحة 
التونسية العام الماضي بأكثر 
من 35 بالمئة لتصل إلى نحو 

مليار يورو فقط، بعد أن تراجعت 
أعداد السياح بنحو 30.8 بالمئة 

بحسب بيانات البنك المركزي 
التونسي.

باختصار

تزايدت مالمح حدوث انقالب كبير في موقف الســــــعودية وروسيا من خفض محتمل في 
اإلنتاج، بعد أن بلغت أســــــعار النفط مستويات مرهقة جلميع منتجي النفط. ونتيجة لذلك 
قفزت أسعار النفط، اخلميس، بنسبة 12 باملئة على مدى يومني ليتجاوز سعر مزيج برنت 

حاجز 35 دوالرا للبرميل.

انقالب سعودي روسي لخفض إنتاج النفط بنسبة 5 بالمئة
[ عدد كبير من المنتجين يعلنون استعدادهم لالنضمام للمقترح  [ خطط إيران لزيادة اإلنتاج قد تفسد أي اتفاق محتمل

الدب الروسي يتخلى عن عناده

اقتصاد
{األربـــاح القياســـية في الربع الرابـــع والبالغة 18.4  مليـــار دوالر ترجع للمبيعات القياســـية 

لهواتف آيفون وساعة آبل ووتش وجهاز آبل تي.في}.
تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة آبل

{تراجـــع إنتـــاج ليبيا مـــن النفط الخـــام في الســـنوات األخيرة بســـبب االضطرابات أضاع 
إيرادات تصل إلى نحو 68 مليار دوالر}.

مصطفى صنع الله  
رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

} نيويورك – ميكن أن يتحول انهيار أســـعار 
النفط إلـــى خطر يزعـــزع اســـتقرار الواليات 
املتحدة، بعد أن كان مبثابة نعمة عليها، وأدى 
إلى متاعب كبيرة خلصومها السياسيني مثل 

روسيا وإيران وفنزويال.
وأدى تراجـــع أســـعار الطاقـــة إلى خفض 
اعتماد واشنطن على واردات النفط وخفف من 
عجـــز ميزانها التجاري بعد أن وضعها إنتاج 
النفط الصخـــري بني كبريات الـــدول املنتجة 

للنفط في العالم.
وكانت األســـعار املنخفضـــة نعمة لألفراد 
والشـــركات املســـتهلكة لكنهـــا كانـــت مؤملـــة 
للشـــركات األميركيـــة املرتبطة بقطـــاع إنتاج 
الطاقة. كما أنها أحلقـــت أضرارا بالغة بدول 

مناوئة لواشنطن. 

وقـــال يـــان كاليكـــي مـــن مركز ويلســـون 
للبحـــوث إن روســـيا تعانـــي مـــن ضغـــوط 
كبيرة بســـبب انخفاض أســـعار النفط وتعثر 
اقتصادهـــا، وهو مـــا دفعها إلـــى اإلمعان في 
سياســـاتها فـــي أوكرانيا وســـوريا لتحويل 

انتباه شعبها عن صعوباته االقتصادية.
ويـــرى انطونـــي كوردســـمان مـــن مركـــز 
الدراسات االســـتراتيجية والدولية، إن انهيار 
أســـعار النفط سيمنع إيران من حتقيق عوائد 
كافية إلنعاش االقتصاد حتى لو بلغت األسعار 

40 دوالرا للبرميل.
وأضـــاف أن رفـــع العقوبـــات لـــن يكفـــي 
إلنعـــاش االقتصاد اإليراني، ومـــن املرجح أن 
يفاقم الصراع الداخلي على الســـلطة من أجل 

املال واحلاجات املدنية مقابل العسكرية.

الصحافة  لوكالـــة  كوردســـمان  وأوضـــح 
الفرنســـية أن أســـعار النفط املتدنية ”ستؤثر 
علـــى قـــدرة إيـــران علـــى اســـتيراد املعدات 
العســـكرية، ودعم سوريا أو لعب دور عسكري 
في اخلليج، لكن املشـــكلة هي أن ذلك ســـيضر 
أيضـــا بالبلـــدان العربيـــة احلليفـــة للواليات 
املتحـــدة“ مثـــل الســـعودية والـــدول النفطية 

األخرى في اخلليج.
وقال كاليكي إنه ليـــس من الواضح قطعا 
أن االســـتقرار سيتحسن في ظل أسعار النفط 
املنخفضـــة بـــل إن تدهور العائـــدات النفطية 
ميكن أن يؤدي إلى تغذية التطرف اإلســـالمي 
املرتبطـــة ببطالـــة الشـــباب والفقـــر وركـــود 

املشاريع االقتصادية.  
وأشـــار علـــى أن االنهيـــار احلالـــي فـــي 

أســـعار النفط ميثل في نهايـــة املطاف خطرا 
علـــى اقتصاد الواليات املتحدة نفســـها وعلى 
اقتصاديـــات بعض مـــن أقـــرب حلفائها مثل 
كندا واملكسيك اللتني تعدان أيضا من البلدان 

املنتجة للنفط.
ويحذر مصرفيون من أن يؤدي تبخر قيمة 
أسهم وسندات شركات النفط الصخري، التي 
تصـــل إلى مئات املليارات مـــن الدوالرات إلى 

أزمة مالية عاملية.

انهيار النفط يتحول من نعمة إلى نقمة على الواليات المتحدة

ألكسندر نوفاك: 
السعودية اقترحت أن تخفض 
الدول المنتجة إمدادات النفط 

بنسبة 5 بالمئة

هوشيار زيباري: 
العراق مستعد لخفض اإلنتاج 
إذا اتفق المنتجون من داخل 

أوبك وخارجها

يان كاليكي:
انهيار أسعار النفط يمثل 

في نهاية المطاف خطرا على 
االقتصاد األميركي

دشـــن العراق، اخلميـــس، مركزا  } بغــداد – 
جديـــدا لتجميع شـــاحنات فولفو فـــي مدينة 
اإلســـكندرية مبحافظـــة بابـــل بقـــدرة 3 آالف 
شـــاحنة ســـنويا متعـــددة األنـــواع، وأكد أن 

املشروع سيسد حاجة البالد من الشاحنات.
وقـــال وزيـــر الصناعـــة محمـــد الدراجي 
الســـيارات  لصناعـــة  العامـــة  الشـــركة  إن 
حققت شـــراكة اســـتراتيجية مع شركة فولفو 
السويدية، ستوفر 20 باملئة من تكلفة استيراد 

الشاحنات.
وأشـــار إلـــى أن املؤسســـة اجلديدة تضم 
خطـــني إنتاجيـــني تبلغ طاقـــة كل منهما 1500 

شاحنة سنويا.
وتعرضت املنشـــآت الصناعيـــة العراقية، 
إبـــان الغزو األميركي عـــام 2003، إلى التدمير 
وســـرقة جميـــع محتوياتهـــا، وحتولت أغلب 
الشـــركات احلكومية البالغ عددها 76 شـــركة، 
إلى اخلســـارة، وأصبحت تقترض من البنوك 

احلكومية لتسدد رواتب موظفيها.
وتنتج الشـــركة العامة لصناعة السيارات 
حاليـــا مركبـــات صينية، وتنـــوي التعاقد مع 
شـــركات فرنســـية وكورية جنوبيـــة، وأملانية 

لتوسيع عملها.
قـــد  العراقيـــة  الصناعـــة  وزارة  وكانـــت 
افتتحت في شـــهر مارس من عـــام 2014، أول 
مصنـــع لتجميـــع ســـيارات الصالـــون، تابع 
لـــوزارة الصناعـــة واملعـــادن، بالتعـــاون مع 

شركات القطاع اخلاص احمللية واألجنبية.

العراق يدشن مصنعا
لتجميع شاحنات فولفو

} متســـوقة واحدة فقط في أحد متاجر سامســـونغ في العاصمة الكورية اجلنوبية ســـيول، في وقت أعلنت فيه الشركة عن تراجع أرباحها في الربع 
الرابع من العام املاضي بنسبة 40 باملئة لتصل إلى 2.7 مليار دوالر.



محمد الشوادفي

} القاهــرة - تلعـــب اجلاليـــة املصريـــة دورا 
كبيرا في حتريـــك عجلة االقتصاد املصري من 
خالل التدفقات املالية التي يرسلها املصريون 
باخلارج إلـــى مصر، التي تتصدر قائمة الدول 
العربيـــة من حيث الهجرة للخـــارج، لكّنهم في 
املقابل يرون أن بلدهـــم مقّصر جتاههم، األمر 
الذي لـــم تنفه نبيلة مكرم عبدالشـــهيد، وزيرة 
الهجـــرة واملصريـــني في اخلارج، مشـــيرة في 
حوارها مع ”العرب“، إلى أن املصريني باخلارج 
يشعرون بالفعل بالتهميش والتجاهل والكثير 

منهم فقد اإلميان باهتمام ورعاية الدولة.
وكشـــفت نبيلة مكرم عبدالشهيد أن اللجنة 
العليـــا للهجـــرة انتهـــت مـــن صياغـــة قانون 
الهجرة الذي ســـيعرض علـــى مجلس النواب، 
وســـيتم طرحه للحوار املجتمعـــي على املوقع 
اإللكتروني للحكومة أمـــام املصريني باخلارج 

خالل أسبوع.
احتياجـــات  بتلبيـــة  القانـــون  ويقضـــي 
املواطنـــني وحماية حقوقهم ويتعرض لقضايا 
التأمينات واملعاشات والتأمني الصحي لوضع 
مظلـــة حاكمة لألمـــر، كما ينظم عمـــل مكاتب 
الهجرة املوجودة دون رقيب، وعملية تســـجيل 
املواطنـــني قبـــل ســـفرهم، ولن يتعـــرض إلى 
الهجرة غير الشـــرعية بعد صدور قانون يجرم 
هذا النوع من الهجـــرة حتى ال يحدث ازدواج 

في القوانني.
ونّوهـــت وزيـــرة املصريني باخلـــارج، في 
حوارهـــا مـــع ”العـــرب“، إلى أنهـــا ركزت منذ 
تكليفهـــا بالـــوزارة علـــى بناء جســـور الثقة 
والتواصـــل مع املواطنني خارج البالد، خاصة 

أنهم افتقدوا ذلك لسنوات.
وأكدت أن فلسفة الوزارة قائمة على خدمة 
املواطنـــني في اخلـــارج واالســـتفادة منهم في 
نفـــس الوقت وخصوصـــا العقـــول املهاجرة، 
ومن هنا جاءت مبادرة االســـتفادة من األطباء 
املصريني في املهجر، التي ســـتعقبها خطوات 
أخرى جللب اخلبراء املصريني املوجودين في 
اخلارج لبالدهم، وخصوصا اخلبراء في مجال 
الطاقة النووية خلدمة مشروع محطة الضبعة 
النووية، ثم املهندســـني ملشـــروعات العاصمة 
اإلدارية، وشـــبكات الطرق واألنفاق والصرف 
ومياه الشـــرب والكهرباء التي تتوسع الدولة 

فيها، إضافة إلى اخلبـــرات املصرفية واملالية 
في أوروبا.

وأشارت إلى أن وزارتها تتعامل مع ملفات 
تتعلـــق بـــأرواح ومصالـــح أبنـــاء الوطن في 
اخلارج، وكل يوم يحدث جديد في هذه امللفات، 
مشـــددة على أن الدولة جتتهـــد وتطرح أفكارا 
للنهـــوض مبلـــف املهاجرين، لكـــن هذا اجلهد 

يجب أن يلتقي مع متطلباتهم في اخلارج.
وأكدت أن الكثيـــر من املواطنني 

فـــي أميـــركا وأوروبـــا يريـــدون 
املصرية،  الدولة  ودعم  مساعدة 
لكـــن كانـــت تنقصهـــم الثقـــة 
الشـــرعية  القنـــاة  وغيـــاب 
اآلمنـــة والعمـــل على تيســـير 
اإلجراءات، وهو ما تسعى إلى 

توفيره وزارة الهجرة اليوم، أما 
املهاجرون في اخلليج فمتطلباتهم 

تتعلـــق باألمور املعيشـــية نظرا ألنهم 
األكثر احتياجا للعمل.

مشاكل الجالية المصرية

وحـــول أبـــرز املشـــاكل التي يعانـــي منها 
املصريـــون فـــي اخلـــارج، قالت إنهـــا متعددة 
ومختلفة من قارة إلى أخرى، ففي دول اخلليج 
مثال تعتبـــر التأمينات واملعاشـــات والتأمني 
الصحي واملدارس والشـــحن على نفقة الدولة 
وغيرها من املسائل املتعلقة باألمور احلياتية، 

من أهم القضايا التي تشغل املصريني هناك.
وتعتبر مســـألة التأمينات واملعاشـــات من 
أكثـــر امللفات التي تـــؤرق الكثير من املصريني 
في املهجر، وعنها قالت نبيلة مكرم، إن الوزارة 
ســـتعمل على االســـتفادة من جتارب خارجية 
على غرار جتربة الفلبني، التي تعد أفضل دولة 
تهتـــم بجالياتها في مصر. وقد التقت الوزيرة 
بالســـفير الفلبيني فـــي القاهـــرة وطلبت منه 
االطالع على قانون التأمينات واملعاشـــات في 
بالده، كذلك مت االطالع على التجربة البحرينية 
وتشـــكيل جلنة مـــن وزارات الهجـــرة والقوى 
العاملـــة والتضامـــن االجتماعـــي واخلارجية 
والداخلية للبحـــث عن أفضل احللول وحتديد 
املبلغ املناسب الذي يستطيع املواطن املصري 
دفعه ســـنويا قبـــل ســـفره، حتـــى يتمكن من 
احلصـــول على كافة اخلدمات، وســـيكون هذا 

املبلغ بسيطا وإجباريا.
وأشـــارت نبيلة مكرم إلـــى أن عقود العمل 
في اخلليـــج تلـــزم الكفيل بالتأمـــني الصحي 
وتعويضـــات إصابـــات العمـــل، لكن لـــن يتم 
االعتماد على ذلك، حيث يضمن قانون الهجرة 
اجلديد حق املواطن على دولته في أن تكفل له 
التأمني الصحي باخلارج، مثلما مت مع مسألة 
رفع القيـــود عن حتويالت ودائع املصريني في 
اخلارج التي جرى حلها بالتنســـيق مع البنك 

املركزي.
وتابعت مشيرة إلى أن من مشاكل املصريني 
في اخلليج مسألة جتديد بطاقة الرقم القومي، 

وفـــي هذا الســـياق اتفقت مع وزيـــر الداخلية 
املصـــري على إيفاد جلنة رقـــم قومي للرياض 
وجدة باململكـــة العربية الســـعودية منتصف 
فبراير املقبل، وبعد ذلك ستتوجه إلى الكويت 

ثم اإلمارات وباقي الدول.
وحـــول تضـــارب األرقام بشـــأن املصريني 
في اخلـــارج، قالت وزيرة الهجرة إن أول عقبة 
واجهتهـــا متّثلت في عدم وجود قاعدة بيانات 
دقيقة حول أعداد املصريني في اخلارج، فالرقم 
املســـجل بوزارة اخلارجيـــة ٨ ماليني مواطن، 
لكن الرقـــم الفعلي أكبر من ذلك بكثير ويقترب 

من ١٢ مليونا.
وكانت نبيلة مكرم عبدالشـــهيد 
قد اســـتلمت مهمتهـــا على رأس 
وزارة الهجـــرة املصريـــة فـــي 
حادث  مع  بالتزامـــن  اخلارج 
دهـــس مواطـــن مصـــري في 
الكويت، وسبقه اعتداء نائب 
أردنـــي علـــى عامـــل مصري 
فـــي األردن، مـــا ســـبب حالـــة 
املهاجرين  أوســـاط  داخل  غضب 
املصريني، ودفع بعضهم إلى القول إن 
احلكومة ال تصون كرامة املصري في اخلارج. 
لكـــن حول ذلك ردت بحـــزم قائلة ”ال أحد يقول 
كرامـــة املصري، أنـــت من تصنـــع كرامتك في 
الدولة املضيفة ثم يأتي دور الدولة بعد ذلك“.

وأضافـــت أن تلك املشـــاكل فردية وحتدث 
كل يـــوم وهي غيـــر ممنهجة، مؤكـــدة على أن 
التعامـــل مـــع ملفات مـــن هذا النـــوع هو من 
اختصاص القنصليات والسفارات، أما وزارة 
الهجـــرة فتتحرك بخصوص املشـــاكل الكبرى 
فقـــط مثل حـــادث دهس املواطـــن املصري في 
الكويت، إضافة إلى الشـــكاوى التي يتقدم بها 

املواطنون.
ملـــف  فـــي  الهجـــرة  وزارة  دور  وعـــن 
املسجونني باخلارج، خاصة في دول اخلليج، 
تقـــول عبدالشـــهيد بـــأن امللف مســـؤولة عن 
وزارة اخلارجيـــة، وأن حصرهـــم كوزارة يظل 
موجـــودا صلب الســـفارات وترفض اخلوض 
فـــي هذا امللـــف ألنه من صميم عمـــل البعثات 
الدبلوماســـية، أما إذا تقدم أحد بشـــكوى فال 
تســـتطيع الـــوزارة جتاهلها، خاصـــة عندما 

تتعلق بعدد كبير من املصريني.
وعـــن حقـــوق العائدين من اليمـــن وليبيا 
أكدت أن وزارات الهجـــرة والتضامن والقوى 
العاملـــة واخلارجيـــة معنيـــة ببحـــث امللـــف 
لتوفير فرص عمل بديلة لهم في مصر وســـيتم 
التفـــاوض مع احلكومة بشـــأن هذا امللف بعد 

استقرار األوضاع في مصر.

الهجرة غير الشرعية

وبالنســـبة إلى املهاجرين غير الشـــرعيني 
اعترفـــت نبيلة مكـــرم بأنه مـــن الصعب جدا 
حتديـــد عددهـــم، ولكـــن الســـلطات اإليطالية 
ســـجلت دخـــول ٢٥٠٠ مصـــري بصـــورة غير 
شرعية، في حني أن العدد الفعلي أكثر من ذلك 

بكثير سواء من القاصرين أو الراشدين.
وأوضحـــت أن هنـــاك محافظـــات بعينها 
تصـــّدر أبناءها القصر للخـــارج، أكثرها املنيا 

في جنـــوب مصر، وأنها قامت بزيـــارة ملقابلة 
األهالـــي وتوعيتهـــم بخطـــورة الهجـــرة غير 
الشـــرعية وبعضهم رفـــض مقابلتها خوفا من 

املساءلة.
وشـــددت على أن جميع حمـــالت التوعية 
والتدريـــب مهما كانـــت قوتها لـــن حتل أزمة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وأن الدولة تعي جيدا 
أن احلل األمثل هو توفيـــر فرص العمل ودعم 
املشـــاريع الصغـــرى واملتوســـطة، وأن وزارة 
احلكومة تخطط إلقامة عدة مشروعات للعمالة 
فـــي تلك احملافظـــات، كما تعول فـــي ذلك على 
مبـــادرة البنـــك املركـــزي األخيـــرة إلتاحة ٢٠٠ 
مليار جنيه (نحو ٢٤ مليار دوالر) للمشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
ملقـــر وزارة الهجرة  وأثناء زيارة ”العرب“ 
بحي املهندســـني، فوجئنا بتواضع املقر وقلة 
عدد املوظفني، وتوجهنا بالسؤال إلى الوزيرة 
فقالت إنه حتـــى اآلن ال توجد ميزانية للوزارة 
وجوالتي تتم عن طريق أمانة مجلس الوزراء، 

ومقر الوزارة حاليا ال يصلح باملرة.
وأضافـــت أنهـــا تقدمـــت مبقتـــرح هيكلة 
للوزارة إلى جهاز التنظيـــم واإلدارة العتماده 
وسيرى النور خالل شهر، وبعد ذلك سيتم فتح 
املجـــال لقبول الكوادر التـــي طلبناها وحتديد 
امليزانيـــة ألننـــا بحاجة إلـــى موظفني وجلان 

ومساعدين.
وتضـــم وزارة الهجرة واملصريني باخلارج 
٧٠ موظفا فقط يعمـــل منهم ٣ فعليا، وهو عدد 

غير كاف باملرة إلدارة ملف هام يتعلق مبصير 
١٢ مليون مواطـــن. وقد اعترفت الوزيرة بأنها 
تواجـــه حتديات عـــدة، أشرســـها التغلب على 
الروتـــني الذي يقتـــل كل الـــوزارات وحتديدا 
وزارتهـــا ألنهـــا تبدأ مـــن الصفـــر، واألخبار 
املصريـــني  احتـــادات  وصراعـــات  املغلوطـــة 
واجلمعيات في اخلارج، مشـــددة على أنها من 
الصنف الذي يقاتل وال يســـتكني وســـتواصل 

مسيرتها للنهاية.
أثنت  وفي ختـــام حوارها مـــع الـ“العرب“ 
وزيـــرة الهجـــرة واملصريني في اخلـــارج على 
التجـــاوب والتعـــاون من قبل املســـؤولني في 
غالبيـــة دول اخلليـــج حلل مشـــاكل اجلاليات 
املصرية، واصفة احلالة بـ“املمتازة واملبّشـــرة 

لتذليل كافة العقبات واملعوقات“.
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لقاء
وزيرة الهجرة: الجاليات تبحث عن حلقة وصل لدعم االستثمار بالداخل
{العرب}: المهاجر هو من يصنع كرامته في الدولة المضيفة  [ الوزارة تحارب مشاكل الماليين بثالثة موظفين [ نبيلة مكرم لـ

{الـــوزارة تحتـــاج إلـــى إعادة هيكلـــة لتصبح لهـــا اســـتراتيجية وبرنامج للخـــروج والتواصل مع 
المواطنين}.

{مشـــكلة التأمينـــات والمعاشـــات والتحويالت النقدية هي أبرز  المشـــاكل التـــي يعاني منها 
المصريون بالخارج ويطالبون بإيجاد حلول لها}.

لم تنف وزيرة الهجرة واملصريني باخلارج نبيلة مكرم عبدالشهيد أن ملف اجلالية املصرية 
مثقل ومليء باملشــــــاكل املتراكمة، مشــــــيرة في حوار مع ”العرب“ إلى أنه سيجري نفض 

الغبار عن هذه القضايا.

سنعمل على تضييق الفجوة بين المهاجرين وبالدهم

وزارة الهجرة واملصريني بالخارج تضم ٧٠ 
موظفا فقط يعمل منهم ٣ فعليا، وهو 

عدد غير كاف باملرة إلدارة ملف هام 
يتعلق بمصير املاليني من املواطنني

التغلب على الروتني يقتل كل الوزارات 
وتحديدا وزارتها ألنها تبدأ من الصفر 
واألخبار املغلوطة وصراعات اتحادات 
املصريني  والجمعيات في الخارج أبرز 

تحديات الوزارة

باسل العودات

} أكد الروائي والناشر السوري نبيل سلمان 
أن الكتاب السلفي لم يعد في عصره الذهبي 
كما كان في الســــنوات السابقة، لكّنه حّذر من 
اســــتمرار تدفق األموال والدعم والتسهيالت 

لناشريه. 
وأرجع أســــباب تدنــــي القــــراءة في دول 
الربيع العربــــي إلى معاناة ماليين النازحين 
فــــي مخيمات اللجوء وهجر أو إحراق ونهب 
المكتبات الشــــخصية في سوريا على سبيل 
المثــــال. وفي ما إن كان مســــتوى القراءة قد 
ازداد أو نقــــص فــــي أعقاب الربيــــع العربي، 

قال نبيل ســــلمان لـ“العرب“ ”ال أملك أداة من 
أدوات السبر التي تقتضيها اإلجابة العلمية 
الرصينــــة على هذا الســــؤال، لكّنــــي يمكنني 
القول إن مستوى القراءة قد تدّنى في أعقاب 
الربيــــع العربــــي، وهــــذا األمــــر ينطبق على 
سوريا واليمن وليبيا والعراق بشكل واضح 
جدا، حيث هناك المالييــــن من النازحين من 
مدنهــــم وقراهــــم للعيــــش داخــــل بلدانهم أو 

خارجها. 
وعليه كيف نتوقع ممن فقد بيته أو ابنه أو 
عمله أن يقرأ؟ وماذا نتوقع ممن يكويه البرد 
في مخيمات الزعتري أو كّلس أو في المهاجر 
األوروبية أن يقرأ؟ المكتبة الشخصية ُهِجرْت 

أو ُأحرقت أو ُنهبت، وكذلك المكتبات العامة، 
وإذا مــــا توفر الكتــــاب فثمنه فوق طاقة حتى 

أولئك الذين لم يجربوا النزوح.
وعــــن وضع النشــــر األدبــــي فــــي العالم 
العربــــي، من شــــعر ومســــرح وروايــــة، قال 
والقصــــة  والمســــرح  للشــــعر  ”بالنســــبة 
القصيــــرة، مازالــــت هذه األنــــواع األدبية في 
أدنى مستويات التوزيع والنشر، أما بالنسبة 
للروايــــة فمقروئيتهــــا أفضــــل، وتليها كتب 
الدراســــة األدبية، حيث تتقــــدم، بعد الرواية، 
علــــى الدراســــات االجتماعيــــة أو الفلســــفية 
أو الفكريــــة عامــــة. وبالطبــــع، هنــــاك دائمًا 
اســــتثناءات، حتى بالنســــبة للشــــعر، فكتب 
أدونيس أو محمود درويش مثًال ال أظن أنها 

في أسفل الئحة المبيعات“.
ونّبه ســــليمان، صاحب دار الحوار التي 
تأسســــت عــــام 1982 وتعنــــى بنشــــر الكتب 
التقدمية والتنويرية، من استمرار دعم الكتب 
الســــلفية، رغم تأكيده على أن عرش النشــــر 
لم يعد ملكهــــا، وقال ”ثمة من يضخون المال 
والدعايــــة للكتب الســــلفية، فــــي الثمانينات 
والتســــعينات من القرن الماضــــي أو اليوم، 
وهذا واضــــح جدًا في بعض معارض الكتاب 
العربي، حيث ُتقّدم التســــهيالت لدور النشر 
السلفية أو التي ـ على األقل ـ بين إصداراتها 
ما هو ســــلفي، وإذا لم ُتقّدم تلك التســــهيالت 
مباشــــرة، فإنها ُتقّدم بصورة مواربة، ومنها 
أن تضــــع العراقيــــل أمــــام دور النشــــر غير 
السلفية، وأن ترفع الرقابة بطاقاتها الحمراء 

أمام الكتب غير السلفية“.

وتابع ”ولكن، وعلــــى الرغم من ذلك، أظن 
أن هذه الســــنوات من الزلزال العربي ليست 
ذهبية للكتاب الســــلفي، كالسنوات السابقة، 
لألسباب التي ذكرتها، فضًال عن أن القنوات 
الفضائية الســــلفية، وما أكثرها على مختلف 
المذاهــــب واألديان، حّلت، ولــــو جزئيًا، محل 

الكتاب السلفي“.
وعن الشرائح االقتصادية والعمرية التي 
تقرأ في العالم العربي، قال ســــليمان صاحب 
الخبرة بالنشر والتوزيع التي تعود ألكثر من 
35 عامًا ”من المؤكد أن تدني القدرة الشرائية 
يعّوق القــــراءة، ومنذ ســــنوات بعيدة نلمس 
هذا األمر، ســــواء في المكتبــــات التي نتردد 
عليها في الالذقية ودمشق وبيروت والقاهرة 
وتونس وغيرها كثير، أو في معارض الكتاب 
التي نشــــارك فيها أيضًا في غالبية العواصم 
العربية، ومــــا يزيد الطين بّلــــة أن المكتبات 
العامــــة المجانيــــة ال تعــــّوض القــــارئ عــــن 
ضيق ذات يده“. ولكنه اســــتطرد ”لوال الفقر 
التــــي ُتذّكرنا بعربة  لما ظهرت ”البســــطات“ 
البوعزيزي، والتي تثير سخط أو قرف بعض 
الكتاب، فأنا ممن يبتهجــــون بهذه الظاهرة، 
مهما يكن التفافها على الفقر محدودًا، وعلى 
كل حال، فالطامة الكبرى ليســــت هنا، بل في 
الجواب، حيــــث العزوف عن القراءة يشــــمل 

جميع الشرائح العمرية“.
وفــــي ما إن كانت الحكومــــات العربية قد 
انسحبت من المشــــهد الثقافي وقلصت دعم 
المشــــاريع الثقافيــــة، قال الروائي ســــليمان 
و“أطيــــاف العرش“  صاحب ”مدار العشــــق“ 

و“مدائــــن األرجــــوان“ ”لــــم يكن دعــــم الدول 
العربية لمشاريع النشر والكتاب والمثقفين، 
ذا شأن هام، وبالكاد كان ُيلحظ هنا أو هناك، 
وفي الســــنوات األخيرة، انتهى ذلك ولم نعد 
نــــراه“، وتابع ”عن أي دولة وأي دعم نتحدث 
فــــي ســــوريا أو في اليمــــن أو فــــي ليبيا أو 
فــــي العراق؟ حتــــى في مصــــر أو في تونس، 
حوصــــر دور الدولة تحت وطأة االضطرابات 
األمنيــــة واالقتصاديــــة واالجتماعيــــة، وعلى 
بجلباب اإلسالم،  اإلرهاب ’المجلبب‘  رأسها: 
وهنا يأتي الســــؤال األخطــــر: ما مدى فداحة 
الخسارة والعواصم الثقافية العربية الكبرى 
(القاهرة، دمشق، بغداد) على ما هي عليه؟“.

وفــــي ما يخــــص مــــدى تأثيــــر األوضاع 
األمنية السيئة على مستوى اإلبداع والكتابة 
والترجمة، كان ســــليمان الذي نشــــر روايته 
األولى عام 1970 متفائال عموما، وقال ”لنبدأ 
بالترجمة أراها نشــــطة في سوريا على الرغم 
مــــن كل شــــيء، أما الســــبب فهو اســــتقطاب 
المؤسســــات المعنيــــة ودور النشــــر لطاقات 
الترجمة الكثيرة والمتميزة، أما على مستوى 
اإلبداع والكتابة، فقد تأثر هذا القطاع، حيث 
اضطر كتــــاب ومبدعون وكاتبــــات ومبدعات 
إلــــى الهجــــرة أو الصمــــت، ولكــــن المفارقة 
الكبــــرى أن الظــــروف األمنية بالغة الســــوء، 
ومعها ظــــروف العيش، لم تمنع ظهور أعمال 
إبداعية مميزة، وخاصة فــــي الرواية، وربما 
يكفــــي للتدليــــل على ذلك أن تنظــــر في قوائم 
الجوائــــز العربية المحترمــــة لترى الحضور 

العراقي أو السوري القوي“.

كاتب سوري: هل نتوقع أن يقرأ من فقد بيته أو ابنه أو يكويه البرد في المخيمات

 8
ماليني عدد املصريني في 
الخارج بحسب تقديرات 

وزارة الخارجية

لم يكن دعم الدول العربية 
ملشاريع النشر والكتاب 

واملثقفني، ذا شأن هام، وبالكاد 
كان يلحظ بعض االهتمام هنا أو 

هناك وفي السنوات األخيرة، انتهى 
ذلك ولم نعد نراه

لم يكن دعم ال
ملشاريع النشر
واملثقفني، ذا

كان يلحظ بعض
هناك وفي الس
ذلك ولم نعد ن



} طرابلــس - قالـــت وكالة أعمـــاق اإلخبارية 
التابعة لتنظيم ما يســـمى الدولة اإلســـالمية 
إن فـــرع التنظيم في مدينة ســـرت الليبية أقام 
دورة شرعية لـ 1200 موظف في مركز اخلدمات 
باملدينـــة، وذلك بإشـــراف ما يســـميه التنظيم 
ديـــوان الدعوة واملســـاجد الذي يتبـــع الدولة 

اإلسالمية في املدينة.
 يؤشـــر هذا احلدث على استفحال ظاهرة 
انتشـــار التشـــدد التكفيري فـــي ليبيا، في ظل 
غياب شبه كلي للدولة وأجهزتها ومؤسساتها 
في أغلب املدن واحملافظات الليبية، األمر الذي 
يرفع الغطاء عن دور اإلســـالميني بشـــكل عام 
وخاصة اإلخوان املســـلمني في إضعاف الدولة 
وإنهاكها وتفكيك األجهزة األمنية والعسكرية 
التي كانت قادرة على إدارة البالد بشـــكل أكثر 

توازنا وقوة.
ومـــن البديهـــي أن تســـتغل التنظيمـــات 
اإلسالمية املتطرفة انحسار األجهزة الرسمية 
للدولـــة، وهـــذا أمـــر محســـوم في مـــا يتعلق 
باملناخـــات املفضلـــة التي تعيـــش فيها خاليا 
التنظيمات اجلهادية مثل تنظيم داعش. ولعل 
ليبيا في هذا السياق، تعتبر أرضا خصبة لهذا 
النمو والتطور. إذ ليس من الســـهل أن يتمكن 
تنظيم تكون في الشـــرق العربـــي وهو تنظيم 
داعش من أن يســـيطر على مدينة استراتيجية 
مثـــل مدينة ســـرت وأن يقوم فيهـــا ”بتكوين“ 
املئات مـــن العناصر اإلدارية وفق ما يســـميه 
التنظيم ”دورة شـــرعية في اإلدارة“، فاملســـألة 
دائمـــا متعلقـــة بثنائيـــة جهوزيـــة مجموعـــة 
متطرفة عقائديا ومجهزة بالسالح مع مساحة 

خالية من معالم دولة املؤسسات.
إن الظرفيـــة العامـــة التي ميـــر بها داعش 
في منطقة تكونه األولى أي ســـوريا والعراق، 
تعـــد ظرفيـــة دقيقة وحساســـة بالنســـبة إلى 
في  التنظيم، حيث تشـــهد ”الدولة اإلسالمية“ 
تلك املناطق انحسارا في النفوذ والقوة املادية 

واللوجستية والبشرية، بشهادة التنظيم ذاته 
الذي خفض فـــي رواتب إرهابييه إلى النصف 
حسب بيان صادر عن داعش األسبوع املاضي. 
ومـــن املتوقع أن يدفع هـــذا الظرف داعش إلى 
االنتقال نحو أقرب مكان يســـتجيب لشـــروط 
املناخ احملبذ لإلرهاب، وهي األماكن الواســـعة 
والصحراويـــة والتـــي تغيـــب فيها الســـلطة 
املركزيـــة القوية للدولـــة، وال يوجد أفضل من 
ليبيـــا في هذه احلالة. وتؤكد تقارير أن داعش 
يتهيأ فعال لالنتقال إلـــى ليبيا وتغيير مركزه 
مـــن الرقة الســـورية إلـــى ســـرت الليبية بعد 
الضربات املوجعـــة التي تلقاهـــا التنظيم من 

قبل التحالف الدولي.
وانتهـــت الـــدورة التـــي قـــام بهـــا تنظيم 
للحاضريـــن  بامتحـــان  اإلســـالمية  الدولـــة 
بعـــد أن اســـتمرت لعشـــرة أيام، ُألقيـــت فيها 
محاضـــرات بعلوم العقيدة والفقـــه. وقد تأكد 
أن تلك احملاضرات حتوي تدريبا على السالح 
الشـــخصي واملواجهـــات الطارئة مع اجليش، 
وأيضـــا تكوينا في االنتشـــار األمني في املدن 
وتأســـيس األجهـــزة املاليـــة والقضائية وفق 
نظـــرة داعش للدين اإلســـالمي، وهو ما يعتبر 
فعال مؤشرا على حتضير فرع داعش في ليبيا 
إلعالن سرت عاصمة ومركزا جديدا ”للخالفة“. 
وال يخلو هذا التحضير، حســـب مراقبني، من 
إعداد بشـــري ومالي ولوجستي في ظل تواتر 
أبو  أخبار جدية عن زيارة قـــام بها ”اخلليفة“ 

بكر البغدادي لسرت في األيام األخيرة.

وفـــي ســـياق التحضيـــرات لالنتقـــال إلى 
ليبيـــا، وحتويلها إلـــى مجال للكـــر والفر بني 
ظاهـــرة داعـــش املتطرفـــة والقـــوات الليبيـــة 
والدوليـــة التي تتجهز لدخول ليبيا عســـكريا، 
فـــإن األحداث األخيرة التـــي وقعت في عدد من 
دول غرب وســـاحل أفريقيا ليســـت مبعزل عن 
هذه التطورات في ليبيا. فاألمر أشبه بتحضير 
إقليمي شامل للقدوم من الشرق وحتويل ليبيا 

إلى عراق أو سوريا جديدة.
فاجتاه الهجمات أصبح أكثر عمقا في غرب 
أفريقيـــا وأكثر كثافة وتركيـــزا في دول جنوب 
الصحـــراء خاصة مالي. ولعـــل هجوما باماكو 
وواغادوغو األخيران يـــدالن على أن احلركات 
املتطرفـــة بـــدأت حركـــة تصفيـــة داخلية وبني 

بعضها البعض لتكون منطقة غرب أفريقيا إما 
ظهرا حاميا لداعش الـــذي يتمدد في ليبيا، أو 
ظهرا معاديا له من قبل تنظيم القاعدة وحلفائه 
من القبائل العربية شمال مالي وتنظيم أنصار 
الدين وجماعة مختار باملختار املتخصصة في 
التهريـــب. ولعل التركيـــز اإلعالمي بدوره على 
الهجمات التي حتـــدث بني الفينة واألخرى في 
الصومال وكينيا من استهداف لعناصر اجليش 
واألمن سواء الكيني أو الصومالي، يعد إحدى 
آليات احلرب الدعائية لتنظيم الدولة اإلسالمية 
التي تـــدرس من بعيد ردود األفعـــال اإلقليمية 

حول إمكانية تواجدها في ليبيا.
االنتقال مـــن ســـوريا والعراق إلـــى ليبيا 
احتمـــال يقترب من التجســـد يومـــا بعد يوم، 

بشكل يجعل من دول اجلوار الليبي هدفا إلرباك 
جتاربها االنتقالية التي تعاني هشاشة ال تزال 
بادية فـــي واقعهـــا االجتماعـــي واالقتصادي 
والسياســـي، وقد كان مجرد وجود ميليشيات 
مســـلحة قـــرب احلـــدود الليبيـــة التونســـية 
أمرا حاســـما فـــي إيقاف موجـــة االحتجاجات 
االجتماعيـــة األخيـــرة في تونـــس، وإذا متكن 
تنظيم الدولة اإلســـالمية من اإلعالن عن نفسه 
رســـميا في ليبيا، فاألمر سوف يتحول بسرعة 
إلى الداخل التونســـي في شكل اضطراب رمبا 
تســـتغله اخلاليا املتطرفة النائمـــة في تونس 
للتحـــرك بدورهـــا، وخلـــق جبهـــة متقدمة في 
العمق التونسي، رمبا تقلب موازين االستقرار 

في منطقة املغرب العربي ككل.

حميد زناز

} يحاول أصوليو جبهة اإلنقاذ اإلسالمية في 
اجلزائر هذه األيـــام تبييض تاريخهم العنفي 
األســـود عبـــر فبركة مناســـبة مرور 24 ســـنة 
على ما يســـمونه في الصحافة والتلفزيونات 

األصولية (مثـــل قناة املغاربيـــة التي ترعاها 
قطر وعباسي مدني وأوالده) بـ“االنقالب على 
اإلرادة الشعبية“ في إشارة إلى توقيف املسار 

االنتخابي في بداية 1992.
 مـــن لم يعـــش األحـــداث اجلزائريـــة منذ 
ظهور اجلبهة اإلســـالمية لإلنقـــاذ حتى بداية 

األزمـــة األمنيـــة فـــي اجلزائر وتابـــع ويتابع 
مـــا تقصه عليه تلـــك األصـــوات النطلت عليه 
احليلـــة وصدق أن جبهـــة ”الفيس“ بريئة من 
العنف كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب إذا ما 
حتدثنا مثلهم بلغة األســـطورة التي يحسنها 
”اإلنقاذيـــون“ والتي ضللوا بهـــا ذوي العقول 
املعطوبة وأصحاب اجليـــوب الفارغة فآمنوا 

بالوهـــم، وهم الدولة اإلســـالمية املثالية التي 
لم توجد في احلقيقة ســـوى في بطون الكتب 
الصفراء وفي دهاليز الذاكرة املؤســـطرة التي 
عبثت بها السلطات اجلزائرية منذ االستقالل.
ميكن أن نخدع الشعب مرة أو مرتني ولكن 
ليـــس كل الوقـــت، فتصريحات قـــادة اجلبهة 
الوطنية لإلنقاذ مسجلة وصريحة وكلها قدح 
في الدميقراطية ورفض حلقوق اإلنسان التي 
هي في عرفهم غربية، فقادة اجلبهة اإلسالمية 
لإلنقاذ الذين يتبرؤون اليوم من العنف كانوا 
قد رفضـــوا إدانة العنف الذي كانت متارســـه 
العصابات املسلحة حتت مختلف التسميات، 
وإن تعددت تلك التسميات فاملصدر واحد هو 

خطاب أهل اجلبهة.
إن من لم يســـتمع إلى خطب مســـجد باب 
الواد النارية ضد كل ما هو غير أصولي ميكن 
أن يصدق ما يقول القوم اليوم، ومن لم يعايش 
سلوكات وهياج أغلبية مناضلي اجلبهة آنذاك 
ميكن أن يصدق قنـــاة املغاربية ومن يدور في 
فلكهـــا اليوم. لقد أزاحـــت التصرفات العنيفة 
اللثام عـــن الوجه احلقيقي للجبهة وأبانت أن 
خطب احلقد ســـرعان ما تتحـــول إلى خناجر 

تقتل األبرياء.
ويتنكـــر قادة هـــذا التنظيم اليـــوم وعلى 
رأســـهم عباســـي مدنـــي مدعـــني أن ال عالقة 
بتنظيمهـــم  لإلنقـــاذ  اإلســـالمي  للجيـــش 
السياسي، ولكن ملاذا لم يعلنوا ذلك في الوقت 
املناســـب أي فور تأسيســـه؟ ألم يكن يتحدث 
باســـم تنظيمهم وباســـم الشـــرعية املغتصبة 

بصفته الذراع العسكرية للحزب املنحل؟
مـــن الســـهولة التملص من تهمـــة العنف 
بالقول إن اجلبهة اإلســـالمية حزب سياســـي 
ال عالقـــة لـــه بالتنظيمات اإلرهابيـــة كما فعل 
عباســـي مدني في تصريحه األخير للمغاربية 
مـــن قطر، ولكـــن الواقـــع يكذب هـــذا االدعاء 
وستكشـــف الوثائق والشـــهادات مستقبال أن 

حلزبه ضلعا في األمر.
وكشـــهادة شـــخصية، ميكننـــي أن أقـــول 
إنني تابعت حزب عباســـي مدنـــي وهو يزرع 
الرعـــب في قلوب الناس بطرق مختلفة لفرض 
إرادته عليهم وقـــد جنح في ذلك جناحا كبيرا 
ترجـــم في نتائج االنتخابات التشـــريعية يوم 
26 ديســـمبر 1991. ويومهـــا كتبـــت أن النظام 
واجلبهة اإلســـالمية لإلنقاذ تعاونـــا، وإن لم 
يتفطنا لذلـــك، في القضاء علـــى الدميقراطية 

واحلداثة في اجلزائر إلى زمن غير مسمى.
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سرت الليبية عاصمة داعش في شمال افريقيا

المشهد السياسي الجزائري مهدد بعودة أصوليي العشرية السوداء

شــــــوكة تنظيم ما يســــــمى الدولة اإلســــــالمية في ليبيا تقوى يوما بعد يوم، في ظل تباطؤ 
التدخل الدولي العسكري في ليبيا وتغافل السياسيني الليبيني عن خطورة الوضع األمني 
في البالد نتيجة خالفات سياســــــية قد تودي بالدولة الليبية إلى غياهب التاريخ إلى األبد. 
فقد متكن داعش مؤخرا من مسك بعض املدن الهامة في ليبيا وبدأ في حتويلها إلى مدن 
ــــــأة لتكون عواصم محتملة للخالفة التي تدعيها ”الدولة اإلســــــالمية“، وهذا ما يحدث  مهي

في سرت حتديدا.

ال ميكن ألي جزائري أو متابع عربي أو أوروبي نســــــيان العشــــــرية السوداء في اجلزائر، 
تلك العشــــــرية التي أسست لها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ عبر خطابها وأفكارها املتطرفة. 
ولكن التطور السياســــــي في اجلزائر أعاد جبهة (الفيس) إلى واجهة األحداث السياسية 
ــــــداركا للتحريض الذي كانت تقوم به في املاضي.  مــــــع تغير في خطابها الذي أضحى مت
ولعل ترك الســــــلطة للباب مفتوحا أمام اجلبهة، هو الذي شــــــجعها على العودة والقفز من 

جديد في الساحة اإلعالمية والسياسية في اجلزائر.

ليبيا في أول منعرج

ديمقراطية الفيس

[ إعداد المئات من الموظفين لمراقبة تطبيق الشريعة في المدينة [ دول الجوار هدف داعش لقلب االستقرار في المنطقة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعادت عناصر حركة الشباب 
الصومالية المتشددة احتالل 

مدينتي عيل عدي وبدادي 
االستراتيجيتين الواقعتين 

جنوبي الصومال على الحدود 
مع كينيا بعد انسحاب القوات 
الكينية منهما األمر الذي عّده 

مسؤولون عسكريون تطورا 
خطيرا.

◄ طالب تنظيم القاعدة ببالد 
المغرب اإلسالمي باإلفراج عن 

معتقليه لدى حكومة مالي مقابل 
إطالق سراح الرهينة السويسرية 
بياتريس ستوكلي التي اختطفها 
من مدينة تمبكتو في إقليم أزواد 

مطلع يناير الجاري.

◄ أصدر مكتب اإلخوان 
المسلمين بالخارج وهو الجهاز 

المسؤول عن التنظيم الدولي 
للجماعة بيانا يشيد فيه بوساطة 
يوسف القرضاوي رئيس االتحاد 

العالمي لعلماء بين األطراف 
المتصارعة داخل اإلخوان في 

مصر وخارجها.

◄ قال مفتي رواندا كيتاري 
إبراهيم إن المسلمين في البالد 

يدينون بشـدة قـيام أئـمـة 
روانـديين بتجنيـد الشباب لصالح 
تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية 

مشـددا على أن المسلمين في 
بالده يكافحون الفكر التكفيري 

والسلوك اإلرهابي.

◄ أعلنت جماعة ”إمارة 
التابعة لتنظيم  الصحراء“ 

”القاعدة في المغرب اإلسالمي“ 
في تسجيل مصور مسؤوليتها 

عن عملية اختطاف الراهبة 
السويسرية بياتريس ستوكلي 

وذلك للمرة الثانية بعد اختطافها 
واإلفراج عنها سنة 2012.

باختصار

{المشكلة طالت في ليبيا والتوافق هو الحل لمواجهة كل األخطار وأبرزها تهديد داعش إسالم سياسي

الذي يهدد تونس والجزائر ومصر وحتى أوروبا}.

الباجي قائد السبسي
رئيس اجلمهورية التونسية

{الهدف من إعادة بعض الوجوه اإلسالمية البارزة التي كانت محظورة للعمل السياسي هو 

صرف نظر المعارضة عن المشاكل الحقيقية في البالد من قبل السلطة}.

لويزة حنون
زعيمة حزب العمال اجلزائري

اللـــذان  والتراجـــع  االنحســـار 

يعاني منهما داعش في الشرق 

األوسط دفعاه إلى تهيئة ليبيا 

لتكون مركزه المقبل

◄

قادة الجبهة اإلســـالمية لإلنقاذ 

الذيـــن يتبرؤون اليوم من العنف 

كانـــوا قـــد رفضـــوا إدانتـــه أيام 

العشرية السوداء

◄
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضاف فرع رابطة الكتاب في 
الزرقاء األردنية الشاعر الفلسطيني 
أحمد الكواملة للحديث عن جتربته 
الشعرية، أدار األمسية الكاتب عمر 

اخلواجا وحضرها جمع من الكتاب 
واملهتمني. 

◄ ينظم نادي املدينة املنورة األدبي 
نهاية األسبوع اجلاري أمسية 
شعرية، يشارك فيها الشاعران 
عبدالله حارق وياسر محّبت. 

◄ تستضيف كوريا اجلنوبية 
االجتماع السنوي للجنة الدولية 

للمدن والقرى التاريخية، في الفترة 
من يوم ١٤ نوفمبر إلى يوم ١٧ من 
نفس الشهر كأول مرة في منطقة 

آسيا. 

◄ صدرت حديثا عن دار العلوم 

للنشر والتوزيع، رواية بعنوان 
”فانتوم“، للكاتبة منة الله رمضان، 
الرواية تنتمي إلى نوعية روايات 

الرعب التي تدور أحداثها في شكل 
درامي، إذ تعرض أحداث عالم غريب 

من اخليال األقرب إلى احلقيقة. 

◄ ينظم احتاد كتاب املغرب فرع 
شفشاون لقاء أدبيا لتقدمي العمل 
الشعري اجلديد ”خرجت من هذا 

األرخبيل“ للشاعرة املغربية أمينة 
املريني، مبشـاركة األستاذين 
الناقدين يحيى عمارة وسالم 

أحمد إدريسو، تنسيق عبداجلواد 
اخلنيفي. 

◄ ناقشت ندوة اليوم الّسابع 
الثقافية األسبوعّية في املسرح 

الوطني الفلسطيني بالقدس، رواية 
”الهروب“ لألديب الفلسطينّي سليم 

دّبور، الصادرة عن دار اجلندي 
للّنشر والّتوزيع في القدس.

باختصار

إبراهيم حسو

} يتعـــرض املترجم الســـوري صالح الرزوق 
في ترجمتـــه لكتاب ”صديقـــي العزيز كافكا“، 
الصادر عن دار نينوى للنشـــر (٢٠١٦)، للشاعر 
األميركـــي فيليب تيرمان إلـــى جتربة جديدة، 
مختلفة عـــن ترجماته الســـابقة وخاصة تلك 
التي تتناول جتارب شـــعرية ضخمة وعظيمة 
كبعض األعمال لشـــعراء فـــي أوروبا وأميركا 
اجلنوبية وجتربتـــه اجلديدة هذه خارجة عن 
حـــدود التقليد املتعـــارف عليـــه، خاصة تلك 
الترجمـــات التي تقـــّدم ثقافـــات مختلفة على 
نحو واسع كترجمات لكافكا الرمزية الساخرة 
والســـاحرة التي جذبت الكثير من القراء على 

مدار نصف قرن.

أسرار كافكا

 املعروف عن املترجم صالح الرزوق تذوقه 
الفني العالي والنخبوي، فهو دائما يبحث عن 

نصوص وكتابات اســـتثنائية خالدة، حتمل 
مواضيع وأفكارا طازجة وصدامية، يبحث 
عـــن الروحانيات واحلساســـيات اخلاصة 
جدا بالنســـبة للغة وما ورائيتها، يشـــير 
إلى منبـــع الصوت والصـــدى في النص 
الشـــعري ومقارنته ذهنيـــا عبر التخابر 
التخييلـــي والتذاكـــر وإعمـــال الالوعي 
واللحظات احلميميـــة التي تعيده إلى 
املاضـــي، املاضي الذي يظل مســـتمرا 
وشـــاغال للمســـاحة املجازيـــة كلهـــا 

بطريقـــة إيقاعية خفيفة وسلســـة فهو يحتفل 
بالطبيعة مثلما يحتفل مبوضع اإلنسان منها. 
إنه يرســـم بالكلمـــات مناظر طبيعية تشـــكل 
خلفيـــة اللوحـــة وفي الصدارة جتد اإلنســـان 
البســـيط احلائـــر الـــذي يبحـــث عـــن طريقة 
للتفاهم مع نفسه، وكالهما ينظر بعني الرهبة 
واالحترام للخـــط الفاصل بني احلياة واملوت، 

أو للشيخوخة.
احتوى الكتـــاب على مقدمتـــني مطولتني 
واحدة حتمل هوامش فيليب عن كافكا ومبادرة 
املترجم في ترجمـــة كتبه وخاصة هذا الكتاب 
الذي بني أيدينا، والثانية حملة عن حياة كافكا 
وخاصة  اخلفيـــة  واملعلومـــات  االضطرابيـــة 
يهوديتـــه وحالتـــه الروحية القلقـــة وحقيقة 
لالنكســـار  وقابليتها  الضعيفـــة  شـــخصيته 
في عالـــم مريض ومزيف كتعبيـــر صارخ عن 
حالة التدين الهشـــة التي كانـــت إحدى نقاط 
انكســـاره، ومـــن يرجـــع إلـــى كتابـــات كافكا 
وعالقته بالنازية أو محرقة النازية واللحظات 
العصيبة التي عاشـــتها واالنفعاالت الرهابية 
مـــع مـــن حولـــه ومحيطه 
املعيشـــي مـــع األصدقـــاء 
والكتابة  واملـــرأة  والعائلة 
واملعاناة اإلنسانية اليومية 
نصـــوص  إن  العالـــم،  مـــع 
فيليب تتكلم عن ســـقوط آدم 
من اجلنـــة وبالتالي اخلطيئة 

األولى في التاريخ.
يقـــول تيرمان فـــي قصيدة 
”صديقـــي العزيز كافـــكا“: حيث 
ليـــس من املمكـــن أن تتـــوارى/ 
مثل حشرة غير متمايزة لتحمي/ 
الكتابـــة من كل املنغصات، لو أن حفرة القبر/ 
كبيـــرة مبا فيه الكفاية لتحمي إطارك الرقيق/ 
ومعك منضدة تضع اجلنون في خليجه/ مثل 
التي أكتب عليها اآلن، سنديانة كبيرة بالعمر/ 
في مقصورة هي علـــى الطرف اآلخر من حقل 
القـــش/ وأمامها بركة مـــاء حيث ميكن لي أن 

أشاهد مالك احلزين.
في النصـــوص الطويلة التي حملت أغلب 
الصفحـــات ينتقـــل فيليب تيرمان مـــن الكلمة 
واألفـــكار إلى الصورة أو األصح إلى الرســـم 
بطريقـــة فوتوغرافية يراهـــا بعني قلبه وليس 
ببصره فقط. وعلى هذا األســـاس أعاد تفسير 
معنـــى أشـــياء كثيـــرة مختلـــف عليهـــا منها 
التـــوراة ورجـــال الدين واخلطيئـــة -أو ما ال 

يجوز ومـــا يجـــوز- وشـــخصيات لها وضع 
اســـتثنائي في الوجود أمثال كافكا وغيره من 
رموز وشخصيات إبداعية مؤثرة في املساحة 

الكتابية.

شاعر حركات وصور

 إن فيليب تيرمان شـــاعر حركات وصور. 
وغالبـــا ما تكون صـــوره حركيـــة. إن لم تكن 
الشخصيات واملشـــاهد تتحرك فعال فهي ذات 
مدلول أو بعد نفسي. إن قصائده ال تعاني من 
الركـــود وال عقدة التثبيـــت. فدائما يحاول أن 
يتغلب على ما يســـمى بخطـــوط العزل. وهي 
كل الســـدود واملوانـــع املفروضـــة على بداهة 
اإلنســـان ورغباتـــه. ولذلك ليس لديـــه تراكم 
شعري وإمنا منّو وتطور يحّول أبيات الشعر 

إلى قصيدة متماسكة عضويا.
تبدو أهمية هذه الترجمة لشـــاعر أميركي 
مثل تيرمـــان كنوع من اإلحاطة العلمية لألدب 
األميركي بشـــكل خاص واألدب العاملي بشكل 
عام. فهذا الشاعر حينما تناول قبل حياة كافكا 
قـــد أخذ الكثير من شـــعراء أميـــركا وإنكلترا 
كوايتمان وليـــام كارلـــوس ويليامز وتعرض 
حليـــاة املشـــاهير مثـــل شكســـبير وفولتير، 
وتعمق في حياتهـــم وكانت له إضاءات كثيرة 
على حتليل شخصيات كانت تؤثر على مسيرة 

ثقافة كبيرة كالثقافة األفرو- أميركية.

 وبالرجوع إلى كتاباته وترجماته سُيعثر 
على هـــذا اجلهد العظيم الذي كان يبذله طيلة 
ســـنوات التصاقه بهذه الثقافات العاملية، لقد 
عانـــى فيليب الكثير من املعوقات في مســـألة 
االغتراب األدبي والشـــك وحتى الغموض من 
املســـتقبل أو كما كان يقول ”املاضي املفقود“، 
لقـــد كان أقـــرب إلى اليـــأس منه إلـــى األمل. 
إن عالقـــة فيليـــب تيرمـــان مع كافـــكا مركبة. 
فهـــو يقـــوم بتدريـــس أدب كافكا فـــي جامعة 
كالريـــون األميركية. ويتشـــابه معه في بعض 
التفاصيل. فهو إنســـان صغير يشـــعر بوطأة 
احليـــاة الطاحنة ويخاف مـــن املفاجآت التي 
تطارده في كل األوقات. ومثله ال يعرف شـــكل 
عدّوه ”مبقـــدورك أن تذوب حتى تصبح اجللد 
والعظم، وتصبح القش احلبيس في القفص/ 
ومبقـــدورك أن تختفـــي في غموضـــك/ زارو، 
شيليســـتني، ميران، كوليمتـــري/ أنت جترب 
مصحة بعد مصحة/ ولكْن دائما للصوت شكل 
ملمـــوس حتى في الفراغ/ لو أنك تؤلف كوخا 
فقط مثـــل ماهلير، بعيدا/ فـــي أعماق الغابة، 
قبيل الفجـــر، وبعد االســـتحمام للتوصل إلى 

الطهارة“.
في املقدمة الثانيـــة قبل الهوامش يخلص 
املترجـــم صالح الـــرزوق إلى إيضـــاح بعض 
مـــا جاء فـــي نصـــوص تيرمان عبـــر الدخول 
في حياتـــه اخلاصة جـــدا ويتوغـــل أكثر في 
مـــا اعتنقه مـــن معتقدات، ويقـــول إن تيرمان 

لـــم يوفر فرصة إال واســـتغلها إلجناب ظاهرة 
صوتية لها عالقة باليهود. لقد كانت يهوديته 
باالســـم والصورة. كما أن تيرمـــان كان ملما 
بالتراتيل، التجويد والترمن في اإلســـالم حتى 
أن معظم قصائده تنتمـــي للعائلة وتدخل في 

عداد شعر األسرة.
يبقى أن نقول إن تيرمـــان في هذا الكتاب 
هو صوت عاطفي واغترابي. وهو ميثل جيال 
مـــن ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة (من يعيش 
كأقلية في بلد تعاني فيه األقليات)، وفي كلمة 
شـــكر من الشـــاعر إلى املترجم صالح الرزوق 
كتـــب ”يبدو من املســـتغرب أن تترجم للعربية 
أعمال شاعر أميركي يهودي ومبجهود سوري 
مســـلم ولكنني دائما أحببت مقولة شـــجاعة 
وجـــرأة لبيرمي شـــيللي شـــاعر إنكليزي من 
القرن التاســـع عشـــر يقول فيها ”الشعراء هم 
الصانعـــون املجهولون للعالم، نعم لو ســـمع 
العالم ملزيد من الشـــعر سوف نقترب أكثر من 

الروح البشرية التي يتخيلها الشاعر“.

حتفــــــل الذاكرة بالعديد من الشــــــخصيات التي كان لها تأثير كبير على مســــــيرة الثقافة 
فــــــي العالم، واملؤلفات تركت لنا بصمات واضحة ألســــــماء كّتاب وشــــــعراء رحلوا، لكنهم 
ــــــا، نتنفس إبداعاتهم ونقرأ أعمالهم ونتلهف ملعرفة أســــــرارهم التي  مازالوا يعيشــــــون فين
كشفتها العديد من الترجمات العربية، وقد ظلت هذه األسرار لسنوات متروكة ومهجورة. 
واحلقيقة أن الفضل يعود باألساس إلى كثير من املترجمني العرب الذين آثروا نقل حياة 
املشــــــاهير من األدباء والفنانني ممن ساهموا، وبدرجة كبيرة، في إغناء الساحة اإلبداعية 
واستطاعوا أن يرسموا صورة جميلة عن هذا العالم املتغّير وأن ُيدخلوا في قلوب الناس 

معنى السعادة وفهم الوجود.

قصائد تتكلم عن سقوط آدم من الجنة وعن الخطيئة األولى

[ فيليب تيرمان يبحث عن كافكا في ظالل القصيدة [ الشعراء هم الصانعون المجهولون للعالم األجمل

انكسار في عالم مريض ومزيف

المترجـــم يخلـــص إلـــى إيضـــاح 

بعض ما جاء في نصوص تيرمان 

عبر الدخول فـــي حياته الخاصة 

ويتوغل أكثر في معتقداته

 ◄

كتـابـــات  إلـــى  يرجــــع  تيـرمـــان 

كافكا وعالقتـــه بمحرقة النازية 

التــــي  العصيبــــة  والـلحـظــــات 

عاشتها واالنفعاالت الرهابية

 ◄

ضمن منشـــورات بيت الشـــعر في املغرب، صدرت مجموعة شـــعرية من توقيع علية 

اإلدريســـي البوزيـــدي بعنوان {ظالل تســـقط إلى أعلـــى»، املجموعـــة صمم غالفها 

الشاعر الفنان عزيز أزغاي. 

صدرت املجموعة القصصية {إنســـان افتراضي» للكاتبة رنا جيرة الله، عن مؤسســـة 

إبداع للنشـــر، وهي اإلصدار األول للكاتبة، حيث تحتوي املجموعة على عشر قصص 

أو حكايات. 

} الربــاط - ضمـــن منشــــورات دار العـــني 
املصرية، صدرت، مطلع هـــذا العام، مجموعة 
شـــعرية بعنـوان ”أحـالم ماكلـوهان“، للكـاتب 
والشـــاعر املغربــــي حســـن الوزانــــي، وتقـع 
املجموعــــة فـــي ١١٢ صفحــــة مــــن القطــــع 

املتـوسط.
من خـــالل هـــذه املجموعة يعود الشـــاعر 
الوزاني ملواصلة متيزه الشـــعري، بعد ديوانه 
األول ”هدنـــة مـــا“ الصـــادر عن احتـــاد كتاب 
املغـــرب في ســـنة ١٩٩٧، والـــذي اعتبر إحدى 
إشـــراقات قصيدة النثر املغربية. وعلى الرغم 
من هـــذا التوقف االختياري عن النشـــر، الذي 
دام ســـنوات، تخللهـــا صـــدور عدد مـــن كتبه 
العلمية، بقي الوزاني حريصا على اإلمســـاك 

بحرارة قصيدته، بألقها املتجدد، حيث ينحاز 
إلى إعادة ترتيب خســـارات العالم، بكثير من 

النضج الشعري والتأمل الهادئ.
قصيدته، كما دشـــنها قبـــل أزيد من ثالثة 
عقـــود، مازالت تقدم نفســـها كطقس احتفالي 
جماعي، يسعى من خالله الشاعر إلى الكشف 
عن بشاعات ”قرية الكون“، بعدما تكاثفت فيها 
مفـــردات األلم وصـــارت مجرد صـــورة باهتة 

لكساد املشاعر وبوار القناعات.
في مقابل هذا اخلـــواء الذي يجرح الروح 
وتتآخى فيه األضداد، يظهر أن الشاعر مازال 
مصـــرا علـــى أن وراء هذه األكمـــة املظلمة ما 
يشـــبه احللـــم البعيد، حلـــم يقـــود حتما إلى 
ترميـــم تشـــققات احليـــاة، مبا يجعـــل الذات 

تتصالح مع نفســـها. ومن ذلك قول 
الشـــاعر في قصيدة ”بـــرج الدلو“: 
أنا/ سليُل ُبرج الدلو/ أقيُم ككائن 
أليٍف بقرية الَكْون/ حيُث األشياُء 
صديقـــٌة ألْضداِدها/ أســـتنُد إلى 
جبـــِل الَعـــَدم/ كـــي ُأطـــلَّ على 
أحالمي/ أنا سليُل ُبرِج الدلو/ 
أرمي ُحَبيبات خســـاراتي/ في 
الطريِق عبر غابِة احلياة/ كي 
أهتدي/ لطريِق الرجوِع إلّي“.
وتعكس مجموعة ”أحالم 
شـــعريا  نضجا  ماكلوهـــان“ 

راكمـه الشــــاعـر مـن خـالل أســـفـار 
قـادتـه إلـى جغرافيـــات نائية من العالم، وقد 

ضمـــت تســـع قصائد كتبـــت بلغـــة مجروحة 
حكـــائي  نفـــــس  وذات  وشـــفــافــة 
مسترسل، اختار الشاعر أن يحتفي 
مـــن خاللهـــا بابنتـــه رمي الوزانـــي 
البالغـــة مـــن العمر تســـع ســـنـوات 
بوضع إحدى لوحاتهــــا الفنية غالفا 

ملجموعته.
ولإلشـــارة، صدر حلســـن الوزاني 
عـــدد مـــن الكتـــب، مـــن بينهـــا ”معجم 
طبقات املؤلفني على عهد دولة العلويني 
لعبدالرحمان بن زيدان: حتقيق ودراســـة 
ببليومتريـــة“، ”قطاع الكتـــاب باملغرب“، 
”األدب املغــربـــي احلـديـــــث: ١٩٢٩-١٩٩٩، 

ببليوغرافيا ودراسة ببليومترية“.

حسن الوزاني يرسم وراء األكمة المظلمة حلم الشاعر

الحرب األهلية اللبنانية تلقي بظاللها على بوكر 2016

} تعددت الرؤى التي يتناول بها األدباء 
العرب قصص احلرب في أعمالهم، وتدرجت 
كثيرا عبر عشرات السنني من الكتابة، فبعد 
أن كانت األحداث تدور في الرواية احلربية 
حول البطل امللتزم صاحب األخالق املثالية 
الذي يدعو إلى حب الوطن والتضحية في 

سبيل الدفاع عنه، ذلك البطل اإليجابي 
الثوري أو البطل احملبط سياسيا واجتماعيا 

فتدعوه الظروف إلى الهروب واالنغماس 
في بوتقة احلرب، وبيان التغيرات النفسية 

التي تعكسها أحداث املعارك على شخصيته 
للوصول إلى رؤية جديدة للحياة. أصبحت 

الكتابة عنها تلتقط معاناة الشعوب وترصد 

جتاربها من إحباطات وأفراح وانكسار 
ونهوض، وكل املشاعر اإلنسانية املتضاربة.

وساعد على اختالف طريقة تناول صورة 
البطل في احلرب أن حروبا استحدثت في 
العالم العربي جاءت بعد مرحلة طويلة من 
املّد القومي والشعور بالذات وتضخيمها، 
وهي احلروب األهلية، ومن أبرزها احلرب 

اللبنانية في ثمانينات القرن العشرين، 
والتي ألقت بظاللها من جديد على الكتابة 

الروائية احلديثة، ولكن تناولتها بأكثر 
جرأة من تلك التي تناولتها بالرؤى الروائية 

املعروفة عن احلرب، فأبطالها غير األبطال 
الذين تعودنا القراءة عنهم، مما يجعلها من 
األعمال التي يجب قراءتها بعناية وهدوء، 

ورمبا جند بعد سنوات قليلة أعماال مشابهة 
تتناول مأساة احلرب في سوريا عبر إبراز 
معانيها اإلنسانية دون التركيز على بطولة 

فرد أو جماعة.
وقد وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة 

العاملية للرواية العربية (البوكر) لعام 
2016 روايتان من أدب احلرب، اشتركتا في 

احلديث عن احلرب األهلية اللبنانية، األولى 
”حارس املوتى“ للكاتب اللبناني جورج يرق، 

وفيها يترك شريدها حياة الشارع ليحمل 
السالح وينصهر في بوتقة املعارك، فيعرف 

القتل والدم، ويعرف معنى فقدان أقرب 
األصدقاء، فيقرر ترك السالح والعودة إلى 
حياة التشرد، ثم العمل في إحدى ثالجات 
املوتى، يتأمل اجلثث ويعيش معها يأنس 
بها، ويراقب حتوالتها، إلى أن يتمّ خطفه 
من مجهول، فيبدأ في التساؤل عّما فعله 

ليستحق اخلطف، فتتفجر في سطور الرواية 
كل املعاني اإلنسانية التي أفرزتها حياة 

احلرب في لبنان.

للكاتب  أما رواية ”وارسو قبل قليل“ 
اللبناني الواعد أحمد محسن فتقفز بنا من 

عمق التاريخ إلى احلاضر برشاقة، وهي 
أيضا ضمن القائمة الطويلة جلائزة البوكر، 

ويهجر فيها يهودي تائه مدينة وارسو هاربا 
من حقد النازية في بولندا رافضا أن يلبي 

دعوات الهجرة إلى فلسطني فيختار السكن 
في بيروت، حيث ينشئ عائلة لم يبق منها 

إال حفيده الوحيد ”جوزيف“، الذي ستعزف 
أنامله مجددا، على أرض أخرى وفي زمن 

آخر، حلن املوت. وكما يصفها صاحبها هي 
رواية عن بطل في زمن تشوهت فيه معاني 

البطولة، وعن حفيد ورث روح العازف ورقة 
الضحية، فتمزق بني وطنني وهويتني وأكثر 
من امرأتني. جوزيف ورث كل أسئلة الهوية 
عن جّده؛ ورث عنه التيه، كما ورثته بيروت 

عن وارسو.

وائل إبراهيم الدسوقي
ناقد من مصر
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◄ تختتم في ٣١ يناير اجلاري 
فعاليات أسبوع الثقافة البحريني، 

الذي افتتح يوم الـ٢٦ من هذا الشهر، 
في مركز الشارقة لفعاليات التراث 

الثقافي.

◄ منح مرصد اإلبداع التابع 
جلمعية ”فكرة جديدة“ ببركان 

املغربية، مؤخرا، جائزة أحسن قصة 
للطفلة  تراثية: ”السيدة ربيعة“ 

إميان اليعقوبي (١٢سنة).

◄ ينظم احتاد كتاب املغرب فرع 
اجلديدة ومؤسسة عبدالواحد 

القادري، اجلمعة ٥ فبراير املقبل، 
دورة محمد زفزاف الثالثة عشرة 

للقصة القصيرة.

◄ أعربت وزيرة الثقافة البحرينية 
الشيخة مي آل خليفة، عن تقديرها 

ملصر والقائمني على معرض الكتاب 
الختيار البحرين ضيف شرف 

املعرض في دورته احلالية. 

◄"اشتباه" هو عنوان الرواية 
اجلديدة للكاتبة بسمة عبدالقادر، 

والتي صدرت مؤخرا عن دار امليدان 
للنشر والتوزيع.

باختصار

} إن غيـــاب النقد األدبـــي الجاد الذي يقف 
بالمرصاد ضـــد الرداءة قـــد أصبح ظاهرة 
ســـائدة ودائمة فـــي حياتنـــا الثقافية ولم 
يســـلم مـــن بؤســـها أّي مبدع فـــي مجاالت 
األجنـــاس األدبية كلهـــا. ففـــي تقديري إن 
الكاتب الزميل حســـين صالـــح قد لخصها 
بذكاء في مقالته المنشـــورة يـــوم الثالثاء 
الماضي فـــي هذه الصفحة بالـــذات عندما 
قال ”ليس هناك شاعر نتداول اسمه وننظر 
إليه بشغف ونتلقف ديوانه وننتظره. ليس 
ألننا محرمون من ظهور شـــاعر مبدع ولكن 
ألننا كلنا مبدعون، أو هكذا نظن. المواهب 
الخالقـــة موجـــودة في كل العصـــور لكنها 
تتطلب جمهورا محايدا يســـعد بأن يتلقى. 
تتطلب جمهورا يسعد بأن يصمت ويكتفي 

بأن يستمع ويطرب“.
إن الغريـــب فـــي األمـــر هـــو أنـــه ليس 
الجمهـــور هو من يزاحم  فقط بادعاء قرض 
الشـــعر بل إن ما يســـمى بالنقاد عندنا هم 
أيضا ســـادة هذه اللعبـــة إذ نجدهم يّدعون 
أنهم هم أيضا شـــعراء، وروائيون، وكتاب 
مســـرح وقصة قصيرة، وال ينبغي أن يزايد 
أحـــد عليهـــم في ذلـــك. إن ظاهـــرة فيروس 
انعـــدام حياديـــة الجمهور التـــي يالحظها 
الزميل حســـين تنتشر على جميع األصعدة 

ومنها الصعيد السياسي. 
منـــذ عدة أشـــهر جمعني لقـــاء برئيس 
بلديـــة صغيرة فـــي قرية ريفيـــة، وأخبرني 
أنـــه قد أعـــّد ملفا جامعـــا مانعا للترشـــح 
لمنصب رئيس الجمهورية الجزائـرية علمـا 
أن هــــذا الرجـــل لـم يتمكـن حتـــى مـن حـّل 
مشكلـة النفـايـات في البلـدية البـائسة التي 

يديـرها. 
إن هـذا الرجـل ليـس وحده في الميدان 
إذ يعتقـــد كل مواطـــن عندنـــا أنه مشـــروع 
رئيـــس دولـــة، أو رئيـــس وزراء على األقل، 
ولهذا الســـبب نجد في الجزائر، مثال، أكثر 
من ســـتين حزبا، أما قائمـة األحـزاب التي 
تطلــــب التـرخيص لهــــا فطـولـهـــا يقـاس 

بالكيلومتـرات.
ففي أيامنـــا هذه ال يخجـــل أّي كان من 
كتابة اســـمه في الفيســـبوك، ويضيف إليه 
بالحروف الغليظة لقب الشـــاعر القدير، أو 
الروائي النابغة، أو المســـرحي الملحمي. 
وأكثـــر من ذلك فإنه  يتكـــرر دائما أن تقابل 
هـــذا الشـــخص أو ذاك وال يقدم لك نفســـه 
كمواطن، بل كشـــاعر وال تملـــك إال أن تقول 
له ”أهال وســـهال يـــا جاري العزيـــز“. مرة 
عَلـــق الشـــاعر الســـوري الراحل ســـليمان 
العيســـى على ظاهرة تضخـــم حجم أعداد 
الشعراء في بلداننا بقوله ”تصلنا صورهم 
وال يصلنـــا شـــعرهم“، أما فـــي زماننا هذا 
فتصلنا ألقابهم فقـــط. إن هذا يحدث جّراء 
غياب الســـلطة النقدية التـــي يفترض أنها 
الضميـــر الثقافـــي في حياتنا. فـــي الزمان 
الذهبـــي كان ميـــالد الشـــاعر الحقيقي في 
أّي بلـــد من بلداننـــا عيدا ثقافيـــا يزهو به 
الجميع، ولكن فـــي ذلك الزمان الجميل كان 
لدينا أمثال عباس محمود العقاد الذي كان 
يأمر بوضع الشـــعر الرديء في ”ملف النثر 

لالختصاص“.

بانتظار العقاد

[ المعرض مناسبة كبرى للسجال األدبي والفكري وطرح القضايا الراهنة

مخلص الصغير    

} حتـــل دولة اإلمارات العربية املتحدة ضيفة 
على الـــدورة ٢٢ مـــن املعرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب مبدينـــة الـــدار البيضـــاء املغربية، 
بينما تتحـــول ”كازابالنكا“ إلى إمارة للكتاب، 
مبشـــاركة أزيد من ٦٥٠ عارضا وناشرا، مثلما 
تقتـــرح وزارة الثقافة املغربية برنامجا ثقافيا 
ثريـــا وغنيا، زاخـــرا باللقـــاءات والتظاهرات 
الثقافية واألدبية والفنية، وهادرا بالنقاشات 
والســـجاالت الفكريـــة. لقـــاءات حـــول األدب 
والرحلـــة، والسياســـة والفلســـفة، والتاريخ 
والترجمـــة، وســـاعات بـــني الكتـــب والناس، 
والنقد والنقاد والشـــعر والشعراء، في الدورة 
القادمة من معرض الدار البيضاء، والتي تقام 

ما بني ١٢ و٢٢ فبراير ٢٠١٦.

اإلمارات ضيفة

تلقـــت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة دعوة 
مغربية ثقافية لتحل ضيفة على الدورة املقبلة 
مـــن معرض النشـــر والكتاب فـــي مدينة الدار 
البيضـــاء، بعدما كانت دولة فلســـطني ضيفة 
الدورة الســـابقة. وعـــن اســـتضافة اإلمارات 
في هذه الســـنة، يقول وزيـــر الثقافة املغربي 
محمـــد أمـــني الصبيحي إنها تأتي ”تكريســـا 
وترســـيخا للروابـــط التاريخيـــة والثقافيـــة 
املمتـــازة واملتواصلـــة بـــني اململكـــة املغربية 
وهذا البلـــد العربي الشـــقيق“. وأعلن الوزير 
أن الدورة ســـوف تســـعد باســـتضافة ”رموز 
الثقافة اإلماراتية الغنية واملتنوعة والضاربة 
بجذورهـــا في التاريخ، واملســـاهمة في صرح 
الثقافـــة العربية فعـــال وتفاعـــال، إضافة إلى 
انفتاحهـــا الرصني واخلالق على مســـتجدات 
الثقافـــة العامليـــة“. نـــزول اإلمـــارات ضيفـــة 
علـــى معرض الـــدار البيضاء اعتبـــره الوزير 
الصبيحـــي فرصة مـــن أجل ”اللقاء املباشـــر 
بني الثقافتني املغربية واإلماراتية، ســـيكون ال 
محالة في مستوى احلوار اخلصب املتواصل 
بينهمـــا“، مع احلـــرص على ”تعزيـــز أواصر 
التعـــاون بني مختلـــف الفاعلـــني العموميني 

واخلواص في كال البلدين الشقيقني“.
وضمن فقـــرة ”ضيف الشـــرف“، يحتضن 
املعـــرض فعاليات ندوة حول ”صناعة النشـــر 

اإلماراتية“، مبشـــاركة علي الشـــعالي وإميان 
شـــيبة وحمدان الطنيجي، بالنظر إلى التراكم 
الـــذي حققته اإلمارات، حديثا، في هذا املجال، 
والذي ميتح من آخر مستجدات صناعة النشر 
والتأليـــف والتوثيق، على املســـتوى العاملي. 
كمـــا يحتفـــي البرنامـــج الثقافـــي للمعـــرض 
بالروايـــة اإلماراتية، مبشـــاركة فتحية النمر 
ورمي الكمالي ولولـــوة املنصوري، وهو اللقاء 
الروائي النسائي، الذي تقدمه الناقدة املغربية 

زهور كرام.
فـــي  الطفـــل  ”أدب  إلـــى  املـــرأة  ومـــن   
اإلمارات“، موضوع ندوة يشـــارك فيها كل من 
علـــي احلمادي وأســـماء الزرعوني وشـــيماء 
املرزوقي. هذا بينما يلقـــي الباحث اإلماراتي 
راشـــد املزروعي محاضرة حـــول ”تراث دولة 
اإلمارات العربية املتحدة“، مثلما ينصت زوار 

املعرض ألصوات شعرية وأدبية إماراتية.
ويظل املعرض وفيا لروح احلوار واجلدال 
والســـجال، وهو يتحول إلـــى حلقات للنقاش 
األدبـــي والفكـــري. وقد شـــدد وزيـــر الثقافة 
املغربي، في تقدمي البرنامج الثقافي للمعرض، 
علـــى أن الدورة احلالية إمنـــا ”حتفل بندوات 
موضوعاتية عديدة ســـتقارب وتناقش قضايا 
وأســـئلة راهنـــة، من قبيل الثقافة احلســـانية 
وعالقة السياســـة باألدب، وإشكالية الترجمة، 
والثقافـــة األمازيغية، والكتابـــة للطفل، وأدب 
الرحلـــة، والعالئق التاريخية واحلضارية بني 

الثقافتني املغربية واإلسبانية، وغيرها“.
ومـــن بني الندوات الشـــيقة التي يقترحها 
املعرض ندوة حتتفي مبرور خمسني سنة على 
والدة مجلـــة ”أنفاس“، التي أطلقها الشـــاعر 
املغربي عبداللطيف اللعبي سنة ١٩٦٦، وندوة 
”السياســـيون والكتابـــة: بـــني كلمة الســـلطة 
وسلطة الكلمة“، مبشاركة محمد بنسعيد أيت 
يدر ومحمد الطـــوزي وعبدالغنـــي أبوالعزم، 
وندوة ”الترجمة في املغرب“، مبشاركة النقاد 

املغاربـــة حســـن بحراوي ورشـــيد بـــن حدو 
وعبدالرحمـــن طنكـــول. ونـــدوة ”نقد الشـــعر 
املعاصر فـــي املغرب وفـــي العالـــم العربي“، 
مبشـــاركة الناقد الســـوري صبحـــي حديدي 
والناقدين املغربيني بنعيسى بوحمالة ومحمد 
بودويـــك، ثم نـــدوة ”أدب الرحلة واآلخر“، مع 
الشـــاعر والباحث الســـوري نـــوري اجلراح، 
والنقـــاد املغاربة عبداملجيد قدوري وشـــعيب 

حليفي وشرف الدين ماجدولني.

تجارب وكتابات    

ومـــن بني الفقرات األخـــرى التي يقترحها 
معـــرض البيضـــاء فقرة تنعقد حتت مســـمى 
”جتـــارب فـــي الكتابـــة“، انطالقا مــــن أن لكـل 
كاتـــب عاملـــه اخلـــاص، كمــــا أن لــــه أدواته 
اإلبداعيـة التي يســـخرهـا في إنتـــاج معـرفة 
تعـكـــس تصـوراتــــه ورؤاه. حيـــث يصبــــح 
الكـاتـــب ههنــــا صاحـــب مشـــروع مجتمعي 
إبداعـــي وجمالي. ضمن هـــذه الفقـرة، هنالـك 
جلســـة حول ”الكتابة الشـــعرية النسائيـة في 
املغـرب“، مبشــــاركـة ثـريـــا ماجـدولـني ووداد 

بنمـوسى وليلى بـارع. 
وثمة جلســـة أخرى حول ”الســـرد وسؤال 
املتخيل والتاريخ“، مبشـــاركة وحيد الطويلة 
مـــن مصر، وأحمـــد املديني ومبـــارك ربيع من 
املغرب. ثم جلسة ”أصوات جديدة في الرواية 
العربيـــة“، ننصـــت فيها للروائي الســـوداني 
حمور زيادة، واملغربيـــني عبدالرحيم حلبيبي 
وإســـماعيل غزالي. وجلســـة  عن ”الرحلة إلى 
الرواية مـــع تذكرة رجوع“، مبشـــاركة محمد 
علـــي طـــه مـــن فلســـطني وعائشـــة البصري 

وعبداإلله بنعرفة من املغرب. 
وأخيرا جلســـة خاصـــة عـــن ”عبدالفتاح 
كيليطـــو: لغـــات املاضـــي ولغـــات احلاضر“، 
ومترجمـــه  كيليطـــو  عبدالفتـــاح  بحضـــور 

عبدالكبيـــر الشـــرقاوي وعبدالســـالم بنعبـــد 
العالي واحملجوب الشاوني.

حتظـــى بعض اإلصـــدارات االســـتثنائية 
بعناية خاصـة في هــــذه الدورة مـن املعرض، 
حيث تخصص لها جلســـات من أجل تقدميها 
وتوقيعهـــا. ومـن جملـة هــــذه األعمـال ثـالثـة 
إصدارات للشـــاعر العـراقي ســـعـدي يوسف، 
وهـي ”احليـاة في خريطـة: نـونـو جـوديـس“ 
فــــي  و”محــــاوالت  الـذهـــب“  و”الــــدروب 
العـالقــــة“. وتقدمي كتاب ”مســـرحيات محمد 
اجلـــم“، وتقــــدمي ”كتـــاب الرســـائل“ خلناثـة 
بنـونة، وكتـاب ”أربـع ســـاعـات في شـــاتيال“، 
جلـــان جونيـه، بحضـــور متـرجمـــه الروائي 
املغربـــي محمـــد بـــرادة، وتقـــدمي ”األعمـــال 
لصالح بوســـريـف، و”مسرحيات  الشـــعرية“ 

املسكيني الصغير“.
وضمـــن فقـرة ”ســـاعـة مـع كاتـــب“ يكـون 
جمهـــور املعــــرض علـــى موعـد مع الشـــاعر 
املغربـــي صـــالح الوديع، وســـاعة أخـرى مـع 
التـونســـي شـــكري املبخوت، املتـوج بجـائزة 
البوكر في دورتها األخيـرة، وســـاعـة مـع شو 
تشـــينغ كوه، وهو عميد مدرســـة الدراســـات 
العربية في جامعـة بكـني الصينيـة، وســـاعـة 
مـع الشاعر اإليراني مـوسى بيـدج… وسـاعـات 
عديدة من النقاش الثقـافي والســـجال األدبي 
والفكـري، ومســـاحات مديـــدة لتقدمي وعرض 
آخر اإلصـدارات العربيـة واألجنبيـة في سـاحة 

املعارض مبدينة الدار البيضاء املغربية.

ــــــة الدورة 22  تنظــــــم وزارة الثقافة املغربي
للمعــــــرض الدولي للنشــــــر والكتاب بالدار 
ــــــني 12 و21  ــــــرة ما ب البيضــــــاء فــــــي الفت
فبراير 2016. وتســــــتقبل هذه الدورة دولة 
اإلمارات العربية كضيف شــــــرف، متتينا 
ــــــة والثقافية  ــــــط التاريخي ــــــدا للرواب وتوطي
املتميزة والراســــــخة بني اململكــــــة املغربية 
ــــــد العربي الشــــــقيق. ومبوازاة  وهــــــذا البل
ذلك، سوف تشــــــهد الدورة تنظيم فعاليات 
ضمن برنامجها الثقافي العام، يحضرها 
ــــــاب مغاربة وعــــــرب وأجانب، تناهز في  كت

مجموعها 130 نشاطا.

إلـــى جانـــب االحتفـــاء باإلمـــارات 

يقـــدم  اإلماراتيـــة،  والثقافـــة 

املعرض حلقـــات للنقاش األدبي 

والفكري ولقاءات مع املبدعني

 ◄

ساعات عديدة من النقاش األدبي 

مديـــدة  ومســـاحات  والفكـــري، 

لتقديم وعـــرض آخـــر اإلصدارات 

العربية واألجنبية في املعرض

 ◄

وزير الثقافة المغربي محمد أمين الصبيحي: االنفتاح الرصين غايتنا

اإلمارات ضيفة شرف ولقاءات في معرض الدار البيضاء

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد صدر أخيـــرا كتاب بعنوان {محاوالت في 

موضوعـــة املثقف التابع» للكاتب العراقـــي مازن لطيف، ويتطرق الكتاب إلى عالقة 

املثقف بشعبه بني القطيعة والتواصل.

عن منشـــورات دار الروســـم صدرت أخيرا مجموعة شـــعرية بعنوان {ما قالته السيدة 

املراهقة» للشاعر سعد السمرمد، الذي دارت أغلب قصائده حول األنوثة واملرأة في 

بعديهما الحسي والرمزي.

محسن الشبركة

} يشـــكل ديوان الشـــاعر الســـعودي قاســـم 
مقبل بقصائده الســـبع عشـــرة لونا من شعره 
متعدد األلوان، أو مجموعة منه بينها انسجام 

وتوافق ما تم اختيارها بعناية.
يقدم الشـــاعر لديوانه بمقولـــة أبي حيان 
التوحيدي ”ال بد من بعض السكوت، كما ال بد 
من بعض القـــول..“، بهذا يقرر مقبل أن القول 
الذي يحتويه ديوانه هو نتاج بعض السكوت، 
لـــم ُيقـــل إال بعد تأن وصمت. هو ســـكوت كله 
امتالء، ســـكوت مرفوق بالتعـــب ولهذا ينتج 
القـــول الشـــعري أو القصيـــدة. هـــذا الجدل 
المتبادل بين الصمت والقول يتمدد إلى داخل 
بنيـــة القصائد فيظهر على شـــكل تداخل بين 
الســـطح والعمق في اللغـــة والداللة، بين لغة 
ســـهلة ومعنى في المتناول ومجاز موغل في 

الرؤية والفكرة. 
لهـــذا يمكـــن االدعاء بشـــيء مـــن التعميم 
الحـــذر، وربما المجازفـــة، بأن لغـــة الديوان 
تتســـم بالســـهولة وترتفع عن المباشـــرة، ال 

تغادر البســـاطة في المفردة والتركيب وتغور 
فـــي العمق، في الرؤية والمجـــاز. مفردات من 
اللســـان اليومي: قبعـــة، درج، ماكياج، مرايا، 
إلـــخ. وجمل ســـهلة المأخذ وقريبـــة التناول 
لكنها تفاجئ القارئ بعد سطر في إيغالها في 

المجاز السهل الممتنع وفي جدة الرؤية.
من الناحية الداللية، فإن معظم قصائد هذا 
الديوان يدور في فضاءات أربعة أو في أربعة 
حقول دالليـــة، لكل منهـــا معجمهـــا اللغوي، 
يتميز كل حقلين منهمـــا بالتداخل والترابط. 
الحقل الداللي األول هو حقل اغتراب الشـــاعر 
الذاتـــي وتشـــّيئه وحزنـــه الداخلـــي العميق، 
ويرتبط بحقل آخر هو حقل الطفولة والبراءة 
والذي يحضر في أشـــكال متعددة، في صورة 
طفـــل أو طفلـــة أو صـــورة األم واألب. وهـــو 
حقـــل يمثل امتدادا بشـــكل ما إلـــى موضوع 
االغتراب. فبمعنى ما أن االغتراب هو بســـبب 
عدم امتـــداد البـــراءة وعدم شـــمول البياض 
للحاضـــر والواقع، بحيث تحضـــر البراءة أو 
التشوق إليها بسبب اغتراب المرء في اليومي 
والواقعي والسياسي. يقول قاسم المقبل ”لم 

أكد أخـــرج من طفلي الذي كنـــت“، ويقول في 
مكان آخر ”ينقصني ذلك الحافي الذي كنت…/ 
ينقصني عسل ألحزاني الطاعنة في المرارة/ 
درج أقيس به العتبات الخائنة/ قبعة ال تهيل 

علّي غبار المكائد“.
فالشـــاعر الـــذي لم يكـــد يغـــادره الطفل، 
نجده يريد اســـتعادته في أقسى صوره الدالة 
”الحافي الذي كنت“، وبهذا يشـــكل استحضار 
الطفولة أو البقاء فيهـــا المعادل الموضوعي 
لواقع نفســـي واجتماعي ضاغط يمكن تلّمس 

آثـــاره ومعرفة بعـــض تفاصيله في 
مقاطـــع مـــن قصائد عديـــدة، يقول 
الشـــاعر ”أحرس ضـــوء الغبار../ 
ليفتح باب انتظاراتي الخاسرة“، 
وفي مقطع آخـــر يتحدث فيه عن 
رحيـــل األصدقاء ”وهـــم ينفثون 
بقايـــا الضيـــاع/ وســـمَّ البالد 
بقلبي/ يمدون جســـر الغياب/ 
غريب .. يشـــد على ســـاعدّي، 

الغريب الذي كان قلبي“.
وفي مقابل هذين الحقلين 
في  بحضورهمـــا  الداللييـــن 
تشـــكالتهما المختلفة، هناك 

حقالن آخـــران أكثر عمقا وأغـــزر داللة. األول 
يتعلـــق بصـــورة المـــرأة الحبيبـــة، والثاني 
أو  الشـــعري  والمجـــاز  القصيـــدة  بصـــورة 

اللغوي.

وكال هذين الحقلين يقعان مقابل الحقلين 
السابقين ويشكالن الخالص. فحضور المرأة 
والصور التي يأخذها هذا الحضور سواء كان 
الحســـي واإليروتيكي أو الروحي والمعنوي، 
وكذلك تشّكل المجاز أو القصيدة في النهاية، 
هما الـــدواء أو الحل لمفاعيل االغتراب. هناك 
خـــالص بالمـــرأة وخالص بالقصيـــدة. يقول 
قاســـم واصفا حضور الشـــعر البهي ”الشعر 
حـــوذي .. تأبـــط غيمة/ ترك النجـــوم وراءه/ 
ورمـــى الدالء إلى  الســـماء/ فجاء بالبشـــرى 

قميص غواية/ مطرا برائحة األزل“.
أمـــا عـــن المجاز ومـــا يمثل 
معناه بالنســـبة للشـــاعر فيمكن 
الدال  النـــص  هـــذا  اســـتحضار 
”انتخبي ما تشـــائين يا حلوتي/ 
من نبيذ المجـــازات.. حتى ندوزن 
هذا المســـاء/ ..ســـرير الغواية . ال 
يمنح البـــوح إال لوحـــي المجاز../ 
..انتخبي فالمجازات أنت حقيقتها".

المـــرأة  تحضـــر  النـــص  وفـــي 
يســـتدعي  فأحدهما  المجاز،  ليحضر 

اآلخر، وبهذا تتم دوزنة المساء.
إال أن حضـــور المجاز أو القصيدة 
بقدر ما هو حضـــور للجمال والخالص 
الفردي فإنـــه حضور له ما يوازيـــه من األلم، 
ليكتمل بهذا رســـم دائرة داللية: فالغياب ألم، 

واالغتراب ألم، والقصيدة تولد من األلم.

{فاصلة لمجاز آخر» قصائد اللغة والمرأة واغتراب الشاعر
متتد التجربة الشــــــعرية لقاسم املقبل ألكثر من عشــــــرين عاما. لهذا يبدو صدور ديوانه، 
عن دار مســــــعى، 2015، متأخرا قياســــــا بعمر جتربته. هذه الفترة املمتدة أتاحت له عبر 
مروره مبراحل عدة أن يجرب أشكاال عديدة من القول الشعري وأن يطور لغته ويصقلها 

ويعمق رؤيته.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر 
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أمير العمري

} يقـــدم الفيلـــم املصـــري ”خـــارج اخلدمة“ 
للمخـــرج محمـــود كامل شـــهادة فنـــان على 
عصـــره، من خالل أســـلوب املخـــرج اخلاص 
الـــذي نضج كثيرا ودخل منطقـــة أعمق، بلغة 
ســـينمائية أكثر قدرة على التعبير عن الواقع، 
وأكثر اقتصادا وبالغة في اســـتخدام الصورة 

واحلركة واملوسيقى واألداء التمثيلي.
يســـتند الفيلم علـــى ســـيناريو كتبه عمر 
ســـامي، ال يروي قصة ذات مغـــزى اجتماعي، 
تتضمـــن حكمـــة أو مقولة أخالقية مباشـــرة، 
بل يكشـــف حالة نفســـية ومزاجا عاما سائدا 
يشـــيان مبا وصلت إليه احلالـــة املصرية من 

تدهور على مستوى العالقات بني األفراد.

حالة التدهور

هـــذا فيلـــم عـــن االنفصـــال بني اإلنســـان 
والواقع، وبينه وبـــني من يتحكمون في صنع 
القرار، انفصاله عن مجمل السياسات اجلارية 
التي تصعد وتهبـــط، دون أن تؤّدي إلى تغّير 

ملموس في حياة البشر.
هنا تصبح العدمية اختيارا، ويكون الغرق 
في غيبوبة املخدر قـــرارا واعيا، حيث يصّور 
الفيلم احلالة العبثيـــة والرغبة في الهرب من 
الواقع، التي جتمع شابا من الطبقة الهامشية 
في املجتمع، وامرأة من البورجوازية الصغيرة 
كالهما فقدا األمل في رؤية أي تغيير حقيقي.

الشـــاب ســـعيد ضائع، هائم علـــى وجهه، 
أدمـــن املخـــدرات فأصبح أســـيرا لها، يســـير 
غائبا عن الوعي، يتحـــدث بصعوبة، ويجاهد 
لكـــي يقف على قدميـــه، فيلجأ إلى الســـرقات 
الصغيـــرة للتحايـــل بغيـــة ســـّد حاجتـــه من 
املخدرات، وقد تراكمـــت عليه الديون وأصبح 

مطاردا من قبل من ميدونه باملخدر.
ذات يوم، يســـطو على مكان ما، ال يجد فيه 
ســـوى بعض التماثيل وصورة قدمية جلمال 
عبدالناصر، كما يعثر على ما يسمى بـ“فالش 

ميموري“ أو ذاكرة كومبيوتر.
يبيع الصورة والقطع الصغيرة مقابل مبلغ 
زهيـــد، ويعود ليفحص املـــواد التي تختزنها 
تلك القطعة الصغيرة، ليكتشف وجود لقطات 
المرأة تقتل فتاة صغيرة، ســـيعرف مبساعدة 
أصدقائـــه الصعاليـــك، أنها تقطـــن قريبا من 
شـــقته املتداعية التي يغلق بابها على نفســـه 
هربـــا من مطـــاردة تاجـــر املخدرات الشـــرير 
ممدوح الذي منحه مهلـــة قصيرة لرّد ما بّدده 

من مال، وإّال تعّني عليه مواجهة مصيره.
يتوصل ســـعيد إلى شـــقة املـــرأة، يهددها 
باإلبالغ عنها ويبتزها مطالبا مببلغ ستة آالف 
جنيـــه. املرأة تنظر إليه ال جتده خطرا بقدر ما 
ترى أمامها إنسانا بائســـا، فتدعوه للدخول، 
لتبـــدأ عالقة غريبة بـــني االثنني؛ هـــي عالقة 
تشـــكك وترقب وابتزاز من جانبه في البداية، 
ثم تتحول إلى ســـيطرة من قبل املرأة عليه، ثم 
شراكة بني ســـعيد وهدى التي تعيش وحيدة 

منذ وفاة زوجها قبل ١٨ سنة.
ســـعيد تدعـــوه هدى إلـــى تناول الشـــاي 
معهـــا، ثم تعطيه مبلغا من املـــال وتطلب منه 
أن يشـــتري لها احلشيش، ويبدأ االثنان رحلة 
تدميـــر ذاتـــي تدريجية، جتـــرب خاللها هدى 
كل أنـــواع املخدرات، يهددها ســـعيد بني حني 
وآخر، يقوم باغتصابهـــا بالقوة مرة ومرتني، 
ولكنـــه يعود في كل مرة، ليجدها في انتظاره، 
لقد عثر ســـعيد لديها على املـــأوى والصحبة 

والرغبة املشتركة في تدمير الذات.
التـــي  املضطربـــة  السياســـية  األحـــداث 
تشـــهدها البـــالد تتابعها هدى مـــن خالل ما 
يعـــرض على شاشـــة التلفزيـــون، بينما يبدو 
ســـعيد غير مباٍل مبا يجري، ولكن هدى مجرد 
متفرجة على األحداث، وعندما تسأله بطريقة 
عابرة ذات مـــرة، عن رأيه فـــي احلكومة وفي 
اإلخـــوان، يـــردد كالمـــا إيجابيا عـــن االثنني 

بطريقة آلية تكشف عدم مباالته.
ومـــع تطـــور العالقـــة واألحـــداث وصوال 
إلـــى اإلطاحة بحكم اإلخوان املســـلمني، يكون 
االثنـــان قد بلغا مســـتوى من اإلدمان يشـــعر 
مبوت قريـــب، لقد آثرا االنصـــراف متاما عما 
يحدث في الواقع، فال شـــيء في احلياة يتغير 

بالنسبة لهؤالء البشر.
يتطلع االثنان في أحد املشاهد إلى شاشة 
التلفزيون، وفجـــأة ينفجر ســـعيد بالضحك، 
تنظـــر إليـــه هـــدى فـــي دهشـــة، ثـــم تتطلع 
لتشـــاهد مجموعة من رجال األمـــن يضربون 
رجال بقســـوة شـــديدة فـــي ميـــدان التحرير، 

ثم يســـحبون جســـده ويلقون به في القمامة، 
دهشة هدى تزول لتنفجر بدورها بالضحك مع 

رفيقها.

الجريمة الغامضة

مدخل الفيلم هو تلـــك اجلرمية الغامضة، 
لكن ســـعيدا الـــذي ميني نفســـه باســـتغالل 
اجلرميـــة للحصول من هدى علـــى مبلغ كبير 
يتكفـــل بتســـديد ديونـــه، سيكتشـــف أن هذه 
األمنيـــة صعبـــة التحقق أيضا، فهـــدى كانت 
تلعـــب دورا صغيرا في فيلم مـــن إخراج أحد 
معارفهـــا. لم تكتـــرث هدى لتهديـــده لها، ولم 
حتظـــر دخوله مســـكنها حتى بعـــد اغتصابه 
لها، فقد شـــعرت باحلاجة إلى وجوده، ودربت 
نفســـها على تطويعه وترويضـــه، إنها تكبره 
في العمر بشكل ملحوظ، وهو يعبر عن رغبته 
اجلنســـية من خالل العنف، ويتكرر اغتصابه 
لها، لكنـــه تدريجيا ومع اإلفـــراط في اإلدمان 
يفقـــد قدرتـــه اجلنســـية دون أن يفقد إصراره 
على ابتزازها للحصـــول على املال الذي يكفل 

له اتقاء شّر ممدوح وصبيانه.
هناك مشهدان جيدان في الفيلم لكابوسني 
من الكوابيس التي تطارد سعيدا ويعكسان ما 
يصدر عن خيالـــه كمدمن، بل إن الفيلم بأكمله 
يبدو مثل رحلة داخـــل عقل مدمن، يهذي أكثر 
مما يتكلم، يسير بطريقـة الهثة، مقوس الظهر، 
وكأنه يهرب من شـــيء يطارده طـــول الوقت، 
يحني رأســـه، يهـــرش جســـده، نظراته تائهة 
وعيناه غائرتان، تدريجيـــا أيضا تبدأ مالمح 
هـــدى في التغيـــر، بعد أن تغرق فـــي تعـاطي 

املخـدرات معـه إلى أن تسقـط مـريضة.
وفي أحـــد أفضل مشـــاهد الفيلـــم يتصل 
ســـعيد بصديـــق له مـــن الطفولـــة، طبيب في 
زمن التدني، يناديه ســـعيد مبصطفى، أشعث 
الشـــعر واللحية، يرتدي مالبـــس رثة، ويقول 
إن امليكروبـــاص الذي اســـتقله قضى ســـاعة 
فـــي الطريق بســـبب األحـــداث املتصاعدة في 

الشـــارع، يحمل كيسا من البالســـتيك يخرج 
منه ســـماعة طبيـــة وجهازا لقيـــاس الضغط، 
وعندمـــا يحتاج لكتابة الوصفة الطبية، يطلب 
من ســـعيد ورقة وقلما، ثم يدخل في مساومة 

معه على األجر، بطريقة سوقية فظة.
الشـــخصيات القليلـــة فـــي الفيلـــم تخدم 
الفكـــرة وتتيـــح الفرصة للتركيـــز على الفكرة 
األساسية، واحلدث السياســـي يبدو فقط في 
اخللفيـــة، ومـــا يعرضه التلفزيون ال نســـمعه 
متاما في معظم األحيان، والصراع السياسي 
ال يعني هدى التي تكتفي باملشـــاهدة، بل هي 
مدمنـــة مشـــاهدة، أما ســـعيد فهو مســـتغرق 
في هروبه الدائم، وســـرعان مـــا يصل اليأس 
بهدى إلى أن تصبـــح هي أيضا مدمنة هروب 

باملخدرات مثله.
واجلملـــة األخيرة في الفيلـــم التي تقولها 
هدى بعـــد عودتها من اخلارج فـــي ذلك اليوم 
املشـــهود إن ”الشـــوارع لم تكـــن مزدحمة كما 
كانت تتخيل، بـــل يبدو أن الناس خائفون من 

النزول“.
باالنفصـــال عن  اإلحســـاس  هنا يتعمـــق 
الواقع، وسرعان ما تستغرق هدى في غيبوبة 
املخدر من جديـــد وينتهي الفيلـــم دون نهاية 
درامية مغلقة، وهو ما يشي باستمرار الوضع 
علـــى ما هو عليه، فال شـــيء يتغيـــر في حياة 

املصريني.

العناصر الفنية

ينجح املخـــرج محمود كامل في جتســـيد 
صـــارم،  واقعـــي  بأســـلوب  الفيلـــم  مشـــاهد 
ســـواء من ناحية اختيـــاره األماكن اخلارجية 
الطبيعيـــة للتصويـــر، أو اســـتخدام اإلضاءة 
اخلافتـــة الشـــاحبة الضبابية غير املباشـــرة 
واأللوان الباردة الباهتة في ديكور شـــقة هدى 
التي تدور فيها معظم األحداث، كما يختار مع 
املصور، زوايا التصوير التي تخفي أكثر مما 
تكشف، وتسمح بخلق تكوينات خاصة: رؤية 
املمثلني من ظهريهما، انعكاس صورة ســـعيد 
علـــى زجـــاج اخلزانـــة، املروحة التـــي تخفي 

نصف شاشة التلفزيون…
والفضـــل فـــي تلـــك الصـــورة الصادقـــة 
الطبيعية التـــي جاء عليهـــا الفيلم يرجع بال 
شـــك، إلى براعة مديـــر التصويـــر الفنزويلي 
أرتـــورو ســـميث، الـــذي يعرف كيـــف يتحرك 
بالكاميرا بحرص شديد في املشاهد الداخلية، 
أو يقترب بأسلوب الفيلم التسجيلي بالكاميرا 
املهتزة من الشـــخصيات في الشوارع، مبتعدا 
عـــن الزوايـــا الغريبـــة التـــي تكســـر الطابع 
الواقعي، فهو مثال ال يستخدم الزاوية املرتفعة 
سوى مرة واحدة عندما نرى سعيدا من وجهة 
نظر هدى وهي تتطلـــع إليه وعصابة ممدوح 
يضربونه ويركلونه، ثم يلقون به أرضا، وهي 
زاويـــة مشـــابهة كثيرا للزاوية التي شـــاهدنا 
منها على شاشـــة التلفزيون، رجال األمن وهم 

يضربون الرجل في ميدان التحرير.

ومن أفضـــل عناصر الفيلـــم احلوار الذي 
يتمتع بدرجة كبيرة من التلقائية، حيث يساهم 
فـــي ترســـخ الطابـــع الواقعي للشـــخصيات، 
ويحافظ على طريقتهـــا في احلديث. وقد ترك 
املخرج بال شـــك، مساحة لالرجتال في احلوار 
أثنـــاء التصويـــر، وهو ما ســـاهم فـــي صبغ 
الكثير من مشـــاهد الفيلم باملزيد من البساطة 

والعفوية.
وكعادتـــه يثبت تامر كروان أنه أحد أفضل 
مؤلفي موسيقى األفالم في السينما املصرية، 
فهو يستخدم نغمات تعبر عن احلالة الذهنية 
للبطلـــني، جتنـــح حينا إلـــى التوتـــر املكتوم 
في مشـــاهد الشـــك عنـــد ســـعيد، وحينا آخر 
إلـــى التعبيـــر عن املشـــاعر القويـــة باخلوف 

واالضطراب. 
إننا نشاهد أوال كيف يستيقظ سعيد ليرى 
أن هدى تقـــوم بتقييده باحلبال في املقعد، ثم 
تقوم بإخصائه بســـكني كبير، قبل أن نكتشف 

معه أنه مجرد كابوس.
وفي املشـــهد التالي مباشرة يجري سعيد 
ويواصـــل اجلري في الشـــارع، كأنه يهرب من 
شبح مخيف لينتهي بني أيدي ممدوح وأفراد 
عصابتــــه الذيــــن يعتــــدون عليــــه بالضرب 

املبرح.
في هذا املشـــهد تتصاعد املوسيقى لتعبر 
عن االضطـــراب واخلوف، ويحســـب للمخرج 
محمـــود كامل أيضا حتكمـــه في املناطق التي 
يستخدم فيها املوسيقى بحرص ودون إفراط، 
وبراعـــة تامر كروان في جعلها تتســـلل حتت 

جلد الصورة دون أن تطغى عليها.
ولعل العنصر األهم الذي يجعل هذا الفيلم 
يبقى طويال فـــي الذاكرة، هو عنصر التمثيل، 
هنـــا يتفوق ويبـــرع جميع املمثلـــني، وأولهم 
أحمد الفيشـــاوي فـــي دور ســـعيد بانحناءة 
ظهـــره، وطريقتـــه اخلاصـــة في الســـير التي 
حتاكي طريقة املهمشـــني املدمنـــني، وطريقته 
املتلعثمـــة فـــي احلديث،  اخلافتـــة املرتبكـــة 
وانفجاره في الغضب أحيانا عندما تستبّد به 

حاجته للمخدر.
يتماثـــل الفيشـــاوي مع الدور، ســـواء من 
الناحية الشكلية أو الســـلوكية، وهذا حاصل 
بدرجة نادرة في الســـينما املصرية. كما تؤدي 
شـــيرين رضـــا دور هدى بطريقة تكشـــف عن 
حضـــور خـــاص، فهي امـــرأة قويـــة، ال تقوى 
في البدايـــة على مقاومة عنف ســـعيد، لكنها 
بشـــخصيتها القوية املهيمنة تفرض نفســـها 
تدريجيا عليه، مع ملســـة من الشـــفقة واحلزن 

الغامض ورثاء النفس أيضا.
يتميز كذلك أداء أحمد ثابت في دور موزع 
املخدرات عـــادل، ومحمد صالح في دور عمهم 
تاجـــر العاديات، ومحمـــد فاروق الـــذي أّدى 
ببراعـــة كبيـــرة وإقناع دور ممـــدوح، بطريقة 
ذكرتنا بأداء محمود إسماعيل جنم أفالم مثل 
”توحـــة“ و”ســـمارة“ و”بياعة الـــورد“ و”بنت 
احلتـــة“، التي تعتبر من روائع اخلمســـينات 

والستينات.

[ صورة مصغرة النفصال البسطاء عن مجريات األحداث [ غرق في غيبوبة المخدر هربا من الواقع المرير

{خارج الخدمة»: رؤية سينمائية مصرية مخيفة للتدهور

أصبح من النادر خالل السنوات األخيرة 
ــــــة بإنتاج فيلم  أن تغامر الســــــينما املصري
يخرج عن املواصفات التجارية الســــــائدة، 
بل وحتى كبار املخرجني أصبحوا مييلون 
أكثر إلى االعتماد على قصة درامية مثيرة 
يتناول مضمونها حالة اجتماعية بسيطة، 
من خالل نفس الشــــــكل التقليدي القدمي. 
مــــــع ذلك، ميكن القول بثقة إن فيلم ”خارج 
للمخرج محمود كامل ،الذي آثر  اخلدمة“ 
ــــــة وليس حكاية  مخرجــــــه التعبير عن رؤي
قصة، جتربة ســــــينمائية رفيعة، بل وأحد 

أفضل أفالم 2015 املصرية.

الحـــوار أفضـــل عناصـــر الفيلم، 

حيـــث يتمتع بدرجـــة كبيرة من 

التلقائية، ويســـاهم في ترســـخ 

الطابع الواقعي للشخصيات

 ◄

مـــع تطـــور العالقـــة واألحداث 

فـــي الفيلم يكـــون البطالن قد 

بلغا مســـتوى من اإلدمان يشعر 

بموت قريب

 ◄

العدميـــة  تصبـــح  الفيلـــم  فـــي 

فـــي  الغـــرق  ويكـــون  اختيـــارا، 

غيبوبة املخدر قرارا واعيا، حيث 

تبرز الرغبة في الهرب من الواقع

 ◄

ال شيء يتغير في حياة المصريين

بين البطلين رغبة مشتركة في تدمير الذات

بدأ النجم الهندي أكشـــاي كومار مؤخرا تصوير مشاهد فيلمه الجديد {رستم»، وهو سينما

من إخراج املخرج املبتدئ تينو ســـوريش ديســـاي ومن تأليـــف راوال فوفو، والفيلم 

جرت وقائعه في أواخر الخمسينات، ويضم أيضا كال من إليانا ديكروز وإيشا غوبتا.

انتهـــت النجمة املصرية ليلـــى علوي بمعية صناع فيلم {الوجه الحســـن» من تصوير 

العمل، ليبدأ بعدها املخرج يســـري نصر الله في أعمال املونتاج واملكســـاج الخاصة 

به، والفيلم من بطولة كل من منة شلبي وباسم سمرة.



هشام السيد

} انقســـم موقف النقاد الفنيني حول مشاركة 
الفنانـــني العرب في أعمال فنيـــة مصرية بني 
رفـــض البعض ملـــا وصفوه بالتوغـــل العربي 
فـــي األعمـــال املصرية، ملـــا له مـــن تأثير على 
األدوار املســـندة للفنانـــني احملليني، في حني 
يـــرى آخـــرون أن معاييـــر اللعبـــة الفنية في 
الوقت احلالي يتحكـــم فيها البعد االقتصادي 
املتعلـــق برغبة شـــركات اإلنتاج والتســـويق 
العربية في االســـتعانة بنجوم من جنســـيات 
متنوعـــة، لالســـتفادة مـــن شـــعبيتهم في كل 
دولة بهدف حتقيق ربـــح جيد، عالوة على أن 
األمر لم يعد يســـير في اجتـــاه واحد، كما كان 
في الســـابق، حيث يشـــهد العديد من األعمال 
العربية مشاركة فنانني مصريني في السنوات 

األخيرة.
وزير الثقافة املصـــري حلمي النمنم أدرك 
هذه األهمية، فعقد في أواخر شهر أكتوبر من 
ســـنة 2015 املنقضية لقاء مع وفد ضم مســـعد 
فـــودة رئيس احتـــاد الفنانني العـــرب، وعددا 
كبيرا من الفنانني من ســـوريا واملغرب وليبيا 
والسعودية والســـودان ولبنان، لبحث تعزيز 

التعاون الثقافي والفني العربي.
وشـــدد وزير الثقافة املصـــري على أهمية 
الرســـالة التـــي يحملهـــا الفنـــان العربي في 
تنميـــة الفكر وتعزيز االنتمـــاء، وإعادة إحياء 
القيم األصيلة وتنميـــة اإلبداع، وحّمل الوزير 
الفنانني العرب مســـؤولية نشـــر التنوير ومّد 
جسور التآخي بني شعوب املنطقة العربية عن 
طريـــق األعمال الفنية والدرامية والتلفزيونية 

والسينمائية والغنائية.

عصر القنوات املفتوحة

الناقد الفني املصري طارق الشناوي اعتبر 
األمـــر طبيعيا ألننا نعيـــش في عصر القنوات 
الفضائيـــة، التـــي تبث في جميـــع دول العالم 
ويشاهدها اجلميع، سواء عربيا أو عامليا، ما 
يجعل تنوع جنســـيات الفنانني املشاركني في 
الدراما مرتبطا باملعادلـــة االقتصادية وجذب 

املشاهدين.
أن وجود  وأكد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
الفنان العربي فـــي الدراما املصرية أو الفنان 
املصري في الدراما العربية، أمر مجد، منتقدا 

قرارا ســـابقا لنقيب املهن التمثيلية في مصر 
أشـــرف زكي، بتقنني عمل الفنانني العرب، ألن 

مشـــاركتهم في أعمال مصرية تضيف إليها 
ميزات، بشـــرط أن تكون األدوار مناسبة 

لهم وفي سياق الدراما واألحداث.
وضرب الشـــناوي مثـــال، بالدور 
املهم الذي جسدته الفنانة اللبنانية 
ورد اخلـــال، فـــي أحداث مسلســـل 
”نكـــدب لـــو قلنـــا مبنحبـــش“ مع 
النجمة يســـرا، ومثلت دور ســـيدة 
لبنانية، ما ســـاهم بشكل كبير في 
ترويج املسلسل وانتشاره، بعكس 
دور األردنـــي منـــذر رياحنـــة في 
الـــذي لم يكن  مسلســـل ”العقرب“ 
مالئمـــا له على اإلطـــالق، خاصة 
لهجتـــه األردنية التـــي غلبت على 
اللهجة األصلية للشـــخصية التي 
يجســـدها، وهي شـــخصية رجل 
مـــن البادية فكان مـــن األفضل أن 

يجسد هذا الدور فنان مصري.
وحـــول ما يردده البعض من 
أن ســـبب اإلقبال علـــى الفنانني 

العرب هو انخفاض أجورهم مقارنة 
بنظرائهـــم املصريـــني، قـــال الشـــناوي إن 
الفنان العربي كان يقبل في فترة ما العمل 

بأجر قليل بهـــدف إقناع املنتجني به، فمثال 
الفنان الســـوري جمال ســـليمان قـــّدم في عام 
نظرا إلى  2006 مسلســـل ”حدائق الشـــيطان“ 
رغبـــة الفنانـــني املصريني فـــي تقاضي أجور 
مرتفعة، ما جعل منتج العمل يستعني به بأجر 
أقل نســـبيا، لكن حاليا اختلفت املسألة بسبب 
العوامل التسويقية اخلارجية التي تفضل في 
كثير من األحيان الفنان العربي على املصري.

مشـــكلة اللهجة تداركها أغلـــب املخرجني 
بحيل درامية مقنعة، مثلمـــا حدث مع الفنانة 
اللبنانيـــة ســـيرين عبدالنور، التـــي حتدثت 
بلهجـــة مصريـــة ممزوجـــة باللبنانيـــة، فـــي 
مسلســـل ”ســـيرة حب“، وبرر املخرج ذلك بأن 
الشـــخصية من أم مصريـــة وأب لبناني، لذلك 
فإن أّي إخفاق يتعلق باللهجة، يجد املشـــاهد 

مبرره عندما يعود إلى جذور سيرين.
أكـــدت الناقـــدة الفنيـــة املصريـــة ماجدة 
خيراللـــه، أن املصريـــني أنفســـهم قد يصعب 
عليهم إتقان بعـــض اللهجات احمللية، كما أن 
اللهجة نفسها ال متثل مشكلة في طرح القضايا 
املصريـــة، مدللة على ذلك بالفنان األردني إياد 
نصار الذي جنح في إجادة جتســـيد شخصية 
حســـن البنا في مسلســـل ”اجلماعة“ والعديد 

من األدوار األخرى.
وتـــرى خيراللـــه أن النمـــط الواحـــد في 
الفن نـــوع من اجلنون، حيث يجـــب أن يكون 
وســـيلة للتعبيـــر عـــن اجلميـــع، ألن القيمـــة 

املضافـــة تكمـــن في اختـــالف نوعيـــة املمثل 
بثقافتـــه وموهبتـــه وخبراته، حيـــث ذلك كله 

يضيف إلى العمل الفني قيمة أعلى.

ثراء وتنوع

يؤمـــن الناقـــد الفني املصري نـــادر عدلي 
بدوره أن استعانة األعمال الدرامية بالفنانني 
العرب بجنسياتهم ولهجاتهم احلقيقية، نوع 
مـــن إثراء العمـــل وتنوعه، لكـــن هناك بعض 
الفنانني يجتهدون للتحدث باللهجة املصرية، 
وقد جنـــح أغلبهم فـــي ذلك، كمـــا فعل جمال 
سليمان وإياد نصار، وكذلك هند صبري التي 
مثلت دور فتـــاة صعيدية في فيلم ”اجلزيرة“، 
وبالتالي فهم يجدون اليوم ارتياحا أكبر لدى 

املشاهد املصري.
وقـــال عدلي لـ”العرب“ إن اتســـاع اإلنتاج 
الدرامـــي منـــذ عـــام 2012 مع تراجعـــه كثيرا 
في ســـوريا، نظرا للظروف السياســـية هناك، 
جعل من وجود الفنـــان العربي أمرا ضروريا 
لشـــغل مساحة تفتقدها الشخصيات الدرامية 
الكثيرة، الفتا إلى أن املنتج الرئيســـي للدراما 
فـــي العالم العربـــي حاليا مجموعة شـــركات 
لبنانيـــة وأردنيـــة وخليجيـــة، وبالتالي فهي 
تطلب بشكل مباشـــر أن يتضمن العمل الفني 

أكثر من جنسية عربية.

وأضاف أن وجود الفنـــان العربي إضافة 
للدرامـــا املصرية بالتأكيـــد، ألنه يكرس مكانة 
القاهرة كمركز للثقل الفني الذي يخرج منه أي 
فنـــان أو مخرج أو مصور، جازما بأن الوجود 
العربي فـــي الفن املصري هـــو املنقذ الوحيد 

للخروج من الدائرة الضيقة لإلنتاج.
وجاءت أهميـــة هذا االجتـــاه، بعد ظهور 
منتج غير مباشـــر يتمثل في شركات الدعاية 
واإلعـــالن العربية، التي بدأت تفرض نوعيات 

معينة من الدراما واملمثلني أيضا.
فـــي رأي الناقـــدة الفنية املصريـــة حنان 
شومان، أن جنسية املمثل تتوارى عند جناحه 
في جتسيد الشخصية دون مبالغة، باإلضافة 
إلى أن الدراما املصرية أصبحت املالذ الوحيد 
أمـــام الفنانني العرب، خاصـــة دراما رمضان 
ألنها الفرصة األكبر لظهور هؤالء الفنانني في 

أعمال جيدة تستحق املشاهدة.
وتظل املقارنة قائمة من وجهة نظر بعض 
النقاد بـــني النجم العربي ونظيـــره املصري، 
ألن النجـــم العربـــي يســـبح دوما فـــي رحاب 
الشـــخصية التـــي يؤديهـــا دون النظـــر إلى 
مساحة دوره على الشاشـــة، باحثا عن الدور 

الذي يضيف إلى رصيده الفني.
وفـــي ســـبيل ذلـــك ال ُميانع فـــي أن يظهر 
وسط عدد كبير من النجوم في عمل واحد، أما 
النجوم املصريون فُترسم لبعضهم شخصيات 

تتناســـب مع حجم جنوميتهـــم، حيث يتصدر 
النجـــم املشـــهد دوما حتى وإن أثـــر ذلك على 
احلبكـــة الدرامية، إذ يجب أن يكون النجم هو 
البطل األساســـي في أي عمـــل، باإلضافة إلى 
أن أعمـــال النجم املصري ُتباع باســـمه، لذلك 
فإن بعضهـــم يتقاضى أجرا قد يصل إلى ثلث 

ميزانية العمل مكتمال.
أمـــا أعمـــال النجـــم العربي فُتباع باســـم 
كاتبها ومخرجها، فنجد إياد نصار مثال يبدع 
في عمل كبير بحجـــم ”موجة حارة“ أمام عدد 
من النجوم املصريني وأيضا البطل الرئيســـي 
في رواية الكاتب الراحل أســـامة أنور عكاشة 

”منخفض الهند املوسمي“.
أما مشـــاركة الفنانني املصريني في أعمال 
عربيـــة فيقلل البعض من أهميتها، باعتبار أن 
من يشـــاركون فيها ممثلون من الصف الثاني 
جلـــأوا إلى ذلك بحثا عن الظهور واالنتشـــار، 
نتيجة توقف نشاطهم الفني تقريبا في مصر.

زكي الصدير

} دّشن التشـــكيلي الســـعودي حسين حبيل 
مؤخـــرا معرضه الشـــخصي الثانـــي ”ذاكرة 
مختـــارا لنفســـه مســـارا واضحـــا  الـــروح“ 
الشتغاالته التي وجد نفسه من خاللها، وعرف 
مـــا يريد بالتحديد في أعمالـــه المقدمة، حيث 
عـــرض أربعين عمال تجريديا على مســـاحات 

مختلفـــة من الكانفاس واألكريليك، مســـتعينا 
بذائقتـــه البصرية الخاصة فـــي توزيع الكتل 
اللونيـــة التي كّونها ببطء شـــديد، وكأنه يعّد 
مشهدا مسرحيا مونودراميا مرتجال في صالة 

”فنون القطيف“ السعودية.
المتلقـــون تقبلوا معرضـــه الجديد كيفما 
أرادوا ضمن فســـحة من مفاتيحه التي تتسع 
وتضيق مـــن لوحة إلى لوحـــة أخرى كعالمة 

اللتصاق الفنان بالماضـــي، ومحاولة رصده، 
أو إعادة تشكيله، وذلك إلخفاق الفنان -حسب 
رأيه- في التواصل مع اآلخرين، فيرسم وكأنه 
شمعة تضيء وتضمحل لتشّكل ذاكرة إنسانية 

جديدة.
وعـــن فكـــرة المعرض، يقول حســـين: هي 
تلك الذاكرة التي تنقلنـــا عبر الزمان والمكان 
بمجـــرد أن نرى صورة أو نســـمع معزوفة أو 
نشـــم رائحـــة، هي تلـــك الذاكرة التـــي عندما 
نســـتيقظ مـــن نومنا يتحول فيهـــا ذلك الحلم 
إلى دموع تذكرنا بروح ذلك العزيز الذي رحل 
ولـــم تبق منه إّال تلك الذاكـــرة الضبابية التي 
كانت مســـجونة بذلك الجســـد، وهنا محاولة 
الستنطاق تلك األحاســـيس حتى تتحول إلى 
نقطة وخط ولون وفراغ كي يكون ذاكرة الروح.
في  بدأت تتشـــّكل تجربة ”ذاكـــرة الروح“ 
بداية 2014 حتى أواخر 2015، حيث ظل حبيل 
مشغوال بالتجريب والتأمل والقراءة واختبار 
ألوانه ومســـاحات كتله البصرية ليتوصل في 

الختام إلى حالة رضا عن تجربته.
ومـــن خـــالل ثالثـــة مســـتويات تكميلية 
للتجربة حاول حســـين حبيـــل أن يوقظ ذاكرة 
التاريخ واإلنســـان المحلي عبر ثيمات تراثية 
وأخرى معاصرة، فاستعان بالبحر والصحراء 
المعمـــار الطيني والحديث  تارة، وبفضاءات 

تارة أخرى.
ومـــع ذلـــك ظـــّل بيـــن جميـــع اللوحـــات 
مخلصـــا لحاالتـــه الصوفية التـــي أّكدها عبر 
عمله المفاهيمي ”الشـــموع“، حيث وضع في 
قلب الغاليري موقدا للشـــمع الملون يشـــعلها 
الماّرون على أرواح أســـالفهم، مســـتحضرين 
ذاكرتهم وذاكرة األرض وتاريخها معهم، ففي 
تجربته يجد المتابع تجمعات بصرية للحياة 
بشـــكلها الفطري قبل أن تعّمها الفوضى، إنه 

الحنين لزمن ال يعود، وال يمكنه أن يفعل.
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ــــــار كل عام تقريبا في موعد  مشــــــاركة الفنانني العــــــرب في أعمال فنية مصرية، قضية تث
ــــــرب التجهيز والتحضير لها، وخــــــالل األيام املاضية  الدرامــــــا الرمضانية، أو عندما يقت
تصاعد اجلدل حول هذه املســــــألة، ألن عددا كبيرا من األســــــتديوهات أصبح مشــــــغوال 
بأعمال رمضان املقبل، ”العرب“ استطلعت رأي بعض النقاد الفنيني املصريني في املسألة، 

فكان التباين في املواقف بني رافض ومرحب.

منوعات
الفنانون العرب قضية كل موسم رمضاني في مصر

متتد التجربة الفعلية للفنان التشكيلي السعودي حسني حبيل (مواليد القطيف 1982) منذ 
معرضه الشــــــخصي األول عام 2013، حني قّدم جتربة ”ذوبان النور“ ضمن مناخات فنية 
مختلفة عكف عليها على مدى ثالث ســــــنوات، غير أنه بقي حائرا وســــــط منتجه املتفاوت 
فتوقف عن العمل حتى يتبّني طريقه الواضح لإلبداع بني مدارســــــه املتنوعة، إلى أن كان 

السعودية. معرضه األخير ”ذاكرة الروح“ في صالة ”فنون القطيف“ 

حنين لزمن لن يعود

كيندجي جيغاك مبدع الراب الغجري

تختفي الجنسية أمام قوة اإلقناع

النمط الواحد فـــي الفن نوع من 

الجنـــون، ألن القيمـــة املضافة 

تكمن في اختالف نوعية املمثل 

بثقافته وموهبته وخبراته

 ◄

اختلفـــت املســـألة حاليا بســـبب 

العوامـــل التســـويقية الخارجيـــة 

التي تفضل في الكثير من األحيان 

الفنان العربي عن املصري

 ◄

طرحـــت النجمة اللبنانية دينـــا حايك فيديو كليب أغنيتهـــا الخليجية الجديدة التي 

تحمـــل عنوان {حطيتك براســـي»، والذي يعرض على موقـــع الفيديوهات {يوتيوب» 

ومعظم الشاشات العربية، وهو من إخراج وليد ناصيف، وقد تم تصويره في لبنان.

قررت قناة {الراي» الســـعودية وقف عـــرض البرنامج األســـبوعي لإلعالمية الكويتية 

حليمـــة بولند على شاشـــتها، والذي يحمل اســـم {ديو حليمـــة»، وذلك بعد عرض 3 

حلقات منه فقط، في حني بقي عرضه متواصال على قناة {روتانا خليجية».

مهرجان {موازين» المغربي يحتفي بالراب

} الربــاط - أعلنـــت جمعية مغـــرب الثقافات 
التي تنظم مهرجان ”موازين.. إيقاعات العالم“ 
أن الفنانـــني ميتخ جيمـــس وكيندجي جيغاك 
ســـيحييان حفلني يومـــي 23 و24 مايو املقبل 
على التوالي، وذلك على منصة السويسي في 
إطار الـــدورة 15 للمهرجان التي تنتظم من 20 

إلى 28 مايو 2016.
وأفاد بالغ للجمعية أن منصة السويســـي 
ستســـتقبل يـــوم 23 مايو فنانا معتـــادا على 
ميتخ جيمس  املهرجانات وهو مغني ”الراب“ 

الـــذي يحقـــق مبيعات قياســـية 
بفرنســـا، فبعـــد أدائـــه املميز 
ســـنة 2013، يعود هذا الفنان 
ملالقاة عشـــاقه من خالل سهرة 

أكثر احتفالية. يشـــتهر هذا املغني 
بانتمائه إلى فرقة ”سيكسيون داسو“، ويتميز 
الفرنسية  بأسلوب رائع في موسيقى ”الراب“ 
بفضـــل صـــوت قـــوي وفريـــد، وسيســـتمتع 

اجلمهور خالل سهرته بأشهر أغانيه.
وأضافـــت اجلمعية أن منصة السويســـي 
اخلاصة باملوســـيقى العاملية، ســـتكون مركز 
املهرجـــان من خـــالل برمجة تضّم موســـيقى 
ممزوجـــة، حيث ســـتؤرخ هـــذه املنصة ألول 

ظهور للفنان كيندجي جيغاك في املهرجان.
ويعـــزف هـــذا الفنـــان ببراعـــة علـــى آلة 
القيتارة بأســـلوب ”الفانـــك“ و”الراب“ وكذلك 
بإيقاعـــات التينيـــة، وخـــالل حفلـــه املبرمج 
يـــوم الثالثـــاء 24 مايو املقبل، سيكشـــف هذا 
الفنان الغجري الشـــاب عن علّو كعبه في هذه 
األساليب املوسيقية. جدير بالذكر أن مبيعات 
أول ألبوم لهذا الفنان بلغت 1.3 مليون نسخة، 
على  فيما حصل ألبومه الثاني بعنوان ”معا“ 
القرص املاســـي، ويعـــد هذا الفنان بأمســـية 
رائعة سيرقص خاللها اجلمهور على إيقاعات 

غجرية.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة 
الســـابقة والتي ســـجلت حضورا جماهيريا 
قياسيا بلغ 2.65 مليون متفرج، يطفئ مهرجان 
موازين هذه الســـنة شـــمعته الـ15 ويظل وفيا 
لبرمجته التي تبقى السر وراء جناحه، برمجة 
غنية تضم جنوما عامليني وأســـماء كبيرة في 
املوســـيقى العربية، وكذلك وجوها من األغنية 

املغربية ومواهب محلية شابة.
ومهرجان موازين يشـــكل منذ ســـنة 2001 
املوعـــد األبـــرز لعشـــاق ومحبي املوســـيقى 
باملغـرب، كما يشـــكـل ثـاني أكبر حدث ثقافي 
فـــي العالـــم، بفضــــل جمهــــور قـــّدر بأكثــــر 
مــــن مليـونــــي متفــــرج لكـل من النســـختـني 

املـاضيتني.

مصر  يلية في
العرب، ألن  ني
ضيف إليها
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مشــــــغوال ح
 في املسألة، 



التكنولوجيــــا  شــــركات  تتســــابق   – ديب   {
واإلنترنت العمالقة لتقــــدمي خدماتها الرائدة 
واملبتكرة فــــي ميدان األخبار، باعتباره األكثر 
جذبا واهتماما للمستخدمني الباحثني عن كل 

جديد في هذا املجال.
فأطلقــــت شــــركة مايكروســــوفت تطبيقــــا 
إخباريا جديدا ألجهزة آبل يقدم مجموعة من 
األخبار بناء على وظيفة املستخدم وهو شبيه 
أو تطبيق آبــــل نيوز.  بتطبيــــق ”فيلببــــورد“ 
حيث ميكن اختيار مجاالت معينة كالتصميم 

أو التقنية وجلب األخبار من مصادر عاملية.
وذكــــر موقع ”أبــــل أدفايــــس“ أن التطبيق 
اجلديــــد يتضمــــن أخبــــارا وتقاريــــر متعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات والكهرباء، والتصميم، 
واألعمــــال، والصحة، والعقــــارات، والتعليم، 
والنقــــل، واخلدمات القانونيــــة واالجتماعية، 
والطاقــــة والنفــــط، والترفيــــه، وغيرهــــا من 

املجاالت.
عــــن بقية  ويختلــــف تطبيــــق ”نيوز برو“ 
التطبيقات اإلخبارية بأنه يقدم األخبار حسب 
الوظيفة وليس حسب االهتمام ويتم االتصال 
باســــتخدام أحد موقعي التواصل  بالتطبيق 
االجتماعــــي فيســــبوك أو لينكــــد إن. أي أن 
التطبيــــق موجــــه للمهنيني احملترفــــني الذين 
يريــــدون أن يعرفــــوا كل ما يجــــري في العالم 

حول مجاالت اهتماماتهم.
ويستخدم التطبيق ميزة تسمى ”سبيدي“ 
حيــــث بإمــــكان املســــتخدم اختيــــار أي خبر 

والضغــــط عليه ومن ثــــم اختيار ”ســــبيدي“ 
حينها ســــيتم عرض اخلبر بشكل نصي فقط 
ودون إعالنات أو أي ملفات أخرى ليتم عرضه 

بشكل أسرع وأسهل للقراءة.
املميز في تطبيق مايكروســــوفت أنه ليس 
مجرد تطبيق أخبار آخر، أي ليس الهدف منه 
أن يحل محــــل فليبورد أو أخبار آبل، بل لديه 
أســــلوب جديد في تصفح املواضيع واختيار 
ما يهم املســــتخدم منها. وبفضل خوارزمياته 
يتعــــرف علــــى أفضــــل األخبار التي تناســــب 
اهتمام املشــــترك ويعرضها بطريقة تناســــب 

الهواتف الذكية.
على ســــبيل املثــــال ميكن اختيار شــــركة 
مثل مايكروســــوفت، صناعــــة كاملة كالتجارة 
اإللكترونيــــة، أو عــــرض مواضيــــع مقترحــــة 
لالشــــتراك بهــــا، أو علــــى األقــــل تصفح أهم 

األخبار والعناوين املتداولة.
ســــبقت  قــــد  فيســــبوك  شــــركة  وكانــــت 
مايكروســــوفت في اهتمامهــــا بعالم األخبار، 
علــــى  إخباريــــة  تطبيقــــات  عــــدة  وأطلقــــت 
الهواتــــف احملمولة، وعقدت شــــراكات عديدة 
مــــع مؤسســــات إعالميــــة لتعزيــــز خدماتها 
اإلخباريــــة، الســــيما عندما أطلقــــت تطبيقها 
املُخصــــص لقــــراءة وُمتابعة األخبــــار والذي 
حمل اســــم ”نوتيفاي“ ملُستخدمي نظام آي أو 

إس على أجهزة آيفون وآيباد.
وتعاقدت فيســــبوك مع أكثر من ٧٠ شريكا 
إعالميا لتزويدها باألخبار من ضمنهم ”ســــي 
أن أن“، و“بلومبيــــرغ“، و“فوكس“. باإلضافة 

إلى وكاالت ُمتابعة األرصاد اجلوية.
ومكنت املســــتخدمني من خــــالل التطبيق 
يرغبــــون  الذيــــن  األخبــــار  نوعيــــة  حتديــــد 
مبتابعتها أو حتديد مصادر ُمحددة للحصول 
على تنبيهات منها ”فور ورود“ أي خبر جديد، 
حيــــث ُيرّكــــز التطبيق على نظام اإلشــــعارات 
لتقدمي املعلومــــة للُمســــتخدم، وبعد الضغط 
على اإلشعار ُميكن االطالع على اخلبر بشكل 

كامل من داخل تطبيق نوتيفاي املتوفر مجاًنا 
في متجر تطبيقات آبل.

وطلبت فيســــبوك من الوكاالت اإلخبارية 
التــــي تعاقدت معها، توفير األخبار بتنســــيق 
ُمعــــّني الســــتخدامها بشــــكل فــــوري داخــــل 
التطبيــــق، كما نص التعاقد على ُمشــــاركتها 
جزءا من عائدات اإلعالنات التي ُتعرض داخل 

التطبيق.
وقالت جوليان غومتــــان، ُمديرة التطبيق 
أصبحــــت  اإلشــــعارات  إن  فيســــبوك،  فــــي 
واحــــدة مــــن الوســــائل التــــي يعتمــــد عليها 
املُستخدم بشــــكل كبير ملعرفة آخر التطورات 
وفــــي أي مكان، ولهذا الســــبب ُتطلق شــــركة 
فيســــبوك تطبيقهــــا لألخبــــار باالعتماد على 
نظام اإلشــــعارات، حيث ُميكن للمســــتخدمني 
احلصول على آخر األخبــــار التي ُيتابعونها، 

من املصدر املُفّضل لديهم، وبشكل فوري. ُيذكر 
أن املُتخصصــــني في املجــــال التقني اعتبروا 
أن تطبيق فيســــبوك أحدث ســــالح للشــــركة 
لالنتصار فــــي معركة إعالنــــات املوبايل، مع 
التحول املستمر للشــــركة إلى مجال املوبايل 
والتــــي تؤتي ثمارها وجتعلها املنافس األكثر 

شراسة لشركة غوغل في هذا املجال.

} الدوحة – لم يكـــن قرار إغالق قناة ”اجلزيرة 
أميـــركا“، منفصال عن السياســـات واخليارات 
الدبلوماسية القطرية، ”اجلزيرة نفذت مهمتها… 
أن جتعل قطر اســـما شهيرا مؤثرا في الساحة 
السياســـية. في إحدى املراحل كانت أداة قوية 
للسياســـة اخلارجية لكن كل هذا انتهى اآلن“.
وهذا ما كشـــفه حافظ امليرازي املدير الســـابق 
ملكتـــب اجلزيـــرة العربية في واشـــنطن والذي 
يشـــغل حاليا منصـــب مدير مركز كمـــال أدهم 
للصحافة التلفزيونيـــة واإللكترونية باجلامعة 

األميركية بالقاهرة.
وأضاف امليرازي أن االنخفاض احلالي في 
أسعار النفط أعطى القيادة القطرية عذرا لوقف 
”التبذير فـــي اجلزيرة التي فقـــدت مصداقيتها 
في أجزاء مـــن العالم العربـــي“. مؤكدا ”حقبة 
اإلنفـــاق ببذخ على اجلزيرة انتهت“. باختصار 
”لم تعد متثل طرفي النقاش في العالم العربي“.

بدوره، يرى وليام يومانس األســـتاذ بكلية 
اإلعالم والعالقـــات العامة فـــي جامعة جورج 
واشـــنطن أنـــه ”كلمـــا زادت اجلزيـــرة جناحا 
زادت املخاطر“. وأضاف ”بدأت قطر تدفع ثمنا 
سياســـيا للقناة. ترتبت على شعبيتها ضغوط 

وأثمان جديدة“.
ويتســـق رحيل القنـــاة عن ســـوق اإلعالم 
األميركـــي املزدحـــم بعد مشـــروع رمبا وصلت 
تكلفتـــه إلـــى مليـــاري دوالر مع انســـحاب من 
املواجهـــة مع جاراتها من دول اخلليج بســـبب 
دعـــم قطر لإلســـالميني خالل الربيـــع العربي. 
ويرى محللون أن القرار الذي اتخذه حاكم قطر 
اجلديد يؤذن باتباع الدولة اخلليجية الصغيرة 
نهجا أكثر حذرا إزاء الدبلوماسية العلنية بعد 
أن جنحت في لعب دور بارز على مدى سنوات.
ويقول مســـؤولون قطريون ومعلقون عرب 
إنه بينما ال تزال الدولة املصدرة للغاز مصممة 
علـــى أن تظـــل من القـــوى املؤثرة في الشـــرق 
األوسط فإن اســـتخدامها للجزيرة كبوق لدعم 
هذا الهدف يتراجـــع على ما يبدو في ظل حكم 

األمير الشاب الشيخ متيم بن حمد آل ثاني.
ويقـــول محللـــون ومعلقـــون إعالميون إن 
أيـــام الدعم املالي القطري غيـــر احملدود للقناة 
الرائدة قـــد ولت على ما يبـــدو. وكانت تغطية 
اجلزيرة النتفاضات الربيـــع العربي عام ٢٠١١ 

قد اجتذبت إليها املاليني من املشاهدين وأثارت 
استياء حكومات عربية إلذاعتها آراء معارضة.

مت إطالق قناة اجلزيرة أميركا عام ٢٠١٣ في 
محاولة طموحة من قطر الختراق سوق اإلعالم 
األميركي، لكن القناة عانت من انخفاض نسبة 
املشـــاهدة وتأرجحت بني ٢٠ و٤٠ ألف مشـــاهد 

في وقت الذروة.
وكافحت القنـــاة أيضا للتخلص من اعتقاد 
بعض األميركيني بأن القناة األم وهي اجلزيرة 
دعائيـــة ومعادية لألميركيـــني وهي وجهة نظر 
عبر عنها في عام ٢٠٠٤ رئيس الواليات املتحدة 

في ذلك احلني جورج بوش االبن.
يقول دبلوماســـيون إن الشـــيخ متيم الذي 
خلف والده عام ٢٠١٣ يفضل أن تلعب قطر دورا 
مختلفا وأشـــكاال أكثر تقليدية ”للقوة الناعمة“ 

مثل االستثمار والتجارة.
وهـــم يـــرون أن الدعـــم ملشـــروع اجلزيرة 
بكامله محل شـــك نتيجة لذلك ويشمل اجلزيرة 
اإلنكليزيـــة واجلزيـــرة العربيـــة اللتني يوجد 
مقرهمـــا في الدوحة لكنهمـــا كيانان منفصالن 

من الناحية التحريرية.
وأحجـــم مســـؤولون تنفيذيـــون باجلزيرة 
وممثلون لألسرة احلاكمة أو احلكومة القطرية 

عن التعليق على مستقبل القناة ومتويلها.
وأشادت القناة بتمويل الدوحة النتفاضات 
الربيع العربي خاصة االنتفاضة التي شهدتها 
مصر، لكنهـــا تواجه اآلن منافســـة ضارية في 
منطقة الشرق األوســـط، وشكوكا من حكومات 
كثيـــرة بســـبب كثـــرة تغطيتهـــا للجماعـــات 

اإلسالمية في سوريا وليبيا وغيرهما.
وحدث منو اجلزيرة املذهل في عهد الشيخ 
حمـــد الذي دعم حركات االحتجاج في الشـــرق 
األوسط ولعب دور الوسيط في عدد من احلروب 
فـــي اختالف عن غيره من حـــكام دول اخلليج. 
وبدأ التفكير في التوســـع في الواليات املتحدة 
في عهد الشيخ حمد. ولكن في عهد الشيخ متيم 

خففت قطر من حدة سياستها اخلارجية.
ويقول محللون ودبلوماســـيون إن الشـــيخ 
متيم أصغـــر رئيس دولـــة في العالـــم العربي 
تبنى منذ توليه احلكم في ٢٠١٣ سياســـات أكثر 

تصاحلية واهتماما بالداخل.
وقال دبلوماســـي قطري ســـابق طلب عدم 
نشـــر اسمه إن ”الشيخ متيم يريد أن يظل لقطر 
دور على الســـاحة العاملية لكنـــه يريد أن يفعل 
ذلـــك دون إســـراف في إنفاق املـــال أو إغضاب 
اجليـــران… ال يريـــد االنـــزالق إلـــى صراعـــات 
باملنطقـــة“. وأضاف ”النهج اجلديد أقل صخبا 
وأكثر حذرا“. تأسست اجلزيرة عام ١٩٩٦ ضمن 

جهـــود قطر لتحويـــل قوتهـــا االقتصادية إلى 
نفوذ سياســـي فقدمت نقاشـــا حرا بـــال رقابة 
تندر رؤيته على شاشات التلفزيونات العربية، 
واستثنى بطبيعة احلال قطر من هذا النقاش.

اســـتضافت برامجهـــا احلواريـــة ضيوفا 
شـــككوا في حكمة احلكام العـــرب وتبنت دور 
نصير املستضعفني. وكسر صحافيوها واحدا 
من أكبر احملرمات في وسائل اإلعالم اإلخبارية 

العربية باستضافة مسؤولني إسرائيليني.
وبتمويـــل مـــن األســـرة القطريـــة احلاكمة 
ســـاعد وضاح خنفر وهو صحافي فلسطيني، 
كان املدير العام لشـــبكة اجلزيرة من ٢٠٠٦ إلى 
٢٠١١، فـــي حتويل القنـــاة الفضائيـــة العربية 
إلى شـــبكة عامليـــة لها املاليني من املشـــاهدين 
وأكثـــر من ٢٠ قنـــاة تبث بلغات منهـــا العربية 

واإلنكليزية والسواحيلية.
صاحب توســـع اجلزيرة نفوذ لم يسبق له 
مثيل في العالم العربي وجلب معه أيضا أعداء 
جددا. ففي الســـنوات العشر األخيرة تعرضت 
مكاتـــب اجلزيرة للقصـــف واملداهمة واإلغالق 

وسجن مراسلوها وقتل بعضهم.
فـــي عـــام ٢٠١٤ قالـــت اجلزيرة إنهـــا تقدم 

تغطية موضوعية لكل جماعات املعارضة.

ودافع مصطفى ســـواج القائم بأعمال مدير 
عام شـــبكة اجلزيرة بأن القناة تقع حتت ضغط 
من الســـلطات فـــي عـــدة أماكن ألنهـــا ”األكثر 
شـــفافية وتوازنـــا وحيادية بـــني كل القنوات 
العربيـــة“. وهـــو مـــا يرفضه املراقبـــون الذين 
نفوا هذا الـــكالم، مؤكدين أن نهج اجلزيرة في 
دعـــم اإلســـالميني دون حدود، ال ميـــت للحياد 

والشفافية بصلة. 
وتواجه اجلزيرة اآلن منافســـة شرســـة من 
قنـــوات تضاهيها في أســـلوب تغطية األخبار 
ومنها قناة احلرة التي متولها الواليات املتحدة 
وســـكاي نيوز عربية والعربية وهي قناة تعبر 
عن وجهـــة نظر جيـــران قطر األكثـــر محافظة 
الذيـــن يتزايد نفوذهم باملنطقـــة. وحتاول قطر 

جتربة تنويع وسائل اإلعالم.
فـــي العام املاضي فتحت قطر قناة إخبارية 
مقرهـــا لندن هي العربـــي اجلديد التي تربطها 
صـــالت بعزمي بشـــارة الذي يعمل مستشـــارا 

للشيخ متيم ويدير مؤسسة بحثية في قطر.
ويدير خنفر املدير العام الســـابق للجزيرة 
النســـخة العربية من موقع التجميع اإلخباري 

األميركي على اإلنترنت هافنغتون بوست.
ويعتقد بعض العاملني في القناة أن التزام 

قطر جتاه اجلزيرة وكذلك تأثيرها في تراجع.
وقـــال موظفان فـــي قناة اجلزيـــرة العربية 
وصحافـــي كبيـــر باجلزيرة اإلنكليزيـــة إن من 
املتوقـــع تنفيذ خطط لتخفيـــض العمالة خالل 
الصيف. وكان من املقرر تنفيذ هذه اخلطط في 

سبتمبر ٢٠١٥.
اإلنكليزيـــة  باجلزيـــرة  الصحافـــي  وقـــال 
”مت إبالغنـــا قبل ثالثة أشـــهر بأننا ســـنواجه 
تخفيضات كبيـــرة في العمالة لكـــن كان هناك 
نوع من التدخل من أعلى، حال دون تنفيذ ذلك“.

وأضـــاف ”لكننـــي أعتقـــد أننـــا سنشـــهد 
تخفيضـــات. اجلزيرة أميركا كانت اســـتنزافا 
ضخمـــا للموارد وبصراحة لـــم نعد نعلم حجم 

االلتزام (جتاه األقسام األخرى من اجلزيرة)“.
ومضى يقول ”هناك شـــعور بـــأن اجلزيرة 

أدت ما كان يفترض عليها أن تؤديه“.
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ميديا

جزيرة وسط أمواج عاتية

لم تكن شــــــبكة اجلزيرة القطرية يوما مجرد وسيلة إخبارية تعكس ”الرأي والرأي اآلخر“، 
بحســــــب شعارها، إمنا أداة حتركها رغبات سياســــــية أثارت الفوضى في املنطقة، كلفت 
ــــــل أن تفقد القناة مصداقيتها،  الدوحــــــة ثروات هائلة، وهو ما جنحت فيه في وقت ما، قب

بسبب دعمها الالمحدود لإلسالميني، ومحاولة تلميع صورتهم.

الخدمات اإلخبارية ساحة مغرية لعمالقة اإلنترنت

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال أحمد الزند، وزير العدل 
املصري، إنه ال يتوانى في تقدمي أي 

خدمات لالرتقاء مبهنة الصحافة 
من خالل التشريعات، مشيرا إلى 

أنه مت إعداد ٣ هياكل ملشروع قانون 
الصحافة منها املجلس األعلى لإلعالم 

والهيئة الوطنية للصحافة.

◄ قالت شبكة قنوات اجلزيرة 
اإلخبارية إن إثنني من صحافييها 

وسائق أطلق سراحهم في اليمن بعد 
عشرة أيام من خطف مسلحني لهم 

في مدينة تعز في جنوب غرب البالد. 
وقالت اجلزيرة إن اخلاطفني الذين 

مازالت هوياتهم مجهولة أطلقوا 
سراح مراسلها حمدي البكاري 

واملصور عبدالعزيز الصبري.

◄ انتقدت املعارضة املوريتانية 
تسارع وتيرة استدعاء الصحافيني 

أمام القضاء، ودانت استهداف 
الصحافة والسعي إلى إسكات 

الصحافيني، إثر استدعاء الشرطة 
القضائية املدير الناشر لصحيفة 

”مراسلون“ اإللكترونية سيدي 
محمد ولد بلعمش، وذلك بعد أيام 
من استدعاء أربعة صحافيني أمام 

القضاء، شمال البالد.

◄ انطلقت حملة إعالمية تضامنية 
األربعاء في اليمن حتت عنوان: 

احلرية لصحيفة (الثوري) في مواقع 
التواصل االجتماعي بعد أن مت إيقافها 

بقرار مما يسمى اللجنة الثورية 
التابعة للحوثيني في العاصمة 

صنعاء.

باختصار

زمن األخبار املتسارعة

«عـــدم الوعي بضرورة اإلعـــالم، وتطوير العالقات مع اإلعالميني، يخلـــق عدة اختالالت في عمل 

اإلعالم من جهة و العمل الجماعي من جهة أخرى، ومشاكل في التواصل بني هذه األطراف». 

محمد العوني
عضو املجلس الفدرالي لنقابة الصحفيني املغربيني

«ثورة 25 يناير ينبغي أن تكون درسا مستفادا لإلعالم املصري، الذي يحتاج إلى حزمة تشريعات 

على رأسها حق الصحافيني في الحصول على املعلومات وتجريم إخفائها».

عبداللطيف املناوي
رئيس قناة الغد العربي

قطر تدفع ثمنا سياسيا وماليا لقناة الجزيرة
[ الدوحة تخسر ملياري دوالر في الجزيرة أميركا [ النهج الجديد أقل صخبا وأكثر حذرا

حافظ الميرازي:

انخفاض أسعار النفط 

أعطى قطر عذرا لوقف 

التبذير في الجزيرة

وليام يومانس:

كلما زادت الجزيرة نجاحا 

زادت المخاطر وترتبت على 

شعبيتها أثمان جديدة

فيسبوك  طلبت من الوكاالت 

معها،  تعاقدت  التي  اإلخبارية 

 
ّ

معني بتنسيق  األخبار  توفير 

الستخدامها بشكل فوري

◄

تطبيق «نيوز برو} يختلف عن 

بقية التطبيقات اإلخبارية ألنه 

الوظيفة  حسب  األخبار  يقدم 

وليس حسب االهتمام

◄



} ليس غريبًا أن يصل الممثل دريد لحام، 
إلى هذا المستوى المنحدر. 

فمن التقى بهذا الممثل عن قرب، قبل 
أو بعد الثورة السورية، سيعرف حتمًا أن 
لديه عينين محايدتين، تمتلكان من البالدة 
الكثير من االمتداد المقيت، وكأنهما أشبه 

بعيني رجل آلي. 
كنت خالل عملي في دمشق، كصحافية، 

قد وجهت له سؤاًال، مباشرًا، في إحدى 
المرات: يقال إنك تعمل مع المخابرات 
السورية، ما سر هذه الشائعة؟، تملص 

يومها الفنان الكوميدي، من اإلجابة عن 
سؤالي، الذي طرحته على هامش، حوار 
أجريته معه للحديث عن عموم تجربته 
المسرحية مع الشاعر السوري الراحل 

الماغوط، استقبلني يومها في مكتبه 
المجتزئ من بيته، خلف فندق المريديان، 

سابقًا؛ قال أنا مع الناس، فبادرت بتساؤل 
آخر: جميلة هذه النياشين الصغيرة التي 
تضعها. فصار يعد لي، محرجًا ومتفاخرًا، 

صالتها بالمنظمات اإلنسانية. 
كان من الطبيعي أن تمنحه المنظمات 

اإلنسانية، أوسمتها، طالما أن النظام 
وضعه، ليتحدث فترة عن الشؤون 

اإلنسانية في البالد وشؤون الطفولة، 
خاصة. إال أن عينيه الغائرتين في سرداب 

مظلم، مناقض للطبيعي، جعلني ال أرى 
في تلك األوسمة، إال نموذجًا مصغرًا، عن 

األوسمة التي يضعها ضباط األمن الكبار. 
واستفزني أكثر كيف أنه في حوار من 

المفترض أن يكون ثقافيًا، يدعي سمات 
إنسانية، ال يستطيع التركيز في النظر 

إلي، كما لو أن هناك حاجزًا إسمنتيًا.
وفي الحقيقة، استغربت كيف يمكن 

لممثل، أّال يكون لينًا أثناء مدة، حوار 
استغرق حوالي الساعة ونصف الساعة، 
أال يتأثر، أال يضحك بعفوية، وأال يضيف 
شيئًا بعيدًا عن أسئلة صحافية روتينية، 

ربما الحوار معه، هو نموذج، من جلساته، 
مع رجال األمن، كل كلمة بمقدار. 

يعتبر دريد لحام، أن الجيش السوري، 
جيش عتيد، إذًا هذا الجيش الذي قتل 
الشعب، هو جيش يمتلك القوة، لكنه 

يستمد قوة إضافية، كما يقول، من شراكته 
اإليرانية. عن أي جيش سوري، يدافع دريد 

لحام؟ هل يدافع عن الجيش الذي يحمي 
دمشق اإلدارية، التي يسكنها هو وعائلته؟ 

دمشق التي أصبحت غريبة، حتى عن 
حذاء غوار الطوشة الخشبي. 

التواصــــل  مواقــــع  انشــــغلت   - دمشــق   {
االجتماعــــي مبقطــــع فيديو ظهر فيــــه الفنان 
الســــوري دريــــد حلــــام، فــــي فيديو مســــجل 
ومصــــور، وهو يقــــدم املدائح التــــي وصفت 
بغير املســــبوقة ملرشــــد الثورة اإليرانية علي 

خامنئي.
وظهــــر الفنــــان الســــوري دريــــد حلــــام، 
وبصحبتــــه بعــــض الفنانني الســــوريني، في 
مناســــبة يبدو أنها كانت مخصصة لـ”شكر“ 
مرشد الثورة اإليرانية، نظرا ملا اشتملت عليه 

الكلمات من مدائح متوالية له.
وقــــال حلام خــــالل حفل ”رفــــاق على درب 
أقيم في دمشــــق مســــاء الثالثاء،  الشــــهادة“ 
موجها كالمه خلامنئي ”في روحك القداســــة، 
فــــي عينيك األمل، في يديك العمل، وفي كالمك 
أمر ُيلّبــــى، لك احلب والتقديــــر واإلجالل من 
شعب صامد وجيش عتيد، عاشت إيران حتيا 
ســــوريا“، وأضــــاف ”ازدادت قدســــية ترابنا 

بارتقاء بعض رجاالتك إلى سمائها“.
وحضــــر احلفــــل املخرج الســــوري جندت 
أنــــزور، الذي غازل حســــن نصراللــــه ببرقية 
مماثلــــة، قائال ”ســــماحة الســــيد األمني العام 
حلــــزب اللــــه، من كلماتــــك نســــتمد األمل، من 
حزمك نســــتمد القوة، يا من يقف في صفوف 
املظلومني في وجه االستكبار، أبناؤك وإخوتك 
أتــــوا إلينا، هم اآلن الســــادة، إنهم رجال الله، 

شكرا نصرالله“.
وحظي حلام بنصيب األســــد من تعليقات 
املعلقــــني ألنه ”لــــم يتحرج من تقدمي الشــــكر 
وعبارات اإلجالل إلى الشــــخص الذي يرســــل 
مقاتليــــه ومستشــــاريه إلــــى بلده، كــــي يقتل 
ضمــــن هاشــــتاغي #دريد_حلام_ شــــعبه“ 
يغازل_خامنئي و#دريد_حلام على تويتر.

وشــــوهد الفيديو الذي حمل يوم 26 يناير 
أكثر من 10 آالف مرة على يوتيوب.

وكتب معلقــــون إن ”دريد حلام يدير ظهره 
للعروبة.. ويبجل خامنئي“.

وسخر مغردون ”أبو علي بوتني (فالدمير 
بوتــــني) ألم يحظ بقصيدة هو اآلخر؟“. ورجح 
بعضهم أنه سيغضب لتبجيل خامنئي عليه.

وندد مغــــردون بتحول الفنــــان إلى ”بوق 
للنظام“، مبا يتعارض مع تاريخه الفني.

وكان دريد حلام أعلن تأييده املطلق لنظام 
الرئيس بشار األسد، ووصف املتظاهرين في 
وأعلن  بداية الثورة بـ“املغرر بهم واملجرمني“ 
أنه ”ســــيتخلى عن جنسيته السورية في حال 
ســــقط األســــد“، ووجه حلام منذ أشهر رسالة 
إلى بشــــار األســــد عّبر فيها عن جتديد والئه 
ومحبته له، وفي تلك الرسالة وصف حلام أن 
حبه لألســــد ”انقلب إلى عشق ووله جنونيني 
ال حدود لهما“، وتابع ”يا ســــيدي وباملختصر 
أصبحــــت أرى فيــــك وطني، فدمت لنــــا قائدا 

شجاعا وأخا عزيزا يا بشار األسد“.
الشــــبكات  علــــى  الســــوريون  واســــتعاد 
االجتماعية حوار حلام مع أبيه الشهيد ضمن 
مسرحية ”كاســــك يا وطن“، كتبها مع الراحل 
املاغوط، حني رفع كأس وطنه يوما قائال ”الله 
وكيلــــك يا أبي مــــو ناقصنا إّال شــــوية كرامة 
بس“، راثني ما انتهــــت إليه أحوالهم، حينما 
يخاطــــب الفّنان ذاته زعيم دولة أخرى بالقول 

”في كالمك أمر يلّبى“.
يقول سوريون ”ناقصنا شوية كرامة“ تلك 
العبارة التي أطلقها دريد حلام في املسرحية 

الشهيرة (كاســــك يا وطن)، ارتبطت بشخصه 
(املمثل) ووجد فيها الســــوري محاكاة لواقعه 
املؤلم حيث مت تقويــــض حريته بحكم أجهزة 
املخابــــرات وعــــاش املواطــــن الســــوري على 
حقنة املخدر تلك ســــنوات من القمع، على أمل 
الوصول إلى الكرامة التي طلبها على لســــان 
جنمه األول آنذاك دريد حلام. وعندما انطلقت 
ثورة احلرية والكرامة اكتشــــف السوريون أن 
دريد حلام ”ممثل كبير، وإنسان صغير“، كما 

وصفه الكاتب الراحل محمد املاغوط.
وقالــــت دلــــع املفتــــي ”يخلط الكثيــــر منا 
بني املؤلــــف أو صاحب الــــرأي والكلمة وبني 
مؤديها أو قائلها. دريد حلام كان مؤديا فقط، 
أما اجلمــــال والوطنية واحلريــــة لـ#محمد_

املاغوط“.
”#دريد_حلام_يغازل_ مغــــرد  وكتــــب 

يقول لكل  خامنئي بطل مسلسل ”صح النوم“ 
املخدوعني به منذ عقود طويلة: صح النوم!“، 
مضيفا ”في خطابــــه الغزلي األخير بالطاغية 
خامنئي: دريد حلام ظهر على حقيقته وتوّقف 
فعال عن التمثيل علينا ُمنِهيا بذلك أطول دور 

متثيلي في مشواره“.
دافــــع مغــــردون عن حلــــام وقــــال أحدهم 

”#دريد_حلام_يغازل_خامنئي، من املمكن 
أن يكون مجبرا على ذلك ومهددا هو وعائلته، 
لكن بالتأكيد قّدم فنا ال ُينسى.. طبعا املاغوط 

هو نقطة التحول لدريد“.
”#دريد_حلام_يغازل_ مغــــردة  وقالت 

وقناعاتــــه  مواقفــــه  عــــن  بعيــــدا  خامنئــــي 
السياســــية، يبقى دريــــد من أعظــــم الفنانني 

العرب“.
فيمــــا اعتبر مغــــردون أن مــــا ينقصه هو 
وضــــع العمامة فوق رأســــه ويصبــــح واحدا 

منهم #دريد_حلام_يغازل_خامنئي.
وقال علي الظفيري ”دريد حلام .. ســــقوط 

كبير، بحجم انخداعنا وإعجابنا به“
وكتــــب معلق ”كيف اســــتطاع اســــتغالل 
ظهوره اإلعالمي لتلميع إيران، الغازية لبالده، 
دون أن يكترث ملشــــاعر ماليني السوريني ممن 
شردوا أو فقدوا أبناءهم على أيدي ميليشيات 

إيران“.
يذكــــر أن التعليقــــات حتولت إلى ســــجال 
الســــورية التــــي دخلت عامها  حول ”الثورة“ 
الســــادس وركبهــــا كل من هــــب ودب بدءا من 
داعش ومرورا مبيليشــــيات إيران وحزب الله 

ووصوال إلى تدخل اجليش الروسي.
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غزل الفنان الســــــوري دريد حلام ملرشــــــد 
الثورة اإلســــــالمية شــــــد اهتمــــــام املعلقني 
على الشــــــبكات االجتماعية واصفني األمر 

بـ“سقوط فنان إلى احلضيض“.

} عمــان – حاز مقطع فيديو لطفل من ســـكان 
األردن وهو يبيع دفاتر رســـم على الطريق في 
وقت كانت فيه الثلوج تتســـاقط، على اهتمام 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
بعنـــوان  هاشـــتاغا  مغـــردون  وأطلـــق 
#طفل_الكمالية للبحث عن الطفل ألجل تقدمي 

املساعدة له.
وحتول الهاشـــتاغ إلى انتقـــاد للحكومة 
التي ”ترعى الفســـاد والفاســـدين في األردن“ 

على حساب الفقراء.
وتساءل هذا املغرد:

وكتب آخر:

فيما اعترض مغرد:

من جانب آخر أثنى معلقون على احلمالت 
جلمـــع  املغـــردون  أطلقهـــا  التـــي  اخليريـــة 

التبرعات لعائلة الطفل.
وكتب مغرد:

وبحســـب املقطـــع املتداول، فـــإن الصبي 
اضطـــر لبيـــع الدفاتر علـــى الطريـــق ليعيل 
أســـرته بعد انفصال والديه، مـــا أعاد اجلدل 
حول قوانني األســـرة والطفـــل واملجتمع إلى 

الواجهة مجددا.
وكتبت هذه املعلقة:

يذكر أن وزارة التنمية االجتماعية أعلنت 
األربعاء العثور علـــى الطفل الذي أطلق عليه 
رواد مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ”إيالن 

األردني“.
وقالت الوزارة إنها ســـتدرس حالة الطفل 
وظروفـــه االجتماعية وتوفر ألســـرته املعونة 

الالزمة.
ورفضت الوزارة ذكر اســـم الطفل التزاما 
بالقوانـــني الدوليـــة التي تنص علـــى حماية 

حقوق الطفل.

دريد لحام دريد لحام يقدس خامنئي ويترقب تقبيل يده
سفير البالدة

[ مغردون ينددون بتحول الفنانين إلى أبواق سياسية ودينية

أكد مدير قســـم المنتجات في موقع فيســـبوك كريس كوكس، أن زر اإلعجاب المعتمد على الموقع ســـيتغير لُيســـتبدل رسميا بمجموعة من أزرار 
{ردود الفعـــل} البديلة، وذلك في غضون أســـابيع قليلة. وســـيتمكن المســـتخدمون، بذلك، من التعبير عن مشـــاعرهم الحقيقيـــة، والتي قد تبدأ 

باإلعجاب لتنتهي بالغضب. التغيير أتى تلبية للطلبات، التي تكررت حول ضرورة إطالق الموقع زر {عدم اإلعجاب}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
طفل الكمالية: إيالن جديد أردني khalid_shmar youssef13129082 ghibid  
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حوادث املعلمات أمر مخجل وعار 
على جبني كل من يقف ضد قيادة
املرأة، دماء طاهرة تسال ويأتيك 

حمار بشري يقول لك أنا ضد قيادة 
املرأة!!

ملاذا في حلظات الوداع ينفجر فينا 
احلب العظيم فنتذكر كل ما هو صغير 

وعرضي وتافه ونرى فيه مالذا 
لكل ما هو جميل ورائع في حياتنا 

األيام اجلنوبية.

إيران اجلديدة اعمار وانفتاح 
اقتصادي وسياسي.

بلداننا خراب ودمار وحروب أهلية.
جنحت إيران في تدمير بلداننا

 بأدوات عربية.

حياُتنا مرتبطة بالبرميل، وعيوننا 
تصبو الى البرميل، ومستقبل 

أجيالنا رهن البرميل
قولوا أوطاننا "أوطان البرميل"

 أو أوطاننا "ناقلة نفط".

لو استقطبنا العلماء كما نستقطب 
الالعبني باملئات من املاليني؛ لتخلصنا
من اعتمادنا على البترول منذ مبطي!

-مخلف بن دهام الشمري-

هناك نقطة عندما نتخطاها نستطيع 
أن نسعد بعملنا

النقطة نفسها التي عندما نحاذيها 
وال نصلها لنتخطاها ينكسر كل شيء 

وتصبح احتماالت اخلسارة كبيرة.

اذا وزيرة دفاع إيطاليا تشكي
وخائفة على وضع ليبيا، 

ماذا نقول نحن القابعني في ليبيا! 
هذه داعش التي كنتم تنكرون.

نانسي عجرم
فنانة لبنانية

هذا النظام البرملاني الهش الذي نعاني 
في هذه املرحلة االنتقالية في تونس ال 

يسمح بأي برامج واستراتيجيات 
على املدى الطويل، واحلال أننا في أشد 

احلاجة إلى رؤى استشرافية وناجعة.

احلكومة املصرية حتارب جماعة  
االخوان املسلمني والسلفيون 

يحاكمون االفكار!!!

ليست هناك دميقراطية حقيقية 
من دون سلطة نقدية تواجهها..

واملثقف هو هذه السلطة النقدية!

٧٣ قاصرا مت اعدامهم في إيران
خالل العشر سنوات االخيرة
و١٦٠ ينتظرون تنفيذ احلكم

وهي الثانية بعد الصني في نسبة 
اإلعدام واألولى في العالم للقصر.

تتتابعوا

@Rashed_HKJ 

ــــــر يبيع دفاتر الرســــــم في هذا  طفل صغي
اجلو! ثلج! أين املســــــؤولني؟ أين أصحاب 

املاليني؟ 

@MusaHijazin 

إلى أبطال الفســــــاد في وطني من جميع 
ــــــف، وزن ثقيل بجميع  األوزان. وزن خفي
العمالت والبورصات العاملية. حتية لكم.

@slimanalmajali1 

ــــــى موضــــــوع #طفل_ ــــــة عل ردود غريب
ــــــة، ”البعض جــــــّرم احلكومة. هل  الكمالي
أجبرته مثال على اخلروجإلى الشــــــوارع 
يا جماعة؟ خلي احلكي موضوعي حمى 

الله أطفالنا“.

@RawanAlMufleh1 

ــــــوا بـ#طفل_الكمالية من  النشــــــامى تكفل
إيجار ومؤونة، فكركم كم من طفل كمالية 
ــــــد؟ صباحكم نشــــــمي زي  ــــــا فــــــي البل عن

خيراتكم.

 @bataleh 

ــــــة طبعا فــــــي التعليقات ال  #طفل_الكمالي
أحد أتى على سيرة األب الذي ترك أسرته 

دون معيل سوى هذا الصغير.

صح النوم!

لحام  السوريون استعادوا حوار 
مع أبيه الشهيد  حين رفع كأس 
وطنه يوما {الله وكيلك يا أبي 
مو ناقصنا إال شوية كرامة بس}

 ◄

رنا زيد 

ً {



} تونــس - ”زوجـــي اغتصبنـــي“، صرخـــة 
اخترقت جـــدران الصمـــت وكســـرت األبواب 
المغلقـــة على جريمـــة ترتكب باســـم اإليجاب 

وواجب الطاعة.
وكشـــف تقرير صدر فـــي بداية ديســـمبر 
الماضـــي عـــن مكتب منظمـــة العفـــو الدولية 
بتونـــس، أن أحد أخطر أشـــكال العنف القائم 

علـــى النـــوع االجتماعـــي مـــا اصطلـــح على 
وهو أن يجبر  تســـميته ”االغتصاب الزوجي“ 
أحد الزوجين شريكه على إقامة عالقة جنسية 
هـــو كاره لها. ويعرف الدكتـــور المختص في 
العالج النفســـي الســـلوكي والجنسي سفيان 
الزريبـــي، االغتصـــاب في نطاق الـــزواج بأنه 
”إكراه أحد الزوجين الطـــرف اآلخر على إقامة 

عالقة جنســـية رغمـــا عن إرادتـــه ”، مبينا أنه 
”ســـلوك مرضي“ باعتبـــار أن الرجل الذي يجد 
لـــذة في ممارســـة الجنس بالغصـــب والعنف 
ويســـتمتع بـــآالم شـــريكه فـــي عالقـــة مليئة 

بالدموع والصراخ هو شخص ”غير سوي“.
ترددت فاتن الجبالي المرشدة االجتماعية 
بمركـــز اإلحاطـــة والتوجيـــه التابـــع لالتحاد 
الوطنـــي للمرأة كثيـــرا قبل أن تســـرد لوكالة 
تونس إفريقيا لألنباء وقائع كانت اســـتأذنت 
مـــن الضحايا لروايتهـــا. حكت فاتن مأســـاة 
صابرة (اسم مســـتعار) امرأة الخمسين عاما 
علـــى فـــراش ”الربـــاط المقدس“، قائلـــة ”كان 

زوجها الذي يصغرها بثماني ســـنوات يوثق 
يديها إلى رأس الســـرير ليشـــبع نهما جنسيا 

يعاني منه“.
وأدركت صابرة بمرور األعوام اســـتفحال 
إدمان زوجها على الممارسة الجنسية بطريقة 
وحشـــية، لكنهـــا لم تكـــن تملك الشـــجاعة وال 
القـــوة لصده، فهي مجرد ربـــة بيت وهو رجل 
معـــروف في جهته وما كان العرف وال العادات 
وال التقاليـــد وال حتى المجتمع قادرا، حســـب 

اعتقادها، على إنصافها.
في هذا الباب، يؤكد الزريبي أن االغتصاب 
في إطـــار الحيـــاة الزوجيـــة ال يهم شـــريحة 
اجتماعيـــة دون أخـــرى وليســـت لـــه عالقـــة 
بالمســـتوى الثقافـــي واألخالقـــي أو بالتدين، 
مشـــددا على أنه ليس عالمة قـــوة وإنما دليل 
ضعف ونقص في الثقافة الجنسية واضطراب 
في الشـــخصية بما يؤدي إلى سلوك اندفاعي 
وفقدان الســـيطرة علـــى النفس وعـــدم تحكم 

الشخص في أفعاله.
وتدهورت صحـــة صابرة مع تقـــدم العمر 
وســـاءت حالتهـــا النفســـية ولم يخمـــد لهيب 
الشـــهوة لدى زوجها، بل استحال شذوذا حين 
أصبح يستقدم لفراش الزوجية بغايا يواقعهن 
بحضـــور زوجته ويرغمها على المشـــاركة في 

هذه الجريمة الجنسية.
لـــم تقدر صابـــرة على الهرب مـــن الجحيم 
الذي تعيشـــه، فـــال مأوى آخر لهـــا. لكنها بين 
الفينـــة واألخـــرى تلجأ إلـــى مركـــز اإلحاطة 
والتوجيه بالمنظمة النسوية لتروي معاناتها 

ثم ال تلبث أن تعود إلى الجحيم.
ويعكس فرض عالقة جنســـية على الزوجة 
وفـــق األخصائي النفســـي، انعـــدام التواصل 
بين الطرفين وذهاب المودة والرحمة بينهما، 
مردها  وهو ما يؤكد وجود ”إشكالية عالئقية“ 
جفاف المشـــاعر بين الزوجين واتساع الهوة 
بينهما وإحســـاس الزوج بفقـــدان القدرة على 
التقرب مـــن شـــريكة حياته واســـتمالة قلبها 
إلى درجة يصبح معها غير قادر على ممارســـة 

الجنس إال باستعمال العنف واإلكراه.
وتعرضـــت أمل ذات الـ29 ربيعا إلى أضرار 
جسدية خطيرة لم تكن كافية لكبح جماح شذوذ 
”نصفها الثاني“، الذي أضحى يجرها جرا إلى 
العالقة الجنســـية أمام أنظار ابنته البالغة من 

العمـــر 3 ســـنوات دون أن يهتـــز لنحيبهـــا أو 
يحرك ســـاكنا لذعر شـــديد انتابها من صراخ 
أمهـــا الذي يـــرج كل مرة أركان ”المســـتودع “ 

الذي يسكنونه.
وتقول المرشـــدة االجتماعية، بكل أســـف، 
”لقـــد فقـــدت البنـــت النطـــق نتيجـــة انهيـــار 
نفســـي وتم إيواؤها بمركز لإلحاطة النفســـية 

باألطفال“.
ومن غرائب جرائـــم ”االغتصاب الزوجي“ 
حكاية حياة (اسم مســـتعار أيضا) مع زوجها 
الـــذي ال تروق له عملية الجماع إال حين ينهال 
عليهـــا ضربا مبرحا ما جعله يتســـبب لها في 

إحدى المرات في كسر بأحد أضالعها.
وقالت الباحثة في شـــؤون شـــمال أفريقيا 
بمنظمة العفو الدولية ماجدولينا المغربي: إن 
الكثير من التونسيات يجدن أنفسهن أسيرات 
لدوامة العنف بما في ذلك تعرضهن لالغتصاب 

الذي غالبا ما يكون على أيدي أزواجهن.
وال تتوفـــر بتونس إحصائيـــات دقيقة عن 
باســـتثناء نتائج  حاالت ”االغتصاب الزوجي“ 
تحقيق كان أجـــراه الديوان الوطني لألســـرة 
والعمـــران البشـــري ســـنة 2010 أظهـــرت أن 
14.2 بالمئة من النساء صرحن بأنهن تعرضن 
للعنف الجنســـي من قبل شـــركائهن مرة على 
األقـــل. وتصدر إجبـــار الزوجة علـــى الجماع 
أنـــواع العنف الجنســـي بنســـبة 10.9 بالمئة 
مقابـــل 5.5 بالمئـــة من النســـاء يجبـــرن على 
وضعيات جنســـية ال يرضينها، في حين بلغت 
نسبة النساء الالئي يقع تعنيفهن ثم إجبارهن 

على الجماع 3.9 بالمئة.

}  برلني – أول ما يعتزم الشاب العراقي ليث 
خضيـــر عبـــاس (27 عاما)، طالـــب اللجوء في 
ألمانيا، فعله حين يعود إلى وطنه هو السجود 

وتقبيل ترابه.
قـــال عباس في مطـــار تيجيل فـــي برلين، 
حيث كان يســـتعد مـــع نحو 50 شـــابا عراقيا 
مثله لركوب طائـــرة للخطوط الجوية العراقية 
إلى أربيل في شـــمال البالد ”فررت إلى ألمانيا 
ألبني مســـتقبلي. لكني أدركـــت أنه ال يمكنني 

بناءه على وعود زائفة“.
ويتزايـــد عـــدد الالجئيـــن العراقييـــن في 
ألمانيـــا الذيـــن يختارون العـــودة إلى وطنهم 
الـــذي تمزقه الحـــرب وكلهم يشـــعرون بخيبة 
األمل من بطء إجراءات اللجوء في بلد استقبل 
1.1 مليون طالب لجـــوء العام الماضي ال تزال 

غالبيتهم تعيش في مالجئ.
وأضـــاف عباس وهـــو يلـــوح بذراعيه من 
فرط خيبـــة األمـــل، متذكرا األوضاع الســـيئة 
في الملجأ في برليـــن حيث دورات المياه غير 
صحيـــة والطعام بـــال طعم ”أشـــعر بالحنين 
لوطنـــي.. وباإلهانة“. أنفـــق عباس في الرحلة 
من مسقط رأسه بغداد إلى ألمانيا أربعة آالف 

دوالر بينهـــا أمـــوال دفعهـــا للمهربيـــن الذين 
وضعوه في قـــارب من تركيا إلى اليونان التي 
انطلـــق منها مع المئـــات من طالبـــي اللجوء 
في رحلة على مدى أســـابيع إلـــى ألمانيا عبر 

البلقان والنمسا.
وتظهـــر بيانـــات وزارة الداخلية األلمانية 
أن عـــدد العراقيين الذين يختارون العودة إلى 
وطنهم بـــدأ في الزيادة في ســـبتمبر الماضي 
حين غادر 61 منهم ارتفاعا من نحو عشرة فقط 
في كل من األشـــهر الســـبعة األولـــى من 2015. 
وفي ديســـمبر تجاوز عدد العراقيين العائدين 

إلى الوطن المئتين.
وال يـــزال في ألمانيا نحـــو 30 ألف عراقي 
طلبوا اللجـــوء إليها العـــام الماضي ليصبح 
العـــراق خامـــس أكثر بلـــد جاء منـــه الجئون 
إلى ألمانيا بعد ســـوريا وألبانيا وكوســـوفو 
وأفغانســـتان. لكن هذا التوجه الجديد للرحيل 
يســـلط الضوء علـــى الواقع الصعـــب لطالبي 
اللجـــوء الفارين مـــن الصراعات في الشـــرق 
األوســـط بعدما جـــاؤوا إلى ألمانيـــا يحلمون 
بمستقبل أفضل ليجدوا أن البلد المستضيف 
المعروف بكفاءة جهازه البيروقراطي وثروته 

يواجـــه صعوبات في اســـتيعاب عدد كبير من 
الوافديـــن. وقالت أنديشـــة كريـــم وهي ممثلة 
لمكتـــب الخطـــوط الجوية العراقيـــة في مطار 
تيجيـــل ”مـــن المؤســـف رؤية هؤالء الشـــبان 
بهـــذا العدد الكبير يعودون إلى منطقة حرب“. 
وتســـير الخطـــوط العراقية ثـــالث رحالت كل 
أســـبوع إلى العراق من برلين ودوســـلدورف 

وفرانكفورت.
ويبدو أن أســـباب العودة تتعلق بالظروف 
غير المالئمـــة في ألمانيا أكثر منها بتحســـن 
الوضـــع على األرض في العـــراق حيث حققت 
القـــوات الحكومية تقدما فـــي مواجهة تنظيم 
الدولة اإلســـالمية. ولم يســـيطر التنظيم على 
إربيل، الواقعة في إقليم كردستان العراق شبه 
المســـتقل، وال على بغداد ولم تشهد المدينتان 
صراعات عنيفة رغم وقـــوع تفجيرات متكررة 

في العاصمة.
وقال حســـن، وهو عراقي كـــردي عمره 19 
عامـــا ”أوروبا ليســـت لطيفة. لـــم يصدروا لي 
تصريح إقامة ولم يعطوني أمواال. سأعود إلى 
كردستان.. إلى العراق. يمكنني االنضمام إلى 
قوات البيشـــمركة والقتال ضد داعش (الدولة 

اإلسالمية)“.
وكانـــت غالبية الشـــبان الذيـــن ينتظرون 
ركـــوب الطائرة فـــي الرحلة التـــي تتكلف 280 
دوالرا وتستغرق خمس ساعات يسافرون إلى 
أربيل بوثائق سفر في اتجاه واحد صادرة عن 

السفارة العراقية في برلين.
وفقـــد الكثير منهـــم جوازات ســـفرهم أو 
أتلفوها على الحدود األلمانية النمساوية على 
أمل أن يصعب ذلك عملية ترحيلهم إذا رفضت 

مطالب لجوئهم.
إن  األلمانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الســـفارة العراقية أصدرت منـــذ نهاية أكتوبر 
الماضـــي 1400 وثيقـــة من هذا النـــوع بعدما 

أصـــدرت 150 فقط خالل األشـــهر العشـــرة 
األولى من 2015.

ولم يتسن الحصول على تعليق 
فوري من السفارة العراقية.

وبوســـع مـــن ال يملكون 
ثمن رحلة العـــودة التقدم 

بطلـــب للحصـــول علـــى 
مـــن  ماليـــة  مســـاعدة 
الدوليـــة  المنظمـــة 
للهجـــرة. لكـــن اليـــأس 

مـــن ألمانيا لم يتمكن 
حتـــى  الجميـــع  مـــن 
اآلن. وحضـــر عبدالله، 

آخر،  عراقـــي  وهـــو 
تيجيل  مطـــار  إلى 
صديقـــه  لتوديـــع 

عبـــاس، لكنه ال يزال 
يأمـــل فـــي الحصول علـــى حق 

اللجوء قريبا.

وقال ”سأبقى، إذا لم يحدث تقدم في طلبي 
فســـأنتقل إلى بلد أوروبي آخر. لست مضطرا 

إلى البقاء في ألمانيا“.
وغالـــب عباس دموعه وهـــو يودع عبدالله 
قبـــل أن يمضـــي فـــي طريقه إلنهـــاء إجراءات 
ســـفره. وصاح عبدالله مناديـــا إياه ”قل ألمي 
أن ترسل لي طعاما طيبا“ 
على  ابتســـامة  ليرســـم 

وجه عباس.
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تحقيق

حمــــــل اآلالف من العراقيني أحالمهم في رحلة محفوفة باملخاطر ورائحة املوت فارين من 
احلرب والعنف والفوضى في بالدهم وكلهم أمل في أن يعيشــــــوا حياة هنيئة في أوروبا، 

لكن بعد وصولهم اصطدموا بواقع أن ال بالد لهم إال عراقهم.

تواجــــــه العالقات الزوجية في الوطن العربي ظاهرة خطيرة هي االغتصاب الزوجي الذي 
مرده نفســــــيات معقدة متيل إلى العنف وتنقصها الثقافة اجلنسية، واخلطير في األمر أن 

الضحية حني تكون امرأة تتكتم على ما تعانيه خوفا من الفضيحة األخالقية.

االغتصاب الزوجي في تونس جريمة تحت لحاف « الرباط المقدس}

تزايـــد عدد الالجئني العراقيـــني في أملانيا الذين يختـــارون العودة إلى وطنهم الـــذي تمزقه الحرب، 

وكلهم يشعرون بخيبة األمل من بطء إجراءات اللجوء.

عمال في قطاع الســـينما يتمنون أن يكون هنـــاك املزيد من األفالم األردنية التي تتحدث عن البيئة 

األردنية حتى تصل إلى العالم لتعكس جوانب من التاريخ والثقافة.

بال ود

غربة بال طعم  إلى أي رقم تستطيع العد

ضياع الكرامة والحنني إلى العراق.. الجئون يصدمون في أوروبا بواقع قاس
[ طعام بال مذاق وضياع ألوهام جنة الغرب [ ارتفاع عدد العائدين رغم أهوال الحرب

االغتصاب ليس عالمة قوة وإنما 

دليل ضعف ونقص في الثقافة 

الجنسية واضطراب في الشخصية 

بما يؤدي إلى سلوك اندفاعي

إن ي األ رجي ا وزارة ت
ـفارة العراقية أصدرت منـــذ نهاية أكتوبر
وثيقـــة من هذا النـــوع بعدما  ضـــي 1400
150 فقط خالل األشـــهر العشـــرة درت

.2015 ى من
يتسن الحصول على تعليق لم

ي من السفارة العراقية.
بوســـع مـــن ال يملكون
رحلة العـــودة التقدم
ـب للحصـــول علـــى 
مـــن  ماليـــة  اعدة 
الدوليـــة  ظمـــة 
ـــرة. لكـــن اليـــأس
ألمانيا لم يتمكن 
حتـــى  الجميـــع 
 وحضـــر عبدالله،
آخر،  عراقـــي  و 
تيجيل مطـــار 
صديقـــه يـــع 

س، لكنه ال يزال 
ل فـــي الحصول علـــى حق

وء قريبا.

ي أل ل ه إي دي بدا ح و ره
أن ترسل لي طعاما طيبا“ 
على  ابتســـامة  ليرســـم 

وجه عباس.



حممد رجب

} القاهــرة - انتشــــرت فــــي اآلونــــة األخيرة 
ظاهرة جتمع عدد من الصبية دون سن البلوغ 
فــــي الشــــوارع أو امليادين العامــــة في مصر، 
للرقص والغنــــاء، ومغازلة البنــــات، ويتطور 
األمر ليصل إلى التحــــرش اللفظي وقد يصل 
أحيانا إلى اجلســــدي أيضــــا، حيث أصبحت 
حالة أخالقية ومجتمعية، بعيدا عن الشهوات 

املكبوتة والرغبة اجلنسية.
وفي دراســــة أجرتهــــا مؤسســــة ”نظرة“ 
للدراسات النسوية واملجتمعية، ُوجد أن أكثر 
من 20 باملئة من املتحرشني، تتراوح أعمارهم 
ما بني التاســــعة والثانية عشــــرة، أي صبية 
أقل من ســــن البلــــوغ، وأشــــار الباحثون إلى 
أن هــــؤالء األطفال يقومون بهــــذا الفعل تأثرا 
بالسينما، واألغاني املصورة، والالأخالقيات 
املوجــــودة باملجتمــــع، بعيــــدا عن الشــــهوات 

والرغبة اجلنسية.
وعرفــــت املؤسســــة ”التحرش اجلنســــي“ 
بأنه نــــوع من الكلمات أو األفعال غير املرحب 
بهــــا، والتــــي حتمل طابعــــا جنســــيا ينتهك 
جسد الشــــخص أو خصوصيته أو مشاعره، 
ويجعله يشــــعر باإلهانة وعــــدم االحترام، أو 
الترويع والتهديد، وعدم األمان، أما ”االعتداء 
بحسب مؤسســــة ”نظرة“، فهو كل  اجلنسي“ 
فعل بهــــدف اإلثــــارة اجلنســــية أو احلط من 
جنس املجني عليه، ســــواء كان ذكرا أو أنثى، 
يطال جســــده بغير رضــــاه، وال يصل إلى حد 

االغتصاب.
وتتعدد أسباب انتشار ”الطفل املتحرش“، 
حيث يقول الدكتور إبراهيم عز الدين، أستاذ 

علــــم النفــــس االجتماعي بجامعــــة 6 أكتوبر: 
هنــــاك عوامل مجتمعية وأخالقية وســــلوكية 
كثيرة ســــاهمت في ظهور الطفــــل املتحرش، 
وفــــي مقدمتها األفالم الســــينمائية واألغاني 
التي تعــــرض الرجولة واحلــــب والقوة مبثل 
هــــذه الطرق، مــــا يدفع باألطفال إلــــى التقليد 
األعمى دون اســــتيعاب، إضافة إلى التنشــــئة 
اخلاطئــــة، وأصدقــــاء الســــوء فــــي احمليــــط 
االجتماعي، وانتشــــار العشــــوائيات بالشكل 
الــــذي منع أطفال هذه املناطــــق من احلصول 
علــــى حقــــوق الرعاية والتنشــــئة الســــليمة، 
وبالتالــــي يخــــرج من هذه املناطــــق جيل غير 
ســــوي من أبرز ســــلوكياته التحرش باإلناث، 
هــــذا بجانب الفقر، والذي يدفع باألســــرة إلى 
إلقاء أبنائها في الشــــارع مــــن أجل احلصول 
على موارد مالية بأي وســــيلة، فضال عن دور 
اجلهل، ممــــا يجعــــل الطفل في احتــــكاك مع 
ثقافــــات كثيرة منها ما يدفعــــه إلى التحرش، 
وأحيانــــا إلى اإلميان بأفــــكار خاطئة كلها قد 
تكون أســــبابا في وجود مثل هذه النوعية من 

السلوك املنحرف.
ويشــــير عــــز الدين إلــــى أن األفــــالم التي 
تبث رســــائل خاطئة للمجتمع كعرض مشهد 
لرقــــص طفلــــة، أو لطفل يقــــوم بالتدخني، أو 
للبطــــل الــــذي يقوم بحــــركات فيهــــا نوع من 
التحرش بالنســــاء، وجتسيد ممثل لشخصية 
البلطجــــي الذي يقوم بعالقة غير شــــرعية مع 
البطلة، تدفع بالطفــــل أو املراهق إلى التقليد 
األعمى، وممارســــة التحرش، في ضوء غياب 
دور األســــرة وتراجعه بشــــكل كبيــــر، وكذلك 
التوعيــــة املجتمعية، مــــا أدى إلى ظهور مثل 

هذه السلوكيات.
وأضاف الدكتور أحمد عبدالرحيم، أستاذ 
الشــــريعة بجامعة األزهر، أن الطفل املتحرش 
يعتبــــر أحــــد مظاهــــر االنحــــراف الســــلوكي 
والفســــاد األخالقــــي، حيث أصبــــح املجتمع 
بعيدا كل البعد عن االهتمام بالتوعية الدينية، 
فاألبنــــاء ال يحصلــــون علــــى مــــا يلزمهم من 
الثقافة الدينية ســــواء في األسرة أو املدرسة، 
أو حتى املسجد، فيصبح خوفهم من القانون 

أكثــــر مــــن خوفهم مــــن الله، لعــــدم وجود أي 
توعيــــة، خصوصًا وأن معظم اخلطب الدينية 
ال تناســــب األعمار الصغيــــرة وقد يكون فيها 
شيء من الشدة التي ال تستوعبها عقولهم، ما 
يؤدي إلى غياب الرادع النفســــي واألخالقي، 
فينتج عن ذلك قيامهم بالعديد من السلوكيات 
الشــــعور  دون  التحــــرش  ومنهــــا  اخلاطئــــة 

بالذنب. 
املشــــاهد  انتشــــار  عبدالرحيــــم:  وتابــــع 
والعبارات اجلنســــية في اإلعالم جعل النشء 
الصغير يعتادهــــا دون أن يرى فيها خطأ أو 
محرما، وتدريجيــــا أصبحت جزءا من ثقافته 
التــــي يطبقها في حياتــــه اليومية من حترش 

لفظي وفعلي.
وعن كيفيــــة مواجهة تلك الظاهرة، وطرق 
معاجلــــة الطفل املتحــــرش، تشــــير الدكتورة 
رجاء أبو عالم، أســــتاذ  الدراســــات التربوية 
بجامعة القاهــــرة، إلى أن الــــدور في البداية 

دور أســــري، بالتوعية والتنشئة الصحيحة، 
وتقومي ســــلوك األبناء، موضحة أنه في حالة 
العلــــم بأن في املنزل ابنا متحرشــــا، يجب أن 
تكــــون هناك رعاية نفســــية خاصة، والتعامل 
معــــه بهــــدوء وليــــس بالعنــــف ألنــــه أســــوأ 
الوســــائل، والذي قد يأتي بنتيجة عكســــية، 
حيث يجب الوقوف على األسباب التي جعلته 
متحرشــــا، ثم معاجلة تلك األسباب وتوعيته 
ســــلوكيا وأخالقيا ودينيا بشكل يالئم عمره 
وفكــــره، وفي حالة انحراف الســــلوك بشــــكل 
كبير يجب تطوير األسلوب حتى يتم ردع هذا 
السلوك، مشــــددة على ضرورة وجود خطاب 
دينــــي، وتوعيــــة دينية لألطفــــال واملراهقني، 
بشكل يرغبهم في القيام بالسلوكيات اجليدة 

واالبتعاد عن السلوكيات املنحرفة.
وتؤكد أبوعالم أن هذه الظاهرة ناجتة عن 
تراكمات فساد لسنوات عديدة، دون االهتمام 
باألطفال، مما جعلهم في حالة تدمير نفســــي، 

الفتة إلى أن العالج ليس بســــيطا كما يعتقد 
البعــــض، بل يحتــــاج إلى الكثيــــر من الصبر 
واجلهــــد، وإلى تضافــــر جهــــود كل املجتمع 
للعمل على عالج هذا الســــلوك، مشــــيرة إلى 
أن التربيــــة املجتمعية واألســــرية الســــليمة 
هي التي تخرج أجياال ســــوية، والذي ال مييل 
إلى أي من هذه الســــلوكيات اخلطيرة، مهما 
تعرض لضغوط، فكونه ســــويا يحميه من أي 

أخطاء.

} لندن – احتفت أوســـاط اجلالية العربية في 
العاصمة البريطانيـــة لندن بإطالق عطر جديد 
لشـــركة بنكولي لتصميم املجوهرات حمل اسم 
”وســـبر“. ورافـــق إطالق العطـــر احتفال مجلة 
اجلاليـــة العربية بلندن ”اليف ســـتايل“ مبرور 

عامني على إصدار عددها األول.
وأقام املصمم الفني حسني احلسيني رئيس 
حترير مجلة اليف ستايل ومصمم زجاجة عطر 
”وســـبر“ مع التشـــكيلية املالكة لشركة بنكولي 
سماء البزاز، حفال ترجما فيه رحلة من املثابرة 
واإلصرار وحتدي الكثير من العقبات من خالل 

مشروعيهما الفنيني.

وتســـعى البزاز من خالل هـــذا العطر إلى 
تقدمي صورة عن ذائقة املرأة العربية للجمهور 
البريطانـــي، حيـــث يتوفـــر العطـــر حاليا في 

األسواق العربية وبعض األسواق األوروبية.
فيمـــا تعّبر مجلة اليف ســـتايل عن اهتمام 
اجلاليـــة العربية في مســـعى لربطها باملجتمع 
البريطاني، فضال عن تقدمي املعلومات اإلعالنية 

عن الشركات واملستشفيات والنوادي.
وحضـــرت احلفـــل الذي قـــدم فيـــه الفنان 
إحســـان اإلمام مقطوعات موسيقية على العود 
والفنان عمار عللو على الساكســـفون نخبة من 

أبناء اجلالية العربية.
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◄ أطلقت هيئة تنمية املجتمع 
اجلهة احلكومية املسؤولة عن 

تطوير أطر التنمية املجتمعية في 
إمارة دبي واجلامعة الكندية بدبي 
التطبيق الذكي ”افهمني“ واملصمم 
بهدف مساعدة األشخاص من ذوي 
اإلعاقة السمعية وصعوبات النطق 

على االندماج بشكل أفضل في 
املجتمع وتطوير بيئات صديقة لهم 

متكنهم من التواصل بشكل سهل 
ومريح.

◄ كشفت دراسة جديدة أن 
األشخاص األذكياء من املرجح أن 

يكونوا أكثر صحة مقارنة مبن 
هم أقل ذكاء، وذلك لوجود رابط 

جيني بني الطريقة التي تتعامل بها 
أجسادنا مع األمراض والذكاء.

◄ أوضحت دراسة أميركية أن املال 
هو مصدر القلق األول لدى األفراد، 
فيما يحتل العمل املركز الثاني، مبا 

يتضّمنه من ساعات عمل طويلة، 
والّشعور بعدم االستقرار املادي 

ومتطّلبات العمل الكثيرة.

◄ حذرت دراسة بريطانية النساء 
من اللياقة البدنية املفرطة، فعندما 

تتراجع مستويات الدهون في 
اجلسم إلى أقل من 20 باملئة، ميكن 
أن تعاني النساء من دورات حيض 

غير منتظمة. وأوضحت الدراسة أن 
النساء الالتي يشاركن في مسابقات 

كمال االجسام واللياقة البدنية 
املفرطة ميكن أن يعانني من توقف 

مؤقت للحيض.

◄ كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن املزيد من السيدات سيتوفون 

بسبب مرض سرطان الرئة باململكة 
املتحدة هذا العام أكثر من أي دولة 

أخرى في االحتاد األوروبى.

باختصار

ــــــة، والتي تنتج من عوامل  تعتبر ظاهــــــرة التحرش من الظواهر املؤرقة للمجتمعات العربي
ــــــرة قد تكــــــون أخالقية أو دينية أو ســــــلوكية أومجتمعية، أفرزت أشــــــخاصا حتركهم  كثي
شــــــهواتهم النتهاك أعراض وخصوصيات الغير وخاصة الفتيات والنساء، إال أن الفاجع 
في األمر أن الظاهرة لم تتوقف عند الشــــــباب من أصحاب الشــــــهوات والرغبات املكبوتة، 

بل امتدت لتشمل األطفال صغار السن، حيث برزت مؤخرا ظاهرة ”الطفل املتحرش“.

جمال

العناية السليمة.. 
سر جمال الرموش

ماذا عن «الطفل املتحرش}.. اسألوا األسرة أوال

 يعد الشمر منجما للمعادن والفيتامينات؛ حيث أنه يزخر بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد 
واملغنيسيوم وفيتامني «أ} وفيتامني «ج} وفيتامني «ه}، وحمض الفوليك.

كشفت دراسة جديدة أن النساء الالتي يتلقني عالجا للعقم قد يستفدن من أكل منتجات الصويا لزيادة 
الخصوبة، حيث أن استهالكها بشكل روتيني يرتبط بنتائج أفضل لعمليات التلقيح االصطناعي.

} تحلــــم كل امــــرأة برمــــوش طويلــــة 
وكثيفــــة ومقوســــة علــــى غــــرار رموش 
الدمــــى، كونها رمزًا للجمــــال واألنوثة. 
ويمكــــن تحقيق هــــذا الحلــــم من خالل 
العناية السليمة بالرموش، بالطبع إلى 

جانب تقنية المكياج الصحيحة.
وينصح فنان التجميــــل األلماني رينيه 
كوخ بالعناية بالرموش بواســــطة زيت 
الخروع؛ حيث يتم غمس الفرشــــاة فيه، 
وتصفيتهــــا جيــــدًا، ثم تمرير الفرشــــاة 
عبــــر الرموش. وينبغي القيام بذلك مرة 
كل أســــبوع تقريبــــًا، مع مراعــــاة إزالة 

الماسكارا أوًال قبل العناية بالرموش.
ومــــن جانبهــــا، قالــــت فنانــــة التجميل 
األلمانية ريكاردا تسيل إنه يمكن أيضا 
المخصصة  الماسكارا  أنواع  استعمال 
للعناية بالرمــــوش، والتي تحتوي على 

مواد فعالة لهذا الغرض.
وشددت تســــيل على ضرورة التنظيف 
الجيــــد للرمــــوش في المســــاء؛ حيث ال 
يجــــوز الذهاب إلى الفــــراش دون إزالة 
الماســــكارا، وإال فقد تتعرض الرموش 

للجفاف، ومن ثم تتقصف وتسقط.

الجالية العربية بلندن تحتفي بإطالق عطر جديد

أسرة

اإلبن المتحرش يحتاج إلى رعاية صحية خاصة

حلم سماء البزاز

} سعدت برد الشاعر العراقي الرقيق 
جليل خزعل على مقالي الذي نشر في هذه 

المساحة األسبوع الماضي، وسعادتي تكمن 
في أن مثل هذا الشاعر -الذي أصدر ستين 
كتابا في ثقافة األطفال ومجموعات شعرية 
كثيرة، وكتب النصوص الغنائية لبرنامج 

األطفال الشهير ”افتح يا سمسم“، وترددت 
قصائده المغناة بين شفاه الطفولة العربية- 

يختلف معي في الرأي ”الذي ال يفسد للود 
قضية“، فهو يرى أنني أتحدث عن بيئة 

عراقية أجهلها، نظرا ألنني لم أزر العراق ولو 
مرة واحدة، وقد كونت وجهة نظري انطالقا 
من قراءاتي ومتابعاتي، وهو محق في ذلك 

ولكن في حدود معينة.
شاعر الطفولة قال عبر حسابي في 

فيسبوك إن صديقتي العراقية التي تحدثت 
عن موقفها من الغناء والفن حين نعتتهما 

بالمحرمات والملهاة والمضيعة للوقت 
”مواطنة واحدة في بلد فيه أكثر من 35 

مليون نسمة، وهي ال تصلح أن تكون عينة 
ممثلة للمجتمع العراقي اليوم أبدا“.

وأضاف ”في العراق معاهد وكليات 
رسمية للموسيقى، وأنا أعمل في واحد من 
هذه المعاهد (معهد الدراسات الموسيقية 

المعهد الذي تخرج منه نصير شمة، وكاظم 
الساهر وفريدة محمد علي وسامي نسيم 

وغيرهم). وفي العراق مدرسة متميزة جدا 
ال مثيل لها في الشرق األوسط هي (مدرسة 
الموسيقى والباليه) التابعة لوزارة الثقافة 

التي كان لي شرف العمل فيها ألكثر من 
عقدين مدرسا ومديرا، ولدينا فرقة سمفونية 

من طراز عالمي“.
وأشار ”المواهب العراقية الشابة تحصد 
الجوائز في كل المسابقات الفنية في مجال 

العزف والغناء عربيا وعالميا. وال مجال هنا 
لذكر األسماء فهي ال تعد وال تحصى“.

وأوضح أن ”الصورة مبالغ فيها جدا، 
والعراق يبقى العراق، وهو بخير ما دام فيه 
طفل يعزف وفراشة تحلق، وورود تتفتح كل 
صباح، وال أحد يعرف مصلحة العراق غير 

أبنائه النجباء الصامدين على أرضه في كل 
الظروف“.

وختم قوله ”من المؤسف أن تصدري 
أحكاما مسبقة على مجتمع أو بلد لم تتح لك 

فرصة زيارته“.
ولست هنا بصدد االعتراض عما قاله 

الشاعر جليل خزعل، ولكني أعتقد أن وصفه 
الجميل لصورة العراق اقتصر على توقه 

الشخصي بوصفه شاعرا رقيقا يحلم بمثل 
هذا الجمال مثل كل العراقيين، لكن الواقع 

المرير في العراق ولألسف يشير إلى الموت 
المتصاعد وغياب حقيقي للثقافة والفن.

ومن وجهة نظري، فالعراق الذي طحنته 
أربع حروب وأربعة انقالبات وحصار دام 

أكثر من ثالث عشرة سنة وحصحصته 
األحزاب الدينية والميليشيات الطائفية في 

ما بعد، لم يعد كما كان واحدا وموحدا أبدا، 
وصورته مهما جملت تظل قاتمة، ولهذا كان 

ردي كاآلتي:
عزيزي الشاعرالطفولي الرقيق، ما ذكرته 
عن المعاهد الموسيقية كان دقيقا جدا، لكنك 

تدرك بالتأكيد أنك تتحدث عن مرحلة كان 
العراقي فيها يعلو بوطنيته على حساب 

طائفيته، لذلك تخرج من المعهد الذي ذكرته 
نصير شمة وبقية األسماء…، أما اليوم فأنت 

تعرف أن العراق المحكوم من قبل أحزاب 
إيران والميليشيات الطائفية وداعش ال 

ينتجج غير ثقافة النحيب والقطيع الذي 
يقضي أياما يمشي نحو القبور والخرافة 

التاريخية.
العراق الذي هدم التماثيل التي نحتها 
فنانون تخرجوا من المعاهد التي ذكرتها 
وشرد مطربين وموسيقيين، السطوة فيه 

لرجل دين متخلف، وليس لعازف سنطور أو 
جوزة أو ناي، لذلك ليس بمقدوره اليوم أن 
يجود بمائدة نزهت وفاضل عواد وسعدون 
جابر ولميعة توفيق وسيتا هوكبيان… لكنه 

يتخرج المئات من أمثال مقتدى الصدر 
والبغدادي وأبي درع وأبي عزرائيل وحشد 

من الطائفيين.
ما يحزنني يا صديقي الشاعر أنني 

أحببت كل شيء عراقي تعرفت عليه، لكنني 
ال أرى في عراق اليوم سوى رجل دين بدين 

بعمامة سوداء أو بيضاء يضحك على الناس 
ويكذب عليهم، والغريب الغريب أن العراقيين 

ال يثورون على واقعهم البائس.

يمينة حمدي

العراق جميل في عيون شاعر الطفولة

 ي
وا

[ متحرشون تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والثانية عشرة [ ظاهرة أخالقية ومجتمعية بعيدة عن الشهوات المكبوتة

انــتــشــار املــشــاهــد والــعــبــارات 
الــجــنــســيــة فـــي اإلعـــــالم جعل 
دون  يعتادها  الصغير  النشء 

أن يرى فيها خطأ

◄

الـــطـــفـــل املـــتـــحـــرش إحــــدى 
ــفــســاد األخـــالقـــي،  مــظــاهــر ال
حيث أصبح املجتمع بعيدا عن 

االهتمام بالتوعية الدينية

◄
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عدنان حمد: قطر أصعب من اليابان.. وكوريا أقرب للقب
[ البطاقة األخيرة لريو 2016 بين العنابي وأسود الرافدين

محمد الفرماوي

} القاهــرة - قاد محمود طاهر رئيس النادي 
األهلي طـــوال اليومني املاضيـــني مفاوضات 
ماراثونيـــة إلنقاذ منصبـــه، بعد رفض مجلس 
إدارة النـــادي قـــرار وزيـــر الرياضـــة بإعادة 
التعيـــني إلى حني البت فـــي الطعن املقدم منه 

ضد قرار حل املجلس. 
وعقد طاهر اجتماعـــا في مكتبه، بحضور 
بعـــض األعضـــاء إلقناعهـــم بضـــرورة قبول 
التعيـــني وإدارة شـــؤون النـــادي فـــي الفترة 
املقبلـــة، ومحاولة إصالح ما أفســـده املجلس 
منـــذ توليه املســـؤولية، وهـــو االجتماع الذي 
تكلـــل بنجاحـــه فـــي إقنـــاع 3 أعضـــاء برأيه 
لينضمـــوا إلـــى الثالثة اآلخريـــن الذين أيدوا 

قرار التعيني في اجتماع املجلس. 
وكان اجتمـــاع مجلـــس إدارة األهلي الذي 
عقـــد اإلثنني ملناقشـــة قـــرار التعيـــني، انتهى 
برفض 8 من أصل 11 عضوا لقرار التعيني، هم 
أحمد سعيد نائب رئيس النادي، وعماد وحيد، 
وهشـــام العامري، وطاهر الشيخ، والكفراوي 

ومهنـــد ومروان هشـــام ومحمد هليـــل، فيما 
لم يؤيد القرار ســـوى الثالثـــي محمود طاهر 
رئيـــس النـــادي ومحمـــد عبدالوهـــاب عضو 

املجلس وكامل زاهر أمني الصندوق.
ثـــم عقـــد طاهـــر اجتماعا فـــي وقت الحق 
مبكتبه، بحضـــور محمد عبدالوهـــاب وكامل 
زاهـــر وعمـــاد وحيـــد ومهند مجـــدي ووالدة 
مـــروان هشـــام، إلقناعهم بـــإدارة النادي، ولم 
يبلغ طاهر باقي أعضاء قائمته بهذا االجتماع، 
قبل أن يخطر الوزير مجددا مبوافقة 6 أعضاء 

على التعيني. 
ولقي تصرف طاهر اســـتياء باقي أعضاء 
املجلـــس، حيـــث قـــال هشـــام العامـــري فـــي 
تصريحـــات تلفزيونية إنه مصدوم مما حدث، 
مضيفا ”األزمـــة احلالية اختبار ألبناء النادي 
للتمســـك مببادئهم وقيمهم، وإعـــادة التعيني 
ليس من دســـتور النادي لذا كان قرار الرفض، 
ومن يقبل بالتعيني عليـــه أن يواجه اجلمعية 

العمومية“. 
وأضـــاف قائـــال: إن ما فعلـــه طاهر أحدث 
شـــرخا في مجلس اإلدارة احلالـــي، ألن قبول 

قـــرار التعيني إهانـــة كبيرة للنـــادي األهلي. 
كان الوزيـــر قد اتفق مع املجلـــس على إعادة 
تعيينه احلالي بكامل هيئته ملدة عام أو حلني 
انعقاد أول جمعية عمومية بعد صدور قانون 
الرياضة اجلديد، عقـــب قرار احملكمة اإلدارية 
العليـــا بتأجيل النظـــر في الطعـــن املقدم من 
مجلـــس إدارة النـــادي األهلي علـــى قرار حل 
املجلـــس. وكان مـــن املقرر أن يتـــم النظر في 
الطعـــن املقـــدم من جانب مجلـــس األهلي قبل 
أيام قليلة ماضية، إال أن اجللســـة مت تأجيلها 
بعد طلب املطعون ضدهم برد احملكمة، قبل أن 
تعلن األحد عن تأجيل النطق باحلكم جللســـة 
28 من شـــهر فبرايـــر القادم، األمـــر الذي دعا 
وزير الرياضة الستصدار قرار بتعيني املجلس 

لتنفيذ احلكم الصادر بحله.
وقـــال الوزيـــر إن محمـــود طاهـــر رئيس 
األهلـــي أبلغه بقرار مجلســـه برفض التعيني، 
قبل أن يقوم باالتصال به مجددا مساء اإلثنني 
ويبلغه موافقة 6 أعضاء على التعيني، مشيرا 
إلى أنه قد يلجأ لتعيـــني بعض أفراد املجلس 
في حالـــة موافقتهـــم دون آخريـــن، أو تعيني 
مجلس إلدارة النادي لفترة قصيرة وحتى قرار 

النطق باحلكم في 28 فبراير املقبل. 
وأوضح ”قد نلجأ لتشـــكيل جلنة مع املدير 
التنفيـــذي إلدارة النادي حتـــى صدور احلكم، 
فاملديـــر التنفيـــذي وحـــده ال يســـتطيع إدارة 

النادي“. 
وشـــدد الوزيـــر علـــى أن القانـــون يعطيه 
احلق في عمل أي شيء، سواء تعيني املجلس 
احلالي أو تعيني مجلس آخر، وإخطار اللجنة 
األوملبيـــة الدوليـــة مبا حدث، مشـــيرا إلى أن 
”موقف مجلس األهلي احلالي صادم بالنســـبة 
إلـــي، وهناك اجتمـــاع مع املســـؤولني لبحث 
الوضـــع األخير، ال يليق أن يبقى األهلي طوال 
تلك املدة دون مجلس إدارة، ومستعد لتقبل أي 

نقد ألي قرار من الوزارة“. صوت الثقة

رياضة

رئيس األهلي المصري {يتحايل} لالستمرار في منصبه باختصار

} الدوحة - ال يختلف إثنان على أن الشمشون 
الكوري والســـموراي الياباني استحقا الفوز 
تواليـــا في الدور نصف النهائي، لكن احلســـم 
جاء في الوقت القاتل ليزيد من مرارة اخلسارة 
”علقمـــا“ بالنســـبة إلـــى املنتخبـــني القطـــري 
والعراقـــي خصوصا أن األمـــور كانت متجهة 

إلى شوطني إضافيني ورمبا ركالت ترجيح. 
وستحمل مواجهة املركزين الثالث والرابع 
اليـــوم اجلمعة مواصفـــات املبـــاراة النهائية 
حيـــث من املتوقع أن تفوق بحماســـها املباراة 
النهائيـــة بـــني كوريـــا اجلنوبيـــة واليابـــان، 
خصوصـــا أن طرفي النهائـــي ضمنا بطاقتي 
التأهل إلى ”ريو دي جانيرو“، وسيكون اللقب 
مجرد قيمة مضافة إلى الهدف األسمى املتمثل 

ببلوغ األوملبياد.
ولعل بقاء فرصة التأهـــل إلى ”األوملبياد“ 
فـــي امللعـــب بانتظار يـــوم ”العبـــور“ قد وّحد 
الرؤى عند طرفي مباراة ”العنابي“ و”العراقي“ 
بتأجيل أي حديث عن تفاصيل ”سلبية“ إذ بقي 
التفاؤل مسيطرا في كال املعسكرين سعيا إلى 
احلفاظ على الروح املعنوية وشحذ الهمم قبل 
الدقائق الفاصلة التي ســـتحدد مصير التأهل 
إلـــى احلدث األوملبـــي الذي يتـــوق إلى بلوغه 
العنابي بعد غياب اســـتمر 24 عاما (منذ 1992) 
فيما يسعى ”أسود الرافدين“ إلى التأهل للمرة 
اخلامسة متســـلحني بذكريات أوملبياد ”أثينا 
2004“ عندمـــا كان ”منتخـــب عدنان حمد“ قاب 
قوسني أو أدنى من حتقيق امليدالية البرونزية.
وإذا كان منتخب العنابـــي ميتلك أفضلية 
”أســـود  منتخـــب  فـــإن  واجلمهـــور،  األرض 
يلعب املباراة معـــوال على ”خبرة“  الرافديـــن“ 
حسم املناسبات الكبيرة، خصوصا أن األجيال 
املتعاقبة فـــي املنتخبات العراقية أثبتت طوال 
الســـنوات املاضية خبرة وحنكة في منتخبات 
الفئات الســـنية كافة وفـــي طليعتها املنتخب 
األوملبـــي. ويقول املدرب العراقـــي عدنان حمد 
األوملبي  الذي قـــاد منتخب ”أســـود الرافدين“ 
إلى حتقيق أفضل نتيجة في تاريخ مشـــاركات 

العراق فـــي األوملبياد عندما قاد منتخب بالده 
إلـــى حتقيق املركـــز الرابع في أوملبيـــاد أثينا 
2004، إن املنتخـــب احلالـــي صّعب األمور على 
نفســـه مشـــيرا إلى أن الفرصة كانـــت متاحة 
للتأهل أكثر في املباراة أمام اليابان إلى الدور 

نصف النهائي. 
ويـــرى حمد أن مواجهـــة املنتخب العراقي 
للمنتخـــب القطري علـــى البطاقـــة الثالثة قد 
تكـــون أصعب من مواجهـــة اليابان نظرا لقوة 
”العنابي“ وخوضه البطولـــة على أرضه وبني 
جماهيره. وإذ يرفض حمد احلديث بالتفاصيل 
عـــن األمـــور التكتيكيـــة اخلاصـــة باملنتخـــب 
العراقـــي، إال أنـــه يشـــير إلـــى أن التغييرات 
املتعـــددة علـــى التشـــكيل قد يكون لهـــا غالبا 

التأثير السلبي على األداء.
ويرفـــض حمـــد مقارنـــة اجليـــل احلالـــي 
للمنتخـــب العراقـــي بـ”جيـــل 2004“ مؤكدا أن 
املنتخـــب وقتذاك تدرج حتـــت قيادته منذ عام 
1998 في منتخب الناشئني ثم أحرز لقب بطولة 
آسيا للشباب عام 2000 في إيران قبل أن يصل 
إلى املركز الرابع في أوملبياد أثينا 2004 ليتوج 

بعدها بطال لكأس آسيا عام 2007. 
ويعتبـــر املـــدرب العراقـــي أن ”العنابـــي“ 
فـــوت فرصة الفـــوز عندمـــا أضـــاع فرصتني 
ســـهلتني بعدما حقـــق التعادل، الفتـــا إلى أن 
في  املنتخـــب الكوري اجلنوبي هـــو ”األقوى“ 
البطولة ورشحه للفوز على اليابان في املباراة 
النهائيـــة للبطولة. وعن إمكانية عودته مجددا 
للتدريـــب في املنتخبات العراقيـــة، يؤكد حمد 
أنه ابتعد عن التدريب بشـــكل عام منذ حوالي 
سنة بســـبب خوضه دورة للمدربني احملترفني 
التـــي أكملها مؤخرا، مشـــيرا إلى أن املوســـم 
املقبل سيكون شـــاهدا على عودته مجددا إلى 
عالم التدريب. ويقول حمـــد ”كل مدرب يتمنى 
العودة إلى تدريب منتخب بالده، لكن مســـألة 
التدريب في العراق ال تزال غير ممكنة بســـبب 
قرار حرماني مـــن التدريب مدى احلياة، وهذا 
طبعا قرار سياسي وطائفي، وقد مت استثنائي 
رغـــم صدور عفو عام قبل فترة، وهذا ما يجعل 
مســـألة التدريب في هذه الظروف غير مواتية 

إطالقا“.
من جانبه يقول جمال الدين موســـوفيتش، 
مدرب العنابي السابق، في تصريحات أعقبت 
خسارة العنابي أمام كوريا اجلنوبية ”املنتخب 
العراقي قوي جـــدا وعقلية العبيه مميزة؛ فهم 
يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه املباريات 

والبطوالت، ولديهم فكر اســـتثنائي، وبالتالي 
يجب احلذر الشـــديد، وعلى العبي العنابي أن 
يعرفوا جيدا أهمية املباراة ألنها مصيرية وأن 
كل فريق يريد حصـــد البطاقة وهو أمر يجعل 

هناك صعوبة بالغة على جميع الالعبني“. 
ويضيـــف ”علـــى العنابـــي الدخـــول إلى 
املباراة محاوال نسيان مباراة كوريا، فخسارة 
مبـــاراة ال تعنـــي النهايـــة بل يجـــب مواصلة 

العمل واجلهد، والفـــوز بالتالي على املنتخب 
العراقي ليس مســـتحيال، يجب احملافظة عليه 
باالســـتمرار في تطويـــره بالشـــكل الصحيح 
ألن بإمكانه (العنابـــي) أن يصبح أفضل فريق 
فـــي القارة الصفـــراء ألنه يحتـــل اآلن الريادة 
”خليجيـــا“ علـــى األقل، وهذا لن يحـــدث إال إذا 
استمرت هذه املجموعة التي تلعب مع بعضها 

البعض وحتظى باالهتمام الكبير“.

تختتم بطولة كأس آســــــيا حتت الـ23 عاما في الدوحة غدا الســــــبت باملباراة النهائية التي 
ســــــتجمع بني كوريا اجلنوبية واليابان على اللقب بعــــــد أن ضمنا معا التأهل إلى أوملبياد 
ــــــة الدقائق األخيرة حاجزا بني بلوغ الثنائي  ــــــو دي جانيرو 2016. في املقابل وقفت لعن ري
قطر والعراق املشــــــهد اخلتامي، ليبقى التنافس مفتوحا بينهما على البطاقة الثالثة للعبور 

إلى البرازيل.

متفرقات

◄ اختير جريج بوبوفيتش املدير 
الفني لفريق سان أنطونيو سبيرز لكرة 
السلة، مدربا للقسم الغربي في مباراة 
كل النجوم في دوري السلة األميركي. 
وحقق بوبوفيتش، أحد أجنح املدربني 

في تاريخ ”إن بي إيه“، رقما قياسيا هذا 
مع سبيرز بواقع 38 انتصارا املوسم 

مقابل سبع هزائم فقط، 
ليسجل ثاني أفضل 
املعدالت في القسم 

الغربي. ويأتي 
سان أنطونيو 

في مرتبة الحقة 
على غولدن 

ستيت وريورز، 
صاحب اللقب، 

الذي حقق 41 فوزا 
وتلقى ثالث هزائم، 
بيد أن ستيف كير 
مدرب وريورز قاد 
القسم الغربي في 
مباراة كل النجوم 

للموسم املاضي.

◄ تسلم مسؤولو األهلي املصري 
اخلميس البطاقة الدولية لعمرو السولية 

العب الفريق األول لكرة القدم متهيدا 
لتسجيله في قائمة األحمر. ووقع السولية 

على عقد انتقاله للقلعة احلمراء خالل 
األيام املاضية قادما من صفوف الشعب 
اإلماراتي ملدة 4 مواسم ونصف املوسم 
تبدأ من فترة االنتقاالت الشتوية. وأكد 

السولية أن جتربته مع الشعب اإلماراتي 
لم تفشل، مشددا على أنه واجه أزمة 

في التأقلم في 
بداية األمر لكن 

سرعان ما مت 
حلها. وقال 
إنه يرتبط 

بصداقات مع 
عدد من جنوم 

األهلي.

موسوفيتش مدرب العنابي السابق 

يقول إن العراق قوي وعقلية العبيه 

مميزة؛ فهم يحســـنون التعامل مع 

مثل هذه البطوالت

◄

«كان علـــى فاخر أن يعترف بأنه فشـــل في مهمته رغم اإلمكانيـــات التي رصدت له من أجل 

تسجيل أفضل النتائج، لذلك يتحمل مسؤولية هذا الخروج}.

مصطفى احلداوي 
رئيس جمعية الالعبني احملترفني املغربيني

«لـــن نتدخل في عمل كوبـــر له رؤيته الفنية وسنحاســـبه عقب نهاية التصفيات ســـواء 

املؤهلة ألمم أفريقيا 2017 أو تصفيات كأس العالم 2018}.

جمال عالم 
رئيس مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة القدم

األمير علي ينفي إمكانية 

االستعانة بمارادونا

} لوكي (باراغواي) - قال األمير األردني علي 
بن احلســـني إنه يســـتبعد إمكانية تعاونه مع 
النجم األرجنتيني الســـابق دييغـــو مارادونا 
واالستعانة به في منصب نائب رئيس االحتاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“. 
وقـــال األميـــر علـــي أثنـــاء تواجـــده في 
االســـتثنائي  االجتماع  حلضـــور  باراغـــواي 
للجمعيـــة العمومية الحتـــاد أميركا اجلنوبية 
لكرة القدم ”كومنيبول“ ”مارادونا صديق جيد 
للغاية ولكن ليس مخططا ألن نعمل سويا في 

ما يخص مسألة ترشحي“. 
وحـــرص األميـــر األردنـــي علـــى حضور 
من أجل الدعاية حلملته  اجتماع ”كومنيبول“ 
الرئاســـية للفيفا قبل االنتخابات، التي ستقام 

في 26 فبراير املقبل. 
وأضاف ”نتحدث بشـــكل مســـتمر عن كرة 
القدم وأشـــكر له ثقته، أنـــا أحترمه كثيرا، إنه 
األفضل ولكن ليس هناك ترتيب مسبق للعمل 
ســـويا“. وكان مارادونا قد أعـــرب عدة مرات 
عن مســـاندته للحســـني في انتخابـــات الفيفا 

الرئاسية. 
وقـــال مارادونا في يونيـــو املاضي عندما 
انطلقت الشائعات األولى عن احتمال ترشحه 
بجانب األميـــر علي ”إذا فـــاز األمير ميكن أن 
أشـــغل منصب النائب، ولكن أحذروا ألنني لن 
أروق للكثيرين، إذا تقلدت هذا املنصب سأقوم 

بتنظيف اجلميع“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أكـــد رئيـــس احتـــاد 
بوليفيـــا لكرة القدم روالنـــدو لوبيز هيرباس، 
أن األعضاء الــــ10 في احتاد أميركا اجلنوبية 
للعبـــة ”كومنيبـــول“، ســـيصوتون باإلجماع 
لصالح السويســـري جيانـــي إنفانتينو خالل 
االنتخابـــات الرئاســـية الحتاد الكـــرة الدولي 

”فيفا“. 
وقـــال االحتـــاد البوليفي لكـــرة القدم في 
بيان له ”لوبيز هيرباس أكد أن صوت بوليفيا 
ســـينضم لباقي أصوات الدول التسع األخرى 
األعضـــاء في كومنيبول لصالح السويســـري 
إنفانتينو خالل االنتخابات الرئاسية لالحتاد 
الدولـــي لكرة القدم ”فيفا“، التي ســـتجرى في 

26 فبراير“. 
وحضـــر لوبيـــز هـــذا األســـبوع اجتماع 
اجلمعيـــة العموميـــة لـ“كومنيبـــول“، التـــي 
اختارت الباراغواياني أليخاندرو ددومينغيز 
رئيســـا لالحتاد. وقال لوبيز الرئيس اجلديد 
الحتاد الكرة البوليفي ”إنه قرار جماعي صادر 

عن املؤسسة، مشروعه حاز على قناعتنا“.
وكان الفرنسي جيروم شامبني هو املرشح 
الوحيد من بني املرشـــحني اخلمســـة لرئاسة 
االحتاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، الذي حضر 
حلقـــة النقاش، التـــي أقامها برملـــان االحتاد 

األوروبي. 
ورغم معرفته املســـبقة بغياب املرشـــحني 
األربعة اآلخرين عن هذه اجللسة، قرر شامبني 
تقدمي نفســـه أمـــام املشـــرعني األوروبيني في 

بروكسل وعرض برنامجه إلدارة الفيفا.
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◄ تلقى ناديا الوداد والرجاء خبرا 
سارا يتعلق بكونهما سيستفيدان 

من خوض مباريات الدوري المقبلة 
بملعب محمد الخامس بالدار 

البيضاء، على الرغم من خضوع 
األخير ألشغال ترميم وصيانة.

◄ رفضت إدارة المغرب الفاسي 
التخلي عن زكرياء اإلسماعيلي ألحد 

األندية التركية التي أبدت رغبتها في 
االستفادة من خدمات هذا المدافع، 

وتمسك مسؤولو الفريق الفاسي به 
للحاجة الماسة لخدماته.

◄ قرر االتحاد التونسي لكرة القدم 
برمجة مقابالت الدور الـ32 لكأس 
تونس يوم األحد 31 يناير، إال أنه 

تدارك بسرعة وقرر تقديم هذا الموعد 
بيوم وذلك لفسح المجال لمشاهدة 

مباراة تونس ومالي في بطولة 
أفريقيا لالعبين المحليين.

◄ سيلجأ مهاجم مولودية الجزائر 

خير الدين مرزوقي، إلى محكمة 
التحكيم الرياضي الدولي للطعن في 

العقوبة التي سلطتها عليه لجنة 
االنضباط التابعة لرابطة الدوري 

الجزائري، بعد تناوله مادة محظورة.

◄ أعلنت إدارة دهوك العراقي تعليق 
مشاركتها في المسابقة المحلية 

بسبب عدم استجابة االتحاد العراقي 
لمطالبه الرامية إلى حماية العبيه 
أثناء مبارياته خارج أرضه وكذلك 

بسبب الظروف المالية الصعبة.

◄ أعلن االتحاد الفيتنامي لكرة 
القدم عن إقالة الياباني توشيا 

ميورا المدير الفني للمنتخب األول 
بعد الخروج من بطولة كأس آسيا 

للمنتخبات األولمبية تحت 23 عاما 
في قطر دون تحقيق أي فوز.

ماذا سيحصل!

هشام العامري:

األزمة الحالية اختبار ألبناء 

النادي للتمسك بمبادئهم 

وقيمهم



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مصير فان غال على المحك
[ هيدينك يأمل في تكرار إنجاز عام 2009

} لنــدن - يخوض الهولنـــدي لويس فان غال 
مدرب مانشســـتر يونايتد اإلنكليـــزي مباراة 
مصيرية اليـــوم، عندما يواجـــه فريقه ديربي 
كاونتـــي من الدرجة الثانية فـــي الدور الرابع 
مـــن مســـابقة كأس إنكلترا لكـــرة القدم، حيث 
عـــاد يونايتـــد بفوز عريـــض 4-1 فـــي الدور 
اخلامس عام 2009. وكان مانشســـتر يونايتد 
قد ســـقط على أرضه، األســـبوع املاضي، أمام 
ساوثهامبتون 0-1 في الدوري احمللي، وذكرت 
تقاريـــر بعدهـــا مباشـــرة أن فـــان غـــال تقدم 
باســـتقالته قبل أن تنفي مصـــادر في النادي 
الشـــمالي هذه املعلومات، لكن خسارة جديدة 
أمام ديربي قد تؤجج الشائعات مجددا ورمبا 

تطيح برأس فان غال. 
وتخطى الشياطني احلمر شيفيلد يونايتد 
مـــن الدرجة الثالثة بصعوبة على ملعب ”أولد 
فـــي الدور الســـابق واحتاجوا إلى  ترافورد“ 
ركلة جـــزاء في الوقت بدل الضائع من قائدهم 
وايـــن رونـــي. وقال رونـــي ”ندرك جيـــدا أننا 
ســـنخوض مباراة صعبـــة في أجـــواء جيدة 

خصوصا أن ديربي ميلك جمهورا شغوفا“. 
وأضـــاف ”يدرك الالعبـــون الذين انضموا 
إلينا املوســـم املاضي ومطلع املوســـم احلالي 
ولعبـــوا ضـــد كمبدريج ويوفيـــل أن مباريات 
الكأس ليست ســـهلة على اإلطالق. إنها أشبه 

مبعركة منها مبباراة كرة قدم“. 
وتابـــع ”يتعـــني علينا أن نكـــون جاهزين 
خلوض معركة حقيقية خصوصا أن مباريات 
الكأس غالبا ما حتفل باملفاجآت. ال أحد يتوقع 
فوز ديربي كاونتي، وبالتالي سيحاولون خلق 
املفاجـــأة علـــى حســـابنا“. وال يدخـــل ديربي 
كاونتي املباراة بأفضـــل حالة معنوية له بعد 
خسارته أمام بيرنلي منافسه على إحراز لقب 
دوري الدرجة الثانية 1-4 منتصف األســـبوع 

احلالي ليبقى في املركز اخلامس. 
ورأى مـــدرب الفريق بـــول كليمانت، وكان 
مســـاعد مدرب ريال مدريد األســـباني السابق 
اإليطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، أن ”املباراة ضد 
يونايتـــد متثـــل حتديا كبيـــرا لفريقـــي الذي 
ســـيواجه أحد أعظـــم األندية فـــي العالم. من 

الرائع أن جند أنفســـنا في مواجهة فريق مثل 
يونايتد ميلك العبني من طراز عاملي“. 

ويعانـــي يونايتد من إصابـــات عدة تطال 
حتديدا خـــط الدفاع، حيث انضـــم إلى قائمة 
املصابـــني كل مـــن اإليطالـــي ماتيـــو دارميان 
إلصابـــة فـــي ضلوعـــه، وأشـــلي يونـــغ الذي 
لعـــب هذا املوســـم في مركـــزي الظهير األمين 
واأليســـر علما وأن مركزه األساســـي هو على 
اجلناح األيســـر. وانضم االثنان إلى لوك شو 
واإلكوادوري أنطونيو فالنســـيا واألرجنتيني 
ماركوس روخو. في املقابل، يواصل أرســـنال 
ســـعيه إلى إحـــراز اللقب للمـــرة الثالثة على 
التوالـــي، وهو إجناز حتقق مـــرة واحدة فقط 
قبـــل أكثـــر من 100 عـــام عن طريـــق بالكبيرن 
روفرز من 1884 إلى 1886، وذلك عندما يستقبل 
بيرنلـــي من الدرجة الثانية. ولم يفز أرســـنال 
في آخر ثـــالث مباريات له في الدوري احمللي، 
فتنازل عن الصدارة وتراجع إلى املركز الثالث 

بعد تعادلني وخسارة. 
وناشـــد الظهير األمين األســـباني هكتور 
بيليرين زمالءه بنســـيان خيبة األمل والتركيز 
علـــى املبـــاراة املقبلـــة، وقال في هـــذا الصدد 
”يتعّني علينا التركيز على مباراة بيرنلي اآلن، 
ال جـــدوى من النظـــر إلى الـــوراء“. ويخوض 
كأس  نهائـــي  ببلوغـــه  املنتشـــي  ليفربـــول، 
رابطة األندية اإلنكليزية احملترفة وســـيواجه 
مانشســـتر ســـيتي في النهائي أواخر الشهر 

املقبل، مواجهة قوية مع وست هام العنيد. 
ويســـعى ليفربول إلـــى الثأر مـــن الفريق 
اللندني الذي هزمه ذهابـــا وإيابا في الدوري 
هذا املوســـم 3-0 على ملعب إنفيلد و2-0 على 
ملعب إبتون بارك. وإذا كان ليفربول يســـجل 
العديد من األهداف، فإن املشكلة تكمن في خط 
دفاعه خصوصا في ظل اســـتمرار غياب قلبي 
الدفـــاع الكرواتي ديان لوفرين والســـلوفاكي 

مارتن سكرتل. 
في املقابل، يقوم مانشســـتر سيتي بزيارة 
إســـتون فيال صاحب املركز األخير في الدوري 
اإلنكليـــزي املمتـــاز. وتلقى الســـيتيزين خبرا 
ســـيئا متثل بإصابة العب وســـطه البلجيكي 
كيفـــن دي بروين بتمزق في األربطة ســـيبعده 
ثالثـــة أشـــهر علـــى األقل عـــن املالعـــب. أما 
تشيلســـي فيخوض مباراة سهلة ضد مليتون 
كينز دونـــز من الدرجة الثالثـــة. ويأمل مدرب 
تشيلســـي املؤقت الهولندي غوس هيدينك في 
تكرار إجنازه عام 2009 عندما اســـتلم الفريق 

على صفيح ساخنفي منتصف املوسم وقاده إلى إحراز اللقب.

مواجهة شرسة بين تونس والجزائر في أمم أفريقيا لكرة اليد
} القاهرة - تقـــام اليوم مباراتا الدور نصف 
النهائي لبطولة كأس األمم األفريقية لكرة اليد 
املقامـــة حاليا بالقاهـــرة، حيث يلتقي منتخب 
تونس نظيـــره اجلزائري في املبـــاراة األولى 
على القاعة الرئيسية مبلعب القاهرة، على أن 
يواجه املنتخب املصـــري نظيره األنغولي في 

املباراة الثانية في القاعة نفسها. 
وتنتظـــر املنتخب اجلزائـــري حامل اللقب 

مهمة صعبة. 
وأكـــد صالـــح بوشـــكريو املديـــر الفنـــي 
للمنتخـــب اجلزائـــري أنـــه اهتـــم مبعاجلـــة 
األخطاء التي وقع فيها العبوه خالل املباريات 
األخيـــرة، مع التركيز على اجلوانب النفســـية 
حملاربي الصحـــراء لتحقيق الفوز في املباراة 

التي وصفها بديربي شمال أفريقيا. 
بينمـــا اعتـــرف الفرنســـي ســـيلفان نوي 
املدير الفنـــي ملنتخب تونس بوجود مشـــكلة 
لدى فريقـــه، والتي تتمثل فـــي صعوبة إنهاء 
الهجمات أمام املنتخبات القوية، مشـــيدا في 

ذات الوقت مبستوى دفاعه. 
وكان املنتخـــب اجلزائـــري قـــد تأهل إلى 
نصـــف النهائي بعـــد الفـــوز علـــى الكونغو 
الدميقراطيـــة 34-25، فيما فـــازت تونس على 
الكاميرون 24-20. وعلى اجلانب اآلخر يسعى 

املنتخـــب املصري إلى حتقيـــق الفوز لضمان 
إحـــدى البطاقـــات األفريقية املؤهلـــة لبطولة 
كأس العالم التي ســـتقام بفرنسا العام املقبل، 
حيث تتأهـــل للمونديـــال املنتخبات أصحاب 
املراكز الثالثة األولى فـــي البطولة األفريقية، 
كما يأمـــل الفراعنـــة في مواصلة مشـــوارهم 
الناجح في البطولة بتحقيق االنتصار السابع 
على التوالي والوصـــول إلى املباراة النهائية 
حلصد اللقب األفريقـــي، والتأهل إلى أوملبياد 

ريو دي جانيرو 2016 ممثال للقارة السمراء. 
وأكد مروان رجب املديـــر الفني للمنتخب 
على صعوبة اللقاء، موضحا أن املنافس يضم 
العبـــني على مســـتوى متميز فنيـــا وبدنيا، ال 
ســـيما وأن املنتخـــب األنغولي خـــاض فترة 
إعداد جيدة قبل املشـــاركة في البطولة، مشيرا 

في الوقت نفسه إلى ثقته في قدرة العبيه على 
حتقيق الفوز والتأهل.  وكان املنتخب املصري 
قـــد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوز ســـاحق 

علـــى الكونغـــو بنتيجـــة 39-18 فـــي دور ربع 
النهائـــي للبطولة، فيما تأهـــل منتخب أنغوال 

بعد فوز صعب على املغرب 21-22.

سيرينا تتطلع إلى النجمة السابعة في أستراليا

} ملبــورن  - تتطلع جنمـــة التنس األميركية 
ســـيرينا ويليامز املصنفة األولـــى على العالم 
إلى الفوز بســـابع لقب لها في بطولة أستراليا 
املفتوحـــة أولى بطوالت الغراند ســـالم األربع 
الكبرى حني تالقي األملانية أجنيلكه كيربر في 

املباراة النهائية. 
وفـــازت ويليامز على البولندية إنييســـكا 
رادفانيســـكا لتتأهـــل إلـــى نهائي أســـتراليا 
املفتوحة للمرة الرابعة في مســـيرتها. وباتت 
كيربـــر املصنفـــة الســـابعة أول العبـــة أملانية 
تصـــل إلى نهائـــي أســـتراليا منـــذ أن حققت 
مواطنتها إنكه هيربـــر اإلجناز ذاته في 1996. 
وفازت ويليامز بلقب أســـتراليا ست مرات من 
قبـــل، آخرها العام املاضـــي، علما وأن الالعبة 
األميركية تأهلت إلى نهائـــي بطوالت الغراند 

ســـالم 26 مرة مـــن قبل. وتتطلـــع ويليامز إلى 
مواصلة مســـيرتها الســـاحرة في أســـتراليا، 
حيث لم يســـبق وأن خسرت في املربع الذهبي 
أو فـــي نهائـــي البطولة. وقالـــت ويليامز ”لقد 
لعبت بشـــكل جيـــد فـــي البدايـــة، خاصة في 
املجموعـــة األولـــى، لقد كانـــت الفرصة مهيأة 
لي لفعل كل ما يحلـــو لي“. وأكدت ويليامز أن 
غيابها عن املراحل األخيرة من املوسم املاضي 
منذ خسارتها في بطولة أميركا املفتوحة، كان 
مبثابة طوق جناة بالنســـبة إليها في املوســـم 
احلالي. وأشـــارت ”على املستوى الذهني كنت 
بحاجة إلى راحة بعد بطولة أميركا املفتوحة. 
على املستوى البدني كنت في حالة جيدة، لكن 
فقـــط كنت أحتـــاج لراحة من أجل االســـتعداد 

للموسم احلالي“.

تتجه األنظار صوب لويس فان غال مدرب مانشســــــتر يونايتد خالل لقاء فريقه مع ديربي 
كاونتي ضمن الدور الرابع لكأس االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم، في حني ال تزال صفارات 

االستهجان من جماهير فريقه بعد الهزمية األخيرة تقض مضجعه.

◄ ما يزال نادي تشيلسي يراقب 
وضعية المدافع التونسي لفريق 

فالنسيا أيمن عبدالنور وكذلك المدافع 
األميركي الشاب ماتيو ميازغا، 
ويتوقع أن يقدم النادي اللندني 

عرضا بقيمة 30 مليون يورو للتوقيع 
مع عبدالنور.

◄ أصبح العب ريال مدريد لوكاس 
فاسكيز قريبا من االنتقال إلى فريق 

آخر في سوق االنتقاالت الشتوية 
الحالية، بعد أن علم أنه خارج 

حسابات المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان وتلقى عروضا من عديد األندية 

األسبانية.

◄ شن خوان البورتا رئيس برشلونة 

السابق هجوما جديدا على جوسيب 
ماريا بارتوميو الرئيس الحالي 

للنادي الكتالوني بعد فشله في تلبية 
طلبات المدرب والتعاقد مع نوليتو 

مهاجم سيلتا.

◄ ذكرت تقارير صحفية، أن االتحاد 
األلماني لكرة القدم ولسنوات عديدة، 

قام بالتستر على مستندات وأدلة 
تلمح إلى وجود فساد أو على األقل 

صفقات مشبوهة في ما يتعلق 
بمونديال 2006.

◄ يبحث والتر ساباتيني المدير 
الرياضي لروما عن حل إلرضاء 

المدير الفني الجديد للفريق 
لوتشيانو سباليتي والذي جاء بديال 
لرودي غارسيا، حيث يطلب سباتيني 

تحديد بعض الجودة والخيارات 
اإلضافية في مركز قلب الدفاع.

◄ عين رامون غونزاليز الرئيس 

السابق لنادي سبورتيفو لوكوينيو، 
رئيسا التحاد باراغواي لكرة القدم 

خلفا لمواطنه أليخاندرو دومينيغيز.

باختصار

أرســـنال يواصل ســـعيه إلى إحراز 

اللقب للمرة الثالثـــة على التوالي، 

وهو إنجاز تحقق مرة واحدة فقط 

عن طريق بالكبيرن

◄

املنتخـــب املصـــري يســـعى إلـــى 

إحـــدى  لضمـــان  الفـــوز  تحقيـــق 

املؤهلـــة  األفريقيـــة  البطاقـــات 

لكأس العالم التي ستقام بفرنسا

◄

رياضة
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قادمون!

«تشيريشيف ترك بصمة جيدة في فياريال، والحقيقة أننا قمنا بمجهود كبير من أجل 

استعادته، لكن األمر يبدو مستحيال في امليركاتو الحالي».

  فرناندو رويغ
رئيس نادي فياريال األسباني

«املشاركة في نهائيات كأس األمم األوروبية بالطبع هي الدافع وراء انتقالي إلى هنا، 

أريد أن أستعيد مستواي وأشعر أني جاهز للعب، لقد كنت أتدرب باستمرار».

أندريا رانوكيا
العب فريق سامبدوريا اإليطالي اجلديد

أشلي كول يحط الرحال في لوس أنجليس

} لــوس أنجليس - قرر أشـــلي كـــول الالعب 
اإلنكليزي الدولي الســـابق استكمال مسيرته 
الكرويـــة فـــي الـــدوري األميركي لكـــرة القدم 
واالنضمام إلى صفـــوف نادي لوس أجنليس 
غالكســـي، ليصبـــح زميـــال ملواطنه ســـتيفن 
جيرارد واملكسيكي جيوفاني دوس سانتوس. 
وأعلـــن النـــادي األميركـــي أن كول ســـينضم 
لصفوفه فـــي صفقة انتقال حر بعد أن فســـخ 

تعاقده مع روما اإليطالي األسبوع املاضي. 
وقال بروس أرينا املدير الفني لغالكســـي 
”أشـــلي هو أحد أجنح املدافعني على مستوى 
العالم ولعب في أعلى املســـتويات التنافسية 
طوال مسيرته، خبرته الكبيرة ميكن أن تساهم 
في دعم دفاعاتنا، نحن ســـعداء بتواجده معنا 

في الفريق“.

ويبـــدأ املدافع اإلنكليزي مغامرته اجلديدة 
بعد مســـيرة احترافية طويلة، وكان قد ابتعد 
بشكل كبير عن املشاركة في املباريات مع روما 

خالل املواسم األخيرة. 
وفاز كول، طوال مســـيرته التي ملع خاللها 
ضمن صفـــوف ناديي تشيلســـي وأرســـنال، 
بثالثة ألقـــاب في الدوري اإلنكليزي وســـبعة 
ألقاب أخرى فـــي بطوالت الـــكأس اإلنكليزية 
املختلفـــة، ولقب وحيد في بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا ولقب في الدوري األوروبي، باإلضافة 
إلى بعض األلقـــاب األخـــرى. وباإلضافة إلى 
ذلـــك، خاض كول مشـــوارا طويال مع املنتخب 
اإلنكليـــزي، حيث لعـــب معه فـــي 107 مباراة 
دوليـــة، من بينها مباريات فـــي بطوالت كأس 

العالم أعوام 2002 و2006 و2010. 



} واشــنطن – أعلـــن العلماء فـــي ما وصفوه 
بأنه عالمة بارزة على الطريق في مجال الذكاء 
االصطناعي، أنهـــم ابتكروا برنامج كمبيوتر 
ميكنـــه أن يتغلب على العبـــني محترفني في 
إحدى األلعاب املعقدة التي نشأت في الصني 

قدميا.
وأعاد هذا االبتـــكار إلى األذهان كمبيوتر 
”ديب بلو“ الفائق من إنتاج شركة ”آي بي إم“ 
الذي تغلب في مباراة في العام 1997 على بطل 
الشطرجن العاملي جاري كاسباروف، لكن هذه 
وتنتشر  اللعبة الشعبية، التي تســـّمى ”غو“ 
فـــي الصني وكوريا اجلنوبيـــة واليابان، تعد 

أكثر تعقيدا من الشطرجن.
وقـــال دمييـــس هاســـابيس، الباحث في 
مجـــال الـــذكاء االصطناعي بشـــركة ”غوغل 
ديبماينـــد“، وهـــي الشـــركة البريطانية التي 
ابتكرت برنامـــج ”ألفاغو“، ”غـــو تعتبر قمة 
أبحاث ألعـــاب الذكاء الصناعـــي. إنها متثل 
التحدي األكبر وتذكر بهزمية كاسباروف على 

أيدي ’ديب بلو‘ في الشطرجن“.
وكانت شـــركة غوغل قد اســـتحوذت على 

شركة ”ديبمايند“ عام 2014.
واكتسح برنامج لعبة الذكاء االصطناعي 
”ألفاغـــو“ فـــي مبـــاراة من خمســـة أشـــواط 
الالعـــب احملتـــرف الصيني فان هـــوي بطل 
اللعبـــة في أوروبا، فيمـــا كانت أفضل برامج 
الكمبيوتـــر الســـابقة في اللعبـــة تعادل ذكاء 

اإلنسان الهاوي العادي.
ورحبـــت اجلمعية البريطانية للعبة ”غو“ 
بهـــذا التقدم الكبير في الـــذكاء االصطناعي، 
وقالـــت ”إنها املرة األولى التي يخســـر فيها 

العب ’غو‘ محترف أمام جهاز“.
التي تشتهر بعدة أسماء  وفي لعبة ”غو“ 
أخرى يضـــع العبان قطعا ســـوداء وبيضاء 
تنتظـــم على لوح مربع تتقاطع فيه الســـطور 
منهمـــا  كل  ويحـــاول  والعموديـــة  األفقيـــة 
االســـتحواذ على أكبر قدر ممكن من مساحة 

املنافس إلعاقة حركته.
وقال هاسابيس، وهو بطل سابق ويعتبر 
معجزة في لعبة الشطرجن، ”إنها لعبة لطيفة 

جدا ذات قواعد مبّســـطة للغاية لكنها مركبة 
ورمبا تكون أعقد لعبة ابتكرها اإلنسان“.

وســـجل العلمـــاء انتصـــارات كبيرة في 
مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي في الســـنوات 
األخيـــرة وجعلوا أجهـــزة الكمبيوتـــر تفكر 

وتتعلم بدرجة تفوق الذهن البشري.
واعترف هاسابيس بأن البعض قد ينتابه 
القلق بشـــأن تزايد قدرات الذكاء االصطناعي 
بعد إجناز برنامج ”غو“ لكنه اســـتدرك قائال 

”الزلنا نتكلم عن لعبة في هذا السياق“.
وفي ما ُيلّم البرنامـــج باحلقائق بطريقة 
تشـــبه كثيرا ما يقوم به املخ البشري، إال أنه 

ال يزال يحتاج ملمارسة الكثير من األلعاب.
ويتوقـــع العلمـــاء تطبيقات مســـتقبلية 
لبرامـــج الـــذكاء الصناعـــي منها حتســـني 
أدوات املســـاعدة بالهواتـــف الذكية وأجهزة 
التشـــخيص فـــي املجـــال الطبـــي، وأخيرا 

مشـــاركة العلماء في إجنـــاز البحوث. وقال 
هاســـابيس في الدراسة التي أوردتها دورية 
”نيتشـــر“، إن الكوري اجلنوبي لي ســـيدول 
في  وهو مـــن كبـــار محترفي برنامـــج ”غو“ 
العالم وافق على أن ينافس ”ألفاغو“ في سول 
في مارس القادم. وقال لي في بيان ”ســـمعت 
أن برنامج غوغل ديبمايند للذكاء االصطناعي 
قـــوي للغاية ويزداد قوة لكنني على يقني من 

قدرتي على الفوز على األقل هذه املرة“.
وتقـــول العديد مـــن التقديـــرات إن عدد 
احتمـــاالت احلـــركات في لعبة ”غـــو“ يفوق 
عدد الذرات في الكون، حيث أن حجم اللوحة 
الكبيـــر وقلـــة القيـــود على اللعـــب يعطيان 
احتمـــاالت كثيرة الســـتراتيجيات في اللعب 

تختلف من العب إلى آخر.
ويســـتطيع اجلهـــاز اجلديـــد أن يدرس 
كل االحتمـــاالت املمكنـــة، بفضل شــــبكة من 

بالتوصـيالت  الشـــبيهة  التوصيالت  ماليني 
العصبية.

العصبيـــة  الشـــبكة  هـــذه  وتعرفـــت 
االصطناعية على ثالثـــني مليون حركة يقوم 
بها اإلنســـان فـــي لعبة ”غـــو“، وبات اجلهاز 
قادرا على محاكاة اإلنسان في اللعب، وأيضا 
ابتكار خطـــط جديدة في اللعبة والتحســـني 

فيها مع مرور الوقت.
وعلى مر الســـنوات املاضية، حقق الذكاء 
االصطناعي تقدما على الذكاء البشـــري، ففي 
العام 2011 متكن جهـــاز معلوماتي من الفوز 
التلفزيوني متفوقا  ببرنامـــج ”جيوبـــاردي“ 
على بطلـــني. وتفـــوق العام املاضـــي، جهاز 
معلوماتيـــة يكتســـب املعلومات بنفســـه من 
تصميـــم ”ديـــب مايند“ على الذكاء البشـــري 
في ألعاب كومبيوتر صممتها شركة ”أتاري“ 

اليابانية.

24 الجمعة 2016/01/29 
السنة 38 العدد 10169

} قبـــل أيام رحل عـــن عاملنا مصمـــم األزياء 
العاملـــي وليام خوري. ومـــن ال يعرف من هو 
وليـــام خوري، عليه أن يعـــود إلى اليوتيوب. 
ليشـــاهد التصاميـــم اخلرافيـــة التـــي كانت 
كما كانت  ترتديها ”عروس الباديـــة العربية“ 
تســـمى. فخوري كان قد صنـــع أكثر من 1500 
ثوب لســـميرة توفيق، أشهرها ذلك التصميم 
الفاتـــن الذي ســـّماه ”الفراشـــة“. يوَمها كان 
اجلمهور العربي يجد الوقت للتعلق بغمزات 
عيني ”ســـميرة غسطني كرميونة“ النجالوين 
فـــي احلفالت. أو بتلك الشـــامة التي تضعها 
بالكحـــل ثم متحوها وتغيـــر مكانها كل مرة، 
فيتســـاقط املعجبـــون ميينـــا ويســـارا لهول 

التأثير.
كانت سميرة توفيق عالمة جليل مختلف 
بـــدوره. يتقاطـــر فالحوه وبســـطاؤه وحتى 
نخبه، من كل القرى واملدائن العربية حلضور 
حفالتها ومشاهدة أفالمها وشراء أشرطتها. 
ومازلنا حتـــى اللحظة ندفع ثمـــن غفوة ذلك 
اجليل الطويلة على األنغام احلماسية ما بني 

اخلّيالة والفرسان والبوادي.
لكـــن اجليل ذاتـــه الذي صنع مـــزاج ذلك 
الزمـــن لم يكن جيال ينّفذ مؤامرة مدّبرة. بقدر 
ما كان يزدهر هو اآلخر، مطّورا حقله املعرفي 
املتمثل بالفنون. ليس لسحق الناس طربا. بل 

إلنعاش العلم املوسيقي ذاته.
كان مـــن بـــني هـــؤالء املؤمنـــني الصديق 
القدير املوسيقار والفنان التشكيلي السوري 
إبراهيـــم العكيلي الـــذي أعطـــى أغنية ”بني 
لســـميرة توفيـــق بعد أن  العصـــر واملغرب“ 
اشـــتقها مـــن التراث الشـــرقي. ّحلـــن أيضا 
لسعدون جابر ووديع الصافي. وحني استرد 
جنسيته الســـعودية ّحلن للراحل طالل مداح 
ولطيفة التونســـية ولفنانني آخرين في أزمنة 
مختلفـــة. لم يتخذ الفن صنعـــة. ولم يتقاض 
فلسا واحدا عن أعماله مع ”فاتنة الصحراء“، 
حـــني نفض الغبار عـــن أغان مثـــل ”مندل يا 
وأعاد  و”عالعـــني مولّيتـــني“  كـــرمي الغربي“ 
توزيعها لتغنيها بصوتها. من غرائب سميرة 
توفيـــق أن صوتهـــا كان ممنوعا من البث في 
إذاعة مصر الناصرية ألســـباب سياسية. وأن 
أغنيتها الشـــهيرة ”بيع اجلمل يا علي“ كانت 
من أحلـــان العمـــالق فريد األطـــرش الذي لم 

يتوقع منه أحٌد تأليف هكذا حلن فكاهي.
فـــي تلك األثناء كان الشـــباب العربي غير 
املهتم مبناخات ”جســـر احلديد“ الذي انقطع 
من مشـــاوير العشـــاق، يجـــوب األرض بحثا 
عـــن العلوم. ليرجع بعضهـــم إلى بالده فيجد 
نفسه موظفا بسيطا في دوائر بدائية. وطاقة 
مهدورة تذوي كل يوم. في الشـــرق الســـاحر 

الذي بقي يسبح في التخلف. 
أمـــا مصطلـــح ”التخّلف“ فقـــد ظهر بقوة 
بعد نهاية احلرب العاملية الثانية. مع حصول 
كثير من البلدان املســـتعَمرة على االستقالل. 
وبدءا من منتصف القرن العشـــرين أخذ يكثر 
واخلطابـــات والكتب واألبحاث  في األدبيات 
واجلامعات. ليعـــّرف بأنه حالة من البطء في 
عمليات التنمية، يرافقهـــا تدهور في احلياة 
االقتصاديـــة و االجتماعيـــة، وانعـــدام لقدرة 
املجتمع على حتقيق احتياجات أفراده بسبب 

ركوده االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
اليـــوم تشـــّظت ظاهـــرة ســـميرة توفيق. 
فصـــار لدينـــا عشـــرات اآلالف مـــن ”ملهيات 
الرعيـــان“ اللطيفة، التي تشـــّد انتباه الناس. 
الـــذي كان يجـــب أن ننتمي  وبـــني ”العصر“ 
إليه ونعيش فيـــه، و“املغرب“ الذي تغيب فيه 
شـــمس مجتمعاتنا. كان علينا أن نكون أكثر 

صحوا مما كنا عليه.

بني العصر واملغرب

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح الذكاء الصناعي يتحدى العقل البشري في أصعب لعبة بالعالم
ــــــذكاء االصطناعي آفاقا  ــــــات ال بلغت تقني
ــــــم جهاز تغلب على بطل  جديدة مع تصمي
ــــــة املعقدة،  ــــــة ”غو“ الذهني ــــــا في لعب أوروب

وينتظر أن يواجه بطل العالم قريبا.

في انتظار عصر سيتغلب فيه الجهاز على صانعه

} لنــدن - أختير املمثـــل البريطاني جوزيف 
فاينس ليجســـد شخصية ملك البوب األميركي 
مـــن أصل أفريقـــي مايكل جاكســـون في حلقة 
تلفزيونيـــة كوميدية، األمر الذي فجر اســـتياء 
شديدا على مواقع التواصل االجتماعي وجدال 
في صناعة الترفيه، بشـــأن الفرص التي متنح 

للفنانني السود.
وســـيلعب فاينس وهو أبيض البشرة دور 
ملك البوب الراحل في حلقة كوميدية ســـتذاع 
على قناة ”ســـكاي أرتس“ البريطانية عن قصة 
حقيقية تـــدور حول رحلة بريـــة عبر الواليات 
املتحدة، يقال إن جاكسون قام بها في 2001 مع 

إليزابيث تيلور ومارلون براندو.
وقالـــت ســـكاي أرتس في بيـــان، األربعاء، 
إن احللقـــة التلفزيونيـــة التي ســـتكون مدتها 
نصف ساعة ستحمل عنوان ”إليزابيث ومايكل 
ومارلـــون“ وهـــي جـــزء مـــن سلســـلة حلقات 
كوميديـــة عن القصـــص الغريبة مـــن التاريخ 

الفني والثقافي.
وتـــؤدي دور إليزابيـــث تيلور فـــي احللقة 
ســـتوكارد تشـــاننج، فـــي حني يـــؤدي برايان 

كوكـــس دور مارلون برانـــدو. وأضافت القناة 
أنها متنـــح املنتجني احلرية اإلبداعية الختيار 

األدوار كما يشاؤون ”ضمن إطار التنوع“.
وتوفـــي جاكســـون، الـــذي كان يعاني من 
البهاق الذي تســـبب في تفتيح لون بشرته، في 
يونيـــو 2009 عن عمر 50 عاما بعد تناول جرعة 

زائدة من مهدئ بروبوفول.
وجاء اختيار فاينس للدور بعد أســـبوعني 
من اســـتبعاد أي ممثل غير أبيض لترشيحات 
جوائز األوســـكار لعام 2016 للعام الثاني على 
التوالـــي، األمر الذي أدى إلى قـــرار من املمثل 
ويل سميث واملخرج سبايك لي، وكالهما أسمر 
البشـــرة، مبقاطعة حفل األوسكار الذي سيذاع 

في فبراير.
وبـــات ما يطلـــق عليـــه ”التبييض“ قضية 
مستمرة في صناعة السينما والدراما بعد قيام 
إميا ســـتون بدور امرأة خلفيتهـــا من هاواي 
عـــام 2015، واختيار  وآســـيا في فيلم ”ألوها“ 
املمثل البريطاني األبيض شارلي هونام للقيام 
بدور أحد أباطرة املخـــدرات، وهو أميركي من 

أصل مكسيكي.

استياء من تجسيد ممثل أبيض 
لشخصية مايكل جاكسون

الممثلة والمغنية البريطانية بيكسي لوت أمام مسرح {رويل هايماركت} في 
لندن، حيث تعرض مسرحية {اإلفطار في تيفاني} المقتبسة عن رواية األديب 

األميركي ترومان كابوتي التي تحمل نفس االسم وتلعب فيها بيكسي دور 
شخصية {هولي غواليتلي} التي سبق أن جسدتها األيقونة أودري هيبيرن سنة 

1961 في فيلم من إخراج بليك إدواردز.
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