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زليخة أبوريشة

تثير عاصفة من النقاش حول مدنية الدولة

تقرير تشيلكوت

كاشف خدعة الحرب على العراق

ص 14

ص 13

ص 12

لينكد إن

هل سيجني املستخدمون ثمار بيع بياناتهم

} بغــداد - أقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي اجلمعة على إقالة ثالثة مســـؤولني 
أمنيـــني فـــي بغـــداد مـــن مناصبهـــم كخطوة 
ضروريـــة لتطويـــق مخلفات اعتـــداء الكرادة 

الذي أوقع 292 قتيال األحد.
ويتخـــوف العبادي مـــن أن يعمد خصومه 
توظيـــف  إلـــى  السياســـية  العمليـــة  داخـــل 
التفجيـــرات ومـــا صاحبها مـــن تقصير أمني 
للمطالبـــة بإقالته والبحث عـــن رئيس وزراء 
جديـــد يكـــون قـــادرا علـــى إدارة املعركة ضد 

داعش.
وقال مكتب رئيـــس احلكومة العراقية في 
بيـــان اجلمعة إن العبادي أصـــدر أمرا بإعفاء 
الفريـــق عبداألميـــر الشـــمري قائـــد عمليات 
بغـــداد من منصبـــه، وإعفاء مســـؤولي األمن 

واالستخبارات في بغداد من مناصبهم.
وجـــاء قرار العبادي بعد أيـــام على إعالن 
وزير الداخلية محمد الغبان تقدمي اســـتقالته، 
موضحا أنه قام بهذه اخلطوة بسبب ”تقاطع 
الصالحيـــات األمنية وعدم التنســـيق املوحد 

لألجهزة األمنية“.
وقـــال مســـؤول أمني بارز طلـــب عدم ذكر 
اســـمه إن إعفـــاء قائـــد عمليات بغداد ســـببه 
أخطاء متراكمة. هو قرار صعب، لكنه ضروري.
ويرى مراقبون عراقيون أن رئيس الوزراء 
يريـــد أن يعيـــد جناح داعش في التســـلل إلى 
بغـــداد رغم كثـــرة احلواجز ونقـــاط التفتيش 
إلى تقصير أمني من القيادات املباشـــرة على 
األرض، وأن ال عالقـــة له بأداء احلكومة، ومن 

ثم بادر إلى إقالة من يعتبرهم مقصرين.
لكـــن خصومـــه، وبينهـــم وزيـــر الداخلية 
املســـتقيل، يقولون إن االختـــراق األمني ليس 
ناجمـــا عـــن تقصيـــر مـــن القـــوات العراقية 
وقياداتهـــا، وإمنـــا بســـبب كثـــرة املتدخلني 
في اتخـــاذ القرارات األمنيـــة، وخاصة رئيس 
الوزراء الساعي إلى معرفة مختلف التفاصيل، 
وهو ما يربـــك أجهزة االســـتخبارات ويعطل 

سرعة اتخاذ القرار.
وأشـــار املراقبون إلى أن إقالـــة القيادات 
األمنية لن حتل املشـــكلة ورمبـــا تزيد الوضع 
سوءا، وسبق اتخاذ إجراءات شبيهة لكن ذلك 
لم يجد نفعا سواء ما تعلق بالتصدي لداعش 
أو بتحفيز املؤسســـة األمنية للقيام بدور أكثر 
فاعليـــة وحزما، مشـــيرين إلى أن املؤسســـة 
تسيطر عليها الوالءات احلزبية والفساد ومن 
الصعب ترتيـــب الوضع بداخلهـــا بإجراءات 

جزئية.
وزادت تفجيـــرات الكـــرادة فـــي توســـيع 
أزمة الثقـــة بني العبادي ومحيطه ســـواء من 
السياســـيني أو األمنيني الذيـــن اختلفوا معه 
بشأن اإلصالحات وســـعيه إلى فرض حكومة 

تكنوقراط تقلص من أدوارهم.

وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن إقالة 
القادة األمنيني لن توقف الصراع بني العبادي 
وخصومـــه بل ســـتزيد من حدتـــه خاصة أن 
عملية اإلقالة توحي وكأن رئيس الوزراء يشك 
في وجود تســـاهل ورغبة فـــي توتير الوضع 
األمنـــي بني احمليطـــني به مبا يســـمح بعودة 

املطالبات بإقالته.
وأضـــاف املراقـــب العراقـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”إن العبادي يســـعى إلى حتميل 
املســـؤولية للقادة األمنيني وتبرئة نفسه أمام 
العراقيـــني وكأنه يقول لهـــم إن القرار األمني 
ليـــس بيـــدي، وفي ذلك اســـتعطاف للشـــارع 
واملراهنة على ضغطه للحصول على املزيد من 

الصالحيات“.
لكـــن العبادي لم يشـــك فـــي الهجوم على 
الفلوجة من غياب الصالحيات، ولم يفصح عن 
أي خالفات بينه وبني القيادات األمنية بشـــأن 
املعركـــة، ومر إلى ما هو أكبـــر حني قال إنه ال 
أحد بإمكانه منع ميليشيا احلشد الشعبي من 
املشاركة في قتال داعش بالفلوجة أو املوصل، 
وهو ما يعني ســـعيه إلى استثمار النجاحات 

األمنية لتثبيت موقعه في رئاسة احلكومة.
واتهـــم وزير الداخلية املســـتقيل العبادي 
أســـباب  ربـــط  عبـــر  احلقائـــق“  بـ“حتريـــف 
استقالته بتفجير منطقة الكرادة، في ”مسعى 
بصفته  إلبعاد مسؤولية اإلخفاق األمني عنه“ 

القائد العام للقوات املسلحة.
وقـــال الغبـــان إن ”العبـــادي أراد حتريف 
احلقائـــق بربـــط أســـباب اســـتقالتي بحادثة 
الكـــرادة ليلقـــي باللـــوم على وزيـــر الداخلية 
ويحمله املسؤولية، ويبعد مسؤولية اإلخفاق 
فـــي إدارة األمن والدولة عن نفســـه وعن قائد 
عمليات بغداد الذي يشـــاطره املسؤولية على 

املستوى اإلجرائي وامليداني“.
وأضـــاف الوزير املســـتقيل، وهـــو قيادي 
في فيلق بدر املدعوم من إيران برئاســـة هادي 
العامري، أن ”العبادي هو املسؤول عن األمن، 
وهـــو من يصدر كافة القـــرارات واألوامر دون 
مشـــورة مع الوزراء األمنيـــني، ولم أجتمع به 

خالل األشهر األربعة املاضية“.
وحدثت أمس مواجهات قرب بوابة املنطقة 
اخلضـــراء في منطقة الكـــرادة بني متظاهرين 
محتجني على ســـوء األوضاع األمنية، وقوات 

مكافحة الشغب احلكومية.
وقطعت الشرطة الطرق املؤدية إلى املنطقة 

اخلضراء في بغداد.
وكان مســـلحون مرتبطـــون مبيليشـــيات 
تابعـــة لألحـــزاب الدينيـــة املســـيطرة علـــى 
احلكومـــة قد توجهـــوا قبل ذلك إلـــى املنطقة 

اخلضراء في حتد للعبادي.
ودأبت امليليشـــيات على اقتحـــام املنطقة 
اخلضـــراء حيث تتمركز الســـفارات األجنبية 

والوزارات احتجاجا على املواقف احلكومية، 
خاصة منذ تسلم العبادي لرئاسة الوزراء.

حـــول  اخلالفـــات  أن  محللـــون  واعتبـــر 
الصالحيـــات األمنيـــة، والتـــي هي جـــزء من 
املعارك بني احللفاء داخل العملية السياسية، 
ســـتعطي مبـــررات إضافيـــة لتنظيـــم داعش 
ليتولـــى تنفيـــذ تفجيرات في مواقـــع مختلفة 
داخـــل بغـــداد وخارجها ما يزيد من تشـــتيت 

تركيز االستخبارات العراقية.

وقد بـــدا ذلك واضحـــا من خـــالل تفجير 
قضاء بلد الليلة قبل املاضية، والذي استهدف 
مرقد اإلمام محمـــد بن اإلمام علي الهادي، في 
محاولـــة جلر البالد إلى حـــرب طائفية تخفف 
عن التنظيم العبء وتدفع السنة إلى االنخراط 

في معركته.

} لنــدن – أظهـــرت معلومـــات اســـتخباراتية 
أملانيـــة أن إيـــران اســـتمرت فـــي محاوالتها 
للحصول علـــى تقنيات نووية من أملانيا حتى 
بعد االتفـــاق النـــووي الذي وقعـــت عليه مع 

القوى الغربية في فيينا العام املاضي.
تاميـــز  فاينانشـــيال  صحيفـــة  ونقلـــت 
معلومـــات عـــن وكالـــة املخابـــرات الداخلية 
األملانيـــة تؤكد قيـــام طهران مبحـــاوالت غير 
قانونية لشـــراء التكنولوجيا بشـــكل مخالف 

متاما لالتفاق النووي الذي وقعت عليه.

وذكـــرت املخابرات األملانية في تقريرها أن 
هناك جهودا إيرانية مضاعفة لشراء قطع غيار 

للصواريخ ميكن تزويدها برؤوس نووية.
واعتبـــرت الصحيفة أن تســـريبات وكالة 
املخابرات األملانية ســـيكون مرحبـــا بها لدى 
خصـــوم االتفاق النووي، مثل إســـرائيل التي 
تقـــول إنه ال ميكن الوثـــوق بتخلي طهران عن 

طموحها لبناء األسلحة النووية.
ويقـــول خبـــراء دوليـــون إن دوال عربيـــة 
ســـتعتبر هذا التقرير مبثابـــة دليل آخر يدعم 
مخـــاوف عـــدم تخلـــي إيـــران عـــن طموحها 

النووي.
ويعتقـــد الكثيـــرون أن توقيـــع إيران على 
االتفـــاق النـــووي ال يعدو كونه وســـيلة لرفع 
عليهـــا،  املفروضـــة  االقتصاديـــة  العقوبـــات 
واســـتراتيجية كانـــت تأمـــل فـــي أن متكنها 
مـــن التغطية على أعمالها غير املشـــروعة في 

اســـتخدام الطاقة النووية في برامج التسلح 
احملرمة دوليا.

وأكـــد تقريـــر االســـتخبارات األملانيـــة أن 
عمـــالء الوكالة كانوا قد ســـجلوا حوالي 140 
محاولة للحصول علـــى التكنولوجيا النووية 
عام 2015، وهو ما يعادل ضعف عدد احملاوالت 
التي قامت بهـــا طهران عام 2014، وأن حوالي 
الثلثني من هـــذه احملاوالت التـــي مت رصدها 

كانا لكيانات إيرانية.
وقالت ســـانيم فاكيل، اخلبيرة الدولية في 
إن ”املعلومات  الشـــؤون اإليرانية، لـ“العرب“ 
املنشـــورة حـــول إيـــران يجـــب أن تخضـــع 
لإلجراءات التي نـــص عليها االتفاق النووي، 
وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن 

متابعة هذه الشؤون“.
وأضافـــت أنـــه من املبكـــر اإلســـهاب في 
التفاصيل واخلوض في التكهنات، خصوصا 

أن هناك إجراءات يجب اتباعها خطوة خطوة 
حسب االتفاق النووي مع إيران.

ومبوجـــب االتفـــاق النـــووي بـــني إيران 
ومجموعـــة 5+1 الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ 
صيـــف العام املاضي، يُســـمح إليران بتصدير 
واســـتيراد األســـلحة مقابل تقليـــص قدراتها 
علـــى تخصيـــب اليورانيوم، وقبـــول تفتيش 

مواقعها النووية.
كمـــا تطالـــب واشـــنطن طهـــران بوقـــف 

برنامجها لتصنيع الصواريخ الباليستية.
ومؤخرا بـــدأت التحذيـــرات تتصاعد من 
احتمـــال عدم التـــزام طهران ببنـــود االتفاق، 
واحتفاظها بخطة تطويـــر برنامجها النووي 

حتت غطاء من السرية.
وبعـــد االتفـــاق النـــووي باتت فكرة شـــن 
حـــرب على إيـــران مســـتبعدة. وعلـــى عكس 
مـــا كان متوقعـــا في الســـابق، مـــازال احلذر 

مييـــز العالقات بني طهـــران والغرب بعد رفع 
العقوبـــات االقتصاديـــة مبوجـــب االتفاق، إذ 
مازالت احتمـــاالت عدم التـــزام طهران ببنود 
االتفـــاق قائمـــة فـــي نظـــر الكثير مـــن الدول 

الغربية والعربية.
وأشار التقرير األملاني إلى أن عمالء إيران 
يحاولون احلصول علـــى تكنولوجيا متعددة 
األغراض واالســـتخدامات، أي ميكن توظيفها 
ألغراض ســـلمية أو ألمور عسكرية في الوقت 
نفسه، بينما يتمثل األمر األخطر في محاوالت 
شـــراء قطع وجتهيـــزات صواريخ باليســـتية 

ميكن أن حتمل رؤوسا نووية.
وأوضح التقرير أن جتار ووسطاء بالنيابة 
عن إيران يستخدمون شهادات استيراد مزورة 
ال حتـــدد وجهة الوصـــول النهائية، وغالبا ما 
تكون لديهم شـــركات وهمية مسجلة في بلدان 

أخرى مثل تركيا أو الصني.

االستخبارات األملانية: إيران تستكمل برنامجها النووي سرا
[ 140 محاولة إيرانية للحصول على تكنولوجيا نووية خالل العام الماضي وحده

أول روبوت يقتل قناصا 

في أميركا

املدينـــة  داالس،  شـــرطة  جلـــأت   – داالس   {
الواقعـــة في جنـــوب الواليات املتحـــدة، إلى 
استخدام روبوت لقتل قناص استهدف خمسة 
رجال شـــرطة وأصـــاب ســـبعة آخرين خالل 
مســـيرة احتجاج على مقتل مواطنني أسودين 

على أيدي الشرطة.
وقـــال بيتـــر ســـينغر، اخلبير فـــي الذكاء 
االصطناعي في املؤسسة األميركية، إن شرطة 
داالس هي أول قوة منوطـــة بتطبيق القانون 

تستخدم روبوتا بغرض القتل.
وقـــال قائـــد شـــرطة داالس ديفيـــد براون 
للصحافيني إنه بعد ساعات من التفاوض مع 
القنـــاص، ولكي ال نضع أيا مـــن ضباطنا في 
خطر، جلأت الشـــرطة إلى اســـتخدام روبوت 
للدخـــول إلى مكان اختبـــاء القاتل بعد تثبيت 

قنبلة عليه، قبل أن تنفجر وترديه قتيال.
ونقـــل ســـينغر عن جنـــدي أميركـــي قوله 
إن اجليـــش كان يلجأ في بعـــض األحيان إلى 
املتشـــددين  الســـتهداف  الروبوت  اســـتخدام 

اإلسالميني في العراق.
لكـــن لم يســـبق أن اســـتخدمت الشـــرطة 

روبوتا الستهداف مجرمني في السابق.
والقاتـــل هو ميـــكا جونســـون البالغ من 
العمر 25 عاما بحســـب ما أفادت وسائل إعالم 

أميركية.
وأعلن جونســـون، وهو من ســـكان إحدى 
ضواحي داالس، نيته قتل رجال شرطة بيض، 
قبـــل أن يقتل في تدخل إلحدى فرق النخبة في 

الشرطة.
وأدى انفجار العنف، علـــى خلفية عرقية، 
إلى إشاعة الفوضى في مدينة داالس حيث مت 
مســـاء اخلميس تنظيم جتمع احتجاجي على 
مقتل رجلني أســـودين برصاص شـــرطيني في 

لويزيانا ومينيسوتا.
وأدان الرئيـــس باراك أوبامـــا ”الهجمات 
الشـــنيعة، احملســـوبة واملقززة“، مؤكدا أن ”ال 

شيء يبررها“.
وصبـــاح اجلمعـــة كان خبـــراء املتفجرات 
واحملققـــون يعملـــون علـــى جمـــع األدلة في 
وســـط مدينة داالس. ولم يعرف العدد احملدد 
للمشـــتبه بهم الذين شـــاركوا في إطالق النار 

مساء اخلميس.
وبقي جونسون القناص الرئيسي مختبئا 
على مدى ســـاعات داخل أحد املباني، قبل أن 

يقتل.
وحتـــدث شـــهود العيان في مـــكان إطالق 
النـــار فـــي داالس، وخصوصـــا املتظاهريـــن 
الذين كانوا محتشـــدين لالحتجاج على عنف 
الشرطة، عن حلظات ارتباك وإطالق نار كثيف 

وسكان يفرون في كل االجتاهات.
وقـــال شـــاهد ”كان هنـــاك ســـود وبيض 
والتينيـــون، اجلميع كان هنـــا لالحتجاج. ثم 
سمع إطالق نار شـــعرنا وكأنه موجه نحونا. 
سادت الفوضى، كان الوضع أشبه باجلنون“.

العبادي يقصي القادة األمنيين في بغداد لتجنب إقالته
[ مواجهات على أبواب المنطقة الخضراء بسبب تفجيرات الكرادة
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} اســطنبول (تركيــا)  –  حذر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان من اختفاء سوريا، مشددا 
على أنه ال يمكن غـــض الطرف عّما يحدث في 
هـــذا البلد، ألن األمـــور تتجه إلـــى محوه من 

الخارطة.
جاء ذلك في مؤتمـــر صحافي عقده بمطار 
أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل توجهه إلى 
العاصمة البولندية وارسو، للمشاركة في قمة 
حلف شـــمال األطلسي (الناتو)، حيث ذكر بأن 
انعقاد القمة يأتي في فترة حساسة للغاية في 

سياق التطورات اإلقليمية والعالمية.
والالفـــت وفـــق المراقبيـــن، عـــدم إتيـــان 
أردوغـــان على ذكر النظام الســـوري وتحميله 

مســـؤولية ما يحدث في البلـــد الجار من قتل 
ودمار وإرهاب، على خالف المعتاد.

وكان الرئيـــس التركي وعلى مدار الخمس 
ســـنوات الماضية ال ينفك عن مهاجمة النظام 
السوري والتذكير بأنه المتسبب الرئيسي في 

ما آلت إليه األوضاع بسوريا.
ولكن فـــي الفترة األخيرة ســـجل تغّير في 
خطاب أردوغان تجاه دمشق، وبدا أنه يتجنب 

الحديث عن النظام وبخاصة الرئيس األسد.
وهنـــاك أنباء غير مؤكـــدة على فتح حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم فـــي تركيا لخط 
التواصل مع النظام الســـوري عبر إيران على 

المستوى األمني.

وربـــط متابعـــون تغّير خطـــاب أردوغان، 
بالتحول الذي شـــهدته السياســـة الخارجية 
التركيـــة عمومـــا بعـــد تولي بن علـــي يلدريم 

رئاسة الوزراء.
واعتبـــر المتابعـــون أن تركيـــا تعمل على 
االقتراب شـــيئا فشـــيئا من المحور اإليراني 
الروسي وتسعى إلى عدم إزعاجهما في الملف 
الســـوري لتســـهيل الوصـــول إلى تســـويات 
تســـاير التفاهمـــات القاضية بإعـــالن مرحلة 
انتقالية في ســـوريا تتضمن مجلسا عسكريا 
مشـــتركا بين النظـــام والمعارضـــة وحكومة 
مشـــتركة أيضا. وتنتهي بانتخابات برلمانية 

ورئاسية.

وباتـــت تركيا تدرك أنه إذا أرادت أن تكون 
العبا فـــي هذه المرحلة يجـــب عليها أن تغير 
من سياســـتها ولهجتها في هـــذا الملف حتى 
تضمـــن الحصول على نفوذ في ســـوريا يمنع 
حصـــول األكراد علـــى فيدراليـــة بالتفاهم مع 

إيران التي تشاركها نفس المخاوف.
وتجد تركيا في الفدرلـــة أو الحكم الذاتي 
الكـــردي الخطر األكبر علـــى أمنها القومي ما 
يدفعها إلى تبني سياســـة أقل راديكالية تجاه 
نظام األسد. ويبقى الجزم في ما إذا كان هناك 
تغّيـــر جذري فـــي تركيا حيال ســـوريا مرتبط 
بالتطورات الميدانية في حلب وإدلب شـــمالي 

سوريا.

} جوبا  –  تمر، السبت (اليوم)، خمس سنوات 
على اســـتقالل جنـــوب الســـودان، ولكن ليس 
هنـــاك ما يســـتحق االحتفال، فاتفاق الســـالم 
الذي يفترض أن ينهي الحرب األهلية المدمرة 

ال يزال هشا والبالد على شفا المجاعة.
ولقد قتل العشـــرات مـــن اآلالف، معظمهم 
من المدنييـــن منذ اندالع الحـــرب األهلية في 
2013 والتـــي اجتاحت الدولـــة الفتية ودمرت 
اقتصادهـــا، مـــا دفـــع الحكومـــة إلـــى إلغاء 

االحتفال للمرة األولى.
وتتهدد المناوشـــات المستمرة بين طرفي 
الصراع اتفاق الســـالم الذي رعته المجموعة 

الدولية، والموقع في صيف 2015.
وقد وقع اشتباك مساء الخميس في جوبا 
بين وحدة المتمردين السابقين المتمركزة في 
العاصمة وجنود من الجيش الشعبي الموالي 

لسلفا كير أسفر عن مقتل خمسة جنود.
ودعت مجموعة األزمات الدولية التي تهتم 
باألزمات فـــي العالم، الـــدول الراعية لالتفاق 
مـــن أجل إنقاذه  إلى التحرك ”بشـــكل عاجل“ 
والحيلولـــة دون أن تغـــرق البـــالد مجددا في 

نزاع أوسع.
ونجمت عن النزاع الدموي أزمة إنســـانية 
واســـعة مـــع اضطـــرار مليوني شـــخص إلى 
الهـــرب من قراهم. وبات نحو خمســـة ماليين 
أي أكثر من ثلث الســـكان يعتمدون تماما على 

المساعدات الغذائية الطارئة.
وقال المحامي المختص بحقوق اإلنسان 
ديفيد دنق إن ”ظروف الحياة لم تكن يوما بمثل 

هذا الســـوء في جنوب السودان“، متحدثا عن 
تضخم خارج عن السيطرة واستمرار المعارك 

وعن الجوع.
وأضاف ”أخشـــى أنـــه إذا لم يتـــم تقويم 
الوضع بسرعة أن نغرق مجددا في نزاع بمثل 
مع  قســـوة الحرب التـــي اســـتمرت 22 عاما“ 

السودان، قبل نيل البالد استقاللها.
والخدمات  البضائـــع  أســـعار  وارتفعـــت 
بشكل كبير منذ االســـتقالل في 2011 مع بلوغ 

التضخـــم حاليـــا 300 بالمئـــة وتراجـــع قيمة 
العملة بنسبة 90 بالمئة هذه السنة.

وقـــال االقتصـــادي لـــدى مركـــز ”ايبوني 
سنتر“ لألبحاث في جوبا إن ”عدم توفر المال 
لدى الحكومة لالحتفال باالســـتقالل دليل على 
عمق المشـــكالت االقتصاديـــة“. وكان جنوب 
السودان قد حصل على استقالله من الخرطوم 
في 9 يوليو 2011 إثر استفتاء، وذلك بعد حرب 

أهلية مدمرة (1983 - 2005). 

وكان الجنوبيـــون يأملون في طي صفحة 
الصراعات وبناء دولة قوية، ولكن بعد سنتين 
فقط من االستقالل اندلعت حرب أهلية جديدة 
وانفجـــر النزاع داخـــل الجيش الذي يشـــهد 
انقسامات سياســـية وإثنية يغذيها التنافس 

بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.
وشـــكلت عـــودة ريـــاك مشـــار فـــي أبريل 
إلـــى جوبا تطبيقا التفاق الســـالم الموقع في 
أغســـطس 2015 أمال جديدا سرعان ما خبا مع 

استمرار المعارك على األرض.
وتقـــول بابكر يـــاوا البالغة مـــن العمر 31 
عامـــا والتي فرت الشـــهر الماضي من منطقة 
كاجو-كيجـــي نتيجة المعـــارك ”نحن نعاني 

هنا، ال طعام وال مكان نختبئ فيه“.
وفي يونيو، أرغمت المعارك في مدينة واو 
نحو 88 ألفا من الســـكان على الفرار، وتجمع 
20 ألفـــا منهم بالقرب من قاعدة األمم المتحدة 
بحثـــا عن ملجـــأ. وقالـــت مجموعـــة األزمات 
الدولية ”هناك تجاهل التفاق السالم، وأطراف 
النـــزاع الســـابق يعدون العـــدة لخوض نزاع 

واسع“.
وذكر األمين العـــام لألمم المتحدة بان كي 
مـــون قبل فترة بمشـــاعر ”االعتـــزاز والبهجة 
التي كانـــت تمأل ســـكان البالد قبل  واألمـــل“ 

خمس سنوات.
ولكن في ختام زيارتـــه األخيرة إلى جوبا 
في فبراير، لم يسعه أن يتحدث إال عن ”خذالن 
األمل (من قبل) أولئك الذين وضعوا الســـلطة 

والمكاسب فوق (مصلحة) شعبهم“.

} بــريوت – تقول مصـــادر مقربة من التيار 
الوطني الحر إن الوضـــع المتردي الذي بلغه 
لبنـــان اليـــوم وحالة اإلنهـــاك الشـــديد التي 
تستشـــعرها القوى السياســـية تشكل فرصة 
مالئمة أمام العماد ميشال عون إلعادة تسويق 

نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية.
وتضيـــف المصادر أن عـــون بدأ فعليا في 
ذلـــك، من خـــالل اتبـــاع اســـتراتيجية جديدة 
تقوم على الســـعي إلـــى االنفتاح على الجميع 
ومحاولة كســـب األصـــوات الرافضة له وهي 

كثيرة.
وراوحـــت سياســـة رئيس تكتـــل التغيير 
واإلصـــالح علـــى مـــدار العاميـــن الماضيين 
بين االنتظار، والتصادم مـــع القوى الرافضة 
لمسلكه. وثبت بالكاشف أن هذه السياسة غير 
ناجعـــة لولوج قصر بعبدا، وأن المراهنة فقط 
على دعم (ظاهري) لحزب الله ليس مجديا، في 

ظل ارتهان األخير لحسابات إيران اإلقليمية.
وبناء على ذلك بات لزاما على عون تغيير 
تكتيكـــه السياســـي خاصة اآلن حيـــث باتت 
القـــوى اللبنانية تستشـــعر وطـــأة طول مدة 
االنســـداد السياســـي، وقد ظهر ذلك من خالل 
سلســـلة االتصاالت والزيارات التـــي قام بها 
مؤخـــرا وأهمهـــا تلك التي أجراهـــا مع مفتي 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة الشـــيخ عبداللطيـــف 
دريان في دار الفتوى لتهنئته بعيد الفطر، وقد 
أراد مـــن خاللها إعادة حبل الوّد المقطوع مع 
الطائفة الســـنية التي ترفض تماهيه المطلق 
مـــع مواقف حـــزب الله وسياســـاته اإلقليمية 

خاصة في الملف السوري.
كمـــا قام عـــون باالتصال بســـفير المملكة 
العربية السعودية لدى لبنان عواض عسيري 
لتهنئته بالعيد، مشددا في تصريحاته األخيرة 
علـــى اســـتمرار تواصله مع تيار المســـتقبل. 
وتعد الزيارة التـــي أجراها قبل أيام إلى عين 

التينـــة، التـــي لم يطأهـــا منذ أشـــهر في ظل 
حالة التوتر القائمة بينـــه وبين رئيس حركة 
أمل نبيه بري، مؤشـــرا إضافيـــا على أنه قرر 
تولي زمـــام المبادرة ونزع جميع األلغام التي 

تعترض سبيله إلى قصر بعبدا.
وقد بدت هذه الزيارة مرتبطة في ظاهرها 
بتأكيـــد االتفاق الـــذي أبرم مؤخـــرا بين بري 
ووزيـــر الخارجية جبران باســـيل حول ملف 

النفط والغاز البحري.
وشـــكل هذا الملف مصدر توتر كبير خالل 
الســـنوات األخيرة بيـــن نبيه بري وميشـــال 
عون الذي كان المبادر بطّيه من خالل إرســـاله 
جبـــران باســـيل (خليفتـــه علـــى رأس التيار 
الوطنـــي الحر) إلى عين التينـــة إلزالة النقاط 
الخالفية بيـــن الجانبين والتوقيع على اتفاق 

يتوقع أن يصادق عليه البرلمان قريبا.
وقـــد رأى محللـــون أن اتفاق عـــون وبري 
حيال ملف النفط الذي ظل لمدة طويلة حبيس 
األدراج سينعكس بشكل أو بآخر على العالقة 

بين الطرفين.
ومعلوم أن بري من أشّد الرافضين لتولي 
عون منصب الرئاســـة حتى أنـــه دعم مبادرة 
رئيس الوزراء األسبق سعد الحريري القاضية 
بتولـــي رئيس حزب المردة ســـليمان فرنجية 

المنصب لقطع الطريق أمام طموحات عون.
وكان رئيس تكتل التغيير واإلصالح يأمل 
في السابق بتدخل حزب الله لدى بري لتغيير 
موقفه، ولكن الحزب وعلى لســـان أمينه العام 
حســـن نصراللـــه أكد أن دعمه لعـــون ال يعني 
الضغـــط علـــى باقـــي الحلفاء للقبـــول به في 

إشارة إلى بري.
وبالتالي فإن عون يرى أن االتفاق النفطي 
األخير من شـــأنه إزالة جزء مـــن الجليد حول 
العالقة مع رئيس حركة أمـــل وبالتالي تليين 
موقفه حيال ملف الرئاســـة، وهو ما دفعه إلى 

المبادرة حول هذا االتفاق.
تحركات عون لـــم تقف عند هذا الجانب ال 
بل شـــملت أيضا عقد لقاءات مع ســـفراء دول 
أوروبيـــة مؤثرة في لبنـــان وآخرها، الجمعة، 
مع السفير األلماني حيث ركز اللقاء على ملف 

الرئاسة.

الحراك العونـــي المحموم لم يكن من دون 
دعم حيث يلعب رئيس القوات ســـمير جعجع 
دورا مهمـــا فيه، مـــن خالل توليـــه مهمة فتح 
طريق مع الحريري وأيضا إقناع رئيس اللقاء 
الديمقراطـــي وليد جنبالط بإيجابيات وصول 

العماد إلى المنصب.
ولعـــل تصريحات جنبـــالط األخيرة تؤكد 
أن جهود جعجع أتت ثمارها وإن كان الوضع 
االقتصادي والسياسي واألمني المتردي للبلد 

قد شكل حافزا كبيرا هنا.
وصـــرح جنبالط مؤخـــرا أنـــه ”آن األوان 
للخـــروج من النقاش السياســـي الحالي ومن 
تبـــادل االتهامـــات ألنـــه لن يؤخر ولـــن يقدم، 
فلتكـــن المهمـــة بتحصين الجيـــش واألجهزة 
األمنية، ووضع سياسة تقشف، حيث تجاوزنا 

الخطـــوط الحمراء، وليكن انتخاب رئيس بأّي 
ثمن كي ال نصل إلـــى يونيو 2017، النتخابات 

نيابية على قانون الستين“.
وشـــدد على أن ”أهم شـــيء في السياســـة 
هو قبول مبدأ التســـوية ولو تبدو ُمّرة للوهلة 

األولى“.
ويتوقع متابعون أن يأخذ الحراك العوني 
المدعوم من جعجع زخما أكبر مع زيارة وزير 
الخارجية الفرنســـي جان مـــارك أيرولت إلى 

لبنان يومي االثنين والثالثاء.
وقد ذكرت مصادر فرنسية، في تصريحات 
بثتهـــا وكالـــة اإلعـــالم اللبنانيـــة أن أيرولت 
ســـيجري لقاءات مع كافة الفرقـــاء اللبنانيين 
من بينهم ميشـــال عون لحلحلة أزمة الرئاسة.
كان  وإن  أيرولـــت  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 

ال يملـــك مبـــادرة جديـــدة إال أنـــه حصل على 
تطمينـــات إيرانية خالل زيـــارة نظيره محمد 
جـــواد ظريـــف إلـــى باريـــس فـــي 23 يونيو 
الماضـــي، بـــأن طهـــران لن تقـــف حائال دون 
الوصول إلى توافق سياســـي في لبنان حول 
ملـــف الرئاســـة، كذلك الشـــأن بالنســـبة إلى 

المملكة العربية السعودية.
ولكن تبقى الوعود اإليرانية محل شك إلى 
حين ترجمتها على األرض. ويســـتبعد النائب 
محمد الحجار وجـــود تغير فعلي في الموقف 

اإليراني ”طالما أنه لم يقبض ثمن االتفاق“.
ويعتبر الحجار أن الثمن الذي تريده إيران 
هو ”الموافقة على بقاء بشار األسد في الحكم 
حتى بعد المرحلـــة االنتقالية ورفع العقوبات 

عن إيران“.

عون اليائس من حزب الله يزيل األلغام من طريق بعبدا
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أخبار
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◄ قتل 15 مدنيا على األقل، الجمعة، 
في قصف جوي لطائرات حربية 

يعتقد أنها سورية أو روسية، وقد 
استهدف بلدة دركوش في محافظة 
إدلب بشمال غرب سوريا والقريبة 

من الحدود التركية.

◄ عثر بشاطئ إسرائيلي على حطام 
طائرة يعود على األرجح إلى طائرة 
مصر للطيران التي سقطت في مايو 
الماضي بالبحر المتوسط، بحسب 

مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي.

◄ أصيب أردني (25 عاما) بجراح 
إثر إطالق النار من حارس أمني في 

منطقة غور األردن، جنوب بحيرة 
طبريا اإلسرائيلية لدى تسلله من 

األردن.

◄ قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية األميركية جون كيربي إن 

أعمال العنف انخفضت في عموم 
سوريا عقب الهدنة التي أعلنها 
النظام السوري لمدة 72 ساعة 

بمناسبة عيد الفطر، إال أن األخير 
واصل قصفه للبعض من المدن.

◄ طالب رئيس لجنة الشؤون 
العربية بالبرلمان المصري، سعد 

الجمال، مجلس األمن الدولي باتخاذ 
إجراءات محاكمة دولية بحق توني 

بلير، رئيس وزراء بريطانيا األسبق، 
وجورج دبليو بوش، رئيس الواليات 
المتحدة األسبق، على خلفية التقرير 

الصادر مؤخرا حول غزو العراق.

◄ أكد المتحدث الرسمي باسم 
األمين العام لألمم المتحدة، 

استيفان دوغريك أن ”بان كي مون 
يتطلع إلى دعم مجلس األمن لتقرير 

اللجنة الرباعية (المعنية بعملية 
السالم في الشرق األوسط)، ويرى 

أن ذلك سيمثل خطوة إيجابية 
للغاية“.

باختصار

بدأت القوى السياســــــية في لبنان تستشعر وطأة طول األزمة التي تشهدها البالد في ظل 
فراغ رئاســــــي جتاوز عمره العامني، وقد يدفعها إلى تبني خيارات ”مّرة“ لوضع حّد لهذا 

الوضع الشاذ، ومنها انتخاب عون رئيسا للجمهورية.

هوس الرئاسة     

معاناة ال نهاية لها

أردوغان يحذر من اختفاء سوريا من الخارطة ويتجنب ذكر األسد

بعد خمس سنوات من االستقالل: جنوب السودان على شفا االنهيار

محمد الحجار:

ال تغيير في موقف إيران 

طالما أنها لم تقبض ثمن 

االتفاق

«مصر ســـتتضرر من تداعيات ما بعد زيارة نتنياهو إلى دول حوض النيل، وال ســـيما من تقديم 

إسرائيل لنفسها بوجه إنساني لسياستها الخارجية في أفريقيا، كالتمويل وبناء السدود».

طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

«هنـــاك حرص دولي وإقليمي على االســـتقرار في لبنـــان عبر انتخاب رئيـــس للجمهورية، ولكن 

البعض من األطراف الداخلية تعطل هذا االنتخاب رغبة منها في ربطه باألزمة السورية».

جمال اجلراح
عضو كتلة املستقبل النيابية في لبنان



} بغــداد - جـــاء الهجـــوم على مرقد شـــيعي 
مبحافظة صالح الدين العراقيـــة، أياما قليلة 
بعـــد تفجيـــر كان هز حي الكـــرادة بالعاصمة 
بغداد مخّلفـــا املئات من الضحايـــا بني قتلى 
وجرحـــى، ليبرز دخول حـــرب داعش بالعراق 
مرحلة جديدة يســـتبدل فيها التنظيم املتشّدد 
الســـيطرة على األراضي بالهجمات اخلاطفة 
إليقاع  االنتحاريـــة،  والتفجيرات  والتفخيـــخ 
أكبــــر قــــدر ممكن مـــن اخلســـائر البشـــرية 

واملـادية.
وقتل قرابة اخلمســـني شـــخصا وأصيب 
أكثر من تسعني آخرين بجروح في هجوم على 
مرقد شـــيعي في قضاء بلـــد الواقع مبحافظة 
صالح الدين على بعد حوالي ستني كيلومترا 

شمال العاصمة بغداد.
وتبنـــى تنظيـــم داعـــش الهجـــوم الـــذي 
اســـتهدف قبيـــل منتصف ليلـــة اجلمعة مرقد 
محمـــد ابن اإلمـــام الهادي املعروف بـ“ســـبع 

الدجيل“.
التـــي تنقل أخبار  وقالت وكالـــة ”أعماق“ 
التنظيم إّن ”خمســـة انغماســـيني مـــن الدولة 
اإلســـالمية هاجموا جتمعا للحشـــد الشيعي“ 

عند املرقد املذكور.
وذكـــرت الوكالة أن االنغماســـيني ”أطلقوا 
النـــار على التجمع، فاســـتقدمت امليليشـــيات 
واندلعـــت  عســـكرية  تعزيـــزات  الشـــيعية 
مواجهات عنيفة انتهت بتفجير االنغماســـيني 

ألحزمتهم الناسفة“.
العمليـــات  قيـــادة  قالـــت  جهتهـــا  ومـــن 
العســـكرية املشـــتركة بالقـــوات العراقية في 
بيان إن قصفا بقذائف الهاون استهدف املرقد 

الشـــيعي، تاله اقتحام مجموعة من املسلحني 
االنتحاريني للمرقد.

وأضاف البيان أن اثنـــني من االنتحاريني 
فجرا نفســـيهما في ســـوق جتـــاري قريب من 
املرقـــد، فـــي حني مت قتـــل االنتحـــاري الثالث 

وتفكيك حزامه الناسف.
ووقع الهجوم بعد خمسة أيام على املجزرة 
التي وقعت في بغداد فجر األحد املاضي حيث 
مت تفجير عربة في شـــارع مكتظ بحي الكرادة 
عشية عيد الفطر، ما تسبب مبقتل حوالي ٣٠٠ 

شخص.
وبالنظر إلى العدد الكبير للضحايا الذين 
سقطوا في ظرف أقل من أسبوع في تفجيرات 
الكرادة وبلـــد، تبدو احللقة اجلديدة من حرب 
داعش فـــي العراق شـــديدة الدمويـــة وبالغة 

الضرر للمدنيني خصوصا.
وبالتوازي مع ذلـــك ينذر العجز احلكومي 
عـــن التصـــّدي لهجمـــات داعـــش علـــى املدن 
والتجمعـــات الســـكانية، بتواصل مرحلة عدم 
االستقرار في العراق، حتى في حالة استكمال 
حرب اجلبهات ضد التنظيم بإنهاء ســـيطرته 
بشكل كامل على املناطق العراقية، مبا في ذلك 
مدينة املوصل املعقل الكبير الباقي له بشـــمال 

البالد.
وتأتي هذه املرحلة بعد االنحســـار الكبير 
لرقعة سيطرة داعش داخل األراضي العراقية 
بطـــرد مقاتليه من مناطـــق مبحافظة بابل في 
جنوب بغداد، ثم مـــن محافظة ديالى وصالح 
الدين بشمالها، ثم من مناطق مبحافظة األنبار 
بغرب العراق على رأسها مدينة الرمادي مركز 
احملافظـــة، وأخيرا مدينة الفّلوجـــة التي كان 
التنظيم يستثمر رمزيتها الدينية ليجعل منها 

معقال كبيرا له.
ومع تقّدم احلرب على التنظيم في العراق 
والتي تشترك فيها القوات النظامية العراقية 
مع امليليشـــيات الشـــيعية املشـــّكلة للحشـــد 
الشـــعبي، وتدور بغطـــاء جوي مـــن طائرات 
التحالـــف الدولي بقيـــادة الواليـــات املتحدة 

األميركيـــة، لم تعد الســـيطرة علـــى األراضي 
هدفا واقعيا للتنظيم الذي يســـتند إلى بضعة 
آالف من املقاتلـــني املعّبئني عقائديـــا ودينيا، 
واملشـــحونني طائفيـــا، ومـــن ثم تغـــدو حرب 
العصابات والهجمـــات اخلاطفة والتفجيرات 
أجـــدى بالنســـبة إليـــه في حتقيـــق جملة من 
األهداف، على رأســـها منع حتقيق االستقرار 
األمني فـــي البالد، والذي يرتبـــط به التعافي 

االقتصادي واالستقرار السياسي.
ويـــرى مراقبـــون أّن مثل هـــذه العمليات 
الدموية التي شـــهدتها الكرادة وبلد ستتواتر 
فـــي العراق، على قدر التقـــّدم في احلرب على 
تنظيـــم داعش وانحســـار ســـيطرته امليدانية 
علـــى مناطق البالد، نظرا ألّن التنظيم ما يزال 
يجـــد حاضنة له فـــي صفـــوف الناقمني على 
السياســـات الطائفية وفي أوساط املتضّررين 
الكثر من تلك السياسات التي يدار بها العراق 

حتت حكم األحزاب الشيعية.
بالشـــؤون األمنية،  وبحســـب مختصـــني 
فإن تنظيـــم داعش يســـتطيع مواصلة زعزعة 
االستقرار في العراق لسنوات طويلة مستفيدا 
من خبرات ومقدرات بشـــرية ومادية متكن من 
حتصيلها خالل احلرب وتعد أكثر تطورا مما 

كان متاحا لتنظيم القاعدة.
تليغـــراف  الديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانيـــة فـــي عددها الصـــادر اجلمعة إن 
وزارة الدفاع األميركية، البنتاغون، أعلنت أن 
مقاتلي تنظيم داعش متكنوا من شراء طائرات 
مســـيرة جتارية من األنواع التـــي يتم بيعها 
فـــي األســـواق وهي مـــزودة بكاميـــرات للبث 
التلفزيوني احلـــي ويقومون بتحميل بعضها 
مبتفجرات واســـتخدامها فـــي هجماتهم ضد 

القوات العراقية.
كما أشار البنتاغون، وفق ذات الصحيفة، 
إلى أن التنظيم يســـتخدم الطائرات املســـيرة 
والتي ال ميكن تتبعها بواسطة أجهزة الرصد 
والرادار في التجســـس ورصد األهداف التي 
ميكـــن اســـتهدافها وحتديـــد مواقعهـــا بدقة، 
كمـــا أنه يســـتخدمها أيضا إلرشـــاد املدفعية 
والسيارات املفخخة في حال رصد أي أهداف 

ذات قيمة.
وباإلضافة إلى الوسائل املادية التي غدت 
بيد داعش، فإن التنظيم بصدد االســـتثمار من 
ناحيـــة في ضعـــف الدولة العراقيـــة وارتباك 

احلكومـــة التي تدير شـــؤونها، وفـــي ارتفاع 
منسوب العداء الطائفي الناجم عن السياسات 
املتبعـــة فـــي البالد منـــذ ســـنة ٢٠٠٣ والنظام 
القائـــم علـــى احملاصصة العرقيـــة والطائفية 

وتقوده أحزاب شيعية.

ويدفع هـــذا العامل املختصني بالشـــؤون 
العراقيـــة إلى القـــول إن احلـــرب على داعش 
في العراق ال حتســـم على امليدان فحسب، لكن 
أيضـــا باإلصالح السياســـي ومصاحلة فئات 

املجتمع ومختلف مكوناته.

داعش ينقل حربه في العراق من جبهات القتال إلى داخل المدن

[ مرحلة جديدة من الحرب أشد إيالما للعراقيين [ التنظيم يستثمر في أجواء العداء الطائفي السائدة بالبلد
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أخبار

هجمات داعش على املدن والتجمعات السكانية بالعراق تتحّول إلى معضلة حلكومة بغداد 
منذرة بدخول مرحلة جديدة من عدم االستقرار في البلد وباملزيد من االضطراب والتوّتر 
مــــــع حتول تنظيم داعش من حرب اجلبهات الهادفة إلى احتالل األراضي واالحتفاظ بها 

إلى حرب العصابات والهجمات اخلاطفة والتفجيرات االنتحارية.

«ندعـــو الجميع إلى أن يتحملوا املســـؤولية كاملـــة لتتحول مجزرة الكرادة إلـــى وقفة جماعية 

لتحقيق السالم واالستقرار والقضاء على املحاصصة الطائفية والفساد واإلرهاب}.

البطريرك مار لويس روفائيل ساكو
 بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«الصف الخليجي املرصوص هو الصخرة التي ستتحطم عليها جميع الفنت واألعمال اإلرهابية 

والتخريبية التي ترمي إلى ترويع اآلمنني وتعطيل جهود التنمية}.

الشيخ عزام مبارك الصباح
 سفير الكويت في البحرين 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ كشف تقرير أممي قالت وكالة 
رويترز إنها اطلعت عليه، أن األمم 

بصدد مراجعة المعلومات بشأن 
شحنة أسلحة إيرانية موجهة إلى 

اليمن كانت ضبطت في مارس 
الماضي بخليج عدن، وأنه سيتم 

تزويد مجلس األمن الدولي بأحدث 
المعلومات عن الملف حال اكتماله.

◄ قال اللواء منصور التركي 
المتحدث باسم وزارة الداخلية 

السعودية إن الهجمات الثالث التي 
وقعت في المملكة مؤخرا منسقة 

ومرتبطة ببعضها البعض من حيث 
التوقيت واألدوات المستخدمة، وأن 

تنظيم داعش هو من يقف خلفها.

◄ قالت وسائل إعالم كويتية إن 
التحقيقات مع عناصر تنظيم 

داعش الموقوفين في نطاق العملية 
االستباقية التي أحبطت السلطات 
األمنية الكويتية بفعلها مخططات 

للتنظيم، أظهرت أن األخير كان 
ينوي تفجير منشآت حيوية وأمنية 

ودور عبادة، وأن تعليمات صدرت 
من قياديي داعش في الخارج 

لعناصره بوضع خطة على المديين 
القريب والبعيد لزعزعة أمن الكويت.

◄ أعلن مصدر في أجهزة األمن 
التابعة للحكومة اليمنية عن 

اكتشاف مخزن كبير لألسلحة في 
محافظة لحج، بجنوب اليمن، تابع 
لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى العثور 

على صواريخ ضمن الترسانة 
المخبأة في مزرعة نائية بمنطقة 

الحمراء في مديرية تبن بالمحافظة 
المذكورة.

◄ تصدت قوات األمن العراقية 
الجمعة لمتظاهرين حاولوا الوصول 

إلى ساحة التحرير بوسط بغداد 
للمطالبة باإلصالح واالحتجاج على 

تردي األوضاع األمنية.

باختصار

ــعــراق  ــي ال ــرب عــلــى داعــــش ف ــح ال

فحسب،  املــيــدان  على  تحسم  ال 

السياسي  بــاإلصــالح  أيــضــا  لــكــن 

واملصالحة بني مكونات املجتمع

◄

اللهم أنقذ العراق

تضامن عربي مع وزير الخارجية اإلماراتي ضد تطاول القرضاوي
} أبوظبي - أطلق تطاول يوســـف القرضاوي 
رجل الدين املصري احلامل للجنسية القطرية، 
وأحد كبار منظري جماعة اإلخوان املســـلمني 
املصنفة إرهابية في مصر وبلدان أخرى، على 
وزير اخلارجية اإلماراتي، الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد آل نهيان، موجة مـــن التضامن العربي 
مـــع املســـؤول اإلماراتـــي، واإلدانة لســـلوك 
القرضـــاوي وجماعتـــه، جســـدتها على وجه 
اخلصوص مواقـــع التواصل االجتماعي التي 
حفلت بردود مســـؤولني وإعالميني وقادة رأي 

عرب على ”مفتي اإلخوان“.

وجاء أحد أبرز الـــردود من وزير خارجية 
مملكـــة البحرين، الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل 
خليفـــة، الـــذي قال فـــي تغريدة عبر حســـابه 
الرســـمي علـــى تويتر ”ال غرابة فـــي أن يكون 
السياســـي القدير صغير الســـن، ولكـــن الله 
يكفينا شر من يدعي العلم، والعلم منه براء“.

إّن  قولـــه  البحرينـــي  الوزيـــر  وأضـــاف 
”الشـــياطني التي خرجـــت مـــن أصفادها هي 
تلك التي حاولت إســـقاط قلب األمة وحصنها 
احلصني، واآلن ترمي القادة الناجحني بدائها 

وتنسل“.

ويشـــير الشـــيخ خالد بن أحمد بذلك إلى 
ســـلوك جماعة اإلخوان في مصر التي أشـــار 
إليها بقوله ”قلب األّمة“، وما مارسته اجلماعة 
هناك من عنف إثر إسقاط حكمها بثورة يونيو 

الشعبية.
وكان الشـــيخ عبدالله بن زايد قد انتقد في 
معـــرض تعليقه على احلـــادث اإلرهابي الذي 
اســـتهدف احلـــرم النبـــوي باملدينـــة املنورة، 
مواقـــف اإلخـــوان املســـلمني مـــن مثـــل تلك 
احلوادث، مذّكرا بأن يوسف القرضاوي سبق 

له أّن حّرض على التفجيرات االنتحارية.

وبدا التشـــّنج واضحا على القرضاوي من 
خـــالل رّده عبـــر تويتر على وزيـــر اخلارجية 
اإلماراتـــي باســـتخدام ألفـــاظ نابية جتاوزت 
حدود اللياقـــة والبروتوكول. وممن رّدوا على 
القرضاوي أيضا، مستشار شيخ األزهر محمد 
عبدالسالم بقوله في منشور على فيسبوك ”إن 
اجلهود التي يقدمها عبدالله بن زايد وإخوانه 
فـــي خدمة اإلســـالم واملســـلمني إلزالة الضرر 
الـــذي أحلقتـــه فتاوى شـــيوخ الفتنـــة باألمة 
اإلســـالمية في الثمانني عاما األخيرة، ال شـــك 

مؤملة لقلب شيخهم الذي بلغ أرذل العمر“.

ال «والي» لداعش 

في الكويت

} الكويــت - لفـــت نظـــر المراقبيـــن غيـــاب 
الكويـــت عن قائمـــة «الواليات» التي نشـــرها 
تنظيم داعش تحت مســـمى «صـــرح الخالفة» 
عارضـــا من خاللها التنظيم الهرمي لـ»والياته 
ودواوينـــه وهيئاتـــه»، األمر الـــذي يعني عدم 
صّحة المعلومة المتداولة على نطاق واســـع 
بشـــأن تســـمية التنظيـــم للمدعـــو فهـــد فرج 
والمكّنـــى بـ«أبي نصار» المحكـــوم عليه بـ15 
ســـنة ســـجنا في قضية تفجير مسجد اإلمام 

الصادق، واليا له في الكويت.
وال يعني غياب الكويـــت عن هذه القائمة، 
عدم استهدافها من قبل التنظيم المتشّدد الذي 
ســـبق له أن نّفذ صيف 2015 هجوما انتحاريا 
داميا على مسجد للشيعة في منطقة الصوابر 
بالعاصمة موقعا عشـــرات الضحايا بين قتلى 
وجرحى، ومستهدفا بذلك إشعال فتنة طائفية 
في هـــذا البلـــد الخليجي الـــذي يتعايش فيه 
أبناء الطائفة الســـنية إلـــى جانب مواطنيهم 

من الشيعة.
كما كشفت الســـلطات الكويتية حديثا عن 
مخططـــات واســـعة للتنظيم لتنفيـــذ عمليات 
إرهابيـــة فـــي الكويت وقبضت علـــى عناصر 

تابعة له وصادرت أسلحة كانت بحوزتهم.
وضّمـــت قائمة داعش 35 واليـــة توجد 19 
منها في كّل من سوريا والعراق، فيما حضرت 
الســـعودية ضمـــن القائمـــة، ما يـــدل على أّن 
التنظيم المتشّدد يحاول التركيز على المملكة 

ألهميتها.

} تجارة القات في اليمن ال تعرف الكســـاد رغم واقع الحرب الذي أثر ســـلبا على مختلف األنشـــطة التجارية واالقتصادية وسبب تدهورا شديدا في 
القدرة الشرائية لليمنيين.



} الجزائر - عادة ما توّظف األنظمة السياسية 
االنتخابـــات خللق توازنـــات جديدة أو احلفاظ 
علـــى التوازنـــات القدمية، وهو مـــا حصل في 
اجلزائـــر باملصادقة على مشـــروع قانون ينظم 
االنتخابـــات التشـــريعية املقبلـــة رغـــم رفض 
املعارضـــة لـــه، حيـــث قـــام املشـــّرع اجلزائري 
مبعّية السلطات املركزية بالتضييق في النظام 
االنتخابي وحصر عدد األحزاب التي ميكن لها 

املشاركة في االستحقاق املقبل.
ويجمع متابعون على أن قانون االنتخابات 
اجلديد رسم مسبقا اخلارطة السياسية بتقييده 
ملشـــاركة األحزاب الصغيرة والناشئة والتي لم 
يســـعفها احلـــظ فـــي أن تشـــارك باالنتخابات 
البرملانية ســـنة 2012، وكان بإمكانها املشـــاركة 
فـــي اســـتحقاق 2017 وحتقيق نســـب مقبولة. 
واستنادا إلى هذا القانون، فإن األحزاب الكبرى 
واملعروفة مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطنـــي الدميقراطـــي هي التي ســـتفوز وذلك 
لتحصيلها لشروط الترشـــح املنصوص عليها 

والتي صيغت بحسب قياسها.
”اخلبـــر“  لصحفيـــة  تقريـــر  وبحســـب 
اجلزائرية، يكـــرس النظـــام االنتخابي اجلديد 
نظام احملاصصة املعمول به منذ سنوات، والذي 
تســـتفيد منه أحزاب املواالة، وقطاع من أحزاب 
املعارضة، باملقابل ســـتجد غالبية األحزاب مبن 
فيهـــا التقليدية املقدر عددهـــا بحوالي 20 حزبا 
فـــي املجلس الشـــعبي الوطنـــي، صعوبات في 
احلصول على مكانة باملجلس احلالي، وال بديل 

لها في الوضع احلالي سوى تنسيق عملها. 
وبحســـب نفـــس التقريـــر يواجـــه حتالف 

األحزاب اإلســـالمية املشـــكل من أحزاب حمس، 
النهضة واإلصالح الوطنـــي، احتمال االنفراط 
فـــي االنتخابـــات املقبلـــة، بينمـــا لـــم حتقـــق 
التحالفـــات والتكتـــالت كقطب التغييـــر القائم 
حول مرشح االنتخابات الرئاسية السابقة، علي 
بن فليس، أي تقدم لعمل مشـــترك، فيما تواجه 
تنسيقية االنتقال الدميقراطي حالة تهلهل، وال 
يلوح في األفق أي مشـــروع لتحالف بني شتات 

التيار الدميقراطي.
النشـــاط  حتـــّزب  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
السياســـي فـــي اجلزائر مـــّر مبراحـــل عديدة 
لم تســـاهم كثيرا في نحت معالـــم نظام حزبي 
متماسك، ففترة السرية التي عاشتها احلركات 
احلزبيـــة في اجلزائـــر بني عامـــي 1962 و1988 
يظهر ســـر ضعفها واستفادة النظام السياسي 
من ذلـــك الضعف، خاصـــة وأن هـــذه األحزاب 
غيـــر قادرة علـــى التأثير في مخرجـــات النظام 

السياسي.
ورّدا علـــى ما جاء في مبـــّررات مواد قانون 
االنتخابـــات املثيـــر للجدل، مـــن أن الهدف هو 
تنظيم احلياة السياسية والقضاء على األحزاب 
املوسمية التي حتّولت اعتماداتها إلى سّجالت 
جتاريـــة في بيع القوائم وترتيبها، أكد القيادي 
في حركة مجتمع الســـلم أن السلطات هي التي 
اعتمـــدت هذه األحـــزاب، وهي التـــي تريد اآلن 
التضييق عليها، وإصدار أحكام إدارية مسبقة 

عليها، وهو تعميٌم ظالٌم لها.
جديـــد  قانـــون  مشـــروع  وضـــع  وجـــاء 
لالنتخابات بهدف التكّيف مع تعديل دســـتوري 
أجري مطلـــع العام اجلاري، وفـــق تصريحات 

سابقة لوزير الداخلية، نورالدين بدوي.
ويتكون القانـــون اجلديد من 225 مادة، لكن 
أكثرها إثـــارة للجدل املادتـــان 73 و94، واللتني 
تشـــترطان احلصول على نسبة 4 باملئة في آخر 
انتخابـــات نيابيـــة أو محلية جـــرت في البالد 
لدخول السباق مجددا، وهو أمر سيترتب عليه 
حرمان عدد كبير من األحزاب من دخول االقتراع 

القادم.

ورفضـــت اللجنـــة القانونيـــة بالبرملان 96 
مقتـــرح تعديل علـــى القانون بدعـــوى إخاللها 
بتوازنه، فيما تقول املعارضة إن السلطة ترفض 

املساس بنصوصه.
وقاطعـــت الكتـــل النيابية خلمســـة أحزاب 
قانـــون  علـــى  التصويـــت  جلســـة  معارضـــة 
االنتخابات اجلديد؛ ألنه ”يكرس الغلق واإلقصاء 
واملساس باحلقوق املدنية والسياسية لألحزاب 

واألفراد“، بحسب بيان مشترك أصدروه.
وأربعة من هذه األحزاب إســـالمية التوجه، 
وهي ”حركة مجتمع السلم“، و“حركة النهضة“، 
و“حركـــة اإلصالح الوطنـــي“، و“جبهة العدالة 

والتنميـــة“، إلـــى جانـــب حزب ”جبهـــة القوى 
االشتراكية“ (يسار).

ومتلـــك هـــذه األحـــزاب مجتمعـــة قرابة 80 
نائبـــا من بني 462 عضوا فـــي البرملان؛ وهو ما 
لم يجعل ملقاطعتها جللسة التصويت أي تأثير 

على إقرار مشروعي القانون.
كما صوت ”حزب العمال“ (يســـار وميلك 20 
نائبا في البرملان) ضد مشروعي القانونني بعد 

رفض تعديالت طالب بها، بحسب قياداته.
كمـــا صادق املجلس الشـــعبي الوطني على 
مشـــروع قانون إنشـــاء جلنة عليا لالنتخابات، 
والتي جاء بها التعديل الدســـتوري الذي جرى 

في البالد مطلع السنة اجلارية مثيرا جدال حول 
جناعته.

وتتكـــون اللجنة مـــن 410 عضـــوا نصفهم 
قضاة يعينهم املجلس األعلى للقضاء، والنصف 
اآلخر كفاءات مســـتقلة من املجتمع املدني، فيما 
يعني رئيســـها من قبل رئيـــس اجلمهورية بعد 
مشـــاورات مـــع األحـــزاب. وتتمثـــل مهمة هذه 
الهيئة في اإلشراف على العملية االنتخابية من 
بدايتها إلى نهايتها، وتقول املواالة إنها مكسب 
لضمـــان شـــفافية االنتخابات، فيمـــا تعتبرها 
املعارضـــة التفافـــا على مطلبها بإنشـــاء هيئة 

مستقلة لالنتخابات غير تابعة للسلطة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال مدعون اتحاديون إن الشرطة 
األلمانية ألقت القبض على رجل 
يشتبه في انضمامه إلى تنظيم 

الدولة اإلسالمية وتقديمه معلومات 
لعبدالحميد أباعود الذي خطط 

لهجمات باريس في العام الماضي. 
ويعتقد أن أباعود كلف الشاب 

البالغ من  الجزائري ”بالل سي“ 
العمر 20 عاما بالتحقق من المراقبة 

على الحدود وأوقات االنتظار 
والدخول ونقاط الخروج على طول 

طريق البلقان العام الماضي في 
ذروة أزمة المهاجرين.

◄ أفاد مصدر في جهاز 
االستخبارات العسكرية الوسطى، 

بأنه وقع القبض في العاصمة 
الليبية طرابلس على خمسة 

أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش 
بسرت، بينهم شخص عضو في 

المجلس الوطني االنتقالي السابق.

◄ أكد نورالدين الثني، عضو 
المجلس البلدي بمدينة غدامس (تقع 

قرب مثلث حدود ليبيا مع كل من 
تونس والجزائر) والناطق باسمه، 

أن ”السلطات الجزائرية أفرجت عن 
7 من المحتجزين الليبيين بينهم 

اثنان من منطقة القلعة والباقون من 
منطقة الرجبان غربي ليبيا“.

◄ نقلت وكالة ”سبوتنيك“ عن قناة 
”زفيزدا“ الروسية، أن السفينة 

اليونانية بانوماريس اختطفت قبالة 
السواحل الليبية وكان على متنها 

9 أشخاص، بينهم 5 أوكرانيين 
ومواطن يوناني وثالثة من الروس.

◄ أكد حزب التيار الشعبي في 
تونس، بمناسبة إحياء ذكرى 

تأسيسه، أنه ماض قدما في تحقيق 
األهداف التي تأسس من أجلها 

ومن أهمها االستمرار في التصدي 
لمشروع اإلرهاب.

باختصار

قانون االنتخابات يرسم مسبقا خارطة التحالفات السياسية في الجزائر

[ القانون يحافظ على التوازنات القديمة [ النظام االنتخابي يكرس المحاصصة لفائدة أحزاب المواالة 
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} الربــاط -  تصاعـــدت الدعـــوات في املغرب 
من أجل توسيع املرسوم امللكي القاضي مبنع 
رجال الدين من ممارســـة السياســـة ليشـــمل 
حظر استعمال الرموز الدينية أثناء احلمالت 
االنتخابيـــة، وكانـــت آخر هـــذه الدعوات تلك 
التي أطلقها املركز املغربي من أجل دميقراطية 

االنتخابات.
ووصـــف املركـــز، الـــذي يعد عضـــوا في 
االئتالف املغربي لرصد االنتخابات، استعمال 
الرمـــوز الدينيـــة فـــي احلمـــالت االنتخابية 
بـ“اإلرهـــاب االنتخابـــي جلماعـــات اإلســـالم 
السياسي“، مؤكدا أن قانون االنتخابات مينع 

استعمال الرموز الدينية ألغراض انتخابية.

ويشـــير املركز بدعوته هذه مباشـــرة إلى 
األحزاب اإلســـالمية في املغرب وخاصة حزب 
العدالـــة والتنمية القائـــد لالئتالف احلكومي 
برئاسة عبداإلله بن كيران والذي تتهمه أحزاب 
املعارضة ومنظمات املجتمع الدولي بتوظيف 
الدين في السياسية ومحاولة استمالة أصوات 
الناخبني انطالقا من مشاعرهم الدينية، حيث 
يعتبرون أن احلزب سياسي ذو نهج إصالحي 
تارة، وتارة أخرى يقّرون مبرجعيته اإلسالمية 
ويكشـــفون عن أصولها وارتباطاتها باحلركة 
اإلسالمية العاملية وطورا يتنّصلون من تنظيم 
اإلخـــوان بالتأكيد على أنهم قاموا مبراجعات 

جوهرية تنفي كل التهم واألحكام املسبقة.

ورغم موجة االنتقادات التي طالت احلزب 
اإلسالمي القائد لالئتالف احلكومي بخصوص 
العديد من املســـائل أهمها طرق تدبيره للشأن 
العام ومعاجلته لبعض امللفات وعلى رأســـها 
ملف الفســـاد، فإن احلـــزب ظل صامدا في ظل 
األزمات والتحديات والتغييرات على الصعيد 
اإلقليمـــي والتي مّســـت التيارات اإلســـالمية 
فـــي بعض الدول العربيـــة وأّدت إلى تقهقرها 
كليا مثلما هو احلال مع اإلخوان في مصر أو 
تراجـــع دورها مثلما حصل مع حركة النهضة 

في تونس.
ولم يواجه حـــزب العدالة والتنمية مصير 
األحزاب اإلســـالمية في املنطقة ألســـباب عدة 

تتعلق أساســـا بتبنيه سياســـة براغماتية في 
التعامل مـــع التغّيـــرات اإلقليميـــة. فالعدالة 
والتنمية رفض الدخول في صراعات ال ُترجى 
منهـــا فائدة مع مراكز القوى فـــي الدولة، كما 
رفض مســـاندة تنظيم اإلخوان املسلمني علنا، 
بل قام أمينه العام بنقد اخليارات السياســـية 
للتنظيـــم قائال ”ليســـت مشـــكلة اإلخوان هو 
السجن فقد ســـبق لهم أن عاشوا هذه احملنة، 
املشكلة في املنهج وحتى وإن انتصروا فإنهم 
لن يصلوا إلى أي شيء“، وهو ما يدل على أن 
احلزب يحاول تفادي الوقوع في نفس أخطاء 
األحـــزاب اإلســـالمية األخـــرى التـــي لفظتها 

صناديق االقتراع.

األملانـــي  البرملـــان  صـــادق   - برليــن   {
”بوندســـتاج“، مســـاء اخلميس، على توسيع 
نطاق مهمة اجليش األملاني قبالة الســـواحل 
الليبية ليشمل منع تهريب السالح إلى جانب 
إنقاذ الالجئني في البحر املتوســـط ومكافحة 
املهربـــني. وجـــاء متريـــر القرار رغـــم وجود 

أصوات للمعارضة.
ووفقـــا ملا هـــو معمول به حتـــى اآلن في 
هـــذه املهمة، فستســـتمر ســـفينتان أملانيتان 
وعلى متنهما  باملشـــاركة في مهمة ”صوفيا“ 
نحـــو 400 جندي، كما لن يطرأ أي تغيير على 
احلد األقصى للقوات التي ميكن مشـــاركتها، 

حيث سيظل في حدود 950 جنديا.
ومن املنتظـــر أن تتركز املهمة مســـتقبال 
على منع توريد األســـلحة إلـــى تنظيم الدولة 
اإلسالمية ”داعش“ الذي انتشر في ليبيا على 

نحو كبير.
ومن املهام اجلديدة التي ستوكل للجيش 
األملاني فـــي املهمة مراقبة املنطقـــة البحرية 

وتدريب خفر السواحل الليبية.
ومعلوم أن اجليـــش األملاني لديه خبرات 
فـــي مكافحـــة تهريب األســـلحة عبـــر البحر 
املتوسط، حيث يشـــارك منذ عشرة أعوام في 
مهمـــة األمم املتحدة حلظر تهريب األســـلحة 

قبالة السواحل اللبنانية.
هـــذا وأعلن األمـــني العام حللف شـــمال 
اجلمعـــة،  ســـتولتنبيرغ،  ينـــس  األطلســـي، 
خـــالل افتتاح قمـــة حلف الناتـــو بالعاصمة 
البولنديـــة وارســـو، أن احللف اتخـــذ قرارا 

رســـميا باملشـــاركة في جهـــود إدارة ظاهرة 
الهجرة واللجوء وسط املتوسط (قبالة ليبيا) 
علـــى غرار ما فعله في بحـــر إيجة بني تركيا 

واليونان في نهاية العام املاضي.
ويشار إلى أن مجلس األمن الدولي اعتمد 
باإلجماع منذ أقل من شهر، قرارا يجيز لكافة 
الـــدول األعضـــاء بصفتها أو عبـــر منظمات 
إقليميـــة (مبا في ذلـــك االحتـــاد األوروبي)، 
تنفيـــذ حظر الســـالح املفروض علـــى ليبيا، 
ملدة عام واحد. ويســـمح القرار الذي صاغته 
بريطانيا وحمل الرقـــم 2292 للدول األعضاء، 

أن تعمل على الصعيـــد الوطني أو من خالل 
املنظمات اإلقليمية، مـــن أجل ضمان التنفيذ 
الصارم حلظر األسلحة املفروض على ليبيا.

وأطلقـــت عملية ”صوفيـــا“ في يونيو من 
العام املاضي ويساهم فيها 22 بلدا أوروبيا، 
وتعمل على مراقبة الشـــبكات الناشـــطة في 
الهجرة غير الشـــرعية من السواحل الليبية، 
مطلع أكتوبـــر املاضي  وانتقلـــت ”صوفيـــا“ 
إلى مرحلة التدخالت امليدانية والتي تســـمح 
لهـــا بالصعود على منت الزوارق وتفتيشـــها 

وحجزها.

ونـــص القـــرار الصادر مبوجـــب الفصل 
الســـابع من ميثـــاق األمم املتحـــدة على أنه 
”بغيـــة التصـــدي إلـــى التهديد الذي تشـــكله 
األســـلحة والذخائر غيـــر املؤمنة فـــي ليبيا 
وانتشـــارها، أن يـــؤذن فـــي هـــذه الظـــروف 
االســـتثنائية واحملددة لفترة مدتها 12 شهرا 
للـــدول األعضـــاء وهـــي تتصـــرف بصفتها 
الوطنيـــة أو عـــن طريـــق منظمـــات إقليمية 
بإجراء مشاورات مع حكومة الوفاق الوطني 
الليبية من أجل ضمان التنفيذ الصارم حلظر 
توريد األســـلحة على ليبيا، والقيام، من دون 
تأخير، في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا 
بتفتيش السفن املتجهة إليها أو القادمة منها 
والتي تكون لديها أســـباب معقولة لالعتقاد 

بأنها حتمل أسلحة“.
كمـــا أذن قـــرار املجلـــس جلميـــع الدول 
األعضاء وهي ”تتصرف بصفتها الوطنية أو 
عـــن طريق منظمات إقليمية، بـــأن تقوم متى 
ضبطت أصنافا محظورة (أســـلحة) بحجزها 
والتصـــرف فيها من خـــالل إتالفها أو إبطال 
مفعولهـــا أو تخزينها أو نقلها إلى دولة غير 
دولة املنشأ أو دولة املقصد بغرض التخلص 

منها“. 
وكان مجلـــس األمـــن قـــد حظـــر مبوجب 
القرار رقم 1970 لعام 2011 توريد األسلحة إلى 
ليبيا، وأهاب بجميع الدول األعضاء تفتيش 
الســـفن املتجهة إلى ليبيـــا، ومصادرة كل ما 
يحظر توريده وإتالفه حتى ال تغرق ليبيا في 

املزيد من الفوضى.

دعوات إلى حظر استعمال الرموز الدينية في االنتخابات المغربية

البرلمان األلماني يصادق على توسيع مهمة الجيش قبالة السواحل الليبية

رســــــم قانون االنتخابات اجلديد في اجلزائر اخلارطة السياســــــية قبل إجراء االنتخابات 
التشريعية املقررة في العام املقبل، ويبدو أن السلطات أرادت بتمرير هذا القانون احلفاظ 
ــــــر الوطني والتجمع الوطني  ــــــى توازنات القوى القدميــــــة ممثلة في حزبي جبهة التحري عل

الدميقراطي.

{إقالـــة رئيس الحكومة الحبيب الصيد ال تتم، وفق أحكام الدســـتور، إال باالحتكام إلى ســـلطة أخبار

الشعب التي يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين}.

رضا باحلاج
عضو الهيئة السياسية حلزب نداء تونس

{الناتو اتخذ قرارا رســـميا بالمشـــاركة في جهود إدارة ظاهرة الهجرة واللجوء وســـط المتوسط، 

وبهذا القرار ينضم إلى عملية صوفيا المنتشرة قبالة سواحل ليبيا}.

ينس ستولتنبرغ
أمني عام حللف شمال األطلسي

قانون انتخابي على مقاس جبهة التحرير

قانـــون  الســـلطات  بحســـب 

االنتخابات الجديـــد جاء لتنظيم 

الحياة السياســـية والقضاء على 

األحزاب الموسمية 

◄

شبح الهجرة السرية يخيم على البرلمان األلماني
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◄ أصدرت محكمة ألمانية، 
الخميس، حكما بالسجن على خمسة 

رجال لمشاركتهم في القتال في 
صفوف حركة الشباب اإلسالمية في 

الصومال.

◄ أصدرت السلطة والمعارضة في 
جورجيا، الجمعة، بيانا مشتركا 

يدعو الدول األعضاء في حلف شمال 
األطلسي إلى دعم ترشيح تبيليسي 

لالنضمام إلى الحلف.

◄ أغلقت الشرطة لفترة وجيزة، 
الجمعة، مبنى الكونغرس األميركي 

ومركز الزوار وسط أنباء عن احتمال 
وجود شخص يحمل سالحا، إال أن 
الشرطة رفعت اإلغالق بعد إعالنها 

أنه ليس هناك أي خطر.

◄ قال مصدر عسكري إن انتحاريا 
قتل ما ال يقل عن 9 أشخاص وأصاب 

نحو 12 آخرين في هجوم استهدف 
مسجدا في دامبوا بشمال شرق 
نيجيريا، أثناء أداء صالة الفجر 

الجمعة.

◄ اتفقت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل والرئيس الفرنسي 

فرانسوا هوالند والرئيس الروسي 
فالديمير بوتين في مكالمة هاتفية 
أجريت لمناقشة األزمة األوكرانية 

الجمعة على ضرورة تطبيق 
اإلجراءات التي شملها اتفاق مينسك 

بشكل أسرع.

◄ وعد النائب الهولندي من اليمين 
المتطرف غرت فيلدرز بالقيام بكل 
ما في وسعه لتنظيم استفتاء في 
هولندا حول احتمال خروجها من 

االتحاد األوروبي، وبإغالق الحدود 
أمام المهاجرين المسلمين.
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أخبار

باختصار

} لنــدن - قـــال قـــادة الشـــرطة البريطانيـــة، 
اجلمعة، إن جرائم الكراهية املبلغ عنها شهدت 
ارتفاعا بنسبة 42 باملئة، في الفترة التي سبقت 
وتلـــت التصويـــت علـــى اخلروج مـــن االحتاد 

األوروبي.
ومت اإلبالغ عن 3076 حادثا في أرجاء البالد 
في األسبوعني بعد 16 يونيو بزيادة بواقع 915 
حادثة، مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.

وصوت البريطانيون في استفتاء 23 يونيو 
لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي بعد حملة 
تسببت بانقسامات عميقة بني البريطانيني كان 
فيها موضـــوع الهجرة حجر زاويـــة، مما دفع 
املســـلمني واملهاجرين القادمني من دول شـــرق 
أوروبا إلى القول إن احلملة اســـتهدفتهم على 

وجه اخلصوص.
وقال مارك هاملتون املتحدث باسم مجلس 
قادة الشـــرطة الوطنية بشـــأن جرائم الكراهية 
”لدينا حاليا مؤشـــر واضح علـــى زيادة اإلبالغ 
عـــن جرائـــم الكراهية على املســـتوى الوطني، 
وميكننـــا أن نالحـــظ وجـــود ارتفـــاع حاد في 
األســـابيع األخيـــرة“. وأضاف ”هـــذا أمر غير 
مقبول وهو يقوض التنوع والتســـامح اللذين 

ينبغي أن نحتفي بهما“.
واتهـــم منتقـــدون بعض الشـــخصيات في 
حملة اخلـــروج من االحتـــاد األوروبي بنشـــر 
رهاب األجانب والعنصرية، في إطار مســـعاهم 
للتأكيـــد علـــى أن مغـــادرة االحتاد ستســـمح 
لبريطانيـــا بوقـــف الهجـــرة التـــي يعتبرهـــا 
الكثير من البريطانيني عبئا على ســـوق العمل 

واخلدمات العامة.
وقبل أســـبوع من االســـتفتاء تعرضت جو 
كوكس عضـــو مجلس العموم عن حزب العمال 
واملناهضـــة للخروج من االحتـــاد، إلطالق نار 

والطعن حتى املوت شمال بريطانيا.

وقالت الشـــرطة إن ذروة حوادث الكراهية 
وقعت بـــني 25 و29 يونيو مع وقوع 289 حادثة 
فـــي أرجـــاء اململكـــة املتحـــدة، غيـــر أن العدد 

انخفض إلى حد كبير منذ ذلك احلني.
وكانت أغلب احلوادث عبارة عن حترش أو 
اعتداء وغيرهمـــا من أعمال األذى، مثل توجيه 

األلفاظ املسيئة أو تعرض الضحية للدفع.
واخلميـــس، أرســـلت العديد مـــن املغلفات 
التي تتضمن عبارات مسيئة ومسحوقا أبيض 
إلى العديد من املســـاجد في لنـــدن وعضو في 

مجلس اللوردات البريطاني.
وكانت الشـــرطة أغلقت أقساما من البرملان 
بعد أن تلقـــى عضو مجلس اللوردات املســـلم 
نظيـــر أحمد إحدى تلك الرســـائل، إال أنه تبني 
الحقا أن املســـحوق الذي في الرســـالة لم يكن 
في  ضارا. كمـــا أعلن مســـجد ”نور اإلســـالم“ 
مدينـــة ليتـــون شـــرق العاصمة في بيـــان أنه 
اســـتهدف إضافة إلـــى عدد آخر من املســـاجد 

من بينها مســـجد عائشـــة في توتنهام، و“دار 
رعاية املسلمني“ في فنزبيري بارك شمال لندن، 

بحسب صحيفة ايفننغ ستاندرد.
ودفع تكرار تلك االعتداءات الســـلطات إلى 
وضع الشـــرطة على أهبة االســـتعداد للتصدي 

لتلك االعتداءات في حال تفاقمها.
ودانـــت متحدثـــة باســـم رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون أواخر شـــهر يونيو 

حوادث معادية لألجانب.
وقالت املتحدثة ”يجـــب أن نكون واضحني 
جـــدا بـــأن هذه احلكومـــة لن تتهـــاون مع عدم 
التســـامح … وتخويف املهاجريـــن والقول لهم 

إنهم يجب أن يعودوا إلى بالدهم“.
وذكرت سفارة بولندا بلندن في وقت سابق 
أنها ”تشـــعر بصدمة وقلق بالغني“ إزاء تقارير 
عن جتاوزات وجهت ألبناء اجلالية البولندية.

ومن تلك احلوادث لصـــق بطاقات مضيئة 
كتـــب عليهـــا ”غـــادروا اململكـــة املتحـــدة – ال 

حشـــرات بولنديـــة بعد اليوم“ فـــي هنتنغدون 
قرب كامبريدج، وتقارير عـــن كتابات غرافيتي 

على مركز ثقافي بولندي في لندن.
وقالت السفارة ”نشكر اجلميع على رسائل 
الدعم والتضامن مع اجلالية البولندية، والتي 

عبر عنها الشعب البريطاني“.
وطلـــب رئيس بلدية لندن صـــادق خان من 

شرطة لندن التأهب في أعقاب تلك احلوادث.
وقال خان ”أحتمل بجدية مســـؤوليتي في 

الدفاع عن التنوع والتسامح في لندن“.
وأضـــاف ”طلبت مـــن شـــرطتنا املزيد من 
اليقظة حتسبا الزدياد جرائم الكراهية، وأدعو 
أهالي لندن جميعا إلـــى التضامن والدفاع عن 

هذه املدينة العظيمة“.
كمـــا دعا وزير املالية جـــورج أوزبورن إلى 
وحـــث البريطانيني علـــى ”إدانة  ”التضامـــن“ 
واالنقســـام“. وقـــال ”بريطانيا دولة  الكراهية 

منفتحة ومتسامحة، وسأقاتل لتبقى كذلك“.

صعود كراهية األجانب {معادل منطقي} لخروج بريطانيا
[ المسلمون واألوروبيون الشرقيون على رأس قائمة المستهدفين بأعمال العنف

الشــــــرطة البريطانية تكشــــــف عــــــن زيادة 
ــــــرة في جرائم الكراهية في األســــــابيع  كبي
التي ســــــبقت وتلت االســــــتفتاء على خروج 
ــــــي في 23  ــــــا مــــــن االحتاد األوروب بريطاني
يونيو، والتي شــــــهدت سجاال غير مسبوق 

حول ملف الهجرة احلساس.

توسع دائرة الكراهية

} وارسو - اســـتحث الرئيس األميركي باراك 
أوباما قادة حلف شـــمال األطلســـي، اجلمعة، 
على الوقوف بحزم أمام روسيا بعد استيالئها 

على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
 وقال إن قرار البريطانيني االنســـحاب من 

االحتاد األوروبي يجب أال يضعف احللف.
جـــاء ذلـــك فـــي مقـــال نشـــرته صحيفـــة 
البريطانيـــة بينما وصل  ”الفايننشـــال تاميز“ 
أوباما إلى وارسو حلضور آخر قمة لقادة حلف 
شمال األطلسي، قبل أن يترك منصبه في يناير 

املاضي. 
وقـــال أوباما أيضـــا إن ”العالقة اخلاصة“ 
التي تربط الواليات املتحدة ببريطانيا ستبقى 

بعد استفتاء بريطانيا الذي سعى لتجنبه.
وفي أجندة االجتماع أن يوافق حلف شمال 
األطلســـي الذي يضـــم في عضويتـــه ٢٨ دولة، 
اجلمعة، رســـميا على نشـــر أربع كتائب تعمل 
بصفـــة دورية تضم ما بـــني ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ جندي 
في دول البلطيق وشـــرق بولندا، وذلك لطمأنة 
دول اجلنـــاح الشـــرقي على اســـتعداده للدفاع 

عنها.
وقـــال أوباما ”في وارســـو ال بـــد أن نؤكد 
عزمنا- وهو واجبنـــا مبقتضى البند اخلامس 
من معاهدة حلف شمال األطلسي- على الدفاع 

عن كل عضو في حلف شمال األطلسي“.
وأضاف أن الغرب ال بد أن يساعد أوكرانيا 
في الدفاع عن سيادتها ووحدتها اإلقليمية من 
خـــالل اإلبقاء علـــى العقوبـــات املفروضة على 
روســـيا، إلـــى أن تنصاع متاما التفـــاق لوقف 

إطالق النار.
ومضى يقـــول ”نحتاج إلى تعزيـــز الدفاع 
عن حلفائنا في وســـط وشـــرق أوروبا وزيادة 
مرونتنـــا في مواجهة األخطـــار اجلديدة، ومن 

بينها الهجمات اإللكترونية“.
وأعلن أوبامـــا، اجلمعة، نشـــر ألف جندي 
أميركـــي ولواء منفصـــل في بولنـــدا في إطار 
تعزيـــز املنطقة الشـــرقية للحلف فـــي مواجهة 

روسيا.
ويعتبر نشـــر القوات األميركية في بولندا 
جزءا من جهود حلف شـــمال األطلســـي، التي 
ستشهد نشـــر ثالث كتائب بقيادة كندا وأملانيا 
وبريطانيا في ثالث مـــن دول البلطيق لطمأنة 
أعضاء احللف الشرقيني على مواجهة روسيا.

وقال أوباما بعد لقاء مع الرئيس البولندي 
أنـــدري دودا قبيـــل افتتاح قمـــة احللف ”فيما 
يستعد احللف لتعزيز وجوده في شرق أوروبا، 
أســـتطيع أن أعلن أن الواليات املتحدة ستكون 
في مقدمة املشـــاركني في انتشـــار حلف شمال 

األطلسي في بولندا“.

واشنطن تدعو الناتو 

إلى الوقوف بوجه روسيا

} برلني - اعتمـــدت ألمانيا، الخميس، قانونا 
غيـــر مســـبوق ينظـــم عمليـــة دمـــج الالجئين 
وحقوقهم وواجباتهم، وذلـــك بعد وصول عدد 

قياسي منهم إلى البالد العام الماضي.
وهـــذا النص الذي اعتمـــده مجلس النواب 
هـــو األول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا 

طويال في طرح نفسها كبلد هجرة.
وكانـــت الخطـــوط العريضة لهـــذا القانون 
معروفة منـــذ نهاية أبريل. ومن بيـــن التدابير 
التي ســـتعتمدها الســـلطات من اآلن فصاعدا، 
تحديد مواقع إقامة لطالبـــي اللجوء المعترف 
بهـــم، بهدف توزيعهم علـــى األراضي األلمانية 
على نحـــو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشـــة. 
وفي حـــال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو 

اللجوء لعقوبات.
ولـــن تمنـــح ألمانيا حـــق اإلقامـــة الدائمة 
لالجئين الذين ال يبذلون جهودا كافية لالندماج 
في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة األلمانية.

وينـــص القانـــون علـــى أن ”تعلـــم اللغـــة 
ضروري أيضا إلقامة مؤقتة“ في هذا البلد.

ويتضمـــن القانون أيضا قســـما مخصصا 
لعمـــل الالجئيـــن مـــن أجـــل تســـهيل عمليـــة 

توظيفهم.
وحتـــى اآلن لـــم يكن مـــن الممكـــن لطالبي 
اللجـــوء الحصول على وظيفـــة، إال في حال لم 
يتقـــدم إليها أي مواطـــن ألماني أو من االتحاد 

األوروبي، غير أن هذا الحظر سيتم رفعه.
وســـيمنح الالجئـــون المتدربـــون تصريح 
إقامـــة إلى حيـــن انتهاء مـــدة تدربهـــم، حتى 

يتمكنوا من العثور على عمل.
وحذرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
في اآلونة األخيرة من أن ”من يقطع تدريبه يفقد 

إقامته، وبالتالي الحق بالبقاء في ألمانيا“.
وهـــذا النـــص الجديد المتعلـــق باالندماج 
يتحدى التقاليد السياسية المعتمدة في البلد، 
حيـــث رفض المحافظون لفتـــرة طويلة القبول 
بفكـــرة أن تكون ألمانيا أرض هجـــرة، رغم أن 
مئـــات اآلالف من األتـــراك يعيشـــون فيها منذ 

الخمسينات بصفة ”عمال ضيوف“.
لكن المفارقة أن ميركل المحافظة هي التي 
فتحت الطريق أمام التغيير من خالل سياســـة 
فتـــح األبواب للمهاجرين عـــام 2015. ومنذ ذلك 
الحين شددت ألمانيا سياستها تجاههم وأدى 
إلى الحـــد من تدفق  إغـــالق ”طريق البلقـــان“ 

الالجئيـــن الوافدين إلى ألمانيا. وأجج وصول 
عدد قياسي من المهاجرين مخاوف لدى الرأي 
العام، وهو ما يســـتفيد منه اليمين الشـــعبوي 

على وجه الخصوص.
وأظهـــر تحقيق أجرتـــه جامعـــة بيليفيلد 
ونشـــر الخميـــس، أن األلمان ينظرون بشـــكل 
أقـــل إيجابية من الســـابق إلى مســـألة وصول 

الالجئين.
وتعتقد الغالبيـــة منهم (55 بالمئة) أن على 
طالبي اللجوء العودة إلى بالدهم ما أن يتحسن 
الوضع فيها، في وقت اعتبر 36 بالمئة منهم أن 

تدفق الالجئين ”تهديد“ لمستقبل ألمانيا.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، توصلـــت الحكومـــة 
االتحاديـــة والمجالـــس اإلقليميـــة أخيرا إلى 
اتفاق بشأن توزيع تكاليف وصول نحو مليون 

مهاجر إلـــى البالد عـــام 2015، وفـــق ما أكدت 
مصادر قريبة من المفاوضات.

وتطلب الســـلطات المحلية منذ أسابيع من 
برلين أن تقدم تمويال بمســـتوى 8 مليار يورو 
في الســـنة لتغطية نفقات التكفـــل بالالجئين، 

وهو ما رفضته وزارة المالية حتى اآلن.
وبلغ عـــدد الالجئين الذين دخلـــوا ألمانيا 
في يونيو حوالي 16 ألفا، وكذلك العدد نفســـه 
في مايو، ما يؤكد التراجع الواضح في الفصل 
األول بسبب إغالق طريق البلقان واالتفاق بين 
مع تركيا، كما تفيد األرقام المنشـــورة الجمعة. 
وأعـــرب وزيـــر الداخلية األلمانـــي توماس دي 

ميزيير عن ارتياحه لهذا التراجع.
وقـــال ”نـــرى أن التدابيـــر المتخـــذة على 
المســـتويين األلماني واألوروبـــي قد أثمرت“، 

للوضـــع بعد 2015  مشـــيرا إلى ”انفراج كبير“ 
عندما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر.

وأضـــاف أن ”أزمـــة الالجئين لـــم تحل في 
الواقع بعـــد، لكن حلها يحـــرز تقدما جيدا في 

أوروبا، وتقدما جيدا جدا في ألمانيا“.
وبعدما شـــرعت ألمانيـــا أبوابها لالجئين 
أواخـــر صيـــف 2015، تراجعـــت المستشـــارة 
أنجيـــال ميركل التـــي تواجه رأيـــا عاما يزداد 
استياء، عن سياســـة االستقبال السخية، وهي 
تلقـــي بكامل ثقلهـــا على المســـتوى األوروبي 

لوقف تدفق األشخاص الهاربين من الحروب.
ووقـــع األوروبيـــون مع أنقـــرة اتفاقا دخل 
حيـــز التنفيذ فـــي 18 مارس ينـــص على إعادة 
المهاجريـــن إلـــى تركيـــا. وانتقـــده عـــدد من 

منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.

فرص متزايدة

أملانيا تمضي قدما في دمج الالجئني عبر اعتماد قانون جديد

«مهمـــة الحلف األطلســـي ليســـت أبـــدا التأثير فـــي العالقات التـــي ينبغي أن تربط بـــني أوروبا 

وروسيا. وبالنسبة إلى فرنسا فإن روسيا ليست خصما وليست تهديدا». 

فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«أقـــول أن بريطانيا قد تكون في طريقها لترك االتحـــاد األوروبي، لكننا لن ندير ظهرنا للدفاع 

واألمن األوروبيني».

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

صادق خان:

أتحمل بجدية مسؤوليتي 

في الدفاع عن التنوع 

والتسامح في لندن



} واشــنطن - قـــال بان كي مـــون األمني العام 
لـــألمم املتحدة فـــي تقرير ســـري حصلت عليه 
إن  اخلميـــس،  اإلعالميـــة  املصـــادر  بعـــض 
اختبارات الصواريخ الباليســـتية اإليرانية ”ال 
تنســـجم مع الـــروح البناءة“ لالتفـــاق النووي 
الذي أبرمته طهران مع القوى العاملية الكبرى، 
”لكن مجلس األمن التابـــع للمنظمة الدولية هو 
من ســـيقرر ما إذا كانت هذه االختبارات خرقت 

قرارا للمجلس“.
التصريح في مضمونه يعبر عن أزمة أبعد 
بكثيـــر مما يبـــدو أنه اســـتفزاز إيراني أصبح 
معتادا في الشـــرق األوســـط، فهو تصريح من 
أعلـــى الهرم األممي يقر بشـــكل ضمني فشـــل 
سياســـة الواليـــات املتحـــدة فـــي التعاطي مع 
األزمـــات الدولية وانهيار فكـــرة أنها ميكن أن 

تكون شرطي العالم بشكل فعلي.
إذ ال تـــزال إيـــران، بالرغـــم مـــن االتفـــاق 
النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى، حتاول 
القيام بإطالالت خاطفـــة من حني إلى آخر عبر 
جتربـــة صاروخيـــة أو حركة اســـتفزازية إما 
بشكل مباشـــر من خالل تصريحات مسؤوليها 
وإما بشـــكل غير مباشر عبر حتريك جماعاتها 

في اليمن أو لبنان أو العراق أو سوريا.
األمر ال يتوقف على إيران فقط، فســـلوكها 
العدائـــي الـــذي ال يتوقف ليس ســـوى نتيجة 
لسياســـات العرب فـــي ترك املقعد شـــاغرا في 
منطقتهم، أي الشـــرق األوســـط، ونتيجة أيضا 
لسياســـات أميركيـــة فاشـــلة اتســـمت بضبط 
أحـــادي لإليقـــاع العاملي منذ ســـقوط االحتاد 
الســـوفييتي ونهاية احلرب البـــاردة. وهذا ما 
قدمه الباحث والكاتب األميركي مايكل مندلبوم 
في كتابه األخير ”فشـــل املهمة: أميركا والعالم 

في فترة ما بعد احلرب الباردة“.
فقـــد بـــدأت الواليـــات املتحـــدة األميركية 
فـــي بداية التســـعينات من القـــرن املاضي في 
مباشرة عمليات اختراق املنظومات احلكومية 
والشـــعبية والثقافيـــة في العالـــم، عبر أدوات 
متعددة ومتنوعة منها الدبلوماســـي والثقافي 
والعســـكري والضغط االقتصادي وغيرها من 
سياســـات األروقة التي متارسها بشكل مستمر 
وبشـــكل مواز حلضورها القوي داخل املنتظم 
األممـــي، حتى أن اســـتصدار قـــرارات احلرب 
مـــن مجلس األمن الدولي أصبـــح أمرا معتادا، 
حيـــث يبدأ بأحداث متفرقة فـــي الدولة املعنية 
تليهـــا حمالت إعالمية مكثفة وحتالفات ثنائية 
وجماعيـــة في مســـتوى الـــدول بطريقة يكون 
معهـــا اســـتصدار أي قـــرار فـــي األمم املتحدة 
للقيام بتدخل ســـهال ومضمونا، وهو ما قامت 

به في العراق مثال.
االنتحـــاري األخير فـــي منطقة  الهجـــوم 
الكـــرادة ببغـــداد والـــذي تبناه تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، بالرغم من بشـــاعته وعمق تأثيره 

في الـــرأي العـــام العراقي والعربـــي والعاملي 
مبا عكســـه من برقيات تضامن وبيانات تنديد، 
إال أنـــه هجـــوم ”طبيعي“ في ســـياق أن الغزو 
األميركـــي للعراق ســـنة 2003 لم يخلف ســـوى 
الفوضى والتناحر واالقتتال الطائفي وخاصة 
كارثة تسليم العراق لعدوه التاريخي إيران في 
طبـــق من ذهـــب. وال ميكن لعاقلني أن يناقشـــا 
مسلمة أن هذا الوضع الكارثي الذي وصل إليه 
العراق اآلن دليل على فشـــل أخالقي وسياسي 

وأمني وعسكري أميركي.

العراق مقعد شاغر

يؤكد الكاتب مايـــكل مندلبوم أن الواليات 
املتحـــدة لم تعتمد سياســـتها املعهـــودة التي 
تتوخاهـــا لتغييـــر الـــدول مـــن الداخـــل مـــع 
العـــراق. فبعـــد ســـقوط االحتاد الســـوفييتي 
لـــم يعد أمـــام أميركا عـــدو ميكـــن أن يتصدى 
لتوســـعها الليبرالي الغربي في إطار املنافسة 
األيديولوجية الباردة ، فكان أن متكنت من غزو 
منطقة أوروبا الشـــرقية وتوحـــدت األملانيتان 
بســـقوط جدار برلني الذي كان ســـقوطا رمزيا 
بامتيـــاز، ولعبت أدوارا ركـــز عليها اإلعالم في 
كل من كوســـوفو والبوســـنة والبلقان عموما، 
لكـــن طريقتها فـــي تغيير العـــراق كانت أعنف 
وأكثر عنجهية وتوحشـــا خاصـــة وأن التقرير 
األخيـــر جلـــون تشـــيلكوت املستشـــار امللكي 
الـــذي يرأس جلنـــة حتقيق بريطانية رســـمية 
في احلرب علـــى العراق يؤكـــد أن ”املعلومات 
االســـتخباراتية التي ارتكـــزت عليها بريطانيا 

كانت مزورة ومغلوطة“.
فشـــل الواليات املتحـــدة األميركية إذن في 
تغييـــر العراق وفق منطـــق وراثة مناطق نفوذ 
أو حلفـــاء االحتاد الســـوفييتي الســـابق، أدى 
إلـــى اتخاذ مواقف وإجـــراءات كارثية في حق 
الشـــعب العراقـــي واملنطقة برمتهـــا، كما أدى 
إلـــى فتح الطريـــق لقوى إقليميـــة أخرى لتنال 
نصيبها أيضا وتقضم مـــن العراق موطئ قدم 
ميول تدخالت أخرى في اليمن ولبنان وسوريا 
وغيرهـــا، وكذلك األتـــراك الذيـــن أصبح امللف 
العراقـــي أمامهـــم عبارة عن ورقـــة ضغط على 

األكراد والسنة والتركمان.
يتركـــز الفشـــل باألســـاس فـــي أن أميركا 
استعملت خيار التصعيد العسكري في العراق 
دون أن تكـــون لهـــا أي بدائـــل سياســـية فـــي 
املســـتقبل، فقد كان هاجس األميركيني إسقاط 
نظـــام صدام حســـني بـــأي ثمن ليتســـنى لها 
الولوج إلى كامل املنطقة بشكل مريح ولتضمن 
أمن إســـرائيل ألمد مستدمي. لكن في ما يخص 
الداخل العراقي لم تكن عملية انتقال الســـلطة 
مطروحـــة بشـــكل جدي علـــى طاولـــة التفكير 
األميركيـــة، األمر الذي أدى إلى وضع دســـتور 
طائفي ال يرتقي إلـــى مرتبة املدنية واحلضارة 
لتنظيم العالقات بني املواطنني في دولة روجت 
أميـــركا وحلفاؤها أنها ســـتكون ”دميقراطية“ 
بعد احلرب. وفي الســـياق ذاتـــه يقول غدعون 
روز في كتابه ”كيف توضع نهاية للحروب؟“ إن 

”العمل العسكري ال يحقق الكثير من اإلجنازات 
من دون وجود ترتيب سياسي مستدام، وال شك 
أن هذا القول املأثور يبقى صحيحًا في الشرق 
األوسط“. ويعتبر كالم روز في صميم ما فعلته 
أميـــركا وحلفاؤها في العـــراق، إذ لم تكن لدى 
إدارة جورج بوش االبـــن آنذاك معالم واضحة 

لنظام ما بعد البعث.

اقتسام سوريا

تؤكـــد العديد مـــن التقارير أن السياســـة 
األميركية في الشـــرق األوســـط شـــهدت تغيرا 
طفيفا في ســـياق أن تتوخى اإلدارات املتعاقبة 
املزيد مـــن احلذر في التعامل مع احلروب التي 
اندلعـــت في املنطقة ســـواء بعد غـــزو العراق 
(خاصـــة في لبنـــان) أو بعد ما يســـمى الربيع 
العربـــي وخاصة في ســـوريا واليمن. وقد أدت 
سياسة احلذر هذه -والتي تعني أقل اخلسائر 
امليدانية- إلى تدخل الالعب الروســـي بشـــكل 
مباشر مستغال عدم وجود قوات برية أميركية 
مباشـــرة في ســـوريا مثلما حدث فـــي العراق. 
اختفاء املارينز األميركي في املعركة الســـورية 
أدى بتلـــك الطريقـــة إلـــى اقتســـام النفوذ مع 
الـــروس وبالتالي فإن أي حل قد ينهي االقتتال 
ويؤدي إلى حكومـــة انتقالية وتغير في النظام 
يبقـــى مرتبطـــا مبـــدى التفاهمات الروســـية 
األميركيـــة فـــي املفاوضـــات بني النظـــام الذي 
يدافع عنه الروس واملعارضة التي حتظى بدعم 

أميركي بشكل أو بآخر.
ولعـــل الدليل على أن املســـألة الســـورية 
لن حتل باســـتراتيجية التفاهـــم مع الروس أن 

جوش إرنســـت املتحدث باســـم البيت األبيض 
قال للصحافيني أول أمس اخلميس إن الرئيس 
باراك أوباما ونظيره الروســـي فالدميير بوتني 
لـــم يتوصال إلى أي اتفاق تعاون جديد بشـــأن 
ســـوريا خالل مكاملة هاتفية متت بني الطرفني 
يوم األربعـــاء. وال يعتقد املراقبون أن التوصل 
إلى اتفاق بني الروس واألميركيني في ســـوريا 
ســـيكون قريبا باعتبـــار الصـــراع املندلع بني 
الطرفـــني في مناطـــق أخرى مـــن العالم أهمها 

أوروبا الشرقية ودول البلطيق.
السياســـة األميركيـــة بهـــذه الكيفية تعد 
ضمن السياســـات الفاشلة أيضا مثلما سماها 
الكاتب مايكل مندلبوم، إذ يقول في كتابه (فشل 
املهمـــة) ”ال ميكـــن للواليات املتحـــدة أن تضع 
ســـوريا في طريق نحـــو النمـــوذج الدمناركي 

مثال، فسياستها أضعف من ذلك بكثير“.

الحرب الباردة

مـــا يالحظ فـــي اإلدارة األميركيـــة، في ما 
يتعلـــق بإدارة اخلالفات بـــني الروس والغرب، 
هـــو أن الواليات املتحدة تركز على االســـتفزاز 
املباشـــر عبر حتبيذ نشـــر قوات عسكرية على 
طـــول اخلط الفاصل بـــني روســـيا املركزية أو 
التقليديـــة -وهـــي االحتاد املكون من روســـيا 
االحتـــاد  جمهوريـــات  وبـــني  وبيالروســـيا- 
السوفييتي سابقا والتي انخرطت في املنظومة 
الغربية فور إعالن غورباتشوف انهيار االحتاد.
هذا النوع من السياســـات ال يعني أن آلية 
توزيـــع النفوذ فـــي العالم تقوم علـــى احترام 
ســـيادات الـــدول ومصالح األطـــراف وإدارتها 

بطريقة تســـتبطن إرادة الســـلم الدولية، بل إن 
االنتشار العســـكري ونشر الدروع الصاروخية  
فـــي نقـــاط التمـــاس احلساســـة بـــني اجلانب 
الروســـي واجلانب الغربي الذي تسيطر عليه 
أميـــركا فـــي صيغـــة حلـــف الناتو هـــو اآللية 
الرئيســـية للتعامل الدولي، وهذا ما يدفع إلى 
املزيـــد من التوتـــر وإعادة احلديـــث عن حرب 

باردة بني الطرفني مرة أخرى.
وقد أعلن الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
أمس اجلمعة عن نشـــر ألف جندي أميركي في 
بولندا في إطار تعزيز املنطقة الشـــرقية للحلف 
في مواجهة روســـيا. وقال أوباما بعد لقاء مع 
الرئيس البولندي اندري دودا قبيل افتتاح قمة 
احللف إن ”الواليات املتحدة ستنشر كتيبة أي 
نحو ألف جندي هنا في بولندا إلى جانب جنود 
بولنديني“. وهذا املســـتجد مرتبط أيضا بنشر 
كنـــدا لعدد مـــن جنودها في احلدود الشـــرقية 
ألوروبا ضمن قوات حلف شمال األطلسي. وقد 
رد الروس على هذه املستجدات بالقول إن هذه 
التحركات ”ســـخيفة وليس لهـــا أي معنى في 
احلني الذي ميوت فيه اآلالف في مناطق ساخنة 
من العالم“ وذلك على لســـان دميتري بيسكوف 

املتحدث باسم الكرملني.

} نايــامي - في الوقت الـــذي يجتمع فيه قادة 
الدول املطلة على بحيرة تشاد في ديفا بجنوب 
شرق النيجر الستعراض العمليات ضد جماعة 
بوكو حرام اإلسالمية، قامت اجلماعة اإلسالمية 
املتشـــددة بهجـــوم مـــزدوج اســـتهدف أنبوب 
شـــركة ”اني“ اإليطالية للغـــاز واحملروقات من 
جهة، واستهدف مســـجد مدينة دامبوا شمالي 
نيجيريـــا مـــن جهة ثانيـــة، هـــذا وُتضاف إلى 
اجلماعة مســـؤولية القيـــام بهجوم في الداخل 
الكاميرونـــي قرب احلدود مع نيجيريا أدى إلى 

مقتل امرأتني وجرح 4 مدنيني آخرين.
هـــذه التطـــورات الســـريعة والعنيفة التي 
اســـتهدفت أمـــن منطقـــة جنـــوب الصحـــراء 
األفريقية، تثبت مرة أخرى أن االســـتراتيجيات 
األمنية والعســـكرية التي تتخذهـــا تلك الدول 
لتأمـــني مجالها لم تؤد إلـــى نتائج إيجابية في 
ســـياق القضاء على التنظيـــم املتطرف وإعادة 
بناء تلك املجتمعـــات والقبائل مرة أخرى على 

أرضية جديدة تنتصـــر للدولة وتنهي التطرف 
واجلهل واإلقصاء.

الدول األربع املطلة على بحيرة تشاد -وهي 
نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشـــاد- حتظى 
مبيـــزة جغراسياســـية قوية وهـــي أن منطقة 
التمـــاس بني حـــدود تلك الـــدول ال توجد فيها 
الكثير مـــن التضاريس اجلغرافيـــة العالية أو 
الغابات الواســـعة والكثيفة التـــي تعطل عمل 
القوات املســـلحة لتلـــك الدول، وهـــي املنطقة 
نفســـها التـــي يتركز فيهـــا تواجـــد العناصر 
اإلرهابيـــة املســـلحة مـــن جماعة بوكـــو حرام 
وجماعات إرهابية أخرى تنشط باألساس شماال 
في مالي والنيجر وشـــمال تشاد وتتواصل مع 

خطوط اإلمداد الليبية.
وبالرغـــم من ســـهولة اجلغرافيـــا في تلك 
املناطـــق فـــإن التحالف الرباعـــي الذي يحظى 
بدعم غربي، فرنســـي وأميركي، لم يتوصل إلى 
صياغة اســـتراتيجية واضحة لهجوم كاســـح 
يؤدي إلى إضعاف اجلماعة إن لم يكن القضاء 
عليهـــا، فقـــد جاء اجتمـــاع رؤســـاء أركان تلك 
الدول فـــي الوقت الذي بعثت فيـــه بوكو حرام 
رســـالة واضحـــة مفادهـــا أن نشـــاط اجلماعة 
اجلهادي سوف يتواصل بالرغم من التنسيقات 
املباشـــرة واملكثفـــة بني قـــوات الـــدول األربع. 
ويأتي هذا االجتماع األول من نوعه بعد شـــهر 
من الهجوم الذي شنته اجلماعة اإلسالمية على 

املواقع العســـكرية النيجرية في منطقة بوسو 
قرب احلدود مع نيجيريا وأســـفر عن مقتل 26 
جنديا بينهـــم نيجيريان، كما قتل مدنيون دون 

أن يعرف عددهم.
ويبلغ تعداد التحالف أكثر من 10 آالف رجل 
من كل من تشـــاد والكاميرون ونيجيريا وبنني 

والنيجـــر، وقـــد متّكن في األشـــهر األخيرة من 
تصفية مئات العناصر من اجلماعة النيجيرية 
املســـلحة، وفق مصـــادر عســـكرية كاميرونية 
ونيجيريـــة، إال أن هجمـــات التنظيـــم تكثفت، 
خالل األســـبوعني املاضيـــني خاصة في منطقة 

حوض بحيرة تشاد.

تأتـــي هـــذه التطـــورات بالرغم مـــن تأكيد 
اإلدارة األميركية أن مهمة القضاء على اإلرهاب 
في منطقة وســـط وجنـــوب الصحراء األفريقية 
تعتبر مهمة ال تقل أهمية عن قتال تنظيم الدولة 
اإلســـالمية في الشرق األوســـط، وقد أكد باراك 
أوبامـــا فـــي العديد من خطاباتـــه أن ”اإلرهاب 
في أفريقيـــا معضلة تهدد أمن منطقة مهمة من 
العالم“ كما أمر أوباما وزارة الدفاع البنتاغون 
بإرســـال نحو 100 جندي إلى النيجر ملباشـــرة 
عمليات القيام بطلعات اســـتطالع لطائرات بال 
طيار فوق مالي، وتبـــادل معلومات املخابرات 
مـــع القوات الفرنســـية التي تقاتل متشـــددين 

مرتبطني بالقاعدة.
تواجد الفرنســـيني واألميركيني لم يســـاعد 
على القضاء نهائيا علـــى التنظيم، وهذا األمر 
يعود إلـــى عدم دراية كافية بطبيعة املجتمعات 
التـــي تعيـــش فـــي تلـــك املناطـــق، فتركيبتها 
معقدة متامـــا مثل تعقيد الطبيعـــة اجلغرافية 
والصحراوية التي تعيش فيها تلك املجتمعات، 
كما يعتبر التضامـــن القبلي أحد أهم العوامل 
التي يســـتغلها اإلرهابيون لتنسيق العمليات 
واالختفاء والهروب من املعارك وشراء السالح. 
وبذلك وحســـب العديد من املراقبني فإن احلرب 
على اإلرهاب في منطقة غرب أفريقيا متر حتما 
عبر إعـــادة شـــاملة لطبيعة ومنـــط عيش تلك 

املجتمعات.

[ الخيار العسكري في العراق دون بديل سياسي أدام الحرب األهلية [ الروس استغلوا الحذر األميركي في سوريا لملء الفراغ
فوضى الحروب في الشرق األوسط عصارة ربع قرن من الفشل األميركي

القضاء على بوكو حرام يمر عبر تغيير طبيعة المجتمعات في غرب أفريقيا

جعلت أميركا من الشــــــرق األوســــــط منطقة دائمة احلروب عبر انتهاجها سياسات غير 
مدروسة لتثبيت سلطتها على العالم بعد سقوط االحتاد السوفييتي. فتدمير أسس الدولة 
في العراق جعل من البلد مســــــاحة للقتال ال تهدأ، كمــــــا مكن ذلك إيران من الولوج إلى 
املنطقة العربية بسهولة وجعل من روسيا قوة كبرى تفاوض على مجال نفوذ في سوريا، 

وقد اعترف كتاب ومفكرون أميركيون بذلك.

في 
العمق

{منطقتنـــا زادت فيهـــا معدالت العمليـــات اإلرهابية نظرا لتشـــابك المعطيـــات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية مع نمو ظاهرة التطرف التي ال تعالج بالسالح فقط}.

محمد إيسوفو
الرئيس النيجري

{على الدول الكبرى أن تلعب دورا أكثر إيجابية في ما بينها حتى تتراجع نسبة الحروب في العالم 
ألنها حروب تعكس مصالح تلك القوى الكبرى}.

آالن ميندوزا
باحث في معهد هنري جاكسون سوسايتي البريطاني

الكل يشهد موت العراق

آلية أميركا في التمركز العسكري 
العالمـــي بالجنـــود والصواريـــخ في 
نقـــاط التماس مع الروس تزيد من 

تعقيد الوضع

◄

فـــي  الجغرافيـــة  الســـهولة  رغـــم   
منطقـــة حوض تشـــاد فـــإن الدول 
األربـــع المطلـــة علـــى الحـــوض لم 

تتمكن من القضاء على اإلرهاب

◄
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اصطفاف ضعيف وغير متجانس لمحاربة اإلرهاب

مايكل مندلبوم:
أميركا ال تستطيع أن تضع 

سوريا في طريق النموذج 
الدنماركي مثال
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} أديــس أبابــا - «حـــني كنت أقـــوم بتحقيقي 
حول املذابح، اكتشـــفت أن أفريقيا مهمة جدا 
إلســـرائيل، ال بل أقول إنها كانت مسألة حياة 
أو مـــوت“، تلّخص هذه اجلملـــة الواردة في 
كتاب ”املذابح: احلروب السرية في أفريقيا“، 
للكاتب الفرنسي بيير بيان األسباب الظاهرة 
واخلفيـــة للزيارة التاريخيـــة لرئيس الوزراء 
ملجموعـــة  نتنياهـــو  بنيامـــني  اإلســـرائيلي 
من الـــدول األفريقيـــة ذات الثقـــل اجلغرافي 

والسياسي.
 يكفـــي أن ننظر إلى خارطـــة الدول التي 
ذهـــب إليها نتنياهـــو محّمال بــــ80 رجال من 
أبرز رجال األعمال في إســـرائيل ومبجموعة 
من املشاريع االقتصادية والتنموية والوعود 
املغريـــة، لنعرف ماذا تريد إســـرائيل من دول 
حوض النيل، وما هي أهمية أفريقيا بالنسبة 
لها فـــي الوقت الراهن، ومدى اســـتعداد هذه 

الدول للتجاوب مع مطالب إسرائيل؟

انطلقت جولة نتنياهو األفريقية، االثنني 4 
يوليو من أوغندا، ليزور بعدها كينيا ورواندا 
فيما كانت إثيوبيا، التي حّط الرحال بها يوم 
7 يوليو، أبـــرز محّطات جولته وأكثرها إثارة 
للجدل، نظـــرا لألزمة املندلعة بني أديس أبابا 
والقاهرة بشـــأن ســـد النهضة، وهـــي أزمة ال 
تطرح إال ويكون اســـم إسرائيل مذكورا فيها؛ 
وأيضا بســـبب التصريحات التـــي أدلى بها 
رئيس الوزراء اإلثيوبي هيلي ماريام ديسالني 
حني قال إن بالده تدعم حصول إسرائيل على 

منصب عضو مراقب في االحتاد األفريقي.
وكان من بني الوعود التي أطلقها نتنياهو 
تخصيص أموال للبعـــض من دول القارة في 
البنك الدولي مع اســـتخدام املزايا النســـبية 
إلسرائيل، وتوسيع شبكة امللحقني التجاريني، 
حيث سيتم فتح مكتبني في أفريقيا في املرحلة 
األولـــى، والنظـــر فـــي إمكانية فتـــح مكاتب 
إضافية في املســـتقبل، وإنشـــاء أربعة مراكز 
للتميز في أوغندا وإثيوبيـــا وكينيا ورواندا 
تعبـــر عـــن قـــدرات إســـرائيل التكنولوجيـــة 
املعروفة ومساعدة رجال األعمال واملسؤولني 
احلكوميـــني فـــي الـــدول األفريقيـــة وزيـــادة 

الصادرات اإلسرائيلية إليها.
ووعـــد نتنياهو حلفـــاءه األفارقـــة أيضا 
بتقـــدمي املشـــاريع املاليـــة من خالل إنشـــاء 
آلية خلفض التكاليف للشـــركات اإلسرائيلية 
ملمارسة األعمال التجارية في أفريقيا، وإنشاء 
وكالة في وزارة الصحة كمنصة لالتفاقات بني 
النظام الصحي اإلســـرائيلي والنظم الصحية 
في هذه البلدان األفريقية، وتوفير املنح لدعم 
املنتجات التي حتتاج إلى نشـــاط في البحث 

والتطوير لتكييفها بخصوص التكنولوجيا.
تعود العالقات اإلسرائيلية األفريقية إلى 
خمسينات القرن املاضي، لكن بعد حرب 1967 
ثم حرب 1973، عمدت الدول األفريقية إلى قطع 

عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وتدرك إســـرائيل األهمية اإلســـتراتيجية 
للقـــارة األفريقيـــة لذلك عملـــت بصمت خالل 
ســـنوات القطيعـــة علـــى التوغـــل ”الناعم“، 
خصوصا في جنوب القارة وغربها، واعتمدت 

في ذلك خطتني رئيستني:
[ االســـتيطان االســـتثماري: مـــن خـــالل 
الشـــركات االســـتثمارية التي ســـيطرت على 
قطاعات حيوية مثل التشييد والبنى التحتية 
والكهربائيـــة  التكنولوجيـــة  والصناعـــات 
العســـكرية.  والصفقـــات  الزراعـــة  ومجـــال 
ويتجاوز عدد الشـــركات اإلسرائيلية العاملة 
فـــي أفريقيا نحو 100 شـــركة عاملة في مجال 
امليـــاه والتكنولويجـــا واالتصـــاالت والطاقة 
البديلة والبنية التحتيـــة، والثروات املعدنية 

وبناء السدود على نهر النيل.
[ دعـــم اجلبهات االنفصاليـــة، على غرار 
ما حـــدث مع جنوب الســـودان؛ حيـــث تؤّكد 
تقارير عديدة أن إســـرائيل لعبـــت دورا هاما 
فـــي انفصال جنـــوب الســـودان. ويؤّكد على 
ذلك جوزيف القو، مستشـــار الرئيس سلفاكير 
ميارديـــت للمهمـــات اخلاصـــة، وزعيم حركة 
األنيانيا اجلنوبية االنفصالية في خمسينات 
القرن املاضي، في كتابه ”حركة حترير جنوب 
الســـودان“، بالدعـــم الـــذي قدمته إســـرائيل 

للحركة، أثناء قتالها ضد حكومة اخلرطوم.
ودعـــم ذلك بيير بيان فـــي كتابه بقوله إن 
إســـرائيل تعتبر الســـودان واحدا من الدول 
األكثـــر خطـــورة بســـبب مســـاحته وخيراته 
الباطنية. وبالتالي فإن إســـرائيل فكرت دائما 
بضـــرورة أن تكون اخلرطوم مشـــغولة دائما 
بحدودهـــا، أوال بجنوب الســـودان من خالل 

تشجيع احلركات االنفصالية في اجلنوب.
ويضيـــف بيان أن اســـرائيل تتســـلل إلى 
أفريقيا مـــن خالل ما يعرف بالتحالف الدائر، 
أي أن تكـــون لها حتالفات مع الدول املجاورة 
للـــدول التي تعتبرهـــا إســـرائيل خطيرة أو 
تلـــك التي ميكـــن أن تصبح خطيـــرة، وهكذا 
فإن إســـرائيل حتالفت مـــع إثيوبيا وإريتريا 

وأوغندا.

إثيوبيا.. المحطة األبرز

قال اخلبير املصري في الشؤون األفريقية 
حمـــدي عبدالرحمـــن لـ“العرب“ إن إســـرائيل 
تقوم بـــأدوار متعـــددة في القـــارة، وجنحت 
فـــي تطويـــر عالقاتهـــا مع عـــدد مـــن الدول 
احملورية، ونســـجت شبكة متينة من املصالح 
مـــع غالبيتها. وأوضح أن الدور اإلســـرائيلي 
في دعم ســـد النهضة اإلثيوبي يرتبط بسعي 

إسرائيل الدائم للوصول إلى منابع النيل.
ومـــن هنـــا حملـــت زيـــارة نتنياهـــو إلى 
إثيوبيا أهميـــة كبرى جتـــاوزت بقية الدول، 
رغم أن عالقة إســـرائيل بكينيا مثال، أقدم من 

عالقتهـــا بإثيوبيا، حيث تعتبـــر كينيا قاعدة 
رئيســـية تراقب منها إســـرائيل ما يجري في 
املنطقة األفريقية، مقابل ذلك تساعد إسرائيل 
احلكومـــة فـــي كينيا فـــي حربها ضـــّد حركة 

الشباب املجاهدين الصومالية.
ويربط اخلبراء بني االستفزازات اإلثيوبية 
ملصـــر حـــول قضيـــة ســـّد النهضـــة، ودعـــم 
إســـرائيلي خفي ألديس أبابـــا لتمضي قدما 
في مشروعها. وقال أحمد فوزي دياب اخلبير 
املائـــي بـــاألمم املتحـــدة لـ“العـــرب“، إن بدء 
تخزين الســـد يؤكد خطورة التحدي اإلثيوبي 
ملصر، ما يبرهن على أن املشـــكلة ليست فنية 
إمنا تتعلق بأهداف سياسية إقليمية كبرى. 

وســـبق ســـد النهضة ســـد آخر هو ســـد 
تيكيزي الذي انتهت إثيوبيا من تشييده على 
نهـــر النيل في نوفمبر 2009. وهذا الســـد إلى 
جانب ســـد النهضة واحد من بني العشـــرات  
من الســـدود األخرى التي تخطط أديس أبابا 
لتشـــييدها علـــى نهـــر النيل بدعـــم ومتويل 

إسرائيليني.
وتتطّلـــع إســـرائيل من خالل هـــذا الدعم 
إلـــى ضمـــان أمنهـــا املائي واحلصـــول على 
حصـــة ثابتة من مياه نهـــر النيل. وهي خطة 
قدمية تعود إلى سنة 1903 عندما قدم تيودور 
هرتزل مؤسس احلركة الصهيونية للحكومة 
البريطانية مشروع توطني اليهود في سيناء، 
واســـتغالل مـــا فيها من ميـــاه جوفية وكذلك 
بعض مياه النيل، لكـــن بريطانيا، التي كانت 
تستعمر مصر، وتستفيد من زراعتها، رفضت 
هذه الفكرة. ثم جتّددت الفكرة ســـنة 1974 مع 
مشـــروع اليشع كالي الذي كان يهدف إلى نقل 
مياه النيل إلى صحراء النقب عبر أنابيب متر 

أسفل قناة السويس.

ويشـــير محمـــد ســـلمان طايع فـــي كتابه 
”مصـــر وأزمـــة ميـــاه النيـــل: آفـــاق الصراع 
والتعاون“ إلى أن هذا الطرح قوبل برفض من 
اجلهات املصرية، لكن لم تتوقف إسرائيل عن 
احملاولة وأعادت طرحه ســـنة 1986 و1989، ثم 
ظهر مرة أخرى في كتاب أصدره اليشع كالي 

سنة 1991 حتت عنوان ”املياه والسالم“.
ونظـــرا ألنها فشـــلت في حتقيـــق حلمها 
بجر ميـــاه النيل عبر صحراء ســـيناء، قررت 
إســـرائيل الضغط على مصر والســـودان من 

خالل سياسة التطويق. 
ويشـــير محمد ســـلمان طايع إلى أنه في 
هذا الســـياق تتنزل آلية التغلغل اإلسرائيلي 
في دول حوض النيل والتي قامت على الدعم 
وأيضا  والعسكري،  والسياســـي  االقتصادي 
الثقافي، حيث عملت إسرائيل على استقطاب 
يهود تلك البلـــدان، وخصوصا إثيوبيا. وهو 
أمر لم يفت نتنياهو، اســـتحضاره، حيث عمد 
إلى طلب  املســـاعدة من أديس أبابا لـ“حترير 
افراهام منغيستو، األثيوبي اإلسرائيلي الذي 
حتتجـــزه حركة حماس في قطـــاع غزة“. كما 
عمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي على استخدام 
خطاب عاطفـــي يرّكز على  افتخار اإلثيوبيني 
بتاريخهم وتأكيدهم الدائم على أن احلبشـــة 
(االســـم التاريخي إلثيوبيا) كانت في املاضي 

مركزا مهما للديانة اليهودية.
وقال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي ”قلتم إن 
إلسرائيل مكانة خاصة في إثيوبيا وإلثيوبيا 
مكانة خاصة في إســـرائيل، هذا صحيح جدا 
وهـــذه العالقـــة بدأت قبل 3000 عـــام مع امللك 
شـــلومو وملكة ســـبأ وأقتـــرح أال ننظر 3000 
عـــام أخـــرى من أجـــل تعزيز تلـــك العالقات. 
ونحن ملتزمون بتعزيز الشراكة بطرق عملية، 

وفي مجـــاالت مهمة، يتصدرهـــا مجال املياه 
والـــري، وســـيتم توقيـــع اتفاقية تعـــاون في 
مجال الفضاء وتوطيد العالقات التكنولوجية 
والعلمية واألكادمييـــة“. ويبلغ إجمالي رأس 
املال اإلســـرائيلي املســـتثمر في إثيوبيا نحو 
مليـــار و57 مليـــون دوالر أميركـــي، فـــي 281 

مشروعا، منها 11 حتت التنفيذ.
وطبيعـــي أمام هذا الدعم أن تطالب أديس 
أبابا منظمـــة االحتاد األفريقـــي بإعادة منح 
إســـرائيل صفة عضـــو مراقب لـــدى االحتاد 
األفريقـــي، وهي مكانة ســـتضمن إلســـرائيل 
تواجدا كامال في القـــارة، وهي التي تطوقها 
عبر شبكة متتد من القرن األفريقي في الشرق 
ومتـــر بقلب القارة وغربها وتنتهي بجنوبها، 
إلـــى االحتـــاد األفريقي يعني  و“االنضمـــام“ 

عالقة غير مباشرة مع دول شمال أفريقيا.

امتيازات أخرى

يعيش عدد من الـــدول األفريقية على وقع 
تنـــام في خطـــر التطـــرف، ما دفـــع حكومات 
بعض الدول إلى البحـــث عن تقنيات متقدمة 
الســـتخدامها فـــي املواجهة؛ ولـــم يكن هناك 

أفضل من إسرائيل لعرض املساعدات.
الـــدول األفريقيـــة ثم  وتعنـــي اســـتمالة 
ضمـــان تأييدهـــا إلســـرائيل في املؤسســـات 
الدوليـــة ومؤسســـات األمم املتحـــدة التي ما 
تنفك تقاريرها تنتقد االنتهاكات اإلسرائيلية.  
وقد أّكد على ذلك مديـــر عام وزارة اخلارجية 
دوري غولد الذي قال إن جولة رئيس الوزراء 
األفريقيـــة متهد الطريق أمام عودة إســـرائيل 
إلى القارة الســـوداء، معربـــا عن اعتقاده بأن 
توثيق العالقات مع دول هذه القارة ســـيخدم 
إســـرائيل في عمليـــات التصويـــت في األمم 
املتحدة ومؤسســـاتها. وشدد غولد في حديث 
إلحدى اإلذاعات اإلسرائيلية على أهمية حشد 
دعم الدول األفريقيـــة في هيئات مثل املجلس 

األممي حلقوق اإلنسان في جنيف.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يشـــّكل التواجـــد 
اإلســـرائيلي في القارة منافســـة كبرى إليران 
وأذرعها، خصوصا في غرب أفريقيا (النيجر 
ونيجريـــا وغانـــا وليبيريا وســـاحل العاج)؛ 
فالتمركز اإلسرائيلي القوي في املنطقة يعني 
مراقبة ســـواحل األطلســـي والتصدي حلزب 
اللـــه الذي تقول تقارير إنه ينشـــط بكثافة في 
تلـــك املنطقة، ويحصـــل على عوائد ســـنوية 
ضخمـــة من عمالئـــه املتورطني فـــي عمليات 

غسل أموال وجتارة مخدرات.
ولضمان نتائج أفضل، ووفق املؤشـــرات 
اإليجابيـــة لزيارتـــه الراهنـــة، أعلـــن رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي أنه يخطـــط لزيارة غرب 
أفريقيا أســـوة باجلولة احلاليـــة التي تقوده 
إلى دول في شـــرق القارة. وأضاف أن ”لقاءه 
بقادة شـــرق أفريقيا سُينظر إليه في إسرائيل 
كنقطة حتـــول في قدرتنا علـــى الوصول إلى 
عـــدد كبير من الـــدول األفريقية.. هـــذه القمة 
تبشـــر بفتح عصـــر جديد فـــي العالقات بني 

إسرائيل ودول أفريقيا”.

[ مشاريع ضخمة مقابل كسب معركة مياه النيل والتأييد في المحافل الدولية  [ نتنياهو يزور غرب أفريقيا بعد نجاح جولته في الشرق 
نتنياهو في أفريقيا.. اختراق إسرائيلي لخاصرة العرب

وصفت اجلولة األفريقية لرئيس الوزراء اإلســــــرائيلي بنيامــــــني نتنياهو، بالتاريخية، وهو 
وصفا لم يأت فقط من كونها أول زيارة لرئيس وزراء إســــــرائيلي منذ عشر سنوات، لكن 
باألساس من سياقها التاريخي الراهن والتفاعالت الدولية واإلقليمية احمليطة بهذه اجلولة 
التي تشــــــمل أوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا، دول حوض النيل القريبة من البحر األحمر 

شريان النقل العاملي.

في 
العمق

{إســـرائيل تقوم بـــأدوار متعددة فـــي القارة، ونجحت فـــي تطوير عالقاتها مع عـــدد من الدول 
المحورية، ونسجت شبكة متينة من المصالح مع غالبيتها}.

حمدي عبدالرحمن
خبير في الشؤون األفريقية

{جولة رئيس الوزراء األفريقية تمهد الطريق أمام عودة إســـرائيل إلى القارة الســـوداء، وتوثيق 
العالقات مع دول هذه القارة سيخدم إسرائيل في عمليات التصويت في األمم المتحدة}.

دوري غولد
مدير عام وزارة اخلارجية اإلسرائيلية

مظلة إثيوبية حامية للتوغل االسرائيلي في أفريقيا

إسرائيل تتســـلل إلى أفريقيا من 
خالل التحالف الدائر أي أن تكون 
لها تحالفات مع الـــدول المجاورة 

للدول التي تعتبرها خطيرة

◄

بيير بيان: 
إسرائيل تحالفت مع مختلف 

الدول التي لها منفذ على 
النيل

عن الدبلوماسية اإلسرائيلية في أفريقيا.. وال عزاء للعرب

} قد يكون العقل العربي لم يكتشف 
بعد الفرق البّين بين الفضاء والجغرافيا 

االستراتيجّية، فلئن كان األول قوامه حدود 
المكان ضمن رقعة أرضّية محددة فإّن الثانية 

كينونتها تأصيل األمن القومي انطالقا من 
مقّدمة أّن األمن الوقائي للبلدان المحترمة 
يبدأ من الجغرافيا المجاورة وينتهي عند 

الحدود السيادية.
من الواضح أّنه ال يمكننا اليوم أن 

نتحّدث عن أمن قومي سواء أكان عربّيا 
بالمعنى الشامل أو قطريا بالمعنى 

التفصيلّي، ذلك أّن العمق االستراتيجي 
المتشّكل أساسا في الحضن األفريقي وفي 

دول الساحل المتاخمة لمنطقة شمال أفريقيا 
أصبح إطارا لرسم السياسات اإلقليمية بل 
ومجال تدافع وصراع بين القوى اإلقليمية 

الثالث وهي تركيا وإيران وإسرائيل.
دخلت إيران وإسرائيل في حروب 

توّسع ناعمة في أميركا الالتينية وأفريقيا، 
وسرعان ما انخرطت تركيا في السوق 

األفريقية البكر حيث جال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الشهر الماضي في 

أوغندا وكينيا والصومال، قبل أن يؤدي 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

زيارة إلى دول منبع النيل وهي أوغندا 
وكينيا ورواندا وإثيوبيا.

من حّق األطراف اإلقليمية أن تؤصل 
لنفسها عمقا استراتيجيا يبدأ من االقتصاد 
واألمن وال ينتهي عند معالم القّوة الناعمة 

من مسلسالت وأفالم وفلكلور شعبّي، 
ولكن من حّق المتابعين للشأن العربي أن 

يتساءلوا عن منظومة الدور العربي في 
حدائقه الخلفّية التي باتت مجاال للنفوذ 

األجنبي حّتى ال نقول المعادي له.
وقد يكون من السابق ألوانه الحكم على 

أداء األمين العام للجامعة العربية أحمد 
أبوالغيط سّيما في قضايا استراتيجية 

متعلّقة بالشراكة األفريقية، وعن مستقبل 
التعاون وآفاق تعزيز التنسيق على ضوء 

مستجّدات القضايا اإلرهابية العاصفة 
بالمنطقة، ولكن باإلمكان اإلقرار بأّن 
استحقاق التوّجه االستراتيجي إلى 

أفريقيا وبناء مقاربات شراكة مصيرية مع 
االتحاد األفريقي ومع دوله الصاعدة على 

غرار جنوب أفريقيا في حاجة إلى قرار 
استراتيجي عربي نعتبر أّنه لم ينضج بعد.
الناظر إلى الخّط البيانّي للدبلوماسية 

العربية مقارنة باإلسرائيلية يالحظ أّن 

إسرائيل باتت اليوم تتوّسع في فضاءات 
كانت باألمس القريب المجال األنسب للفاعل 

العربّي سواء جماعيا أم فرديا.
لم يخطئ جمال عبدالناصر البوصلة 

عندما انخرط مبّكرا في الجهود التحريرية 
األفريقية من ربقة االحتالل الفرنسي 

والبريطاني مؤّمنا بذلك المكانة المتمّيزة 
لمصر في قلب أفريقيا، كما لم يجانب 

الرئيس الجزائري هواري بومدين الصواب 
في إكماله ذات المسيرة.

وقد أنتجت هذه التجارب وغيرها 
من السياسات العربية، اجتذاب القرار 

األفريقي لصالح القضايا العربية وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية متوّجا بقرار 

طرد إسرائيل بصفتها مراقبا من المنتظم 
األفريقي في 1978، وهو القرار الذي ساهم 

إلى حّد كبير في عزل إسرائيل دوليا 
وتطويقها إقليميا وصوال إلى حّد وصف 

”الحركة الصهيونية“ بالحركة العنصرية في 
مؤتمر دربن في جنوب أفريقيا عام 2001.

اليوم، توّظف إسرائيل جّيدا حالة 
االنحسار واالنكسار العربية وضمور الرؤية 

االستراتيجية ما بعد القطرّية لدى الكثير 
من المسؤولين العرب وانغماسهم في الشأن 

المحلي. وقد ال نجانب الصواب إن قلنا إّن 
غياب العرب ال قّوة إسرائيل، سمح بتوّسعها 

في الجغرافيا األفريقية، وإن اعتبرنا أيضا 
أّن الفاعل اإلسرائيلي بدأ يحصد نتاج 

دبلوماسية وراثة الرجل العربي العاجز 
والعجوز، حيث صوتت دول أفريقية مؤخرا 
ضّد قرار السماح بتفتيش المواقع النووية 

اإلسرائيلية داخل أروقة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرّية.

المفارقة أّن إسرائيل تبرم معاهدات 
واتفاقات تسليح مع الدول األفريقية مرّوجة 

لما هو أهّم وأخطر من السالح، وهو تسويق 
نفسها كدولة محاربة لإلرهاب وتثبيت 

صورة ”اإلرهابي المتطّرف“ على مجمل 
النضال الفلسطيني على نحو قرن من 

الزمان.
إسرائيل تتوّسع، استيطانيا 

ودبلوماسيا، ففي الميدان األّول تلتهم 
االحتالل االستيطاني أراضي الضفة على 
وقع مأسسة االنقسام الفلسطيني في كّل 

شيء، وليست كيفية مواجهة إسرائيل 
إال واحد من هذا التباين الذي وصل إلى 

داخل البيت الفتحاوّي، وفي الميدان 
الثاني تتّقدم الدبلوماسية في ظّل الغياب 

والعجز العربيين عن تأمين تصّور مشترك 
في مسلكية التعامل مع الجار األفريقي 

واألطراف اإلقليمية األخرى…
فال عزاء للعرب..   

أمين بن مسعود
كاتب من تونس



السبت 2016/07/09 - السنة 39 العدد 10329

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} ”ليس في السياسة صديق دائم وال 
عدو دائم“، مقولة من الثوابت ال يشذ عنها 

”القيصر اجلديد“ فالدميير بوتني، وكذلك 
”السلطان – الرئيس“ رجب طيب أردوغان 

الذي أقر، ولو متأخرا، بغلبة الواقعية 
السياسية على األيديولوجيات. وهكذا 

فإن تسريع استئناف العالقات بني تركيا 
وإسرائيل، والتطبيع التركي مع روسيا، 

يثيران تساؤالت مشروعة حول دوافع 
االنقالب األردوغاني ومكاسب أنقرة 

وإسرائيل وإجنازات روسيا في خلط األوراق 
والتحالفات اإلقليمية. ومما ال شك فيه أن 

الترتيبات اإلقليمية اجلديدة ستنعكس 
على املسألة السورية والطموحات الكردية 

واملصالح االقتصادية لألطراف املعنية.
للوهلة األولى، يظهر أن الرئيس التركي 

أخذ يخشى خطر العزلة وأن تكون بالده 
مستبعدة من احللول التي سترتسم في 
املرحلة القادمة أو إلعادة تركيب اإلقليم. 
أردوغان املسكون بالتاريخ سعى للتحكم 

بقطار ”الربيع العربي“ بعد حذر في بداياته، 
ولعب  وكان يريد بعث ”العثمانية اجلديدة“ 

الدور القيادي في املنطقة من خالل ”منظومة 
اإلسالم السياسي“ التي برزت في ٢٠١١ 
– ٢٠١٣، لكن التطورات في مصر وسوريا 

وبروز داعش والرهان األميركي على األكراد، 
ووصول الفوضى التدميرية إلى تركيا، 

دفعت بالسياسي العنيد احلماسي أن يعود 
إلى أرض الواقع بعدما حلق عاليا مع سحر 

الكلمات والرهانات اخلائبة، إذ اتضح له 
أن االنتقال من طموح تركيا األوروبي إلى 
مسعى ممارسة الزعامة اإلقليمية وتقاسم 
النفوذ في العالم العربي ”الرجل املريض“ 

(لقب السلطنة العثمانية منذ قرن من الزمن) 
لهذه احلقبة ليس مضمونا. وكان األدهى عدم 
وقوف حلف شمال األطلسي إلى جانب أنقرة 

بعد حادث الطائرة الروسية، وخيبة األمل 
التركية من املوقف األميركي املتباين، والذي 
ال يعنيه في املقام األول احلفاظ على مصالح 

تركيا أو باألحرى زعامتها اإلقليمية.
إزاء تغيير موازين القوى في النزاع 

السوري وتهافت الكبار على لعب الورقة 
الكردية ضد داعش، ومع تبلور التقاطعات 

الروسية مع إسرائيل وإيران حتت عني 
واشنطن، أدرك أردوغان أنه ال بد له من لعب 

كل أوراقه خاصة وأن االتفاق مع االحتاد 
األوروبي حول الالجئني والصلة مع أملانيا 
ال تعيدانه إلى املربع اإلقليمي األول بسبب 
أخطاء التقدير والنهج التي ارتكبها إن في 

املسألة السورية (عدم دعم اجليش احلر 
في اللحظة املناسبة) أو في حتويل وجهة 
الربيع العربي كي يصبح إسالمي الطابع، 
أو بالنسبة إلى العالقات مع إيران، واألهم 

كان في عدم استيعاب أهمية العنصر الكردي 
في املعادلة اإلقليمية. وإضافة إلى كل ذلك 

ساد عدم الثقة مع واشنطن ووصل الرئيس 
التركي إلى احلائط املسدود. بالرغم من أن 
البعض يريد أن ينسب إخفاقات السنوات 

األخيرة والتشدد إلى أحمد داود أوغلو 
رئيس احلكومة السابق، فإن في ذلك مجافاة 

للحقيقة في ظل هيمنة أردوغان الذي يبدو 
أنه قرر االستغناء عن رفيق دربه وحتقيق 

هدف داخلي ألنه ال يتحمل وجود شخصية 
قوية تلجم سعيه لتركيز نظام رئاسي. وفي 

نفس الوقت مت تقدمي داود أوغلو صاحب 
نظرية ”صفر مشكالت“ مع اإلقليم مبثابة 

القربان أو الضحية كي يبرر الرئيس التركي 
تراجعاته أو ميهد لنهج تكتيكي جديد بدأه 

عبر البوابة اإلسرائيلية.
منذ خمسينات القرن املاضي تعاونت 

إسرائيل وتركيا، وهما قوتان إقليميتان غير 
عربيتني في الشرق األوسط، وتصرفتا كأنهما 
في حلف طبيعي،غير أن سياسة أردوغان في 
االنخراط مع العالم العربي وإيران، وموقفه 

من اجتياح غزة في العام ٢٠٠٩ وحادث 
سفينة مرمرة في مايو ٢٠١٠، أدت إلى قطع 
العالقات بني شريكني استراتيجيني سابقا 

في اإلقليم. لكن في موازاة حصاد سلبي في 
املجمل لتركيا منذ ٢٠١١، حتسنت عالقات 

إسرائيل مع مصر واليونان وقبرص وهي 
دول في شرق البحر األبيض املتوسط وكلها 

متخاصمة مع تركيا.
إن هذا الواقع، باإلضافة إلى التوتر 

مع روسيا واحلذر من الغرب واخلوف من 
العزلة، حفز الرئيس التركي على تقدمي 

التنازالت الالزمة والتوقيع على االتفاق. 
استغرقت املفاوضات وقتا طويال ألن 
أردوغان كان يطالب باعتذار إسرائيل 

والتعويضات وفك حصار غزة، وقد نال فقط 
املطلبني األولْني واهتزت صورته بشدة ألنه 
أراد تقدمي نفسه للعالم اإلسالمي باعتباره 

املدافع القوي عن الشعب الفلسطيني، 
واملنافس إليران في لعب دور البطل بالوكالة 

عن العالم العربي.
كل هذا ال يعني أن كل امللفات اخلالفية 
أغلقت بني إسرائيل وتركيا إذ ال يزال هناك 

حذر في إسرائيل بسبب عالقات حزب 
العدالة والتنمية مع حركة حماس، وإزاء 
التعاون األمني الكبير بني أنقرة وطهران 

في مناسبات عديدة، ولذلك ستتطلب عودة 
التعاون األمني والعسكري مرحلة اختبار 

بني اجلانبني. بيد أن أهم اخلالصات 
االستراتيجية لهذا التحول تتمثل في التفاهم 

على احترام مصالح الطرفني في الساحة 
السورية، والتوافق على إيصال أنابيب الغاز 

الطبيعي اإلسرائيلي إلى تركيا.
إنها احلاجة املتبادلة بني الدولتني 

على ضفاف املتوسط، التي فرضت النقلة 
اجلديدة وتليني جموح نتنياهو وأردوغان 

ألن األيديولوجيا السياسية تسقط أو تتوقف 
أمام مصالح الدول ومستقبلها، وهذا درس 

يتوجب على الالعبني العرب تأمله مليا 
للحفاظ على مصاحلهم وإنهاء زمن االنكشاف 

االستراتيجي العربي.
في استكمال التحوالت، قام السلطان 

وطرق على باب القيصر وهنا أيضا كانت 
احلاجة متبادلة بالرغم من شدة لهجة 
اخلطاب السياسي بني أنقرة وموسكو 

في األشهر األخيرة. وهنا شرب أردوغان 
”كأس السم“ واعتذر عن حادث إسقاط 

الطائرة، ويبدو أن خصم األمس نتنياهو 
هو الذي سهل إخراج اللحظة األخيرة من 

التطبيع التركي – الروسي كي تتكامل لعبة 
املصالح بني أطراف تشعر بقوة تأثيرها في 
غياب سطوة القوة األميركية املتراجعة في 
اإلقليم. رمبا ترتسم أمامنا صورة متكاملة 
تبني مكانة املوقع التركي، إذ أن خط الغاز 

اإلسرائيلي التركي إلى أوروبا، يوازيه خط 
روسي تركي ومرور للطاقة اإليرانية عبر 

تركيا، وهكذا فإن إيران وإسرائيل وروسيا 
بحاجة للممر التركي، وبالتالي يتضح أن 

اجلغرافّيَتْني السياسية واالقتصادية تفرضان 
وقائع ال بد من أخذها بعني االعتبار، ولذا 

ستبذل أنقرة ما بوسعها إلعادة العالقات مع 
دول البحر املتوسط والبحر األسود.

بالنسبة إلى االنتعاش مع موسكو، 
هناك مصلحة سياسية اقتصادية وأمنية 
لكال الطرفني؛ إذ أن بوتني الذي يخوض 

مبارزة مقننة مع حلف شمال األطلسي، يرى 
في هذا التحول التركي فرصة للغمز من 

قناة واشنطن. واقتصاديا عانى البلدان من 
القطيعة إذ كانت روسيا في ٢٠١١ أول شريك 

جتاري لتركيا وبلغ حجم املبادالت بينهما 
٣٠ مليار دوالر. وعالوة على ذلك، حتتاج 

أنقرة إلى موقف روسي معتدل من املسألة 
الكردية، وفي املقابل حتتاج موسكو إلى 

التعاون األمني مع تركيا بخصوص احلركات 
اجلهادية في اجلمهوريات اإلسالمية في 
اجلوار الروسي، خاصة أن آخر األخبار 

تشير إلى جناح تنظيم داعش في املزيد من 
جتنيد املقاتلني في آسيا الوسطى والقوقاز 

وجوار روسيا.
ستنعكس النقالت النوعية ألنقرة على 

املشهد اإلقليمي وفيها تهميش لالعبني 
العرب، ووضع إسرائيل في قلب اللعبة 

الشرق أوسطية، واحتكاك غير مباشر مع 
املصالح اإليرانية وحماية في املقام األول 

لطموحات أردوغان ومصالح أنقرة. وبالطبع، 
لن تكون هناك مصاحلة بني أردوغان وبشار 

األسد فهي ليست على جدول أعمال صناع 
القرار، بل في حال تعذر تركيب احلل 

الروسي رمبا يبدأ تقاسم النفوذ بني مناطق 
مكونة عمليا في سوريا، وهنا يكمن كل جهد 

أردوغان في السعي لتحطيم احللم الكردي.
من املبكر إعطاء أجوبة حاسمة ألن 
مخاض والدة املشهد اإلقليمي اجلديد 

ستنتظر الرئيسة القادمة أو الرئيس القادم 
إلى البيت األبيض، وكذلك نتائج الصراع 
املفتوح على أكثر من جبهة. في املختصر، 

مللم أردوغان أوراقه للبقاء العبا مؤثرا، 
وجنحت إسرائيل في تسجيل اختراق، 

وجرى التسليم لبوتني في موقعه اجلديد في 
املشرق، واستمر الكسوف األوروبي. ويتضح 
أن إنهاك القوى العربية الفاعلة بالصراعات 
من العراق إلى اليمن وليبيا سيحرمها، إن 

لم تبلور حلف الضرورة بينها، من اجللوس 
على طاولة التفاوض وإعادة التركيب 

اإلقليمية في مرحلة الحقة.

االستدارة التركية ومفاعيلها على المسألة السورية والمشهد اإلقليمي

{ال يبدو أن االتفاق اإلســـرائيلي التركي يعني {إعادة العالقات إلى وضعها األصلي} بين القادة 

الذين يحتفظون بآراء دولية متباينة جدا حول اإلسالم السياسي وغيره من القضايا}.

ديفيد ماكوفسكي
مدير مشروع عملية السالم في الشرق األوسط في معهد واشنطن

{ال نريد حربا باردة جديدة، ونســـعى لمواصلة حوار بناء مع روســـيا، والتدابير التي اتخذها حلف 

الناتو هي تدابير دفاعية، حيث عززنا الدفاع الجوي التركي بطائرات إنذار مبكر}.

ينس ستولتنبرغ
األمني العام حللف شمال األطلسي

} تتحّرك تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان 
في مسارات مختلفة بل ومتناقضة، لكنها 

تهدف إلى حتقيق هدف واحد، هو إخراجها 
من أزمتها الراهنة على صعيد اجلبهة 

الداخلية، وأيضا على مستوى عالقاتها 
الدولية، خاصة دول اجلوار وباألخص 

سوريا، وهي، كما جاء في تصريحات البعض 
من احملللني األتراك، تسعى في سياستها 

اجلديدة إلى حتييد األعداء، وحتويل عالقة 
الصداقة إلى عالقة أخوة، وتعميق عالقة 

األخوة لتصبح أكثر عمقا، وهي مسألة تبدو 
شاقة، وإن بدت تتحقق، كما رأينا، في عودة 
العالقات بينها وبني إسرائيل بتنازل علني 
قدمته تركيا من جهة، وبينها وبني روسيا 

بعد اعتذار أردوغان من جهة أخرى، وهي في 
كّل ذلك تتصرف بسياسة براغماتية خالية من 

أي أخالقّيات ولو في احلد األدنى.
هناك تساؤالت كثيرة تترّقب الدول 

ذات العالقة إجابات عنها، مثلما تنتظرها 
تنظيمات وجماعات راهنت على عودة 

تركية ليس في محيطها فقط بل في العالم 
اإلسالمي كّله، منها هل ستتخلى تركيا عن 

تدخلها العسكري من خالل دعمها جلماعات 
إرهابية، كما هو احلال في سوريا، وعن 

دعمها لتنظيمات سياسية على غرار اإلخوان 
املسلمني في مصر وحماس في غزة؟ وماذا 

عن بقية العالم اإلسالمي الذي غّررت به، 
وساهمت في صراعه املذهبي، فهي تارة 

مؤيدة للسعودية، وتارة أخرى جندها في 
صف إيران، وإن كانت تنظر للدولتني من 

زاوية املصالح االقتصادية؟ وهل ستمد الدول 
املعادية لها جسورا للتعاون؟ وما التنازالت 

التي ستقدمها أو يتوقع تقدميها سواء 
أكانت سياسية أم عسكرية؟

األسئلة السابقة وغيرها ليست ذات 
أهمية بالنسبة إلى الرئيس أردوغان، ألنه 

يرى املصالح التركية، االقتصادية بوجه 
خاص، أولوية مقارنة بغيرها من القضايا 

األخرى حتى لو تناقضت مع قناعات دينية 
وسياسية وعسكرية وسيادية تخص الشعب 

التركي، إذ بغض النظر عن الشعبية التي 
يحظى بها أردوغان فإنه يتصرف مبنطق 

الزعيم األوحد، منطلقا من ميراث حكام 
اإلمبراطورية العثمانية، ومن تاريخ املسلمني 
البعيد، املتمثل في احلكم املطلق للفرد باسم 

الشورى التي ال يراها ُمْلِزَمة للحاكم، كما 
أن له من أسلوب احلكم العصري ما يدعمه، 
فوصوله إلى احلكم كان دميقراطيا وقراراته 
وأوامره وتعليماته تتم وفقا للدستور، إذن 

هو ميسك بطرفي الزمن؛ املاضي واحلاضر، 
ليصنع تاريخ تركيا املستقبلي حسب رؤيته 

اخلاصة، ويجد مساندة شعبية بناء على 
جناحات اقتصادية حققها خالل السنوات 

املاضية، منذ أن كان عمدة مدينة إسطنبول 
(من 1994 إلى 1998).

غير أن التساؤالت السابقة وغيرها ال 
تخص أردوغان وحده، بل تتعلق باملسار 

السياسي للدولة التركية، وما سيترتب عليه 
من تغيرات في مسائل اعتبرت من الثوابت 

لدى قطاع عريض من املسلمني خارج تركيا، 
ومنهم العرب، من ذلك على سبيل املثال: 
دعم الفلسطينيني، وحتديدا حماس إلى 

درجة املزايدة على الدول العربية األخرى، 
وإظهار الدول املجاورة لفلسطني احملتلة 

وخاصة مصر على أنها تعمل ضد املصالح 
الفلسطينية، واالتفاقية األخيرة مع إسرائيل 

تبرز بشكل صارخ التخلي اإلرادي حتت 
الضغط االقتصادي عن مبادئ الدولة التركية 

وإسالمييها بقيادة أردوغان، وهي بال شك 
تتجاوز مسألة حتييد األعداء إلى الصداقة 
بل واألخوة، ليس هذا فقط بل إنها أحدثت 
تغييرا في املواقع بحيث أصبحت إسرائيل 

هي الشقيقة، لكن منذ متى كانت إسرائيل 
عدوا بالنسبة إلى تركيا؟

مسألة أخرى، التعامل مع سوريا في 
املستقبل املنظور، والعالقة مع هذه األخيرة 

ميران عبر وسيطني هما روسيا وإيران. 
وستتغير العالقة، حسب رأي خبراء أتراك، 

بة تتحدث عن قيام  وهناك معلومات ُمسرَّ
اجلزائر بدور الوساطة بني الدولتني بطلب 

من تركيا، ما يعني أن الساحة السورية 
ستشهد تغيرا لن يكون لصالح املعارضة 
املسلحة، وسترّجح الكفة لصالح النظام 

السوري، وتنطبق احلال أيضا على مصر 
حيث ستتغير السياسة جتاهها، ويتوقع منع 

اإلخوان املسلمني املصريني من ممارسة أي 
نشاط ضد السلطات املصرية داخل األراضي 

التركية.
على صعيد آخر، هناك مؤشرات على 

التخفيف من دعم اجلماعات اإلسالمية 
تدريجيا، مبا يخدم أهداف حلف الناتو، ومبا 

يحقق عالقات سوّية مع مصر في املستقبل، 
وأيضا مبا يساعد على حتقيق املزيد من 

املكاسب االقتصادية من خالل التواجد 
امللحوظ للشركات التركية في اجلزائر، 

ومبا يحقق عالقات سوية مع تونس جلهة 
التعاون، وذلك بإنهاء الدور التركي في 

تسهيل انضمام التونسيني إلى اجلماعات 
اإلرهابية في سوريا من جهة، والكف عن دعم 

اإلسالميني مبا في ذلك اجلماعات اإلرهابية 
التي تزعزع استقرار تونس وأمنها من جهة 

أخرى.
تركيا تغّير سياستها اخلارجية من أجل 

استقرار جبهتها الداخلية، وحتسني وضعها 
االقتصادي، لكنها، وهي تقوم بذلك، ال تتخّلى 
عن أوراق ضغط في التفاوض مع األعداء أو 

األصدقاء أو حّتى من حتسبهم أشقاء، من 
ذلك على سبيل املثال إعالنها عن احتمال 

جتنيس عدد كبير من السوريني للضغط 
على النظام السوري من جهة، والتخفيف 

من حدة التوترات التي تصدر عن العلويني 
األتراك بني احلني واآلخر، وأيضا ما ميكن 
أن ُيشكلوه من مخاطر مستقبلية من جهة 

أخرى.
وبعيدا عن حسابات الرئيس التركي 

ودوافعه، فإن اخلاسر األكبر في تغير 
السياسة التركية هو التنظيمات اإلسالمية، 

اإلرهابية منها والسلمية، وعلى رأسها 
”اإلخوان املسلمون“ في سوريا، ومصر 
وفلسطني وليبيا وتونس. غير أن هذا 
ال ينفي خسارة أردوغان ألوراق ضغط 

سياسية في عدد من الدول العربية، إال أنه 
يفضل اليوم النجاة من سفينة ”اخلالفة 

اإلسالمية“ التي أراد استعادتها من خالل 
اإلخوان املسلمني بعد التغيرات احلاصلة 

في الدول العربية ففشل، وحاول استعادتها 
أو استغالل شعارها من خالل دعمه لداعش، 
ولو بشكل خفي، ففشل أيضا. أليس عجيبا 

أن يكون مصطلح ”اخلالفة اإلسالمية“ 
املشترك الوحيد بني تركيا واإلخوان املسلمني 

وداعش؟

تركيا - أردوغان و{التغير النفعي}

تسريع عملية استئناف العالقات بين 

تركيا وإسرائيل، والتطبيع التركي مع 

روسيا، يثيران تساؤالت مشروعة حول 

دوافع االنقالب األردوغاني ومكاسب 

أنقرة وإسرائيل وإنجازات روسيا في 

خلط األوراق والتحالفات اإلقليمية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
قققهق بنن عم خخالالد

ري ز و

تركيا تغير في سياستها الخارجية 

من أجل استقرار جبهتها الداخلية، 

وتحسين وضعها االقتصادي، لكنها، 

وهي تقوم بذلك، ال تتخلى عن أوراق 

ضغط في التفاوض مع األعداء أو 

األصدقاء أو حتى من تحسبهم أشقاء

الخاسر األكبر في تغير السياسة 

التركية هو التنظيمات اإلسالمية، 

اإلرهابية منها والسلمية، وعلى رأسها 

{اإلخوان المسلمون} في سوريا، ومصر 

وفلسطين وليبيا وتونس
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آراء

} عقب كل تفجير إجرامي يطال بغداد 
أو أي مدينة عراقية أخرى، ُتكنس اآلثار 

وتشّيع الضحايا وتعود احلياة وفق روتينها 
االعتيادي، وُينسى التفجير وكأن االنفجار لم 
يكن إال في قلوب احتـرقت على فقدان أحّباء 

لها، حتى يحل تفجير آخر يذّكر العراقيني 
بأن املوت ال ينام كثيرا في مدنهم وقراهم. 

وعلى عادتهم يخرج الرسميون من قادة 
أمنيني وسياسيني، لترديد الالزمة املعتادة 

عن إرهاب التكفيريني، وعلى امتداد عقد 
ونيف من الدماء والدمار، لم يطالعنا أي 

جهاز أمني عراقي بنتيجة حتقيق واحدة 
حول طريقة التفجير وهويـة املفجرين، فاألمر 

دائما واضح وبّني لدى األجهزة األمنية 
العراقية، فهو كالعادة ”سيارة مفخخة 

يقودها انتحاري“، وإن أشارت معطيات، إلى 
أن اإلرهاب في العراق ليس دائما إرهابيا 

تكفيريا.
في العام ٢٠١٣ شهدت مدينة الثورة/ 

الصدر في بغداد، تفجيرات إجرامية دامية 
طالت خيمة عزاء، َأوقفت على إثرها جماعة 

”جيش املهدي“ التابعة للزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر، النافذة في تلك املنطقة، 
أحد املنفذين. لم يكن الشاب العشريني 

املوقوف انتحاريا تكفيريا، إمنا كان من 
سكان املنطقة ومن عشيرة ”شيعّية“ معروفة 
فيها، وُسّجلت له اعترافات أقر فيها بطريقة 

إدخاله املتفجرات عبر أكياس سوداء وضعها 
حتت طاولة في اخليمة، واعترف بتلقيه 
أوامر بذلك من مقدم بالشرطة، ذكر اسمه 

وأسماء املتعاونني معه في تنفيذ اجلرمية. 
ُنشر شريط االعتراف على موقع اليوتيوب 

وأثار حينها ضجة شعبية، لكنه ذهب أدراج 
اللملمة احلكومية للموضوع، وسكوت 
الصدريني عن األمر، بعد اشتباك أعقب 

احلادثة بني ميليشيا الصدر وميليشيات 
أخرى توالي حزب الدعوة، جزم حينها كل 

متابع بارتباط االشتباك باألمر املكتشف.

وعقب مذبحة الكرادة الدامية األحد 
املاضي، وهو التفجير األضخم من نوعه 

من حيث استهدافه منطقة مدنية، هي 
عبارة عن سوق جتاري يقصده املواطنون 

من مختلف املناطق والطوائف، تسربت 
معلومات عن مصادر في التيار الصدري، 

تكشف تورط قيادي عسكري كبير في 
ميليشيا أبوالفضل العّباس، وهي إحدى 

امليليشيات النافذة في منطقة الكرادة، قيل 
إنه من عبر بالشاحنة املفخخة التي انفجرت 

متجاوزا بها احلواجز األمنية التي تعج 
بها املنطقة، بسالسة وصوال إلى املنطقة 

املستهدفة. وال يرى اإلعالم املوالي للجهات 
احلكومية وامليليشياوية في هذه التسريبات، 

سوى أقاويل تهدف إلى املزايدة السياسية 
وتضعها في إطار اخلصومة امليليشياوية 

بني الصدريني وغيرهم، إال أن التوجه 
الرسمّي للصدريني يضع التفجيرات ضمن 
سياسة لفت األنظار عن األزمة السياسية، 
ويتهم، باملضمون، جهات سياسية فاسدة، 

دون أن يجد غضاضة في تصريحاته 
الرسمية مـن ذكر رئيس الوزراء السابق 

كأحد املتورطني واملستفيدين من إراقة هذه 
الدماء.

تدفع تلك ”املماحكات“ األمنية السياسية 
التي يثيرها طرف سياسي وازن كالتيار 

الصدري، ويشاركه فيها وأطلقتها قبله بشكل 
أكثر جدّية، جهات مدنية عّدة، إلى رواية 

قد تبدو أكثر واقعية من الالزمة احلكومية 
املعتادة ”انتحاريني تكفيريني“، والتي تتردد 
عقب كل عمل إرهابي، والتي ال تؤدي إال إلى 
رفع منسوب الطائفية في املجتمع البغدادي 

والعراقي عموما. ويعزز من ذلك التخبط 
احلاد، الذي اعترى تصريحات الرسميني 

األمنيني، حيث صّرحت ”قيادة عمليات 
بغداد“ أنها اعتقلت خلية أمنية متواطئة مع 

اإلرهابيني، لينفي ذلك بعد ساعات، محمد 
الربيعي نائب رئيس اللجنة األمنية حملافظة 
بغداد، مكذبا متكن وزارة الداخلية من كشف 

أي خلية أمنية متورطة في التفجيرات.
ولم يضع املواطن العراقي املتابع 
ملأساته، تلك التصريحات إال في خانة 

محاوالت امتصاص نقمته التي تفجرت على 
األجهزة األمنية فور وقوع التفجير، وطالت 
على الفور قيادة العمليات وقائدها األعلى 

رئيس الوزراء حيدر العبادي. 
وتتابع اجلهات األمنية تخميناتها حول 

أسلوب التفجير، لُتجمع الهيئات األمنية، 
قيادة عمليات بغداد، واملجلس األمني 

للعاصمة، والناطق باسم وزارة الداخلية، 
على أنه ّمت بواسطة ”انتحاري يرتدي 

حزاما ناسفا“، فيتغّير القول الحقا على وقع 
ضخامة الدمار وانتقاد الناس له عبر وسائل 

اإلعالم التي هرعت إلى املكان، ليصبح 
”سيارة مفخخة يقودها انتحارّي“، ليرسو 

األمر أخيرا على شاحنة براد مفخخة تابعة 
لشركة الكفيل للحوم والدواجن. وهي شركة 
تدار من قبل مجموعة رجال أعمال مرتبطني 

بأحزاب سياسية شيعّية نافذة، وتشرف 
”هيئة العتبة احلسينية“ في كربالء على 

عمليات الذبح واإلنتاج فيها وفق الضوابط 
الشرعية. ولم يدفع األجهزة األمنية إلى 

اإلقرار بهذا التفصيل الذي يبدو ثانوّيًا في 
العقيدة األمنية العراقية كما عّودتنا، إال عقب 
تداول األمر مجتمعّيا وعبر وسائل التواصل 
االجتماعي، حول عبور شاحنة شركة الكفيل 
دون تفتيشها، وإفادة شهود عيان جنوا من 

االنفجار مبشاهدتهم لها مركونة بجانب 
املجمع التجاري املستهدف، تخلو من 

سائقها، وتساءل كثيرون باستهجان حول 
كيفية متكن إرهابّي من تنظيم داعش من 

استخدامها مع تصاريحها األمنية، وكشوف 
حمولتها املمهورة بأختام الشركة التابعة 
لها، والتي ال بد أنها حتمل اسمه كسائق 

مخّول من قبل شركة معروٌف عنها أّنها شركة 
”شيعّية“؟

كل ذلك ال تعيره األجهزة األمنية 
والسياسية العراقية أي اعتبار، وهي لم ُجتِر 
طوال تاريخها على رأس مهامها األمنية في 

”العراق اجلديد“، أي حتقيق وفق األصول 
املرعية في دول العالم، حتى  تلك املهلهلة 

من الناحية الدولتية، وتشبه العراق في 
تركيبته السياسية واألمنية الضعيفة، حيث 
رأينا أكثر من مرة اعتماد تلك الدول للجان 

حتقيق بأدوات جنائية لتولي مهام الكشف 
عن هوية االنتحاريني املنفذين لعمليات طالت 

بالدهم عبر حتليل احلمض النووي، وليس 
العراق مبا ميتلك من موازنات أمنية ضخمة، 
بعاجز عن االستعانة بخبراء دوليني ومعامل 
جنائية لدول صديقة في حال تعذر امتالكها. 
ليظهر األمر حسب قناعات عراقيني كثر، بأن 
ينابيع الدماء البريئة لم ُتفتح إال بفعل فاعل 

من املافيات السياسية احلاكمة، وبظروف 
سياسية معينة.

 هذا ما فتحته تفجيرات األحد الدامية في 
وعي العراقيني، الذين باتوا يقرأون األحداث 

بعني السياسة، أي بعيون خصومهم من 
املافيات احلاكمة، والتأشير بتلقائية بأصابع 

االتهام على املستفيدين األوائل، الذين 
استنفدوا كل حيل تثبيت مواقعهم على رأس 
السلطة، واالستثمار في احلرب على اإلرهاب 
تارة، وفي األزمات األمنية تارة أخرى، التي 
طاملا عّلقوا عليها فشلهم في إجناز التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، وستروا خلف 
دخانها صفقات النهب والفساد غير املسبوقة 

في تاريخ البشرية وليس في تاريخ العراق 
فحسب.

وحتى تبني تنظيم داعش للعمليات 
اإلرهابية، يعلق عليه أحد نشطاء مواقع 

التواصل االجتماعي باللهجة العراقية 
”دواعش املنطقة اخلضراء يفجرون، وداعش 

األصلي يستثمر بالصيت والسمعة“.

تفجير الكرادة يفتح على التشكيك الشعبي في الروايات الرسمية

{انفجـــار الكرادة له أســـباب كثيرة أولها اســـتمرار فســـاد الطبقة السياســـية، فكيف وصلت 

شاحنة مفخخة إلى حي الكرادة في قلب بغداد في منطقة تعج بالكثير من نقاط التفتيش؟}.

لقاء مكي
كاتب وباحث سياسي عراقي

{داعش يحاول منذ خسر معاقله في الفلوجة أن يدق إسفين الفرقة بين أبناء الشعب العراقي، 

من خالل التفجيرات التي استهدفت أبناءنا في الكرادة أو في بلد أو في غيرهما}.
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} حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي 
والعضو في حزب الدعوة، يلعب دور عضو 

حزب الدعوة املؤمن بوالية الفقيه مع 
إيران، ورئيس الوزراء الوطني مع أميركا 

وقوات التحالف. أسلوبه االزدواجي في 
إدارة السلطة، سيخلق املزيد من األزمات، 

ويؤدي إلى كوارث جديدة في بغداد بسبب 
استمرار العمليات اإلرهابية فيها. سيتكرر 

سيناريو فجيعة الكرادة، إذا لم تتمكن إيران 
وامليليشيات التابعة لها من إشعال احلرب 

الطائفية والعودة إلى واجهة الصراع 
كقوة شرعية حامية للشيعة من اإلرهاب 

السني. على رئيس الوزراء أن يختار إما 
الوطنية والتحالف الدولي والقضاء على 

داعش وامليليشيات، وإما والية الفقيه 
وحرب طائفية إلبادة السنة والتقدم باجتاه 

السعودية واخلليج.
في الواقع ليس تنظيم داعش وحده مْن 

تعـرض إلى هـزمية كبيـرة في الفلـوجة، 
ولكـن امليليشيات أيضا. 

في الـوقت الـذي ينسق فيـه حيدر 
العـبادي مع قـوات التحـالف واجليش 

العراقي من جهة، وامليليشيات اإليرانية 
أو احلشد الشعبي من جهة أخرى، لتحرير 

الفلوجة وجتاوز تداعيات اقتحام اجلماهير 
الشيعية للمنطقة اخلضراء، بدأ قاسم 
سليماني وقادة امليليشيات التابعة له 

ِاستعراضاتهم اإلعالمية، حيث اكتظ اإلعالم 
الشيعي ومواقع التواصل االجتماعي 

مبقاطع تهديد ووعيد هادي العامري وأوس 
اخلفاجي ضد الفلوجة وأهلها، كما مت 

تداول صور اجلنرال قاسم سليماني، مـع 
ميليشياته في األنبار، إلظهاره كقائد ملعركة 

الفلوجة.
وألن قرار الهجوم على الفلوجة جاء 

كردة فعل ِالمتصاص غضب اجلماهير على 
الفساد، تعرضت قوات التحالف مع اجليش 

العراقي إلى مأزق بسبب احتجاز داعش 
للمدنيني كدروع بشرية. إذا هربت العوائل 

من داعش، بطشت بها امليليشيات على 
أنها دواعش، استنكر الرأي العام العربي 
والدولي هذا احلال وأرغم اجليش وقوات 
التحالف على إبعاد امليليشيات إلى حدود 

املدينة. فعل إقصاء امليليشيات خارج املدينة 
دفع إيران إلى زيادة جرعة اِالستعراضات 
اإلعالمية بالهجوم على اجليش العراقي 

والتشكيك في قدراته على إدارة املعركة. لكن 
ما حدث في الصقالوية من خطف امليليشيات 

للرجال الفارين من التنظيم وتعذيبهم 
والتمثيل بجثثهم، وتعرض النساء واألطفال 
لالعتداءات اجلنسية، أحرج العبادي وأجبره 
على التخلي عن امليليشيات وعن دوره كتابع 

لوالية الفقيه.
في غمرة تلك األحداث، كانت املفاجأة 
التي أحبطت املخططات اإليرانية وشلت 
كل ما كانت تعول عليه من نتائج معركة 

الفلوجة، وفي مقدمتها استعادة ثقة 
الشيعة بقدرتها على حمايتهم وتخليصهم 
من داعـش. اآلالف من العـوائل نزحت من 

الفلوجة باجتاه الصحراء حتت حماية 
القـوات املسلحة العراقية. حشود بددت 

أحالم امليليشيات باالنتقام وهيأت املدينة 
ملعـركة عسكريـة نظيفـة بـني اجليـش 

وداعش.
وألن قيادات تنظيم داعش هي مجاميع 

من املرتزقة استمدت قوتها من عقد الصفقات 
التجارية مع جهات سياسية في العراق 

ودول املنطقة. وألن محاصرة روسيا ودول 
أوروبا الغربية لتركيا وفضح دورها كوسيط 

بني داعش والعالم، عرضا التنظيم ألزمة 
اقتصادية حادة. وألن األخبار تواردت عن 

سماح التنظيم للعوائل بالنزوح مقابل دفع 
مبلغ من املال، ال يبرر النزوح املفاجئ لألعداد 

الهائلة من أهل الفلوجة في ليلة وضحاها 
غير تدخل جهة لعقد صفقة مع التنظيم 

وشراء أرواح األبرياء، ليبقى السؤال مْن هي 
هذه اجلهة.

في تصريح لقائد واحدة من الفصائل 
الشعبية التي تقاتل حتت لواء امليليشيات 
على إحدى الفضائيات، قال ريان الكلداني 

إن امليليشيات لديها أِدّلة على اتصاالت بني 
السفير السعودي وتنظيم داعش. لم يتطرق 

ريان الكلداني إلى تفاصيل عن طبيعة تلك 
االتصاالت، ولم يأخذ تصريحه الصدى 
املتوقع في اإلعالم اإليراني أو اجلهات 

العـراقية املتأثـرة به، مما يرجح االحتمال 

بأن يكون السفير السعودي مْن دفع املال 
وأنقذ العوائل الفلوجية من أن تكون حطب 

املعركة.
بعد حل مشكلة املدنيني، متكن اجلنرال 
عبدالوهاب الساعدي قائد عمليات حترير 
الفلوجة من إحراز النصر واستعادة ثقة 

العراقيني بجيشهم. كذلك فتحت نتائج 
املعركة آفاقا جديدة للعالقات الدبلوماسية 

بني العراق ودول املنطقة، بعد أن قدم حيدر 
العبادي نفسه إعالميا من الفلوجة كرئيس 

وزراء وطني حريص على سالمة شعبه بكافة 
طوائفه وقومياته.

بعد معركة الفلوجة، تقريبا بدأت 
مرحلة جديدة في العراق ميكن أن نطلق 

عليها املرحلة الوطنية، انهزم تنظيم 
داعش في الفلوجة وانكسرت شوكة قاسم 

سليماني وامليليشيات في بغداد واجلنوب. 
وألن الهزمية تؤجج رغبة االنتقام، شرع 
التنظيم بعملياته االنتقامية من حكومة 

بغداد التي هزمتـه، ومـن السعودية التي 
سهلت االنتصار عليه بعد أن كان غاية ال 
تدرك، ومن تركيا التي تخلت عنه. ثالث 

عمليات انتحارية متتالية في تركيا والعراق 
والسعودية لم تتسبب بخسائر كارثية إال في 

العراق، ملاذا؟
وجدت إيران وامليليشيات في عملية 

الكرادة الفرصة للتعافي والعودة إلى ساحة 
الصراع، كيف؟

بالتأكيد وصلت احلكومة العراقية 
معلومات استخباراتية عن تخطيط داعش 

للقيام بعمليات انتقامية، وبالتأكيد بوجود 
وزير داخلية مثل محمد الغبان ليس من 
الصعب على نوري املالكي وميليشياته 
حتـديد مكـان تلك العمليـات. فمن فتح 

الطريق للمركبة املفخخة وأتاح الركوب على 
موجة نتائجها ليحقق هدف امليليشيات 

بالعودة إلى الواجهة بذريعة الثأر لضحايا 
الشيعة؟

لكن من مطلق فلسفي وعلمي التجربة 
ال تكرر، فكان وعي الشارع العراقي أكبر من 
محاوالت امليليشيات إيقاظ الروح الطائفية 
عنده. وبدل أن ينقاد لتحريض امليليشيات 
وجه دفة الغضب باجتاه احلكومة ودفعها 

إلى التحقيـق في احلادث وكشف امللفات 
التي صرح عنها النائب من التيار الصدري 
حاكم الزاملي، والتي دفعت عضو املجلس 
األعلى واخلادم التاريخي املخلص للولي 
الفقيه محمد الغبان إلى تقدمي استقالته.
رغم ضحايا الكرادة وغصة األمهات، 

ورغم ضحايا مخيمات النازحني واستكالب 
ظامليهم، ورغم العيد امللطخ بالدماء، العراق 

ينهض بوعي شعبه ويرفض أن يكون 

الضحية للمشاريع اإلسالمية في املنطقة. 
وما خروج ملكة جماله شيماء قاسم في 

تظاهرة على سكان اخلضراء، وهي تتوشح 
بالعلم وحتمل القرآن على رأسها وتقتل 

األصوات الطائفية بـ“ال إله إال الله“، فيتبعها 
الشباب بال تردد، إال مؤشر على والدة العراق 

اجلميل وانتصاره على قبح أحقاد هادي 
العامري.

معركة الفلوجة.. انتصار شيماء قاسم على هادي العامري

كافي علي
كاتبة عراقية

العراقيون باتوا يقرأون األحداث بعين 

السياسة، أي بعيون خصومهم من 

المافيات الحاكمة، والتأشير تلقائيا 

بأصابع االتهام على المستفيدين 

األوائل، الذين استنفدوا كل حيل 

تثبيت مواقعهم على رأس السلطة

رغم ضحايا الكرادة وغصة األمهات، 

ورغم ضحايا مخيمات النازحين 

واستكالب ظالميهم، ورغم العيد 

الملطخ بالدماء، العراق ينهض بوعي 

شعبه ويرفض أن يكون الضحية 

للمشاريع اإلسالمية في المنطقة

الوليد خالد يحيى
كاتب عراقي

خخالال لل الال
ي ر ب

} على الرغم من توزع األطراف الدولية 
واإلقليمية املنخرطة في الصراع السوري 
على معسكرين متعارضني هما معسكر ما 

ميسى بـ”أصدقاء الشعب السوري“ ومعسكر 
حلفاء بشار األسد، إال أن مشهد التحالفات 
السياسية والعسكرية ليس بهذا الوضوح. 

إذ تغلب سياسة التنسيق الثنائي بني أطراف 
من كال املعسكرين، والسبب الرئيسي لذلك هو 
التناقضات بني أطراف املعسكر الواحد والتي 

بدا واضحا، بعد خمس سنوات من تشكيل 
تلك التحالفات، أنه ال ميكن تذليلها.

قبل يومني عاودت الطائرات اإلسرائيلية 
تنفيذ ضربات جوية في سوريا استهدفت 

حزب الله اللبناني في ريف القنيطرة. ويأتي 
ذلك بعد احملادثات التي جرت بني رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو والرئيس 
الروسي فالدميير بوتني حول ضرورة 

التنسيق لتفادي التصادم بني اجليشني 
اإلسرائيلي والروسي في سوريا. وتكمن 
املفارقة في أن حزب الله يقاتل إلى جانب 

نظام األسد وحتت حماية الطائرات الروسية 
في املعارك التي يخوضها ضد املعارضة 

السورية. ولكن، ما إن تظهر الطائرات 
اإلسرائيلية في أجواء سوريا حتى تغيب 
الدفاعات اجلوية الروسية فاحتة الطريق 

الستهداف قيادات حزب الله وما تقول 
إسرائيل إنه شحنات أسلحة يتم نقلها إلى 

احلزب في لبنان. وهل من تناقض أكبر من أن 
تتخذ روسيا من حزب الله وإيران من جهة، 

وإسرائيل من جهة أخرى حلفاء في ملف 
واحد هو امللف السوري.

التناقض اآلخر هو بني حلفاء املعارضة 
السورية، فهنالك الواليات املتحدة األميركية 

بسياستها املترددة جتاه املعارضة بكل 
أطيافها وذلك حتت ذريعة هيمنة التيار 

اإلسالمي على املشهد العسكري في سوريا. 
وهنالك أيضا السياسة التركية املخالفة 

لنظيرتها األميركية والتي أظهرت اندفاعا 
جتاه اإلسالميني، بل عملت على توجيه الدعم 

إلى الفصائل األشد تطرفا، وهو ما ساهم 
في الوصول إلى املشهد احلالي الذي يخدم 
األسد بصورة أو بأخرى. التناقض التركي 

– األميركي تصاعد إلى حدوده القصوى 
بعد حتالف واشنطن مع قوات سوريا 

الدميقراطية، التي يهيمن عليها األكراد، 
وجتاهل مطالب تركيا بصورة مهينة.

تعددت التناقضات لدى املعسكر املناهض 
للنظام السوري، إذ لم يحدث أن اتفقت أطرافه 

على سياسة محددة من أجل الضغط على 
األسد عسكريا والدفع باجتاه احلل السياسي. 
كان التخبط هو السائد فكل دولة تدعم فصيال 

مختلفا، وهو ما أدى إلى ضرب وحدة العمل 
املسلح ضد النظام السوري وتشتيت جهوده.

وباملقابل، ظهر التناقض اإليراني الروسي 
منذ لقاء جنيف 1 في العام 2012. فما وافقت 
عليه روسيا لم يكن مدرجا ضمن احلسابات 
اإليرانية، األمر الذي دفعها إلى االمتناع عن 

حضور مؤمتر جنيف 2 بسبب رفضها مقررات 
جنيف 1 التي أقرها حليفها الروسي.

على أن تلك التناقضات بدأت تنتج 
حتالفات وتقاطعات بني أطراف من كال 

املعسكرين. تركيا جتري حتوال دراماتيكيا 
بتمتني عالقاتها مع دولتني طاملا ناصبتهما 

العداء والتصريحات النارية وهما روسيا 
وإسرائيل. في ما يخص روسيا، لم ترغب 

تركيا في أن تدفع بالتوتر معها إلى احلدود 
القصوى التي وصلت إلى قطع العالقات 

االقتصادية وتراشق االتهامات بشكل تضمن 
تشويها للتاريخ العثماني من جانب موسكو، 
وللتاريخ القيصري الروسي من جانب تركيا. 
من املرجح أن الصدمة التي تلقتها تركيا من 
قبل أميركا وأوروبا عجلت برضوخ الرئيس 

التركي وتقدميه اعتذارا ملوسكو. وميكن 
مالحظة أن املصاحلة الروسية التركية حدثت 

بسرعة نسبيا، إذ لم ميض زمن بعيد على 
حادث حتطم الطائرة الروسية والذي تاله 
تراشق حاد لالتهامات التي بدا أن وقفها 

مستحيل في وقت قريب.
فتحت التناقضات داخل املعسكر الواحد 

باب التعاون التركي الروسي، كما فتحت قبل 
ذلك باب التعاون األميركي الروسي في امللف 

السوري، والذي بدا مبثابة بصيص األمل 
شبه الوحيد لالنطالق نحو حل سياسي. 

لم يكن ليتم ذلك التعاون لوال العقبات 
واخلالفات والتناقضات التي تواجهها 

أميركا مع حلفائها، وال يقتصر األمر على 
تركيا بل على الدول العربية وفي مقدمتها 

اململكة العربية السعودية التي ظهر بوضوح 
اختالف مقاربتها لألزمة السورية عن حليفها 

األميركي. 
إن التحالفات الكبيرة منسجمة األهداف 

هي دعاية إعالمية أكثر من كونها أمرا واقعيا، 
فالتناقضات داخل معسكر حلفاء النظام 

ومعسكر أعدائه تتسع باستمرار. وقد كان ذلك 
أحد أهم أسباب االستعصاء الذي طبع احلالة 

السورية ومنع التوصل إلى حل سياسي.

سوريا: تذليل التناقضات

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال الال
وري ي ي ب



حممد محاد

} شـــكك اقتصاديون ورجال أعمال مصريون 
في قـــدرة املجلس  في تصريحـــات لـ”العرب“ 
جـــذب  تعزيـــز  علـــى  لالســـتثمار  األعلـــى 
االســـتثمارات األجنبية، وتذليل العقبات أمام 

املستثمرين.
جاء ذلك بعد أن أعلن عالء يوسف، املتحدث 
باســـم رئاسة اجلمهورية، عن موافقة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي على املقترح، الذي قدمته 
وزيـــرة االســـتثمار داليا خورشـــيد، إلنشـــاء 
مجلس أعلى لالســـتثمار برئاســـة السيســـي 
لإلشـــراف على السياســـات االســـتثمارية في 

جميع القطاعات واحملافظات.
وقال اخلبـــراء إن املشـــكالت التي تواجه 
االستثمار في مصر، ال حصر لها وحتتاج إلى 
تفرغ كبير، وأن الرئيس لن يســـتطيع متابعة 
التعقيـــدات التـــي تواجـــه مناخ االســـتثمار 
بشـــكل يومي أو أســـبوعي إليجاد حلول لها. 
يواجه املســـتثمرون مشـــكالت وأزمات تتعلق 
إجـــراءات احلصول  وطـــول  بالبيروقراطيـــة 
علـــى تراخيص التشـــغيل للمنشـــآت، فضال 
عن مشـــكالت إلغاء الكثير من عقود املشاريع 

القائمة، سواء ملستثمرين عرب أو أجانب.
وتصّر القاهرة، رغم تلك املشكالت القائمة، 
على أنها تســـتهدف جذب استثمارات تتراوح 
بـــني 10 إلـــى 15 مليار دوالر حتـــى نهاية عام 

.2018
وأكد هشـــام توفيـــق اخلبيـــر االقتصادي 
ومستشـــار وزير املالية األســـبق، أن تشـــكيل 
مجلس أعلى لالســـتثمار برئاســـة السيسي، 
ُيعّد اعترافا بفشـــل مجلس الـــوزراء في إدارة 

منظومة االستثمار.
إن مصـــر حتتـــاج إلى  وقـــال لـ”العـــرب“ 
مجلـــس لـــكل مهنة وحرفـــة يتّم تشـــكيله من 

خبراء الصناعة فقـــط، على أن يتّم متكني تلك 
املجالس تشريعيا من تنفيذ توصياتها.

وأوضح أن االعتماد على رئيس اجلمهورية 
في أمـــور قد ال يكون بالضـــرورة أعلم الناس 
بتفاصيلهـــا، يعّد خطأ اســـتراتيجيا، لكن في 

مصر هناك من يجيدون صناعة الفشل.
وأضـــاف أن اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
وزيـــرة االســـتثمار خـــالل الفتـــرة املاضيـــة، 
أكدت أنهـــا غير ملمة بهذا امللف، ولم تقدم أي 
جديد للمســـتثمرين، بل فشلت بشكل كبير في 

التواصل مع منظمات األعمال.
وأشـــار إلى أن فكرة إنشاء املجلس ليست 
جديدة، وقد سبق أن نادى بها وزير االستثمار 

السابق أشرف ساملان.
وقال حســـني صبـــور نائـــب رئيس احتاد 
رجال األعمال العرب إن إنشاء املجلس اجلديد 
رســـالة علـــى أن الرئيس غيـــر راٍض عن أداء 
اجلهات املســـؤولة عـــن جذب االســـتثمارات 
األجنبيـــة، لذا قـــرر أن يكون ملف االســـتثمار 

حتت رئاسته.
أن إشـــراف الرئاســـة  وأوضح لـ”العرب“ 
علـــى هذا امللف ســـوف يحرك امليـــاه الراكدة، 
ويعزز مـــن القدرة علـــى حّل املشـــكالت التي 

تواجة املستثمرين.
وشـــّدد محمـــد يوســـف املديـــر التنفيذي 
جلمعيـــة رجـــال األعمـــال املصريـــني على أن 
املجلس األعلى لالســـتثمار ال بّد أن توكل إليه 
عملية تنظيم االستثمار مبصر، وسبل زيادته، 

وحتديدا االستثمار األجنبي املباشر.
وأكـــد في تصريحـــات لـ”العرب“ أن جناح 
املجلـــس اجلديـــد يتوقـــف على وضـــع رؤية 
استثمارية تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي 
تســـتهدف أن يدخـــل االقتصـــاد املصري في 

قائمة أفضل 30 دولة جاذبة لالستثمار.

وكان الرئيس املصري قد طرح خالل شهر 
فبراير املاضي رؤية شـــاملة حتـــى عام 2030 
تتضمـــن 12 محورا يتصدرهـــا محور التنمية 
االقتصاديـــة، للوصـــول بالبالد إلـــى اقتصاد 
تنافســـي متوازن ومتنّوع يعتمد على االبتكار 

واملعرفة والعدالة واالندماج االجتماعي.
وأضـــاف أن منظمات األعمال لم تشـــترك 
حتـــى اآلن فـــي وضع رؤيـــة للمجلس اجلديد 
ولـــم يتّم طرح آليات تطويـــره، على الرغم من 
أن القطاع اخلاص هو الشـــريك الرئيسي في 

عملية التنمية.
وميثل القطاع اخلـــاص نحو 75 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
شـــركة  رئيـــس  جناتـــي  خالـــد  وأشـــار 
متروبلتان مصر لالســـتثمارات املالية، إلى أن 

حال االقتصاد واالســـتثمار فـــي مصر لن يتّم 
إصالحه إال بإعادة إنشاء وزارة لالقتصاد.

بضرورة  وطالب في تصريحات لـ”العرب“ 
االعتراف بأن مشـــكلة مصـــر اقتصادية، وأن 
املجموعـــة االقتصاديـــة احلالية فـــي مجلس 
الوزراء فشـــلت في إدارة امللف، وليس لها دور 

مؤثر وواضح على الساحة االقتصادية.
وشدد على أن وجود وزارة لالقتصاد، أعّم 
وأشـــمل من وجود مجلس أعلى لالستثمار أو 
وزارة لالســـتثمار أو التجارة والصناعة، كما 
أن االقتصاد أكبر من أن يسيطر عليـه محافظ 
البنك املركزي، الـذي ينظـم السياســـة النقدية، 
ومن ثّم فإن تنشـــيط االقتصـــاد يتطلب وزارة 
مســـؤولة عنه. وأكد عيد مبارك عضو االحتاد 
املصري جلمعيات املســـتثمرين لـ”العـرب“ أن 

إنشاء مجلس أعلى لالستثمار لن يكون مفيدا، 
ألن هنــــاك بالفعـــل هيئــــة لالســـتثمار تابعة 
لـــوزارة االســـتثمار، إضافة إلـــى هيئة أخرى 
للتنميـــة الصناعيـــة تابعة لـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة وغيرها من املؤسســـات والهيئات 
املســـؤولة عن االســـتثمار في مصـــر، لكنها ال 

تقوم بدورها.
وأضاف أن ثّمة مخاوف من أن تتم إضافة 
كيانات على الســـاحة إلـــى تلك املوجودة دون 

أن تقدم جديدا.
وعبر عـــن اســـتغرابه من مطالبـــة وزيرة 
االســـتثمار بتأســـيس هذا املجلس، ألنه ميثل 
اعترافـــا من جانبهـــا بعدم قدرتهـــا على حل 
املشـــكالت التي تواجه االستثمار، وأنها تريد 

أن تلقي بكافة األعباء على املجلس اجلديد.
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◄ اجتذب طرح لسندات بريطانية 
بقيمة 2.33 مليار جنيه إسترليني 

أقوى طلب من املستثمرين منذ 
2013، ما يعكس اإلقبال على 

أدوات الدين السيادية رغم قرار 
البريطانيني مغادرة االحتاد 

األوروبي.

◄ قال وزير النفط النيجيري إن 
إنتاج بالده من اخلام يبلغ حاليا 

نحو 1.9 مليون برميل يوميا، 
مقارنة بنحو 2.2 مليون برميل في 

بداية العام احلالي، بسبب تداعيات 
الهجمات على املنشآت النفطية.

◄ تعتزم الشركات األملانية 
خفض االستثمارات والوظائف 

في بريطانيا، إذا طبقت لندن 
خطط خروجها من االحتاد 

األوروبي، وأكد ثلث تلك الشركات 
أنها ستخفض استثماراتها في 

بريطانيا.

◄ أفادت شركة نوفاتك، ثاني أكبر 
شركة منتجة للغاز في روسيا، 

أمس، بأن إنتاجها من الغاز 
الطبيعي في النصف األول هذا 

العام ارتفع بنحو 2.2 باملئة على 
أساس سنوي إلى 33.8 مليار متر 

مكعب.

◄ سجلت الصادرات األملانية 

انخفاضا مفاجئا في شهر مايو 
املاضي وبنسبة 1.8 باملئة، ما يثير 

القلق بشأن آفاق النمو في أكبر 
اقتصاد في أوروبا بسبب غموض 

آفاق منو االقتصاد العاملي.

◄ ذكر مكتب اإلحصاءات اليوناني 
أن معدل البطالة في البالد خالل 

شهر أبريل املاضي سجل أدنى 
مستوى له منذ 4 أعوام، حيث 

انخفض بواقع نقطتني مئويتني 
على أساس سنوي ليصل إلى 23.3 

باملئة.

باختصار

قلل اقتصاديون مصريون من أهمية تأســــــيس مجلس أعلى لالستثمار في مصر، وأكدوا 
أن االستثمار ال يحتاج إلى تأسيس مجالس لتحفيزه بل يحتاج إلى تشريعات ومناخ عام 

مالئمني، وآليات لتسريع حل املشكالت التي تواجه املستثمرين.

شكوك حول نجاح المجلس األعلى لالستثمار بمصر

السياحة البريطانية الرابح الوحيد من البريكست

[ مخاوف من تحول المجلس إلى عبء بيروقراطي جديد [ انتقادات لعدم إشراك منظمات األعمال في إيجاد الحلول

خالد نجاتي:

هناك فشل كبير في إدارة 

ملف االستثمار والحل عودة 

وزارة االقتصاد مجددا

هشام توفيق:

تشكيل المجلس اعتراف 

بفشل مجلس الوزراء في 

إدارة منظومة االستثمار

سبات طويل

{على قادة بريطانيا التحرك بســـرعة للتوصل إلى خطة بديلة موثوقة بشـــأن اتفاق تجارة حرة، 

وإال فإن الجنيه اإلسترليني قد يهبط نحو سعر التعادل مع الدوالر}.

محمد العريان
كبير مستشاري مجموعة أليانز األملانية

{الهجمات اإلرهابية والتداعيات االقتصادية بشأن مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي جعلت من 

الصعب أن نرى تعافيا مبكرا لقطاع الطيران هذا العام}.

توني تايلر
املدير العام لالحتاد الدولي للنقل اجلوي (إياتا)

} لنــدن - لم يعد قـــرار بريطانيا اخلروج من 
االحتاد األوروبي يخيف السياح األجانب في 
لندن، بل على العكس، بعدما بات تراجع قيمة 
اجلنيه اإلســـترليني يوفر عليهم 15 باملئة من 

كلفة رحلتهم.
وبعد أســـبوعني علـــى القـــرار التاريخي 
للبريطانيـــني إثـــر 43 عامـــا مـــن انضمامهم 
للتكتل، لم يتغير شـــيء على ما يبدو بالنسبة 
إلى السائحني على الرغم من فوز معسكر ”ال“ 

في استفتاء الشهر املاضي. 
ويرجح خبـــراء أن يعود الوضـــع الراهن 
للقطـــاع الســـياحي بالنفـــع علـــى بريطانيا، 
علـــى العكس مـــن االعتقاد الـــذي رافق نتائج 

االستفتاء املثير للجدل. 

ويظهر القطاع الســـياحي متاسكا إلى حّد 
اآلن حيث يعمـــد البعض من الســـياح، خالل 
فترة بعد ظهر يوم مشـــمس، إلى التقاط صور 
ســـيلفي قرب ســـاعة بيغ بـــن الشـــهيرة أمام 
البرملـــان البريطاني، أو أمام أكشـــاك الهاتف 
احلمـــراء، ويتنـــزه آخـــرون في حافـــالت من 

طابقني.
لكن االســـتثناء الوحيد يتعلق بالتكاليف. 
فتراجـــع اجلنيـــه اإلســـترليني أمـــام الدوالر 
واليـــورو، في ســـابقة هي األولـــى على مدى 
ثالثة عقـــود، والناجم عن وصـــول الذعر إلى 
األســـواق منذ صدور نتيجة االستفتاء، يعتبر 
بشرى سارة للسياح في لندن التي تعّد باهظة 

التكاليف.

ويقـــول روبرت دو روس، وهو ســـائح من 
ميدلبـــورغ فـــي هولندا، فـــي تعليـــق لوكالة 
رويتـــرز ”بالنســـبة إلى إجازتـــي، األمر رائع. 

تتدنى تكلفتها من دقيقة إلى أخرى“.
ويعرب عن االرتياح نفسه روبرتو سيراليا 
الـــذي جاء مـــع زوجته وابنيه مـــن كونيو في 
شمال غرب إيطاليا. وقال ”قياسا ملا هو سائد 
قبل التصويت، فإننا سنوفر اآلن 15 باملئة على 
األقل نظرا إلى ما خسره اجلنيه اإلسترليني“.
وأضاف ”بالنســـبة إلينا، من املهم جدا أن 
نأتـــي إلى لندن في هذا الوقت، حتى لو أننا ال 

نريد ذلك“، باعتبارها فرصة لن تتكّرر كثيرا.
أمـــا الطالـــب األميركـــي بريتـــون بايـــن، 
فيقـــول إنه اشـــترى كثيرا مـــن األغراض من 
الســـوبرماركت غـــداة االســـتفتاء ”مـــن أجل 
من تراجع اجلنيه. ولم يحقق هذا  االستفادة“ 
الشاب نتيجة كبيرة، ألنه غير قادر على إنفاق 
املئات من اجلنيهات ليتذوق فعال طعم الفرق.

وتعّد أريكا كيم من السائحني الذين ميكن 

أن يلمسوا الفرق. لكن كيم التي أتت من كوريا 
اجلنوبيـــة مع زوجها، تأســـف ألنها اشـــترت 
جنيهات قبل أن تأتي. وقالت ”أشـــعر بشـــيء 
مـــن احلزن ألني خســـرت 400 جنيه“ باملقارنة 

مع أسعار الصرف قبل االستفتاء.
وعلى الرغم من كل شـــيء، قالت بابتسامة 
”ســـأمضي بعـــد يومني قبـــل أن أعـــود، وأريد 
أن أشـــتري البعض من األغـــراض واملزيد من 

امللبوسات واأللعاب للعائلة“.
وبفضل تراجع اجلنيه اإلســـترليني، تعّد 
الصناعة الســـياحية البريطانيـــة واحدة من 
القطاعـــات النادرة في بريطانيـــا التي تتمكن 

من االستفادة سريعا من نتائج البريكست.
وقالـــت هيئـــة فيزيت بريـــنت، التي تتولى 
الترويـــج للمعالـــم الســـياحية فـــي بريطانيا 
”تتوافر للســـياحة القدرة على االســـتفادة من 

تراجع اإلسترليني أمام اليورو“.
وأشارت الهيئة نقال عن معلومات جمعتها 
شركة فوروردكيز، إلى أن األرقام األخيرة حول 
احلجـــوزات املتعلقة بالرحـــالت اجلوية إلى 
اململكة املتحدة شـــهدت ارتفاعا ناهز 10 باملئة 
باملقارنة مع الفترة نفســـها من العام املاضي، 
فيما ارتفعت عمليات البحث على اإلنترنت عن 

رحالت، كما تقول الشركات السياحية.
وعلـــى مقربـــة من مقـــر احلكومـــة في 10 
داونينـــغ ســـتريت، حيـــث يأمل الســـياح في 
أن يلمحـــوا وراء البوابـــات رئيـــس الـــوزراء 
املستقيل ديفيد كاميرون، فإن باعة التذكارات 
لم يشعروا بعُد بهذه املؤشـــرات، وقد أعربوا 
عن شـــكوكهم بالنتائج اإليجابية للبريكســـت 

على القطاع السياحي.
وترى مارا أوليفييرا، املســـؤولة عن محل 
”باستثناء  أنه  إكسيســـوريز  ســـي.جي.إكس 
األميركيني الذين ينفقون أكثر من الســـابق، لم 
نالحظ شيئا خاصا“. وأمام املقاهي التقليدية 
املبنية على شكل ساعة بيغ بن أو صور امللكة 
إليزابيـــث الثانيـــة في إطـــارات بألـــوان علم 
االحتـــاد، ال يرى أشـــيك أف البائـــع لدى كول 
بريطانيـــا إال الركـــود الناجم عن بريكســـت، 
حيث قال ”ال نرى أّي شـــيء إيجابيا. السياح 

يواجهون فوضى تامة“. تراجع الجنيه يجذب الزوار

يتوقع خبراء أن ميتص قطاع الســــــياحة في بريطانيا صدمة قرار االنفصال عن االحتاد 
ــــــي بســــــبب انخفاض قيمة اجلنيه اإلســــــترليني حيث بات قضاء العطلة بالنســــــبة  األوروب
إلى القادمني من اخلارج أرخص، على عكس توقعات ســــــابقة أشــــــارت إلى تأثر القطاع 

هيئة فيزيت بريتن: السياحة البريطانية يمكن بالبريكست.

أن تستفيد من تراجع االسترليني مقابل اليورو



} واشــنطن – قال صندوق النقـــد الدولي إن 
مجلســـه التنفيذي وافق على برنامج ائتماني 
جديد حتت الطلب للعراق ألجل ثالث ســـنوات 
بقيمـــة 5.34 مليار دوالر من أجـــل دعم جهود 
بغداد في مواجهة أســـعار النفـــط املنخفضة 

وضمان االستمرارية في خدمة الديون.
وأضاف في بيان أن املوافقة على البرنامج 
ستســـمح بصرف نحو 634 مليون دوالر فورا. 
وكان العـــراق حصـــل فـــي يوليـــو 2015 على 
حوالـــي 1.24 مليار دوالر مبوجـــب البرنامج 

السابق ألداة التمويل السريع.
وتأتي هـــذه التســـهيالت االئتمانية، بعد 
اإلعـــالن عـــن حزمة واســـعة من التســـهيالت 
والقـــروض من احلكومـــة األميركيـــة والبنك 
الدولي والبنك اإلســـالمي للتنمية، في جهود 
تبـــدو منســـقة دوليا ملنع إفـــالس بغداد وهي 

تقاتل تنظيم داعش.
وأكـــد الصنـــدوق أن الســـلطات العراقية 
تعهـــدت فـــي املقابل باحلفـــاظ علـــى ارتباط 
الرأســـمالي  عملتها بالدوالر وخفض اإلنفاق 

غير الفعال مع حماية اإلنفاق االجتماعي.
وأشـــار إلى أن إصالح إدارة املالية العامة 
ســـيضع احلكومة في موقـــف أفضل حملاربة 
متشددي تنظيم داعش والتغلب على تداعيات 
تراجـــع اإليرادات بســـبب انخفاض أســـعار 

النفط العاملية.
وكان العـــراق قد توصل إلى اتفاق القرض 
مـــع صنـــدوق النقد في مايـــو املاضي. وأعلن 
وزير املالية هوشيار زيباري حينها أن القرض 
ســـيتيح للعراق احلصول على 15 مليار دوالر 
أخرى من املساعدات الدولية على مدار األعوام 

الثالثة املقبلة.
وقـــال مني تشـــو نائـــب املديـــر التنفيذي 
لصندوق النقد في بيان إن ”االقتصاد العراقي 

تضرر بشـــدة من الصدمـــة املزدوجة الناجتة 
عـــن هجمات تنظيـــم داعش والهبـــوط احلاد 
في أســـعار النفط“. وأكد أن ”السياسات التي 
أعدتها الســـلطات للتعامل مع هـــذه الصدمة 

املزدوجة مناسبة“.
وأضـــاف أن متأخـــرات خارجيـــة ضخمة 
متراكمة على العراق لشـــركات النفط الدولية 
ومتأخرات الديون احمللية فـــي العام املاضي 

”شيء يؤسف له“ ويجب تخفيضها.
ويلـــزم البرنامج العـــراق أيضا بأن يتخذ 
خطوات مهمة لتعزيز قوانني مكافحة الفســـاد 
ومنـــع غســـل األمـــوال والتصـــدي لتمويـــل 

اإلرهاب.
وكانـــت احلكومـــة األميركيـــة قـــد أعلنت 
األســـبوع املاضي عن تقدمي تســـهيالت مالية 
للعـــراق بقيمة 2.7 مليار دوالر، ملســـاعدته في 

اخلروج من أزمته املالية اخلانقة.
وقال الســـفير األميركي ســـتيوارت جونز 
بعـــد توقيـــع االتفـــاق ”إن تلـــك التســـهيالت 
ستســـمح للحكومة العراقية بتأجيل الدفعات 
املستحقة لشـــراء الذخيرة وصيانة الطائرات 
من أجل تخفيف الضغط املالي على احلكومة“.

وفـــي نهايـــة مايـــو املاضي انضـــم البنك 
اإلســـالمي للتنمية إلى جهود مساعدة العراق 
وأعلـــن عن تقدمي 3 مليارات دوالر للعراق على 
شـــكل منح وقروض ميســـرة، رغم أن الوضع 
االقتصـــادي ال يؤهل بغداد للحصول على تلك 

القروض.
الدولـــي  البنـــك  مســـؤولي  كبـــار  وكان 
وصنـــدوق النقد قد زاروا بغـــداد بداية العام 
احلالي وأعلنوا عـــن تعهدات كبيرة وتخفيف 
الشـــروط التـــي تطالـــب بهـــا عادة فـــي منح 

القروض.
وأعلن مسؤولون أميركيون في وقت سابق 
من العـــام احلالي أن دول اخلليج ستســـاهم 
فـــي تقـــدمي املســـاعدات املالية للعـــراق ملنع 
انهيار الدولة بســـبب عدم قدرتها على الوفاء 
بالتزامـــات امليزانيـــة التشـــغيلية املتضخمة 

وارتفاع فاتورة احلرب ضد تنظيم داعش.
ويكشـــف قرض البنك اإلســـالمي للتنمية، 

ومقـــره مدينة جدة الســـعودية، عـــن موافقة 
سياســـية من قبل كبار املســـاهمني في البنك، 
وهـــم الـــدول الثريـــة فـــي مجلـــس التعاون 

اخلليجي.
ويعانـــي العراق من أزمة مالية خانقة بعد 
أن تراجعـــت إيرادات املوازنة بســـبب تراجع 
أســـعار النفط، ولم تعد تكفي لتمويل امليزانية 
التشـــغيلية، التي تقدم رواتب لنحو 7 ماليني 

موظف في أجهزة الدولة املترهلة.
وأظهـــرت وثيقة لصنـــدوق النقـــد أن من 
املتوقع أن يواجـــه العراق فجوة متويل تصل 
إلـــى 17 مليـــار دوالر في العـــام احلالي، ما لم 
يتمكـــن من احلصول على املزيـــد من األموال، 
في وقت تتوقع فيه موازنة العام احلالي عجزا 

بقيمة تزيد على 21 مليار دوالر.
وأطلق البنك املركزي العراقي في 10 مايو 
املاضـــي، عملية بيع لســـندات محليـــة بقيمة 
تعـــادل نحـــو 1.29 مليـــار دوالر، لكنه لم يعلن 
حتـــى اآلن عـــن حجـــم اإلقبال عليهـــا في ظل 
انهيـــار ثقة املواطنني بأجهزة الدولة بســـبب 

استشراء الفساد فيها.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم علـــى الطبقة 
السياسية في تدمير االقتصاد العراقي وتبديد 
مئات املليـــارات من الدوالرات في الســـنوات 

املاضية.
ويرزح العـــراق حتت وطأة عقـــود نفطية 
مجحفة أبرمها حســـني الشهرستاني الرئيس 
الســـابق للجنـــة الطاقة الوزاريـــة في حكومة 

رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
وتعطـــي تلك العقود لشـــركات النفط نحو 
21 دوالرا مقابـــل إنتـــاج كل برميـــل، إضافـــة 
إلـــى دفع مصروفـــات الشـــركات، دون حتديد 
ســـقف واضح، األمر الذي يلتهم معظم عوائد 

صادرات النفط تقريبا.
ويحـــاول العراق إعادة التفاوض على تلك 
العقـــود وتنمية حقـــول نفطية جديـــدة. ومن 
املفترض أن يســـدد هذا العـــام 23 مليار دوالر 
نفطا لشركات أجنبية، لكنه يقول إنه سيتمكن 

من سداد 9 مليارات دوالر فقط.

ويـــرى محللــــون أن حـزمـة املســـاعـدات 
تـأتــــي إلنقــــاذ الدولـة العـراقيــــة التي تبـدو 
على شـــفى االنهيار مع تصاعـد االحتجاجات 
مـــن  جديـــدة  حكومـــة  بتشـــكيل  املطالبـــة 
احملاصصــــة  عــــن  البعيـديـــن  التكنوقـــراط 

الطائفيـة ومحاسبة الفاســـدين. وقالت وكالة 
موديز للتصنيف االئتماني إن قرض صنـدوق 
النقـد الدولي ســـيؤثر إيجابا على الســـيولة 
النقدية فـــي البالد، التي أدت إلى اســـتنزاف 

احتياطاته املالية.
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◄ ارتفعت االستثمارات األجنبية 
في مصر في األشهر التسعة األولى 

من السنة املالية املاضية بـ13.7 
باملئة لتسجل نحو 5.8 مليار، وذلك 

مقارنة بـ5.1 مليار دوالر في نفس 
الفترة من السنة املالية السابقة.

◄ أعلنت وزارة النفط العراقية أن 
متوسط صادرات العراق النفطية 

خالل النصف األول من العام 
احلالي بلغ نحو 3.292 مليون 

برميل يوميا، وأنها حققت إيرادات 
بقيمة تصل إلى 17.7 مليار دوالر.

◄ انتقدت اخلارجية األميركية 
مناخ االستثمار في اجلزائر وقالت 

إن بورصة اجلزائر تعد األقل 
حجما عربيا، إذ تضم 4 مؤسسات 
فقط برأسمال 136 مليون دوالر، ما 
ميثل 0.1 باملئة من الناجت احمللي 

اخلام.

◄ أكدت منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة (فاو) أن أسعار 
الغذاء العاملية ارتفعت في يونيو 

بنسبة 4.2 باملئة مسجلة أكبر زيادة 
شهرية في 4 سنوات، بسبب ارتفاع 

أسعار معظم السلع األساسية.

◄ كشفت جلنة مراقبة وإدارة 
األصول اململوكة للدولة في 

الصني أن شركات الصلب والفحم 
احلكومية ستخفض طاقتها 

اإلنتاجية بنحو 10 باملئة خالل 
العامني املقبلني ملعاجلة تخمة 

املعروض.

◄ تراجعت ثقة املستهلكني 
البريطانيني بشكل حاد وغير 

مسبوق منذ 21 عاما بعد قرار 
اخلروج من االحتاد األوروبي، 

بحسب دراسة نشرها أمس 
مكتب جي.أف.كيه لألبحاث حول 

املستهلكني.

باختصار

اقتصاد
صندوق النقد يفتح أبواب القروض إلنقاذ االقتصاد العراقي

ــــــرة للحكومة العراقية، ليؤكد  ــــــح صندوق النقــــــد الدولي األبواب أمام تقدمي قروض كبي فت
وجود إرادة دولية ملنع إفالس احلكومة العراقية، التي تعاني من انحدار إيراداتها النفطية 
وارتفــــــاع فاتورة احلرب ضد تنظيم داعش، رغــــــم أن الوضع االقتصادي ال يؤهل بغداد 

للحصول على تلك القروض.

[ تسهيالت ائتمانية للحكومة العراقية بقيمة 5.34 مليار دوالر [ بغداد تتعهد بمواصلة ربط الدينار بالدوالر وخفض اإلنفاق

ترقيع االقتصاد العراقي

صندوق النقد الدولي: 

القرض يلزم العراق بتعزيز 

قوانين مكافحة الفساد وغسل 

األموال وتمويل اإلرهاب

{الســـياحة المغربية صامدة وتقاوم الكثير من األحداث والتغيرات الدولية واإلقليمية والوزارة 

تعمل على تنويع المقومات السياحية والبحث عن أسواق جديدة}.

حلسن حداد
وزير السياحة املغربي

{ينبغي اتباع نهج حذر بينما نقوم فيه بإعداد الموازنة الجديدة بســـبب تدني أســـعار النفط في 

األسواق العالمية والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا}.

دميتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

مين تشو:

متأخرات شركات النفط 

األجنبية والديون المحلية 

أمر مؤسف ويجب تخفيضها

العاهل املغربي يدشن

أكبر جسر معلق بأفريقيا
} الرباط – دشـــن العاهل املغربي امللك محمد 
السادس أمس أكبر جســـر معلق في أفريقيا، 
والـــذي يبلغ طوله 950 متـــرا في إطار الطريق 
الســـيار الدائري للعاصمة الربـــاط الذي تبلغ 

تكلفته نحو 330 مليون دوالر. 
ومن املتوقع أن يساهم اجلسر، الذي أطلق 
عليه اســـم جسر محمد الســـادس وساهم في 
متويله البنك األوروبي لالستثمار، في تخفيف 
حدة االزدحام وانســـيابية انتقال األشـــخاص 

والبضائع.
وتوقـــع مراقبـــون أن تكون للجســـر فوائد 
اقتصاديـــة كبيـــرة، وخاصـــة بالنســـبة إلـــى 
التجمعات السكانية الكبيرة في مدينتي الرباط 
وســـال، إضافـــة إلى تســـهيل الربط مـــع الدار 
البيضاء العاصمة االقتصادية واملالية للبالد. 
وشـــاركت في إجناز اجلسر الشـــركة الوطنية 
للطرق الســـيارة في املغرب ومجموعة ”كوفيك 
الصينية، إضافة إلى شـــركة ”ســـيتيك  مبيك“ 
الفرنسية واملختبر املغربي إل.بي. تي.بي.إي“ 

أو.أو. ومن املتوقع أن يستوعب اجلسر، مرور 
ما يصـــل إلى 13 ألف ســـيارة يوميا، في حني 
تصل حركة السير على مشروع الطريق السيار 
الدائري إلـــى نحو 33 ألف ســـيارة يوميا بني 
سال اجلديدة وسال، إضافة إلى 20 ألف سيارة 

المراقبون يتوقعون فوائد اقتصادية كبيرة الفتتاح أكبر جسر معلق في أفريقيا في العاصمة المغربية الرباطعلى باقي الطريق السيار.

} واشنطن – قال التحالف الدولي إن الغارات 
التي يشـــنها منذ اخلريف على منشآت نفطية 
يســـيطر عليها تنظيم داعش، أدت إلى خفض 

عائدات اجلهاديني النفطية إلى النصف.
وأكـــد اجلنـــرال األميركي كريـــس غارفر، 
املتحدث العســـكري باســـم التحالف، ”نعتقد 
العائدات إلى  أن العملية ســـمحت بخفـــض“ 
النصـــف منذ اخلريف املاضي، بعد شـــن 193 

غارة منذ بدء عملية ”تايدال ويف 2“.
وأضـــاف أن العملية ســـاهمت في ”خفض 
عائدات تنظيـــم داعش من األنشـــطة املتعلقة 
بالنفـــط والغاز وأنهـــا تقدر حاليـــا بنحو 15 
مليون دوالر شـــهريا، وأن التحالف شـــن آخر 
غاراته يوم االثنني املاضي ودمر فوهات 6 آبار 

نفطية لتنظيم داعش“.

وحاولت الواليـــات املتحدة والتحالف في 
بـــادئ األمر احلد من الغارات التي تســـتهدف 
املنشآت النفطية في ســـوريا والعراق، جتنبا 
للقضاء على مورد سيعود الحقا باألموال على 

السلطات الشرعية.
لكنهما قررا في اخلريف تســـريع عمليات 
قصف املنشـــآت النفطية واالقتصادية، في ظل 
تصعيد العملية العسكرية ضد تنظيم داعش.

وكان جتار عراقيون قـــد ذكروا في فبراير 
املاضي أن تنظيم داعش يحاول التعويض عن 
تراجع عوائده املالية من خالل أساليب جديدة 
تتضمـــن فرض ســـيطرته املطلقـــة على حركة 

الدوالر في مدينة املوصل.
وأكـــد بعـــض ســـكان املدينـــة أن التنظيم 
يعمـــل على اســـتغالل ســـعر صـــرف الدوالر 

مقابل الدينار العراقي لتحقيق أكبر اســـتفادة 
ممكنة من السكان احملليني، في وقت تتصاعد 
فيه هجمات طائـــرات التحالف للموارد املالية 

للتنظيم.
وقال متعاملـــون في صـــرف العمالت في 
املوصـــل إن التنظيـــم يحصـــل علـــى العملة 
الصعبـــة مــــن خالل بيـع الســـلع األساســـية 
املنتجـــة فـــي املصانـــع التي يســـيطر عليها، 
للموزعـــني احملليـــني بالـــدوالر، لكنـــه يدفـــع 
األجور بالدينار لآلالف من املقاتلني واملوظفني 

العموميني.
وأضــــاف املتعـاملــــون أن التنظيـم يربـح 
مــــا يصــل إلى 20 فـي املئـة مبـوجـب أســـعـار 
العملــــة التفضيليـــة التـــي فرضهـــا الشـــهر 
املـاضـــي، والتـــي ترفـع ســـعـر الـــدوالر عنـد 

مبـادلتــــه بفئـات أصغــر مــــن الدينـار. ويبلغ 
الســـعـر الرســـمي الـــذي حتـــدده احلكومـــة 
العـراقيـة نحـــو 1180 دينارا للـدوالر. في حني 
أكـــد صاحب مكتـــب صـرافـة فـــي املـوصل أن 
ســـعر صـرف الــــدوالر الـــذي يفـرضـه داعـش 
يبلـــغ نحو 1275 دينـــارا عند شـــرائه بأوراق 
نقد مـــن فئة 25 ألف دينار وهـــي أكبر الفئات 

املتـداولة.

العوائد النفطية لتنظيم داعش تنخفض إلى النصف

كريس غارفر:

الغارات خفضت عوائد 

تنظيم داعش النفطية 

إلى 15 مليون دوالر شهريا
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غياب الرؤية السياســـية واالقتصادية والعســـكرية واالجتماعية إلدارة البالد في عراق ما بعد صدام حســـين، يعتبر الســـبب األساسي في تدهور كل شيء في بغداد وسائر المدن العراقية، وجوه
هكذا يؤكد تقرير تشيلكوت بعد اكتشافه للعبة الدولية.

} بروكســل - كان املشــــهُد أقرب إلى احلالة 
املســــرحية حني وقــــف قبل أيام قليلة الســــير 
البريطاني جون تشــــيلكوت بعد ثالثة عشــــر 
عامــــا من احتــــالل العــــراق و إســــقاط نظام 
الرئيس العراقي األســــبق صدام حســــني في 
التاســــع من أبريل لعــــام 2003، ليقول بكلمات 
بسيطة وُجَمٍل ال تقبل احتمال الكالم في مركز 
امللكــــة إليزابيث ”إن قرار احلــــرب البريطاني 

على بغداد كان خاطئًا“.

أكذوبة أسلحة الدمار الشامل
جون تشــــيلكوت كبيــــُر موظفــــي اخلدمة 
املدنيــــة والعضــــو الســــابق في جلنــــة بوتلر 
ورئيس جلنة التحقيق في القرار الذي اتخذه 
توني بلير، باالشــــتراك مــــع الواليات املتحدة 
األميركية التي قادت جيوش التحالف الدولي 
الحتــــالل العــــراق، اختصر اثني عشــــر جزءًا 
ومليونني ونصــــف املليون كلمة، هي حصيلُة 
التقرير الذي مت االشــــتغال عليه طيلة ســــبع 

سنوات.

وكان مت اإلعــــالن في لنــــدن، يوم اخلامس 
عشــــر من يونيو لعــــام 2009، ِمــــن ِقبل رئيس 
الــــوزراء آنــــذاك غولــــدن بــــراون عــــن إطالق 
التحقيقــــات اخلاصــــة بحــــرب العــــراق مــــن 
خــــالل جلنــــة بريطانيــــة تتألــــف من الســــير 

جون تشيلكوت والســــير لورانس فريدمان، 
والسير مارتن غيلبرت، والسير رودريك 

لني، والبارونة أوشا بارشر.
تهــــدف هذه اللجنة مــــن خالل عملية 
البحــــث إلى كشــــف النقاب عن أســــرار 
اتخاذ القرار البريطاني باملشــــاركة في 
احتالل العراق. و جاءت نتيجة ضغط 
مارســــه ذوو اجلنــــود البريطانيــــني 
الذين قتلوا خالل العمليات العسكرية 
التــــي قام بهــــا التحالــــف الدولي في 

املدن العراقية.
في العشــــرين مــــن مــــارس لعام 
العســــكرية  العمليات  انطلقت   ،2003

التي شــــنتها قــــوات التحالف الدولي 
ضد نظــــام الرئيس العراقي األســــبق 

صدام حسني احلاكم حينذاك في بغداد، 
احلرب التي بدأت على عَجل وانتهت في 

أقل من عشــــرين يومًا في التاسع من أبريل 
لعــــام 2003، برمزية إســــقاط متثــــال الرئيس 
العراقي في ســــاحة الفردوس بقلب العاصمة 

بغداد.
 ســــبقت تلك احلرب حتضيــــرات انطلقت 
في واشنطن ولندن من خالل شخَصي جورج 
بــــوش االبن وتوني بلير، حيث مت التنســــيق 
الكامــــل لتوجيه الرأي العام العاملي من خالل 
التلويــــح بثقــــِة العاِلِم أنَّ بغــــداد قادرة خالل 
45 دقيقة على اســــتخدام أسلحة دمار شامل، 
تكــــون وباًال على املنطقة بأســــِرها، فضًال عن 
تصوير النظام العراقي ورئيســــه بأنه اخلطر 

األكبر على السالم في العالم آنذاك.
اشــــترك جنود من كل العالــــم في جيوش 
كان قوامها مقاتلون مــــن أميركا و بريطانيا، 
حيث ُقِتَل -بحسب تشــــيلكوت- أكثر من 200 
جنــــدي بريطاني خالل العمليات العســــكرية 
في املدن العراقية، قام ذووُهم باالشتغال على 
مســــارات عديدة فيما بعد لكشف زيف احلرب 
وأسباب االشــــتراك بها، تلك النار التي ُوِلدت 
برحيل األبناء في غزو قامت به بريطانيا ألول 
مــــرة، منذ احلرب العاملية الثانية الحتالل بلد 

ذي سيادة و شرعية هو العراق.
التقريــــر الــــذي جاء ضمن 12 جــــزءًا، عبر 
أكثر من مليوني كلمة، ضمَّ بني جنباته الكثير 
مــــن التفاصيــــل العديدة التي اشــــتغل عليها 
فريق شــــيلكوت ملا يقارب سبع سنوات، حيث 
تضمــــن التقرير املالبســــات والظــــروف التي 
قادت لنــــدن إلى قــــرار احلرب علــــى العراق، 
واالتصــــاالت التي جرت بني اإلدارة األميركية 
د املعطيات التي مت االرتكاز  و البريطانية، وفنَّ
عليها وتقارير االســــتخبارات في واشــــنطن 

ولندن.
أسئلة كثيرة أجاب عنها التقرير من خالل 
التحقيــــق مع مســــؤولني بريطانيــــني في تلك 
الفترة، كان أبرزهم رئيس احلكومة األســــبق 
بلير الذي استضافه تشيلكوت مّرتني، وهانز 
بليكــــس رئيس جلنــــة التفتيش عن أســــلحة 
الدمــــار الشــــامل فــــي العــــراق، وغيرهما من 

الدبلوماســــية  وأعضاء  والضباط  اجلنراالت 
البريطانية الذين تقاطعت إجاباتهم، بحسب 
التقريــــر، حول غيــــاب املصداقية فــــي تقارير 
املخابرات البريطانية، وعدم استخدام وسائل 
وســــبل كانت متاحــــة من قبــــل احلكومة ملنع 
وقــــوع احلــــرب، ِمن أبــــرز تلك الوســــائل كان 
الذهــــاب إلــــى مجلس األمــــن الدولي حيث مت 
اتخــــاذ قرار احلــــرب بناء على قــــرار مجلس 
األمن و تفويضه عام 1991 عقب غزو الكويت.

اليــــوم تبرر هذه الشــــخصيات االســــتناد 
إلى القرار السابق ملجلس األمن، بأن محاولة 
الدخول في دهاليز اللعبة السياســــية الدولية 
ضمــــن أروقــــة األمم املتحدة قبــــل احلرب بني 
النظــــام  ســــيمنح  كان  و2003،   2002 عامــــي 
العراقي الفرصــــة لتطوير برنامج األســــلحة 

املزعوم.

بحثــــًا عــــن أســــباب احلرب، وعبــــر طرق 
بحثية معقدة واستماع لشهادات حية مكثفة 
والتحقيق في وثائق سرية بطرق استقصائية 
اعتمدت علــــى طرائق البحــــث اخلاص، نظر 
فريق تشيلكوت في كل التفاصيل. فاالرتكازات 
في التقرير كانت تســــتند إلى محورين، األول 

بريطاني دولي، والثاني عراقي خالص.
اجلانــــب البريطانــــي الدولــــي، يدين فيه 
التقريــــر االجتاه نحــــو احلــــرب دون البحث 
عن فــــرص أخرى كانت ممكنــــة ملنع حدوثها، 
آخــــذًا بعني االعتبار عدم اكتراث املســــؤولني 
إلى عدم جهوزية اجليش البريطاني خلوض 

احلــــرب، وانصيــــاع بلير لــــإلدارة األميركية، 
عارضًا مراسالت وتسجيالت لرئيس الوزراء 
البريطاني يؤكد من خاللها للرئيس األميركي 
أنه معه فــــي قرار احلرب بكل األحوال ومهما 

حدث.
عراقيًا، كشف التقرير غياب الرؤية الدولية 
عمومـــًا والبريطانيـــة على وجـــه اخلصوص 
حلال املشـــهد الداخلـــي في البيـــت العراقي 
عقب سقوط النظام احلاكم في بغداد. وناقش 
القـــرارات اخلاطئة التي مت على إثِرها رســـم 
اخلطوات األولى للخروج من عنق الزجاجة أو 

ما بات يعرف فيما بعد ”املستنقع العراقي“.
 أبرز تلك القرارات التي ناقشـــها التقرير 
كانـــت األفـــكار اخلاطئـــة حول حـــّل اجليش 
العراقي، وحّل حزب البعث العربي االشتراكي 
احلاكـــم، وحّل مؤسســـات الدولـــة العراقية، 
واالشـــتغال علـــى قـــدرات عســـكرية وهمية 

ميلكها النظام العراقي خاصة بأسلحة الدمار 
الشـــامل، في هذه النقطة حتديدًا قال اجلنرال 
مايـــكل لوري فـــي إفادته للجنـــة التحقيق إن 
املشـــتغلني بالشأن العســـكري البريطاني عام 
2002 كانـــت مهمتهـــم تبرير احلـــرب بدًال من 
التحقق من املعلومات االستخباراتية املتاحة 

في ذلك الوقت.

الحرب المقيدة مستقبال
غيـــاب الرؤيـــة السياســـية واالقتصادية 
والعســـكرية واالجتماعيـــة إلدارة البـــالد في 
عراق ما بعد صدام حسني، كان سببًا أساسيًا 
فـــي تدهور كل شـــيء في بغداد وســـائر املدن 
العراقيـــة، هكـــذا يؤكد تقرير تشـــيلكوت بعد 
اكتشـــافه للُّعبة الدولية داعيًا في ذات الوقت 
إلى أخـــذ الِعَبر بحيث يكـــون من الصعب في 
املستقبل ألّي حكومة أن تذهب إلى احلرب في 
أّي جغرافيا دون املرور مبسارات واضحة من 

خالل مؤسسات عديدة.
رغـــم أهميـــة النتائـــج والنقـــاط املتنوعة 
التـــي أثارها الســـير جون تشـــيلكوت إال أن 
التقريـــر يعيبه عدم 
قدرتـــه علـــى جـــر 
عـــن  املســـؤولني 
العراق  ضد  احلرب 
رغـــم  احملاكمـــة  إلـــى 
عن  للمســـؤولني  انتقاده 
ذلك القـــرار حيـــث يتصدرهم طوني 
بلير رئيس احلكومة الذي ُيطالب البعض 

مبحاكمته كمجرم حرب.

بلير وتشيلكوت
احلكومـــة  رئيـــس 
األســـبق بليـــر املنتمي إلى 
رده  كان  العمـــال،  حـــزب 
سريعًا عقب صدور التقرير. 
حيث وقف ملا يقارب ساعتني أمام الصحافيني 
مبؤمتـــر كان الهدف منه اإليضـــاح والتركيز 
على بعض النقاط. أهمها إقراره أن املعلومات 
االســـتخباراتية كانت خاطئة، محيًال ذلك إلى 
الظروف التـــي فرَضت ضـــرورة تصديق تلك 
التقارير، في إشـــارة واضحة إلى حالة املزاج 
العام عقب أحداث احلادي عشـــر من سبتمبر 

في نيويورك األميركية.
عّبر بلير عن ســـعادته أن التقرير استبعد 
نظريـــة املؤامرة التي تطـــرح فكرة عقد صفقة 
بينه وبـــني إدارة البيت األبيض في أبريل من 
عام 2002 في والية تكساس ِللَزّج بلندن  ضمن 

قوات التحالف الدولي للحرب على بغداد.
رغم التأثـــر الذي بدا على لغـــة وجه بلير 
ل  خـــالل حديثـــه للصحافيني، وإقـــراُره بتحمُّ
املســـؤولية الكاملـــة عن قرار احلـــرب، إال أنه 
ســـيكون في مواجهة صعبة مع حزب العمال 
له ممارسة الكذب والتضليل في حق  الذي ُيحمِّ
كوادر احلـــزب قبل التأثير علـــى الرأي العام 

للقيام باحلرب.
رغم أن التقرير أكد على غياب املمارســـات 
القانونية والوســـائل الدميقراطية، إال أنه لم 
ُيصـــِدر حكمًا يدين فيه مســـؤولني بريطانيني 
بانتهـــاك القانـــون الدولي، واكتفـــى بانتقاد 
الطريقة التي اشـــتغلت بهـــا احلكومة لتبرير 
احلـــرب من خـــالل االســـتناد إلـــى معلومات 
ضعيفة حول إمكانيات العراق العســـكرية في 
ذلك الوقت، والتأكيد على أن الرئيس العراقي 
الراحـــل صدام حســـني لم يكن يشـــكل تهديدًا 

مباشرًا أو قريبًا لبريطانيا.
بالنسبة إلى العراقيني فإن التقرير يسلط 
الضـــوء على مالبســـات اتخاذ قـــرار احلرب 
واالجتـــاه باخلطـــوات األولـــى نحـــو تنفيذ 
جوالتهـــا علـــى أرض الواقـــع، وقـــد يجد فيه 
البعـــض إجابات شـــافية عن اللعبـــة الدولية 
التـــي متت فـــي أروقـــة احلكم املتعـــددة على 
جغرافيـــات كثيـــرة لإلطاحة بنظـــام الرئيس 
صدام حســـني، لكنهم لن يجدوا أحدًا يتحّمل 
املســـؤولية الكاملة عن انفجار احلرب األهلية 
عقب االحتالل، أو سببًا منطقيًا النهيار الدولة 
الهرمية، أو مبررًا لزوال أحد أهم احلضارات 

لة لإلرث اإلنساني. املُشكِّ
أما خارجيًا فســـيكون لتقرير تشـــيلكوت 
ارتدادات حتمية في واشـــنطن، حيث تشـــير 
التقارير إلى بدء التحرك العملي من قبل ذوي 
الضحايا من اجلنـــود للمطالبة بفتح حتقيق 
يـــؤدي إلى محاســـبة جورج بـــوش على قرار 

احلرب على العراق.
وبالطبـــع فـــإن ظهـــور التقريـــر فـــي هذا 
التوقيت بعد سبع سنوات من االشتغال عليه 
في وقت ينام املشـــرق العربي على أرض غير 
ثابتة، قابلـــة لالنفجار في أّي حلظة، وفي ظل 
تفكك األوطان التي نعيشها وظهور جغرافيات 
جديدة وكيانات عرقيـــة أو طائفية لم تكن في 
حسابات اجلميع، سيضع تقرير تشيلكوت أّي 
إدارة قادمة ســـواء في واشنطن أو لندن حتت 
ســـوط املســـاءلة إذا ما مت اتخاذ قرار التدخل 

إلنهاء املآسي التي تدور اليوم.

تحقيق استمر سنوات يثبت التهمة وال يدين المتهم
تقرير تشيلكوت

كاشف خدعة الحرب على العراق

عبداهللا مكسور

} التقرير يعيبه عدم قدرته على جر املســـؤولني عن احلرب ضد العراق إلى احملاكمة الدولية ومع ذلك فبعد ســـبع ســـنوات من العمل واملليارات من الدوالرات ومئات اآلالف من الضحايا، ال إدانات واضحة 
للمجرمني.

أسئلة كثيرة يجيب عنها التقرير 
من خالل التحقيق مع مسؤولين 
بريطانيين في تلك الفترة، كان 

أبرزهم رئيس الحكومة األسبق بلير 
الذي استضافه تشيلكوت مرتين، 

وهانز بليكس رئيس لجنة التفتيش 
عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، 

وغيرهما من الجنراالت والضباط 
وأعضاء الدبلوماسية البريطانية 

الذين تقاطعت إجاباتهم، بحسب 
التقرير، حول غياب المصداقية في 

تقارير المخابرات البريطانية

 لورانس فريدمان، 
والسير رودريك

شر.
ــــن خالل عملية
ب عن أســــرار 
باملشــــاركة في 
نتيجة ضغط 
لبريطانيــــني
ت العسكرية
ف الدولي في

مــــارس لعام 
العســــكرية 
حالف الدولي

األســــبق  اقي
نذاك في بغداد، 
وانتهت في َجل

ي التاسع من أبريل 
ي ه و جل

قاط متثــــال الرئيس 
دوس بقلب العاصمة 

حتضيــــرات انطلقت 
خالل شخَصي جورج 
، حيث مت التنســــيق 
عام العاملي من خالل 
ن بغــــداد قادرة خالل 

ن ي م

 أسلحة دمار شامل، 
 بأســــِرها، فضًال عن 
ل ر

ورئيســــه بأنه اخلطر 
ِِ

عالم آنذاك.
ل العالــــم في جيوش 
ن أميركا و بريطانيا، 
يلكوت- أكثر من 200

بري و ير ن

لعمليات العســــكرية 
ووُهم باالشتغال على 
ري ي

د لكشف زيف احلرب 
تلك النار التي ُوِلدت 
مت به بريطانيا ألول 
ة الثانية الحتالل بلد 

العراق.
الدبلوماســــية 2ضمن 12 جــــزءًا، عبر  وأعضاء  والضضبضباط  اجلنراالت 

بحثــــًا عــــن أســــباب احلرب، وعبــــر طرق 
بحثية معقدة واستماع لشهادات حية مكثفة 
وثائق سرية بطرق استقصائية  والتحقيق في
اعتمدت علــــى طرائق البحــــث اخلاص، نظر 
فريق تشيلكوت في كل التفاصيل. فاالرتكازات 
في التقرير كانت تســــتند إلى محورين، األول 

بريطاني دولي، والثاني عراقي خالص.
اجلانــــب البريطانــــي الدولــــي، يدين فيه 
دون البحث  التقريــــر االجتاه نحــــو احلــــرب
عن فــــرص أخرى كانت ممكنــــة ملنع حدوثها، 
آخــــذًا بعني االعتبار عدم اكتراث املســــؤولني 
ه و ع رى رص ن

إلى عدم جهوزية اجليش البريطاني خلوض 

احلــــرب، وانصيــــاع بلير لــــإلدارة األميركية، 
عارضًا مراسالت وتسجيالت لرئيس الوزراء 
ي ير ر إل ير ب ع ي و ربرب

ميلكها النظام العراقي خاصة بأسلحة الدمار
الشـــامل، في هذه النقطة حتديدا قال اجلنرال
ر ب ي ر م ه مي

مايـــكل لوري فـــي إفادته للجنـــة التحقيق إن
املشـــتغلني بالشأن العســـكري البريطاني عام
بدال من تبرير احلـــرب  كانـــت مهمتهـــم
م ي بري ري ن ب يني

2002
التحقق من املعلومات االستخباراتية املتاحة

في ذلك الوقت.

الحرب المقيدة مستقبال
غيـــاب الرؤيـــة السياســـية واالقتصادية
والعســـكرية واالجتماعيـــة إلدارة البـــالد في
عراق ما بعد صدام حسني، كان سببا أساسيا
ي ب ر إل ي ج و ري يو ب

فـــي تدهور كل شـــيء في بغداد وســـائر املدن
العراقيـــة، هكـــذا يؤكد تقرير تشـــيلكوت بعد
اكتشـــافه للُّعبة الدولية داعيًا في ذات الوقت
د ب وت ي رير د يؤ ذا ه ، ي را ريرا د يؤ ذا ه

إلى أخـــذ الِعَبر بحيث يكـــون من الصعب في
املستقبل ألّي حكومة أن تذهب إلى احلرب في
ي ِ

أّي جغرافيا دون املرور مبسارات واضحة من
ي

خالل مؤسسات عديدة.
رغـــم أهميـــة النتائـــج والنقـــاط املتنوعة
التـــي أثارها الســـير جون تشـــيلكوت إال أن
التقريـــر يعيبه عدم
جـــر قدرتـــه علـــى
عـــن املســـؤولني 
العراق ضد  احلرب 
رغـــم احملاكمـــة  إلـــى 
عن للمســـؤولني  انتقاده 
ذلك القـــرار حيـــث يتصدرهم طوني
بلير رئيس احلكومة الذي ُيطالب البعض
ي م

حرب. مبحاكمته كمجرم

بلير وتشيلكوت
احلكومـــة رئيـــس 
إلى األســـبق بليـــر املنتمي
رده كان  العمـــال،  حـــزب 
سريعًا عقب صدور التقرير
ر ن ل بزب

حيث وقف ملا يقارب ساعتني أمام الصحافيني
مبؤمتـــر كان الهدف منه اإليضـــاح والتركيز
على بعض النقاط. أهمها إقراره أن املعلومات



تنويرية أردنية تحت نيران الظالميني وتأييد خافت من املثقفني
زليخة أبو ريشة

 تثير عاصفة من النقاش حول مدنية الدولة

أبو ريشة تدافع عن رأيها في انتقاد غسل األدمغة بالقول {اتهمت بأنني أهاجم اإلسالم. وال أدري ما إذا كانت المراكز القرآنية أو كليات الشريعة أو منابر اإلسالميين وجوه
هي اإلسالم}.

ــان - يتحّصـــن الـــرأي المحافـــظ في  } عمّ
مجتمعاتنا بقداســـة ُيلبســـها لـــكّل ما يمّت 
لمعتقداته بصلة، وفي ذلك مصادرة مســـبقة 
للرأي اآلخر، والحْجر على العقل والتفســـير 
المختلفيـــن معـــه. في حالة من إنـــكار كامل 
لآلخر ومنع أّي محاولة للتفكير والتفســـير 
واالجتهـــاد، ضمـــن ادعـــاء كامـــل بامتالك 

الحقيقة ونفي كامل للرأي اآلخر.
في هـــذا اإلطـــار تنشـــب على الســـاحة 
األردنية معركة َتلبس اللبوس الفكري، بينما 
هـــي سياســـية بامتياز. تفرضهـــا المرحلة، 
بوصفهـــا مرحلة جـــدال سياســـي وعصف 
يأذنـــان ببدء معركة انتخابيـــة  كان قد أّخر 
اشتعالها انشغال المجتمع بالشهر الفضيل. 
فكانت هذه السجاالت مجرد عملية تسخين، 
لكنهـــا تملك من القـــوة مـــا يجعلها تضبط 
اتجاهـــات وســـياقات العمليـــة السياســـية 

المقبلة برمتها.

الديمقراطية هي الحل

زليخة  األكاديميـــة  والشـــاعرة  الكاتبـــة 
أبو ريشـــة أشـــعلت الحلقة األخيرة في هذه 
المســـاجالت، بمقالة بعنوان ”غسل أدمغة“ 
كتبتهـــا في جريـــدة الغد اليوميـــة، انتقدت 
من خاللهـــا المناهـــج والتعليـــم، والتربية 
الدينيـــة عموًما، ما أشـــعل مواقع التواصل 
االجتماعي، وأشـــعل حربا ضروســـا امتدت 
أفقيا وعموديا لتقســـيم الشارع األردني بين 

مؤيد ومعارض لهذا الطرح.
في حوارات أجرتها معها صحف محلية 
همـــت بأننـــي أهاجم  قالـــت أبـــو ريشـــة ”اتُّ
اإلســـالم. وال أدري مـــا إذا كانـــت المراكـــز 
منابـــر  أو  الشـــريعة  كليـــات  أو  القرآنيـــة 
اإلسالميين هي اإلســـالم. هي تفسير ما، أو 
موقف ما من اإلسالم، أو فهم خاص لإلسالم، 

ومن المؤكد أنها ليست اإلسالم“.
بدأت النقاشـــات حول موضوع البطاقة 
الشـــخصية الجديدة، التـــي أصدرتها دائرة 
العصـــر  مـــع  لتتـــواءم  المدنيـــة  األحـــوال 
الحاجات  تواكـــب  إلكترونيـــة  بخصائـــص 
حـــول  أثيـــر  العصريـــة،  واالســـتخدامات 
هـــذه البطاقـــة الكثير من اللغط السياســـي 
واالجتماعـــي، كان أولـــه بأنهـــا تخلـــو من 
خانة ُتشـــير إلى الديانة، والحقـــا أثير أنها 
تخلو أيضا من اسم العشيرة، ما أثار الكثير 

مـــن االستفســـارات واالحتجاجات 
االجتماعية التـــي تطّلبت صدور 

اســـم  إللغـــاء  رســـمي  نفـــي 
األحوال  بطاقة  من  العشيرة 

مـــن  الجديـــدة،  المدنيـــة 
خانة  إلى  اإلشـــارة  دون 

الديانة.
ليس من 
السهل على 

األجهزة 
التنفيذية في 

الدولة فتح 
أكثر من 

معركة في 
آن واحد، 

فتم تأجيل 
موضوع 

العشيرة، 
وإرسال 

تطمينات 
بأن الديانة 

مضمنة في الُهوية 
لكن ليس بشكل ظاهر، 

فمن مميزات هذه البطاقة 
أنها تحتوي الكثير من 

المعلومات، ولم تعد 
صفحة مفتوحة ألنها 

ُصممت أصال لُتقرأ 
إلكترونيا ال بالعين 

المجردة فقط.
تم  األجـــواء،  هـــذه  ضمـــن 
اعتقال الداعيـــة المثير للجدل 
تعكير  بتهمـــة  قورشـــة  أمجد 
صديقة،  دولـــة  مع  العالقات 
بعـــض  تـــداول  تـــم  كمـــا 

التـــي  الفيديوهـــات 
يبدو  وفيها  نشـــرها 
بعض  مع  متعاطفـــا 

التشكيالت اإلرهابية. 
أمجـــد قورشـــة كان هدفا لنقـــد زليخة أبو 
ريشـــة، وهذا ما دعاها مؤخرا إلى تفسير ما 
تعّرضت له من حملة تكفير بسبب خالفاتها 
الســـابقة معـــه، وأن التيـــار الســـلفي يريد 
تصفيـــة الحســـابات والثأر منهـــا على هذه 

الخلفية.
طبعا؛ جرى تجاذب أطراف حديث خجول 
بيـــن بعـــض المكونـــات عـــن مفهـــوم حرية 
التعبيـــر، وإلـــى أّي درجة يســـمح فيها لهذه 
الحريـــة أن ُتغّطي بعض األفكار النشـــطة أو 
المهـــددة لألمن العـــام واالجتماعـــي، فهناك 
من يرى أنه ال صـــوت يرتفع اآلن على صوت 
المعركـــة مـــع اإلرهابيين، وال بـــد من بعض 
التجـــاوزات للقوانين المدنيـــة التي ُصّممت 
أصال إلرســـاء حالة من المدنية تضمن السلم 

األهلي.
فكيـــف لهـــذه المظلـــة أن ُتغّطـــي اليوم 
جيشـــا يتجهز لالنقضاض على المكتسبات 
المتحققـــة لمؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
االجتماعـــي، والذي َضِمن جـــوا مقبوال من 

الحرية والعدالة.
ما زال شـــعار الحركة اإلســـالمية يقض 
مضاجـــع الكثيريـــن، فعندما تقـــول الحركة  
”اإلســـالم هو الحـــل“، هذا يعنـــي أنها ُتنكر 
هوية الدولة اإلسالمية، وتنكر على اآلخرين 
تقديـــم أي مقترحات تختلف مـــع توجهات 
حزبهـــم السياســـية. اآلن يقـــال إن هنـــاك 

اإلسالمية  محاوالت تجري لثني ”الحركات“ 
عن رفع هذا الشعار في االنتخابات المقبلة.

تأتـــي هـــذه المحـــاوالت في أجـــواء من  
المراجعات الســـاخنة التي ُتجريها التيارات 
السياســـية  مشـــروعاتها  علـــى  اإلســـالمية 
والبرامجيـــة، فقد أدركت متأخرا أن الشـــعار 
يضعها قبل اآلخرين على  حلبة من التناقض 
مع الممارســـة، فكيـــف يمكـــن التوفيق بين 
”الخالفة“ والســـعي للحصول على حصة من 
المشـــاركة السياســـية في الحكم. كما أدركت 
الحركة فداحة الخطأ الذي ارتكبته بمقاطعة 
االنتخابـــات مـــا وضعها في عزلة لســـنوات 

خلت.
وليس ببعيد عن ذلك، ما يخّيم على عقل 
اإلسالميين السياسي هذه األيام من أطياف 
لذكريـــات صعبة قديمة جديـــدة، لكنها ذات 
صلـــة،  فمن تجربة حماس فـــي االنتخابات 
ومـــا فرضتـــه بالنتيجة على غـــزة من عزلة 
وفشل سياسي، إلى التجربة ”الديمقراطية“ 
إلخـــوان مصر، إلـــى المراجعـــات الجذرية 
فـــي تونس، إلـــى حالة الفشـــل التي أدخلت 
التيـــارات اإلســـالمية فـــي ســـوريا الثورة 
الســـورية فيهـــا، وأخيـــرا وليس آخـــرا؛ ما 
يجري في تركيا من تقارب بين أردوغان وتل 
أبيب. فكل هـــذه األمور وغيرها، اســـتدعت 
آليات جديدة للتفكير وأدوات محدثة إلدارة 

المعركة المقبلة الصعبة.

حول رؤيتها للحالة األردنية والمستقبل، 
بينت أبو ريشة أن ”تغليب الحكومات، على 
تاريخهـــا المتطـــاول لليمين على اليســـار 
أدى إلـــى تغلغل اإلســـالم السياســـي الذي 
هتك نســـيج المجتمع األردني، وأّهله لتدّين 
ســـطحي، وســـحب إمكان إخراج جيل مفكر 
ناقد مبـــدع مبتكـــر، بينمـــا الحاصل أنه 
أخرج جيال يتمسك بمظاهر الدين، لكنه 

في الحقيقة عنيف وبال خلق“.
ليس من السهل أن تجد 
من يتبنى مثل هذا الطرح في 
مجتمعاتنا المحافظة، فما بالك أن 
يكون امرأة! لذلك أخذ الموضوع، 
ربما، منحى حادا في النقاش، 
وتوصل إلى استخدام أقصى 
مدياته، أال وهي التكفير. فلقد 
ذهب بعض من تصدوا للحديث 
إلى تكفير زليخة أبو ريشة، مع 
أنها لم تكن تجادل في الدين، فكل 
ما طرحته يتعلق بآليات التعليم، 
وما زادت به على مواقع التواصل 
االجتماعي هو 
انتقاد 
صريح 
لجمعيات 
وحلقات تحفيظ 
القرآن، وطريقة حقنها 
لألطفال والشباب باألفكار 
الظالمية، التي تفسر النصوص 
بشـــطط وتبتعـــد بهـــا عـــن جوهرهـــا 

المعتدل  المتسامح.
وهذه مشكلة التيار اإلسالمي المحافظ، 
ببســـاطة؛ إنه ال يقبل النقد، بل يفسره على 
أنـــه تعـــٍد على اإلســـالم، وهذا أمـــر غريب، 
فمن مصلحة اإلســـالم السياســـي أن يراجع 
برامجـــه وأن يســـتفيد مـــن النقـــد لتحقيق 
طرح يناســـب الواقع، ال أن يوظفه لتحصيل 

مكاسب شعبوية آنية.

ليست املعركة األولى

خاضـــت أبو ريشـــة معـــارك عديدة ضد 
التيـــار المحافـــظ بفروعه كافـــة، التقليدي 
والمتدين، وبـــدأت الكتابة في جريدة الرأي 
فـــي مطلـــع الثمانينات من القـــرن الماضي 
بشـــكل أســـبوعي، وهـــي أول كاتبـــة عمود 
امـــرأة في األردن. ومنـــذ البداية كتبت مقاال 
انتقـــدت فيـــه طريقـــة التفكير الدينـــي، ما 
اســـتدعى أن يرّد عليها، في حينه، الشـــيخ 
علـــي الطنطـــاوي حيث كان لـــه برنامج في 
اإلذاعة السعودية. وواصلت معركة التنوير 
على الّصعد كافـــة في مجتمع يغض الطرف 
عن اإلســـالم السياسي موظفا له في معركته 
مع اليسار السياسي، لكن حتى هذا اليسار 
لـــم يناصر زليخة، وظـــل تأييدها محصورا 
ضمـــن الصالونـــات السياســـية والفكريـــة 
المغلقة، كما تقول، ولم ُيقِدم أّي من األطراف 
المســـتهدفة بحرب اإلســـالم السياسي على 

مناصرتها عالنية.
خاضت الشاعرة والكاتبة قبل فترة قليلة 
معركة في الدفاع عن حرية األفراد، ومناسبة 
ذلك النقاشات الحادة التي ارتبطت بحادثة 
”قبلة الوكاالت“، وهي حادثة شــــغلت الرأي 
العام األردني، واستغلها اإلسالم السياسي 
واالتجاه الســــلفي في التدليــــل على صحة 
مــــا يذهبــــان إليــــه من أفــــكار وتصــــورات 

تـمنـــــع المـجتمـع مـن االنــــزالق إلى مهاوي 
”الرذيلة“.

ومختصـــر القصة، أن هاٍويا صّور لحظة 
لقـــاء بين شـــاب وفتاة في شـــارع الوكاالت 
في عمان الغربيـــة وقد تبادال القبل والعناق 
لحظـــة اللقاء، ما أثـــار ردود فعل واســـعة، 
وفتح ملفات ونقاشات حول ُهوية المجتمع 
األردني وحدود الحرية الشخصية فيه. وفي 
غير موقع خاضت زليخة أبو ريشـــة معارك 

عديدة لمصلحة مدنية الدولة األردنية.

الفكرة الصادمة

يستدعي الخطاب الصادم في المجتمعات 
المحافظة ردود فعل واســـعة. خصوصا في 
ظل ما تهيئه وســـائط التواصل االجتماعي 
من سهولة ويسر في التواصل، إال أن الفكرة 
الصادمة لها الكثير من الســـلبيات مقابل ما 

ل من إيجابيات. ُتحصِّ
ففي مجتمـــع ما زال يتفتـــح على البحر 
الجديـــد المائـــج بالكثيـــر من األفـــكار ال بد 
من الحـــذر، فما زال المقـــّدس يغطي الكثير 
مما يرتبـــط بالمعتقدات، فتشـــحن الصدمة 
عاطفة هوجاء سرعان ما تتحول إلى حمالت 
شـــبه منظمة ضد كل ما هو جديد، وليســـت 
التشكيالت الســـلفية بغافلة عن هذه الميزة، 
فتســـتغلها من أجل خلق حالة من التعاطف 

مع ما تطرح من برامج سياسية وفكرية.
لكن ألبي ريشة رأيا آخر، فهي تقول ”كما 
يستنهض الخطاب الصادم ردة فعل وعاطفة 
دينية جياشـــة، فإنه أيضا ُيشجع العناصر 
االجتماعيـــة ’الخاملة‘ المؤمنـــة بقيم الدولة 
المدنيـــة، ويدفعها للمشـــاركة فـــي التغيير، 
ويدفعهـــا لدعم المنظومـــة المناهضة للبنى 

االجتماعية الفوقية القديمة“.
ترى أبو ريشـــة اليوم أنها حققت الكثير 
من المكاســـب مقابل ما خســـرت. ففي األيام 
الثالثـــة التي أعقبت نشـــر مقالتها األخيرة، 
كانت الـــردود مليئة باألذى على المســـتوى 
الشـــخصي، لكن بعدها بدأ حوار جاد يطغى 
على المشـــهد، وُنشرت العديد من الدراسات 
والمقـــاالت التـــي تدعـــم وجهـــة نظرها أو 
تخالفهـــا في الرأي، لكن ضمن ســـياق حوار 
عاقل ينشـــد الوصول إلى الحقيقة، فلم يعد 
الملـــف ملـــكا للغوغاء، ببســـاطة، ألنه ليس 
لديهـــم الكثير مما يقال فـــي مقام الحوارات 
والمراجعـــات الفكريـــة الجـــادة، فالســـباب 
والشتائم سرعان ما ُتفرغ، لكن بقاء ما ليس 

بغثاء هو بالتأكيد أنفع للناس.

محمد قبيالت

} شـــعار الحركة اإلسالمية ”اإلســـالم هو الحل“ يعني أنها ُتنكر الهوية اإلســـالمية للدولة والمجتمع، وتنكر على اآلخرين 
تقديم أي مقترحات تختلف مع توجهات اإلسالميين السياسية.

} اليســـار األردني والقوى العلمانية يبدو وكأنهما يعيشـــان في واد آخر، بينما يســـتفرد اإلسالميون بالتعليم والحياة 
العامة لتبقى عقول المثقفين اليساريين منشغلة بقضايا بعيدة كل البعد عن المجتمع.

البطاقة الشخصية األردنية 
الجديدة هي السبب الرئيسي في 

فتح السجاالت الحادة في هذه الفترة 
بالبالد، فقد أثير حولها الكثير من 
اللغط السياسي واالجتماعي، كان 
أوله بأنها تخلو من خانة تشير إلى 

الديانة، والحقا أثير أنها تخلو أيضا 
من اسم العشيرة

أبو ريشة ترى اليوم أنها حققت الكثير 
من المكاسب مقابل ما خسرت. ففي 

األيام الثالثة التي أعقبت نشر مقالتها 
األخيرة، كانت الردود مليئة باألذى على 

المستوى الشخصي، لكن بعدها بدأ 
حوار جاد يطغى على المشهد، ونشرت 

العديد من الدراسات والمقاالت التي 
تدعم وجهة نظرها
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أي المحافـــظ في
ــها لـــكّل ما يمّت 
ي يي

مصادرة مســـبقة 
العقل والتفســـير 
ة من إنـــكار كامل
تفكير والتفســـير 
ء كامـــل بامتالك 

اآلخر.
على الســـاحة ب
الفكري، بينما  س
رضهـــا المرحلة، 
سياســـي وعصف
بيـــة  كان قد أّخر 

و ي ي

 بالشهر الفضيل. 
د عملية تسخين، 
ـا يجعلها تضبط
مليـــة السياســـية

ل

زليخة ألكاديميـــة 
األخيرة في هذه  ة
”غسل أدمغة“ ان
ليوميـــة، انتقدت
تعليـــم، والتربية
مواقع التواصل  ل
 ضروســـا امتدت 
شارع األردني بين 

.
ها صحف محلية 
ت بأننـــي أهاجم
ي ه

 كانـــت المراكـــز
منابـــر أو  ــريعة 
هي تفسير ما، أو 
م خاص لإلسالم، 

سالم“.
موضوع البطاقة
أصدرتها دائرة  ي
العصـــر مـــع  ءم 
الحاجات واكـــب 
حـــول أثيـــر  ـة، 
للغط السياســـي
أنهـــا تخلـــو من
والحقـــا أثير أنها 
و ه

ث ال أثا ا ة

واالحتجاجات  مـــن االستفســـارات
االجتماعية التـــي تطّلبت صدور 
ج ج و ور

اســـم  إللغـــاء  رســـمي  نفـــي 
األحوال  بطاقة  من  العشيرة 

مـــن  الجديـــدة،  المدنيـــة 
خانة إلى  اإلشـــارة  دون 

الديانة.
ليس من
السهل على

األجهزة 
التنفيذية في
الدولة فتح 
أكثر من
معركة في
آن واحد، 

فتم تأجيل 
موضوع 

العشيرة، 
وإرسال

تطمينات 
بأن الديانة 

مضمنة في الُهوية 
لكن ليس بشكل ظاهر، 

فمن مميزات هذه البطاقة 
أنها تحتوي الكثير من 
المعلومات، ولم تعد

صفحة مفتوحة ألنها 
ُصممت أصال لُتقرأ 

و

إلكترونيا ال بالعين
المجردة فقط.

تم األجـــواء،  هـــذه  ضمـــن 
اعتقال الداعيـــة المثير للجدل 
تعكير  بتهمـــة  قورشـــة  أمجد 
صديقة، دولـــة  مع  العالقات 
بعـــض تـــداول  تـــم كمـــا 

التـــي الفيديوهـــات 
يبدو وفيها  نشـــرها 
بعض  متعاطفـــا مع 

التشكيالت اإلرهابية. 
أمجـــد قورشـــة كان هدفا لنقـــد زليخة أبو

ريشـــة، وهذا ما دعاها مؤخرا إلى تفسير ما 
تعّرضت له من حملة تكفير بسبب خالفاتها 
الســـابقة معـــه، وأن التيـــار الســـلفي يريد
تصفيـــة الحســـابات والثأر منهـــا على هذه 

الخلفية.
طبعا؛ جرى تجاذب أطراف حديث خجول 
بيـــن بعـــض المكونـــات عـــن مفهـــوم حرية 
التعبيـــر، وإلـــى أّي درجة يســـمح فيها لهذه 
الحريـــة أن ُتغّطي بعض األفكار النشـــطة أو 
ه يه ح ي رج ي ى وإ ر ىبي

ناك ف ا اال ا ال لأل ة ال

اإلسالمية ”الحركات“ محاوالت تجري لثني
عن رفع هذا الشعار في االنتخابات المقبلة.

تأتـــي هـــذه المحـــاوالت في أجـــواء من  
المراجعات الســـاخنة التي ُتجريها التيارات 

و ج ي و ي

السياســـية  مشـــروعاتها  علـــى  اإلســـالمية 
والبرامجيـــة، فقد أدركت متأخرا أن الشـــعار 
يضعها قبل اآلخرين على  حلبة من التناقض 
مع الممارســـة، فكيـــف يمكـــن التوفيق بين 
والســـعي للحصول على حصة من  ”الخالفة“
المشـــاركة السياســـية في الحكم. كما أدركت 
ة قاط ت ا الذ الخطأ ة ا ف ة ال

حول رؤيتها للحالة األردنية والمس
بينت أبو ريشة أن ”تغليب الحكومات
الي تاريخهـــا المتطـــاول لليمين على
أدى إلـــى تغلغل اإلســـالم السياســـي
هتك نســـيج المجتمع األردني، وأّهله
ي م

ســـطحي، وســـحب إمكان إخراج جيل
مبتكـــر، بينمـــا الحاص ناقد مبـــدع
أخرج جيال يتمسك بمظاهر الدين
في الحقيقة عنيف وبال خلق“.
ليس من السهل أن
من يتبنى مثل هذا الطر
مجتمعاتنا المحافظة، فما با
يكون امرأة! لذلك أخذ المو
الن ربما، منحى حادا في
وتوصل إلى استخدام
مدياته، أال وهي التكفير
ذهب بعض من تصدوا لل
إلى تكفير زليخة أبو ريش
أنها لم تكن تجادل في الدين
ما طرحته يتعلق بآليات الت
وما زادت به على مواقع التو
االجتماع

ص
لجم
وحلقات ت
القرآن، وطريقة
لألطفال والشباب با
الظالمية، التي تفسر النص
بشـــطط وتبتعـــد بهـــا عـــن جوه

المعتدل  المتسامح.
وهذه مشكلة التيار اإلسالمي المح
ببســـاطة؛ إنه ال يقبل النقد، بل يفسر
غ أنـــه تعـــٍد على اإلســـالم، وهذا أمـــر
ي فمن مصلحة اإلســـالم السياســـي أن
برامجـــه وأن يســـتفيد مـــن النقـــد لت
طرح يناســـب الواقع، ال أن يوظفه لتح

مكاسب شعبوية آنية.

ليست املعركة األولى

خاضـــت أبو ريشـــة معـــارك عديد
التيـــار المحافـــظ بفروعه كافـــة، الت
والمتدين، وبـــدأت الكتابة في جريدة
فـــي مطلـــع الثمانينات من القـــرن الم
بشـــكل أســـبوعي، وهـــي أول كاتبـــة
امـــرأة في األردن. ومنـــذ البداية كتبت
انتقـــدت فيـــه طريقـــة التفكير الدينــ
اســـتدعى أن يرّد عليها، في حينه، الش
نا ل ا ث ا الطنط ل

محمد قبيالت



} إسطنبول - ماذا ستفعل إن عرفت بأن قيمة 
اشتراكك على شبكة للتواصل االجتماعي مثل 
”لينكـــد إن“ هي 60 دوالرا تقريبًا؟ أنت لن تدفع 
هـــذا المبلغ، وبالتأكيد لن يدفعه أحد لك، ألنك 
مجرد مشـــترك، من مجموع يبلغ قرابة الـ450 
مليون مشـــترك. كذلك لن يحصل أّي من هؤالء 
المشتركين على حصته من قيمة الشبكة التي 
بلغت 26 مليار دوالر في صفقة شـــرائها التي 

أبرمتها مجموعة مايكروسوفت.

سوق الرقميات

ولكن مهًال. هل مجرد وجودك على الشبكة 
هو ما يمنح اشتراكك هذه القيمة المادية التي 
ســـتتضاعف مع األيام؟ أم أن نشـــاطك عليها، 
وقائمة أصدقائـــك، وتفضيالتك، واهتماماتك، 
وقبـــل كل هـــذا معلوماتك الشـــخصية هي ما 
يســـتحق أن تقدم الشـــركة على المغامرة في 
الصفقة األعلى قيمة في تاريخ سوق الرقميات 
في العالم؟ ربما كنت ال تعرف اإلجابة على هذا 
السؤال، ولكن ربما لو فكرت بحجم الرقم الذي 
تم دفعه والـــذي يوازي ميزانيـــة دولة كاملة، 
فإنك ستقرر مراجعة كل ما تفعله على شبكات 
التواصـــل االجتماعي، لتبحث في خلفيات كل 
الخدمات المجانية المتاحة عليها، ولتنظر في 
األســـاليب المتبعة فيها لجعلك ســـلعة يسيل 

لعاب المستثمرين من أجلها.
 المســـألة هنـــا ال تتعلـــق فقط بالســـوق 
اإلعالنيـــة التـــي يتم تقســـيط حضورها على 
صفحتـــك الشـــخصية تبعـــًا الهتماماتك، بل 
تتسع أكثر لتصل إلى دراسة األنماط السلوكية 
التي تّتبعها أنت وكذلك المشتركون اآلخرون 
المبعثـــرون فـــي كل أنحاء العالـــم. وطبعًا ال 
يخلو األمر من سعي جهات غير تجارية كثيرة 

للحصول على المعلومات الشـــخصية لكل من 
دخـــل على شـــبكة اإلنترنت وقام باالشـــتراك 

بإحدى شبكات التواصل االجتماعي.
خصوصيتـــه، التي   ولكـــن لـ“لينكـــد إن“ 
ترفع مـــن قيمة أســـهمه فـــي الســـوق، حتى 
وإن كان وضعهـــا قبل الصفقـــة متعثرا قليًال، 
فهـــو ليس مجرد شـــبكة تواصـــل اجتماعي، 
بل شـــبكة هائلة من المعلومـــات االقتصادية 
والتجارية واللوجيستية ال تقدر بثمن، طالما 
أن المهتميـــن بهذه القطاعات، يدفعون الكثير 
من أجل أن يوســـعوا قاعدة البيانات الخاصة 
بسوق العمل، وتوزع الخبرات، فكيف إذا كانت 
متركزة في هذه الشـــبكة التي تتيح للمشترك 
أن يعرض ملفه الشخصي أمام الشركات التي 
تبحث عن موظفين، وأن يخاطب مســـؤولي 
التوظيـــف فيها، فهل كان كل ما ســـبق هو 

السبب في هذه الصفقة الهائلة؟

الصفقة

قبيل منتصف شهر يونيو الماضي 
ومن دون حملة إعالمية تمهيدية ظهر 
على  مايكروســـوفت  اســـتحواذ  خبر 

شـــركة ”لينكـــد إن“ مقابـــل 196 دوالرًا 
للســـهم في صفقة تقدر قيمتهـــا بحوالي 26.2 

مليار دوالر.
وبحســـب  الخبـــر  إعـــالن  فـــي  وجـــاء 
ســـتحتفظ  إن  ”لينكـــد  إن  مايكروســـوفت، 
بعالمتهـــا التجاريـــة المميزة واســـتقاللها“، 
مشيرًة إلى أن مجلسي إدارة الشركتين وافقا 
باإلجماع على الصفقـــة. وأن تمويل الصفقة، 
ســـيكون عن طريق االقتراض من البنوك، رغم 

توفر السيولة النقدية لدى الشركة.
وقال بعض المتابعين إن ”الصفقة لم يعلن 
عنها إال بعد أن حازت على موافقة نهائية من 
ريد هوفمان الشـــريك المؤســـس لـ‘لينكد إن‘، 
ورئيس مجلس اإلدارة صاحب الحصة األكبر 
في الشـــركة، الذي أعلن مباركتـــه لها بالقول: 

اليوم هو لحظة ميالد جديد للينكد إن“.
احتـــاج األمر الحصول على موافقة  جيف 
وينـــر الرئيـــس التنفيـــذي الذي ســـيبقى في 
منصبـــه كمدير تنفيذي تحت إشـــراف رئيس 
مايكروسوفت ساتيا ناديال الذي قال بدوره إن 
”فريق ’لينكد إن‘ طور شـــركة مذهلة ركزت على 
ربط المهنيين في جميع أنحاء العالم بعضهم 
ببعض، وإننا معا يمكننا تســـريع نمو ’لينكد 
إن‘، وكذلـــك برنامـــج األعمال مايكروســـوفت 
أوفيـــس 365، وبرنامـــج دايناميكس لتخطيط 

موارد الشركات“.
ومنـــذ أن تم اإلعالن عـــن الصفقة وجميع 
المتابعيـــن لســـوق عالم التقنيـــات يطرحون 
تفســـيراتهم لها، فهي ليست صفقة عادية من 
جهـــة قيمتها، كمـــا أنها لم تكن مســـبوقة من 
ناحيـــة اإلعالن عنها. ورغـــم أن وضع ”لينكد 
إن“ لم يكن بالوضع الجيد في ســـوق األسهم، 
إال أنه لم يكن سيئًا في الوقت ذاته كي يوضع 

في دائرة الشـــركات التي تحولت إلى أهداف 
للشـــراء مثل تويتر. فقد حققت شـــبكة ”لينكد 
إن“ أرباحـــًا للســـنة الماليـــة 2015، بقيمـــة 3 
مليارات دوالر أميركي. إال أنها في نفس العام 
سجلت خسائر بقيمة 166 مليونًا. حيث اعتبر 
شهر فبراير الماضي األسوأ في تاريخ الشركة 
منذ طرحها في البورصة عام 2011 إذ انخفض 
الســـهم في يوم واحد بنسبة 40 بالمئة ليصل 
إلـــى أدنى ســـعر له فـــي ثالث ســـنوات عند 
101 دوالر، وأدى النخفـــاض القيمة الســـوقية 
للشركة إلى 11 مليار دوالر بعد توقعات بنمو 

أقل من المتوقع في العام الحالي.
وقد اعتبر البعض أن قيمة الخســـائر هو 
مـــا دفع إدارتها للقبـــول بالصفقة، بينما رأى 
آخرون أن مشـــكلة الشـــبكة لم تكن مالية فقط 
بـــل كانت تســـويقية أيضًا، وبحســـب تحليل 

ســـابق للباحث في شـــؤون التقنيـــات أمناي 
أفشـــكو فإن عدد مستخدمي ”لينكد إن“، خالل 
الربـــع األخير من 2015 وصـــل إلى 414 مليون 
مستخدم نشـــيط وذلك صعودًا من 396 مليون 
مستخدم نشـــيط خالل الربع الثالث من نفس 

السنة.
لكن المشـــكلة التـــي قابلت هـــذا اإلنجاز 
هـــي انخفاض عدد المشـــاهدات من 38 مليار 
مشـــاهدة خالل الربـــع الثالث إلـــى 37 مليار 
مشاهدة أي انخفاض حجمه بمليار مشاهدة، 
ما يعني أن هناك مشـــكلة حقيقية في الشبكة 
مـــن ناحيـــة عـــدد الصفحـــات التـــي يزورها 
المســـتخدم لكل جلســـة، وهذا يعني أن المدة 
التي يقضيها المستخدمون انخفضت أيضًا.

إذا كانت أغلب التحليالت الســـابقة تذهب 
للحديـــث عن شـــبكة أمـــان خلقتهـــا الصفقة 

لصالـــح ”لينكـــد إن“، فإن الســـؤال الطبيعي 
يقول ”وماذا عن فوائد مايكرو سوفت منها؟“.
الكاتب مارك هاشـــمان رتب هـــذه الفوائد 
في تقرير نشـــرته بي بي سي وورلد،  وتداولته 
العديد من الوســـائل اإلعالميـــة. فهي تبدأ من 
أن هناك أهدافًا مشتركة تجمع بين الشركتين، 
فمايكروسوفت تطمح لتسويق تطبيق المساعد 
الشخصي لمايكروســـوفت، والذي يحمل اسم 

”كورتانا“ وكذلك خدمات أوفيس 365.
كما يقول هاشمان ”بعض  يوفر ”كورتانا“ 
المعلومات األساسية والمساعدة في أجندتك 
اليومية وتقدم اقتراحات لمســـاعدتك في أداء 
أعمالك على الوجه األمثل، مثل الوقت األفضل 
للمغـــادرة لتصـــل إلـــى اجتماعك فـــي الوقت 
المناســـب دون تأخير“، ويشرح استراتيجية 
مايكروســـوفت لتطوير كورتانـــا، فهي تطمح 
إلى أن يصبح بإمكانها مســـاعدة المستخدم 
فـــي كل مـــا يحتاجـــه بشـــأن عالقـــات العمل 
والمعلومـــات التـــي يمكـــن االســـتفادة منها 
لتعزيز تلك العالقات، وهنا وجدت ذلك الرابط 

القوّي الذي يجمعها بـ“لينكد إن“.

فوائد مايكروسوفت

يقول هاشـــمان إنه إذا كنـــت قلقًا بوصفك 
مســـتخدمًا من أن تجمع مايكروسوفت المزيد 
مـــن بياناتك الشـــخصية، فربمـــا عليك حذف 
حســـابك على ”لينكـــد إن“. فبجانب ما تعرفه 
مايكروســـوفت عنـــك بالفعل مـــن بيانات من 
خـــالل برامجها وتطبيقاتهـــا، من المتوقع أن 
ُيكِمـــل ضم ”لينكد إن“ معلومات األفراد األكثر 
خصوصية من العمل والدراسة وزمالء العمل 

والمهارات واإلحصاءات.
ويقول تقرير نشـــر على موقـــع فوكس إن 
مايكروســـوفت ســـتقوم باســـتخدام بيانـــات 
”لينكـــد إن“ لتقويـــة وتطويـــر تطبيقـــات مثل 
”دلف“، والـــذي يعتبر جزءًا مـــن أوفيس 365، 
وهـــو مـــا سيســـهم فـــي تطويـــره، وبالتالي 
رفع نســـبة المبيعات وخاصة على مســـتوى 
الشـــركة، والتي من الممكن أيًضا أن تقدم لها 
مايكروســـوفت اشـــتراكات للتدريب والتعليم 

من خالل موقع ليندا.
وإذا أخذ بالحســــبان أن عدد مســــتخدمي 
برامج أوفيس يصل فــــي الوقت الحالي، إلى 
1.2 مليار مســــتخدم، باإلضافة إلى 70 مليون 
مســــتخدم شــــهري ألوفيــــس 356 فــــي عالــــم 
األعمــــال، فإن إضافــــة 433 مليون مســــتخدم 
مســــجل في ”لينكد إن“، من بينهم 105 ماليين 
مستخدم نشط شهريا، فإن هذه الحصيلة هي 
ما يدفع مايكروسوفت ألن تمضي في خيارها. 
فهذه الصفقة هــــي بوابتها للدخول إلى عالم 
وتســــويق  االجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات 

منتجاتها فيها.

شبكة األعمال واملعلومات الكبرى تبتلعها مايكروسوفت
لينكد إن

هل سيجني المستخدمون ثمار بيع بياناتهم؟

وجوه

علي سفر

املهتمون بمعلومات شـــبكة {لينكد إن} يدفعون الكثير من أجل أن يوســـعوا قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل، وتوزع الخبرات، فكيف إذا كانت متركزة في هذه 
الشبكة التي تتيح للمشترك أن يعرض ملفه الشخصي أمام الشركات التي تبحث عن موظفني.

شهر فبراير الماضي يعد األسوأ في 
تاريخ {لينكد إن} منذ طرحها في 

البورصة عام ٢٠١١ إذ انخفض السهم 
في يوم واحد بنسبة ٤٠ بالمئة ليصل 

إلى أدنى سعر له في ثالث سنوات عند 
١٠١ دوالر، وأدى النخفاض القيمة 

السوقية للشركة إلى ١١ مليار دوالر 
بعد توقعات بنمو أقل من المتوقع في 

العام الحالي
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لمعلومات الشـــخصية لكل من 
بكة اإلنترنت وقام باالشـــتراك 

 التواصل االجتماعي.
خصوصيتـــه، التي ينكـــد إن“
 أســـهمه فـــي الســـوق، حتى 
ـــا قبل الصفقـــة متعثرا قليًال، 
ى وق ي ىه

رد شـــبكة تواصـــل اجتماعي، 
ة من المعلومـــات االقتصادية 
وجيستية ال تقدر بثمن، طالما 
بهذه القطاعات، يدفعون الكثير 
ســـعوا قاعدة البيانات الخاصة 
توزع الخبرات، فكيف إذا كانت 
 الشـــبكة التي تتيح للمشترك 
 الشخصي أمام الشركات التي 
فين، وأن يخاطب مســـؤولي
، فهل كان كل ما ســـبق هو 

 الصفقة الهائلة؟

ف شهر يونيو الماضي
 إعالمية تمهيدية ظهر 
على  مايكروســـوفت  ذ 

 دوالرًا 
ى

6مقابـــل 196  إن“
26.2 2فقة تقدر قيمتهـــا بحوالي

وبحســـب  الخبـــر  إعـــالن  ي 
ســـتحتفظ  إن  ”لينكـــد  إن  ،
جاريـــة المميزة واســـتقاللها“، 
مجلسي إدارة الشركتين وافقا 

و يز ري ج

لصفقـــة. وأن تمويل الصفقة، 
ريق االقتراض من البنوك، رغم 

لنقدية لدى الشركة.
”المتابعين إن ”الصفقة لم يعلن 
 حازت على موافقة نهائية من 
شـــريك المؤســـس لـ‘لينكد إن‘، 
اإلدارة صاحب الحصة األكبر 
ذي أعلن مباركتـــه لها بالقول: 

 ميالد جديد للينكد إن“.
مر الحصول على موافقة  جيف 
س التنفيـــذي الذي ســـيبقى في 
 تنفيذي تحت إشـــراف رئيس 
إن ه بدو قال الذي ناديال ساتيا

في دائرة الشـــركات التي تحولت إلى أهداف
”لينكد للشـــراء مثل تويتر. فقد حققت شـــبكة
3 ة بقيم 2015 ة المالي نة للس ًا باح أ

ر وي ر
إن“

ســـابق للباحث في شـــؤون التقنيـــات أمناي 
”أفشـــكو فإن عدد مستخدمي ”لينكد إن“، خالل 
مليون 414 إلى ل 4وص 2015 من األخي ع ب 5ال

لصالـــح ”لينكـــد إن“، فإن الســـؤال الطبيعي 
يقول ”وماذا عن فوائد مايكرو سوفت منها؟“.
الفوائد ذه ه تب مان هاش ك ما الكاتب

ليس شـــبكة تواصل اجتماعي  } ”لينكد إن“ 
عادية، بـــل هو شـــبكة مخصصـــة للتواصل 
المهنـــي قـــام بتأسيســـها ريد هوفمـــان في 
ديســـمبر من العام 2002 مع اثنين من زمالئه، 
وتم إطالق الموقع في الخامس من مايو سنة 
2003 كأول موقـــع تواصـــل اجتماعي متوجه 
نحو األعمال. وبحلول شهر نوفمبر من سنة 
2014 كان لـ“لينكـــد إن“ أكثـــر من 332 مليون 

مســـتخدم في أكثر من 200 مدينة ومقاطعة. 
ووفقـــًا لمجلة فوربس فإن ”لينكد إن“، ولحد 
كبير هـــو ”موقع التواصل االجتماعي األكثر 
تميزًا المتاح للباحثين عـــن وظيفة ولرجال 

األعمال إلى اليوم“.
وقد حـــدد المتابعون لشـــؤون شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي الميـــزات التي تدفع 
المســـتخدمين إلـــى اعتبـــار هـــذه الشـــبكة 

مهمة بالنســـبة إليهم، عبر عرضهم للوظيفة 
التـــي تؤديهـــا، فهـــي تحمـــل ذات الميزات 
التقليديـــة مـــن ناحية ”تعزيـــز العالقات مع 
أولئـــك الموجوديـــن في قائمـــة االتصاالت، 
إضافـــة إلى ذلك يمكن اســـتخدامها للتعرف 
علـــى أشـــخاص آخريـــن ومعرفـــة المزيـــد 
عنهـــم من خالل االتصال المتبـــادل“. وكذلك 
يمكـــن للمســـتخدمين أن يضيفـــوا صورهم 

الشـــخصية، ومشـــاهدة صور المستخدمين 
اآلخرين للمساعدة في تحديد الهوية.

 ولكن القيمة المضافة للشـــبكة تأتي من 
تمكن المشـــتركين فيها من تحميل ســـيرهم 
الذاتيـــة، وترتيب ملفهم الشـــخصي بعرض 
وإبـــراز أعمالهم وخبراتهـــم. وبالتالي فإنه 
يمكن اســـتخدام الشـــبكة إليجاد وظائف، أو 
أشـــخاص، أو فرص عمل ينصح بها شخص 

ما في قائمة التواصل.
 ومـــن جهتهم يســـتطيع أصحـــاب العمل 
وضـــع قائمـــة بالوظائـــف المتوفـــرة لديهم 
والبحث عن مرشـــحين محتملين ومناسبين 
لها. وهنا يمكن االلتفات إلى الجانب التفاعلي 
في الشـــبكة حيث يتمكـــن الباحثون عن عمل 
من اســـتعراض الملفات الشـــخصية لمديري 
التوظيف في الشركات، وهم طبعًا يستطيعون 
متابعـــة شـــركات مختلفـــة والحصـــول على 

إشعارات بجديد تلك الشركات.
موقـــع ”لينكد إن“ بـــات ومنذ فترة قريبة 
متوفـــرًا فـــي ســـبع لغـــات هـــي اإلنكليزية، 
الفرنســـية، األلمانية، البرتغالية، اإليطالية، 
اإلســـبانية والعربية. ورغـــم أن المعلومات 
تقول بأن الرؤســـاء التنفيذيين لـ500 شـــركة 
كبرى موجودون فيه، وأن مشتركين جديدين 
ينضمـــان له كل ثانية، إال أن حضوره لم يكن 
متساويًا في كل أنحاء العالم، فهو مستخدم 
في الواليات المتحدة وأوروبا بشـــكل جيد، 
وقد شـــهد حضوره تناميًا فـــي الهند، بينما 
حازت اإلمـــارات العربية المتحدة على أعلى 
نسبة من المستخدمين فيه في منطقة الشرق 

األوسط.

ما هي شبكة {لينكد إن}؟

} ”لينكد إن“ شــــبكة تتمتع بخصوصيتها، التي ترفع من قيمة أســــهمها في الســــوق، حتى وإن كان وضعها قبل الصفقة متعثرا قليال، فهي ليســــت 
مجرد شبكة تواصل اجتماعي، بل شبكة هائلة من المعلومات االقتصادية والتجارية واللوجيستية ال تقدر بثمن.

موقع {لينكد إن} يقول إن الرؤساء 
التنفيذيين لـ٥٠٠ شركة كبرى 

موجودون فيه، وأن مشتركين جديدين 
ينضمان له كل ثانية. وهو مستخدم في 

الواليات المتحدة وأوروبا بشكل جيد، 
بينما حازت اإلمارات العربية المتحدة 

على أعلى نسبة من المستخدمين فيه 
في منطقة الشرق األوسط
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} ياســـين عدنـــان شـــاعر وكاتـــب وإعالمي 
مغربـــي، ولـــد فـــي مدينة آســـفي عـــام 1970، 
اشتهر بتقديم برنامجه التلفزيوني األسبوعي 
”مشـــارف“ علـــى القنـــاة المغربيـــة، وصدرت 
له العديـــد من األعمال األدبيـــة المتنوعة بين 
الشـــعر والقصة والروايـــة، أبرزهـــا ”ال أكاد 
أرى“، ”رصيف القيامة“، ”دفتر العابر“، ”فرح 
البنـــات بالمطر الخفيـــف“، وروايته الصادرة 
التي اشـــتغل عليها ما  مؤخرا ”هوت ماروك“ 

يقارب خمس سنوات.
إشـــكالية رواية ياســـين عدنـــان تبدأ من 
عنوانها الـــذي اختاره الكاتب، ”هوت ماروك“ 
أو ”المغرب الســـاخن“، عن هذا يقول ضيفنا 
إنه أراد تســـجيل االختالل بداية من العنوان 
الـــذي يجمـــع كلمتيـــن إحداهمـــا إنكليزيـــة 
والثانيـــة فرنســـية، وهـــذا التداخـــل جاء من 
قناعته أّن الّرائج اليوم هو الّتهجين والّتلفيق، 
فكانـــت النتيجة صرخة في العمق لفضح هذه 
التركيبة القائمة على التضليل وخلط األوراق.

تقييد النص

المقطـــع العرضي الذي قّدمـــه عدنان عن 
المجتمـــع المغربي مؤلـــم، بعنـــوان ”الدولة 
والحياة االجتماعية“، وهنا أســـأله عن سبب 
تقييـــد النص بالمـــكان رغـــم إمكانيـــة ترِكه 
مفتوحـــا على الفضـــاء العربـــي ككل، ليقول 
إنه ال يمكن للكاتـــب أن يكتب عن العالم هكذا 
بإطـــالق، بل يحتاج دائما إلى منطلق للحكي، 
إلـــى فضاء يعرفه جيدا لينطلـــق منه، رغم أن 
تحّوالت المدينـــة كما رصدتها ”هوت ماروك“ 
في مراكش شـــبيهة بالتحّوالت التي تعيشها 
ه فّضـــل الكتابة عن  مدن عربيـــة أخـــرى، لكنَّ

مدينـــة يعرفها على أن يقوم 
القـــارئ ببنـــاء المدينة 

الخاصـــة  الموازيـــة 
بتقاطعاتهـــا  بـــه 
تلك  مراكـــش.  مـــع 
التـــي  التقاطعـــات 
ضيفنـــا  يراهـــا 
تتنـــوع بين فوضى 
اغتيـــال  الشـــوارع، 
احتـــالل  األشـــجار، 
العمومـــي  الملـــك 
الباعـــة  طـــرف  مـــن 

ترييـــف  المتجوليـــن، 
المدن، وغيرها من مظاهر 

الفوضى التي تعكس مآزق 
أكثر تعقيدا يتخّبط فيها 

ليكِشـــف  المجتمع. 

ه لم يكن معنيا بشـــكل مباشـــر في  عدنـــان أنَّ
الرواية بتشـــريح هـــذه الظواهـــر وتحليلها، 
بقدر مـــا انصرف إلى التقاط المفارقات وبناء 
الحبكة الدرامية في فضاء روائي تحكمه هذه 
الظواهـــر، مع الحفاظ على نبرة احتجاج على 
هذه الفوضى العامـــة. هذا االحتجاج الذي ال 
يضعه ضيفنا في قالب ترديد شعارات اإلدانة 
بقـــدر مـــا كان معنّيا بتســـليط الضـــوء على 
المضحكة  واالختالالت  الموجعـــة  المفارقات 
المبكيـــة التـــي ترهـــن الحيـــاة فـــي المدينة 

العربية.

أسرار الرواية

حديث ياسين عدنان عن الفضاء 
الروائـــي، يقودنـــي إلى ســـؤاله عن 
المـــكان فـــي ”هـــوت مـــاروك“ الذي 
ينزاح بديناميكية غريبة بين عاَلمين، 
تبعا لعالقة األجيـــال المتعاقبة عليه 
وتأثيراتهـــا فيـــه، ليقـــول إن الرواية 
تنقلـــت فـــي الواقع بين أمكنـــة عديدة 
بـــدءا ببادية عبدة التـــي هاجر منها 
آل العوينـــة باتجاه مراكش خالل 
الـــذي  الجفـــاف  ســـنوات 
بالبـــوادي  عصـــف 
المغربيـــة في 

ثمانينـــات القـــرن الماضي، إلى عشـــوائيات 
”عيـــن إيطي“ حيث اســـتقر هـــؤالء الالجئون 
االقتصاديون في ”أحياء“ بئيسة مرتجلة تفتقر 
إلى أبســـط التجهيزات والخدمـــات الصحية 
وعلى رأسها المرحاض. هناك سيشتغل األب 
مقرئـــا للقرآن فـــي المقبرة المجـــاورة لحّيهم 
العشـــوائي. بعدها ســـننتقل مـــع آل العوينة 
للســـكن في قلب مراكـــش العتيقة، في حّي من 
أحيائها القديمة ذات المباني المتداعية اآليلة 

للسقوط.
 ما إن تزوج االبن رّحال وعثر على وظيفة 
هـــو وزوجتـــه حتى غـــادرا المدينـــة العتيقة 
باتجـــاه عمـــارات حـــّي المســـيرة الجديـــد، 
لنكتشـــف معهمـــا كيف تتعـــرض حتى أحياء 
الطبقة الوســـطى الحديثة للّترييف. والرواية 
بهـــذا المعنـــى -والحديث لضيفنـــا- محاولة 
للدفـــاع عن المدينة العربية ضـــد ما تتعّرض 
له من قتل. إنـــه دفاع عن مدينِته مراكش التي 
تبقـــى من أجمـــل الحواضـــر العربيـــة اليوم 
كمـــا يصفها، الدفاع عنها ضـــد أعداء المجال 
الحضري وأعداء التمدن الذين قد يكونون، يا 
للمفارقة، هم المسؤولون عن تسييرها بحسب 

ضيفنا.
يلتقط هنا ياســـين عدنان مشـــهد اغتيال 
األشـــجار فـــي مراكـــش التـــي كان القدامـــى 
يصفـــه  الُبســـتان“،  ”الحاضـــرة  يســـّمونها 
باالغتيال الهمجي الشرس الذي نفذه بدم بارد 
روا  مســـؤولو المدينة الذيـــن انتخبناهم ليدبِّ
شؤونها. في هذه المشهدية يرى أن المراوحة 
األهم بالنســـبة إلى المـــكان تلك التي تتم بين 
فضاءين موازيين الفضـــاء الواقعي والفضاء 

االفتراضي.

بني الواقع واالفتراض

حديـــث ضيفنا عـــن الواقـــع واالفتراض، 
يقودنـــا إلى التفكيـــر في شـــخصيات النص 
التي ترتبط بقرين حيواني قد يكون ”هالميا“ 
غير موجـــود إال في الخيال. فازدواجية النمو 
للشـــخصية الواحدة في فضاء السرد أحاَلتها 
إلى هوية غير ُمسَتِقرة. نسأله هنا عن إحساِسِه 
أثناء الكتابة مع يقينه أنه يطرق بابا ســـيفتُح 
عليه أبـــواب المواجهات مع مختلف الطبقات 

المدينـــة، ليقول إنَّ  االجتماعية فـــي 
األمر يتعلق ببساطة بنوع من التنقل 
الطريـــف بين البشـــر والحيوان في 
رواية لكلٍّ من شخصياتها األساسية 
قريـــٌن حيوانـــي، إنهـــا ”كوميديـــا 
حيوانيـــة“ أبطالهـــا أناس من لحم 
ودم ومشـــاعر وأحقاد. الشخصية 
المركزيـــة مثال، رّحال العوينة، لم 
هه البعض  يكـــن يفهم لماذا يشـــبِّ
بالقـــرد، وال كيـــف ينعته آخرون 
بالجرذ. رّحال يجد نفســـه أقرب 

إلى السنجاب منه إلى أيِّ حيوان 
آخر.

هذا التنقل بين مالمح البشـــر ونظيراتها 
عنـــد الحيوانات كان لعبـــة انخرط فيها رّحال 
العوينة باســـتمتاع بادئا بنفسه وبالمقّربين 
من أسرته. فهو سنجاب، وزوجته قنفذة، وأمه 
بجعة، ووالده ســـرعوف. والســـارد استقوى 
بالحيوانات لبناء شخصيات واضحة المالمح 
لعموم القراء، فجاءت شخصية رّحال العوينة 
بـــة كأغلب أبطـــال الحكايـــة، تتقاطُع مع  ُمركَّ

الواقع في رفض األشياء في العلن والتصالح 
معها في الســـر مثال. ومن هذه النقطة، انطلق 
الســـارد لالشـــتغال علـــى شـــخصية رّحـــال 
العوينة. فهو شـــخص ضئيل البنية، ضعيف 
الشـــخصية، خامـــل الذكر، جبـــان رعديد في 
الواقع، لكنه يصير جّبارا حينما يتخّفى وراء 
أسمائه المستعارة على شبكة اإلنترنت ويجد 
متعة خالصة في إيذاء الناس واالفتراء عليهم 
وتلطيخ سمعتهم والنيل منهم. وهذا النموذج 
-يتابع ضيفنا- موجود في الواقع وأشـــباهه 
يملـــؤون الّرحاب اإللكترونيـــة حيث يتفّننون 
في تســـميم األجـــواء فـــي مواقـــع التواصل 

االجتماعي وفي المنتديات اإللكترونية.

عني ثالثة

يمارس ياسين عدنان لعبة السرد من داخل 
المجتمع، وكأنه يراه بعين ثالثة منفصلة عن 
مجتمعه. نســـأله هنا كيف استطاع التمّلص 
مـــن ترتيبات المحظور في الطرح عند الرقيب 
ما تـــّم طرحه عـــن المجتمع  أمـــام ”جدلّيـــة“ 
الراكـــد، ليقول ”إنَّ ’هوت مـــاروك‘ لم يكن لها 
أي ولـــع في االجتراء على التابوهات بشـــكل 
مجاني. ففي الجانب السياســـي مثال حاولت 
الرواية تشريح المشـــهد الحزبي في المغرب 
دون شـــعارات، بل بطريقة ساخرة تعتمد على 

المرارة في الطرح“.
”المضحـــك  بقالـــب  الســـخرية  جـــاءت 
المبكي“، حيث ال أحد يهتّم بأســـماء األحزاب 
ليدّقق في خلفياتهـــا الفكرية واأليديولوجية، 
الـــكّل فـــي الرواية ينادي األحـــزاب برموزها، 
والّنملـــة  والحصـــان  والّناقـــة  األخطبـــوط 
والبلشـــون والمكنســـة والطائـــرة والفـــأس 
والشـــمعدان. هذه الرمزية بلغـــت ذروتها في 
حينما  الفصل الثالث ”الكوميديا الحيوانية“ 
االنتخابيـــة  الحملـــة  انطلقـــت 
بمعركـــة الحلـــزون التي انخرط 
فيها حـــزب األخطبوط الليبرالي 
ضد حزب الناقة اإلسالمي، والتي 
اندلعت بســـبب فتوى تحريم أكل 
حزب  اســـتصدرها  التي  الحلزون 
الناقـــة، مما خلـــق فتنـــة حقيقية 
داخـــل المجتمـــع المغربـــي الـــذي 
يعتبر حســـاء الحلزون أحد أطباقه 

األكثر شعبية.
رغم واقعيـــة وافتراضية الحدث 
فـــي المـــكان، إال أّن الزمان في ”هوت 
كان مفتوحـــا، حيث يبـــدو جلّيا أن  مـــاروك“ 
الكاتب ارتكز على ذاكرته الشـــخصية لتدارك 

المسافة الفاصلة بين الماضي والحاضر.
ونتحدث مع ضيفنا عـــن ثيمة البحث في 
الواقـــع والخيال ضمن فضاء الكاتب ياســـين 
عدنـــان الحقيقي، ليقـــول إنَّ الروائـــي موّزع 
بين شـــخوص رواياته حيث يبث في كل منها 
البعض من روحه، أما التماهي التام والمطلق 
بين الكاتب والشـــخصية فمجاله هو السيرة 

الذاتيـــة، ليقر ضيفنا بأنَّ ذاكرته الشـــخصية 
وذاكرة المدينة الجمعية كانتا أساسيتين في 

الكتابة.

بعيدا عن الشعر

”هـــوت مـــاروك“ أتت بعيـــدة عـــن الحالة 
الشـــعرية في الســـرد أو التجريـــب في القص 
الســـردي ضمن بنيـــة الرواية األدبية. نســـأُل 
ضيفنا هنا عن اشـــتغاله على البنية الروائية 
ُه كان حريصا  مـــن الداخل في النص، ليقول إنَّ
منذ البداية على أال يتسّرب للرواية أّي هذيان 
شـــعري من ذلـــك النوع الـــذي يمتـــّد لفقرات 
وأحيانـــا لفصـــول كاملة في روايـــات بعض 
المهووســـين بشـــعرنة اللغـــة الروائيـــة من 

الشعراء وغير الشعراء.
بالمقابـــل، كان عدنان معنّيا بحكاية رّحال 
العوينـــة وباقي الشـــخصيات التي تحيط به. 
معنّيا بالحدث والشخصية وإيقاع السرد أكثر 
مما كان مهووسا باللغة، ذلك اإليقاع الذي برز 
في مســـتويات عدة -كما يراه ياسين عدنان- 
تها  تجّلـــى أبرزهـــا في تعـــدد وتنوع ســـِجالَّ
اللغويـــة من لغـــة الحوار اليومـــي الحّي إلى 
اللغـــة الراقيـــة الرفيعـــة إلى اللغة الســـوقية 
الوضيعـــة، والعبرة بالقدرة علـــى صهر هذه 
اللغـــات لتتفاعل داخل النص الروائي بشـــكل 
خالق يضعنا أمام ســـرد حّي له شعريته، لكن 
هذه الشـــعرية تحققها عناصر أخرى سردية، 

ليست اللغة أهّمها بكل تأكيد.
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كتب
 [ «هوت ماروك} رواية مغربية تتناول فضاء إنسانيا بزمان مفتوح وأبطال مبتكرين

ياسين عدنان: ال أحد يستطيع تحريم حساء الحلزون في مراكش

أولى األدب العربي اهتماما خاصا للمدينة 
العربية بوصفها كتلة من العوالم املختلفة، 
لت احلارة والزقاق والســــــاحة  حيث شــــــكَّ
وامليدان والشارع واملقهى وغيرها، فضاء 
أثيرا ألعمــــــال روائية عديدة، إال أنَّ العالم 
االفتراضــــــي الذي يدور في أروقة شــــــبكة 
اإلنترنت ال يزاُل ِبكرا لم يقع بعد استعماله 
عربيا كعالم أدبي، هــــــذا العالم الذي مّثل 
ــــــاة أخرى تناولتها رواية ”هوت ماروك“  حي
للكاتب والشــــــاعر املغربي ياسني عدنان، 
مبناسبة صدور  الذي استضافته ”العرب“ 

الرواية فكان هذا احلوار.

رواية هوت ماروك تقدم مقطعا 

املجتمـــع  عـــن  مؤملـــا  عرضيـــا 

املغربـــي  والحيـــاة االجتماعية، 

راصدة تحوالت املدينة

 ◄ رغم واقعيـــة وافتراضية الحدث 

فـــي املـــكان، إال أن الزمـــان في 

«هوت ماروك} كان مفتوحا على 

املاضي والحاضر

 ◄

أختام الروائيني 

بصمات مميزة

} ال تكون الريادة قيمة مضافة أو لقبا 
يطلق على بعضهم من باب التصدير 

والتسويق، بل تراها تكون استحقاقا 
يحتاج إلى جهد جّبار لنيله وتحقيقه. 

وفي عالم الرواية، يكون الروائّيون الرّواد 
سائرين في دروب خاّصة بهم، وضعوا 

عليها إشارات عبورهم، وزّينوها بإمضائهم 
الروائّي، وأعمالهم الممّيزة، بحيث أنارت 

تلك األعمال عتمات بعينها، وشّكلت بوصلة 
نحو عوالم أخرى في الوقت نفسه.

ترتبط بعض الكلمات بروائّيين معّينين 
ارتباطا وثيقا، حّتى ال تكاد تلفظها حّتى 
تحيلك إليهم، وتذّكرك بنتاجاتهم، تهيمن 

شهرة عناوينهم على شهرتهم نفسها، 
بحيث تغدو العالقة بين التسمية والمسّمى 
متينة ال فكاك منها. وال يتعّلق األمر بشهرة 

مفترضة بقدر ما يتعّلق بتأثير العمل 
واّتساع دائرته مع تقادم الزمن عليه، من 

دون أن يفقد بريقه أو تمّيزه.
من ذلك مثال ارتباط مفردة العزلة في 

الرواية بالكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
الذي لجأ إلى عزلة مختارة، وكأّنه أصيب 

بعدوى العزلة من روايته الشهيرة ”مئة عام 
من العزلة“، فاختار العزلة مسكنا ومالذا 
له من ضجيج العالم الخارجّي، أو كأّن ما 
حّصله من مجد روائّي يدفعه إلى العزلة 
االضطرارّية ليبحث عّما يمكن أن يبدعه، 

وما ُينتظر منه بعد روائع قّدمها غدت نقاط 
عّالم في الرواية العالمّية الحديثة.

كأّنما ظّلت كلمة العزلة ممهورة باسمه، 
فما إن تذكرها حّتى يتبادر إليك عنوان 

روايته، باإلضافة إلى أعمال أخرى تّمت 
محاكاة عوالمها وأجوائها وأسمائها بكثرة 

في الروايات من بعده، جريا على خّط 
نجاحه، ومحاولة الستدراج قّراء من خالل 

اإليحاء إلى مصدره المفترض الذي يحظى 
بالتقدير واإلعجاب.

في الرواية العربية ارتبطت رواية؛ 
مفردة الحارة بالراحل نجيب محفوظ 

الذي أبحر في تصوير الحارة الشعبّية 
في مصر ورصدها من مختلف الزوايا، 

أبدع في تصديرها للعالم وأضفى عليها 
التمّيز والفرادة بأسلوبه الروائي الرشيق 
المحكم، وبراعته في الغوص في خباياها 

واستخراج أسرارها وألغازها. 
كما أّن رواية الصحراء ارتبطت بالراحل 

عبدالرحمن منيف وإبراهيم الكونّي، ولم 
يتفّوق عليهما أحد بعد في اإلبحار في 

رمالها وواحاتها ومالمح أهلها، تمّكنا من 
السير في درب رسما مالمحه بطريقة خاّصة 

بهما، وكّل واحد منهما في اّتجاه، وقد 
بدا منيف أكثر تنويعا وثراء في فضاءاته 

الروائية، وكان رائد المدينة العربية 
الحديثة كما كان رائد رصد المتغّيرات 
التاريخية التي طالت الصحراء وأهلها.
تتجّلى أختام الروائّيين بصماتهم 

الممّيزة في عالم الرواية، وبوصالت لَمن 
يحاول اقتحام تلك العوالم، تكون قراءاتهم 
واجبة حين خوض الميادين التي أنجزوها 

وأبحروا في دقائقها، حّتى لكأّنهم عّقدوا 
الطريق على الالحقين عليهم، ووضعوا 

أمامهم تحّديات ليس من السهولة تخّطيها، 
وهم بذلك يشرعون أمامهم امتحان اإلبداع 

واستحقاق الجدارة بالسير على الدروب 
التي اختّطوها.

هيثم حسين 

ا لق أأ ضافةة ةة ق ة ا ال تك ال {{

كاتب من سوريا

صدر عن منشـــورات الجمل تحقيق الشـــاعر محمد مظلوم ألشـــعار صفي الديـــن الحلي بعنوان 

«ديوان صفي الدين الحلي النصوص الصحيحة الكاملة أشعاره رسائله أزجاله} في مجلدين.

صدرت في بغداد عن دار ومكتبة سطور في شارع املتنبي الثقافي طبعة جديدة من املجموعة 

القصصية «برتقاالت بغداد وحب صيني} للكاتب العراقي محسن الرملي.

الوجه الخفي للمجتمع
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بإطـــالق، بل يحتاج دائما إلى منطلق للحكي، 
إلـــى فضاء يعرفه جيدا لينطلـــق منه، رغم أن 
”هوت ماروك“ تحّوالت المدينـــة كما رصدتها
في مراكش شـــبيهة بالتحّوالت التي تعيشها 
ه فّضـــل الكتابة عن  مدن عربيـــة أخـــرى، لكنَّ
ه ي ي و ب بيه ش ر وي

مدينـــة يعرفها على أن يقوم 
القـــارئ ببنـــاء المدينة 

الخاصـــة  الموازيـــة 
بتقاطعاتهـــا  بـــه 
تلك  مراكـــش.  مـــع 
التـــي  التقاطعـــات 
ضيفنـــا  يراهـــا 
تتنـــوع بين فوضى 
اغتيـــال  الشـــوارع، 
احتـــالل  األشـــجار، 
العمومـــي  الملـــك 
الباعـــة  طـــرف  مـــن 

ترييـــف  المتجوليـــن، 
المدن، وغيرها من مظاهر 

الفوضى التي تعكس مآزق 
أكثر تعقيدا يتخّبط فيها 

ليكِشـــف  المجتمع. 

الظواهـــر، مع الحفاظ على نبرة احتجاج على 
هذه الفوضى العامـــة. هذا االحتجاج الذي ال 
يضعه ضيفنا في قالب ترديد شعارات اإلدانة 
بقـــدر مـــا كان معنّيا بتســـليط الضـــوء على 
المضحكة  واالختالالت  الموجعـــة  المفارقات 
المبكيـــة التـــي ترهـــن الحيـــاة فـــي المدينة 

العربية.

أسرار الرواية

حديث ياسين عدنان عن الفضاء 
الروائـــي، يقودنـــي إلى ســـؤاله عن 
المـــكان فـــي ”هـــوت مـــاروك“ الذي 
ينزاح بديناميكية غريبة بين عاَلمين، 
ي ي

تبعا لعالقة األجيـــال المتعاقبة عليه 
وتأثيراتهـــا فيـــه، ليقـــول إن الرواية 
تنقلـــت فـــي الواقع بين أمكنـــة عديدة 
بـــدءا ببادية عبدة التـــي هاجر منها 
آل العوينـــة باتجاه مراكش خالل 
الـــذي الجفـــاف  ســـنوات 
بالبـــوادي  عصـــف 
المغربيـــة في 

باتجـــاه عم
لنكتشـــف م
الطبقة الوس
بهـــذا المعن
للدفـــاع عن
له من قتل.
تبقـــى من أ
كمـــا يصفه
الحضري و
للمفارقة، ه

ضيفنا.
يلتقط ه
األشـــجار ف
يســـّمونها
باالغتيال ال
مســـؤولو 
شؤونها. في
األهم بالنس
فضاءين مو
االفتراضي

بني الواقع

حديـــث
يقودنـــا إلى
التي ترتبط
غير موجـــو
للشـــخصية
إلى هوية غي
أثناء الكتاب
عليه أبـــواب
االجتماعية
ب و ب ي

األمر يتعلق
الطريـــف ب
رواية لكلٍّ م
ب ري

قريـــٌن حيو
حيوانيـــة“
ودم ومشـــا
المركزيـــة م
يكـــن يفهم
بالقـــرد، وال
بالجرذ. رّح
إلى السنج

آخر.
هذا التن
عنـــد الحيو
العوينة باس

من أسرته.
بجعة، ووال
بالحيوانات
لعموم القر
بـــة كأغ ُمركَّ
ر وم
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} كلما سعيت إلى إثارة ظاهرة ما لصيقة 
بالمثقف ومساحاته المنكمشة، أبحث لها 
عن سند أو امتدادات في بحوث ميدانية 
أو مؤشرات، وإذا اقتضى األمر مسامرة 
التجارب اإلبداعية والثقافية وهي تحكي 

خلف تراكم اإلحباط بشكل ضجر.
وأنا أثير هنا اإلشكال الثقافي في 

المجتمع المغربي خاصة والعالم العربي 
عامة، وهو إشكال متعدد الوجوه إلى حد 

يصل إلى تعقيد الفعل على صورة ما، داخل 
المجتمع والحياة، أقول وأنا أتحدث هنا 

عن صورة الثقافي اآلن وهنا، يمكن التوقف 
عن الشكل الثقافي الذي يمرر عبر مؤسسات 
وأنساق. وهو ما يدفع في المقابل إلى طرح 

األسئلة اآلتية: ما هي صورة هذا الثقافي 
المقدم؟ لماذا تظل المسافة قائمة كهوات 

للردم دائما بين األشكال التعبيرية من 
مسرح وسينما وأغنية؟ وبين المؤسسات 

الفاعلة في الشأن الثقافي من وزارة وحزب 
وجمعية؟ هل هناك حد أدنى كأرضية 

مشتركة، للعمل قصد تقديم خدمات ملموسة 
للكتاب، للقراءة، لتعميم العرض الثقافي في 

جميع شمول الوطن دون مركز وال هامش.
هذه األسئلة وأخرى، ال أزعم في هذه 

الوقفة أني سأحيط بها دفعة واحدة. 
ولكن أمرر حولها من حين إلى آخر ورقة 

ما تثير مفصال معينا، ضمن هذا اإلشكال 
العريض ومعقد التناول، نظرا للتداخل 

وكثرة اإلكراهات البنيوية اللذين يجعالن 
الثقافي يراوح مكانه على الرغم من النقد 

وتشخيص األعطاب. وهذا يدل على أن 
ما يثار في األعمدة الثقافية ليس معارف 

سريعة االختفاء والموت شبيهة بالتقييمات 
السياسية التي تالزم الحاالت والمواقف 

اآلنية والمتقلبة تبعا لرياح المواسم.
في هذا السياق كان عمود ”بضمير 

للروائي والباحث المغربي محمد  المتكلم“ 
الدغمومي ضمن أحد المنابر الصحافية،  

منارة لتشخيص الكثير من األعطاب 
المالزمة لظاهرة الثقافي كسيرورة لصيقة 

بتفاعالت وتحوالت، لصيقة بالمثقف نفسه. 
وحين جمعها الكاتب في مؤلف ضمن 

سلسلة ”شراع� المأسوف على موتها، ألنها 
رفعت شعارا جميال ”من أجل مجتمع مغربي 

قارئ“، الكتاب جاء بعنوان ”أوهام المثقفين: 
أوهام عديدة“، رصدها الكاتب ضمن 

تسعينات القرن الماضي، ومازالت قائمة 
ولها راهنيتها، نظرا لمكانة هذا الثقافي 

كمكون ساقط من التدبير بأنواعه المختلفة. 
يقول محمد الدغمومي في نفس الكتاب ”…

أما ’المخلوضون‘ الذين تجدهم في كل 
مكان، ال يبحثون عن شيء سوى الشهرة 
وتلميع الذات، وال يملكون ما يخصصهم 

في العلم وال في الفن، وال في الصحافة، وال 
في التربية والسياسة والقانون واإلدارة، 
ويلعبون في الهامش، ال دور لهم غير دور 

الهامش“.
المثقف بهذه الصفة، وصفات أخرى 

مبثوثة في هذا الكتاب كالنفعية الفجة ولعبة 
المصالح ودخول المؤسسات دون تحرج أو 
تعرق. كلها صفات تجعل من المثقف إنسانا 

يبحث بدوره عن الترقي االجتماعي عبر 
وسائل تتحول إلى أدراج وقنوات للعبور.
كثيرة هي الكتابات التي تنبني على 

تشخيص أو مالحظات ميدانية، وهي بذلك  
تثير بال هوادة الجانب المظلم من السلوك 
والتدبير الثقافي. الشيء الذي يولد حروبا 

بين الفاعلين ونماذج من المثقفين. وفي 

المقابل تتفاقم الحاالت والوضعيات من 
األمية التي تغدو أميات، من الجهل الذي 

يغدو مركبا من األسس التقليدية التي تعمل 
على أكثر من صعيد وبآليات قبلية، هذا 

فضال عن جدارات المؤسسات السياسية 
التي تسعى إلى ترك الثقافي للثقافي، 

وبالتالي إبعاد المثقفين عن معركة الرأي، 
كأن نتاجهم مجرد شغب يربك ويقوض 

البناءات المحشوة بالدوغمائيات والخلفيات 
المفحمة. المثقف في جميع مناحي العطاء 

الفكري واإلبداعي، كان ضحية سوء فهم 
ومغالطات، بل وعدم إصغاء له أصال.

ويغلب ظني هنا أن سند المبدع اآلن، 
والحالة هذه، هو المؤسسة الثقافية التي 
ينبغي بقوة اإلرادة واألفق االستراتيجي 
التغلب على الذاتيات المريضة واألفعال 

المقنعة، وتتحول إلى معبر حقيقي لصوت 
المبدع واإلبداع الخالق الذاهب برسائله 

إلى آخر الزلزال. وبالتالي فالعمل في هذا 
االتجاه الذي ينتظر الكثير، قصد تقديم 

خدمات، تعلو على سقف األوهام التي غدت 
راسخة كعلم له ساللمه الخاصة وتبريره 

المتعدد الذي يجدد الخطاب والنبرة مهما 
تقعرت األزمة.

} القاهــرة - تمثـــل روايـــة ”شـــيطالئكية“ 
للكاتبة هبة عيسى، مفتاحا لغرف مغلقة داخل 
المرأة بشـــكل عـــام وفي بطلة الرواية بشـــكل 
خاص، وتلهـــم الرجال وتعطيهـــم مفاتيح كل 

هذه الغرف المغلقة للوصول إلى قلب امرأة.
تجســـد الرواية، الصـــادرة حديثا عن دار 
تشـــكيل للنشـــر والتوزيـــع المصريـــة، الُبعد 
الخيالـــي داخـــل المـــرأة، والـــذي أدى بهـــا 
إلـــى أن تكـــون شـــيطالئكية، الروايـــة تتدرج 
بأحـــداث كيفيـــة تحولهـــا إلى شـــيطالئكية، 
ليخرج القارىء منها مســـلما بأن هناك الكثير 
مـــن الشـــيطالئكيين والشـــيطالئكيات الذين 
يعيشـــون حولنـــا ومعنا وفي كل مـــكان، ففي 
هـــذه الرواية ستكتشـــف تصنيًفـــا جديدا من 

البشر، وستظل طوال الوقت تحكم على البشر 
حولك ما إذا كانوا شـــيطالئكيين أو 
ال. الروايـــة تحتوي على رســـومات 
داخلية رســـمتها الكاتبة بنفســـها 
لتجســـد بعض زوايـــا الرواية في 

ايقاع غير رتيب.
الغـــالف  ظهـــر  علـــى  جـــاء 
مخلوقـــات  ”الشـــيطالئكيون 
موجودة بيننا، لكن لم يكتشفهم 
أحـــد بعـــد، حتى هـــذه اللحظة 
التي ســـتقرأ عنهـــم فيها ألول 

مرة“.
مـــن أجـــواء الروايـــة نقـــرأ 

”كنـــت أترك لها الهدايـــا وكأنها عالمات قدرية 

تدلها علّي وتعينها على الســـير معتدلة جوار 
واِقعهـــا األعرج، أتبوأ مقعدي عندها 
فأرســـلت لقلبها رســـال لتؤمن بي 
لكنهـــا وكعادتها لـــم تكن فطنة وال 
لّماحة مغيبة دائمـــا بأعين تنعُس 
في الضجيج، كانت تســـير مغمضة 
األعين حتى وصلت الثالثين، بلغت 
ســـن التكّور األنثوي الشهي. وبلغت 
أنا سن النضج من الشجن. وما أشد 
ارتباط الشهوة بالشـــجن، لتكتمل به 
منظومة ’شـــين‘ التي قـــرأت عنها في 

كتابها“.
يشـــار إلى أن المؤلفة هبة عيســـى 
فنانة تشـــكيلية وكاتبة مصريـــة، وهي أيضا 

مصممة ورسامة ديجيتال، خريجة كلية فنون 
جميلة في العام 2007.

كتبـــت العديـــد مـــن القصـــص والمقاالت 
في عـــدة مواقـــع، تكتب وترســـم عـــن المرأة 
والماورائيات، مؤمنة بأن الثقافة ماهي إال قلٌم 

يعانق فرشاة. 

رواية جريئة تقتحم غرفا موصدة داخل حصون المرأة

اللذة والخطيئة واالنتحار الفاشل في رواية جديدة لباريكو

[ «عمواس} رواية الخالص من قيود المحظورات الدينية [ الجسد بين البحث عن الشهوات والتطهير من الدنس

هيفاء بيطار

} تـــدور رواية ”عمـــواس“، للكاتب اإليطالي 
أليساندرو باريكو حول اإلنسان الذي ال يدرك 
ما يحصل معه وال ُيقدره إال بعد فوات األوان، 
والروايـــة تتقاطـــع إلـــى حد بعيد مـــع رواية 
”قاييـــن“ لخوزية ســـاراماغو، فهـــي تدور في 
الفلـــك األبدي في حوار اإلنســـان مع الخالق، 
وفـــي مفهوم الخطيئـــة األصلية فـــي الديانة 

تجاه  بالذنب  والشعور  المسيحية 
رغبات الجسد، وتحديدا الجنس.

 تحكـــي الروايـــة، الصـــادرة 
عن دار ”دال للنشـــر“، من ترجمة 
راغـــدة خـــوري عن حيـــاة أربعة 
شـــبان يافعيـــن، أعمارهـــم بين 
والســـابعة  عشـــرة  السادســـة 
أنهـــم  ويعتقـــدون  عشـــرة 
طبيعيـــون تمامـــا، إذ لـــم تكن 
هنالـــك خطة غيـــر أن يكونوا 
طبيعييـــن، كمـــا لو أنـــه ميل 
ورثوه خـــالل أجيال وأجيال، 

ويقولون عن أهلهم إنهم عملوا كل شـــيء 
فـــي غربلة الحياة إلزالة كل ما هو غير ُمتوقع 
منهـــا، وكان هـــؤالء الشـــبان يعتقـــدون أنهم 
ســـعداء، ومؤمنـــون إذ لـــم تكن تبـــدو هنالك 
إمكانيـــة أخرى غيـــر اإليمـــان. ويقولون ”كنا 
نؤمن بشراسة وجشـــع ال كإيمان هادئ، إنما 
بعاطفة ال ُيمكن ضبطها، كضرورة، إنها بذور 

بعض الجنون“.
الشـــبان األربعة وأحدهم اســـمه القديس 
واآلخر لوقا واثنان آخران يعشقون فتاة باهرة 
الجمال والسحر اسمها أندرية، وأندرية تمثل 

غريزة الجنـــس بكل عنفوانها، وقد تعمدت أن 
تكون نحيلة جدا، وكانت النحافة لدى الفتيات 
في ذلك الزمن ُمتعمدة، كما لو أنها إرادة تحول 
في األجســـاد لجعلها أكثر قـــوة وإثارة. وكان 
لدى هؤالء الشـــبان  شـــعور دائم بالذنب، ألن 
”رائعة الجنس“ كما ُيســـميها الكاتب مرتبطة 

دوما بتأنيب الضمير.
وكانت أندرية تعيش حياة جنسية منفلتة 
إلى أبعد حد، حتى أنها كانت ُتضاجع رجلين 
معـــا، وقـــد قامـــت مـــرارا بمحـــاوالت عملية 
انتحار، لكنهـــا كانت تخفق في كل 
مرة، وكانت تضاجع لوقا وصديقه 
في الوقت نفســـه، ثم ُيكتشـــف أنها 
حامـــل، ولكن يتبين أنهـــا حامل من 
الصديق الذي اســـمه القديس، وهو 
شاب ماجن ومدمن مخدرات وارتكب 

جريمة قتل إذ قتل خنثيا.
لـــم يتحمل لوقا الشـــاب العاشـــق  
هول هذه التجارب مع أندرية، فينهشه 
القلق حـــول احتمال أن يكـــون الجنين 
فـــي بطنها ابنه، عندهـــا يعيش صراعا 
ُمدمرا، لكونـــه ارتكب فعل الزنى، وصار 
مجلـــال بالخطيئـــة األصلية التي لبســـته منذ 

والدته، فينتحر راميا نفسه من الشرفة.
في ســـير الرواية يدفع الجميع أندرية إلى 
التخفف من ذنوبها وعهرها بأن تمارس ســـر 
االعتراف للكاهن، إذ يعتبر ســـر االعتراف من 
أهم األســـرار في الديانة المسيحية، وتعترف 
أندريـــة أخيرا بســـلوكها المشـــين واإلباحية 
الجنســـية التي تعيشها وتعترف بأن جنينها 
هو ابن الشاب الفاسق المسمى القديس، لكن 
القـــارئ فـــي النهاية يصدم حين يكتشـــف أن 

الكاهن هو الوالد الحقيقي ألندرية الماجنة.
أحـــداث الروايـــة مجرد تفصيـــل أو إطار 
للجحيـــم النفســـي الذي يعيش فيه اإلنســـان 
الُمكبـــل بمحظورات دينية، فهـــي تجرم جيال 
كامال من الشـــبان بســـبب غرائزهم الجامحة 
واإليحـــاء لهم دومـــا بأنهم يجـــب أن يقهروا 
غرائزهـــم ألن كل إنســـان يحمـــل فـــي أعماقه 

األمل بشـــعور أســـمى وأكثر نبال  في الحياة 
عن األشياء وقد ُلقنوا بأن هذا األمل بالخالص 
من غرائز الجسد الوضيعة ُيصبح يقينا، على 
ضوء الوحي وواجبا يوميا في عتمة الحياة.

ولهـــذا الســـبب ُوجد ســـر االعتـــراف كي 
نمحـــو خطايانا وننعم بالســـالم، لكن أندرية 
التي تمثل حرية الجسد البشري بكل عنفوانه 
وغرائزه تقـــول عبارة بالغـــة الداللة ”أنا غير 
قادرة على أن أشـــعر باالمتنان نحو الحياة“، 
وهـــذا هو خطؤها الذي جعلها تكرر محاوالت 
االنتحـــار. كان صوتها وهي تتكلم هادئا، لكن 
كانت فيه فجـــوة ال تراها، تقول ”أريد التوبة، 

أريد التوبة عن حزني“.
يبدو أبطـــال باريكـــو ُمعذبيـــن ويجللهم 
شـــعور الخطيئة ويعيشـــون صراعا يدمرهم 
نفسيا، بين توق أجســـادهم (كما خلقها الله) 
للعيش الحر ولإلعالء من قيمة الجسد والفرح 
والجنس، وبيـــن منظومـــة أخالقية  بالحـــب 
تعتبر كل شعور طبيعي خطيئة يجب التكفير 
عنها بســـر االعتـــراف، ويجب ســـحق براعم 
الغريزة بقوة وبال رحمة ألن في الجسد تكمن 

الشهوات، والشهوات من عمل الشيطان.

هـــؤالء المراهقـــون من لوقا إلـــى القديس 
الماجـــن إلى الصديقيـــن اآلخرين الذين كانت 
أندرية تضاجعهم جميعا، كلهم ضحايا مفهوم 
الخطيئـــة األصليـــة، ولـــم يكونـــوا يتمتعون 
بخلفية ثقافية ومعرفية لمجرد أن يتســـاءلوا: 
لمـــاذا نحـــن خطأة ولمـــاذا يجـــب أن يجللنا 
شـــعور العـــار واإلثم تجـــاه رغبات جســـدنا 
الجامحة؟ من وضع تلك المنظومات األخالقية 
التي تدمر  اإلنســـان، بل وتدفعه إلى االنتحار 

أحيانا كما انتحر لوقا؟
إنهـــم يصرخون فـــي وجـــه الخالق نفس 
الصرخـــة التي انطلقت من حنجرة قايين بطل 
ساراماغو ”يا إلهي أنت المسؤول، أنت خلقتنا 
بهـــذه الصفـــات وأنـــت من وضعت الشـــهوة 
وأشعلت الغريزة في قلوبنا وأجسادنا فلماذا 
ُنعاقب؟ ولماذا علينا أن نشـــعر دوما بمشاعر 
اإلثـــم فنعيش بحزن؟“، هذا الحزن الذي عبرت 
عنـــه أندرية هـــو أكبر اضطهـــاد وجريمة في 
حق اإلنســـان، ألن األديان كلها ُوجدت من أجل 

سعادة اإلنسان وليس شقاءه.
فـــي الروايـــة ثمة عبـــارة ترد على لســـان 
أحـــد الشـــبان ”كنـــا كاثوليكييـــن وليس من 

عادتنا التمييز بيـــن القيمة الجمالية والقيمة 
األخالقية، علمونا أنه يجب ممارســـة الجنس 
لمجرد التواصـــل وليس من أجـــل اللذة. أين 
رحمـــة اللـــه؟ أليس اإللـــه الرحيـــم يكمن في 
التفاصيـــل؟“. هكـــذا يعيش اإلنســـان حياته 
ممزقـــا وفي حالة صراع دائمـــة بين ما يتوق 
إليه جسده وواجب الطهارة ومحاربة شهوات 

هذا الجسد بكل شراسة. 
يصـــف الروائي الوجـــود بأنـــه بهلواني 
وغير مترابـــط، حيث هناك صـــراع مؤلم بين 
طبيعـــة اإلنســـان وحقيقتـــه وســـعادته وما 
يتـــوق إليه وبين الوصايـــا أو القوانين التي 
تضعها الكنيســـة للتوبـــة والتطهر من دنس 
شهوات الجسد. هذه المنظومة ال إنسانية وال 
تتســـبب فقط في جعل اإلنســـان حزينا بل في 
انهياره نفســـيا وعقليا، خاصـــة أن قلة قادرة 
على التشـــكيك وطرح األســـئلة فـــي وجه هذه 
المنظومة القاسية. لكن تميز الرواية يكمن في 
أنها تحلل بطريقة مدهشـــة كم تعذب اإلنسان 
بمفاهيم دينية خاطئة وأبرزها الشعور باإلثم 
تجاه غرائز الجســـد ووجوب محاربتها دوما 
للتطهر والستحقاق دخول ملكوت السماوات.

ــــــذ بدء اخلليقة، ومازالت  مازالت اخلطيئة، وكيفية التطهر منها تســــــكن ذهن اإلنســــــان من
أوزار وتبعــــــات تلك اخلطيئة تالحق البشــــــرية على اختالف األزمــــــان، واخلطيئة هي كل 
فعل حســــــي سيء ومنفور منه، وعلى اإلنســــــان حينها أن يعود إلى التوبة بترك املعاصي 
التي تغضب اخلالق، ويسعى إلى طلب املغفرة، أو الغفران، في املسيحية من الكاهن في 
الكنيســــــة، ولعل ممارســــــة اجلنس خارج اإلطار الشرعي تعتبر من اخلطايا الكبرى التي 

تستوجب تطهير اجلسد من دنس الشهوة.

صراع  بني توق األجســـاد للعيش 

الحر والتمتـــع بالجنس، ومنظومة 

أخالقية تعتبر كل شـــعور طبيعي 

خطيئة يجب التكفير عنها

 ◄

في الرواية نكتشف البعد الخيالي 

داخـــل املرأة والذي أدى بها إلى أن 

تكون شيطالئكية في سرد جريء 

يقتحم عوالم خفية

 ◄

لعنة الجسد تطارد شهوة اللذة (لوحة للفنان أسامة جحجاح)

األوهام الراسخة

عن دار اآلداب للنشـــر والتوزيع، صدرت رواية بعنوان «ســـندريالت مسقط}، للكاتبة العمانية 

هدى حمد، وتحكي فيها الجنيات أو «السندريالت} الثماني حكايتهن املختلفة.

صدرت طبعة جديدة من كتاب «ديانة القاهرة.. فنون وعمارة}، للباحث املصري الراحل محمد 

مندور، ضمن سلسلة «إقرأ}، التي تصدرها دار املعارف. 
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} عن دار الكرمة 
للنشر والتوزيع، صدر 

كتاب بعنوان ”رحلة 
يوسف“، للكاتب 

واإلعالمي األردني 
سامح فايز. 

} عن الدار العربية 
للعلوم ناشرون، 

صدرت رواية بعنوان 
”كوكب الكافيين“ 

للكاتب منصور 
الحمدان. 

} صدر عن المؤسسة 
العربية لألبحاث 

والنشر كتاب ”الطبقات 
والتراصف الطبقي“ 

من تأليف الكاتب 
البريطاني الراحل 

روزماري كرومبتون 
وترجمة محمود حداد 

وغسان رمالوي. 

} صدرت حديثا عن 
دار الكفاح للنشر 
والتوزيع، رواية 

بعنوان ”يأتي في 
الربيع“ للكاتبة 

السعودية أميرة 
المضحي. 

إصدارات

عبدالغني فوزي
كاتب وناقد من المغرب



} القاهــرة - يشـــير الباحـــث كمـــال محمود 
اإلخناوي في كتابه ”مـــا موقع اللغة العربية 
إلـــى أن اللغـــة العربية مّرت  من اإلعـــراب؟“ 
بأحداث تاريخية وسياسية واجتماعية مهمة 
غّيرت وأّثرت فيها، متسائال ”هل نحن بصدد 
دورة جديدة مشـــابهة لما مـــرت بها العربية 

منذ نشأتها؟“.
ويؤكد الباحث أن اللغة العربية رغم أنها 
حية نابضة في حياتنا، ورغم أنها لغة رسمية 
في األمم المتحدة، إال أن بعض المؤسســـات 
العالميـــة واألكاديمية ال تعّدهـــا لغة تواصل 
حية، وهو ما يدل على وجود مشكلة حقيقية. 
ويواصل تســـاؤالته: هل لغتنـــا حية نابضة 
الرتباطها بالمقـــدس الديني؟ وإذا كان كذلك، 
فهل هي لغة مقدســـة؟ وإذا كانت لغة حية من 
منظـــور علمي، فهل هي حيـــة كالكائن الحي 

منهجيا وعلميا؟
الفصحـــى  ثنائيـــة  قضيـــة  إن  ويقـــول 
والعامية وما بينهما من مســـتويات هي من 
أكثـــر القضايا جـــدال في أوســـاط المهتمين 
بعلوم اللغة العربية وتدريســـها، والعاملين 
فـــي مجـــال الترجمـــة مـــن العربيـــة وإليها، 
والعامليـــن فـــي مجـــال اإلعـــالم المرئي أو 

المقروء، والغيورين على لغة الضاد.
ويعتقـــد الباحـــث أن القضيـــة تكمن هنا 

فـــي مفهوم تطـــور العربية ومـــدى تقبلنا أو 
اعترافنـــا بهذا التطور الذي يجعلها لغة حية 
نابضة على المستوى الدولي، وإلى أّي مدى 
نســـمح كمجتمعات عربية بتطورها، ال سيما 
وأن أي مواطـــن عربي يمكنـــه أن يالحظ في 
حياته اليومية وعبر وسائل اإلعالم، أن هناك 
لغة عربية يســـتمع إليها، ويقرأها، ويكتبها، 
لكن قواعدها ومفرداتهـــا وتراكيبها تختلف 
باختـــالف الســـياق وباختـــالف البلـــد، بل 
والمدينة أو القرية، والموقف الذي ُتستخدم 

فيه اللغة؟
ويشـــير إلى أن من يســـتمع إلـــى القرآن 
الكريم، يســـتمع إلى لغة تختلف في قواعدها 
وتراكيبها ومفرداتها ونطقها وســـماتها عن 
نشـــرات األخبار والتقاريـــر اإلخبارية، وعن 
لغة القانون والدســـاتير القوميـــة والدولية، 
وعن لغة الحوارات السائدة في المجتمع من 
خـــالل البرامج الحوارية، وعن لغة األم، وعن 
لغة البيع والشراء، وعن لغة الحرفيين، ولغة 

األميين… إلخ.
ويقول إن هذه التنوعات أو المســـتويات 
اللغويـــة، أدت إلى ازدياد الجدل حول طبيعة 
تعريف اللغة العربية في حد ذاتها وتطورها، 
فهنـــاك فريق يرى أن اللغـــة العربية هي فقط 
الفصحى وهي لغة القرآن الكريم، وذلك بسبب 

اهتمـــام اللغوييـــن العرب القدمـــاء اهتماما 
بالغا بدراســـة الفصحى، وهنـــاك فريق آخر 
يقر بوجود تنوعات أو مســـتويات في اللغة 
والتـــي يعتبرهـــا تطورا طبيعيـــا للغة حية، 
”فنحن نصّلـــي بالعربية، ونتعلـــم بالعربية، 
ونؤلف بالعربيـــة، ونقـــرأ بالعربية، ونكتب 
ونتناقش  بالعربيـــة،  ونحاضـــر  بالعربيـــة، 
بالعربية، ونغني بالعربية، ونقوم بكل نشاط 
لنا فـــي المجتمـــع باللغة العربيـــة“. فهؤالء 
يـــرون أن العربية هي لغة كل إنســـان عربي 

لغُتـــه األم هي العربيـــة، مهما كان 
مستوى تعليمه وثقافته ودينه، ألن 

اللغة ببساطة ملك للجميع.
هـــذه  أن  المؤلـــف  ويـــرى 
االختالفـــات والخالفات، أدت إلى 
وجـــود تصدع في مفهـــوم اللغة 
وكيفية تطويرها، بل ذهب األمر 
ببعضهم إلى التشكيك في نوايا 
من يحاول التجديد في اللغة أو 
ذكر كلمة العاميـــات، معتبرين 
أن لغـــة القـــرآن الكريـــم لغـــة 
توقيفية، أي لغة إلهية مقدسة.
ويؤكـــد الباحـــث هنـــا أن 

المشـــكلة في موضـــوع تقديـــس اللغة تكمن 
عندمـــا نحول اللغة إلـــى أيديولوجية دينية، 
فأكثر ما يسيء إلى مفهوم األيديولوجية هو 
اعتقاد من يؤمن بها بأنه أفضل من اآلخرين 
فـــي فكره وفي ما يؤمن بـــه، كما أن مؤيديها 
”يتعاملـــون مـــع اآلخريـــن كأنهـــم مندوبـــو 
مبيعـــات يروجون لتلـــك األيديولوجية، ومن 
هنا، نجد سمات مشتركة في أي أيديولوجية، 

ومنها أيديولوجيـــة تقديس اللغة، ومن هذه 
الســـمات: معـــاداة اآلخـــر، والحـــض علـــى 

كراهيته“.
ويعتقد الباحـــث أن وضع العربية القائم 
على االزدواجية متأصـــل منذ القرون األولى 
قبل مجيء اإلســـالم، ثم جاء اإلســـالم بلسان 
عربـــي مبين وبالقـــرآن الكريـــم متّوجا للغة 
وموّحـــدا للقبائـــل العربيـــة، إال أن العربية 
مرت بمراحل وتحديات عدة أثناء الفتوحات 
اإلســـالمية وحتـــى العصـــر الحديـــث، كان 
لها أثر فـــي زيادة الفجوة بيـــن الخصائص 
اللغويـــة بين النـــص المقدس 
والعاميات، مما أدى إلى وجود 

مستويات لغوية في العربية.
أن  اإلخنـــاوي  ويعتبـــر 
خصائص الفصحى اليوم تشمل 
لغـــة العلـــم واألدب والقوانيـــن 
واالتفاقيات  اإلخبارية  والنشرات 
الرسمية، وهي اللغة التي تعترف 
بها األمـــم المتحدة كإحدى لغاتها 
أيضا  وهـــي  الرســـمية،  الخمـــس 
الجامعـــة لـــكل العـــرب سياســـيا، 
ورغم احتفاظهـــا بخصائص قواعد 
النحـــو، إال أنها تختلف عن فصحى 
التـــراث في مرونتها فـــي تقبل كلمات جديدة 
وتخلصهـــا -عـــن طريـــق تســـكين أواخـــر 

الكلمات- من عالمات اإلعراب إلى حد كبير.
ويـــرى المؤلـــف أن واقع اللغـــة العربية 
اليوم ينبئ بأن هناك عربية ”جنينية“ جديدة 
بدأت في تكوين أعضائها وســـماتها في رحم 

األم.
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الزاوية

} في سنة 1942، أقدم شاب مغربي، على 
عتبة األربعينات من عمره، على نشر نص 

أدبي تحت عنوان ”الزاوية“، بمطبعة الريف 
بتطوان.

رواية ”الزاوية“ هي تدوين ممتع لسيرة 
التهامي الوزاني، التي تحمل الكثير من 

العالمات الدالة والمفاِرقة أحيانا. وكما كتب 
عن نفسه، في مقاله ”التهامي الوزاني بقلم 

التهامي الوزاني“، المنشور سنة 1950 بمجلة 
”المعرفة“، فقد كان يظن أن الزمان سيوجهه 

توجيها صوفيا، ثم رآه يحوله تحويال 
سياسيا، إلى أن استقر في توجيهه األدبي.

الباحث المغربي إبراهيم الخطيب، 
الذي كان من أوائل المنتبهين ألهمية نص 

”الزاوية“، إلى جانب آخرين ومن بينهم 
عبدالقادر الشاوي الذي خّص النص بكتابه 

”الذات والسيرة“، يحدد أهم تقلبات مسار 
التهامي الوزاني. فقد كان الوزاني، في 

مرحلة شبابه األولى، يتماهى مع المعتقدات 
الخرافية التي كانت تحكم محيطه، حيث كان 

قد اصطنع لنفسه ”تميمة من شعر الفقيه 
الذي كان يدرسه القرآن“، ثم صار مالزما، 
في مرحلة أخرى، للشيخ الصوفي إدريس 

الحراق، الذي ”كان قد مكنه من الخلوة في 
علية الزاوية وأمره بلبس العمامة وتعليق 

السبحة وحمل العصا“، ثم لينخرط في مرحلة 
أخرى في أحد األلواج الماسونية، باقتراح من 

أحد أصدقائه من رجاالت السلطة األسبان. 
وستشكل بداية األربعينات لحظة انعطاف 
في مسار التهامي الوزاني، حيث سيصدر 
جريدته األسبوعية، الريف، التي سيتسمر 

صدورها حوالي عشرين سنة، والتي ستشكل 
معبره الحقيقي نحو التحول إلى الكتابة 

األدبية والتاريخية.
رواية ”الزاوية“ ستليها، خالل مرحلة 

الحماية، نصوص أخرى، وهي ”سليل 
للكاتب نفسه، و“وزير غرناطة“  الثقلين“ 
لعبدالهادي بوطالب، و“رواد المجهول“ 

ألحمد عبدالسالم البقالي. ويشكل ظهور هذه 
النصوص امتدادا لمجموعة من التحوالت 

السوسيوثقافية التي ساهمت في نسج 
الفضاء العام لتحقق شروط ظهور الرواية 

بالمغرب.
ويتجلى أحد مظاهر هذه التحوالت 

في التطور النسبي على مستوى إمكانيات 
التواصل وانبثاق جيل جديد تلقى تعليمه 

بالمؤسسات التعليمية الحديثة. وهو األمر 
الذي فتح هامشا لالطالع على النماذج 

الروائية المشرقية والغربية. كما تندرج، في 
نفس السياق، التحوالت االجتماعية التي 
طبعت فترة منتصف األربعينات، الُمزامنة 

لنهاية الحرب العالمية الثانية، والتي 
اتسمت بتحول البنية المجتمعية وبتطور 

هامش األطر المثقفة داخلها، وأيضا بانبثاق 
”برجوازية“ مغربية بالمدن الكبرى، وهو 

تحول تكمن امتداداته الثقافية في البحث عن 
أجناس تعبيرية تستوعب متغيرات البنية 

الذهنية للطبقة ذاتها.
وخارج االعتبارات تلك، شّكلت أعمال 

البدايات الروائية عالمات دالة داخل مسار 
الرواية المغربية.

ار المأمون  عمّ

} لم تشـــهد الســـاحة الثقافيـــة العربية إلى 
اآلن تأسيســـا واضحـــا للعالقة بين الجســـد 
اإلباحي والكتابة، وهذا ينسحب على الظاهرة 
الجنســـانّية في الثقافة العربّية التي لم تشهد 

جهودا نقدّية كتلك التي شهدتها أوروبا.
بعد صعوبات كبيرة للحصول على موافقة 
بالنشـــر، صـــدرت هـــذا العام عن منشـــورات 
للكاتـــب  الجمـــل روايـــة ”انتصـــاب أســـود“ 
التونســـي أيمن الدبوســـي، وفيها يسلخ كل 
القيـــم والمعاييـــر األخالقيـــة ”التقلّيدية“ في 
الكتابة والتعامل مع النص السردي، لنغوص 

معه فـــي مغامرة إباحّية تتداخل فيها 
الثـــورة واألجســـاد والسياســـة، إلى 
جانـــب مداعبـــات لخبايـــا المخّيلة، 
يتـــرك إثرها الدبوســـي شـــخوصه 

تنهش عارّية كل من يقف أمامها.
انتصاب  عـــن  الكتابة  َتصعـــب 
الحديـــث  يمكـــن  ال  إذ  أســـود، 
عـــن الروايـــة ونحـــن محكومـــون 
بأخالقيات النشر والمواربة حول 
األحـــداث، إذ مـــن الصعب تفادي 
المغامرات  عن  بالحديث  التورط 
اإلباحية  واالنفالتات  الجنســـية 

التي تمر بها الشـــخصيات والتقييمات 
األخالقّيـــة المرتبطـــة بذلك، مـــا يجعلنا على 
موقف النقيض من الرواية، التي تهزأ من هذه 
القيود وُتغرق باإلباحية حد الفجاجة، لتحاكم 
الموقف األخالقي وجدوى األفكار، عبر توريط 
شـــخوص الرواية بأفعال جنســـّية ووحشية 
مـــن كل األنواع، ليغدو هذا الســـبيل وســـيلة 
لقياس عمـــق األفكار عبر شـــخوص مّدعيها، 
المنحلّيـــن في أقصـــى فانتازياتهم وأشـــّدها 
شبقّية، فالشخصيات ترى العالم بعين واحدة 
ومن ثقب واحد، تشـــتّد ألي شيء يراودها عن 

نفسها.

السرد النرجسي

التقنيات التي يلجأ لها الدبوســـي تحمل 
فـــي عمقهـــا معالـــم كرنفالّيـــة، لكـــن بعكس 
الكرنفال المضبوط من قبل الســـلطة، أحداث 
الروايـــة تتـــم في عالـــم ”الال ســـلطة“، حيث 
االنفالت لألقصى، والئم وســـكر وعربدة دون 
أي ضابـــط، هي احتفال كبيـــر يختبر الحياة 
في ظل الال نظام، لتبدأ التساؤالت بالحضور، 

لماذا قمنا بالثورة في تونس؟ وهل ستستمر؟ 
هل يمكن أن نشـــهد اغتيالها؟ االنفالت في ظل 
غياب الســـلطة التي انهارت إثر فعل جســـدّي 
(التظاهر)، يترك مســـاحات واســـعة الختبار 
الحدود الممكنة جسديا وأخالقيا، إذ ال رقيب، 
وال قيم للدفاع عنها، ما يترك األحداث تنساب 
دون معالم واضحة لما يمكن أن يحصل، األمر 
أشـــبه بممثل يرتجل مســـرحّية دون نص، إذ 
تبـــدو مالمـــح الشـــخصّيات مضّخمة يحضر 
فيها الشـــره والشـــبق والال عقل تنبض حياة 

حد اإلغماء.
يستخدم الدبوسي أيضا السرد النرجسي، 
فالراوي يحمل نفس اسمه ومهنته، لنراه وكأنه 
يكتب مغامراته الشخصّية، ليبقى السؤال، هل 
مـــا نقرأه متخّيـــل أم ال؟ فمعرفة 
الراوي تتطابـــق كليا مع معرفة 
الكاتب، ليشكك الدبوسي بالنوع 
األدبي واألحداث التي يســـردها، 
هـــل حقيقة اختبر أيمـــن (الراوي 
والكاتب) كّل مـــا نقرأه؟ فالصورة 
المتخّيلة التي نمتلكها عن الكاتب 
نتيجة المســـافة بينه وبين الكتاب 
تختفي، هو يشابه نفسه، بل يسخر 
منها، ما نقرأه هو انعكاس التجربة 
ال الخيال، كالمهارة الجنســـّية التي 
تكتســـب بالخبرة، هو يترجم تجاربه 
وتمارينه الجسدية أمامنا، فأيمن الراوي قرر 
أن يخوض ما لم نقم به، كاشـــفا زوايا األدمغة 
ورغباتها الدفينة التي نخاف ذكرها ونخبئها 

في غرف النوم واألزّقة والمواقع اإلباحّية.

جماليات القاع

نتحســـس في الروايـــة مجتمعات ما وراء 
األخالق، انهيـــار مفاهيم اإليمـــان واالنتماء، 
لتغدو األجســـاد حـــرة طليقة، فضـــاء الثورة 
والحوارات السياســـية واالستشـــراقية التي 
تخوضها الشـــخصيات ليست ســـوى نتائج 
لالنهيـــار، إذ ال جـــدوى منها، فنحن نشـــاهد 
صورة لمجتمع مضاد قيد التأســـيس، دعائمه 
الســـخرية والتهكـــم وميوعة أّي فكـــرة مهما 
كانت جادة، هـــذه الوضعية االجتماعّية تترك 
شـــخوصها تنســـاق وراء اندفاعاتها، فجسد 
الثورة في تونس هو ذاته جسد الجنس، ذاته 
الجسد الذي أحرق نفسه، ذات االختراقات ضد 
النظام لهدمه، تمارس اآلن بصورة شبه يومّية 
لهدم األفكار، كُل حـــدث هو فرصة لالنتصاب، 
هو احتمال حالي أو مؤجل، وهذا ما ينسحب 
على بنية الرواية، صيغـــة الحبكة والفراغات 
الزمنّيـــة التـــي تحويها أشـــبه بالمصادفات، 
ال يمكـــن التنبؤ بمـــكان أو موقـــع االنتصاب 
الجديد، هي مباغتات شـــبقّية تضرب جســـد 
الروايـــة، أي لحظـــة أو التفاتة يمكن أن تعني 
”مغامرة“ جديـــدة، طالما ال انتظام في الحياة، 

فـــال انتظام فـــي الجســـد ودفقاتـــه. وتتخلل 
انتصاب أســـود مراسالت بين أيمن وحبيبته 
علياء، كل منهمـــا يتحدث عن أميركا بوصفها 
أرض األحالم، ســـخرية متبادلـــة بين االثنين 
واألرض البكر التي تنتظر غزاة  حول ”الحلم“ 
جددا، المراســـالت التي نقرأها متقطعة، وكّل 
منهما يرسم متخيال عن تلك األرض، لنكتشف 
نهاية أن الجســـد هـــو مختبر هـــذه األحالم، 
فعليـــاء وصلـــت القارة الجديـــدة،  تضيع في 
يوميات اغترابها، لتســـخر بعدها من مفاهيم 
الديمقراطيـــة والحرية في أميـــركا، أما أيمن 
فنـــرى أميـــركا الخاصة به بوصفها ”جســـد“ 
علياء، هـــي الحلم بوجودها المادّي، ورحيلها 
لليابان جعل حلمه بأميركا يتالشى،  فجسدها 

الذي يريده غائب، لم يعد هناك.
 الرواية تسخر بعمق من األفكار بوصفها 
قيودا، فأميركا، رحم خصـــب، أرض للجميع،  
لكنه من الداخل أشـــبه بنواة تتغير كّل ثانية، 
هو ليس ملكا ألحد، منفتح على كل االحتماالت 

وكأنه بال هوّية، فـــرادة الحلم هنا تنهار أمام 
أميـــركا/ الرحـــم الميكانّيكي الذي يســـتهلك 
األلـــوان واألعـــراق ثـــم يتملـــك خصائصها، 
هو منيع يكتســـب قوته مـــن اختالفه وتغّيره 
اآلني، يبتلـــع كل من يحاول اختراقه ويدّجنه، 
أيمن يبقـــى في تونـــس، إذ تحضر احتماالت 
النتصابـــات جديـــدة، التشـــاؤم المصحـــوب 
مـــع الثـــورة أصبح يطفو، لنســـأل أخيرا، هل 
ستتغير حساســـية جسد أيمن في ظل النظام 
الجديد؟ هل ســـيحافظ جســـد الثورة/ الشبق 

على إشعاعه؟ 

 [ «انتصاب أسود} عمل روائي يصور عوالم الجسد واالنفالت دون أي حد أو رادع

رواية تونسية جريئة تتلذذ بتعرية جسد المجتمع

هل هناك أكثر من لغة عربية واحدة 

ــــــي الكثير من التطــــــور والتنويعات، فأصبحت  ــــــة اإلباحّية في العالم الغرب شــــــهدت الكتاب
البورنوغرافيا وسيلة إلعادة فهم العالم بوصفها حترر اجلسد من قيوده، وتترك له حرية 
االنفــــــالت خارج مفاهيم التابو نحــــــو جمالّيات متفّردة، هذا املوقــــــف من األدب نادر في 
التجارب العربّية املعاصرة التي يتكئ أغلبها على ذخيرة التراث العربي اإليروتيكية دون 

اخلوض في اإلباحية كمنهج.

منذ صدر اإلســــــالم عرفت اللغة العربية جدال كبيرا حول كنهها، فبعض الفقهاء يصرون 
على أن العربية هي تلك اللغة املستخدمة في القرآن الكرمي ال غيرها، بينما يراها بعضهم 
فــــــي لغة القانون والعلم، وبعضهم اآلخر يراها حية فــــــي العاميات، ألن قواعد الفصحى 

جامدة ال تواكب التطور وألنها ليست لغة حديث.

الجسد مفتاح العالم

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} بيروت - صدرت عن ”دار 
نوفل“ / ”هاشـــيت أنطوان“ 
بيروت  في  للنشـــر  العربية 
للكاتب  ”يوليانـــا“  روايـــة 

العراقي نزار عبدالستار.
”يوليانـــا“  تتحـــدث 
في  تشـــكلت  حيـــاة  عـــن 
ظل اإليمـــان بقيم الخير، 
مفهـــوم  إلـــى  وتتطـــّرق 
الحـــب اإللهـــي وعالقته 

بحاجـــة اإلنســـان الماســـة إلى 
العـــون الغيبي، وتتناول حيـــاة ثرية بالوجع 

والتضحيات لكنها تتمسك باألحالم.
تدور أحـــداث الرواية، التـــي تقع في 256 
صفحة، بين العامين 1929 و1987، بين كرمليس 
والموصـــل، متتبعة حياة كل مـــن ججو األب 
وابنه حنا اللذين يحافظان بنهجهما المتدين 
على ســـلوك ملتزم في درب اإليمان حين تظهر 
لهما القديســـة يوليانا وترشـــدهما إلى طاقة 

الحب في نفسيهما.
يهدي عبدالســـتار روايته إلى مســـيحيي 
العـــراق، الذيـــن ُأخرجوا عنوة مـــن الموصل 
عام 2014، مشـــددا على أنهم ”جزء من الهيكل 
األول لوجـــود العراق ككيـــان“، كون ما حدث 
لهم جريمة كبرى غير مســـبوقة ويجب إعادة 
االعتبـــار لهم. وعن الجهـــد الذي بذله في هذه 
الرواية الملحمية، يقـــول ”إن رواية ’يوليانا‘ 
كتبـــت على مدى 17 عاما، وإن تغييرات عديدة 
حدثـــت علـــى الفكـــرة األولى إلـــى أن خرجت 

بصيغتها النهائية“.

رواية عراقية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

تتداخـــل  إباحيـــة  مغامـــرة  الروايـــة 

فيها الثورة واألجســـاد والسياســـة، 

ومداعبات للخبايا، تقودها شخوص 

تنهش ما يعترضها

 ◄

الحبكـــة والفراغـــات الزمنيـــة التي 

تحويها الرواية أشبه باملصادفات، 

ال يمكـــن التنبـــؤ بمـــكان أو موقع 

األحداث املباغتة والشبقية

 ◄

صـــدر للكاتب املغربي هشـــام بن الشـــاوي عـــن دار إي- كتب البريطانية، كتـــاب حواري، تحت 

عنوان «نكاية في الجغرافيا}، يضم مجموعة حوارات شيقة، أجريت في أوقات متفرقة.

تنظـــم مكتبة مصر العامة، في القاهرة، ندوة ملناقشـــة روايـــة «الكومبارس» للكاتب املصري 

ناصر عراق، والصادرة عن الدار املصرية اللبنانية للنشر، وذلك األحد، 24 يوليو الجاري.
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} لنــدن - يبـــدو أن نبوءة ســـتيفن هوكينغ 
أشـــهر عالـــم فيزياء في العالـــم التي تؤكد أن 
”شـــرا ما يكمن في وادي السيليكون ويتخمر 
هناك شـــيئا فشـــيئا“ في إشـــارة إلـــى الذكاء 

الصناعي، بدأت تتحقق.
فنحن ال نســـتغرب األفـــالم العلمية عندما 
تقاتل اآللة اإلنسان بتوحش وتقف فوق جثته، 
لـــم يعد األمـــر خياال لقـــد أصبح فـــي الحياة 
الواقعيـــة، هـــذا يقترب أكثر بعدمـــا أعلن عن 
روبوت تمكن من هزيمـــة طيار محترف يقاتل 

منذ سنوات طويلة!
الروبـــوت الطيـــار أثبـــت للعالـــم أنـــه ال 
يســـتطيع أن يفـــوز بالضربة الســـاحقة على 
أبناء جنســـه فحسب، وإنما يستطيع أن يفوز 
على الـــذي صنعه؛ اإلنســـان. التجربة ضمت 
سلســـلة من عمليات المحاكاة للطيران، تمكن 

فيهـــا الـــذكاء االصطناعي من هزيمـــة العقيد 
جينـــو لي، بالرغم من أنـــه متقاعد من القوات 
الجوية األميركيـــة وذو خبرة تربو على عقود 
من الزمن، وقام بإســـقاطه افتراضيا مرة تلو 

المرة.
الســـيد لي لم يكن بالخصم الســـهل، فهو 
مدير معارك سالح جو سابق، ومدرب تكتيكات، 
وقد سيطر على اآلالف من االشتباكات الجوية 
كرئيـــس مهمة، أو طيار، باختصار هذا الرجل 
يعـــرف ما يفعلـــه، كما أنه أمضـــى العديد من 
العقـــود يقاتـــل الخصـــوم الروبوتييـــن فـــي 
معـــارك افتراضية، ولكنه لم ينجح في التغلب 
علـــى ألفا، وال حتى مرة واحـــدة، حتى عندما 
حاول الباحثون إضعاف طائرة ألفا عن قصد، 
بإعاقته مـــن حيُث الســـرعة وااللتفاف وقدرة 

الصواريخ واستخدام الحساسات.

الشـــركة التي صممت هـــذا الروبوت هي 
شـــركة Psibernetix، التـــي أسســـها خريـــج 
الدكتوراه من جامعة سينسيناتي الدكتور نيك 
إرنســـت، بالتعاون مع مختبر أبحاث ســـالح 
الجـــو، وقد تم تصميمـــه خصيصا لألغراض 
البحثيـــة فـــي المعـــارك المحاكيـــة الجويـــة 
 .“ALPHA” القتاليـــة، وأطلق عليه اســـم ألفـــا
بعد الصراع لمدة ســـاعة كاملة مـــع ألفا، قال 
الكابتـــن إنه عـــاد إلى البيت مســـتهلكا تماما 
ومنهكا عقليا، الخصـــم كان ذكاء اصطناعيا، 

لكن المعركة كانت حقيقية.
فـــي الحقيقة، خســـرت كل أنظمـــة الذكاء 
االصطناعـــي الموجـــودة في مختبـــر أبحاث 
القـــوات الجويـــة أمـــام ألفـــا أيضـــا، وكذلك 

جميع الخبراء البشـــريين الذين قاموا بعرض 
مهاراتهم أمام خوارزميات ألفا المتقدمة.

الســـر خلف قدرات الطيران الخارقة أللفا، 
هو فـــي نظـــام صناعة القـــرار الذي يســـمى 
بـ“نظام التحكم الجيني الضبابي أو العائم“، 
هذا النظام يقوم بحل المشاكل المعقدة مثلما 
يقوم اإلنســـان، ليكســـر المهمـــات األكبر إلى 
مهمات فرعية أصغر، والتي تشـــمل تكتيكات 
على مســـتوى عـــال، مثـــل إطالق نيـــران، أو 
االقتحـــام أو الدفـــاع، يمكنـــه اتخـــاذ قرارات 
معقـــدة بســـرعة قصـــوى بالنظـــر فقـــط إلى 
المتغيرات األكثر أهمية، وكنتيجة لذلك، يمكن 
لهـــذا الـــذكاء االصطناعي أن يحســـب أفضل 
المناورات في أعقد وأكثر البيئات ديناميكية، 
أســـرع مما يرمش خصمه اإلنسان بـ250 مرة، 
مخيف جدا، أليس كذلك؟ كيف ســـيكون شكل 
المســـتقبل الذي تخرج فيه هذه اآلالت من دور 

السينما، إلى الحياة الحقيقية؟
وبدخولنـــا عصـــر التحكـــم الذاتـــي فـــي 
المعارك الجويـــة، يثير هذا بعض القلق، ففي 
النهاية قد يتم إرسال فريق كامل من المركبات 

الجويـــة المقاتلة دون طيـــار (UCAVs) للقيام 
بمهمة ما، وبالتالي التخلص من فرص الخطأ 
البشري، ولكن في نفس الوقت العمل دون أي 

تدخل بشري أيضا.
يقـــول نيك إيرنســـت الذي أســـس شـــركة 
(Psibernetix) لتطويـــر ألفـــا إنهـــم يعتزمون 

تطوير ألفا أكثر من ذلك .
ويقـــول ســـتيفن هوكينغ، الذي أشـــار في 
البريطانية  حديث نقلته جريـــدة ”دايلي ميل“ 
هذا األســـبوع إلى أن الذكاء الصناعي سوف 
يكـــون من الصعـــب أن يتوقف ما لـــم تتوافر 
ســـباق  ”إن  لذلـــك،  المناســـبة  الضمانـــات 
التكنولوجيا ســـوف يؤدي إلـــى صناعة رجل 
آلـــي يتطور ذكاؤه بصورة تســـبق اإلنســـان 
وتتفوق على العقل البشري وبالتالي يمكن أن 

يخرج عن سيطرة البشر“.
وقال ”إن الذكاء الصناعي المصمم ليكون 
مساعدا تقنيا لإلنسان سيصل يوما إلى إنهاء 

البشرية“.
وبحســـب عالـــم الفيزيـــاء فـــإن الرجـــال 
اآللييـــن يتطـــورون حاليا بوتيرة أســـرع من 
العقول البشـــرية، وهو ما ســـيجعل أهدافهم 

وتصرفاتهم في المستقبل غير متوقعة.
 وتابـــع ”عندما تصـــل اآلالت إلى المرحلة 
الحرجـــة، وهي اللحظة التي تصبح فيها هذه 
اآلالت قادرة على تطوير ذاتها، سوف لن يكون 

بمقدورنا توقع أهدافها وتصرفاتها“.
وقال إن ”الـــذكاء الصناعي أصبحت لديه 
القدرة على التطور بشكل أسرع في سباقه مع 
اإلنسان وهو ما يمكن أن يؤدي به إلى القدرة 
على حسم السباق مع البشر لصالحه، وتدمير 

البشرية في المستقبل“.
وهـــذه ليســـت المـــرة األولى التـــي يحذر 
فيها هوكينغ من تكنولوجيا الذكاء الصناعي 
حيث ســـبق أن قال إن ”نجـــاح تقنيات الذكاء 
الصناعـــي ســـوف تكـــون الحـــدث األكبر في 
التاريـــخ البشـــري، إال أنه قد يكـــون النجاح 

األخير للبشر“.
من جانبه حاول رئيس مجلس إدارة شركة 
غوغل العمالقـــة إريك شـــميدت طمأنة العالم 
فـــي هذا الصدد ونفى المخـــاوف التي يجري 
الحديث عنها، مشيرا إلى أن ”الذكاء الصناعي 
يتم تطويره لخدمة اإلنســـانية، وسوف تكون 
هناك أنظمة في األماكن المناسبة للتحرك في 

حال حدوث ما يدعو إلى القلق“
شميدت يؤكد أن الناس دائما يعرفون كيف 
يغلقون أنظمة الـــذكاء الصناعي ويوقفونها، 
ومن المفتـــرض أنها لن تصل أبدا إلى مرحلة 

الخطر.

[ الذكاء االصطناعي يسحق طيارا محترفا في معركة  [ شميدت أم هوكينغ: لمن يجب أن يستمع العالم
تتشابه الروبوتات والكالب في أمر واحد في أعني اخلبراء وهو أن الروبوت املدرب بطريقة 
ســــــيئة ميكن أن يســــــيء التصرف مثل الكلب املدرب بشكل سيء، وجاء هذا التحذير في 

اجتماع ملناقشة مستقبل الروبوت والتفاعالت مع اإلنسان، والذي عقد هذا األسبوع.

كش ملك: اإلنسان يطور قاتله دون تردد

السبت 2016/07/09 - السنة 39 العدد 1810329

أطلـــق تطبيق سنابشـــات خدمة جديدة تســـمح بتخزين الصور والفيديوهات علـــى التطبيق لمدة أطول. الخدمة الجديدة التي تحمل اســـم {ميموريز} 
تســـمح للمســـتخدم بتخزين الفيديوهات أو الصور على خوادم سنابشات ويمكن تصنيفها حسب األمكنة التي أخذت فيها،. ومعروف عن سنابشات أن 

الصور والفيديوهات المنشـــورة فيه تختفي بعد مرور ٢٤ ســـاعة.

اإلعالم لن يتخلص من إرث احتالل العراق

} يوصف العراق بانتظام بأنه أسوأ خطأ 
في السياسة الخارجية البريطانية، لكن 

القليل جدا من يضع اإلعالم شريكا في هذا 
الخطأ القاتل.

اإلعالم لم يعمل بجد كما كانت ومازالت 
الحرب تعمل بجد، لم يتسق مع الرأي 
العام وأكثر من أربعة ماليين متظاهر 

تدفقوا على شوارع لندن قبل أسابيع من 
اندالع غزو العراق، لم يكن اإلعالم مرآة 
فعلية للناس آنذاك من أجل كبح جماح 

السياسيين وثنيهم عن التحرك وراء 
األكاذيب.

اليوم يعاد نفس السؤال مع إعالن 
تقرير السير جون تشيلكوت حول احتالل 

العراق، السؤال الذي بقي حائرا مع القليل 
من عدم االحترام للمصداقية، وأعادته 

صحيفة فاينانشال تايمز بطريقة عما إذا 
كان التقرير سيسمح لبريطانيا بالتخلص 

أخيرا من إرث العراق.
المريع في األمر، األكاذيب أكبر من 

حجم السؤال على مر التاريخ، والكذابون 
مازالوا يتصدرون المشهد بوصفهم 

المنقذين، واإلعالم يتعامل معهم بذاكرة 
متهرئة عن قصد.

اإلعالم شريك في أكاذيب احتالل 
العراق، لكنه ال يحاسب نفسه ألن عجلته 

تدور بأسرع من ذاكرة الجمهور!
كان محدثي اإلنكليزي على درجة من 

األهمية ليدرك طبيعة صناعة الخطاب 
اإلعالمي في بريطانيا ”بال، أن توني بلير 
كذَب وأصَر على الكذب“ هكذا قال مضيفا 

”هو أمر ال يليق به وفق القيم اإلنسانية، 
لكنه كسياسي يمتلك ما يبرر ذلك“.

وقال وهو يحدثني قبل إعالن خالصة 
تقرير تشيلكوت ”الحرب تبدأ بكذبة تطلقها 

وسائل اإلعالم، أو تكون صدى لمكذبيها 
من السياسيين، وإال ال يمكن أن تستمر 

عجلة السياسة واإلعالم معا“.
مثل هذا الكالم يجرم مصداقية دعاة 

حقوق اإلنسان، ويسقط وسائل اإلعالم في 
وحل آسن، فالحرب ال تجلب الحرية، كما 

كانت تردد وسائل اإلعالم األميركية صدى 
كالم وزير الدفاع األميركي آنذاك دونالد 

رامسفيلد.
المعضلة في اإلعالم الذي رافق غزو 

العراق، ليست في تراجع حساسيته، 
بقدر التنازل المريع عنها واالندفاع وراء 
المبررات المغلوطة بوصفها حقيقة من 
أجل مزاعم المصداقية والحرية اللتين 

لم تستعيدا هيبتهما، حتى مع إعالن 
تقرير يتكون من أكثر من مليوني كلمة 

بعد استماع هيئة التحقيق ألدلة من أكثر 
من 150 شاهدا، وكلف ذلك أكثر من عشرة 

ماليين جنيه إسترليني.
لقد اعترف باألمس صحافي على 

درجة من المعرفة بأجواء العراق والشرق 

األوسط مثل باتريك كوكبيرن، بأن الحروب 
التي قامت كانت سببا في تدمير أو تقطيع 

أوصال أمم موّحدة وتقسيمها بحكم 
الواقع.

فالواليات المتحدة -وفق كوكبيرن الذي 
عمل مراسال في دول عربية لصحيفتي 

فاينانشال تايمز، ثم ذي أندبندنت وأصدر 
أكثر من كتاب حول العراق- تجد هي 

وحلفاؤها أنفسهم أقوياء بما يكفي 
ليتخّيلوا بأنه يمكنهم التخلص من األنظمة 
التي ال تعجبهم، لكن إما أنهم ال ينجحون، 

وإما أنهم ينجحون لكنهم ال يستطيعون 
تعويض ما دمروه.

لم يكن تقرير تشيلكوت معنيا بما 
أحدثته وسائل اإلعالم من أذى وهي تسوغ 

الحتالل العراق تأسيسا على أكاذيب 
معلنة ومكشوفة ومستمرة، بل كانت مهمته 

األولى هي التحليل الدقيق لقرار الذهاب 
إلى الحرب.

وتطرق إلى مدى األذى الذي أحدثه 
كل من بلير، وجاك سترو، وزير الخارجية 

األسبق، ورؤساء سابقين في أجهزة 
االستخبارات في تعاملهم مع الحقائق.

لكن روزماري هوليس أستاذة العلوم 
السياسية الدولية في جامعة لندن، تفسر 
ذلك بأن السياسيين البريطانيين ”أثبتوا 

تماما أن الغاية تبرر الوسيلة“، مطالبة 
في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز 

بـ“انهيار تلك الفكرة“. بينما يرى روري 
ستيوارت النائب المحافظ والمسؤول 

السابق في العراق بعد الغزو ”أن الفشل 
في العراق كان أحد المؤشرات األولى على 
أن بريطانيا بدأت تفقد لمستها بخصوص 

الشؤون الخارجية“.
إذا كان تقرير تشيلكوت سيسمح 

لبريطانيا بالتخلص من إرث غزو العراق 
واإلبقاء على فكرة أن توني بلير كان 

هامشا لقرار جورج بوش، ويكدس اللوم 
على السياسيين ومسؤولي المخابرات 

والدبلوماسيين والعسكريين لدورهم في 
الغزو، فإن اإلعالم البريطاني لن يتخلص 

من هذا اإلرث بوصفه شريكا فاعال في 
صناعة وترويج األكاذيب التي كانت سببا 

في مقتل 179 من الجنود البريطانيين 
ومئات اآلالف من العراقيين وتدمير بلد 
وتسليمه ألحزاب دينية وطائفية تحت 

مسوغ ”تحرير العراقيين“.
اإلعالم صنع مثل هذه الخرافة ”تحرير 
العراقيين من أنفسهم“ في تبعية ألكاذيب 

سياسية، لكنه في النهاية يفلت من العقاب 
االعتباري، فيما يظهر وقاحته ويبدو عالي 
الجبين وهو ينقل استياء الرأي العام من 

انصياعه ألكاذيب بوش وبلير.
ال قيمة لتقرير السير جون تشيلكوت 
إن لم يكن طريقا إلى المقاضاة الجنائية 
لتوني بلير، أما اإلعالم فلن ينجو، على 

األقل في نظر الرأي العام البريطاني 
الرافض لفكرة االحتالل، ولن يكون فم 
التاريخ من حجر عندما يعود إلى غزو 

العراق.
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} واشــنطن - يلجـــأ الكثير مـــن أفراد ”جيل 
األلفية“ إلى منصات مثل يوتيوب وفيســـبوك 
وديليموشـــن ملشـــاهدة البرامج واملسلسالت 
إلى درجة بـــات هذا اإلقبال يهـــدد التلفزيون 

التقليدي.
وتؤكد فابيان فوركيه املســـؤولة الســـابقة 
فـــي محطة ”أيه أند أي“ املشـــفرة و“كانال +“ 
التي باتت تدير اليوم وكالة ”٢ بي تيوب“ على 
أن ”الشباب لم يعودوا يشـــاهدون التلفزيون 
فعال وهـــم يفضلون محتويـــات الفيديو على 
اإلنترنت األقصر واألكثر تركيزا على املوهبة“.
وتضيـــف فوركيه التي تتعامل في ســـياق 
عملهـــا مع عـــدة منتجني حملتويـــات الفيديو 
باللغـــة األســـبانية ”ال يريـــدون أن يصبحوا 
جنوم سينما بل مستخدمي يوتيوب املعروفني 

بـ“يوتيوبرز“.
وتعرف هـــذه الوكاالت التـــي تدير فابيان 
فوركيـــه واحـــدة منهـــا بالشـــبكات متعـــددة 
القنوات (أم ســـي أن) وهي متثل تقريبا جميع 
مستخدمي يوتيوب البارزين ملساعدتهم على 

كسب األموال من أعمالهم.
الذيـــن  املخرجـــني  هـــؤالء  أشـــهر  ومـــن 
يعرضـــون أعمالهم على يوتيوب، الســـويدي 
فيليكـــس كييلبرغ امللقـــب بـ“بيوديباي“ الذي 
يضم حســـابه على يوتيوب ٤٥ مليون مشترك 
والذي حقق ٧.٤ مليون دوالر من العائدات سنة 

السويدية. ٢٠١٤، بحسب مجلة ”إكسبرسن“ 
هـــي إيرادات طائلة من دون شـــك لكنها ال 
تزال بعيـــدة كل البعد عن املبالغ التي يجنيها 
جنـــوم الســـينما والتلفزيـــون فـــي الواليات 
املتحدة، علما أن أشـــرطة الفيديو تشـــاهد في 
أحيان كثيرة أكثر من ١٠ ماليني مرة والسواد 
األعظم من مشـــاهديها من الشـــباب، وهي فئة 

عمرية يركز عليها املروجون كثيرا.
وتكشـــف فابيـــان فوركيه أن ثالثـــة أرباع 
املســـتخدمني الذين يتفرجون على محتويات 

”٢ بي تيوب“ هم دون الرابعة والثالثني.
ويطـــرح الســـؤال عندها حول اســـتقرار 
منوذج اقتصادي يرتكز بالكامل على منصات 
فيديو، على رأســـها يوتيـــوب التابعة لغوغل، 
غير أن هذه الوسيلة تبقى من دون شك أوسع 

انتشارا من السينما أو التلفزيون.
وبحســـب موقع ”إنترنت اليف ســـتاتس“، 
يتم كل ثانية مشـــاهدة حوالي ١٢٠ ألف فيديو 
على يوتيـــوب، أي أن األعمال املعروضة على 
املنصـــة تشـــاهد آالف املليـــارات مـــن املرات 
فـــي الســـنة. وفي دليـــل على ازدياد شـــعبية 
مســـتخدمي يوتيـــوب، حضـــر نحـــو ٢٥ ألف 
شخص الدورة السنوية من معرض ”فيدكون“ 
للفيديو علـــى اإلنترنت التي نظمت في يونيو 
املاضـــي في أناهيـــم (واليـــة كاليفورنيا غرب 

الواليات املتحدة). 
ويقـــول جيمـــس كريتش أحد مؤسســـي 
شـــركة ”بـــاالدن“ التي تقدم املشـــورة ملنتجي 
الفيديو على اإلنترنـــت ”نحن في خضم ثورة 

تعصف مبجال اإلعالم“.

} لندن - ال يزال تقرير تشـــيلكوت الذي ينظر 
فـــي مشـــاركة بريطانيا في غـــزو العراق يثير 

جدال واسعا على الشبكات االجتماعية.
وخلـــص التقرير الذي نشـــر بعـــد انتظار 
سبع سنوات إلى أن غزو العراق بني على أدلة 
خاطئة، كما دافع رئيس الوزراء السابق توني 
بلير فـــي كلمة له بعد نشـــر التقرير عن قراره 

مشاركة بريطانيا في غزو العراق.
وتابـــع املاليـــني حـــول العالـــم حيثيـــات 
نشـــر التقريـــر، وكان هاشـــتاغ ”تشـــيلكوت“ 
باإلنكليزيـــة من أكثر الهاشـــتاغات انتشـــارا 
حول العالم إذ وقع نشـــر أكثر من مليون على 

مدار ثمان وأربعني ساعة.
بينما ظهر اسم ”بلير“ باإلنكليزية في أكثر 
من نصف مليـــون تغريدة أيضـــا خالل نفس 
الفتـــرة الزمنية، وحظي االســـم بالعربية بـ٣٥ 
ألف تغريـــدة. ولم يقتصر التفاعل مع القضية 

على املغردين املتحدثني باإلنكليزية.
واســـتخدم املغردون العرب أيضا هاشتاغ 
#تقرير_تشيلكوت، كما ظهر هاشتاغ #بلير_
يعتذر_عن_حرب_العـــراق في قائمة أكثر 

الهاشتاغات تداوال في السعودية.
وكانـــت التغريـــدة األكثر انتشـــارا باللغة 

اإلنكليزية ”يجب أن يحاكم.. بل يعدم“.
واقتـــرن ذلـــك بنشـــر مغرديـــن إنكليزيني 
عســـكريني  ضحايـــا  ألهالـــي  فيديوهـــات 
بريطانيني، يبكون بألـــم أثناء تلّقي خبر وفاة 
ابـــن لهم أو زوج أو أخ، حتـــى نعتت إحداهّن 
بلير بـ“اإلرهابي األســـوأ فـــي العالم“، والقت 
عبارتها التي قالتها بحســـرة انتشارا واسعا، 
حتـــى اتخـــذت منهـــا صحيفة ”ديلي ســـتار“ 

عنوانا لها على الغالف.
ولم تخـــل صفحة بلير على فيســـبوك من 

تعليقات الذعة له.
وعلى فيسبوك نشـــرت فعاليات عن نتائج 
التقرير ومنها الدعوة إلى اجتماع عام بعنوان 
”رد الشـــعب علـــى تشـــيلكوت“ فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن. ونشـــر جيرميـــي كوربني، 
زعيم حزب العّمال على صفحته على فيسبوك، 
اعتذاره باسم احلزب عن حرب العراق وأكمل 
أّنـــه يعتذر مـــن الشـــعب العراقـــي وعائالت 
اجلنود البريطانيـــني الذين لقوا حتفهم هناك 
وأولئك الذين عادوا بإصابات بليغة، كما قّدم 
اعتـــذاره للماليني من املواطنـــني البريطانيني 
الذين شعروا بأّن دميقراطيتهم تشّوهت حني 

اّتخذ بلير قرار خوض احلرب. 

مـــن جانبهم، أدان املغـــردون العرب توني 
بلير لدوره في احلرب على العراق، مشـــيرين 
إلى أّن عبارة ”آسف، وأحتمل كل املسؤولّية“ 

التـــي قالها، ال تفيـــد العراقيني الذين 
قتلـــوا بســـبب اجتيـــاح العراق 

بشـــيء أبدا. وقال الصحافي 
العراقي عثمان املختار على 
موقع التواصل االجتماعي 
تويتر ”قبـــل احلرب بعام 
واحد، أنشأ العراق مركزا 
فـــي  الفضـــاء  لدراســـات 
بغـــداد في مطـــار املثنى. 

اآلن حتـــول هذا املركز إلى 
قيادة حزب الدعوة الشيعي 

شـــعائر  ميارســـون  حيـــث 
العويل واللطم“.

وكتـــب زيـــاد الســـنجري، وهو 
صحافـــي عراقي آخـــر، علـــى تويتر ”لو 

لم يكن تونـــي بلير يحكـــم بريطانيا وجورج 
بوش االبن يحكم الواليات املتحدة األميركية، 
لكان هناك بلد اســـمه العراق، وشعب آمن ولم 
يقتل ويهجر املاليني منه“. ونشـــر تعليق آخر 
على تويتر باســـم املســـح العراقـــي يقول إنه 

يـــوم ”ينتظره ٣٠ مليـــون عراقي واملاليني من 
العرب، ولكن لألســـف ال ميكـــن ألي قانون أن 

يعيد القتلى“.
وكتب أكرم خـــزام، مدير البرامج 
في تلفزيـــون الغد فـــي بيروت، 
على موقع فيســـبوك ”بعد ١٣ 
عاما، قال تقرير تشـــيلكوت 
إن غـــزو العراق لـــم يكن 
صحيحـــا! ألـــم يكـــن من 
األولـــى معاقبة أنفســـكم 
بدال من نشـــر تلك امللفات 

الفارغة؟“.
وتهكـــم معلق ”تعترف 
يكـــن  لـــم  بأنـــه  بريطانيـــا 
صحيحـــا أن تغـــزو العـــراق. 

ولكن بعد ماذا؟“.
وكتب ناشـــط كردي فـــي مجال حقوق 
اإلنســـان، باســـم هيفالو، علـــى تويتر قائال 
إن الغـــزو أعطى تركيا عـــذرا الرتكاب جرائم 
حـــرب ضد األكـــراد ”بعـــد تقرير تشـــيلكوت، 
على بريطانيا أن تتوقف عن اإلذعان والقبول 
بجرائـــم احلـــرب التركية ضد األكـــراد“. كما 

تعرض احلكام العرب لالنتقادات.

وكتـــب عمـــاد الســـامرائي، وهـــو مـــدون 
من بغـــداد، قائـــال ”آمـــل أال تدفـــع احلكومة 
البريطانية تعويضا للحكومة العراقية ”التي 
تتألف من ميليشـــيات“ ألن ”البقية من الشعب 

العراقي سوف ُتقتل“.
هل  ”#تقرير_تشيلكوت..  مغرد  وتســـاءل 
ســـنرى احملامني والسياسيني العرب يقودون 
بلير إلى محكمة اجلنايات الدولية؟ أم أن هناك 

حصانة؟“.
وكتب مغـــرد ”تقرير_تشـــيلكوت ال يعبأ 
بتدميـــر #العـــراق وال قتل عشـــرات اآلالف من 
نسائه وأطفاله وشيوخه وإمنا يلوم #بلير على 

أقل من ٢٠٠ بريطاني قتلوا نتيجة عدوانهم“.
وأكـــد مغرد ”نحتاج كعرب إلى تقارير مثل 
#تقرير_تشـــيلكوت لنعـــرف دور داعـــش في 
تفتيت دول الثقل العربي! سوريا العراق مصر 

! ما املخطط؟ من الراعي؟ من اإلعالمي؟
وانتشر على نطاق واسع فيديو لرجل قال 
فيه ”توجهت أثنـــاء الغزو إلى متثال للرئيس 
السابق صدام حسني، حامال مطرقة لهدمه. لو 
يعـــود الزمن إلى الوراء ملا فعلت ذلك، فاحلياة 
كانت أفضل من الذين ميســـكون بزمام األمور 

اليوم“.
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@alarabonline
ضغط شــــــعبي غير مسبوق على الشبكات 
االجتماعية بعد تقرير تشيلكوت. ويطالب 
معظم اإلنكليز على حساباتهم االجتماعية 
ــــــاره ”مجرم  ــــــر واعتب مبحاكمــــــة توني بلي

حرب“.

الشبكات التلفزيونية  هل تقود الشبكات االجتماعية بلير إلى المحاكمة
في مهب يوتيوب

مجرم حرب

[ الماليين من التغريدات ضمن هاشتاغ تشيلكوت تعصف بتويتر

قال موقع {ديجيتال تريندس} إن تطبيق {سنو} متاح على أجهزة iOS، وهو من صنع كوري جنوبي، لقي نجاحا كبيرا وحظي باشتراك أكثر من ٣٠ 
مليون مستخدم. ولم يتوان أصحاب التطبيق عن نسخ سنابشات في كل تفصيل فيه، مع اختالفات بسيطة. ولقي هذا التطبيق نجاحا في الصين 

البلد الذي يحظر فيه تطبيق سنابشات األصلي إضافة إلى فيسبوك وتويتر.

املظاهـــرات األميركيـــة  } الريــاض - القـــت 
اهتماما كبيرا من قبل ناشطي مواقع التواصل 
االجتماعي في العالم العربي، واحتل هاشتاغا 
#داالس و#العنصرية_في_أميـــركا صـــدارة 

الهاشتاغات العربية في موقع تويتر.
وتعيش الواليات املتحـــدة األميركية على 
صفيح ساخن مع توسع رقعة مظاهرات السود 
ضد عنصرية الشرطة، ومقتل ٥ ضباط شرطة 
أميركيني إثر إطالق النار عليهم خالل مسيرة 
في داالس، في أسوأ حوادث إطالق النار على 
الشرطة في التاريخ احلديث للواليات املتحدة.
ورأى الكثيـــر مـــن املغرديـــن أّن الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة لـــم تعد ذلك املثـــال الذي 
يحتـــذى في مجـــال املســـاواة والدميقراطية، 
وأّن هذه املظاهرات كشـــفت زيفها واّدعاءاتها 
وفضحتها، فيما ســـخر ناشـــطون من تصرف 
الشـــرطة األميركيـــة، مطالبـــني إدارة أوبامـــا 

بضبط النفس. وكتب مغرد:

وسخر مغرد:

وحلل معلق:

وتفاعل آخر:

وكتبت مغردة:

وتهكم مغرد لبناني:

يذكر أن موقع فيسبوك أثار ضجة واسعة 
بعـــد حذف مقطع فيديو مباشـــر بثته ســـيدة 
ســـوداء للشـــرطة األميركية وهي تطلق النار 
علـــى صديقهـــا مبدينـــة مينابوليـــس بوالية 

مينيسوتا، ما أدى إلى مقتله.
واعتمـــدت صديقـــة الضحية علـــى ميزة 
البـــث املباشـــر فـــي فيســـبوك لبث تســـجيل 
مباشر على اإلنترنت، األربعاء، صور ما حدث 
بعـــد واقعة إطالق النار بقليل. وقالت شـــركة 
فيســـبوك إن الفيديو حذف من املوقع بســـبب 
”خلل فني“ وصرح ناطق باســـم الشـــركة قائال 
”نحن آســـفون ألن الوصول إلى الفيديو لم يعد 
ممكنـــا“، وأضاف ”تعذر الوصول إلى الفيديو 
ألسباب تقنية ثم متت اســـتعادته مجددا فور 

انتهائنا من التحقيقات“.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

العرب يحاضرون ضد العنصرية Darco1993 RashaQandeelBBC bzabiya 

AlaqeelMe MuhannadAlSayer oaljama  

saraaldrees  mohamedelratian  

albogaily11984  

raghebalama

Lettere 

SARHAN2035  

انتبه من النرجسية ان تضعك 
بني قوسيها فتصبح ممًال مهما 

كنت مبدعًا موهوبًا!

في اليوم الذي نتعلم ونعلم أبناءنا 
القراءة النقدية للواقع والتاريخ، 

سنعرف كيف نحاسب ساستنا 
ونحترم مصلحينا. 

الَعَور الّسياسي، عاهة أيضا، 
وضررها يتعّدى صاحبها 

ليلحق بالناس وبالبالد!

آراؤنا ليست حقيقة
ولكنها ما نعتقد بأنه احلقيقة وألننا 

بشر فتحتمل اخلطأ والصواب 
والتعصب لها ومحاولة فرضها 
على اآلخرين يعد #عنفا_فكريا.

تويتر أخرج الطائفيني من بيوتهم. تستطيع أن تناقش اجلميع، ما عدا 
من يعتقد أنه ناطق باسم الله، 
من يناقشك قد يبحث عن احلق

إال هو فيعتقد بأنه احلق.

الشرف صدق كلمة وصدق وعد
الشرف أن ال تكذب أال تخدع 

أال تأخذ ما ليس لك أال تضر أحدا
الشرف وفاء أمانة إخالص

ليس الشرف شيئا حبيس جسدك أبدا.

راغب عالمة
فنان لبناني.

كي نعرف: إلى أين نحن ذاهبون؟.. 
علينا أن نعرف: من أين أتينا؟ 

من ال يقرأ التاريخ، ال يرى املستقبل.

كليات الطب وعيادات االستشاريني 
قضت على سلطة املطاوعة املعاجلني، 
التداوي الوحيد بالسنة هو احلجامة 

وحتى هي حتتاج إلى متخصص 
وليس إلى داعية يتفل وينفث.

اجلدران : دور نشر الفقراء.

ليس معقوال أن تكون هذه خطبة جمعة 
الرجل (اإلمام) يتكلم عن رؤوس االعداء 
التي تتهاوى حتت سيوف الصحابة في 

الغزاوات وكيف يتنافسون ليتقربوا 
بها إلى الله.

تتتابعوا

هاشتاغ تشيلكوت 
باإلنكليزية من أكثر 

الهاشتاغات انتشارا حول 
العالم إذ وقع نشره أكثر 
من مليون تغريدة على 

مدار 48 ساعة

@AleneziSulaiman
ُمتارس  أخــرى؛  وتتأخر  خطوة  تتقدم  أمة 
ابن  تختار  الــوقــت  نفس  فــي  #العنصرية 

مهاجر مسلم أسود رئيسا! #داالس.

أ

@abdal
مـــعـــروف أن جــمــيــع اخلــلــيــجــيــني عــنــدمــا 
ــلــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة  يــســافــرون ل
يتهربون من ولوج أحياء السود. أحبوهم 

اآلن؟ #العنصرية_في_أميركا.

م

@walidfreiha
في مثل لبناني بيقول: يلي بيتو من قزاز ما 
#العنصرية_ باحلجارة.  العالم  بيرشق 

في_أميركا.

ف

@hasouna_sa
في اإلسالم ال فرق بني عربي أو أعجمي 
إال بالتقوى. أما عند املسلمني: ال تعليق، 
#العنصرية_ املــقــال  عــن  يغني  فــاحلــال 

في_أميركا.

ف

@Dr_R33M
الــغــرب  مــشــاكــل  يــحــلــون  ــعــرب  ال داالس، 
ويهتمون بهم أكثر من اهتمامهم بأنفسهم.

د

@wadah88
صنعتها  التي  اخلّالقة“  ”الفوضى  نظرية 
في  وتفننت  األوســـط  الــشــرق  فــي  أميركا 
افتعالها وإدارتها بنجاح ها هي بضاعتكم 

ردت إليكم #داالس.

ن



} بغــداد  - يصّفف الملثمون بضاعتهم على 
الطاوالت التي وضعوها أمامهم مثلما يصفف 
بائع الخضروات بضاعته في أسواق الفواكه 
والخضـــار المختلفـــة ويتهامســـون أحيانـــا 
بكلمات ال يســـمعها المارة في ســـوق السالح 

األشهر في بغداد في مدينة الصدر.
قنابـــل يدوية موضوعة في بســـطات على 
جانبي الســـوق تصطف إلى جانبها صواريخ 
وقذائف هاون وأسلحة وعتاد ألسلحة متنوعة 
وعالمية المنشـــأ، يدير هذه البســـطات رجال 
بعضهـــم  ملثمون وآخرون يرتـــدون نظارات 
وقبعات تخفي مالمحهم، هكذا يبدو الحال في 

”سوق مريدي“ المتخصص في السالح.
وبرغم أن هذا السوق هو األشهر في بغداد، 
فإنه ليـــس الوحيد إذ تنتشـــر فـــي العاصمة 
بغداد ظاهرة بيع األســـلحة بـــكل أنواعها في 
مناطق شـــعبية تتميز بالنفوذ العشـــائري ما 
يجعلها بمنأى عن مداهمات األجهزة األمنية.

توســـعت ظاهرة سوق الســـالح واالتجار 
باألســـلحة بعـــد عـــام 2003 ويعتبـــر ”ســـوق 
فـــي مدينة الصدر بمثابـــة البورصة  مريدي“ 
العراقيـــة الممولـــة ألنواع األســـلحة الخفيفة 
والثقيلة. يشهد السوق إقباال متزايدا من قبل 

الراغبين في شراء األسلحة بمختلف أنواعها 
الستخدامها كسالح شخصي أو لدرء خطر ما 

أو حتى لمجرد التبجح بحمل السالح.
يقـــول بائـــع األســـلحة فـــي ”ســـوق باب 
الشـــرجي“ عـــالء زامـــل إن الحصـــول علـــى 
األســـلحة ليـــس باألمر الصعـــب؛ فهناك طرق 

عديدة للحصول عليه.

حدود بال رقابة

زامـــل يؤكد أن من أهم طرق الحصول على 
األســـلحة المنافذ الحدوديـــة  التي ال تحتوي 
على رقابة ومنها منافذ كردســـتان، ويتم جلب 
األســـلحة من تركيا مرورا بكردستان وبعدها 

تصل األسلحة إلى بغداد.
ويضيـــف أن الحواجـــز األمنيـــة ونقـــاط 
التفتيـــش المنتشـــرة فـــي الطـــرق الخارجية 
وصوال إلـــى بغداد ال مانـــع عندها من دخول 
األســـلحة ويمكن خداعها عن طريق استخدام 
”هويـــات خاصة“ أو رشـــوتها إذا تطلب األمر 

ذلك.
زامل أشـــار إلى أن أكثر هذه األسلحة يتم 
الحصول عليها من خالل تســـربها من مخازن 

ووحـــدات الجيـــش خصوصا تلـــك الوحدات 
العســـكرية المتواجدة في جبهات القتال إذ ال 
يحاســـب الجنود على أسلحتهم المفقودة في 

ساحات الحرب.
وفي حال موت أحد المقاتلين يتم تسجيل 
أنواع من األســـلحة باســـمه ويتم سحب عدد 
من األســـلحة مـــن المخـــازن وتســـجل بذمة 
المتوفى ثم يتم تســـريبها إلى تجار الســـالح 
حســـب ما ذكر زامـــل. ويضيـــف أن الطريقة 
الثالثة للحصول على األســـلحة هي شراؤها 
من مقاتلـــي فصائل المقاومة الذين يحصلون 

على العتاد من الجبهات.
زامـــل يصف هذه األســـلحة بأنهـــا كثيرة 
وأجـــود بكثير من األســـلحة الموجـــودة في 
وزارة الدفـــاع، الفتـــا إلـــى أن بعـــض ضباط 
الجيـــش يرتادون ســـوق الســـالح القتناء ما 

يلزمهم من سالح.
ويتابع القول بأنه يتم استخدام األسلحة 
حاليا فـــي النزاعـــات العشـــائرية والحماية 
الشـــخصية، إذ قلما تجد بيتا في بغداد يخلو 

من السالح.
ويواصل حديثه قائال إنه يجني مع زمالئه 
بائعي وتجار الســـالح أمواًال طائلة تصل إلى 
اآلالف من الدوالرات يوميـــا، وهذه المبالغ ال 

يمكن تأمينها إال من خالل هذه المهنة.
وبخصـــوص إقبـــال النـــاس على شـــراء 
الســـالح يقول زامل إن لديهـــم زبائن يطلبون 
مختلـــف أنواع األســـلحة والعتـــاد عن طريق 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أو عن طريق 
االتصال المباشر في حال تعذر وصولهم إلى 

السوق ألسباب شتى.
ويســـرد قائـــال إنـــه -ومع ظهـــور موجة 
الهجـــرة غير الشـــرعية في العـــام الماضي- 
قـــام العديد من منتســـبي الـــوزارات األمنية 
ببيع أســـلحتهم لغرض الحصـــول على المال 

ومغادرة البالد.
أما حسن الياســـري الذي هو اآلخر يعمل 
في تجارة األسلحة وبيعها في ”سوق مريدي“ 
فيقول إن أسعار السالح ترتفع ويزداد الطلب 

عند  األســـلحة  اشـــتداد األزمـــات علـــى 
األســـعار األمنية والسياسية  وأن 

عنـــد  ت تنخفـــض  مـــا ز أل ا
 . يـــة د قتصا ال ويضيـــف ا

نحـــن  نبيـــع قائـــال 
ســـلحة  أل لخفيفة ا ا

منهـــا  و

وأيضـــا  والرشاشـــات  الكلـــوك  المســـدس 
الكالشنكوف ورشـــاش ”بي كاي“  وصواريخ 
الهاون والرصاص بكل أنواعه وقذائف الهاون 

والقنابل اليدوية الدفاعية والهجومية.
الياســـري قـــال إن زبائن ســـوق الســـالح 
ليســـوا الناس العاديين فقط إذ يقصد السوق 
ضباط ومســـؤولون في أجهزة الدولة، إضافة 

إلى األشخاص العاديين.
ويضيـــف أن طلـــب الزبائـــن يـــزداد على 
األســـلحة الخفيفة مثل مسدس برته (16 ملم)  
الذي يحمله ضباط الجيش وأفراد  الحمايات 
الشـــخصية بشـــكل خاص ويصل سعره  إلى 

1300 دوالر.
ويواصل الياســـري ســـرد أنواع األسلحة 
الموجـــودة في الســـوق، فيقول إن مســـدس 
ســـيزر (13 ملـــم) و(16 ملم) مـــن أفضل أنواع 

المسدسات ويصل سعره إلى 1400 دوالر.
ومسدس ولتر الذي يحمله ضباط الجيش 
والشرطة يعد من أفضل أنواع المسدسات في 
العراق ويمنع حمله على غير المنتسبين إلى 
األجهزة األمنية ويصل سعره إلى 1800 دوالر.
أما بخصوص الســـالح الرشـــاش فهناك 
عـــدة أنواع من ســـالح الكالشـــنكوف؛ إذ منه 
واإليراني  والرومانـــي  والبلجيكي  الروســـي 
البندقيـــة  ســـعر  ويتجـــاوز  واليوغســـالفي، 

الواحدة  العشرة ماليين دينار.
ويضيـــف أن هنـــاك أنواعـــا أخـــرى مـــن 
األســـلحة ومنهـــا (آر بي كي47) وهو ســـالح 
يخترق الدروع العادية ويكثر اســـتخدامه في 
النزاعات العشـــائرية. أما  عن سالح (بي كي 
ســـي)، فيوجد منه نوعان في ســـوق السالح 
كما يقول الياسري؛ وهما الروسي واإليراني، 

ويبلغ سعر الواحد منه 2000 دوالر.
وهناك أيضا الرمانات اليدوية وهي قنابل 
متفجرة يتم رميها باليد، لكن مع تطور السالح 
لـــم تنحصر طريقة قـــذف الرمانـــات في اليد 
فقط، بل يمكن رميها أيضا بواســـطة البندقية 
وتصل أسعارها إلى 50 دوالرا للقنبلة اليدوية 
العادية أو كما يسميها العراقيون ”الرمانة“.

ويتابـــع الياســـري أن هنـــاك أنواعـــا من 
قذائـــف الهـــاون تبـــاع فـــي ســـوق الســـالح 
وتستخدمها المجاميع المسلحة ألنها خفيفة 
ويســـهل إخفاؤها والرائج منها في الســـوق 
قاذفة (آ ربي جي) ويبلغ سعر القذيفة الواحدة 

ألف دوالر أو أكثر قليال.
الياســـري أكـــد أن معظم 
هي  تبـــاع  التـــي  األســـلحة 
أسلحة يمنع القانون حملها 
من قبل األشخاص العاديين، 
لكنـــه يقـــول إن باعـــة الســـالح 
يوفرون لزبائنهم إجازة ترخيص مزورة من 
خالل المكاتب الموجودة في ”سوق مريدي“، 
وهـــي مكاتب تضـــم أشـــخاصا محترفين في 

عمليات التزوير.

إجراءات قاصرة

يقـــول الحاج أحمـــد خشـــان -وهو رجل 
التقاه موقع نقاش وهو يتفحص األسلحة في 
السوق- إن حالة عدم االستقرار التي يعيشها 
العراقيون وغياب الدولة والقانون واألوضاع 
األمنيـــة المتردية في العاصمـــة بغداد دفعت 
العراقييـــن إلى اقتنـــاء الســـالح والتزود به 

لحماية أنفسهم.
وجـــود  أن  خشـــان  الحـــاج  ويضيـــف 
التنظيمات والفصائل  المســـلحة في العراق 
واألوضاع األمنية في سوريا المجاورة أفرزت 
ازدهار ســـوق السالح وانتشـــار األسلحة في 
البيـــوت ومؤسســـات الدولـــة األمنيـــة وغير 

األمنية.
ولفت إلـــى أن المعارك والقتال المتواصل 
بين العشائر يدفعان الناس إلى شراء السالح 
واالحتفاظ بـــه للدفاع عن النفس طالما تطلب 
األمر ذلك. وأشـــار إلى أن معظم األسلحة التي 
تعرض في ”سوق مريدي“ وفي الباب الشرقي 

وأماكن بيع الســـالح األخرى يمكن الحصول 
عليهـــا من الجنـــود الذين يبيعون ســـالحهم 
أحيانـــا بســـبب العـــوز أو من أولئـــك الذين 

يسقطون في المعارك.
ويضيـــف أن المنتســـبين إلى الـــوزارات 
األمنية يبيعون األســـلحة في السوق السوداء 
بعد تســـجيلها في ســـجل المفقودات من أجل 
الحصول على المال في ظل غياب المسؤولية 

والرقابة.
ويبدو أن ما قاله الحاج خشان مطابق لما 
كشـــفه مصدر في الحشد الشـــعبي في حديث 
عن اســـتخدام بعض األشـــخاص  لـ“نقـــاش“ 
الحشـــد الشـــعبي واجهة من أجـــل المتاجرة 

بالسالح.
المصـــدر الـــذي فضل عدم كشـــف اســـمه 
أوضـــح أن هناك أفـــرادا من قيادات الحشـــد 
يطلبون السالح من الدولة وحينما يحصلون 

عليه يبيعونه في السوق السوداء.
ويضيف أن إحدى أســـواق بيع الســـالح 
تقـــع في منطقة البو كمـــال وقد تم إغالق هذه 

السوق من قبل الحكومة بصبات خرسانية.
وأشار إلى أن هناك أسواقا لبيع األسلحة 
على الشـــريط الحدودي بين ســـوريا والعراق 
وتباع فيها قطع السالح األميركية والروسية.
ويؤكد المصدر أن األجهزة األمنية ال تصل 
إلى ســـوق بيع الســـالح ألنها تقع في الغالب 
في مناطق شـــعبية تغيب عنها أنظار القوات 
األمنية كمـــا يتفنن تجار األســـلحة في إخفاء 

بضاعتهم بطرق متقنة.
ويختم المصـــدر حديثه قائال إنه في حال 
تشديد الرقابة األمنية على سوق بيع السالح، 
فإن التجار يزاولون عملهم عن طريق وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي من خـــالل مجموعات 

مغلقة خاصة ببيع وشراء األسلحة.
وفـــي ظـــل تفشـــي ظاهـــرة بيع الســـالح 
واالتجـــار به بشـــكل علني، لم يخـــف الناطق 
باسم عمليات بغداد العميد سعد معن قلقه من 
هذه الظاهرة، مشـــيرا إلى أن الجهات األمنية 
تعتقل كل من يخالف قوانين حمل الســـالح أو 

بيعه واالتجار به.
معن أشـــار إلى أن مديرية شـــرطة مقاومة 
اإلجرام في بغداد تقوم بعمليات دهم مستمرة 

لألسواق التي يشتبه في بيعها لألسلحة.
وقال إن المديرية ألقـــت القبض على عدد 
ممـــن يبيعـــون الســـالح أو يحملون أســـلحة 
غيـــر مرخصـــة وصـــادرت كميات كبيـــرة من 
جـــادة  تعمـــل  وأنهـــا  المختلفـــة،  األســـلحة 
إلنهـــاء هذه الظاهرة الخطـــرة التي تهدد أمن 

المواطنين.
وحـــول تهريـــب األســـلحة مـــن جبهـــات 
القتال من قبل المقاتلين وتســـجيل األســـلحة 
كمفقـــودات من المقاتلين الذين يســـقطون في 
الجبهات قال معن إن ”السالح الذي كان بذمة 
من يســـقط فـــي المعركة يعود إلى المشـــجب 
مـــن خالل آمر فصيله من أجل تســـجيل براءة 

ذمته“.
ونفى تهريب الجنود والمقاتلين لألسلحة 
المختلفـــة من جبهـــات القتال لوجـــود نقاط 
تفتيـــش ومفـــارز أمنية تشـــدد عملية تفتيش 
المقاتليـــن العائدين إلى بغـــداد والمحافظات 

الجنوبية وتمنع مرور األسلحة.
ويبـــدو أن اإلجـــراءات األمنية التي ذكرها 
المتحدث باسم عمليات بغداد ما تزال قاصرة 

عن فرض القانون والحد من هذه الظاهرة.

تحقيق
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بغــــــداد تغرق في فوضى طويلة املدى بعد أن كّفت الســــــلطات عن حماية املواطنني وتفرغ 
املسؤولون لكسب غير مشــــــروع ودون رادع، فساهموا في تهريب وانتشار أدوات القتل 
املربحة لهم واملربكة ملدينة حتب احلياة، فانتشر املوت في شوارعها وأزقتها وبيوتها معلنا 
حالة اخلوف في صفوف من يحبون الســــــالم واألمان. في العراق اليوم تذهب إلى سوق 
الســــــالح وتشتري كالشــــــينكوًفا أو صاروخا أو قنبلة عنقودية بسهولة تضاهي السهولة 
التي نشــــــتري بها كيس طماطم أو خيار أو بطاطا، واحلجة أن املواطن يريد أن يدافع عن 

نفسه ويحمي عائلته.

تنتشـــر في بغداد ظاهرة بيع األســـلحة بكل أنواعها في مناطق شعبية تتميز بالنفوذ العشائري 

ما يجعلها بمنأى عن مداهمات األجهزة األمنية.

تاجر ســـالح: الحواجز األمنية ونقاط التفتيش املنتشـــرة في الطرق املؤدية إلى بغداد ال مانع 

عندها من دخول األسلحة ويمكن أن ُترتشى إذا تطلب األمر ذلك.

تجارة األسلحة تغرق بغداد في الفوضى
لين الرئيسيين للسوق السوداء [ رخص مزورة لحمل عتاد عالمي فتاك

ِّ
[ الجيش ورجال الشرطة من الممو

يتم الحصول على األسلحة من مخازن 

ووحدات الجيش إذ ال يحاسب الجنود 

على أسلحتهم المفقودة في ساحات 

الحرب

أدوات القتل تفاقم الصراعات الطائفية بارونات السالح يكدسون المرابيح

قـــام العديد من منتســـبي الـــوزارات األمنية 
ببيع أســـلحتهم لغرض الحصـــول على المال 

ومغادرة البالد.
أما حسن الياســـري الذي هو اآلخر يعمل 
في تجارة األسلحة وبيعها في ”سوق مريدي“ 
فيقول إن أسعار السالح ترتفع ويزداد الطلب 

عند األســـلحة  اشـــتداد األزمـــات علـــى 
األســـعار األمنية والسياسية وأن 
عنـــد  ت تنخفـــض  مـــا ز أل ا

. يـــة د قتصا ال يضيـــف ا و
نحـــن نبيـــع قائـــال 
ســـلحة أل لخفيفة ا ا

منهـــا  و

وهناك أيضا الرمانات ا
متفجرة يتم رميها باليد، لكن

لـــم تنحصر طريقة قـــذف 
فقط، بل يمكن رميها أيضا
0وتصل أسعارها إلى 50 دوال
العادية أو كما يسميها الع
ه ويتابـــع الياســـري أن
قذائـــف الهـــاون تبـــاع فـــي
وتستخدمها المجاميع المس
ويســـهل إخفاؤها والرائج
جي) ويبلغ سع قاذفة (آ ربي
ألف دوالر أو أكث
الياســـ
األســـلحة
أسلحة يم
من قبل األ
لكنـــه يقـــول
يوفرون لزبائنهم إجازة ت
خالل المكاتب الموجودة ف
وهـــي مكاتب تضـــم أشـــخ

عمليات التزوير.

إجراءات قاصرة

يقـــول الحاج أحمـــد خ
التقاه موقع نقاش وهو يتف
السوق- إن حالة عدم االست
العراقيون وغياب الدولة و
األمنيـــة المتردية في العاص
العراقييـــن إلى اقتنـــاء الس

لحماية أنفسهم.
خش الحـــاج  ويضيـــف 
التنظيمات والفصائل  المس
واألوضاع األمنية في سوري
ازدهار ســـوق السالح وانت
البيـــوت ومؤسســـات الدو

األمنية.
ولفت إلـــى أن المعارك
بين العشائر يدفعان الناس
واالحتفاظ بـــه للدفاع عن ا
األمر ذلك. وأشـــار إلى أن م
و ”سوق مريدي“ تعرض في



} القاهــرة - تتعـــدد العالقـــات التـــي تتكّون 
عبر اإلنترنت وشـــبكات التواصل االجتماعي. 
وبحسب طبيعة كل عالقة تتباين الدوافع التي 
تتسبب في إقامتها والنتائج النفسية المترتبة 
عنها، حيث يرى خبراء علم النفس أن عالقات 
اإلنترنـــت ال تتعـــدى كونها حيـــاة افتراضية 
يقيمهـــا البعـــض نتيجة حالة نفســـية معّينة 
تتحكم في الهوى والرغبات. ويكون اإلنســـان 
خاللها مؤهال إلقامـــة عالقات مجهولة، راغبا 
فيهـــا بغض النظر عـــن نتائجها، رافضا تقبل 
نصائح اآلخرين حـــول خطورة هذه العالقات 

وتأثيراتها السلبية.
وتقـــول الدكتـــورة ليـــزا مـــكاي، الطبيبة 
النفسية األميركية والمتخصصة في العالقات 
طويلة المسافاتعن بعد ”اليف هاك“ ”األبحاث 
الحديثة تشـــير إلى أن المرتبطْين بعالقة عن 
بعـــد يتحدثان أكثر مـــن الذين يعيشـــون في 
مدينة واحدة ولكنهما يتفاعالن بشـــكل أعمق 
وأكثر وضوحا من اآلخرين، ويســـاعدهما ذلك 
في التعـــرف عن بعضهما أكثر وبشـــكل جيد 
وأعمق“، الفتة إلى أن العالقة التي تنشـــأ في 
ظل مســـافات متباعدة تعتمد في المقام األول 
علـــى الحميمية العاطفية أكثـــر من الحميمية 
الجســـدية، وبهذا فإن الحب هـــو الذي يحرك 
هذه العالقة، وهو ما يجعلها تســـتمر أكثر من 
العالقـــة التي تبنى على االنجذاب الجســـدي 
أو الشـــكلي. وتضيـــف مـــكاي أنـــه ”عندمـــا 
تنشـــأ عالقة بين اثنيـــن بعيدين عن بعضهما 

البعض تكون العالقة هنا مبنية على أســـاس 
الثقة والتوافـــق الفكري بين الطرفين، وحتما 
سيكون أحدهما مطمئنا وواثقا من أن شريكه 
لـــن يخونـــه أو يعبـــث بكرامته وهـــو بعيد“، 
مشـــيرة إلى أن ما يمّيز العالقات عن بعد أنها 
تمنح أحد الطرفين متســـعا من الوقت يقضيه 
مع األصدقاء واألقارب، ويســـتطيع ممارســـة 
األنشـــطة الرياضيـــة والثقافية ويســـتمر في 
التواصـــل وبنـــاء عالقـــات إنســـانية أخرى، 
على عكس العالقـــات القريبة التي تحكم على 
الطرفين في بعض األحيـــان بالتفّرغ لها دون 

سواها.
 وتشـــير مكاي في هذا الخصوص إلى أن 
حياة الشـــخص بمفرده تعلمه كيفية مواجهة 
تحديـــات الحياة والصعوبـــات دون االعتماد 
على اآلخر ويكون دور الشـــريك بمثابة الداعم 
عاطفيـــا ليكـــون قـــادرا علـــى مواجهـــة هذه 
التحديـــات، وهو ما يكون أثـــره إيجابيا على 

شخصية الفرد في االعتماد على نفسه.
ويعقـــب على ذلك الدكتـــور أحمد عبدالله، 
أســـتاذ الطـــب النفســـي بجامعـــة الزقازيق، 
قائال ”إن الكثير من الشـــباب يقيمون عالقات 
عاطفيـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
فيســـبوك أو مواقع الدردشـــة باعتبارها أحد 
السبل الحديثة للتعرف على أشخاص آخرين 
وتفريغ الطاقة الداخلية الكامنة من خالل هذه 
العالقات، وربما ينتـــج عن هذه العالقة زواج 
فـــي نهاية المطاف، لكن أغلـــب هذه العالقات 
تكون مزّيفة وتعتمد على األهواء الشـــخصية 

والتالعب بمشاعر اآلخرين“.
التـــي  العالقـــات  أن  عبداللـــه  ويوضـــح 
تنتهي بالزواج نســـبة نجاحها تكون متفاوتة 
بحســـب طبيعة الشخص واألســـرة والتنشئة 
االجتماعيـــة، وما إذا كانت العالقة مبنية على 

الصراحة منذ البداية أم ال.

وعـــن أســـباب اللجـــوء إلـــى مثـــل هـــذه 
الدكتـــورة أميـــرة بدران،  العالقـــات، توضح 
المتخصصـــة فـــي العالقـــات االجتماعية، أن 
لجوء الشـــباب إلى إنشاء عالقات عاطفية عبر 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، يرجع 
باألســـاس إلـــى الفراغ النفســـي وعـــدم توفر 
أنشطة مفيدة لهم. فالفطرة تدفعهم إلى الحب 
واالرتباط مـــن خالل هذه الطريقة، إضافة إلى 
وجود مشكالت داخل األســـرة وعدم االهتمام 
النفســـي وغياب لغة الحوار، فيلجأ الشاب أو 
الفتاة إلى عالم الشـــبكة العنكبوتية الواســـع 

ليســـتمع إلى أي شخص يحدثه عّما يدور في 
ذهنه وتتطور العالقة إلى أن تأخذ شكل الحب 
بالتزوير، كما أن الحالة االقتصادية الســـيئة 
وزيادة متطلبات الزواج وانتشـــار البطالة من 
عوامل انتشار تلك العالقات، باإلضافة إلى أنه 
من الممكن أن يكون الشخص يعاني مشكالت 
نفسية واجتماعية لذلك يلجأ إلى بناء عالقات 
عن طريق اإلنترنت لكي يفـــرغ طاقته ويعالج 

مشاكله النفسية.
وتشـــير بدران إلـــى أن الوقايـــة من خطر 
العالقـــات العاطفية التي تنشـــأ عبـــر مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي ال تكمـــن فـــي الرقابة 
ولكنهـــا تتمثل في ملء وقـــت الفراغ وخاصة 
الفـــراغ النفســـي واالجتماعي الـــذي يالحق 
الشـــباب. وفـــي حالة وجود عالقـــة قوية بين 
الشـــباب وأســـرهم مدعومـــة بواعـــز دينـــي، 
فســـتكون لديهم رقابة من الداخل تمنعهم من 
الوصول إلى احتياجاتهـــم العاطفية بطريقة 
خاطئة وتمنعهم من خداع اآلخرين والتالعب 
بمشـــاعرهم، وكذلك عندما تكون هناك عالقات 
اجتماعيـــة ناجحة وقائمة علـــى الحوار، فلن 
يلجأ الشاب إلى مثل هذه العالقات المضطربة.

} لنــدن - أكـــدت دراســـة بريطانيـــة حديثـــة 
تمحورت حول ”األطفال والمحتوى اإلباحي“ 
أن 94 بالمئـــة مـــن األطفـــال الذيـــن خضعوا 
للدراســـة شـــاهدوا محتـــوى جنســـيا علـــى 
صفحات اإلنترنت، ولم يتجاوزوا سن الرابعة 
عشـــرة. وشملت الدراسة 1000 طفل من فئة 11 
إلى 16 ســـنة، ووجد الباحثـــون أن 65 بالمئة 
منهم شـــاهدوا صورا إباحية في هذه الســـن، 
و28 بالمئة شـــاهدوها وهم في الســـن من 11 

إلى 12 سنة.
وخلصت الدراســـة إلى أن األطفـــال الذين 
يشـــاهدون محتـــوى إباحيـــا في ســـن مبكرة، 
معرضـــون لفقدان الحس باللذة الجنســـية مع 
مرور الزمن، عند رؤية هذا النوع من المحتوى 
اإلباحـــي. كمـــا توصلت إلـــى أن الفئة األصغر 
ســـنا أي من 11 إلى 12 سنة، تتعرض للمحتوى 
اإلباحي انطالقا من صور أو أشرطة فيديو عن 

طريق الصدفة أثنـــاء البحث في اإلنترنت ومن 
خالل نوافذ اإلعالنات التي تبرز بشكل مفاجئ 

أثناء التصفح.
وكشـــفت أن 19 بالمئة مـــن األطفال بين 11 
و12 ســـنة، شـــاهدوا محتوى إباحيا عن طريق 

البحث المباشر والمقصود.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن أكثـــر من ثالثة 
أربـــاع األطفال من العّينة المدروســـة قالوا إن 
المشاهد اإلباحية لم تساعدهم على فهم الرغبة 
المتبادلة أثناء ممارسة الجنس، بينما يعتبرها 
53 بالمئـــة مـــن األطفال الذكور المســـتجوبين 

”تصويرا واقعيا للممارسة الجنسية“.
وقالت إن نسبة مشـــاهدة الصور اإلباحية 
عبـــر اإلنترنت بشـــكل إرادي ومقصود مرتفعة 
لـــدى الذكور أكثر من اإلناث، كمـــا بينت أن 14 
بالمئـــة من األطفال المشـــاركين في الدراســـة 
أخـــذوا ألنفســـهم صورا وهـــم عراة أو شـــبه 

عـــراة، وأن 7 بالمئـــة منهم علـــى األقل تبادلوا 
تلـــك الصور، وأكـــدت أن 38 بالمئة من األطفال 
اإلباحيـــة  الصـــور  شـــاهدوا  المســـتجوبين 
ألول مـــرة عبـــر الهواتـــف الذكيـــة أو جهـــاز 
الكمبيوتـــر المحمـــول، وأثبتـــت أن 60 بالمئة 
من المستجوبين شاهدوا الصور اإلباحية في 
البيت و29 بالمئة منهـــم قالوا إنهم فعلوا ذلك 

في بيوت أصدقائهم.
ومـــن جانبها قالت أنـــا لونغفيلد، محافظة 
شـــؤون الطفولة في إنكلترا، تعليقا على نتائج 
هذه الدراســـة ”إننا اآلن فقـــط بدأنا نفهم مدى 
تأثيـــر الهواتـــف الذكية المحمولـــة على حياة 
األطفـــال، خاصـــة وأن هـــذه األجهـــزة نقلـــت 
اإلنترنت من الواجهة في صالون البيت، حيث 
اآلباء واألمهات يراقبون ســـلوك أطفالهم، إلى 
غـــرف نـــوم األطفـــال أو مكان لعبهـــم، حيث ال 

يستطيعون مراقبتهم بشكل كامل“.
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يســــــعى العديد من األشــــــخاص، في ظل االنتشــــــار الواســــــع لإلنترنت، إلى التواصل مع 
اآلخرين والتعرف على أشخاص من بلدان مختلفة عبر شبكات التواصل االجتماعي مثل 
فيسبوك، الذي يعمل على تقريب املسافات وإزالة احلواجز اجلغرافية والفكرية والثقافية، 
ّمما يجعل األمر يتطور من مجرد عالقات اجتماعية وصداقات إلى تكوين عالقات عاطفية 

وحب وزواج.

التدليك بعد دقائق من االســـتيقاظ من النوم ينعش الوجه، فهو يؤمن االســـترخاء لقســـمات 

الوجه وينشط الدورة الدموية، فتستعيد البشرة لونها الحيوي النضر.

باحثـــون يؤكدون أن تنـــاول املعكرونة كجزء من النظام الغذائي لدول البحر املتوســـط الغني 

بالخضراوات وزيت الزيتون، مرتبط بانخفاض طفيف في مؤشر كتلة الجسم ومقاس الخصر.

املشاهد اإلباحية تعرض الصبيان لفقدان اللذة الجنسية

أسرة
 [ العالقات عن بعد حميمية أكثر منها جسدية [ الفراغ النفسي يقود الشباب إلى بناء عالقات عاطفية عبر اإلنترنت

العالقات العاطفية عبر مواقع التواصل االجتماعي حب أم وهم

◄ ذكرت دراسة جديدة أن الرجال 
األكبر سنا الذين يعانون من 

مستويات منخفضة من هرمون 
التستوستيرون وتتضاءل لديهم 

الرغبة في ممارسة الجنس، تزايد 
نشاطهم ورغبتهم الجنسية بعد 
تلقيهم عالجا بهرمون الذكورة.

◄ كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن ثالثا من بين أربع سيدات ممن 

بدأن عالجا لزيادة الخصوبة، 
سيحصلن على طفل خالل خمس 
سنوات. وأظهرت مراجعة شملت 

20 ألف سيدة في الدنمارك أن أكثر 
من نصفهن (تقريبا 57 بالمئة) 

حدث الحمل لديهن خالل عامين، 
كما أن ثالثة أرباعهن حدث الحمل 

لديهن خالل خمس سنوات.

◄ قال باحثون إن السيدات 
الالتي يتناولن األسبرين قبل 

العالقة الحميمية ربما تزيد لديهن 
الفرص في إنجاب الذكور. وذكرت 
دراسة حديثة أن السيدات الالتي 

يمتلكن تاريخا من اإلجهاض 
المتكرر هن أكثر عرضة إلنجاب 
طفل ذكر بعد تناولهن األسبرين 

أثناء الحمل مقارنة بالنساء 
الالتي يتناولن حمض الفوليك.

◄ تقترب فرنسا من فرض حظر 
كامل على ضرب األطفال بعدما 

صوت أعضاء الجمعية الوطنية 
الفرنسية (البرلمان) لصالح منع 

اآلباء من استخدام العقاب البدني 
ضد أطفالهم. ويغير الحظر 

مفهوم السلطة األبوية في القانون 
المدني ليستبعد ”كل ضروب 

المعاملة القاسية والمهينة 
والمذلة“.

◄ تصاب كل ثامن امرأة وكل 
عاشر رجل في بريطانيا بالعقم 

أو يواجهان مشاكل جدية تتعلق 
بإنجاب األطفال، ويحاول نصفهم 
إخفاء مشاكلهم عن أعين أزواجهم 

واألطباء.

باختصار موضة

العالقـــات التـــي تنتهـــي بالـــزواج 

نســـبة نجاحهـــا تكـــون متفاوتـــة 

بحسب طبيعة الشخص واألسرة 

والتنشئة االجتماعية

◄

  

} عندما مرت الحرب علينا ذات مرة، كنا 
نلتف على أجسادنا كالقطط المذعورة أنا 

وشقيقتي ونخبئ وجهينا في حمى والدتي 
خوفا من فتك ظالل الموت المرسومة على 

جدران المنزل، تلك التي كانت تلّوح لنا 
بأذرعها مثل حبال المشنقة التي تلّوح 

للمحكوم عليه باإلعدام، بينما كانت شظايا 
القصف العشوائي تنشد معزوفتها المرعبة 

على حبل السياج الفاصل بين الموت في 
الشارع والحياة داخل المنزل.

وحين تمكن اليأس من آمالنا، 
صرت أنصت لدعاء أمي في صالتها في 

الصباحات الملغمة بالغارات وهي ترجو 
الله إذا ما حدثت الفاجعة، أن تكون أول من 
يفارق الحياة ألنها ال تستطيع تحّمل فكرة 

أن تفقد أحد أبنائها أو بناتها فيوفرها 
القدر لتجّرع سم الفراق، السّم الذي يخّلد 
جسد األمهات في الحياة ويقتل أرواحهن 
ببطء، السم الذي تشير إليه اللغة ببالدة، 

فتعقد له تعبيرا ساذجا من كلمتين ”أم 
الشهيد“.

تذكرت هذا المشهد قبل أيام وأنا أقرأ 
قصة األم العراقية التي كانت تتفحص 

الجثث المتفّحمة، بعد االنفجار اإلرهابي 
في منطقة الكرادة وسط بغداد، وهي تبحث 
عن ولدها علها تعثر عليه من رائحته التي 
تعرفها جيدا والتي كانت ستبقى، بحسب 

اعتقادها، على الرغم من تفّحم الجثة!
أما والدة ”محمد وأكرم“ فلم تتحمل خبر 

استشهادهما سوى ساعات قليلة فارقت 
الحياة بعدها، ألنها رفضت أن تتجرع سّم 

الفراق الذي كان سيقتلها ببطء بدءا من 
اللحظة التي تغّير فيها اسمها وأصبحت 

”أم الشهداء“.
أمهات كثيرات وقفن في حدود هذا 

المشهد المعفر بدخان الفاجعة ينتظرن 
دورهن في الحصول على اللقب المقيت، 

وأمهات مررن بقلب مكسور ومشاعر متبلدة 
على مقربة من الشارع الذي أصبح مهجورا 

وأمهات تحجرت مالمحهن خلف شاشات 
التلفزيون وهن يطالعن المشهد الغريب، 

ويتحسسن مالمح صغارهن ليتأكدن من أن 
دورهن لم يحن بعد العتالء خشبة مسرح 

الجحيم ولعب دور مهم فيه، لسبب لم يكن 
واضحا.

هذه المشاهد خارقة للعادة ولكل 
قوانين المنطق، إذا كان هناك فعال منطق 

ينظم عمل هذا الكون المجنون. المئات من 
الشهداء والجرحى معظمهم من الشباب 
الذين خرجوا في نزهة ليلية لالستمتاع 

بمساء رمضاني وتفقد أبواب العيد، لكنهم 
لم يعودوا من النزهة التي عّبدت لهم 

طريقا سريعة إلى السماء بدال عن الطريق 
اإلسفلتي الذي يأخذهم إلى بيوتهم اآلمنة، 

حيث تنتظرهم أمهاتهم قبل أن يتحولن إلى 
أمهات شهداء.

موجع هذا الموت كثيرا، فموت على هذه 
الشاكلة -كما سجلته إحدى قصائد محمود 

درويش- ال يوجع الموتى، الموت يوجع 
األحياء.

شاب في مقتبل العمر، كان نشر على 
صفحته في فيسبوك العام الماضي يخبر 
أصدقاءه بنجاته من انفجار مرّوع ضرب 

منطقة الكرادة ذاتها، ”نعم، لم أمت، كانت 
تفصلني خطوات عن الموت!“، لكنه رحل في 

هذا االنفجار وبقيت صفحته في فيسبوك 
خالية إال من دموع أصدقائه، وربما مازالت 

أمه تتجرع السم منذ أيام وتفشل في 
اللحاق به.

صعد دخان الجثث المتفحمة 
واستنشقته السماء، لكن الغيوم الحبلى 

لم تمطر دموعا، فالحزن أكبر من أن يعتق 
في حضن غيمة ذاهلة. الحزن ال يليق 

باألحياء-الموتى. هذا ما كان يفكر فيه 
الشاعر العراقي قاسم سعودي عندما كتب 

في صفحته على فيسبوك ”لم أحزن على 
تفجيرات الكرادة.. أنا ميت معهم“.

املوت ال يوجع املوتى

نقوش جلد النمر 

تزين األحذية 
األلمانية أن  } أفادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
نقوش جلـــد النمر تزيـــن األحذية في 
صيـــف 2016، لتمنـــح المـــرأة إطاللة 

جريئة تخطف األنظار.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن نقـــوش جلد 
النمـــر تزين هـــذا الموســـم الحذاء ذا 
الكعـــب العالي والصنـــدل والباليرينا 
الرياضـــي  والحـــذاء  واإلســـبادريل 
والشبشـــب، مشـــيرة إلى أن الدرجات 
الترابيـــة المميـــزة للنقـــوش تتمتـــع 

بطابع أنيق.
بنقوش  المـــزدان  الحذاء  ويضفي 
جلد النمر لمسة جاذبية على اإلطالالت 
البســـيطة، والتي تتألف مثال من توب 

وجينز أو تيشيرت وبرمودا.
وأوردت ”إيلـــي“ أن البرمودا يمثل 
نجـــم الموضة النســـائية فـــي صيف 
العام 2016 ليضفي على المظهر لمسة 
جاذبيـــة تخطـــف األنظار مـــن ناحية، 
وليمنح المرأة إحساســـا بالراحة في 
ظـــل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية 

أخرى.أخرى.

حبك ضاعف {منسوب النات} عندي

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب
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كالسيكو دون حسابات بين األهلي والزمالك

[ البطل يبحث عن ختام مشرف في الدوري المصري

} لنــدن- باتـــت األميركية ســـيرينا وليامس 
املصنفة األولى وحاملة اللقب على بعد مباراة 
واحدة مـــن معادلة إجنـــاز األملانية ســـتيفي 
غراف، وذلك ببلوغها نهائي بطولة وميبلدون 
اإلنكليزية لكرة املضرب ثالث البطوالت األربع 
الكبرى، للمرة التاســـعة في مسيرتها بأسهل 
فـــوز لها في نصف نهائي هـــذه البطولة على 
حساب الروسية إيلينا فيسنينا غير املصنفة. 
واحتاجـــت ســـيرينا، الســـاعية إلى لقب 
ســـابع في وميبلـــدون ومعادلة رقـــم األملانية 
ســـتيفي غراف في عـــدد األلقـــاب الكبيرة (22 
لقبا)، إلـــى 49 دقيقة فقط لكـــي تتخطى عقبة 
فيســـنينا التي خاضـــت غمار املربـــع األخير 
ألول مرة فـــي بطوالت الغراند ســـالم (أفضل 
نتيجة لها ســـابقا وصولها إلـــى الدور الرابع 
في أســـتراليا عامـــي 2006 و2013 ووميبلدون 

عام 2009).

أرقام تاريخية

وضربـــت ســـيرينا التـــي حققـــت فوزها 
اخلامس على فيسنينا في 5 مواجهات بينهما 
(آخرها عام 2013 في الدور األول لدورة بكني)، 
موعـــدا في النهائي مع األملانية إجنليك كيربر 

الرابعة التي وقفت حائال دون مواجهة عائلية 
مرتقبة بني ســـيرينا وشقيقتها األكبر فينوس 

وليامس الثامنة بفوزها على األخيرة. 
وســـتخوض ســـيرينا (34 عامـــا) النهائي 
الـ28 لها في بطوالت الغراند سالم عن جدارة، 
إذ لم تخســـر ســـوى مجموعة واحـــدة وكانت 
فـــي الدور الثانـــي ضد مواطنتها كريســـتينا 
ماكهايـــل، كمـــا لم تترك أي فرصة ملنافســـتها 

الروسية.
ثالثـــة  بعـــد  علـــى  ســـيرينا  وأصبحـــت 
انتصارات فقط في بطوالت الغراند سالم لدى 
السيدات لكي تعادل رقم مواطنتها األسطورة 
األخرى مارتينا نافراتيلوفا، وعلى بعد أربعة 
انتصـــارات من الرقـــم القياســـي املطلق عند 
الســـيدات والرجال والذي حطمه السويسري 

روجيـــه فيـــدرر (307) األربعـــاء بفـــوزه على 
الكرواتـــي ماريـــن ســـيليتش في الـــدور ربع 
النهائـــي (تفوق علـــى نافراتيلوفـــا). لكن ما 
يهم ســـيرينا اآلن ليســـت األرقام القياسية بل 
تخطي عقبة املباريـــات النهائية التي الزمتها 
هذا املوســـم في الغراند سالم، إذ خسرت في 
أســـتراليا املفتوحة وروالن غـــاروس، ولم تفز 
بأي لقـــب منذ وميبلـــدون العـــام املاضي ألن 
مشوارها في فالشينغ ميدوز الصيف املاضي 

انتهى في نصف النهائي.

ثأر عائلي

ستســـعى ســـيرينا جاهدة للثأر من كيربر 
التي ســـتخوض النهائي الكبيـــر الثاني فقط 
في مســـيرتها، ليس بســـبب فوز األملانية على 
شـــقيقتها فينـــوس وإســـقاط األخيـــرة للمرة 
األولـــى في نصف نهائـــي وميبلدون من أصل 
9 مرات تصـــل فيها إلى هذا الـــدور، بل ألنها 
خســـرت أمـــام منافســـتها في بداية املوســـم 
احلالي في نهائي بطولة أستراليا املفتوحة. 

وقـــد حالـــت كيربـــر (28 عامـــا) دون لقاء 
سيرينا وفينوس في نهائي البطولة اإلنكليزية 
للمرة السادســـة بعد أعوام 2000 و2008 (فازت 
فينوس) و2002 و2003 و2009 (فازت سيرينا).

كمـــا حرمت كيربـــر منافســـتها األميركية 
مـــن الوصول إلـــى النهائي الكبيـــر األول منذ 
خســـارتها نهائي وميبلدون بالذات عام 2009، 
ومـــن محاولة الفوز بلقبهـــا الكبير األول منذ 
تتويجها عام 2008 في وميبلدون أيضا بلقبها 
اخلامس في البطولة اإلنكليزية والســـابع في 
مســـيرتها. وقد حققت األملانيـــة فوزها الرابع 
على فينوس (36 عاما) في 6 مواجهات بينهما، 
وهي ســـتلتقي سيرينا للمرة الثامنة على أمل 
تقليـــص الهـــوة بـــني الالعبتـــني ألن األخيرة 
تتفوق حاليا بخمســـة انتصارات مقابل اثنني 
ملنافســـتها األملانية التي كانـــت أفضل نتيجة 
لها في وميبلدون قبل النســـخة احلالية حيث 

وصلت إلى نصف النهائي عام 2012. 
ودافعت األميركية سيرينا وليامس مجددا 
عن املساواة في األرباح بني الرجال والسيدات، 
واعتبـــرت أن التصريحات التـــي أدلى بها في 
هذا اخلصوص الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش 

املصنف أول في العالم أيضا كانت "مخيبة".

رياضة

نهائي ثأري بين سيرينا وكيربر في بطولة ويمبلدون

سيرينا وليامس تقترب من إحراز رقم قياسي جديد

باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - تأمـــل جماهيـــر األهلـــي في أن 
تكـــون مباراة القمة مســـك اخلتام في موســـم 
توج الفريق بلقبه قبل أسبوعني على النهاية، 
بينما تتمنى جماهير الزمالك الثأر من الهزمية 
التي تلقاها الفريق على يد (غرميه التقليدي) 
بهدفني في الـــدور األول، والفوز باللقاء الذي 
يعـــد بطولة اســـتثنائية، بعد خســـارة اللقب. 
وبعد موسم ماراثوني مليء باملفاجآت، يسدل 
قطبـــا الكرة املصرية، الســـبت، الســـتار على 
موســـم (2015-2016) للـــدوري املمتـــاز، حيث 
يســـتضيف الزمالك غرميه األهلي على ملعب 
اجليش مبدينة الســـويس ضمـــن اجلولة 34 

واألخيرة.
ويتصدر األهلي ترتيب الدوري برصيد 75 
نقطـــة، وبفارق 7 نقاط عـــن الزمالك الوصيف 
(68 نقطـــة)، ورغـــم جناح الفريـــق األحمر في 
اســـتعادة اللقب، الذي انتزعه األبيض املوسم 
املاضـــي، فإن اللقاء الذي يطلق عليه في مصر 
(لقاء القمـــة)، ويحمل الرقم 112 في مواجهات 
الفريقـــني، يعد بطولة خاصـــة ليس جلماهير 
الفريقني فحسب، بل لالعبني ومجلسي اإلدارة 

أيضا. 
ويصـــب التاريخ في صالـــح األهلي، فمن 
بني 111 لقاء جمعت بني الفريقني من قبل، فاز 
األهلي في 40 مباراة، مقابل 25 مباراة للزمالك، 

في حني انتهت 46 مباراة بالتعادل.
ســـبقت املباراة حالة جدل واسعة، أثيرت 
حـــول امللعب الذي يســـتضيف اللقـــاء وطاقم 
احلـــكام، فقد اختار الزمالـــك (املضيف) ملعب 
أن  غيـــر  اللقـــاء،  الســـتضافة  بتروســـبورت 
اجلهـــات األمنية فـــي مصر، رفضـــت اختيار 
الزمالك، ورأت أن ملعب السويس هو األنسب، 
األمـــر الـــذي أثار اســـتياء مرتضـــى منصور 

رئيس النادي. 
وأطلق منصور تصريحـــات قوية بأنه لن 
يقبل اللعـــب إال في بتروســـبورت، وأعلن عن 
ذهـــاب فريقه إلى امللعـــب حتى وإن لم يحضر 
املنافس، لكن ســـرعان مـــا حتولت تصريحات 
رئيـــس الزمالك النارية إلى رمـــاد، بعد تدخل 

خالـــد عبدالعزيز وزيـــر الشـــباب والرياضة، 
إلقناعه باملوافقة على إقامة اللقاء على امللعب 

الذي لقي ترحيب اجلهات األمنية. 

جدل حول التحكيم

كما أثيـــرت حالة جدل أخـــرى حول طاقم 
احلـــكام، حتى اســـتقر جمال الغنـــدور رئيس 
جلنـــة احلـــكام باحتـــاد الكرة املصـــري، على 
طاقـــم نرويجي إلدارة مبـــاراة القمة. ويتكون 
الطاقم من حكم ساحة ممثال في سفني أودفار 
ويعاونـــه الثنائي كيم توماس كمســـاعد أول، 
وفرانك آندس كمســـاعد ثانـــي، باإلضافة إلى 

كني هنري حكما رابعا. 
وتسببت بطولتا كوبا أميركا وأمم أوروبا 
في تأخير إعالن طاقم احلكام، بسبب انشغال 

أغلب حكام أوروبـــا بالبطولتني، وكانت جلنة 
احلكام قاب قوســـني أو أدني من اختيار طاقم 
عربـــي إلدارة املبـــاراة، وهـــو االقتـــراح الذي 
واجهـــه اعتراض من رئاســـة الفريقني األهلي 
والزمالـــك، إلـــى أن وقع االختيـــار على طاقم 

نرويجي يتقاضى ما يقرب من 4500 دوالر.
احلاصـــل أن هنـــاك رغبة واحـــدة جتمع 
بـــني مدربـــي الفريقني، من أجـــل إثبات الذات 
فـــي مباراة تكتـــب مصير كليهما في املوســـم 
املقبل، حيث يســـعى محمد حلمي املدير الفني 
للزمالـــك، إلى تأكيد قدرته علـــى قيادة الفريق 
وأنه االختيار األنســـب، بدال مـــن التعاقد مع 
مدير فنـــي أجنبي، في حني مينـــي الهولندي 
مارتـــن يول مـــدرب األهلي، النفـــس بتحقيق 
انتصار يخفف من حـــدة الهجوم اجلماهيري 

عليه. 

ومبكـــرا رفع الفريقان درجات االســـتعداد 
القصوى، حرمتهما من االستمتاع بإجازة عيد 
الفطر، ويحتاج كل منهما إلى دفعة معنوية لن 
تتحقق إال بالفوز، فالزمالك يسعى إلى تسطير 
نهاية جيدة للموسم الكروي وحتقيق انتصار 
لـــه مذاق خـــاص على منافســـه اللـــدود، بعد 
تعادلـــني متتاليني في الـــدوري، أمام املصري 

البورسعيدي وسموحة السكندري.

فرحة مزدوجة

فـــي املقابـــل يرغـــب األهلـــي فـــي إهداء 
جماهيـــره فرحـــة مزدوجـــة، حيـــث التتويج 
باللقب والفوز علـــى الزمالك، وذلك لنيل رضا 
اجلماهير بعد اإلخفاق القاري وتلقي هزميتني 
متتاليتـــني بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا. ينـــوي 
الزمالك (املضيف) استعادة نغمة االنتصارات 
على حســـاب األهلـــي، حيث اســـتعاد الفريق 
قوته الضاربة وتأكد من جاهزية أمين حفني، 
صانـــع ألعاب الفريق، واملدافـــع أحمد دويدار 
خلوض اللقـــاء، إضافة إلى احلـــارس الثاني 
محمود عبدالرحيـــم ”جنش“، والالعب محمد 

عادل جمعة. 
ويدخل األهلي (الضيـــف) اللقاء بنوع من 
الطمأنينة، بعد اســـتعادة جهود العبه املتميز 
رمضان صبحي، الـــذي ميثل مكمن اخلطورة 
في صفوف الفريق، فضال عـــن عودة الثنائي 
حســـام عاشـــور وأحمـــد فتحي، فيمـــا يفتقد 
الفريـــق جلهـــود الثنائـــي عبدالله الســـعيد، 
والغابونـــي ماليك إبفونـــا لإلصابة، واملدافع 

سعد سمير لإليقاف.
وفـــي قـــراءة للقاء، يرى أحمـــد بالل العب 
األهلي السابق، أن مباراة القمة لها حسابات 
خاصـــة، ولن يحقـــق الفـــوز إال الفريق األكثر 
ثباتـــا، وهو ما يتفوق فيه األهلي عن الزمالك. 

وقـــال لـ“العرب“، إن األهلـــي دائما ما يظهر 
بشـــكل مختلف في مواجهـــة الزمالك، لكن 
تامر عبداحلميد العب الزمالك السابق يؤكد 

على أفضلية الزمالـــك، من حيث وجود أكثر 
من عنصر مـــن أصحاب املهارات والســـرعة. 
وقـــال تامـــر لـ“العـــرب“، إن الفريـــق يضـــم 
مجموعـــة من أفضل العبي مصر، قادرين على 

حسم اللقاء لصاحلهم. 

يسدل الستار على الدوري املصري لكرة 
القدم، السبت، بلقاء القمة 112 بني األهلي 
بطل الدوري ووصيفه الزمالك، في مباراة 
بعيدة عن احلسابات، بعدما حسم الفريق 
ــــــل املاضية  األحمر اللقــــــب في املرحلة قب
بفوزه على اإلســــــماعيلي وتعادل الزمالك 

مع املصري. 

صراع األقوياء

ليست  اآلن  ســيــريــنــا  ــهــم  ي مـــا 

األرقام القياسية بل تخطي عقبة 

الزمتها  التي  النهائية  املباريات 

هذا املوسم في الغراند سالم

◄

متفرقات
◄ أكد البطل األوملبي األميركي إريس 

ميريت، حامل الرقم القياسي لسباق 110 
أمتار في احلواجز أنه مستعد للدفاع عن 

لقبه في أوملبياد ريو 2016 خالفا 
لرأي أطبائه الذين يخشون 
من انعكاسات فيروس زيكا 

على صحته، بعد أن أجرى 
عملية زراعة كلية في 

سبتمبر املاضي. وقال 
ميريت قبل االنخراط 

في جتارب انتقاء 
املنتخبات األميركية 

إلى األلعاب األوملبية ”أطبائي 
قلقون ألنه من السهل أن 

ألتقط العدوى والفيروس 
أكثر من الرياضيني اآلخرين. 
إنهم قلقون حقا.. قلقون جدا“.

◄ مدد فريق فيراري املنافس في سباقات 
فورموال 1 للسيارات عقد سائقه الفنلندي 

كيمي رايكونن بطل العالم السابق 
ليستمر في القيادة لصاحله حتى املوسم 

2017. وقال الفريق اإليطالي الشهير في 
بيان ”قائمة سائقي الفريق ستستمر كما 
هي دون تغيير في موسم سباقات 2017 
بوجود السائق الفنلندي 

واألملاني سيباستيان 
فيتل“. ويتساوى رايكونن، 

الذي فاز بلقب البطولة 
مع فيراري عام 2007 

في رصيد النقاط حاليا 
مع فيتل قبل سباق 

جائزة بريطانيا الكبرى، 
األحد، خلف سائقي 

مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون واألملاني نيكو 

روسبيرغ.

مـــن بـــني 111 لقـــاء جمعـــت بـــني 

الفريقـــني من قبل، فـــاز األهلي في 

40 مبـــاراة، مقابل 25 للزمالك، في 

حني انتهت 46 بالتعادل

◄

«ســـيكون الضغط منصبا على الجزائريـــني خالل مباراتنا األولى معهـــم، ألنهم لن يتحملوا 

تضييع النقاط داخل قواعدهم، ال سيما أمام خصم له نفس األهداف}.

هوغو بروس 
املدير الفني ملنتخب الكاميرون

«لقد اســـتفدنا من مباراة الدور الســـابق أمام موريتانيا، وكانت فرصة لنا لوضع الالعبني في 

االختبار، حيث استخلصنا عدة دروس}.

مصطفى مديح 
مدرب منتخب املغرب دون 17 عاما

شروط تاعرابت 

تبعده عن ميونيخ 1860

} الربــاط - تبّخـــرت أحـــالم املغربـــي عادل 
تاعرابت فـــي االنتقال إلى نادي ميونيخ 1860 
األملاني بعـــد أن كان مرشـــحا لالنتقال له في 
موســـم االنتقاالت الصيفيـــة احلالية. وأكدت 
وســـائل إعـــالم أملانيـــة أن تاعرابـــت التحق 
باملعسكر الذي يجريه الفريق األملاني بالنمسا 
واجتـــاز الفحص الطبي بنجاح، لكنه لم يصل 

إلى اتفاق حول قيمة العقد. 
واعتبر مســـؤولو ميونيـــخ 1860 املطالب 
املالية جـــد مرتفعة وقرروا صـــرف النظر عن 
انتدابه. ويشـــار إلـــى أن تاعرابـــت انتقل في 
املوســـم األخير إلـــى بنفيـــكا البرتغالي، لكنه 
لم يشـــارك في أي مبـــاراة، وقرر مجلس إدارة 
الفريـــق البرتغالي إعارته للفريق األملاني دون 

مقابل. 
 1860 مليونيـــخ  الرياضـــي  املديـــر  وقـــال 
توماس إيخن، إن ”املســـؤولني كانوا نوعا ما 
غيـــر واثقني من جنـــاح هذا االنتقـــال خاصة 
مـــن ناحيـــة بعض البنـــود التي كانـــت مهمة 
جـــدا.. لم نتفق على بعض األمـــور ورأينا أنه 
مـــن مصلحتنا أن ال نوقـــع لتاعرابت وال نقبل 

بشروطه“.
وكان تاعرابـــت يراهـــن هـــذه املـــرة على 
االســـتقرار لفتـــرة أطول بناديـــه اجلديد، بعد 
جتـــارب أخيـــرة غير موفقـــة مـــع العديد من 
األنديـــة أبرزها ميالن اإليطالـــي الذي لعب له 
معـــارا، وبنفيكا البرتغالـــي الذي لم يظهر في 
صفوفه باملوســـم املاضي، إلى جانب املشاكل 
التـــي افتعلها بناديـــي كوينز بـــارك راجنرز 
وتوتنهـــام مـــع مدربـــي الفريقني. واشـــتهر 
تاعرابت مبشاكساته مع مختلف املدربني مبن 
فيهم الذين أشرفوا على تدريب منتخب املغرب 
أمثـــال إيريك غيرتس وبـــادو الزاكي، وهو ما 

أثر على مساره االحترافي.
ومن ناحية أخرى أشارت تقارير صحافية 
إيطاليـــة إلى أن نادي يوفنتـــوس، حامل لقب 
الدوري اإليطاللي، توصل إلى اتفاق مع نادي 
بايرن ميونيخ األملاني لضم املغربي بن عطية، 
مدافع الفريق البافاري. وقالت وســـائل إعالم 
إيطاليـــة، إنـــه مت االتفـــاق علـــى كل تفاصيل 
الصفقـــة، ولـــم يتبق ســـوى وضع اللمســـات 
األخيـــرة في العقود، مشـــيرة إلى أنه ســـيتم 

اإلعالن عن الصفقة خالل ساعات.

لقبه في أو
لرأي أطب
من انعكا
على
عم
س
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ك. 

ر
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ى 
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◄ قالت محكمة التحكيم الرياضية 
عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، 

الجمعة، إنها ستنظر في طعن 
سيب بالتر الرئيس السابق 

لالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
في قرار إيقافه يوم 25 أغسطس 

المقبل.

◄ أكدت تقارير صحافية أن نادي 
مانشستر سيتي اإلنكليزي مستعد 

لتقديم 43 مليون يورو من أجل 
التعاقد مع ليورناردو بونوتشي، 
مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي.

◄ أعلن نادي ليفربول المنافس 
في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، الجمعة، أنه مدد تعاقده مع 
مدربه األلماني يورغن كلوب بعد 

مرور أقل من عام من انضمامه إليه.

◄ قال نادي التسيو المنافس في 
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 

القدم في بيان إن مدربه األرجنتيني 
الجديد مارسيلو بيلسا استقال من 
منصبه بعد يومين فقط من تعيينه. 

وكان التسيو قد أعلن رسميا عن 
تعيين بيلسا األربعاء.

◄ رفض وليد الركراكي، المدير 
الفني لفريق الفتح الرباطي، حامل 
لقب الدوري المغربي، رحيل مدافع 
الفريق السنغالي أس مانداو، بعد 

تلقيه عدة عروض خالل الفترة 
الماضية.

◄ تلقى نادي الزمالك المصري 
عرضا رسميا من نادي اتحاد جدة 

السعودي، يطلب فيه استعارة 
محمود عبدالمنعم ”كهربا“ صانع 
ألعاب األبيض. ويذكر أن النادي 

السعودي سبق وأن طلب الالعب، 
إال أن مسؤولي الزمالك رفضوا.

◄ أعلن نادي تشارلوت هورنتس، 
أحد أندية دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني، أنه حصل على خدمات 
اإليطالي ماركو بيلينيلي في صفقة 

تبادل تخلى فيها لساكرامنتو كينغز عن 
ماالتشي ريتشاردسون القادم من دوري 

اجلامعات. وقال مدرب الفريق ريتش 
تشو ”إننا سعداء بضم العب من طينة 

ماركو بيلينيلي إلى صفوفنا. 
لقد برهن على أنه يستطيع 
التسجيل وخلق املساحات 

لزمالئه. سيمدنا بخبرته 
وجتربته والنزعة 

القيادية التي 
كسبها خالل 

األعوام التسعة 
التي لعب 

فيها بالبطولة 
األميركية“.

ب م
إلى صفوفنا. 
نه يستطيع
املساحات
 بخبرته 

ة 



} مارســيليا (فرنســا) - عاد أنطوان غريزمان 
إلى بالده ليفرض نفســـه بقـــوة على اجلميع 
ويقـــود منتخب بالده إلى نهائـــي كأس األمم 
األوروبيـــة لكرة القـــدم (يـــورو 2016) املقامة 

حاليا بفرنسا. 
وسجل غريزمان هدفني في مرمى املنتخب 
األملاني في املربع الذهبي للبطولة. واآلن، بدأ 
غريزمان جنم أتلتيكو مدريد األسباني التفكير 
في النهائي بذهن منتعش حيث يحمل الالعب 
علـــى عاتقه اآلن القـــدر األكبر مـــن طموحات 

الفرنسيني في الفوز باللقب األوروبي. 
وقـــال غريزمـــان، بعد فـــوزه بجائزة رجل 
املباراة ”نشـــعر بســـعادة طاغية وميكننا بدء 
احللم بالعاشـــر من يوليو… علينا أن نواصل 
تثبيت أقدامنـــا علـــى األرض. مازالت أمامنا 
مباراة. سنستمتع الليلة بالفوز وغدا نستعيد 
االســـتعداد“. واآلن، أصبح  نشـــاطنا ونبـــدأ 
املنتخـــب البرتغالي هو العائـــق الوحيد بني 
فرنسا ولقبها األوروبي الثالث والذي سيكون 

األول منذ الفوز بلقب يورو 2000.
ولكن خطط فرنســـا فـــي البطولة احلالية 
رمبا كانت ستتغير كثيرا لو لم ينتقل غريزمان 
إلى ريال سوســـيداد األســـباني قبل سنوات. 
وســـبق ألندية فرنسية عدة أن رفضت الالعب 
بسبب قصر قامته وبنيانه اجلسماني الهزيل. 
وبعدمـــا صنـــع غريزمـــان لنفســـه اســـما مع 
سوســـيداد، انتقل الالعب إلى أتلتيكو مدريد 
فـــي 2014 ليواصل تألقه وســـطوعه من خالل 
النـــادي الكبير حتت قيادة املدرب األرجنتيني 
دييغو ســـيميوني. وال يتمتـــع غريزمان بقوة 
حقيقية في التعامل مـــع الكرات العالية ولكن 
حتركاته وســـرعته ورشاقته واألداء اخلططي 
الرائـــع له هو مـــا يجعله بهذا الشـــكل وبهذا 
النجاح. ولم يظهر غريزمان في بداية البطولة 
باملســـتوى املعهـــود حيـــث دفـــع بـــه ديدييه 
ديشـــامب املدير الفنـــي للمنتخب الفرنســـي 
إلـــى مكان يختلف عن مركـــزه بامللعب قبل أن 

يســـتعيد الالعب بريقه في الشوط الثاني من 
مبـــاراة الفريق أمام منتخـــب أيرلندا في دور 
الســـتة عشـــر للبطولة عندما أعاده ديشامب 
إلى مركزه املفضل خلف رأس احلربة أوليفيه 

جيرو.

مهمة صعبة

رغم اســـتعادته لـــدور البطل فـــي الفريق، 
يـــدرك غريزمـــان مـــدى صعوبة املهمـــة التي 
تنتظـــره فـــي املبـــاراة النهائية األحـــد. وقال 
غريزمان ”أشعر بســـعادة تامة وفخر شديد… 
مازالـــت أمامنا مبـــاراة واحـــدة لكنها صعبة 
للغاية“. اســـتعاد الفرنسيون حبهم للمنتخب 
الوطني ووضعوا خلفهـــم أعواما من اخليبة 
نهائي  والفضائح، وذلك بعد بلـــوغ ”الديوك“ 
أرضهـــم.  علـــى  املقامـــة  أوروبـــا 2016  كأس 
وســـجل انطوان غريزمان ثنائية الفوز وأعاد 
الفرنســـيني إلى حقبة كتيبة زين الدين زيدان 
ورفاقه الذين قـــادوا بالدهم إلى لقبها العاملي 
األول عـــام 1998 ثم إلى التتويـــج القاري عام 

2000 ونهائي مونديال 2006.
وكان نهائـــي مونديال أملانيـــا 2006 الذي 
خســـره الفرنسيون أمام إيطاليا مبثابة نهاية 
األمجـــاد بالنســـبة إلى منتخـــب ”الديوك“ إذ 
خرج بعدها من الدور األول لكأس أوروبا 2008 
وكأس العالـــم 2010، ثم من ربـــع نهائي كأس 

أوروبا 2012 ومونديال 2014. 
وجنح غريزمان ورفاقه فـــي كتيبة املدرب 
ديدييه ديشـــامب، قائد التتويـــج في مونديال 
1998 وكأس أوروبـــا 2000، في إعادة األمل إلى 

اجلمهور الفرنسي.

فخر كبير

أعرب مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب 
عن فخره مبا حققه العبوه إثر تســـجيلهم أول 
فـــوز لهم على أملانيا فـــي بطولة كبرى منذ 58 
عاما وبلوغهم املباراة النهائية لكأس أوروبا، 
لكنه أشـــار إلى أن ذلك لن يفيد بشـــيء إذا لم 

يحرز فريقه اللقب األحد ضد البرتغال. 
وجنحت فرنســـا في إحـــراز اللقب في كل 
مرة اســـتضافت فيها بطولة كبرى وقد حصل 
هذا األمر في البطولة القارية عام 1984 بقيادة 

ميشـــال بالتيني، ثم في مونديال 1998 بقيادة 
زين الدين زيدان وهي تريد أن حتقق الهاتريك 
وتعادل في الوقت ذاته الرقم القياسي في عدد 
األلقـــاب في كأس أوروبـــا (3 مرات) واملوجود 

في حوزة أملانيا وأسبانيا.
وقال ديشامب ”لقد كتب الالعبون التاريخ 
بفوزهـــم على أملانيـــا. لم تكن املباراة ســـهلة 
على اإلطـــالق أمام منتخـــب أملاني قوي خلق 
لنا الكثير من املشـــاكل، لكن فريقي أظهر قوة 
شـــكيمة خالل الفترات الصعبـــة التي مر بها 

وجنح في قيادة املباراة إلى بر األمان“.  
قليـــل  وقـــت  لدينـــا  ”بالطبـــع  وأضـــاف 
لالســـتعداد للمباراة النهائية لكننا سنحاول 
أن نســـتعد بأفضل طريقة ممكنـــة لكي نكون 

جاهزين بدنيا ومعنويا“. 
وأشـــاد املدرب باملهاجم أنطوان غريزمان 
صاحـــب الثنائية بقوله ”إنه العـــب كبير وقد 
برهن على ذلك وهو يشـــكل ثنائيا ناجحا مع 

أوليفييـــه جيرو. ميلك أنطوان ســـرعة كبيرة 
وهـــو العب في غاية األهمية بالنســـبة إلينا“. 
يذكر أن ديشامب كان أول قائد والوحيد حتى 
اآلن لناد فرنســـي يحـــرز دوري أبطال أوروبا 
(مع مارســـيليا عام 1993)، وأول قائد فرنسي 
يرفع كأس العالم عام 1998 وال شـــك بأنه يريد 
أن يصبح أيضا أول العب ومدرب يرفع الكأس 

القارية بعد أن توج بها عام 2000.
وعلـــى املنتخب الفرنســـي تخطـــي عقبة 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزمالئه 
في النهائي كي ينهي فترة أخرى من االنتظار 

الطويل العتالء منصة التتويج من جديد. 
وواجه املنتخب الفرنســـي أحداثا مؤسفة 
لم يشهد مثلها عدد كبير من املنتخبات، حيث 
عاد إلى بالده بخيبة أمل شـــديدة إثر خروجه 
املبكـــر من كأس العالـــم 2010 بجنوب أفريقيا 
التي شـــهدت إضرابا لعدد من العبي املنتخب 
ضد املدير الفني رميون دومينيك، كما شهدت 

فترة اســـتعدادات املنتخـــب للبطولة احلالية 
أزمة بســـبب إيقـــاف النجم كـــرمي بنزمية إثر 
تورطه في قضية االبتزاز. لكن املشوار الناجح 
للفريـــق في البطولـــة أعاد توطيـــد العالقات 
من جديد ســـواء بني عناصر املنتخب، أو بني 

املنتخب وجماهيره.
وأشاد يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب 
األملانـــي مبشـــوار املنتخـــب الفرنســـي فـــي 
البطولة، وأكـــد أن الفريق يســـتحق التتويج 
باللقب على حساب البرتغال قائال إن املنتخب 
البرتغالـــي ”لم يقنعنـــي كثيرا بـــاألداء حتى 
اآلن“، رغـــم أن الفريـــق البرتغالي الذي يدربه 
املديـــر الفني فيرناندو ســـانتوس لم يخســـر 

خالل 13 مباراة رسمية على التوالي. 
وحقق املنتخب البرتغالي انتصارا واحدا 
فقط خالل الوقت األصلي في البطولة احلالية، 
ولم يظهر رونالدو بأفضل مســـتوياته في كل 

املواجهات.
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هـــو  أصبـــح  البرتغالـــي  املنتخـــب 

العائـــق الوحيد بني فرنســـا ولقبها 

األوروبـــي الثالـــث والذي ســـيكون 

األول منذ الفوز بلقب يورو 2000

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر األخبار  المتعلقة بأهم
 األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

الساحر غريزمان يتطلع للعب دور البطولة في النهائي األوروبي
[ منتخب الديوك يستعيد أمجاد كتيبة زيدان [ ديشامب: األهم هو ما سيحصل أمام البرتغال

يســــــتعد الســــــاحر أنطوان غريزمــــــان ليلعب دور امللهــــــم للفريق مرة أخــــــرى في النهائي 
األوروبي، خاصة بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف ليتصدر قائمة هدافي البطولة وهو 
رصيد لم يسجله أي العب من قبل في نسخة واحدة بالبطوالت األوروبية سوى األسطورة 
ميشيل بالتيني عندما أحرز تسعة أهداف وقاد منتخب بالده إلى الفوز بلقب يورو 1984. 

رقم جديد يسطع بقوة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض باتريس إيفرا، ظهير 
المنتخب الفرنسي، والعب يوفنتوس 
اإليطالي، التقليل من شأن المنتخب 

البرتغالي، قبل مواجهتهما، في 
نهائي كأس األمم األوروبية، المقرر 

األحد.

◄ حسم العب المنتخب األسباني 

ونادي تشيلسي اإلنكليزي بيدرو 
رودريغز، مستقبله مع المنتخب 

األسباني بعد التصريحات المثيرة 
للجدل التي أطلقها خالل مشاركة 

المنتخب في يورو 2016.

◄ دارت صدامات في جادة 
الشانزيليه بباريس بين مجموعات 

من مشجعي كرة القدم والشرطة، 
في الوقت الذي كانت فيه جموع من 

الفرنسيين تحتفل بفوز منتخبها 
على نظيره األلماني في الدور نصف 

النهائي.

◄ عبر أسطورة الكرة األلمانية، 

فرانز بيكنباور، عن غضبه بسبب 
الخطأ الذي ارتكبه باستيان 

شفاينشتايغر، العب وسط المنتخب 
األلماني، ما منح المنتخب الفرنسي 

ركلة جزاء، خالل المباراة التي 
أقيمت بينهما في نصف نهائي 

البطولة.

◄ قام المئات من أنصار المنتخب 
البرتغالي بتشجيع منتخب بالدهم 

في حصته التدريبية بمقاطعة 
ماركوسيس الفرنسية، بعد تأهله إلى 
نهائي بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 

.“2016

◄ أعلن االتحاد الروماني لكرة 
القدم أنه عين األلماني كريستوف 

داوم مدربا لمنتخبه خلفا إلنغل 
يوردانسكو الذي أقيل من منصبه إثر 

الفشل الذريع في كأس أوروبا 2016 
المقامة في فرنسا.

باختصار

راينهـــارد  أوضـــح   - مارســيليا (فرنســا)   {
غرينـــدل رئيس االحتـــاد األملاني لكـــرة القدم 
أنـــه يدعم املـــدرب يواخيم لـــوف املدير الفني 
للمنتخـــب، رغـــم الهزمية التي منـــي بها أمام 

نظيره الفرنسي. 
ويستمر عقد لوف إلى ما بعد كأس العالم 
2018 بروســـيا، وقـــال غرينـــدل إنـــه يأمل في 
بقاء لوف حتـــى نهاية عقده. وأضاف غريندل 
”اآلن ســـنركز على هدفنا املقبـــل، وهو احلفاظ 
على لقـــب كأس العالم في 2018، يواخيم لوف 
سيحتاج إلى وقت لتحليل ما قدمه الفريق في 
يـــورو 2016. إنه مدرب فاز بـــكأس العالم (في 
البرازيل عـــام 2014)، وبالتأكيد لديه رغبة في 
احلفاظ علـــى اللقـــب. أود مواصلة املشـــوار 

معه“. 
ومن جانبه، قال لوف لدى سؤاله عن عقده 
احلالـــي ”ال ميكنني التكهن باألشـــياء. مازلت 

أعاني من خيبة أمل. لن أفكر بهذا األمر“. 
وأضـــاف لـــوف الـــذي يتولى مســـؤولية 
املنتخب األملاني منـــذ نهاية كأس العالم 2006 
”لـــم نتناقـــش من قبل بشـــأن ما ســـنفعله بعد 

الهزميـــة. رمبا نتحدث خـــالل يومني أو ثالثة 
أيـــام بهذا الشـــأن، ورمبـــا يكون ذلـــك خالل 

عودتنا (إلى أملانيا)“.
وبـــني لوف أن فريقـــه كان الطرف األفضل 
قائال إن ســـوء حظ فريقه كلفه عدم التأهل إلى 
املباراة النهائية واملنافسة على اللقب. ولعبت 
بطلـــة العالم من دون ثالثة العبني أساســـيني 
بســـبب اإلصابـــة واإليقـــاف وفقـــدت املدافع 
جيـــروم بواتنـــغ في الشـــوط الثاني بســـبب 
اإلصابـــة. وســـيطرت أملانيا علـــى اللعب في 
الشـــوط األول قبل أن يسجل أنطوان غريزمان 
هدف التقدم للبلـــد املضيف من ركلة جزاء في 
الدقيقة الـ45. وقال لوف ”أشـــياء قليلة لم تكن 

على ما يرام“.

الطرف األفضل

وأضـــاف لـــوف ”كنـــا الطـــرف األفضـــل. 
اجتهدنـــا كثيرا وكنـــا األفضل. كنـــا األقوى. 
لكن لألسف اهتزت شـــباكنا بهدف. كان حظا 

سيئا“. 

وتابـــع ”أتيحت لنا بعض الفرص لكننا لم 
نستغلها لألســـف. لم نكن محظوظني. (عندما 
خرجنـــا) فـــي 2012 أو 2010 كان الطرف اآلخر 
أفضـــل منا“. وشـــعر لوف أن خـــروج بواتنغ 

املصاب كان عامال مؤثرا.
وقـــال ”الفريـــق فعل كل ما طلبتـــه منه. ال 
ميكن إلقـــاء اللوم على أي العب“. وقلبت ركلة 
اجلـــزاء املبـــاراة لكن لـــوف لم ينتقـــد احلكم 
اإليطالي نيكوال ريتســـولي. وأضاف ”ال أقول 
أي شيء عن قرارات احلكم. يجب أن نتقبلها. 
ال أعلم هل كانت ركلة جزاء أم ال إذا شـــاهدت 
الطريقة التي ذهب بها إلى الكرة وأنها ملســـت 

يده، لكن كان حظا سيئا“. 
وتابع ”ال ميكن إلقـــاء اللوم عليه لكن اليد 
كانـــت مرفوعة ويجـــب أال تكون كذلـــك. هذه 
حتـــركات ال ميكنك الســـيطرة عليهـــا“. وبعد 
أخطاء دفاعية ســـجل غريزمان الهدف الثاني 
فـــي الدقيقة الـ72 لتنطلـــق أملانيا في الهجوم، 

لكن األمر كان حسم بالفعل.

نتيجة غير عادلة

أبـــدى مانويل نوير حارس مرمى املنتخب 
األملاني خيبة أمل إثـــر الهزمية التي مني بها 
الفريق أمام نظيره الفرنسي. وتفوق املنتخب 
األملاني في الســـيطرة والضغط الهجومي في 
أغلب فترات املباراة لكن العبيه أهدروا العديد 
من الفرص، كما تألق احلارس الفرنسي هوغو 
لوريـــس في الدفـــاع عن شـــباكه، بينما جنح 
املنتخب الفرنســـي في استغالل الفرص حيث 
افتتح التســـجيل إثر ضربة جزاء تسبب فيها 
باستيان شفاينشـــتايغر ثم جاء هدفه الثاني 

إثر خطأ دفاعي.
وقال نوير عقـــب املباراة التي أقيمت على 
ملعـــب ”فيلـــودروم“ مبدينة مارســـيليا ”إنها 
مباراة بالدور قبل النهائي، ال يوجد أسوأ من 
حلظات الهزمية في هـــذه املباريات. ال أود أن 
أقـــول إننا كنا الفريق األفضـــل لكن فوزهم لم 

يكن نتيجة عادلة“.

االتحاد األلماني يتمسك بخدمات لوف حتى 2018

اســـتنفاد  أضحـــى   - (فرنســا)  ليــون   {
باستيان شفاينشتايغر لطاقته حتى يكاد ال 
يســـتطيع احلركة على أرضية امللعب مبثابة 
ظاهرة متكررة في مباريات األدوار النهائية 

للمنتخب األملاني في البطوالت الكبرى. 
وكان شفاينشـــتايغر قد حتدى املشككني 
بل وحتدى قدراته اجلســـدية أمال في تقدمي 
دور حاسم خالل مباراة املنتخب أمام نظيره 
الفرنســـي في الدور قبـــل النهائي من يورو 
2016، ولكن إســـهامه األبـــرز متثل في خطأ 
تسبب في احتســـاب ضربة جزاء جاء منها 

الهدف األول للمنتخب الفرنسي.
وقـــال شفاينشـــتايغر ”بالطبع، اخلروج 
أمر مخيـــب لآلمال. ولكـــن املنتخب األملاني 
ســـيواصل املضي قدما في طريقه بالتأكيد.. 
مثلما قلت قبل البطولة، ال أفكر باألمر (البقاء 
مـــع املنتخب). لقد قدمت كل ما لدي من طاقة 
فـــي هذه البطولة“. وطالب أوليفر بييرهوف 
مدير املنتخـــب األملاني كل األطراف بالتمهل 
فـــي اتخاذ القرارات، وصرح قائال ”بعد مثل 
هـــذه الفتـــرة، اجلميـــع يحتاج إلـــى الوقت 

(للتفكير)، وبعد ذلك سنرى ما يحدث“.

} باريــس - نـــال احلكـــم اإلنكليـــزي مارك 
كالتنبرغ شرف قيادة املباراة النهائية لكأس 
أوروبـــا 2016 التـــي تقام األحد بني فرنســـا 
املضيفـــة والبرتغال على ”ملعب دو فرانس“ 
في سان دوني، وذلك حسب ما أعلن االحتاد 

األوروبي لكرة القدم. 
ويعتبـــر كالتنبرغ، البالغ مـــن العمر 41 
عاما، من أفضل حـــكام القارة األوروبية في 
الفترة احلالية وهو الذي قاد نهائي مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا التي تـــوج بها ريال 
مدريد األســـباني للمرة احلادية عشـــرة في 
تاريخـــه بفوزه علـــى جاره اللـــدود أتلتيكو 

مدريد بركالت الترجيح في مايو املاضي.
وأصبح كالتنبرغ ثاني حكم يقود نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا ونهائـــي كأس أوروبا 
في نفس العام بعد البرتغالي بدرو بروينسا 
عـــام 2012. وســـبق لكالتبنرغ الـــذي أصبح 
حكمـــا دوليا عام 2007، أن قاد ثالث مباريات 

في البطولة احلالية.

الغموض يحيط 

بمستقبل شفاينشتايغر

اإلنكليزي كالتنبرغ يدير 

نهائي يورو 2016

راينهارد غريندل:
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} أبوظبــي – يبقى الرداء األبيض و“البشـــت“ 
األســـود حلـــم كل فتـــاة وشـــاب مقبليـــن على 
الزواج في اإلمـــارات. وتبقى الرغبة في التميز 
واالحتفاء بالمناسبة ملحة، حتى لو كان الثمن 
لدى البعـــض االقتراض من البنـــوك وما يتبع 
ذلك من أعباء قد يدفع ثمنها الطرفان في نهاية 

المطاف ألجل ليلة واحدة.
وللتخفيف مـــن أعباء الزواج وتحقيق هذه 
األمنية أصبحت األعـــراس الجماعية الوصفة 
الســـحرية لالحتفال بـ“ليلة العمر“ فهي تجسد 
روح التعاون المشـــترك وترســـخ قيم التكافل، 
كما تقضي أيضا على مظاهر البذخ واإلسراف 
لتكوين أســـر جديدة متماســـكة مستقرة بعيدا 

عن أعباء الديون.
وترســـيخا لهذه الثقافة يحتفل 160 شـــابا 
وفتـــاة من قبيلـــة الكعبـــي وعدد مـــن القبائل 
األخرى في مدينة العين السبت 9 يوليو واألحد 
10 من نفس الشهر بعرسهم بصالة الخبيصي.

ويزيـــد من تألق هـــذا النوع مـــن األعراس 
فـــي اإلمارات حـــرص كبار الشـــخصيات على 
الحضور ومشاركة أبنائهم فرحتهم، لتؤكد هذه 
الظاهرة الفريدة مكانة العائلة واألصدقاء على 
مســـاعدة الزوجين كتقليـــد إماراتي الفت يجد 
كامل الدعم والعون من أعلى هرم في السلطة.

وقد ساهم في ترسيخ هذا التقليد تأسيس 
مؤسســـة وطنية معنية في المقام األول برعاية 
هذه األعراس وهي ”مؤسسة صندوق الزواج“، 
التي بدأت العمل الفعلي في ممارســـة مهامها 

منذ سنة 1992.
هذا النموذج اإلماراتي الفريد امتدت أثاره 
إلى العديـــد من البلدان التـــي وجدت فيه حال 
سحريا لمشـــكلة العنوسة وعزوف الشباب عن 

الزواج.
وتســـاهم مختلف الجمعيات والمؤسسات 
اإلماراتيـــة، وفـــي مقدمتها مؤسســـة صندوق 
الـــزواج، في مواكـــب األعـــراس الجماعية في 
مشـــهد مفرح يعكس تمســـك أفـــراد المجتمع 
بعاداتهم وتقاليدهم األصيلـــة وقيمهم النبيلة 
والمســـاهمة في تكوين أســـر تنعم باالستقرار 

والطمأنينة. وساهمت ثقافة األعراس الجماعية 
فـــي اإلمـــارات في تخفيـــض تكاليـــف الزواج 
والدفـــع بأزواج المســـتقبل إلى بـــدء حياتهم 
الزوجيـــة خالية من أعباء الديـــون والتكاليف 
الباهظـــة لألعراس والهروب مـــن الديون التي 

تثقل كاهل العريس في بداية حياته.
وقد تتسبب الديون وااللتزامات المادية في 
الخالفـــات بين الزوجين في الســـنوات األولى 

لتنتهي إلى الطالق.
ويقول أحد المشـــاركين فـــي التظاهرة إن 
”حفـــالت األعـــراس الجماعيـــة ال تقلـــل أعباء 
وتكاليف الزواج بدرجة كبيرة فحســـب، بل لها 
كذلـــك أبعاد اجتماعيـــة إيجابية عديدة، أهمها 
ترســـيخ قيم التكافل وأيضـــا توفير اآلالف من  
الدراهـــم كانـــت تنفق على مظاهـــر تثقل كاهل 
صاحبها في مـــا بعد“. ويضيف بأن ”األعراس 
الجماعية تعّد شـــكال من أشـــكال حفظ النعمة 
التـــي وهبها اللـــه لنا“. ويقول شـــاب إماراتي 

آخر شـــارك في عرس جماعي إن ”رحلة الديون 
تبـــدأ من اليوم التالي للزواج، غير أن األعراس 
الجماعية قد تكفلت بإنهاء هذه المشكلة بشكل 

كامل“.
ويضطّر معظم الشـــباب اليـــوم إلى العمل 
على اّدخـــار مبالغ كبيرة من أجل حفل الزفاف، 
وقد يقتـــرض من البنوك من أجـــل ليلة واحدة 
ثم تبـــدأ رحلة الديـــون، لكن ظاهـــرة األعراس 
الجماعية أصبحت مالذا للشـــباب في البلدان 
العربية في ظل األزمـــات االقتصادية التي يمّر 
بها العالم في الســـنوات األخيـــرة، حيث يوفر 
الحفل الجماعي على العروســـين نفقات كبيرة 
يمكن أن تســـاعدهما في حياتهما الزوجية بدل 

تبذيرها.
ونجحت األعـــراس الجماعية في اإلمارات، 
حسب المســـتجوبين، في القضاء أو الحّد من 
الفكـــرة المنتشـــرة بين أوســـاط البعض بربط 

الديون بالزواج. 

المبـــادرات الشـــباب  كمـــا تشـــجع هـــذه 
اإلماراتيين على الـــزواج بمواطنات، ليتمكنوا 
من مواكبة التحديات وتخفيف األعباء المالية 
الكبيـــرة التـــي يتحملها العروســـان في بداية 
حياتهما الزوجية. ويعزو العديد من الشـــباب 
المقبلين على الزواج تأخر سن الزواج وارتفاع 
نســـبة العنوســـة إلى التكلفة العالية لألعراس 

وما يتبع ذلك من أعباء مادية.
ويقول أحـــد الشـــباب اإلماراتييـــن الذين 
شـــاركوا من قبل في عرس جماعي للرجال إنه 
وفر على نفســـه أعبـــاء مادية ونفســـية كبيرة 
داعيا إلى تغيير ثقافة أفراد المجتمع للحد من 

التقليد األعمى للغير.
وكانت بعض العائالت ال تتقبل فكرة الزواج 
الجماعي لعدم توفر الخصوصية ووجود عدد 
كبير من الغرباء غير أن زيادة الوعي ســـاهمت 
في تالشـــي تلك النظرة بعـــد أن أصبح مفهوم 
األعراس الجماعية ثقافة راسخة في المجتمع.
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} ال جديد على شاشة العيد هذه السنة. ثمة 
زيـــادة الفتة بحجم اللون األحمر املفضوض 
برمـــاد اللحـــم البشـــرّي العزيـــز. مشـــوى 
كـــّرادة بغداد يســـحل الذاكرة صوب محرقة 
ملجأ العامرية، قبل خمس وعشـــرين ســـنة. 
إعادة إنتاج ممّلة لهولوكوســـتات صغيرة، 
مصحوبة هذه املرة بنصف اعتذار من توني 

بلير.
توني كذاب ومراوغ وجســـمه كله ملطخ 
بـــدم وبدمع املاليني املَُملَينـــة من العراقيني. 
تقـــول لـــه الصحافـــة العامـــة واملواطنون 
الصحافيون على وســـائل الدعاية والنشـــر 
املّجاني، إّن عراق مـــا قبل الغزو كان نظيفا 
مـــن القاعـــدة وابنتهـــا داعـــش وأخواتها، 
وكانـــت الناس تعيش هناك متحابة متآخية 
متعبدة، فيرّد عليهم ببرود كبير يشبه برودة 
مؤخـــرة الســـّقاء، إّن إطاحة صدام حســـني 

كانت ضرورة عظمى.
اســـتقالل  ببلبلـــة  الدائـــخ  كاميـــرون 
اإلمبراطورية العجوز مـــن األمة األوروبية، 
جّر آذان املشـــاهدين الكســـالى إلى ما ميكن 
االســـتفادة منه من درس غـــزو العراق. في 
قاعة املســـاءلة، ظّل الضحايا ثانويني، مثل 
ملـــّف اكفهرت أوراقه من فرط جلوســـه على 

مصطبة احتياط الشرف.
رسائل وجمل العيد املتناقلة بني الناس 
كانت ناشفة جدا، وقد فقدت لذتها ومعناها 
اجلميل النبيل. ال طعم لكل عام وأنتم بخير، 
أو عيدا ســـعيدا وهو ليس بسعيد حتى ملن 

استطاع إليه سبيال.
تركنـــا أم كلثـــوم تصـــدح وحدها خلف 
الشاشـــة. ”يا ليلة العيد آنســـتينا وجددِت 
األمل فينا يا ليلة العييييد“. سننوح طويال 
مع عّمنا املغدور أبي الطيب. ”عيٌد بأية حاٍل 
عدَت يا عيُد“. توزيع الدموع السواخن وفق 
قياس أرض الله، لم يكن عادال أو على بعض 
عدل، فإذا كان انفجار باريس مثال، قد أوقف 
العالم على حيله دقيقة صمت وخشوع، فكم 
مليـــون دقيقة صمت وقهر جليل ســـنحتاج 
لنعّطـــر جرحك يا بغداد، وُأخياتها الباقيات 

على مرسم اخلارطة الرافدينية املتآكلة.
منقل ومشوى الكرادة الشهيدة، قد وّزع 
عطايـــاه علـــى اجلميع بكرم حامتـــّي باذخ. 
رأس احلكومـــة جـــال فـــي مـــكان احملرقة، 
بالقنـــادر  املقهـــورة  النـــاس  فاســـتقبلته 

واللعنات والبصقات.
هـــذا منظر ال يثلـــم من الكرامة شـــيئا، 
فاحلكومـــة ال تســـتحي وعينها ال تنكســـر، 
وذيولها الشـــجعان إخوان أخواتهم، ثأروا 
فورا ملصيبة الكراديني وقاموا بقصف وقتل 
الجئني أبرياء أنباريـــني هاربني من جحائم 
داعش، ســـاكنني خيام املهانـــة بواحدة من 

خواصر بغداد املريضة.

مشوى الكرادة 

وندم توني بلير

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/07/09 
السنة 39 العدد 10329

العرس الجماعي وصفة سحرية للزواج في اإلمارات

اللبنانيون متيمون 

بتيم حسن

أصبحت األعراس اجلماعية في اإلمارات 
العربية املتحدة وصفة ســــــحرية لبدء حياة 
أسرية متماســــــكة بعيدا عن أعباء الديون، 
خاصة ملا تلقاه هذه املبادرات من تشجيع 
من قبل املسؤولني واملؤسسات احلكومية.

عنقود عنب ثمنه 11 ألف دوالر في اليابان

التبرع بالمالبس ينقل الطاقة السلبية للفقراء

} طوكيــو - تّم بيع عنقـــود عنب من 30 حبة 
بسعر غير مسبوق بلغ 10900 دوالر، الخميس، 

في أول مزاد على الفاكهة هذا الموسم.
ودفع رجل من غرب اليابان هذا السعر في 
مقابـــل ثالثين حبة من عنـــب ”روبي رومان“، 
التـــي يبلـــغ حجم الواحـــدة منهـــا حجم كرة 

الطاولة.

كونيشـــي  تاكامـــارو  الشـــاري  وأوضـــح 
”ســـنعرض العنقود في متجرنا قبل أن يتذوقه 

زبائننا“.
وليس من النادر أن تباع فاكهة استثنائية 
بأسعار باهظة جدا من قبل أشخاص يسعون 
إلى تحقيق السمعة، أو تجار يريدون الترويج 

لبضائع متاجرهم.

وتنظم التعاونيـــات الزراعية عمليات بيع 
كهذه تحظى بتغطية إعالمية واسعة، من أجل 
لفت انتباه المســـتهلكين. وقـــد بيعت بطيخة 
في العـــام الماضي بســـعر 350 ألف ين (3500 
دوالر بالســـعر الحالي) فضال عن شـــمامتين 
”يوبـــاري“، وهي الفاكهة األفخر فـــي اليابان، 
بسعر 1.5 مليون ين أي حوالي 15 ألف دوالر.

نجوى درديري

} القاهــرة - بينمـــا ازداد نشـــاط الجمعيات 
الخيريـــة في مصر وفي عدد من الدول العربية 

لجمـــع مالبس مســـتعملة من 
على  لتوزيعها  القادريـــن 

األســـر الفقيـــرة، حـــذر 
البعض  أن  مـــن  خبراء 
قد  المالبس  تلـــك  مـــن 
تنقل طاقة ســـلبية لمن 
يرتديهـــا. وقالت ســـها 
عيـــد خبيرة علـــم طاقة 

المكان "الفينغ 

شوي" الصيني لـ "العرب" أن لكل إنسان مجاال 
مغناطيســـيا خاصـــا به، له ذبذبـــات وترددات 
تحمـــل شـــحنات إيجابية أو ســـلبية، قد تؤثر 
علـــى حالته ومن الممكـــن أن تدمرها وتوقعها 

في مشكالت نفسية.
وكثفـــت البعض مـــن الجمعيـــات الخيرية 
نشـــاطها قبيـــل عيـــد الفطـــر المبـــارك لجمع 
المالبـــس القديمـــة من خالل حمـــالت إعالنية 
دعـــت المصريين إلـــى التبرع، وســـهلت على 
المتبرع للوصول إليه بإرسال متطوعين حتى 

منزله.
وأثنت عيد على الفكرة النبيلة من الناحية 
االجتماعية، لكنهـــا طالبت الجمعيات الخيرية 

التـــي تســـتقبل كميات كبيرة مـــن المالبس أن 
تقوم بتنظيفها وكيها بشكل جيد قبل توزيعها 

على المتبرع لهم.
وأضافـــت أن الشـــخص المريـــض مثًال أو 
الشـــخص الـــذي يحمـــل الغـــل والضغينة أو 
يعاني اكتئاًبا، وما إلى ذلك من مشاعر سلبية، 
يمكـــن أن تؤثر حالتـــه العالقـــة بالمالبس عن 
طريـــق العرق أو الرائحة على الشـــخص الذي 

سيرتديها من بعده. 
العالقـــة  الســـلبية  المشـــاعر  أن  وأكـــدت 
علـــى المالبس القديمة تؤدي إلـــى نزول طاقة 
الشـــخص المتبرع له من أعلى إلى أســـفل عبر 

الترددات غير المرئية.

هويـــدا الجمال نائبة رئيـــس مجلس إدارة 
جمعيـــة رؤية العيـــن الخيريـــة بمنطقة بوالق 
الدكرور إحدى المناطق الشـــعبية في القاهرة، 
قالـــت إن هنـــاك جمعيـــات صغيـــرة ال تملـــك 
اإلمكانيات لغســـل وكي وتغليف المالبس قبل 
التبـــرع بها للفقراء في القرى الفقيرة واألماكن 
النائيـــة في أطـــراف المحافظـــات القريبة من 
القاهرة. واعترف شـــريف بســـيوني، مسؤول 
التسويق ببنك "الكساء المصري"، أن المالبس 
القديمـــة لم يكـــن ينتبه إلى غســـلها وتغليفها 
في الســـابق، لكن بعـــد رواج الفكرة ونجاحها 
اســـتعان البنك بعمـــال لفعل ذلك قبل تســـليم 

المالبس للمتبرع لهم. 

زفة جماعية للدخول إلى القفص الذهبي دون تكاليف

ربي و ن ي و ر ي يري
لجمـــع مالبس مســـتعملة من
على لتوزيعها  القادريـــن 
األســـر الفقيـــرة، حـــذر 
البعض  أن  مـــن  خبراء 
قد  المالبس  تلـــك  مـــن 
تنقل طاقة ســـلبية لمن 
يرتديهـــا. وقالت ســـها 
عيـــد خبيرة علـــم طاقة 

المكان "الفينغ

ى
في مش
وك
نشـــاط
المالب
دعـــت
المتبر
منزله
وأ
االجتم

شادي عالء الدين

} بيروت - يالقي النجم الســـوري تيم حسن 
نجاحـــا ملفتا في العالم العربـــي، بعد ظهوره 
الالفت في العديد من األعمـــال الدرامية خالل 
شـــهر رمضان، وقد وصـــل انبهـــار الجمهور 
اللبناني بالفنان إلى حّد إطالق اسمه على عدد 

كبير من المواليد، في ما يشبه الظاهرة.
وعبـــر اللبنانيـــون الذيـــن رزقـــوا حديثا 
بمواليـــد ذكـــور عـــن مـــدى شـــغفهم بالممثل 
الســـوري الوسيم، عبر تســـمية أبنائهم ”تيم“ 

تيمنا به.
ويعّد تيم من الفنانين الذين القت أعمالهم 
الدراميـــة نجاحـــا خالل رمضان هذه الســـنة، 
حيث قـــام بـــدور البطولة في مسلســـل ”نص 
يوم“ إلى جانب الممّثلة اللبنانية نادين نسيب 
نجيم التي ســـبق وأن كانـــت له تجربة ناجحة 

العام الماضي. معها في مسلسل ”تشيللو“ 
وجعل الـــدور المتقـــن الذي قّدمـــه النجم 
في  الســـوري مـــن خـــالل شـــخصية ”ميـــار“ 
”نص يوم“، الجمهور يشـــيد بأدائـــه المتميز، 
حيث ظهر في شـــخصية الشـــاب المغرم الذي 
يذوب عشـــقا كلما نظر إلى حبيبته في مشاهد 
حملت رومانســـية عاليـــة. ويتناقض إعجاب 
اللبنانيين الملفت بالممثل الســـوري الشـــاب 
مـــع ظاهرة لبنانية أخـــرى تفصح عن البعض 
من التصرفات العنصرية البغيضة التي طالت 
الســـوريين، وتنظر بعيـــن االزدراء والتحقير 
إلى كّل ما هو ســـوري في ظل توافد الالجئين 
بأعداد كبيرة على لبنان في السنوات األخيرة 

بسبب الحرب في سوريا.
ويبدو أن تيم حســـن ليس سوريا في نظر 
معجبيـــه اللبنانييـــن، بـــل هو نجم فحســـب، 
والنجم هو كائن أعلى مستقل عن الجنسية، ال 
يمكن أن يشـــّوه صورته الالمعة أّي غبار ناتج 
عن انتســـاب إلى وطن مـــا، أو إلى بيئة ثقافية 

أو اجتماعية أو سياسية.
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