
أردوغان: ال سيناريو في 
المنطقة من دون تركيا

} أنقــرة – يســـعى الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيب أردوغان إلى اســـتثمار الصمت الدولي 
علـــى تدخله في ســـوريا للحديث عن أن بالده 
أصبحـــت محورية في املنطقـــة، وأنه ال ميكن 

تفعيل أي سيناريو دون موافقتها.
يأتـــي هذا في وقت اســـتقبل فيه أردوغان 
اخلميـــس رئيـــس الـــوزراء القطـــري عبدالله 
بن ناصر بـــن خليفة آل ثاني فـــي تأكيد على 
تواصـــل التحالـــف التركـــي القطـــري خاصة 
مـــا تعلق بدعـــم جماعـــة اإلخوان املســـلمني 
واملجموعات املتشددة التي تقاتل في سوريا.

وقـــال أردوغان فـــي تصريحـــات وصفت 
باحلادة إن سرعة وجناح عملية ”درع الفرات 
في ســـوريا“، غّيرا نظرة الـــرأي العام العاملي 
جتاه املنطقة، وأنه ال ميكن بعد اآلن تفعيل أي 

سيناريو إقليمي دون موافقة تركيا.
وأضاف ردا على تصريحات روسية حول 
اســـتمرار العمليات التركيـــة ما بعد جرابلس 
”دخولنـــا إلى ســـوريا هـــو اســـتجابة لدعوة 
الشـــعب الســـوري ولســـنا في موضع يحتم 
علينا أخذ إذن من نظام قتل 600 ألف إنســـان 

من شعبه“.
ولوح الرئيس التركي بأن قواته لن تتوقف 
في مطاردتها ملســـلحي داعـــش قائال ”لم يبق 
حاليا وجود ملقاتلـــي تنظيم داعش في مدينة 
جرابلس وبلدة الراعي، وهم سيهربون ونحن 
ســـنطاردهم، سنســـتمر في عملياتنا ضّدهم، 

إلى أين؟.. ال داعي للكشف عن ذلك“.
واعتبر مراقبـــون أن تصريحات أردوغان 
توحـــي بأن اجليش التركـــي ال ينوي التوقف 
عند ســـيطرته على جرابلـــس والراعي، وأنه 
ســـيمضي إلـــى مناطـــق أخرى دون حســـاب 
مواقـــف دول مؤثرة في امللف خاصة روســـيا 
التي لم يفلح في كســـب ودهـــا إال بعد اعتذار 

مذل.
وكشف مجيد عبداملجيد، وهو قائد ميداني 
في ”لواء الســـلطان مـــراد“ املرتبط بتركيا إن 
اجليش احلر ســـيواصل التقـــدم نحو مدينة 

الباب أوال ومن ثم منبج.
وحـــذر املراقبـــون من أن حتـــدي أردوغان 
للبيـــت األبيض ميكـــن أن مير في ظـــل حالة 
التراجع األميركي، لكن اختبار صبر روســـيا 
قد يقود إلـــى صدام تركي روســـي جديد بعد 

حادث إسقاط املقاتلة الروسية.
وأشـــاروا إلـــى أن موســـكو لـــن تقبل أن 
يســـيطر األتـــراك علـــى شـــمال ســـوريا، وأن 
يحّولـــوا املعارضـــة املرتبطـــة بهـــم إلى قوة 
عسكرية ذات نفوذ على األرض، وهو ما يهدم 

أهداف التدخل الروسي في سوريا.
ورجحت أوســـاط روسية أن يضغط بوتني 
علـــى أردوغـــان ليوقـــف الهجوم على شـــمال 
ســـوريا، خاصـــة بعـــد أن عبـــرت تركيـــا عن 
نواياها فـــي التوغل أكثر من حـــدود املنطقة 

العازلة التي تطالب بها.

} اجلزائــر – تســـير فرنســـا، وحتـــت ضغط 
اليمني، نحو تبني قرار بوقف قبول التمويالت 
التي تقدم للمســـاجد مـــن دول خارجية، ومنع 
اســـتقدام أئمة إلدارة هذه املساجد في مسعى 
لتطويق تســـييس دور العبادة وقطع الطريق 

على املتشددين.
وتعتبر أوســـاط فرنســـية أن هـــدف هذه 
اخلطـــوة الســـيطرة علـــى متويـــل املســـاجد 
والتحكـــم فـــي اخلطاب الـــذي يقـــدم داخلها، 
خاصة أن عددا محترما من تلك املســـاجد مثل 
نقطة اســـتقطاب لشبان فرنســـيني وشحنهم 
باألفكار املتشددة ثم إرسالهم إلى دول تشتعل 

فيها النزاعات مثل سوريا.
وتتجـــه احلكومـــة إلـــى تكوين مؤسســـة 
فرنســـية إلدارة شـــؤون الدين اإلســـالمي في 
البـــالد (مؤسســـة اإلســـالم الفرنســـية) بدل 
تركهـــا بيد هيئـــات وجمعيـــات، الكثير منها 
يثير الشـــكوك حول مصادر متويله وعالقاته 

التنظيمية بجماعات متشـــددة مثل السلفيني 
واإلخوان املسلمني.

ورأى الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند 
اخلميس أن العلمانية واإلسالم متوافقان في 

فرنسا ضمن احترام القانون.
وقال هوالند خالل ندوة حول ”الدميقراطية 
إن ”ال شـــيء في فكرة  في مواجهـــة اإلرهاب“ 
العلمانيـــة يتعـــارض مع ممارســـة الشـــعائر 

اإلسالمية طاملا أنها تلتزم بالقانون“.
وســـبق أن أعلن رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويـــل فالـــس، أن حكومته ميكـــن أن تدرس 
فرض حظـــر مؤقت على متويل املســـاجد من 
مصادر أجنبية، مشددا على أنه لن يتم متويل 
”مؤسســـة اإلســـالم الفرنســـية“ التي ســـيتم 

إحداثها من املال العمومي.
وأوضـــح فالس أن ”مراجعـــة قانون 1905 
ستفتح علينا نقاشا خطيرا للغاية، لكننا يجب 
أن نتطرق لكل احللول، لضمان إنشاء مؤسسة 

’لإلســـالم الفرنسي‘ ذات شـــفافية تامة ويكون 
متويلها من التبرعات والقطاع اخلاص“.

وأودع حـــزب اجلمهوريـــني فـــي فرنســـا، 
الذي يرأسه نيكوال ســـاركوزي، مقترح قانون 
باجلمعية الوطنية الفرنسية (البرملان) يقضي 
بحظر أي متويل للمســـاجد من خارج فرنسا، 

كما مينع استقدام أئمة من اخلارج.
وينتظـــر أن يثيـــر قـــرار وقـــف التمويـــل 
اخلارجـــي غضب الدول املمولـــة مثل اجلزائر 
التـــي تســـيطر على جامـــع باريـــس، وعملت 
على شـــراء حق ملكيتـــه وإدارته اعتمادا على 
قانون فرنســـي ينص على أنـــه في حال مرور 
15 ســـنة عن متويل دولة أجنبية جلمعية تقع 
حتت طائلة القانون الفرنسي، فإن تلك الدولة 

يصبح بإمكانها أن متلك هذه اجلمعية.
ويدير احتاد مسجد باريس، الذي يترأسه 
اجلزائـــري األصـــل دليـــل أبوبكـــر، نحو 100 

مسجد آخر في فرنسا.

وال يعتقـــد أبوبكـــر ”أن األمـــن الفرنســـي 
يتحقق عبر حظر التمويل والتأطير اخلارجي 
فكمـــا  اإلســـالمية،  واملؤسســـات  للمســـاجد 
لفرنســـا وغيرها احلـــق في رعايـــة جالياتها 
ثقافيـــا ودينيـــا، فإنه من حق الـــدول العربية 
واإلسالمية (…) املســـاهمة في متويل وتأطير 

تلك املساجد واملؤسسات“.
وتدفـــع اجلزائر مبلغ أربعـــة ماليني يورو 
ســـنويا، وجتنـــد أكثر مـــن مئة إمـــام، للتكفل 

بالشعائر الدينية للجالية.
وقال مراقبون إن فرنســـا واقعة في وضع 
تصعـــب فيـــه املالءمـــة بـــني العلمانيـــة التي 
تفترض احلياد جتـــاه األديان وعدم متويلها، 
وبني أن تقوم الدولة مبسؤوليتها في مواجهة 
أفكار وبرامج حتث على التشدد ويتم الترويج 

لها في عدد من املساجد.
وأشاروا إلى أن متسك فرنسا بعدم متويل 
املساجد ســـيفتح الباب أمام التمويل املوجه، 

ولو مـــن قبل املصلني -كأفـــراد- الذين تراهن 
باريـــس على أن يتولوا متويل املســـاجد التي 

يرتادونها مثلما هو األمر مع الكنائس.
وقال املراقبون إن فرنســـا قد جتد صعوبة 
في تكوين جيل جديد من األئمة الذين يقدرون 
علـــى إذابة اجلليـــد بـــني العلمانيـــة والدين 
اإلســـالمي والترويـــج للهوية الفرنســـية بدل 
هويات خارجية، إال أنها تســـتطيع أن تضبط 
مع الدول املتدخلة في الشـــأن الديني برنامجا 
لتأهيـــل أئمـــة معتدلني مســـتفيدة من جتربة 
املغرب الـــذي مت تعميـــم بعثاتـــه الدينية في 

بلدان أفريقية وأوروبية.
ويســـمح هـــذا التنســـيق بتحقيـــق هدف 
فرنسا في استقدام أئمة ورجال دين معتدلني، 
ولو بصفـــة ظرفية، خلالفة املتشـــددين الذين 
يســـيطرون على أغلب املســـاجد، وتسمح في 
نفس الوقـــت بتمتني صلـــة املهاجرين بثقافة 

دولهم األصلية.

} بــريوت - تتخوف أوســـاط لبنانية من أن 
يكون تصاعد التوتـــر احلالي داخل احلكومة 
إلى حـــّد التهديد باإلطاحة بها، مؤشـــرا على 
خطـــة ممنهجـــة لإلطاحة بالنظام السياســـي 
ودفـــع كافـــة الفرقـــاء اللبنانيني إلـــى القبول 
بعقـــد مؤمتر تأسيســـي يعيـــد صياغة قواعد 
جديـــدة لتوزيع الســـلطة في البالد، أساســـه 
إنهـــاء املناصفة بني املســـيحيني واملســـلمني 
التي أقرها مؤمتر الطائف واستبداله مبثالثة 

سياسية شيعية سنية مسيحية.
وكان وزراء حزب اللـــه قد تضامنوا أمس 
مـــع وزير“التيـــار الوطني احلـــر“ وغابوا عن 
جلســـة احلكومة دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان 

النصاب.
واعتبـــر رئيـــس احلكومة متام ســـالم أن 
اجللسة ”دستورية وميثاقية ولكن ال نستطيع 
إال أن نأخـــذ بعني االعتبار ُبعدها السياســـي 

املستجد“.
واستغربت أوساط مراقبة توقيت املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقده النائب طالل أرســـالن 
رئيـــس احلزب الدميقراطـــي اللبناني القريب 
من دمشـــق وحـــزب اللـــه اخلميـــس لتجديد 
الدعوة إلى عقد مؤمتر تأسيســـي ألنه ”احلل 

ويضع حدا الستباحة الدولة“.
ومّهد أرســـالن لدعوته هـــذه بالتحذير من 
أن ”البـــالد على حافة مخاطر كارثية“، معتبرا 
أن ”محاوالت لبننة امللفات اللبنانية ســـقطت 
بالكامل، وأن النظام يســـقط بني أيدينا ويلفظ 

أنفاسه األخيرة“.
ورّد النائب أنطوان زهرا عن كتلة ”القوات 
علـــى دعـــوة أرســـالن بالقول إن  اللبنانيـــة“ 
”املطلـــوب هو انتخـــاب رئيـــس للجمهورية ال 

عقد مؤمتر تأسيسي“.
لكن ما لفت املراقبني ليس رســـائل أرسالن 
بل رســـائل من يقـــف وراءه، معتبرين أن هذه 
التصريحات ســـبقتها تلميحات وســـتلحقها 
السياســـية  الطبقـــة  إجبـــار  مواقـــف بغيـــة 
اللبنانية على اخلضوع لتســـوية على منوال 
مـــا جرى فـــي الدوحة عـــام ٢٠٠٨ بعد هجمات 
حزب الله الشهيرة في ٧ مايو من العام نفسه.

وتشـــير مصادر برملانية إلى أن الضجيج 
حـــول املؤمتـــر التأسيســـي يأتي فـــي مرحلة 
ضبابية في الشأن الســـوري وأخرى انتقالية 

تتعلق باالنتخابات الرئاسية األميركية.

ويأتـــي  هذا الضجيج فـــي ما وصف بأنه 
”أســـوأ فترة“ يعيشـــها تيار املســـتقبل عشية 
مؤمتـــره احلزبي وســـط لغط حول مســـتقبل 
زعيمـــه ســـعد احلريـــري ومســـتقبل شـــركة 

”سعودي أوجيه“ التي ميتلكها.
وكان حســـن نصرالله أمني عام حزب الله 
أول مـــن دعا في يونيـــو ٢٠١٢ إلى عقد مؤمتر 
تأسيســـي من أجل بناء ”دولـــة حقيقية“. وقد 
مـــذاك أن احلـــزب  اعتبـــر حتالـــف ”١٤ آذار“ 
يحاول فرض مثالثة ســـنية شـــيعية مسيحية 
على النظام اللبناني بدل املناصفة اإلســـالمية 

املسيحية املثبتة في اتفاق الطائف ١٩٨٩.
ورأت مصـــادر متابعـــة أن كالم أرســـالن 
عن ”اســـتباحة الدولة“ و“املخاطـــر الكارثية“ 
و“ســـقوط النظـــام“ ميّثـــل اعترافـــا بســـلوك 
حزب اللـــه في جتاوزه للدولـــة وفرض منطق 
امليليشـــيات وجـــّر البلـــد حاليـــا إلـــى حرب 
يخوضها احلزب في سوريا دفاعا عن نظامه.

ويشتبه دبلوماسيون في بيروت بأن متسك 
حزب الله بعـــدم انتخاب رئيـــس للجمهورية 
ورعايته للحراك العوني في مقاطعة جلســـات 
احلكومة واعتبارها فاقدة للميثاقية والتهويل 
باللجوء إلى الشارع قد يهدف إلى الضغط على 
رئيس احلكومة متام سالم لتقدمي استقالته ما 
يســـقط كافة املؤسسات الدستورية بعد غياب 
مؤسسة الرئاسة وشلل مجلس النواب بسبب 

ذلك.
وترفض قوى ”١٤ آذار“ املؤمتر التأسيسي 
أيضـــا ألن عقـــده ال يتيح نقاشـــا متوازنا بني 
اللبنانيني بسبب ”فائض القوة“ التي ميتلكها 
حزب اللـــه والذي يريد فرض نظام سياســـي 

يّتسق مع أجندته وأجندة إيران من ورائه.
وكان النائب نبيل نقوال عن كتلة ”اإلصالح 
والتغيير“ التي يترأســـها ميشال عون قد لّوح 
اخلميـــس باللجـــوء إلى املؤمتر التأسيســـي 
محّمـــال مســـؤولية ذلـــك إلى تيار املســـتقبل، 
معتبرا أنه ”املعطل الذي أوصلنا إلى احلائط“.
ويفّســـر مراقبون تلميحات نقوال بربطها 
بالتســـريبات املتعّلقة بالنظام السياسي الذي 
تسعى ”الشيعية السياسية“ بقيادة حزب الله 

إلى إنتاجه من خالل املؤمتر التأسيسي.
ســـيناريو  عـــن  معلومـــات  وتتحـــدث 
الســـتحداث منصب نائب لرئيس اجلمهورية 
تشغله شخصية شـــيعية بصالحيات تنفيذية 
تتولى اإلشـــراف على األجهـــزة األمنية، فيما 
يتولى رئيـــس اجلمهورية الذي يبقى مارونيا 

اإلشراف على اجليش والسياسة اخلارجية.
وتضيـــف املعلومات أن رئيـــس احلكومة 
الذي يبقى ســـّنيا، وفـــق النظام املســـتحدث 
املتوخى، سيشـــرف على احلكومة التي تتولى 

إدارة امللفات اخلدمية في البالد.

عقـــد  إلـــى  احلاليـــة  الدعـــوات  وتأتـــي 
املؤمتر مكّملة ملواســـم ســـابقة احتشدت فيها 

التصريحات في هذا اإلطار.
وكان نائب رئيس املجلس الشيعي األعلى 
الشـــيخ عبداألميـــر قبالن القريـــب من رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بري، قد أثار قبل أشـــهر 
ضرورة عقد املؤمتر من أجل ”قيام دولة مدنية 

ال تعرف التعّصب“.

لكن بري، الذي دعا مؤخرا إلى االتفاق على 
”سلة“ تطال رئاســـة احلكومة وبيانها وقانون 
االنتخابات، قد نفى أي نية للذهاب إلى مؤمتر 
تأسيســـي، لكن أوساطا سياســـية اعتبرت أن 

”السلة“ هي الوجه املقّنع للمؤمتر العتيد.
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أعلنت سياســـية كردية بارزة أن  } دمشــق – 
االتحاد الديمقراطي الكردي وحلفاءه سيقرون 
دســـتورا يضـــع نظام حكـــم جديد في شـــمال 
ســـوريا الشـــهر المقبل، في تحد لتوغل تركي 

يهدف إلى تقليص نفوذ األكراد في المنطقة.
وســـيطبق النظـــام الجديد في أجـــزاء من 
الشـــمال، حيـــث فـــرض االتحـــاد الديمقراطي 
(مدعومـــا بقـــوى حليفة) بالفعـــل مناطق حكم 
ذاتي منذ بداية الصراع في ســـوريا عام 2011، 
مما أثار قلق تركيا التي تخشى من تنامي نفوذ 

األكراد على حدودها.
وقالت هداية يوســـف التي ترأس المجلس 
التأسيســـي للنظام الفيدرالـــي ”نحن قررنا أن 
نعقد اجتماع المجلس التأسيســـي لمشـــروع 
النظام الفيدرالي في بداية أكتوبر وسوف نقوم 

بإعالن نظامنا في الشمال السوري“.
وأضافـــت ”ونحـــن لـــن نتراجـــع عـــن هذا 
المشـــروع بل ســـنعمل على تطبيقه على أرض 
الواقع“، متابعة ”لن نفســـح المجال لتركيا ألن 

تقوم بإعاقة هذا المشروع“.
ويقول مســـؤولون أكراد إن النظام الجديد 
ســـيعمق ويوســـع نطاق إدارة الحكـــم الذاتي 
القائمة، ويســـمح بالتوســـع في المناطق التي 
استعادها مقاتلون أكراد وحلفاؤهم في سوريا 

الديمقراطية من تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتســـلط الخطة الضوء على صعود األكراد 
باعتبارهـــم قوة رئيســـية في ســـوريا منذ بدء 
الحرب. وينفي المســـؤولون األكراد اعتزامهم 
إقامـــة دولة كردية لكنهم ال يخفون هدف حماية 

حكمهم الذاتي في بلد أنهكته الحرب..
وتنظـــر تركيـــا إلـــى االتحـــاد الديمقراطي 
وذراعـــه العســـكري وحـــدات حماية الشـــعب 
باعتبارهما امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
الذي يشـــن تمردا منذ نحـــو 30 عاما للحصول 
على حكم ذاتي لألكراد في جنوب شرق تركيا.

وبالمقابل فإن واشنطن حليفة أنقرة تعتبر 
الوحدات الكردية قوة شـــريكة في الحرب على 

تنظيم الدولة اإلسالمية.

االتحـــاد  قـــرار  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
الديمقراطي وحلفائه بإعالن نظام جديد شمال 
ســـوريا ال يمكـــن أن يمـــر دون ضـــوء أخضر 

أميركي، ويرجحون وجوده فعال.
وجاءت تصريحات السياسية الكردية بعد 
إعالن واشنطن عن زيارة أداها بريت ماكغورك، 
مبعوث الرئيس األميركي في التحالف الدولي 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، إلى شمال سوريا 
حيث أجرى لقاءات مع األكراد، أكد لهم خاللها 

حرص واشنطن على مواصلة دعمهم.
وأبـــدى االتحـــاد الديمقراطـــي، قبـــل هذه 
الزيـــارة المثيرة، مخاوف مـــن انقالب أميركي 
عليـــه بعـــد التدخـــل التركي، في ظـــل تضارب 

تصريحات مسؤولي البيت األبيض.
واســـتهدف التوغـــل التركي فـــي األراضي 
الســـورية أراضي تمتد بطول مئة كيلومتر بين 
منطقتين رئيســـيتين يســـيطر عليهما األكراد 
في شمال ســـوريا، مما أعاق خططا للربط بين 

المنطقتيـــن لضـــم األراضي المعروفـــة باللغة 
الكردية باسم روجافا.

ودخلت قوات ســـورية مدعومـــة من تركيا 
ومناهضة لوحدات حماية الشعب هذه المنطقة 
منذ بدء التوغل الشهر الماضي. وتسعى تركيا 
بدعـــوى محاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية إلى 
منع األخيرة من توسيع مكاسبها على األرض.

وقالت يوســـف إنها تتوقع أن تنضم مدينة 
منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات 
وســـيطرت عليها قوى متحالفة مع األكراد إلى 
النظام الفيدرالي، رغم أن المعارضة المدعومة 

من تركيا تقول إن المدينة لها.
وأضافت ”طبعـــا أتوقع أن يشـــمل النظام 
الفيدرالـــي منبج بعـــد البطـــوالت التي قامت 
بها القوات العسكرية بمســـاندة قوات سوريا 
الديمقراطية في تحرير المنطقة، وحسب رأينا 
ومتابعتنا للتطورات فإن شعب منبج متحمس 

للنظام الفيدرالي ويقبل هذا النظام“.

وتضع أنقرة الســـيطرة علـــى مدينة منبج 
االســـتراتيجية صلب أهدافها العسكرية داخل 

األراضي السورية.
وسيطر تحالف قوات سوريا الديمقراطية، 
الذي يضم وحدات حماية الشعب، منذ أسابيع 
على منبـــج في عمليـــة مدعومة مـــن الواليات 

المتحدة.
الكرديـــة  الجماعـــات  يوســـف إن  وقالـــت 
بيـــن  للربـــط  يســـعون  مازالـــوا  وحلفاءهـــا 
المنطقتين الكرديتين وأضافت ”ســـوف نعمل 
علـــى الوصول إلـــى مقاطعة عفرين“، مشـــيرة 
إلى منطقة في شمال غرب سوريا وتابعت ”لن 

نتراجع عن ذلك“.
وســـيقوم المجلـــس التأسيســـي للنظـــام 
الفيدرالـــي الـــذي ترأســـه يوســـف ويضم 151 
عضوا بإقرار الدســـتور المعروف باسم العقد 
االجتماعـــي. وســـيبدأ بعـــد ذلك العمـــل على 
ســـن قانون لالنتخابـــات التي ســـتجرى على 

المستوى المحلي وتليها انتخابات إقليمية.
وقالـــت إن مســـودة الدســـتور تنص على 
أن مدينة القامشـــلي على الحـــدود التركية هي 

عاصمة المنطقة الفيدرالية الجديدة.
مدعومون  ســـوريون  معارضون  واشـــتبك 
من تركيا مع قوات متحالفة مع األكراد شمالي 
منبج منذ بدء التوغل التركي يوم 24 أغسطس. 
وقال قائد من المعارضة السورية المدعومة من 
تركيا هذا األسبوع إنه يتوقع معركة على منبج 

قريبا ألن وحدات حماية الشعب لم تنسحب.
وقالت يوسف ”أكيد سوف نقوم بالرد على 

أي هجوم يقوم به األتراك تجاه قواتنا“.

} رام اهللا – أعلنـــت لجنة االنتخابات المركزية 
الفلســـطينية، أنهـــا أوقفت جميـــع إجراءاتها 
المتعلقـــة باالنتخابات المحلية بشـــكل فوري، 
بنـــاء على قرار محكمـــة العدل العليـــا في رام 
اللـــه، الخميس، الذي ينـــص على ”وقف إجراء 
االنتخابـــات المحلية مؤقتا، إلى حين البت في 

الدعوى المرفوعة أمامها.
المحليـــة  االنتخابـــات  تأجيـــل  وكان 
الفلســـطينية أو حتى إلغائها أمرا متوقعا في 
ظل حالة التشـــنج التي ســـيطرت على األجواء 
والهجمـــات المضادة في كل مـــن غزة والضفة 

الغربية بين فتح وحماس.
ويقـــول محللـــون إن هناك خشـــية حقيقية 
لدى حمـــاس خاصة من إمكانيـــة تحقيق فتح 
انتصـــارات في قطاع غزة وهو ما تعتبره خطا 
أحمر، لذلك عمدت إلى زرع ألغام في طريق هذا 

االستحقاق لنسفه.
وتعيش األراضـــي الفلســـطينية على وقع 
انقســـام حـــاد بيـــن الحركتيـــن، وقـــد أعطى 
القـــرار بإجـــراء االنتخابات المحليـــة أمال في 
إمكانيـــة إنهـــاء هذا الوضـــع الشـــاذ، بيد أن 
المتابع لمجريـــات األمور بات مقتنعا بأن هذه 
االنتخابات ســـتزيد األمر ســـوءا ولربما تؤدي 

إلى االنفصال التام بين غزة والضفة.
وتســـيطر حركة حمـــاس على قطـــاع غزة 
بقـــوة الســـالح منـــذ عـــام 2007، وذلـــك بعـــد 
مواجهات حصلت بينها وبين فتح على خلفية 
االنتخابات التشـــريعية، فيما انحصرت سلطة 

فتح في الضفة الغربية.
وقالت لجنـــة االنتخابات في بيان صحافي 
”تعلـــن اللجنة أنهـــا أوقفت جميـــع إجراءاتها 
المتعلقـــة باالنتخابات المحلية بشـــكل فوري، 
بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين 
إليجـــاد بيئة صالحة لالنتخابـــات، تمكننا من 
إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام شعبنا 

وآماله وتساعد في إنهاء االنقسام المؤلم“.

الفلســـطينية،  وكانت محكمة العدل العليا 
قد قررت في وقت سابق الخميس، وقف إجراء 
االنتخابات البلديـــة في الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة، نظرا لـ“عدم إجرائها فـــي مدينة القدس، 

ولعدم شرعية محاكم غزة“.
وذكـــر مصـــدر بمحكمـــة العـــدل أن القرار 
جـــاء إثر النظـــر في دعـــوى قدمهـــا المحامي 
نائل الَحـــَوح، طالب فيها بوقـــف االنتخابات، 
بســـبب عدم إجرائها في العاصمة الفلسطينية 
مدينة القدس، إضافة إلـــى دعوة رفعتها نقابة 
المحامين الفلســـطينية، بأن المحاكم والقضاء 

بغزة غير معترف به وغير شرعية.
وقررت المحكمة عقد جلسة ثانية للنظر في 

القضية بتاريخ 21 ديسمبر القادم.
وتمنع إســـرائيل الحكومة الفلسطينية من 
إجـــراء االنتخابات في مدينـــة القدس. وكانت 
إســـرائيل قد احتلت القدس عام 1976، وأعلنت 
عام 1980 عن ضمها ألراضيها، وجعلها عاصمة 
لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويـــرى متابعـــون أن قـــرار محكمـــة العدل 
يرتبـــط أكثر بالخالف األخير الذي نشـــب بين 
فتح وحماس، بعد قبول محاكم في غزة الطعون 
(المقدمـــة من طرف حماس) فـــي قوائم لحركة 

فتح مرشـــحة لخـــوض االنتخابـــات المحلية.
وأثـــار القرار غضب حركة فتـــح، التي اعتبرته 
محاولة من حركة حماس، إلفشـــال االنتخابات، 

”من خالل إسقاط قوائمها في محاكمها“.
وقـــال المتحـــدث باســـم حركة فتـــح فايز 
أبوعيطة ”إن قوائم فتـــح تتعرض لمجزرة في 
محاكم حمـــاس، ونحن لم نتوجـــه إلى محاكم 
حماس في غزة ألننا كنا نعرف النتيجة سلفا“، 
مضيفا ”الغرض األساســـي من هـــذه الطعون 
واألحكام هو إفشـــال االنتخابات وإعفاء حركة 

حماس من هذا االستحقاق الديمقراطي“.
وصرح أسامة القواســـمي المتحدث باسم 
حركـــة فتح في تعقيب على قرار محكمة العدل، 
”نحن نحمل حركة حماس المســـؤولية الكاملة 
عن إفشـــال االنتخابات ابتداء مـــن الطعونات 
غير المبررة التي قدمتها وصوال إلى إسقاطها 
ألربع قوائم، الخميس، مـــن محاكمها الخاصة 

بقرار مسبق وإيعاز من قيادتها“.
ويرى محللون مهتمون بالشأن الفلسطيني 
أن قرار ”تفجير“ االنتخابات ليس مستغربا في 

ظل االنقسام القائم بين فتح وحماس.
ويضيف هـــؤالء أن حماس تستشـــعر، مع 
قرب موعد االستحقاق االنتخابي خطر سيطرة 

فتـــح على غزة، حيث يســـجل ميل المواطن في 
القطاع إلى األخيرة، بعد أن ذاقت بهم سياسات 
الحركة اإلســـالمية. ويذهب أحـــد الخبراء حد 
القول إن فتح ليست بحاجة حقيقة إلى أن تقوم 
بدعاية انتخابية فـــي القطاع، ألن الناس هناك 
يقومـــون بها نيابـــة عنها. ومن هـــذا المنطلق 
جاء قـــرار حماس بإقصاء قوائـــم فتح في أهم 
البلديات، عبر محاكمها في غزة، وهي ترنو من 

وراء ذلك إلى إجهاض هذا االستحقاق برمته.
وبالمقابـــل تســـجل أيضـــا هواجـــس لدى 
فتح من إمكانية أن تســـيطر حركة حماس على 
جـــزء مهم من بلديات الضفة خاصة في نابلس 
(عاصمـــة الضفـــة االقتصاديـــة) وأيضـــا إلى 
الجنـــوب منها، رغم تحـــركات القوى التقليدية 

الحثيثة لضبط إيقاع األمور هناك.
ويجمع متابعون على أن الطرفين وبخاصة 
حماس حريصة على إفشـــال هذا االســـتحقاق، 
وأن مســـارعتها إلى إعالن رفضها قرار محكمة 

العدل العليا ليس سوى ذر رماد على العيون.

إرجاء االنتخابات الفلسطينية إلى أجل غير مسمى
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أخبار
[ حماس تجهز على االستحقاق عبر محاكمها في غزة 

[ القامشلي عاصمة المنطقة الفيدرالية الجديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكن الجيش السوري مدعوما 
بالمسلحين الموالين له من جنسيات 
سورية وعربية وآسيوية وحزب الله 
اللبناني، من استعادة السيطرة على 

كامل حي الراموسة جنوب حلب.

◄ نقلت وكالة إنترفاكس لألنباء عن 
وزارة الخارجية الروسية الخميس، 

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو وافقا من حيث المبدأ على 

االجتماع في موسكو.

◄ يقوم النائب العام المصري، نبيل 
صادق، حاليا بزيارة إلى روما، يلتقي 

خاللها نظيره اإليطالي، جيوسيب 
بيجناتوني؛ الستكمال التحقيقات 
بشأن قضية مقتل الباحث، جوليو 

ريجيني الذي عثر على جثته 
بالقاهرة أوائل فبراير الماضي.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن قصفا من جانب الجيش 

التركي أسفر عن مقتل ستة من قوات 
األمن الكردية في منطقة عفرين شمال 

غرب سوريا.

◄ أحبط الجيش األردني محاولة 
تسلل جديدة لثالثة أشخاص قادمين 
من األراضي السورية، وفق ما صرح 

به مصدر عسكري.

◄ أوقف لبناني، مطلوب لدى 
الواليات المتحدة والبرازيل، 

وبحوزته وثائق مزورة في وقت 
متاخر ليل األربعاء في مطار ايزيزا 
في بوينوس آيرس، وفق الصحافة 

األرجنتينية.

باختصار

مثلمــــــا كان متوقعــــــا مت تأجيل االنتخابات 
البلدية في األراضي الفلســــــطينية، والتي 
كان يأمــــــل الكثيرون فــــــي أن تدفع باجتاه 
طي صفحة اخلالفــــــات بني حماس وفتح. 
وحتّمل األخيرة احلركة اإلســــــالمية عملية 
بعد ”املجزرة“  خاصة  االستحقاق  إفشال 

التي ارتكبتها بحق قوائمها في غزة.

{تعليق جلســـات الحوار الوطني أضاف عنصرا ســـلبيا جديدا إلى المناخ السياســـي العام، علما 
بأن الجميع كان يتطلع إلى هذا الحوار بأمل إيجاد مناخ ضامن لبحث مخارج للمأزق الراهن}.

متام سالم
رئيس الوزراء اللبناني

{المعلومات التي نشرها التلفزيون اإلسرائيلي ويتهم فيها الرئيس محمود عباس بأنه كان عميال 
لالستخبارات السوفيتية في الثمانينات، تندرج في إطار السخافات التي اعتدنا عليها}.

نبيل أبوردينة
املتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية

تفاؤل بعودة السياحة 
الروسية إلى مصر

محمد وديع

الســـياحية  األوســـاط  يســـود   – القاهــرة   {
المصرية تفاؤل بقرب عودة السائحين الروس 
إلـــى مصر، بـــدءا مـــن منتصف شـــهر أكتوبر 
المقبـــل، بعـــد أن توقفـــت الســـياحة ورحالت 
الطيران الروســـية، عقب سقوط طائرة روسية 

فوق سيناء في 31 أكتوبر الماضي.
وجاء اللقاء الذي عقـــده الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي مـــع نظيـــره الروســـي 
فالديمير بوتين على هامش قمة العشـــرين في 
مدينة هانغتشو الصينية مؤخرا ليحيي اآلمال 
في هـــذه العودة، حيث اتفقا على إرســـال وفد 
روســـي إلـــى القاهرة لبحـــث الجوانب األمنية 

المتعلقة باستئناف الرحالت.
وقالت مصـــادر أمنية لـ“العـــرب“ إن الوفد 
الـــذي وصـــل القاهـــرة األربعاء يضم ســـبعة 
مـــن كبار خبـــراء األمن والطيران في روســـيا، 
وترافقهـــم في الجولـــة قيادات أمنيـــة بوزارة 

الطيران المصرية ومطار القاهرة.
ويقوم الوفد بجولة تفتيشـــية في المنطقة 
الخاصـــة بتزويـــد الطائرات بوجبـــات الطعام 
للـــركاب بالمطـــار، ومراقبة عمليـــات تأمينها 
حتى شـــحنها للطائرات، والوقوف على أحدث 
األجهزة التي تم تركيبها في إطار خطة تطوير 

المنظومة األمنية.
وأشـــارت المصـــادر األمنية إلـــى أن هناك 
تعاونا روســـيا – مصريا لزيادة مستوى األمن 
فـــي المطـــارات، وزّودت الشـــركات الروســـية 
المطـــارات المصريـــة بأجهـــزة للكشـــف عـــن 
المتفجـــرات تعمل بتقنية ”النانو تكنولوجي“، 
وبوابـــات إلكترونيـــة تعمل بنفـــس الخاصية، 
ورادارات قوية تكشف وترصد كل شيء، بتكلفة 
تقترب من نصف مليار جنيه (حوالي خمســـين 

مليون دوالر).
وأكـــد إســـماعيل أبوالعز رئيس الشـــركة 
القابضة للمالحة الجوية والمطارات المصرية 
ـــن تماما،  لـ“العـــرب“ أن ”مطـــار القاهـــرة مؤمَّ
وبـــه أحدث األجهـــزة“. وحـــول الوقـــت الذي 
ســـوف يســـتغرقه الخبراء الروس فـــي أعمال 
التدقيق، قال أبوالعز إن مطار القاهرة به كامل 
والنظم، وقد تستغرق  واإلجراءات  التجهيزات 
أعمـــال التدقيـــق يوما واحـــدا، أما بالنســـبة 
إلى مطاري شـــرم الشـــيخ والغردقة متوقع أن 

تستغرق ثالثة أيام لكل منهما.
وتسعى مصر إلى جذب 3 ماليين و500 ألف 
سائح روسي خالل الفترة من آخر أكتوبر حتى 

نهاية العام المقبل.
وقال باسم حلقة رئيس المجلس التأسيسي 
لنقابة الســـياحيين المصرييـــن لـ”العرب“، إن 
اإلعالن الروســـي عـــن تواجد خبـــراء لالتفاق 
علـــى عوامل التأمين في المطـــارات المصرية، 
يعد مؤشـــرا قويا على اقتراب عودة السياحة 

الروسية إلى مصر.

األكراد يتحدون تركيا ويعلنون نظام حكم جديد شمال سوريا

في عطالة من جديد

أسامة القواسمي:
نحن نحمل حركة حماس 
المسؤولية الكاملة عن 

إفشال االنتخابات المحلية

قرار االتحاد الديمقراطي وحلفائه 
بإعالن نظام جديد شـــمال سوريا 
ال يمكن أن يمـــر دون ضوء أخضر 

أميركي، ويرجحون وجوده فعال

◄

ال محيد عن  الطريق

فلسطين بحاجة إلى خطاب عقالني 
وليس لغة التهديد والوعيد
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} بغــداد - يشـــكو ســـكان مناطـــق عراقيـــة 
ماتزال خاضعة لســـيطرة تنظيـــم داعش، من 
أّن اإلعالنـــات احلكوميـــة املتكـــّررة عـــن قرب 
”حترير“ مناطقهم دون اإلقدام على ذلك بشـــكل 
عملي تضاعف من معاناتهم وتستفز التنظيم 

وتدفعه إلى تشديد إجراءاته ضّدهم.
وأكثر مـــا تتجّلى تلك املعانـــاة في كّل من 
قضاء الشرقاط بشمال محافظة صالح الدين، 

ومدينة املوصل مركز محافظة نينوى.
وتترافق تلك الشكوى مع حتذيرات من أّن 
التلكؤ في اســـتعادة املناطق من تنظيم داعش 
يفســـح املجال أمام الصراعات على تقسيمها 
مثلمـــا هو حال محافظة نينـــوى محط أطماع 

عّدة أطراف محلية وإقليمية.
ويحّذر قادة رأي عراقيون من اتخاذ احلرب 
على تنظيم داعش وســـيلة للدعاية السياسية 
مـــن خـــالل اإلعالن عـــن عمليات عســـكرية لم 

تتوّفر بعد الظروف املناسبة إلطالقها.
ويقول هـــؤالء إّن التأّخر في إطالق معركة 
املوصـــل، بعـــد أن نشـــر اخلطـــاب الرســـمي 
االنطباع بأنها مســـألة أيام أو أســـابيع، يثير 
األســـئلة بشـــأن مدى امتالك بغداد لزمام قرار 

احلرب في العراق.
ويؤّكد أحد احملّللني السياسيني أّن معركة 
املوصل بالذات خاضعة ملزاد سياســـي تشارك 
فيه قوى إقليمية ودولية بشـــكل مباشر أو عن 
طريـــق وكالء محلّيـــني، محـــّددا ثالثة أطراف 
رئيســـية علـــى عالقـــة باملوضوع هـــي إيران 

وتركيا والواليات املتحدة.
وبفعل كثرة املتدخلني وتضارب مصاحلهم 
يتوّقع أن تظل معركـــة حترير املوصل مرجأة 
فـــي انتظار اتفاق إقليمـــي ودولي يجيز البدء 
بها. وهو ما يعنـــي أن القرار لن يكون عراقيا 
محضـــا، كما كان حـــال املعارك الســـابقة في 

تكريـــت والرمـــادي والفلوجـــة، حيـــث هناك 
أطـــراف كثيرة معنية بتحريـــر املوصل أهمها 
تركيا. فجارة العراق الشمالية ترى في أجزاء 
مـــن نينوى امتدادا تاريخيـــا ألراضيها، وهي 
إن لـــم تنجح في ضم املوصل إليها ســـتحاول 
منع سيطرة إيران عليها عن طريق ميليشيات 

احلشد الشعبي.
ومن جهتها فإن ايران ستضغط في اجتاه 
تعطيل محاوالت حترير املدينة إن لم يشـــارك 
احلشـــد الشـــعبي في املعارك. وهو ما يرفضه 
ســـكان املدينة. فقـــد تؤدي تلك املشـــاركة إلى 
نشـــوب حرب أهلية في نينـــوى، يكون تنظيم 
داعش هو املســـتفيد الوحيد منها. وكما يبدو 
فـــإن احلكومة الضعيفة أصـــال لن جترؤ على 
الوقـــوف في وجه احلشـــد الشـــعبي ورغبته 
في املشـــاركة في املعارك. وهذا سبب آخر من 

أسباب التلكؤ.
ويتســـاءل املراقبـــون إن كانـــت العلومات 
متوفرة لدى احلكومة العراقية عن حجم القوة 
القتالية لداعش داخل املوصل، مبدين شكوكهم 
في ذلـــك، ومعتبرين الضعف االســـتخباراتي 
ســـببا آخر في تردد حكومة بغداد في اإلقدام 
على خطـــوة قد تؤدي بالقـــوات العراقية إلى 
هزمية جديـــدة، في وقت يعانـــي فيه اجليش 

تبعات إقالة وزير الدفاع. 
أمـــا األكـــراد فيعتقـــدون مـــن جانبهم أن 
حتريـــر أجـــزاء من املوصـــل يحل لهـــم عقدة 
املناطق املتنـــازع عليها مع احلكومة، وهو ما 
تـــراه حكومة بغداد موقفـــا انتهازيا قد تؤدي 
تداعياته إلى انهيار الدولة العراقية. وال يرى 
األكراد من املوصل سوى املناطق التي يقولون 
إنهـــا تابعة إلقليمهـــم أما احلكومـــة املركزية 
فإنها تريد اســـترجاع املوصل كاملة، من غير 

أن يقتطع منها أي جزء.
ومـــن جهتهـــا تســـعى الواليـــات املتحدة 
إلـــى أن يكون دورها أساســـيا في اســـتعادة 
املوصـــل وأن يتجـــاوز ضربـــات الطيران إلى 
مشاركة خبرائها في تخطيط املعركة وقيادتها 
وتوجيههـــا، خدمـــة للدعايـــة األميركية التي 
ترّوج للواليات املتحـــدة كقائدة عاملية للحرب 

على اإلرهاب، وســـعيا أيضا لتركيز املزيد من 
القواعد العسكرية في العراق تأسيسا لعودة 
إلى البلد يصفها مراقبون بالذكية واملدروسة 
والتـــي تؤّمن التواجد العســـكري وفي الوقت 
ذاته جتّنـــب التوّرط في هـــذا البلد على غرار 
ما كان قائما قبل انســـحاب اجليش األميركي 

منه سنة ٢٠١١.
وباإلضافة إلى حتّمل سكان املوصل تبعات 
اإلعالنات الوهمية عن قرب ”حترير“ مدينتهم، 
يفســـح ”املزاد“ اإلقليمي والدولي حول معركة 

نينوى املجال جلهود تقسيم احملافظة.
نينـــوى  محافظـــة  عـــن  النائـــب  واتهـــم 
احلـــزب  اخلميـــس،  اللويـــزي،  عبدالرحمـــن 
الدميقراطـــي الكردســـتاني مبنـــع العرب من 

العودة إلـــى مناطقهم احملررة فـــي احملافظة، 
فيما أشار إلى أن أصوات تقسيم نينوى بدأت 

تتعالى في ظل الصمت احلكومي.
وعلـــى صعيد إنســـاني يروي فـــارون من 
مدينة املوصل معاناة الســـكان حتت ســـيطرة 
تنظيـــم داعـــش مؤّكديـــن أّن التنظيم يشـــّدد 
قبضته على األهالي كّلما أعلنت بغداد عن أي 

حتّرك باجتاه استعادة املدينة.
ويقـــول هؤالء إّن التنظيم أهمل إلى حّد ما 
تعليماته الدينيـــة الصارمة مثل إطالة اللحى 
وارتداء النقـــاب ومنع التدخني، لكّنه كّثف في 
املقابل رقابته على االتصاالت بقطعه اإلنترنت 
عن املدينة، كما زاد من عدد نقاط تفتيشـــه في 
الطرقـــات والشـــوارع، وجلأ إلـــى االعتقاالت 

العشـــوائية في صفـــوف الذكور، وبـــادر إلى 
إعـــدام الكثير مـــن املعتقلني بتهمـــة محاولة 
الفرار من املدينة أو تسريب معلومات للقوات 

احلكومية.
وإلى الشـــرق مـــن املوصل يعيش ســـكان 
الشـــرقاط املقّدر عددهـــم بأكثر مـــن ٣٠٠ ألف 
نسمة أوضاعا أشد مأســـاوية جّراء احلصار 
الصـــارم الـــذي تفرضـــه القـــوات العراقيـــة 
وميليشيات احلشد الشعبي على القضاء الذي 
يعاني نقصا شديدا في األغذية واألدوية، فيما 
يحرص تنظيم داعش على منع مغادرة السكان 
واتخاذهم دروعا بشـــرية في ظـــل التهديدات 
املستمرة منذ أشـــهر والصادرة خصوصا عن 

امليليشيات الشيعية باقتحام القضاء.

«مزاد» سياسي يطيل أمد احتالل داعش للمناطق العراقية
[ شكوك في امتالك حكومة بغداد لقرار الحرب [ دعاية اقتراب التحرير تزيد من شراسة التنظيم ضد السكان
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أخبار

جهــــــات كثيرة لديها مآرب متنوعة في احلرب على تنظيم داعش في العراق ما يجعل تلك 
احلــــــرب مدار مزاد محلي وإقليمي ودولي، فيما ســــــكان املناطــــــق التي ما تزال خاضعة 
لســــــيطرة التنظيم يدفعون ثمن املزايدات السياسية حول ”حترير“ مناطقهم الذي تتهاطل 

الوعود بقرب موعده دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

«الســـعودية قدمت الكثير من الدعوات إليران في ضوء ما تمر به األمة اإلســـالمية والعالم، 

إال أن طهران أبت إال أن تمضي في مشروعها الطائفي البغيض}.

أحمد اجلروان
 رئيس البرملان العربي

«ال نيـــة لـــدى الحكومة إلقصاء أي طرف من الشـــراكة الحقيقية فـــي الحكم أو في تمثيل 

اليمن بحكومة وحدة وطنية، لكن بعد تسليم السالح واالنسحاب من املدن}.

عبدامللك املخالفي
 وزير اخلارجية اليمني

تأهب كردي لالنقضاض على حصة من كعكة الموصل

القرابة مع داعشي أحدث مظاهر الحملة على السفير السعودي السبهان
} الرياض - نفت المملكة العربية السعودية 
أن يكــــون َرْفُض ســــفيرها في العــــراق إدانة 
شــــخص ُقتل علــــى األراضي العراقيــــة أثناء 
مشاركته في الحرب إلى جانب تنظيم داعش، 
وراء طلب بغداد من الرياض استبدال السفير.

وكّذبــــت كّل مــــن الخارجيــــة الســــعودية، 
شــــخصيا، خبرا أوردته  الســــبهان  والسفير 
صحيفــــة اإلندبندنــــت البريطانية أفــــاد بأّن 
القتيل الذي تســــبب فــــي األزمة هــــو ابن عّم 

للسفير يدعى عبدالسالم السبهان.
وبدا الخبر الــــذي أوردته الصحيفة أقرب 
إلى تقديم تفسير سطحي وتبسيطي للموقف 
العراقــــي من ســــفير الســــعودية، والذي جاء 
حصيلــــة حملة شــــديدة وضغــــوط متواصلة 
مارستها جهات شيعية ذات نفوذ كبير داخل 

العراق، ومعروفة بمواالتها إليران.
وســــبقت تلــــك الحملُة مباشــــرَة الســــفير 
السبهان لمهامه ببغداد في ديسمبر الماضي، 
وانطلقت منــــذ اختياره للمنصــــب في أبريل 
2015، واعتبر مراقبون أنها تتجاوز شــــخص 
الســــفير بحّد ذاته وكانت ستطال أي شخص 
غيــــره، إذ أن المرفــــوض مــــن قبــــل األحزاب 
والميليشــــيات الشــــيعية هو تحسين عالقات 
العراق مع الســــعودية ومــــع محيطه العربي 
عمومــــا واإلبقــــاء عليــــه ســــابحا فــــي الفلك 

اإليراني.
وخالل األســــابيع الماضية بلغت الحملة 
على ســــفير الســــعودية بالعــــراق مداها بأن 
تطــــورت إلى التهديد العلنــــي باغتياله مثلما 
صــــّرح بذلــــك أوس الخفاجــــي األميــــن العام 

لميليشيا أبوالفضل العباس قائال خالل لقاء 
تلفزيوني إن ”السبهان مطلوب ولنا ثأر معه، 
ولو حصلت عملية اغتياله، فهذا شرف يّدعيه 

الجميع“.
وأّكد الســــبهان عبر موقعه على تويتر أّنه 
ال صحة للخبر مؤّكدا أنه ليس بين أقاربه ابن 
عم يدعى عبدالسالم، فيما قال مصدر مسؤول 
بــــوزارة الخارجية الســــعودية إنــــه ال صحة 
للمزاعم التي نشــــرتها صحيفــــة اإلندبندنت 

البريطانيــــة بــــأن وزارة الخارجيــــة العراقية 
طالبت بســــحب الســــفير لدى العــــراق، ثامر 
السبهان، بســــبب رفضه إدانة شخص يدعى 
عبدالســــالم الســــبهان، زعمت الصحيفة أنه 
ابن عم الســــفير وقضى أثناء قتاله مع تنظيم 
داعش. وأوضــــح المصدر ذاتــــه أنه ال يوجد 

قريب للسفير يحمل ذلك اإلسم.
طلبــــت  الماضــــي،  أغســــطس   28 وفــــي 
الخارجيــــة العراقية من نظيرتها الســــعودية 

اســــتبدال ســــفير المملكــــة لدى بغــــداد، على 
خلفيــــة اتهام األخيــــر لـ“ميليشــــيات عراقية 
مرتبطة بإيران بالوقوف وراء مخطط الغتياله 

خالل تواجده في العراق“.
وخــــالل فتــــرة عملــــه القصيــــرة بالعراق 
أغضب الســــبهان الميليشــــيات الشيعية من 
خالل انتقاده لسياســــة تأســــيس التشكيالت 
وتشــــديده على ضرورة  المســــّلحة  الطائفية 
الحفاظ على وحدة العــــراق، وأيضا بانتقاده 
تدخالت إيران في البالد بما في ذلك مشــــاركة 
ضباط إيرانيين بشكل مباشر في الحرب ضد 

داعش على األراضي العراقية.
ونظــــرا لســــطوة الميليشــــيات واألحزاب 
الشــــيعية على القرار العراقــــي، يظل العراق 
يشــــكو من اختالل كبير في التوازن بعالقاته 
مع محيطه بما في ذلك بلدان الخليج العربي.

ودعــــا رئيــــس الــــوزراء العراقــــي حيــــدر 
العبادي، األربعــــاء، دول الخليج إلى التعاون 
مع بــــالده للقضاء على تنظيــــم داعش، قائال 
خالل اجتماع مع مسؤولين محليين بمحافظة 
ميســــان جنوبي البالد إن ”العراقيين دافعوا 
عــــن دول الخليــــج، وعلــــى هذه الــــدول اليوم 

التعاون معنا للقضاء على داعش“.
ويقــــول مراقبون إّن مــــرّد ارتباك العبادي 
فــــي صياغة موقف حكومته مــــن دول الجوار 
العربي هو أنه ممّزق بين معرفته بأهمية ذلك 
المحيط لبــــالده، وبين شــــركائه األقوياء في 
الحكم الذين يضغــــط أغلبهم باتجاه إضعاف 
عالقــــة البالد بالــــدول العربيــــة، حفاظا على 

متانة العالقة بين بغداد وطهران. حجم االستهداف على قدر الدور
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

باختصار

◄ ألغت وزارة األوقاف الكويتية 
إقامة صالة عيد األضحى في 

الساحات الترابية المخصصة عادة 
ألدائها واالكتفاء بإقامتها داخل 
المساجد على غرار ما حدث في 
صالة عيد الفطر الماضي وذلك 

لدواع أمنية.

◄ خّصصت إدارة مكافحة الجرائم 
المعلوماتية في وزارة الداخلية 

السعودية فريقا لرصد وتتبع 
إعالنات بيع األسلحة والذخائر 

وبيع اآلثار وترويج الوثائق 
المزورة إضافة إلى إعالنات 

االتجار بالبشر وبيع المخدرات 
والمسكرات على مواقع التواصل 

االجتماعي.

◄ نفت سفارة بريطانيا لدى 
اإلمارات بشكل قاطع إصدار وزارة 
الخارجية البريطانية أي تحذيرات 

لرعاياها من استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي في الدولة 

الخليجية، موضحة عبر موقع 24 
اإلخباري أن األمر يتعلق بإرشادات 

ونصائح اعتيادية للمسافرين 
إلى اإلمارات بشأن آلية استخدام 

تلك الشبكات في نطاق القانون 
اإلماراتي.

◄ أعلنت إمارة دبي اإلفراج عن 488 
من المسجونين من عّدة جنسيات 

بمناسبة عيد األضحى، وذلك بقرار 
من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس اإلمارات، حاكم دبي. 
وشرعت النيابة العامة في اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار.

◄ أعلن الجيش اليمني، الخميس، 
تصديه لهجوم واسع شنه مسلحو 
جماعة أنصارالله الحوثية وقوات 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
في منطقة ميدي بمحافظة حجة 

شمال غرب اليمن.

عبدالرحمن اللويزي:

أصوات تقسيم محافظة 

نينوى تتعالى في ظل 

صمت حكومي مطبق

} القاهرة - شملت مباحثات أجراها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي لدى استقباله، 
الخميـــس فـــي القاهـــرة، وزيـــر الخارجيـــة 
اإلماراتي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان 

قضايا األمن القومي العربي.
وتمـــر العالقـــات المصريـــة الخليجيـــة، 
وتحديـــدا عالقـــة القاهـــرة بكل مـــن الرياض 
وأبوظبـــي فـــي الفترة الراهنـــة بإحدى أزهى 
مراحلهـــا في ظـــّل الدعـــم الكبير السياســـي 
والمـــادي الـــذي تلقتـــه مصر من الســـعودية 
واإلمـــارات لتجاوز تبعات فتـــرة حكم جماعة 
اإلخوان المسلمين التي انتهت بثورة شعبية 

عارمة. وما تزال الرياض وأبوظبي تواصالن 
دعمهما لمصر ترجمة لمنظور سياســـي يرى 
لهذه الدولـــة موقعا مهما فـــي منظومة األمن 
القومـــي العربي، خصوصا فـــي هذه المرحلة 

الصعبة.
ونقل التلفزيون المصري عن السفير عالء 
يوســـف المتحدث الرســـمي باســـم الرئاسة 
المصرية قوله في بيان صحافي أن اللقاء بين 
الرئيس السيســـي والشـــيخ عبدالله بن زايد 
شهد تباحثا بشـــأن مجمل األوضاع اإلقليمية 
فـــي المنطقة وما يشـــهده عدد مـــن دولها من 
أزمات وتوتر واضطراب طال مؤسسات الدول 

ذاتها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها.
وأكد الجانبان، وفـــق البيان ذاته، على أهمية 
التسوية السياســـية لتلك األزمات حقنا لدماء 
المواطنيـــن األبريـــاء وحفاظا علـــى مقدرات 
الشـــعوب وصونا للســـالمة اإلقليميـــة للدول 

العربية.
وأضـــاف يوســـف أن اللقاء تنـــاول كذلك 
المخاطـــر التي يتعـــرض لها األمـــن القومي 
العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم 
والوقـــوف في مواجهة كافـــة المحاوالت التي 
تســـتهدف النيـــل من أمـــن واســـتقرار الدول 
العربيـــة. وأكـــد الرئيـــس السيســـي في هذا 

الصـــدد علـــى أهمية وحـــدة الصـــف وتعزيز 
التضامن والتكاتف العربَيْين في مواجهة كافة 
األخطار. وتوافقت رؤى الجانبين حول أهمية 
تعزيز الوحـــدة العربيـــة وتقويتها والوقوف 
يدا واحدة فـــي مواجهة محاوالت التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما شّدد السيســـي على أن األمن القومي 
العربـــي بمـــا فـــي ذلك أمـــن منطقـــة الخليج 
العربـــي، ُيعد جزءا ال يتجزأ من األمن القومي 
المصري، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم 
كل ُسبل الدعم والمســـاندة للدول العربية في 

حال تعرضها ألي اعتداء.

األمن القومي العربي محور مباحثات إماراتية مصرية في القاهرة



الجمعي قاسمي 

} تونــس -  لم يكـــن وقع عودة املُفخخات إلى 
العاصمـــة الليبية طرابلس عاديا، رغم أن هذه 
العودة تبـــدو عادية للمتابعني لتطور األحداث 
السياســـية واألمنية والعســـكرية امليدانية في 
ليبيا، وال ســـيما في هذه الفترة التي أصبحت 
فيهـــا التفجيـــرات والهجمـــات اإلرهابية أمرا 

عاديا.
ومـــع ذلك، فقد فتح التفجيـــران اللذان هزا 
صباح اخلميس طرابلـــس باب التكهنات على 
مصراعيـــه، وســـط خشـــية متصاعـــدة من أن 
يكونا جزءا من مسلسل تفجيرات قد تتواصل 
حلقاته بسبب اخلالفات السياسية بني الفرقاء 

الليبيني.
وأعلن عصام النعاس الناطق باسم اإلدارة 
العامة لألمن املركزي بطرابلس، أن ســـيارتني 
مفخختني انفجرتا وسط العاصمة طرابلس في 
توقيت متزامن تقريبـــا، حيث انفجرت األولى 
خلف مبنى وزارة اخلارجية، في منطقة ”زاوية 
الدهماني“، بينما انفجرت الثانية، حتت جسر 
طريق الشط، قرب قاعدة أبوستة البحرية التي 
كانت أول مقر لرئيس املجلس الرئاسي الليبي 

فايز السراج وفريقه احلكومي.
واعتبر النعـــاس أنه ”ال مـــكان للمصادفة 
فـــي العمليتني، خاصة أن الفـــارق الزمني بني 
التفجيريـــن ال يتعـــدى العشـــر دقائـــق“، فيما 
سارع موســـى الكوني عضو املجلس الرئاسي 
الليبي، إلـــى إدانة التفجيريـــن والتأكيد على 
أن مثل هـــذه العمليات اإلرهابية التي وصفها 
بـ“الرخيصة“ هي محاولة يائســـة لنشر الذعر 

في صفوف املواطنني.
ووجـــه الكوني أصابع االتهـــام إلى تنظيم 
داعـــش بالوقـــوف وراء هذا العمـــل اإلرهابي، 
قائـــال فـــي تغريدة لـــه علـــى تويتـــر، إن هذه 
العمليـــات اإلرهابية تأتي ”بعـــد الهزائم التي 
عصفت بتنظيم داعـــش في ليبيا… ولن تزيدنا 

إال عزما على اقتالع داعش من جذوره“.

ولـــم ُيعلن تنظيـــم داعش مســـؤوليته عن 
التفجيريـــن اللذيـــن لـــم ُيســـفرا عن ســـقوط 
ضحايا بشـــرية أو أضـــرار مادية، ومع ذلك لم 
يتردد احمللل السياســـي الليبي عزالدين عقيل 
في القول لـ“العـــرب“، إن ”التفجيرين يحمالن 

بصمة تنظيم داعش“.
ووصـــف هـــذا العمـــل اإلرهابـــي بأنه ”رد 
انتقامـــي علـــى ما جـــرى ويجـــري حاليا في 
مدينـــة ســـرت الســـاحلية“، وذلك في إشـــارة 
إلـــى احلرب املفتوحة علـــى داعش ضمن إطار 
عملية ”البنيان املرصوص“ التي ُتنفذها قوات 
موالية حلكومة السراج، وبدعم جوي أميركي.
أن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــه  فـــي  واعتبـــر 
التفجيرين يحمالن رسالة واضحة إلى حكومة 
فايـــز الســـراج يتعـــني عليها تفكيـــك أبعادها 
ودالالتهـــا، ال ســـيما وأنها ترتقـــي إلى درجة 
التحدي الواضح للمجلس الرئاسي الذي يجد 
نفسه أمام امتحان توفير األمن للمواطنني في 

هذه الفترة التي وصفها باخلطيرة جدا.
وفيما تـــكاد أغلـــب التقديـــرات متيل إلى 
اتهام تنظيم الدولة بالوقوف وراء التفجيرين، 
اختلفـــت القراءات وتباينت حـــول دالالت هذا 
االســـتهداف بالنظـــر إلـــى توقيتـــه ومكانـــه، 
والرســـالة التي يســـعى التنظيم إلى إيصالها 

من ورائه.
فمـــن حيـــث التوقيـــت، جـــاء هـــذا العمل 
اإلرهابي بعد يومني مـــن انتهاء جولة احلوار 

الليبـــي- الليبي التي ُعقـــدت بتونس، برعاية 
األمم املتحـــدة ممثلـــة برئيـــس بعثتهـــا إلـــى 
ليبيا مارتن كوبلـــر، وبحضور رئيس املجلس 
الرئاســـي فايـــز الســـراج وعـــدد مـــن فريقـــه 

احلكومي.
وانتهـــت تلك اجلولة من حيث بدأت، حيث 
تواصلت اخلالفات بني الفرقاء الليبيني وسط 
انقســـام حاد عكســـته املواقف املتشنجة التي 
سادت جلسات احلوار، حتى كادت ُحتول قاعة 

االجتماعات إلى حلبة مالكمة.
وألقـــت تلك اخلالفات بظالل ســـلبية ليس 
فقط على ســـير احملاوالت اجلاريـــة للقفز على 
العراقيـــل التـــي حتـــول دون تشـــكيل حكومة 
جديدة حتظى بثقة البرملـــان الليبي، وبالتالي 
جتاوز معضلة الشـــرعية التي تواجه حكومة 
الســـراج، وإمنـــا على املشـــهد الليبـــي العام 
الذي مـــازال يثيـــر القلق لـــدى الليبيني، وفي 
عدد مـــن دول اجلوار التي ال تخفي خشـــيتها 
مـــن تداعيـــات التدهور األمني فـــي ليبيا على 
أمنها واســـتقرارها. أما من حيـــث املكان، فإن 
اســـتهداف وزارة اخلارجيـــة، وكذلـــك أيضـــا 
محيط القاعدة البحرية العســـكرية ”أبوستة“، 
برمزيتهـــا السياســـية باعتبارهـــا املقر األول 
الـــذي اختـــاره الســـراج لإلقامـــة فـــي بداية 
عودتـــه إلى ليبيـــا، ال يقبـــل أي تأويـــل، ألنه 
رســـالة مضمونة الوصول إلى حكومة الوفاق 
الوطني. وتستهدف هذه الرسالة تعميق املأزق 

الـــذي متر به حكومة الوفاق التي يرى البعض 
من الليبيني أنها أصبحت ”على شـــفا االنهيار 
وباتـــت أيامها معدودة“، رغـــم الدعم اإلقليمي 

والدولي الذي حتظى به.
وترى غالبية األوســـط السياســـية الليبية، 
وكذلك أيضا العديد من املراقبني، أن مســـتقبل 
بقـــاء هـــذه احلكومـــة، أصبـــح محل شـــك ما 
لـــم تتمكن خـــالل الفتـــرة القليلـــة القادمة من 
جتاوز فشـــلها ليـــس فقط السياســـي واألمني 
واالقتصـــادي، وإمنا أيضا علـــى صعيد توفير 
اخلدمات واحلاجيات األساسية للمواطن الذي 
بـــات يعاني من انقطاع الكهرباء واملاء، وشـــح 
الســـيولة، وغالء األســـعار الـــذي جعل مقدرته 

الشرائية تتراجع بشكل الفت.
يذهـــب  التطـــورات،  هـــذه  وقـــع  وعلـــى 
مراقبون إلـــى القول إن هـــذا االختيار الدقيق 
ملـــكان وتوقيت تنفيـــذ التفجيريـــن املذكورين، 
ليـــس صدفة، وإمنـــا يأتي في ســـياق له أبعاد 
تكتيكية وأخرى اســـتراتيجية قد تتســـبب في 
قلب املعادلة السياســـية واألمنية والعســـكرية 

الراهنة رأسا على عقب.
وال يســـتبعدون في هذا الســـياق، أن يكون 
هـــذا التفجير املزدوج الذي شـــهدته العاصمة 
طرابلس، مقدمة ملسلســـل مرشح على ما يبدو 
ألن تطول حلقاتـــه بهدف إذكاء التوتر احلالي، 
وهو مسلسل ســـيدفع الليبيون ثمنه غاليا في 

ظل االنقسام السياسي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انتخبت الناشطة النقابية 
الليبية نرمين الشريف رئيسة 

لالتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، 
لتكون أول سيدة عربية تتولى 
رئاسة اتحاد عمالي في تاريخ 

المنطقة العربية.

◄ أصدر القضاء التونسي ثالث 
بطاقات إيداع بالسجن ضد 

موقوفين إثر العملية اإلرهابية 
بمدينة القصرين األسبوع الماضي.

◄ قال وزير الدفاع األميركي 
أشتون كارتر إن القوات الليبية 
المدعومة من الواليات المتحدة 

تقترب من طرد تنظيم الدولة 
اإلسالمية من آخر معاقله في مدينة 

سرت.

◄ أكد رئيس حركة النهضة 
التونسية راشد الغنوشي أن 

ما راج بشأن اختالفه مع رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي 

وظهور فتور في العالقة بينهما 
”مجرد إشاعات وأخبار يروجها 

تجار الحروب والالهثون وراءها 
وهي ادعاءات ال أساس لها من 

الصحة“.

◄ أعلن المجلس الدستوري 
المغربي، في قرار جديد له، 

عن استقالة 16 نائبا برلمانيا 
من الغرفة األولى؛ وذلك قبل 

شهر واحد فقط من االنتخابات 
التشريعية للسابع من أكتوبر 

المقبل.

باختصار

األوضاع تنفجر مرة أخرى في طرابلس
 [ انفجار سيارتين قرب {الخارجية} وقاعدة {أبوستة} يقوض المسار السياسي
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أثار تأخير بث صور للرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في حفل تدشني املركز الدولي 
للمؤمترات، بضاحية نادي الصنوبر غربي العاصمة، استفهامات كثيرة حول خلفية وأبعاد 
اكتفاء مصالح البروتوكول الرئاســــــي، ببث اخلبر عبر برقية لوكالة األنباء الرســــــمية برفقة 
مجموعــــــة من الصور الفوتوغرافية للمرفق، دون أن يظهر الرئيس في أي واحدة منها، إال 
بعد ســــــاعات حيث سارعت القنوات احلكومية واخلاصة املقربة من السلطة، إلى بث صور 

ثابتة ومتحركة لبوتفليقة على كرسيه املتحرك، وهو يطوف في أروقة وقاعات املركز.

ــــــدو أن الوضع األمني في ليبيا يســــــير  يب
نحو املزيد مــــــن التعقيد رغم تقهقر داعش 
في ســــــرت والنجاحات العسكرية للجيش 
الليبي في بنغازي، حيث انفجرت سيارتان 
ملغومتان فــــــي قلب العاصمــــــة طرابلس، 
قرب مقر وزارة اخلارجية التابعة حلكومة 

الوفاق.

{إذا كانت الديمقراطية تلعب دورا حاســـما في مكافحة اإلرهاب على الصعيد الداخلي فإن مكافحة أخبار

الظاهرة يجب أال تخضع على المستوى الدولي لمنطق الكيل بمكيالين}.

عبدالقادر مساهل
وزير جزائري مكلف بالشؤون املغاربية واالحتاد األفريقي

{من الضروري إشراك كافة األطراف في جهود مكافحة الفساد، وفي مقدمتهم المجتمع المدني 

واإلعالم لكشف الحقائق وتعزيز النزاهة}.

عبيد البريكي
وزير الوظيفة العمومية واحلوكمة التونسي

توقيت ومكان التفجير يفتحان باب التكهنات على مصراعيه

 صابر بليدي

} الجزائــر -  بـــث التلفزيـــون الحكومـــي 
صورا حصرية للرئيس الجزائري عبدالعزيز 
وهـــو  متحـــرك،  كرســـي  علـــى  بوتفليقـــة، 
يقوم بتدشـــين المركـــز الدولـــي للمؤتمرات 
بالعاصمـــة، وهـــو النشـــاط العـــام الثانـــي 
للرجل خـــالل الســـنة الجارية، حيـــث تعّود 
الرأي العام علـــى متابعته في خرجات نادرة 
خـــالل اســـتقباله لضيـــوف ودبلوماســـيين 

أجانب.
وأمام الحضور القوي لمســـؤولي الدولة 
في الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات 
الرســـمية، ظهر شـــقيقه ومستشـــاره المثير 
للجدل ســـعيد بوتفليقة، ضمن الحلقة األولى 
المرافقة للرئيس خـــالل جولته داخل مرافق 
وقاعـــات المركز، وهـــو األول مـــن نوعه في 
الجزائـــر، مما يؤكد تنامي نفوذ وقرب الرجل 

من شقيقه رئيس الجزائر.
وذكرت برقية الوكالة الرسمية أن الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، قام ”بتدشـــين المركز 

الدولـــي للمؤتمرات الواقـــع بنادي الصنوبر 
غربـــي العاصمـــة، الخميـــس، وكان مرفوقا 
بعدد من الرســـميين والمسؤولين الكبار في 
الدولة، على غرار رئيس الحكومة عبدالمالك 

سالل“.
وأضافـــت ”قـــام الرئيـــس عنـــد مدخـــل 
البهو الرئيســـي للمركز الدولي للمؤتمرات، 
بإزاحة الســـتار عن اللوحة التدشـــينية لهذا 
المركـــز، الذي يحمل اســـم عبداللطيف رحال 
الدبلوماســـي  والمستشـــار  الدبلوماســـي 
الســـابق لرئيس الدولة، والذي وافته المنية 
في ديسمبر 2014 عن عمر ناهز 92 سنة“، ولم 
تشـــر ال من بعيـــد وال من قريـــب إلى الوضع 
الصحـــي لبوتفليقـــة، وما إذا كان التدشـــين 
قد تم من كرســـيه المتحرك أم اســـتعاد قواه 

الصحية.
ولـــم يســـتبعد مراقبون فـــي الجزائر، أن 
يكون ظهور بوتفليقة في هذا الظرف بالذات، 
مربوطـــا بالتجاذبـــات الدائـــرة بين ســـرايا 
النظام، حـــول مصير ومســـتقبل خليفته في 
قصر المرادية، خاصة بعد رواج سيناريوهات 
حـــول اللجوء إلـــى مرحلة انتقالية لتســـيير 
مـــا تبقـــى مـــن عهدتـــه الرئاســـية، وظهور 
استقطابات جديدة بين محيطه وقيادة أركان 
الجيش، وحتى بين قيادات األحزاب الموالية 

للسلطة.
وتابعـــت برقيـــة الوكالـــة ”بعدهـــا تفقد 
بوتفليقـــة، قاعـــة رؤســـاء الـــدول، ومكتبـــه 
الشـــخصي الواقع عند نهايـــة رواق يحاذي 

عـــدة قاعـــات شـــرفية وقاعـــات اجتماعـــات 
خاصة برؤســـاء الدول، كما توجه إلى القاعة 
الكبـــرى للمركـــز (أي أوديتوريوم إيكوزيوم) 
التي تتســـع لســـتة آالف شخص، حيث تلقى 
شـــروحات حول هذه القاعة المزودة بجميع 
الوســـائل التقنيـــة، وبـــكل المرافـــق التـــي 
مـــن شـــأنها احتضـــان القمـــم والمؤتمرات 

الدولية“.
وارتبـــط الظهور النادر للرئيس بوتفليقة 
أمام الرأي العام، من أجل تكذيب الشـــائعات 
الصحـــي،  وضعـــه  حـــول  اشـــتعلت  التـــي 
حيـــث تداولـــت دوائر ضيقة فـــي العديد من 
المناســـبات، أخبـــارا حول تدهـــور صحته، 
وحتى وفاته، تضطر معها إلظهاره لنفي تلك 
األخبار، بدل المرور على القنوات الرســـمية 
والعادية لتوضيح األمر للرأي العام، والالفت 
في هذه المرة أن ظهـــور بوتفليقة، لم يقترن 

بأي من تلك الشائعات.
وغاب بوتفليقة عن األضواء منذ إصابته 
بوعكـــة صحيـــة فـــي أبريـــل 2013، وحتـــى 

انتخابه للعهدة الرابعة لم يدفع به للواجهة، 
حيث اكتفى ببعض الخرجـــات النادرة ظهر 
فيها مـــع ضيـــوف أجانب، رغـــم االنتقادات 
الشـــديدة الموجهة إلى الســـلطة، والشكوك 
المتفاقمـــة حـــول عجـــزه عـــن أداء مهامـــه 

الدستورية.
وقالـــت برقيـــة وكالـــة األنباء الرســـمية 
”تم بهـــذه المناســـبة عرض شـــريط وثائقي 
مدتـــه 13 دقيقـــة على الشاشـــة الكبيرة لهذه 
القاعة، حول المركز الدولي للمؤتمرات الذي 
أنجزتـــه مؤسســـة صينية ومكتب دراســـات 
إيطالـــي، وذلـــك بحضـــور كل مـــن رئيـــس 
مجلـــس األمة عبدالقادر بـــن صالح، ورئيس 
المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد 
خليفة، وأعضـــاء من الحكومة ومســـؤولين 
ســـامين في الدولة، ليتـــم بعدها تفقد رئيس 
الدولـــة، لمنشـــآت أخـــرى تتمثل فـــي عيادة 
المركز الدولـــي للمؤتمرات، المجهزة بوحدة 
لألشـــعة وقاعـــة لإلنعاش وغرفـــة للعمليات 

الجراحية“.

بوتفليقة أثناء تدشني املشروع بعد أن حجبت وسائل اإلعالم الرسمية نشر أي صورة له

ظهور نادر لبوتفليقة وسط جدل متواصل حول أزمته الصحية

عز الدين عقيل:

التفجيران يحمالن بصمة 

داعش، وهو رد انتقامي على 

ما يجري في سرت

} الربــاط - قـــرر املغـــرب والســـويد تطبيع 
عالقاتهما مبناســـبة زيـــارة وزيـــرة خارجية 
الســـويد للرباط بعد أشـــهر من اخلالف بشأن 

امللف الصحراوي.
وأفادت البعثة الدبلوماسية السويدية في 
الرباط بأن مارغو فالستروم ستجري محادثات 
مـــع نظيرهـــا املغربي صـــالح الدين مـــزوار، 
وتلتقـــي مبمثلـــني عـــن املجتمع املدنـــي. كما 
ستشـــارك في منتدى تنظمه السلطات املغربية 

حول ”املرأة والسالم واألمن والتنمية“.
وكانـــت العالقات بـــني الســـويد واملغرب 
شـــهدت توترا في سبتمبر ســـنة ٢٠١٥، عندما 
بحثـــت ســـتوكهولم فـــي إمكانيـــة االعتـــراف 
باســـتقالل ”اجلمهورية العربيـــة الصحراوية 
الدميقراطية“ التي أعلنتها جبهة البوليساريو 

االنفصالية.
هذا وحذرت األمم املتحدة، من ”اســـتئناف 
وجبهـــة  املغـــرب  بـــني  العدائيـــة“،  األعمـــال 
البوليساريو، على خلفية التوتر املتصاعد بني 

الطرفني، في إقليم الصحراء.
وقـــال اســـتيفان دوغريك، املتحدث باســـم 
األمـــني العام لـــألمم املتحـــدة، إن ”الوضع في 
منطقة غيرغيرات داخل املنطقة العازلة بإقليم 
الصحـــراء ال يزال متوترا في ظل نشـــاط بناء 
الطـــرق، الذي بدأه املغرب فـــي منطقة جنوبي 
الســـاتر الترابـــي؛ األمر الـــذي تعارضه جبهة 

البوليساريو“.
يتحـــدث  كان  الـــذي  دوغريـــك،  وأكـــد 
للصحافيني مبقر املنظمـــة الدولية بنيويورك، 
أن ”األمم املتحـــدة مازالـــت قلقة جـــدا من أي 
اســـتئناف لألعمال العدائية قـــد تكون له آثار 

إقليمية واسعة“.
وأوضـــح أن ”عناصـــر األمن مـــن الطرفني 
متســـكت مبواقعها علـــى بعـــد ١٢٠ مترا فقط 
بـــني كل طرف، وقد نشـــرت بعثة األمم املتحدة 
مراقبـــني عســـكريني -غيـــر مســـلحني- بـــني 

الطرفني، في محاولة للحفاظ على الهدوء“.
وقبل أســـبوعني، حّث األمـــني العام لألمم 
املتحـــدة، بـــان كـــي مـــون، الربـــاط وجبهـــة 
”البوليســـاريو“ على ”وقـــف أي عمل ميكن أن 
يغّير الوضع القائم في الصحراء أو يؤدي إلى 

التصعيد بينهما“، وفق بيان صادر عنه.
وأعلنت السلطات املغربية، في ١٦ أغسطس 
املاضي، عن اســـتمرار قيامهـــا بعمليات أمنية 
تطهيريـــة في ”الكـــركارات“، التـــي تقع داخل 
منطقـــة غيرغيـــرات، والقريبـــة مـــن احلـــدود 
املوريتانية، ضد عصابـــات تهريب املخدرات، 
والتجـــار غيـــر الشـــرعيني، حيـــث مت إخالء ٣ 
نقـــاط جتمع لهياكل الســـيارات والشـــاحنات 

املستعملة، والتي ضمت أكثر من ٦٠٠ سيارة.
يذكر أن بعثـــة األمم املتحدة في الصحراء 
املغربية تأسســـت بقرار مجلـــس األمن أبريل 
١٩٩١، وفقـــا ملقترحـــات التســـوية، التي ُقبلت 
فـــي ٣٠ أغســـطس ١٩٨٨ مـــن جانـــب املغـــرب 
والبوليساريو بعد قتال دام ألكثر من ١٦ سنة.

المغرب والسويد: عودة 

المياه إلى مجاريها

عبدالعزيـــز  الرئيـــس  ظهـــور 

بوتفليقـــة مربـــوط بالتجاذبـــات 

الدائرية بني أجنحة النظام حول 

خالفته 

◄



} كابول -  بســـطت حركة طالبان، اخلميس، 
نفوذها على مدينـــة تارين كوت عاصمة والية 
أوروزجـــان الواقعـــة في جنوب أفغانســـتان، 
في تطور الفت للوضـــع امليداني في بلد عجز 
عن التصدي حلملـــة املتطرفني املتواصلة منذ 

أشهر.
وفي ظل هذا الهجوم ”املباغت“ للجهاديني 
طلبـــت الســـلطات احمللية تعزيزات عســـكرية 
عاجلة من احلكومة في كابول، فيما ســـيطرت 
حالة من الذعر على املواطنني الذين يحاولون 

الفرار من املعارك.
وأكد حاج باري داد، املســـؤول القبلي في 
املدينة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مسلحي 
طالبان دخلوا املدينة، التي تنتج كميات كبيرة 
من اخلشـــخاش املخصـــص لصناعة األفيون، 
وهم يقاتلون للسيطرة على مقر الشرطة ومقر 

وكالة االستخبارات.
الســـجن  يهاجمـــوا  أن  ”نخشـــى  وقـــال 
لتحريـــر املتمرديـــن املعتقلني“، وهـــو تكتيك 
سبق واستخدمته طالبان لدى سيطرتها على 
قندوز، وهي مدينـــة أضحت خاضعة حلصار 

شبه كامل من طالبان منذ قرابة خمسة أيام.
ويأتـــي هـــذا التطـــور الالفـــت لتحركات 
طالبـــان بينمـــا اجليش األفغاني مـــوزع على 
جبهات عـــدة، إذ تهدد عناصـــر طالبان أيضا 
بالسيطرة على لشكر شاه عاصمة والية هلمند 
املجـــاورة، ومدينة قندوز عاصمة الوالية التي 

حتمل االسم نفسه.
وســـبق للحركة أن ســـيطرت لفترة وجيزة 
علـــى قنـــدوز العـــام املاضي، لكن ســـرعان ما 
اســـتعاد اجليش األفغاني املدعـــوم من قوات 

دوليـــة تقودها الواليات املتحـــدة املدينة بعد 
طردهـــم منها وتكبيدهـــم خســـائر هائلة في 

العتاد واألرواح.
وكان اجلهاديون قد استولوا األربعاء، على 
مراكز عســـكرية تبعد قرابة سبعة كيلومترات 

عن مركز مدينة تارين كوت عاصمة الوالية.
األفغانـــي  الرئيـــس  أجهـــزة  وأوضحـــت 
أشرف غني أن احلكومة لن تسمح بأن تصبح 

أوروزجان ”مالذا لإلرهابيني“.
وقال شـــاه حســـني مرتضـــوي، املتحدث 
باســـم الرئيس عبر صفحته على فيسبوك، إن 
”تعزيـــزات وصلت إلـــى الوالية، كمـــا أن قائد 
الشرطة احمللية ومسؤولي املنطقة متواجدون 

على اجلبهة لقتال العدو“.
ويؤكد خبراء في اجلماعات اإلســـالمية أن 
حركـــة طالبان، التي كانـــت تعرف في املاضي 

بأنها حركـــة ريفية صغيرة قـــادرة في الوقت 
نفســـه على شـــن هجمـــات فعلية فـــي املدن، 
أظهرت فعاليـــة كبيرة في تلك الهجمات خالل 

األشهر األخيرة.
ووســـط ذلـــك، أطلـــق ســـتيفن أوبرايـــن، 
مدير العمليات اإلنســـانية فـــي األمم املتحدة، 
حتذيـــرات مـــن تدهـــور األوضـــاع أكثـــر في 

أفغانستان بسبب استمرار احلرب.
وقال فـــي تصريحات صحافيـــة األربعاء، 
إن ”املزيد من التدهور سيدفع أكثر من مليون 
أفغاني إلى ترك منازلهـــم بحلول نهاية العام 
اجلاري“، مشـــيرا إلـــى أن هناك عائالت فقدت 
منازلهـــا وأن املهّجرين يعيشـــون في خيم وال 

قدرة لهم على إطعام أطفالهم.
ومهـــدت عناصـــر طالبـــان لهجومها على 
تارين كوت بحملة واسعة النطاق على مواقع 

التواصل االجتماعي وعدت خاللها بالتساهل 
مع قوات األمن واجليش إن هم استسلموا من 
دون أي شرط، لكن املتحدث باسم وزارة الدفاع 

محمد رادمانيش، ندد بـ”احلملة الدعائية“.
وهذه التصريحات ال تعكس الواقع الفعلي 
ملـــا يحدث فـــي البالد، كمـــا يقـــول احملللون، 
فاحلركة كثفت من هجماتهـــا في أغلب أقاليم 
البالد وحتى العاصمة كابول لم تســـلم منها، 
وهـــذا األمر يـــدل على فشـــل االســـتراتيجية 

املتبعة من قبل احلكومة لصد املسلحني.
وكانـــت طالبان قد تبنـــت الهجوم املزدوج 
الذي وقع االثنني املاضي في العاصمة وأسفر 
عن مقتل أكثر من ٢٤ شخصا وإصابة عشرات 
آخريـــن بجروح، معظمهم عســـكريون وبينهم 
مدنيـــون، وذلك في منطقة مزدحمة قرب وزارة 

الدفاع ومبان حكومية أخرى.

} لندن - طالب دونالد توسك، رئيس املجلس 
األوروبي، اخلميـــس، بريطانيا بتفعيل املادة 
٥٠ من معاهدة لشبونة ”في أقرب وقت ممكن“ 
للبدء في إجراءات خـــروج اململكة من االحتاد 

األوروبي.
وقبيل لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي، أكد توســـك أنه مطلب مشـــترك من الـ٢٧ 
دولـــة األعضـــاء في االحتـــاد، موجهـــا كالمه 

للبريطانيني ”الكرة في ملعبكم“.
واعتبـــر توســـك، أن ثمة حاجـــة إلى بيان 
رســـمي من لندن للبدء فـــي مرحلة املفاوضات 
حول خروجها مـــن االحتاد. وقال ”هذا البيان 
سيعني تفعيل املادة ٥٠ مبعاهدة لشبونة التي 

سُتطلق إجراءات اخلروج“.

ونفـــت مـــاي، أن تكـــون حكومـــة بالدها 
حتت ضغط لتســـريع عملية مغـــادرة االحتاد 
األوروبـــي إثر لقائها رئيس املجلس األوروبى 

مبقر رئاسة الوزراء في لندن.
وأكـــدت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة أن 
بالدها ســـتكون ”العبا قويا“ بينما ال تزال في 
االحتاد األوروبي وســـتواصل الوقوف بحزم 
لفرض عقوبات على روســـيا بســـبب حتركها 

في أوكرانيا.
ويعتقـــد محللـــون أن الـــدور السياســـي 
لبريطانيا ســـيحافظ على وزنـــه وأن حتررها 
من عبء قيود االحتاد ســـيمنحها حركية أكبر 
وستشـــهد لنـــدن حيوية إضافة إلى مكاســـب 
اقتصادية ســـتتأتى من عميلة االنفصال التي 

ســـيدعمها اختيـــار شـــركاء اقتصاديني جدد 
وهجرة انتقائية.

ويترتب على تفعيـــل املادة ٥٠ من معاهدة 
لشبونة دخول لندن في مفاوضات مع االحتاد 
تدوم سنتني كاملتني، لبحث إجراءات اخلروج 
القانونيـــة، مع وجـــود احتمـــال بتمديد تلك 
املدة، ويبقى في هذه الفترة الوضع القانوني 
لبريطانيـــا كمـــا كان أثناء فتـــرة املفاوضات 
حول اخلروج، أي أنها تبقى جزءا من االحتاد 

وملزمة طيلة فترة املفاوضات بقوانينه.
وأكـــدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية، في 
وقت ســـابق، أنها ستسعى بكل وسيلة ممكنة 
إلى تطبيق قرار انفصـــال بالدها عن االحتاد 
األوروبي، وأعلنت أنها ستعمل على الوصول 

إلـــى اتفاق مـــع االحتـــاد األوروبي، يســـمح 
باالســـتمرار في تبادل الســـلع واخلدمات بني 
بريطانيا واالحتـــاد، إال أنه يضع الهجرة إلى 

بريطانيا حتت السيطرة.
متواصـــل  اجلـــدل  مراقبـــون إن  ويقـــول 
فـــي بريطانيا حـــول مـــدى إمكانيـــة موافقة 
االحتاد على اتفاق بالشـــكل الذي تريده ماي، 
والـــذي ال تتخلى فيه عـــن حتفظاتها املتعلقة 
بالهجـــرة وحرية التنقـــل، وحتتفظ في الوقت 
نفســـه مبيـــزة تبادل الســـلع واخلدمـــات مع 

أوروبا.
وفي ٢٣ يونيو املاضي، صوت البريطانيون 
بنســـبة ٥٢ باملئـــة في اســـتفتاء مثيـــر للجدل 

لصالح خروج بالدهم من النادي األوروبي.
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أخبار

ضغوط أوروبية على ماي لتسريع عملية خروج بريطانيا من االتحاد

} فينتيــان - عبرت الصني عـــن إحباطها من 
تدخـــل دول خـــارج املنطقـــة، في إشـــارة إلى 
الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة حـــول اخلالف 
املستمر على السيادة في بحر الصني اجلنوبي 

في اجتماع قمة آسيان بالوس.
ورغم أن القادة اآلســـيويني قللوا من شـــأن 
التوترات حول الســـيادة على بحر الصني في 
البيان اخلتامي الذي صيغ بحذر، إال أن الصني 
تعارض هذا املنحى فيما تنقسم منظمة آسيان 
في ما بينها حول إيجاد سبيل حلل اخلالفات.
وتتنازع الصـــني وفيتنام والفلبني وتايوان 
وماليزيا وبروناي الســـيادة على املنطقة منذ 
ســـنوات، ولكن تصاعد التوتـــرات في املنطقة 
فـــي اآلونة األخيرة جعلهـــا تلقي بظاللها على 

محاور القمة.
وأشـــارت مســـودة البيـــان بحـــذر شـــديد 
إلـــى التوتـــرات اإلقليمية بســـبب النزاع على 
الســـيادة في بحـــر الصني. وجاء فـــي البيان 
”ال يـــزال العديد مـــن القـــادة يعتريهـــم القلق 
بشـــدة من التطورات األخيـــرة في بحر الصني

 اجلنوبي“.
ولم تتضمن مسودة البيان إشارة إلى حكم 
صدر فـــي يوليو املاضي مـــن احملكمة الدولية 
في الهاي نّص على أن بعض اجلزر الصناعية 
التـــي بنتها الصني فـــي البحر غيـــر قانونية 
وأبطل مطالباتها بالســـيادة علـــى كامل املمر 

املائي تقريبا.

وتعليقا علـــى ذلك، قال الرئيـــس األميركي 
باراك أوباما ”أدرك أن ذلك يثير توترات لكنني 
أتطلع أيضا إلى مناقشـــة السبل التي متكننا 
من املضـــي قدما بصـــورة بنـــاءة للتقليل من 

حدتها“.
ورفضت بكني التدخل األميركي، حيث صدر 
بيان من وزارة اخلارجيـــة الصينية تقول فيه 
”إن بكني مســـتعدة للعمل مـــع الدول في جنوب 
شرق آســـيا للتخلص من التدخالت اخلارجية 
والتعامل بشكل مناسب مع قضية بحر الصني 

اجلنوبي“.
وتطالـــب الصني بالســـيادة على أغلب بحر 
الصـــني اجلنوبـــي الذي متر به جتـــارة عاملية 
تقدر قيمتها بخمسة تريليونات دوالر سنويا، 

كما تطالب جيرانها بالسيادة عليه.
وفـــي تبديـــد لوهم شـــيوع حالة مـــن الود 
في قمـــة الوس نشـــرت الفلبني، وهـــي حليفة 
للواليـــات املتحـــدة، صورا وخرائـــط تظهر ما 
تقول إنه تزايد ألعداد السفن الصينية بالقرب 
من جزيرة ســـكاربورو املتنـــازع عليها والتي 

سيطرت عليها الصني بعد أزمة في ٢٠١٢.
وعبـــرت وزارة الدفـــاع الفلبينية عن ”قلقها 
العميق“ من أن الســـفن الصينية تستعد بذلك 
لبناء منشـــآت فوق اجلزيـــرة مقابل نفي بكني 

لقيامها بأنشطة جديدة.
ويـــرى العديـــد مـــن املراقبـــني أن آســـيان 
تتجنـــب عـــادة اتخـــاذ موقـــف محدد بشـــأن 

القضايا الدبلوماســـية الشـــائكة خاصة التي 
تتعلـــق بالصني بســـبب نفوذها فـــي املنطقة 
والرغبة في احلفـــاظ على عالقات متوازنة مع 

ّواشنطن.

وقال األمني العام لرابطة آســـيان لي ليونغ 
مينه، اخلميس، إن ”الصني والواليات املتحدة 
كلتاهما من بني أهم الشركاء آلسيان والرابطة 

ال تريد أن تضطر لالختيار بينهما“.

الخالفات حول بحر الصني الجنوبي تلقي بظاللها على قمة آسيان

ستيفن أوبراين:

التدهور سيدفع أكثر من 

مليون أفغاني إلى ترك 

منازلهم مع نهاية 2016

منظمـــات  أهـــم  إحـــدى  نـــددت  برلــني -   {
المســـلمين في ألمانيـــا، الخميـــس، بالتزايد 
غير المسبوق لالعتداءات على المسلمين في 
البالد، مبدية قلقها من ترســـخ العنصرية في 

المجتمع.
وقال أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي 
للمسلمين في ألمانيا لصحيفة ”دي فيلت“، إن 
”الهجمات على المســـاجد تضاعفت بين 2014 
و2015 وأن عدد الهجمات على مراكز الالجئين 
تتزايد بشكل غير مسبوق، األمر نفسه ينطبق 
على التعديات الجسدية واللفظية في الشارع، 

فضال عن الكراهية عبر اإلنترنت.
وحـــذر مزيـــك، كمـــا فعلـــت المستشـــارة 
األلمانيـــة األربعـــاء أمـــام النـــواب، مـــن ميل 
األحـــزاب الكبـــرى إلى المزايـــدة على الحزب 
الشـــعبوي، داعيـــا إياهـــا إلـــى التركيز على 
األمثلـــة الكثيـــرة لالندمـــاج الناجـــح وعلـــى 

اقتصاد ألمانيا الجيد.
وأضـــاف أن ”المتطرفيـــن ســـواء كانـــوا 
مسلمين أو غير مسلمين، يعمدون إلى تأجيج 

المشاعر لتقسيم المجتمع“.
ويرى محللون أن تصاعد اليمين المتطرف 
فـــي برليـــن زاد من مخـــاوف المســـلمين في 
البـــالد، وأن النجاح المتنامـــي لحزب البديل 
مـــن أجـــل ألمانيا فـــي االنتخابـــات المحلية،
ســـيزيد مـــن حجـــم العنصريـــة والكراهيـــة

ضدهم.
وتراجعت شـــعبية أنجيال ميركل وفشلها 
االنتخابـــي بســـبب سياســـة الترحيـــب التي 
اختارتها لملـــف الهجرة وأيضا بعد األحداث 
اإلرهابية األخيرة التي شـــهدتها برلين والتي 
تـــورط فيهـــا الجئون، وهـــو ما ســـيعمق من 

كراهية المسلمين.
ووفق تقرير ســـنوي لجهاز االستخبارات 
الداخلـــي األلمانـــي، فـــإن العنـــف المرتبـــط 
بكراهيـــة األجانـــب شـــهد ارتفاعـــا كبيرا في 
السنوات األخيرة من 473 واقعة مسجلة سنة 

2013 إلى 512 العام 2014 ثم 918 العام 2015.
كمـــا ارتفعت بشـــكل كبيـــر الحرائق التي 
تســـتهدف تحديـــدا مراكز الالجئيـــن لترتفع 
مـــن 16 العام 2014 إلى 83 العـــام 2015، عندما 
اســـتقبلت ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء 
وارتفعـــت اإلصابات الجســـدية مـــن 464 عام 

2014 إلى 756 عام 2015.

تزايد االعتداءات على 

املسلمني في أملانيا

  [ مسلحو الحركة يبسطون نفوذهم على عاصمة إقليم أوروزجان بعد هلمند وقندوز

عكست التطورات امليدانية في أفغانستان 
مدى عجــــــز حكومة كابول عن الســــــيطرة 
على جموع حركة طالبان. ويقول اخلبراء 
إن القــــــوات األفغانية تواجــــــه حتديا أمنيا 
جديدا ضد املتطرفني الذين يســــــعون إلى 
تغيير املشهد السياسي في البالد وفرض 

األمر الواقع بقوة السالح.

طالبان {باقية وتتمدد} في أفغانستان

مخلفات الحرب

مناطق متنازع عليها في بحر الصني الجنوبي

{األميركيـــون يعملون ضدنا من أجل لفت انتبـــاه الناس. يجب عليهم تقديم أفكار جديدة مبتكرة، 

بدال من تقديم أوراق قديمة ومجعدة كتب عليها القراصنة الروس}.

ماريا زاخاروفا
الناطقة باسم وزارة اخلارجية الروسية

{الوقـــت حان لوضع أســـاس للدفاع المشـــترك. أعتقد أن هـــذا أحد أهم المشـــاريع الكبرى التي 

يمكننا من خاللها استئناف عملية التكامل األوروبي}.

فيديريكا موغيريني
منسقة السياسة اخلارجية األوروبية

} طهــران - حتول صراع األجنحة في إيران 
علـــى ما يبـــدو مـــن كواليس السياســـية إلى 
اجلانب االقتصادي، بعد أن فاحت في األشهر 
األخيـــرة رائحة عمليات فســـاد كبيرة اختلف 

املسؤولون هناك في كيفية مكافحتها.
االســـتراتيجي  الدراســـات  مركـــز  وقـــال 
واألمني األميركي (ســـتراتفور)، اخلميس، إن 
”الصراع يشـــتد بني جناح الرئيـــس اإليراني 
حســـن روحاني، الـــذي جعل إعـــادة االرتباط 
مع االقتصـــاد العاملي إحـــدى أولوياته، وبني 
احملافظـــني الذيـــن يريدون تقليـــص االرتباط 

االقتصادي للبالد مع اخلارج“.
وانتقـــد املستشـــار اإليرانـــي علـــي أكبر 
واليتي، األحد املاضي، احتمال إبرام اتفاق مع 
فرقـــة العمل املعنية باإلجـــراءات املالية، وهي 
منظمة حكومية دولية حتارب غســـيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
وقـــال إن ”املجلس األعلـــى لألمن القومي 
اإليراني ســـتكون له الكلمـــة الفصل في ما إذا 

كان سيتم توقيع مثل هذا االتفاق“.
ويخالف تصريح واليتي تلك التصريحات 
التي أصدرتها في وقت سابق وزارة اخلارجية 
اإليرانية التي دافعت عن االتفاق، على أساس 
أنه ”ســـيحد من تواطؤ القطاع املالي اإليراني 

مع املنظمات الثورية املختلفة“.
ويعتبر هذا الصراع السياسي األحدث في 
إيران منـــذ رفع العقوبات فـــي يناير املاضي، 
والتـــي مكنـــت طهران مـــن بـــدء حملة جلذب 
املســـتثمرين األجانب إلنقاذ اقتصادها املنهك 

من احلصار طيلة 12 عاما.
ويحتدم النزاع حول هذا االتفاق منذ فترة، 
حيـــث عّلقت املنظمة في يونيو املاضي العديد 
من احملظورات ضد طهران لفترة مراقبة مدتها 
عاما كامال، ولكنها امتنعت عن رفع اسم البالد 

من قائمتها السوداء.
وأرجع خبراء في املركز األميركي ذلك إلى 
القلق من الـــدور الكبير الـــذي يلعبه احلرس 
الثـــوري اإليراني في اقتصـــاد البالد، والقلق 

بشأن إجراءات مكافحة غسيل األموال.
ودافـــع روحاني عـــن االتفـــاق، ولكن مبا 
أن القـــرار النهائي بيـــد املجلس األعلى لألمن 
القومي، فـــإن تأييد روحاني لعقد هذا االتفاق 

قد ال يكون كافيا جلعله حقيقة واقعة.
وينتاب احملافظني غضب منذ انتشار أنباء 
عن تورط النائب محمد باقر قاليباف، العضو 
الســـابق في احلرس الثوري والذي جاء خلف 
روحانـــي في االنتخابات الرئاســـية في 2013، 

في فضيحة فساد مبجلس مدينة طهران.

مكافحة الفساد تعمق 

الخالفات في إيران



حممد احلامميص

} اإلســكندرية (مــرص) - أكد الباحث إيهاب 
خليفـــة، رئيـــس وحـــدة متابعـــة التطورات 
التكنولوجيـــة مبركـــز املســـتقبل لألبحـــاث 
والدراســـات املتقدمة بأبوظبي، عمل الفضاء 
اإللكترونـــي علـــى زيـــادة التفاعـــالت بـــني 
األفراد عبر الدول وســـهولة تبادل املعلومات 
والبيانات، كما عـــزز الفضاء اإللكتروني من 
التغييـــر الهيكلي لعمليـــة صنع القرار داخل 
الدولـــة، مـــن االعتماد على الدولة الرســـمية 
إلى تفاعل جهات وجماعات وأفراد رســـمية 
وغير رســـمية داخـــل الدولة عبر الشـــبكات 
االجتماعيـــة، واالنتقـــال مـــن مرحلـــة تبني 
النمـــوذج املركزي في صنع السياســـات إلى 
مشـــاركة األفراد في صياغة هذه السياسات، 
ومن االعتماد على املؤسســـات البيروقراطية 
فـــي تقـــدمي اخلدمـــات إلـــى االعتمـــاد على 
شـــبكات الويب، كمـــا ظهرت أنـــواع جديدة 
مـــن احلكومات مثـــل احلكومـــة اإللكترونية 

واحلكومة الذكية.
وقـــال فـــي محاضرتـــه ”أثـــر التطورات 
التكنولوجيـــة علـــى مســـتقبل املجتمعـــات 
ضمـــن فعاليات مؤمتر مســـتقبل  العربيـــة“ 
املجتمعـــات العربيـــة الـــذي نظمتـــه مكتبة 
اإلســـكندرية أخيرا ”أفرزت هـــذه التطورات 
التكنولوجية بفعل اإلنترنت مفاهيم جديدة، 
ال يزال بعضهـــا غير واضح، وبعضها اآلخر 
لم يستقر في شـــكله النهائي كمفهوم مكتمل 
األبعـــاد، إذ ال يزال اخللط على ســـبيل املثال 
بـــني اإللكتروني والســـيبري والرقمي، ورغم 
هـــذا اخللـــط إال أن هناك عددا مـــن املفاهيم 
الشـــائعة منهـــا املفاهيـــم العســـكرية، مثل 
القـــوة اإللكترونيـــة والصـــراع اإللكترونـــي 
والـــردع اإللكتروني واحلرب، ومنها املفاهيم 
الرقميـــة،  الدميقراطيـــة  مثـــل  السياســـية 
واملواطنـــة االفتراضية، واحلكومـــة الذكية، 
ومنهـــا املفاهيـــم االجتماعية مثـــل اجلرمية 
اإللكترونية، والتحـــرش اإللكتروني، والغش 
االفتراضيـــة،  واملظاهـــرات  اإللكترونـــي، 
ومنهـــا املفاهيـــم االقتصادية مثـــل التجارة 
اإللكترونيـــة، والعمالت الرقمية، واألســـواق 

االفتراضية“.

العرب األكثر تأثرا

مسار هذا التغير الذي أحدثته التطورات 
التكنولوجيا يظل في حالة حركة مســـتمرة، 
وهـــو فـــي طريقه إلـــى املزيد مـــن التصاعد، 
وتعمـــل علـــى ذلـــك مجموعة مـــن محركات 
القوى التكنولوجية التي تأتي على رأســـها 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وتطبيقـــات 
املوبايل والطائرات من دون طيار والطابعات 
ثالثيـــة األبعـــاد وإنترنت األشـــياء، بصورة 
قـــد تدفـــع إلى القـــول بـــأن هنـــاك حالة من 

للمجتمعـــات مـــن جديد.  إعـــادة التشـــكيل 
ورأى إيهـــاب خليفـــة أن املجتمعات العربية 
تعتبـــر من أكثـــر املجتمعـــات التـــي تأثرت 
مواقع  وبخاصة  التكنولوجيـــة،  بالتطورات 
التواصـــل االجتماعـــي، حيث كانـــت مبثابة 
اإلطـــار التنظيمـــي للحـــركات الثورية التي 
شـــهدتها املنطقـــة العربية، كمـــا أنها إحدى 
األدوات الرئيســـية للحـــركات اإلرهابية من 
خالل عمليات التنسيق والتنظيم والتمويل. 
وتتميز املجتمعـــات العربية بخصوصية من 
حيث كونها ســـوقا جاذبة وبشدة للمنتجات 
االستهالكية التكنولوجية، كما أنها تتفاوت 
من حيـــث مكوناتهـــا الداخليـــة، فنجد دوال 
ومجتمعات قطعت شوطا كبيرا في التحديث 
التكنولوجـــي، مثل دول اخلليـــج، وبخاصة 
دولة اإلمارات، حيـــث تبنت مناذج للحكومة 
الذكيـــة بـــل للمـــدن الذكية أيضـــا مثل دبي، 
وهنـــاك دول مازالت حتاول مســـايرة عملية 
التحديث مثـــل تونس ومصـــر واملغرب، في 
حني حتـــاول دول أخـــرى اللحـــاق بتجارب 
احلكومـــة اإللكترونية مثـــل اجلزائر وليبيا، 
وهناك دول بعيدة إلى حد كبير عن الســـباق 
مثـــل الســـودان وموريتانيـــا وجـــزر القمر 

والصومال.
هل أنـــت مســـتعد لدخول عصـــر موجة 
جديـــدة من هـــذه التطورات التـــي يتم فيها 
التواصل بني األفـــراد عبر التخاطر الذهني، 
حيـــث يتواصـــل األفـــراد من خـــالل الدماغ 
البشـــري دون احلاجة إلى حاســـة السمع أو 
الكالم؟ وأن تنتقل من نيويورك إلى دبي فقط 
فـــي خالل 22 دقيقة؟ وأن تقـــوم بتخزين 455 
مليـــار غيغا بيت (إيغزابايت) في غرام واحد 
فقط من ”دي أن آي“؟ وأن تســـتخدم ســـرعة 
إنترنت قادرة على حتميل 224 غيغا بيت من 
البيانات في ثانية واحدة فقط عبر تكنولوجيا 
”لي-فـــي“، وأن حتصل علـــى منتجات قادرة 
على جتميع نفسها ذاتيا من خالل الطابعات 

رباعيـــة األبعـــاد ”دي4“؟ وأن تصعد 
مركبـــات الفضـــاء إلـــى طبقات 

اجلو العليا من خالل ”مصعد 
الصواريخ  من  بدال  فضائي“ 

التقليدية احلالية؟
وأكـــد الباحـــث إيهـــاب 
التطورات  هـــذه  خليفـــة أن 
ليســـت خيـــاالت أو تكهنات 

مبا ســـيكون عليه املســـتقبل، 
بل هـــذه التقنيات قـــد أصبحت 

حقيقـــة بالفعـــل، والزالـــت التجارب 
واالختبـــارات جتـــرى عليها فـــي املختبرات 
ففـــي  التجاريـــة،  لالســـتخدامات  لطرحهـــا 
سبتمبر 2014 جنح علماء من جامعة هارفارد 
فـــي إجـــراء أول جتربة للتواصـــل من خالل 
التخاطـــر الذهني، حيث جلـــس أحد األفراد 
في مدينة مومباي بالهند، ووضع على رأسه 
سماعة الســـلكية متصلة باإلنترنت، وجلس 
آخر فـــي باريس، ومبجـــرد أن فكر األول في 
إلقـــاء التحية أدركها اآلخر مباشـــرة دون أن 
ينطـــق بكلمـــة، فقط من خالل تـــوارد األفكار 
واخلواطـــر، وهـــي عملية ليســـت بالتنجيم 
أو الســـحر، ولكـــن يتم اســـتغالل املوجهات 
يرسلها  التي  الكهرومغناطيسية  والنبضات 
املخ نتيجة عمليـــة التفكير، ثم حتويلها إلى 

إشارات ميكن إرســـالها عبر اإلنترنت، ويتم 
اســـتقبالها من الطرف اآلخر، وحتويلها إلى 
موجات يســـتطيع الدماغ البشري ترجمتها 

وفهمها.

سرعة خيالية

ال يـــكاد العالم يســـتوعب صدمة الطائرة 
”سكرمير“ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 
بـ10 أضعـــاف، حتى فاجأنا مصممها بطائرة 
أخـــرى هي ”إنتيبود“، فحينما مت اإلعالن عن 
في أكتوبر 2015،  الطائرة ”سكرمير“ 
والتي ميكنها أن تقطع املســـافة 
مـــن نيويـــورك إلى لنـــدن في 
30 دقيقة، لـــم يتمكن اجلميع 
من اســـتيعاب هذه السرعة، 
حتى يفاجئنا املصمم بعدها 
بثالثة أشـــهر بتصميم آخر 
وهي  ”إنتيبود“  عليـــه  أطلق 
طائـــرة قادرة علـــى قطع نفس 
املســـافة في 11 دقيقة فقط، وإذا 
كانـــت الطائرة ســـكرمير تعتمد على 
نظام للحركة املغناطيســـية من خالل وضعها 
بني قطبـــي مجال مغناطيســـي واســـتخدام 
األكسجني الســـائل أو الكيروسني املستخدم 
فـــي الصواريخ لكي تقلع الطائرة بســـرعتها 
القصـــوى، فإن الطائـــرة إنتيبود تســـتخدم 
معززات صاروخية قابلة إلعادة االســـتخدام 
يتم وضعها على أجنحة الطائرة، حيث متنح 
هذه املعززات الطائـــرة إمكانية الوصول إلى 
40 ألـــف قدم، قبل أن تنفصل عنها وتعود إلى 
القاعـــدة، ثم يقوم جهـــاز الكمبيوتر املوجود 
على منت الطائرة بتشـــغيل احملـــرك النفاث، 
كما تســـاعد فوهة موجـــودة مبقدمة الطائرة 
على إطالق الهواء لالنطالق بســـرعة جتعلها 
قادرة على قطع مســـافة 20 ألـــف كيلو وعلى 

متنها 10 أشـــخاص في أقل من ســـاعة. وإذا 
كان احلمـــض النووي ”دي أن آي“ قادرا على 
تخزين البيانات واملعلومات الوراثية ونقلها 
مـــن جيـــل إلى آخـــر، فـــإن الباحثـــني جورج 
تشـــرتش وسري كوســـوري في علم اجلينات 
بجامعة هارفـــارد، متكنا في العـــام 2011 من 
تخزين النســـخة الرقمية لكتـــاب كامل مؤلف 
مـــن 300 صفحة تعـــادل نحـــو 700 تيرابايت 
(ألف غيغا بيت) على مواد مصنوعة من غرام 
واحـــد من احلمض النـــووي، كما جنح علماء 
في جامعـــة كامبريدج من تخزيـــن املجموعة 
الكاملة لســـوتانات شكســـبير الــــ154 داخل 
”دي أن آي“، حيـــث يتمكن غرام واحد فقط من 
الـ“دي أن آي“ من تخزين 455 مليار غيغا بيت 

(إيغزابايت) مدى احلياة.

شكل الحياة البشرية

وأوضح إيهاب خليفة جملة من التداعيات 
املســـتقبل  تكنولوجيـــات  علـــى  املترتبـــة 
القادمـــة، وهي  في نظره فـــرص أكبر للنفوذ 
للـــدول املتقدمـــة صغيـــرة احلجـــم. فلما كان 
املستقبل يتشـــكل حاليا من خالل االبتكارات 
التكنولوجيـــة، فإن ذلك يعطـــي فرصة للدول 
صغيرة احلجم وقليلة الســـكان التي تستثمر 
في تكنولوجيا املســـتقبل لكـــي تتمتع مبيزة 
نســـبية عـــن غيرها مـــن الدول، فاالســـتثمار 
فـــي هـــذه التكنولوجيا يزيد من قـــدرة الدول 
الصغيرة على التأثيـــر في العالقات الدولية، 
التي ظلـــت لســـنوات عديدة حبيســـة الدول 
الكبرى، التي تعتمد باألساس على مساحتها 
اجلغرافيـــة وعـــدد ســـكانها، باإلضافـــة إلى 
مبوقعهـــا  احملكومـــة  الطبيعيـــة  مواردهـــا 
اجلغرافـــي، حيث متكن هـــذه التكنولوجيات 
دوال صغيرة مثل أســـتونيا من أن تلعب دورا 

بارزا في مواجهة دولة كبرى مثل روسيا.
املعلوماتيـــة“  ”الســـيادة  ناحيـــة  مـــن 
لشـــركات التكنولوجيا العمالقـــة على الدول، 
يلـــوح أن أكبر أربع شـــركات عاملية من حيث 
القيمـــة الســـوقية في العالم خـــالل 2016 هي 
شـــركات تكنولوجيا املعلومات وأولها شركة 
ألفابيـــت املالكة لغوغل، تليها شـــركة أبل ثم 
مايكروســـوفت ثم فيسبوك، وال أحد ميكن أن 
ينكر الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشـــركات 

في تغيير شكل احلياة البشرية.
ونتيجة لذلك فإن مثل هذه الشركات تقود 
الشـــكل اجلديد للحياة البشرية في املستقبل، 
وهو ما يـــؤدي إلى صدامات بـــني الكثير من 
الدول وبني بعض شركات التكنولوجية، وذلك 
بسبب امتالكها للمعلومات التي يعصب على 
بعض الدول احلصول عليها، وهي املعلومات 
اخلاصـــة مبواطنيها، إضافة إلـــى معلومات 
أخرى عن ســـكان الكرة األرضية املستخدمني 
ألشـــكال التكنولوجية املختلفة، خاصة سكان 
الدول النامية التابعة والتي تعجز عن توفير 
بديل ملواطنيها عن هذه الشركات، مثل مواقع 
فيسبوك وغوغل، فيظهر شق جديد للسيادة، 
ليس سيادة الدولة على أراضيها، بل سيادتها 
علـــى مواطنيها، وعلى املعلومات التي تتعلق 
بهـــم وتخصهـــم، فتبـــدأ مرحلة جديـــدة من 
الســـيادة هي الســـيادة املعلوماتيـــة، والتي 
ترجح فيها كفة شركات تكنولوجيا املعلومات 

على كفة الدول خاصة الدول النامية.

ومن ناحية أخرى، لن تســـتطيع الدول أن 
تضبـــط حدودهـــا أمام املوجـــة التكنولوجية 
القادمـــة. فبشـــكل كبيـــر لن تســـتطيع الدول 
إلـــى  تســـعى  التـــي  السياســـية  واألنظمـــة 
عـــزل مواطنيها وحتصـــني حدودها ســـواء 
اجلغرافية أو السياســـية مـــن مقاومة املوجة 
القادمة للتطـــورات التكنولوجية، مثل الصني 
وإيـــران وكوريا الشـــمالية، فإذا اســـتطاعت 
هذه الدول أن تســـجل احملادثات واالتصاالت 
الصوتيـــة واملرئية لألفـــراد، العتبارات أمنية 
أو غيرهـــا، فكيف تســـتطيع تســـجيل األفكار 
التي تتم عبر التخاطر الشـــخصي مثال، وأن 
تثبـــت أن هـــذه الفكـــرة هي لهذا الشـــخص، 
فالفكـــرة ليس لهـــا بصمة صـــوت أو أصابع 
أو عـــني، كما أن التطـــورات القادمة اخلاصة 
بتخزين وانتقـــال البيانات، فضال عن تطوير 
ســـرعة تدفقهـــا وتداولها عبـــر اإلنترنت من 
شأنه إزعاج النظم السياسية الشمولية التي 
تســـعى إلى حجب املعلومة عن املواطن، ومن 
ثمة فلـــن تصمد املجتمعـــات املغلقة في وجه 
املوجـــة القادمـــة مـــن التكنولوجيا وســـوف 
تنهـــار اجلدران النارية أمـــام الكم الهائل من 
املعلومـــات، وتصبح ثقافة العوملة الســـائدة 
حاليا أكثـــر حدة وعنفا فـــي حتقيق أهدافها 
ونشر مبادئها مبا سوف متتلكه في املستقبل 
القريـــب بفضل التكنولوجيـــا من أدوات أكثر 

تقدما وتطورا.
وفي مـــا يتعلق بتغيير شـــكل احلكومات 
وإعـــادة ترتيـــب األوليـــات وتغييـــر طبيعة 
التهديـــدات، فـــإن التحديـــات التكنولوجيـــة 
القادمـــة تفـــرض علـــى احلكومـــات أن تطور 
من أســـلوبها، وتغير من أشـــكالها، فســـرعة 
اإلنترنـــت العمالقـــة وحجـــم التخزيـــن غير 
املســـبوق، يضاف إلى ذلك صغر حجم أدوات 
التخزين، كلها عوامل ستجعل املعلومات أكثر 
انتشـــارا، وأصعب من حيث السيطرة عليها، 
وســـتصبح حركة األفراد في السفر واالنتقال 
أســـرع وأســـهل في نفس الوقت، وستتوافر 
األدوات الذكيـــة القابلـــة لالرتـــداء واملتصلة 
باإلنترنت بصورة كبيرة بني األفراد، فنصبح 
في عالم افتراضي كامل، يفرض على احلكومة 
أن تكون أكثر ذكاء في تقدمي خدماتها لألفراد 
من خالل التكنولوجيا، وأن تسبق األفراد في 
امتـــالك أدوات التكنولوجيـــا اجلديدة، حتى 
تكون قادرة على تنظيم اســـتخدامها، وتالفي 
ســـلبياتها، وتقنني عملية تداولها، وأن تطّور 
مـــن أجهزتها األمنية لكـــي تتعامل مع أمناط 
مختلفـــة من اجلرائـــم، تكون فيها األســـلحة 
ســـهلة التصنيع من خالل أجهزة الكمبيوتر، 
وشـــديدة في التدمير من خـــالل وصولها إلى 
أكبـــر عدد من األفـــراد، وأن تطور من عمليات 
التتبع العكســـي للهجمات اإللكترونية بحيث 
تستطيع الوصول إلى اجلاني قبل فراره، وأن 
تطـــور من تقنياتها بحيث تكتشـــف اجلرمية 

عند وقوعها.

[ مستقبل الدول في قبضة غوغل وأبل ومايكروسوفت وفيسبوك  [ تحد أمني تفرضه التكنولوجيا لتطورها األسرع من الدول
التقنيات الجديدة تؤسس لعالم سريع دون حدود وحكومات 

يتغير العالم منذ الثورة الصناعية متأثرا بقوة االكتشــــــافات العلمية والتكنولوجية. فبعد 
أن كانت األيديولوجيا حتاول الســــــيطرة على املجال السياسي والسيادي واملواطني من 
خالل مؤسسات احلزب، أضحت اليوم هي احملدد الرئيسي لكل تلك املجاالت واألنساق 
بطريقــــــة جتعــــــل الدولة في حالة اختفاء قســــــرية أمام هول وقوة الشــــــركات التي تصنع 

التكنولوجيات التواصلية بني األفراد في عالم تختفي فيه احلدود يوما بعد يوم.

في 
العمق

{اإلضافات التي قدمتها تكنولوجيات االتصال الحديثة، ضئيلة مقارنة بما ســـببته من اغتراب 
لإلنسان وتشكيل للمسافة بينه وبين نفسه}.

دومينيك فولتون
باحث فرنسي في علوم اإلعالم وامليديا اجلديدة

{التقنيـــة الحديثـــة لالتصـــال أدت إلى اقتراب المواطـــن من الحدث ومن اســـتهالك المعلومة 
بسرعة والمرور إلى أخرى، األمر الذي خلق ديناميكية جديدة في حياة المجتمعات}.

سلوى الشرفي
باحثة تونسية في علوم اإلعالم واخلطاب السياسي

 في المستقبل سيكون الحديث إلى الروبوت أمرا يوميا

التكنولوجيـــة  التطـــورات  أفـــرزت 
بفعـــل اإلنترنت مفاهيـــم جديدة ال 
يـــزال بعضهـــا غير واضـــح وبعضها 

اآلخر لم يستقر في شكله النهائي

◄

إيهاب خليفة:
الفضاء اإللكتروني عزز من 

التغيير الهيكلي لعملية صنع 
القرار داخل الدولة
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دقيقة هي املدة التي 

تقضيها طائرة {إنتيبود} 
بني نيويورك ولندن

الباحـــث  نّبـــه   - (مــرص)  اإلســكندرية   {
مصطفى بخوش، أســـتاذ العالقات الدولية، 
والعلوم السياسية  املشـــارك بكلية احلقوق 
قسم العلوم السياسية جامعة محمد خيضر 
باجلزائـــر، إلى ضرورة تفّطن الدول ملســـألة 
التغّيـــرات اجلذرية التي تطـــرأ على الوعي 
العام العربي من خالل التحركات السياسية 
األخيـــرة التـــي ظهـــرت انطالقا مـــن تونس 
منذ خمس ســـنوات في ما يعـــرف بـ“الربيع 
العربـــي“.  وأضاف بخوش، خالل محاضرة 
ألقاهـــا فـــي مؤمتـــر مســـتقبل املجتمعـــات 
العربية الذي تنظمه مكتبة اإلســـكندرية هذه 
األيـــام، أن التكنولوجيات احلديثة لالتصال 
تؤسس إلى واقع فكري وأيديولوجي جديد.

وقال مصطفى بخوش ”إن انتشار ظاهرة 
احلركات االحتجاجية في الوطن العربي رغم 
تعدد أنظمته السياسية واختالف مستوياته 
االقتصاديـــة، يكشـــف عن أن هـــذه احلركات 
ليســـت مرتبطة فقط بتدني مستوى املعيشة 
أو مبطالبات سياسية فقط، بل تعكس حراكا 
اجتماعيـــا تراكميا مرتبطا أساســـا بزيادة 

الوعي بني األجيال اجلديدة. 

وقد لعبـــت وســـائل اإلعـــالم واالتصال 
والتكنولوجيـــات احلديثـــة دورا بـــارزا في 
بلـــورة هذا الوعـــي، بحيث حتولـــت مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي إلى مســـاحات حرة 
للتعبير وتبادل الرأي والنقاش املفتوح غير 
خاضعة لرقابة الســـلطة، األمر الذي يفّســـر 
القطيعة املتصاعدة بني األنظمة السياســـية 

والواقـــع املجتمعي بـــكل مكوناتـــه“. وأكد 
الباحث اجلزائري أنـــه من الضروري وضع 
وســـائل التواصل االجتماعي في احلسبان 
كنقطـــة قـــوة ودعمها فـــي اجتـــاه التغيير 
اإليجابي والتحكم فيها في حال استعمالها 
ألغـــراض متس األمن العربي العام أو ســـلم 

املجتمعات مثل اإلرهاب.

التقنيات الحديثة لالتصال كأداة تغيير سياسي: كل شيء إال املس باألمن



أمني بن مسعود  

} منى (الســعودية) – يدرك الداخل إلى مشعر 
منى املقّدس هذه األيام حجم العمل املبذول من 
قبل السلطات الســـعودية لتالفي تكرار فاجعة 
االزدحام املوســـم املاضي ولتجّنب أي حوادث 
أخـــرى قد تعّكر صفـــو أداء الركن اخلامس من 

أركان اإلسالم.
وفي لقـــاء حضرته ”العرب“ في املؤسســـة 
األهليـــة ملطوفي حجاج الـــدول العربية -قطاع 
شـــمال أفريقيا- أشار املهندس نواف بن فوزي 
نائب املشـــرف علـــى القطـــاع إلـــى أّن اململكة 
العربية الســـعودية أدخلـــت إصالحات جديدة 
وحتويرات للتخفيف من االكتظاظ ســـواء منه 
لدى املشاة أو لدى احلافالت القادمة إلى مشعر 

منى من صعيد عرفة عبر مزدلفة.
والحـــظ أّن الســـلطات الســـعودية وضعت 
بوابـــات حديديـــة أوتوماتيكيـــة أمـــام بعض 
املخيمـــات، وذلك قصد الســـيطرة على نســـق 
التدفـــق البشـــري واحليلولـــة دون االزدحـــام 

املفضي إلى حوادث بشرية.
بـــّني املهندس خّطة النقـــل املعتمدة لبلدان 
املغـــرب العربـــي (تونـــس – ليبيـــا – اجلزائر 
– املغـــرب – موريتانيـــا)، مشـــيرا إلـــى وجود 
تســـهيالت في منظومة الترحيـــل من عرفة إلى 
مزدلفـــة ومنها إلى منى، وذلك عبر زيادة مرآب 
حافـــالت للحجيـــج اجلزائريـــني وتقريب آخر 
ملخيمات احلجيج املغاربـــة وفتح طريق جديد 

لتسهيل االنتقال إلى مزدلفة.
فيمـــا ســـتحافظ تونس على نفـــس املوقع 
االستراتيجي ملرآب احلافالت وهو موقع متمّيز 
حيث أّنه متاخم ملخيمات احلجيج التونســـيني 
ومتمركـــز على حـــّد نهاية صعيد عرفة بشـــكل 
ميّكنهـــم من االنتقال الســـلس إلـــى احلافالت 
التـــي عادة ما تكون األولـــى على رأس طوابير 

احلافالت املتجهة نحو مزدلفة.
ويقوم املؤمنـــون بالطواف تباعا على مدار 
الساعة حول الكعبة، حيث تتوافر أماكن عديدة 
لشـــرب املياه، في أجواء يغذيها هواء بارد من 
مكيفات الهواء. ويؤدي العديد من املؤمنني غير 

القادرين على املشـــي، الطواف على منت كراس 
متحركة يدفعها أقاربهم أو عمال آسيويون.

وبحسب السلطات الســـعودية، وصل عدد 
احلجـــاج حتـــى إلى قرابـــة 1.5 مليـــون حاج، 
بينهم أكــثر من 1.3 مليون شـــخـص قادمني من 

اخلارج.

عمل مضاعف

مـــدن كاملة من اخليام البيضـــاء املتراصة 
واملتتالية، هو املشـــهد اليوم في عرفة ومزدلفة 
ومنـــى، فيما يقف أعوان األمـــن واجليش على 
طـــول الطريق الرابط بني املشـــاعر في محاكاة 

ليوم النفرة وأليام التشريق.
ولئن كانت خيام مزدلفة على أمت االستعداد 
إليواء احلجيـــج فإّن مآرب التوقف، حيث ينزل 
احلجيج ألداء صالتي املغرب والعشـــاء وجمع 

احلصـــى لرمي اجلمـــرات، بدورهـــا مؤمّنة ال 
سّيما وأّنها ســـتحتضن ما ال يقّل عن 100 ألف 

حافلة في إطار مكاني وزماني محّدد.
أّما مشـــعر منـــى فقد اســـتحال منذ حادثة 
منى العـــام املاضي إلى خلية نحـــل من البناء 
والتشـــييد، حيث وقعت توســـعة الطريق الذي 
شهد الفاجعة. كما ّمت تشييد طرق فرعّية عديدة 

واحد. ذات اجتاه ”ترّجل“ 
ينظر نوفل السمراني، رئيس البعثة الطبية 
حلجيج تونـــس، إلى توزيع مخيمات منى على 
احلجيج التونســـيني، قبل أن يقول مشعر منى 
يفرض مّنا عمال مضاعفا ال فقط لطبيعة السكن 
حيث سيتحّول احلجاج من الفنادق املريحة إلى 
املخيمـــات، ولكن أيضا ألّن درجة احلرارة التي 
من املتوقـــع أن تبلغ أكثر مـــن 40 درجة مئوية 
خـــالل أيام املناســـك ميكن أن تؤدي إلى شـــّح 
اجلسم من املاء وحاالت إغماء وضربات شمس 

وارتفاع احلـــرارة وغيرها. ويضيف أّن البعثة 
التونســـية، على غرار البعثات األخرى، ستركّز 
عيـــادات طبية في مشـــعري عرفة ومنى لرعاية 
احلجيـــج، مشـــيرا إلى أّن خطا مباشـــرا يربط 
البعثـــات الطبيـــة بالهالل األحمر الســـعودي، 

وذلك الستحثاث عملية إغاثة املرضى.
وكما هو الشـــأن في كّل موســـم حج، تنشر 
السعودية أفرادا من الكشـــافة السعودّية على 
كامل صعيد املشـــاعر املقدسة. وكلفت الرياض 
نحو 7 آالف كشـــاف فـــي أبرز املواقـــع بتقدمي 
يـــد العون للحجيـــج خاصة عنـــد الضياع عن 
املخيمـــات وفي اجلانب الصحـــّي. ونفذت فرق 
الكشـــافة الســـعودية طيلة األســـبوع اجلاري 
عمليـــات إغاثـــة وهميـــة تأهبا ألي طـــارئ قد 

يحصل أثناء موسم احلّج.
وفي شـــهادة أخرى، أّكد ســـامي احللوي، 
مســـؤول النقل والتصعيـــد والتفويج في بعثة 
تونـــس حلـــج 2016 لـ“العـــرب“ أّن النقل ميّثل 
احلجر األساس إلجناح موســـم احلّج ال سّيما 
وأّن البعثـــات ســـتجد نفســـها أمـــام مرحلتني 
مهمتني؛ املرحلة األولى تتمّثل في التصعيد من 
مكة املكرمة إلى عرفة قبل االنتقال إلى املشاعر 
املقدســـة األخـــرى (رحلـــة الذهـــاب) واملرحلة 
الثانية تتشـــّكل في تنزيل احلجيج من مشـــعر 

منى إلى مكة املكرمة (رحلة اإلياب).
كما أشـــار إلى ضـــرورة أن يتقّلص ضغط 
النقـــل باحلافـــالت علـــى منظومـــة التصعيد 
والتفويج عبر دعـــوة احلجيج إلى العودة إلى 
مكة املكرمـــة بعد رمي جمـــرة العقبة ومن ثمة 
العـــودة ثانيا إلـــى منى، إضافة إلـــى االنتقال 
مشـــيا، ال سّيما وأّن املســـافة بني منى ومكة ال 

تتجاوز سبع كيلومترات.

واجب ديني ووطني

”النجـــاح حتميـــة وليـــس فرضيـــة“، قـــد 
تكـــون هذه العبـــارة هي كلمة الســـّر في األداء 
الســـعودّي يوم فقط قبل يـــوم التروية -الثامن 
مـــن ذي احلجة- حيث تعرف الســـعودية جّيدا 
أّن املتربصـــني واملتصيديـــن كثيـــرون ولكنها 
متيقنـــة أّنه ال مجال لألخطـــاء والهفوات التي 
قد تستثمر سياسيا وخارجيا، ال سّيما بعد أن 
انبرى املسؤولون اإليرانيون من املرشد األعلى 
إلـــى رئيس الدولة ووزيـــر اخلارجية، وغيرهم 
من املســـؤولني والتابعني، طيلة األيام املاضية 
يطالبـــون بـ“تدويـــل احلـــج“، دون أن يجـــدوا 

صدى.
ســـاعة الصفـــر قربت، وكّل من فـــي اململكة 
العربية السعودية يدرك أّن جناح موسم احلج 
أوال وقبـــل كل شـــيء واجب دينـــي، ثم واجب 
وطنـــي يأتي ليكون خير رّد على كل املشـــككني 
والراغبني في اســـتثمار أي وســـيلة أو فرصة 
ضّد السعودية، كما أن جناح موسم احلج يأتي 
ليضع قيادة البلد التي تسطر لبنات إصالحات 
هيكليـــة شـــاملة نحـــو 2030، علـــى القاطـــرة 

الصحيحة للتأصيل والتأسيس.

[ 1.5 مليون مسلم في مكة استعدادا لبدء مناسك خامس أركان اإلسالم  [ ال مجال لألخطاء والهفوات التي تستثمر سياسيا وخارجيا
{العرب} في مشعر منى: نجاح موسم الحج حتمية ال فرضية

ليس من الســــــهل استقبال أكثر من مليون 
حاج وضمان ســــــالمتهم وأدائهم مناسك 
احلــــــج، ومع ذلك حتــــــرص اململكة العربية 
الســــــعودية كل ســــــنة على تالفــــــي أخطاء 
ــــــي قبلهــــــا وحتســــــني الوضع  الســــــنة الت
بطريقة تركز باألساس على التيسير على 
احلجــــــاج، وهو أمــــــر تقوم به الســــــعودية 
بالتنسيق مع البلدان اإلسالمية، ما يؤّكد 
ــــــم احلج كما ادعى  أنها ال تســــــتفرد بتنظي
نظامه؛  ومسؤولو  اإليراني  األعلى  املرشد 
ويؤّكد على ذلك حجاج ومسؤولون التقتهم 
”العــــــرب“، وبعضهم أدى مــــــرارا فريضة 
احلج، وأشــــــادوا بالتحســــــينات احلاصلة 

سنة بعد أخرى.

في 
العمق

{نظـــام طهران يســـتغل الحج ألهـــداف متعددة وأهـــداف دعائية والتقاط فرائس من شـــبان 
المسلمين ليستغلهم كخاليا للتجسس واإلرهاب}.

جالل كنجئي
رجل دين إيراني

{إذا تعرض ركن من أركان اإلســـالم بالتشـــويش وباإلرهاب فيه وبصرفه عن حقيقته التي أراد 
الله جل وعال فإن هذا يوجب وجوبا أكيدا التكاتف ضد من يحاول المساس بشعيرة الحج}.
صالح آل الشيخ
وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
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استعداد على قدر المسؤولية

} القاهــرة – فشلت دعوة املرشد اإليراني 
آية اللـــه علي خامنئي في اســـتقطاب أي 
مؤيدين لدعوتـــه ”تدويل احلج“، وحتويل 
شـــرف تنظيم مراســـم الركن اخلامس في 
اإلســـالم، إلى جهـــات أخرى غيـــر اململكة 
العربية الســـعودية، وذلـــك ألن الكل يعلم 
الدوافع السياسية التي تقف وراء الهجوم 
الذي تشّنه طهران مبناسبة انطالق موسم 
احلـــج على اململكـــة العربية الســـعودية، 
والذي ندد به علماء الدين والسياســـيون، 
للبيانـــات  الطائفيـــة  اللغـــة  مســـتنكرين 
اإليرانية واعتبروهـــا مبثابة إعالن حرب 
في شـــهر حرام، وتصعيد في وقت املنطقة 

في غنى عنه.
وقـــال املندوب الدائم للســـعودية لدى 
جامعـــة الدول العربيـــة، أحمد القطان، إن 
”اململكة ستبقى الوحيدة املختصة بتنظيم 
احلج، دون أي تدخالت خارجية“، واصفا 
تصريحات املرشـــد األعلى اإليراني، علي 
خامنئـــي، التي اتهم فيهـــا الرياض مبنع 
حجاج بـــالده من أداء الفريضة بـ“البذيئة 

واملسيئة“.
وأضـــاف القطـــان، فـــي كلمتـــه خالل 
اجلامعـــة  مجلـــس  اجتمـــاع  فعاليـــات 
العربية على املســـتوى الوزاري في دورته 
الـ146، ”نشـــكر كل اإلدانـــات التي خرجت 
للتصريحـــات البذيئـــة واملســـيئة التـــي 
صدرت ممن يســـمى علي خامنئي، وقافلة 
اململكة ستســـير إلى األمام ولن تلتفت إلى 

الوراء“.
واعتـــادت اململكـــة أن تصدر ســـنويا، 
حتذيرا حلجاج إيران من إقامة مراسم ما 
يسمى بـ“البراءة من املشركني“، هو شعار 
ألزم به آية الله اخلميني، حجاج بيت الله 
احلـــرام مـــن اإليرانيني ليرفعـــوه ويردده 
في مواســـم احلج، من خالل مســـيرات أو 
مظاهـــرات تتبرأ مـــن املشـــركني، وترديد 
هتافـــات بهذا املعنـــى، من قبيـــل ”املوت 
و“املوت إلســـرائيل“، باعتبار أن  ألميركا“ 
احلج يجب أن يتحول مـــن مجرد فريضة 
دينية وعبادة تقليديـــة إلى فريضة عبادة 

و“فريضة سياسية“.
لكن الســـعودية ومختلـــف دول العالم 
اإلســـالمي تشـــّدد علـــى البعـــد الدينـــي 
اخلالـــص للحـــج وترفـــض حتويلـــه إلى 
مناسبة لرفع الشعارات الطائفية، مشددة 
على أن احلج مناسبة إلظهار توحيد الله، 

وال مكان للسياسة فيه.

أحمد القطان: 
السعودية ستبقى الوحيدة 

املعنية بتنظيم الحج

} مكة املكرمة (السعودية) – ينفق املؤمنون 
ســـنويا اآلالف من الدوالرات للقدوم إلى مكة 
املكرمـــة ألداء فريضـــة احلـــج، فـــي تكلفة ال 
تقتصـــر علـــى تذكـــرة الطائـــرة واإلقامة، بل 
تشـــمل تخصيص موازنة ال بأس بها للعودة 

حاملني هدايا وتذكارات.
ويقـــول املالـــي ســـيدي مختـــار دمبيلي 
(54 عامـــا) إنه أنفق إلى اآلن مـــا يوازي 760 
يـــورو (أكثر مـــن 850 دوالرا) لشـــراء ”الكثير 
وسجادات الصالة وتذكارات،  من السبحات“ 
يعتزم إهداءها لعائلتـــه وأصدقائه في مالي 

بعد إمتامه مناسك احلج التي تبدأ السبت.
ويؤكـــد مفتش اجلمارك الـــذي ارتدى زيا 
أفريقيـــا تقليديـــا أزرق ووضـــع على رأســـه 
قلنسوة بيضاء، أن شـــراء التذكارات مبثابة 
واجـــب دينـــي. ويضيف فـــي شـــارع مكتظ 
باملتاجـــر الصغيـــرة في مكـــة، أن ”هـــذا ما 
أوصانـــا به النبـــي محمد. علينـــا أن نحمل 

الهدايا إلى العائلة واألصدقاء“.
ويوافـــق الرأي املهنـــدس املصري محمد 
حســـن، البالغ من العمـــر 61 عاما، الذي يؤّكد 
بدوره أنه يســـتحيل عدم شراء الهدايا ”ألنها 
ستكون تذكارات تفخر بها العائلة واألصدقاء 
ولها قيمة حقيقية، ال تقـــدر بثمن“. ويوضح 
حســـن أن موازنته للهدايـــا والتذكارات تبلغ 
”ثالثـــة آالف ريـــال ســـعودي“، أي مـــا يقارب 
800 دوالر. ويضاف هذا املبلغ إلى زهاء 6800 
دوالر هي كلفة تذكرة السفر واإلقامة في مكة 

واملدينة املنورة.
وميضي العديد من احلجـــاج أعواما في 
إدخار املال الالزم ألداء هذه الفريضة، ومنهم 
املصري جمـــال حمـــادة القادم مـــع زوجته. 
ويقـــول ”عملنـــا أعوامـــا طويلة لنوفـــر كلفة 
احلج“، ومن الطبيعـــي بعد هذه التجربة، أن 

يعـــودا إلى مصر حاملني التذكارات. وإضافة 
إلى البعد الديني للحج، أحد األركان اخلمسة 
لإلســـالم والذي يجب على من اســـتطاع من 
املؤمنـــني أن يؤديـــه على األقل مـــرة واحدة، 
باتت هذه الشعائر فرصة اقتصادية تستفيد 
منها اململكة العربية الســـعودية التي تسعى 
إلـــى تنويع مصادر دخلهـــا في ظل انخفاض 
أســـعار النفط الذي يشـــكل اجلزء األكبر من 

اإليرادات احلكومية.
وبحســـب غرفـــة التجـــارة والصناعة في 
مكـــة، أنفـــق احلجـــاج األجانب خـــالل العام 
2015، زهاء 20 مليار ريال ســـعودي (نحو 5.4 
مليار دوالر)، يضاف إليها أكثر من مليار ريال 
أنفقه احلجاج الســـعوديون. والحظت اململكة 

في ”رؤية الســـعودية 2030" االقتصادية التي 
أطلقتها في وقت ســـابق هذه الســـنة، تعزيز 
الســـياحة الدينيـــة فـــي مكة واملدينـــة. ومن 
األهداف املوضوعة، زيادة عدد املعتمرين إلى 
15 مليون شخص ســـنويا بحلول سنة 2020، 

بدال من ستة ماليني في الوقت الراهن.
وال يقتصـــر ما تعرضه متاجـــر مكة على 
السبحات البالســـتيكية أو الساعات املنبهة 
بحسب املواقيت اخلمســـة اليومية للصالة، 
فعلى مقربة من املسجد احلرام، يعرض باعة 
على بســـطات على األرض، البخور املستخدم 
بشـــكل واســـع في اخلليـــج، وعود الســـواك 
لتنظيف األســـنان، والذي يعتبر اســـتخدامه 

سنة نبوية.

شراء الهدايا والتذكارات تقليد يواكب شعائر الحج

ركن من أركان الحج
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} ليس في استطاعة الواليات املتحدة 
وروسيا التحّكم مبجريات األزمة السورية، 

حّتى لو حظي التفاهم بينهما بغطاء إيراني 
وتركي وإسرائيلي. هناك عامل ال ميكن 

جتاهله بأي شكل اسمه الشعب السوري 
الذي صبر طويال على النظام الذي أقامه 
حافظ األسد واستطاع توريثه إلى بّشار 

األسد.
متر هذه األّيام خمس سنوات ونصف 

سنة على اندالع الثورة السورية التي تعّبر 
عن رفض شعب بكامله لنظام أراد إذالله من 

جهة، وإعادة البلد سنوات طويلة إلى اخللف 
من جهة أخرى.

يختزل شبان سوريون مغزى الثورة 
السورية. هؤالء الشبان، الذين كانوا في 

اخلامسة عشرة أو السادسة عشرة من 
العمر عندما اندلعت الثورة، قالوا آلبائهم 

إنهم يرفضون العيش في ظل نظام ال يحترم 
مواطنيه، بل يحتقرهم يوميا. كانت الثورة 
في بدايتها ثورة األوالد على آبائهم الذين 

ارتضوا طوال أربعة عقود أن يكونوا عبيدا 
لدى آل األسد والضباط اآلتني من الطائفة 
احلاكمة. كّل ما في األمر أن شباب سوريا 

يرفض ما قبل به اآلباء، أي أن يكونوا 
مواطنني من الدرجة الثانية في بلد هيمن 

عليه العلويون عندما كان حافظ األسد 
رئيسا، وأفراد العائلة واحلاشية امللحقة 
بهؤالء عندما انتقلت الرئاسة إلى بشار 

األسد.
ال ميكن إعادة عقارب الساعة إلى اخللف 
في سوريا. هناك أكثرية شعبية ساحقة تريد 

التغيير واالنتهاء من النظام، بغض النظر 
عما تريده أميركا وروسيا وإيران وتركيا 

وإسرائيل.
انتهى النظام فعال، لكن روسيا ال 

تزال غير مقتنعة بذلك، كذلك إيران، في 
حـني تفّضل إسرائيل التفّرج نظرا إلى أن 

كل األطراف املعنية تعمـل منذ ما يـزيد 
على خمس سنـوات ونصـف سنة على 

االنتهـاء من سـوريا التي عرفناهـا. لـم تكن 
سـوريا تلك معادية إلسرائيل، بل كانت 

أداة إسرائيلية، ذلـك أن حـافظ األسد نّفذ 
إلسرائيل كّل ما تريده منذ كان وزيرا للدفاع 

في العام ١٩٦٧. لكّن تطّور الظروف يفرض 
على إسرائيل استخدام النظام الذي أقامه 
حافظ األسد من أجل االنتهاء من بلد كان 
ميكن أن يكون جوهرة املنطقة في ضوء 
ما ميتلكه من ثروات، في مقّدمها الثروة 

اإلنسانية.
انتهى الدور املرسوم للنظام السوري. 

وحده الشعب السوري يفهم معنى ذلك، 
ويفهم في الوقت ذاته معنى أن يتحول 

النظام إلى مجّرد أداة إيرانية استخدمت 
في مرحلة معّينة غطاء لتنفيذ عملية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري في شباط – فبراير 

من العام ٢٠٠٥ بغية التمهيد لوضع اليد 
اإليرانية على لبنان. سئم الشعب السوري 

من حتّول بلده إلى بقرة حلوب للعائلة 
احلاكمة واحمليطني بها، ومجّرد تابع إليران 

في عهد بّشار األسد بعدما كانت وسيلة 

إسرائيلية وإيرانية البتزاز العرب في عهد 
األب املؤسس.

لدى عرض تاريخ النظام السوري، جند 
أّنه كان منذ العام ١٩٧٠، حني احتكر حافظ 
األسد السلطة وقبض ثمن اخلدمات التي 
أّداها إلسرائيل في العام ١٩٦٧ عندما سّلم 

اجلوالن، في حرب دائمة مع شعبه. كان 
النظام السوري في حرب دائمة مع كّل مدينة 

سورية؛ مع دمشق وحماة وحمص وحلب 
والالذقية وإدلب ودير الزور. استطاع حافظ 
األسد إيجاد هدنة مع درعا، ومع دمشق إلى 
حّد ما. لكّن الذي تبّني، مع مرور الوقت، أّن 

هذه الهدنة كانت هّشة وعن طريق شخصيات 
سّنية ُوضعت في الواجهة لتغطية احلملة 

التي تعّرض لها سّنة املدن الكبيرة التي كان 
األسد األب يكّن لها كرها شديدا.

صّدق بعض السوريني أّن النظام خاض 
حربا مع إسرائيل في العام ١٩٧٣. لو كان 

صحيحا أّنه خاض تلك احلرب وحّقق 
مكاسب معّينة، لكان قبض ثمن انتصاراته 

بطريقة مختلفة متجاوزا اتفاق فّك االرتباط 
مع إسرائيل في العام ١٩٧٤، وصوال إلى 

استعادة اجلوالن احملتل. هل هناك ما 
هو أهّم من أن تستعاد األرض احملتلة من 

إسرائيل، أم املطلوب في كّل وقت كان إبقاء 
اجلوالن محتال مقابل السكوت اإلسرائيلي 

عن احتالل النظام السوري للبنان؟
لم يكن لدى النظام من هّم في يوم من 

األّيام سوى املتاجرة باجلوالن. رفض دائما 

استعادة اجلوالن ألّنه كان يخشى على ما 
يعتبره الشرعية الوحيدة التي ميتلكها، وهي 

الشرعية املستمّدة من الرضا اإلسرائيلي. 
هل من خدمة تقّدم إلى إسرائيل أكبر من 

خدمة زّج الفلسطينيني في احلرب اللبنانية، 
وحتويلهم أعداء ملسيحيي لبنان؟

دفع الفلسطينيون، الذين لم متتلك 
قيادتهم في مطلع سبعينات القرن املاضي 
أي وعي سياسي، ثمنا غاليا جدا للوقوع 
في املستنقع اللبناني بتشجيع من النظام 

السوري. كان هدف النظام إقناع اإلدارة 
األميركية بأّنه الوحيد القادر على ”وضع اليد 
على مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية في 
لبنان“ بغية وضع حّد لتجاوزاتهم واحلؤول 
دون حصول نزاع ذي طابع إقليمي انطالقا 
من لبنان. انتهى األمر بالدخول العسكري 

السوري إلى لبنان بضوء أخضر إسرائيلي 
وأميركي وّفره هنري كيسينجر وزير خارجية 

الواليات املتحدة وقتذاك.
كان لبنان جائزة إسرائيلية أخرى للنظام 
السوري الذي قبل في الوقت ذاته بقاء جبهة 
اجلنوب مفتوحة تلبية لرغبات إسرائيل التي 

كانت تريد ”مناوشة الفلسطينيني بني حني 
وآخر“، وليس لسبب آخر.

بني كّل الثورات العربية التي بدأت 
في تونس أواخر العام ٢٠١٠، تظل الثورة 
السورية الثورة احلقيقية الوحيدة حتت 

مسّمى ”الربيع العربي“. صحيح أّن هناك 
عوامل كثيرة أدت إلى خلط األمور، مبا في 

احلليف األساسي للنظام  ذلك ظهور ”داعش“ 
وإيران، لكن الصحيح أيضا أن الشعب 
السوري ال يزال يعرف اجتاه البوصلة.

يعرف السوريون، بأكثريتهم الساحقة، 
أن ال بديل من رحيل النظام. هذا في حال ال 
تزال هناك بقية من أمل في استعادة سوريا 
لوحدتها. هدف النظام االنتهاء من سوريا. 

تلك هي املهمة التي نذر نفسه لها حافظ 
األسد منذ توّلي وزارة الدفاع في العام ١٩٦٦ 

في سياق انقالب عسكري آخر على البعث 
املدني الذي وصل إلى السلطة في يوم 

مشؤوم هو الثامن من آذار ـ مارس ١٩٦٣.
لو كان لدى السوريني أمل آخر يتعّلقون 

به، غير اخلالص من النظام، ملا كانت ثورتهم 
مستمّرة مع كّل ما يحيط بها من شوائب. 

فما نشهده كّل يوم يقّدم دليال على استعداد 
الشعب للتضحية بكّل ما عنده، بل بأغلى ما 

عنده، من أجل الوصول إلى يوم اخلالص. 
إّنه يوم اخلالص الذي ينشده الشعب 

السوري في مواجهة من يريد اخلالص من 
سوريا بأي سبيل كان، مبا في ذلك السبيل 

اآليل إلى تقسيم البلد إلى مناطق نفوذ تركية 
وروسية وإيرانية مبباركة إسرائيلية طبعا… 

فيما تكتفي اإلدارة األميركية بدور املتفّرج 
على املأساة األكبر التي يشهدها العالم منذ 

نهاية القرن العشرين.
بعد خمس سنوات على ثورة الشعب 

السوري، اخليار يبدو واضحا بني خالص 
سوريا واخلالص من سوريا ال أكثر وال أقّل.

بين خالص سوريا والخالص من سوريا

{الحل بيد الروس واألميركان وهم يتعارضون في ما بينهم حول الحل السياسي في سوريا، وهم 

ال يهتمون لحالة الشعب السوري ووضعه المأساوي والدمار الذي لحق بالبالد}.

عبداإلله فهد
األمني العام لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية

{بقاء النظم القمعية يشـــكل خطورة على األمن العالمي، وخاصة في ســـوريا حيث يصر بشـــار 

األسد وزمرته على البقاء في الحكم رغم فقدانهم الشرعية والسيادة والسيطرة على األرض}.

رياض حجاب
منسق الهيئة السورية العليا للمفاوضات

} طريق تونس محفوفة مبخاطر كثيرة 
أغلبها تعّقد إلى درجة صار التفاؤل بشأنه 

عزيزا، وعلى رأس هذه املخاطر ظاهرة 
الفساد التي جتاوز االعتراف بها الرأي العام 

واملعارضة واإلعالم إلى اجلهات الرسمية؛ 
فلقد أقرت حكومة احلبيب الصيد املقالة 
بحجم الفساد الكبير الذي طال مفاصل 

اإلدارة والدولة. االعتراف نفسه جنده يصدر 
عن وزير الوظيفة العمومية واحلوكمة في 

احلكومة اجلديدة عبيد البريكي.
لكن املشكلة لم تعد في اإلقرار بوجود 

الفساد فهذا أمر معلوم لم يعد خافيا، إمنا 
هي في أشكال التعامل واإلستراتيجيات 

الكفيلة بالتصدي له والقضاء عليه. هذا ما 
ينتظره التونسيون ولم يجدوا إلى حد اآلن 

ما يطمئنهم بشأنه. فالوزراء الذين يوّصفون 
الفساد لم ينتبهوا إلى أن ما يتحدثون عنه 

يقيم معهم وحولهم وقريبا منهم في كل 
وزارة ومنشأة عمومية.

الفساد يلتهم أكثر من 5 باملئة من 
الناجت احمللي اخلام. وهو ما يعطل النمو 

االقتصادي ويفسد املجتمع بالسلوكات 
االنحرافية كالفشل األسري واالنقطاع 

املدرسي والدعارة والرشوة واحملسوبية 
واحملاباة والسرقة. وهذا يتسبب في إهدار 
املال العام وفي تعميم الفقر وتآكل الطبقة 
الوسطى وتوسع درجة التفاوت الطبقي. 
ويقضي على كل أمل في حتقيق أهداف 
الثورة. ويدفع الدولة إلى االلتجاء إلى 

التداين لسّد حاجياتها املالية.
وفي الوقت الذي مازالت فيه احلكومة 

اجلديدة تتحسس دربها تتفّجر االحتجاجات 
العنيفة في بنقردان على خط النار مع ليبيا. 

وبقطع النظر عن اجلهات السياسية التي 
تقف وراء هذه األحداث وأجنداتها فإنه مما 

ال شك فيه أن بنقردان ستظل منطقة أزمة 

منفلتة عن كل سيطرة وخارج التوقعات، 
طاملا استمر عجز الدولة عن معاجلة أزمتها 
الهيكلية املتمثلة في التخلي عنها ملصيرها 
املتمثل في اضطرارها للجوء إلى التهريب 

والتجارة املوازية خارج أطر القانون 
والسالمة واألمن في ظل تعثر مشروع بعث 

املنطقة احلرة باجلهة.
وبالتزامن مع أحداث بنقردان يتعطل 

إنتاج الفسفاط كليا في مثلث احلوض 
املنجمي. وتستمر دوامة مناظرات التشغيل 

املتناسلة التي تغضب أكثر مما ترضي، 
وتستنزف الشركة دون الوصول إلى حلول 

جريئة تعطي اجلهة حقها في ثروتها 
ومتتعها بالتمييز اإليجابي. بينما يستمر 

الفشل الدرامي للدولة في إجناز أكداس 
املشاريع املتراكمة التي لم تر النور.

ومن الصعوبات التي تواجهها حكومة 
يوسف الشاهد تصاعد االحتجاجات ضّد 

قرار إيقاف التوظيف في الوظيفة العمومية. 
وهو قرار اتخذته حكومة احلبيب الصيد 

املقالة تنفيذا إلمالءات صندوق النقد الدولي. 
وقد مت اتخاذ القرار في ديسمبر 2015 أثناء 

مناقشة قانون املالية لسنة 2016. ويقضي 
القانون بإيقاف التوظيف في القطاعات 
العمومية عدا األمن واجليش إلى حدود 

شهر مارس 2017، وصادقت عليه األغلبية في 
مجلس النواب. ولعل حكومة الشاهد جتد 
نفسها مجبرة على التراجع عن هذا القرار.

ومن صعوبات تونس أزمة إهدار الثروة 
املائّية، والعجز عن إجناز املشاريع الكبرى 

للتخزين واالستغالل والتثمني، وضعف 
التغطية بالشبكة املائية ال سيما في املناطق 

التي تتوفر على ثروة مائية مثل جهات 
الشمال والشمال الغربي. أزمة املياه خلقت 

جدال حادا في تونس خالل فصل الصيف 
املنقضي، وطرحت تساؤالت حارقة عن 

أسباب األزمة ال سيما في اجلهات التي 
تتوفر على الثروة املائية مثل بنزرت وباجة 
وجندوبة والكاف وسليانة. وبرزت حتليالت 
ترّجح افتعال النظام احلاكم في تونس ألزمة 

املياه متهيدا خلصخصة الشركة الوطنية 
الستغالل وتوزيع املياه استجابة ألوامر 

صندوق النقد الدولي.
ومن الصعوبات التي أّثرت في املشهد 
التونسي كثيرا تلك املتعلقة بتهّرؤ البنية 

التحتية ال سيما املتعلقة بالطرقات واجلسور 
والقناطر واملسالك الفالحية والريفية. 

فاملالحظ هو استمرار غياب إستراتيجية 
أمنية وإستراتيجية سالمة على شبكة 

الطرقات. وهو ما صار يتسبب في حوادث 
مريعة تخلف خسائر بشرية فظيعة وخسائر 

مادية فادحة مثل احلادث األخير الذي وقع 
في منطقة خمودة في جهة القصرين املفقرة 

بني شاحنة لنقل االسمنت وحافلة ركاب 
في سوق أسبوعية والذي خلف 18 قتيال 

والعشرات من اجلرحى.
كما جتد حكومة الشاهد نفسها أمام 
أزمة الصناديق االجتماعية التي تزداد 

تعمقا. وهذا ما يثبته ما يتداول من أخبار 
بحث الدولة لدى الشركات الوطنية على 
غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه 
وشركة اتصاالت تونس عّمن ميّول جرايات 

املتقاعدين لشهر أكتوبر املقبل. ولكن هذه 
الشركات نفسها تعاني صعوبات جّمة، 

إذ طالها الفساد وسوء اإلدارة والصفقات 
املشبوهة كغيرها من القطاعات.

ومن الصعوبات التي تواجه حكومة 
الشاهد ما تعلق بضبابية الرؤية حول 

مصادر متويل امليزانية التكميلية لسنة 2016 
املقدرة بثالثة آالف مليار دينار (حوالي 1.4 

مليار دوالر). فالدين العمومي جتاوز 55 

باملئة. وحكومة الصيد اقترضت حوالي 15 
ألف مليار دينار (7 آالف مليار دوالر) من دون 
أن حتقق شيئا من التنمية، ومن دون مكاشفة 

حول مصير األموال التي مت اقتراضها.
على املستوى السياسي تقف منظومة 
احلكم في تونس أمام معضلة فهم موقف 
االحتاد العام التونسي للشغل املتردد في 

مسألة دعم حكومة الشاهد؛ فرغم أن املركزية 
النقابية أمضت على اتفاق قرطاج وشاركت 

في مشاورات تشكيل احلكومة ودعمتها 
بنقابيني اثنني متقاعدين، جند جل النقابات 

املنضوية حتت االحتاد تقف في املواقع 
نفسها التي كانت تقف فيها من قبل مبا ينذر 

بصعوبات جمة في املستقبل ال سيما في 
قطاعات الصحة والتعليم.

على محور اتفاق قرطاج نفسه لم تصدر 
عن االحتاد التونسي للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية، أو ما يعرف مبنظمة 
األعراف، أّي إشارة إلى كون رأس املال 

التونسي غّير من نسق نشاطه وضاعف 
من جهوده االستثمارية لتحقيق التنمية 

املطلوبة. ورغم أن منظمة األعراف كانت إلى 
جانب احتاد الشغل واحتاد الفالحني مساندة 

ملبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي 
وأمضت على اتفاق قرطاج وشاركت في 

مشاورات تشكيل احلكومة، فإن رأس املال 
التونسي ال زال على جبنه وانكماشه.

على اجلانب األمني لم تخّف وتيرة 
التهديدات اإلرهابية لتونس، وآخرها ما 

نبه إليه وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو 
دريان، من خطر تسّرب تنظيم داعش إلى 
تونس جّراء القصف واملالحقة في سرت 

وبنغازي في ليبيا. التحذير نفسه أصدره 
االحتاد العام التونسي للشغل. وفي املقابل 
لم تكشف الدولة عن إستراتيجياتها حلماية 

تونس من هذا اخلطر الوشيك.

تونس: مصاعب في الطريق

لو كان لدى السوريين أمل آخر 

يتعلقون به، غير الخالص من النظام، 

لما كانت ثورتهم مستمرة مع كل ما 

يحيط بها من شوائب. فما نشهده كل 

يوم يقدم دليال على استعداد الشعب 

للتضحية بكل ما عنده من أجل الوصول 

إلى يوم الخالص

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي
الالقلقلعي مصطفطفى
ي و ي ي و ب

المشكلة لم تعد في اإلقرار بوجود 

الفساد فهذا أمر معلوم لم يعد 

خافيا، إنما هي في أشكال التعامل 

واإلستراتيجيات الكفيلة بالتصدي 

له والقضاء عليه. هذا ما ينتظره 

التونسيون ولم يجدوا إلى حد اآلن ما 

يطمئنهم بشأنه
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آراء
} ال ميثل انفراط عقد طاولة احلوار بني 

القوى السياسية اللبنانية تفصيال سياسيا 
تقليديا، بل إن األمر ُيتوج انهيارا قيميا 

مقلقا يوفر، يوما بعد يوم، أعراض التفّكك 
املجتمعي وحتلله على النحو الذي يطرح 

أسئلة حول جناعة الفكرة اللبنانية ووجاهة 
دميومتها.

ولئن تواصل اجلدل دون كلل حول أهلية 
الكيان اللبناني منذ االستقالل، فإن أدبيات 
املؤسسني األوائل تخّيلت موجبات سامية 
تبرر قيام هوية مجتمعية واحدة، تنسحب 

على جماعات متعددة الطوائف، يروق 
للبعض تسميتها بالشعوب اللبنانية، ذلك 
أنه، في عرف هؤالء، هناك شعب مسيحي 

وشعب مسلم، يتناسل منهما الشعب 
السّني والشعب الشيعي والشعب املاروني 
وبقية شعوب املذاهب الـ١٨ التي يّتسم بها 

”االستثناء“ اللبناني.
وإذا ما أقر اللبنانيون باختالفهم 

وتباينهم فتكارهوا وتقاتلوا، فإنهم من 
أجل ختم عهد االحتراب األهلي فيما بينهم، 

”طبخوا“ عام ١٩٨٩ اتفاقا انتقوا معادالته 
واجتهدوا في صيغه، وأخرجوا من مداخن 
مدينة الطائف السعودية ما يثّبت بالنّص 

نهائية الوطن وعروبته.
على أن اإلصالح الدستوري الذي فرضته 
قوة األمر الواقع وأشرف على ضبطه تقاطع 
إقليمي دولي، لم يلج وجدان اللبنانيني، بل 

إن جلهم اعتبره، في السّر خجال من أي علن، 
عرضيا ال يّتسق مع فكرة اللبنانيني، على 

تنوعهم، عن لبنانهم.
تنازل املسلمون في سطور الدستور 
عن شططهم الوحدوي مع أجسام كبرى 
تزحف نحن حدود بلدهم. كانت القومية 
العربية تعاني من تشّوه وضمور، ثم إن 
احتكار متثيلها من قبل النظام السوري، 

أحال ”احللم“ مشروع سلطة لها أجندتها 
وأجهزتها وشبكة الفساد التابعة لها، 

وبالتالي فإن التنازل عن الوحدة العربية جاء 
تسليما بسقوط املشروع الكبير وغيابه، ال 

قناعة بنهائية الكيان الصغير وحيوية غده.
مّثل العقد االجتماعي اجلديد، آنذاك، 

هزمية للمسيحية السياسية ووقفا لصعودها 
كسقف أساسي لفكرة لبنان وتفاصيل إدارته. 

من َقِبل من الساسة املسيحيني بـ“الطائف“، 

فهو انصاع لقواعد اللعبة اجلديدة وأقّر 
بتوازن القوى اجلديد محليا وإقليميا 

ودوليا، ومن رفض االتفاق منهم، فقد عّبر عن 
جهل بقواعد التاريخ وصبيانية في مقاربة 

”لعبة األمم“، على أن الروح التي هيمنت 
على جمهور القابلني والرافضني تعاملت مع 
األمر بصفته نكسة ّمت التعامل معها بانتظار 

إشعار آخر.
لم يأت ذلك اإلشعار اآلخر، وبدا مع 

صعود جنم رفيق احلريري، أن املسيحيني 
سيربحون املعركة إذا ما جّروا الزعامة 

السنية اجلديدة نحو فكرة لبنان التي لطاملا 
رفعوا بيرقها. وحني قتل الرجل بدا أنهم 

جنحوا في هذا الرهان، بحيث فرض الثقل 
الشعبي السّني خروج القوات السورية من 

لبنان، فيما راجت لدى السّنية السياسية 
شعارات لطاملا كانت عناوين للمارونية 
السياسية، مبا في ذلك أن ”لبنان أوال“.

واحلّق يقال إن ”الطائف“ أسس لصعود 
الشيعية السياسية داخل النظام السياسي 

اللبناني، برعاية دمشق أوال، ثم طهران 
الحقا، لكن ”الطائف“ لم ميّثل مدخال 

للشيعة لولوج الفكرة اللبنانية كما تخّيلها 
الرواد األوائل. مع رفيق احلريري، تأسست 
السّنية السياسية اجلديدة على التحرر من 

أي ارتباطات عقائدية دينية أو قومية مع 
اخلارج. وقد ساعد في هذا التوجه، كما 

أسلفنا، سقوط املشاريع الوحدوية واندثار 
إنتاجها، فيما تصادفت والدة ”الطائف“ مع 

قيام اجلمهورية اإلسالمية في إيران، وما 
الزمها من مشاريع وطموحات عابرة للحدود 

حصدت بسهولة الوجدان اجلمعّي للشيعة 
في لبنان.

وفي ثنايا تفاصيل األيام األخيرة وصفة 
لعملية تفتت للحمة التي صمدت منذ 

االستقالل، على الرغم من ”حادثْي“ احلرب 
األهلية والوصاية السورية.

في التفصيل األول، إعالن السلطات 
القضائية اللبنانية أن أجهزة املخابرات 

التابعة للنظام السوري تقف، بالدليل 
واالعترافات، خلف تفجير مسجدين سنيني 
في مدينة طرابلس (أغسطس ٢٠١٣). مبعنى 

آخر فإن جهة رسمية لبنانية تابعة للحكومة 
اللبنانية تتهم دمشق باالعتداء على لبنان 

والتسبب مبقتل ٤٥ شخصا عدا سقوط املئات 

من اجلرحى. مبعنى آخر أيضا، فإن بيروت 
تتهم النظام السوري بارتكاب ما عجز عنه 

قبل ذلك حني أرسل عبوات ناسفة حملها 
الوزير األسبق ميشال سماحة، فثبتت إدانته 
وتوّرط شخصيات قيادية مخابراتية سورية 

قيل إنها كانت تعمل بعلم من بشار األسد 
نفسه.

رغم كل ذلك، فإن قسما من ”الشعوب 
اللبنانية“ ال يعتبر أنه معنّي بالكارثة في 

طرابلس، وبالتالي غير معنّي بالكشف عن 
املجرمني ومن يقف خلفهم. لم تصدر عن 

حزب الله أي إدانة لنظام دمشق، أو حتى أي 
حتّفظ أو أسف، مبا يعكس ارتباط احلزب 

الهوياتي مع النظام السوري وليس مع 
اللبنانيني في طرابلس. ولم يصدر عن التيار 

العوني أي موقف جدّي صارم يدافع عن 
الضحية اللبناني الذي سقط بسبب مؤامرة 

دنيئة حاكتها ممرات السلطة في دمشق.
وفي التفصيل الثاني، فإن الوزير جبران 

باسيل الذي يعّبر هذه األيام عن مظلومية 
مسيحية حتيل احلكم غير شرعي بحكم 

”عدم ميثاقيته“، يشكك بالشراكة اإلسالمية 
املسيحية وينحو إلى التبرؤ منها والتلميح 
إلى خيارات بديلة. فإذا ما كان باسيل ميّثل 
خيارات اجلنرال ميشال عون، فإن نبوءاته 

متّثل امتدادا ملوقف اجلنرال العتيق برفض 
”الطائف“، وصوال إلى مقت تلك الشراكة 

التي نتجت عنه، والتهويل بفّكها والتخّلص 
من التزاماتها.

وبغّض النظر عما إذا كان يحّق لباسيل 
متثيل كل املسيحيني (على ما أفاض الوزير 

سليمان فرجنية في استنكاره)، وبغّض النظر 
عما إذا كان مسموحا له، حتى لو حصل على 
وكالة كل املسيحيني، تقرير أمر حّل الشراكة 

مع املسلمني، فإن التعايش داخل الوطن 
الواحد، باملبدأ، هو فرض وليس خيارا، 

كما أن فرط ذلك التعايش هو قرار جماعي 
تتخذه كافة أطراف الشراكة، هذا إذا سمح 
ألطراف الداخل تقرير مصير بلدهم. ناهيك 
والتلويح  عن أن مجرد استخدام ”احلرد“ 
بترك ما يكرره البطريرك املاروني، بطرس 

الراعي، من أن لبنان ”شراكة ومحبة“، يفتح 
أبواب احلرب األهلية التي دفع اللبنانيون 

واملسيحيون أثمانا غالية بسببها. قد يعتبر 
اللبنانيون أن وطنهم وطن نهائي، لكن 

العالم قد ال يعتبر ذلك يوما ما، وقد تستنتج 
العواصم الكبرى التي أنشأت الكيان في 
بدايات القرن املاضي أن صيغته لم تعد 
صاحلة في بدايات القرن احلالي. وفيما 

تتراكم اخلرائط اخلاصة مبستقبل سوريا، 
وتتدافع السيناريوهات احملتملة للمشهد 
احي  املقبل ملنطقة املشرق، فإن مباضع جرَّ

اخلرائط جاهزة للفتك بأي نهائية مزعومة 
من أجل نحت نهائيات جديدة.

وفي التعبير عن قرف ”الشعوب“ من 
التعايش في ما بينها، وفي الكفر بالشراكة 
املسيحية اإلسالمية على ما يفتي باسيل، 

وفي شماتة الطوائف مبا يحصل للطوائف 
على ما يفسر عزوف حزب الله والشيعية 
السياسية عن اتخاذ موقف على مستوى 
املصاب في طرابلس، وفي تنافر املصالح 

والطموحات بني السّنة والشيعة في تعريف 
البلد والوالء له، فإن الصيغة اللبنانية باتت 

متقادمة قد يصعب ترميمها، وبالتالي فإن 
أفول التجربة اللبنانية قد بات محتمال.

قد يقول قائل إن احلروب األهلية قد تعيد 
للبنانيني ”قضايا“ ُيستحق الدفاع عنها 

وجوده.  طاملا أن لبنان قد فقد حاليا ”قضية“ 
فقضية اللبنانيني باتت الدفاع عن حقوق 

”الشعوب“ اللبنانية في احملاصصة الداخلية 
في تقاسم السلطة والثروة، بحيث بات 

الوطن ورشة تناتف ال تكاتف. وإذا ما كانت 
احلروب هي التي تعيد لألوطان مبررا، فهل 

مازال البلد يستحق املوت من أجله؟
ليست في السطور سوداوية مفرطة، بل 
هي تعبير متواضع عن غبار ما يجّرنا إليه 

ساسة لبنان اليوم.

هل انتهت {الصيغة} اللبنانية

{الســـبيل الوحيد إلنقاذ لبنان من أزمته هو العودة إلى منطق االعتدال في الخطاب والسلوك، 

ودعم الديمقراطية التوافقية التي بني عليها لبنان تاريخيا لحفظ حقوق جميع المكونات}.
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وزير التنمية اإلدارية اللبناني

{المطلـــوب منـــا جميعـــا أن نجدد التزامنـــا بالطائف – الدســـتور ونذهب إلى تطبيقه بشـــكل 

صحيح، خصوصا وأن أوضاع المنطقة ال تسمح بترف البحث عن حلول أخرى}.
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} أثار مؤمتر غروزني الذي عقد مؤخرا جدال 
واسعا، فالتوصيات التي اعتمدها اتسمت 

بالشجاعة وبالعمق، والشخصيات التي 
بلورتها ووقعت عليها من العيار الثقيل، 

فمنها على سبيل املثال شيخ األزهر د. أحمد 
الطيب.

ولو تطرقنا إلى أهم توصياته سنرصد، 
”توجيه النصح للحكومات بضرورة دعم 

املؤسسات الدينية واحملاضن القائمة 
على املنهج الوسطي املعتدل والتحذير من 
خطر اللعب على سياسة املوازنات وضرب 
اخلطاب الديني ببعضه. ويوصي املؤمتر 

احلكومات بتشريع قوانني جتّرُم نشر 
الكراهية والتحريض على الفتنة واالحتراب 

الداخلي والتعدي على املؤسسات“.
أما التوصية التي فتحت باب سجال 

واسع، وهي أهم التوصيات في تاريخ 
احملافل اإلسالمية منذ قرون، فهي تعريف 

املؤمتر لهوية أهل السنة واجلماعة، 
إذ حددها املؤمتر بقوله ”هم األشاعرة 

واملاتريدية في االعتقاد وأهل املذاهب األربعة 
في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما 

وأخالقا وتزكية على طريقة سيد الطائفة 
اإلمام اجلنيد ومن سار على نهجه من أئمة 
الهدى“، وميكنني الزعم بأنني ناديت غير 

مرة باعتماد هذا التعريف، وحددت الفوارق 
القاطعة بني السنة وبني السلفية، ومن ذلك 

تثليث التوحيد (ربوبية وألوهية وأسماء 
وصفات)، واحلاكمية (اإلسالم السياسي)، 
ورواسب التجسيم والنصب (أي جتسيم 

اإلله ومجافاة آل البيت عليهم السالم)، وكلها 
أفكار ومعتقدات فتحت الباب لترسيخ العنف 
ولتكفير املسلمني واحلكومات، وال شأن لهذه 

األفكار بالسنة من قريب أو من بعيد.
وما أثار دهشتي حقا، املشاعر املرهفة 

التي فاجأنا بها السلفيون نظير استبعادهم 
من أهل السنة، وهم لم يتركوا طائفة أو 

مذهبا في اإلسالم إال وأخرجوه من الدين 
كله، وحني نعود إلى فتاوى هيئة كبار 

العلماء السعودية عن أهل السنة سنجد 
العجاب، فالفتوى رقم ٢١١١٩ حددت موقفا 

نهائيا من الصوفية ”املتصوفة قد انحرفوا 
عن الكتاب والسنة، وأحدثوا طرقا مبتدعة 

خالفوا فيها منهج العلماء… ومعلوم أن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
يحارب البدع والشركيات ومن أعظمها 

التصوف املنحرف“.
وعن األشاعرة قال املفتي السعودي 

الشيخ عبدالعزيز بن باز في املجلد الثالث 
من فتاواه ”األشاعرة ضّلوا في ما خالفوا 

فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه األمة 
من أئمة الهدى من الصحابة والتابعني لهم 

بإحسان واألئمة املهتدين في ما تأولوه 
من أسماء الله وصفاته على غير تأويله، 

وأبواحلسن األشعري ليس من األشاعرة وإن 
انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق 
مذهب أهل السنة“، ولست أدري من أين ظن 

ابن باز – رحمه الله – أن األشعري تراجع 
عن أشعريته، أما الشيخ محمد بن صالح 

العثيمني – رحمه الله- وهو مفت سعودي 
رسمي أيضا، له فتوى صريحة وواضحة 

تخرج األشاعرة واملاتريدية من أهل السنة 
واجلماعة.

وبناء على الفتاوى السابقة فاجأتني 
هيئة كبار العلماء حني أصدرت بيانا تعلق 
فيه على مؤمتر غروزني قائلة إن استبعاد 

السلفية من أهل السنة واجلماعة دعوة 
تهدف إلى إثارة النعرات وإذكاء العصبية 

بني الفرق اإلسالمية، ”على أن كل ما أوجب 
فتنة أو أورث فرقة فليس من الدين وليس من 
نهج محمد صلى الله عليه وسلم في شيء“، 
وليتهم قالوا ذلك ألنفسهم قبل التبلي على 

غيرهم.
إن الفروق العلمية والعقدية بني السنة 

وبني السلفية واضحة ال لبس فيها، وما 
قام به علماء األمة األجالء واملعتبرون في 

غروزني خطوة طال انتظارها، فبسبب 
االلتباس بني السنة وبني السلفية مت وصم 
السنة جميعا باإلرهاب وهم من ذلك براء، 

فأغلب اجلماعات اإلرهابية سلفية ال سنية، 
ونظرا ألن أهل اإلسالم سوادهم األعظم من 

السنة، أصابت تهمة اإلرهاب اإلسالم نفسه، 
وهو من ذلك براء أيضا، وال تصدقوا قولهم 
بأن السلفية هي أتباع الكتاب والسنة ومن 

يعاديها فقد عادى اإلسالم، ألن كل فرق 
اإلسالم، بال استثناء، ترى منهجها معّبرا عن 

الكتاب والسنة.
إن الداء الذي ال دواء له في املذهب 

السلفي كامن في أساس وجوده الذي لفظه 
القرآن الكرمي، أي اعتماد املثال في املاضي ال 

في املستقبل ”حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا“، 
وبالتالي فقد كل أسباب التطوير والنمو، 

وقد يأتي من هنا أو من هناك من يستشهد 
بفتوى تكفيرية ألشعري أو ماتريدي، لكن 
يغيب عن املستشهد أن الزمن قد جتاوزها 
بفعل االرتقاء اجلمعي، أما اجلوهر النقلي 

واملاضوي للسلفية مازال يحكمنا ويحكمها 
إلى يومنا هذا.

وما يلفت االنتباه، تبرع بعض الكتاب 
السعوديني بالتهجم على مؤمتر غروزني 
وعلمائه، زاعمني بأن املؤمتر يهدف إلى 

تقويض السعودية كمرجعية دينية، وهذا 
غير صحيح، فالسنة واملسلمون – تاريخيا 
– قدروا اململكة كمرجعية سياسية لهم، أما 

املرجعية الدينية فهي محسومة لألزهر منذ 
ثالثة قرون، وحتديدا منذ أصبح املنبر في 

احلرمني الشريفني سلفيا، والعجيب أن 
بعض هؤالء الكتاب دافعوا عن السلفية كمن 
يدافع عن الروح، والطريف أن هؤالء البعض 
ال تصنفهم السلفية من جملة املسلمني، وظن 
البعض اآلخر أن دفاعه عن السلفية دفاع عن 
بالده، وال شأن لهذا بذاك، فالسلفيون أقلية 
في اململكة، وال يظهرهم إال احتكار املناصب 

الدينية الرسمية.
ولو كان لنا عتب على أهل املؤمتر الذي 

استضافته الشيشان، فهو موقع املؤمتر، 
رغم أن أهل تلك املنطقة وما حولها عانوا 

الويالت من السلفية، وأتذكر أن رئيس 
جورجيا أعلن السلفية عدوا أول لبالده بعد 
عام أو عامني من أحداث سبتمبر ٢٠٠١، ومع 

ذلك فمأخذي على موقع املؤمتر أن شيخ 
األزهر هو شيخ املسلمني جميعا، لذا كان 

يجب أن يحضر اجلميع بني يديه ال أن يذهب 
إلى أحد، وصدور هذه التوصيات من قلب 
األزهر الشريف سيكون أثره أقوى وأكبر، 

ومع ذلك أقول إن توصيات غروزني مبثابة 
ضوء آخر النفق، ولن يتهاوى الظالم إال إذا 
تبنت القيادة السياسية السعودية توصيات 

غروزني، فتنسجم املرجعية الدينية للمسلمني 
(األزهر) مع املرجعية السياسية (السعودية).

لقد وصل اإلسالم إلى حلظة انسداد 
صارخة، فقد تصادم العالم واملسلمون من 

جهة، وتصادم املسلمون مع أنفسهم من جهة 
أخرى، لن تستطيع السلفية مواجهة اإلرهاب 
وال مواجهة إيران بسبب مشكالتها البنيوية، 

فلن يكسر التطرف إال االعتدال، واالعتدال 
سني ال سلفي، ولن تستطيع السلفية أن 

تتفاعل بإيجابية مع العالم ألنها تعيش في 
زمن قدمي مبفاهيم بالية، لذلك جاءت توصيات 

مؤمتر غروزني لتنقذ اإلسالم ولتنصف 

السنة بعد أن بلغ السيل الزبى وأصبح 
اإلسالم األكثري (السنة) في دائرة اخلطر 
واالستهداف، ألن أعداء اإلسالم من داخله 

فتحوا األبواب ألعداء امللة من اخلارج ومن 
كل مكان بعد عبثهم بجوهر الدين احلنيف، 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

مؤتمر غروزني، شمعة تتحدى الظالم

لن تستطيع السلفية مواجهة اإلرهاب 

وال مواجهة إيران بسبب مشكالتها 

البنيوية، فلن يكسر التطرف إال 

االعتدال

الطائف أسس لصعود الشيعية 

السياسية داخل النظام السياسي 

اللبناني، برعاية دمشق أوال ثم طهران 

الحقا، لكن الطائف لم يمثل مدخال 

للشيعة لولوج الفكرة اللبنانية

أحمد عدنان
كاتب سعودي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

قد يعتبر اللبنانيون أن وطنهم وطن 

نهائي، لكن العالم قد ال يعتبر ذلك 

يوما ما، وقد تستنتج العواصم الكبرى 

التي أنشأت الكيان في بدايات القرن 

الماضي أن صيغته لم تعد صالحة في 

بدايات القرن الحالي

توصيات غروزني بمثابة ضوء آخر 

النفق، ولن يتهاوى الظالم إال إذا تبنت 

القيادة السياسية السعودية توصيات 

غروزني، فتنسجم المرجعية الدينية 

للمسلمين (األزهر) مع المرجعية 

السياسية (السعودية)
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اقتصاد
{المفاوضات مع الســـعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين مليارين إلى 

3 مليارات دوالر، وصلت إلى مرحلة متقدمة}.

عمرو اجلارحي
وزير املالية املصري

{توقيع صفقة بيع الغاز لشـــركة سنتريكا البريطانية سوف يساهم بفاعلية في تأمين واردات 

الطاقة للمملكة المتحدة لعدة سنوات قادمة}.

سعد شريده الكعبي
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول

} لندن – أطلقت شركة أبل منتجاتها اجلديدة 
فـــي املوعـــد املعتـــاد، وكان أبرزها النســـخة 
اجلديـــدة مـــن الهاتـــف الذكي آيفـــون 7 الذي 
حمل حزمـــة من املزايا والتقنيات احلديثة في 

محاولة لوقف تراجع املبيعات.
ومـــن أبـــرز مزايـــا اجلهـــاز الســـماعات 
الالســـلكية، التـــي ســـتباع بشـــكل منفصل، 
واختفاء فتحة توصيل الســـماعات الســـلكية 
التقليديـــة، رغم أن املســـتخدمني ســـيمكنهم 

توصيلها من خالل فتحة الشحن.
وجاءت معظم ردود األفعال األولية سلبية، 
وانتقدت ســـعي الشـــركة إلجبار املستخدمني 
على شـــراء الســـماعات الالســـلكية (أيربود) 
التي ســـتطرح للبيع نهاية شهر أكتوبر بسعر 

159 دوالرا.
وأعلنت أشـــهر وأكبر شـــركة تكنولوجيا 
فـــي العالم أن ســـعر جهاز آيفـــون 7 يبدأ عند 
649 دوالرا، في حني أن ســـعر طـــراز آيفون 7 
بالس يبدأ عند سعر 769 دوالرا، وأنها ستبدأ 
طرحهـــا في األســـواق الرئيســـية، ومن بينها 
البعض من األســـواق العربية في 16 سبتمبر 

اجلاري.
ولم جتد اإلثارة فـــي قاعة بيل غراهام في 
ســـان فرانسيســـكو صدى في وول ستريت إذ 
تراجع ســـهم الشـــركة 0.4 باملئة بعـــد انتهاء 
املؤمتر، لكن أســـهم شركة نينتندو قفزت أكثر 
من 20 باملئة مســـتفيدة من أن ألعابها ستصل 
إلـــى املزيـــد مـن اجلمهـــور من خـــالل أجهزة 

آيفون 7.

وتكشـــف ردود فعل األسواق، أنها ال تعّول 
كثيـــرا على ما طرحته أبل، حيث ارتفع ســـعر 
أســـهمها بشـــكل طفيف أمـــس، لكنـــه كان قد 
اســـتفاد بشـــكل كبير في األسبوع املاضي من 
محنة شركة سامسونغ، التي سحبت أجهزتها 

املنافســـة بســـبب خلل في البطارية ميكن أن 
يؤدي إلى انفجارها. 

وكان اختفاء فتحة الســـماعة متوقعا على 
نطـــاق واســـع، وقد اســـتقطب التمـــاس على 
اإلنترنـــت يطالـــب أبـــل باإلبقاء عليهـــا، أكثر 
مـــن 300 ألـــف توقيـع. ورفـــض الكثيرون تلك 
اخلطوة ألنهم يفضلون اســـتخدام سماعاتهم 

اخلاصة.
لكن اخلطوة حظيت أيضا بترحيب بعض 
اخلبـــراء، الذيـــن قالــــوا إنها ســـتغير كيفيـة 
تفاعـــل املســـتخدمني مع أجهزتهم، وتســـمح 
بالقيـــام مبهـــام كثيـــرة فـــي آن واحـــد، مثل 
الترجمـــة وتصفية الضوضاء غيـــر املرغوب 
فيهـــا والتحكم فـــي أجهزة أخـــرى عن طريق 

الصوت.
ويشـــير محللون إلـــى أن أبـــل تهدف من 
خاللها إلـــى تعويض تراجع األربـــاح، وفتح 
سوق جديدة للسماعات الذكية، ميكن أن تصل 
قيمتها إلـــى 16 مليار دوالر في غضون خمس 

سنوات.
وبـــررت أبل إزالـــة فتحة الســـماعة بأنها 
خطوة ذكية للتخلي عن تكنولوجيا عمرها 100 
عام وزيادة املســـاحة داخـــل آيفون. وعرضت 
سماعة بديلة تعمل بســـلك أبل اخلاص لكنها 
شجعت على اســـتخدام السماعات الالسلكية 

اجلديدة.
وقـــال فيـــل شـــيلر نائـــب رئيـــس قســـم 
التســـويق العاملـــي في أبـــل وهـــو يعلن عن 
إطـالق الســـمـاعات الالسلكية إنـه ”ليـس مـن 
املنطقي أن نـربط أنفسنا بهـواتفنا عـن طـريق 
األسالك“. وذكر جوناثان أيفي كبير مسؤولي 
التصميم في أبل ”نحن على أعتاب مســـتقبل 
الســـلكي حقيقي كنا نعمل من أجل بلوغه منذ 

سنوات عدة“. 

وســـيكون آيفـون 7 مزودا بكـاميرا عـاليـة 
بآليــــة  مــــزودة  ميغـابكســـل،  الوضــــوح 12 
تقـريب عالية (زوم)، في حني أن كـاميرا آيفون 
7 بـــالس اخللفية ســـتكون مزودة بعدســـتـني 
وتتيــــح التقــــاط صور تضـاهـــي الكـاميـرات 

االحتـرافية.
ومن املزايا األخـــرى أن مقاومة اجلهازين 
للماء، لكن أبل قالت إن سقوطها في املاء ميكن 
أن يسبب بعض األضرار وأن تأمني الهاتف ال 

يكفل أضرار تعرضه للسوائل. 
ولم يتضمن مؤمتر أبل أّي مفاجآت أخرى، 
باســـتثناء، النســـخة اجلديـــدة من ســـاعتها 
الذكيـــة (أبل ووتـــش) املضادة للمـــاء أيضا، 
واملزيد  والتي ستتضمن لعبة ”بوكيمون غو“ 
مـــن الوظائـــف املدمجة مـــع أجهـــزة آيفون. 
وســـتكون متاحة في أكثر من 25 دولة اعتبارا 

من 16 سبتمبر اجلاري.

وقال احمللل الفني باتريك مورهيد ”أتوقع 
حتســـن مبيعـــات الســـاعات بشـــكل كبيـــر“. 
وأعلنت أبل أن أجهزة آيفون 7 ســـتضم أسرع 
معالج فـــي الهواتف الذكية حتى اآلن هو ”أي 
10“ وهـــو أول معالـــج رباعي النواة وأســـرع 

بنسبة 40 باملئة من معالج آيفون السابق.
كما أن قدرة بطارية آيفون 7 ستزيد بنحو 
ســـاعتني عن آيفـــون 6، أما بطاريـــة آيفون 7 
بالس فإن قدرتها ســـتزيد بساعة واحدة على 

األقل عن آيفون 6 بالس. 
كما وفـــرت أبـــل درجة وضـــوح أعلى في 
شاشات اجلهازين. وسيتـم تـوفير اجلهـازين 
باللـون األسـود (الالمع وغيـر الالمع) والفضي 
والـذهبـــي والـذهبي الــــوردي. وأعلنـت أبـل 
أنهـا ســـتطـرح خــــالل أيـام نظـام التشــــغيـل 
اجلـديـد آي.أو.أس 10. وجتري الشركة تغييرا 
كبيرا علـــى منتجها الرئيســـي، الذي يزودها 

بأكثر مـــن نصـــف إيراداتها مـــرة كل عامني، 
لكن التعديالت املتواضعة في الهاتف اجلديد 
تشير إلى أن دورة التغيير قد تصبح كل ثالثة 

أعوام.
وتلقـــت أبل بداية الشـــهر احلالـــي هدية 
ثمينة، حني تعرضت منافســـتها سامســـونغ 
لضربة شـــديدة، حني اضطرت لســـحب هاتف 
غاالكسي نوت 7 بسبب مشكلة في البطاريات، 

األمر الذي ميكن أن يدعم مبيعات آيفون.
ويأتـــي إطـــالق األجهزة اجلديـــدة في ظل 
حتديات كبيـــرة تواجهها أبـــل، أهمها األزمة 
مع املفوضية األوربية التي ألزمتها بدفع 14.5 

مليار دوالر أليرلندا كضرائب متأخرة.
وحتاول أبل الشركة بشتى الطرق استعادة 
مكانتهـــا في األســـواق، بعد تراجـــع مبيعات 
هواتف آيفون للمـــرة األولى في تاريخها منذ 

أكثر من عقد من الزمن.

تباينت ردود أفعال اخلبراء واملستهلكني بشأن ما طرحته أبل في مؤمترها، مساء األربعاء، 
والذي لم يحمل الكثير من املفاجآت. وشــــــكك البعض في قدرته على إنقاذ الشــــــركة من 

تراجع املبيعات.

مفاجآت أبل القليلة قد ال تنقذها من تراجع المبيعات
[ آيفون 7 بكاميرا متقدمة وأسرع معالج وسماعات السلكية [ أبل تعول كثيرا على {أيربود} رغم ردود األفعال غير المرحبة

مستقبل بال أسالك شائكة

فيل شيلر:

ليس من المنطقي أن نربط 

أنفسنا بالهواتف الذكية 

عن طريق األسالك

جوناثان أيفي:

نحن على أعتاب مستقبل 

السلكي حقيقي كنا نعمل 

عليه منذ سنوات عدة

[ حصة الصناعة العربية تبلغ حاليا نحو 3.5 مليار دوالر فقط [ األردن يطمح إلى أن يكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة بحلول 2025
عراقيل تعيق ازدهار صناعة األلعاب اإللكترونية في المنطقة العربية

حممد عبداهلادي

} يـــكاد احملتـــوى العربـــي املتخصـــص في 
معدومـــا،  يكـــون  أن  اإللكترونيـــة  األلعـــاب 
وذلـــك الختـــالف صناعة األلعـــاب عن صناعة 
البرمجيـــات األخـــرى، فاأللعاب حتتـــاج إلى 
الدمج بـــني املهارات الفنيـــة والتخصص في 
البرمجة. ويؤكد خبراء عرب في مجال األلعاب 
اإللكترونيـــة أن عدة عراقيـــل تقف أمام ظهور 
شركات عربية تنافس كبرى الشركات العاملية 

في هذا اجلانب.

وقال ماجد فراج، رئيس شركة ”فايف دي“ 
لأللعاب اإللكترونية في مصر إن ”هناك عوائق 
تقف أمام منـــو صناعة األلعـــاب اإللكترونية 
أهمهـــا نقـــص التعليم والتدريـــب، ففي مصر 
لـــم يكن هنـــاك اهتمام بتعليـــم البرمجة حتى 
متت إضافـــة تخصص لأللعـــاب اإللكترونية 
مبعهـــد تكنولوجيا املعلومـــات التابع لوزارة 
لتخريـــج  أعـــوام  أربعـــة  قبـــل  االتصـــاالت، 

متخصصني في ذلك املجال“.
وأضاف لـ”العرب“ أن عدد الشركات العاملة 
في مجال األلعاب اإللكترونية مبصر يقدر بـ18 

شركة مقابل شركتني فقط قبل خمس سنوات، 
بحجم استثمارات ال يتجاوز 1.7 مليون دوالر 
فقـــط، األمر الذي يؤكد أن الســـوق واعد، رغم 
العقبات، خاصة في ظل وجود نحو 500 مطّور 
يعملون فـــي مجال تصميـــم وتطوير األلعاب 
الرقميـــة. وكانت مجموعة نينتنـــدو اليابانية 
قـــد حققت أرباحـــا بلغت 19 مليـــار دوالر بعد 
أســـبوعني فقط من طرح اللعبـــة بوكيمون غو 

األشهر حاليا على مستوى العالم.
وقفز مؤشـــر نينتندو فـــي بورصة طوكيو 
بنســـبة 120 باملئة منذ صدور اللعبة في بداية 
يوليـــو املاضي، والتي تعتمـــد على املزج بني 
العاملـــني احلقيقي واالفتراضـــي، وحتاصرها 

االتهامات باالستخدام في التجسس.
وتوقـــع موقع ”نيـــو زوو“ املتخصص في 
متابعة األلعـــاب الرقمية ارتفاع حجم ســـوق 

األلعـــاب اإللكترونية مـــن 91.8 مليار دوالر في 
2015 إلـــى 117 مليار دوالر في 2019. ورجح أن 
يبلغ اإلنفـــاق على ألعاب احملمـــول فقط 36.9 

مليار دوالر العام اجلاري.
وال توجـــد إحصاءات رســـمية حول حجم 
صناعـــة األلعـــاب اإللكترونيـــة فـــي مصـــر، 
ويخضـــع األمـــر لتقديرات الشـــركات العاملة 
بتلـــك الصناعـــة وكذلـــك لشـــعبة تكنولوجيا 

املعلومات باحتاد الصناعات املصرية.
ووفقا ملوقع ”ســـوبر داتا“ املتخصص في 
متابعة أنشـــطة شـــركات األلعاب الرقمية، أكد 
تقرير أن شركات األلعاب الكبرى حققت خالل 
العام املاضي مكاســـب تتجاوز بنحو 57 مليار 

دوالر من ألعاب الكمبيوتر واحملمول.
إلـــى صناعة  وأشـــار رئيس ”فايـــف دي“ 
األلعـــاب فـــي مصـــر، تعاني أيضا مـــن غياب 
الناشـــر أو املســـوق، مطالبا بدعـــم احلكومة 
والقطاع اخلاص، أســـوة باألردن التي حتظى 
فيها صناعة األلعاب اإللكترونية، باهتمام من 

امللك عبدالله الثاني شخصيا.
ودشـــن األردن عـــام 2011، مختبر األلعاب 
اإللكترونية، الذي يتبنى مبادرة ”ريتش 2025“ 
بهدف حتويل األردن إلى مركز إقليمي لأللعاب 
اإللكترونية، وجنح في اجتذاب أكثر من 5 آالف 
مطور شـــاب للعمـــل بذلك القطـــاع في خمس 
سنوات، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن 

وزارة االتصاالت األردنية.
وأوضح محمد خليف، عضو غرفة صناعة 
الصناعات  باحتـــاد  املعلومـــات  تكنولوجيـــا 
املصريـــة أن شـــركات األلعـــاب اإللكترونيـــة 
العمالقـــة بـــدأت متناهية الصغـــر كـ”فالفي“ 
و”بليير ســـكاير“ و”كونامي“، لكنها تضخمت 

بفضل رعايتها من قبل كيانات أكبر.
وتبنى عمالق البحث ياهو، شـــركة بليير 
سكايل في 2013، لتنتج في ثالثة أعوام ألعابا 
يســـتخدمها نحو 150 مليون شـــخص، بينما 
األميركية مبوظفني اثنني  بدأت شركة ”فالفي“ 
ســـبق لهما العمل مبايكروســـوفت في 1996، 

وجنحت فـــي إطالق 27 مجموعة ألعاب رقمية 
في 10 سنوات.

وقـــال خليف لـ”العرب“ إن ”غياب التمويل 
والتســـويق أهم عقبتـــني تواجهان شـــركات 
األلعـــاب اإللكترونيـــة“، مشـــددا على ضرورة 
تبني احلكومات العربية تلـــك الصناعة التي 
يقتـــرب حجمها عامليـــا من 100 مليـــار دوالر، 
خصوصـــا فـــي ظـــل الزيـــادة املطـــردة بعدد 
مســـتخدمي اإلنترنت، سواء على الهواتف أو 

األجهزة اإلعالامية عربيا.
وتوقـــع وصـــول عدد مســـتخدمي شـــبكة 
اإلنترنـــت مـــن العرب إلـــى نحـــو 226 مليون 
مســـتخدم بحلول العـــام 2018، وفقـــا لتقرير 
اقتصـــاد املعرفـــة العربـــي 2015-2016، الذي 

أعدته مؤسسة أورينت بالنيت لألبحاث.
وأكـــدت غرفـــة تكنولوجيـــا املعلومات أن 
الـــدول العربيـــة متتلك كـــوادر تســـتعني بها 
الشـــركات األجنبية، وآخرهـــا املصري مجدي 
أللعاب  شحاتة، الذي عينته شـــركة ”فن روك“ 
املوبايـــل في الســـويد، مطلع العـــام احلالي، 
مديرا للتسويق وإدارة اخلطط واألعمال بها.

ووفقا لغرفـــة تكنولوجيا املعلومات، منت 
صناعة األلعاب اإللكترونية املصرية بنحو 65 
باملئـــة خالل العام املاضي، لكـــن عدد األلعاب 
اجلديـــدة التي تنتجها الشـــركات الكبرى في 
الســـوق احمللية ال يزال قليـــال وتباع بعضها 
بأسعار ال تتجاوز 20 جنيها (نحو 2.2 دوالر).

وأوضح طلعت عمر، نائب رئيس اجلمعية 
العلميـــة ملهندســـي االتصاالت فـــي مصر أن 
األلعاب اإللكترونيـــة عبارة عن محتوى رقمي 
يحتـــاج إلـــى بنية أساســـية متطـــورة وتقدم 
بصناعـــة البرمجيـــات وهذا غائـــب عن مصر 

واملنطقة العربية بشكل عام.
وقال لـ”العرب“ إنه ”رغم بناء مصر القرية 
الذكيـــة لتكون بوابة لالنطـــالق التكنولوجي، 
إال أنها حتولت إلى مباني فخمة تضم مقرات 
للشركات العاملية، وغير معنية بتوفير كفاءات 
محلية، قادرة على إحداث طفرة تكنولوجية“. البوكيمون يستحوذ على اهتمام العرب

أثارت األرباح اخليالية التي حققتها لعبة بوكيمون غو في غضون أســــــبوعني فقط، حالة من 
اجلدل باملنطقة العربية حول أسباب التأخر في اللحاق بركب صناع األلعاب اإللكترونية في 

العالم، وخصوصا ألعاب الهواتف الذكية التي استحوذت على عقول املاليني من الناس.

مليار دوالر، الحجم المتوقع 

لسوق األلعاب اإللكترونية 

حول العالم بحلول 2019، 

بحسب الخبراء
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بالمئة، نسبة نمو صناعة 

األلعاب اإللكترونية المصرية 

خالل العام الماضي، بحسب 

غرفة تكنولوجيا المعلومات
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اقتصاد
{الصين أبدت رغبة في فتح أســـواق األســـهم أمام شركة أرامكو الســـعودية عند تنفيذ عملية 

طرح عام أولي ألسهمها في البورصة}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{إقرار قانون اإلفالس الجديد سيســـاهم في تعزيز البيئة االســـتثمارية ورفع مســـتوى الضمان 

للدائنين ويشجع على استقطاب المزيد من االستثمارات الخارجية}.

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
وزير املالية اإلماراتي

الســـعودية  احلكومـــة  أنهـــت   – الريــاض   {
محادثـــات كانـــت تهـــدف إلـــى إنقاذ شـــركة 
ســـعودي أوجيه لإلنشـــاءات، التـــي أصبحت 
تواجه احتمال إعـــادة هيكلة ديون باملليارات 

من الدوالرات لتفادي االنهيار.
ولـــم يتضح الســـبب وراء إنهاء احلكومة 
الســـعودية حملادثـــات إنقاذ الشـــركة التي قد 
يتســـبب انهيارها في صدمة للقطاع املصرفي 
السعودي ولالقتصاد بوجه عام. وقد يتسبب 
انهيار ســـعودي أوجيه في موجـــة تعثر بني 

دائنيها من املوردين ومقاولي الباطن.
وتضررت الشـــركة اململوكة لعائلة رئيس 
الوزراء اللبناني األســـبق سعد احلريري، من 
تراجع اإلنفاق احلكومي السعودي بعد تراجع 
أســـعار النفط بســـبب اعتمادها الشديد على 

العقود احلكومية.
ونســـبت وكالة ”رويترز� إلى مصدر مطلع 
على األوضاع املالية في الســـعودية قوله، إن 
احلكومة الســـعودية مدينة لســـعودي أوجيه 
بنحـــو 8 مليـــارات دوالر، عـــن األعمـــال التي 
نفذتها الشـــركة، وأن الريـــاض وافقت بالفعل 
علـــى تســـديد 2.67 مليـــار دوالر منهـــا، لكـــن 

األموال لم حتول بعد.
وأدى تأخـــر احلصـــول على تلـــك املبالغ 
الطائلـــة إلـــى معانـــاة الشـــركة مـــن ســـداد 
التزاماتهـــا، التي تشـــمل 4 مليارات دوالر من 
القروض، ومليارات أخرى تدين بها للمقاولني 
واملوردين، ونحو 666 مليون دوالر من الرواتب 

املتأخرة ومكافآت نهاية اخلدمة للعمال.

وتعادل 4 مليـــارات دوالر من الديون نحو 
ثلثـــي أرباح البنـــوك الســـعودية في النصف 
األول مـــن 2016، إال أن الوضـــع املالـــي القوي 
للبنـــوك وتدني مســـتوى الديون قـــد يعنيان 
عدم تأثر النظام املصرفي في حالة شطب هذه 

الديون.

وحظت ســـعودي أوجيه بعالقة وثيقة مع 
السلطات الســـعودية منذ تأسيسها عام 1978 
على يد رفيق احلريري رئيس الوزراء اللبناني 
األسبق، الذي ساعدت عالقاته القوية باألسرة 
احلاكمة في أن تصبح الشـــركة، اخليار األول 
لتنفيـــذ املشـــروعات إلى جانـــب مجموعة بن 
الدن السعودية، التي تعاني أيضا من مشاكل 

مالية.
وقـــال مســـؤول بـــاإلدارة الوســـطى لدى 
ســـعودي أوجيه، إحدى أكبر شـــركات القطاع 
اخلـــاص فـــي الســـعودية، إن وزارة املاليـــة 
لم تســـدد منذ نحو عام مســـتحقات مشـــروع 

حكومي باملليارات من الرياالت يعمل به.
وجرت املفاوضات بني الشركة والسلطات 
الســـعودية للتوصل إلى حل ملشـــاكل الشركة 
املاليـــة هذا العـــام، إال أنه لـــم يتضح التاريخ 

احملدد لبدء تلك املفاوضات.
وأكدت مصادر مطلعـــة لرويترز أنه جرى 
خـــالل املباحثات طـــرح بعض اخليـــارات ثم 
اســـتبعادها، مثل شـــراء احلكومـــة حصة في 
الشـــركة وبيع األصـــول العقارية أو حصة في 
أوجيه إلى شـــركة نسما، وهي شركة مقاوالت 

سعودية أخرى.
ولم يتضح السبب وراء استبعاد اخليارات 
املطروحـــة وما إذا كان ذلك يرجع للشـــركة أم 

للسلطات السعودية.
وقال أحد املصادر، إن آخر خطة مت طرحها 
شـــملت بيع الشركة الســـتثمارات مثل أوجيه 
تليكـــوم التـــي متلك حصص أغلبيـــة في ترك 
تليكوم وسل ســـي بجنوب أفريقيا إلى جانب 
حصـــة 20 باملئة فـــي البنك العربـــي الوطني، 
وإن املشـــترين احملتملني كانوا جهات مرتبطة 

باحلكومة السعودية.
وأكـــدت مصـــادر أن احلكومة الســـعودية 
أنهـــت كافة املفاوضـــات في يونيـــو املاضي، 

لكنها لم تذكر السبب وذكرت أنه ال يزال هناك 
اعتقـــاد بني الدائنني بأن احلكومة رمبا ترحب 

بإجراء مباحثات أخرى.
وقـــال مصـــدر مصرفـــي، إن املفاوضـــات 
احلكومية مع أوجيه كانت ”شرســـة“، وهو ما 
قد يزيـــد من صعوبة التوصل إلـــى اتفاق في 

حال العودة إلى هذا املسار.
ولـــم تعـــد العالقة بـــني الريـــاض وعائلة 
احلريري قوية كما كانت في ما مضى. وسمح 
اجلمـــود السياســـي في بيـــروت بتنامي دور 
حـــزب الله، املدعوم من إيـــران اخلصم اللدود 

للسعودية.
وال يزال التوصل إلى اتفاق ممكنا، في ظل 
اهتمام متزايد من مسؤولي الشركة ودائنيها 
بإنقاذ الشركة. وتقول املصادر إن إعادة هيكلة 

الديون تبدو اخليار األرجح.

وفـــي حال املضـــي قدما في هـــذا الطريق 
مـــن املرجـــح أن تعـــّني أوجيـــه مستشـــارين 
إلعـــادة الهيكلة وأن تطلب مـــن البنوك توقيع 
اتفـــاق لتجميـــد الديون ســـيحول دون اتخاذ 
أي إجـــراءات قضائيـــة بحقها ويســـمح ببدء 
مفاوضـــات إعادة الهيكلة فـــي وقت الحق من 
العام اجلاري، بحسب مصدرين في السعودية.

ومع ذلـــك فـــإن هناك قلقـــا متزايـــدا بني 
الدائنني، ففي يوليو أصبحت مجموعة سامبا 
املاليـــة أول بنك يلجأ إلـــى احملاكم للحصول 
على حكـــم قضائـــي بحـــق ســـعودي أوجيه 
الستعادة مستحقاته، بحسب مصدر سعودي.
وأكـــد املصـــدر أن ســـامبا حتتـــل املرتبة 
الثانية بني الدائنني من حيث االنكشـــاف على 
الشركة بعد البنك األهلي التجاري السعودي، 

وهو ما أكده مصدر مصرفي آخر.

وأقرضت البنوك الســـعودية اجلزء األكبر 
مـــن ديون أوجيـــه، لكن من املرجـــح أن بنوكا 
لبنانية وخليجية وعاملية أخرى منكشفة على 
الشـــركة أيضا من خالل قرض يزيد على مليار 
دوالر يحل موعد استحقاقه في فبراير املقبل.

وقـــد توقد خطوة ســـامبا شـــرارة دعاوى 
أخرى بحـــق أوجيه من قبل البنوك، بحســـب 
مصادر في القطـــاع ومصـــادر مصرفية، لكن 
القوانـــني اخلاصـــة بالشـــركات املتعثرة في 
الســـعودية تظل غامضة ولـــم تختبر بصورة 
كبيـــرة، وهـــو مـــا يجعـــل تطبيـــق األحـــكام 

القضائية أمرا صعبا.
وترجح املصادر املصرفية أن تقبل البنوك 
الدائنـــة بالتوصـــل إلى اتفاق رســـمي إلعادة 
هيكلة ديون ســـعودي أوجيه بـــدال من إجبار 

الشركة على التصفية.

أكدت مصادر مطلعة أن قضية املتاعب التي تتعرض لها شــــــركة ســــــعودي أوجيه وصلت 
طريقا مســــــدودا، وأنها أصبحت تنتظر قرارا حاسما من السلطات السعودية. وأكدوا أن 

الرياض قد تضطر لتأميم الشركة وحتّمل التزاماتها املالية، لتفادي تداعيات انهيارها.

مصير شركة سعودي أوجيه يصل إلى لحظة الحسم

[ الشركة تواجه إعادة هيكلة ديون بعد انهيار محادثات إنقاذها [ الرياض قد تضطر لتأميم الشركة وتحمل التزاماتها المالية

مستحقات العمال في طريق مسدود

البنك األهلي التجاري 

أكثر المصارف السعودية 

انكشافا على ديون شركة 

سعودي أوجيه

مليارات دوالر حجم ديون 

شركة سعودي أوجيه 

على الحكومة السعودية، 

بحسب مصادر مطلعة
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إصدار خاص من لوتس احتفاال باليوبيل الذهبي
} هيثيــل (بريطانيــا) – أعلنـــت شـــركة لوتس 
البريطانيـــة أنهـــا ســـوف حتتفـــل باليوبيل 
الذهبي لذكرى تأسيسها، بطرح إصدار خاص 
مـــن أيقونتها الرياضية ”إيليـــس“. وقالت إن 
”اإلنتاج ســـوف يقتصر على 250 نســـخة فقط، 

حتمل تسلسلها في اإلصدار“.
وأوضحت الشـــركة أن وزن سيارة إيليس 
سبيشـــل إديشن، ســـوف يبلغ 899 كيلوغراما 
فقـــط بفضل االعتماد على مادتـــي األلومنيوم 

وألياف الكربون.
وأضافت أن اإلصدار اخلاص سوف يعتمد 
علـــى محرك مركب في وســـط الســـيارة بقوة 
تصل إلى 181 كيلـــوواط بطاقة تبلغ نحو 246 
حصانا، مع عـــزم دوران أقصى يصل إلى 250 

نيوتن متر.
وذكرت أن الســـيارة ســـوف تتمكن بفضل 
تلـــك املعـــدالت من االنطـــالق من الثبـــات إلى 
سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 
ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 

248 كيلومترا في الساعة.

وأكدت أن متوســـط االستهالك سوف يبلغ 
نحـــو 10.1 لتر لكل 100 كيلومتر، وهو ما ينتج 
عنـــه 175 غرامـــا مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون لكل كيلومتر. وقالت إن سعر اإلصدار 
اخلاص بإيليس سوف يبدأ من 64 ألف يورو.

ومت تزويـــد الســـيارة مباصـــات صدمات 
ميكـــن تعديلها مبكابح أكثر كفاءة ومقاعد من 
الكاربـــون فايبـــر بعد املوافقـــة عليها من قبل 
االحتاد الدولي للســـيارات وعجلة قيادة متكن 
إزالتها وزجاج خلفـــي خفيف الوزن مصنوع 

من البولي كربونات.
كمـــا حظيت مبـــوزع هواء جديـــد وموزع 
هـــواء خلفي أيضـــا وجناح خلفـــي ليمنحها 
الثبـــات على الطريق، حيـــث يوفر قوة ضغط 
تصل إلى 66 كلغ عند سرعة 161 كلم/س و155 

كلغ عند السرعة القصوى.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك جيل 
إن ”الســـيارة هي األســـرع وأكثر النســـخ من 
هذا املوديل التي تركز على الســـباقات، وإنها 
ســـتكون مطلوبة من عشاق الســـباقات حول 

العالـــم بفضل اســـتخدام أليـــاف الكربون في 
العديد من أجزائها“.

وأضاف أن ”خفض وزن الســـيارة من أهم 
ركائز الشركة، وهي فلسفة نعتمد عليها مهما 

كانت السيارة التي نعمل عليها“.
وظهـــرت لوتـــس إيليس كـــوب 250 للمرة 
األولى خالل التجـــارب التي أجريت قبل فترة 
فـــي حلبة هيثيـــل البريطانيـــة، حيث جنحت 
في اجتيازها أســـرع من موديـــل إيليس كوب 
بنصـــف ثانيـــة لتكـــون بذلك أســـرع نســـخة 
ســـباقية من نســـخ لوتس إيليس. وقد قطعت 
الســـيارة احللبة في دقيقـــة و34 ثانية ويرجع 

الفضل في وتيرة إيليس إلى خفة الوزن.

سعر اإلصدار الخاص بإيليس يبدأ من 64 ألف يورو

سيارة فقط سوف تنتجها 

شركة لوتس من أيقونتها 

الرياضية إيليس وتحمل 

تسلسلها في اإلصدار

250

أسواق النفط تستبعد تثبيت اإلنتاج

} تشير سوق اخليارات النفطية إلى أن 
املتعاملني ال يراهنون كثيرا على توصل 

أوبك ومنافستها روسيا إلى اتفاق 
فعال للتحكم فى اإلنتاج هذا الشهر لكن 

املستثمرين باتوا أكثر تفاؤال.
وتتجه أسعار النفط صوب تسجيل 

أول ارتفاع أسبوعي منذ شهر عقب إعالن 
السعودية وروسيا أنهما ستعمالن بشكل 

وثيق من أجل استقرار السوق مبا في ذلك 
تثبيت محتمل لإلنتاج.

وجتتمع الدول األعضاء في أوبك 
وروسيا على هامش منتدى الطاقة الدولي 
باجلزائر في وقت الحق هذا الشهر وسط 

إشارات إلى أن تثبيت اإلنتاج قد يكون على 
جدول األعمال.

لكن سوق اخليارات التي ارتفعت بشكل 
كبير تظهر أن املستثمرين يبدون الكثير 

من التفاؤل لسبب آخر هو اقتراب العرض 
والطلب من التوازن.

ويرى دوغج كينغ مدير األصول في 
آر.سي.أم.أي أن ”الوضع العام للسوق يتجه 

لالستقرار. وتراجع املخزونات يجب أن 
يحدث في الربع الرابع�.

وأضاف ”أن هناك فرصة واضحة في 
األشهر الستة القادمة للسحب من املخزونات 

وهو ما سيعمل كمحفز للمستثمرين لزيادة 
انكشافهم على سوق النفط“.

وحني يصبح من املتوقع أن يتفوق 
العرض على الطلب في املدى الطويل فإن 

خيارات الشراء متيل إلى أن تكون أرخص 
من خيارات البيع مع مراهنة املستثمرين 
بشكل أكبر على احتمال انخفاض أسعار 

النفط أكثر من ارتفاعها.
وكانت النقطة الشائكة الرئيسية في 
الدوحة تتمثل في ضم إيران ألي مبادرة 

جماعية تتعلق باإلنتاج.
وقالت إيران إنها تدعم اجلهود املشتركة 

الستقرار السوق، لكنها لن تثبت إنتاجها 
قبل أن يصل إلى مستويات ما قبل العقوبات 

البالغة 6 ماليني برميل يوميا، من نحو 3.8 
مليون برميل يوميا حاليا.

ويرى أوليفييه جاكوب من بتروماتركس 
أن ”اإلطار الزمني للتوصل إلى جتميد 

اإلنتاج ليس بالضرورة في سبتمبر. األمر 
يحتاج إلى ضم إيران وذلك على األرجح 

سيكون بنهاية الربع األول من العام املقبل“.
وأكد كريستيان جيرالك الذي يساعد 

في إدارة صناديق للسلع األولية بقيمة 350 
مليون دوالر لصالح سويس أند غلوبال 
إلدارة األصول ”بالتأكيد إعادة التوازن 

حتدث بدرجة أو بأخرى. إنها ظاهرة بدرجة 
أكبر في السوق األوروبية… حيث تراجعت 

املخزونات بالفعل بشكل كبير منذ بداية 
العام“.

وتضخ دول أوبك وروسيا النفط قرب 
معدالت قياسية مرتفعة، بينما بدأ اإلنتاج 

األميركي في االنتعاش بعد أشهر من 
االنخفاض مما جعل املستثمرين حذرين 

إزاء فعالية التثبيت وال سيما في ضوء حالة 
عدم التيقن بشأن االقتصاد العاملي.

وبغض النظر عما إذا كانت السوق 
تعتقد في إمكانية تثبيت اإلنتاج فإن التدخل 

اللفظي املستمر يؤتي ثماره.
ومنذ التهامس األول بشأن تنسيق 
محتمل في فبراير ارتفع سعر النفط 51 

باملئة وانخفضت عالوة النفط تسليم 
ديسمبر 2017 مقارنة بتسليم ديسمبر 2016 
إلى نحو 3.60 دوالر وذلك من نحو خمسة 

دوالرات قبل شهر.
وقد يرجع تقلص الفارق إلى إدراك 

وجود حتسن تدريجي في ميزان العرض 
والطلب في حني يقول املستثمرون إن هذا 

ليس مبنيا فقط على التوقعات اخلاصة 
مبنظمة أوبك.

وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن السوق 
لن تشهد وفرة في املعروض على مدى 

النصف الثاني من العام احلالي.
وأكد كينغ من آر.سي.ام.أي ”ال يوجد 
لدينا فائض حقيقى في الطاقة اإلنتاجية 

من منظمة أوبك على اإلطالق. حالة املخزون 
تعطينا إحساسا كاذبا بالراحة فقط ألنه ال 

توجد طاقة فائضة في أنحاء العالم بخالف 
النفط الصخري األميركي.

وقال ”إن السؤال الذي يرغب اجلميع في 
معرفة إجابته هو عند أي سعر سيعاود مثل 

هذا املعروض اجلديد الظهور بشكل جدي؟“

أماندا كوبر



} يؤّكد الســـفير الفلسطيني في تونس هائل 
الفاهوم على أهمية العمل الوطني الفلسطيني 
والتضحيـــة من أجل فلســـطني للخـــروج من 
األزمـــات. وحتـــّدث، في حـــوار مـــع ”العرب“ 
مـــن مكتبه بســـفارة فلســـطني فـــي العاصمة 
التونســـية، والذي دخله قبل أقل من عام، عن 
االنتخابـــات البلدية الفلســـطينية التي كانت 
مقررة في أكتوبر املقبل ومت تأجيلها إلى أجل 
غير مســـمى بعد صدور قرار قضائي، معتبرا 
أنها جتربة ”ليســـت ســـهلة“ لكنهـــا ”ضرورة 
اســـتثنائية تبرز إصرار الشـــعب الفلسطيني 
علـــى تثبيت قواعد وأصـــول الدولة احلقيقية 
في خدمـــة املواطن ومواجهـــة احملتل رغم كل 

ما يعانيه“.
وخالل حديثه، وضع الفاهـــوم، الذي كان 
ســـفيرا لفلسطني في أملانيا وفرنسا وعمل في 
إطار منظمة التحرير الفلســـطينية، اخلالفات 
الداخلية القاســـية جانبا، مرّكزا احلديث على 

قدسية قضية بلده.
ويقول الفاهوم إن ”اإلصرار الفلســـطيني 
أدى إلـــى انهيار اســـتراتيجية شـــاملة كانت 
تسعى إلى تبخير الهوية السياسية والثقافية 
واالجتماعية والوطنية للشـــعب الفلســـطيني 
خالل املئة عام املاضية“، مؤكدا أن ”التمســـك 
باختيار ممثلني في االنتخابات التي من املقرر 
أن يشـــارك فيها أغلـــب الفصائـــل واألحزاب 

السياسية الفلسطينية ظاهرة إيجابية“.
ويعتبـــر الفاهـــوم أن العوائـــق وإمكانية 
تعطيل حركة حماس للعمليـــة االنتخابية في 
قطاع غزة رغم مشـــاركتها فيها تظل ”مفاصل 
ثانوية في موضوع االنتخابات“، مشـــيرا إلى 
أن الشـــعب الفلسطيني يصّر على أن تكون له 
الكلمـــة الفصل في من يقـــوده محليا وفي من 

يرتب برامجه.
ويدعـــو إلـــى التخلـــص من ”النرجســـية 
الفصائيلـــة والذاتيـــة“، مؤكدا أن ”فلســـطني 

فـــوق اجلميـــع، فـــوق الفصائـــل واألحـــزاب 
واألشـــخاص“. وقال الفاهوم ”يجب أن يطرح 
ســـؤال واحد أال وهو ماذا نســـتطيع أن نقدم 
لفلســـطني وليس ما نســـتطيع أن ننهشه من 
اجلســـم الفلســـطيني؟“. ويضيف القول ”إذا 
كان الشـــعار دينيـــا، فال يجـــب أن يكون كيف 
نســـتخدم الدين لصالح الفصائل وإمنا كيف 

نخدم ديننا املنفتح على العالم؟“.
ويؤكد السفير الفلسطيني أن ”التناحرات 
الداخلية سم قاتل للقضية الفلسطينية“، داعيا 
إلى ”إلغاء الثقافة الصوتية السائدة“ للخروج 
من األزمات العاصفة بالقضية الفلســـطينية. 
وفي هـــذا الصدد يقول ”نحن العرب لألســـف 
أصبحنـــا ظاهـــرة صوتية نقول مـــا ال نفعل، 
نتحدث بصوت عال ونرفع الشـــعارات، ولكن 
عنـــد العودة إلـــى اإلجنازات جندهـــا صفرا، 
علينا أن نسكت ونفعل“، موضحا أنه ”ال يحق 
ألّي فصيل أن يّدعي أنه حامي الدين اإلسالمي 

أو املسيحي“.
ويتابـــع ”علينـــا أن نتعلـــم كيف نســـكت 
ونعمـــل. ونتعلـــم أن نعطي التفســـير العملي 
ملا يســـّمى قدســـية القضيـــة الفلســـطينية“، 
مشيرا إلى أن ”فلســـطني بحاجة إلى أكثر من 
خطاب ومبوضوعية وعقالنية وليس التهديد 
والوعيد وإعطاء حجج لألعداء لقتل األطفال“.

مفتاح حل ألزمات العالم

هائـــل  الفلســـطيني  الدبلوماســـي  يـــرى 
الفاهوم أن ”فلسطني هي مفتاح احللول لكافة 
األزمات ونزع التطـــرف واإلرهاب في العالم“، 
ويعتبر أن التخّلص من هذه األزمات يكمن في 
إعطاء حل عادل وشـــامل للشعب الفلسطيني 
يكون مبنيا علـــى قرارات الشـــرعية الدولية. 
ويقـــول إن ”األزمات التي خلقـــت في املنطقة 
العربيـــة هـــي نتيجة حتمية لالســـتعمار وإن 
بلده فلســـطني ضحية لهيمنة شاملة على هذه 

املنطقة“.
املبـــادرة  وتأييـــد  التحـــرك  أن  ويؤكـــد 
الفرنســـية من أجل الســـالم في منطقة الشرق 
األوسط جاءا نتيجة ”إلعادة امللف الفلسطيني 
على الطاولة، فمن دونـــه لن حتل أّي أزمة في 

املنطقة“.
ويقـــول إن القيـــادة الفلســـطينية تنتظر 
نتائـــج املشـــاورات املقررة في ســـبتمبر على 
هامش اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 
ويضيـــف ”ســـنرى هـــل ســـتتم بـــدل مراكمة 

األصفـــار مراكمة خطوات عمليـــة مبنية على 
وقف فوري لالســـتيطان وحترير األســـرى ما 
قبـــل اتفاقيات أوســـلو كما مت االتفـــاق عليه، 
وتطبيق كافـــة البنود املفتـــرض أن احلكومة 
اإلســـرائيلية قـــد التزمـــت بها أمـــام املجتمع 

الدولي وتطبيق قرارات األمم املتحدة؟“.
ودعا الفاهـــوم املجتمع الدولي إلى اتخاذ 
و“إال كفى  قراره بـ“شأن الســـالم في املنطقة“ 
إعطاء للدروس والبيانات. نحن ال نستطيع أن 
نعيش ونتعايش مع البيانات فقط. نريد واقعا 

عمليا جديدا“.

اإلرهاب والربيع العربي

عمـــل الفاهوم ســـابقا ســـفيرا لفلســـطني 
في برلـــني وباريس وهما مـــن أكثر العواصم 
األوروبية حساسية جتاه العالقة مع إسرائيل، 
وتشـــهدان تنامـــي وصعود اليمـــني املتطرف 
فيهمـــا، إضافة إلـــى وقوع هجمـــات إرهابية 
داميـــة كان لها تأثير مباشـــر علـــى اجلاليات 
العربية في القارة العجوز. ويعتبر الفاهوم أن 
اإلرهاب الذي ضرب بلدانا أوروبية ”يستخدم 

من البعـــض من اجلهات واللوبيـــات القدمية 
لتبريـــر جرائمها ضـــد املجتمعـــات العربية، 
وأن القـــوى اإلرهابيـــة واملتطرفـــة أدوات في 
أيدي هذه اجلهات إلقناع شـــعوبها بأن العرب 

إرهابيون“.
ويؤكـــد الســـفير الفلســـطيني أن ”هـــذه 
اجلهات تستغل عنجهية اليأس واإلحباط عند 
الشـــباب وجتّندهم من أجـــل مصالح وأهداف 
مشـــتركة لدى قوى ال تريد اخلير ال لشـــعوبنا 

وال ملنطقتنا وال للمسلمني وال للمسيحيني“.
أن  الفاهـــوم  يعلـــق  اإلطـــار  هـــذا  وفـــي 
”اإلرهابيني أدوات ال عالقة لهم ال باإلســـالم وال 
بالوطنية وال بالفكر، وأن هذه احلركات هّمها 
الوحيد هو إعادتنا إلى عصر اجلهل املطلق“.

ويعتبـــر أنـــه فـــي حـــال ”ســـيطر اليمني 
املتطرف على بلدان أوروبية فإنه ســـيدّمرها، 
فاليمـــني املتطرف هو صاحـــب فكر انتحاري، 
وهـــو مـــواز لظاهـــرة التطـــرف احلاصلة في 

املجتمعات العربية“.
ومن جهة أخرى يرى الفاهوم أن التغيرات 
احلاصلـــة فـــي بلـــدان مـــا يعـــرف بـ“الربيع 
العربي“ هي عبـــارة عن ”إعادة تكوين خلاليا 

اجلسم العربي، إما أن تخرج بشكل أسوأ مما 
كان وإما أن تخرج بشكل أفضل“.

ويوضح أن التغّيرات السياســـية الكبيرة 
في البلـــدان العربية حتتاج إلى وقت. ويعتبر 
أن ”تونـــس تقود جتربة من أهـــم التجارب“. 
ودعا ”كل وطني عربي يفكر في مســـتقبل هذه 
الدولـــة إلـــى أن يقدم أفضل مـــا عنده لتونس 

لتمر بنجاح في هذه العملية“.
ويـــرى الفاهـــوم أن العالم العربي يشـــهد 
”عمليـــة جتزئة فـــي دول مثل العـــراق وليبيا 
واليمن وغيرها من الـــدول.. فما وقع علينا ال 
يقارن بالفعل من تآمر على وجودنا التاريخي 

واجلغرافي في وطننا“.
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لقاء
فلسطين بحاجة إلى خطاب عقالني وليس لغة التهديد والوعيد

[ السفير الفلسطيني في تونس: مصرون على تثبيت أركان دولتنا عبر االنتخابات  [ ال نريد من المجتمع الدولي دروسا وبيانات بل واقعا عمليا

[ الباحث العراقي مؤيد بركات حسن: حل أزمات المجتمعات العربية في تثقيف السياسي وتسييس المثقف

{الديمقراطيـــة فـــي المنطقـــة مؤجلة إلى حين تلمس شـــعوبها الســـبيل لجعل عالقة السياســـة 
بالثقافة والسلطة بالمعرفة، عالقة تكامل بناء ومفيد للمجتمع}.

{االنتخابـــات البلدية ليســـت ســـهلة، وهي ضرورة تبرز تميز الشـــعب الفلســـطيني وإصراره على 
تثبيت قواعد وأصول الدولة الحقيقية في خدمة المواطن ومواجهة المحتل}.

يؤّيد الســــــفير الفلســــــطيني في تونس هائل الفاهوم املبادرة الفرنســــــية من أجل السالم، 
ــــــى الطاولة، كما أّكد في  ــــــرا أنها جاءت إلعادة طرح امللف الفلســــــطيني من جديد عل معتب
حوار مع ”العرب“ على أهمية حل القضية الفلســــــطينية وعالقتها مبختلف أزمات املنطقة، 
وهو أمر تعود مســــــؤوليته إلى املجتمع الدولي من جهة وإلى القوى الفلســــــطينية من جهة 
أخرى، بل إن العبء األكبر يقع على عاتق هذه األخيرة املطالبة بالتحدث بخطاب عقالني 

ال بلغة التهديد والوعيد وإعطاء حجج لألعداء لقتل األطفال.

سفير فوق العادة

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني

الجفاف السياسي انعكاس للجدب الثقافي

} لم ينقطع الســـجال داخل األوســـاط الفكرية 
فـــي منطقتنـــا حـــول العالقـــة بين السياســـة 
والثقافة، بل احتدم وتعّمق بعد تحوالت الربيع 
العربـــي واتســـاع المشـــهد الديمقراطي لقوى 
ونخب جديدة؛ فهل هـــي عالقة تكامل ولقاء أم 
جفـــاء وعداء، وكيف يمكن تعظيم المســـاحات 
المشـــتركة بينهما وتفعيل التالقـــي والتالقح 
بيـــن السياســـي والمثقـــف في ظـــل القضايا 
الشـــائكة التـــي تطرحها مخاضـــات المرحلة؛ 
كالتنوع وبنـــاء الدولة والدســـتور والمواطنة 

والفردية والحريات والتعددية الحزبية؟
علـــى األكاديمي  ســـؤال طرحته ”العـــرب“ 
الباحـــث في فلســـفة الدولة والسياســـة مؤيد 
بركات حســـن فقال إن ”العالقة بين السياســـة 
والثقافة قوامها الترابط والتواصل واالختالف؛ 
فالترابـــط مرّده أن السياســـة يجـــب أن تكون 
مبنية على أســـس ثقافية متينة، والسياســـي 

الناجح ينبغي أن يكون مثقفا“.
ألن  متواصلـــة  ”العالقـــة  أن  ويضيـــف 
السياســـي مهما حاول االبتعاد عن الثقافة أو 
تجاهلهـــا، فال بـــد أن يحتاج إليهـــا، ألن العلم 
بالسياســـة واالشـــتغال بها في حد ذاته ثقافة 

نستطيع أن نطلق عليها الثقافة السياسية“.
ويحّذر بركات من خطورة تحّول السياسي 

إلـــى عـــدو للثقافة، فهنـــا تكون نهايـــة الحياة 
الواعيـــة للمجتمـــع ألن ”المجتمـــع دون ثقافة 
كالجســـد بـــال روح“، الفتا إلى وجـــود ”حرب 
يشـــّنها ساسة الشـــرق على المثقف،  شعواء“ 
وما يشجعهم عليها برأيه هو ”صمت المثقف“.
ويوضح بـــركات أن ”الثقافـــة تتمتع بروح 
أخالقيـــة وضمير حي أكثر من السياســـة؛ ألن 
المثقف هو الذي يرشـــد إلى القيم والتســـامح 
والسالم، بعكس السياسي الذي قد يسعى إلى 

خلق األزمات لتعظيم دوره“. 
ويبّين بـــركات، وهو مؤلف كتـــاب ”الدولة 
والسياســـة فـــي فلســـفة براترنـــد رســـل“، أن 
”أغلـــب رجال السياســـة ينظرون إليهـــا كلعبة 
شـــطرنج، فكل الحيل والخيارات مفتوحة فيها 
للتغلـــب علـــى الخصوم، في حيـــن يتوجب أن 
يكون الساســـة أكثر أخالقية من غيرهم لينعم 

المجتمع باألمن والرخاء“.
ويصف العالقة بين النخبتين السياســـية 
والثقافيـــة بأنها عالقة تباعـــد وتنافر، محّمال 
غالبيـــة الساســـة المســـؤولية ألنهـــم، برأيه، 
”أنانيـــون يدفعهـــم حـــب الـــذات إلـــى التهّور 
وإقصـــاء المثقف الذي يرونه حجـــر عثرة في 
طريـــق غاياتهـــم“. ويعزو توّجس السياســـي 
من المثقف في مجتمعات الشـــرق األوسط إلى 
”نقص في الثقافة لدى السياســـي ما يدفعه إلى 

التعامل مع المثقف كعدو يهدد مصالحه“.
وتبـــدو الديمقراطيـــة فـــي المنطقة مؤجلة 
لحيـــن تلّمس شـــعوبها الســـبيل لجعل عالقة 

السياســـة بالثقافة والســـلطة بالمعرفة، عالقة 
تكامل بّنـــاء ومفيد للمجتمع؛ فـــال وصاية من 
السياســـي على المثقـــف، وال تكّبر من المثقف 
على السياســـي. لكن هذا يبقـــى مرهونا، وفق 
مؤيد بركات، بأن ”تـــؤول مخاضات دولنا إلى 
الحكـــم المســـتنير للمثقف الذي يســـعى إلى 
خدمة مجتمعـــه وراحة مواطنيـــه قبل تحقيق 

غاياته ومصالحه“.
يدعو بركات  وفي مواجهة ”ثقافة السلطة“ 
لما يسميه ”سلطة الثقافة“، فيقول إن ”الثقافة 
يجب أن تحكم“، لكنه يرفض الشمولية والقهر 
حتى باسم الثقافة، فيطالب بأن تكون سلطتها 
”مقّيـــدة بدســـتور يحتـــم علـــى صنـــاع القرار 
االلتزام به حتى ال تتغلـــب النزعات العدوانية 
والرغائبية لألشخاص على الرشد والعقالنية“.

إنها مهّمة عسيرة، لكنها ليست مستحيلة، 
إلى ”وعي  أن تنتقل دولنا من ”وعي الســـلطة“ 
الثقافة“، األمر الذي يفرض ترشـــيد السياســـة 
وجعلهـــا أكثـــر أخالقيـــة وإنســـانية، وتفعيل 

الثقافة وجعلها أكثر واقعية.
وليس الجفاف السياســـي وحده المسؤول 
عـــن التـــردي االجتماعـــي واالقتصـــادي فـــي 
منطقتنـــا، فهو ليس أكثر مـــن انعكاس للجدب 
الثقافـــي الذي أفرزتـــه عقود من االنســـدادات 
السياســـية والتنموية وغلق أبـــواب االجتهاد 
والقطيعـــة المزمنـــة بين الســـلطة والمجتمع، 

وبين السياسي والمثقف.
ومـــن زاوية نقديـــة، يقول بـــركات، الحائز 
على جائزة أفضل مقال عن السالم والتسامح، 
إن انعـــدام الســـالم فـــي المنطقـــة راجـــع إلى 
”رفـــض مجتمعاتها للتغييـــر وتفضيلها البقاء 
علـــى حالها، فهي تعيش حلـــم إحياء الماضي 
وســـرديات قيادة العالـــم، إضافة إلى التعصب 

الدينـــي، وثقافـــة عـــدم قبـــول اآلراء واألفكار 
المختلفة“. وليســـت الدعوة إلى تجسير الهّوة 
بين السياســـي والمثقف ترفـــا لكنها ضرورة 
للمرحلـــة االنتقالية في المنطقة، فلم يعد العقل 
السياسي مؤهال لوحده لمقاربة قضايا معقدة 
كالتنـــوع الثقافي والعدالة االجتماعية وحقوق 
المرأة والتنمية المســـتدامة، مـــا يفرض بناء 
تحالف بيـــن السياســـيين والمثقفين وتخليق 

عالقة شراكة وتفاهم بين الجانبين.
وسيقود هذا التحالف، إذا وعى مسؤولياته 
التاريخيـــة واألخالقية، إلـــى إدارة االختالفات 
والخالفـــات داخـــل المجتمعات وبيـــن الدول 
بأســـلوب رشـــيد وعقالنـــي، وبمـــا يصب في 
تحقيق االزدهار شـــريطة اعتماد خارطة طريق 
تضمن، بحســـب مؤيد بركات، أن يكون ”الحكم 
للعقـــل، فالعقل النافع الناجـــح هو الذي يعمل 
علـــى إنجـــاح المجتمـــع وتنشـــيطه، وبالعقل 
وحده نستطيع الوصول إلى الحياة المسالمة 

البعيدة عن الحروب“.
ولتكريـــس حاكميـــة العقل في السياســـة، 
يدعو بركات إلى أن تكون التنشئة االجتماعية 
”مبنيـــة على أســـس علميـــة رافضـــة للتعصب 
الدينـــي، وأن يكـــون التعليـــم هادفـــا لتنويـــر 
العقول، وإشـــاعة الروح النقدية ورفض القيود 
الفكرية التي تجعل اإلنسان يخضع لإلمالءات 

الثقافية القسرية“.
إن حـــوارا خّالقا بين السياســـي والمثقف 
ســـيثري الفكـــر ويتيـــح اســـتثمار التنوع في 
والمصالح  االســـتقرار  لتحقيـــق  مجتمعاتنـــا 
المشتركة. ويلفت بركات إلى أهمية رأس المال 
الفكـــري في السياســـة، فيقـــول إن ”االختالف 
فـــي الرأي يجعلنـــا أمام الكثير مـــن الخيارات 
والبدائل، مـــا يؤدي بنا إلى التحـــاور وتبادل 

األفكار التـــي تدفعنا للوصول إلى الرأي األكثر 
صوابـــا، داعيـــا إلـــى ”تشـــجيع االختالف في 
اآلراء حتـــى ال يكون المجتمع مثل آلة الطباعة 
تستنســـخ األفكار بال نقاش، وال يمكن أن تكون 
جميـــع العقول ذات تفكير واحـــد، فكثرة اآلراء 

تقوي المشاريع».
ويختـــم مؤيد بركات حديثـــه بالتأكيد على 
أن المســـار الوحيـــد لفض النزاعـــات وإحالل 
الســـالم في المنطقة يمر عبـــر ”حراك تنويري 
شامل مبني على أن اإلنسانية فوق كل اعتبار، 
فأنا إنســـان قبل أن أنتمي إلـــى دين أو قومية 
أو مذهب“، مناديا بإعالم هادف وتعليم رصين 
وإشاعة التفكير العلمي والتسامح االجتماعي.

{وعـــي  مـــن  دولنـــا  تنتقـــل  أن 
الســـلطة} إلى {وعـــي الثقافة}، 
مهمـــة عســـيرة لكنهـــا ليســـت 

مستحيلة

(
مؤيد بركات حسن

همام طه
كاتب عراقي

يحّمل الباحث العراقي مؤيد بركات حسن السياسيني واملثقفني جزءا كبيرا من املسؤولية 
عّما يحدث في املنطقة العربية، مشــــــيرا في حوار مع ’“العرب“ إلى أن املجتمع دون ثقافة 

يظل كاجلسد بال روح.

تأييد المبادرة الفرنسية من أجل 
الســـالم يأتي إلعادة وضع الملف 
الفلســـطيني على الطاولة، فمن 
دونه لن تحل أي أزمة في المنطقة

◄

باإلســـالم  لإلرهابييـــن  عالقـــة  ال 
وكل  بالفكـــر،  وال  بالوطنيـــة  وال 
ما تســـعى إليه هـــذه الحركات هو 

إعادتنا إلى عصر الجهل

◄



} ثمة مؤشـــرات بالغة الخطورة عن تصاعد 
مد التطـــرف، والنزعات الشـــعبوية، والنزعة 
القومية في أوروبا، ويمكن رصدها في خمس 
دول أوروبية شـــهدت صعود أحزاب متطرفة، 
أو شـــعبوية، أو قومية إلـــى الحكم في الفترة 
ســـلوفاكيا،  فنلنـــدا، المجر،  األخيـــرة هـــي: 
النمســـا، وبولونيا، حيث تنتهـــك حكوماتها 
كلها القوانيـــن والمواثيق الدولية، وال تبالي 
بقيـــم حقـــوق اإلنســـان التي ميزت مســـيرة 
االتحـــاد األوروبي، كما أن نتائج االســـتفتاء 
البريطاني مؤخرا، شكل تهديدا لمسيرة بناء 

االتحاد.
االتحـــاد  مؤسســـات  مســـتوى  فعلـــى 
األوروبـــي، يشـــهد برلمانه تمثيليـــة متزايدة 
للتيارات اليمينية المتطرفة والشعبوية، حيث 
تمثـــل حوالي 23 بالمئة مـــن إجمالي تمثيلية 

البرلمان األوروبي.
أّما الموقف اإلنساني المشرف للمستشارة 
األلمانية باإلصرار على اســـتقبال المهاجرين 
وإدماجهـــم فـــي نظـــر المراقبين، قـــد يكلفها 
مســـتقبلها السياســـي، في زمن أصبحت فيه 

الكلمة العليا للتطرف والعنصرية.
مســـيرة بنـــاء االتحـــاد األوروبـــي بدأت 
تتعرض في ظل سياســـات التقشف الحكومي 
إلـــى موجـــات مـــن األخطـــار، قـــد تعصـــف 
بنموذجها القائم علـــى دولة القانون، والنمو 
االقتصـــادي، بحيـــث تكمن في خطـــر تنامي 
موجة التطرف، والنزعـــات القومية المغالية، 
فالتيـــار األول مـــوزع بيـــن تيـــارات يمينية، 
تعتمد على تبنـــي رؤى سياســـية راديكالية، 
وسلوكيات متطرفة ضد األجانب، فيما تسعى 

الشـــعبوية  لتحريـــض العامة علـــى النخبة، 
والنيل من مصداقية القادة والعمل السياسي.
كشـــفت أولويات األمن، وغلبـــة المصلحة 
القومية، ســـقوط الليبراليـــة التي تتحدث عن 
حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، ولم تصمـــد كثيرا 
أمـــام معضلة اللجوء اإلنســـاني. وهذا ما بدأ 
يتأكد في سياسات حكومات المجر وبولونيا 
وســـلوفاكيا بحيـــث تحاول هـــذه الحكومات 
الدوس على كل القوانيـــن واالتفاقيات بحجة 
أن إرادة الشعب تعلو فوق الجميع. وهو األمر 

الذي أضعف مصداقية االتحاد األوروبي.. .
وفي ظل كل هـــذه األزمات تأتي المزايدات 
السياســـية بيـــن تركيـــا واالتحـــاد األوروبي 
بعـــد اتفاق الالجئيـــن األخير، ومـــا تبعه من 
شـــد وجذب بخصوص الضغـــط من أجل رفع 
التأشـــيرة عن األتراك من جهة، ال ســـيما بعد 
التصريحـــات العنتريـــة الحـــادة مـــن طـــرف 
إردوغـــان، وابتـــزازه لالجئين كورقـــة رابحة 

لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
هذا في الوقـــت الذي لم تصادق فيه أنقرة 
بعـــد على ميثـــاق جنيـــف الخـــاص بحماية 
الالجئيـــن، مما يجعلها غير مؤهلة للدفاع عن 
حقوقهم أو احترامهـــا. وتوالت التصريحات 
التركيـــة مؤخـــرا بمنـــح الجنســـية التركيـــة 
لالجئين الســـوريين، وهو األمر الذي سيجعل 
بروكســـل تمتنع عن رفع شرط الحصول على 
تأشـــيرة ســـفر بالنســـبة إلى كل المواطنين 
األتـــراك الراغبيـــن في الســـفر إلـــى أوروبا، 
ويتســـاءل األوروبيون عن معنى ذلك إذا منح 

كل سوري جواز سفر تركي.
كذلـــك، هناك إشـــكاليات مرتبطة بالوضع 
االقتصـــادي الصعـــب فـــي اليونـــان وتأثيره 
على اســـتيعاب الالجئين، فيمـــا يتصاعد مد 
اليمين المتطرف في أوروبا الشرقية، وبتوتر 
الوضـــع المحلي في تركيا باألســـاس، بعد أن 
ازدادت احتجاجـــات أوروبا علـــى االنتهاكات 
التركية المتهمة بنزعة اســـتبدادية في الحكم، 
والقضـــاء علـــى الخصـــوم والمعارضين بعد 

فشل المحاولة االنقالبية.
تنفيذ االتفاق التركـــي- األوروبي الموقع 
فـــي مارس ســـتكون له تداعيات ســـلبية على 
الالجئين الســـوريين وغيرهم لكونه ال يحترم 
الضمانـــات القانونيـــة في ظـــل تطبيق فكرة 

اإلعادة الجماعية غير القانونية، وقد يقود إلى 
إغـــراق المهاجرين في عـــرض البحر األبيض 

المتوسط بعد إغالق الحدود.
ويتزامـــن االتفـــاق وتداعياته مـــع تنامي 
التيـــارات اليمينيـــة المتطرفـــة، والدعوة إلى 
إغالق الحدود، بل والتعامل معهم بأســـاليب 

تخالف المعايير والقيم اإلنسانية األوروبية.
بعـــد حـــدة األزمـــة االقتصاديـــة فـــي عام 
2008، ظهرت التيارات الشـــعبوية في المسرح 
السياســـي األوروبـــي، ويعـــزى نجاحها إلى 
تبنيها خطابا مضادا للنظام القائم، وااللتباس 
الحاصل من جراء التقارب السياسي الحاصل 
في البرامج االقتصادية واالجتماعية اليمينية 
واالشـــتراكية علـــى حـــد ســـواء. وهـــي كلها 
بالنتيجـــة ثمرة تحـــوالت صعبـــة ناجمة عن 
محاولة تأهيل االقتصـــاد األوروبي من جديد 

في العولمة.
أيا كانت النتيجة للسياسات القائمة، فإن 
المهمـــة أصبحت صعبة أمـــام صانعي القرار 

لشـــرح أســـباب التحوالت الجاريـــة، ووضع 
رؤية بعيدة المدى، مما زاد معه قلق الشرائح 
االجتماعيـــة مـــن مفاجآت المســـتقبل، بحيث 
أصبـــح التصويـــت لليمين المتطرف، ســـمة 
تطبـــع احتجـــاج المواطنين علـــى الوضعية 

الحالية.
هذا فـــي الوقت الذي يعانـــي فيه االتحاد 
األوروبـــي نقصـــا فـــي الديمقراطيـــة، بينما 
مؤسساته تعتمد في شـــرعيتها على تمثيلية 
الـــدول األعضاء المنتخبـــة. األمر الذي يجعل 
من الســـهولة بمـــكان انتقاد بناء مؤسســـات 
االتحـــاد في بروكســـيل التي مـــا زالت تنظم 

عالقتها مع المواطنين بطريقة غير مباشرة.
رفـــض أوروبـــا أن تصبح قوة سياســـية 
وعســـكرية، جعـــل قوتهـــا االقتصادية محط 
انتقـــاد كبيـــر نظـــرا لعجزها عن ســـد أبواب 
الهجـــرة، أو لعب دور يذكر في حل المشـــاكل 
والصراعات اإلقليمية. وهو األمر الذي ســـبب 
قلقـــا بعد أن انتقلت هذه المشـــاكل إلى داخل 

حدودهـــا، بخاصة لدى المجتمعات األوروبية 
المهاجريـــن  اســـتقبال  تســـتطع  لـــم  التـــي 
والالجئين وعجزت عن إدماجهم، مما يســـبب 

في تصاعد مد الكراهية.
األزمات االقتصادية لـــم تعد مجرد أزمات 
ظرفية، بل أصبحت تحوالت عميقة ومستديمة، 
وهو األمر الـــذي نخر توازنـــات المجتمعات 
وســـاهم في تأريق الرأي العام: تواطؤ البنوك 
مـــع الشـــركات االحتكارية الكبـــرى، والتهرب 
الضريبي، وشـــيوع الفســـاد المالي، وتفاوت 
فاحـــش فـــي الثراء.. ثـــم األحـــداث اإلرهابية 

األخيرة التي أكملت مشهدا قاتما.
وفـــي هـــذه الوضعيـــة التي تنذر بســـوء 
العواقـــب فـــي عالقـــة الشـــعوب األوروبيـــة 
بالشعوب العربية، على الدول العربية أن تدرك 
أن الغرض األساسي لدبلوماسيتها الجديدة، 
ليـــس التواصل مع الحكومـــات فقط، بقدر ما 
مع الشـــعوب، والمجتمعات  بات ”التحـــاور“ 

وجمعياتها المدنية.

} ديب - تضمن كتاب ”نهاية الرتبة في طلب 
الحســـبة“ لعبدالرحمـــن بن نصر الشـــيرازي 
(توفي 589هـ) تفصيالت دقيقة عن المحتســـب 
وأخالقـــه، وبحوثا عن المهـــن والحرف التي 
تقع تحت رقابته. ويعتبر كتاب الشيرازي هذا 
هو األصل في كتب الحسبة وتأثرت به الكتب 
التالية له، بل اقتبسته بنصه ولم تزد عليه إال 

إضافات قليلة.
أمـــا ابن تيميـــة في كتابه ”الحســـبة“ فقد 
وصف الحســـبة بـ“السياسة الشرعية“ وبذلك 
تحـــول مفهوم الحســـبة إلى جهـــاز مفاهيمي 
قابل إلنتاج الســـلطة داخـــل المجتمع، وربط 
مفهـــوم الحســـبة بموضوع الدولـــة العام في 
مقدمة كتابه. فبين أن مناصب الدولة مناصب 
دينية، فمن ساسها بعلم وعدل فهو من األبرار 
الصالحيـــن، وأن الشـــرع لم يبيـــن بالتحديد 
اختصاصـــات كل منصـــب، بـــل ذلـــك متروك 
لعـــرف الناس في كل زمان ومـــكان. ثم تحدث 
عن مبـــادئ الحســـبة العامة حديثا شـــامال، 
وكان فـــي حديثه ذلـــك مســـتقال بالبحث غير 
ناقل عن غيره، كثير االستشـــهاد بآيات القرآن 
والحديـــث، وبحث أهمية امتالك المحتســـب 
ســـلطة عقابية، وبحث أنواع هـــذه العقوبات 

وبخاصة التعزيرات المالية. 
 يمكن القول إن نظام الحسبة كان موجودا 
منذ بداية العصر األمـــوي، وإن لم يكن يحمل 
لفظ الحســـبة، إنمـــا كان دور المحتســـب في 
تنظيم السوق موجودا طوال العصر األموي، 
وقد نما النظام وتطور بما يوافق تطور قطاع 

التجارة، واألسواق.
ومنذ أواخر العهد األموي بدأت الحســـبة 
تأخـــذ شـــكل تنظيم وظيفـــي مســـتقل، وكان 
العصـــر العباســـي في عهد الخليفـــة المهدي 
الذي اســـتقرت فيـــه الدولة العباســـية، العهد 
الذي ظهرت فيه مؤسســـة الحسبة بسلطاتها 

الواســـعة، وامتـــدت إلى مدن المشـــرق ومدن 
المغرب العربي فاألندلس، وأصبح دورها بارزا 
وحيويا في ضبط وتوجيه وترشـــيد السلوك 
اإلنســـاني التعاملي في الحيـــاة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية.
 تالشـــت الحســـبة في معظمها، واستمر 
تغيـــب هـــذه المؤسســـة بعد حصـــول معظم 
البلدان اإلســـالمية على اســـتقاللها، في إطار 
اســـتراتيجيات التحديـــث التغريبي لمجاالت 

الحياة.
بالرجوع إلى أدبيات المدونة الفقهية نجد 
أن الحســـبة تمتلك تفصيـــال دقيقا، وتخضع 
الشتراطات عديدة، فالماوردي يعرف الحسبة 

بأنها ”من قواعد األمور الدينية، وقد كان أئمة 
الصـــدر األول يباشـــرونها بأنفســـهم لعموم 
صالحها وجزيـــل ثوابها“. أمـــا القاضي أبو 
يعلى فيقـــول عنها إنها ”أمـــر بالمعروف إذا 

ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله“.
ومـــع بداية ظهـــور الجماعـــات الجهادية 
وتشـــكيل ما يعرف بمجتمعـــات الهجرة، برز 
مفهوم الحســـبة من جديد باعتبـــاره مفهوما 
مجتمعيا يحق لسائر أفراد المجتمع، بل يجب 
عليهم ممارسته حتى بغياب الدولة اإلسالمية 
أو الحاكـــم الشـــرعي، اســـتنادا إلى نصوص 

الفقهاء.
مرة أخرى يظهر مفهوم الحسبة كإشكالية 
مجتمعيـــة وسياســـية عبـــر قيـــام مـــا يعرف 
بالدولة اإلســـالمية ”داعش“ بتطبيق الحسبة 
لســـيطرتها،  الخاضعـــة  المجتمعـــات  علـــى 
واعتبـــار ذلك االحتســـاب واجبا شـــرعيا، بل 
أساســـا مـــن أساســـيات الدولـــة اإلســـالمية 
القائمـــة حاليا. ولكـــن لماذا اللجـــوء للعنف 
الدموي؟ اإلجابة عن هذا الســـؤال من شـــأنها 

أن تقربنا مسافة أقرب لطبيعة وأهداف تنظيم 
الدولة، ولذا فإن مهمتنا هي فهم ما يحدث في 
سياقه االستطرادي وفي عالقاته االجتماعية، 
فاالنتهـــاكات الخطيـــرة التي قـــام بها تنظيم 
الدولة باســـم الجهـــاد، يمكن وصفهـــا بأنها 
أقـــرب إلى الصـــراع الدموي والوحشـــي على 
السلطة منها إلى الجهاد، وبأنه صراع ظاهره 
ديني، أما باطنه فسياســـي، وبأنه اقتتال بين 
المتصارعين على كســـب الشـــرعية، ولو كان 

الثمن شالالت من الدماء.
ربمـــا كان من نتيجة ذلك أن مارســـت هذه 
الجماعـــات الحســـبة وفقـــا لفهمهـــا المطلق 
لمبـــدأي الصـــواب والخطـــأ، وحاولت تعقب 
أولئـــك الذيـــن اعتبروا أنهـــم َيْعتـــدون على 

اإلسالم.
نجاح تنظيم ”داعش“ في فرض نفسه على 
أرض الواقـــع، وتمكنـــه من تطبيـــق ما يعرف 
بــــ“إدارة التوحش“، هو ما جعله متفوقا على 
التنظيمات الجهادية األخرى. وهذا ما تؤكده 
هال رشـــيد أمون في دراســـتها ”رحلة العنف 
المقدس، من الوهابية إلى الدولة اإلسالمية“، 
إذ تقـــول ”إن داعـــش خرج من رحـــم القاعدة، 
وإن صعوده المفاجئ الذي شكل صدمة للرأي 
العـــام المحلي والعالمي، خاصـــة بعد تحول 
ممارساته اإلرهابية إلى أسطورة في التوحش 
والبربرية، تجعله بحق الممثل الواقعي األكثر 
فجاجـــة للفوضى غير الخالقـــة التي تمر بها 

حاليا المجتمعات العربية واإلسالمية“.
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صعود التطرف وخطر النزعات القومية الشوفينية في أوروبا

الحسبة.. السلوك األكثر دموية للتنظيمات الجهادية

أحزاب ميينية أوروبية ســــــتدخل الساحة السياســــــية من أبوابها الكبيرة بسبب مشكالت 
ــــــة تواجهها أوروبا، لعل أبرزها اإلرهاب وتدفق الهجرة، ّمما  كثيرة محلية وإقليمية ودولي
زاد من تنامي اخلطاب العنصري، وانتعاش النزعات القومية والشوفينية، وهي أمور لها 

تداعياتها على العالم العربي وعلى احلكومات أن تفتح باب احلوار مع شعوبها.

احلســــــبة كانت أثناء بدايات تشكل الدولة في العصر اإلســــــالمي األول، أشبه باجلهاز 
الرقابي الذي يهدف إلى ضبط العالقات بني األفراد على جميع املســــــتويات، ثم تالشى 
هذا الســــــلوك البدائي مع تطور أجهزة الدولة، إلى أن جاءت اجلماعات التكفيرية مّدعية 
إحياء مفهوم احلسبة بطرق دموية، وقد أضفت عليه طابعا شرعيا، واحلقيقة أنها تخفي 

من وراء ذلك تكالبا واضحا على السلطة.  

ميركل بدأت بدفع ثمن مواقفها

[ كل موقف مشرف سيكلف صاحبه مستقبله السياسي [ قيم حقوق اإلنسان تترنح أمام لكمات العنصرية والكراهية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄  وقع انفجاران قرب مقرين 
حكوميين في العاصمة الليبية 

طرابلس، وقالت مصادر إنهما وقعا 
بسيارتين مفخختين.

◄ذكر مسؤول أمني أن حركة طالبان 
على وشك السيطرة على عاصمة إقليم 

أوروزجان في جنوب أفغانستان، 
الخميس، حيث يستمر القتال العنيف 
لليوم الخامس، وأوضح أن طالبان لم 
تدخل منطقة تارين كوت بعد، إال أنها 

”قريبة جدا“.

◄ ألقت أجهزة األمن بالدمام 
السعودية القبض على شخصين تم 

تجنيدهما من قبل تنظيم داعش وعثر 
بحوزتيهما على حزام ناسف، وكانا 

يخططان للقيام بعملية انتحارية 
تستهدف مقهى ومطعما.

◄كشفت مصادر كويتية مطلعة 
عن إلغاء إقامة صالة عيد األضحى 

االثنين المقبل، في الساحات الترابية 
المخصصة ألدائها، إذ ستتم إقامتها 
داخل المساجد، كما حدث في صالة 

عيد الفطر الماضي، وذلك لدواع أمنية.

◄أكد رئيس المجلس األعلى 
للمسلمين في ألمانيا أن تعاظم شأن 

حزب البديل من أجل ألمانيا ليس في 
المقام األول بسبب سياسة الالجئين 
التي تنتهجها المستشارة األلمانية.

◄ أفادت مصادر أمنية في شمال 
سيناء بأن العمليات األمنية 

المتواصلة في مكافحة الجماعات 
اإلرهابية، أسفرت عن قتل 12 مسلحا 
من العناصر التكفيرية تم استهدافهم 

في عمليات قصف جوي.

باختصار

الحسبة بدأت بادعاء النوايا الحسنة وانتهت بسفك الدماء

إسالم سياسي

ــــــاس ميرزا المرشــــــد  * خالصــــــة من بحــــــث: عب
'الّشــــــرطة والحســــــبة في تنظيم داعش.. الموصل 
أنموذجًا'، ضمن الكتاب 110 (فبراير 2016) 'إيران 
ودول المغــــــرب: المســــــألة الشــــــيعية' الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

{لدينـــا تجربة وخبرة طويلتـــان في مواجهة اإلرهـــاب، وعلى المجتمع الدولي االســـتفادة 

منهما، نريد القول للجميع تعالوا وخذوا ما يجنبكم السقوط في فخ التطرف واإلرهاب}.
عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون املغاربية واجلامعة العربية واالحتاد األفريقي اجلزائري

{هـــدف اإلرهابيين هو إبقـــاء الديمقراطيات في حالة من الرعب فهـــي مثل الهواء الذي ال 

يمكن العيش من دونه، وخرق القانون من أجل مكافحة اإلرهاب لن يكون الحل األمثل}.
فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

األوروبيـــون يتســـاءلون عـــن منح 

كل ســـوري جـــواز ســـفر تركـــي، 

فيمكنه الســـفر إلى أوروبا، كيف 

سيواجهون ذلك؟

◄

مجتمعيـــة  كإشـــكالية  الحســـبة 

تظهر عبر قيام {داعش} بتطبيق 

الحسبة على املجتمعات الخاضعة 

لسيطرتها

◄

د. حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون
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تصـــدر خالل أيام عن دار الســـراج للنشـــر والتوزيع، رواية بعنـــوان {وثالثهما املـــوت» للكاتبة ثقافة

والروائية املصرية ياسمني ثابت. 

عـــن الهيئة العامـــة للكتاب، بالقاهرة، صدر كتاب بعنوان {قصائـــد تضيء الطريق من املغرب 

إلى القاهرة.. أنطولوجيا قصيدة النثر في املغرب» للكاتب والشاعر املغربي إدريس علوش.

} عمان - يتطرق كتاب ”خرابيش الحرف على 
الـــروح“ للكاتبة األردنية ســـميحة خريس، في 
ثمانين صفحة من القطع الصغير، إلى تجربة 
الكاتبة في التعامل مع الكتابة وأسئلتها التي 
تتردد دائما، وبهجتها وأزمتها ووظيفتها في 
صيغة بحث وشـــهادة على التجربة اإلبداعية، 
مع تركيز واضح على شروط الكتابة والعوامل 
التـــي تتأثـــر بهـــا، ومنابـــع وروافـــد الكتابة 

وحرفيتها وآلية التخطيط لها.
وتتحدث خريس في كتابها الصادر عن دار 
”اآلن ناشـــرون وموزعون“، عن وظيفة الكتابة 
علـــى أنها مداواة للنفس مـــن آالمها والتعبير 
عن أحالمها، والقفز من شـــرفتها العالية بحثا 
عن المغامرة ورغبة في تجاوز العصر والزمان 
إلى الغد الغامض المخيف، إضافة إلى إيجاد 
الجمال ونشـــره لينعكس على الناس والذات، 
واستخراج المشاعر اإلنســـانية لدى اإلنسان 

ومساعدته على فهم غايات وجوده.

من جهة أخرى يبرز الكتاب عملية الكتابة 
علـــى أنها عملية صعبة، ويجب أن تتوفر فيها 
شـــروط، وتتأثـــر بعوامل اجتماعيـــة وأخرى 

متعلقة بالعمل، والوضع العام الذي 
يحيـــط بالكاتـــب الذي قـــد يصاب 
باإلحباط أو الحاجة الطبيعية إلى 

االستراحة بعد التعب.
وتشـــير مؤلفة الكتاب سميحة 
خريس إلى أن الكتاب هو محاولة 
تأمـــل في العمليـــة المعقدة التي 
تجعـــل للكتابـــة هـــذا األثـــر في 
النفس، ومحاولـــة لفهم طريقها 
الخاص مـــع الكتابـــة الذي قد 
يتقاطـــع مع خطـــوات البعض 
وهو  والمبدعين  الكتـــاب  مـــن 

شـــهادة على هذه التجربة وكشف البعض من 
أســـرار النصوص. ويرى الصحافـــي والناقد 
جعفر العقيلـــي أن الكاتبـــة خريس من خالل 

مؤلفهـــا تؤكـــد أن الكتابـــة ال تخلـــو من رغبة 
دفينة في صياغة العالم على ما نحب ونتوقع 
وهي بحث عميـــق في دواخلنا وتحايل للبوح 

باألفكار والمشاعر.
ســـميحة  الكاتبـــة  أن  يذكـــر 
خريـــس قـــد حـــازت علـــى جائزة 
مجمـــل  عـــن  التقديريـــة  الدولـــة 
أعمالهـــا، كمـــا نالت جائـــزة ”أبو 
في تونس سنة  القاســـم الشـــابي“ 
2004 عـــن روايتها ”دفاتر الطوفان“، 
وجائزة اإلبداع األدبي من مؤسســـة 
الفكـــر العربي في بيـــروت عن مجمل 
أعمالها ســـنة 2008، كما نالت وســـام 

الحسين للعطاء الممّيز سنة 2015.
وصـــدرت لهـــا ثالث عشـــرة رواية 
بجزأيهـــا:  الفهـــود“،  ”شـــجرة  منهـــا 
تقاســـيم الحياة وتقاسيم العش، التي تتبعت 
فيهـــا التحوالت االجتماعية في شـــرق األردن 

منـــذ بدايات القرن الماضي، وقـــد نالت عليها 
جائزة الدولة التشـــجيعية فـــي مجال الرواية، 
وصـــدرت لهـــا روايـــات ”القرميـــة“، و“دفاتر 
الطوفان“، و“الصحن“، و“ناره“، و“خشخاش“، 
و“يحيى“، و“بابنوس“. كما كتبت أيضا القصة 
القصيرة، ولها فيها ثالث مجموعات قصصية، 

وفي أدب الرحالت كتبت ”على جناح الطير“.
وعملـــت الكاتبـــة في الصحافة، وترأســـت 
الدائرة الثقافية في صحيفة الرأي لســـنوات، 
ورئيسة تحرير لمجلة حاتم التي كانت تصدر 
عـــن المؤسســـة الصحافيـــة ”الـــرأي“ قبل أن 

تتقاعد وتتفرغ للكتابة.
ُحّول عدد من أعمالها إلى مسلسالت إذاعية 
أنتجتها مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، وحازت 
جوائز فـــي مهرجانـــات اإلذاعـــة والتلفزيون 
العربيـــة بالقاهرة، ومن هذه األعمال ”شـــجرة 
(تحولت  و“القرمية“  و“خشـــخاش“،  الفهود“، 

إلى مسلسل باسم ”الليل والبيداء“).

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم دار األوبرا المصرية معرًضا 
للفنانة عايدة إبراهيم اإلسكندراني، 

بقاعة صالح طاهر للفنون التشكيلية 
يحمل عنوان ”صور من بلدي“، وذلك 

يوم 18 ديسمبر المقبل. 

◄ أسدل ستار مهرجان أصوات 
نسائية في نسخته التاسعة، 

بسلسلة من الحفالت المميزة. 
وقد تم خالل الحفل تكريم الفنانة 
المغربية نعيمة سميح، وفاء لما 
أسدته من عطاء للمسيرة الفنية 

لوطنها. 

◄ صرح وزير الثقافة الجزائري، 

عزالدين ميهوبي، في الجزائر 
العاصمة بأنه سيتم قريبا تطبيق 
”مخطط استعجالي“ لترميم عدة 

معالم تاريخية صّنف البعض منها 
مؤخرا ممتلكات ثقافية.

◄ أكد عبدالقادر الرتناني، رئيس 
اتحاد الناشرين المغاربة، أن 

المغرب سيكون أول ضيف شرف 
عربي وأفريقي لمعرض باريس 

للكتاب، الذي ينظم في الفترة من 23 
إلى 27 مارس المقبل. 

◄ تشهد الدورة الـستون من 
مهرجان لندن السينمائي التابع 

لمعهد السينما البريطاني التي تقام 
خالل الفترة الممتدة ما بين 5 و16 

أكتوبر القادم حضورا مكثفا لألفالم 
العربية، من خالل مشاركة 16 فيلما 

تنتمي إلى 9 دول. 

◄ يواصل مهرجان حكايا فعاليات 
دورته التاسعة التي ينظمها مسرح 

البلد والملتقى التربوي العربي، 
بعروض أدائية في العاصمة األردنية 
عمان والمحافظات لألطفال والعائلة 
وورشات عمل مقدمة من حكواتيين 

قِدموا من بلدان مختلفة. 

باختصار

رواية أبطالها ضحايا قلقون يفكرون باالنتقام
[ فارس خشان يكتشف تقنيات البطش التي يستخدمها رجال الدولة [ {سفر السكين» قصص عن الفساد في عوالم السلطة

عمار المأمون

} تقـــدم روايـــة ”ِســـفُر الســـكّين“، للصحافي 
اللبناني فـــارس خّشـــان، تصورًا   والروائـــي 
تتغيـــر  وكيـــف  الســـلطة،  مافيـــا  لعالقـــات 
السياسات واألفراد وتدار الفضائح في الغرف 
الســـرّية وعبر صفقات شـــبه خيالّيـــة، يكون 
القانـــون فيهـــا فـــي خدمة األقـــوى ال صاحب 

الحق.
تســـرد الرواية، التـــي تقع في مـــا يقارب 
الـ450 صفحة، مغامرة يتداخل فيها التشـــويق 
مـــع القتـــل والفســـاد السياســـي واالبتـــزاز 
الجنســـي، وبطـــل هـــذه الروايـــة، الصـــادرة 
عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع اللبنانية، 
محاٍم شـــاب يطمح إلى امتـــالك القوة والمال، 
ُمستغال دهاءه وحنكته، ومدّمرًا أعداءه مهنيًا 
وشـــخصيًا، وليخفي ”حقيقته“ نقرأ محاوالته 
فـــي البداية بـــأن يخفي مكان ســـير األحداث، 
وحقيقة شـــخوص الحكاية وأماكن نشـــاطهم، 
بوصفها متخّيلة ال تتقاطع مع الواقع، فيّدعي 
أنه أمير فينيقي ولد منذ اآلالف من السنين، إال 
أنـــه كي يوفر على القارئ عناء المقارنة يختار 
لبنان، بوصفه المكان األقرب واألنســـب لتدور 

فيه حبكة حكايته وخططه الجهنمّية.

الجشع للسلطة

يبـــدأ الـــراوي منـــذ الصفحـــات األولـــى 
بالتأســـيس لثنائّية الوهم والواقع التي تدور 
فيها الرواية، فهو لن يكشـــف عن شـــخصيته 
بل سيواريها باســـم آخر، كما أنه ال يطلب من 
القارئ أن يقارن األحداث مع ما يعيشه يومّيًا، 
لكن لضرورات ســـردّية، نراه يختار اسم فادي 

ماضي المولود في لبنان، لنقرأ بعدها ســـيرة 
ماضي الذاتية بصوته؛ كيف خرج من المزرعة 
التي أدارها والده وأخوه بحد السكين، بالذبح 
والهيمنة وترويـــض الحيوانات على الطاعة، 
ووفـــق منطـــق المزرعـــة يبدأ ماضـــي حياته 
المهنيـــة، ليـــرى البالد كمزرعة أيضـــًا، يطّبق 
فيها مـــا تعلمه، الذبـــح والَعْلف والّتســـمين، 
وهكذا هي السلطة بالنسبة إليه، مزرعة عليك 
أن تبرهـــن فيها على قوتك لتنال دورًا ضمنها، 
ليتحول من محام شـــاب طموح إلى أحد ألمع 

األسماء في عالم السياسة.
 يســـتخدم فادي االبتـــزاز والقتل 
ليزيح كل من يقف في طريقه، النساء 
للذبح أو  من حوله هن فقط ”بقرات“ 
للتسمين، أّما الرجال فهم إّما ثيران 
وإما كالب للحراســـة، وهكذا يتمدد 
نفـــوذه، متجـــاوزًا لبنـــان ليصـــل 
إلـــى المنطقـــة العربّيـــة وأوروبا، 
لكـــن علـــى النقيض، وبعيـــدًا عن 
عوالـــم الصـــراع، نـــراه ومعلمه 
وعّرابه ســـليم معروف ينخرطان 
فـــي قصتـــي عشـــق فـــي مدينة 

”كان“ الفرنســـّية، إذ يجد كلٌّ منهما لنفســـه 
معشـــوقة فرنســـّية، ُتخرجه من عوالم الفساد 
والشـــر التي يعيشـــها، لتتحـــول عالقة فادي 
مع الفرنســـية أليســـون إلى ما يشبه فردوسًا 
مفقودًا، لطالما سعى إليه، يتبادالن فيه وعود 
الحب، وأحالم إنشاء أسرة خارج قيود الزواج 

وااللتزام التقليدّية.

أسفار الخراب

العنوان في الرواية ”ســـفر السكين“ يحيل 
إلى المنطق الديني ونصوصه، لكن ال بالمعنى 
األخالقـــي، بـــل بالمعنـــى الشـــكلّي، بوصف 
األســـفار ترسم المنهج وأساليب التعامل، هي 
ِحكـــم تختزن الخبـــرة التاريخّيـــة والحياتية، 
وهذا ما يخبرنا به ماضي، لنقرأ على لســـانه 
تعاليم شـــبه مقّدســـة يتحول مـــن يتقنها إلى 
زعيـــم ال نزاع حولـــه، وهذا ما ســـيكون عليه 

فـــادي ماضـــي؛ ســـيكون زعيمـــا ذا حضـــور 
مميز متماســـك، يغوي النســـاء ويزرع الرعب 
فـــي قلـــوب الرجـــال، يرهب األعداء ويكســـب 
األصدقـــاء، مهـــاب الجانب ال يقـــف في وجهه 
شـــيء، اختزاال للشـــّر ومرددا ألناشيده، العبا 
ماهرا في كواليس السلطة وفاهما لقوانينها.

 
األخ الضائع

تقنية المزرعة التـــي يتبعها فادي ماضي 
تقوم على أســـاس تصنيف األفراد، والتعامل 
على أســـاس أنهـــم قطع شـــطرنج أو عناصر 
يمكـــن االســـتغناء عنهـــا، فنظـــام التصنيف 
قائـــم على حـــد الســـكين، هذا المنطـــق الذي 
يحكم حيـــاة المحامـــي الطمـــوح يجعل أناه 
تتضخم دون حدود، يمشـــي كأنه مالك للدنيا 
ومـــا عليها، أشـــبه بزعيم مافيـــا/ دولة، لكنه 
فجأة يلتقي نقيضـــه، إذ يتعرف مصادفة على 
أخيـــه الصغير، الـــذي هرب من 
المزرعـــة ألن والـــده ذبح عجله 
الصغير، هذه المواجهة شـــكلت 
صدمـــة له، إذ حاول أن يســـتميل 
أخـــاه األصغر ويدخله في عوالمه 
الفاحشـــة، لكن األخيـــر رفض، بل 
واجهه وأعلـــن كراهيته المطلقة له 
وألساليبه، فهو شيطان متجسد في 
شـــكل بشـــر، هذه المواجهة تجعل 
فادي ماضي يحـــّول أخاه إلى عدو، 
وال بـــد مـــن تصفيته، كما ســـيصفي 
عشيقته األولى، فكالهما يريدان قتله، 
لكـــن األخ األصغر، وبعكس العشـــيقة، يتغير 
بعد المواجهـــة، وكأنه تحرر من ســـطوة تلك 
األســـرة، ويذهب لممارســـة التحليل النفسّي 

الذي درسه.
يترك الراوي وراءه ضحاياه يتلوون حرقة، 
البعض منهم يتحولون إلى خدم له، والبعض 
اآلخر يسعى لالنتقام، لكن كأي قاتل محترف، 
ال يترك النهايات معلقة، فمن قتل مرة ســـيقُتل 
الحقـــا، وهذا ما نراه يخطـــط له، التخلص من 
أخيه ثم أمينة، عشقه األول، والتي تحولت إلى 
عبء على كاهله، إذ يحيك لها المكائد للتخلص 
منها و“سلخها“، فقد كانت آخر ارتباط عاطفي 
له مع ”عالمنـــا“ األخالقي، لكن متى يأتي دور 
فادي ماضي؟ متى ستكون السكين على رقبته 
ال رقبـــة من حولـــه؟ الجواب ُيتـــرك معلقًا في 
الهواء، بانتظار الرواية التالية التي سيخبرنا 

فيها خّشان عما سيحدث الحقًا.

تقَتحم الكتابة العوالم اخلفية لكواليس الســــــلطة والسياســــــة لتفضح دواخلها وأسرارها، 
بحيث تفتح املجال لفهم آليات صناعة القرار، في محاولة لتفســــــير ما يحدث في اخلفاء، 
خصوصًا في ظل سياســــــات الفساد وبطش الســــــلطة وغياب القانون في املنطقة العربّية، 
ليقدم العمل الســــــردي املتخّيل تفسيرًا لواقع السلطة الوحشية، التي تستتر بغطاء العمل 

السياسي، لكنها حقيقة قائمة على العالقات الشخصية والنظرّية املكيافيلّية.

قتل وابتزاز وترويع بحد السكين (لوحة للفنان يوسف عبدلكي)

الفساد الثقافي يقتل روح العراق

} كل شيء يسيء إلى الثقافة بمفهومها 
الشامل دخل العراق. وكل شيء كنا نسمع 

به يحدث في ثقافة هذا البلد أو ذاك لمسناه 
في العراق ورأيناه رأي العين. وكل مفهوم 
ثقافي وعلمي وأكاديمي كان العراق يتبّرأ 

منه صار تحصيل حاصل في الحياة 
اليومية الثقافية.

وهذا الـ“كل شيء“ له شواهد وصور 
وإحاالت واقعية في مثل هذه الحياة التي 

انفتحت بطريقة كبيرة على اآلخر بعد 2003 
لكنه كان انفتاحا تعوزه الخبرة والثقة 

بالنفس وكشف الهامشيين الطارئين على 
الحياة الثقافية من وجه آخر، وهو الوجه 
المخفي في البنية التحتية للثقافة األدبية 

والعلمية واإلنسانية ومن ثم األكاديمية 
للجامعات العراقية.

في مسألتين مهمتين ال تتعلقان بالنشاط 
األدبي كفاعلية ثقافية تجري بشكل طبيعي، 

لكنهما تتعلقان بالبنية التحتية للثقافة 

العراقية هما ما تتوجب اإلشارة إليهما، 
فانتشار المكتبات ظاهرة صحية تجري 
في نسق يومي كَمعين ال بّد منه لتزويد 

النسغ الثقافي بآخر اإلصدارات العراقية 
والعربية، لكن مثل هذا النسق يتعرض إلى 

تخريب من بعض الكتبيين المخضرمين 
وهواة المكتبات، بشيوع ظاهرة االستنساخ 

لكل الكتب الجديدة التي تجد رواجا في 
مجاالت الرواية والنقد والدراسات والعلوم 

االجتماعية والدينية والفكرية. إذ يكفي 
صاحب المكتبة نسخة واحدة من أّي كتاب 

ليستنسخ عليها بشكل سيء العشرات 
والمئات من النسخ وتسويقها بنصف 

سعرها أو حتى بأقل من ذلك مما ُيفسد 
بهجة الكتاب الجديد على أصحاب المكتبات 

الجاّدين في التعامل معه ال على األساس 
التجاري فحسب، إنما بوصفه ُمنتجا 

إبداعيا وراءه عقل منِتج وجهود فردية 
وفكرية وفلسفية وإبداعية.

 لذلك تجد في سوق الثقافة العشرات 
والمئات من العناوين الجديدة لكنها 

مستنسخة ومسروقة من دون علم مؤلفيها 
وال دور النشر العربية، مما يعطي انطباعا 

فوريا عن نوع الفساد الضارب في نفوس 
مثل هؤالء بالترويج للكتاب على أساس 
أنه بضاعة يجري تداولها بهذه الطريقة 

من دون أن يكون هناك سند قانوني يوقف 
مثل هذا السلوك اللصوصي االحترافي 

الذي شاع كثيرا في شارع المتنبي بوصفه 
واجهة الثقافة العراقية.

الفساد اآلخر واألخطر من هذا هو 
الذي أصاب البنية األكاديمية العراقية في 

شيوع ظاهرة ”كتابة رسائل الماجستير 
والدكتوراه“ مقابل مبالغ مالية ضخمة 

تتجاوز عشرة آالف دوالر؛ ومع أن هذا األمر 
مستتر إلى حد ما لكن هناك ”مكاتب“ خاصة 
تستقبل طلبة الماجستير والدكتوراه وتوفر 
لهم متطلباتهم، وشارع المتنبي الثقافي فيه 

مثل هذه المكاتب (السرية) التي تتعاطى 
هذا السلوك الخطير والالأخالقي من دون 

رقابة أكاديمية أو ثقافية أو رسمية.
خطورة هذا الموضوع ال تحتاج 

إلى تفسير أو تحليل او استقراء نتائج 
مباشرة وغير مباشرة في تنشئة جيل 
أمي جاهل اتكالي غير مسؤول، وهذه 
المواصفات طبيعية لبلد حصد درجة 

االمتياز بالفساد السياسي الذي ترك البالد 
في خراب وفوضى شاملة وبالتالي فإن 

شيوع وانتشار مثل هذه الظاهرة العلمية 
في الجامعات العراقية لطلبة يعتقدون أن 

مثل هذه الشهادات هي واجهات اجتماعية 
وليست شارات علمية ودرجات جامعية 

تقع عليها مسؤولية نهوض ثقافي وتربوي 
كبيرة.

فساد وإفساد البنية الثقافية محصلة 
لفساد أكبر وتوريث لجيل جديد وجد ثقافته 
األكاديمية على قارعة الطريق ُتباع وُتشترى 

بطريقة سهلة يقوم بها المفسدون الذين 
وجدوا فيها بابا من أبواب الرزق أيضا 

لطلبة جهلة يصرفون أوقاتهم في الفيسبوك 
وتويتر واليوتيوب بدال من القراءة 

والمثاقفة والتنقيب عن المصادر العلمية. 
لكن في مثل هذه الحالة ال يصحُّ التعميم 

قطعا، لكننا نؤشرها كظاهرة حقيقية 
موجودة فعال نأمل أّال تستشري كثيرا.

بعض مظاهر الفساد الثقافي، جزء من 
قتل الروح المعنوية للشعب العراقي وخطة 

متدرجة لنشر الجهل والتخلف لضياع ما 
تبقى من معرفة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

سميحة خريس تكتب عن الرغبات الدفينة وراء كتابة الروايات

الـــراوي يبـــدأ بالتأســـيس لثنائية 

الوهـــم والواقـــع التي تـــدور فيها 

الروايـــة، فهـــو لـــن يكشـــف عـــن 

شخصيته بل سيواريها باسم آخر

 ◄
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ثقافة
ضرورة التحليل النفسي 

ملعالجة مجتمعاتنا

} رحم الله الراحل جورج طرابيشي 
الذي قضى أغلب سنوات حياته في 

البحث عن تعقيدات النفسية العربية 
الفردية والجمعية وكان أمله أن يحررها 

من عقدها التي فّرخت وال تزال تفّرخ 
مختلف ظواهر التخلف والهزائم 
السياسية والعسكرية والثقافية 
واالجتماعية. ومما يؤسف له أن 

صيحات جورج طرابيشي المنادية 
بضرورة إدخال مادة التحليل النفسي 

في المناهج الدراسية بدءا من االبتدائي 
وصوال إلى الجامعي، لم تجد إلى يومنا 

هذا آذانا صاغية علما وأن الصحة 
النفسية تمثل شرطا جوهريا لضمان 

الصحة االجتماعية والعقلية والثقافية 
والسياسية وهلّم جرا.

وفي هذا السياق نجد المحلل 
النفسي المصري الدكتور مصطفى 

صفوان، يؤكد في دراساته ما معناه 
أنه من الصعب على األب المغلوب على 

أمره أن ينشئ ذرية مستقلة ومتحررة بل 
إن األب المهزوم ينقل العدوى النفسية 

ألبنائه فتصيبهم الهزيمة نفسها في 
حياتهم، وفي هذا الخصوص كتب قائال 

”طالما أن األب المثالي مهزوم بمعنى 
األب الواقعي مهزوم (أي يفشل في أن 

يكون على قدر المستوى المطلوب منه، 
من اسمه) وكلما انهزم ازدادت مطالبة 

الطفل باألب المثالي، واألب المثالي 
موجود في المتخيل الذاتي ولكن ليس 

هناك تحقق كامل، وإذا افتقد السند 
الواقعي له، اشتدت المطالبة باألب 

المثالي“. ويعني صفوان أنه إذا انعدم 
األب المثالي في الواقع ”يزيد شعورنا 

بالنقص“. واألخطر من كل هذا، بحسب 
نظرية صفوان، هو أن التعلق بهذا 

األب المثالي يأتي نتيجة لفقداننا لألب 
الواقعي غير المهزوم وهذا الفقدان 
يجعلنا ”لن نخرج من الدكتاتورية“.

وهكذا يمكن أن يكون فقدان هذا األب 
الواقعي، النموذج في حياتنا، بمثابة 

فقدان للقائد الواقعي الموثوق فيه 
والذي نتماهى معه باستقاللية كاملة 

ونحاول أن نعيد تفعيل رمزيته في 
حياتنا،  وقد يكون أيضا بمثابة فقدان 
أو نفي للرموز الحضارية والتاريخية 

الوطنية التي ينبغي أن نرتبط بها 
ونحّولها إلى رأسمال ثقافي تتأسس 
عليه بنى مشاعرنا. إن عناصر الخلل 
التي حاول الدكتور طرابيشي تعّقبها 

في إنتاجنا األدبي والفكري هي في 
الحقيقة تمظهر لبؤر الخلل المستشرية 

في حياتنا الإلجتماعية والسياسية 
وهي في مجملها تفصح عن انعدام 

النضج لدى األفراد والجماعات. وفي 
هذا السياق نجد محلال نفسيا غربيا 

يعّرف الديمقراطية كثقافة يومية بأنها 
”النضج، والنضج هو الصحة  النفسية“ 
لألفراد المكونين للجماعة في المجتمع، 

وأن ”الديمقراطية هي النضج األكثر 
وليس األقل لبنيات المجتمع“، ولذلك 

فإن إنجاز عمليات ”تنمية وتطوير 
الديمقراطية“، أمر مرهون بهذا النوع 

من النضج النفسي. 

أزراج عمر

ج

كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

طالب عدد من املثقفني التونســـيني باســـتقالة وزير الثقافة الجديد محمد زين العابدين ووقعوا 

على {عريضة» معتبرين الوزير الجديد من أبواق البروباغندا الفكرية للرئيس األسبق بن علي.

تعـــززت الخزانة الثقافية املغربية مؤخرا بمجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر املغربي علي العلوي 

بعنوان {سحابة طيف» صدرت عن دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة ضمن سلسلة كتاب الرافد.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يتم خالل شهر سبتمبر بدء العمل 
على مشروع مكتبة محمد بن راشد 

باإلمارات على أن يتم افتتاحها خالل 
عام 2017. وتعتبر المكتبة المشروع 
الثقافي األكبر عربيا، وستضم 1.5 

مليون كتاب مطبوع ومليوني كتاب 
إلكتروني ومليون كتاب سمعي و8 

مكتبات متخصصة، فيما يتوقع 
وصول عدد المستفيدين منها سنويا 

إلى 42 مليونا.

◄ تضامنا مع الكاتب أحمد بنميمون 
الذي احتجزت جمارك النواصر 

روايته "شهود الساحة" قام الكاتب 
الباحث عزيز رزنارة المقيم في 

اإلمارات العربية بشراء نسخ من 
روايته وإرسالها إليه.

◄ صدر حديثا عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، كتاب بعنوان «أوهام 
األصالة .. النسبية الثقافية وعالمية 

حقوق اإلنسان» لمؤلفه يسري 
مصطفى، ضمن سلسلة المكتبة 

السياسية.

باختصار

} عجمــان (اإلمــارات) - ترجمـــة لمبـــادرة 
تخصيص عام 2016 عامـــا للقراءة باإلمارات، 
نظمت أســـكان العقارية بالتعاون مع مشروع 
”ثقافـــة بال حـــدود“ فعالية ”القـــراءة أوال“ في 
إمـــارة عجمان من خالل مســـاهمتها بمبادرة 
المكتبـــة المتنقلة التي زارت شـــارع الشـــيخ 
خليفة وحطت رحالها أمام مقر الشركة، حيث 
توافـــد عليها عدد كبيـــر من أفـــراد المجتمع 
باإلمـــارة وخاصـــة الطـــالب وأوليـــاء األمور 
لالطالع على محتويـــات المكتبة المتنقلة من 

الكتب التي اعتبروها ذات فائدة كبيرة.
وتأتي مبادرة حافلة الكتب المتنقلة بهدف 
دعوة األجيال المستقبلية إلى العودة للكتاب 
تعزيزا للغة العربيـــة وكذلك لدور القراءة وما 
تعكســـه من مفاهيم الهويـــة العربية القومية 

للتراث العربي األصيل.
وحضـــر هـــذه الفعاليـــة مدير عام شـــركة 
أســـكان يحيـــى الكمالـــي وعـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين باإلمارة وعدد الفت من الجمهور 

الذي أقبل على الكتب.
وقـــد أكد يحيى الكمالـــي أن هذه المبادرة 
جـــاءت تحفيـــزا لألجيـــال المســـتقبلية على 
القـــراءة والعـــودة للكتاب ذلك أننـــا أمة تقرأ 
وســـتظل تقرأ، مشيرا إلى أن المكتبة المتنقلة 
تأتي تناغمـــا مع مبادرة ”عـــام القراءة“، وقد 
لقيت إقباال واســـعا من أوليـــاء األمور وأفراد 

المجتمع في عجمان. 

وثمـــن الكمالـــي دور مشـــروع ”ثقافة بال 
بالشارقة مشـــيدا بتعاونه مع عجمان  حدود“ 
القابضة وأســـكان العقارية، ومنوها بأهميته 
فـــي تعزيز الوعي بضرورة القـــراءة بين كافة 
أفـــراد المجتمـــع ونشـــرها في كافـــة مناطق 

الدولة، مؤكدا أن مبـــادرة ”المكتبة المتنقلة“ 
تواكب مبـــادرة ”اإلمارات تقـــرأ“ التي أطلقت 
في دبـــي، كما تواكب حمالت التشـــجيع على 
القراءة فـــي العاصمة أبوظبـــي وفي عاصمة 
الثقافة والسياحة التي روجت المشروع، وما 

تبذله إمارة الشـــارقة من دور ثقافي بالمنطقة 
العربيـــة من خـــالل معرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب وغيره من الفعاليات الثقافية على مدار 
العام وأثرها في إبراز الدور المهم الذي تلعبه 
الثقافـــة في تطوير وتنميـــة المجتمع، منوها 
بأن إمارة عجمان تســـعى بدورهـــا من خالل 
األنشـــطة والفعاليات الثقافيـــة المختلفة إلى 

تحفيز الناس على القراءة والعودة للكتاب.
القطاعات  وسخرت المكتبة المتنقلة كافة 
بالمجتمع في خدمة أهدافهـــا الثقافية، حيث 
توفـــر هذه المبـــادرة المكان المالئـــم والبيئة 
المناسبة لممارســـة عادة القراءة في المواقع 
المفتوحة والهـــواء الطلق، إضافـــة إلى أنها 
تعرض كتبا متنوعة مما يقدمه مشروع ثقافة 
بال حدود في مختلف العلوم، بما يتناسب مع 

كل المراحل العمرية.
ونلفت إلى أن المكتبة المتنقلة من مشروع 
ثقافـــة بال حـــدود تضم عناوين كتـــب منوعة 
تجمع  بيـــن األدب والدين والصحة والتاريخ 
وقصص األطفال والروايات العالمية وغيرها 
من الكتب المفيدة، حيث يسعى مشروع  ثقافة 
بال حدود إلى حماية اللغة العربية وتعزيزها 
بتشـــجيع العودة للكتـــاب والحفاظ عليه، كما 
يهـــدف إلى نشـــر الوعي بين أفـــراد المجتمع 
بأهمية القراءة والثقافة العامة، وتعزيز أهمية 
القراءة ودورها فـــي عملية النمو الفكري لدى 

أفراد المجتمع جميعا.

المكتبة المتنقلة في عجمان تتفاعل مع عام القراءة اإلماراتي

آرام 

} تقيـــم الفنانة والشـــاعرة الســـورية دارين 
أحمد فـــي مدينة برليـــن األلمانيـــة، هي ابنة 
قريـــة عين الكروم في ريـــف حماة، كانت حلب 
إحـــدى محطاتها، حيث درســـت في جامعتها، 
كمـــا كانت دمشـــق آخر مدينة ســـورية أقامت 
فيهـــا، المدينة التي أحبـــت، والتي كانت تود 
البقـــاء فيها، لـــوال أن أصبحـــت اإلقامة فيها 
شبه مستحيلة. كتبت الشعر وعملت في مجلة 
”معابر“ الثقافية ودار النشـــر التابعة لها، كما 
اتجهـــت نحو الفن التشـــكيلي بخطـــى واثقة 
ومتميزة، حيث أقامت معرضا مؤخرا في بون 
األلمانية، وبعده أقامت معرضا آخر في لندن.

مديح عبثي

متذكرة  تتحـــدث الشـــاعرة إلى ”العـــرب“ 
طفولتهـــا ”كانـــت لدينا مكتبـــة صغيرة تضم 
العديد مـــن الكتب أذكر منهـــا: أعمال محمود 
درويش الكاملة في ذلك الوقت، وروايتين لغادة 
السمان، وأعمال ماركس وإنجلس التي قرأتها 
كلها في صيف انتقالي من الصف العاشر، لم 
أفهم منها الكثير، لكني قرأتها بمتعة حقيقية، 
أتذكر أيضا كتاب رســـالة الغفران، ومجموعة 
ظبية خميس الشـــعرية؛ السلطان يرجم امرأة 
حبلى بالبحر، وديـــوان بعينيك ضعت لصقر 
عليشـــة، ومجموعة مجـــالت فلســـفية وكتب 
ال أذكرهـــا اآلن. لكن الكتاب الـــذي دفعني إلى 
الكتابة هو رواية غادة السمان ”ليل الغرباء“، 
فـــكان أول ما كتبته هـــو قصة تدور في أجواء 
غادة السمان وكنت في المرحلة اإلعدادية على 
مـــا أظن، ثم الحقـــا ال أذكر أني كتبت شـــيئا، 
إلى أن انتقلت إلى حلب للدراســـة حيث كتبت 
الكثير مـــن النصوص لكنني أقمت لها محرقة 
جليلة قبل انتقالي إلى دمشـــق مع بدء نشري 

ألول قصائدي في موقع معابر“.
تتحـــدث ضيفتنا عن الشـــعر، الذي تعّرفه 
أو تصفه بأنه عشـــق الزائل، الفاني، والتغني 
به ورثائه، وتعتبر أنه بســـبب طبيعة الشـــعر 
الزائلـــة، فإن عالقته بالســـعادة عالقة غريبة، 
لكنها من جانب آخر تقر بصحة ما يؤخذ على 

ما تكتبه بأنه مظلم ومرهق فكريا.
 تقول ضيفتنا ”للقصيدة التي أكتبها لون 
السواد، بســـبب ما ذكرت عن مفهومي للشعر 
بأنـــه مديـــح الزائـــل العبثي من جهـــة، وألنه 
شعر يتجذر في الالوعي وما يلقيه للوعي من 
جزئيات من جهة أخرى، لذلك هو شعر يرتبط 
بالعتمة والشبحية والظالل وهو مرهق فكريا 
بالتأكيـــد، إذ كيـــف يمكن أن تضـــع حلما في 

منطق أرسطي سائد“.
في عـــام 2002 أو 2003 تعرفت دارين أحمد 
ســـيه األساســـيين:  على موقع ”معابر“ ومؤسِّ

أكرم أنطاكي وديمتـــري أفييرينوس، والعديد 
من األصدقـــاء اآلخرين، وانضمـــت إليهم، ثم 
في 2007 أسســـوا دار نشر معابر التي نشرت 
العديـــد من الكتب المهمـــة المتوفرة جميعها 
علـــى اإلنترنت، تتحدث أحمد عن تلك التجربة 
قائلة ”بسبب ظروف كثيرة أولها الكارثة التي 
حلت بنا جميعا كســـوريين لـــم نحقق ما كنا 
نأملـــه تمامـــا، المجلة مازالت مســـتمرة إنما 

بتواتر أقل ودار النشر كذلك“.
 أمـــا حول موضوع النشـــر الورقي فتقول 
الشـــاعرة ”في مـــا يخصني أنا لـــم أصدر أي 
مجموعة شـــعرية رغم وجود مســـودات لعدة 
مجموعات شـــعرية، ولرواية، لكـــن بصراحة 
ليســـت لدي موهبة تنســـيق مجموعة شعرية 
جيـــدة لذلك أؤجل األمر من عـــام إلى عام، كما 
أني أشـــعر باالكتفاء بالنشـــر على الفيسبوك 
مثال، لكن في المقابل وبســـبب المتعة الكبيرة 
في أن أحمل مجموعة شـــعرية ورقية لشـــاعر 
أحبـــه مثـــل مجموعة ’منفـــى وقصائد أخرى’ 
لسان جون بيرس، والتي أضعها في حقيبتي 
منذ ســـنتين تقريبـــا، فقد أعمل علـــى طباعة 
مجموعـــة شـــعرية لقـــارئ محتمـــل يحب ما 

أكتبه“.
 أما عن الشـــعراء الذيـــن كان لهم أثر على 
تجربتها تقّر ضيفتنا بأن الشاعر الذي تعتقد 
أنه أثر فيها شـــعريا وبشكل مستمر هو سان 
جـــون بيرس، وهذا ال ينفـــي األثر الذي تخلقه 
ا كان الشـــاعر أو الشاعرة،  كل قصيدة جيدة أّيً

كما تقول.
 وتضيـــف ”يؤثر فـــي تجربتي الشـــعرية 
يونغ، وأونامونو، وغاســـتون باشـــالر. يمكن 
أن أذكر أيضا مقاال لبســـراب نيكولســـكو عن 
ومســـتويات التعقيد قرأته  مستويات الواقع 
منذ عشر سنوات أو أكثر، ولكن أثره في تعزيز 

اتجاهي الشعري كان حاسما“.

الثقافة وآفاقها

تعـــرب دارين أحمـــد عن ثقتهـــا وتفاؤلها 
العالـــم  منحـــه  الـــذي  وبالفضـــاء  بالشـــعر 
االفتراضـــي، تقـــول ”القصيـــدة الحديثة في 
موقـــع ممتـــاز اليـــوم، وهناك قصائـــد مذهلة 
لشعراء شباب تطرق بقسوة كل مسكوت عنه، 
وال تجامـــل أي نوع مـــن الجماليات المختلقة 
أو األدبيـــة المتفـــق عليهـــا، وهـــي قصائـــد 
تســـتمد جماليتها من صدقها وألم أو شفافية 
كاتبتهـــا أو كاتبها، ويبقى في رأيي التجريب 
والنشـــر ضرورييـــن للوصول إلـــى القصيدة 

األفضل“.
وتضيف الشاعرة ”هناك بعض االستسهال 
والسرد المبالغ فيه واإلغراق في الشخصانية 
واألنانيـــة الصغيـــرة، إال أن كل هـــذا خطوات 
علـــى الطريق لمن أراد أن يكمل أو لمن لم يرد 

ولكن طاقة الشعر تدفعه إلى ذلك“.
أمـــا المثقف، فعليـــه برأيهـــا أن يقف في 
صـــف المهزوم ألنـــه مهزوم مثلـــه، وعليه في 
مستوى أعمق أن يقف ضد المنظومة الفكرية 
التي تقســـم الناس إلى منتصرين ومهزومين، 
وتســـتطرد ”المثقف العربي غائب بشكل عام 
لعـــدم وجـــود مؤسســـات ثقافية وسياســـية 

واجتماعيـــة داعمة له وللحرية التي يحتاجها 
ليحقـــق إبداعه. هـــذا ال يعني انتفـــاء وجود 
مثقفيـــن مهمين، ولكن كما تالحظ فإنهم آثروا 
الصمت في السنين األخيرة مما سمي الربيع 
العربي، مثـــل المفكر جورج طرابيشـــي مثال 
وليـــس حصرا، وهذا الصمت هو عالمة النفي 
الذي تعرض له المثقف والحرية التي ال يمكنه 

الوجود دونها“.
كما تعتبـــر أحمد أن كل نظام اســـتبدادي 
في دول العالم الثالـــث يقوم بحبس الفرد في 
حاجاته المعيشية اليومية بحيث يصعب عليه 
المشـــاركة في إنتاج الجمـــال الفني والثقافي 
العالمي، لكن أيضا تفعل دول العالم المتحضر 
أشياء مشـــابهة حيث يبدو مفاجئا أن يشارك 
ســـوري اآلن مثال في مناقشة مشكالت العالم 
األكثر جذرية والتي يتم إغفالها والقفز فوقها 
مثل مســـاءلة النظام العالمـــي بمجمله عن كل 
الكوارث البشـــرية والبيئيـــة واألخالقية التي 

تنهش حاضرنا، حسب قولها.
وعن تجربتهـــا في الفن التشـــكيلي تقول 
الشـــاعرة والفنانـــة ”الرســـم ســـابق للغـــة، 
والحروف رسوم تم االتفاق على معان محددة 
لها. كل إنسان رسام بالفطرة ويكفي أن نتذكر 
مـــاذا نفعل، أو ماذا تفعـــل أيدينا في لحظات 
الســـهو ما إن تضع قلمـــا فيها. خيالي ممتلئ 
بلوحـــات تبحث عن طرق للخـــروج منه، وهو 
ما ركزت عليه خـــالل العامين الماضيين. وقد 
شـــاركت مؤخرا فـــي معرض بعنـــوان ’نقطة 
تالشـــي’ وهـــو أول معـــرض أشـــارك بـــه مع 
ثالثة رســـامين سوريين ومصور فوتوغرافي، 
فـــي المعهـــد الثقافـــي الفرنســـي فـــي مدينة 

بـــون بألمانيا. ســـعدت كثيرا بهـــذه التجربة 
التـــي قادتني إلى المعـــرض الثاني في نهاية 
شـــهر يوليو في الســـفارة األلمانية في لندن، 
وهو معرض مشـــترك مع الفنانـــة البريطانية 

فرانسيس بلين بعنوان وجهان“.
أمـــا حـــول الربيـــع العربـــي أو مـــا بقي 
منـــه، تقـــول ”الربيـــع العربي أول مـــا أنتجه 
الصدمات الثقافيـــة بمفكرين اصطفوا طائفيا 
أو حاولوا إلباس االصطفاف الطائفي لبوسا 
ثقافيـــة عبر تقســـيم االســـتبداد إلـــى مقبول 
ومرفوض، وتقســـيم الحرية إلى مسموح بها 
قليـــال ومرغوب فيهـــا كليا ومحرمـــة تماما“، 
وتضيـــف ”من الغريـــب أن يتـــم التأكيد على 
الحرية السياسية مثال والتغاضي عن الحرية 
الدينية والجسدية وغيرهما من الحريات التي 
يمنعها االستبداد الديني الُمستخدم سياسيا. 
ومـــن الغريـــب أن يتم التعامي عـــن التالصق 
بين االستبداد السياســـي والديني واتكاء كّل 

منهما على اآلخر“.
 و تختـــم ضيفتنا ”من الواضح أن العنف 
– والمصالـــح التي تقـــف خلفـــه – انتصر في 
الربيع العربـــي وانهزم كل شـــيء آخر، حتى 

اآلن على األقل“. 

[ الشعر صوت الفقدان وعالقته بفكرة السعادة غريبة
الشاعرة والتشكيلية دارين أحمد: القصائد مديح للعبث

ــــــن يغادرون أوطانهم ولكنهم يبقونها في قلوبهم وفي إنتاجاتهم، هكذا هم املبدعون  مجبري
احلقيقيون الذين ال يســــــقطون طفوالتهم وبيئاتهم األولى أينما كانوا. ”العرب“ استضافت 
الشــــــاعرة والفنانة التشكيلية الســــــورية املقيمة بأملانيا دارين أحمد وكان لنا حوار معها 

حول الوطن واإلبداع.

القصيدة الحديثة في موقع ممتاز 

مذهلة  قصائد  وهــنــاك  ــيــوم،  ال

لشعراء شباب تطرق بقسوة كل 

مسكوت عنه

 ◄

إلـــى  يقـــف  أن  عليـــه  المثقـــف 

جانـــب المهـــزوم، وأن يقـــف ضد 

المنظومة التي تقسم الناس إلى 

منتصرين ومهزومين

 ◄

كل إنسان رسام بالفطرة

القراءة ترسيخ للهوية
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} فينيســيا - ال تزال أفضـــل األفالم اإليطالية 
المعروضـــة حاليـــا فـــي مهرجـــان فينيســـيا 
السينمائي تأتي بكل أسف، من مخرجي الجيل 
األســـبق ومعظمهم تجاوز السبعين من عمره، 
باســـتثناء باولو ســـورينتينو (٤٦ سنة) الذي 
عرض الجزأين األول والثاني من أول مسلسل 
خارج  تلفزيوني يخرجه، وهو ”البابا الشاب“ 
المسابقة في فيلم واحد يستحق أن نخصص 

له مقاال منفردا.
ولـــم يبرز ما يســـتحق التنويه بـــه كثيرا 
من بين األفالم األميركية الســـبعة المشـــاركة 
فـــي المســـابقة (حتـــى اآلن)، باســـتثناء فيلم 
”حيوانـــات ليليـــة“ لتوم فـــورد الـــذي يتميز 
بمحاولـــة لخلق بناء جديد في الســـرد، وفيلم 
وهـــو مـــن أفضـــل ما  االفتتـــاح ”ال ال النـــد“ 
عرض من أفالم، ولكـــن ربما يكون األقرب إلى 
الحصول على إحدى الجوائز الرئيسية إن لم 
يكن ”األســـد الذهبي“، هو الفيلم األرجنتيني 
الذي اشـــترك في  البديـــع ”مواطـــن متميـــز“ 

كوهـــن  ماريانـــو  همـــا  مخرجـــان  إخراجـــه 
وغاستيون ديوبارت، وهو عمل يستحق أيضا 

وقفة خاصة.

رحلة الزمن

”المفاجـــأة المتوقعـــة“ -إذا جاز التعبير- 
للمخرج  جاءت مع عرض فيلـــم ”رحلة الزمن“ 
األميركـــي تيرنـــس ماليك (٧٢ ســـنة)، هذا هو 
الفيلم الثامن لماليك خالل ٤٣ سنة، وقد صرح 
غيـــر مرة بـــأن فيلمه هذا اقتضـــى منه العمل 
لمـــدة ٤٠ ســـنة، منذ أن كان الفيلـــم فكرة على 
الـــورق، إلـــى أن انتهـــى منه أخيـــرا وأصبح 
جاهزا للعرض في نســـختين: األولى نســـخة 
قصيرة (٤٠ دقيقة) بتعليق صوتي من الممثل 
براد بيت، والثانية نســـخة طويلة (٩٠ دقيقة) 
بتعليق صوتـــي من الممثلة كيت بالنشـــيت، 
وهـــي النســـخة التـــي عرضت للمـــرة األولى 
عالميـــا فـــي مســـابقة مهرجان فينيســـيا في 

السابع من الشهر الجاري.
ماليـــك ال يظهر فـــي مهرجانات الســـينما 
العالمية، وال يشـــارك فـــي مؤتمرات صحافية 
وال ندوات لمناقشة أفالمه، وال يدلي بمقابالت 
تلفزيونيـــة، وهـــو بالتالـــي غيـــر موجود في 
فينيســـيا، فهو يفضل أن يترك أفالمه تتحدث 
عن نفســـها وعنه أيضا، إنه في دور الغائب-
الحاضر هذا يتشـــبه بإحدى صفات ”الخالق“ 
العظيـــم الـــذي ال تـــراه، لكنـــك تـــرى خلقـــه 

ومخلوقاته.
تيرنـــس ماليـــك الـــذي تربى على فلســـفة 
هيدغـــر الباحث عن ماهيـــة الوجود من خالل 

خوف اإلنســـان من العـــدم، أي الموت، مهموم 
بالبحث فـــي المصير اإلنســـاني، فـــي عالقة 
اإلنسان بالكون، في مقاربة اإلنسان بالطبيعة، 
وتصوير عجزه عن اإلحاطة بأسرارها، وكثيرا 
ما يصـــور أيضا غضب اإلنســـان واحتجاجه 
على القدر بقوة وقســـوة، في نوع من االندفاع 

االنتحاري الذي يؤّدي إلى الهالك.
يمزج ماليـــك في أفالمه، بين التســـجيلي 
والواقعـــي  الدرامـــي  وبيـــن  والروائـــي، 
والســـوريالي، فـــي ســـياق شـــعري ”تأملي“ 
ذهني، كما أنه مغرم بتصوير عالقة اإلنســـان 
بالطبيعـــة التـــي يراهـــا أقوى من اإلنســـان، 
وليـــس مـــن الممكـــن وصـــف فيلمـــه الجديد 
”رحلة الزمـــن“ بأنه مجرد ”فيلـــم وثائقي“ أو 
”تســـجيلي“، بل وال يصلح حتـــى وصفه بأنه 

فيلم ”غير خيالي“.
صحيـــح أنه يتضمن الكثير من المشـــاهد 
التســـجيلية والوثائقيـــة، لكنـــه يجمـــع بين 
فيهـــا  يعـــود  محـــددة  (مشـــاهد  الوثائقـــي 
بالصـــورة الســـينمائية علـــى الشاشـــة إلى 
المقاييـــس القديمة، أي بنســـبة (العرض إلى 
االرتفاع) ١ إلى ١، قبل أن يرتد إلى المنســـوب 
الحديـــث لصـــورة الفيلـــم، أي ١٫٨٥ إلـــى ١) 
وبين التســـجيلي (يتضمن مشاهد تسجيلية، 
حيـــث يتدخل المخرج في مـــا يصوره)، ولكن 
الفيلم بأســـره عمل تشـــكيلي فني رفيع يجمع 
بيـــن التســـجيلي والخيالـــي وغيـــر الخيالي 
والوثائقي، ويصل فـــي الكثير من لقطاته إلى 

السوريالية.
وال شـــك أن بعـــض لقطات الفيلـــم تذكرنا 
بالمشـــهد الشـــهير الـــذي يســـتغرق نحو ٢٠ 
دقيقة مـــن فيلم ماليك ”شـــجرة الحياة“ الذي 
فاز بالســـعفة الذهبية في مهرجان كان ٢٠١١، 
وهي لقطات اختارها ماليك مما كان قد صوره 

لحساب فيلمه هذا ”رحلة الزمن“.

رحلة الخلق

لعـــل المعنـــى األقـــرب إلى مغـــزى الفيلم 
من  ومحتواه الفلســـفي هـــو ”رحلـــة الخلق“ 
المنشـــأ إلى المنتهى، فهـــو أفضل من ”رحلة 
الزمـــن“، فهـــذا ما يصـــوره ماليك فـــي فيلمه 
الذي يتضمن الكثيـــر من التكوينات البصرية 
الممتعة، واللقطات الفريدة من عالم الحيوان، 
مـــن عالم األســـماك والكائنـــات البحرية التي 
تعيش تحت ســـطح الماء، ممزوجة بموسيقى 
تعتمـــد على نغمـــات قريبـــة مـــن االبتهاالت 

الدينية واألناشيد الكنسية.
ومـــع ذلك، فـــإن ماليك رغـــم تأمله العميق 
في معنى الوجود يقف أمام الطبيعة خاشعا، 
غير قادر على ســـبر أغوارهـــا، وهو يعبر عن 
هـــذا العجز من خـــالل التعليق أو بمعنى أدق 
تلـــك المناجاة التـــي تتردد على لســـان كيت 
بالنشـــيت، وهي تناجي الطبيعـــة، تخاطبها 
مباشـــرة معبرة عن ضمير ماليك نفسه عندما 
تســـتخدم كلمـــات مثل ”مـــن أنت؟ يـــا مانحة 
الحياة.. يا صانعة الضوء.. إنك تمنحين دون 
أن تسألي.. وتجددين شكلك دوما.. أماه.. إنك 
تخلقين ثـــم تدمرين ثم تخلقين وتجددين مرة 
أخـــرى؟ لماذا أنـــت صامتة؟ هـــل تخليت عن 

أبنائك؟“.

وهكــــذا في ســــياق فيلــــم تيرنــــس ماليك 
الباحث عن حقيقة الوجــــود، المؤمن بوجود 
القــــوة العظمى الخارقة الكائنــــة في ما وراء 
الطبيعــــة، ال ترد كلمة ”الله“ مــــرة واحدة في 
ســــياق الفيلم، بــــل إن المناجــــاة كلها تتجه 
للطبيعــــة، فما الــــذي وصل إليــــه ماليك وهو 
يصــــور قصة الكــــون مــــن بدايتها، مــــن أول 
االنفجار العظيم إلى التفاعالت الكوكبية التي 
تتشكل في لقطات متعاقبة بألوانها المذهلة، 
ثــــم إلى كوكب مــــن صحراء جــــرداء مهجورة 
نائيــــة مليئة بالبراكين، ثــــم تأتي الحيوانات 
األسطورية (هناك مشهد لديناصور ووليده)، 
ثم يظهر اإلنسان البدائي ويتشاجر مع أقرانه 
من أجل الطعام، ثم يكتشــــف الماء والزراعة، 
ثــــم ينحت البيوت في الجبال، ثم يعمر العالم 
ويشــــيد المدن العظيمــــة بقالعهــــا العمالقة 

وأضوائها المتألقة.
تتداخــــل في الفيلم البعض من المشــــاهد 
الوثائقية المســــتمدة من الواقع، لكنها تبدو 
كمــــا لو كانت تتأســــى لمصير البشــــرية وما 
بلغته من تدهور: مظاهر الكارثة االقتصادية، 
الجوع، البحث فــــي القمامة (في الهند مثال)، 
ثــــم الثــــورة واالحتجاج والصــــراخ ولو على 
نحــــو غامض (كمــــا فــــي مشــــهد لجانب من 
ميــــدان التحرير أثناء انتفاضــــة يناير ٢٠١١)، 
ويبقى المعنى األكثر رسوخا هو أن اإلنسان 
بحماقته يساهم في تدمير كوكبه وتدمير ذاته 
من خالل اعتدائه علــــى أمه التي صنعته، أي 

على الطبيعة.

سينما خالصة

كل المعاني المذكورة ســــابقا تتجسد في 
الفيلــــم من خالل لقطات ومشــــاهد نراها تارة 
مــــن زاوية مرتفعة، من عيــــن طائر، من طائرة 
تحلق، تنتقل بنا من حال إلى حال، ومن مكان 
إلى آخر في سالسة وانسيابية وإيقاع شعري 
يمتزج بالموســــيقى الكالســــيكية التي ترتفع 

مع بلوغ المشهد ذروته.
وفي لقطة ذات داللة خاصة، تنطلق قذيفة، 
تعبر ســــماء الكوكب، تخترق الشهب وتنفجر 
فــــي األفق ليتحول الكوكب إلى صحراء مليئة 
بفوهــــات تتصاعد منها األبخــــرة، والكاميرا 
تحلق مرة أخرى، ترتفع فوق المأســــاة ترصد 
حجــــم ما ســــببه اإلنســــان مــــن دمــــار، بينما 
الطبيعــــة تتلقى الضربات صامتة، فهي قادرة 
على إعادة الخلق والتجدد. ورغم كل تشاؤمه 
ونبوءتــــه بنهاية العالــــم، إّال أن ماليك ينتهي 
فيلمه بنغمة متفائلة تؤكد أن بوســــع اإلنسان 
أن يخلق عالما جديدا بالحب، وبالحب وحده.

المالحظة السلبية أن الفيلم كان يمكن أن 
يســــتمر هكذا من خالل اآلالف مــــن اللقطات، 
لســــاعات وســــاعات بال نهاية، فبناؤه الفني 
يفتقد إلى التوازن الدقيق المحكم، وانتقاالته 
تبــــدو مفاجئــــة، ولقطاته غامضة فــــي الكثير 
مــــن األحيــــان، وكان يمكــــن أن يقســــم ماليك 
فيلمــــه إلى فصــــول محددة، كمــــا أن التعليق 
الصوتــــي يعاني من التكــــرار، وربما كان من 
األفضل االســــتغناء تماما عنــــه وترك الصور 
تتحدث عن نفســــها، لكن ماليك شاء أن يجسد 
الصوت اإلنســــاني ويجعله صــــوت العقل أو 
صوته الشــــخصي، وهو يتضرع قبل النهاية 

المحتومة كما يرى.
رغــــم كل نواقصــــه، ينتمــــي فيلــــم ”رحلة 
التــــي  إلــــى ”الســــينما الخالصــــة“  الزمــــن“ 
تعتمــــد على الصــــورة والمونتــــاج والحركة 
والموسيقى، والمرء يشاهد الفيلم كما لو كان 
يشــــاهد لوحة فنية تتجدد أمامه باســــتمرار، 
تخــــرج منها لوحــــات أخرى، تفــــور بالحركة 
والحياة، تتناغم اللقطات حينا، وتتنافر حينا 
آخر، ثــــم تتصادم لتعود إلى هارمونيتها، من 
خالل المونتاج، الوســــيلة األكثــــر تأثيرا في 
السينما والتي تميزها عن غيرها من الفنون.

وال شــــك أن الســــينما الخالصــــة تقتضي 
مشــــاهدا من نوع آخــــر، ال يلهث وراء الحبكة 
وال يبحــــث عن الدراما المباشــــرة، بل يكتفي 

فقط بالتأمل واالستمتاع.

[ فيلسوف السينما األميركية، تيرنس ماليك، يكشف أسرار الكون [ مزج بين التسجيلي والخيالي والوثائقي
{رحلة الزمن»: تأمل صوفي في بداية العالم ونهايته

لم يرق بعض ما عرض من أفالم في مســــــابقة مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الـ73، إلى 
مســــــتوى العرض في مســــــابقة مهرجان كبير بهذا احلجم والتاريخ، فهناك ما أدرج في 
املســــــابقة طبقا ملقتضيات احلضور ”الضروري“ بأكثر من فيلم من جانب الدولة املضيفة، 
إيطاليا، التي تتمتع بســــــينما ذات تاريخ طويل، وبعدد كبير من األفالم التي تنتج سنويا، 

لكن األفالم اإليطالية في املسابقة الرسمية ال ترقى بالقطع إلى مستوى التنافس.

ماليـــك صرح غيـــر مرة بـــأن فيلمه 

اقتضى منه العمل ملدة 40 ســـنة، 

منـــذ كان فكـــرة على الـــورق إلى أن 

انتهى منه

 ◄

فـــي  يســـاهم  بحماقتـــه  اإلنســـان 

تدميـــر كوكبـــه وتدميـــر ذاته من 

خالل اعتدائه علـــى أمه {الطبيعة» 

التي صنعته

 ◄

{رحلـــة الزمن» عمل تشـــكيلي فني 

رفيع يجمع بين التسجيلي والخيالي 

وغيـــر الخيالي والوثائقي ويصل في 

الكثير من لقطاته إلى السوريالية

 ◄

مشاهد سوريالية تكوينات بصرية ممتعة

تألقـــت إيمـــي آدمز فـــي مهرجان فينيســـيا الـ73 مـــن خالل فيلـــم {الوصول» للمخـــرج دينيس سينما

فيلينوف، مما يجعلها تقترب من نيل جائزة األوسكار التي رشحت لها في خمس مرات سابقة.

دعا املخرج يرزي سكوليموفســـكي في حفل تكريمه بمهرجان فينيســـيا عن مجمل أعماله، إلى 

إنتاج املزيد من األفالم عن املهاجرين، قائال {إن الهجرة إحدى أكبر املشكالت في العالم».

} أخيـــرا عـــرض الفيلم األميركـــي ”جاكي“ 
الـــذي يتناول من خـــالل تفاصيـــل متخيلة، 
األيام التـــي أعقبت اغتيال الرئيس األميركي 
األسبق جون كنيدي عام 1963، وتأثير حادث 
االغتيال بشكل مباشـــر على زوجته جاكلين 
كنيـــدي التي تقوم بدورها في الفيلم الممثلة 

ناتالي بورتمان.
مشـــكلة الفيلم أنـــه يتعامل مـــع الحدث 
المأســـاوي الـــذي يعـــد مـــن أكبـــر األحداث 
الدراميـــة فـــي القرن العشـــرين، مـــن خالل 
عمل تغيـــب فيه الدراما غيابـــا تاما ويعتمد 
علـــى الثرثرة الكالميـــة والبصرية، ويكاد ال 
يخرج عن ســـهرة تلفزيونيـــة لربات البيوت 
مـــن الطبقة الوســـطى األميركية مـــن الجيل 

الـــذي عاصر كنيـــدي وجاكلين. وال شـــك أن 
الفيلم سيغضب جمهور السينما من الشباب 
الـــذي يـــود أن يعرف شـــيئا عـــن الماضي، 
عـــن تلك الفتـــرة، لكنه ســـيخرج مـــن الفيلم 
دون أن يعـــرف ســـوى محتويـــات الغـــرف 
التـــي  األبيـــض  البيـــت  داخـــل  الخاصـــة 
تســـتعرضها بورتمـــان في مشـــاهد متكررة 
كثيـــرة أمام كاميـــرا التلفزيـــون (قبل حادث 

االغتيال) بأداء مفتعل متكلف.
ربمـــا كان المقصود منه محـــاكاة طريقة 
جاكي كنيـــدي المفتعلـــة في التحـــدث أمام 
اإلعالم على خالف صورتها الحقيقية كامرأة 
قوية الشـــكيمة كمـــا يظهر الفيلـــم، ولكن ما 

الفائدة؟

ناتالي بورتمان في دور جاكلين كنيدى

{جاكي» دراما دون دراما

هوامش ومالحظات

إعادة افتتاح 

الفندق التاريخي

فيلم تسجيلي

عن عزل رئيسة البرازيل

} في خبر أســـعد جميع الذين يتابعون 
مهرجان فينيســـيا منذ سنوات أعلن أن 
(أي الحمامات) وهو  فنـــدق ”دي بـــان“ 
الفندق التاريخي الذي شـــيد في أواخر 
القرن التاســـع عشـــر، ســـيعاد افتتاحه 
كمعلم رئيســـي من العالمات المعمارية 

الراسخة في جزيرة الليدو الفينيسية.
وكان هذا الفندق المشـــهور بطرازه 
المعمـــاري الباروكي، قد ظل لســـنوات 
عديدة يستقبل قسما من زوار وضيوف 
المهرجان، ولكنه أغلق قبل نحو ســـبع 
ســـنوات، بعد أن اشـــترته شركة أعلنت 
أنهـــا تعتـــزم تقســـيمه وعرضـــه للبيع 
كشـــقق ســـكنية مـــع المحافظـــة علـــى 

الواجهة المميزة.
 وفـــي المقابل، قامت شـــركة أخرى 
مؤخرا بشـــراء المبنى األثـــري وأعلنت 
أنها ســـتنفق عـــدة ماليين مـــن العملة 
األوروبيـــة علـــى تجديـــده وترميمه، ثم 
افتتاحه كفندق يستعيد العصر الذهبي 

للجزيرة.
وكان المخـــرج اإليطالـــي الراحـــل، 
لوتشـــينو فيســـكونتي، قد صور داخل 
هذا الفندق، في رواقه الشهير وساللمه، 
بل وعلى شاطئه الخاص المقابل أيضا، 
مشـــاهد من فيلمه الشـــهير ”الموت في 
الذي تدور أحداثه في مطلع  فينيســـيا“ 
القرن العشرين، وهو إحدى كالسيكيات 

السينما اإليطالية والعالمية.

} بعد أيام من عزل الرئيسة البرازيلية، 
ديلما روسيف، من منصبها في الحادي 
والثالثين من أغسطس، جاء إلى السوق 
الدوليـــة لألفـــالم المقامة علـــى هامش 
مهرجان فينيســـيا فيلم تسجيلي طويل 
للمخرجة بيترا كوســـتا بعنوان ”العزل: 
وزنـــان، وقياســـان“، وهـــو ال يتنـــاول 
تفاصيـــل عملية عزل الرئيســـة بقدر ما 
يطرح التســـاؤالت حول شـــرعية العزل 
نفســـه، من خـــالل التســـاؤل حـــول ما 
إذا كان المفهـــوم األعمـــق للديمقراطية 
يتعرض لالغتيال ويتراجع في البرازيل 

اآلن.
يصور الفيلم احتجاجات الشـــوارع 
فـــي البرازيـــل ضـــد الدعوة إلـــى عزل 
الرئيســـة صاحبة المشروع االجتماعي 
أفـــاد  الـــذي  التقدمـــي  والديمقراطـــي 
الماليين مـــن العمال واألســـر الفقيرة، 
كمـــا يصور المداوالت التـــي دارت وراء 
البرازيلي  الكونغـــرس  داخل  الكواليس 

والقصر الرئاسي.
وقـــد صـــرح منتـــج الفيلـــم تياغـــو 
بافـــان، بأن ”التشـــريعات األخيرة التي 
صدرت في البرازيـــل تعتبر تراجعا في 
ما يتعلـــق بما حصل عليـــه العمال من 
حقوق، وأوضح أنه مثل المخرجة بيترا 
كوســـتا، مـــن مواليـــد 1984، أي منذ أن 
بدأت البرازيل تعـــرف انتقاال إلى نظام 
ديمقراطي، وكنـــا نتصور أنها أصبحت 
دولة مستقرة بعد 30 سنة، واليوم ندرك 
أن هذا لم يكن صحيحـــا، فهناك تراجع 

عن التجربة“.
* أ.ع

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن
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} باريــس - وضع العالم ماكس بالنك قانون 
”إشــــعاع الجســــم األســــود“، معتبرا أنه ليس 
كل أســــود اللون يمكن اعتباره جســــما أسود 
الســــوداء هي ُممتصات  األجســــام  فيزيائيا، 
وُمصــــدرات مثالية للطاقــــات التي امتصتها، 
تمامــــا كما تفعــــل نســــاء خالــــد تكريتي في 

لوحاته األخيرة.
”األجســــاد الســــوداء“ في لوحاتــــه، وهو 
تعبير ُمســــتعار من عالــــم الفيزياء، هو ممثل 
على أكمل وجه بمجموعة من النسوة تنفرد كل 
واحدة منهن بلوحة ويجسدن بطلتهن القوية 

غياب الضوء بأطيافه المرئية.
المــــرأة فــــي لوحــــات تكريتي ”بشــــرية“، 
ولكنها ذات ثقل أيقوني وتتميز بكثافة عالية 
وقــــدرة جاذبية هائلة جــــدا، على عكس أحلك 
ما تعايشــــت معه بشــــكل طاقة تفرضها أمام 
الناظر إلى اللوحات، من هنا قد يشعر الناظر 
“بمخملية“ األســــود، كمادة أوليــــة ووجودية 
أكثر مما هو كسوة جارحة، بالرغم من نعومة 

الملمس-المظهر. 

تجربة خاصة

المرأة في لوحاته متشــــحة حتى األعماق 
بالســــواد، تنظر إلى المشــــاهد بنظرة شاهد 
مــــزدوج، فهي من ناحية تشــــاهد العتمة التي 
تشربتها مع مرور الزمن ُمتفاعلة معها بجرأة 
قوامها وباالعتراف البطولي بفداحة األســــود 
الــــذي وجد طريقــــه إليها، ُمخرجــــة إياه إلى 
العلن، أسود تعايشت معه حتى االتحاد دون 

أن يؤدي إلى اختناقها.
ومن ناحية أخرى تقف المرأة في اللوحة 
كشــــاهد على األســــود الذي تفشــــى من حول 
ُمشــــاهد اللوحــــة: عبــــارة عن توالــــي الموت 
الُمفتعل بشــــريا، والُمصمــــم ليكون فضائعيا 

حتى في أبسط تجلياته أمام اآلخرين.
سيعتبر البعض عندما يرون األعمال التي 
ستعرض في النصف الثاني من الشهر األول 
من العام القادم، بأن الفنان تحّول في مســــاره 

الفنــــي الذي شــــهد ســــابقا توظيفــــه لأللوان 
الصارخة وتأثره بـ“البوب آرت“، غير أن هذا 
ال ينســــجم مع الواقع، إذ منذ إطاللته األولى 
ُعرف عن الفنان شــــغفه برســــم البورتريهات، 
ال ســــيما تلك التي تخص عائلتــــه، فالواقعية 
التعبيريــــة ليســــت غريبة عنــــه إطالقا، وهي 

تعود ُمدوية في مجموعته الجديدة.
يقــــول الفنان عن معرضه القــــادم بعنوان 
”النســــاء والحــــرب“ وقــــد ”اســــتوحيته مــــن 
تجربتي الخاصــــة، وباألخص تجربة والدتي 
عندمــــا كان عمــــري 10 و11 ســــنة، أي حينما 
بدأت الحرب األهلية في لبنان، أتذكر والدتي، 
المــــرأة اللطيفــــة الودودة والســــيدة الجميلة 
التي كانت بعمر صغير (30 سنة)، أتذكر كيف 
نسيت نفسها وأنوثتها وكانت لديدها رسالة 
أهــــم، وهــــي إنقــــاذ عائلتها، كانت مســــؤولة 
عن ابنهــــا وعلــــى إخراجه مــــن الجحيم، من 
المحنة تحولت إلى وحش يريد حماية نفسه 
وعائلتــــه“، وهو ما يتالقى فــــي المعرض مع 
ما يحدث في ســــوريا، حيث مــــن بين لوحات 
المعــــرض لوحــــة تحمــــل عنــــوان ”تحية إلى 

حلب“.
من ضمن المجموعة يحضر عمل محوري 
يظهر امرأة مجللة بالسواد، وقد تكون األجمل 
بين نســــاء لوحات الفنان، خالفا لكل النسوة 
ثمة قســــوة وتعال على الجرح يرشــــحان من 

مالمحها.
تعــــاٍل يبــــدو أنه بات مــــع الوقــــت تكتما 
وتحجرا ال ســــبيل إلى فكاكه، وحين ســــؤاله 
عنه أجــــاب الفنان باختصار مفيد ”إنه العمل 

الوحيــــد الذي يعــــود إلى 10 أعوام ســــابقة.. 
اللوحــــة-األم التي أنجبت باقــــي اللوحات“، 
باقــــي اللوحات حيث تــــّرق مالمح النســــوة 
وترتســــم على وجوههن ابتســــامات رجاء أو 

حزن فيه الكثير من الحنين.
مــــن ناحيــــة فيزيائية يبدو ”أســــود“ هذه 
المــــرأة مختلفا عن باقي اللوحــــات، إنه مادة 
ال تعكــــس الطاقــــة كما تفعل نســــاء اللوحات 
األخريــــات، أســــود شــــبيه بالمــــادة الُمظلمة 
التــــي مازالت تحّيــــر حتى اآلن علمــــاء الفلك 
والفيزياء، قيل إنها مادة تنتشر بكثرة وفيرة 
فــــي الكون، وتشــــير األبحــــاث األخيــــرة إلى 
انتشــــارها على األرض أيضا، حيث أنها مادة 

تصطدم بأجسادنا البشرية.

المادة الداكنة

يحلــــو للعلمــــاء القول ”إننــــا على األرض 
نتقدم وســــط ضبــــاب كثيف من هــــذه المادة 
الُمظلمــــة، ولكننــــا ال نشــــعر بذلــــك“، ويعتبر 
العلمــــاء أن أثر هذه المادة قــــد ال يكون جليا 
على إنسان واحد، بقدر تأثيره التراكمي على 

العرق البشري.
قد يكون األمر معكوســــا عند الفنان خالد 
تكريتــــي، إذ أن هــــذه المرأة-المادة الغامضة 
لها تأثير مباشــــر في شــــخصه وفي تشــــكيل 
عالمــــه الفني، ال ســــيما في معرضــــه األخير 
المتحدث عنه، حتى أن الوشاح الشفاف الذي 
يحيط بها وبوجهها هو بدوره أشــــبه بسحب 

كونية ُتخفي أكثر مما تظهر.

صالــــة العــــرض ســــتكون منقســــمة إلى 
قســــمين، قســــم ُتعرض فيه لوحات النسوة، 
وقســــم آخر يقدم فيــــه الفنان لوحــــات تمثل 
”البقجــــة“ التقليديــــة رفيقة الرحــــالت، ولكن 

أيضا رفيقة الهجرات القسرية.
يعّلــــق الفنان ”كل إنســــان ولــــو لمرة في 
حياته قرر ترك كل شــــيء خلفه من أجل بداية 
جديــــدة، من هنا أتت فكرة ’البقجة‘، هذه فكرة 
مرتبطة بشــــكل أساســــي بالنســــاء والحرب، 
اخترت القماش الحمــــوي لتلك البقج، قماش 
ســــوري تقليــــدي مطبوع بشــــكل يــــدوي، في 
البعــــض من اللوحــــات قمت بترقيــــم البقجة 
بحرف وبلون أحمر في إشارة إلى أنها تخص 

شخصا معينا“.
أغلب الظــــن أن هذا ”الشــــخص المعين“ 
الذي يشــــير إليه الفنان هــــو الفرد في خضم 
الجموع المحتشــــدة خارج منازلها، المغادرة 
أراضيها والمتجهة إلى المجهول قد ال يكون 
برحابة الكون، ولكنه حتما ُمشــــبع بســــواد ال 

قرار له.

* م.ع

} بيــروت – تحت عنوان ”تصوير تجريدي“، 
قدم فادي بصبوص نجل التشـــكيلي اللبناني 
الراحـــل ألفريـــد بصبـــوص ورئيـــس جمعية 
”ألفريد بصبوص“ (أسســـها الراحل بنفســـه 
عـــام 2004)، معرضـــا يضـــم أعمـــاال مختلفة 
للنحات الراحل نفذها بين عامي 1972 و2002، 
وهي نفس األعمال التي من المزمع أن تسافر 
إلى لنـــدن لعرضها للعموم في الفترة الممتدة 

بين 15 و17 سبتمبر الجاري.
وقال فادي ”أهمية المعرض تكمن في كونه 
أخرجنـــا من فضـــاء مدينة راشـــانا اللبنانية 

الضيق إلى الفضاء العالمي“.
وكان ألفيرد بصبوص يعتبر قريته راشانا 
بمثابة متحف في الهواء الطلق، فكان مرسمه 
وحديقـــة بيتـــه الحاضنة للمعـــرض الحالي، 
المكان األحب إلى قلبه وإلى هاجسه، بحسب 

تعبير نجله فادي.
وتحولت قرية راشـــانا إلى متحف مفتوح 
بفضـــل أعمـــال ألفريـــد بصبوص وشـــقيقيه 
ميشـــال (1921-1981) وجوزيف (2001-1929)، 
فأعمالهـــم الفنية المميزة تغطي المنطقة، مما 
جعل القرية الصغيرة التي تتوزع بها 40 منزال 
ويقطنها قرابة 300 نســـمة فـــي مصاف المدن 
الكبيرة التي تســـري ليال إلى البحر بناســـها 
وتماثيلهـــا وتحاكي المـــدى األبعد، مما جعل 

اسم بلدتهم راشانا مرادفا للفن.
وتحـــدث فـــادي عـــن إرث والـــده الراحل، 
قائـــال إنـــه اهتم بفنـــه وحرص علـــى أن يراه 

العالـــم، وأضاف ”بـــدأ من فرنســـا، وتحديدا 
مـــن متحف رودان فـــي العـــام 1974، فمتحف 

قدم  ثم  بأكســـفورد،  أشموليان 
أعماله بواشـــنطن سنة 1993، 
كما له أعمال عرضت بمتحف 

وأخـــرى  باليابـــان،  هاكونـــي 
عرضت مؤخرا بفيينا“.

ولم يهمـــل الراحل طبعا عرض 
أعماله بلبنـــان، في أغلـــب المتاحف 

الموجـــودة كمتحـــف ”سرســـق“ أو من 
خالل المجموعات الخاصة.

ومـــن بين مـــن حضـــروا حفـــل افتتاح 
المعـــرض الـــذي أقيم في الـ31 من أغســـطس 
الماضي وســـيط الفن اللبنانـــي جبريل رزق 
الله الـــذي يعمل بين بيـــروت وباريس، وقال 
رزق الله ”فخور للغاية برؤية أعمال الفنانين 
اللبنانيين الكبار تعرض في الخارج، ال سيما 
فـــي لندن، ومـــن بينهـــا طبعا أعمـــال ألفريد 

بصبوص“.
الكثيـــرون  ويـــرى 

بصبـــوص  ألفريـــد  أن 
رواد  من   (2006-1924)
في  الحديـــث  الفـــن 
األوســـط،  الشـــرق 
وهـــو الـــذي نـــال 
مـــن  العديـــد 
أهمها  الجوائـــز، 
في  الشرق  جائزة 

بيروت عام 1963 وجائزة بينالي اإلســـكندرية 
عام 1974.

وتنقســـم األعمـــال المعروضـــة للراحـــل 
ألفريد بصبوص بين الكالســـيكية والتصوير 
التجريـــدي، وقـــال ســـليم وهبي، وهـــو زائر 
للمعـــرض ”ألفريـــد بصبوص تخطـــى حدود 
لبنـــان وأصبحـــت حـــدوده العالميـــة، وهذا 
المعـــرض ليس معرضـــه األول براشـــانا أو 
خارجهـــا، فالراحل بـــات معروفـــا في جميع 

أنحاء العالم“.
وتمجـــد أعمـــال ألفريد بصبـــوص المرأة 
في جميـــع مراحل حياتها: عزباء أو متزوجة، 
مـــن الـــوالدة إلى األمومـــة، حيث قـــام الفنان 
بنحت أشـــكال حســـية وأنثوية من الحجر 
والبرونـــز والرخام، كما تعكس وتجســـد 
منحوتاته ذات الطراز العصري المجرد 
معانـــي الرشـــاقة والجمـــال والرقـــة 

لهيئـــة ومظهر األنثى عامة واللبنانية خاصة، 
ولعـــل من أبرز هذه األعمـــال منحوتة ”المرأة 

الجالسة“.
ونحـــت ألفريـــد بصبوص أيضا أشـــكاال 
نحيلة ضئيلة ليســـت لها زاوية حادة، وحتى 
في الهيـــاكل المكعبة والمســـتطيلة دائما ما 
تكون المفاصل مســـتديرة الشـــكل، كما صقل 
الراحـــل الســـطوح إلى أبعد الحـــدود، جاعال 
إياها ناعمة وحســـية حتى وإن كانت مادتها 
حجرا خشـــنا، وهو الذي 
غالبـــا مـــا كانت تتســـم 
تجذب  بفتحـــات  أعماله 
العيون لترى ما هو وراء 
السطح، إلى داخل المادة 
الفنـــان  وكان  نفســـها. 
الراحل يعتقـــد أن اتباع 
الصدق تجـــاه الحياة 
يصنـــع  والطبيعـــة 
ويرى  فـــن،  أفضل 
أن دور الفنـــان هو 
رائـــدا  يكـــون  أن 
فـــي مجتمعه، وهو الـــذي اتفق 
تمكنه  علـــى  الخبراء  حولـــه 
من توظيف قدراته اإلبداعية 
البتكار المنحوتات الشاهقة 

في روعتها.

خالد تكريتي يستنطق األسود في تجلياته الرمزية 

من أجــــــل قراءة األعمــــــال اجلديدة للفنان 
الســــــوري خالد تكريتي يجــــــب أن نخرج 
ــــــادي، ليصبح  ــــــوان االعتي مــــــن منطق األل
األســــــود مفهوما فيزيائيا-فلكيا له أهمية 
في تأثيث عالم تكريتي الذي سيظهر جليا 
فــــــي آخر أعماله في ”غاليري كلود لومان“ 
الباريســــــية، والتي باتت متثل الفنان بدال 
عن غاليري ”أيام“ اللندنية الشــــــهيرة، وهو 
ــــــذي كانت له ثالثة معارض ســــــابقة في  ال
بيروت، هي ”املرأة“ و“جدتي وأنا“ و“لول“.

مبناســــــبة مرور عشر سنوات على رحيل النحات اللبناني ألفريد بصبوص، تعرض حاليا 
في بلدته راشانا 25 منحوتة من أعماله، قبل نقل املعرض إلى لندن يوم الـ15 من سبتمبر 

اجلاري.

يحيـــط  الـــذي  الشـــفاف  الوشـــاح 

باملرأة وبوجهها في اللوحة، أشـــبه 

بســـحب كونيـــة تخفـــي أكثـــر مما 

تشير

 ◄

[ فنان سوري يجعل من {البقجة» عنوانا للرحيل القسري

منحوتات ألفريد بصبوص تسافر من بيروت إلى لندن

نساء متشحات حتى األعماق بالسواد

} تعرفت وأنا في الثالثة عشرة من عمري 
على فتى سوري ظريف، حدث ذلك في 

باريس، حيث اختار أهلي المكوث حتى 
انقضاء الحرب اللبنانية، غير أننا لم 

نستمر في باريس أكثر من سنة العتقاد 
والدي بأن الحرب شارفت على االنتهاء، 
في حين أنها كانت ال تزال تتحضر إلى 

األعظم.
تواصلنا من خالل عدة رسائل ومن ثم 
جرى انقطاع دام أكثر من ثالثين عاما، لم 
يكسر هذا االنقطاع إّال صدفة ذهابي إلى 

معرض تشكيلي ألكتشف أن الفتى الظريف 
عينه قد صار فنانا باسم خالد تكريتي.

كان هذا االكتشاف مؤثرا جدا بالنسبة 
إلي، أول ما ورد في خاطري ”ها قد التقينا 

من جديد بعد كل هذه السنوات، وحول 
اهتمام واحد“.

ال أخفي بأنني في البداية أصبت 
بخيبة أمل عندما ألقيت نظرة خاطفة على 
األعمال المعروضة، قلت في نفسي ”بوب 

آرت يا خالد! ماذا حدث لك؟“، فأنا ال أحب، 
ال بل أكره فن ”البوب آرت“ بجميع أشكاله، 

لكن بسب اهتمامي بالفنان بدأت أتمعن 
في لوحاته.

شيئا فشيئا بدأت أرى في أسلوبه 
الفني خصوصية فنية تعتمد على 

استنباط معالم بدا أن الفنان عرفها جيدا 
ولم يستعرها من فنانين بوب غربيين، وإن 

ظهر تأثره جليا بهذا النمط من الفن.
كما عثرت على قدر كبير من الذكاء في 
دمج البصريات وتظهير آرائه حول مفهوم 

السرعة، والبطء، واألثر السلبي لتقنيات 
التواصل االجتماعي وتأثيرات ألعاب 

الفيديو، وهوس اللحاق بالموضة الرائجة، 
وتقلبات المزاج الشخصية واالزدواجية 
في المعايير الثقافية ومفارقات العالقات 
االجتماعية، ومظاهر الحريات الشخصية 
وانعدامها على السواء، وكل ذلك بأسلوب 

ال يخلو من السخرية السوداء والخفة.
منذ ذلك اليوم، ال أقول إنني أصبحت 
من محبي ”البوب آرت“ ال سيما الغربي 
منه، ولكنني بت بالتأكيد أكثر انفتاحا 

على التجربة المعاصرة والشرق أوسطية 
في هذا المجال.

هناك كم هائل من أعمال ”البوب 
العربي التي اعتمدت ”نسخا“ شبه  آرت“ 

كامل لمنطق البوب الغربي، حيث عمد 
البعض من الفنانين، على سبيل المثال، 
إلى سذاجة نقل صورة الفنانة أسمهان 

أو كوكب الشرق أم كلثوم ولصقها ضمن 
خلفية تعج بالزخارف الشرقية، علما 

أن ليس إغراق صور المشاهير العربية 
بالزخارف كفيل بأن يجعلها لوحات ذات 
مزاج أو هواجس شرقية، خاصة عندما 

يقوم بذلك فنانون عرب.
ومع ذلك، ثمة لوحات أخرى مهمة 
يمكن أن نعتبرها تنتمي إلى ما يمكن 

العربي المعاصر،  تسميته بـ“البوب آرت“ 
الفن الذي بات له مذاقه الخاص 

وطروحاته الخاصة، نذكر منها مجموعة 
لوحات للفنان الفلسطيني أسامة دياب 
بعنوان ”ماذا حدث هنا؟“، أعمال تقارب 

األلم بحكمة الفتة، ولوحات الفنان السوري 
قيس سلمان التي قدمها جارحة بألوان 

صارخة تحت عنوان ”مجتمع متحضر“، 
ظّهر من خاللها الفساد بجرأة وخاصة 

الفساد السياسي العربي والعالمي على 
السواء.

ونذكر أيضا الفنان السوري إلياس 
إيزولي في معرضه ”تواصل“ الذي اعتمد 
فيه تقديم أعمال فنية تميزت بألوان قوية 

يحاكي فيها إنتاج الفنان السوري لؤي 
كيالي، حيث ظهرت في لوحات الفنان 
إيزولي العديد من شخصيات الفنان 

الراحل، شخصيات حزينة، ولكن تحت وقع 
أحزان ُمضاعفة ُمتأتية من ظروف العالم 

العربي المعاصر الغارق في العتمة.
شخصيات تحمل أجهزة كمبيوتر أو 

هواتف جوالة أو وجبات سريعة أميركية 
في إشارة إلى ظاهرة العولمة التي 

اجتاحت العالم، الحزن الذي تضاعف في 
تعابير الوجوه والوضعيات الجسدية 

للشخصيات، هو أبرز دليل على أن 
البهرجة اللونية التي هي أكثر ما يمّيز 

”البوب آرت“ ال تجيء حكما انعكاسيا أو 
منطلقا للسعادة.

العربي  من المؤكد أن ”البوب آرت“ 
يتميز بعناصر كثيرة مشتركة مع نظيره 
الغربي، ولكن ما يشفع له أنه في أعمال 

البعض من الفنانين، من أمثال خالد 
تكريتي وغيره من الفنانين الموهوبين، له 

بريق خاص يحتفي بمصداقيته.
فن يشترك في تشكيل مالمحه 

المرح واأللم، والعبث والقلق، والعاطفة 
المتأججة، ولكن أيضا نكرانها بسوداوية 

ضاحكة غير ُمضحكة.

سوداوية ضاحكة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

عـــرض الفوتوغرافـــي املغربـــي أشـــرف بزنانـــي، ضمـــن فعاليات الـــدورة األولـــى ملعرض فـــن التصوير 

الفوتوغرافي األفريقي، أعماله الفنية برواق {إفوار غولف كلوب» بأبيدجان.

أقـــام مؤخرا فـــي العاصمة األملانية برلـــني الفنانان العراقيـــان خليف محمـــود ومنصور البكري 

معرضهما التشكيلي املشترك األول الذي حمل عنوان {املشاعر في لوحة مائية».

خالد تكريتي: 

أتت فكرة {البقجة» من 

خالل ارتباطها األساسي 

بالنساء والحرب

ألفريد بصبوص:

اتباع الصدق تجاه 

الحياة والطبيعة يصنع 

أفضل فن

تها: عزباء أو متزوجة،
ومـــة، حيث قـــام الفنان
ـية وأنثوية من الحجر
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خلود الفالح

} ال تحتاج معرفـــة وضع الصحافة في ليبيا 
إلى مؤشر سنوي أو أرقام توزيع المطبوعات، 
فالصحافـــة الورقيـــة متعثرة ومـــا يصدر من 
مطبوعات ال يصل إلـــى أماكن بعيدة من بالد 
تشهد نزاعات مســـلحة سياسية واجتماعية، 
أما الوســـائل المرئيـــة والمســـموعة العامة 
والخاصـــة، داخـــل البـــالد وخارجهـــا فتتبع 
صاحب التمويل واتجاهاته وميوله السياسية 
أو الماليـــة، وبالتالـــي ال يمكـــن الحديث عن 

صحافة مستقلة بمعنى الكلمة.
ويقول سالم أبوظهير مدير تحرير صحيفة 
فســـانيا ”لألســـف الصحافة في ليبيا ليست 
مستقلة على اإلطالق. ورغم تخلصها من خانة 
الصحافة األحادية الموجهة خالل أربعة عقود 
مضت وتحولهـــا إلى صحافة تعددية يفترض 
أن تكون حرة، فإنها فشلت فشال ذريعا في أن 

تنال استقاللها“.
ويضيف أبوظهير ”جريدة فســـانيا تعاني 
من صعوبات ال يتســـع المجال لذكرها، أهمها 
أنهـــا ال تطبـــع بانتظـــام، واليـــوم توقفت عن 

الصدور ورقيا وإلكترونيا“.
وتابع مبينا ”فسانيا تتبع هيئة الصحافة 
باالســـم المطبوع على صفحتهـــا األولى فقط 
وفي المراســـالت الرســـمية، وفي غير ذلك لم 
تقدم الهيئة لصحيفة فسانيا أبسط ما تحتاجه 
من توفير مستلزمات العمل الصحافي إضافة 
إلـــى إيقـــاف مرتبـــات المحرريـــن والعاملين 

بالصحيفة“.
وتؤكد تقارير المنظمـــات الدولية الوضع 
المتـــردي للصحافـــة الليبيـــة، حيـــث احتلت 
ليبيـــا المرتبة 164 عالميا في مؤشـــر منظمة 
”مراســـلون بال حدود“ بداية هـــذا العام 2016 
حول الحريات الصحافية في العالم، مســـجلة 

تراجعا عن العام الماضي بـ10 مراتب.
ويســـتند هذا التصنيـــف على قياس حالة 
حريـــة الصحافـــة، انطالقـــا من تقييـــم مدى 
التعددية واســـتقاللية وسائل اإلعالم ونوعية 

اإلطار القانوني وســـالمة الصحافيين في 180 
بلدا.

 ويرى الصحافي الليبي ســـالم الهنداوي 
أن مـــا يعنـــي الصحافييـــن من اإلعـــالم ليس 
”المؤسســـة“ اإلعالمية، ســـواء كانت عامة أو 
دة،  دة أو الُمحدَّ خاصـــة، ووســـائلها المتعـــدِّ
هم حقا في  وسياساتها.. إنما ما يعنيهم ويهمُّ
األســـاس القائم  هذا الظـــرف، هو ”اإلعالمي“ 
والمؤثـــر في ماهيـــة المؤسســـة، لذلك يجب 
التوجه بالمشـــروع الوطنـــي لتأهيل وتنمية 
الكـــوادر اإلعالمية، بمنطلقات شـــرف المهنة 
ومبادئها الســـامية، وتأهيل هذا ”األســـاس“ 
على مســـتوى الفهـــم والوعـــي وإدراك حجم 
المخاطر، حينها تكون ”المؤسسة“ في صميم 
المسؤولية األخالقية للمهنة، قبل المسؤولية 
القانونيـــة.. وســـيكون باإلمـــكان الدفـــاع عن 
حقـــوق ”اإلعالمـــي“ من ســـطوة المؤسســـة، 
وإلزامهـــا  المؤسســـة  ُمحاســـبة  وبالتالـــي 

بتطبيق المعايير وضبط مستوى األداء.
وفي غيـــاب قانـــون الصحافـــة واإلعالم، 
ال يمكـــن تحديـــد مـــن المســـؤول عـــن تدّني 
مســـتوى األداء اإلعالمـــي، ومن غيـــر الممكن 
حمايـــة المهنة من تبعات اإلغراء المالي ودفع 
اإلعالمييـــن لالنحـــراف، في سلســـلة جرائم 
تزييف الحقائق وتضليل الـــرأي العام، وهي 

السابقة الالفتة في تاريخ اإلعالم الليبي.
وتغيـــب المتابعـــة القضائيـــة لإلعالمـــي 
اُلمنحرف، الذي يعمل لدى مؤسسة تفتقر إلى 
مبـــادئ وأخالقيات المهنـــة.. وما ترتكبه هذه 
المؤسســـة مـــن تزييف للحقائـــق، يرتقي إلى 
د الوعي العام، وما  مستوى الجريمة التي تهدِّ
يترتَّب عن هذا اإلخفـــاق المهني من تداعيات 

د أمن الوطن والمواطن. سلبية تهدِّ
ويقـــول الهنـــداوي ”فـــي غيـــاب القانون 
ـــم للمهنـــة، وفـــي ِظل فوضى الفســـاد  المنظِّ
نســـتطيع  ال  والسياســـي،  واإلداري  المالـــي 
بناء مؤسسة إعالمية واحدة يكون بمقدورها 
االلتـــزام بخطاِب إعالمي نزيـــه ومّتزن، يقبله 
لطة وأصحاب  الجميع دون التعرُّض لقمع السُّ

المصلحة والنفوذ“.
وأكـــد قائـــال ”علينـــا إعداد ميثاق شـــرف 
للمهنـــة، وتأهيـــل اإلعالمـــي ليكـــون جديـــرا 
بمبـــادئ المهنـــة، قبل تقويم دور المؤسســـة 
ورعايتهـــا، ليكـــون الخطـــاب اإلعالمي واعيا 
بخطـــورة المرحلة والتباســـاتها، وليكون في 

يات الراهنـــة… خارج مغريات  مســـتوى التحدِّ
مؤسســـات استحوذت على المال واتخذت من 
وسائل اإلعالم منابر للحرب والفتنة وتأجيج 

الكراهية“.
ويعد الخطـــاب التحريضي الداعي للفتنة 
والكراهيـــة إحـــدى أهـــم مشـــكالت اإلعـــالم 
الليبـــي، التـــي حـــذر مـــن خطورتهـــا العديد 
مـــن الصحافيين واإلعالمييـــن، وضمن خطة 
اليونســـكو إلصالح وتطوير اإلعـــالم الليبي، 
قام الصحافي فتحي بن عيســـى، برصد يومي 
لمفردات الكراهية والسب والقذف واالتهامات 
دون أدلة، ومفردات تـــدل على المصالحة، في 

القنوات الليبية، ليصل إلى ”نتائج صادمة“.
وقال بن عيســـى ”حريـــة التعبير ال تعني 
التحريض على العنف وال تعني بث الكراهية، 
وال تعنـــي االتهامات دون أدلة، هناك فرق بين 
التشهير وحق التعبير، ويمكن الرجوع للعهد 
الدولي اإلنســـاني، خصوصا المـــادة 19 منه 

المعنيـــة بحريـــة التعبير“. وأضـــاف ”في ما 
يخص رأس المال تبين من خالل الدراســـة أن 
أغلب وسائل اإلعالم الليبية وبنسبة تصل إلى 
90 بالمئـــة، ال تفصح عن مصـــدر تمويلها وال 
هويـــة رئيس مجلس إدارتهـــا وال أعضاء هذا 

المجلس“.
وأشار إلى أن ”اإلعالم الليبي أسير لرأس 
المال المبهم… اإلنســـان تحركه فكرة واإلعالم 
هـــو من يزرع هـــذه األفكار، لهـــذا فإن لإلعالم 
دورا كبيـــرا في شـــيطنة الخصـــوم وتضخيم 

األحداث بل أحيانا فبركتها“.
للتنميـــة  حريـــات  مجموعـــة  ورصـــدت 
وحقوق اإلنســـان وجمعيـــة المراقب لحقوق 
اإلنســـان من خالل متابعتها لخطاب وســـائل 
اإلعالم ومواقـــع التواصل الليبيـــة تحريضا 
على الكراهية والتمييـــز العنصري، والدعوة 
للعقوبات الجماعية، واستخدام العنف للتغير 
السياســـي، التحريض على العنف الجســـدي 

للخصوم، ومباركته في بعض األحيان بمزاعم 
حماية الثورة والوطن ودماء الشهداء.

المناصـــرة  برنامـــج  مســـؤول  ويشـــير 
والمســـاعدة الطـــارئ بالمركـــز الليبي لحرية 
الصحافة نزار إبراهيم إلـــى أن اإلحصائيات 
التي ذكرهـــا في التقرير الســـنوي لهذا العام 
ليســـت مجرد بيانات علمية بل إنها تعبر عن 
عمـــق المحنة وأنين الضحايا الذين ال يزالون 
حتـــى اآلن يقعون فريســـة الفوضـــى ورهينة 
لالســـتقطاب السياسي والعســـكري الحاصل 

في ليبيا.
وأضـــاف ”مـــع كل موجـــة عنـــف جديدة 
تعصـــف بالبـــالد يدفـــع الصحافيـــون جزءا 
مـــن ضريبتهـــا. الظـــروف وتداعياتهـــا عادة 
ما تتحكم فـــي بوصلة االعتـــداءات التي تقع 
عليهـــم، والجماعات المســـلحة غير النظامية 
هي دائما ما تتصدر المشـــهد كأكثر األطراف 

عداوة للصحافيين وحرية اإلعالم“.
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كل موجة عنف تعصف بليبيا يدفع الصحافيون جزءا من ضريبتها

ال يمكن الحديث عن إعالم مستقل في ليبيا 

في ظل الواقع األمني الليبي وغياب قانون الصحافة واإلعالم، من الصعب حتديد العوامل 
املسؤولة عن تدهور اإلعالم الليبي، إال أن مشكالت خطيرة حتتاج إلى اتخاذ خطوات جدية 

للحد من هذه املشكالت وفي مقدمتها تزييف احلقائق وتضليل الرأي العام.

} رام اهللا –  أكـــد املركـــز الفلســـطيني للتنمية 
اتســـاع دائرة  واحلريـــات اإلعالميـــة ”مدى“ 
االعتقـــاالت وعمليات التوقيـــف التي تنفذها 
أجهـــزة األمـــن الفلســـطينية في قطـــاع غزة 
والضفـــة الغربية ضـــد صحافيـــني وعاملني 
فـــي اإلعالم، وعبـــر عن قلقه الشـــديد من هذه 
الظاهـــرة ومـــا يرافقهـــا من ضغوط وســـوء 
معاملة وتعذيب جســـدي ونفسي، كان آخرها 

ما تعرض له الصحافي محمد عثمان.
وقـــال مركز مدى الـــذي يعنـــى بالتوثيق 
والدفـــاع عن احلريات اإلعالمية في فلســـطني 
في تقريـــر له أصدره، األربعاء، إن جهاز األمن 

الداخلـــي التابع حلركة حماس في غزة اعتقل 
الصحافي عثمان مراســـل موقـــع ”املونيتور“ 
وشـــبكة تلفزيون العرب، وتعرض إلى معاملة 
مســـيئة جدا، وأفاد ”هددونـــي بعدم اإلفصاح 
عن أي شيء مما جرى معي وإال سيتم القضاء 

على مستقبلي الصحافي“.
وذكـــر التقرير أن ”هذه ليســـت إال واحدة 
مـــن العديـــد من احلـــاالت التي تعـــرض فيها 
صحافيون للتعذيب ولسوء املعاملة حيث قال 
مراســـل قناة األقصى الفضائية طارق أبوزيد 
الـــذي اعتقله جهـــاز املخابرات الفلســـطينية 
فـــي نابلـــس، فـــي إفادة ســـابقة ملركـــز مدى، 

تعرضـــت للضرب بقوة خـــالل الليلة األولى.. 
كان فـــي الغالب صفعات علـــى الوجه، إضافة 
إلـــى تهديدي بالنقـــل إلى بيت حلـــم وأريحا 
وتهديـــدات أخـــرى باعتقال زوجتـــي، كما مت 

احتجازي في الزنزانة“.
وســـجل التقرير منذ مطلـــع العام اجلاري 
2016 وحتـــى نهايـــة أغســـطس املاضـــي مـــا 
مجموعه 16 حالة توقيف واعتقال لصحافيني 
نفذتهـــا أجهزة األمن الفلســـطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة علما أن عدد هذه احلاالت 
خـــالل عام 2015 بلغ 31 حالـــة وفي العام الذي 

سبقه 2014 بلغ 15 حالة اعتقال وتوقيف.

وقـــال مركـــز مـــدى ”ال تقتصـــر الضغوط 
وإســـاءة املعاملة والتعذيب على الصحافيني 
الذين يتم اعتقالهم أو توقيفهم لكنها أصبحت 
متارس على نطاق أكثر اتساعا خالل عمليات 
االســـتدعاء والتحقيق التي تعتبـــر أحد أكثر 
أنـــواع االنتهـــاكات الفلســـطينية للحريـــات 

اإلعالمية شيوعا“.
واســـتنكر مركز مدى بشـــدة جلوء أجهزة 
األمن الفلســـطينية فـــي الضفة وغزة بشـــكل 
متزايد ملمارســـة أشـــكال مختلفة من التعذيب 
والضغوط وإســـاءة املعاملة ضد الصحافيني 

أثناء اعتقالهم أو توقيفهم.

حقوق الصحافيين الفلسطينيين تتوقف عند أبواب األجهزة األمنية

انتقـــد إعالميـــون جزائريـــون  } اجلزائــر – 
اجلزائـــري  االتصـــال  وزيـــر  تصريحـــات 
حميـــد قرين حـــول منح الترخيـــص للقنوات 
التلفزيونيـــة التـــي تلتزم بأخالقيـــات املهنة، 
معربني عن اعتقادهم بأن هذه الشروط تنطوي 
على تأويالت عديدة تكرس الهيمنة احلكومية 

على القنوات الفضائية.
وأوضح وزير االتصال لدى إشـــرافه على 
فعاليات الندوة التكوينية التاســـعة، املنظمة 
حتت شـــعار ”التعـــرف على وســـائل اإلعالم: 
املواطـــن له احلق في املعلومـــة املوثوقة“، إن 
ســـلطة الضبط للســـمعي البصـــري التي مت 
تعيينهـــا تعمل بجدية من أجل منح اعتمادات 
للقنـــوات التلفزيونية التـــي تلتزم بأخالقيات 
املهنة، وسيتم توقيف بث القنوات التلفزيونية 

غير املعتمدة.
كما ذكر بأن التـــزام الصحافي بأخالقيات 
املهنة، التي تكرسها حرية التعبير، يحتم عليه 
التأكد من اخلبر واملعلومة ونقلها من مصادر 
موثوقة بشـــكل هادئ وموضوعـــي لتقدميها 
للمواطن الـــذي يظل حقه محفوظـــا في تلقي 

معلومة موثوقة.
وأكـــد قريـــن أن الصحافي لـــه كل احلرية 
ليكتب في أي موضوع، وأن الدســـتور يكرس 
حريـــة التعبيـــر علـــى أن ال ميس ذلـــك بأمن 

واســـتقرار البـــالد؛ وال بـــد من نقـــل املعلومة 
دون صخـــب أو شـــتم أو قذف. ما أشـــار إلى 
أن اإلشهار ســـيوجه إلى وسائل اإلعالم التي 

تلتزم بأخالقيات املهنة.
وأثارت هذه التصريحات جدال في الوسط 
الصحافيـــة  وقالـــت  اجلزائـــري،  اإلعالمـــي 
اجلزائرية آيت ســـالم مخطاريـــة، من باريس، 

إن ”وزير االتصال حميـــد قرين اخترع طريقة 
جديدة في الصحافة اسمها الصحافة الهادئة، 
والوزيـــر قـــال إن علـــى الصحافـــي أن ينقل 
املعلومة من مصدر موثوق بشكل هادئ، يعني 

أن ال يكلم الناس إال همسا“.
وأضافت مخطارية ”إن الوزير راح يتحدث 
عن حريـــة التعبير التـــي تنعم بهـــا اجلزائر 

والتـــي مـــن نتائجها غـــرق جرائـــد وقنوات 
ودخول صحافيني إلى السجن“.

وأشـــارت إلـــى أن ”حريـــة التعبيـــر التي 
يقصدها الوزير هي حرية متجيد املســـؤولني 
مـــن املدير إلـــى رئيـــس الدائرة وصـــوال إلى 
الـــوزراء، واإلشـــهار ســـيوجه إلـــى وســـائل 
اإلعالم التـــي تلتزم بأخالقيـــات املهنة، طبعا 
التي يحددها هو حســـب فهمه، أما عن سلطة 
الضبط للســـمعي البصري فإنها تعمل حسبه 
بجدية ملنـــح اعتمادات للقنـــوات التلفزيونية 

التي تلتزم بأخالقيات املهنة“.
وكشـــف قرين، عـــن صدور دفتر الشـــروط 
اخلاص بالقنـــوات التلفزيونية يصاحبه دفتر 

شروط خاص بكل قناة.
وأكد أن كل القنوات مبا في ذلك التلفزيون 
العمومي ستكون مجبرة بالتقيد ببنود دفاتر 
الشروط اخلاصة، تهدف إلى احلفاظ على قيم 
املجتمع اجلزائري، وفـــرض االحترافية التي 
تفرض تفادي الســـقوط في القـــذف والتعدي 

على كرامة األشخاص، على حّد تعبيره.
يذكر أنه مت خالل الندوة التطرق إلى اإلعالم 
العمومي واخلدمة العمومية وحرية الصحافة 
والتعبير واملشـــهد اإلعالمي اجلزائري، وذلك 
بحضور حوالي 400 مشـــارك مـــن صحافيني 

وممثلي هيئات نظامية وجمعيات محلية.

تأويالت معقدة تكرس هيمنة الحكومة على تراخيص القنوات الجزائرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ احتجزت السلطات التركية 
صحافيني وسياسيا ومدير شركة 

الستطالعات الرأي، األربعاء، 
لالشتباه بأن لهم صلة برجل الدين 
املقيم في الواليات املتحدة فتح الله 
كولن الذي حتمله تركيا املسؤولية 
عن االنقالب الفاشل في ١٥ يوليو.

◄ قال األكادميي السعودي مالك 
األحمد إن إطالق النسخة العربية 

ملوقع قائد الثورة اإليرانية علي 
خامنئي، حتت شعار ”اإلسالم يعلو 
وال يعلى عليه“ هو جزء من اجلهود 
اإليرانية لنشر الثقافة اإليرانية وما 
يتبعها من البعد العقائدي الطائفي.

◄ أكد مدير عام هيئة اإلعالم األردني 
أمجد القاضي أنه ال دور لهيئة 

اإلعالم بالرقابة أو بالتدخل في ما 
ينشر ضمن احلمالت االنتخابية 

وعبر وسائل اإلعالم مبا فيها املواقع 
اإللكترونية.

◄ أصدرت وزارة اإلعالم العمانية 
مجددا قرارا مبنع تداول جريدة 

الزمن بعد أن قضت محكمة القضاء 
اإلداري في السلطنة، األربعاء، 

ببطالن قرار وزارة اإلعالم والذي 
قضى بإيقاف نشر وتداول جريدة 

الزمن منذ ٩ أغسطس ٢٠١٦.

◄ عبرت نقابة الصحافيني اليمنيني 
في بيان لها، األربعاء، عن قلقها 
املتزايد لتصاعد وتيرة اختطاف 

الصحافيني كما جرى مع الصحافيني 
مختار القدسي، مدير البرامج بقناة 

السعيدة األهلية وحسني الشرفي، 
مدير اإلنتاج وإيداعهما السجن بعد 

اقتحام مكتب القناة بصنعاء.

{لغة اإلعالم العربي المعبأة بذخيرة هذا العصر المعرفية ليســـت منفصلة أو بعيدة عما يســـود 

المجتمعات العربية اآلن من محاوالت إلحالل عامياتها في المكان الذي تنهض به الفصحى}.

فاروق شوشة
األمني العام ملجمع اللغة العربية في القاهرة

رت من بنية اإلعالم 
ّ
{الثـــورة االتصالية والمعلوماتيـــة التكنولوجية التي جاءت مع العولمـــة، غي

وتدفق المعلومات خالل فترة قصيرة جدا، بل وألغت تماما مفهوم اإلعالم التقليدي}.

محمد أبوحمور
األمني العام ملنتدى الفكر العربي

باختصار

سالم الهنداوي:

علينا تأهيل اإلعالمي ليكون 

جديرا بمبادئ المهنة قبل 

تقويم دور المؤسسة ورعايتها

على الصحافة أن تحتفظ بهدوئها طبقا للشروط



} غــزة – أصبـــح عادل املشـــوخي جنما على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي، وأينمـــا يولي 
وجهه في غزة يجد جمهورا يســـتقبله بحرارة 
وترحـــاب حيـــث تزيـــد شـــعبيته فـــي القطاع 
احملاصـــر ويشـــاهد الكثيـــرون فيديوهاته في 
املقاهي. واجته املشـــوخي إلى الغناء قبل فترة 

قدم خاللها أربع أغنيات مصورة فقط.
ويوضـــح املشـــوخي أن الهـــدف مـــن تلك 
الفيديوهـــات هو إضحاك الناس ال ســـيما أهل 
غزة لينســـوا ولـــو لدقائـــق احليـــاة الصعبة 
التـــي يعيشـــونها. وتتضمن أغنيات الشـــاب 
الفلســـطيني كلمات خفيفة وساخرة وليس لها 

أي معنى.
وتعرض املشـــوخي النتقادات كثيرة حيث 
يعتبر البعض أن كلمات أغنياته هابطة. وكتب 
مغـــرد، قائال ”عندمـــا يصبح عادل املشـــوخي 
قضيـــة رأي عام.. فال داعـــي لتنظيم انتخابات 

بلدية ومحلية.. فنحن في خطر“.
وقال آخر ”من جعل عادل الشموخي يعتقد 

أنه فنان؟“.
ولكنه يرى عكس ذلـــك ويعتبر أنها ظريفة 

ومبهجة لســـكان غـــزة الذين يحتاجون 
أي شـــيء لنســـيان التفكيـــر فـــي 

املصاعب التي يعانون منها في 
حياتهم اليومية.

املشـــوخي  عـــادل  وقال 
(٣٢ عاما) لتلفزيون رويترز 
”هدفـــي أن أجعـــل املواطن 
في فلســـطني أو فـــي قطاع 
غزة ينسى الهم الذي يعيشه 

ولو خلمس دقائق في اليوم. 
واحلمـــد للـــه كل املواطنني في 

قطـــاع غزة وفلســـطني وحتى في 
اخلارج يرددون أغاني“.

وأضـــاف ”.. أنا أدخلت إلى قطاع غزة 
نوعا جديدا من الفن.. فن ليس لكلماته معنى.. 
هدفهـــا فقـــط الترفيـــه“ ورغـــم االنتقـــاد الذي 
يتعرض له، يعتبر الشموخي أن أغانيه ليست 
هابطة فهي ال حتتوي كلمات ال أخالقية، ويقول 
عنهـــا ”بالعكس كلمـــات لذيـــذة واألغاني هذه 
حتتاج روحا حلوة“. ويقول البعض من أهالي 

غزة إنهم يشـــعرون بســـعادة عندما يسمعون 
أغانيه، وعبر العديد من النشـــطاء عن ذلك من 

خالل حساباتهم على موقع فيسبوك خاصة.
وكتب مســـتخدم ”الوضع الذي نعيشه في 
قطاع غـــزة جراء احلصـــار والبطالة وانقطاع 
الكهرباء بشـــكل مستمر، يجعلنا نستمتع 
عـــادل  ينشـــرها  التـــي  باألغنـــي 
مشاكلنا  تنسينا  هي  املشوخي.. 

وهمومنا“.
وقـــال آخر ”نعيد تقاســـم 
بعـــض املقاطـــع مـــن أغاني 
تويتـــر  علـــى  الشـــموخي 
وفيسبوك رغم أنها ال حتتوي 
رسالة هادفة أو مضمونا قويا 
لكنهـــا تضحكنا.. فنحن نحتاج 
إلـــى هذه االبتســـامة لنتجاوز ما 

منر به“.
 ويعتبـــر ناشـــط آخـــر أن هـــذا الشـــاب 
الغـــزاوي يقـــوم بإجنـــاز كبير ألنه اســـتطاع 
الوصول إلى عدد ضخم من املواطنني وأصبح 
يتابعه اآلالف على مواقع التواصل االجتماعي 

في وقت يعاني فيه القطاع من وضع مزر.
يشار إلى أن اقتصاد غزة احملاصرة يعاني 
مـــن اإلنهاك حيث يبلغ معـــدل البطالة نحو ٤٣ 
في املئة بني ســـكانها الذين يقدر عددهم بنحو 

١٫٩٥ مليون نســـمة. واعتبر ناشـــط أن ”عادل 
الشـــموخي من أروع أبناء غزة الذين عرفهم“. 
ونشـــر آخر ”كلما شـــعرت بامللل.. أستمع إلى 

أغاني الفنان عادل الشموخي“.
عادل الشـــموخي ليس الوحيد الذي حتول 
من شخص عادي ال يعرفه الكثيرون في الواقع 
إلى مشـــهور على مواقع التواصل االجتماعي، 
هـــذه األداة الســـحرية التي تقلب املســـتحيل 
ممكنا. فمثله طبيب األســـنان األردني شـــادي 
الشيخ الذي يحظى بشهرة واسعة النطاق على 
اإلنترنت حيث يتابع املاليني من األشخاص أي 

شيء ينشره على حساباته.
فعندمـــا أنشـــأ الطبيب الشـــاب، البالغ من 
العمر ٣٣ عاما، صفحة على فيســـبوك قبل ثالث 
سنوات كان هدفه حتقيق التواصل مع مرضاه 
وعرض عمله. حيث ينشـــر صـــورا ملرضاه قبل 
وبعـــد العالج والعناية بأســـنانهم ومعاجلتها 
كما يجيب على أسئلة البعض ويسمح بالتقاط 

صور سيلفي له مع زبائنه.
وسرعان ما ضاقت الصفحة مبتابعيه حيث 
قفز عدد املعجبني بها من ٤٠٠ شـــخص إلى ٢٫٥ 
مليون شـــخص في غضون عامـــني. وتبع ذلك 
حتقيق شادي الشيخ انتشارا وشعبية واسعني 
على منصات أخـــرى. وحتظى صفحة الطبيب 
علـــى موقع إنســـتغرام بنحـــو ٣٨٠ ألف متابع 

ويتصفـــح ما يذكره على موقع برنامج ســـناب 
شات نحو مليون شخص يوميا.

وأدت شعبيته الكبيرة في العالم االفتراضي 
إلى تعزيـــز جناحه فـــي الواقـــع وحتديدا في 

عيادته بالعاصمة األردنية عمان بشكل كبير.
وتعليقا على ذلك قال شـــادي الشـــيخ الذي 
درس طب األســـنان فـــي جامعة مصـــر للعلوم 
والتكنولوجيا إن ”التواصل االجتماعي قدم لي 
خدمة كبيرة، فقد بدأت بعيادة صغيرة في مكان 
مســـاحته صغيـــرة (ثالثة على أربعـــة أمتار)، 
واآلن أصبح فيها أكثر من ١٢ كرســـيا“. ويفكر 
طبيب األسنان األردني بفتح فروع لعيادته في 
الدول العربية، حيث بلغ عدد مرضاه من خارج 

األردن ٢٠ ألف زائر العام املاضي.
ويوظف شادي الشيخ حاليا فريقا مسؤوال 
عـــن مواقع التواصل االجتماعي، مهمته نشـــر 
الفيديوهـــات والصـــور فـــي حســـاباته علـــى 

فيسبوك وإنستغرام وسناب شات.
وخلقت حسابات شادي الشيخ على مواقع 
التواصل االجتماعـــي تواصال له مع أناس من 
العالـــم العربي وخارجه. وقالـــت متابعة ”على 
إنســـتغرام وســـناب شـــات له دعايـــة وصيت 
كبيـــران. يجعل أي شـــخص يرغب في زيارته.. 
واستعماله خلدمة التصوير املباشر قبل وبعد 

تعديل األسنان طمأنني أكثر“.
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حــــــول  ســــــاخرة  فيديوهــــــات  ــــــل  حتمي
القطــــــط  ــــــل  مث عشــــــوائية  موضوعــــــات 
الفلسطينيني  والسياســــــيني  والســــــراويل 
على مواقع التواصل االجتماعي أكســــــبت 
الفلسطيني عادل املشوخي شعبية ال تنفك 
ــــــث لقيت األغاني املصورة التي  تزداد، حي
ينشــــــرها على يوتيوب وفيسبوك وغيرهما 
رواجا كبيرا، كما يتفاعل معها العديد من 

النشطاء.

} القاهــرة - تنـــاول املغـــّردون علـــى موقـــع 
تويتـــر احلادث املأســـاوي الذي جـــّد األربعاء، 
إثر انقالب قطار في مدينة العياط باجليزة في 

مصر. وأسفر احلادث عن وفيات وجرحى. 
ودشـــن رواد مواقع التواصـــل االجتماعي 
هاشـــتاغ #العيـــاط، للتعبيـــر عـــن غضبهم من 
تكـــرار حـــادث انقالبات القطـــارات خاصة في 
هذه املنطقة، واحتل الوســـم املراتب األولى في 
الترند املصري. كما جـــاءت التغريدات منتقدة 
لسياسة احلكومة في ما يخص معاجلة البنية 
التحتية الســـيئة لقطـــاع النقـــل احلديدي في 
مصر، إضافة إلى التعبير عن تضامن النشطاء 
مع عائالت ضحايا احلادث. وتضمنت البعض 
مـــن التغريـــدات عبارات مضحكـــة ومبكية في 

نفس الوقت.
وكتبت مغّردة:

وقال آخر:

ونشر مستخدم:

وانتقد آخر بطء التدخل األمني عند وقوع 
احلادث، فقال:

وعلق آخر:

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وفـــي تعليق آخر ســـاخر ومؤلم في نفس 
الوقت، كتب مغّرد:

كبسة زر تحول أشخاصا عاديين إلى مشاهير
} طهران –  مازالت تصريحات املرشد األعلى [ شاب من غزة تلقى فيديوهاته الساخرة من مواضيع عشوائية رواجا على منصات التواصل االجتماعي

للثورة اإليرانية، علي خامنئي، تشغل املغّردين 
الســـعوديني الذين اعتبروها مسيئة وتأتي في 
إطار حتريضه واستهدافه املتواصل للسعودية. 
وكان آخر ردود الســـعوديني على خامنئي هو 
تعرض حساب على موقع التواصل االجتماعي 
تويتـــر إلى هجمة إلكترونية كبيرة، حســـب ما 

نقلته وكاالت أنباء إيرانية، األربعاء.
وأوردت وكالة األنباء، تسنيم، أن احلساب 
يتعـــرض ”إلـــى هجمـــة إلكترونيـــة شرســـة“ 
بعـــد النداءات التـــي أطلقهـــا خامنئي مؤخرا 
بخصـــوص موســـم احلـــج. واتهمـــت الوكالة 
”موالـــني للنظـــام الســـعودي“ بالوقـــوف وراء 
مع  و“سبام“  الهجمات، عبر موجات ”ريبورت“ 

رسائل منددة بخامنئي وتصريحاته. 
ونســـبت الوكالـــة الهجـــوم إلـــى اجليش 

اإللكتروني السعودي.
وحســـب مصادر إعالميـــة إيرانية، حتاول 
هـــذه اجلهات إغالق حســـاب مكتـــب خامنئي 
علـــى تويتر والتصدي ملا يصرح به بخصوص 

السعودية والسعي إلى إسكاته.
واتهـــم خامنئـــي، فـــي آخـــر تصريحاته، 
السعودية باإلساءة للحجاج العام املاضي بعد 
حادثة التدافع في منى، كما طالب بتداول إدارة 
احلج. وواصل النشـــطاء تغريدهم تعليقا على 
تصريحات خامنئي حيث وصفوه بـ“الشيطان 

األكبر“. 
وقال مغّرد على حســـابه ”الشيطان األكبر، 

لن يتحقق حلمك بزعزعة احلج“.
وكتب آخر ”الســـعودية تتمســـك برفضها 
تسييس احلج..“. ونشـــر آخر ”كلنا رجال أمن 
وكلنـــا جنود لهذا الوطن ومقولة خامنئي التي 
يهدد من خاللهـــا ضيوف الرحمان سيشـــاهد 

ردها عمليا في الواقع“.
وعلـــق آخر ”ستفشـــل تهديـــدات خامنئي 

الشيطان األكبر جتاه ضيوف الرحمان“.
ودعا مستخدم على حســـابه ”ليوفقنا الله 
ويزيدنا إصرارا وعزميـــة على مجابهة كل من 

يتطاول على ديننا وأراضينا“.
وليس من املؤكد أن يكون حســـاب خامنئي 
حقيقيـــا، فبعض األطـــراف تؤكد أنه حســـاب 
منســـوب إليه. وهو حســـاب ليس موثقا على 
تويتـــر وال يحتوي العالمة الزرقاء. وفي ســـنة 
2011 أكـــدت مصـــادر إعالميـــة أن حالة غضب 
قد ســـادت أوســـاط دعـــاة اإلصالح وأوســـاط 
املعارضة في إيران، بعد اكتشـــافهم أن املرشد 
األعلى آية الله خامنئي، له حســـاب خاص على 
موقع التواصل االجتماعـــي تويتر، في الوقت 
الـــذي تفـــرض الســـلطات حملة صارمـــة ملنع 

استخدام اآلالف من هذه املواقع.
البريطانية  ”الغارديان“  صحيفة  وكشـــفت 
اليـــوم أن العاملني فـــي مكتـــب خامنئي الذي 
طاملا هاجم كل من يســـتخدم مواقع على شبكة 
اإلنترنت مثل تويتر وفيسبوك، يدخلون بالفعل 
على املوقع باسم ”خامنئي إي آر“ وهو ما أثار 

سخط وانتقادات املدونني في إيران. 

خامنئي يعاقب 
على تويتر

حذر ولي عهد بريطانيا، األمير تشارلز، من مخاطر انتشار الرسائل النصية ومواقع التواصل االجتماعي وتهديدها لفن كتابة الرسائل، خالل خطاب 
ألقاه بمناســـبة االحتفال بمرور ٥٠٠ ســـنة على الخدمة البريدية الملكية. وســـخر األمير تشارلز من ثقافة اســـتخدام ١٤٠ حرفا أو أقل للتعبير عن 

األفكار، مشيرا إلى أهمية الترتيب المنطقي لألفكار ونثرها بشكل مناسب وصحيح لغويا. 

هاشتاغ اليوم
تويتر ينعى ضحايا قطار العياط في مصر

أبرز تغريدات العرب
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لو تأملنا اجلانب الفكري للهاشتاغات 
املتناولة مؤخرا وكمية املشاركات 

فيها لتيقنا بأننا سقطنا إلى أسفل 
املستويات الفكرية واألخالقية 

والتربوية.

اإلشاعات التي تنتشر عبر مواقع 
التواصل االجتماعي لألسف يساعد في 

نشرها املتعلمون اجلامعيون.. فماذا 
تركوا لألميني؟

نهب اإلرث بات أداة لتمويل اجلماعات 
اإلجرامية واإلرهابية ومازالت املواقع 

األثرية والتاريخية والدينية حتت 
التهديد.

لو أمكنك أن تسامح كل من يسيء لك 
وتعامل الناس حسب أخالقك وتربيتك 

ومبا أوصاك الله به، فستتمكن من 
التمتع براحة البال والضمير.

املتطرف مثل املريض النفسي، يرفض 
أخذ األدوية رغم معاناته! ويتهم من 

يطالبه بأخذ العالج بالتآمر عليه.

أدارت ظهرها واستخدمت اجلوال في 
التعامل مع الطالب! سبب غير مقنع 
لتحويل املعلمة صباح بودريس إلى 
التحقيق، التدريس فن واملعلم فنان.

الشيء الوحيد الذي تستطيع التسجيل 
فيه بسرعة ودون عذاب ودون تردد على 

املصلحة مرات عديدة ودون إرهاقك 
باملعامالت والوثائق هو التسجيل في 

االنتخابات.

أحمد جمال
فنان مصري.

إلى كل ميني يفخر بأصله ونسبه 
وأصالته أقول فلتزدد شموخا وفخرا 
فأنتم سليلوا أعرق احلضارات وأهل 

حكمة.

عندما يخبرك البعض بأنك قوي وأنه 
معجب بهذه اخلاصية فيك، قد تشعر 

بألم دفني، بينك وبني نفسك، فهو ال يعلم 
أنك فّضلت السالم بدال من املكافحة، 

وأن روحك تبكي من الظلم.

ليس من املستغرب أبدا أن االهتمام 
بلعبة ”بوكيمون غو“ بدأ يقل.. لكن مدى 
سخافة من كان مينع ويحّرم ويحذر من 
التجسس وكشف املواقع احلساسة أمر 

جّد محير.

احلياة أجمل عندما نختبئ في حضن 
الصمت حينما ندرك أّن ما نحاول 

شرحه لن يفهم مطلقا.

تتتابعوا

@frawlyh_tota
٢٥ ألف قاض ســــــيحصلون على عيدية، أي 
املاليني من اجلنيهات… كان ميكن أن يصلح 

املبلغ الكبير لصيانة السكة احلديدية.

٥
ا

@magdymohamed_

الشــــــعب هو من حترك ملساعدة املصابني 
قبل اجليش والشرطة واإلسعاف واحلماية 
املدنية.. هذا الشعب لو أصبح يدا واحدة 

ستنتهي كل مشاكل مصر.

ا

@SCvDt4DzXTFL0Ws

حجز سائق قطار العياط وعامل التحويلة 
ــــــى ذمة التحقيقــــــات.. ونعم  ٢٤ ســــــاعة عل

العدل القائم.

ح

@KnawyMahmoud

ســــــكك حديد مصر.. طريقنا إلى اجلنة.. 
حداد على حــــــادث محطة العياط باجليزة 

والرحمة ملن قضوا فيه.

س

@Eng_AhmedBiko

ــــــف جنيه.. يعني أغلى  آيفون ٧ ثمنه ١٧ أل
ــــــني ماتوا فــــــي حادث  من ثمــــــن ٣ مصري

العياط.

آ

@A7medAmr74

من املفترض أن يكتبوا على تذكرة السكة 
احلديد ”وحدوه“.

م

@Sherifoovich

ــــــرة الكــــــوارث التي حتدث  ــــــاط من كث العي
فيها ستتحول مع األيام إلى مثلث برمودا 
مصري وأي قطار ســــــيمر منها سيختفي 

مبسافريه.

ا

@Moh_N_Badawy

منظومــــــة كلها فســــــاد وفاشــــــلة في إدارة 
ــــــف تتوقعون توقف حوادث  أزماتها.. فكي

العياط التي حتدث كل سنة!

م

ت ت

طبيب أسنان أردني 
يقفز عدد متابعيه على 
فيسبوك من 400 إلى 

2.5 مليون شخص 
خالل عامين

منشورات اإلنترنت وصفة لتجاوز الواقع ومعانقة الشهرة



 

} بنغــازي - أزمـــة الســـيولة النقديـــة التـــي 
تعيشـــها ليبيـــا بســـبب اخلالف السياســـي 
والتوتر األمني، ألقت بظاللها على حتضيرات 
عيـــد األضحى الذي ســـيحل بعد أيـــام قليلة، 
منتجـــة ما بـــات يعرف في البـــالد بـ“أضحية 

الشيك املصدق“.
في شـــوارع املدن الليبية، تنتشـــر الفتات 
كتـــب عليها ”ضـــّح دون أن تدفـــع نقدا“ وهي 
الفتات كتبها جتار لألغنـــام يبيعون أضاحي 
العيد مقابل صكـــوك بنكية، يتم اعتمادها من 
البنـــوك العامة، وذلك ملواجهة أزمة الســـيولة 

النقدية التي تعاني منها ليبيا منذ أشهر.
وتنص الصفقة على ذهاب املواطن الراغب 
في شراء أضحية العيد، إلى البنك الذي ميتلك 
فيه حسابا جاريا لتصديق صك باسم التاجر 
صاحب األضاحـــي، وتقدمي الصك إليه عوضا 
عن دفـــع القيمة نقـــدا، لكون ذلـــك أصبح من 
األمور شـــبه املستحيلة في ليبيا، بعد دخولها 
أزمة ســـيولة حادة، ووقوف املواطنني طويال 
أمام البنـــوك للحصول على مبلـــغ مالي قليل 

يسّد حاجياتهم اليومية.
ويصطف اآلالف مـــن املوظفني في بنغازي 
أمـــام  األضحـــى،  لعيـــد  اســـتعدادا  يوميـــا 
شـــبابيك الصرافـــة للحصول علـــى مرتباتهم 
ومســـتحقاتهم املتأخـــرة عـــن شـــهر يوليـــو 

املاضي.
البعـــض من البنوك ال تصرف نقدا ســـوى 
500 دينـــار فقط لعمالئهـــا، وهذا مبلغ ال يكفي 
لشـــراء األضحية، لذلك التجأ بعضهم لشـــراء 

اخلروف مقابل شيك بنكي.
وتعد ظاهرة األضاحي مقابل صك جديدة 
علـــى الســـوق الليبيـــة، وقد أفرزتهـــا احلرب 
األهليـــة التـــي تعيشـــها البـــالد، بـــل والقت 
اســـتهجان نســـبة كبيرة من املواطنني، لكون 
التجار يضيفـــون مبلغا إضافيا إلى الســـعر 
األصلـــي لألضحية، بدعـــوى أن الدفع ”بصك 
مصـــدق“ وليس ”نقـــدا“، كما قالـــت املواطنة 

نعيمة املصراتي.
املصراتي التي تعيل أسرتها أوضحت في 
حديثها أن ”ما يجري اآلن يســـمى اســـتغالال 
حلالـــة املواطـــن الذي يكـــون فـــي حاجة إلى 
توفير األضحية.. فشـــراء اخلـــروف حاليا في 
ليبيـــا بالدفع النقـــدي 600 دينار (435 دوالرا)، 
وإن لم تكن لديك نقود فستدفع 700 دينار (507 
دوالرات) أو 800 دينـــار (580 دوالرا) للتاجـــر 
بصـــك بنكـــي.. هـــذا اســـتغالل، ألن املواطن 
الليبـــي أصبح محتاجا بســـبب أزمة ليس له 

دخل فيها“.

غالء فاحش

يقول جتار املواشـــي إن ارتفاع األســـعار 
هذه الســـنة يعود إلى ارتفاع أسعار األعالف، 
إلى جانـــب قلة املعروض فـــي الوقت احلالي 
بسبب تهريب الكثير من األغنام خارج البالد.

ويؤكد أحد مربي املواشـــي غالء األسعار 
ولكن هـــذا الغـــالء له أســـبابه حســـب رأيه، 
فاملربـــي اليوم يشـــتري قنطار العلـــف بـ100 
دينار ويشتري القصب ”البرسيم اجلاف“ بـ13 
دينارا للحزمـــة الواحدة، إلى جانب عدم قدرة 
املربي كما كان في السابق على احلصول على 
اخلبز اجلاف نظرا الرتفاع سعره في املخابز، 
وأيضا بسبب التقنني احلاصل في استهالكه 

داخل البيوت.
ويضيـــف أنه يتـــم تهريب عـــدد كبير من 
األغنام عبر احلدود املشتركة الليبية التونسية 
نظرا لفارق العملة، كما لم تســـلم من التهريب 
اخلراف املســـتوردة بالعملـــة الصعبة وحتى 
األعـــالف احمللية، وهـــذا ســـبب كاف الرتفاع 

األسعار بشكل جنوني.
يقـــول أحـــد املواطنني بســـوق بنغازي إن 
بائعي املواشي يبررون ارتفاع السعر بالزيادة 
التي شهدتها أســـعار األعالف، وتكاليف نقل 
اخلـــراف مـــن املناطـــق البعيـــدة دون مراعاة 
جيب املواطن الذي ال يستطيع شراء أضحيته 
باألســـعار املعروضة اآلن، في حني كان ســـعر 

اخلروف قبل شهرين بـ300 دينار ليبي.
وترجـــع األزمـــة املســـتمرة في الســـيولة 
النقدية منذ بضعة أشـــهر -بحســـب مصرف 
ليبيـــا املركزي- إلى تخزيـــن التجار ألموالهم 
في بيوتهم وعدم إيداعها بالبنوك، األمر الذي 

تسبب في نقص السيولة لديها.
ولـــم تنجح مســـاعي املصرفـــني املركزيني 
في طرابلس وبنغـــازي من حل األزمة، بعد أن 
أقدما على طباعة املاليني من الدنانير الليبية 

في روسيا وبريطانيا مؤخرا.
ويؤكـــد العديد مـــن املواطنني أن أســـعار 
األضاحـــي فاقـــت التوقعات وال تتماشـــى مع 
مســـتوى دخل الفرد، منتقدين تأخر احلكومة 
في اتخـــاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ارتفاع 
األسعار، ومساعدة محدودي الدخل للحصول 

على أضاحي العيد بأسعار مناسبة.
املواطن ناجي الفاخـــري، أطلق من جهته 
مصطلـــح ”جتـــار األزمـــات“ علـــى البائعـــني 
الذين يبيعون أضاحـــي العيد بصكوك بنكية 
وبأسعار مرتفعة، مؤكدا أنهم ”يستغلون أزمة 
السيولة احلالية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة 

خالل هذه األيام“.
وطالـــب الفاخري ”اجلهات املســـؤولة في 
الدولـــة الليبية مبتابعة األمـــر ومراقبة البيع 
واحلـــد من ســـطوة هـــؤالء التجـــار الذين ال 
يراعون ظروف املواطن وال يســـتوعبون أنهم 

في أيام مباركة ال يجوز االستغالل فيها“.
وال تتوفر أرقام رســـمية في ليبيا عن عدد 
املواشـــي املتوفـــرة لعيـــد األضحـــى، أو عدد 

األضاحي املتوقعة للعام اجلاري.
ويرى املواطن فـــوزي العريبي من منظور 
آخـــر أن ”التجار الذين يبيعون أضاحي العيد 
بشيك مصدق، ســـاهموا في حل أزمة املواطن 
بذلك“، مشيرا ”لوالهم ملا استطاع الليبيون أن 

يؤدوا شعيرة التضحية في هذا العيد“.
وعن فارق الزيادة في ســـعر األضحية بني 
الدفـــع النقـــدي والدفع بصك، يقـــول العريبي 
”أظنه أمرا طبيعيا، فالتاجر أيضا رمبا يلحقه 
الضـــرر نتيجة البيع بصكوك، فذلك ســـيؤدي 
إلى نقص السيولة لديه واحتجاز أمواله التي 
يدير بها جتارته داخل البنك، فهو لن يستطيع 
إخراجهـــا لعدم وجود ســـيولة بالبنوك وذلك 
فـــي حد ذاته خســـارة له وتعطيـــل لتجارته“. 
”ال يوجد حـــل دون مقابل“، يقول طاهر محمد، 

تعليقا منه على البيع بالصكوك، ”زيادة سعر 
األضحية املشـــتراة بصك بنكي أمر طبيعي“، 
موضحا في الوقت نفســـه أنه ”ال ميكن القول 
إن كل التجار زادوا في أسعار أضاحي الصك 

املصدق، بل البعض منهم فقط“.
ويقـــول جتـــار املواشـــي في بنغـــازي إن 
اإلقبـــال علـــى األضاحي هـــذه الســـنة مازال 
محـــدودا وخصوصـــا أن الســـيولة النقديـــة 
لـــم تتوافـــر باملدينـــة مؤكديـــن أن التعامـــل 

بالشيك املصدق يســـاعد األهالي على شراء 
األضاحـــي، مشـــيرين إلـــى أن األســـعار 

تتوافق  ال  املوجودة 
مع املرتبات 
ة  ود احملـــد
للمواطنـــني 
الذيـــن أكد 

بعضهـــم 
لم  أنهـــم 
يستلموا 

تهـــم  تبا مر
إلى حّد اآلن.

ويقول عمر وهو رب 
أســـرة متكونة من خمسة 
أنفـــار ”لـــم أفكـــر بعد في 
الشراء لعدم وجود القيمة، 
وكذلك لظروف السكن وإن 
وضعه  على  الســـوق  بقي 
احلالـــي فقـــد ال أشـــتري 
حيث  العام  هـــذا  أضحية 
ال يكلـــف اللـــه نفســـا إال 

وسعها“.
احلبيب  احلـــاج  أمـــا 
فحالـــه ال يختلف عن حال 
ويـــرى  الليبيـــني  أغلبيـــة 

أنه ”في ظل غالء املعيشـــة 
التي تشـــهدها البالد وحلول 

العام الدراســـي والنقص احلاد 
في الســـيولة احتـــرت في توفير 

الســـيولة وعليه قررت أال أشـــتري 
أضحية هذه السنة“.

طقوس العيد

تبـــدأ جتهيزات العيـــد قبل أيام 
معـــدودات مـــن حلوله حيـــث تبدأ 
الداخلـــي  التجهيـــز  فـــي  النســـاء 
للمنـــزل وتســـتعد لهذه املناســـبة، 
فيما يتكفـــل الرجال باملشـــتريات 
مـــن الســـوق وعـــادة مـــا تكـــون 
اســـتثنينا  مـــا  إذا  املشـــتريات 

اخلروف محصـــورة في اخلضروات 
والبهـــارات وأدوات الذبـــح باإلضافـــة إلـــى 

املشروبات واحللويات.
وتشـــغل األضحية مرتبة عالية في تقاليد 
الليبيـــني، وعيـــد األضحـــى يعرف فـــي ليبيا 
بالعيـــد الكبيـــر، وهـــو عيد فـــداء وتضحية، 
وخـــالل األيام العشـــرة األولى من شـــهر ذي 
احلجة يهّيئ الناس أنفســـهم الســـتقبال هذا 

العيد.
وهناك بعض الشـــعائر التـــي يخص بها 
الليبيون أضحية العيـــد، فقبل البداية تعطى 
الشـــاة قليال من املاء ويحرق نـــوع معني من 
البخور يســـمى اجلاوي، ثـــم حتفر حفرة في 
األرض ويراعـــى أال تكون في طريق املارة ألنه 
يعتقد أنها ستكون مسكنا للجن، لذلك يتجنب 
الليبيـــون املواقـــع التـــي تســـفك فيهـــا دماء 

احليوانات باعتبارها مساكن للجن.
بعدها يوضع اخلروف على األرض بحيث 
يكـــون رأســـه قريبا مـــن احلفرة وفـــي اجتاه 
القبلة، وميســـك أحدهم بيده اليســـرى أرجل 
الكبـــش وبيده اليمنى عنـــق الضحية، وبذلك 

تتقاطع يداه، ويقوم آخر بذبح األضحية.
وتقتضي التقاليد أن تسمى الذبيحة على 
اســـم شـــخص، قد يكون رب العائلـــة أو أحد 

األقارب األحياء أو املتوفني.
ويســـود االعتقاد بني الليبيـــني بأن كبش 
األضحية ســـوف ميتطيه الشـــخص املسمى 
عليه ويســـير به إلى اجلنة يوم القيامة، وهو 
هديـــة إلى اللـــه، فينبغي أن يكـــون صحيحا 
معافى ويجب أن يكون كبشا جميال قويا أقرن 

ال عيب فيه إطالقا.
ويوضع مســـحوق امللح فوق دم الذبيحة 
ثم يـــردم بالتراب. ويتم االحتفاظ بعظمة الفك 
األمين في البيت لدرء العني احلاســـدة وجلب 

احلظ السعيد.
وتقوم النساء في البيت بتجهيز ما يسمى 
بـ“العصبان“، وتصنـــع هذه األكلة األمازيغية 
من البطن واألمعاء الغليظـــة والدقيقة والتي 
تعـــرف باملصطلـــح الشـــعبي عنـــد الليبيني 

بالدّوارة.

والعصبان نوعان هما اليابس والعصبان 
الطازج الذي يعد ويؤكل في اليوم نفســـه، أما 
اجلاف فيعد ويترك ليجـــف ثم يؤكل في وقت 
أخر خالل فصول الســـنة وخاصـــة في فصل 
الشـــتاء، والعصبان اليابـــس يحضر من كتل 
أحشاء الشاة بعد غسلها مثل األمعاء الغليظة 
والدقيقة واملعدة (الكرشة) والشحم احمليط 
باملعـــدة وكذلك الرئـــة والكبد والقلب 
حيث تقطع هذه املكونات وتخلط 
بالبهـــارات املكونـــة من امللح 
والفلفـــل والكركم والزيت، 
ثم تلف كلهـــا في قطعة 
(املعدة)  الكرشـــة  من 
وتربط مـــن اخلارج 
من  قطعة  بواسطة 
الدقيقة  األمعـــاء 
تنتهي  أن  إلى 
ثـــم  الكميـــة، 
علـــى  تعلـــق 
فـــي  حبـــل 
الهواء الطلق 
حتـــى جتف في 
وبعـــد  الشـــمس 
ذلك تقلى في الزيت 
آنيـــة  فـــي  وحتفـــظ 
في  وتســـتعمل  خاصة 
طبخ العديد من األكالت. 

أمـــا النـــوع اآلخـــر من 
العصبان فيحضر من بطن 
اخلـــروف كما فـــي إعداد 
طازجا.  يؤكل  لكنه  األول 
ومـــن األكالت الشـــعبية 
والتي يتميـــز بها العيد 
أيضـــا ”القاليـــة“، وبعد 
يكون  هـــذا  من  االنتهـــاء 
حلم اخلـــروف قد جف بعد 
غســـله وهو ال يـــزال كامال، 
تفضـــل  العائـــالت  فبعـــض 
أن جتـــري عمليـــة التقطيـــع 
يـــوم  فـــي  القديـــد  وإعـــداد 
العيد، والبعـــض منها يقوم بذلك 

ثاني أيام العيد.
ومن أشـــهر أكالت العيد خبـــز العيد عند 
أهل نفوســـة وطرابلس، وحتضير خبز العيد 
عـــادة قدميـــة جـــّدا في ليبيـــا، ال يـــزال أبناء 
األمازيغ ميارســـونها إلى اآلن، بل كانت عادة 
شـــائعة في طرابلس القدميـــة إلى عهد قريب، 
فالكثير من العائالت الطرابلســـية التي كانت 
تسكن املدينة القدمية، ظلت حتّضر خبز العيد 
على الطريقة الليبيـــة التقليدية (األمازيغية)، 
حتـــى ثمانينـــات القرن املاضـــي. وهو عبارة 
عـــن رقائق من فطائر كانـــت قدميا حتضر في 
أول أيـــام العيد من دقيق القمـــح بعد إضافة 
املـــاء والقليل من امللـــح ويعجن ثم يقطع على 
شكل كرات متوســـطة احلجم تفتح على هيئة 
رقائق دائرية بواســـطة حتريكها بني اليدين، 
ثم تطهـــى في الفرن التقليـــدي. وبعد النضج 
تفتت وهي ســـاخنة إلى قطع صغيرة وتخلط 
بالسكر وزيت الزيتون، وتقدم في أوان خاصة 

من الفخار. 
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{ضح دون أن تدفع نقدا} الفتات كتبها تجار يبيعون أضاحي العيد مقابل صكوك بنكية، وذلك 

ملواجهة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها البالد.

تجار ومربو املواشي يؤكدون أن غالء األسعار بالنسبة للمواشي ناتج عن غالء األعالف وتهريب 

األغنام عبر الحدود املشتركة الليبية التونسية نظرا لفارق العملة. تحقيق
{أضحية الشيك المصدق} تثقل كاهل العائالت الليبية  

الحكومة تتأخر في اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة للحد من ارتفاع األسعار، 

ومساعدة محدودي الدخل للحصول 

على أضاحي العيد بأسعار مناسبة

األزمة المستمرة في السيولة 

النقدية بالبالد مردها تخزين التجار 

ألموالهم في بيوتهم وعدم إيداعها 

بالبنوك

اعتاد الليبيون على أن يكون عيد األضحى مناســــــبة ســــــعيدة لهم، حيث تلتقي العائالت 
ــــــي الفقير، كما جتتمع العائلة على أشــــــهى املأكوالت، لكن األمر  واألقــــــارب، ويتذكر الغن
اختلف هذه الســــــنة بســــــبب الفوضى وغالء األســــــعار، حتى أصبح العديد من الليبيني 

يفكرون في التنازل عن خروف العيد خالل هذ العام.

 

اللعب مع الكبش ينتهي ليلة العيد  األسعار ترتفع مئتين في المئة

[ تجار الماشية يستغلون نقص السيولة في البنوك [ العصبان أكلة أمازيغية تطبخ في كل البيوت الليبية
”زيادة سعر منه على البيع بالصكوك،
ية املشـــتراة بصك بنكي أمر طبيعي“،
ا في الوقت نفســـه أنه ”ال ميكن القول
لتجار زادوا في أسعار أضاحي الصك

“ق، بل البعض منهم فقط“.
ـــول جتـــار املواشـــي في بنغـــازي إن
ل علـــى األضاحي هـــذه الســـنة مازال
ودا وخصوصـــا أن الســـيولة النقديـــة
وافـــر باملدينـــة مؤكديـــن أن التعامـــل
 املصدق يســـاعد األهالي على شراء
حـــي، مشـــيرين إلـــى أن األســـعار

تتوافق  ال  دة 
تبات
ة د و
نـــني
أكد
ــم 
لم
وا
تهـــم
 اآلن.

ول عمر وهو رب
 متكونة من خمسة

”لـــم أفكـــر بعد في 
لعدم وجود القيمة، 
لظروف السكن وإن 
وضعه  على  ســـوق 
ي فقـــد ال أشـــتري 
حيث  العام  هـــذا  ة 
ف اللـــه نفســـا إال 

.“
احلبيب  احلـــاج  ا 
 ال يختلف عن حال 
ويـــرى الليبيـــني  ة 
ي ظل غالء املعيشـــة

شـــهدها البالد وحلول 
والنقص احلاد لدراســـي

ســـيولة احتـــرت في توفير 
ولة وعليه قررت أال أشـــتري 

ة هذه السنة“.

س العيد

دأ جتهيزات العيـــد قبل أيام 
دات مـــن حلوله حيـــث تبدأ 
الداخلـــي  التجهيـــز  فـــي  ء 
ل وتســـتعد لهذه املناســـبة،
تكفـــل الرجال باملشـــتريات 
ســـوق وعـــادة مـــا تكـــون 
اســـتثنينا  مـــا  إذا  ريات 

اخلضروات  ف محصـــورة في
ى إل ة اإلضاف الذ ات أ ات ا

والعصبان نوعان هما الي
الطازج الذي يعد ويؤكل في ال
اجلاف فيعد ويترك ليجـــف ث
أخر خالل فصول الســـنة وخ
الشـــتاء، والعصبان اليابـــس
أحشاء الشاة بعد غسلها مثل
وووالدقيقة واملعدة (الكرشة)
باملعـــدة وكذلك الرئـــة
حيث تقطع هذه ا
بالبهـــارات امل
والفلفـــل و
ثم تلف
ال من 
وترب
بو
ا

الش
ذلك
وحتف
خاصة
طبخ العد
أمـــا الن
ف العصبان
اخلـــروف
لكن األول 
ومـــن األ
والتي يت
أيضـــا ”
االنتهـــاء
حلم اخلـــر
غســـله وهو
العا فبعـــض 
أن جتـــري عم
القد وإعـــداد 
ض ال ال

الحكومة تتأخر في اتخاذ

الالزمة للحد من ارتفاع األ

ومساعدة محدودي الدخ

على أضاحي العيد بأسعا
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أظهـــرت دراســـة أن تناول الشـــوكوالتة أثناء الحمل يســـاعد فـــي إنجاب أطفال أكثر ســـعادة 
ونشاطا وحيوية، فهي تحتوي على كيمياويات طبيعية تعمل على تحسن املزاج.

شـــدد خبراء على ضرورة أن يقوم الوالدان بربط حزام األمان بمقعد األطفال بإحكام وأن يكون 
ملتصقا بالجسم قدر اإلمكان، كما يجب أن يتم تركيب الحزام بصورة سليمة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة ألمانية أن 
األكاديميين على نحو خاص يندمون 

على إنجاب أطفال، وفي الوقت نفسه، 
انتهت إلى نتيجة مفادها أن الرجال 

والنساء الذين لم ينجبوا أطفاال 
نادمون أيضا على ذلك، وأضافت 

أن المجتمع يتعين عليه أن يفهم أن 
النساء وال سيما الحاصالت على قدر 
جيد من التعليم، يرغبن في أن يعملن.

◄ أظهر استطالع للرأي أن الحالة 
النفسية لأللمان متردية بشكل 

غير مسبوق منذ سنوات رغم أن 
حالتهم المادية جيدة. وأشار معدو 

االستطالع إلى أن من بين أسباب 
الخوف الذي ينتاب األلمان حاليا 

”كثرة العمليات اإلرهابية“ واألزمات 
الدولية والتطورات على مستوى األمن 

الداخلي، وكذلك التغيرات التي تطرأ 
على المجتمع األلماني.

◄ قالت الجمعية األلمانية لمساعدة 
كبار السن إن التوتر النفسي يهدد 

المسنين بمتاعب المعدة، مثل حرقة 
المعدة وآالم البطن. ولمواجهة هذه 
المتاعب ينبغي التخلص من التوتر 

النفسي من خالل إدخال بعض 
التغييرات على إيقاع الحياة اليومية.

◄ أكدت دراسة بريطانية أنه ال داعي 
للخوف من الوصول إلى سن التقاعد، 

حيث أن االنتقال إلى مرحلة التقاعد 
ينجح في لّم شمل األزواج في سن 
عادة ال ينظر إليها على أنها األكثر 

رومانسية. 

◄ وجد باحثون من خالل دراسة 
أجريت في بريطانيا أن غالبية 

األشخاص الذين يستخدمون وسائل 
المواصالت المختلفة فترة طويلة 

للوصول إلى العمل، يتعرضون إلى 
أضرار صحية، أهمها السمنة.

جمال

تمرين بسيط لشفاه 
مفعمة باألنوثة

} قال فنـــان التجميل األلمانـــي، رينيه 
كوخ، ”يمكن للمرأة الحصول على شفاه 
ممتلئة مفعمة باألنوثة واإلثارة من خالل 
التمارين البسيطة أيضا، وليس فقط من 

خالل البوتوكس“.
ولهـــذا الغرض ينصـــح كوخ بإجراء 
تمرين للشـــفاه بواسطة قطعة من الفلين 
فـــي حجـــم لّهايـــة األطفـــال؛ حيـــث يتم 
وضعهـــا في الفـــم والتحـــدث بها. ومن 
خالل الحركة المكثفة والشد يتم تدريب 
عضالت الفم والشـــفاه، مما يســـاعدها 
على النمو، وبالتالي تصبح الشفاه أكثر 

امتالء.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يســـهم هذا 
التمرين في تعزيز سريان الدم بالشفاه، 
ومن ثم تزهو الشفاه بلون أحمر طبيعي 

ينطق باألنوثة واإلثارة.
كما قال رينيه كـــوخ إنه من المثالي 
العناية بالشفاه مســـاء قبل الذهاب إلى 
الفراش؛ نظـــرا ألن عملية تجدد الخاليا 

تتم ليال.

يتميز الشـــخص الذكي باالتزام  } القاهرة – 
والقدرة على تحمل المسؤولية، كما أنه يجيد 
مواجهة المشـــكالت ويكثـــف تركيزه لمعالجة 
ســـلبياته، إال أنه يجهل العيوب التي تتمركز 
حول شـــخصيته، والتي من أبرزهـــا أنه غير 

منظم ويطلق ألفاظا غير سوية.
ووخلصت دراسة أميركية، إلى أن األذكياء 
يفضلـــون العمل ليال، األمر الذي يؤثر ســـلبا 
علـــى طبيعـــة تفكيرهم، ويســـهم في تالشـــي 
مميزات شـــخصياتهم شيئا فشيئا، ويظهرهم 

في حالة ال تروق لآلخرين.

واستشـــهدت الدراسة بالبعض من أسماء 
المشـــاهير الذيـــن عرفـــوا بتقديســـهم لعمل 
الليل، مثل تشارلز داروين، وهو عالم التاريخ 
والجيولوجيـــا البريطاني، ظـــل يبحث حتى 
وصـــل إلـــى مرحلة تأســـيس نظريـــة التطور 
المتعلقة بساللة الكائنات الحية، الفتا إلى أن 
السهر ليال يؤدي إلى تعرض الشخص الذكي 
لتغيرات مزاجية متكررة، وتعد هذه من أخطر 
النتائج المترتبـــة على العمل ليال، حيث تزيد 
من فرص إصابته باألمراض النفسية المزمنة، 

مثل التوتر والقلق واالكتئاب.

ومـــن جانبها، توضح الدكتورة منى رضا، 
استشارية األمراض النفســـية والعصبية، أن 
األشـــخاص األذكيـــاء يزيد حماســـهم إلنجاز 
المهام اليومية عند رؤية الفوضى تحيط بهم.

وعـــن الصفـــات الســـلبية األخـــرى، يقول 
الدكتور أحمد عسكر، أستاذ الصحة النفسية 
بجامعة أســـيوط ”األشـــخاص األذكياء دائما 
مـــا يطلقـــون ألفاظـــا نابية طيلـــة الوقت، وال 
يضعون وزنا لقيمة األشخاص اآلخرين األمر 
الذي يضعهم كثيرا في موضع انتقاد من قبل 

المحيطين بهم“.

باختصارالسهر والفوضى أبرز سلبيات األشخاص األذكياء

  

} تقول األبحاث إننا نقضي 25 عاما من 
حياتنا في الفراش، وربما أكثر من ذلك 
بالنسبة إلى من يعشقون خلوة السرير 

وسكينته ودفئه، وتعّزّ عليهم مفارقته مع 
بداية كل صباح.

وقد يكون وقعه في حياتهم أعمق من 
ذلك بكثير، كما هو الشأن بالنسبة إلى 

الشاعر اإلنكليزي جون ميلتون الذي كتب 
معظم ملحمته الشعرية ”الفردوس المفقود“ 

وهو مستلق على الفراش، واألمر نفسه 
ينطبق على رئيس الوزراء البريطاني 

الراحل، ونستون تشرشل الذي حرر كتاباته 
عن الحرب العالمية الثانية بين أحضان 

المخدة والسرير. وكذلك كان الفراش عالما 
ملهما للكاتب األميركي ترومان كابوتي، 
الذي قال إنه ال يستطيع التفكير بشكل 

صحيح إال إذا كان مستلقيا على فراشه.
ولكن ليس السرير دائما بستانا من 

الزهور عند أغلبنا أو مكانا يعلو أساريرهم 
الحبور والفرحة من وقع المكوث فيه، 

إنه عند الكثيرين أشبه بقطعة من جهنم، 
وخاصة لدى من يتشاركونه مع أزواج ال 

يرغبون فيهم، وينظرون إليهم على أنهم من 
تحصيل زواج متسرع جمعهم في المكان 
الحميمي مع األشخاص غير المناسبين.

وقد ذكرني هذا بتدوينة كتبها أحد 
األشخاص على موقع فيسبوك قال فيها 

”إن الزواج في سن مبكرة كالعشاء في 
وقت مبكر مهما قاومت الجوع، فإنك حتما 
ستضطر إلى أكل أي شيء تسد به رمقك“.

وأعتقد أن هذه االستعارة البليغة 
التي أراد بها هذا الشخص أن يجد 

مبررا لممارسة فعل الخيانة، تنطبق على 
حال الماليين من األزواج ممن يواجهون 

صعوبة في التفاعل العاطفي مع شركائهم، 
ولكنهم يشاركونهم الحياة والفراش 

ويستمرون في العيش معهم بدافع وجود 
األبناء الذين يمثلون رابطة الوصل 

الوحيدة التي بقيت تجمع بينهم.
ولعل الزواج المبكر يعتبر سببا من 

األسباب التي قد تجعل الكثيرين يبحثون 
عن تعويض عاطفي في أحضان أشخاص 

آخرين.
وفي الحقيقة تبدو دوافع الخيانة 

الزوجية، متقاربة بين الرجال والنساء 
على حد سواء، وهي ناتجة إما عن الضجر 

والشعور بالملل، وإما عن عدم الرضا 
عن الحياة الجنسية، أو بدافع التصرف 

بالمثل.
وأغلب من يتزوجون في عمر مبكر وإن 
كان ذلك بعد قصة حب، ينتابهم إحساس 

بالوقوع في المصيدة، ولذلك يجدون دائما 
تبريرا ألسباب نزوعهم إلى ربط عالقات 

عاطفية بعيدا عن مظلة الزواج، ويتذرعون 

بواقع عالقاتهم الزوجية غير السعيدة 
الذي جعلهم غير أوفياء لشركائهم.

وحتى ال يصل أغلب األزواج إلى هذا 
الطريق الذي ال تحمد عقباه، ينصح علماء 

النفس الشباب بعدم التسرع في قرار الزواج، 
ألن التوازن النفسي والنضج الفكري يزدادان 

مع التقدم في العمر، فيصبح المرء أكثر 
فهما الحتياجاته العاطفية والجنسية، كما 
أن األساس المادي لبناء أسرة يصبح أكثر 

متانة. وُيعزى ذلك إلى أن المرء يتعلم كيفية 
الموازنة بين عواطفه ورغباته بعد التجارب 

العاطفية واالضطرابات النفسية التي 
تشهدها حياته في مراحلها المبكرة.

ولكن لماذا يتحول من يتزوجون عن حب 
وليس تحت أي ضغط أسري أو مصلحي، 

إلى ألد أعداء لشركائهم فيطعنونهم في 
ظهورهم وبكل برودة أعصاب!

أليس األجدى بهم البحث في قلوبهم عن 
شيء من ذاك الحب الجميل الذي جمعهم 

ذات يوم بشركائهم فغمروهم بحنانهم 
وشاركوهم أفكارهم وأحالمهم، وشعروا 

بصحبتهم بالسعادة والراحة والطمأنينة، 
وكانوا حينها على استعداد ألن يقدموا 

قلوبهم هدية لهم.
قد ال تكون هناك وصفة سحرية تعيد 

الوئام وتنعش الحب من جديد في القلوب، 
ولكن القبول بما تتضمنه عالقاتنا األسرية 
من مراحل صعود وهبوط، سيجعل حياتنا 

األسرية رحلة مبهجة رغم جميع المنغصات.

عدو يشاركنا الفراش!
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

و

محمد عبدالهادي

} القاهرة – أمام الظروف االقتصادية الصعبة 
التـــي يعاني منها قطاع كبير مـــن المصريين، 
أصبحـــت الكثيـــر من الســـيدات غيـــر قادرات 
علـــى أخذ عطلـــة لمـــدة عامين لرعايـــة الطفل 
بعد الوالدة كالمعتاد، تحاشـــيا لحدوث أضرار 
داخل األســـرة، وُيجبـــرن أمام وطـــأة حاجات 
األســـرة على النزول إلى العمل، بمجرد انتهاء 
إجازة الوالدة الرسمية البالغة ثالثة أشهر في 
مصـــر، وحينها ليس ثمة بديل أمامهن ســـوى 

الحضانات لرعاية أطفالهن وقت العمل.
وتنتشـــر فـــي مصـــر أعـــداد كبيـــرة مـــن 
الحضانـــات األجنبيـــة، إال أن أســـعارها قفزت 
بصـــورة قياســـية لتتـــراوح بين عشـــرة آالف 
دوالر و33.3 ألـــف دوالر للطفل في العام، بينما 
تتراوح أســـعار الحضانات الرسمية بين ألف 
دوالر وأربعة آالف دوالر، وأعدادها قليلة، بينما 
تظل الحضانات التي لم تحصل على تراخيص 

رسمية األكثر انتشارا، رغم سوء الخدمة.
وتشـــتكي السيدات العامالت في مصر، من 
أن معظـــم الحضانات صغيرة المســـاحة، وال 
تتناســـب مع األعداد الكبيرة التي تســـتقبلها 
من األطفال، إلـــى جانب اعتمادها على التلقين 
والحفظ، وغياب اإلشراف التعليمي من الدولة،  
مما يمثل خطورة شديدة على األجيال المقبلة.

وتشن السلطات المصرية حمالت متتالية، 
منذ تظاهـــرات 30 يونيو 2013 واإلطاحة بحكم 
جماعة اإلخوان المســـلمين علـــى الحضانات 
غيـــر الرســـمية، وجـــرى غلـــق العشـــرات من 
دور الحضانـــة التابعـــة للجماعـــة، وأحالـــت 
أصحاب نحـــو 500 أخرى إلى التحقيق، بتهمة 
التحريض على العنـــف، والمدهش أن المئات 

من الحضانات التابعة لتنظيم اإلخوان ال تزال 
تعمل حتـــى اآلن، خاصة في القـــرى والنجوع 

النائية في أنحاء مصر.
كانـــت مصر شـــهدت حالة مـــن الجدل بعد 
تـــداول مقطـــع فيديو لمشـــرف حضانـــة يلقن 
األطفال مبادئ المذهب الشـــيعي، في ســـابقة 
خطيرة، إلى جانب تعرض طفل للجلد 50 جلدة 
مـــن صاحب دار حضانـــة بالقاهرة، األمر الذي 
دفع الســـلطات الرســـمية إلى شـــن حملة على 
الدور التي لم تحصل على تراخيص بالمزاولة 
في عدة محافظات، لكنها عاودت االنتشـــار من 

جديد بعد هدوء العاصفة.
وقالت شـــريحة كبيرة من األســـر إن بعض 
األطفال قد يصابون بالعدوى داخل الحضانات، 
فالمشرفات يستخدمن نفس األدوات في إطعام 
األطفال، عالوة على غياب األنشـــطة الترفيهية 
التي تقتصر على بعض األغاني التي يحفظها 
األطفال من كثرة ترددهـــا اليومي، مما ينفرهم 
مـــن الحضور، علـــى النقيض مـــن الحضانات 
األجنبية التي توفر برامج للرســـم والمســـرح 

والكمبيوتر واللغات والتنمية البشرية.
التضامـــن  بـــوزارة  مســـؤولون  وأكـــد 
االجتماعي أن آليات الرقابة على دور الحضانة 
لم تزل قاصرة، بســـبب عدم وجـــود لوائح أو 
قوانين تضبـــط عملية إنشـــاء دور الحضانة، 
قبل وضع قواعـــد لبنائها عام 2012، فضال عن 
عدم وجـــود موارد مالية كافية للقيام بعمليتي 
معظـــم  وأوضحـــوا أن  والمتابعـــة.  الرقابـــة 
أصحاب الدور غيـــر مؤهلين تربويا للتدريس 
أو التعليم أو التعامل مع الطالب، كما أن هناك 

قطاعا غير صالح صحيا لتواجد األطفال.
بـــرأي عبدالحميـــد طايـــل، رئيـــس مركـــز 
الحـــق فـــي التعليـــم، أن القطاعات المهمشـــة 
في المجتمـــع تعاني األمرين، خاصـــة المرأة، 
فهي مجبرة على النزول للعمل للمســـاعدة في 
تحسين دخل األسرة، ومحاولة العثور على دار 
حضانة تناســـب الظروف االقتصادية لألسرة، 

وسط تفاقم أعباء الحياة وارتفاع األسعار.
ووفقـــا للتقارير الرســـمية، فـــإن عدد دور 
الحضانة المرخص يبلغ نحو 12.5 ألف حضانة 

فقط، بالتالي فهي ال تســـتطيع مواجهة الزيادة 
المطردة في أعداد المواليد التي سجلت مليون 
مولود خالل الستة أشهر األخيرة من عام 2015.

وأضـــاف طايـــل، لـ”العـــرب“، أن االرتفاع 
الكبير في أســـعار الحضانـــات األجنبية يأتي 
ضمـــن اتجاه عالمي لالســـتثمار فـــي التعليم 
الـــذي أضحت أرباحـــه ربما تفوق الســـيارات 
بنحو ثالثين ضعفا، باعتبار أن جمهوره يمثل 

نحو مئة بالمئة من إجمالي السكان.
ويشـــير طايل إلى أن المناهج التي تطبقها 
دور الحضانة بمصر تحاول أن تخلق إنســـانا 
منـــزوع العواطف واألحاســـيس، ال ينتمي إلى 

أسرته، ومستعدا للتخلي عنها.
وتطبق معظم الحضانـــات األجنبية منهج 
”مونتســـوري“، الـــذي يعتمـــد علـــى التنميـــة 
البشـــرية بتعزيـــز اعتماد الطفـــل على النفس، 

بدءا من عمـــر عامين، رغـــم أن أربع حضانات 
في مصر فقـــط معتمدة من هيئة مونتســـوري 
الدوليـــة، والبقيـــة تطبقـــه دون حصولها على 

اعتماد وبصور خاطئة في معظم األحيان.
أمـــا منهـــج الـ”يو ســـي مـــاس“ الصيني، 
فتطبقه أعداد قليلة من دور الحضانة، ويعتمد 
أساســـا علـــى ثمانـــي عشـــرة قاعـــدة لتعليم 
المهارات الحسابية، إال أنه ال يالئم إال شريحة 
المتفوقين في الرياضيات، ويعرض الكثير من 
األطفال للشـــعور باإلحباط، نتيجة عدم قدرتهم 

على مجاراة تعقيداته الحسابية.
وأوضـــح كمـــال مغيـــث الخبيـــر بالمركز 
القومي للبحوث التربوية، أن بعض الحضانات 
والمـــدارس األجنبية قد تطبق نظما تعليمية ال 
تتماشـــى مع طبيعة المجتمع وأوضاع األســـر 
المصريـــة، وتزيد العزلة بين العائلة واألطفال، 

كمـــا تتجاهـــل قـــرار وزارة التعليـــم بتضمين 
مناهـــج اللغـــة العربيـــة إلـــى جانـــب التربية 
الوطنية والدينية. وأضـــاف مغيث لـ“العرب“، 
أن هناك مســـاعَي لقصر التعليم على الطبقات 
الغنية فقط، والدفع بأبناء الطبقة الوسطى إلى 
التعليم المتوسط، ويتشـــكل هذا االتجاه بدءا 

من الحضانة و“تنفير“ األسرة من التعليم.
وأصبحـــت حضانات األطفـــال تلعب دورا 
أساســـيا فـــي حيـــاة األســـرة المصريـــة، لكن 
أعباءهـــا تتزايد يوما تلو اآلخر، ومشـــكالتها 
تـــزداد تعقيدا، وتشـــابكا في ظل غيـــاب رقابة 
صارمـــة من المؤسســـات التعليميـــة القومية، 
وتعامـــل أصحـــاب الحضانـــات الخاصـــة مع 
قابل  التعليم قبل االبتدائـــي بوصفه ”بيزنس“ 
للنمو، واالستثمار، واالستغالل المباشر لألسر 

المختلفة.

ــــــات األطفال طوق جناة للكثير من األســــــر في مصــــــر لرعاية أبنائها،  ــــــل دور حضان متث
واملســــــاعدة في مهام التعليم، من قراءة وكتابة وســــــلوكيات، وباتت أســــــر كثيرة بني ثالثة 
ــــــارات، جميعها ”ُمرة“، حيث االرتفاع الكبير في أســــــعار احلضانات األجنبية، وندرة  خي
دور احلضانة اخلاصة الرســــــمية، واإلهمال الشديد الذي يشوب غير الرسمية املنتشرة 

في معظم املدن والقرى.

[ الحضانات تفاقم معاناة المرأة العاملة [ أرباح {بيزنس} التعليم تفوق 30 ضعفا تجارة السيارات
دور حضانة باهظة التكلفة وال تلبي شروط األسر المصرية

آليات الرقابة على دور الحضانة لم تزل قاصرة

املناهج التي تطبقها دور الحضانة 
إنســـانا منـــزوع  تحـــاول أن تخلـــق 
العواطـــف، ال ينتمـــي إلى أســـرته، 

ومستعدا للتخلي عنها

◄

ليال. تتم
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خالفة بالتيني تشعل الصراع بين فان براغ وسفيرين
[ فان براغ حصل على تأييد إنكلترا وبلجيكا وسفيرين يحظى  بدعم ألمانيا وفرنسا وروسيا

رياضة

} كوبنهاغــن - قلل الهولندي مايكل فان براغ 
املرشح لرئاســـة االحتاد األوروبي لكرة القدم 
”يويفـــا“ مـــن دوره في التفاوض حـــول عملية 
إصـــالح دوري أبطال أوروبـــا في الوقت الذي 
اشـــتعل فيـــه الصراع حـــول خالفة ميشـــيل 

بالتيني في منصب رئيس اليويفا. 
وقـــال فان براغ خـــالل مؤمتر صحافي في 
كوبنهاغـــن اخلميس ”هناك إطـــار عمل، نقطة 
بدايـــة للمفاوضـــات، التي مررتهـــا إلى إدارة 

اليويفا، لكني لم أشارك في املفاوضات“. 
ويتنافـــس فـــان بـــراغ رئيـــس االحتـــاد 
الهولنـــدي لكرة القدم مع ألكســـندر ســـفيرين 
رئيس االحتاد السلوفيني على خالفة بالتيني 
املوقـــوف خـــالل االنتخابات التي ســـتجرى 
علـــى هامش الكونغرس االســـتثنائي لليويفا 

األربعاء املقبل في أثينا. 
وانتقد ســـفيرين إصالحـــات دوري أبطال 
أوروبا، والتي ستشـــهد ضمـــان حصول فرق 
الدوريـــات الكبرى على أربعـــة مقاعد في دور 

املجموعات. 
وقـــال ســـفيرين في تصريحـــات صحافية 
”لـــم أشـــارك فـــي األمـــر، وإذا مت انتخابي لن 
أستطيع تغيير الواقع احلالي، من أجل البالد 
الصغيـــرة مثل ســـلوفينيا هو ليس بالشـــيء 
اجليد، املشـــروع تتم مناقشته منذ عدة أشهر 
ولكـــن مت توصيل حجم ضئيـــل من املعلومات 

لالحتادات الوطنية“. 
وأضاف ”عرفنا فقط أن هناك مجموعة مع 
مايكل فان بـــراغ، فرناندو غوميز وديفيد غيل 
يرغبان في قيادة املفاوضات مع رابطة األندية 

األوروبية“.
وشـــدد فان براغ على أنه يستحق اإلشادة 
به على الترويج لدوري السوبر األوروبي، بدال 
من االنتقادات التي يتعرض لها. وأوضح ”لقد 
كان مصدر تهديد حقيقي، وأنا فخور بنفســـي 

ألننـــي ذهبت مرتني إلـــى ميونيخ للحديث مع 
رئيس رابطـــة األندية األوروبيـــة كارل هاينز 
رومينيغـــه، لضمان عـــدم خـــروج األمور عن 

السيطرة“. 
وأشـــار ”لقـــد جئـــت مـــن بلـــد ذي أندية 
متوســـطة وصغيرة ولن أعمل على تهميشـــه 

أبدا“. 
وانسحب األسباني إنخيل ماريا فيار لونا 
القائـــم بأعمال رئيس احتـــاد الكرة األوروبي 
من انتخابات رئاســـة اليويفا، ليترك فان براغ 
وســـفيرين وحدهما في الســـاحة خالل عملية 
التصويت التي ســـتجرى مبشاركة 55 احتادا 
وطنيـــا. وحصل فان براغ علـــى تأييد إنكلترا 
وبلجيكا ولكن أملانيا وفرنسا وروسيا ستدعم 

سفيرين.
ســـيحضر النجم الدولي الفرنسي السابق 
ميشـــال بالتيني، اجلمعية العمومية لالحتاد 
األوروبي لكـــرة القدم املقـــررة األربعاء املقبل 
في أثينا، من أجل انتخاب خلف له في رئاسة 

االحتاد القاري، بحســـب مـــا أكد مصدر قريب 
منه لـ“وكالة الصحافة الفرنسية“. 

وقـــال ديفيـــد غيـــل نائب رئيـــس االحتاد 
اإلنكليزي، في بيان ”إننا اتفقنا على دعم مايكل 
فان براغ، إنه شخص نعرفه جيدا وعملنا معه 
كثيرا خالل األعوام األخيرة خصوصا بســـبب 
التزامنا املشترك من أجل حتقيق اإلصالحات 
في االحتاد الدولي (فيفـــا)“. وأبلغ غيل موقع 
االحتـــاد اإلنكليـــزي على اإلنترنـــت ”كرئيس 
لالحتاد األوروبي ســـيكون الســـيد فان براغ 
قـــادرا على قيادته بالقـــوة واملصداقية اللتني 
حتتاجهما الكـــرة األوروبية في حلظة حرجة 

بالنسبة إلى الرياضة العاملية“.
ومن جانبه، أكد االحتاد البلجيكي، في بيان 
منفصل، دعمه للمرشح الهولندي الذي يشغل 
أيضا منصب نائـــب رئيس االحتاد األوروبي، 
فضال عن رئاسته الحتاد بالده. ”ميلك اخلبرة 
واملعرفـــة واملصداقية الالزمـــة لقيادة االحتاد 
األوروبـــي باألخالق والديناميـــة اللتني يجب 

أن تتوافقـــا مع هكذا وظيفـــة في زمن التطور 
املســـتمر لعالم كـــرة القدم“. وأضـــاف رئيس 
االحتـــاد البلجيكي ”في املاضـــي، تعاونا (مع 
فان بـــراغ) في معظم األحيان وبشـــكل مكثف 

وسارت األمور بالشكل املناسب“.
وكان بالتيني أعلن اســـتقالته من رئاســـة 
االحتـــاد القاري في 9 مايـــو املاضي بعد قرار 
محكمة التحكيـــم الرياضي بعدم إلغاء عقوبة 
إيقافه بل تخفيضها مـــن 6 إلى 4 أعوام، لكنه 
أكـــد الحقا أنـــه يريد ”التقدم بهذه االســـتقالة 
في أثينا إلـــى األعضاء الـ55 الذين يشـــكلون 

االحتاد األوروبي“. 
الرياضيـــة  ”ليكيـــب“  صحيفـــة  وكانـــت 
الفرنســـية كشـــفت أن بالتيني تلقى دعوة من 
االحتـــاد األوروبي حلضور أعمـــال اجلمعية 

العمومية. 
وميلك كل احتاد من االحتادات الوطنية 
الـ55 املنضوية حتت راية االحتاد األوروبي 

صوتا واحدا في االنتخابات.

ــــــى مصراعيه  ــــــات الصــــــراع مفتوحا عل ب
ــــــراغ رئيس االحتــــــاد الهولندي  بني فان ب
ــــــس االحتــــــاد  وألكســــــندر ســــــفيرين رئي
الســــــلوفيني، من أجل خالفة الفرنســــــي 
ميشال بالتيني املوقوف خالل االنتخابات 
التي ســــــتجرى على هامــــــش الكونغرس 

االستثنائي لليويفا في أثينا.

خالفتي ليست سهلة

} بروكســل - تتوق اإلثيوبية أملاظ أيانا إلى 
حتطيم الرقم القياسي العاملي في سباق 5 آالف 
متـــر وإنهاء موســـمها الرائـــع بأفضل طريقة 
ممكنـــة عندما تخـــوض غمار لقاء بروكســـل 
أللعاب القوى، املرحلة الرابعة عشـــرة األخيرة 

من الـــدوري املاســـي، اجلمعة. وكانـــت أيانا 
قد حطمت الرقم القياســـي العاملي في ســـباق 
10 آالف متـــر فـــي طريقها إلى إحـــراز اللقب 
األوملبي الشـــهر املاضي في ريـــو دي جانيرو 
عندما ســـجلت 29.17.45 دقيقـــة ومحت بفارق 

14 ثانية الرقم القياســـي السابق (29.31.78 د) 
والذي كان مســـجال باسم الصينية وانغ جون 
جيـــا منذ عام 1993 بقيادة املدرب الشـــهير ما 

جون رين.
وسعت أيانا بطلة العالم في سباق 5 آالف 
متـــر إلى حتقيق الثنائية في ريو دي جانيرو، 
بيد أنهـــا اكتفت بالبرونزيـــة خلف الكينيتني 
وأونســـاندو  شـــيرويوت  جيبكيموي  فيفيان 

هيلني أوبيري. 
وتطمح أيانا إلى اســـتغالل لقاء بروكسل 
واملنافســـة القوية مع الكينيات لتحطيم الرقم 
القياســـي العاملي ملواطنتها تيرونيش ديبابا 
وهو 14.11.15 دقيقة وســـجلته في لقاء أوسلو 

عام 2008. 
وكانـــت أيانـــا قـــاب قوســـني أو أدنى من 
حتطيـــم رقم ديبابا في 2 يونيو املاضي عندما 
قطعت املســـافة بزمن 14.12.59 دقيقة في لقاء 
روما. وبدوره، يســـعى الكيني كونسيسلوس 
كيبروتـــو إلى حتطيم الرقم القياســـي العاملي 
لســـباق 3 آالف م موانـــع واملوجـــود بحـــوزة 
مواطنه القطري اجلنسية سيف سعيد شاهني 

وهو 7.53.63 دقائق منذ 3 سبتمبر 2004.
ويبـــدو كيبروتـــو مرشـــحا بقـــوة للفوز 
بالســـباق الذي توج مبركزه األول 5 مرات في 
مراحل الدوري املاســـي باإلضافـــة إلى اللقب 

األوملبي الشهر املاضي في ريو دي جانيرو. 
ومـــا يعزز حظـــوظ كيبروتو فـــي حتطيم 
الرقم القياسي كونه اقترب مرتني هذا املوسم 
من النزول حتت حاجز 8 دقائق، حيث ســـجل 
8.00.12 د في لقاء برمنغهام في يونيو املاضي، 
و8.03.28 د في الدور النهائي للسباق األوملبي 

في البرازيل.
وفضال عـــن أيانا وكيبروتو، يشـــهد لقاء 
بروكســـل مشـــاركة 39 متوجـــا بامليداليـــات 
األوملبيـــة فـــي مقدمتهـــم اجلامايكيـــة إيلني 
طومســـون صاحبة الثنائيـــة الذهبية في ريو 
(100 متر و200 متر) والتي ســـتواجه منافسة 
قوية وثأرية في ســـباق 100 متر من الهولندية 

دافني شيبرز بطلة العالم عام 2015. 
وكانـــت شـــيبرز اكتفت باملركـــز اخلامس 
فـــي األلعاب األوملبيـــة، ثم حلـــت ثانية خلف 
طومســـون في ســـباق 200 متر لقـــاء زيوريخ 

اجلمعة املاضي. 
يذكر أن طومسون توجت بسباقي 100 متر 

في لوزان و200 متر في زيوريخ. خطوة واثقة

ألماظ أيانا ترصد رقما عالميا في لقاء بروكسل

ميشال بالتيني سيحضر الجمعية 

العمومية لالتحاد األوروبي األربعاء 

في أثينا، من أجل انتخاب خلف له 

في رئاسة االتحاد القاري

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ استقر مسؤولو نادي الوداد 
البيضاوي، على اختيار ملعب 

العبدي بالجديدة، الحتضان مباراة 
الفريق األول، أمام المغرب الفاسي، 

الجمعة، في إياب ثمن نهائي 
الكأس.

◄ انتقل أحمد حمودي العب بازل 
السويسري السابق إلى نادي 

الباطن السعودي لمدة موسم وحيد. 
وقع الالعب على عقد االنتقال مع 

مندوب النادي جراح الظفيري 
باإلسكندرية وتم االتفاق على سرعة 

إنهاء األمور اإلدارية.

◄ أكد الدولي الجزائري السابق 
مجيد بوقرة، أنه تلقى عرضين 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 
أحدهما أسكتلندي واآلخر من 

أستراليا. وكشف بوقرة، عن هوية 
النادي األسكتلندي وهو فريق 

كيلمارنوك.

◄ أسدت إدارة نادي النصر 
السعودي، إدارة الكرة لمحمد 

الخرينيق خلفا لبدر الحقباني، 
الذي قدم استقالته بعد أحداث 

شهدها المشهد النصراوي خالل 
الفترة التي أعقبت لقاء االتفاق في 

الجولة الثانية من الدوري.

◄ يفتتح الموسم الجديد من 
الدوري اللبناني لكرة القدم من 

حيث انتهى الموسم السابق بلقاء 
قمة بين الصفاء حامل اللقب 

وضيفه العهد الوصيف، الجمعة، 
على ملعب صيدا البلدي.

◄ قرر االتحاد التونسي للكرة 
الطائرة تقديم ترشحه لالتحاد 

الدولي من أجل تنظيم بطولة العالم 
للناشئين 2019، بعد تشجيع من 

االتحاد األفريقي للعبة.

} اجلزائــر - يتطلـــع فريق احتـــاد العاصمة، 
رائد دوري احملترفني اجلزائري، خالل اجلولة 
الثالثة، إلى احلفاظ على صدارته عند مواجهة 
دفـــاع تاجنانت مبلعبه، وهـــي املواجهة التي 
ستكون محفوفة باملخاطر ال سيما أن أصحاب 
أبنـــاء  علـــى  االنقضـــاض  يريـــدون  األرض 
سوسطارة بإضافة 3 نقاط جديدة، حيث ميلك 
فـــي رصيده 4 نقـــاط، بينما يوجـــد في رصيد 
احتاد العاصمة 6 نقاط بعد فوزه في مباراتني 
متتاليتني على حساب مولودية بجاية وسريع 
غليـــزان. وقال أيوب عبدالـــالوي العب احتاد 
العاصمـــة ”الفوز على دفـــاع تاجنانت يضمن 
لنـــا احلفاظ على صـــدارة املســـابقة وهذا ما 

نسعى إليه“.
أمـــا فريق شـــبيبة القبائل فســـيكون أمام 
فرصة مثالية لتشديد اخلناق على الرائد، لكن 
مهمته لن تكون ســـهلة أمـــام احتاد احلراش 
الذي يســـعى لتدارك اخلســـارة األخيرة على 
يد مولودية اجلزائـــر، ومع ذلك فإن املعطيات 
ترشـــح الشـــبيبة بالنظر إلـــى العناصر التي 
يضمهـــا. ومـــن دون جمهور، يســـتقبل عميد 
األندية اجلزائريـــة مولودية اجلزائر، الصاعد 
اجلديـــد شـــباب باتـــة مبلعـــب عمـــر حمادي 
وبحوزتـــه 4 نقـــاط، جتعله يبحث عـــن الفوز 
للصعود إلى الريادة، األمر نفسه ينطبق على 
مولودية وهران الذي يســـتقبل سريع غليزان 
في دربي الغرب اجلزائري، ويبدو أن الفرصة 
مناسبة لســـريع غليزان للعودة إلى الواجهة 
بعـــد تأهيل العبيـــه اجلدد. وقـــال جمال مناد 
مدرب مولودية اجلزائر ”ال ميكننا خسارة أي 

نقطة على ملعبنا“.
وسيســـتفيد أوملبي املدية الصاعد اجلديد 
إلـــى دوري احملترفـــني مـــن جماهيـــره، خالل 
اســـتقباله وفاق سطيف الذي ســـيعتمد على 
خبرته للعـــودة بنتيجة إيجابيـــة من عاصمة 
”التيطري“. وهناك 6 أندية تســـعى للظفر بأول 
فوز لها في املوســـم الكـــروي اجلديد ويتعلق 
األمـــر بشـــباب بلـــوزداد وشـــبيبة الســـاورة 
ومولودية بجاية ونصر حســـني داي وشباب 
قســـنطينة واحتاد بلعبـــاس. ومن جانب آخر 
رفـــض املدرب بوعلي فؤاد، الذي أقيل من على 
رأس اجلهـــاز الفني لشـــباب بلوزداد، فســـخ 
عقده قبل تلبية شـــروطه وتسديده مستحقاته 

املالية.

اتحاد العاصمة ينشد البقاء 

في قمة الدوري الجزائري
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«لـــو أراد الـــوداد التعاقد مع العبنـــا باتنة، فليقدم لنا بيانـــات صفقة انتقال الغابونـــي إيفونا إلى 

األهلي، ويدفع ضعف ما ناله بهذه الصفقة}.

 وليد الركراكي 
املدير الفني للفتح الرباطي املغربي

«املباريـــات الودية خير إعداد للفريق بدنيا وفنيا، واألهلي ســـيكون جاهزا بشـــكل تام لبداية 

الدوري عقب خوض املباراة املقبلة أمام الشرقية واملقرر لها السبت القادم}.

حسام البدري 
مدرب فريق األهلي المصري

◄ بات مهاجم منتخب غواتيماال كارلوس 
رويز أفضل هداف في تاريخ تصفيات 

كأس العالم في جميع القارات بعد أن رفع 
رصيده إلى 39 هدفا بتسجيله خماسية 
لفريقه الوطني في مرمى سانت 

فينست وغرينادين (9-3) ضمن 
تصفيات منطقة كونكاكاف 

املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
روسيا 2018. وتفوق رويز 

على املهاجم اإليراني 
الشهير علي دائي صاحب 

الرقم القياسي السابق 
والذي سجل 35 هدفا في 

55 مباراة، في حني احتاج 
رويز الذي يطلق عليه 

لقب ”السمكة الصغيرة“ 
إلى 47 مباراة فقط.

متفرقات

◄ تأهل السويسري ستانيسالس 
فافرينكا إلى املربع الذهبي لبطولة 

أميركا املفتوحة للتنس (فالشينغ ميدوز) 
آخر بطوالت غراند سالم األربع الكبرى 
لهذا املوسم، بعد فوزه على األرجنتيني 

خوان دل بوترو. ويلتقي فافرينكا 
املصنف الثالث في الدور قبل النهائي مع 

الياباني كي نيشيكوري الذي 
فجر مفاجأة كبيرة وأطاح 
بالبريطاني أندي موراي. 

واحتاج فافرينكا إلى أكثر 
من ثالث ساعات 

لينهي مغامرة 
دل بوترو هذا 
الصيف والتي 
شهدت تتويجه 

بامليدالية 
الفضية في 

أوملبياد ريو دي 
جانيرو.

ي وري ي
رة وأطاح
 موراي. 

 إلى أكثر 

◄ قررت اللجنة األوملبية األميركية إيقاف 
السباح راين لوكتي 10 أشهر بسبب 

قضيته الشهيرة االدعاء الكاذب بتعرضه 
للسرقة مع زمالء له في دورة األلعاب 
األوملبية بريو دي جانيرو. وسيحرم 
لوكتي من املشاركة في بطولة العالم 
للسباحة 2017 املقررة في بودابست. 
ويذكر أن السباحني الثالثة 

اآلخرين املعنيني بهذه 
القضية، مت إيقافهم أيضا 
لفترات وصلت إلى أربعة 

أشهر. وفسخت 4 شركات 
أميركية بينها شركة 

سبيدو الرياضية 
وبولو رالف لورين 

لأللبسة عقود شراكتها 
مع لوكتي صاحب الـ6 

ذهبيات أوملبية.

نه 
لة 
ون 
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ية 
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بايرن ميونيخ يتطلع إلى تأكيد انطالقته القوية من بوابة شالكه
[ برشلونة وريال مدريد ينشدان فوزا ثالثا قبل انطالق المنافسات القارية [ سان جرمان يرصد النهوض من كبوة موناكو

} برلني - يســـعى بايرن ميونيخ حامل اللقب 
في األعوام األربعة األخيرة إلى تأكيد انطالقته 
القويـــة، عندمـــا يحـــل ضيفـــا على شـــالكه، 
اجلمعة، في افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 
األملانـــي لكرة القدم. وكشـــر بايرن ميونيخ عن 
أنيابه بقيـــادة مدربه اجلديـــد اإليطالي كارلو 
أنشـــيلوتي خليفة األســـباني بيب غوارديوال، 
منـــذ املرحلة األولى عندما أكـــرم ضيفه فيردر 
برمين بسداســـية، فيما مني شـــالكه بخسارة 

أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-0. 
وفـــرض الفريـــق البافـــاري تفوقـــه علـــى 
شـــالكه في املباريات الثماني األخيرة بينهما 
في الدوري، وانتهـــت مباراتان فقط بالتعادل، 
ويعـــود الفـــوز األخيـــر لنـــادي الـــرور إلى 4 
ديســـمبر 2012 (2-0) على ملعـــب ”فيلتنز“ في 
غيلسنكيرشـــن، علمـــا بأنه تغلـــب بعدها على 
بايـــرن ميونيـــخ في 2 مـــارس 2011 في نصف 
نهائي مسابقة الكأس على ملعب أليانز أرينا. 
ويعتبـــر النادي البافـــاري مواجهـــة اجلمعة 
بروفـــة لبدء مشـــواره فـــي املســـابقة القارية 
العريقة دوري أبطال أوروبا، والتي يسعى إلى 
التتويج بلقبها بعدما خرج من دور األربعة في 

املواسم الثالثة األخيرة.
ويســـتضيف بايـــرن ميونيـــخ روســـتوف 
الروســـي، الثالثـــاء املقبل، ضمـــن املجموعة 
الرابعـــة التـــي تضمـــه إلى جانـــب إيندهوفن 
الهولنـــدي وأتلتيكـــو مدريد األســـباني الذي 
أطاح به من دور األربعة املوســـم املاضي، فيما 
يستعد شالكه ملواجهة مضيفه نيس الفرنسي، 
اخلميـــس املقبـــل، ضمـــن مســـابقة الـــدوري 
األوروبـــي ”يوروبا ليغ“. ويدرك شـــالكه جيدا 
صعوبة املهمة التـــي تنتظره أمام ضيفه وهو 
سيعول على عاملي األرض واجلمهور للخروج 
بأقل األضرار املمكنة إن لم يكن حتقيق املفاجأة، 
على اعتبار أن جنوم الفريق البافاري خاضوا 
مباريـــات دوليـــة مع منتخباتهـــم الوطنية في 
فترة التوقف الدولية نهاية األســـبوع املاضي 

ومطلع األسبوع احلالي.
ويحل بوروســـيا دورمتونـــد وصيف بطل 
املوســـم املاضـــي ضيفـــا على اليبزيـــغ الوافد 

اجلديد وعينه على النقـــاط الثالث للبقاء أقله 
جنبا إلى جنب مع الفريق البافاري في ســـعيه 
إلى وضع حد لسيطرة األخير على البونسليغا 
فـــي األعـــوام األربعـــة االخيرة. ويطمـــح باير 
ليفركـــوزن ثالث املوســـم املاضي إلى تعويض 
كبوتـــه في املرحلـــة األولى عندما ســـقط أمام 
مضيفه بوروســـيا مونشـــنغالدباخ 1-2، وذلك 
خالل اســـتضافته هامبورغ في مباراة صعبة. 
ويرصد بوروسيا مونشنغالدباخ رابع املوسم 
املاضـــي فـــوزه الثاني علـــى التوالـــي عندما 
يحل ضيفـــا على فرايبـــورغ العائد إلى دوري 
األضواء، واألمر ذاته بالنســـبة إلى هرتا برلني 
وإينتراخت فرانكفـــورت عندما يحالن ضيفني 
على إينغلوشتات ودارمشـــتات على التوالي. 
ويلتقي الشـــريكان اآلخران لبايرن ميونيخ في 
الصدارة، فولفسبورغ وكولن في قمة ساخنة. 
وتختتـــم املرحلة، األحد املقبـــل، بلقاءي فيردر 
برمين مع أوغسبورغ، وماينتس مع هوفنهامي.

مواجهتان سهلتان

يخـــوض برشـــلونة حامل اللقـــب في آخر 
موســـمني ووصيفه ريـــال مدريـــد مواجهتني 
ســـهلتني فـــي املرحلـــة الثالثـــة مـــن الدوري 
األســـباني لكرة القـــدم عندما يســـتقبل األول 
أالفيـــس الســـبت والثاني أوساســـونا األحد. 
وحقق برشـــلونة بداية نارية بفوز ساحق على 
ريـــال بيتيـــس 6-2، لكن محرك فريـــق املدرب 
لويس أنريكي اكتفى بفوز صعب على مضيفه 
أتلتيك بلباو بهدف الكرواتي إيفان راكيتيتش. 
وعلى غرار الفريق الكاتالوني، عاد ريال مدريد 
بفـــوز عريـــض مـــن أرض ريـــال سوســـييداد 
بثالثيـــة نظيفة للويلزي غاريـــث بايل وماركو 
إسينسيو، وذلك في ظل غياب جنمه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الذي يتعافى من إصابة 
تعـــرض لها في نهائي كأس أوروبا 2016 حيث 
أحـــرز اللقب مـــع بالده ألول مرة فـــي تاريخه. 
بعدها حقق الفريـــق األبيض فوزا صعبا على 

ضيفه سلتا فيغو 1-2.
وينتظر برشـــلونة هدافه البرازيلي نيمار 
ألول مرة هذا املوســـم، بعـــد ابتعاده نحو 100 
يوم مـــع املنتخبـــني األوملبي املتـــوج بذهبية 
ألعـــاب ريو دي جانيرو ألول مـــرة في تاريخه 
واملنتخـــب األول في تصفيـــات مونديال 2018 
حيـــث حقق الفوز على اإلكـــوادور وكولومبيا. 
وبعد عودته إلى مطـــار ”آل برات“ توقع الولد 
الذهبي مشـــاركته ألول مرة هذا املوســـم ضد 

أالفيـــس ”أرى نفســـي علـــى أرض امللعب ضد 
أالفيس، لكن علي أوال أن أحصل على الراحة“. 
وبعـــد ثالثة أيام من مواجهـــة أالفيس، يتعني 
على برشلونة افتتاح مشواره في دوري أبطال 

أوروبا أمام سلتيك األسكتلندي.
وعلى اجلبهة املقابلة، اســـتهل ريال مدريد 
موســـمه من دون البرتغالـــي رونالدو صاحب 
الـ48 هدفا في النســـخة املاضية، بعد إصابته 
في نهائي كأس أوروبا، لكنه يســـتعد خلوض 
مواجهة أوساسونا مع املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية العائد من إصابة أيضا في وركه. وفي 
ظل غياب رونالدو (31 عاما) املرشح بقوة لنيل 
جائزة أفضل العب في العالم لعام 2016، اعتمد 
املدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الويلزي 
غاريـــث بيـــل الذي أثبـــت أنه قـــادر على حمل 

املشعل من رونالدو أثناء غيابه.
أما أوساســـونا العائد إلى دوري األضواء 
بعد موســـمني فـــي الدرجة الثانيـــة، فقد حقق 
بدايـــة بطيئة بتعادله علـــى أرض ملقة 1-1 ثم 
خســـر على أرضه أمام ريال سوســـييداد 2-0. 
وحقق أوساســـونا فوزه األخير على ريال في 
الدوري عـــام 2011 بنتيجـــة 1-0. وبعد تعادله 

مرتني، يحـــل أتلتيكو مدريد على ســـلتا فيغو 
وصيف القاع واجلريح من خسارتني. ويفتتح 
إســـبانيول برشـــلونة الذي اشـــتراه مستثمر 
صيني، املرحلة باحللول على ريال سوسييداد 
اجلمعة. وفـــي باقي املباريات، يلعب الســـبت 
ملقة مع فياريال، واألحد ســـبورتينغ خيخون 
مـــع ليغانيـــس، وفالنســـيا مع ريـــال بيتيس، 
وغرناطة مع إيبار، وديبورتيفو ال كورونيا مع 

أتلتيك بلباو.

النهوض من الكبوة

يريـــد باريس ســـان جرمـــان النهوض من 
الكبـــوة التي تعرض لها في املرحلة الســـابقة 
بســـقوطه أمـــام موناكـــو 1-3، وذلـــك عندمـــا 
يســـتضيف ســـانت إتيـــان ضمن منافســـات 
املرحلـــة الرابعة من الدوري الفرنســـي. وكان 
اخلاســـر األكبر من الســـقوط في وقـــت مبكر 
من املوســـم أمام فريق اإلمارة، املدرب اجلديد 
األسباني أوناي إمبري، علما بأن كتيبة املدرب 
الســـابق لوران بالن بقيادة النجم الســـويدي 
زالتان إبراهيموفيتش منيت بأول خسارة لها 

املوسم املاضي في فبراير. ويريد سان جرمان 
حتقيق نتيجة إيجابية ضد ســـانت إتيان قبل 
مواجهتـــه املرتقبة ضد أرســـنال فـــي اجلولة 
األولى مـــن دور املجموعات فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا األســـبوع املقبل. ويقـــف التاريخ إلى 
جانب فريق العاصمة في مواجهة سانت إتيان 
حيث خرج ســـان جرمـــان فائزا فـــي مبارياته 

التسع األخيرة ضد منافسه.
ويأمـــل ليون الذي يســـتضيف بـــوردو أن 
يتعافى مهاجمه ألكســـندر الكازيت من إصابة 
طفيفـــة تعـــرض لهـــا وأبعدتـــه عـــن صفوف 
منتخب فرنســـا، علما بأنه سجل ستة أهداف 
حتـــى اآلن هـــذا املوســـم. وفـــي املقابـــل تأكد 
غياب اجلنـــاح ماتيو فالبوينا وصانع األلعاب 
نبيـــل فقير. وتبرز مباراة دربي املتوســـط بني 
نيـــس ومرســـيليا خصوصـــا أنها قد تشـــهد 
مشـــاركة أولـــى للمهاجم اإليطالي املشـــاكس 
ماريـــو بالوتيلي مع األول قادمـــا من ليفربول 
اإلنكليـــزي. وفـــي املباريـــات األخـــرى، يلتقي 
إجنيه مع ديغون، وباستيا مع تولوز، وغانغان 
مـــع مونبلييه، وليل مع موناكـــو، ولوريان مع 

نانسي، ونانت مع متز، ورين مع كاين.

ــــــدأت الصراعات حتتدم في منافســــــات الدوريات األوروبية، إذ تشــــــهد مختلف مالعب  ب
القارة لقاءات قوية على غرار الدوري األسباني والدوري األملاني ونظيرهما الفرنسي.

◄ تعاقد نادي سندرالند اإلنكليزي 
مع الحارس البرتغالي ميكا لمدة 
عامين من بوافيستا دون الكشف 

عن التفاصيل المالية. ويغيب فيتو 
مانوني الحارس األساسي لنحو 

ثالثة أشهر بسبب إصابة في المرفق 
وسيعوضه جوردان بيكفورد.

◄ اندلع صراع أسباني بين ريال 
مدريد وبرشلونة، من أجل الظفر 

بخدمات موهبة نادي فاسكو داغاما 
البرازيلي إيفاندر فيريرا. لعب  

فيريرا مع منتخب البرازيل تحت 17 
عاما، 11 مباراة سجل فيها 7 أهداف.

◄ يحسم األسباني تشابي ألونسو، 
العب خط وسط بايرن ميونيخ، 
مستقبله مع الفريق مطلع العام 

المقبل، سواء بالبقاء أو االنتقال إلى 
ناد آخر، أو االعتزال. وينتهي تعاقد 
الالعب صاحب الـ34 عاما مع الفريق 

البافاري، بحلول يونيو 2017.

◄ سيصبح المدرب اإليطالي 

مارتشيلو ليبي بطل العالم مع 
منتخب بالده المدرب األغلى دخال 
في العالم، باعتباره سيوقع عقدا 

لتدريب فريقه السابق غوانغزو 
إيفرغراندي الصيني لمدة ثالثة 

مواسم مقابل 60 مليون يورو.

◄ رحل أومبرتو جانديني المدير 
التنظيمي إليه سي ميالن اإليطالي 

عن النادي بعد 23 عاما من عمله 
ضمن إدارة الروسونيري، ليبقى على 
أعتاب تولي منصب رسمي كبير في 

إدارة نادي إيه إس روما.

◄ قلل مهاجم منتخب تشيلي 
والعب أرسنال اإلنكليزي، أليكسيس 

سانشيز، من الوضعية الصعبة 
التي يمر بها المنتخب، مؤكدا أنها 

ستساعده على االنطالق بقوة.

باختصار

رياضة
23 الجمعة 2016/09/09 - السنة 39 العدد 10391

أفراح متواصلة

«أحـــب التواجد مع اليافعني في امللعب ملســـاعدتهم. أردت االبتعـــاد عن الضغوط. أود أن 

ألعب سنتني إضافيتني، أنال شهادة التدريب ثم أنتظر ما هو مناسب».

 تشافي هرنانديز 
العب نادي برشلونة األسباني السابق

«أتمنى أن أتمكن من مســـاعدة زمالئي في امللعب. الدوري اإليطالي تنافســـي للغاية، وعلينا 

أن نعمل كثيرا، ألنه سويا يمكننا تحقيق أهدافنا».

جواو ماريو 
العب فريق إنتر ميالن اإليطالي

عامد أنور

} القاهــرة - تلجـــأ املنتخبـــات واألندية إلى 
خوض اللقاءات الودية، كوســـيلة إعداد جيدة 
قبل بدء املوســـم الكروي أو البطوالت الكبرى، 
ودائمـــا يوجد خـــالف بني رؤيـــة املدير الفني 
واجلماهير جتاه الوديـــات، حيث يراها األول 
ايجابيـــة مهما كانـــت النتيجـــة، بينما تصدر 
اجلماهير األحكام الفورية بناء على ســـيناريو 
والفوز أو الهزمية في املباراة. تسلل القلق إلى 
قلوب اجلماهير املصرية، قبل شهر واحد على 
لقاء منتخب الفراعنة ونظيره الكونغولي، في 
اســـتهالل التصفيات األفريقيـــة املؤهلة لكأس 
العالم 2018 في روســـيا، علـــى خلفية النتائج 
املتواضعـــة التـــي حققهـــا منتخـــب مصر في 
مباراتيه الوديتني، أمام غينيا وجنوب أفريقيا 
مؤخرا. تلقى املنتخب املصري الهزمية بهدف 
نظيف أمام جنوب أفريقيـــا، الثالثاء املاضي، 

بينمـــا تعادل مع غينيا بهـــدف لكل منهما قبل 
أسبوع، ما دفع اجلماهير إلى توجيه انتقادات 
األداء  أن  ورأت  كوبـــر،  لألرجنتينـــي  الذعـــة 
الباهـــت للمنتخب غير مطمئـــن على اإلطالق، 
رغم تصريحات املدير الفنـــي للفراعنة بأنهما 
جتربتان جيدتان، اســـتطاع خاللهما الوقوف 

على جميع األخطاء.
ولم يشفع لكوبر جناحه في قيادة الفراعنة 
للعودة إلى بطولـــة كأس األمم األفريقية، التي 
تنطلق في الغابون يناير املقبل، بعد غياب دام 
6 ســـنوات عن العرس القـــاري، وحتديدا منذ 
البطولة التي اقتنصت مصـــر لقبها عام 2010 
في أنغـــوال، وتتعطش اجلماهير حلصد اللقب 
القـــاري للمرة الثامنة، لكنها ترى أن مســـتوى 
املنتخـــب ال يليـــق بفريق يرغب في اســـتعادة 

مكانته القارية. 
وأدى غيـــاب منتخـــب الفراعنـــة عـــن آخر 
ثالث بطـــوالت أمم أفريقية، إلى وجوده ضمن 
منتخبـــات املســـتوى الرابـــع، فـــي تصنيـــف 
املنتخبـــات الــــ16 املتأهلة لـــكأس األمم 2017 
بالغابون، وجاء التصنيف حســـب املشاركات 
األخيـــرة للمنتخبـــات فـــي البطولـــة. وضـــم 
املســـتوى األول منتخبـــات: الغابـــون، كـــوت 
ديفوار، غانا، وبوركينا فاسو، وحوى املستوى 
الثانـــي كال من: الكونغو الدميقراطية، تونس، 
اجلزائـــر، ومالـــي، أمـــا املســـتوى الثالث فقد 

ضم منتخبات: املغرب، الســـنغال، الكاميرون، 
وتوجو، وجاءت مصر في املســـتوى الرابع مع 
منتخبات، زميبابوي، أوغندا، وغينيا بيساو.

رغبة في العودة

املصـــري،  املنتخـــب  أداء  خبـــراء  انتقـــد 
والتشـــكيلة التي اعتمد عليها كوبر في وديتي 
غينيـــا وجنـــوب أفريقيـــا، وكان عليه الوقوف 
على تشكيلة مناســـبة، خاصة أن الفريق مقبل 
على خوض غمار التصفيات األفريقية املؤهلة 
للمونديـــال، الذي غاب عنـــه منتخب مصر 26 
عاما، وكانت آخر مشـــاركاته لـــه عام 1990 في 
إيطاليا، إضافة إلى اســـتعداد الفراعنة أيضا 
للماراثون القاري الذي سوف ينطلق بعد نحو 

4 أشهر.
وقـــال مـــدرب الفراعنـــة األســـبق، حمادة 
صدقي لـ“العـــرب“، إن املنتخب جيد هجوميا، 
لكن ينقصه التنظيم الدفاعي، والدليل أن هدف 
جنوب أفريقيا جاء من خطأ من الالعب املدافع 
عمر جابـــر في التغطية العكســـية، لكن بعض 
املتشـــائمني مـــن اجلماهير، تبـــددت أحالمهم 
في الصعود إلى مونديال روســـيا 2018، جراء 
األداء املتواضع أمـــام منتخب األوالد، وما زاد 
من حالة القلق، وجـــود املنتخب الغاني ضمن 

مجموعة مصر.

انتقادات الذعة

أحـــكام فوريـــة وانتقادات الذعـــة وجهتها 
اجلماهيـــر صوب كوبـــر، ملجـــرد الهزمية في 
مبـــاراة ودية، غير أن مجـــدي عبدالغني عضو 
مجلـــس إدارة احتـــاد الكرة املصـــري، أكد أن 
املجلـــس لن يحاســـب املدير الفنـــي للمنتخب 
وفقـــا لنتيجة كل مبـــاراة، ومن غيـــر املنطقي 
أن يتعامـــل مدربو املنتخبات بهـــذه الطريقة. 
وطالـــب عبدالغنـــي (العـــب دولي ســـابق) في 
تصريحات لـ“العرب“ اجلماهير بدعم الالعبني 
معنويـــا قبـــل املباريـــات املهمة، مشـــددا على 
حاجـــة املنتخب للكثير مـــن العمل والتخطيط 

اجليد، إذا أراد التأهل لكأس العالم.
إذا كانت اجلماهير تطلق األحكام بناء على 
نتائج اللقاءات الوديـــة، فإن خبراء في اللعبة 
يؤكدون أنها وســـيلة لتجربـــة جميع الالعبني 
فـــي قائمـــة املنتخـــب، ومفيدة للوقـــوف على 

التشكيلة األساسية.  مرحبا باالنتقادات

وديات الفراعنة تثير القلق قبل تصفيات المونديال

بوروسيا دورتموند يحل ضيفا على 

اليبزيغ وعينه علـــى النقاط الثالث 

للبقاء أقله جنبا إلى جنب مع الفريق 

البافاري

◄

إذا كانت الجماهير تطلق األحكام 

بنـــاء على نتائـــج اللقـــاءات الودية، 

فإن خبراء فـــي اللعبة يؤكدون أنها 

وسيلة لتجربة جميع الالعبني

◄

} لنــدن - انتقد املهاجـــم الدولي البلجيكي 
إدين هازار مدربه السابق في نادي تشلسي 
اإلنكليـــزي جوزيـــه مورينيـــو بطريقة غير 
مباشـــرة من خالل اإلشـــادة مبدربه احلالي 
اإليطالـــي أنطونيو كونتـــي. وكان مورينيو 
أقيل مـــن منصبه في ديســـمبر املاضي بعد 
خســـارة فريقـــه 9 مباريات مـــن أصل 16 في 
مطلع املوســـم وتـــردي عالقاتـــه مع بعض 

الالعبني وعلى رأسهم هازار.
وكان هـــازار ظهـــر مبســـتوى ضعيـــف 
املوسم املاضي، لكنه استعاد تألقه بإشراف 
كونتـــي املنتقـــل إلـــى الفريـــق اللندني بعد 
قيادتـــه منتخب بالده إلى بلـــوغ الدور ربع 
النهائـــي مـــن كأس أوروبا األخيـــرة. وقال 
هازار ”كونتي يثـــق بالعبيه والفريق يؤدي 
بطريقة جيدة خالفا للموســـم السىء السنة 
املاضيـــة“. وأضـــاف ”أنـــا لـــم أتغيـــر لكن 
كونتي يعـــرف كيفية التعامـــل مع الالعبني 
في انتقاد  ألنه لعب على أعلى املســـتويات“ 
مبطن ملورينيـــو الذي لم ميارس اللعبة على 

مستوى عال جدا.

} باريس - انتقل الفرنســـي ماتيو فالميني 
العـــب الوســـط الســـابق لنـــادي أرســـنال 
اإلنكليـــزي إلى جاره كريســـتال باالس بعقد 

حر. 
وتخلى أرســـنال عن فالميني بعد نهاية 
عقده املوســـم املاضي، ولم يجد ناديا ينضم 
إلـــى صفوفه في فترة االنتقـــاالت الصيفية، 
لكـــن ابن الثانية والثالثني قبل عرض باالس 
خلوض غمار البرميرليغ حتى نهاية املوسم.
وقال فالميني ”كريســـتال بـــاالس فريق 
طمـــوح مع العبـــني رائعـــني، وأتطلع ألكون 
جـــزءا من التشـــكيلة. ناقشـــت االنتقال إلى 
النادي مع املدرب ألن بارديو وقد ســـاعدني 

هذا األمر كثيرا في اتخاذ قراري“. 
مرســـيليا  العـــب  فالمينـــي،  وخـــاض 
الفرنســـي وميـــالن اإليطالي الســـابق، 246 

مباراة مع أرسنال على فترتني. 
وأحـــرز لقـــب الكأس ثـــالث مـــرات مع 
املدفعجية، وشـــارك في نهائي دوري أبطال 

أوروبا 2006 أمام برشلونة األسباني.

هازار ينتقد مورينيو

فالميني

 إلى كريستال باالس



دنيا الزبيدي

} لنــدن – يحتفـــل مهرجـــان ســـفر لألفالم في 
دورتـــه الثالثـــة  بتوجـــه جديد في الســـينما 
العربيـــة يتحـــدى بشـــكل خـــاص الممنوعات 
والصـــور النمطية االجتماعيـــة المتجذرة في 

العالم العربي.
والحدث، الذي ينظم مرة كل سنتين وتنسقه 
رشا سلتي، يقوم تحت إشراف المركز العربي 
البريطانـــي ومعهد الفنون المعاصرة في لندن 

في الفترة بين 14 و18 سبتمبر الجاري.
وتقـــول رشـــا الســـلتي، المنســـق العـــام 
االجتماعيـــة  الدرامـــا  ”ســـادت  للمهرجـــان، 
السياســـية لمدة طويلة في الســـينما العربية. 
يمكننـــا مشـــاهدة ذلك في الســـنوات العشـــر 
الماضية، لكنها تعمقت في الســـنوات الخمس 
الماضيـــة مـــع زيادة جـــرأة مخرجـــي األفالم 

إليصال أصواتهم“.
وأضافت ”هناك تحول واضح في االهتمام 
بالشيء الذي يجعل من قصة ما صالحة لصنع 
فيلم. الناس يدركون أن الممنوعات عنصر مهم 
مـــن الحياة اليومية وهي جديرة بإظهارها في 

األفالم“.
وتقـــدم فنانـــة الصـــورة وصانعـــة األفالم 
منيرة القديري مجموعـــة من األفالم القصيرة 
تتناول الفســـاد في الكويـــت من بين تابوهات 
أخرى. وتقول ”أنجزت فيلم ’إشـــاعات الترف‘ 
في نهاية ســـنة 2011 عندمـــا ُوجدت الكثير من 
التحـــركات المناهضة للفســـاد فـــي الكويت. 
من أين يأتي هذا الموروث من الفســـاد؟ يبدو 
أن ذلك مترســـخ تقريبا فـــي ثقافتنا اآلن، فهي 
أصبحت فاسدة إلى درجة أنك ال يمكن أن تفعل 

شيئا بدون فساد“.
وكان الفيلـــم الوثائقـــي ”ســـوق المنـــاخ“ 
الذي يتنـــاول انهيـــار البورصة فـــي الكويت 
سنة 1980 الملهم األساسي للقديري التي قالت 
”اســـتعملت ما شـــاهدته في الفيلـــم الوثائقي 
لكننـــا بالطبع ال نعرف ما حـــدث فعال، فاألمر 

دائما يتعلق بالشائعات… لكننا ال نملك قوانين 
مناســـبة تحارب الفســـاد، وهذا االنهيار نقطة 
ســـوداء في تاريخ الكويت. حدثت طفرة نفطية 
في السبعينات لذا كان الناس يلعبون باألموال 

فحسب“.
وفي فيلم ”خلف الشمس“ استعملت منيرة 
القديري فيديوهات عن الغزو العراقي للكويت 
في سنة 1991 اعتقدت أنها األقرب إلى الواقع. 
وتقـــول ”الكثير من النـــاس في الغرب صوروا 
الغـــزو بطريقة أعتقد أنها بعيـــدة عن الواقع. 
الفيديوهـــات التـــي أختيـــرت تظهـــر مـــا رآه 

الكويتيون وشعروا به فعال“.
للمخـــرج  المثيـــر  الفيلـــم  صميـــم  وفـــي 
اللبناني سليم مراد بعنوان ”هاجس هذا األب 
الصغير“ توجد أســـئلة حول معنى النسب في 

المجتمعات العربية.
ويقول مراد ”عندما أفكر في نفســـي كطفل 
وحيد، بما أنـــي ال أرغب في الزواج ومواصلة 
الســـاللة العائليـــة، أفكـــر في اإلنجـــاب. كنت 
أفكـــر في ذلـــك على مـــدى الســـنوات الخمس 
عشـــرة الماضية، لذا صار الموضوع نوعا من 
الهاجـــس. بحكم أني مثلـــّي يتعلق األمر بثقل 
على مستوى جسدي وروحاني. ربما أنا هناك 
ألوضح أنه توجد أهداف أخرى (غير اإلنجاب) 

للبشـــرية“. وفي الفيلم يظهر مراد نفسه وهو 
ذاهـــب لمواعدة امـــرأة، إذ يختـــار الكثير من 
المثليين مواصلة ساللة عائالتهم لكن األمر ال 

ينجح دائما.
ويضيف مراد ”أخبـــرت والدّي بأني مثلي 
قبل أربع ســـنوات مـــن تصويـــر الفيلم. وفي 
األخيـــر حصلت علـــى مســـاندتهما العاطفية 
عندمـــا كنت أمر بقطع عالقـــة. كان هناك إفراز 
كيميائـــي جعلهما يقبالن في آخـــر األمر. لقد 
أصبـــح األمر أســـهل بكثير اآلن لكـــن مازلنا ال 

نرغب في الحديث عن الموضوع“.
والحـــظ مـــراد أن والده كان يخشـــى حكم 
الناس عليه لكونه منفتحا، إذ يقول ”كان فعال 
قلقا من إظهـــار الفيلم له كأب ســـاذج. قلت له 
على العكس أنت رجل محب“. ويضيف ”فيلمي 
يبيـــن محاولة إليجـــاد المرء لذاتـــه. أعتقد أن 
اإلعـــالم يميل إلى إظهار أن النـــاس عليهم أال 
يفكروا في أسالفهم وأن يكونوا ذواتهم، لكني 
أعتقـــد بأننا يجب أن نفكر في مســـألة من أين 

أتينا أيضا“.
أول فيلم روائي للمخرج الجزائري ســـالم 
اإلبراهيمـــي بعنوان ”دعهم يأتوا“ هو تصرف 
ملفـــت لرواية الكاتـــب أرزكي مـــالل، ويحكي 
قصة عائلة توجب عليها الدفاع عن نفسها في 

خضم العنـــف الدامي بين القـــوات الحكومية 
واإلسالميين المتطرفين في الجزائر في حقبة 

التسعينات.
العشـــرية  ”كانـــت  اإلبراهيمـــي  ويقـــول 
الســـوداء للجزائـــر في كل مـــكان وفي ال مكان 
في الوقت نفســـه. عندما تســـافر عبر الجزائر 
ترى الخوف لدى الناس من األمن ومدى قلقهم 
من شـــيء أجنبـــي يدخل البالد. لقـــد كان عهد 

صدمات“.
ويضيـــف ”اخترت أن أنتـــج فيلما خياليا 
ألعطي الصدمة وجها. المشـــكل مـــع المقاربة 
التحليليـــة يتمثـــل فـــي أن النـــاس يصبحون 
أرقاما وال توجد حميمية. ال تقتصر ديناميات 
القصـــة على أن تكـــون جزائرية فقـــط، فاليوم 

نقول إنه داعش“.
ووصـــف اإلبراهيمـــي ياســـمينة، األم في 
القصة، كبطلة مخفّية مجادال بأن ”النســـاء في 
هذا الجزء من العالم العربي هن البطالت غير 
المحتفـــى بهن“. ويعقب قائال ”قـــد يبدو قول 
ذلك شعبويا وسهال لكن التاريخ يدعم ما أقول. 
العمود الفقري للثورة الجزائرية، على ســـبيل 
المثـــال، كان يقـــوم على النســـاء. وال يقتصر 
األمر على اللوجيســـتيات والطعام بل (يشمل) 

المقاومة ذاتها“. 
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} كنت متأكدًا أن كل ساعاتي داهية. وأنه 
ال شك أن شـــيئًا ما يختبئ خلف تلك الدقة 
فـــي الصنـــع والتكتكة، يعكـــس عقوًال غير 
عاديـــة، تتمع بالصبر والعناية بالتفاصيل 
والنفس الطويـــل، وعدم الســـماح للنفس 

بارتكاب اخلطأ مهما كان صغيرًا.
وال يـــكاد ميضـــي أســـبوع، حتى أعثر 
على ســـاعاتي خطر، كانـــت له يد في صنع 
أذهـــان البشـــر. وقد قـــرأت مـــرة عن رجل 
يدعى توماس ســـاعاتي، هاجـــر ذات يوم 
من املوصل، ليعيش في أميركا، وانقطعت 
أخباره. لكن العالم كّلـــه يدين له بالفضل، 
فالســـاعاتي هـــذا هـــو مبتكـــر ”التحليل 
وهو العملية التي تشـــكل البنية  الهرمي“ 
األســـاس فـــي اتخـــاذ القرارات الواســـعة 
النطاق واملتعددة املعايير، عالم رياضيات 
فّذ طور نظرية الطابور والسلوك احلسابي 

عند البشر.
وبعد أن هاجر ذلك الساعاتي بسنوات 
طويلـــة، أهداني صديق ســـاعة يـــد ثقيلة 
”الـــوزن“، ودّعم هديته بالقول: هذه ســـاعة 
مهمـــة، إياك أن تفّرط فيهـــا. طبعت كلماته 
تلك في ذهني، فأخـــذت أحرص على حفظ 
الساعة في مكان أمني، وأتفقدها بني الوقت 
واآلخر، وصرت أجتنب حتى وضعها على 

معصمي.
لكن الفضول كان استولى علّي، فأردت 
أن أعرف ملـــاذا هذه الســـاعة مهمة؟ وملاذا 
ال يجـــب أن أفّرط فيها كما قـــال صاحبي؟ 
وصـــرت  موضوعـــي،  الســـاعة  فجعلـــت 
أفّتش عن ماركة الشـــركة التي طبعت على 
واجهتهـــا، فبحثت فـــي مواقـــع اإلنترنت 
والتســـوق والبضائع الثمينـــة. لكن املثل 
يقول ”تعب ساعة. وال كل ساعة“، وحني لم 
أجد تلك املاركة هناك، قلت لنفسي: لعل هذه 
األنواع الثمينة غيـــر متاحة لعامة الناس، 
ورمبا هذا ما يجعلها أشـــبه باملجوهرات. 
فألبحـــث إذن عـــن االســـم املطبـــوع خلف 

الساعة وليس في مينائها من األمام.
لكن االسم اآلخر أيضًا لم يكن موجودًا 
في أي مـــكان علـــى الشـــبكة العنكبوتية. 
فهمســـت: لعلهـــا من طـــراز فريـــد يصّنع 
خصيصـــًا لذلـــك ال يوجد إعـــالن لها وال أ 
ي إشـــارة. وبقيت أالحق عقارب الســـاعة، 
تدور عقاربها الثالث وأدور خلفهن. وهكذا 
مضت السنوات. فال جترأت على استعمال 
الســـاعة وال هنأني بها ُمهديها. وألن هناك 
مثًال مغربيًا يقول ”الدنيا دّراعة. كل واحد 
يلبسها ســـاعة“، فقد كنت أمنع نفسي من 
سؤال معارض الساعات، وما أدراني كيف 
ســـيجيبني اخلبـــراء؟ فلرمبا قالـــوا إنها 
ساعة عادية زهيدة الثمن. حينها سيخيب 
ظني. ولذلـــك بقيت أعيش فكرة الســـاعة. 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه فكرتـــي عـــن صاحب 

الساعة.
وفـــي دمشـــق بـــاب يقـــال لـــه ”بـــاب 
وهـــو بـــاب جيـــرون صنع له  الســـاعات“ 
ساعته قبل تسعمئة سنة رجل ينادى بابن 
الســـاعاتي، الذي اتخذ من صنع الساعات 
حرفة ومن األدب والفكر والفلســـفة هواية. 
من شـــعره الرائق قوله ”ما سرت عن جّلٍق 
أبغـــي البديَل بها/ لوال ِطالبي محًال للُعلى 
َقَذَفا/ طـــوُل املقاُم ألهِل الفضـــِل منقصٌة/ 
واملســـُك لوال النوى ما أدرَك الشرفا“. وألن 
دولة الباطل ســـاعة، ودولة احلق إلى قيام 
الســـاعة، فال ضـــرورة للعجلـــة. وال بد أن 

نعرف شيئًا يومًا ما، عن تلك الساعة. 

عقارب الساعة
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مهرجان سفر لألفالم يحتفي بالسينما العربية
ــــــة لندن  تســــــتضيف العاصمــــــة البريطاني
ــــــة ملهرجان ســــــفر لألفالم  ــــــدورة الثالث ال
ــــــذي يقيمــــــه املركــــــز العربي  ــــــة، ال العربي
ــــــي بالتعــــــاون مع معهــــــد الفنون  البريطان
ــــــدن، ابتداء مــــــن األربعاء  املعاصــــــرة بلن
القادم، وســــــيتم التركيز هــــــذا العام على 
ــــــة معاصــــــرة تتحدى  عــــــرض أفالم عربي
الصورة النمطية لتكشــــــف عن البعض من  
احملرمات االجتماعية في املجتمع العربي.

مواضيع مسكوت عنها في البلدان العربية تعرض في لندن

شادي عالء الدين

اجتـــاح الســـاحة اإلعالمية في  } بيــروت – 
لبنان فيديو كليب للمغنية ريما ديب تقلد فيه 
الراحلة ســـعاد حســـني في أغنيتها الشهيرة 
”يا واد يا تقيل“. كســـر كليب ديـــب كل األرقام 
القياسية لعدد المشاهدات والتعليقات، حيث 
تجاوز عدد مشـــاهديه الـ 700 ألف مشاهد في 
يومين، وحظي باآلالف مـــن التعليقات، وبات 
حديـــث الشـــارع اللبنانـــي. انقســـمت اآلراء 
حوله بشـــدة وذهب البعض منها إلى اعتباره 
فيلمـــا خليعـــا ”بورنـــو“ مباشـــرا وصريحا، 
في حيـــن اعتبـــره البعض اآلخـــر حالة فنية 
على الطريقة  عاديـــة، ومقبولة و“مهضومـــة“ 

اللبنانية.
وكان الفتـــا أن البعض من الصفحات على 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي تعاملت معه 
بوصفه نكتة، وعملت على تصميم نســـخة من 
الكليـــب تظهر فيها معزة بين كل مقطع وآخر.

وتحمـــل الفنانة ريما ديـــب اختصاصا علميا 

فهي طبيبة مختبر، وقد باشرت دراسة الغناء 
منذ ستة أشـــهر. تصف نفسها في لقاء موجز 
مـــع جريـــدة ”العـــرب“ قائلة ”أنـــا أنتمي إلى 
مجال االستعراض الخفيف، وال أعرض نفسي 
بوصفي السيدة أم كلثوم. أقدم ما أقدمه بشكل 

صحيح فحسب“.
ويعيد الكليب تقديم أغنية الراحلة ســـعاد 
حســـني الشـــهيرة  بطريقـــة  تتداخـــل فيها 
عناصـــر عديـــدة وغير منســـجمة، فـــال يفهم 
المشاهد مثال لماذا حضرت الدبكة اللبنانية، 
وما ســـبب وجود راقصي الدبكـــة في الكليب 
علمـــا أن لحـــن األغنية ال يتناســـب مع رقصة 
الدبكـــة.  يكرر الكليب كذلك الزمة باتت مألوفة 
في الكليبات وفي الدراما اللبنانية بشكل عام، 
وهي تصوير عالم البذخ واليخوت والسيارات 

الفارهة والباهظة الثمن.
وتـــرد ديب علـــى تهمة البـــذاءة والخالعة  
التـــي طالتهـــا قائلة ”أنا لم أتعـــر في الفيديو 
كليـــب، أنا تدلعت وتغنجت، وأعتبر أن الناس 
يتأثرون ببعضهـــم البعض، وقد  قال البعض 
هـــذا الـــكالم وأيدهـــم البعض اآلخـــر، ولكن 
الغالبيـــة العظمـــى أحبت الكليـــب فهناك 700 
ألف مشـــاهدة وأكثر من 2000 تعليق في فترة 

قصيرة جدا“.
وتعتبـــر أن معظـــم الســـلبية التـــي قوبل 
بها كليبها كان من النســـاء اللواتي يحسسن 
بالغيرة منها ومن شـــعبيتها الجارفة، وتؤكد 
أنها لم تتلق نقدا من فنانين أو من موسيقيين.
وترفض الفنانة اللبنانية بشكل قاطع تهمة 
احتواء الكليب على إيحاءات جنسية وتعتبر 
أن ”مـــا يميز الكليب هو المرح، ولو كانت فيه 
إيحـــاءات جنســـية  لصور بطريقـــة مختلفة. 
الكليب يروي قصة جنون امرأة عاشـــقة تريد 
أن يهتم بهـــا حبيبها. هو حكايـــة عن الغيرة 
وقوتهـــا، وعن كبرياء المـــرأة التي قفزت على 
حبيبها من شـــدة جنونهـــا، ولكنها مع رفضه 
لها ’دعست‘ في قلبه، وأكملت حياتها“.
وتصـــر ديـــب علـــى أن كليبهـــا 
يتضمـــن رســـالة عميقـــة فهـــو 
”يحـــض المـــرأة علـــى 
رفض اإلهانة واالحتفاظ 

بكبريائها.
 هـــذا مضمـــون الكليـــب الذي 

يصور امرأة ال يعرفها الكثيرون“.
ريما ديب تنتـــج كليباتها 
عبـــر  وليـــس  بنفســـها 
شـــركة إنتـــاج، وتؤكد أن 
ونجاحهـــا  اســـتقالليتها 
شـــن  فـــي  الســـبب  كانـــا 

حمالت قاسية ضدها.
ربمـــا تكـــون هـــذه الحمـــالت والحمالت 
المضـــادة جزءا مـــن لعبة الترويج الســـائدة 

فـــي لبنان حاليـــا حيث يغيب تحليـــل المادة 
المعروضـــة. كل المقاالت التي تناولت ما بات 
يمكن أن يطلق عليه اســـم ”ظاهرة ريما ديب“ 
ذهبت إلـــى وصف الكليب بالخالعة والبذاءة. 
هـــذا الوصـــف، وبغـــض النظر عمـــا إذا كان 

ينطبق على كليب ديب أم ال، فإنه بالتاكيد 
ينطبق على جل مـــا يتم إنتاجه من 

كليبات في الفترة الحالية، والتي 
لـــم يتـــورع البعـــض منهـــا عن 
استعمال ألفاظ بذيئة وإيحاءات 
فلماذا  مباشـــر،  بشـــكل  جنسية 
نجح كليب ديب في اكتساب هذه 

الشعبية الهائلة إذن؟
حجم المشـــاهدات تفوق على 

حجـــم المشـــاهدات التـــي يحظى 
بها نجوم مكرســـون وشـــخصيات 
موجودة على الســـاحة منذ ســـنين 

طويلـــة، وقـــد نجـــح الكليـــب في 
إثارة كـــم هائل مـــن التعليقات 

والنقاشـــات أكثـــر بكثير مما أثـــاره أي كليب 
آخر ظهر في هذه الفترة.

من هو الجمهور الذي شـــاهد هذا الكليب 
بهذه الكثافة الهائلة التي فاقت كل المقاييس، 
هل هو مجـــرد جمهور نتج عن الفضول أم أن 
مـــا قدمته ديب ينســـجم فعال مـــع رغبات 
الجماهيـــر ومزاجها في هذه اللحظة؟ 

هذا السؤال يبقى دون جواب.
ال أحـــد يســـتطيع أن يرغـــم 
الناس على مشـــاهدة أي شـــيء، 
حجـــم  إن  القـــول  يمكـــن  وال 
ديب  لكليب  الهائل  المشـــاهدات 
يعود إلى الفضول فحسب، وتاليا 
وســـواء أعجبنـــا الكليـــب أم ال، 
فـــإن ديـــب باتت تمثـــل حالة 
تعبـــر عن اهتمـــام جمهور 
وهو  المليون  يقـــارب  يكاد 
جمهـــور ال يمكن تجاوز 

ذوقه ومزاجه.

نسخة ريما ديب من {يا واد يا تقيل» تحقق 700 ألف مشاهدة

ا جز ا

البوتحمـــل الفنانة ريما ديـــب اختصاصا علميا يتأثرون ببعضهـــم
دهـــم
ى أح
كثر م
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الن ن
شــ
من فن
ة الل
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يب ه
ية  ل
ة جن
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رياء
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ر
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ش
اس
كان
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هـــذا الـــكالم وأيد
الغالبيـــة العظمـــى
ألف مشـــاهدة وأكث

قصيرة جدا“.
وتعتبـــر أن مع
بها كليبها كان من
بالغيرة منها ومن
أنها لم تتلق نقدا م
وترفض الفنانة
احتواء الكليب على
أن ”مـــا يميز الكلي
إيحـــاءات جنســـي
يروي قصة الكليب
أن يهتم بهـــا حبيب
وقوتهـــا، وعن كبر
حبيبها من شـــدة ج
’دعست ’لها
وتص
يتضم

بك
هـــذ
يصور امرأة

ح
ربمـــا تكـــون ه
المضـــادة جزءا مـ

إ
 على كليب ديب أم ال، فإنه بالتاكيد 

 على جل مـــا يتم إنتاجه من 
ت في الفترة الحالية، والتي
ـــورع البعـــض منهـــا عن 
مال ألفاظ بذيئة وإيحاءات 
فلماذا مباشـــر،  بشـــكل  ة 
كليب ديب في اكتساب هذه

ية الهائلة إذن؟
جم المشـــاهدات تفوق على

المشـــاهدات التـــي يحظى 
جوم مكرســـون وشـــخصيات 
دة على الســـاحة منذ ســـنين 

ة، وقـــد نجـــح الكليـــب في 
كـــم هائل مـــن التعليقات 

م ج
مـــا قدمته ديب ينســـجم فعال مـــع رغ
الجماهيـــر ومزاجها في هذه اللح
هذا السؤال يبقى دون جواب.
أحـــد يســـتطيع أن يرغ ال
شـــ الناس على مشـــاهدة أي
حج إن  القـــول  يمكـــن  وال 
د لكليب  الهائل  المشـــاهدات 
يعود إلى الفضول فحسب، وت
وســـواء أعجبنـــا الكليـــب أم
فـــإن ديـــب باتت تمثـــل ح
جمه تعبـــر عن اهتمـــام
و المليون  يقـــارب  يكاد 
جمهـــور ال يمكن تج

ذوقه ومزاجه.
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