
} الكويت - قالت أوساط كويتية إن قرار حل 
البرلمان الكويتي يهدف إلى فك االشتباك بين 
النـــواب والحكومة بما قد يمنعها من المضي 
فـــي تنفيـــذ اإلصالحـــات االقتصاديـــة التـــي 
وعدت بها، وهي إجراءات تقوم على التقشـــف 
والتوفير لتفادي مخلفات تراجع أسعار النفط 

على اقتصاد الكويت واستقرارها.
وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
الصباح األحد مرســـوما قضـــى بحل مجلس 
األمة، بحسب ما أفادت وكالة األنباء الرسمية، 
وذلك غـــداة إعـــالن رئيس المجلـــس مـرزوق 
الغـانـــم تأييـــده إجـــراء انتخابــــات نيـابية 

مبـكرة.
وأوردت وكالـــة ”كونا“ أن الشـــيخ صباح 
األحمـــد اعتمد قـــرار حل مجلـــس األمة ”بعد 
االطـــالع على المادة 107 من الدســـتور ونظرا 
للظـــروف اإلقليمية الدقيقة وما اســـتجد منها 
من تطورات، وما تقتضيـــه التحديات األمنية 
وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها 
بقـــدر ما تحملـــه من مخاطـــر ومحاذير، األمر 
الـــذي يفـــرض العـــودة إلـــى الشـــعب مصدر 
السلطات الختيار ممثليه (…) والمساهمة في 

مواجهة هذه التحديات“.
وكان الغانم قال الســـبت فـــي تصريحات 
تلفزيونيـــة إن البـــالد تمـــر بمرحلـــة ”دقيقة 
واستثنائية“، وتشهد ”تحديات أمنية إقليمية 

واقتصادية وداخلية وخارجية“.
وأضـــاف ”هـــذه المرحلـــة لـــن نســـتطيع 
تجاوزهـــا ما لـــم يكن هنـــاك فريـــق حكومي 
جديـــد… والعـــودة إلـــى صناديـــق االقتراع“، 
مؤكدا أنه أبلغ ”وجهة النظر الشـــخصية هذه 
إلى القيادة السياسية وأن القرار النهائي بيد 

األمير“.
وأصـــدر الشـــيخ صباح األحمـــد الصباح 
المرســـوم إثر اجتماعـــه مع رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والذي 
رفع إليه مشروع مرسوم حل مجلس األمة إثر 

جلسة استثنائية عقدتها الحكومة األحد.
ويعتبـــر البرلمـــان مقربـــا سياســـيا من 
الحكومة، إال أن عـــددا من أعضائه انتقد قرار 

مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود. 
وتقـــدم ثالثة من أعضاء مجلس األمة على 
األقل بطلب اســـتجواب وزراء على خلفية رفع 
األســـعار، إضافة إلى مزاعـــم بمخالفات مالية 

وإدارية.

ويعـــزو متابعون للشـــأن الكويتي تراجع 
مســـتوى الوفاق، الـــذي ميز عالقـــة البرلمان 
المقـــال بالحكومة الكويتية إلى بدء المســـار 
نحـــو االنتخابـــات النيابيـــة المقبلـــة، ومـــا 
يتطّلبـــه ذلـــك مـــن ضـــرورة ابتعـــاد النواب 
الطامحيـــن إلـــى إعـــادة انتخابهـــم خطوات 
عـــن الحكومـــة واالصطفاف أكثـــر إلى جانب 
”المطالب الشـــعبية“ وعلى رأســـها في الفترة 
الحالية الحّد من إجراءات التقّشف وخصوصا 

الزيادة في أسعار البنزين.
سياســـات  تطبيـــق  الحكومـــة  وتعتـــزم 
تقشـــف واســـعة لمواجهة تدني عوائد النفط، 
مـــن خـــالل اعتمـــاد سلســـلة رواتـــب جديدة 

لموظفي القطاع العام. 
وســـتؤدي اإلجراءات إلى خفض الرواتب 
والحوافـــز الممنوحة للعمـــال والموظفين في 

مختلف القطاعات.
ومـــن الواضـــح أن الحكومـــة ال تريـــد أن 
تضيـــع الكثيـــر من الوقـــت في نقاشـــات مع 
نواب يريدون تســـجيل نقاط على حسابها في 
سجلهم االنتخابي، وأنها تريد أن تلحق ببقية 
الـــدول الخليجية، وخاصة الســـعودية، التي 
أعلنت عن سلســـلة من اإلجراءات الهادفة إلى 

التقشف.
وتعتمد الكويت عضـــو منظمة أوبك على 
إيـــرادات النفط في تمويـــل أكثر من 90 بالمئة 
من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا جراء 
هبوط أســـعار الخام إلى أقـــل من النصف في 

العامين األخيرين.
وتقـــدم الخميـــس الماضـــي ثالثـــة نواب 
باســـتجواب لنائـــب رئيس مجلـــس الوزراء، 
وزير المالية، أنـــس الصالح، على خلفية رفع 

أسعار البنزين.
كمـــا تقـــدم النائـــب، عبداللـــه المعيوف، 
باســـتجواب لوزير العدل ”الصانع“ في ثالثة 
محاور تتعلق بـ“هدر المال العام، واســـتخدام 
السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة 
أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس 

األمة“.
وقـــرر مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي، مطلع 
أغســـطس الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة 
أنواعـــه، وبـــدأ تطبيـــق القرار مطلع الشـــهر 

الماضي.
وقال رئيس قســـم العلوم السياســـية في 
جامعة الكويت، النائب الســـابق في البرلمان، 
حسن جوهر إن ”حل المجلس في هذه األجواء 
قـــد ينقذ الكثير من النـــواب الحاليين، ويمّكن 
بعضهم من المنافسة في االنتخابات القادمة، 
خصوصا أمام النواب السابقين المخضرمين 

واألقوياء سياسيا“.
حـــل  ومبـــررات  ”أســـباب  أن  وأوضـــح 
المجلس تكمن في ورطة الحكومة للخروج من 

مأزق التحّكم في العجز المالي، عبر رفع غطاء 
الدعم عـــن البعض من الســـلع والخدمات من 
جهة، أو فرض رســـوم مالية وربما الضرائب 

على المواطنين“.
وشـــدد جوهر على أن ”حـــل المجلس في 
هذا التوقيت وقبيل انتهاء موعده الدستوري، 
والدعـــوة إلى انتخابات جديـــدة مبكرة تكون 
فيهـــا التيـــارات السياســـية، وخاصـــة قوى 
المعارضة، مفككة ومترددة، قد يضمن تشكيلة 
قريبـــة من المجلـــس الحالي، حتـــى في حال 

تغيير عدد كبير من نوابه“.

وتقول المادة 107 من الدستور الكويتي إن 
ن  ”لألمير أن يحـــل مجلس األمة بمرســـوم ُتَبيَّ
فيه أســـباب الحل على أنه ال يجوز حله لذات 

األسباب مرة أخرى“.
وبعـــد الحـــل، وجـــب إجـــراء انتخابـــات 
برلمانية جديدة في موعد ال يتجاوز شـــهرين 

من تاريخ صدور مرسوم الحل.
وكانت الفتـــرة التشـــريعية الحالية تمتد 

حتى نهاية يوليو 2017.

} طهــران – في حلظـــات الفوران التي أعقبت 
تسجيل املنتخب اإليراني هدف الفوز في شباك 
نظيره الكـــوري اجلنوبي ضمن تصفيات كأس 
العالم، تذكـــر اإليرانيون الذيـــن كانوا ميألون 
املدرجـــات املكتظة حتذيرات رســـمية بـ“إطالق 
صيحـــات الرثاء بدال من صيحـــات الفرح“ عند 

تسجيل إيران هدفا.
ولم يفهم الالعبـــون الكوريون اجلنوبيون 
رد فعـــل اجلماهير التي مـــألت ملعب ”أزادي“، 
مبجرد إطالق  وانطلقت في النداء ”يا حسني!“ 
حكم املباراة صافـــرة النهاية. وأقيمت املباراة 

مساء الثالثاء املاضي، عشية يوم عاشوراء.
وعلى مدار أيام سبقت املباراة، استمر رجال 
دين نافـــذون ومحطات تلفزيونية رســـمية في 
حتذير اجلماهير من ”إهانة القيم اإلســـالمية“ 
إذا مـــا أظهـــر محبو كرة القـــدم اإليرانيون أي 

إشارة إلى السعادة أو مظاهر احتفال.

ووضعت الشـــرطة الدينية شروطا صارمة 
إلقامة املباراة، منها اســـتبدال أي أعالم ملونة 
غير العلم الوطني، برايات سوداء حتيي ذكرى 

اإلمام احلسني الذي قتل قبل نحو 1300 عام.
وحثت الســـلطات املشـــجعني علـــى ارتداء 
اللون األســـود بشكل جماعي. وبدال من الشعار 
الشـــهير للجماهيـــر اإليرانيـــة ”ماذا ســـتفعل 
إيران؟ ســـتدمرهم!“، أمرت السلطات املشجعني 

بتكرار النداء على احلسني.
واســـتبعدت السلطات مطربا كان من املقرر 
إحياء حفل صغير قبـــل انطالق املباراة بأغان 

عادة ما تتناول احلب.
وأحيا احلفل منشـــدان شهيران، هما ماجد 
بنيفاطمـــي وصادق مرعشـــي، وغنـــى كالهما 
أناشـــيد حتكـــي قصة أبـــي الفضـــل العباس، 
الـــذي صاحب اإلمام احلســـني في معركته ضد 
األمويـــني وقتـــل معه، فـــي الذكرى الســـنوية 

للحادثـــة التـــي يحييهـــا املســـلمون الشـــيعة 
مبواكب الرثاء واللطم أحيانا.

لكـــن تظل كرة القدم، التي حتظى بشـــعبية 
واســـعة فـــي إيـــران، خـــارج النفـــوذ املعنوي 

للمؤسسة الدينية.
وطالـــب رجـــال ديـــن نافـــذون الســـلطات 
اإليرانيـــة بإلغـــاء املبـــاراة خوفا من انتشـــار 
أجواء الفـــرح واالحتفال بدال من أجواء احلزن 

على مقتل احلسني.
وقـــال آية الله محمد يـــزدي، رئيس مجلس 
خبراء القيادة، وأحد أكثر رجال الدين تشـــددا، 

إن القيم التقليدية يجب أن حتظى باحلماية.
وقال يزدي، في خطاب حمل لهجة قاســـية، 
إن ”إلغـــاء املباراة أولى من الســـماح مبظاهر 

اخلروج عن االحترام“. 
لكن إلغاء املباراة كان سيكلف إيران تأهلها 

إلى بطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

ويقول محللون إن مناســـبة عاشوراء هذا 
العام تعكس النجاح الذي حققه اإلصالحيون 
في مزاحمـــة احملافظني على مواقع النفوذ في 
مؤسسات احلكم، ولكنها تكشف أيضا فشلهم 

في تكرار الشيء نفسه بني صفوف املجتمع.
ولـــم يتمكـــن الرئيـــس اإلصالحي حســـن 
روحاني مـــن تطبيق وعوده بتحديث املجتمع 
اإليراني، والســـماح باملزيـــد من االنفتاح على 

العالم اخلارجي وإنهاء العزلة.
وبـــدال من ذلك عزز املرشـــد األعلى آية الله 
علي خامنئي واحلـــرس الثوري ورجال الدين 
التقليديني من قبضتهم احملكمة على املجتمع 

الذي باتت تهيمن عليه ازدواجية مركبة.
ويحاول املتشـــددون التسلل تدريجيا إلى 

قطاعات لم يسيطروا عليها من قبل.
وعندمـــا دخـــل الالعبـــون اإليرانيون إلى 
أرض امللعـــب، انخرط البعض من املشـــجعني 

في التصفيق، لكن ســـرعان ما مت حجبهم عن 
شاشـــات التلفزيون الرسمي بعلم أسود ظهر 

فجأة، مكتوب عليه ”يا حسني“.
وأظهـــر التلفزيون مجموعـــة صغيرة من 
املشـــجعني الكوريني اجلنوبيني يجلسون في 
أماكـــن منعزلة خصصت لهم، بينما مت منعهم 
من أي مظاهـــر احتفالية كمكبرات الصوت أو 

أي أدوات موسيقية.
التلفزيـــون  اســـتبدل  الشـــوطني،  وبـــني 
الرســـمي حتليل املباراة بأناشيد دينية ترثي 
احلسني وأبا الفضل العباس. ومت إلغاء جميع 

الفواصل اإلعالنية.
ينتظـــر  لـــم  املبـــاراة،  انتهـــاء  ومبجـــرد 
التلفزيون اإليراني حتى يعلن املعلق النتيجة 
النهائية، وســـرعان ما انتقل البث املباشر إلى 
مدينة زاجنـــان، لنقل فاعليـــات موكب رثائي 

آخر.

حسن جوهر

مبررات حل املجلس تكمن 

في ورطة الحكومة للخروج 

من مأزق العجز املالي
[ تعثر اإلصالح االقتصادي يودي بمجلس األمة ص ٧  

} بغداد - كشـــفت مصـــادر عراقية رفيعة، أن 
معركـــة تحرير مركز الموصل لـــن تنطلق قبل 
منتصف الشهر القادم، وأن مهمة الدخول إلى 
المدينة ستوكل إلى مقاتلي العشائر (الحرس 
الوطني)، وأن وحدات البيشـــمركة والحشـــد 

الشعبي ستكتفي بالبقاء في محيط المدينة.
وأبلغـــت هذه المصادر، صحيفة ”العرب“، 
أن هنـــاك سلســـلة مـــن العمليات العســـكرية 
المهمة ستســـبق تحرير مركـــز الموصل، من 
بينها عملية الحويجة جنوب كركوك، وعملية 

سهل نينوى جنوب الموصل.
وبـــات في حكـــم المؤكد أن القـــوات التي 
ستشـــارك في تحرير مركـــز الموصل لن تضم 
الحشد الشـــعبي أو البيشمركة، فيما ستكون 
وحدات الحشد الوطني، التي يقودها محافظ 
نينوى الســـابق أثيل النجيفـــي، حاضرة في 
عمليـــة االقتحام، التي اشـــترك فـــي وضعها 
ضباط عراقيون وأميركان وفرنســـيون، وفقا 

للمصادر.
وبحســـب المصادر، فإن المهمة األساسية 
لقوة االقتحام األولى، تتمثل في تأمين ممرات 

خروج للمدنيين.
وتشـــير المعلومـــات التـــي تتســـرب من 
كواليس قيادة العمليات المشـــتركة، ومقرها 
في جنوب الموصـــل، إلى مخاوف من خوض 
حرب عصابات داخل أحياء الموصل المكتظة 

بالسكان.
وتخشى القيادات العسكرية من أن يتسبب 
قتال الشوارع في أضرار بشرية ومادية كبيرة 

للموصل.
لذلك تحاول تجنب االشـــتباك المباشـــر، 
فـــي أيام المعركة األولى، والتركيز على تأمين 

ممرات خروج المدنيين.
وبدأت ليل الســـبت-األحد، عمليات جوية 
واسعة في مناطق ســـهل نينوى، شرق مدينة 

الموصل، نفذتها قوات دولية.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية إن بطاريـــات 
جنـــوب  المتمركـــزة  الفرنســـية  المدفعيـــة 
الموصـــل، قصفت بقـــوة أنفاقا تســـتخدمها 
عناصر داعش للتنقل في مناطق شرق نينوى، 
في موازاة غارات شنتها طائرات أميركية في 

الموقع.
لقـــوات  التابعـــة  المدفعيـــة  وشـــاركت 
البيشـــمركة الكرديـــة، فـــي قصـــف عـــدد من 
األهداف، في مناطق مفتوحة، شرق الموصل.

ويعتقـــد المراقبـــون أن كثافـــة عمليـــات 
القصف األخيرة، ربما تشـــير إلى تحرك بري 
نحـــو مناطق شـــرق الموصل، التي يســـيطر 

عليها تنظيم داعش.
وألقـــت طائرات القـــوات الجوية العراقية 
تتضمـــن  المنشـــورات  مـــن  اآلالف  عشـــرات 
تعليمـــات ســـالمة لســـكان الموصـــل، قبيـــل 
انطالق العملية العسكرية المرتقبة الستعادة 

السيطرة على المدينة.

• المتشددون يتسللون للهيمنة على كرة القدم أيضا • أناشيد دينية ولطم لالحتفال بالفوز على كوريا الجنوبية

تشجيع المنتخب اإليراني بالبكاء على الحسين

• الحكومة تريد ربح الوقت واللحاق ببقية دول الخليج في ترتيب وضعها المالي
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} القاهرة – قلـــل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في مقابلة نشـــرتها صحف حكومية 
األحد، من حجم الخالف بين القاهرة والرياض 
ودعـــا إلى ”المزيد من التنســـيق“ بين البلدين 

في القضايا السياسية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أزمة 
مع الســـعودية بعد تصويـــت مصر في مجلس 
األمن إلى جانب مشـــروع قرار روســـي بشـــأن 
ســـوريا، قال السيســـي إن ”الموضوع يحتاج 
إلى المزيد من التنســـيق بيننا وبين أشـــقائنا 

السعوديين حتى تكون األمور واضحة“.
وأضاف حســـب نص المقابلة الذي نشرته 
صحيفة األهـــرام ”ال نريد لألمور أن تأخذ أكبر 
من حجمها فالعالقة االســـتراتيجية بين مصر 

والسعودية ال تتأثر بأي شيء“.

وتابع ”يجب عدم الســـماح باإلســـاءة إلى 
هذه العالقات أو إثارة حالة من الشقاق في هذه 
العالقة االستراتيجية، ولإلخوة في السعودية 
منا كل الشـــكر والتقدير علـــى ما قدموه لمصر 

خالل الفترة الماضية“.
وســـئل الرئيـــس المصـــري إن كانت هناك 
ســـحابة في أجـــواء العالقـــات بيـــن البلدين، 
فأجاب ”التناول اإلعالمـــي وتداول الموضوع 
على مواقع التواصل االجتماعي هو الذي شكل 
هـــذه الصورة لكن ال توجد أي ســـحابة تعتري 

أجواء العالقات المصرية- السعودية“.
وقال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية 
المصري ســـابقا في تصريحات لـ“العرب“، إن 
تصريحات السيســـي تؤكـــد أن مصر تجاوزت 
كلمـــة المندوب الســـعودي في مجلـــس األمن 

والتي كانت سببا في إحداث توتر بين البلدين. 
أن  واعتبر هريـــدي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
كالم السيســـي رسالة طمأنة للداخل والخارج، 
وأن القاهـــرة والرياض طوتا صفحة الخالفات 

التي كان اإلعالم أحد أسباب تضخيمها.
وقـــال إن ”القاهـــرة تتعامـــل مـــع األزمـــة 
”المفتعلة“ بمنطق كأن شـــيئا لم يكن، والحديث 
عن إرسال وفد من القاهرة للرياض أو استقبال 
وفد من الرياض للقاهرة، أو عقد لقاء قريب بين 

وزير خارجية البلدين، أمر غير منطقي“.
وكانـــت القاهرة صوتـــت الثالثاء الماضي 
في مجلس األمن مع قرار حول سوريا اقترحته 

موسكو ما أثار غضب الرياض.  
فـــي أول انتقـــاد علنـــي ســـعودي لمصـــر 
منذ تولى السيســـي الســـلطة، اعتبـــر مندوب 

الســـعودية بمجلـــس األمن عبداللـــه المعلمي 
التصويـــت المصري أنه ”مـــن المؤلم أن يكون 
الموقـــف الســـنغالي والماليـــزي أقـــرب إلـــى 
التوافـــق العربي من موقف المنـــدوب العربي 

(المصري)“. 
وبعـــد يومين مـــن هذا التصويـــت، أعلنت 
القاهرة أن شـــركة أرامكو النفطية الســـعودية 
علقت تزويد مصر بالمنتجات النفطية.  وكانت 
الســـعودية أبرمـــت اتفاقـــا في أبريـــل لتزويد 
مصـــر بـ700 ألف طـــن من المنتجـــات النفطية 
على 5 ســـنوات. وقدمت الرياض الداعم األكبر 
لمصـــر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
مســـاعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ  ثورة 
يوليـــو التي أطاحت بالرئيس الســـابق محمد 

مرسي في 2013.

} دمشق – ســـيطرت فصائل سورية معارضة 
مدعومـــة مـــن أنقرة، األحـــد، على بلـــدة دابق 
الحدودية مع تركيـــا ذات األهمية الرمزية لدى 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، في خســـارة جديدة 

للجهاديين في محافظة حلب بشمال سوريا.
ويأتـــي التقـــدم الميدانـــي علـــى حســـاب 
الجهاديين فـــي وقت اجتمع وزيـــر الخارجية 
بالشـــركاء  األحـــد،  كيـــري،  جـــون  األميركـــي 
األوروبييـــن لبـــالده في لندن، غـــداة محادثات 
أجراها مع روســـيا وعدد من دول المنطقة في 
مدينة لوزان السويسرية، لم تفض إلى نتيجة.

وتحدث كيري بعد اجتماع لوزان عن ”أفكار 
جديـــدة“ يفترض أن يتـــم توضيحها في األيام 
المقبلـــة لمحاولـــة التوصـــل إلى وقـــف جديد 

إلطالق النار أكثر متانة من الهدنات السابقة.
وأعلنت وكالة األناضول التركية وفصائل، 
األحد، سيطرة مقاتلي الفصائل على بلدة دابق.

ميدانيـــة  بأهميـــة  البلـــدة  تتمتـــع  وال 
اســـتراتيجية لـــدى التنظيم مقارنـــة مع المدن 
الكبرى التي يســـيطر عليها كالرقة في سوريا 

والموصل في العراق المجاور.
المقاتلـــة  الفصائـــل  إن  المرصـــد  وقـــال 
واإلســـالمية ســـيطرت بدعـــم مـــن الطائـــرات 
والدبابـــات التركية على دابـــق، بعد أقل من 24 
ســـاعة على بدئها هجوما لطـــرد تنظيم داعش 
منها. كما سيطرت على بلدة صوران المجاورة.

وفي تغريدة على حسابه على موقع تويتر، 
ذكر فصيل ”فاســـتقم كما أمرت“ المشـــارك في 
الهجوم، أن الســـيطرة على البلدة الواقعة في 
ريـــف حلب الشـــمالي جاءت ”بعد اشـــتباكات 

عنيفة مع تنظيم داعش“.
ونشـــر الموقـــع صـــورا تظهـــر عـــددا من 
المقاتليـــن علـــى متن شـــاحنة، وهـــم يرفعون 
أســـلحتهم في الهـــواء، وتبدو بلـــدة دابق في 

الخلفيـــة. ويعمل مقاتلـــو الفصائل وفق وكالة 
األناضول، األحـــد، على تفكيك القنابل واأللغام 
التي زرعهـــا التنظيم خلفه. وتأتي الســـيطرة 
على دابق غـــداة تقدم مقاتلـــي الفصائل بدعم 
مدفعي وجوي من القوات التركية، على مسافة 
كيلومتريـــن ونصف الكيلومتر مـــن البلدة في 
إطـــار عملية ”درع الفرات“ التي تشـــنها تركيا 
منذ 24 أغســـطس في شـــمال ســـوريا وتهدف 
إلـــى طـــرد الجهاديين من الشـــريط الحدودي. 
ويســـتهدف الهجـــوم أيضا المقاتليـــن األكراد 

الذين تصفهم أنقرة بـ“اإلرهابيين“.
وأفـــادت وكالة األناضول بســـقوط تســـعة 
مقاتليـــن مـــن الفصائـــل وإصابـــة 28 آخرين 
بجروح جراء االشتباكات بين الطرفين السبت.

وبات اســـم دابـــق لدى مناصـــري التنظيم 
بمثابة رمز للقتال ضد الواليات المتحدة ودول 
الغـــرب المنضوية في إطـــار التحالف الدولي 
الذي يشن ضربات جوية تستهدف الجهاديين 

في سوريا والعراق.
ويطلق التنظيم اســـم دابق على أهم مجلة 
ترويجية يصدرها باللغـــة اإلنكليزية ويتوجه 

عبرها إلى دول الغرب.
وكان التنظيم وتزامنا مع الحشد العسكري 
للفصائـــل في محيـــط دابق، أورد في نشـــرته 
”النبـــأ“ التـــي أصدرهـــا، الخميـــس، أن ”هذا 
الكر والفـــر في دابق وما حولهـــا معركة دابق 

الصغرى ستنتهي بملحمة دابق الكبرى“.
ويســـتند التنظيم إلى نبـــوءة دينية قديمة 
يـــرد فيها أن حشـــدا من الكفـــار يواجه جيش 
المسلمين عند بلدة دابق في ملحمة يقتل فيها 
العديـــد من المســـلمين، لكنهـــم ينتصرون في 

النهاية قبل أن تحل القيامة.
ومنذ بدء تركيا هجومها في شمال سوريا، 
ســـيطرت الفصائـــل المعارضة علـــى عدد من 
المدن والبلدات االســـتراتيجية، أبرزها مدينة 
جرابلس الحدودية، التـــي كانت تعّد أحد آخر 

معقلين متبقيين للتنظيم في محافظة حلب.
وتهدف تركيا من خالل هجومها إلى إقامة 
”منطقة أمنيـــة خالية من المنظمات اإلرهابية“، 
تمتد على مساحة حوالي 5 آالف كلم مربع، وفق 
مـــا أعلن الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 

مطلع الشـــهر الحالي وكرره السبت. وغالبا ما 
تشـــهد المناطق الحدودية اعتـــداءات. وقد قام 
انتحاريون يشـــتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، 
بتفجير أنفســـهم، األحد، خالل عملية للشرطة 
التركيـــة ضـــد خلية نائمـــة في غـــازي عنتاب 
بجنوب شـــرق البالد، ما أدى إلـــى مقتل ثالثة 
من رجال الشـــرطة وإصابة عدد غير محدد من 
األشخاص بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة 

ووسائل اإلعالم التركية.
وبحسب وكالة األناضول، تمكنت الفصائل 
المدعومـــة مـــن تركيـــا منـــذ بدء الهجـــوم من 
الســـيطرة على 1130 كيلومترا مربعا على طول 

الحدود في محافظة حلب.
وفي مدينة حلب، تتعرض األحياء الشرقية 
تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ أسابيع 
لهجوم عنيف يشنه النظام بدعم جوي روسي.

وأفاد المرصد الســـوري، األحد، بأن معارك 
عنيفة مستمرة بين الطرفين تجري على جميع 
محـــاور القتـــال فـــي وســـط وشـــمال وجنوب 
المدينة، مشـــيرا إلى مقتل شخصين على األقل 
جراء غارات على حي في شرق المدينة. وذكرت 
تقارير إخبارية في األحياء الشرقية أن الغارات 
الكثيفـــة لم تتوقـــف منذ منتصـــف الليل على 
مناطق االشتباك، قبل أن تخّف وتيرتها ظهرا.

وفـــي األحياء الغربية تحت ســـيطرة قوات 
النظـــام، قتلت ســـيدتان وأصيب 16 شـــخصا 
بجـــروح، األحـــد، جـــراء ”قذائـــف صاروخية 
أطلقتها التنظيمات المســـلحة على حي السيد 

علي“، وفق ما أوردته وكالة األنباء السورية.
وتشكل حلب الجبهة األبرز في النزاع وتعد 
محـــور المباحثات الدولية، منذ تصاعد التوتر 
الروســـي األميركي على خلفية انهيار هدنة في 

19 سبتمبر بعدما صمدت لمدة أسبوع. وغداة 
لقـــاء اســـتضافته مدينـــة لوزان السويســـرية 
بمشـــاركة واشـــنطن وموســـكو وعدد من دول 
المنطقـــة مـــن دون تحقيق أي تقـــدم، يواصل 
وزيـــر الخارجيـــة األميركي جهـــوده في لندن، 
األحد، حيث التقى عددا من نظرائه األوروبيين 

إلطالعهم على مشاورات لوزان.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، 
األحد، أنه من المتوقع أن يقترح وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونســـون خالل االجتماع 
مـــع كيري إقامـــة ”مناطق يحظـــر قصفها“ في 

سوريا من بينها حلب.
المحادثـــات  إنعـــاش  محـــاوالت  وتأتـــي 
الدبلوماســـية فـــي ظـــل توتـــر بيـــن روســـيا 
والغربييـــن الذيـــن يتهمون موســـكو بارتكاب 

”جرائم حرب“ في شرق حلب.

محادثات لوزان تتوصل إلى قرار {استمرار املحادثات}
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[ درع الفرات يسترد دابق ذات األهمية الرمزية من قبضة داعش [ {مناطق حظر جوي} مقترح بريطاني لحلحلة األزمة السورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ طالب جمال الخضري، النائب في 
المجلس التشريعي ورئيس ”اللجنة 

الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة“ 
(غير حكومية) هيئة األمم المتحدة، 

بتشكيل لجنة دولية، إللزام الدول 
المانحة باإليفاء بتعهداتها إلعادة إعمار 

قطاع غزة.

◄ قالت مصادر قضائية في مدينة 
اإلسكندرية الساحلية المصرية إن 

محكمة جنح بالمدينة قضت، األحد، 
بالسجن لمدة ثالث سنوات على ثالثة 

من سماسرة الهجرة غير الشرعية 
في وقت تتصاعد فيه موجات الهجرة 

السرية من سواحل البالد.

◄ قال الرئيس الروسي، األحد، إن 
فرنسا ”ال تشارك كثيرا“ في تسوية 

النزاع السوري في انتقاد جديد 
لباريس، وازداد التوتر بين فرنسا 

وروسيا منذ استخدمت موسكو الفيتو 
ضد قرار فرنسي يدعو إلى وقف القصف 

على حلب.

◄ لقي عنصر أمني حتفه وأصيب اثنان 
آخران، األحد، إثر استهداف مدرعة 

شرطة بعبوة ناسفة زرعها مجهولون 
في طريقها أثناء سيرها في قرية 

الجورة جنوبي مدينة الشيخ زويد، في 
محافظة شمال سيناء.

◄ قالت الشرطة السودانية إنها وصلت 
إلى تفاهمات مع نظيرتها األلمانية 

حول الدعم الفني واللوجستي في مجال 
الهجرة غير الشرعية، ونقل التكنولوجيا 

وتطوير معدات مكافحة الجرائم.

◄ أكد رئيس حركة العدل والمساواة 
جبريل إبراهيم أن حركته أطلقت 

جميع األسرى لديها من قوات الحكومة 
السودانية والمنشقين من الحركة، وهم 

في انتظار إجراءات اللجنة الدولية 
للصليب األحمر.

باختصار

في وقت يســــــود فيه اجلمود على احملادثات بني الواليات املتحدة األميركية وروســــــيا حول 
امللف الســــــوري، جنحت قوات سورية معارضة حتظى بدعم تركي في استرداد بلدة دابق 

ذات األهمية االستراتيجية لتنظيم داعش املتطرف.

{لبنان إذا اســـتقل وأكل الفســـاد مؤسســـاته ال يكون وطنا، ولبنان لن يكون من دون ميثاق، أخبار
فعلينا تنظيف الوطن ليس من النفايات بل من الفساد}.

جبران باسيل
وزير اخلارجية اللبناني

{ال يمكن لنا أن نســـمح ألي أحد أن يســـتغل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية 
أو خدمة مصالح فئوية}.

امللك عبدالله الثاني
العاهل األردني

القاهرة تقلل من حجم الخالفات مع الرياض

خسائر متفاقمة للتنظيم المتطرف

أنصار عون يطالبون 
بانتخابه رئيسا للبنان

} بيروت - شـــارك اآلالف مـــن أنصار النائب 
في البرلمـــان اللبنانـــي العماد ميشـــال عون، 
األحد، في مظاهرة ببيروت، مطالبين بانتخاب 
زعيمهم رئيًســـا للجمهورية، بعد مضي حوالي 

سنتين ونصف السنة على الفراغ الرئاسي.
ورفع المشـــاركون في المظاهرة التي جرت 
عند مداخل القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، 
شـــرقي العاصمة، صور ”عـــون“ وأعالم تياره، 
وشعارات تطالب بانتخابه رئيًسا للبالد ”كونه 

األكثر تمثيًال عند المسيحيين في لبنان“.
وحملـــت المظاهرة التي حشـــد لها ”التيار 
منذ أســـابيع، عنـــوان ”يكون  الوطنـــي الحر“ 

الميثاق أو ال يكون لبنان“.
وقـــال وزير التربية اللبناني زياد بوصعب، 
، على هامش مشاركته ”المظاهرة ليست رسالة 
ألحد، بـــل هي وفاء لشـــهدائنا الذين ســـقطوا 
من أجـــل أن يبقى لبنان“.  وأضـــاف ”القضية 
مازالت مســـتمرة، وتكبر يوًما بعد يوم“. ورأى 
أنه ”عندما يتكلم عون عن رئاســـة البالد، فذلك 

ألنه حريص على الجمهورية اللبنانية“.
وُنظمت المظاهرة، إحياء لذكرى 13 أكتوبر 
1990، تاريـــخ مهاجمة الجيش الســـوري قصر 
الرئاســـة في بعبدا، حيث كان يتحصن العماد 

عون الذي كان يترأس الحكومة العسكرية.

تركيـــا  تهدف من خـــالل هجومها 
إلى إقامة منطقـــة أمنية خالية من 
املنظمـــات اإلرهابيـــة، تمتـــد على 

مساحة حوالي 5 آالف كلم مربع

◄



} بغــداد - لم يثن التوّجـــه نحو إطالق معركة 
املوصـــل ذات األهمية القصوى في احلرب ضد 
تنظيـــم داعش في العـــراق، وال الوضع األمني 
املتفّجـــر في عدة أنحاء من البالد على رأســـها 
العاصمـــة بغـــداد، فرقـــاء العائلة السياســـية 
الشـــيعية عن مواصلة صراعهم الشـــرس على 

السلطة.
وفي مقابل إصـــدار القضاء العراقي حكما 
نقـــض مبوجبه قـــرارا حكوميا ســـابقا بإلغاء 
مناصب نـــواب رئيس اجلمهوريـــة، وهو حكم 
يصّب بشكل واضح في مصلحة رئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري املالكي الذي يرّجـــح أنه وراء 
إصـــداره في هـــذا التوقيت، فقد أصـــّر مقتدى 
الصدر على حتريك الشارع ضّد إعادة مناصب 
نـــواب الرئيس غير آبه بالدعوات املوّجهة إليه 

بتأجيل حراكه إلى ما بعد معركة املوصل.
وقرر مجلـــس القضاء األعلى فـــي العراق، 
األحـــد، تعليـــق العمـــل فـــي ثالثة مقـــرات له 
بالعاصمـــة بغـــداد، الثالثـــاء، خشـــية اقتحام 

متظاهرين لها.
واألسبوع املاضي دعا الصدر، أنصاره إلى 
اخلروج فـــي مظاهرة، الثالثـــاء، أمام احملكمة 
االحتادية فـــي العاصمة احتجاجا على قرارها 

بإعادة مناصب نواب الرئيس.
وفي أغســـطس ٢٠١٥، ومع اشـــتداد موجة 
االحتجاجات الشـــعبية بالشـــارع ضّد الفساد 
احلكومي والهـــدر املالي، قّرر رئيـــس الوزراء 
إلغاء مناصب نواب رئيس البالد، ضمن حزمة 

إصالحات اتخذها لترشيد النفقات.

ورفض القرار بشـــكل قطعي خصوصا من 
قبل زعيم حزب الدعوة نوري املالكي الذي كان 
يشغل منصب النائب األول لرئيس اجلمهورية 
وقد اعتبر أن القرار اســـتهداف شـــخصي له، 
وهـــو الغاضب أصال مـــن تنحيته عن منصب 
رئيس الوزراء وتعيني العضو في حزبه حيدر 

العبادي في مكانه.
وبعد خفوت موجة االحتجاجات خصوصا 
مع بدء املسار النهائي إلطالق معركة املوصل، 
بادر القضـــاء العراقي أوائل الشـــهر اجلاري 
بنقـــض قرار إلغـــاء مناصب نـــواب الرئيس، 
ما يشـــير إلى أّن التوقيـــت مت تخّيره بعناية، 
وهو ما بدا زعيم التيار الصدري مدركا له من 
خالل اإلصرار على إعادة تسخني الشارع رغم 
احملاذير األمنية، سواء ما تعّلق منها بالوضع 

في بغداد أو ما تعّلق باحلرب على داعش.
وقـــال القاضـــي عبدالســـتار البيرقـــدار، 
املتحـــدث باســـم مجلس القضـــاء األعلى، في 
بيان إن ”مكونات السلطة القضائية االحتادية 
قـــررت تعليـــق العمـــل والـــدوام مبقرهـــا في 

بغـــداد، واملؤسســـات القضائيـــة احمليطة به؛ 
معهد التطويـــر القضائي، واحملكمة اجلنائية 

املركزية الثالثاء املقبل“.
وأرجع البيرقدار القرار إلى ”خشية وقوع 
احتكاك أو مناوشات بني املتظاهرين احملتجني 
على قرار احملكمة، واملنتسبني واملواطنني من 

مراجعي املؤسسات القضائية“.
وتعقيبا على قرار القضاء، قال عبدالعزيز 
الظاملـــي، عضو كتلـــة األحرار ممثلـــة التيار 
الصـــدري في البرملان، إن ”املظاهرة التي ُدعي 
لها، سلمية وال يوجد مبرر لتعطيل الدوام في 

مؤسسات القضاء“.
وتتزامـــن املظاهـــرات الصدريـــة املرتقبة، 
الثالثـــاء، أيضـــا مـــع عـــودة العنف بشـــكل 
الفت إلـــى شـــوارع العاصمة بغـــداد، متمثلة 
بالتفجيرات املنســـوبة لتنظيـــم داعش والتي 

يتحّدى منفذوها اإلجراءات األمنية الشديدة.
وال يخفـــي عراقيون مخاوفهم من أن تكون 
أطراف سياسية متصارعة على السلطة بصدد 
توظيف امللف األمني في ذلك الصراع، مشيرين 

بـــني عودة التفجيرات  إلى التزامن ”الغريب“ 
مع دعوات التظاهر.

ويقول متابعون للشـــأن العراقي إن زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر يســـتخدم 
مطالب اإلصالح وحراك الشـــارع العراقي في 
صراعه على السلطة ضّد خصمه اللدود نوري 
املالكـــي الـــذي ال يوّفر بدوره وســـيلة ملقارعة 
الصدر مســـتخدما في ذلك نفوذه الكبير داخل 

مؤسسات الدولة مبا فيها مؤسسة القضاء.
ويواجه كبار رموز هذه املؤسسة انتقادات 
حـــاّدة واتهامـــات بعـــدم املهنيـــة واحليـــاد 
والتـــوّرط في الصـــراع السياســـي وتفصيل 
األحكام والقـــرارات على مقاس السياســـيني 
النافذيـــن في إطار تبـــادل احلماية معهم ضّد 

احملاسبة.
وكثيرا ما عكس الشارع العراقي مزاج عدم 
الثقة في مؤسســـة القضاء من خالل شعارات 
والفتـــات واضحة فـــي إدانتها لرئيس مجلس 
القضـــاء األعلى مدحت احملمـــود واتهامها له 

بالفساد واملطالبة بإقالته ومحاسبته.

صراع الصدر - المالكي ال يأبه بمعركة الموصل
[ تعليق عمل مقرات تابعة للقضاء تحسبا القتحامها الثالثاء من قبل متظاهرين
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أخبار
إصــــــرار زعيم التيار الصدري في العراق 
مقتدى الصدر على إعادة تسخني الشارع 
ــــــس الوزراء الســــــابق نوري  فــــــي وجه رئي
املالكي بالتزامن مع قــــــرب إطالق معركة 
املوصل، في مقابل اختيار خصمه اللدود 
اللحظة ذاتها الستعادة منصبه كنائب أول 
لرئيس اجلمهورية، مؤشــــــر جديد على أن 
املعركة على السلطة تبقى األّهم لدى كبار 
رموز العملية السياسية اجلارية في البلد.

«رغم ما مر خالل السنوات العشر السابقة من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عاملية وما 

مرت به منطقتنا من أزمات، إال أن أرقامنا في اإلمارات تشير إلى خير وتقدم في كافة املجاالت}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات، حاكم دبي

«الحكومة ومجلس األمة فشـــال فـــي تقديم نموذج جديد ومختلـــف.. املجلس لم يقدم معارضة 

تحمي الحقوق وتقوم االعوجاج ، والسلطة التنفيذية لم تعالج الخلل الذي يعيشه املواطن}.

أحمد املليفي
وزير كويتي سابق

} بــريوت - دعا اتحــــاد الحقوقيين العرب، 
بصفتــــه منظمــــة غيــــر حكوميــــة ذات صفــــة 
استشــــارية لــــدى منظمــــة األمــــم المتحــــدة، 
الــــدول العربيــــة إلــــى الوقــــوف إلــــى جانب 
المملكة العربيــــة الســــعودية واتخاذ موقف 
موحد كفيل بإفشــــال قانون العدالة ضد رعاة 
الذي  اإلرهاب المعروف اختصارا بـ“جاستا“ 
أّقــــر مؤخرا فــــي الواليات المتحــــدة، وإجبار 

الكونغرس األميركي على سحبه.
وقــــال البيان الختامي لالجتماع الســــابع 
والثالثين للمكتب الدائــــم التحاد الحقوقيين 
العــــرب، الذي عقــــد في بيــــروت، إن ”المكتب 
الدائــــم للحقوقييــــن العرب يدين ما يســــّمى 
قانون جاســــتا ويعده سابقه خطرة، وانتهاكا 
ســــافرا لــــكل األعــــراف والمواثيــــق الدولية 
وتحديدا اإلعالن الصادر عــــن األمم المتحدة 
بتاريخ 21 ديســــمبر 1965، القاضي بضرورة 
احترام الدول وعدم جواز التدّخل في شؤونها 
الداخلية وحماية اســــتقاللها وســــيادتها، ثم 
اإلعــــالن الصادر عنهــــا فــــي 24 أكتوبر 1970 
بإعــــالن آخــــر، أعــــّم وأشــــمل، حــــول مبادئ 
القانــــون الدولي الخاصــــة بالعالقات الودية 
والتعــــاون بيــــن الــــدول، وفــــق ميثــــاق األمم 

المتحدة“.
وأضــــاف البيــــان أّن اتحــــاد الحقوقيين 
العــــرب ”إذ يؤكد تضامنه مع المملكة العربية 
الســــعودية يدعو الدول العربية إلى إســــناد 
موقــــف المملكة واتخاذ موقــــف عربي موحد 
يكــــون كفيال بإفشــــال هــــذا القانــــون الظالم 

وتحقيق أغراضه االبتزازية الدنيئة“.
كمــــا تضمــــن ذات البيان دعــــوة االتحاد 
للمنظمات العربيــــة والدولية لفضح الدوافع 
الحقيقية لهذا القانون والعمل على حشــــد كل 
الطاقــــات وتوظيف جميــــع اإلمكانات لتكوين 
رأي عــــام عالمي على الصعيدين السياســــي 
والقانوني إلرغام الكونغــــرس األميركي على 
سحبه والرجوع عنه اســــتجابة إلرادة الرأي 
العــــام العربي واإلســــالمي واحتراما لقواعد 

القانون الدولي.
وعقد اتحاد الحقوقييــــن العرب اجتماعه 
الســــنوي الســــابع والثالثين فــــي العاصمة 
اللبنانيــــة بيروت تحت شــــعار ”المواطنة في 

مواجهة الطائفية واإلرهاب“. 
ويضــــم االتحاد بيــــن أعضائــــه نخبة من 
رجال القانون العرب منهم رؤســــاء حكومات 
ووزراء ســــابقون، كمــــا يضم جميع رؤســــاء 
الجمعيات القانونية فــــي الوطن العربي وله 
تمثيل في األمم المتحدة ويمتلك صفة مراقب 

في جامعة الدول العربية.

دعوة لتحرك عملي 

ضد {جاستا}

توظيف سياسي لمطالب شعبية مشروعة

التفجيـــرات  عـــودة  بـــني  تزامـــن 

واملظاهـــرات إلـــى بغـــداد، يثيـــر 

مخاوف من توظيف امللف األمني 

في الصراع السياسي

◄
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باختصار

◄ عقد العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، األحد، 

بالرياض جلسة مباحثات رسمية 
مع رئيس غينيا االستوائية وبيانغ 

إنغيما إمباسوغو جرى خاللها 
بحث العالقات الثنائية بين البلدين 
وتطورات األحداث على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

◄ أقّر مجلس الوزراء اإلماراتي 
في جلسة استثنائية عقدها، األحد، 
برئاسة نائب رئيس اإلمارات حاكم 

دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
بمدرسة في إمارة رأس الخيمة 

وحضرتها نخبة من الطلبة، خطة 
تسريع مستهدفات األجندة الوطنية 
التي تهدف إلى تكثيف العمل خالل 

الفترة المقبلة للوصول إلى نسبة 
100 بالمئة من مستهدفات األجندة 

الوطنية بحلول العام 2021.

◄ يبحث الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي اإلماراتي، على مدار يومين 

في تركيا عالقات البلدين والتطورات 
اإلقليمية مع كبار المسؤولين األتراك 

على رأسهم الرئيس رجب طيب 
أردوغان.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي في 
محافظة نينوى بأن اشتباكا داميا 
نشب بين عناصر من تنظيم داعش 
وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم 
بسبب رغبة أحد قادتهم في إجالء 

عائلته إلى مدينة الرقة السورية مع 
اقتراب معركة الموصل.

◄ أعلن في السعودية عن الشروع في 
اعتماد التقويم الميالدي في صرف 

رواتب موظفي الدولة بداية من نهاية 
شهر أكتوبر الجاري بدال عن التقويم 

الهجري المعتمد سابقا.

منصب وزاري لسفير السعودية السابق في العراق
} الريــاض -  ُأعلـــن األحد في الســـعودية عن 
تعيين السفير الســـابق للمملكة بالعراق ثامر 
السبهان في منصب وزير دولة لشؤون الخليج 

العربي، وهو منصب حكومي مستحدث.
وجاء القرار إثـــر اإلعالن الجمعة الماضية 
الملحـــق  الشـــمري  عبدالعزيـــز  تعييـــن  عـــن 
العسكري السعودي في ألمانيا قائما باألعمال 
في الســـفارة السعودية ببغداد، األمر الذي فهم 
باعتبـــاره قرارا ســـعوديا بتخفيض مســـتوى 
التمثيـــل الدبلوماســـي للمملكـــة بالعراق في 
انعـــكاس للعالقـــات المتوترة بيـــن الطرفين، 
واحتجاجا مـــن الرياض على مـــا كان تعّرض 

له الســـفير الســـبهان منذ تعيينـــه بالمنصب 
من حمالت متالحقة من قبل الجهات الشـــيعية 
الشـــريكة في حكم العراق، والتي بلغت مداها 
بتوجيه تهديدات صريحة من قبل ميليشـــيات 

شيعية بالتعرض لسالمته الشخصية.
وكان قـــد صّرح بذلك عالنيـــة، األمين العام 
لميليشـــيا أبوالفضل العباس أوس الخفاجي 
قائـــال خـــالل لقـــاء تلفزيونـــي، إن الســـبهان 
”مطلـــوب ولنـــا ثأر معـــه، ولو حصلـــت عملية 

اغتياله، فهذا شرف يّدعيه الجميع“.
ومثلما جاء تعيين الســـبهان في ديســـمبر 
2015 فـــي منصـــب أول ســـفير للســـعودية في 

العـــراق منـــذ 1990، بمثابـــة خطوة ســـعودية 
باتجـــاه معالجـــة الخلـــل فـــي عالقـــة العراق 
بمحيطه العربي، فقد جاءت الحمالت اإلعالمية 
المتالحقة على الســـفير فـــي الداخل العراقي، 
بمثابـــة رّد إيراني علـــى الخطوة الســـعودية 
باســـتخدام قـــوى عراقية محليـــة باتجاه قطع 
الطريـــق على عـــودة العـــراق إلـــى الحاضنة 

العربية وإبقائه سابحا في الفلك اإليراني.
وعرف الســـبهان طيلة فتـــرة توليه منصب 
ســـفير لبالده فـــي العـــراق بمواقفـــه الناقدة 
للطائفية الســـائدة بين أروقة الحكم العراقية، 
وللتدخـــل اإليرانـــي فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

للعراق، ولوجود ميليشـــيات شـــيعية مسّلحة 
منافسة للقوات الحكومية الرسمية ال سيما في 
عملية استعادة أراضي البلد من تنظيم داعش.

ونظرا لســـطوة قادة الميليشيات الشيعية 
وقادة األحزاب الدينية وتأثيرها على السياسة 
العراقية، فقد تّوجت وزارة الخارجية العراقية 
بقيـــادة إبراهيـــم الجعفري، أواخر أغســـطس 
الماضـــي، حملتهـــا علـــى الســـبهان بمطالبة 
نظيرتها الســـعودية باســـتبداله في استجابة 
واضحـــة لضغـــوط جهات طائفية متشـــّددة لم 
تبد راضية على خطوات تحسين العالقات بين 

بغداد والرياض.

} لنــدن - دعــــت كّل من الواليــــات المتحدة 
وبريطانيــــا واألمم المتحــــدة، األحد، الرئيس 
اليمنــــي عبدربه منصور هــــادي والمتمردين 
الحوثييــــن المتحالفين مع الرئيس الســــابق 
علــــي عبدالله صالح، إلى إعــــالن وقف عاجل 

إلطالق النار.
وجاءت الدعوة في وقت ُسّجل فيه تصعيد 
الفت في الوضع العسكري باليمن، لم يستثن 
اســــتهداف المالحة الدولية قبالة الســــواحل 
اليمنيــــة مــــن قبــــل المتمّرديــــن الحوثييــــن 
وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
وطال ذلك االستهداف بشكل مباشر قطعا 
بحرية أميركية، األمر الــــذي يجعل االنخراط 
األميركــــي في دعوة التهدئــــة التي أطلقت من 
لندن، أمرا الفتا ومثار تســــاؤالت بشــــأن حزم 
واشــــنطن في الرّد على اســــتهداف أسطولها 

البحري.
وصّرح وزيــــر الخارجيــــة األميركي جون 
كيــــري، عقــــب محادثــــات دبلوماســــية رفيعة 
المستوى في لندن قائال، ”اآلن هو وقت تطبيق 
اتفاق وقف إطالق نار غير مشروط، وبعد ذلك 

سيتم االنتقال نحو طاولة التفاوض“.
وشــــارك موفد األمم المتحــــدة إلى اليمن 
إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد فــــي االجتماع 
إلــــى جانب كيــــري ووزراء خارجية بريطانيا 
والســــعودية واإلمــــارات العربيــــة المتحدة. 
وأوضح كيــــري أن ولد الشــــيخ أحمد ووزير 

الخارجيــــة البريطانــــي بوريــــس جونســــون 
يدعــــوان إلى أن ينفذ وقف إطــــالق النار ”في 

أسرع وقت“.
وكان قائــــد في البحريــــة األميركية برتبة 
أميرال قد أعلن، الســــبت، عن استهداف جديد 

لمدمرة تابعة للقــــوات البحرية األميركية في 
هجوم صاروخي فاشل انطالقا من السواحل 
اليمنيــــة جاء عقب اســــتهدافات مماثلة لقطع 
بحريــــة أميركية كان قد أعلن عنها األســــبوع 

الماضي.

وقال مســــؤولون بوزارة الدفاع األميركية 
إن تقييمــــا أوليــــا يجريــــه األميــــرال جــــون 
ريتشاردسون قائد عمليات البحرية األميركية 
لــــم يكتمــــل بعــــد، وإن الحــــادث مــــازال قيد 

المراجعة لتحديد ما جرى.
وشــــهد ملــــف النــــزاع فــــي اليمــــن خالل 
األســــبوع الماضــــي، حركــــة مد وجــــزر بدأت 
بتصعيــــد ميدانــــي حــــاد تبعته سلســــلة من 
الخطوات من أجل التهدئة، ما قد يؤشــــر إلى 
إمكان استئناف مباحثات السالم بين أطراف 

النزاع.
الســــادس  حتــــى  الكويــــت  واحتضنــــت 
من أغســــطس الماضــــي، وعلى مدار أشــــهر، 
محادثات بيــــن الفرقاء اليمنيين لم تفض إلى 
نتائــــج تذكر. وعلى العكس مــــن المأمول فقد 
مّثل توقفها إيذانا بتصعيد الصراع ومحاولة 

حسمه عسكريا.
الجمعــــة،  المتحــــدة،  المملكــــة  وأعلنــــت 
عزمهــــا تقديم قرار إلى مجلــــس األمن الدولي 
يدعو إلى وقف فوري إلطالق النار في اليمن. 
وقال الســــفير ماثيو راكروفت ”قررنا أن نقدم 
مســــودة قرار لمجلس األمن حول اليمن تدعو 
إلى وقف فوري لألعمال الحربية واســــتئناف 

العملية السياسية“.
وكان المبعوث الخاص لألمين العام لألمم 
المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن 
منذ أســــابيع عن وجود توجــــه الحتمال طرح 

تهدئة مدتها 72 ساعة قابلة للتمديد. طرق أبواب السالم املوصدة

مالمح تهدئة في اليمن مدعومة إقليميا ودوليا



حممد بن احممد العلوي

} الــدار البيضــاء (املغــرب) - قـــام العاهـــل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس الســـبت 
بزيـــارة لعبدالرحمان اليوســـفي، الوزير األول 
الســـابق، والكاتب األول األسبق لحزب االتحاد 
االشتراكي للقوات الشـــعبية، داخل مستشفى 
الشـــيخ خليفة بمدينـــة الـــدار البيضاء حيث 

يعالج من التهاب رئوي حاد.
وضجت وسائل اإلعالم ووسائط التواصل 
االجتماعـــي بتعليقات تشـــيد بهـــذه الخطوة 
من ملـــك لقيادي كان من أشـــّد المعارضين في 

المغرب، وقد حكم عليه سابقا باإلعدام.
وأكد العربي حبشـــي، القيادي بالفيدرالية 
الديمقراطية للشغل في تصريح لـ“العرب“، أن 
الزيارة تحمل دالالت عميقة تجسد نبل االلتفاتة 
الملكيـــة وعربون محبة وتقدير لمناضل وطني 
ناضـــل من أجـــل اســـتقالل البالد ومـــن أجل 
ديمقرطة الدولة والمجتمـــع، ومن أجل انتقال 
سلس عاشـــه المغرب خالل نهاية التسعينات 

من القرن الماضي.
وأضاف محدثنا، أن زيارة العاهل المغربي 
لعبدالرحمان اليوســـفي تشـــير إلـــى أن عاهل 
البـــالد يقـــدم األســـتاذ عبدالرحمـــان كنموذج 
للسياســـي الـــذي ينبغي أن يكـــون عليه باقي 
السياســـيين مـــن حيـــث النبـــل واالســـتقامة 
والنزاهة والحكمـــة. المغرب ال يزال في حاجة 
إلى اتحاد اشتراكي قوي له مكانته المجتمعية، 

ومستقل في قراراته.

وقــــد عبر جــــل السياســــيين واإلعالميين 
على حســــن البادرة الملكية مشيدين بأخالق 
الوزيــــر األول األســــبق ورجل الدولــــة الكبير 

عبدالرحمان اليوسفي.
وقــــال الكاتــــب والشــــاعر حســــن نجمي 
تصريــــح  فــــي  اليوســــفي،  مــــن  والمقــــرب 
لـ“العــــرب“، إن الزيــــارة الكريمة التي قام بها 
الملــــك محمد الســــادس تؤكد علــــى الحرص 
الشــــخصي لجاللتــــه على وضعــــه الصحي، 

وتــــدل علــــى القيــــم اإلنســــانية واألخالقيــــة 
للملك. 

وأشـــرف العاهل المغربي برفقة اليوسفي 
في يوليو الماضي، على إطالق اسم عبدالرحمن 
اليوســـفي على أحد أهم شوارع طنجة، مسقط 

رأس الزعيم الوطني الديمقراطي المغربي.
وتـــم تعييـــن اليوســـفي من طـــرف الملك 
الراحل الحســـن الثاني وزيرا أول لما اصطلح 
عليه بـ“حكومة التناوب“ من فبراير 1998 حتى 

9 أكتوبـــر 2002، وكان الملـــك الراحل الحســـن 
الثانـــي قد قام بدوره بزيارة لليوســـفي ســـنة 
1999 في مستشـــفى ابن ســـينا بالرباط عندما 

كان نزيال هناك.
وبحســـب نجمي، فإن هذه البادرة الملكية 
جعلت اليوســـفي يتحـــول من فاعل سياســـي 
إلى قيمـــة تاريخيـــة للمغاربـــة جميعا وليس 
لحزب سياسي بعينه، شأنه في ذلك شأن عالل 
الفاســـي، محمد بلحســـن الوزاني، المهدي بن 

بركة، عبدالرحيم بوعبيد، وغيرهم.
وكان آخـــر ظهـــور رســـمي لعبدالرحمـــان 
اليوسفي األســـبوع الماضي، عندما قصد أحد 
مكاتب التصويت بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر، 
في ثانويـــة ”والدة“ التأهيلية بالدار البيضاء، 
حيث أدلـــى بصوته االنتخابـــي رغم وضعيته 

الصحية غير المطمئنة.
وولد عبدالرحمن اليوســـفي فـــي 8 مارس 
1924، بمدينـــة طنجـــة وانخـــرط فـــي العمـــل 
السياســـي والنضالـــي عام 1943، وقد أســـس 
برفقة المهدي بن بركـــة وآخرين حزب االتحاد 
الوطنـــي للقـــوات الشـــعبية الـــذي انبثق عنه 
االتحاد االشـــتراكي للقوات الشعبية. و اعتقل 
اليوســـفي مرارا وحكم عليه باإلعـــدام غيابيا 
وصـــدر حكم العفو عنه في 20 أغســـطس 1980 
فعـــاد إلى المغرب فـــي أكتوبـــر 1980. واعتذر 
عن طلبات وطنية ودوليـــة كثيرة لتكريمه بعد 
اعتزاله العمل السياسي في العام 2002 مشددا 
علـــى أن ”ما قام بـــه واجب وطنـــي ونضالي، 

وفعل الواجب يسقط التكريم“.
للمشاركة والتعقيب:
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◄ تنطلق االثنين الدورة العادية 
الثالثة لمجلس النواب التونسي، 

التي سوف تخصص للنظر في 
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

2016، وفي مشروع ميزانية الدولة 
ومشروع قانون المالية لسنة 2017.

◄ التقى رئيس ”الحكومة المؤقتة“ 
الليبية عبدالله الثني، األحد، كتلة 

السيادة الوطنية بمجلس النواب في 
مدينة البيضاء، حيث تمت مناقشة 

التطورات السياسية واألمنية 
الطارئة على الساحة الليبية.

◄ نفت الداخلية التونسية على 
لسان ناطقها الرسمي ياسر مصباح، 
األحد، ما نشرته البعض من وسائل 
اإلعالم المحلية حول إحباط مخطط 

الغتيال وزير الداخلية الهادي 
المجدوب.

◄ قال المركز اإلعالمي لعملية 
البنيان المرصوص التابعة للمجلس 
الرئاسي الليبي، إن قواته سيطرت، 

صباح األحد، على حي المنارة 
بمدينة سرت بالكامل.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
األحد، إن إرهابيا مكنى بـ“الساهل“ 

سلم نفسه للسلطات العسكرية 
بإقليم الناحية العسكرية السادسة 

بتمنراست، مساء السبت وكان 
بحوزته مسدس رشاش من نوع 

كالشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

◄ نفى اللواء عبدالرازق الناظوري 
رئيس أركان الجيش الليبي ما 

ورد على لسانه في صحيفة اليوم 
السابع المصرية في عددها الصادر 
السبت حول عزم ليبيا تزويد مصر 
بالنفط تعويضا لها عن توقف بيع 
الشحنات الواردة من شركة أرامكو 

السعودية.

باختصار
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{إن بلدنـــا يمر بأدق مرحلة في تاريخه المعاصر، حيث يواجه انســـدادا سياســـيا يتجســـد في أخبار

أزمة نظام مكتملة األركان، كما يعاني من أزمة اقتصادية تهدد بتفجير الوضع االجتماعي}.

علي بن فليس
رئيس حزب طالئع احلريات اجلزائري

{األزمـــة الليبيـــة تلخص في أمريـــن؛ كيفية اســـتثمار الليبيين لثرواتهم الكبيـــرة في ما بينهم 

بشكل عادل، وفي كيفية مشاركتهم في الحكم}.

أحمد بن حلي
نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

لفتة تحسب للملك

انقالب الغويل يربك السراج ويضع طرابلس على صفيح ساخن
[ بوادر اصطفافات وتحالفات جديدة في المشهد الليبي [ انتشار الفت للمدرعات والمدفعية الثقيلة وسط طرابلس

اجلمعي قاسمي

} تونــس - ألقت خطوة خليفة الغويل رئيس 
ما ُيســـمى بحكومـــة اإلنقاذ الليبيـــة المنبثقة 
عـــن المؤتمر الوطنـــي المنتهيـــة واليته الذي 
يخضـــع لجماعة اإلخـــوان المســـلمين، والتي 
بدأت باحتالل مقرات حكومة الوفاق برئاســـة 
فايز الســـراج فـــي العاصمـــة طرابلس، بظالل 
كثيفة على الملف الليبي، وســـط تسارع وتيرة 
األحـــداث والمتغيـــرات الجيوسياســـية، التي 

وضعت طرابلس على صفيح ساخن.
وكشـــفت هذه الخطوة عن مفارقات جديدة 
في تحالفـــات الفرقاء الليبييـــن الذين أجمعوا 
علـــى  الخطيـــر  بـ“االنقـــالب  وصفهـــا  علـــى 
للمسار  الجديدة  وبـ“االنتكاســـة“  الشـــرعية“، 
السياســـي الذي أفرزته اتفاقيـــة الصخيرات، 
وذلك على وقع تطـــورات ميدانية ُتنذر بخريف 
ســـاخن ينتظر ليبيا، بدأ بتصعيد الفت وســـط 

العاصمة طرابلس ومحيطها.
وأعلنـــت حكومـــة الوفـــاق برئاســـة فايـــز 
الســـراج، األحد، اســـتنفار الوحـــدات األمنية 
المواليـــة لهـــا فـــي محيـــط القاعـــدة البحرية 
”أبوســـتة“ التي تتخذهـــا مقرا لهـــا، وذلك في 
أعقـــاب التدهور األمني الخطير الذي شـــهدته 
العاصمة طرابلس الذي عكســـته االشـــتباكات 
الُمسلحة التي اندلعت ليلة السبت- األحد، بين 
الميليشـــيات المتصارعة فـــي منطقتي ”زاوية 

الدهماني“ و“الظهرة“ وسط طرابلس.
وتشـــهد العاصمـــة طرابلـــس، منذ مســـاء 
الســـبت، حضـــورا أمنيـــا مكثفا، للُمســـلحين 
المواليـــن لحكومـــة الوفـــاق، حيث تـــم إغالق 
العديد من المقرات والمحالت التجارية، ترافق 
مع انتشـــار الفت للمدرعات والمدفعية الثقيلة، 
وذلك بعد خطوة خليفة الغويل االنقالبية التي 
مكنتـــه الجمعـــة الماضي، من االســـتيالء على 
مقرات المجلـــس األعلى للدولـــة داخل قصور 

الضيافة، باإلضافة إلى فندق الريكسوس الذي 
أطل منه الغويل لُيعلن عن بيانه االنقالبي.

ولم تتمكن حكومة الوفاق برئاســـة السراج 
إلى غاية اآلن من اســـتعادة تلـــك المقرات رغم 
التعليمـــات التـــي أصدرتها للقـــوات الموالية 
لها بطرد الُمســـلحين الذين استولوا على تلك 
المقـــرات، واعتقال كل من شـــارك وخطط لهذا 
العمـــل االنقالبـــي الذي بقدر ما أربك الســـراج 
وفريقـــه الحكومـــي، فإنه أدخله فـــي حالة غير 
مســـبوقة من التخبط، جعلته يتأرجح بين نار 
الميليشـــيات الُمنفلتة من عقالها في طرابلس، 
واشـــتراطات البرلمان المعترف بـــه دوليا في 

الشرق الذي لم يمنح الثقة لحكومته.
وال يلـــوح فـــي األفـــق أن الســـراج وفريقه 
الحكومـــي ســـيتمكن قريبـــا من الخـــروج من 
الحلقـــة المفرغة التي دخلهـــا منذ وصوله إلى 
القاعدة البحرية ”أبوستة“ في مارس الماضي، 
بالنظر إلى هذه التطورات الجديدة التي ُتعتبر 

ضربة موجعة للسراج وفريقه الحكومي.
وزادت هـــذه الضربة الثانية من نوعها بعد 
التـــي مكنت الجيش  عمليـــة ”البرق الخاطف“ 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من استعادة 
ســـيطرته على الهالل النفطـــي، في حدة تخبط 
حكومة الســـراج التي تواجه تحديات وعراقيل 

ُمتعددة.
ومـــع ذلـــك، يـــرى مراقبـــون أن الخطـــوة 
”االنقالبية“ التـــي أقدم عليها خليفـــة الغويل، 
لها أبعاد إقليمية وأخـــرى دولية تدفع باتجاه 
إعـــادة األوضاع فـــي ليبيا الـــى المربع األول 
من االقتتـــال، وبالتالي الحيلولـــة دون تمكين 
حكومـــة الســـراج من القيـــام بمهمتهـــا، فيما 
يـــرى البعض اآلخـــر أنها تأتـــي لقطع الطريق 
أمام ُمخطط غربي في البـــالد، والحيلولة دون 
انتقال الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر إلى 

طرابلس لتحريرها.
ويقول البعض منهم إن هناك تأكيدات تدل 
على أن مـــا جرى لم يكن خاليـــا من التدخالت 
اإلقليمية والدولية، وربطوا توقيت تلك الخطوة 
”االنقالبيـــة“ باالجتمـــاع الـــذي جمـــع مســـاء 
الخميـــس الماضي بمقـــر الســـفارة األميركية 
بتونس، بين العميد نجمي الناكوع آمر الحرس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق، والجنرال توماس 

والدهـــاوز قائد القوات األميركيـــة في أفريقيا 
المعروفة باســـم ”أفريكـــوم“، وبين اجتماعات 
أخـــرى ُعقدت فـــي القاهـــرة بيـــن ُممثلين عن 
خليفة الغويل، وعبدالله الثني رئيس الحكومة 

المؤقتة في شرق ليبيا.
وفي هذا الســـياق، قال المحلل السياســـي 
الليبي عـــز الدين عقيل لـ“العـــرب“، إنه تم في 
اجتماع القاهـــرة االتفاق بيـــن الجانبين على 
توحيـــد الجيش الليبـــي تحت قيـــادة موحدة 
برعايـــة مصريـــة، مـــع التأكيد علـــى ضرورة 
وأهمية إبعاد مكونات اإلســـالم السياســـي من 

المشهد السياسي الليبي القادم.
واعتبـــر أن اجتماع القاهـــرة مكن من بروز 
اصطفافـــات وتحالفات جديـــدة، انضمت إليها 
األطـــراف الفاعلة فـــي مصراتة التـــي ُتوصف 
بالمعتدلة، والتي ترى أن اإلســـالم السياســـي 
يبقى مصـــدر الخطر الذي ُيهـــدد ليبيا، ُمعربا 

في نفس الوقت عن اعتقاده بأن خطوة الغويل 
”هـــي خطـــوة سياســـية تؤكـــد انتهـــاء العمل 
بمخرجـــات اتفاقية الصخيـــرات التي أوصلت 

السراج إلى سدة الحكم“.
وفيما ذهـــب عقيل إلـــى القـــول إن خطوة 
الغويـــل ”قد تكـــون الخطوة األولـــى نحو فتح 
الباب أمام تقدم الجيش الليبي نحو العاصمة 
طرابلـــس“، لم يتـــردد الدكتـــور أبوبكر بعيرة 
عضو البرلمان الليبـــي المعترف به دوليا، في 
وصـــف ما أقدم عليـــه الغويل بأنه ”انتكاســـة 

سياسية كبرى للوضع الليبي“.
وقـــال فـــي اتصال هاتفـــي لـ“العـــرب“، إن 
المؤتمـــر الوطني العام المنتهيـــة واليته، هو 
الســـبب الرئيســـي في حالـــة االنقســـام التي 
تعصف بليبيا بدعم من الميليشـــيا الُمتطرفة، 
وهـــو يطل من جديد للمزيد مـــن تأزيم الوضع 

وتعقيده.

ولكنه شاطر ضمنيا ما ذهب إليه عز الدين 
عقيل في ما يتعلق بمصير اتفاقية الصخيرات، 
ودور الجيـــش الليبي، حيث قال لـ“العرب“، إن 
اتفاقية الصخيرات ”ماتـــت وتجاوزها الزمن، 
وكذلـــك أيضا حكومة الوفـــاق انتهت وهي في 
حالـــة موت ســـريري، والحل يكمـــن في تحرك 
الجيش نحو العاصمة طرابلس، وتحريرها من 

قبضة الميليشيات“.
وأكـــد فـــي هذا الســـياق أن االســـتعدادات 
جارية لتوفير ظروف نجاح استعادة طرابلس، 
علما وأن قيادات عســـكرية ليبيـــة منها اللواء 
عبدالـــرازق الناظـــوري رئيـــس األركان العامة 
للجيش الليبي الذي أكد أن قوات الجيش التي 
ُتســـيطر علـــى 80 بالمئة من البالد، ”ســـتدخل 
طرابلس بعـــد االنتهاء من تحرير ســـرت، وأن 
الســـيطرة على طرابلس ســـتكون فـــي أقل من 

يومين، كما حصل في الحقول النفطية“.

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ يوم السبت توترا أمنيا بني ميليشيات موالية للمجلس 
الرئاسي وحكومة الوفاق، وأخرى رافضة له وتؤيد ما يعرف بحكومة اإلنقاذ، التي أعلنت 

السبت انقالبها على املجلس الرئاسي وعودتها إلى احلكم من جديد.

{الرئاسي} وحكومته في مأزق

} نواكشــوط - وصف حزب ”االتحاد من أجل 
الحاكـــم في موريتانيـــا، حديث  الجمهوريـــة“ 
أحزاب مثـــل ”المنتدى الوطنـــي للديمقراطية 
والوحـــدة“ (معارض) عن واليـــة ثالثة للرئيس 
الحالي محمد ولد عبدالعزيز بـ“محض خيال“، 
متهما إياها بـ“مغالطة الرأي العام والتشويش 

على خيارات الناس“.
واعتبر الحزب الحاكم في بيان له، أن ”تهم 
أحزاب المنتدى ال يعضدهـــا دليل، ومصدرها 

خيال ال يكون إال في العهود االستثنائية“.
واتهم الحزب الحاكم، المعارضة بـ“مغالطة 
الرأي العام والتشويش على خيارات الناس“، 

مشـــيرا إلى أنه ”يتفهم مـــرارة أحزاب منتدى 
المعارضة لفشل مشروعهم التدميري“.

وتثيـــر دعـــوات أطلقها حـــزب االتحاد من 
أجل الجمهورية، بشـــأن ضرورة إجراء تعديل 
دســـتوري، يتيح لرئيس الجمهورية الترشـــح 

لثالث واليات، جدال واسعا في البالد.
ومســـاء الخميس أصـــدر المنتدى الوطني 
للديمقراطيـــة والوحدة، بيانا اتهـــم فيه نظام 
الرئيس ولد عبدالعزيز بـ“جر البالد للمزيد من 

االحتقان والتوتر السياسي“.
وقـــال بيان منتدى المعارضـــة الذي وصل 
األناضـــول ”إن طـــرح مســـألة الواليـــة الثالثة 

للرئيس ال يليق بنظام مسؤول عن مصير أمة“.
وتحـــدث منتـــدى المعارضـــة عـــن مخطط 
وصفه بـ“المشـــبوه يهدف إلى اســـتمرار نظام 
الرئيس الحالي ولد عبدالعزيز في الســـلطة“، 
وهـــدد بـ“العودة إلى الشـــارع عبر المظاهرات 
والمسيرات، إلحباط أي محاولة لتشريع والية 

ثالثة للرئيس“.
ويقاطع منتـــدى المعارضة (يضم 14 حزبا 
سياســـيا وهيئـــات نقابية ومنظمـــات مجتمع 
مدنـــي) جلســـات الحـــوار، إضافـــة إلى حزب 
تكتـــل القـــوى الديمقراطية الذي يقـــوده زعيم 

المعارضة السابق، أحمد ولد داداه.

ويهـــدف الحـــوار، الـــذي يســـتمر بقصر 
لألســـبوع  نواكشـــوط  فـــي  المؤتمـــرات 
الثانـــي علـــى التوالي، لتدارس ســـبل تطوير 
تجربـــة البـــالد الديمقراطيـــة، والحفاظ على 
وتعزيـــز  وصيانـــة  الديمقراطيـــة  تكريـــس 
الوحـــدة الوطنيـــة، وترســـيخ قيـــم االنفتاح 
والتشاور، حســـب تصريحات سابقة للرئيس

 الموريتاني.
وفي وقت ســـابق، أعلنت اللجنة المشرفة 
على الحوار، تمديد جلســـاته حتـــى الثالثاء 
المقبـــل بهدف اســـتكمال نقـــاش البعض من 
القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسات.

الحزب الحاكم ينفي سعي الرئيس املوريتاني إلى والية ثالثة

زيارة العاهل املغربي ملعارض سابق تحدث ضجة إعالمية

أبوبكر بعيرة:

ما أقدم عليه خليفة الغويل 

هو انتكاسة سياسية 

كبرى للوضع الليبي



} جــوا (اهلنــد) – لم يبـــد الرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتني اكتراثا بالتهديدات األميركية 
اجلديدة للرد على مزاعم بتورط بعض الروس 

في هجمات إلكترونية. 
وأكد أن العالقات بني بالده والواليات املتحدة 
لم تتدهور على خلفية األزمة الســـورية وإمنا 
نتيجة حملاوالت واشنطن فرض قراراتها على 

العالم.
وأعـــاد بوتني إلى األذهـــان في تصريحات 
أدلى بهـــا بعد قمة لالقتصاديـــات النامية في 
الهند، األحد، أن العالقات بني بالده والواليات 
املتحـــدة أخـــذت تتدهـــور منـــذ احلـــرب على 

يوغوسالفيا.

وقال ”لم أكن رئيسا لروسيا في ذلك احلني 
ولســـت أنـــا الذي قـــرر العـــودة بطائرته فوق 
األطلســـي وإلغاء زيارته إلى الواليات املتحدة. 

من عاد بالطائرة هو يفغيني برمياكوف“.
ويعتقـــد الرئيس الروســـي أن هذه املزاعم 
ليســـت ســـوى دعاية انتخابية من قبل البيت 
األبيض، وعبر عن أمله في أن تتحسن العالقات 

بني البلدين بعد االنتخابات األميركية.
وأكـــد أن بـــالده ال تســـعى للمواجهـــة مع 
الواليـــات املتحدة وإنها ال حتاول التأثير على 
االنتخابات الرئاسية األميركية املقبلة، مشيرا 
إلى أنه ســـيعمل مع أي رئيـــس أميركي يرغب 

في التعاون مع روسيا.

ونفـــى مزاعـــم بتنفيـــذ هجمـــات قرصنة 
إلكترونية على الواليات املتحدة. 

وقــــال جو بايدن نائــــب الرئيس األميركي 
حملطة ”إن.بي.ســــي“ اجلمعة املاضي، ”نبعث 
رســــالة لبوتني وإن الرد على هجمات التسلل 
اإللكتروني الروســــية سيكون في الوقت الذي 
نختاره ووفقا للظروف التي ســــتترك التأثير 

األعظم“.
واتهمت احلكومة األميركية روسيا رسميا 
هــــذا الشــــهر وللمــــرة األولى بشــــن هجمات 
إلكترونيــــة علــــى منظمــــات تابعــــة للحــــزب 
الدميقراطــــي قبل انتخابات الرئاســــة املقررة 

في الثامن من نوفمبر.

وقــــال بوتني للصحافيني بعد قمة شــــارك 
فيها زعمــــاء مــــن البرازيل وروســــيا والهند 
والصــــني وجنــــوب أفريقيــــا ”ميكنكــــم توقع 
أي شــــيء من أصدقائنــــا األميركيني، لكن هل 
يوجد جديد في ما قاله؟ أال نعرف أن الهيئات 
الرسمية للواليات املتحدة تتجسس وتتنصت 

على اجلميع؟“.
وتتهــــم روســــيا اإلدارة األميركية احلالية 
بالسعي من خالل ”استخدام الورقة الروسية“ 
فــــي احلملــــة االنتخابية اجلاريــــة إلى صرف 
انتباه الناخبني عن إخفاقاتها الدبلوماســــية 
الضعيفة في الشرق األوسط وعالقات متوترة 

مع حلفائها في تلك املنطقة.

5  

أخبار

بوتني يدحض مزاعم سعي بالده للصدام مع الواليات املتحدة

«نعتقـــد أن جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا هي التي خطفت األميركي جيفري وودكي 

في منطقة تهوا بغرب النيجر».

محمد بازوم
وزير الداخلية النيجري

{رغم أننا نعاني مشـــكالت اقتصادية، تهدد كوريا الشـــمالية الســـالم بالتركيز على األســـلحة 

النووية والصواريخ. لن نستسلم أو نتوصل إلى حل وسط معهم}.

بارك كون هيه
رئيسة كوريا اجلنوبية

} أدنبــرة - أصبح إجراء اســـتفتاء جديد في 
اســـكتلندا لالنفصال عن اململكة املتحدة مسألة 
وقـــت، فاحلكومة في أدنبرة مصرة أميا إصرار 
على اإلقدام على الدخول في مغامرة جديدة قد 

تبدو عواقبها وخيمة، وفق املراقبني.
وفور اإلعالن عن نتيجة االســـتفتاء بشـــأن 
عضويـــة بريطانيـــا في االحتـــاد األوروبي في 
يونيـــو املاضي، التي جـــاءت لصالح اخلروج، 
ارتفعت أصـــوات عدة في اســـكتلندا وأيرلندا 
علـــى  اســـتفتاء  بتنظيـــم  تطالـــب  الشـــمالية 

االنفصال عن ”التاج البريطاني“.
وكانت نيكوال ســـتيرجن، الوزيـــرة األولى 
االســـكتلندية، أعلى هذه األصوات، حني أعلنت 
حينها أنها ناقشـــت األمر مـــع مجلس الوزراء، 

بل وستطرحه أيضا على البرملان ملناقشته.
االســـكتلندي  الوطنـــي  احلـــزب  ويعتـــزم 
الـــذي تتزعمه ســـتيرجن طرح مشـــروع قانون 
في البرملان، هذا األســـبوع، ينـــص على إجراء 
اســـتفتاء ثان، إلى جانب الســـعي إلى مناقشة 
جميـــع االحتمـــاالت إلبقاء البالد فـــي االحتاد 

األوروبي.
وأعربت الوزيرة األولى ســـتيرجن، األحد، 
عن ثقتها بأن بالدها ســـتصبح مستقلة قريبا، 
مؤكدة االســـتعدادات لتنظيم استفتاء ثان على 

االنفصال عن بريطانيا.
وقالـــت ســـتيرجن فـــي مقابلة مـــع محطة 
”آي.تي.فـــي“ إنه ”في ضـــوء املوقف الذي نحن 
فيه فإن إجراء اســـتفتاء جديد على اســـتقالل 
اســـكتلندا مرجح بشـــدة قبل عـــام ٢٠٢٠ وذلك 
بعدما اختار البريطانيون اخلروج من االحتاد 

األوروبي“.
عـــن  االســـتقالل  االســـكتلنديون  ورفـــض 
بريطانيا في اســـتفتاء مثير للجدل قبل عامني، 

لكن قـــرار البريطانيـــني اخلروج مـــن االحتاد 
األوروبي يبـــدو أنه كان الدافع األبرز للحكومة 
االســـكتلندية، التـــي تتمتع بحكم شـــبه ذاتي، 

إلعادة الكرة من جديد.
ولكـــن املشـــكلة احلقيقيـــة التـــي تواجـــه 
ســـتيرجن هـــي التوقيـــت واإلطـــار الزمنـــي، 
فحزبها ال يحظـــى باألغلبية في برملان بالدها، 
ثم إن األغلبية التـــي يتمتع بها احملافظون في 
برملان وستمنستر، الذي يجب أن يصادق على 
االســـتفتاء قبل املضي قدما فـــي إجراءاته، قد 

تعيقها.
وتعهدت ســـتيرجن زعيمة احلزب الوطني 
االســـكتلندي في املؤمتر السنوي للحزب، الذي 
أقيم األســـبوع املاضي، بدرس جميع اخليارات 
للحـــؤول دون خـــروج اســـكتلندا مـــن االحتاد 

األوروبي بخالف إرادتها.

ويقول مؤرخون ومحللون سياســـيون إنه 
في حال انقســـمت اململكة املتحدة إلى قســـمني 
عندما تســـتقل اســـكتلندا عنها، فإن بريطانيا 
ستخســـر نحو ثلث أراضيهـــا وقرابة ١٠ باملئة 
من ثروتها وخمسة ماليني نسمة من مواطنيها 

وكذلك قوة الردع النووي.
وأكـــدوا أن خـــروج اســـكتلندا مـــن عباءة 
اململكة املتحدة سيجعلها دولة ناقصة السيادة 
باملفهوم التقليدي، ورمبـــا لن يكون مبقدورها 

االعتماد على نفسها اقتصاديا.
وصوتت اسكتلندا التي لها حكومة وبرملان 
إقليمـــي بنســـبة ٦٢ باملئـــة لصالـــح البقاء في 
االحتاد خالل اســـتفتاء يونيـــو، لكن بريطانيا 
عموما صوتـــت للخروج في االســـتفتاء، الذي 
أحيـــا احلديـــث عـــن انفصـــال اســـكتلندا عن 

بريطانيا.

ومن أجل ذلك، طالبت احلكومة االسكتلندية 
بـــأن تتمكن مـــن التأثير علـــى املفاوضات بني 
لنـــدن وبروكســـل للحفـــاظ علـــى عالقتها مع 

أوروبا.
وهذا األمر يفســـر بوضوح رفض رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي أن متنح 
برملـــان وستمنســـتر أو البرملانـــات اإلقليميـــة 
حق التصويت علـــى بنود مفاوضاتها مع دول 

االحتاد.
وتريـــد ســـتيرجن احلصول على ســـلطات 
أوسع إلبقاء بالدها في السوق املوحدة، لكنها 
تقـــر بوجود حتديـــات، من بينهـــا إقناع الدول 
األعضاء في االحتـــاد باملوافقة على حل منفرد 
أو القبـــول بها كعضو  في إطـــار ”بريكســـت“ 
جديـــد في االحتاد فـــي حال صوتـــت من اجل 

االستقالل.

 [ عقبات أمام حكومة ستيرجن في استفتاء االستقالل عن المملكة المتحدة 

يواجه البريطانيون جدل إعادة االســــــتفتاء 
ــــــى انفصال أســــــكتلندا، وهو ســــــجال  عل
عــــــاد مرة أخــــــرى وبقوة مؤخــــــرا ليكرس 
نفســــــه على منابر النقاش السياسي بعد 
الـ“بريكست“، ما يجعل لندن في صدام مع 
حكومة نيكوال ســــــتيرجن للتخلي عن هذه 

اخلطوة املصيرية.

اسكتلندا تهدد باالنفصال عن بريطانيا قبل ٢٠٢٠

القادمون من الخلف
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} جوبــا- طالـــب شـــركاء مفوضيـــة مراقبة 
ســـريان اتفاق الســـالم في جنوب الســـودان، 
األحـــد، كال مـــن الرئيس ســـلفاكير ميارديت، 
وزعيـــم المعارضـــة المســـلحة ريـــك مشـــار، 
بالعودة للحوار بدال من اســـتخدام العنف في 

إدارة الخالفات السياسية بالبالد.
وتمارس المفوضية التي تضم دول الهيئة 
الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) 
ومبعوثي كل من الصيـــن والواليات المتحدة 
وممثليـــن  األوروبـــي  واالتحـــاد  والنرويـــج 
لالتحـــاد األفريقي واألمـــم المتحدة، ضغوطا 

شديدة على الطرفين إلنهاء االقتتال.
القتـــال  ”تجـــدد  إن  بيـــان  فـــي  وقـــال 
والمواجهـــات لـــن يقـــود إلـــى حل لمشـــاكل 
جنـــوب الســـودان السياســـية واالقتصادية، 
وإنما سيساهم في مفاقمة معاناة المواطنين 
اآلخذة في االزدياد يوما بعد يوم، كما سيغذي 

التوترات العرقية أيضا“.
وأضـــاف ”على أطراف عملية الســـالم في 
الحكومة والمعارضة االلتزام باتفاقيات وقف 
إطالق النار وبنود التسوية السلمية واللجوء 
إلـــى الحوار الســـلمي الشـــامل حـــول جميع 
المســـائل الخالفية. نحن من جانبنا سنساعد 

في العملية“.
ويحمل الوســـطاء الحكومـــة والمعارضة 
المســـؤولية عـــن تجـــدد العنف منـــذ يوليو 

الماضي حينما وقعت مواجهات مسلحة بين 
الطرفين.

وفي انتكاسة جديدة التفاق السالم الهش 
الذي أبرمه ســـلفاكير ومشـــار في أغســـطس 
الماضي، وســـط ضغوط دولية، عاود الطرفان 
االقتتال في جوبا مخلفا المئات من القتلى مع 

تشرد عشرات اآلالف من منازلهم.

وعلـــى إثر المعارك غادر مشـــار جوبا إلى 
جهـــة لم ُيكشـــف عنها حتى إعـــالن الخرطوم 
في أغســـطس استضافته لـ“أســـباب إنسانية 
وحاجته للعالج“ وذلك بعد أيام من إعالن األمم 
المتحدة أن بعثتهـــا في الكونغو الديمقراطية 
جنـــوب  مـــع  حدوديـــة  نقطـــة  مـــن  أْجلتـــه 

السودان.

وفي آخر أحداث هذا العنف، قالت مصادر 
عســـكرية إن القتـــال بيـــن قـــوات الحكومـــة 
والمتمردين أودى بحياة 62 شـــخصا األسبوع 
الماضـــي، ممـــا يزيـــد المخاوف مـــن احتمال 
انزالق أحدث دولة في العالم مجددا إلى حرب 

شاملة.
واتهم المتحدث باســـم الجيش لول رواي 
كوانـــغ، المتمرديـــن ”بحرق مدنيين وتشـــويه 
نســـاء وخطف أطفال وإحراق ممتلكات“. وهو 

ما نفته المعارضة.
وقـــال ديكســـون جاتلوك نائـــب المتحدث 
باســـم قوات المعارضة لرويترز ”هؤالء الذين 
يقترفون أعماال وحشـــية واغتصاب هم جنود 
منشقون عن الجيش لم يحصلوا على رواتبهم 
منذ أشـــهر وأســـرهم تتضور جوعـــا. قواتنا 

تستهدف العسكريين فقط“.
وتؤكد قيادة الحركة الشعبية التي يتزعمها 
مشـــار علـــى التزامها بالتســـوية السياســـية 
السلمية لوضع نهاية للحرب األهلية، رغم أنها 
”ُأجبـــرت على اختيار المقاومة المســـلحة ضد 

نظام الرئيس سلفاكير بعد أحداث 8 يوليو“.
لشـــؤون  العليـــا  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
الالجئين، في وقت ســـابق، أن أكثر من مليون 
شـــخص فروا من الحرب إلى بلـــدان مجاورة، 
ال ســـيما بعد المعارك التي جـــرت صيف هذا 

العام. مخلفات الحرب

ضغوط دولية على سلفاكير ومشار إلنهاء النزاع في جنوب السودان

} كابــول - أخفقـــت احلكومـــة األفغانية، منذ 
مطلع العام اجلاري، فـــي التقليل من تداعيات 
احلرب األهلية املســـتمرة، التـــي أجبرت مئات 

اآلالف من السكان على ترك منازلهم.
وكشفت منظمة الهالل األحمر األفغانية أن 
موجـــة النزوح في البالد خـــالل العام اجلاري 

بلغت معدالت قياسية، بسبب ضراوة املعارك.
وقـــال ميرويس أكرم رئيـــس منظمة الهالل 
األحمر األفغانـــي إن ”ما يقارب املليون أفغاني 
نزحـــوا عن مناطقهم هذا العام، وهذا الرقم من 
النازحني في أفغانستان وهو أمر غير معتاد“.

وبحســـب معطيات منظمة الهـــالل األحمر 
في أفغانستان، فإن معظم النازحني من واليات 
هلمنـــد وأورزجـــان فـــي اجلنوب وفـــراه غرب 

البالد وننغرهار الواقعة في الشرق.
يأتي اإلعالن على ذلك بعد أكثر من أسبوع 
علـــى مؤمتـــر املانحـــني الـــذي أقيم فـــي لندن 
ملســـاعدة كابول باألموال إلعـــادة إعمار البالد 

وإعادة الفارين من احلرب.
وكانـــت مفوضية األمم املتحدة لالجئني في 
أفغانســـتان قد أعربت عن قلقهـــا جراء ارتفاع 
أعداد املهاجرين العائديـــن من اخلارج، فضال 

عن تفاقم تشريد النازحني داخل البالد.
وأوضح فابيو فارولي مساعد مفوض األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني في أفغانستان خالل 
نـــدوة أقيمت فـــي كابول، أن ”أعـــداد العائدين 
حتى نهاية العام اجلاري ســـتبلغ نصف مليون 
شـــخص، والبرامج احلاليـــة ال تلبي متطلبات 

أزمة تغيير أماكن تواجد املهاجرين“.
وتقـــول األمم املتحـــدة إن قرابـــة 220 ألف 
مهاجر أفغاني في باكســـتان عادوا إلى بالدهم 
منذ بداية العـــام اجلاري، وحذرت املنظمة، في 
وقت ســـابق، من أن هذا الرقم مرشح لالرتفاع 

إلى 500 ألف شخص.
ووســـط تصاعد موجة العائدين والنازحني 
في أفغانستان، يشتكي املسؤولون األفغان من 
نقص اإلمكانات املالية لسد حاجات النازحني.

وقال ســـيد حسني عاملي بلخي وزير شؤون 
املهاجريـــن والعائدين األفغانـــي ”لقد وضعنا 
برامج ملساعدة النازحني والعائدين من أجل أال 
نواجه كارثة خالل الشـــتاء املقبـــل، بالرغم من 

أننا ال منلك امليزانية الكافية لذلك“.

الحرب تجبر مليون 

أفغاني على النزوح

} واشــنطن - أظهر اســـتطالع للـــرأي أجرته 
إبسوس رويترز على مستوى الواليات املتحدة، 
أن املرشـــحة الدميقراطيـــة هيـــالري كلينتون 
حتافـــظ علـــى تقدمها بفـــارق كبير في ســـباق 
الفـــوز بأصوات املجمع االنتخابي والرئاســـة، 

قبل ثالثة أسابيع فقط من االقتراع.
ويعود هـــذا التقليد إلى العـــام ١٩٦٤ حيث 
يقوم ٥٣٨ نائبا بشـــكل رســـمي باختيار رئيس 
الواليات املتحدة ونائبه، وهو مثال لالنتخابات 

غير املباشرة.
وقـــدر اســـتطالع الـــرأي الـــذي أعلنت عن 
نتائجـــه، األحد، أنـــه إذا أجريـــت االنتخابات 
فـــي األســـبوع احلالي فإن فـــرص كلينتون في 
احلصول على ٢٧٠ صوتـــا من أصوات املجمع 
االنتخابي مطلوبة للفوز بالرئاســـة تتجاوز ٩٥ 

باملئة وبفارق ١١٨ صوتا.
ولألسبوع الثاني على التوالي الذي تشير 
فيه تقديـــرات االســـتطالع إلى ارتفـــاع فرص 
كلينتون بهـــذا القدر. وتعكس النتائج توقعات 
أخرى للمجمـــع االنتخابي يقـــدر بعضها فوز 

كلينتون بنسبة ٩٠ باملئة تقريبا.
وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ األميركية 
قد نشرت، في وقت سابق، خارطة تضع مقارنة 
بني الواليات التي ستعطي أصواتها لكلينتون، 

وتلك التي ستكون أصواتها ملنافسها ترامب.
وحتولت معاقـــل اجلمهوريـــني التاريخية 
مثل أريزونا وجورجيا وتكســـاس وأالسكا إلى 
أقرب ما تكون إلى واليات متأرجحة، حيث تقدم 

فيها ترامب بنسبة ضئيلة جدا عن هيالري.
وبالنسبة إلى ترامب توجد مجموعة واليات 
ينبغي عليه الفوز بهـــا من بينها فلوريدا، لكن 
الزيـــارات التي قام بها املرشـــح اجلمهوري لم 
يكن لها ســـوى تأثير بسيط على تقدم كلينتون 
في ســـباق الفوز بأصوات املجمـــع االنتخابي 

للوالية وعددها ٢٩ صوتا.
وتتقدم كلينتون في هذه الوالية بست نقاط 
مئوية وهي نفس نســـبة تقدمها في األســـبوع 
املاضـــي. ومع ذلك أصبح الســـباق متقاربا في 
أوهايو وهي والية أخرى مهمة لترامب. وكانت 
أوهايو ونيفادا متيالن نحـــو كلينتون لكنهما 

اآلن تتأرجحان بني املرشحني.
ومنا دعـــم كلينتـــون في نـــورث كاروالينا 
وكولـــورادو اللتـــني انتقلتا مـــن التذبذب بني 

املرشحني إلى امليل لدعم كلينتون.
وقبـــل أربعـــة أيـــام مـــن املناظـــرة الثالثة 
واألخيرة التي سيحاول ترامب خاللها حتسني 
موقعـــه في الســـباق إلى البيـــت األبيض، أملح 
قطـــب العقـــارات إلـــى أن وزيـــرة اخلارجيـــة 
الســـابقة لم تكن بحالة طبيعية خالل املواجهة 

األخيرة بينهما.

سقوط ترامب في 

خارطة المجمع االنتخابي

ماي ترفض منح البرلمانات 

اإلقليمية حق التصويت 

على بنود التفاوض مع 

االتحاد األوروبي
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} تونس - أقدم شـــاب مصري، مســـاء السبت 
املاضي، على إشـــعال النار في نفسه أمام أحد 
النوادي االجتماعية التابعة للجيش، مبحافظة 
اإلســـكندرية (شماال) ”بســـبب غالء األسعار“، 

وفق مصدر أمني.
وقال املصدر األمني إن الشاب الذي تعرض 
إلصابات بالغة بسبب احلرق، عاطل عن العمل، 

وظل يشكو من الغالء وارتفاع األسعار.
لم يعد هذا السيناريو الذي تكرر في العديد 
من املرات منذ أن أقدم الشـــاب التونسي محمد 
البوعزيزي على إضرام النار في نفسه ألسباب 
مشابهة، ما أدى إلى اشـــتعال نيران صراعات 
اندلعـــت فـــي أنحاء منطقة الشـــرق األوســـط 
دون أن ينجـــح مطلقوهـــا في حتقيـــق العدالة 

االجتماعية املنشودة.
ووفقا ملقاييس مؤشر الفقر املتعدد األبعاد 
لعام 2016، بلغ عدد الفقراء في العالم سنة 2016، 
1.6 مليار شـــخص. ويوضح اخلبير التونسي 
فـــي علم االجتماع ســـامي نصر، فـــي  تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ظاهرة الفقر باتت متفشـــية في 
كل دول العالم الفقيرة والغنية على حد ســـواء 
رغـــم ارتفاع درجـــات النمو عنـــد دول متقدمة 
كالواليات املتحدة األميركية التي حتتل املرتبة 

األولى في ارتفاع نسب التشرد في العالم.
ويعتقد ســـامي نصر أن العالم وقع في فخ 
العوملة التي باتت محـــركا لهذه الظاهرة التي 
دعمتهـــا األنظمة الرأســـمالية، حيث ترى هذه 
األنظمة في الفقر عامال للسيطرة على الشعوب 

الضعيفة واالستحواذ على ثرواتها.
ويؤكد تقرير ”مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء 
املشـــترك في عام 2016: معاجلة عدم املساواة“، 
الصـــادر عـــن البنـــك الدولي، مبناســـبة اليوم 
العاملي للفقر (17 أكتوبر من كل سنة)، أن الفقر 
املدقع على مســـتوى العالم يواصـــل التراجع 
على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل 
فيها االقتصاد العاملي. ولكن الدراسة حتذر من 
أنه على الرغم من اجتاهات النمو املتوقعة فإن 
خفض معدالت عدم املساواة املرتفعة قد يشكل 
مكونـــا ضروريا للوصول إلـــى الهدف العاملى 
الرامى إلى إنهاء الفقر املدقع بحلول عام 2030.

وحـــّذر جيم يـــوجن كيم، رئيـــس مجموعة 

البنك الدولي، من أنه ما لم نتمكن من مواصلة 
النمـــو العاملي واحلد من عدم املســـاواة، فإننا 
بذلك نخاطر بفقدان املســـتوى املســـتهدف من 
البنك الدولي والرامي إلى خفض معدالت الفقر 

املدقع بحلول 2030.
ويذهـــب البعـــض مـــن اخلبـــراء الدوليني 
إلـــى اتهـــام البنك وصنـــدوق النقـــد الدوليني 
باملســـاهمة في ترسيخ الالمســـاواة بني الدول 
واملجتمعـــات، مشـــيرين إلـــى أن املؤسســـتني 
الكبيرتـــني تخضعـــان بشـــكل مباشـــر للدول 
الكبرى؛ فبمقتضى اتفـــاق ضمني يكون دائما 
رئيـــس صندوق النقد الدولي أوروبيا، ورئيس 
ا. ويتـــم اختيارهما وراء  البنـــك الدولي أميركًيّ
أبواب مغلقة، بل وال يشترط لتولي الرئاسة أن 
تكون للمرشـــح أي جتربة اقتصادية في الدول 

النامية.
وال متثـــل مثل هذه املؤسســـات األمم التي 
تخدمها، وفق جوزيف ستجليتز، النائب األول 
األســـبق لرئيس البنك الدولي، الذي ذهب إلى 
حد القـــول إّن برنامج صندوق النقد الدولي قد 
يتـــرك البلد في البعض مـــن األحيان فقيرا كما 
كان من قبـــل، لكن مع مديونيـــة أكبر، وصفوة 

حاكمة (وطبقة) غنية أكثر ثراء.
ويضيـــف أن ”سياســـات صنـــدوق النقـــد 
اخلاصة بالتكيف الهيكلي (أي السياسات التي 
تهـــدف إلى مســـاعدة بلد ما علـــى التكيف في 
مواجهة األزمات وحاالت عدم التوازن املزمنة) 
أدت فـــي العديـــد مـــن احلـــاالت إلـــى املجاعة 

والهياج الشعبي“.

الخروج من دائرة المهانة

يحتفل العالم االثنني باليوم الدولي للقضاء 
على الفقر حتت شعار اخلروج من دائرة املهانة 
واإلقصاء إلى أفق املشاركة، وحتت بند القضاء 
على الفقر بجميع مظاهره.  ويســـلط االحتفال 
هـــذا العام علـــى ضرورة األخذ بعـــني االعتبار 
مـــا يعانيـــه األشـــخاص األكثر فقرا مـــن إذالل 

وتهميش.
ويتـــم حتديـــد مســـتوى الفقـــر مـــن خالل 
املجمـــوع الكلـــي للمـــوارد األساســـية التـــي 
يســـتهلكها األفـــراد البالغون في فتـــرة زمنية 
معينـــة عـــادة ما تكون ســـنة، وفي الســـنوات 
األخيـــرة أدخـــل عليه االقتصاديـــون في الدول 
املتقدمة عناصر جديدة مثل أســـعار العقارات 
وتكاليف استئجار املساكن ألهميتها في حتديد 

خط الفقر.

وتقوم معظم دول العالم بتحديد خط الفقر 
الوطنـــي، وهو يختلـــف من دولة إلـــى أخرى 
قياسا على مســـتوى الدخل والقوة الشرائية، 
كما أنـــه يتغير من عام إلى آخـــر، ولذلك تقوم 

دوري  بشـــكل  مبراجعتـــه  الـــدول  هـــذه 
وحتديثه، العتقادها بأن حتديده يعد 

أولى اخلطوات ملواجهة الفقر.
ويعيش 50.7 باملئة من فقراء 
العالـــم فـــي القـــارة األفريقيـــة 
حسب ما أوردته أحدث دراسات 
منطقة  وتأتـــي  الدولي،  البنـــك 
جنوب آســـيا في املرتبة الثانية 

فهي تضـــم 33.4 باملئة مـــن فقراء 
العالـــم تليهـــا منطقة شـــرق آســـيا 

واحمليط الهادي.
ويرى الباحث االجتماعي ســـامي نصر أن 
ارتفاع الفقر في تونس يقدم مثاال إلحدى الدول 
التي شـــهدت ثورات ما ســـمي بالربيع العربي 
والتـــي لم تنجح فـــي حتقيق مـــا طمحت إليه 
عند اندالع تلك الثورات، مضيفا أن احلكومات 
املتعاقبـــة بعد ثورة يناير لم تنجح في تقليص 
نسب الفقر رغم أن من قادوا الثورة في البداية 
هـــم الفقراء املهمشـــون الذين ثـــاروا ضد عدم 
تكافـــؤ الفرص فـــي التنمية وغيـــاب التوزيع 

العادل للثروات. وقد ســـاهم عدم اعتماد أمثلة 
توجيهية للخروج من هذه املعضلة في توســـع 

خارطة الفقر.
وتشـــير دراســـات عديدة إلى تأثـــر الطبقة 
الوســـطى فـــي الكثير مـــن املجتمعات 
العربية بهذه التطـــورات، ما أدى 
إلى تراكم الفقـــراء في األحزمة 
واألحيـــاء  باملـــدن  احمليطـــة 
أصبحـــت  التـــي  الشـــعبية 
للقلق  رئيسيا  مصدرا  تشكل 

األمني.
العـــام  األمـــني  ويعـــرف 
للمتحـــدة بـــان كي مـــون الفقر 
بأنـــه ”ليـــس انخفـــاض الدخـــل 
فقـــط ولكن قلة االســـتفادة من الرعاية 
الصحيـــة والتعليـــم واحلرمـــان مـــن حقـــوق 
اإلنســـان أو انتهاكها“، و“يتجلـــى في األغلب 
األعم في احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية 

األخرى أو انتهاكها“.
وأظهـــرت بيانات البنـــك الدولي لعام 2016 
انخفاض نســـبة ســـكان العالم الذين يعيشون 
في فقر مدقع إلى مســـتوى تاريخى بنسبة 9.6 
باملئـــة عام 2015، مقابـــل 37.1 باملئة عام 1990؛ 
فقد أظهرت التقديرات أن 702 مليون شـــخص 

يعيشـــون حتت خط الفقر العاملي احملدد بـ1.90 
دوالر يوميا، وأن أغلبهم يعيشـــون في أفريقيا 

جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

أسباب ارتفاع الفقر

أســـباب عديدة يســـوقها اخلبراء لتفسير 
ارتفاع نســـبة الفقـــراء في العالم منها ســـرعة 
تزايد معدالت النمو السكاني في العالم، مقابل 
انخفـــاض املوارد الطبيعيـــة. وقد أظهرت هذه 
التقديرات التي ينشـــرها املعهد الفرنســـي كل 
عامني، بالتوازي مع دراســـات مشابهة جتريها 
منظمات دولية عدة بينها األمم املتحدة والبنك 
الدولي، أن عدد السكان في العالم ارتفع بواقع 
ســـبعة أضعاف خالل القرنـــني املاضيني ومن 
املتوقع اســـتمراره في االرتفـــاع ”إلى أن يصل 
رمبـــا إلى 11 مليـــارا في نهايـــة القرن احلادي 

والعشرين“.
وتدخل العوامل االستراتيجية والسياسية 
في قائمة أســـباب ارتفاع الفقر في البعض من 
الـــدول، وبالتالي في العالم؛ فـــدول مثل إيران 
يرتفـــع فيها الفقر بنســـبة كبيـــرة، نظرا لتركز 
الثـــروة في يد الفئـــة احلاكمة التـــي توّجهها 

ألغراض عسكرية توسعّية.

خارطة الفقر تتسع على وقع تآكل الثورة

ــــــط بها بحار من الفقراء“، كمــــــا وصفه الرئيس  ــــــم اليوم ”جزيرة أغنياء حتي ــــــح العال أصب
اجلنوب أفريقي  مبيكي في مؤمتر األرض بجوهانسبرغ في حديثه عن معضلة الفقر التي 
تزداد يوما بعد يوم في الكثير من الدول بطريقة مخيفة ألســــــباب اقتصادية واستراتيجية 
رفعت من منسوب احلروب والصراعات في العالم وضاعفت أعداد الالجئني وأثرت سلبا 

في أسعار النفط ومداخيل السياحة وقطاعات اقتصادية عديدة.

ــــــر 2011، واضعة البالد أمام  ــــــم تتوقف موجة االحتجاجات في تونس منذ ثورة 14 يناي ل
إشكالية كبرى: أين يقف حّق املواطن وأين يبدأ حق الوطن، وهي إشكالية تزداد صعوبة 
ــــــة ضمن واقع مجتمعي  ــــــول احلكومات املتعاقبة غير مجدي يومــــــا بعد يوم حيث تبدو حل

أرهقته سنوات من التهميش والتمييز املناطقي.

في 
العمق

سياسات الصناديق المالية عمقت ظاهرة الفقر في العالم

{تهـــدف إعانات الـــوالء األميركية إلى الحفاظ على الدول الجائعة تحت ســـيطرة الواليات االمتحدة 

وحلفائها}.

نعوم تشومسكي
مفكر أميركي

{مسؤولية الحكومة هي إعادة األمل إلى كل التونسيين وفي مقدمتهم الشباب، وذلك عبر منحهم 

الفرصة الكاملة للنجاح وتجسيم تطلعاتهم على أرض الواقع}.

يوسف الشاهد
رئيس احلكومة التونسية

[ سياسات مؤسسات اإلقراض الدولية تعمق أزمات الدول الفقيرة  [ تداعيات الربيع العربي تهدد بتالشي الطبقة الوسطى

سامي نصر: 

تونس تقدم مثاال إلحدى دول 

الربيع العربي التي لم تنجح في 

تحقيق ما طمحت إليه

اإلضرابات في تونس: أين يقف حق المواطن وأين يبدأ حق الوطن

} تونس -  تعيش تونس منذ ســــنوات حالة 
غضــــب وشــــجب حيــــث باتــــت االعتصامات 
الخيط  والمنظمة،  العشــــوائية  واإلضرابات، 
الناظــــم لجغرافيا البالد مــــن أقصى الجنوب 
إلى أطراف الشــــمال ومن تخــــوم المحافظات 
المنســــية في غياهــــب الحدود مــــع الجزائر 
وليبيا وصوال إلى الشــــريط الســــاحلي، الذي 
انخــــرط فــــي منظومــــة الرفــــض للحكومات 
المتعاقبة بســــبب تردي مســــتوى المواســــم 
الســــياحية فــــي أعقــــاب اإلرهاب وسياســــة 

االقتراض المفتوح.
ولـــم تكشـــف الدولة عن حقها فـــي تعميم 
النظام ومالحقة المتســـببين في تعطيل عجلة 
التنميـــة واالقتصاد -وهـــو التعطيل الذي قد 
يعرف فـــي البعض مـــن األحيـــان إفراطا في 
الواقفين  ومقاضـــاة  واالعتماد-  االســـتعمال 
وراء اإلضرابات العشـــوائّية، إذ لم يظهر هذا 
على ســـطح األحداث إال عقب استنزاف الدولة 
لكافة مواردها المالية وإشرافها على اإلفالس 

وإعالن عجزها عن تمويل ميزانية 2017.
وأدت سياســـة التداين المعتمدة من طرف 
حكومـــات ما بعد 2011 إلـــى تأجيل المواجهة 
بين جبهة الرفض واإلدارة الرسمية إلى حين 
وأخبـــت شـــيئا من الصـــراع، غيـــر أّن جذوة 
الصدام كانت قائمة بيـــن الطرفين ولم تنجح 
اإلجراءات الترقيعية في تأمين سلم مجتمعي 

حقيقي مبني على العدالة االجتماعية والحقوق 
االقتصادّية. وكانت إجراءات حكومة يوســـف 
الشـــاهد، القاضية بإلغاء الترفيع في األجور 
لسنتين متتاليتين مقابل الزيادة في األداءات 
والضرائب على الطبقة المتوسطة ورفع الدعم 
عن بعض المواد األساســـّية والتجميد شـــبه 
المعلـــن عن االنتداب في الوظيفـــة العمومّية، 
قـــد أّدت بالتملمـــل إلى بلوغ أقصـــاه، ما مّثل 
دافعـــا إلى تحـــركات احتجاجيـــة في البعض 
مـــن المحافظات والقطاعات ســـّيما تلك التي 
تشـــكو من مشـــاكل هيكلية عميقة وتعاني من 
ســـوء اإلدارة ومن استفحال الفساد في دوائر 

اتخاذ قرارها.
وقـــد شـــهدت تونـــس اعتصامـــا لعّمـــال 
وإطارات الشركة التونسية لصناعة اإلطارات 
المطاطية الذين نفـــذوا وقفة احتجاجية أمام 
مقر محافظة سوســـة الســـاحلية على خلفية 
مـــا وصفـــوه بالفســـاد الناخر للشـــركة التي 
باتت اليـــوم علـــى بوابة اإلفـــالس واإلغالق 
وهو المصير نفســـه الذي كادت تعرفه شركة 
بتروفـــاك البريطانية للخدمات النفطية والتي 
تعّطل إنتاجها في حقل نفطي بجزيرة قرقنة 9 

أشهر كاملة بسبب اعتصام العمال.
وحاولـــت الحكومة التدّخـــل للتوصل إلى 
إبـــرام اتفـــاق ثنائي مع الشـــركة التي غادرت 
البالد بشكل كلّي ما اضطر البالد والعباد إلى 
دفع الفاتورة غاليا، ســـّيما وأّنها تؤّمن جزءا 
معتبرا مـــن الحاجيات الوطنيـــة للمحروقات 
حيث أّن تونس باتت طيلة فترة التوقف رهينة 
لتدفق النفط من الجارة الجزائرية في حين أّن 

نفطها الوطني عالق في اآلبار العميقة.

وكانت الثـــروة الطبيعية التي تجســـدها 
شـــركة الفســـفاط بمدينـــة قفصة كبـــرى مدن 

الجنوب التونســـي مدار صراع قوي بين 
اإلدارة المركزية مـــن جهة واألطراف 

االجتماعيـــة مـــن جهة ثانيـــة على 
خلفيـــة عّدة مطالـــب ملحة تبدأ من 
من  المحافظة  اســـتفادة  ضـــرورة 
الشركة  واستيعاب  منتوجها  ريع 

أبناء  مـــن  الشـــغل  لطالبي 
مقابل  فـــي  الجهة 

الفاعـــل  عجـــز 
الرســـمّي عن 
استيفاء كافة 
لـــب  لمـــطا ا
 ، عية االجتما

وهو مـــا أفضى 
المحصلـــة  فـــي 
إلى توّقف إنتاج 
ألشهر  الفسفاط 
ورغـــم  عديـــدة. 
الحكومة  تدّخل 
فـــي  الجديـــدة 

الملـــّف فـــإن 
عاد  اإلنتـــاج 

تـوزيـــع  دون  جزئيـــا 
لباقـــي محطـــات 
وإيـــداع  اإليفـــاد 
الفسفاط بالدولة.

التكلفة  وأفرزت 
لمواســـم  الجملية 
ت  مـــا عتصا ال ا
ت  جـــا حتجا ال ا و
جســـيمة  خســـائر 

المجموعة  تتحّملها 
الوطنيـــة برمتهـــا ذلك 

أّن أكثـــر من 400 مؤسســـة 
صناعيـــة محليـــة وأجنبيـــة 

أغلقـــت أبوابها بعد أن أصبحـــت عاجزة عن 
اإلنتـــاج وتحقيـــق الربح المـــادي فيما تؤكد 
المصـــادر المالية أّن 90 بالمئة من الشـــركات 
األجنبية عرفت عقب الثورة تراجعا كبيرا في 

مستوى اإلنتاجية.
والمؤسسات  الــشــركــات  قـــرار  وكـــان 
باعتبارها  تونس  من  الهجرة  األجنبية 
بالد االعتصامات نحو بلدان أخرى أكثر 
استقرارا في المشهد السياسي وأكثر 
االجتماعّي  السلم  لمفهوم  تأمينا 
ـــــن حــيــث  ســــــــواء م
االقتصادية  المطلبية 
حيث  من  أو  للعّمال 
ــدرة الــدولــة على  ق
المنظومة  تطوير 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 

االستثمار والتنمية.
األرقـــام  وأكـــدت 
الرسمية أّن المؤسسات 
اإليطالية تصدرت قائمة 
األجنــــبيـــة  الشـــركات 
الراحلـــة من تونس بـ63 
الشركات  تليها  مؤسسة 
مؤسسة،  بـ36  الفرنســـية 

ومن ثم بلجيكا بـ11 مؤسسة.
وتكررت عقب الخســـائر الجملية 
لالحتجاجـــات مطالبة كافة رؤســـاء 
الوزراء انطالقا مـــن المهدي جمعة 
إلى الحبيب الصيـــد وليس انتهاء 
بيوســـف الشـــاهد بضرورة وقف 
االعتصامات واالنخراط في هدنة 
اجتماعيـــة لفتـــت إلـــى أّن تكلفة 
تونس  فـــي  االجتماعي  الغضـــب 
تجـــاوزت ســـقف المليـــارات من 

الدينارات.
التي  التاريخية  والحقيقة 
ال بـــّد من اإلقـــرار بها هي أن 

تونس شهدت من قبل انتفاضات شعبية على 
خلفية مطالب تشغيل أو رفض لغالء المعيشة، 
من ذلـــك أحداث الخبز في ينايـــر 1984، خالل 
فترة حكم الرئيس الراحـــل الحبيب بورقيبة، 
والتي عرفت بواكيرها في الصدام االجتماعي 
بين االتحاد العام التونســـي للشغل ومنظومة 

الحكم البورقيبي.
وأوضحت أن ثورة يناير 2011 إرهاصاتها 
التبايـــن بيـــن الفاعل االجتماعـــي والتنفيذي 
عقب وصول الملف االقتصادي االجتماعي في 
البالد إلى مرحلة االنســـداد المطلق والكامل. 
وجـــاءت احتجاجـــات وأزمات 2016 لتكشـــف 
عن عجز كافة منظومات الحكم السياســـي في 
تونس عن تسوية الملف االجتماعي أو اإلبقاء 

عليه في مستوى السيطرة واإلدارة.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى إمكانيـــة حدوث 
احتجاجات جديدة في شـــتاء 2017 سّيما وأّن 
عدد العاطلين عن العمل في تونس يبلغ اليوم 
أكثر من 700 ألف من طالبي الشغل فيما أبواب 
االنتـــداب فـــي الوظيفة العموميـــة والخاصة 

موصدة أمامهم.
ويلفت الخبراء في هذا السياق االجتماعي 
إلـــى اســـتحالة تســـّلح الدولـــة بالمســـلكية 
األمنية للوقـــوف أمام مسلســـل االعتصامات 
الحاصلة حاليا والتي قد تندلع مســـتقبال أو 
اعتماد المقاربـــة القانونية ضـــّد اإلضرابات 
القطاعيـــة والمناطقية الرابطـــة بين مختلف 
الجغرافيـــا الوطنية. ولتجاوز هـــذه األزمات 
وجب  بالضـــرورة اعتماد المنهج الشـــمولي 
في التعاطي مع الظاهـــرة باعتماد اإلجراءات 
الحينية والمتوسطة والبعيدة وإطالق حوار 
اجتماعـــي حقيقي مع كافة األطـــراف النقابية 
واألعراف مع االســـتفادة من الشركاء الماليين 
خاصـــة وأّن تونس على أبـــواب مؤتمر دولي 
لالســـتثمار قد يســـاعدها في تخطي سياسة 
لألمـــوال  المانحـــة  الهيئـــات  مـــن  التدايـــن 

والمسؤولة عن السيادات.

أمين بن مسعود
كاتب من تونس

 1.6
مليار فقير في العالم 

حسب تقديرات البنك 

الدولي

وكانت الثـــروة الطبيعية التي تجســـدها 
كة الفســـفاط بمدينـــة قفصة كبـــرى مدن 

بين  قوي مدار صراع وب التونســـي
رة المركزية مـــن جهة واألطراف 

تماعيـــة مـــن جهة ثانيـــة على 
ـــة عّدة مطالـــب ملحة تبدأ من
من المحافظة  اســـتفادة  رورة 
الشركة  واستيعاب  منتوجها 

أبناء  مـــن  الشـــغل  بي 
مقابل فـــي  ة 
الفاعـــل ز 
ـــمّي عن 
يفاء كافة 
لـــب ـطا

 ، عية تما
 مـــا أفضى
المحصلـــة  
توّقف إنتاج 
ألشهر  فاط 
ورغـــم ـدة. 
الحكومة  ل 
م ور

فـــي  يـــدة 
ـف فـــإن 
ي ي

عاد  ــاج 
تـوزيـــع دون  يـــا 

ـي محطـــات
وإيـــداع ــاد 
فاط بالدولة.

التكلفة  وأفرزت 
لمواســـم  لية 
ت مـــا عتصا
ت جـــا حتجا

جســـيمة  ــائر 
المجموعة ملها 
نيـــة برمتهـــا ذلك

0ثـــر من 400 مؤسســـة
عيـــة محليـــة وأجنبيـــة

أغلقـــت أبوابها بعد أن أصبحـــت عاجزة عن 
اإلنتـــاج وتحقيـــق الربح المـــادي فيما تؤكد 
90 بالمئة من الشـــركات  المصـــادر المالية أّن

ج

األجنبية عرفت عقب الثورة تراجعا كبيرا في 
مستوى اإلنتاجية.

والمؤسسات  الــشــركــات  قـــرار  وكـــان 
باعتبارها  تونس  من  الهجرة  األجنبية 
بالد االعتصامات نحو بلدان أخرى أكثر 
استقرارا في المشهد السياسي وأكثر 
االجتماعّي  السلم  لمفهوم  تأمينا 
ـــــن حــيــث  ســــــــواء م
االقتصادية  المطلبية 
حيث  من  أو  للعّمال 
ــدرة الــدولــة على  ق
المنظومة  تطوير 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 

االستثمار والتنمية.
األرقـــام  وأكـــدت 
الرسمية أّن المؤسسات 
م

اإليطالية تصدرت قائمة 
األجنــــبيـــة  الشـــركات 
الراحلـــة من تونس بـ63
الشركات  تليها  مؤسسة 
مؤسسة،  بـ36 الفرنســـية 

ومن ثم بلجيكا بـ11 مؤسسة.
وتكررت عقب الخســـائر الجملية 
لالحتجاجـــات مطالبة كافة رؤســـاء 
الوزراء انطالقا مـــن المهدي جمعة 
إلى الحبيب الصيـــد وليس انتهاء 
بيوســـف الشـــاهد بضرورة وقف 
االعتصامات واالنخراط في هدنة 
اجتماعيـــة لفتـــت إلـــى أّن تكلفة 

يي

تونس  فـــي  االجتماعي  الغضـــب 
تجـــاوزت ســـقف المليـــارات من 

الدينارات.
التي  التاريخية  والحقيقة 
ال بـــّد من اإلقـــرار بها هي أن 
ي
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} الربــاط – قام العاهل املغربـــي امللك محمد 
الســـادس بأكبر حركـــة تعيني على مســـتوى 
ســـفراء اململكة في العديد من الدول، بتعيينه 
66 ســـفيرا لـــدى مجموعـــة مـــن العواصـــم، 
تتنـــوع خلفياتهـــم بـــني احلقوقـــي واحلزبي 
والدبلوماســـي. ويعتبر حسن حامي من أبرز 
الســـفراء الذين حازوا على اهتمام األوســـاط 
السياســـية واإلعالميـــة والذيـــن مت تكليفهم 

بتمثيل مصالح املغرب لدى إيران.
وكان املغرب قد قطع عالقاته الدبلوماسية 
مع طهران في العام 2009، على إثر ما اعتبرته 
الرباط “املوقف غير املقبـــول من جانب إيران 
ضـــد املغـــرب وتدخلهـــا فـــي شـــؤون البالد 
الدينيـــة“. ويأتي هـــذا التطور الدبلوماســـي 
في ســـياق دولـــي وإقليمي يعـــرف توترا غير 
مسبوق على خلفية الصدام الواقع في الشرق 
األوســـط وتورط طهـــران بالضلـــوع في خلق 
األزمات في العراق وســـوريا واليمن وتدخلها 

في شؤون البحرين.
وحول توجه املغرب في تنصيب سفير جديد 
بطهران وارتباطه باملتغيرات اجليوسياســـية 
باملنطقـــة، أكـــد عبدالرحيـــم املنار اســـليمي، 
اخلبير في الشؤون اإلســـتراتيجية واألمنية، 
أنه طيلة مرحلـــة القطيعة الدبلوماســـية بني 
إيران واملغـــرب، لوحظ طلب إيراني كبير على 
إعادة العالقـــات إلى طبيعتها، فرغم العالقات 
اإليرانية اجلزائرية القوية في شمال أفريقيا، 

ظلت إيران تطلب عودة العالقات الدبلوماسية 
مع املغرب.

وعن تفســـيرات هذا الســـلوك، قال اخلبير 
املغربـــي إن إيران تســـعى إلى جتنب الصراع 
اجليـــو- ديني مـــع املغرب في منطقة شـــمال 
وغـــرب أفريقيا، فإيران تعرف القوة التوازنية 
التي يلعبها املغرب في منع االنتشار الشيعي 
في هذه املنطقة، إضافة إلى أن الطلب اإليراني 
إلعـــادة العالقـــات الدبلوماســـية مـــع املغرب 
يســـتهدف محاولة التأثير في التكتل املغربي 

اخلليجي املوجود على أبوابها.
وال يخفى أن املغرب املســـتند على اإلسالم 
الســـني، واملذهـــب املالكـــي املعتـــدل، يقـــف 
ســـدا منيعـــا دون انتشـــار املذهب الشـــيعي 
فـــي املنطقة، وخصوصـــا فـــي أفريقيا، حيث 
يشـــير بيتر فام، مدير مجموعة أفريكا سانتر 
البحثية، التابعة ملجموعـــة التفكير األميركية 
(أطالنتيك كاونســـيل) إلـــى أن إيران ال تكتفي 
مبعاركهـــا املكشـــوفة فـــي الشـــرق األوســـط 
لتقوية متددها في املنطقة، بل وضعت خططا 
منفصلة لتثبيت هذا التمـــدد في أفريقيا ذات 
الثقـــل االســـتراتيجي واجلغرافـــي والكثافة 
السكانية العالية، والتي ميّثل فيها املسلمون 
ثقـــال كبيرا. وبعد خمس ســـنوات من انقطاع 
العالقـــات الدبلوماســـّية بني البلديـــن، عّينت 
إيران في ديسمبر 2015 سفيرا لها في املغرب، 
لكن كاد تقرير صحافي في العام 2015 ينســـف 
مســـاعي فتـــح القنـــوات الدبلوماســـية بـــني 
البلدين بعد تقدمي السفير اإليراني محمد تقي 
مؤيد أوراق اعتماده إلى امللك محمد السادس، 
حيث خرجت وكالة «فارس» لألنباء القريبة من 

احلرس الثوري بتقرير مســـيء للمغرب. لكن، 
ومبجرد صـــدور التقريـــر واســـتدعاء وزارة 
اخلارجيـــة املغربيـــة القائم بأعمال الســـفارة 
اإليرانيـــة بالرباط، ســـارعت املتحدثة باســـم 
وزارة اخلارجيـــة اإليرانيـــة، مرضيـــة أفخم، 
إلـــى التأكيـــد على أن سياســـة طهـــران تقوم 
علـــى تعزيز التعـــاون مع الربـــاط على جميع 
األصعدة، ومنها افتتاح الســـفارة املغربية في 
العاصمـــة اإليرانية خالل املرحلة اجلديدة من 

العالقات الثنائية بني البلدين.

بخصـــوص  اســـليمي  منـــار  ويالحـــظ 
التصرفات اإليرانية أن طهران ُمتارس ســـلوك 
التقية الشـــيعي في عالقتها باملغـــرب، فكلما 
تأزمـــت عالقتهـــا بـــدول اخلليـــج العربي إال 

وحتاول خلق انفتاح في عالقتها باملغرب.
ويؤكد منار اسليمي، لـ“العرب“، أن املغرب 
احلليف االســـتراتيجي لـــدول اخلليج يجعل 
االمتحان الدبلوماســـي لهذه العالقة، مرتبطا 
بأمـــن اخلليـــج، وال يعتقـــد أن هـــذه العالقة 
ســـتتطور أكثر من مســـتوى تبادل الســـفراء 

إذا ظلـــت إيـــران مصدر خطر لـــدول البحرين 
والسعودية واإلمارات.

ويصـــف مراقبـــون العالقـــة بـــني إيـــران 
واملغـــرب باحلـــذرة وغير املســـتقرة منذ ثورة 
اخلمينـــي في العام 1978. وال يخفى أن املغرب 
نســـج عالقاتـــه مـــع دول اخلليج على أســـس 
مصالح استراتيجية وتاريخية جتعله مدافعا 
بالضـــرورة عن أمن واســـتقرار تلـــك املنطقة، 
وهذا التحالف ما يقلق طهران. وميكن للمغرب 
أن يلعـــب دور الوســـاطة في األزمـــة اجلارية 
بني اخلليج وإيران لكونه وســـيطا مقبوال من 
الطرفني.  وفي ذات الســـياق ميكن فهم تثبيت 
السفير املغربي كرسالة مغربية إلى السلطات 
اإليرانية بأن املغرب يربط أمنه القومي بقضية 
وحدته الترابية وإبقاء طهران على احلياد في 
هذه القضية رغم العالقات اإليرانية اجلزائرية 
القوية في شـــمال أفريقيا، وهي فرضية تطرح 
نفسها في سياق الزيارة املرتقبة التي سيقوم 
بها امللك محمد السادس إلى دول شرق أفريقيا 
وما لها من أهمية في تدعيم موقف املغرب في 

الدفاع عن وحدته الترابية.
وفي نظـــر عبدالرحيم منار اســـليمي فإن 
املدة الفاصلة بني عودة العالقات الدبلوماسية 
إلى حالتها الطبيعية وتعيني السفير املغربي 
في طهران، تشير إلى أن هذه األخيرة قد تكون 
وافقت على الشروط املغربية منها املوقف من 
ملف الصحـــراء. ويؤكد الباحـــث املغربي أن 
الرباط ال تطلب فقط حياد إيران، ولكن تأييدها 
ملقترح احلكـــم الذاتي، وبتعيني ســـفيرها في 
طهران ستراقب اإلشـــارات التي ستصدر عن 

اجلانب اإليراني.

} الكويــت – قـــرار احلكومـــة الكويتية مبنح 
املواطنـــني كميات مجانية من البنزين شـــهريا 
لتعويضهـــم عن ارتفـــاع أســـعاره بعد خفض 
الدعم، لم يفلح في كسب رضا الشارع واحملللني. 
فاخلطوة التي جاءت حتـــت ضغوط نيابية لم 
تنل استحسان املواطن الكويتي الذي اعتبرها 
أقل مـــن الـــالزم، بينما رآها محللـــون تعطيال 
جزئيا للخطة التـــي أعلنتها احلكومة إلصالح 
االقتصـــاد على املدى املتوســـط، وحصلت على 

موافقة البرملان في يونيو املاضي.
وتهدف اإلســـتراتيجية التي عرفت بوثيقة 
اإلصـــالح االقتصادي إلـــى إصـــالح امليزانية 
العامـــة وإعادة رســـم دور الدولة في االقتصاد 
وزيـــادة دور القطاع اخلاص وتفعيل مشـــاركة 
املواطنني في متلك املشروعات العامة وإصالح 
ســـوق العمـــل. لكن محللـــني يقولـــون إن هذه 
اإلســـتراتيجية أصبحت اليوم مهددة أكثر من 

أي وقت مضى بسبب االعتبارات السياسية.
وفـــي هذا الســـياق قـــدم نـــواب كويتيون، 
اخلميس املاضي، اســـتجوابا ضد وزير املالية 
وزير النفط بالوكالـــة أنس الصالح يدور حول 
ثالثة محاور تتعلق، بشـــكل أساسي، ببرنامج 

اإلصالح االقتصادي.
وتتهم صحيفة االستجواب الوزير ”بسوء 
اإلدارة والعشوائية إضرارا مبصالح املواطنني 
متمثلـــة في الزيـــادة غير املدروســـة أو املبررة 
ألســـعار الوقود.. والتفريط في حماية مصادر 
النفط وضياع ثروات البالد وافتقاد املصداقية 

في التعاون مع أعضاء مجلس األمة“.

سجل التراجع الحكومي

هذه ليســـت املـــرة األولـــى التـــي تتراجع 
فيها احلكومة حتت ضغط شـــعبي ونيابي عن 
قـــرارات مهمة إلصالح االقتصـــاد والتأقلم مع 

هبوط أسعار النفط.
فقد تراجعت في أبريل املاضي حتت ضغط 
إضـــراب عمال النفط عن خطة ســـميت بالبديل 
اإلســـتراتيجي، وهدفـــت إلى خفـــض النفقات 
وإصـــالح مرتبـــات العاملـــني فـــي الوظائـــف 
احلكوميـــة وحتقيـــق العدالـــة بينهـــم، وفـــي 
مقدمتهـــم عمال النفـــط الذيـــن يحصلون على 
مرتبـــات ومزايـــا وظيفية ال تقـــارن بنظرائهم 

العاملـــني فـــي وظائـــف حكومية أخـــرى. كما 
تراجعت أيضا بضغط مـــن النواب عن املضي 
قدما فـــي خطة خصخصة اخلطـــوط الكويتية 
التي متنى بخســـائر ســـنوية كبيـــرة. وكانت 
اخلطـــة تقضـــي بطـــرح 40 باملئـــة من أســـهم 
اخلطوط الكويتيـــة لالكتتاب العـــام، وبيع 35 
باملئة ملســـتثمر لألجل الطويـــل، بينما حتتفظ 
احلكومة بنســـبة 25 باملئة وذلـــك وفقا للقانون 

الذي أقره البرملان في العام 2008.
وقـــال عبدالله أحمـــد الشـــرهان، الرئيس 
التنفيـــذي للخطوط اجلوية الكويتية، في 2015 
إن احلكومـــة والبرملان يتجهـــان إللغاء حصة 
الشـــريك اإلســـتراتيجي بحيـــث تبقـــى 75 في 
املئة من األســـهم ملكا للحكومـــة، و20 في املئة 
لالكتتاب العام للمواطنني، و5 في املئة ملوظفي 

الشركة.

السياسة مربط الفرس

احمللـــل السياســـي أحمـــد الديني قـــال إن 
مـــا وصفـــه بعـــدم كفـــاءة اإلدارة السياســـية 
واالقتصادية لـــدى الدولة يجعـــل من الصعب 
متريـــر بعـــض السياســـات التـــي تعتبرهـــا 
احلكومة إصالحـــات اقتصادية، حيث ”تنهار“ 

هذه اخلطط عندما تصطدم بأول معارضة.
وأكـــد الديـــني أن هناك ”مقاومـــة من داخل 
املجتمـــع لهـــذا البرنامـــج (احلكومـــي).. لكن 
عدم الكفـــاءة هو العنصر الـــذي يعوق (تنفيذ 

البرنامج) أكثر من املقاومة“.
وأكد مواطن عرف نفســـه بأبي ســـعود أن 
غالبية الشـــعب تعارض هذه القرارات، معتبرا 
أن زيـــادة أســـعار البنزين ”ليســـت إال بداية“. 
وقـــال ”هذه القـــرارات باب لقـــرارات أكبر.. لو 
زاد ســـعر البنزين اليوم ســـتزيد الكهرباء غدا، 
ثم املـــاء، ثم يأتـــي دور الرواتـــب (لتقليصها) 

والوظائف.. وكل يوم شوية“.
يذكـــر في هـــذا الصـــدد أن النائـــب أحمد 
القضيبي قدم، األحد املاضي، طلبا الستجواب 
وزير العـــدل الكويتي يعقوب الصانع بســـبب 
التأخـــر في إصـــدار الالئحـــة التنفيذية لهيئة 
مكافحـــة الفســـاد. ورد الوزيـــر بأنـــه يعتبـــر 
االستجواب ”فرصة لكشف اجلهود التي تبذلها 
وزارة العـــدل بتوجيـــه من القيادة السياســـية 
ملســـاندة الهيئـــة العامـــة ملكافحة الفســـاد في 

تفعيل دورها“.
وقـــال فـــؤاد عبدالرحمن الهدلـــق، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة الفارابـــي لالســـتثمار، إن 
االجتاه لتخفيض الدعم قوبل برفض شعبي ألن 
هناك ”اشـــتراطات مبدئية“ ال بد أن تسير فيها 
احلكومـــة وأولها خفض ما وصفـــه ”بالهدر“، 

ال ســـيما فـــي ملفي مرتبـــات كبار املســـؤولني 
والعالج باخلارج املثير للجدل في الكويت.

وأشـــار إلى جتربة الســـعودية في خفض 
مرتبـــات كبار املســـؤولني مع مطالبة الشـــعب 
بتحمل تبعات اإلصـــالح االقتصادي، وقال ”ال 
تبدأ (التقشـــف) من حتـــت وأنت ال تخفض من 

فوق“.
واعتبـــر مدير مكتـــب اجلمان للدراســـات 
االقتصاديـــة ناصـــر النفيســـي أن التقـــدم في 
برنامج اإلصالح االقتصادي ”خجول وهامشي“ 
حتـــى اآلن ويقتصـــر علـــى بعـــض اإلجنازات 
”الطفيفـــة“، وأن االعتبـــارات السياســـية هـــي 

”مربط الفرس“ في هذا التأخير.
وقـــال الدكتور بـــدر املال األســـتاذ بجامعة 
الكويت ”وثيقـــة اإلصالح االقتصادي لم يطبق 
منها وزير املالية ســـوى البنود املتعلقة بجيب 

املواطن تاركا البنود األخرى للنسيان“.

الحكومة والبرلمان: اعتماد متبادل

 ومتكنت احلكومـــة احلالية في ظل الهدوء 
السياســـي الذي متتعـــت به خالل الســـنوات 
الثـــالث األخيـــرة مع وجـــود برملـــان يوصف 
باملوالـــي لها، من تنفيذ عدد كبير من مشـــاريع 
البنيـــة التحتية، ال ســـيما اجلســـور والطرق 
واملشاريع النفطية، وترغب في السير قدما في 

هذا االجتاه رغم هبوط أسعار النفط.
وفـــي الوقـــت احلالـــي تتحدث األوســـاط 
السياسية ووســـائل اإلعالم يوميا عن اقتراب 
حـــل البرملان والدعـــوة إلى انتخابـــات مبكرة 
ملنـــع املعارضة التي قاطعـــت انتخابات يوليو 
2013 من االســـتعداد جيدا خلوض االنتخابات 
اجلديدة، وبالتالي إضعـــاف فرصها في الفوز 

بنصيب معقول من مقاعد البرملان.

كما يقول محللون إن احلكومة ال ترغب في 
حتميـــل البرملـــان احلالي كل تبعـــات القرارات 
تتعلـــق  التـــي  الشـــعبية“  ”غيـــر  والقوانـــني 
باإلصـــالح االقتصـــادي، ألن ذلـــك قـــد يضعف 
فرص النواب في العودة في االنتخابات املقبلة 

املقررة في صيف 2017.
وقال مـــرزوق الغامن رئيـــس مجلس األمة 
الكويتـــي فـــي لقاء مع قنـــاة الـــرأي، إن هناك 
حاجة النتخابات برملانية مبكرة، وهناك أيضا 
حاجة لفريق حكومي جديد ملواجهة التحديات 
احمليطـــة بالكويت. وقال الغامن إنـــه نقل رأيه 
الداعي إلى إجـــراء انتخابـــات برملانية مبكرة 
إلى القيادة السياســـية معتبرا أن العودة إلى 
صناديق االقتراع هي ”خيار دميقراطية وتقليد 

سياسي عريق“.
لكن النفيســـي قلل من أهميـــة دور البرملان 
فـــي معارضة اإلصالح االقتصـــادي إذا أصرت 
املوالـــون  ”النـــواب  وقـــال  عليـــه.  احلكومـــة 
واملعارضون يريدون إرضاء الشعب.. واإلصالح 
االقتصادي ســـوف يتعطل فـــي احلالتني طاملا 
كانت احلكومـــة ضعيفة.. املجلس ســـواء كان 
قويـــا أو ضعيفا ســـوف يســـترضي الناخبني 

وهذا في كل العالم وليس فقط في الكويت“.

إصالح ممكن

يرى احملللون أن احلكومـــة الكويتية التي 
ترتكـــن إلى صندوق ســـيادي يقـــدر بأكثر من 
600 مليـــار دوالر ويســـتثمر غالبيـــة أموالـــه 
فـــي اخلارج، ال تشـــعر بضغـــط حقيقي إلجراء 
اإلصالحـــات االقتصاديـــة حتـــى لـــو تضررت 

ميزانيتها العامة مؤقتا.
وقال الهدلق إن وجود الصندوق الســـيادي 
قـــد يدعـــم اإلصـــالح االقتصـــادي ألنـــه ميثل 

”الوسادة التي تعطي الكويت فرصة كبيرة ألي 
إصالح اقتصادي قد ميتد لسنوات عديدة“.

وأضاف ”الكويـــت وضعها لن يكون خطرا 
فـــي الوقـــت الراهن، لكن نريـــد أن نبني نظاما 
دائما للمســـتقبل واقتصـــادا ينمو.. ال نريد أن 
تصير الدولة دولة فقيرة في املستقبل مقابل أن 

نعيش نحن سنوات قليلة في بحبوحة“.
إلـــى  االرتـــكان  مـــن  النفيســـي  وحـــذر 
االحتياطيـــات النقدية الكبيرة ألن ”العشـــرات 
من املليارات ضاعت في أشهر قليلة“ في األزمة 
املاليـــة العاملية في العام 2008. وأشـــار إلى أن 
التغيرات الدولية الســـريعة ال سيما بعد إقرار 
قانون ”جاســـتا“ في الواليـــات املتحدة، جتعل 
مـــن الصعب علـــى دول اخلليج االرتـــكان إلى 
صناديقها الســـيادية. ومينح قانـــون ”العدالة 
والـــذي يعرف باســـم  ضـــد رعـــاة اإلرهـــاب“ 
”جاستا“ استثناء من مبدأ احلصانة السيادية 

في قضايا اإلرهاب على األراضي األميركية.
وقـــال الديني إن حســـبة ميزانيـــة الكويت 
يجـــب أن تتم بشـــكل صحيح بحيث حتتســـب 
عوائد االستثمار اخلارجي للصندوق السيادي 
للدولة ضمن بند اإليرادات، وال يتم استبعادها 

كما هو حاصل حاليا.
االقتصـــادي  اإلصـــالح  أن  الديـــني  وأكـــد 
ميكـــن أن يتم عبـــر خطوات أخـــرى من أهمها 
دعم القطاعات املنتجـــة وقيام القطاع اخلاص 
بـــدوره املجتمعـــي مـــن خـــالل توفيـــر فرص 
عمـــل للكويتيني، وفـــرض ضرائـــب تصاعدية 
على الشـــركات والبنوك وليس مـــن خالل هذا 
”البرنامـــج النيوليبرالي“ لإلصـــالح. وأضاف 
ان القطـــاع اخلـــاص يجـــب أن يدفـــع ضريبة 
تصاعديـــة على الدخل. وتســـاءل ”أيهما أعدل 
الضريبة على الدخل (لألفراد) أم الضريبة على 

البنوك والبورصة؟“.

ترميم متحفظ لعالقات إيران والمغرب

اإلصالح االقتصادي في الكويت.. مقتضيات األرقام وعقبات السياسة

في 
العمق

{الكويـــت واجهت ظروفا اقتصادية، في ضوء التراجع الحاد الذي شـــهدته أســـعار النفط منذ 

منتصف ٢٠١٤، األمر الذي يفرض عليها إعادة هيكل االقتصاد الوطني دون تباطؤ}.

خليفة حمادة
وكيل وزارة املالية الكويتي

{يســـعى الرئيس روحانـــي وفريقه، منـــذ توليهما الســـلطة، لمحو الذكريات الســـيئة من عهد 

الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بإعادة عالقات ودية، مع بلدان عدة، من بينها المغرب}.

فرانسوا نيكولو
محّلل فرنسّي للسياسات الدولّية

[ تعثر اإلصالح االقتصادي يودي بمجلس األمة  [ مقاومة الهدر أم تحميل الشعب تبعات اإلصالح
ــــــم، أخذت تفرض على  ــــــة اجلارية في العال ــــــرات االقتصادية والسياســــــية والطبيعي املتغي
األقطار العربية عموما، واخلليجية بشــــــكل أدق، ضرورة تأهيل سياســــــاتها االقتصادية 
الكبرى للحلول في عالم يتغير يوميا، ومنها االســــــتعداد ملرحلة ما بعد النفط. يترجم هذا 
التأهيل في اجتاه أغلب األقطار اخلليجية إلى تغيير إستراتيجياتها االقتصادية مبا يحقق 
ــــــات لم تتوقف عن طرق أبواب كل أقطار العالم، وبني عدم املســــــاس  املالءمــــــة بني مقتضي
بالقدرة الشــــــرائية للمواطنني الذين ألفوا منطا اقتصاديا واجتماعيا بعسر النكوص عنه. 
الكويت التي باشــــــرت محــــــاوالت إعادة بناء اقتصادها منذ ســــــنوات، تعرف مراوحة بني 
الشــــــروع في اإلصالح والتراجع عن البعض من القرارات، وهي مراوحة متصلة أساسا 

باحلالة السياسية الكويتية ونابعة من تداخل السياسي باالقتصادي.

 ترسانة دبلوماسية على مستوى التحديات

كويت ما بعد النفط

مطالبة  عــلــى  الــحــكــومــة  قــــدرة 

الشعب بالتضحية وتحمل فاتورة 

ضعيفة  دائما  ستكون  اإلصــالح 

دون مواجهة الفساد

◄

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب



} في عبارة بالغة الّداللة واخلطورة، ضمن 
تصريح أدلى بـه وُنشر على صفحـات 

صحيفة ”القدس العربي“ (١٣ أكتوبر ٢٠١٦)، 
أخذ الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حزب 

النهضة التونسي، يحاول تفسير أسباب 
ومسببات مظاهر التطرف الديني والتغّول 

التكفيري والّتهديد اإلرهابي الكوكبي، 
والّتَدْعوش اجلارف على مشارق األرض 
ومغاربها، بأّن الّسبب في كل ذلك يكمن 

على حّد قـوله في أّن ”اإلسالم اآلن في حالة 
غضب، والغاضب أحيانا يخرج عن طوره، 

ويعبر تعبيرات غير معقولة حتى تخاله 
مجنونا“، مضيفا بأن ”ما حصل وما تعّرض 
له السنة في العراق والسنة في سوريا يخل 

العقل“.
انطالقا من هذا التفسير املذهل، نستطيع 

أن نستنبط سبع رسائل قد تبدو متناقضة 
أحيانا، قد تبدو أقرب إلى الهفوات غير 
املقصودة أحيانا أخرى، لكنها حاسمة 

وُمعبرة في كل األحوال:
أّوًال، داعش هو اإلسالم بذاته وبإحدى 

صفاته، هو اإلسالم نفسه في بعض حاالته 
وأحـواله.

ومبعنى واضـح صـريح فـإّن داعش هو 
اإلسالم بأم عينيه عندما يكون اإلسالم في 

حالة غضب.
ما يعني، في األخير، أننا ال يجـب أن نردد 

بعد اآلن عبـارة ”داعش ال ميثل اإلسالم“؛ 
فإنها عبارة خاطئة ومضللة!

ثانيا، تبعا لنفس العبارة الغّنوشية 
(نسبة إلى راشد الغنـوشي)، واجـب علينـا 

أيضا أن نكـّف عن تـرديد ذلك االتهـام الـرائج، 
والـذي يقـول إن اإلرهاب صنـاعة صهيونية 

أو أميـركية أو غربية أو حتى ماسونية، 
وأن نعتبـر اإلرهاب ثمرة طبيعية لإلسالم 

الغاضب!
ثالثًا، ثمة أيضا استنتاج آخر نستشفه 

من نفس العبارة التي أدلى بها الشيخ راشد 
الغنوشي، إذ يجب علينا الكف كذلك عن 

اعتبار اإلرهاب صناعة أسدية (نسبة إلى 
حاكم سوريا)، طاملا أنه، في األول واألخير، 

ثمرة غضب أهل السنة بالذات، سواء في 
سوريا أو في العراق!

رابعا، اإلسالم ميثله أهل السّنة حصرا 
وحتديدا، وال سيما في سوريا والعراق، ما 

يعني أن الشيخ راشد الغنوشي يستبدل هنا 
منطق النقد السياسي لسلوك هذا الطرف أو 

ذاك، هذا النظام أو ذاك، وهو منطق سليم 
وبناء وضروري في كل األحوال، مبنطق 

التكفير الطائفي، وهو منطق تدميري يثير 
النعرات ويؤجج الفنت ويصّب في رصيد 

جماعات التفجيـر والتهجيـر، مـن قبيل 
القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وهلم 

جّرا وتفجيرا!
خامسا، ال أحد يغضب بال سبب، وال 
يكون سبب الغضب في الغالب إال خارج 

الذات. وإذا ظهر السبب بطل العجب، لكن 
ليس ضروريا أن يبطل الغضب. من ثمة 

فاحلل أن نبحث عن اخللل ”خارج اإلسالم“، 
أو ”خارج املذهب السني“ على األقل، أو 

خارج الذات وكفى.
بعد ذلك، تتحّدد الئحة املتهمني وفق 

املنافع، وتتغّير تبعا للطلب.
وفي هـذه األوقات بالذات، يقترح الشيخ 

راشد الغنوشي أن يكون اخلارج املّتهم 
هو إيران والشيعة! لعلها رسالة الستمالة 
دول اخلليج بعد أن سبـق إلى التحريض 

على أنظمتها في غمرة حماسته القرضاوية 
(نسبة إلى الشيخ يوسف القرضاوي) قبل 

سنوات مضت. 
ولعلها اللعبة التي يتقنها اإلسالميون 

بال منازع.
سادسا، ال يجوز لنا أن نحاسب الغاضب 

أكثر من اللزوم طاملا أنه غير مسؤول عن 
غضبه، بل الغاضب ضحية الطرف الذي أثار 

حفيظته وأّجج نار غضبه. ثم إن الغاضب 
هنا يتمتع بكل ظروف التخفيف طاملا أن ما 
تعرض له من طرف اآلخرين ”يخل العقل“، 

وفق التعبير الغنوشي، والعقل كما هو 
معلوم مناط التكليف، وإذا ما اختل العقل 

اختل معه التكليف نفسه.
سابعا، أّيها الغرب، أّيها احلكام، أّيها 

الشيعة، أّيتها األقليات، أّيتها النساء، أّيها 
املثقفون (وأيتها الالئحة املفتوحة على كل 

االحتماالت، ووفق الطلب) نقول لكـم جميـعا:
احرصوا، حرصا شديدا، على أن 

تبقى أعصـابنا هـادئة باردة. افعلوا كل 
ما بوسعكم لكي ال يثار غضبنا. ال تثيروا 

غضبنا بأّي شكل من األشكال. احرصوا على 
ذلك حرصا شديدا، وبعد ذلك ستنتهي كل 

املشكالت.
إجماال، وفي النهاية، فإن األستاذ راشد 

الغنوشي، ”كبير الوسطيني“، و”شيخ 
املعتدلني“، يوشك أن يحذركم من حيث 

يحسب أو يحتسب ”ال تثيروا غضبنا... ال 
تثيروا غضبنا...“ فهل وصلتكم الرسالة؟

هل وصلتكم الرسالة؟

سعيد ناشيد

ّ

كاتب مغربي
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} ليس هناك بديل من الصراحة واملصارحة 
بني امللك محّمد السادس والشعب املغربي. 

قبل شهرين وأسبوع من االنتخابات النيابية 
التي أجريت في السابع من تشرين األّول- 

أكتوبر اجلاري، قال العاهل املغربي مباشرة 
في خطاب ”عيد العرش“ يوم الثالثني من 

ّمتوز- يوليو املاضي، إنه على مسافة من كّل 
حزب من األحزاب، وإن ”حزبي الوحيد هو 

املغرب“.
أظهرت النتائج أن محّمد السادس كان 

يضع اجلميع أمام مسؤولياتهم. وضع 
األحزاب أمام مسؤولياتها، كما وضع الناخب 

املغربي أمام مسؤولياته. أراد القول بكل 
بساطة إن املنافسة هي بني برامج حزبية، 
وإن على الناخب استخدام عقله واالختيار 

بني هذه األحزاب.
فاز من فاز في االنتخابات وتراجع من 
تراجع. استطاع ”حزب العدالة والتنمية“ 

ذو امليول اإلسالمية احلصول على أكبر 
عدد من املقاعد. نال 125 مقعدا من أصل 

395. حل ثانيا ”حزب األصالة واملعاصرة“ 
الذي يدعو إلى دولة مدنية. حصل على 

مئة مقعد ومقعدين. وهذا جعل منه النجم 
الصاعد في هذه االنتخابات وقوة قادرة 

على مراقبة العمل احلكومي، كما يحصل 
في الدميقراطيات العريقة. توّزعت املقاعد 

األخرى على أحزاب مختلفة من بينها حزب 
قدمي هو االستقالل الذي حّل ثالثا.

بعد أقل من اثنتني وسبعني ساعة من 
إعالن نتائج االنتخابات، كّلف محّمد السادس 
زعيم ”العدالة والتنمية“ عبد اإلله ابن كيران 
تشكيل حكومة جديدة، وذلك تطبيقا لدستور 

العام 2011 الذي أقّر في استفتاء شعبي. 
ال شّك أن احلزب اإلسالمي، الذي يصّر 

قادته على أنه ال ينتمي إلى التنظيم الدولي 
لإلخوان املسلمني، استفاد كثيرا من أّنه حزب 

منظم وأّن لديه قاعدة ثابتة. استفاد هذا 

احلزب خصوصا من أن نسبة اإلقبال على 
صناديق االقتراع لم تتجاوز الـ43 في املئة. 
وهذا يعني أن هناك تقاعسا لدى األحزاب 

األخرى ولدى النخب املغربية عن االرتقاء إلى 
مستوى التجربة التي متّر بها اململكة منذ 

إقرار الدستور اجلديد الذي كّرس التعددية 
احلزبية.

اختار محّمد السادس افتتاح الدورة 
األولى للمجلس النيابي اجلديد، حيث 

ستتحالف أحزاب في ما بينها من أجل 
متكني ابن كيران من تشكيل احلكومة 

املقبلة، لإلشارة إلى أّن هناك مشاكل يعاني 
منها املغرب. ال وجود إلصالحات من أجل 

اإلصالحات، مبقدار ما أّن املطلوب التطوير 
املستمّر لهذه اإلصالحات من اجل خدمة 

املواطن. هناك حلقة ناقصة في اإلصالحات 
مطلوب التنّبه إليها. فقد افتتح العاهل 

املغربي خطابه بالقول ”إن افتتاح السنة 
التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية 

للتوجه إلى أعضاء البرملان، وإّمنا هو منبر 
أتوّجه من خالله في الوقت نفسه للحكومة 

ولألحزاب وملختلف الهيئات واملؤسسات 
واملواطنني، كما أّنه أيضا ال يشّكل فقط فرصة 

للتوجيه والنقد أحيانا بخصوص العمل 
النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من 

خالله لصوت املواطن الذي متثلونه“.
كان العاهل املغربي بالفعل صوت املواطن 
املغربي في افتتاح الدورة التشريعية األولى 
ملجلس الّنواب اجلديد. نقل إلى املجلس ما 

يعاني منه املواطن وما هي همومه احلقيقية. 
على املجلس، باختصار، العمل على تسهيل 
حياة املواطن. قال محّمد السادس صراحة 

”لو كانت اإلدارة تقوم بواجبها في خدمة 
املواطنني وتبسيط املساطر (املعامالت) 
ملا جلأ املواطنون إلّي في عدد كبير من 

احلاالت“. ذّكر النواب بأّن ”دور البرملانيني 
خدمة املواطنني وليس البحث عن خدمة 

املصالح الشخصية“. كذلك، ذّكر بأّنه أعطى 
توجيهات صارمة إلى احلكومة بالعمل على 
إنهاء حال التسّيب التي تعرفها اإلدارة، كما 

دعا إلى تعويض عادل باألسعار املتداولة 
للمواطنني الذين ُتستغل أراضيهم للمنفعة 

العامة.
لم يترّدد محّمد السادس في التشديد 

على أهّمية ”عالقة املواطن باإلدارة“، حّتى 
في ما يخص األمور البسيطة. بالنسبة إليه، 
تبقى ”النجاعة اإلدارية معيارا لتقّدم األمم. 

وما دامت عالقة اإلدارة باملواطن لم تتحّسن، 
فإّن تصنيف املغرب في هذا امليدان سيبقى 

ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو 
اخلامس“.

تساءل العاهل املغربي ”هل سيطلب مّني 
املواطنون التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها؟ 

األكيد أّنهم يلجأون إلى ذلك بسبب انغالق 
أبوابها أو لتقصير اإلدارة في خدمتهم أو 

للتشكي من ظلم أصابهم“.
في حال كان ال بّد من اختصار ما ورد 

في خطاب محمد السادس، كّل ما ميكن قوله 
إنه أراد إبالغ النواب وكّل من يعنيه األمر أن 

اإلصالحات السياسية، مبا في ذلك ”تثبيت 
التعددية احلزبية“ ال يعني االنصراف عن 
معاجلة املشاكل التي تعاني منها اململكة 

واملرتبطة باإلدارة التي يفترض أن تكون في 
خدمة املواطن بدل أن تكون منّفرة له. كذلك 

على هذه اإلدارة املساهمة في تطوير الوضع 
االقتصادي عبر تسهيل االستثمارات أكانت 
من املغاربة أنفسهم أو من املغتربني أو من 

األجانب.
باختصار، ال ميكن تطوير قطاع معّني 
مثل احلياة السياسية واحلزبية والعمل 

احلكومي بشكل عام من دون تطوير لإلدارة. 
كان على امللك تذكير النّواب بذلك من دون أن 
يتجاهل اإليجابيات التي حتققت، خصوصا 

في مجال حتقيق املشاريع الكبيرة ”التي 
غّيرت وجه املغرب“.

كان مطلوبا تذكير النّواب بأّن هدفهم 
ال ميكن أن يقتصر على خدمة مصاحلهم 

الشخصية ومصالح األحزاب التي ينتمون 
إليها. هناك ما هو أهّم من ذلك بكثير. 

املواطن املغربي هو املقصود، عبر إدارة 
حديثة ومتطورة. خدمة هذا املواطن هي 

الهدف وليس املماحكات والتجاذبات 
واملزايدات بني األحزاب والعمل على تقاسم 

السلطة والنفوذ بغية حتقيق أهداف ذات 
طابع شخصي ال أكثر.

من املفيد أن ينتهز محّمد السادس كّل 
مناسبة لتأكيد أّنه نبض الشارع املغربي، 

وأّنه يعرف متاما ماذا يدور في الشارع وما 
يشعر به املواطن حقيقة. ليس كافيا تطوير 
احلياة السياسية. وليس كافيا أن يعمل كّل 
حزب على تطوير نفسه. وليس كافيا تنفيذ 
مشاريع كبيرة في كّل أنحاء املغرب. وليس 

كافيا خلق فرص عمل جديدة. كّل هذه األمور 
مهّمة، مبا في ذلك االهتمام بتطوير التعليم 
وضمان حقوق املرأة ومتابعة احلرب على 
الفقر وحماية احلريات الفردية وضمانها. 

ال بّد أيضا من جعل اإلدارة املغربية، في ظل 
الالمركزية املوّسعة، إدارة صديقة للمواطن. 

مثل هذه اإلدارة الصديقة جتعل املواطن، 
أكان مقيما أو مغتربا، أكثر تعّلقا ببلده 

ومؤسساته. مثل هذه اإلدارة جتعل املستثمر 
األجنبي يقبل على املغرب وال يبتعد عنه. هل 

هناك أهّم من أن يشعر كّل مغربي بأّن بلده 
هو املكان اآلمن الوحيد الذي يستطيع العيش 
فيه أو العودة إليه في كّل وقت وكّل ظرف؟

محمد السادس نبض الشارع المغربي…

{البرلمان ال يشـــكل فقط فرصـــة لتقديم التوجيهـــات والنقد أحيانا بخصـــوص العمل النيابي 

والتشريعي بل هو منبر أستمع من خالله لصوت المواطن الذي تمثلونه}.

امللك محمد السادس
العاهل املغربي

{هناك مشـــكلة مع اإلسالم في فرنسا، ال سيما أن هذه الديانة أصبحت تطالب بأماكن جديدة 

للعبادة، وتريد أن تفرض نفسها في الجمهورية الفرنسية}.

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

} قبل أشهر نشرت مجلة ”النقاش“ 
الفرنسية حوارا مع الرئيس الفرنسي 

فرنسوا هوالند قال فيه ”إن الهوامش بني 
اليمني واليسار تظل أساسا للدميقراطية“، 

وقد كان يعني بذلك أن الدميقراطية الفرنسية 
تتسع للتيارين معا، وأن ال دميقراطية من 

دون تبادل وجهات النظر بينهما. ولكن ذلك 
الكالم ميكن النظر إليه من زاوية أخرى، وهي 
أن الهوامش بني اليمني واليسار تظل ضيقة 
وتتيح التنقل والقفز بينهما بحسب الظروف 

السياسية وإكراهات السلطة.
التصريحات األخيرة التي مت الكشف 
عنها، والتي تصدر ضمن كتاب يتضمن 

حوارات مع الرئيس الفرنسي أجراها 
صحافيان من يومية ”لوموند“، حول 

اإلسالم والهجرة واحلجاب، تبني بوضوح 
أن هوالند بات يشعر بقوة الضغط الذي 

متثله استطالعات الرأي حول صورته لدى 
الرأي العام الفرنسي، والتي نزلت إلى أدنى 

مستوى لها خالل العام األخير، قبل أشهر من 
إجراء االنتخابات الرئاسية املقبلة، بسبب 

عدم وفائه بالوعود التي قطعها منذ انتخابه 
عام ٢٠١٢، وتزايد معدل البطالة وترّدي وضع 

الطبقة العاملة، والفشل في ضمان األمن 
أمام تعدد الهجمات اإلرهابية. لقد صرح 

بأن مشكلة فرنسا هي مع اإلسالم، وأن 
البالد استقبلت أكثر مما هو ممكن من أعداد 

املهاجرين، وقال إن ”املرأة احملجبة اليوم 

ستكون ماريان الغد (ماريان هي الشعار 
الوطني للجمهورية الفرنسية)، وإذا توصلنا 
إلى أن نوفر لها ظروفا للتفتح فستتحرر من 

حجابها وتصبح فرنسية“.
وتشكل هذه التصريحات انقالبا على 

تصريحات هوالند التي أدلى بها في 
مناسبات سابقة، بل في أوقات صعبة مّر 
بها املجتمع الفرنسي، كتفجيرات باريس 

في نوفمبر من العام املاضي ومجزرة 
نيس في يوليو من هذا العام، حيث كان 

الرئيس الفرنسي يحرص على التذكير بقيم 
اجلمهورية الفرنسية والتعددية وثقافة 

الهجرة التي صنعت أمجاد فرنسا، والتمييز 
بني اإلسالم كدين ألكثر من مليار نسمة 

والتطرف واإلرهاب. وخالل تلك املواقف 
كان هوالند يحاول النأي بنفسه عن مواقف 

اليمني املتطرف الذي يسعى إلى إشعال فتيل 
األزمات باالتكاء على أعمال إرهابية تقوم بها 

فئة معزولة، ليس داخل املجتمع الفرنسي 
فحسب، بل في العالم العربي واإلسالمي 

بوجه خاص.
ينبع التخوف من تلك التصريحات 

اجلديدة، التي أسالت مدادا كثيرا في فرنسا 
وخارجها واستغلها اليمني املتطرف، من أن 

تكون هي املعبر احلقيقي عن املواقف الدفينة 
غير املعلنة جلزء من النخبة الفرنسية بوجه 

عام، ونخبة اليسار بوجه خاص. فهي في 
جزء منها تعبير صريح عن األزمة التي 

يجتازها اليسار الفرنسي واألوروبي في 
األعوام األخيرة، بسبب فقدانه للقيم املشتركة 

التي كان يؤمن بها في املاضي، وعدم قدرته 
على جتديد تلك القيم والتبشير بها في 

أوساط الرأي العام. وتنهض األزمة التي ميّر 
بها اليسار االشتراكي في أسبانيا منوذجا 

ساطعا، حيث سجل احلزب االشتراكي 
العمالي، أبرز أحزاب اليسار في البالد، 

تراجعا انتخابيا كبيرا، ما أّدى إلى انقسام 
داخله قاد إلى استقالة رئيسه بيدرو سانشيز 

نهاية الشهر املاضي.
تخدم تصريحات هوالند نوعني من اليمني 

املتطرف الذي يسعى إلى هدم قيم التعايش 
واالنفتاح والتسامح الديني والثقافي، اليمني 

الفرنسي الذي سيتغذى كثيرا من نشر تلك 
التصريحات ويعمل على تسويقها بوصفها 

دليال على مصداقية وجهات نظره من 
القضايا املطروحة في الساحة الفرنسية، ثم 
التطرف اإلسالمي الذي سوف يجد بالتأكيد 

في تلك التصريحات ما يسند دعاواه بوجود 
حرب صليبية ضّد اإلسالم. ويكمن التخوف 
أكثر من أن تكون تلك التصريحات مقصودة 
بحيث يحاول بها هوالند استمالة أصوات 

من اليمني املتطرف في االستحقاق االنتخابي 
املقبل، وقد جّرب هذه الوصفة سلفه نيكوال 

ساركوزي حني عزف على وتر ”الهوية 
الوطنية الفرنسية“ التي متثل رهانا لليمني 

املتطرف، للحصول على األصوات االنتخابية.

هوالند يقفز إلى اليمين

هل هناك أهم من أن يشعر كل مغربي 

بأن بلده هو المكان اآلمن الوحيد الذي 

يستطيع العيش فيه أو العودة إليه في 

كل وقت وكل ظرف؟

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ربي ب 

تصريحات هوالند الجديدة تعبير 

صريح عن األزمة التي يجتازها اليسار 

الفرنسي واألوروبي في األعوام األخيرة، 

بسبب فقدانه للقيم المشتركة التي 

كان يؤمن بها في الماضي، وعدم 

قدرته على تجديد تلك القيم
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} بعد أيام قليلة من صدور قانون ”العدالة 
ضد رعاة اإلرهاب“ األميركي املعروف 

بـ”جاستا“، تولْيت إدارة ندوة في القاهرة 
حول القانون وانعكاساته وتداعياته العربية، 

وكيف سيتم التصرف حياله؟
الندوة حضرتها نخبة من املفكرين 

والكتاب وخبراء القانون، ليس فقط لتقييم 
املوقف ودالالت القانون وتفسيراته، لكن 

للبحث عن املخارج املناسبة للشقيقة 
السعودية لعدم الوقوع في فخه، باعتبارها 

من أهم املستهدفني.
تسابق احلضور من املصريني في 

التعاطف مع الرياض، وطرحت جملة من 
األفكار املهّمة، التي يصب جميعها في صالح 
السعودية، وحتى عندما تفّوه أحدهم بكلمة 
انتقد فيها السياسات التقليدية التي قادت 

إلى هذا املربع، كان حريصا على التنبيه علّي 
بعدم نشر هذا النقد الصريح، حفاظا على 

العالقات مع السعودية.
رغم أهمية ما قيل في هذه الندوة، 

وغالبيته في صالح الرياض، فإني لست 
مخوال لإلفصاح عن التفاصيل قبل نشرها 

كاملة في جريدة ”األهرام“ املصرية. وما أريد 
اإلشارة إليه أن هناك اهتماما من قبل النخبة 

املصرية للحفاظ على عالقات وطيدة مع 
السعودية، وإن جتاوز البعض من اإلعالميني 
في القاهرة، وارتكبوا حماقات مهنية، فهذا ال 
يعبر بالضرورة، ال عن رأي اجلماعة الثقافية 

والصحافية، وال بالطبع عن رأي السلطة 
احلاكمة، وهي كلها تدخل في باب االجتهادات 

والتكهنات والتخمينات، كما هو احلال على 
اجلانب السعودي.

هذا الكالم ال يلغي إطالقا، احلاجة املاسة 
للبعض من املراجعات، ملنع التشوهات التي 

تظهر من وقت آلخر في طريق العالقات 
بني القاهرة والرياض، والتي يتم توظيفها 

بصورة سياسية، لصالح قوى محلية 
معارضة، أو إقليمية تتمنى، بل تسعى، ألن 
تصل العالقات إلى نفق مسدود، وكل طرف 
يشيح وجهه لآلخر، ويبحث عن حلفاء جدد.
الوصول إلى هذا املربع، ميكن القول إنه 
أخطر نتيجة، تصل إليها العالقات املشتركة 
بني البلدين، ألن ساعتها لن تصلح مراجعة 

أو تصحيح أو تصويب للمسارات اخلاطئة، 
ومن الضروري التعجيل بالدخول في حوار 

استراتيجي بينهما، يضع النقاط أعلى وأسفل 
احلروف. فما حدث خالل األيام املاضية ليس 

من احلكمة التعامل معه على أنه سحابة، 
سوف تنقشع قريبا، دون أن تخلف وراءها 

مشكالت. فتراكم السحب في سماء العالقات 
ينذر بهطول أمطار غزيرة، لن ُتغرق القاهرة 

والرياض فقط، بل ميكن أن تغرق ما تبقى من 
دول عربية متماسكة.

في مقدمة القواعد التي يجب أن يعرفها 
ويعيها كل طرف، أن ثمة تباينا في الرؤى 
املصرية والسعودية، حول قضايا سوريا 

واليمن وليبيا، واملوقف من التعامل مع كل 
من إيران وتركيا، وهو ما مت التعايش معه 

لفترة من الزمن، على طريقة احلد األدنى 
من القواسم املشتركة، ولكل بلد سياساته 

وحساباته التي تخدم مصلحته، شريطة عدم 
اإلضرار مبصلحة اآلخر.

تلك معادلة شائكة، اخلطوط احلمراء 
واخلضراء نسبية فيها، والفواصل واملسافات 

تتوقف على تقديرات كل طرف لعنصر 
املصلحة أو الضرر، وبالتالي معروف سلفا 
سوف تكون هناك تقاطعات سلبية، ازدادت 

حدتها، عندما بدا من بعض التصرفات 
السعودية، كأنها تنطلق من مبدأ ”من ليس 

معي فهو ضدي“.
في اعتقادي أن لعبة السياسة مليئة 

باالزدواجية والتناقضات، مبعنى أن مروحتها 
واسعة وتستوعب ما ال نستطيع استيعابه 
نحن البشر، وتفرض طقوسها على الدول، 
وإال ملا وجدنا البعض من القادة يغيرون 

حتالفاتهم، كما يغيرون ثيابهم.

إذا فقدنا الفهم العملي لألمور على 
األرض، من السهولة أن تصطدم مصر 

بالسعودية أو العكس، فالرياض تطلب من 
القاهرة أن تكون رأس حربة إلى جوارها في 

مواجهة إيران، متجاهلة أن عالقاتها كانت 
جيدة بطهران أيام الشاه، وبعد ذلك أحيانا، 
في وقت كانت عالقة األخيرة مع القاهرة في 

منتهى العداء. املشكلة أن األخطبوط اإليراني 
أصبح متغلغال في أزمات عربية كثيرة. 

دخول مصر في مواجهة مفتوحة معه، هنا أو 
هناك، سيكون مكلفا للغاية، في وقت تتصاعد 

فيه حدة األزمات االقتصادية ويتسع نطاق 
املتربصني بقيادتها.

فمصر كانت تعول على السعودية بأن 
متدها باملزيد من املساعدات االقتصادية، 
وتواصل تقدمي املنح واملساعدات بنفس 

الوتيرة، ورمبا أكثر، والتي تكّشفت جتلياتها 
مع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، حيث رفعت العالقات 

بني البلدين إلى أعلى مستوى لها.
وظهرت جتليات الدور السياسي 

واالقتصادي السعودي في أكثر من موقف 
ومناسبة ملساندة النظام احلالي في مصر، 
الذي يتمنى املزيد من املساعدات، متجاهال 

البعض من املستجدات وأهمها انخفاض 
أسعار النفط، وانكماش االحتياطي النقدي 

للسعودية، ناهيك عن مصروفات احلرب 
في كل من اليمن وسوريا، وارتفاع تكاليف 

استيراد األسلحة واملعدات.
كل هذه الشواهد، ميكن أن تكون مفهومة، 

ومتوقعا جتاوزها بالصراحة واملكاشفة، 
لكن ما يضاعف من األزمة أن البعض، على 

اجلانبني، أدخلها مستنقع احلديث عن الريادة 
والقيادة والتعالي، فكل طرف يتصور في 
مخيلته أن تاريخه املمتد كفيل بأن يجعله 

يتصرف مع اآلخر بقدر من الغطرسة.
السعوديون، تظهر من بعضهم نغمة تشي 

بأنهم أحفاد فاحت مصر الصحابي عمرو بن 
العاص. والبعض من املصريني البسطاء 
يرددون أن أجدادهم أصحاب فضل على 

اململكة، وكانوا يقدمون لها املساعدات، لدرجة 

لم يستطيعوا فيها تدبير كلفة كسوة الكعبة 
الشريفة، فكانت الكسوة ترسل سنويا من 

مصر، قبل عقود عدة.
الشوفينية التاريخية املزدوجة، جتاوزت 

هذا املدى، وتولدت عنها إسقاطات تتواءم 
مع الواقع اجلديد وثورة اإلنترنت، والدور 

اخلطير الذي تلعبه مواقع التواصل 
االجتماعي، وهي وجه آخر للحرب اإلعالمية 
الضروس، فما إن يطلق أحدهم تغريدة على 
تويتر من الرياض، ُتستنفر همم البعض من 

املصريني وتتواصل حلقات الردح والسب 
والقذف والتراشق، فيزداد األمر اشتعاال.

من املؤكد أن العالقات بني الدول، يصعب 
أن حتيا، إذا استمدت رحيقها من هذه املواقع، 

لكنها تنهض وتتطور من إعمال املصارحة 
والوضوح وفتح جميع امللفات بال مواربة، 

فقد يتم طي الصفحة القامتة احلالية قريبا، 
وهناك إشارات كثيرة تدلل على عدم رغبة 

الطرفني في الصعود إلى أعلى الشجرة، حتى 
يتمكنا من النزول بأقل تكاليف ممكنة.

الصعوبة تكمن في القدرة على إيجاد 
اآللية التي تضمن عدم العودة إليها مرة 
أخرى، وفي ظل زحمة امللفات والقضايا 

الشائكة، غير مستبعد تكرار األخطاء السابقة، 
لذلك يجب وضع مجموعة من الثوابت 

والقواعد والروافع واملرتكزات التي تقوم 
عليها العالقات بني مصر والسعودية.

الحوار المطلوب بين مصر والسعودية

{نطالـــب برفع الحصـــار عن المـــدن والبلـــدات المحاصرة وإدخال المســـاعدات اإلنســـانية إلى 

المحاصرين، وندعو إلى سحب جميع الميليشيات الطائفية من جميع األراضي السورية}.
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} كان جلحا حمار طاعن في السن ضارب في 
اخلمول ال يكاد ميشي إال إذا استهواه طعام. 
وملا كان هذا احلمار شديد الرغبة في اجلزر، 

وملا كان جحا معلما في الدهاء واحليلة، ابتكر 
األخير حيلته الشهيرة، فإذا أراد أن يسافر في 
حاجة اعتلى ظهر احلمار وعلق بطرف عصاه 
جزرة غضة وشد الطرف الثاني إلى البردعة 

ليجعل اجلزرة تتعلق أمام ناظري احلمار دون 
أن يتمكن منها. وهكذا يجري احلمار وراء 

اجلزرة دون طائل إلى أن تتم جلحا الغاية من 
سفره، فيلقي اجلزرة للحمار ليأكلها بنهم.

بني جزرة جحا وبني قصر بعبدا شبه في 
الوظيفة. كما أن لونها البرتقالي يخدم الفكرة 

حيث أنه اللون املفضل لدى اجلنرال!
خمس وأربعون جلسة انتخاب دعا 

إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فشلت 
جميعا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 

الالزم النتخاب الرئيس؟ لقد متسك حزب الله 
بترشيح العماد ميشال عون رئيس التيار 
الوطني احلر، وحليفه السياسي األقوى 
مسيحيا، ليس ألنه يريد انتخاب رئيس 

قوي للبالد، بل ألن حظوظ عون الرئاسية 
ليست أكثر من صفر. فقوى الرابع عشر 

من آذار كانت ترفضه، وكذلك كتلة النائب 
وليد جنبالط، إضافة إلى كتلة الرئيس نبيه 

بري املصنفة من ضمن قوى ٨ آذار. خمس 
وأربعون جلسة مت تعطيلها بفرض مقاطعة 

نيابية من قبل حزب الله على نواب كتلته 
وعلى الكتل النيابية احلليفة، مشترطا 
انتخاب عون رئيسا حلضور اجللسة.

حتى حني رشح سعد احلريري سليمان 
فرجنية ملنصب الرئاسة، وهو حليف لصيق 

حلزب الله ومن أكثر املقربني من بشار األسد، 
لم ميتنع حزب الله عن املشاركة في جلسة 

االنتخاب فحسب، بل فرض مناخا جعل 
سليمان فرجنية نفسه يقاطع اجللسة!

حزب الله يعرف متاما ما يفعل. يعرف أن 
رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه 

بري يرفض متاما ترشيح عون للرئاسة. وهذا 
ما يعطي حزب الله قوة أكبر في االستمرار 

بترشيح عون ليستمر الفراغ أطول مدة 
ممكنة، حتى بعد مبادرة سمير جعجع التي 
تبنى فيها ترشيح العماد عون. هذه املبادرة 

التي لم تسعد أبدا حزب الله ولم يبد أي 
موقف إيجابي حيالها.

حزب الله يعرف ما يفعل. يريد ميشال 
عون مرشحا دائما للرئاسة. يفرض الشغور 
في هذا املنصب. لم ولن يريده رئيسا، ألنه 
بذلك يتحرر من نزوته الرئاسية ويتراجع 
مردوده السياسي بالنسبة إلى حزب الله 

بشكل كبير.

ما الذي دفع سعد احلريري إلى استكمال 
االستدارة من ترشيح سليمان فرجنية، وصوال 

إلى ترشيح ميشال عون ”جنرال الرابية“؟ 
هل سيتمكن من إقناع نوابه وشارعه بهذه 

اخلطوة؟ هل ستنقذه من تردي أوضاعه 
املالية؟ هل سيتمكن من إقناع الكتل البرملانية 

احلليفة التي لم تستسغ أصال ترشيح 
فرجنية، فكيف بترشيح عون؟ ماذا سيفعل 
حزب الله في حال توافق القوى السياسية 
على انتخاب جنرال الرابية؟ هل سيرحب 

بذلك؟ هل سيشارك في جلسة انتخاب الرئيس 
في ٣١ من الشهر احلالي؟ هل سيتيح مناخا 

إيجابيا يسمح لنواب تكتل التغيير واإلصالح 
الذي يرأسه اجلنرال بأن ينزلوا إلى ساحة 
النجمة وميارسوا ما أمضوا السنوات في 
انتظاره: انتخاب جنرال الرابية رئيسا؟

عامالن رئيسيان يقفان وراء التحوالت 
السياسية التي سيطرت على الساحة 

اللبنانية مؤخرا والتي جتلت في التحركات 
التي أطلقها زعيم تيار املستقبل سعد 

احلريري للتسويق محليا، وحتى دوليا، 
إلعالن ترشيحه للعماد ميشال عون ملنصب 

رئاسة اجلمهورية بعد سنتني ونصف السنة 
من الشغور الرئاسي الذي فرضه حزب الله:

العامل األول هو املناخ العاملي واإلقليمي 
الذي يوحي بانتصار محور حزب الله في 

سوريا وحتديدا في معركة حلب، وذلك نتيجة 
التدخل العسكري الروسي الكثيف والذي لم 

يجد من يتصدى له بعد فشل مجلس األمن 
في تنفيذ مقرراته ذات الصلة باحلرب في 
سوريا، وخصوصا بعد فشل املفاوضات 

األميركية الروسية التي قادها وزيرا خارجية 
البلدين، ثم فشل مجلس األمن في اتخاذ قرار 

يوقف القصف ويسمح بإدخال املساعدات إلى 
املناطق احملاصرة في حلب وسواها، ما يترك 
املجال واسعا للمزيد من التنكيل بالسوريني 

من املدنيني واملعارضة املسلحة.
العامل الثاني وهو تدهور الوضع املالي 
لسعد احلريري الذي فرض عليه بيع العديد 

من املؤسسات، بعد أن سرح املئات من 

املوظفني الذين لم يتقاضوا رواتبهم على مدى 
أشهر نتيجة العجز املالي.

بدأ التحول يضرب قوى الرابع عشر من 
آذار قبل سنة تقريبا. فقبل أحد عشر شهرا 

قدم احلريري مبادرته األولى من خالل ترشيح 
الوزير سليمان فرجنية، املقرب من رئيس 

النظام السوري بشار األسد، وحليف حزب 
الله، والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية 

في ١٤ فبراير ٢٠٠٥ يوم اغتيال والده رئيس 
الوزراء األسبق رفيق احلريري. وكانت هذه 

اخلطوة ترضي كال من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي يرفض العماد عون كمرشح 

للرئاسة، ووليد جنبالط رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي.

واآلن، وبعد أن فشلت مبادرته األولى، 
يحدث التحول الكبير في موقف سعد 

احلريري املتمثل في القبول بترشيح العماد 
عون، مرشح حزب الله نفسه، ملنصب الرئاسة 
لكي يحفظ لنفسه مكانا في التركيبة املوعودة 
التي تعيد إنتاج نظام سيطرة مافيات السلطة 

في لبنان، وهذه املرة حتت عباءة حزب الله.
وليد جنبالط أملح إلى تقبله لهذه املبادرة، 
أما نبيه بري فاشترط ”سلة“ لتسوية متكاملة 
تشمل بعضا مما ُيعلن وبعضا مما يخفى من 
األمور للسير بترشيح العماد عون. وإذا كان 

هناك رفض معلن من جانب القوى ”املسيحية“ 
لـ“سلة“ الرئيس بري باعتبارها قيدا على 
ممارسة الرئيس لصالحياته، فإن اللعاب 

بدأ يسيل بال أي ضوابط لتقاسم موجودات 
تلك السلة، كما هي عادة قادة ائتالف املافيا 

املسيطر.
تبقى العقدة التي لم يتوقعها أحد، عقدة 
حزب الله. حزب الله الذي ال يستطيع سوى 
إبداء ارتياحه لهذه األجواء، ولكن ردة فعل 

زعيمه املباشرة وردت تلميحا في خطبته 
العاشورائية حني طلب من العماد عون أن 

يتوافق مع بري وفرجنية، املرشح اآلخر لنفس 
املنصب، ومع باقي القوى السياسية على 

جملة امللفات املطروحة.
هل باتت القضايا االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية والتعليمية قضايا 
ملحة بالنسبة إلى حزب الله؟ هل كان حزب 

الله مهووسا بهذه القضايا منذ طرح ترشيح 
العماد عون للرئاسة قبل ثالث سنوات وهو 
يعلم متاما بأن حظوظه معدومة؟ وهل كان 

الشغور الرئاسي والشلل احلكومي والتعطيل 
البرملاني عوامل تؤرق حزب الله كونها منعت 

السير بتلك امللفات وإيجاد احللول للمعضالت 
التي تشتمل عليها؟

ماذا فعل حزب الله خالل سنتني ونصف 
السنة من الشغور الرئاسي؟ هل كان يحضر 

تلك امللفات ويضع مشاريع احللول لتلك 
املعضالت؟ بالطبع ال. فقد كانت الفرصة 

مواتية متاما له، وهذا ما أراده واشتغل عليه، 
للتفرغ حلربه املستمرة على الشعب السوري 

وثورته، فأرسل اآلالف من الشبان اللبنانيني 
للقتال في سوريا وأعاد منهم اآلالف أيضا 

إلى لبنان في توابيت املوت، دون أن يخشى 
أي محاسبة من أي من مؤسسات الدولة التي 

يبدي اليوم اهتمامه بها. اليوم يدفع بتلك 
امللفات بوجه مرشحه جنرال الرابية قبل 

بلوغ تاريخ ٣١ أكتوبر واجللسة ٤٦ املوعودة، 
وبعد أن طالبه بالتوافق مع حملة السالل 

والفواتير. فهل وصلت رحلة حزب الله إلى 
أهدافها؟ هل آن أوان قضم اجلزرة، أم أن 

األحالم الرئاسية ستختطفها األيادي الدموية؟

قصر بعبدا والجزرة وحمار جحا

عديد نصار
كاتب لبناني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في ظل زحمة القضايا الشائكة، غير 

مستبعد تكرار األخطاء السابقة، 

لذلك يجب وضع مجموعة من الثوابت 

والقواعد والروافع والمرتكزات التي 

تقوم عليها العالقات بين مصر 

والسعودية

حزب الله يعرف ما يفعل. يريد 

ميشال عون مرشحا دائما للرئاسة. 

يفرض الشغور في هذا المنصب. لم 

ولن يريده رئيسا، ألنه بذلك يتحرر 

من نزوته الرئاسية ويتراجع مردوده 

السياسي بالنسبة إلى حزب الله 

بشكل كبير

} بحسب التسريبات الصادرة عن اجتماع 
مستشاري األمن القومي في البيت األبيض 

(١٤ أكتوبر)، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما 
ال تبدو مستعّدة إلجراء أي تغيير أو تعديل 

في سياستها حلسم الصراع السوري، ال 
بالوسائل العسكرية وال بالوسائل السياسية، 

خاصة مع متسكها مبجرد خفض مستوى 
العنف وإدخال املساعدات اإلنسانية ومحاربة 

اإلرهاب والتفاهم مع روسيا.
الصراع السوري سيبقى في حال 

استعصاء ألن الواليات املتحدة، هي وحدها 
القادرة على فرض احلسم في أي اجتاه، 

في حني أن األطراف األخرى ال تستطيع ذلك 
لوحدها، بدليل أن روسيا حتاول ذلك بقصف 

جوي منذ أكثر من عام دون أن حتقق شيئا.
واضح أن هذه اإلدارة ليست في عجلة من 
أمرها، ال سيما وأنها تعتقد بأنه ال يوجد ما 

يؤّثر أو يثقل على الواليات املتحدة، جّراء هذا 
الصراع، ال سياسيا وال أمنيا وال اقتصاديا، 

وال لناحية مكانتها االستراتيجية الدولية، 
والشاهد أن كل األطراف تتوجه إليها، أو 

تنتظر كلمتها النهائية، وفي املقدمة روسيا.
ثمة تفسيران لهذه الالمباالة أو الفرجة 

األميركية، إزاء ما يجري، أولهما، أن الواليات 
املتحدة تبدو مشغولة باستنزاف القوى 

األخرى، التي حتاول مناكفتها على الصعيدين 
الدولي واإلقليمي، وهذا يشمل روسيا وإيران 
وتركيا والبعض من الدول العربية، لذا فهي 

في هذه احلال معنّية بإضعاف هذه القوى 
وإنهاكها، وإبقائها في مواجهة بعضها، ال 

سيما وأنها ال تدفع شيئا من كيسها جراء هذا 
الصراع، ال بشريا وال ماديا.

وثانيهما، أن الصراع اجلاري في هذه 
املنطقة يؤدي إلى إضعاف دولها وتقويض 

وحدة مجتمعاتها ما يفيد إسرائيل، التي 
باتت مبثابة الدولة األقوى واألكثر استقرارا 

وقدرة على احلياة في املنطقة. وفي الواقع 
فإن كل التطورات منذ غزو العراق (٢٠٠٣) 

وفسح الواليات املتحدة املجال واسعا لصعود 
النفوذ اإليراني في املنطقة، من العراق إلى 
لبنان مرورا بسوريا، إمنا تصّب في صالح 

هذه االستراتيجية، التي اضطلعت فيها 
إيران بدور كبير، ما يفّسر كل هذا التسامح 

معها، أي مع برنامجها النووي (بالقياس مع 
العراق)، ومع تدخالتها امليليشياوية الطائفية 
املسلحة (بالقياس مع حاالت أخرى) سواء في 

العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن.
رمبا ثمة من يعترض على هذين 

التفسيرين، لكن تفّحص األمور ال يفتح 
على تأويالت أخرى، إذ ال ميكن فهم سكوت 

الواليات املتحدة أو المباالتها إزاء كارثة جنم 
عنها مصرع حوالي نصف مليون سوري، 

وتشريد أكثر من عشرة ماليني منهم، كما جنم 
عنها متدد روسيا وإيران في املشرق العربي، 

وبالوسائل العسكرية، أو مبا بات يعرف 
بـ“احتالل روسي وإيراني لسوريا“ (ناهيك 
عن االحتالل اإليراني للعراق). وعلى األقل 

فإن أحدا لم يأت حتى اآلن بكالم آخر يفّسر 
سياسة ”الالمباالة“ األميركية، إذا جتاوزنا 

الكالم املبّسط عن االستدارة األميركية 
من الشرق األوسط، إلى املنطقة الهندية ـ 

الصينية، أو االنكفاء األميركي إلى الداخل.
نحن إزاء استعصاء في الصراع السوري 

ذلك أن الطرف الروسي، وهو أهم طرف، 
يقف مع نظام األسد ومازال يصّر على 

تعومي النظام وجتديد شرعيته، ومازال ال 
ميلك إال احلل العسكري لفرض إمالءاته 
السياسية على أغلبية السوريني وعلى 

املعارضة السورية. ومشكلة روسيا أن الطرف 
األميركي ال يبالي بذلك، وال يبدي أي استعداد 
ملساومة روسيا في امللفات األخرى (أوكرانيا، 

الدرع الصاروخي، أسعار النفط، احلظر 
التكنولوجي)، بل إن الواليات املتحدة تبدو 

مرتاحة ملزيد من الغرق الروسي في الصراع 
السوري.

ما ينطبق على روسيا ينطبق على 
إيران، التي ال تقبل بأقل من محو املعارضة 
السورية وبقاء األسد، واملضي في التغيير 

الدميوغرافي الطائفي في سوريا، لكنها 
باتت أضعف من قبل، أي أنها لم تعد 

تتحكم مبصير النظام السوري، بعد أن 
دخلت روسيا على اخلط وباتت هي صاحبة 
الورقة السورية. أما تركيا، وهي األقرب إلى 

املعارضة السورية، فيبدو أن لها أولويات 
أخرى من ضمنها محاربة داعش واحلؤول 

دون قيام كيان لألكراد على تخومها اجلنوبية، 
وصوغ معادالت تتيح لها فرض البعض من 

أجندتها في سوريا بالتعاون مع الواليات 
املتحدة أو مع روسيا.

في كل األحوال يبدو النظام العربي غائبا 
عن معادالت الصراع السوري العسكري أو 
السياسي، إن بحكم ضعفه أو بحكم تشتت 
أطرافه، وفي الغضون يدفع السوريون ثمن 
الصراع اإلقليمي والدولي في سوريا وعلى 

سوريا، وضمن ذلك ثمن التغيير الدميوغرافي، 
وكل ذلك بانتظار حلظة احلسم األميركي.

استعصاء الصراع 

 السوري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

يي

االل كك اا
ي ي ي  ي ب 

 ا
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اقتصاد
{علـــى المصارف بذل جهود أكبـــر لتعزيز الثقة في العالم المالي وبـــات من الضروري التأكد من 

مصادر تمويل األفراد وهويتهم قبل منحهم تلك الثقة}.

عبدالعزيز الغرير 
رئيس احتاد مصارف اإلمارات

{االقتصاد العالمي ال يزال هشـــا بســـبب عوامل كثيرة.. والنمو االقتصادي لدول بريكســـت ال 

يزال بطيئا، وهي تواجه عددا من التحديات الجديدة}.

شي جني بينغ
الرئيس الصيني

اإليرانيـــة،  النفـــط  وزارة  كشـــفت   – ديب   {
أمـــس، أنها ســـتبدأ اليـــوم اإلثنني فـــي تلقي 
طلبات الشـــركات األجنبية بشـــأن عـــدد غير 
محدد من مشـــروعات الطاقة، في ظل مساعي 
طهران لترســـية عقود تنقيب وإنتاج بعد رفع 

العقوبات املفروضة عليها.
أن  للـــوزارة  اإللكترونـــي  الوقـــع  وأكـــد 
”الشـــركات املؤهلة واملعروفـــة“ عليها أن متأل 
الطلبـــات املخصصـــة ملشـــروعات املنبـــع في 
النفط والغاز والتي ستكون متاحة على املوقع 

اإللكتروني لشركة النفط الوطنية اإليرانية.
ووقعـت الشـــركة بـداية من الشهر احلالي 
أول عقـــد لإلنتـــاج مبـوجب العقـــود النفطيـة 
اجلديـــدة األقـــل تشـــددا، مع شـــركة بـــي.أو.

جي.آي.دي.ســـي احمللية، التي تقول الواليات 
املتحـــدة إنهـــا جـــزء مـــن مجموعـــة عمالقة 
يســـيطر عليها املرشـــد اإليرانـــي األعلى علي 

خامنئي.
وكانت الشـــركات األجنبيـــة ترفض العمل 
فـــي إيـــران مبوجـــب العقـــود القدميـــة ألنها 
تخشـــى من العقوبات األميركية بسبب الدور 
الكبير للشركات املرتبطة باجلهات السياسية 
املرتبطة بجهات مثل احلـــرس الثوري املدرج 

على الئحة العقوبات.
ودخلـــت العقـــود اجلديـــدة فـــي مخاض 
سياســـي طويل بني املتشددين، الذين يتهمون 
احلكومة بالتجاهـــل لتبديد الثروات الوطنية 
ومنها للشـــركات األجنبية، وبني اإلصالحيني 
الذين يحاولون إقناع الشركات باالستثمار في 

إيران.
وينتقـــد املنافســـون املتشـــددون للرئيس 
اإليراني حسن روحاني عقد البترول اإليراني 
الـــذي ينهـــي نظام إعادة الشـــراء، الـــذي بدأ 
العمـــل به قبل أكثر مـــن 20 عاما ويحظر على 
الشـــركات األجنبية احلصـــول على أي حقوق 
فـــي االحتياطيـــات أو حصص مســـاهمة في 

الشركات اإليرانية.

والحت بـــوادر حتول نوعي في األســـبوع 
املاضي حني وقعت شـــركة رويال داتش شـــل 
مذكـــرة تفاهـــم مبدئيـــة مع الشـــركة الوطنية 
للبتروكيماويـــات اإليرانية بهدف التعاون في 

مجال البتروكيماويات.
وال تـــزال البعض مـــن الشـــركات العاملية 
الكبرى التي تتاجر في الســـلع األولية تواجه 
صعوبات فـــي إبـــرام صفقات نفطيـــة كبيرة 
مع إيران بســـبب شـــروطها املتشددة والقيود 
املفروضة على املعامالت الدوالرية، رغم مرور 

9 أشهر على رفع العقوبات الدولية.
وقال كبـــار مســـؤولي الشـــركات الكبرى 
لتجارة الســـلع األولية مقـــل فيتول وغلينكور 
وترافيغورا وجنفور لوكالة رويترز، األسبوع 
املاضـــي، إنهـــم يرغبـــون في احلصـــول على 
شـــريحة مـــن الكعكـــة إال أنـــه ال تـــزال هناك 

صعوبات.
وأكد إيان تيلور الرئيس التنفيذي لفيتول 
”ال يـــزال الوضـــع صعبا للغاية“، مشـــيرا إلى 
االفتقار لنظام دوالري ميكن استخدامه إلجراء 
املعامالت مع إيـــران، وهو ما يعرقل التجارة. 
وأضاف أن فيتول بدأت في إجراء البعض من 
املعامالت مع إيران لكن املنافســـة قوية ”فالكل 

يدرس التعامل معها أيضا“.
ومت رفع معظم العقوبات الغربية املفروضة 
على إيران في 17 يناير إال أن القيود األميركية 
املتبقيـــة تنص علـــى أن املعامـــالت الدوالرية 
التي جتريها البنوك غير األميركية مع إيران، 

ال متر من خالل املؤسسات املالية األميركية.
ووقعت إيران بالفعل سلسلة من الصفقات 
مع شـــركات دولية بعضها قائم على معامالت 
دوالرية لكـــن البنوك الكبرى حتى اآلن ال تزال 
جحممة عن التعامل مع طهران خشية أن تنتهك 

دون قصد قوانني أميركية.
وال تزال القيود املفروضة بشـــأن األسواق 
التـــي ميكن أن يباع النفط فيها، تشـــكل نقطة 

شـــائكة حيث تقلص من قدرة الشـــركات على 
تعظيم هوامـــش األرباح وبصفـــة خاصة في 

سوق متخمة باملعروض.
وقـــال توربيـــورن تورنكويســـت، الرئيس 
التنفيذي ملجموعة جنفور، ”ال ينبغي أيضا أن 
ننســـى أن اإليرانيني يريـــدون معرفة إلى أين 
يتجه نفطهـــم وإلى من؟ لم يحدث تغير يذكر.. 
فهذا ما فعلوه قبل العقوبات وما سيواصلون 

فعله بعدها“.
وقال كريســـتوف ســـاملون، املديـــر املالي 
لترافيغـــورا، إن“إيـــران دولـــة واعـــدة جـــدا 
لشـــركات كثيرة من بينها نحن. لكن ما فعلناه 

منذ رفع العقوبات.. صغير حقيقة“.
وأكـــد أليكـــس بيـــرد، الرئيـــس التنفيذي 
لغلينكور، أن الشركة بدأت بالفعل حوارا مهّما 
مع إيران مبا في ذلك ”محادثات شـــركة النفط 

الوطنية اإليرانية حول متويل مسبق وإيجاد 
شروط وأوضاع مالئمة للطرفني“.

وتأمـــل طهران فـــي أن تبدأ عهـــدا جديدا 
مـــن تطوير حقول الطاقة يجتذب مســـتثمرين 
أجانب، مع بدء العمـــل اليوم بنموذج العقود 
اجلديـــدة فـــي محاولـــة لتعزيز اإلنتـــاج بعد 

عقوبات دولية استمرت لسنوات.
وكان وزيـــر النفـــط بيجان زنغنـــه قد أكد 
األسبوع املاضي أن ”الوزارة ترحب بالتعاون 
مع جميع الشـــركات التي تســـتطيع املساعدة 

في تعزيز إنتاج النفط اإليراني“.
وأضاف أن ”إيران بحاجة إلى استثمارات 
تزيـــد علـــى 100 مليار دوالر لتطويـــر قطاعها 
النفطي.. نرحب بالتعاون مع جميع الشركات 
التـــي بوســـعها توفيـــر رأس املـــال وأحـــدث 

التقنيات من أجل زيادة اإلنتاج“.

إلـــى  حتتـــاج  التـــي  إيـــران،  وحتـــاول 
استثمارات أجنبية لتطوير حقولها املتقادمة، 
حتســـني الشـــروط التـــي تضعها فـــي عقود 
التطويـــر جلـــذب املســـتثمرين األجانب الذي 

ابتعدوا عن البالد خالل سنوات العقوبات.
ونقـــل موقع الوزارة، عـــن العضو املنتدب 
لشـــركة النفط الوطنيـــة اإليرانية علي كاردور 
قولـــه، إن ”طاقة إنتـــاج النفط اخلام في إيران 
يجب أن تصل إلى مـــا يتراوح بني 5.2 مليون 

و5.7 مليون برميل يوميا في املستقبل“.
وتقول شـــركات نفط كبـــرى إنها لن تعود 
إلـــى العمـــل في إيـــران إال إذا أجـــرت طهران 
تغييـــرات كبيرة في عقود إعادة الشـــراء التي 
قالت شـــركات مثـــل توتال الفرنســـية وإيني 
اإليطاليـــة، إنها لم جتن مـــن ورائها أمواال بل 

تسببت في تكبد بعضها خسائر.

تدخــــــل إيران اليوم عهدا جديدا بعرض منوذج جديد للعقود النفطية، تأمل من خالله في 
استقطاب االســــــتثمارات األجنبية، لكنه ال يزال موضع جدل بسبب خشية الشركات من 

انتهاك العقوبات األميركية.

إيران تعرض اليوم مشروعات النفط والغاز بعقود جديدة
[ إغراءات كبيرة إلقناع الشركات رغم صراخ المتشددين [ القيود األميركية على التعامالت الدوالرية التزال تعرقل الصفقات

مفترق طريق محفوف بالمخاطر

إيان تيلور: 

ال يزال الوضع صعبا للغاية 

بسبب االفتقار لنظام 

دوالري إلجراء المعامالت

كريستوف سالمون: 

إيران دولة واعدة جدا 

لكن ما فعلناه منذ رفع 

العقوبات صغير للغاية

[ دراجة ذاتية القيادة تحتفظ بتوازنها وبأعلى درجات األمان [ سلسلة اختبارية جديدة في إطار رؤية {المئة سنة المقبلة}
بي.أم.دبليو تنقل الدراجات والسيارات إلى الخيال العلمي

} ميونيخ (أملانيا) - كشفت شركة بي.إم.دبليو 
النقاب عن الدراجة النارية ”فيشن نكست 100“ 
التي تعني رؤية املئة سنة املقبلة، وهي دراجة 
اختباريـــة، تعتمد على مفاهيـــم تقنية حديثة 
منها نظام الدفع الكهربائي وأنظمة الســـالمة 

واألمـــان املتطـــورة للحمايـــة من احلـــوادث. 
وتضّم رؤية املئـة ســـنة املقبلة أيضا منوذجا 
لســـيارات املستقبل الذكية بكل تفاصيلها، من 
اإلطارات إلـــى جميع التفاصيل األخرى، وهي 
ســـيارة ذاتيـــة القيادة وتتفاعـــل مع محيطها 

عن طريق املجســـات املتطـــورة واالتصال مع 
اإلنترنت.

وأوضحت الشـــركة األملانيـــة أن النموذج 
االختباري، الذي كشـــفت عنه في مدينة لوس 
أجنلـــس األميركيـــة مؤخـــرا، يعطـــي نظـــرة 
مســـتقبلية إلى عالم الدراجـــات النارية خالل 

العقدين أو الثالثة عقود املقبلة.
وتعتمد الدراجة الناريـــة االختبارية على 
تقنية الدفع الكهربائـــي، ويتم نقل القوة على 

غـــرار محـــرك البوكســـر، كمـا متتــــاز دراجة 
إجـــراء  بســـهولة  املســـتقبلية  بي.أم.دبليـــو 
املناورات بفضل اإلطـــار الذكي املرتبط بنظام 

التوجيه.
املســـاعدة  باألنظمـــة  الدراجـــة  وتزخـــر 
الشـــبيهه بتلـــك التـــي تتمتع بها الســـيارات 
املـــزودة بأنظمة القيـــادة اآلليـــة، كما ميكنها 
حتقيق التوازن بشـــكل تلقائي ال يســـمح لها 

بالسقوط.
ويتفاعل اإلطار الذكي بشـــكل أوتوماتيكي 
مع ســـطح الطريق التي تســـير عليه الدراجة، 
األمر الذي يضمن لها عدم التعرض للحوادث، 
وبذلـــك جتعـــل جتهيـــزات املالبـــس الواقية 

فائضة عن احلاجة.
وأشـــارت شركة بي.أم.دبليو إلى أن املهمة 
الوحيـــدة التـــي يتوالهـــا قائـــد الدراجة على 
عاتقـــه هي ما يعرف بالقنـــاع، وهو عبارة عن 
نظـــارة متصلة بشـــبكات إلكترونيـــة وتعمل 
كشاشـــة عرض إلظهار جميـــع بيانات القيادة 
ذات الصلة، كما أنهـــا تعمل كمرآة افتراضية 

إلى جانب احلماية ضّد الرياح.
أن  إلـــى  األملانيـــة  املجموعـــة  وأشـــارت 
املالبـــس الواقية واخلوذة لـــم تعـد ضـرورية 
مـع دراجتهـــا النارية اجلديدة. لكـن الشـــركة 
لم تغفـــل توفيـــر البعض من اإلكسســـوارات 
اجلديدة، حيث قدمت لســـائق الدراجة ســـترة 
قيـــادة مكيفـــة، مت جتهيزها بوســـائد هوائية 
مـــن أجل تقوية منطقة العنـــق والتخفيف عن 
العمود الفقـري عنـد االنطـالق بسـرعات كبيرة 

جدا. 
وتتعرف أنظمة االستشـــعار فـــي الدراجة 
على النبض ودرجة حرارة اجلســـم، كما حلت 
االهتـــزازات فـــي الذراعـــني والســـاقني محل 
إرشـــادات نظام املالحة التـــي يتم عرضها في 

شاشة العرض التقليدية.

ورغـــــم أن النمـــــوذج االختبــــاري مجهـز 
بكــل تلـك التقنيـات إال أن الشـــركة لـم تكشف 
عــــن موعد محـــدد إلنتـــاج الدراجـة بشـــكـل 

جتاري.
أما الســـيارة االختبارية، التي تأتي أيضا 
في إطار ”فيشـــن نكست 100“ (رؤية املئة سنة 
املقبلة) املستقبلية فإنها تتمتع أيضا بتصميم 
خيالي؛ يتضمـــن أربعة أبواب تنفتح بشـــكل 
متعاكس إلى األعلى، وشـــباكا أماميا صغيرا 
ومسحوبا إلى األمام مع مصابيح ليزر رشيقة 

وغريبة في نفس الوقت.
وتوفر السيارة سهولة مطلقة في القيادة، 
وتبدو متقدمة بخطوات حاســـمة في ســـباق 
الشركات لتصميم سيارات املستقبل، لكنها ال 
تزال منوذجا افتراضيـــا لم يصل إلى خطوط 

اإلنتاج التجاري.
وتتميز رؤية املئة ســـنة املقبلة بأن جميع 
أجـــزاء الســـيارة ذكية، وتعمـــل بنظام يعرف 
باســـم ”أاليف جيومتري سستم“ الذي يتفاعل 

مع احمليط بشكل فوري.
ويـوفـر املساعـد الرقمي للسـائق درجـة من 
التفـاعـل تصل إلى قــــراءة الـذهـن والتكـامـل 
مـع إحســـاس ورغبـات الســـائـق، حني يكـون 
داخــــل الســـيـارة بــــل وحتـــى حــــني يكـون 

خارجها.
وميكن للسيارة أن تالئم نفسها وخطوطها 
اخلارجيـــة مع احمليط وطبيعـــة الرحلة لتوفر 
أقصى درجـــات الكفاءة واالنســـيابية، وتنبه 
الســـائق مســـبقا إلـــى العوائـــق واحلوادث 
وازدحامات السير التي أمامه، وجتد له أفضل 

احللول واملسارات.
ورغم أن املزايا تبـــدو مذهلة، إال أنه يبدو 
أن علينا االنتظار لنكتشـــف كم من تلك املزايا 
ســـتجد طريقها إلى خطوط اإلنتاج، وما الذي 

سيكشفه منافسو بي.أم.دبليو.

نقلت شركة بي.أم.دبليو الدراجات النارية والسيارات إلى أفق مفاجئ من اخليال العلمي، 
حيث كشــــــفت عن دراجة نارية حتتفظ بتوازنها دون حتكم من قبل الســــــائق، وهي دراجة 

كهربائية ذاتية القيادة، تتمتع بدرجة أمان من احلوادث لم يسبق لها مثيل.

حوادث السير ستصبح شيئا من الماضي

بي.أم.دبليو: 

سهولة إجراء المناورات بفضل 

اإلطار الذكي اللمسات 

ونظام التوجيه التلقائي

{فيشن نكست 100} رؤية مستقبلية بعيدة 

المـدى للمئـة سنـة المقبلة
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اقتصاد
{استحدثنا نظام تحذير جديد في ما يتعلق بنشاطات غسيل األموال. وهناك نحو 15 مصرفا 

في سويسرا عرضة للخطر بشكل كبير}.

مارك برانسون
رئيس هيئة اإلشراف على السوق املالية في سويسرا

{هناك 6 صناديق عربية وإســـالمية تســـاهم في تنمية سيناء، بينها صندوق أبوظبي للتنمية، 

والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية}.

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي املصرية

محمد حماد

} القاهــرة - اســـتنكر املستثمرون املصريون 
في قطاع الســـياحة اســـتمرار جتاهـــل ”رؤية 
مصر 2030“ للنشـــاط الســـياحي وعـــدم بحث 
آليات النهوض به بجدية، بعد أن تضرر بفعل 

توقف الرحالت.
وفشلت جميع محاوالت املستثمرين في أن 
يكون القطاع بندا رئيسيا على أجندة احلكومة 
املصرية، ولم تفلح جهودهم في إحلاقه بالرؤية 

السابقة، رغم تطمينات املسؤولني.
وأعـــدت القاهـــرة إســـتراتيجية للنهوض 
باالقتصاد وتسوية جميع املعوقات التي تقف 
أمامـــه ليصبح ضمـــن أكبـــر 30 اقتصادا على 
مســـتوى العالم مع حلول 2030، وُأطلق عليها 

”رؤية مصر2030“.
ويقول املســـتثمرون إن عدم تعديل اخلطة 
ومواصلة جتاهل اإلســـتراتيجية لهذا القطاع 
يبعث برســـالة ســـلبية للمســـتثمرين، مفادها 
أن الســـياحة باتت خارج حســـابات احلكومة، 
مع أن غالبية األزمات التي يشـــهدها االقتصاد 
حاليا ســـببها توقـــف موارد العملـــة الصعبة 

التي كان يدرها القطاع وقت نشاطه.
وتشير إحصائيات اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامـــة واإلحصاء إلى أن معـــدالت منو قطاع 
الســـياحة تراجعت بنحو 45 باملئة خالل شهر 

سبتمبر املاضي، مبقارنة سنوية.
وفقدت مصر أكثر من 50 باملئة من إيراداتها 
السياحية، حيث بلغت عائدات هذا القطاع عام 
2010 نحو 10.6 مليار دوالر، في حني بلغت تلك 
املعدالت نحو 5 مليـــارات دوالر العام املاضي، 
وتسعى القاهرة حاليا للوصول إلى هذا الرقم 

إلى نحو 7 مليارات دوالر العام احلالي.
ولم ينكر أشـــرف العربي وزيـــر التخطيط 
واملتابعـــة واإلصـــالح اإلداري، التقصير جتاه 

قطاع الســـياحة، وطالب املستثمرين بضرورة 
التواصـــل مـــع نهـــال املغربـــل نائـــب الوزير 
واملشـــرف علـــى اإلســـتراتيجية، لبحث إدراج 
مطالبهـــم ضمن اإلســـتراتيجية خـــالل الفترة 

املقبلة.
وقال الوزير لـ”العرب“ إن ”اإلســـتراتيجية 
دخلـــت حيز التنفيـــذ بالفعل منـــذ اإلعالن عن 
موازنة العام املالي احلالي“، مؤكدا أنه ســـيتم 
بحـــث مطالب مســـتثمري هذا القطـــاع الهام 
للنظـــر فيهـــا وتطويـــر رؤية قطاع الســـياحة 

باإلستراتيجية.
وأوضـــح خبـــراء اقتصاديـــون لـ“العرب“ 
أن االجتـــاه الســـليم لوضع أي رؤيـــة تتعلق 
مبســـتقبل االقتصـــاد ال بد أن يـــدرس ويطرح 
ضمن حوار مجتمعي مع جميع األطراف وعدم 

إعداده في غرف مغلقة.
ولم يعـــد خافيا علـــى أحد، أن اخلســـائر 
التي طالت قطاع السياحة بعد سقوط الطائرة 
الروســـية فـــي ســـيناء، وجتاهـــل القطاع في 
”رؤيـــة مصر 2030“ خطيئة ال تغتفر، ألنه يعطي 
إشارات قامتة عن توجهات احلكومة، ويضعها 

في موقف يبدو فيه خطابها متناقضا.
وتفجـــرت تلك األزمـــة خالل لقـــاء العربي 
مع جمعيـــة رجال األعمـــال املصريني مؤخرا، 
حيث واجهه املستثمرون بالتقصير حيال هذا 

القطاع.
وشـــدد أحمد بلبع رئيس جلنة الســـياحة 
باجلمعية على أن املقصد الســـياحي املصري 
مير بأســـوأ مرحلـــة فـــي تاريخـــه، وتفاقمت 
واملنشـــآت  الفنـــادق  إغـــالق  ومت  اخلســـائر 

السياحية إلى جانب تسريح العمالة.
وقـــال لـ“العـــرب“ ”ال أعلم كيـــف مت إعداد 
تلك اإلســـتراتيجية، ولـــم يتم التشـــاور معنا 
حول مســـتقبل هـــذا القطاع�، مشـــيرا إلى أن 

تلك مشـــكلة كبرى، حيث يتـــم اتخاذ القرارات 
بصورة عشـــوائية دون الرجـــوع إلى أصحاب 

الشأن.
وتصـــل خســـائر مدينتـــي شـــرم الشـــيخ 
والغردقة شـــهريا إلى حوالي 275 مليون دوالر 

بعد توقف السياحة الروسية ملصر.
ومـــن أهـــم الدول التـــي أثرت فـــي تراجع 
الســـياحة، روســـيا بنســـبة 55.2 باملئة تلتها 
بريطانيا بنســـبة 15.9 باملئة، ثم أملانيا بنسبة 

14 باملئة وإيطاليا بنسبة 6.2 باملئة.
وأعلـــن يحيى راشـــد وزير الســـياحة عن 
مبـــادرة بالتعـــاون مع البنـــك املركزي واحتاد 
والفنـــادق  املنشـــآت  لتمويـــل  مصـــر  بنـــوك 
الســـياحية التي توقفت خالل الفترة املاضية. 
وســـيتم إطالقها في نوفمبـــر املقبل ولم حتدد 

مالمحها بعد.

يأتـــي ذلك بينما تعـــزف البنوك عن متويل 
هذا القطـــاع، وتتعامل معه كل حالة على حدة 

دون أن تتفق على وضع رؤية عامة لتمويله.
وقال ماجد اجلمل رئيس جمعية مستثمري 
طابـــا لـ”العرب“ إن ”الفنادق غير مؤهلة حاليا 
الستقبال السائحني“، الفتا جتاهل املسؤولني 
احلديث عن عودة مرتقبة للسياحة، في حني أن 
الفنادق حتتاج إلى عمليات صيانة الســـتقبال 
الســـياح، وال ميتلك أصحابها ســـيولة نقدية 

لتطويرها.
ورغم املشـــكـالت التـــي يواجههـا القطـاع، 
إال أن احلكومة لـم متنحه حـوافز لتشـــجيعه، 
بـــل طبقـــت عليـــة ضريبـــة القيمــــة املضافة 
مؤخرًا، دون منحـه فتـرة إعفـاء، أســـوة بعـدد 
مـــن القطاعات التي شـــملها اإلعفـــاـء املؤقت. 
وتســـببت الضـريبـــة اجلـديـــدة التـــي بــــدأ 

تطبيقهــــا مطلع هذا الشـــهـر في زيـادة العبء 
الضريبـــي على أســـعـار الوحــــدات الفنـدقية 
بنحـو 3 باملئـة، بعد أن مت رفع الضريبة من 10 
باملئة إلى نحـــو 13 باملئة، وتزيد إلى 14 باملئة 

العام املقبل.
وطالب أشـــرف عبدالغني رئيـــس جمعية 
خبـــراء الضرائـــب املصريـــة فـــي حديثـــه مع 
مـــن  الســـياحة  قطـــاع  باســـتثناء  ”العـــرب“ 
اخلضـــوع للضريبة على القيمـــة املضافة إلى 
حني تعافيه من األزمـــة احلالية التي يتعرض 

لها منذ 5 سنوات.
وقـــال إن ”جانبـــا كبيـــرا من األزمـــة التي 
يعانـــي منها االقتصاد املصري ســـببها نقص 
املعـــروض من الدوالر نتيجـــة لتراجع احلركة 
وهمـــا  الصـــادرات،  وانخفـــاض  الســـياحية 

املوردان الرئيسيان للنقد األجنبي في مصر“.

تجاهل السياحة في {رؤية مصر 2030} يثير غضب المستثمرين
[ تطبيق القيمة المضافة الجديدة يزيد معاناة المستثمرين في القطاع [ شح السيولة النقدية يلحق الضرر بأصحاب الفنادق

إعادة السياح تحتاج إلى مخطط

أحمد بلبع:

السياحة تشهد أسوأ فترة 

في تاريخها وتم إغالق 

الفنادق وتسريح العمالة

أشرف العربي:

مستعدون لتعديل 

اإلستراتيجية واالستجابة 

لمطالب المستثمرين

شــــــكك خبراء ومســــــتثمرون مصريون في جنــــــاح "رؤية مصر 2030" لعــــــدم إدراج قطاع 
الســــــياحة ضمن محاورها اإلستراتيجية للنهوض باقتصاد البالد املتعثر باعتباره إحدى 
أدوات التنمية، حيث أخرجته احلكومة من حســــــاباتها نظرا لكونه صناعة هشــــــة ال ميكن 

التعويل عليه مستقبال.

نقلة نوعية كبيرة في السياحة العالجية الخليجية
} ديب – أكـــد مشـــاركون فـــي مؤمتـــر دولي 
مبدينـــة دبـــي أن مـــدن اخلليـــج، خصوصـــا 
اإلمـــارات، أصبحت حتقق عائـــدات كبيرة من 
الســـياحة العالجيـــة ومـــا يعرف بالســـياحة 
العالجيـــة املعاكســـة، وأنهـــا أصبحت جاذبة 
الستثمارات كبرى في مجال الرعاية الصحية.
وقالوا على هامش مشـــاركتهم في املؤمتر 
الدولـــي للســـياحة العالجيـــة، أن مدينة دبي 
حققـــت عوائـــد تزيد علـــى 280 مليـــون دوالر 
من الســـياحة العالجية العـــام املاضي، وفقا 

إلحصاءات هيئة الصحة في اإلمارة.
ونســـبت وكالـــة األنبـــاء األملانيـــة إلـــى 
الدكتـــورة ليلـــى املرزوقـــي مســـؤولة ملـــف 
الســـياحة العالجية في إمـــارة دبي، قولها إن 
عدد القادمني من اخلارج للعالج في دبي يقدر 

حاليا بنحو 300 ألف سائح سنويا.
وأضافـــت أن هناك ما يصـــل إلى 360 ألف 
شـــخص من الداخل فضلوا استكمال عالجهم 
فـــي اإلمارة بـــدال من اخلارج، وهـــي الظاهرة 

املعروفة باسم الســـياحة العالجية املعاكسة. 
وأكدت أن التوقعات ترجح زيادة عددهم خالل 
العام اجلاري وارتفاع العائدات بنســـبة تصل 

إلى 15 باملئة.
ومتخصصون  ومســـتثمرون  خبراء  ودعا 
في املجـــال الطبـــي، دول اخلليج إلـــى زيادة 
اخلطـــط اجلاذبـــة لالســـتثمارات فـــي املجال 
الصحي، لتنشيط السياحة العالجية، من أجل 

تنويع املوارد االقتصادية.
وأكـــد اخلبيـــر االقتصـــادي محمـــد معتز 
اخلياط احلاجة املاســـة والعاجلة لبناء املزيد 
مـــن املرافق الصحية فـــي دول اخلليج نتيجة 

ارتفاع عدد السكان والزوار في املنطقة. وقال 
إن ذلك يتطلب وجود منشـــآت جاهزة ملواجهة 
هذا التحدي، من أجل اســـتمرار رفد االقتصاد 

والسياحة العالجية بعوائد مالية دائمة.
وقال إن االســـتثمار في القطـــاع الصحي 
والسياحة العالجية عبر تقدمي باقات تنافسية 
يسهم بشكل مهم في دعم االقتصاد اخلليجي.
وأضـــاف أنـــه ”يتوجـــب ضـــخ املزيد من 
االســـتثمارات وتشـــييد وبناء املستشـــفيات 
واملجمعات الطبية اجلديـــدة، ألن أي اقتصاد 
متطـــور يحتاج إلـــى ركيزة القطـــاع الصحي 

القوي واملتنوع مبا فيه السياحة العالجية“.
وأشـــارت الدكتـــورة رمي عثمـــان املديـــر 
التنفيذي للمستشفى الســـعودي األملاني إلى 
أن تقدمي خدمات صحيـــة متميزة، بات جاذبا 
كبيـــرا ملرضـــى مـــن دول أوروبية وآســـيوية 
وأفريقيـــة، كمـــا أنه أســـهم في خفض نســـب 
ســـفر مواطني دول اخلليـــج للعالج في الدول 

األوروبية واآلسيوية.

الســـعودي  ”املستشـــفى  أن  وأوضحـــت 
األملانـــي يســـتقبل فـــي دبي مرضـــى من دول 
أوروبية كثيرة مثل فرنسا وإيطاليا وروسيا، 
إضافة إلى دول أفريقية مثل نيجيريا، بغرض 
احلصول على العالج في تخصصات دقيقة“.

وأكدت أن ”ســـمعة السياحة العالجية في 
دبـــي، كان لهـــا أثر بالغ في جـــذب مجموعات 
ســـياحية كبيـــرة من آســـيا لتلّقـــي اخلدمات 
الطبية عالية املستوى في مستشفيات اإلمارة، 
وهو ما يرفد قطاع الســـياحة مبورد ســـياحي 

استثماري هام“.
وأضافـــت أن ”الســـياحة العالجيـــة توفر 
موارد مالية كبيرة لنشـــاط الفنـــادق واملراكز 
التجاريـــة ومرافـــق البنيـــة التحتيـــة علـــى 
اختالفهـــا من خدمات املواصـــالت والرحالت 

اجلوية“.
وأشارت إلى حدوث منو كبير في السياحة 
العالجية املعاكســـة ”حيث استقبل املستشفى 
الســـعودي األملاني فـــي دبي، خـــالل العامني 
األخيرين عددا كبيـــرا من املرضى اإلماراتيني 
كانوا يعاجلون فـــي اخلارج، ولكنهم اختاروا 
اســـتكمال العالج داخل اإلمـــارات، خاصة في 

مجاالت جراحة األعصاب والقلب والعظام“.
وقـــال الدكتـــور محمـــود الشـــغري مدير 
التسويق في مستشفى ســـليمان احلبيب في 
دبي، إن مفهوم الســـياحة العالجية املعاكسة 
يشهد توسعا كبيرا، بعد أن فضل عدد كبير من 
أبناء اإلمارات ودول اخلليج استكمال عالجهم 

في بلدانهم، بدال من السفر إلى اخلارج.
وأوضح أن املستشـــفى يســـتقبل مرضى 
من دول كثيرة من أنحاء العالم لالستفادة من 
خدمـــات جراحات العمود الفقري واســـتبدال 
املفاصـــل وجراحـــات القلب والصـــرع وعالج 

السمنة.
وأكـــد أن ”مســـتوى اخلدمـــة الطبيـــة في 
تخصصـــات طبيـــة هامة أصبـــح متميزا بعد 
اســـتقطاب كفاءات وخبرات طبية كبيرة، أدت 
إلى تعزيز الثقة في القطاع الصحي اخلليجي، 
وأســـهمت بشـــكل كبير فـــي رواج الســـياحة 

العالجية“ في دول اخلليج.

الدكتورة ليلى المرزوقي:

عدد القادمين من الخارج 

للعالج في دبي يقدر بنحو 

300 ألف سائح سنويا

مركز استقطاب ألرفع الكوادر الطبية

التجارة السعودية

تسجل تراجعا كبيرا
أظهـــرت بيانـــات رســـمية أن  } الريــاض – 
الصادرات والواردات الســـعودية سجلت في 
الربـــع الثاني من العام احلالي تراجعا كبيرا، 
حيث انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية 
بنســـبة 5.6 باملئة مبقارنة ســـنوية لتصل إلى 

نحو 12.1 مليار دوالر.
وســـجلت الواردات الســـعودية انخفاضا 
أكثـــر حدة خالل تلـــك الفترة، حـــني تراجعت 
بنســـبة 19.3 باملئـــة مبقارنـــة ســـنوية لتصل 
إلـــى نحـــو 36.52 مليار دوالر، وفقـــا للبيانات 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامـــة لإلحصاء في 

السعودية.
ونتيجة لالنخفـــاض الكبير في الواردات، 
تراجـــع العجز التجـــاري غير النفطـــي، بعد 
أن أصبحت الصـــادرات غير النفطية تشـــكل 
فـــي الربع الثاني نســـبة 33.14 باملئة من قيمة 

الواردات، مقارنة بنحو 28.34 باملئة قبل عام.
ويرجع انخفاض الواردات بشكل أساسي 
إلـــى خفـــض اإلنفـــاق احلكومـــي والرواتب 
وتقليـــص الدعم احلكومي للوقـــود وعدد من 
اخلدمات والسلع األساسية، األمر الذي قلص 

اإلنفاق االستهالكي.
وعلـــى صعيد آخـــر أعلنـــت وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة املعدنية السعودية أن عدد 
املصانـــع في البالد بلغ نهاية الربع الثالث من 
العام نحو 7571 مصنعا باستثمارات جتاوزت 

261.3 مليار دوالر. 
وبلغ عـــدد العاملـــني واملوظفـــني في تلك 
املصانع أكثر من 426 ألفا، يتركز غالبيتهم في 
الصناعات الغذائية واملشروبات، حيث جتاوز 
عدد العاملني في هذا النشـــاط 106 آالف عامل 
ثم قطاع املـــواد الكيميائية واللدائن بأكثر من 

72 ألف عامل.
وقـــال مديـــر إدارة التراخيـــص واملتابعة 
الصناعيـــة في الـــوزارة ســـعد بـــن عـبدالله 
الغامـــدي، إن املصانـــع الكبـــرى بلغـــت 670 

مصنعا.
وأضاف أن صناعة املواد الكيميائية جاءت 
في مقدمة املصانع بعدد 148 مصنعا وبإجمالي 
اســـتثمارات جتاوز 168.6 مليـــار دوالر، تلتها 
صناعـــة املعـــادن األساســـية والتحويلية ثم 

الصناعات الغذائية واملشروبات.
وجـــاءت املنطقـــة الشـــرقية فـــي صدارة 
املناطق من حيث عـــدد املصانع، تلتها منطقة 

الرياض ثم منطقة مكة املكرمة.

الدكتورة ريم عثمان:

الخدمات الصحية المتميزة 

تجذب المرضى من دول 

أوروبية وآسيوية وأفريقية
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د. محمد الجويلي

} يحافـــظ تصميم البيت العربـــي التقليدي 
علـــى الخصوصية والحميميـــة بصفة جلية، 
فتخطيطه العـــام بوصلته ومركز الجذب فيه 
هـــو الداخـــل، ما يجعـــل البيـــت ال يطّل على 
الجيران وال يمّكن الجيران من اإلطاللة عليه، 
كما يســـمح للضيوف بالولوج إليه لكن دون 
رؤيته من الداخل، ال ســـيما وأّن غرفة ضيافة 
الرجال واستقبالهم عادة ما تطل على الشارع. 
أّمـــا إذا كان البيت مكّونا مـــن طابقين وهي 
خاصية تتميز بها بيـــوت األعيان والوجهاء 
واألثرياء، تكون غرف الطابق العلوي محّجبة 
بالمشـــربيات أو بمكّونـــات أخرى مشـــابهة 
لها تحجب عين الغربـــاء عن رؤية ما بداخل 
الغرف بالرغم من فتح شـــبابيكها ونوافذها 

لتهويتها وإنارتها خالل النهار.
أّمـــا الصحن الـــذي يقع في ســـّرة البيت 
بمنأى عن أعين الجيران والغرباء فهو يشّكل 
ألهلـــه مجال حّرية مطلقة أكثر مّما توّفره لهم 
أجزاء البيـــت األخرى، يتنقلـــون فيه بحرية 
بيـــن الداخل والخـــارج دون اإلخـــالل بمبدأ 
الخلـــوة الحميميـــة، وإذا تدّرجنـــا من العام 
إلـــى الخاص نالحظ أّن الخيـــط الناظم للكّل 
والجزء والواصـــل بينهما يظّل دائما الرغبة 
في الستر واإلخفاء، فالنوافذ التي تكون عادة 
ضيقة وصغيرة في أعلى الجدران على عكس 
ما تكـــون عليه فـــي المنازل الحديثة ســـواء 
كانت شـــققا فـــي عمارات أو منازل مســـتقّلة 
بذاتها واسعة وتتوّسط الجدران، فهي تخفي 
أكثـــر مما تظهـــر وتحّجـــب أكثر مّمـــا تمتع 
األنظـــار. وخالصة األمر، فـــإّن أعمدة المنزل 

العربـــي الحقيقية التي ُيشـــّيد عليها قبل أن 
تكـــون متكّونة من الحجر واآلجـــر والرخام، 
هي قبل كّل ذلك تتشّكل من مجموعة من القيم 
الثقافية، فإذا نظرنا في كلياته وجزئياته أي 
من حيـــث تصميمه العام المتميـــز بدائريته 
وانغالقـــه والتفـــاف جزئياته علـــى بعضها 
البعض أو من خالل نوافذه ومشربياته نجده 
يستند إلى عمود أساس يتمّثل في الرغبة في 
الخصوصية والتستر، حيث يسمح فيه بالنظر 
من الداخل إلى الخـــارج ويمنعه من الخارج 

إلى الداخل.
ولعـــّل هـــذه الرغبة التـــي ال يمكن فهمها 
إّال بالعـــودة إلى التقســـيم ”الجنـــدري“ بين 
الذكـــور واإلنـــاث للمجـــال والمـــكان وإرادة 
تقنيـــن التواصـــل بينهمـــا وفـــق المنظومة 
األخالقية الســـائدة ال تتجّلى على أحسن ما 
يكـــون كما تتجّلـــى في المشـــربية كما ُيطلق 
عليهـــا في بعض بلدان المشـــرق العربي، أو 
الشناشـــيل في العراق، وقـــد عرفها المعمار 
العربـــي كما تقول المدونـــات التاريخية منذ 
العصر العباسي قبل أن يستلهمها في معمار 
بيوت األتـــراك العثمانييـــن ويطلقون عليها 
”البرمقلـــي“ وهي التســـمية التي اســـتقرت 
في اللهجة التونســـية إلى اليوم والمشـــتقة 
مـــن الكلمـــة التركية ”بارمـــق ”parmak التي 
تعني في األصل إصبع اليد أو الرجل قبل أن 
تصبـــح دالة في التركية العثمانية مع إضافة 
الحـــق ”بارمقلـــق parmaqlyq“ علـــى معنـــى 
التشـــبيك في أصابع اليدين وفي النوافذ في 
ذات الوقت، وفي التركيـــة المعاصرة للداللة 
على تشبيك في النوافذ والبناءات يحمي من 
الشمس وُيَهّوي البيت كما أنه يسمح لمن هو 

فيه بأن يرى دون أن ُيرى من الشارع.
وإذا كانت شناشـــيل العـــراق وبالتحديد 
قريـــة جيكور قـــد حظيت بالتغني واإلنشـــاد 
فـــي األدب المكتوب وخّصص لها بدر شـــاكر 
الســـياب قصيـــدة كاملـــة اختارهـــا عنوانا 
لمجموعته الشعرية ”شناشيل بنت الجلبي“، 
فإّن البرمقلي التونســـي الذي مازال يوشـــح 

بعض المنـــازل العتيقة التـــي بعضها صار 
دورا للثقافـــة والفنون فـــي تونس الحاضرة 
وضواحيهـــا، قد حظي بالخصـــوص بتغّني 
األدب الشـــعبي كمـــا فـــي أغنيـــة ”مشـــموم 
التراثية التـــي تقول في مطلعها ”لّالك  الفّل“ 
حليمـــة مـــن البرمقلي تطـــّل علينـــا“، أو في 
الســـردّيات الوعظيـــة والتعليمّيـــة كمـــا في 
حكايـــة ”اليـــاداس“ من تـــراث من ُيســـمون 
بـ“البلدّية“ كناية عّمن يعتبرون أنفســـهم من 
الســـّكان ”األصليين“ لتونس الحاضرة حيث 
تطـــّل المـــرأة الضجـــرة من برمقلـــي منزلها 
على الشـــارع. تدور أحداث هذه الحكاية بين 
الداخـــل والخارج ولكن الخارج ال نراه إّال من 
خـــالل الداخل، مـــن خالل عيني هـــذه المرأة 
التـــي ترصـــد ما يدور فـــي الشـــارع دون أن 
يتمكن من فيه من رؤيتها في تواصل أحادّي 
الجانـــب مـــن الداخل إلـــى الخـــارج ويمنع 
العكـــس، أي يمنع تبادل النظرات بين المرأة 

ومحيطهـــا الخارجـــي المشـــّكل مـــن الذكور 
راســـما بذلك الحدود بيـــن المحّلل والمحّرم، 
وبين المشـــروع وغير المشـــروع، بين ما هو 
مسموح به من الحريم، وما هو محّرم عليها: 
أن تكـــون ناظرة إلـــى الخارج غيـــر منظورة

 منه.
غير أّن الحكاية في بداياتها تتعّمد العبث 
بالحـــدود االجتماعية والثقافية المرســـومة 
بينهما، وتســـتعمل لذلك تعّلـــة أخالقية بأن 
تجعـــل المرأة ترى من البرمقلي رجال أســـاء 
معاملة متســـّولة وعّنفها واســـترجع النقود 
التي أعطاها إّياها ألّنها حذرته من كيد النساء 
فنزلت إليه من ســـاللم البيت مسرعة لتأديبه 
وأغرتـــه بالدخول إلى البيـــت بعد أن أعلمته 
أّنها وحيدة وزوجها غائـــب والحال قيلولة، 
لتذيقه بعد ذلك من ألـــوان الخوف والترويع 
واإلذالل أطباقـــا وتغنم من ذلـــك فّك الحصار 
المطبق عليها فيراها اآلخرون كما تراهم على 

عكس ما يرغب فيه البرمقلي والمجتمع دون 
ارتكاب محرم كبيـــر كانت توحي به األحداث 
ألّول وهلة، ولغايات أخالقية محمودة يجّلها 
هذا المجتمع نفسه: عدم نهر السائل وتأديب 
كّل من تســـّول له نفســـه االعتداء على شرف 

المحّصنين والمحّصنات.
البرمقلي، كما المشـــربية، مازال موجودا 
ماديا ولكن في أبنيـــة تراثية ال تحظى دائما 
بالصيانـــة، ورمزيـــا بتوظيفـــه فـــي التراث 
الّالمادي الســـردي والشـــعري الذي تتناقله 
األجيال جيال بعد جيل عبر المشـــافهة ولكنه 
يكاد يندثر فـــي المنازل الحديثـــة في معظم 
الحواضر العربية ال فقط بســـبب إعادة رسم 
الحـــدود بين الداخـــل والخـــارج، وإّنما ألّنه 
أصبحت تعّوضـــه تصميمات معمارية أخرى 
دخيلة كثيرا ما يقع اســـتلهامها بطريقة آلية 
ال تنسجم مع طابع المعمار العربي اإلسالمي 

وروحه.

البيت العربي التقليدي ورسم الحدود بين الداخل والخارج
[ الشناشيل والبرمقلي: أدوات عربية في الفصل بين الخاص والعام [ أعمدة المنزل العربي تتشكل من مجموعة من القيم الثقافية

الهندســــــة املعمارية في جوهرها هندســــــة للقيم االجتماعية، بقدر ما هي هندســــــة للمكان 
في مســــــتوييه الداخلي واخلارجي، الظاهر واملخفي، اخلاص والعام، ال تعكس فقط نظرة 
اإلنســــــان إلى نفســــــه واآلخر وإّمنا للحياة والكون برمته وهذا ينطبق على كل احلضارات 
والثقافات، مبا في ذلك احلضارة العربّية اإلســــــالمية. ما يلفت االنتباه في الطراز العربي 
ــــــاء بالداخل أكثر من اخلارج، وهذا ليس من  التقليدي لتشــــــييد املنازل والبيوت هو االعتن
محض الصدفة وإمنا ألن املجتمع يفصل بني الداخل واخلارج ويضع في البيت التقليدي 
حدا بينهما، بني ما هو حميمي وشديد اخلصوصية والذاتية ينبغي إخفاؤه والتسّتر عليه، 
وما ميكن أن ُيعرض للعموم دون أن يعّرض القيم االجتماعية السائدة لالهتزاز واحلدود 

الفاصلة بني املسموح وغير املسموح به لالختراق.

يوسف حمادي

} صـــدق من قال ”ال وطن للفن“، وأنه بأبعاد 
جمالية ســـريعة االنفالت ال يســـتقر في مكان 
محـــدد، وأنه مـــوروث األجيـــال الخالد مهما 
تباعـــدت البالد بيـــن األمم واألقـــوام. وهذا 
ينطبـــق على فـــن غنائي يعرف فـــي المغرب 
بـ“الملحـــون“، وهـــو عبارة عن نظم شـــعري 

عامي منفلت من الفصحى.
كان يوســـف بـــن تاشـــفين، أميـــر دولـــة 
المرابطين، يدرب جنوده على الســـباحة في 
مســـبح المنـــارة بمراكش حتى يســـتطيعوا 
العوم والعبـــور لنجدة أشـــقائهم العرب في 
األندلس، تلك النجدة، االستجابة، التي تشهد 
عليهـــا معرَكة الَزّالَقة أو معركة ســـهل الزالقة 
عـــام 479 هــــ. وقبل انطالق بن تاشـــفين إلى 
المعركـــة، كان على جوانب المســـبح بمدينة 
النخيل رجـــال ينظمون كالمـــا متداخال بين 
ُحـــون ويرفهون به  األمازيغيـــة والعربية يَروِّ
عـــن الجنـــد، وكان مـــن العارفيـــن من يصف 
كالمهم ذاك بـ“الملحون“ لعدم احترامه قواعد 

اللغة العربية.
يقول الدكتور عبدالوهاب الفياللي، أستاذ 
بكلية اآلداب بفاس، إن فن الملحون في قيمته 
الفنية هو فن شـــعري إنشادي غنائي متميز، 
وقد يكفي الســـامع ســـماعه فـــي البحث عن 
بواعـــث ومظاهـــر قيمتـــه الفنيـــة وكوامنه 
الجمالية، إذا كان شعور جل أو كل المتلقين، 
وإن مـــن الدواعي األكيدة عند الباحث في فن 
الملحون رصـــده تلك البواعـــث والتجليات، 
وتفحصها بعناية تامة حتى نكتشـــف أسرار 

قوة تأثيرها الفني في السامع المتذوق.
ورغـــم أن الملحـــون، الـــذي عبـــر البحر 
األبيض المتوســـط مع المرابطين إلى شـــبه 
الجزيـــرة األيبيرية، حيث األندلـــس العربية 
حينـــذاك، وتغنـــت بكلماتـــه المنظومة زجال 
النســـاء الموريســـكيات فـــي قصـــور ملوك 
بنـــي أميـــة فـــي ليالي األنـــس والســـمر، إال 
أنه حســـب بعـــض النقـــاد المغاربـــة الذين 
يبحثون في جذور تاريخية الملحون، الفنية 
والجماليـــة، ومنهـــم الباحـــث عبدالمجيـــد 

تصاحبـــه  مـــوزون  كالم  بمثابـــة  فنيـــش، 
موســـيقى تقليدية مغربيـــة محلية تعتمد آلة 
”السويســـي“ و“الربابـــة“ الوتريتين، إضافة 
إلى اآللـــة اإليقاعيـــة التقليديـــة التي تعرف 
في المغرب بـ“الطعريجة“، فترى المنشـــدين 
جماعـــة يـــرددون ”الالزمـــة“، وهـــي الجملة 
الموحدة التي يحافـــظ العازفون على اآلالت 
الموســـيقية علـــى ترديدها بصـــوت جماعي 

موحد.
وعن تلـــك الوحدة المنســـجمة في ترديد 
أغنيات الملحون المبنية على الشعر العامي 

القريب إلى العربية الفصحى من غير احترام 
لقواعد اإلعراب فيها، يؤكد عبدالكريم الفاللي 
وهو عازف على آلة الوتار بنوعيه األطلســـي 
الكبيـــر وصغيره السويســـي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن فـــن الملحون يـــوازي نظيره 
الطـــرب الغرناطـــي، المعروف فـــي المغرب 
بالطـــرب األندلســـي أو طرب اآللـــة، وهو فن 
يجلـــس إلى منصتـــه في الحفـــالت الخاصة 
والعامة، رجال يلبســـون جالبيبهم المغربية 
الصفـــراء  الجلديـــة  وبالغيهـــم  البيضـــاء 
ينخرطـــون  وهـــم  الحمـــراء،  وطرابيشـــهم 

جماعـــة وفرادى يرددون كالما موزونا مقفى، 
وإن لـــم ُتحترم فيه اللغـــة العربية الفصحى، 
المســـتمعين  وجـــدان  إلـــى  ينســـاب  لكنـــه 
يشـــد  إياهـــم  مطربـــا  للحفـــل  الحاضريـــن 

أسماعهم.
فالملحون كالم ”معســـول جميل موزون“، 
يعلق الحـــاج عبدالكريم الفياللي الذي قضى 
عمـــره كله في الغناء ونظـــم القصائد، مؤكدا 
لنـــا أن تســـمية ”الملحون“ تعـــود إلى كونه 
شـــعرًا يصدر عن صاحبه ملحنا بحكم وجود 
ضوابـــط عروضيـــة وميزانيـــة تحتـــم على 

الشـــاعر الناظم، أن يقول على منوالها كالما 
ملحنا منذ الوهلة األولى.

ومــــن المغرب، ســــافر شــــكل مــــن منظوم 
كالم أهلــــه الــــدارج علــــى لســــان العامة إلى 
بــــالد األندلس، الذي حدد النقاد والدارســــون 
اصطالحــــه بفن الملحــــون، وصــــل إلى بالد 
األندلس مع المرابطين ثم عاد مع الموريسكيين 
مصحوبا بـ“الطــــرب الغرناطي“، هذا األخير 
الذي تصاحــــب نغماته الموســــيقية الطويلة 
”الءات وهاهات“ يكاد المســــتمع إليها يرتخي 
وينام، عكس الملحون الذي يشــــعل المشاعر 
بقصائده ذات البناء القصصي المشــــوق، في 
مواضيع الحب والهجر والجفاء، التي تشــــد 
السامع إليها كلماتها المصحوبة بنغم الوتر، 

يقظا متشوقا لسماع الخاتمة.
مدن الملحون،  وتصف مصادر ”العــــرب“ 
فــــاس ومكناس وســــال ومراكــــش والعاصمة 
الرباط، بكونها المدن ذات الريادة في انتشار 
فــــن الملحــــون وازدهاره، وحيــــث يوجد عدد 
مــــن الزجاليــــن الناظمين لقصائــــد الملحون 
المشــــهود لهم بالفنية واإلبــــداع، حتى أنهم 
ارتفعــــوا إلى مرتبة الشــــيوخ، منهم التهامي 
المدغري وقــــدور العلمــــي والجياللي متيرد 
ومحمــــد بــــن علي ولــــد الــــرزي ومحمــــد بن 
ســــليمان وأحمــــد الغرابلي ومحمــــد الكندوز 
وإدريس بن علي، وآخرون ُكثر بصموا تاريخ 
الفن الملحون التراثي ببصماتهم الخالدة في 

الذاكرة الفنية.
ومــــن مظاهر االعتناء بالملحون حاليا في 
المغــــرب، إصــــرار بعض جمعيــــات المجتمع 
المدنــــي على تنظيــــم ملتقيــــات ومهرجانات 
خاصة بهــــذا الفن، ســــواء كانــــت ذات طابع 
رسمي كمهرجان سجلماســــة للملحون، الذي 
تنظمــــه ســــنويا وزارة الثقافــــة، أو حفــــالت 
ولقــــاءات شــــعبية تقليديــــة كتلك األمســــيات 
األسبوعية التي ينظمها المولعون بهذا الفن 
في بيوتهم بالتناوب ليلة كل جمعة. والسبب 
في اختيار ليلة الجمعــــة هو أن كل المنتمين 
لعائلة هذا الفن كانوا في الماضي من الصناع 
التقليديين الذين كان يوم عطلتهم األسبوعية 

يوم الجمعة.

المغرب.. {الملحون} نظم منفلت من الفصحى سافر إلى األندلس وعاد مع الموريسكيين

مهرجانات الملحون في المغرب حمت هذا الفن من النسيان والتالشي 

المنزل العربي يســـتند إلى الرغبة 

في الخصوصية، حيث يسمح فيه 

بالنظـــر مـــن الداخـــل إلـــى الخارج 

ويمنعه من الخارج إلى الداخل

◄

فن الملحون في قيمته الفنية هو فن شـــعري إنشـــادي غنائي متميز، وقد يكفي السامع سماعه في البحث عن بواعث 

ومظاهر قيمته الفنية وكوامنه الجمالية.

{البرمقلي} تسمية استقرت في اللهجة التونسية مشتقة من الكلمة التركية {بارمق} التي تعني إصبع اليد أو الرجل قبل 

أن تصبح دالة على معنى التشبيك في أصابع اليدين وفي النوافذ.

شناشيل بغداد أسلوب معماري استحضر القيم الثقافية السائدة



} الغوس (نيجرييا) – يقول خبراء إن اإلفراج 
عن مجموعة من ”بنات شـــيبوك“ غداة اعتداء 
دام اســـتهدف مدنيين في مايدوغوري، يكشف 
عـــن انقســـامات لـــدى مجموعة بوكـــو حرام 

النيجيرية التي تواجه ضغوطا عسكرية.
واعتبـــر يان ســـان بيـــار، المستشـــار في 
شـــؤون مكافحـــة اإلرهـــاب لـــدى ”مجموعـــة 
في برلين، أن  االستشـــارات األمنية الحديثة“ 
أحداث هذا األســـبوع ”تظهـــر وجود تصرف 
انفصامـــي في إطـــار تواجه فيـــه المجموعة 

انقساما تاما“.
وفي بداية أغســـطس، عّيـــن تنظيم الدولة 
اإلســـالمية الذي أقسمت مجموعة بوكو حرام 
اليمين بالوالء له، زعيما جديدا لغرب أفريقيا، 
هـــو أبومصعـــب البرنـــاوي. وقد شـــكل هذا 
التعيين صفعة ألبي بكر شـــيكاو، زعيم فصيل 

المجموعة التي تزداد ضعفا.
وبموافقتـــه علـــى مبادلـــة 21 تلميـــذة في 
شـــيبوك أثار خطفهن اســـتياء عالميا وشكلن 
ورقة مساومة قّيمة، أثبت شيكاو أن مجموعته 
”تحتاج إلى الموارد البشـــرية والمالية“، كما 
قال يان ســـان-بيار، مشـــيرا إلـــى المعلومات 
التـــي تتحدث عن مبادلة أربعـــة مقاتلين بـ21 
تلميـــذة خطفن مع أكثر من مئتين أخريات من 

زميالتهن في أبريل 2014.
والحظ عمر محمود، من معهد الدراســـات 
األمنية في جنوب أفريقيـــا، أن ”الحركة تبدو 
أكثر تشـــرذما ممـــا كانت عليه لـــدى حصول 
عملية الخطف في شـــيبوك، حيث كانت بوكو 
حرام تســـيطر على جزء كبير من األراضي في 
شمال شرق نيجيريا وفي المناطق الحدودية 

لبحيرة تشاد“.
وقـــد شـــن الجيـــش النيجيري فـــي مطلع 
التـــي  أكتوبـــر عمليـــة ”عاصفـــة الغابـــات“ 
تســـتهدف غابة سامبيزا، معقل فصيل أبوبكر 

شيكاو.
وفيمـــا زاد الطيـــران من غاراتـــه الجوية، 
حاصرت القـــوات البريـــة المنطقـــة لتجويع 

المقاتليـــن من خـــالل منع إمدادهـــم بالمؤن. 
ومنذ فترة قريبة، أعلن عدد كبير من البيانات 
الرسمية، االستيالء على المئات من المواشي 

التي يفترض أنها للمجموعة اإلرهابية.
وتقـــول مصادر محليـــة إن الهجمات التي 
يشنها فصيل شـــيكاو تركز اليوم على السلب 
والنهب في المناطق الريفيـــة، وإن المقاتلين 
يتنقلـــون أحيانـــا علـــى الدراجـــات الهوائية 
ويخطفون الرجال والنساء واألطفال إلرغامهم 
علـــى االلتحـــاق بهـــم، فيمـــا كانـــت الحركة 
اإلســـالمية التي أسسها محمد يوسف تستند 

في بداياتها إلى خطب دينية متشددة.
ويـــرى الخبراء أن الســـبب هـــو أن بوكو 
حرام لم تتوقـــف عن التكّيف مـــع الهجومات 
المضـــادة للجيـــش أو الدعم الـــذي يمكن أن 
تحصل عليه، وبذلك انتقلت من فرقة إسالمية 
متشـــددة إلى حركة تعلن انتماءها إلى تنظيم 
القاعـــدة في 2010 ثـــم أعلنت والءهـــا لتنظيم 

الدولة اإلسالمية في 2015.
وقال مقاتل شـــاب ســـابق فـــي المجموعة 
إلحـــدى وكاالت األنبـــاء ”في البدايـــة، وحتى 
2009، كنـــا صادقيـــن في معركتنا في ســـبيل 
الجهاد، وكنا نريد فعال إقامة دولة إســـالمية 

في شمال شرق نيجيريا“.
وأضاف الشـــاب ”لكن بعـــد أعمال العنف 
التـــي قامـــت بهـــا قـــوات األمـــن (..) تحولت 
معركتنا إلى االنتقام“، ملّمحا بذلك إلى القمع 

العنيف لتحرك قامت به المجموعة في 2009.
وفي تحقيق شـــمل 119 من قدامى مقاتلي 
المجموعـــة توصلت إنيلي بوتا، المتخصصة 
الدولـــة  لتنظيـــم  اإلرهابيـــة  الشـــؤون  فـــي 
اإلســـالمية ومهدي عبديـــل، مدير البحوث في 
مؤسسة ”فين تشيرش إيد“ في فنلندا، إلى أن 
”57 بالمئة من قدامى المقاتلين الذين ســـئلوا 
عـــن آرائهم، عّبـــروا عن ســـعي لالنتقام وذلك 
إعرابـــا منهم، جزئيا أو كليـــا، عن رغبتهم في 

االنضمام إلى بوكو حرام“.
ويقـــول المقاتلـــون الســـابقون إن الرغبة 
فـــي االنتقـــام تســـتهدف فـــي المقـــام األول 
الجيش النيجيري الذي يصفونه بـ”القاســـي 

والمتوحش والذي ال يعرف الرحمة“.
ويقول نتنائيل ألين، الباحث لدى ”مشروع 
الذي  بحث العنـــف االجتماعي فـــي نيجيريا“ 
ترعـــاه جامعـــة جـــون هوبكينـــز األميركيـــة، 
إن االنتقـــال مـــن االنتفاضـــة الجهاديـــة إلى 

الحـــرب األهلية قد حصـــل أيضا عندما نظمت 
ميليشيات مدنية صفوفها لمقاتلة بوكو حرام، 
وتســـاءل ”هل يمكن أن تنتصر االنتفاضة من 
خالل شن هجمات على المدنيين؟“، مشيرا إلى 
أن الحركات الجهادية تحتاج إلى دعم الناس.

وهذا واحـــد من االنتقـــادات التي وجهها 
تنظيم داعش إلى شيكاو، آخذا عليه المجازر 
التي تســـتهدف المســـلمين في منطقة بحيرة 

تشاد.
اللواتي ال تزال  وتعتبـــر ”بنات شـــيبوك“ 
حوالـــي 200 منهن في األســـر، رمزا النتفاضة 
متهالكـــة، فيما يبـــدو أن بوكو حـــرام جديدة 
تســـتوحي تنظيم الدولة اإلسالمية، تنمو في 
جنـــوب النيجر المجاور وفي ضواحي بحيرة 
تشـــاد، وتزيد من شـــن الهجمات على أهداف 

عسكرية وترفع الشعارات المعادية للغرب.
واجتمـــع رؤســـاء أركان جيـــوش بلـــدان 
منطقة بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والنيجر 
والكاميـــرون وبنين)، الخميـــس الماضي في 
نيامي، لإلعداد للهجـــوم النهائي ضد جماعة 
بوكـــو حـــرام اإلرهابية، بحســـب مـــا أفادت 

اإلذاعة النيجرية.

وخالل االفتتاح قال وزير الدفاع النيجري، 
حاســـومي مســـعودو، إن ”الهـــدف مـــن هذا 
االجتماع هـــو التحضير للمرحلة النهائية من 
عملية القضاء على بوكو حرام في منطقتنا“.

ووفقا للجيش النيجيري فقد شنت كل من 
النيجر وتشـــاد ونيجيريا عمليات عســـكرية 
متزامنة في يوليو الماضي على المناطق التي 

تسيطر عليها عصابات بوكو حرام.
وأكـــد مســـعودو أن هـــذه العمليـــات أتت 
بنتائج حاســـمة، خصوصا مـــن خالل تحرير 
مناطـــق كانـــت بوكو حـــرام تحتلها، مشـــيرا 
إلـــى أنهـــا ســـمحت أيضـــا بتعطيـــل التدفق 

اللوجيستي لهذه الجماعات اإلرهابية.
وأضـــاف أن ”نتائج عملياتنا العســـكرية 
كانـــت مرضية إلى حد أننا نشـــهد عودة لثقة 
الســـكان“، تزامنـــا مع اســـتئناف األنشـــطة 
االقتصادية، مؤكدا أن ”األمل يحدونا بخروج 
قريب من حالة الحرب في منطقة بحيرة تشاد، 

الذي بات قريبا“.
وذكرت نيامي في حصيلة تعود إلى نهاية 
ســـبتمبر، أن هذه العمليات التي قادتها القوة 
اإلقليمية العاملة في حوض بحيرة تشاد، راح 

ضحيتها 14 جنديا نيجريـــا، وأدت إلى مقتل 
123 إرهابيا وُأسر اثنين منهم، وضبطت كمية 

كبيرة من األسلحة والذخائر.
وفي 3 يونيو، شـــنت الجماعـــة اإلرهابية 
هجوما كبيرا على مواقـــع لجيش النيجر في 
بوســـو قتل فيـــه 26 جنديا، بحســـب حصيلة 
رســـمية، كما قتل عدد كبير من المدنيين، فيما 
قتلت بوكو حرام عددا من أفراد الدرك بعد أيام 

في نغاغام بالقرب من موقع للمهّجرين.
وتضـــم منطقـــة الضفة أكثر مـــن 300 ألف 
الجئ ونازح، يعيش اآلالف منهم على حســـاب 
سكان محليين فقراء، بحســـب األمم المتحدة 
التـــي تطالب األســـرة الدولية بزيـــادة دعمها 

المالي.

أسعد البرصي

} الصوفيـــة شـــيء جمالي أدبـــي، والَنّاس 
في الغرب يقرأون لجـــالل الدين الرومي كما 
يقـــرأون جبران خليـــل جبران ألنه رســـولي 
ورومانسي. العجائز والذين يعانون الوحدة 
والعزلـــة يقرأون للراحة النفســـية والتطبب، 
كما أّن كتب الزن والبوذية واليوغا والصوفية 

للعالج في الغرب وليست فكرا حقيقيا.
ربما ال نستطيع في شهرين أن نغير الناس 
من أشـــعرية وســـلفية إلى صوفية، وصحيح 
أّن لدينا خشـــية من اإلســـالم السياسي لكن 
األمر يحتـــاج وقتا، ثـــم إن الكثيرين يقولون 
مـــاذا نفعـــل بالصوفية فـــي القـــرن الحادي 
والعشرين، كلها عشق ومقامات ومبالغات ال 

تصمد عقليا؟
ابن عربي وجالل الدين الرومي وغيرهما، 
ركزوا فـــي زمانهم علـــى التجربـــة الروحية 
ويقـــول لـــك ”الحال وليـــس األقـــوال“ يعني 
اإليمان تجربة وليـــس تطبيقا حرفيا للنص، 
إّنـــه موضـــوع شـــخصي حميمـــي، وليـــس 
سياســـيا. ال طاقة للناس اليوم على التجارب 
الروحية واالعتكاف؟ ويمكن أن تقرأ المثنوي 
ككتاب أدبي، جماليات وصور شعرية ال أكثر.
مازلـــت أعتقد بأهميـــة العلمانية، نحتاج 
مـــدارس وجامعـــات أميركيـــة لكـــي نهـــزم 
الدواعـــش. هؤالء حتـــى لو ُأبيدوا ســـتبقى 
أشباحهم وأســـطورتهم، تبقى صور الفتيان 
الذيـــن حملوا هذا العناد وســـاروا فيه حتى 
تمزقوا، تبقى كلمات الخليفة المشؤوم الذي 
يقـــول ”فليقاتل واحدكم ولـــو وحده، منتظرا 

بالله وعده“. إّن التحول العلماني وحده قادر 
على خلـــق قطيعة ثقافية بيننـــا وبين هؤالء 

المجانين والموتورين.
الصوفية ال بأس بنشرها ودعم شيوخها 
ومؤسســـاتها، فهي في النهاية ســـؤال داخل 
التاريخ اإلســـالمي. كيف دخل الناس في دين 
الله أفواجا؟ وما هذا اإليمان الذي يتلّبســـك 

بمجرد نطق الشهادتين؟
ال بد أنه دين سياسي حربي وليس إيمانا 
بالمعنى الصوفي. ال بأس بانتشـــار اإلسالم 
الصوفـــي بدال من التوبة ونطق الشـــهادتين 
وحمـــل الســـالح وجمـــع الغنائـــم، بـــدال من 

اإلمبراطوري.  والطمـــوح  الغـــرب  مواجهـــة 
الصوفية ســـؤال جيـــد، تحويـــل اإليمان من 
أفـــواج إلى أفـــراد، من تجربـــة جماعية إلى 
تجربة فردية، ومن بيعة وخالفة إلى مقامات 

وتجربة جمالية أّخاذة.
رغـــم هجائي للصوفييـــن أحيانا إال أنهم 
-وبالرغـــم من كل شـــيء- يؤكـــدون على أن 
الحيـــاة ”ســـجن“، والحـــزن اإلنســـاني في 
الصوفية يأخذ طابعا فلسفيا، فالله بالنسبة 
إليهـــم ذلك المحـــرر العظيم الذي يســـتطيع 

استعادة النفس المطمئنة راضية مرضية.
الصوفي يرى أن الله قد نبع من أعماقنا، 
من لحظـــة فراقنا عنه، من ذلـــك الحزن األول 

وبكاء الوليد وهو يخرج من بطن أمه.
إنه يرى أن اإلنســـان محكوم بالخســـران 
ألنه سجين تائق إلى أصله اإللهي، كادح إلى 
ربه كدحا فمالقيه، كما أنه يســـتخدم جاذبية 

خاصة هي ”النجوى“ بدال من الحماسة.
الصوفـــي يتحـــدث عن وجـــع الوجود أو 
كمـــا يقول محمود درويش ”وجـــع الحياة“.. 

ربما الحياة ســـجن ولكنهـــا كل ما نملك، وال 
جدوى من التشاؤم وهجاء الحياة بل ينبغي 
تمجيدهـــا وتعظيمها، وهـــذا هو الخالف مع 

الصوفي الذي يرتبط اتجاهه بالزهد.
الصوفـــي يعانـــد ويقـــول أال تذكـــر حين 
خذلتك الحيـــاة، وكنت تجلس فـــي الحدائق 
لتمـــوت تحت المطر، ولما قالـــت لك العجوز 
اليونانيـــة لماذا ال تمـــوت في بيتك؟ قلت إنك 
تخـــاف أال يشـــعر بك أحد. لقـــد كنت وحيدا، 
وقلت في الليل إنك قد اكتشـــفت في انكسارك 

الرهيب أن لك ”قرينا”.
لقـــد أنقذتـــك الكتـــب الصوفيـــة يومهـــا 
ومســـحت دموعك بردائهـــم. وألهموك حتى 
أصغى إليك أهل القرى، أال تتذكر المخاطبات 

للنفري، لعلك مفتون ومصاب بالنسيان.
ال يطالـــب الصوفيـــون بمديحـــك ولكن ال 
تكســـر الســـراج الذي أضاء لك الطريق حين 
انطفأت كل المصابيح. ال تبصق على المحبة 
التي صارت كلمة ومنحناك إياها إن كنت من 

العارفين.
ولنتذكـــر حديث جالل الديـــن الرومي عن 
فرعـــون. لقد بحث هذا األحمـــق في كل مكان 
وعـــدوه كان فـــي بيته، كان يطعمـــه ويحمله 
بيـــن ذراعيه، حتى اشـــتد ســـاعده وقتله. إن 
نظر اإلنســـان يعاني الكثير من العلل، ولهذا 
نحتاج صوفية أحيانا خصوصا في الفترات 

الصعبة.
كل شـــيء في هذا العالم ”ظاهره الرحمة 
وباطنـــه العـــذاب“. ال تشـــتم الصوفيين إذا 
فرشـــوا لـــك رداءهم وحيـــن ُأســـقَط في يدك 

جعلوا يدك فوق أيديهم.
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اإلفراج عن {بنات شيبوك} يكشف األزمة في قيادة بوكو حرام

الصوفية قد تحصن ضد التطرف ولكنها ليست الحل

ــــــون واملراقبون حول البنية التنظيمية ومالمح االنقســــــام في  قــــــراءات كثيرة أطلقها احمللل
تنظيم بوكو حرام حول إطالقه ســــــراح ٢١ طالبة من طالبات شــــــيبوك اللواتي حتتجزهن 
احلركــــــة في نيجيريا منذ أكثر من ســــــنتني، وذلك إثر مبادلتهن بأربع ســــــجينات تابعات 
للتنظيم اإلرهابي في منطقة بانكي احلدودية مع الكامرون. ويذكر أّن أكثر من ٢٧٠ طالبة 
خطفهن تنظيم بوكو حرام في العام ٢٠١٤، وقد متكنت من الفرار ٦٠ منهّن في العام ذاته.

ــــــدات احلياة  ــــــة ترتقي فــــــوق الضغائن واألحقــــــاد، وال تنظر في تعقي ــــــة الصوفي التجرب
وتفاصيلها ضمن العالقــــــات األفقية، فهي توق إلى اخلالص والتوّحد مع الكون ضمن 
حالة روحية تنشــــــد الســــــمو وتهذيب الذائقة اجلمالية، واألهم من ذلك كله، أن الصوفية 
تشكل حصانة ضد العنف والتطرف حني تنأى بنفسها عن التدخل في معتقدات البشر، 
ــــــق نحو التكفير عبر اتخاذه  وتؤمن بأّن اإلميان حالة فردية وليس ســــــلوكا جماعيا ينزل

كعمل سياسي.

جنود نيجيريون يطهرون األرض من عصابات بوكو حرام

[ تأخر الحسم العسكري يضاعف من السلوك االنتقامي [ السكان المحليون يتقاسمون الفقر والرعب مع الالجئين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قتل 40 انقالبيًا في معارك مع 
القوات الشرعية في اليمن وضربات 

للتحالف العربي على معاقل المتمردين 
تركزت في الجوف وحجة، فيما بدأ 

الجيش الوطني بنزع األلغام من 
الطرق الرئيسية بمحيط منفذ البقع 

الحدودي مع السعودية تمهيدًا للزحف 
نحو مدينة صعدة.

◄ قتل ثالثة جنود أتراك الجمعة إثر 
انفجار قنبلة على جانب طريق بجنوب 

شرق البالد، في إطار سلسلة من 
الهجمات التي تستهدف قوات األمن.

◄ قتل ثالثة أفراد على األقل من 
حرس الحدود الباكستاني، عندما فتح 
مجهولون النار عليهم والذوا بالفرار، 

طبقا لما ذكرته شبكة ”جيو.نيوز“ 
التلفزيونية الباكستانية.

◄ بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وولي العهد السعودي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز، كل على حدة، مع 

نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون 
الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، 
مستجدات األحداث اإلقليمية والدولية 

والتعاون المشترك لمكافحة التطرف 
ومحاربة اإلرهاب.

◄ شددت دار اإلفتاء المصرية على 
أن ظاهرة المقاتلين األجانب بالدول 

العربية واإلسالمية فرضت نفسها 
بقوة أمام الهيئات والمنظمات الدولية، 

لما أحدثته تلك الظاهرة من زيادة 
هائلة في أعمال العنف والتطرف 

الديني.

باختصار

ال بأس بالصوفية اليوم

{مواجهة التهديدات اإلرهابية المتزايدة تشكل تحدًيا كبيًرا، في ظل مخاوف من حصول إسالم سياسي
الجماعات المتطرفة على مواد نووية أو كيمياوية واستخدامها في هجمات مقبلة}.

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

{العالقة بين علماء المملكة وعلماء األزهر الشـــريف تاريخيـــة وقديمة، وهم يمثلون قوة 
كبرى في مواجهة األفكار الضالة والمتطرفة}.

عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
املفتي العام للمملكة العربية السعودية

املقاتلـــون يتنقلـــون أحيانـــا علـــى 
ويخطفـــون  الهوائيـــة  الدراجـــات 
الرجال والنساء واألطفال إلرغامهم 

على االلتحاق بهم

◄

العمليـــات العســـكرية أتـــت بنتائج 
فـــي تحريـــر مناطـــق تحتلهـــا بوكو 
حرام، وســـمحت بتعطيـــل التدفق 

اللوجيستي لهذه الجماعات

◄

نحتاج مـــدارس وجامعات أميركية 
لكـــي نهزم الدواعـــش. هؤالء حتى 
أشـــباحهم  ســـتبقى  أبيـــدوا  لـــو 

وأسطورتهم

◄



} القاهــرة - يمنح كتاب ”الســـفر إلى ممالك 
الخيال: مالمح وأصوات في الرواية العربية“ 
للناقدة والشـــاعرة والكاتبة المصرية اعتدال 
عثمان، فرصة للقارئ للتجـــوال بعمق وقراءة 

أبرز مالمح المشهد الروائي العربي.
وترى المؤلفة في مقدمة الكتاب أن المبدع 
يقرأ نص الكون/ العالم/ المجتمع/ اإلنسان، 
ويعيـــد كتابته في نـــص أدبـــي، موظفا طاقة 
الخيال الخـــّالق المنطلـــق والمنفلت معا، من 
أســـر ما يفرضه الواقع على اإلنسان من قيود 
وتمّزقـــات ومخـــاوف وانكســـارات، كي يعود 
اإلنســـان إلى هـــذا الواقع نفســـه، وقد أضاف 
الفن إلى حياته حيوات لم يعشـــها، لكنه جاب 
أرجاءها واستمتع بمباهجها وعانى عذاباتها، 
وعاد منها إلى واقعه مسلحا بالرؤيا والوعي.

كمـــا ترى فـــي المقابـــل أن للناقـــد المبدع 
دورا ينطلـــق فيه من النص المنقـــود، ليدخل 
في صميم التجربة اإلبداعية نفســـها كاشـــفا 

جذورها في عالقاتها الفلســـفية واالجتماعية 
والنفســـية، ومحلـــال األدوات الفنيـــة التـــي 
اســـتخدمها المبـــدع األول لتجســـيد رؤيته، 

ومواطن األصالة واإلحكام الفني فيها، 
وتقدير مدى قيمتها الفنية والجمالية. 
والناقـــد المبدع مـــن هـــذا المنطلق، 
وبوصفـــه قارئـــا متميزا فـــي المقام 
األول، يســـعى ســـعيا جـــادا حثيثا 
وممنهجـــا إلى اســـتجالء جماليات 
النـــص، وتقريبهـــا إلـــى القـــارئ، 
حيث يجـــد في ذلك النـــص النقدي 
نصا موازيا قـــادرا على النفاذ إلى 
أسرار العمل المنقود، لتفتح أمامه 
آفـــاق التلقي والتفاعـــل الحر مع 
مـــا يطرحه الكاتب مـــن رؤى وما 

يستخدمه من تقنيات.
واعتـــدال عثمـــان التي أســـهمت بأنصبة 
متساوية تقريبا في اإلبداع والنقد، تذهب إلى 

أن الناقـــد ال يقوم بتقريب جماليات النص إلى 
القارئ فحســـب، بل يدعوه إلى المشـــاركة في 
العملية اإلبداعية نفســـها عبـــر تحرير خياله 
مـــن القيـــود والوصول إلـــى قراءته 
نقديا،  استضاء  وقد  الخاصة، 
علـــى أســـاس أن العمل األدبي 
يحتمـــل قراءات غيـــر متناهية. 
وأنهـــا من هـــذا المنطلـــق كما 
القصيـــرة  القصـــص  كتبـــت 
بوصفـــه  أيضـــا  النقـــد  كتبـــت 
”إضـــاءة للنـــص“، وهـــو عنوان 
كتابهـــا النقـــدي الذي صـــدر منذ 

سنوات.
ويضم الكتـــاب، الصادر حديثا 
الهـــالل“  ”كتـــاب  سلســـلة  ضمـــن 
يرصـــد  األول  بابيـــن:  الشـــهرية، 
تحوالت الرواية العربية ويشـــمل عدة فصول 
منهـــا ”الروايـــة العربية وملحمـــة البحث عن 

الهويـــة“، و“الذاكـــرة الثقافيـــة بيـــن التفكيك 
والتركيب“، و“رواية العمارة وعمارة الرواية“، 
و“تجارب إماراتية شـــابة في الرواية.. الكتابة 
على الحدود المراوغـــة بين الواقع والخيال“، 
و“فلســـطين في المخيال الروائـــي“ ونقرأ في 
الفصل األخير خمســـة أعمال لكتاب من مصر 

وفلسطين والجزائر.
فتقدم  أما الباب الثاني ”أصوات ومالمح“ 
فيـــه قـــراءة متعمقة لروايات تغطـــي الخارطة 
اإلبداعيـــة العربيـــة بمختلـــف تجلياتهـــا من 
عبدالرحمـــن منيف، مـــرورا بمبدعين يمثلون 
عـــدة بلدان عربيـــة، وصوال إلـــى بثينة خضر 

مكي وعروسية النالوتي.
ويشـــار إلـــى أن مؤلفـــة الكتـــاب اعتـــدال 
عثمان هي من مواليد 1942، ومن أبرز أعمالها 
القصصية ”يونس البحر“، و“وشـــم الشمس“، 
وفـــي النقـــد أصدرت كتـــاب ”إضـــاءة النص: 

قراءات في الشعر العربي الحديث“.
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ثقافة

كلمات عن قصيدة الطفـل         

} ثمة هوة كبيرة، كما يبدو، تفصل بني 
واقعني لشعراألطفال، يكون شاعر األطفال، 
في الواقع األول، رجال مكتهل الروح يكتب 

عن الطفل، ويتحدث عنه ال إليه. يكتب 
للطفل استنادا إلى معرفة عقلية باحلياة 
والعالم ال غبار عليها، لكنها معرفة تفتقر 
إلى تلك اخلفقة الوجدانية، وذلك الدفء 

احلسي الصافي.
 أما الواقع الثاني، فيتمثل في شاعر 
لم يفارق طفولته حلظة واحدة. ال يكتب 
عن الطفل، بل يتحدث إليه كطفل مثله، 

يشاركه عبثه البريء، وقلبه املفعم بالطرب. 
وميتلك، مثله، عينِني تأكالن كّل شيء 

تريانه من فرط الدهشة، وشدة اإلقبال على 
احلياة.

 إن الطفل كائن حسي، يغريه النظر 
إلى العالم والغرق في تفاصيله: يفتنه 

ملمس احلجر البارد، وتهشـم الريِح على 
السياج. يشدهـه عن نفسه منظر حيوان 
وحيد، أو طائر يقاتل طائرا آخر دومنا 

سبب. تغمره الدهشة ملطر يسقط ألول مرة. 
أو ضيف يستقبل بحفاوة ولم يكن قـد رآه 

من قبل.
 وألن الطفل كذلك، فعلى الشاعر أن 

يكون، كهذا الطفل متاما، كائنا يقبل على 
العالم بحواسه البيضاء املتقدة: يقوده 

جسد طري وخفيف كالفرح، ويعصف به 
فضول شديد وافتتان بتجربة كل ما يقع 

في مدى حواسه.
يحرك الطفل فرح باحلياة ورغبة في 
التورط فيها، فهو في منأى عن ضريبة 

الوعي الذي يقودنا إلى رصانة هي أقرب 
إلى الشيخوخة املبكرة، كما أن لسخريته 

املتدفقة والقريبة إلى النفس، قدرة عجيبة 
على استدراجنا إلى حياة أكثر اكتظاظا 

باجلمال والبراءة.
ورمبا كانت الكتابة للطفل من أكثر 

فنون الكتابة صعوبة. مسؤولية خطيرة 

وشاقة. غير أن بعض املتورطني فيها 
ال يلتفتون إلى ذلك األمر إطالقا، فهم 

ميارسون هذا النمط اخلاّص من الكتابة 
باسترخاء يشبه اإلهمال أحيانا. ال يأبهون 
كثيرا لطاقة الطفل اخليالية اجلياشة، ألن 

ذلك ما يفسد عليهم هذه النزهة، ناسني 
أن من أولى املهمات املترتبة على شاعر 

األطفال هو أن يحترم مخيلة هذا املتلقي 
الصغير، فائق احلساسية، وأن يرتفع إلى 

ما فيها من خصب وشيطنة محببة.
إن الكثير مما تضج به احلياة من 

جتارب ومواقف وأفكار وانفعاالت، وما 
يحفل به املجتمع من قيم وسلوكيات، وما 

تفيض به الطبيعُة من ِنَعـم أو رعونة، ومن 
كائنات وتقلبات. إن كل ذلك حقل متاح لكل 

ريح هاّبة. غير أن تقدمي أّي منها وجبة 
شعرية للطفل يستدعي، قبل كل شيء، 
العثوَر على نقطة متاس شعرية قابلة 

لالشتعال.
ال ميكن للشاعر أن يخدع الطفل 
باحلكمة املجردة، أو العمل الفاضل 

بالشجاعة أو الكرم إذا جاءه أي منهما 
على شكل فكرة ذهنية باردة، أومشهد 

فقير: ال تلقائية احلياة، وال جاذبية 
اللغة، وال حيوية احملسوس. إن الكتابة 

للطفل بلغة مكتهلة وروح مليئة باملشاعر 
السلبية، تخييب ملخيلة الطفل ومجافاة 

إلشراقة روحه.
وألن الطفل يستثقل النصيحة إذا 

افتقرت إلى خّفة البيان، فإنه ال يجد نفسه 
مضطرا إلى العمل بها، كما أن نفوره من 

البطوالت املفتعلة والشخصيات ثقيلة 
الدم، يجعله كائنا سريع امللل، متقلب 

املزاج، وال يدوم على حال.
على شاعر األطفال أن يأخذ كل ذلك 
في احلسبان فال يستهني بذكاء الطفل 

أوحتّفزه اخليالي أوإقباله على احلياة، 
فهو قارئ مرهف ومشاهد ملول ومتأمل 
شديد احلذر ال يخدع بسهولة كما يظن 

الكثيرون. قد ال يجيد اإلفصاح عن مواقفه 
إزاء ما يقرأ، لكن ردود أفعاله شديدة 

الذكاء، بل شديدة املكر أحيانا.

ق   علي جعـفر العـالّ
شاعر من العراق       

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت شبكة القراءة 
بالمغرب، بدعم وشراكة مع 

وزارة الثقافة، النسخة األولى 
من جائزة ”الشباب المبدع ألدب 

األطفال واليافعين“. 

◄ أقامت، مساء أمس األحد، دار 
”اآلن ناشرون وموزعون“ حفال 
لتوقيع المجموعة القصصية 
”أنثى تشبهني“، للكاتبة نهلة 

الشقران. 

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية األردنية، ضمن نشاط 
كتاب األسبوع، القاص توفيق 

أحمد جاد للحديث عن مجموعته 
القصصية ”الصرير“. 

◄ تستعد دار ”العربي للنشر 
والتوزيع“ إلصدار الرواية 

البرتغالية ”مقبرة البيانو“، من 
تأليف جوزيه لويس بايشوتو، 
وتعد أول رواية تترجمها الدار 
عن اللغة البرتغالية، وترجمها 

إلى العربية جمال خليفة. 

◄ ينظم المعهد الثقافي 
األسباني ”سيرفانتيس“ 

مهرجانا خاصا بموسيقى 
الفالمنغو بالدار البيضاء، وذلك 

خالل الفترة الممتدة من 15 
أكتوبر الجاري إلى غاية الـ21 

من الشهر ذاته.

◄ ينافس الفيلم الوثائقي 
الجزائري ”عائلتي بين أرضين“ 

للفرانكو-جزائرية نجى حارك 
في الدورة الرابعة لمهرجان 

”أوروبا-شرق“ للفيلم الوثائقي 
التي تعقد فعالياتها من 26 

إلى 29 أكتوبر الجاري بطنجة 
(شمال غرب المغرب).

باختصار

ينتظم مهرجان األيام الســـينمائية بدكالة املغربية في دورته السادسة، خالل الفترة املمتدة 

من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، وسيتم  في هذه الدورة تكريم املمثل املغربي محمد الشوبي.

تســـتضيف مكتبة البلد بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشـــة رواية {شـــيطان صغيـــر عابر» للكاتب 

والصحافي املصري محسن عبدالعزيز، وذلك مساء اإلثنني 17 أكتوبر الجاري. 

كتاب يضم مالمح وأصواتا في الرواية العربية

 شاعر يعرف أماكن الفخاخ وال يؤمن بالغابة
[ خالد صدقة يحاول أن يحصن حياته بالشعر ليفلت من القناصين [ {كلهم يركضون خلفك» عوالم من النزق والتفاصيل اليومية

ار المأمون عمّ

الفلســـطيني  األردنـــي  الشـــاعر  يبنـــي   {
خالد صدقـــة في ديوانـــه الجديد الموســـوم 
بـ“كلهـــم يركضـــون خلفك: الصيـــاد والغزالة 

النـــزق  مـــن  عوالـــم  والغابـــة“، 
الروتينّية  اليوميـــة  والتفاصيـــل 
التـــي تتكرر حد التهـــاب الرأس، 
لنراه بعدها يعّين نفسه شاعرا/ 
وفندقه  ســـيارته  مملكته  ملـــكا، 
الكتابة  أما  ضائعات،  وحبيبات 
فتظل مجرد تمارين ضد الذاكرة 
للحفـــاظ علـــى الخيـــال، الذي 
انقطـــاع  أول  أمـــام  يتالشـــى 
للميـــاه أو نفاد للســـجائر، إذ 
يقـــول ”فـــي الحقيقـــة أنا ال 
أكتـــب، أنـــا ألعب فقـــط، ولم 
آخذ الكتابة يوما على محمل 

الجـــّد“. وانطالقا من هـــذا االعتراف بإمكاننا 
أن نقـــارب بين تجربـــة صدقة، التي تســـعى 
إلـــى االرتقـــاء باليومي اعتمـــادا على روتينه 
االســـتمنائي/التكراري وبين ســـطوة أسماء 
اإلعـــالم الشـــهيرة التي نقرأها فـــي الديوان، 

لنبدو وكأننا في فضاء الشاعر الخاص.

أفخاخ للقارئ

يضبط الديـــوان، الصـــادر حديثا عن دار 
”األهلية للنشـــر والتوزيـــع“، كبنية حكاية من 
نـــوع ما، أفعـــاال روتينية وّرطت الشـــاعر في 

الكتابة، لتبـــدو رفاهية الكتابة وكأن الشـــعر 
وليـــد هذا الفراغ، فهو أرق ليلي جعله َيقتِصد 
في ســـجائره أو يمشي في الشوارع أو يتأمل 
البحر، ويســـتحضر في رأســـه موتى وأحياء 
أو حبيبـــات يبني لهن عوالم خاصة ال تشـــبه 
عوالمـــه التي لم يبـــق فيها من أثـــر الحبيبة 
إال وجههـــا الذي يتالشـــى وقطعة 
من ثيابها نســـتها في سيارته، إذ 
يتأّملها وهـــو يحاول ضبط حرارة 

المياه لغسل وجهه.
يراوح هـــذا البناء الحكائي بين 
فضـــاءات يومّيـــة ال تتـــرك للمخّيلة 
مجاال لمـــلء الفراغات فـــي الفضاء، 
حيث أنها صدقة يحكمنا بعوالمه، إذ 
يقول ”صرت أعرف أماكن كل الفخاخ/ 
ولم أعد أؤمن بالغابـــة“، إذ نراه يبني 
غابته وفخاخه الخاصة ليوقعنا فيها، 
وهي أشبه بجنازير تشّد الرقبة ال للقتل 
بـــل لمتعة تأّمل تســـارع نفس الضحّية، 

كذئب سقط ذكره من عنوان الديوان.
الصيغة المتعلقة بالوضعيات الجســـدّية، 
بعـــض  مورفولوجيـــا  فـــي  تتجلـــى  نراهـــا 
النصوص، إذ يتشـــكّل النـــص بصريا أمامنا، 
كأن ينحـــدر حيـــن الحديث عن الغرق أشـــبه 
بكاليغـــراف، أو نـــراه فقـــرات متراصة تتكرر 
فيها العبـــارات وكأننا نقرأ ما يفكر فيه، وهو 
أشبه بمن يقرأ المحاكمات العقلية ألحدهم، إذ 
نبتعد عن الشعر هنا لنقرأ ما يشبه الهلوسات 

التي تسبق الشعر.
تتالشى عملية االختيار لما سيوضع على 
الورق لنقرأ دماغا مفتوحة، وهذه التسارعات 
في النبض التي نراها مكشـــوفة أمامنا تأخذ 
أحيانا شكل االختناق، لنرى اإليقاع متسارعا 
ال لطلـــب النفـــس بـــل للتدخين، حيـــث هناك 
إدمانـــات وتفاصيل صدقة تحضر أمامنا على 
الورق، فهـــو لم يعد ضحية الذئب فقط بل هو 
هدف يريد الجميع اقتناصـــه، لنجده إثر ذلك 

يداري ما تبقى لديه، و“يلعب“ بالشعر بانتظار 
أن َيقتل أو ُيفتـــل، إذ نقرأ ”باإلضافِة إلى طعِم 
الفودكا الســـيء/ فأنا أفكـــر جدّيا بالنزوِل من 
الســـيارة وقتل السائق الذي يقف ورائي اآلن/
حبيبتي مشـــغولٌة اآلن وال تـــردُّ على الهاتف/
هذا ال يزعجني، ليس هذا ما يزعجني تحديدا/

يارة على جانب  ر في َرْكن السَّ أريد أن أكتَب/أفكِّ
الطريق ألكتب“.

تالشي الغرابة

اللغـــة في ديـــوان صدقـــة شـــديدة األلفة، 
فهي تشـــبه األحاديث اليوميـــة وكأننا قادرون 
على توقع ما ســـيقال، فاألخير (الكاتب) تجّرأ 
وبـــذل جهـــدا في كتابة مـــا نفّكر علـــى الورق 

بوصفه شـــعرا. التناصات مع الشعر العالمي 
بـــل ومهاجمتـــه أحيانـــا، نراهـــا تحمـــل في 
داخلها صيغة الهزء ال االنتقاد أو االســـتفادة، 
ويرتبط ذلـــك بالعوالم الشـــعرّية التي يبنيها 
الشـــاعر لنفســـه، أشـــبه بمـــن يحطـــم صورة 
المـــرآة عن ذاتـــه، ليعيد لملمـــة الفتات مكونا 
”صورته“، فادعاء ”الشـــعر“ يحضر بشـــدة في 

الديوان.
الشـــاعر وإثر عالقة الضد مع العالم يطلق 
على نفسه صفة الشاعر، ال من موقف انتهاكي 
لما هـــو حوله بل نتيجة للنـــزق، ذلك الذي قد 
يصل به إلى حد القتل والتأفف مّمن حوله، فهو 
ال يبحث عن قضايا الشـــعر نفسه أو ما حوله، 
بل إنه يريد فقط لماء الصنبور أن يســـخن أو 
أن ينسى وجه حبيبته أو يتذكر لقاءاته معها، 

هو حبيس غرفته أو سيارته التي قد يشطح به 
الخيال لتتحول إلى فضاء للحب.

كتابـــة القصيدة عند صدقة ليســـت عملية 
بنـــاء أو بحث في ســـبيل التأســـيس للمعنى، 
هي انتظار وأرق، فالشـــعر يـــراوده وقد يغيب 
عنه ألشـــهر ثم يأتيه، ويتنقل بين مكان وآخر 
منتظـــرا أن تهبـــط القصيدة، وهـــذه الصيغة 
االعترافية للشـــعر تحمل معها شعائر خاصة، 
كالقهـــوة التي يفرد لها نصـــا ويدعو الجميع 
إلى احتسائها، أو الفودكا التي أيضا يتمناها 
للجميع، وهذه الصيغة في الممارسة الشعرّية 
تجعل القصيدة محكومة بالمزاج، ال بالشـــعر 
ذاتـــه، كأن الممارســـة الشـــعرية هـــي ما بقي 
للشـــاعر بعد الخذالن الـــذي يحيط به، محاوال 

تحويل شظاياه وروتينه إلى شعر.

لم يعــــــد املنتج الفني، ومنذ بدايات احلداثة، ميتلك أي هالة تكســــــبه أصالته، فبعد ظهور 
ــــــى العمل الفني أن  املدن بشــــــكلها احلديث والصناعات الثقافّية، لم يعد من الســــــهل عل
يتجاوز الصيغة االستهالكية وهو ما يتجلى في اللغة التي لم تعد منابعها حكرا على أحد 
ليختفي بذلك احلد الفاصل بني ما هو يومي وما هو شعري، وهذا التالشي للحدود فتح 
الباب أمام اللغة املتداولة كي تؤســــــس جلماليتها وتبحث عّما قد يكون ضد الشعري وما 
يبتعد عن احلساســــــية االعتيادية للشــــــعر، لنقرأ نصوصا تتيح لكاتبها أن يكون ”شاعرا“ 

كونه خارج أي تصنيف.

الغابة ليست مسرح الشاعر (لوحة للفنان جون برامبيلت)
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الديـــوان محكوم ببنـــاء حكائي نراه 

يراوح بني فضـــاءات يومية ال تترك 

للمخيلـــة مجاال ملـــلء الفراغات في 

الفضاء

 ◄



صابر بليدي

} أمـــام االعتمـــاد الكلي لصناعـــة الكتاب في 
الجزائر، على المادة األولية المســـتوردة، وفي 
ظل انتهاج الحكومة لسياسة التقشف لمواجهة 
تداعيات األزمة المالية، تدفع الســـلطة وجهات 
فاعلـــة في الميـــدان، إلى كشـــف خبايا صناعة 
الكتاب للرأي العام، ولجمهور الصالون الدولي 
للكتاب في طبعته الواحدة والعشـــرين المقررة 
بين نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر الداخل 
بالعاصمـــة، من أجـــل البحث عـــن آليات تدفع 
بالمهنة لتحقيـــق توازناتها الماليـــة، وتعبئة 
اإلمكانيات المادية والبشـــرية للمســـاهمة في 
صناعة تحـــوز ولو جزئيا علـــى عائدات رواج 

سوق الكتاب في الجزائر.
وتعكف المنظمة الوطنية لناشري الكتب في 
الجزائر، على تنظيـــم الطبعة األولى للصالون 
الدولي لصناعة الكتاب ”بوك برود“، بالموازاة 
مع الدورة الواحدة والعشرين للصالون الدولي 
للكتاب، بغيـــة وضع الجمهـــور والفاعلين في 
صورة خفايا وأســـرار المهنـــة، وإطالع الرأي 
العام على مراحـــل وكيفيات إنتاج الكتاب، من 
مادته األولية إلـــى غاية أن يصير كتابا جاهزا 
لـــدى القـــارئ، بغية البحث عن آليـــات جديدة، 
تنهي ارتهـــان صناعة الكتاب، للمـــادة األولية 
والتكنولوجيـــا األجنبيـــة المســـتوردة. وفـــي 
تصريـــح لـ“العـــرب“، يؤكـــد رئيـــس المنظمة 

الوطنيـــة لناشـــري الكتب مصطفـــى قالب، أن 
التنظيم المهني يســـتهدف استقطاب الفاعلين 
في ســـوق الكتاب، وتطوير الصناعة المهنية، 
من أجـــل تقديم الكتـــاب الجزائـــري في أبهى 
الحلل، وطبقا للمعايير والمواصفات العالمية 
المســـتفيدة من تطـــور التكنولوجيـــا في هذا 
الميدان، وهو الرهان الذي يشـــكل تحديا كبيرا 
للمهنيين، في ظل االعتماد الكلي على استيراد 

المادة األولية والتكنولوجيا.
ويضيف ”لقد تبلور إجماع لدى الســـلطات 
المختصـــة والفاعليـــن في هذا المجـــال، على 
ضـــرورة التفكيـــر فـــي الذهـــاب إلـــى تحقيق 
مســـاهمة محلية في صناعـــة الكتاب بمختلف 
مراحله، والتقليص التدريجي من االعتماد على 
الخارج فـــي هذه المهنة، فرغم المعوقات تبقى 
الجزائر من األسواق الكبيرة للكتاب، وال بد من 
البحث عن مردودية وتوازن محليين، لإلسهام 
أكثـــر في تطوير اإلنتاج المحلي، وتحويله إلى 

مادة قابلة لتحقيق مردودية اقتصادية“.
وتذكـــر وثيقة الصالـــون أنه رغـــم تراجع 
اإلقبـــال على المطالعـــة، واضطـــراب التوزيع 
وتراجـــع تأهيل اليـــد العاملـــة، وتأثير األزمة 
الماليـــة على الهيـــاكل القاعدية، فـــإن صناعة 
الكتـــاب في الجزائر تعرف نمـــوا مطردا، فهي 
ســـوق جذابـــة في الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيا مع توقعات مســـتقرة إلـــى غاية العام 
2020، خاصـــة مع تجهيز المكتبـــات العمومية 

للمطالعـــة والمكتبـــات الجامعيـــة، وانفتـــاح 
الكتـــاب المدرســـي على القطـــاع الخاص، مما 
يعتبر حافزا مهمـــا ويدعو إلى ضرورة تجديد 

وتطوير سلسلة إنتاج الكتاب في الجزائر.
ويستهدف الصالون استقطاب الفاعلين في 
سوق الكتاب، واكتشاف مختلف التكنولوجيات 
والخدمـــات الحديثة في هـــذا المجال، وتبادل 
الخبرات ومشاركة التجارب بين شتى سالسل 
إنتاج الكتـــاب، من اإلبداع الفنـــي والتصميم، 
والطباعـــة والتوزيـــع، إلى تجهيـــز المكتبات 
والمناولـــة  لإلنتـــاج  المحوســـب  والتســـيير 

والتكوين والتوظيف والتمويل.. وغيرها.
ويعد صالـــون المنظمة الوطنية لناشـــري 
الكتـــب حـــول صناعة الكتـــاب، تجربـــة أولى 
فـــي الجزائـــر والمنطقـــة عمومـــا، وجـــاء في 
ظـــل غمـــوض كبيـــر يلـــف الســـوق، ونقائص 
كبيـــرة تعاني منها خاصة فـــي مجال الترويج 
والتســـويق للمطبوعات والصادرات الجديدة، 
حيث كثيرا ما يلجـــأ كتاب ومؤلفون للعواصم 
العربية والغربيـــة لطبع أعمالهـــم، وكثيرا ما 
وجدت مؤلفات نفســـها مكدســـة دون أن يطلع 

عليها القارئ بسبب سوء التوزيع.
غياب الشفافية أثر على أداء وشكل اإلنتاج 
المحلي، وأدى إلى تأخير االســـتثمار المحلي، 
األمر الذي حول المكتبة الجزائرية وصالونات 
ومعارض الكتاب الجزائرية، إلى ســـوق رائجة 
بمردودية ضعيفة لالقتصاد المعرفي والفكري.

ويرى رئيس منظمة ناشري الكتب مصطفى 
قالب، في تصريحه لـ“العـــرب“، أن ”طموحات 
الصالـــون كبيـــرة في إضفـــاء الشـــفافية على 
ســـوق الكتاب، وإيجاد فـــرص لتطوير وترقية 
صناعة الكتاب في الجزائر، لتحقيق المردودية 
االقتصادية الالزمة، بتوسيع استقطاب فاعلين 
جـــدد في سلســـلة اإلنتاج، ألن حضـــور الدولة 
في دعم المنتوج الثقافـــي والفكري واإلبداعي 
ضروري وســـيبقى قائما، لكـــن ال بد من تعبئة 
اإلمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية الوطنية في 
القطـــاع، للتقليـــص مـــن التبعيـــة للخـــارج، 

والمساهمة في خلق الثروة المحلية“.
كل  يســـتهدف  ”الصالـــون  ويضيـــف 
المؤسسات والهيئات المعنية بمختلف مراحل 
إنتـــاج الكتاب، ففي حلقة النشـــر هناك معاهد 
التكويـــن المهني ومـــدارس الفنـــون الجميلة 
واإلعالم اآللي والتصميم والرســـم، وفي حلقة 
الطباعـــة هناك أيضا معاهـــد التكوين وتوزيع 
الورق ولوازم الطباعة والتغليف والتجليد، في 
حين تتضمن حلقة التوزيع مهنيي النقل البري 
والجـــوي والبريـــد والمواصـــالت، إلى جانب 
هيئات ومؤسســـات أخرى، كـــوزارات الثقافة 
واالتصـــال والتجـــارة والصناعـــة والتربيـــة 
والتعليم العالي، ووكاالت التشـــغيل والتأمين 
وجمعيـــات التالميذ والمســـتهلك والمكفوفين 
(البـــراي)، باإلضافـــة إلـــى الجمـــارك وديوان 

حقوق التأليف“.
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◄ تم بالرباط، تسليم جائزة األطلس 
الكبير في دورتها الـ23 للكاتب رضا 

صديقي ونزهة الخال-شوفي وآن 
بوغيت والمترجم محمد كرو.

◄ حصل كل من حبيب الصايغ، 
األمين العام لالتحاد العام لألدباء 

والكتاب العرب، والروائي اإلماراتي 
علي أبوالريش، والفنان اإلماراتي 

أحمد الجسمي، على وسام دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

◄ سيكون التراث الثقافي المغربي 
ضيف شرف المهرجان الدولي الثاني 
أللكسندريا، (فيرجينيا، شمال-شرق)، 

الذي سينعقد في 22 أكتوبر الجاري.

◄ كشف مجلس الشباب العربي 
واألفريقي بالسودان عن أسماء 

أعضاء لجان تحكيم مسابقة جائزة 
«أفرابيا» للشباب العربي واألفريقي 

في نسختها الثانية في فروع «الشعر 
والقصة والفن التشكيلي والموسيقى 

والغناء». 

باختصار

القارئ ومعادلة اإلبداع 

والتسويق

} يضّخم اإلعالم بعض األسماء، وبعض 
األعمال الروائّية حّتى ليظّنها القارئ أّنها 
أعلى من مستوى فهمه حين يّطلع عليها، 

ويحار في أمره، هل يعرب عن رأيه الصادق 
بها بمستواها المتدّني، فيوصف بأّنه غير 
أهل لقراءة األدب الرفيع، أو أّن عقله قاصر 

عن استيعاب المخبوء بين السطور، أم 
يصمت ويساير ”نهر الجنون“؟ هل يترّدد 

في إطالق صرخته الفاضحة للتحايل 
واإليهام ويبلع مرارة الخداع الذي يتعّرض 

له؟
لم يعد القارئ ذاك المتلّقي – اإليجابّي 
أو السلبّي – الذي ال يكون له حضور في 

معادلة الرأي في المعروض عليه، وال 
صاحب النظرة المستكينة المترّقبة لما 
سيصدره الكاتب، بل بات يوّجه األدباء 

أنفسهم، باعتباره المستهلك صاحب 
السلطة والرأي، يحّدد لبعضهم مساراته، 
ما يعجبه وما ال يعجبه، يصّرح برأيه من 

دون ترّدد، يعّبر ببساطة ومن دون تزويق، 
قد يجرح بتلك البساطة وقد يبلسم، لكّنه 

تحّرر من عبء أن يكون صامتا، متلّقيا 
معتكفا في قوقعة القبول بما يلقى إليه من 

وسائل اإلعالم وآليات التضخيم.
تكون إشارة الفرنسي دانيال بناك 

في مستَهّل كتابه ”متعة القراءة“ جديرة 
باالنتباه حين يذكر أّن فعل ”قرأ“ ال يتحمل 

صيغة األمر، وهو اشمئزاز تشاطره إياه 
عدة أفعال أخرى كفعل ”أحّب“، و“حلم“. 

ويلفت إلى أن القراءة كانت فعل تمّرد، وال 
تنساق ألمر أو نهي.

يعتقد بناك أن كل قراءة هي فعل 
مقاومة كل العوارض الممكنة: اقتصادية، 
مهنية، نفسية، عاطفية، مناخية، عائلية، 

منزلية، قطيعية، مرضية، أيديولوجية، 
ثقافية، أو نرجسية. ويرى أننا نقرأ 

لمقاومة الموت بطريقة ما. ويؤكد أن 
القراءة الذكية تنقذ اإلنسان من كل شيء، 
حتى من نفسه. وتراه يتحدث عن حقوق 

القارئ الدائمة، وهي من وجهة نظره: 
الحق في عدم القراءة، الحق في القفز على 

الصفحات، الحق في عدم إنهاء كتاب، 
الحق في إعادة القراءة، الحق في قراءة أي 

شيء، الحق في البوفارية وهو ما يشار 
إلى جانب التماهي مع النص، الحق في 
القراءة في أي مكان، الحق في أن نقطف 
من هنا وهناك، الحق في القراءة بصوت 

عال، الحق في أن نصمت.
ولعّل من الجدير بالمالحظة أّن القارئ 

اليوم صار، مع امتالكه منّصات تعبير 
حّرة عن رأيه ووسائل تواصل تكفل له 

وجودا وصوتا، الطفل الجريء الذي يواجه 
الملك بعريه وال يخشى مغّبة اإلفصاح عن 

رأيه أو مواجهته. الرهان على القارئ، 
وبرغم أّنه رهان يأخذ وقتا أطول بالعادة 
من الوقت الذي يتّم فيه افتعال الضجيج 

لألسماء العابرة لحدود العصابات 
المحّلّية، المشتركة في دوائر التنفيع 
واالرتزاق، إّال أّنه رهان الزمن والجّدة 

والجدارة واألصالة، رهان يؤّكد أّن العري 
ال يستر صاحبه وال يغّطي ضحالة مستواه 

المضّخم الذي يبدو تضّخما مرضّيا ال 
غير..

هيثم حسين
كاتب من سوريا

ينظـــم امللحق الثقافي املصري، بدولة الكويت، أمســـية إلحياء الذكـــرى األولى لرحيل الكاتب 

املصري الكبير جمال الغيطاني، وذلك الثالثاء، الثامن عشر من أكتوبر 2016.

تصـــدر قريبا عن دار املؤلـــف ببيروت رواية {ياقـــوت» للكاتبة اللبنانية مريم مشـــتاوي املقيمة في 

لندن. وتدور أحداث الرواية حول مأساة الالجئني السوريني في طريقهم إلى املنافي.

تجربة أولى لصناعة كتاب جزائري محلي

صالح البيضاني

} قـــدم الباحـــث الكويتـــي طـــالل الرميضي 
على مـــدى تجربته العديد من الدراســـات في 
التأريـــخ واألدب الكويتي وبدايات الثقافة في 
الكويت، حيث صدر لـــه عدد من المؤلفات من 
بينها كتاب ”شـــخصيات من تاريخ الكويت“، 
الذي يتنـــاول فيه شـــخصيات ثقافية كويتية 
لم تصـــل إليها أقالم المؤرخين بشـــكل الئق، 
مثل هاشم الرفاعي أول كويتي يكتب مذكرات 
تاريخية فـــي عام 1938، وعبدالمنعم الســـالم 
أول وكيـــل مطبوعات كويتـــي، وكذلك يتحدث 
فيه عـــن أول كتـــاب منع في تاريـــخ الكويت. 
وللرميضي كتاب بعنـــوان ”الكويت والخليج 
وهو كتاب  العربي في الســـالنامة العثمانية“ 
يتناول المعلومات الموجودة في األرشـــيفات 
العثمانيـــة، وقد حصـــل الكتاب علـــى جائزة 
الدولة التشجيعية كأفضل كتاب تاريخي عام 
2010، كمـــا قدم الرميضي كتابـــا آخر بعنوان 
“أعالم الغوص عند العوازم خالل قرن“ يدرس 
فيه مهنة كويتية قديمة وهي مهنة البحث عن 
اللؤلؤ في مغاصات الخليج ويتضمن الكتاب 
معلومات وقصائد قديمة نقلها عن كبار السن، 
كما أن الرميضـــي حقق وجمع ديوان رجاوي 
للشـــاعر الكويتي رجاء بن فزيـــر، إضافة إلى 
جمعه وتقديمه لديوان آخر للشـــاعر الكويتي 
ســـعود الغريب، وغيـــر ذلك من اإلســـهامات 
البارزة التـــي تنّم عن جهـــد حقيقي في تتبع 

تاريخ األدب والمجتمع الكويتيين.

تراجع ثقافي

فـــي حديثـــه لـ“العرب“ يســـلط الرميضي 
الضـــوء على واقع المشـــهد الثقافـــي األدبي 
فـــي الكويـــت اليـــوم قائـــال 
رائدة  الكويـــت  ”كانت 
الخمســـينات  فـــي 
ومطلع القرن العشـــرين 
فـــي المجـــال الثقافـــي 
الخليج  مســـتوى  علـــى 
هناك  وكانـــت  العربـــي، 
األنشـــطة  مـــن  الكثيـــر 
التي  الثقافية  والفعاليات 
فرصـــة  الكويـــت  منحـــت 
الصدارة الثقافية من بينها 
تأســـيس  فـــي  أســـبقيتها 
المؤسســـات  مـــن  العديـــد 
أبرزها  ومـــن  األدبيـــة 
األدبي  النادي  تأسيس 
والـــذي   ،1924 عـــام 
يعتبر مـــن أقدم المراكز 
منطقـــة  فـــي  الثقافيـــة 
ولقد  العربـــي،  الخليـــج 
شـــهدت تلك الفتـــرة وما 
تالهـــا تأســـيس الكثيـــر 
والمجالس  الدواويـــن  من 
الثقافيـــة  واألمســـيات 
واســـتضافت  والشـــعرية، 

العديـــد من أعالم الفكر والثقافة العربية، وفي 
فترة الخمسينات كما هو معروف من مشاهدة 
الكثير من المنجـــزات الثقافية قّدمت الكويت 
إلـــى العرب مجلة العربي عـــام 1958، وظهرت 
الكثيـــر مـــن المطبوعـــات األدبيـــة واســـتمّر 
هـــذا الحـــراك الثقافي في فترة الخمســـينات 
والثمانينـــات  والســـبعينات  والســـتينات 
مـــن القـــرن الماضي، ولكـــن بعـــد التطّورات 
السياســـية في عام 1990 تأخرت الكويت، لكن 
في السنوات األخيرة عمدت رابطة األدباء إلى 
تقديم مشاريع ثقافية قابلة للتنفيذ وفق خطط 

قصيرة المدى“.
ويـــرى الرميضـــي أن آثـــار غـــزو الكويت 
اســـتمرت لفتـــرة طويلة وحتى اليـــوم، حيث 
لم تســـتعد الثقافـــة الكويتية عافيتها بشـــكل 
كامـــل وهو األمر الذي تســـبب في ظهور دول 
عربيـــة أخرى أخـــذت بزمام الريـــادة الثقافية 
فـــي الخليج علـــى وجه الخصـــوص، مضيفا 
”الكويت تراجعت أمام النشـــاط في دول أخرى 
ونذكر على سبيل المثال النهضة األدبية التي 
تشـــهدها دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وأيضا هناك نشـــاط كبير في قطر على سبيل 
المثال مؤسســـة الحي الثقافي كتارا، إضافة 
إلـــى الكثير من األنشـــطة الثقافية المهمة في 
البحريـــن وعمـــان، وكذلك الحال فـــي المملكة 
العربية الســـعودية التي باتت من أكثر الدول 
العربيـــة نشـــاطا وتمّيـــزا فـــي المطبوعـــات 

والشؤون الثقافية واألدبية“.
ويتابـــع طـــالل الرميضي ”لذلـــك نقول إن 
الكويـــت تأخرت فـــي الركب الثقافـــي مقارنة 
بـــدول الجوار، ولكنها في الســـنوات األخيرة 
اســـتعادت عافيتها، فهناك جهـــود مثمرة من 
المجلس الوطنـــي للثقافة والفنـــون واآلداب 
والمؤسســـات الثقافية الخاصة، كدار ســـعاد 
الصباح ومؤسسة عبدالعزيز البابطين للشعر 
الفصيح، وأيضـــا الجهود المبذولة من رابطة 
األدبـــاء والمثقفيـــن الكويتييـــن، وال شـــك أن 
التعـــاون والتكاتف بين هذه المؤسســـات في 
الكويت خلقا جّوا مميـــزا للثقافة أتاح للكثير 
من المواهب الشـــبابية الظهور في الســـاحة 
األدبية وفي اإلعالم بشـــكل إيجابي، ويمكن أن 
نذكر الكاتب سعود السنعوسي وحصوله على 

جائزة البوكر عن روايته ساق البامبو“.

جيل واعد

وبالحديث عـــن الروائي الكويتي ســـعود 
السنعوســـي، يقـــول الرميضي فـــي رده على 
سؤال حول ما إذا كان السنعوسي يمثل ظاهرة 
في الرواية الكويتية ”سعود السنعوسي يمثل 

جيـــال واعدا من الشـــباب، فنحـــن لدينا أقالم 
جميلة في القصة القصيرة مثل باسمة العنزي 
وفي الرواية ســـعداء الدعاس والشعر عبدالله 
الفيلكاوي وســـالم الرميضـــي وطالل الخضر 
ونـــدى األحمد والكثير من األســـماء المتألقة، 
التي ظهـــرت وأبدعت في الســـنوات األخيرة 
وكان لهـــا حضـــور جميل في داخـــل وخارج 
الكويـــت من خالل إبداعاتها، وأيضا الشـــيء 
بالشـــيء يذكر ففي رابطة األدباء يوجد ملتقى 
ثقافي تابع للرابطة يســـمى منتدى المبدعين، 
وهو خـــاص بالشـــباب ذوي المواهب األدبية 
من ســـن الـ13 إلى ســـن الـ30، ويعقد جلساته 
أســـبوعيا في مقـــر الرابطة مســـاء كل اثنين، 
حيـــث تتم قـــراءة نـــص أدبي من إبـــداع هذه 
المواهـــب، ومـــن ثم تتم مناقشـــة حـــول هذا 
النص ســـواء كان قصصيا أو شعريا أو حتى 
في فن المقال أو المسرح، وبحضور نخبة من 

األدباء“.
يتابـــع ضيفنا ”ال شـــك أن هذا من شـــأنه 
صقـــل ملكـــة المبـــدع وتطويرهـــا مـــن خالل 
النقاش الفكري والنقد البناء اإليجابي، وتقوم 
الرابطة كذلك بنشـــر نصوص الكّتاب الشباب 
عبر سلسلة كتب تسمى إشراقات، والكتاب من 
هذه السلســـلة يصدر بين الحين واآلخر، وقد 
صدرت خمســـة أجزاء تضـــّم مختارات بأقالم 
شـــبابية، وتقوم رابطة األدباء أيضا بإشـــراك 
أقـــالم المواهب الشـــباب فـــي فعالياتها، مثل 
المحاضرات والندوات والتمثيل الداخلي في 
المـــدارس والجامعات والمنتديـــات الثقافية 
وأيضـــا التمثيـــل الخارجـــي فـــي االتحادات 
والفعاليات التي تشـــترك فيهـــا رابطة األدباء 
الكويتيين، وهذا يسهم في تطور الكاتب وزرع 

الثقة لديه“.
وحول فاعليـــة رابطة الكّتـــاب الكويتيين 
التـــي يرأســـها، واألثـــر الذي تحدثـــه في ظل 
وجود ”الديوانيات“ التي باتت تناقش قضايا 
الثقافـــة واألدب، يقول الرميضي ”ال شـــك أن 

القضايـــا التي تثـــار في الدواويـــن الكويتية 
تناقش الكثير من الهموم والمعوقات المتعلقة 
بالمواطـــن الكويتي ســـواء كان مثقفا أو غير 
ذلك، ومن ضمن األمور التي تناقش باستمرار 
الثقافـــة واألدب والمطبوعـــات الجديـــدة في 
معـــارض الكتـــاب وغيرها من األمـــور، ولذلك 
فـــإن منبـــع المشـــاريع الثقافية فـــي الكويت 
هـــو الديوانيـــة، ونذكر علـــى ســـبيل المثال 
أن أول مدرســـة نظامية تأسســـت عـــام 1911 
هـــي المدرســـة المباركيـــة، وجـــاءت فكرتها 
مـــن ديوانية الشـــيخ يوســـف الجناعي، وفي 
الحقيقة نســـعد نحن األدباء بـــأن تكون هناك 
نقاشـــات ثقافية في الديوانيـــة الكويتية وفي 
رابطـــة األدباء الكويتيين أيضـــا، لدينا ديوان 
يومي كبير يرتاده الكثير من األدباء والشعراء 

والروائيين والصحافيين“.
وعـــن الدور الذي لعبه المســـرح في إثراء 
الحيـــاة الثقافيـــة بالكويـــت، وعّمـــا يقال عن 
تراجع المسرح الجاد واتجاهه نحو العبثية، 
يتحدث أميـــن عام رابطة األدبـــاء في الكويت 
قائال ”المســـرح الكويتي عانى من  لـ“العرب“ 
األمور المادية بعد تركيز المنتجين وأصحاب 
المصالح على الربح المادي، وقد أثر ذلك على 
تطور المســـرح ســـواء كان تمثيـــال أو كتابة 
أو حتـــى إخراجا، فنجـــد أن االهتمام كان بما 
يطلبـــه المشـــاهدون، ولكن نجـــد أن هناك في 
المقابل البعض من المحـــاوالت الجادة التي 
تتســـم بالجودة، وهدفها إثراء العقول وليس 

إثراء جيب القائمين على المسرح“. 

[ أمين عام رابطة األدباء الكويتيين يؤكد أن المستقبل األدبي تصنعه األجيال الجديدة
طالل الرميضي: الكويت ستستعيد ريادتها الثقافية

تشهد الساحة الثقافية الكويتية نشاطا ملموسا مع ظهور جيل جديد من األدباء الكويتيني 
الشــــــباب، الذين يســــــعون إلى إعادة الوهج والريادة إلى الثقافــــــة الكويتية التي كانت في 
ــــــة، ويعّد الكاتب والباحث الكويتي طالل  فترات ســــــابقة إحدى أبرز منارات الثقافة العربي
الرميضــــــي، أمني عام رابطة األدباء الكويتية، أحد أبرز األدباء واملثقفني الذين يضطلعون 
بدور بارز في املشــــــهد الثقافي الكويتي. ”العــــــرب“ كان لها هذا احلوار مع الباحث حول 

واقع الثقافة الكويتية وأبرز محطات جتربته.

لم تستعد الثقافة الكويتية عافيتها بشكل كامل

ي

يي ف

القضايـــا التـــي تثـــار فـــي الدواوين 

الكويتية تناقش الكثير من هموم 

المواطن الكويتي سواء كان مثقفا 

أو غير ذلك

 ◄

الكويت تأخرت عن الركب الثقافي 

ولكنهـــا  الجـــوار،  بـــدول  مقارنـــة 

فـــي الســـنوات األخيرة اســـتعادت 

عافيتها من خالل جهود مثقفيها 

 ◄



أبوبكر العيادي

} كيف يمكن جمع كلـــود مونيه (1926-1840) 
وفردينانـــد هولدر (1853-1918) وإدفارد مونك 
(1863-1944) فـــي معـــرض واحـــد؟ أوال ألنهم 
فنانون أساسيون في الحداثة األوروبية، بين 

االنطباعية وما بعد االنطباعية والرمزية.
القـــرن  إلـــى  تمتـــد  أعمالهـــم  ألن  ثانيـــا 
حتى 1918 بالنســـبة إلى هولدر،  العشـــرين – 
و1926 بالنســـبة إلى مونيـــه، وإلى غاية 1944 
وكان لها تأثير هام في  بالنســـبة إلى مونك – 
تاريـــخ الفن. ثالثا، وهـــو األهم، أنهم خاضوا 
تجربة مواجهة أسئلة ال حلول لها في الظاهر، 
بنفـــس العزيمة والمثابـــرة، ورغبة في القطع 
مع الســـائد وإن لم تجد الصدى المرجو لدى 

معاصريهم.
ال شيء إذن يوّحد أولئك الفنانين، فأكبرهم 
ســـّنا أي كلود مونيه انطباعـــي، فيما ينتمي 
هولدر إلى ما بعد االنطباعية ومونك إلى التيار 
الرمـــزي وإن تأثر في بداياته باالنطباعية، وال 
شيء في ســـيرة الثالثة يدل على التقائهم في 
باريـــس أو برلين أو ســـواهما، ولكن ســـؤاال 
هامـــا كان يقّرب بعضهم مـــن بعض، إذ واجه 
ثالثتهم مشـــكلة، في لحظة فارقة شهدت فيها 
الصور الشمسية ظهورها وتطورها، أال وهي 
مواجهـــة ”الموتيف“، ال ســـيما أنهم اهتموا 
بتصوير عناصر طبيعية محسوســـة كالجبل 
والثلج والماء والشمس والليل، هذه المشكلة 
التـــي يلتقـــون حولها لخصهـــا فيليب داجان 

مـــؤرخ الفن ومستشـــار متحـــف ”مارموتان“ 
الباريســـي الذي يعرض أعمالهم حتى موفى 
شـــهر يناير القادم بـ“تجربة الصعوبة“، حيث 
ســـيواجه كل منهم تمّنع الموتيفات الطبيعية 
التي ســـتتبدى لهم صعبة اإلمساك أو عصية 

وحتى مستحيلة، بعبارة مونيه.
وينبري كل مـــن جهته، تحت تأثير العلوم 
الفيزيائيـــة والطبيعيـــة، إلعداد سالســـل من 
اللوحـــات حول موضوع واحـــد وتكثيفها حّد 
الهوس، كما هو الشـــأن مع مونيه في لوحات 
”كاتدرائيـــة روان“ و“جســـور علـــى التايمز“ 

و“غدير جيفرني“.
ومع هولدر الذي ظل ينوع رســـم المشاهد 
األلبّيـــة كلوحة ”بحيرة ثون“ وسلســـلة ”جبل 
ســـتوكهورن“، فيمـــا كان مونـــك يركـــز علـــى 
الثيمات نفســـها: بيـــت أحمر، بحارة وســـط 
الثلـــوج، أمام الغروب، ليل الشـــمال، أي أنهم 
كانوا يحملون قناعة بأن من مهمات الفن َتمّثل 

العالم، وال سيما مناظره الطبيعية.
كيف يمكن رسم الشمس الساطعة منظورا 
إليها بألوان بســـيطة؟ كيف يمكن رسم الثلج؟ 
وكيف يمكن اقتراح ذبذبات الضوء على الماء 
أو على جذع شجرة؟  كتب مونيه يقول في هذا 
الصدد ”عدت مرة أخرى إلى أشـــياء يستحيل 
إنجازها: ماء مع عشـــب يتمـــّوج في العمق.. 
شـــيء يســـّر العين، ولكن الرغبة فـــي إتيانه 
تدفع إلـــى الجنون..“، هذا الرأي كان يمكن أن 
يصدر أيضـــا عن هولدر الـــذي كان يمعن في 
دراســـة أفق جبال األلب من شرفته، من طلوع 
الشمس إلى غروبها، حّد االنهيار العصبي؛ أو 
عن مونك كذلك وهو الذي يستعيد الموتيفات 
الملونة نفســـها مرارا، في رسم بيت أو غروب 

أو بحارة.
هذا التصـــور، الذي أوغلـــوا فيه أكثر من 
معاصريهم من جهة التســـاؤل واالســـتبطان، 
ظل قائما حتى مطلع القرن العشـــرين. وكانوا 

تبعـــا لذلك يتنقلون من بيئـــة إلى أخرى بحثا 
عمـــا يجـــدر تخليده، فقـــد ســـافر مونيه مثال 
إلـــى النرويـــج، وجاب هولـــدر مناطق الجليد 
في جبال األلب، فيمـــا تنقل مونك عبر مناطق 
أوروبيـــة كثيـــرة، بحثـــا عن أمواج الشـــمس 
الضوئيـــة وآثارهـــا اللونية وهـــو الذي ولع 
بالذرة والمغناطيسية، فقد كان يميل إلى رسم 
القرص الذهبي في حالة ســـطوعه، بينما كان 
مونيه وهولدر يفضالن رسمه عند الطلوع أو 

الغروب، أو وقت انتشار الضباب الرقيق.
إن اختلـــف ثالثتهـــم مـــن جهـــة األدوات 
الفنية، فإن ما يجمعهم هو رسم الحداثة وفق 
مشـــروع جريء، يكاد يكون مستحيال، للكشف 
عن خلود اللحظة وجمال المعيش اليومي في 

عالم كانت معاول الهدم الصناعية الغازية قد 
بدأت تطمس مالمحه.

نلمس ذلك جليا في لوحة مونيه ”انطباع، 
شـــمس مشـــرقة“، حيث الســـديم، وقد احمّر 
بأشعة الشـــمس، يلّون الحمأ الرمادي لميناء 
لوهافـــر، وقـــد علقت جنب سلســـلة شـــعاف 
الجبـــال التـــي أنجزها هولدر بألـــوان كيتش 
وأشـــكال محددة تكاد تكون متشظية، وقريبا 
منها شموس مونك الغاربة التي تختلط فيها 

عين الفنان بالقماشة.
ثـــالث لوحات، إلـــى جانب أعمـــال أخرى 
شهيرة جيء بها من متاحف العواصم الغربية 
كبرلين ومدريد ونيويورك وأوســـلو، تمثل ما 
يســـتعصي على الرسم، وتبين حدود اإلمساك 

بعناصـــر هاربة، في أوقـــات ذات عالقة وثيقة 
بالشمس، مصدر النور، والعين المجردة التي 
تحاول بلوغه، وتصويره في حاالته المتقلبة، 
لجعل غيـــر المرئـــي مرئيا، فالشـــمس وعين 
الفنان، بوصفهما حاضنتي الرؤية، تمتزجان 

داخل مرآة اللوحة.
”وبذلك تســـتعيض مادية عيـــن الفنان في 
لوحـــات مونيه وهولـــدر ومونك عيـــن الرّب، 
ضامن انسجام الكون في الفنون الكالسيكية“، 
كما يقول فيليب داجان، وتترافق تلك الوحدة 
الميتافيزيقيـــة بقلـــق عميـــق حاضـــر لـــدى 
الفنانيـــن الثالثـــة أمـــام الموت والســـرمدي 
والفوضى، وكأن الطبيعة في تخيلهم مسكونة 

بقوى غريبة غامضة.
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طاهر علوان

} الكل خاضع للرصد واملراقبة، ولكن من أين؟ 
وملاذا؟ فرضية الرصد ستسهم في حّل إشكاالت 
حياتية، ذلـــك ما جرى في اجلزء األول من فيلم 
”زائر الليل“ الذي أخرجته جينيفر بالنك (إنتاج 
2013)، والـــذي يتحـــدث عن زوجـــني يواجهان 
مشـــكالت معقدة وينصحهما الوسيط النفسي 
واالجتماعي بتســـجيل يوميـــات حياتهما من 
خالل كاميرا مراقبة لغرض التوصل إلى حقيقة 

املشاكل التي تواجههما.
هـــذه املرة وفي ”زائر الليل 2“ (إنتاج 2016) 
الـــذي أخرجته برايان دايفيس ســـتنتقل بالنك 
إلى كاتبة للقصة ومؤدية للدور الرئيســـي، في 
شخصية براندي، حيث يشاركها زوجها راندي 
(املمثل مارك غانت)، وهو نفســـه زوج املخرجة 
برايان دايفيس التي عرفت كممثلة شاركت في 
أزيـــد من ثالثني عمـــال ما بني فيلم ســـينمائي 
ومسلســـل تلفزيونـــي، وهي وزوجهـــا كالهما 

ميثالن ويخرجان وينتجان.
االبنة هيثـــر (املمثلة كاتلـــني كارميكائيل) 
هي الشـــخصية احملورية التي تدور من حولها 
ذات قدرات  األحداث، فهي شخصية ”تليباثية“ 
اســـتثنائية قـــادرة على التواصـــل مع قوى أو 
شـــخصيات خفية، األم منهمكة في رعاية طفل 
رضيع واألب يحاول ســـبر أغـــوار احملنة التي 

هم فيها، ولكن من دون جدوى.
تدخـــل هيثـــر فـــي حـــوارات غامضـــة مع 
شخصية ترصد كل شيء في ما يتعلق باحلياة 
اليومية للعائلـــة، واملتمثلة فـــي ووكر (املمثل 
املخضرم مايكل بـــني) الذي يكاد يتحكم بحياة 
هيثر، ويخوض معها في بعض األحيان صراعا 
هدفه التمكن من الســـيطرة على عائلتها. تبنى 
املشـــاهد الفيلميـــة على صعيد الصـــورة على 

أســـاس كاميرا مراقبة، إطار مهتز أو من زاوية 
مرتفعـــة أو جانبيـــة وأحيانا أخـــرى من خالل 
مسحة لونية وإضائية مميزة، امللفت للنظر أن 
كل ذلـــك التراكم الصوري ســـار على وفق هذا 
املســـار مخلفا إحساســـا غامضا بالتوتر، فال 

وجود ملشاهد خارجية إّال في ما ندر.
على صعيد السرد الفيلمي متكنت املخرجة 
وفريق الســـيناريو من تطوير ثيمة بسيطة إلى 
موضوع اجتماعـــي وحياتي تطـــور إلى جدل 
الوالدين حول املشـــكالت الكامنة في شخصية 
هيثر، وبذلك مضى السرد الفيلمي إلى نهاياته 
فـــي تتبع هيثر وحتوالتهـــا، وصوال إلى تدخل 
الطبيـــب أو املعالج النفســـي، ولكـــن أيضا من 

دون جدوى.
وفي موازاة ذلك انحسر الزمن الفيلمي في 
محاور محددة ترتبط بالفتاة هيثر نفسها، فال 
يعرف لها ليل أو نهار، فهي من املمكن أن تتأزم 
فـــي أي وقت أو تصرخ أو تنتابها حالة تشـــبه 
الصرع، والكاميرا تـــدور متعقبة كل ما يجري 
في إطار ســـردي ال حتوالت جذرية وحادة فيه، 
وهو أمـــر أضعف احلبـــكات الثانوية وأضفى 

على املسار اليومي للشخصيات إيقاعا رتيبا.
على الصعيد املكاني ميكن مالحظة تكريس 
األحداث كلها تقريبا في املشـــاهد الداخلية في 
حـــدود جغرافية املنـــزل، مع مشـــاهد معدودة 
قرب حوض السباحة أو خالل خروج هيثر مع 
الطبيب النفسي إلى مكان مفتوح خارج املنزل، 
وعلى هذا نستطيع تصنيف الفيلم على أنه من 
األفالم قليلة التكلفة اإلنتاجية، حيث يركز على 
احلوار الدائر بني الشخصيات في إطار حدود 

املنزل كوحدة مكانية رئيسية، ال غير.
املتقـــن  العفـــوي  األداء  للفيلـــم  يحســـب 
للشـــخصيات، وخاصة الزوجـــة براندي التي 
تشـــكل ردود أفعالها صدى للصـــوت اجلارف 
الـــذي يضرب أروقـــة املنزل واحليـــاة اليومية 
فيه، تنشغل بتربية ورعاية رضيعها وفي نفس 
الوقـــت يضربها الهلع مما يجـــري من أحداث 

ترتبط بقوة غيبية مجهولة حترك ابنتها.
مـــن جهـــة أخـــرى يلفـــت النظـــر االنتقال 
بـــني املشـــاهد مبرونـــة عالية مما شـــجع على 
استخدام وســـائل مونتاجية مختلفة لالنتقال، 
مثل التشـــويش في الصورة أو القطع املفاجئ 

واحلاد، فضال عن اســـتخدام كاميـــرا املراقبة 
وســـيلة لتســـهيل اللجوء إلى أشكال شتى من 

االنتقاالت بني املشاهد الفيلمية املختلفة.
ولعـــل هذه الدراما الفيلمية في اشـــتغالها 
على املجهول الزماني واملكاني ليست إّال مثاال 
لنوع مـــن أفالم اخليال العلمي الذي يّتكئ على 
التقنيـــات الســـمعية البصريـــة واملؤثرات، مع 
قليل من الشـــحن والتصعيد الدرامي في إطار 
تتبع للحياة اليومية للشخصيات وما تواجهه 

من حتوالت مرتبطة بتلـــك القوة الغيبية التي 
حتّرك الشخصيات أو تتسبب في استفزازها.

وعلى صعيد الشـــخصيات يحســـب لهيثر 
أداؤهـــا املتقن رغم صغر ســـّنها، وعفوية أداء 
األم براندي مع أنها ال تبدو في الدور املناســـب 
لها، إّال أنها جتاوزت شـــكليات األداء وجموده 
بإتقانهـــا التفاعل مع كل موقف مســـتجد، في 
إطـــار البحث عن ســـر تواصل هيثـــر مع قوى 

خارجية متتلك قدرات خارقية.

{زائر الليل» يعود بشخصيات مأزومة وقدرات خارقة
ال حدود للمجهول الذي ميكن أن يسيطر على حياة الشخصية، تلك فرضية درجت عليها 
أفــــــالم اخليال العلمي ورّســــــختها، وبذلك وّفرت احتمــــــاالت ال تنتهي ملا ميكن أن يقع من 
أحداث وما يتم زّجه من شــــــخصيات، هنا ميكن أن تتدخــــــل إرادات وتتقاطع مع إرادات 
أخرى في إطار ذلك املجهول الزماني واملكاني، الفاعلون الضمنيون في ذلك التشابك لن 
يســــــهموا إّال باملزيد من التعقيد، تلك هي اخلالصة التي ميكن أن نخرج بها من مشاهدة 

فيلم ”زائر الليل“ في جزئه الثاني للمخرجة برايان دايفيس.

سنة من الرخاء الصامت

} لنغلق الشباك على األلم، هناك سعادة 
ممكنة، تنبت أعشابها بني القدمني، 

هناك عينان صار في إمكانهما أن تتسعا 
لصخب العابرين بكل اللغات إلى الضفة 

األخرى.
ال تزال هناك موسيقى لم ُتسمع بعد 

في كيس الساحر، ليس ألن الشباب 
يعزفون املوسيقى طلبا للمال الفائض، بل 
ألن املدينة نفسها صارت مبثابة صندوق 

موسيقى، وألن املوسيقى ال تكذب فإن 
هواءها يغسل الرئات.

لقد انتهت سنة وأنا أمر بهذا الشارع 
نفسه، ميكنني أن أقول إنه ليس الشارع 

نفسه في كل مرة ألقي فيها بخطواتي 
على رصيفه، كل يوم أكون ضيفه ليكتب 

اسمي من جديد في سجل زواره.
أنا أجتدد من خالله، َمن مر به 

باألمس ليس أنا، كما أنني لن أكون ذلك 
الشخص الذي سيمر به غدا، لقد عملت 

ثقافة ذلك الشارع على حتديث هويتي، لم 
أعد ذلك الكائن املتحفي الذي حضر ذات 
يوم ليؤكد انفصاله عن حياة لم يعشها 

بعمق.
يهبني الشارع مثل غزالة إلى سيرة 

تنوعه ووفرته، أكون أسود في باذجنانه 
وبالقوة نفسها أكون أحمر في فلفله، 

وأنظر بغبطة إلى فواكهه وهي تطاردني 
بلغاتها القادمة من مختلف أنحاء األرض.

أنا املطرود من العائلة، املنفي من 
الوطن، املنبوذ مثل حشرة صار لي وطن 

في ذلك الشارع، كنت أنفق على الكتب 
من أجل أن تثقفني، فإذا بي أعثر في كل 
منعطف من ذلك الشارع على كتاب على 

هيئة امرأة جميلة تعلمني ما اجلمال وما 
الفتنة وما السحر.

هبات مجانية صرت أتلقاها كل نهار 
وأنا أقول مضطربا وملتاعا وهائما 

”صباح اخلير“، أن يتاح للمرء أن يقول 
”صباح اخلير“ للطبيعة، فتلك نعمة ال 

ميكن نسيانها.
في الشارع شيء من الطبيعة، من 

طقوس نضارتها وترفها وبذخ معانيها، 
يليق باملرء أن يقول بثقة ”لقد عشت“، 
وهو ال يقصد سوى املشي اآلمن على 

رصيف ذلك الشارع الذي كان وطنا لسنة 
من الرخاء الصامت املتأمل.

الفنانـــون الثالثة اختلفـــوا من جهة 

األدوات الفنيـــة املتبعـــة، إال أنهـــم 

اجتمعـــوا فـــي رســـم الحداثـــة وفق 

مشروع جريء

◄

الزمـــن الفيلمي انحســـر فـــي محاور 

محـــددة ترتبط بحيـــاة الفتاة هيثر 

نفســـها، والتي ال يعـــرف لها ليل أو 

نهار

◄

الجميع تحت المراقبة

فاروق يوسف
كاتب من العراق

توج توم هانكس بجائزة نجم هوليوود عن دوره في الفيلم الدرامي {ســـولي» املأخوذ عن قصة 

حقيقية، ومن املنتظر أن يستلم النجم األميركي جائزته في السادس من نوفمبر القادم.

{القبطان علي» في حملـــة خيرية لدعم  شـــارك النجـــم التركي أركان بتككيا الشـــهير عربيـــا بـ

مرضى القلب، من ضمن فعالياتها طرح ألبوم غنائي يعود ريع مبيعاته لعالج املرضى.

معرض باريسي يجمع ثالثة تيارات فنية متباينة رسمت المستحيل
[ هولدر ومونيه ومونك فرقهم {الموتيف» ووحدتهم الحداثة [ ثالوث خاض {تجربة الصعوبة» ونجح فيها

يحتضن متحف ”مارموتان“ بباريس حتى نهاية شــــــهر يناير القــــــادم معرضا فنيا فريدا 
يحتفي بثالثة عمالقة هم السويســــــري فرديناند هولدر والفرنسي كلود مونيه والنرويجي 
إدفارد مونك، رغم انتمائهم إلى تيارات متباينة، للوقوف على الكيفية الفنية التي قارب كّل 

واحد منهم الكون في عصر الصورة الشمسية وازدهار العلوم.

رسم اللحظات الهاربة



} القاهــرة - الكثيـــر من النســـاء يعتقدن أن 
ارتفاع معـــدل هرمون احلليـــب أو انخفاضه 
يؤثـــران على فـــرص احلمل وعلـــى الرضاعة 
الطبيعية. هرمـــون احلليب هو هرمون تفرزه 
الغـــدة النخاميـــة والبطانـــة الرحميـــة لـــدى 
النساء احلوامل ويفترض أنه يوجد مبستوى 
محـــدد في الدم ولكنه يزيـــد في حالتي احلمل 
والـــوالدة. ويعد املعدل الطبيعي له أقل من 20 
نانوغـــم/ مل، بينما يرتفع إلى 40 عند احلامل 
واملرضعـــة. ويســـبب ارتفـــاع نســـبته غياب 
الـــدورة الشـــهرية أثناء احلمـــل وبعد احلمل 

بعدة أشهر خالل الرضاعة الطبيعية.
ترجع غالبية النســـاء تأخر احلمل لديهن 
وعدم إجنابهن بعـــد الطفل األخير إلى ارتفاع 
هرمون احلليب لديهـــن. وتعتقد الكثيراث أنه 
عند إرضاع أطفالهن، بانتظام، لن يكون هناك 
أي داع الســـتخدام موانع احلمـــل. ومن يردن 
أن يحملـــن يعمدن إلى اتباع أســـاليب أخرى 
كاإلكثـــار من تناول املرمييـــة التي يعتقدن أن 
من شأنها أن تقلل هرمون احلليب وتؤدي إلى 
جتفيفه وبذلك ترتفع نسبة احلمل. ومن ضمن 
املعتقدات التي تشـــيع بني النساء أن هرمون 
احلليب هو السبب األول في تأخر احلمل، كما 
أن كبر الثدي لدى املرأة التي لم تنجب من قبل 

يعني أن نسبة هرمون احلليب مرتفعة جدا.
وعـــن العالقة بني ارتفـــاع هرمون احلليب 
وتأخـــر اإلجنـــاب، يقـــول د. جـــورج يواقيم، 
استشـــاري أمـــراض النســـاء وعـــالج العقم 

”ارتفـــاع هرمون احلليـــب لدى املـــرأة والذي 
ُيعرف باسم هرمون ’البروالكتني‘ ال يعتبر من 
األمراض املستعصية التي يصعب عالجها، ال 
ســـيما إذا كانت جميع الفحـــوص مكتملة وال 
تكشف عن وجود خلل ما قد يقلل اخلصوبة“. 
وأشار يواقيم إلى أن هذا الهرمون يظهر لدى 
السيدات أثناء فترة الرضاعة، لذلك تقل لديهن 
فرص اإلجناب خالل الرضاعة الطبيعية. ولفت 
إلى أنه في حال ارتفاع نسبة هذا الهرمون في 
األيام العادية، تخـــرج إفرازات من الثدي عند 
الضغـــط عليه. وبني يواقيم أن عالج مشـــكلة 
ارتفاع هذا الهرمـــون يتم من خالل طريقتني، 
األولـــى عبر تناول الدواء الذي يصفه الطبيب 
املختـــص وفقا للمدة الزمنيـــة التي يحددها، 
والثانية عـــن طريق جتنـــب أي من احلركات 
الديناميكية للصدر مثل التدليك الشديد أثناء 

االســـتحمام، أو أثناء العالقة الزوجية، 
وعدم ارتداء حماالت ضاغطة للصدر.

ويؤكـــد يواقيم أنـــه ال يوجد تأثير 
الرتفاع هرمون احلليب على الطفل 

أثناء فترة الرضاعة ومن الطبيعي 
أن يكـــون الهرمون مرتفعا. وحث 
حمالـــة  ارتـــداء  ضـــرورة  علـــى 

مناســـبة للثـــدي وغير واســـعة 
مع عدم خلعهـــا إال أثناء النوم 
وذلـــك لتجنب ارتفـــاع هرمون 
احلليب. وقال إنـــه ال ينبغي 

الشـــعور بالقلق مـــن زيادة 
هـــذا الهرمون أثنـــاء فترة 
ميكـــن  حيـــث  الرضاعـــة، 
االنتظار إلى أن يتم فطام 

تبدأ  وبعدها  الطفـــل. 
بتنـــاول  املـــرأة 

األقـــراص 
يتم  التـــي 

احلصـــول عليها فـــي تلك الفتـــرة لرفع اللنب 
وإعادة التحليل مرة أخرى. ولفت يواقيم إلى 
أنه من ضمن األعراض التي تتعرض لها املرأة 
والتـــي تدل علـــى ارتفاع هـــذا الهرمون تأخر 
الدورة الشـــهرية وانخفاض الرغبة اجلنسية 
وتقلب املزاج. ومن املمكن حدوث زيادة أيضا 
فـــي الهرمون نتيجة تنـــاول بعض األدوية أو 

اإلصابة بالغدة النخامية.

من ناحيتـــه، يوضح د. عطيـــة أبوالنجا، 
استشـــاري أمراض النساء والوالدة، أن عالج 
اضطرابـــات هرمون احلليـــب ال يؤثر إطالقا 
على فـــرص اإلجناب، بـــل إن إهمـــال العالج 
وارتفـــاع هذا الهرمـــون هما اللـــذان يؤثران 
على فـــرص حدوث احلمل. وانخفاض هرمون 
البروالكتني يؤثر على انتظام الدورة الشهرية 

وهو ما ينتهي مبجرد العالج.
وأشـــار أبوالنجا إلى أنه ميكن التأكد من 
نســـبة الهرمون في اجلســـم من خالل إجراء 
التحاليل بصفـــة دورية، ألن احتمـــال ارتفاع 
الهرمـــون مرة أخـــرى وارد جـــدا. وفي حالة 
ارتفاعه مـــرة أخرى تتم العـــودة إلى العالج. 
وجترى التحاليل شهريا للتأكد من استقرار 

نسبة الهرمون بشكل طبيعي.
وأكد أن تنـــاول العالجات التي تخفض 
هذا الهرمون ال يعني أن االضطرابات في 
الهرمون لن تعود مرة أخرى، بل إنه وارد 

أن تتعرض لها أي سيدة الحقا.
وعن األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع 
هرمون احلليب، يفســـر أبوالنجا أنه 
من ضمن األســـباب التـــي تؤدي إلى 
تناول  البروالكتـــني  هرمـــون  ارتفاع 
العقاقير، خاصة تلك املرتبطة بعالج 
القولـــون واجلهـــاز الهضمـــي مثـــل 
املوتيليـــوم، كذلك البعض من أدوية 
الغثيان،  وأدوية  والصرع  الصداع 
باإلضافـــة إلـــى أدويـــة املهدئات، 
والتـــي تعالج حـــاالت االكتئاب، أو 
تعرض الثدي حلـــركات ديناميكية 
كثيـــرة، وأيضـــا األســـباب التي 
النخاميـــة،  بالغـــدة  تتعلـــق 
والتي يصاحبها غالبا تكّيس 
املبايض. وهي من شـــأنها أن 
تؤدي إلى زيادة الهرمون بشـــكل 
كبير في اجلســـم وقد تصل درجته 
إلـــى 50 فـــي الـــدم، وهـــي تعد من 
النسب العالية. وبني أبوالنجا أن من أهم 
اآلثار الســـلبية التي حتدث نتيجة ارتفاع 
نســـبة هذا الهرمون تأخر فرص احلمل، إال 

أنه ميكن عالجه بشكل سريع.

} واشنطن - كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
ارتفاع ضغط الدم، خاصة في منتصف العمر، 
يزيـــد مـــن مخاطـــر اإلصابة بضعـــف اإلدراك 

واخلرف في املراحل الالحقة من احلياة.
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون، 
بجمعية القلـــب األميركية، ونشـــروا نتائجها 
في دورية هايبرتانشـــن، أن مضاعفات ارتفاع 
ضغـــط الدم تشـــمل أيًضـــا الســـكتة الدماغية 

والنوبات القلبية وفشل القلب.
ولكشـــف العالقـــة بني ارتفـــاع ضغط الدم 
وضعـــف اإلدراك، أجرى باحثـــو جمعية القلب 
األميركية، اســـتعراًضا للدراسات التي أجريت 
في هذا اإلطار، لكشـــف تأثيـــرات ضغط الدم، 
علـــى مجموعة مـــن أمـــراض الدمـــاغ ومنها 
الســـكتة الدماغية واخلـــرف الوعائي ومرض 

الزهامير.
ووجـــد الباحثون أدلة قويـــة تثبت الصلة 
بـــني ارتفاع ضغـــط الدم في منتصـــف العمر، 
والتدهور املعرفي واإلصابة باخلرف في وقت 

الحق من احلياة.
وأرجـــع فريـــق البحث الســـبب فـــي ذلك، 
إلـــى أن ارتفاع ضغط الـــدم يتداخل مع هيكل 
ووظيفـــة األوعية الدموية في الدماغ ويســـبب 
ضـــرًرا للمادة البيضاء فـــي الدماغ وهذا يزيد 
من مخاطر اإلصابـــة باخلرف. ومرض اخلرف 
هو حالة شـــديدة جـــًدا من تأثـــر العقل بتقدم 

العمر، وهو مجموعة من األمراض التي تسبب 
ضمـــوًرا فـــي الدمـــاغ ويعتبـــر الزهامير أحد 
أشكالها ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات 

التفكير ووظائف الدماغ وفقدان الذاكرة.

ويتطـــور املـــرض، تدريجيـــًا، إلـــى فقدان 
القـــدرة على القيـــام باألعمـــال اليومية وعلى 
التواصل مع احمليط وقـــد تتدهور احلالة إلى 

درجة انعدام األداء الوظيفي.

ويعتبـــر الزهاميـــر أحد أشـــكال اخلرف، 
مـــا يعنـــي أن األخير أكثر شـــموال، فالزهامير 
تظهـــر أعراضه على الذاكرة فـــي بداية التقدم 
فـــي العمر، حيـــث يواجـــه اإلنســـان صعوبة 
في تذّكر املواقف واألشخاص، ثم تظهر أعراض 
متقدمة مثـــل االرتباك والعدوانيـــة والتقلبات 
املزاجية، وانهيار اللغة وفقـــدان الذاكرة ملدى 
طويـــل، لكن اخلرف يشـــمل أشـــكاال أخرى من 
تدهور العقل كاجلنون التـــام أو فقدان القدرة 

على التعّلم.
مليـــون   46.8 فـــإن  الدراســـة،  وبحســـب 
شـــخص في العالم يعانون من اخلرف. وتشير 
التقديرات إلـــى أنه بحلول عام 2050 ســـيؤثر 
اخلرف على 131.5 مليون شخص على مستوى 
العالـــم، 58 باملئة منهم يعيشـــون فـــي البلدان 

النامية.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي 
في جامعة ”كينغز كوليدج“ في لندن، بالتعاون 
مع االحتـــاد الدولـــي للزهامير، في ســـبتمبر 
2014، إلى أن عدد األشخاص الذين يعانون من 
الزهامير ارتفع بنسبة 22 باملئة، خالل األعوام 
الثالثة األخيـــرة، ليصل إلـــى 44 مليوًنا، وأن 
العدد ســـيزداد 3 أضعاف، بحلـــول عام 2050، 
ليصبـــح عدد املصابـــني باملـــرض 135 مليونا 
تقريبـــا في العالم، بينهم 16 مليونا في أوروبا 

الغربية.

هرمون الحليب يقلل فرص الحمل لكن ال يمنعه

السعادة

صناعة نفسية
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تندهش النســــــاء عند حدوث حمل لديهن وهن ال يزلن في فترة الرضاعة الطبيعية. ويرجع 
سبب هذا االستغراب إلى اعتقاد سائد مفاده أن الرضاعة مانع طبيعي للحمل قد يصل 
إلى عّدة أشــــــهر. ويدب الشــــــك إلى مجموعة أخرى من السيدات الالئي يرغنب في احلمل 

ويدور في أذهانهن أن السبب الرئيسي في منع حتقق ذلك هو إرضاع أطفالهن.

[ زيادة هرمون البروالكتني تتسبب في تأخر الدورة الشهرية 

أظهـــرت دراســـة جديدة أن األدوية الشـــائعة لعـــالج ارتفاع ضغـــط الدم، مثل حاصـــرات بيتا 

ومضادات الكالسيوم، قد تزيد من مخاطر اإلصابة باضطرابات حادة في الحالة املزاجية.

أوصت الطبيبة األملانية إيرا زايبل األشـــخاص الذين يكون الســـائل الدمعـــي لديهم قليال، أو 

الذين يتبخر لديهم بسرعة، باستخدام القطرات املعروفة باسم {الدموع البديلة».

ارتفاع ضغط الدم يزيد خطر اإلصابة بالخرف

مـــن األعـــراض التـــي تـــدل علـــى 

تأخـــر  الحليـــب  هرمـــون  ارتفـــاع 

الدورة الشهرية وانخفاض الرغبة 

الجنسية وتقلب املزاج

◄

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تشمل أيضا السكتة الدماغية

} نيويورك – يرى مدربو التنمية البشرية 
أن السعادة صناعة نفسية ميكن حتقيقها 
عبر توفير أســـبابها لتكون معّززا للتوازن 
الروحي والصحي والنجاح في كل مجاالت 
احليـــاة. فللمزاج اجليد أثـــر إيجابي على 
الصحة النفسية، مما ينعكس على الصحة 

اجلسمية أيضا.
تقدم ستيسي غريفيث في مجلة التامي 
األميركية جملة مـــن النصائح التي أرادت 
من خاللها إثبات أن رحلة حتقيق السعادة 
تبـــدأ باالســـتيقاظ في حالة مـــزاج جيدة 
ومفعمـــة بالطاقـــة اإليجابيـــة واحلماس. 
ويكون التحضير من الليلة السابقة، وذلك 
عبر ترتيب غرفة النـــوم وتنظيم املالبس، 
بحيث عندمـــا يفتح الشـــخص عينيه في 
صبـــاح اليـــوم التالي ال يصـــدم بفوضى 

الغرفة.
ويوصـــي الباحثـــون بترتيب املالبس 
منـــذ الليل وحتضير احلقيبة أو األغراض 
التي سنأخذها للعمل أو الدراسة، حتى ال 
يضطر الشخص إلى االستعجال والشعور 

بالتوتر والضغط في الصباح.
ومـــن اخلطوات الباعثة على حتســـني 
املزاج االســـتماع إلى موســـيقى حماسية 
ومحفزة كنغمة جـــرس التنبيه أو الهاتف 

مثال.
وقبل النوم يدعو املدربون النفســـيون 
إلى تخيـــل الذهاب في اليـــوم التالي إلى 
العمـــل وتوقـــع مجموعـــة مـــن األحـــداث 
اإليجابيـــة كاحلصـــول علـــى موافقة على 

مشروع ما من املدير أو تلقي الترقية.
كشـــفت دراســـة معّمقـــة مـــن جامعة 
هارفارد عن أســـرار احلصـــول على حياة 
سعيدة، إذ مت إجراء الدراسة على مدى 75 
عامًا، لتعّد البحث األطول على مر التاريخ.
بـــدأت الدراســـة عـــام 1938، وتابعها 
268 طالبـــًا من جامعة هارفـــارد. وقد تابع 
الباحثـــون فـــي هـــذه الدراســـة مجموعة 
مـــن العوامل فـــي حياة األشـــخاص، مثل 
مســـتويات الـــذكاء وتنـــاول الكحول من 
عدمه والعالقات االجتماعية والدخل الذي 

يحصلون عليه.
وقـــد نشـــرت نتائج تلك الدراســـة عام 
2012 فـــي كتاب الدكتور جـــورج فيالن من 
جامعـــة هارفارد، والذي قاد تلك الدراســـة 

من عام 1972 إلى سنة 2004.
وكشـــفت الدراســـة أن الســـعادة تأتي 
مـــن اختيار الشـــخص ألن يكون ســـعيًدا 
ومن تعزيز العالقات باألشخاص املقربني 
ورعاية النفس جســـدًيا ومالًيا ونفســـيًا. 
وهـــذه النتائج التي خرج بهـــا الباحثون 
تتماشى أيضا مع دراستني سابقتني نقًال 

عن موقع ”هانفنغنت بوست“.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن الســـعادة 
تأتـــي مـــن ثالثة أشـــياء، األول هـــو فعل 
اخليـــر لآلخريـــن والقيـــام بأشـــياء يبرع 
فيها الشـــخص وفعل ما هو مناســـب لكل 
شـــخص على حدة. كما لفت الباحثون إلى 
أن الشـــخص ميكن أن يكون أكثر ســـعادة 
إذا اختار هو أن يكون ســـعيًدا وأن يقتنع 

بذلك قوال وفعال.
ويعتبر األخصائيون االستثمار اجليد 
للعالقات مـــع املقربـــني واألصدقاء عامال 
أساســـيا في حتقيق الســـعادة والتوازن 

النفسي. 
كما ترتبط ممارســـة الرياضة بالصحة 
واملـــزاج اجليديـــن، إذ قـــال 78 باملئـــة من 
ميارســـون  إنهـــم  الســـعداء  األشـــخاص 
الرياضـــة علـــى األقـــل ثـــالث مـــرات في 
األســـبوع. وأكدت دراســـة صحية تشيكية 
أن رياضة املشـــي حترر هرمون الســـعادة 
”ايندورفني“، ولذلك فهي جتلب الســـعادة 
لإلنســـان الذي ميارســـها وجتعله مصدر 
ســـعادة لآلخرين مـــن حوله، فاملمارســـة 
تأثيـــر  نفـــس  لهـــا  للرياضـــة  املنتظمـــة 
األدوية املضادة لالكتئـــاب. وبالتالي فإن 
األشخاص الذين ميارسون الرياضة بشكل 

منتظم تقّل فرصة إصابتهم باالكتئاب.
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{الدموع البديلة». ستخدام القطرات املعروفة باسم

} لندن – حّذرت دراســـة بريطانية حديثة من 
أن تدخني مخدر احلشـــيش بانتظـــام، يجعل 
األشـــخاص أكثـــر عرضة لكســـور وهشاشـــة 
العظـــام؛ بســـبب تأثير مكوناتـــه على وظيفة 

خاليا العظام.
جاء ذلك في دراســـة أجراهـــا باحثون في 
البريطانية ونشروا نتائجها  جامعة ”إدنبره“ 

في املجلة األميركية للطب.
وأوضـــح الباحثـــون أن ”مدمني 

احلشـــيش أكثـــر عرضـــة خلطر 
اإلصابـــة بهشاشـــة العظام في 

وقـــت الحـــق 
حياتهـــم“.  مـــن 

وأجرى فريق البحث دراسته على 170 شخًصا 
يدخنون احلشيش بانتظام، باإلضافة إلى 114 

يدخنون السجائر دون احلشيش.
واســـتخدم الفريق تقنية األشعة السينية 
املتخصصـــة، لقيـــاس كثافـــة العظـــام لـــدى 
املشـــاركني في الدراســـة من الفريقني. ووجد 
الفريق البحثي أن كثافـــة العظام لدى مدمني 
احلشـــيش كانـــت أقـــل بحوالـــي 5 باملئة من 
مدخنـــي الســـجائر الذيـــن لـــم يدخنـــوا 
احلشـــيش مطلًقا. كما وجـــد الباحثون أن 
العظـــام  بكســـور  اإلصابـــة 
كانـــت أكثـــر شـــيوًعا بـــني 

مدخني احلشيش.
وقـــال الباحثون إن دراســـتهم 
تعـــد األولى من نوعها التي حتقق 
في صحة العظام بني مدمني احلشيش.

الوقـــت  ذات  فـــي  وأوضحـــوا 
أن هنـــاك حاجة إلى إجـــراء املزيد 

مـــن البحـــوث لفهم العالقة بـــني تدخني املادة 
املخدرة املذكورة وهشاشة العظام.

وتعليًقـــا علـــى نتائج الدراســـة، قال كبير 
الباحثـــني فـــي مركـــز جامعـــة إدنبـــرة للطب 
التجريبي، البروفســـور ســـتيوارت رالستون 
”لقـــد توصلنا منذ وقت قريـــب إلى أن مكونات 
احلشـــيش ميكن أن تؤثر علـــى وظيفة خاليا 
العظام، خاصة بني الذين يتعاطونه بانتظام“.
وأضاف ”أظهرت أبحاثنا أن من يتعاطون 
احلشـــيش بانتظام عرضة النخفاض كبير في 
كثافـــة العظـــام، مقارنة بغيرهـــم، وهناك قلق 
حقيقي من أن هذا قد يعرضهم لزيادة مخاطر 
اإلصابة بهشاشـــة العظام والكســـور في وقت 

الحق من حياتهم“.
وكانت أبحاث ســـابقة بينـــت وجود صلة 
وثيقة بني تعاطي املراهقني للحشيش وارتفاع 
معدالت إصابتهم باألمراض العقلية اخلطيرة، 
خاصة انفصام الشـــخصية وفقـــدان الذاكرة، 

مقارنة بنظرائهم الذين ال يتعاطون احلشيش.
وحّذرت الدراســـات من أن املراهقني الذين 
يدخنون احلشـــيش يومًيا أكثر عرضة لإلقدام 
علـــى االنتحـــار أو تعاطـــي أنـــواع أخرى من 
املخدرات، كما أنهم دائما يشـــعرون بالكســـل 
وافتقـــاد الرغبة في بذل اجلهد. واحلشـــيش 
أو املاريغوانـــا هـــي خليـــط مـــن أوراق نبات 
القنـــب الهندي وبذوره وأزهاره وهو نبات ذو 
تأثيرات مخدرة ينتشـــر في البلـــدان العربية 
بعدة أسماء مختلفة منها احلشيش والبانغو.

مدمنو الحشيش أكثر عرضة لهشاشة العظام

مدمنـــي  لـــدى  العظـــام  كثافـــة 

الحشـــيش أقل بحوالـــي 5 باملئة 

مما لـــدى مدخني الســـجائر الذين 

لم يدخنوا الحشيش مطلقا

◄

في املجلة األميركية للطب.
”مدمني  وأوضـــح الباحثـــون أن
عرضـــة خلطر احلشـــيش أكثـــر
اإلصابـــة بهشاشـــة العظام فيي

وقـــت الحـــق
حياتهـــم“. مـــن 

احلشـــيش كانـــت أ
مدخنـــي الســـج
احلشـــيش مطلًق
ج جي

اإل
كا
احل مدخني
وقـــا
تعـــد األ
في صحة العظ
وأوض
أن هنـــاك



} لندن- واجهت شبكة ”بي بي سي“ هجوما 
من صحيفـــة ”ديلي ميـــل“، بعدمـــا اتهمتها 
األخيـــرة بـ“التحيز ضـــّد البريكســـت“، لكن 
الشـــبكة أشـــارت إلـــى أّن تغطيتهـــا خلروج 
اململكـــة املتحـــدة البريطانيـــة مـــن االحتاد 
كال  مـــن  النتقـــادات  عّرضتهـــا  األوروبـــي 

اجلانبني.
اتهمت ”بي بي سي“،  وكانت ”ديلي ميل“ 
اخلميس املاضـــي، بـ“العودة إلـــى جذورها 
األوروبية مـــع رغبة باالنتقـــام“، وخصصت 
الصحيفـــة صفحتني لعرض دعـــوات النائب 
البريطاني احملافظ بيتر بون، إلى ”التحقيق 
مع بي بي سي حول حتيزها، وطريقة إدارتها 
للنقاشـــات“. ورغم أن ”بي بي ســـي“ رفضت 
الرّد بشـــكل رســـمي، لكّن عاملني في الشبكة 

لفتوا إلى أنه ”سيكون غريبا أن تتبع بي بي 
ســـي السياســـة التحريرية نفسها للصحيفة 
اليمينيـــة“، وأكـــدوا أن التغطيـــة اإلعالمية 
للمؤسســـة واجهـــت انتقادات مـــن الطرفني، 

وفقا لصحيفة الغارديان.
وفـــي املقابل، أظهرت دراســـة عن جامعة 
”كارديـــف“ البريطانيـــة األســـبوع املاضـــي، 
أن احليـــاد ُفّســـر بتوفيـــر تغطيـــة متكافئة 
واملؤيديـــن  املعارضـــني  الطرفـــني،  لـــكال 
لـ“البريكســـت“، عوضا عن التدقيق في عمق 

املوضوع واستضافة خبراء ومحللني.
إلى  ووجدت الدراســـة أن ”بي بي ســـي“ 
جانب عدد من املؤسسات اإلعالمية، لم يثبت 
اتهامها بالتحيز، إمنا بالفشل في إظهار حتّد 

كاف لإلحصاءات املتوفرة حول املوضوع.

وأشـــارت إلـــى أن واحـــدا فقط مـــن كل 5 
إحصاءات عن االســـتفتاء حول ”البريكست“ 
ُطعن فيها من قبل صحافي، ناشط، أو مصدر 
آخر، والالفت أن التســـاؤالت مبعظمها حول 
نتائـــج االســـتفتاءات طرحهـــا سياســـيون، 

عوضا عن الصحافيني.
 وجتدر اإلشارة إلى أن دراسة ”كارديف“ 
شـــملت ”بي بي ســـي“، ”آي تي في“، ”سكاي 

نيوز“ والقناة الرابعة واخلامسة.
صحيفـــة  أوردتهـــا  تصريحـــات  وفـــي 
”التليغراف“، انتقد  بوريس جونســـون وزير 
خارجية بريطانيا هيئـــة اإلذاعة البريطانية 
ملعارضتها الشـــديدة للبريكســـت ”بال خجل 
وعلـــى نحو يثيـــر الغيظ“، وهـــو ما يعارض 
متاما وجهة نظر وزير اخلارجية بأن اخلروج 

من املنظمة األوروبية يجعل بالده أكثر حتررا 
على املســـرح العاملي، لكنه في ذات الوقت لم 

يبخس ”بي بي سي“ حقها من اإلشادة.
وخالل احلملة التي سبقت االستفتاء على 
اخلـــروج البريطاني من االحتـــاد األوروبي، 
دأب أنصار البريكســـت علـــى مهاجمة هيئة 
اإلذاعة البريطانية، التي تأسســـت عام 1922 
بدعوى تخصيص وقت أطول إلبراز تخويف 
وحتذيـــرات احلكومة الســـابقة بقيادة ديفيد 

كاميرون من مغبة اخلروج.
وفي يونيـــو املاضي، صوت البريطانيون 
لصالـــح اخلـــروج مـــن االحتـــاد األوروبـــي 
بنســـبة 51.9 باملئـــة مقابـــل 48.1 باملئة آثروا 
البقاء في اســـتفتاء بلغت نسبة املشاركة فيه 

72.2 باملئة.

} واشــنطن - ”هل هناك رجل يحظى بكل هذه 
اللعنـــة؟، حتـــى ابنتـــه متقته“، هكـــذا تتحدث 
وسائل اإلعالم األميركية عن املرشح اجلمهوري 

للرئاسة االميركية دونالد ترامب.
ومن جانبه اعتبر ترامب، السبت، أن اإلعالم 
”الفاسد“ يســـعى إلى ”تزوير“ االنتخابات التي 
ســـتجرى في نوفمبر املقبل لصالح منافســـته 

الدميقراطية هيالري كلينتون.
ووسط حالة الفوضى التي تشهدها حملته 
االنتخابية مع اتهامه بالتحرش جنســـيا بعدد 
من النســـاء، ســـعى ترامب إلى الظهور مبظهر 
ضحية ”حملة تشـــويه“ لســـمعته، ما دفعه إلى 
تصعيد هجماته على منافسته قبل أسابيع من 

انتخابات الرئاسة.
ووسط مشهد إعالمي منقسم، وجد دونالد 
ترامـــب فـــي تويتر الوســـيلة املثاليـــة للتوجه 
مباشـــرة إلـــى ناخبيـــه احملتملـــني، كمـــا لفت 
أجنيلو كاروســـون أحد املســـؤولني عن موقع 
تقدمي لتحليل وســـائل اإلعالم، إلى أن ترامب 

يستند أيضا إلى مواقع محافظة ومتشددة.
ونشـــر ترامـــب تغريـــدة في وقت ســـابق، 
السبت، ملتابعيه على تويتر وعددهم 12 مليون 
شـــخص، قـــال فيها ”يجـــب محاكمـــة هيالري 
كلينتون ويجب أن تكون في السجن، ولكن بدال 
من ذلك فإنها مرشـــحة للرئاســـة في انتخابات 
يبـــدو أنها مـــزورة“. ومتكن أنصـــاره من دفع 
هاشـــتاغ #ترامب وينز (ترامب يفوز) إلى ذروة 

املواضيع األكثر تداوال على تويتر. 
غيـــر أن محللني قالوا إن هذه الوســـيلة لن 
تكـــون كافية لتضمـــن له الفوز فـــي انتخابات 

رئاسية تشهد منافسة شديدة. وأكدوا ”من أجل 
أن يفوز، عليه أن يتخطـــى قاعدته االنتخابية، 
وال ميكن أن يحقق هذا من خالل وسائل اإلعالم 

البديلة“.
ومـــع انخفـــاض نســـبة التأييـــد لـــه فـــي 
اســـتطالعات الـــرأي، واصل ترامب األســـبوع 
املاضـــي اتهامه لإلعـــالم و“النخبـــة العاملية“ 
بالعمـــل ضده، مؤكدا أن كلينتون تتآمر لتدمير 

سيادة الواليات املتحدة.
وقال ألنصاره في نيوهامشير السبت ”إما 
أن نفوز فـــي هذه االنتخابات وإما أن نخســـر 

هذا البلد“. 
وكان ترامـــب، هـــدد مبقاضـــاة صحيفـــة 
”نيويورك تاميز“ بتهمة التشـــهير، بعد نشرها 
األربعـــاء روايـــات لســـيدتني تتهمـــان ترامب 
بالتحـــرش اجلنســـي بهما، في أحـــدث ضربة 

تتلقاها حملته االنتخابية اجلدلية.
اســـتجابة ”نيويورك تاميز“ كانت سريعة، 
فقـــد أصدرت بيانا رســـميا اخلميـــس بتوقيع 
مستشـــارها القانونـــي دافيد ماكـــرو، رفضت 
فيـــه ادعاءات ترامب متحدية إياه بالتوجه إلى 
القضـــاء إن كان يجرؤ على ذلك، مؤكدة باخلط 
األســـود العريض أنها لم تدمر حملة ترامب بل 
فعل هو ذلك بنفســـه، كما أكدت أنها لن حتذف 

املادة أو املقاالت املتعلقة بها.
وجـــاء في بيـــان الصحيفة ”لقـــد قمنا مبا 
يسمح به القانون، نشـــرنا معلومات صحافية 
حـــول موضوع يهـــم الـــرأي العـــام، وإن كان 
الســـيد ترامب يعـــارض ذلـــك، وإن كان يعتقد 
أن املواطنني األميركيـــني ال ميتلكون احلق في 
ســـماع ما تريد تلك النســـاء قولـــه، وأن قانون 
البالد ســـيجبرنا، نحن وكل مـــن ينتقده، على 
البقـــاء صامتني أو على العقـــاب، فإننا نرحب 

بهذه الفرصة ملواجهته في قاعة احملكمة“.
وبعـــد انتشـــار مـــادة ”نيويـــورك تاميز“، 
اضطـــر ترامـــب للتراجع عن الظهـــور في لقاء 
تلفزيونـــي كان مقـــررا اخلميس، على شاشـــة 

قناة ”فوكس نيوز“ األميركية، متحاشيا إعطاء 
أي تصريحـــات في الوقت احلالي إال عن طريق 

ممثليه القانونيني.
وكان ترامب حظي ألشـــهر بتغطية إعالمية 
وافية بدت وكأنها غير محدودة، لكن يبدو اآلن 

أن هذا التوجه انعكس. 
وقال أســـتاذ الصحافة فـــي جامعة ”نورث 
إيسترن“ دان كينيدي إن ”وسائل اإلعالم أدركت 
شـــيئا فشـــيئا أن هذه احلملة ال حتتمل تغطية 
وكأنهـــا حملـــة انتخابات رئاســـية اعتيادية“. 
وقال اختصاصي التاريخ السياسي في جامعة 

”أميريكان يونيفيرســـيتي“ في واشـــنطن آالن 
ليشتمان، ”ليســـت هذه بالطبع أول مرة ينتقد 
مرشـــحون فيها وســـائل إعالم، لكن لم يسبق 
ألي منهـــم أن هاجم اإلعالم بالعنف الذي يبديه 
دونالـــد ترامـــب الذي جعـــل من ذلـــك عنصرا 

جوهريا من رسالته“.
وبذلك فقـــد تدنت مصداقيـــة رجل األعمال 
لدى وسائل اإلعالم، حث دعى بعضها املعروف 
تقليديـــا بخطـــه احملافظ إما للدعـــوة إلى عدم 
التصويـــت لترامـــب باعتبـــاره ”غيـــر مؤهل“ 
خلدمة البـــالد، وإمـــا تقدمي دعمهـــا لهيالري 

كلينتون. ورأى اختصاصي العلوم السياســـية 
برينـــدان نيهان أن  فـــي جامعـــة ”دارمتـــوث“ 
املرشـــح اجلمهـــوري دفـــع وســـائل اإلعـــالم 
إلـــى االصطدام بحـــدود املعاجلـــة املوضوعية 

للحدث.
ورأى أجنيلـــو كاروســـون أن ”مـــا تقـــوم 
به وســـائل اإلعـــالم اآلن جيد، لكنـــه جاء قليال 
ومتأخرا أكثـــر مما ينبغي. إنها وفرت له ألكثر 
من عـــام تغطية إعالميـــة دون أي رقابة نقدية، 
ســـمحت له بتحقيق فوز ســـهل في االنتخابات 

التمهيدية“ اجلمهورية.
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ميديا
[ المرشح الجمهوري يتهم اإلعالم بـ{تزوير} االنتخابات  [ المعركة محتدة بين اإلعالم التقليدي واإلعالم البديل
استفاقة متأخرة لإلعالم األميركي قد تحرم ترامب من الرئاسة

{الملعون} يلعن اإلعالم

حظي ترامب ألشهر بتغطية إعالمية وافية بدت وكأنها غير محدودة، لكن يبدو اآلن أن هذا 
التوجه انعكس، بعد إعالن معظم الوسائل اإلعالمية األميركية احلرب ضده، مما قد يكبده 

خسارة االنتخابات األميركية.

اتهامات االنحياز ضد البريكست تالحق بي بي سي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نصب الرئيس األميركي باراك 
أوباما نفسه، رئيسا لتحرير 

عدد واحد من مجلة تكنولوجية 
متخصصة، فقد جرت العادة وبصفته 

رئيسا للواليات املتحدة، أن يعقد 
أوباما اجتماعات ولقاءات مع 

العاملني في وسائل اإلعالم بشكل 
منتظم، لكنه قرر هذه املرة خالل 
لقاءاته معهم هذا الشهر، وضع 

نفسه مكانهم حيث أدى مهمة رئيس 
التحرير ملجلة ”وايرد“.

◄ دان مركز ”ميترو“ للدفاع عن 
حقوق الصحافيني، االعتداءات 

على فريقي شبكة رووداو اإلعالمية 
العراقية، من قبل حراس رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، 

معتبرا تلك االعتداءات ”متناقضة 
مع القوانني واملبادىء التي أقرها 

الدستور العراقي، وشعارات حكومة 
العبادي“.

◄ تظاهر عدد من أنصار املرشح 
اجلمهوري إلى االنتخابات الرئاسية 

األميركية دونالد ترامب أمام مقر 
شبكة ”سي إن إن“ في لوس أجنليس، 

احتجاجا على ما يعتبرونه تغطية 
إعالمية منحازة ضد مرشحهم، في 

خطوة لقيت استهجانا في هذه املدينة 
الدميقراطية بأغلبيتها.

◄ دشنت مجموعة من الشبان 
املصريني أول إذاعة تبث عبر البعض 

من محطات مترو األنفاق 
في العاصمة املصرية القاهرة. ويقدم 

”راديو كيميت“ برامج اجتماعية 
وكوميدية وتاريخية قصيرة حتتفي 
بالهوية املصرية وتراثها الفلكلوري 

املتنوع.

◄ قال املذيع في قناة احلياة املصرية، 
عمرو الليثي إنه حصل على إجازة 

سنوية ملدة ٣ أسابيع من قناة 
”احلياة،“ نافيا وقف برنامجه، وتابع 

في تصريحات أن للبرنامج  ”دورا 
تنمويا وليس له هدف سياسي، وما 

حدث من سائق التوكتوك شكوى 
عادية“.

{إذا أردنـــا أن نصلـــح اإلعـــالم العراقـــي يجب أن نجيب على ســـؤالين؛ األول هـــل نبحث عن إعالم 
ينسجم مع المرحلة أم عن إعالم يؤثر على السلوك الجمعي للمواطنين في الداخل والخارج}.
عزيز جبر شيال
 خبير أمني واستراتيجي عراقي

{عمليـــة الطـــرد الجماعـــي التي حصلت أخيـــرا للزمـــالء الصحافييـــن دليل واضح علـــى تواصل 
االنتهاكات والمحاوالت غير المباشرة للقضاء على حرية التعبير والصحافة في تونس}.

ناجي البغوري
 نقيب الصحافيني التونسيني

رقابـــة  دون  اإلعالميـــة  التغطيـــة 
نقدية سمحت لترامب بتحقيق فوز 
ســـهل في االنتخابـــات التمهيدية  

الجمهورية

◄

باختصار

أمحد مجال

} القاهــرة - لجأ اتحـــاد اإلذاعة والتلفزيون 
المصري (ماســـبيرو) إلى تراثه القديم، ضمن 
محاوالتـــه لجـــذب الجمهور إليه مـــرة أخرى، 
إذ أطلقـــت قناة ”ماســـبيرو زمان“، ثـــم إذاعة 
”ماســـبيرو إف إم“، لتكونـــا بمثابـــة المنشـــط 
لذاكرة المصريين، الذين طالما تابعوا تلفزيون 

دولتهم الرسمي، قبل ظهور الفضائيات.
العديد من األزمات في  ويعاني ”ماسبيرو“ 
الوقت الحالـــي، بعد أن وصل عدد العاملين به 
إلى حوالي 40 ألف موظف، وهو ما تســـبب في 
مشـــكالت عديدة، ارتبطت بميزانيته الضخمة، 
التي تصل إلى 11 مليار جنيه مصري ( حوالي 
مليـــار دوالر)، دون أن يكون هنـــاك عائد مادي 
يغطي تلك الميزانية، فضال عن ديون متراكمة، 
قّدرها البعض بالعديد من مليارات الجنيهات.

وبحسب مسؤولي التلفزيون المصري، فإن 
الهدف األساسي من هذا التطور، هو االستفادة 
عمليـــا من تراث مهم بثتـــه اإلذاعات المصرية 
المختلفـــة، منـــذ انطـــالق أول إذاعـــة مصرية 
حكوميـــة في العـــام 1934، وعـــرض محتويات 
متنوعة، ما بين حوارات تم إجراؤها مع كتاب 
ومســـرحيات  وسياســـيين،  وعلماء  وفنانيـــن 
و“أوبريتـــات“  وأغـــان  إذاعيـــة  ومسلســـالت 

وسهرات وبرامج متنوعة.
لكن عددا مـــن المراقبين يشـــيرون إلى أن 
هنـــاك أهدافا غير معلنـــة، تتمثل في محورين؛ 
األول هو جـــذب الجمهور الذي لديه حنين إلى 
ذلك المحتوى، وبالتالي جمع المصريين حول 
التلفزيون المصري مرة أخرى، والمحور اآلخر 

يتعلق بتســـويق هذا المحتوى محليا وعربيا، 
وهـــو ما قد يجـــذب المليارات إلـــى التلفزيون 
لتعويـــض خســـائره. ويأتـــي إطـــالق اإلذاعة 
مؤخـــرا امتدادا للنجـــاح المعقول الذي حققته 
”قناة ماســـبيرو زمـــان“ وقد أطلقـــت منذ ثالثة 
أشـــهر، ولعبت على وتر الحنين إلى الماضي، 

في ظل أزمات عدة تواجه الشارع المصري.
وقال هشام عطية، أســـتاذ اإلعالم بجامعة 
القاهـــرة، لـ“العـــرب“، إن إحـــداث تطويـــر أو 

إصالح في أي مؤسسة ال يمكن أن يتم بالعودة 
إلـــى التاريخ، وهناك العديد مـــن الخطط التي 
يجـــب تنفيذها إلنقاذ ماســـبيرو من كبوته، إال 
أن ذلـــك ال يقلل من أهمية عرض التراث القديم، 
والـــذي يجـــذب الكثيريـــن، وحقـــق نجاحات 

معقولة حتى اآلن.
ويضـــاف إلى ذلك أن نجـــاح فكرة القنوات 
الكالســـيكية ال بد أن يرتبط بأبعاد تســـويقية 
وإعالميـــة أيضا، وهو ما لـــم يحدث في هاتين 

القناتيـــن، كمـــا أن تأكيدهمـــا دائمـــا على أن 
ماســـبيرو فـــي الماضي كان أفضـــل كثيرًا من 
اآلن، قد يكون أمرا ليس في مصلحة ماسبيرو، 
الذي يبحث عن التطويـــر لمواكبة الفضائيات 

الخاصة.
إجمالـــي  مـــن  بالمئـــة   65 أن  وأوضـــح 
المشاهدين المصريين ينتمون إلى فئة الشباب، 
وبالتالي هم ال يمتلكون حســـا كالسيكيا، الفتا 
إلى أن التلفزيون مطالب بأن يشـــتبك أكثر مع 
تلك المساحات الضخمة من الجمهور، كما كان 
الوضع بالنســـبة إلى اإلذاعة، التي اســـتعادت 
بريقهـــا مرة أخـــرى، عندمـــا طرحـــت األفكار 

الشبابية، من خالل إحدى اإلذاعات الخاصة.
ويـــرى خبـــراء اإلعـــالم أن نجـــاح تجربة 
”ماســـبيرو“ من عدمهـــا، مرتبـــط بالرهان على 
االســـتمرارية والتنوع، مـــن خالل وضع خطط 
برامجية يتم تقديمها بشـــكل جـــذاب، على أن 
تكون هناك دراســـة جـــدوى واضحـــة، للتأكد 
من عدم تعرضها للخســـائر، وفـــي تلك الحالة 
فإنها ســـتمثل عبئا جديدا على تلفزيون الدولة 

المصرية.
ورفض حســـن علي، رئيـــس جمعية حماية 
فعلـــه  مـــا  تأييـــد  المصرييـــن،  المشـــاهدين 
”ماســـبيرو“ بالعودة إلى عـــرض القديم، وقال 
فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، إن االســـتفادة من 
التـــراث ال تكون مـــن خالل إعـــادة عرضه مرة 
أخرى، بل من خالل تســـويقه بشـــكل أوســـع، 
وهنـــاك خطط بالفعل موضوعة لهذا األمر، لكن 
لـــم يتم تنفيذهـــا حتى اآلن، مشـــيرا إلى أن ما 
يحدث حاليا يعبر عن أزمـــة حقيقية يواجهها 

التلفزيون الحكومي. إعادة تدوير التراث لجلب المال

{ماسبيرو} يجدد نفسه بالعودة إلى تراثه القديم



} ديب - ابتكــــر طالبان إماراتيان يدرســــان 
الهندســــة الكهربائية واإللكترونية، بجامعة 
املشــــاعر  لقيــــاس  ذكيــــا  تطبيقــــا  خليفــــة، 

ومستوى السعادة.
وقــــال الطالبان؛ محمد الشــــارد ومحمد 
جاســــم، إن التطبيق الذي ُأطلق عليه اســــم 
”نبض الســــعادة“، يقيس املشــــاعر من خالل 
حتليل تغريدات موقع التواصل االجتماعي 

”تويتر“ في اإلمارات.
ولفتا إلــــى أنهما حصال مــــن خالل هذا 
التطبيــــق على جوائــــز عدة، آخرهــــا املركز 
األول فــــي املســــابقة الرابعة ألبحــــاث طلبة 

البكالوريوس في الدولة.
وقال محمد الشــــارد -بحســــب صحيفة 
”اإلمــــارات اليــــوم“- ”إن التطبيــــق صّمــــم 
لقيــــاس مشــــاعر مســــتخدمي موقــــع تويتر 
داخــــل الدولــــة، وتقديــــر احلالــــة النفســــية 
للمســــتخدمني، وحتديد منسوب سعادتهم، 
والســــلبية،  اإليجابيــــة  املشــــاعر  ويحــــدد 
ويقيســــها على مقياس خاص يسمى نبض 
الســــعادة، وُيظهر األوقــــات التي تظهر فيها 

املشاعر األكثر إيجابية“.
وأضاف أن ”االسم العلمي للمشروع هو 
حتليل مشــــاعر ســــكان اإلمــــارات، من خالل 
آرائهــــم على مواقع التواصــــل االجتماعي“، 
مشــــيرا إلــــى أن التطبيــــق يقــــوم بجمع كل 
تغريدات تويتر، وترجمتهــــا إلى اإلنكليزية 

لتوحيد عملية التحليل والقياس.
وتابع ”يعتمــــد البرنامج علــــى قاموس 
من الكلمات والعبارات اإليجابية والســــلبية 

التي تشير إلى السعادة أو احلزن“.
وأشــــار إلى أن مؤشرات السعادة ترتفع 
بشكل ملحوظ أيام إطالق املبادرات الوطنية 
واألعيــــاد، وتنخفض عند خســــارة املنتخب 
فــــي مباريات كرة القــــدم، الفتا إلى أن نتائج 
التحليــــل يتــــم ضّمها فــــي تقاريــــر دورية، 

واالحتفاظ بها في اجلامعة.
يذكــــر أن دولة اإلمارات بدأت مشــــوارها 
نحو حتقيق السعادة لشعبها على املستوى 
احلكومــــي في فبراير املاضــــي، حينما أعلن 
رئيس وزراء اإلمــــارات العربية املتحدة عن 
اســــتحداث وزارة دولة للســــعادة، في إطار 

تغيير حكومي كبير.
ويقدر عدد مســــتخدمي تويتــــر في دولة 
اإلمارات بـ٥٠٠ ألف مســــتخدم نشط يرسلون 

يوميا ما يعادل ٢٫٥ مليون تغريدة.
وينظر املســــتخدم اإلماراتي بشــــكل عام 
إلى وســــائل التواصل االجتماعي بإيجابية، 
وبأنهــــا تســــهم في حتســــني نوعيــــة حياة 
األفــــراد، وتعود بالنفع علــــى األعمال، وعلى 
التواصــــل مــــع احلكومات. لكن فــــي الوقت 
نفســــه، ليســــت لديه ثقة في هذه الوســــائل، 
ويعتقــــد أنها، على الرغم من فائدتها، حتمل 
آثارا ســــلبية على العادات العربية والثقافة 

احمللية.

} حلــب (ســوريا) - أثـــارت صـــور ألطفال 
ســـوريني يحملـــون صـــورا ألبطـــال خارقني 
اهتماما لدى مستخدمي الشبكات االجتماعية.
وكتـــب معلـــق ”بعـــد أن أدرك أطفال حلب 
خذالن العالم لهم، أطفال ســـوريا يطلبون من 

املنتقمني مساعدتهم“.
وكان ”املكتـــب اإلعالمـــي لقـــوى الثـــورة 
أطلق حملة حتت عنوان ”رســـالة  الســـورية“ 
 Avengers in Aleppo العالـــم  إلـــى  ســـورية 
(املنتقمـــون فـــي حلب)“، من أجـــل لفت أنظار 
العالـــم إلى املأســـاة التـــي تعيشـــها األحياء 

الشرقية ملدينة حلب.
باخليـــال  احلملـــة  مطلقـــو  واســـتعان 
والقصـــص املصـــورة، فاســـتحضروا أبطال 
”مارفيل“ اخلارقني املعروفني بفرقة ”آفاجنرز“ 
(املنتقمني)، لعلهـــم ”يخرجون من اخليال إلى 
الواقع لينقذوا الشعب السوري“، وفقا للبيان.
وجاء في بيان احلملة ”أســـلحة كيماوية، 
براميـــل متفجـــرة، صواريـــخ مدمـــرة، قنابل 
عنقوديـــة، قنابـــل فراغية، قنابـــل ارجتاجية، 
نابالم حـــارق، دبابات، طائرات، رشاشـــات.. 
كلها تفتك بالشعب الســـوري والعالم يتفرج، 
هناك مجموعات ميليشياوية أسدية وإيرانية 
وعراقية وأفغانية وشـــرق آســـيوية وغيرها، 
تقتل الشعب السوري والعالم يتفرج. اجليش 
الروســـي من أقوى جيـــوش العالم، ال يتوانى 
رئيســـه بوتني عن التصريح بأن سوريا حقل 
جتارب ألســـلحته احلديثـــة، ووزير خارجيته 
الفروف يعتبر مقتل األطفـــال واملدنيني العزل 

أمرا اعتياديا في أي حرب“.
وأضـــاف البيان ”مـــن هذا الواقـــع األليم 
في ســـوريا عامـــة وحلب خاصـــة، واقع يقتل 
فيه شـــعب أعـــزل، ذنبه الوحيد هـــو املطالبة 
بأبســـط حقوقه اإلنســـانية. وعندمـــا لم تعد 
تنفع النداءات واالســـتغاثات، ولم يعد يجدي 
االســـتنكار والشـــجب والتنديد.. كان اخليار 
مـــن اخليـــال والقصـــص املصـــورة واألفالم، 
عّلهـــم  اخلارقـــني،  لألبطـــال  واســـتحضارا 
يخرجـــون مـــن اخليال إلـــى الواقـــع لينقذوا 
الشـــعب الســـوري املكلوم، من األسد وروسيا 

وداعش“.

 “AvengersInAleppo#” هاشـــتاغ  وانتشر 
باإلنكليزية على مواقع التواصل االجتماعي، 
وشارك الناشطون عبره صورا تظهر األبطال 
اخلارقني وهم ينقذون املدنيني، وصورا ألطفال 

سوريني يطلبون املساعدة من أبطالهم.
بدوره، قال ياســـر الرحيـــل عضو املكتب 
اإلعالمـــي لقـــوى الثـــورة الســـورية ”حملـــة 

مـــن  تأتـــي   “Avengers in Aleppo
الداخل الســـوري، برســـالة إلى 

العالم أجمـــع، صمتكم يقتلنا، 
تخاذلكم يشردنا، وتقاعسكم 

يفتك بنا“.
الرحيل نوه بأن احلملة 
تهـــدف إلـــى وضـــع العالم 
مســـؤولياته،  أمـــام  أجمع 
جتـــاه اإلنســـانية الضائعة 

في سوريا، وفضح املمارسات 
الشـــعب  بحـــق  اإلجراميـــة 

الســـوري، ليـــس فقـــط مـــن قبل 
األســـد وحلفائه، بل من قبل املجتمع 

الدولي الذي يواصل صمته أو في أحسن 
األحوال اســـتنكاره. واحلملـــة تقول للجميع، 
بحســـب الرحيـــل، إن الســـوريني وصلوا إلى 

مرحلة االستعانة بأهل اخليال، عّلهم يكونون 
منقذيـــن، في ظـــل عجز أهل الواقـــع، من هذا 
الواقع األليم في ســـوريا عامة وحلب خاصة، 
واقـــع يقتـــل فيه شـــعب أعزل، ذنبـــه الوحيد 
املطالبة بأبســـط حقوقه اإلنســـانية، وعندما 
لم تعد تنفع النداءات واالســـتغاثات، ولم يعد 

يجد االستنكار والشجب والتنديد.
جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه 
التـــي  األولـــى  املـــرة  ليســـت 
بشـــخصيات  فيها  ُيســـتعان 
خياليـــة لتســـليط الضـــوء 
على املأســـاة السورية، إذ 
سابقا  الناشطون  استعان 
”ديزنـــي“  بشـــخصيات 
و“بوكيمون“ للهدف نفسه.
يذكر أن أســـتوديوهات 
الشـــهيرة بقصص  ”مارفيل“ 
أمثـــال  اخلارقـــني  األبطـــال 
”ســـبايدر مـــان“ و“هالـــك“ قامـــت 
بإنتـــاج قصـــص مصـــورة بطلتهـــا امرأة 
سورية من بلدة مضايا احملاصرة ملجموعتها 
اجلديدة من القصص املصورة كي تروي للعالم 
من خالل هذه األم معاناة الشـــعب الســـوري. 

وقد أطلقت قناة ”إيه بي ســـي“ األميركية هذا 
املشروع بعدما فشلت إحدى فرقها في التوجه 
إلى املدينة احملاصرة الواقعة على بعد بضعة 

كيلومترات من احلدود مع لبنان.
وقـــد تواصل صحافيو ”إيه بي ســـي“ مع 
امرأة ثالثينية من مضايا متزوجة وأم خلمسة 

أطفال وتبادلوا معها املراسالت.
بعدها اقترحت القناة على أســـتوديوهات 
”مارفيل“ التي تنتمـــي إلى مجموعة ”ديزني“، 
حتويل هذه املراسالت إلى قصص مصورة مع 
التكتم عن هوية هذه املرأة، في مسعى إلى سرد 
معاناة ســـكان املدينة بعدمـــا تعذر إظهار ذلك 
بالصور. وأثمر هذا التعاون سلســـلة ”مضايا 
(أم مـــن مضايـــا)، املؤلفة مـــن حوالي  مـــام“ 
ثالثـــني رســـما أكثرهـــا باألبيض واألســـود. 
وميكـــن االطالع مجانا على هذه القصص عبر 
موقـــع ”إيه بي ســـي نيوز“ اإلخبـــاري التابع 

للقناة.
وآثر معـــدو هـــذه السلســـلة االبتعاد عن 
مشـــاهد الدم والصور القاســـية، إذ أن القوة 
األساســـية للعمل تكمن فـــي نصوصه املؤثرة 
للغاية والتي تروي قصصا مؤملة عن يوميات 

عائلة في جحيم احلرب.
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األبطــــــال اخلارقون األشــــــهر فــــــي العالم 
ــــــي أطلقها  ــــــب، هي احلملة الت ينقذون حل
”املكتب اإلعالمي لقوى الثورة الســــــورية“ 
اجلمعــــــة، بهــــــدف لفت أنظــــــار العالم إلى 
املأساة اإلنســــــانية التي تعيشــــــها أحياء 
حلب الشرقية، وإيصال رسالة إلى العالم 
بأن ”صمتكــــــم يقتلنا وتخاذلكم يشــــــردنا 

وتقاعسكم يفتك بنا“.

} الــدار البيضاء(املغرب) - تـــداول املغاربة 
علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة فـــي اليومـــني 
املاضيني على نطاق واســـع صـــورة للعاهل 
املغربـــي، امللـــك محمد الســـادس، وهو يقبل 
عبدالرحمـــن  األســـبق  األول  الوزيـــر  رأس 
اليوســـفي خالل زيارته له بأحد املستشفيات 

اخلاصة مبدينة الدار البيضاء.
وزار امللـــك محمـــد الســـادس اليوســـفي 
الســـبت إثر وعكة صحية أصابته األســـبوع 
املاضي جراء نزلة برد حادة، بحسب ما نقلت 

صحيفة ”الصباح املغربية“.
وأشاد املغاربة على الشبكات االجتماعية 

بأخالق ملكهم حتت شعار ”أخالق تدرس“.
ونشر اإلعالمي املغربي ناصر عبدالصمد 

الصورة مرفوقة بتعليق:

 
يذكر أن اليوسفي البالغ من العمر حوالي 
٩٢ عاما سياســـي مغربي ومناضل يســـاري، 
وأحد املؤسســـني حلزب االحتاد االشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية. وعني وزيـــرا أول (رئيس 
وزراء) من ٤ فبراير ١٩٩٨ حتى ٩ أكتوبر ٢٠٠٢.

وّشحه امللك محمد السادس وساما ملكيا 
رفيعا في مدينة أغادير.

يشـــار إلى أن امللك محمد السادس أشرف 
في يوليو املاضي على تدشـــني شـــارع باسم 
”عبدالرحمن اليوســـفي“، بطنجة التي ينحدر 

منها الوزير األول األسبق. 

وكتبت املغنية أسماء ملنور على تويتر:

وكتب مغرد مشيدا باليوسفي:

وقال معلق على فيسبوك:

وكتب هذا املغرد:

وقال مغرد آخر:

تطبيق إماراتي لقياس المنتقمون ينتصرون لحلب على الشبكات االجتماعية

السعادة على تويتر

هالك وأصدقاؤه في مهمة خيالية              

[ الخيال العلمي ملجأ أخير للسوريين بعد أن خذلهم العالم

قدمت شركة غوغل خاصية جديدة الخميس الماضي ستساعد المستخدم على {التأكد من الحقائق بين األخبار الكثيرة}، التي من خاللها ستظهر المقاالت 

الُمضافة في مربع األخبار الجديدة الموجود على موقع news.google.com، وكذلك من خالل تطبيقي Google News وGoogle Weather لنظام 

أندرويد وiOs في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

المغاربة فخورون بأخالق ملكهم Azizalqenaei  Abdullah_KGH Akalnasr

FouadAlAsiri  badrali999  AHadlaq  

Waleed_Zahrani  abdellahomer  

dbelhoul 

OhoodAlRoumi

amiQ1

ait_hanna 

بناء اإلنسان القادر على حتمل 
مسؤوليات املواطنة والدميقراطية 

واحلريات، يحتاج قبل ذلك  إلى ثقافة 
عقالنية متحررة من الدغمائيات 

املسبقة.

وعندما أردنا أن نصنع شيًئا جديًدا.
صنعنا من اجلماد روبوًتا، 

يقرأ القرآن ويصلي.
تخيلوا لو انصرف الغرب بتقنيتهم 
لصناعة صليب وجسد مسجًى عليه!

أن تولد ذكرًا فهذا قدرك، 
أما أن تصبح رجًال فهذا من اختيارك!

يّدعون حب املعرفة فإذا صححت 
عاداتهم وما ألفوه واعتادوا عليه قالوا 

عنها هرطقة. 
ما قيمة املعرفة إذا لم تغير سلوكياتنا 

التي تتعارض معها!!

(دابق) هو االسم الذي استخدمه تنظيم 
داعش ملجلته الرسمية وهو مقصود في 
ذاته، فدابق في أدبيته هو مكان ملعركة 
أخيرة ينتصر فيها املسلمون على الروم

#سوريا.

الحظت أن أغلب الفالسفة عابسون، 
يقول الدكتور جونسون ساخرًا 

من كآبتهم: حاولت مرارًا أن أكون 
فيلسوفًا، غير أن املرح وقف حائًال 

دون حتقيق رغبتي!

ال تتراَخ! ال تسمح لنفسك بلحظة يأس 
واحدة، القنوط عدٌوّ شِرس إن تسلل 

إليك ثّبط عزمك وأوهنك

عهود الرومي
وزيرة الدولة للسعادة - اإلمارات 

العربية املتحدة.

بالدي وإن جارت علي عزيزٌة..
انا: هههههه

بالدي: ههههههههههه
عزيزة: هههههههههههههههه

لتعش احلياة مطمئنًا:
خذ من املسنني عقولهم، 

ومن األطفال قلوبهم، 
ومن العظماء هيبتهم، 

ومن الفقراء صبرهم.

يبدو أنه مت تأجيل موعد "آخر الزمان" 
إلى أجل غير محدد بعد سقوط دابق.

ُحلسن احلظ، املوسيقى تغسل أّي شيء!

تتتابعوا

@NacirAbdessamad
الصــــــورة احلدث في #املغرب .امللك #محمد 
الســــــادس يقبل رأس رئيس الوزراء سابقا 
عبدالرحمن #اليوســــــفي في املشــــــفى. كان 
يوما مــــــا معارضا يســــــاريا واعتقل مرات 

عدة.

ا

@AsmaLmnawar
#عبدالرحمن_اليوســــــفي الله يشــــــفيك كم 
ــــــك نصره الله  ــــــرك #جاللة #املل جميل تقدي

#صورة_اليوم

#

@IhssaneElhafidi
هي رسالة وفاء لرجل أثبت في حلظة انتقال 
العرش. وكان حينها وزيرا أول. أنه ناضل 

من أجل الوطن. وليس طلبا لسلطة.

ه

El Marzougui Yassine
انحناء امللك على رأس اليوســــــفي أكثر من 
ــــــة إنســــــانية، إنها التفاتة سياســــــية،  التفات
اعتراف بجميل، إنقاذ في مرحلة الســــــكتة، 
عندمــــــا حترك اليوســــــفي صوب احلســــــن 
الثاني وهــــــذا األخير نحو غرميه التاريخي، 
تقارب االثنان ألســــــباب مختلفة، احلســــــن 
الثاني ألنه أراد أن ينقذ نظامه، واليوســــــفي 
ألنه اعتقد أن الوطــــــن في خطر (…) حدثنا 

التاريخ .. قال.

@BadraouiSomia
ــــــك.. ملكنا أخالقه تدرس.. صورة  عاش املل

اليوم. والله يشفي اليوسفي.
ع

 @Pardon_1960
تواضع امللك دميومة للبقاء واحلب بينه وبني 

املجتمع.
تو

الحملة تقول

 إن السوريين وصلوا 

إلى مرحلة االستعانة 

بأهل الخيال، علهم 

يكونون منقذين



} أبوظبــي - تنظـــم هيئـــة أبوظبـــي للثقافة 
والتـــراث فعاليـــات الـــدورة الخامســـة مـــن 
مهرجـــان الظفـــرة، وذلك خـــالل الفترة من 17 
وإلى غاية 28 ديســـمبر 2016 فـــي مدينة زايد 

بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
وأوضحت اللجنـــة المنظمة أّن المهرجان 
يضـــم العديـــد مـــن الفعاليـــات التراثيـــة في 
طليعتها مســـابقة مزاينة اإلبل، مـــزاد اإلبل، 
سباق الهجن التراثي، مسابقة السلوقي (كلب 
الصيد العربي)، مســـابقة الصقور، ونشاطات 

أخرى مختلفة.
وتعد دولة اإلمـــارات العربية المتحدة من 
أكثر الدول التي تهتم بموروثاتها الحضارية 
والثقافيـــة وتســـعى جاهـــدة للحفـــاظ عليها 
وصونها وتعريف الشـــعوب بمـــدى أهميتها 
لـــدى أبنائهـــا باعتبارهـــا جزءا مـــن حياتهم 
وخصوصيـــة هويتهـــم وثقافتهـــم وعاداتهم 

وتقاليدهم العربية األصيلة.
وتمثـــل الجمـــال أحـــد أهـــم الموروثات 
الحضاريـــة والثقافية البدويـــة المحلية التي 
أولتهـــا الدولـــة اهتمامهـــا الخـــاص وذلـــك 
بحياة  تاريخيا  الرتباطهـــا 

الشعب اإلماراتي.

وقد ارتبـــط أبناء اإلمـــارات وأهل الخليج 
عموما منذ القدم بتراثهم إلى درجة أنه شـــكل 
جـــزءا من شـــخصيتهم، ويتجلى ذلك من خالل 
اهتمامهـــم البالغ بإبلهم لمـــا تربطهم بها من 
عالقة حميمـــة والعتمادهم الشـــديد عليها في 

حياتهم حتى أصبحت محل مباهاة بينهم.
ومن حيث الشـــكل يقســـم الجمـــل العربي 
أو مـــا يطلـــق عليه لقـــب ”ســـفينة الصحراء“ 
-لمـــا يمتاز به من خصائـــص تجعله من أكثر 
الحيوانـــات تكيفا مع بيئـــة الصحراء وتحمال 
للعطش الشـــديد- إلى نوعين؛ ”أحادي السنام 

وذي السنامين“.
وتمتـــاز الجمـــال فـــي اإلمـــارات بشـــكلها 
الجميل وقدرتها على العدو لمســـافات طويلة 
وتحملهـــا للحـــرارة العاليـــة والرطوبة، ومن 
أشهرها ”ظبيان وصوغان والورى ومصيحان 

وهملول واألصيفر“.
وبفضل التهجين ظهرت سالالت أخرى أكثر 
أصالة منها ”الواريـــة والمرية وتوق والعالية 
والزعفرانـــة  والمســـك  والطيـــارة  والغزيلـــة 

والطفرة ودبيس والشعلة“.
وتجّلـــى االهتمـــام باإلبـــل ومكانتهـــا في 
مجتمـــع اإلمـــارات من خـــالل النـــدوة الدولية 
األولـــى لرعاية الجمال التي عقـــدت عام 1992، 
كما تـــم خالل عام 1990 إنشـــاء مركـــز بيطري 
للهجـــن أطلـــق عليـــه اســـم ”مركـــز األبحاث 
البيطري“ في منطقة الحيلية بالقرب من مدينة 
سويحان، ويتألف من قسمين أحدهما ”لتوليد 
واآلخر ”للمختبرات البيطرية  وتربية الجمال“ 
الســـريرية“ مزودين بكادر ميداني مسؤول عن 
عالج اإلبل الموجودة لديه وعن إدارة سباقات 
الهجن. ويركز قســـم التوليـــد على تهجين إبل 
جيدة من نســـل محلي أصيل ألغراض السباق 
إضافة إلى الحليب واللحوم وذلك باســـتخدام 
تقنيـــة نقل األجنة. وكانـــت أول تجربة ناجحة 
فـــي هـــذا المجـــال 
عـــام 1992 عندما 
أول  المركز  أنتج 
قعود بعملية نقل 
األجنـــة ومنذ ذلك 
عام  حتـــى  التاريـــخ 
2013 أنتـــج المركز أكثر 
مـــن 5 آالف بعيـــر بهذه 
التقنية، وهـــذه عمليات غير 
مســـبوقة في أي مكان آخر في 

العالم.
وعادة تلد الجمال مرة واحدة 
خالل عامين بعد فترة حمل تربو 
على اإلثني عشـــر شـــهرا ونصف 
الشـــهر ولكن باســـتخدام تقنية نقل 
األجنة فـــإن الناقة تســـتطيع أن تلد 
خمس مرات على األقل في الســـنة 
الواحـــدة ويمكـــن أن يصل العدد 

إلى 25 مرة في العام.
تشـــييد   1989 عـــام  وتـــم 
في  ”مركـــز إكثار اإلبـــل“ 
بهـــدف  دبـــي  إمـــارة 
التقنيـــات  تطويـــر 
األجنة  لنقل  الحديثة 
االصطناعي  والتلقيح 
ودراســـة علـــم وظائف 
التناســـلية  األعضـــاء 
تعزيز  أجل  من  للجمال 

إنتاجيتهـــا والمحافظة علـــى الجينات القيمة 
لنخبة من هجن الســـباق وإنتاج الحليب. وقد 
تم إنتاج أول ناقة مستنســـخة فـــي العالم من 
خاليا المبيض وسميت ”إنجاز“ وقد ولدت بعد 

فترة حمل استمرت 378 يوما.
وأصبحت ســـباقات الهجن من الســـباقات 
الدورية الســـنوية ومعلما تراثيا وثقافيا مهما 
للدولـــة فاحتلت مكانا مرموقـــا بين الرياضات 
التراثيـــة حيـــث تعمل اإلمـــارات علـــى توفير 
الدعـــم المادي لشـــراء الهجـــن وتدريبها. وتم 
إنشاء ميادين الســـباقات المجهزة وفقا ألعلى 
مســـتويات التجهيز وتشـــييد مرافق تدريبها 
وإقامـــة المستشـــفيات البيطريـــة إضافة إلى 

مدرجات تتسع لآلالف من المتفرجين.
كما تم االهتمام بتحســـين نسل الهجن من 
خالل برامج التربية العملية واالهتمام الدقيق 
بالســـاللة ونســـب اإلبـــل خاصـــة وأن الكفاءة 
التناســـلية بين اإلبل في ظل الظروف الرعوية 
الطبيعية منخفضة بسبب قصر موسم التكاثر 
وتأخر سن البلوغ وطول فترة الحمل الطبيعي 

التي عادة ما تستغرق نحو 13 شهرا.

صفات إبل السباقات
وتتميـــز إبل الســـباق بصفات عـــدة مهمة 
تمنحهـــا األفضلية في الســـرعة منها رشـــاقة 
القـــوام وطـــول القامة ونحافة الجســـم وطول 
األرجل -خاصة األرجل الخلفية- وصغر الخف 

والرقبة الطويلة.
وتختلف أسماء الهجن تبعا ألعمارها منها 
”اللقيـــة “ التـــي يتـــراوح عمرها مـــا بين ثالث 
وأربع سنوات، و“الجذعة“ التي يتراوح عمرها 
ما بين أربع وخمس ســـنوات، و”الثنايا“ التي 
يمتد عمرها من خمس إلى ســـت سنوات حيث 
يبـــدأ ظهور ســـنّين، و”الزمـــول والحيل“ التي 
يبلغ ســـنها أكثر من ســـبع ســـنوات مع ظهور 

أربعة أسنان جديدة.
كما تختلـــف اإلبل في ألوانهـــا من األحمر 
واألصفر واألشـــقر إضافة إلى اللون الشـــمعي 

الممزوج باللونين األحمر واألصفر.
وهناك عدد من الميـــزات التي تجعل اإلبل 
ذات قـــدرة علـــى الســـباق من أهمهـــا أن اإلبل 
تعد مـــن أكثر الحيوانات صبـــرا على العطش 
لفترات طويلة وتســـتهلك من المياه يوميا أقل 
مما تســـتهلكه الخيول التي تحتاج إلى ثمانية 
أضعـــاف مـــا يحتاج إليـــه الجمل مـــن المياه، 
وتســـتطيع اإلبـــل أن تقطع من المســـافات ما 

يتراوح ما بين 20 و30 ميال يوميا.
وتقـــارن ســـرعة اإلبـــل المدربـــة بســـرعة 
الحصان حيث ســـجلت قدرة اإلبل على السير 
مســـافة 200 كيلومتر في 12 ساعة وهي مسافة 
تحمـــل ال يســـتطيع الحصان قطعهـــا في هذه 
الفتـــرة الزمنيـــة، كمـــا أن اإلبل تســـتطيع أن 
تركض بسرعة 40 كيلومترا لمدة ساعة واحدة 
متواصلة ويستطيع الفرد أن يقطع مسافة 650 

كيلومترا على إبل واحد في مدة أربعة أيام.
وتعد اإلمارات أول دولة في التاريخ الحديث 
تقيم ســـباقا للهجن العربية األصيلة رصدت له 
جوائز مالية وعينيـــة دفعت الناس إلى المزيد 

مـــن االهتمام بالهجن من خـــالل اختيار أفضل 
الســـالالت األصيلة واالهتمام بما تحتاجه من 

غذاء وصحة وتدريب ومتابعة.

اتحاد سباقات الهجن
أنشـــأت دولة اإلمـــارات ”اتحاد ســـباقات 
الهجن“، وتم إشهاره رسميا عام 1992، ويقوم 
بالتنظيـــم واإلشـــراف علـــى فعاليات ســـباق 
الهجـــن وتطويـــر القواعد الخاصـــة بها مثل 
منع استخدام األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
الخامســـة عشـــرة أو الذين يقل وزنهم عن 45 
كيلوغراما واستبدالهم براكب آلي يتم التحكم 
به عن بعد.. فضال عن الترويج لهذه الرياضة 

في الخارج.
وقـــد انتشـــرت مياديـــن ســـباقات الهجن 
المنظمـــة والمعدة إعدادا جيـــدا لهذا الغرض 
في معظم إمارات الدولـــة وتعدتها إلى القرى 
الصغيرة والمناطق ذات الطبيعة الصحراوية 
التي تتواجد بها القبائل البدوية التي تمارس 
وتعتني بالهجن العربيـــة األصيلة حيث تقام 
ســـباقات الهجن فـــي إمارة أبوظبي حســـب 
البرنامـــج الســـنوي والمعـــد من قبـــل اتحاد 
سباقات الهجن في دولة اإلمارات خالل الفترة 
من منتصف ســـبتمبر حتى نهاية شهر أبريل 

وشهر مارس تقريبا من كل عام.
ويمر إعـــداد اإلبل للســـباق بأربع مراحل 
متتاليـــة وهي : أوال ”االختيـــار“ وهو اختيار 
الهجن من حيث النوعيـــة واألصالة والعمر.. 
”ثانيـــا“ التضمير وهو إعداد الهجن للســـباق 
وذلك بالتخلص من الشـــحم الزائد في الجسم 
وبذلـــك تخضع لتغذيـــة معينة ومحـــددة مع 
تدريب مستمر.. ”ثالثا“ التدريب حيث تخضع 
الهجـــن األصيلـــة لعملية تدريب مســـتمر كي 
تأنـــس إلـــى ميادين الســـباق وتألـــف تجمع 
النـــاس حولها وتكون عمليـــة التدريب يوميا 
في موسم الســـباق وعادة ما تكون في فصلي 
الشـــتاء والربيع.. ”رابعا“ القلص وهو عبارة 
عـــن محاذاتهـــا ببكـــرة أو قعود ليبـــدأ معها 
االنطـــالق ومن ثم ينحرف عنها فتســـتمر هي 

في االنطالق في السباق.
وهنـــاك عدد مـــن الخطوات يتـــم تنفيذها 
في موسم الســـباق وهي ”تغطية فم الحيوان 
بالكمامة بين الوجبات حتى ال يأكل شـــيئا ال 
و”تغطية جســـم الحيوان ليال  يراد له أكلـــه“ 
بمـــا يناســـبه حفاظا عليه من البـــرد“ بجانب 
”عدم تعريـــض الهجن لتيارات هواء شـــديدة 
إضافة إلـــى ”االهتمام الصحي  أو للحـــرارة“ 

المميز بهجن السباق واالهتمام بتغذيتها“.
ومـــا يّتبع مع هجـــن الســـباق أنها تمنع 
عن األكل لفترة 17 ســـاعة قبل السباق وتمنع 

عن الشـــرب لمـــدة يوم أو أكثـــر وغير ذلك من 
اإلجراءات حتى تدخل السباق في حالة نفسية 

جيدة وهذا ما يسمى ”التحفيز“.
وتقـــام ســـنويا الســـباقات والمهرجانات 
التي تهدف إلى إحيـــاء التراث الثقافي الغني 
للدولة في أبوظبـــي في ميدان الوثبة الذي تم 
تشـــييده بطول 10 كيلومترات وبشكل دائري 
ومجهز بمنصة رئيسية حديثة تقع عند نهاية 

نقطة السباق في الميدان.
الشـــيخ  مهرجـــان  فعاليـــات  تقـــام  كمـــا 
ســـلطان بن زايـــد آل نهيان لإلبل فـــي ميدان 
ســـباق الهجن في منطقة سويحان، ويتضمن 
المهرجـــان مجموعـــة متنوعة مـــن الفعاليات 
والبرامـــج أبرزهـــا ســـباقات اإلبـــل التراثية 
إضافة إلى ســـباقات الهجن التي تقام في دبي 

ورأس الخيمة.
وتبلغ الجوائز العينية التي تقدم ســـنويا 
المئـــات مـــن الســـيارات التـــي تســـاهم بها 
الحكومة والمؤسســـات والشـــركات والبنوك 
والتجـــار من القطاع الخاص مســـاهمة منهم 
فـــي هذه المناســـبة وتشـــجيعا إلخوانهم من 
المواطنين من مالك ومضمري الهجن العربية 

األصيلة.
وقـــد أخذت هـــذه الرياضة تجـــذب أعدادا 
كبيرة من الســـياح األجانـــب والمقيمين على 
أرض الدولـــة حبا في التعرف علـــى أنواعها 
والطريقـــة التـــي يتم التعامل بهـــا مع الجمل 

الذي يستهوي الكثير من السياح .
كما بـــدأت هذه الرياضـــة تحظى باهتمام 
كبيـــر في عدد مـــن الدول األوروبيـــة حيث تم 
وبرعاية اتحاد ســـباقات الهجن في اإلمارات 
تنظيـــم ثالثة ســـباقات ناجحة في أســـتراليا 
في ميـــدان ”والد ويك الملكـــي للخيول خالل 
األعـــوام 1998 و1999 و2000، كمـــا أقيـــم فـــي 
ألمانيـــا ســـباق عـــام 1997 وســـاهم اتحـــاد 
ســـباقات الهجن بإنشـــاء مضمار لســـباقات 
الهجن العربية األصيلـــة في المملكة األردنية 

الهاشمية عام 2008.
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تحقيق

ال تســــــتطيع الدول أن تكتب اســــــمها في التاريخ إال مبا تتميز به، فالتراث هو جهد شعب 
مــــــا عبر التاريخ تفخر به األجيال املتعاقبة وتراكمــــــه وحتافظ عليه حتى ال تضعه احلياة 
املعاصرة املتشــــــابهة في رف النسيان. فاإلمارات التي تهتم بتراثها لتعزيز هويتها تعتني 
بتربية اإلبل لتوثق تاريخ ســــــفينة الصحراء التي كانت وســــــيلة النقــــــل التي حتتمل عناء 

الرمال وعطش احلر لتثبت عراقة الشعب اإلماراتي في كتاب احلضارة اإلنسانية.

اإلمـــارات أول دولـــة في التاريخ الحديث تقيم ســـباقا للهجن العربية األصيلـــة وترصد له جوائز مالية 
وعينية تدفع الناس إلى املزيد من االهتمام باإلبل.

إبل السباق تتميز بعدة صفات مهمة منها رشاقة القوام وطول القامة ونحافة الجسم وطول األرجل 
-خاصة األرجل الخلفية- وصغر الخف والرقبة الطويلة.

سباقات الهجن تراث متجدد يميز هوية اإلمارات
[ رياضة تجذب السياح األجانب والمقيمين [ سفينة الصحراء تلد مرات في السنة الواحدة

السباق بضوابط وقوانني

سريعة كالخيل

تركيز وشموخ

بفضل التهجين ظهرت سالالت 
أخرى من اإلبل منها الوارية والمرية 

وتوق والعالية والغزيلة والطيارة 
والمسك والزعفرانة والطفرة 

ودبيس والشعلة

تمنع الهجن قبل السباق عن األكل 
لفترة ١٧ ساعة وتمنع عن الشرب 

لمدة يوم أو أكثر حتى تدخل 
المنافسة في حالة نفسية جيدة 

وهذا ما يسمى {التحفيز} 

ي ربي م ي و
الموروثات وتمثـــل الجمـــال أحـــد أهـــم
الحضاريـــة والثقافية البدويـــة المحلية التي 
أولتهـــا الدولـــة اهتمامهـــا الخـــاص وذلـــك
بحياة  تاريخيا  الرتباطهـــا 

الشعب اإلماراتي.

ر جي وب
”الواريـــة والمرية و أصالة منها
والمســـك والطيـــارة  والغزيلـــة 

والطفرة ودبيس والشعلة“.
وتجّلـــى االهتمـــام باإلبـــل و

و بيس و ر

مجتمـــع اإلمـــارات من خـــالل ال
عقــ األولـــى لرعاية الجمال التي
كما تـــم خالل عام 1990 إنشـــاء
للهجـــن أطلـــق عليـــه اســـم ”م
البيطري“ في منطقة الحيلية بال
سويحان، ويتألف من قسمين أح
”للمختب واآلخر وتربية الجمال“
مزودين بكادر ميدان الســـريرية“
عالج اإلبل الموجودة لديه وعن
الهجن. ويركز قســـم التوليـــد ع
جيدة من نســـل محلي أصيل ألغ
إضافة إلى الحليب واللحوم وذل
تقنيـــة نقل األجنة. وكانـــت أول
فـــي ه
عـــا
أنتج
قعو
األج
التاريـــ
2013 أنتــ
مـــن 5 آالف
التقنية، وهـــذ
مســـبوقة في أي

العالم.
وعادة تلد الجم
خالل عامين بعد فت
على اإلثني عشـــر ش
الشـــهر ولكن باســـتخ
األجنة فـــإن الناقة تس
خمس مرات على األق
الواحـــدة ويمكـــن 
الع 25 مرة في إلى
عـــام وتـــم 
”مركـــز إكث
إمـــارة
تطويـــر
الحديثة
والتلقيح
وووووووووووووودددددددددددددددددراســـة
ااااااااااااااألألعضـــاء
م للجمال 
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كشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن تغذيـــة األطفال الرضع اإلناث بالحليـــب الذي يحتوي على 

بروتني الصويا، قد تساعد على تقوية عظامهن بعد مرحلة البلوغ.

نصـــح مختصون بعدم كبح رغبة الطفـــل في الحركة في عامـــه األول، وأوضحوا أن ركل الطفل 

بقدمه أو الحبو أو التدحرج يعتبر من العمليات الهامة لتطوره الحركي. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة حديثة أن تخفيف 
قيود تحديد النسل، التي أعلنت عنها 

السلطات الصينية، أواخر 2015، لن 
يسهم بشكل كاٍف في معالجة نقص 

العمالة ومشكالت الشيخوخة. ويوصي 
باحثون الحكومة ”برفع سن التقاعد 

اإللزامي المنخفض، ورفع سقف 
المعاشات التقاعدية“، حتى تتمكن من 

مواجهة تلك المشكالت.

◄ توصل فريق من العلماء األميركيين 
في دراسة حديثة إلى أن إنزيم ”ناد 

بلس“، يساعد على إطالة العمر وتأجيل 
عملية الشيخوخة التي تصيب الخاليا.
وتشير النتائج إلي أنه يمكن أن يساعد 
في منع األمراض العصبية مثل مرض 

الزهايمر والشلل الرعاش.

◄ أفاد تقرير حديث بأن سويسرا 
تعتبر واحدة من بين أفضل عشر دول 

في العالم يمكن أن تعيش فيها الفتيات. 
وجاءت سويسرا في المرتبة التاسعة في 

القائمة التي احتلت السويد مقدمتها، 
تلتها مباشرة فنلندا، وجاءت بعدها 
النرويج وهولندا وبلجيكا وهي أول 

خمس دول في القائمة.

◄ بينت دراسة حديثة أن من بين 
المراهقين األميركيين يستمر نحو 

46 بالمئة من الفتيان و30 بالمئة من 
الفتيات متمسكين بعادة التدخين 

الضارة اعتقادا منهم بقدرتها على 
التحكم في الوزن وحمايتهم من البدانة. 

وأوضحت األبحاث أن الفتيات الالتي 
يرون أنهن ”بدينات“، يتمسكن بنسبة 

225 بالمئة أكثر بعادة التدخين المدمرة 
بغية إنقاص أوزانهن، بالمقارنة مع 

الفتيات األقل وزنا.

◄ قالت المنظمة المعنية بمراقبة بيئة 
أماكن العمل في أستراليا، إن الرحالة 

الذين يعملون خالل جوالتهم ورحالتهم 
في البالد يتقاضون رواتب هزيلة، 

ويتعرضون لالستغالل، وفي بعض 
الحاالت للتحرش الجنسي من قبل أرباب 

العمل في المزارع النائية.

} واشــنطن - أشارت دراســـة أميركية حديثة 
إلـــى أن البعض من دور ريـــاض األطفال تلتزم 
لكن  كثيرا بتعليمات ”أفرغـــوا ما في األطباق“ 
الحـــرص الشـــديد علـــى التحكم في مـــا يأكله 
الصغار قد يأتي بنتائج عكسية ويجعلهم أكثر 

عرضة لزيادة الوزن.
وكانـــت أبحاث ســـابقة كثيرة كشـــفت أنه 
عندمـــا يتعرض األطفـــال لتجربـــة التحكم في 
ممارســـات التغذيـــة فإنهم قد يفقـــدون القدرة 
علـــى ضبـــط شـــعورهم بالجـــوع والكـــف عن 
األكل عندما يشـــعرون بالشبع. وبمرور الوقت 
قـــد ينجذب األطفال الذيـــن يجبرون على إفراغ 
ما فـــي أطباقهم عند كل وجبة إلى الســـكريات 
والوجبـــات الخفيفـــة ويواجهـــون خطر زيادة 

الوزن أو البدانة.
وقال باحثون في دوريـــة أكاديمية التغذية 
والغذائيات إن دراســـة حديثة أشـــارت إلى أن 

بعض العاملين في دور رياض األطفال يظنون 
أن أسلوب إفراغ ما في الطبق سيشجع الصغار 

على تطوير شهية صحية.
وقالـــت ديبتي ديـــف كبيـــرة الباحثين في 
الدراســـة وهي أخصائية في السلوك الصحي 
لينكولـــن  فـــي  نبراســـكا  بجامعـــة  لألطفـــال 
”وتوصلت هذه الدراســـة أيضـــا إلى أن مقدمي 
خدمات رياض األطفال يلجأون إلى ممارســـات 
التحكم في التغذية خوفا من رد الفعل السلبي 
ألولياء األمور إذا وجدوا أن أطفالهم لم يأكلوا“.

وأضافـــت ”يجب أن يتجنب مقدمو خدمات 
رياض األطفال التحكم في ممارســـات التغذية 
مثل إعطاء الطفل الطعام كجائزة أو على سبيل 
التشجيع وتحاشي الثناء عليه عندما يفرغ ما 

في طبقه“.
ولفهـــم طريقة تفكيـــر القائميـــن على دور 
رياض األطفال في تغذيـــة األطفال أجرت ديف 

وزمالؤها مقابالت مع 18 امرأة يعملن في دور 
لرياض األطفال بين سن عامين وخمسة أعوام.

وقال بعضهم إنهم يســـتخدمون أســـاليب 
التحكـــم فـــي التغذيـــة ألنها فعالـــة خاصة مع 
األطفال الذين يصعب إرضاؤهم ومن يتسمون 
بالعنـــاد. وأضافوا أن الطعام أو الحلوى تمثل 
جوائـــز جيدة يمكـــن منحها للطفـــل على مدار 
اليوم عندمـــا يؤدي بعض المهام كاســـتخدام 
المرحاض مثال. وقال البعض إن تدريب الطفل 
على استخدام المرحاض سيكون أصعب بكثير 

دون جوائز الحلوى.
وفي بعـــض الحاالت يمكـــن للقائمين على 
رياض األطفال محاولة تشـــجيع الصغار على 
اختبار المزيـــد من أصناف األكل بلمســـها أو 
شـــمها أو اللعب بها وجميعها أســـاليب يمكن 
أن تحول تجربة تناول الطعام إلى استكشـــاف 

يتمتع به الطفل.

باختصاراكتساب عادات األكل السيئة يبدأ في رياض األطفال

  

} دعاني كاتب وشاعر صديق إلى أمسية 
ثقافية بـ“أتيليه“ القاهرة (أحد أهم أماكن 
تجمع مثقفين ومراقبين للحركة الثقافية 

بمصر والعالم العربي)، كان يلقي أشعاره على 
الحضور بطريقة غريبة وكلمات تدعو إلى 

التعجب واالندهاش، والجميع يستمع بوجه 
محايد ال يظهر أي تعابير، انتهت السهرة 

وسط تصفيق الحضور والتعليق بكلمة واحدة 
باهتة مكررة ”مبدع يا فنان“. اقترب مني 

الصديق الشاعر مبتسمًا متسائًال عن رأيي، 
ترددت كثيرًا في البوح برأيي خاصة وأنني ال 
أرغب في جرح مشاعره أو خدش فرحة عينيه، 
غير أنه الحقني بأسئلته فابتسمت دون كالم. 

ال أعرف ماذا أقول، هل أغرق في بئر النفاق 
إذا جاملته على ما ال أفهم، أم أقول الحقيقة 
فأجرحه، لذا اخترت الصمت حائطًا أستند 

إليه.
بعد االنتهاء كان تجمع لبعض الزمالء 

واألصدقاء من الصحافيين، الجميع كان 
يجامل بكلمات قليلة دون نقد بّناء أو وصف 

تفصيلي لما سمعه، سألت الجميع سؤاًال 
واحدًا، ماذا فهمت مما قيل، وماذا كان يقصد 

”….“ صديقنا العزيز بكلماته، فإذا بإجابات 

فلسفية حمقاء ال تحمل معنى وال عمقا.
أعتقد أن الجميع يخشون البوح بآرائهم 

أو التصريح بعدم الفهم حتى ال يتهم قائل 
العبارة بالسطحية وعدم الوعي، فرأيت في 

نفسي بعض شجاعة للسؤال عن أعمال مالك 
حداد، أو بعض أفالم يوسف شاهين، وجدت 

إجابات غريبة متباينة، حاولت االحتماء بقول 
الكاتب األميركي ”اريك جيروم ديكي“ (من 

المستحيل أن تفسر اإلبداع، فهذا يشبه أن 
نسأل العصفور لماذا تطير)، ولكنني عدت 

أقول لنفسي هذا هو الرد على ماهية اإلبداع 
وليس تفسير مفرداته وكلماته التي يجب أن 
تكون مفهومة، واضحة المعنى، جلية كانت 

الكلمات الشعرية متنافرة غريبة يتحدث فيها 
عن طفولة بائسة ولكن الكلمات ال تؤدي معنى 
محددا وليست قادرة على حمل رسالة محددة.

تذكرت صديقة مهندسة بعيدة كل البعد عن 
األدب والحركة الثقافية ولكنها مطلعة، قارئة 

من طراز فريد، كنت أسألها عن كاتبها المفضل 
ومواصفات كتاباته فقالت من يستطيع إيصال 

المعنى بسهولة ويسر ويوضح فكرته بال 
فذلكة أو تحذلق مقيت، أرى صديقتي قارئة 

بعين ناقدة، وليس كما تصف هي نفسها 
كونها قارئة بسيطة، فهي زوجة لصحافي 
كبير، ومتذوقة جيدة لألدب والكتابة، تقرأ 

المقال وال تضع الجريدة من يديها إال وهي 
متشربة للفكرة تمامًا، قالت لي يومًا (الكاتب 

األفضل والمفضل لدي، هو ذلك الكاتب الذي 
يجبرني على قراءة مقاله إلى نهايته، ويجبر 
عقلي على العمل، فهناك كتاب وكاتبات أشعر 
بالدوار بعدما أقرأ لهم وال أعرف ماذا يكتبون 

أو يكتبن، بخفة ظل قالت “ ال أعرف كام بيروح 
فين“).

رأيتها شاخصة أمامي وأنا أنتقد صديقي 
الشاعر الذي علموه أنه كلما كنت غامضًا غير 
مفهوم عال منسوب اإلبداع لديك وكنت عصيًا 
على فهم العامة فال يتذوق شعرك غير النخبة 
والمثقفين، وجدتني أتحدث بلسان صديقتي، 

أتساءل، لمن تكتب؟ وما معنى لم تطبخ خالتي 
أرّزا وأنا أحب األرز، ما بال القارئ بخالتك 
وأرز خالتك؟ وجدت من يؤيدني في الرأي 

ويتكتم على عدم فهمه مخافة رميه بكلمات 
جارحة واتهامه بالسطحية وعدم الفهم.

ووجدت إجابات فلسفية جدلية عقيمة 
ال تسمن وال تغني من جوع، من فصيلة، 

شكسبيرية األداء وعمق التجربة و….
أنا شخصيًا أميل إلى قول الكاتب 

البريطاني براين الديس، أيا كان اإلبداع فإن 
جزءا منه هو حل لمشكلة، ورأي الرائع ستيف 

جوبز، اإلبداع ليس سوى القدرة على ربط 
األشياء. فالكاتب بعمق هو من يعيش عمق 

تجربته بعيدًا عن الورق ثم إذا أمسك بالقلم 
وكتب لغيره استطاع إيصال المعلومة للجميع 

بال تسطيح ودون حذلقة.

من هو كاتبك املفضل

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

ن

ب

أميرة فكري

} لم تتوقع الحكومة، وحتى شركات المنتجات 
المحلية، أن تنجـــح الحملة التي تبنتها بعض 
األســـر تحت مســـمى ”صنع بفخر في مصر“، 
على مواقـــع التواصل االجتماعـــي وخارجها، 
وبدأت بعض الشـــركات تتواصل مع القائمين 
علـــى الحملة للترويـــج لمنتجاتها بعد وصول 
إلى نحو  عدد المشتركين فيها على ”فيسبوك“ 

170 ألف مشترك، فضال عن رواج الفكرة.
نجاح الحملة اعتمد باألساس على أن يقوم 
كل أب أو أم بنشـــر صـــورة المنتـــج وصفاته 
ومميزاته بعد تجربة شـــخصية (منه أو منها)، 
لتكـــون هناك مصداقية أكثـــر عند طرح المنتج 
على باقي األســـر، ما زاد من معدالت المشاركة 
فـــي الحملة، خاصة أن من يقومـــون بالترويج 
هـــم المســـتهلكون أنفســـهم، وليـــس أصحاب 

المنتجات أو الشركات.
قالت إحـــدى منظمات الحملة الثالث، وهي 
بـــدور نصيف، إن مصداقية الحملة وصلت إلى 
أن قامت بعض الشـــركات المهمة في الســـوق 
المصريـــة بالتواصل معها لعـــرض منتجاتها 
علـــى الجمهـــور، لكنها ردت بأنهـــا لن تعرض 
المنتج قبل أن تجّربه بنفســـها، وإذا اســـتحق 
الترويج ســـتفعل ذلك، وإن لم يستحق فلن يتم 

التطرق إليه وحظره من جانب الحملة.
هـــذه المصداقيـــة التي يتعامـــل بها اآلباء 
واألمهـــات، وحتى أصحـــاب الفكرة أنفســـهم 
مـــع الشـــركات المحلية عند الترويـــج للمنتج، 

فرضـــت علـــى أصحـــاب المصانـــع المصرية 
المزيـــد من االلتزام والتدقيـــق حتى ينالوا ثقة 
األســـرة عند طـــرح منتجهم لتســـويقه، ألن أي 
منتج محلـــي تنتقده الحملة قـــد يكون بمثابة 
مقدمة لعزوف مجتمعي وأسري شبه كامل عن 
شـــرائه، ما يعرض المستثمر المحلي لخسائر 

فادحة.
لذلـــك، رأت منى نور الدين، خبيرة التنمية، 
أن انخراط األسرة في دعم االقتصاد بالترويج 
للمنتجـــات المحلية بهـــذه المصداقية، يجعل 
أصحـــاب المصانـــع والشـــركات يبحثون عن 
كل مـــا مـــن شـــأنه ”تحســـين صـــورة وجودة 
منتجاتهم“، ما يمهد الطريق لخروج المنتجات 
المحليـــة لألســـواق الخارجية وتحـــرك عجلة 
التصدير مرة أخرى بعد تشـــويه صورة العديد 
من الصناعات المحلية في األسواق األوروبية 

مؤخًرا.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أنـــه مهمـــا رّوجـــت 
الشـــركات المحليـــة لمنتجاتهـــا عبر وســـائل 
اإلعـــالم وأنفقـــت الماليين حتـــى تظهر جودة 
منتجاتهـــا، فلـــن يكـــون تأثيـــر ذلـــك أكبر من 
الترويج األســـري، ألن كل أســـرة تدعم المنتج 
بطريقـــة تقنـــع باقي األســـر وتشـــجعها على 
شـــراء هذا المنتج، وهنا تغيب المصلحة عند 
الترويج، فاألســـرة التي تمتـــدح منتًجا بعينه 
وتظهـــر مزاياه التـــي قد ال توجد فـــي المنتج 
األجنبي، ليس لهـــا مصلحة في ذلك، ما يعطي 

مصداقية أكبر.
فكرة الترويج األســـري للمنتـــج المصري، 
حســـب القائميـــن علـــى إدارة الحملـــة، جاءت 
بتطوع شـــخصي من اآلباء واألمهات للمشاركة 
فـــي دعم االقتصـــاد المصـــري، مـــن زاوية أن 
زيادة استيراد الســـلع من الخارج تحتاج إلى 
العملـــة الصعبـــة (الدوالر) الذي وصل ســـعره 
إلـــى مســـتويات قياســـية (الدوالر يـــوازي 13 
جنيهـــا مصريا)، مـــا يجعلهم يتأثرون بشـــدة 

من االرتفـــاع الجنوني ألســـعار الســـلع، وفي 
الوقت نفســـه يوجـــد بديل محلي لهـــا. وقالت 
بـــدور نصيف، صاحبة الفكـــرة لـ“العرب“ إنها 
أطلقت المبادرة بعـــد زيادة الطلب على العملة 
األجنبية بسبب السلع المستوردة، على الرغم 
مـــن المزايا العديدة الموجـــودة في المنتجات 
المصرية، وينقصها الوعي والثقة في شرائها، 
وبالتالي كانـــت البداية بطـــرح منتجات قّيمة 
وســـرد تجارب األعضاء في شـــراء المنتجات، 
وذكر اســـم المنطقة وســـعر المنتـــج وتقييمه 

بحيادية شديدة.
وأضافت نصيـــف، التي عملت 7 ســـنوات 
باألمـــم المتحدة، وحالًيا تشـــغل منصب نائب 
رئيس قطـــاع بوزارة االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، أن بعض األســـر كانـــت تعتقد في 

البداية أن الحملة ســـوف تفشـــل بسبب ”عقدة 
الخواجـــة“ التـــي تصيـــب النســـبة األكبر من 
المجتمـــع، لكن مـــع الوقت بدأت هـــذه الثقافة 
تتغيـــر وتحدث ثورة محلية أســـرية على عقدة 
الخواجة، وبدأت أكثرية األســـر تراجع نفسها 
بعـــد ســـنوات مـــن اســـتخدامها للمنتجـــات 
المســـتوردة، ما وّفر المزيد من الثقة عند طرح 

هؤالء لجودة منتج محلّي.
ويمكن القول إن ما ساعد على رواج الفكرة 
بشـــكل واســـع النطـــاق، أن عدًدا مـــن البرامج 
التلفزيونيـــة التي يقدمها إعالميـــون لهم ثقل، 
مثل إســـعاد يونس، ولميـــس الحديدي، ووائل 
اإلبراشي، تبنت التوجه األسري نفسه ودعمت 
الحملـــة، بصـــورة ضاعفت الوعـــي المجتمعي 
بأهمية التخلص من ”عقدة الخواجة“ والتوقف 

عن التعامل بعنصرية مع المنتجات المصرية.
وكان لتوجـــه بعض الشـــركات دور مهم في 
ذلـــك، خاصة أن عدًدا منهم قرر خصم 10 بالمئة 
على المنتجـــات ألعضاء حملة ”صنع بفخر في 
مصـــر“. وال تقتصر المنتجـــات التي يرّوج لها 
اآلباء أو األمهات على المأكوالت والمشروبات، 
بل إنهـــا تتســـع لتشـــمل األحذيـــة والمالبس 
والمفروشـــات  واألوانـــي  التنظيـــف  وأدوات 
واإلكسســـوارات وأدوات التجميـــل، ما يعطي 
ميزة خاصة للمنتجات المعروضة بأن أسعارها 
منخفضـــة للغاية، بـــل إن بعضها يقل ســـعره 
عـــن 30 بالمئة، مقارنة بســـعر المنتج األجنبي 
المماثـــل له، ما يزيد من نجـــاح الفكرة، في ظل 
الظروف المعيشـــية الصعبة التي تعيشها أسر 

كثيرة حالًيا.

التحرك األخير الذي قادته بعض األســــــر املصرية، لدعم املنتجات احمللية لتكون بديلة عن 
األجنبية، قد يكون جنح في ما فشــــــلت احلكومة مبؤسســــــاتها املختلفــــــة في حتقيقه، ألن 
ــــــق جتاوبا كبيرا من الرأي  ــــــي أطلقت للترويج للصناعة احمللية، لم تل الدعوة الرســــــمية الت
ــــــام بهذه اخلطوة، بدأت  العــــــام. في املقابل عندما حتركت األســــــر بعناصرها املختلفة للقي

الفكرة تلقى جناحا ورواجا، بعدما ملس الناس مدى املصداقية في األمر.

[ نجاح الحملة يعتمد على تجربة اآلباء حفاظا على المصداقية [ طريقة ترويج األسرة للمنتج فرضت على الشركات تحسين الجودة
أسر مصرية تقود حملة لدعم المنتجات المحلية

 األسرة تنخرط في دعم االقتصاد

للمنتـــج  األســـري  الترويـــج  فكـــرة 

املصـــري، حســـب القائمـــني علـــى 

الحملـــة، جـــاءت بتطوع مـــن اآلباء 

للمشاركة في دعم االقتصاد

◄

جمال

ال تغفلي العناية 

ببشرة رقبتك
} أوصـــت خبيـــرة التجميـــل األلمانية 
بيرغيت هوبر المرأة بـــأال تغفل العناية 
ببشـــرة رقبتها أثنـــاء العنايـــة اليومية 
بجســـمها، مشيرة إلى أن بشـــرة الرقبة 
حساســـة جـــدًا، كونهـــا نحيفـــة ورقيقة 
للغايـــة، ما يجعلها أكثـــر ُعرضة لظهور 

التجاعيد والترهل السريع.
وعن كيفيـــة العناية ببشـــرة الرقبة، 
أوصـــت هوبـــر باســـتعمال الكريمـــات 
المحتويـــة علـــى حمـــض الهيالورونيك 
والغنية بالمواد المغذية، حيث أنها تمد 

البشرة بالرطوبة والدهون.
ولزيـــادة الفعاليـــة، تنصـــح هوبـــر 
بتدليـــك الرقبـــة بمنتجـــات العناية من 
أســـفل إلى أعلى، حيث يعمـــل ذلك على 
تقويـــة العضـــالت. كما ينبغـــي تطبيق 
ماسكات غنية بالمواد المرطبة والدهون 

بصفة منتظمة.
وأكـــد خبـــراء الجمـــال أن الزيـــوت 
الطبيعيـــة تســـاعد على تجديـــد خاليا 
البشرة. ونصحوا بالحرص على اختيار 
األنـــواع الخفيفـــة مـــن الزيـــوت كـــي ال 
تتسبب في اسمرار تلك المنطقة. ويفضل 
استعمال الزيوت في صورتها النقية عند 
اســـتعمالها لتدليك منطقـــة الرقبة. ومن 
أفضـــل الزيوت التي يمكن اســـتخدامها 
زيـــت الزيتون وزيت اللـــوز الحلو وزيت 

عالبابونج وزيت الخروع وزيت الورد. ج
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[ تغريدة الالعب عمر جابر تلمح إلى ضرورة تواجد أعضاء الرابطة في المدرجات

رياضة

عماد أنور 

} القاهرة - وضعت الهزمية أمام فريق صن 
داونز، بطل جنوب أفريقيا، مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك املصري في مأزق، وبات 
الفريق في حاجة ماسة إلى مساندة جماهير 
”الوايـــت نايتس“، املغضوب عليها من رئيس 

النادي. 
وتقلصـــت فـــرص الفريق فـــي احلصول 
على الـــكأس القاريـــة، بعـــد أن تلقى هزمية 
ثقيلة بثالثة أهـــداف نظيفة، على يد مضيفه 
اجلنـــوب أفريقي فـــي املباراة التـــي أقيمت 
مبدينـــة بريتوريا، الســـبت، مما يســـتوجب 
بأربعـــة  لفـــوز  املصـــري  الفريـــق  إحـــراز 
أهـــداف نظيفة علـــى ملعبه، وهـــو أمر بالغ

الصعوبة. ومن املعروف أن هناك خالفا حادا 
بني رئيس الزمالك ورابطة مشـــجعي النادي 
”وايـــت نايتـــس“، وصل إلـــى حـــد اتهامها 
بالبلطجـــة وإثارة األزمات، واشـــتد اخلالف 
بعدمـــا قـــرر رئيس النـــادي منـــع اجلماهير 
مـــن حضور املباريـــات، وأصدر قـــررا بعمل 
اســـتمارات حلضور مباريات الفريق، سواء 
في الـــدوري أو في البطـــوالت القارية، وهذا 
يشـــترط اإلطـــالع علـــى حتقيق الشـــخصية 

والوصول إلى مثيري الشغب.
ووصلت العالقة بـــني مرتضى والرابطة 
إلى درجـــة العـــداء، خصوصا بعـــد أحداث 
ملعـــب الدفـــاع اجلـــوي، التـــي نشـــبت قبل 
مباراة الزمالك وإنبي بالدوري العام موســـم 
مشـــجعي مـــن   19 ضحيتهـــا  وراح   ،2014

 الفريق. 
إذا كان هؤالء الشباب من املشجعني يوجد 
بينهـــم الكثير من مثيري الشـــغب وميتلكون 
تاريخـــا غيـــر مشـــرف مـــن أعمـــال العنـــف 
والعبـــث باملالعب وإحداث خســـائر فادحة، 
فقـــد أصبح رئيس النادي في حيرة شـــديدة، 
نظـــرا ألن وجودهـــم في مبـــاراة اإلياب بات 

حتميا. 
وتؤكـــد قوانـــني كرة القـــدم أن من ميتلك 
خطـــة جيـــدة ميتلك زمـــام املبـــاراة ويحقق 
الفوز، غير أنه ال شك أن التواجد اجلماهيري 

والتشـــجيع احلماسي، ســـيؤثران بشكل أو 
بآخـــر علـــى أداء الفريق املنافس. وكشـــفت 
تغريـــدة لنجم الزمالك، عمـــر جابر، احملترف 
في صفوف بازل السويســـري، والذي تربطه 
عالقـــة وثيقـــة بأفـــراد ”الوايـــت نايتـــس“، 
وهـــي العالقـــة التي كانت ســـببا فـــي أكثر 
مـــن أزمة بني الالعـــب ورئيس النـــادي، قال 
فيها عبر حســـابه علـــى تويتـــر ”إن الوايت 
نايتـــس هو احلل إذا مـــا أراد الزمالك الفوز

 بالبطولة“.
وكانت اجلماهير حريصة على مســـاندة 
الفريـــق، أكثر مـــن أي وقت مضـــى، أمال في 
حتقيـــق البطولـــة التـــي تأخـــر الزمالك عن 
حتقيقهـــا 14 عاما كاملة، حيـــث ذهب اآلالف 
إلـــى مطـــار القاهـــرة الدولي للشـــد من أزر 
الالعبـــني قبل لقاء الذهـــاب أمام صن داونز، 
على الرغم من إصدار مرتضى منصور لقرار 
مبنع أعضاء الرابطة من الســـفر إلى جنوب 

أفريقيا. 
ولم تستســـلم جماهير الفريـــق األبيض 
للهزميـــة بثالثـــة أهداف دون رد، بل دشـــنت 
مبـــادرة على مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
حملـــت عنوان ”الزمالك يقـــدر“، لدعم الفريق 
في مبـــاراة اإليـــاب التـــي تقام علـــى ملعب 
برج العرب مبدينة اإلســـكندرية الســـاحلية، 
ووجـــدت املبـــادرة تفاعال جماهيريـــا بالغا، 
كما وجدت مســـاندة من بعض جنوم الفريق، 
مثـــل باســـم مرســـي ومحمـــود عبدالـــرازق 

”شيكاباال“.
ويبـــدو أن حاجـــة مرتضـــى منصور إلى 
التواجـــد اجلماهيـــري دفعته إلـــى مخاطبة 
أجهـــزة األمـــن إلقامـــة اللقـــاء علـــى ملعب 
القاهـــرة، الذي يســـع لنحو 80 ألـــف متفرج، 
إال أن طلبه قوبل بالرفض، ورغم أن مرتضى 
ال يزال غيـــر مؤيد حلضور جماهير الرابطة، 
واالعتماد على اجلماهير من أعضاء النادي، 
إال أن ”العرب“ علمت من مصدر داخل مجلس 
اإلدارة، أن هنـــاك مشـــاورات من البعض من 
أعضاء املجلس وقدامى الالعبني، إلثنائه عن 

قراره.
وأكد املصـــدر، أن فرصـــة حتقيق بطولة 
دوري األبطـــال مازالـــت قائمـــة، وال بـــد من 
دعـــم الفريق بـــكل الســـبل. اجلماهير تعتبر 
عنصرا أساســـيا في حتقيـــق الفوز وال مانع 
من الترتيب حلشـــد جماهيـــري عظيم يزحف 

خلف الفريق. 
وتوقـــع  املصـــدر أيضا عدم حـــدوث أي 
أعمال شـــغب في لقاء اإليـــاب، ألن اجلماهير 
ســـتكون مشـــغولة بالتشـــجيع فقـــط. ولكنه 

اســـتطرد قائـــال ”جميـــع املتابعـــني حتمـــا 
سيضعون أيديهم على قلوبهم، ألنه في حالة 
اخلسارة من املتوقع أن تصب اجلماهير جام 
غضبهـــا على رئيس النـــادي واجلهاز الفني 
بقيادة مؤمن ســـليمان“، والذي أخطأ أخطاء 
فادحة في مبـــاراة الذهاب، بدءا بالتشـــكيلة 
التـــي خاضـــت اللقـــاء وصـــوال إلـــى كيفية 
مجاراته لنســـق املبـــاراة والتعويضات التي 
أجراهـــا خالل اللقاء، ما كبـــد فريقه الهزمية 

الثقيلة.
وختم قائال على الفريق املصري أن يتخذ 
العبـــرة من مباراته أمام الـــوداد املغربي في 
إيـــاب الدور قبـــل النهائي مـــن البطولة، فقد 
منـــي بطل املغـــرب بهزمية ثقيلـــة (4-0) في 

لقاء الذهاب بالقاهرة، لكنه كان قاب قوســـني 
أو أدنـــى مـــن اإلطاحـــة ببطل مصـــر، عندما 
فـــاز عليـــه (5-2) إيابـــا في املغـــرب، وحقق 
الـــوداد هذا الفوز العريض بفضل املســـاندة 
اجلماهيريـــة، حتى أن مدرب الزمالك نفســـه 
اعترف بـــأن العبي فريقه تأثـــروا باحلضور 
اجلماهيـــري الكثيف. لـــذا ينتظر اجلميع ما 
تسفر عنه الساعات املقبلة، هل يستمر رئيس 
النادي في عنـــاده، ويرفض حضور جماهير 
الوايت نايتس، أم يغض الطرف عنهم مؤقتا 
أمـــال في حتقيـــق احللـــم والفـــوز بالبطولة 
األفريقية، والتي تعد الطريق للعب في بطولة 
كأس العالم لألندية للمـــرة األولى في تاريخ 

النادي؟

أصبحت جماهير الزمالك، وخصوصا ”وايت نايتس“، الكارت األخير الذي ســــــيلعبه بطل 
ــــــدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام فريق  مصــــــر لتحقيق الفوز في لقاء اإلياب بال

صن داونز اجلنوب أفريقي.

عرقلة قوية

} شــنغهاي - جنح البريطاني أندي موراي 
فـــي احلصول على لقب بطل دورة شـــنغهاي 
الصينية الدولية لكرة املضرب، إحدى دورات 
املاســـترز لأللف نقطة البالغة جوائزها أكثر 
من 7.65 ماليني دوالر، بفوزه على األســـباني 
روبرتو باتيســـتا أغوت في املباراة النهائية. 
واللقـــب هـــو الثالث ملـــوراي في شـــنغهاي 
بعـــد عامـــي 2010 و2011 والســـادس له هذا 

املوسم. 
ورفـــع مـــوراي رصيـــده إلـــى 41 لقبا في 
مسيرته وسيقلص الفارق عن الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش فـــي التصنيف العاملـــي الذي 

سيصدر االثنني إلى حوالي 2500 نقطة.
وفاز باوتيســـتا أغوت على الالعب األول 
عامليـــا ديوكوفيتش في الـــدور قبل النهائي، 
لكنـــه عاد إلـــى أرض الواقع علـــى يد موراي 
الفائـــز بثالثـــة ألقـــاب في البطـــوالت األربع 
الكبرى والذي اســـتفاد مـــن كل النقاط األربع 
لكســـر اإلرســـال الذي أتيح لـــه لينتصر في 

ساعة واحدة و36 دقيقة. 
وفـــرض باوتيســـتا أغوت علـــى موراي 
خوض شـــوط فاصـــل في املجموعـــة األولى 
املتكافئة، لكن الالعب البريطاني البالغ عمره 
29 عاما رفع مســـتواه ليفوز بسبع نقاط على 
التوالي. وهيمن موراي املصنف الثاني عامليا 
على اللعـــب في املجموعة الثانية بعد فشـــل 
باوتيســـتا أغوت، الذي ارتكب 25 خطأ سهال 
فـــي املباراة، في احلفاظ علـــى قوته. واقترب 
مـــوراي، الفائز ببطولـــة الصني املفتوحة في 
بكني قبل أســـبوع، مـــن ديوكوفيتش في قمة 
التصنيف العاملي وهو يتأخر اآلن بفارق 915 
نقطـــة وراء الالعب الصربـــي وأمامه فرصة 

إلنهاء العام وهو في املركز األول عامليا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تغلبـــت الصينيـــة 
املخضرمـــة بينـــغ شـــواي علـــى األميركيـــة 
أليســـون ريســـك في نهائي بطولـــة تيانغني 
املفتوحة للتنـــس لتحرز أول ألقابها في عالم 

االحتراف. 
وخسرت بينغ (30 عاما) في ست مباريات 
نهائية ســـابقة لكنها أنقـــذت 10 من أصل 12 
نقطة لكســـر إرســـالها أمـــام ريســـك لتكمل 
انتصارهـــا فـــي مبـــاراة متوترة في ســـاعة 
واحدة و46 دقيقة. وأنهـــت بينغ، التي بلغت 

ســـابقا قبل نهائي أميركا املفتوحة، مباراتها 
فـــي قبـــل النهائـــي ضـــد دانـــكا كوفينيتش 
فـــي وقت ســـابق األحـــد وعوضـــت تأخرها 
مبجموعة لتفوز في النهاية. وكانت ريســـك، 
التي خاضت لقاء الدور قبل النهائي في وقت 
سابق األحد أيض، تســـعى إلى إحراز لقبها 

الثاني لكنها فشـــلت في تقدمي املستوى الذي 
منحهـــا االنتصار على الروســـية ســـفيتالنا 
كوزنتسوفا املصنفة الثانية في قبل النهائي. 
وانسحبت حاملة اللقب أجنيشكا رادفانسكا، 
التي كانت ســـتواجه بينغ فـــي دور الثمانية، 

بسبب اإلصابة.

العودة إلى معانقة األلقاب

موراي يحرز لقب دورة شنغهاي

فرصة تحقيق دوري األبطال مازالت 

بكل  الفريق  دعم  من  بد  وال  قائمة 

عنصرا  تعتبر  والجماهير  السبل، 

أساسيا في تحقيق الفوز

◄

أحمـــد  التونســـي  أصبـــح   - الريــاض   {
العكايشـــي، احملترف في صفـــوف فريق احتاد 
جـــدة الســـعودي، ميثـــل صداعا كبيـــرا يؤرق 
إدارة النادي، برئاســـة حامت باعشـــن، بعد أن 
رفـــض الالعب العودة إلى جدة قبل أن يتســـلم 
مســـتحقاته املاليـــة. وكان العكايشـــي قد غادر 
جـــدة مع بداية فترة توقف الدوري الســـعودي 
األخيـــرة، للمشـــاركة مـــع منتخـــب بـــالده في 
تصفيات أفريقيا املؤهلة ملونديال روسيا 2018، 
فيمـــا كان اجلهاز الفنـــي لفريق االحتاد ينتظر 
عودة الالعـــب ليدخل ضمن حتضيرات الفريق 
ملبـــاراة التعاون التي أقيمـــت اجلمعة املاضي، 
إال أن اجلميـــع فوجئ بعدم حضور الالعب في 
الوقت احملدد. وأجـــرى اجلهاز اإلداري للفريق 
االحتـــادي اتصاالتـــه بالالعب ملعرفة أســـباب 
تأخـــره، وكانت املفاجـــأة أن الالعب يشـــترط 
حصولـــه على مســـتحقاته أوال حتـــى يلتحق 

بتدريبات الفريق.
وجاء قـــرار الالعـــب في وقـــت تواجه فيه 
إدارة االحتاد أزمة مالية خانقة، ويتحتم عليها 
ســـداد حوالـــي 30 مليون دوالر، حتـــى تتمكن 
مـــن احلصول علـــى الرخصة اآلســـيوية التي 
متنـــح الفريـــق احلق في املشـــاركة بالنســـخة 
املقبلة من دوري أبطال آســـيا. وحتركت اإلدارة 
االحتادية مجددا، وحاولـــت االتصال بالالعب 
إليجاد مخرج معه ألزمة عدم عودته وااللتحاق 
بالفريـــق، حتى ال يترك ذلك أثرا على مســـيرة 
الفريـــق بالدوري احمللـــي والـــذي يتربع على 
صدارته، إال أن الالعب متســـك مبوقفه ورفض 

أي حلول وسط.
ومن جانبه، قال حامت باعشن، رئيس نادي 
االحتاد في وقت ســـابق، إن أزمة العكايشي في 
طريقهـــا إلى احلل، لكنه يطالب الالعب بالقليل 
مـــن الصبـــر، مثلما فعـــل زمالؤه فـــي الفريق 
محمـــود كهربـــا والتشـــيلي فيالنويفـــا وفهد 
امللـــود، الذيـــن أثبتوا حبهـــم للفريق وصبروا 
طويال على النادي بســـبب الظـــروف احلالية. 
ومن جانبه أخرج التشيلي سييرا، املدير الفني 
لفريق االحتاد، العكايشـــي من حساباته خالل 
هذه الفتـــرة، وحتديدا أثناء حتضيرات الفريق 

احلالية، استعدادا ملواجهة الشباب اخلميس.

العكايشي صداع

 يؤرق إدارة اتحاد جدة

اإلثنني 2016/10/17 - السنة 39 العدد 10427

«الفوز على الحســـيمة هام للغاية، ألنه الثاني على التوالي. الوداد يســـير في الطريق الصحيح، 

والبداية تبقى مشجعة لنا في الدوري}.

سيباستيان ديسابر
املدير الفني للوداد البيضاوي

«الدعم الذي أتلقاه يحفزني. أمر بفترة رائعة وأتمنى أن تســـتمر طويال. املســـتويات واألهداف 

التي أقدمها حاليا تأتي بدعم املقربني إلي، وأتمنى التوفيق للفريق بصفة عامة}.

فهد المولد
العب فريق اتحاد جدة السعودي

باختصار

◄ قرر اتحاد طنجة دخول معسكر 
مغلق بإيفران، استعدادا لمواجهة 

المغرب الفاسي، األربعاء المقبل، في 
مركب فاس ضمن ذهاب نصف نهائي 
الكأس. وكان مقررا أن يعسكر اتحاد 
طنجة في مدينة فاس، لكن بنشيخة 

فضل االبتعاد عن الضغط.

◄ يخضع أحمد الشناوي، حارس 
مرمى فريق الزمالك المصري، 

لفحص طبي وأشعة عقب عودة 
الفريق من جنوب أفريقيا، بعد 

مواجهة صن داونز في ذهاب الدور 
النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

◄ أنهى مسؤولو نادي اإلسماعيلي 
أزمة استخراج بطاقة دولية مؤقتة 

لالعب الجديد عمرو عبدالفتاح 
”عموري“ الوافد من خيطان 

الكويتي، بعد تأكيدات اتحاد الكرة 
بوصول البطاقة الدولية، الخميس 

المقبل.

◄ توج المصري محمد الشوربجي 
المصنف األول عالميا بطال لبطولة 

الواليات المتحدة المفتوحة في 
السكواش بفوزه على اإلنكليزي 
المخضرم نيك ماتيو (36 عاما). 

وكان الفرنسي غريغوري غولتييه 
حامل اللقب وبطل العالم قد خرج من 

الدور ربع النهائي.

◄ وصل إلى تونس رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم المصغرة، 

التشيكي فيليب جودا في زيارة عمل. 
ويعقد جودا، اإلثنين، جلسة عمل مع 
وزيرة الرياضة التونسية ماجدولين 

الشارني، وكذلك جلسة مع رئيس 
اللجنة األولمبية التونسية محرز 

بوصيان.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄  اختيرت األسبانية روت بيتيا 
والبريطاني محمد ”مو“ فرح، كأفضل 

رياضيني لعام 2016 احلالي خالل احتفال 
االحتاد األوروبي أللعاب القوى مبدينة 

فونشال البرتغالية. وحصلت روت بيتيا، 
بطلة أوملبياد ريو 2016 في 

الوثب العالي وصاحبة 
الرقم القياسي، على أعلى 

نسبة تصويت. وعلى 
مستوى الرجال، حصل 

مو فرح، أسرع رجل 
في أوروبا وصاحب 

اللقب األوملبي في 
منافسات 5 آالف 

متر و10 آالف 
متر، على 

أعلى نسبة 
تصويت من 

منافسيه.

متفرقات

◄ توصل النادي الصفاقسي التونسي 
إلى اتفاق مبدئي مع املدرب السويسري 
آالن غيغر. وبات غيغر (56 عاما) األقرب 

خلالفة شهاب الليلي. ويتمتع املدرب 
السويسري بسجل حافل بالتجارب 
الناجحة في عالم التدريب سواء في 

سويسرا، حيث أشرف على غراشوبار 
ونيوشاتل ولوزان، أو في مصر مع فريقي 
املصري واالتفاق، كما كانت له 4 محطات 
تدريبية في اجلزائر، 
حيث أشرف على 

شبيبة القبايل 
ووفاق سطيف 

ومولودية اجلزائر 
ومولودية 
بجاية.

ي ي ي
ريو 2016 في 
 وصاحبة

ي، على أعلى 
ت. وعلى

ال، حصل 
رجل  ع
صاحب
ي في
الف 

تدريبية في اجل
حيث أشرف
شبيبة القب
ووفاق سط
ومولودية اجل
ومولو
بج

◄  توج الفرنسي سيباستيان أوجييه 
سائق فولكس فاغن بطال للعالم للراليات 
للمرة الرابعة في مسيرته بإحرازه املركز 
األول في رالي كاتالونيا، املرحلة احلادية 
عشرة من بطولة العالم األحد في سالو. 

وعادل أوجييه بالتالي رقم الفنلنديني 
األسطوريني يوها كانكونن وتومي 

ماكينن، لكنه ال يزال 
بعيدا عن الرقم 

القياسي املسجل 
باسم مواطنه 

سيباستيان لوب 
الذي توج باللقب 

العاملي تسع مرات. 
والفوز هو 
اخلامس 

ألوجييه هذا 
املوسم.

األسطوريني يوها كانكونن وتومي
ماكينن، لكنه ال ي
بعيدا عن الرقم
القياسي املسج
باسم مواطنه
سيباستيان لو
الذي توج باللق
العاملي تسع مر
والفوز هو
اخلامس
ألوجييه
املوس



مواجهة تكتيكية قوية بين كلوب ومورينيو في القمة اإلنكليزية
[ ليفربول يتوق إلى وضع حد لسلسلة النتائج السلبية أمام الشياطين الحمر [ مانشستر يونايتد يأمل في استعادة بريقه

} لنــدن - يحل مانشســـتر يونايتد مع مدربه 
مورينيو ضيفني على ليفربول مبلعب األنفيلد، 
االثنـــني في ختام اجلولـــة الثامنة من الدوري 
اإلنكليزي املمتاز. وبالعـــودة إلى أبريل 2013 
فلقد اشـــتد الصـــراع بني املدربـــني حيث عبر 
مورينيـــو عن غضبه من كثرة حديث كلوب عن 
فريقه ريال مدريد قبل املواجهة بني دورمتوند 
وامللكي، في نصف نهائي أبطال أوروبا. وقال 
مورينيـــو غاضبا ”منذ اإلعـــالن عن قرعة قبل 
نهائـــي دوري األبطال وكلـــوب يتحدث يوميا 
وأنا أواصل الســـكوت“. ليرد كلوب ســـاخرا 
”مورينيو يقـــول إنني أحتدث كثيرا؟ هذا األمر 

كان يقوله أحد أساتذتي.. سأصمت إذن“.
تصـــب القـــوة الهجوميـــة حتـــى اآلن في 
صالح ليفربول رغم امتالك مانشستر يونايتد 
ألســـماء كبيرة في خطه األمامـــي، مثل زالتان 
إبراهيموفيتش وواين روني. وسجل يونايتد 
خـــالل 7 مباريـــات 13 هدفـــا بينمـــا جتاوزه 
ليفربول بـ5 أهداف حيث سجل 18 هدفا. كذلك 
يتفوق الريـــدز من حيث القـــدرة على صناعة 
الفرص، فقد صنعوا 111 فرصة مبعدل يقترب 
مـــن 16 فرصة في املباراة الواحدة، فيما صنع 
املانيو 84 فرصة مبعدل 12 فرصة في املباراة. 
ويتســـع الفارق بني الفريقني كثيرا من ناحية 
دقة التسديد، فنسبة دقة تسديدات ليفربول 58 

باملئة، ومانشستر نسبتها 46 باملئة.
 تتقـــارب للغايـــة نســـبة دقـــة التمريرات 
بـــني الفريقـــني حيث يصل معـــدل الريدز على 
86 باملئـــة بينما معـــدل الشـــياطني احلمر 85 
باملئة، ولكن األمر األهم هو تفوق ليفربول في 
منتصف امللعب من هذه اجلهة. فباملقارنة بني 
جوردان هيندرسون وبول بوغبا، أعلى العبي 
الفريقني في نســـبة دقة التمرير، يكون التفوق 
في صالـــح األول حيث تصل نســـبة دقته إلى 
90 باملئـــة بـ431 متريرة صحيحـــة، أما بوغبا 
فنسبته 84 باملئة بـ352 متريرة صحيحة. وعلى 
صعيـــد صناعة الفرص فـــي الثلث الهجومي، 
تفوق أيضا روبرت فيرمينو على واين روني، 
أعلى العبي الفريقني في عدد صناعة الفرص، 
حيـــث صنع األول 19 فرصة والثاني 12 فرصة 

بينهما صناعتان لهدف.

ليفربول هو أعلى فـــرق البرمييرليغ ركضا 
بـ4،165 هذا املوسم متفوقا حتى على مانشستر 
سيتي ومدربه بيب غوارديوال. ويصبح الفارق 
شاســـعا إذا مـــا متـــت املقارنة مع مانشســـتر 
يونايتد الذي وصل إجمالي ركضه إلى 3،524. 

وبالطبـــع معـــدل الريدز يشـــير إلـــى أفكار 
مدربـــه كلوب ومـــدى قدرته علـــى تنفيذها في 
امللعـــب من حيـــث القـــدرة علـــى الضغط على 
اخلصـــم في نصـــف ملعبـــه واســـترداد الكرة 
بأســـرع شكل ممكن قبل أن تصنع خطورة على 
مرماه، وأيضا إلى القدرة على االرتداد ســـريعا 

إلى اخللف واحلفاظ على الكرة.
 كلـــوب ومورينيو تقابال فـــي 5 مواجهات، 
4 منهـــا عندمـــا كان األول مدربـــا لدورمتونـــد 
والثانـــي لريال مدريد، ومواجهة وحيدة عندما 
تولـــى كلوب تدريب الريـــدز وكان مورينيو في 

تشيلسي. 
وكان التفـــوق في هـــذه املواجهات لصالح 
األملاني بثالث انتصارات مقابل انتصار وحيد 
لسبيشـــال وان وتعادل واحد. كما شهدت آخر 
مواجهـــة بينهما انتصار كلـــوب على مورينيو 
بثالثـــة أهداف لهدفـــني في مواجهـــة ليفربول 

وتشيلسي املوسم املاضي.

أجواء عدائية

حتـــدث جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي 
مانشســـتر يونايتد عن املباراة الصعبة. وأكد 
مورينيو أنه ســـيرحب باألجواء العدائية خالل 
املباراة، لكنه حث املشـــجعني على عدم التهكم 
على بعضهم البعض بشـــأن حـــوادث هيلزبره 
وميونيـــخ. وقال املـــدرب البرتغالي ”أنا أذهب 
إلـــى هناك من أجـــل خوض مباراتـــي والقيام 
بعملـــي والتمتـــع بوظيفتـــي وهو فـــي العادة 
ما أقوم به، وأعتقد أن املشـــجعني ســـيقومون 

باالستمتاع أيضا ودعم فريقهم“.
 وتابع بقوله ”أن تكون ســـلبيا فمعنى ذلك 
أن تخلـــق مناخا أفضل للفريـــق املنافس ولكن 
في حدود السالمة واالحترام وأعتقد أن هذا ما 
سيحدث، أمتنى القضاء على السلوك العدائي 

رغم أن في كرة القدم هناك بعض املآسي“.
وحول املبـــاراة أمام ليفربول أضاف ”أحب 
دائمـــا اللعب فـــي أنفيلد حيث فزت وخســـرت 
هناك ، لكني فزت في مباريات كبيرة وخســـرت 
مباريات كبيرة أيضا، ال أستطيع أن أقول إنني 
أحـــب الذهاب إلى هنـــاك ألنني كنـــت ناجحا، 
هذا ليـــس صحيحا، أنا معجـــب باألجواء في 
أنفيلد“. وفي ما يتعلق بأهمية هذه املباراة قال 

”إنها مجرد مباراة كبيـــرة ميكن أن تكون قابلة 
للمقارنـــة مع املباراة بني ميـــالن وإنتر ميالن، 
ريال مدريد وبرشـــلونة، ورمبا بورتو وبنفيكا، 
مبـــاراة االثنـــني رمبا مماثلة لواحـــدة من هذه 
املباريات“. وعـــن أهمية النقاط الثالث في هذه 
املباراة ورأيه في املـــدرب يورغن كلوب أضاف 
”املوســـم ليس فقط في مباراة ليفربول ألن هناك 
العديد من املباريات والكثير من النقاط.. قدرات 
يورغن كلوب؟ يجب أن تسألهم، ليفربول فريق 

جيد ولكن ليس لدّي الكثير ألقوله عن كلوب“.

مناشدة الجمهور

طالب جوزيه مورينيـــو املدير الفني لفريق 
مانشســـتر يونايتيد جماهير فريقه ومشجعي 
فريـــق ليفربول بعـــدم التورط في أي أنشـــطة 
تخريبيـــة على هامش لقـــاء الفريقني. وتعرض 
الفريقان لعقوبات من االحتـــاد األوروبي لكرة 
القدم (يويفا) بســـبب شـــغب املشـــجعني على 
هامش مباريات الفريقني في دور الســـتة عشر 
لبطولـــة الـــدوري األوروبـــي. وقـــال مورينيو 

”ســـأكون حزينا جدا لو مت تشويه مباراة كبيرة 
بهذا الشكل“.

من جانبه قال املدير الفني لليفربول األملاني 
يورغن كلوب ”املباراة لن تكون طبيعية“. وتتسم 
املباريات بني الفريقني بعداء شـــديد وتاريخي 
بـــني اجلماهير مـــا أّدى لتوقيـــع عقوبات على 
كل منهمـــا في مختلف املســـابقات التي تبارى 
فيها الفريقان. وفـــي محاولة لتطبيع العالقات 
بني اجلماهير جلســـت مجموعة من مشـــجعي 
ليفربـــول فـــي مدرجات مشـــجعي مانشســـتر 
يونايتيد في أولدترافورد خالل مباراة الفريقني 
املوســـم املاضي فـــي الـــدوري األوروبي. وقال 
كلوب ”هذه فرصة يجب ان نســـتثمرها للتأكد 
من أن جميع القصص اجلميلة ســـتتم كتابتها 

حول املباراة“.
وأضاف كلوب ”واحـــدة من خصائص كرة 
القـــدم هي أن تبـــاري منافســـيك األقوياء بكل 
شـــرف لتحديد الطرف األقوى وتشكيل أجواء 
خاصـــة لكرة القـــدم“. وفـــي مبـــاراة الفريقني 
الفريقـــني  جماهيـــر  رددت  املاضـــي  املوســـم 
عبـــارات ضد الفريـــق املنافس ذكـــروا خاللها 

حادث ميونيخ وحادث هيلزبوروه. في املباراة 
املنتظـــرة، ينتظر ليفربول ليحـــاول وضع حّد 
لسلسلة من النتائج الســـيئة أمام يونايتد في 
الـــدوري، والثابت على االنطالقـــة القوية التي 
حققها. في املقابل، مير مانشستر بفترة تخبط، 
ويبـــدو وكأن الفريـــق ال يـــزال في حالـــة بناء، 
وإعادة تشـــكيل جديد، وخصوصـــا مع مجيء 

مورينيو.
املواجهة تصـــب في مصلحـــة يونايتد، إذ 
لـــم يفز ليفربول الذي جنـــح في إخراج خصمه 
املوســـم املاضي، في الدوري  من ”يوروبا ليغ“ 
على غرميـــه منذ مارس 2014، لكـــن الوضع قد 
يتغيـــر مع وصول كلوب، املدرب الذي جنح في 
إضفاء نكهة املتعة واإلثارة مع الفعالية في كل 
الفرق التي دربهـــا، من ماينتس إلى دورمتوند 
وصـــوال إلـــى ليفربـــول. ومواجهـــة كلوب مع 
مورينيـــو ميكن وصفها بأنهـــا مواجهة حذرة. 
وبني املدرستني، يقف التفّوق إلى جانب كلوب 
في املواجهات السابقة بني الرجلني، التي بدأت 
عـــام 2012 في دوري أبطـــال أوروبا عندما كان 
مورينيو مدربا لريال مدريد وكلوب لدورمتوند.

ينتظر عشــــــاق كرة القــــــدم اإلنكليزية والعاملية مواجهة تكتيكية من الطراز األول، ســــــوف 
ــــــو، في القمة األقوى عبر التاريخ في إنكلترا  جتمــــــع املدربني يورغن كلوب وجوزيه موريني

بني ليفربول ومانشستر يونايتد.
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لقاء الشرس والطيب

{البعض لم يصدق أنني ســـأكون في البريميرليغ وألعب لمانشستر يونايتد، ولكني ال أنتبه لما 

يقوله اآلخرين، أنا أفعل ما أريده، وما أؤمن به، أنا بنفسي فقط}.

زالتان إبراهيموفيتش
مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي

{أليغري طلب مني نفس األشـــياء التي كان يطلبهـــا مني غوارديوال في بايرن ميونيخ. المدربان 

يريدان دائما أن نتبع النهج الهجومي ونقود المباراة».

مهدي بنعطية
مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي

} بــريوت - صـــدرت البعـــض مـــن صحـــف 
”التابلويـــد“ وعلى صفحاتهـــا األولى عناوين 
تســـأل وتستفسر عن ذاك القادم إلى اجلزيرة، 
حني تعاقد آرســـنال قبل 20 عاما مع الفرنسي 
أرســـني فينغـــر لتدريبه، ليبحر فـــي قاربه من 
مرفـــأ أنديـــة الدرجـــة األولى الـــذي يضم 17 
ربانـــا إنكليزيا (مدربا محليا) وأســـكتلدنيني 
وأيرلنديا واحدا. لكن شـــتان بني تلك املرحلة 
ومـــا يعيشـــه الـ“برمييرليـــغ“ حاليـــا، ال بـــل 
حتديـــدا منذ ســـنوات. ففي الربيـــع املاضي، 

يضـــم  األول“  ”الـــدوري  كان 
إنكليـــز  مدربـــني  ثالثـــة 

فقـــط: ألـــن بارديـــو يقود 
كريســـتال بـــاالس، إيدي 
وســـام  بورمنوث،  هاوي 
ســـندرالند.  أالردايـــس 

يضـــم  املوســـم  وهـــذا 
البرمييرليـــغ أربعة مدربني 

مايك  أضيف  بعدمـــا  إنكليز، 
فيالن إلـــى الالئحة. إذ يقود 
بارديـــو كريســـتال بـــاالس 
وهاوي بورمنوث، ويشرف 

مايك فيـــالن على هال 
ســـيتي وشـــون دايك 
وهم  بيرنلـــي.  علـــى 
مناضلـــون  بالطبـــع 
مكافحـــون أمام هاالت 
جوزيـــه  البرتغالـــي 
واألســـباني  مورينيو 
غوارديوال  جوســـيب 
واإليطالـــي أنطونيـــو 

يورغن  واألملاني  كونتي 
وبالتالي  وفينغـــر.  كلـــوب 

يطرح الســـؤال عن معضلة هـــذا القطاع على 
الصعيـــد احمللي، وهل أن املدربني اإلنكليز في 

البرمييرليغ في طور ”االنقراض“؟

قواعد جديدة

قياســـا إلى  إذا كان فينغـــر اعتبر ”نكرة“ 
زمالئه اإلنكليز لـــدى قدومه قبل 20 عاما، فقد 
فتح دون شك أبوابا وشّرع أخرى أمام موجات 
ومفاهيم، وال ســـيما أنه أرســـى قواعد جديدة 

فـــي االلتـــزام والتعامـــل وحتى فـــي اجلانب 
الغذائـــي لالعبني. وبعد عامني توج أرســـنال 
باللقـــب وكانـــت انطالقـــة مختلفـــة لوظيفة 
”املديـــر“ أو املـــدرب األجنبـــي. ويصف فيالن 
مـــا حدث وقتذاك بـ“الثـــورة“، خصوصا أن ال 
أحد كان يتصور أفول ”عصر إنكليزي كامل“، 
حني أحرز هاورد ويليكنســـون لليدز يونايتد 
اللقـــب عام 1992، إذ بـــات آخر مدرب إنكليزي 
يتـــوج مع فريقه، بصرف النظر عن أســـطورة 
السير أليكس فيرغسون الذي أحرز ملانشستر 

يونايتد 13 لقبا محليا، لكنه أسكتلندي.
ويوضـــح بارديـــو (55 عامـــا)، الذي يعد 
عميد املدربـــني اإلنكليز، بعدما تنقل بني 6 

أندية خالل 16 موســـما فـــي الدرجتني األولى 
تشـــارلتون،  وســـتهام،  (ريدينـــغ،  والثانيـــة 
ســـاوثهامبتون، نيوكاسل وكريستال باالس)، 
أن هنـــاك انطباعا بات راســـخا (على رغم أنه 
خاطئ) بـــأن املدربني اإلنكليز جتاوزهم الزمن 
وهم محافظون يرفضون التغيير. ويتابع ”ما 
إن يشـــغر مركز مدرب في أحد األندية الســـتة 
الكبرى، حتى يسارع اإلداريون إلى البحث عن 
مرشـــح قاد فريقا في مســـابقة دوري األبطال. 
ويتناســـون أننـــي مثال أقابل هـــذه الفرق في 
الدوري احمللي، وبالتالي نخوض مباريات في 

مستوى دوري األبطال“.
ويعلـــق دايك الذي قاد بيرنلي إلى الدرجة 
املمتـــازة للمرة الثانية في 3 مواســـم، أنه إذا 
”نفـــذت بعضا مما يقوم بـــه املدربون األجانب 

يقولون إنني متطلب“. 
وهو ال يجد منفذا ملدرب محلي ليقود ناديا 
كبيـــرا إال عبر فـــوزه مع فريق عـــادي باللقب 
أو باحتاللـــه مركـــزا متقدما، ”إنهـــا الفرصة 
الوحيـــدة ليدخل مدرب إنكليـــزي بالتالي إلى 

جنة دوري األبطال“. 
ويضيف مســـتدركا: ”عندما تقـــود فريقا 
بإمكانـــات محدودة تظل حتـــت الضغط“، 
وهـــذا مـــا حصـــل فـــي املوســـم 
املنصرم حني سقطت رؤوس تيم 
شيروود (إستون فيال) وغاري 
وستيف  (ســـوانزي)  مونك 
(نيوكاســـل)،  ماكالريـــن 

واستبدلوا بأجانب.

حنني كبير

بكثرة  احلنني  يعود 
إلـــى عام 1984 حيث فاز 
آخـــر مـــدرب إنكليـــزي 
بالدوري األوروبي (كأس 
توج  يوم  البطلة)  األندية 
ليفربول،  مـــع  فاغان  جو 
بوبـــي  حصـــد  بينمـــا 
روبســـون لبرشـــلونة لقب 
األوروبيـــة  الكـــؤوس  كأس 
وإزاء  وبالتالي،   .1997 عـــام 
القحـــط املســـيطر أصبح أي 

مـــدرب ”محلـــي“ يحقـــق سلســـلة انتصارات 
مطالبا باحتفال كبير. ويجزم بارديو أن إعداد 
املدربـــني وتأهيلهـــم اختصـــاص متطور بات 
يتطلب احلصول على إجازة مدرب محترف من 
االحتاد األوروبي، وهذه املعايير مطبقة متاما. 
وبالتالـــي لم تعـــد صيغة الالعبـــني القدامى 
املؤهلـــني لقيـــادة التدريـــب وحمـــل الصافرة 
وإصدار األوامر إلى الالعبني، والسخرية مما 

تنشره صحف ”التابلويد“ مستساغة.
مســـاعدا  عمـــل  الـــذي  فيـــالن،  ويعـــد 
 ،(2013  1999-) عامـــا   14 مـــدة  لفيرغوســـون 
املزعج واملؤلم  شاهدا على التحول ”اجلذري“ 
للكثيرين، خصوصا أن األندية تدير شـــؤونها 
بأســـلوب التســـويق علـــى طريقة الشـــركات 
الكبـــرى، وانتقلت الندية فـــي املدينة الواحدة 
لتنحصر بني املدربني،  ومواجهات ”الدربـــي“ 
كما فتـــرت ال بل انعدمت العالقـــة بني املدرب 

واملجتمع احمللي الضيق.
 فاألنديـــة الكبـــرى تبتعـــد عـــن جذورها 
وترتهن أكثر إلـــى رؤوس األموال اخلارجية، 
التـــي تفـــرض رغباتهـــا، كأن يعمـــد مالك ناد 
إلى تبديل األلـــوان التاريخية للباس الفريق. 
ويتطـــرق بادريـــو إلى حتـــّد هـــو مطالب مع 
التي  مواطنيه بتجاوزه، وهو ”عقدة الدونية“ 
تكبـــل املدربني اإلنكليز، علمـــا أن زميله هاوي 
يشدد على ضرورة التعامل مع الواقع مبنطق 
وعقالنية، واالجتهاد لتخطيه. وللســـير قدما 
في مســـيرة اســـتعادة الثقة، وضعـــت نقابة 
املدربني خطة تطوير تتضمن دورات إعداد في 
القيادة واإلدارة وفق منهاج دراســـي متكامل 
بالتعـــاون مـــع جامعـــة ليفربول، ســـعيا إلى 
توسيع املدارك وتعزيز املعارف وخفض نسب 
الفشـــل خصوصا في املهـــام امليدانية األولى، 
والتـــي تـــؤدي بغالبية ضحاياهـــا إلى مقاعد 

العاطلني عن العمل.

المدربون اإلنكليز.. عملة نادرة 

املواجهـــة تصب في مصلحة فريق 

لـــم يفـــز  مانشســـتر يونايتـــد، إذ 

منافســـه ليفربول في الدوري على 

غريمه منذ مارس 2014

◄

للســـير قدما في مســـيرة استعادة 

الثقـــة، وضعـــت نقابـــة املدربـــني 

اإلنكليزيني خطة تطوير، تتضمن 

دورات إعداد في القيادة واإلدارة

◄ } رومــا - طالب باولو ديبـــاال، العب نادي 
يوفنتوس اإليطالـــي، العبي فريقه بضرورة 
التحسن خالل الفترة املقبلة، حتى ال يعانوا 
خـــالل املباريـــات املقبلـــة، والتي ستشـــهد 
صراعات قوية. وفاز اليوفي، على أودينيزي 
(2-1)، ضمن منافســـات اجلولة الثامنة من 
الكالتشـــيو. وقـــال ديبـــاال، ”مـــن الرائع أن 
نتصـــدر بفارق 5 نقاط، ولكـــن توجد العديد 
مـــن املباريات القوية خـــالل الفترة املقبلة“. 
وأضاف ”علينا أن نتحســـن، حيث ال ميكننا 
أن نعاني حتى صافـــرة النهاية، وباألخص 
على أرضنا. علينا أن نحافظ على الكرة وأّال 

ندع اخلصم يقترب من شباكنا“.
وتابـــع ديبـــاال ”أودينيزي قـــدم مباراة 
جيـــدة ولديـــه مهاجمون أقويـــاء وليس من 
الســـهل مواجهة خصم مثلهم“. وأشار إلى 
أنه يذكر الركالت احلرة لريكلمي لكنه يتمنى 
أن تكون له ركلة حرة مشهورة باسمه. وختم 
ديبـــاال حديثه حول عناقه لبونوتشـــي بعد 
تسجيله الهدف، قائال ”لدي عالقة رائعة مع 
ليو، نحن جميعا نعلم ما حدث، ووعدته قبل 
املباراة بأنني لو ســـجلت ســـأجري جتاهه 

وأعانقه، بونوتشي لديه قلب ذهبي“.

} برلني - أعلن نادي بوروســـيا دورمتوند 
األملاني أنه ســـيفتقد جهود مدافعه مارسيل 
شميلزر ملدة أســـبوعني، إثر إصابته بتمزق 
عضلي، خالل املباراة التي انتهت بالتعادل 
مـــع هيرتا برلـــني (1-1). وذكر النـــادي، أن 
الالعب تعرض ملشـــكلة في العضلة الضامة 
وانضّم إلـــى قائمة اإلصابات بالفريق، التي 

تضم ريوس وكاسترو وغيريرو.
جـــاء ذلك فـــي الوقت الذي يســـتعد فيه 
بوروســـيا دورمتونـــد ملواجهة ســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي الثالثـــاء املقبل بدوري 
أبطـــال أوروبـــا ومواجهة إنغولشـــتات في 

الدوري األملاني السبت املقبل.

ديباال: يوفنتوس 

مطالب بالتحسن

شميلزر يعمق متاعب 

بوروسيا دورتموند

يني و ( ي رب
 لكن شـــتان بني تلك املرحلة 
“برمييرليـــغ“ حاليـــا، ال بـــل 
ـنوات. ففي الربيـــع املاضي، 

يضـــم ألول“ 
إنكليـــز  ني 

يـــو يقود 
س، إيدي
وســـام  
ـندرالند.
يضـــم م 

عة مدربني 
مايك  ضيف 
حة. إذ يقود 
تال بـــاالس 
ث، ويشرف 
ى هال
 دايك 
وهم 
لـــون

هاالت 
وزيـــه 
ـباني 
رديوال 
ونيـــو

يورغن 
وبالتالي  ر. 

عن معضلة هـــذا القطاع على 
، وهل أن املدربني اإلنكليز في 

طور ”االنقراض“؟

قياســـا إلى  ــر اعتبر ”نكرة“
عاما، فقد  ـــدى قدومه قبل 20
موجات  أخرى أمام ابا وشّرع
ـيما أنه أرســـى قواعد جديدة 

ي يو ز ي ون ي وي ور رز ني
2اللقـــب عام 1992، إذ بـــات آخر مدرب إنكليزي 
يتـــوج مع فريقه، بصرف النظر عن أســـطورة 
السير أليكس فيرغسون الذي أحرز ملانشستر 

لقبا محليا، لكنه أسكتلندي. يونايتد 13
ويوضـــح بارديـــو (55 عامـــا)، الذي يعد 
عميد املدربـــني اإلنكليز، بعدما تنقل بني 6

ي ي رب ز ر ر ي إن
الكبرى، حتى يسارع اإلداريون إلى البحث
مرشـــح قاد فريقا في مســـابقة دوري األبط
ويتناســـون أننـــي مثال أقابل هـــذه الفرق
الدوري احمللي، وبالتالي نخوض مباريات

مستوى دوري األبطال“.
ويعلـــق دايك الذي قاد بيرنلي إلى الدر
املمتـــازة للمرة الثانية في 3 مواســـم، أنه
”نفـــذت بعضا مما يقوم بـــه املدربون األجا

يقولون إنني متطلب“.
وهو ال يجد منفذا ملدرب محلي ليقود نا
كبيـــرا إال عبر فـــوزه مع فريق عـــادي بالل
أو باحتاللـــه مركـــزا متقدما، ”إنهـــا الفر
الوحيـــدة ليدخل مدرب إنكليـــزي بالتالي

جنة دوري األبطال“.
”عندما تقـــود فر ويضيف مســـتدركا:
بإمكانـــات محدودة تظل حتـــت الضغ
وهـــذا مـــا حصـــل فـــي املوس
املنصرم حني سقطت رؤوس
شيروود (إستون فيال) وغا
وست (ســـوانزي)  مونك 
(نيوكاســ ماكالريـــن 
واستبدلوا بأجانب.

حنني كبير

بك احلنني  يعود 
4إلـــى عام 1984 حيث
آخـــر مـــدرب إنكليــ
بالدوري األوروبي (ك
ت يوم  البطلة)  األندية 
ليفرب مـــع  فاغان  جو 
بوب حصـــد  بينمـــا 
روبســـون لبرشـــلونة ل
األوروب الكـــؤوس  كأس 
وإ وبالتالي،   .1997 عـــام
القحـــط املســـيطر أصبح
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الممثلة األميركية كريستين 

ستيوارت ترتدي بنطلونا 

مطرزا بعدد كبير من دبابيس 

األمان المعدنية على مقدمة 

البنطلون، ووضعت العديد 

منها على جيبها األمامي 

األيمن، وذلك خالل حضورها 

العرض األول من فيلمها {بيلي 

لينز لونغ هالف تايم وولك} 

في نيويورك الجمعة.

?

} الكويت – يعشـــق الشـــباب الكويتيون من 
مختلف األعمار لعبة ســـيارات الكارتينغ التي 
تجمع بين السرعة واإلثارة، فهي لعبة ال تعرف 
الفرق بين الرجل والمرأة، ومن فرط عشـــقهم 
لهـــا ينظمـــون الكثير مـــن البطـــوالت أهمها 
”بطولـــة الكويـــت المفتوحـــة للكارتينغ“ التي 
أقيمت مؤخرا، حيث شـــهدت منافسة محتدمة 

بين الشباب والفتيات داخل المضمار.
وبعـــد أن كانـــت كرة القدم مســـيطرة على 
عقـــول وقلوب الشـــباب دون منـــازع، تغيرت 
الصـــورة وصار لكـــرة القدم أكثـــر من منازع، 
هذا، على األقل، ما وشـــت بـــه بطولة الكويت 
المفتوحة لســـيارات الكارتينغ، حيث شـــهدت 
حضورا مميـــزا أبرز شـــغف الكويتيين بهذه 
اللعبـــة التي تجمع بين الســـرعة واإلثارة في 

آن واحد.
وشـــهدت البطولة التـــي أقيمت على حلبة 
جابر األحمد الدولية مشـــاركة ما يزيد عن 150 
متسابقا من داخل وخارج الكويت، غير أن ما 
ميـــز هذه البطولة هو التنوع في المشـــاركات 
والذي عكســـه وجـــود مختلف األعمـــار، إلى 

جانب حضور قوي للعنصر النسائي.
في البداية يقول ســـالم الســـوارج  المدير 
الفني للنادي الكويتي للســـيارات والدراجات 
اآلليـــة المنظـــم للبطولـــة، ”النـــادي دائما ما 
يضع نصب عينيه األلعاب التي تشكل عنصر 
جذب للشـــباب الكويتي، مثـــل األوتوكروس، 
والراليات، والفورمـــوال، والدريفت، وجميعها 
لعـــب ينظم فيها النادي بطوالت ومســـابقات، 
هـــذا إلى جانب ســـباقات الكارتينـــغ بطبيعة 

الحال“. 
إجـــراءات  أن  علـــي  الســـوارج  وشـــدد 
وتعليمات األمن والســـالمة تأتي في المرتبة 
األولـــى لدى النادي مـــن منطلق الحرص على 
سالمة المتسابقين الذين يتعين عليهم ارتداء 

بزة خاصـــة بالقيادة وصديـــري وخوذة، إلى 
جانب فحص الســـيارة قبل االنطـــالق للتأكد 
من ســـالمتها، مضيفا ”قبل القيام بتســـجيل 
المتســـابق، يتـــم التأكـــد مـــن لياقتـــه بدنيا 

وصحيا“.
وعـــن بطولة الكارتينغ، يشـــير الســـوارج 
إلـــى أنهـــا تتألف مـــن ثالثة ســـباقات، األول 
خاص باألطفـــال والثاني بالشـــباب واألخير 
خاص بالفتيات، ويضيف، ”فتحنا الباب أمام 
الراغبين في المشاركة لتسجيل أسمائهم، كما 
أتحنا لهم فرصة التســـجيل حتى الســـاعات 
األخيـــرة قبـــل انطـــالق الســـباقات رغبة منا 
في توســـيع قاعدة المشـــاركين، وهـــو ما تم 
بالفعل، حيث وصل عددهم إلى 150 متســـابقا 
مـــن مختلـــف الفئات، تـــم تقســـيمهم إلى 10 
مجموعـــات ليتـــم اختيـــار أصحـــاب المراكز 
الثالثة األولى من كل مجموعة ليتنافســـوا في 
النهائي، وأخيـــرا يتم تكريـــم الحائزين على 

المراكز الثالثة األولى في هذه المنافسات“.
أما الســـباقات، فيتم احتساب الفائز فيها 
علـــى أســـاس عـــدد اللفـــات التـــي يتمكن من 

تحقيقهـــا خالل المـــدى الزمنـــي المحدد بـ8 
دقائق في حلبة يبلغ طولها 1200 متر.

وأشـــار الســـوارج إلـــى وجود تنـــوع في 
مســـتويات المتســـابقين، ويضيـــف ”هنـــاك 
منهـــم المحترفـــون الذين يتدربـــون على هذه 
اللعبة بشكل دائم ومستمر، وهناك المبتدئون 
الذيـــن يمارســـونها للمـــرة األولـــى من خالل 
البطولة، وجميعهم أبدى سعادته واستمتاعه 
بالمشـــاركة“. وبالحديث عن جوائز البطولة، 
أكد السوارج أنها تنوعت ما بين هدايا نقدية 
وعينية، متابعا، ”صاحب المركز األول يحصل 
على كأس البطولة باإلضافـــة إلى ألف دوالر، 
فيما يحصل صاحـــب المركز الثاني على 750 
دوالرا، أمـــا حائز المركز األخير فيحصل على 
500 دوالر“. وكشـــف السوارج  عن أن سيارات 
الكارتينغ يتم تصنيعهـــا في عدد من البلدان، 
غيـــر أن التي تســـتوردها الكويـــت تصنع في 
كل مـــن بريطانيا وإيطاليـــا، حيث تقوم هيئة 
الهواية بتمويـــل التعاقدات على شـــراء هذه 
الســـيارات، في ظل عدم وجـــود رعاة وطبيعة 
النادي كمؤسسة غير هادفة إلى الربح، مشددا 

علـــى أن النـــادي همـــه األول تطويـــر قدرات 
الشباب الكويتيين في هذه الهواية وغيرها.

ويعدد السوارج فوائد البطولة التي يؤكد 
أنها تتعدى فكرة الجوائز والمسابقات قائال، 
”نستطيع من خالل مثل هذه البطوالت الوقوف 
علـــى مســـتوى الالعبيـــن المحترفيـــن لهذه 
اللعبـــة، إلى جانب إشـــراك العناصر الجديدة 
التي تظهر أداء مقنعا خالل السباقات، والتي 
ستمثل مســـتقبال بلدها الكويت في المحافل 
الدوليـــة، عدا عن التأكيد أن الدعم الذي تقدمه 
الدولـــة ال تختص به هوايـــة بعينها كما كان 
في السابق، وإنما تحظى به الرياضات كافة“.

ويشير الســـوارج إلى أن أنشـــطة النادي 
ال  اآلليـــة  والدراجـــات  للســـيارات  الكويتـــي 
تقتصـــر على تنظيـــم مثل تلـــك البطوالت، بل 
تتعداه إلـــى إقامة دورات تدريبية للموهوبين 
مـــن أجـــل تأهيلهـــم للمشـــاركات الخارجية. 
وحول اإلنجـــازات التي حققتهـــا الكويت في 
هـــذه الهوايـــة، يوضـــح الســـوارج أن هناك 
إنجـــازات متنوعة، وأهمهـــا إحرازها للمركز 

الثالث مرتين في بطولة الكارتينغ بأسبانيا.

انطلقـــت، مســـاء الجمعـــة، في  } بيــروت – 
العاصمة اللبنانية احتفالية ”مسرح المدينة“ 
الشهير في شـــارع الحمراء بمناسبة مرور 20 

عاما على تأسيسه.
وأقفل الشق الرئيســـي من الشارع وصار 
حكـــرا علـــى المشـــاة حتـــى منتصـــف الليل 
وتوزعت األكشـــاك وســـطه عارضة المأكوالت 
والمشـــروبات، وصدحت الموســـيقى القادمة 
من المســـرح عبر مكبرات الصوت وتم توزيع 
نشـــرة مخصصـــة لالحتفاليـــة باإلضافة إلى 

دبابيس تحمل شعار المسرح.
وعلى مـــدى 12 يوما، سيشـــهد المســـرح 
سلســـلة من المســـرحيات واألفالم والعروض 
الراقصـــة والموســـيقية لفنانيـــن لبنانييـــن 

سخروا مواهبهم إلنجاح االحتفالية.
وكانت الممثلة والمخرجة نضال األشـــقر 
قـــد أسســـت ”مســـرح المدينة“ قبل مـــا يزيد 
قليال عن 20 ســـنة، ولكنها اختارت أن تحتفل 
حســـبما قالت ”بالســـنوات العشـــرين األولى 
لهذا المســـرح الذي أريده أن يستمر من بعدي 
وأن يتســـلم مهامه شباب يعشـــقون المسرح 

ويقدرون عالمه تماما مثلي“.

وقبل أن ينتقل ”مسرح المدينة“ إلى شارع 
الحمراء كان يتخذ شـــارع كليمنصو المتفرع 

منه مكانا له لسنوات طويلة.
وخالل العشـــرين عاما اســـتقبل المسرح 
الذي يعتبر أحد أبرز األحداث الفنية والثقافية 
وأكثرها نشـــاطا في لبنان فرقا محلية وعربية 
وعالميـــة، وغالبا ما قـــدم عروضا خارجة عن 
نطاق التقاليد والمســـرح الكالسيكي ليتبنى 

أنماطا فنية معاصرة ومستقبلية الطابع.
وجاء في كلمة نضال األشقر ضمن النشرة 
المخصصة لالحتفالية ”وسط هذا كله.. وسط 
هؤالء كلهم.. ومع كل ما يجري حولنا من دمار 
لمدينتنا ولمدننا التاريخية الرائعة.. مع دمار 
ألرضنا لبحرنا لساحلنا لمدارسنا وإلنساننا.. 

وسط هذا كله نقاوم ونستمر“.
والفنانـــة  والكاتبـــة  الشـــاعرة  وكتبـــت 
اللبنانيـــة األميركية أتيل عدنان في النشـــرة 
”نحـــن اآلن مـــن الناحية الثقافيـــة باقون على 
قديمنا.. قبليون تواقون إلى الســـحر تاريخيا 
وحتى يومنا هذا. نحاول أن نتبنى األســـاليب 
الغربيـــة المســـماة عقالنيـــة وهـــي ليســـت 

بالضرورة أفضل مما لدينا“.

} رام الله - تترك األســـبانية ساراي ماتيالس 
بصمـــة في مجال الموضة في الضفة الغربية، 
فقد قامت الشـــابة البالغة مـــن العمر 26 عاما 
بتصميـــم األحذية األســـبانية بالمـــزج بينها 

وبين أسلوب التطريز الفلسطيني التقليدي.
وقالـــت ”قبل أربعة أشـــهر أحضرت نعال 
األحذية من برشلونة، وهي المكان الذي ولدت 
فيه، وقررت أن أمزجها بالنســـيج الفلسطيني 
لصنع شـــيء ذي داللة رمزية هنا في فلسطين، 
وهـــذه هي الطريقـــة التي بدأت بهـــا العالمة 

التجارية لألحذية“.
وجاءت ماتيـــالس في البداية إلى رام الله 
لتدريس اللغة األسبانية، ولكن بمجرد انتهاء 
عقدها قررت البقاء 
المدينـــة  فـــي 
مشروع  وإقامة 
صناعة األحذية.

ــــــت  ــــــان وك
ـــــــت  ـــــــد درس ق
ــة  ــحــرف هـــــذه ال
مـــنـــذ ثـــالث 
ــوات  ســن

في بلدتها، وتقول إنها أصبحت تمتلك مهارة 
نادرة.

األســـبانية  األحذيـــة  صانعـــة  وتبيـــع 
منتجاتهـــا على اإلنترنت عبـــر مختلف مواقع 
وسائل التواصل االجتماعي. وتقول ”ومن ثم 
فإن األحذية من هذه العالمة التجارية تباع في 
الشـــبكات المختلفة على اإلنترنت وإنستغرام 
وفيســـبوك وصفحة إنترنت يديرها زميلي في 
برشلونة، ولكنني أبيع في الغالب هنا في رام 
الله في متجر محلي“. وفي رام الله يمكن بيع 

أحذيتها بشكل سريع في معرض محلي.
وقالـــت زائرة للمعـــرض تدعى أليســـون 
زاخاروف ”أعتقد أنـــه أمر رائع خصوصا ألن 
العالـــم يتحول علـــى نحو متزايـــد إلى صفة 
العالمية لتقديم أفكار مختلفة معا وأعتقد أنه 
شيء جميل وذو مغزى وخاصة في مكان مثل 
هذا، حيث يوجد الكثير من التوتر (فيما ربما 
يشكل صعوبة) لجمع ثقافات مختلفة معا. أنا 

معجبة بهذا (المشروع)“.
إن  جغب  زهــران  المعرض  صاحب  وقــال 
بين  الثقافي  التبادل  تمثل  ماتيالس  تصاميم 

المجتمعات، وهو ما يأمل في استمراره.

} قبـــل أن ترفـــع مايكروســـوفت شـــعارها 
الشـــهير ”المعلومات عند أطراف األصابع“ 
وهـــي تـــروج ألنظمة التشـــغيل التـــي كانت 
بدائية، كان ثمة تعريـــف للكمبيوتر يوصف 
بأنـــه معلم صبور ال يتذمر ويتقبل األســـئلة 

الساذجة من البشر!
لم يفقـــد الكمبيوتر صبره معنا، لكنه في 
واقـــع األمر اســـتحوذ على فرصنـــا وجعلنا 
مرغمين على االنقياد له، إنه يرشدنا إلى كل 
الطرق دون اســـتثناء، يسلينا، يبث نوعا من 
الحنين لما نود اســـتذكاره، يدير شـــؤوننا، 
يتحكم بحســـاباتنا المصرفيـــة، حتى وصل 
إلى أن يتطفل على عالقتنا مع شركائنا، فهو 
لم يكتف بـــدور المعلم الصبور، إنه أكثر من 

ربيب.
انتهـــت مراجعاتـــي إلى المصـــرف منذ 
أكثـــر من ثالثة أعوام تقريبا، فلم أعد بحاجة 
إليه، الن حسابي اإللكتروني يوفر لي ما أود 
إجراءه مـــن دفع الفواتيـــر وتحويل األموال 
وســـحبها، لكنني عندما جربـــت أمرا عابرا 
على مبنى البنك، اكتشـــفت وجهـــه الرقمي، 
فهـــذا المبنـــى ليـــس البنك الـــذي أعرفه، لم 
تعد ثمـــة نوافذ يجلس خلفها المحاســـبون 
يمنحوننـــا األمـــوال واالبتســـامات، وإنمـــا 
مجـــرد كمبيوتـــرات ذكية تســـتجيب لنا بال 

ملل، أين ذهب الموظفون؟
ليس البنك وحده من غّير وجهه اإلنساني 
القطـــارات  فمحطـــات  كمبيوتـــري،  بآخـــر 
فعلـــت األمر نفســـه، فقاطع التذاكـــر لم يعد 
يتباهى بمعرفتـــه توقيتات انطالق ووصول 
القطارات، ألن نافذته استبدلت بجهاز يقطع 

التذكرة بأسرع مما كان يفعله!
اســـتعالمات المستشـــفى واالستمارات 
الطويلة التي كان يتوجب ملؤها قبل مقابلة 
الطبيب تالشت أيضا، فثمة أجهزة ذكية هي 
موظف اســـتعالمات في المستشفى، بمجرد 
أن تذكـــر اســـمك وتاريخ الميالد ســـيعرض 
عليك األسئلة وحزمة من الخيارات السريعة، 
ويرشـــدك بعدها إلى طريق الطبيب، الذي قد 
اطلع على كل ما يخصك في كمبيوتره ويكون 

جاهزا لتشخيص علتك.
توقعت دراســـة أجرتها جامعة أكسفورد 
بـــأن 50 بالمئة من المهن عرضة الســـتبدال 
البشـــر كليـــا بالـــذكاء االصطناعـــي. وهذا 
مـــا يؤكده أنثونـــي غولدبلوم خبيـــر الذكاء 
الـــذكاء  أنظمـــة  إن  بالقـــول  االصطناعـــي 
االصطناعـــي ســـتحل محل المـــدرس وتقيم 
مواضيع اإلنشاء وإعطاء الدرجات المناسبة 
بدقة تســـاوي دقة البشـــر، وكذلك تســـتطيع 
تحليـــل اآلالف من صور العيون خالل دقائق 
وبدقة تفوق ما أنجـــزه طبيب العيون خالل 

حياته المهنية.
لكن أيـــن يذهب كل هـــؤالء العاملين في 
واستعالمات  القطارات  ومحطات  المصارف 

المصحات والمكاتب الخدمية؟
هل حقا نحن ســـعداء بأن يكون اإلنسان 
اآللي شريكا لنا في الحياة يخدمنا منشرحا 
وبال انفعال، لكنه في الوقت نفسه يحاصرنا 

ويستحوذ على فرص عملنا؟
هل شـــقيقنا الجديـــد قادر علـــى البوح 
والحب والجدل في التحاور ويشاركنا السفر 
والنـــوم؟ فمن بين االبتـــكارات الجديدة طفل 
آلي ترضعه النســـاء العاجزات عن اإلنجاب 

لمساعدتهن في الشعور بحنان األمومة!
األصل في التساؤل، هل شعر الكمبيوتر 
بالخجل وهو يســـتولي على فرصة غيره في 
العمل، ماذا يعمل اإلنسان إذا كان الكمبيوتر 
الذي صنعه وطوره صار ينافســـه في العمل 

حتى أزاحه كليا؟

مغامرات المقود

سيارات الكارتينغ تأسر الشباب الكويتي بالسرعة واإلثارة 

{مسرح المدينة} في بيروت 

يحتفل بعيده العشرين

أسبانية تصمم أحذية 

بلمسات فلسطينية
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كرم نعمة

يقولون إن كرة القدم هي اللعبة الشــــــعبية 
األولى فــــــي العالم، وهي كذلك في الكويت 
ــــــل أن تزيحها لعبة ســــــيارات الكارتينغ  قب
ــــــوب الشــــــباب الكويتي  ــــــي أســــــرت قل الت
بالســــــرعة وما يصاحبها من إثارة تشــــــبه 
ــــــغ“، لكنهــــــا أقل خطــــــورة منها  الـ“دريفتين
خاصة وأن الســــــباقات تنظم وفق معايير 
الســــــالمة. هذه الهواية ليست حكرا على 
الشباب فقط بل اســــــتهوت أيضا الفتيات 

الالتي يعشقن املغامرة.
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أأأععععع زازازاخاخاخارورووووروففف
العالـــم يتحووو
العالمية لتقدييي
شيء جميل ووو
هذا، حيث يووجوج
يشكل صعوبةة
)) ) معجبة بهذا
صا وقــال 
يتيييالالال ما تصاميم 
المجتمعات، ووووووو
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