
} بغــداد - أوقـــف التحالف الدولـــي بقيادة 
الواليـــات المتحـــدة غاراتـــه كليا في ســـماء 
محافظـــة نينوى، وأبقى فقط عددا من طائرات 
االســـتطالع والرصد، على إثر ســـماح رئيس 
الحكومة العراقية حيدر العبادي لميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي المدعومة من إيران بشـــن 
هجوم علـــى مدينة تلعفر فـــي القاطع الغربي 

من الموصل.
وترى واشـــنطن أن مشـــاركة ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي في معركـــة الموصل، تربك 
الخطة المعدة الســـتعادة المدينـــة من تنظيم 
داعش مـــن دون تدمير للبنـــى التحتية ومنع 
لعمليـــات االنتقـــام الطائفية التي ســـبق وأن 
ارتكبتها عناصر الحشد الشعبي في الفلوجة 

وتكريت واألنبار.
وعطلـــت عمليـــات المحور الغربـــي التي 
تقودها الميليشـــيات، خطـــة تحرير الموصل 
التي أقرتها واشـــنطن وبغداد، فلم يعد هناك 
أي محـــور متاح لخروج عناصر تنظيم داعش 
من مركز الموصل، بعد تحرك الحشد الشعبي 

نحو تلعفر.
وتقتضي الخطة ضغطا سريعا على تمركز 
عناصر داعش من ثالثة محاور، وترك المحور 
الغربـــي مفتوحا، علـــى أمل خـــروج عناصر 
التنظيـــم من مركز الموصل، لتجنب القتال في 

األحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.
ويشـــترط التحالـــف الدولـــي أن تتوقـــف 
عمليـــات القاطع الغربي خـــالل أيام، من أجل 
اســـتئناف الغـــارات الجويـــة، لكـــن ليس من 
الواضح ما إذا كان هذا ممكنا، في ظل إصرار 
قوات الحشد الشـــعبي على استكمال العملية 
بالسيطرة على تلعفر، خصوصا بعد تصريح 
رئيس المجلس اإلسالمي األعلى عمار الحكيم 
بأنـــه ”ال أحـــد يمتلك حـــق منعنا مـــن تحرير 
أرضنـــا من داعش“ في إشـــارة إلـــى الموقف 
التركي واألميركي الرافض لمشـــاركة الحشد 

الشعبي في معركة الموصل.
وبـــدأت فجـــر الســـبت عمليـــات الحشـــد 
الشـــعبي في المحور الغربي بقيادة ”ســـرايا 
التابعة للمجلس اإلسالمي األعلى،  عاشوراء“ 
لكنها تعرضت إلى عدد من الكمائن وخســـرت 
عددا مـــن عناصرها، لتتحول قيـــادة التحرك 
إلى ميليشـــيا ”النجباء“ برئاسة أكرم الكعبي 
التي دفعت بســـتة آالف عنصر إلى الموصل، 
تســـاندها عصائـــب أهـــل الحق، فيمـــا تولت 

كتائب حزب الله-العراق، عملية مسك األرض 
والتدقيق األمني لسكان القرى المستعادة.

واعتبـــر قادة عســـكريون عراقيـــون تقدم 
عناصر الحشد في اتجاه تلعفر مجازفة كبيرة 

بال غطاء جوي أو عربات مدرعة.
ويصف الخبراء العسكريون مهمة الحشد 
الشـــعبي في اقتحـــام تلعفر بالمعقـــدة جدا، 
كونهـــا من المناطق المفضلـــة لتنظيم داعش 
علـــى مســـتوى نصـــب الكمائن واســـتهداف 
األرتال المتحركـــة، ووجود منطقة البعاج في 
أطراف هـــذا المحور على الحدود الســـورية، 
يعني أن ميليشـــيات الحشد الشعبي عليها أن 

تواجه جبهتين، من اليسار واليمين.
فـــي غضون ذلـــك أكدت مصادر سياســـية 
رفض العبادي منح ميليشيات الحشد الشعبي 
فـــي تلعفر أســـلحة إضافيـــة، وقـــال لقادتها 
”مخازنكـــم في بغـــداد مليئة بالســـالح“ فيما 
أكدت قيادات في الحشـــد الشـــعبي أن جميع 
األســـلحة والذخيرة التي بحوزة الميليشيات 
في مخازن بغداد تم نقلها إلى الموصل يومي 

الخميس والجمعة الماضيين.
ويتصاعد الجدل بشأن اقتحام ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي مدينة تلعفر، التي تعتبرها 
ومن خلفها إيران منطقة شيعية ويجب عليها 

دخولهـــا، فيما يقـــول أثيـــل النجيفي محافظ 
نينـــوى الســـابق المدعـــوم من تركيـــا إن كل 
السكان الشيعة في تلعفر نزحوا إبان احتالل 
الموصـــل صيـــف 2014، ومـــن بقـــوا فيها هم 
السكان السنة الذين يقدر عددهم بنحو 8 آالف 
عائلـــة، محذرا من عمليـــات انتقامية وتطهير 

طائفي عند دخول الحشد الشعبي المدينة.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قوات الحشـــد الشـــعبي من مهاجمة التركمان 
في تلعفر، وقال فـــي تصريحات نقلتها وكالة 
أنباء األناضول التركية ”إذا قامت ميليشيات 
الحشد الشـــعبي بزرع الرعب هناك، فسيكون 
ردنا مختلفا“، من دون أن يحدد التدابير التي 

سيتخذها.
ويـــرى متابعون سياســـيون أن الرســـالة 
األميركيـــة فـــي منـــع الحشـــد الشـــعبي مـــن 
المشـــاركة فـــي معركة اســـتعادة الموصل أو 
االقتراب من حدود المدينة، تنطوي أيضا على 
رســـالة صارمة موجهة إلى إيـــران مفادها أن 
المدينـــة في حالة تحريرها لـــن تنضم إلى ما 

صار ُيسمى بالعراق اإليراني.
ويصـــف مراقب سياســـي عراقي الصمت 
اإليراني تجاه الرســـالة األميركيـــة بالمريب، 
موضحـــا أن الخطـــة األميركيـــة لم تســـتهو 

اإليرانييـــن، ”لذلك عمدوا إلى محاولة إفســـاد 
تلك الخطة من خالل اللجوء إلى اختالق قصة 
تلعفـــر، انطالقا مـــن منظور طائفـــي، غير أن 

المنظور الحقيقي كان عسكريا“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”المحور الذي 
تقـــع فيه تلعفر كان ســـيترك مفتوحا، حســـب 
الخطة األميركية، وذلك من أجل تســـهيل فرار 
مقاتلي داعش من المدينة المحاصرة من ثالث 
جهـــات، وهو ما كانت تأمله قيـــادة العمليات 
المشـــتركة، غير أن إغالق المحور الغربي من 
قبل الحشـــد الشـــعبي قد أربـــك الخطة، التي 
كانت تعتمد في الجزء األكبر منها على إخالء 
المدينة المحاصرة مـــن مقاتلي داعش تفاديا 

لوقوع خسائر بشرية“.
وكما يبدو فإن معالجة الضرر الذي ألحقه 
التدخـــل اإليرانـــي من خـــالل الزج بالحشـــد 
الشـــعبي في معركـــة تلعفر لن تكـــون متاحة 
فـــي ظل االســـتمرار المكثـــف لعناصر داعش 
في مختلف أحيـــاء الموصل واضطرارهم إلى 
خوض القتال حتـــى الموت، وهو ما يعني أن 
المعركة في حال اســـتمرارها ســـتتحول إلى 
حرب شـــوارع، بكل مـــا يمكـــن أن تلحقه تلك 
الحرب بالمدينة من خســـائر بشـــرية ومادية 

كبيرة.

} بيروت – توقعت مصادر سياسية لبنانية 
أن ينتخـــب مجلـــس النـــواب اليـــوم االثنني 
النائب ميشـــال عون، قائد اجليش الســـابق، 
رئيســـا للجمهورية. وسيكون عون الذي يبلغ 
الثالثـــة والثمانـــني من العمـــر الرئيس الـ13 
للجمهورية اللبنانية منذ االستقالل في العام 

.1943
وبعدما اعتبـــرت هذه املصـــادر انتخاب 
عون رئيســـا أمرا مفروغا منـــه إثر حصوله 
علـــى تأييد كتلـــة نّواب تّيار املســـتقبل التي 
يتزعمهـــا رئيـــس الـــوزراء الســـابق ســـعد 
احلريري، تســـاءلت كيف ســـيكون لبنان بعد 
انتخاب رئيـــس للجمهورية إثر فراغ في هذا 

املوقع امتّد عامني ونصف عام؟
وركـــزت على أّن ميشـــال عون ســـيواجه 
مرحلة صعبـــة ومعقدة، خصوصـــا في حال 
أصـــّر حزب اللـــه، الـــذي كان أّول من اعتمده 
مرّشـــحا وحيـــدا للرئاســـة وفرضـــه علـــى 

اللبنانيـــني اآلخريـــن، علـــى شـــروط معّينة. 
ومن بني الشـــروط تضمني البيـــان الوزاري 
للحكومـــة، التي ســـيحاول ســـعد احلريري 
تشكيلها، عبارة ”الشعب واجليش واملقاومة“ 
التي تعني اعترافا بالســـالح غير الشـــرعي 

للحزب الذي يقاتل حاليا في سوريا.
وأوضحـــت أن مرحلـــة مـــا بعـــد إيصال 
ميشال عون إلى الرئاسة ستكشف ما إذا كان 
حزب الله يســـعى إلى تعقيد حياة اللبنانيني 
أكثر، أم أّنه سيسهل مهّمة رئيس اجلمهورية 
اجلديد الذي ارتبط باتفاقات مع كّل من سعد 
احلريري وسمير جعجع، رئيس حزب القوات 
اللبنانية، يؤكد فيها التزام عدم املّس باتفاق 
الطائف واعتماد سياســـة النأي بالنفس عن 

األحداث الدائرة في سوريا.
وأشارت إلى أن املعارضة القوّية النتخاب 
ميشـــال عون رئيســـا للجمهوريـــة تأتي من 
رئيس مجلس النواب نبيه بّري، حليف حزب 

اللـــه، الذي ســـيصوت نواب كتلتـــه بأوراق 
بيـــض للتعبيـــر عـــن امتعاضهم مـــن فرض 

ميشال عون رئيسا للجمهورية.
ويبلـــغ عـــدد أعضـــاء مجلـــس النـــواب 
128. وتعتقـــد أوســـاط قريبة مـــن معارضي 
يـــراوح  أن  الرئاســـة  إلـــى  عـــون  وصـــول 
عـــدد األوراق البيـــض بـــني ثالثـــني وخمس 

وثالثني ورقة. 
ومن بني الذين سيصوتون بأوراق بيض 
النائب سليمان فرجنية الذي ترّشح للرئاسة، 
كذلك عدد من النواب املنتمني إلى الكتلة التي 
يرأســـها الزعيم الدرزي وليد جنبالط، فضال 
عن نـــواب من تّيـــار املســـتقبل بينهم رئيس 
الوزراء السابق فؤاد السنيورة ونائب رئيس 
مجلس النّواب فريـــد مكاري ووزير الداخلية 

السابق أحمد فتفت.
ولوحـــظ أن عدد النواب املنتمني إلى تيار 
املســـتقبل مـــن املعترضـــني علـــى التصويت 

مليشـــال عـــون تضـــاءل بعـــد زيارة قـــام بها 
لبيـــروت وزيـــر الدولة الســـعودي لشـــؤون 

اخلليج العربي ثامر السبهان.
وغادر السبهان لبنان بعد إجراء اتصاالت 
مع معظم القوى السياســـية مؤكدا أن اململكة 
العربية الســـعودية ”تبـــارك“ انتخاب رئيس 
للجمهورية وإنهاء حال الفراغ في هذا املوقع.

وذكر سياســـي لبناني كبيـــر أن املهّم في 
املرحلة املقبلـــة الدور الذي ســـيلعبه جبران 
باســـيل، وزيـــر اخلارجيـــة احلالـــي وصهر 
اجلنـــرال عون، في مرحلة ما بعد االنتخابات 

الرئاسية.
ولم يســـتبعد هـــذا السياســـي أن يكون 
باســـيل الـــذي ســـيتولى موقـــع وزيـــر دولة 
لشؤون رئاســـة اجلمهورية، الرئيس الفعلي 
للجمهورية في ضوء التأثير الكبير الذي لديه 
على ميشـــال عون من جهة واحلال الصّحية 

للرئيس اللبناني اجلديد من جهة أخرى.

 رجب طيب أردوغان

إذا زرع الحشد الشعبي 

الرعب في تلعفر، 

فسيكون ردنا مختلفا
[ السراج يستبق مؤتمر لندن باجتماع في تونس ص ٤

} القاهرة - يبتعد المجتمع الدولي تدريجيا 
عن مقاربـــة دعم رئيـــس المجلس الرئاســـي 
الليبي فايز الســـراج، ويميـــل في المقابل إلى 
تبني أجندة المشـــير خليفة حفتـــر وداعميه 

الرئيسيين في القاهرة.
وتقـــول مصـــادر إن مســـؤولين أميركيين 
كبارا بدوا أكثر اقتناعا بقوة الجيش الوطني 
الليبـــي، الـــذي يســـيطر على أجزاء واســـعة 
من شـــرق البالد، وسط انقســـامات حادة في 

معسكر رئيس الحكومة كادت أن تطيح به.
واألحـــد صـــرح المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية المصرية أحمد أبوزيد بأن ســـامح 
شكري وزير الخارجية تلقى اتصاال هاتفيا من 
وزيـــر الخارجية األميركي جـــون كيري تناول 
األوضـــاع اإلقليمية والجهـــود المبذولة لدعم 
الحلول السياســـية لألزمات في كل من سوريا 

وليبيا واليمن.
وقـــال أبوزيـــد إن كيـــري حـــرص خـــالل 
االتصال على التشاور مع شكري بشأن األزمة 
فـــي ليبيا على وجـــه الخصـــوص، والجهود 
الدولية واإلقليمية المبذولة لدعم تنفيذ اتفاق 
الصخيرات ومســـاعدة األطـــراف الليبية على 
التوصـــل إلى التوافق المطلـــوب، بما يضمن 
استعادة االســـتقرار وحماية المصالح العليا 

للشعب الليبي.
والتقارب المصري األميركي في ما يخص 
األزمـــة الليبية هو تغير محوري في سياســـة 
الواليـــات المتحـــدة التـــي لطالمـــا اعتمدت 
علـــى مقاربات إيطاليـــا وبريطانيا الداعمتين 
لحكومة مشكلة وفقا لمفاوضات مضنية جرت 

في منتجع الصخيرات المغربي.
لكن نجـــاح الجيش الوطني الليبي بقيادة 
حفتر في السيطرة على مرافئ نفط حيوية في 
المنطقة المعروفة باســـم ”الهالل النفطي“ في 
ســـبتمبر الماضي، إلى جانب ضغط فرنســـا 
الداعمة لوجهة النظر المصرية، غيرا المعادلة 

بشكل جذري.
وفقـــدت دول غربية على رأســـها الواليات 
المتحـــدة، الكثير من الثقة في قـــدرة حكومة 
الســـراج على كسب تأييد الشارع الليبي، كما 
باتت على قناعة بأن المؤسســـة العسكرية ال 
تميـــل إلى التحالـــف مع هـــذه الحكومة التي 
تعتمد كثيرا على قوات أغلبها من اإلسالميين.
وبعد ســـيطرة حفتـــر على مرافـــئ النفط 
في هجـــوم خاطف، انحســـرت كثيرا خيارات 
السراج االقتصادية التي كان يعول عليها بعد 
معركة سرت، التي انتهت بطرد تنظيم داعش.

وقالـــت مصـــادر في القاهـــرة إن الواليات 
المتحـــدة تبـــدي تجاوبا غير مســـبوق تجاه 
حفتر، وتســـتغل العالقات الوثيقة بينه وبين 
مســـؤولين مصرييـــن كبـــار إليصال رســـائل 
إيجابية تعكس تغييـــرا محوريا في المواقف 

الغربية.

• حزب الله يشترط على الحريري االعتراف بسالحه قبل السماح له بتشكيل الحكومة

هل يسهل حزب الله مهمة ميشال عون رئيسا للبنان

• التحالف الدولي يشترط وقف الحشد الشعبي اقتحام تلعفر قبل استئناف غاراته على نينوى
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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} بريوت – يأمل اللبنانيون في أن يســـهم حل 
أزمة الرئاســـة الشـــاغرة في انفـــراج األوضاع 
االجتماعيـــة والمعيشـــية بعـــد أن أحدث هذا 
الشـــغور شـــلال في جل المؤسســـات الرسمية 
وتراجعا في النمـــو االقتصادي في بلد صغير 
ذي إمكانيات هشـــة ويـــرزح تحت وطأة وجود 
أكثر من مليون الجئ ســـوري، إضافة إلى عدة 
أزمات أخرى متعددة يأتي على رأســـها الفشل 
في التخلـــص من النفايات التي تمأل شـــوارع 

المدن والقرى.
لكن يبدو هذا االنفراج مازال بعيدا بحسب 
الخبـــراء والمتابعيـــن السياســـيين، وتقـــول 
الباحثة في ”مجموعة األزمات الدولية“ ســـحر 
األطرش، إن ”انتخاب ميشـــال عون ليس عصا 

ســـحرية. سينهي الشغور الرئاســـي بالتأكيد، 
وترهـــل  السياســـية  األزمـــة  ينهـــي  ال  لكنـــه 
المؤسســـات واالنقســـام الكبير حـــول ملفات 
داخلية وأخرى خارجية على رأسها الحرب في 

سوريا“.
وفي بلد يقوم على التحاصص الطائفي في 
مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية والمناصب 
العليا في الدولة وصوال إلى الوظائف العادية، 
يتوقع أن تكون مهمة تشـــكيل الحكومة شـــاقة 

وطويلة.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
القديس يوســـف فـــي بيروت كارول شـــراباتي 
”مـــن الماضي الذي نعرفه والشـــخصيات التي 
تحالفت مع بعضها البعض والجو السياســـي 

السائد، ال شيء يضمن الذهاب أبعد من تعبئة 
موقع شاغر“.

وتضيـــف شـــراباتي ”نحـــن أمـــام تحالف 
مصالـــح ولـــكل طرف حســـاباته. فعـــون يريد 
الرئاســـة بأي ثمن، والحريري يريد إعادة بناء 
حلقته السياســـية المنهارة، أما حزب الله فال 
خيار آخر لديه وعليـــه أن يظهر أنه ثابت على 

موقفه السياسي في دعم عون“.
وتـــرى أن الســـؤال الحقيقـــي اليـــوم ”هل 
تســـمح األجندة الشـــخصية لكل طـــرف ببناء 
استراتيجية مشتركة على المدى الطويل طالما 

أن تحالفها ليس مبنيا على قاعدة مشتركة؟“.
ويقـــدم عون نفســـه منذ العـــام 1988، على 
أنـــه ”الرئيس األقوى“، مســـتندا فـــي ذلك إلى 

قاعدته الشـــعبية المســـيحية العريضة. وقبل 
الحكومة الحالية برئاســـة تمام ســـالم، ترأس 
ســـعد الحريري حكومـــة بيـــن 2009 و2011 لم 
تنجح في إيجاد حلول ألزمـــات البلد العديدة، 
ال ســـيما بســـبب الخالفات الحادة بين فريقي 
الحريـــري المعـــادي للنظام الســـوري وحزب 
اللـــه حليف النظـــام. وعاش الحريـــري معظم 
الســـنوات الماضية خـــارج لبنـــان، ما عرضه 
لتراجع شعبيته على حســـاب تنامي التيارات 

اإلسالمية المتطرفة.
وتـــرى األطـــرش، أنه ال يمكـــن الحديث عن 
”تحالـــف سياســـي“، بـــل عـــن ”تـــالق آني من 
الصعب أن يستمر، ألن مصالح األطراف أساسا 

متضاربة حول كيفية تقاسم السلطة“.

} حلب (ســوريا) – هّزت أصوات االشتباكات 
العنيفة واالنفجـــارات الضخمة، األحد، أرجاء 
مدينة حلب الســـورية في اليوم الثالث لهجوم 
الفصائـــل المعارضة واإلســـالمية على أطراف 
أحيـــاء المدينة الغربية الواقعة تحت ســـيطرة 
قوات النظام، وســـط تضارب المعلومات حول 
القصـــف علـــى األحياء الشـــرقية بعـــد إعالن 

موسكو عن توقف الضربات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســـية، األحد، أن 
مقاتالتها والمقاتالت التابعة للنظام الســـوري 
لـــم تحّلق فـــوق حلـــب لمـــدة 13 يومـــا. وقال 
المتحدث الرســـمي باســـم الـــوزارة، الجنرال 
إيغور كوناشـــينكوف، إن الطائرات الروســـية 
والسورية ال تقوم بأي طلعات فوق مدينة حلب 

لليوم الـ13 على التوالي.
وأضاف المتحدث أن الفصائل المقاتلة كما 
وصفهـــا تواصل قصفها المكثف على المناطق 
الســـكنية والممرات اإلنسانية في حلب، زاعما 
أن 12 مواطنـــا نجحوا في العبـــور إلى إحدى 
المناطق اآلمنة ليل األحد، عبر ممر المشـــارقة 
فـــي حلب، في حين أفاد المرصد الســـوري بأن 
اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة 
دارت في محيط منطقة عزيزة بالريف الجنوبي 
لحلب، وترافقت االشـــتباكات مع قصف متبادل 
بيـــن الجانبيـــن تمكنـــت خاللهـــا الفصائـــل 
المعارضة من أســـر عناصر من قـــوات النظام 

والميليشيات الموالية لها.
وتـــدور منذ الجمعة اشـــتباكات عنيفة عند 
أطراف األحياء الغربية الواقعة تحت ســـيطرة 
قوات النظام في حلب إثر هجوم شنته فصائل 
مقاتلة وإســـالمية وجهاديـــة، بينها خصوصا 
جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحركة 

أحرار الشام وحركة نورالدين زنكي.

وتقـــول الفصائـــل إنها تهـــدف من خالل 
هجومها إلى كسر حصار تفرضه قوات النظام 
منذ أكثر من ثالثة أشهر على األحياء الشرقية، 
إال أن الموفد األممي إلى ســـوريا، ستيفان دي 
ميســـتورا أعرب األحد عـــن ”صدمته“ إلطالق 
الفصائل المعارضة عـــددا كبيرا من القذائف 
والصواريخ العشوائية على أحياء غرب حلب.

وقـــال دي ميســـتورا في بيان صـــدر، ”من 
يزعمـــون أن القصـــد هـــو تخفيـــف الحصـــار 
المفروض على شـــرق حلب ينبغي أن يتذكروا 
أنـــه ال يوجـــد ما يبـــرر اســـتخدام األســـلحة 
العشوائية وغير المتناسبة على مناطق مدنية، 

األمر الذي يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب“.
وتابع ”لقد عانى المدنيون من كال الجانبين 
في حلب بما فيه الكفاية بســـبب محاوالت غير 
مجدية وقاتلة، إلخضاع حلب، هؤالء المدنّيون 

يحتاجون إلى وقف دائم إلطالق النار“. 
وتشـــكل مدينـــة حلـــب الجبهة األبـــرز في 
النزاع السوري واألكثر تضررا منذ اندالعه في 

العام 2011. وهي مقســـمة منـــذ العام 2012 بين 
أحياء غربية يعيش فيهـــا حوالي مليون و200 
ألف شـــخص، وأخرى شرقية يعيش فيها أكثر 

من 250 ألف شخص.
وأفاد رامـــي عبدالرحمن، مديـــر المرصد 
الســـوري لحقوق اإلنســـان، بأنـــه “ 38 مدنيا 
قتلـــوا، بينهـــم 14 طفـــال، جـــراء المئـــات من 
القذائف والصواريـــخ التي أطلقتها الفصائل 
المعارضـــة علـــى األحياء الغربيـــة في مدينة 

حلب منذ بدء هجومها“.
وأضاف أن ”االشـــتباكات على أشدها في 
محـــور ضاحية األســـد، إذ تحـــاول الفصائل 
التقـــدم باتجاه حـــي الحمدانية“ الواقع تحت 
ســـيطرة قـــوات النظـــام والمحـــاذي لألحياء 

الشرقية.
ولفـــت مديـــر المرصد إلى ”عـــدم حصول 
تقـــدم حتـــى اللحظـــة فـــي حيـــن تســـتهدف 
الفصائـــل مواقع قوات النظام بالعشـــرات من 
الصواريخ“، مشـــيرا إلى ”وصـــول تعزيزات 

عســـكرية من مقاتلين وســـالح إلى الطرفين“. 
وكانت الفصائل وبعد ســـاعات مـــن إطالقها 
الهجـــوم قد ســـيطرت على الجـــزء األكبر من 
منطقـــة ضاحية األســـد، ولم يتمكـــن الجيش 
الســـوري ســـوى مـــن اســـتعادة البعض من 
النقـــاط، فيما تمكن من صد هجوم عنيف آخر 

على حي جمعية الزهراء.
وتدور المعارك على جبهة تمتد حوالي 15 
كيلومتـــرا من حي جمعية الزهراء عند أطراف 
حلب الغربية مرورا بضاحية األسد والبحوث 

العلمية وصوال إلى أطراف حلب الجنوبية.
وقـــال مصدر ســـوري ميدانـــي إن هجوم 

الفصائل ”ضخم جدا ومنسق“.
كما أكد عضو المكتب السياسي في حركة 
نورالديـــن زنكي ياســـر أن ”معنويـــات الثوار 
مرتفعة جدا“، مشـــيرا إلى ”هجوم مرتقب من 
داخل األحياء الشرقية“ لدعم العملية الجارية. 
وقـــال ”ال تزال هناك مفاجآت كبيرة مســـتقبال 

حول تنوع المحاور التي سيتم فتحها“.

معركة حلب تنتقل إلى األحياء الغربية تحت سيطرة النظام
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[ المعارضة تتوعد بمفاجآت كبيرة حول تنوع محاور القتال
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◄ أعلن الجيش المصري، األحد، عن 
مقتل 4 من عناصره و6 ”تكفيريين“ 
خالل مواجهات عسكرية بمحافظة 
شمال سيناء. وقال المتحدث باسم 

الجيش العميد محمد سمير، في 
بيان إن ”قوات إنفاذ القانون تواصل 

توجيه ضرباتها القاصمة لفلول 
اإلرهاب المحاصرة في شمال سيناء 
لفرض السيطرة األمنية الكاملة على 

المدن والقرى“.

◄ افتتحت بالعاصمة األردنية 
عّمان الدورة الـ52 من ”البازار 

الدبلوماسي“، بمشاركة العشرات من 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة في 

البالد، على أن يعود ريع الحدث إلى 
إحدى المؤسسات األردنية الخيرية.

◄ وصل الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا، السبت، إلى الخرطوم بعد 

أسبوع من دعوة وجهها السودان إلى 
جميع الدول األفريقية لالنسحاب من 

المحكمة الجنائية الدولية.

◄ أدانت مصر تصريحات األمين 
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 

واعتبرتها إساءة في حق الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، حيث 

كان األمين العام لمنظمة التعاون 
اإلسالمي إياد مدني قد أخطأ في نطق 

اسم الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي بتحويله إلى السيسي.

◄ قالت لوبا السمري، المتحدثة 
بلسان الشرطة اإلسرائيلية في 

تصريح مكتوب، إن شرطيين 
إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح 

طفيفة في عملية الدهس التي 
استهدفت قوات شرطة حرس الحدود، 
وأضافت ”أطلق أفراد القوة النار على 

المهاجم وهو ما أدى على ما يبدو 
إلى مصرعه على عين المكان“.

باختصار

ــــــل املعارضة واإلســــــالمية  ــــــت الفصائ ظل
تتوعــــــد بتغيير ســــــير املعركة فــــــي حلب، 
بعد أن شــــــنت هجوما عنيفا على األحياء 
الغربية اخلاضعة لســــــيطرة النظام، وسط 
ــــــد مرتقب خاصة فــــــي ظل وصول  تصعي

تعزيزات عسكرية من كال الطرفني.

{النظام السياســـي اللبناني يجب أن يتطور بشكل يسمح لمختلف الشرائح اللبنانية بأن تكون أخبار
ممثلة في الدولة، وهذا يأتي من خالل قانون انتخاب نيابي عصري يشارك فيه الجميع}.

نبيل نقوال
عضو ”تكتل التغيير واإلصالح“ النيابي اللبناني

{هناك تنســـيق كامـــل بين جميع الوزارات والهيئـــات المعنية لمواجهة تداعيات الســـيول في 
مصر، ألن السيول متوقعة أماكنها لكن الكميات ال يمكن منع آثارها}.

أحمد زكي بدر
وزير التنمية احمللية املصري

ستيفان دي ميستورا:
المدنيون يعانون من كال 
الجانبين بسبب محاوالت 
غير مجدية، إلخضاع حلب

{عمليات  تركيا تمهد لـ
تطهير} في جرابلس

} أنقــرة – تشـــهد الحدود التركية الســـورية 
تعزيـــزات عســـكرية بهـــدف توســـيع نطـــاق 
الضربـــات التـــي تســـتهدف تنظيـــم داعـــش 

اإلرهابي في منطقة جرابلس السورية.
وأرســـلت تركيا، األحد، تعزيزات عســـكرية 
منطقتـــي  فـــي  المتواجـــدة  وحداتهـــا  إلـــى 
”قارقميـــش“ و“أوغـــوز إلـــي“ الحدوديتين مع 
ســـوريا في والية غازي عنتاب جنوبي البالد. 
وتضمنت ســـيارات مصفحة و8 دبابات وأفراد 

ولوازم عسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة.
الســـيارات  إن  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المصفحة ستستخدم في عمليات التطهير التي 
تستهدف داعش في منطقة جرابلس السورية.

وأطلقـــت وحدات من القـــوات الخاصة في 
الجيش التركي، بالتنســـيق مع القوات الجوية 
للتحالـــف الدولـــي فجـــر الــــ24 من أغســـطس 
الماضي، حملة عســـكرية فـــي مدينة جرابلس 
(شـــمال ســـوريا)، تحـــت اســـم ”درع الفرات“، 
وقالت إنها تأتي دعما لقوات الجيش السوري 
الحـــر وتهدف إلـــى تطهير المدينـــة والمنطقة 

الحدودية من المنظمات اإلرهابية.
ونجحـــت العمليـــة فـــي تحريـــر المدينـــة 
ومناطق مجاورة لهـــا، كما تم الحقا تحرير كل 
الشـــريط الحـــدودي ما بين مدينتـــي جرابلس 
وأعـــزاز بريـــف حلب، وبذلـــك لم تبـــَق أي من 
المناطـــق المتاخمـــة للحـــدود التركيـــة تحت 

سيطرة داعش.
وأعلن الجيش التركي، األحد، عن استهدافه 
لــــ174 موقعـــا لتنظيمـــي داعـــش و ”ب ي د“ 
اإلرهابيين شـــمالي ســـوريا، وقال الجيش في 
بيـــان له إن القوات التركية المســـاندة للجيش 
الســـوري الحر قصفت 162 هدفا لتنظيم داعش 
فـــي ريف حلب. كما جرى اســـتهداف 12 موقعا 
لتنظيـــم ”ب ي د“ (الجنـــاح الســـوري لمنظمة 
بى كا كا) شـــمالي سوريا، في إطار عملية درع 
الفرات. ولفت البيان إلى أن الجيش الحر بسط 
ســـيطرته علـــى 164 منطقة مأهولة بالســـكان 
(مدينـــة، بلـــدة، قريـــة)، اســـتعادها فـــي إطار 
العملية الجارية بمســـاحة تقدر بحوالي 1305 

كيلومتر مربع.
وأضـــاف البيان أن وحـــدات الجيش الحر 
اســـتطاعت فـــي اليـــوم الــــ68 من عمليـــة درع 
الفـــرات، تحرير قرى ســـينكلي وميركانة وقعر 

كلبين في المنطقة ذاتها.
وأشار إلى أن مسلحي داعش شنوا هجوما 
على الوحدة التركية المدرعة المتمركزة غربي 
قرية داشلي هويوك (تل الحجر) في ريف حلب 
الشـــمالي، إال أن الوحدة تصدت للهجوم الذي 
لم يســـفر عن وقوع خســـائر في األرواح ضمن 

صفوفها.

حل أزمة الرئاسة اللبنانية ال يعني انفراجا قريبا للمشكالت االقتصادية

المدنيون هم الخاسرون دائما

سيول في مصر تحصد 
العشرات من األرواح

} القاهــرة - تســـببت الســـيول الناجمة عن 
أمطـــار غزيـــرة فـــي إلحاق دمـــار كبيـــر بعدة 
محافظات في جنوب وغرب مصر، خالل أربعة 
أيام، مما أدى إلى خاللها 22 شـــخصا وإصابة 
72 آخرين، بحســـب مـــا أفاد به خالـــد مجاهد 

الناطق باسم وزارة الصحة، األحد.
وقـــال مجاهد إن ”عـــدد الضحايا قد يكون 
أكبـــر ألن البعض من األهالي ينقلون ذويهم من 
المشـــارح إلى المدافن مباشرة دون تسجيلهم 
كضحايـــا للســـيول“. ودون أن يعطـــي أحدهم 
تفاصيـــل عن توزيـــع القتلى فـــي المحافظات 
المتضررة، خصوصـــا رأس غارب من محافظة 

البحر األحمر شرق البالد.
واجتمـــع الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي بشـــريف إســـماعيل رئيس مجلس 
الـــوزراء، ومحمـــد عبدالعاطي وزيـــر الموارد 
المائية والري لبحث اإلجراءات التي تقوم بها 
الدولـــة في إطار التعامل مع الســـيول الغزيرة 

التي تعرضت لها البعض من أنحاء البالد.
وتســـببت الســـيول فـــي تصـــدع وانهيار 
البعض من المنازل في هذه المدينة الســـاحلية 
الصغيرة، حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت 
الســـيول ســـيارات تكدس بعضها على جنبات 

الطريق فيما تحطم بعضها اآلخر.



} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
األحـــد تفكيك خليتـــني إرهابيتـــني مرتبطتني 
بتنظيـــم داعـــش، تضـــم كل منهمـــا أربعـــة 
أشـــخاص، أعدت إحداهما الستهداف مباراة 
لكرة القدم في مدينة جدة في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، األمر الذي كان سُيحدث مجزرة متس 
أيضا دولة اإلمارات العربية املتحدة التي كان 
فريقها لكرة القدم طرفا في املباراة املستهدفة.

ويبـــّني اإلعالن املتكـــّرر من قبل ســـلطات 
اململكة عن إحباط مخططـــات إرهابية مماثلة 
وتفكيكها بشـــكل اســـتباقي عن حجم اجلهود 
األمنيـــة املبذولة مـــن قبل الســـعودية وخبرة 
األخيـــرة في التصدي للظاهـــرة اإلرهابية. إّال 
أنـــه يظهر في املقابل وجود املنطقة اخلليجية 
االستهداف  الغنية واملســـتقرة على ”خارطة“ 

من قبل التنظيمات املتشّددة.
وبالتـــوازي مـــع احلـــرب امليدانيـــة التي 
تشـــّنها الريـــاض ضـــد اإلرهـــاب فـــي داخل 
اململكة وخارجها في نطـــاق التحالف الدولي 
ضّد داعش وأيضا عبر التنســـيق املعلوماتي 
واالســـتخباراتي مـــع عـــّدة دول منخرطة في 
تضطـــر  اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات  مواجهـــة 
السعودية إلى خوض ”حرب“ إعالمية موازية 
ضّد دوائر إقليمية وغربية تعمل على اتهامها 
بالضلـــوع فـــي اإلرهاب، رغم أنهـــا على رأس 

الدول املهّددة به باستمرار.
ونقلت وكالة األنباء الرســـمية السعودية 
عـــن بيان للـــوزارة أّن اجلهـــات األمنية ”ومن 
خـــالل متابعتهـــا للتهديـــدات اإلرهابية التي 
تســـتهدف أمـــن اململكـــة ومقدراتهـــا وتعّقب 

القائمـــني عليها، فقد تعاملت مع معلومات عن 
أنشـــطة وتهديدات إرهابيـــة مرتبطة بتنظيم 
داعش اإلرهابي في اخلارج وبلوغ الترتيبات 
فيهـــا مراحل متقدمة ُتشـــير إلى وجود أعمال 

إرهابية وشيكة الوقوع“.
وأشـــار البيان إلى توافـــر معلومات تفيد 
بوجـــود تهديـــد إرهابـــي يســـتهدف ملعـــب 
اجلوهـــرة مبدينـــة امللـــك عبداللـــه الرياضية 
فـــي محافظـــة جـــدة بغـــرب اململكـــة أثنـــاء 
مبـــاراة منتخبي الســـعودية واإلمارات ضمن 
التصفيات اآلسيوية لكأس العالم ٢٠١٨، والتي 

أقيمت في ١١ أكتوبر اجلاري.
ويبدو من خالل تفاصيل املخّطط أن داعش 
كان يعمـــل على إحلاق األذي ببلدين خليجيني 

في ضربة واحدة.
وبحسب البيان ذاته فقد كان من املقرر أن 
تنفذ العملية ”باســـتخدام سيارة مفخخة يتم 
وضعها في املواقف التابعة للملعب“، وأنه مت 
مبوجـــب التحقيقات توقيف أربعة أشـــخاص 

هم باكستانيان وسوري وسوداني.

أربعـــة  فضمـــت  الثانيـــة،  اخلليـــة  أمـــا 
ســـعوديني مت توقيفهم، واتخذت من محافظة 
شقراء بشمال غرب العاصمة الرياض منطلقا 

لعملياتها.
وُنقـــل عـــن مصدر أمنـــي أن هـــذه اخللية 
كانت تركز على اســـتهداف رجـــال األمن، وأن 
عناصرهـــا قاموا بالتواصل ”مـــع أحد القادة 
بتنظيـــم داعـــش اإلرهابي في ســـوريا وتلقي 
التعليمات واألوامر منه للعمل على تنفيذها“.

وتأتي هذه املعلومات لتؤّكد مجّددا وجود 
منطقة اخلليج العربي، وخصوصا السعودية، 
في دائرة االستهداف من قبل التنظيم املتشّدد، 
خصوصا وقد حتولت إلى قطب عاملي حملاربة 
اإلرهاب. وشـــهدت اململكة منذ نهاية عام ٢٠١٤ 
سلســـلة هجمات وتفجيـــرات تبناها التنظيم 
الذي يســـيطر على مناطق واسعة في سوريا 
والعـــراق. وتركزت هـــذه الهجمات خصوصا 
على قوات األمن وأبناء الطائفة الشـــيعية من 
مواطني اململكة سعيا إلحداث فتنة وشرخ في 

مجتمعها.

وباإلضافة إلى جهودها الداخلية حملاربة 
الظاهـــرة اإلرهابيـــة تعمـــل الســـعودية على 
توثيـــق تعاونهـــا اإلقليمي والدولـــي في هذا 

املجال.
وتشـــارك اململكة في مترين أمني خليجي 
يقـــام حاليا في مملكة البحرين حتت مســـّمى 
”أمـــن اخلليج العربـــي ١“ ويجـــري ألول مرة، 
ويهدف حســـب بيان للداخلية البحرينية، إلى 
تعزيز القدرات املشـــتركة للقوات األمنية بدول 
اخلليج ملكافحة ظاهرة اإلرهاب، ورفع جاهزية 
القوات األمنية، واالرتقاء بالتنسيق امليداني، 
وتوحيـــد املصطلحـــات واملفاهيـــم األمنيـــة، 
وتنفيذ التدابير األمنية لالســـتجابة للحاالت 
األمنية املختلفة. كما يسعى إلى إدارة مسارح 
العمليـــات في مواجهة املخططـــات اإلرهابية 
التي تســـتهدف أمن واســـتقرار دول اخلليج، 

والتدخل في شؤونها الداخلية.
كذلك كشفت وســـائل إعالم رسمية صينية 
األســـبوع املاضي عن إجـــراء الصني تدريبات 
مشتركة مع السعودية على مكافحة اإلرهاب. 

تفادي مجزرة خطط داعش لتنفيذها في ملعب بالسعودية
[ مخطط للتنظيم كان يستهدف ملعب مباراة السعودية ضد اإلمارات في تصفيات كأس العالم
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جناح اململكة العربية الســــــعودية بشــــــكل 
متكّرر في إحباط مخططات إرهابية بشكل 
اســــــتباقي قبل وقوعها يعكس جهود هذه 
ــــــة اخلليجية وخبرتها فــــــي مواجهة  الدول
الظاهــــــرة اإلرهابية، بقدر مــــــا يبّني وجود 
اململكة، ومنطقــــــة اخلليج العربي ككل في 
ــــــل التنظيمات  ــــــرة االســــــتهداف من قب دائ
ــــــاض وباقي  املتشــــــّددة وهــــــو ما تعيه الري
العواصــــــم اخلليجية وتعمل على مواجهته 

بشكل جماعي.

«مـــا تعانيه منطقتنا مـــن تحديات ومخاطر في الفترة الراهنـــة يدفعنا إلى مراجعة املوقف 

ودراسة اإلمكانات املشتركة ووضعها في إطار تعاوني وتنسيقي متقدم}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
 وزير الداخلية البحريني

«نتابع جميعا بقلق بالغ تطور األزمات والتوترات الدولية الراهنة والذي يمضي على خلفية 

تآكل متسارع ملفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أحد أهم ركائز النظام العاملي}.

أمل القبيسي
 رئيسة املجلس الوطني االحتادي اإلماراتي

العربــــي  التحالــــف  أعلــــن   - الريــاض   {
اململكــــة  بقيــــادة  اليمنيــــة  الشــــرعية  لدعــــم 
طائراتــــه  أّن  األحــــد،  الســــعودية،  العربيــــة 
اســــتهدفت مبنى أمنيـا فــــي مدينـة احلديدة

اليمنيـــــة كانت قــــوات املتمّرديــــن احلوثيني 
تستخدمه مركزا للقيادة.

وجــــاء ذلك بعــــد أن أعلن اإلعــــالم التابع 
جلماعــــة أنصاراللــــه احلوثيــــة املتحالفة مع 
الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح، تعّرض 
سجن في مناطق سيطرة املتمّردين مبحافظة 
احلديدة بغرب اليمن لقصف جوي أســــفر عن 

مقتل وجرح العشرات.
وأثــــار اخلبر شــــكوكا قوية بشــــأن جلوء 
املتمّردين في اليمن -على غرار تنظيم داعش 
فــــي العــــراق- إلى تكتيــــك حمايــــة مواقعهم 
العســــكرية باتخاذ دروع بشرية من السجناء 
وغيرهم، للحّد من األضرار البالغة التي باتت 
تلحقها غارات التحالف العربي الكثيفة بتلك 
املواقع والتي حّدت بشكل واضح من قدراتهم 
القتاليــــة، وأجبرتهم علــــى الركون إلى وضع 
الدفــــاع في مواجهتهــــم مع القــــوات املوالية 

للحكومة الشرعية.
ودّعمــــت تلــــك الشــــكوك روايــــات مصادر 
محلية مــــن محافظة احلديدة قــــال أصحابها 
إّن بني القتلى في الغــــارة املذكورة معارضني 
لسلطات االنقالب كان قبض عليهم في صنعاء 
وغيرهــــا من املدن على مدار األشــــهر املاضية 
خالل مشــــاركتهم فــــي تظاهــــرات وفعاليات 
مناهضــــة للحوثيني ولعلــــي عبدالله صالح، 
وجــــيء بهــــم صحبــــة الكثيــــر من الســــجناء 
اآلخرين في قضايا متنوعة، إلى املبنى األمني 

الذي مت قصفه.
وحتّدثــــت املصــــادر ذاتها عن اســــتخدام 
واســــع من قبــــل احلوثيني للدروع البشــــرية 
فــــي محافظة احلديــــدة بالــــذات الواقعة على 
الســــاحل الغربي لليمن والتــــي متّثل منطقة 
اســــتراتيجية للمتمّرديــــن يتــــم عبرها إدخال 
القســــم األكبر من األســــلحة اإليرانية وغيرها 

من اإلمدادات املهّربة.
ومن جهتهــــم قال محّللون عســــكريون إّن 
ميليشيات احلوثي تدفع باملدنيني نحو مواقع 
عسكرية تكون متأكدة من أن التحالف العربي 
ســــيقوم بقصفهــــا، وذلــــك بهدف اســــتخدام 
الضحايــــا في إحــــراج التحالف أمــــام الرأي 

العام الدولي.
وشرح بيان التحالف العربي الذي أصدره 
األحد بشــــأن القصف في محافظة احلديدة أن 
املبنــــى الذي مت اســــتهدافه كانت تســــتخدمه 
ميليشــــيات احلوثيــــني وصالــــح وأن قيــــادة 
قوات التحالف تؤكد على أنها اتبعت قوانني 

وإجراءات االستهداف بشكل كامل.

الحوثيون يحاكون داعش 

في تكتيك الدروع البشرية

جاهزون للمواجهة

مع  بالتوازي  تخوض  السعودية 

اإلرهـــاب،  على  امليدانية  حربها 

حربا إعالمية ضد الدوائر الساعية 

لتشويه صورتها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بحث وكيل وزير الخارجية 
العماني بدر بن حمد البوسعيدي، 
مع وزير الخارجية اإليراني محمد 

جواد ظريف ”التطورات الجارية في 
المنطقة وسبل تعزيز العالقات بين 

إيران وعمان“، بحسب ما أوردته 
وكالة فارس اإليرانية بشأن اللقاء 

الذي جمع الطرفين األحد في طهران.

◄ أوقفت السلطات في دبي النائب 
العراقي محمد الطائي المدير 

السابق لفضائية الفيحاء قبل توقف 
بثها بسبب اإلفالس المالي، وذلك 

للتحقيق معه في قضية تسليم شيك 
مصرفي دون رصيد.

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية 
في بيان ”صحة ما تم تناقله عبر 
وسائل التواصل االجتماعي عن 

وجود تحركات أو تجمعات عسكرية 
عراقية غير معتادة قرب الحدود 

الكويتية العراقية قد تشكل تهديدا 
ألمن البالد“.

◄ أعلن زعيم ائتالف الوطنية في 
العراق إياد عالوي، األحد، عن فشل 

مساع بذلها بالتنسيق مع اإلدارة 
األميركية لإلفراج عن وزير الدفاع 

األسبق سلطان هاشم الموجود في 
السجن، بهدف االستفادة من خبرته 

في معركة الموصل.

◄ انطلق، األحد، تمرين عسكري 
تشارك فيه إلى جانب السعودية 

قوات أميركية وماليزية، بالمنطقة 
الشمالية الغربية من المملكة يحمل 
اسم ”رماح الشمال 2016“ ويستمر 

نحو أسبوعين و“يهدف إلى اكتساب 
الخبرات وتوحيد اإلجراءات بين 
المشاركين استعدادا ألي هجوم“.

حرب التدمير الشامل تداهم املوصل
القــــوة  حجــــم  ينــــذر   - (العــراق)  نينــوى   {
املســــتخدمة في احلملــــة العســــكرية اجلارية 
الســــتعادة املوصل من تنظيم داعش، وإحكام 
األخير متترســــه داخلها، واحتماؤه مبرافقها 
وأهاليهــــا، بأن هــــذه املدينــــة الكبيــــرة بعدد 
ســــكانها وحجــــم ُبناهــــا ومرافقهــــا، وأيضا 
مبعاملها التاريخية، مقبلة على معركة ”تدمير 
شامل“ ستكون األكثر شراسة في احلملة التي 
تعرضت لها بشكل متفاوت مدن عراقية أخرى 
وما حولها من قرى وبلدات، خسرت الكثير من 
بناها ومرافقها التــــي يصعب تعويضها على 
املــــدى القريب، نظرا لألوضــــاع املالية املعّقدة 
التي يعيشــــها العــــراق بفعل تهاوي أســــعار 

النفط.
وتدور املعــــارك ضد تنظيم داعش بشــــكل 
أساسي داخل مناطق السّنة في العراق، األمر 
الــــذي يضاعف من متاعب أبنــــاء هذه الطائفة 
الذيــــن يعانون التهميش في ظل حكم األحزاب 
الشــــيعية، وُيخشــــى أن تتحــــّول احلرب ضّد 
داعش إلى حملــــة ممنهجة الســــتكمال تدمير 

مناطقهم وتفقير سكانها.
ويبّني ســــير احلملة العسكرية على داعش 
فــــي املوصــــل وجود رهــــان على حجــــم القّوة 
العســــكرية املســــتخدمة فيهــــا، وعلــــى كثافة 
النيــــران مــــن قصــــف مدفعي وجــــّوي على ما 
يعتبــــر مواقــــع للتنظيم والتي هي باألســــاس 
مناطــــق عمرانية ومنشــــآت عامــــة يتخذ منها 
داعــــش مقرات لــــه ومتاريس يحتمــــي خلفها 

خالل القتال.
وعلــــى غــــرار التنظيــــم املتشــــّدد، ال تبدو 
القوات املهاجمة كثيرة االهتمام باحلفاظ على 
البنى التحتية، بقدر اهتمامها بكســــب املعركة 

بأي ثمن.
وبينمــــا يعمــــد تنظيــــم داعش إلى نســــف 
اجلسور وتفخيخ الطرقات، ومختلف املنشآت 
واملبانــــي، في محاولة لتعطيــــل زحف القوات 

املضــــادة له، تعمد القوات احلكومية العراقية، 
وقــــوات البيشــــمركة الكرديــــة، وميليشــــيات 
احلشــــد الشــــعبي إلــــى متهيــــد املواقــــع قبل 
اقتحامهــــا بقصــــف مدفعــــي غالبا مــــا يكون 
عشــــوائيا، وهادفــــا إلى هــــدم املباني على من 

فيها من املقاتلني.
ويلعــــب طيــــران التحالف الدولــــي بقيادة 
الواليــــات املتحدة األميركية الــــدور األبرز في 
تأمــــني الغطاء اجلــــوي للقــــوات الزاحفة على 
املوصــــل بقصف ال يســــتثني منشــــآت املدينة 

ومرافقها.
وأفاد مصدر عســــكري عراقــــي، األحد، بأن 
طيــــران التحالف اســــتهدف ”محطــــة اجلانب 
األميــــن“، أحد أكبر مشــــاريع إمــــداد املياه في 
املوصــــل، قــــال إّن داعش يســــتخدمها كمخزن 

لألسلحة والعتاد.
وقــــال منهل الســــعدون العميد فــــي قيادة 
عمليات ”قادمون يا نينوى“ إن ”تنظيم داعش 
كان يخبــــئ كميــــات من األســــلحة والعتاد في 
الباحة اخللفية ملشــــروع مــــاء اجلانب األمين 
من نهر دجلة في منطقة حاوي الكنيسة، غربي 
املوصل الســــتخدامها ضد القوات األمنية عند 

دخولها إلى مركز املدينة“.
وأضــــاف أن ”طيــــران التحالف اســــتهدف 
مخابئ األســــلحة بثالثــــة صواريخ حرارية ما 
أســــفر عن تدميرهــــا بالكامل وإحلــــاق أضرار 

بالغة باملشروع“.
وأشــــار إلى أن ”خدمة امليــــاه انقطعت عن 
أغلب مناطق جانب املوصل األمين منذ ساعات 
عدة، ما دفع األهالي إلى التوجه نحو النهر من 
أجــــل احلصول على املياه وتخزينها خوفا من 

استمرار انقطاعها لفترة زمنية طويلة“.
وفي الســــياق ذاته، رّجــــح املهندس مظفر 
زياد مــــن دائرة مياه املوصل، عدم قدرة تنظيم 
داعــــش على إصــــالح األضــــرار التــــي حلقت 
مبشــــروع ماء اجلانــــب األميــــن، موّضحا أن 
هذا النوع من املشــــاريع ”بحاجــــة إلى كوادر 
هندسية وفنية مختصة ملعاجلة األضرار التي 
تلحق به، فضــــال عن مواد أوليــــة وإمكانيات 
ماديــــة ضخمــــة ال ميلكهــــا التنظيم املنشــــغل 
اآلن مبواجهة القــــوات العراقية التي تواصل 
التقدم نحو مركــــز املدينة من محاورها كافة“.
وباإلضافــــة إلى الدمار الكبير الذي طال البنى 

التحتيــــة جــــرّاء احلــــرب على تنظيــــم داعش 
في العراق، والذي ســــيعاني الســــكان تبعاته 
املباشرة ملديات قد تطول، باإلضافة إلى حتّمل 
املواطن العراقي ككل لفاتورة إعادة اإلعمار إذا 
قيض للعملية أن تنطلــــق في حال متكن البلد 
من استعادة اســــتقراره، فإن من الدمار ما هو 

أشمل وال ميكن تعويضه.
وللحــــروب في العراق تبعــــات خطرة على 
البيئــــة مبــــا فيها من مــــاء وتربة وهــــواء، إذ 
يتحــــّدث مختصــــون عن نســــبة تلــــوث عالية 
باملواد املشــــعة في الكثير مــــن مناطق العراق 
بفعل اســــتخدام القوات األميركية لليورانيوم 
املنّضــــب أثنــــاء غزوها له ســــنة ٢٠٠٣. واليوم 
يتحــــّدث البعــــض عن اســــتخدام الفوســــفور 

األبيض في القصف اجلوي على املوصل.
وخــــالل احلرب الدائرة حاليــــا جلأ تنظيم 
داعش إلى إحراق آبار النفط للتمويه بالدخان 
املنبعــــث منها على طائرات التحالف واجليش 
العراقي. كمــــا عمد مؤخرا إلــــى تفجير معمل 
للكبريت. وتســــود مخاوف جديــــة من جلوئه 
خــــالل املعركة احلاليــــة إلى اســــتخدام مواد 
كيميائية ســــامة ســــواء في مهاجمــــة القوات 

املشــــتركة، أو لتســــميم مياه نهــــر دجلة الذي 
يعبر املوصل. 

ويرفــــض عراقيــــون مــــن أبنــــاء املناطــــق 
التي ســــبق أن احتلت من قبــــل تنظيم داعش 
في اإلشارة إلى  استخدام مصطلح ”التحرير“ 
اســــتعادة الدولة ســــيطرتها على تلك املناطق 
وطرد عناصر التنظيــــم منها، وذلك احتجاجا 
على الكــــّم الهائل من الدمــــار الذي حلق املدن 
والبلدات ووضع ســــكانها أمام معاناة يتوّقع 
أن تســــتمر لســــنوات نظرا لضيق آفاق إعادة 
اإلعمار فــــي ظّل الوضــــع االقتصادي الصعب 
الذي تواجهه البالد بفعل تهاوي أسعار النفط 

وارتفاع فاتورة احلرب.
وأدت املواجهــــات العســــكرية فــــي نطاق 
احلرب ضــــد تنظيم داعش والتي دارت أغلبها 
فــــي مناطق حضريــــة من قرى وبلــــدات ومدن 
كبرى إلــــى تدمير اآلالف من املنازل الســــكنية 
واحملــــالت التجاريــــة، وأغلب البنــــى التحتية 
واملرافــــق املهمــــة. وســــبق جلهــــات حكومية 
عراقيــــة أن قــــّدرت حجــــم الدمار الــــذي حلق 
مبدينة الرمادي على سبيل املثال بـ٨٠ في املئة 

من بناها ومرافقها.

ما يبقى بعد «التحرير»

االعتمـــاد املفـــرط علـــى كثافـــة 

العشـــوائي  والقصـــف  النيـــران 

يهدد مرافق املدينة وبناها

◄



صابر بليدي

} اجلزائــر - تبنـــى تنظيـــم داعـــش عمليـــة 
اغتيـــال عنصـــر مـــن الشـــرطة الجزائرية في 
مدينـــة قســـنطينة (450 كلم شـــرقي العاصمة) 
ليل الجمعة الماضـــي، في خطوة تؤكد إصرار 
التنظيـــم علـــى اختـــراق المنظومـــة األمنيـــة 
والعســـكرية الجزائرية، والـــرد على الضربات 
التي ما فتئ يتلقاها من حين إلى آخر، بشـــكل 
قلـــص الكثيـــر مـــن إمكانيـــة تســـلله، وأعطى 
االنطبـــاع بفشـــل خالياه فـــي خلـــق االمتداد 
المأمول، رغم وقوع هدفـــه في محيط جغرافي 
يشهدا تحركا الفتا للتنظيم، كما هو الشأن في 

ليبيا ودول الساحل وتونس.
وأورد موقـــع أعماق الناطق باســـم تنظيم 
داعش أن ”عناصر الدولة اإلسالمية قضت على 
عميد في الشرطة الجزائرية، بمدينة قسنطينة 
واستولت على سالحه من نوع مسدس رشاش، 
بعدما باغتتـــه بطلقات نارية فـــي أحد مطاعم 

المدينة“.
وتعـــد العمليـــة ســـابقة أمنية فـــي مدينة 
قسنطينة، حيث لم تشـــهد عمليات مماثلة منذ 
مطلـــع األلفية، وتؤشـــر على إصـــرار التنظيم 
على اســـتقطاب األضـــواء اإلعالميـــة، للتأكيد 
على حضور خالياه في الجزائر، وهو ما يعزز 
المعلومـــات المتداولة، حول تحـــرك عناصره 
في الناحية الشـــرقية للجزائر، عبر محافظات 

ســـكيكدة، قســـنطينة، عنابـــة والطـــارف. وال 
يســـتبعد مراقبون أن تكـــون العملية ردا على 
العملية العســـكرية للجيـــش الجزائري، التي 
قضت خالل األسابيع األخيرة، على أمير خلية 
داعش ومســـاعده في بلدة صالح بوالشـــعور 
بمحافظة سكيكدة، ويتعلق األمر بالمكنى ”أبو 

دجانة“ ونائبه عبدالرحمن.
ويرى مراقبون أمنيـــون أن وقوع المنطقة 
علـــى تماس مـــع الحدود الليبية والتونســـية، 
جعلهـــا بوابـــة التنظيـــم الختـــراق الحـــدود 
الجزائرية بنية التغلغل في باقي المناطق، كما 

ساهم القرب الجغرافي في تركيز نشاط خاليا 
التعبئة والتجنيد واإلســـناد فـــي المحافظات 
المذكـــورة، مـــن أجل تســـهيل عمـــل التواصل 
والحركـــة نحـــو كل مـــن تونـــس وليبيـــا قبل 

االنتقال إلى سوريا والعراق مرورا بتركيا.
وإذ نجحـــت الجزائر بشـــكل كبير في الحد 
من نشـــاط التنظيـــم، ابتداء مـــن القضاء على 
العناصر التي شـــكلت والية جنـــد الخالفة في 
منطقة القبائل العـــام 2015، إلى تفكيك العديد 
من الخاليا بشـــرق البالد، إال أن عملية اغتيال 
الشـــرطي بوكعبـــور عمـــر ليل الجمعـــة، تدفع 

قواتها العسكرية واألمنية إلى الرفع من وتيرة 
اليقظة واالســـتباق، خاصة في ظل المعلومات 
األمنيـــة المتداولة حول تغلغل عدد من عناصر 
داعـــش في مدينـــة قســـنطينة، وأن المجموعة 

التي نفذت العملية تتشكل من ثالثة عناصر.
وال يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون التنظيم 
قد غير من اســـتراتجية نشـــاطه، فبعد فشـــله 
في المواجهات المباشـــرة مع قـــوات الجيش 
فـــي الجغرافيـــا المعزولة (الجبـــال والغابات 
والبـــراري)، يكون قد لجأ إلى حرب العصابات 
داخـــل المدن والعودة إلى أســـلوب االغتياالت 
الفردية، التي انتهجتها تنظيمات مســـلحة في 
تســـعينات القرن الماضي فـــي الجزائر، األمر 
الـــذي يعقـــد من عمليـــات الترقـــب والمالحقة 
األمنيـــة، ويضيـــف عبئـــا جديـــدا لمصالـــح 
االســـتعالمات في الوصول إلى أهدافها داخل 

المدن واألحياء اآلهلة بالسكان.
وأشـــارت تقاريـــر محلية إلـــى إحالة األمن 
الجزائـــري فـــي محافظتـــي عنابـــة والطارف 
الحدوديتيـــن، فـــي بحـــر األســـبوع الماضي، 
عناصر خلية دعـــم وتجنيد في صفوف داعش 
علـــى القضاء المحلي، وهـــي الخلية التي كان 
يديرها مســـلح سابق، وقد عثر في مقر إقامتها 
علـــى وثائق وتســـجيالت وأجهـــزة اتصاالت 
متطـــورة وكمبيوتـــرات، كانـــت تســـتعمل في 
الدعاية للتنظيـــم وتجنيد العناصر والتواصل 

مع باقي الخاليا في الدول المجاورة.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قال المتحدث باسم مجلس 
النواب الليبي عبدالله بليحق إن 
وفدا من مكتب المرأة ببعثة األمم 

المتحدة للدعم في ليبيا وصل، 
األحد، إلى مدينة طبرق حيث أجرى 

نقاشات مع أعضاء عن مجلس 
النواب حول سبل تمكين المرأة من 

الحياة السياسية.

◄ أوقفت الشرطة التونسية، 
السبت، راعي غنم في منطقة 

”الطويرف“ الجبلية قرب الحدود مع 
الجزائر، للتحقيق معه لالشتباه في 

انتمائه إلى تنظيم إرهابي.

◄ قالت صحيفة المحور الجزائرية 
إن وزير الخارجية والتعاون الدولي 
رمطان لعمامرة، طلب توضيحات من 
نظيره التونسي خميس الجهيناوي 

حول قيام طائرات أميركية، بشن 
غارات ضد أهداف إرهابية في 
ليبيا انطالقا من قاعدة جوية 

تونسية.

◄ دعا المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق جميع األطراف في الزاوية 
إلى وقف القتال الدائر في المدينة 

منذ يومين، مؤكدا أنه كلف المفوض 
بوزارة الداخلية، بفتح تحقيق عاجل 

لمعرفة أسباب اندالع االشتباكات.

◄ لقي الناشط السياسي الليبي 
محمد بوقعيقيص مصرعه، بانفجار 
استهدف سيارته، مساء السبت، في 

ساحة الكيش وسط مدينة بنغازي 
شرق ليبيا.

◄ أوقفت قوات الجيش الجزائري، 
األحد، ثالثة عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية، بمدينة بومرداس، وذلك  

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع 
الجزائرية.

باختصار
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{أدين تفجير الكيش في بنغازي الذي قتل 3 أشـــخاص على األقل من بينهم ناشـــط مكافحة أخبار

الفساد محمد بوقعيقيص وإصابة أكثر من 13، يجب تقديم الجناة للعدالة، ومحاسبتهم}.

مارتن كوبلر
املبعوث األممي إلى ليبيا

{حركـــة نداء تونس منفتحة على جميع اآلراء والمقترحات وندعو إلى لم الشـــمل شـــرط احترام 

نتائج مؤتمر سوسة}.

حافظ قائد السبسي
قيادي بحزب نداء تونس

انتصارات متواصلة على اإلرهاب

السراج يستبق مؤتمر لندن باجتماع في تونس لترتيب بيته الداخلي

[ اجتماع تونس بحث احتواء الغويل وإجهاض انقالبه  [ حكومة السراج تريد التصرف في األموال الليبية المجمدة

اجلمعي قاسمي

} تونــس - قالت مصادر ليبيـــة لـ“العرب“، 
إن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبي، فايز 
الســـراج، مرفوقـــا بعـــدد من أعضـــاء فريقه 
الحكومـــي، وصل مســـاء األحد إلـــى تونس 
العاصمـــة، التـــي غادرهـــا مباشـــرة باتجاه 
مدينـــة الحمامات الســـاحلية بشـــرق البالد، 
حيث التقى هناك داخل أحد الفنادق بعدد من 
الفاعلين السياســـيين والعسكريين الليبيين 
فـــي اجتماع ُمغلق تواصل إلـــى غاية الثانية 

من فجر األحد.
وأمـــام تكتـــم أعضـــاء الفريـــق المرافق 
للســـراج، وخاصة عدد من مستشاريه الذين 
حـــول طبيعـــة هذا  اتصلـــت بهـــم ”العرب“ 
االجتماع، والمســـائل التي بحثها، تضاربت 
المعلومات والمعطيات التي تداولها عدد من 
الناشـــطين السياســـيين الليبيين في تونس 
الذيـــن أمضوا ليلة الســـبت-األحد في مدينة 

الحمامات التونسية.
إن  لـ“العـــرب“،  منهـــم  البعـــض  وقـــال 
االجتمـــاع ُخصـــص باألســـاس لبحث ثالث 
مســـائل جوهريـــة، تمحـــورت حول الســـبل 
الكفيلـــة بالخروج نهائيا من مأزق الشـــرعية 
الذي شـــل عمل الهيئـــات التـــي انبثقت عن 
اتفاقيـــة الصخيـــرات التـــي علـــى أســـاس 
ُمخرجاتها تشـــكلت حكومـــة الوفاق الحالية 

برئاسة فايز السراج.
وتركـــزت المســـألة األولـــى حـــول كيفية 
التعاطي مع االنقالب الذي نفذه خليفة الغويل 
رئيس ما ُيســـمى بحكومة اإلنقـــاذ، والثانية 
ُخصصت الســـتعراض الخطـــوات التي تمت 
باتجاه تشكيل حكومة جديدة وكيفية توزيع 

حقائبهـــا، وذلك قبـــل عرضها علـــى برلمان 
طبـــرق لنيل ثقتـــه، بينما تمحـــورت الثالثة 
حول الموقف الليبي الذي يتعين طرحه خالل 

مؤتمر لندن.
ويبـــدو أن المســـألة األولـــى طغـــت على 
اجتماع الحمامات بالنظر إلى أهميتها، حيث 
قالت مصادر ليبية تصف نفسها بـ“المستقلة“ 
لـ“العـــرب“، إن عـــددا من قادة الميليشـــيات 
التي أعلنـــت والءها لحكومـــة الوفاق ضمن 
لجنة الترتيبات األمنية برئاســـة العميد ركن 
عبدالرحمن الطويل، منهـــم ممثلون عن لواء 
المحجوب، وكتيبة الحلبوص، وعبدالرؤوف 
كارة، وهيثـــم التاجـــوري، شـــاركوا في هذا 

االجتماع.
وأكدت أنه تم خالل هـــذا االجتماع بحث 
احتـــواء الخطـــر الذي بـــات ُيشـــكله خليفة 
الغويـــل علـــى حكومـــة الوفـــاق، وإجهاض 
انقالبـــه، وبالتالـــي إنهـــاء حالـــة الفوضى 
التي تســـبب فيها ذلك االنقالب، وخاصة في 
العاصمة طرابلس التي تشـــهد انفالتا أمنيا 
غيـــر مســـبوق، انتقلـــت تداعياتـــه إلى مدن 
أخرى في الغرب الليبي، وخاصة منها مدينة 
الزاوية التي تشـــهد منذ الجمعـــة الماضي، 
اشـــتباكات عنيفة اســـتخدمت فيها األسلحة 

الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وأشارت إلى أن المشـــاركين أكدوا خالل 
هذا االجتماع ضرورة ضـــرب خليفة الغويل 
وأتباعه ليكـــون عبرة لمن يعتبـــر، وبالتالي 

إنهاء االنقالب في أسرع وقت ممكن.
وكان خليفـــة الغويـــل رئيس ما ُيســـمى 
بحكومة اإلنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني 
المنتهيـــة واليته، الموالـــي لجماعة اإلخوان 
المسلمين، قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر 
عن ســـيطرته علـــى مجمع قصـــور الضيافة 
بالعاصمـــة طرابلس الذي يتخـــذه المجلس 
األعلـــى للدولـــة مقـــرا لـــه، وذلك فـــي تحرك 
انقالبي ساهم في إرباك المشهد الليبي الذي 
أصبح تتقاذفه ثالث حكومات؛ األولى برئاسة 
الســـراج وتحظـــى بدعـــم دولـــي، والثانيـــة 
برئاسة عبدالله الثني وتحظى بدعم البرلمان 

المعترف به دوليا، والثالثة برئاســـة الغويل 
التي تحظى بدعم الميليشيات الُمسحلة.

غيــــر أن مصــــادر ليبية أخرى محســــوبة 
علــــى حكومة الوفاق برئاســــة فايز الســــراج، 
اســــتبعدت أن يكــــون ملــــف الوضــــع األمني 
وتداعيات انقالب الغويل هو الذي اســــتدعى 
عقد اجتماع الحمامات، رغم تأكيدها مشاركة 

البعض من قادة الميليشيات فيه.
وقالت لـ“العــــرب“، إن اجتماع الحمامات 
ركز باألســــاس على مســــألة تشــــكيل حكومة 
ليبيــــة جديدة لتجاوز مأزق الشــــرعية، وعلى 
الموقــــف الليبي الــــذي يتعيــــن طرحه خالل 

مؤتمر لندن.
واســــتندت في أقوالها إلــــى ما أعلنه فايز 
الســــراج في وقت ســــابق مــــن أن البحث بدأ 
لتشــــكيل حكومة ليبية جديدة، متوقعا أن يتم 
عرضها خالل شهر نوفمبر على البرلمان الذي 

رفض حتى اآلن منح الثقة للحكومة الراهنة.
وأضافت في سياق التأكيد على ما ذهبت 
إليه فــــي مــــا يتعلــــق بالمســــألة الثانية، أن 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج ُتعلق 
آمــــاال كبيرة على مؤتمر لنــــدن لجهة تمكينها 
من التصرف في األموال الليبية الُمجمدة في 
عدد من البنوك الغربية، وبالتالي تمكينها من 
الموارد التي ستســــاعدها على توفير سيولة 
ماليــــة ُتمكنهــــا مــــن االســــتجابة للحاجيات 

األساسية للمواطن الليبي.
وتنطلــــق، االثنيــــن، أعمال مؤتمــــر لندن 
برعاية الحكومــــة البريطانية، لتتواصل على 
مــــدى يومين تحت شــــعار ”الشــــراكة الدولية 
مــــع ليبيا لحشــــد الدعم والتعــــاون وتحقيق 
االستقرار عبر حوار اقتصادي وزاري ليبي“.

وُينتظر أن ُيشارك فيه من الجانب الليبي 
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي غادر 

تونــــس، األحد، باتجاه لنــــدن مرفوقا بنائبيه 
أحمد معيتيق، وفتحــــي المجبري، باإلضافة 
إلى عدد مــــن أعضاء فريقــــه الحكومي، منهم 
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة،  ووزير 
التخطيــــط الطاهر الجهيمــــي، وكذلك الطاهر 

السني ومحمد الويفاتي بصفة مستشار.
ويأتي هــــذا االجتمــــاع في الوقــــت الذي 
ُتجمع فيه مختلف القراءات السياســــية على 
أن حكومــــة فايز الســــراج باتت هشــــة وغير 
قادرة على التصدي للتحديات التي تواجهها 
بســــبب عــــدم حصولها إلــــى غايــــة اآلن على 
الشــــرعية مــــن خالل منحهــــا ثقــــة البرلمان، 
وبالنظر إلى افتقادها آلليات أمنية وعسكرية 
لبسط نفوذها، لتجد نفسها في مأزق حقيقي 
تعمق بعد سيطرة قوات المشير خليفة حفتر 
علــــى منطقة الهــــالل النفطي، وبعــــد انقالب 

خليفة غويل في طرابلس.

اســــــتبق فايز الســــــراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، املؤمتر الذي تنطلق أعماله، 
االثنني، في العاصمة البريطانية لندن لبحث ســــــبل إنهاء اجلمود السياسي في ليبيا عبر 
ــــــب االقتصادي، بعقد اجتماع ُوصف بالســــــري في مدينة احلمامات  ــــــز على اجلان التركي
التونســــــية، ُخصص لترتيب األوضاع الداخلية الليبية جلهــــــة احتواء خطر متدد مفاعيل 

االنقالب الذي نفذه خليفة الغويل على السلطات الشرعية في العاصمة طرابلس.

حل للصراع أم مشكلة جديدة

حممد بن احممد العلوي

المؤتمـــر  نتائـــج  تخـــرج  لـــم   - الربــاط   {
االســـتثنائي لحزب التجمـــع الوطني لألحرار 
عن المتوقـــع، حيث فاز عزيـــز أخنوش بـ1707 
أصوات، من مجموع 1832 صوتا، دون منافسة 
تذكر من رشـــيد الساســـي الذي حصل على 98 

صوتا.
وبعـــد إعـــالن فـــوزه، قـــال أخنـــوش إنـــه 
مضيفـــا  خصـــوم،  أي  حزبـــه  لـــدى  ليـــس 
”خصومنـــا الحقيقيـــون هـــم الفقـــر والبطالة 
واألميـــة والتهميـــش، ونحن منفتحـــون على

 الجميع“.

واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات تمهد 
النفتـــاح القيادة الجديـــدة للحـــزب على كافة 
الســـيناريوهات منها المشاركة بحقائب وازنة 
بالحكومة الجديدة التي سيقودها عبداإلله بن 

كيران أمين عام العدالة والتنمية اإلسالمي.
وحضر األمين العام لالتحاد الدســـتوري، 
محمـــد ســـاجد رفقة عـــدد من قياديـــي الحزب 
المؤتمـــر، ما يؤشـــر علـــى إمكانيـــة التحالف 
المرحلي بين الحزبين. وقال أنس المشيشـي، 
الباحث في العلوم السياسية بجامعـة فاس في 
حديثـــه لـ“العرب“، إن دخـــول التجمع الوطني 
لألحرار واالتحاد الدســـتوري فـــي تحالف أمر 
وارد جـــدا كون تنســـيق الحزبيـــن بعد نتائج 

االنتخابات لتكوين فريق واحد سيعطي أغلبية 
مريحة لحكومـــة عبداإلله بن كيران في واليتها 

الثانية.
وبعد تعذر لقائه مع حزب التجمع الوطني 
لألحـــرار ضمن اللقاءات التشـــاورية لتشـــكيل 
الحكومة الجديدة، اســـتقبل عبداالله بن كيران 

عزيز أخنوش األحد، بمقر العدالة والتنمية.
وقـــال أخنـــوش عقـــب اللقـــاء ”لقائي مع 
رئيس الحكومة تطرق إلى تسيير الحكومة في 
المرحلة السابقة واآلفاق المستقبلية“، مشيرا 
إلى  أنه لم يتم الحسم بعد في مشاركة األحرار 
مـــن عدمهـــا فـــي تشـــكيلة الحكومـــة المقبلة. 
مـــن جهته، قال بـــن كيران إن عزيـــز أخنوش، 

شخصية عملية وســـيعطي معنى للعمل داخل 
حـــزب التجمـــع الوطنـــي لألحـــرار، مؤكدا أن 

المشاورات كانت إيجابية.
ويعتقـــد المشيشـــي أن رئيـــس الحكومـــة 
المكلـــف، لن يجـــد صعوبة في إقنـــاع التجمع 
الوطنـــي لألحـــرار بالمشـــاركة فـــي الحكومة، 
العتبارين أساســـيين؛ األول أن بن كيران يقدر 
عزيز أخنوش بدليل أنه هو الذي طالب باإلبقاء 
عليـــه وزيـــرا للفالحة فـــي الواليـــة الحكومية 
األولـــى، وثانيـــا ألن اســـتقالة  صـــالح الدين 
مزوار الـــذي كان على خالف مع بن كيران رفع 
الحرج على قبول التحالف المجدد مع التجمع 

الوطني لألحرار.

حزب األحرار املغربي ينتخب أخنوش زعيما جديدا له

داعش يبحث عن تغلغل رمزي في الجزائر

مأزق الشـــرعية شل عمل الهيئات 

التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات، 

وانقالب الغويل تسبب في انفالت 

الوضع األمني

◄



} أنقرة - أقالت الســــلطات التركية أكثر من 
عشرة آالف موظف آخرين في إطار التحقيقات 
املفتوحــــة حــــول محاولــــة االنقــــالب التــــي 
وقعت في يوليو، كمــــا أعلنت من جهة أخرى 
إقفال عدد كبير من وســــائل اإلعــــالم املوالية 

لألكراد.
وكشــــف املرســــومان اللذان نشــــرا مساء 
الســــبت في اجلريدة الرسمية أن عشرة آالف 
و١٣١ موظفــــا فــــي الدولــــة، وخصوصــــا في 
وزارات التربيــــة والعدل والصحة، قد أقيلوا، 
بعدمــــا طالــــت حملــــة التطهيــــر عــــددا كبيرا 
مــــن املوظفني منــــذ احملاولــــة االنقالبية التي 
وقعــــت فــــي ١٥ يوليو. كما ينص املرســــومان 
على إغالق ١٥ وســــيلة إعــــالم معظمها مؤيدة 

لألكــــراد وإلغاء انتخابات عمــــداء اجلامعات 
الذين أصبح اختيارهم سيتم من قبل الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان من مرشــــحني يقدمهم 

مجلس التعليم العالي.
وتتخــــذ الســــلطات هــــذه اإلجــــراءات في 
إطــــار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة 

االنقالب في يوليو.
واعتقل أكثر من ٣٥ ألف شخص في تركيا 
فــــي إطار التحقيقــــات اجلارية إثــــر االنقالب 
الفاشل على أردوغان، بحسب أرقام احلكومة.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله 
غولن املقيم في والية بنســــلفانيا في الواليات 
املتحدة بالوقوف وراء االنقالب الفاشل، األمر 

الذي ينفيه األخير بشدة.

وأكد أردوغان السبت أن احلكومة ستحيل 
إلــــى البرملان، موضوع إعــــادة تطبيق عقوبة 
اإلعدام، املطروحة منذ االنقالب الفاشــــل. ولم 

يحدد موعدا لذلك.
وغداة االنقالب الفاشــــل، طــــرح أردوغان 
إمكانية إعادة تطبيق عقوبة اإلعدام، للقضاء 
التــــي تنخر الدولــــة، لكن  علــــى ”اجلرثومة“ 
االحتــــاد األوروبي ومنظمــــات حقوقية أعربا 

عن استنكارهما.
وقال املتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال 
هولغنت أن ”تطبيق عقوبة اإلعدام ال ينســــجم 

مع االنتماء إلى مجلس أوروبا“.
وتؤكد الســــلطات التركية مــــن جهتها أن 
التدابير االســــتثنائية املتخذة في إطار حالة 

الطــــوارئ ضروريــــة للقضــــاء علــــى مخاطر 
التهديد  ومواجهــــة  واالنشــــقاق  التحريــــض 
”اإلرهابي“ املزدوج لتنظيم الدولة اإلســــالمية 

وحزب العمال الكردستاني.
وتعليقــــا علــــى إغــــالق وســــائل اإلعــــالم 
املواليــــة لألكراد التي أعلنت مبرســــوم، أعلن 
رئيــــس حــــزب الشــــعوب الدميقراطي صالح 
الدين دميرتــــاش أن ”كل شــــبكات التلفزيون 
ســــتقوم عمــــا قريب بالبــــث املباشــــر إذا بدأ 

أردوغان بالسعال“. 
وقال في خطاب ألقاه في دياربكر (جنوب 
شــــرق)، األحد ”ملــــاذا تعزل الســــلطات جميع 
هــــؤالء األشــــخاص؟ ألنهم ال يدينــــون بالوالء 

ألردوغان“.
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أخبار

مقصلة أردوغان تطيح بـ١٠ آالف موظف تركي جديد

«التعاون بين إيران واالتحاد األوروبي ضروري لحل مشكالت المنطقة، وعلى الجميع أن يدرك أنه 

ال يوجد حل عسكري لألزمة السورية، وإن هذه األزمة تحل فقط من خالل السبل السياسية}.

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

{هزيمـــة داعـــش بالموصل يمكـــن أن تزيد من خطر اإلرهـــاب في ألمانيا، ويمكـــن أن توجه إلى 

مؤيدي التنظيم في أوروبا تعليمات قد تؤدي إلى شن هجمات إرهابية وأعمال عنف}.

هانز جورج ماسن
رئيس االستخبارات الداخلية األملانية

اجلمهـــوري  املرشـــح  كثـــف   - واشــنطن   {
لالنتخابات الرئاسية األميركية دونالد ترامب 
انتقاداتـــه لنزاهة هيالري كلينتون، مســـتغال 
حتريـــك مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف 
بـــي آي) قضية الرســـائل الشـــخصية لوزيرة 
اخلارجية السابقة، مع أن هذه القضية أغلقت 

في يوليو.
وبعدما بدا أنه يتجه إلى الهزمية على مدى 
األيام املاضيـــة، انتهز ترامـــب الفرصة ليؤكد 
ألنصـــاره أنه لم يخســـر املعركـــة. وقد أعطى 
عنوانـــا جديدا للمرحلة األخيرة من حملته هو 

”فساد“ منافسته ومشاكلها األخالقية.
لكن معســـكر كلينتون الـــذي فاجأه إعالن 
مدير مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي جيمس 
كومي، عن العثور على رســـائل جديدة سيدقق 
فيها احملققون، شـــن هجوما مضـــادا واتهمه 
بنشر شـــائعات ال أســـاس لها قبل عشرة أيام 

فقط من االنتخابات الرئاسية.
وقال ترامب في جتمعني انتخابيني السبت 
في غولـــدن بوالية كولورادو ثـــم في فينيكس 
بأريزونـــا ”إنهـــا أكبر فضيحة سياســـية منذ 
(فضيحـــة) ووترغيت وكلنا نأمـــل في إحقاق 
العدل“، وفي التجمعني هتف اآلالف من أنصار 

ترامب ”اسجنوها!“.
وكانـــت فضيحـــة ووترغيـــت السياســـية 

أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون في ١٩٧٤.
وقال ترامب أن ”التصويت لكلينتون يعني 
تصويتا إلخضاع دولتنا للفساد العام“. واتهم 
كلينتـــون بأنهـــا وعدت وزيرة العـــدل احلالية 
لوريتا لينش بإبقائها في منصبها إذا أسقطت 
املالحقـــات ضدها. وأضـــاف ”عندما نربح في 
الثامـــن مـــن نوفمبر ســـنذهب إلى واشـــنطن 
ونقوم بالتطهير“، وذلك بعدما خصص اجلزء 

األكبـــر من خطابـــه إلدانة الطبقة السياســـية 
احلاكمة و“النظام املزور“.

وقبيل خطـــاب ترامب فـــي فينيكس، أعلن 
والد كايال مولر الشـــابة التي تعمل في املجال 
اإلنســـاني وخطفت في ســـوريا في أغسطس 
٢٠١٣ وقتلت فـــي فبراير ٢٠١٥ خالل احتجازها 
لدى تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، تأييده لقطب 

العقارات الثري.
وبعيد خطـــاب ترامب، اعتبـــرت كلينتون 
الســـبت أن البريـــد الذي بعثه مديـــر األف بي 
آي جيمـــس كومي لعدد من أعضاء الكونغرس 
بشـــأن قضية رســـائلها اإللكترونيـــة، هو أمر 

”غير مسبوق“ و“مقلق للغاية“.
وقالـــت فـــي اجتماع حاشـــد فـــي دايتونا 
بيتش بفلوريدا (جنوب شرق) ”من الغريب أن 
يتم نشر شيء من هذا القبيل قبل االنتخابات، 

مع قليل فقط من املعلومات“.
وأضافت ”في الواقـــع، إن هذا ليس غريبا 
فقط، بل هو غير مســـبوق ومقلق للغاية، إذ أن 
الناخبني يستحقون (معرفة) الوقائع مبجملها. 
لذلـــك دعونا مدير (األف بي آي جيمس) كومي 
إلى شرح كل شيء فورا، ووضع كل شيء على 

الطاولة“.
وكان جيمس كومي أرســـل اجلمعة رسالة 
من ثالث فقرات إلى مســـؤولني في الكونغرس 
الـــذي يهيمـــن عليـــه اجلمهوريـــون، إلبالغهم 
بالعثـــور على رســـائل قـــد تكون ”مناســـبة“ 
للتحقيق الذي أغلق في يوليو حول كلينتون.

وذكرت وســـائل إعـــالم أن هذه الرســـائل 
اجلديـــدة التـــي لـــم يعـــرف مضمونهـــا، عثر 
عليها فـــي كمبيوتـــر محمول لهومـــا عابدين 
وزوجها أنتوني وينر. وهذه الســـيدة القريبة 
مـــن كلينتـــون وتعمل فـــي فريقها فـــي وزارة 
اخلارجية، انفصلت في أغســـطس عن زوجها 
الـــذي يخضع إلـــى حتقيق منفصل إلرســـاله 

رسائل ذات طابع جنسي إلى قاصرة.
وقـــال مديـــر فريق حملـــة كلينتـــون جون 
بوديســـتا نقال عن معلومات صحافية إنه من 
املمكن أن تكون الرسائل التي عثر عليها ليست 
ســـوى نســـخ من رســـائل موجودة لدى مكتب 

التحقيقات الفيدرالي. وكتب عدد من األعضاء 
الدميقراطيـــني النافذين في مجلس الشـــيوخ 
بينهـــم دايان فينســـتني، إلى كومي، الســـبت، 
ليوضح لهم عدد الرسائل وليعرفوا ماذا يفعل 

احملققون لتحديد عدد الرسائل ”املكررة“.
وتعتبـــر هيـــالري كلينتـــون أن الناخبني 
حســـموا موقفهم من هـــذه القضيـــة املنتهية 
لكنها تخشـــى أن يؤثر اندفاع وســـائل األعالم 

على حماس مؤيديها.
وقالـــت الوزيرة الســـابقة فـــي فلوريدا ”ال 
ميكننـــا اعتبار أي أمـــر محســـوما“، موجهة 
نـــداء إلى املجموعات الســـكانية التي تشـــكل 
القاعدة الدميقراطية. وقالت إن ”اســـتراتيجية 
دونالد ترامب ســـهلة. إنهـــا تقضي بأال تذهب 
النساء والشباب وامللونون إلى مراكز االقتراع 
أو أال يذهـــب الكثيـــر مـــن الرجـــال األذكيـــاء 

للتصويت“.

وال تـــزال كلينتون تتقدم في اســـتطالعات 
الـــرأي بينما بدأت عملية االقتـــراع في ٣٤ من 
الواليـــات اخلمســـني. وقـــد أدلى أكثـــر من ٢٠ 

مليون أميركي بأصواتهم.
واظهـــرت بعـــض االســـتطالعات نتائـــج 
متقاربـــة قبـــل التطـــور األخير. فقـــد حصدت 
كلينتون ٤٥ باملئة من نوايا التصويت مقابل ٤١ 
باملئة لترامب. وبعـــد التحول اجلديد املفاجئ 
في قضية البريد اإللكتروني اخلاص بكلينتون 
ما يهدد وضعها املفعم بالتفاؤل جلأ معســـكر 
كلينتـــون الســـبت إلى املشـــاهير، على أمل أن 

يساعدها ذلك في الفوز في االنتخابات.
وتصدرت أخبـــار إحياء املمثلـــة واملغنية 
جنيفر لوبيـــز حفال مجانيا في ميامي عناوين 
األخبـــار ضمن مســـاعي االســـتعانة بالنجوم 
للتشـــجيع علـــى اخلروج للتصويـــت وحتفيز 

املتطوعني.

وأمـــام معجبيها الذيـــن تعالت صيحاتهم 
وهـــم يرقصـــون حتـــت األمطـــار مع تســـاقط 
قصاصـــات الـــورق امللون باألحمـــر واألبيض 
واألزرق قالـــت لوبيـــز ”نحن فـــي مفترق طرق 
وعلينـــا أن نأخـــذ الطريـــق الســـليم صـــوب 

املستقبل“.
وحفل لوبيـــز هو األول من ثالثة احتفاالت 
ُتنظم فـــي الواليات التي تريد كلينتون التغلب 
فيهـــا علـــى دونالـــد ترامـــب مرشـــح احلزب 
اجلمهـــوري فـــي االنتخابـــات الرئاســـية كما 
أنها متنـــح وزيرة اخلارجية الســـابقة فرصة 
للتواصل مـــع أناس كافحـــت أحيانا من أجل 

التواصل معهم.
وســـتصعد كلينتون األسبوع اجلاري على 
خشـــبة املســـرح مع مغني الراب جاي زي في 
كليفالند ثم مع املغنية كاتي بيري في فيالدلفيا 

في اخلامس من نوفمبر.

[ المرشح الجمهوري يغازل األميركيين بتطهير البالد من الفساد  [ معسكر كلينتون يستعين بمشاهير الفن لتحقيق مكاسب إضافية
خلطت املعطيات اجلديدة التي كشــــــف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص قضية 
ــــــد كلينتون اإللكتروني، األوراق من جديد في الســــــباق نحو البيت األبيض؛ ففي حني  بري
كانت كلينتون شبه مطمئنة لفوزها في انتخابات الثامن من نوفمبر فإن إعادة القضية إلى 
الواجهة منحت مرشح اجلمهوريني فرصا متجددة لتجاوز تأخره الكبير في استطالعات 

الرأي.

إثارة قضية بريد كلينتون اإللكتروني يمنح ترامب فرصا متجددة

اقتراب الحسم

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال رئيس الوزراء الصربي 
ألكسندر فوسيتش، األحد، إنه ال 

يعتقد أنه كان هدفا لمحاولة اغتيال، 
ساعيا إلى تهدئة التوترات بعد 
العثور على مخزن أسلحة على 

الطريق الذي عادة ما يمر به موكبه.

◄ دعا وزير العدل اإليراني مصطفى 
بور محمدي إلى إعادة النظر في 

قانون اإلعدام، معتبرا أن عدد 
اإلعدامات في إيران لم يوفر الدليل 

على فعالية القانون، كما ذكرت وسائل 
اإلعالم، األحد.

◄ أفاد تقرير أميركي رسمي، األحد، 
أن الخسائر التي مني بها الجيش 
األفغاني خالل المعارك هذه السنة 

تفوق تلك التي تكبدها عام 2015 
وال سيما في قتاله اإلسالميين منذ 

انسحاب قوات التحالف أواخر 2014.

◄ وصل وزير الدفاع الفرنسي 
جان إيف لودريان، مساء األحد إلى 

بانغي، لإلعالن عن انتهاء عملية 
”سانغاريس� التي تصدت للمجازر 

في جمهورية أفريقيا الوسطى، دون 
أن تتمكن من القضاء على العصابات 

المسلحة التي ترهب السكان.

◄ انتزعت حركة الشباب 
الصومالية المتشددة السيطرة 

على بلدة جوف جادود شمال غربي 
العاصمة مقديشو من قبضة القوات 

الحكومية، األحد، التي تواجه 
صعوبة في إحكام سيطرتها على 

كامل مناطق البالد.

◄ قالت وكالة أعماق لألنباء التابعة 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، األحد، 

إن أحد أتباع التنظيم نفذ هجوما 
بالطعن على شابين في مدينة 

هامبورغ األلمانية قبل أسبوعين.

أف بـــي آي أبلغ الكونغـــرس عثوره 

على رســـائل، قد تكون {مناســـبة} 

للتحقيق الذي أغلق في يوليو حول 

كلينتون

◄

رينزي: سنعيد بناء 

كل ما دمره الزلزال

} رومــا – قال رئيـــس الوزراء اإليطالي ماتيو 
رينـــزي، األحد، إن إيطاليا ســـتعيد بناء جميع 
املنـــازل والكنائس والعقـــارات التي دمرت في 
سلســـلة من الزالزل خالل الشـــهرين املاضيني. 
وقـــد جاء ذلك بعد أن ضربـــت هزة قوية أخرى 

وسط البالد، األحد.
وقال رينزي ”سنعيد بناء كل شيء؛ املنازل 
والكنائس والشـــركات… وســـيتم عمـــل كل ما 

يتعني عمله إلعادة بناء هذه املناطق“.
وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة إيطاليا 
صباح األحد في املناطق نفسها الواقعة بوسط 
البالد التي هزتها زالزل متكررة خالل الشهرين 
املاضيـــني، ما تســـبب فـــي انهيـــار املزيد من 

املباني، إال أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.
وأظهـــرت لقطات بثهـــا التلفزيون عددا من 
ســـكان نورســـيا القريبـــة من مركـــز الهزة في 
منطقة أومبريـــا ولم تطلها الهزات الســـابقة، 
متجمعني في واحدة من ساحات القرية، وكذلك 

مشاهد ملبان قدمية منهارة.
كمـــا ظهرت في اللقطات مبـــان متهدمة من 
بينها كنيســـة ســـان بينيديتو التـــي يعتقد أن 
القديـــس بنديكتوس املولود في نورســـيا عام 

480 قد بناها.
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وجـــدت التنظيمـــات اجلهاديـــة  } باريــس – 
في اجلاليات املســـلمة مقومـــات جيدة ميكنها 
اســـتغاللها، خصوصا، على مســـتوى تطوير 
إســـتراتيجية الذئاب املنفـــردة؛ فهذه النفوس 
تبدو ضائعة في بلد حتمل جنسيته لكنها غير 
قادرة على اســـتيعاب كامل هويتـــه، وتتوارث 
جينـــات القلق من هذه املجتمعـــات التي تبدو 
في ظاهرها تشـــع دميقراطية وهي تعزف على 
وتـــر احترام اآلخـــر، لكنها فـــي باطنها تعجز 
عن اســـتيعاب هذا اآلخر وتزيد من إحساســـه 

باالغتراب والغربة.
وساعدت هذه اخللفية كثيرا تنظيمات مثل 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية على  ضـــرب الغرب 
مـــن الداخل عبـــر جتييش املتشـــددين من بني 
اجلاليات املســـلمة واختـــراق عمق املجتمعات 
الغربية، التي بدأت تستشعر جدية هذا اخلطر 
على وقع توســـع رقعة هجمـــات داعش، وتعدد 
ضرباتـــه، التـــي تبدو فـــي كل مـــرة أقوى من 
سابقاتها. وبات واضحا للحكومات واملتابعني 
أن االكتفاء باملشـــاركة فـــي التحالفات الدولية 
حملاربـــة اإلرهـــاب فـــي اخلـــارج لم يعـــد يفي 
بالوقاية، فداعش، وعلى عكس تنظيم القاعدة، 
الـــذي اتبع فـــي صراعه مـــع الغرب سياســـة 
اســـتدراج الدول إلى املســـتنقع العسكري في 
العالم اإلســـالمي، اجته إلى ضـــرب الغرب في 

الداخل وعلى أيدي أبنائه.
وأرقام اإلحصائيات التي تكشف عن العدد 
الكبير ألبناء هـــذه املجتمعات الذي انضم إلى 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية في ســـوريا، دليل 
أكبـــر علـــى أن هناك خـلـــال في الداخـــل، وأن 
إســـتراتيجية املواجهة مع اإلرهاب لم تعد على 
مســـتوى اجلبهات اخلارجيـــة فقط، بل حتتاج 
إعادة النظر فـــي السياســـات املتعلقة بإدماج 
اجلاليـــات املســـلمة وإفســـاح املجـــال أمامها 
لالنخـــراط في مختلف النواحي في املجتمعات 
وتشـــجيعها على لعب دور سياســـي وبرملاني، 
ضمن سياســـة دائمـــة، ال فقط كإجـــراء حتمته 
الظروف الراهنة ســـرعان مـــا يختفي باختفاء 

مسبباته.

حالة استثناء دائمة

تقـــوم اســـتراتيجية داعـــش فـــي أوروبا، 
وفـــق دراســـة أعدها ماوريتســـيو جيري، على 
تســـهيل قيام ”حالة استثناء“ دائمة، مما يضع 

حياة املواطـــن حتت مراقبة مســـتمرة لتجنب 
خطر الهجمات. وشـــكلت فرنسا املكان املثالي 
لالنطالق في تنفيذ هذه اإلســـتراتيجية بسبب 
تواجد عدد كبير من املهاجرين املســـلمني بها، 
باإلضافة إلى تاريخها االستعماري، الذي أعطى 
اخلاليـــا اإلرهابيـــة شـــرعية انتقامية. تضاف 
إلى ذلـــك األزمـــات االقتصاديـــة واالجتماعية 
الداخلية، وظهور احلركة الشعوبية واألحزاب 
اليمينية. وكذلك بســـبب ما متثله فرنسا كبديل 

لرؤية اإلسالم السياسي الصارم.
ويقـــول جيـــري إن ”فرنســـا متتلـــك قيما 
جمهورية علمانية أساســـية تقوم على الفصل 
بني الدين والدولة، ونتيجة لذلك تعرض بعض 
املســـلمني لتمييز بســـبب الدين، خصوصا في 
املعامـــالت اليوميـــة، بدءا من  قضيـــة اللحوم 
احلالل فـــي املـــدارس احلكومية وصـــوال إلى 

قضية لباس البوركيني“.
وشهدت أوروبا، وفرنســـا وأملانيا خاصة، 
هجمات إرهابية، تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية 
أغلبها. ويعتقد جيري أن ”إستراتيجية التنظيم 
تقوم علـــى حتقيق هدفـــني محدديـــن؛ أولهما 
تأجيج صراع احلضارات من جهة، وخلق أزمة 
في الدميقراطية الغربيـــة التي تقوم على مبدأ 
التعايـــش في إطـــار التنوع واحلريـــة الفردية 
واملســـاواة في املواطنية مـــن جهة أخرى، فمن 
دون صراع اجتماعي كبير في أوروبا، ال ميكن 
للتنظيم، على املدى الطويل، أن يأمل في البقاء 
العســـكري في الشرق األوســـط وهو ما يفسر 
قيامه بعمليـــات إرهابية متطـــورة في أوروبا 
بالتزامن مع اعتماده خطط التحفيز الشـــعبية 

وتوسعه العسكري في سوريا والعراق“.
ويكمن مبتغى داعش الثاني، حسب دراسة 
جيـــري، ”فـــي إدخال اخلـــوف مـــن الهجمات 
أراد  إذ  اليوميـــة،  احليـــاة  إلـــى  املســـتمرة 
اإلرهابيـــون اجلهاديون أن يشـــنوا الهجمات 
على الغـــرب، من مطاعمه إلى شـــواطئه، بغية 
مهاجمـــة الدميقراطيـــة الليبراليـــة الغربيـــة، 
الشـــاملة  والدميقراطيـــة  قانونهـــا  بســـيادة 
واحلريـــات الليبرالية فيها. ولكـــن ال يزال من 
الصعب جدا أن تغّير بعض الهجمات اإلرهابية 

القانون األوروبي والتعايش املدني“.
ومـــع ذلك، ”حتى ولو لم يكن الصيف عنيفا 
كمـــا كان متوقعا، بـــات لزاما علـــى أوروبا أن 
تراجع حتســـني عمليـــة االندمـــاج االجتماعي 
فيهـــا، ســـواء على املســـتوى االقتصـــادي أو 

الثقافي. 
السياســـي  واحمللـــل  الكاتـــب  ويضيـــف 
املقيم في سويســـرا غســـان املفلـــح على رؤى 
ماوريتســـيو جيري أبعادا أخـــرى على الدول 
األوروبيـــة أخذهـــا بعني االعتبار في سياســـة 
تطويـــر اســـتراتيجيات املواجهـــة ومراجعـــة 

مســـألة اندماج اجلاليات املســـلمة في أوروبا، 
حيث يقول ”ليســـت هذه اجلاليات موحدة وال 
ميكـــن أن تتوحد إال في حـــال كانت هنالك دول 
دميقراطية وحقوق إنسان في الدول التي أتت 

منها هذه اجلاليات“.

خوف متوارث

يحدد بســـام يوســـف، اإلعالمـــي املقيم في 
سويســـرا، في تصريحـــه لـ“العـــرب“، ظاهرة 
التطّرف في أوســـاط اجلاليات اإلســـالمّية في 
أوروبا، وفق عاملني أساسّيني، األّول هو حتّدي 
الهوّية، أو بصيغة أخرى خوف هذه اجلاليات 
من فقدان هوّيتها األصلية، وهو خوف يفترض 
أن يتراجـــع كّلما تقّدم الزمـــن بهؤالء القادمني، 
وخصوصـــا األجيـــال التي ولدت ونشـــأت في 
املجتمعـــات األوروبيـــة، لكّن الغريـــب أّن هذا 

اخلوف يظل ينتقل بني األجيال.
ويحيـــل هـــذا العامل على ســـؤال جوهري 
يرتبط أساسا بسياســـة احلكومات األوروبية 

في التعاطي مع ملف دمج املهاجرين.
التحـــدي  فـــي  الثانـــي  العامـــل  يتمثـــل 
االقتصـــادي والتعليمي وحتـــدي اللغة، وهي 
كّلهـــا أســـباب تقلـــص من قـــدرة القـــادم على 
االنخراط في مجتمعات لها معاييرها الصارمة 
في قبول اآلخـــر، فالعالقة مع القانون ليســـت 
توقيع عقد، هي باختصار ثقافة طويلة تنتجها 

عالقة يومّية مع هذا القانون.
ويصنـــف بســـام يوســـف االندمـــاج داخل 
املجتمعـــات األوروبية إلى أربعة مســـتويات، 
املســـتوى القانونـــّي؛ ويقصـــد بـــه احلصول 
على الوثائـــق القانونّية للمهاجر، واملســـتوى 
االجتماعـــي؛ مبعنـــى تعّلم اللغـــة واحلصول 
علـــى عمل، واملســـتوى الثقافـــّي؛ وهو املرتبط 
بتبّني ثقافة املجتمـــع والتعامل معها بصفتها 
مكّونا رئيســـيا في سلوك الشخصّية املهاجرة، 
واملســـتوى الرابع؛ هو اندماج األهداف والقيم 
العليـــا، ورّمبا ميكن تســـميته اندمـــاج الهوّية 
أيضـــا. ووفـــق هـــذه املقاييـــس، لـــم يتجاوز 
االندماج عند النســـبة الساحقة من املهاجرين، 
حدود املســـتوى الثاني، رغم مضي زمن طويل 
على وجودهـــم، وهذا دليل على فشـــل اخلطط 

املعتمدة.
وتناول بّســـام يوســـف قضية اإلرهاب من 
زاويـــة أخـــرى، حني أشـــار إلى أنـــه ”يجب أن 
نعتـــرف بداية بأّن التطّرف هـــو ظاهرة موغلة 
في التاريخ البشـــرّي، تتقّدم في مراحل منه أو 
تتراجع، وتتقّدم فـــي مجتمعات بينما تتراجع 
فـــي مجتمعات أخـــرى، وفي كّل احلـــاالت فإّن 
إرجاع ظاهرة التطّرف إلى أسبابها االقتصادّية 
واالجتماعّية والسياسّية هو أكثر جناعة بكثير 
من ربطها بأديان أو مكّونات طائفّية أوعرقّية“.
وهنا يؤكد يوســـف أّن تصوير السياسات 
األوروبيـــة أو األميركيـــة على أّنها سياســـات 

مســـتهدفة من التطـــّرف، وأّنها فقـــط تواجهه، 
ليس صحيحا متامـــا، ال بل من الضرورّي جّدا 
البحث عن شـــراكتها في إنشـــائه واســـتدامته 
أيضـــا، مؤكدا أن ”جتاهل التطّرف أو الظلم في 
مجتمعات ما، لن يحمي املجتمعات األخرى من 

تداعياته“.

مسؤولية الجاليات

يؤكـــد ماوريتســـيو جيري أنـــه يجب على 
أوروبـــا احلفاظ على يقظتهـــا في احلفاظ على 
وتقبلهـــا  دميقراطيتهـــا  ومرونـــة  انفتاحهـــا 

اجلاليات. 
وإلـــى جانب االندمـــاج االجتماعـــي، على 
أوروبا احملافظة علـــى مرونتها الدميقراطية“. 
ويـــرى جيري أن املرونـــة الدميقراطية ال بد أن 
تقترن بعقـــد اجتماعي جديد بني املؤسســـات 
واملواطنـــني في مـــا يتعلق بالقضايـــا األمنية، 
إذ يجـــب علـــى املواطنني املشـــاركة في حماية 
ســـالمتهم وأمنهم مـــن خالل النقـــاش، وليس 
األسلحة،  بغية بناء الثقة ببعضنا البعض في 
أوقـــات اخلوف، يجب علينـــا إعادة بناء ”رأس 
املـــال االجتماعي“ ذاك، الـــذي ُفقد خالل موجة 
التحضر املفـــرط والثـــورة التكنولوجية التي 

شهدها العالم مؤخرا“.
لكن االندماج احلقيقي ســـواء في ما يخص 
املهاجرين أو املجموعات األصلية قلما يتحقق 
بواسطة إجراءات حكومية، فهو يتشكل أساسا 
عن طريق املجتمـــع املدني وعن طريق الروابط 
الفرديـــة التـــي يشـــكلها النـــاس مـــع بعضهم 
البعض، وعن طريق املنظمات التي يؤسسونها 
خلدمـــة مصاحلهـــم السياســـية واالجتماعية 

املشـــتركة، ناهيـــك أن تآكل مثل هـــذه الروابط 
واملؤسسات هو ما مثل إشكالية كبرى.

وإلصـــالح الضـــرر الـــذي تســـبب فيه فك 
االرتباط باملجتمع وإلحياء الشمولية التقدمية 
ال حتتاج أوروبا إلى سياسات حكومية جديدة 
بقـــدر مـــا حتتـــاج إلـــى دور املجتمـــع املدني، 
واســـتيعاب اجلاليات املعنية أساسا بضرورة 
املشـــاركة في هـــذه السياســـة وجتـــاوز عتبة 
التذبذب والتشـــظي. ويعتبر ملهم احلســـني، 
الناشـــط السياسي املقيم في الواليات املتحدة، 
أن ”واقـــع اجلاليات املســـلمة اليـــوم، متخبط 
وغيـــر مســـتقر، ما منـــح فرصـــة للبروباغندا 
اإلعالميـــة فـــي الـــدول الغربيـــة، خصوصـــا 
اليمينية، لنشـــر أخبار مبالغ فيها عن التطرف 
اإلسالمي وعمليات  تنظيم الدولة اإلسالمية“.

في املقابل على املواطنني املسلمني املشاركة 
في احلياة السياسية، وأن يثبتوا إمكانية خلق 
إســـالم أوروبـــي، فكما قال الرئيس الفرنســـي 
فرنسوا هوالند، ”يستطيع اإلسالم أن يستوعب 
العلمانية، وال شيء في العلمانية يتعارض مع 
ممارسة اإلســـالم في فرنسا، وهذه هي النقطة 
األساســـية التي تتوافق مـــع القانون. ال بد من 

إجناح عملية بناء إسالم خاص بفرنسا“.
وكمـــا صـــرح روبـــرت بوتنام فـــي مقولته 
الشهيرة ”يتطلب إجناح الدميقراطية مستوى 
عاليا من رأس مال اجتماعي، قائم على أساس 
املشـــاركة املدنيـــة واملشـــاركة السياســـية، من 
خالل مواطنني فاعلني يهتمون بالصالح العام. 
ومن ثم، يصبح هـــؤالء املواطنون قادرين على 
التحكم بشـــكل أفضل في إداراتهـــم، وبيئتهم، 
كما ســـيكونون قادريـــن على حماية أنفســـهم 

بشكل أفضل“.

مسلمو أوروبا: محاوالت اندماج قاصرة وطاقات مهمشة

تواجــــــه عملية اندماج املهاجرين في املجتمعات الغربية مجموعة من املشــــــكالت من بينها 
حاجــــــز اللغة واختالف أنظمة التعليم والتوظيف واختالف األنظمة السياســــــية واختالف 
املفاهيم الثقافية والشــــــعور بالتمزق بني هويتني، األمر الذي يجعل منهم، في ظل تقصير 
سياســــــي وحكومي ومجتمعي، في دعم اندماج هؤالء الغرباء املغتربني، فريســــــة ســــــهلة 
للتنظيمات اجلهادية الســــــتقطابهم واالستثمار في شــــــعورهم بالضياع وحتويله إلى قنبلة 
تنفجر داخل هذه املجتمعات الغربية مبا يخدم مصالح تنظيمات على شاكلة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.

في 
العمق

كل تطرف يقابله تطرف آخر

{دول أوروبا لم تنجح في سياســـتها مع المهاجرين، ألنها لم تدمج الشـــباب المسلم صلب مجتمعها 
في مختلف القطاعات االقتصادية، بل همشتهم ولم تستفد من طاقتهم وخبراتهم}.

سيمون الرايخ
أستاذ الشؤون الدولية

{هل يستطيع اإلسالم أن يستوعب العلمانية؟ جوابي هو نعم  من الواضح أنه يمكنه ذلك، ال شيء 
في العلمانية يتعارض مع ممارسة اإلسالم في فرنسا}.

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

[ عقد اجتماعي جديد ضرورة لمواجهة اإلرهاب داخليا  [ االزدواجية الثقافية نقمة في غياب قدرة ذاتية على االندماج

[ إجراءات استباقية لحماية األمن القومي دون القضاء على اإلرهاب

غسان المفلح: 
على الجاليات المسلمة وغير 

المسلمة احترام القانون 
والحريات الموجودة 

بسام يوسف: 
تصوير السياسات الغربية على 

أنها مستهدفة من التطرف 
وأنها تواجهه ليس صحيحا

االستخبارات الغربية تتعقب المقاتلين األجانب في سوريا

} برلني - تهيئ الســـلطات األمنية األوروبية 
نفســـها لعودة أعداد كبيرة ممـــن بقي حيا من 
أبنائهـــا الذين ســـافروا إلى ســـوريا والعراق 
وليبيا ومناطق أخرى للقتال في صفوف تنظيم 
الدولة اإلسالمية، في الوقت الذي بدأ فيه صرح 

”دولة الخالفة“ ينهار، في المنطقة.
تحـــول هاجس عودة هـــؤالء المقاتلين إلى 
قضية أمن قومي، ما يدفع دول أوروبا إلى بذل 
كل ما في وســـعها الحتواء المقاتلين األجانب 
بجماعـــات  االتصـــال  يتطلـــب  ذلـــك  كان  وإن 
متطرفة، وهنا يكمن دور االستخبارات أكثر من 

الدبلوماسية.
ويعتبر المقاتلـــون األجانب، باإلضافة إلى 
الخاليا النائمة والذئاب المنفردة تحديات أمام 
أجهزة االستخبارات، التي جاء تدخلها متأخرا 
في مواجهة المقاتليـــن األجانب، وذلك بعد أن 

تنامـــى خطر هذه الجماعـــات، وضربت العمق 
األوروبـــي، ضمن عمليات كبرى ســـجلت أعلى 

مستوايات التوحش عندها.
خاصة  األوروبيـــة،  االســـتخبارات  وتمنح 
ألمانيا وفرنســـا وبريطانيـــا وبلجيكا اهتماما 
بالشأن السوري؛ وقد اتخذت خطوات استباقية 
بإيفاد عمالئها إلى سوريا لجمع معلومات عن 
المقاتلين الذين يحملون الجنسيات األوروبية 

لغرض متابعتهم.
وتحـــاول أجهـــزة اســـتخبارات أوروبيـــة 
وإقليميـــة، رصـــد وجمـــع المعلومـــات حـــول 
المقاتلين األجانب، بالتنسيق السري المباشر 
مع دمشـــق أو من خالل عقد اتصاالت سرية مع 
قيـــادات التنظيمات المتطرفـــة، الحتواء خطر 
المقاتلين بعد عودتهم من سوريا إلى أوطانهم.
وكانت هناك زيارات عديدة، شـــملت وفودا 
برلمانيـــة أوروبيـــة إلى دمشـــق، إلـــى جانب 
زيـــارات خاصة لممثلـــي البعض مـــن أجهزة 
االســـتخبارات األوروبيـــة أبرزهم رئيس جهاز 
االســـتخبارات اإليطالية، ألبرتو مانينتي، من 
أجـــل الحصول على قوائم أســـماء الجهاديين 

األوروبيين في سوريا.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة فـــي 
وقت ســـابق إجـــراء محادثات مـــع مجموعات 
إســـالمية فـــي ســـوريا، لكنهـــا أوضحـــت أن 
واشـــنطن ال تتواصل مـــع إرهابيين، بالتوازي 
مع تسريب تقارير إعالمية بريطانية لمحادثات 
مماثلة قامت بها بريطانيا. أما االســـتخبارات 

الفرنســـية فقد وسعت حضورها في لبنان منذ 
نشوب النزاع الســـوري تحت مظلة تعزيز أمن 

الوحدات الفرنسية.
وكشـــفت التســـريبات االســـتخباراتية عن 
زيارة ســـرية قام بهـــا اللواء علـــي مملوك إلى 
ألمانيا لبحث التعاون األمني في مجال محاربة 
اإلرهـــاب. وكان اللـــواء علي مملـــوك قد أجرى 
زيارات عدة غير معلنة إلى دول المنطقة ودول 
أخرى ضمـــن تبادل المعلومات والتعاون حول 

بيانات المقاتلين األجانب.
لكـــن اللواء علي مملوك نفى في تصريحات 
نســـبت له تعود إلى شـــهر يونيـــو 2016، خبر 
زيـــارة رئيس المخابرات الفرنســـية لدمشـــق، 
كما نفى تسليم دمشـــق أسماء المنضمين إلى 
داعش لنـــواب بريطانيين، لكن أحيانا ما تقوم 
به االســـتخبارات من نشاطات واتصاالت ليس 
بالضرورة هو انعكاس للتصريحات السياسية 

والدبلوماسية.
وقد كشـــف بشار األسد في مقابلة صحافية 
خـــالل شـــهر أبريـــل 2015 أن اتصـــاالت كانت 
تجـــري بين أجهزة االســـتخبارات الفرنســـية 
والســـورية رغم انقطاع العالقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وجـــاءت التســـريبات مـــن قبـــل دمشـــق، 
مقصودة لكشـــف التعاون غير المعلن مع دول 
غربية وأوروبية. وأضافت دمشـــق أنها فتحت 
أبوابا خلفيـــة مع أجهزة اســـتخبارات غربية 
لتبـــادل المعلومات حـــول المقاتلين األجانب، 

بشـــرط الحصول على الدعم السياســـي، وهنا 
تظهر االزدواجية. ما تعمل عليه االستخبارات 
األجنبيـــة فـــي ســـوريا، هـــو محاولتهـــا عزل 
الجماعات المتطرفة عن المعارضة ”المعتدلة“، 
إلى جانب جمـــع المعلومات حـــول المقاتلين 

األجانب واختراق التنظيمات. 

ويبقـــى المقاتلـــون األجانـــب تهديدا ألمن 
دول أوروبيـــة، وما تقوم بـــه من اتصاالت اآلن 
في سوريا مع جيش تحرير سوريا أو جماعات 
مسلحة متطرفة أخرى، هو إجراءات استباقية 
وقائيـــة ألمنهـــا القومـــي، أكثـــر منـــه مكافحة 

لإلرهاب ومحاربة للتطرف في معاقله.

جاسم محمد
باحث في قضايا اإلرهاب واالستخبارات

هاجس أوروبي من تمدد اإلرهاب
الفرنســـية وسعت  االســـتخبارات 
حضورهـــا فـــي لبنـــان منذ نشـــوب 
النزاع الســـوري تحت مظلة تعزيز 

أمن الوحدات الفرنسية

◄
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} واشــنطن - صّرحـــت كونداليـــزا رايـــس 
عـــام 2005، وكانـــت حينها وزيـــرة للخارجية 
األميركية، تصريحا الفتا مازال العالم العربي 
يعتبره أصل العّلة في مصاب املنطقة الراهن. 
حتدثت رايس لـ“واشـــنطن بوست“ عن خطط 
الواليات املتحدة لنشر الدميقراطية في العالم 
العربي مـــن خالل ”الفوضى اخلالقة“. لم يكن 
هذا املصطلح شـــائعا ولـــم يعرف ما إذا كانت 
رايس تتحـــدث عن واقع أم عـــن فذلكة نظرية 
أرادت مـــن خاللهـــا إضفاء قـــاع أيديولوجي 

لسياسة بالدها في الشرق األوسط.
بـــني تاريخ التصريـــح وانفجـــار ”الربيع 
العربي“ عـــام 2011 جرت مياه كثيرة، وبدا أن 
في تونس  احلراك العربي منـــذ ”البوعزيزية“ 
نتـــاج مزاج محلي واحتقـــان بيتي، وبدا ربط 
أمر انـــدالع الثـــورات والقالقـــل بتصريحات 
رايـــس أمرا يخضع لالجتهـــاد، بني من يعتبر 
األمر صدفة وبني من يعتبره مؤامرة. وال ريب 
في أن األنظمـــة السياســـية راق لها الترويج 
لفتاوى الوزيرة األميركية لوســـم الزالزل التي 
تهددها بالعمالـــة واتهامهـــا بتنفيذ أجندات 

”إمبريالية استكبارية …إلخ“.
ال منلك احلســـم في هذا اجلـــدل وال منلك 
معطيات دقيقة حول دور واشنطن في ما جرى 
داخل املنطقة منـــذ 2011، لكن األداء األميركي 
بـــدا مربكا يرجتـــل املواقف ويؤسســـها على 
معطيـــات خاطئة ويستشـــرف آفاقا ســـرابية 

سرعان ما يدرك انعدامها.
تعترف أوســـاط أميركية هنا في واشنطن 
أن بالدها تعاملـــت مع املنطقة بغرور الواثق، 
وبأن اإلدارة األميركيـــة التي هرولت لالنتقام 
بعـــد أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 راحـــت تنفذ 
بطشـــا انفعاليا دون أي اكتراث بحساســـيات 
أكثر مناطـــق العالم تعقيدا، على حد توصيف 
شـــهير للرئيس الفرنســـي الراحـــل اجلنرال 

شارل ديغول.
يخبرني أحـــد األكادمييني األميركيني بأنه 
كان يعـــرف أحد املتخصصـــني األميركيني في 
شـــؤون العـــراق. وكانوا قلة فـــي عهد جورج 
بـــوش. وكان يعمـــل رئيســـا ألحـــد األقســـام 
املشـــتغلة على العـــراق في وكالـــة املخابرات 
املركزية ”ســـي آي إيه“ وانتقل بعدها لشـــغل 
نفـــس املهمة لدى أجهـــزة مخابراتيـــة تابعة 

للجيش األميركي. 

ويضيـــف، أنه التقـــاه في حفل اســـتقبال 
وكانت مناســـبة لســـؤاله عما إذا كانت إدارة 
بـــوش قد طلبت مشـــورته في شـــؤون العراق 
قبـــل وبعد غزو عـــام 2003. ويكمل محّدثي أن 
الشـــخص ابتســـم، ونادى زميلني له يعمالن 
داخـــل أجهزة أخرى، من الذيـــن ُكلفوا بإعداد 
تقرير تفصيلي مدّعم بالتوصيات حول الشأن 
العراقي. اتفـــق الثالثة على القول، بامتعاض 
واضـــح، أن ال أحـــد طلـــب املشـــورة وال أحد 
اهتـــم لتقاريرهم حني صدف أنها ُطلبت منهم، 
وأن مـــن قادوا ”العمليـــة العراقية“ لم يكونوا 

يفقهون شيئا في امللف العراقي.

الديمقراطية في العالم العربي

 يكشـــف أحـــد املتخصصـــني في شـــؤون 
األمن االســـتراتيجي، والـــذي كان يعمل قريبا 
مـــن وزارة الدفـــاع األميركيـــة (البنتاغـــون)، 
أن واشـــنطن كانـــت تعتقد أنها ســـتجعل من 
العـــراق حالـــة دميقراطية متّكنهـــا من تعميم 
منوذجه على احمليط العربي. ويضيف ساخرا 
”لقد خلقنـــا فعال منوذجا تعمم فـــي كل العالم 
العربي“. ومن تلك الســـخرية يستنتج الزائر 
لواشـــنطن أن منطق فـــرض الدميقراطية في 
املنطقـــة والعالم يغيب عن اخلطاب الرســـمي 
األميركي كما عن خطابي املرشـــحني للرئاسة، 
وأن هاجسا آخر صار يسكن العقلية األميركية 
يدور حول محـــور األمن وضرب اإلرهاب، مبا 

يوحي أن غاية ذلك تبرر أي واسطة.
وحني أحمل ســـؤالي إلى وزارة اخلارجية 
األميركية بشـــأن العقيـــدة األميركية اجلديدة 
في الشـــرق ما بني الدميقراطية واالســـتقرار، 
يفاجئني الـــرد الواضح من املســـؤول الكبير 
في الوزارة ”لـــم نعد نتكلم عـــن الدميقراطية 

كما قبل“.
الــــذي  األميركــــي،  املســــؤول  ويضيــــف 
يعــــرف املنطقة وعمل في بلدانهــــا، ”ال نعتقد 
أنــــه يجــــب أن متتلــــك الدميقراطيــــة فقط أو 
متتلك االســــتقرار فقط. ال نتحــــدث حاليا عن 
الدميقراطيــــة في العالم العربــــي، اآلن نعتمد 
التشــــديد على قّيم العدل والكرامة“. ويسهُب 
املصدر األميركي فــــي ترتيب عباراته ويذهب 
إلى بيت القصيد ”نحن مهتمون بالشراكة مع 
مصر مثال أو دول مجلس التعاون اخلليجي، 
على أن تشــــعر شــــعوب هــــذه البلــــدان بأنها 
محترمة من قبــــل حكوماتها وأن تتوفر داخل 
هذه البلدان قّيم العدل والكرامة“. أســــتدرجه 
إلى ملف آخر حول عالقة واشــــنطن باإلسالم 

السياســــي. راج كثيرا أن الواليــــات املتحدة، 
التي راق لها منوذج حــــزب العدالة والتنمية 
في نســــخته األولى بتركيا، قــــد ترعى هيمنة 
اإلخوان املســــلمني على السلطة داخل البلدان 
التي شــــهدت حراكات كبــــرى. وراج أيضا أن 
واشــــنطن ترى في اإلخوان ”إسالما معتدال“ 
باإلمكان التفاهم معه لردع أو احتواء اإلسالم 
اجلهادي املتطّرف. لم يكن األمر مجرد أقاويل 
وإشــــاعات، فأنبــــاء اللقاءات بني مســــؤولني 
أميركيني وقيــــادات إخوانية باتــــت في فترة 
االنفجــــار األول عاديــــة روتينيــــة، فيما صدر 
عــــن القيادات اإلخوانية، ســــواء في زياراتها 
لواشــــنطن أو عقب أي لقاء مع جهة أميركية 
أميركيــــة في العالم، مواقــــف براغماتية مرنة 
حتاكــــي هواجس واشــــنطن وتطمئــــن قلقها 

وتلبي شروطها.

التعامل مع اإلخوان

 وإذا مــــا اتهمت نظريــــة كونداليزا رايس 
حــــول الفوضــــى اخلالقــــة بأنها تقــــف وراء 
الفوضى التدميرية في املنطقة، فإن رأيا عاما 
معارضا لإلســــالم السياسي، ال سيما من قبل 
القوى املدنية والعلمانية إضافة إلى أوســــاط 
داخــــل الدولــــة العميقــــة (في مصــــر وتونس 
مثال)، اعتبر أن ”مؤامرة أميركية“ تسعى إلى 
فرض اإلخوان بديال، على النحو الذي تنتهي 

وخطط بالدها لنشــــر  فيــــه ”فوضى رايــــس“ 
الدميقراطية في العالم العربي إلى التســــليم 

بهيمنة اإلسالم السياسي على املنطقة.
وفــــي واشــــنطن يعتبــــرون أن فــــي األمر 
مبالغة مفرطــــة وأن اإلدارة األميركية تعاملت 
مع األمــــر الواقع يوما بيــــوم، وراحت تتأقلم 
مع مســــتجدات لم تكن تتوقعهــــا، وأنها، وإن 
حاولت كبح جماح الهجمة التي تهدد نظامي 
مصــــر وتونــــس املفتــــرض أنهمــــا صديقني 
للواليــــات املتحــــدة، فقــــد ســــعت الحقــــا إلى 
استكشــــاف البدائل وفق ما ينتج عن ميادين 

احلراك احمللي.
وينفي املسؤول الكبير في وزارة اخلارجية 
األميركية تهمة دعم واشنطن لإلخوان، ويكرر 
الزمة أثنــــاء حوارنا ”أميركا لم تدعم اإلخوان 
أبدا“. ويقــــول إن بالده راقبت باهتمام حترك 
الناس في ميــــدان التحرير في مصر، وكل ما 
فعلناه ”أننا ســــعينا إلى دعم انتقال سلســــل 
للســــلطة هناك“. ويضيف أنه كان واضحا أن 
القوى السياســــية من غير اإلخوان املسلمني 
كانت مشــــتتة ومنقســــمة، وأن اإلخوان كانوا 
يتمتعون بوحدتهم وانسجامهم وكانوا األكثر 
تنظيمــــا، و“ذلك فقط ما أدى إلــــى فوزهم في 

االنتخابات“.
ويضيــــف املصــــدر فــــي وزارة اخلارجية 
األميركيــــة ”انتخــــب محمــــد مرســــي، وقــــد 
أبلى بالء ســــيئا في احلكــــم وأزيح وانتخب 

عبدالفتاح السيسي، إال أن شراكتنا مع مصر 
لم تتوقف في كافة املراحل“. ويسهب املسؤول 
األميركي في سرد أن ”تلك الشراكة لم تتوقف 
في عهد مبارك أو مرســــي أو السيسي، فنحن 
مهتمون بالشراكة مع حكومات مصر وشعب 

مصر“.
ويضيف في مســــعى إلضفــــاء موضوعية 
على روايته الرســــمية الدبلوماسية ”البعض 
مــــن احلكومــــات املصرية هي أكثــــر جذبا لنا 
والبعــــض آخر أقل جذبا، ولــــم نكن منجذبني 
لإلخوان املســــلمني، ولكن طاملا أنهم أصبحوا 
فــــي احلكم فإن علينــــا أن نتعامــــل معهم، أن 
نتعامــــل مــــع مصــــر أم الدنيــــا، وال يصح أن 

جنادل املصريني ملاذا عندهم إخوان؟“.
ينظــــر إلــــّي املســــؤول األميركــــي محاوال 
استكشاف مدى قناعتي بروايته ثم يقول، كما 
لــــو كان اختتاما للقصيدة، ”هناك مصالح لنا 
فــــي مصر وملصر مصالح معنا، لكننا لم ندعم 

اإلخوان أبدا“.

واشنطن أرادت العراق نموذجا ديمقراطيا يحتذى فتعمم نموذج الفوضى

في 
العمق

{اإلمارات تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى وأن استمرارها دون حل عادل، 
يشكل العنصر األساسي والجاذب لقوى اإلرهاب والتطرف في المنطقة}. 

محمد بن نخيرة الظاهري
سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة السابق بالقاهرة

{المسعى األميركي في المنطقة، الذي لطالما عملت عليه االستخبارات األميركية، يهدف إلى 
بناء مالمح الشرق األوسط الجديد والذي بدأت معالمه تتضح يوما بعد آخر}. 

مايكل هايدن
الرئيس السابق لالستخبارات األميركية

[ سياسة واشنطن في المنطقة أغرقتها في قاع أيديولوجي  [ العقيدة األميركية الجديدة ال تعنى إال بقضايا اإلرهاب
عند احلديث عّما يجري في الشرق األوسط منذ سنوات من صراعات وحروب ومجتمعات 
مشــــــتتة وأقليات بعضها أصبح فاعال مؤثرا في ما يجري وبعضها اآلخر مشتت والجئ 
ومهدد بفقدان كل ما يربطه بهويته في بالده، فإنه ال ميكن نســــــب ذلك إال إلى مشــــــروع 
ــــــى العراق؛ في ما  ــــــه كونداليزا رايس إبان احلرب عل ”الفوضى اخلالقة“، الذي بّشــــــرت ب
خلص أكادميي أميركي كل ما حصل بقوله إن بالده تعاملت مع املنطقة بغرور واثق، وأن 
ــــــة التي هرولت لالنتقام بعد أحداث الـ11 من ســــــبتمبر 2001 راحت تنفذ  اإلدارة األميركي

بطشا انفعاليا دون أي اكتراث بحساسيات أكثر مناطق العالم تعقيدا.

الفوضى المدمرة

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

{اإلمارات والقضية الفلسطينية}.. تراجع االهتمام بالقضية لم يوقف اإليمان بها

} لـــم تغب القضية الفلســـطينية عن االهتمام 
العربـــي رغـــم مـــا طـــال الســـاحة العربية من 
متغيـــرات ترتبـــت عن ربيع عربـــي أنتج ثمارا 
مـــرة، بدءا مـــن اإلرهـــاب وصوال إلـــى تعميق 
األزمـــات االقتصادية املتردية أصال. لكن هذا ال 
يكفي وحده لإلملام باملسألة، إذ أن استحضار ما 
يســـود الساحة الفلسطينية من انقسام مترتب 
بدوره، عن إمعان حركات وتيارات سياسية في 
توظيف القضية لصالح أجنداتها السياســـية، 
وحتـــول ذلك إلى مجال للمضاربة السياســـية، 
أدت مجتمعـــة، إلـــى تراجـــع الدعـــم العربـــي 
للقضية، من منطلـــق أن الدعم لن يكون ناجعا 
في واقع االنقســـام، ولن يكـــون نافعا إن وجه 
لتيارات تولي وجهها شـــطر القضية وتســـبق 
والءهـــا للجماعة قبل الوطـــن. انطالقا من هذه 
املعضلة يصبح الســـؤال مشروعا، كيف نساند 
القضية الفلســـطينية؟ وهل ميكن التوفيق بني 
مبدئية املساندة، من منطلق أنها قضية العرب 
األولى، وبني مشروعية اتخاذ موقف من أطراف 

تتاجر بالقضية؟
أســـئلة حتضـــر عنـــد االطالع علـــى كتاب 
موســـوم ”اإلمارات العربيـــة املتحدة والقضية 
للباحـــث  تاريخيـــة“،  دراســـة  الفلســـطينية: 
اإلماراتي سالم ســـعيد الكتبي، والذي صدرت 
طبعتـــه األولى في أكتوبر 2014 من منشـــورات 

مركز مداد للدراسات والبحوث في أبوظبي.
”دولـــة اإلمارات العربيـــة املتحدة والقضية 
الفلســـطينية: دراســـة تاريخيـــة“، عنوان يثير 
صعوبـــات جمة منهجية وتاريخية وسياســـية 
ومبدئية، تواجه من عنَّ له أن يقرأ الكتاب بنوايا 

نقدية مضمرة. صعوبات تنبع من كون القضية 
الفلســـطينية أســـبق من وجود دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ذاتهـــا. ولكن هذه الصعوبات 
تتصل أيضا باملنحدر الذي أودت به املتغيرات 
الكبيـــرة بالقضية الفلســـطينية حتى تراجعت 
فـــي ســـلم االهتمامـــات العربيـــة. الصعوبات 
تنطلـــق كذلك من أن قضية فلســـطني أصبحت 
مجاال خصبا للمزايدة السياســـية لدى البعض 
من التيـــارات السياســـية، والتـــي اتخذت من 
شعارات املقاومة مســـّوغات وجلت من خاللها 
حقوال ال متت للقضية الفلســـطينية بصلة، إلى 
أن أصبح اخلـــوض في القضية الفلســـطينية 
يفترض رســـم مســـافة مع هذه التيارات، وهذا 
ال ينفي وجود تيارات ورؤى سياســـية مازالت 
تؤمن بعدالة القضية وتبحث لها عن حلول من 

دون املتاجرة بها أو من دون توظيفها.
هذه الصعوبات مجتمعة، ولئن كانت تعّسر 
التعاطي مع دارســـة الباحث اإلماراتي ســـالم 
ســـعيد الكتبي، إال أنها أيضا كانت حتفز على 
قراءة املنت بحثا عن إجابة لإلشكالية املطروحة 
للدراسة، وكذلك بحثا عن مخرج للمطّبات التي 
أســـلفنا ذكرها. صغر حجم الكتاب (من القطع 
الصغير الـــذي ال يتجـــاوز 67 صفحة) لم يحل 
دون اكتظاظـــه مبعلومـــات وحتليـــالت وأرقام 

ووثائق واستدعاءات تاريخية كثيرة.
نهـــض الكتاب على فرضيات عديدة، شـــدد 
بها على وجاهة املبحث، وهي فرضيات تنطلق 
من الصعوبات املنهجية والسياســـية والفكرية 
املشـــار إليها، إال أنها تسمح -منهجيا- بتتبع 
خيـــط ناظم لعالقـــة دولة فتيـــة بقضية قدمية، 
والتتبـــع هنا ليـــس تاريخيا فحســـب، بل هو 

سياسي ومبدئي وقانوني وحقوقي وديني.
انطلق الكتاب من فرضيات أساســـية أربع 
أرادهـــا املؤلف من قبيل األســـس التي انطلقت 

منهـــا الدراســـة. الفرضيـــة األولـــى أن الدعم 
اإلماراتـــي للقضية الفلســـطينية دعم ثابت لم 
ينقطـــع منذ نشـــأة الدولة في العـــام 1971، بل 
هو مقتـــرن بتاريخها. الفرضية الثانية قوامها 
أن الدعـــم اإلماراتـــي لـــم يتأثـــر باخلالف في 
التوجهات السياســـية مع البعـــض من القوى 
والتيـــارات الفلســـطينية، ألن الدعـــم موجـــه 

أساسا للشعب الفلسطيني.
الفرضيـــة الثالثـــة مفادهـــا 
ال  الفلســـطينية  القضيـــة  أن 
تـــزال فـــي صـــدارة اهتمامات 
اإلماراتية  اخلارجية  السياسة 
املتغيرات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
التـــي طالـــت القضيـــة فـــي 
أمـــا  األخيـــرة.  الســـنوات 
الفرضيـــة الرابعة ففحواها 
أن الدعم اإلماراتي للقضية 
من  ينطلـــق  الفلســـطينية 
وأخالقية  سياسية  ثوابت 

ودينية ال تتغير.
فـــي مفصـــل آخـــر من 

الدراسة عّدد الكتبي منطلقات الدعم اإلماراتي 
للقضية الفلســـطينية؛ وكانت أربعة منطلقات؛ 
املنطلـــق العربـــي اإلســـالمي، ومنطلـــق دعم 
القضايـــا العادلـــة وحق الشـــعوب فـــي تقرير 
مصيرهـــا، ومنطلـــق العمـــل من أجل الســـالم 

واالستقرار في العالم، واملنطلق اإلنساني.
عـــرج الباحث اإلماراتي في القســـم الثاني 
من الكتاب على مظاهـــر دعم اإلمارات للقضية 
الفلســـطينية؛ حيث قســـمها إلـــى مظاهر دعم 
سياســـي من خـــالل التشـــديد اإلماراتي على 
ربـــط التطبيـــع بحل قضية فلســـطني وحتقيق 
الســـالم، ومظاهـــر دعـــم مالي اســـتعرض فيه 
باألرقام املساعدات التي قدمتها دولة اإلمارات 

إلى الشـــعب الفلسطيني ســـواء في الضفة أو 
فـــي القطاع، مع التأكيد على أن الدعم لم يتأثر 
باخلالف السياســـي مع حركة حماس باعتبار 
اإلميـــان اإلماراتـــي بـــأن الدعم، فـــي جوهره 

وحقيقته، موجه للشعب الفلسطيني عموما.
خلصت الدراســـة إلى جملة اســـتنتاجات 
مفادهـــا أن اإلمارات في مقدمـــة الدول العربية 
واإلســـالمية الداعمـــة للقضية الفلســـطينية، 
سواء على املستوى السياسي أو 
املالي، في عهد املؤســـس الشيخ 
زايـــد ن ســـلطان آل نهيان أو في 
عهـــد الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 

نهيان.
الدعـــم اإلماراتـــي موجـــه إلى 
قضية فلسطني والشعب الفلسطيني، 
وليس إلى تيار معني. وهو ما أكسب 
هـــذا الدور املزيد مـــن املصداقية لدى 
أبناء الشـــعب الفلســـطيني مبختلف 

توجهاته.
تركيـــز الدعـــم اإلماراتـــي للشـــعب 
الفلســـطيني علـــى القطاعـــات التنموية 
التي تتصل مباشـــرة بحياة الفلســـطينيني، 
هو ما يعني أن هذه الدعم كان يتقّصد حتسني 

حياة الفلسطينيني والنهوض مبستقبلهم.
على الرغم من تراجع القضية الفلسطينية 
بدرجـــات مختلفة، مـــن اهتمامـــات الكثير من 
الـــدول العربية واإلســـالمية خاصة منذ اتفاق 
أوسلو 1993، إال أن أرقام الدعم املالي اإلماراتي 
للقضيـــة تؤكـــد العكس، وهذا ما يكشـــف عنه 
التزايـــد املســـتمر فـــي قيمة املســـاعدات التي 
توجهها اإلمارات إلى الشـــعب الفلسطيني من 
عـــام إلى آخـــر، ويؤكد املوقـــع الثابت للقضية 
الفلسطينية في سياسة اإلمارات بصرف النظر 

عن التحوالت اخلاصة بالقضية أو املنطقة.

اجلهات اإلماراتية التي تقدم الدعم للشعب 
الفلســـطيني متعـــددة، وهو ما يكســـب الدعم 
اإلماراتـــي قـــدرا كبيرا من األهميـــة واحليوية 
ومييزه عن أدوار األطراف العربية واإلسالمية.

الدعم اإلماراتي للقضية الفلســـطينية محل 
اتفاق التيارات الفلسطينية كلها دون استثناء، 
وهذا ما كشـــفت عنـــه مواقف هـــذه القوى من 
املســـاعدة اإلماراتيـــة لغـــزة أثنـــاء العـــدوان 

اإلسرائيلي في العام 2014.
يظهر الدعم اإلماراتي للشـــعب الفلسطيني 
بقـــوة أثناء احملـــن، حيت تكون اإلمـــارات في 
صدارة املبادرين إلى مد يد املســـاندة والعون، 
ومن ثم يكون دورها أكثر تأثيرا وأهمية سواء 
على صعيد مساندة الشعب الفلسطيني أو على 
املستوى السياسي ودعم القضية الفلسطينية 

في احملافل واملنظمات اإلقليمية والدولية.
الكتاب يوفر كّما هائال من األرقام والوثائق 
التـــي ال تفيـــد فقـــط، فـــي اســـتعراض الدعم 
اإلماراتـــي للقضيـــة الفلســـطينية، بـــل ميكن 
اعتباره وثيقة تاريخية للقضية ذاتها، إذ حفل 
باملواقـــف والتصريحات، فضـــال عن الصرامة 
املنهجية التي آثر املؤلف أن يّتبعها، من ناحية 
املراجـــع واإلحـــاالت أو مـــن وضـــوح األبواب 

واملفاصل.
دراســـة ســـالم الكتبي، وثيقة تاريخية عن 
القضية الفلسطينية ال فقط عن الدعم اإلماراتي 
للقضيـــة العربية األولـــى، فالصرامة املنهجية 
للكتاب وكثافة املعطيات والتقارير، معطيات لم 
حتجب الروح العروبيـــة املهيمنة على الكتاب، 
ولعلهـــا روح نابعة مـــن املؤلف ومـــن مواقف 
اســـتحضرها الكتاب، فـ“النفـــط العربي ليس 
وهي مقولة الشيخ زايد  أغلى من الدم العربي“ 
بن ســـلطان آل نهيان إثر حـــرب أكتوبر 1973، 

تلخص رؤية الكتاب للقضية الفلسطينية.

فاجأني الرد الواضح من المسؤول 
ــخــارجــيــة  ال وزارة  فـــي  ــكــبــيــر  ال
عن  نتكلم  نعد  ــم  {ل األميركية 

الديمقراطية كما قبل}

◄

و ن ض
عـــم موجـــه 

ة
ن
ة

من

ا مفادهـــا أن
واإلســـالمية

عبدالجليل معالي
كاتب من تونس
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} يدّل الهجوم املضاد الذي يشّنه الثوار في 
حلب من أجل فّك احلصار الروسي – اإليراني 

– األسدي على مدينتهم إلى أن املدينة لن 
ترضخ. أكثر من ذلك، يؤّكد هذا الهجوم أّن 

روسيا وإيران ال تعرفان سوريا والسوريني، 
اللهّم إّال إذا كان هدفهما في نهاية املطاف 

تفتيت البلد في غياب القدرة على التحّكم به. 
وهذا ما نشهد حاليا فصال من فصوله. لم 

يعد من خيار آخر غير خيار التفتيت يواجه 
سوريا التي عرفناها، والتي حاول شعبها 
التخّلص من نظام أقّلوي قضى عليه، كما 

قضى على البلد، شيئا فشيئا، خصوصا بعد 
حتوّله إلى نظام حكم العائلة إثر حلول بّشار 

األسد مكان والده.
كان متوّقعا، في احلسابات الروسية 

واإليرانية استسالم حلب وذلك بعد 
تدمير القسم األكبر من املدينة. لم يحصل 
االستسالم على الرغم من الزج باآلالف من 

العناصر التابعة مليليشيات مذهبية لبنانية 
وعراقية في املعركة. استطاعت املدينة 

الصمود في وجه الغارات التي يشنها سالح 
اجلّو الروسي وطائرات مازال النظام قادرا 

على حتريكها لقصف املدارس واملستشفيات. 
استطاعت املدينة تأكيد أّن املدافعني عنها، 
ومعظمهم من أهلها، لن يستسلموا مهما 

بلغت الوحشية الروسية، ومهما كانت درجة 
التواطؤ بني واشنطن وموسكو في عهد 
رئيس أميركي اسمه باراك أوباما يعتبر 
أن حماية االتفاق في شأن امللف النووي 

اإليراني أهّم بكثير من حماية الشعب 
السوري.

هناك عبرة واحدة ميكن استخالصها 
من التطورات األخيرة في حلب. تتمثل هذه 

العبرة في أّن الرهان على أن النظام الذي 
يقف على رأسه بّشار األسد سيحكم كّل 

سوريا يوما، لم يعد واردا في أّي شكل. هذا 
نظام انتهى. لن يستطيع هذا النظام العودة 
إلى حكم سوريا وذلك على الرغم من امتالكه 

قدرة كبيرة على التكّيف مع التغييرات 
اإلقليمية والتعايش مع االستعمارْين 

اإليراني والروسي، وخلق شبكات تستفيد 
من كّل أنواع عمليات التهريب ومن 

املساعدات الدولية.
يظّل الرهان على النظام رهانا خاسرا 
سلفا، حّتى لو كان الهدف النهائي إليران 

وروسيا الوصول إلى ”سوريا املفيدة“ 
التي عاصمتها دمشق. يفترض بـ“سوريا 

املفيدة“ أن متتلك امتدادا في اجتاه مناطق 
لبنانية يسيطر عليها ”حزب الله“ من جهة، 
وأخرى على طول الساحل السوري من جهة 
أخرى. وهذا يعني، في طبيعة احلال، تغيير 

جذري لطبيعة دمشق واملناطق احمليطة 
بها مباشرة، وإقامة منطقة عازلة على طول 

احلدود اللبنانية ـ السورية، وتأمني ممّر 
آمن ملقاتلي ”حزب الله“ إلى ”سوريا املفيدة“ 

التي ستحتاج دائما إلى من يقاتل من أجل 
حمايتها.

ثّمة حاجة إلى من يقاتل في ”سوريا 
املفيدة“ من منطلق مذهبي قبل أّي شيء آخر 

نظرا إلى أّن املطلوب أن تكون سوريا هذه 
ملجأ للعلويني الذين سيتذرعون باحلاجة 

إلى حماية أنفسهم من انتقام أهل السّنة 
منهم بعدما حكموا البلد باحلديد والنار منذ 
العام ١٩٦٦ عندما انقلب العسكر على ”البعث 

املدني“ بقيادة ضباط علويني على رأسهم 
حافظ األسد وصالح جديد.

مّهد ذلك االنقالب لوصول حافظ األسد 
إلى السلطة في خريف العام ١٩٧٠ وتفّرده 

بها بعد زّج برفاقه في السجن. بقي صالح 
جديد في السجن طويال، إلى أن متّكن منه 
املرض. أّما محمد عمران، الضابط العلوي 

اآلخر الذي بدأ يواجه مشاكل مع رفاقه منذ 
العام ١٩٦٤، فقد حلقت به امرأة إلى طرابلس، 

عاصمة شمال لبنان، لتغتاله في آذار – 
مارس من العام ١٩٧٢. لم يكن حافظ األسد 

يستطيع حتّمل أي وجود ملعارض له حّتى لو 
كان هذا املعارض في املنفى. تلك هي فلسفة 
تلك العائلة للسلطة… ولكيفية التعاطي مع 

اآلخر.
بعدما كشفت حلب حدود ما تستطيع أن 

تفعله روسيا، فضال عن حدود ما تستطيع أن 
تفعله إيران، صار مشروع ”سوريا املفيدة“ 
قادرا على شق طريقه بقّوة أكبر، خصوصا 

بعد فقدان أي أمل في إعادة تأهيل بّشار 
األسد خارج هذا اإلطار.

بكالم أوضح، دخلت عملية تقسيم سوريا 
وتفتيتها مرحلة جديدة. ال ميكن جتاهل أن 

تركيا نفذت عمليات عسكرية في الداخل 
السوري تصب في حماية ما تعتبره مصلحة 

حيوية لها. استطاعت تركيا منع األكراد 
السوريني من الربط بني مناطقهم. سُتْقدُم 

على خطوات أخرى في املستقبل القريب 
مستفيدة من التفهم الروسي للمصلحة 

التركية ومن أن شهر العسل، بني فالدميير 
بوتني ورجب طيب أردوغان، قد ال يستمّر 

طويال.
في ضوء انعدام أي خيار آخر، غير خيار 

”سوريا املفيدة“، أمام روسيا وإيران، ثمة 
أسئلة كثيرة ستطرح نفسها في املستقبل 

القريب. من بني هذه األسئلة ما الذي سيفعله 
رجب طيب أردوغان الذي يعتبر بلده املوصل 

وحلب مدينتني تركيتني؟ إلى متى يستمر 
شهر العسل التركي – الروسي والتفاهمات 

القائمة بني أنقرة وطهران؟ األهّم من ذلك كّله، 
ما مستقبل العالقات التركية ـ األميركية، 

خصوصا بعد أن يغادر باراك أوباما البيت 
األبيض في كانون الثاني ـ يناير املقبل؟
هناك دول أخرى معنية باخلوف من 
تفتيت سوريا. من بني هذه الدول يأتي 

األردن الذي لديه مصلحة كبيرة في عودة 
السوريني الالجئني إليه إلى بلدهم. كذلك، ال 

ميكن جتاهل التداخل والصالت بني العشائر 
والعائالت األردنية والسورية على طول 

احلدود بني البلدين.
من املفيد، في طبيعة احلال، التساؤل ما 

الذي تريده إسرائيل؟ كيف ستضمن تكريسها 
الحتالل اجلوالن وإقامة منطقة عازلة متكنها 
من التفّرج على مشهد تفكيك سوريا على يد 

الروسي واإليراني وامليليشيات املذهبية التي 
أتت بها طهران إلى مناطق عّدة، خصوصا 

إلى محيط دمشق؟

ال شّك أن التنسيق الروسي – اإلسرائيلي، 
الذي جعل بوتني يستقوي على اإلدارة 

األميركية وسيرجي الفروف يتعاطى بفوقية 
مع جون كيري، يخفي أمورا كثيرة من بينها 

الضمانات التي ستحصل عليها إسرائيل 
في سوريا، وما يتجاوز سوريا، أي في لبنان 

حيث القرار ١٧٠١ الصادر في العام ٢٠٠٦ 
صامد إلى حد كبير. ليس مستبعدا أن يكون 

ثمن ”سوريا املفيدة“ وقبول إسرائيل بها، 
تطويرا للقرار ١٧٠١، مبا يغلق نهائيا ملّف 

املتاجرة بجنوب لبنان…
يشّق مشروع ”سوريا املفيدة“ طريقه فيما 

تزداد األسئلة املطروحة، على رأسها كيف 
ربط سوريا هذه بالعراق الذي وقع حتت 

السيطرة اإليرانية؟
إّنها بالفعل أّيام مثيرة يعيشها الشرق 

األوسط الذي عاش قرنا كامال على إيقاعات 
سايكس- بيكو. كان اجتياح العراق في العام 
٢٠٠٣، وهو اجتياح أميركي بالتنسيق الكامل 

مع إيران نقطة االنطالق لـ“إعادة تشكيل 
املنطقة“. هذه العبارة استخدمها كولن باول 
وزير اخلارجية األميركي في سياق التمهيد 
للعملية العسكرية التي قررت إدارة جورج 
بوش االبن السير فيها إلى النهاية. صدق 

كولن باول، علما أّنه لم يدرك أن عملية ”إعادة 
تشكيل املنطقة“ ستجري في غياب الواليات 
املتحدة. لم يحسب أن باراك أوباما سيخلف 
بوش االبن، وأن سياسته تقوم أساسا على 

فكرة واحدة هي االنقالب على كل ما فعله 
سلفه وال شيء آخر غير ذلك!

مشروع {سوريا المفيدة} يشق طريقه

{حان الوقت ألن يواجه نظام األسد عواقب حقيقية لما ارتكبه من أعمال، ويتعين على المجتمع 

الدولي أن يحافظ على قوة وشرعية القانون الدولي}.

مارك تونر
املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية

{حركـــة فتـــح ال تمانع النقاط التي جاءت بها مبادرة شـــلح لكن الكرة ليســـت فـــي يدها، وأدعو 

حركة الجهاد اإلسالمي إلى البحث عمن يمنع حكومة الوفاق من القيام بعملها في قطاع غزة}.

عزام األحمد
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح الفلسطينية

} اعتاد الفلسطينيون على مفاهيم كثيرة 
جرى ترويجها في الزمن الفصائلي من 

دون أي تفّحص أو متّعن في دالالتها، 
بحكم احتالل هذه الفصائل للفضاء العام 
للفلسطينيني وهيمنتها على خطاباتهم، 

وبسبب ضعف تبلور الطبقة الوسطى وتدني 
قدرة املجتمع املدني على التعبير عن ذاته أو 

فرز ممثليه اخلاصني.
هكذا راجت مفـاهيم مثل الوحـدة 

الوطنية، التي ال تعني إال وحدة الفصائل 
أو البعض من الفصائل مع بعضها، وكأن 
الشعب الفلسطيني غير متوحد، أو أنه ال 

يتوحد إذا كان ثمة فصيل ال يعجبه فصيل 
آخر. ويأتي ضمن ذلك مفهوم الكفاح 

املسلح، والقضية املركزية، والصراع على 
الوجود، والنصر أو الشهادة، وهويتي 

بندقيتي، واللقاء في أرض املعـركة، والقـرار 
الفلسطيني املستقل، وغيرها، وكلها 

مفاهيم حتتاج إلى توضيح أو حتديد في 
حني أنها باتت من الرطانة السائدة في 

الساحة الفلسطينية، كأنها بديهيات ينبغي 
التسليم بها ال مناقشتها وبلورتها أو نقدها 

ومساءلتها.
في هذا اإلطار صار أي كالم يصدر عن 
مسؤول ما في فصيل ما، مهما كان حجمه 
أو دوره، يقال له سياسة في حني أنه في 

احلقيقة مجرد إنشاء سياسي، وهكذا صار 
أي كالم، أيضا، يقول صاحبه إنه مبادرة، ال 

سيما إذا كان أمينا عاما، كي يتم التعامل 
معه على هذا األساس، من دون التمّعن في 

فحوى مبادرته أو إمكانياتها.
مناسبة هذه املقدمة احلديث الصادر عن 
”مبادرة“ أطلقها رمضان عبدالله شلح، األمني 
العام حلركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني، 

(يوم ٢٢ أكتوبر)، وهو واحد من حوالي 

١٥ أمينا عاما في الساحة الفلسطينية. 
الالفت أن مبادرة ”شلح“ تتألف من عشر 

نقاط ما يذّكر بالنقاط العشر التي شكلت ما 
يعرف بالبرنامج املرحلي الفلسطيني، أو 

برنامج إقامة السلطة الوطنية في أي أرض 
يجري حتريرها (في الدورة ١٢ للمجلس 

الوطني الفلسطيني عام ١٩٧٤)، والذي كان 
أسس للخالف والشقاق السياسي بني 

الفلسطينيني، في حينه، بني دعاة التسوية 
واملفاوضة، ودعاة الثورة والكفاح املسلح؛ 
وهو ما أفضى وبّرر الحقا إلى عقد اتفاق 

أوسلو (١٩٩٣).
الالفت، أيضا، أن العديد من الفصائل 
رحبت بهذه املبادرة، ملجرد أن فصيال آخر 
طرحها، وتأتي ضمن ذلك حركة ”حماس“ 

واجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب 
(اليساريان)، وكأن الفصائل في ذلك تتواطأ 

في ما بينها على تعزيز هيمنتها وفرض 
خطاباتها، التي تشكل جزءا من سلطة 

الفصائل على شعبها.
إذا عدنا للنقاط متكن بسهولة مالحظة 

أنها ميكن أن تتألف من أربع أو خمس نقاط، 
كما ميكن أن تكون إحدى عشرة أو ثالثة 
عشرة نقطة، مبعنى أن ال أحد يعرف ملاذا 
هي عشر نقاط، فقط هذا من جهة الشكل، 
أي باعتبار غلبة الصياغة اإلنشائية على 

الصياغة السياسية في نص ”املبادرة“ 
املذكورة.

أما من حيث املضمون فثمة مغالطة 
كبيرة في اعتبار ”املبادرة“ أن مشكلة 

احلركة الوطنية الفلسطينية تكمن فقط في 
عقد اتفاق أوسلو وفي االعتراف بإسرائيل 

وباالنقسام، وغياب البرنامج واالفتقاد حلوار 
وطني وضعف االتصال باألطراف العربية 
واإلسالمية. وأيضا، ثمة تعجيز كبير في 

االّدعاء بأن معضلة الفلسطينيني ميكن حلها 
مبجرد اجتماع البعض من القياديني للقول 

بإعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة االعتبار 
للمقاومة، وشن انتفاضة شاملة ومالحقة 

إسرائيل أمام احملكمة اجلنائية.
القصد أن هذا الكالم كله، على أهميته، 
مجرد إنشاء ال يقدم وال يؤّخر، ال سيما في 

ظروف خراب املشرق العربي، كما أنه لم 
يقدم ولم يؤخر في ظروف ما قبل ”الربيع 

العربي“، مبا له وما عليه، هذا أوال.
ثانيا، ينم هذا الكالم عن سذاجة سياسية 
أو عن تضليل، فاحلركة الوطنية الفلسطينية 

بفصائلها وكياناتها، ومن ضمنها منظمة 
التحرير، باتت متآكلة وأفل دورها، سواء 

إزاء شعبها أو إزاء صراعها مع عدوها، إن 
بحكم انتهاء زمنها أو بحكم تغير الظروف 

العربية والدولية التي أسهمت في صعودها، 
أو بحكم عجزها عن جتديد حيويتها 

وأهليتها الكفاحية.
ثالثا، مشكلة الفصائل الفلسطينية تكمن 
في اعتمادها على اخلارج بدال من اعتمادها 

على شعبها، ومن ضمنه تبعية حركة اجلهاد 
إليران مثال، فما وزن هذه احلركة أو غيرها 

من دون االعتماد على هذه الدولة أو تلك في 
مواردها وكسب شرعيتها وتعزيز نفوذها؟ 
وأقصد أن الكثير من الفصائل لم يعد لها 

أي مبرر للوجود، فما معنى وجود حركتني 
إسالميتني، كحماس واجلهاد، وما هي 

الفوارق الفكرية بينهما؟ أو هل هذه الفوارق 
حتول دون اندماجهما في حركة واحدة؟ 

وهذا يشمل الفصائل األخرى التي لم يعد لها 
من الوجود إال االسم والبعض من التاريخ 

واملوارد.
رابعا، مشكلة احلركة الوطنية 

الفلسطينية تكمن في غياب استراتيجية 

كفاحية مدروسة توازن بني اإلمكانيات 
والشعارات وبني الواقع والرغبات.

خامسا، تكمن مشكلة هذه احلركة بكل 
كياناتها أيضا في غياب طابعها التمثيلي 
واملؤسسي والدميقراطي، وإبقـائها حكرا 

على طبقة سيـاسية معينة جتدد لنفسها، في 
حني تبدو الصلة بينها وبني شعبها تتسم 
بالعديد من الفجوات التي تتسع باستمرار.
سادسا، تكمن مشكلة الفلسطينيني في 

أن حركتهم الوطنية حتولت من حركة حترر 
إلى سلطة، في الضفة وفي غزة، قبل إنهاء 

االحتالل بل وفرض عليها التعايش مع 
االحتالل.

وبكالم أكثر تفصيال، بخصوص ما سّمي 
باملبادرة، جيد القول بإلغاء اتفاق أوسلو، 

لكن ذلك يطرح تساؤال، ماذا عن مصير 
الكيان الفلسطيني القائم؟ وهل األجدى 

التخلص منه أم تطويره وتغيير وظائفه؟ 
ومن ناحية أخرى، ما هو البديل عن اتفاق 
أوسلو؟ أو هل بإمكان الفلسطينيني في ظل 

خراب املشرق العربي وتغول نفوذ إيران، 
احلديث عن الكفاح املسلح فعال ال قوال؟ ثم 

إذا ألغي االتفاق ماذا عن مصير حوالي 
ربع مليون فلسطيني يعيشون مع عائالتهم 

على املوارد املتأتية من الدول املانحة، 
وهذا يشمل موازنات الفصائل ومنتسبيها؟ 

أقصد أن إطالق فكرة صحيحة أو شعار 
مشروع يحتاج إلى غير مجرد الكالم، أي إلى 

إمكانيات وإلى توفر مشروع وطني بديل، 
كما يحتاج إلى إعادة بناء احلركة الوطنية 

الفلسطينية بخطاباتها وبناها وأشكال 
عملها، وهذا يخص الفصائل والسلطة 

واملنظمة. أخيرا هذا الكالم يخص مبادرة 
شلح، ومبادرات غيره، مع التقدير للنوايا 

الطيبة.

عن أزمة الفلسطينيين وبمناسبة مبادرة {شلح}

بعدما كشفت حلب حدود ما تستطيع 

أن تفعله روسيا، فضال عن حدود ما 

تستطيع أن تفعله إيران، صار مشروع 

{سوريا المفيدة} قادرا على شق 

طريقه بقوة أكبر، خصوصا بعد فقدان 

أي أمل في إعادة تأهيل بشار األسد 

خارج هذا اإلطار

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي  ي ب 

إطالق فكرة صحيحة أو شعار مشروع 

يحتاج إلى إمكانيات وإلى توفر مشروع 

وطني بديل، كما يحتاج إلى إعادة 

بناء الحركة الوطنية الفلسطينية 

بخطاباتها وبناها وأشكال عملها، 

وهذا يخص الفصائل والسلطة 

والمنظمة
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} كل من شاهد وسمع وقرأ عن مواقف 
املسؤولني في مصر من مواقع التواصل 

االجتماعي، تأكد أنها أصبحت هدفا، ملا متثله 
من إزعاج للكثيرين، وأصبحت صورتها سيئة، 

ولو طال أغلبهم املغردين واملعلقني والرواد، 
لفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم.وانتقل 
الصراع، بني احلكومة املصرية، ومعظم 

مستخدمي مواقع التواصل، إلى مطاردة 
يومية، وحتولت التصريحات غير املوفقة من 

قبل الفريق األول، إلى مادة للسخرية لدى 
الفريق الثاني، ووجد فيها جمهور عريض 

مادة خصبة لالنتقام من احلكومة، التي 
تسببت سياساتها في موجة من الغالء ألهبت 

جيوب قطاع كبير من املواطنني.
كشفت النقاشات التي دارت في املؤمتر 

األول للشباب في مدينة شرم الشيخ األسبوع 
املاضي، حجم االحتقان بني اجلانبني، بل 

وارتفاع درجة التربص، وظهر أن هناك سوء 
فهم، بلغ حّد معاقبة من يسيء استغالل مواقع 

التواصل، األمر الذي يتسق مع خطوات 
سابقة اتخذتها وزارتا العدل والداخلية حلض 

العاملني فيهما على عدم االقتراب من تويتر 
وفيسبوك وإنتسغرام، وعدم التعليق على 

قضايا عامة، ناهيك عن الترتيبات التي تعد 
حاليا بشأن إصدار تشريع يقنن استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام.
في كل األحوال، كان االجتاه العام 

الرسمي في مصر معبأ ضدها، لكن ما حدث 
يوم اجلمعة املاضي، قد تنتج عنه تداعيات 

إيجابية، حيث انهال عدد كبير من رواد 
التواصل، من مصر والسعودية وتونس، 

تقريعا للدكتور إياد مدني أمني عام منظمة 
املؤمتر اإلسالمي، بسبب تهكمه غير الالئق 

على الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، في 
اجتماع لـ”اإليسيسكو“ ُعقد في تونس.

مع سخونة احلمالت التي دشنت، دون 
تخطيط مسبق، وشارك فيها عدد كبير من 

معارضي الرئيس السيسي، اضطر مدني بعد 
ساعات قليلة، وهو سعودي اجلنسية، وشغل 
منصب وزير احلج في بلده، إلى تقدمي اعتذار 

عما بدر منه في تونس، ولم تهدأ العاصفة 
التي شنت عليه، وجرى تقدمي احتجاج من 
قبل وزارة اخلارجية املصرية لدى منظمة 

املؤمتر اإلسالمي.
كان من املمكن للحملة أن تأخذ اجتاها 

أشّد تصعيدا، انتقاما من مدني، لكن ألسباب 
دبلوماسية حاولت القاهرة عدم االنسياق 

وراء دعوات التحريض السياسية، خشية أن 
تتجدد األزمة بني القاهرة والرياض، والتي 

شهدت خالل األيام املاضية قدرا من الهدوء، 
وحتى الرد الذي قام به وزير التعليم املصري 

أمام مؤمتر اإليسيسكو، جاء هادئا دون أن 
يتطرق إلى شخص أو جنسية مدني بناء على 
نصيحة صدرت من وزارة اخلارجية املصرية.

الدروس السياسية واإلعالمية التي 
خلفتها، واقعة الرد على إياد مدني، من جانب 

رواد مواقع التواصل االجتماعي، ودفاعهم 
عن الرئيس املصري، كثيرة ومتنوعة، وقد 

تستوجب إعادة النظر في االجتاه نحو 
التضييق عليهم، ليس ألن هناك صعوبة 

حقيقية في القيام بهذا الدور، العتبارات فنية 
وإلكترونية، لكن ألن هؤالء ميكن االستفادة 

منهم، كقوة ناعمة جديدة، حتى لو بدا قطاع 
كبير منفلتا إعالميا، فمن السهل إصدار 

إجراءات تقنن التعامل، غير أنه من املستحيل 
فرض قيود صارمة، ُتلغي احلرية املتاحة 

حاليا. وألن ميزة مواقع التواصل تكمن 
في تلقائيتها، ويتوقف ارتفاع وانخفاض 
االقتراب من احملرمات على درجة الثقافة 
والتعليم والتحضر، فلم نسمع عن دولة 
متقدمة حظرتها، لكن هناك دوال أصدرت 
تشريعات، ساهمت في ضبط ما يتصور 

البعض أنه انفالت إعالمي، وجميع الدول 
التي فرضت قيودا مجحفة، ذات تاريخ عميق 

في التضييق على احلريات، ولم تسلم من 
االنتقادات احمللية واخلارجية.

رمبا تكون واقعة إياد مدني، سببا في 
تغيير الرؤية السلبية التي حتملها احلكومة 

املصرية حول مواقع التواصل االجتماعي، 
وعامال يدفعها إلى احلذر والتريث في 

سن قوانني، جتعل من الرواد اإللكترونيني 
خصوما دائمني لها، فالتجربة أثبتت أن هناك 

إمكانية لتوظيفهم بصورة إيجابية، وأنهم 
سالح له وجه آخر غير تقليدي، أو عكس ما 
يحاول البعض الترويج له، من أن اجلميع 

منفلت وغوغائي، ويتصرف بال ضوابط.
إذا كانت توجد شريحة ليست هينة، 

تستغل مواقع التواصل كمنصة للتشهير 
وإثارة البلبلة واللغط واالبتزاز وتوسيع حجم 
االرتباك واألزمات، هناك شريحة أخرى، ميكن 
أن تلعب دورا مؤثرا، يتناسب مع مقتضيات 

العصر، فاحلكومة املصرية التي فشلت في 
الرد على االنتقادات التي تتعرض لها من 
وسائل إعالم كبيرة، يستطيع املغردون أن 

ينقلوا رؤية مناهضة للتقارير السلبية التي 
تبثها أو تنشرها هذه الوسائل، شريطة أن 
تستند إلى حقائق وأسس علمية صحيحة، 

وتنشئ احلكومة جهازا مهمته املتابعة الدقيقة 
ملا يتردد على مواقع التواصل، ومحاولة 

تقدمي رؤى موضوعية، تعكس الواقع الفعلي، 
وليس اخليالي.

العملية ليست سهلة بالطبع، ألنها 
تتطلب انفتاحا، وقدرة على استيعاب الدور 
الذي تقوم به التكنولوجيا احلديثة، وإميانا 
بصعوبة احلجب واملنع، ومهما كانت القوة 

البشرية واإللكترونية، فالعالم أصبح مفتوحا 
على مصراعيه، يصعب أن تضع قيودا أو 

حواجز على املنخرطني في طقوسه الدقيقة، 
وقد تتمكن من السيطرة نسبيا على روادك 
احملليني، لكنك سوف تسهم عن غير قصد، 

في زيادة الرواج لألساليب غير التقليدية من 
الداخل، ناهيك عن الذين يعيشون بعيدا عنك، 

وبالتالي تفتح مجاال للتحايل، يكون مقدمة 
ملضايقات أشّد وطأة.

املفردات التي تتعامل بها احلكومة 
املصرية مع مواقع التواصل، بحاجة إلى 

تغيير يتناسب مع القواعد املعمول بها في 
هذا الفضاء، فال ميكن أن تخضعه ملقاييسك 
اجلامدة التي عفا عليها الزمن، لكن بسهولة 

تستطيع أن تتعامل معه وفقا ملقاييس العصر، 
فهل ميكن أن ُتخضع جيال بأكمله، درج على 

التمرد ورفض االنصياع لألوامر، وملعايير 
أضحت بعيدة عنه؟

مهما كانت النتائج السياسية التي 
خّلفها جتاوز إياد مدني، فهي في النهاية، 
ألقت الضوء على وجه كان غائبا عن ذهن 
احلكومة املصرية، إذا انتبهت إليه جيدا 
ميكن أن تتحول مواقع التوصل من عدّو 

إلى صديق، وجتعل منها سكينا تواجه به 
خصومها، الذين جنحوا في جّرها إلى مربع، 
فرض عليها التفكير في أساليب ال تتواءم مع 

مقتضيات العصر الراهن.

مواقع {التواصل} والنظام المصري

{تقديم واشـــنطن صفة الحليف االستراتيجي إلى تونس وحليف أساسي غير عضو في الناتو، 

ال بد أن تكون له تداعاته وآليات تطبيقه على الميدان}.
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} هكذا يزعمون وبهذا النحو يزايدون: لكي 
تكون دميقراطيا عليك أن تقبل بكل القرارات 
الصادرة عن أي حكومة منتخبة دميقراطيا، 

وال سيما إن كانت احلكومة املنتخبة 
دميقراطيا متثل أيضا ثقافة األغلبية، ديانة 
األغلبية، مذهب األغلبية، طائفة األغلبية، أو 

أساطير األغلبية.
أكثر من ذلك، لكي تكون دميقراطيا يجب 

عليك أن تتقاسم مع الشعب نفس آرائه 
وقناعاته بالتمام، وإّال فأنت مجّرد أقلية، 
واألقلية ال يجوز لها أن تفارق اجلماعة 

وتخرج عنها بأي حال من األحوال، بل عليها 
أن تنضبط للّرأي العام وهي صاغرة منقادة 

بال نقد وال انتقاد. أن تكون دميقراطيا معناه 
أن ترى نفس رأي ”الّرأي العام“، أو تسكت 
حتى ال تصير خارجا عن إجماع األمة. على 

أن املسألة لها وجه آخر: إذا كنت أوروبيا 
فسرعان ما تنقلب اآلية ويصبح عليك أن 

حتترم األقلية املسلمة هذه املّرة؛ هذا وجه 
آخر، ومقام آخر. فلنعد إلى الوجه األّول.
بال شك، يتعلق األمر بنمط من أمناط 

الّشعبوية التي ال تخدم الدميقراطية بقدر 
ما متثل خطرا عليها من داخلها. مقصود 

القول، إّن املزايدات الشعبوّية باسم األغلبية 
االنتخابية واملشروعية الدميقراطية هي 

أيضا فرصة للفت االنتباه إلى أّننا فعال أمام 
معضلة نظرية حتتاج إلى وقفة تأمل:

دعنا نعترف ابتداء بأّن الدميقراطية 
احلديثة تعاني، في كل أحوالها، من نوع 

من أنواع الهشاشة األصلية، والتي جتعلها 
عرضة إلمكانية االنهيار من الّداخل.

فالدميقراطية التي تعني إرادة الشعب، 
ورأي األغلبية، وسلطة الّرأي العام، قد تتحّول 

إلى دكتاتورية باسم إرادة الشعب، ورأي 
الغالبية، وسلطة الّرأي العام. هذا ما حدث 
في النصف األّول من القرن العشرين عندما 

صعدت النازية باسم األغلبية االنتخابية، 
وباسم اإلرادة الشعبية. وهو الشبح نفسه 

الذي ال يزال يطل على عدد من الدميقراطيات 
احلديثة اليوم، ال سيما عندما يحقق اليمني 

املتطرف نتائج انتخابية معتبرة.
تلك الهشاشة األصلية للدميقراطية ال 

تقبل أّي شفاء نهائي. إنها مثل املرض املزمن 
الذي ال ميكننا إّال أن نتعايش معه. لكن، 

ألجل أن ننجح في التعايش معه أمدا طويال 
دون أن يهلكنا فال بد من تدابير حازمة قد ال 
تخلو من ”سلطوية“ في بعض األحيان. في 
هذا اخلصوص اهتدى الوعي الدميقراطي 
املعاصر إلى تدابير تنظيمية ومؤسساتية، 

بوسعنا أن نعرضها على النحو التالي:

١- دسترة حقوق األقليات واحلريات 
الفردية وحرية اإلعالم واملساواة بني 

اجلنسني، كما هي متعارف عليها دوليا، ومن 
دون حتفظات ُتذكر

٢- تفويض احلق في تأويل الّدستور 
لهيئة قضائية مختّصة ال ترتبط هيكلتها 

بنتائج االنتخابات وباجتاهات الرأي العام.
٣- احلفاظ على مسافة زمنية معتبرة بني 

كل من االنتخابات التشريعية والرئاسية، 
لتفادي أّي صدمة انتخابية قد تفضي إلى 

هيمنة أحد األطراف على كل دواليب الدولة.
٤- إجراء االنتخابات العامة في دورتني، 
من أجل إتاحة الفرصة لتحالفات قد تقلص 

من هيمنة الطرف الفائز في الدور األول.
٥- عدم السماح للحاكم بأكثر من واليتني 

متتاليتني مهما كانت إجنازاته وشعبيته.
٦- عدم اللجوء إلى االستفتاء الشعبي إّال 

في احلاالت القصوى، وعندما يحصل التوافق 
بني غالبّية الّنخب السياسية والثقافية حول 

آلية االستفتاء.
 ٧- دعم اإلعالم كسلطة رابعة مستقلة.
٨- دعم املجتمع املدني كسلطة مضاّدة.

غاية هذه اإلجراءات التنظيمية 
واملؤسساتية هي حماية الدميقراطية من 

مخاطرها الداخلية حتى ال تنقلب على نفسها 

كما حدث مرارا. تلك اإلجراءات أبدعها الوعي 
الدميقراطي املعاصر خالل النصف الثاني 

من القرن العشرين، أثناء مراجعاته لنكسات 
البناء الدميقراطي في فرنسا وأملانيا وغيرهما 

خالل القرن التاسع عشر والنصف األول من 
القرن العشرين، وذلك للحّد من تفشي فيروس 

الشعبوية الذي ميكن اعتباره مبثابة داء 
مزمن ومالزم للبناء الدميقراطي نفسه.

ليست الدميقراطية عصا سحرية حتّل 
املشكالت من تلقاء نفسها كما يتوهم أنصار 
الشعبوية والفوضوية وغزوات الصناديق، 
بل لعلها تعاني من خلل كامن فيها يجعلها 
عرضة لالنهيار من الداخل. ذلك اخللل مثل 

الفيروس الذي ال ميكن التخلص منه بالكامل، 
لكن من املمكن التحكم فيه، التخفيف من 

أعراضه وباألحرى التعايش معه. أي نعم، 
يحتاج البناء الدميقراطي إلى بّنائني أذكياء. 
وهذا ما نغفله حينا، ونتغاضى عنه أحيانا.

لكي ال تصبح الديمقراطية خطرا على نفسها

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ربما تكون واقعة إياد مدني، سببا في 

تغيير الرؤية السلبية التي تحملها 

الحكومة المصرية حول مواقع 

التواصل االجتماعي، وعامال يدفعها 

إلى الحذر والتريث في سن قوانين، 

تجعل من الرواد اإللكترونيين خصوما 

دائمين لها

لم تحارب واشنطن يوما اإلرهاب من 

أجل القضاء عليه، بقدر ما حاربته من 

أجل السيطرة عليه وتوجيهه ضمن 

لعبة األمم وتدوير قواعد المكاسرة 

اإلقليمية والدولية

} باتت مسألة التواجد العسكري األميركي 
في تونس أكبر من مجّرد تكذيب صادر عن 

وزارة الدفاع التونسية يتلوها نفي من وزارة 
اخلارجية، ذلك أّن التكثيف احلاصل في 

املعلومات من املصادر الرسمية في واشنطن 
والتركيز اإلعالمي لكبريات الصحف األميركية 

لالنتشار العسكري في شمال أفريقيا يشير 
إلى أّن القضية ال بّد أن حتسم تونسيا ضمن 

معادلة كشف املعطيات ال حجب احلقائق.
قد يكون اخلطأ االتصالي األكبر الذي تقع 

فيه اليوم حكومة يوسف الشاهد ومن قبلها 
حكومات ما بعد الثورة، كامنا في التمترس 

وراء حائط التكذيب والنفي والتصويب 
حيال تسونامي من املعطيات اإلعالمية 

التي يختلط فيها احلابل بالنابل، حيث أّن 
أنصاف احلقائق ال تقّوض إال بالرواية الكاملة 

للواقعة، فيما أّن التكذيب احملتشم الذي يبدأ 
بعبارة ”عقب املغالطات الواردة في البعض 
من شبكات التواصل االجتماعي“ ال يشفي 
غليل طالب املعلومة، وال يضع حّدا حلبل 

األخبار الصحيحة منها والكاذبة.
كان من الواضح أّن بروتوكول االتفاق 

التونسي األميركي األخير يضع اللبنات 
األولى ملسار جديد من التعاون والتحالف 
الثنائّي ملجابهة اإلرهاب في منطقة شمال 
أفريقيا، وهو اتفاق بدأت مؤشراته تظهر 

من خالل تسخير واشنطن لقواعد عسكرية 
تونسية لضرب القواعد اإلرهابية في ليبيا 

عبر طائرات أميركية بال طيار.
كما أّنه من طبيعة األمور وحقيقة 

تداعياتها أن تكون العتبار تونس احلليف 
االستراتيجي لواشنطن من خارج منظومة 

حلف األطلسي استتباعات أمنية وعسكرية 
تبدأ استراتيجيا من تقاطع احلرب على 

اإلرهاب، وال تنتهي ميدانيا وعسكريا عند 
توظيف واشنطن للجغرافيا التونسية.

تشير القراءة اجلغراستراتيجية إلى أّن 
واشنطن التي تغادر اليوم الشرق األوسط 

لفائدة موسكو بعد أن أبرمت االنتقال 
اإلمبراطوري في تلك املنطقة والقاضي بأمن 

إسرائيل وإنشاء دويلة كردية في سوريا، 
تبحث اليوم عن التمركز اجلديد في القارة 

األفريقية من جهة، وغرب آسيا من جهة ثانية 
ضمن ما ميكن أن نطلق عليه بـ”التمركز 

الرخيص والناجع“.
كما تبسط ذات القراءة زاوية حتليلية 

قوامها أّن أميركا، التي أنشأت قاعدة عسكرية 
”أفريكوم“ في السنغال بداية يوليو املاضي 

والتي متلك إطاللة بحرية على الساحل 
اجلنوبي املتوسطي في صقلية، تريد شكال 

املزيد من التضييق على اجلماعات اإلرهابية 
عبر تواجد عسكري غير مباشر ثالث في 

تونس، وتبتغي مضمونا وجوهرا املزيد من 
تكريس وجودها في منطقة شمال أفريقيا.

قد يكون من باب السذاجة االنتظار من 
واشنطن التي حتالفت مع اإلرهاب في وقت 
سابق، أن حتارب اإلرهاب في ليبيا من أجل 

االجتثاث بقدر ما سوف حتاربه من أجل 
جتييره ضمن سياساتها في املنطقة.

لم حتارب واشنطن يوما اإلرهاب من 
أجل القضاء عليه، بقدر ما حاربته من أجل 
السيطرة عليه وتوجيهه ضمن لعبة األمم 

وتدوير قواعد املكاسرة اإلقليمية والدولية.
اليوم، واشنطن حيال معادلة محاربة 

اإلرهاب في منطقة شمال أفريقيا والذي خرج 
عن السيطرة بشكل كلّي، مع السعي إلى 

إعادة السيطرة عليه وتوظيفه ضمن أهدافها 
اإلقليمية والكامنة في: أوال، احملافظة على 

احلّد األدنى من السلطة السياسية والعسكرية 
في ليبيا القادرة على منع الهجرة غير 

الشرعية إلى سواحل أوروبا دون السماح 
لها بالتحّول إلى دولة. ثانيا، ضرب القواعد 

العسكرية للدواعش دون القضاء عليهم 
نهائيا. وثالثا، توفير السياقات واألطر الالزمة 

إلنشاء دويلة تامزغا في ليبيا، وبالتالي في 
شمال أفريقيا على الشاكلة الكردّية.

ولئن كانت الرهانات األميركية تتأسس 
على مقولة ”استهداف اإلرهاب الستنزاف 

اإلقليم وإنشاء الكيانات الهجينة“، فإّن 
املقاربة التونسية تقوم على دفع اإلرهاب 

إلى خارج حدود الوطن واإلقليم واستهداف 
اخلاليا النائمة، وهي رؤى غير متقاطعة 

مع بعضها البعض أّوال، ومكلفة في عالقات 
تونس بجيرانها ثانيا.

املفارقة التاريخية لكّل من يستقرئ 
الشواهد العسكرية أن واشنطن ال تستنكف 
حلظة وال سيما عند اشتداد األزمة وخروج 

املارد اإلرهابي من قمقمه واشتداد عضده، أن 
تغادر املسرح واملشهد دون أي استئذان من 

صاحب األرض والسيادة املنتهكة.
املفارقة األعظم أّنه حني يبقى صاحب 

األرض وحيدا؛ خطر اإلرهاب وراءه، وركام 
العالقات االستراتيجية مع جيرانه قد ترّدت 

أمامه مبقتضى ما يسمى زورا وبهتانا 
”احللف“ مع الغادرين القدامى واجلدد، حينها 

تكون الطامة الكبرى.

المعادالت المستعصية والدولة المستحيلة
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ليست الديمقراطية عصا سحرية تحل 

المشكالت من تلقاء نفسها كما يتوهم 

أنصار الشعبوية والفوضوية وغزوات 

الصناديق، بل لعلها تعاني من خلل 

كامن فيها يجعلها عرضة لالنهيار من 

الداخل
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اقتصاد
{بريطانيا ستسعى إلى ضمان إعفاء صناعة السيارات وصناعات أخرى من الرسوم الجمركية في 

المعامالت التجارية مع أوروبا بعد البريكست}.

غريغ كالرك
وزير األعمال البريطاني

{نحـــن فخورون بالفـــوز بجائزتين جديدتين ليرتفع رصيد بنك أبوظبـــي الوطني إلى 100 جائزة 

عالمية، ما يؤكد قدرة المصرف على إدارة الديون والسندات والصكوك}.

أندي كيرنز
رئيس إدارة الديون في بنك أبوظبي الوطني

اتفاق تاريخي للتبادل الحر

بين كندا واالتحاد األوروبي
} بروكســل – وقـــع رئيـــس الـــوزراء الكندي، 
جاســـنت تـــرودو، وقـــادة االحتـــاد األوروبي، 
أمس، اتفاق التجارة التاريخي بعد 7 ســـنوات 
مـــن املفاوضـــات، وتغلبت علـــى العقبات التي 

أوشكت أن تؤدي إلى انهيار االتفاق.
وكان مقررا توقيع االتفـــاق يوم اخلميس، 
لكنـــه تأخر بســـبب اعتراض منطقـــة والونيا 
البلجيكية، التي يبلغ عدد ســـكانها 3.6 مليون 
شـــخص، على االتفاق الذي يشمل أكثر من 500 

مليون أوروبي و35 مليون كندي.
وضجـــت القاعـــة بالتصفيـــق عندما وقع 
املجلـــس  ورئيـــس  تـــرودو  مـــن  كل  االتفـــاق 
األوروبـــي دونالد توســـك، ورئيـــس املفوضية 
األوروبيـــة جان كلود يونكـــر، ورئيس الورزاء 
الســـلوفاكي روبرت فيكو، الـــذي تتولى بالده 
الرئاســـة الدورية لالحتـــاد. واقتحم محتجون 
في وقت ســـابق طوق شـــرطة مكافحة الشغب 
وألقوا بدهان أحمر على مقر االحتاد األوروبي، 
بينما قرع نشـــطاء الطبول وهتفوا ضد ”اتفاق 

االقتصاد والتجارة الشاملة (سيتا)“.
وقـــال تـــرودو وهو يعانق توســـك ويونكر 
”أحســـنتم، أحســـنتم… كانـــت األمـــور صعبة، 
ولكنكـــم متكنتم من النجاح فـــي النهاية“، ورد 
يونكر ”هذا يوم مهم لالحتاد األوروبي ولكندا 

ألننا نرسي معيارا دوليا سيتبعه آخرون“.
وتفجـــرت األزمـــة اجلديدة التـــي انطلقت 
مـــن بلجيـــكا وبالتحديد من والونيـــا الناطقة 
بالفرنســـية حني رفض برملانهـــا املوافقة على 
اتفـــاق التبادل احلر كما يســـمح له الدســـتور 
البلجيكي. وفي غياب توافـــق بلجيكي لم يكن 

من املمكن التوصل إلى اتفاق أوروبي.
ووافق ترودو على التوجه إلى بروكسل بعد 
أن وافقـــت والونيا فـــي النهاية على االنضمام 
إلى باقي بلجيكا ودول االحتاد األوروبي الـ27 

األخرى في املوافقة على االتفاق.
وعلى مدى أســـبوعني قاوم سكان والونيا 
ضغوطا هائلة من جميع األطراف حتى متكنوا 
مـــن احلصول علـــى تنازالت تتعلـــق مبصالح 

الزراعة اإلقليمية، وضمانات بأن املســـتثمرين 
الدوليني لن يتمكنوا من إجبار احلكومات على 

تغيير القوانني. 
وانعكســـت املخاوف في املنطقة الصناعية 
املتدهورة جنوب بلجيكا ومخاوف أوســـع في 
أوروبا حـــول العوملة. واعتبر نشـــطاء أن مثل 
هذه االتفاقات تقضي على حماية املســـتهلكني 

وحماية البيئة واحلماية االجتماعية.
ومت التوصـــل إلـــى اتفـــاق تســـوية ظهـــر 
اخلميس فـــي نهايـــة املطاف يقضـــي بتعديل 
بعض الصفحات. وقال رئيس حكومة والونيا 
االشـــتراكي إنه سيكون هناك ”اتفاق مصحح… 
أكثـــر عدالة من االتفاق الســـابق“. والواقع أن 
ليســـت هناك تعديالت كبيرة بل إعالنات تكرر 
بنودا مدرجة أصال في االتفاق، فضال عن تقدم 
في مجال تعيني قضاة محكمة التحكيم وإعالن 
بلجيكا أنها ستطلب من محكمة العدل التابعة 
لالحتـــاد األوروبي التحقق من أن هذه احملكمة 

مطابقة للقانون األوروبي.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء البلجيكي، شـــارل 
ميشـــال، أن احملادثـــات املاراثونية مع والونيا 

”لم تغير في االتفاق شيئا“.
وبعد املصادقة على االتفاق، ســـيكون على 
االحتـــاد األوروبي مواجهـــة املرحلـــة التالية 
التـــي تتلخص فـــي املصادقة علـــى النص من 
قبـــل البرملانـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة في كل 
دول االحتـــاد األوروبي ليصبح االتفاق نهائيا. 

ويبدو أن هذا األمر لن يكون سهال!
وقد بـــدأت حملة الترويج. فقـــد أكد رئيس 
الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الذي تتولى 
بـــالده رئاســـة االحتـــاد األوروبي، أمـــس، أن 
النـــص النهائي ميثل ”اتفاقـــا حديثا وتقدميا 
ويفتح الباب لفرص جديـــدة ويحمي املصالح 
املهمة في الوقت نفسه“. وأضاف ”أنه يتضمن 
أيضا الوســـائل التي يجب اتباعها لالتفاقات 
التجارية املقبلـــة“، بينما يجري التفاوض بني 
االحتـــاد األوروبـــي والواليات املتحـــدة حول 

اتفاق آخر عبر األطلسي أكثر طموحا.

ميني تمنح سيارة كانتريمان أبعادا جديدة

} لنــدن – كشـــفت شـــركة مينـــي البريطانية 
التابعـــة ملجموعـــة بي.أم.دبيليـــو، أمس، عن 
مالمح اجليل اجلديد من سيارتها كانترميان، 
التي ستعرضها ألول مرة أمام اجلمهور خالل 
مشاركتها في فعاليات معرض لوس أجنلوس 
للسيارات، الذي يعقد في الفترة من 18 وحتى 

27 نوفمبر املقبل.
وأوضحت الشـــركة أن اجليـــل الثاني من 
هذا الطـــراز، الذي ينتمي إلـــى فئة املوديالت 
الرياضيـــة متعـــددة األغـــراض ”أس.يو.في“ 
ســـوف يزداد طوله بنحو 20 سنتمترا، ليصل 

الطول الكلي إلى 4.3 متر.
وأضافـــت أن عـــرض الســـيارة خماســـية 
األبواب سوف يزداد أيضا بنحو 3 سنتمترات، 

إضافة إلى أن قاعدة العجالت سترتفع بنحو 8 
سنتمترات، وأن كل ذلك سيزيد سعة صندوق 

األمتعة إلى 1390 لترا.
وأوضحت أن برنامج دفع الســـيارة يضم 
أربعة محركات بنزين وديزل تغطي نطاق قوة 
يتـــراوح بني 100 كيلـــوواط وعزم 136 حصانا 
ويصل في حدوده القصوى إلى 141 كيلوواطا 

وعزم 192 حصانا.
وتتضافـــر جهود تلك احملـــركات مع نظام 
الدفـــع الرباعـــي االقتصـــادي وناقـــل حركـــة 

أوتوماتيكي من 8 سرعات.
وتشـــير املواصفات الفنية إلى أن السيارة 
تصل إلى ســـرعة قصوى عنـــد 225 كيلومترا 
في الســـاعة، ويتراوح معدل االســـتهالك بني 

4.3 و7.1 لتـــر ديـــزل لـــكل 100 كليومتر، وهو 
مـــا ينتج عنه ما يتـــراوح بني 113 و162 غراما 
مـــن انبعاثـات ثاني أكســـيـد الكـربـــون لكـل 

كيلـومتر.
ومـــن املقرر أن تطرح شـــركة ميني الطراز 
اجلديـــد لكانترميان في األســـواق فـــي بداية 

العام اجلديد بسعر يبدأ من 26500 يورو.

ميني توسع مالمح الرفاهية في كانتريمان

جاستن ترودو: 

كانت األمور صعبة، ولكن 

تمكنا من النجاح في 

النهاية وتجاوز العقبات

جان كلود يونكر:

هذا يوم مهم لالتحاد 

األوروبي ولكندا ألننا نرسي 

معيارا دوليا سيتبعه آخرون

[ إقرار موازنات السنوات الخمس المقبلة بقيمة 67.53 مليار دوالر  [ التنمية والمنافع االجتماعية تستأثران بأكثر من نصف االنفاق االتحادي
حكومة اإلمارات تعتمد الموازنة االتحادية للعام المقبل

اعتمدت احلكومــــة اإلماراتية،  } أبوظبــي – 
أمس، املوازنة االحتاديــــة للعام املقبل، خالل 
جلســــة برئاســــة نائب رئيس الدولة ورئيس 
مجلــــس الوزراء حاكم دبي الشــــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم.
وذكــــرت وكالة أنبــــاء اإلمــــارات أن حجم 
اإلنفــــاق في موازنة العام املقبل بلغ نحو 13.3 
مليار دوالر، وأن مجلس الوزراء اعتمد أيضا 
املوازنة االحتادية للســــنوات اخلمس املقبلة 
2017-2021 بنفقات تقديريــــة تصل إلى 67.53 

مليار دوالر.
وخصصت موازنة أكثر من نصف اإلنفاق 
للقطاعات ذات العالقة املباشــــرة باملواطنني، 
حيــــث حصلــــت برامــــج التنميــــة واملنافــــع 
االجتماعيــــة علــــى 51.7 باملئة، حيث اســــتأثر 
قطاع التعليم بنحو 20.5 باملئة وذهبت نسبة 

8.6 باملئة للرعاية الصحية.
ولم حتــــدد الوكالة ما إذا كانــــت املوازنة 
ستســــجل فائضا أو عجزا، علمــــا أن املوازنة 
االحتاديــــة تختلف عن موازنــــة كل إمارة من 

اإلمارات السبع.
وتأثــــرت اإلمــــارات كغيرهــــا مــــن الدول 
اخلليجيــــة، بتراجع أســــعار النفط عامليا منذ 
منتصف عام 2014، لكن جناح سياسات تنويع 
االقتصــــاد جعلهــــا األقل تأثرا بــــني جيرانها، 
ومكنهــــا مــــن التغلب علــــى تداعيــــات تراجع 
إيرادات صــــادرات النفط، التــــي تبلغ نحو 3 

ماليني برميل يوميا.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن ”احلكومة 
بقيــــادة الشــــيخ خليفــــة بــــن زايــــد آل نهيان 
مســــتمرة في حتقيق سعادة شــــعبها وتوفير 
الرخاء واألمن والعيــــش الكرمي ألبناء الوطن 
كافــــة أينما كانــــوا“. وأكد أن ثالثيــــة التعليم 
والصحة والرفاه االجتماعي ركيزة أساســــية 

لتنمية املجتمع.
وأضــــاف أن حكومــــة اإلمــــارات تســــعى 

”لتوفيــــر جميع الُســــبل واإلمكانيــــات لتلبية 
متطلبات رؤيتنا حلكومة املســــتقبل وجعلها 
مــــن أفضــــل حكومــــات العالم فــــي قطاعاتها 
املختلفة من خالل االســــتخدام األمثل للموارد 
ومبا يعــــزز من اخلدمات املقدمــــة للمواطنني 

واملقيمني“.
وتعــــد اإلمــــارات أول دولــــة عربيــــة تقوم 
بإعــــداد ميزانيــــة دوريــــة خلمــــس ســــنوات، 
بهدف تطوير مســــتوى اخلدمات االجتماعية 
املقدمة والتركيز على رفع مســــتوى اخلدمات 
رضــــا  نســــبة  وزيــــادة  الذكيــــة  احلكوميــــة 
املتعاملني على جهود احلكومة االحتادية في 
توفيــــر الرفاهية والرخاء والســــعادة واألمن 

ألفراد املجتمع.
وحظيت القطاعات ذات العالقة املباشــــرة 
باملواطنني وهي التعليم والصحة ومعاشــــات 
التقاعد والتنمية االجتماعية واإلسكان بأكثر 
من نصــــف امليزانية، وبإنفــــاق إجمالي يصل 

إلى 6.9 مليار دوالر.
كمــــا خصصــــت امليزانية نحــــو 42 باملئة 
لقطــــاع الشــــؤون احلكومية بإنفــــاق إجمالي 
يصــــل إلى 5.64 مليــــار دوالر من أجــــل إدارة 
الشؤون املالية وتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات 

للمواطنني.
وتســــعى احلكومــــة مــــن خالل ذلــــك إلى 
حتقيق هــــدف أن تصبح اإلمارات، دولة األمن 
واألمان للمواطنني واملقيمــــني ودعم البرامج 
اخلاصــــة بتعزيــــز عالقــــات الدولــــة إقليميا 
وعامليــــا وتطويــــر أداء الســــلطة القضائيــــة 

وتقدمي خدمات قضائية مميزة.
وخصصت امليزانية نحو 900 مليون دوالر 
للمشــــروعات التي تنفذها الــــوزارات، وكذلك 
مشروعات تطوير وحتديث محطات الكهرباء 
واملاء، التي تنفذها الهيئة االحتادية للكهرباء 

واملاء.

كما تشمل أيضا مشروعات برنامج الشيخ 
زايــــد لإلســــكان ومشــــروعات وزارة التربية 
والتعليــــم اخلاصــــة باملــــدارس، إضافــــة إلى 
إنشــــاء مراكز الشرطة والدفاع املدني ومقرات 
إلدارة اجلنسية واإلقامة ومقرات للمختبرات 

العلمية.
ومنحــــت املوازنــــة االحتـاديــــة نحو 540 
مليــــون دوالر مليزانية دعـم االبتكار احلكومي 
وذلــــك من خالل إنشــــاء صنـــــدوق محمـد بن 
راشــــد آل مكتوم لتمويل االبتــــكار احلكومي 
للمبتكريــــن  التمويليــــة  احللــــول  لتوفيــــر 
ومســــاندتهم في حتويل أفكارهم وابتكاراتهم 
إلى مشــــاريع تســــاهم في دعم االســــترتيجية 

الوطنيــــة لالبتــــكار وحتقيـق رؤيــــة اإلمارات 
لعام 2021.

مــــن جانب آخــــر اعتمــــد املجلــــس خالل 
جلسته احلســــاب اخلتامي ملؤسسة اإلمارات 
للنقل واخلدمــــات (مواصالت اإلمارات) للعام 

املاضي. 
كما مت اعتماد احلســــاب اخلتامي لشركة 
االحتــــاد للمعلومــــات االئتمانية لعــــام 2015، 
إلى جانب اعتماد فــــروق التمويل للجامعات 
والكليـــــات االحتـاديــــة عـــــن الفصلــــني األول 

والثاني للعام الدراسي 2015 ـ 2016.
وفــــي العالقــــات الدولية وافــــق وصادق 
املجلــــس علــــى عدد مــــن االتفاقيــــات الدولية 

شــــملت التصديق على اتفاقيتني بني حكومة 
اإلمارات وكل من ليختنشــــتاين وســــلوفاكيا 
بشــــأن جتنــــب االزدواج الضـريبــــي ومنـــــع 
التهـرب املـالي في مـا يتعلـق بالضـرائب على 

الدخـل ورأس املـال.
ومتت املصادقــــة أيضا علــــى 3 اتفاقيات 
بشــــأن اخلدمات اجلـوية مـع كـل مـن أوغنـدا 

وسلوفـاكيا وحكومة انتيغوا وبربودا.
كمــــا صادق مجلس الــــوزراء على اتفاقية 
الفضاء بــــني وكـالة اإلمارات للفضاء واإلدارة 
الوطنيــــة للمالحــــة اجلويــــة والفضــــاء فــــي 
الواليــــات املتحــــدة للمشــــاركة فــــي برنامــــج 

التدريب الدولي لوكالة ناسا.

اســــــتأثر اإلنفاق على قطاع التعليم بنحو 20.5 باملئة من املوازنة االحتادية لإلمارات التي 
مت إقرارهــــــا، أمس، من قبل مجلس الوزراء، الذي أقر أيضا موازنات الســــــنوات اخلمس 

املقبلة، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دوالر.

التعليم واالبتكار في قلب الموازنة االتحادية

محمد بن راشد: 

الحكومة مستمرة في تحقيق 

سعادة شعبها وتوفير الرخاء 

واألمن والعيش الكريم

بالمئة لقطاعات خدمات 

المواطنين وهي التعليم 

والصحة والتقاعد والتنمية 

االجتماعية واإلسكان

51.7

شركة ميني: 

الطراز الجديد من كانتريمان 

سيعرض ألول مرة في لوس 

أنجلوس في 18 نوفمبر
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اقتصاد
{هنـــاك خطـــر من ازديـــاد عمليـــات االحتيـــال اإللكتروني مـــع ارتفاع اســـتخدام الســـعوديين 

للبطاقات االئتمانية وتزايد عدد المواقع المزورة وغير الموثوقة}.

جلنة اإلعالم والتوعية املصرفية
جمعية البنوك السعودية

{مـــن المتوقع هبوط أربـــاح البنوك اإلماراتية خالل العام الجاري بنســـبة تتراوح بين 10 إلى 20 

بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط}.

عبدالعزيز الغرير
رئيس احتاد املصارف في اإلمارات

أمحد العاممي

} طرابلس – عندما يفتح أي بنك في العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس أبوابه، يتدافـــع املئات من 
العمـــالء الذين ينتظرون منذ أســـابيع ورمبا 

شهور لسحب األموال.
وعلى مدى األسبوع املاضي تنامت مشاعر 
االضطرابات  فتجـــددت  واإلحباط،  االســـتياء 
في الشـــوارع وحدث تراشق علني بني رئيس 
الوزراء فايز الســـراج ومحافظ مصرف ليبيا 
املركـــزي الصديـــق الكبيـــر حول مـــن يتحمل 

مسؤولية النقص احلاد في السيولة املالية.
ويظهـــر النـــزاع مـــدى الصعوبـــات التي 
تواجهها حكومة الوفاق للسيطرة على املالية 
العامـــة للبالد، حتى بعدما أذكى تعافي إنتاج 
النفط توقعات بانحسار الضغوط االقتصادية.
ويرى البعض في اجتمـــاع يعقد في لندن 
اليوم اإلثنني، حتت رعاية بريطانيا والواليات 
املتحدة فرصة أخيرة لتحفيز السراج والكبير 
علـــى العمل ســـويا إلنقاذ اقتصـــاد ليبيا من 

املزيد من الهبوط.
وبـــدأت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي بحذر 
محاولـــة إثبـــات وجودهـــا فـــي طرابلس في 
مـــارس املاضـــي، بعد 3 أشـــهر من تشـــكيلها 
مبوجـــب اتفاق مشـــاركة في الســـلطة برعاية 
األمم املتحدة، وبعد 5 ســـنوات من االنتفاضة 
التي أطاحـــت مبعمر القذافـــي، لكنها أطلقت 

الفوضى في البالد.
لكن تلك احلكومة لم تتمكن من كسب تأييد 
القيادة املنافسة في شـــرق ليبيا أو السيطرة 
على الفصائل املسلحة القوية في غرب البالد. 
وتسبب تفاقم أزمة السيولة املالية والصعود 
الســـريع ملعدل التضخم فـــي تبديد اآلمال في 

قدرة حكومة الوفاق على إحالل االستقرار.
ويقـــف بعـــض الليبيني اآلن فـــي طوابير 

طوال الليل للحصـــول على األجور واملكافآت. 
وقـــال ميـــالد األحمر وهـــو أخصائـــي عالج 
طبيعـــي وأب ألربعـــة أبناء وهـــو يقف خارج 
املصـــرف التجاري الوطني فـــي طرابلس، ”لم 
أحصل على راتبي منذ نحو 4 أشـــهر… أنتظر 
منـــذ الفجـــر أمام البنـــك في محاولة يائســـة 

للحصول على بعض املال“.
وقال مصرف الوحدة أحد أكبر البنوك في 
ليبيـــا، أمس، إن خزائنه خاوية حتى إشـــعار 

آخر.
ويعتمد اقتصـــاد ليبيا كليـــة تقريبا على 
إيرادات النفط، ولذا فإن وجود عالقات متينة 
بني حكومـــة الوفاق الوطني وبني املؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط والبنك املركـــزي، الذي يدير 
جميـــع عائدات املؤسســـة، يعد مهمـــا لعملية 

صنع السياسات.
للنفـــط  الوطنيـــة  املؤسســـة  وانقســـمت 
واملصرف املركزي، حينما تشـــكلت حكومتان 
وبرملانان متنافســـان في طرابلس وفي شـــرق 

ليبيا في عام 2014.
وتعهـــد فرعـــا املؤسســـة واملصـــرف في 
طرابلس، اللذان يســـيطران علـــى املدفوعات، 
بالعمـــل مـــع قيـــادة حكومة الوفـــاق الوطني 
املعروفة باملجلس الرئاسي، لكن العالقات بني 

السراج والكبير توترت وسط أزمة سياسية.
فبرملان الشـــرق أو مجلس النـــواب عرقل 
املوافقـــة على مجلـــس وزراء حكومة الوفاق، 
ولم يتســـلم وزيـــر املالية علـــى اإلطالق مهام 
منصبـــه، بينما تتخبـــط احلكومة املنافســـة 
التـــي ال تتمتع بصالحيـــات والتي عينها هذا 
البرملان ومحافظها للبنـــك املركزي في أقصى 

شرق البالد.
وانتهـــت فتـــرة والية الكبير في ســـبتمبر 
املاضـــي، لكنـــه ال يزال ميارس مهامه بشـــكل 

افتراضـــي نظرا ألن مجلـــس النواب يجب أن 
يوافق على تعيني أي خلف له مبوجب االتفاق 

الذي رعته األمم املتحدة.
ومنذ أسبوع اتهم السراج، الكبير بعرقلة 
اجلهود املبذولة للتعامل مع أزمة السيولة من 
خالل رفضه املتكـــرر للمطالب بتقدمي قروض 
وتوفيـــر العملـــة الصعبة. وقال إنه اســـتنفد 
جهـــوده مـــع الكبيـــر وأن اســـتجابة األخير 

ضعيفة وأحيانا منعدمة.
ورد الكبيـــر بعـــد 3 أيام قائـــال إن مجلس 
الســـراج وضع ”مقترحات فضفاضة“ تتضمن 
وخفض قيمة  بيـــع دوالرات ”غير موجـــودة“ 
الدينار الليبي. وأكد أن املجلس الرئاســـي لم 
يتقدم بأي برامج واقعية قابلة للتنفيذ الفعلي.
ويقـــول البنك الدولـــي إن إيـــرادات ليبيا 
من النفط هبطت إلى مســـتويات قياســـية في 
وقت ســـابق من العام وتعاني البالد من عجز 

ضخـــم تغطيه من االحتياطيات األجنبية التي 
انخفضـــت إلى 43 مليار دوالر من أكثر من 100 

مليار دوالر منذ ثالث سنوات.
املتعلقـــة  الصارمـــة  القيـــود  وخلقـــت 
باحلصـــول علـــى العملة الصعبة ســـوقا غير 
رســـمية مزدهرة للصرف، حيـــث هبط الدينار 
مؤخرا إلى مســـتوى منخفض جديد بلغ نحو 

5.25 دينار مقابل الدوالر.
وأدت الضغـــوط املاليـــة إلـــى نقـــص في 
املنتجات الغذائية املدعمة، وهو ما دفع أسعار 
الغذاء للصعود بنحو 31 في املئة في النصف 
األول من العام احلالي بحسب تقديرات البنك 

الدولي.
وتضاعـــف إنتاج النفط مؤخـــرا إلى نحو 
600 ألف برميل يوميا، بعدما اســـتولى القائد 
العسكري في الشرق خليفة حفتر على موانئ 
نفطيـــة رئيســـية مـــن فصيل منافس وســـمح 

للمؤسســـة الوطنية للنفط بإعادة فتحها، لكن 
اإلنتـــاج ال يزال أقـــل كثيرا من مســـتواه قبل 

.2011
ويقـــول خبراء إن أزمة الســـيولة في ليبيا 
لن حتل دون حتسن الوضع األمني والثقة في 
النظام املصرفـــي. وأضافوا أن وصول أوراق 
النقـــد اجلديدة مـــن بريطانيا إلـــى طرابلس 
ومن روســـيا إلى الشرق سيســـاعد قليال على 
حتســـن الوضع. وفي طرابلس يقول الســـكان 
إنهم الحظوا اختالفا بســـيطا مـــع تدفق 800 
مليون دينار على مدى األيام العشرة املاضية. 
وأضافوا أن الفساد يعني أن أصحاب النفوذ 
فقط هم من لديهم القدرة على الوصول سريعا 

إلى األموال.
وقال األحمر ”سمعت فقط بأن هناك أمواال 
تطبـــع خـــارج ليبيـــا، لكننا لـــم نحصل على 

شيء… ليست هناك شفافية“.

صراع الساسة يفاقم احتجاجات الليبيين على أزمة السيولة المالية
[ الطوابير أمام المصارف تنذر بانزالق البالد إلى انهيار اقتصادي  [ شلل عملية صنع القرارات بسبب نزاعات األطراف السياسية

بانتظار األموال

الصديق الكبير:

المجلس الرئاسي لم يتقدم 

بأي برامج واقعية قابلة 

للتنفيذ الفعلي

البنك الدولي: 

أسعار الغذاء ارتفعت بنحو 

31 بالمئة في النصف األول 

من العام الحالي

أصبح مشهد طوابير الليبيني أمام املصارف مألوفا، في عالمة صارخة على انزالق ليبيا 
إلى انهيار اقتصادي رغم ثروتها النفطية، وهو ما يؤكد عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني 
ــــــى إحراز تقدم إلنهاء أعوام من االضطرابات السياســــــية والصراعات املســــــلحة التي  عل

مزقت البالد.

} اخلرطــوم - يخوض احتـــاد نقابات عمال 
الســـودان، معركة لزيادة الرواتـــب مع وزارة 
املالية نهاية كل عام، تزامنا مع إجازة املوازنة 
العامـــة للدولة، التـــي تتأهـــب لعرضها على 

البرملان الشهر القادم إلقرارها.
ويدور جدل حاد بني املوظفني احلكوميني 
حول ما إذا كانت الزيادة ســـتعمل على اإليفاء 

مبتطلبات املعيشـــة وســـط زيادات مرتقبة في 
أسعار السلع االســـتهالكية على إثر قرار رفع 

الدعم عن السلع.
وطالـــب خبراء في ندوة بعنوان ”مفارقات 
األجـــور فـــي الســـودان“، األســـبوع املاضي، 
بضرورة مواءمة الزيـــادة في الرواتب للدخل 
احلقيقـــي املرتبـــط بأســـعار الســـلع، وليس 

بالدخـــل املطبق حاليـــا. وقال رئيـــس احتاد 
العمال يوســـف عبدالكرمي فـــي مداخلة له إن 
”رواتـــب املوظفـــني في الســـودان مبـــن فيهم 
احلكوميـــني ال تغطي ســـوى 14 باملئة فقط من 

تكلفة املعيشة في البالد“.
واعترف خـــالل الندوة بـــأن وزارة املالية 
عاجـــزة عن توفير هذا املطلب العادل بســـبب 
الظـــروف االقتصادية واملاليـــة التي متر بها 

البالد خالل الوقت الراهن.
وكشـــف احتاد العمـــال في دراســـة العام 
اجلـــاري أن أجور العاملني ال تلبي ســـوى 22 

باملئة من متطلبات املعيشة، األمر الذي يجعل 
االحتاد يكرر مطالبته للحكومة بزيادة األجور 

بنسب مجزية وعادلة.
ويصـــارع االحتاد العام لعمال الســـودان، 
لرفع احلد األدنى للرواتب منذ سنوات، إلى أن 
أقرتهـــا احلكومة في موازنـــة العام 2013، بعد 
نزاع بـــني وزارة املالية واالحتـــاد، وصل إلى 

رئاسة اجلمهورية.
وأكـــد بـــدر الديـــن محمـــود وزيـــر املالية 
الســـوداني هذا األســـبوع، تضمـــني املوازنة 
القادمـــة لزيـــادة في أجور العاملـــني بالدولة، 
لكن وزارة املالية واالقتصاد الوطني، ســـبقت 
تصريحاته وقالت مطلع الشـــهر اجلاري إنها 
ســـترفع الدعم عن السلع األساسية تزامنا مع 

زيادة الرواتب.
 ويعاني الســـودان، مـــن تراجع اإليرادات 
املاليـــة بعد انفصال اجلنـــوب في يوليو 2011 
وفقدانه نســـبة من اإليـــرادات النفطية، عالوة 
علـــى قلة صادراته غيـــر النفطية التي وصلت 
خـــالل الربع األول من العـــام اجلاري إلى 676 

مليون دوالر.
ومت رفـــع احلد األدنـــى لألجـــور إلى 425 
جنيهـــا ســـودانيا (67 دوالرا) شـــهريا مقارنة 
بــــ165 جنيهـــا (26 دوالرا) مضافـــا إليها 200 
جنيه (31.3 دوالر) عبارة عن منحة من الرئيس 

ال تدخل ضمن الراتب األساسي.
وعلـــى الرغــــم مـــن عــــدم إعـالن نســـبـة 
الـزيــــادة فـــي الـرواتــــب، إال أنهـا ستشـــكل 
نفقـات إضـافية تضاف إلى قائمة املصروفات 
الشهرية في موازنة العام املقبل التي تبدأ في 

يناير.
اخلبيـــر  الرمـــادي  عبداللـــه  ويقــــول 
االقتصادي، إن إعـالن احلكـومة الســـودانيـة 
لـزيـــادة األجـــور مـــا هـــو إال خطـــوة لزيادة 
مصروفـــات الدولـــة دون أن تقابلهـــا زيـــادة 

حقيقية في اإليرادات.

وأكد الرمادي أن العمل على زيادة الرواتب 
تزامنا مع رفع الدعم عن الســـلع األساسية، لن 
يجعل املوظفني في موضع استفادة من معدل 
الزيـــادة بســـبب التضخم الذي ســـيصاحب 

أسعار السلع.
وقبـــل تنفيذ قـــرار رفع الدعم عن الســـلع، 
يعانـــي الســـودان من غالء املعيشـــة بســـبب 
انخفـــاض قيمـــة اجلنيـــة الســـوداني، أمـــام 
العمالت األخـــرى وخاصة الـــدوالر الذي بلغ 
ســـعره إلـــى 15.8 جنيه في الســـوق املوازية، 

مقارنة بسعر بنك السودان 6.37 جنيه.
ويعانـــي املجتمع الســـوداني مـــن تراجع 
النمو االقتصادي الذي لـــم يتجاوز 2.5 باملئة 
فـــي العـــام املاضي، بســـبب عـــدم قدرته على 
اســـتغالل مـــوارده الطبيعية لتلبيـــة حاجاته 

االستهالكية. 
وأكد هيثـــم محمد فتحي، عضـــو القطاع 
االقتصـــادي لهيئـــة املستشـــارين في مجلس 
الوزراء، أن زيادة الرواتب للعاملني باحلكومة 
الســـودانية ســـتعمل على رفع أســـعار السلع 

واخلدمات.
وقال إن ”زيادة الرواتب تعد أمرا ســـلبيا 
فـــي الوقـــت الراهن، ألنهـــا ســـتحمل الدولة 
مبالغ إضافية ستتســـبب فـــي ارتفاع معدالت 
التضخم“، إال أنه اعترف بأن الرواتب احلالية 

غير منسجمة مع متطلبات املعيشة.
ويتخوف فتحي، من استمرار تراجع دخل 
الفرد بسبب تآكله مع ارتفاع معدالت التضخم 
إلى مســـتويات قياســـية والتغير املتوقع في 
أســـعار املنتجات. وســـجلت معدالت التضخم 
خالل الشهر املاضي ارتفاعا بنحو 18.3 باملئة 

على أساس سنوي.
وأعـــد املجلـــس األعلى لألجور عـــددا من 
دراســـة   20 بلغـــت  االقتصاديـــة  الدراســـات 
تهدف إلى مواءمة الرواتب للمســـتوى العاملي 

والعربي.

اتسعت املواجهة بني احتاد نقابات عمال السودان واحلكومة بشأن زيادة رواتب املوظفني، 
في وقت تقول فيه النقابات إن الرواتب ال تغطي سوى 22 باملئة فقط من متطلبات املعيشة 

األساسية.

ضغوط نقابية على الحكومة السودانية لزيادة رواتب الموظفين

[ النقابات تؤكد أن الرواتب تغطي 22 بالمئة فقط من متطلبات المعيشة  [ الخرطوم تعد بزيادة رواتب الموظفين في الموازنة المقبلة

الطوابير تحاصر االقتصاد السوداني

يوسف عبدالكريم:

الرواتب ال تغطي سوى 

14 بالمئة فقط من تكلفة 

المعيشة في السودان

بدرالدين محمود:

الموازنة العامة المقبلة 

سوف تتضمن زيادة في 

أجور العاملين في الدولة



معضلة السجناء: رياضيات األخالق
[ السلوك البشري تطغى عليه عملية حساب الربح والخسارة  [ الشعور اإلنساني آلية تساعد البشر على البقاء

} بعـــد اعتقالهمـــا، وضعـــت الشـــرطة كال 
مـــن محمد وزياد فـــي غرفة معزولـــة مانعة 
عليهمـــا االتصـــال بـــأّي طريقة كانـــت، في 
محاولـــة لدفعهمـــا لالعتراف مبـــا اقترفاه. 
وحيث أن الشـــرطة لم تكن متتلك دليال ُيدين 
ِكال املتهمـــني بأكثر من ســـنة على الرغم من 
ارتكابهما ُجلرم مـــن املفترض أن يناال عليه 
عقوبة أقســـى، ومبســـعى لتحقيـــق العدالة 
املنشـــودة قام أحد ُمحققي الشـــرطة بتقدمي 

العرض اآلتي للمتهمني:
فـــي حال قـــام أحدهمـــا بالشـــهادة ضد 
زميله ستقوم الشرطة بإطالق سراح الشاهد 
وســـجن اآلخـــر ثالث ســـنوات، أمـــا لو قام 
كالهما بالشهادة فسيسجن كل منهما عامني 
اثنني، على أن ُيسجنا ملدة عام واحد فقط إذا 

قرر كالهما التزام الصمت.
فـــي كل األحوال ليس باســـتطاعتهما أن 
يتواصال مع بعضهما بأّي طريقة كانت. وقد 
يبدو خيار الســـكوت واخلروج بسنة سجن 
واحدة اخليار الصائب في هذه املسألة، لكن 
احلقيقة أن مفّوض الشـــرطة أوقع املُتهمني 
في فخ ال يســـتطيعان اخلروج منه بأقل من 

سنتني سجنا لو فكرا بعقالنية.

ليس سوى لعبة

إن مثـــال الســـجناء هـــو مثـــال شـــهير 
ُيضرب عـــادة لتقريب فكـــرة نظرية األلعاب 

فـــي الرياضيات. حيث يتنافس 
اثنـــان أو أكثر مـــن الالعبني 
الختيـــار أفضل خيار ممكن 
يجنبهـــم خســـائر أو يعود 
عليهـــم باألرباح، مفترضني 
دوما أن املنافسني يفكرون 
بعقالنيـــة وأنانية على حد 

السواء.

بالعـــودة قليال إلـــى معضلة الســـجناء، 
يبدو أنه من السذاجة التفكير بغير السكوت 
واخلروج بســـنة واحدة سجنا لكال املُتهمني. 
لكـــن التفكير بتمعن قليال ســـيوضح كيف أن 
احملقق أدخل املُتهمني بدوامة لن يخرجا منها 
إال بســـنتني ســـجنا على األقل. تخيل نفسك 
فـــي غرفـــة معزولة عن زميلـــك ولديك اخليار 
بالشـــهادة ضـــده أو الوثوق به والســـكوت. 
لنقّلـــب االحتمـــاالت قليال، ماذا لـــو قررت أن 
تســـُكت فيما قـــرر زميلك أن يبوح بســـركما 
وُيحّملك املسؤولية، ساعتها ستواجه عقوبة 
السجن لثالث سنوات فيما ينال هو البراءة. 
هـــل من املنطقي أن تضـــع حريتك رهينة بيد 
شـــخص آخر؟ ماذا لو تكّلمت أنت؟ ســـتكون 
أمام فرصة اخلروج بريئا وفي أسوأ األحوال 
ســـتتجنب قضـــاء ثالث ســـنوات مـــن عمرك 
حبيسا تلوم نفســـك على الوثوق بشخص ال 
يستحق الثقة. بالتأكيد فاخليار األمثل هو أن 
تتكلم وتشهد ضد زميلك وتنتظر ماذا سيفعل 
هو. وبافتراض أن كال الســـجينني سيفكران 
بنفس العقالنية، فإن مفتش الشـــرطة ضمن 
أن يقضيا كالهما عقوبة الســـجن ملدة عامني 

بدل عام واحد بدهاء رياضي.
بالنظر إلى املســـألة مرة أخرى سنرى أن 
كال املتهمني يبحثـــان عن الوصول إلى نقطة 
توازن جتعلهما يضمنان أقل خســـارة ممكنة 
(أو أعظم ربـــح في حالة أخرى). إن الوصول 
لهذه النقطة في منوذج ألعاب كمثال معضلة 
الســـجينني ُميثل احلل لهـــذه املعضلة. ُمتثل 
نظريـــة األلعـــاب منوذجـــا رياضيا مناســـبا 
لدراســـة الكثير من احلاالت االقتصادية التي 
تتضمن املنافســـة بني شركات أو منظمات أو 
غيرها تهدف للسيطرة على السوق في مجال 
معّني. ليس هذا وحسب فنظرية األلعاب، وكما 
مـــّر بنا في مثال الســـجناء، قد تقدم منوذجا 
رياضيا لدراسة السلوك البشري، لكن إلى أّي 

مدى تتصف هذه الفكرة بالواقعية؟
 ال يفكر البشـــر عادة بنفس الطريقة التي 
وّضحناهـــا فـــي معضلة الســـجناء، بل على 
العكـــس، حيث أثبتت البعض مـــن التجارب 
واإلحصاءات بأن البشـــر في موقف مشـــابه 
ملوقـــف الســـجناء مييلـــون إلـــى 
طعـــن  وعـــدم  الســـكوت  اختيـــار 
الزميل في الظهر ّمما يشّكل حتديا 
حقيقيا حملقق الشـــرطة الذي طمع 
في إيقاع املتهمني في الّشرك. لكن 
ملاذا ال يفكر البشر مبنطقية؟ وكيف 
يفكـــرون إن وضعـــوا في موقف 
مشـــابه؟ هـــل بإمـــكان نظرية 
األلعـــاب مســـاعدتنا فعال على 
فهم السلوك البشري حقا؟

البقاء لألصلح

منذ نشر تشارلز داروين 
كتاب ”أصـــل األنواع“ في 
منتصـــف القرن الثامن 
عشر لم تكّف نظرية 
بواســـطة  التطـــور 
االنتخـــاب الطبيعي 
الباحثني  إلهـــام  عن 

والعلماء فـــي مختلف العلـــوم لتقدمي حلول 
مســـتوحاة من الفكـــرة العامـــة للنظرية في 
مجـــاالت مختلفـــة. فمـــن األفـــكار املطروحة 
لتفسير تشّكل الكون إلى دراسة أصل احلياة 
ونشأتها وليس انتهاء باستخدام اخلوارزمية 
التطورية فـــي حّل مناذج ومعادالت رياضية، 
ُتقدم فكـــرة دارون العبقرية، والبســـيطة في 
نفس الوقت، الدليل بعد الدليل على قابليتها 
الكبيرة لتقدمي تفسيرات واملساعدة على فهم 

الكثير من الظواهر في مختلف العلوم.
تقوم نظرية التطور باالنتخاب الطبيعي 
علــــى عنصرين مهّمني أّولهمــــا هو الطفرات 
الوراثية، والتي باإلمكان التعبير عنها بأنها 
تغيرات عشــــوائية حتدث للتسلسل اجليني 
في الكائن احلّي، وهذا هو اجلزء العشوائي 

مــــن العمليــــة. فــــي حــــني أن 
العنصــــر الثانــــي يلعب دور 
املُوجه لهذا السيل اجلارف 
من التغيرات العشــــوائية، 

إنه االنتخاب الطبيعي.
االنتخــــاب  عمليــــة 
فكرة  هــــي  الطبيعــــي 
قاســــية لــــو نظرنــــا 
إليها بعني إنسانية 

رحيمة، فما معنى 
كل  يهلــــك  أن 
يقــــوى  ال  مــــن 

مقاومــــة  علــــى 
متغيرات احليــــاة؟ لكن ما 

يثيــــر احليرة بحق ليســــت قســــوة 
االنتخــــاب الطبيعي بقدر كيــــف لكائن تطّور 
عبر هــــذه العمليــــة القاســــية أن ميتلك هذا 
احلس الرحيم لدرجة أنه يســــتنكر قســــاوة 
العملية األم التي أدت لنشوئه. هل إنسانيتنا 
نابعة من مصدر آخر ال عالقة له بفكرة دارون 

عن تطور الكائنات احلية؟
يقترح علــــم النفس التطــــوري، وهو من 
فــــروع علم النفــــس التي حتــــاول أن تدرس 
ســــلوك البشــــر باالعتماد على فكرة تطورهم 
عبــــر األجيــــال، أن الســــلوك البشــــري مثله 
كمثــــل باقي أعضاء اجلســــم البشــــري جرت 
عملية انتخابه طبيعيا. وبحسب علم النفس 
التطوري فإنه باإلمكان فهم السلوك البشري 
مــــن خالل النظر إلــــى البيئــــة األصلية التي 
تطور بها البشــــر وهي سهول السافانا. بناء 
على ذلك، باإلمكان تفسير الشعور اإلنساني 
علــــى أنه آلية ُتســــاعد البشــــر علــــى البقاء. 
بعبــــارة أخرى فإن قبيلة معزولة في ســــهول 
الســــافانا محاطــــة باملفترســــات وتعاني من 
صــــراع دائم لتوفير مســــتلزمات العيش من 
غذاء وما شابه، جند أن عناصر هذه القبيلة 
أحــــوج ما يكونــــون للتعاطف فــــي ما بينهم 
والتعاون لتخطــــي صعاب العيش. وبخالفه 
فإن هذا العرق معّرض لالنقراض وموّرثاته 
معرضة للضياع، حيث أن تعاون القبيلة في 
مــــا بينها للصمــــود بوجــــه التحديات يعني 
بالضــــرورة القيام بصيــــد بعض احليوانات 
ومنافســــة القبائل األخرى على مســــتلزمات 
العيــــش مما يقود إلى االنقــــراض الكثير من 
األنــــواع احليوانيــــة أو األعــــراق والقبائــــل 
البشــــرية. هذا بالتالي يقودنا ألن ننظر إلى 
الغريــــزة اإلنســــانية على حقيقتهــــا األنانية 
النابعــــة مــــن التنافس وصــــراع البقاء على 

عكس ما تبدو عليه.
ومن حيث أن الســــلوك البشري باإلمكان 
تفســــيره من خالل التنافــــس وبقاء األصلح، 
كمــــا يقترح علم النفــــس التطوري، فإن األمر 
يســــتدعي أن نتوقــــف قليــــال عنــــد النموذج 
الرياضي للصراع والتنافس، نظرية األلعاب.

فـــي مقابلـــة له مـــع ”بزنس إنســـايدر“ 
أســـتاذ  أشـــار   ،(2016/6/8 (بتاريـــخ 
الرياضيات فـــي جامعة كورنل فـــي أميركا 
البروفيسور ستيفن ستروكاتز إلى إمكانية 
تفســـير السلوك البشري عبر نظرية األلعاب 
وباالعتمـــاد على فكرة االنتخـــاب الطبيعي. 
وقد ســـاق نفس معضلة الســـجناء لتبسيط 
الفكرة. في العام 1980 قام روبرت ألكساندر، 
وهـــو باحـــث سياســـي، ومبســـاعدة فريق 
مـــن علماء مختلفـــي التخصصات بإنشـــاء 
منوذج حملـــاكاة معضلـــة الســـجناء. تقوم 
فكـــرة البرنامـــج على أن املعلومـــات تتدفق 
بحرية بني الســـجينني، فباإلمكان أن يعرف 
أّي مـــن املُتهمني عندمـــا يخونهما زميلهما 
أو بالعكس، وهذا علـــى خالف احلالة التي 
أوردناها في بدايـــة املقال والهدف منها هو 
محاكاة أكثر واقعية للحياة البشرية وليست 
جتربـــة خاصة يخضـــع لهـــا املتهمون 
خـــالل التحقيقـــات. ولنتذكـــر 
البرنامـــج  أن  فقـــط 
متت  الذي  احلاسوبي 
كتابتـــه ال يتمتـــع بأّي 
حـــس أخالقـــي إمنا هو 
ُمبرمـــج ليفوز فـــي اللعبة 
فقـــط. والنتيجـــة كانت أن 
يفوزون  الذيـــن  األشـــخاص 
فـــي هـــذه اللعبـــة يجـــب أن 
يتمتعـــوا بثالث صفـــات تبدو 
يبتدئـــوا  أن  أوال  ”أخالقيـــة“. 
اآلخريـــن باملعاملـــة احلســـنة فال 
يشوا برفاقهم قبل معرفة نواياهم، 
ثانيا العني بالعني والسن بالسن، أي 
أن من يشـــي بك عليك اإلســـراع للوشاية به 
وتخليص نفســـك من السجن لثالث سنوات 
واستبدالها بسنتني فقط، أما الصفة الثالثة 
فهي التســـامح، عفا الله عّما سلف، فعندما 
يســـحب صديقك وشـــايته عليك أن تسحب 
وشـــايتك أنت اآلخر لتخرجا كالكما بعقوبة 

مخففة وبخالفه فإنه ســـيعود ليتمسك 
بوشايته فتقضي سنتني بالسجن بدل 

ســـنة واحـــدة لـــو عفوت 
األولـــى.  خيانتـــه  عـــن 
مـــن الواضـــح أن هذه 
الصفـــات الثالث التي 

محـــاكاة  لهـــا  توصلـــت 
ألكساندر هي صفات ُمحببة 
في الكثير مـــن املنظومات 

األخالقية البشرية والغريب 
في األمر أن الكمبيوتر ال يتمتع 

بـــأّي حس أخالقـــي ووجدهـــا كحّل 
ملعضلة السجناء.
تأكيـــد  بـــكل 

فـــإن احليـــاة 
الواقعيـــة ليســـت 
البســـاطة  بهـــذه 

حيث يعتري التواصل 
ســـوء  البشـــر  بـــني 

الفهـــم فـــي بعض األحيـــان إضافة 
إلى األحـــكام املســـبقة وغيرها من 
التحيزات العاطفية، لذلك فإن القيم 
األخالقية البشـــرية تشـــمل الكثير 
من التعقيد الـــذي ال ُتظهره نتائج 
محاكاة ألكســـاندر. لكن على األقل 
مـــن حيث املبـــدأ، فـــإن النظر إلى 
نتائج محاكاة ألكســـاندر مبنظور 
االنتخـــاب الطبيعـــي وعلم النفس 
التطـــوري قـــد يعطينـــا منوذجـــا 
رياضيـــا لكيفيـــة نشـــوء وتطور 
السلوك البشري وكيف توّلد لدينا 

احلس اإلنساني عبر الصراع واملنافسة. بل 
أكثر من ذلك قـــد يكون باإلمكان جتهيز ذكاء 
صناعـــي ما بهذا احلـــس األخالقي في أحد 
األيـــام، فبالنهاية األمـــر ال يعدو كونه عملية 
حساب للربح واخلســـارة وال شيء أكثر من 

ذلك.
يبـــدو أن فكـــرة دارويـــن العبقرية التي 
فســـرت التنوع اإلحيائي من قبـــل بإمكانها 
أن تعطينـــا أكثر من ذلك، من خالل تفســـير 
الســـلوك البشـــري تفسيرا بســـيطا ال ُميّيز 
البشـــر عـــن غيرهـــم مـــن أعضـــاء اململكـــة 
احليوانيـــة. وقـــد يبدو هـــذا محبطا بعض 
الشـــيء وجارحـــا لنرجســـيتنا كبشـــر، لكن 
احلقيقـــة أن هذا التفســـير يعطـــي ألخالقنا 
بعـــدا آخر ليس بإمـــكان باقي التفســـيرات 
الطوباويـــة، مبا فيهـــا الدينيـــة، أن تقدمه. 
إنـــه بعـــد االنتمـــاء الكامل لشـــركاء احلياة 
علـــى هذا الكوكب ابتداء مـــن البكتيريا غير 
حقيقية النواة إلى أبناء عمومتنا في مملكة 

احليوان.

ُتعتبر عملية تفســــــير السلوك البشــــــري من األلغاز المحّيرة في العلم الحديث. ففي حين 
يتســــــم أغلب أعضاء مملكة الحيوان بسلوك باإلمكان فهمه بسهولة نسبية، يتحلى البشر 
بمميزات معقدة يصعب تقديم تفسير مادي لها كاإليثار والكرم وغيرهما من األخالقيات 
التي قد تبدو متناقضة مع كون البشــــــر نتاج عملية تنافس أزلي اسمها ”التطور بواسطة 

االنتخاب الطبيعي“.

سلوك الفرد مكتوب في جيناته

ُيضرب عـــادة لتقريب فكـــرة نظرية األلعاب
فـــي الرياضيات. حيث يتنافس 

اثنـــان أو أكثر مـــن الالعبني 
الختيـــار أفضل خيار ممكن
يجنبهـــم خســـائر أو يعود
عليهـــم باألرباح، مفترضني
دوما أن املنافسني يفكرون 
بعقالنيـــة وأنانية على حد 

السواء.

غيرها تهدف للسيطرة على
معّني. ليس هذا وحسب فنظ
مـــّر بنا في مثال الســـجنا
رياضيا لدراسة السلوك الب
مدى تتصف هذه الفكرة با
 ال يفكر البشـــر عادة بن
وّضحناهـــا فـــي معضلة ا
ب ر ب ر ي

العكـــس، حيث أثبتت البع
واإلحصاءات بأن البشـــر ف
ملوقـــف الســـجن
الســـكو اختيـــار 
الزميل في الظهر
حقيقيا حملقق ال
في إيقاع املتهمني
ق ي ي

ملاذا ال يفكر البش
يفكـــرون إن و
مشـــابه؟ هــ
األلعـــاب مس
السلوك فهم

البقاء لألص

منذ نش
كتاب ”أ
منتص
عش
ال
اال
عن

نظرية األلعاب

 نموذج رياضي مناسب 

لدراسة الكثير من الحاالت 

االقتصادية التي تتضمن 

املنافسة بني شركات 

للسيطرة على السوق

تفسير السلوك البشري يمكن 

أن يكون عبر نظرية األلعاب 

وباالعتماد على فكرة االنتخاب 

ستيفن ستروكاتزالطبيعي

ي و ي إ وب
سنتني بالسجن بدل بوشايته فتقضي

ســـنة واحـــدة لـــو عفوت
األولـــى.  خيانتـــه  عـــن 
مـــن الواضـــح أن هذه 
الصفـــات الثالث التي 

محـــاكاة  لهـــا  توصلـــت 
ألكساندر هي صفات ُمحببة 
في الكثير مـــن املنظومات 

األخالقية البشرية والغريب 
في األمر أن الكمبيوتر ال يتمتع 

بـــأّي حس أخالقـــي ووجدهـــا كحّل 
ع ي ر بيو ر ي

ملعضلة السجناء.
تأكيـــد بـــكل 

فـــإن احليـــاة 
الواقعيـــة ليســـت
البســـاطة بهـــذه 

حيث يعتري التواصل
ســـوء البشـــر  بـــني 

الفهـــم فـــي بعض األحيـــان إضافة 
املســـبقة وغيرها من  إلى األحـــكام
التحيزات العاطفية، لذلك فإن القيم
األخالقية البشـــرية تشـــمل الكثير
من التعقيد الـــذي ال ُتظهره نتائج
ير ري ب ي

محاكاة ألكســـاندر. لكن على األقل
مـــن حيث املبـــدأ، فـــإن النظر إلى
نتائج محاكاة ألكســـاندر مبنظور
االنتخـــاب الطبيعـــي وعلم النفس 
التطـــوري قـــد يعطينـــا منوذجـــا 
رياضيـــا لكيفيـــة نشـــوء وتطور
لدينا توّلد وكيف البشري السلوك
ور و و ي ي ي ري

السكوت والخروج بسنة واحدة

كير
ة التف

الدخول في متاه

ض تعني عامين سجن
شهادتهما ضد بع

راءة
الشهادة والخروج ب

حسن مازن
كاتب عراقي

Tech أرى فـــي املســـتقبل البعيد مجـــاالت مفتوحة ألبحاث أكثر أهمية. وســـيقوم علم النفس على أســـاس جديد يتمثل في حياة}

ضرورة اكتساب كل قوة عقلية وكل مهارة بالتدريج}.

تشارلز داروين
عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني
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أمحد حافظ

} أفضـــى الصخـــب حـــول تجديـــد الخطاب 
الدينـــي، إلـــى الدخول في حلقـــة مفرغة حتى 
اآلن، فـــال الخطاب تجـــدد، وال اإلرهاب توقف، 
وال العقـــل أصبـــح أكثـــر انفتاحا، بـــل ازداد 
االنغـــالق، وتصاعد العنف، واشـــتد التطرف، 
بين عـــدد كبير من الخريجين فـــي الكثير من 

الجامعات العربية.
هنـــا بدأ البعـــض من الخبـــراء يقترحون 
ضـــرورة تعديل الدفة، ووضـــع الحصان أمام 
العربـــة، بحيث يتـــم التوافق حول ضرورة أن 
تكون هناك مناهج وطنية فـــي التعليم العام، 
تخلو مـــن أي عالقة بثوابـــت أو موروثات أو 
قضايـــا لها عالقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 

بالدين، ومهما كان هذا الدين.
وأصبـــح إصـــالح الخطـــاب الديني وفق 
تقديـــرات بعـــض الخبـــراء، فكرة متكلســـة، 
ويقترح أصحاب هذا الرأي، أن يكون التجديد 
مبنّيا على عدة أعمدة، أولها أن تكون المناهج 
الدراســـية عصرية، وعلى أســـس علمية بحتة 

تتواكب والتطورات الحالية.
كما أن التنقيـــح، من وجهة النظر الداعمة 
لهـــذا التوجـــه، ال يعنـــي إلغاء مـــادة التربية 
الدينية، التـــي يجب أن تكـــون مقتصرة على 
مرحلة التعليم األساســـي، فمـــن المطلوب أن 
يلم كل طالب بأسس دينه حتى يتعلم المبادئ 

والقواعد األساسية.
الباحث التربـــوي والخبير فـــي المناهج 
العربيـــة، خالـــد الجبالـــي، اعتبـــر أن وصف 
”المناهـــج الوطنيـــة“ ال يعنـــي تجاهل األمور 
الدينيـــة والقرآن فـــي العمليـــة التعليمية أو 
التقليل من قيمته في المرحلة األساســـية، لكن 
ذلـــك يعني أن تكـــون هناك ثـــورة على إقحام 

الدين في كل ما يتعلق بالمناهج العلمية.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن الدين، ســـواء كان 
قرآنا أو حديثا، يجـــب أن يقتصر الهدف منه 
علـــى نواح بعينها، بحيث يكـــون الدين جزءا 
منفصـــال في منهج معّين، مثـــل اللغة العربية 
والتربيـــة الدينيـــة، وليـــس منتشـــرا في كل 

المناهج. وأشـــار إلى أن األخطر من تأســـيس 
مناهج التعليم العام على أســـس دينية بحتة، 
أنه يتم إقحام مســـائل دينيـــة مازالت موضع 
خالف بين الفقهاء والمذاهب، وتحوي الكتب 
فتـــاوى ورؤى وأحاديـــث تحمـــل وجهة نظر 
أحاديـــة، فتـــرى هنـــاك تحريم قطعـــي للغناء 
والموســـيقى والرقـــص، ومؤسســـات الدولة 

نفسها تقيم حفالت غناء ورقص.
وإذا تـــم التعامل مع المناهج وفق أدبيات 
وطنيـــة علميـــة وعصرّيـــة بعيدة عـــن الدين 
والتدين، فســـنتمكن من تحرير العقول كبداية 

أولى للتنقيح والتجديد.
الخطـــوة الثانيـــة، أن يتم ذلـــك بعيدا عن 
المؤسســـات الدينيـــة، ألن مجرد االســـتعانة 
بها، كما هو حاصل اآلن في مصر، يعد إقرارا 
بالمبـــدأ والمنهج الديني، كما أن مادة واحدة 
تحمل اسم ”الثقافة اإلسالمية“ تفي بالغرض، 

وال حاجة ألن يكون الدين حالة رهاب.
ثمة عقبـــات تقف في هـــذا الطريق، أولها 
استعدادات الدول العربية للتأقلم مع متطلبات 
العصـــر، ووجود نخب مازالت أســـيرة للفكرة 
الدينيـــة حتى لـــو كانت من غير المتشـــددين 
ظاهريـــا، عالوة علـــى أن هناك بعـــض الدول 
لديها جامعات ومـــدارس تدّرس مناهج دينية 
بحتـــة، علـــى غـــرار المعاهد والمـــدارس في 
مصـــر وتونس والســـعودية وغيرها، فإما أن 
يتم اإللغاء، وهذا صعـــب للغاية، وإما أن يتم 
تكييفها مع روح العصر وفقا ألســـس علمية، 
وربما ذلك يكـــون أصعب من اإللغاء، إذا ظلت 
العقول المتحجرة هي المسؤولة عن التطوير.
هذه الصعوبات يفّندها محمد سيد أحمد، 
عميد معهد أزهري بمحافظة البحيرة، شـــمال 
القاهـــرة، بقولـــه إن التعليـــم األزهري أصبح 
جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن الهوية المصريـــة، وأن 
إلغـــاءه أو مدنيتـــه يعني التالعـــب بالهوية، 
والحل الوحيد أن تتم مراجعة التراث الديني 
الذي يدّرس في األزهر بشكل كامل، والمهم أال 

تقتصر المراجعة على األزهريين وحدهم.
وأضاف لـ”العرب“ أن ”اإلصالح في التعليم 
الديني يقتضي إعادة المعارف إلى أصولها“، 
فكل ما لم ينبثق عن القرآن أو الُسّنة علينا أن 
نجعله موقـــع نقد ونظر ويمكن حذفه، وكل ما 
من شأنه أن يتعارض مع السماحة والوسطية 
واالعتدال وتحوم حوله الشـــكوك، بالتشدد أو 

التطرف، يتم إلغاؤه فورا.
ولـــم ينكـــر ســـيد أحمـــد وجـــود عقليات 
داخل المؤسســـات الدينيـــة وخارجها، تنظر 

إلى المناهـــج الحالية وكأنها ”قـــرآن ممنوع 
االقتراب منه“، وهـــؤالء يمثلون عقبة حقيقية 
ضد اتخاذ المزيد من الخطوات الجريئة نحو 

إصالح المناهج عموما، لتواكب العصر.
إذا كان طريـــق المنهـــج الوطنـــي مليئـــا 
باألشواك، واالســـتغناء عن المنهج الديني أو 
تحجيمه في إطار بعينه، حافال باألزمات، فإن 
الوصول إلى حل وســـطي توافقي هو السبيل 
الوحيد للبدء في تأسيس منهج وطني يراعي 
العصـــر، ويجعل الديـــن مفـــردة منفصلة في 

التعليم، ال حاكمة لكل المناهج.
هنا يطـــرح البعض حال لهذه اإلشـــكالية 
بـــأن يقتصـــر التعليـــم األزهـــري علـــى علوم 
الدين كالشـــريعة والفقه، والتخلي عن تدريس 
المناهـــج العلميـــة على أســـس دينيـــة، وفي 
مـــدارس التعليـــم العـــام يحصـــل كل الطالب 
علي المعـــارف الدينية العامـــة، وبغيرها من 
األديـــان، بحيـــث تكون لدى الطالب (المســـلم 
أو المسيحي) معرفة بدينه وبأديان اآلخرين، 
وإبعاد الرجعيين والمتشددين والسلفيين عن 

تدريس التربية الدينية بالمدارس.

لكـــن قبل هذه الخطوة، يرى محب الرافعي 
وزير التربية والتعليم المصري سابقا، ضرورة 
أن يتـــم حـــذف كل مـــا من شـــأنه الحض على 
العنف والتطرف والتشدد وإلغاء اآلخر، سواء 
فـــي مناهج التعليم العام أو األزهر، وأن تكون 
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية للتعلم فقط، 
وليس اإلجبار على حفظها ما قد يخلق كراهية 

من الطالب للمدرسة والدين نفسه.
وأوضح لـ”العرب“ أن يتم إقصاء كل ما هو 
ديني عن المناهـــج العلمية وحتى التاريخية، 
مع دراســـة التاريخ اإلســـالمي والقبطي معا 
إلحـــداث تـــوازن وعـــدم التلميـــح للعنصرية 
بتدريس تاريخ اإلســـالم فقط، علـــى أن تكون 
بجـــوار اآليات القرآنية قطع مـــن اإلنجيل في 
مـــادة التربيـــة الدينية ليتعلم الطالب أســـس 
دينـــه، وليس أن يدرس الديـــن كمنهج تربوي 

عام حاكم للمدرسة.
أمـــا فكرة المناهج الوطنية، في نظر محب 
الرافعـــي، فإنهـــا توصيـــف ”واســـع المدى“ 
يجـــب أن يـــدور فـــي نطـــاق ضيـــق يتمحور 
حـــول أن تخاطب المناهج عامـــة هذا العصر 

وأال تخاطـــب الماضي، وترّكـــز على المواطنة 
والتســـامح، وتنمـــي قيمة العلـــوم والحداثة 
وتضـــع الدين في محله، بحيـــث ال يخرج عن 

اللغة العربية والتربية الدينية.
ومن المهم، أن يقتصـــر دور األزهر في ما 
يخص المنهج الديني أو العربي، على مراجعة 
النصوص القرآنيـــة واألحاديث النبوية فقط، 

دون أن يتدخل في عملية وضعها.
وفي حـــال حدث ذلـــك، ســـتكون المناهج 
وطنية تربوية والمدرســـة نفسها ديمقراطية، 
مـــا يعّلم الطالب األســـلوب الراقي في الحياة 
والعدالة  االجتماعـــي،  والتكافـــل  والتفكيـــر، 
وحرية االعتقاد، وإقامة عالقات إنسانية تتسم 
باألخذ والعطاء، وتغليـــب العقل والخبرة في 

مجابهة وحل المشكالت.
وبالتالـــي تخـــرج المدرســـة الوطنية، أو 
يمتلكون  ناضجيـــن  مواطنين  الديمقراطيـــة، 
مهـــارات عصرّيـــة، مثـــل االتصـــال الفّعـــال، 
والكفاءة المدنية، والتفكير التحليلي، والقدرة 
على حّل المشكالت واإلبداع، ومعاداة التمييز 

والتطرف.

هشام النجار

} تحت شـــعار الحرب على اإلرهاب يتم العبث 
بديموغرافية الدول العربية، على حساب حقوق 
العـــرب الســـنة التاريخية، وتمنح سياســـات 
الواليات المتحدة وروســـيا في المنطقة أحالم 
إيران اإلمبراطورية القومية والمذهبية أبعادا 

واقعية قابلة للتحقق.
ألمحـــت مجلة ”إيكونومســـت“ البريطانية 
أخيرا إلى المأساة العربية السنية بقولها ”الق 
نظرة فقط على أنقاض منطقة الهالل الخصيب، 
وسوف يظهر لك نمط مقلق من البحر المتوسط 
إلـــى الخليـــج العربي، أولئك الذيـــن يتحملون 
وطأة الحرب هم العرب السنة في الجزء األكبر، 
ورغم أنهم يشـــكلون أكبر كيـــان عرقي، وأنهم 
ورثـــة اإلمبراطوريات األســـطورية، فإن العديد 

من مدنهم العظيمة في أيدي غيرهم“.
يظل مســـتقبل ما بعد داعش بالنســـبة إلى 
الســـنة مجهـــوال، وتحّملهم مختلـــف األطراف 
مســـؤولية أزماتهـــم، وتنتظرهـــم ممارســـات 
الميليشيات الشيعية التي ُتمنح أدوارا بجانب 
مؤسســـات الـــدول، وتتالقـــى إرادات القـــوى 
الدولية لمنـــح إيران حوافز إضافية بســـوريا 

والعراق دعما ألنظمة موالية لها.
جـــزء مـــن شـــيعة العـــراق لـــم يتقبلـــوا 
تدخلهـــا  فـــي  ورأوا  اإليرانيـــة،  الممارســـات 
وتهميش الســـنة تهديدا مباشـــرا لهم، خاصة 
بعد الحشد الشيعي الذي تم دفعه نحو سوريا  
فما يشـــبه ”الملحمـــة الطائفية“، وهـــذا يهدد 
أمن الشـــيعة فـــي بلدانهم، ويضـــر بقضيتهم 
األساســـية عندما تفقد الثقة فـــي كون الطائفة 
الشيعية في أي بلد عربي أو مسلم تتمتع بوالء 
ألوطانها، وهذا كان محفزا لفعل سني سياسي 

مدروس وليس تكفيريا مسلحا.
وصب حضور داعش بصورته الطائفية في 
صالح إيران، ولو تصاعـــد الزخم االحتجاجي 
الســـلمي الحقوقـــي محليـــا وعربيـــا ودوليا، 
لما حظيت إيران بالمســـاحات المذهبية التي 
تمـــددت خاللهـــا، وأهداهـــا داعش مـــا تمنت 
بعســـكرة الصراع ومذهبته، وهي لعبتها التي 

تجيدها، بالتذرع بمحاربـــة اإلرهاب التكفيري 
وحشـــد أتباعها للنضال المقدس ضد ”الســـنة 
األشـــرار“، فخلقـــت رأي عـــام شـــيعيا خلـــف 

سياساتها التوسعية.
ينمو اإلرهاب فـــي البيئات الطائفية، حيث 
يشـــعر قطاع مـــن الشـــعب بالتمييـــز والغبن، 
وفـــي بيئـــة الفـــراغ، حيـــث ال وجـــود للدولة 
ومؤسســـاتها وأجهزتهـــا، وال تطـــرح قضيـــة 
اإلرهاب بصورة شـــاملة للمناقشـــة لحسابات 
ومصالـــح دول غربيـــة وأخـــرى إقليمية، األمر 
الـــذي يجعل المشـــكلة مســـتعصية على الحل 
عندمـــا يعالج ملـــف اإلرهاب منفـــردا عن ملف 
”الطائفية“، وُينظر فقط إلى ”اإلرهاب الســـني“ 
الذي ُيمارس من خالل  دون ”اإلرهاب الشيعي“ 
ميليشـــيات مســـلحة عابرة للـــدول وال تعترف 

بالحدود السياسية.
ووجـــدت إيـــران وميليشـــياتها الفرصـــة 
سانحة للسيطرة علي العراق وما صاحب ذلك 
من ممارسات وجرائم طائفية وقتل علي الهوية 
ليخلق نموذج داعش، مستغال حاجة المجتمع 

السني للحماية واســـترداد الحقوق والكرامة، 
وإيران أيضا تتقمص دور البطل الذي يخلص 
العالم من شرور داعش، فتقوم بالدور ونقيضه 

وبينهما تكتسب شرعية الحضور.
خـــالل عامين خســـر داعش معاقـــل نفوذه 
الرئيســـية، وفقـــد أهـــم قياداتـــه ويعانـــي من 
انشـــقاقات مؤثرة، وســـوف يخســـر الموصل 
ويتحـــول بعضـــه إلي خاليـــا نائمـــة والعمل 
الســـري وحرب العصابات ويزحف أعضاء منه 
إلي سوريا وليبيا، ويظل المناخ مهيئا لعودته 
بصـــورة أخرى وتحت عناويـــن مختلفة بعدما 
تكرر ذلك في عهد نوري المالكي رئيس الوزراء 
العراقي الســـابق، نتيجة اليأس الذي اســـتبد 
بالمجتمـــع الســـني، وقبل العـــودة المتجددة 
تطرح قوة أخرى نفســـها كمدافع عن السنة مع 

انهيار داعش.
تعمل تركيا على اســـتيعاب جمهور داعش 
واحتوائه بخطاب إمبراطوري عاطفي يتحدث 
عن حقوق تركية تاريخية في أراض عربية وعن 
حمايـــة الســـنة والوقوف في مواجهـــة النفوذ 

اإليرانـــي، وهو المنطق الذي حشـــد به داعش 
مقاتليـــه مـــن مختلف دول العالـــم، كمدافع عن 

إسالم سني مضطهد ومسلوب الحقوق.
ويســـعى أردوغـــان إلـــى اســـتيعاب أعداد 
كبيرة مـــن مقاتلين مدربين وضم قوى ســـنية 
فاعلـــة بايعت داعش وعملت تحـــت قيادته من 
أفـــراد وقـــادة جيش ســـابقين، ومن العشـــائر 
المســـلحة ومـــن جماعـــات قاومـــت االحتالل 
األميركي، كما يحاول احتواء الشباب الجهادي 
ممـــن ال تروقهم صدمة ســـقوط خالفة لم يمض 
علـــى إعالنها خمس ســـنوات، وال يرغبون في 
تصديق فرضية فشل إقامة ”الدولة اإلسالمية“، 
بعد أن علقوا آمالهم عليها، وينظرون إلى تركيا 
كرافعة أكثر ارتكازا من داعش، باعتبارها دولة 
قائمة تحظى بالشـــرعية والعالقـــات الدولية، 

فضال عن جيش قوي.
داعـــش استشـــعر الخطـــر التركـــي عليـــه 
مبكرا كون تركيا تطرح نفســـها بديال للخالفة 
البغدادية فطالت عملياته العمق التركي، وهي 
مواجهة ســـنية – سنية، تضاف إليها العالقات 
العربيـــةـ  التركية المتوترة، مّما يضعف الفعل 
”الســـني“ أمام تماســـك وانســـجام إيـــران مع 

حلفائها.
وفي مواجهة داعش تكتل واضح بين ثالث 
قوى رئيسية، هي الواليات المتحدة األميركية 
وإيران وإسرائيل، وتسير طهران بتحالفها ذلك 
جنبا إلى جنـــب مع تحالفهـــا الطائفي ”إيران 
وســـوريا وحزب الله والحوثيين“ بغية بســـط 
نفوذها في اإلقليم، وتركيا ال تستطيع السيطرة 
على داعش وتوجيهه حسب رؤيتها وخططها، 
كمـــا تفعل إيـــران مـــع أذرعها وميليشـــياتها 

العسكرية.
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المناهج الوطنية الموحدة خطوة أساسية لتجديد الفكر قبل الخطاب

تفخيخ ديموغرافي يستهدف العرب السنة

إصالح املناهج التعليمية وتنقيتها من مختلف الشــــــوائب غير العلمية التي تثير االلتباس 
لدى الطالب، أمر كفيل بالدفع نحو تطوير اخلطاب الديني الذي من شأنه أن يحّصن ضد 

التطرف، ويحمي األجيال القادمة من آفة اإلرهاب.

الحل يكمن في مراجعة التراث الديني الذي يدرس في األزهر بشكل كامل

[ البعض من دعاة التطوير يناقشون الشكل ويهملون املضمون  [ تحييد الدين في مناهج التعليم يخدم البالد والعباد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعـلنت مصادر أمنية ومحلية 
عراقية عن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم 

خططت له عناصر في تنظيم الدولة 
اإلسالمية الستهداف مدينة الرمادي، 

كبرى مدن محافظة األنبار غرب العراق.

◄ تقدمت قوات الجيش والشرطة 
العراقية في منطقة الشورى التي تبعد 
30 كيلومترا جنوبي الموصل إذ تسعى 

لطرد مقاتلي داعش من قرى المنطقة، 
وقال أحد قادة الجيش العراقي إن 

قواته لم تواجه مقاومة تذكر.

◄ قال مسؤول أفغاني إن شرطيا لقي 
حتفه وأصيب ثالثة آخرون في تفجير 

انتحاري في مدينة قندهار، الواقعة 
جنوب البالد.

◄ ذكر مسؤولو دفاع هنود أن جنديا 
هنديا قتل وتم التمثيل بجثته من 

قبل مسلحين يتخذون من باكستان 
المجاورة مقرا لهم.

◄ استقبل البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 

وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج 
العربي ثامر السبهان، وتطرق اللقاء 

إلى رفض كل أشكال التطرف والعنف 
واإلرهاب التي تهدد المنطقة بأسرها، 

والتي تنبذها كافة األديان.

◄ أطلقت الجمعية األردنية للعلوم 
السياسية دراسة بعنوان ”العالقة 

الجدلية بين التطرف واإلرهاب“ 
لعبدالله النقرش عميد كلية األمير 

حسين بن عبدالله الثاني للدراسات 
الدولية والعلوم السياسية.

باختصار

 مستقبل ما بعد داعش مجهول بالنسبة إلى السنة

{القضـــاء على اإلرهاب يقتضي تجفيف كل منابعه المالية التي تزوده بوســـائله الدعائية إسالم سياسي
وقدراته على إلحاق األذى وتهديد أمن البالد}.

رطمان لعمامرة
وزير الدولة للشؤون اخلارجية والتعاون الدولي ـ اجلزائر

{صانـــع الفيلم مقاتل حقيقي يقدم فكـــرا وإبداعا للجمهور يمكنه مـــن مواجهة اإلرهاب 
كفكر، مع األخذ في االعتبار أن الفنان ليس واعظا وال أستاذا في التحليل النفسي}.

محمد حسن أحمد
مخرج وسيناريست إماراتي

الوصول إلى حل وسطي توافقي هو 
الســـبيل الوحيد للبدء في تأسيس 
منهـــج وطني يراعي العصر، ويجعل 

الدين مفردة منفصلة في التعليم

◄

أردوغـــان يحـــاول احتـــواء الشـــباب 
الجهـــادي ممـــن ال تروقهـــم صدمة 
سقوط خالفة لم يمض على إعالنها 

خمس سنوات

◄

ّ



} أبوظبــي - يوضـــح الباحـــث الجزائـــري 
عبدالملـــك مرتاض فـــي كتابه الجديـــد ”بنية 
اللغـــة فـــي الشـــعر النبطـــي.. تحليـــل لنص 
للشـــاعر الشـــيخ  قصيدة: ”ســـالم يا شـــيخ“ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان“، إجـــراء تحليل 
القصيدة النبطية ومفهوم التداولية وضروب 

االستعمال.
وعلى الغـــالف األخير للكتاب، الصادر عن 
أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة، نقـــرأ عبارة 
توضيحيـــة للكتـــاب كتبهـــا المؤلـــف يقـــول 
فيهـــا ”كتبنـــا قبل هـــذا الكتاب عن الشـــعراء 
مـــن كل الطبقـــات االجتماعيـــة في المشـــرق 
والمغـــرب، فـــكان ال بّد مـــن كتابة شـــيء عن 
األدب اإلماراتـــي الـــذي لم ينـــل العناية التي 
هو أهـــل لها من النقـــاد العرب، ومـــن النقاد 
اإلماراتيين أنفســـهم. وأن الحب الذي يحمله 
الكاتب في قلبه لبلد من البلدان، أو شـــاعر من 
الشـــعراء، كثيرا ما يكون وراء تذليل العقبات 
الـــكأداء، والصعوبات الفنيـــة والتقنية التي 

تســـاور ســـبيله أثناء إنجاز مثل هذه األعمال 
التحليلية التي تقرأ العمل الشعري“.

ويضـــّم الكتاب الجديد بين دفتيه خمســـة 
مســـتويات، جاء عنوان المستوى األول 
قراءة تداولية للمســـكوت عنه في نص 
للشاعر الشيخ  قصيدة ”سالم يا شيخ“ 
محمد بن زايد،  ليوضح إجراء تحليل 
القصيدة النبطيـــة ومفهوم التداولية 
قصيدة  وتحليل  االستعمال  وأضراب 
سالم يا شيخ بإجراء المسكوت عنه.
أما المســـتوى الثاني فقد تناول 
شـــرح بنيـــة اللغـــة الشـــعرية فـــي 
القصيدة، ســـواء اللغـــة المعجمية 
أواللغـــة الفنيـــة فـــي القصيـــدة، 
والمســـتوى الثالث تنـــاول جانب 

التحليل التشـــاكلي للقصيـــدة، إذ قدم 
مقدمة شاملة عن مفهوم التشاكل.

كما تضمن المستوى الرابع تحليل الحيز 
الشـــعري في قصيدة ”ســـالم يا شـــيخ“، أما 
المســـتوى الخامس فقد عكس جمالية اإليقاع 

في القصيدة، وذلك من خالل تقديمه لـ“ملحق“ 
من القصيدة يعكس هذا الجانب.

تعـــود قصة هـــذا الكتاب وفقـــا لما يرويه 
عبدالملـــك مرتـــاض إلـــى زيارتـــه ألبوظبي 
حيـــث لفـــت انتباهـــه نـــص 
شـــعري نبطي جميل مكتوب 
علـــى لوحة أنيقـــة بخط بارز، 
زايـــد“،  نص“عيـــال  وهـــو 
فأخـــذه جمال النص، وأســـره 
نبـــل العاطفة التـــي يعبر عنها 
الشـــيخ محمد بـــن زايد في هذه 
القصيدة، فانبهر لهذا التواضع 

االستثنائي.
 ولهـــذا الموقـــف اإلنســـاني 
الكبير، فما عهـــد قائدا يثني على 
جنوده فيشيد ببالئهم في المعارك، 
وينوه بخصالهم في ساحة الهيجاء، حتى قرأ 

هذا النص البديع.
وكان يومها عائدا أدراجه إلى الجزائر، فلم 
يستطع أن يحمل شيئا معه من ذلك النص إال 

أثر اإلحساس باإلعجاب به، وبعظمة الموقف 
الذي يســـجله للجنود اإلماراتيين األشاوس، 
وباالحتفـــاظ بالرغبة الجامحة فـــي أن يكتب 
عن هذا النص شـــيئا ما. وبمجرد أن عاد إلى 
أبوظبي بحث عن تلك القصيدة، والتي اقترح 
لهـــا عنوانا مســـتوحى مـــن مضمونها وهو 

”سالم يا شيخ“.
ثم بـــدأ مرتاض يقرأ النصين االثنين معا، 
قراءة بعد قراءة، حتى استقر عزمه على تركيز 
القراءة التحليلية علـــى القصيدة الثانية، مع 
إقـــراره بجمال القصيـــدة األولى أيضا وعمق 

مضمونها ونبل عاطفتها.
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ثقافة

 شعرية الرواية أم شاعريتها

} قراءة الرواية متعة كبرى، لكنها ال تكون 
كذلك دائما، فقد تكون عبئا، يورث الندم على 
ما أهدرنا من وقت وما ارتكبنا من خطأ في 
االختيار، وقد تكون التجربة سارة.  حالتان 

كثيرا ما  نصادفهما، ونحن تقرأ نّصا روائيا. 
قد نقرأ النّص بنشوة متصلة اتصال الرواية 

لغة وموضوعا وشخصيات وتقنية ورؤيا. 
وقد جند في قراءة الرواية، مشقة واضحة، 

فنكثر االنسالل منها، كما ينسّل لّص من غارة 
مخفقة، وقد نعود إليها ولكن بتثاقل أكبر.

والسبب في هذا االختالف ال يقع بعيدا 
عن كاتب النص. موهبة األول، وعيه للعبة 

الكتابة، إحساسه العالي باللغة، شغفه 
باجلديد وغير املتوقع من املواقف واحلبكات 

وأسلوب التعبير. فهو يجدد روح التلّقي 
ونشوة القراءة وكأنه خالق للحيرات 

واجلاذبية واالنعطافات املباغتة. ألن منجزه 
الروائي يتوفر على شعرية عالية، على تلك 

اخلصائص التي حتقق أدبية النص، وترتفع 
به إلى مستوى جمالي استثنائي.

أما اآلخر فهو الروائي التقليدي، السائر 
في الطريق احملفوظة عن ظهر قلب. ال شيء 

يهز كيان القارئ، أو يخالف املقدور عليه من 
مألوف السير اخلطي لألحداث، وال لغة حتفل 

باالنزياحات. قد تكون في  نصه شاعرية 
واضحة، لكنه يفتقر إلى الشعرية، والفرق 

واضح بني الصفتني.
فالشعرية، كما أشرت، هي ما يرفع أدبيَة 

نص ما، مكتوبا أو مسموعا، أو ما ينقله 
من مستواه العادي إلى مستوى أرقى. إن 

حديثا عاديا قد تأخذه الريح دون أن يْعلق 
في الذاكرة شيء منه. نسمعه دون إصغاء، 
وننصرف عنه دون تردد. ويحدث أن ننتبه 

فجأة إلى املتحدث فنقبل عليه بيقظة حسية 
عالية. وحني نبحث عن السبب فإننا جنده 
في مكان ما من الكالم، في كلمة، أو عبارة، 

أو سؤال مفاجئ. في سخرية تنّد عن سياق 
التعبير. أو ارتفاع مفاجئ في حرارة اللغة، 
واندفاعها إلى مستوى جمالي جذاب. لقد 

ارتفع املتحدث، هنا، فجأة  بأسلوب حديثه 
إلى مكمن التأثير.

إن انشدادنا إلى نص روائي ما حتى 
نهايته ال ينفصل عن شعرية هذا النص، 

أي استناده إلى وفرة من عناصر اإلمتاع  
وتأجيج اللغة. وهي صفُة ال تنبثق إال من 

خضم نص روائي متصل ومتداخل. وال 
ميكن أن يكون النص كذلك إال إذا توفر له 

من قوة الترابط واإلثارة ما يجعل متابعتنا 
له حتمية.

في املقابل، وحتى نتفّهم كثافة النص 
الروائي وجاذبيته،ال بد من الذهاب إلى 
اجلهة النقيضة. ثمة نصوص روائية ال 

تشدك إليها. إنها حتمل نقطة ضعفها 
في نسيجها املترهل، غير املتجانس غير 

اجلذاب، غير املنتج، غير املتنامي في 
صعود ال فجوات فيه. قد تهرب منه، إليقاعه 

اخلافت، وافتقاره إلى اإلثارة. من تباطئه 
املزري في الزمان واملكان. وقد تعتم روحك 

بفعل تورمه اللغوي، ومنافذه املسدودة التي 
ال تؤدي إلى فضاء تكتمل فيه مساراته دون 

افتعال وتعنت.
إننا، هذه املرة، أمام شاعرية اللغة ال 

شعريتها. شاعرية ال تكف الرواية فيها عن 
التحول، هنا وهناك، إلى انثيال وجداني، أو 
خاطرة مثقلة بفيض من العواطف السخية، 

دون أن يكون لذلك دور في بناء النص. 
إنه نص مختنق، متراكم، متردد، ال يندفع 

برشاقة، وال يتراجع  بتوتر.
 املشكلة في الرواية، أخيرا، أنها فن 

رحب، يتسع لكل شيء، أصيال كان أو زائفا. 
ألم يقل الناقد الروسي باختني إن الرواية 

هي النوع األدبي الوحيد الذي لم يكتمل 
بعـد؟ أي أنها ال تزال في مرحلة التكوين. 

فهي تتسع للتجريب كما تتسع للتقليد 
الراسخ، وللروائي اخلالق كما للكاتب 

املغشوش أيضا. 

ق   علي جعـفر العـالّ
شاعر من العراق       

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفى منتدى مؤسسة 
عبدالحميد شومان (األردن)، 
بإشهار كتاب ”تاريخ جامعة 
اليرموك وأحداثها“ لمؤلفه 

الباحث كامل العجلوني، في قاعة 
عبدالحميد شومان بالمنتدى.

◄ عن دار ”روافد للنشر“، صدرت 

رواية بعنوان ”كلمات يونس 
األخيرة“، من تأليف الكاتب 

والروائي يوسف نبيل.

◄ تم بالرباط افتتاح معرض 
للفنون التشكيلية يتمحور حول 

”اإلبداع النسائي في خدمة العمل 
اإلنساني“. المعرض يحتفي 

بالمرأة، ويشمل لوحات أبدعتها 
أيادي نساء. 

◄ يصدر قريبا عن ”سلسلة 
الدراسات الشعبية“، بالهيئة العامة 

لقصور الثقاقة، كتاب بعنوان 
”تجليات المعتقد في الثقافة 

الشعبية“، للباحث عبدالحكيم 
خليل. 

◄ يتم التحضير حاليا إلطالق 
مهرجان المدن التاريخية في 

موريتانيا وهو المهرجان الثقافي 
األكبر في البالد، الذي تستضيفه 

مدينة وادان التاريخية. 

◄ طالبت كلية الفنون الجميلة 

بالزمالك، بضرورة مشاركة جميع 
األقسام باألبحاث العلمية، في 
المؤتمر الدولي، الذي سيعقد 

بالكلية في شهر مايو 2017.

◄ فازت اإليزيديتان العراقيتان 
نادية مراد ولمياء عجي بشار، 
اللتان نجتا من تنظيم "داعش" 

اإلرهابي، بجائزة ساخاروف لحرية 
الفكر لسنة 2016 والتي يمنحها 

البرلمان األوروبي.

باختصار

عن دار {اآلداب للنشـــر والتوزيع»، صدرت حديثا، الترجمة العربية لرواية {صديقتي املذهلة»، 

للكاتبة واألديبة اإليطالية إيلينا فيرانتي، من ترجمة معاوية عبداملجيد. 

يحتفـــي معهد العالم العربي في باريس، بالكاتبة والتشـــكيلية اللبنانية األميركية إيتيل عدنان، 

في معرض يؤرخ لعقود من اإلنتاج الفني واألدبي بني الكتابة والرسم والطباعة على السجاد.

عبدالملك مرتاض يكتب عن بنية اللغة في الشعر النبطي

سالفوي جيجك ينتقد االبتزاز األوروبي لالجئين الهاربين من الموت
[ {ضد االبتزاز المزدوج» كتاب يطرح التساؤالت حول أفواج الالجئين التي تجتاح أوروبا [ سرد مثير للقصص المرعبة لعابري البحار

عمار المأمون

} يقــــارب ســــالفوي جيجك فــــي كتابه ”ضد 
االبتــــزاز المزدوج، الالجئون والرعب وبعض 
القضايــــا المتعلقة  القضايا مــــع الجيــــران“ 
بالالجئيــــن الوافدين على أوروبا، والتشــــدد 
الدينــــي بمختلف أنواعه، وهيمنة رأس المال 
العالمــــي ودوره فــــي مــــا يحصــــل، ويرى أن 
الحــــل بأيدينا نحن، علينــــا أن نقف في وجه 
هذه الســــلطة العابرة للقارات، لنكون حسب 

تعبيــــره تمثيــــال حيــــا للتغييــــر، 
الــــذي يمكن لنا أن نقــــوم به عبر 
وسطاء لتحقيق تغييرات جذرية 
فــــي منظومــــة عمــــل المجتمــــع 

وتعريفاته.
ويعتبر الفيلســــوف والناقد 
الثقافي السلوفيني جيجك من 
مشــــاهير عالم الفكر في القرن 
العشــــرين، هو أشــــبه بجوني 
أفكاره  هوليــــوود؛  فــــي  ديب 
ومواقفه  اليســــارّية  وكتبــــه 
التي يطغــــى عليهــــا الطابع 

الماركســــي والالكانــــي مازالت تثيــــر الجدل 
وشــــهية وســــائل اإلعــــالم، وخصوصا في ما 
يتعلــــق بتعليقــــه علــــى القضايــــا المعاصرة 

واآلنية.

االبتزاز المزدوج

يــــرى جيجــــك، فــــي كتابــــه الصــــادر عن 
”منشــــورات أليــــن الين“، بالمملكــــة المتحدة، 
أن أوروبــــا تعيــــش في بيــــت زجاجي صنعه 
رأس المــــال العالمــــي مــــن أجــــل عزلهــــا عن 
العالــــم، فهــــي تشــــاهد فقط ما يحصــــل، وأن 
الالجئيــــن الجدد، الذين يعبــــرون البحر، هم 
تهديد لهذه البنيــــة الزجاجية، إذ من الممكن 

أن يغّيروا الحياة اليومية  لهؤالء ”الوافدين“ 
لألوروبييــــن ويؤثروا عليها، وهنا يســــتخدم 
جيجــــك اعتداءات باريــــس األخيرة 
كمثال، فما حــــدث هو اعتداء على 
لألوروبيين،  االعتيادية  التفاصيل 
أو على ”نمط العيش“ بصورة أدق.
مواقــــف  أن  المؤلــــف  ويعتقــــد 
األوروبــــي تجــــاه هــــؤالء الوافدين، 
وكال  مزدوجــــا،  ابتــــزازا  تحمــــل 
الفريقين الداعميــــن لفتح الحدود أو 
الداعيين إلى إغالقها يمارســــان دورا 
ضــــد الالجئيــــن، وكل حســــب منطقه، 
فبالرغــــم مــــن أن الداعين إلــــى إغالق 
الحــــدود وتــــرك ”اآلخريــــن“ ليغرقــــوا 
في البحــــر كي يحموا ”نمــــط حياتهم“ 
قــــد يبدون األســــوأ واألكثر عنصرّيــــة، إال أن 
األخطــــر، هم أولئك الداعون إلى فتح الحدود، 
بالرغــــم مــــن أن دعواهم  تبدو إنســــانية، إال 
أنهم ضمنيا يعلمون أنه من المســــتحيل فتح 
الحدود بصورة كاملة، وهذا المنطق يجعلهم 
يحافظون على التفوق األخالقي أمام غيرهم، 
كما أن منطق ”الحــــدود المفتوحة للضحايا“ 
يعبــــر عــــن اختالف جوهــــري فــــي القيم بين 
االثنين؛ بيــــن صورة اإلنســــان األوروبي عن 
نفســــه، وصورة القادم الجديد الذي يســــعى 
إلــــى تدمير هذه الصورة، وهنا ينطلق جيجك 
مــــن موقفه الالكاني، مؤكــــدا أن هذه الصورة 
التي يمتلكهــــا األوروبيون عن أنفســــهم هي 

ليســــت حقيقية، بل هي محض كذب، أنتجتها 
الصناعــــة الثقافيــــة الرأســــمالية، وهي التي 
خلقــــت وهم التفــــوق األخالقــــي والمنتجات 

و“التصرفات اليومّية“ المرتبطة به.

التشدد الديني

يناقــــش جيجــــك الحقــــا مفاهيم التشــــدد 
الدينــــي والعالقــــة بيــــن الدين والسياســــة، 
ومعظــــم األحداث المرتبطة بذلك، ســــواء تلك 
التي تمثلها إســــرائيل أو الدولة اإلســــالمية 
وغيرهما، ويذكر أن السبب األول لقوة داعش 
وحضوره هو تركيا التي تتحكم في الحدود، 
فهــــي تتحكــــم في عــــدد الالجئين بــــل وتدعم 
داعش بوصفه يحــــارب األكراد، يأتي ذلك في 
ســــياق موقف جيجك مما يحدث في المنطقة، 
بوصفه حربا دينّية، ســــواء بين المســــيحية 
واإلســــالم، أو بين تيارات المسيحية نفسها 
وتيارات اإلسالم نفسه. ويرى أن هذه الحروب 
والتكتــــالت ليســــت إّال ســــعيا إلــــى الهيمنة 

الرأســــمالية التــــي تأخــــذ من الدين وســــيلة 
لبســــط نفوذها، وأن المهاجريــــن والالجئين 
ليســــوا ســــوى نتيجــــة لهيمنــــة رأس المال 
العالمي والتصنيفات الدينّية والمؤسساتية، 
ويخص الموقف اليساري تحديدا الذي ينتقد 
اإلسالموفوبيا، لكن يجعل من انتقاد اإلسالم 
نفســــه تابوهــــا يمنــــع الخــــوض فيــــه، وكأن 
اإلســــالم كدين ال كمؤسســــة منيــــع ضد رأس 

المال العالمي.

أين الطاغية

المالحظة األكثر أهمية حول كتاب جيجك 
الذي من المفترض أن يتناول قضية الالجئين، 
هي الغيــــاب الكّلي للطاغية، أو الدكتاتوريات 
التي شــــهدتها وتشــــهدها المنطقة، هو فقط 
ينوه بأن ”الحروب“ هي نتيجة فشــــل نموذج 
الدولــــة المعاصــــرة الــــذي عاشــــته المنطقة 
العربّيــــة، بل ويكتب بدقة أن ســــبب مشــــكلة 
الالجئيــــن هو رأس المــــال العالمي وهيمنته 

السياســــية أو تدخله العسكرّي، فهو يتعامل 
مع الطاغية ووجوده كحقيقة ال تناقش.

كما أن مفهوم الثورة أو ”الربيع العربي“ 
لــــم يحضــــر ولو فــــي جملــــة واحــــدة تصف 
”المهاجرين عبر البحــــار“، وكأن أنظمة القمع 
والبطش التي عايشــــها هــــؤالء الالجئون لم 
تكن الســــبب الرئيســــي لرحيلهم وتهجيرهم. 
كما نراه الحقا يقدم تفســــيرا غرائبيا ألحداث 
كولونا في ألمانيا، بوصفها ظاهرة كرنفالّية، 

مقاربا مفهوم باختين عن الكرنفال.
 ويصف جيجك ما حــــدث بعدمّية وتمرد؛ 
فهو ال يهدف إلى أي شــــيء، بل هو تعبير عن 
إحباط أولئك األقل حظا، الذين يغيظهم ”نمط 
الحياة“ في أوروبا، وحقوق المرأة فيها التي 
يرى أنهم مدركون لها بدقة، لكنها تختلف عن 
مفهومهــــم للمرأة ودورها، ويــــرى أن اختيار 
الكثيرين منهم للدول األسكندنافية هو سعي 
إلى العيش فــــي اليوتوبيا األوروبية التي لن 
يجدوهــــا، وهذا ما يشــــكل المصــــدر الرئيس 

لإلحباط الذي يؤّدي إلى هكذا ظواهر.

ــــــم يعرفها من قبل؛ مئات اآلالف مــــــن املهاجرين يتركون  يشــــــهد العالم اآلن أزمة نزوح ل
أوطانهم التي تدميها احلروب والتشدد الطائفي، بحثا عن بالد حتتضنهم وحتفظ حياتهم، 
ــــــر في العصر احلديث منذ احلرب  إال أن هــــــذه الهجرات وحركة اللجوء التي تعتبر األكب
العاملية الثانّية، تطرح الكثير من التســــــاؤالت واملشــــــكالت على صعيد االحتكاك املباشر 
بني ما يســــــمى الغرب والشــــــرق؛ منظومتان للقيم حتاول كل منهما استيعاب األخرى أو 
تهدميها، هذه التغييرات وما يرافقها من أحداث عاملية هي محط انتباه الكتاب واملنظرين، 
وخصوصا في ما يتعلق بـ“سلوك“ الالجئني اجلدد و“ممارسات“ البلدان املضيفة حكومات 

وسكانا.
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القضايا  يــقــارب  جيجك  ســالفــوي 

على  الوافدين  بالالجئين  المتعلقة 

بمختلف  الديني  والتشدد  أوروبــا، 

أنواعه، وهيمنة رأس المال العالمي

 ◄

زيــارة  إلــى  تعود  الكتاب  هــذا  قصة 

لفت  أبــوظــبــي حيث  إلــى  الــمــؤلــف 

جميل  نبطي  شعري  نص  انتباهه 

مكتوب على لوحة أنيقة 

 ◄



} باريس - يشـــق فن الشـــارع تدريجيا طريقه 
إلـــى المتاحـــف مع افتتـــاح أول مـــكان عرض 
دائم في باريس، فيما تطرح تســـاؤالت حول ما 
إذا كان ذلك يشـــكل اعترافـــا بحركة ولدت قبل 

خمسين عاما في الشارع.
ويرى بـــول أردين مـــؤرخ الفـــن المعاصر 
”ينظر إلى فن الشـــارع اليوم على أنه تجســـيد 
للحرية إال أن في األمر خطأ كبيرا“. ويشير هذا 
الخبير في فنون المدن إلى أن صورة ”الفنانين 
الذيـــن ال يلجمهـــم شـــيء ويعملـــون ليـــال مع 
عائدة خصوصا  احتمال أن توقفهم الشـــرطة“ 

”إلى تخيالت“.
وقد ولد فن الشـــارع في نهاية الســـتينات 
مع رســـوم في قطارات األنفاق ثـــم الغرافيتي، 
وقد ارتبط لفترة طويلـــة بالتخريب والحركات 
االحتجاجيـــة إال أنه فقد منـــذ ذلك الحين جزءا 
من ســـمعته المتفجرة هذه. وقد عزز هذا الميل 
مـــع فتـــح متاحـــف لهذا الفـــن في أمســـتردام 
خصوصا وفي ســـانت بطرســـبرغ وفي برلين 

العام المقبل.
ويؤكد نيكوال لويرو-الســـير الذي أعار 150 
عمال مـــن مجموعتـــه الخاصة لتأســـيس أول 
موقع مكرس لهذا الفـــن في باريس أن ”جوهر 
الســـتريت آرت هـــو الجـــدران المناضلة لكنه 

بموازاة ذلك ثمة عمل في المحترف“.
ليعتاشـــوا  أعمالهـــم  الفنانـــون  ويبيـــع 
ويتمكنوا من الســـفر حتى يتركـــوا بصماتهم 

على الجـــدران في أنحـــاء مختلفة مـــن العالم 
على ما يؤكد الخبير الشـــغوف بهذا الفن. وقد 
اختار البعض مثل فوتورا 2000، وهو من رواد 
الغرافيتي يعرض أعماله منذ الثمانينات، عمدا 
االنتقال من جدران الشوارع إلى جدران قاعات 
العـــرض.  ومن بين هـــؤالء الفنانين، الكبيران 
بانكســـي وجاي ار، فضال عن فنانين ناشـــئين 

ال يعرفهم الجمهور جيـــدًا. وبعدما قدمت هذه 
األعمال لفترة طويلة في معارض، ســـتعلق من 
اآلن فصاعدا على جدران المدرسة الرقمية التي 
أّسســـها كزافييه نيل مؤســـس شـــركة خدمات 
الهاتـــف ”فـــري“، وهو ســـابع أغنى شـــخص 
في فرنســـا. وهـــذا خيـــار خارج عـــن الدروب 
المطروقة؛ ففي وســـط صفوف الدراســـة علقت 

أعمـــال تبلغ قيمتها آالف عـــدة من اليوروهات، 
ويمكـــن لمحبـــي هذا الفـــن أن يطلعـــوا عليها 
مجانا خالل زيارات منظمة. وتقوم الفكرة على 

اكتشاف األعمال والمكان على حّد سواء.
وترى ماغـــدا دانيش وهـــي صاحبة صالة 
عرض للفـــن المعاصر في باريس وشـــنغهاي، 
أن فن الشـــارع ال يزال يعاني رغم هذه الواجهة 
الجديـــدة، مـــن ”نبذ معيـــن من المؤسســـات“ 
مضيفـــة ”فعلـــى صعيـــد االعتـــراف، مـــا زلنا 
ننتظر المعـــرض الكبير حول هذا الموضوع“. 
وتؤكد ”فن الشـــارع ال يقتصر على ثالثة رسوم 
غرافيتـــي فـــي أرض خـــالء؛ إنه ظاهـــرة فنية 

نجحت في تزيين كل جدران العالم“.
وأمام هـــذا التحفظ ”كلمـــا تحدثنا عن فن 
الشـــارع، تحسنت األمور“، على ما يؤكد مهدي 
بن شـــيخ، وهو صاحب صالة فنية ويقف وراء 
فكرة ”تـــور باري 13“، المبنى الـــذي حّول إلى 

معرض كبير عابر في العام 2014.
ويشـــدد بن شـــيخ الـــذي ســـاهم أيضا في 
إحياء بلدة تونســـية من خالل مشـــروع ”جربة 
هود“، على أن ”الوقت لم يحن تماما لتعليب فن 
الشارع“. وهو ال يزال يفضل الشارع ويكثر من 
المشاريع في الدائرة 13 من باريس حيث يقيم.

وتؤكـــد ماغدا دانيـــش أن ”الشـــارع يبقى 
أساســـيا لهؤالء الفنانين ومصـــدرا إللهامهم، 
لكـــن ثمة الكثير من األماكن فـــي العالم ال يزال 
فيها فن الشارع غير مشروع“ أو موضع تنديد. 
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◄ تسلم الشاعر العراقي حسام 
البطاط جائزته من اللجنة المنظمة 

لجائزة سعيد فياض لإلبداع الشعري، 
في حفل أقيم مؤخرا بالعاصمة 

اللبنانية بيروت.

◄ ينطلق ملتقى عمان الشعري 
السادس في شهر نوفمبر 2016 تزامنا 
مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني 

السادس واألربعين.

◄ نظمت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية مؤخرا معرضا 

تشكيليا بعنوان ”رؤى شرقية“ 
للفنانين شاكر وناطق اآللوسي، بقاعة 

المعارض في مبنى المؤسسة بدبي.

◄ تقديرا لمسيرته األكاديمية وعطائه 
الثقافي الحافل باإلنجازات والمؤلفات 
تم اختيار غسان سالمة، وزير الثقافة 

اللبناني السابق، شخصية العام 
الثقافية لمعرض الشارقة الدولي 

للكتاب، الذي تقام فعاليات دورته الـ35 
من 2 إلى 12 نوفمبر القادم.

باختصار

الروح الحرة واإلبداع

} يظّل الحديث عن الحّرّية وتطبيقاتها 
الواقعّية مركزّيا في الفلسفة واألدب 

والفّن، ويتجّدد البحث عبر الزمن عن فكرة 
الروح الحّرة التي من شأنها االنطالق في 
عوالم رحبة بعيدا عن قيود الواقع ودوائر 

محظوراته الكثيرة، سواء كانت دينية 
أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك من 
الذرائع التي ُتشَهر في وجوه الباحثين 
عن عيش حّرّيتهم وتطبيقها في حياتهم 

وواقعهم وفكرهم وفّنهم وأدبهم.
هل يحتاج التفكير الحّر إلى عالم 
حّر؟ هل يمكن التحليق بحّرّية في ظّل 

قيود متراكمة عبر الزمن؟ هل يبدأ األديب 
والفّنان في تحّدي الذات ومجالدتها في 

رسم ميادين الحّرّية المفروضة؟
الفيلسوفة والمؤّرخة األميركية من 
أصل ألمانّي حنة آرندت (1906 – 1975) 

تشدد في كتابها ”الوضع البشري“ على 
أهمية التفكير الحّر، ذاك الذي يكون 

َمعبرا إلى اإلبداع، وكيف أنه يكون سبيال 
للمحافظة على مستقبل العالم، ومستقبل 

اإلنسان نفسه. وتقترح إعادة النظر في 
الوضع البشري من وجهة نظر تجارب 
اإلنسان ومخاوفه األكثر جدة. تنطلق 

من سؤال رئيس يكون المبحث المركزي 
لكتابها: ماذا نفعل؟ وتقول إنها ال تطرح 
فيه إال التمفصالت األكثر جزئية للوضع 

البشري واألنشطة التي تكون بطريقة 
تقليدية في متناول كل الكائنات البشرية. 

وتجد نتيجة لذلك أن النشاط األرفع، 
وربما األكثر صفاء، والذي يكون البشر 
قادرين عليه، أي نشاط التفكير، سيبقى 

خارج االعتبارات الراهنة.
أّما الفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه 

(1844 – 1900) في كتابه ”شوبنهاور 
مرّبيا“ يؤّكد ما رّكز سابقه آرثر شوبنهاور 

(-1788 1860) عليه من البحث عن الحرية 
والحقيقة والسعادة في الحياة، وأّن 
الفكرة األساسية التي تحفظ للحياة 

توازنها وتماسكها هي الثقافة. ويجد 
ضرورة تحّمل كل فرد واجبا واحدا فقط، 

أن يعمل على إظهار الفيلسوف، الفّنان 
والقّديس في داخله وحوله، ويعمل من 

خالل ذلك على اكتمال الطبيعة.
يوجب نيتشه البحث عن الروح الحّرة 
وعدم االلتفات إلى المصاعب التي توضع 
في الطريق، ويجد أّن حياة اإلنسان تكون 

بائسة ومجّردة من أي معنى حين تخلو 
من الحّرّية. كما يوجب على اإلنسان أن 
يتحّمل المسؤولية عن وجوده ويدافع 
عنه تجاه نفسه، ولهذا ال بّد للبشر أن 

يكونوا سادة حقيقيين في هذا الوجود 
وأّال يسمحوا لوجودهم أن يشبه مصادفة 
طائشة. ويؤّكد أن اإلنسان مجبر على أن 
يعيش حياته في جرأة وخطر، وخاصة 

ألّنه سيفقدها في كل األحوال.
ال يخفى أن التفكير الحّر هو أحد 

الدروب الممّهدة لبلورة صورة من صور 
الحّرّية المنشودة في الواقع، وال تنحصر 

المسؤولّية في أديب أو مفّكر أو فّنان، 
بل هي مسؤولية تاريخّية تقع على عاتق 

كّل امرئ يرنو إلى اختيار درب حياته 
المفضي إلى سالمه الداخلّي وصفائه 

الروحّي وكماله اإلنسانّي، ومن هنا فإّن 
الروح الحّرة تبقى حجر األساس في عالم 

اإلبداع.

هيثم حسين

ّ ّّ

كاتب من سوريا

فازت رئيسة تحرير مجلة {بوان دوف فو» إديالييد دو كليرمون-تونير، بالجائزة الكبرى للرواية 

التي تمنحها األكاديمية الفرنسية، عن كتابها {لو درنييه دي نوتر».

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي، عن تكريم الناقد الســـينمائي املغربي الراحل 

مصطفى املسناوي خالل الدورة القادمة للمهرجان، ما بني 15 و24 نوفمبر املقبل.

خالد حماد

} في مســــيرة حافلة تنقــــل الناقد والمترجم 
مصــــر  بيــــن  بيومــــي  مصطفــــى  المصــــري 
والواليات المتحدة األميركيــــة، ليكون في ما 
بعد إحدى أهــــم التجارب النقديــــة المصرية 
التي تمتلــــك انفتاحــــا مهما علــــى حاضرها 
وماضيهــــا. ويعتبر كتابــــه ”دوائر االختالف: 
قراءات التراث النقدي“، الذي صدر سنة 2015 
في طبعته الثانية بالجزائر عن دار ميم للنشر 

أهم مؤلفاته النقدية.

األصالة والمعاصرة

 عن مشــــروعه النقــــدي ”دوائر االختالف: 
قــــراءات التــــراث النقدي“ ومحــــاوالت تقديم 
نظريــــة في قــــراءة التــــراث النقــــدي العربي، 
يقول بيومي ”ينطلق كتــــاب دوائر االختالف 
مــــن فكرة تأسيســــية وهي انشــــغال الخطاب 
بإشــــكالية  والمعاصــــر  الحديــــث  العربــــي 
قــــراءة التــــراث، وكان الدافــــع التــــي يكمــــن 
وراء هذا االنشــــغال هو وعــــي الذات العربية 
بمشــــكالت التحــــول الحــــادة أو الصدمــــات 
الجذرية، التي تضع الذات على عتبات مرحلة 

جديدة“.
ويســــتطرد ضيفنــــا ”إن إعــــادة النظر في 
الماضي/ التــــراث أو محاولة قراءته وتأويله 
لم توجــــد إال من أجــــل الحاجــــة الملحة إلى 
مجــــاوزة الحاضــــر المتخلــــف فــــي جميــــع 
القطاعات وعلى جميع المســــتويات أمال في 
المســــتقبل. والحاجــــة إلى إعــــادة النظر في 
التراث أملتهــــا حاجات وضرورات اجتماعية 
وسياســــية وفكرية. ولم يكن الخطاب النقدي 

بوصفــــه جزءا من الخطــــاب العام 
للــــذات العربيــــة بعيــــدا عــــن تلك 
اإلشــــكالية، وإنمــــا كان مشــــغوال 
محــــاوالت  فقــــّدم  أيضــــا،  بهــــا 
قراءة مختلفــــة ومتنوعة للتراث 

النقدي“.
يشــــير بيومي إلى أن مؤلَّف 
دوائر االختــــالف مثلما انطلق 
من فكرة تأسيسية، فإنه أيضا 
حاول أن يجيب على تســــاؤل 
أساسي وهو: كيف قرأ الناقد 
والمعاصر  الحديــــث  العربي 

تراثــــه النقدي؟ لقد اختلفت الكيفيات بطبيعة 
الحــــال، ولكن رصد هــــذا االختالف وتصنيفه 
ومحاولــــة تقييم هذه الكيفيــــات تدفعنا كلها 
من غير شــــك إلى أن نراجع ونفحص عمليات 
قراءتنا أو تأويلنا للنص النقدي القديم، حتى 
يصبــــح المنتج القرائــــي أو التأويلي إضافة 

معرفية جديدة ضمن حقل النقد العربي.

إن التــــراث، كمــــا يتصــــور ضيفنــــا، كان 
إنتاجه في فترة زمنيــــة معينة، وهو مجموع 
النصــــوص التــــي أنتجت في فتــــرة تاريخية 
محددة، وقد مارســــت هذه النصوص ســــلطة 
معرفيــــة على عقــــل وارثهــــا، فأصبحت جزءا 
من وعيه ومن بنيــــة تفكيره؛ وإذا كان التراث 
كذلك، يتساءل الناقد، كيف تقرأ الذات العربية 
تراثها في ظل التحوالت المعرفية المعاصرة؟
ويؤكــــد بيومــــي أن غياب الجــــدل الفاعل 
مــــع التراث واآلخر أو باألحــــرى فقدان الذات 
العربيــــة لفاعليتها هو مــــا يجعلها تلجأ إلى 
أحــــد الطريقيــــن: إمــــا االعتصــــام واالحتماء 
بالتراث، وإما التقليد والتبعية واالســــتهالك 
للمنتــــج المعرفــــي الغربي. وفــــي تقديره إن 
المشكلة ليست مشــــكلة أصالة ومعاصرة، أو 
أنها تــــراث وحداثة أو شــــرق متخلف وغرب 
متقدم، وإنما المشــــكلة تكمــــن في عدم القدرة 
على تحويل المعرفة بالتراث من معرفة ميتة 
إلى معرفــــة حية، كما تتجلــــى أيضا في عدم 
القــــدرة على إنتاج حقائق جديدة حول وقائع 

العالم المعاصر.

حركة النقد

وعن حركــــة النقد العربي، وهل هي حركة 
موازية لإلبداع أم أنها صارت متكلسة نتيجة 
لغياب وضعف وهشاشــــة مــــا يتم إنتاجه من 
إبداع عربي؟ يجيب ضيفنا ”باستعادة مقوالت 
لوســــيان غولدمان حول األنســــاق المتوازية 
ورؤية العالم، فالكالم عن حركة النقد العربي 
واإلبــــداع العربي يتوازى مــــع حركات أخرى 
مثل حركة التعليم والترجمة والبحث العلمي 
واالقتصاد والسياســــة والحــــراك االجتماعي 
والفهــــم والتأويــــالت الدينية، فإن 
كانــــت هناك حالة مــــن الرضا عن 
تلك الحركات المتنوعة فســــيكون 
هناك رضا عن النقد واإلبداع. ربما 
أتصــــور أن هناك نقدا فــــي العالم 
العربــــي يقدمــــه نقــــاد يســــتحقون 
التقديــــر واالحترام، وهناك العكس، 
وهنــــاك بالتــــوازي إبداع يســــتحق 
الجهــــد النقدي وهنــــاك أيضا إنتاج 

أدبي ال يرقى أن يكون أدبا“.
ويتابع موضحا ”المشــــكلة في ما 
أتصــــور، أن هنــــاك موجة هــــادرة من 
اإلبداع األدبي لــــم يتمكن النقد العربي 
بعد مــــن فحصها وتفســــيرها أو تأويلها، أو 
حتى يقوم بدوره التقييمي لها. والوجه اآلخر 
من المشكلة هو ظهور «نقاد الشنطة»، إن صّح 
لي أن أستخدم هذا الوصف، أو النقاد الهواة 
الذين أدركتهــــم حرفة النقد، ويظهرون في كل 
مــــكان وفــــي كل محفل يرددون أفــــكارا قديمة 

ومستهلكة وبالية“.
ويــــرى ضيفنا أنــــه على الرغــــم مّما بذله 
النقــــاد العرب المعاصرون من جهود مخلصة 
في مجال النقــــد الشــــارح أو الميتانقد، فإنه 
لــــم يقــــدم أحد منهم بحثــــا أو أبحاثــــا قائمة 
بذاتهــــا، تحاول أن ترصد وأن تحلل وأن تقّيم 
االتجاهــــات القرائية المختلفة للتراث النقدي 

في الكتابات العربية الحديثة. وقد ســــبق أن 
بّيــــن مصطفــــى بيومي هذا الــــكالم في كتابه 
”دوائــــر االختالف: قــــراءات التــــراث النقدي“ 
الــــذي اشــــتغل عليه أكثر من ســــت ســــنوات، 
وذلــــك في ما بين 1994 و2000، حينذاك لم تكن 
بالفعل قد تمت دراســــات ترصد وتحلل وتقّيم 
االتجاهات القرائية المتنوعة للتراث النقدي، 
ربمــــا تكــــون قد ظهــــرت اآلن دراســــات تنحو 

ناحية النقد الشارح.
وعّمــــا إن كان يــــرى أن المشــــهد الثقافي 
العربــــي يعاني من غياب نظرية نقدية عربية، 
وأن أغلب ما يتّم تصديره من دراسات وأفكار 
نقدية يدور في فلــــك ما تّم طرحه من نظريات 
وأفــــكار غربيــــة. يلفــــت ضيفنا إلــــى أنه في 
البداية ليس من المتحمسين لوصف النظرية 
النقدية بصفة قوميــــة، كأن تقول مثال نظرية 
نقدية عربية ونظريــــة نقدية أميركية ونظرية 
نقديــــة فرنســــية. هنــــاك نظرية نقديــــة تؤّدي 
دورا فاعال في وجود التقرير التنظيمي الذي 
يبحث في طبيعة األدب وفي مناهج دراســــته 
وتأويلــــه، هــــذه النظرية النقدية يســــهم فيها 
كل من ينتمي إلى المعمورة اإلنســــانية بداية 
بأفالطون وأرســــطو ومرورا بالنقــــاد العرب 

القدماء وانتهاء بالنقاد المعاصرين. 
المسألة ليســــت متعلقة بنظرية عربية أو 
غربية ولكن متعلقة بالكيفية التي تمارســــها 
النظريات مــــن أجل تأويالت جديــــدة لألدب. 
وربما استخدام النقاد العرب لفكرة خصوصية 
النصــــوص العربية التي تحتــــاج إلى نظرية 
خاصة توازيها يبعث على الدهشة، فهذه فكرة 
ليســــت صحيحة مطلقا، فالنصــــوص في كل 
اللغات تمتلك خصوصيات نصية متشــــابهة، 
ومهمــــة النظرية النقدية في تلــــك الحالة هي 
فحص هذه الخصوصيات ومحاولة تأويلها. 
وعّمــــا شــــهدته جائــــزة نوبل فــــي اآلداب من 

تحــــوالت حقيقية بإعطــــاء الجائــــزة للكاتبة 
الصحافية الروسية ثّم للمغني األميركي بوب 
ديــــالن، عن تلك التحوالت والتفاعل الســــلبي 
والرافض لها من قبل المثقف العربي يجيبنا 
بيومــــي بأن ما حدث مــــع المثقف العربي من 
رفض لمنح جائزة نوبل إلى المغني األميركي 
بوب ديالن هو عينه ما حدث مع مذيع نشــــرة 
األحوال الجوية حين أمطرت السماء عليه في 
نزهتــــه الخلوية؛ ال بّد أن نضحك بشــــيء من 

السخرية.
يقــــول ”ال يــــزال المثقــــف العربــــي قابعا 
فــــي تهويماتــــه النخبويــــة التي تهتــــّم فقط 
باآلداب والفنــــون الرفيعة، إنه لــــم يدرك بعد 
أن ميلتــــون المنتمي إلــــى األدب الرفيع يقف 
على قــــدر المســــاواة مــــع مادونــــا، وأصبح 
ينظــــر إلــــى شكســــبير العظيــــم وموســــيقى 
الراب بوصفهما ممارســــات ثقافية دالة. وأن 
أســــاتذة األدب الفرنســــي قد هجــــروا الكتابة 
عن األدب الفرنســــي الرفيع مهتمين بالكتابة 
عن مسلســــالت الحياة العائليــــة المنزلية. ال 
يزال المثقف العربــــي يقف في صفوف األدب 
النخبــــوي. ال بــــّد أن ننظر إلى المســــألة من 
زاوية التأثير ومن زاوية الممارسات الثقافية 
المتنوعــــة التي تضــــع الرفيــــع والراقي إلى 
جوار الشعبي والجماهيري؛ نحن ال نتكلم عن 
درجــــة التقبل، ولكن نتكلم عن الوجود الفاعل 

في الممارسة الثقافية“. 

هل يصبح فن الشارع فنا مشروعا

[ هناك موجة هادرة من اإلبداع األدبي لم يتمكن النقد العربي بعد من فحصها
مصطفى بيومي: المثقف العربي يقف في صف األدب النخبوي

يتداول الكثيرون في الســــــاحة األدبية العربية اليوم مســــــألة غياب نقد عربي خاص، يهتم 
باألدب العربي الذي يكتب اليوم، وما إن كانت مســــــألة تذبذب عالقة النقد باألدب قضية 
إشكالية، خاصة من حيث التخصيص القومي الذي يذهب إليه البعض في النقد واألدب، 
بينما هما إنسانيان أوال. ”العرب“ التقت الناقد املصري مصطفى بيومي، فكان لنا حوار 

حول النقد العربي بني املاضي واحلاضر.

انتهى زمن األدب النخبوي

فن الشارع مازال يعاني

إعـــادة النظر في التـــراث أو محاولة 

قراءته وتأويله لم توجد إال من أجل 

الحاجة الملحة إلـــى مجاوزة الحاضر 

المتخلف

 ◄

غيـــاب الجـــدل الفاعـــل مـــع التراث 

واآلخـــر أو باألحـــرى فقـــدان الذات 

العربيـــة لفاعليتها، هـــو ما يجعلها 

تلجأ إما إلى التراث وإما إلى التبعية

 ◄
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أبوبكر العيادي

} جمـــع رونـــي ماغريـــت (1898-1967) بيـــن 
النحت والفن التشـــكيلي، وكانـــت أعماله في 
بدايتها أقرب إلى االنطباعية، قبل أن يكتشف 
حـــركات  وكذلـــك  والمســـتقبلية،  التكعيبيـــة 
الطليعـــة بمدينـــة أنفـــرس في مطلـــع القرن 
الماضي، عقب دراسات في األكاديمية الملكية 
للفنـــون الجميلة ببروكســـل، التي التحق بها 

عام 1918.
تطورت تجربته ســـريعا نحـــو الصفائية، 
وهـــي نزعـــة جماليـــة منبثقة مـــن التكعيبية 
تلتمـــس البســـاطة، وخالط أوســـاط الحركة 
الدادائيـــة فـــي مطلع العشـــرينات مـــن القرن 
الماضي، غير أن التحول الخطير في مسيرته 
الفنيـــة كان يـــوم اكتشـــف عام 1925 ”نشـــيد 
لإليطالـــي جورجو كيريكـــو، فوضع  الحـــب“ 
تصوره للفن يومها موضع مســـاءلة، واختار 
وجهـــة جديـــدة، فأقبـــل علـــى قراءة أشـــعار 
الســـرياليين، وســـاهم في تشـــكيل مجموعة 
اعتنقت هـــذا التيار الفنـــي واألدبي مع كميل 
غومانس ومارســـيل لوكونت وبـــول نوجيه، 
ونظمـــت لقـــاءات مع رمـــوز الســـرياليين في 
باريس أمثال أندري بروتون وســـلفادور دالي 
وبول إيلوار وماكس إرنســـت، ثم قرر ماغريت 
عام 1927 االســـتقرار بإحدى ضواحي باريس 
وصار يخالط الســـرياليين، بل إن غالف كتاب 
الذي صدر عام 1930  بروتون ”ما السريالية؟“ 

كان عبارة عن نسخة من لوحته ”االغتصاب“.
ظل أسلوب ماغريت في هذه الفترة محايدا 
وحتـــى أكاديميا، يمزج درجـــات مختلفة على 
اللوحة نفسها، ويطرح تمثال مسرحيا للفكرة، 
خصوصـــا إذا كانت ملتزمة، ولم تمض بضعة 
أعـــوام حتى تحولـــت طبيعة لوحاته بشـــكل 
راديكالي، فصار مســـعاه عقالنيـــا يجهد كي 
يقدم حلوال لـ“مشاكل“ كما صرح في محاضرة 
ألقاها فـــي المتحف الملكـــي للفنون الجميلة 
بأنفرس عـــام 1938، ثم بدأت الفلســـفة تحتل 
مكانـــا جوهريا في تأمالته وفـــي حياته، منذ 
مطلع الخمســـينات من القرن الماضي، غذتها 
مراسالت مع الفيلســـوف ألفونس دو فالنس 
ولقاءات مع شئيم بيرلمان، ومراسالت أخرى 
تلتهـــا مع ميشـــيل فوكو، خاصـــة بعد صدور 
كتابه ”الكلمات واألشياء“ عام 1966، فالكلمات 

عنده غَدْت صوًرا والفكرة باتت رمزية.
وكان مـــن الطبيعـــي أن ينعكـــس ذلك في 
تصـــوره الفنـــي، فالخارطة لديه ليســـت هي 
األرض، والصورة ليست الشخص وال الشيء، 
وهو مـــا فّصل القـــول فيه ميشـــيل فوكو في 
كتـــاب صدر عـــام 1973 كتحية لـــروح صديقه 
الفنان الفيلســـوف ماغريت عنوانه ”هذا ليس 

غليونا“.
مـــن أشـــهر لوحـــات الفنـــان البلجيكـــي 
”العاشـــقان“ التي تبين كيف أن الحب األعمى 
يقـــّرب الحبيبيـــن، وكيـــف يهيـــئ الالوعـــي 
بالمعنى الفرويـــدي ”ذكريات حاجزة“ لتخفي 
عـــن الشـــخص نفســـه مخاوفـــه أو أوهامه، 
التـــي ال نتبين هل هي وجه أم  و“االغتصاب“ 
جســـد، و“بالكونة مانيه“ عـــن غياب األحياء، 
و“غولكوندا“ حيث الســـماء تمطر بَشرا يشبه 
بعضهـــم بعضا كقطرات المطـــر، و“هذا ليس 
غليونا“ عن خيانـــة الصورة، وفيها يقول ”لو 

كتبُت هذا غليون لكذبت“.

ولعـــل خير مـــن يعّبر عـــن ذلك، مـــا كتبه 
الشـــاعر الفرنســـي الكبيـــر لوتريامـــون عن 
أعمال ماغريـــت ”جميلة مثل لقـــاء عن طريق 
الصدفة بين مطرية وماكنة خياطة على طاولة 

تشريح“.
ال يمكن أن ننظر إلى ماغريت خارج الظرف 
الـــذي عاش فيـــه، هـــذا الفنـــان ”التصوري“ 
بالمعنى الفلســـفي، كان حريصـــا على وضع 
الصـــورة فـــي المحـــل الثاني، رغـــم أنه أبدع 
أيقونات كالســـيكية، على غرار نســـاء هنري 
ماتيس المقصوصة، التي كانت ترصع جدران 
الطلبـــة قبـــل أن تتحول إلى بطاقـــات بريدية 

رائجة.
لوحـــة ”عطلـــة هيغل“ مثال تبيـــن إلى أي 
حـــد كان ماغريت يعتني بمـــا ال يظهر للعيان، 
ومما يروى أن شـــخصا سأله مرة عّما تخفيه 

الصـــور مـــن معان، فأجـــاب: ال شـــيء، خلف 
األلوان ُقماشـــة. وخلف القماشة جدار، وخلف 
الجدار… إلخ، األشـــياء المرئيـــة تخفي دائما 
أشـــياء أخرى مرئيـــة. ولكن صـــورة مرئية ال 
تخفي شيئا“، وهو ما يؤكده الناقد البريطاني 
ديفيد سلفســـتر حين كتـــب أن أعمال ماغريت 
كلها كانت مخفية عنا ومألوفة منا، مرئية وال 

مرئية في الوقت ذاته.
يضم معرض ”خيانة الصور“ المقام حاليا 
في مركز بومبيدو الباريســـي، والذي يحتفي 
بتجربـــة روني ماغريـــت الفنية -تـــم إعداده 
بالتعاون مـــع بلجيكا- ما يزيد عن مئتي عمل 
فني، من لوحات ورسوم ومنحوتات، وخاصة 
ما يرجع عهدها إلى سنتي 1927 و1928، وهما 
الســـنتان الحاســـمتان فـــي مســـيرة ماغريت 
الفنية، بعد اكتشافه أعمال ورج ودي كيريكو، 

كما أسلفنا. وتحوم ثيماتها حول صور خمس 
شكلت مرجعية إبداعه، ونعني بها النار، والظل 
والستائر والكلمات والجسد المتشظي، غايته 
كما يقول المفوض ديدييه أوّتانجي الكشـــف 
عـــن التأمل الـــذي أخضع له ماغريت نفســـه 
حول مسائل َتشـــابٍه وواقعية، وجهوده حول 
التمثالت الخاطئـــة للعالم. انطالقا من ابتكار 
الرســـوم الفنية كمـــا رواه بلينيـــوس القديم 
(23-79 ميالديـــة) فـــي موســـوعته ”التاريـــخ 
الطبيعـــي“، احتفـــظ ماغريـــت بثالثة عناصر 
شـــكلت خطابه: الشمعة، الظل، الطيف، وأنكر 
على الفن التشـــكيلي القـــدرة على التعبير عن 
الواقـــع، ومن َثّم، حرص المعرض على تقريب 
لوحـــات ماغريت مـــن الصور القديمـــة، التي 
توضح السرديات الميثولوجية لذلك االبتكار، 

ومفهوم الرسم الفني.
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طاهر علوان

للمخرج كريس ريدنغ  } في فيلم ”سومنوس“ 
(إنتاج 2016) يتجه فريق بشـــري والبعض من 
الكائنـــات الروبوتية عبـــر مركبة فضائية إلى 
مســـارات غامضة في الفضـــاء الكوني، يقود 
الرحلـــة الكابنت إميرســـون (املمثـــل ماركوس 
مكماهون) ويســـاعده املهنـــدس فينغ (املمثل 
كولوم أوسنت)، وهما منشغالن برسم مسارات 

املهمة.
وفـــي املقابـــل ُميضي مســـاعدهما روبرت 
(املمثل روحيـــت جوكاني) بعـــض الوقت مع 
اجلهاز الروبوتي املســـّير للرحلة والكاشـــف 
األساســـية  املعلومـــات  عـــن  التكنولوجـــي 
املطلوبـــة عنهـــا، مـــن خـــالل ميريـــل (صوت 
املمثلـــة ميريـــل جريفيثـــس)، ويتطـــور األمر 
إلى أن هذه الشـــخصية الروبوتية وألســـباب 
مجهولة تستهدف الطاقم، فتقضي على إحدى 
العامالت في الفريق ثم جتهز على روبرت بعد 

أن تستدرجه ليلقى حتفه.
ال تتعدى احلـــوارات اليومية حدود هؤالء 
الثالثـــة مع الكائن الروبوتـــي، إلى درجة أننا 
نشـــعر برتابة احلوارات وباالســـترخاء التام 
للشـــخصيات، وهي تثرثر في شتى القضايا، 
وفـــي حـــني كنـــا نتوقـــع تصعيـــدا وانتظارا 
ملواجهـــات حاســـمة قادمة، يتجه بنا املســـار 
الفيلمـــي نحو انطالق املركبـــة الفضائية إلى 
مجرة ”سومنوس“، حيث سنعلم أن املجتمعات 
البشرية قد مت محوها عن بكرة أبيها، ولم يبق 
منها إّال تلك املرأة شبه املجنونة التي يرافقها 

وحش بّري، ومن هم على شاكلتها.
نزول الكابنت بزّيه الفضائي وســـط الغابة 
ولقائـــه بتلك املرأة ومـــا دار بينهما من حوار 
تضـــاف إلى الثغرات التي اعترت الفيلم، كلها 
خذلـــت املخرج عـــن االرتقاء باألحـــداث. وإذا 
عدنا إلى بداية الفيلم فســـنكون مع مشهد في 

إنكلتـــرا يعود إلى خمســـينات القرن املاضي، 
شـــخصان يقفان في محطة القطـــار يتحدثان 
بأي كالم ليمضي كل واحد منهما بعد ذلك في 
اجتـــاه، ثم ما يلبث مأمـــور احملطة أن ينهض 
من مكانه راكضا ســـاعيا إليقاف القطار وهو 
ينادي باســـم الدكتور، وال نفهم ما الهدف من 
هذا املشـــهد املصّور باألبيض واألســـود؟ وما 

عالقته باألحداث الالحقة؟
يبدو أن تقدمي الشخصيات وتطويرها هما 
إحدى إشـــكاليات هذا الفيلم، فالشـــخصيات 
تبدو غيـــر مكتملة البنـــاء والتكوين، الكابنت 
يظهر في البعض من املشـــاهد في شـــبه حلم 
مبصاحبـــة امرأة مـــا جنهلها أيضـــا، وبهذا 
فقـــدت الشـــخصيات جاذبيتها التي تشـــجع 

املشاهد على املتابعة.
على صعيـــد البناء املكانـــي ولكون الفيلم 
محـــدود امليزانيـــة كمـــا هـــو واضـــح، كانت 
األحـــداث واحلـــوارات تنحصـــر فـــي حدود 
املســـاحة الضيقة للمركبة الفضائية ثم الحقا 
فـــي الغابة، هنا لم يســـتثمر املـــكان وال تنوع 
جغرافيته في منح األحداث املزيد من اجلاذبية 
واألهمية، وبقي املكان مجرد خلفية غير مؤثرة 

في البناء الفيلمي.
علـــى صعيد الســـرد الســـينمائي اتخذت 
أحداث الفيلم مســـارا خطيا أحادي الطرح، إذ 
لـــم تكن هنالك تقاطعات في الســـرد بناًء على 
حتوالت الشخصيات أو على أساس احلبكات 
الثانوية، وهو ما فاقم إشـــكالية السرد ودفع 
املخـــرج إلـــى املزيد من التســـاهل مـــع الزمن 
الفيلمي وأزمنة املشـــاهد التي بدت في بعض 
األحيان ليســـت ذات فعل مؤثـــر نحو تصعيد 

األحداث.
مـــن جهة أخرى حاول املخرج وفريق عمله 
التقشف أكثر في استخدام املؤثرات البصرية 
واجلرافيـــك واخلـــدع الســـينمائية، رمبا ظنا 
منهم أن ذلك مينح الفيلم املزيد من املصداقية 
واجلماليـــة، ولكنه في احلقيقـــة كان بإمكانه 
اســـتخدام تلك األدوات لغرض ســـد الثغرات 
التي اعتـــرت البناء الفيلمي، إلـــى درجة أنك 
تشعر باحلاجة إلى تلك املؤثرات في الكثير من 
املشاهد، فمثال لم يستثمر املخرج أدوات كافية 
عند انتقـــال املركبة إلى مجرة ”ســـومنوس“، 
وال عند انتقال الكابـــنت إلى الفضاء األرضي، 
وكل املشـــاهد متت من خالل انتقاالت مفاجئة 

خالية من عوامل اجلذب واالختالف والتأثير. 
وفـــي هذا الباب أّشـــر موقع ”فيلـــم جورنال“ 
الســـينمائي املختـــص على أن مخـــرج الفيلم 
استعار العديد من املشـــاهد من أفالم شهيرة 
مثـــل ”أوديســـا الفضـــاء“ أو حاكى أســـلوب 
املخـــرج ريدلي ســـكوت، ولكنها اســـتعارات 
لم تشـــفع للفيلـــم لكي يجيب علـــى الكثير من 
التساؤالت التي تتعلق ببنائه الدرامي ومنّوه 

السردي.
في املقابـــل قّدم الفيلم قصة بســـيطة أراد 
من خاللهـــا التأكيد على حقيقـــة أن ال جدوى 

من الســـير على منطية أفـــالم اخليال العلمي 
القائمة بالدرجة األولـــى على اخلدع واإلبهار 
البصـــري، مـــع إضعـــاف احلـــس اإلنســـاني 
إلى درجـــة تبدو فيهـــا الشـــخصيات وكأنها 
تتصـــرف مثل اآللـــة أو األجهـــزة الروبوتية، 
كما أنه لم يتوســـع في ما درجت عليه قصص 
اخليال العلمي، في ما يتعلق بانهيار الكوكب 
األرضي والعالم الديستوبي من قبيل البنايات 
املنهارة واخلرائب وما إلى ذلك، واجته عوضا 
عنهـــا إلـــى الطبيعـــة التـــي بدت مبنـــأى عن 

اخلراب.

{سومنوس» فيلم خيال علمي بشخصيات غير مكتملة البناء
ســــــعى املخرج كريس ريدنغ في فيلم ”ســــــومنوس“ للمضي باخليال إلى أقصاه، محاوال 
تقــــــدمي قصة خيال علمي على درجة من النضج والفاعلية من خالل فريق ينطلق مبركبته 
ــــــة في أعماق الكون، لكن هل اســــــتجاب الفيلم للخواص التي متيز أفالم اخليال  الفضائي

العلمي؟

في خدمة الفن 

} منذ أربعني سنة وأنا أكتب عن الفن، 
قلت لرافع الناصري، وهو رسام صديقي 
”إنني أشك في صفة ناقد فني التي ُتطلق 
علّي“، صدقني رافع يومها وفرحت بثقته.

في احلقيقة كل ما أفعله، أني خادم 
للفن، ليس إّال، كلما رأيت عمال فنيا عظيما 

أشعر أنني أقل من أن أكون حكما عليه، 
إنه يعلمني أشياء كثيرة عن حياتي.

لقد هذب الفن مزاجي، بل إنه صنع 
مني شخصا آخر، الشخص الذي 

لم أتخيل أنني يوما ما سأكونه، كل 
معجزات عاطفتي صنعها الفن، كل النساء 

اجلميالت اللواتي التقيتهن خرجن من 
بني يديه.

أكرمني الفن باجلمال مبا لم يفعل 
ذلك سوى الله، لقد جعلني إنسانا سويا، 
تسامى مبستوى إنسانيتي، وما كان ذلك 

ليحدث لوال أنني استجبت لندائه الراكض 
في برية عصيانه.

قضيت حياتي كلها في خدمة الفن 
مبتهجا بخدمة اجلمال، ليس هناك 

أعظم من أن يضع املرء حياته في خدمة 
اجلمال، أهناك معنى للحياة من غير 

نساء جميالت؟ ولكن الفن يهب النساء 
اجلميالت صفة اخللود، جمال الفن يهب 

الطبيعة خياال مضافا، يقوى الفن على 
مواجهة الكوارث التي تضرب اإلنسان 

من داخله.
كلما ارتقت املجتمعات سلم احلضارة 

اقتربت من الصومعة التي يقيم فيها 
جوهر الفن، نحن نتحضر أكثر كلما 

ألقينا خطوة مضافة في الطريق التي 
تقود إلى الفن، لذلك ال تقيم اآلثار الفنية 
في املاضي، املستقبل هو بيتها احملتمل 

الوحيد.
ما من شيء يضمن وجود املستقبل 

مثل الفن، ما أعيشه اآلن من نعم اجلمال 
ما هو إّال مستقبل ذلك الشاب الذي وضع 

نفسه في خدمة الفن منذ أربعني سنة.
لقد صنعت مصيري عن طريق الفن، 

وألن الفن ال يخون، بل هو مثالي في وفائه 
فقد هداني إلى الطريق املستقيمة التي 

تقود مباشرة إلى جوهر احلياة، ازدحمت 
مائدتي البصرية بنعم احلياة، ألن الفن 

كان راعي تلك املائدة، ما من شيء ميكنه 
أن يكشف عن جمال احلياة مثل الفن.

فـــي تصـــور رونـــي ماغريـــت الفني، 

األرض،  هـــي  ليســـت  الخارطـــة 

والصورة ليست الشخص وال الشيء 

املرسوم على القماشة

◄

البنـــاء املكانـــي للفيلـــم انحصر في 

حدود املســـاحة الضيقـــة للمركبة 

أفقـــده  ممـــا  والغابـــة،  الفضائيـــة 

التنوع في املشاهد

◄

قصة بسيطة عن انهيار الكوكب األرضي

فاروق يوسف

ي

كاتب من العراق

تزعمـــت املمثلة األميركية شـــايلني وودلي مؤخـــرا احتجاجات بلوس أنجلـــوس ضد انتهاكات 

البيئة بمناسبة يوم املناخ، والتي ساندها فيها كل من النجم مارك رافلو وسوزان ساراندون.

اضطر النجم البوليوودي ســـلمان خان إلى وقـــف تصوير فيلمه الجديد {أنبوب مضيء» بمدينة 

الداخ الهندية، ليعود إلى مومباي لبدء املوسم الجديد من برنامجه الواقعي {بيغ بوس».

 روني ماغريت رسام خان الصورة بفلسفته الضوئية
[ فنان أنكر على الرسم قدرته على التعبير عن الواقع [ سرديات ميثولوجية للوحات مرئية وال مرئية

للفنان البلجيكي روني ماغريت مقاربة خاصة للعمل الفني اســــــتقاها من الســــــرياليني ثم 
من تيارات فلسفية عاشر أصحابها، وانتهى إلى أن الصورة ال متثل الواقع، وهو ما عّبر 
عنه في لوحته الشــــــهيرة ”هذا ليس غليونا“، التي تتصدر معرضا يقام له حاليا في مركز 
بومبيدو بباريس بعنوان ”خيانة الصور“، ويتواصل حتى الثالث والعشرين من شهر يناير 

املقبل.

سريالية فلسفية



} القاهرة – يعد الزيت من أساســــيات فنون 
الطبخ، خاصة مــــع اعتماد ربات البيوت على 
األطعمــــة املقلية نظرا ملا تتمتــــع به من نكهة 
محببة للصغــــار والكبار، وهو مــــا قد يحمل 
أضــــرارا ومخاطــــر صحيــــة، ال ســــيما عنــــد 
اســــتخدام الزيت املقلي ألكثر من مرة. ويكمن 
خطــــر زيت القلي فــــي أنه بعــــد ارتفاع درجة 
حرارتــــه بعملية الطهي، يتــــم إغالق األغطية 
عنــــد جتهيــــز األطعمة وهنا يصبــــح الضغط 
أكبر، فتذوب كمية األكســــجني املوجودة فوقه 

بشكل أسرع. 
ومع احلرارة حتدث عملية األكســــدة، كما 
أن كميــــة املياه التي تســــقط فــــي الزيت أثناء 
عمليــــة القلي تضر الزيت وتؤكســــده بشــــكل 

أكبر. 
ويــــؤدي القلي فــــي البعض مــــن األواني 
احلديديــــة إلى ضرر أكبر نتيجــــة تفاعل هذه 
األواني مع الزيــــت املغلي ويعزز إنتاج املواد 
املســــرطنة، وبالتالي تتســــبب عمليــــة تكرار 
اســــتخدام زيت القلي في اإلصابة بالعديد من 
األمراض الســــرطانية وفي أضــــرار باجلهاز 

الهضمي وتقرح في األمعاء. 
وال تظهــــر هــــذه األضرار مباشــــرة بل إن 
تأثيرهــــا يكــــون تراكميا ويظهر مــــع الوقت، 
احتمــــاالت  كانــــت  التأكســــد  ارتفــــع  فكلمــــا 
التســــرطن أكبر، وهــــذا ما أكدتــــه العديد من 

الدراســــات واألبحاث حول أضرار اســــتخدام 
زيت القلــــي ألكثر مــــن مرة. ويشــــير د. نبيل 
عبدالتواب، أخصائــــي التغذية، إلى أن تكرار 
اســــتخدام زيــــت القلي يســــبب تلفــــه، نتيجة 
تعرضه للضوء واألكســــجني في الوقت نفسه 
أثنــــاء عملية القلي، وهو مــــا يؤدي إلى تغير 
خصائصــــه من لــــون وطعم ورائحــــة ووقتها 
يكون الزيت غير صالح لالســــتخدام. ونصح 
عبدالتــــواب بضــــرورة عدم تكــــرار القلي في 
نفــــس الزيــــت، ألن ذلــــك يعني أيضــــا تكرار 
التأكســــد وتكويــــن ما ُيعرف باســــم ”اجلذور 
احلرة“، والتي من شــــأنها أن حتدث تفاعالت 
داخل جســــم اإلنسان مع عملية األيض وحرق 
الطاقــــة، فتهاجــــم املــــادة الوراثيــــة احلمض 
النــــووي للخاليا وترفــــع احتمــــال إصابتها 
بالســــرطان، باإلضافــــة إلى احتمــــال حدوث 
تســــّمم غذائي. ولفت األخصائي املصري إلى 
أن التأكسد يعمل على رفع نسبة الكولسترول 
الضار ويســــبب العديد من األمراض كمرض 

الزهامير والشلل الرعاش.
ومن جهتــــه، يوضح د. محمــــد أبوالعال، 
القومــــي  باملعهــــد  األورام  جراحــــة  أســــتاذ 
لــــألورام، أن هنــــاك تقريرا أصدرتــــه منظمة 
الصحــــة العاملية يحذر من أن نســــبة اإلصابة 
باألورام الســــرطانية قد تصل إلــــى 50 باملئة 
من جملة ســــكان العالم، خالل العقود القادمة 
بســــبب التلوث الغذائي والضغوط العصبية. 
وأوضــــح أبوالعال أن ســــوء اســــتخدام زيت 
الطعام تنتج عنه بعــــض املواد الضارة منها 
عنصــــر ”باهيديت“، وهو يعــــد أحد املركبات 

الضارة التي تنتج عن أكسدة الزيوت. 
وأشــــار إلــــى أن األبحاث العلميــــة أثبتت 
وجود مادة كيميائية ُتعرف بـ“بيتاكاروتني“، 

وهي مــــادة تضاف إلــــى زيت القلــــي لتغيير 
صفاته الفيزيائيــــة كاللون والطعم والرائحة، 
ولكن اخلطورة تظل قائمة، حيث أن هذه املادة 
جتعل الزيت نقيا فقط من حيث الشكل، بينما 
تظــــل عوامل خطورة التلــــوث كامنة. وتفاديا 
لذلك كله نوهت الدراســــات الصحية إلى عدم 
اســــتخدام زيــــت الطعام إال مرتــــني فقط على 
األكثــــر، ألن اســــتخدامه عدة مرات من شــــأنه 
أن يتســــبب أيضــــا بارتفــــاع في ضغــــط الدم 
واإلضــــرار بالكبــــد نتيجة التســــمم والدهون 

املتراكمة.
وعــــن العالمات التي تؤكــــد عدم صالحية 
زيــــت القلي، تقــــول د. عال محمــــد، أخصائية 
التغذيــــة العالجيــــة ”هنــــاك مجموعــــة مــــن 
العالمات التــــي ينصح معهــــا بالتخلص من 
الزيــــت وتغييــــره بآخر نظيــــف وأهمها تغير 
لونه إلى اللون الغامق وجزيئات من العنصر 
الغذائــــي أثناء غليــــان الزيــــت وتغير لزوجة 
الزيت. وأشــــارت األخصائية إلى أنه في حالة 
ظهور دخــــان مائل للزرقة على ســــطح الزيت 
قبــــل وصوله إلى درجة حــــرارة القلي ينصح 
بالتخلص منه مباشــــرة، كذلــــك عندما تظهر 
رائحــــة املــــادة الغذائيــــة في الزيــــت الذي مت 
استعماله. وأكدت على ضرورة عدم استخدام 
الزيــــت الــــذي مت القلــــي فيــــه ملدة ســــاعتني 
متواصلتني وجتنب وصول درجة حرارته إلى 
180 درجة مئويــــة وتصفية الطعام بعد القلي 
مباشــــرة وعدم تناول األجــــزاء احملروقة، كما 
أن وجود رغوة في الزيت على جوانب املقالة 
يشير إلى أنه غير صالح لالستخدام وأوصت 
باســــتخدام زيــــت الكانــــوال ألنه يعتبــــر أكثر 
الزيــــوت فائدة في عملية القلــــي لقلة الدهون 

فيه، وكذلك عدم سرعة التأكسد.
وتنصح د. عــــال باالبتعاد عن اســــتخدام 
األواني احلديدية والنحاســــية، ألنها تســــرع 
احتراق الزيت، مع احلرص على وضع الزيت 
في مــــكان بارد وليس دافئــــا وتنظيف املقالة 
بعد كل اســــتخدام حتى ال تتكون الرواســــب 

فيها. 
وشــــددت على ضــــرورة عدم خلــــط الزيت 
اجلديــــد بالزيــــوت القدمية حتى ال تتأكســــد 

بعضها مع بعــــض وتتلف، محذرة من تغطية 
أواني القلــــي أو املقالة أثناء طهــــي الطعام، 
لتجنــــب كثافة بخار املــــاء، حيث حتلل الزيت 

وحتبس الرطوبة بداخله. وأكدت على جتنب 
قلــــي األطعمة املجمــــدة أو املمزوجــــة بامللح، 

حتى ال تزيد من تأكسد الزيت وفساده.

} واشــنطن – أظهـــرت دراســـة ُنشـــرت فـــي 
اإلصابـــة  تشـــخيص  أن  املتحـــدة  الواليـــات 
بالكولســـترول الوراثي على نطاق واســـع، قد 
يجنب وقـــوع 600 حالة احتشـــاء فـــي عضلة 
القلب عند األشخاص دون سن الـ40 في إنكلترا 

وويلز.
وفرط كولسترول الدم العائلي هو اضطراب 
جيني ميتاز مبســـتوى مرتفع من الكولسترول 
الســـيء (ال. دي. ال) ويشـــكل السبب الوراثي 

الرئيســـي لألمـــراض القلبية-الوعائية. ودون 
عالج وقائي لدى الشـــباب الذين يحملون هذا 
التحول اجليني، يزداد لدى هؤالء األشـــخاص 
احتمال اإلصابـــة بأزمة قلبية 10 مرات مقارنة 
بأفراد الفئة العمرية نفســـها الذين ال يحملون 
هـــذا التغير اجليني، على ما خلص إليه معدو 
هذه الدراسة التي نشرت في املوقع اإللكتروني 
للمجلة الطبية األميركية ”نيو إنغالند جورنال 

أوف مديسني“.

ويحمـــل طفل من كل 270 طفال هذا التحول 
اجلينـــي املســـبب للكولســـترول الوراثي أي 
ضعف تقريبا ما كان عليه املعدل سابقا (واحد 
علـــى كل 500 طفل)، على مـــا أكد الباحثون في 
”معهـــد ولســـون للطـــب الوقائي“ فـــي جامعة 

كوين ماري في لندن.
ونظرا إلى الطبيعة الوراثية لهذه املشكلة، 

ال بد أن يكون أحد الوالدين مصابا بها.
وأوضـــح الباحثون أن األمر يســـمح تاليا 
بتشـــخيص اإلصابة لـــدى جيلني فـــي الوقت 

عينه.
وقـــال األســـتاذ اجلامعي ديفيـــد والد من 
جامعة كوين ماري واملشـــرف الرئيســـي على 
هـــذه األبحاث، إن ”هذه الدراســـة تظهر منافع 
تشـــخيص اإلصابة لـــدى الطفـــل واألهل على 
نطاق واسع وهي املقاربة الوحيدة التي توفر 
إمكانيـــة أن تشـــمل الفحوصات كل الســـكان 
وحتديـــد مـــن يتعـــرض منهـــم خلطـــر مرتفع 

لإلصابة بأزمة قلبية في سن مبكرة“.
وتقوم املرحلة املقبلة على دراسة السلطات 
الصحيـــة البريطانية إلمكانيـــة توفير فحص 
التشـــخيص لكل األطفال خالل حصولهم على 

لقاح بني عمر السنة والسنتني.
وأجريت الدراســـة في 92 مركـــزا طبيا في 
إنكلتـــرا وويلز، مت خاللها فحـــص 1059 طفال 
لقياس مستوى الكولسترول في دمهم ومعرفة 

ما إذا كانوا يحملون هذا التحول اجليني.
وعندما رصد التحول اجليني لدى طفل مت 
االتصـــال بوالديه للخضوع لفحوصات أيضا. 
وفـــي إطار هذه الدراســـة، رصد هـــذا التحول 

اجليني لدى شـــخص من كل 125 شخصا كان 
يواجـــه احتماال كبيرا لإلصابة باحتشـــاء في 

عضلة القلب.
ذكر الباحثون أنه لدى كل منا نسبة معينة 
من الكولســـترول مبعـــدل طبيعـــي، ويختلف 
هـــذا املســـتوى بني شـــخص وآخـــر. ويعتبر 
الكولســـترول عنصـــرا مهما ألغشـــية اخلاليا 

وإلنتاج البعض من الفيتامينات األساسية.
لكن، بينما يفرز اجلسم الكولسترول الذي 
يحتاج إليه، تســـاهم األطعمة الغنية بالدهون 
املشـــبعة وغير املشـــبعة في ارتفاع مستوياته 
فـــي الدم، ممـــا يحد مـــن تدفق الـــدم ويضّيق 

الشرايني ويسبب انسدادها.
ويشار إلى أن األزمة القلبية حتصل عندما 
يحصل جتّلط في الدم وُمينع تدفقه إلى عضلة 
القلب، فيما تنجم السكتات الدماغية عن جلطة 
تسد الشـــريان الذي يتجه إلى الدماغ أو الذي 
يوجد في داخله. وأصدرت اجلمعية األميركية 
ألمـــراض القلـــب آخـــر التوصيـــات املشـــددة 
علـــى أهميـــة العـــالج الوقائي بهـــدف خفض 
الكولسترول السيء إلى أدنى املستويات لدى 

من هم عرضة للخطر.

} دوســلدورف (أملانيــا) – قـــال باحثـــون من 
أوروبا إن تلوث الهواء وضوضاء الشـــوارع، 
ميكن أن يكون لهما أثر ســـلبي على ضغط دم 
اإلنســـان في املناطق التـــي تعاني من التلوث 

والضوضاء.
وقال معدو الدراســـة األوروبية التي أعلن 
عنهـــا، في مجلـــة ”يوربيان هـــارت جورنال“ 
األوروبية لدراسات القلب، إن أكثر من 41 ألف 
شخص في خمس دول خضعوا للمراقبة على 

مدى تسع سنوات في إطار هذه الدراسة.
وأصيـــب أكثر مـــن 620 من هـــؤالء أي 15 

باملئة بضغط الدم خالل هذه الفترة.
وقالـــت باربـــارا هوفمـــان املشـــرفة على 
الدراســـة من جامعـــة دوســـلدورف، إنه تبني 
وجـــود عالقـــة ســـلبية بـــني تلـــوث الهـــواء 
والضوضاء، وإن خطـــر اإلصابة بضغط الدم 

يبدأ عند مســـتوى كثافة أقـــل بكثير من احلد 
األقصى احملدد أوروبيا لهذا التلوث.

ولذلك ذكرت هوفمان أن هذا احلد األقصى 
ال يكفـــي، وأكدت أن التشـــريع املعمول به في 
هذا الشأن غير كاف حلماية السكان من اآلثار 

السلبية لتلوث الهواء.
يذكـــر أن مراجعة لســـبع عشـــرة دراســـة 
توصلت إلى أن التعرض لفترة قصيرة وطويلة 
لتلوث الهواء الناجم عن عوادم الســـيارات أو 

حرق الفحم مرتبط بارتفاع ضغط الدم.
وقالـــت كبيرة معدي الدراســـة تاو ليو من 
مركـــز إقليـــم قوانغدونـــغ ملكافحـــة األمراض 
والوقاية منها فـــي قوانغدونغ بالصني، ”منذ 
التســـعينات من القرن املاضـــي رجح باحثون 
كثيرون فرضيـــة أن تلوث الهـــواء يؤدي إلى 

خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم“.

} مونرتيــال – أظهرت دراســــة كندية حديثة 
احتواء فاكهة الكرز على مركبات تســــاعد في 
املتعلقة  وقف انتشــــار ”العدوى البكتيريــــة“ 

بالرعاية الصحية في املستشفيات.
جاء ذلك في دراســــة نشــــرها باحثون في 
جامعة ”ماكغيل“ في مدينة مونتريال الكندية، 

في دورية ساينتيفيك ريبورت.
علــــى  يحتــــوي  ”الكــــرز  أن  وأوضحــــوا 
خصائص طبيعية تســــاعد على وقف انتشار 
العدوى البكتيرية املتعلقة بالرعاية الصحية 
في املستشفيات، خاصة عند األشخاص الذين 

يعانون من ضعف اجلهاز املناعي“.
واســــتخدم الباحثــــون ”ذبــــاب الفاكهــــة“ 
كنمــــوذج، لدراســــة تأثير مركبــــات الكرز في 
السيطرة على مستويات البكتيريا، والتقليل 

من شدة اإلصابة بها. 

ووجــــد الباحثون أن الذبــــاب الذي تغذى 
على الكرز، انخفضت لديه بشــــدة مســــتويات 
العدوى البكتيريــــة، مقارنة مع ذباب لم يتغذ 

على ذات الفاكهة.
واكتشــــفوا أن مركبات الكرز تعطل خاليا 
تشكل حلقة أساسية في سلسلة انتشار وشدة 

العدوى البكتيرية املزمنة.
وركــــز البحــــث على نــــوع مــــن البكتيريا 
يســــمى ”الزائفة الزجناريــــة“، التي ميكن أن 
تسبب التهابات لدى املرضى في املستشفيات 
واألشخاص الذين يعانون من ضعف اجلهاز 

املناعي.
وتســــتهدف تلــــك البكتيريا بشــــكل كبير 
املرضى علــــى أجهزة التنفس، و“القســــطرة“ 
أو املصابــــني باحلروق أو جــــروح العمليات 

اجلراحية وميكن أن تهدد حياتهم.

تأكسد زيت القلي المستخدم مرارا يسبب التسمم والسرطان
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صحة

كتاب في الصحة 

اســــــتعمال الزيت للقلي ألكثر من مرة في األواني احلديدية وتغطيتها أثناء الطهي، عامل 
شديد اخلطورة على الصحة العامة. يستهني الشخص بهذه املمارسات ويكررها بدعوى 
االقتصاد في استهالك الزيت أواالقتناع بأن عملية القلي في حد ذاتها قد تقتل البكتيريا 
عند الوصول إلى درجة عالية من احلرارة، بيد أن حقيقة األمر مخالفة متاما لذلك، حيث 
كشــــــف خبراء التغذية أن إعادة اســــــتخدام الزيت، مرارا، تسبب التسمم وترفع احتمال 

اإلصابة بالسرطان.

[ قطرات املاء املتساقطة في الزيت تؤكسده أكثر [ تفاعل الزيت املقلي مع األواني الحديدية يسبب تقرحا في املعدة

} يـــدرس كتـــاب ”صحة حـــواء“ الرابط 
بـــني نوعيـــة الغـــذاء وأمراض النســـاء. 
وتفســـر مؤلفة الكتاب، أخصائية التغذية 
اإليطاليـــة، آيـــدا فيتوريـــا إيلتانـــني، أن 
عدم اتباع النســـاء لنظـــام غذائي صحي 
والتقيـــد بذلـــك الـــذي تغلب عليـــه املواد 
الغنية بالبروتينات احليوانية والدهون، 
كاللحـــوم احلمراء، يؤثـــر عليهن أكثر من 
الرجال. وتقول إيلتانني إن طبيعة جســـد 
النســـاء ومراحل اخلصوبـــة التي ميررن 
بهـــا، كالبلوغ والـــوالدة واحلمل وســـن 
اليأس، تتفاعل مع املواد الدهنية وكثيرة 
الســـعرات احلرارية وتتســـبب الحقا في 
جملة مـــن األمراض املزمنـــة واخلطيرة، 
مثل السرطان وهشاشة العظام واالكتئاب 

والسكري وفرط نشاط الغدة الدرقية.
وهـــو مـــا اســـتخلصته األخصائيـــة 
اإليطالية، بعد جمع جملة من الدراســـات 
التي أجرتها العشـــرات من اجلامعات في 
شـــتى أنحاء العالـــم حول تأثيـــر الغذاء 

وارتباطه بأمراض دون غيرها.
وتوضح إيلتانني أن استبدال الدهون 
املشـــبعة والبروتينـــات احليوانية بنظام 
يرتكز باألساس على اخلضروات والغالل، 
طـــوال اليـــوم، يحد مـــن تســـلل أمراض 
العصر املتســـارع إلى اجلســـم ويســـاعد 
النســـاء على جتاوز مراحل الوهن خالل 

احلمل وسن اليأس دون أضرار.
وتقـــدم مؤلفـــة الكتاب الئحـــة طويلة 
تضـــم 101 وصفـــة أكل ونصائـــح حـــول 
مواعيـــد الوجبات ومحتوياتها الصحية، 
فشرب احلليب يقوي العظام ويحميها من 
الهشاشـــة، وتناول اخلضروات يعزز قوة 
املفاصل ويجنبهـــا االلتهابات والضعف، 
والغـــالل تعـــزز دفاعـــات جهـــاز املناعة 

وحتسن املزاج.

كشـــفت دراســـة، أجراها باحثون باألكاديمية الصينية للعلوم في بكني، أن مركبا طبيعيا مستخلصا من التوت، 

يعرف باسم {روتني}، يمكن أن يعالج السمنة واألمراض املرتبطة بها مثل السكري.

التشخيص المبكر للكولسترول الوراثي يخفض خطر األزمات القلبية

الكرز يوقف انتشار بكتيريا المستشفياتالضوضاء والتلوث يرفعان ضغط الدم

زيت الكانوال أقل الزيوت ضررا لقلة الدهون فيه

الكولسترول يعرقل تدفق الدم إلى القلب والدماغ

تكرار استخدام زيت القلي يسبب 

للضـــوء  تعرضـــه  نتيجـــة  تلفـــه 

واألكسجني في الوقت نفسه أثناء 

عملية القلي

◄

األطعمـــة الغنيـــة بالدهـــون 

املشـــبعة  وغيـــر  املشـــبعة 

تساهم في ارتفاع مستويات 

الكولسترول في الدم

◄

صحة حواء

ن



د.ياس خضير البياتي

} ال نعيش اليوم في ”عصر الصور“ بل عصر 
”حروب الصور“، حيث اشتعلت معارك طاحنة 
فـــي الوطن العربي متمحـــورة حول الصورة، 
وإبرازهـــا كأحداث مهمـــة جاذبة، وتجلى ذلك 
بقوة في التغطية اإلعالمية لممارسات تنظيم 
داعـــش، فالنزاعـــات التي لفتـــت االنتباه دار 
الكثير منها حـــول الصورة إما صورة قتل أو 

ذبح أو حرق أو تشويه… والقائمة تطول.
فجعلها  انتبه داعش إلى تأثير ”الصورة“ 
ســـالحا  في حرب نفســـية، في سبيل ترسيخ 
صورة ذهنية له فـــي العالم بأنه كيان إرهابي 
اســـتثنائي فـــي الوحشـــية، كمـــا عمـــل على 
وعرضه بوحشية. فالرموز  ”مســـرحة القتال“ 
الصـــادرة عـــن داعش علـــى المســـرح تتصل 
بالواقع، ولكنها ليســـت الحقيقـــة بحذافيرها 
فالصـــورة التـــي مـــن خصائصهـــا تضخيم 
األحداث باإلضافة في البعض من األحيان إلى 
الخداع واإليهام، هي التي تترسخ في األذهان 
دون أن يتذكـــر المتلقـــي الكثير مـــن تفاصيل 
الحـــدث، حيـــث تبقى صـــور ”قطـــع الرؤوس 
وحرق البشـــر أحياء“، كأنها أحداث ثابتة في 

اإلدراك، ومنقوشة في الوعي النهائي.
وتقوم فلســـفة داعش اإلعالمية والنفسية 
على مبدأ نشـــر ”الصورة الصادمة باستخدام 
تقنيات حديثة، وتتبعها الصورة التالية التي 
تكـــون أكثر عنفا من الســـابقة بهـــدف إحداث 
االرتباك والقلق لدى مشـــاهديها“، لذلك تعتبر 
الرمـــوز والصور التي يطرحهـــا داعش جزءا 

أصيال من رسالة التنظيم.
كما يعتمـــد داعش على سياســـة إعالمية 
احترافية، فبعـــض المتخصصين في اإلعالم 
والسينما يؤكدون أن داعش يستخدم تقنيات 

اإلخـــراج الموجـــودة فـــي هوليـــوود، وهناك 
مكونات عديـــدة للصورة يهتم بها داعش مثل 
اللون والديكـــور والمالبس كمـــا كانت هناك 
بعض الرموز التي اســـتعان بها الداعشـــيون 

مثل رمز (الجسد).
ويعتبر بالمقابل، سوء التغطية اإلعالمية 
العربيـــة لممارســـات داعـــش، هـــو األخطر، 
إذ أن ســـباقها فـــي نقـــل الصور، وهوســـها 
المأســـاوية،  والمشـــاهد  المناظـــر  بعـــرض 
وتصوير األضرار بشـــكل متكـــرر ومبالغ فيه، 
إضافـــة إلى بـــث وجهـــات نظر داعـــش دون 
إتاحة الفرصة لتعريتها والرد عليها، يشـــكل 
خطـــورة تؤدي بدورها إلـــى حدوث ردود فعل 
ســـلبية لدى البعض من شـــأنها خدمة العمل

 اإلرهابي.
وذكـــر الكثير من األشـــخاص المنخرطين 
فـــي العمل اإلرهابي الذين ألقي القبض عليهم 
فـــي العراق، أنهـــم تأثروا بمـــا كانت تعرضه 
القنوات الفضائية العراقية والعربية، فقرروا 
االلتحاق بالمنظمات التي تحرض على القيام 
بالتفجيـــرات والعمليـــات االنتحارية، إضافة 
إلى عوامـــل أخـــرى متزامنة مع مـــا تعرضه 
وســـائل اإلعالم كالبطالة واليـــأس واإلحباط 
مـــن الواقـــع، والشـــعور بالظلـــم السياســـي 

واالجتماعي، وفقدان العدالة.
وبشـــكل عـــام، يغلـــب اليوم علـــى تحليل 
مخرجـــات اإلعـــالم العربـــي طابـــع عاطفـــيٌّ 
ســـطحيٌّ متشـــنج، خاصة أنه ساعد بوعي أو 
دون وعي في تضخيم تأثير داعش وأنشطته. 
وبالتـــوازي، فتحت فضائيـــات عربية، خاصة 
قناة الجزيرة القطرية، األبواب واســـعة أمامه 
تحـــت شـــعار الســـبق الصحافـــي، وتحولت 
هذه الفضائيـــات إلى بوق دعايـــة لتنظيمات 
مثل القاعدة وداعش، وشـــجعت على التحاق 
الشـــباب من مختلف الدول العربية بها. وهي 
تحاول اإليحـــاء بأن تنظيم داعـــش اإلرهابي 
يمتلـــك إمكانيات وقدرات وخبرات عســـكرية، 
وأن هزيمتـــه في معركة ما ال تعني نهايته، بل 
إنه يمكن أن يســـتعيد قوته ويعوض خسائره 
فـــي مواقع أخـــرى، وحتـــى تصويـــر النزعة 
اإلجرامية لداعـــش، يمكن أن يراد منها إظهار 

قســـوته المفرطة، إلدخال الرعـــب والفزع في 
نفـــوس المدنيين من أبناء المـــدن والمناطق 

المرتهنة تحت سطوته أو المهددة من قبله.
  يضـــاف إلـــى ذلـــك تحويل اإلعـــالم إلى 
سلعة تتحكم في مشـــاعر المتلقي واتجاهاته 
اإلدراكية، حيث المنفعة المادية المتبادلة بين 
داعش وبعـــض القنـــوات الفضائية ووكاالت 
األنبـــاء العالميـــة لتمرير خطب قـــادة داعش 
أو أفالمهم بســـعر يتراوح بين 150 و250 ألف 
دوالر. وهو أمـــر يتنافى مع أخالقيات اإلعالم 

ومسؤوليته االجتماعية.
التهديـــد  تضخيـــم  سياســـة  وتفـــرض 
الداعشـــي التـــي تنتهجهـــا وســـائل اإلعالم 
العربية، تداعيات عكسية تصب في مصلحته، 
خاصة أنها ُتســـاعد فـــي الترويج ألفكاره مما 
يـــؤدي إلى تحفيـــز فئات اجتماعيـــة متظلمة 
علـــى اتباع ســـبيل الخيار اإلرهابـــي للتعبير 
عن مطالبها. وما بيـــن التهوين والتهويل في 
تنـــاول الظاهرة إعالمّيـــا، وبالتالـــي التأثير 
علـــى صدقية التناول، بســـبب طغيـــان البعد 
الدعائي على البعد الموضوعي، يقع المتلقون 
الذيـــن يعتمد جـــزء كبير منهم علـــى اإلعالم

لتشـــكيل توجهاتهم وآرائهم تجاه العديد من 
القضايـــا. ويجـــدر التأكيد علـــى أن الوظيفة 
اإلعالميـــة، هـــي وظيفة مزدوجـــة، بمعنى أن 
التغطيـــة اإلعالميـــة تكشـــف األحـــداث، وفي 
نفـــس الوقت تحجب الحقائق عـــن الجمهور. 
ولحـــل هـــذا التناقـــض، ال بـــد مـــن التوصل 
إلى توازن بيـــن وقاية المجتمـــع من الخوف 
وبيـــن حريـــة اإلعـــالم، ذلـــك ألن أي سياســـة 
فعالـــة لمكافحة داعـــش والحد مـــن مخاطره 
وتأثيراته النفســـية البالغة تستدعي أن يكون 
اإلعالم عونا للمجتمع، ال ســـالحا يســـتخدمه 

داعش ضده.
ويرى البعض أن منع داعش من استغالل 
وســـائل اإلعالم وتجاهل بياناته وما يبثه من 
مقاطـــع فيديو يتعارض وحريـــة اإلعالم، وأن 
من حـــق المواطن الحصول علـــى المعلومات 
الوافية عن الحوادث التي تقع في البالد ولها 
مســـاس بحياته ومســـتقبله، ولكـــن من جهة 
أخرى من حق المجتمع أيضا أن يحمي نفسه 
من اآلثار الســـلبية الخطيرة للحرب النفسية 
التي تستهدف أمنه واستقراره ومستقبله. إن 
االلتزام بأخالقيات المهنة والشرف الصحافي 

وتغطية الحوادث بأســــلوب حضاري، بعيدا 
عن اإلثارة الصحافية واالســــتغالل التجاري 
للمآسي البشــــرية، ال يتعارض أبدا مع حرية 
اإلعالم وحــــق المواطن في معرفــــة الحقائق 

التي لها مساس بحياته ومستقبله.
وتتمثل أزمــــة الحالة اإلعالميــــة العربية 
اليوم، في أنها فقدت مصداقيتها في عناوينها 
التــــي ال تعبر بموضوعيــــة وحيادية عن رأي 
اآلخــــر، وأصبــــح الشــــارع العربي مشوشــــا 
وتابعــــا لهــــذه الوســــائل اإلعالمية وانقســــم 
الرأي العربي حســــب القنوات اإلعالمية التي 

يتابعها.
وفــــي غيــــاب مؤسســــة حيادية مســــتقلة 
ومنظمــــات مهنية قــــادرة علــــى الموازنة بين 
احتــــرام حريــــة التعبير وحــــق الجمهور في 
االطالع على المعلومات، وبين تطبيق معايير 
الســــلوك المهني مــــن احتــــرام للخصوصية 
وعــــدم التحريــــض علــــى العنــــف والترويج 
لداعش، ستبقى أغلب وسائل اإلعالم العربية 
أو المســــتهدفة للجمهــــور العربي إحدى أهم 
وسائل إدامة العنف والصراع وترسيخ ثقافة 

الموت.
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ميديا
[ تحليالت تلفزيونية يغلب عليها طابع عاطفي سطحي متشنج  [ تضخيم التهديد الداعشي يصب في مصلحة التنظيم

اإلعالم العربي يفشل بتسجيل النقاط ضد داعش في حروب الصورة

الفضائيات العربية مرتبكة أمام النشاط اإلعالمي لداعش

يعتمد داعش على سياسة إعالمية احترافية، تستخدم تقنيات اإلخراج املوجودة في هوليوود، 
لترســــــيخ صورة ذهنية له في العالم، وإدخال الرعب والفزع في نفوس املدنيني من أبناء املدن 

واملناطق املرتهنة حتت سطوته أو املهددة من قبله.

حسام لبش

} الفجرية –  خلص ملتقى الفجيرة اإلعالمي 
العالقـــة التي تربط اإلعالم والقراءة في ســـت 
جلسات طرح خاللها اإلعالميون واملختصون 
العشـــرات من األفكار والرؤى النقدية، لتعزيز 

ظاهرة القراءة في العالم العربي.
وانطلقـــت فعاليـــات الدورة الســـابعة من 
ملتقى الفجيرة اإلعالمي حتت شعار ”اإلعالم 
والقـــراءة.. الواقـــع والدور املنشـــود“، دعما 
ملبـــادرة ”عام 2016.. عـــام القـــراءة“، وتأكيدا 
على أهميـــة دور اإلعالم فـــي الترويج لثقافة 
القراءة، وقدرته على نشر منط سلوكي وثقافي 
واجتماعي ينتهجه الفرد واملجتمع، بحســـب 

بيان امللتقى.

ودعــــا محمــــد ســــيف األفخــــم مديــــر عام 
هيئة الفجيــــرة للثقافة واإلعــــالم، اإلعالميني 
إلــــى االهتمام أكثر باللغــــة العربية والترويج 
جلعلهــــا ســــلوكا يوميــــا فــــي حيــــاة الكبار 
والصغار من خالل وســــائل اإلعالم مبختلف 
وســــائل مــــن  الكثيــــر  أن  مبينــــا  أشــــكالها، 
 اإلعــــالم الغربيــــة شــــوهت صــــورة املجتمع 

العربي.
وجــــاءت اجللســــة األولــــى التــــي حملت 
عنــــوان ”هل يدعــــم اإلعالم القــــارئ العربي؟“ 
برئاســــة اإلعالمية منتهى الرمحي، ومشاركة 
املتحدثــــني: الروائــــي والصحافــــي اللبناني 
أحمــــد الزيــــن، واملؤلــــف والناقــــد الســــوري 
نبيل ســــليمان، والكاتب والشــــاعر والروائي 

اإلماراتي ناصر الظاهري.

وأجمع اإلعالميون في اجللسة على الدور 
الكبير واملؤثر للقراءة في رفع مستوى املعرفة، 
وأهميتها كوسيلة للخروج من اجلهل، وعلى 
املدى الذي يدعــــم به اإلعالم القراءة والقارئ، 

وخاصة اإلعالم األدبي اإللكتروني.
أما اجللســــة الثانية فقد افتتحت بعنوان 
”أمــــة اقــــرأ.. ودورهــــا احلضاري املنشــــود“، 
برئاسة الكاتبة اإلماراتية والرئيس التنفيذي 
للسعادة واإليجابية في كليات التقنية العليا 
بدبــــي، آمنة املنصــــوري، وحتدثــــت فيها عن 

بدايات انطالقة الكتابة والقراءة.
اإلعالميــــة  أشــــارت  اجللســــة  وخــــالل 
البحرينيــــة برويــــن حبيــــب، إلــــى أن القراءة 
حققــــت أحالمهــــا الصغيــــرة، واعتبرت خيار 
التوجــــه إلى اإلعــــالم الثقافي خيــــارا يتطلب 

”اجلهــــاد للوصــــول إلــــى املواطــــن“. وخــــرج 
امللتقــــى الذي اســــتمرت فعالياتــــه يومي 24 
و25 أكتوبر، بعــــدد من التوصيات التي أكدت 
علــــى أهميــــة التحفيز على القــــراءة بوصفها 
مهمــــة مجتمعيــــة تبدأ باألســــرة واملدرســــة 
واإلعالم ومؤسســــات املجتمع كافة، باإلضافة 
اإلذاعــــة  فــــي  الثقافيــــة  البرامــــج  دور  إلــــى 
والتلفزيــــون فــــي التحريــــض علــــى املعرفــــة 

بتشويق.
وأعلن األفخم إطالق هيئة الفجيرة للثقافة 
واإلعــــالم الــــدورة األولى جلائــــزة الصحافي 
املواطن الشــــاب، حيث خصص مكافأة مالية 
قدرها عشرة آالف دوالر للفائز األول باجلائزة 
ومكافــــأة ماليــــة رمزيــــة للمركزيــــن الثانــــي 

والثالث.

ملتقى الفجيرة يضع اإلعالم أمام مسؤوليته في تعزيز القراءة

أمحد حافظ

} القاهــرة – فوجـــئ متابعو قنـــاة ”احملور“ 
املصرية، مساء السبت، مبنع حوار تلفزيوني، 
أجراه اإلعالمي معتز الدمرداش، مقدم برنامج 
”90 دقيقة“، مع هشـــام جنينة، الذي كان يرأس 
أكبـــر جهاز رقابي كبير ملكافحة الفســـاد، رغم 
أنـــه جرى التنويه عن موعـــد بث احلوار أكثر 
من مرة على القنـــاة، التي دعت اجلمهور إلى 

ترقب احلوار ”املهم واألول من نوعه“.
وحتدثت تقارير إعالميـــة مصرية، عن أن 
إحـــدى اجلهات احلكوميـــة تواصلت مع مالك 
القنـــاة، وطالبته مبنـــع إذاعة احلـــوار، وأنه 
وصل إلى مقر اإلستوديو، قبل موعد البرنامج 
بساعة واحدة، وطلب من الدمرداش عدم إذاعة 
احلـــوار، ما أثار حفيظة مقدم البرنامج، وهدد 

بتقدمي استقالته.
وفسر ياسر عبدالعزيز، اخلبير اإلعالمي، 
املشـــهد بـــأن األمر برمتـــه، يتعلـــق مبحاولة 
بعض أصحـــاب الفضائيـــات اخلاصة إثبات 
الـــوالء للنظـــام، وآخرهـــا واقعة منـــع حوار 
جنينـــة، ســـواء كان ذلك طواعيـــة من صاحب 
احملطـــة، بإلغـــاء حـــوار مهـــم مع شـــخصية 
تبـــدو في خانة املعارضـــة، أو حتى من خالل 
االســـتجابة لضغوط جهـــات حكومية فرضت 

عليه واستجاب لها.

وأضـــاف لـ“العرب“، أنـــه بغض النظر عن 
الســـبب احلقيقي، فإن االنطباع العام سيظهر 
أن اإلعالم املصري يخضع للضغوط، وال يلتزم 
بأدنـــى معايير املهنيـــة، ما يزيد مـــن تبعيته 
للمصالـــح اخلاصة واإلمالءات، ويكشـــف عن 
أنه لـــن يتحرر مـــن الضغوط الواقعـــة عليه، 
وبالتالي تسوء سمعته داخليا وخارجيا أكثر 
مـــن أي وقت مضى. وقالـــت مصادر من داخل 
القناة، لـ“العرب“، إن هناك سببا آخر، يضاف 

إلى فرضية وجود تدخالت من جهات حكومية 
لوقـــف بث احلوار، وهو أن مالـــك القناة لديه 
مصالـــح اقتصاديـــة مـــع دوائر فـــي النظام، 
وميكـــن أن يكـــون قد اتخـــذ القـــرار مببادرة 
شـــخصية، حتى ال تتأثـــر مصاحله، وال يكون 
متهما بإثـــارة الرأي العام علـــى النظام، قبل 

موعد مظاهرات 11 نوفمبر.
وعلمـــت ”العرب“، من مصادرهـــا، أن قرار 
إلغاء احللقة ليس نهائيا، ورمبا تصل تعليمات 

عليا إلى القناة بإذاعة احلوار في حلقة قادمة، 
جتنبـــا التهـــام النظـــام، أو أي مـــن اجلهـــات 

احلكومية، بتضييق احلريات اإلعالمية.
ومـــن جانبـــه وّجـــه هشـــام جنينـــة، فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة، أصابع االتهـــام نحو 
اجلهات األمنية، لوقوفها خلف قرار منع إذاعة 
احلـــوار، وقال ”اســـألوا األمن، ألننـــي ال أعلم 

السبب“.
في حـــني قال مجـــدي بدر، أســـتاذ اإلعالم 
السياسي بجامعة اإلســـكندرية، لـ“العرب“، إن 
ما حدث من منع بث احلوار، عاد بالســـلب على 
النظـــام أكثر من القناة، ألن األكثرية ترســـخت 
بداخلهـــا فكـــرة تدخـــل احلكومة فـــي اإلعالم 

وفرض سياسة ”قل وال تقل“.
وأوضـــح أن الـــرأي العام، أصبـــح يترقب 
احلوار حتى لو كان ُمســـربا، ويتم التســـريب 

فعليا.
وقالـــت هويـــدا مصطفى، أســـتاذة اإلعالم 
بجامعـــة القاهرة، إن ظهور املستشـــار هشـــام 
جنينة على شاشـــات القنوات الفضائية، بينما 
قضيته مازالت أمام القضاء، ســـيحدث تأثيرا 
كبيـــرا على الـــرأي العام، والتدخـــل اإلعالمي 
سيكون مؤثرا على سير القضية باحملكمة، وقد 
يكون سبب املنع التخوف من أن يتعرض مالك 
القنـــاة لتهم تتعلق مبســـاندة متهـــم على ذمة 

حتقيقات نيابة أمن الدولة.

منع إذاعة حوار جنينة مجاملة للحكومة المصرية أم للرقابة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت مجموعة ”دو مونت“ 
األملانية للنشر اعتزامها القيام 

بعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق 
لصحيفتيها في العاصمة برلني من 
أجل وقف نزيف اخلسائر. وتعتزم 

املجموعة الصحافية، ومقرها 
في مدينة كولونيا األملانية، دمج 

صحيفتي ”برلينر تسايتوجن“ 
و“برلينر كورير“ في غرفة أخبار 

واحدة في العاصمة األملانية.

◄ حض البرملان األوروبي تركيا على 
إطالق جميع الصحافيني املعتقلني 

دون أدلة، مشيرا إلى أن محاولة 
االنقالب يجب أال تشكل ”ذريعة“ 

إلسكات الصحافة واملعارضة، وذلك 
خالل جلسة عامة للبرملان األوروبي 

في ستراسبورغ األسبوع املاضي.

◄ اعتبر وزير العمل والضمان 
االجتماعي التركي محمد مؤذن 

أوغلو، أن ما نشرته بي بي سي، 
حول تشغيل البعض من ورش 

املالبس في تركيا ألطفال سوريني، 
ينم عن سوء نية، وال يتماشى مع 

أخالقيات مهنة الصحافة.

◄ أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، 
السبت، إقالة وزير إعالم البالد، 

برويز رشيد، بسبب تسريب محادثات 
لإلعالم جرت بني احلكومة واجليش، 
ما أدى إلى خالفات بني املؤسستني.

◄ انتهى قسم التشريع مبجلس 
الدولة في مصر من مراجعة مشروع 

قانون الصحافة واإلعالم وإدخال 
التعديالت القانونية والدستورية 
على مواد القانون، ويعكف القسم 

على وضع اللمسات النهائية 
واملالحظات اخلتامية على مواد 

املشروع، متهيدا إلرساله للحكومة 
ملناقشته األربعاء املقبل وإرساله إلى 

البرملان إلقراره.

{الكثير من المؤسسات أحيانا تتصادم بقواعد المهنة ألن الناشر فقط هو من يحدد ذلك وفقا 

لمصالحه، السياسة التحريرية للصحف أول ضابط للصحافي}.

الصادق الرزيقي
رئيس احتاد الصحافيني السوداني

 وســـيلة إعالمية بتحقيق االنتشـــار أمر عادي، غير أن هذا االنتشـــار ال يجب أن يتم عبر 
ّ

{رغبة أي

روابط اصطياد النقرات التي تضلل الزوار وتؤثر على ثقتهم في الصحافة}.

ستيف بوتري
أستاذ اإلعالم بجامعة لويزيانا األميركية

فلسفة داعش اإلعالمية والنفسية 

الصـــورة  نشـــر  مبـــدأ  علـــى  تقـــوم 

الصادمـــة، واتباعهـــا بصـــورة أخرى 

أكثر عنفا إلحداث االرتباك

◄

باختصار

منع الحوار شجع على تسريبه



} الربــاط - انتشـــر فـــي املغرب علـــى نطاق 
واســـع على الشـــبكات االجتماعية هاشـــتاغ 
”#طحن_مـــو“ (اطحن أمه)، بعد حادثة مقتل 
تاجـــر الســـمك محســـن فكري داخل شـــاحنة 
لنقل النفايات بعد تشغيل آلية الضغط. وكان 

التاجر يحتج على مصادرة بضاعته.
وتـــداول نشـــطاء على شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي املختلفـــة مقطـــع فيديـــو، ُيظهر 
عمليـــة مصادرة رجـــال األمـــن املغربي لكمية 
من األســـماك، وُســـمع صوت رجـــل أمن يدعو 
سائق شـــاحنة إلى ”طحن“ الشاب بآلة شفط 
النفايـــات، حينما أراد أن يحـــول دون إتالف 

بضاعته.
ونفت إدارة األمن املغربي رسميا في وقت 
الحق أن يكـــون أحد أفرادها قـــد أعطى األمر 
بتشـــغيل آلـــة الضغـــط. وأكدت فـــي بيان أن 
”األخبار التي تداولتهـــا صفحات على مواقع 
التواصـــل االجتماعي حـــول أي صلة ملوظفي 
األمـــن بقضيـــة وفـــاة املواطن محســـن فكري 

باحلسيمة ال أساس لها من الصحة“.
ووفـــق ما نقلت صحف محلية مغربية فقد 
أصـــدر العاهل املغربي امللك محمد الســـادس 
”تعليمـــات صارمـــة“ لوزيـــر الداخلية محمد 
حصاد بأن ”ال يكون هناك أي تســـامح مع أي 
متورط في وفاة محســـن فكـــري“. وقال وزير 
الداخلية إنه حضر جنازة فكري بأمر من امللك 

كما أنه  يتابع التحقيق في احلادثة بنفسه.
وطالبـــت أحـــزاب وجمعيـــات باملغـــرب، 
بالكشـــف عن هوية املســـؤول عـــن مقتل بائع 
األســـماك الـــذي ”طحنتـــه“ شـــاحنة نفايات 
تعمل بضغط الهـــواء، خالل تصديه للعناصر 

األمـنية.
بينمـــا دعـــا عبداإلله بـــن كيـــران، رئيس 
احلكومـــة املغربية، أنصـــار حـــزب ”العدالة 
والتنمية“ إلى عدم االســـتجابة ألي احتجاج. 
وأعـــرب في بيان أصدره فـــي وقت متأخر من 
ليلة السبت املاضي عن أسفه ”الشديد للحادث 
املؤلم لوفاة بائع السمك، الشاب محسن فكري، 

مساء اجلمعة املاضية“.
علـــى جانـــب آخـــر حّمـــل حـــزب األصالة 
واملعاصرة (معارض)، احلكومة املسؤولية في 
هذه ”الفاجعة املؤملة ووقائع أخرى مماثلة من 
خالل طريقة تعاطيهـــا وتعاملها التي تضرب 
فـــي الصميم أبســـط حقـــوق املواطـــن وهي، 

الكرامة والعيش الكرمي واحلق في احلياة“.
وتشـــهد صفحـــات فيســـبوك فـــي املغرب 

حمالت تضامنية مع الضحية .
ويقول معلقون إن ”من شـــأن هذه القضية 
أن تعصـــف بالبعـــض من املســـؤولني الكبار 
مبدينة احلسيمة على غرار ما جرى في مدينة 
القنيطـــرة قبل أشـــهر، حينما أقدمـــت بائعة 

متجولة على حرق جسدها“.
وكتب معلق على فيســـبوك ”لـــدى العرب 
قدميا مثل مفـــاده ’إمنا أكلت يـــوم أكل الثور 
األبيض‘، أما في املغرب، فاملثل يجب أن يكون 

’إمنا طحنت يوم طحن ولد احلسيمة..“.

} واشــنطن - لم متّر سوى ساعات قليلة على 
إعالن تويتر نيته إغـــالق تطبيقه للفيديوهات 
القصيـــرة ”فاين“، حتى أعلن أحد أكبر املواقع 

اإلباحية في العالم تقدمه بعرض لشرائه.
وأعلن املسؤولون عن تطبيق ”فاين“ إلغاء 
التطبيق متاما في غضون بضعة أشهر. وجاء 

ذلك بعد عزم الشركة األم تخفيض الوظائف.
ووفقـــا ملوقع ”ســـي نت“ فقد ســـارع نائب 
مديـــر موقع ”بورن هب“ بإرســـال رســـالة إلى 
املديـــر التنفيذي لتويتر، جاك دورســـي، يتقدم 
فيه بطلب لشـــراء التطبيق، الذي تعتمد فكرته 
على إنتاج فيديوهات قصيرة ال تتعدى 6 ثوان، 

تتكرر تلقائيا.
وأوضـــح القائمون على املوقع اإلباحي أنه 
ميكنهم اســـتغالل التطبيق بشـــكل أفضل عبر 
تويتر، مؤكدين في الوقت نفسه أن استحواذهم 
على التطبيق قد يســـاهم في إخراج تويتر من 

”محنته“.
ويعانـــي موقـــع تويتر من تراجع أســـعار 
أســـهمه بصـــورة كبيرة على خلفية فشـــله في 
اجتـــذاب مســـتخدمني جدد، وأيضـــا أنباء عن 
فشل صفقات استحواذ محتملة، ما دفع إدارته 
إلـــى اإلعالن عن تســـريح نحو 9 فـــي املئة من 

العاملني في الشركة.
ولـــم تعلق إدارة تويتـــر على األمر، إال 

أن اخلبـــراء يؤكـــدون أنهـــا قد تقبل 
العرض.

غير أن موقع ”سي نت“ توقع 
أال يكـــون عرض شـــراء ”فاين“ 
جديا بل مجرد سخرية من إدارة 
تويتر، خصوصا أن الرسالة لم 
تتضمن الســـعر املقترح للشراء، 

كما أن ذكر املصاعب التي تواجه 
املوقـــع ضمن الرســـالة يعـــزز من 

فرضية أنه مجرد عرض هزلي.
وال أحد على ما يبدو يرغب في شـــراء 

موقـــع التواصل االجتماعي تويتـــر. وكان من 
املفتـــرض أن يكون الــــ27 من أكتوبـــر احلالي 

تاريخا حاسما لتويتر.
وجتد الشركة نفسها اآلن وحيدة ومستبعدة  
بعد أســـابيع مـــن فحص املشـــترين احملتملني 
ملنصة التراســـل ابتداء من ألفابت، التي كانت 
تعرف سابقا بشـــركة غوغل، إلى أسماء كبيرة 
في وســـائل اإلعالم . وكان املستثمرون يأملون 
في املاضي أن تكون شـــركة تويتر هي شـــركة 

فيســـبوك املقبلة، ولكن فـــي الوقت الذي قامت 
فيه شـــركة فيسبوك بتنمية قاعدة املستخدمني 
لتصل إلى 1.7 مليار مســـتخدم نشـــط شهريا، 
تقبع شـــركة تويتـــر مبا لديها مـــن 313 مليون 
مستخدم فقط يقومون بتســـجيل الدخول إلى 

املوقع كل يوم.
ونقلت صحيفة ”فايننشـــيال تاميز“ 
عـــن أحد املصادر املطلعـــة قوله إن 
فشـــل عملية بيع تويتـــر ”نعمة 
جاك  إلى  بالنســـبة  متخفيـــة“ 
دورســـي، الرئيـــس التنفيذي 
لتويتر، وإن البيع كان ”إلهاء 
له وللشـــركة“، وفقا لصحيفة 

.TechTimes
ورغم إبـــداء كل مـــن غوغل 
التابعـــة لشـــركة ألفابت، وشـــركة 
ديزني  والـــت  وشـــركة  سالســـفورس 
وتشـــاورها  يـــوم،  ذات  بتويتـــر  اهتمامهـــا 
مـــع املصارف حـــول شـــراء شـــركة التواصل 
االجتماعـــي. فإنه ليـــس من املرجـــح أن تقدم 
هذه الشـــركات عروضا لشراء تويتر في الوقت 

احلالي، وفقا لصحيفة بلومبرغ.
وبدأت رحلة البحث عن مشـــترين للشـــركة 
عقـــب عدة فصـــول من تراجـــع املبيعات ومنو 

املستخدمني.
وإن لـــم يظهـــر مشـــتر لتويتر فســـتحاول 
الشـــركة الوصول إلى املزيد من املســـتخدمني 

عبـــر إحدى التقنيات اجلديـــدة التي تركز على 
الفيديو املباشر.

وكانت الشـــركة قـــد بدأت بالفعـــل في عقد 
شـــراكات ألجل الرياضة والسياسة واحملتوى 
الترفيهـــي التـــي ميكنهـــا بثهـــا إلـــى جانـــب 
التغريـــدات. وقـــد ميثـــل ذلـــك طريقـــة جديدة 
الستخدام اخلدمة لغير مستخدمي تويتر، وهو 
ما يســـمح للشـــركة بتقاســـم عائدات إعالنات 

الفيديو.
ولـــم يســـفر اجلهـــد بعد عـــن زيـــادة عدد 
املعلنـــني  أو  ملحـــوظ  بشـــكل  املســـتخدمني 
علـــى املنصة املعروفـــة برســـائلها ذات الـ140 
حرفا. وبينما يفضل الصحافيون واملشـــاهير 
والساســـة اخلدمـــة، إال أنهـــا تشـــهد تراجعا 
بسبب املخاوف املتعلقة باملضايقات املوجودة 

على املوقع.
وقال روبـــرت بيك، احمللـــل التقني ”يؤكد 
أن  ومشـــاركتهم  املســـتخدمني  منـــو  غيـــاب 
املبادرات التي أطلقهـــا جاك حتى اآلن لم تكن 
فعالة في احلقيقة“، مضيفا ”إذا لم تنجح فكرة 
البث املباشـــر، فما الذي ميكـــن أن يدفع تويتر 

إلى النمو؟“.
يأتي شراء تويتر مع سلسلة من التعقيدات 
األخـــرى، فبجانب قضيـــة النمـــو، واملخاوف 
بشـــأن املضايقات بني املســـتخدمني، سيكون 
على املشتري التعامل مع ِمَنح األسهم الكبيرة 
اخلاصـــة باملوظفـــني، باإلضافـــة إلـــى القوى 

العاملـــة التي شـــهدت كثيـــرا مـــن التغير في 
قيادتها.

إال أن ثروة بيانات املســـتخدمني املوجودة 
حتـــت ســـيطرة شـــبكة التواصـــل االجتماعي 
جتعل منها خيارا واردا بالنسبة إلى الشركات 
الراغبة في التنقيب وسط استخبارات األعمال 

وخدمات عمالئه.
و“بينما ترتفع أهمية استخبارات األعمال 
واستخراجها من بيانات املستخدمني، لتصبح 
نقطة البيع الرئيسية لشركة مثل تويتر، فرمبا 
على دورســـي البحـــث في ترســـانته اخلاصة 

أوال“.
يقتـــرح البعض مـــن احملللني أنـــه بإمكان 
تويتـــر استكشـــاف احتماليـــة االندمـــاج مع 
مجموعة أخرى يديرها دورســـي، وهي شركة 

اخلدمات املالية والتجارية سكوير.
إال أن هناك سيناريوهات أخرى لبيع تويتر 
في نهايـــة املطاف. وتأمل شـــركة ”إيه تي آند 
تي“ األميركية لالتصاالت AT&T، على سبيل 
املثال، في إنفاق ما قد يصل إلى 50 مليار دوالر 
القتنـــاص األعمـــال ورمبا التحـــول إلى تكتل 
لإلعالم والترفيه. ورمبا تصبح تويتر هي أحد 

األهداف الرئيسية.
كما يعتقد البعض من املتابعني أن ســـوفت 
بنك، الباحث عن االستثمار في مجالي اإلعالم 
والتكنولوجيـــا، قد يبحث عـــن فرصة محتملة 

لالستحواذ على تويتر.
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@alarabonline
بات موقــــــع التواصــــــل االجتماعي  تويتر 
موطــــــن الرســــــالة املكونة مــــــن 140 حرفا، 
ــــــي بســــــبب التباطؤ في منــــــو أعداد  يعان
ــــــاة تويتر بعد  املســــــتخدمني. وزادت معان
أن رفضت شــــــركات عمالقة امتالكه حتى 

أصبح عرضة للسخرية.

} المنامــة – أثـــار طرح البعـــض من النواب 
فـــي البرملان البحرينـــي مقترحا لرفض تعليم 
املوســـيقى في املـــدارس، باإلضافة إلى رفض 
إقامة احلفـــالت الغنائية، جدال فـــي البحرين 
ضمن هاشـــتاغ #نواب_يطالبون_مبنع_
املوســـيقى. وقال هؤالء النواب إن ”املوسيقى 

مسفدة ودمار ومزيلة للنعم (..)“.
وغردت الكاتبة البحرينية سميرة رجب:

وّردت أساتذة اإلعالم السياسي باجلامعة 
الدكتورة خلدية آل خليفة منتقدة النواب:

وتـــداول هذه التغريدة عـــدد من املواطنني 
مؤكديـــن أن مطالبهـــم من املجلـــس املنتخب 
تكمـــن فـــي إيصـــال أصواتهم إلـــى احلكومة 

وليس االنشغال مبقررات املوسيقى.
وغـــرد خليفـــة الفاضـــل، األســـتاذ بكلية 

احلقوق بجامعة البحرين:

وتهكم مغرد:

وفي نفس السياق غرد آخر:

وسخرت مغردة:

ومتنى مغرد:

وكانـــت احلكومـــة البحرينيـــة قالـــت في 
رّدها على النواب املطالبني برفض املوســـيقى 
باملـــدارس، إن ”مـــادة التربية املوســـيقية من 
املواد املعززة للمنهج الدراســـي“، مشيرة إلى 
أن وزارة التربيـــة والتعليـــم تطرح هذه املادة 
”كمنهج مكمل يسهم في بناء شخصية الطالب 

احلسية والنفسية والعقلية واالجتماعية“.

#طحن_مو: مزاح ثقيل: موقع إباحي يعرض انتشال تويتر من أزمته

المغاربة يبحثون عن قاتل

المرور ممنوع

توقعت وكالة زينيث للتســـويق اإلعالمي أن ٧٥ بالمئة من استخدام اإلنترنت سيكون عن طريق الهاتف 

المحمول في ٢٠١٧ وهو ما يزيد قليال عن العام الحالي (٧١ بالمئة) مع تنامي عدد المستهلكين في أنحاء 

العالم الذين يستخدمون اإلنترنت عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مقترح منع الموسيقى يثير تهكما في البحرين

 المستثمرون كانوا 
يأملون في الماضي أن 

تكون شركة تويتر 

هي شركة فيسبوك 

المقبلة

[ العصفور األزرق يغرد وحيدا.. ال أحد يرغب في شرائه

saleh_alturigee  Malomat_Plus ahmad_khalil  

LASTWISDOM1  Comrade_Dahshan Charbbo  

 @sko0on2000 zaynabalhamza 

osamagharib1

NancyAjram

shaheenoha  

imankais1  

يتحدث البعض عن نعمة األمن 
واألمان وأن عليك السجود شكرا، 
وحني تطالب املرأة بحقوقها، يبدأ 
احلديث عن الغابة والذئاب وغياب 

األمان.

للسعادة خمسة قوانني:
ال تكره ال تقلق كن بسيطًا أعِط أكثر 

توقع أقل.

نحن ال نفكر وال نريد وال نختار 
إمنا نحن في أيدى احلكام والفقهاء 
طينة عمياء يشكلونها كما يشاؤون 
بالنصوص احملنطة التي يرجعون 

إليها فنظل متخلفني!

اكاد أجزم أن العرب اشتقوا كلمة 
"األشقاء" من "الشقاق" و"الشقاء".

#البداوة ليست عيبا وال سبة وال تهمة 
ومن اجلهل تخيل ذلك األمر!

#البداوة ليست عيبا وال فخرا 
إمنا هي منط حياة فرضته ظروف 

البيئة على ساكنيها.

الوطن لألغنياء
 والوطنية للفقراء.

ال تظن الكره يجعلك أقوى واحلقد 
يجعلك أذكى، وأن القسوة جتعلك 

محترمًا، فالنفوس العظيمة 
هي املتسامحة التي تظل تبتلع حماقات 

اآلخرين وأخطاءهم!

نانسي عجرم
مغنية لبنانية.

إسالميو الشيعة والسنة 
هم سبب دمار العراق، 

دمروا حاضرنا وإذا أبقينا عليهم 
فمستقبلنا مظلم. #العراق.

ال يهم إن كنت تعيش حتت خط الفقر..
املهم أن يكون له باب مستقل وحديقة!

ال تسألوني عما فعلت لها، 
اسألوني ما الذي لم أفعل. 

أنا لم أقص أجنحتها هذا كل ما في 
األمر" - والد مالال الفائزة بنوبل..

#التعليم.

اذا بدأت دول اخلليج في اعتبار جيب 
املواطن شريكًا في احلل.. فعليها ان 
تبدأ في اعتبار هذا املواطن شريكًا 

في صنع القرار  #ضريبة_القيمة_
املضافة.

تتتابعوا

@SameeraRajab

دول اخلليج تتسابق بنشر ثقافة السينما 
الســــــّباقة  والبحرين  واألوبرا،  واملســــــرح 
لإلبداع، تتصاعد فيها دعوات منع تعليم 
املوسيقى في القرن احلادي والعشرين“.

د

@busyhead247

”ذكاؤهــــــم خــــــارق جــــــدا فــــــي االهتمــــــام 
مبشكالت الناس، وكأمنا الشعب يشتكي 
مــــــن املوســــــيقى وليس من غــــــالء البنزين 

واملعيشة!“.

”

@Falali_bh

املوســــــيقى صارت مزيلة للنعم؟ أي أقول 
أنه ليش أوروبا عايشني في قحط#نواب_

يطالبون_مبنع_املوسيقى.

ا

@mohd_albishri

من أسخف ما سمعته في مجلس النواب 
ــــــل النعم“، ماذا  البحريني ”املوســــــيقى ُتزي
ــــــون_ ــــــم لداعــــــش؟ #نواب_يطالب أبقيت

مبنع_املوسيقى.

م

@_Fmb8

#نواب_يطالبون_مبنع_املوســــــيقى 
في البحرين. #السماح_باملوســــــيقى_
في_املدارس في السعودية دارت الدنيا.

#

@fnkuwait

أمتنى  نواب_يطالبون_مبنع_املوسيقى، 
مــــــن امللك حمد الذي أصدر قــــــرارا تاريخيا 
ــــــع رجال الدين من العمل السياســــــي أن  مبن

يضع حدا لهؤالء النواب املتخلفني.

ن

@KAIFadhel

”املوســــــيقى لم تخلق اإلرهــــــاب والتكفير، 
املوسيقى لم تقتل أحدا“.

”



حممد عبداهلادي

} القاهــرة - فـــي شـــارع عبدالعزيـــز، تبـــدو 
األوضاع المعيشـــية حاضرة  في كالم أصحاب 
المحال والزبائن، فعندما تســـأل عن حركة بيع 
وشـــراء الهاتف الخلوي، ينتقل بـــك البائعون 
إلـــى الحديث عن ارتفاع ســـعر الســـكر واألرز، 
ويشـــددون على وجود رابط قوي بين أســـعار 
الســـلع األساسية وقدرة األسر المتوسطة على 

شراء هواتف جديدة، أو تغيير القديمة.
ُســـمي الشـــارع بهذا االســـم، تيمنا بزيارة 
الســـلطان عبدالعزيز، سلطان تركيا، لمصر في 
عام 1870، حيـــث مكث فيها عشـــرة أيام، تنقل 
خاللها بين القاهرة واإلســـكندرية، وقد واكبت 
الزيـــارة بدء الحكومة بشـــق طريق تربط قصر 
وســـط القاهرة،  الحكم فـــي منطقـــة ”عابدين“ 
بقصر الخديوي األخضر فـــي منطقة ”العتبة“ 
القريبـــة مـــن ”عابدين“، وجـــاء لفـــظ ”العتبة 
من القصر الذي كان يكتسي باللون  الخضراء“ 

األخضر.
وظل الشـــارُع الترمومتـــَر الحقيقي لحركة 
تداول الهواتف بمصر، فرغم انتشار العشرات 
مـــن المراكـــز التجاريـــة الكبيـــرة (المـــوالت) 
المتخصصـــة فـــي التكنولوجيـــا، إال أنه يظل 
الشـــارع ”الرئيس“، حتى أن المحـــال الكبيرة 
نفســـها تحصـــل منـــه علـــى احتياجاتهـــا من 
االكسسوارات، وعندما تعجز عن إصالح عطب 
بهاتف خلوي، تكون نصيحتها لمالكه التوجه 
إلى ”ُملوك“ صيانة الهواتف الخلوية بالشارع.
ويتوقـــع خبراء االقتصاد أن يســـاهم طرح 
خدمـــات الجيل الرابع فـــي االتصاالت بمصر، 
فـــي انتعاش مبيعات الهواتـــف الذكية بمصر، 
ومواجهـــة أزمـــة الركـــود التـــي تعانـــي منها 
الســـوق، إذ أن ثمانية بالمئـــة فقط من أجهزة 
الخلوي بمصر اآلن تســـتطيع التعامل مع تلك 
التقنيـــة الجديدة، ومع ذلك فإن محال الهواتف 

بالشارع تبدو متشائمة.
قال عبده أبوالنور، مسؤول المبيعات بأحد 
معارض بيع الهواتـــف الخلوية لـ”العرب“، إن 
الجيل الرابع ســـيجتذب من أســـماه بالشباب 
”التافه“، الذي قد ُيضّيع عائد عمله لعدة أشهر، 
من أجـــل اقتناء هاتف حديث، ليتباهى به أمام 
أقرانـــه، وبـــأن لديه القـــدرة الماليـــة، ويمتلك 
هاتفا ذكيا بالفعل، ويمكنه االســـتفادة من تلك 

التكنولوجيا الجديدة بمصر.
تعامـــل  فـــي  حـــادة  ازدواجيـــة  وتوجـــد 
المصرييـــن مـــع التكنولوجيـــا؛ فرغـــم ارتفاع 
أســـعارها، إال أن عددا كبيـــرا منهم، خصوصا 

الشـــباب، يحملون أكثر من هاتف متطور، كما 
أصبـــح الهاتـــف الخلوي هديـــة إجبارية؛ فأي 
شـــاب مطالـــب بتقديمـــه لخطيبته بعـــد إتمام 

الخطبة، في الكثير من قرى شمال مصر.
وشـــهدت مصـــر، التـــي تعاني مـــن أزمات 
اقتصادية خانقة، حالة من الجدل على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي خـــالل األيـــام القليلة 
الماضية، بعد ظهور طوابير أمام توكيل شركة 
”آبل“ بحي مدينة نصر فـــي القاهرة، للحصول 
على ”آيفون 7“ الجديد، الذي يتراوح سعره بين 
1351 و2253 دوالرا، أي مـــا يوازي نحو 19 ألف 

جنيه مصري، بسعر السوق الموازية.
وتعانـــي ســـوق الهواتـــف الخلوية بمصر 
حالـــة ركود فـــي حركة البيـــع، جـــراء ارتفاع 
األســـعار إلى مستويات قياســـية، فخالل ثالثة 
أشـــهر زادت بعـــض الموديالت بنحـــو 157.5 
دوالرا، عقـــب ارتفاع ســـعر العملـــة األميركية 
بالسوق السوداء، ليســـجل الدوالر حاليا 15.5 

جنيها، وفقا ألصحاب محال المحمول.
وأكـــد محمـــود األســـواني، بائـــع بمحـــل 
للهواتف المستعملة، أن األمر ذاته ينطبق على 
ســـوق الهاتف المســـتعمل، فحركـــة المبيعات 
تأثرت بنسبة تتجاوز 75 بالمئة، بسبب ارتفاع 
األسعار، بما يتراوح بين 22.5 و45 دوالرا، ومن 
المبكر توّقـــع ما إذا كانت الشـــبكة والرخصة 
الجديـــدة (4 جي) للهاتف الخلوي ستنعشـــان 

مبيعات الهواتف الذكية أم ال.
بحســـب تقديـــرات رســـمية، فـــإن مـــا يتم 
اســـتيراده ســـنويا من أجهزة المحمول، يصل 
إلى نحو 15 مليون جهاز، بقيمة واردات سنوية 
تناهـــز الــــ1.1 مليـــار دوالر، إلى جانـــب أعداد 
أخـــرى يتم تهريبها في حقائب المســـافرين أو 
العائديـــن إلى مصـــر عبر الرحـــالت البحرية، 

خاصة من دول الخليج.

معركة السمعة
وفقا ألصحاب محال بيع الهواتف بشـــارع 
عبدالعزيز، فإن هناك معركة يخوضها الشـــارع 
للحفـــاظ على ســـمعته مـــن بائعـــي الهواتف 
المسروقة والغشاشـــين، الذين ينتشرون على 
جانبيـــه، ويعرضـــون علـــى المارة شـــراء أو 
بيع هواتف مســـروقة، أو بيـــع هواتف قديمة 
بحالة جيـــدة، على أنها جديـــدة، بعد تزييفها 
باســـتخدام أنـــواع مـــن المحاليـــل والمـــواد 
الكيميائيـــة، وتغييـــر البعـــض مـــن مكوناتها 
كالشاشـــة والبطارية لتبـــدو جديدة، ووضعها 

في علب وبيعها بأسعار مرتفعة.

ودفـــع تعـــدد حـــاالت الغش البعـــض إلى 
وضع وصفة من 10 نصائح، لمواجهة حوادث 
الغش دائمـــة التكرار، أهمها عدم الشـــراء من 
المحال الواقعة بأول الشارع أو آخره، وتجنب 
الحديث مع السماسرة والوسطاء المنتشرين 
فـــي كل مكان، وعدم الســـؤال عـــن المنتج في 

المحل ذاته مرتين.
وتعـــد ســـرقة الهواتـــف المحمولـــة فـــي 
مصر ظاهـــرة يومية، وفقـــا لتقديرات مباحث 
االتصاالت، التي أكـــدت تلقيها يوميا، بالغات 
بســـرقة هواتف المواطنين بجميـــع مراكزها 

المنتشرة في كامل تراب الجمهورية.
وكشـــف الكثيرون أن هذا المســـروق، يجد 
طريقه مباشـــرة إلـــى شـــارع عبدالعزيز، ليتم 

بيعه أو تفككيه إلى قطع غيار.
وقال وليـــد رمضان، رئيس شـــعبة تجارة 
الهواتـــف الخلويـــة بالغرفـــة التجاريـــة فـــي 
القاهرة، إن ســـرقة الهواتف مشكلة ال تقتصر 

على شارع عبدالعزيز فقط.
أن الشـــارع منذ يونيو  وأوضح لـ”العرب“ 
2014، أي بعد استقرار األوضاع األمنية نسبيا، 
يخضـــع لحمالت تفتيـــش من أجهـــزة رقابية 
متعددة، كشـــرطة المصنفات الفنية، ومباحث 
االتصاالت، وشـــرطة المرافق، وقســـم شـــرطة 
العتبة، األمر الذي ينفي تماما االتهامات التي 
يتم توجيههـــا للشـــارع، باحتوائه على ورش 

لتزييف الهواتف.
وأضـــاف رمضـــان، الـــذي يصـــف نفســـه 
بـ“شـــهبندر“ تجـــار الهواتـــف فـــي مصر، أن 
تشـــاؤم الشـــارع ِحَيـــال الجيـــل الرابـــع فـــي 
محله، فاألوضـــاع االقتصادية التي يعيشـــها 
المصريون تمنعهم مـــن بيع هواتفهم القديمة 
بمبالغ زهيدة من أجل شراء أخرى تتوافق مع 
الجيل الرابع بأســـعار مرتفعـــة، خصوصا أن 
ثمن األجهزة ارتفع بنســـبة 20 بالمئة، بســـبب 

أزمة الدوالر.
حيـــال  الهواتـــف  تجـــار  تشـــاؤم  ورغـــم 
تكنولوجيـــا الجيـــل الرابـــع، فـــإن الشـــركات 
الصينيـــة كان لها رأي آخـــر؛ إذ أن أربعا منها 
تعتـــزم افتتـــاح مصانـــع لتجميـــع وتصنيع 
الهواتف الذكية بمصر مع طرح الجيل الرابع، 
لتنضم إلـــى الـ 15 ماركة عالميـــة تتنافس في 
جذب المســـتهلكين المصرييـــن، الذين ُيتوقع 
أن يصـــل عددهـــم إلـــى 140 مليون نســـمة في 
عـــام 2030. وتمتاز تكنولوجيـــا الجيل الرابع 
بتســـهيل عمليـــات االتصال المرئـــي عن بعد، 
كما تمتاز بســـرعات عالية في معدالت تحميل 
البيانات (بســـرعة 173 ميغابايت في الثانية)، 
ومعدالت رفع البيانات (بسرعة 86.4 ميغابايت 
فـــي الثانيـــة، ويمكـــن زيادتها لتصـــل إلى 1 
غيغابايـــت فـــي الثانية)، وســـوف تســـهم في 
زيادة المنافســـة بين شركات المحمول الثالث 
العاملة بمصر (أورانج واتصاالت وفودافون) 
إلى جانب شـــركة ”المصرية لالتصاالت“ التي 
حصلت علـــى الرخصة الرابعة، من أجل تقديم 
باقات من الخدمات تجذب المزيد من الجمهور.

وقـــال خالـــد ســـعيد، وكيل غرفـــة صناعة 
االتصـــاالت بالغرفـــة التجاريـــة فـــي القاهرة 
لـ”العـــرب“، إن ثالثة بالمئـــة فقط من الهواتف 
التـــي يحملها المصريون اآلن ذكية تســـتطيع 
التعامـــل مع تكنولوجيا ”الفـــور جي“، وإقبال 
المواطنيـــن علـــى شـــراء الهواتـــف الذكيـــة، 
والتحول من االعتمـــاد على اإلنترنت األرضي، 
ليسا مرهونين فقط بأسعار الهواتف الجديدة، 
وإنما بمستوى األسعار التي تقدمها الشركات 
لباقـــات اإلنترنت وســـرعتها، في ظل األوضاع 
االقتصاديـــة الصعبـــة التـــي يعيشـــها أغلب 

المواطنين.

عبق التاريخ
قد ال يعرف زائرو شارع عبدالعزيز أن تحت 
أقدامهم رفات أجدادهم، فالشـــارع الذي ترجع 
نشأته إلى 146 عاما، كان مدفنا لسكان القاهرة، 
ومنهم عبد  القادر   الدســـوقي ، شـــقيق إبراهيم 
الدسوقي، أحد أقطاب الصوفية بمصر، قبل أن 
تنقل عظامهم إلى مسجد ”العظام“، الذي توّلى 
األهالـــي صيانتـــه بصورة عشـــوائية أضاعت 

مالمحه التاريخية.

وكان عـــام 1998 النقلة التـــي غيرت مالمح 
الشـــارع تمامـــا، بظهـــور أول شـــبكة للهاتف 
المحمـــول بمصر؛ شـــبكة ”موبينيـــل“، إذ بدأ 
طوفان تجـــارة الهواتف والشـــرائح وإصالح 
الهواتـــف الخلويـــة، يلتهـــم الشـــارع، دون أن 
يفـــرق بين الفنادق ودور العرض الســـينمائية 
والتراث، أو حتى البيوت الســـكنية، فكل شيء 
تـــم وضعه تحت خدمة التجـــارة الجديدة ذات 

الربحية المرتفعة.
فوزي الدماطي، من الســـكان القالئل الذين 
شـــهدوا تطـــور شـــارع عبدالعزيز علـــى مدار 
تاريخه، أوضح أن الشارع العريق شهد أحداًثا 
هامـــة في تاريخ مصر، مـــن بينها مرور محمل 
كســـوة الكعبة، بحضور الملك فاروق ســـنويا، 
وتأسيس أول فرع لشركة عمر أفندي للمالبس، 

الذي كان تحفة فنية.
ظل الشـــارع محل ســـكن لمـــن ينعتون في 
مصـــر بـ”علية القـــوم“، أي أصحـــاب الحظوة 
والرخاء المادي، حتى تأســـيس أول فرع لمحل 
”أوروزدي“ بيك، الذي تم بناؤه في ستة طوابق، 
علـــى طـــراز أوروبي، واشـــتراه ثـــري مصري 
يهودي، وأســـماه عمر أفنـــدي، قبل أن يخضع 

للتأميـــم بعد ثـــورة يوليـــو 1952، وكانت قبته 
تخـــرج منها أنوار تضيء ليل وســـط القاهرة، 
(مواسم البيع بأسعار  في أيام ”األوكازيونات“ 
مخفضة) لتجذب أنظار سكان العاصمة للشارع 

العريق.
وترّحم الدماطي، فـــي حديثه مع ”العرب“، 
على تاريخ الشـــارع، مع حنيـــن إلى أيام الملك 
فـــاروق، الـــذي يعتبـــره أفضل حاكـــم مر على 
مصر، وأنه طالما تعلق وهو طفل بـ“الحناطير“ 
الملكية (مركبات خشبية تجرها أحصنة)، التي 
كانت تمر بالشـــارع، أما اآلن فال يمكنه التجول 
بســـبب انتشار سماســـرة الهواتف المحمولة، 
واحتالل الشـــارع مـــن قبل البائعيـــن وهجرة 
سكانه األصليين الذين لم يتحملوا البقاء، بعد 
التغيرات العنيفة التي شـــهدها، ال ســـيما في 

العشرين عاما األخيرة.
كان الســـعي للمكســـب المالي وراء هجرة 
الســـكان األصليين مـــن عبدالعزيز، فالنشـــاط 
التجـــاري رفـــع أســـعار اإليجارات الشـــهرية 
للمحـــال لتصبـــح متراوحـــة بيـــن 338  و1352 
دوالرا، بينما تضاعف معلوم اإليجار الشـــهري 

للوحدات السكنية بالشارع.
عالقـــة  لـــه  مـــا  كل  إن  الدماطـــي،  وقـــال 
بالزمـــن الجميل اختفى، حتى مســـجد العظام 
الـــذي يضم رفـــات المقابـــر التي وجـــدت قبل 
عبدالعزيز تـــم إهماله، فالفتة الرخام للشـــيخ 
الصوفي عبدالقادر الدســـوقي، تم تدميرها من 
قبـــل البعض مـــن معارضي الطـــرق الصوفية 

(السلفيين)، منذ أيام قليلة.
واندثـــر كل ما له عالقة باآلثـــار الخديوية، 
أمـــام الفتـــات المحـــال المضيئـــة وشـــعارات 
التوصيالت الضخمة، فمثال ســـينما ”أولمبيا“ 
التي يبلغ عمرها 112 عاما، وكانت أقدم مسرح 
بمصر واحتضنت معظم أعمال الشـــيخ   سالمة  
 حجازي (مطرب وملحن مصري شهير) لم يتبق 
منها ســـوى الفتة تآكلـــت، وطابقها األرضي تم 
تأجيره مـــن الباطـــن، لمحال المحمـــول التي 

طمست معالمها تماًما.
وال يالحظ الكثير من زائري الشـــارع حاليا 
بقايا سينما ”أولمبيا“، التي أرخت لنشأة الفن 
المصـــري، بداية من نقل األغنيـــة من مجالس 
التخـــت إلى خشـــبة المســـرح، ثـــم أّرخت لفن 
المونولوغ الشـــعبي والمارشـــات والسالمات 
الخديوية، ثم نشأة السينما فوتوغرافيا، عالوة 
على أنها كانت أول من أدخل الترجمة العربية 

على الشاشة باستخدام ألواح زجاجية.
يبـــدو أن شـــارع عبدالعزيز محكـــوم عليه 
بـــأن يظـــل مســـتهدفا من قبـــل المتشـــددين، 
بدءا مـــن المتطرف الذي دمر الفتـــة عبدالقادر 
الدســـوقي، مرورا بمتطرف السياسة اليهودي 
الـــذي حـــاول إحـــراق ســـينما ”أولمبيـــا“ في 
األربعينات من القـــرن الماضي، بقنابل حارقة، 
الهواتف الخلوية الذين  وصوال إلى ”مجانين“ 
قضوا على جمال الشـــارع التاريخي، بالفتات 
و”جن  تحمل شـــعارات مثل ”نجـــم المحمول“ 

التكنولوجيا“ و”عبقري الموبايل“، وغيرها.
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تحقيق

شــــــارع عبدالعزيز وسط القاهرة، ليس مجرد شارع عادي، بل هو سوق تضم العشرات 
من احملال والتوكيالت التجارية اخلاصة بأشــــــهر املــــــاركات العاملية، والتي جتاهد للفوز 
في معركة احلفاظ على الســــــمعة، التي تشّوهت بســــــبب حاالت الغش التي بات يتعرض 
لها الزائرون، وتعاني املنافسة الشرســــــة من املراكز التجارية الكبرى للتكنولوجيا، التي 
يطلق املصريون على الواحد منها ”الهايبر“، وانتشرت في معظم املدن املصرية الرئيسية.  

شـــارع عبدالعزيـــز يعد الترمومتـــر الحقيقي لحركة تـــداول الهواتف بمصر، حتـــى أن املحال الكبيرة 
نفسها تحصل منه على احتياجاتها من اإلكسسوارات.

بقايا سينما {أوملبيا} تؤرخ لنشأة الفن املصري، بداية من نقل األغنية من مجالس التخت إلى خشبة 
املسرح، كما تؤرخ لفن املونولوغ الشعبي ونشأة السينما.

الموبايالت تمحو معالم شارع عبدالعزيز في القاهرة
[ بورصة الهواتف الرئيسية في مصر بعيدا عن الموالت  [ تجار وغشاشون بدل {علية القوم} في الشارع

املعلم الباقي من اللوحة املعمارية للشارع الهواتف الذكية مركز اهتمام الشباب

الهاتف الخلوي أصبح هدية إجبارية؛ 
فأي شاب مطالب بتقديمه لخطيبته 

بعد إتمام الخطبة، في الكثير من قرى 
شمال مصر
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أظهـــرت دراســـة أن األطفال الذيـــن يطلبون وجبـــات الكومبو في مطاعم الوجبات الســـريعة 

يحصلون على مشروب سكري أكثر من غيرهم، مما يعني زيادة السعرات الحرارية في الوجبة.

أكد علماء أن الضحك يســـاعد الجســـم علـــى إفراز هرمـــون اإلندورفني، الذي يحـــارب التوتر. لهذا 

السبب يستخدم الضحك ألغراض عالجية؛ حيث أنه يتمتع بتأثير إيجابي في عالج حاالت االكتئاب. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة بريطانية للتأمين 
شملت 13 دولة، أن الشعب البريطاني 
هو األكثر حرمانا من النوم في العالم. 
ويخشى خبراء أن تكون ثقافة العمل 

لساعات طويلة في بريطانيا وأخذ 
استراحات ضئيلة للغداء وراء هذه 

الشكوى العامة من األرق، ووجدت أن 37 
بالمئة من البريطانيين البالغين يقولون 

إنهم ال يحصلون على ساعات نوم 
كافية، إذ يقول 2 من كل 5 بريطانيين 

إنهما يشعران بتعب بالغ نتيجة لذلك، 
إلى درجة أنه ال تبقى أي طاقة لديهما 

لممارسة حتى نشاط خفيف.

◄ أشارت دراسة فرنسية إلى 
أن البدانة هي المشكلة الصحية 

للفرنسيين. وأوضحت أن األكثر من 
60 عاما يمثلون األكثر بدانة بنسبة 

20.8 بالمئة عند الرجال و18.8 بالمئة 
للسيدات، بينما تنخفض النسبة للفئة 

العمرية من 30 إلى 39 عاما لتصل 
إلى 10 بالمئة للرجال و11.4 بالمئة 

للسيدات، وبذلك يمثل الشيوخ مشكلة 
مرتبطة بالبدانة ومخاطر مرحلة 

الشيخوخة.

◄ أظهرت دراسة أسبانية حديثة أن 
والدة المرأة لطفل ذكر تسبب المزيد من 
اإلجهاد لجسدها مقارنة بإنجاب أنثى. 
وقال القائمون على الدراسة من جامعة 
غرناطة إن اإلنجاب يسبب ظهور مواد 

كيميائية بإمكانها إثارة االلتهاب في 
جسم األم، مما قد يضر بخالياها، لكن 
الذكور يتسببون في هذا األمر أكثر من 

اإلناث.

◄ وجد بحث أميركي أن ربع النساء 
يتمنين العودة إلى مقاس ثيابهن 

القديم، وبشكل خاص ارتداء سروال 
الجينز المفضل القديم، حيث أن أكثر 
من ربع النساء يشعرن بالسعادة لو 

تمكن من ارتداء الجينز القديم بدال من 
ربح الماليين في اليانصيب، وأن أكثر 

من 29 بالمئة سيشعرن بسعادة أكبر إذا 
عدن إلى مقاسهن القديم بدال من قضاء 

ليلة رومانسية مع شريكهن.

} لندن - أكدت دراســـة بريطانية أن اإلنســـان 
كلمـــا مضى في الكذب قدمـــا اعتاد عليه وباتت 

نفسه تقبله، وصار يتقنه.
أنجـــز علمـــاء األعصـــاب في جامعـــة لندن 
كولج تجربـــة علمية دفعوا مـــن خاللها الناس 
إلـــى الكذب بشـــكل مســـتمر، وكانـــوا يتلقون 
مكافـــأة ماليـــة لكذبهـــم المتكـــرر، لكـــن نتائج 
البحـــث كانـــت أكثـــر مـــن المتوقع حيـــث بّين 
نيـــل غاريت وهـــو باحث في قســـم علم النفس 
الدراســـة  ”هـــذه  أن  بالجامعـــة  التجريبـــي 
هـــي إفـــادة تجريبية أولـــى تثبت أّن الســـلوك
 غيـــر النزيـــه يتصاعـــد ويقـــوى إذا مـــا كرره 
اإلنسان“. وأجاب غيرت لدى سؤاله عن إمكانية 
تصنيـــف األكاذيب بوصفها أكاذيـــب جيدة أو 
أكاذيب ســـيئة قائال ”فـــي هذا الســـياق يمكن 
القول إن أثر األكاذيب يشـــتد حين تكون مؤذية 

لمن ُكذب عليه. وتوصلنا إلى أّن الناس يكذبون 
أكثـــر حين ال تضرهـــم األكاذيـــب وال تضر من 
يكذبون عليـــه. كما أّن التصعيد في هذه الحالة 

كان له أثر مشابه“.
المشـــاعر  منطقـــة  أن  الدراســـة  وبينـــت 
المرتبطـــة بهـــذا الموضوع تتمركـــز في عمق 
الدمـــاغ أي في منطقة ”اللـــوزة الدماغية“، وقد 
تعّرض نحو ربع المشـــاركين فـــي التجربة إلى 
تخطيـــط للدماغ كشـــف من خـــالل توهج هذه 
المنطقـــة عن اســـتجابتهم القوية لـــدى كذبهم، 

وتحديدا في بداية التجربة.
ومـــع تصاعـــد حجـــم األكاذيـــب، تناقصت 
وقّل  باّطراد استجابة منطقة ”اللوزة الدماغية“ 
توهجهـــا، وهو ما أســـماه الباحثـــون ”التأقلم 
العاطفي“. وقال شـــاروت ”األفضـــل أن ال تبدأ 
بالكـــذب! ففي المـــرة األولى التي تكـــذب فيها 

بشـــأن مســـتحقاتك الضريبية، قد تشعر بعدم 
ارتيـــاح“. وأضاف ”لكن المرة الثانية ســـتكون 
أســـهل عليك، وسيكون األثر السيء على نفسك 

قد تضاءل، ولن يردعك عن الكذب“.
وأوضح شـــاروت أن هذه المشـــاعر تنطبق 
أيضا على من يتعاطون المنشـــطات الرياضية، 
وكيف يعتادون عليها. وخلصت الدراســـة إلى 

أنه كلما أمعن اإلنسان في الكذب اعتاد عليه.

باختصاركلما أمعن اإلنسان في الكذب اعتاد عليه

  

} أموت وأعرف، مقولة عفوية نرددها 
واصفين حالة الفضول القصوى التي 

تعترينا وترفع درجة االستعداد والتأهب 
لسماع أخبار ربما تكون معادة أكثر من 

مرة، وربما يكون لها من الخصوصية 
والذاتوية ما يجعلها ملكا ألصحابها دون 

غيرهم، وتعّد كهفا ال يمكن الدخول إليه، 
نتوق إلى معرفة أخبار العالم؛ سياسة، 
اقتصاد، فن، رياضة وأحوال البشر من 

فنانين ورياضيين، الخالصة أن الفضول 
الذي يقتلنا ال يترك لنا خيارا، فإما المعرفة 

وإما ال شيء.
ولكن لماذا نبالغ في األمر قائلين 
”أموت وأعرف“ وهل المعرفة تساوي 

الحياة وتستحق أن نموت من أجلها، ثم 
ما جدواها إذا متنا وأغلقت الحياة أبوابها 

في وجوهنا، وهل الحياة ذاتها تصلح 
ثمنا لشيء أو مهرا له حتى وإن كان له 
من الوجاهة والتقدير ما له، في نظري 

إن المعرفة والتعلم هما أصل الحياة وال 
حياة من دونهما، ولكنها المعرفة التي 

تستحق أن نبذل فيها العمر أو نموت 
من أجلها، المعرفة التي نغامر 

ألجل عيونها ونمهرها العمر وال 

نبخل، تلك المعرفة التي سافرت خلفها أول 
عالمة ذرة مصرية اآلنسة، سميرة موسى 
والتي لقبت بميس كوري الشرق، ودفعت 

حياتها ثمنا للمعرفة والعلم اللذين حصلت 
عليهما، وليس الفضول القاتل والتدخل في 
خصوصيات الغير واللهث وراء تفاصيل ال 
تعني غير صاحبها، ودّس األنف في حياة 

اآلخرين سواء كانوا شخصيات عامة أو 
باألحرى كانوا بشرا عاديين ال ذنب لهم، 

سوى أن أقدارهم ألقت بهم في حياة هؤالء 
المتطفلين، أعتبر هذا التطفل نوعا جديدا 

من اللصوصية وهي لصوصية التقاط 
أخبار حياة الناس.

ومن األمثلة التي يسوقها من ضاق 
ذرعا بالمتطفلين في محاولة يائسة لصّد 

تطفلهم ”الفضول قتل القطة“، ويعتقد 
البعض أن القطة دفعت عمرها ثمنا 
لفضولها ومحاولتها للمعرفة، ولكن 

الواقع أن العالم الفيزيائي شرودنغر 
الذي وضع قطته في صندوق به عبوة 

متفجرات كافية لقتل القطة، هو من يملك 
هذا الفضول للمعرفة؛ فقد وضع قطته في 
هذا الموقف، وظل الصندوق مغلقا، وكان 
هناك احتماالن حسب نظرية شرودنغر إن 
لم يفتح الصندوق؛ فاألول أن تموت القطة 

عن طريق المتفجرات أو الغاز السام بنسبة 
50 بالمئة، والثاني وهو بنفس النسبة، أن 

تظل القطة حية.

وهذا الفضول بالطبع لم يكن فضول 
القطة بل كان فضول الباحث ذاته وبشكل 
أشمل هو فضول الجنس البشري عموما 

والذي يدفع البعض إلى المخاطرة 
بحياته، ولحسن الحظ أنه لم يدفع 
شرودنغر إال إلى المخاطرة بقطته

 فقط.
بداية ظهر المثل ”القلق سيقتل القطة“ 

في مسرحية إنكليزية للكاتب البريطاني 
بن جونسون، وشارك بالتمثيل فيها 
شكسبير، والمثل بألفاظه الحالية لم 

يكن معروفا إال حين استخدمته صحيفة 
الواشنطن بوست عام 1916.

الفضول أصبح آفة الكثير من البيوت، 
ولألسف بعض األسر تساعد أبناءها عليه 
وتنميه في عقولهم بالسماح لهم بالتدخل 

السافر في الخصوصيات واإلغراق في 
التفاصيل، ال أتفق مع الرأي الذي يتهم 

النساء بالفضول والتطفل على حياة 
الغير، فالجميع متهم بالفضول، وال 

أبّرئ أحدا، نحن بحاجة ماسة إلى ثورة 
أخالقية تعيد ترتيب مفاهيمنا.

خالصة األمر أن البعض ممن يبدون 
استعدادهم للموت -فقط- من أجل معرفة 

ما ال يعنيهم، هم أنفسهم ال يتحملون 
فضول وتطفل غيرهم على حياتهم، إنهم 
يحافظون على خصوصياتهم ويفترشون 

خصوصيات الغير على قارعة الطريق.

أموت وأعرف

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

} واشــنطن - يـــدرس الباحثـــون منذ نحو 20 
عامـــا إمكانية التوصل إلى وســـائل منع حمل 
باســـتخدام الهرمونات للرجـــال، لكن ما يعيق 
هـــذه العملية هـــو البحـــث عن وســـيلة فّعالة 
إلضعـــاف إنتـــاج الحيوانـــات المنويـــة، دون 
التسبب في آثار جانبية سلبية أو آثار ال يمكن 

تحملها.
وفي هذا الســـياق كشفت دراســـة أميركية 
حديثـــة، أن هناك ُحقنا هرمونية، يمكن للرجال 
استخدامها كوسيلة فّعالة تغنيهم عن الوسائل 
التقليديـــة المتعارف عليها لمنـــع الحمل، مثل 

الواقي الذكري، أو القذف خارج المهبل.
أنجـــز الدراســـة فريـــق بحث تحـــت قيادة 
الدكتـــور ماريو فســـتين، من منظمـــة الصحة 
العالميـــة فـــي جنيـــف، ونشـــرت نتائجها في 
دورية ”علم الغدد الصماء الســـريرية والتمثيل 

الغذائي“.
قال رئيس فريق البحث، فســـتين، إن ”ُحقن 
الهرمـــون أثبتـــت فاعليـــة بنحـــو 96 بالمئة“. 
وأضـــاف أن ”الرجـــال ينتجـــون الحيوانـــات 
المنويـــة باســـتمرار، لذلـــك فإن هنـــاك حاجة 
لمســـتويات عالية من الهرمونـــات إلى التقليل 
من مســـتويات الحيوانات المنويـــة الطبيعية 
مـــن أكثر من 15 مليون لـــكل مليلتر إلى أقل من 

مليون لكل مليلتر“.
وقالـــت دراســـة جديـــدة إن حقـــن الرجال 
بهرمونين مختلفين كل ثمانية أســـابيع أوقف 
إنتاجهم للحيوانـــات المنوية بما يكفي للعمل 
كوســـيلة لمنع الحمل. ولكن كان ال بد من وقف 
هذه الدراســـة بســـبب مخاوف على الســـالمة. 

ووجـــدت هيئـــة مســـتقلة للســـالمة أن اآلثار 
الجانبية التـــي تضمنت االكتئاب واضطرابات 
المحتملـــة المزايـــا  فاقـــت  أخـــرى  مزاجيـــة 

 للحقن.
وقال الفريق الفني للدراســـة إن ”الباحثين 
يحاولون تحديد وسيلة لمنع الحمل عن طريق 
الهرمونـــات الذكورية تكون فعالة ومرنة وآمنة 

ومقبولة وبتكلفة معقولة ومتاحة“.
وجند الباحثون برئاســـة الدكتور هيرمان 
بيه مـــن جامعة مارتن لوثر فـــي هال-فيتنبرغ 
بألمانيـــا 320 رجـــال بصحـــة جيـــدة تراوحت 
أعمارهـــم بين 18 عامـــا و45 عاما من عدة دول. 
وكلهـــم لم تكن لهم عالقة ســـوى بامرأة واحدة 
لمدة عام على األقل وقد تراوح عمر النساء بين 
18 عامـــا و38 عامـــا. ولم يكـــن األزواج يريدون 

حدوث حمل خالل العامين التاليين.
ووجد الباحثون أن نســـبة الفشـــل في هذا 
النوع من منـــع الحمل كانت 7.5 بالمئة. وقالت 
المراكـــز األميركية لمكافحة األمراض والوقاية 
منها إن نســـبة الفشل بالنســـبة إلى استخدام 
الواقي الذكري كوســـيلة لمنـــع الحمل تبلغ 12 
بالمئة. ولدى النساء تبلغ نسبة فشل استخدام 
حبـــوب منـــع الحمـــل واللصقـــات والحلقات 

المهبلية نحو 9 بالمئة.
وتم اإلبالغ عن نحو 1500 أثر عكسي خالل 
الدراســـة، ولكن نحو 39 بالمئة من الحاالت لم 

تكن لها صلة بعملية الحقن.
وبالنســـبة إلى اآلثار الجانبية التي ُيعتقد 
أن لهـــا صلة بعملية الحقن أفاد نحو 46 بالمئة 
مـــن الرجـــال بإصابتهم بحب الشـــباب ونحو 
23 بالمئـــة أفـــادوا بشـــعورهم بألم فـــي مكان 
الحقـــن ونحـــو 38 بالمئـــة أفادوا بزيـــادة في 
الرغبة الجنســـية وتحدث العديـــد من الرجال 
عن اضطرابـــات مزاجية، من بينها اضطرابات 

عاطفية وعداء واكتئاب وعدوانية.
وُطلـــب من المشـــاركين بعد ذلـــك االعتماد 
علـــى الحقـــن الهرموني الـــذي اســـتمروا في 

تناولـــه لنفس الفتـــرة على كونه وســـيلة منع 
الحمـــل الوحيدة خـــالل المرحلـــة التي تظهر 
فيها فاعليتها خالل الدراســـة، والتي استمرت 
لنحو عـــام. وبمجرد أن توقفوا عن تناول حقن 
الهرمونات جرت مراقبـــة الرجال لمعرفة مدى 
السرعة التي تعافت خاللها حيواناتهم المنوية 
واســـتعادت أعدادها الطبيعية، فلوحظ أنه لم 
يتمكـــن ثمانية مـــن الرجال فقط من اســـتعادة 
األعـــداد الطبيعيـــة لحيواناتهـــم المنوية بعد 

عام من انتهاء الدراســـة. ومـــن جانبه قال آالن 
بيسي، أستاذ أمراض الذكورة بجامعة شيفيلد 
”مـــن المؤكد أن هنـــاك حاجة لم ُتلـــّب للتوصل 
إلى وسيلة منع الحمل فعالة للرجال، على غرار 

وسائل منع الحمل الهرمونية للنساء“.
وأضاف ”مع ذلك، فإن جميع المستحضرات 
التـــي جرى تطويرهـــا واختبارها حتى اآلن لم 
تتحول إلى حقيقة قابلة لالســـتخدام لسبب أو 

آلخر“.

وأوضـــح أن وســـائل منع الحمـــل في هذه 
الدراســـة ”فعالة للغاية، وبالتالي فهي واعدة“، 
وأن عـــدد اآلثـــار الجانبية لها اعتبـــرت مثيرة 

للقلق.
وأضـــاف ”من الجدير بالذكـــر أن 75 بالمئة 
من الرجـــال الذين شـــاركوا في هـــذه التجربة 
سيكونون على استعداد الستخدام هذه الطريقة 
لمنع الحمل مرة أخـــرى، ولذا ربما كانت اآلثار 

الجانبية ليست بهذا السوء على اإلطالق“.

لم تعد وســــــائل منع احلمل حكرا على الزوجات فحســــــب، حيث أكد خبراء أمراض العقم 
والذكورة، أن وسائل منع احلمل التي يتبعها الرجل تعّد أكثر أمانا وأقل في جميع آثارها 
الســــــلبية، مقارنة بوســــــائل منع احلمل لدى النساء خاصة الهرمونية منها، ملا لها من آثار 

سلبية على صحة الزوجة.

[ محاولة لمنع الحمل عن طريق الهرمونات الذكورية  [ وسيلة تسبب اضطرابات مزاجية واالكتئاب والعدوانية
الحقن الهرمونية للرجال وسيلة فعالة لمنع الحمل

خطوة في رحلة طويلة

ال  حـــني  أكثـــر  يكذبـــون  النـــاس 

تضرهـــم األكاذيـــب وال تضـــر من 

 التصعيد 
ّ

يكذبـــون عليه. كمـــا أن

في هذه الحالة كان له أثر مشابه

◄

هنـــاك حاجة لم تلـــب للتوصل إلى 

وســـيلة منع الحمل فعالـــة للرجال 

الحمـــل  منـــع  غـــرار وســـائل  علـــى 

الهرمونية للنساء

◄

جمال

خلطات الثلج تمنح 

املرأة بشرة أكثر شبابا

} لحماية البشـــرة مـــن عوامل الطقس 
التـــي تـــؤدي إلـــى اإلصابـــة بالبقـــع 
الداكنـــة، وتكويـــن الرؤوس الســـوداء 
والنمـــش، ما يعطي للوجه شـــكال غير 
محبـــب للمـــرأة أمام اآلخريـــن، ينصح 
خلطـــات  باســـتخدام  األخصائيـــون 
الثلـــج المختلفة، ســـواء ثلج الخلطات 
الطبيعية المتعـــددة، أو ثلج ماء الورد 
وخل التفاح، حيث يعمل ثلج ماء الورد 
علـــى تضييق المســـام، ومـــن ثم يمنع 
دخول الشـــوائب إلى أسفل الجلد، مما 
يتســـبب في ظهور الرؤوس الســـوداء 
والحبـــوب، كمـــا أنـــه يقـــوم بتفتيـــح 
البشـــرة خالل وقت أقل مما تســـتغرقه 
الخلطات األخرى، هذا إلى جانب قدرته 
على إعادة البعض من مناطق الجســـد 
الداكنـــة إلى لونها المعتـــاد، باإلضافة 
إلى قدرته على تهدئة البشـــرة الدهنية 
والحساســـة، حيـــث يقـــوم بالتخلص 
من نســـبة الدهون الزائـــدة، الموجودة 
في البشـــرة الدهنية، والتي تعد سببا 
مباشـــرا فـــي غالبيـــة المشـــاكل التي 

تتعرض لها البشرة.
وشـــدد خبراء الجمـــال على ضرورة 
اســـتخدام خلطـــات الثلج دومـــا ألنها 
تقاوم التجاعيد المبكرة، ويعد هذا من 
أهم الفوائد التي تعود على المرأة جراء 
اســـتخدام المكعبات الثلجية، كما أنها 
تخفي عالمـــات اإلرهاق، وتقوم بتهدئة 
الجهـــاز العصبي المركزي، وبالتالي ال 
يعاني اإلنســـان من التوتـــر أو القلق، 

الذي يحول دون أخذ قســـط 
كاف من الراحة.

ال وإ
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ون ول ي ي
كاف من الراحة.
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منتخب اليابان تحت 19 سنة بطال آلسيا
[ منتخب السعودية يفشل في تحقيق حلمه القاري على صعيد الشباب

رياضة

} المنامــة - جنـــح املنتخب الياباني ألقل من 
19 ســـنة في الظفر بلقب كأس آســـيا للشباب 
لكرة القدم حتت 19 ســـنة إثر فوزه على نظيره 
الســـعودي بـــركالت الترجيح بعـــد بالتعادل 

السلبي في الوقتني األصلي واإلضافي.
وحصـــل املنتخب الســـعودي علـــى املركز 
الثاني في املجموعة األولى من دور املجموعات 
برصيـــد 6 نقاط من 3 مباريات، بعدما خســـر 
أمام البحرين 2-3 وفاز على تايالند 4-0 وعلى 
كوريـــا اجلنوبية 2-1، ثم فاز في دور الثمانية 
على العـــراق بركالت الترجيح 5-6 بعد تعادل 
الفريقـــني 2-2 في الوقتني األصلي واإلضافي، 
وفي املربع الذهبي جتاوز إيران بنتيجة 5-6. 
وخاض األخضر السعودي غمار هذه البطولة 
وهو يطمح إلى اســـتعادة اللقـــب القاري بعد 
غياب اســـتمر 24 عاما منذ تتويجه األخير في 
العـــام 1992 باإلمـــارات، بعـــد أن كان قد دّون 
اســـمه في سجل األلقاب عام 1986 في البطولة 
التي استضافها على أرضه. وفي حني يسعى 
املنتخـــب اليابانـــي إلى حتقيق لقبـــه القاري 

األول لفئة الشباب.
ويبـــرز فـــي املنتخـــب الســـعودي العبان 
مميـــزان هما ســـامي النجعـــي وعبدالرحمن 
اليامي، حيث ســـجل كل منهمـــا أربعة أهداف 
إضافـــة إلى جنـــوم آخرين على غـــرار راكان 
العنـــزي وأمين اخلليـــف وعبداإللـــه العمري 
ومحمد الزبيدي وعبدالله املجرشي واحلارس 
أمني البخاري. وتأهل منتخب الســـعودية إلى 
مونديـــال كوريـــا 2017 بعد صعـــوده إلى دور 
األربعـــة من البطولة، حيـــث تتأهل املنتخبات 
األربعـــة التي صعدت إلى هـــذا الدور، وجنح 
خـــالل مبـــاراة النصـــف النهائي فـــي جتاوز 

منتخب إيران.
ومن ناحية أخرى كســـب احتاد كرة القدم 
الســـعودي، برئاســـة أحمد عيد، أرضا جديدة 

في معركة التمديد، وذلك عقب املكاسب اجليدة 
التـــي يحققهـــا املنتخب الســـعودي األول في 
التصفيات اآلسيوية النهائية املؤهلة ملونديال 
روســـيا 2018، حيث يتصدر املجموعة الثانية 
برصيـــد 10 نقاط، وميشـــي بخطى ثابتة نحو 
حتقيـــق أحـــالم اجلماهيـــر الســـعودية. كما 
سيســـتفيد االحتاد من إجناز منتخب الشباب 
حتـــت 19 عامـــا الذي تأهـــل ملونديـــال كوريا 
اجلنوبية 2017، إضافة إلى تأهله إلى املباراة 

النهائية لكأس آسيا املقامة بالبحرين.
ويشـــار إلـــى أن فترة واليـــة مجلس إدارة 
احتاد كـــرة القدم تنتهي في شـــهر ديســـمبر 

املقبل. 
ومثلت اإلجنازات األخيـــرة ”فرجا كبيرا“ 
الحتـــاد أحمـــد عيـــد قبـــل انعقـــاد اجلمعية 
العمومية غيـــر العادية واملقـــرر لها، االثنني، 
حيث طـــرأ تغيير فـــي موقف عدد مـــن أندية 
الدرجة األولـــى. فبعد أن كانت طـــوال الفترة 
املاضية ترفع شـــعار ”ال للتمديد“، أصبح جل 
تركيزهـــا اآلن منصبا على دعم االحتاد بقيادة 
عيد لنيل مستحقاتها املالية حتى تستطيع أن 

تسّير شؤونها.
وأكـــدت مجموعـــة من هـــذه األنديـــة أنها 
لـــن تطرح فكـــرة رفض التمديد فـــي اجلمعية 
العموميـــة االثنني، بـــل ســـينصب اهتمامها 

على طلب مســـتحقاتها املالية. وجدير بالذكر 
أن الهيئة العامة للرياضة فتحت أبواب األمل 
أمـــام إدارة أحمد عيد للتمديد، عندما كشـــفت 
أنه يجوز لألندية التي تنشـــغل فرقها بدوري 
جميـــل أو الدرجة االولى أو حتى مســـابقات 
الكرة الطائرة واليد والســـلة التمديد إلدارتها 

حتى شهر يونيو مع نهاية املوسم.
ومـــن جانب ثـــان عقد اجلهـــازان اإلداري 
لكـــرة  األول  الســـعودي  للمنتخـــب  والفنـــي 
القـــدم اجتماعـــا موســـعا للوقـــوف على آخر 
القادمـــة  بالفتـــرة  اخلاصـــة  االســـتعدادات 
أبرزهـــا لقـــاء منتخب اليابان فـــي 15 نوفمبر 
املقبل ضمـــن مباريات اجلولة اخلامســـة من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم 2018 
في روســـيا. وحددت إدارة املنتخب السعودي 
الثالثـــاء موعـــدا لإلعالن عن قائمـــة املنتخب 
املختـــارة من قبل املدير الفني الهولندي بيرت 
فان مارفيك للمشـــاركة في املعســـكر اإلعدادي 
الذي ســـيقام في العاصمـــة اليابانية طوكيو 
استعدادا ملواجهة منتخب اليابان. وسينطلق 
معسكر املنتخب الســـعودي بتجمع الالعبني 
في مدينة الرياض األحد القادم على أن تغادر 
بعثة األخضر في اليوم التالي على منت طائرة 
خاصة من مطار امللـــك خالد الدولي بالرياض 

إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان حفـــل اخلتام مبســـطا واقتصر فقط 
على إعداد مسرح خاص ســـتتم خالله إجراء 
مراســـم التتويج، وأشـــرف االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم على تنظيم حفل اخلتام وما تضمنه 
مـــن بروتوكـــول ومراســـم أخـــرى، بالتعاون 
والتنســـيق مع اللجنة املنظمـــة احمللية. وأكد 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس االحتاد 
البحريني لكرة القـــدم، رئيس اللجنة املنظمة 
العليـــا أن كافة اللجان العاملـــة كانت جاهزة 
للحفل اخلتامي للعرس اآلســـيوي، معربا عن 
ســـعادته الكبيرة بالنجـــاح الكبير الذي رافق 
اســـتضافة احلدث القـــاري الذي أقيـــم للمرة 

األولى على أرض مملكة البحرين.
وأضاف الشـــيخ علـــي بن خليفـــة ”طوت 
البحرين صفحة البطولة اآلســـيوية للشـــباب 
حتت 19 ســـنة والتي أقيمت بنجاح على مدى 
أســـبوعني مبشـــاركة 16 منتخبـــا مـــن القارة 
اآلســـيوية لتؤكد املنامة بذلك مجددا قدراتها 
التنظيميـــة البـــارزة فـــي احتضـــان مختلف 
األحداث الرياضية الهامة“. وكشفت أمم آسيا 
للشباب حتت 19 عاما الكثير من اجلوانب التي 
تؤكد التطور الالفت في املستويات الفنية بني 
املنتخبات، حيث لم تعد هناك فوارق شاســـعة 
بني املنتخبات، بدليل ما حققه املشـــاركون من 

نتائج هامة وما ملسوه من حسن تنظيم.

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس 
آســــــيا للشــــــباب لكرة القدم حتت 19 سنة 
ــــــن على مدار  والتي اســــــتضافتها البحري
أسبوعني عندما التقى املنتخب السعودي 
ــــــاراة النهائية على ملعب  والياباني في املب
البحرين الوطني وكان التتويج من نصيب 

الساموراي الياباني.

المستقبل كل المستقبل لكم

} الجزائر - وظف فريق مازميبي الكونغولي 
خبرتـــه الكبيـــرة على الصعيد القـــاري ليعّقد 
مهمة منافســـه مولودية بجاية اجلزائري بعد 
إجباره على االكتفاء بالتعادل 1-1 على ملعب 
مصطفى تشاكر في البليدة ضمن ذهاب الدور 
النهائي من مســـابقة كأس االحتـــاد األفريقي 
لكرة القدم. وســـيكون مازميبي مرشحا حلسم 
لقب هذه املســـابقة للمرة األولـــى في تاريخه 
عندما يســـتضيف لقاء اإلياب األحد املقبل في 
لوبومباشـــي، وذلك بفضل جوناثان بولينغي 
الذي وضعـــه في املقدمة على أرض منافســـه 

اجلزائري.
وأكد ناصر سنجاق، املدير لنادي مولودية 
بجايـــة، أنه واثق من قدرة فريقه على التتويج 
بلقـــب كأس االحتـــاد األفريقـــي لكـــرة القـــدم 

(كأس الكونفدراليـــة)، رغـــم افتقـــاده للخبرة 
مقارنة مبنافسه تي بي مازميبي من الكونغو 
الدميقراطية. وقال ســـنجاق ”الالعبون قدموا 
صـــورة جميلة عن الكـــرة اجلزائرية والالعب 
احمللي، رغم أننا أقل خبرة من منافســـنا الذي 
لعب العديـــد من النهائيات ويضم في صفوفه 
14 العبا دوليا“. وأضاف ”أتيحت لنا البعض 
مـــن الفرص خاصة في الشـــوط الثاني، حيث 
كان بإمكاننـــا إنهـــاء املبـــاراة لصاحلنا. كنا 
نتوقع أن يعتمد مازميبي على اجلانب البدني 
ويلعب على املرتدات، لكن كنا أحســـن منه من 

جميع اجلوانب حتى من اجلانب البدني“.
وأوضـــح ســـنجاق أنـــه واثـــق مـــن قدرة 
مولودية بجاية على التألق في مباراة العودة. 
وأضـــاف ”ســـنواصل التحضيـــر فـــي األيام 
املقبلة، وســـنعمل على إيجاد احللول املناسبة 
مـــن اجلانبني الذهنـــي والتكتيكي. ســـنذهب 
إلـــى الكونغـــو الدميقراطيـــة بهـــدف حتقيق 
نتيجـــة إيجابية. األجـــواء في لوبومباشـــي 
وعلى ملعبها ال تخيفنـــا ألننا نعرفها جيدا“. 
وتابـــع ”أتطلـــع حلصـــول فريقي علـــى ركلة 
جـــزاء مثلما كان احلال مـــع مازميبي، وتكرار 
سيناريو الفتح الرباطي املغربي في الدور قبل 

النهائي“. ونوه ســـنجاق إلى أن كاس االحتاد 
األفريقـــي ســـتذهب للفريق الـــذي يرتكب أقل 

األخطاء.

مباراة العمر

مـــن جانبه قـــال فـــوزي يايا، قائـــد نادي 
مولوديـــة بجايـــة اجلزائـــري، إن الفريـــق لم 
يفقـــد األمل فـــي التتويج بلقـــب كأس االحتاد 
األفريقـــي. وأضـــاف خـــالل مؤمتـــر صحافي 
بعد نهاية املباراة ”ســـنلعب مباراة العمر في 
لوبومباشي. ســـأبذل قصارى جهدي ملساعدة 
زمالئـــي على التســـجيل في مرمـــى املنافس 
والعـــودة بالكأس، لدينـــا اإلمكانيات لتحقيق 
هذا الهدف“. وأضاف ”كنا أحسن من مازميبي 
طيلة أطوار مباراة الذهاب، وفزنا بالصراعات 
الثنائية. خلقنا العديد من الفرص وأنا آســـف 
على إهدار العديد منها، في حني أن منافســـنا 
اعتمد على الهجمات املعاكســـة وسجل هدفه 
في غفلة منا“. وتابع ”كنت واثقا من التسجيل 
ألننـــي عملـــت كثيرا خـــالل التدريبـــات على 
الكرات الثابتة. كنا بحاجة إلى مهاجم حقيقي 
مثل عكاشـــة حمزاوي (اختـــار االنضمام إلى 
نادي ناســـيونال ماديـــرا البرتغالي)، لتجاوز 
فريق مثـــل مازميبي الذي يبقـــى فريقا كبيرا 

بالنظر إلى خبرته الكبيرة“.

حلم التتويج

أبـــدى الفرنســـي هيبـــرت فيلـــود، املدير 
الفنـــي لنادي ثي بـــي مازميبـــي الكونغولي، 
رضاه على تعـــادل فريقه مع مضيفه مولودية 
بجايـــة اجلزائـــري، وقـــال للصحافيـــني بعد 
نهاية املباراة، إن مازميبي قدم مباراة مقبولة 
أمـــام منافس لعـــب بإرادة وحمـــاس كبيرين، 
مؤكـــدا أن الفعالية هي التـــي صنعت الفارق 
في إشـــارة إلى الفرص التـــي أضاعها الفريق 
اجلزائري في الشـــوط الثاني مـــن املواجهة. 
وأكـــد فيلود أنه مقتنع بنتيجة التعادل محذرا 
في نفـــس الوقت مـــن مولوديـــة بجاية خالل 
مباراة العودة. ولـــم يخف فيلود، الذي يعرف 
الكرة اجلزائرية جيدا حيث ســـبق له أن درب 
أندية وفاق ســـطيف واحتاد اجلزائر وشباب 
قسنطينة، تطلعه لقيادة مازميبي إلى التتويج 

بلقب كأس االحتاد األفريقي.  العبور ممكن

سنجاق: قادرون على التتويج بكأس الكونفيدرالية

فيلود الذي يعرف الكرة الجزائرية 

لقيادة  تطلعه  يخف  لــم  جــيــدا، 

كأس  بلقب  التتويج  إلى  مازيمبي 

االتحاد األفريقي

◄

أمم آسيا للشـــباب تحت 19 عاما 

الجوانـــب  مـــن  الكثيـــر  كشـــفت 

الهامـــة، التـــي تؤكـــد التطور في 

املستويات الفنية بني املنتخبات

◄
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باختصار

◄ أبلغ االتحاد التونسي لكرة 
القدم نظيره الموريتاني، برغبته 
في نقل المباراة الودية المقررة 

بين المنتخبين يوم 15 نوفمبر، من 
مدينة تونس إلى قابس دون تقديم 

توضيحات حول سبب التغيير.

◄ كان ”هاتريك“ المغربي يوسف 
العربي، مهاجم لخويا، كفيال بتربعه 

على صدارة الهدافين، وذلك بعدما 
رفع رصيده إلى 8 أهداف، ونجح في 

توسيع الفارق مع بغداد بونجاح.

◄ أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
أن انتخاباته المقررة الختيار ثالثة 

أعضاء جدد في مجلس االتحاد 
الدولي للعبة (الفيفا) ستعقد في 

فبراير المقبل في كوااللمبور عقب 
تأجيلها من الجمعية العمومية غير 

العادية خالل الشهر الماضي.

◄ عقد الجهاز الفني للفريق الزمالك 

المصري جلسة خاصة مع إسالم 
جمال مدافع الفريق، لمطالبته 

بضرورة التركيز الشديد مع الفريق، 
خالل الفترة المقبلة من أجل العودة 

إلى التشكيلة األساسية من جديد.

◄ يدخل سلمان الفرج وسالم 
الدوسري، مع نهاية األسبوع، 

الفترة الحرة من عقديهما مع الهالل 
السعودي، حيث يحق لهما التوقيع 

والتفاوض مع أي فريق آخر دون 
الحصول على موافقة الهالل.

◄ أكد عبدالله أبوزمع، المدرب 
المكلف بإدارة شؤون المنتخب 

األردني، أنه سيعلن عن قائمة 
المنتخب بعد نهاية مباريات الجولة 
الثانية من دوري المحترفين، حيث 

تنتظر المنتخب ثالث مواجهات 
ودية أمام العراق وأوزبكستان 

ولبنان.

} عامن - كشـــف االحتـــاد العربي لكرة القدم 
عـــن تفاصيل بطولـــة األندية العربية ملوســـم 
2016-2017 والتي تشـــهد مشاركة 23 فريقا من 
22 دولة عربية. وشـــهدت العاصمـــة األردنية 
عمان األحد ســـحب قرعـــة األدوار التمهيدية 
لهذه البطولة التي تؤهل ثالثة فرق للنهائيات 
التي ســـتقام في ضيافة األهلي املصري خالل 
الفتـــرة املمتدة من 21 يوليو إلى 5 أغســـطس 

املقبلني.
وتـــرأس ورشـــة العمـــل محمـــد روراوة، 
رئيـــس اللجنة املنظمـــة للبطولة، نائب رئيس 
االحتاد العربي لكرة القدم والذي ألقى خاللها 
كلمة شـــكر لالحتاد األردني لكـــرة القدم على 

استضافة ورشة العمل. 
وكان االحتـــاد العربـــي قد أعلـــن في وقت 
ســـابق عن تأهـــل فـــرق النصر والهـــالل من 
السعودية، األهلي والزمالك من مصر، الترجي 
التونســـي، نصر حسني داي اجلزائري، الفتح 
املغربـــي، والفيصلي األردني. وبحســـب قرعة 
األدوار التمهيدية التي ســـحبت، األحد، يلتقي 
الرفـــاع البحريني مع العهـــد اللبناني يومي 
7 و14 ديســـمبر املقبل والفائـــز منهما يتأهل 
ملالقاة شباب اخلليل الفلسطيني ذهابا وإيابا، 
فيما ينتظر فنجاء العماني املتأهل من شـــباب 
اخلليل مع الفائز مـــن الرفاع والعهد. ويلتقي 
اجليش الســـوري مع نفط الوسط العراقي في 
مباراتـــني على أن يتأهل الفائز إلى النهائيات 

مباشرة.
وعلـــى املســـتوى األفريقي يلتقي أســـاس 
تلكـــوم مـــن جيبوتـــي واملريـــخ الســـوداني 
ذهابـــا وإيابا يومـــي 5 و12 يناير املقبل، على 
أن يتأهـــل الفائـــز بينهما ملالقاة تفـــرغ زينة 
املوريتاني. وكان ممثل جيبوتي أساس تلكوم 
قد تأهل ملالقـــاة املريخ الســـوداني بعد فوزه 
في تصفيات ثالثية اســـتضافها مبشاركة دي 
كادهـــا الصومالي وفول كانـــو من جزر القمر 

متعادال في املباراتني. 
وأعلـــن محمد روراوة نائب رئيس االحتاد 
العربي لكرة القدم األحد من العاصمة األردنية 
عمان عـــن ارتفاع قيمة اجلائـــزة املالية لبطل 
األندية العربية إلى 2.5 مليون دوالر مقابل 600 
ألـــف دوالر للوصيف و400 ألف دوالر مناصفة 
بني فريقي املركز الثالث و10 آالف دوالر للفرق 

املغادرة من الدور األول.

جائزة مالية مرموقة 

لبطل األندية العربية

اإلثنني 2016/10/31 - السنة 39 العدد 10441

«مـــن الطبيعي أن توجد ضغوط على الالعب املنتقل من االتحاد إلى األهلي والعكس، وما فعلته 

حدث كثيرا عبر تاريخ الناديني والجمهور تعود على ذلك}.

 عبدالفتاح عسيري
العب فريق األهلي السعودي

«مبـــاراة إنبـــي من أهـــم مواجهات املوســـم وال بديل عن اقتنـــاص نقاط املباراة. الخســـارة قد 

تتسبب في أمور صعبة داخل الفريق، وتعني رحيلي عن القيادة الفنية}.

مؤمن سليمان
مدرب الزمالك المصري

◄ أحرز سائق فولكس فاغن الفرنسي 
سيباستيان أوجييه الذي ضمن لقبه 
العاملي الرابع فوزه السادس للموسم 
والثامن والثالثني في مسيرته بعدما 

أنهى رالي بريطانيا والذي يندرج ضمن 
املرحلة الرابعة من بطولة العالم للراليات 
في املركز األول بعد املراحل الست 

التي أقيمت األحد. وبهذا 
الفوز ضمن أوجييه حصول 
فريقه فولكس فاغن على لقب 

الصانعني للموسم الرابع 
على التوالي قبل جولة 

من نهاية املوسم الذي 
يختتم في أستراليا. 

وأنهى أوجييه 
الرالي الذي سيطر 

عليه منذ اليوم 
األول وحتى املرحلة 

الثانية والعشرين األخيرة.

متفرقات

◄ قالت وسائل إعالم أسترالية إن إيقاف 
نيك كيريوس، املصنف 13 عامليا ملدة 

شهرين عن املشاركة في بطوالت الالعبني 
احملترفني للتنس، رمبا يتم تقليصه بعد 

موافقته على ”خطة الرعاية“. وأوقف 
كيريوس وُغّرم مببلغ قدره 25 ألف دوالر 

بعد ثبوت اتهامه ”بتصرفات ضد 
نزاهة اللعب“ بعد ”عدم تقدمي 

أفضل ما لديه“ في مباراة ضمن 
بطولة شنغهاي لألساتذة 
في وقت سابق من الشهر 

احلالي. وقالت رابطة 
الالعبني احملترفني إن 

اإليقاف رمبا يتقلص إذا 
وافق الالعب األسترالي 
على ”خطة رعاية حتت 

إشراف طبيب نفسي 
رياضي أو خطة مماثلة 
توافق عليها الرابطة“.
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◄ سجل جي آر سميث ثالث رميات 
ثالثية في آخر ثالث دقائق ونصف 

ليقود فريقه كليفالند كافاليرز إلى الفوز 
105-99 على أورالندو ماجيك في مباراة 

غريبة األطوار بدوري السلة األميركي 
للمحترفني، حيث فرط كافاليرز في 

تقدمه بفارق 18 نقطة قبل دخول 
الربع األخير. وسجل ليبرون 
جيمس 23 نقطة وقدم تسع 
متريرات حاسمة واستحوذ 

على ست كرات مرتدة، بينما 
أحرز كايري إيرفينغ 20 نقطة 

ونفض سميث عن نفسه بداية 
صعبة أخرى ليسجل 16 نقطة 
من بينها 11 في الربع األخير 

ليحقق كليفالند انتصاره 
الثالث على التوالي.
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المحن تحاصر مورينيو
[ فاريا: نحن بحاجة إلى مواصلة مسيرتنا

} لندن - تلقى جوزيه مورينيو وفريقه ضربة 
أخرى، واكتفى يونايتد بالتعادل الســـلبي مع 
بيرنلـــي وطرد مورينيو مـــن امللعب، وكل ذلك 
لـــن يخفف الضغط عليه، وقـــد جاء في الوقت 
الـــذي كان يعتقد فيـــه أن األمـــور ال ميكن أن 
تصبح أكثر ســـوءا له مع مانشســـتر يونايتد 
بعـــد الهزمية 4-0 أمام تشيلســـي في الدوري 

اإلنكليزي املمتاز. 
وطـــرد احلكـــم مـــارك كالتنبـــرغ املـــدرب 
مورينيو بني الشـــوطني بعدمـــا اعترض على 
عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الظهير األمين 
ماتيو دارميـــان بعد تدخل من جون فالناغان. 
ورمبا يتعرض مورينيو الـــذي يواجه اتهاما 
بســـوء التصرف بعد تصريحاته حول احلكم 
أنطونـــي تايلور قبـــل التعادل الســـلبي ضد 
ليفربـــول ملشـــاكالت أخرى بســـبب مـــا قاله 
لكالتنبرغ ومحاولة اجللوس في الصف األول 

من املدرجات في بداية الشوط الثاني.
وشـــاهد مورينيـــو إخفـــاق فريقـــه فـــي 
التســـجيل وطرد أندير هيريرا لتكتمل احلالة 
املزريـــة في ملعـــب أولد ترافـــورد. ولن يكون 
الفوز على مانشســـتر سيتي في كأس الرابطة 
كافيا ملنع االنتقـــادات ملورينيو خاصة بعدما 
فشل الثنائي الذي تعاقد معه في الصيف بول 
بوغبا وزالتان إبراهيموفيتش في رد اجلميل 
الستثمارات يونايتد. ولم يقدم إبراهيموفيتش 
الكثيـــر وتصدى احلارس الســـابق ليونايتد، 
تـــوم هيتون، لتســـديدته من ركلـــة خلفية في 
واحـــدة من 11 فرصة أنقذهـــا حارس بيرنلي. 
وللمرة األولى في تسع سنوات يفشل املهاجم 
الســـويدي في التســـجيل في ســـت مباريات 

متتالية.
وســـدد يونايتـــد 37 كرة إلـــى املرمى وهو 
أكبر رقـــم للفريق منذ انطالق هذه اإلحصائية 
في الدوري املمتاز في موســـم 2003-2004. لكن 
مورينيـــو لم يكن في حالـــة للحديث عن األداء 
بعد املباراة وأرسل مســـاعده روي فاريا للرد 

على األسئلة. 
وقـــال فاريا عـــن واقعة طـــرد مورينيو ”ال 
أعلم مـــاذا حـــدث“. وأضاف ”ليـــس مهما ما 
قالـــه جوزيه بـــل املهم ما ســـيكتبه احلكم في 
تقريره“. وقاعدة أخرى في عالم كرة القدم هي 
أن املدربني الذين خلفوا أليكس فيرغسون في 
تدريب يونايتد نادرا ما يحصلون على الوقت 
الكافـــي لترتيب األوضاع. وهـــذه البداية هي 
األســـوأ للفريق مما حدث حتت قيـــادة ديفيد 

مويز في 2014 وحتســـنت األمور قليال بوجود 
لويس فان غال في املوسم املاضي. ولن يرغب 

مورينيو أن يذكره أي شخص مبصيرهما.
حتدث مســـاعد املـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو ومواطنه روي فاريا بشكل ساخر عن 
أداء احلكم، مـــارك كالتنبرغ، في املباراة قائال 

إنه ”قام بعمل مذهل“. 
وتولى فاريا مهمة التحدث إلى اإلعالميني 
بعـــد املباراة بســـبب طـــرد مورينيـــو. ورغم 
تواجـــده في املدرجات، تواصـــل مورينيو مع 
فاريـــا مـــن خالل رســـائل مكتوبـــة تولى أحد 
العاملـــني فـــي الفريـــق عملية تســـليمها إلى 
املدرب املســـاعد لكن مالحظـــات البرتغالي لم 
تعط ثمارهـــا ألن فريقه عجز عن الوصول إلى 
شباك ضيفه وفشل في حتقيق الفوز للمرحلة 
الرابعة على التوالي، ما أدى إلى تراجعه إلى 

املركز الثامن.

واعتبر فاريا ”إننا كنا الفريق األفضل في 
امللعـــب. لقد هيمنا على املبـــاراة، حتى عندما 
كنا نلعب بـ10 العبني. أعتقد أن أحدا لم يالحظ 
بأننا كنا نلعب بعشـــرة العبـــني وذلك بفضل 
العقلية التـــي أظهرها الالعبون، وموقفهم في 
املباراة، وتركيزهم، وإخالصهم وكذلك روحهم 

القتالية“. 
وواصـــل ”اجلميـــع الحظـــوا أن الالعبني 
قدمـــوا كل ما لديهم حتـــى الثانية األخيرة من 
عمـــر املباراة… يجـــب أن نهنئهم على كفاحهم 
وإخالصهم، وعلى إرادتهم ورغبتهم في الفوز. 
لقد فعلـــوا ذلك (قاتلوا) حتى الثانية األخيرة. 
لكننا غير ســـعداء. خلقنـــا العديد من الفرص 
ولم نتمكن من إحراز هدف. من املهم أن نسجل 

األهداف لكننا لم نفعل، بل خلقنا فرصا“.
وهـــذه النقطة األولى التـــي ينالها بيرنلي 
خـــارج قواعـــده هذا املوســـم والفضـــل بذلك 
يعـــود إلـــى حارســـه تـــوم هيتون الـــذي قدم 
أداء مميـــزا مبواجهة تســـديدات الســـويدي 

زالتان إبراهيموفيتش والفرنســـي بول بوغبا 
وجيســـي لينغارد. وتطـــرق فاريا إلـــى تألق 
احلارس الســـابق لفريق الشباب في يونايتد، 

معتبـــرا أنه عندما يكون حارس مرمى بيرنلي 
أفضـــل العب فـــي لقاء الســـبت فذلـــك يعطي 
مؤشـــرا على مجريات اللقـــاء، مضيفا ”نحن 

بحاجـــة إلـــى مواصلـــة مســـيرتنا، ملواصلة 
الكفاح، والالعبون بحاجة إلى مواصلة ثقتهم 

بأنفسهم ألن هذا هو السبيل الصحيح“.

عرف مانشســــــتر يونايتد اإلنكليزي تعثرا جديدا إثر تعادله ســــــلبا مع فريق بيرنلي، وهو 
ما عرض مدرب الشــــــياطني احلمر لضغوط أخرى ســــــتدخله في ريب وشك كبيرين حول 

مصيره مع النادي اإلنكليزي.

◄ يستهدف ستيفين جيرارد، 
أسطورة ليفربول السابق، ونجم 

أنجلوس غاالكسي األميركي، العودة 
للعب في أوروبا، سيرا على خطى 

مواطنه ديفيد بيكهام.

◄ أجرت مجلة ”فرانس فوتبول“، 
استفتاء لتحديد هوية أفضل 

مدافع في العالم، ووضعت أسماء 3 
مدافعين من بين المرشحين للكرة 

الذهبية هم راموس ودييغو غودين 
وبيبي، عالوة على أبرز المدافعين 

في العالم ضمن االختيارات.

◄ أعد األسباني إندوني زوبيزاريتا، 
المدير الرياضي الجديد لنادي 

أولمبيك مارسيليا، قائمة بالالعبين 
المطلوبين من قبل الفرنسي رودي 

غارسيا، المدير الفني، للتفاوض 
معهم في الميركاتو الشتوي المقبل.

◄ رفض مدرب يوفنتوس 
ماسيميليانو أليغري اعتبار الهداف 

األرجنتيني غونزالو هيغواين 
خائنا لنابولي، بعد أن أنهى صيامه 
التهديفي الذي دام خمس مباريات، 

محرزا هدف الفوز لفريقه الحالي 
على حساب فريقه السابق.

◄ أعاد نادي ميالن اإليطالي التفكير 
في التعاقد مع الدولي األلماني 

كريم بلعربي، وتستعد إدارة النادي 
اإليطالي لفتح باب التفاوض مع 
إدارة ليفركوزن من أجل انتداب 

الالعب في الفترة المقبلة.

◄ اقتنص فريق باتشوكا صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم 

بعد فوزه على ضيفه اطلس 3-2 
في المرحلة الخامسة عشرة من 

المسابقة. ورفع باتشوكا رصيده 
إلى 30 نقطة ليتصدر جدول الترتيب 

بفارق األهداف فقط أمام تيخوانا.

باختصار

رياضة
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خطوات إلى الوراء

«أغويرو العب كان يحتاج إلى الثقة. لقد اســـتعاد الثقة من جديد، وقدم أداء جيدا جدا أمام 

وست بروميتش. لقد أثر كثيرا في مردود الفريق، وهو العب مهم جدا بالنسبة إلينا».

 إلكاي غوندوغان 
العب مانشستر سيتي اإلنكليزي

«أعلـــم أنـــه بإمكانـــي االعتماد على مســـاعدة بعـــض األبطال الذيـــن غالبا مـــا يجعلونني أفوز 

باملباريات، ومن الواضح أن ذلك يتيح لك الثقة واإليجابية في اللحظات الصعبة».

جون لويجي بوفون 
حارس مرمى فريق يوفنتوس اإليطالي

} مدريــد - أكد ديفيد فيـــا، مهاجم نيويورك 
ســـيتي األميركـــي، رغبته فـــي االنضمام إلى 
صفـــوف املنتخـــب األســـباني، خـــالل الفترة 
املقبلـــة، واملشـــاركة فـــي التصفيـــات املؤهلة 
ملونديال روســـيا 2018. ولم يتم اســـتدعاء فيا 
إلى املنتخب، منذ كأس العالم 2014 بالبرازيل، 
واهتمـــام  مبتابعـــة  يحظـــى  حاليـــا  ولكنـــه 

لوبيتيغي املدير الفني للمنتخب. 
وأشـــار لوبيتيغـــي إلى إمكانيـــة ضم فيا 
إلى قائمـــة املنتخب، التي ســـتواجه مقدونيا 
بتصفيات املونديال، حيث جنح في تســـجيل 

23 هدفا خالل 33 لقاء شارك فيها هذا املوسم. 
ويســـتعد فيا للمشـــاركة مع فريقه في نصف 
نهائـــي مجموعـــة الشـــرق، لبطولـــة الدوري 
األميركي، اإلثنني املقبـــل. وقال فيا ”اآلن، قبل 
يـــوم واحد من أهـــم مباراة لنـــا، ال أفكر بهذا 
األمـــر“. وتابـــع ”القائمة اجلديـــدة للمنتخب 
اجلمعـــة املقبلة، وآمـــل أن أتواجد فيها، فذلك 
ســـيكون مبثابة احللم بالنســـبة إلي، ولكنها 
ليســـت اللحظة املناســـبة للحديث حول ذلك“. 
وحصـــد فيا العديد من البطوالت مع املاتادور 

على مدار السنوات املاضية.

فيا: أحلم بالعودة إلى منتخب أسبانيا
} برلــني - قال الدولـــي الهولندي أرين روبن 
العـــب بايرن ميونـــخ األملانـــي، إن أمر جتديد 
عقده مع النادي البافاري ال يشغل باله كثيرا. 
خـــالل  ووالـــده،  روبـــن  وكيـــل  وأشـــار 
تصريحات الشـــهر املاضي، إلـــى رغبة جنله 
في البقاء رفقـــة صفوف الفريق، والذي انضم 
إليه منذ عام 2009، وأن املفاوضات ستبدأ في 

نهاية العام اجلاري. 
وشـــارك روبـــن فـــي فـــوز بايـــرن علـــى 
أوغســـبورغ، بثالثيـــة مقابـــل هـــدف، وأحرز 

الهدف الثاني.

وقال روبن حول جتديـــد عقده ”هدفي هو 
البقاء بصحـــة جيدة، وأقدم أداء جيدا، ونحن 
نعلـــم أهميتنـــا (هـــو وبايرن)، بالنســـبة إلى 

بعضنا البعض“. 
وأضـــاف ”أنا صـــادق، وال أفكـــر في ذلك 
كثيرا، أنا هنا فقط، وأركز لتقدمي أداء جيد“. 

واختتم حديثه بقوله ”عقد جديد أم ال، أنا 
فـــي بايرن ميونيخ، وأعلم أن عقدي ينتهي في 
2017، هـــذا األمر األول، أن أبقى بصحة جيدة، 
ثم ارتفاع مســـتوى األداء، واألمر الثالث رمبا 

هو العقد اجلديد“.

روبن يريد البقاء مع البافاري

} مدريــد - جنـــح كريســـتيانو رونالـــدو في 
احتـــواء غضبـــه بعد بدايـــة متواضعة له هذا 
املوســـم ليســـجل ثالثة أهداف في فـــوز ريال 
مدريـــد 4-1 على أالفيس ويوســـع بطل أوروبا 
فارق النقاط على صدارة دوري الدرجة األولى 
األســـباني. وكان املنافس هو من تعرض لنوبة 
غضب بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل ساهمت في 

تغيير مجرى املباراة. 
وقـــال زين الدين زيدان مـــدرب ريال مدريد 
”إن رونالدو هداف الفريق عبر العصور يشـــعر 
’بالغضب‘ بعد تســـجيل هدفني فقط في الدوري 
في أســـوأ بداية له منذ انتقاله إلى الفريق في 

 .2009
وجنح أفضل العب فـــي العالم ثالث مرات 
في مضاعفـــة عدد أهدافه احملليـــة في أول 33 
دقيقة. وسدد ركلة جزاء بثقة داخل املرمى بعد 
أن منح ديفرسون فريقه أالفيس تقدما مفاجئا. 
وتلقـــى متريـــرة مـــن كـــرمي بنزمية ليســـجل 
الهدف الثاني فـــي الزاوية العليا البعيدة بعد 

اصطدامها بأحد الالعبني“.
وبـــدا رونالدو في طريقه إلكمـــال الثالثية 
بعدمـــا تعرض لعرقلـــة داخل منطقـــة اجلزاء 
فـــي الشـــوط الثاني لكـــن فرناندو باتشـــيكو 
احلارس الســـابق لريال مدريـــد تصدى للكرة، 
لكن ذلـــك أجل املصير احملتوم فقـــط، فبعد أن 
أحرز ألفارو موراتا الهدف الثالث لريال مدريد 
تبادل رونالدو الكرة مع مارسيلو داخل منطقة 
اجلزاء قبل أن يســـددها داخـــل املرمى ليكمل 
ثالثيتـــه األولـــى للفريق منـــذ 12 أبريل عندما 
انتصـــر ريال مدريد 3-0 على فولفســـبورغ في 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقـــال زيـــدان ”ليس لـــدي مـــا أقوله حول 
كريســـتيانو. هو يقول كل شـــيء بنفسه على 
بوتراغينـــو  إميليـــو  وقـــال  امللعـــب“.  أرض 
مديـــر ريال مدريـــد واملهاجم الســـابق للفريق 
”كريســـتيانو لم يذهب بعيـــدا. وجوده واضح 
فـــي كل مبـــاراة وهو يهـــدد املنافـــس دائما“. 
وأضـــاف ”هو العب مهم. من حســـن احلظ أنه 
يلعـــب لنا حيـــث أنه قادر على الفـــوز مبباراة 
مبفرده“. وبينما كال ريال مدريد املديح لهدافه 

فإن أليكســـيس روانـــو مدافع أالفيـــس انتقد 
احلكم خوســـيه ماريا سانشيز مارتينيز الذي 
منح ركلة اجلزاء رغم أن الكرة بدت أنها ملست 
كتف ديفرســـون بعد تسديدة من ركلة حرة من 

غاريث بيل.
وتابع روانو ”لو حدث ذلك لريال مدريد ملا 
احتسب ركلة اجلزاء. أنا واثق من ذلك بنسبة 
مئـــة في املئة“. وتابع ”لقـــد أثرت على املباراة 
ألننـــا كنـــا متقدمني ثـــم احتســـب احلكم هذه 

الركلة. أعتقد أن أداء احلكم كان ســـيئا للغاية، 
كان مؤسفا، هذا يحدث دائما للفرق الصغيرة. 
أشعر باالشمئزاز من تكرار األمر في كل مرة“. 
دخل ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لنادي 
توتنهـــام اإلنكليـــزي، ضمـــن قائمـــة املدربني 
املطلوبني خلالفة زين الدين زيدان املدير الفني 
لريال مدريد األسباني. وأكدت صحف إنكليزية 
أن فلورينتينـــو بيريز، رئيس ريال مدريد، أعد 
قائمة مـــن املدربني املرشـــحني لتدريب النادي 
امللكي فـــي الصيف القادم، جـــاء في مقدمتهم 

املدرب األرجنتيني الشاب بوكيتينو.
رغم جنـــاح زيدان في احلصـــول على لقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا في املوســـم املاضي مع 
النادي امللكي، إال أن هناك العديد من الشـــكوك 
حول استمراره مدربا للميرنغي لفترة طويلة، 
خاصة إذا لم يســـتطع الفـــوز بلقب الليغا هذا 

املوسم. 
وغاب ريال مدريد عن التتويج بلقب الليغا 
ملدة 4 مواســـم متتالية منذ آخـــر مرة فاز فيها 
باللقـــب في موســـم 2011-2012، ليحقق غرميه 
التقليدي برشـــلونة اللقب 3 مـــرات في آخر 4 
ســـنوات، بينما حقق جـــاره اللـــدود أتلتيكو 

مدريد اللقب مرة واحدة. 
ويدرك دانييـــل ليفي رئيس نادي توتنهام، 
أنه سيدخل في معركة الصيف القادم، من أجل 
حتصـــني بوكيتينو مـــن اهتمام ريـــال مدريد. 
وعلـــى الرغم مـــن أن املـــدرب األرجنتيني وقع 
عقدا ملدة 5 ســـنوات مع توتنهـــام في الصيف 
املاضي، إال أنه ميتلك طموحا كبيرا ويرغب في 
خوض جتربة التدريب داخل أحد أكبر األندية 

في العالم. عودة الروح

رونالدو يستعيد ذاكرة التهديف

هـــذه البداية هي األســـوأ ليونايتد 

ممـــا حـــدث تحـــت قيـــادة مويز في 

2014، وتحسنت األمور بوجود فان 

غال في املوسم املاضي

◄
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الممثلة التونسية رشا 
بن معاوية خالل حضورها 
حفل افتتاح مهرجان أيام 
قرطاج السينمائية الذي 

يحتفل بيوبيله الذهبي 
هذا العام بمشاركة عدد 

كبير من نجوم الفن السابع 
من تونس والدول العربية 

واألفريقية.

>

نجوى درديري

} القاهــرة  –  أصبـــح االســـتعداد لالحتفـــال 
بعيد الهالويين الذي يحتفل به سنويا يوم 31 
أكتوبر، ال يقتصر على البلدان األوروبية أو في 
أميركا، بل تجتذب هذه المناســـبة أيضا عددا 
كبيـــرا من المولعيـــن بالتنكر وقصص األفالم 

في البلدان العربية.
وتعد مصـــر من أكثر البلدان العربية التي 
أصبحـــت للهالويين أو عيد القديســـين فيها 
طقـــوس وتحضيرات لالحتفال به، وبدأت منذ 
أيام االستعدادات له على قدم وساق سواء في 
مراكز التسوق الكبرى ”الموالت“، أو المدارس 

(خصوصا المدارس الدولية).
وتتســـابق المحـــالت التجارية خاصة في 
القاهـــرة على تزييـــن مداخلهـــا بالديكورات، 
والتـــزود بالمالبـــس التنكريـــة الخاصة بهذا 
اليوم، ومساحيق التجميل الُمرعبة حتى قبل 

موعدها بأسبوع أو أكثر.
ويحتفـــل بعيـــد الهالوييـــن، كما يســـميه 
اإلنكليز، عشـــية ليلة عيد القديســـين الخاص 
بالمســـيحيين في الغرب، حيـــث تؤكد بعض 
المصـــادر التاريخية أنـــه يرتبط بأحد مظاهر 
عيـــد الحصاد فـــي الثقافة الســـلتيكية، فيما 
ذهـــب آخرون إلى وصفه بالعيد الوثني، برغم 
أن هنـــاك آراء تؤكـــد اســـتقالليته، وارتباطه 

بالديانة المسيحية.
وأرجعـــت مصادر أخرى، أصـــل االحتفال 
بعيد الهالويين إلى أيرلنـــدا، حيث تتصادف 
إقامته مع احتفال المسيحيين بعيد القديسين، 

وهذا ما أرجع الصلة القوية بينهما.
وتثير محاكاة هذا االحتفال الذي يحرص 
المسيحيون على ترسيخه وتخصيص طقوس 
وتقاليد إلحيائه سنويا، موجة من الضيق لدى 
شريحة كبيرة من المجتمع المصري والعربي، 
حيث تؤكـــد بعض اآلراء أن ذلـــك االحتفال ال 
يمثـــل الثقافـــة العربية في شـــيء، فهو مجرد 
تقليد أعمى، كما أنه بعيد عن القيم اإلسالمية.

لكن فـــي الوقت ذاتـــه، هناك مـــن ال يرون 
ضـــررا فـــي االحتفال، حيـــث يجدونه ســـببا 
إلضفـــاء البهجة على األطفال، ويبررون رأيهم 
بأنه مجـــرد احتفـــال فقط، وال يرســـخ أمورا 

سيئة لديهم، كما يظن البعض.
وأشـــارت عفـــاف النجـــار، عميـــدة كليـــة 
الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر بالقاهرة 
ســـابقا، إلى أن تلك االحتفـــاالت، الوافدة إلى 
الشـــرق من الغرب، تخالـــف القيم المجتمعية 
حيـــث  اإلســـالمية،  خصوصـــا  الشـــرقية، 

تجـــذب األطفال لثقافات بعيـــدة عن معتقدات 
مجتمعهم، ما ُيشعرهم بالغربة في وطنهم.

وأكـــدت لـ“العـــرب“، أن الرســـول محمـــد 
صلى الله عليه وســـلم، عندما أمر المســـلمين 
باالحتفال بعاشوراء، قال له الصحابة، إن في 
ذلك تقليدا لليهـــود، ألنهم يحتفلون هم أيضا 
روا يوما  بـــذات اليوم، فقال لهم قِدّمـــوا أو أِخّ
عن موعدهم، في إشـــارة منه إلى عدم التقليد، 

وأن تكون لإلسالم خصوصية احتفاالته.
ولفتت إلى أهميـــة أن يغرس اآلباء، داخل 
نفوس أطفالهـــم، فكرة االنتمـــاء إلى ثقافتهم 
الشـــرقية، والترغيب في االحتفـــاالت الدينية 
الخاصة بالمســـلمين، أو حتى المســـيحيين 
الشـــرقيين، محذرة المـــدارس، التي تقيم تلك 
االحتفـــاالت، مـــن الوقوع في فـــخ طمر هوية 
األطفال الشـــرقية، وإبعادهم عن قيم ومبادئ 

الوطن.
الهالوييـــن يعنـــي ”الرعـــب“، وتتضمـــن 
االحتفـــاالت بـــه ارتـــداء المالبـــس التنكرية 
المرعبـــة، وقبعـــات الســـاحرات الشـــريرات، 
والمكنســـة المصنوعـــة مـــن ”القـــش“، التي 
اشتهرت في األفالم األميركية، وكذلك ممارسة 
الِخـــدع، إيمانـــا منهـــم بأن األشـــباح تتجول 

بالشوارع في ذاك اليوم.
كمـــا تهتم بعض المجتمعـــات الغربية في 
هـــذا اليوم، بنحت ثمرة اليقطين وإبرازها في 
تلـــك المناســـبة، والحفر فيهـــا بمالمح لوجه 
شـــبح، مع إضافة اإلضـــاءة بداخلها، لتتزين 

بها مداخل البيوت والمحال التجارية.
وفـــي الـــدول العربيـــة، تحول األمـــر، إلى 
تجـــارة و“بيزنس� أكثر منه احتفاال، وال يعني 
أنه إيمان بما ترســـخه الفكرة، ألن أصلها في 
الغرب، أنهم كانوا يؤمنون بأن أرواح الموتى 
تهبط مـــن البرزخ إلـــى األرض فـــي ليلة هذا 
االحتفال، وتعبث بالبشـــر، من المساء وحتى 

الصباح، وهو ما ال يؤمن به المسلمون.
وفي هـــذا العيد، تنتعش تجـــارة األدوات 
الخاصة باحتفاالت الهالويين في مصر بشدة، 
قبيل مجيء موعده، حتى المدارس التي تقيم 
هذه االحتفالية، تطلب من األطفال شـــراء هذه 
األدوات مـــن أماكـــن بعينها، تتفـــق معها تلك 

المدارس.
وألن تلك االحتفالية، تقوم في الغالب، على 
شـــريحة من المصريين األغنيـــاء فإن األمر ال 
يسبب لهم أي مشكلة، وتقول أماني مصطفى، 
وهي أم لثالث بنات ”في كل عام، يكون مطلوبا 
مني، شـــراء تلك المالبس التنكرية، ومكنســـة 
الساحرة الشريرة، والشعر المستعار، بألوان 

األســـود والبنفســـجي“، وتضيف ضاحكة ”ال 
أرى في االحتفالية بالهالويين أمرا ســـيئا، بل 
على العكـــس، فاألمر برمته ال يخرج عن نطاق 

البهجة“.
وأشـــارت لـ“العـــرب“، إلـــى أن أطفالهـــا 
بمدرســـة إنكليزية، تميل فـــي احتفاالتها إلى 
الغـــرب، لكنها ال تنفي كذلك اهتمام المدرســـة 
الخاصـــة  والشـــرقية  الدينيـــة  باالحتفـــاالت 

بالمصرييـــن، مثل أعياد شـــم النســـيم، ويوم 
عاشوراء، وعيد األضحى.

وأنتجت هوليوود المئات من األفالم، التي 
تعزز فكرة االحتفال بالهالويين، وتعرضها في 
دور العرض على مســـتوى العالـــم، من بينها 
الـــدول العربية، وتنتج أفـــالم رعب كارتونية، 
تؤصـــل لهذه الفكـــرة لدى األطفـــال وتحببهم 

فيها.

} نيويــورك – بعد عشـــرين عاما على ظهور 
الوجوه المبتســـمة وصـــور األطعمة والقطط 
التي صممتها شركة هواتف يابانية وتستخدم 
في الرســـائل الرقميـــة على مســـتوى العالم، 
أفســـحت هذه الرموز التعبيريـــة اإللكترونية 
التـــي تعـــرف باســـم إيموجي مكانـــا لها بين 

أنواع الفنون.
فقد أعلن متحف الفن الحديث في نيويورك 
أنـــه حصل علـــى موافقـــة على عـــرض رموز 
إيموجي ضمن مجموعتـــه الدائمة إلى جانب 

أعمال بابلو بيكاسو وجاكسون بولوك.
ولـــم يتضـــح كيف ســـيتم عـــرض الرموز 
التعبيريـــة في المتحف، لكن من المقرر إزاحة 

الستار عنها في بداية ديسمبر المقبل.
وكانت شـــركة نيبون اليابانية لالتصاالت 
(إن.تي.تـــي) طـــورت المجموعـــة األولـــى من 
اإليموجـــي والتي ضمـــت 176 رمزا وبدأت في 

اســـتخدامها في الهواتف المحمولة وأجهزة 
اإلشـــعار فـــي 1999. وكانـــت هـــذه الرمـــوز 
الصغيرة التي تضم قلوبا وأســـهما وإشارات 
باليد هي اللبنة األولى لرموز اإليموجي التي 
تستخدم على نطاق واسع اليوم، وساعدت في 
توصيل المعاني واألفكار على الشاشـــات ذات 

المساحات المحدودة.
وقالت بـــاوال أنتونيلي كبيرة أمناء قســـم 
العمارة والتصميم فـــي المتحف إن جزءا من 
مهمة المتحف كانت دوما جمع وعرض الفنون 

والتصاميم الخالدة.
وأضافـــت في بيـــان ”اإليموجـــي كمفهوم 
يعود منذ قـــرون مضت إلى الكتابـــة الرمزية 
واللغـــة الهيروغليفيـــة وغيرها مـــن الحروف 
التصويرية، األمر الـــذي مكننا من توفير هذه 
المجموعـــة الجميلة التي تغطـــي كل التاريخ 

اإلنساني“.

} باريس – يســـتمتع عشاق الشوكوالتة لمدة 
5 أيام متتالية بمذاق مختلف أنواع الحلويات 
والمنتجـــات المصنوعة من الشـــوكوالتة في 
العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة االحتفال 
بفعاليـــات النســـخة الثانيـــة والعشـــرين من 

معرض الشوكوالتة.
وُافتتـــح ”صالون الشـــوكوالتة“، الجمعة، 
بباريس بمشـــاركة  في ”بـــورت دوفيرســـاي“ 
قرابـــة 500 مصنع وعارض ألفضـــل منتجات 
الشـــوكوالتة والحلويات، من فرنسا ومختلف 
أنحاء العالم، بحسب الموقع الرسمي للفعالية 

على شبكة اإلنترنت.
ويســـتمتع الزوار بتـــذوق مختلف أنواع 
الشوكوالتة والكعك واآليس كريم والحلويات، 

فيما يقـــوم المنظمون بتســـليط الضوء على 
قيمة الـــكاكاو والعودة إلـــى األصول بصفته 
جـــزءا ال يتجزأ مـــن الهويـــة الثقافية لبعض 
الـــدول فـــي أميـــركا الالتينيـــة والتحدث عن 
مستقبل استيراد وتصدير هذا المنتج الغني 
من هذه البلدان واســـتهالكها في دول أوروبا 

والعالم.
وأظهـــر المشـــاركون هذا العـــام اهتماما 
بتقديـــم منتجـــات ”أكثر صحيـــة“، من خالل 
مراقبـــة كميـــات الســـكر المضافـــة وتصغير 

أحجام قطع الشوكوالتة.
ويشـــهد المعرض الذي يستمر حتى األول 
من نوفمبر المقبل، عروضا لمجسمات وأزياء 

صنعت من الشوكوالتة.

} عندمـــا وقف العقيد منتصف ســـبعينات 
القـــرن الماضي في ميـــدان طرابلس الكبير، 
وقبل أن يصنفه التاريـــخ بـ“العقيد القتيل“ 
طالبـــا مـــن الجمـــوع أن توافق علـــى حظر 
الكحول في البالد آنذاك، لم يهتف بالموافقة 
على القـــرار الـــذي زاد البالد شـــحوبا غير 
تجار التهريب، كانت فرصتهم في منع تداول 
الكحول في البالد التي ترك فيها اإليطاليون 
أجمـــل الحانات وأغلقتها العقول المفلســـة 
من أجل أن تزداد ثـــراء في تصنيع وتهريب 

المشروبات الرديئة.
بعدها غاب كل شـــيء عـــن البالد الليبية 
عنهـــا  وانقطعـــت  واجهاتهـــا  وشـــحبت 
المسرات…، يتكرر المشهد اليوم عندما تعيد 
أحزاب إيران في العراق فكرة العقيد القتيل 
لقتل أبي نواس من أجل نقل تقاليد المسجد 

إلى الدولة.
ال أحـــد مـــن أولئـــك الذين يقفـــون وراء 
”قانـــون“ منـــع الكحول فـــي العـــراق يمتلك 
تصـــورا لمعنى أن تمتلـــك بغداد أو البصرة 
أو الناصرية مواصفاتها التاريخية من دون 
أن تكون منتدياتها مضاءة على المســـرات، 
غير أنهم ســـراق المســـرات ووكالء النحيب 

على الخرافة التاريخية.
لم يغلق علي بن أبي طالب حانات الكوفة 
في عصره، ألن المدينة كانت تتسع ألكثر من 
المســـلمين ومازالـــت، وهاهم تجـــار الدين 
يفعلـــون أكثر من ذلك من أجل ســـبب واحد 
ال غيـــر، المتاجرة ســـرا بالكحول الرديئة أو 

ترويج المخدرات اإليرانية.
عندما أدركت الحكومة البريطانية أثناء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أن تأخـــر عمال 
المصانـــع عـــن أعمالهم صباحـــا يعود إلى 
ســـهرهم المتأخر فـــي الحانات، لـــم تحظر 
الكحول لكنها حددت الساعة الحادية عشرة 
مســـاء موعدا إلقفـــال الحانـــات وهو موعد 
مـــازال قائما إلى اليوم، ومـــن أجل الحد من 
أضـــرار الكحول تفرض المزيد من الضرائب 
المضاعفة على المشـــروبات والتبوغ، لكنها 
تدرك أن الحياة ال تمضي بنســـقها الطبيعي 

عند حظرها.
إذا كانـــت أحـــزاب إيـــران الحاكمـــة في 
العـــراق قد أضافـــت لجرائمها في ســـنوات 
شـــاذة من تاريخ العـــراق، وأقدمت على قتل 
أبي نـــواس من جديـــد، فبريطانيـــا مازالت 
تحتفـــي بشـــاعرها ديالن تومـــاس المعادل 
المعاصـــر ألبي نـــواس، دون أن يتعلم منها 

العراقيون تلك المأثرة.
خالل الســـنوات الماضيـــة، اجتاح وباء 
المخـــدرات مدينـــة البصرة عبر مســـحوق 
الميثامفيتامين الذي يتـــم إنتاجه في إيران 

قبل تهريبه بكميات كبيرة عبر الحدود.
وقبـــل تجـــارة المخـــدرات، كان النفـــط 
يهيمن على ســـوق التهريـــب ”ال أحد يهرب 
النفـــط اليوم، الكرســـتال اإليراني هو النفط 
الجديـــد“. هكذا نقلـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة عـــن أحـــد المهربيـــن الوثيقي 
الصلة بالميليشيات المدعومة من إيران في 

البصرة.
يمنعـــون الكحـــول مـــن أجـــل المتاجرة 
بالمخدرات اإليرانية المصنعة والمشروبات 
المغشوشـــة القاتلـــة، هذه الخالصـــة التي 
ال تقبل الشـــك في القرار الداعشـــي المفلس 

بشأن منع الكحول في العراق.
لكـــن كـــم ســـيتذمر حســـين مـــردان في 
مضجعه ويتهكم جان دمو بعراقيته الالذعة 
في قبره األســـترالي على حظر الكحول، أيها 

السادة عن أي عراق تتحدثون؟

رعب محبب لالحتفال

رعب {الهالويين} يثير اهتمام المصريين 

رموز إيموجي تنافس أعمال بيكاسو في متحف

معرض لالستمتاع بمذاق الشوكوالتة في باريس

24
صباح العرب

بغداد تقتل أبا نواس

كرم نعمة
ــــــة واملرعبة مع اليقطني املزخرف وامللون ســــــنويا في آخر يوم  جتتمــــــع أزياء التنكر الغريب
من شــــــهر أكتوبر، لالحتفال باألرواح الهائمة وبعودتها إلى احلياة، لكن هذا التقليد الذي 
اهتم الغربيون واملســــــيحيون مبضمونه أصبح اليوم يثير اهتمام العرب واملسلمني للترفيه 

وإنعاش االقتصاد.

الممثلة التونسي
بن معاوية خالل
حفل افتتاح مهر
قرطاج السينمائ
يحتفل بيوبيله ا
هذا العام بمشار
كبير من نجوم ال
من تونس والدو

واألفريقية.

>

الشـــرق من الغرب، تخالـــف القيم المجتمعية 
حيـــث  اإلســـالمية،  خصوصـــا  الشـــرقية، 

مني، شـــراء تلك المالبس الت
الساحرة الشريرة، والشعر ا
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