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} أنقــرة  – يحاول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن يســـوق نفسه على أنه ديمقراطي 
جاء إلى الحكم بواسطة انتخابات ديمقراطية، 
ويرفـــض وصفه بالدكتاتور بســـبب الحمالت 
األمنيـــة واالعتقـــاالت التي طالـــت اآلالف من 

خصومه.
يأتي هذا فيما تولـــت قوات األمن التركية 
اعتقال صالح دميرداش رئيس حزب الشعوب 
الديمقراطـــي القريـــب مـــن األكـــراد وفيجين 
يوكسيكداغ أحد أبرز مساعديه، باإلضافة إلى 

أحد عشر نائبا برلمانيا من الحزب.
ونفى أردوغـــان، وصف الصحافة الغربية 
له بأنه دكتاتور ومســـتبد، معربا عن أمنياته 
”أن تكـــون تركيا أسســـت في الــــ15 من يوليو 
(الماضي) حاكمية اإلرادة الشعبية وانفتاحها 
بعد فشل محاولة االنقالب  على الديمقراطية“ 

التي استهدفته.
وال ينظر أردوغان إلى الديمقراطية إال من 
بوابـــة أنها عبدت له الطريـــق إلى الحكم، وال 
تعنيه شروط استمرارها والحفاظ عليها كآلية 
لتنظيم المشـــهد السياســـي التركي والتداول 

على الحكم.
وال يمكـــن أن يبـــرر الفوز فـــي انتخابات 
ديمقراطيـــة قانونيا وسياســـيا مـــا يقوم به 
الرئيس التركي من اعتقاالت ضد خصومه من 
اإلســـالميين واألكراد، فضال عن سعيه الدائم 
إلى منـــع النقد وإســـكات المنابـــر اإلعالمية 

التقليدية والحديثة.
وقال متابعون للشأن التركي إن أردوغان لم 
يخف نزعته إلى الهيمنة والتســـلط باستعارة 
لفظـــة الحاكميـــة التـــي يكون قـــد تعلمها من 
شـــغفه بأدبيات اإلســـالميين التـــي تنظر إلى 
حاكميـــة تجعـــل قراءتهم للنـــص الديني هي 
التفســـير الوحيد له، إلى حاكمية تجعل رأيه 

وسلطته فوق النقد.
وأدان أكبـــر حزب مؤيـــد لألكراد في تركيا 
توقيف رئيسه وعدد من نوابه، معتبرا أن ذلك 

يشكل ”نهاية للديمقراطية“ في البالد.
واعتبـــر اإلعالمي التركي الكـــردي مظهر 
كـــون بـــات أن أردوغـــان ال يلتزم بالدســـتور 
ويحـــاول التفـــرد بالســـلطة وعـــدم احتـــرام 
التعددية السياســـية في البالد لذلك أقدم على 

اعتقال قيادات كردية.
وقال بات في تصريـــح لـ“العرب“، ”يدعي 
أردوغان أنه ليس دكتاتوريا في حديثه لإلعالم 
ولكن أفعاله تؤكد دكتاتوريته وتعاكس أقواله، 
فهو ال يريـــد إعطاء األكراد حقوقهم وال يخفي 
قلقه مـــن احتمال تحقيق اإلقليـــم الكردي في 

تركيا كما هو الحال في العراق وسوريا“.
وقال حزب الشـــعوب الديمقراطي في بيان 
”إن التطهيـــر الـــذي يقـــوم به أردوغـــان ضد 
الحـــزب بلـــغ ذروة جديـــدة بتوقيف رئيســـنا 
صالح الدين دميرداش وفيجين يوكسيكداغ“، 

مؤكدا أن ذلك ”يشـــكل نهاية للديمقراطية في 
تركيا“.

وقالـــت وزارة الداخليـــة التركية إن أوامر 
اعتقال صدرت بحـــق 13 نائبا بالبرلمان لكنه 
لم يتم اعتقال ســـوى 11 فقط لوجود اثنين من 

النواب التابعين للحزب بالخارج.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر 
األحزاب في البرلمـــان التركي حيث يمتلك 59 
مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا.

وعادة ما يتمتع أعضاء البرلمان في تركيا 
بالحصانة من المالحقة القضائية لكنها رفعت 

عن الحزب في وقت سابق هذا العام.
ودميـــرداش الذي يلقب أحيانـــا ”بأوباما 
الكـــردي“ لقوة شـــخصيته، ظل لفتـــرة طويلة 

منافسا ألردوغان على الساحة السياسية.
وتأتي هذه االعتقاالت في خضم اعتقاالت 
أوسع طالت جماعة الخدمة التي يرأسها فتح 
الله غولن الموجود في أميركا وطالت عشرات 
اآلالف مـــن المتهميـــن باالنتمـــاء إليهـــا بين 
معتقلين ومسرحين من المؤسسات الحكومية 

والخاصة.
االعتقـــاالت  حجـــم  إن  مراقبـــون  وقـــال 
وتمســـك الرئيس التركـــي باالســـتمرار فيها 
رغم االحتجاجات الدولية المختلفة يكشـــفان 
عـــن رغبة عميقـــة في اإلقصـــاء وإلغاء وجود 
خصومـــه بصفة نهائيـــة، وهو مـــا يتناقض 
كليا مع الديمقراطية التي تســـعى إلى تمكين 
مختلف الفرقاء السياسيين من تطوير قدراتهم 

على المنافسة وليس إسكاتهم بصفة مطلقة.
ولم يســـلم من رغبة أردوغان في السيطرة 
والظهـــور بمظهـــر القائـــد الوحيـــد قياديون 
بارزون في حزب العدالة والتنمية الذي أوصله 
إلـــى رئاســـة الحكومة لدورتين وإلى رئاســـة 
تركيا. وتم دفع وزير الخارجية السابق أحمد 
داود أوغلو، وهو من أبرز منظري الحزب، إلى 
االستقالة من الوزارة والحزب وفسح المجال 

أمام ”الرئيس“ ليبقى وحيدا في الواجهة.
وأثـــارت نزعـــة الهيمنـــة لـــدى الرئيـــس 
التركي مخاوف المنظمات الحقوقية المحلية 
والدولية على حرية التعبير، خاصة محاوالته 
المتكـــررة لحجـــب شـــبكات اإلنترنـــت علـــى 
الهواتف المحمولة، وحظـــر تويتر وتغريمه، 
فضـــال عن محاكمـــات مســـتمرة للصحافيين 

واستهداف المؤسسات اإلعالمية.
وقالت جماعة تراقب اإلنترنت إن استخدام 
موقعـــي تويتـــر وواتس آب توقـــف في تركيا 
الجمعة بعد اعتقـــال 11 نائبا من المناصرين 
لألكراد. وقال خبير من جماعة (تركي بلوكس) 
التـــي تتابع خدمـــات اإلنترنت إنـــه تم إبطاء 

الخدمة إلى درجة يتعذر معها استخدامها.

أردوغان ينفي أن يكون دكتاتورا
لكنه يمأل السجون بخصومه

[ اعتقال سياسيين أكراد يفاقم تدهور 
العالقات التركية األوروبية ص ٥

[ الصورة الخفية ألميركا: 
عنصرية وصراعات هوية ص ٧

صالح البيضاين

} صنعــاء - تبـــدي دول التحالـــف العربـــي، 
وخاصة السعودية، حذرا إزاء تعهدات قدمتها 
أكثـــر من جهـــة إللـــزام احلوثيـــني بتنفيذ ما 
يخصهم مـــن املبادرة التـــي عرضها املبعوث 
الدولي إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد، وآخرها 
صادر عن ســـلطنة عمان التي حتتفظ بعالقات 

خاصة مع املتمردين املوالني إليران.
وقال مســـؤول مينـــي مقرب مـــن الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي لـ“العرب“ إن 
وزيـــر اخلارجيـــة العماني يوســـف بن علوي 
أكد ملســـؤولني مينيني التقى بهم أنه سيضمن 
تنفيـــذ احلوثيـــني ملـــا ورد في املبـــادرة وأنه 

سيذهب إلى طهران ألجل إلزامهم بذلك.
عن  وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الضمانـــات العمانية لم تتجـــاوز أحاديث 
طمأنـــة لألمم املتحدة وســـفراء الدول الراعية 
للتســـوية السياســـية في اليمن وأنها لم ترق 
إلـــى آلية متكاملة تضمن تنفيـــذ بنود خارطة 

الطريق من قبل احلوثيني.
وأضافت املصادر أن دول التحالف مقتنعة 
بـــأن احلوثيني ميكن أن يخادعـــوا العمانيني، 
مســـتغلني حماســـهم للعب دور في حل األزمة 
اليمنيـــة، وهـــو دور دفعهم إلـــى االقتراب من 

إيران وأصاب عالقتهم اخلليجية بالبرود.
ويقـــول خبـــراء إن عوائـــق هائلـــة حتول 
دون التأكـــد من تطبيق املبـــادرة في ما يتعلق 
باالنســـحاب من املدن بعد أن دمج احلوثيون 
جميـــع مقاتليهم في صفـــوف اجليش واألمن، 
إضافة إلى استحالة التأكد من النقطة الشائكة 
املتعلقة بتسليم األسلحة التي يبدو أن الكثير 
منها غـــادر منذ وقـــت مبكر مخـــازن اجليش 
اليمني ليستقر في مخازن أسلحة سرية تابعة 

للميليشيات.
شـــجعت  إيـــران  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
احلوثيني على إعالن قبولهم بخطة ولد الشيخ، 
بهدف تركيز كل الضغوط على الرئيس اليمني 
وحكومته ومن ثم إفراغ أي اتفاق من محتواه 
وهو أمر ميتلك احلوثيون خبرة واســـعة فيه 

بااللتفاف على االتفاقيات املختلفة.
وعاد املبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد إلى صنعاء في جولـــة جديدة وصفتها 
مصادر سياســـية مطلعة بأنها حاسمة في ما 
يتعلق بتمرير خارطـــة الطريق التي اقترحها 

حلل األزمة في اليمن.
وتأتي زيارة ولد الشيخ لليمن -والتي من 
املتوقـــع أن يتلوهـــا بزيارة للريـــاض وأخرى 
ملســـقط- فـــي ظل مســـاع دولية تبـــذل إلقناع 
الفرقـــاء اليمنيـــني بالتعاطـــي اإليجابـــي مع 
املبـــادرة التي حظيت مبوافقـــة الدول الراعية 

للتسوية.

وفـــي حتول مهم، كشـــفت مصـــادر مينية 
عن تســـليم الرئيس اليمني الســـابق موافقته 
الرســـمية على خارطـــة ولد الشـــيخ، في ذات 
الوقت الذي نشـــر فيه الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح علـــى صفحته في فيســـبوك 
نص بيان يتضمن موافقة ضمنية على اخلطة 

األممية للتسوية في اليمن.
ووصـــف صالح ما أســـماه مبـــادرة جون 
كيـــري وزيـــر اخلارجية األميركـــي والتي قال 
إن دول اخلليـــج وافقت عليهـــا وتبنتها األمم 
املتحدة الحقا بأنها ”تشّكل في مجملها قاعدة 
جيدة للمفاوضات التي يجب أن تســـتكمل كل 

اجلوانـــب املرتبطـــة بوقف العـــدوان وإيقاف 
العمليات العسكرية“.

ووفقـــا ملا كشـــفت عنـــه مصـــادر خاصة 
فقـــد دفعـــت دول التحالف العربي  لـ“العرب“ 
الرئيـــس اليمنـــي وحكومتـــه نحـــو التعامل 
اإليجابي مع خارطة الطريق األممية، غير أنها 
لم تخف قلقها من عدم انصياع االنقالبيني ألي 

اتفاق مزمع واستثمارهم لعامل الوقت.
وهو ما كشـــفت عنـــه تصريحـــات رئيس 
الوزراء اليمني أحمـــد عبيد بن دغر الذي قال 
إن حكومتـــه قبلـــت املبادرة شـــكال ورفضتها 

مضمونا.

} لنــدن – مـــاذا لـــو نظر املرشـــح اجلمهوري 
دونالد ترامب إلى نفســـه ووجد أنه قد حتول 
إلى مســـلم بوجه آسيوي أسمر ويحمل اسما 
يشـــير إلى أنه مســـلم؟ كيف ســـيتصرف وهو 
على موعد خالل دقائق مع جمهور اعتاد على 
خطبه املليئة بالتحريض ضد املسلمني فإذا به 

يصبح دونالد محمد ترامب؟
املمثل الكوميدي عاصم شـــودري يريد أن 
يجيب عن هذه األســـئلة من خالل فيلم ساخر 

قصيـــر يحمل عنوان ”دونالـــد محمد ترامب“، 
ســـاعيا لإلجابـــة على ســـؤال محيـــر: هل ما 
يحرك ترامـــب انتهازية سياســـية مريضة أم 
أنـــه ال يعرف بالضبط مـــا يفعله بإطالق مارد 
الكراهيـــة مـــن قمقمه فـــي مجتمعـــات غربية 
تتزايد الضغـــوط عليها نفســـيا واقتصاديا، 
وميكن أن يتحول اجلدل السياســـي فيها إلى 

مبارزة بالشتم والسب والتحريض؟
ويتحـــّول ترامـــب في الفيلـــم قبل حلظات 
مـــن خروجه ملالقاة مؤيديه إلى وجه آســـيوي 
مســـلم، ويصبح في مواجهة نفســـه ونقيضا 
في الشـــكل عما بـــرح يدعو إليه مـــن كراهية 

لآلخرين.
ماذا عســـى أن تكون مالمحك غير بيضاء 
تشبه اآلخر البعيد وأنت تدعو إلى بغض هذا 
اآلخـــر ومنع دخول هذا البعيد؟ ســـؤال حاول 

الفيلـــم طرحـــه في إخـــراج يخلط بـــني اخلفة 
الكوميدية ودراما التشويق التراجيدي.

وقـــال شـــودري ”أحب فكرة جعـــل ترامب 
يواجه حقيقة األشياء التي يدعو إليها“.

ورمبا هنا تكمن املعضلة في أن السياسي 
ال يـــدرك املعاني التي تتســـرب مـــن مضمون 
خطبـــه، وال يعي أنه ”حني يدعو إلى الكراهية 
ال ميكن أن يؤدي ذلك إلى أشـــياء جميلة أليس 

كذلك، األمر يقود دائما إلى العنف“.
ال يروم الفيلم حســـب شودري إلى شيطنة 
ترامب، بـــل إن في ثنايا املشـــاهد حدودا بني 
اإلنسان والسياسي، أو باألحرى هناك صراع 
بـــني الرجل والـــدور الـــذي يلعبه مبناســـبة 

االنتخابات.
وال يتحـــدث عـــن شـــخص ترامـــب بل عن 
أجندته في السياســـة، كما تظهر رسالة الفيلم 

التـــي يوضحها البطـــل بقولـــه ”ترامب ليس 
ميكيافيليـــا بشـــعا في هـــذا الدور هـــو فقط 

مجنون دون أفكار“.
يضحك شودري ذو الثالثني عاما من تعّقد 
أن يلعب دور الســـبعيني بشـــكله الشـــيطاني 

”وددت أال أبارح الغرفة كي ال أخيف األوالد“.
ويعتبر أن العمل يدعو إلى احلب في عالم 
ملـــيء بالكراهيـــة، حيث اخللط بني اإلســـالم 

واإلرهاب أضحى شأنا عاديا.
وقال معلقـــا على فكرة منع املســـلمني من 
دخـــول الواليـــات املتحدة ”ال أعـــرف إذا كنت 
خائفا، لكن األمر سخيف، أنا لست متدينا لكن 
والدتي متدينة، وال أعرف كيف ســـيتم تطبيق 

ما يريده ترامب على حدود أميركا؟“.
ويسلط فيلم ”دونالد محمد ترامب“ املجهر 
علـــى قدرة الواقـــع على إنتاج ســـيناريوهات 

تتفوق على سيناريوهات أعمال الدراما، وعلى 
قدرة ترامب نفســـه من إنتاج مشاهد مسرحية 

جتاوز من خاللها مواهب كتاب املسرح.
هنـــاك خلـــط مقلـــق فـــي عصـــر اإلعـــالم 
االجتماعـــي بني ما هو مســـرح تنتهي وقائعه 
بانتهـــاء العرض، وبني ما هـــو حياة حقيقية 
تهددها مضامني العرض الذي يقدمه مرشـــح 

لرئاسة أميركا على مسرح حملته.
ويجســـد فيلـــم ”دونالـــد محمـــد ترامب“ 
مترينـــا موجعا عن انفصام يعيشـــه رجل بني 
الشـــكل واملضمون، ورمبا محاولة لدق جرس 
إنـــذار ضد ما قد نخاله ســـرياليا وهو في لب 

احلقيقة. 

ماذا لو أفاق ترامب واكتشف أنه مسلم
[ فيلم يتساءل عما يحرك دونالد ترامب: انتهازية سياسية أم مارد الكراهية
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أمحد حافظ

المصـــري  الرئيـــس  يواجـــه   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي ظرفا صعبـــا، وربما هو 
األصعب منذ تســـلمه مقاليد الحكـــم في العام 
2014، نتيجة الوضـــع االقتصادي الدقيق الذي 
تمر به البالد، فضال عن تردي األوضاع األمنية 
في ظل تصعيد الجماعات المتطرفة لعملياتها 

في أكثر من منطقة مصرية.
وتحاول الحكومة بقيادة شـــريف إسماعيل 
إيجاد توليفة لحل األزمة النقدية واالقتصادية 
التـــي تمـــر بها مصـــر، وقـــد لجأت إلـــى أكثر 
الخيـــارات صعوبة، خاصة وأن الوضع لم يعد 
يحتمل إجراءات ترقيعيـــة أثبتت عجزها على 

مر السنوات.
ويعيش االقتصاد المصري أزمة اقتصادية 
حقيقيـــة منذ ســـنوات، وقد عملـــت الحكومات 
المتعاقبة على تأجيل معالجتها بشـــكل جذري 
خشـــية المواجهة مع الشارع، إلى أن بلغ األمر 
أفقا مســـدودا اضطرت معـــه الحكومة الحالية 
”إلى العض علـــى األصابع“ واتخـــاذ خطوات 
جريئـــة كتحرير ســـعر الصـــرف، والترفيع في 

أسعار البنزين والسوالر بنسب متفاوتة.
وقد بدا الشـــارع المصري غير مســـتوعب 
لهذه اإلجراءات، التي قال عنها رئيس الحكومة 
”إنهـــا جـــاءت ألن المرحلـــة الحاليـــة حرجـــة 
للغايـــة“، مؤكدا أن ”الحكومـــة ال تملك رفاهية 

تأجيل القرارات“.
القوى السياســـية ســـرعان مـــا تلقفت تلك 
اإلجـــراءات بحملـــة مـــن االنتقـــادات، حتى أن 
بعضها طالب بضرورة إقالة حكومة إسماعيل، 
على غرار حزب الوفد (أقدم األحزاب الليبرالية 

في مصر).
وتقدم عدد من نواب البرلمان باستجوابات 
عاجلة إلى الحكومة، لشـــرح أسباب القرارات، 

في ظل حالة الغليان واالســـتقطاب السياســـي 
الشـــديدة في الشـــارع، والمغزى من صدورها 
في هذا التوقيت، ما يهدد االستقرار السياسي 

والمجتمعي واألمني خالل الفترة المقبلة.
وهاجم البعض مـــن مؤيدي النظام حكومة 
إســـماعيل، واتهموهـــا بأنهـــا ”تتآمـــر علـــى 
استقرار الدولة سياســـيا واجتماعيا وأمنيا“، 
في توقيت  وقالوا إنها تمنـــح ”هدايا مجانية“ 
خاطئ لمعارضي النظام، الســـتقطاب الطبقات 
الفقيرة والمتوســـطة للخروج واالحتجاج، ما 
يحقق هدف جماعة اإلخوان، بمضاعفة الحشد 

الجماهيري في مظاهرات 11 نوفمبر.
وذهب متابعـــون، إلى أن قرارات الحكومة، 
ربمـــا قضت علـــى إنجـــازات مؤتمر الشـــباب 
في شـــرم الشـــيخ مؤخرا، حيث حقـــق النظام 
خالله جملة من المكاســـب السياســـية، أهمها 
موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
على تشـــكيل لجنـــة لمراجعة موقف الشـــباب 
المحبوسين، وإعادة النظر في قانون التظاهر، 

ما خفف من حدة الغضب تجاه النظام.
وقال عبدالحميد زايد، أستاذ علم االجتماع 
السياســـي، إن الشـــارع المصـــري حاليا بين 
خيارين كالهما مـــر؛ األول أن يصمت على هذا 
التحـــول الرهيب في زيادة األســـعار، والثاني 
أن يختـــار البديل األكثر مـــرارة، بأن يلجأ إلى 
الفوضى السياســـية واالحتجـــاج المتواصل، 
لكن المجتمـــع ربما يتجه إلـــى ناحية الحفاظ 
علـــى االســـتقرار، ألنـــه يحتاج إلـــى درجة من 

األمان واالستقرار.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن هذا ســـوف يتوقف 
على ما أعدته الحكومة للفئات األكثر احتياجا 

من برامج تنموية وتعويضية.
وطالـــب سياســـيون بضـــرورة أن تتحرك 
الحكومـــة ســـريعا، لفرض رقابـــة صارمة على 
نســـب الزيادة في أســـعار الســـلع والخدمات، 
حتـــى ال تترك المواطن لقمة ســـائغة في أيدي 
مقدمي هذه الخدمات، ألن الغضب وقتها سوف 

يتضاعف، ولن يستطيع أحد تحمله.
ولم يســـتبعدوا إمكانية اســـتفادة جماعة 
اإلخـــوان من هذا الموقف إلحـــداث فوضى في 
الشـــارع، بســـبب التوقيت الخاطـــئ للقرارات. 
وكانـــت جماعة اإلخـــوان أول المهاجمين لهذه 

القرارات، مطالبة الشـــعب المصـــري بالنزول 
إلى الشـــارع يـــوم 11 نوفمبـــر، للوقوف بوجه 

السياسة االقتصادية التي ينتهجها النظام.
وقال عمار علي حسن، الخبير في الشؤون 
السياســـية لـ“العـــرب“، إن ”القرارات ســـوف 
تؤثر على شعبية الرئيس المصري بشدة، ألنه 
جـــاء للحكم في ظل خطاب يتحـــدث عن الرفق 
بالنـــاس، وإذا بـــه بعد مضـــي عامين ونصف 
العام من حكمه، أصبحت الطبقة التي تحمست 
له من تدفع الثمن، وبالتالي فإن شعبيته سوف 

تتراجع كثيرا“.
وفـــي ظل هذه األجواء المشـــحونة صعدت 
الجماعات اإلرهابية من هجماتها، في أكثر من 
بقعة، في محاولة واضحة لزيادة إرباك النظام.
وســـجل تركيـــز واضـــح مـــن جانـــب هذه 
الجماعات على شـــخصيات وازنة في القضاء 
(خاصة تلك التي تولت ملفات متعلقة باإلخوان) 

وأيضا على قيادات كبرى في الجيش المصري.
ونجـــا الجمعـــة، قاض شـــارك فـــي إحدى 
المعـــزول  اإلخوانـــي  الرئيـــس  محاكمـــات 
محمـــد مرســـي مـــن تفجيـــر اســـتهدفه فـــي

 شرق القاهرة.
وقالـــت وزارة الداخلية في بيان إن ”إحدى 
السيارات المتوقفة على جانب الطريق انفجرت 
الجمعة بنهاية شارع مصطفى النحاس بمدينة 
نصـــر أثناء مـــرور ســـيارة المستشـــار أحمد 
أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات بإحدى دوائر 

القاهرة“.
وأضـــاف البيان أن االنفجار لم يســـفر عن 

إصابة المستشار أو مواطنين.
وفي وقت ســـابق أكدت مصادر أمنية مقتل 
ضابـــط مصـــري كبير فـــي هجوم لمســـلحين 
بمحافظـــة شـــمال ســـيناء، فـــي ثالـــث واقعة 

تستهدف قيادات بالجيش خالل أسبوعين.

وقالـــت المصادر إن ”مســـلحين مجهولين 
أطلقوا وابال مـــن الرصاص على ضابط جيش 
برتبة عميد اســـمه هشـــام شـــاهين (50عاما)، 
خالل عودته من صالة الجمعة بمدينة العريش 

ما أسفر عن مقتله في الحال“.
والسبت الماضي، ُقتل قائد كتيبة الصاعقة 
العقيـــد رامـــي حســـنين، إثـــر تفجيـــر مدرعة 
بمحافظـــة شـــمال ســـيناء.  وقبل أســـبوعين، 
كانـــت عناصـــر إرهابية قد اســـتهدفت العميد 
عادل رجائي قائد الفرقة الـ9 مشـــاة ما أدى إلى 
مصرعـــه أمام منزلـــه بمدينة العبور (شـــمالي 

العاصمة).
وتشـــهد مصر منذ ســـقوط حكـــم اإلخوان 
عمليات إرهابية متواترة، بلغت خالل األسابيع 
األخيـــرة منحى خطيرا، ربطه البعض بســـعي 
الجماعـــة والتنظيمـــات الداعمة لهـــا إلحراج 
النظام المصري وزيادة إرباكه قبيل 11 نوفمبر.

[ قوى سياسية تطالب بإقالة حكومة شريف إسماعيل [ نجاة قاض شارك في محاكمة مرسي من تفجير شرقي القاهرة 
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◄ نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش 
المصري ما تردد من أنباء بشأن إيفاد 

قوات عسكرية مصرية إلى سوريا 
للتنسيق مع قوات نظام بشار األسد في 

”محاربة اإلرهاب“.

◄ قتل العب في صفوف نادي العهد 
لكرة القدم المقرب من حزب الله 

اللبناني، خالل مشاركته مع الحزب 
في المعارك التي يخوضها إلى جانب 

الجيش السوري في مدينة حلب (شمال 
سوريا)، بحسب ما أعلن النادي الجمعة.

◄ تنوي وزارة الخارجية الفلسطينية 
االحتجاج على إرجاء البحث في الطلب 

الفلسطيني االنضمام إلى عضوية 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

(انتربول)، بحسب ما ذكر مسؤول في 
وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة.

◄ قال المتحدث باسم التحالف الدولي 
لمحاربة داعش، العقيد جون دوريان، 
الجمعة، إن حوالي 40 ألف مقاتل على 

استعداد لعزل مدينة الرقة، شمالي 
سوريا، تمهيدا للبدء بتطهيرها.

◄ أعرب السفير الصيني في لبنان، 
وانج كيجيان، عن استعداد بالده لدعم 
جهود حكومة لبنان للحفاظ على األمن 

ومكافحة اإلرهاب.

◄ نفذ العشرات من األردنيين، الجمعة، 
وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب 

بعّمان ضد اتفاقية الغاز التي وقعتها 
بالدهم مؤخرا مع إسرائيل.

◄ نقلت وكاالت أنباء روسية عن وزارة 
الدفاع قولها إن طائرة هليكوبتر روسية 

هبطت اضطراريا قرب مدينة تدمر 
السورية وتعرضت إلطالق نار بعدما 

المست األرض، لكن الطاقم عاد بسالم 
إلى قاعدة حميميم الجوية.

باختصار

حتاول بعض األطراف وفي مقدمتها جماعة اإلخوان املســــــلمني استغالل حزمة القرارات 
ــــــة التي اتخذتها احلكومة املصرية، لتأليب الشــــــارع املصــــــري، بالتوازي مع  االقتصادي
تصعيد ممنهج لإلرهابيني في عملياتهم التي باتت تركز على استهداف رموز كبيرة سواء 

في اجليش أو في القضاء.

 الخالفات لحظة دخوله الكنيســـة والجامع ويصلـــي، وقصر بعبدا أخبار
ّ

{اإلنســـان المؤمن يخلـــع كل

يمّثل لنا رمز لبنان ورأس الجمهورية}.
دوري شمعون
رئيس حزب الوطنيني األحرار اللبناني

{األردن يؤمن بأن أمن دول الخليج العربي واســـتقرارها جزء من أمنه الوطني، ويرفض تدخل أي 

دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، والخليج عموما}.
فيصل الفايز
رئيس مجلس األعيان األردني

المعارضة السورية تقابل هدنة روسيا بالنار

مقتل جنود أميركيين في تبادل إلطالق نار بقاعدة عسكرية جنوب األردن
} عامن – لقي ثالثة جنود أميركيين مصرعهم، 
فيما أصيـــب ضابط أردني إثـــر تبادل إلطالق 
النار عند مدخل قاعدة جوية عســـكرية جنوب

عمان.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن 
هويته، مســـاء الجمعة، ”ما مجموعه ثالثة من 
عناصر الجيش األميركـــي قتلوا في حادث في 

األردن“.
وأضاف ”إن العسكريين كانوا في مركبات 
تقترب من بوابة منشأة تدريب عسكري أردنية 

حين تعرضوا إلطالق نار من أسلحة خفيفة“.
وأشار إلى أنه لم تتضح بعد األسباب التي 
دفعـــت الجنـــدي إلى فتح النار، ومـــا إذا كانت 
هناك دوافع ”متعمدة“ من أجل قتل العسكريين 
األميركيين أو بســـبب ”ســـوء تفاهم“، متابعا 
”نعمل مع الحكومة األردنية على جمع تفاصيل 

إضافية بشأن ما حدث“.
حول  والتصريحـــات  األنبـــاء  وتضاربـــت 
كيفيـــة حصول هـــذا التبادل إلطـــالق النار في 
القاعدة الجوية العسكرية، فعلى خالف الرواية 
األميركيـــة ذكر بيان للجيـــش األردني في وقت 
ســـابق ”إن إطالقـــا متبادال للنـــار وقع صباح 
الجمعة عند بوابة قاعدة األمير فيصل الجوية 
في الجفر (جنوب) إثر محاولة ســـيارة مدربين 

الدخول من بوابة القاعدة“.
فـــي مقابـــل ذلـــك تحدثـــت مصـــادر أمنية 
لوســـائل إعالم أردنية أن عســـكريا أردنيا من 

حـــراس القاعـــدة أطلق النار على ســـيارة تقل 
مدربين عســـكريين أميركييـــن رفضت االمتثال 
ألوامـــر التوقـــف، مشـــيرا إلى تبـــادل إطالق 
نـــار وقع بينهـــم ما أدى إلى مقتـــل اثنين على 
الفور وإصابـــة ثالث (توفي في المستشـــفى) 
برصاصـــة أردنـــي  صـــف  ضابـــط  وجـــرح 

 في رقبته. 

وأضافـــت المصـــادر أن أقارب العســـكري 
وهـــم من أبناء المنطقة تجمعـــوا أمام القاعدة 
العســـكرية التي أرســـلت إليها تعزيزات أمنية 

بعد إغالقها.
وجديـــر بالذكـــر أن وكالة األنبـــاء األردنية 
الرســـمية (بتـــرا) كانت قد ذكرت عند نشـــرها 
للخبـــر ألول مرة أن ســـيارة المدربين كانت قد 

رفضـــت االمتثال إلى األوامر بالتوقف، إال أنها 
سرعان ما حذفت هذا المعطى. وأوضح مصدر 
حكومي أردني أن القاعدة التي جد بها الحادث 
”تستخدم لمختلف التدريبات العسكرية وليس 
فقط تدريبات الطيران وتضم متدربين ومدربين 

من جنسيات مختلفة بينهم أميركيون“.
ويأتـــي الحادث بعد عام تقريبا على إطالق 
ضابـــط أردني النـــار (في 9 نوفمبـــر 2015) في 
مركز الملـــك عبدالله لتدريب الشـــرطة شـــرق 
عمـــان مـــا أدى إلـــى مقتل خمســـة أشـــخاص
 بينهم أميركيان وجنوب أفريقي، قبل أن تقتله 

الشرطة.
ولـــم تخرج نتائج التحقيـــق إلى العلن، إال 
أن تكهنات رجحت آنـــذاك وجود عمل إرهابي، 
خاصة وأن الحادث تزامن مع الذكرى السنوية 
العاشـــرة لتفجيـــرات انتحاريـــة نفذها تنظيم 
القاعـــدة واســـتهدفت ثالثة فنـــادق فاخرة في 

العاصمة األردنية سقط فيها 57 قتيال.
ويرتبـــط األردن بعالقـــات وثيقـــة جدا مع 
الواليـــات المتحـــدة خصوصـــا فـــي المجـــال 
العســـكري. وهناك اتفاقيات أمنية وعســـكرية 
كبيـــرة بيـــن الجانبيـــن األميركـــي واألردني. 
وينتشـــر نحـــو 2200 عســـكري أميركـــي فـــي 
المملكة، فضال عن طائرات تشـــن عمليات ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتعـــد المملكة األردنية ثالث أكبر متلق في 

العالم للمساعدات العسكرية األميركية.

} دمشق – قابلت فصائل المعارضة السورية 
الهدنة التي أعلنتها روســـيا من جانب واحد، 
الجمعـــة، ودامت عشـــر ســـاعات بالمزيد من 

التصعيد في أنحاء عدة من حلب.
وســـبق وأعلنـــت المعارضـــة رفضها هذه 
الهدنة، معتبـــرة أنها منـــاورة جديدة، هدفها 

تهجير السوريين من مدينتهم.
وقـــال ياســـر اليوســـف، عضـــو المكتـــب 
السياســـي في حركة نورالديـــن الزنكي، وهي 
من أبرز الفصائل المشـــاركة في معارك حلب، 
”لســـنا معنييـــن بهـــا وال نثـــق بالـــروس وال 
بمبادراتهم“. وقصفت الفصائل بعد ســـاعات 
من انطالقـــة الهدنة أحد الممرات الرئيســـية، 

التي خصصتها موســـكو لخـــروج المقاتلين. 
وأعلـــن الحيش الروســـي، إصابـــة اثنين من 
المعارضة  بنيـــران  جنوده ”بجـــروح طفيفة“ 

على طريق كاستيلو، قرب حلب.
وأكد بيان للجيش أن هذا الممر في شـــمال 
حلـــب، المخصـــص للمســـلحين أو المدنيين 
الراغبيـــن في مغـــادرة المناطـــق المحاصرة، 
”تعرض إلطالق نار من المســـلحين“، مشـــيرا 
إلى ”إصابة اثنين من الجنود الروس من مركز 
المصالحة بجروح طفيفة جراء إطالق النار“.

همـــا  أساســـيان  معبـــران  وخصـــص 
المشـــارقة   – والخيـــر  (شـــمال)  الكاســـتيلو 
(وســـط) لخـــروج المقاتليـــن والراغبيـــن من 

المدنييـــن. وتهـــدف الهدنـــة الروســـية، كمـــا 
تلـــك التي ســـبقتها فـــي أكتوبر، بحســـب ما 
أعلنت موســـكو، حليفة النظام الســـوري، إلى 
إجـــالء الجرحـــى والمرضـــى ومقاتلين ومن 
يرغـــب من مدنييـــن من األحياء الشـــرقية عبر 

ثمانية معابر.
ودخلـــت الهدنة حيز التنفيذ عند الســـاعة 
التاســـعة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 ت 
غ) لتنتهي عند الســـاعة السابعة مساء (17.00 
ت غ) دون أن يخـــرج أحد من الجهة الشـــرقية 

لحلب.
وكانـــت هدنة إنســـانية بمبادرة روســـية 
أيضـــا اســـتمرت ثالثة أيـــام وانتهـــت في 22 

أكتوبر، فشـــلت فـــي إجالء جرحـــى ومقاتلين 
ومدنيين.

ويخشـــى الكثير من أن تكون هذه الهدنة، 
في واقع األمر الفرصة األخيرة قبل بدء روسيا 
عملية عســـكرية كبـــرى في األحياء الشـــرقية 

بالمدينة التي يقطنها 250 ألف مدني.
فـــي مقابل ذلك ال تبدو الفصائل الســـورية 
المدعومـــة إقليميـــا خاصة، تخشـــى من هذه 
المواجهـــة، حتـــى أنها صعدت مـــن عملياتها 
العسكرية خالل ساعات الهدنة (المنتهية منذ 
إعالنها)، وتمكنت من إحراز تقدم مهم، خاصة 
على مســـتوى ضاحية األسد الذي يمكن القول 

إنها باتت تحت سيطرتها بالكامل.

جنود أميركيون وأردنيون خالل تدريبات بالمملكة

اإلرهاب يضرب مجددا

أن  سياســـيون يطالبون بضـــرورة 

تتحـــرك الحكومة ســـريعا، لفرض 

رقابة صارمة على نسب الزيادة في 

أسعار السلع والخدمات

◄



} املوصــل (العراق) - أّكـــد نازحون من مدينة 
املوصل متّكنوا من مغادرة املدينة لدى اقتحام 
القـــوات العراقية لعدد من أحيائها الشـــرقية، 
وجـــود بـــوادر انتفاضة في صفـــوف األهالي 
ضـــّد تنظيم داعـــش ظهرت بشـــكل جلي منذ 
بدأت األخبار واملؤشرات تتواتر بشأن إطالق 
احلملة العسكرية الستعادة املدينة والتي كان 
قد أعلن عن بدئها بشـــكل رســـمي في السابع 

عشر من أكتوبر املاضي.
كمـــا راجت أنباء بشـــأن محاولـــة فصائل 
مســـّلحة يقـــود أبرزهـــا ضباط مـــن اجليش 
العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث، كانوا 
ســـاندوا التنظيم مـــع بداية دخولـــه املوصل 
حتت يافطـــة الثورة على نظـــام بغداد بقيادة 
األحزاب الشـــيعية، ليتبّني لهم الحقا أّن األمر 
يتعّلق بتنظيم متشّدد يضم في صفوفه أعدادا 

كبيرة من املقاتلني األجانب.
وكثيرا ما يجري حتميل النظام القائم في 
بغداد منذ سنة ٢٠٠٣ مسؤولية انسياق أعداد 
مـــن العراقيني إلى التشـــّدد بفعـــل ما مورس 
ضّدهـــم من متييـــز طائفي حّولهـــم إلى صيد 
ســـهل للجماعات املتطرفة ال ســـيما تنظيمي 

القاعدة وداعش.
وبعد ســـقوط نظـــام حزب البعـــث بقيادة 
الرئيس الراحل صّدام حســـني، انطلقت حتت 
حملة تصفية و“تطهير“  مســـمى ”االجتثاث“ 
للبعثيـــني من مختلف أجهـــزة الدولة، مبا في 

ذلك القوات املسّلحة.
ووّفر ذلـــك املئات مـــن الكفـــاءات املدّربة، 
من مختلـــف الوظائـــف والرتـــب، للجماعات 
املتشّددة التي التقطتهم مستغّلة نقمتهم على 
النظام القائم وســـعيهم إلى االنتقام منه ولو 
باالنضمام إلى تلـــك اجلماعات التي تتناقض 
عقيدتها جذريا مع عقيدة البعثيني وقناعاتهم.

واستعان تنظيم داعش في غزوه للموصل 
بالعديد مـــن تلك الكفـــاءات التي يبـــدو أنها 
تستعد اليوم لالنقضاض عليه بعد أن شعرت 

باخلديعة من قبله.
ومع شـــّح املعلومات بشـــأن حجم احلراك 
املســـّلح ضـــّد داعـــش فـــي املوصـــل، ومدى 
مســـاهمته في اســـتعادة املدينة، يظل الثابت 
الوحيد هـــو مقدار نقمة أهالـــي املوصل على 
التنظيـــم املتشـــّدد الذي جثم علـــى صدورهم 
طيلـــة أزيـــد من عامـــني، وأحـــال حياتهم إلى 
جحيم وفرض عليهم تعاليمه الغريبة ومارس 
ضّدهم شتى صنوف العنف مبا في ذلك القتل 

ألتفه األسباب.
وّجتلـــت تلـــك النقمة فـــي إقدام عـــدد من 
شبان األحياء الشـــرقية مبدينة املوصل التي 
دخلتها القوات العراقية على ســـحل وتعنيف 
من قال التلفزيون العراقي إنهما عنصران من 

التنظيم.
وتعالـــت األصوات في أعقاب هذه احلادثة 
محّذرة من التمادي في مثل هذه األعمال حتت 
شعار النقمة على داعش، األمر الذي من شأنه 
أن يفتح الباب لعمليات انتقام واسعة النطاق 
في املوصـــل قد تضع ســـكان املدينة متعّددي 
الديانـــات والطوائف واألعراق فـــي مواجهة 

بعضهم البعض.
وأّكد شـــاّب من ســـكان املدينة أنه رأى في 
شـــهر ســـبتمبر املاضي حرف ”م“ الذي يعني 
كلمـــة ”مقاومة“ مرســـوما بالطـــالء على عدد 
من اجلـــدران وأّن قريبا له أبلغه بأن عددا من 
ســـكان البعض من األحياء عثروا حتت أبواب 
منازلهم على مناشير ممضاة من فصيل يطلق 
على نفسه اسم ”أحرار املوصل“ يدعوهم لدعم 
”الثورة املســـّلحة على تنظيم الغدر“ في إشارة 

لداعش.
وقـــال الشـــاب نفســـه إّن تنظيـــم داعـــش 
استشـــعر وجود حالة من التململ ضّده وأنه 
نّفذ سلســـلة من االعتقـــاالت واإلعدامات بحق 
عـــدد من الشـــبان اشـــتبه فـــي انخراطهم في 

اإلعداد النتفاضة مسّلحة ضّده.
وتدعـــم هذه الشـــهادة ما تناقلتـــه تقارير 
إخبارية بشـــأن تنفيذ فصائل مسّلحة عمليات 

اغتيال ضّد عناصر تنظيم داعش في املوصل.
وأورد أحـــد تلك التقارير أســـماء ”كتائب 
النبـــي يونـــس“ و“كتائب املوصـــل“ و“أحرار 
املوصـــل“ وحركـــة ترمز لنفســـها بحرف ”م“، 
مشـــيرا إلى أنها بدأت تعلن عن تنفيذ عمليات 
اغتيال ضد عناصر داعـــش داخل املدينة بعد 
الســـتعادتها ولكن  انطالق احلملة العسكرية 

عملياتها ظّلت محدودة.
وقـــال موقع نقاش اإللكترونـــي إّن ”أحرار 
أعلنت األســـبوع املاضي عن اغتيال  املوصل“ 
أحد قادة داعش في اجلانب األيسر من املدينة 
وهو أبوالفاروق املسؤول عما يعرف بـ“ديوان 
الغنائم“، كما أعلنت ”كتائب املوصل“ الهجوم 

على مخزن لألسلحة.
ونقـــل عـــن النائب عن مدينـــة املوصل في 
البرملان محمـــد نوري تأكيده وجود تنســـيق 
بني فصائل مسلحة وبني جهات أمنية عراقية 

والتحالف الدولي.

كمـــا ســـبق لوكالـــة رويتـــرز أن كشـــفت 
أيامـــا قبل انطـــالق حملة اســـتعادة املوصل 
عـــن إحباط تنظيـــم داعش النقـــالب ضده من 
قبـــل البعـــض مـــن املنتمـــني إليـــه، موّضحة 
نقـــال عـــن مســـؤولني عســـكريني عراقيني أن 
عناصـــر مـــن املتطرفـــني خططـــوا لالنقالب 
ضد زعيـــم التنظيم أبوبكر البغـــدادي، ولكن 
مت اكتشـــاف االنقالب وقتل ٥٨ شخصا بتهمة 

التعاون مع اجليش العراقي.
كما ُنقل عن عضو ســـابق في حزب البعث 
وأحـــد القـــادة الســـابقني لـ“رجـــال الطريقة 
النقشـــبندية“ قوله إّن ”الفصائل احمللية التي 
يقودهـــا البعث والنقشـــبندية تنتظر الفرصة 
املناســـبة لالنقضـــاض علـــى داعـــش، وهذه 
الفرصة ســـتكون متاحة عنـــد اقتراب اجليش 

العراقي من ضواحي املوصل“.
وجيش ”رجال الطريقة النقشبندية“ عبارة 
عن تنظيم إســـالمي أنشأه عزت الدوري نائب 

الرئيـــس العراقي األســـبق بعد ســـقوط نظام 
صدام حســـني، ويضم نخبة من قيادات حزب 
البعـــث وجنراالت كبار في اجليش الســـابق، 
ودعا في بيان األسبوع املاضي سكان املوصل 
إلـــى الثـــورة ضد داعـــش، كما حـــذر في ذات 
الوقت امليليشيات الشيعية من دخول املدينة.

ونقل عن ذات املتحـــّدث قوله إّن البعثيني 
والنقشـــبنديني يتحينون الفرصة لالنتقام من 

داعش ”الذي انقلب عليهم قبل عامني“.
غير أّن الناشـــط البعثي السابق لم يترّدد 
في اإلشارة إلى صعوبة وجود هامش لتعاون 
القـــوات العراقية مـــع أي انتفاضـــة يقودها 
البعثيـــون فـــي املوصـــل نظرا النعـــدام الثقة 
بني الطرفني، وهو األمر الذي تعّمقه مشـــاركة 
فصائل شـــيعية في معركـــة املوصول معروفة 
بتشـــّدد مواقفها وحساسيتها العالية ضّد كل 
ما ميـــت بصلة حلزب البعـــث ونظام الرئيس 

األسبق صّدام حسني.

بوادر انتفاضة ضد داعش في الموصل مع بدء اقتحامها من القوات العراقية

[ بعثيون يقودون حركة تمرد على التنظيم الذي سبق أن انقلب عليهم [ تحذيرات من االنسياق وراء أعمال انتقامية
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أخبار

مؤشــــــرات متعّددة تظهر استعدادا لدى سكان مدينة املوصل الناقمني على داعش اجلاثم 
على صدورهم منذ أكثر من عامني لالنتفاض بوجهه وحمل الســــــالح ضّده، لكن السؤال 
يدور حول مدى اســــــتعداد القوات العراقية للتعاون مع مثل تلك االنتفاضة إذا دخل على 
خّطها بعثيون سابقون ترد معلومات عن أنهم يجمعون صفوفهم لالنقضاض على التنظيم 

الذي يعتبرون أنه خدعهم وغدر بهم.

«طريق األمن واالستقرار والبناء والتطور، يبدأ من نشر االطمئنان في املجتمعات وإعالء القيم 

اإلنسانية النبيلة}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«يجـــب تفكيك األيديولوجيـــات التي تزرع الكراهيـــة والحواجز بني العراقيـــني، وتدمر العيش 

املشترك والعالقات بينهم وتهدد حياتهم}.

البطريرك مار لويس روفائيل ساكو
 بطريرك الكلدان في العراق والعالم

نوازع االنتقام تزيد المعركة تعقيدا

فصائل مســـلحة نفـــذت عمليات 

لعناصر تنظيـــم داعش  اغتيـــال 

الذي أحبط في وقت سابق محاولة 

انقالب ضد أبوبكر البغدادي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ استعادت القوات العراقية، 
الجمعة، السيطرة على الموقف 
األمني في مركز قضاء الشرقاط 

شمالي محافظة صالح الدين في 
شمال البالد، بعد ساعات من 

اقتحامه من قبل عناصر تنظيم 
داعش، ما أسفر عن مقتل 11 فردا 

من الجيش وميليشيات الحشد 
الشعبي المسيطرة على المدينة منذ 
استعادتها من التنظيم في سبتمبر 

الماضي.

◄ كشفت الشركة المالكة لناقلة الغاز 
التي تعرضت لهجوم في 25 أكتوبر 
الماضي قبالة الساحل اليمني، أن 
المهاجمين الذين فتحوا النار على 

الناقلة كانوا يحملون على متن 
قاربهم كمية كبيرة من المتفجرات، 
ما يرجح فرضية محاولتهم تنفيذ 
هجوم انتحاري، األمر الذي يشكل 
منعرجا في أمن المالحة البحرية 

بالمياه اإلقليمية لليمن.

◄ حكم بالسجن من 3 إلى 6 أشهر 
على عدد من المتهمين أدينوا 

بمهاجمة السفارة السعودية في 
العاصمة اإليرانية طهران في يناير 
الماضي، وفق ما قال محاميهم في 
تصريح نقلته الجمعة وكالة األنباء 

اإليرانية ”إيسنا“.

◄ رفضت الحكومة البحرينية 
اقتراحا مقدما من مجلس النواب، 

بشأن فرض رسوم على التحويالت 
المالية خارج المملكة، معتبرة أن 
ذلك ”نوع من أنواع السيطرة على 
حرية تدفق رأس المال، والتي من 

شأنها تقييد المعامالت المالية“ بما 
يتناقض مع سياستها في تحرير 
االقتصاد واالنفتاح على التجارة 
العالمية واالستثمارات دون قيود.

أوضاع يمنية خطرة تحتم التعجيل بفرض السالم
} صنعاء - يلمس متابعون للشأن اليمني في 
الحراك السياســـي والدبلوماسي داخل اليمن 
وحولـــه، بما في ذلـــك تحركات ممثـــل األمين 
العـــام األممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، 
وجـــود فرصة كبيرة إلطالق عملية ســـالم في 
اليمـــن قد تكون األكثر جّدية منذ اندالع النزاع 
المســـّلح بين الفرقاء اليمنييـــن منذ أكثر من 

عامين.
ويعتبر هؤالء أّن ما آلت إليه أوضاع البلد 
من ســـوء وتعقيـــد على مختلف المســـتويات 
االقتصاديـــة واألمنية واإلنســـانية، رّســـخت 
قناعة لدى األطراف الفاعلة في الملف اليمني 
بأّن السالم بات أمرا ملّحا ال يحتمل التأجيل، 

وأن من الواجـــب تحقيقه ولو بفرض ضغوط 
وانتزاع تنازالت من طرفي الصراع.

وال تغيـــب األوضاع اإلنســـانية عن خلفية 
انخراط دول الجوار اليمني في مســـاع عاجلة 

إلنهاء النزاع في أقرب وقت.
وألحقـــت حـــرب المتمّرديـــن الحوثييـــن 
المتحالفين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح، ضّد حكومـــة الرئيس عبدربه منصور 
هادي أبلغ الضرر باقتصاد البلد، بما انعكس 

بحّدة على األوضاع اإلنسانية.
وُتشير تقارير دولية إلى أن 80 بالمئة، أي 
نحو 21 مليون نســـمة، مـــن اليمنيين بحاجة 

للمساعدة العاجلة.

ومطلع أكتوبر الماضـــي قال وكيل األمين 
العـــام لألمـــم المتحدة للشـــؤون اإلنســـانية 
واالســـتجابة الطارئة، ستيفن أوبراين، إن 14 
مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي، 
منهـــم 7 مالييـــن ال يعرفـــون مـــا ”إذا كانـــوا 

سيتناولون وجبة قادمة من الطعام أم ال؟“.
وفـــي محافظة الحديـــدة الواقعـــة بغرب 
اليمن والخاضعة لســـيطرة المتمّردين ظهرت 
مالمح مجاعة، وبـــات ما بين اثنين إلى ثالثة 
من كل عشـــرة أطفال يلقون حتفهم جّراء سوء 
التغذية الوخيم، بحســـب مصـــدر طبي. وذكر 
عبده نماري، مدير عام التمريض بمستشـــفى 
الثـــورة الحكومـــي بالحديـــدة، والـــذي ُيعـــد 

المستشفى الرئيسي ألكثر من 4 ماليين يمني 
في المناطق الغربية من البالد، إن ”العشـــرات 
من األطفال يبقى مصيرهم مجهوال، خصوصا 

من يعيشون في قرى نائية“.
وأشار ذات المسؤول إلى أن ”وحدة العالج 
الستقبال األطفال المصابين بسوء التغذية ال 
تتحمل العـــدد الكبير من األطفـــال المصابين 
بسوء التغذية الوخيم“، وهي الدرجة األقصى 
من مراحل ســـوء التغذية وفيها يموت الطفل 
إذا لـــم يتـــم إســـعافه  موضحـــا أن ”األطفال 
المصابين بســـوء التغذية الحاد، وهي درجة 
أقل مـــن الوخيمـــة، يتلقون إســـعافات أولية 

وجرعات من العالج في المنازل“.

عقيدة أمنية جديدة 

في طور التشكل بالخليج
} المنامــة - تواصل قوات أمنية بدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لألســـبوع الثانـــي على 
التوالي فعاليات تمرين ”أمن الخليج العربي1“ 
الذي تحتضنه مملكة البحرين والذي يقام ألول 
مّرة واعتبره خبراء في الشـــؤون األمنية حدثا 
يجّســـد عقيدة خليجية جديدة في حفظ األمن 
واالســـتقرار تقوم على تنمية القدرات الذاتية 
ومواكبة أحـــدث التقنيات والنظـــم المعتمدة 
عالميـــا في المجال األمنـــي، وتطوير التعاون 
بين تلك الدول في مواجهة تحديات مســـتّجدة 
وتهديـــدات مـــن جماعـــات إرهابيـــة أصبحت 

عابرة لحدود البلدان واألقاليم.
ونقل عن رئيـــس الوفد الســـعودي اللواء 
الركـــن معيض بن ســـعيد الجبعـــان، الجمعة، 
قولـــه إن التمريـــن فـــي أســـبوعه األول حقق 
األهداف المحـــددة من خالل التجانس المهني 
الذي أظهرته قوات األمن المشـــاركة، واندماج 
عناصرهـــا فـــي تنفيـــذ الفرضيـــات األمنيـــة 
المشـــتركة، وإدارة مســـرح العمليـــات وفـــق 
إجـــراءات العمـــل الميدانـــي الموحـــدة. ومن 
جانبه لّخص الضابط اإلماراتي المقدم ســـالم 
عبداللـــه الحبســـي أهمية إقامة هـــذا التمرين 
بالقـــول ”بدأنا نحصد االســـتفادة من تجمعنا 

كخليجيين في مكان واحد في هذا التمرين“.



} تونــس – قـــرر رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشـــاهد إقالة وزير الشـــؤون الدينية 
عبدالجليل بن سالم، بسبب تصريحات تعرض 
فيها إلى المملكة العربية الســـعودية، ُوصفت 
بالصادمـــة، وبالخـــروج عـــن ضوابـــط العمل 

الحكومي.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان 
ُمقتضب وزعته، الجمعـــة، إن رئيس الحكومة 
قرر إقالة وزير الشؤون الدينية عبدالجليل بن 
سالم، من مهامه وذلك ”لعدم احترامه ضوابط 
العمـــل الحكومـــي، وتصريحاته التي مســـت 

بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية“.
وأضافت في بيانها أن رئيس الحكومة، قرر 
تكليـــف وزير العدل، غازي الجريبي، بتســـيير 

وزارة الشـــؤون الدينية. وكان وزير الشـــؤون 
الدينيـــة عبدالجليل بن ســـالم، قد تطرق خالل 
جلســـة اســـتماع له بلجنة الحقوق والحريات 
والعالقـــات الخارجية التابعـــة لمجلس نواب 
الشـــعب (البرلمـــان)، ُعقـــدت الخميـــس، إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بتصريحات لم 

يراع فيها واقع العالقات بين البلدين.
وبعد ســـاعات قليلة من تلك التصريحات، 
ســـارعت وزارة الشـــؤون الدينية التونســـية، 
إلى التبرؤ مما ورد على لســـان الوزير الُمقال 
عبدالجليل بن سالم الذي أثار جدال منذ اإلعالن 
عـــن تعيينه في هذا المنصب في نهاية شـــهر 
أغســـطس الماضي، بسبب مواقفه من اإلسالم 
السياسي، وقربه من حركة النهضة اإلسالمية.

وشددت وزارة الشؤون الدينية التونسية، 
في بيـــان وزعتـــه مســـاء الخميـــس، على أن 
”العالقة مع المملكة العربية الســـعودية ملؤها 

االنسجام والتعاون خدمة لديننا الحنيف“.
وأضافت أن ”العالقة بين تونس والمملكة 
العربيـــة الســـعودية لها من المتانـــة والعمق 
بحيث ال يكّدر صفوها شيء“، مؤكدة في نفس 
الوقت ”احترامها لكل المذاهب اإلسالمية، مع 
الحرص على التمســـك بمذهب بالدنا وسنتنا 

الثقافية“.
ورأى مراقبـــون أن قرار اإلقالة، هو اعتذار 
تونسي للســـعودية عن تلك التصريحات التي 

ُوصفت بغير المسؤولة.
وتعقيبـــا علـــى قـــرار اإلقالـــة، قال ســـليم 
العزابـــي الوزير مديـــر الديوان الرئاســـي إن 
تصريحـــات الوزيـــر الُمقال ”ُتعبـــر عن موقفه 
الشـــخصي وليس موقـــف الدولة التونســـية 

والديبلوماسية التونسية“.

ووصـــف تلـــك التصريحات بأنهـــا ”هفوة 
كبيرة، وهـــو يتحمل مســـؤولية أقواله“، على 
حـــد تعبيـــره، بينما ســـارعت حركـــة النهضة 
اإلســـالمية إلى تأييـــد قرار رئيـــس الحكومة 

بإقالة وزير الشؤون الدينية.
وقـــال نـــور الديـــن البحيري رئيـــس كتلة 
حركـــة النهضـــة اإلســـالمية فـــي تصريحات 
للصحافييـــن، ”إن القـــرار كان متوقعـــا، ألنـــه 
يتعين على كل مسؤول وقبل أن يقول بسم الله 
الرحمن الرحيم وينطلق في العمل، أن يدرك أن 
العالقات مع الجزائر ومع العربية الســـعودية 
ومـــع ليبيا هي مســـألة أمن قومـــي“، على حّد 

تعبيره.
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد، قد 
عّين في 20 أغســـطس الماضي، عبدالجليل بن 
سالم وزيرا للشؤون الدينية في حكومته التي 
جاءت بعد حكومة الحبيب الصيد التي فشلت 

في الحصول على ثقة البرلمان.
وأثـــار هـــذا التعيين في حينـــه ردود فعل 
غاضبـــة بالنظـــر إلى تاريخ هـــذا الوزير الذي 
يحمـــل شـــهادة الدكتـــوراه في أصـــول الدين 
عن بحـــث حول ”التأويل عنـــد الغزالي نظرية 

وتطبيقا“، ومواقفه السياسية.
وقـــد حـــذرت رابحة بـــن حســـين النائبة 
بمجلس نواب الشـــعب عن كتلـــة الحرة، أثناء 
منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، من أن وزير 
الشـــؤون الدينية عبدالجليل بن ســـالم يعتبر 

خطرا على الوحدة الوطنية.
واعتبرت في مداخلة لها أن وزير الشـــؤون 
الدينية ”يشكل خطرا على الوحدة الوطنية من 
خالل تصريحاته التي ال تحتمل التأويل“، الفتة 
إلى أنـــه ”يعتبر األطروحـــات العلمانية باءت 

بالفشل وأن المستقبل لإلسالم السياسي“.
وقـــد اســـتندت النائبـــة البرلمانيـــة فـــي 
مداخلتها إلى تصريحات أدلى بها عبدالجليل 
بن سالم في العام 2011، ثم تساءلت قائلة ”هل 
ستكون لهذا الوزير اإلرادة السياسية الالزمة 
لتحييـــد المســـاجد والحفـــاظ علـــى الوحدة 

الوطنية التي ال يؤمن بها؟“.
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◄ تمكن المكتب المركزي لألبحاث 
القضائية في المغرب (المخابرات)، 

الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية 
مكونة من 5 متطرفين مناصرين 

لتنظيم داعش اإلرهابي، ينشطون 
في مدينة تطوان.

◄ أصدرت تونس مذكرة تقضي 
بإعفاء المواطنين الليبيين من 

اإلدالء برخصة الوالي (المحافظ) 
في العمليات العقارية، على أن ال 
يشمل هذا اإلعفاء العقارات ذات 

الصبغة الفالحية.

◄ نجا عميد قبيلة المغاربة الليبية 
صالح األطيوش من محاولة اغتيال، 
الجمعة، في مدينة بنغازي بسيارة 
مفخخة في منطقة سيدي فرج إثر 

خروجه من المسجد بعد صالة 
الجمعة.

◄ قال رئيس ديوان الرئاسة 
التونسية سليم العزابي إن لقاء 

مرتقبا سيجمع الرئيس الباجي قائد 
السبسي بالعاهل المغربي الملك 

محمد السادس خالل األيام القليلة 
المقبلة دون أن يذكر تاريخا محددا.

◄ ذكر الناطق باسم مستشفى 
مصراتة المركزي، الدكتور أكرم 

أقليوان، إن عدد قتلى قوات البنيان 
المرصوص الذين استقبلهم 

المستشفى منذ بداية انطالق 
العمليات العسكرية بسرت في شهر 

مايو الماضي بلغ 661 قتيال.

◄ أعلن الناطق باسم صنف 
الهندسة العسكرية التابعة للجيش 

الليبي عبدالله التواتي، الجمعة، 
عن إحباط محاولة تفجير انتحاري 
كاد يستهدف أحد تمركزات القوات 

المسلحة بمحور الصابري في 
مدينة بنغازي.

باختصار

{مصلحـــة مصر تتمثل في دعم التوافق بيـــن األطراف الليبية، وتوفير بيئة مواتية للتمكن من 
تنفيذ اتفاق الصخيرات مع الحفاظ على المؤسســـات الدســـتورية القائمة}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

{هنـــاك ثقة متبادلة بين القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني وقيادات من المنشـــقين عنها 
من أجل تعزيز صفوفها ولم شملها}.

جمال ولد عباس
األمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

عالقات تونس الخارجية خط أحمر

تونس: الشاهد يقيل وزير الشؤون الدينية بسبب تصريحات إعالمية

} طرابلــس – أمـــام تواصل حالة االنســـداد 
السياســـي في ليبيا وارتفاع وتيرة التوقعات 
باندالع حرب بين األشـــقاء الخصوم للسيطرة 
علـــى الموانـــئ النفطيـــة، أصـــدرت مجموعة 
األزمات الدولية تقريرا اعتبرت فيه أن االتفاق 
السياســـي الليبي الموقع قبل نحو عام وصل 
إلى طريق مسدود، وأن هناك حاجة ملحة إلى 
إطـــالق مفاوضـــات جديدة تشـــمل خصوصا 

الالعبين األمنيين بهدف تعديل هذا االتفاق.
وفـــي 17 ديســـمبر 2015، وقع سياســـيون 
ليبيون االتفاق بوساطة من األمم المتحدة في 
مدينـــة الصخيرات بالمغـــرب آملين في إنهاء 
النزاع العســـكري والسياســـي بالبالد الغنية 
بالنفط عبر تشـــكيل حكومة وفاق وطني تقود 

مرحلة انتقالية لعامين وتنتهي بانتخابات.
لكـــن رغم والدة هذه الحكومـــة بدعم دولي 
كبيـــر وانتقالها إلى طرابلس في نهاية مارس، 
إال أنهـــا فشـــلت فـــي ترســـيخ ســـلطتها على 
كامل ليبيـــا بعدما عجزت عـــن الحصول على 
ثقـــة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من شـــرق 
البالد مقرا له ويدعم حكومة منافســـة لحكومة 

الوحدة.
كما أنها لم تتمكن من إيجاد حلول للمشاكل 
اليومية التي يواجهها الليبيون، وعلى رأسها 
نقص الســـيولة في المصارف وارتفاع ســـعر 

صرف الدوالر في السوق الموازية.
وقال تقرير مجموعـــة األزمات إن ”خارطة 
طريق االتفاق التي تنص على أن تقوم حكومة 
انتقالية تضـــم البرلمانين (البرلمان المنتخب 
وبرلمـــان منافس فـــي طرابلـــس) وحلفاءهما 
بتكويـــن إطـــار سياســـي جديد وتعيـــد دمج 
الميليشـــيات، لم يعد يمكـــن تطبيقها من دون 

إدخال تعديالت عليها“. وأضاف ”هناك حاجة 
إلـــى إطالق مفاوضات جديـــدة تضم الالعبين 
األمنييـــن الرئيســـيين من أجل منـــح حكومة 

الوحدة دعًما أكثر توازًنا“.
ويطالب أعضاء في البرلمان بإعادة إطالق 
مفاوضـــات حول االتفاق السياســـي قبل منح 
الثقـــة لحكومـــة الوحدة والوفـــاق، داعين إلى 
إلغاء المادة رقم 8 التي قد تؤدي إلى خســـارة 
قائـــد الجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، 

لمنصبه كقائد للقوات المسلحة.
وفي حين تتمســـك األمم المتحدة بضرورة 
فرض االتفاق السياســـي على شـــكله الحالي 
كحل إلنهاء األزمة يتســـاءل مراقبون عن مدى 
جديـــة هذه المســـاعي فـــي ظل اتســـاع دائرة 

الرافضين لهذا االتفاق.
وقالت وسائل إعالم محلية إن لجنة الحوار 
السياســـي التي صاغت اتفاقيـــة الصخيرات 
تســـتعد لالجتماع فـــي مالطا يومـــي 10 و11 

نوفمبر الجاري.
ويـــرى مراقبون أن األمـــم المتحدة عجزت 
عن إيجاد حل لالنقسام العاصف بليبيا، حيث 
يذهب الكثير منهم إلى اعتبار أن األمم المتحدة 
أعادت فرض نفس المشـــهد الذي كانت تعاني 

منه ليبيا طيلة سنتين لكن بصيغة جديدة.
وقال ممثل الجيش في المجلس الرئاســـي 
المنبثق عن االتفاق السياسي علي القطراني، 
إن المجلس بات اليوم جزءا من المشكلة وهو 
جســـم غير شرعي وتمت سرقته من قبل التيار 

اإلسالمي والجهويين.
ودعـــا القطراني فـــي برنامـــج على إحدى 
المحطـــات التلفزيـــة المحليـــة زميلـــه ممثل 
إلـــى  المجبـــري  فتحـــي  الشـــرقية  المنطقـــة 
االســـتقالة مشـــيرا إلى أن مجلس النواب هو 

الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.
ويذهـــب متابعـــون للشـــأن الليبـــي إلـــى 
اعتبـــار أن الفرقـــاء الليبييـــن لـــم يتحاوروا 
فـــي الصخيرات، بـــل إن كل ما تـــم كان مجرد 
مفاوضـــات لم تنفتح على المشـــاكل الحقيقية 
التي تعترض بناء دولة القانون والمؤسسات.

ورأى تقريـــر مجموعة األزمـــات أن أهداف 
اتفاق الصخيرات فـــي تجنيب البالد مواجهة 
عســـكرية إضافية ودون حـــدوث انهيار مالي، 
تبدو بعيـــدة المنال، معتبـــرا أن إعادة إطالق 

المسار السياسي أمر أساسي.
االتفـــاق  تطبيـــق  محاولـــة  ”إن  وتابـــع 
السياسي من دون موافقة البرلمان (المنتخب) 
وحفتر يجـــب أن تتوقف، وكذلك يجب الضغط 
على حفتر كي يقبل بالتفاوض. على الجانبين 
أن يقدمـــا تنـــازالت، خصوصا في مـــا يتعلق 

بالشق األمني“.
وحـــذر التقرير من أن ليبيا تقف عند حافة 
نزاع عســـكري كبير بين قوات الجيش الليبي 
التي ســـيطرت مؤخـــًرا على موانـــئ التصدير 

الرئيســـية في منطقة الهالل النفطي، والقوات 
المؤيـــدة لحكومـــة الوفـــاق التي باتـــت قاب 
قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة سرت 
التي اتخذها تنظيم الدولة اإلسالمية مالًذا له 

لنحو عام.
وقالت مجموعـــة األزمات إن هناك احتماال 
أن تقـــوم بعـــض القوات في ســـرت وبدعم من 
قـــوات أخرى مـــن غرب ليبيا بالســـير شـــرًقا 
واالشـــتباك مع القوات التي يقودها حفتر في 
الهالل النفطي، أو أن تقوم هذه القوات (بقيادة 

حفتر) بالسعي إلى التحرك نحو طرابلس.
وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي أحمد المسماري قد اتهم وزارة 
الدفاع في حكومة الوفاق بالســـعي إلى شـــن 

هجوم على تمركزات للجيش في منطقة الهالل 
النفطي بغية انتزاعها منه.

وقال المسماري ”نحن نتابع أخبار اجتماع 
وزيـــر دفاع الوفاق مـــع المجموعات اإلرهابية 
في قاعـــدة الجفرة لوضع خطـــة للهجوم على 

الموانئ النفطية“.
وأدى وزير الدفاع بحكومة الوفاق المهدي 
البرغثـــي، الثالثـــاء، زيارة لعدد مـــن المواقع 
العســـكرية الواقعـــة في مدينـــة الجفرة للنظر 
فـــي مـــدى أهمية البنيـــة التحتية العســـكرية 
بالمدينـــة ومـــدى إمكانية االســـتفادة من هذه 
المواقـــع، وذلـــك بحســـب ما ذكرتـــه الصفحة 
الرسمية لوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق 

المرفوضة من قبل البرلمان الليبي.

تواصل االنقسام في ليبيا يهدد بإسقاط اتفاق الصخيرات
[ مجموعة األزمات الدولية تدعو إلطالق مبادرة جديدة [ القطراني: المجلس الرئاسي تمت سرقته من قبل اإلسالميين

لم ينه توقيع الفرقاء الليبيني على االتفاق السياســــــي في ديســــــمبر املاضي حالة االنقسام 
العاصفة بالبالد منذ أكثر من ســــــنتني، حيث تشــــــير توقعات بعض املراقبني إلى إمكانية 
اشتعال حرب بني قوات اجليش الليبي وقوات موالية للمجلس الرئاسي املنبثق عن االتفاق 
السياســــــي، وهو األمر الذي دفــــــع مبجموعة األزمات الدولية إلى دعــــــوة األطراف الليبية 

لضرورة إطالق مبادرة جديدة.

لم يراع وزير الشــــــؤون الدينية التونســــــي عبداجلليل بن ســــــالم واقع العالقات التونسية 
الســــــعودية عندما أدلى بتصريحات أمام مجلس النواب األمر الذي دفع برئيس احلكومة 

يوسف الشاهد إلى إقالته.

اتفاق يبحث عن الوفاق

مراقبـــون: األمم املتحـــدة أعادت 
فرض نفس املشـــهد الذي كانت 
تعانـــي منـــه ليبيا طيلة ســـنتني 

لكن بصيغة جديدة

◄

رابحة بن حسين:
وزير الشؤون الدينية 

عبدالجليل بن سالم {يشكل 
خطرا على الوحدة الوطنية}



} بروكســل – وضع رئيســــا حزب الشعوب 
الدميقراطــــي املؤيــــد لألكراد قيــــد االحتجاز 
متعلــــق  حتقيــــق  إطــــار  فــــي  االحتياطــــي 
بـ“مكافحة اإلرهاب“ على عالقة بحزب العمال 

الكردستاني، حسبما أفادت تقارير إعالمية.
وقررت محكمة في دياربكر وضع رئيســــي 
حــــزب الشــــعوب الدميقراطي صــــالح الدين 
دميــــرداش وفيجني يوكســــيكداغ فضال عن ٣ 
نواب مــــن احلزب قيد االحتجــــاز االحتياطي 
بعــــد أن كانوا أوقفوا ليــــل اخلميس اجلمعة، 
ما أثار انتقادات شديدة من االحتاد األوروبي.

وعبرت وزيــــرة خارجية االحتاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني اجلمعة، عن قلق االحتاد 
العميق إثر توقيف مسؤولني ونواب مدافعني 
عــــن القضيــــة الكردية في تركيا، مشــــيرة إلى 
أنهــــا على تواصــــل مع املســــؤولني في أنقرة 

بهذا الشأن.
وكتبــــت موغيرينــــي فــــي تغريــــدة علــــى 
تويتــــر ”قلقون جدا إثــــر توقيف صالح الدين 

دميرداش ونواب آخرين“.
وأضافت أنها ”على تواصل مع السلطات. 
الدعوة إلى اجتماع لسفراء االحتاد األوروبي 

فــــي أنقــــرة“. واعتقــــل دميرداش وشــــريكته 
فــــي رئاســــة احلــــزب فيجــــني يوكســــيكداغ 
مــــع نــــواب آخرين فــــي إطار حتقيــــق يتعلق 
”مبكافحة اإلرهاب“ على صلــــة بحزب العمال 
الكردســــتاني، وفق وكالة أنبــــاء ”األناضول“ 

احلكومية.
وتندرج االعتقــــاالت في إطار احلملة التي 
تســــتهدف املعارضني في ظــــل حالة الطوارئ 
الســــارية منذ محاولــــة انقالب يوليــــو، التي 
نسبت إلى حركة الداعية فتح الله غولن املقيم 

في الواليات املتحدة.
وقالــــت موغيرينــــي واملفــــوض األوروبي 
يوهانــــس هــــان املكلف بالعالقــــات مع الدول 
األخــــرى فــــي بيــــان مشــــترك، ”تضــــاف هذه 
التطــــورات إلى القلق بعد رفــــع حصانة أكثر 
مــــن ١٣٠ نائبا انتخبــــوا دميقراطيا في مايو 

.“٢٠١٦
الدميقراطيــــة  تضــــرب  ”إنهــــا  وأضافــــا 
البرملانية في تركيا وتؤجج األوضاع املتوترة 

أصال في جنوب شرق البالد“.
وأوضحــــا أن االحتــــاد األوروبــــي يعتبر 
”األعمــــال ضد حــــزب العمــــال الكردســــتاني 

مشروعة“، شــــرط أال تهدد ”املبادئ األساسية 
للدميقراطيــــة“. ومن جهته قال رئيس البرملان 
األوروبي مارتن شــــولز في بيان، إن إجراءات 
احلكومــــة التركيــــة املثيــــرة للجــــدل ”تطرح 
تساؤالت حول قواعد عالقة دائمة بني االحتاد 
األوروبي وتركيا“، مذكرا بأن البالد مرشــــحة 

لالنضمام إلى االحتاد األوروبي.
كمــــا أدان وزير اخلارجيــــة األملاني فرانك 
فالتر شــــتاينماير، اجلمعة، الهجوم بســــيارة 
ملغومة في جنوب شــــرق تركيــــا قتل ثمانية 
أشــــخاص، لكنــــه قــــال إن معركــــة أنقرة ضد 
اإلرهاب ال يجوز اســــتخدامها لتبرير إسكات 

املعارضني السياسيني.
وأبلغ شتاينماير الصحافيني بعد اجتماع 
مــــع وزيــــر اخلارجيــــة البريطانــــي بوريــــس 
جونســــون، ”املعركة ضد اإلرهاب ال ميكن أن 
تستخدم كمبرر إلسكات املعارضة السياسية 

أو حتى وضعهم خلف القضبان“.
وفي إشــــارة إلى أنه دافــــع دائما عن رغبة 
تركيا في االنضمام إلى االحتاد األوروبي، قال 
شتاينماير إن احلكومة التركية بحاجة إلى أن 
تكون واضحة بشأن االجتاه الذي تسلكه وما 

سيعنيه ذلك لعالقتها مع االحتاد.
وأبلغ جونسون الصحافيني من جهته أن 
تركيا شــــريك مهم في املعركة املشــــتركة ضد 
الرئيس السوري بشــــار األسد، لكن بريطانيا 
وأملانيا لديهما أيضا بواعث قلق جدية بشأن 

تعامل أنقرة مع وسائل اإلعالم.
وفــــي الســــياق نفســــه، اســــتدعت وزارة 
اخلارجيــــة األملانيــــة القائم بأعمال الســــفير 

التركي على خلفية االعتقاالت األخيرة.
وقالــــت سوســــن شــــبلي املتحدثة باســــم 
”ميثــــل  صحافــــي  مؤمتــــر  خــــالل  الــــوزارة 
اعتقال سياســــيني ونواب من حزب الشعوب 
الدميقراطي املزيد مــــن تأزم الوضع في أعني 

وزير اخلارجية“.
وقالــــت إن أنقــــرة لهــــا حــــق التعامل مع 
محاولــــة االنقالب التي جــــرت في يوليو وفي 
مكافحــــة اإلرهــــاب، ”لكــــن ذلــــك ليــــس مبررا 
إلســــكات املعارضــــني السياســــيني أو حتــــى 

سجنهم“.
باســــتدعاء  شــــتاينماير  قــــرار  ويأتــــي 
الدبلوماســــي التركي وســــط توتر شــــديد في 

العالقات بني أملانيا وتركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
اخلميس، إن أملانيا أصبحت مالذا لإلرهابيني 
واتهــــم برلــــني بالتقاعــــس عن القضــــاء على 
أنصار رجل الدين املقيم في الواليات املتحدة 
فتــــح اللــــه غولن الــــذي تتهمه أنقــــرة بتدبير 

محاولة االنقالب.
ومــــن ناحية أخــــرى، دعا متحدث باســــم 
احلكومــــة األملانية تركيا إلى تقدمي قادة حزب 

الشعوب الدميقراطي حملاكمة عادلة.
وفــــي مؤمتــــر صحافــــي فــــي برلــــني قال 
شــــتيفن زايبــــرت ”ندعــــو احلكومــــة التركية 
إلــــى منح رئيس حزب الشــــعوب الدميقراطي 
احملتجز والقادة احملتجزين اآلخرين وجميع 
األشخاص اآلخرين في البالد محاكمة عادلة“.

وطالب أكراد يعيشــــون فــــي أملانيا بإنهاء 
تعــــاون االحتاد األوروبي مع تركيا بعد حملة 

االعتقاالت.
وحث رئيس اجلاليــــة الكردية الكبيرة في 
أملانيا برلني وشركاءها في االحتاد األوروبي، 
اجلمعــــة، على وقف التعاون مع أنقرة بشــــأن 
الالجئني ووقــــف محادثات عضوية تركيا في 

التكتل.
وفي الســــياق ذاتــــه عبرت واشــــنطن عن 
إثر قرار محكمة تركية، اجلمعة،  قلق ”شديد“ 
بســــجن الزعيــــم الكردي، حســــبما قــــال توم 
مالينوفســــكي املكلــــف بحقوق اإلنســــان في 

وزارة اخلارجية األميركية على تويتر.
وأضــــاف ”عندمــــا تهاجــــم الدميقراطيات 
مســــؤولني منتخبــــني، مــــن واجبهــــا تبريــــر 
تصرفاتهــــا واحلفــــاظ علــــى الثقــــة بالنظام 

القضائي“.
بعد توقيف النواب واملسؤولني، انفجرت 
سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في دياربكر 
(جنوب شرق تركيا) وتسببت بسقوط ثمانية 
قتلى وأكثر من ثالثني جريحا صباح اجلمعة. 
ووجه املســــؤولون أصابــــع االتهام إلى حزب 

العمال الكردستاني.
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أخبار

اعتقال سياسيني أكراد يفاقم تدهور العالقات التركية األوروبية

السياسي  بالعمل  اشتغاله  أن  يظن  من  ومخطئ  الجرائم،  الرتكاب  درعا  ليست  «السياسة 

سيحميه من الوقوف أمام القضاء».

بن علي يلدرمي
رئيس الوزراء التركي

{ميانمار تتكون من عرقيات كثيرة، وكما يعرف الكثيرون، فإننا لم نصل للسالم بعد، ومازالت 

هناك صراعات و يجب أن يكون لدينا سالم حتى تكون التنمية لدينا مستقرة ومستدامة}.

أوجن سان سو
مستشارة الدولة في ميامنار

} لنــدن - أبلغت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي رئيس املفوضيـــة األوروبية جان 
كلـــود يونكـــر واملستشـــارة األملانيـــة أجنيال 
ميـــركل، اجلمعة، بـــأن جدولهـــا الزمني لبدء 
مفاوضـــات انســـحاب بريطانيا مـــن االحتاد 
األوروبـــي مـــازال ميضـــي قدما، رغـــم ظهور 

مشكلة قانونية.
واتصلـــت مـــاي بكل مـــن يونكـــر وميركل 
الطالعهما علـــى أحدث التطـــورات في أعقاب 
قـــرار احملكمـــة العليـــا، اخلميس، بـــأن هناك 
حاجة ملوافقة برملانية قبل البدء في مفاوضات 
انســـحاب بريطانيا من االحتاد، حسب مكتب 

رئاسة الوزراء.
وقـــال املكتب فـــي بيان ”أوضحت رئيســـة 
الوزراء للمستشارة األملانية ورئيس املفوضية 
األوروبيـــة أنـــه بينما تشـــعر احلكومة بخيبة 
األمل بسبب القرار، لديها حجج قانونية قوية، 

قبل إحالة القضية إلى احملكمة العليا“.
وأضـــاف املكتب أن ماي ”أكدت أن اجلدول 
الزمنـــي املقرر للحكومة لتفعيـــل املادة رقم ٥٠ 

مازال لم يتغير“.
ومـــن جهتها حثت احلكومـــة األملانية على 
بدء مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد في 

املوعد احملدد.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة األملانـــي فرانك- 
فالتر شـــتاينماير، اجلمعة، خالل زيارة نظيره 
البريطاني بوريس جونســـون لبرلني ”اإلرجاء 
سيضر في النهاية كال الطرفني“، موضحا أنه 

ال يرى مجاال ملفاوضات متهيدية.
ومـــن جانبه، أكد جونســـون التـــزام بالده 
باخلطة الزمنية للمفاوضات رغم حكم احملكمة.
وكانت وسائل اإلعالم وشخصيات سياسية 
فـــي بريطانيا قد ذكرت أن قرار احملكمة العليا، 
اخلميس، بشأن ضرورة احلصول على موافقة 

البرملان قبل بدء املفاوضات قد يرغم ماي على 
تأجيل موعد تفعيل البند اخلمسني.

اعتزامهـــا  حكومـــة مـــاي عـــن  وأعربـــت 
اســـتئناف قرار احملكمة العليـــا، ومن املتوقع 
نظر طلب االســـتئناف مطلع ديســـمبر املقبل، 
فيما رحـــب املؤيـــدون لبقـــاء بريطانيا داخل 
الكتلـــة األوروبية بالقـــرار باعتباره ”انتصارا 

للدميقراطية البرملانية“.
ووجهت محكمـــة لندن العليـــا، اخلميس، 
ضربـــة إلـــى حكومة مـــاي احملافظـــة بعد أن 
قررت أنه يتعني احلصول على موافقة البرملان 
البريطانـــي لبـــدء إجـــراءات خـــروج اململكـــة 

املتحدة من االحتاد األوروبي.
وإذا ثبتـــت احملكمـــة العليا قـــرار محكمة 
لندن، ســـيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية بريكست 
والتأثيـــر علـــى املفاوضـــات بـــني بريطانيـــا 

وبروكسل.
وثارت الصحف البريطانية، اجلمعة، على 
قـــرار احملكمة وكتبـــت صحيفة ”ديلـــي ميل“، 

”أعداء الشـــعب“ باألحرف الكبـــرى إلى جانب 
صور للقضاة الثالثةن في حني قالت ”الدايلي 
إلى جانب صـــور للقضـــاة الثالثة  تلغـــراف“ 

”القضاة ضد الشعب“.
واعتبرت أن القضاة خانوا إرادة الشـــعب 
البريطاني الذي صوت بنسبة ٥٢ باملئة لصالح 
اخلروج من االحتاد األوروبي في اســـتفتاء ٢٣ 

يونيو.
كمـــا ميكن أن يـــؤدي قرارهم إلـــى الدعوة 
لتنظيـــم انتخابات تشـــريعية مبكـــرة. وأمام 
احلـــزب العمالـــي املعـــارض الضعيـــف فـــي 
اســـتطالعات الـــرأي، قـــد يبقـــي احملافظـــون 
الســـيطرة على البرملان الذي كان معظم نوابه 
أيـــدوا البقاء في االحتاد األوروبي خالل حملة 

االستفتاء.
وقـــال نايجـــل فـــراج الزعيـــم التاريخـــي 
والرئيـــس املؤقت حلـــزب بريطانيا املســـتقلة 
(يوكيب) الذي قاد حملة بريكســـت، لـ“الدايلي 
تلغراف“ ”إن أفضل شـــيء تفعلـــه تيريزا ماي 

اآلن هـــو الدعوة إلـــى انتخابات تشـــريعية“، 
معتبـــرا أن ”الشـــعب البريطاني“ ســـيعارض 

”وقاحة النخبة السياسية“.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ  
لـ“بي بي ســـي“ ان ”الســـؤال ليس هل سنفعل 
املـــادة ٥٠، بـــل هل ســـنفعل املـــادة ٥٠ لصالح 

بريكست قاس أو بريكست مخفف؟“.
وأضـــاف أن البريطانيني صوتوا ”لصالح 

بريكست“ لكن ”ليس لبريكست قاس“.
يعني خروج بريطانيا  و“بريكســـت قاس“ 
من الســـوق األوروبية الواحدة مع التشدد في 
فرض قيود على الهجرة اآلتية من دول االحتاد 
األوروبـــي، فـــي حـــني أن ”بريكســـت مخفف“ 
سيتيح الوصول إلى السوق الواحدة مع قيود 

محدودة على الهجرة.
وتدخـــل البيـــت األبيض ودعـــا، اجلمعة، 
البريطانيـــني واالحتـــاد األوروبي إلـــى إبداء 
”مرونـــة“ فـــي مفاوضاتهما املقبلـــة وإجرائها 

بشكل ”برغماتي وشفاف ومنتج“.     

 [ لندن تستأنف حكما قضائيا يبطئ إجراءات الخروج من االتحاد األوروبي

تتمسك رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــــاي بخطتها لتفعيل اخلروج من االحتاد 
األوروبي فــــــي نهاية مــــــارس املقبل، على 
الرغــــــم من صــــــدور قــــــرار قضائي مينح 
البرملــــــان حق التصويت وميكــــــن أن يغير 

جدولها الزمني.

الحكومة البريطانية تتمسك بالجدول الزمني لبريكست  

أكثر الملفات تعقيدا

ال شيء يثني أردوغان عن تحقيق كل طموحاته
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باختصار

◄ طالب حزبان معارضان في الكونغو 
الحكومة باالنسحاب من المحكمة 

الجنائية الدولية في خطوة قد تسدد 
ضربة جديدة للمحكمة، وتشكو الدول 
األفريقية منذ فترة طويلة من انحياز 

المحكمة الجنائية الدولية ضدها.

◄ تعكف السلطات األميركية على 
تعزيز اإلجراءات األمنية على اإلنترنت 

ضد أي هجمات إلكترونية محتملة 
على أنظمة التصويت قبل االنتخابات 

الرئاسية، لكنها لم تتخذ سوى 
إجراءات قليلة جديدة للتصدي ألي 
اضطرابات أو أعمال عنف محتملة.

◄ نزل عشرات اآلالف من اإلسالميين، 
الجمعة، إلى الشوارع في جاكرتا 

للمطالبة بمحاكمة الحاكم المسيحي 
الصيني األصل للعاصمة بتهمة الكفر، 

في تظاهرة سادها توتر شديد، وتم 
نشر نحو 18 ألف شرطي وعسكري 

لمواجهة أعمال عنف محتملة.

◄ طردت كينيا ممثال للزعيم المتمرد 
رياك مشار إلى جنوب السودان، كما 

ذكر مسؤول كيني والمعارضة في 
جنوب السودان التي قالت إنها تخشى 

على حياته.

◄  قالت الشرطة الماليزية، الجمعة، 
إن السلطات التركية اعتقلت ماليزيين 

وهما في طريقهما إلى سوريا حيث 
كانا يعتزمان االنضمام إلى تنظيم 

الدولة اإلسالمية المتشدد في سوريا.

◄ ذكرت شبكة (سي.بي.إس) األميركية 
نقال عن مصادر، أن مسؤولي مخابرات 

أميركيين حذروا السلطات المحلية 
في نيويورك وتكساس من هجمات 

محتملة لتنظيم القاعدة، االثنين، قبل 
يوم من االنتخابات الرئاسية.

} باريس- واجه الرئيس الفرنســـي الســـابق 
نيكـــوال ســـاركوزي انتقـــادات خصوصا حول 
سياســـة الهجرة، من قبل املرشـــحني اآلخرين 
النتخابات اليمـــني التمهيدية في ثاني مناظرة 

تلفزيونية جرت مساء اخلميس.
وفي مواجهته، رئيس الوزراء األسبق آالن 
جوبيه األوفر حظا بحســـب استطالعات الرأي 
للفوز بانتخابات ٢٠١٧، الذي لم توجه انتقادات 
له ســـوى لبلوغه ٧١ عاما. وفي نهاية املناظرة 

اعتبره املشاهدون األكثر إقناعا.
وقبل ٦ أشـــهر من االنتخابات الرئاســـية، 
يبدو رهـــان هذا االقتراع التمهيدي أساســـيا، 
فاســـتطالعات الرأي تتوقـــع أن يحظى الفائز 
بـــه بكل الفـــرص للفوز في الـــدورة الثانية من 
االنتخابـــات الرئاســـية أمام مرشـــحة اليمني 

املتطرف مارين لوبن، نظرا لضعف اليسار.
وكانـــت قضايـــا الهجرة واألمـــن ومكافحة 
اإلرهاب في صلب مناقشات املرشحني السبعة 

الذين تطرقوا بسرعة إلى مسألة التعليم.
وقال ســـاركوزي ”أدرك حجـــم املهمة ولدي 
الطاقة لذلك“. وقد اضطر لبذل جهود شاقة في 
مواجهة االنتقادات التي كانت أكثر حدة بشكل 

واضح من املناظرة السابقة.
وبعد تفكيك مخيم كاليه العشـــوائي، طالب 
جميع خصوم ساركوزي بإلغاء اتفاقات توكيه 
التـــي وقعهـــا الرئيس الســـابق مـــع لندن في 
٢٠٠٣ وتنـــص على وضـــع احلدود الفرنســـية 

البريطانية على األرض الفرنسية.
ورد ساركوزي بالقول ان ”معظم املهاجرين 
يريـــدون الذهـــاب إلـــى إنكلترا لذلـــك يجب أن 
نذهـــب إلـــى إنكلتـــرا ونلتقي رئيســـة الوزراء 

ونعيد التفاوض معها بشأن هذه االتفاقات“.
وجاءت أشـــد الهجمات فـــي معظم األحيان 
من وزراء سابقني في حكومة ساركوزي انتقدوا 
أسلوبه املضطرب أو قراره الترشح مجددا بعد 
هزميته أمام فرنســـوا هوالند في ٢٠١٢. وفضل 
ساركوزي تركيز هجماته على خصمه الرئيسي 

آالن جوبيه الذي يرى أنه يفتقد إلى احلزم.
وقال ســـاركوزي ”ال أرغب في تناوب ينجم 
عن حل وســـط، تنـــاوب رخو“، مؤكـــدا انه لن 
يتولـــى منصـــب الرئيس ســـوى لوالية واحدة 
إذا فاز في االنتخابات املقبلة في ٢٠١٧. وصرح 
”سأبلغ الســـابعة والســـتني“ في ٢٠٢٢ ”ويكون 
الوقت قد حان ألشكر فرنسا“، في انتقاد مبطن 

جلوبيه البالغ من العمر ٧١ عاما.
وتشير استطالعات الرأي إلى أن ساركوزي 
ســـيهزم في الـــدورة األولى أمـــام جوبيه الذي 
يقدم نفســـه على أنه أفضل شـــخصية ميكنها 
جمع أصوات اليمني املعتدل والوســـط وأولئك 
الذيـــن خـــاب أملهم مـــن الرئيس االشـــتراكي 

فرنسوا هوالند.

جوبيه يثبت تقدمه في 

انتخابات اليمين الفرنسي

فرانك- فالتر شتاينماير :

إرجاء مفاوضات خروج 

بريطانيا من االتحاد سيضر 

في النهاية بكال الطرفين

مارتن شولز:

اإلجراءات التركية تطرح 

تساؤالت حول قواعد عالقة 

دائمة بين االتحاد وتركيا



[ المعاهدات الدولية بروتوكوالت بعيدة عن الواقع  [ أكبر اقتصاديات العالم تعجز عن تحمل عبء مماثل لما يتحمله األردن ولبنان
أزمة الالجئين تتفاقم.. أي قيم إلنسانية العصر الجديد
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في 
العمق

{قضية اللجوء أضحت مأســـاة القرن الحالي، وهي مأســـاة عابرة للقارات، وآثارها لم تعد محصورة 
على الدول مصدر النزوح الجماعي}.

سعيدة شريف
إعالمية مغربية

{لـــم تتم معالجة األســـباب التي تقف وراء موجـــات اللجوء، أو منع المهربين من االتجار بالبشـــر، 
فالسياسيون األوروبيون يتجاهلون  أزمة الالجئين}.

هافن كراولي
باحث بريطاني في شؤون الهجرة

} الرباط – تعرف قضية اللجوء في السنوات 
األخيرة جدال سياســـيا واجتماعيـــا وقانونيا 
كبيـــرا، وذلك نظرا لتجاوز عـــدد الالجئني في 
العالـــم 65 مليون إنســـان، يعيش معظمهم في 
دول ضعيفـــة اقتصاديـــا، حســـب تقرير األمم 
املتحدة. وبينما كانت الدول الغنية تستضيف 
أكثـــر مـــن 30 باملئـــة مـــن الالجئـــني؛ فإنها ال 

تستضيف حاليا أكثر من 13 باملئة منهم.
وتكشـــف هذه األرقام عن أن مسألة اللجوء 
باتـــت كارثـــة إنســـانية عاملية بـــكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، ناهيك عن مشـــكلة النازحني 
الذيـــن آل وضـــع التخفيف عـــن معاناتهم إلى 
التصفيـــق الدولـــي لبضع ســـاعات من إيقاف 

القتال من أجل إدخال املساعدات.
ما بني ثنائية املوت والهروب ثمة خيارات 
قليلة ومؤملة، ومســـتقبل قســـري تتقلص فيه 
مساحات احلرية اإلنسانية وُتنتهك. ويتلمس 
مســـلوبو اإلرادة جتديد حياتهم باحلد األدنى 
لتعريـــف الوجـــود والـــذات، وتتيـــه القضية 
اإلنســـانية في متاهات السياســـة واالقتصاد 

واخلوف من اآلخر.
 هنـــا نحدد تعريـــف الالجئ كمـــا هو في 
الواقـــع كإنســـان هارب من أوضاع مأســـاوية 
ويطمح إلى إعـــادة بناء حياتـــه، ويقايض ما 
تبقى مـــن كرامته مقابل احلصـــول على حياة 
جديـــدة، ويقايض روابطـــه االجتماعية مقابل 

احلصول على هوية جديدة.
رحلـــة اللجوء ليســـت خيـــارا، وإمنا هي 
نتيجة سلسلة من اإلكراهات والصدمات، بداية 
من مآســـي احلرب نحو النزوح، ثم اللجوء من 
خـــالل طرق محفوفـــة باملخاطر واالســـتغالل، 
وغالبا ما ُمينع الالجئ من الدخول إلى البلدان 
األخـــرى، أو ُيرفـــض طلب جلوئـــه، ناهيك عن 
اإلجـــراءات التي تتطلب وقتا طويال والظروف 
السيئة التي يعيشون فيها، وال سيما في بلدان 
اللجـــوء الضعيفة اقتصاديا. وإن حتصل على 
البعـــض من احلقوق والعمـــل، فإنه يعاني من 

مشكلة االندماج والتأقلم مع البيئة اجلديدة.
من الناحيـــة القانونيـــة واألخالقية، نحن 
إزاء مشـــكلة حقيقية تتعلـــق بقضية الالجئني 
وكيفية التعاطي معها. مشـــكلة تطرح أســـئلة 
صعبـــة على املنظومـــة األخالقيـــة التي بنيت 

عليها صروح احلضارة احلديثة، وعلى جناعة 
القانـــون الدولي ودور املؤسســـات واملنظمات 

العاملية املعنية بهذا املوضوع. 
وعلى الرغم من وجود معاهدات ومواثيق 
دوليـــة؛ كاتفاقية جنيف لعـــام 1949 ومعاهدة 
األمم املتحـــدة (1951) والبرتوكولـــني امللحقني 
بها الصادرين عامـــي 1967 و1977، فإن الواقع 
الفعلـــي ال ينســـجم إطالقا مـــع مضمون هذه 
املعاهـــدات والوثائـــق الدولية، وعلى رأســـها 

وثيقة حقوق اإلنسان.
لقد قـــام الغرب ببنـــاء منظومـــة أخالقية 
وضبطها بتشريعات وقوانني ومواثيق دولية 
وأهمها في مـــا يتعلق بقضيـــة ميثاق حقوق 
اإلنســـان، ومـــا متخض عنـــه مـــن معاهدات 
ومواثيـــق تتعلـــق بالالجئني، لكنهـــا لم تثبت 
جناعتهـــا ومصداقيتها في الواقـــع، وال توفر 
آليـــات ضمان وحماية حلقوق اإلنســـان تكون 
عادلة وموضوعية، وإمنا هذه اآلليات -كمجلس 
األمن ومجلس حقوق اإلنســـان واألمم املتحدة 
واملفوضيـــة العليا لالجئني- كانـــت فاعلة في 
إطار مصالح الدول الكبرى وفلسفتها القائمة 

على مركزية اإلنسان األوروبي. 

قضية سياسية

بالنظـــر إلـــى الصـــورة الشـــاملة لقضية 
الدقيقـــة  التفاصيـــل  عـــن  بعيـــدا  الالجئـــني 
واإلشكاالت القانونية واالقتصادية، جند أنها 
قضية من ضمن القضايا السياســـية التي يتم 
التعاطي معها بناء على املصالح واملساومات 
واالســـتراتيجيات السياســـية، وال جند للبعد 
اإلنســـاني وجودا ُيذكر كهـــدف أعلى، إال على 

أوراق االتفاقيات واملعاهدات.
ومـــن املالحظ أن املســـألة برمتهـــا ابتداء 

مـــن نشـــوب النزاعـــات والصراعات 
التي يدفع ثمنها اإلنسان هروبا أو 
موتا، وانتهاء بحـــل هذه النزاعات 
واإلشـــكاالت املتعلقة بها من جرائم 
حـــرب ونزوح وجلـــوء واعتقال؛ يتّم 
التعاطي معها بحسابات واعتبارات 

سياسية.
وال تفلح املنظمات واملؤسســـات 
الدولية املعنية بالوضع اإلنســـاني 
في اتخاذ إجـــراءات حقيقية للحد 
مـــن هذه املآســـي، إال عندما يكون 
هنـــاك توافق سياســـي بني الدول 

الكبـــرى والدول املنخرطة فـــي األزمة. ويكفي 
هنا أن نعرف أن خمس دول فقط -الدول دائمة 
العضويـــة في مجلـــس األمن- مـــن أصل 230 
دولـــة في العالم بيدها تقريـــر مصير أّي أزمة 
حتى في اجلوانب اإلنسانية، سواء بالتوافق 
مع باقي الدول اخلمـــس أو منفردة بتحالفات 

خارجية.
من زاوية أخرى، جند أن أكبر اقتصاديات 
العالم، وتلك البلـــدان التي تعلن أنها املدافعة 
واملؤسســـة حلقـــوق اإلنســـان وقيـــم احلرية 
والعدالـــة والدميقراطيـــة، لـــم تســـتقبل مـــن 
الالجئـــني الســـوريني (مثـــال) ما اســـتقبلته 
واحدة من أصغـــر الدول العربيـــة (األردن أو 
لبنـــان). وميكن أن ننظر إلـــى هذه املفارقة من 
عـــدة زوايا، وقد يبرر دائما أن دول اجلوار في 
مناطـــق الصراعات والنزاع عـــادة ما تتحمل 
تدفق األعـــداد الكبيرة مـــن الالجئني أكثر من 

غيرها.
ولكـــن كيف نبـــرر املســـاومة السياســـية 
الالجئني  ملف  في  الالأخالقية 
مـــع تركيـــا للحـــد أو إعادة 
الالجئـــني مقابـــل حصولها 
االمتيـــازات  بعـــض  علـــى 
التـــي تؤهلهـــا للدخـــول في 
االحتـــاد األوروبي؟ أو التبرير 
االقتصـــادي في أملانيـــا لقبول 
الالجئـــني مـــن فئـــات عمريـــة 
معينة؟ أو اإلجـــراءات الصارمة 
في احلـــد أو عدم تســـهيل عبور 
فـــي  واحتجازهـــم  الالجئـــني 
مخيمات مزرية على احلدود أو في 

مجّمعـــات اللجوء بانتظـــار الدخول؟ هذا على 
والقانوني،  واحلكومي  السياســـي  املســـتوى 
أمـــا على املســـتوى الشـــعبي، فحالـــة التوتر 
والقلق والرفض في ازدياد مســـتمر، والتغذية 
اإلعالميـــة لهـــذا املوقف ال تهـــدأ. ونالحظ في 
اآلونـــة األخيرة ونتيجة هـــذا الضغط؛ صعود 
جنـــم األحزاب اليمينية املتشـــددة في عدد من 
بلدان أوروبا، مثل فرنســـا وهولندا وسويسرا 
والنمســـا وبلدان شـــرق أوروبا، كما أن بعض 
األحزاب اليسارية اضطرت لوضع سلسلة من 
القوانـــني التي حتد من تدفـــق الالجئني خوفا 
من خســـارتها في انتخابـــات مقبلة، أو إذعانا 
للضغـــوط الشـــعبية قـــد يعكس قلقـــا وتوترا 

رسميا وشعبيا.
قد يكـــون اخلوف مـــن وصـــول املتطرفني 
والقيـــام بأعمـــال عنيفـــة مبـــررا لهـــذا القلق 
والتوتر، ولكن هذا ال يحررهم من املســـؤولية 
األخالقية، فقد حدثت مثل هذه األعمال العنيفة 

في األردن ولبنان وتركيا. 
وهذا يكشف عن تناقض كبير بني ما يدعيه 
الغرب من قيم مناصرة لكرامة الالجئ وحقوقه 
الطبيعيـــة وحريتـــه، وبني الســـلوك احلقيقي 
بســـيكولوجيا  املشـــبع  والشـــعبي  الرســـمي 
السياســـية  النفعيـــة  واالعتبـــارات  اخلـــوف 

واالقتصادية.

النموذج الغربي

العالم بالنســـبة إلى الالجـــئ ظالم مظلم 
وصعـــب االحتمـــال، وال توجد حلـــول عملية 
وقانونية وإنســـانية حقيقية بعُد ملشـــكلتهم، 

والتعامل معها أشـــبه بالتعامل مع األمراض 
الســـارية التـــي ينبغـــي احتواؤهـــا وعزلها 
مـــن معاناة أصحابهـــا، وهذا  و“التخفيـــف“ 
التعامل يضع ألف إشـــارة استفهام وتعجب 
أمام املنظومة األخالقيـــة والقانونية العاملية 
فـــي تعاملها مـــع قضية متـــّس جوهر حقوق 

اإلنسان.
أمـــا حصيلـــة ذلـــك كلـــه على املســـتوى 
الوجداني والعقلي لإلنسان العربي، فنجد أن 
كل املمارسات الغربية مع العالم العربي على 
املســـتوى السياسي واإلنســـاني والعسكري 
التي ترتكز على املنفعة البحتة، واملصالح غير 
املشتركة والتمييز والالمباالة، ال تشجع على 
اإلطالق التجاوب مع النمـــوذج الغربي الذي 
تدعو إليـــه العوملة، فما الذي يدفع اإلنســـان 
العربي إلى قبـــول هذا النموذج بدميقراطيته 
وحريته ”اخلاصة“، وهو الذي عمق معاناته، 
إن لم يتسبب بها في الكثير من األحيان؟

وميكننـــا أن نفهـــم بـــكل بســـاطة ســـبب 
تنامي ظواهـــر التطرف والتشـــدد والتقوقع 
األيديولوجـــي، التي يقدم لها الفشـــل الغربي 
في التعامل مع املشكالت اإلنسانية واحلقوق 
الطبيعية لإلنسان العربي فيما إذا ركب على 
فشـــل السياســـات ومناذج احلكم ومسارات 
التنميـــة في معظم الدول العربية؛ حجج قوية 
للجماعـــات املتطرفـــة وجاذبة للشـــباب، مما 
يـــؤدي إلى انفجارهـــم وتفجير أنفســـهم في 

مجتمعاتهم وفي مجتمعات اآلخرين.
هناك حتليالت كثيرة ألسباب التطرف في 
العالم العربي واإلســـالمي، ولكن في معظمها 
ال تنظر إلى أســـباب تشكل البيئات احلاضنة 
لها؛ فتعّلقه إما على الدين وإما االقتصاد وإما 

اإلكراهات السلطوية. 
ولكـــن األمر أبعـــد من ذلك بكثيـــر، فهناك 
حالة من الغضب والســـخط علـــى التهميش 
واالستغالل العاملي واملمارســـات القهرية أو 
الالمبالية التي يتعـــرض لها الضعفاء، حالة 
تنتفخ يومـــا بعد يـــوم، وتغذيها السياســـة 

واإلعالم واالقتصاد. 
الشـــباب، في حالة  ومجتمعاتنا وخاصة 
صدمـــة ثقافية وأخالقية ســـاخطة معاكســـة 
متامـــا للصدمة االنبهاريـــة التي تعرضنا لها 
في نهاية القرن التاســـع عشـــر وبداية القرن 

العشرين أمام النموذج الغربي.
مـــن البديهـــي أن الصراعـــات واحلروب 
تتســـبب فـــي الكراهيـــة والعنـــف، ولكن من 
العجيب أن تصبح طريقة التعاطي مع القضايا 
التي تتسبب فيها الصراعات، كمشكلة اللجوء 
مثال، عامال رئيسيا خللق الكراهية واإلحباط 
واليأس والسخط ومشاعر االنتقام، وبالتالي 
تدوير عجلة العنف والصراع بأدوات وهيئات 

جديدة منفلتة يصعب السيطرة عليها.
أيا يكن الثمن الذي ســـتدفعه الدول مقابل 
حل إنســـاني وعـــادل يحفظ كرامـــة الالجئ، 
هو أقل بكثيـــر جّدا، وال يقـــارن بالثمن الذي 
تدفعه اآلن وســـتدفعه الحقا بســـبب التعاطي 
السياســـي النفعـــي األخـــرق مع مـــا يقارب 
الواحـــد باملئة من عدد ســـكان العالم، ناهيك 
عّمن يتعاطف أو يشعر بهم أو يعيش احتمال 

أن يكون منهم.

خيار قسري

مع حلول فصل الشــــــتاء تدخل أزمة الالجئني فصال جديدا من القلق، حيث ترتفع نســــــبة 
ــــــات في صفوف املهاجرين غير الشــــــرعيني وفي صفوف الالجئني املنتشــــــرين على  الوفي
حدود الدول األوروبية، ضمن أزمة عّدت األكبر في تاريخ البشرية وجتاوزت مبراحل أزمة 
الالجئني خالل احلرب العاملية الثانية، لتضع العالم أمام أسئلة أخالقية ومادية وسياسية 
ــــــدة، وتضع املواثيق واملعاهدات الدولية أمام مســــــاءلة عن مــــــدى تطابقها مع الواقع،  عدي
األمر الذي بحثت في شأنه مجلة ”ذوات“ اإللكترونية الشهرية، في عددها الثالثني (شهر 
نوفمبر) املخصص ملوضوع الالجئني العرب، وملا تعرفه هذه القضية من جدل واسع على 
املستوى السياسي والقانوني واالجتماعي، خاصة مع تزايد أفواج الالجئني الفارين إلى 

أوروبا، بحثا عن مالذ آمن.

هناك تحليـــالت كثيرة ألســـباب 
التطرف فـــي العالم العربي ولكن 
في معظمها ال تنظر إلى أســـباب 

تشكل البيئات الحاضنة 

◄

تقرير بريطاني: سياسات أوروبية خاطئة تفاقم أزمة الهجرة 

وباحثـــون  أكاديميـــون  حّمـــل   – لنــدن   {
بريطانيـــون القـــادة األوروبييـــن مســـؤولية 
األرقام القياســـية لعدد ضحايا الالجئين في 

البحر المتوسط. 
وتوصل أحد المشاريع البحثية األكاديمية 
الحديثة، التي يشـــرف عليها مشروع ماد ميغ 
حـــول أزمـــة الهجرة فـــي البحر المتوســـط، 
بالتعاون مع جامعـــات كوفنتري وبرمنغهام 
باحثين  وبســـاهمة  البريطانية،  وأكســـفورد 
وخبراء من اليونان وإيطاليا وتركيا ومالطا، 
إلى أن الفشـــل في فتح طرق آمنـــة وقانونية 
للحماية والتركيـــز على أمن الحدود أّدى إلى 

ارتفاع الطلب على المهربين.
وجاء فـــي خالصة التقريـــر، الذي عرض 
الخميس في بروكسيل، أمام اجتماع لصانعي 
السياســـة األوروبيـــة والمنظمـــات الدوليـــة 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة، أن ”الحكومات 
األوروبية ساهمت في تعزيز أزمة الهجرة من 
خالل إلقاء اللوم على مهربي البشـــر، بدال من 

إجهاضها بمعالجة أسبابها بشكل جذري“.
وقالـــت هافـــن كراولي، إن ”السياســـيين 
األوروبييـــن يتجاهلـــون بشـــكل غير أخالقي 

أزمة الالجئين، في سبيل الحفاظ على مواقف 
حكوماتهـــم“. وأشـــار إلـــى ”وجـــود 60 ألف 
مهاجر في اليونـــان وحدها“، موجها انتقاده 
إلى ”بريطانيا بســـبب عدم بذلها جهودا لحل 
أزمة الالجئين“، مشـــيرة إلـــى أن رفض فتح 
الطـــرق القانونية ألولئك الذين يســـعون إلى 
الســـالمة في أوروبا زاد في عمليات الهجرة 
غير الشـــرعية وتهريب الالجئين أكثر من أي 

وقت مضى وعبر أكثر الطرق خطورة.
ووصفـــت كراولي محـــاوالت األوروبيين 
لحـــل األزمة بأنهـــا ”مجرد إخفـــاق ال أكثر“؛ 
وما لم تتّم معالجة األســـباب التي تقف وراء 
موجات اللجوء، أو منع المهربين من االتجار 
بالبشر فإن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، 
وتداعيات هذه الظاهرة ســـتضاعف األزمات 
الداخلية للدول األوروبيـــة وتعمق الخالفات 

بينها، تلك التي كشفتها أزمة الالجئين.
وقـــال فرانـــك دوفيل، من مركز سياســـات 
الهجـــرة والمجتمـــع (كومباس) فـــي جامعة 
أكســـفورد، إن ”صناع السياســـة في االتحاد 
األوروبـــي أعلنوا مرارا أنهـــم في حالة حرب 
مع المهربين وأنهم ينوون وضع حّد ألشـــكال 
التهريب، لكن تشير األدلة الواردة في أبحاثنا 

إلى أن التهريب يتم دفعه، بدال من إيقافه“.
ويبـــدو أن إغـــالق الحدود مـــن المرجح 
أن يـــؤدي إلى زيـــادة كبيرة فـــي الطلب على 
اســـتخدام المهربين، الذين أصبحوا الخيار 
الوحيد لالجئين وأولئك الذين ال يستطيعون 
مغـــادرة بلدانهـــم بشـــكل قانونـــي أو دخول 

البلـــدان التـــي مـــن المحتمـــل أن توفـــر لهم 
الحماية. 

وكانـــت األمم المتحدة قالـــت في بيان لها، 
األسبوع الماضي، إن ”عام 2016 كان األسوأ من 
حيث ارتفاع أعداد المهاجرين القتلى الغارقين 
خالل محاوالتهم عبور البحر المتوسط، حيث 

لقي 3 آالف و800 شخص مصارعهم غرًقا“.
وجاء في شهادة ناندو سيغونا، من جامعة 
معهد برمنغهام للبحوث في التنوع السكاني، 
أنه ”نظرا للخســـائر المستمرة في األرواح في 
البحر المتوســـط، مع تضاعف معدل الوفيات 
في بحر إيجه عن العام الماضي، ال تزال هناك 

حاجة ملحـــة إلى فتـــح طرق آمنـــة وقانونية 
للحمايـــة. وهذا يشـــمل توســـيع برامج إعادة 
التوطين الحالية، وزيادة التأشـــيرات ألسباب 
إنســـانية أو إنشاء حماية دولية مؤقتة ألولئك 
الذيـــن يعانون من حالـــة بّينة بأنهم في وضع 

لجوء، وزيادة فرص لّم شمل األسرة“.
وبلغ عـــدد الواصليـــن إلى أوروبـــا العام 
الماضي مليونا و15 ألفا و78 مهاجرا والجئا، 
ممـــن عبـــروا البحر المتوســـط، فـــي حين أن 
اإلحصاءات األخيرة تشير إلى وصول 327 ألفا 
و800 شـــخص إلى أوروبا بنفـــس الطريقة في 

.2016

[ التركيز على أمن الحدود دون فتح طرق آمنة يدفع الالجئين نحو المهربين

محمد العاني
باحث سوري

ناندو سيغونا: 
ال تزال هناك حاجة ملحة 
لفتح طرق آمنة وقانونية 

للحماية
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يعتبــــر موســــم االنتخابــــات  } واشــنطن – 
األميركية الختيار الرئيس األميركي اخلامس 
واألربعــــني، أكثر املواســــم املليئــــة باألحداث 
الغريبــــة وغير املتوقعة، منــــذ أول انتخابات 
شــــهدتها الواليات املتحدة سنة 1789، ال فقط 
مــــن حيــــث طبيعــــة املرشــــحني الدميقراطية 
وامللياردير  كلينتــــون،  هيــــالري  املخضرمــــة 
ذي األصــــول األملانيــــة دونالد ترامب مرشــــح 

اجلمهوريني املثير للجدل.
لم يكن هناك مرشــــح  للرئاســــة األميركية 
منذ ســــنة 1945 يرفــــض التحالفات اخلارجية 
ويتبنــــى سياســــة إقصائية أكثر مــــن دونالد 
ترامــــب الــــذي يأتي صعــــوده مواكبــــا ملوجة 
من القومية املتشــــّددة التــــي اجتاحت العالم 
الغربــــي، وبــــدت واضحة جدا خــــالل احلملة 
البريطانيــــة للخروج من االحتــــاد األوروبي، 
وفــــي تصريحــــات زعمــــاء اليمــــني املتطرف 

األوروبيني.
ويحظــــى ترامــــب بتأييــــد مــــن احلركات 
اليمينية والقومية املتشددة في أوروبا، وفيما 
دعمــــه البعض منهــــم بتصريحــــات إعالمية، 
وتأييد علني، دعمه آخرون بشكل غير مباشر، 
وأبرزهــــم نايجل فراج، الرئيس املؤقت حلزب 
االستقالل في اململكة املتحدة، الذي قاد حملة 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي. 
وعبــــر فــــراج عــــن دعمــــه لترامــــب خالل 
مشــــاركته له في إحدى حمالته االنتخابية في 

مدينة جاكســــون األميركية، في مفارقة أثارت 
انتبــــاه املــــؤرخ األميركــــي دانيــــال رودجرز، 
الــــذي اعتبــــر املفارقــــة مردها ظهــــور نايجل 
فراج ودعمه للمرشح اجلمهوري لالنتخابات 
الرئاســــية األميركية دونالد ترامب في جتمع 
انتخابــــي في مدينــــة جاكســــون، التي تعتبر 
معقل حركة كو كلوكس كالن، في  الســــتينات، 
وهــــي حركة مدافعة عــــن األميركيني من أصل 

أفريقي.
وكتــــب رودجــــرز فــــي قــــراءة حتليلية له، 
نشــــرها املركــــز امللكــــي البريطاني للشــــؤون 
اخلارجيــــة، تشــــاتام هــــاوس، أنــــه كان الفتا 
اخلطاب الــــذي اعتمده ترامب خــــالل حملته 
فــــي هــــذه املدينة، والذي يشــــبه إلــــى حد ما 
اخلطاب الذي اعتمده نايجل فراج خالل حملة 

البركسيت. 
وقــــد بــــدا واضحــــا أن فــــراج وترامــــب 
استخدما بعض العبارات الواردة في خطاب 
باراك أوباما ”نعم نســــتطيع"، رغم أنهما من 

أشد املعارضني له.
ويصــــف الباحث األميركي هــــذه الظاهرة 
مشيرا إلى أنها  بـ“اقتراض الدعم السياسي“ 
ليســــت باألمر اجلديد في السياسة األميركية، 
ففــــي النصــــف األول مــــن القــــرن العشــــرين، 
مت تبــــادل التأييد السياســــي عبــــر اخلطوط 
الوطنية املشتركة ال سيما في صفوف اليسار، 
حيث وجد التقدميون واالشتراكيون أنفسهم 
جزءا من حركة دولية لتبادل األفكار ومشــــاعر 

التضامن. 

وفي سبعينات القرن املاضي وثمانيناته، 
بّشــــر احملافظون الليبراليون اجلدد مبسيرة 
إلــــى األمــــام للحصول علــــى األســــواق التي 
مت حتريرهــــا من تاتشــــر البريطانية وريغان 
األميركي إلى بينوشيه التشيلي. ومنذ مطلع 
القرن احلالي، ظهر على الصعيد الدولي نوع 
جديد مــــن احملافظني القوميــــني واملناهضني 
لألجانب واخلائفني واملتضررين من تهديدات 

التنظيمات املتطرفة في العالم.
اجلــــدد  احملافظــــني  صعــــود  وســــاهم 
االقتصادي في توجيه االستياء إلى املسارات 
الرئيســــية الثالثة، وهي وفق دراســــة دانيال 

رودجرز:
[ بث حالــــة الغضب علــــى البيروقراطية 
الدولية والشركات الدولية واعتبارها السبب 
في تدمير فرص العمل وإعادة هيكلة الثروة

[ نقــــد اتفاقات التجــــارة احلرة واحلدود 
املفتوحة

[ كراهيــــة األجانب واحلــــث على القومية 
والثقافة العنصرية وجعل الالجئني والعمال 

املهاجرين أهدافا لذلك.
وال تعتبــــر مثــــل هــــذه الظواهر املكرســــة 
لالقصائيــــة والعنصريــــة أمــــرا جديــــدا فــــي 
التاريخ السياسي األميركي، حيث مت اعتماد 
السياســــات االقتصادية الوقائية بشكل كبير 
في التاريخ االقتصادي األميركي على غرار ما 

تفعله قناعات التجارة احلرة.
وتأججت املشاعر املعادية للمهاجرين مثل 
تلك التي تظهر في املسيرات املساندة لدونالد 

ترامــــب أكثــــر وبشــــكل مكثف في السياســــة 
املعاديــــة لاليرلنديني ومكافحــــة الكاثوليكية 
في عام 1850، واحلركات املناهضة لآلسيويني 
وسياســــات اإلقصــــاء التي كانت ســــائدة في 
أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر، وتصاعــــدت 
الهســــتيريا املناهضــــة لألجانــــب إثر احلرب 

العاملية األولى.
لكــــن لم يحدث قط أن تزامن هذا النوع من 
القوميــــة االقتصادية والثقافيــــة في الواليات 
املتحــــدة مع ما يشــــهده العالم اليــــوم من مد 
دولي قــــوي للحركات القوميــــة اليمينية، من 
داعمــــي االنفصال فــــي اململكة املتحــــدة، إلى 
عودة نيكوال ســــاركوزي للســــاحة السياسية 
الفرنســــية، إلــــى القوميني األملــــان. ورغم أن 
تصريحات وسياســــات دونالــــد ترامب تبدو 
مختلفة للعالم، إال أنه لم يخترع حركة ثقافية 
وسياســــية خاصة بل هو ميثــــل تيارا رجعيا 
إلعــــادة هيكلة العقود املاضيــــة من االقتصاد 

العاملي.
طوال القرن التاسع عشر، كانت السياسة 
بامتيــــاز، ومدفوعة إقليميا  األميركية حزبية 

ودينيــــا وعرقيا بوالءات سياســــية راســــخة. 
وكان هذا عمل املصلحني التقدميني في أوائل 
القرن العشرين حيث انطلقوا من إبعاد احلكم 
عن الزعماء السياسيني من خالل االنتخابات 
التمهيدية املفتوحة واالستفتاءات التشريعية 
التي يأملون من خاللها أن تفرز قوى املجتمع 
األقرب إليهم من أجــــل التأثير على ديناميات 

السياسة.
للسياســــة  العنصــــري  التاريــــخ  ورغــــم 
األميركية، فإن ترشــــيح دونالد ترامب يعتبر 
أشــــبه بالكابوس، بالنســــبة إلى أولئك الذين 
جعلت إصالحاتهم من ترشــــيح أمثال ترامب 
أمرا ممكنا، فهو مرشــــح جدي للرئاســــة لكن 
دون أي خبــــرة علــــى اإلطــــالق في الشــــؤون 

العامة أو الوظيفة العامة.
فترامــــب رجل األعمــــال البــــارع املعروف 
بعقــــده للصفقات الناجحة، لــــم يبد أي ميول 
سياســــية في الســــابق، كما لم ترد في سيرته 
الذاتية أي إشارة إلى عمله في مجالس إدارة 
املدارس وال في جلان تقسيم املناطق. وشهرته 
صنعتها باألســــاس ثقافة صناعة املشــــاهير، 
التي ترتكز على الفضائــــح واألخبار املثيرة، 
والتــــي تالقي رواجــــا في الواليــــات املتحدة 
وامتدت اليــــوم إلى احلكومة وترســــخت في 

الوعي الشعبي.
واســــتفاد ترامب من السياسات الغاضبة 
والناخبني الشــــاعرين باملرارة من السياسات 
الراهنة والقلق على مستقبل الواليات املتحدة، 
مع ارتفاع البطالة وتفاقم األزمات االجتماعية 
وجتدد صعــــود النزعــــات العنصريــــة، وهي 
مشــــكالت وإن لم يقدم ترامب حلــــوال لها، بل 
ســــاعدت تصريحاته على تفاقمها، إال أنها لم 
متنــــع الناخبني من التوجــــه نحو دعم ترامب 
في خطاباته التي ال يحركها ســــوى مصطلح 

الـ“أنا“، على حد تعبير دانيال رودجرز.
مقابل دعم األميركيني القوميني املتشددين، 
ســــوف يفتح فوز ترامب بالرئاسة األميركية، 
إذا مت، بوابــــات الغضب في صفوف النســــاء 
واألفارقة األميركيــــني واألميركيني الالتينيني 
واألقليــــات الدينيــــة التي حققــــت انتصارات 
في نضالها مــــن أجل احلقــــوق املدنية خالل 

الستينات والسبعينات.

{هنـــاك المالييـــن من األميركيين العاديين الذين شـــعروا بأنه تم التخلـــي عنهم ومروا بمحن صعبـــة ويعتقدون أن الطبقة االنتخابات األميركية
السياسية في واشنطن منفصلة عن الواقع}.

نايجل فراج
الرئيس املؤقت حلزب االستقالل البريطاني

يســــــتمد املرشح اجلمهوري دونالد ترامب 
مالمح العنصرية التي تطغى على خطاباته 
ــــــى وقعه الغرب،  من ســــــياق عام يعيش عل
بالتزامــــــن مــــــع تصاعد موجــــــات الهجرة 
وتوســــــع رقعة التهديدات اإلرهابية، وهي 
ــــــة ومرفوضــــــة من قبل  ــــــدأت غريب ولئن ب
ــــــة، فإنها ليســــــت باألمــــــر اجلديد،  األغلبي
خصوصا في صفوف مرشــــــحي احلزب 
ــــــة، والذي  اجلمهــــــوري ذي النزعة القومي
تأســــــس مطلع عــــــام 1854 ليكــــــون بديال 
عن احلــــــزب اليميني، لكــــــن ووفق قراءات 
خبراء من بينهم املــــــؤرخ األميركي دانيال 
رودجرز، لن تشــــــفع املوجة اليمينية التي 
يســــــير على نهجها العالم الغربي للحزب 
اجلمهوري زالت ترامب، املدعوم بالغضب 
الشعبي من السياســــــات الراهنة، والذي 
قد يســــــطر نهاية احلزب اجلمهوري الذي 

عرفناه.

[ مستقبل الواليات المتحدة على محك الناخبين الغاضبين  [ داعمو ترامب معادون للبيروقراطية الدولية وسياسة الحدود المفتوحة
ترامب الصورة الخفية ألميركا: عنصرية وصراعات هوية

الغلبة لالنتفتاح األميركي إلى حد اآلن

٨ نوفمبر ٢٠١٦

نهاية االستثناء األميركي
ص ٩

} واشــنطن – تشـــير اســـتطالعات الرأي، 
ومواقف كبار السياســـيني األميركيني، إلى 
أن هيالري كلينتون، هي املرشـــحة املفضلة 
واألقرب لرئاسة البالد، لكن قد تكشف نتائج 
تصويت الثامن من نوفمبر عن مفاجآت، قد 
يكون مصدرهـــا الناخبون الذيـــن يدعمون 
املرشح اجلمهوري من دون أن يتجرأوا على 

اإلقرار بذلك.
ويطرح اخلبراء تســـاؤالت حول احلجم 
املجهولـــني،  الناخبـــني  لهـــؤالء  احلقيقـــي 
الذين يصعـــب رصدهم وإحصاء عددهم في 
اســـتطالعات الرأي، وإن كانوا ســـيتمكنون 
من قلـــب املعادلـــة وإحداث مفاجـــأة متاما 
كمـــا حصل خـــالل التصويت غيـــر املتوقع 
للبريطانيـــني لصالـــح خـــروج بالدهـــم من 

االحتاد األوروبي.
ويســـتحضر اخلبـــراء مـــا حـــدث مـــع 
تـــوم برادلي، املرشـــح األميركـــي من أصل 
أفريقي ملنصب حاكم والية كاليفورنيا ســـنة 
1982، حـــني هزم فـــي االنتخابـــات، رغم أن 
استطالعات الرأي أظهرت فوزه بفارق كبير، 
والسبب أن العديد من الناخبني لم يتجرأوا 
حينهـــا على اإلفصـــاح بأنهم ســـيصوتون 

خلصمه خشية اتهامهم بالعنصرية.
وبـــني األصوات غيـــر املعلنـــة أصوات 
األميركيـــني البيـــض غيـــر احلائزيـــن على 
شـــهادات وكان عددهم فـــي 2012 يصل إلى 
47 مليـــون أميركي لم يتوجهـــوا إلى مراكز 
االقتراع، ويحاول ترامب اليوم اســـتمالتهم 
كمـــا قال ديفيد فاســـرمان على موقع ”فايف 
ثورتـــي ايت“ الـــذي يعد مرجعـــا في مجال 

اإلحصاءات املتعلقة باالنتخابات.
ورأى رئيـــس حتريـــر كـــوك بوليتيكال 
ريبورت أن ترامب ميكن أن يفوز في االقتراع 
الرئاســـي في حال نال ثقة قســـم من هؤالء 
الناخبني؛ ومن شـــأن ذلـــك أن يخيب اآلمال 
التي أحبطت أصال لدى فوزه في االنتخابات 
التمهيديـــة. ووضع معهـــد بروكينغز ثالثة 
سيناريوهات تشمل هذه الفئة من الناخبني 
لكـــن حتى فـــي أفضـــل احلاالت لـــن ينجح 
ترامب في استقطاب عدد كاف من الناخبني 
الكبار الذين هم في نهاية املطاف من يختار 
الرئيـــس املقبل. لكـــن اجلمهوريني يعّولون 

كثيرا على هذه األصوات املجهولة.

الجمهوريون يتطلعون 
لألصوات املجهولة

االنتخابات األميركية تؤجج الشعبوية في أوروبا

} سيختار الناخبون األميركيون قريبا 
رئيسا لهم، وينهون بذلك حملة مثيرة للجدل 
تبنى خاللها مرشح أحد الحزبين الرئيسيين 

شكال من أشكال الشعبوية يقوم على عداء 
المهاجرين، ومن المفارقات أنه باستثناء عدد 

من الماليين المتبقين من الهنود الحمر ال 
يوجد في الواليات المتحدة سكان أصليون.

رغم أن استطالعات الرأي تشير إلى 
أن الجمهوري دونالد ترامب من المحتمل 

أن يخسر في انتخابات 8 نوفمبر، من 
المقلق أن يدعو أحد المرشحين إلى حظر 
هجرة المسلمين، وبناء حاجز ضخم على 
طول الحدود األميركية المكسيكية وإلغاء 

االتفاقات التجارية.
مواقف ترامب  -وكذلك عداؤه للنساء، 
وموقفه المتعجرف حيال الحرب النووية 

وتصريحاته الرافضة للحلفاء القدامى 
للواليات المتحدة- ستكون في صالح 

المرشح المنافس.
وفي الفترة التي تمتد من إجراء 

االنتخابات األميركية إلى غاية ديسمبر عام 
2017، سيتوجه السكان في دول أوروبية، بما 

في ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، 
إلى صناديق االقتراع النتخاب رئيس 

الجمهورية أو النتخاب البرلمان. وتقريبا في 
كل تلك البلدان يشن المرشحون القوميون 
واليمينيون حمالت ضد الهجرة، يحركهم 

في ذلك التصويت لفائدة خروج بريطانيا من 
المملكة المتحدة في الصيف الماضي، وهي 

الحملة التي ُبنيت على المشاعر المعادية 
للمهاجرين. 

في الوقت الذي تبدو فيه الواليات 
المتحدة آمنة من انتصار الشعبوية، من 

المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2017، سيكون 
في فرنسا وهولندا والنمسا زعماء معادون 

للمهاجرين ومناهضون للعولمة. وإن لم 
يفوزوا بشكل قاطع، فإنه، كحد أدنى، من 

المرجح أن تزداد شعبية أحزابهم.
مثل ترامب، هناك العديد من األوروبيين 

المعادين للمهاجرين معجبون بالرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، األمر الذي يثير 

االهتمام،  ففي حين لم ينجح االتحاد 
السوفييتي في قهر أوروبا، يحظى االتحاد 
الروسي بإعجاب الماليين في الغرب. فما 

الذي يفسر هذا االتجاه المقلق؟
الجواب معقد ولكن يمكن أن يتم تبسيطه 

من خالل ثالثة عوامل: تواصل الضعف 
االقتصادي في أعقاب انهيار االقتصاد 

العالمي لعام 2009؛ تزايد عدم المساواة 
االقتصادية، مما خلق شعورا بالظلم والبحث 

عن شخص إللقاء اللوم عليه. 
وفي حالة أوروبا على وجه الخصوص، 
ازدياد الهجرة بسبب الصراعات في الشرق 

األوسط – وهي الظاهرة التي جعلت قادة 
اليمين المتطرف والقوميين الشعبويين 

يشعرون باألريحية ألنهم وجدوا من يلقون 
عليه اللوم.

إذا استمرت االقتصاديات الغربية 
في النمو ببطء وتواصل عدم المساواة 
االقتصادية في االتساع على نحو غير 

متناسب وبما يؤثر على السكان من 
الطبقة العاملة، باإلضافة إلى اإلهانة التي 

يشعرون بها وهم يشاهدون وظائفهم تنتقل 
إلى الخارج أي إلى البلدان ذات األجور 

المنخفضة، ستبقى االتجاهات الشعبوية 
المعادية للهجرة صلبة وقوية، مدعومة 

باستمرار، وستبقى أيضا بعض الهجمات 
اإلرهابية.أمام هذا الواقع، هل من السهل 

تعزيز النمو االقتصادي بشكل سريع  وتقليل 
عدم المساواة في الغرب؟ الجواب نشره 

الخبير االقتصادي الحائز على جائزة نوبل 
روبرت شيلر في مقال في صحيفة نيويورك 

تايمز، جاء فيه ”شيء ما ينبغي القيام به 
بشأن تزايد عدم المساواة والنمو الضعيف، 

ألنه إذا استمر األمر على هذه الشاكلة 
قد نرى المزيد من التعاسة، والسخط 

واالضطرابات السياسية”.
ولكن حتى لو افترضنا ارتفاعا في 

النمو وتقليص الفجوة في عدم المساواة 
في الغرب، ال تزال الهجرة تمثل مشكلة. 

بالنسبة للكثير من األوروبيين، تعتبر 
الهجرة في آن واحد تهديدا اقتصاديا (سوف 

يستولون على وظائفنا)، وتهديدا ثقافيا 
(سوف يستولون على وطننا)، فمثال سيطر 

على النقاش بشأن خروج بريطانيا من 
االتحاد التهديد الثقافي: الخوف من أن تفقد 

الشوارع اإلنكليزية التقليدية هويتها. تم 
استحضار التهديد الثقافي من الهجرة أيضا 
في الواليات المتحدة ولكن ليس بنفس القدر. 

وتستند المشاعر المناهضة للمهاجرين 
في الواليات المتحدة في المقام األول على 

المجاالت االقتصادية وبشكل محدد التهديد 
في مجال الوظائف، رغم أن ترامب أجج 
التهديدات األمنية من خالل التركيز على 

اإلرهاب اإلسالمي، إال أنه سلط الضوء على 
الجرائم التي يرتكبها المهاجرون الالتينيون 

غير الشرعيين.
في الواقع، منذ أحداث 11 سبتمبر ليس 
هناك سوى ثالثة مهاجرين ارتكبوا جرائم 

تتعلق باإلرهاب في الواليات المتحدة ومعدل 
الجريمة بين المهاجرين غير الشرعيين هو 

أدنى بكثير من جرائم المواطنين األميركيين. 
لقد ارتكب اإلرهابيون أعماال مروعة في 
باريس ونيس وبروكسل وأورالندو، إلى 

جانب أماكن أخرى ولكن دعوة ترامب غير 
المؤكدة بأن اآلالف من المهاجرين السوريين 

من الذين تم السماح لهم بدخول الواليات 
المتحدة (بعد فحص شامل) ينتسبون إلى 

تنظيم الدولة اإلسالمية تم استخدامها لجذب 
األصوات عبر إذكاء المخاوف.

دونالد ترامب ومارين لوبان وخيرت 
فيلدرز ونوربرت هوفر ونيكوال ساركوزي 

جميعهم يغذون خطاباتهم بقصص عن 
الجهاديين، ومن بين أهدافهم التحريض على 

الصدام بين الحضارات.
وسوف تكشف الثالثة عشر شهرا 

المقبلة إلى أي مدى سيوطد الديماغوجيون 
عالقاتهم وتحركاتهم في الديمقراطيات 

الغربية. وإذا نجحوا في ذلك، فإن التوقعات 
بالنسبة للمهاجرين والعالقات العامة 

الغربية مع العالمين العربي واإلسالمي 
سوف تكون قاتمة.

* عن العرب ويكلي

مارك حبيب
أستاذ العالقات الدولية في جامعة جورج تاون

دونالد ترامب ومارين لوبان وخيرت 
فيلدرز ونيكوال ساركوزي يغذون 

خطاباتهم بقصص عن الجهاديين، ومن 
أهدافهم التحريض على الصدام بين 

الحضارات

دونالـــد ترامـــب لم يختـــرع حركة 
ثقافية وسياسية وإنما هو يمثل 
تيارا رجعيـــا إلعادة هيكلة العقود 

الماضية لالقتصاد العالمي

◄

دانيال رودجرز:  
ظهر نوع جديد من المحافظين 
القوميين والمناهضين لألجانب 

الرافضين للتجارة الحرة



السبت 2016/11/05 - السنة 39 العدد 10446

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تصادفنا في احلياة اليومية بنايات تبدو 
متهالكة ومهجورة وبنوافذ محطمة وجدران 
متداعية، حتى يخيل لنا أننا نخاطر بالقرب 

منها الحتمال أن تتهاوى بفعل صدمة أو 
ريح عابرة. ما يدهشنا هو اجلهد االستثنائي 

الذي تتطلبه إزالة البناء وكيفية التهدمي، 
لنتبني واقعيا متانة األسس واألعمدة الثابتة 

التي تستند عليها كل متممات التصميم 
واإلنشاءات؛ من يقومون بالهدم مهندسون 

متخصصون ومقاولون على دراية كبيرة 
ومعرفة دقيقة باخلرائط األولية، ومبوجبها 

يتم حتديد أسلوب ومواقع اإلجهاز عليها.
عادة لكل بناء هيكل يستند على نقاط 

قوة، وأي مفاضلة وانحياز إلى جمالية 
التصميم على حساب متانة الثبات 

واالستقرار يكون مصيرها الرفض أو 
املعاجلة اإلنشائية قبل املوافقة النهائية على 

البدء في إجناز املشروع.
حتضر في ذهني تلك التقارير التي 
نبشت كل التفاصيل في خرائط تصميم 

برجْي مركز التجارة العاملي في نيويورك 
إثر تعرضهما إلى التداعي بعد الصدمات 

املروعة بالطائرات املدنية في العمل اإلرهابي 
النوعي يوم ١١ سبتمبر ٢٠٠١. كان التحدي 
سؤاال لطاقم املهندسني: ملاذا انهار البناء 

بالكامل، دون أن يتوقف أو تختصر خسائره 
على الطوابق التي تلقت الصدمة أو شبت 

بها احلرائق؟
اإلجابة فتحت طريقا إلعادة النظر في 

فلسفة البناء، وتدشني مفاهيم مبتكرة متيل 
إلى تدعيم الركائز األرضية بدعامات متتالية 

ومبواد إنشائية مختلفة توفر املتانة واملرونة 
وحتجيم األضرار عند احلوادث مهما كانت 
وتأمني عناصر السالمة واإلنقاذ واختصار 

الزمن للمعاجلة، خاصة في ناطحات السحاب 
والبنايات الفخمة واألكثر تأثيرا في وظيفتها 

ونشاطها اإلنساني.
مقدمة كان ال بد منها للمرور بحذر 

في قاعة عمليات جراحية كبرى نفترضها 
في مشفى ميداني حلروب متناثرة تزدحم 

بالفوضى والعبث والصراخ واأللم، 

نخشى فيها من متاس غير متعمد بجراح 
مازالت تنزف بيننا، ونتمنى لها أن تتوقف 

باإلسعافات السريعة والضمادات البسيطة، 
أو إذا تطلب املوقف مع الرغبة واإلصرار 

إلنقاذ املصاب من اخلطب اجللل، وذلك 
باللجوء إلى اتخاذ القرار احلاسم في نهاية 

املطاف بالعملية الكبرى.
في صلب املوضوع؛ القدس في هدف 
املشروع اإليراني قدس لعمليات احلرس 

الثوري وتوسع نشاطه وفروعه حتى 
بات شركة جامعة وقابضة وجدت في 

انهيار الدعامة األساس لألمة العربية، 
ونعني بها االحتالل األميركي للعراق، 

وبعدها التواطؤ لفتح البـوابة الشرقية 
للمـد العنصري القومي الطائفي ملاللي 

طهران الذي استثمر الواقع الدولي للثأر 
واالنتقام وإطالق بالونات االختبار في كل 

االجتاهات السيـاسية واملذهبية والتاريخية 
واجلغرافية، ليضعها في خدمة طموحاته 

املتصاعدة وسقفها املفتوح من دون حدود، 
فالغيب دائما كالبّلورة املسحورة ميكن 

استحضار كل الرغبات داخلها، وهذا هو 
املطلوب.

قادة إيران، مهندسون متخصصون 
ومبدعون بالتهدمي، ويعرفون أسرار 

وخفايا الصنعة ويبتكرون األعاجيب وما ال 
يصدق إلجنـاح شـركتهم التي تتلقى الـدعم 

واملهـادنة والتـرويج مـن صغـار املستفيـدين 
أو من بعض كبار االنتهـازيني أو الـذين 
تلتقي مصاحلهم بخراب وتفليش املدن 

العامرة.
آخر بالون اختبار كان الصاروخ 

الباليستي باجتاه مكة؛ هم يدركون أن 
منظومة الدفاع املتطورة ستسقطه، ويدركون 

أنه لم يطلق من أراضيهم، لكنهم يجمعون 
املعلومات وردود األفعال ليناوروا في 

السياسة واإلعالم، وبعدها ميهدون لزرع 
نقاط الشك والريبة بأصابع ديناميت 

وهمية تعمل وفق نظرية التنافس وخلق 
األعداء لزيادة أرباحهم، وما خرجوا به 
من إلقاء ضالل أعمال قادمة قد ترتكبها 

املنظمات اإلرهابية كتنظيم داعش أو غيره 
الستهداف كعبة املسلمني، ليس جديدا لكنه 
األخطر، ألنها محطة متقدمة عن سابقاتها 

من تصريحات أو حماقات كلفت حتطيم 
الوئام املجتمعي في العراق، مستغلة اندفاع 

البسطاء نحو معتقداتهم الدينية املذهبية 
إلعادة جتهيز الواقع بالطقوس واحلقن 

الطائفي وشيطنة املاليني من إخوة الوطن 
الواحد بذريعة االنتماء، إما إلى مذهب فقهي 
آخر وإما استعارة حوادث التاريخ وتناسل 

االنتقام إلى ما ال نهاية، إال بالقضاء على 
االختالف واملخالفني.

تفجير املرقدْين في سامراء في العام 
٢٠٠٦ درس خللق ردة فعل فاصلة في التكوين 

النفسي بني أبناء الوطن الواحد وأيضا 
الدين الواحد، وأي مراجعة لإلحصائيات 

ملا بعد التفجير ستنتهي إلى خالصة مرعبة 
لعدد القتلى وعشوائية الصيد الطائفي 

والتهجير والنزوح واللجوء الدائم، وخلق 
استجابات مضادة أنتجت سيال من الدماء 

وفوضى اإلرباك األمني والعزل املناطقي، 
وعدم الثقة بني املكونات، وصناعة مبررات 
لتأسيس امليليشيات والعصابات واملافيات 

املتنوعة، ونشوء ظواهر اجتماعية تتسم 
بضياع املواطنة.

سامراء منوذج ملوجة انفعـاالت امتدت 
إلى سوريا حلماية النظام احلاكم، وهو 
غـرض سياسي طـائفي أدى إلى تهدمي 

البناية الشـامية وحتـويلها إلى مجمـوعة 
آثار بعـد تهجيـر وتغييـر دميـوغـرافي 

للمـاليني من املواطنني، واحلجة حماية مرقد 
يرقد بأمان واحترام وتقديس منذ أكثر من 

ألف عام.
احلرب مستعرة على ثوابت ومرتكزات 

األمـة، والسعي للنيل منهـا وتقويض 
دعائمها مستمر وبانفعال، لكن أخطرها 
احتالل املدن والدول بالتدخل من خالل 

فرض اإلرادات الطائفية وجتنيد املنتمني 
إلى مشروعيتهم املذهبية العنصرية في إطار 

خدمة أهدافهم املتالحقة التي لن تتوقف 
ضمن مخططاتهم إال بهولوكوست شامل 

مقزز بال سقف، ألنه يتناوش غيب أحالمهم 
اإلمبراطورية.

عندما تقول شركة التهدمي والتفليش 
العائدة ملالكها النظام اإليراني أو مقلدي 
ماركتها التجارية، إن هناك نيات مبيتة 

وتآمرية إللصاق تهمة محاولة تدمير مكة 
بها، فتأكدوا أنها ستنبش حتت كل قواعد 
وثوابت اإلنسانية وثوابت وأركان الدين 

ودعائم اإلخاء، لتفرق شمل ”األسرة األمة“ 
وحتطم بـوصلة وحدتها في أوقـاتها 

اخلمسة.
القبور واملراقد، قاموس حلل شفرة 
خامنئي الساذجة وسياسته اخلارجية 

املتمثلة بتصدير فقه واليته التي لن تتورع 
في سبيل حتقيق مرادها من حفر حوض 

لبحر وليس لنهر، لتوجيه موجات عارمة من 
حشود غاضبة تتدافع عشوائيا في حلظة 

تاريخية فاصلة كانت غيبا، لكنها تبدو اليوم 
أقرب ما تكون إلى الواقع.

تفجير سامراء في العام ٢٠٠٦ رمبا يكون 
قنبلة ُكتلوية بتأثيرها ونتائجها تلتها قنابل 

تكتيكية أخرى تسبق تفجير قنبلة يظن 
العالم أنه تخلص منها في االتفاق النووي 
اإليراني مع خمسة زائدا واحد، نسخة إلى 

املهندسني قبل التداعي احلر وانهيار البناية 
اخلالدة.

شفرة خامنئي للتهديم والتفليش

{حكاية داعش التي بدأت صيف 2014 يمكن أن ترى نهايتها في األشـــهر المقبلة وبشـــروط 

معينة، هزيمة التنظيم وتحرير الرقة أمران ممكنان في غضون بضعة أسابيع أو أشهر}.

باولو جينتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

{فـــي الوقت الذي نقـــوم فيه بتحطيم داعش فإننـــا نتوقع أن يتحول إلى منظمـــة إرهابية ذات 

عناصر متفرقة تركز فقط على تنفيذ الهجمات}.

جوزيف فوتيل
قائد القيادة املركزية األميركية في الشرق األوسط

} توشك مغامرة تنظيم داعش في مدينة 
املوصل على االنتهاء. فاملعركة التي انطلقت 

قبل نحو أسبوعني حتقق تقدما عسكريا 
متواصال سوف يفضي إلى سقوط املدينة في 

نهاية املطاف.
يبدو ذلك واضحا مبتابعة تفاصيل 
املعركة، ولكن أيضا، مبتابعة التسجيل 

الصوتي لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي. 
إذ يشير حجم اليأس واإلحباط في كلماته 
إلى أنه يعيش أيامه، أو أسابيعه، األخيرة 

كـ”خليفة للمسلمني“، ليشهد انهيار 
”اخلالفة“ التي لم تكمل عامها الثالث بعد.
في رسالته الصوتية األخيرة، هاجم 

أبوبكر البغدادي اجلميع من دون استثناء، 
مكرسا ظاهرة فريدة تخص التنظيم دون 

سواه من التنظيمات السياسية – العسكرية 
عبر التاريخ، وهي انعدام وجود حتالفات 

وعالقات سياسية مع أي طرف. التنظيم 
يعادي اجلميع وهو أيضا عدو للجميع. 
انطالقا من هذا الواقع، هاجم البغدادي 
”زعماء السنة“ في املنطقة خاصا بالذكر 
كال من السعودية وتركيا التي وصفها 

بـ”العلمانية املرتدة“.
لم يكتف البغدادي بالهجوم على دول 

املنطقـة والعـالم املـشاركـة بالتحـالف 
الـدولي ضد الدولة اإلسالمية، بل هاجم 
أيضا الفصائل اإلسالمية العسكرية في 
مدينة حلب، ومن بينها جبهة النصرة، 
واصفـا إياهـا بأنها ”خائنة ومرتدة“، 

وتسعى إلى متثيل مصالح داعميها من 
”دول الكفر“.

لكن املؤشر األهم على حالة اليأس التام 
التي يقبع بها أبوبكر البغدادي هو مهاجمة 

”أهل السنة“ بصورة هستيرية متسائال: 
”أفي كل مرة ال تعقلون.. استمرأمت الذلة 

واملهانة“، محاوال حشدهم خلف تنظيمه 
عبر الترهيب: ”ما بقي لكم بعد الله إال دولة 

اخلالفة“.
يحيلنا هذا اليأس والغضب اللذان 

يحيطان بالبغدادي إلى حالة مشابهة انتابت 
اإلسالمي املصري سيد قطب، والذي يعتبر 
من أهم وأوائل منظري السلفية اجلهادية 
منذ ستينات القرن العشرين. اعتبر سيد 
قطب أن املصريني يعيشون في حالة من 

اجلاهلية توجب العمل على إخراجهم منها. 
الحقا، أظهرت التيارات السلفية اجلهادية 
التي اعتنقت أفكار سيد قطب حالة إحباط 

ويأس من إمكانية تغيير قيم وسلوك ”األمة“ 
ما دفعها إلى إباحة قتل املدنيني في مصر 
واجلزائر وحتميلهم مسؤولية احلكومات 

التي اعتبرت فاسدة وكافرة.
وكذلك األمر مع أبي بكر البغدادي الذي 
العاجزين  يعبر عن غضبه من ”أهل السنة“ 

عن تشكيل ”األمة“ املسلمة. تلك األمة، 

وبحسب قطب، يجب أن تستمد معتقداتها 
وأنظمتها وقيمها وأخالقها من املنهج 
اإلسالمي، ولكن وجودها ”انقطع منذ 

انقطاع احلكم بشريعة الله“ كما أكد قطب. 
إعادة تأهيل األمة والتحرر من اجلاهلية 

يستوجبان أن تكون ”احلاكمية العليا 
في املجتمع لله وحده، متمثلة في سيادة 

الشريعة اإللهية“.
هكذا حاول البغدادي حترير السنة في 
العراق وسوريا من اجلاهلية بإقامة الدولة 

اإلسالمية، ولكنه أدرك متأخرا، وهو على 
أعتاب الهزمية، أن احلفاظ على الدولة 

اإلسالمية يبدو غير ممكن دون مساندة األمة 
التي تغرق بدورها باجلهل. هي حلقة مفرغة 
وجد البغدادي نفسه في داخلها ليقرأ علينا 

كلمته األخيرة املثقلة باإلحباط واخليبة 
ومرارة الهزمية.

يأتي جزء من املرارة التي حتيط 
بالبغدادي من اعتقاده الراسخ بأنه قد 

جنح في بناء دولة اخلالفة ولم يتبق له 
سوى تأمـني وجودهـا واحلفاظ عليها. فمنذ 

البداية، تبنى تنظيم داعش مشروع إقامة 
”دولة“، وهو ما دفعه إلى خوض صراعات 

متعددة مع جميع الفصائل العسكرية 
في املناطق التي سيطر عليها في سوريا 
والعراق. لم تكن السيطرة على مساحات 

كبيرة من األراضي هي الهدف الوحيد 
للتنظيم، بل أيضا احتكار ممارسة العنف 

داخل حدود السيطرة، متاما كما تفعل 
الدولة احلديثة، وشن احلروب على املناطق 

املجاورة وخصوصا تلك الغنية باملوارد 
الطبيعية.

لطاملا كان مفهوم اخلالفة اإلسالمية 
حاضرا في أدبيات وخطاب احلركات 

اإلسالمية. في وقت الحق، حضر مفهوم 
الدولة اإلسالمية بصورة أكبر وخصوصا 

بعد نشوء الدولة ككيان سياسي يحتكر 
ممارسة القوة على أراض محددة أوال (القرن 

السـابع عشر)، ومن ثم على أمة محددة 
(القرن الثامن عشر والتاسع عشر). ورغم 
مركزية هذا املفهوم لدى حركات اإلسالم 

السيـاسي، فإنه بقي مبهما إلى حـد بعيد، 
ولم يجر وضع أي تصور لشكل حتققه 

احملتمل.
وكذلك هو احلال مع تنظيم داعش الذي 

لم ميتلك أي تصور إلنشاء اخلالفة، لكنه، 

وضمن ظروف استثنائية في نهاية العام 
٢٠١٤، وجد نفسه قد سيطر على مساحات 

شاسعة من العراق وسوريا قيل إنها تعادل 
مساحة بريطانيا. لكن تلك املساحة تقلصت 

خالل العامني املاضيني بصورة كبيرة جردت 
”الدولة“ من نقاط قوتها، لتواجه اليوم 

معركة املوصل التي يبدو أنها سترسم نهاية 
مشروع ”دولة اخلالفة“.

انهيار {دولة الخالفة} في الموصل

تفجير المرقدين في سامراء في العام 

2006 درس لخلق ردة فعل فاصلة 

في التكوين النفسي بين أبناء الوطن 

الواحد وأيضا الدين الواحد

حامد الكيالني
كاتب عراقي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال ال
وري ي  ي ب 

جزء من المرارة التي تحيط بالبغدادي 

يأتي من اعتقاده الراسخ بأنه قد نجح 

في بناء دولة الخالفة ولم يتبق له سوى 

تأمـين وجودهـا والحفاظ عليها

التيارات السلفية الجهادية التي 

اعتنقت أفكار سيد قطب أظهرت 

الحقا حالة إحباط ويأس من إمكانية 

تغيير قيم وسلوك {األمة} ما 

دفعها إلى إباحة قتل المدنيين في 

مصر والجزائر وتحميلهم مسؤولية 

الحكومات التي اعتبرت فاسدة وكافرة

عندما تقول شركة التهديم العائدة 

لمالكها النظام اإليراني، إن هناك نيات 

تآمرية إللصاق تهمة محاولة تدمير 

مكة بها، فتأكدوا أنها ستنبش تحت 

قواعد وثوابت اإلنسانية وأركان الدين 

ودعائم اإلخاء، لتفرق شمل {األسرة 

األمة}
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آراء
} يحتدم السباق الرئاسي األميركي في 

شوطه األخير بني هيالري كلينتون ودوناد 
ترامب، ويستمر مسلسل الفضائح والغرائب 

في حملة انتخابية فريدة حافلة باملفاجآت 
النموذج  والتقلبات. لم يعد ”العالم اجلديد“ 
الدميقراطي الذي تصوره توماس جفرسون. 

وأيًا كان الفائز، فإن الواليات املتحدة 
األميركية تغيرت بعمق مع سقوط الكثير من 
احملرمات واهتزاز في تركيبتها االجتماعية 

والسياسية، والطالق بني شريحة واسعة من 
الرأي العام مع ”اإليستابليشمانت“ (النظام 

أي املؤسسة). يحبس العالم أنفاسه إزاء هذا 
احلدث وتتماته، ليس النعكاساته الداخلية 

واالقتصادية فحسب، بل ألن ما يجري 
في واشنطن ينعكس على مسار األحداث 

والتوازنات الكونية، خاصة خالل هذه 
احلقبة من االضطراب االستراتيجي.

ال تفاجئنا هذه ”األميركا“ في متثيل رجل 
األعمال دونالد ترامب دور املدافع عن املهمش 

واألميركي األبيض في آن معا، أو في حجم 
متويل حملة هيالري كلينتون وأثر سلطان 

املال واللوبيات املختلفة، لكنها تبهرنا 
وتصعقنا أحيانا بكل ما هو جديد وما 

يتعّدى كل احلدود مع خطط استعمار املريخ 
أو وضع احلامض النووي قيد التداول 

وغيرهما من صرعات جنون العظمة والتفوق 
عند طبقة من كبار أغنياء التكنولوجيا الذين 
ينشطون لتغيير املستقبل مع اإلنسان اآللي 

(الروبوتات) والطائرات من دون طيار واملدن 
اجلديدة النموذجية والطاقة القابلة للتجديد.

بيد أن الواقع األميركي ال يبدو ورديا، 
إذ أن أميركا املرئية عن بعد بحكم الدعاية 

اإلعالمية اجلبارة وهوليوود هي األكثر 
تقدما وتطورا وإبداعا، ويصّح ذلك من 

ناحية السبق العلمي والتكنولوجي وعدد 
براءات االختراع، لكن الوجه اآلخر يتمثل في 

العنف واجلشع وشهوة السيطرة وسهولة 
القتل (من خالل ترخيص حمل السالح)، 
ومتّلك نسبة كبيرة من ثروات الواليات 

املتحدة واقتصادها العمالق من قبل أقلية 
أوليغارشية إلى جانب كارتالت الصناعات 

احلربية والبترولية وغيرها.
ويكمن األدهى في ازدياد الفوارق 

االجتماعية وانعدام املساواة. لم يتحرك 
في العشرين السنة املاضية املتوسط العام 

لألجور، بينما تضاعفت املداخيل التي 
يحتكرها ١ باملئة من كبار األغنياء، وترافق 

ذلك مع تداعيات األزمة النقدية عام ٢٠٠٨ 
وآثار العوملة السلبية على أوضاع العمال 
والعاطلني عن العمل وغموض األفق عند 

شباب لم يجدوا ضالتهم إال في الدميقراطي 
برني ساندرز ووصفاته االشتراكية، 

بينما يهرب الكثير من ضحايا االنقالبات 
االجتماعية والرأسمالية نحو اخلطاب 

العنصري الدمياغوجي الذي ميثله ترامب.
بالرغم من احملظورات في صميم 

”اإليستابليشمانت“، يطغى على السطح 
خلل ثقافي في أغنى وأقوى دول العالم، ألن 
شعبية ترامب وحصوله في مطلق األحوال 

على أكثر من أربعني باملائة من أصوات 

األميركيني له صلة بانهيارات منظومة القيم 
وتداعيات الليبرالية اجلامحة، لكنه يؤشر 
إلى حتوالت في احلياة احلزبية األميركية.

للمرة األولى منذ عقود، تنعكس 
املعايير والتقاليد، إذ يشير معهد إيبسوس 
الستطالعات الرأي، أن الناخبني امليسورين 
واألغنياء سيصوتون لهيالري كلينتون وهم 

يصوتون في العادة للحزب اجلمهوري، 
بينما يستمّر حتول قسم هام من الطبقة 

العاملة (خاصة من البيض) نحو التصويت 
لترامب. هكذا لم يعد احلزب اجلمهوري حزب 
األغنياء وحزب املؤسسة ”اإليستابليشمانت“ 

واحلفاظ على الواقع القائم، بل أصبح 
بعد انتزاع ترامب لترشيحه حزب الفقراء 

واخلائفني واملتمردين على املؤسسة أو 
العنصريني الرافضني للتنوع. لكن جتدر 

اإلشارة إلى أن ترامب ميثل نوعا من 
االستمرارية في احلزب اجلمهوري، جلهة 
رفض الهجرة واملطالبة بالدولة القوية أو 

بالعودة إلى نزعة االنعزال عن العالم.
ال تشمل نهاية االستثناء األميركي 

الداخل، بل سينعكس األمر على صورة 
أميركا وحراكها العاملي.

منذ عقدين قالت مادلني أولبرايت إن 
”الواليات املتحدة األميركية قوة ال غنى عنها 

في العالم“. ووصل التبشير مع احملافظني 
اجلدد لتسويق األحادية األميركية، مع 

التركيز على استثنائية املشروع اإلمبراطوري 
األميركي، ففي أواخر القرن العشرين بدت 

واشنطن وكأنها روما وأثينا وإسبارطة 

ومقدونيا في آن معا. وبالطبع فإن النجاحات 
االقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية 

والثقافية كانت تؤكد استثنائية القوة 
األميركية في العصر احلديث.

انتهت اللحظة االستثنائية للقوة 
األميركية مع مغاالة واشنطن في اإلدارة 

األحادية للعالم بعد نهاية احلرب الباردة، 
والتي تلتها عودة روسيا وصعود الصني 

واألزمة النقدية العاملية منذ ٢٠٠٨ وما تبعها 
من انتقال مركز الثقل االقتصادي نحو جنوب 

الكرة األرضية. حتى إشعار آخر لن ُتسلم 
أميركا بفقدان دورها القيادي مع تعمق 

نزعة التعالي وصعوبة إصالح السياسات 
األميركية. يصّر البعض داخل املؤسسة 

األميركية على التسويق ملشروع إمبراطوري 
يهدف إلى تثبيت التفوق األميركي، وحتويله 
إلى سلطة عاملية تفرض سطوتها على القرن 

احلادي والعشرين (على األقل).
بالطبع، حتافظ واشنطن على الكثير من 
عناصر قوتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا 

وعلميا وثقافيا، بيد أن تشكيل العالم وفق 
التصور األميركي أو الرغبة األميركية ليس 

ممكنا في ظل التحوالت املتسارعة وخلط 
األوراق في اللحظة الراهنة من العالقات 

الدولية. ومن جديد ستكون العالقة مع 
الصني في قلب اهتمامات اإلدارة األميركية 

اجلديدة، باإلضافة إلى عودة التجاذب 
مع موسكو. ومما ال شك فيه أن التحوالت 

الداخلية املتسارعة ستمتد انعكاساتها 
ونتائجها إلى الساحة العاملية.

نهاية االستثناء األميركي

{إذا فازت هيالري كلينتون، فسوف تحتاج إلى الرد على تنامي الشعبوية والمشاعر القومية في 

أميركا لصالح الحد من انخراط الواليات المتحدة في العالم}.

توماس رايت 
باحث في معهد لوي األسترالي للسياسة الدولية

{المرشح الجمهوري دونالد ترامب تهديد للواليات المتحدة والعالم، والتقدم الذي تحقق خالل 

السنوات الماضية سوف يقضى عليه ما لم تنتخب هيالري كلينتون لرئاسة الواليات المتحدة}.
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} أن تتهم جماعة اإلخوان املسلمني بخيانة 
الوطن، فذلك من وجهة نظر املؤمنني بفكر 

تلك اجلماعة هو اعتراف رسمي بإخالصهم 
للمبادئ التي آمنوا بها وأقسموا من أجل 

النضال لتجسيدها واقعيا من خالل البيعة 
التي ال تقبل النقض.

جماعة اإلخوان املسلمني، مثلها مثل كل 
التنظيمات السياسية التي اتخذت من الدين 

دستورا لعملها، ومن خالل سيرة أفرادها 
في احلياة، وطريقة نظرها إلى املجتمع ال 

تعترف بالوطن، ألنها تعتبره اختراعا غربيا، 
لم يرد ذكره بصيغته املعمول بها في عصرنا 

في األدبيات الدينية.
خيانة الوطن هي تعبير مستلهم من 

مفهوم غربي إذن. لذلك فإن ممارستها تعّد 
من وجهة نظر اإلسالمويني كسرا لتقليد 

غربي هو مبثابة التمهيد لإلعالن عن مفهوم 
مختلف يقوم على أساس اإلميان بوحدة ديار 

املسلمني.
ذلك املفهوم الذي يتردد في أدبيات 

األحزاب الدينية، إمنا يشير إلى حقيقة 
االنفصال عن الواقع، وهو انفصال قاد 

اإلسالمويني إلى أن يقفوا خارج التاريخ، 
في محاولة منهم السترجاع ماض، ال تكون 

فيه خيانة األوطان ممكنة، إذ ال وجود فيه إال 
ملفهومْني متضادْين هما؛ الكفر واإلميان.

وألن خيانة األوطان التي هي من صنع 
املستعمر الغربي ليست كفرا، فقد كانت 

نوعا من اإلميان. وفق هذا املنطق قدم رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري املالكي خيانة 
الوطن على مسؤوليته الدستورية في حماية 
حدود ذلك الوطن، حني تخلى عن واحدة من 
أعظم مدن العراق التاريخي، وهي املوصل، 

للتنظيم اإلرهابي داعش.
كان إميانه الُعصابي واملنحرف مبذهبه 
الديني قد هداه إلى أن يعالج الكفر بالكفر.

سُيقال بطريقة تبسيطية ”إن نوري 
املالكي ليس تكفيريا، لكي يسمح لنفسه 

باتهام اآلخرين بالكفر“ وهو قول فيه الكثير 
من التضليل واخلداع واللعب باللغة، بعيدا 

عن اجلوهر. ذلك ألن الرجل، وهو زعيم حزب 
الدعوة اإلسالمي، ال ميكنه أن يرى في اآلخر 
املختلف عنه مسلما خالصا، ناهيك عن أنه 
ال يؤمن أصال بالعراقية أساسا للمواطنة. 

فاملواطنة هي األخرى واحدة من جتليات 
مفهوم الوطن املستورد من الغرب.

ما ُحتاكم على أساسه قيادات اإلخوان 
في مصر يصلح ألن يكون مقياسا جلّر كل 

قيادات األحزاب واجلماعات اإلسالموية التي 
اتخذت من الدين ستارا لعملها السياسي إلى 

القضاء بتهمة خيانة الوطن الذي هو خيمة 
املواطنني العرب األخيرة.

وما شهده ويشهده العراق وسوريا 
واليمن وليبيا، هو نتاج ذلك العقل الشرير 

الذي لم ينظر إلى مفهوم الوطن مبا يتطلبه 
من شروط قداسة، بل ابتذله وأضّر به ورمى 

بكل ثقله من أجل أن ميحوه من الذاكرة 
اجلمعية.

وهنا ال بّد من التذكير بنموذج عربي بارز 
في هذا املجال هو السيد حسن نصرالله، 

زعيم حزب الله اللبناني الذي ال يخفي 
مساعيه الختطاف لبنان ووضعه في قبضة 
الولي الفقيه اإليراني، الذي هو من وجهة 

نظر نصرالله زعيم األمة.
ولو كانت هناك دولة قوية في لبنان 
حلاكمت الرجل بتهمة اخليانة العظمى، 

مستندة إلى أقواله وأفعاله املوثقة. وهي 
أفعال وأقوال أّدت إلى اإلضرار بالسلم 

األهلي في لبنان، ومزقت املجتمع اللبناني 
وصنعت للخيانة مريدين ومطبلني ورعايا.

وهو ما يجري متاما في العراق وسوريا 
واليمن، حني يتعلق األمر بالعالقة املذلة 

بإيران، وهي عالقة ستحرجنا أمام التاريخ 
ملا تنطوي عليه من عار. املؤسف في األمر أن 
اإليرانيني، وهم اجلهة املستفيدة من خيانة 

اإلسالمويني العرب ألوطانهم لم يقدموا 
على خيانة وطنهم، بحجة الشعارات التي 
يرفعونها. إنهم يصّدرون مبدأ اخليانة وال 

يرتكبون جرمية التورط فيه.
وهو الدرس الذي لم يتعلمه العرب، بغض 

النظر عن مذاهبهم.
في الكثير من األحيان ُيحاكم املعارضون 

في إيران بتهمة اخليانة العظمى.
وهي التهمة التي يجب أن ُيحاكم 

مبوجبها حسن نصرالله ونوري املالكي، 
مثلما تقف بسببها قيادات جماعة اإلخوان 

مبصر وراء القضبان.

ليس هناك نصف خيانة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

من حق تونس أن تفكر في تغيير 

اللغة األجنبية األولى من الفرنسية إلى 

اإلنكليزية التي باتت لغة العالم األولى 

ومفتاح العلوم والوظيفة، لكن من 

واجبها أن تدرك أن مشاريع اإلصالح 

والنهوض والتغيير تكون بتطوير 

منظومة استخدام اللغة األم

} في البدء كانت الكلمة وكانت معها اللغة 
أيضا مبا هي أداة للتخّيل الرمزي والتعريف 

اجلماعي وخيط ناظم للتماثل والتمايز 
احلضارّي.

مسلكية السفارة الفرنسية في تونس 
حيال تصريحات وزير التربية والتعليم 

التونسي ناجي جلول، والتي أّكد خاللها 
عزم وزارته على حتويل اإلنكليزية إلى اللغة 
األجنبية الثانية عوضا عن الفرنسية، تشير 
-أي املسلكية- إلى متّثل عميق ملفهوم القّوة 

الناعمة ولالمتداد الرمزي للدول اإلقليمية 
الكبرى في حدائقها اخللفّية.

لم يدم تصريح ناجي جلول إلذاعة محلية 
-تدعى ديوان أف إم- أكثر من ٢٤ ساعة 

حّتى دخلت باريس ومعها السفارة الفرنسية 
بالعاصمة التونسية صلب منظومة ما ميكن 

أن يسّمى باالستفاقة الثقافية واللغوية حيال 
تغيير منتظر يضرب في الصميم الرأس 

املال الرمزي واالعتبارّي لباريس، وللصورة 
الذهنية العالقة في أذهان مبا هي عاصمة 

لألفكار واألنوار معا، أو هكذا يصّر أنصارها 
على الترداد.

تتعامل باريس مع مسألة اللغة الفرنسية 
كمسألة مصيرية وحيوية، ال فقط للتأسيس 

اجلوهري والتأصيل الفعلّي للدولة األّمة، 
وإمنا كقاطرة وجودية لقوتها الناعمة 

والمتداد منوذجها احلضاري ضمن املسار 
اإلنسانّي.

وكما يتأسس مفهوم األمن القومي على 
اجلغرافيا البعيدة وعلى احلدود النائية 

للفضاء السيادي، فإّن األمن القولي للدولة 
األمة ينسحب على مجاالت قصّية يتداخل 

فيها االستعمار الناعم بتاريخ االحتالل، 
ومتتزج فيها الهجرات البشرية باالنهزام 

اللغوي.
تدرك باريس جّيدا أّن أفول الدول الكبرى 

يبدأ من خروجها من دائرة التأثير السلس 
والناعم في تدّفق األطروحات الفكرية 

واجلمالية والفنية، وأن بداية انحسار 
اإلمبراطوريات افتتح عصره منذ إسدال 

الستار عن قدرتها في صياغة ”األمنذجة“ 
اإلنسانية واألمثلة التمثيلية بشكل عجزت 

مبقتضاه القوى الدولية عن التوّسع في 
األذهان واأللسنة والوجدان قبل امليدان.

تتعامل باريس مع الدول التابعة لفضاء 
الفرانكفونية كجزء من التاريخ األصيل 

لفرنسا الكبرى، وكتعبير ولو بسيط عن 
استمرارّية وتواصل هذا املجد معتبرة أّن 
أي تخّل عن اللغة الفرنسية، وبشكل آخر 

الثقافة الفرنسية، هو في احملصلة انتكاس 
واختالس جلزء معتبر من الرأس املال 

الرمزي لباريس.
وطاملا أّن احتضار اللغة هو موت للرمز 
وللمخيال اجلمعي، وهو أيضا اختالل قوّي 
في مبدأ ومفهوم ”الدولة األمة“ القائمة على 
وحدة اللغة واجلغرافيا والتاريخ واملصير، 
وطاملا أّن ضعف املبنى اللغوي يفضي إلى 

سقم املعنى والعجز عن املثاقفة والقصور في 
التفاعل احلضاري، فإّن باريس تعاملت مع 

تصريح وزير التربية التونسي ناجي جلول 
بالكثير من العمق واالهتمام.

حيث كثفت السفارة الفرنسية في تونس 
من اتصاالتها مع الوزير، لتخرج بتصريح 

أشبه ما يكون بالقرار، وبقرار أشبه ما يكون 
بتسجيل احلضور الفرنسي في تونس.

أما التصريح الشبيه بالقرار فكامن في 
نقل السفير عن الوزير قوله بأّن الفرنسية 
ستحافظ على مكانتها كلغة أجنبية أولى 

في املنظومة التعليمية والتربوية التونسية، 
في حني أّن القرار املثيل والقرين بتثبيت 

”التوطني اللغوي“ فكامن في البداية الفعلية 
في إجناز إعدادية خاصة بالتدريس باللغة 

الفرنسية في محافظة صفاقس.
بعيدا عن اجلانب السياسي املباشر 

وقريبا من الثقافي السياسي، تعاملت باريس 
مع تصريح وزير التربية والتكوين من 

منطلق الدولة األّمة، حيث تكون اللغة هي 
أصل ومرجع كّل مشروع وطني وكل منجز 

حضاري للتعصير والتطوير العمراني. مثلها 
تقريبا مثل كافة الدول األمم التي تقارب 
لغتها الوطنية كرافعة ملسارات نهوضها 

الفكري واملادي، كذلك كان األمر مع أملانيا 
عقب احلرب العاملية الثانية وال يزال إلى يوم 

الناس هذا صائرا، كذلك أيضا مع اليابان 
في نفس الفترة تقريبا، ومع تركيا وإيران 
وبريطانيا وروسيا وحّتى الهند والصني.

الشاهد أّن كافة هذه الدول حسمت 
”مسألتها اللغوية“ ضمن حدودها سواء 

سلما أو بالقوة العسكرية، ولم تكن فرنسا 
خارج هذه املعادلة حيث رفضت -ال فقط- 

الدسترة واالعتراف والرسملة للغة األقلياتية 
للبروتون والباسك، وإمنا أيضا فرضت 

عليهم اللغة الفرنسية فرضا.
من حق تونس أن تفّكر اليوم في تغيير 

اللغة األجنبية األولى من الفرنسية إلى 
اإلنكليزية التي باتت لغة العالم األولى 
ومفتاح العلوم والوظيفة، ال سيما وأّن 

شريحة معتبرة من الفرنسيني تخلوا عن 
استخدام لغة بودلير ضمن السياقات 

األكادميية والعلمية احملكمة.
ولكن من واجبها أن تدرك متام اإلدراك أّن 
مشاريع اإلصالح والنهوض والتغيير تكون 

بتطوير منظومة استخدام اللغة األّم، وأّن 
أي استنهاض ّمت بغير اللغة األصيلة أفضى 

إلى تبعية العقل واالنهزامية احلضارية 
والنفسية.

العلوم واملعارف وفق  ذلك أّن ”تبيئة“ 
مقدرات الترجمة ومقّومات التفاعل والتثاقف 

متّثل أصل االستنهاض واإلصالح، وأّن 
استبدال لسان ”العم ميشال“ بلسان ”العم 
سام“ قد يحّسن من التموقع ضمن موازين 

القوى الدولية، ولكّنه لن يخرجنا من سياق 
اليد احلضارية السفلى ولن ننعتق معه من 

التبعية اللسانية والثقافية.

القوة الناعمة الفرنسية و{األمن} اللغوي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

انتهت اللحظة االستثنائية للقوة 

األميركية مع مغاالة واشنطن في 

اإلدارة األحادية للعالم بعد نهاية 

الحرب الباردة، والتي تلتها عودة 

روسيا وصعود الصين واألزمة النقدية 

العالمية منذ 2008 وما تبعها من 

انتقال مركز الثقل االقتصادي نحو 

جنوب الكرة األرضية

المؤسف في األمر أن اإليرانيين، 

وهم الجهة المستفيدة من خيانة 

اإلسالمويين العرب ألوطانهم لم 

يقدموا على خيانة وطنهم، بحجة 

الشعارات التي يرفعونها. إنهم 

يصدرون مبدأ الخيانة وال يرتكبون 

جريمة التورط فيه
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اقتصاد
{انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة سيزيدان الثقة في االقتصاد وسيساعدان على 

جذب المساعدات الخارجية}.

رياض سالمة
حاكم مصرف لبنان املركزي

{توقيـــع اتفاقيـــة منع االزدواج الضريبي بيـــن اإلمارات واألرجنتين يأتي في إطـــار دعم االنفتاح 

االقتصادي العالمي وحرية انتقال عوامل اإلنتاج}.

محمد عبيد الطاير
وزير الدولة للشؤون املالية في اإلمارات

[ إصرار طهران على زيادة اإلنتاج يقوض خطط دعم األسعار  [ مصدر خليجي يؤكد أن السعودية لم تهدد واكتفت بالتحذير من العواقب
السعودية تلوح بإغراق أسواق النفط إذا لم تقيد إيران إنتاجها

} لنــدن – -كشـــفت مصادر فـــي منظمة أوبك 
أن خالفا ســـاخنا بني الســـعودية وإيران طفا 
مجددا على السطح في اجتماع خبراء املنظمة 
األســـبوع املاضي، وأن الرياض هددت بزيادة 
إنتاجهـــا النفطي بقوة خلفض األســـعار، إذا 

رفضت طهران فرض قيود على إنتاجها.
وأكدت 4 مصادر حضـــرت اجتماع خبراء 
أوبـــك، األســـبوع املاضـــي، املخصص لوضع 
تفاصيل التخفيضات التي ستجرى مناقشتها 
خـــالل اجتماع أوبك الـــوزاري في 30 نوفمبر، 
أن االجتماع شهد صداما بني ممثلي البلدين.

وامتنعت قيـــادة منظمة أوبك عن التعليق 
على املناقشـــات التي جرت خالل االجتماعات 
املغلقـــة األســـبوع املاضي. ورفـــض مندوبو 
أوبك السعوديون واإليرانيون التعليق بشكل 

رسمي.
وأصبحـــت املواجهات بني البلدين بشـــأن 
الصراعات في سوريا واليمن وملفات إقليمية 
أخرى أمرا متكررا في السنوات األخيرة. لكن 
التوترات هدأت مؤخرا على اجلبهة النفطية، 
بعـــد أن وافقت الســـعودية علـــى اتفاق لكبح 
اإلنتاج، يعـــزز احتمال اتخـــاذ أوبك خطوات 

لدعم أسعار اخلام.
لكــــن مصــــدرا خليجيا في منظمـــــة أوبـك 
إن الســــعودية ”لـــــم تهـدد“ أي أحــــــد بزيـادة 
اإلنتـــــاج خالل اجتمـاع خبــــــراء أوبـك لكنهـا 
حـذرت مـن ارتفاع اإلنتــــاج في أنحاء العـالم 
إذا لـم يتــــــم التوصـل إلــــى اتفــاق على كبح 

اإلمـدادات.
وأكد أن بشـــرط عدم نشر اسمه أن ”جميع 
دول أوبك وغيرها من املنتجني غير راضني عن 
إيـــران لعدم رغبتها في املشـــاركة في التثبيت 
وكذلـــك العـــراق لعـــدم قبوله ملنهجيـــة تقييد 

اإلنتاج، وفقا ملصادر أوبك املستقلة.“
وأضاف أن الســـعودية ”لم تقل إن اإلنتاج 
ســـيرتفع. بـــل قالـــت إن اإلنتـــاج قـــد يرتفع. 

الســـعودية ال تهدد والرياض ال تنتج أكثر مما 
يحتاجـــه العمالء. وزادت الســـعودية اإلنتاج 
منذ عام 2014 ليصل إلى مســـتويات قياســـية 
تتراوح في األشهر األخيرة بني 10.5 إلى 10.7 

مليـون برميل يوميا. 
وميكـــن ألي زيادة جديدة في اإلمدادات أن 
تؤدي إلى زيادة تخمة املعروض العاملي، التي 
أدت بالفعل إلى انخفاض األســـعار بأكثر من 

60 باملئة منذ منتصف عام 2014.
وذكـــرت مصـــادر رويتـــرز فـــي أوبـــك أن 
”التهديـــد“ الســـعودي جاء عقـــب اعتراضات 
إيـــران ومطالبتهـــا بإعفائهـــا مـــن أّي قيود، 
رغـــم أن البيانـــات تؤكـــد أن إنتاجهـــا اقترب 
من املســـتويات التي كانت عليها قبل تشـــديد 

العقوبات الدولية.
وقال علي كاردور العضو املنتدب لشـــركة 
النفط الوطنية اإليرانية ملوقع معلومات وزارة 
النفـــط إن ”اجتمـــاع أوبك القـــادم يقترب ولن 
نتوقـــف عن اســـتعادة حصتنا فـــي املنظمة“ 
مضيفا أن إنتاج إيران من النفط اخلام يقترب 

من 4 ماليني برميل يوميا.
وأضـــاف، االثنني املاضـــي، أن ”العمل في 
قطـــاع النفط مثـــل العمل فـــي جبهات احلرب 
وعلينا أن نحافظ على مواقعنا بزيادة طاقتنا 

اإلنتاجية بقدر ما نستطيع“.
وفي ســـبتمبر اتفقـــت أوبك فـــي اجتماع 
باجلزائـــر علـــى خفـــض مبدئـــي متواضـــع 
إلنتـــاج النفط، فـــي أول اتفاق مـــن نوعه منذ 
2008 مـــع منح وضع خـــاص لليبيا ونيجيريا 
وإيران، حيث تضـــرر إنتاجها بفعل احلروب 

والعقوبات.
وتســـلط إثارة التوترات اجلديدة وهو ما 
لوحظ في اجتماع اخلبراء األســـبوع املاضي 
الضـــوء على الطبيعة الهشـــة التفاقات أوبك، 
وتؤكـــد أن أمام املنظمة طريقـــا طويلة قبل أن 

حتـــول اتفاقها األولي فـــي اجلزائر إلى اتفاق 
حقيقي.

وأكدت مصادر رويترز أن الوفد السعودي 
طلب في 28 أكتوبر إلغاء اجتماع اليوم التالي 
مـــع املنتجني مـــن خارج املنظمة مثل روســـيا 
بسبب اعتراض إيران على االتفاق. لكن جرى 
إقناعهـــم من قبل األعضـــاء اآلخرين بحضور 

االجتماع لتفادي إحراج املنظمة.
ومضـــى االجتمـــاع مـــع املنتجـــني غيـــر 
األعضـــاء في أوبك فـــي 29 أكتوبر قدما لكنهم 

لم يتعهدوا بالتزامات محددة.
وأعلنـــت إيران أن إنتاجها بلغ 3.85 مليون 
برميل يوميا في سبتمبر املاضي. وقالت إنها 
ســـتقيد إنتاجها عند ما يعادل 12.7 باملئة من 

إجمالي ســـقف إنتاج أوبك أي نحو 4.2 مليون 
برميل يوميا.

وأكـــدت املصـــادر فـــي أوبـــك أن احلجـــة 
املضـــادة التـــي قدمتهـــا إيران فـــي االجتماع 
بأن الســـعودية رفعت إنتاجهـــا بنحو مليون 
برميل يوميا منذ عـــام 2014 وأنها حتاول في 
الوقت احلالي إقناع اآلخرين بأنها ستخفض 
اإلنتاج بـ400 ألـــف برميل يوميا للتوصل إلى 
اتفاق رغم أن الريـــاض ربحت بالفعل إنتاجا 

وإيرادات إضافية.
وكانـــت مصـــادر في أوبـــك قد ذكـــرت أن 
الرياض عرضت خفض إنتاجها من ذروته في 
فصل الصيف البالغة 10.7 مليون برميل يوميا 
إلى 10.2 مليون برميل يوميا إذا وافقت إيران 

علـــى تثبيت إنتاجها عند مســـتويات بني 3.6 
إلى 3.7 مليون برميل يوميا تقريبا.

وجتتمع جلنـــة اخلبراء رفيعة املســـتوى 
مجـــددا فـي فيينــــا في 25 نوفمبــــر لالنتهـاء 
مـن تفاصيل خطط تقييد اإلنتـاج قبل اجتماع 
وزراء أوبــــك القــــادم في 30 نـوفمبـــر. وقـال 
محمـــد باركيندو األمـني العــــام ملنظمـة أوبـك 

إنه ”متفائل“ بالتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكـــد منـــدوب فـــي أوبك حضـــر اجتماع 
اجلزائر إنه مازال يأمل في التوصل إلى اتفاق 
فـــي نوفمبر. وقـــال إن ”حقيقة أن املناقشـــات 
مازالت مســـتمرة أمر إيجابي“ وأن دول أوبك 
ستكثف املناقشات مع اقتراب اجتماع الوزراء 

في نهاية شهر نوفمبر احلالي.

أظهرت تســــــريبات من اجتماع خبراء أوبك األخير أن الســــــعودية لوحت بإغراق أسواق 
ــــــادة إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا، إذا لم تكّف طهران عن التالعب ورفع  النفط بزي
ســــــقف مطالبها بزيادة اإلنتاج، لكن مصدرا خليجيا أكد أمس أن السعوديت حذرت فقط 

من عواقب عم تقييد اإلنتاج.

سقف المطالب اإليرانية يرتفع كلما حصلت على تنازالت

} باريــس – دخل اتفـــاق باريس للمناخ أمس 
حيـــز التنفيذ بعد أقل من ســـنة علـــى إبرامه، 
وقبـــل ٣ أيـــام من بـــدء مؤمتر املنـــاخ الثاني 
والعشـــرين في مراكش حيث سيتم بحث سبل 
تنفيذه من قبل ١٩٢ بلدا وقعت على أول اتفاق 

عاملي لكبح التغير املناخي.
وقالت باتريســـيا إسبينوزا مسؤولة ملف 
املناخ في األمم املتحـــدة وصالح الدين مزوار 
وزيـــر اخلارجية املغربي الـــذي يرأس مؤمتر 

مراكـــش الذي يفتتح يـــوم االثنني في بيان إن 
”ســـرعة دخول االتفاق حيز التنفيذ هي إشارة 
سياســـية واضحـــة علـــى أن كل دول العالـــم 
ملتزمة بالتحرك الشامل واحلاسم ضد التغير 

املناخي“.
وحّيت الرئاســـة الفرنسية ما وصفته بأنه 

”يوم تاريخي لكوكب األرض“.
وكان االتفـــاق يحتاج إلـــى توقيع ٥٥ بلدا 
يبلغ مجمـــوع انباعاثاتها ٥٥ باملئة على األقل 

مـــن الغازات املســـؤولة عـــن ظاهـــرة التغير 
املناخـــي، وهو ما حدث بأســـرع مـــن توقعات 
اخلبراء، وّمت التوصل إلى ذلك الهدف في شهر 
أكتوبر املاضي، ما مهـــد لدخوله حيز التنفيذ 

بعد مرور شهر على بلوغ الهدف.
وحتـــى اليـــوم صادقت ٩٧ دولـــة من أصل 
البلدان املوقعة على االتفاق والتي يبلغ عددها 

١٩٢ دولة.
وبهذه املناســـبة ســـوف يضاء بـــرج إيفل 
وقـــوس النصـــر فـــي باريس وكذلـــك ضفاف 
نهر الســـني باللون األخضر. وســـتضاء مبان 
حكومية في مدن أخرى مثل بروكسل ومراكش 

ونيودلهي وساو باولو وأدياليد.

ولكن سرعة بدء ســـريان االتفاق ال ينبغي 
أن حتجـــب اجلهود الهائلة التـــي يتعني على 
كل دولـــة بذلهـــا من أجل حتقيـــق هدف احلّد 
مـــن ارتفاع درجة حرارة األرض حتت درجتني 
مئويتني مقارنة مع مـــا كان عليه الوضع قبل 

الثورة الصناعية.
ويقـــول علماء املناخ إن الوقـــت ينفد أمام 
حتقيق الهدف، نظرا الرتفاع متوســـط حرارة 
األرض درجة مئوية واحدة تقريبا، وحتى أكثر 
من ذلك في القطب الشمالي والبحر املتوسط.

ومـــن أجل بلوغ هدف إبقـــاء االرتفاع دون 
درجتني مئويتني، ينبغي وقف زيادة انبعاثات 
الغازات امللوثة ثم خفضها بنسبة تتراوح بني 
٤٠ إلى ٧٠ باملئة بـــني عامي ٢٠١٠ و٢٠٥٠، وفق 

اخلبراء.
وقال جيم يونغ كيم رئيـــس البنك الدولي 
فـــي بيان إنـــه ”في حـــني يجتمـــع العالم في 
مراكش، علينا أن نســـتعيد الشعور بأننا أمام 
حالـــة طارئة كما كانت احلال قبل ســـنة… ألن 

حتدي املناخ يزداد يوما بعد يوم“.
والســـؤال األول الذي سيحســـم في اليوم 
الثانـــي من مؤمتر مراكش هو هل ســـينتخب 
األميركيـــون دونالد ترامـــب املعارض ملكافحة 
التغيـــر املناخي؟ ألن انتخابه يهدد ســـير هذه 

العملية بشكل كبير.
وعـــدا ذلـــك، ينبغي توفير الوســـائل التي 
تضمـــن تكثيف عمليـــة االنتقـــال االقتصادي 
وفي مجال كفاءة استهالك الطاقة، التي تشهد 

بداية صعبة.
ويســـتدعي كبـــح االنبعاثـــات العاملية من 
الغازات السامة ومن ثم خفضها التحول على 
مستوى عاملي إلى اســـتخدام الطاقة النظيفة 
والتخلـــي عن الوقـــود األحفوري مـــن النفط 

والفحم والغاز.
وينبغـــي فـــي الوقت نفســـه الزيـــادة من 
االســـتثمار على نطاق واســـع مـــن أجل جعل 

قطاعـــات الســـكن والنقـــل والصناعـــة أقـــل 
اســـتهالكا للطاقـــة واتباع سياســـات زراعية 

وغذائية جديدة وصديقة للبيئة.
وحذرت إســـبينوزا ومزوار مـــن أنه ”على 
املـــدى القصيـــر، وبالتأكيد خالل الســـنوات 
اخلمـــس عشـــرة املقبلة، ســـوف نحتـــاج إلى 
حتقيق تخفيضات ال سابق لها في االنبعاثات 
وبذل جهود ال تضاهى من أجل بناء مجتمعات 

قادرة على مقاومة التغير املناخي“.
ويعنـــي ذلـــك أن تبـــذل الـــدول املزيد من 
اجلهود لتطبيـــق التزاماتها فـــي إطار اتفاق 
باريس للمنـــاخ، الذي يتضمـــن آلية مراجعة 
لزيادة املســـتويات املســـتهدفة على املستوى 

الوطني.
وســـيتم خـــالل مؤمتـــر مراكـــش بحـــث 
مســـألة الطموحــــات اجلماعيـــة ولكــــل بلـد، 
ولكـن ســـيكون من املبكر توقع التعهد بتقدمي 
التزامـــات جديدة من قبل الدول املشـــاركة في 

االجتماع.
وســـوف يتم كذلك بحث مســـألة التمويل 
الـــالزم خلفـــض االنبعاثـــات والـــذي يتعلق 
باملساعدات احلكومية التي تعهدت بها الدول 

الغنية والبالغة ١٠٠ مليار دوالر سنويا.
وكانت الدول املتقدمة قد تعهدت بااللتزام 
بتقدمي تلك املساعدات إلى الدول النامية حتى 
عـــام ٢٠٢٠ لتمكينها مع اعتماد ســـبل للتنمية 
املستدامة الصديقة للبيئة، إضافة إلى مشروع 
”تخضير“ التمويل العاملي، أي اعتماد معايير 

بيئة في برامج متويل جديدة.
وفي الواقع، فإن توجيه الرساميل العاملية 
أي ال  نحـــو أنشـــطة ”منخفضـــة الكربـــون“ 
تســـبب أي انبعاثات أو تتسبب في انبعاثات 
منخفضـــة من ثاني أوكســـيد الكربون، وكذلك 
النشاطات التي تضمن تنمية ”نظيفة“، تتطلب 
تخصيـــص ٥ إلى ٧ تريليونات دوالر ســـنويا 

وفق تقديرات األمم املتحدة.

حصل مؤمتر مراكــــــش للمناخ أمس على زخم جديد وكبير، بدخول اتفاق باريس للمناخ 
ــــــذ، قبل 3 أيام على انعقــــــاده، ويرى محللون أن ذلك يوســــــع نطاق التوقعات  ــــــز التنفي حي

املنتظرة من املؤمتر.

دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ يمهد طريق مؤتمر مراكش

[ العلماء يحذرون من نفاد الوقت أمام تحقيق األهداف الطموحة  [ مراجعة تعهدات الدول الغنية بتقديم 100 مليار دوالر سنويا

مسافة شاسعة بين الواقع والطموحات

علي كاردور: 

العمل في قطاع النفط يشبه 

جبهات الحرب، وعلينا زيادة 

اإلنتاج بقدر ما نستطيع

السعودية خففت موقفها 

وقدمت تنازالت بشأن تقييد 

اإلنتاج منذ تولي خالد الفالح 

منصب وزير الطاقة

األمم المتحدة: 

العالم بحاجة لتمويل يصل 

إلى 7 تريليونات دوالر 

سنويا لمواجهة تغير المناخ

جيم يونغ كيم: 

حين يجتمع العالم في 

مراكش علينا أن نستعيد 

الشعور بأننا أمام حالة طارئة
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اقتصاد
{مصر واألردن يبحثان تنظيم حمالت ترويجية مشـــتركة في أســـواق العالم الســـياحية، هناك 

جهود لتحقيق تكامل سياحي بين البلدين}.

لينا عناب
وزيرة السياحة واآلثار األردنية

{قرار تحرير سعر الصرف ضروري ألن المرحلة الحالية حرجة للغاية… مصر ليس لديها رفاهية 

تأجيل قرارات اإلصالح االقتصادي}.

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء املصري

محمد حماد

} القاهرة – واصلت احلكومة املصرية ”طرق 
احلديد وهو ساخن“ وفاجأت املصريني، أمس، 
برفع دعم الوقود جزئيا، بعد ساعات من قرار 

البنك املركزي حترير سعر صرف اجلنيه.
ومت رفع ســـعر البنزين العادي 80 أوكتينا 
بنســـبة تقـــارب 50 باملئة إلى ما يعـــادل 0.15 
دوالر للتر وسعر البنزين 92 أوكتينا بنحو 35 
باملئة إلى 0.225 دوالر. وارتفع ســـعر السوالر 
بأكثر من 30 باملئة إلى 0.15 دوالر. وقفز ســـعر 
اسطوانة غاز الطهي بأكثر من 87 باملئة لتصل 

إلى نحو دوالر.
وعقـــد مجلس الـــوزراء اجتماعـــا طارئا، 
أمس، وعقد مؤمترا صحافيا للوزراء املعنيني 
للحديـــث عـــن أهميـــة القـــرارات، متجاهلني 
دعوات التظاهر املنتشرة على مواقع التواصل 
االجتماعي املقرر يوم اجلمعة املقبل والشهيرة 
بـ”11 نوفمبر“ اعتراضا على زيادات األسعار.

وأكـــد اخلبير األمني خالد عكاشـــة أن تلك 
الدعوات ال تزال في املنطقة الرمادية وال تشكل 
خطـــرا حتى اآلن. وقال لـ“العرب“ إنه ال توجد 
جهة محددة تتبنـــى الدعوات، حتى أن بعض 
مواقـــع اإلخوان املســـلمني تنصلـــت منها، ما 

يؤكد أنها ال تشكل خطرا حقيقيا.
وقـــال مســـتثمرون فـــي قطاعـــي الزراعة 
والصناعات الغذائية إن رفع أســـعار السوالر 
يرتبـــط  ألنـــه  منتجاتهـــم،  أســـعار  ســـيرفع 
بالتكاليف املباشـــرة لعمليات اإلنتاج والنقل 

في هذين القطاعني.

وهـــذه هي املرحلة الثانيـــة من هيكلة دعم 
الوقـــود بعد أن نفذت القاهـــرة املرحلة األولي 
عـــام 2014. وتضمنـــت رفـــع أســـعار املازوت 
إلـــى 1500  مـــن 1400  الغذائيـــة  للصناعـــات 
جنيـــه للطن وملصانع األســـمنت من 2250 إلى 
2500 جنيـــه للطن ولباقـــي القطاعات من 1950 

إلـــى 2100 جنيـــه للطن. وقـــدر الدكتور جمال 
القليوبي، خبير الطاقة الوفر الشهري ملوازنة 
الدولـــة بعد تلـــك القرارات بنحـــو 130 مليون 

دوالر.
وتهـــدف احلكومـــة من هـــذه اخلطوة إلى 
االلتزام بشرط أساســـي للحصول على قرض 
صندوق النقـــد الدولي وخفض عجز املوازنة، 
التي رصدت نحو 7.5 مليار دوالر لدعم الوقود.
ووافق الصندوق مبدئيا على قرض بقيمة 
12 مليار دوالر ملســـاندة برنامج اإلصالحات، 
واشـــترط على القاهـــرة حترير ســـعر العملة 

وهيكلة دعم الطاقة.
وال تزال إمدادات الوقود املقدمة بتسهيالت 
مصرفية من شـــركة أرامكو السعودية متوقفة 

في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي.
وكان العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وجـــه خـــالل زيارتـــه للقاهرة في 
أبريل املاضي، بتأمـــني أمدادات الوقود ملصر 
بنحو 700 ألف طن شـــهريا، وفق تسهيل مدته 

خمس سنوات.
وقال وزير البترول طـــارق املال لـ”العرب“ 
إن االتفـــاق مســـتمر مع شـــركة أرامكـــو، لكن 
أرامكـــو لم تبلغ القاهرة حتى اآلن بالتوريدات 

املقررة للشهر احلالي.
وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أن هـــذا اإلجراء 
مطلوب فى ظل الظروف التي تشـــهدها البالد 
حاليا، فـــال يوجد بديل آخر لترشـــيد فاتورة 
الدعم وتقليل عجز املوازنة ســـوى رفع أسعار 

الوقود.
ويصـــل عجز املوازنة العامـــة للبالد نحو 
34 مليـــار دوالر والتي تعـــادل 48 باملئة حجم 
اإليـــرادات املقـــدرة، بنحـــو 71 مليـــار دوالر، 
ويعـــادل أيضـــا نحـــو 32.5 باملئة مـــن حجم 
املوازنـــة اإلجمالي املقدر بنحـــو 105 مليارات 
دوالر. وأكـــد عمرو اجلارحي وزيـــر املاليه أن 
زيادة أســـعار املواد البترولية لن تخفض من 

مقدار الدعـــم املقرر لها مبوازنـــة العام املالي 
احلالي الذي بدأ في يوليو.

وقـــال لـ”العرب“ إن تلك املعدالت مرشـــحة 
للزيـــادة، خاصـــة وأنـــه مت وضـــع تقديـــرات 
املوازنـــة علـــى أســـاس ســـعر برميـــل النفط 
بنحـــو 40 دوالرا، فيما يشـــير الواقع إلى غير 
ذلك. وتتجاوز أســـعار النفط حاجز 45 دوالرا 
للبرميـــل، ما يؤكد أن معـــدالت دعم الطاقة لن 

تنخفض.
وأضـــاف اجلارحي أن مـــا مت اتخاذه من 
إجـــراءت اقتصاديـــة هامـــة من حترير ســـعر 
الصـــرف وتخفيـــض دعـــم املـــواد البترولية 
ســـيعالج اخللل في ميزان املدفوعات. وأكد أن 
تأخر هـــذه القرارات وضع االقتصاد في مأزق 

صعب وأدى إلى استمرار عجز املوازنة.

وأعـــدت القاهرة موازنتهـــا اجلديدة على 
متوسط ســـعر صرف الدوالر أمام اجلنيه عند 
مســـتوى 9 جنيهـــات، فيما تتجاوز األســـعار 
بعد حترير ســـعر الصرف مستوى 15.5 جنيه، 

بارتفاع قدره 72 باملئة.
وتوقع الوزيـــر طرح الســـندات الدوالرية 
املصرية في األســـواق العاملية بعد 20 نوفمبر 
احلالـــي، ورجـــح أن تتـــم تغطيتهـــا بصورة 
مرضية. وتسعى القاهرة لطرح سندات دولية 
مبا يتـــراوح بـــني 2.5 و3 مليـــارات دوالر في 

مختلف األسواق العاملية.
وقــــال اجلارحي إن ســـبب تأخـــر الطرح 
ليســـت له عالقـــة مبوافقـــة صنــــدوق النقـد 
الدولـــي علـــى القرض. وأوضـــح أن احلكومة 
كـانت تنتظر إمتام طرح الســـندات الســـيادية 

الســـعودية، لكي تضمن جناح طرح السندات 
املصرية.

وقـــال علـــي مصيلحـــي رئيـــس اللجنـــة 
النـــواب إن احلكومة  مبجلـــس  االقتصاديـــة 
مطالبـــة بضـــرورة شـــرح تفاصيـــل برنامج 

اإلصالح االقتصادي للمواطنني.
وأضـــاف لـ”العرب“، ”البد مـــن البدء فورا 
في تدشـــني مظلة حلمايـــة املواطنني من غالء 
األسعار وموجات التضخم التي ستترتب على 

برنامج اإلصالح االقتصادي“.
وانتقـــد تأخر احلكومة فـــي تلك اخلطوة، 
وعدم شـــفافية اإلجراءات التي ســـتطبق على 
الشـــعب، وقال إن الشعب إذا اقتنع بالبرنامج 
ســـوف يتحمـــل تبعاتـــه وبالتالـــي تضمـــن 

احلكومة جناحه.

القاهرة تطلق موجة ثانية من القرارات االقتصادية الصادمة.. لكن الضرورية
[ زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50 بالمئة تنذر بانفجار األسعار  [ الحكومة تتجاهل دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل

الوقود يحمل لقمة العيش

علي مصيلحي:

مطلوب البدء في برامج 

حماية اجتماعية وشرح 

تفاصيل برنامج اإلصالح

خالد عكاشة:

دعوات التظاهر في 

المنطقة الرمادية وال أتوقع 

أن يكون لها أي تأثير

جددت القاهرة عزمها مواصلة اإلصالحات القاســــــية، أمس، ورفعت أســــــعار الوقود في 
إطار تنفيذ شــــــروط صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة األولى من قرض مساندة 

برنامجها االقتصادي، رغم تزايد االحتقان الشعبي.

مؤتمر للشركات الناشئة يهدف إلى تعزيز النمو في لبنان
} بــريوت – تواصلت في العاصمة اللبنانية 
أمس أعمـــال الدورة الثالثـــة للمؤمتر الدولي 
حول الشركات الناشـــئة، الذي يختتم أعماله 
اليوم الســـبت، وتشارك فيه أكثر من 80 شركة 

ناشئة وعدد كبير من املستثمرين.
ومن املتوقـــع أن يبلغ عـــدد زوار املؤمتر، 
الذي ينظمه مصرف لبنـــان املركزي، أكثر من 
20 ألـــف شـــخص، حيث ميكنهـــم التفاعل مع 

املقاولني واملتخصصني.
وقال رياض ســـالمة حاكـــم مصرف لبنان 
املركـــزي إن ”جتمعنـــا للعـــام الثالـــث يؤكـــد 
االهتمام لدينا جميعا ببنـــاء قطاع اقتصادي 
قائم على املعرفة… قطاع سيلعب دورا رئيسيا 

في اقتصاد لبنان ومستقبله“.
وقالـــت ماريـــان حويـــك مديـــرة املكتـــب 
التنفيذي في مصرف لبنـــان إن تزايد الفرص 
فـــي قطـــاع التكنولوجيا ســـوف يقضي على 

معدالت الهجرة العالية فـــي البالد. وأضافت 
”إننا نؤمـــن بأن قطـــاع التكنولوجيا والقطاع 
الرقمي، من بني األركان األساسية في مستقبل 
لبنـــان.. خصوصًا أننا منلك املوارد البشـــرية 
والقـــدرة على املنافســـة مع اخلـــارج بطاقات 
الشباب الذين نأمل في أال يهاجروا من البالد.
وقـــال تونـــي فاضل من مؤسســـة شـــركة 
”نيســـت“ خالل كلمته في املؤمتـــر ”لم أحضر 
إلى هنا لكي أحتدث فحســـب.. جئت لكي أعثر 
أيضا على مشاريع ناشئة عظيمة للمساعدة.. 
ألنـــه بإمكاني أن أراها وأحس بها.. ســـتكون 

هناك بعض الشركات العظيمة هنا…“.
ومن بني الشـــركات الناشـــئة املشاركة في 
املؤمتر شركة ســـكويرل وهي شركة تطبيقات 
هواتف محمولة تقدم للمســـتخدمني منتجات 
في مختلف أنحاء البالد. وقال أحد مؤسسيها 
ويدعـــى كارل أبوزيد ”مشـــاركتنا في املؤمتر 

تهدف إلى تقدمي إمكاناتنا، ولكي يأتي الزبائن 
ليســـألونا عنها، ألننا كلما حصلنا على املزيد 
مـــن االهتمام حصلنا علـــى املزيد من الزبائن، 
إضافة إلـــى التعرف على املســـتثمرين الذين 

ميكن أن يساعدونا في تنفيذ مشروعاتنا“.
كمـــا حضر املؤمتـــر مختصـــون دوليون، 
وقالـــت فاســـانث بهاراتي من شـــركة موجي 
اإلسبانية ”إنه مؤمتر جيد جدا بالنسبة إلينا 
في مـــا يتعلق بالتكنولوجيا ونريد أن ننشـــر 

املعرفة عن موجي“.

المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف وازنياك، خالل تسلمه أمس جائزة تقديرية في مؤتمر الشركات الناشئة في بيروت

قرارات مصرية مؤملة إلصالح االقتصاد املتداعي

} أخيرا اتخذت مصر القرارات التي يرى 
احملللون أنها ”مؤملة“ بعد أن أحجمت 

احلكومات املتعاقبة عن املضي بعيدا في 
خفض دعم الوقود وتعومي العملة احمللية 

خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد 
اعتاد على الدعم احلكومي.

فقد رفعت احلكومة أسعار الوقود، أمس، 
بني 30 و47 باملئة وحرر البنك املركزي سعر 
صرف اجلنيه ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3 

باملئة الستعادة التوازن بأسواق العملة.
وأكد رئيس الوزراء املصري، شريف 

إسماعيل، أن هذه الفترة ال حتتمل تأجيل 
القرارات وأن احلكومة لم تعد تستطيع 

اتخاذ قرارات مسكنة.
وعاشت مصر في السنوات القليلة 

املاضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم 
عجز املوازنة وارتفاع التضخم وتراجع 

اإلنتاج وشح شديد في العملة الصعبة في 
ظل غياب السائحني واملستثمرين األجانب 

وتراجع إيرادات قناة السويس.
وترى ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال 

أن ”القرارات مؤملة ولكن كان البد منها 
لتفادي مستقبل مظلم… الطبقة الوسطى 

هي أكثر من سيتضرر من القرارات والطبقة 
الفقيرة بشكل عام، ولكن كان البد منها 

إلصالح االقتصاد“.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في 

مصر في العامني األخيرين من ارتفاع أسعار 
السلع واخلدمات بشكل حاد وأزمات متكررة 

في توافر األرز والزيت والسكر.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن أن 

احلكومة عملت على حماية الفقراء وجتنب 
”اآلثار السلبية لإلصالح“ من خالل زيادة 

”قيمة املعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد 
املستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 

مليون أسرة“.
وذكر وزير املالية عمرو اجلارحي أن 
فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 
49 مليار جنيه في السنة املالية احلالية 

بعد قرار ”زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها 
للفرد“ لشراء السلع بداية من الشهر املقبل. 

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خالل 
21 مليون بطاقة متوين.

وبحسب هاني جنينة من بلتون املالية 
فإن ”القرارات ال بديل عنها وسيكون 

تأثيرها صعبا هذه األيام، ولكن هناك في 
املقابل زيادة في الدعم وأيضا في الضرائب 

على أصحاب الدخول األعلى… أعتقد أن 
الشركات واملصانع ستعمل على زيادة أجور 
ورواتب العاملني لديها خالل الفترة املقبلة“.
وقال رئيس الوزراء إن احلكومة تدرس 

قانونا للضريبة التصاعدية.
وتقدم أعضاء في مجلس النواب 

األسبوع املاضي مبشروع قانون لتعديل 
ضريبة الدخل، يعفى كل من ال يزيد دخله 

على 14400 جنيه، ثم تتصاعد الضريبة 
تدريجيا لتصل إلى 30 باملئة ملن يزيد دخلهم 

السنوي على 500 ألف جنيه.
وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين 
والتوسع في ”برنامج تكافل وكرامة“ الذي 
يقدم دعما نقديا شهريا لألسر األشد فقرا، 

هما أولى خطوات احلكومة في برامج 
الرعـاية االجتمـاعية حلماية محدودي 

الدخل.
وأكد اجلارحي أن ”القرارات قد تكون 
لها بعض اآلثار والصعوبات، ولكن البد 
من التعامل معها… حتريك أسعار املواد 

البترولية لن يخفض عجز املوازنة أو الدعم، 
ولكن يخفض الضغط عن الهيئة العامة 

للبترول“.
وفي محاولة لتخفيف اآلثار املترتبة على 

زيادة أسعار املشتقات البترولية وحترير 
سعر صرف اجلنيه، قال وزير التموين محمد 

علي الشيخ إنه ”لم تعد هناك قيود أمام 
القطاع اخلاص الستيراد السلع التموينية… 

لقد مت إلغاء اجلمارك عن السكر األبيض 
املستورد بعد إحجام القطاع اخلاص عن 

االستيراد“.
وشهدت مصر في األسابيع القليلة 
املاضية أزمة سكر عزتها احلكومة إلى 

توقف القطاع اخلاص عن االستيراد.
وترى الدسوقي أن ”القرارات ستكون 

صعبة على املدى القصير رغم أنها 
إيجابية… ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى 

ارتفاع التضخم، ولكن أي زيادات ستزول 
تدريجيا“.

ماريان حويك: إيهاب فاروق

تزايد الفرص في قطاع 

التكنولوجيا سيقلص معدالت 

الهجرة العالية في لبنان



} عمــان – يتجـــاوز الفنـــان العراقـــي محمد 
شـــكري جميـــل، بعـــد أســـابيع قليلـــة، عتبة 
الثمانيـــن من العمر. وعلى الرغم من أنه عرف 
بقلة األعمال التي قدمهـــا خالل حياته إال أنه 
نجح في تأســـيس حضور واضح في مجالي 
الفيلـــم الســـينمائي والدرامـــا التلفزيونيـــة. 
الجمهـــور  اهتمـــام  أعمالـــه  اســـتقطبت  إذ 
والمشـــاهدين والنقـــاد، على حّد ســـواء، بعد 
أن وجـــدوا في صاحبها فنانًا متمكنًا من فنه، 

متميزًا بلمساته اإلخراجية.

أحدث األفـــالم التي أخرجها جرى تمويله 
من مشـــروع بغـــداد عاصمة للثقافـــة العربية 
وهو فيلم ”المســـرات واألوجاع“، الذي يبدو 
أنـــه لم يـــر النور ألســـباب سياســـية وأخرى 
تتعلق بالفســـاد المالي الذي ساد العراق بعد 
االحتالل األميركي ســـنة 2003، إذ ظل حبيسًا 
لدى شركة إيرانية للطبع والتحميض ترفض 
إطالق ســـراحه قبل دفع مستحقاتها المالية، 
علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا الفيلم رصـــدت له 

ميزانية هي األكبر في المشروع.
لكّن كثيرين يضيفون أسبابًا تتعلق بفكرة 
الفيلم وبطله، الذي هو ابن ألحد ضحايا حرب 
الخليـــج األولى ضد إيران، فالفيلم مأخوذ من 
رواية للروائي العراقي فؤاد التكرلي باالســـم 
ذاتـــه، ويعود بالمشـــاهد إلى العهـــد الملكي 
وينتقـــل به عبر مراحل تاريخ العراق الحديث 
وصوًال إلى سنوات الحرب العراقية اإليرانية 
االولـــى في مطلـــع ثمانيات القـــرن الماضي. 
والقائلون بهذا يتهمون إيـــران بعرقلة إنتاج 
هذا الفيلم الذي شـــهد سلســـلة انتكاســـات، 
أشهرها ســـرقة الكاميرا السينمائية الوحيدة 
في العراق، ومحاولة تهريبها عبر كردســـتان 

إلى إيران قبل إلقاء القبض على السارق.

تعثر السينما في العراق 

 جميل الذي التقتـــه ”العرب“ بمقّر إقامته 
في العاصمة األردنية عّمان، سعى إلى العالمية 
منذ أوصت الروائية اإلنكليزية الشهيرة أجاثا 
كريســـتي بالعناية به ومنحـــه فرصته بعد أن 
لمســـت فيه حســـًا ســـينمائيًا وموهبة، وذلك 

خـــالل حضورها، أواســـط خمســـينات القرن 
الماضي، افتتـــاح المتحف العراقي في بغداد 
برفقة زوجها عالم اآلثـــار مالوان، وكان عمره 
17 عامًا، حين وجدته جالســـًا قـــرب المخرج 
والمونتيـــر جون شـــيرمان الذي قـــال له ”إن 
الفيلم مثل عجينة من الطين التي يستخدمها 
النّحـــات لصنـــع نمـــوذج تمثـــال“، وعمل في 
األفالم الســـينمائية العالمية ”اصطياد الفأر“ 
لبول روثا، وفيلم ”عين الثعلب في الصحراء“.
لكن هذا الفنان لم يقفز بفنه إلى المستوى 
العالمـــي، إال في العام 1982 عندما أخرج فيلم 
”المســـألة الكبرى“ الذي شـــارك فيـــه ممثلون 
عراقيـــون إلـــى جانـــب الفنانيـــن العالميين 
المشـــهورين مثل الممثل العالمي أوليفر ريد، 
وكان من أضخم األعمال السينمائية العراقية، 
تناول فيه نضال الشـــعب العراقي إبان ثورة 
العشـــرين، وفـــاز بجائزة مهرجـــان لندن وعّد 
من أفضل األفالم الســـينمائية، على الرغم من 
أنه قوبل بانتقاد واســـع داخل العراق التهامه 

بتغيير حقائق تاريخية عن تلك الثورة.
ال ينكـــر جميل أنه مـــن المقّلين في مجال 
اإلنتاج واإلخراج عازيًا ذلك إلى عدم قبوله كل 
مـــا يعرض عليه من أعمـــال، ويقول ”ال بد لي 
مع كل عمـــل يعرض علّي من دراســـة أجريها 
له. بدءًا من الفكرة التي يقوم عليها المشروع، 
وانتهاًء بالســـيناريو، وبعد ذلك يكون قراري 

قبوًال، أو رفضًا“.
يرى أن أســـباب تعثر اإلنتاج السينمائي 
فـــي العـــراق تعـــود إلى أنـــه لم يتخذ شـــكًال 
نظاميـــًا، بـــل اعتمـــد علـــى رغبـــات بعضهم 
ومبادراته بســـبب غيـــاب المصـــدر الممّول، 
كمـــا أن الدولـــة لم تتدخـــل لتنافـــس تجارة 
السينما المصرية، فلم تظهر في العراق طبقة 
رأســـمالية منتجة وال ممّول ثابت، مشيرًا إلى 
رغبـــة الحـــكام الذين توالوا علـــى الحكم، في 
اســـتخدام الســـينما لدعم أنظمة حكمهم، كما 
فعل نظام صدام حســـين حين أجـــزل العطاء 
في الفترة التي ســـبقت سقوطه إلنتاج أعمال 
فنية ترّوج للنظام إعالميًا ودعائيًا، مما جعل 
الســـينما العراقيـــة محـــدودة ومتقلصـــة من 

ناحيتي التوزيع واالنتشار.

أفالم غريبة

يضيـــف جميل عائقـــًا آخر أمـــام اإلنتاج 
الســـينمائي العراقي وهو العـــدد القليل لدور 
العرض الســـينمائي وعدم االهتمـــام بما هو 
موجود منها، إذ لم تأخذ الحكومات الســـابقة 
على عاتقهـــا بناء دور عـــرض لضمان عرض 
األفـــالم العراقية وتاليًا اســـتقطاب األســـرة 
العراقيـــة لمشـــاهدتها، واتجهـــت الحكومة، 
آنذاك، إلى بناء وتشـــييد النصـــب والتماثيل 
مـــن دون األخذ فـــي االعتبار الجانـــب الفني 

والثقافي، كما يقول.
ويرجع عزوف القطـــاع الخاص عن إنتاج 
أفالم سينمائية، كما هو متعارف عليه في دول 
أخرى، إلى الضريبة الباهظة التي تجاوزت 33 
بالمئة عن كل عمل أو إنتاج سينمائي، جعلت 
كل منتج ســـينمائي يفكر أكثر من مرة قبل أن 
يقـــدم على اإلنتاج، أو يهـــرب من هذا المجال 
اإلنتاجي، الذي ال يحقق له ربحًا، ويستشـــهد 
بالبعـــض من الذين تســـتهويهم فكرة اإلنتاج 
الســـينمائي من العراقيين، فغامـــروا بإنتاج 

أفـــالم ولم يحصدوا من 
ذلك إال الخسران.
الطريق إلى 
النهوض بواقع 

السينما العراقية، في 
رأي جميل، هو أن تخلق 

السينما مصدرًا ثابتًا ممّوًال 
لإلنتاج السينمائي فضًال 

عن تشجيع أصحاب رؤوس 
األموال على إنتاج أفالم وتشييد 
دور عرض سينمائية، فمن دون 
انتشار دور عرض سينمائية، ال 

يمكن للسينما العراقية النهوض، 
وهو يبدي عجبه من األموال الطائلة 

التي تنفق إلنشاء أو افتتاح فضائيات 
جّل همها تحقيق الرغبات السياسية 

للمشرفين عليها وال ينفق شيء من هذا 
على السينما، ألن السينما تحقق وببساطة 

رغبات فنية ثقافية.
يقول ”ال يمكن للسينما أن تنهض 
بين ليلة وضحاها، ألن األمر يتوقف 

على تشييد دور عرض 
جديدة، وإيجاد ممول 

ثابت، وقبل هذا 
كله استتباب األمن، 
ألن الشعور باألمن 

يلعب دورًا في اإلنتاج 
السينمائي وفي انتشار إبداعاته“، 

وأضاف متسائًال ”كيف يمكن للعائلة 
أن تحضر عرضًا سينمائيًا وسط 
االنفالت األمني؟ وتاليًا فإن هذا 

يقلل من إقبال المنتجين على 
إنتاج أفالم سينمائية تتطلب 

الكثير“.
في أفالمه الروائية 

يميل جميل إلى ”استنطاق 
الواقع في بعديه السياسي 

واالجتماعي“، وهو ما 
نجده في فيلم ”الظامئون“، 

الذي يتحدث عن قرية 
عراقية تعاني من الجفاف 
وتدهور الحياة اإلنسانية 

فيها بسبب انقطاع 
الماء عنها. وكذلك فيلم 

”المسألة الكبرى“، 
وفيلم ”األســـوار“، وهذان الفيلمـــان أنجزهما 
برؤية إخراجية متقدمة بالنســـبة إلى السينما 
العراقية في ســـبعينات القرن الماضي، أما في 
حقـــل الدراما التلفزيونية فـــإن من بين أعماله 
المهمـــة ”حكايـــة المـــدن الثـــالث“، كما أخرج 
الذي أخذه عن  مسلسًال دراميًا هو ”السرداب“ 
رواية الشـــاعر الراحل يوسف الصائغ وتولى 
األدوار الرئيســـة فيـــه عدد من أبـــرز الفنانين 
العراقيين في مقدمتهم يوسف العاني وسامي 

عبدالحميد.
تعلق جميل بالسينما منذ طفولته المبكرة 
واتجـــه إلى إنكلترا ليدرس الســـينما ويحصل 
علـــى الدبلـــوم ليعـــود مونتيـــرًا ثـــم مخرجا، 
يقول ”فـــي طفولتي أهداني والـــدي آلة عرض 
ســـينمائية تعمل بالكهرباء أنتجـــت بها فيلما 
غريبـــًا ال يتجاوز الدقيقتيـــن، بمعاونة صديق 
جمع لي قصاصـــات األفالم المرمية والمتروكة 
في النفايات فألصقـــت بعضها ببعض، وكانت 

النتيجة خليطًا عجيبًا من قصاصات ال يوّحدها 
رابط منطقي“.

بدأ دراســـته فـــي لندن من غرفـــة المونتاج 
فـــي أســـتوديو ”أمغول“ الـــذي كان ينتج أفالم 
روبن هود، ثم إلى شـــركة ”فيلم هاوس“ ثم إلى 
القاهـــرة في شـــركة اإلنتاج العربـــي التي كان 
يديرها صالح أبو ســـيف، ثم انتقل إلى رئيس 
وحدة المونتاج في مصلحة السينما والمسرح 
واألفـــالم الوثائقيـــة، قبل أن يشـــارك يوســـف 
جرجيـــس حمـــد في إخـــراج فيلم ”أبـــو هيلة“ 
الـــذي كتب له الســـيناريو أيضا.. ثـــم التجربة 
غيـــر الناجحة له فـــي فيلم ”شـــايف خير“، ثم 
المأخوذ  ليخوض التجربة الثالثة ”الظامئون“ 
عن رواية الكاتب العراقي عبدالرزاق المطلبي، 
والذي جّســـد قصة الظمـــأ والعطش والتخلف 
التـــي كانت تســـيطر علـــى العراق، وبحســـب 
النقاد فإنه كان فيلما متماســـكا قويًا بتفاصيله 
كلهـــا، وتمتع بقيمـــة فنية وفكريـــة جعلت منه 
أثـــرا كبيـــرا حصل علـــى جائزة اتحـــاد النقاد 

الســـينمائيين الســـوفييت في مهرجان 
موســـكو، ثم خاض تجربته الرابعة في 
فيلم ”األســـوار“ الذي حصد به الجائزة 
الذهبية لمهرجان دمشـــق الدولي ســـنة 
1980، والذي جســـد المرحلة النضالية 
للشـــعب العراقـــي ووقوفه إلـــى جانب 
الشـــعب المصري في مواجهة العدوان 
الثالثي بعد تأميم قناة الســـويس ســـنة 
1956، واندالع انتفاضة 1956 في العراق، 
وبعـــد األســـوار كانت أفـــالم ”المســـألة 
الكبرى“، و“الملك غازي“، و“عرس عراقي“ 

و“اللعبة“.

لعبة الزمن

في العام 1982 أخـــرج  جميل فيلم ”المهمة 
مســـتمرة“ وكان أول فيلم روائي عن الحرب مع 
إيران يمزج بين التسجيلي والروائي إذ تناول 
فيه حادثة حقيقيـــة وقعت لطيار عراقي تصاب 
طائرتـــه فوق أراضي العدو أثنـــاء تنفيذه أحد 
واجباته مما يضطـــره للهبوط في األرض 
الحرام ومن ثم يبدأ رحلته في البحث 
عـــن طريق الخـــالص بالعـــودة إلى 

أرض الوطن.
يقول الروائي العراقي علي خيون 
لـ“العرب“، ”ال يختلـــف اثنان من الفنانين 
على أن  محمد شـــكري جميـــل قامة عالمية 
كبيرة في الســـينما، لكنهـــم يختلفون على 
طريقته في اإلخراج، منهـــم من يراه معلمًا 
ويتمنـــى فرصة العمل معه، وهناك من يرى 
أنه متعب جـــدًا، ألنه عصبي المزاج ودقيق 

في العمل“.
ويضيف ”يؤلمني أن أجد الســـينما معطلة 
في العراق، ومحمد شكري جميل من دون عمل. 
لكنـــه يفرحنـــي حين يخبرني عـــن قراءاته، إنه 
قارئ جيد، يقرأ بســـرعة ودقـــة، إذ انتهى، على 
ســـبيل المثال، من قراءة روايتـــي ’رماد الحب‘ 
في ثالثة أيـــام، وأعادها إلّي مليئـــة بتعليقات 

سينمائية“.
ال تغيب أقـــوال محمد شـــكري جميل التي 
طالمـــا كان يرددها، والتي أطلقهـــا في مراحل 
مـــن حياته والتي من بينهـــا ”قل كلمتك قبل أن 
تموت، فإنها ســـتعرف حتما طريقها“، و“لعبة 
الزمن أقوى منا“، و“ما أكتبه نوٌر يراه غيري 

ظالمًا“.

مخرج عراقي تحتجز إيران فيلمه ألن بطله أحد ضحاياها

محمد شكري جميل

ما زال يبحث عن المسرات واألوجاع

فيلمه {األســـوار} يجســـد املرحلة النضالية للشعب العراقي. وقد حصد به الجائزة الذهبية ملهرجان دمشـــق الدولي سنة ١٩٨٠. وبعد {األسوار} كانت أفالم {املسألة الكبرى}، وجوه

و{امللك غازي}، و{عرس عراقي} و{اللعبة}.

الروائية اإلنكليزية الشهيرة أجاثا 

كريستي  أوصت بالعناية بمحمد 

شكري جميل ومنحه فرصته بعد أن 

لمست فيه حسا سينمائيا وموهبة، 

وذلك خالل حضورها، أواسط 

الخمسينات، افتتاح المتحف العراقي 

في بغداد برفقة زوجها عالم اآلثار 

مالوان، وكان عمره حينها  ١٧ عاما

أعماله المهمة تبقى خالدة لدى 

المشاهدين العراقيين والعرب، مثل 

{حكاية المدن الثالث} و{السرداب} 

الذي أخذه عن رواية الشاعر الراحل 

يوسف الصائغ وتولى األدوار الرئيسة 

فيه عدد من ابرز الفنانين العراقيين 

في مقدمهم يوسف العاني، وسامي 

عبدالحميد

[ الفنان الراحل غازي التكريتي في فيلم {المسألة الكبرى} لمحمد شكري جميل الذي ال يتوقف عن العمل المنهك كما في مواكبته كل صغيرة وكبيرة أثناء تصوير فيلم {المسرات واالوجاع}.

سالم الشماع
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} بروكسل - ليبرالية تؤمن بالفكر العلماني 
السياسي، آراؤها تثير في كل مرة صدمة في 
املجتمع الكويتي، تؤمن أنها تسير في حقل 
ألغام مكتمل األركان، لكـــن قناعاتها تدفعها 
لترســـيخ الرضا الداخلي الـــذي تعيش بني 

جنباته.
ابتهال اخلطيب، ال تضع آراءها في خانة 
اجلريئة، وإمنا حتيل ذلك إلى االنفتاح الذي 
يعيشـــه العالم بســـبب اتســـاع املعرفة، هذا 
االنفتـــاح الذي يرفـــض التقوقـــع ويحاربه، 
اآلراء  كل  مناقشـــة  هـــو  اليـــوم  فالواجـــب 
والبحـــث فـــي كّل ما كان ُيعَتَبـــر في املاضي 
صادمًا مع الفكـــر املجتمعي، ألن البحث فيه 

حاجة حقيقية للمستقبل.

الهوية الواضحة

الوصـــول إلى املســـتقبل بهوية واضحة 
هـــو الضمـــان لالســـتمرار، فـــكل مجتمع له 
عاداتـــه وقَيمه. املجتمعات هـــي من تفرض 
منظومتهـــا علـــى األفـــراد الذيـــن يخافـــون 
من املجتمـــع أكثر من خوفهم مـــن القانون، 
هـــذه املفاهيم ســـتتغير ضمن إطـــار العامل 
االقتصادي وتأثيراته على املجتمع واألفراد 
كمـــا تـــرى األكادمييـــة الكويتية وأســـتاذة 
األدب اإلنكليـــزي في جامعة الكويت، الكاتبة 
والناشـــطة واملترجمـــة الكويتيـــة ابتهـــال 

اخلطيب.
ولـــدت ابتهال اخلطيب فـــي الكويت في 
العام 1972، ونشـــأت في أسرة مثقفة، فقرأت 
عباس محمود العقاد وبدر شـــاكر الســـياب 
فـــي مراحل حياتها األولى. والدها القانوني 
واحملامـــي الكويتـــي عبدالعزيـــز طاهر مال 
ك  جمعـــة أحمـــد اخلطيـــب، كان هـــو احملرِّ
الرئيسي في حياتها، فهو الذي مّهد األرضية 
الصلبـــة أمامها لتحقق ذاتها وتطرح آراءها 
اإلشكالية في مجتمعاتنا العربية التي متلك 
مـــن اخلصوصية مـــا يجعلهـــا تتعامل مع 

بعض اآلراء بالكثير من احلساسية.
والعلـــوم  اآلداب  اخلطيـــب  درســـت 
اإلنســـانية، وأكملت املاجســـتير في جامعة 

إنديانا في بنســـلفانيا بالواليـــات املتحدة 
األميركيـــة، ولتتبعهـــا بعـــد ذلـــك بدرجـــة 
الدكتـــوراه من جامعة يال فـــي اختصاص 
اللغـــة اإلنكليزيـــة وآدابهـــا، وهـــي فنانـــة 

تشكيلية وعازفة بيانو.
تنتمـــي اخلطيـــب إلـــى مجتمـــع يقوم 
تيـــه على البنى الدينيـــة والعادات  في ضفَّ
االجتماعيـــة، فـــي ظل هـــذا أرادت أن تكون 
مختلفـــة مـــا وضعها في مواجهـــة صادمة 
جَلبـــت لها الكثير من الُتَهم في ما بعد، هذا 
الواقع جعلها تؤّجل حلمها الكبير باملشروع 
املســـرحي العاملي الذي كان مشروعها قبل 
عودتهـــا إلى البـــالد بعد انتهاء دراســـتها 

األكادميية.
إلى جانب اشتغاالتها األدبية في مجال 
الترجمـــة، وكتابتهـــا الصحافيـــة، تـــؤدي 
اخلطيـــب مهمتها األكادمييـــة في التدريس 
بقســـم اللغـــة اإلنكليزية بجامعـــة الكويت، 
ـــذ أســـتاذة األدب مـــن الفكر ســـبيًال  وتتخِّ

للجدل والنقاش مع اآلخرين.
بنظـــرة عامة على مراحل حياتها اليوم، 
ميكن القول إن ابتهال اخلطيب ال تهدف في 
الطرح املختلف، خروجًا عن املألوف الذي ال 
ه  ل هدفًا لها كما تقول مرارًا، هذا مردُّ يشـــكِّ
إلـــى التعليم الذي كان ســـببًا فـــي إزالة كل 
احلواجز العائقة للتفكير أمامها، باإلضافة 
الرتكازها إلى أرضيـــة اجتماعية كانت لها 

سندًا دائمًا في مقوالتها.
تعتقـــد اخلطيـــب أن املنطقـــة العربيـــة 
متـــر مبراحل خطيرة منذ ســـنوات، تتطلب 
مراجعـــة شـــاملة سياســـية واجتماعيـــة، 
للوصـــول إلـــى املســـتقبل بكل الثقـــة التي 
تضمن االســـتمرار فيه، تســـتند في حتمية 
التغيير إلى أن الشباب هم الشريحة األكبر، 

فاملجتمعات العربية هي مجتمعات فتية.

الكويت والبدون

في امللـــف الكويتي الداخلـــي للخطيب 
العديـــد مـــن اآلراء حـــول عمل مؤسســـات 
الدولـــة التي حتتكـــم مع املخَتلفـــني معها 
علـــى القضايـــا اإلشـــكالية إلى الدســـتور 
الـــذي يضمن حقوق اجلميـــع. لهذا تنتصر 
األكادمييـــة الكويتية مللف البـــدون، وتدعو 
إلى حّله ضمن اإلطار القانوني واالجتماعي 
في الكويت، وفي املنظومة التعليمية تدعو 
إلى تغيير شامل في املناهج التي تؤدي إلى 

خلق جيل يرى من زاوية واحدة.
تصف الكويت بالبلد الدميقراطي الذي 
يكفـــل ألبنائه ســـقف احلريـــة املرتفع. لهذا 
قامت مـــع أخريات بتأســـيس مجموعة 29، 
التي نظمت العديد مـــن الفعاليات وأبرزها 
اعتصـــام أمام جامعة الكويـــت للضغط في 
سبيل قبول شـــباب وشاّبات البدون، الذين 
ال ميلكـــون أوراقــــًا ثبوتية بعـــد انـتهائهم 
مـــن املرحلـــة الثانوية. ذلـــك االعتصام آتى 
ُأُكَلـــه فوافقت رئاســـة اجلامعـــة على قبول 
ل فـــوق 90 باملئة  كل َمـــن يحصـــل على معدَّ
في الثانويـــة العامة، ففـــي تعاملها مع كل 
القضايا التي تشـــتغل بها، تبحث اخلطيب 
دومـــًا عـــن مخـــارج قانونيـــة لطرحها في 

رؤيتها للحل ألّي ملف.
شـــيعية  ألســـرة  املولـــودة  اخلطيـــب 
بالتصنيـــف الطائفي الذي تترفـــع دومًا عن 

ذكره هي كويتية قبل كل شيء، ترى أن حزب 
اللـــه دولة داخـــل الدولة في لبنـــان، تهاجم 
بنيته الفكرية القائمة على املنهجية الدينية، 
حتيل ذلك إلى متويله اخلارجي الذي يضعه 
ق هنا بني  في خانـــة اخلطر على الوطن، تفرِّ
مفهوم املقاومة التي تكون في خدمة الوطن 
ورافـــدًا أساســـيًا من روافـــد حمايته، وبني 
م األنا الذاتية للحزب في صورة العتاد  تضخُّ

ق على الدولة. والرجال ليتفوَّ

مـــن  متامـــًا  النقيـــض  علـــى  تقـــف 
األيديولوجيـــات الدينيـــة واألحـــزاب التي 
ترتكز علـــى مرجعيات دينيـــة فقهية مهما 
كان اجتاههـــا، وتدعـــو إلـــى فصـــل الدين 
عن الدولة، فالديـــن لديها كما تؤمن به هو 
العالقـــة الروحيـــة اخلاصة بـــني املخلوق 
واخلالـــق، لهـــذا تؤكد دومًا علـــى أنَّ الفكر 
السياســـي العلمانـــي هـــو اخلـــالص من 
األزمات الطائفية، فالليبرالية ليســـت ثيابًا 

يتـــم ارتداؤهـــا أو قوالب يجلس اإلنســـان 
فيهـــا، املواطنة عندها تتقـــدم على االنتماء 

العقائدي.

العمق العربي

تؤمـــن اخلطيب أن املجتمعات العربية ال 
متلك اخليار في فصل الدين عن الدولة، فهو 
املســـتقبل احلتمي الستمرار وجودها، حتى 
هذه املجتمعات في مســـتقبلها لن تكون على 
هذه الصـــورة التي ســـتكون أيضًا خاضعة 

للظروف التي تفرض نفسها في حينها.
العمق العربي يظهر هاجســـًا في أدبيات 
اخلطيـــب بوصفه صمـــام األمـــان للجميع، 
في ذات اإلطـــار مبا يتعلـــق بفهمها لعملية 
الســـالم مع إســـرائيل، تســـتحضر التجربة 
اليابانيـــة بعـــد احلرب العامليـــة، املصاحلة 
مع الـــذات واللجوء إلـــى البراغماتية بعيدًا 
ق  عن الصدام في ســـبيل عودة احلقوق، تفرِّ
هنـــا بني التفكير املثالـــي والتفكير املنطقي، 
املثالي يرفض احلوار بينما املنطق يقول إن 
الفاتورة الدموية يدفعها الفلسطينيون فقط، 
لـــذا ال ضيَر مـــن احلوار في ســـبيل حتقيق 
هدنة طويلة األمد لترتيب البيت الفلسطيني 

وحتقيق التنمية الداخلية.
النـــار التـــي تأتي علـــى كل شـــيء تبدأ 
بشـــرارة صغيرة جدًا، كما تقـــول اخلطيب، 
لذلك تطالب دائمًا مكونات املجتمع الكويتي 
بالنـــأي بالنفس عن كل ما يحدث في احمليط 
اإلقليمي، ولذلك تقوم احلقوق عند اخلطيب 
على مبدأ املواطنة طاملـــا أنَّ هذه احلقوق ال 
تخلُّ باآلداب العامة، هذه احلقوق تقوم على 
مبدأ التكوين املجتمعي في أصل بنائه، فأّي 
فكـــرة تنطلق منها أســـتاذة األدب اإلنكليزي 
لهـــا ارتـــكازات أدبيـــة من خالل اشـــتغالها 
األكادميي في تأريخ األدب، وسرعان ما تقوم 

بقوَلَبتها لتتناسب مع احلياة احلالية.
القـــراءة هي مفتـــاح االكتشـــاف إلعادة 
بناء األرضية الصلبة للمســـتقبل، في ذهنية 
اخلطيب. فالنبش في املاضي ضرورة ُملّحة 
ـــز هنا بني  ملراجعتـــه بهـــدف تطويـــره، متيِّ

البحـــث ألجل الهـــدم والبحث ألجـــل البناء، 
لهـــذا نـــرى باكـــورة اشـــتغالها الثقافي في 
عملهـــا املترجـــم ”مختصـــر تاريـــخ العالم“ 
للكاتب إي اتـــش غومبريتش الذي صدر عن 
م  سلســـلة عالم املعرفة، ففي هذا الكتاب تقدِّ
اخلطيب نصـــُا قصصيـــًا مشـــوقًا يتضمن 
دروسًا في التاريخ من خالل استعراض أبرز 
األحداث في سيرة القدماء بدءًا من الفراعنة 
ومرورًا بالسومريني والبابليني واآلشوريني، 

وصوًال إلى كل احلضارات األخرى.

الدين والدولة

 ضـــرورة فصـــل الديـــن عـــن الدولة هي 
ضرورة قصوى عند اخلطيب، فالدولة عندها 
ُتبنـــى علـــى املبـــدأ العلماني الـــذي يضمن 
املساواة بني اجلميع ومنحهم احلرية الكاملة 

في االعتقاد واالجتاه الفكري.
في حواراتهـــا الصحافية تتطرق للوضع 
الشـــيعي في اخلليج العربي، فترى أنَّ هناك 
تعاطفًا دينيًا غير مـــدروس مع طهران، وهو 
تعاطف لـــه أضراره املســـتقبلية، فالشـــيعة 
العـــرب الذين يعيشـــون في اخلليـــج العربي 
حتت مظلة أنظمة دميقراطية، لن يستطيعوا 
باملطلـــق احلياة في إيران أو حتت الســـلطة 
اإليرانية، بحسب اخلطيب التي ُدِعيت لزيارة 
طهـــران من امللحقيـــة الثقافيـــة اإليرانية في 
الكويـــت في العديد من املـــرات لكنها رفضت 
ذلـــك بســـبب الـــدور اإليرانـــي في ســـوريا 

وانعكاساته.
في موقفها مـــن الربيع العربي، نلحظ في 
أدبيـــات اخلطيب قلقـــًا على مســـتقبل املرأة 
العربيـــة فـــي ظـــل ثـــورات مت اختطافها من 
قبـــل املنابر والعمائم الدينية إلى جانب قوى 
أخرى خارجية يهمها أن تبقى البالد العربية 
تعاني من ملفات قابلة لالنفجار في أّي حلظة.
يـــرى الكثيـــرون أن آراء ابتهال اخلطيب 
ِصداميـــة مع املجتمـــع، فهي تطرح تســـاؤًال 
منذ سنوات، يقوم على اكتشاف األولوية بني 
املرجعيات الدينيـــة واملرجعيات الوطنية في 
املجتمعات العربية، وهذا السؤال يضعنا في 

مواجهة حقيقية مع مستقبل املنطقة ككل.

املتخصصـــة فـــي األدب اإلنكليزي وعازفة البيانو والفنانة التشـــكيلية تنتمي إلى مجتمع يقوم في ضفتيه على البنـــى الدينية والعادات االجتماعية، وفي ظل هذا املجتمع أرادت أن وجوه

تكون مختلفة، ما وضعها في مواجهة صادمة جلبت لها الكثير من التهم في ما بعد.

كويتية شيعية ترفض تبعية شيعة الخليج لخامنئي

ابتهال الخطيب

أكاديمية ليبرالية ترى أن العلمانية هي الخالص الوحيد

[ ابتهال اخلطيب تؤمن بأن املجتمعات العربية ال متلك اخليار في فصل الدين عن الدولة، فهو املستقبل احلتمي الستمرار وجودها، حتى أن هذه املجتمعات في مستقبلها لن تكون على هذه الصورة التي 
ستخضع أيضًا للظروف التي تفرض نفسها في حينه.

العمق العربي يظهر هاجسا في 

أدبيات الخطيب بوصفه صمام األمان 

للجميع، في ذات اإلطار بما يتعلق 

بفهمها لعملية السالم مع إسرائيل، 

تستحضر التجربة اليابانية بعد الحرب 

العالمية، المصالحة مع الذات واللجوء 

إلى البراغماتية بعيدا عن الصدام في 

سبيل عودة الحقوق

عبداهللا مكسور
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} إســطنبول - منـــذ أن قام إدوارد ســـنودن 
المتعاقد التقني والعميل الموظف الســـابق 
لدى وكالـــة المخابرات المركزيـــة األميركية 
بتفجيـــر الفضيحـــة الشـــهيرة حـــول قيـــام 
الوكالة بالتجسس على مستخدمي اإلنترنت، 
بـــات هاجـــس الخصوصيـــة مســـيطرًا على 
مســـتخدمي أدوات االتصـــال مـــن هواتـــف 
وتطبيقـــات التراســـل الفـــوري، خاصة وأن 
األخطـــار األمنية التي تتهدد الكثير من بلدان 
العالم، جعلـــت تفكير الحكومـــات واألجهزة 
األمنية التابعة لها بممارسة نوع من الرقابة 
التي تشـــمل حقها في التنصت على مكالمات 
األفراد ومحادثاتهم أمرًا ال يقابل بالرفض من 

قبل عموم الناس.
األصـــل فـــي القضيـــة هـــو أن احتـــرام 
الخصوصية مبدأ أساســـي من مبادئ حقوق 
اإلنســـان، ولكن اختراق الخصوصية هذا لم 
يكن دائما مبنيًا علـــى رغبة الحكومات بدفع 
الخطر اإلرهابـــي عن الناس، بـــل كان مبنيًا 
في أغلب األحيان على تعاظم فكرة الســـيطرة 
والتحكم. وفي البلـــدان التي تحكمها أنظمة 
دكتاتوريـــة، ال يبقى هنـــاك أّي معنى لحقوق 
اإلنســـان، فتقييـــد الحريات يعنـــي في أحد 
معانيـــه قدرة األجهزة األمنية على مراقبة كل 

ما يفعله الصحافيون والناشطون.
وفي الجهـــة المقابلة، بات الحصول على 
وســـائل تواصل آمنـــة غير قابلـــة لالختراق 
هاجسًا مسيطرًا لدى التقنيين الذين تؤّرقهم 
مسألة احترام الخصوصية، فدأب هؤالء على 
تطويـــر التطبيقات التي تجعـــل المرء يفلت 
في محادثاته الشـــخصية ورسائله من عيون 
المراقبين، بالتوازي مع تحّول هذه المســـألة 
إلـــى نقطة مفاضلة لدى جمهور مســـتخدمي 
هـــذه التطبيقـــات حـــول العالم، األمـــر الذي 
جعل الشـــركات الكبرى التـــي تحوز ملكيتها 
تبـــذل جهـــودًا كبرى مـــن أجل تقديـــم أعلى 
درجات تشـــفير البيانات، ووضعها في خدمة 

المستخدمين.
وهنـــا يتذكر المتابعـــون التنافس الكبير 
بين تطبيق ”واتـــس آب“ الذي بات جزءًا من 
أمالك شركة فيسبوك، وبين تطبيق ”تلغرام“، 

فبعـــد أن ظهـــر هـــذا األخيـــر علـــى خارطة 
التطبيقـــات تحول جـــزء من المســـتخدمين 
نحوه، ما سّرع خطوات التطوير لدى ”واتس 
آب“ الـــذي أعلن منذ عدة شـــهور عن أنه بات 

يطبق نظام تشفير المحادثات.
إذن، مسألة التشفير لم تعد مجرد اجتهاد 
تقنـــي، بـــل باتـــت قضيـــة أساســـية تتحكم 
بتســـويق هـــذه التطبيقـــات والبرمجيـــات، 
ولكن هل يكفي أن يعلن مشـــغلو التطبيق عن 
اّتباعهم لها من أجـــل إقناع فئة الصحافيين 
والناشـــطين األكثر استهدافًا من قبل الرقابة 

باستخدامها؟
لهـــؤالء أيضـــًا مجموعات عمـــل تحاول 
مســـاعدتهم من أجل عدم الوقوع في شـــباك 
المتحّكمين والمسيطرين، وعلى عاتق هؤالء 
تقـــع مســـؤولية دراســـة واقع األمـــر، وال بد 

للمعنيين من أن يأخذوا بنصيحتهم.
وقد كان من الالفت في نهاية 

العام 2015 أن يوجه التقنيون في 
المؤسسات المعنية بالحفاظ على 

أمن الصحافيين والناشطين 
المستخدمين بعدم استخدام 

تطبيقات التراسل الفوري الشائعة 
بين الناس مثل ”واتس آب“ و“تلغرام“، 

وغيرهما والتوجه نحو تطبيق ”سيغنال 
والنصح به، بوصفه  برايفت ماسنجر“ 

التطبيق األعلى تشفيرًا حتى اآلن.

ما هو سيغنال برايفت ماسنجر

األمـــن  ”عـــدة  قائمـــة  تضمنـــت 
للناشطين  الموجهة  اإللكتروني“ 
في قطاع غزة التي أعدتها شركة 
سايبركوف المتخصصة باألمن 
منتصـــف  منـــذ  المعلوماتـــي 
العام 2014 عددًا من التطبيقات 
التي يجب على المســـتخدمين 
حصـــر عملهم من خاللها، ومن 

بين هذه التطبيقات جاء تطبيق 
”ســـيغنال برايفت ماســـنجر“، ولكن 

القوائم األخرى التـــي قدمها تقنيون آخرون 
في العام الماضي أبرزت تقدم موقع وفعالية 
هذا التطبيق في ســـياق الحرب القائمة بين 

مؤسسات الرقابة األمنية وبين الناشطين.
وجـــاء فـــي تعريـــف ”ســـيغنال برايفت 
ماســـنجر“ أنـــه تطبيـــق لالتصـــاالت اآلمنة 
التابعة  أنشأته شركة ”أوِبن ِوسبر ِسْسِتمز“ 
لمجموعة من النشطاء في مجال الخصوصية 
وأمـــن المعلومـــات، يوفـــر اتصـــاالت آمنـــة 
ومشـــفرة بتشـــفير ”زد أر تي بـــي“ غير قابل 

للتجسس، وهو مجاني ومفتوح المصدر.
أمـــا دليـــل ”ســـالمتك لألمـــن الرقمـــي“ 
الموجه للمستخدم العادي والمتقدم لتقنيات 
المعلومـــات علـــى الســـواء، والـــذي قامـــت 
بإعـــداده مجموعـــة مـــن الخبراء فـــي مجال 
أمن المعلومات في مؤسســـة ســـيدكيف، فقد 
وجـــه المســـتخدمين إلى ”ســـيغنال برايفت 
ماسنجر“ نظرًا إلى تميزه بمواصفات خاصة 
فهو ”بعكـــس الكثير من تطبيقات التراســـل 
التطبيقـــات  يعتمـــد  الصوتـــي  واالتصـــال 
المذكورة من ’أوِبن ِوســـبر ِسْسِتمز‘، وطريقة 
التشـــفير ’إند تو إند‘، ما يعنـــي أنه ال يمكن 

أن  جهـــة  تتنصـــت علـــى اتصـــال ألّي 
اإلنترنت بين المتصلين أو أن تعرف محتوى 
المكالمـــة أو أن تقـــرأ الرســـائل والصـــور 

المتبادلة“.
تطبيـــق ”ســـيغنال برايفـــت ماســـنجر“ 
الذي يمكن للمســـتخدمين في الوقت الراهن 
اســـتخدامه من خالل هواتفهـــم الذكية جرى 
تطويـــره مـــن قبل الشـــركة عبـــر العديد من 

المراحل.
 ففــــي البدايــــة قامــــت الشــــركة بإصدار 
لالتصــــاالت الصوتية  تطبيــــق ”ريد فــــون“ 
ســــيكيور“  ”تيكســــت  وتطبيــــق  المشــــفرة 
للمراســــالت النصية المشــــفرة على أجهزة 
أندرويــــد. بعد ذلــــك قامت بإصــــدار تطبيق 
الذي يدمج المكالمات الصوتية  ”ســــيغنال“ 
والمراســــالت النصية المشــــفرة في تطبيق 
واحــــد على األجهزة العاملــــة بـ“أي أو أس“ 
مثــــل اآليفــــون واآليبــــاد. وكان متوافقًا مع 
تطبيقــــي ”ريد فون“ و“تيكســــت ســــيكيور“ 
وبالعكــــس. أي كان باإلمكان إجراء مكالمات 
بيــــن هــــذه التطبيقات. وفــــي النهاية  قامت 
الشــــركة بدمج التطبيقات الثالثة تحت اسم 

منــــذ نوفمبر  ”ســــيغنال برايفت ماســــنجر“ 
العام 2015.

بلغ عدد تحميالت التطبيق ثالثة ماليين 
عمليـــة تحميـــل بعد ثالثـــة أيام مـــن توفره 
لمســـتخدمي أجهزة أندرويـــد و أي أو إس، 
وقد أرجع البعض التلقي الجيد له إلى تميزه 
بالســـرعة في األداء وإلى كونـــه خفيفا على 

األجهزة.
وعادت الشـــركة في شهر أبريل من العام 
الحالي لتطلق نســـخة الوينـــدوز التجريبية 
مـــن التطبيـــق، والتـــي تمّكـــن مســـتخدمي 
أجهزة الكومبيوتر من اســـتعمال ”ســـيغنال 
برايفت ماسنجر“ في عملهم، وقد جاءت هذه 
اإلضافة على شكل تطبيق يضيفه المستخدم 
لمتصفـــح كروم، وليس كتطبيق مســـتقل، ما 
يعني أن المســـتخدمين بإمكانهم اســـتعمال 
النســـخة الجديـــدة على كافـــة األجهزة التي 
تعمـــل بنظام التشـــغيل وينـــدوز، أو أجهزة 

كروم بوك.
وقـــد حرصـــت الشـــركة في ســـياق هذه 
العملية علـــى فعل اإلضافة أمنيًا أيضًا حيث 
تحتـــاج عمليـــة تنصيـــب التطبيـــق الجديد 

مـــن المســـتخدم رغم ســـهولتها قـــراءة رمز 
االســـتجابة الســـريع ”كيو أر كود“ بواسطة 
الهاتـــف الجـــوال ليتـــم اســـتيراد مفاتيـــح 

التشفير والرسائل.
وقـــد كان مـــن الالفـــت جـــدًا لجمهـــور 
المســـتخدمين أن يقول ســـنودن نفســـه إنه 
يستخدم برنامج ”سيغنال برايفت ماسنجر“ 
وذلك في تغريدة نشـــرها علـــى موقع تويتر 
بعـــد أيـــام قليلة مـــن إطـــالق البرنامج بين 

المستخدمين.

واتس آب وسيغنال برايفت ماسنجر

قامت شركة فيسبوك باالعتماد على البنية 
التقنية لـ“سيغنال برايفت ماسنجر“ من أجل 
تطوير تطبيق واتس آب نفسه. بعد أن 
بـــات تحصينه ضد االختراق مطلبًا 
أساســـيًا، كان يمكن للماليين من 
المســـتخدمين أن ينفّضـــوا عنه 
بسبب ضعف قدراته على مواجهة 
المخترقيـــن، وقـــد أعلنت شـــركة 
”أوِبن ِوســـبر ِسْســـِتمز“ عن تبنيها 
لهذه الخطـــوة على مدونتهـــا بالقول 
”لدينا وســـائل لدعم ميزة التشـــفير على 
بشـــكل  المنصات  جميـــع 
كامل، ولكن نحن نتحرك 
عالـــم  نحـــو  بســـرعة 
ســـيحصل فيـــه جميع 
آب  واتس  مســـتخدمي 
على ميزة التشفير نهاية 

إلى النهاية افتراضيًا“.
التقنيين  الخبراء  ولكن 
علـــى  يؤكـــدون  ظلـــوا 
بضـــرورة  نصيحتهـــم 
البرنامـــج  إلـــى  التوجـــه 
األصلي، وقـــد جاء في مقالة 
كتبهـــا كل مـــن ماريـــا كزينـــو 
وكريـــس واكر ترجمها محمد المســـقطي في 
موقع ســـيبر أراب ”إّن التشـــفير ليس السمة 
الوحيـــدة التي توحـــي باألمـــن. فباإلضافة 
إلـــى عوامٍل أخـــرى، يعتمد أيضـــًا مدى أمن 
التطبيق على كيفية دمج بروتوكول التشفير. 
فعندمـــا يكـــون البرنامج مفتـــوح المصدر، 
نتمّكـــن مـــن إعادة فحصـــه ورؤيـــة كيف تم 
اســـتخدامه والتأكد من عدم وجـــود أّي رمز 
مـــؤٍذ. فيما تتطلب البرامـــج مغلقة المصدر، 
من ناحيـــة أخرى، الوثوق باّدعاء المطّورين. 
يعتمـــد تطبيق واتـــس آب علـــى بروتوكول 
الذي هو  تطبيق ’ســـيغنال برايفت ماسنجر‘ 
معيار مفتوح يشّفر محادثات المستخدمين، 
لكن التطبيق نفسه مغلق المصدر. نحن نثق 
بأن شـــركة ’أوِبن ِوسبر ِسْسِتمز“ قد أدمجت 
بروتوكول تطبيق ’سيغنال برايفت ماسنجر‘ 
فـــي تطبيق واتـــس آب بشـــكٍل صحيح. لكن 
طبيعـــة التطبيق مغلقة المصـــدر تمنعنا من 
تحديد سمات التطبيق األخرى التي قد تؤثر 
على ســـالمتنا. مـــن جانٍب آخـــر، إن تطبيق 
’سيغنال برايفت ماســـنجر‘ مفتوح المصدر، 
ونتيجًة لذلك، يمكننا التأكد من أن محادثاتنا 
ُمشـــّفرة بشـــكٍل صحيح وإعادة معاينة أمن 

التطبيق اإلجمالي“.

ماسنجر فيسبوك وسيغنال

خطـــوات دعـــم التشـــفير التـــي بدأتهـــا 
شركة فيســـبوك وصلت إلى الماسنجر الذي 
يستخدمه المشتركون في شبكتها العمالقة، 
فأعلنـــت قبـــل شـــهرين تقريبـــًا عـــن إطالق 
خاصيـــة ”المحادثات الســـرية“، التي تعتمد 
خاصية تمّكن التشفير التام بين األطراف أو 
مثل المبنية على بروتوكول ”سيغنال برايفت 

ماسنجر“.
الخاصية التجريبية هذه لم تقم فيسبوك 
بإتاحتهـــا لجميع المســـتخدمين حتى اآلن، 
حيـــث جرى توضيـــح تفاصيلها فـــي وثيقة 
يجدها هؤالء في مركز المســـاعدة على موقع 
فيســـبوك، إذ ال تتوفـــر المحادثات الســـرية 
حالًيـــا إال لتطبيق ماســـنجر على نظامي“أي 
وأندرويد، ولهـــذا فإنها ال تظهر في  أو أس“ 
دردشة فيســـبوك أو عبر موقع مسنجر دوت 
كوم، وال تتوفر كذلك إال من الجهاز الذي يقوم 
المســـتخدم بإنشـــاء المحادثة منه والجهاز 

الذي يستخدمه المتلقي لفتح المحادثة.
وفي تفاصيـــل عملية التشـــفير فقد تّمت 
إتاحـــة إمكانيـــة لتحقـــق المســـتخدمين من 
بعضهـــم قبل بـــدء االتصال المشـــفر، حيث 
يتوفر لدى الشخصين المشاركين في محادثة 
سرية مفتاح جهاز يمكن مقارنته في التحقق 
من تشفير الرسائل من طرف إلى آخر. وتبين 
فيسبوك في توضيحاتها حول هذه النقطة أن 
عملية التحقق االختيارية لن تؤثر على عملية 
التشـــفير التي ستتم سواء قام المستخدمان 

بمقارنة مفاتيح األجهزة أم ال.

تشفير يجعلك تتفحص هوية من تحادثه
سيغنال برايفت ماسنجر

برنامج خارق لمواجهة انتهاك الخصوصية

هاجس الحصول على وســـائل تواصل آمنة غير قابلة لالختراق يســـيطر على التقنيني الذين تؤرقهم مســـألة احترام الخصوصية، لذلك دأب هؤالء على تطوير التطبيقات التي وجوه

تجعل املرء يفلت في محادثاته الشخصية ورسائله من عيون املراقبني.

سيغنال برايفت ماسنجر} تطبيق 

لالتصاالت اآلمنة أنشأته شركة {أوبن 

وسبر سستمز} التابعة لمجموعة من 

النشطاء في مجال الخصوصية وأمن 

المعلومات وهو يوفر اتصاالت آمنة 

ومشفرة بتشفير {زد أر تي بي} غير 

قابل للتجسس، عالوة على أنه مجاني 

ومفتوح المصدر
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علي سفر

مذكرة تأمر 

بالكتمان
} نقـــل موقـــع غلوبـــال فويـــزس أن عملية 
تطوير البرامـــج والتطبيقات المشـــفرة لن 
تمر دون صخب على مـــا يبدو، وضمن هذا 
الســـياق قالت جريدة واشـــنطن بوست إن 
منتجـــي تطبيق رســـائل الجوال المشـــفرة 
”ســـيغنال برايفـــت ماســـنجر“ تلقـــوا أول 
مذكرة اســـتدعاء لهـــم من هيئـــة المحلفين 
االتحادية لهذا العام لإلدالء ببيانات تخص 
أحـــد عمالئهم، لكنهم لم يقدموا ســـوى قدر 
ضئيل من المعلومات إلى مكتب التحقيقات 

الفيدرالي.
من جهتها أعلنت شـــركة ”أوِبن ِوســـبر 
ِسْســـِتمز�، الشـــركة المنتجـــة لـ“ســـيغنال 
ها ال تجمع  برايفت ماســـنجر“، للحكومة أنَّ
وال تحتفـــظ بالبيانات الوصفيـــة المطلوبة 
في المذكرة، وال تحفظ ســـوى وقت وتاريخ 
إنشـــاء الحســـاب وتوقيـــت آخـــر اتصـــال 

للمستخدم بخوادم سيغنال.
وكان مرفقـــًا مع المذكرة أمـــٌر بالكتمان 
يطالب ”أوِبن ِوســـبر ِسْســـِتمز� بأالَّ تنشـــر 
علنـــًا أّي معلومات عنها، لكـــن أمر المذكرة 
افُتِضَح إثر احتجـــاج قانوني قدمته ”أوِبن 
ِوسبر ِسْسِتمز� واالتحاد األميركي للحريات 

المدنية.
وذلك في تغريدة نشرها على موقع تويتر بعد أيام قليلة من إطالق  إدوارد سنودن نفسه يقول إنه يستخدم برنامج ”سيغنال برايفت ماسنجر“   ]

البرنامج بني املستخدمني.

ظهـــر هـــذا األخيـــر علـــى خارطة ن
ـــات تحول جـــزء من المســـتخدمين 
ما سّرع خطوات التطوير لدى ”واتس 
ذي أعلن منذ عدة شـــهور عن أنه بات 

ظام تشفير المحادثات.
 مسألة التشفير لم تعد مجرد اجتهاد 
بـــل باتـــت قضيـــة أساســـية تتحكم
يق هـــذه التطبيقـــات والبرمجيـــات،
ل يكفي أن يعلن مشـــغلو التطبيق عن 
لها من أجـــل إقناع فئة الصحافيين 

ي ي ي ي

ـطين األكثر استهدافًا من قبل الرقابة 
يين ع إ ج ن ه

امها؟
ؤالء أيضـــًا مجموعات عمـــل تحاول

ه

دتهم من أجل عدم الوقوع في شـــباك 
مين والمسيطرين، وعلى عاتق هؤالء 

ي ع م م

ســـؤولية دراســـة واقع األمـــر، وال بد
من أن يأخذوا بنصيحتهم. ن

كان من الالفت في نهاية 
أن يوجه التقنيون في  20
سات ااااالمعنية بالحفاظ على 

صحافيين والناشطين 
خدمين بعدم استخدام

الشائعة  ت التراسل الفوري
مثل ”واتس آب“ و“تلغرام“،  س

”سيغنال  والتوجه نحو تطبيق ا
والنصح به، بوصفه  ماسنجر“

األعلى تشفيرًا حتى اآلن. ق
بو ب ح و جر

سيغنال برايفت ماسنجر

األمـــن ”عـــدة  قائمـــة  منـــت 
للناشطين الموجهة  ني“ 
ع غزة التي أعدتها شركة
وف المتخصصة باألمن 
منتصـــف منـــذ  اتـــي 
 عددًا من التطبيقات

ي
20

جب على المســـتخدمين
عملهم من خاللها، ومن 
التطبيقات جاء تطبيق ه

نال برايفت ماســـنجر“، ولكن
األخرى التـــي قدمها تقنيون آخرون
م الماضي أبرزت تقدم موقع وفعالية
طبيق في ســـياق الحرب القائمة بين

ت الرقابة األمنية وبين الناشطين.
ـاء فـــي تعريـــف ”ســـيغنال برايفت
أنـــه تطبيـــق لالتصـــاالت اآلمنة جر“
التابعة شركة ”أوِبن ِوسبر ِسْسِتمز“ 
عة من النشطاء في مجال الخصوصية

ِ ِِ ِ

لمعلومـــات، يوفـــر اتصـــاالت آمنـــة
غير قابل ”زد أر تي بـــي“ ”رة بتشـــفير

س، وهو مجاني ومفتوح المصدر.
دليـــل ”ســـالمتك لألمـــن الرقمـــي“
 للمستخدم العادي والمتقدم لتقنيات
قامـــت ـــات علـــى الســـواء، والـــذي
ه مجموعـــة مـــن الخبراء فـــي مجال
علومات في مؤسســـة ســـيدكيف، فقد
”ســـيغنال برايفت لمســـتخدمين إلى
ة خا فات ا ز ت إلى ًا نظ
ي بر ي ى إ ين

“

أن  جهـــة  تتنصـــت علـــى اتصـــال ألّي 
اإلنترنت بين المتصلين أو أن تعرف محتوى 
المكالمـــة أو أن تقـــرأ الرســـائل والصـــور 

المتبادلة“.
”ســـيغنال برايفـــت ماســـنجر“  تطبيـــق
الذي يمكن للمســـتخدمين في الوقت الراهن 
اســـتخدامه من خالل هواتفهـــم الذكية جرى 
تطويـــره مـــن قبل الشـــركة عبـــر العديد من

المراحل.
 ففــــي البدايــــة قامــــت الشــــركة بإصدار
لالتصــــاالت الصوتية ”ريد فــــون“ تطبيــــق
ســــيكيور“ ”تيكســــت  وتطبيــــق  المشــــفرة 
للمراســــالت النصية المشــــفرة على أجهزة
أندرويــــد. بعد ذلــــك قامت بإصــــدار تطبيق
الذي يدمج المكالمات الصوتية ”ســــيغنال“ 
والمراســــالت النصية المشــــفرة في تطبيق
واحــــد على األجهزة العاملــــة بـ“أي أو أس“
افقًا ت كان ا اآل ن ف اآل ل ث
س و ي ب جهز ى و

”ســــيغنال برايفت ماســــنجر“ منــــذ نوفمبر 
.2015 العام

بلغ عدد تحميالت التطبيق ثالثة ماليين 
مـــن توفره  عمليـــة تحميـــل بعد ثالثـــة أيام
لمســـتخدمي أجهزة أندرويـــد و أي أو إس، 
وقد أرجع البعض التلقي الجيد له إلى تميزه 
بالســـرعة في األداء وإلى كونـــه خفيفا على 

األجهزة.
وعادت الشـــركة في شهر أبريل من العام 
الحالي لتطلق نســـخة الوينـــدوز التجريبية 
مـــن التطبيـــق، والتـــي تمّكـــن مســـتخدمي 

ي

أجهزة الكومبيوتر من اســـتعمال ”ســـيغنال 
برايفت ماسنجر“ في عملهم، وقد جاءت هذه 
اإلضافة على شكل تطبيق يضيفه المستخدم
لمتصفـــح كروم، وليس كتطبيق مســـتقل، ما 
يعني أن المســـتخدمين بإمكانهم اســـتعمال 
النســـخة الجديـــدة على كافـــة األجهزة التي 
هزة أ أ ز ن ل غ التش نظا ل ت

مـــن المســـتخدم رغم ســـهولتها قـــراءة رمز 
االســـتجابة الســـريع ”كيو أر كود“ بواسطة 
الهاتـــف الجـــوال ليتـــم اســـتيراد مفاتيـــح 

التشفير والرسائل.
وقـــد كان مـــن الالفـــت جـــدًا لجمهـــور 

ر و ير

المســـتخدمين أن يقول ســـنودن نفســـه إنه 
”سيغنال برايفت ماسنجر“  يستخدم برنامج
وذلك في تغريدة نشـــرها علـــى موقع تويتر 
بعـــد أيـــام قليلة مـــن إطـــالق البرنامج بين 

المستخدمين.

واتس آب وسيغنال برايفت ماسنجر

قامت شركة فيسبوك باالعتماد على البنية 
من أجل  التقنية لـ“سيغنال برايفت ماسنجر“
تطوير تطبيق واتس آب نفسه. بعد أن 
بـــات تحصينه ضد االختراق مطلبًا 
ن ب ب س و بيق نوير

أساســـيًا، كان يمكن للماليين من 
ب ق ر ي

المســـتخدمين أن ينفّضـــوا عنه 
يي ي ي

بسبب ضعف قدراته على مواجهة 
المخترقيـــن، وقـــد أعلنت شـــركة 
عن تبنيها  ”أوِبن ِوســـبر ِسْســـِتمز“
لهذه الخطـــوة على مدونتهـــا بالقول 

ِ ِِ ِ

”لدينا وســـائل لدعم ميزة التشـــفير على 
بشـــكل  المنصات  جميـــع 
كامل، ولكن نحن نتحرك 
عالـــم  نحـــو  بســـرعة 
ســـيحصل فيـــه جميع 
آب  واتس  مســـتخدمي 
على ميزة التشفير نهاية 

إلى النهاية افتراضيًا“.
ير يز رى

التقنيين  الخبراء  ولكن 
علـــى  يؤكـــدون  ظلـــوا 
بضـــرورة  نصيحتهـــم 
البرنامـــج  إلـــى  التوجـــه 
األصلي، وقـــد جاء في مقالة 
كتبهـــا كل مـــن ماريـــا كزينـــو 
وكريـــس واكر ترجمها محمد المســـقطي في 
إّن التشـــفير ليس السمة 
ي ي

” ”موقع ســـيبر أراب
الوحيـــدة التي توحـــي باألمـــن. فباإلضافة 
إلـــى عوامٍل أخـــرى، يعتمد أيضـــًا مدى أمن 

إل ب ن ب ي و ي ي و

التطبيق على كيفية دمج بروتوكول التشفير. 
ٍ

فعندمـــا يكـــون البرنامج مفتـــوح المصدر، 
نتمّكـــن مـــن إعادة فحصـــه ورؤيـــة كيف تم

ح ج

اســـتخدامه والتأكد من عدم وجـــود أّي رمز 
مـــؤٍذ. فيما تتطلب البرامـــج مغلقة المصدر، 
من ناحيـــة أخرى، الوثوق باّدعاء المطّورين. 

ٍ

يعتمـــد تطبيق واتـــس آب علـــى بروتوكول 
الذي هو  ’ســـيغنال برايفت ماسنجر‘ تطبيق
معيار مفتوح يشّفر محادثات المستخدمين، 
و ي جر ي بر ي بيق

لكن التطبيق نفسه مغلق المصدر. نحن نثق 
قد أدمجت  ’أوِبن ِوسبر ِسْسِتمز“ بأن شـــركة
سيغنال برايفت ماسنجر‘ 

ِ
بروتوكول تطبيق ’
ِِ

فـــي تطبيق واتـــس آب بشـــكٍل صحيح. لكن 
طبيعـــة التطبيق مغلقة المصـــدر تمنعنا من 

ٍ

تحديد سمات التطبيق األخرى التي قد تؤثر 
على ســـالمتنا. مـــن جانٍب آخـــر، إن تطبيق 

ال فت ‘ ن ا فت ا غنال
ٍ

’



خالد حماد

} رغـــم العديـــد مـــن العراقيل التـــي تواجه 
األصوات الشـــعرية الشابة، إال أن كال من تلك 
األصوات التي اختارت الشـــعر، ما فتئ يعلن 
عن نفســـه مـــع أول ديوان شـــعري له ويروي 
تجربته مع بداياته على طريق الشعر، ولماذا 
جاء اختياره لهذا المســـلك حتى يكون نافذته 

على العالم.

الكتابة قدر

تـــروي الشـــاعرة ديمة محمود شـــهادتها 
عن الشـــعر ولماذا الشـــعر، فتقول ”إذا كانت 
الكتابة قدرا لم يكن ليفّر مني لوال أنني فررت 
منه فإن الشـــعر هو الحتميـــة التي ولدُت بها 
وراودتنـــي في العاشـــرة فافُتتنت بـــه كتابة 
وقـــراءة واســـتماعا وحفظـــا وإلقـــاء. وحين 
انفلـــت طوفانـــه بال حســـبان على مشـــارف 
األربعين حامال االختالف والتضاد كان خلقا 
جديدا لما عجنت به ذاتي على مدى ســـنوات 
ليســـت قصيرة من خـــالل قـــراءات وتجارب 
حياتيه مختلفة، فلم يكن ما أكتبه ليبدو وليدا 
أو طارئـــا حتى اعتقد كثيرون أنني أكتب منذ 
زمن. ووجدْت نفسي في هذه الضفة من العالم 
الخـــاص جدا الـــذي تنعزل فيـــه عن الصخب 
المـــادي بكل أبعـــاده التي تســـتنزف المكون 

النفسي والروحي والفكري للذات“.
وتضيـــف الشـــاعرة ”كان تحليقا محفوفا 
بالفـــرح والتحديـــث ولـــم يكن مخيفـــا ألنني 
أِلفـــُت التمرد على محيطـــي فاتخذت قراراتي 
الصغيرة والكبيرة بصوتي النشاز وبمفردي 
منـــذ مواجهتي فـــي الثامنـــة لمعلمـــة اللغة 
العربيـــة بخطئها في كتابة إحـــدى الهمزات 
مرورا بصراخي في الثانية عشرة 
ألوقفها  أمي  وجه  في 
االستســـالم  عـــن 
للتســـلط ألنه يجر إلى 
االســـتقواء  من  المزيد 

واإلهانة“.
وتتابـــع قولها ”بعد 
مـــن  ســـنوات  خمـــس 
الكتابه الحثيثة والجادة 
أتى مولودي األول ديوان 
محمـــال  روح‘  ’ضفائـــر 
المكثف  الوجداني  بالدفق 
الـــذي يحمـــل الكثير 
من روحي التي عادت 
بمكنـــون  مختمـــرة 
معرفـــي ليـــس هائـــال 
لكنه معقول جدا ليدرك 
خـــالل  مـــن  الكثيـــرون 
نصوصي بأّن ثمة طاقة 
عجينها  استوى  إبداعية 
على سوقه بما تحمل من 
لغة ورؤية وهوية، وهي ال 
تنفصل بحـــال عن إيماني 
يصلـــح  ال  الكاتـــب  بـــأن 
أن يكـــون أو ُيصّيـــر 

هالما“.
محمـــد  يـــروي 
مع  تجربتـــه  القلينـــي 
”ليست  فيقول  الشـــعر 
متميـــزة  تجربـــة  لـــي 
مـــع الشـــعر، وال حتـــى 
تجربـــة طويلة، فقد بدأت 
كتابـــة الشـــعر منذ ثالث 
كنت  ماذا  تقريبا.  سنوات 
أفعل مـــن قبل؟ كنـــت أقرأ 

الروايـــة، وأكتبهـــا، في درج مكتبـــي روايتان 
لـــم يطالعهمـــا أحد، ولـــن يطالعهمـــا أحد، ال 
أشـــعر فيهما بكتابة مفارقة، أو بآليات ســـرد 
مغايرة، لذلك ســـيظالن فـــي درج المكتب إلى 
األبد، لن أتخلص منهما، ســـأتركهما يذكراني 
بأننـــي روائي في األصل، وأنـــه علّي أن أكتب 
رواية جيدة في يوم ما. اآلالف من قبلنا كتبوا 
الرواية والشـــعر، وما أؤمن به أن على الكاتب 
أال يكـــرر ما قد كتـــب، أي أن يخلق لفنه آليات 
جديـــدة، ووجهات نظـــر جديـــدة، أن يصيب 
القارئ بدهشـــة وصدمة، أن يهـــز إيمانه بكل 
ثوابته القديمـــة، إن لم يصدمني الكتاب الذي 
أطالـــع له فال حاجة ملحة إلكماله. قرأت أغلب 
التجارب العمودية والتفعيلية، ثم اتجهت إلى 
كتابة قصيدة النثر، شـــعرت أن هذه القصيدة 
هي األقـــرب للشـــارع، نعم، أحـــاول أن أكتب 
قصيدة تتماس مع رجل الشـــارع العادي، وأن 

أخلق جسرا بينها وبينه“.
ويضيـــف االقلينـــي ”يقولون إن الشـــعر 
نخبوي! أنا ال أؤمن بذلك، لماذا نخلق فجوات 
بيـــن اإلبـــداع والمتلقـــي العادي والبســـيط؟ 
لماذا نحرمه من مشاركتنا المتعة؟ ما حاولت 
أن أفعلـــه هـــو أن أكتب قصيدة جيـــدة، أقول 
جيدة، لكنها في نفس الوقت ليســـت متقوقعة 
داخل نفســـها، يسمعها ســـائق الميكروباص 
فيفهمها، بل ويحبها، ويسمعها عامل النظافة 
فيناقشني فيها، بل ويضيف إليها، قديما كان 
الشعر يجري فوق ألسنة الجميع، الناس كلهم 
كانوا شعراء، فما الذي حدث؟ الرهان اآلن على 
قصيدة النثر، هي الوحيدة القادرة -من وجهة 
نظري التي تحتمل الخطأ قبل الصواب- على 
أن تعيد القارئ العادي إلى الكتاب، وال يعني 
ذلك أبدا أن يتنازل الشـــاعر عن طرح مشروع 
فـــي كتاباتـــه، وال عـــن أن يكـــون صاحب هّم 
ورؤيـــة، أنا ال أقـــول ذلك، وال أســـعى إلى أن 

تكون كتابتي خالية من المشروع والرؤية“.
ويتابع قوله متســـائال عن ماهية الشـــعر 
”ما هو الشـــعر؟ أنـــا ال أعرف تعريفـــا محددا 
له، كل ما أعرفه أن الشـــعر هو المشجب الذي 
أعلق عليه هزائمي، فالهزائم هي التي صنعت 
تجربتي. قدمت مخطـــوط ديواني إلى جائزة 
أخبـــار األدب، ففاز بها بفضـــل الله، ثم تولت 
دار العين مســـؤولية طبعه وتوزيعه، وبفضل 
اللـــه أيضا وجد الديـــوان ردود فعـــل جيدة، 
وهكذا خرج ديوان ’أركض طاويا العالم تحت 

إبطي‘ إلى النور“.

اختزان الرحيق

عن الشـــعر والنشـــر تروي أمل جاد الرب 
تجربتهـــا، فتقـــول ”بيـــن لمعة الفكرة بنشـــر 
قصائـــدي بديوان ورقي وبين إمســـاكي بأول 
نســـخة منـــه مضى أكثـــر من عشـــرين عاما. 
كانت بالنسبة إلّي أعواما، حيث ابتعدت فيها 
عن المشـــهد الثقافـــي كله بفعالياتـــه ورواده 
ومبدعيـــه، في حين كانت تلك األعوام فرصتي 
المتميزة الكتشـــاف عوالم متفردة في اإلبداع 

الشعري خاصة باطالعي على منجزهم“.
وتضيـــف جاد الرب ”تابعـــت أجياال منهم 
أرشف ما يروقني كما ترشف النحلة الرحيق، 
أختزنـــه ثم ينتج شـــعرا ولو بعـــد حين. كما 
كانـــت تلك األعوام ثورة في عوالم االتصاالت، 
والتي آتت أكلها بتواصل اجتماعي غير عادي 
عبر مواقع اإلنترنت، والتي من خاللها تعّرفت 
علـــى إبداعـــات طازجـــة. بالطبـــع واجهتني 
مشاكل النشر التي يواجهها معظم المبدعين 
من اختيار داٍر للنشـــر تضمن للديوان توزيعا 
واسع النطاق وتســـويقا جيدا، وكلما أقترب 
مـــن تحقيق هذا الهدف تعلـــو التكلفة المادية 

وتخـــرج عما باإلمكان. لذا كان االشـــتراك في 
مســـابقة ألحد المراكز الثقافيـــة والتي تدعم 
النشر ضروريا، وكان من ثمرته صدور ديواني 
األول ’باختصـــار أقرب إلى النشـــوة‘، والذي 
حوى بين صفحاته البعض من حليب روحي، 
قصائـــد ال تندرج تحت تصنيـــف موضوعات 
محدد، فكل قصيدة تلقي بقعة ضوء على لمحة 
من جانب إنســـاني، وهكذا ارتضيت لديواني 

األول أن تحتضنه أيادي القراء“.

مرايا الوعي

 يبـــدأ عبدالغفـــار العوضـــي حديثـــه عن 
الوعـــي الذي شـــغل حياته وعـــن تجربته من 
خـــالل ديوانـــه األول، يقـــول ”الوعـــي هو ما 
يصنع الحياة ويشـــكل تفاصيلهـــا الصغيرة 
التـــي تبدو وكأنها مفروضة علينا من الخارج 
ومن ضغط الشروط االجتماعية واالقتصادية 
ن وضعنا الوظيفي في العالم، ولكن  التي تكِوّ
يبدأ توقيت الحياة مع تلك اللحظة التي ندّون 
فيها العالم ونسجل تفاصيله عبر إدراك كثيف 
للغـــة وحقولها الداللية، الكتابـــة ال تنبع فقط 
مـــن الداخل عبر التوغـــل العميق داخل الذات 
ومأزقها الوجودي وتجربتها مع األلم والحب 
والثورة  والهزيمـــة  والشـــيخوخة  والحـــرب 
بمعزل عن األبعـــاد االجتماعية والسياســـية 

والطبقية التي تنتج الكتابة من خاللها“.
ال  الشـــعرية  ”الكتابـــة  قولـــه  ويضيـــف 
تمثل محاكاة للواقع بشـــكله المباشـــر والفج 
والتقريري، وأيضـــا ال تنعزل في الداخل عبر 
هيمنة المجـــاز والرمز واللغـــة المعزولة عن 
سياقاتها الخارجية والمجتمعية وكأن الذات 
تعيـــش داخل قوقعتهـــا دون خوض حرب مع 
العالـــم، من هنا تكشـــف القراءة عـــن المفتاح 
الرئيسي لديواني ’األرض تتهيأ لشتاء أخير‘، 
والتي تتناول تكســـير العظـــام المتبادل بين 
الذات الهشـــة والمتضائلـــة والمحملة بذاكرة 
مـــن الهزائـــم تاريخيا والمهمشـــة اجتماعيا، 
حيث تهيمـــن الطبقيـــة بال إنســـانيتها على 
العالـــم وتتوغل الرأســـمالية بكل وحشـــيتها 
لتســـحق اإلنســـان وتحوله إلى رقم سواء في 
الحرب أو في معدالت االســـتهالك أو المجاعة 
أو انتشـــار فيـــروس مـــا أو غـــرق جماعي أو 
في  كارثة بشـــرية طبيعية، كل تلك المعادالت 
غيـــر متوازنـــة بيننـــا وبيـــن العالـــم، هي ما 
تمنـــح معركة الكتابة الشـــعرية خصوصيتها 

اإلنســـانية، إنهـــا تمنح للذات فرصـــة الثورة 
على نفســـها وعلى المجتمع وعلى العدو من 
خالل حفرها المســـتمر، والكشف عن حفريات 
الســـلطة وهدمها وهزيمة الوعيها المســـيطر 

علينا“.
ويتابـــع العوضـــي ”يتحاور الشـــعر هنا 
مـــع الهامش والذي تطـــرده الذاكرة من المتن 
بســـلطتها القاهرة والمركزيـــة والتي تحوله 
إلى عابر ومنســـي ومؤقت، يتم استهالكنا بل 
واســـتنزافنا بالكامل عبر سياسات التجويع 
والفقر والمحـــو، وهذا هو ما يمنـــح الكتابة 
الشـــعرية بعدها االجتماعي واإلنســـاني عبر 
تماســـها الشـــفاف مـــع الخـــارج وعبـــر دمج 
الذات بمحتواهـــا المجتمعي، والتوغل داخل 
الذات بما تعكســـه مـــن ألم واغتـــراب ويقين 
زائـــف وحقائق يتم إســـقاطها بفعل التوحش 
الالنهائي للصورة التـــي تنتجها آلة الدعاية 
الرأسمالية، داخل الذات في حربها المستمرة 
من أجل اإلبقـــاء على الحلم والثورة من خالل 
ممارسة هذا الوعي المســـتمر في الجدل؛ أي 

الشعر!“.
تروي شـــيرين عبدالله تجربتها مع الشعر 
الذي يبدأ معها باألزمـــة فتقول ”كانت أزمتي 
ولم تزل مع النشر هي التأرجح ما بين غواية 
الكتـــاب المطبـــوع وبيـــن الشـــعور باإلهانة 
-إن صـــح التعبيـــر- الضطـــرار الكاتـــب إلى 
دفع مقابل مادي لنشـــر ما يقدمـــه. جميع من 
خاضوا هـــذه التجربة يعرفـــون تلك الغصة، 
وال أتحدث هنـــا عن دار نشـــر بعينها، وإنما 
أتحـــدث عن وضـــع عام. عن ديوانـــي ’قبل أن 
ألتهـــم أقمارك‘ فقد بدأت اإلعـــداد له من 2011 
حتى أخذت قرار النشـــر في 2014، وصدر عن 
دار النسيم في أبريل 2014. ربما كان يعوزني 
التسويق، ولكني إلى حد ما أستطيع أن أقول 
إني راضية عن الديوان، يعرفه جمهور الشعر 
من خالل مشـــاركاتي في الندوات، وبعض ما 
ينشـــر على مواقع التواصـــل االجتماعي، كما 
ُترجمت البعـــض من نصوص الديـــوان للغة 
الفرنســـية ونشـــرها المركز الثقافـــي للتراث 
العربي بفرنسا، كما ترجمت الكاتبة المغربية 
عائشـــة موماد نصا آخر من الديوان بعنوان 

’ليس الذكر كاألنثى‘ إلى الفرنسية أيضا“.
ويجيـــب عبدالرحمـــن تمام عن الســـؤال 
الصعـــب لماذا نكتـــب؟ فيقول ”ســـيبقى هذا 
السؤال رغم بساطته من أصعب األسئلة التي 
ندور في فلكها وال نقبض على إجابة شـــافية. 
األمر بالنســـبة إلـــّي غريب جـــدا فالولد الذي 
غّيرْت صاحبته ذات الضفائر وضع اإلسكتش 
أمامه في حصة الرســـم وهو في التاسعة من 
عمـــره دون أن ينتبه حيث صـــار البحر أعلى 
الصفحة والسماء أسفلها وجّهز ألوانه بعدها 
لدغدغـــة الزرقتين ثم بكى لمـــا رّنت ضحكتها 
واكتشف اللعبة ســـيكتب بعد ستة عشر عاما 

متأمال سطرا في متون األهرام“.
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كتب
[ شعراء مصريون يكتبون شهاداتهم عن الشعر وعن تجربتهم األولى

الشعر مغامرة كبرى محفوفة بخطر جميل

كثيرا ما ردد الشــــــعراء والنقاد عبارة ”الشــــــعر خطر“، فلم نتساءل يوما عن معنى اخلطر 
ــــــذي يقصدونه، رغم ما حتمله هذه العبارة من دالالت، كما حتمل بعضا من عمق معنى  ال
تلك اخلطورة التي قد نراها ونستشــــــفها من ذلك الزخم الذي نشهده في املشهد الثقافي 
الراهن، وخصوصا املشــــــهد الشــــــعري في العالم العربي الذي ســــــطعت فيه أسماء رغم 
تواضع جتربتها، بل وندرة ما يكتبونه، لذا كان علينا أن نطرح سؤال: ملاذا الشعر؟ وملاذا 
هو خطر؟ في هذا التحقيق نرصد البدايات األولى ملجموعة من الشعراء املصريني الذين 

يروون جتربتهم مع الشعر وإعالن أول ديوان في رصيدهم.

الكتابة ال تطرد الشـــياطين التي 

تســـكننا وإنمـــا تؤهلنـــا للقياها، 

وتمنحنا فرصة الهروب من أســـر 

العالم باالنغماس فيه

 ◄

باتريس بافيس: 

املسرح والتلقي 

} شّكلت دراسات الباحث والمنظر 
المسرحي الفرنسي الشهير باتريس بافيس 
المنشورة في كتاب  عن ”المسرح والتلقي“ 

”اتجاهات جديدة في المسرح“، الصادر 
عن مركز اللغات والترجمة في أكاديمية 

الفنون بالقاهرة عام 1995، بترجمة أمين 
الرباط وسامح فكري، مرجعا أساسيا 

لكتابي ”المسرح واستراتيجية التلقي“، 
فهو يقّدم فيها مقاربة عميقة للعالقة 

الجدلية بين عمليتي ”اإلرسال“ و“التلقي“ 
في حقل المسرح، التي أعادها إلى محور 
اهتمامه، كما يقول، كل من أمبرتو إيكو، 

وآن أوبرسفيلد، وماركو دي ماريني، الذين 
أشاروا إلى تهافت وجهة النظر التي ترى 

أن الفن عملية ذات اتجاه واحد تحدث بين 
ُمرِسل وُمستقِبل، مؤكدا على أن اإلرسال 
لن يكون فعاال من دون األخذ في االعتبار 
دور المتلقي، كما أن فعل التلقي ال يمكن 

استيعابه من دون الرجوع إلى عملية 
اإلرسال.

يأخذ بافيس، في ضوء تلك العالقة، 
على ما يسميها بالممارسات السيميائية 

المبكرة، التي اعتمدت على أطروحات 
الشكالنيين الروس ونظرتها إلى العمل 

الفني بوصفه عملية إرسال مكتملة 
ونهائية، كما هي نظرة البنيوية، وتجاهلها 

حقيقة أساسية مؤداها أن نسق اإلرسال 
الدال ال يصوغه فقط مبدعو العمل 

األصليين، بل يشارك في صياغته أولئك 
الذين يتلقونه.

يرى بافيس أن التحليل الدراماتورجي، 
وهو عنصر حتمي وجوهري في النظرية 
المسرحية، وينطوي على نموذج جدلي 

يستمد مقوالته من جماليات اإلرسال 
والتلقي، الذي يقوم به المخرج، في حال 
تحويل النص إلى عرض، أو الذي يقوم 
به المتلقي، في حال تلقيه للعرض في 

شكله اإلخراجي النهائي، يقوم على تمّثل 
نظام العالمات المتقابلة، ويصبح العمل 
الدرامي، وفق هذا التحليل، سواء أكان 

نصا نقرأه، أم عرضا نتلقاه، عملية وسيطة 
بين اإلرسال والتلقي تنتظم من خالل 

ثالثة مفاهيم جوهرية هي: التجسيد، الذي 
يلخص مفهوم التأويل من خالل القارئ، أو 

المتلقي، أو الجمهور في شكله الجماعي، 
ويكتسب شكل خطاب ملموس، في هيئة 

مقال، أو مراجعة نقدية، أو تعليق.
ويبحث بافيس في مفهوم توجيه 

المتلقي، الذي قد يبدو، أول وهلة، كأنه 
يباعد بين جماليات اإلرسال وجماليات 
التلقي، إّال أنه يعتقد بأن هذا التوجيه 
يوضع داخل النص كوسيلة ملموسة 

الستثارة تلٍق جيد، وال يستخدم تعبيرا 
عن ظاهرة قصدية المؤلف، بل كآلية نصية 

يجري توظيفها في استراتيجيات معينة 
للقراءة، وهذا يشير إلى مفهوم المتلقي 
الضمني فاإلبهام والوضوح يتجاوران 

جنبا إلى جنب داخل النص.
ويلقي بافيس الضوء على جماليات 

التلقي، وتطبيقاتها في المسرح من خالل 
تمهيد نظري، وقراءة في نص مسرحية 

”لعبة الحب والصدفة“ لماريفو، الذي 
اختاره بسبب وضوحه، كما يقول، ليبين 

عالقة القراءة بالنص، وإلى أي مدى يكيف 
التلقي الفهم المبدئي له، مميزا في البداية 

بين االستعماالت المختلفة لمصطلح 
”التلقي“، فيشير إلى تلقي الُمشاهد للنص 

المسرحي والعرض المسرحي.
ويرفض بافيس مقاربة نظرية 

المعلومات، وسيميولوجيا وسائل االتصال 
للعرض المسرحي بوصفه رسالة مكونة من 

عالمات صادرة عن خشبة المسرح لمتلٍق 
يجلس في مكان محلل الشفرات، واصفا 

هذه المقاربة بأنها مقيدة ومزيفة ألن 
المسرح ليس وسيلة ومصدرا للمعلومات 

المرسلة، مثلما يحدث في الرسالة 
التلغرافية، كما أنه ليس وسيلة لفظية 

ذات طبيعة نفعية، بل إنه يظل خطابا ميتا 
من دون التناول التأويلي لعالقة القارئ/ 

المتلقي.
وأخيرا، يبحث بافيس في مفهوم 

”أفق التوقع“، انطالقا من األفكار التي 
قدمها هانس روبرت ياوس، أحد أقطاب 

نظرية التلقي األلمانية، حول هذا المفهوم، 
بوصفه مفتاحا يفيد التفكير في العالقة 
الحميمة، التبادل أو التفاعل، بين العمل 

األدبي ومستهلكه، أو بين نشاطي اإلنتاج 
والتلقي األدبيين، ألنه يشكل اإلطار 

الضروري الذي ينتج عنه فهم المتلقي 
للعمل الفني. 

عواد علي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

عن دار اآلداب اللبنانية، صدرت أحدث روايات الروائي الجزائري واســـيني األعرج بعنوان {نســـاء 

كازانوفا»، وستطرح قريبا في املكتبات.

الكتابة الشعرية ليست محاكاة

ديمة محمود وعبدالغفار العوضي وشيرين عبدالله وعبدالرحمن تمام: الشعر قدر ال يمكن الفرار منه

ب رور

ب

عـــن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، وضمن إصدارات سلســـلة نصوص مســـرحية، صدر نص 

مسرحي بعنوان {اضحك ملا تموت»، للكاتب املسرحي املصري لينني الرملي.



عبدالله مكسور

} ضمن فعاليات معرض أنتويرب للكتاب في 
أرض المعارض ”إكسبو“، في عاصمة اإلقليم 
الفالمانـــي بالمملكـــة البلجيكيـــة، أعلن نادي 
القلم الفاالماني عـــن إصداره الجديد الخاص 
بمجموعـــة من الكتـــاب العـــرب المقيمين في 

المملكة ذات األقاليم المتعددة.
علـــى الضفـــة األخرى مـــن التصـــّور ”أو 
الرغبة“، هكـــذا جاء عنوان الكتاب، الذي امتد 
 “b” علـــى 90 صفحـــة وصـــدر عن منشـــورات
بالتعـــاون مع نـــادي القلم، وضـــّم بين دفتيه 
نصوصا مترجمة في الشعر والرواية والقصة 
مـــن العربيـــة إلـــى الهولنديـــة، حيـــث كانت 
النصوص من الجانب العربي بتوقيع كل من، 
المسرحي العراقي حازم كمال الدين، والشاعر 

العراقـــي ماجد المطرود، والشـــاعر 
الجبوري،  زهير  العراقـــي  والقاص 
والشاعر الســـوداني الهادي عجب 
عدنان  العراقـــي  والشـــاعر  الدور، 
عادل، والكاتبة الفلسطينية نسمة 
العكلـــوك، إضافـــة إلـــى الروائي 
مكســـور،  عبداللـــه  الســـوري 
بالهولندية  نصـــوص  لتقابلهـــا 
اب بلجيكييـــن كانت بتوقيع  لُكتَّ
كل مـــن، الكاتـــب بيتـــر تيرين، 
والشـــاعر ديلفيـــن ليكومبـــي، 
يونتينكيل،  ديمتـــري  والكاتب 

والشـــاعرة أنمـــاري اســـتر، والشـــاعر بيتـــر 
ثيونينك، إضافة إلى هيلدا كيتلير، ويوســـت 

فانديكاستيل“.

بين ثقافتين

يأتـــي هذا المشـــروع األول مـــن نوعه في 
الثقافـــة البلجيكيـــة ضمن خطوات مشـــروع 
نـــادي القلم الفالمانـــي الذي يعنـــى بالكتاب 

العـــرب خارج المؤسســـات الرســـمية، حيث 
يقوم هذا المشـــروع على تقديم كتاب وشعراء 
عرب مقيمين في األقاليـــم البلجيكية بصورة 
نتاجهم األدبي اإلنساني، سواء كان شعرا أو 
ســـردا بعد ترجمة مســـاحات واسعة من ذلك 
اإلنتاج إلى اللغة الهولندية الرسمية في إقليم 

الفالندر.
وقد ســـبقت هذا الكتـــاب، مجموعة أخرى 
صدرت عـــن نادي القلم بالتعاون مع أنتويرب 
مدينة الكتاب، بعنوان ”أماكن وكلمات“، الذي 
أقيمـــت فعالياته على مدار الموســـم الثقافي 
الماضي في مسرح توتي فراتيلي بأنتوريب، 
ومركز باسابورتا الثقافي في بروكسل، ومركز 
بوزار الثقافي في بروكسل، ومسرح فور أويت 

في خينت.
وعن هذا المشروع قالت يوكا فان اليوين، 
رئيســـة نادي القلم الفالماني وشاعرة 
بحســـب  الخفيضـــة  األراضـــي 
الثقافـــة البلجيكيـــة والهولندية، 
إن هذه الخطوة تأتي في ســـياق 
جهود نادي القلم لترسيخ الحوار 
ثقافات  على  ـــالع  واإلطِّ الحضاري 
مغايـــرة، مـــن خـــالل خلـــق فضاء 
اب ينتمون  تشـــاركي إبداعي بين ُكتَّ
إلى ثقافتين مختلفتين، حيث تتركز 
أهميتـــه فـــي أّنـــه األول مـــن نوعه 
الذي يتضمن إلـــى جانب النصوص 
اإلبداعيـــة، تجارب إنســـانية متميزة 
تحمـــل في طياتهـــا قصصـــا مختلفة 
ـــاب الذين وصلوا بطرق شـــتى  بصـــورة الُكتَّ
إلـــى القارة األوروبية. وتضيـــف يوكا أَنه من 
األهمية بمكان نقل مخزون قصصي أو شعري 
يتناول هذه الجوانب المتعددة من الشرق إلى 

الغرب.
ومن جهته قال الناشـــر ليو بيـــرار، مدير 
للنشـــر ”إن قراره نشـــر هذا اإلصدار   “b” دار
جـــاء مع اتجاهـــه نحو نقل نتـــاج عالمي إلى 
الثقافـــة البلجيكيـــة باللغـــة الهولنديـــة، فقد 
ســـبق له أن ترجم أعمـــاال إبداعية من أميركا 
الالتينية والقـــارة األفريقية والوطن العربي، 
وهـــذا االشـــتغال يأتـــي فـــي صميم رســـالة 
دار النشـــر التـــي يديرها، فالقـــارئ األوروبي 
اليوم تســـتوقفه وتســـتهويه فـــي آن معا تلك 
العوالم التي ارتبطت بشـــكل أو بآخر بتاريخ 

الجغرافيا فـــي هذه القـــارة“. ويتحدث بيرار 
هنا عن فضاءات االضطهـــاد والحروب، فنقل 
هذه الصـــورة التي تحدث في بالد أخرى عبر 
األدب الـــذي يمنح المصداقيـــة لناقله باعتبار 
ذلك مشـــاهدات حية تصل إلى المتلقي اآلخر 

عبر الترجمة.

مساحات جديدة

أنماري أستر، الشاعرة الهولندية وأستاذة 
األدب، قالـــت إن النـــص العربي الـــذي قامت 
بكتابة معارضة عنه اســـتوقفها لما يتضمنه 
مـــن أبعاد متنوعة تضيـــف للمتلقي األوروبي 
مساحات جديدة للتفكير حول الثقافة العربية، 
ه من  خاصـــة في ظـــل القناعة الموجـــودة بأنَّ
الصعب على الغرب أن يفهم الشـــرق والعكس 
صحيح. وأضافت أســـتر، التي تـــدرس اللغة 
العربيـــة منذ ســـنوات، أنه عند الشـــروع في 
كتابة معارضة لنص عربي ســـواء كان ســـردا 
أو شـــعرا، تطالعنا ثنائية وهي آلية التعاطي 

مـــع المواقف انطالقا مـــن العقلية أو الذهنية 
األوروبية والعربيـــة والفروقات بينهما، فهذا 
الكتاب يضـــع الكاتب األوروبـــي في مواجهة 
حقيقية مـــع مواقف عالجهـــا الكاتب العربي 
ارتكازا على فضاءاتـــه الثقافية واالجتماعية 
وغيرهـــا“، وهنـــا يكمن التحـــدي والمتعة في 
وقت واحد بحســـب أســـتر وهذا مـــا تضمنه 

الكتاب الجديد.
الكاتـــب ديمتـــري يونتينكيل، الـــذي كَتب 
معارضة لنص ”طريق اآلالم“ الذي يتحدث في 
فضاءاته عن الثورة الســـورية وانعكاســـاتها 
على الواقع االجتماعي وأزمة اللجوء الناتجة 
عنهـــا، قـــال إنه عندما شـــرع فـــي الكتابة قام 
بخطوة أولـــى تتعلق بالبحث عـــن أبعاد ذلك 
النص كما وصلـــه بالهولندية، ففهم األرضية 
التـــي انطلق منها الكاتب والمترجم بما يتيح 
للكاتـــب األوروبـــي الولـــوج إلى لـــب النص 
وبالتالـــي ينعكـــس ذلك على النـــص الجديد، 
فالمعارضـــة هنا ال تأتي في ذات الســـياق مع 
النص األصلي وإنمـــا ترتكز على الثيمة التي 

يعالجهـــا الكاتب األوروبي مـــن وجهة نظره، 
فليـــس بالضرورة أن يحمـــل النص الهولندي 
ذات المقـــوالت التي يحملهـــا النص العربي، 
ومـــن هنا اتجه ديمتـــري للكتابة عـــن أجواء 
الحـــرب العالميـــة األولـــى من خـــالل عالقات 
أنثويـــة ضمن بنيـــة المجتمـــع البلجيكي في 
ذلك الوقت، فالمـــوت والحب وجوالت الحرب 
هي الثيمة الطاغية التي واجهته، وفي سبيل 
خلق أجواء مشـــابهة لتداول تلك الثيمات في 
المجتمـــع األوروبـــي كان اللجـــوء إلـــى فترة 
الحـــرب العالمية باعتبارها مســـرحا حاضنا 

لتلك األحداث.
ومـــن أبـــرز األعمـــال التي ظهـــرت باللغة 
الهولنديـــة للمشـــاركين مـــن الكتـــاب العرب، 
د بالترقُّب“ لعدنان عادل، و“تقرير  ”جسٌد مسمَّ
ل“ لحازم كمال الدين، و“غزة داخل الترام“  مطوَّ
لنســـمة العكلوك، و“الببغـــاء البلدي“ للهادي 
لزهير  عجب الدور، و“جنازة آخر المحاربين“ 
الجبوري، إضافة إلـــى ”الليلة الفائتة“ لماجد 

لعبدالله مكسور. المطرود، و“طريق اآلالم“ 
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كتب

} قد تبدو هذه الرسالة متأخرة، بل متأخرة 
جدا، وكان ينبغي أن تكتب قبل أربع عشرة 

سنة، إذ أتناول فيها، قضية حق استلب 
مّني ومن آخرين مثلي، ظلما وعسفا ولؤما، 
وليس لها أي صفة مطلبية، إذ أترفع عنها 

وأربأ بنفسي عن ممارستها.
إن ما أود طرحه في هذه الرسالة التي 

تعّمدت أن أوجهها إلى االتحاد العام لألدباء 
والكتاب العرب، بجميع اتحاداته الوطنية 
وروابطه، وأستثني االتحاد العام لألدباء 

والكتاب في العراق، على الرغم من عالقتي 
األخوية برئيسه الحالي ومعرفتي بحسن 

نياته وبمعدنه الطيب، ألنني ال أريد أن 
أحمله عنتا وأزجه في قضية ال إمكانية عنده 

لتحقيق نتيجة إيجابية فيها. أما األمين 
العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، 

وهو صديق قديم، ليس من شيمتي أن أنكر 
مواقفه الكريمة معي تحديدا، فما أردت زّجه 

شخصيا أو اعتباريا في ما تعرضت له 
مع عدد من كبار مبدعي العراق، ال أريد أن 
أذكر أسماءهم، خشية أن يتعرضوا للمزيد 
من األذى واالضطهاد ألنني أعرف أن بيانا 

سيصدره، ال يقرأه أحد ممن سيوجهه إليهم 
بل قد ال يصل حتى إلى مكاتبهم لن ينصف 

أحدا.
إن الحق الذي استلب مني ومن آخرين 
هو الحق التقاعدي فمنذ تاريخ 2013-4-9، 
وهو يوم االحتالل األميركي لبغداد، غادرت 
مكتبي الوظيفي ومن ذلك اليوم حرمت من 

راتبي ومن ثم من حقوقي التقاعدية والحق 
التقاعدي ليس منحة أو مكرمة، بل هو إعادة 

استقطاعات مالية، كنت أدفعها على امتداد 
أربعين عاما من زمن عملي الوظيفي، بدأته 

معلما في األرياف وانتهى مع االحتالل 
األميركي حين كنت رئيس مجلس أمناء بيت 

الحكمة.

وهذا الظلم الفادح والموقف الذي يفصح 
عن أخسِّ ما في الحاكم من حقد وجهل ولؤم، 

الني وعائلتي من األعباء وعلى جميع  حمَّ
الصعد ما ال يحتمل.

ويعرف الجميع أن هذا األمر لم أكتب 
عنه يوما، بل ما تحدثت بشأنه حتى مع 

أقرب أصدقائي وتعايشت مع نتائجه بكل 
ترّفع وصبر، إذ احترمت نفسي وتاريخي 

وتحملت كل ما كان من نتائج مواقفي قبل 
نكبة االحتالل األميركي وبعدها، وما جاء به 

ومن جاء بهم.
وإذ أكتب عنه اآلن، من خالل رسالة 

أوجهها إلى االتحاد العام لألدباء والكتاب 
العرب، فليس الهدف من هذه الرسالة 

استرداد حق مستلب فقط، أعرف أنه لن 
يسترد، وإنما أردت أن أنبه إلى قضية 

مسكوت عنها، على الرغم من أنها تمثل خرقا 
على جميع الصعد، القانونية واألخالقية 
واالجتماعية. ولو كان األمر شخصيا، أي 

يخصني وحدي من دون آخرين، بينهم 

مبدعون كبار وأكاديميون بارزون وعلماء 
المعون، ولو كان في حدود الضرر المالي 
فقط، لكان بإمكاني أن أجد بديال عنه في 
مجاالت عمل شريف لطالما عرضت علي 

وتوفرت لي.
كما أرفض أي بديل مادي وأي معالجة 

ناقصة تعالج الحالة التي تحّدثت عنها 
بعيدا عن الحق في أبعاده القانونية 

واألخالقية، وال تسمي األشياء بمسمياتها، 
وال تشير إلى مسببي هذا الظلم واقتراف 
هذه الجريمة المخجلة، وأقصد المحتلين 

األميركيين وحلفاءهم في غزو العراق 
وتدميره ماديا وتخريبه اجتماعيا وثقافيا، 

وأقصد كذلك أطراف ما يطلق عليها العملية 
السياسية وأدواتها، وهي التي ضمت كل 
من ال يتوفر على الحد األدنى من الكفاءة 

والخبرة والنزاهة والمعرفة، وما هّمهم يوما 
منذ أن أبتلي بهم العراق سوى مصالحهم 

الخاصة وما يكسبون وينهبون. أليس كذلك.. 
أم تجاوزت في ما قلت حدود الموضوعية؟

رسالة مفتوحة إلى االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

تصدر في الـ27 من نوفمبر الجاري رواية {باب الطباشير للكاتب العراقي أحمد سعداوي، الفائز 

بالجائزة العاملية للرواية العربية {البوكر» عن روايته {فرانكشتاين في بغداد».

عن دار {الســـاقي للنشـــر والتوزيع» ببيروت صـــدرت املجموعة القصصيـــة {القبطي»، للقاص 

والروائي السعودي مقبول العلوي، والتي نالت جائزة الطيب صالح للعام 2016.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} الربــاط - ترصـــد روايـــة ”معزوفة لرقصة 
للكاتب المغربي عبدالقادر الدحمني،  حمراء“ 
متناقضات اإلنسان بشكل عام، وهي تناقضات 
يرصدها الكاتـــب ليس بصيغة التعدد ولكنها 
تناقضات اإلنســـان الفرد في ذاتـــه ومع ذاته 

كيف ما كانت وظيفته أو مكانته.
الرواية الصـــادرة عن منشـــورات ”رونق 
وبدعم مـــن وزارة الثقافة المغربية،  المغرب“ 
منصهرة فـــي بوثقة  معزوفـــة ”بوليفونيـــة“ 
ســـردية تســـتوحي عوالمها من مخيال يلتقط 
تفاصيل حيوات اإلنسان المغربي وهواجسه، 

بحرفية الصائغ ومهارة الحائك.
ورغم أن عوالم الرواية تبدو سوداوية عن 
نفوس مهزوزة لشـــباب يائس وفاقد لألمل في 
غـــد أفضل بعد أن ســـرقت أحالمه أو تكاد، إال 
أن الراوي اســـتطاع أن يبث في النفوس طاقة 
إيجابيـــة وأنهارا من الحـــب ودرجة عالية من 
صحوة الضمير، استعدادا لتحمل المسؤولية 
التاريخيـــة، وكل ذلـــك ترجمـــه عبر قصة حب 

للوطن ضد القهر والفساد واإلرهاب.
وعبدالقادر الدحمنـــي، روائي وباحث في 
السرديات وفاعل جمعوي، وعضو  
للمرصـــد  مؤســـس 

الوطني للنشر . 
”عطش  لـــه  صـــدر 
ـــــــة)،  ـــل“، (رواي ـــي ـــل ال
ـــان“،  ـــّم ُح ”أحــــــزان  و 
(روايــــــــة)، و”قـــطـــاف: 
ــة في  ــدي ــق ن مـــقـــاربـــات 
(مؤلف  المغربي“،  السرد 
أعمال  عدة  وله  جماعي)، 
ـــي الــشــعــر  مــخــطــوطــة ف

والقصة والنقد.

إصدار حديث

الحب والقهر

في رواية مغربية

حميد سعيد
كاتب من العراق

} بيــروت - يمثـــل كتـــاب ”تاريـــخ دمشـــق 
المنســـي.. أربع حكايـــات 1916-1936“ لمؤلفه 
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  مبيـــض  ســـامي 
التاريخية، ويتناول مراحل مختلفة ومنســـية 
مـــن تاريـــخ مدينة دمشـــق المعاصـــر، ويظل 
القاسم المشترك بين هذه القصص هو الخالدة 

دمشق، مسرح األحداث ومنارة الشرق.
ويؤكـــد المؤلف أن هـــذه المدينة تتعّرض 
حاليا لحرب دّمرت الماضي القريب وشـــّوهت 
الحاضر والمســـتقبل معا، إال أنها لم تستطع 
أن تلغي ذاكرة أهلها الطيبين المحبين للحياة 

والطامعين دوما في غد أفضل.
القصـــة األولى من الكتاب، الصادر عن دار 
”الريس“ ببيـــروت، وعنوانها ”األمير ســـعيد 
الجزائري“، تدور أحداثها في ســـبتمبر 1918 

وتحكـــي عـــن األســـبوع الفاصل بيـــن خروج 
الجيـــوش  ودخـــول  العثمانييـــن 
العربية واإلنكليزية لمدينة دمشق 
مع نهاية الحرب العالمية األولى، 
إذ شهد أحداثا جساما تمثلت في 
انتشار النهب والسرقة في أرجاء 
دمشـــق، فما كان من أهاليها إال 
أن نهضـــوا بمســـاعدة األميـــر 
ســـعيد الجزائـــري، ليمســـكوا 
بزمام األمـــور ويعيدوا الحياة 
إلـــى  واألمـــن  والخدمـــات 
مدينتهم. أمـــا القصة الثانية 
فهـــي ”التجربـــة الفيدراليـــة 

التي بدأت في يونيو 1922،  في ســـوريا“ 
وانتهت بعد 18 شـــهرا فقط، عندما أســـقطها 

الســـوريون أنفســـهم، وهي قصـــة لما يعرف 
حينها بـ“االتحاد السوري الفيدرالي“، وتلك 
فرنســـية  محاولة  كانت  التجربـــة 
لتجزئة المجّزأ من سوريا الكبرى. 
وفرض نظام حكمـــا غريبا عن بالد 
وتاريخهم،  أهلهـــا  وعادات  الشـــام 
”إن االتحـــاد الفيدرالي فشـــل فشـــال 
ذريعا ألنه لـــم يأخذ بعيـــن االعتبار 
مطالب السوريين في الوحدة وفرض 
عليهم باإلكراه من ضباط فرنسيين ال 

يعرفون هذه البالد.
وتروي القصة الثالثة تأسيس كلية 
الطب في دمشـــق عام 1903 والتي كانت 
نـــواة بناء الجامعة الســـورية في العام 
1923، وتدور أحداث هذه ”المنسّية“ من بداية 

القرن العشـــرين وحتى نهاية رئاسة الدكتور 
رضا ســـعيد في العام 1916، وهي تقص فصال 
كامال من تاريخ دمشـــق ودور المدينة الريادي 
في نشـــر العلـــم والمعرفة بالمشـــرق العربي. 
ويبّيـــن الكتاب أن صناع األوطان هم ليســـوا 
فقط مـــن السياســـيين والثوار بـــل أيضا من 

الشعراء والكتاب واألساتذة واألطباء.
وتسرد القصة الرابعة ”جمهورية الرئيس 
محمـــد علي العابد“ تجربة الرئيس العابد في 
الحكـــم، والتي كانت األطـــول مقارنة بتجربة 
نظرائه أيام الفرنسيين، حيث أنها كانت فريدة 
بأحداثها الجسيمة وهو ما جعلها تدّرس، أوال 
ألن العابـــد كان الرئيـــس األول للبالد، وثانيا 
ألنها ظلت مهّمشـــة ولم يقع االهتمام بها ولم 

تحظ بمكانة في كتب التاريخ.

حكايات عن مراحل مختلفة ومنسية من تاريخ دمشق المعاصر
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معرض أنتويرب للكتاب في بلجيكا يحتفي بالثقافة العربية
[ كتاب أوروبيون يتناولون ثيمات إبداعية من خالل نصوص عربية [ سبعة كتاب بلجيكيين يقابلهم سبعة عرب في أنتويرب

تسبق حضور املثقف العربي في الفضاءات األوروبية صورته النمطية الراسخة في ذهنية 
املتلقي األوروبي والذي أضاف إلى جانب عوالم ســــــحر الشــــــرق العجيبة، ثيمات احلرب 
والنزاعات العرقية والطائفية وقصص اللجوء اإلنساني، فما يظهر بني الشرق والغرب من 
اختالفات ثقافية هو بصورة أو بأخرى أماكن والدة اجلمال في كال الثقافتني. ولكن تظهر 
جتارب متنوعة يكون فضاؤها األدبي أوسع وأرحب للمتلقي واملبدع في آن معا، ومن هذه 

املشاريع ما يقوم به نادي القلم في إقليم الفالندر باململكة البلجيكية.

نادي القلم يحاول فتح آفاق التشارك بين الثقافة العربية والهولندية

كتاب جديـــد صدر ببلجيكا ينقل 

فيه كتـــاب بلجيكيون التصورات 

اإلنسانية العربية من وجهة نظر 

أوروبية

 ◄



سفيان رجب

} عـــرف آدم فتحي بقصائده الملتزمة، ســـواء 
منها المكتوبة بالعامية التونسية أو المكتوبة 
بالعربية الفصحى، لكنه يطل علينا بعد الثورة 
بكتاب شـــعرّي تجـــاوز به تجربته الشـــعرية، 

وأرسى به معالم مشروع شعرّي حقيقي.
و“نافـــخ الّزجاج األعمى“ هو كتابه الصادر 
عن دار الجمـــل، يرفع بـــه آدم فتحي العارضة 
إلـــى أرفـــع مســـتوياتها أمـــام القـــارئ، حيث 
الكتابة الشـــعرية الخالصة من مخّلفات الشعر 
الشفهي. ويحيلنا الشـــاعر منذ عنوان الكتاب 
”نافـــخ الّزجاج األعمـــى“ إلى عالم مـــن الخيال 
المحض: أعمى ينفـــخ الّزجاج. نحن نعرف أّن 
فّن نفخ الّزجاج يتطّلب مهارات جسدية وذهنّية 
وبصرّيـــة أيضا حتى تأخـــذ عجينة البلور في 
النار الشكل الذي أراده لها النافخ، لكن النافخ 
هنا أعمى، فكيف يســـتوي معـــه األمر؟، وهذه 

لعبة الشاعر األولى.

وينظر الشاعر في نفسه، حيث المدن التي 
عبرها من تـــوزر إلى غار الّدمـــاء، فغار الملح 
والشريفات..إلخ  والتي استحضرها بأسلوب 
أليغـــوري ”تمثيلي“ في نـــّص ”فارس نفزاوة“ 

والـــذي نفهم أّنه لم يكن ســـوى قناع 
الشاعر.

يتأمل الشـــاعر في نفسه، حيث 
المفـــردات الضاربـــة فـــي جـــذور 
األســـاطير وفي الثقافة الشـــعبية 
التونســـية التي شـــرب منها آدم 
البخنـــوق،  الدقاليـــة،  فتحـــي 
الماغـــون،  صليحـــة،  أغانـــي 
مجـــردة،  الشـــهيلي،  تراكـــي، 
الهنـــدي، المهاريـــس.. وغيرها 
وهي  التونســـية  المفردات  من 
والطيـــور  لألشـــجار  أســـماء 

والنـــاس والفواكه، والتي أفرد لها الشـــاعر 
ملحقـــا للهوامش في آخر الكتاب للتعريف بها 

للقارئ العربّي.

”نافـــخ الّزجـــاج األعمـــى“ نحت فـــي النثر 
بإزميل الشعر. معرض ألمثوالت شعرية مدهشة 
تتشـــابك في ســـماواتها الجـــذور واألجنحة، 
صاغها الشاعر بدّقة نســـاجة أمازيغّية. يعود 
آدم فتحـــي إلـــى األســـاطير الشـــعبية وإلـــى 
المالحم الشـــعرية الكونّيـــة ليصوغ بها عالمه 
الشعرّي. حفنة من رمل الجنوب وحفنة من رمل 
الشـــمال لتتآخى الصحراء والبحر في كائناته 

الّزجاجية.
نّص ”آدم فتحـــي“ مزروع بالفخاخ، وعليك 
أن تكون فطنـــا وأنت تتحـــّرك بين الكلمة 
والكلمـــة، فيه ما فـــي النصوص 
المؤّسســـة مـــن قـــدرة عالية على 

هضم المعرفة اإلنسانّية.
تصلنـــا من نصوصـــه أصوات 
الذيـــن  والمتصّوفيـــن  الفالســـفة 
يقولون بفكرة الحلول ”االحتراق في 

سبيل الضوء؟“.
يقول في نّص ”تراكي“:

”انهضـــي أيتها الحشـــرات/ إلى 
جلودك اآلدمّية.

نســـمع هنا صوت كافكا في جوقة 
الّســـورياليين  وأصوات  الصراصيـــر، 
ونشـــاهد صورهـــم من رّســـامين وشـــعراء؟“. 
ويذهـــب آدم فتحـــي إلـــى الشـــعر عبـــر غابة 

الفلســـفة، حيث تنبـــع الحكمة فـــي مغاورها. 
فثمـــة أصـــوات خافتـــة لهرقليطس ونيتشـــه 
وشـــوبنهاور تأتي من ثقوب الّنصوص. ويبدو 
الشـــاعر في كتابه هذا مسكونا بمؤّرخ يشتغل 
داخل متحف للفنون، وهو يحاول اســـتحضار 
كل األشـــياء الملهمـــة في تاريـــخ الفنون: ناي 
أماديوس، غليـــون عم الطاهر شـــريعة، غزالة 
كيوتو، ســـوط كافافي، أذن فـــان غوغ، أصابع 
جياكوميتي، حمار نرســـيس، قصبة أوكتافيو، 
أنف بينوكيو، غراب إدغار آالن بو، بئر طاليس، 
أغنية صليحة، شجرة فيروز، بحة الشيخ إمام، 

مدينة نجيب بلخوجة.. إلخ.
”نافـــخ الزجاج األعمـــى“ هو كتـــاب ”الكّل 
شـــيء“ قوال وحلما. هذه المعادلة األقسى التي 
المسها آدم فتحي، كيف يقول كّل شيء ويحمل 
النفس بكّل شيء، يكتب وفي خاطره كّل مشاريع 
الكتابة العظمى التي غّيرت مســـار اإلنسان من 
الميتارفوزس ألوفيد إلى ”هكذا تكّلم زاردشت“ 
لنيتشه. كما يبدأ الشاعر كتابه بحركة أولى هي 
بمثابة حوار قصير بين طفلة وأبيها ”األعمى“ 
كمـــا يؤّكـــد الشـــاعر، ويختمه بحركـــة ثانية، 
فتبـــدو خاتمـــة الكتاب مّتصلة ببدايته بشـــكل 
دائـــرّي، ليدخلنا الشـــاعر في جدليـــة المطلق 
والالمحـــدود: العالم دائرة تفضي نهايتها إلى 

بدايتها، كما يقول المتصّوفة.
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املغرب شارحا

} خالل أكثر من سبعة قرون، ظل اإلنتاُج 
األدبي والفكري المغربي رهيَن هيمنة 

المصنفات الواصفة، حيث شَغلْت حوالي 
نصف مجمل اإلنتاج العام، وهي تتوزع 
على الشروح والحواشي واالختصارات 

والختمات والتعاليق والتتمات.
ترتبط األولى بوجود نصوص مركزية 

ل  على مستوى المتن الموصوف، َشكَّ
تناولها، سواء في إطار الشروح أو 

الحواشي أو االختصارات أو التعاليق، 
تقليدا يبدو أحيانا ثابتا داخل مسارات 

التأليف في المغرب. ونجد في هذا اإلطار، 
على سبيل المثال، أن أكثر من نصف اإلنتاج 

في مجال األمداح النبوية هو حواش أو 
ْت ثالثَة متون معروفة، وهي  شروٌح َهمَّ

”الهمزية في مدح خير البرية“ و“البردة“ 
لمحمد بن سعيد البوصيري، و“دالئل 

الخيرات“ لمحمد بن سليمان الجزولي. كما 
تندرج في نفس السياق، على سبيل المثال 
نصوص أخرى، من بينها صحيُح البخاري 

وصحيُح مسلم في علم الحديث، وشمائل 
الترمذي والشفا للقاضي عياض في مجال 
السيرة، وعقيدتا السنوسي في مجال علم 
ة وألفيُة ابن مالك في  وميَّ التوحيد، واَألُجرُّ

علم اللغة، و“السلُم المرونق“ لألخضري في 
المنطق.

وتكمُن العالمة الثانية في هيمنة 
النصوص المشرقية على مستوى المتن 

الموصوف. ويترجم ذلك جانبا من جغرافيا 
النصوص الموصوفة، التي ظلت أعمال 

المشرق تشكل نواَتها المركزية خالل 
لحظات طويلة.

بينما ترتبط العالمة الثالثة بخصوصية 
الهامش الذي فتحه اإلنتاج داخل حقول 

معّينة ومعدودة على مستوى تجاوز ما كان 
ُيفترض أنه ثابت على مستوى هذه البنية. 
ويشكل التأليُف في مجال التاريخ نموذجا 
داال، حيث تحضر النصوص المؤلَّفة بشكل 

أكبر على حساب المصنفات الواصفة. 
وتترجم سيادة التأليف وطبيعة جغرافيا 
النصوص الموصوفة على مستوى مجال 
كالتاريخ، طبيعَة الترابط المفتَرِض بين 
المكونين وبين موضوع التأليف. وهو 
ترابط تفسُره المجاالت األساسية التي 
شكلت نواَة اشتغال مؤلفي المصنفات 

التاريخية.
كما يندرُج في نفس السياق التأليف 

في مجال السيرة. وفي هذا اإلطار تجاوز 
االهتمام بكتاب ”الشفا بتعريف حقوق 

للقاضي أبي الفضل عياض  المصطفى“ 
السبتي حدوَد المغرب، حيث تحفل المكتبُة 

العربية بعدد كبير من المصنفات التي 
تناولته والتي تعود إلى عدد من األعالم 
الشهيرة، ومن بينها ”مناهل الصفا في 

تخريج أحاديث الشفا“ للجالل السيوطي. 
وشكل حضور كتاب الشفا امتدادا لالهتمام 

الذي حظي به والذي تجلْت البعُض من 
ر،  عالماته في تدريسه بالقرويين بشكل مبكِّ

وتخصيص كراس علمية لقراءته، سواء 
داخل المغرب أو خارجه، إلى درجة أنه قيل 

فيه ”لوال الشفا لما ُعرف المصطفى“.
وبذلك حمل االهتمام المشرقي بكتاب 

كالشفا أكثر من داللة على مستوى جغرافيا 
التأليف، حيث َمثل هذا االهتمام تجاوزا 

لبنية ظلَّ المغاربُة يشرحون في إطارها، ما 
يكتبه المشرق.

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - صـــدرت عـــن 
مجموعـــة النيـــل العربيـــة  
للكاتبة  "أورجانـــزا"  رواية 
شـــهاب  وفاء  واإلعالميـــة 

الدين.
عالما  الرواية  ترســـم 
الشـــخصية  فيه  تورطت 
المحوريـــة وكان إثمهـــا 
األوحد عشـــقها للحياة، 
قناعاتهـــا  كل  رغـــم 
ومشاعرها وكل ما مرت 

به من مـــآس، إال أن حب الحياة انتصر 
بداخلها على كل شيء.

الرواية محاولة جادة لترويض الحياة رغم 
قســـوتها وتآمرها وصدفها الجميلة والسيئة، 
كتبـــت لتعلم النـــاس الحـــب، وهو الوســـيلة 
الوحيـــدة للتعايش واالســـتمتاع بألم الواقع، 

واالبتسام بسخرية في وجه الخطوب. 
رية  وتبدأ األحـــداث من أقصى لحظـــة تذُكّ
بعيدة في حياة البطلة ليســـتمر السرد متجها 
إلـــى األمـــام مقتربـــا مـــن اللحظـــة الحاضرة 
في حياة الشـــخصية، وما بيـــن  مجموعة من 
الثنائيات يترسم أمامنا عالم متجٍن مقابل عالم 

حالم مثالي نقي تتمناه الشخصية.

ثنائيات امرأة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، كتاب جديد لألنتروبولوجي واألكاديمي 

البحريني عبدالله عبدالرحمن يتيم بعنوان {البحرين، املجتمع والثقافة».

ممدوح فراج النابي

} أســـئلة كثيرة متعلقة بالجرائـــم النازية في 
ألمانيـــا ظلت مهيمنة على األجيـــال المتعاقبة 
خاصـــة جيل مـــا بعد الحـــرب، وقد اســـتطاع 
الروائـــي األلماني برنارد شـــلينك، وهو قاض 
وأســـتاذ قانون أيضـــا أن ينقل هـــذه األجواء 
إلـــى روايته ”القـــارئ“. وصـــدرت الرواية أول 
مـــرة باأللمانية عـــام 1995 ثم أعقبتها نســـخة 
باإلنكليزيـــة عـــام 1997، فحققـــت رواجا كبيرا 
داخـــل ألمانيا وخارجها، كما أفضت إلى إنتاج 
فيلم ســـينمائي مشـــترك بين ألمانيا وأميركيا 
عـــام 2007، قامـــت بـــدور البطولة فيـــه الفنانة 
البريطانية كيت وينسليت التي حصلت بسببه 

على جائزة أوسكار ألفضل ممثلة للعام 2009.

العشق المحرم

روايـــة ”القـــارئ“، التي صـــدرت ترجمتها 
العربية في العام 2016 عن دار روافد المصرية، 
ترجمة تامر فتحي تدور في ثالثة أجزاء، الجزء 
األّول منهـــا يحكي عن عالقـــة الفتى مايك برج 
وهو في الـ15 من عمره بهانا قاطعة التذاكر في 
شركة المترو وكيفية نشوب عالقة بينهما منذ 
لحظة مســـاعدة هانا للفتى بعد تعرُّضه لوعكة 

ة بعد عودته من المدرسة. صحيِّ
ويرصـــد الـــراوي (مايـــك) في هـــذا الجزء 
مشاعره نحو هانا التي صار متعلَّقا بها، وراح 
يختلـــق األكاذيـــب ليتخلَّف عن موعـــد الغداء 
الثابت ليحظى بلحظـــة االمتالك التي يحّققها 
لهانا، ثم بعد فترة اســـتطاع أن يكتشـــف هذه 
اللحظة ويمتلكها، ومنذ تلك اللحظة يتوحدان 
ســـويا فـــي االكتشـــاف وهـــي لحظة النشـــوة 
والجســـد، لتتواصل العالقة النابعة من حاجة 
كل منهمـــا لآلخـــر. فقـــد كانت لمايك وســـيلته 
ر مـــن روتيـــن العائلـــة، أما هـــو فكان  للتحـــرُّ
بالنسبة إلى هانا النافذة التي أطلَّت منها على 
روائـــع األدب التي كان يقرأها لها، فكان البديل 
ة القـــراءة والكتابة، ومن ثمَّ  لها عـــن حرمان لذَّ
أخـــذت العالقة بينهما شـــكال تبادلّيا يقرأ لها 
أوال ثـــم ُيمارســـان الحّب ثانيـــا، وفجأة حدث 
االنفصال باختفاء هانا من حياته ويفشـــل في 

العثور عليها أو ال يعرف إلى أين ذهبت؟
ينصرف الراوي عن هانـــا التي فقدها وإن 
كان طيفهـــا يالزمـــه، بعـــد آخر لقـــاء رآها فيه 
عندما جاءت إلى حمام الســـباحة الذي يشارك 

فيـــه أصدقـــاءه لهوهم، بمالبـــس غريبة، حيث 
كانت مرتدية جوربـــا قصيرا وقميصا مربوطا 
عند أطرافه. ظلَّت هذه الصورة التي ارتســـمت 
ور األخرى التي  فـــي مخيلته محفورة مـــع الصُّ
احتفـــظ بها منذ أن رآها وهي ترتدي الجورب، 
ـــام والنوم بجواره، واالســـتماع  ولحظة الحمَّ
لـــه عندما يقرأ لها من األوديســـة وكتب األدب. 
وفي لحظـــة غيابها قطع الفتى مايكل شـــوطا 
فـــي دراســـته، والتقى بفتيات لكـــن كانت هانا 

وصورها السبب في فشل أي عالقة جديدة.
وفـــي الجامعـــة تبـــدأ نقلـــة جديـــدة فـــي 
األحداث، حيث أســـتاذه يعمل سيمينارا عمليا 
ألحد دروســـه عن طريق تكليف طالبه بحضور 
جلســـات محاكمـــات مجموعة من النســـاء في 
منتصف العمر كن يخدمن في حراســـات قوات 
األمن الخاصة بمعســـكر أوشـــفيتز (الذي كان 
بمثابة معســـكر إبادة لليهـــود األلمان)، وأثناء 
حضـــوره لهـــذه المحاكمـــات، يلتقـــي بهانـــا 
مـــن جديـــد، ولكنها كانـــت إحدى الحارســـات 
المتهمـــات بقتـــل الســـجينات في المعســـكر، 
لكـــن هذه المرة تختلط مشـــاعر الحب القديمة 
بمشاعر جديدة مختلطة بعقدة الذنب األلماني 

تجاه قضية اإلبادة.  

موعد مع الماضي

يســـتحوذ الجزء الثاني مـــن الرواية على 
المحاكمـــات والمناقشـــات حـــول المذنبـــات، 
كما يســـرد الـــراوي شـــاهدتين للناجيتين من 
اوي بعين الّشاهد العيان  م الرَّ المعســـكر، فيقدِّ
ل  ز القاضـــي الذي يمثِّ أجـــواء المحاكمة وتحفُّ
جـــزءا من المجتمـــع األلماني الـــذي كان يدين 
ما حدث، فيصف مشـــاعره المتحّفـــزة، وكذلك 
حالـــة العنـــف التـــي رأى الناس عليهـــا أثناء 
رحلتـــه إلى المعتقـــل، وأيضـــا محاولة إحدى 
الحارســـات إلصاق التهمـــة بهانا، خاصة بعد 
ســـؤال القاضي لهّن، لماذا لم تفتحّن األبواب؟ 
وجوابهـــن: بأنهّن كّن مشـــغوالت بعد القصف 

بالمجروحيـــن ِمن أفراد القوات، لكن الســـجل 
الـــذي ُعثر عليه في أرشـــيف ”فافـــن إس إس“ 
قـــال عكس مـــا ذكرن، فالّســـجل أشـــار إلى أن 
الّسجينات تخلفّن النتظار نهاية الحريق، لمنع 
أي منهن من االنتشار ولمنع أي محاولة للهرب 
تحت غطاء لهيب النار، لكن الشيء الغريب أنه 

أشار إلى موت السجينات.
وكان فـــي أجـــواء المحاكمـــة الكثيـــر من 
ـــب والتحفـــز إلســـقاط الخصـــم، ونجح  الترقُّ

الـــراوي، رغـــم حالة االنحيـــاز التي 
أبداها لهانا شـــميتز، في نقل صورة 
واقعيـــة لهـــذه المحاكمـــة وهو ما 
يكشف عن حالة الجدل التي حظيت 
بها محاكمات معســـكر أوشـــفيتز، 
فالســـرد يزاوج بين الغنائية عبر 
تأمالت فـــي طبيعـــة العالقة بين 
الـــراوي وهانـــا، والحـــوار الذي 
غلب على فتـــرة المحاكمة. وجاء 
اعتـــراف هانـــا بكتابـــة التقرير 
بمثابـــة الثغـــرة التـــي نفضت 
الغـــزل، فهي لم تعـــرف الكتابة 

والقراءة، لذا كانت تحتاج دائما لمن 
يقـــرأ ويكتب لها. ولم يكن اعترافها بجريمة لم 
ترتكبهـــا هو الشـــيء الوحيد الـــذي أرادت من 
ها، بل أبعدت مايكل عنها  خالله أال ينكشف سرِّ
حتى ال ينفضح أمرها، وبالمثل رفضت الترقية 
في مصنع سيمنز وحصلت على وظيفة حارسة 
وأيضا رفضت التدريب لتكون سائقة قطار كما 
أخبر مديرها فـــي العمل، ألن وجودها كقاطعة 

تذاكر ال يكشف أمرها.
الجـــزء الثالـــث واألخير جاء بعـــد انتهاء 
المحاكمـــة والحكـــم على هانا بالســـجن مدى 
الحيـــاة وعلـــى األخريـــات بأحـــكام متفاوتة، 
وإنهـــاء الراوي للفتـــرة الجامعية وزواجه من 
زميلته بالجامعـــة جيرترود، ثم انفصاله عنها 
وابنتهما جوليا في الخامســـة من عمرها، لكن 
األهم هو الشـــروع في مســـاعدة هانا بإرسال 
الشرائط لها، والتي استفادت منها عبر التعلُّم. 

لكن الغريب أن هذا الجزء يكشـــف عن المشاعر 
المتضاربـــة التي كان يحملها مايكل لهانا، فلم 
يحـــاول زيارتها أو إرســـال رســـالة لها بعدما 
أخبرته أنهـــا تعّلمت القـــراءة والكتابة. وكان 
مايكل يـــؤّدي دور الواجب كمثقـــف في عملية 
محـــو أميتهـــا، إال أنه لم يســـتطع أن ينســـى 
الجريمـــة التـــي اقترفتها، وهو مـــا كان حائال 
لت  بينهمـــا، وعندمـــا شـــعرت هانا بذلـــك فضَّ
االنتحـــار، خاّصة بعد زيارته الوحيدة لها بعد 

دخولها المعتقل.
وتطّرقت الّروايـــة إلى مفهوم 
مهما  تحقيقهـــا  وكيفية  العدالـــة 
طال الزمـــن، إال أّنه فـــي الحقيقة 
فإن الروايـــة أدانت ُمنفـــذ األوامر 
دون أْن تديـــن الجـــالد الذي أعطى 
هذه األوامر، وقـــد تقاطع مع الخط 
خـــط  والرومانســـي  السياســـي 
اجتماعـــي، حيث تتطرق الرواية إلى 
العالقـــات األســـرية، وخاصة أســـرة 
مايـــكل ووالده الفيلســـوف الذي أّلف 
عن كانط ونيتشه والبرودة في التعامل 
مع أبنائه، وهو ما انعكس على الفجوة 
التي خلقها في شـــخصية مايكل الذي انسحب 
من البيت إلى هانا. لكن أهم ما تطرحه الرواية 
هو اإلرادة، وهي تلك التي حّولت هانا ِمن أمية 
إلى متعلِّمـــة. وكذلك المصالحة وقد تجّلى هذا 
في نهاية الرواية، حيث يعترف الراوي بالسبب 
الـــذي كان وراء كتابته للرواية، ويتســـاءل عن 
دوافـــع تلك الكتابة، وعـــن دوره في حياة هانا 
هل كان سببا في ما حدث لها؟ هل أحبها فعال؟ 
وفكـــرة التطّهر التي عّبرت عنهـــا الرواية وإن 

كانت بعيدة عن فعل التراجيديات؟
حاولـــت الروايـــة أن تتعاطف مـــع الحالة 
اليهودية، لكن جاءت مشـــاهد الفتـــاة الناجية 
لتكشف عن عنصرية مقيتة تكنها الفتاة رافضة 
التصالح، وأيضا حالة من االستعالء في رفض 
منح هانا صك الغفران والتباهي بالشـــخصية 

اليهودية وعدم وجود أمية كما أظهرت.

فتاة بجورب قصير وصبي يقرأ األوديسة في ظل النازية
 [ رواية {القارئ» لشلينك تنبهنا إلى أن الحب وحده ال يشفع للجرائم الكبرى

ظلت قضية معســــــكرات اإلبادة اجلماعية 
ــــــرز القضايا التي  لليهــــــود واحدة مــــــن أب
عصفــــــت باملجتمــــــع األملاني بعــــــد انتهاء 
احلرب العاملية الثانية، فأظهرت انقســــــاما 
ــــــني التأقلم مع  حادا فــــــي وجهات النظر ب
جرائم النازية بالغفران، ألن املّتهمني الذين 
ُأدينوا ليســــــوا هم املتهمون األساســــــيون 
فهــــــم فقط منفذو أوامــــــر، وبني احملاكمات 
على اجلرائم ألن جرائم املاضي ال تسقط 

بالتقادم.

يعتبر آدم فتحي من جيل شعري فاصل في تاريخ الشعر التونسي، وهو جيل الثمانينات 
من القرن املاضي، حيث بدأت تتشــــــكل معالم نّص شــــــعري تونســــــي مختلف، اســــــتفاد 
شــــــعراؤه من اجلهد الّتنظيري حلركة الّطليعة ومن احلراك السياســــــي والّنقابي في تلك 

الفترة والذي كان في أوج غليانه.

العدالة  ملفهوم  تطرقت  الرواية 

ــزمــن،  ال طـــال  مــهــمــا  وتحقيقها 

لكنها أدانت منفذ األوامر دون أن 

تدين الجالد
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نال الكاتب السويســـري روالنـــد غوديل جائزة منظمة األمم املتحدة للطفولة {اليونيســـيف» 

لفئة 8-11 سنة، عن كتابه {تجرأت على قول ال» باللغة الفرنسية.

 أمثوالت شعرية تتشابك فيها الجذور مع األجنحة



} أوقفت فيســـبوك مســـاعي شـــركة التأمني 
البريطانيـــة ”آدميرال“، ومنعتهـــا من إطالق 
تطبيقهـــا اجلديـــد الـــذي يســـتعمل بيانـــات 
املســـتخدمني علـــى فيســـبوك ومشـــاركاتهم 
شـــخصياتهم،  لتحليـــل  وإعجاباتهـــم 
واســـتخالص أســـلوبهم في قيادة الســـيارة 
ومن ثم حتديد قيمة الرسوم التي سيدفعونها 

لتأمني سياراتهم.
خططت شـــركة آدميـــرال جلـــرد وحتليل 
نشـــاطات عمالئها اجلدد على شبكة التواصل 
االجتماعي فيســـبوك، لتستنتج درجة متتعهم 
باملسؤولية أو عدمها، عبر نوعية مشاركاتهم 
 ،“Likes“واإلعجابـــات والنصـــوص  للصـــور 
وتقيم املخاطـــر التي قد تتعـــرض لها نتيجة 

منح السائقني اجلدد تأمينا على سياراتهم.
أنهـــت شـــركة فيســـبوك طمـــوح شـــركة 
التأمني، في الســـاعات األخيرة قبل انطالقها، 
وعلق متحدثها الرســـمي قائال ”لدينا مبادىء 
وقوانني واضحة، متنع اســـتغالل املعلومات 
التي يتم احلصول عليها من فيسبوك لتحديد 

األهلية“.
فيسبوك سمحت فقط لشركة التأمني بتقدمي 
خدمة تســـجيل الدخول للتطبيق باســـتعمال 
حساب فيســـبوك للمســـتخدمني، دون إعطاء 
التطبيـــق أي إمكانيـــات أخـــرى أو معلومات 

إضافية عن املستخدمني ونشاطاتهم.

ال تخـــص هـــذه القضيـــة، فقـــط الســـوق 
آدميـــرال  التأمـــني  شـــركة  أو  البريطانيـــة، 
وحدها، العشـــرات من شركات التأمني الكبرى 
حـــول العالـــم، وبـــكل أنواعها، كانـــت تنتظر 
بفـــارغ الصبر، لكي تطلق تطبيقات مشـــابهة، 
تعتمد على خوارزميات متطورة، الســـتهداف 

مستخدمي فيسبوك.

فيسبوك يحدد شخصيتك

كانـــت شـــركة آدميـــرال تنـــوي، تصنـــف 
املتقدمـــني لشـــراء خدماتها لتحديـــد إن كانوا 
يتمتعـــون بشـــخصية ”حـــذرة“ أو شـــخصية 
”متهورة“، من خالل مشاركاتهم على فيسبوك.

إن كان املستخدم يكثر من استعمال عالمة 
التعجب (!)، يسجل عليه أنه يتمتع بشخصية 
متهورة وبفائض من احلمـــاس، مما قد يعني 

أنه سوف يقود السيارة بتهور.
 ،Yossi Borenstein يقول يوسي بورينستني
أحد املتخصصني الذين طوروا تطبيق شـــركة 
آدميرال، ”أسلوبك في الكتابة واملواضيع التي 
تشـــارك بها وتظهر إعجابك عليها تشـــكلهما 

شخصيتك“، فتحليل الشخصية هذا، والناجت 
عـــن عملية فحـــص لتصرفات يقـــوم بها الفرد 
بشـــكل عفـــوي على فيســـبوك، مبثابـــة الكنز 
لشـــركات التأمـــني وغيرهـــا، وتعتبـــر ثورية 
وعميقة، مقارنة بالوســـائل التي كانت متاحة 

في السابق.
يتابع يوســـي بورينســـتني قائال ”إن كنت 
تتمتـــع بشـــخصية منظمـــة جـــدا فغالبا أنت 
كثير الســـفر، وتخصـــص له الوقـــت الكافي، 
وبالتالي ميكن االســـتنتاج أنك شخص متأن، 
ومنظم جدًا، وهذا النوع من األشخاص، غالبا 
مـــا يكتب نصوصه على شـــكل قائمـــة مرتبة، 
ويستعمل كلمات معانيها محددة في نصوصه 

ويبتعد عن الغموض والضبابية“.
يعطي بورينســـتني معلومـــات إضافية عن 
كيفية استنتاج أنك شـــخص متهور من خالل 
النصـــوص التـــي تكتبها، فيقول ”الشـــخص 
الذي يتمتـــع بثقة زائدة عن اللـــزوم، يكثر من 
كتابـــة كلمات مثل (دائما) و(أبـــدا)، ويكثر من 
وضـــع عالمات التعجب فـــي نهاية جمله، بدال 
من القول (رمبا) أو (ميكن) أو كتابة (يستدعي 
التفكير)، أي شـــخص يتمتع بثقة نفس زائدة، 

يعتبر سائقا متهورا“.
الكلمات الداللية التي كانت شركة آدميرال 
تنوي دراســـتها لتحديد شـــخصية الســـائق، 
لم تنـــو أن تبقيها ثابتة، وكانت ســـتعمد على 
تغييرهـــا مـــع مـــرور الوقـــت وحصولها على 
كميـــات هائلة من املعلومـــات والنصوص عن 
عـــدد كبير جـــدا من املســـتخدمني، ومع الزمن 
ميكن للشـــركة أن تستبدل كلمات ومصطلحات 

وإضافة أخرى جديدة.
وسيعطي الوقت والتجربة، شركة التأمني 
اكتشـــاف  علـــى  والفعليـــة  العمليـــة  القـــدرة 
العالقة احلقيقية بـــني الكلمات في النصوص 
والتصرفات على شـــبكة التواصل االجتماعي 

ومقارنتها بطريقة قيادة الســـيارة للســـائقني 
بعـــد منحهم التأمـــني، ويوضح بورينســـتني 
”نحـــن نحاول اكتشـــاف الرابـــط احلقيقي بني 
املعلومات واالســـتنتاجات التي نحصل عليها 
مـــن فيســـبوك، وبني طبيعـــة قيادة ســـائقني 
مؤمنني فعـــًال، اخلوارزميات ستكتشـــف هذا 
 ،Big Data الرابط، إنها لعبة معلومات ضخمة
كلمـــا زادت ضخامة املعلومـــات التي نحصل 
عليهـــا، كلما تغيـــرت الكلمـــات واملصطلحات 

التي ندقق عليها“.
عملت شـــركة التأمني، ألشـــهر طويلة على 
تطويـــر تطبيقها الـــذي كان مـــن املفروض أن 
يعمل من خالل فيسبوك ويقوم بدراسة بيانات 
الراغبني في تأمني مركباتهم. كان هذا قبل يوم 
واحد من موعـــد انطالق التطبيق، وبعد حملة 
إعالميـــة ترويجيـــة كبيرة، موجهـــة الجتذاب 
الشـــباب، الذين ينوون تأمني ســـيارات للمرة 

األولى في حياتهم.
ركـــزت احلملة الترويجيـــة، مثلها مثل كل 
احلمـــالت الذكية، علـــى اجلوانـــب اإليجابية 
الســـتعمال التطبيق لكي يقبل عليه الشـــباب. 
ســـوقت التطبيق على أســـاس أنـــه أداة لكي 
يتمكـــن الشـــباب من احلصول علـــى تخفيض 

مقابل استعماله.
شـــركات تأمني السيارات البريطانية، تقدم 
خدماتها للسائقني مقابل رسوم تتفاوت حسب 
سنني الســـياقة، والعمر، وعدد ونوع مخالفات 
الســـير السابقة للســـائق، وحسب اجلنس إن 
كان ذكرا أم أنثى، وإن كان الســـائق تورط في 

حوادث سير أم ال.
وعدم وجود سجل قيادة في السابق، يجعل 
مهمة حتديد رســـوم التأمـــني حلديثي القيادة 
صعبة جدا بالنسبة إلى شركات التأمني، لذلك 
تلجـــأ هذه الشـــركات إلى تأمـــني جانبها أوال 
بفرض رســـوم عالية جدا علـــى املَؤمنني للمرة 

األولى. حســـب إحصائيات شركات 
التأمني، الشباب بني سن الـ١٧ والـ٢٢، 

أكثر عرضة للتســـبب في حوادث 
تسبب إصابات جســـدية، بنسبة ٧٠ 

باملئة من غيرهم.
أنـــا لســـت معنيـــا بالدفـــاع عن شـــركات 
التأمـــني، ولن أســـمح في أي وقت ألي شـــركة 
تأمـــني أو غيرهـــا باســـتخدام مـــا أكتبه على 
فيسبوك لتحليل شخصيتي، وبالتالي حتديد 
ما سأدفعه مقابل اخلدمات التي تبيعني إياها.
كانت شركة آدميرال ســـتقوم بذلك بعد أن 
تطلب الســـماح لها باالطـــالع على بيانات من 
يبحث عن تأمني بشكل واضح ومباشر، وكانت 
ســـتمنحه نســـبة من التخفيض فـــي التأمني 
الـــذي كان ســـيدفعه دون حتليل ما يكتبه على 
فيسبوك. وأنا شـــخصيا، غير مقتنع بأسلوب 
شـــركة آدميـــرال وال بالكلمـــات واملصطلحات 
التي تعتبرها محددات للشخصية، وخصوصا 
قضية اســـتعمال عالمات التعجب كدليل على 
أن املســـتخدم ”متهور“، إال أن موقف فيسبوك 

ودوافعها يحتاجان للتدقيق.

فيسبوك غير بريء

استغلت شركة فيســـبوك وقفها ملخططات 
شـــركات التأمني، واحتفلـــت بتصريح عالقات 
عامة يقـــول ”حماية خصوصيـــة الناس على 
فيســـبوك، هـــي غايتنـــا العظمـــى، وقوانيننا 
مصممة ملنـــع ذلك ومنع اســـتغالل املعلومات 

لتحديد جدارة الناس“.
عدم الســـماح لشـــركة آدميرال باستخدام 
منشـــورات الناس لتحديد جدارتهم، متناقض 
مـــع ما تقوم به شـــركة فيســـبوك باســـتمرار، 
إذ تقوم باســـتخالص الكثير عن شـــخصيات 
املســـتخدمني من منشـــوراتهم، فعلى ســـبيل 

املثال، تقترح عليك أصدقاء من إثنيات محددة 
بعد أن حتدد إثنيتك من خالل كتاباتك.

واالســـتخالصات التي تقوم بها فيسبوك، 
القتـــراح أصدقـــاء جـــدد تســـتنتج أنـــك ”قد 
تعرفهم“، ال تكون دائما بريئة أو دون عواقب، 
ففي قضية غريبـــة جدا رصدتها مجلة فيوجن 
Fusion تسبب أسلوب فيســـبوك بإحراج كبير 
لطبيبة نفســـية فـــي بلدة صغيـــرة، وعرضها 
أيضـــا ملســـاءلة قانونيـــة، فبعد أن ســـمحت 
الطبيبة لفيسبوك مبعرفة رقم هاتفها اجلوال، 
بـــدأ فيســـبوك باقتـــراح مرضاها النفســـيني 
كأصدقـــاء محتملني لهـــا، ألن معظمهم كان قد 
خزنـــوا رقم هاتفها في هواتفهم اخلاصة، بعد 
ذلك أخذ فيســـبوك باقتراح املرضى النفسيني 
الذين تعاجلهـــم الطبيبة كأصدقـــاء محتملني 
لبعضهم البعض حتـــى دون وجود أي روابط 

أخرى تربطهم ببعضهم.
يقول أليكـــس هيرن، الكاتـــب في صحيفة 
الغارديـــان، ”فـــي احلقيقة، فيســـبوك لم مينع 
آدميرال بســـبب اســـتغاللها ملنشورات الناس 
وخصوصيتهم، بل تصرف بهذا األســـلوب ألن 
شركة آدميرال تعدت على كون فيسبوك يعتبر 
نفســـه اجلهة الوحيدة املســـموح لها حصريا  

باستغالل املعلومات للتمييز ضد الناس“.
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[ أسلوبك في الكتابة على فيسبوك يحدد شخصيتك ورسوم تأمين سيارتك [ كثرة عالمات التعجب تدل على أنك سائق متهور
فيسبوك غير البريء يدافع عن احتكاره للمعلومات

الكلمات على فيسبوك تشرح التصرفات

كشـــفت شـــركة فيســـبوك عن النتائج املالية للربع الثالث من العام التي أظهرت ارتفاعا في نموها بفضل اإلعالنات على األجهزة املحمولة 

وارتفاعا في عدد مســـتخدميها أيضا. وازدادت األرباح الصافية لشـــبكة التواصل االجتماعي بنســـبة 166 في املئة، وهو ما يعادل 2.4 مليار 

دوالر، وســـجلت فيســـبوك أيضا ازديادا في عدد مستخدميها الذين بلغ عددهم 1.79 مليار مستخدم في نهاية سبتمبر، مقابل 1.71 مليار 

قبل ثالثة أشهر.

إياد بركات
محلل تكنولوجي

@alarabonline

} عن أي مشاعر نتحدث عندما نتنازل عن 
حساباتنا على تويتر ألشخاص آخرين؟ مهما 

يكن السبب فنحن سنتخلى عن فكرة وكيان 
مرتبطين بنا، إال إذا كنا غير صادقين في ما 

نغرد!
تويتر كالقلم، ال يمكن التنازل عنه، القلم 

ليس ككيان جامد يمكن إعارته، بل كفكرة 
وحس تعبيري خاص بنا، لذلك كانت فكرة 
140 حرفا ثاقبة عن االقتضاب والتركيز في 

التعبير.
حساباتنا على مواقع التواصل 

االجتماعي ليست ظال وجد مع وجودنا، 
أو رداء خارجيا نتخلى عنه متى شئنا، 

أو نتنازل عنه آلخرين أو نسمح لآلخرين 
بالتعبير في متنه نيابة عنا، إنه ممثل ذاتي 

صرف عما نكنه وما نتوق إليه في عالم 
قلق ومتسارع صار فيه المرء ناطقا باسمه 

إليصال صوته ألقصى مديات األرض.
لذلك يبدو القبول بأن تكون هناك 

تغريدات كتبها آخرون في حساباتنا، أشبه 
بالوظيفة التي ال تعمل على تقديم شيء.
مثل تلك الوظيفة غير المعبرة تدفع 
السياسيين الكبار إلى إناطة فريق من 

العاملين إلدارة حساباتهم الشخصية على 
مواقع التواصل االجتماعي.

هل كتب باراك أوباما حقا شيئا في 
حسابه على تويتر؟

أشك في ذلك! فمن يكتب ال يتخلى عما 
كتبه، قد يعيد النظر فيه، لكن التنازل فكرة ال 

تستقيم مع الكتابة.
لذلك تبدو تغريدات السياسيين الكبار 
مستعارة، وليست معبرة بحق عما يكنونه 

في دواخلهم، ليس ضروريا العودة إلى 
جملة ”السياسيون الكبار كذابون كبار“، لكن 

التذكير بها قد يبدو ضروريا في ما سيحل 
بالحساب الشخصي للرئيس األميركي باراك 

أوباما بعد مغادرته البيت األبيض.
بعد ثالثة أيام سيتنازل أوباما عن 11 

مليون متابع في حسابه على تويتر للرئيس 
الجديد، بعد تغيير اسم المستخدم.

وسيستلم الرئيس الجديد حساب 
تويتر في يوم تنصيبه في العشرين من 

يناير المقبل، وسُتحذف تغريدات أوباما 
عن المنصة، وينطبق األمر على الحسابات 

األخرى في فيسبوك وإنستغرام.
وستؤرشف إدارة األرشيف والوثائق 

الوطنية األميركية تغريدات أوباما، باإلضافة 
إلى تغريدات حساب البيت األبيض بوصفها 

وثيقة تاريخية ألول رئيس في الواليات 
المتحدة امتلك حسابا على مواقع التواصل 

االجتماعي.
الستيعاب فكرة التنازل عن الحساب، 
تجب معرفة أن حساب الرئيس األميركي 

يديره فريق مكّون من عشرين من مساعديه 
مرتبط بمكتب االستراتيجية الرقمية في 
البيت األبيض، ويعمل هذا الفريق على 

”إنشاء هوية رقمية للرئيس األميركي كما 
يبحث عن سبل لجلب صوت الرئيس إلى 

والفقرة األخيرة المستلة من تقرير  الشعب“ 

نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تنّم عن 
خطاب سياسي واضح، يتم بموجبه استثمار 

فكرة مواقع التواصل االجتماعي بوصفها 
وسيلة إعالمية مضافة.

ويفسر ذلك كوري شولمان، نائب الرئيس 
التنفيذي للفريق الرقمي في البيت األبيض، 
بقوله ”هذه البنية التحتية الرقمية هي أحد 

األصول ليس فقط بالنسبة إلى الرئيس القادم 
ولكن لجميع الرؤساء في المستقبل“، معتبرا 

االنتقال الرقمي السلس بين رئيس سابق 
ورئيس جديد أصبح من أولويات البيت 

األبيض، بالنظر إلى التقدم التكنولوجي على 
مدى السنوات الثماني الماضية.

حسنا، ماذا بشأن أوباما اإلنسان مغردا، 
ألم يعبر عن شيء ذاتي في تغريداته التي 

قد تتجاوز 317 تغريدة قبل أن يغادر البيت 
األبيض؟

وماذا سيحل بتغريدته عن الطالب 
األميركي المسلم من أصول سودانية أحمد 

محمد الذي اعتقل من قبل الشرطة العتقادها 
أن الساعة التي اخترعها كانت قنبلة؟

فكتب له أوباما ”ساعة جذابة يا أحمد، 
هل تود إحضارها إلى البيت األبيض، يجب 

أن نشّجع أطفاال آخرين أمثالك على حب 
العلم، هذا هو ما يجعل أميركا أمة عظيمة“.
وتفاعل مع التغريدة الماليين بوصفها 

أهم التداعيات على اعتقال الطالب الصغير.
األرشيف لم يعد كافيا، ألنه في العصر 

الرقمي أضحى صورة للتاريخ محبوسة على 
الرفوف العالية، ومواقع التواصل االجتماعي 

هي التاريخ بنفسه الذي لم يعد بحاجة إلى 
رفوف األرشيف، سيرفرات غوغل أكبر سعة 

مما دونه العالم على مدار اآلالف من السنين، 
في واقع األمر اختصرت تلك السيرفرات فكرة 

األرشيف منذ أن وجد.
أرشفة تغريدات أوباما ومنح حسابه 

للرئيس الجديد ُيفقدان تويتر وظيفته بوصفه 
المايكرفون األقوى في العالم.

لقد قبلنا بالجحيم الذي يستهلك الوقت 
ألن تويتر كان الوسيلة األكثر تعبيرا عنا، 

وليس معقوال بعدها التنازل عن تغريداتنا 
حتى لعشيقاتنا!

سيرفرات غوغل أكثر سعة من رفوف التاريخ
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

قبل إطالق تطبيق إحدى شــــــركات التأمني 
بســــــاعات، قــــــام فيســــــبوك مبنعهــــــا من 
اســــــتخدام منصته للتواصل االجتماعي، 
شركة التأمني كانت تنوي حتليل نصوص 
عمالئها الكتشاف شــــــخصياتهم وطريقة 
قيادتهم للسيارات باستخدام خوارزميات 

ذكية.

ت
 ،٢٢

٧٠

عن شـــركات 
 ألي شـــركة 
ا أكتبه على 
تالي حتديد 
يعني إياها.
بذلك بعد أن 

ت

عـــدم الســـماح لشـــركة التأمـــني 

النـــاس  منشـــورات  باســـتخدام 

لتحديد جدارتهم، متناقض مع ما 

تقوم به فيسبوك باستمرار

◄



} بيــروت - اعتـــذرت الصحافية األميركية آن 
برنـــارد وهي مديرة مكتـــب صحيفة ”نيويورك 
تاميز“ في بيروت عن التغريدات التي نشـــرتها 
منذ يومني، وألقت من خاللها التحية على بشار 

األسد.
وحذفـــت الصحافيـــة األميركيـــة، اجلمعة، 
جميع التغريدات املتعلقة بالتحية، معتبرة أنه 
قد يساء فهمها على نطاق واسع، واملعنى الذي 

تتضمنه غير مفهوم بشكل واضح.
وكتبت برنارد في سلســـة مـــن التغريدات 
اجلديـــدة علـــى تويتر ردا على التي ســـبقتها، 
”أنا لســـت من الذين تتركـــز أعمالهم على حتية 
الرؤســـاء، إذ أننـــا ســـألنا أســـئلة صعبة جدا 
للرئيس األســـد، لم نوجهها إلى أي شـــخصية 

من هذا النوع“.
وكانـــت التغريـــدات الســـابقة قـــد أحدثت 
غضبا لدى متابعـــي الصحافية األميركية عبر 
تويتـــر، وكتب أحدهم متعجبا ”كيف لصحافية 
فـــي نيويـــورك تاميـــز أن تلقـــي التحيـــة على 

دكتاتور دمشق؟“.
برنارد أضافت أن عملهـــا ”لم يقتصر على 
الذهاب إلى دمشق فقط، فزارت إدلب ومخيمات 
الالجئـــني والرقـــة عندمـــا كان األمـــر ممكنا“، 

مؤكدة أنها ”ملتزمة باحلياد واملهنية“.
واختتمت برنـــارد تغريداتها قائلة ”جميع 
السوريني مبن فيهم مؤيدو األسد واملعارضون 
واحلياديون، يســـتحقون أن تســـمع أصواتهم 
وحاالتهـــم، إضافة إلى جميـــع املوجودين في 

املناطق احلكومية“.
وكانت برنارد قد كتبت على حســـابها على 
تويتـــر ”صباح اخلير دمشـــق، صبـــاح اخلير 
الســـيد الرئيس“ مرفقة التغريدة بصورة تبدو 

فيها صورة األسد معّلقة على حائط جامع.
ولم تخف برنارد إعجابها بشخصّية األسد، 
قائلة إنه ”واثق من نفسه، وشخصيته ودودة، 

وال يتأسف“.
لدى  ورّوجت برنـــارد لـ“الـــروح الفكاهية“ 
األســـد، قائلـــة إن اللقاء لم يتطـــرق في جميع 
تفاصيله إلى السياســـة، ومتت ممازحة األسد 
مـــن قبـــل الصحافيني حـــول شـــغفه باأللعاب 
الرياضية، إال أنـــه نفى ذلك، وقال إن آخر لعبة 

مارسها هي ”األتاري“.
على  ورد حســـاب ”الرقـــة تذبح بصمـــت“ 
برنـــارد قائال ”ســـألغي متابعتي لـــِك. ال أحب 
الصحافيـــني الذين يؤيـــدون الدكتاتوريني لقد 
فقـــدت مصداقيتك“. بينما نشـــر عـــدد آخر من 
املغردين صورا جلثث السوريني ولالجئني من 

األطفال. 
وقابلـــت برنارد بشـــار األســـد، ضمن وفد 
صحافي غربي، الثالثـــاء املاضي، ونقلت عنها 
وكاالت غربية تأكيد األســـد بقـــاءه في منصبه 

حتى عام 2021.
وتعمـــل آن علـــى تغطيـــة ملفـــات لبنـــان 
وســـوريا والشرق األوســـط عموما، وسبق أن 
كلفـــت بتغطيات صحافية في روســـيا وهايتي 

والواليات املتحدة.

} واشــنطن - انتشـــر على شبكات التواصل 
االجتماعـــي فـــي الواليات املتحـــدة األميركية 
فيديـــو دعائي يحمل عنـــوان ”مرحبا بكم في 
دولة أملانيا اإلســـالمية“. هذا الفيديو الدعائي 
يصور أملانيا كبلد ”تســـلل إليه جهاديون مع 
الذين قدموا إلى أملانيا  الالجئني الســـوريني“ 
في خضم موجة اللجوء التي شـــهدتها البالد 

العام املاضي.
وحسب الفيديو، ”متكن هؤالء اجلهاديون 
مـــن غزو أملانيا وضمها لتصبـــح إمارة تابعة 

لتنظيم الدولة اإلسالمية داعش“.
وأثار الفيديو الغريب، الذي يصور أملانيا 
حتت حكـــم اجلهاديـــني، غضَب مســـتخدمي 
اإلنترنت فـــي أملانيا. وقد أنتجت هذا الفيديو 
منظمـــة أميركيـــة معاديـــة لألجانـــب تدعـــى 
”هاريس ميديا“ إلنتاج اإلعالنات، الواقعة في 

مدينة تكساس.
ورمبا عملت املنظمة على أن يظهر الفيديو 
وكأنـــه ”إعـــالن دعائـــي“، وقد أعـــرب العديد 
من النشـــطاء عن اســـتيائهم مـــن هذا اإلعالن 

الغامض.
ويبـــدأ الفيلم الذي تســـتغرق مدة عرضه 
دقيقة ونصف الدقيقـــة، بالتحية ”مرحبا بكم 
في أملانيا، الدولة اإلســـالمية“. ويقول الراوي 
الـــذي يتكلم اإلنكليزية بلكنة أملانية، إن أملانيا 
اخُترقـــت من طرف الالجئني الســـوريني، وإن 

اجلهاديني غزوها فأصبحت من ضمن 
دول ”اخلالفة“.

صـــورة  يرســـم  الفيديـــو 
قامتة ألملانيا ”اإلســـالمية“، 
إذ ترفـــرف أعـــالم تنظيـــم 
مبانيهـــا  فـــوق  داعـــش 
الغابـــة  التاريخيـــة: 
الســـوداء وقد مت تلغيمها، 
ومهرجـــان أكتوبر خال من 

حلم اخلنزيـــر ومن الكحول، 
وقلعـــة  برلـــني  وكاتدرائيـــة 

الهالل،  يزينهما  نويشفانشتاين 
وحتولـــت بوابـــة براندنبـــورغ في 

برلني من ”رمز للســـالم“ إلـــى ”رمز لقوة 
الدولة اإلسالمية“.

وحســـب مصادر صحيفـــة ”بيلد“ األملانية 
واســـعة االنتشـــار، فقـــد أنتجت الشـــركة في 
املاضـــي أعماال إعالنية حلســـاب سياســـيني 
مشـــهورين ينتمـــون إلى احلـــزب اجلمهوري 
وحزب الليكـــود اإلســـرائيلي احملافظ وحزب 
االســـتقالل البريطانـــي، احلـــزب الـــذي قـــاد 

حملة خـــروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
”بريكست“.

وأنتـــج الفيديـــو لصالـــح منظمـــة لوبية 
محافظـــة اســـمها ”احـــم الواليـــات املتحدة 
األميركيـــة اآلن Secure America Now“. فعلى 
تويتر، غرد حساب املنظمة محذرا األميركيني 
”أملانيا فقدت الســـيطرة علـــى حدودها. يجب 
علينا أال نســـمح بحدوث ذلك في الواليات 

املتحدة األميركية“.
وعلـــى صفحـــة املنظمة على 
فيســـبوك حظي الفيديو بأكثر 
مـــن 150 ألف مشـــاهدة. وفي 
إحدى  قامـــت  ســـابق  وقـــت 
كمنظمة  املســـجلة  املنظمات 
خيرية بنشـــر شـــريط فيديو 

مماثل عن فرنسا.
الشـــركة  صاحـــب  أن  إال 
ذا  هاريـــس  فينســـنت  املنتجـــة 
األصـــول األملانيـــة، صـــرح لصحيفة 
البيرلينيـــة قائـــال ”أنـــا  ”مورغـــن بوســـت“ 
أحـــب أملانيا.. ال عالقة للفيديـــو باالنتخابات 

األميركية“.
األملانيـــة،  ”بيلـــد“  صحيفـــة  وحســـب 
سيخدم الفيديو املعكســـر االنتخابي املرشح 
اجلمهوري دونالـــد ترامب في املنعرج األخير 

من السباق نحو البيت األبيض.
ويبـــدو أن انتشـــار الفيديو بســـرعة على 
تويتر ويوتيوب وفيســـبوك جنح نســـبيا في 

التأثير علـــى آراء الناخبني األميركيني، ورغم 
أن الفيديـــو دعائـــي وملفـــق، إال أن الكثيرين 
أخـــذوه علـــى محمل اجلـــد، كمـــا تفاعل معه 
الكثير من املغرديـــن، إذ تقول إحدى املغردات 
”لقد عشـــت هناك (أي في أملانيا) عدة ســـنوات 
وال أســـتطيع تصديق كيف حتولـــت لتصبح 

هكذا بسبب موجات الالجئني، أنا حزينة“.
فيمـــا غردت أخـــرى قائلة ”ســـيحدث هذا 
لدينـــا، إذا فـــازت كلينتون. صوتـــوا لترامب، 

لننقذ الواليات املتجدة“.
وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن ترامـــب وجـــه 
انتقادات أكثر من مرة إلى املستشارة األملانية 
أجنيـــال ميـــركل وسياســـة انفتاحهـــا علـــى 
الالجئني، ففي أغسطس املاضي صرح ترامب 
بشـــأن كلينتـــون واملستشـــارة األملانية قائال 
”هيالري كلينتون تريد أن تكون أجنيال ميركل 
األميركية، وأنتم تعرفـــون حجم الكارثة التي 
تهـــا الهجرة اجلماعية علـــى أملانيا، وعلى  جرَّ
الشـــعب األملانـــي“. إال أن ذكره لم يأت في هذا 

الفيديو.
من جهة أخـــرى ُعرف ترامب في األشـــهر 
األخيـــرة برفضـــه لقبول الالجئـــني ومبواقفه 

الرافضة للمسلمني واملهاجرين املكسيكيني.
ر املســـتخدمون عن دهشـــتهم  وبعد أن عبَّ
لوجـــود هـــذا النـــوع مـــن اإلعالنـــات علـــى 

حساباتهم على موقع تويتر، حذف املنشور.
وقال متحدث للموقع األميركي بريت بارت، 
إن التبعـــات ســـتكون على الواليـــات املتحدة 

األميركيـــة. ويـــرى أن هذه األفـــالم القصيرة، 
تبـــني كيف ســـيبدو الوضع خالل الســـنوات 
األربع القادمة، إذا فازت الدميقراطية هيالري 
كلينتـــون في االنتخابات في الــــ8 من نوفمبر 
اجلاري. وهذه رســـالة موجهـــة إلى الناخبني 
في الواليـــات املتنازع عليها. أما عن أســـباب 
نشـــر هذا الفيديو فـــي أملانيا، فهـــو أمر غير 

واضح.
يذكر أنه فـــي أملانيـــا، كان تواُفد أكثر من 
مليون مهاجر والجئ إلى أملانيا منذ بداية عام 
2015 مصدر إلهام لصناعة أفالم حتمل طابعا 
تراجيديا. ففي فبراير املاضي، عرض مسلسل 
جرمية على التلفزيـــون األملاني وكانت إحدى 
حلقاتـــه تدور أحداثها حول وفاة مجموعة من 
املهاجريـــن مختنقني في شـــاحنة، وهي قصة 
مقتبســـة عن قصة حقيقية حدثت على إحدى 

الطرق بالنمسا في 2015.
وفـــي بدايـــة العـــام احلالي، تنـــاول فيلم 
 “Fire at Sea” وثائقـــي يدعى نـــار في البحـــر
للمخـــرج جيانفرانكو روســـي أزمة الالجئني، 
عـــن طريق ســـرد روايـــات الســـكان احملليني 
جلزيـــرة المبيـــدوزا اإليطاليـــة املوجودة في 
البحر املتوســـط، وفاز الفيلم باجلائزة األولى 

في مهرجان برلني السينمائي.
ويلقى حاليا فيلم كوميدي بعنوان ”مرحبا 
بك في عائلة هيرمان“، يضم أكبر جنوم أملانيا 
وبدأ عرضه اخلميس 3 نوفمبر متابعة واسعة 

من طرف األملان.
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ــــــا بكم في دولة أملانيا اإلســــــالمية“،  ”مرحب
ــــــي أميركي يحذر  ــــــوان فيديو دعائ هو عن
األميركيني من تدفق الالجئني الســــــوريني، 
ومن مغبة ”غزو اجلهاديني“ لبالدهم ”متاما 

كما حصل في أملانيا“.

} صنعاء - انتشر على نطاق واسع في تويتر 
هاشتاغ #احلوثي_يجند_النساء.

فـــإن  مينيـــة  صحافيـــة  تقاريـــر  ووفـــق 
”ميليشـــيات احلوثـــي عمـــدت إلـــى االقتـــداء 
باالســـتراتيجية اإليرانيـــة اخلاصـــة بتجنيد 
الفتيـــات والنســـاء اليمنيات والـــزج بهن في 
العمليات العســـكرية على حدود وداخل املدن 

التي تسيطر عليها“.
وحســـب مـــا نقلـــه موقـــع ”ميـــن برس“ 
اإلخباري، بدأت مؤخرا حملة لتجنيد الفتيات 
خاصة صغيرات الســـن، بعد جتنيد اآلالف من 
األطفال ممن انضمـــوا إلى اجلبهات القتالية، 
وذلك بعد أن فقد احلوثيون اآلالف من املقاتلني 

منذ منتصف عام 2014.
واعتبر محللون سياسيون جتنيد احلوثي 
للنساء إفالســـا أخالقيا، بعد إفالسه سياسيا 

واقتصاديا وعسكريا.
وتناقل رواد مواقـــع التواصل االجتماعي 
صورا تظهر دوريـــات أمنية، تابعة للحوثيني 

عناصرها من النساء املسلحات.
وتعليقا على ذلك كتب مغرد:

 وتساءل آخر:

وتفاعل هذا املعلق:

فيما اعتبر آخر:

وغرد محرر صحيفة السبق السعودية:

وكتب ناشط ميني على فيسبوك:

مراسلة أميركية تخلط {مرحبا بكم في ألمانيا اإلسالمية}.. الجهاديون يغزون أوروبا

{الدكتاتورية} الصحافة بـ

هالل يعلو كاتدرائية برلين

قالت جماعة تراقب اإلنترنت إن اســـتخدام موقعي تويتر وواتس آب توقف في تركيا الجمعة بعد اعتقال ١١ نائبا 

من المناصرين لألكراد في جنوب شـــرق البالد ذي الغالبية الكردية خالل الســـاعات األخيرة. وقال خبير من جماعة 

(تركي بلوكس) التي تتابع خدمات اإلنترنت إنه تم إبطاء الخدمة إلى درجة يتعذر معها استخدامها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الحوثي يجند النساء: إفالس أخالقي

توافد أكثر

 من مليون مهاجر والجئ 

إلى ألمانيا منذ بداية 

عام 2015 مصدر إلهام 

لصناعة األفالم 

[ الدعاية األميركية في خدمة االنتخابات الرئاسية
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عندما تهب رياح اخلريف تتساقط 
األوراق اليابسة من الشجر..

وعندما تهب رياح الظروف تتساقط 
األرواح اليائسة من البشر..

أن تنتقد وتطالب باإلصالح وأنت 
في الداخل، أفضل الف مرة من أن 

تسب وتشتم وحتقد من اخلارج.

سأحتدث بطائفية 
انا كعراقي سني، ال أريد ألي عربي 

أن يدافع عن حقوقي بأي وسيلة، أنا 
متنازل عن اي حق ممكن يهدد حياة 

اي عراقي شيعي. #العراق.

أم مسجونة ألنها رفضت التخلي 
عن حضانة طفلها الذي لم يتجاوز 

الرابعة من عمره فعن أي حق واي دين 
واي شرع تتكلمون؟ #مع_فاطمة_

ضد_احملكمة_اجلعفرية #لبنان.

احملبة هي احلرية الوحيدة في هذا 
العالم؛ النها ترفع النفس إلى مقام 

سام ال تبلغه شرائع البشر 
وتقاليدهم وال تسوده نواميس 

الطبيعة وأحكامها.

كيف أقتل احلزن.. 
وابتسامتي سيٌف مكسور؟

احلكم بـ"األمن" لن يؤدي بك إلى العدل
احلكم بالعدل هو ما سيأخذك إلى األمن
األمن ليس شرطّيا يقف في قلب الشارع

األمن: الشارع يقف في قلب الشرطي!

شيرين عبدالوهاب
فنانة مصرية.

السكن ليس من الترف إنه من أساسيات 
احلياة ووضعه بأيدي متالعبني يفقد 

املواطن أمنه املعيشي واستقراره 
وفروا السكن  من بدون تالعب الوزارة 

ومتاجرتها. #السعودية.

أغلب كتبنا حتذيرات، احذري أختاه
احذروا خطر الغرب، احذروا خطر 
املجوس والرافضة، احذروا اجلواالت

فتقدم من حذرنا منهم وتأخرنا 
فاحذروا أن حتذروا.

شّبه أبوبكر البغدادي نفَسه وأتباَعه 
-في تسجيله األخير- بالرسول 
في معارك ُحنني واخلندق وُأحد.
ليثبت أنه مصاٌب بأقسى حاالت 

اجلهل وجنون العظمة!

أي شخص يعتقد أنه ميثل 
"خصوصية" كل "املجتمع" أو "املواطن" 

أو" الدين الصحيح" هو فرد أناني 
الرؤية. واألخطر أنه يعيق التوصل 

إلى التعايش والتفاهم.

تتتابعوا

@shrshor72767723

ليس فقط جتنيد نساء صنعاء فحتى نساء 
ــــــم جتنيدهن، انتهــــــى الرجال  ــــــا يت أفريقي
واألطفال، لم يبق للملعون ســــــوى النساء. 

#احلوثي_يجند_النساء.

ل

@i_Milane

#احلوثي_يجند_النســــــاء فــــــي البداية 
األفارقة، ثم األطفال، واآلن النساء.. ذنب 

إيران نهايته قريبة بإذن الله.

#

@ALyemenNow

النساء في #اليمن في ورطة، أين املنظمات 
احلقوقية مــــــن جرائم احلوثيني! النســــــاء 
ــــــد احلوثيني..  ــــــى أداة للقتل بي يتحولن إل

#احلوثي_يجند_النساء.

ا

@fahadkamly

ــــــي يريد إبادة أهــــــل اليمن، بعد أن  احلوث
قضى على رجالهم وصبيانهم هاهو يزج 

بالنساء. #احلوثي_يجند_النساء.

ا

@so_585

ــــــران هي  #احلوثي_يجند_النســــــاء، إي
ــــــي طلبت من احلوثيني جتنيد النســــــاء  الت

ورميهن في أتون احلرب.

#

محمد الربع

”ما أسوأ حظك يا بنت اليمن. لم يكتفوا بقتل 
زوجك وإعاقة أخوك وتيتيم أوالدك وخنقك في 
لقمة عيشــــــك ومحاصرتك بالفقر بني جدران 
بيتك اليوم هاهم يحشدونك كي تكوني قاتلة 
أو مقتولة أو معاقة فقط تذكروك عند حاجتهم 
ملجهــــــود حربي فأخــــــذوا ذهبك وأســــــاورك 
وتذكــــــروك وقت حاجتهــــــم لعرقك وتعبك في 
ــــــز والكعك ملعاركهم وتذكروك عند  عمل اخلب
االســــــتعانة بك في زرع املتفجرات والعبوات 
داخل املدن. اليوم جاء دور حاجتهم النتزاع 

روحك“.

”م



أمحد عامر عبداهللا

} القاهــرة –  أغلبيـــة العـــرب الفاريـــن مـــن 
أوطانهم بسبب الحروب إلى مصر، يقيمون في 
ثالثة أماكن رئيسية بالقاهرة الكبرى. النسبة 
الكبيرة منهم تقطن مدينة السادس من أكتوبر 
التابعـــة لمحافظـــة الجيزة (غـــرب القاهرة)، 
والتي يطلـــق عليها في مصر ”مدينة العرب“، 
حيـــث عززت هذه التســـمية إقامـــة أكبر مركز 
تجاري بها يحمل اســـم ”مول العرب“. وتأتي 
مدينة ”القاهرة الجديدة“ (شـــرق القاهرة) في 
المرتبة الثانية، يليها حي مدينة نصر (شمال 
القاهـــرة)، باإلضافة إلى أعـــداد قليلة متفرقة 
في محافظات ومدن أخـــرى ال تبعد كثيرا عن 

القاهرة أيضا.
ويشـــكو الكثير مـــن العرب الذيـــن لجأوا 
إلـــى مصر من ارتفاع تكاليـــف الحياة مقارنة 
ببلدانهم التي أتوا منها، خاصة في ما يتعلق 
بتكلفة التعليم، حيـــث أن المدارس الحكومية 
المصريـــة ال تقبل بســـهولة تســـجيل األطفال 
العراقييـــن، نظـــرا إلـــى اكتظـــاظ المـــدارس 

المصرية بالتالميذ وارتفـــاع كثافة الفصول، 
وبالتالـــي يلجأ هؤالء إلى تعليـــم أبنائهم في 
المـــدارس الخاصة، ذات التكاليـــف المرتفعة 

جدا، مقارنة بالمدارس الحكومية.
وقـــال محمد علي حســـين (40 عاما) وهو 
عراقي، إنه مقيم بمدينة الســـادس من أكتوبر 
منذ خمس سنوات ويعمل حاليا سائقا لسيارة 
أجرة لينفق على أســـرته. وأكـــد لـ“العرب“ أن 
”أي إنســـان حـــر ال يمكـــن أن يغـــادر وطنه إال 
مجبـــرا. كنت أقيم في بغـــداد وأمتلك معرضا 
لصناعـــة األثـــاث ورثته عن والدي، وبســـبب 
الحرب والتدمير تركت بالدي منذ 7 ســـنوات، 
قضيـــت منهـــا عاميـــن فـــي األردن واآلن أقيم 
بالقاهرة منذ 5 ســـنوات مـــع زوجتي وأبنائي 

الثالثة“.
ومـــن يقتـــرب مـــن العـــرب المغتربين في 
القاهـــرة ويختلط معهم لبعض الوقت يشـــعر 
بأنهم يعيشون حالة توصف بـ“شبة الحياة“، 
وليســـت حياة كاملة، فالخوف والرعب اللذان 
رأوهمـــا فـــي بلدانهم ال يزاالن فـــي مخيلتهم، 
حيث أنهم يقضون ليلهم في اجترار الذكريات 

المؤلمـــة وإعادتها ونهارهم في الســـعي إلى 
كســـب العيش، وال وقت لديهم التخاذ قرارات 
حتـــى ولو كانت مصيرية، فـــكل القرارات هي 

أحالم مؤجلة.
صالح حسن عجم (36 عاما)، غادر سوريا 
هو وجميع أفراد أســـرته في أغســـطس 2012، 
والداه وإخوته الثالثة اتجهوا إلى تركيا، أما 
هو وزوجته فجاءا إلى القاهرة تاركين مصنعا 

للزجاج وورشة لتصنيع أعمال ”األلوميتال“.
وأوضـــح صالح لـ“العرب“ أن شـــركته في 
ســـوريا كانت من كبرى الشـــركات العاملة في 
مجال الزجـــاج و“األلوميتـــال“، وكان يحصل 
علـــى مناقصـــات لمشـــروعات ســـكنية تابعة 
للجيش الســـوري، لكن كل شـــيء دّمر نتيجة 
الحرب فلم تبق له ســـوى مزرعة والبعض من 
قطع األرض. وقال متألما ”كل إنســـان يتمنى 
العيش في وطنه.. بنتـــاي االثنتان أنجبتهما 
في القاهرة، وال تعرفان شـــيئا عـــن وطنهما، 
ولم تريا جدتهمـــا أو جدهما حتى اآلن إال من 
خالل شـــبكة اإلنترنت، ولدينا إقامة ســـياحة 
بمصر يتم تجديدها كل ســـتة أشهر وحياتنا 
غير مستقرة بسبب التنقل من مسكن إلى آخر 

كل فترة“.

الموت خارج الديار

عـــالوة علـــى متاعـــب وكوابيـــس الحياة 
التـــي يعيشـــونها، فإن هاجس المـــوت بعيدا 
عـــن الوطـــن، بات هـــو اآلخـــر واقعـــا مرعبا 
للعرب المقيمين في مصـــر بصفة عامة، فأين 
ســـيدفنون موتاهم إذا وافتهـــم المنّية؟ فليس 
أمامهم ســـوى مدافن ”الصدقة“، وتعد مدافن 
”الصدقـــات“، الكائنـــة بمدينـــة الســـادس من 
أكتوبر، حائط مبكى للكثير من األسر العربية 

الوافدة والتي وارى الثرى جسد واحد منها.
وقال الشاب الليبي مجاهد سليم (33 عاما) 
”منذ شـــهر تقريبا توفي أبـــي عن عمر ناهز 76 
عاما بعد مرضـــه لفترة طويلة، فوقفت حائرا، 
ال أدري مـــاذا أفعـــل؟، فأشـــار علـــّي الجيران 
بالذهـــاب إلى مســـجد ”التقـــوى“ القريب من 
مكان إقامتنا في منطقة جنوب األحياء بمدينة 
الســـادس من أكتوبر، وبالفعل ذهبت للمسجد 
وأحضروا إلي ”ُمغّســـال“،  فأعطوني ”كفنـــا“ 
وتكفلوا بنقل والدي بســـيارة تابعة للمسجد 

إلى مدافن ”الصدقات“.
وبصوت حزين واصل حديثه ”أعلم أن لكل 
أجل كتابا، وأعلم أنه ال تدري نفس بأي أرض 
تموت، ولكن إحســـاس الموت خـــارج الوطن 
ُمـــّر، ولم يتخيل أحد من أســـرتي أن نعود في 
يوم من األيام إلى ليبيا من غير والدي، فبيتنا 
وأرضنـــا ليس لهمـــا أي قيمة دونـــه، وأدعو 
اللـــه ليل نهـــار أال يدفن أحد آخر من أســـرتي 
خارج ليبيا، وبالرغم من أن العودة إلى ديارنا 
أصبحت حلمـــا بعيد المنال، إال أننا ســـنظل 

نحلم بالعودة حتى يقضي الله في أمرنا“.
ومجاهـــد، الذي يعمـــل في مهنـــة تركيب 
البالط والســـيراميك في أرضيـــات الوحدات 
الســـكنية، يقيم في شـــقه صغيـــرة مكونة من 
حجرتين منذ شـــهر فبراير 2012، بعد تعرضه 
لالعتقال ألكثر من شـــهرين بعد أحداث الثورة 
الليبيـــة، مـــا أجبـــره على اصطحـــاب والديه 
وأســـرته المكونة من زوجة وطفلين ومغادرة 

ليبيا قاصدا القاهرة.
أما التاجر العراقي موفق جبار (58 عاما)، 
فيمتلك متجرا لبيـــع العطارة بالقاهرة ومقيم 
في مدينة الســـادس من أكتوبـــر أيضا، حيث 
قال ”لـــم تفـــارق تفاصيل حي العـــدل ببغداد 
خيالنـــا، أنا وزوجتـــي وأبنائـــي الثالثة منذ 
تركنـــاه في العـــام 2006 وحتى هـــذه اللحظة، 
وجميعنـــا نحلـــم باليوم الذي نعـــود فيه إلى 

دارنـــا وأرضنـــا ووطننـــا العزيـــز العـــراق“. 
وأضـــاف ”رغـــم امتالكنا عقارا هنـــا ومتجرا 
للعطـــارة ونجاحـــي بعـــد معاناة فـــي إلحاق 
أبنائي بالمدارس الحكومية المصرية، إال أنه 
بمجرد توقف الحرب وعودة األمن واألمان إلى 
العراق، فسأترك كل ذلك من أجل بغداد وأدعو 
اللـــه في كل صالة أن يقبض روحي وأدفن في 

ثرى العراق“.

الحنين لبقايا جدران

يميل أغلب العـــرب المقيمين في مصر من 
العراق وســـوريا وليبيا واليمن إلى العمل في 
التجارة، فهي ال تحتاج إلى مسوغات تصطدم 
بالروتين الحكومي المصري، لذلك انتشـــرت 
المحـــال التجارية التي تحمل أســـماء عربية 
فـــي المناطق التي يتمركـــزون فيها بالقاهرة، 
أما من كانوا يمتهنون مهنا أخرى في دولتهم 
قبـــل الفـــرار إلى مصـــر فتجدهـــم محافظين 
عليهـــا ويمارســـونها في حياتهـــم بالقاهرة، 
والنجار والسباك وغيرها من  فمنهم ”البّالط“ 

المهن.
ولـــم يكن يخطر ببال جمال صلحة، الرجل 
الخمســـيني، أن يترك ورشـــة النجـــارة التي 
ورثها عن والده بمدينة حلب الســـورية، لكنها 
الحرب كما قـــال، ”بعد أن دمر القصف واجهة 
منزلنـــا وأصبحنـــا نحتمـــي ببقايـــا جدران، 
خشيت على أبنائي الثالثة وزوجتي من هول 
الرعـــب الذي نعانيه كل يوم، فشـــددت الرحال 
إلـــى القاهرة وكنت وقتهـــا (في العام 2012) ال 
أعـــرف أحدا في مصر، فهي المرة األولى التي 

أزورها“. 
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”تركـــت كل شـــيء 
في حلـــب، ألنقذ أبنائي، ورســـت بنا ســـفينة 
الهجـــرة في مدينـــة القاهرة الجديدة (شـــرق 
القاهرة العاصمة)، ونظـــرا لخبرتي في مهنة 
النجـــارة، التي عملت بها طيلـــة ثالثين عاما، 
لم أجد صعوبة في إيجـــاد عمل بمصر، حيث 
يكثـــر الطلب على هـــذه المهنـــة وخاصة في 
المدن المصرية الجديدة، واستطعت في فترة 
قصيرة توفير مبالغ مالية واشـــتريت معدات 
العمل الرئيسية التي تساعدني حتى اآلن في 

كسب العيش“.
ويلـــّح حلم العودة للديار على ذاكرة جمال 
بين الحين واآلخر، ما يجعله يدخل في نوبات 
بـــكاء، خاصة أثناء العمـــل، ألنه يتذكر ما كان 
يفعله لتعمير بيوت حلب وتركيب أساسياتها 
مـــن النجارة، حيث قـــال، ”ملعونة تلك الحرب 
التي تفـــرق األشـــقاء وملعونة الحـــرب التي 
تدمر البنايات.. ننتظر يوم توقفها لنعود إلى 
بيوتنـــا وحياتنا من جديد، لتعود لنا أرواحنا 
التـــي تركناهـــا في حلـــب، فنحـــن نعيش في 

القاهرة بأجساد فقط“.
أما الشـــباب، فـــإن لهم حكايـــة أخرى، إذ 
يرفـــض الكثير منهم فكرة اإلقدام على الزواج، 
ويتســـاءلون كيف نبني أســـرة في وطن ليس 

وطننا؟
وقال سامر محمود، وهو شاب ليبي يعمل 
طبيبا صيدليا لـ“العرب“، ”أسرتي تركت ليبيا 
بعد الثورة مباشـــرة، وكنت وقتها في الســـنة 
الثالثـــة بكلية الصيدلة بجامعة الفاتح للعلوم 
الطبية، واســـتقر بنـــا المقام فـــي البداية في 
القاهرة بمدينة حلوان، لكن لكي أكمل دراستي 
انتقلنا للعيش في مدينة الســـادس من أكتوبر 
والتحقت بجامعة 6 أكتوبر الخاصة، ووفقني 
الله وأنهيت  دراســـتي منذ عام وأعمل حاليا 

في مجال تخصصي“.
وكشف سامر، أن األهل يطالبونه بالزواج 
واالســـتقرار لكنه يرفض الـــزواج في الغربة، 
وأخذ عهـــدا على نفســـه بأال يتـــزوج إال بعد 

العـــودة إلـــى ليبيـــا، ويتمنى أن تكـــون هذه 
العـــودة قريبة، وأكد أن قرار الزواج ســـيبقي 

مؤجال، حتى وإن طال االنتظار.

المرأة تبحث عن األمان

”العـــرب“،  جولـــة  فـــي  للنظـــر  الالفـــت 
الســـتقصاء آراء العرب المغتربين، أن النساء 
ُكـــّن أقل حماســـا مـــن الرجـــال للعـــودة إلى 
الديـــار، ويرجع ذلـــك إلى خوفهن مـــن تكرار 
تجربـــة العيش وســـط الحروب مـــرة أخرى، 
وخوفهـــن علـــى أبنائهن الصغار مـــن معاناة 
مشـــاهد الفزع والخوف التي ال تفارقهم، وكل 
ما يشـــغل تفكيرهن اآلن هو العيش في سالم 

وأمان.
نجـــالء المســـلمي، ليبية وتعمـــل معلمة 
للغة اإلنكليزية في مدرسة خاصة بحي مدينة 
نصر (وسط القاهرة)، قالت إنها تكره التفكير 
في العـــودة إلى ليبيا مرة أخـــرى ألنها عودة 

محفوفة بالكثير من المخاطر. 
وأضافت ”نشـــعر في القاهرة باالستقرار 
واألمان، وبجانبي أبنائي وزوجي وأشـــقائي، 
وجميعنـــا نقيم في نفس العقـــار بحي مدينة 
نصـــر، وال ينقصنا شـــيء“، وتســـاءلت لماذا 
نشـــغل تفكيرنا بالعودة إلى الديار، وأين هي 
هذه الديار بعد أن دمرتها الحرب التي ال تزال 

تدور رحاها حتى اآلن؟
واتفقـــت معهـــا فـــي الـــرأي العراقية رغد 
أحمـــد، التي قالت، ”إن الوطن الذي يوجد فيه 
أبناؤها وزوجها هـــو وطنها“، مؤكدة أن حي 
العدل ببغـــداد، الذي كانت تقيـــم فيه، لم يعد 
كمـــا كان، حيث لحقه الخراب الذي لن يمحوه 
الزمـــان، وكل ما تتمناه هو العيش في ســـالم 
بأي دولة في العالم، شـــريطة أن تكون بجوار 

أبنائها الثالثة وزوجها.

أما الفتاة السورية رودينا عادل (18 عاما) 
فقالـــت ”أنا كفتـــاة ال أملك قرار العـــودة إلى 
ســـوريا، فأبي هو صاحب هذا القـــرار، ولكن 
هذا ال يمنعني مـــن أن أتمنى اليوم قبل الغد، 
العودة إلى بلدتـــي واالجتماع بصديقاتي من 
جديد“. إال أنها تســـتطرد قائلـــة، ”لكن إذا ما 
خيرونـــي بيـــن العيش في القاهـــرة بأمان أو 
العودة إلى ســـوريا في ظل اســـتمرار الحرب 
الدائرة حاليا، فســـأختار العيش في القاهرة، 
ألننـــا لم نعـــد نحتمـــل أصـــوات التفجيرات 
التي ترعبنا بمجرد مشـــاهدتها على القنوات 

التلفزيونية“.
وكان لألطفـــال رأي مخالـــف، فالطفل أيهم 
جمـــال (11 عاما)، يتمنى العودة إلى ســـوريا، 
لكي يلتقي أصدقاءه ويلعب ويمرح معهم كما 
تعود فـــي بلدته ألنه غير متآلـــف مع األطفال 
المصرييـــن وليس له أصدقـــاء، وال يخرج من 

المنزل إال قليال بسبب خوف أسرته عليه.
وحلم العودة إلى الديار ســـوف يظل حلما 
يراود الكثير من الجاليات العربية التي لجأت 
إلى مصر، فمهما بلغ ود العالقة بين األشـــقاء 
العرب والمصريين، فإن الوطن يبقى دائما هو 

الحلم الغالي. 
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الكثير من العرب الذين لجأوا إلى مصر، يشكون من ارتفاع تكاليف الحياة مقارنة ببلدانهم التي 

أتوا منها، خاصة في ما يتعلق بتكلفة التعليم.
أغلب العرب املقيمني في مصر من العراق وسوريا وليبيا واليمن، يميلون إلى العمل في التجارة، 

ألنها ال تحتاج إلى مسوغات تصطدم بالروتني الحكومي املصري. تحقيق
العودة إلى الديار.. حلم كل عربي مقيم في مصر 

الجئ سوري: ملعونة تلك الحرب التي 

تفرق األشقاء وملعونة الحرب التي 

تدمر البنايات.. ننتظر يوم توقفها 

لنعود إلى بيوتنا وحياتنا من جديد

ــــــوس يطارد العرب املقيمني فــــــي القاهرة، حيث يلعن  ــــــني إلى الديار بات أشــــــبه بكاب احلن
البعــــــض منهم تلك احلرب التي دّمرت منازلهم وممتلكاتهم، فيما يطلق البعض اآلخر على 
”ثورات الربيع العربي“ لقب ”ثورات التفرقة العربية“، بســــــبب تشتت أفراد األسرة الواحدة 
ــــــم واحد هو العودة مــــــرة أخرى إلى أحضان  ــــــني عــــــدة دول، إال أنهم كلهم يجمعهم حل ب

أوطانهم بعد أن تتوقف احلرب ويعود االستقرار.

[  النساء أقل حماسا للعودة من الرجال  [ الشباب يرفضون الزواج في الغربة

الذكريات أجمل من الواقع شاورما في الغربة

على بعد سنوات من الحلم

يبقى الوطن أجمل



حسينة بالحاج أحمد

} تتضاعـــف معانـــاة المـــرأة بعـــد إصابتها 
بمرض الســـرطان وعملية استئصال الثدي أو 
الرحـــم، فباإلضافة إلـــى معاناتها من المرض 
وتأثيـــره على حالتها النفســـية والجســـدية، 
يســـيطر عليها القلـــق والخوف مـــن أن يطال 
هـــذا التغيير الذي طرأ على جســـدها عالقتها 
الزوجية ونظرة زوجها لها، وتخشى أّال يتقبل 
الـــزوج هـــذا التغيير الـــذي ترى أنـــه أفقدها 
جاذبيتهـــا وثقتها بنفســـها، ومن َثمَّ يســـيطر 
عليهـــا الشـــعور بالنقص، خاصـــة وأن أغلب 

األزواج أنانّيون في عالقاتهم بزوجاتهم.
وفـــي هذا الســـياق أوضح الدكتـــور أدهم 
اح أمراض الذكورة والعقم  زعزع، الطبيب وجرَّ
والضعف الجنسي، في مستشفى قصر العيني 
في مصر، في مقاله ”هل استئصال الثدي يؤثر 
علـــى الجنس“ أن الكثير من الزوجات ينتابهن 
الخوف من أن تؤثر عملية استئصال الرحم أو 
الثديين على حياتهن الجنســـية، وفي المقابل 
ينفر العديد من األزواج من إقامة عالقة جنسية 
بدعوى وجـــود تغيير، مؤكدا أن هـــذه الفكرة 
غير صحيحة من الناحية الطبية ألنه ال توجد 
أي عالقة بين الرغبة والمتعة من ناحية وهذه 

العملية من ناحية أخرى.
وأضاف أن هـــذه الفكرة خاطئـــة باعتبار 
أنها مبنية على أســـاس أن العالقة الحميمية 
مرتبطة بصورة الجســـد، وهي فكرة لألســـف 
توجد في مخيلة البعض من األزواج الذين تم 
ارتباطهم األولي بناء على االنجذاب الجسدي 
وليس الروحـــي، ولذلك عندمـــا يحدث تغيير 

في هذا الجســـد تتغير نظرة اآلخر إلى شريكه 
وإلى طبيعة الحياة القائمة بينهما التي تولي 
أهمية للجسد على حساب األحاسيس والروح 
ما يحولها إلى مجرد عالقة استغاللية لجسد 
الشـــريك دون مراعـــاة لكيانه وروحه، ســـواء 
تعّلـــق األمر بالرجـــل أم بالمـــرأة، ألن الرجل 
أيضا ليس بمعزل عن مثل ما يطرأ على جسد 
المـــرأة كإصابته بأمراض تؤثـــر على جهازه 

التناسلي.
وأشـــار إلـــى أن الزوجـــة التـــي تمـــرض 
وُتجـــرى عليهـــا عملية اســـتئصال جـــزء من 
جســـدها (الرحم أو المبيـــض أو الثدي) تتأثر 
من الناحية النفســـية وتشـــعر بالنقص، وهذا 
اإلحســـاس الســـلبي يؤثر بدوره على زوجها 
وقـــد يؤثر بشـــكل كبيـــر على طبيعـــة العالقة 
الحميميـــة، ما يســـبب نفورا وتوتـــرا بينهما 
المتعـــة  يربـــط  الـــزوج  كان  إذا  خصوصـــا 
الجنســـية بالجسد فقط جاهال بأن الجسد هو 
مجرد وســـيلة للتقريب بيـــن الزوجين روحيا. 
وبذلـــك يمكن القول بأن للـــزوج دورا كبيرا في 
تجاوز هذه التجربة القاســـية بأقل الخســـائر 
بدعم زوجته ومساعدتها على عدم االستسالم 

لخوفها ومنحها الثقة والحب.
وأظهـــرت إحصائيات حديثـــة أن 9 من كل 
10 نســـاء من الالتي لديهن سرطان الثدي يقلن 
إن األمـــر أثر على ثقتهن في أنفســـهن وثقتهن 
في أجســـادهن بعد العـــالج، باإلضافة إلى أن 
حوالي 68 بالمئة منهن أكدن أن سرطان الثدي 

أثر على عالقاتهن الحميمية.
يشار إلى أن دراسة أظهرت أن المتزوجين 
أكثر استعدادا لمقاومة السرطان والنجاة منه 
بينمـــا المنفصلون أو المطلقون أقل قدرة على 
مقاومته. وقام باحثـــون أميركيون من جامعة 
انديانا بتحليـــل البيانات التي جمعت من 3.8 
مليون شخص شـــخصت إصابتهم بالسرطان 

بين عامي 1973 و2004.
وأوضحـــت كارال ســـكوت الممرضة بمركز 
ماكميالن لدعم معلومات الســـرطان في لندن، 

فـــي تقريـــر لهافينغتـــون بوســـت قائلـــة ”إن 
تشـــخيص اإلصابة بالســـرطان يسبب ضغطًا 
على العالقة بين الزوجين ويغير الطريقة التي 

يعامل بها األزواج بعضهم بعضا“.
وأضافت أنه بعد تبين وجود ورم سرطاني 
في جسم أحد الشريكين يمكن أن تنتاب هذين 
الشريكين مجموعة متنوعة من المشاعر التي 
يمكـــن أن تؤثـــر على عالقتهمـــا؛ مثل الصدمة 
والقلـــق والحـــزن واالرتيـــاح والذنـــب وعدم 
اليقين والغضب، وأحيانًا االكتئاب، ويمكن أن 
يشعر كل منهما بأحاسيس مختلفة في أوقات 
مختلفـــة. ومـــن جانبها أشـــارت دينيس نولز 
-استشـــارّية عالقات ومعالجة جنســـية- إلى 

أن تشـــخيص ســـرطان الثدي يمكن أن ”يؤثر 
على دورك في العالقة الزوجية، وبالنسبة إلى 
األزواج يشعر البعض منهم باالنتقال من عالقة 

بين حبيبين إلى عالقة بين مريض وراع“. 
ونبهـــت إلى أن مشـــاعر الفقـــدان والحزن 
يمكن أن تكون اختبارا لمدى متانة عالقة الحب 
التـــي كانت وال تزال موجـــودة، ومن الطبيعي 
أن يشـــعر الزوجان بالحزن أو الغضب بسبب 
تحطم بعض اآلمال التي كانت تحدوهما، ولكن 
بينما همـــا يتعّرضان لبعض الخســـارة، ثمة 
فرصة ثمينة للنضج بأن تتغير عالقتهما نحو 
اإليجاب وتزداد عمقًا. وبالنســــبة إلى األزواج 
الذيــــن يرغبون في اســــتعادة مســــار حياتهم 

الجنســــية الطبيعية بعد سرطان الثدي، ترى 
نولــــز أنه من المهــــم للمريض أن يــــرّوح عن 
نفســــه ويتجنب الضغوط. وقد يتلخص األمر 
في تغيير نظــــرة الزوجين للعالقة الحميمية، 
وتحديــــد ما هو مريح ومناســــب وما هو غير 

مريح وغير مالئم. 
جديـــر بالذكر أن دراســـات تمحورت حول 
العالقـــة الحميميـــة بين الزوجيـــن قبل إزالة 
الرحم وبعد ســـتة أشـــهر مـــن العملية، بينت 
أن النشـــاط الجنســـي لدى جميع المرضى قد 
تحســـن؛ إذ أن العملية لم تـــؤد إلى أي نتائج 
ســـلبية على حياة الزوجات الجنسية بل على 

العكس أشرن إلى تحسنها بشكل ملحوظ.
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ينصح خبراء بالتركيز في الغذاء على قرع العســـل الحتوائه على مضادات األكسدة التي تساعد 
على حماية النظر من التدهور مع تقدم السن.

العديد من الفواكه مثل املانغو والخوخ غنية بفيتامني {أ}، واإلكثار منها يضمن القامة الطويلة 
للطفل أو املراهق، هذا باإلضافة إلى أنها تعزز مناعة الجسم. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشف باحثون أن جميع اإليماءات 
التي يقوم بها الطفل تعد مؤشرا 

معتمدا عليه في تحديد الكيفية 
التي ستطور بها مهاراته اللغوية. 
وأوضحوا أن هذه اإليماءات ربما 
تكون سلوكيات بسيطة مثل رفع 

األشياء لعرضها أو مشاركتها مع أحد، 
وذلك له أهمية بالغة مساوية ألولى 

الكلمات التي ينطقها الطفل.

◄ حثت دراسة حديثة الرجال الذين 
يرغبون في الزواج على البحث عن 
زوجة تكون أصغر منهم بحوالي 5 

سنوات على األقل، وقالت إن اختيار 
الشريك على أساس الحب والجاذبية 

والقيم واالتجاهات واألذواق والعادات 
المشتركة مهم، ولكن إذا أضيفت إلى 

كل هذا عوامل السن والثقافة والتعليم، 
فإن هذه الصيغة الشاملة تقلل من 

احتماالت الطالق أو االنفصال.

◄ أظهرت نتائج تقرير أن الكوريين 
الجنوبيين يعمرون أطول من نظرائهم 

الشماليين. ووفق نتائج التقرير فقد 
بلغ متوسط العمر المتوقع للنساء 
والرجال في كوريا الجنوبية 84.6 

و78.0 سنة على التوالي في عام 2015، 
بينما شهد متوسط العمر لنظرائهم 

في كوريا الشمالية تراجعا نسبيا قدره 
11.3 و11.7سنة ليصل إلى 73.3 و66.3 

سنة.

◄ بعد دراسات أجراها علماء من 
جامعة لندن الملكية شملت 125 

ألف طفل تراوحت أعمارهم بين 6 
و19 سنة، الحظ العلماء أن األطفال 
الذين يستخدمون الهواتف الذكية 
والكمبيوترات اللوحية قبل النوم 

يعانون من األرق والوهن أثناء 
النهار. وللحد من تلك المشكالت شدد 
العلماء على ضرورة منع األطفال من 

اصطحاب األجهزة اإللكترونية إلى 
غرف النوم، وتعزيِز سلوكيات النوم 

الصحي لديهم.

موضة

أحدث صيحات 
التريكو هذا الشتاء

} يمثـــل التريكو أحد أبـــرز اتجاهات 
الموضـــة النســـائية في خريف-شـــتاء 
2016-2017، ليمنـــح المرأة مظهرا أنيقا 
وعمليـــا مـــن ناحيـــة، وإطاللـــة دافئـــة 

ووثيرة من ناحية أخرى.
وقالت مستشـــارة التسوق األلمانية 
آنيتـــه هيلبيـــش إن هـــذا العام يشـــهد 
عـــودة قوية للبلوفـــر ذي الرقبة العالية 
روح  يســـتحضر  الـــذي  المســـتديرة، 
الســـبعينات، مشـــيرة إلـــى أنـــه يزدان 
بالمظهر المضلـــع أو بالملمس الدقيق 
واألملس، إلى جانب الملمس الســـميك 
والخشـــن. ويغـــازل هـــذا البلوفـــر في 

المقام األول المـــرأة ذات القوام 
الممشوق، ويتناغم مع تنورة 
الملتصقة  الرصـــاص  القلم 

بالجسم.
وأضافت هيلبيش 

أن البلوفر العادي 
يأتي هذا الموسم 
بقّصة صندوقية 
 ،“Boxy” الشكل

ويكون إما 
قصيرا وإما 

ذا حجم أكبر 
من المقاس 

 ،“Oversized”
وهو يزدان 

بنقوش الضفائر 
أو بالنقوش 
النرويجية، 

وغالبا ما 
يأتي مصنوعا 

من الكشمير 
أو الموهير. 

وينبغي تنسيق 
البلوفر األكبر 

من المقاس مع 
قطعة ضيقة، 

وذلك لخلق 
توازن 

في نسب 
الجسم.

} لندن - توصلت دراســـة حديثة إلى أن كبار 
الســـن أقـــل عرضة للوقـــوع في فـــخ الثغرات 
ومحـــاوالت االحتيـــال على اإلنترنـــت، مقارنة 
بنظرائهـــم األصغـــر ســـنا، وخالفـــا لالعتقاد 
الشـــائع فـــإن املتقاعدين يحســـنون التصرف 
بطريقة جّيدة جدا عندما يحاول أحد التحايل 
عليهم باستخدام التكنولوجيا احلديثة، وذلك 

مقارنة بجيل األلفية.
وقد مت إجراء مســـح ألكثر من ١٠٠٠ شخص 
مـــن ١٢ دولـــة، مبا فـــي ذلـــك اململكـــة املتحدة 
والواليـــات املتحـــدة، وطلـــب مـــن املشـــاركني 
االعتـــراف إن كانوا قد ســـقطوا ضحية لعملية 
البريـــد  أو  الهاتـــف  عبـــر  واحتيـــال  نصـــب 
اإللكتروني أو على اإلنترنت. واعترف نحو ١٣ 
باملئة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 

١٨ و ٢٤ بأنهم فقدوا بعض املال بسبب وقوعهم 
في فخ النصب اإللكتروني، وفي املقابل ٣ باملئة 
فقـــط فوق الــــ٦٥ قالوا إنهم تعرضـــوا للنصب 

وأعطوا بعض املال للمحتالني.
وكشفت الدراسة أن كبار السن قد يكونون 
أكثـــر ذكاء عندمـــا يتعلـــق األمـــر باكتشـــاف 
املخادعـــني، رغم أنهم غير بارعني بشـــكل كبير 
فـــي التعامـــل مـــع أحـــدث التكنولوجيات أو 

وسائل التواصل االجتماعية.
وشـــملت عمليات االحتيال رجال دعم فني 
محتالني متنكريـــن في زي عمـــال تكنولوجيا 
املعلومات من الشـــركات إلقناع الناس بتسليم 
تفاصيل شـــخصية حساســـة، وقـــال ١٤ باملئة 
من املشـــاركني الذين تتراوح أعمارهم بني ١٨-

٢٤ أنهم تعرضـــوا لهذه اخلـــدع وتفاعلوا مع 

احملتالني لكن لم يخسروا املال. وقال ١٣ باملئة 
منهـــم إنهم لم يتفاعلوا مع هؤالء األشـــخاص 
ولم يخســـروا املال، أما بالنسبة ألولئك الذين 
٣٤ فقد كانت األرقام  تتراوح أعمارهم بني ٢٥ – 
أســـوأ من ذلك، حيث قـــال ١٤ باملئة منهم إنهم 
تفاعلوا مع احملتالني ولم يسلموا لهم أي مبلغ، 

وأكد ١٨ باملئة أنهم أعطوهم أمواال.

باختصاراملسنون أقل عرضة للوقوع في فخ النصب اإللكتروني

  

} في منتصف التسعينات من القرن 
الماضي، كنت أعد تقريرًا إخباريًا إلحدى 

القنوات الفضائية العربية عن تأثير 
الحصار االقتصادي الذي كان يجثم فوق 

صدور الفقراء من العراقيين بسبب الحروب 
والسياسات العبثية، واخترنا موقع 

التصوير في إحدى المدارس االبتدائية 
في مدينة الثورة في بغداد، كنت مريضة 
وارتجف على الرغم من (كمية) المالبس 

التي كنت ارتديها، بعد أن تسلل إلى جسدي 
برد ديسمبر القاسي. نسيت البرد فجأة، 

وانشغلت بمحاولة القفز فوق الموانع 
التي صنعها مطر األسبوع الماضي؛ حيث 
امتألت ساحة المدرسة وزوايا ما تبقى من 
الحديقة بمياه راكدة جعلها التقادم منبعًا 

لروائح كريهة ال يمكن تخيلها.
كان اليوم الدراسي مازال في بدايته، 

وكنت أراقب التالميذ الصغار وهم يجتازون 
بوابة المدرسة مسرعين إلى صفوفهم 

تجنبًا لصفعات البرد، لكنه كان وحده يعد 
خطواته الصغيرة بهدوء ودعة ليجتاز 

بوابة الدخول وكأنه سائر في نومه، ذلك 
التلميذ الجميل الوديع لم يكن يرتدي سوى 

قميص صيفي خفيف وبنطلون باهت اللون، 
وأظن أن جوربيه كانا مقطعين تحت حذاء 

بال اختفى نعاله بسبب االستخدام الطويل.
كانت هذه من أقسى مشاهد الحصار 
التي حفرت تفاصيلها عميقًا في ذاكرتي، 

وحتى بعد مرور أكثر من عقدين من الزمان 
عليها إال أن ذكراها مازالت عالقة في روحي، 

كلما مر علّي شتاء جديد يذكرني بذاك 
الطفل البغدادي الذي لم يكترث للبرد أو 

اضطر لذلك، يوم لمحته أو خّيل إلي أنه كان 
يبتسم لكاميراتنا. اآلن، أدرك أن باستطاعة 
المرء أن يبتسم إذا تعذر عليه البكاء، وأظن 

الطفل الفقير لم يكن يملك غير االبتسام 
ليحافظ على مالمح وجهه من التجمد في 

ذلك الشتاء البعيد.
في مدارس عراق اليوم، يظهر التالميذ 
الذين تطالعنا صورهم كل يوم في مواقع 

اإلنترنت ووسائل اإلعالم، وكأنهم يرتدون 
مالمح ذاك الطفل صاحب االبتسامة 

المتجمدة، وهم يشغلون الفراغ داخل صور 
مشوهة لمدارس فاقدة لألهلية؛ صفوف 
دراسية مكتظة بالتالميذ بعضها خال 

من المقاعد، مبان متداعية تشبه أكواخًا 
من الطين في جزيرة نائية بناها الناجي 

األخير من سفينة هالكة، أما األثاث المتهالك 
الذي مازالت تحتفظ به بعض المدارس 

فهو مجرد ديكور باهت للخراب الذي 

حّل بجدرانها ووجوه تالميذها الشاحبة 
ونظراتهم المتعبة ومالبسهم الرثة، ومع 

ذلك، مازال هؤالء الصغار يحاولون فك 
شفرات الرسائل التعليمية من دون جدوى 

بينما يتجاهلون ملمس الرطوبة الذي 
يتسلل إلى أجسادهم في صباحات الشتاء، 

لكثرة جلوسهم الطويل على األرض وهم 
يتابعون دروسهم بما تبقى من قطرات أمل 

احتفظوا بها في حقائبهم، مع القليل من 
الخبز الذي يقيهم الجوع في يوم دراسي 

طويل، لكنه ال يمنع عنهم البرد.
الفصل األخير في هذه التراجيديا كان 

صدمة بكل المقاييس، فمجانية التعليم 
المدرسي الذي يكفله الدستور لم تستطع 

الصمود أمام اإلخفاقات و(الكوارث) 
اإلدارية، التي مازال يرتكبها مسؤولون 
ال يشعرون بأي مسؤولية، حيث منعت 

الكتب عن التالميذ ألسباب مجهولة أهمها 
طبعًا عجز في الميزانية المخصصة لذلك 
ولغير ذلك. نعم، رجع العديد من التالميذ 

إلى بيوتهم وهم يحملون خيبات األمل في 
حقائبهم، وصار يتعين على اآلباء واألمهات 

تأمين تكلفة المعيشة من طعام وشراب 
ومواصالت ومالبس إضافة إلى الكتب، أما 

الفقراء واليتامى وأبناء الشهداء فلم يعد 
التعليم في نظرهم إال ورقة أخيرة سقطت 

من شجرة أعمارهم اليابسة.

ملحته.. وكان يبتسم
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

توقع باحثون أن يزيد عدد النســــــاء الالئي يتم تشــــــخيص إصابتهن بسرطان الثدي إلى 
الضعفــــــني تقريبا ليصل إلى 3.2 مليون امرأة في 2030، كما توقعوا زيادة عدد النســــــاء 
الالتي يتم تشــــــخيص إصابتهن بسرطان عنق الرحم بواقع الربع، ليصبح أكثر من 700 
ألف إصابة ســــــنويا، بحلول 2030 أيًضا، وتصاب املرأة بالقلق بعد عملية استئصال جزء 

من جسدها، وهو ما يؤثر على عالقتها بزوجها.

[ تشخيص اإلصابة بالسرطان يعكر صفو العالقة الزوجية  [ مشاعر الفقدان والحزن اختبار لمدى متانة عالقة الحب
استئصال جزء من جسد المرأة يفقدها الثقة في عالقتها بزوجها

ينتابهـــن  الزوجـــات  مـــن  الكثيـــر 
عمليـــة  تؤثـــر  أن  مـــن  الخـــوف 
اســـتئصال الرحم أو الثديني على 

حياتهن الجنسية

◄

كبار السن أكثر ذكاء عندما يتعلق 
األمر باكتشـــاف املخادعني، رغم 
أنهـــم غير بارعني فـــي التعامل مع 

أحدث التكنولوجيات

◄

زوجتي وردتي قبل المرض وبعده

ألول المـــرأة ذات القوام 
ق، ويتناغم مع تنورة 
الملتصقة  رصـــاص 

م.
ضافت هيلبيش

وفر العادي 
ذا الموسم
صندوقية
 ،“Boxy”
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} بغــداد - يحلـــم فريق القـــوة اجلوية بأن 
يكـــون أول فريق عراقي يخطـــف لقب بطولة 
كأس االحتـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم عندما 
يواجـــه بنغالور الهندي في املباراة النهائية، 
الســـبت، علـــى ملعب نـــادي قطـــر بالدوحة. 
ويـــدرك القـــوة اجلويـــة جيدا حاجـــة الكرة 
العراقيـــة وأنصارهـــا فـــي الوقـــت احلاضر 
إلى إجنـــاز ولقب خارجي يأمـــل في حتقيقه 
بعـــد أن عجـــز مواطنه أربيل عـــن ذلك مرتني 
بسبب العقدة الكويتية. ففي املباراة النهائية 
للنســـخة التاســـعة من البطولة، سقط أربيل 
علـــى أرضـــه برباعيـــة نظيفة أمـــام الكويت 

الكويتي عام 2012.
وتكرر مشهد سقوطه ثانية أمام القادسية 
الكويتي بعد أن خســـر املباراة النهائية 4-3 
بـــركالت الترجيح في اإلمـــارات. وقال مدرب 
اجلوية باسم قاسم الطامح ألول لقب خارجي 
”الفـــوز باللقب مســـألة مهمة وأكثـــر من ذلك، 
ليـــس للجوية وحـــده بـــل للكـــرة العراقية. 
لم نتوقـــع مباراة ســـهلة أمـــام بنغالور لكن 
أســـتطيع القول إننا جاهزون لها“. وأضاف 
”نأمـــل في أن نفتح الطريق أمـــام باقي الفرق 

العراقيـــة للمنافســـة على ألقـــاب البطوالت 
اخلارجيـــة ســـواء كانت قاريـــة أو عربية من 
خالل تتويجنا بلقب كأس االحتاد“. وأشـــار 
قاســـم إلـــى أن ”وصول الفريـــق الهندي إلى 
اللقـــاء النهائي يعكس طموحـــه وقدرته على 
حتقيـــق النتائـــج اجليـــدة، وهـــذا يعني أنه 
منافـــس حقيقي ال ميكن التهاون معه بل على 
العكـــس يتطلب املزيد من اجلهـــد لكي نتوج 

املشوار“.
وتصـــدر القـــوة اجلويـــة فـــي النســـخة 
احلاليـــة للبطولة املجموعـــة الثالثة في دور 
املجموعـــات التي ضمـــت شـــباب الظاهرية 
الفلســـطيني والعروبـــة العمانـــي والوحدة 
الســـوري. واســـتهل ممثـــل الكـــرة العراقية 
مشـــواره بفوز على شـــباب الظاهرية ذهابا 
وإيابـــا 2-0 و4-1 على التوالـــي وتغلب على 
العروبـــة 2-1 و4-0، إال أنـــه تعثر في مباراة 
الذهـــاب أمـــام الوحدة الســـوري 2-5 قبل أن 
يســـتعيد توازنه بفوزه عليـــه في لقاء اإلياب 
1-0. وفي الدور الثانـــي، واجه اجلوية عقبة 
الوحدات األردني ومتكن من اجتيازها بفوزه 
على منافســـه 2-1 ليصل إلى ربـــع النهائي، 

حيث قابل اجليش السوري فتعادل معه بهدف 
ملثله ذهابا وفاز عليه 4-1 إيابا. وانتقل القوة 
اجلويـــة إلى املبـــاراة النهائية على حســـاب 
العهد اللبناني بعد أن تعادل معه في الدوحة 
1-1 ذهابا وفاز عليه 3-2 في بيروت في مباراة 
اإلياب. ويتصدر مهاجم اجلوية حمادي أحمد 
قائمة هدافي النسخة احلالية للبطولة القارية 
برصيد (15 هدفا) من أصل (26 هدفا) ســـجلها 

فريقه الذي اهتزت شباكه (11 مرة).
وأعـــرب الالعب الســـوري زاهـــر ميداني، 
احملترف في صفوف القوة اجلوية الســـوري، 
عن أمله فـــي أن يحقق فريقه آمـــال جماهيره 
بتحقيـــق لقب بطولة كأس االحتاد اآلســـيوي 

عندما يواجه نادي بنغالور.
  وقـــال ميداني فـــي تصريحـــات إعالمية، 
إن الفريـــق يواصـــل اســـتعداداته علـــى قدم 
وســـاق لهذه املبـــاراة واجلميع جاهز ســـواء 
من الناحية الفنية أو البدنية، مشـــيرا إلى أن 
الفريق سيقدم كل ما لديه في املباراة من أجل 
حتقيق إجناز جديد يسجل في سجالت للكرة 

العراقية. 
وأضاف ”هناك معلومات كافية عن الفريق 
املنافـــس خاصـــة بعـــد متابعة املديـــر الفني 
ملبـــاراة الفريق األخيرة أمام نادي جوهور دار 
التعظيم املاليزي لتشـــخيص نقـــاط الضعف 
والقـــوة املوجـــودة فـــي صفوفـــه للعمل على 
اســـتغاللها“.   وواصل ”غياب الثالثي سامال 
سعيد وبشار رســـن وحميد ميدو عن املباراة 
يعتبر خســـارة كبيرة نظرا لقـــوة إمكانياتهم 

الفنيـــة داخـــل أرضيـــة امللعب، لكـــن ثقتنا 
كبيـــرة في بقيـــة الالعبني لتقدمي مســـتوى 
مميز“. وتابع ”نعد اجلماهير العراقية عامة 

وجمهور القوة اجلوية بشـــكل خاص بالعودة 
إلى بغداد ُمتوجني باللقب“. 
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رياضة

} طوكيو - حذر البوسني وحيد خليلودزيتش 
مدرب منتخـــب اليابان لكرة القـــدم العبيه من 
املواجهة املرتقبة مع الســـعودية في 15 نوفمبر 
اجلـــاري ضمـــن اجلولة اخلامســـة مـــن الدور 
احلاســـم للتصفيـــات اآلســـيوية املؤهلـــة إلى 
مونديال 2018 في روســـيا. وتتصدر السعودية 
بإشـــراف املدرب الهولندي بيـــرت فان مارفيك 
ترتيـــب املجموعة األولى برصيد 10 نقاط من 3 
انتصارات وتعادل واحـــد، بفارق نقطتني أمام 
أســـتراليا و3 نقـــاط أمام اليابـــان، فيما حتتل 
اإلمارات املركز الرابع برصيد 6 نقاط، والعراق 
املركز اخلامس برصيد 3 نقاط، وتايالند املركز 

األخير دون رصيد.
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مـــن املجموعتني 
اآلســـيويتني في الدور احلاســـم إلى نهائيات 
كأس العالـــم، ويلعـــب صاحبـــا املركـــز الثالث 
امللحق اآلســـيوي علـــى أن يقابـــل املتأهل منه 
في ملحق آخر رابع ترتيب منطقة الكونكاكاف 
(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي). وقال 
خليلودزيتش اجلمعة، لدى إعالنه عن التشكيلة 
التي ســـتواجه الســـعودية في سايتاما، ”نحن 
نعلم أنه يجـــب أن نفوز“. وأضاف ”لكننا نعلم 
أيضا أن الســـعودية حصلت علـــى العديد من 
الـــركالت احلرة وركالت اجلـــزاء. 50 باملئة من 
أهدافها جاءت بهذه الطريقة، فهم متخّصصون 

في احلصول على الركالت احلرة“.
وتابـــع املـــدرب البوسني-الفرنســـي ”لقد 
ظلمنـــا كثيرا فـــي املباريات األخيـــرة وركالت 
اجلزاء كلفتنا كثيرا، ويجـــب أن أنبه الالعبني 
إلى ذلك هذه املرة ألنه يجب أن نفوز باملباراة“. 
وتلقـــت اليابان هدفني من ركلتـــي جزاء، األول 
حني خســـرت على أرضها أمـــام اإلمارات 2-1 
في بداية منافســـات الـــدور الثالـــث، والثانية 
حـــني تعادلت مـــع أســـتراليا بطلة آســـيا 1-1 
في ملبـــورن. وأوضـــح خليلودزيتش ”منتخب 
الســـعودية يتطور، املنتخبات العربية تتحسن 
مـــن الناحية الفنية ومن كافـــة جوانب اللعبة، 

ولديها نوعية خاصة من الالعبني، ولذلك يجب 
أن ننهض مبستوانا“.

وتلتقي اليابان مع ســـلطنة عمان وديا في 
11 من الشـــهر اجلاري في كاشيما قبل مواجهة 
الســـعودية. وضمت تشـــكيلة خليلودزيتش 15 
محترفا في األنديـــة األوروبية أبرزهم مهاجما 
ميـــالن اإليطالـــي وليســـتر ســـيتي اإلنكليزي 
كيســـوكي هونـــدا وشـــينجي أوكازاكـــي على 
التوالـــي والعـــب وســـط دورمتونـــد األملانـــي 
شـــينغي كاغـــاوا وهيروشـــي كييوتاكي جنم 
إشـــبيلية األســـباني ومدافـــع ســـاوثهامبتون 

اإلنكليزي مايا يوشيدا.
وقال خليلودزيتش في تصريحات صحافية 
”العبـــو اليابـــان محترمـــون أكثر مـــن الالزم، 
أحيانا ال بد أن تكون شرسا وحادا في اللعب“. 
وأضـــاف ”أريد منهـــم أن يكـــون لديهم طموح 
مثلـــي، فعندمـــا كنـــت العبـــا لم أكـــن أحب أن 

أخســـر. ال بد أن نصنع ثقافة الفوز. املجموعة 
يجب أن تكره اخلسارة“. وأكد البوسني البالغ 
مـــن العمر 64 عامـــا، أنه ال يخشـــى اإلقالة من 
منصبـــه على خلفية االنتقـــادات التي يتعرض 
لها، موضحـــا، ”قد أتعرض لإلقالة غدا، ولكني 
أفعـــل كل ما بوســـعي“. ونفى مـــدرب اليابان 
تهمة الدكتاتورية عن نفسه، معترفا في الوقت 
ذاته بـــأن صراحته رمبا تكون قد تســـببت في 
”جرح“ البعض في اليابـــان. وأضاف ”بلد مثل 
اليابـــان ينبغي أن تلعب في مســـتويات عالية، 
وأتفهم ذلك جيـــدا وأعمل من أجله، لكني أقول 
بعض األشـــياء التي ال تكون موضع تقدير من 

البعض“.
وفي ســـياق متصـــل أعلن املـــدرب عبدالله 
أبوزمع، املكلف بإدارة شؤون املنتخب األردني 
لكرة القدم، عن تشـــكيلة ضمـــت 24 العبا تأهبا 
خلـــوض ثـــالث مباريـــات دوليـــة وديـــة أمام 

منتخبـــات العـــراق وأوزبكســـتان ولبنان أيام 
6 و10 و15 نوفمبـــر اجلـــاري. ويلتقي منتخب 
األردن مـــع ضيفـــه العراقي األحـــد على ملعب 
عمان الدولي، قبل املغادرة إلى طشـــقند ملالقاة 
أوزبكســـتان في العاشر من الشهر اجلاري، ثم 
العـــودة إلى عمان الســـتضافة نظيره اللبناني 

في اخلامس عشر منه.
وتأتـــي هـــذه املباريـــات الثالث فـــي إطار 
التجمـــع التحضيري اخلامـــس واألخير ضمن 
خطة اإلعـــداد املطولة التي ســـبق أن وضعها 
اجلهاز الفني قبل املشـــاركة فـــي الدور الثالث 
واحلاسم من التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
آسيا 2019 في اإلمارات التي يبدأ فيها منتخب 
النشـــامى مشـــواره اعتبارا من مارس املقبل. 
ووصـــل املنتخب العراقي إلى عمان حيث أعلن 
املدرب راضي شنشيل عن قائمة منتخب أسود 

الرافدين. 

وجه البوســــــني وحيد خليلودزيتش، املدير 
الفني ملنتخــــــب اليابان، انتقــــــادات الذعة 
لالعبيه بســــــبب افتقادهم للشراسة داخل 
امللعب، مطالبا إياهم بأن يكونوا أكثر حدة 
قبل مواجهة الســــــعودية منتصف الشهر 
املؤهلة إلى  ــــــات  التصفي اجلاري ضمــــــن 

مونديال روسيا 2018.

يجب أن نضع أقدامنا على األرض

جاهزون للمهمة

الجوية العراقي يغازل لقب كأس االتحاد اآلسيوي

القـــوة الجوية يدرك جيـــدا حاجة 

الكرة العراقية وأنصارها إلى إنجاز 

ولقب خارجي، بعد أن عجز مواطنه 

أربيل عن ذلك

◄

الســـعودية تحـــت إشـــراف فان 

املجموعـــة  تتصـــدر  مارفيـــك 

األولـــى برصيد 10 نقـــاط من 3 

انتصارات وتعادل وحيد

◄

} إرفــورت (ألمانيــا) - أنتخـــب راينهـــارد 
غرينـــدل مجـــددا، اجلمعة، رئيســـا لالحتاد 
األملاني لكرة القـــدم لوالية كاملة مدتها ثالثة 
أعوام، بعد أن تولى الرئاسة خلفا لفولفجانغ 
نيرســـباخ الذي اســـتقال العـــام املاضي في 
أعقـــاب تفجر قضية فســـاد حول كأس العالم 
2006 فـــي أبريـــل املاضـــي. وأعلن عـــن فوز 
غريندل بعد التصويت لصاحله باإلجماع من 
قبل 258 مفوضا باجلمعية العمومية لالحتاد 

األملاني. 
وقـــال غريندل (55 عاما) ”هـــذا دعم كبير 
لتنفيذ املهام على مدار األعوام الثالثة املقبلة. 
إنه أمـــر جيد أن أصبح رئيســـا فعليا اآلن“. 
وأضاف أنه يســـعى إلـــى املزيد من التحديث 
فـــي االحتاد األملانـــي الذي يعـــد أكبر احتاد 
وطني للعبة على مستوى العالم، حيث يضم 

أكثر من ستة ماليني عضو.
وبـــات االحتـــاد األملانـــي بحاجـــة إلـــى 
إصالحـــات عقـــب تفجـــر القضيـــة املتعلقة 
بكأس العالم 2006 التي أقيمت بأملانيا، حيث 
جتري ســـلطات االدعاء في أملانيا وسويسرا 
حتقيقات بشـــأن حتويل مبلغ مثير للجدل من 
اللجنة املنظمة إلى االحتاد الدولي لكرة القدم 

”فيفا“.
 وفـــي إطـــار عملية اإلصالحـــات، وافقت 
اجلمعية العمومية على تشـــكيل جلنة القيم 
باالحتاد األملاني وسيرأســـها نائب املستشار 
ووزيـــر اخلارجيـــة الســـابق كالوس كينكل. 
ولم يحصل نيرســـباخ وهيلموت ســـاندروك، 
السكرتير العام الســـابق لالحتاد، حتى اآلن 
على براءة في القضية، حيث تأجل األمر إلى 
”حني الكشـــف النهائي عن احلقائق“، بحسب 
مـــا قالـــه الســـكرتير العام احلالـــي لالحتاد 

فريدريتش كوريتوس.
وقـــال راينر كـــوخ، نائب رئيـــس االحتاد 
األملاني، إنه بغض النظر عن اقتراب القضية 
من مرحلة احلسم، فقد ”اهتزت أركان االحتاد 
األملاني كمؤسســـة قبـــل عام واحـــد، ولكننا 
جنحنا فـــي احلفاظ على مضي قطار االحتاد 
فوق قضبانه“. وجتدر اإلشـــارة إلى أن اسم 
أســـطورة الكـــرة األملانـــي فرانـــز بيكنباور، 
امللقـــب باســـم ”القيصر“ والذي كان رئيســـا 
للجنة املنظمة ملونديـــال 2006، لم يذكر خالل 

االجتماع.
ومن ناحية أخرى، قال كوخ إن الدور األول 
من بطولة كأس أملانيـــا، الذي يقام عادة قبل 
افتتاح منافســـات الدوري األملاني، قد يجري 
تأخير موعده، حيث تأمل األندية الكبيرة في 
استغالل الفترة السابقة قبل انطالق الدوري 
إلقامة مباريات ودية مثيرة. وستوجه الدعوة 
إلى األعضاء للمشاركة في اجتماع استثنائي 
للجمعية العمومية ملناقشـــة بنـــاء أكادميية 
الشـــباب التابعـــة لالحتاد فـــي فرانكفورت، 
حيث يتوقـــع أن تتجاوز امليزانية التي كانت 
مقررة لها وتبلغ 109 ماليني يورو (121 مليون 

دوالر).

االتحاد األلماني 

يجدد ثقته في غريندل

السبت 2016/11/05 - السنة 39 العدد 10446

«خط دفاع االتحاد الســـعودي يتطور بشـــكل ملحوظ من لقاء إلى آخر، وبالتأكيد فترة التوقف 

مفيدة من أجل تصحيح األخطاء التي يقع فيها الفريق}.

خوسيه لويس سييرا
مدرب فريق االحتاد السعودي

«مازلنا في بداية املشوار وأمامنا الكثير من العمل لنقوم به. البداية بشكل جيد أمر هام، ولكن 

النهايات هي األهم. نتابع طريقنا بثبات والهدف دائما هو القمة}.

رودولفو أروابارينا
مدرب فريق الوصل اإلماراتي

باختصار

◄ فاجأ الفرنسي دومينيك بيغوتا، 
المدير الفني لشباب الحسيمة، 
المسؤولين والالعبين بتقديم 

استقالته من تدريب الفريق، بعد 
نهاية المباراة التي فاز بها على 
شباب خنيفرة 1-0 ضمن الجولة 

الثامنة من الدوري المغربي 
للمحترفين لكرة القدم.

◄ أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري، أن الالعبين المحترفين 

التسعة سينضمون إلى معسكر 
المنتخب في برج العرب على 
دفعتين، وذلك األحد واالثنين 

المقبلين، استعدادا للقاء غانا يوم 
13 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات 

كأس العالم 2018.

◄  كشف الهولندي إلكو يوهانس، 
مدرب االتفاق، عن أنه لن يحدث 

تغييرات كثيرة على الفريق 
خالل مواجهة التعاون، السبت، 

ضمن المرحلة الثامنة لبطولة 
الدوري السعودي، بسبب ضيق 

الوقت.

◄  قررت لجنة المسابقات التابعة 
لالتحاد التونسي لكرة القدم، معاقبة 

قيس اليعقوبي مدرب األفريقي 
باإليقاف لمباراتين. وكان الحكم قد 

طرد اليعقوبي بسبب االحتجاج قبل 
ربع ساعة من نهاية مباراته ضد 

غريمه الترجي.

◄  واصل الجزائري بغداد بونجاح، 
مهاجم السد القطري، والبرازيلي 

رومارينهو مهاجم الجيش، مطاردة 
المغربي يوسف العربي مهاجم 
لخويا على قمة جدول الهدافين 

بالدوري.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ يظهر أسطورة الفورموال1- األملاني 
مايكل شوماخر ”عالمات مشجعة“ بعد 

نحو ثالثة أعوام على حادث التزلج 
اخلطير الذي تعرض له في ديسمبر 

2013، وذلك بحسب روس براون املدير 
الفني لفريق فيراري. وقال 

براون ”لقد اختارت العائلة 
عدم نشر أي شيء عن فترة 
نقاهة مايكل واحترم ذلك“، 
مضيفا أن ”هناك عالمات 
مشجعة ونحن نصلي 
كل يوم لكي تكون 

هناك أيام أخرى. 
من الصعب علي 
أن أقول أكثر من 
ذلك، فأنا أحترم 

قرار العائلة“. وتابع 
”هناك إشاعات 

كثيرة حول صحة 
مايكل، ومعظمها ليس 

صحيحا“.

ر

و ري ير ريق ي
”لقد اختارت ا براون
عدم نشر أي شيء عن
نقاهة مايكل واحترم
مضيفا أن ”هناك عال
مشجعة ونحن نص
كل يوم لكي تك
هناك أيام أخ
من الصعب
أن أقول أكث
ذلك، فأنا أح
قرار العائلة“
”هناك إشاعات
كثيرة حول ص
مايكل، ومعظمه

صحيحا“.

◄ ضرب كيفن دورانت بقوة وسجل 39 
نقطة ليقود غولدن ستايت ووريورز إلى 

الفوز على ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 
122-96 ضمن دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وعادل دورانت رقمه القياسي 
بتسجيله 7 ثالثيات 

في املباراة، كما التقط 
7 متابعات، فأحلق 
بفريقه السابق أول 
خسارة هذا املوسم 

بعد 4 انتصارات 
متتالية. وقال العب 
ووريورز درميوند 
غرين (9 نقاط و10 
متابعات) ”دورانت 

سيقوم مبا يحلو 
له. أرادوا 

الفوز 
عليه بأي 

ثمن“.

ضرب كيفن دورانت بقوة وسجل 39
ة ليقود غولدن ستايت ووريورز إلى 

ز على ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 
96 ضمن دوري كرة السلة األميركي

حترفني. وعادل دورانت رقمه القياسي 
جيله 7 ثالثيات 
ملباراة، كما التقط

ابعات، فأحلق 
قه السابق أول 
رة هذا املوسم
4 انتصارات 
لية. وقال العب
يورز درميوند 
0نقاط و10 9) ن

”دورانت  عات)
وم مبا يحلو 

رادوا 
ز 

بأي 
.



} لندن - يبحث مانشستر سيتي عن االستفادة 
مـــن الدفعة املعنويـــة الهائلة التـــي يتمتع بها 
العبـــوه في الوقت احلالي، للحفاظ على موقعه 
فـــي صـــدارة الـــدوري اإلنكليزي املمتـــاز لكرة 
القدم عندما تنطلق منافســـات املرحلة احلادية 
عشرة من املسابقة السبت. ويتصدر مانشستر 
سيتي جدول املسابقة برصيد 23 نقطة وبفارق 
األهـــداف فقط أمام أرســـنال وليفربول وبفارق 
نقطة واحـــدة أمام تشيلســـي صاحـــب املركز 
الرابـــع، وســـتخوض الفـــرق األربعـــة األولى 

مبارياتها باملرحلة على مالعبها.
فريـــق  ســـيتي  مانشســـتر  ويســـتضيف 
ميدلســـبروه فـــي افتتـــاح منافســـات املرحلة، 
وذلـــك بعد الفـــوز الثمني الذي حققه الســـيتي 
على برشـــلونة األســـباني 3-1 مســـاء الثالثاء 
بـــدوري أبطال أوروبـــا. وكان الســـيتي، الذي 
الفنـــي  املديـــر  غوارديـــوال  جوســـيب  يدربـــه 
السابق لبرشلونة، قد تأخر بهدف أمام الفريق 
الكاتالوني لكنـــه قلب موازين املباراة لصاحله 
وحســـمها بثالثـــة أهـــداف ســـجلها إيلـــكاي 
غويندوغان (هدفان) وكيفـــن دي بروين، ورغم 
ذلك حذر دي بروين من االستهانة مبيدلسبروه 
الذي لم يتلق ســـوى هزميـــة واحدة خالل آخر 
أربـــع مباريات له بالـــدوري، حيث يرى الالعب 
أن الفـــوز علـــى برشـــلونة ال يحســـم مواجهة 
ميدلسبروه في الدوري. وقال دي بروين ”يجب 
أن نـــؤدي بنفس املســـتوى ونحاول الفوز على 
ميدلســـبروه كي ندخـــل فترة التوقـــف إلقامة 
املنافســـات الدولية، بعد سلســـلة مـــن النتائج 
اإليجابيـــة، ونحافظ علـــى القمة فـــي الدوري 
اإلنكليـــزي“. وأضاف دي بروين ”إنها مواجهة 
صعبـــة للغاية. كل فريق يقدم كل ما لديه عندما 
يواجهنا.. مباراة ميدلســـبروه تشكل اختبارا 

صعبا آخر“.

مهمة صعبة

أما أرســـنال صاحب املركـــز الثاني، فتبدو 
مهمته أكثر صعوبة حيث يســـتضيف، مســـاء 
األحد، جـــاره اللندني توتنهـــام صاحب املركز 
اخلامس برصيد 20 نقطـــة. ولم يتلق توتنهام 
أي هزميـــة في الـــدوري حتى اآلن لكن ال شـــك 
في أنه سيســـعى بقوة إلى العودة إلى الطريق 
االنتصارات بعد ثالثة تعـــادالت متتالية. ومن 

احملتمل عودة املهاجم هاري كني للمشاركة مع 
توتنهام بعـــد تعافيه من اإلصابـــة، لكن مهمة 
الفريق لن تكون ســـهلة أمام أرســـنال املنتشي 
بالفوز فـــي دوري األبطال والذي حقق عشـــرة 

انتصارات خالل آخر 11 مباراة.
كذلك من احملتمل عودة العب خط الوســـط 
آرون رامســـي من اإلصابة ومشاركته من جديد 
مع أرســـنال، وقد أكد الالعـــب الويلزي على أن 
املباريـــات أمام توتنهام دائما مـــا تكون مهمة 

لالعبني واجلماهير. 
وقال رامســـي في تصريحـــات ملوقع نادي 
أرســـنال على اإلنترنـــت ”لقـــد كان (توتنهام) 
منافســـا قويا في املوســـمني املاضيـــني.. إنها 
مباراة ديربي، لذلك فنحن ندرك ما ســـنواجهه 
ومـــا ميكننا توقعـــه“. وأضاف ”لـــم يتلقوا أي 
هزمية فـــي الدوري هذا املوســـم وسيســـعون 
ملواصلـــة هـــذه السلســـلة أمامنا. ســـنخوض 
املباراة على ملعبنـــا وعلينا أن نخوضها بثقة 

في قدرتنا على الفوز“.
املدير  بوتشـــيتينو  ماوريســـيو  واعتـــرف 
الفنـــي لتوتنهام بـــأن فريقه لـــم يظهر بأفضل 
مستوياته في املباراة التي خسرها على ملعبه 
أمـــام باير ليفركوزن بدوري األبطال، مؤكدا أنه 

ينتظر رد فعل سريع. 
وقـــال بوتشـــيتينو ”الالعبـــون يشـــعرون 
بخيبة أمل شـــديدة، ولكننـــا بحاجة إلخراجهم 
مـــن هذه احلالـــة ألننا نتأهب خلـــوض مباراة 
مهمـــة للغاية“. كذلـــك يتنافـــس ليفربول بقوة 
على االنفراد بالصدارة خاصة في ظل عروضه 
اجليـــدة، ولكن املهاجم روبرتو فيرمينو أكد أن 
عـــروض الفريق القوية في الفتـــرة املاضية لن 
متنحه أي أفضلية إن لم تتواصل. وقال فيرمينو 
قبل مباراة الفريق املقررة أمام واتفورد صاحب 
املركز الســـابع السبت، ”لو لم نستمر على هذا 
النحو حتى نهاية املوســـم، لـــن يتذكر أحد ما 
قدمناه مبكرا ولن نحقق شيئا. يجب أن نستمر 

على هذا املستوى حتى النهاية“.
كذلـــك يســـتضيف تشيلســـي، الـــذي حقق 
الفـــوز في آخـــر أربـــع مباريات لـــه بالدوري، 
فريـــق إيفرتون صاحب املركز الســـادس ويحل 
ســـندرالند ضيفا على بورمنوث. ومنذ اعتماده 
ثالثـــة مدافعني في اخللف، لم تتعرض شـــباك 
املدرب اإليطالـــي أنطونيو كونتـــي ألي هدف، 
لكـــن احلديث عـــن إمكانيـــة املنافســـة ال يزال 

مبكرا بالنســـبة إلى مدرب يوفنتوس وإيطاليا 
السابق،“حاليا ليس مهما النظر إلى الترتيب. 
يصعـــب علي احلديث عن أســـماء املرشـــحني 

اآلن“.

يونايتد ودرب األلم

بعـــد تلقيـــه ضربـــة تلـــو األخـــرى، يأمل 
البرتغالي جوزيه مورينيو في إعادة مانشستر 
يونايتـــد إلى ســـكة الفـــوز، عندمـــا يحل على 
سوانسي سيتي وصيف القاع. وقدم الشياطني 
احلمـــر أداء متواضعا على أرض فنربخشـــة 
التركي اخلميس وخســـروا 1-2 فـــي الدوري 
األوروبي ”يوروبا ليـــغ“، فتراجع الفريق إلى 
املركـــز الثالث فـــي مجموعته بعـــد 4 جوالت. 
واتهـــم مورينيو، املوقوف في ملعب ”ليبرتي“ 
ألســـباب ســـلوكية، العبيـــه بأنهـــم خاضـــوا 
”مباراة صيفية“. وقال مورينيو ”نحن ضعفاء 
فـــي الدفاع، نعم أعرف ذلك، ونحن ال نســـجل. 
يجـــب أن تكـــون أقـــوى ذهنيا وال تستســـهل 
املباراة بهذا الشكل“. وتعرض يونايتد لضربة 
أخرى إثر خروج العب وســـطه الفرنسي بول 
بوغبا، أغلى العب في العالم، مصابا. وسيطر 

التشاؤم على بول سكولز، أسطورة مانشستر 
يونايتد السابق، بعد اخلسارة أمام فنربخشة 
التركي بهدفني مقابل واحد، ضمن منافســـات 
األوروبـــي. وقال  بالـــدوري  املجموعـــات  دور 
سكولز، في تصريحاته ”عشنا 3 أعوام صعبة، 
والقادم صعب أيضا خـــالل العامني املقبلني“. 
وأضـــاف ”هـــذا الفريـــق ســـيكون مختلفا في 
غضون عامـــني، يحتاج املدرب 3 أو 4 صفقات، 
لقـــد كان الوضـــع محبطـــا للغايـــة منـــذ عدة 
سنوات“، وأردف ”عندما تلعب بروخو وبليند 
في قلب الدفاع ستحتاج لتسجيل 3 أهداف وال 
يبـــدو هذا الفريق جيدا فـــي التهديف“. وتابع 
”وضع الفريـــق؟ أنا مكتئب منذ عدة ســـنوات، 
هذا الفريق غير قادر على الفوز ببطولة الدوري 
بهـــذه العناصر، هنـــاك 3 أو 4 أندية أفضل من 
يونايتد“. وأمت ”مانشســـتر يونايتد يعاني من 
مشـــكلتني كبيرتني، وهما أن الفريق ال يسجل، 
في اجلانب اآلخـــر يدافع بروخو وبليند وهما 

يفتقدان للسرعة والقوة“.
وتختتم املرحلة، األحد، مبواجهة ليســـتر 
سيتي حامل اللقب مع وست بروميتش ألبيون 
الســـادس عشـــر. وصحيح أن ليســـتر سيتي 
يحتـــل املركـــز احلادي عشـــر وتبـــدو نتائجه 

متقلبـــة هذا املوســـم، خالفا للموســـم املاضي 
عندما أحرز لقبه األول، إال أنه يقدم أداء رائعا 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا جعلـــه يتربع على 
صـــدارة مجموعتـــه بفارق 3 نقـــاط عن بورتو 
البرتغالي ويقف على أبواب الدور الثاني، لكن 
ليســـتر مني بنكســـة إثر إصابة حارس مرماه 
الدولي الدمناركي كاســـبر شـــمايكل بكسر في 
يـــده اليمنى األربعاء في املبـــاراة ضد مضيفه 
كوبنهاغـــن الدمناركـــي (0-0) في دوري أبطال 
أوروبا. وحسب وسائل اإلعالم البريطانية فإن 
الدولي الدمناركي ســـيغيب عن املالعب بني 4 
و6 أسابيع. وفي باقي املباريات، يلعب السبت 
بورمنوث مع سندرالند، وبيرنلي مع كريستال 
باالس، ووســـت هام يونايتد مع ستوك سيتي، 

واألحد هال سيتي مع ساوثهامبتون.

} مدريــد - دخل الدولي األســـباني ومهاجم 
أتلتيـــك بلباو أريتـــز أدوريز تاريـــخ الدوري 
األوروبي من أوســـع أبوابه، وذلك حني سجل 
5 أهداف خالل مواجهة جينك املقامة حلساب 
اجلولة الرابعة مـــن دور املجموعات. صاحب 
الـ35 عاما بات أول العب يتمكن من حتقيق هذا 
اإلجناز منذ إنشاء املسابقة مبسماها اجلديد 
(2009-2010) وقد متكن بأهدافه هذه من قيادة 
ناديـــه الباســـكي إلى حتقيق الفـــوز بـ“3-5“. 
الالعب ســـجل 3 أهداف في الشوط األول كما 
أنـــه نفذ ثالث ضربات جزاء بنجاح وهو األمر 

الذي ساعده على الوصول في النهاية إلى هذا 
الرقم املبهر. يذكر أن أســـود الباسك أصبحوا 
بهذا الفوز في صدارة املجموعة متساوين في 

عدد النقاط (6) مع جينك البلجيكي.
ومـــن ناحية أخرى واصل اإلنتر ســـقوطه 
احلر على املســـتوى احمللي والقاري وســـقط 
هـــذه املـــرة في فـــخ اخلســـارة أمـــام ُمضيفه 
ســـاوثهامبتون بهدفني لهدف في اللقاء الذي 
ُلعـــب علـــى أرضية ملعب ســـان مـــاري، وهي 
نتيجة جعلت اإلنتر في حاجة إلى معجزة من 
أجل التأهل ألدوار خروج املغلوب. واســـتغل 

أياكس أمســـتردام استضافته لســـيلتا فيغو 
من أجـــل االنقضاض على صـــدارة املجموعة 
الســـابعة وحســـم تأهلـــه، حيث تفـــوق عليه 
بثالثة أهداف لهدفني في مباراة بدت سهلة في 
دقائقها األولى قبل أن يتمكن رجال بيريزو من 
العودة وتســـجيل هدفني في الدقائق األخيرة. 
أمـــا ريد بـــول ســـالزبورغ، فقد فجـــر مفاجأة 
كبيـــرة بالفـــوز علـــى أرض متصـــدر الدوري 
الفرنســـي نيس بهدفني نظيفني ُسجال معا في 
الشـــوط الثاني عن طريق هوانغ هي تشان في 
الدقيقتـــني الـ72 والـ73، وهو ما مكن فريقه من 
حتقيـــق أول نقاطه في البطولة هذا املوســـم، 
فيما جمـــد رصيد نيس عنـــد 3 نقاط فقط عن 

املجموعة التاسعة.
وعلـــى نفـــس املنـــوال، متكن أوســـمنلي 
سبورت التركي من إخضاع غواصات فياريال 
على أرضها وأمام جمهورها بهدفني لهدف في 
اللقاء الذي ُلعب في املادريغال، إذ متكن ويبو 
من منح التقدم للعثمانيني مطلع الشوط األول، 
قبل أن يعدل هيرنانديز، لكن روسيســـكو أبى 
إال أن يكمل املفاجأة وُيســـجل الهدف الثاني، 
وهو ما جعل فريقه يعتلي الصدارة بـ7 نقاط، 
فيما جتمد رصيـــد فياريال في 5 نقاط باملركز 
الثاني. ولم يجد فيورنتينا مشاكل في اكتساح 
ســـلوفان ليبيرتش بثالثية نظيفة على ملعب 
أرتيميـــو فرانكو، وهي نتيجـــة جعلت الفيوال 
يعتلـــي صدارة املجموعة العاشـــرة بـ10 نقاط 
متفوقا على كاراباك أغـــدام مطارده، وواصل 
شـــاختار بالعالمـــة الكاملـــة عـــن املجموعة 
التاسعة بعد اكتساح جينت البلجيكي بأربعة 

أهداف لهدف على أرضه.
ومـــن ناحية أخـــرى طالب مارتن شـــميت 
املدير الفني لفريق ماينز العبيه برد فعل فوري 

بعد الهزمية الســـاحقة التـــي مني بها الفريق 
أمـــام مضيفه أندرخلـــت البلجيكي 1-6، وذلك 
عندما يحل ماينز ضيفا على اليبزغ األحد في 
املرحلة العاشرة من الدوري األملاني لكرة القدم 
(بوندســـليغا). وتبدو مهمة ماينز صعبة أمام 
اليبزغ صاحب املركـــز الثاني، والذي لم يتلق 
أي هزمية في البوندســـليغا هذا املوسم، لكن 
شميت يتمنى أن يســـتعرض العبوه قدراتهم 
بعـــد تلقـــي الفريق أكبـــر هزمية منـــذ توليه 
املسؤولية. وقال شميت عقب املباراة ”حتدثنا 
إلى الالعبني. يجب أن نتحدث بشـــأن األخطاء 
ولكـــن ننظـــر إلـــى األمام فـــي الوقت نفســـه.
 أثـــق فـــي قـــدرة الفريـــق علـــى النهـــوض 

ورد الفعل“.
وأهدر ماينز عدة فـــرص قبل أن ينهار في 
الفتـــرات األخيرة مـــن املبـــاراة، حيث اهتزت 
شباكه بثالثة أهداف خالل آخر خمس دقائق. 
وقال شـــميت ”كانت هزمية كارثيـــة. بالتأكيد 
ليس مقبـــوال أن نهاجم بســـبعة العبني ونقع 
كثيـــرا في فخ املرتـــدات“. ويحتل ماينز املركز 
الثالث في مجموعته بالدوري األوروبي بفارق 
ثـــالث نقاط خلـــف أندرخلت وســـانت إيتيان 
الفرنســـي، وال يزال ميتلك فرصـــة التأهل من 
خـــالل اجلولتني املتبقيتني مـــن مباريات دور 

املجموعات.

سيتي يتسلح بالثقة للبقاء في صدارة الدوري اإلنكليزي
 [ أرسنال يصطدم بجاره توتنهام في دربي شمال لندن  [ مانشستر يونايتد يتوق إلى القطع مع درب األلم

يتطلع فريق مانشســــــتر ســــــيتي املتصدر إلى إنهاء أسبوعه بشــــــكل رائع عندما يستقبل 
ــــــزي لكرة القدم، فيما  ميدلســــــبروه في افتتاح املرحلة احلادية عشــــــرة من الدوري اإلنكلي

يصطدم أرسنال الثاني بجاره توتنهام في دربي شمال لندن.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى االتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) مزاعم االتحاد البوليفي بأنه 
أعاد أربع نقاط خصمها من رصيده، 

الثالثاء، في تصفيات كأس العالم 
عقابا على إشراك العب بشكل غير 

قانوني.

◄ قال يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب األلماني إنه يرى أن فرص 

قائد المنتخب السابق باستيان 
شفاينشتايغر تجددت مع فريقه 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي، وذلك 
بعد أيام قليلة من عودة الالعب إلى 

تدريبات الفريق األول.

◄ ذكرت تقارير صحافية ألمانية، أن 
مدة العقد الجديد هي المشكلة التي 

تؤجل تجديد عقد الهولندي آريين 
روبن مع فريقه بايرن ميونيخ حتى 
اآلن. وينتهي عقد الدولي الهولندي 

مع النادي البافاري في يونيو المقبل.

◄ بدأ النجم الكرواتي لوكا 
مودريتش يرى النور في آخر النفق، 
حيث سرع من نسق عمله بغية إنهاء 
برنامجه العالجي واللحاق بمباراة 

ريال مدريد أمام ليغانيس نهاية 
األسبوع الحالي.

◄ أعرب الهداف البلغاري المخضرم 
ديميتار برباتوف عن أمله في العودة 
إلى الدوري اإلنكليزي الممتاز، مؤكدا 

أنه يمتلك رصيدا من الخبرة في 
البطولة قد يمكنه من جذب اهتمام 

البعض من األندية اإلنكليزية.

◄ شدد خوان ريكيلمي، نجم بوكا 
جونيورز والمنتخب األرجنتيني 

السابق، على أهمية وجود ليونيل 
ميسي، قائد التانغو خالل مواجهة 

البرازيل، في المباراة التي تجمعهما 
يوم 11 نوفمبر، ضمن تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس 

العالم 2018.
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أرقام في تصاعد

{الفوز بدوري أبطال أوروبا ســـيكون أفضل هدية لكل الالعبين والمشـــجعين. هذا ما نحلم به 

ونريده جميعا. لدينا اآلن فريق عظيم صاحب قدرة تنافسية}.

دييغو غودين
 مدافع أتلتيكو مدريد األسباني

{أعتقـــد أن المدرب هو من يدفع الثمن، ألنه ال يمكنك أن تقيل 25 العبا. بالنســـبة إلي، عندما 

يرحل أي مدرب فهذا ألن الفريق ال يقدم األفضل، نحن  نعمل مع فيكي وسنرى ما سيحدث}.

ماورو إيكاردي 
مهاجم فريق إنتر ميالن اإليطالي

} شــنغهاي - عني شـــنغهاي صاحـــب املركز 
الثالـــث فـــي الـــدوري الصينـــي لكـــرة القـــدم 
البرتغالـــي أندري فياش-بـــواش مدربا له بدال 
من السويدي زفن غوران إريكسون. وقال فياش 
بـــواش، الذي ترك منصبه مدربا لزينيت ســـان 
بطرســـبورغ الروســـي في مايـــو املاضي، بعد 
توقيع العقد ”إنه حتد مختلف في مســـيرتي“. 
وأشـــار إلى أن هدفه هو قيـــادة فريقه إلى لقب 
غوانغجـــو إيفرغراندي  الصينـــي من  الدوري 
بقيادة املدرب البرازيلي لويز فيليبي سكوالري.

وتابع املدرب البرتغالي ”تركيزنا على جعل 
الفريـــق أقوى فـــي جميع املســـابقات، وأهمها 
جلـــب الفرح إلى جماهير النـــادي بإحراز لقب 
الدوري الصيني في املوسم املقبل“. وكان نادي 
شـــنغهاي أعلن إنهاء ارتباطه بأريكســـون بعد 
”اتفـــاق ودي“ بني الطرفني، رغـــم قيادة املدرب 
الســـويدي الفريق إلى املركـــز الثالث. ووصل 
شنغهاي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا هذا 
املوســـم قبل أن يخرج أمام شـــونبوك الكوري 

اجلنوبي.

بواش مدربا جديدا لشنغهاي الصيني

} مانشســرت (إنكلــرتا) - قدم اإليفـــواري يايا 
توريه، العب فريق مانشســـتر سيتي اإلنكليزي، 
اعتـــذارا إلى إدارة ناديه عما بـــدر جتاه وكيله 
من تصريحات عدائية للنادي وبيب غوارديوال، 
املدير الفني للســـيتيزنز. وقـــال توريه ”أود أن 
أعتذر بالنيابة عن نفسي وعن الذين ميثلونني 
إلى النادي“. وأضاف جنم برشـــلونة الســـابق 
”التصريحات التي صدرت ال متثل وجهة نظري 
جتاه النادي، ليس لدي أي شـــيء لكنني أحترم 
مانشستر سيتي وأمتنى فقط األفضل للنادي“.

وأردف ”أنـــا فخور جـــدا، بأني لعبت دورا 
في تاريخ النادي، وأريد أن أســـاعد الســـيتي 
علـــى أن ينجح أكثر من ذلـــك، أنا أعيش للعب 

الكرة وإمتاع اجلماهير“. 
املشـــجعني  جميـــع  أشـــكر  أن  ”أود  وأمت 
لرسائلهم خالل هذه الفترة الصعبة، هذا يعني 
الكثيـــر بالنســـبة إلي وإلى عائلتي“. اشـــترط 
غوارديوال، اعتذار يايـــا توريه عن تصريحات 
وكيلـــه من أجـــل عودته إلى تدريبـــات الفريق 

األول.

توريه يقبل شرط غوارديوال

درب العمالقة سهل

أدوريز يدون اسمه بأحرف من ذهب في الدوري األوروبي

فريق ليفربـــول يتنافس بقوة على 

االنفـــراد بالصـــدارة خاصة في ظل 

عروضـــه الجيـــدة، عندمـــا يلتقـــي 

بمنافسه واتفورد

◄

شميت مدرب ماينز طالب العبيه 

بـــرد فعـــل فـــوري بعـــد الهزيمة 

الســـاحقة التي مني بهـــا الفريق 

أمام أندرلخت البلجيكي

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - حقق المهندس الجزائري المقيم 
في فرنســـا كريم أمنية، إنجـــازات حصرية في 
مجال صناعة األحذية الذكية عبر العالم، بعدما 
اكتســـحت ابتكاراته أسواق األحذية الرياضية 
والعســـكرية وحتى الصحيـــة، األمر الذي مكن 
منتوجاته من التســـويق فـــي 30 بلدا، ويحظى 
بعـــروض اســـتثمار مغريـــة فـــي دول غربيـــة 
وعربية على غرار الواليات المتحدة األميركية 

وتونس والمغرب.
وتوقع كريم -وهو صاحب شركات ناشطة 
فـــي مجال األحذية- أن يكتســـح الحذاء الذكي 
العالـــم خالل العقديـــن المقبليـــن على أقصى 
تقدير، وأن اســـتعماله ســـيضاهي اســـتعمال 
أجهـــزة الهاتـــف الذكي فـــي الظـــرف الراهن، 
بالنظر إلى المزايا التي ســـيوفرها ألصحابه، 
والتطبيقات التي يوفرها لهم بشـــأن المسافة 
والحـــرارة والخطـــوات والتهوية والســـعرات 
الحراريـــة، وحتى الوضعيات الصحية لألقدام 

والعمود الفقري، وغيرها.
الحـــذاء الذكـــي الـــذي ابتكـــره  ويعتمـــد 
المهنـــدس الجزائـــري علـــى تقديـــم معلومات 
وبيانات لصاحبه حول المســـافات المقطوعة 
وعدد الخطـــوات، ودرجة الحـــرارة والرطوبة 
داخل الحذاء، والسعرات الحرارية التي أحرقها 
الجسم، وحتى وضعية األقدام والعمود الفقري 
بالنسبة إلى المرضى، وذلك بواسطة تطبيقات 

تحّمل على جهاز الهاتف الذكي.
وتأســـف كريـــم الـــذي تخـــرج مـــن معهد 
الحـــراش للتقنيـــات المتعـــددة فـــي الجزائر 
مطلع التســـعينات، على فشـــل مشروع الحذاء 
الذكـــي في بلـــده، بســـبب العراقيـــل اإلدارية 

التســـويق  ومشـــكالت  والبيروقراطيـــة 
واليـــد العاملة، األمر الذي جعله يتراجع 
عنه رغم االســـتثمارات الشخصية التي 

أنفقها في المشـــروع. وينحـــدر كريم من 

حـــي الينابيـــع بالعاصمـــة، وولـــد ودرس في 
الجزائر إلى غاية التخرج ثم ســـافر بعدها إلى 
فرنسا الستكمال دراسته وتجسيد حلم انطلق 
من فكرة ســـينمائية، طرحت فـــي فيلم ”العودة 
إلى المســـتقبل“ عـــام 1989، فصـــار واحدا من 
رواد صناعة الحـــذاء الذكي في العالم، وتحوز 
شركاته عقود تموين للجيش األميركي بالقطع 

األساسية إلنتاج الحذاء العسكري الذكي.
وقـــال أمنيـــة أن ”المـــرء يمكـــن أن يضيع 
هاتفـــه لكـــن ال يمكـــن أن يضيع حـــذاءه، وأن 
صناعة األحذية تسير بخطى متسارعة للغاية. 
وستشـــهد الـ10 أو 15 ســـنة القادمة، اكتســـاح 
الحـــذاء الذكـــي للعالـــم ليصبـــح فـــي متناول 
البشـــرية جمعـــاء كما هو الشـــأن فـــي الظرف 

الراهن بالنسبة إلى الهواتف الذكية“.
وأضاف أن ”التجربـــة انطلقت مع األحذية 
الرياضيـــة بواســـطة شـــركة ’غالغـــال ’، واآلن 
األبحـــاث تتجه إلى تعميم الحـــذاء على العالم 
والبشـــر، بعدمـــا اقتصـــر علـــى فئـــات معينة 
الجيـــش،  وأفـــراد  والمرضـــى  كالرياضييـــن 
وســـتوفر المنتوجـــات الجديدة مزايـــا كثيرة 
لصاحب الحـــذاء وتجنبه الكثير من المعوقات 
وتوفر له الوقـــت والجهد، وتجعله على اطالع 
دائم علـــى مســـائل كانت في الســـابق حصرا 
أشـــخاص  علـــى 

معينين أو أجهـــزة بعيدة عنـــه“. وتابع قائال 
إن ”نعـــل ’ديجيتســـول‘ مهيأ بطريقة تناســـب 
مختلف األحذية ومجهز بوســـائل تكنولوجية 
دقيقـــة، فهـــو يعدل درجـــة الحـــرارة، ويعطي 
بالمســـافة  واإلحصائيات المتعلقة  البيانـــات 
المقطوعـــة، ونبـــض القلب والســـرعة وضغط 
الدم، والتموضع الصحيح للقدم، والســـعرات 
الحرارية التي أحرقها الجســـم، عبر تطبيقات 
تحمل جهاز الهاتف الذكـــي، ويتضمن الحذاء 
بطارية تستمر عدة أيام ويمكن شحنه السلكيا 
عبـــر تقنية البلوتـــوت، هذا فضال عـــن توفير 

خارطة للموقع وللمسارات والمسالك“. 
ويزاول كريم عمله في فرنســـا، ويشارك 
بمنتوجاتـــه فـــي العديـــد مـــن المعارض 
العالميـــة، وكانـــت منتوجاته محـــل إعجاب 
وإشادة من قبل شخصيات رسمية ومشاهير 
عالميين في مجـــال الفن والرياضة، وكان 
قد رافق الرئيس الفرنســـي األسبق جاك 
شـــيراك للجزائر عـــام 2003، وتم تقديمه 
للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إال 

أن عبقريته لم تفّعال إلى حد اآلن في الجزائر.
وأكد كريم، الذي لم يلق الدعم المناسب من 
بالده لتسويق ابتكاره في بداياته، أن حصوله 
على الجنسية الفرنسية، لم ينسه في أي لحظة 
بالده الجزائر، مشـــيرا إلى أن ”فرنســـا فتحت 
له أبـــواب النجاح وقدمت لـــه كل ما يحتاجه، 
لكنه لم يشعر في أي لحظة بأنه ليس جزائريا، 
فالحنيـــن إلى الحي الذي ولـــد فيه واألصدقاء 

والعائلـــة والوالدين فـــي الجزائر يراوده 
دائما“.

وراهن كريم على توسيع 
واالســـتثمار  االنتشـــار 
والتطور، لخفض ســـعر 
الحذاء الـــذي يصل في 
إلـــى  الراهـــن  الظـــرف 
حدود 450 دوالرا، ليكون 
في متنـــاول كل الناس 
هـــو  كمـــا  تدريجيـــا 
الشـــأن بالنسبة إلى 

الهاتف الذكي.
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} أكاُد الليليَة أشـــمُّ عطـــَر التراب البعيد 
املرشـــوش بـــرذاذ مطـــٍر قـــدمي. عندمـــا 
يتســـاقط النثيث فوق الشارع، فإّن العطر 
الناجت من بركة هذه الوصفة الســـماوية، 
هو عطر اسفلت مبني وفق قانون العادة. 
أنـــا على يقني مـــن أنني شـــممُت رائحة 

التراب الطيبة.
يبـــدو األمـــر كما لـــو أنه صنـــٌف من 
صنـــوف كثيـــرة، حتـــدث عندمـــا تتخّبل 
الذاكرة أو تتحاضن احلواس حتت حلاف 

ُمحاٍك من دفء الذكريات.
كأسي الليلة مكسورة، ومزاجي يلوب 
على عكـــرة وخواء، مثل جنـــدّي مخذول 
راجٍع من أرض معركة، وزوجته الوحماء 
تنطـــره علـــى مبعـــدة ســـعال من ســـاتر 

الهزمية.
هـــذا ال يعني أنني اســـتعملُت مجازًا 
لغويًا باهتًا، ورسمت بفرشاتِه خديعة شّم 
التراب البعيد. سأكســـر ماعون احلقيقة 
وأكتب إنَّ للخشـــم صيوانًا يشبه صيوان 
األذن، وهو يتحـــرك اللحظة مثل صيوان 
خشـــم حصـــاٍن وحيـــٍد مربـــوٍط، توجُعُه 

رائحُة ُأنثى هائجة خارج اإلسطبل.
ســـأجد حًال رحيمـــًا لبلبلة احلواس، 
بصـــوت  واحـــدة  أغنيـــة  عـــن  فأكتـــُب 
عبداحلليم حافظ، قد جتعلك تشـــّم رائحة 
ســـندويجة العمبـــة وبيـــض، التي كانت 
ســـيدة لّفات عربانة راسخة بحلق الزقاق 
الفاصل بني ســـينما بابل وسينما النصر 

ببغداد العليلة.
بنفس مسطرة القياس، سيغني داخل 
فأشّم رائحة قميص  حســـن ”ّمية يا ّمية“ 
رحيم يوســـف. ِبوصلة داميـــة من رواية 
”شيطان في اجلنة“ ستندلق أمام منخرّي 
أبخرة العرق الرخيص وهي تشّيع جسد 
جان دّمو. مع انسياب مقام الدشت الهادئ 
علـــى حنجرة حســـن خيوكة، ســـيأتيني 

خالي الوسيم بلّفة روست باردة.
إذا غّنـــت فيروز ”في قهـــوة عاملفرق“ 
ســـتأتي رياح الشوق الكاسر بنفحاٍت من 
نعناع وريحان بســـتان طعمة بالعطيفية. 
أغنيات ســـعدي احلّلي معطـــرة بروائح 
رخيصـــة تنبعث من حتت آباط الراقصني 
املخّنثني، وهم يدوفون أجسامهم الفائرة 

بصفير األغضاض املشاكسني.
فيلم األرض سيشـــّممني زنخ معجون 
احلالقـــة على شـــارب محمـــود املليجي. 
صياح ديك ســـيعيدني إلى نومة ســـطِح 
طٍني وشـــميم أذان فجٍر عتيق. نباح كلٍب 
مبحوح سيأخذني إلى حقيبة زارق األبر 
عّبود أبولعيبي، وحكايات ”قّطاع ستني“ 

ودخان حالوة حسن سمبوسة بالثورة.
أشتهي الساعَة أن أطلب منكم الهجرة 
صوب ســـطر احلكاية األول، كي نقع على 
متامهـــا، ونحـــن نقـــف اآلن علـــى عتبة 
مهواها ومنتهاهـــا. صّدقوني، لقد حدث 

متام األمر الليلة.

دماغي يشم 

وخشمي يضحك

صباح العرب

علي السوداني
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مهندس جزائري يصل إلى العالمية بحذاء ذكي 

المهندس كريم أمنية في انتظار تفعيل عبقريته في بلده الجزائر

فــــــرض املهندس اجلزائري كرمي أمنية نفســــــه في مجال صناعة األحذية على املســــــتوى 
العاملي، فهو لم يجد في بداية مشــــــواره الدعم من بالده لتنفيذ مشروع صنع حذاء ذكي، 

لكن سفره إلى فرنسا التي سوقت له االبتكار فتح باب النجاح أمامه على مصراعيه.

} الدار البيضاء – طرحت النجمتان المغربيتان 
التوأم صفاء وهناء أغنية على طريقة الفيديو 
كليب بعنوان “األرض مســـتقبلنا“، وهي من 
إنتـــاج وكلمات الشـــقيقتين ولحـــن وتوزيع 

حميد دوسي وإخراج مروان مزيررة.
ويتزامـــن طـــرح فيديـــو كليـــب ”األرض 
مســـتقبلنا“ الذي ظهر فيه عـــدد من الفنانين 
والرياضييـــن واإلعالميين المغاربة والعرب، 
مع تنظيـــم المؤتمـــر العالمي حـــول المناخ 

”كوب 22“ في المغرب.
وصرحت الفنانتان التـــوأم بـ“أن األغنية 
عبارة عن عمل وطنـــي جاء إيمانا منهما بأن 
حمايـــة البيئـــة واجب وطنـــي، ومحرك لنمو 

اقتصاد البـــالد خصوصـــا أن المغرب مقبل 
على احتضان الحـــدث العالمي ’مؤتمر األمم 

المتحدة لتغير المناخ‘ بمدينة مراكش“.
وحول إشراك 10 أطفال صغار في العمل، 
قالـــت صفـــاء وهنـــاء إن ”األغنيـــة موجهـــة 
باألســـاس إلى األطفـــال، ثم إلـــى المواطنين 
عامة، للمشاركة في إيقاظ الوعي والمسؤولية 
المشـــتركة تجـــاه البيئة، ونأمل أن يســـاهم 
عملنا المتواضع هذا في غرس القيم البيئية 

والمساعدة في تكوين جيل يافع واع“.
واســـتلهمت أغنيـــة “األرض مســـتقبلنا“ 
أهازيجهـــا وإيقاعاتها من التـــراث المغربي 
والروح المغربية األصيلة، كما تم اســـتعمال 

كـ“الكنبـــري“  مغربيـــة  موســـيقية  آالت 
و“البنديـــر“، أما الكلمات فقد جاءت بســـيطة 
كون األغنية تستهدف األطفال باألساس ألنهم 

الخلف والجيل القادم.
وليكون لهذا العمل الهادف تأثير مباشـــر 
على جميع فئات المجتمـــع لبى دعوة صفاء 
وهنـــاء عدد مـــن المشـــاهير في عالـــم الفن 
والرياضة -ومنهم فنانون وإعالميون مغاربة 
وعرب- للمشـــاركة فـــي الفيديـــو كليب، مثل 
عبداللـــه الـــداودي، ورضوان قائـــد مجموعة 
وغاليـــة  غنـــام،  وفريـــد  الرمـــا“،  ”عبيـــدات 
ريحانة، وحميد بوشـــناق، وهند السعديدي، 

والموسيقار محمد الزيات وغيرهم.

توأم مغربي يطرح أغنية للحفاظ على البيئة
استعدادا لقمة المناخ

دوريات للسعادة

في شوارع أبوظبي

دجاجة بـ100 يورو في معرض برومانيا

} أبوظبي  – أطلقت شـــرطة أبوظبي رســـميا 
األحـــد املاضـــي ”دوريـــة الســـعادة “ ملكافـــأة 
الســـائقني على سلوكهم اإليجابي وتصرفاتهم 

اجليدة في الشوارع.
ومت اإلعـــالن عن املبادرة مـــن خالل مؤمتر 
صحافي بحضور وزيرة الدولة للسعادة عهود 
الرومي التي دشنت ”شرطة السعادة املرورية“ 
لتحفيز الســـلوك اإليجابي وااللتـــزام بقواعد 
السير واملرور في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وســـتمنح الدوريـــة الســـائقني امللتزمـــني 
بقواعـــد الســـالمة املروريـــة مكافآت بقســـائم 
شرائية وهدايا عينية ونقاط بيضاء للملتزمني 
تلغي تلك السوداء املتواجدة في سجل السائق.
وتهـــدف مبادرة الشـــرطة إلى بنـــاء عالقة 
إيجابيـــة مـــع اجلمهـــور مـــن خـــالل إبـــالغ 
وإرشـــادات  مبعلومات  الطريـــق  مســـتخدمي 
توعويـــة مرورية، مـــا يعزز من ثقـــة اجلمهور 

بالشرطة.
وقد اســـتحدثت دولة اإلمـــارات أول وزارة 
للســـعادة مطلع العام اجلاري بهدف بّث شعاع 
أمل في منطقة تعج باالضطرابات في السنوات 

األخيرة.
وبعد عشـــرة أشـــهر مـــن إطالق الـــوزارة 
تتصدر كلمة ”الســـعادة“ جميع مرافق الدولة، 
حتـــى أصبـــح اجلميـــع يتنافـــس فـــي تنفيذ 

االستراتيجية العامة لوزارة السعادة. 

} بوخارســت – لفتـــت ديـــوك ودجاجات من 
نوع ”الكوشـــن“، في معرض زراعي بالعاصمة 
الرومانية بوخارست، أنظار الزوار بأسعارها 

التي ناهزت الـ100 يورو، وليس بصياحها.
وقســـم الدواجن مـــن أكثـــر األجنحة التي 
لفتت انتباه الزوار، حيث تركزت أنظارهم على 
دجاجات وديوك ساللة ”الكوشن“، التي تتميز 

بضخامتهـــا، وســـاقيها املرّيشـــة، إلى جانب 
أسعارها املرتفعة.

وجـــرى بيـــع ديـــوك ودجاجـــات ســـاللة 
”الكوشن“ املتميزة بجمالها، والتي تعد منطقة 
الشـــرق األقصـــى (وحتديدا الصـــني) موطنها 
األصلي، بأســـعار تراوحت بني 70 و100 يورو. 
وفتـــح معرض ”أنداغرا“ املنظـــم من قبل غرفة 

الصناعة والتجـــارة الرومانيـــة بالتعاون مع 
“روماكســـبو“، أبوابـــه أمـــام زوار قادمني من 
دول عـــدة، ويضـــم املعرض منتجـــات زراعية 
وحيوانية، وأخرى متعلقة بالكروم واحلدائق.

بشعبية واسعة،  وحتظى ساللة ”الكوشن“ 
وتعـــد من أجمـــل ســـالالت ديـــوك ودجاجات 

الزينة.

حول المســـافات المقطوعة
ودرجة الحـــرارة والرطوبة
عرات الحرارية التي أحرقها
عية األقدام والعمود الفقري
ى، وذلك بواسطة تطبيقات

هاتف الذكي.
 الـــذي تخـــرج مـــن معهد
ت المتعـــددة فـــي الجزائر
على فشـــل مشروع الحذاء
ســـبب العراقيـــل اإلدارية

التســـويق  مشـــكالت 
ر الذي جعله يتراجع 
رات الشخصية التي 

ع. وينحـــدر كريم من 

دائم علـــى مســـائل كانت في الســـابق حصرا 
أشـــخاص  علـــى 

الدم، والتموضع الص
الحرارية التي أحرقها
تحمل جهاز الهاتف ا
بطارية تستمر عدة أي
عبـــر تقنية البلوتـــوت
خارطة للموقع وللمس
ويزاول كريم ع
بمنتوجاتـــه فـــي
العالميـــة، وكانـــت
وإشادة من قبل شخ
عالميين في مجـــ
قد رافق الرئيس
شـــيراك للجزائر
للرئيس الجزائري

يا 
ر 

ك 
ض 
ب 
ر 
ن 
ك 
ه 
ال 

ي ي ي
دائما“.

وراهن كريم على توسيع 
واالســـتثمار االنتشـــار 
والتطور، لخفض ســـعر 
الحذاء الـــذي يصل في 
إلـــى  الراهـــن  الظـــرف 
0حدود 450 دوالرا، ليكون 
في متنـــاول كل الناس
هـــو كمـــا  تدريجيـــا 
الشـــأن بالنسبة إلى 

الهاتف الذكي.

م ب ي
صوب ســـطر احلكاية األول، كي نقع على
متامهـــا، ونحـــن نقـــف اآلن علـــى عتبة
مهواها ومنتهاهـــا. صّدقوني، لقد حدث

متام األمر الليلة.م

“
ة 
م 

ر 
ء 
ن 
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ل 
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 ،
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ة، 
ت 
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