
} بغــداد - أربك الظهور األخير لزعيم ائتالف 
متحـــدون نائـــب رئيـــس اجلمهورية أســـامة 
النجيفي، وشقيقه محافظ نينوى السابق أثيل 
النجيفـــي، رفقـــة رجل األعمـــال واألمني العام 
للمشروع العربي في العراق خميس اخلنجر، 
ووزيـــر املالية الســـابق رافع العيســـاوي، في 
أطراف املوصل، حسابات زعيم املجلس األعلى 
اإلسالمي عمار احلكيم، وكل القوى السياسية 
الشيعية التي تدعم ما يعرف بوثيقة التسوية 

التاريخية.
يأتي هذا فيما يشـــكك مراقبـــون في قدرة 
التســـوية التي يعرضها احلكيم على اختراق 
االصطفـــاف الطائفي في البـــالد، وخاصة في 

معارضتها داخل التحالف الشيعي احلاكم.
وفجـــرت زيـــارة الشـــخصيات األربع إلى 
أربيل، ولقاؤها رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزانـــي، موجة نقد في وســـائل التواصل 
االجتماعي واملواقـــع اإلخبارية التي تدور في 
فلـــك الفضاء الشـــيعي، واتهامـــات بأن هناك 
مؤامرة حتاك في عاصمة اإلقليم الكردي، وأن 

تركيا قد تكون مهدت الطريق لهذا التقارب.
وتسربت معلومات تشـــير إلى أن احلكيم 
طلب من البارزاني التفاوض مع الشخصيات 
األربع، لتســـوية أوضاعها القانونية وإطالق 
برنامـــج سياســـي مشـــترك، يقوم علـــى فكرة 
حتويـــل كل من نينوى واألنبـــار إلى إقليمني، 
وهو األمر الذي تصفه شخصيات في املجلس 
األعلى اإلســـالمي بأنه صيغة بديلة لتقســـيم 

العراق وفق خارطة طائفية.
ووصلت موجة النقد في أوســـاط شـــيعية 
حّد مطالبة عالية نصيـــف النائبة في ائتالف 
رئيـــس احلكومـــة الســـابق نـــوري املالكـــي، 
بإصـــدار مذكرة قبض ضـــد البارزاني، بتهمة 

إيواء مطلوبني للقضاء العراقي.
وأصدر رئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي، مـــن جهته، بيانا شـــديد اللهجة، قال 
فيـــه إن ”التســـوية التاريخية التـــي تقدم بها 
التحالـــف الوطني تضمنت مبـــادئ وضوابط 
حددت املســـتهدفني من التســـوية واملستثنني 
منهـــا، فال تســـوية مع من تســـبب فـــي أزمة 
االعتصامات وجاء باإلرهاب، وال تســـوية مع 

من يرفضهم مكونهم (السني)“.
وخلص إلى القول ”ال نريد باسم التسوية 

إعادة إنتاج اإلرهاب ومشاريع التقسيم“.
وميكـــن فهم اتهـــام املالكـــي لالعتصامات 
الســـلمية التي جرت في فتـــرة حكمه في مدن 
ســـنية بأنها كانت وراء اســـتقدام التنظيمات 
اإلرهابيـــة، وأن تلـــك التنظيمـــات قـــد نالـــت 

احلظوة في تلك املدن ألسباب طائفية.
وبدا واضحا أن املالكي يحاول اســـتغالل 
املوجـــة املتصاعـــدة ضـــد احلكيـــم، وتقـــدمي 
نفســـه بوصفه محافظا في إطـــار التوجهات 

السياسية الشيعية.

وســـبب هذا البيان حرجـــا كبيرا للحكيم، 
وألصدقائـــه في التحالف الشـــيعي، ال ســـيما 
وســـط أجواء زيارة أربعينية اإلمام احلسني، 
حيـــث ميكـــن أن تتحـــول فكـــرة الصلـــح مع 
”إرهابي“ إلى مـــادة تغذي الـــزوار بالهتافات 
املناهضـــة، التـــي قد تهدد مســـتقبل أي زعيم 

سياسي.
وعادة ما تشـــهد زيـــارة األربعينية تنظيم 
حشود كبيرة تردد هتافات ذات طابع سياسي، 
وتترك في األوســـاط الشـــعبية أصداء كبيرة، 
لذلك يتعامل الساسة الشيعة بحذر مع توقيت 
هذه الزيارة، ويجمدون أنشـــطتهم السياسية 

خشية استثمارها ضدهم.
وســـارعت كتلة احلكيم إلى إصـــدار بيان 
حاولـــت من خالله النأي عـــن املعلومات التي 

تشير إلى مفاوضات مع الشخصيات األربع.
وقـــال النائب عـــن كتلة املواطـــن التابعة 
للحكيـــم، عامـــر الفايز، في بيـــان، لم جتر أي 
مفاوضـــات مع اخلنجر، مجـــددا التزام كتلته 

بعدم التفاوض مع مطلوبني للعدالة.
يذكر أن اخلنجر رجل أعمال عراقي متنقل 
ما بـــني األردن وتركيـــا يدعم فكـــرة احلل في 
اتفاق كافة املكونات العراقية على رؤية جديدة 

حلكـــم البـــالد حفاظا على التهدئـــة والتمهيد 
لبناء دولة جديدة مبنظور غير طائفي.

ويرفض التشـــيع السياسي بالقول ”لسنا 
ضد املكون الشـــيعي، فهؤالء إخواننا ونعيش 
ســـويا منـــذ اآلالف مـــن الســـنني، لكننا ضد 

التشيع السياسي الذي يريد الهيمنة“.
ومازالت شـــخصيات فـــي املجلس األعلى 
اإلســـالمي تتحدث عن ضـــرورة االنفتاح على 
القوى السياسية التي متثل املكون السني، ما 
يؤكـــد أن نفي التفاوض هو تكتيك يســـتهدف 
تخفيف الضغط خالل أيام الزيارة األربعينية.
وكان احلكيـــم عـــرض مشـــروع تســـوية 
شاملة سياسيا ومجتمعيا ترمي إلى اخلروج 
بالعراق من الصراعات بعد االنتهاء من معركة 
املوصل، لكن مراقبني عراقيني قالوا إن املبادرة 
غامضة وغير محددة املالمح وال اجلهات التي 
ســـتدخل أطرافا فيها، وال تستطيع أن تصمد 

حتى داخل التحالف الشيعي احلاكم.
وأكد مراقب سياســـي عراقـــي أن األحزاب 
الشـــيعية التي هي جزء من التحالف الوطني 
ال ترغـــب فـــي إنتـــاج النظام السياســـي وفق 
الصيغة التي كانت معتمدة قبل دخول داعش 

إلى العراق.

وأشـــار املراقب في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن زعماء تلك األحزاب مّنوا أنفسهم بأن يكون 
ما جرى للمدن ذات األغلبية الســـنية بســـبب 
احتالل داعش قد وضع حدا للشراكة الوطنية، 
التـــي لم تكـــن مقنعة لهم، حتى فـــي حدودها 
الدنيا، ومـــن ثمة تصبح مبـــادرة احلكيم عن 

التوحيد والشراكة مجرد حديث بال معنى.
ويـــرى أن احلديـــث عـــن املصاحلـــة هـــو 
محاولة استباقية إلجهاض ما ميكن أن تنتجه 
املدن ذات الغالبية السنية من حراك سياسي، 
قد يدفع العملية السياســـية الفاشـــلة برمتها 
إلـــى الهاوية. وذلـــك من خالل بـــروز أحزاب 
وتنظيمـــات وجتمعات قد تقلـــب الطاولة على 
القيادات السنية التقليدية التي مت تبنيها من 

قبل نظام احملاصصة.
وقد ال يكون ذهاب وفد سني إلى كردستان 
هو ســـبب االنزعاج احلقيقي الذي يكمن وراء 
التصريحات الشـــيعية املتشددة. فهناك خوف 
مـــن أن تكون املـــدن التي تعرضـــت لالحتالل 
قد أنتجت قيادات شـــابة، ال تتحرك في سياق 
املعادلـــة القدميـــة، بل حتمل معهـــا مطالبات 
جديـــدة، لن تقوى حكومة بغـــداد ومن ورائها 

التحالف الوطني على تنفيذها ومواجهتها.
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السلطان قابوس 
يحضر عرضا عسكريا 

} مســقط – شهد ســـلطان عمان، قابوس بن 
ســـعيد، مســـاء الجمعة، عرضا عســـكريا في 
العاصمة مســـقط، وذلك فـــي أول ظهور علني 

مباشر له منذ نحو عام.
وبدا الســـلطان قابـــوس -القائـــد األعلى 
للقـــوات المســـلحـة- بصحـــة جيـــدة، خالل 
لقطات تلفزيونية تم بثها على الهواء مباشرة 
لمشـــاركته فـــي العـــرض وهـــو يرتـــدي زيه 

العسكري.
وقام الســـلطان لـــدى وصوله إلـــى ميدان 
التابـــع  االســـتعراض بمعســـكر ”الصمـــود“ 
لقوة الســـلطان الخاصة في العاصمة مسقط، 
بمصافحة مســـتقبليه من كبار قـــادة القوات 
المسلحة، قبل أن يعتلي المقصورة السلطانية 

ليشهد العرض.
وأظهـــرت اللقطات التلفزيونية الســـلطان 
قابـــوس وهو يؤدي التحية العســـكرية واقفا 

على قدميه في أكثر من مرة.
وراهن مراقبون خليجيون على أن حضور 
الســـلطان  ولقـــاء  العســـكري،  االســـتعراض 
قابـــوس منذ أيام بوزيـــر الخارجية األميركي 
جون كيري بشأن االتفاق حول اليمن، يشيران 
إلى أن ســـلطان عمان عاد بعد تعافيه ليمسك 
والخارجيـــة  الداخليـــة  الملفـــات  بمختلـــف 

للسلطنة.
وتوقع المراقبون أن تســـاهم هذه العودة 
في إزالة البرود بين السلطنة وبعض جيرانها 
الخليجيين، وخاصة السعودية بسبب ما بدا 
أنه ميل في الموقـــف العماني للحوثيين ومن 

ورائهم إيران في الملف اليمني.
واستقبلت مسقط وفدا حوثيا في أكثر من 
مناسبة، وسهلت له التواصل مع دبلوماسيين 
أجانـــب، لكـــن ظلـــت تؤكـــد أن انفتاحها على 
الجماعـــة الحوثية وإيران ال يمس في شـــيء 
عالقتها بالرياض ورغبتها في وســـاطة توقف 

حرب اليمن بما يحفظ مصالح السعودية.
واحتفلت عمان الجمعـــة بعيدها الوطني 
الـ46، وهو يوافق يوم الــــ18 من نوفمبر، يوم 
مولد الســـلطان (76 عاما)، لما شـــهدته البالد 
في عهده من نهضة وتطور في مجاالت شتى.

ويعد العرض العسكري أمس، أول مناسبة 
يشـــارك بها الســـلطان ويتم بثها على الهواء 

مباشرة منذ نحو عام.
وقبيل ظهوره العلني المباشـــر، اســـتقبل 
ســـلطان عمـــان وزيـــر الخارجيـــة األميركي، 
االثنين الماضي، وذلك بعد أقل من أســـبوعين 
من اســـتقباله األمير تشارلز أمير ويلز، خالل 
زيارته للســـلطنة في الـ5 من نوفمبر الجاري، 

دون أن يتم بث صور للقاءين.
وكان ســـلطان عمان قد غـــادر بالده في 13 
فبرايـــر الماضـــي إلجـــراء ”فحوصـــات طبية 
دورية“ في ألمانيا، بعد أقل من عام على عودته 

منها بعد رحلة عالجية استمرت 8 أشهر. 
وعاد إلـــى الســـلطنة في الـ12 مـــن أبريل 

الماضي.

إياد بركات

} لنــدن – كشـــفت وزارة اخلارجية األميركية 
عن جتـــارب جديدة واعدة تقـــوم بها ملواجهة 
اجلهود التسويقية لداعش والقاعدة وغيرهما 
مـــن املنظمـــات اإلرهابيـــة جلـــذب الشـــباب 
وتنظيمهـــم مـــن خـــالل شـــبكات التواصـــل 

االجتماعي وخصوصا فيسبوك.
وتـــدار هـــذه اجلهود من قبـــل مركز جديد 
أطلق عليه اســـم ”مركز التواصل مع العالم“، 

مبشـــاركة العديـــد من املؤسســـات والوكاالت 
االســـتخبارية األميركية وحتـــت مظلة وزارة 

اخلارجية.
وأعلنـــت وزارة اخلارجيـــة األميركيـــة أن 
تأســـيس املركز اجلديـــد هو لترميـــم وإعادة 
بناء لسياســـاتها التواصلية السابقة ملجابهة 
انتشـــار اإلرهـــاب عبـــر شـــبكات التواصـــل 
االجتماعـــي والتي طاملا تعرضـــت النتقادات 
اخلبـــراء واملتخصصـــني الذيـــن اعتبروهـــا 

أساليب تقليدية غير فعالة.
تعتمـــد التجـــارب األوليـــة التـــي أجراها 
املركز، على أساليب التسويق الرقمية احلديثة 
التي باتت تستخدم من قبل الشركات احلديثة 
الجتذاب الزبائن من خالل شـــبكات التواصل 

االجتماعي لبضاعة أو خدمة معينة.
وتتيـــح شـــركة فيســـبوك للشـــركات ومن 
خـــالل منصتهـــا اإلعالنيـــة توجيـــه إعالنات 

تصـــل إلى الفئـــات املســـتهدفة بدقـــة بالغة، 
حسب اجلنس والعمر ومكان السكن واللغات 
والهوايات وباقـــي االهتمامات األخرى والتي 
يســـجلها موقع فيســـبوك عن الشـــخص من 
خـــالل معلومـــات يفصح عنها بنفســـه أو من 
خـــالل إشـــارات ودالئـــل رقمية يســـتخلصها 
فيسبوك من النشـــاط الذي يقوم به املستخدم 
على املوقع، مثـــال الصفحات التي يعجب بها 
ويتفاعل معها، فإن كان سجل إعجابه بصفحة 
جهادية وتفاعل معها، يتم االستنتاج بأن لديه 
ميـــوال جهادية وهو عرضـــة للتجنيد من قبل 

املنظمات اإلرهابية.
وقام املركز بإجراء جتربـــة حلملة دعائية 
أولية أنفق عليها 15 ألف دوالر أميركي لشراء 
إعالنات فيســـبوك موجهة للذكور واإلناث من 
غيـــر املتزوجني وتتـــراوح أعمارهم ما بني 13 
و34 سنة، والذين يسكنون في املغرب وتونس 

والســـعودية وظهرت عليهم بـــوادر االهتمام 
بالعراق و“الدولة اإلسالمية“.

ووصلـــت هـــذه احلملـــة األوليـــة والتـــي 
استمرت ملدة أسبوعني إلى 6.9 مليون شخص، 
وأنتجـــت 781 ألف زيارة ملواقـــع وفيديوهات 
حددهـــا املركـــز وذات محتوى مصمـــم إلقناع 
الشـــباب بعـــدم الذهاب إلى ســـوريا والعراق 

وعدم االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية.
وصمـــم املركـــز إعالنـــات بصيـــغ مختلفة 
لدراســـة ومعرفـــة أيها أكثـــر تأثيـــرا وتلفت 
نظـــر الشـــباب أكثر. وكانت أجنـــح اإلعالنات 
عبارة عـــن فيديو صمم ليناســـب شـــباب كل 
بلـــد على حـــدة، ويخاطـــب املشـــاهد بلهجته 
احملليـــة ويحاكـــي النمـــط التفكيري الســـائد 
في منطقته. كانت الرســـالة التســـويقية ”حث 
واحدة في  الشـــباب على االبتعاد عن داعش“ 
كل الفيديوهات، ولكن للتونسي نطق الفيديو 

باللهجة التونسية وللسعودي بلهجته احمللية 
وللمغربي باألسلوب املغربي املناسب.

وأظهـــرت النتائـــج أن الدفعـــة األولى من 
الفيديوهـــات اجتذبـــت 2.4 مليـــون شـــخص 
شاهدوا أكثر من مليون دقيقة مشاهدة، أي ما 

يعادل السنتني. 
وسينفق املركز 50 ألف دوالر على إعالنات 
فيســـبوك جديدة تســـتهدف مواطنـــني في 12 

دولة من بينها مصر وإندونيسيا وفرنسا.
ويقول مايكل لومبكن، مدير املركز اجلديد، 
”تســـعى الواليات املتحدة اليوم إلى استخدام 
أســـلوب دعائي موجه بدقة إلحباط مســـاعي 
التنظيمـــات ذات النزعـــات اجلهادية في دول 
أجنبيـــة“، ويعتـــرف بأن مهمة املركز ليســـت 
بالســـهلة وال توجد وســـيلة دقيقة ملعرفة عدد 
الشـــباب الذين يتم حتييدهم فعليا بعيدا عن 

مسار املنظمات اإلرهابية.

استراتيجية أميركية {على املقاس} عبر فيسبوك ملنع تأثير الجهاديني على الشباب
[ حملة دعائية لمركز أميركي تستقطب 6.9 مليون شخص إلقناع الشباب بعدم الذهاب إلى سوريا والعراق

تقارب األكراد وقيادات سنية عراقية يربك تسوية الحكيم
[ أحزاب شيعية تتخوف من ظهور قيادات بديلة للطبقة السنية نتاج المحاصصة الطائفية 

مايكل لومبكن
ال توجد وسيلة ملعرفة 
عدد من يتم تحييدهم 

عن مسار اإلرهاب
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أمحد حافظ

} القاهــرة – أطلـــت األخطـــاء الفردية لرجال 
الشـــرطة في مصـــر، بوجهها مـــن جديد لتزيد 
من األزمات التي تواجهها الحكومة في الوقت 
الحالي، بعـــد اتهام أحد الضباط بتعذيب بائع 
أســـماك داخل مركز شـــرطة األميرية بالقاهرة، 

الثالثاء الماضي، ما تسبب في وفاته.
مكيـــن  مجـــدي  تعذيـــب  واقعـــة  وتأتـــي 
(مســـيحي)، في وقت يســـعى فيـــه النظام إلى 
تهدئـــة الرأي العام بسلســـلة من القرارات (من 
بينها اإلفراج على العشـــرات من الشـــباب في 
قضايـــا متعلقـــة بالرأي)، وال ســـيما بعد حالة 
الغضب التي انتابت الشـــارع جراء اإلجراءات 

االقتصادية األخيرة. وُقتل التاجر إثر مشـــادة 
وقعت بينه وبين ضابط شرطة، قام األخير على 
إثرهـــا باصطحابه مع اثنين كانـــا برفقته إلى 
قســـم الشـــرطة واالعتداء عليه بقوة، حتى لفظ 
أنفاسه، وبعدها سّلمه إلى المستشفى بدعوى 
أنـــه توفي إثر هبوط حاد فـــي الدورة الدموية، 

بحسب رواية الشخصين اللذين كانا برفقته.
وتســـببت لقطـــات فيديو صّورهـــا أهالي 
القتيـــل للجثة من داخل المستشـــفى، في حالة 
غضب جراء ما احتواه الفيديو من آثار تعذيب 

في جسده.
وأكد مســـؤول أمني لـ“العـــرب“  ”األجهزة 
األمنيـــة لن تحمي المتورطين على حســـاب ما 

حققته من مكتسبات خالل الفترة األخيرة“.

وأفـــادت مصلحة الطب الشـــرعي في بيان 
صحافي مســـاء الخميس، أن التقرير النهائي 
عـــن الواقعة لـــم ينته بعـــد، مؤكـــدة أن وزارة 

الداخلية لم تتدخل لتبرئة الضابط.
واعتبـــر أيمن فودة رئيـــس مصلحة الطب 
الشـــرعي ســـابقا لـ“العـــرب“ أن أكثرية وقائع 
التعذيب التي تقع على يد ضباط شرطة، ناتجة 
عـــن االختيار الســـيء لبعـــض العناصر التي 

تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
وتقـــدم عـــدد من نـــواب البرلمـــان بطلبات 

الستجواب مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
ويـــرى خبـــراء أن األخطـــاء الفردية لرجال 
الشرطة تفسد ما تصلحه الحكومة، حيث يكون 
مـــن الصعب مداواة ردود الفعـــل الغاضبة عن 

وقائع التعذيب، مثلما حدث مع واقعة الشـــاب 
خالد ســـعيد الـــذي قتله أمين شـــرطة، وكانت 
الحادثة أحد أسباب شـــرارة الثورة ضد نظام 

الرئيس األسبق حسني مبارك.
وقال اللواء حمدي مجاهد، الخبير األمني، 
إن مثـــل هذه الوقائع تتســـبب فـــي المزيد من 
األزمات السياســـية وتؤجـــج الغضب في وقت 
تســـعى خالله مختلـــف األجهزة إلـــى احتواء 

الموقف واالتحاد لمواجهة الصعوبات.
أن محاولـــة تصدير  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
صـــورة مغلوطة للـــرأي العام حـــول مجريات 
القضية سوف يزيد األمر تعقيدا، وبالتالي فإن 
”التعامل بحكمة ومحاســـبة الطرف المســـؤول 

سوف يحول دون المزيد من التصعيد“.

} عامن – تعاني العديـــد من األحزاب والقوى 
السياســـية في األردن من انقســـامات داخلها، 
معظمهـــا يتمحور حول الصـــراع على القيادة، 
األمر الذي أصـــاب الحياة الحزبية في المملكة 
بحالة من الشـــلل، يخشى البعض أن تستغلها 

الحكومة لتمرير إجراءات تقشفية قاسية.
ويتكـــرس هـــذا الجـــو المشـــحون داخـــل 
األحزاب خاصة في تلـــك التي تحمل توجهات 
يســـارية وقومية حيـــث أنها فضـــال عن حالة 
االنفصـــام التي تعيشـــها مع الواقـــع، ال تنفك 
تنشب صراعات بين قياداتها في أغلبها ذاتية 

ومرتبطة بالقيادة.
وتنظر اليوم المحاكم األردنية في العشرات 
من القضايا المتعلقة بهذه الصراعات التي لن 
تزيد الواقع السياسي األردني سوى اضمحالل 

ووهن، وفق المراقبين.
وقـــّدم مؤخـــرا أعضـــاء في حـــزب الجبهة 
األردنية الموحدة اســـتقاالت جماعية رّدا على 
قرار قضائي بتثبيـــت نايف الحديد كأمين عام 
منتخـــب للحـــزب، معتبرين أن هـــذا القرار لم 
تســـبقه رؤية متوازنة لألمور ما أوصل الحزب 

إلى حالة االنحدار التي يعاني منها اليوم.
وهناك انقســـام كبير داخل حـــزب الجبهة 
األردنيـــة الموحدة علـــى تولي الحديـــد قيادة 
الحزب، حيث يرى معارضوه أنه يتبنى خطابا 
شـــعبويا تهويليـــا فـــي مواجهة الســـلطة، لن 

يوصل إال إلى زيادة حالة االحتقان الشعبي.
الصـــراع على القيادة دب أيضا في صفوف 
حزب البعث، وقد بلغ هو اآلخر أروقة المحاكم. 
فقد ســـجل القياديـــان في البعـــث عبدالوهاب 
الضالعيـــن، وخالـــد الفريحـــات، قضيـــة هذا 
األســـبوع في محكمة عمان ضـــد قرار فصلهما 
مـــن الحـــزب، وذلك بعـــد أن جـــرى إبالغهما، 

االثنيـــن الماضـــي، مـــن قبـــل وزارة التنميـــة 
السياسية بقرار الفصل.

وقال الفريحات في تصريحات صحافية إن 
خمســـة من محاميي الحزب تطوعوا لمقاضاة 
األمين العـــام للحزب أكـــرم الحمصي، لفصله 

والقيادي عبدالوهاب الضالعين.
ويعيش حزب البعث أزمة منذ فترة تعمقت 
فـــي الفترة األخيرة على خلفيـــة إصرار األمين 
العام للحـــزب على عقد المؤتمر العام، وهو ما 

اعتبره مناوئوه مخالفا للقانون.
ومعلوم أن الحزب يعقد كل سنتين مؤتمره، 
وكان آخر مؤتمر أجراه في مايو 2014، وبالتالي 
فإن الوقت لم يحـــن بعد لعقد المؤتمر الجديد، 
األمر الذي استند إليه القياديان في االعتراض 
بالمحكمة على فصلهما. وأوضح الفريحات أن 
خالفهما مع الحمصي جاء نتيجة اعتراضهما 
على خروج األخير على الثوابت والزج بالحزب 

في مواقف لم تكن القواعد راضية عنها.

ويـــرى مراقبون أن إحدى مشـــكالت األردن 
هو عـــدم وجـــود أحـــزاب علمانية متماســـكة 
وقوية وقادرة على فرض نفســـها على الساحة 
السياســـية، األمر الذي أدى إلى توغل السلطة 

التنفيذية في ظل غياب الرقابة.
والمتأمـــل فـــي الواقـــع الحزبي بـــاألردن، 
أيديولوجيـــة  باعتبـــارات  محكومـــا  يجـــده 
وحزبية ضيقة، وتتقاذفه النوازع الشـــخصية 

والمصلحية.
ويقـــول فـــي هـــذا اإلطـــار زيد النوايســـة 
فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إنـــه ”باســـتثناء 
التيار اإلســـالمي والذي يعتبـــر حالة التعبير 
السياســـية الوحيـــدة التي تملـــك حضورا في 
الشـــارع وتحديدا فـــي األوســـاط األردنية من 
أصل فلســـطيني، ال يوجد تعبير سياسي وازن 
مما ســـمح للمجاميع العشائرية، وبتحالف مع 
رجال األعمال، بأن تســـتغل الفرصة في التقدم 
لتعبئة الفراغ السياســـي وهي بذلك تلتقي مع 

رغبـــة عقل الدولة الذي ال يريد أن يتوســـع في 
مفهوم اإلصالح السياســـي قبـــل الوصول إلى 

الحل السياسي في القضية الفلسطينية“.
ويلفت النوايســـة إلـــى أن الوضع الحزبي 
في األردن يخدم كثيرا الحكومة من جهة غياب 
رقيب فعلي، خاصة وأن الذين يســـيطرون على 

مجلس النواب هم من خلفيات عشائرية.
بالمقابـــل يـــرى النائـــب الســـابق محمـــد 
الحجـــوج أن الوضـــع الذي تشـــهده األحزاب 
العلمانية ال تتحمل وحدها مســـؤوليته، فهناك 

عدة عوامل محيطة ساهمت في ذلك.
علـــى  أن  لـ“العـــرب“  الحجـــوج  ويشـــدد 
األحـــزاب العلمانية فـــي األردن أن تعيد ترتيب 
أوراقها ورؤيتها بالعمل على قاعدة المشـــاركة 
والتواصل مع الشـــعب. ويســـتبعد أن تشـــهد 
على واقعها  األحـــزاب العلمانية، ”انتفاضـــة“ 
قريبـــا، مرجحـــا أن تبقـــى متعثـــرة وأن يكون 

التغول الحكومي سّيد الموقف.

الصراع على الزعامة يشل األحزاب العلمانية في األردن
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 [ الحكومة المستفيد األول من انشغال األحزاب بصراعاتها
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◄ قال وزير الخارجية األميركي جون 
كيري للصحافيين إنه بحث في ”كل 

المتعلقة بمدينة حلب، وكذلك  الجوانب“ 
الوضع في أوكرانيا مع نظيره الروسي 

سيرجي الفروف.

◄ أحالت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني إلى القضاء المختص، 

المواطن اللبناني سهيل حسين 
قدورة، الرتباطه بإسرائيل وتزويدها 

بمعلومات عن البنى التحتية في منطقة 
البقاع (شرق لبنان).

◄ اقترحت روسيا على مصر تزويد 
حاملتي المروحيات المصريتين من 
بمنظومات أسلحة  طراز ”ميسترال“ 

ومعدات عسكرية حديثة.

◄ ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، 
الجمعة، أن مراجعة إسرائيلية للحرب 
في قطاع غزة خالل 2014 تتهم رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ناتنياهو، 
بأنه لم يعّد بالده إعدادا كافيا للتهديد 

الذي تشكله األنفاق المحفورة من 
الجانب الفلسطيني.

◄ أنهت مصلحة السجون المصرية، 
الجمعة، إجراءات إخالء سبيل لـ82 من 

الشباب المحبوسين، الذين صدر في 
حقهم عفو رئاسي، الخميس، من بينهم 
إعالمي مدان بـ“ازدراء األديان“، وفتاة 

من جماعة اإلخوان المسلمين.

◄ ناشد مستوطنون يهود يعيشون في 
الضفة الغربية وزارة الدفاع بتسليم 

جثة فتى فلسطيني قتله الجيش 
اإلسرائيلي إلى عائلته لدفنها.

◄ قامت السلطات السعودية بترحيل 
47 مصريا، وكانت السلطات قد ألقت 

القبض عليهم خالل األسبوع الجاري، 
وأصدرت لهم القنصلية المصرية في 

مدينة جدة وثائق السفر الالزمة.

باختصار

فشــــــلت األحزاب العلمانية في نحت موقع 
متقدم لها على الســــــاحة األردنية بســــــبب 
صراعاتها الداخلية وانغالق بعضها على 
األفكار األيديولوجية التي تتعارض وواقع 
اليوم، ولم يؤثر هذا الوضع عليها فحسب، 

بل كذلك على املشهد السياسي ككل.

{ســـيكون من الســـذاجة توقع تحول بـ١٨٠ درجة من جانب روسيا أو الرئيس بشار األسد، لكن أخبار

الواليات المتحدة وحلفاءها سيواصلون محاولة إحداث تغيير إلنهاء الصراع الدموي في سوريا}.
باراك أوباما
الرئيس األميركي

{المســـار الحكومي جيد، وال فيتوات على أحد، والكالم الصادر في اإلعالم ليس له أي أســـاس، 

ونحن أصحاب فكرة حكومة الوحدة الوطنية}.
النائب إبراهيم كنعان
عضو تكتل التغيير واإلصالح اللبناني

زيد النوايسة:

الوضع الحزبي في األردن 

يخدم كثيرا الحكومة من جهة 

غياب رقيب فعلي

األمم املتحدة تتوقع 

هجوما شرسا في حلب

} دمشــق – قال يان إيجالند مستشـــار األمم 
المتحـــدة للشـــؤون اإلنســـانية، الجمعـــة، إن 
الســـكان المحاصرين في شرق حلب يواجهون 
”لحظـــة قاتمـــة جـــدا“ مع غيـــاب أي إمـــدادات 
غذائية أو طبية واقتراب فصل الشـــتاء وتوقع 
هجوم شـــرس مـــن جانـــب الجيش الســـوري 

وحلفائه.
ولفت إيجالند إلى أنه ورغم ترحيب روسيا 
وجماعـــات المعارضة المســـلحة بخطة األمم 
المتحدة اإلنسانية لتوصيل اإلمدادات وإجالء 
المرضى والمصابين من شرق حلب لم يقدم أي 

طرف الموافقة النهائية.
وأضـــاف أن األمم المتحدة تعتزم إرســـال 
قوافـــل مســـاعدات لمليون ســـوري في مناطق 
محاصرة أو يصعـــب الوصول إليها لكن حتى 
اآلن لـــم تصـــل قافلـــة واحـــدة إلـــى مقصدها. 
وذكر أن القوات الســـورية أعادت المســـاعدات 

المتجهة إلى بلدة دوما، الخميس.
وتشهد األراضي السورية تصعيدا خطيرا، 
مـــن قبل الجيش الســـوري وحلفائه خاصة في 
األحياء الشرقية من مدينة حلب (شماال)، األمر 
الذي يعزز المخـــاوف من أن يكون ذلك تمهيدا 
الجتياح كامل لهاته المنطقة التي يسكنها أكثر 

من 250 ألف مدني، والمحاصرة منذ أشهر.
وأجبرت كثافة القصـــف الجوي والمدفعي 
على شرق حلب، الجمعة، السكان المحاصرين 
علـــى مالزمـــة منازلهـــم، وحالـــت دون وصول 
ســـيارات اإلســـعاف إلـــى الضحايا بعـــد ليلة 

تخللتها اشتباكات عنيفة في جنوب المدينة.
وقال شهود عيان إن العشرات من القذائف 
والصواريخ سقطت منذ الجمعة الماضي على 
األحياء الســـكنية التي تعرضت أيضا لغارات 
جوية مكثفـــة. ووصفوا القصف المدفعي بغير 

المسبوق منذ عام 2014.
وأكـــد مدير مركـــز الدفاع المدنـــي في حي 
األنصـــاري نجيـــب فاخوري ”لم نشـــهد غزارة 
في القصف المدفعـــي والصاروخي مثل اليوم 
(الجمعـــة) حتى بات من الصعب علينا التوجه 

إلى أماكن القصف“.
وبلـــغ عدد ضحايـــا القصف الجـــوي على 
أحياء حلب الشرقية شمالي سوريا 106 مدنيين 

خالل 72 ساعة الماضية.
ويرى مراقبون أن النظام السوري وحلفاءه 
الـــروس يبـــدو أنهم حســـموا أمرهـــم باتجاه 
استعادة المدينة عسكريا، خاصة وأن الفصائل 
المسلحة ترفض التنازل والخروج من المدينة.

وتعتبـــر معركـــة حلـــب األهـــم بالنظر إلى 
موقعها الجغرافي ورمزيتها الكبيرة.

تجاوزات الجهاز األمني تهدر الجهود اإلصالحية للحكومة المصرية 

اإلسالميون يستمدون قوتهم من ضعف العلمانيين

} بريوت – يستشـــعر حزب الكتائب اللبنانية 
وجود محاوالت لعزله عن المشـــهد السياســـي 
وحصر التمثيل المســـيحي في حزبي القوات 

اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وهذا االعتقاد شبه الجازم لديه دفع قيادته 
إلـــى التحـــرك على خـــط التيـــار الوطني الحر 
وإعـــادة حبل الود، الذي ضعـــف كثيرا خاصة 
بعد قرار نواب الكتائب بعدم التصويت لصالح 
ميشـــال عون فـــي االنتخابات الرئاســـية التي 
أجريت في 31 أكتوبر الماضي، وفاز بها األخير 

في الجولة الثانية.
وكانـــت العالقة بيـــن التيـــار والكتائب قد 
شـــهدت، قبل فترة، انفراجا نســـبيا، بعد عشر 
ســـنوات مـــن التدهـــور جـــراء خيـــارات الحر 
السياســـية، ولكن ســـرعان ما انتكست مجددا 
بعد إصرار الكتائب على رفض دعم عون خالل 

االستحقاق الرئاسي.
ويـــرى مراقبون أنه ال يمكـــن تجاهل تأثير 
التقـــارب الـــذي تحقق بيـــن القـــوات والتيار 
الوطنـــي الحـــر والـــدور الـــذي لعبـــه الزعيم 
اللبنانـــي ســـمير جعجع في إيصـــال عون إلى 

الرئاسة، على العالقة مع الكتائب.
ودشنت القوات والحر مرحلة جديدة العام 
الماضي بتوقيع الزعيميـــن المارونين جعجع 
وعون ورقة تفاهم أطلق عليها ”اتفاق معراب“، 
وترجـــم هذا التطور في ما بعد عمليا من خالل 
إعـــالن القـــوات عن دعمهـــا للجنرال لرئاســـة 

الجمهورية ليلي ذلـــك دخولهما معا في قوائم 
مشتركة في االنتخابات البلدية.

وأخيـــرا وليس آخرا تحـــرك رئيس القوات 
بكل ثقله إلقنـــاع زعيم تيار المســـتقبل بتبني 
ترشـــيح عون للمنصب الرئاسي، وهو ما وقع 
بالفعل بعد سلســـلة تفاهمـــات، أفرزت تكليف 

الحريري برئاســـة الحكومة وتعهد الحر بدعم 
القـــوات في الحصـــول على حصـــة وازنة في 

حكومة الوحدة الوطنية التي تشهد تعثرا.
وأمـــام هذه التطورات وجـــد حزب الكتائب 
السياســـي،  المشـــهد  هامـــش  علـــى  نفســـه 
والمســـيحي، وقـــد دخـــل في ســـجاالت بلغت 

أوجهها مع حزب القوات الذي اتهمه بمحاولة 
إقصائه وحصر التمثيل المسيحي بينه والحر.

ويـــرى الكتائب أن التراشـــق اإلعالمي مع 
القـــوات لن يزيـــد وضعه إال ترهـــال وأنه ال بد 
مـــن اتخاذ خطوات جريئة للعـــودة مجددا إلى 
المشـــهد وكســـر هذه الثنائية المسيحية التي 

بدأت تتشكل على حسابه.
وارتـــأى الكتائـــب أن تكون وجهتـــه التيار 
الوطنـــي الحر، بدال من القـــوات التي يبدو أن 

العالقة بينهما في أسوأ فتراتها.
وقـــام رئيس الحزب ســـامي الجميل برفقة 
الوزير آالن الحكيم وعضو المكتب السياســـي 
ســـيرج داغر، الجمعـــة، بزيارة لرئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل، حيث هنأه بفوز 
العمـــاد عون بالرئاســـة، داعيا إلى اســـتكمال 

النقاش بينهما حيال الملفات العالقة.
وشـــدد الجميل على األمـــل بالعهد الجديد 
وبالرئيس الجديد، مجددا تأكيده أن ”الكتائب 

ستكون إلى جانب رئيس الجمهورية“.
وتـــّم االتفاق على العمل معا من أجل وضع 
تصور مشـــترك لقانون االنتخابات ولمشـــروع 

الالمركزية اإلدارية وسواها من الملفات.
وقبـــل هـــذه الزيـــارة بيوميـــن كان أميـــن 
الجميل، رئيس الكتائب الســـابق، قد ذهب إلى 
قصـــر بعبدا حيث أجرى لقاء مع الرئيس عون، 
أكد خاللـــه على حرص حزبه علـــى دعم العهد 

الجديد.

الكتائب يتحرك للحيلولة دون تثبيت الثنائية ممثال حصريا للمسيحيين

الجميل يستبق وقوع المحظور



} واشنطن – أجرى وزير اخلارجية السعودي 
عـــادل اجلبيـــر الـــذي زار الواليـــات املتحـــدة 
األميركيـــة مرفوقـــا بوزيـــر الدولـــة محمد آل 
الشـــيخ، محادثات -هي الثانية من نوعها في 
ظرف ثالثـــة أيام- مع أعضاء فـــي الكونغرس 
األميركـــي ّخلصت وكالـــة األنباء الســـعودية 
الرســـمية موضوعهـــا ببحـــث ”التعـــاون بني 
البلديـــن“، لكن مراقبـــني توّقعـــوا أال تنفصل 
االتصاالت السعودية األميركية في هذه الفترة 
االنتقالية من حكومة الرئيس باراك أوباما إلى 
حكومة الرئيس املنتخب حديثا دونالد ترامب، 
عن ترتيب عالقة الدولتني املرتبطتني بتحالف 

ميتّد لعشريات من الزمن.

ويقـــّر مراقبون بوجود خالفات ســـعودية 
أميركية مترتبة علـــى فترة حكم أوباما، لكّنهم 
يســـتبعدون أن تبلـــغ درجـــة القطيعـــة بفعل 
ارتبـــاط البلديـــن مبصالـــح كبيـــرة، مؤّكدين 
أن الطرفـــني إذا لـــم ينجحا في مـــدى منظور 
في إعـــادة العالقـــات إلـــى ســـالف حرارتها، 
فســـينجحان حتما في إدارة خالفاتهما حفاظا 

على مصاحلهما املشتركة.
وبشأن ما كان ترامب أدلى به خالل حملته 
االنتخابية من ”تصريحات نارية“ جتاه العديد 
مـــن الدول احلليفـــة لبالده، مبا فيهـــا اململكة 
العربية الســـعودية، يؤّكد املراقبون أنها كانت 
سطحية وال تنم عن اطالع حقيقي على ما مدى 

تشـــابك مصالح الواليـــات املتحدة مع مصالح 
حلفائها، وأن خطاب ترامب الرئيس سيختلف 

حتما عن خطاب ترامب املرشح للرئاسة.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“، اجلمعـــة، إن الوزيريـــن اجلبيـــر وآل 
الشـــيخ قامـــا خـــالل زيارتهمـــا للكونغـــرس 
األميركي بلقاء الســـيناتور جون ماكني، رئيس 
جلنة اخلدمات العســـكرية، والسيناتور أورين 
هاتـــش، رئيس جلنة الشـــؤون املالية، العضو 

األقدم في مجلس الشيوخ.
وجرى بحث العديـــد من املوضوعات التي 
تهم البلدين، وكذلك بحث العالقات الثنائية في 

كافة مجاالت التعاون املشترك.

وهـــذه الزيارة هـــي الثانية التـــي يجريها 
اجلبير، للكونغرس، خالل ٣ أيام، حيث ســـبق 
أن زاره  الثالثـــاء املاضي، والتقى أعضاء فيه 

لبحث التعاون بني البلدين.
وكان الكونغـــرس األميركـــي قـــد أبطل في 
ســـبتمبر املاضي حق النقـــض ”الفيتو“، الذي 
اســـتخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع 
قانون يســـمح لعائـــالت ضحايـــا هجمات ١١ 
ســـبتمبر، مبقاضاة دول ينتمـــي إليها منفذو 

هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية. 
وانتقدت الرياض بشـــدة القانون وحذرت 
من العواقب الوخيمة له وتأثيره احملتمل على 

عالقتها مع واشنطن.

} الكــوت (العراق) – منعت الســـلطات األمنية 
العراقية، اجلمعة، دخـــول اآلالف  من الزائرين 
اإليرانيـــني إلـــى البـــالد عبـــر منفـــذ زرباطية 
احلـــدودي في محافظة واســـط بجنوب البالد، 
إلحياء ذكـــرى أربعينية اإلمام احلســـني، لعدم 

امتالكهم تأشيرات دخول رسمية.
ودخـــول اإليرانيني إلـــى أراضـــي العراق 
دون وثائق ســـفر حتّول إلى ظاهرة منذ سقوط 
حكم حزب البعث في البلد ســـنة ٢٠٠٣ وتسليم 

السلطة ألحزاب شيعية موالية إليران.
وشـــّجع على تفاقـــم تلك الظاهرة تســـاهل 
الســـلطات العراقية من جهة، ومطالبات رجال 
دين إيرانيني باعتبار املعالم واألماكن املقّدســـة 
لدى الشيعة والواقعة داخل األراضي العراقية 
ملـــكا لكل أبناء هـــذه الطائفة ويجـــب بالتالي 
منحهم حّرية زيارتها، خصوصا في املناسبات 

الكبرى مثل ذكرى مقتل احلسني وأربعينيته.
وشهدت الســـنوات املاضية تطبيقا جزئيا 
لهذا املنظور حيث اعتادت الســـلطات العراقية 
غـــض الطرف عن اآلالف من الـــزوار اإليرانيني 
الذيـــن يتســـّربون إلـــى الداخـــل العراقي دون 
تأشـــيرات وحتى دون وثائق سفر، لكن الوضع 
اإلقليمـــي املتفّجـــر وما اجنّر عنـــه من مخاطر 
أمنيـــة لفتا االنتبـــاه لهذه الظاهرة، وشـــّجعا 
املعترضني عليهـــا على رفع أصواتهم مطالبني 

بالتصّدي لها.
وتشـــكو املناطـــق احلدوديـــة بـــني العراق 
وإيـــران، وخصوصا باجلنـــوب العراقي تفاقم 
ظاهرة التهريب مبا فـــي ذلك تهريب املخّدرات 
التي تعتبـــر األراضـــي اإليرانية ممـــرا كبيرا 
لها خصوصا من أفغانســـتان حيث تزرع نبتة 
اخلشـــخاش على نطاق واســـع. كمـــا أّن إيران 
بحـــّد ذاتها تعتبر مصـــدرا كبيـــرا للمخدرات 

الصناعيـــة وحتديـــدا احلبـــوب التـــي يعتبر 
العراق أبرز أسواقها.

وكان نائـــب بالبرملـــان العراقـــي أّكـــد منذ 
أسابيع أن قانون منع تداول اخلمور الذي أقّره 
املجلس مؤخرا مرتبط بنفـــوذ أباطرة االجتار 
بتلـــك احلبـــوب الراغبـــني في إفســـاح املجال 

لتسويقها في العراق على أوسع نطاق.
وعلـــى مدى األســـبوعني املاضيـــني، تدفق 
نحو مليوني زائر إيراني عبر املنافذ احلدودية 
الثالثة مـــع إيران وهي: الشـــالمجة مبحافظة 
البصرة، والشيب مبحافظة ميسان، وزرباطية 
مبحافظة واسط، وكّلها تقع باجلنوب العراقي.

وقال الرائد ســـالم العبيـــدي، ضمن قيادة 
عمليـــات الرافديـــن التابعة للجيـــش العراقي 
اجلمعة، إن ”اآلالف من اإليرانيني وصلوا، منذ 
اخلميـــس إلى منفذ زرباطيـــة، لغرض الدخول 
إلـــى العراق ضمن قوافـــل الزائرين املتوجهني 
إلحياء ذكرى أربعينية اإلمام احلســـني، لكنهم 
منعوا من الدخول بسبب عدم امتالكم تأشيرات 

دخول رسمية“.
وأضـــاف العبيـــدي، أن ”اجلهـــات األمنية 
املسؤولة في املنافذ احلدودية، أبلغت الزائرين 
بعـــدم الســـماح لهـــم بدخـــول البـــالد إال بعد 

حصولهم على تأشيرات“.
ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية العراقية 
إن ”عملية الســـماح لدخول الزائرين اإليرانيني 
إلى البـــالد تخضع للضوابـــط القانونية التي 

تلزمهم باحلصول على تأشيرات دخول“.
وقـــال مدير عـــام املنافذ احلدوديـــة اللواء 
سامي السوداني، في بيان له إن ”عدد الزائرين 
الوافديـــن إلى البـــالد لتأدية مناســـك الزيارة 
األربعينيـــة لإلمـــام احلســـني، بلغ مـــا يقارب 

املليوني زائر“.
بدايـــة  العراقيـــة،  احلكومـــة  وتوقعـــت 
األسبوع، وصول نحو ٣ ماليني زائر من خارج 
العراق، معظمهـــم إيرانيون، إلحيـــاء الذكرى، 
والذين بـــدأوا منذ األســـبوع املاضي بالتوافد 

إلى العراق عبر املنافذ احلدودية الثالثة.
ويرّتب هذا العدد الكبيـــر من الزوار أعباء 
أمنيـــة إضافية على العراق الذي يخوض حربا 

ضّد تنظيم داعش تترّكز حاليا مبحافظة نينوى 
في شمال البالد.

وسبق أن دعا بعض الساسة العراقيني إلى 
تقييد االحتفاالت باملناســـبات الشيعية وضبط 
عدد املشاركني فيها ظرفيا حتى يتّم حسم ملف 
احلـــرب ضّد داعش، لكن أصحاب تلك الدعوات 
جوبهـــوا برفـــض قـــّوي مـــن قبل رجـــال دين 
وسياسة شـــيعة وباتهامات بـ“جتاوز خطوط 

حمراء واملساس باملقّدسات“.
وكثيرا ما جتد الســـلطات العراقية صعوبة 
في حماية الزوار الشـــيعة أنفســـهم، رغم قيام 
امليليشـــيات الشـــيعية بـــدور كبير فـــي عملية 

احلماية.
ومنـــذ نحو أســـبوعني قتـــل عشـــرة زوار 
إيرانيـــون في تفجيـــر انتحاري نّفـــذه تنظيم 
داعش بعربة مموهة في شـــكل سيارة إسعاف 

مبدينة ســـامراء بشمال العراق حيث يقع مرقد 
اإلمامني الهادي واحلسن العسكريني.

وفي محيـــط مدينـــة كربالء املقّدســـة لدى 
الشـــيعة قتل، اإلثنني املاضي، ثمانية أشخاص  
في هجوم انتحاري شـــارك فيه ستة انتحاريني 
قتل بعضهم برصـــاص قوات األمن قبل تفجير 

أنفسهم.
وأكد الســـوداني أن ”عملية دخول الزائرين 
تتم وفق الضوابط القانونية واإلدارية املعمول 
بها والتي تؤكد ضرورة احلصول على تأشيرة 

لدخول األراضي العراقية“.
وأوضح أن ”عملية دخول وخروج الزائرين 
تتـــم بانســـيابية عالية بفعل اجلهـــود الكبيرة 
التي يبذلها منتســـبو وزارة الداخلية مبختلف 
تشـــكيالتهم في املنافـــذ واجلـــوازات واجلهد 
األمني واخلدمي واجلماهيري املساند للقوات 

األمنية“. وتصادف أربعينية احلسني هذا العام 
يوم ٢٠ نوفمبر ويتوجـــه خاللها أبناء الطائفة 
الشيعية سيرا على األقدام إلى محافظة كربالء 
التي تقع على بعد نحو ١٠٧ كيلومترات جنوب 

غرب العاصمة بغداد.
وتعتبـــر أربعينية اإلمام احلســـني من أهم 
املناســـبات لدى الشـــيعة، حيث تخرج مواكب 
رمزية للعزاء في مثل هذا اليوم ويتوافد املئات 
مـــن اآلالف من كافة أنحـــاء العالم إلى محافظة 

كربالء لزيارة مرقد احلسني.
وتســـتثمر إيـــران انتمـــاء عـــدد كبيـــر من 
العراقيـــني إلـــى الطائفة الشـــيعية لتوســـيع 
نفوذها بالبلد الذي سبق أن خاضت ضّده حربا 
استمّرت ٨ سنوات وخّلفت دمارا كبيرا ومئات 
اآلالف مـــن الضحايا، والســـتقطابه وقطعه عن 

محيطه العربي املكّون أساسا من دول سنّية.

إيران تنتهك سيادة العراق تحت غطاء وحدة الطائفة
[ اآلالف من الزوار الشيعة يقتحمون الحدود العراقية دون تأشيرات  [ عبء أمني إضافي في غمرة الحرب على داعش
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أخبار

ظاهرة اقتحام اآلالف من اإليرانيني للحدود العراقية دون وثائق ســــــفر بذريعة املشــــــاركة 
في إحياء املناســــــبات الدينية ألبناء الطائفة الشــــــيعية، ليست تصرفات فردية بقدر ما هي 
انعكاس النتهاكات إيرانية أوســــــع نطاقا للســــــيادة العراقية، يستند بعضها ملنظور رجال 
دين يرون إليران حقوقا ”أصيلة“ داخل األراضي العراقية وما حتويه من مقّدسات شيعية.

{التحديات التي تواجهها املنطقة اليوم تحتم على الخليجيني التنســـيق والعمل بشكل سريع 

جدا واالستفادة من الدروس واألحداث ووضعها في عني االعتبار».

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي

{نعمـــل عن كثب مع الســـعودية وغيرهـــا من دول املنطقـــة القادرة على التأثيـــر على أطراف 

الصراع في اليمن.. هناك وجهة نظر تكتسب قوة وتقوم على أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب».

يان إلياسون
نائب أمني عام األمم املتحدة

مناسبة دينية عالية المخاطر أمنيا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار حوار سعودي أميركي يمهد لطي صفحة أوباما واالنتقال ملرحلة ترامب
◄ قالت الوكالة األميركية للتعاون 
األمني الدفاعي في بيان إن وزارة 

الخارجية أبلغت الكونغرس 
باحتمال بيع طائرات من طراز 

إف15 كيو.إيه إلى قطر مقابل 21.1 
مليار دوالر وطائرات إف إيه 18 إي 

إف إلى الكويت مقابل 10.1 مليار 
دوالر. وحسب ذات البيان طلبت 
قطر شراء 72 مقاتلة وما يتعلق 
بها من أسلحة ونظم دعم، بينما 

طلبت الكويت شراء 40 مقاتلة 
بمعداتها.

◄ تبنى تنظيم داعش، في بيان 
بّثه الجمعة على اإلنترنت، الهجوم 

االنتحاري بسيارة مفخخة الذي 
استهدف حفل زفاف في عامرية 

الفلوجة بمحافظة األنبار في غرب 
العراق مخّلفا أكثر من ستين 

ضحية بين قتلى وجرحى.

◄ وافقت لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن بمجلس النواب 

البحريني على مقترح بتعيين 
عمالء سريين مسلحين على متن 

طائرات شركة طيران الخليج 
المملوكة للحكومة البحرينية 

تحسبا لألعمال اإلرهابية 
ومحاوالت االختطاف، فيما عبرت 

وزارة الداخلية عن استعدادها 
لدراسة تطبيق المقترح الذي 

يحتاج إلى موافقة إدارة الشركة 
وتوقيع سلسلة من االتفاقيات.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
الجمعة، عن وصول دفعة جديدة 

من أربع مقاتالت F16 اقتنتها 
الوزراة من الواليات المتحدة 

لتضاف إلى دفعة أولى تم 
استالمها في يوليو الماضي 

ولم يعلن رسميا عن عددها، لكن 
مصادر عسكرية قالت إّنها عشر 

طائرات.

السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ظهور نادر له خالل استعراض عسكري انتظم بمناسبة العيد الوطني العماني السادس واألربعين

انتخابات الكويت

تدخل أسبوع الحسم
االســـتعداد  نســـق  تســـارع   – الكويــت   {
لالنتخابـــات النيابيـــة الكويتيـــة املبكرة مع 
دخول األســـبوع األخير قبل االستحقاق املقّرر 
للسادس والعشرين من نوفمبر اجلاري، والذي 
يؤمل أن يساهم في إعادة الوفاق واالستقرار 
لعالقـــة الســـلطتني التنفيذيـــة والتشـــريعية 
وتعاونهما فـــي مواجهة حتّديات املرحلة وما 
ميّيزهـــا من اضطرابـــات إقليمية، وخصوصا 
من مصاعـــب اقتصاديـــة ناجمة عـــن تدهور 

أسعار النفط مصدر الدخل األّول للكويت.
وأعلنـــت إدارة شـــؤون االنتخابـــات فـــي 
وزارة الداخلية الكويتية، اجلمعة، أن السبت 
هو آخر يوم الســـتقبال طلبات االنسحاب من 
الترشـــح النتخابات مجلس األمة، لتكون بعد 
ذلك قائمة املترشـــحني نهائية. كما أعلنت عن 
استكمال الوزارة الستعداداتها لتأمني جميع 
اإلجـــراءات األمنيـــة واملروريـــة واإلرشـــادية 

املتعلقة بالعملية االنتخابية.
ومـــن جهتها بثت وكالة األنبـــاء الكويتية 
الرسمية ”كونا“ صورا لعملية إعداد صناديق 
االقتـــراع الشـــفافة باملواصفـــات القانونيـــة 

املطلوبة.
ويتنافـــس فـــي االنتخابات ٣٦٣ مرشـــحا 
بينهـــم ١٥ امـــرأة فيما يحق لــــ٤٨٣ ألفا و١٨٦ 
مواطنا ومواطنة التصويت باالنتخابات التي 
يشرف على تأمينها ٤ آالف عنصر من القوات 
األمنية والعاملني املدنيني في وزارة الداخلية.

الحـــدود اإليرانية العراقية مســـرح 

لنشـــاط أباطرة تهريب املخدرات 

وحبـــوب  أفغانـــي  حشـــيش  مـــن 

مصنوعة في إيران

 ◄



صابر بليدي

رئيـــس  تصريحـــات  شـــكلت   – اجلزائــر   {
الـــوزراء الجزائري خالل زيارتـــه إلى المملكة 
العربية الســـعودية، حول تضامن ودعم بالده 
مع الرياض في شـــأن التهديـــدات التي طالت 
مكة المكرمة، تحـــوال الفتا في عالقات البلدين 
ومؤشـــرا على إعادة ترتيب أوراق دبلوماسية 
هامـــة تتعلـــق بالنفـــوذ اإليرانـــي والتهديـــد 

الحوثي لالستقرار في المنطقة.
وصرح رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك 
ســـالل، األربعاء خـــالل زيارته للريـــاض، بأن 
الجزائريين ســـيقفون كرجـــل واحد في الدفاع 

عـــن مكة المكرمة في حال تعرضها ألي تهديد، 
ألنهم يعتبرونها مكانا ”أكثر من مقدس“، وأي 
مساس به هو مساس بأمن واستقرار الجزائر.

وقال خالل كلمة أمام اجتماع لرجال أعمال 
البلديـــن، ”إن الجزائر تقف إلى جانب المملكة 

العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب“.
وجاء تصريح عبدالمالك ســـالل، بعد جفاء 
غير معلن في عالقات البلدين، بســـبب الموقف 
الجزائـــري مـــن الملـــف اليمنـــي والوضع في 
ســـوريا، حيث رفضـــت الحكومـــة الجزائرية 
المشـــاركة في الحلف العربـــي بقيادة المملكة 
العربية الســـعودية، بدعوى إمالءات دســـتور 
البالد وعقيدة الجيش الجزائري، التي ترفض 

خروجه للمهام العســـكرية خارج حدود البالد.
وذكر في تصريحات لوســـائل إعالم سعودية، 
بأن ”عالقـــات البلدين جيـــدة ومتينة، ولو أن 
هنـــاك في بعض األحيان ســـوء تفاهم أو نقاط 
ظـــل، والجزائر ســـتقف بجانـــب المملكة أمام 
التهديدات المحيطة بها، خاصة بعد التطاول 
المســـجل ألجل النيل من قدســـية ورمزية مكة 

المكرمة بالنسبة إلى الجزائريين“.
بإعـــالن  توحـــي  ســـالل  إشـــارة  وكانـــت 
عـــن اعتـــراض وتدمير  ”التحالـــف العربـــي“ 
صاروخ ”باليســـتي“، على بعد 65 كلم من مكة 
المكرمة، أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة، 

شمالي اليمن نهاية أكتوبر الماضي.

وتوجـــت زيارة رئيس الـــوزراء الجزائري، 
بالتوصـــل إلـــى أرضيـــة توافـــق اقتصاديـــة 
مهمـــة، تتعلق بإطالق اســـتثمارات ســـعودية 
في الجزائر تقدر بعشـــرة مليارات دوالر، وتم 

تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ويأتـــي هذا التقـــارب عقب نشـــور إيراني 
واضـــح، لعرقلة جهود الدول النفطية في عالج 
الســـوق العالمية، في إطار أجندة سياســـية، 
تعكـــس الطموحـــات اإليرانيـــة للهيمنة على 
المنطقـــة وتصدير ثورتهـــا ومذهبها الديني، 
ومحدودية تأثيـــر الجزائر فـــي موقف إيران، 
األمر الذي يســـتدعي إعادة ترتيب األوراق من 

جديد لعزلها وكشف نواياها المغرضة.
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{المبعـــوث األممي إلى ليبيا طرح اختيار 15 شـــخصية وطنية مخولة الختيـــار الرئيس ونائبيه، أخبار

وإلغاء المادة الثامنة وإرجاع منصب القائد األعلى لمجلس النواب}.

علي القطراني
عضو املجلس الرئاسي الليبي

{هناك إرادة وطنية وسياســـية للقضاء على ظاهرة التعذيب في الســـجون. تونس أمضت على 

العديد من االتفاقيات في ما يتعلق بمناهضة التعذيب واحترام حقوق اإلنسان}.

مهدي بن غربية
وزير الهيئات الدستورية والعالقة مع املجتمع املدني وحقوق اإلنسان في تونس

الجماعات اإلرهابية تغير إستراتيجيتها بعد تشديد الخناق عليها في تونس
[ االعتداءات على منازل األمنيين والعسكريين تعود إلى الواجهة  [ مخازن األسلحة تعكس تمسك اإلرهابيين بالسيطرة على المدن

} تونــس - قالـــت تقارير إعالميـــة، الجمعة، 
إن منزل ضابط رفيـــع في الجيش برتبة عقيد 

تعرض للحرق.
أن مقر  وأوضح موقع ”آخر خبر أونالين“ 
ســـكن ضابط برتبة عقيد تعرض للحرق، ليل 
الخميس الجمعة، بجهة المرناقية القريبة من 

العاصمة.
ولم يكن العقيد في المنزل أثناء الحادثة.

وقال المصدر إن عناصر مجهولة استغلت 
غياب صاحب المنزل وأشعلت فيه النار والذت 
بالفـــرار بعد أن كتبت على الجـــدران عبارتي 
”اللـــه أكبـــر“ و“طاغـــوت“، وهمـــا عباراتـــان 
تطلقهمـــا الجماعات المتشـــددة علـــى قوات 

الجيش والشرطة.
وقبل نحـــو أســـبوعين، داهمـــت عناصر 
إرهابيـــة بجهـــة القصرين غـــرب البالد منزال 

وقتلت جنديا أمام أفراد عائلته.
وتعرض أمنيون وعســـكريون إلى حوادث 
مماثلة منذ تصاعـــد عمليات مكافحة اإلرهاب 
بعـــد ســـقوط نظـــام الرئيـــس األســـبق زين 

العابدين بن علي.
ويقول مراقبـــون إن هذه العمليات تعكس 
توجهـــا جديـــدا للجماعـــات اإلرهابيـــة فـــي 
مهاجمـــة الدولة وإضعافها. وبحســـب هؤالء 
فـــإن فشـــل اإلرهابيين في تنفيـــذ مخططاتهم 
دفـــع بهم إلى االعتماد علـــى عمليات االغتيال 
الفردية أو ما يســـميه الخبراء في الجماعات 

اإلرهابية بالذئاب المنفردة.
واألجهـــزة  الجيـــش  وحـــدات  ونجحـــت 
األمنية خالل األســـابيع الماضية في تســـديد 
ضربات موجعة للخاليا الجهادية سواء منها 
المتمركـــزة في مرتفعات الجبال أو الناشـــطة 
فـــي الجهات الداخلية واألحياء الشـــعبية، ما 
رأى فيـــه متابعون أن البـــالد حققت نجاحات 

جديـــة في تضييـــق الخنـــاق علـــى الظاهرة 
الجهادية وخففت من مخاطرها على البالد.

وعثـــرت قـــوات األمـــن التونســـية، خالل 
األيام الماضية، على 5 مخازن لألســـلحة، في 
بلـــدة بنقردان (جنوب)، تحتوي على أســـلحة 
خطيرة ومتطورة، بينها 24 صاروخا من طراز 
”ســـام 7“، الذي يمكن استخدامه في استهداف 

الطائرات.
ويقـــول خبراء تونســـيون إن العثور على 
5 مخازن أســـلحة، بمناطق حدودية مع ليبيا، 
يؤكد أن أحالم ”داعش“ في السيطرة على مدن 
تونسية وتحويلها إلى ”واليات“ أو ”إمارات“، 

لم تتبخر.
ومن بين األسلحة المضبوطة كذلك قذائف 
”آر بـــي جي“ (مضادة للـــدروع)، وبندقيات من 
نوع ”فال“، وأســـلحة كالشـــنيكوف، وأسلحة 

أخرى.
ويـــرى خبراء وباحثون، أن تلك التطورات 
بتونس،  تؤكـــد أن الخطر ”ال يـــزال محدقـــًا“ 
خاصـــة فـــي المناطـــق الحدوديـــة، متوقعين 

العثور على المزيد من مخازن األسلحة.
وتزامن العثور على مخازن األســـلحة مع 
إلقاء القبض على 4 أشـــخاص، 3 رجال وفتاة، 
كانـــوا يعتزمـــون تنفيـــذ عمليات تســـتهدف 
مواقع اقتصادية وعسكرية، إضافة إلى تنفيذ 
اغتيـــاالت ضد شـــخصيات أمنية وسياســـية 

وإعالمية بارزة، بحسب تصريحات رسمية.
ومن جانبـــه، اعتبر العقيـــد المتقاعد في 
الجيش التونســـي مختار بن نصر أّن ”وجود 
مخازن األســـلحة يـــدّل علـــى أن المجموعات 
اإلرهابيـــة مازالت تحتفظ بخططهـــا القديمة 
ســـعيا منهـــا للســـيطرة علـــى بعـــض المدن 

التونسية وتحويلها إلى إمارات تتبعها“.
بـــن نصر حـــذر كذلـــك من خطورة تســـّلل 
التونســـية،  لألراضـــي  المجموعـــات  هـــذه 
وخاصـــة المناطق الحدودية التي تســـتغلها 
هـــذه المجموعات لتخزين األســـلحة، ومن ثم 
إيصالها إلى المناطق الجبلية في المرتفعات 

الغربية، حسب قوله.
وأشـــار العقيـــد المتقاعد إلـــى أن القرار 
تنظيما  السياســـي بتصنيف ”تيار الشريعة“ 

”إرهابيـــا“ (فـــي 2013) وما تاله مـــن إجراءات 
بتضييـــق الخنـــاق على الـــذراع العســـكرية 
والميدانيـــة واإلعالمية لهذه الجماعات، دفعه 
إلى تخزين الســـالح الســـتعماله فـــي الوقت 

المناسب.
هـــروب  مـــن  كذلـــك  حـــذروا  الخبـــراء 
المجموعات اإلرهابية وتسللها إلى األراضي 
التونســـية، أمام تشـــديد الخناق على تنظيم 

”داعش“ في مدن بنغازي وسرت الليبية. 
وأكد المدير الســـابق لـ“المعهد التونسي 
للدراســـات اإلســـتراتيجية“ طارق الكحالوي، 
في الّسياق نفِسه، ”وجود خطر جدي لإلرهاب 
علـــى األراضـــي الليبيـــة ســـيزداد تأثيره في 

تونس“. 
وتابع ”كلما وضع داعش ليبيا في الزاوية 
(تعرض للضغـــط)، وهرب المنتســـبون إليه، 

سيحاولون إيجاد خطط فورية لالنتقام مثلما 
حصل في بنقردان في مارس الماضي“.

وتعيـــش تونس حالـــة تأهـــب أمني على 
الحدود المشـــتركة مع ليبيـــا، خاصة بعد أن 
هاجمت مطلع مارس الماضي جماعات تنتمي 
إلى داعش ثكنات عسكرية وأمنية في بنقردان، 
وخاضت مواجهـــات مع قوات األمن والجيش 
قتل خاللها 55 مسلحا، و12 من قوات الجيش 

واألمن و7 مدنيين.
ورّجح الناشـــط النقابـــي بمحافظة مدنين 
جنـــوب البالد عفيف الكسيكســـي أنـــه قد تّم 
إدخال األسلحة إلى تونس، خالل سنتي 2011 
و2012، نتيجـــة األوضـــاع األمنية الهشـــة في 

ليبيا وتونس.
وقال الكسيكســـي إن أغلب األسلحة التي 
دخلـــت إلى تونـــس بعـــد الثورة جـــاءت من 

ليبيا إبان أحداث إســـقاط النظامين التونسي 
والليبي.

وبحســـب الكسيكسي، فقد أثبتت التقارير 
األمنية أن الســـالح، الذي تـــّم العثور عليه في 
أول مخزن داخل مدينـــة مدنين ( يناير 2013) 
دخل مـــن ليبيا، عبر ســـيارة تابعـــة لمنظمة 
الهالل األحمر التونســـي عندمـــا كانت البالد 
تعيش حينها حالة مـــن الفوضى على العديد 
من المســـتويات. ولم يســـتبعد الكسيكســـي 
إمكانية اكتشـــاف مخابئ أخرى لألسلحة في 
مدينة بنقردان وحتى في المدن المجاورة لها.
ومنـــذ أســـابيع، بـــدأت قـــوات الشـــرطة 
والجيش حملة توقيف واسعة ضد مجموعات 
تكفيريـــة، تزامنا مع تصاعـــد المواجهات في 
ليبيا تحســـبا لتســـلل عناصـــر إرهابية إلى 

تونس.

ــــــازل األمنيني  ــــــون في تونس من ســــــبيل لهم ســــــوى االعتداءات على من ال يجــــــد اإلرهابي
والعسكريني، بعد أن أحبطت السلطات املئات من املخططات التي كانوا يعتزمون تنفيذها 
لضرب األمن واالســــــتقرار في هذه الدولة التي شهدت هجمات إرهابية موجعة على مدى 

اخلمس سنوات املاضية.

عني تونس التي ال تنام

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بعث رئيس الجمهورية 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
برقية تهنئة للعاهل المغربي 

الملك محمد السادس بمناسبة 
ذكرى استقالل بالده، جدد له فيها 

تصميمه على تمتين عالقات األخوة 
والتضامن بين البلدين والعمل 

على مواصلة بناء اتحاد المغرب 
العربي.

◄ أشاد المبعوث األميركي 
الخاص إلى ليبيا جونثان واينر 

بالتضحيات التي يقدمها الجيش 
الليبي في معاركه ضد اإلرهاب، 

وآخرها خالل هذا األسبوع الذي 
شهد مقتل 20 جنديا وإصابة 40 
آخرين في معارك تحرير مناطق 

بمدينة بنغازي.

◄ استقبل الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، الخميس، 
رئيس الحكومة التونسية يوسف 

الشاهد الذي قدم عرضا حول 
مشاركته في مؤتمر األمم المتحدة 

لتغيير المناخ بمراكش وقّمة العمل 
األفريقية التي انتظمت على هامشه.

◄ قالت المنظمة الدولية للهجرة، 
إن ما ال يقل عن 365 مهاجرا غرقوا 
في األيام الثالثة الماضية بالبحر 

المتوسط في ستة حوادث، ليصبح 
عدد من القوا حتفهم في نوفمبر 
الحالي أكثر ست مرات منه في 

نفس الشهر قبل عام.

◄ عّبرت اللجنة التنفيذية 
للحركة الوطنية الشعبية الليبية، 

عن انشغالها العميق، بشأن 
مصير األسرى الذين تستخدمهم 

الميليشيات اإلرهابية كدروع بشرية 
في منطقة قنفودة ببنغازي، مطالبة 

المنظمات اإلنسانية بضرورة 
التدخل إلنهاء معاناتهم.

التقارب الجزائري السعودي يعيد التوازن الدبلوماسي في املنطقةباختصار

الجدران متنفس سكان طرابلس للتعبير عن آرائهم السياسية
} طرابلــس - فـــي منطقة ”الظهرة“، وســـط 
مدينة طرابلس، قرب المؤسسة الوطنية للنفط 
ذات المبنـــى الحديث، يوجد أحـــد أهم معالم 
العاصمة الليبية، قصر الملك إدريس ســـابقا، 
الذي تحول إلى متحف أواخر ســـتينات القرن 
الماضـــي، اليوم، يمكن أن تقـــرأ على جدرانه 
عبارة كتبت بخط واضح تقول ”عودة الملكية 

الحل الوحيد لليبيا“.
شـــعار كتبه عدد من الشباب الذين يئسوا 
من النظم السياســـية المقترحة لليبيا بعد ما 
يســـمى بثورة 17 فبراير 2011، التي أســـقطت 
نظـــام معمـــر القذافـــي؛ ففريق يقتـــرح نظاما 
برلمانيـــا، وآخر يطالـــب بالنظام الرئاســـي، 
والثالث ُيفضل النظام الفيدرالي، فيما الواقع 
أن الليبييـــن لـــم يتفقـــوا بعد علـــى أي نظام 
سياســـي إلدارة البالد؛ حيث لم ُيكتب دستور 

ما بعد الثورة بعد.
ويقول ســـكان مـــن طرابلس، إن انتشـــار 
الكتابة على الجدران يعد أحد أهم التغييرات 
التي ُترى بالعين المجردة يوميا بعد الثورة.

وبينما كان هذا األمر ممنوعا قبل الثورة، 
وربمـــا كان يقود صاحبه إلى دهاليز ســـجون 
القذافـــي، بات بعد الثورة جـــزءا من ”ديكور“ 
المدينة. فقد باتت لجدران المدينة بعد الثورة 
أدوار عديدة؛ فهي مـــكان متنفس للتعبير عن 
الـــرأي لـــم ال منصة لـــه، ومـــكان للتعبير عن 
النفوذ، ومكان للدعاية لشـــيء ما، أو لصناعة 

رأي عام في منطقة أو في حي معين.

وتروي جدران طرابلس شيئا من تاريخها 
اليومي منذ أحداث اإلطاحـــة بالعقيد الراحل 

معمر القذافي.
وبعـــد مقتل القذافي فـــي 20 أكتوبر 2011، 
وما تاله مـــن خالفات بين القوى السياســـية 
ساهمت في تعقد األوضاع في البالد، انعكس 
كذلك على جدران العاصمة. إذ ترى في البعض 
مـــن شـــوارع طرابلـــس شـــعار ”ال للتمديد“؛ 

الشعار الذي قسم الليبيين إلى فريقين؛ األول 
كان مع اســـتمرار شـــرعية ”المؤتمر الوطني 
العـــام“، الذي انتخب في يوليو 2012، والثاني 

كان يطالب بحله بعد مرور سنة من انتخابه.
وبيـــن هذا الفريـــق وذاك رفـــع فريق آخر 
شـــعار ”ال لالنقســـام“، رفضا لواقع االنقسام 
بين الفريقين الســـابقين، والذي بدأ جليا في 

العام 2014.

”فجر ليبيا“ و“قســـورة“ من بين الشعارات 
واســـعة االنتشـــار علـــى جـــدران طرابلـــس، 
وكالهما اســـمان مرادفـــان لعملية عســـكرية 
انطلقـــت في صيـــف 2014 في ذروة االنقســـام 
الليبـــي، واســـتهدفت، آنذاك، الســـيطرة على 
مطار طرابلس الدولي، الذي كان تحت سيطرة 
قوات من مدينة الزنتـــان، والتي كانت موالية 
الـــذي انتخب في  لـ“شـــرعية مجلس النواب“ 
يوليو 2014. وتحول اسم ”فجر ليبيا“ منذ ذلك 
الوقت إلى تحالف سياسي عسكري واسع في 

الغرب الليبي.
أمـــا أحـــدث الشـــعارات بالعاصمـــة، فهو 
”طرابلـــس عاصمـــة الوفـــاق“؛ حيث انتشـــر 
على جدرانها منذ أشـــهر قليلة بأيادي مؤيدي 
حكومة ”الوفاق الوطنـــي“، التي يقودها فايز 
الســـراج، والتي كانـــت نتاجا لحـــوار وطني 
ليبي برعاية أممي في مدينة الصخيرات، ُتوج 

بتوقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015.
ورغم أن هذه الشعارات تعد دليال واضحا 
على الحرية السياســـية التـــي بات يتمتع بها 
الشـــعب الليبي بعد الثورة، إال أنها كانت بابا 

لقمع البعض.
وعقـــب ســـقوط نظـــام القذافي فـــي 2011 
، تعيـــش ليبيا أوضاعـــا اقتصاديـــة وأمنية 
متدهـــورة، ودخلت مرحلة انقســـام سياســـي 
تمخض عنهـــا وجود حكومتيـــن وبرلمانيين 
وجيشـــين متنافســـين فـــي طرابلـــس غربـــا، 

ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا. تعبير عن البشاعة بطريقة أبشع

تنفيـــذ  فـــي  اإلرهابيـــني  فشـــل 

مخططاتهم دفعهم إلى االعتماد 

على عمليات االغتيال أو ما يسميه 

الخبراء بالذئاب املنفردة

◄
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«إذا استطعنا الحصول على ضمانات بأن جوليان أسانج لن يسلم إلى بلد ثالث، فأعتقد أن هذا أخبار

األمر جيد بالنسبة إليه ليواجه العدالة السويدية».

جوليام لوجن
وزير خارجية اإلكوادور

{قلـــت منذ وقـــت طويل إن تركيا ال تنتمي إلى االتحاد األوروبـــي، وإن التطور الحالي للنظام في 

تركيا يجعل هذا األمر أكثر صعوبة}.

آالن جوبيه
املرشح النتخابات الرئاسة الفرنسية

} بروكسل - أعلن األمـني العـام حللف شمـال 
األطلســـي ينس ستولتنبرغ، اجلمعة، أن عددا 
مــــن الضبـاط األتــــراك املكلفــــني بالعمـل في 
مهــــام احللف في أوروبا طلبـــوا اللجوء بعد 
محاولة االنقالب الفاشـــلة في أنقرة في يوليو 

املاضي.
وأفادت تقارير إخبارية في أكتوبر املاضي 
بتســـريح الســـلطات التركية للمئات من كبار 
ضبـــاط اجليـــش العاملـــني مع حلف شـــمال 
األطلســـي في أوروبا والواليـــات املتحدة، إثر 
محاولة االنقـــالب وفي إطـــار احلملة األمنية 

الواسعة التي أعقبتها.
وشـــدد ســـتولتنبرغ على أن تركيا مازالت 
حليفا أساســـيا في احللف واســـتنكر محاولة 
االنقالب التي وقعت في ١٥ يوليو، لكنه شـــدد 
على ضرورة احترام أنقرة للقانون حتى أثناء 
ســـعيها إلى إزاحـــة املخططـــني لالنقالب من 

صفوف قواتها العسكرية.
وقال ستولتنبرغ في مؤمتر صحافي ”طلب 
عـــدد من الضباط األتـــراك العاملني في هياكل 
قيادة حلف األطلسي اللجوء في البلدان التي 
يعملون بها.. وكالعادة هذا موضوع ســـينظر 

فيه حلفاء األطلسي ويبتون فيه“.
وقـــال ”حلظنـــا عددا مـــن التبديـــالت في 
التراتبيـــة القياديـــة للحلف، حيـــث مت تغيير 
املوظفـــني األتـــراك“، مضيفـــا ”انتظر أن متأل 

تركيا جميع مناصبها في هذه الهيكلية“.
وأوضـــح أن ”اختيـــار من ميـــأل مناصب 
تركيـــا في بنيـــة قيادة احللف األطلســـي، هو 

قرار تركي“.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا العـــام أعلنت 
الســـلطات اليونانية عن تلقـــي طلبات جلوء 
مـــن ثمانية ضبـــاط أتـــراك فروا إلـــى مدينة 
محاولة  بعْيـــد  اليونانية  الكســـاندروبوليس 

االنقالب.

ويتوجه ستولتنبرغ، الذي سبقت له إثارة 
املســـألة مع احلكومة التركية، إلى إســـطنبول 
األحـــد لالجتمـــاع مع مشـــرعني مـــن مختلف 
بلـــدان احللف واالنضمام إلى الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وكبار وزراء احلكومة في 
اجللســـة الســـنوية للجمعية البرملانية حللف 

األطلسي.
وأشـــار ســـتولتنبرغ إلى أن حلف شـــمال 
األطلســـي، الذي تأســـس بغرض حماية دوله 
األعضـــاء من أي هجوم، يرتكـــز على ما أطلق 
للدميقراطية وحكم  عليه ”القيـــم األساســـية“ 

القانون.
وقـــال ”أتوقع من جميع احللفـــاء االلتزام 
بهـــذه القيم“. وأضـــاف ”عندما زرت تركيا في 
ســـبتمبر كانـــت الرســـالة التي ســـمعتها من 
القيـــادة التركية، أنها ســـتحاكم أولئك الذين 
تقـــع عليهم املســـؤولية وأن تركيـــا متلك حق 

مقاضاتهم“.
وأضاف أن املسؤولني األتراك أكدوا له أن 

”هذا سيحدث أيضا وفقا حلكم القانون“.
ويقول املســـؤولون األتراك إن حجم حملة 
التطهير، التي تتمتع بدعم شـــعبي واسع في 
الداخـــل، تبررها فداحة أحداث ١٥ يوليو التي 
أســـفرت عن مقتل أكثر من ٢٤٠ شخصا الكثير 

منهم من املدنيني.
ويبدو أن هذه احلملة تدفع األتراك بشـــكل 
متســـارع إلـــى محاولة الفرار مـــن البالد عبر 
أكثر من طريقة من بينها طلب اللجوء لتجنب 

سيناريوهات السجن واالعتقاالت.
وســـّجلت أملانيا منذ بضعة أشهر ارتفاعا 
فـــي طلبات اللجـــوء من الرعايـــا األتراك، كما 
يتبّني من إحصاءات مكتب الهجرة والالجئني، 
تزامنـــا مع حملـــة التطهيـــر الواســـعة التي 

يقودها أردوغان.
ومـــن يناير إلـــى أكتوبـــر ٢٠١٦ ”قدم ٤٤٣٧ 
تركيا طلبات جلوء“ في أملانيا التي تستضيف 
أكبـــر جالية تركية في العالم، كما قال متحدث 

باسم مكتب الهجرة والالجئني، اجلمعة.
وعلى ســـبيل املقارنة، فقد قدم ١٧٦٧ تركيا 
طلبات جلوء إلـــى أملانيا على امتداد ٢٠١٥ في 
مقابـــل ١٨٠٦ فـــي ٢٠١٤، كما أوضـــح املصدر، 

مؤكدا أرقاما نشرتها صحف مجموعة ”فونكي 
الصحافية األملانية. ميدينغروب“ 

”إيـــزي“  منظومـــة  معلومـــات  وتكشـــف 
إلحصـــاء املهاجريـــن الذيـــن ينـــوون تقـــدمي 
طلبات جلوء عن ارتفاع ملموس في األسابيع 
األخيرة، من ٢٧٥ في يوليو إلى ٤٨٥ في أكتوبر، 

كما تفيد أرقام ”مكتب الهجرة والالجئني“.
وصرح شـــتيفان ماير، املســـؤول عن ملف 
الهجـــرة في حزب املستشـــارة أجنيال ميركل، 
”علينـــا أن نتوقع ارتفـــاع عدد األتـــراك الذين 

يسعون إلى اللجوء السياسي في أملانيا“.
وصعدت برلني، التي حاولت دائما مراعاة 
أنقرة، الشريك األساســـي ملنع تدفق الالجئني 
إلى أوروبا، من لهجتها في األسابيع األخيرة 
ضد نظام أردوغـــان. ووعدت وزارة اخلارجية 
األملانية أيضا باستقبال الصحافيني والعلماء 

والفنانـــني ”الذين لم يعد بوســـعهم العمل في 
تركيا“.

وردا على ذلك قال أردوغان إن الغرب وعلى 
رأسه أملانيا ”أصبح مالذا لإلرهاب“. وأضاف 
”قدمنـــا لهـــم ٤٥٠٠ ملـــف (ألتراك مشـــتبه بهم 
لتســـليمهم). األملان ال يهتمون بهذا املوضوع 

واإلرهاب سيرتد عليهم ويضرب أملانيا“.
وقبـــل ذلـــك، تزايدت اخلالفـــات بني أنقرة 
وبرلني وخصوصا بعـــد التصويت في يونيو 
علـــى قـــرار للنـــواب األملـــان يديـــن ”اإلبادة“ 
األرمنيـــة فـــي ١٩١٥ على أيدي األتـــراك، وبعد 
بث برنامج تلفزيوني ســـاخر فـــي أملانيا ضد 

أردوغان في الربيع املاضي.
وبدأت الســـلطات التركية منـــذ ١٥ يوليو 
حملة تطهير غير مسبوقة استهدفت قطاعات 
التعليـــم والصحافـــة وصـــوال إلـــى اجليش 

والقضاء. ومت توقيف أكثر من ٣٥ ألف شخص 
مذاك، بحسب أرقام نشـــرتها وزارة العدل في 

نهاية أكتوبر.
وفـــي أحـــدث حلقات هـــذه احلملـــة ألقت 
الشـــرطة التركية القبض على ٧٣ أكادمييا في 
جامعة يلـــدز تكنيك في إســـطنبول، اجلمعة، 
كجـــزء من حتقيـــق يتعلق مبكافحـــة اإلرهاب 
يشـــمل منظمة فتح الله غولن، بحسب مصدر 

في الشرطة.
وقـــال املصـــدر إن مكتـــب املدعـــي العـــام 
فـــي إســـطنبول أصـــدر ١٠٣ مذكـــرة توقيـــف 
بحق املشـــتبه بهم الذيـــن يواجهون اتهامات 
باســـتخدام ”تطبيق بايلوك للرسائل النصية 
واملرتبـــط مبحاولة االنقالب التـــي وقعت في 
١٥ يوليو“ وبأنهم ”أعضاء في منظمة إرهابية 

مسلحة“.

 [ ارتفاع صاروخي في طلبات اللجوء من الرعايا األتراك في ألمانيا  [ إلقاء القبض على العشرات من األكاديميين في أحدث حلقات حملة التطهير

ــــــس التركي رجب طيب أردوغان ضد عدد من  حملة التطهير الواســــــعة التي يقودها الرئي
القطاعات في البالد وأهمها القطاع العسكري، دفعت بعدد من اخلبراء األتراك لدى حلف 
ــــــو إلى طلب اللجوء إلى البلدان التي يعملون بها، ويتزامن هذا مع ارتفاع صاروخي  النات
لطلبات جلوء سياســــــي مماثلة تصدر عن رعايا أتراك جتنبا للوقوع في قبضة السلطات 

التركية. 

خبراء عسكريون أتراك لدى الناتو يتحولون إلى طالبي لجوء

الجيش التركي لن يتغافل عن اإلهانات التي لحقت بعناصره
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باختصار

◄ أقر مشاركون في اجتماع وزراء 
خارجية دول االتحاد األوروبي في 

بروكسل، الجمعة، بأن خالفات كبيرة 
مازالت قائمة بين هذه البلدان حول 
قواعد توزيع الالجئين في االتحاد.

◄ قال وزير العدل في سريالنكا، 
الجمعة، إن 32 مواطنا مسلما من 

”أسر ثرية متعلمة تعليما راقيا“ 
انضموا إلى تنظيم الدولة اإلسالمية 

في سوريا، مضيفا أن الحكومة لن 
تسمح بانتشار التطرف في البالد.

◄ عبرت الواليات المتحدة، الجمعة، 

عن قلقها من تزايد عدد القتلى في 
صفوف النيجيريين الشيعة خالل 

اشتباكات مع الشرطة في وقت سابق 
من هذا األسبوع، وما وصفته بأنه 

”رد فعل غير مناسب على ما يبدو من 
الشرطة“.

◄ أعلن حزب االتحاد الديمقراطي 
المسيحي األلماني، الجمعة، أن 

زعيمته المستشارة أنجيال ميركل 
ستعقد مؤتمرا صحافيا مساء األحد، 

حيث يتوقع على نطاق واسع أن 
تعلن قرارها الترشح للمنصب لفترة 

رابعة.

◄ قال وزير الدفاع التركي فكري 
إشيق، الجمعة، إن تركيا تجري 

محادثات مع روسيا بشأن صفقة 
محتملة لشراء أنظمة دفاع صاروخي 
من طراز ”إس 400“، مضيفا أن أنقرة 

تتواصل مع دول أخرى بخصوص 
أسلحة الدفاع الصاروخية.

◄ أكدت إيران، الجمعة، أنها ”تؤدي 
واجباتها“ بشأن فائض مخزونها من 
المياه الثقيلة، عمال باالتفاق النووي 

المبرم مع القوى الكبرى في يوليو 
2015، على ما نقل التلفزيون الرسمي.

} الرئيس األرجنتيني ماوريســـيو ماكري يلتقط ســـيلفي مع رئيس الوزراء الكندي جاســـنت ترودو في مقر احلكومة األرجنتينية بالعاصمة 
بوينس آيرس، خالل الزيارة الالتينية التي قادته أيضا إلى كوبا.

تهجير 30 ألف 

شخص في بورما

} رانغــون - أعلنـــت األمم املتحدة، اجلمعة، 
أن أعمال العنـــف في والية راخني غرب بورما 
حيث تتمركز أقلية الروهينغا، أدت إلى تهجير 
حوالي 30 ألف شخص وأسفرت عن العشرات 

من القتلى منذ أكتوبر املاضي. 
ويقـــوم اجليش البورمي بعمليات في هذه 
املنطقة احلدودية مع بنغالديش، حيث يعيش 
عدد كبير من أفراد أقلية الروهينغا املســـلمة، 
علـــى إثر هجمـــات دامية مطلـــع أكتوبر على 

مراكز الشرطة.
وأعلـــن اجليـــش، اإلثنـــني، أن حوالي 70 
متمردا مسلما قتلوا خالل شهر من املواجهات 
مع قوات األمن في هذه املنطقة، لكن ناشـــطني 
يؤكـــدون أن عـــدد الضحايـــا ميكـــن أن يكون 
أكبـــر من العدد املعروف. وقـــد تكثفت املعارك 
في نهاية األســـبوع املاضي، وحتدثت وسائل 
اإلعـــالم الرســـمية عن ســـقوط 30 قتيال خالل 
يومني من املعارك، بعـــد مجموعة من الكمائن 
التي أرغمت القوات احلكومية على االستعانة 

باملروحيات للتدخل ميدانيا.
وأكـــد مصـــدر بـــاألمم املتحـــدة أن ”عـــدد 
املهّجريـــن يقدر بحوالي 30 ألف شـــخص منذ 
هجمات التاســـع من أكتوبـــر والعمليات التي 
تلتهـــا في والية راخـــني“. وتوّجه إلى اجليش 
تهمة ارتـــكاب جتاوزات خطيـــرة ضد األقلية 
املســـلمة مـــن اغتصاب نســـاء وقتـــل مدنيني 

وغيرهما من األفعال األخرى.

} بروكســل - اختلفـــت وجهـــات نظر وزراء 
الداخليـــة األوروبيين، الجمعة، بشـــأن كيفية 
التعامـــل مـــع قضيـــة الهجـــرة وســـط جدال 
محتـــم بين الدول األعضاء التـــي تريد المزيد 
من المشـــاركة في تحمل األعبـــاء، وتلك التي 
تعارض أي نوع من إعادة التوطين اإلجباري.
وقال وزيـــر الداخلية األلماني توماس دي 
مايتســـيره ”نحن نبحث عن حلول وسط لكن 
لـــم نتوصل إليها حتى اللحظة“. واســـتقبلت 
ألمانيـــا في العـــام الماضي حوالـــي 900 ألف 
مهاجـــر والجـــئ. وأجرى الـــوزراء مناقشـــة 
ساخنة على العشاء، الخميس، بعد أن تقدمت 

ســـلوفاكيا التي ترأس حاليا االتحاد باقتراح 
إلصـــالح نظام اللجـــوء باالتحاد الـــذي انهار 
العـــام الماضي مع تشـــاحن الـــدول األعضاء 
حـــول كيفية التعامل مع تدفـــق 1.3 مليون من 
الالجئيـــن والمهاجريـــن معظمهم من شـــمال 

أفريقيا والشرق األوسط إلى أوروبا.
وقـــال روبـــرت كالينـــاك، وزيـــر داخليـــة 
ســـلوفاكيا، ”أجرينـــا نقاشـــا مفتوحـــا جدا 
خالل العشـــاء كان في بعض األحيان انفعاليا 

وصريحا جدا“. 
وأضاف قائال ”جميعنا لدينا نفس الهدف، 
نريـــد أن نحل أزمـــة الالجئين.. مـــا ابتكرناه 

فـــي العام الماضـــي ليس فعاال كمـــا توقعنا، 
لهذا نجد أنفســـنا مضطرين القتـراح وســـائل 

أخرى“.
وفي المجمل تراجعت أعداد الوافدين هذا 
العام عن العام الماضي، لكنها مازالت مستمرة 
بال انحسار في إيطاليا ومازال عشرات اآلالف 
من العالقين فـــي اليونان وإيطاليا في ظروف 

بالغة السوء أحيانا.
ولـــم تتمكـــن دول االتحـــاد األوروبـــي من 
االتفاق على كيفية التعامل مع الالجئين. وعلى 
الرغم مـــن موافقتها في العـــام الماضي على 
إعادة توطين 160 ألفا مـــن إيطاليا واليونان، 

إال أن دول شرق أوروبا مثل سلوفاكيا وبولندا 
والمجر رفضت استقبال أّي منهم.

وتدعـــم ألمانيـــا، التـــي فتحـــت حدودها 
أمـــام معظم من وصلوا إلـــى أوروبا في العام 
الماضي، كال مـــن الســـويد وإيطاليا ومالطا 
التي ستتســـلم الرئاســـة الدورية لالتحاد في 
يناير من أجل إقرار إعادة التوطين اإلجبارية 

في إصالح نظام اللجوء.
وقال كارميلو أبيال، وزيـــر داخلية مالطا، 
”يجب أن تكـــون لدينا آلية على أســـاس دائم. 
وال تمكننا مناقشة ذلك في كل مرة نواجه فيها 

أزمة“.

تباعد وجهات النظر األوروبية بشأن التعامل مع أزمة اللجوء

ينس ستولتنبرغ:

ضباط أتراك عاملون في 

قيادة الناتو طلبوا اللجوء إلى 

البلدان التي يعملون بها
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في 
العمق

{الملك محمد الســـادس، من خالل زيارته إلى شـــرق أفريقيا، أعلن عن توسع السياسة المغربية 
في أفريقيا لتشمل كامل القارة}.

 ناصر بوريطة
 الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية املغربي

{عـــودة المغـــرب إلـــى االتحـــاد األفريقي لن تكون دالة على المســـتوى السياســـي وحســـب، بل 
سيمكن أيضا من تعزيز الشراكات القائمة داخل مختلف الهيئات الدولية}.

أوغستني ماهيغا
وزير الشؤون اخلارجية التنزاني

} الرباط - باتت القارة األفريقية ذات أولوية 
في األجندة السياســـية واالقتصادية للمملكة 
املغربية، فبعد الزيارة النوعية لكل من تنزانيا 
وروانـــدا يعـــود العاهل املغربـــي امللك محمد 
السادس إلى إثيوبيا كتأكيد على عزم اململكة 
على تعميق تواجدها بهذا الفضاء اجلغرافي 
من العالم الذي أصبح مغريا للكثير من الدول 
والشـــركات الكبرى، ولثرائه مبوارد طبيعية 
دا أيضا مبشـــكالته، ليســـت  وبشـــرية، ومهدِّ
أقلها الهجـــرة غير النظامية نحو أوروبا إلى 

جانب آفتي اإلرهاب والتغّيرات املناخية.
وفي العاصمة اإلثيوبية، احتفت وســـائل 
اإلعالم احمللية بزيارة العاهل املغربي، فنقلت 
محطـــات التلفزيون واإلذاعات نبأ الزيارة في 
صدارة نشراتها اإلخبارية. واعتبر دبلوماسي 
أفريقـــي أن رفع العلم املغربي في أديس أبابا 
العاصمة السياســـية ألفريقيا، يحمل رسائل 
ودالالت من أهمها أنـــه ”إيذانا بعودة املغرب 

إلى االحتاد األفريقي“.
رحب دبلوماســـيون وأكادمييون بوصول 
العاهـــل املغربـــي، امللك محمد الســـادس الى 
أديس أبابا في أول زيارة رسمية الى العاصمة 

اإلثيوبية منذ تنصيبه ملكًا عام 1999.
وقـــال مولوقيتا، إن "املباحثـــات املغربية 
ـ اإلثيوبية، ســـتضع أسســـا قويـــة للعالقات 
الثنائية بني البلدين، وستنقل عالقاتهما إلى 

آفاق أوسع".

خطوات استباقية

تعّد زيارة العاهـــل املغربي إلثيوبيا تتمة 
جلولته في دول شـــرق أفريقيا وتثبيتا إلرادة 
التواصل مع هذا اجلزء املهم واالستراتيجي 
في األجنـــدة املغربيـــة األفريقيـــة املتضامنة 
واملستندة على مبدأ شـــراكة رابح-رابح، من 
داخـــل منظومة متكاملة من البرامج التنموية 
والثقافية  والزراعية  والتجارية  واالقتصادية 
والسياســـية واألمنيـــة، تعزيـــزا لالســـتقالل 
احلقيقـــي ألفريقيا، كما أنها جتســـد خطوات 
اســـتباقية فـــي الدبلوماســـية املغربية لدعم 
إثيوبيا مســـعى اململكة املغربيـــة في العودة 

إلى االحتاد األفريقي.

ويـــرى محللـــون أن زيـــارة امللـــك محمد 
السادس إلثيوبيا تأتي في خطوات استباقية 
لتهيئـــة عودة اململكة لالحتـــاد األفريقي لذلك 
الهدف األول من الزيارة، وهو إقناع احلكومة 
اإلثيوبيـــة بدعـــم املغـــرب في طلـــب العودة 
إلى االحتاد، حيث ســـبق لـــه أن غادر منظمة 
الوحـــدة األفريقية عـــام 1984 احتجاجا على 
اعتراف املنظمة بحركة البوليساريو. وأيضا 
ألهداف اقتصادية تتمثل في السعي إلى إبرام 
اتفاقيات مـــع القطاعني العـــام واخلاص في 
إثيوبيـــا قصد تطوير املبـــادالت بني البلدين، 
ضمن خطـــة ينتهجهـــا املغرب وتهـــدف إلى 
توســـيع االســـتثمارات في البلدان األفريقية 

وتعزيز املبادالت التجارية معها.
ويضيف احملللون أن الزيارة حتمل أهمية 
دبلوماسية كبرى حيث أنها املرة األولى التي 
يشـــرع فيها املغرب في االنفتـــاح على منطقة 
شـــرق أفريقيـــا اإلنكلوسكســـونية التي ظل 
بعيدا عنها بحكم ارتباطه التاريخي بالبلدان 

الفرانكوفونية.
ويســـعى امللك محمد الســـادس من خالل 
اســـتكمال جولته الثانية في شـــرق أفريقيا، 
بعـــد القمة األفريقية مبراكش إلى خلق توازن 
سياســـي من بوابـــة االقتصـــاد والتنمية بني 
املؤيديـــن لـــه داخل غـــرب أفريقيا وشـــرقها. 
وكذلـــك اســـتباقا ألي حتوالت في السياســـة 
اخلارجيـــة األميركية التي ســـتعتمدها إدارة 
ترامـــب، خصوصـــا إذا أراد الرئيس اجلديد 
الضغـــط علـــى املغـــرب اقتصاديـــا وجتاريا 

لتقدمي تنازالت في ملف الصحراء.
وأوضـــح أســـتاذ العالقـــات الدوليـــة في 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا باإلمارات 
ســـعيد الصديقي، في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”زيـــارة العاهل املغربي تأتي فـــي إطار تهيئة 
املغـــرب لظروف انضمامه إلى منظمة االحتاد 
األفريقـــي، وهذا مـــا جعله يوســـع من فضاء 
عالقاتـــه إلـــى دول شـــرق أفريقيـــا، وتعزيز 
روابطـــه مع الدول الناطقـــة باإلنكليزية التي 
لهـــا نفوذ قوي في املنظمـــة األفريقية، خاصة 
وأن إثيوبيا يوجد بها املقر املركزي والرسمي 

لالحتاد“.
ولفت الشرقاوي الروداني اخلبير املغربي 
في الدراســـات اجليواستراتيجية، في حديثه 
لـ“العـــرب“، أن ”هذه الزيارة تأتي في ســـياق 
االهتمام املغربي بدول شـــرق أفريقيا خاصة 
روانـــدا وتنزانيا وإثيوبيا كـــدول تنتمي إلى 

احمليط اإلنكلوفوني، وهو توجه استراتيجي 
من حيـــث اخلطاب واملمارســـة في كســـر ما 
يســـمى بخـــط ماينـــو الـــذي يفصـــل الدول 
األفريقية الناطقة بالفرنســـية عن تلك الناطقة 

باإلنكليزية.
وأضـــاف اخلبيـــر املغربـــي، أن ”مبادرة 
العاهـــل املغربـــي بزيـــارة إثيوبيا تؤســـس 
ملقاربة استراتيجية بإبعاد جيواقتصادية من 
خالل البحث عن تكامل اقتصادات الفضاءات 
األفريقيـــة، مع اقتـــراب عودته إلـــى االحتاد 

األفريقي“.

تكريس التوجه األفريقي

بزيارتـــه إلـــى إثيوبيا وعقـــب خطابه من 
العاصمة الســـنغالية دكار يكرس امللك محمد 
الســـادس توجهـــه األفريقي الذي دشـــنه منذ 
بضـــع ســـنوات بجوالت فـــي عدد مـــن بلدان 

أفريقيا الغربية.
ويرى مراقبون أن زيـــارة العاهل املغربي 
إلثيوبيـــا بعد مؤمتـــر كوب22 للمنـــاخ وقمة 
العمـــل األفريقيـــة مبراكش، تدخـــل في نطاق 

دفـــاع املغرب عن القـــارة األفريقية، وتضامنه 
مع أســـرته في القارة السمراء يعزز أولويات 
اململكـــة املغربيـــة نحو دعم القـــارة واملناطق 

املهمشة التي تعاني من فراغ جيوسياسي.
وكان امللك محمد السادس، ترأس األربعاء 
قمـــة العمـــل األفريقية، املنظمـــة على هامش 
الـــدورة الـ22 ملؤمتـــر األطراف فـــي االتفاقية 
اإلطار لألمم املتحدة حول التغّيرات املناخية، 
التـــي ربط العاهل املغربي فيهـــا بني التنمية 
املســـتدامة ومحاربة الهشاشـــة داخل القارة 
الســـمراء مـــع الوقوف فـــي وجـــه التغيرات 

املناخية.
وبعـــد أن ذّكـــر امللك محمد الســـادس بأن 
أفريقيا تختزل لوحدها كل أشـــكال الهشاشة، 
دعـــا إلى تأســـيس أفريقيا صامـــدة في وجه 
التغيـــرات املناخية، وثابتة على درب التنمية 

املستدامة. 
وشـــدد على أنـــه ”من األهميـــة مبكان أن 
تتحدث قارتنا بصوت واحد، وتطالب بالعدالة 
املناخيـــة، وبتعبئة اإلمكانات الضرورية، وأن 
تتقـــدم مبقترحات متفـــق عليها، فـــي مجـال 

مكافحة التغيرات املناخية“.

وتشـــكل هـــذه القمـــة مناســـبة للبلـــدان 
األفريقية من أجل بلورة رؤية مشتركة للدفاع 
عـــن مطالب القارة، وال ســـيما فـــي ما يتعلق 
بتمويـــل وتبادل التكنولوجيات. وشـــهد هذا 
االجتماع رفيع املســـتوى، الـــذي يؤكد إرادة 
اململكة املغربية حيال جعـــل كوب 22 مؤمترا 
في أفريقيا ومن أجل أفريقيا، مشـــاركة زعماء 
الـــدول ورؤســـاء احلكومات ووفـــود 50 بلدا 

أفريقيا.
واعتبـــر الشـــرقاوي الرودانـــي أن قمـــة 
”أفريقيـــا للعمـــل“، مبراكـــش كانت مناســـبة 
خللق عملية إجمـــاع وتوافق حول األولويات 
التي حتتاجها القارة فـــي مواجهة التغّيرات 
املناخيـــة والتـــي عصفـــت باقتصاديات دول 
أفريقيـــة كثيرة وأصبحت تهـــدد وجودياتها، 
وأظهـــرت أن اململكـــة املغربية تكـــرس دورها 
كدولـــة لهـــا تأثيرهـــا االســـتراتيجي علـــى 

املستوى اإلقليمي، القاري والدولي.
وخلصـــت قمـــة العمـــل األفريقي حســـب 
الشـــرقاوي الروداني إلـــى أن ”املغرب له من 
املقومات ما يجعله مركز ثقل استراتيجي في 
املعـــادالت اجليوسياســـية واجليواقتصادية 
الدولية مما سيسهم في حتقيق السلم القاري 

والدولي“.
وكان رئيـــس جـــزر القمر عثمـــان غزالي، 
أشاد في تصريحات صحافية، مبكانة اململكة 
املتميـــزة داخـــل االحتـــاد األفريقـــي، كما أن 
القـــارة األفريقية في حاجة إلـــى دور املغرب 
عبـــر املبادرات التي يقوم بهـــا لفائدة البلدان 
األفريقية ويؤكد التزامه اجتاه القضايا التي 

تهم القارة.
ونفـــى ســـعيد الصديقـــي ارتبـــاط حترك 
الدبلوماســـية املغربية جتاه القارة األفريقية 
بالصراع على مراكز النفوذ مع القوى الدولية 
الكبري، التي ال تولي حسب رأيه أهمية كبرى 
لهذه القارة حتى اآلن رغم أن املهتمني بالشأن 
الدولـــي يؤكدون علـــى ان أفريقيـــا أصبحت 
مجاال حيويا للعديد مـــن الدول، منها الصني 

وإيران وإن بنسب وأجندات مختلفة.
وأضـــاف الصديقي، أن قضيـــة الصحراء 
املغربية مـــن اخلطـــوط الكبيرة التـــي قادت 
توجه اململكة إلى القارة السمراء قائال ”قضية 
الصحراء تعتبر الدافع الرئيسي للدبلوماسية 
املغربية جتاه القارة األفريقية خالل السنوات 
األخيـــرة باإلضافة إلى األهـــداف االقتصادية 
التي تتصل بشـــكل وثيق ومباشـــر باألهداف 

السياسية“.
ويؤكـــد متابعـــون رغبة اململكـــة املغربية 
فـــي الضغط من داخل أفريقيـــا ألجل مصالح 
أفريقيـــا، وهـــو ما جســـده خطاب املســـيرة 
اخلضراء في الســـادس مـــن نوفمبر اجلاري 
الذي حمل رسائل في هذا االجتاه، خاصة وأن 
السنغال تؤسس إلى جانب دول غرب أفريقيا 
نقطة ارتكاز الختـــراق أي خطط أو تفاهمات 
غربيـــة أفريقيـــة، حملاصرة مصالـــح املغرب 

وتقزمي أدواره اإلقليمية واجلهوية.

رؤية جديدة

تســــــير اململكة املغربية بخطــــــى ثابتة في تعزيز دعمها للقــــــارة األفريقية، وخاصة أفريقيا 
اإلنكلوسكســــــونية، التي ظلت بعيدة عنها بحكــــــم ارتباطها التاريخي بالدول الفرانكفونية، 
وذلك عقب ما أبداه العاهل املغربي امللك محمد الســــــادس من أولوية للقارة الســــــمراء في 
مؤمتر كوب 22، الذي أكد من خالله أن املغرب عائد سياســــــيا واقتصاديا ودبلوماســــــيا 
ــــــى القارة، التي قال عنها قبل عامني إنها لم تعد بحاجة إلى الصدقات من االســــــتعمار  إل

السابق، بل حتتاج إلى من يقيم معها شراكة على أساس رابح-رابح.

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
الالعللوي حمد اما نن د

ى إ ج بل بق

محمدمحمد

روابط سياسية وتاريخية تشرع عودة املغرب إلى االتحاد األفريقي 
} الربــاط - قــــرر املغرب منذ أشــــهر إعادة 
تفعيــــل عضويتــــه فــــي االحتــــاد األفريقــــي 
بعدمــــا ظلــــت معلقــــة منــــذ ســــنة 1984، إثر 
انسحابه احتجاجا على ضّم االحتاد جلبهة 
البلولساريو عضوا في الهيئة، حيث تسعى 
اململكة لســــد فراغ مقعدها والعودة إلى كنف 
التكتــــل، قناعة منهــــا بأن هذه األســــرة هي 
مكانهــــا الطبيعي، فــــي خطوة أثنــــى عليها 
خبراء ومتابعون للشأن األفريقي ألنها تعزز 
الروابط السياســــية والتاريخية بني اململكة 

واالحتاد.
وعــــّدد اخلبيــــر املغربــــي فــــي الشــــؤون 
األفريقية خالد الشــــكراوي، مكاسب الطرفني 
مــــن خالل هذه العودة التــــي اعتبرها نتاجا 
لنقد الــــذات ومراجعــــات تاريخيــــة، أبرزها 
الدفاع عن قضية الصحراء، وتدعيم االتصال 
مــــع املناطق التاريخيــــة وال ســــيما أفريقيا 
وأفريقيا  والفرانكفونية،  والوسطى  الغربية 
اإلســــالمي، خالل تصريحات  ذات احلضور 

لوسائل إعالمية اخلميس.
ولفــــت الشــــكرواي إلى وجــــود مذكرات 
تفاهم سياســــية، ومذكرات ضمــــان عالقات 
اقتصاديــــة، ناهيك عــــن االتفاقــــات املتعلقة 
بالقطــــاع األمنــــي، والتــــي تعــــزز املكاســــب 
املغربيــــة واألفريقية ”لكــــون أن هناك مطلبا 
لتقوية التعــــاون في هذا املجــــال، باإلضافة 

إلى القطاعني الثقافي والديني“. 
ووفق اخلبيــــر تتمثل اســــتفادة االحتاد 
األفريقــــي اقتصاديــــا في أن املغــــرب جتاوز 

منطق الربح، ويعتمد على اإلنتاج، وفي هذا 
اإلطار يعمل على تصديــــر التجربة واملعرفة 
واخلبــــرة والتقنية في مختلــــف الصناعات؛ 
واألدوية  الفالحيــــة،  والتقنيات  كاألســــمدة، 

اجلنيسة. 
وكان العاهل املغربي امللك محمد السادس 
بدأ، اخلميس، جولة أفريقية ثانية استهلها 
بزيارة إثيوبيا، وينطلق منها إلى مدغشــــقر 
وكينيا ونيجيريا، وتأتي بعد أســــابيع قليلة 
من جولة أخرى قام بها في الشــــرق األفريقي 

شملت رواندا وتنزانيا.
وأعلن االحتاد األفريقي مؤخرا أن املغرب 
طلب رســــميا العودة إليه، بعد مغادرته عام 
1984، احتجاجــــا على قبول عضوية ما أطلق 
عليهــــا بـ“اجلمهورية العربيــــة الصحراوية 
الدميقراطيــــة“، املعلنــــة مــــن جانــــب جبهة 
الصحراء  فــــي  االنفصاليــــة،  البوليســــاريو 
املغربيــــة التــــي هي جزء ال يتجــــزأ من تراب 

املغرب.
وخــــالل قمــــة االحتــــاد األخيــــرة التــــي 
اســــتضافتها كيغالــــي في يوليــــو املاضي، 
وجــــه امللــــك محمــــد الســــادس رســــالة إلى 
القــــادة األفارقة، عّبر فيها عن رغبة بالده في 

استعادة عضويتها باالحتاد.
ويفسراخلبير املغربي توجه اململكة نحو 
القارة واســــتراتيجيتها اجلديــــدة فيها بأن 
بــــالده غّيــــرت منهجية التعامل مــــع أفريقيا 
حيــــث لم تعــــد قضية الصحــــراء عائق لربط 

االتصال مع مجموعة من املناطق.
وأوضــــح أن انفتاح بالده علــــى أفريقيا 
ثالثي األبعاد؛ مغربي أفريقي، ويســــتحضر 
اجلانب الثالث ســــواء الشريك األوروبي، أو 
العربــــي أو اآلســــيوي أو األميركي، باعتبار 
أن اململكــــة ثقل اســــتراتيجي وشــــريك فاعل 
فــــي القــــارة. اعتبــــر الشــــكراوي أن املغرب 
بتجــــاوزه منطــــق الربــــح فــــي عالقاتــــه مع 

القارة، بــــات يعتمد على اإلنتــــاج، وتصدير 
التجربــــة واملعرفــــة واخلبــــرة والتقنية مثل 
األمطــــار االصطناعيــــة، واألدوية اجلنيســــة 
(أدوية مماثلة لألصلية بأقل ثمن) والتقنيات 

الفالحية، وصناعة األسمدة.
ودعــــا املغــــرب الــــدول األفريقيــــة إلــــى 
االســــتثمار وعقد شــــراكات مع بــــالده، على 
اعتبــــار حاجتها لألســــمدة بالنظر إلى كون 
أفريقيــــا تعاني من أزمة غذائيــــة على الرغم 
مــــن أن 60 باملئــــة مــــن أراضيهــــا صاحلــــة 
للزراعــــة، لكنها غير مســــتغلة حتى اآلن، في 
حني أن بالده متتلك أكبر منتوج للفوســــفات 
في العالــــم. وبني أيضا أن املغــــرب بإمكانه 
إنتاج أسمدة يســــتطيع بها متويل املشاريع 

الزراعية بأفريقيا.

ووصف اخلبير املغربي مســــتقبل قضية 
الصحراء املغربية في ظل قرار عودة املغرب 
إلى االحتاد األفريقي ”بالشجاع واملبني على 
نقد للذات ومراجعات تاريخية وسياسية ملا 

مضى“.
واعتبر اخلبير أن هناك تفهما من الدول 
األفريقيــــة لهذه القضية، حيث ال يتعّدى عدد 
الدول املعترفة بالبوليســــاريو 16 من بني 54 
دولة في القارة، لذلك فإن أغلبية دول أفريقيا 

ال تعترف بها. 
وأضــــاف ”العودة إلى االحتــــاد أمر مهم 
للغايــــة، فليس من الســــهل علــــى املغرب أن 
يجلس، رمبا، بالقرب من ممثل البوليساريو، 
عنــــه  يدافعــــون  الذيــــن  أصدقــــاءه  أن  إال 

يحتاجونه في االحتاد“.

دعم  مغربي متواصل ألفريقيا بعضوية االتحاد أو دونها

الهـــدف األول مـــن الزيـــارة هـــو 
إقناع الحكومـــة اإلثيوبية بدعم 
املغـــرب فـــي طلب العـــودة إلى 

االتحاد األفريقي

◄

خالد الشكراوي:
المغرب غيرت منهجية 

التعامل مع أفريقيا حيث لم 
تعد قضية الصحراء عائق
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} مراكــش (املغرب) - تعهدت مجموعة كبيرة 
من الدول املشاركة في قمة املناخ، التي انعقدت 
مؤخـــرا، مبدينة مراكـــش املغربيـــة، بالتحول 
بشكل كلي الســـتخدام مصادر الطاقة املتجددة 
في أســـرع وقت ممكن، كخطـــوة نحو تقليص 
االنبعاثـــات الغازيـــة والتلـــوث البيئـــي، مبا 
يضمن املزيد من ســـنوات احلياة السليمة على 

سطح األرض.
ومنذ بدء التحذيرات من مخاطر التغيرات 

وممارســـات  املناخية 
األرض  سكان 
تهـــدد  التـــي 
على  احليـــاة 

 ، ســـطحها
انكب اخلبراء 
واملختصـــون 

في  والناشطون 
مجـــال البيئة، على 

البحث عن وســـائل وأنظمة 
ميكن أن تضمن الفائدة للجميع، وتكون محفزا 
وبدائل تساعد الدول واحلكومات واملؤسسات 
علـــى املضي قدما فـــي سياســـة مكافحة تغير 

املناخ، التي باتت مسألة ذات أولوية عاجلة.
من بـــني احللول املطروحة، والتي شـــهدت 
اهتماما كبيرا في الســـنوات األخيرة سياســـة 
الدائريـــة أو التدوير، التـــي تطورت وأصبحت 
اقتصادا قائما بذاته، ميكن أن يسفر عن ميزان 
جتاري نـــام يوازي 90 مليار جنيه إســـترليني 
في أنحاء االحتـــاد األوروبي وتوظيف 160000 
شخص إضافي في قطاع استرداد املواد، وفق 

برنامج تطوير املوارد والنفايات.
تصـــف باربرا كايســـر، الباحثـــة والكاتبة 
فـــي دورية نيتشـــر العلميـــة، الدائريـــة بأنها 
من األنظمـــة الصديقة للبيئـــة، وتعرفها بأنها 
منهجيـــة إنتاج يتـــم فيها تغييـــر الغرض من 

املخلفات بإعادة تدويرها.
وتقـــدر أبحـــاث وإحصائيات صـــادرة عن 
املنتـــدى االقتصـــادي العاملي ومؤسســـة إلني 
مكارثـــر أن االقتصـــاد الدائري ميكـــن أن يوفر 
علـــى العالم تريليون دوالر بحلـــول عام 2025، 
وســـيولد 100 ألف وظيفـــة جديدة خالل خمس 
ســـنوات، فيما كشفت دراســـات شملت نحو 7 
دول أوروبيـــة أّن مضاعفات االقتصاد الدائري 
قـــد تؤّدي إلـــى خفض انبعاث غـــازات الدفيئة 
بنسبة 70 باملئة وإلى توفير 4 باملئة من مجمل 

كتلة الوظائف.

االقتصاد الدائري

”عندمـــا يحـــاول أحدنـــا التمســـك بعنصر 
واحـــد في الطبيعة، يجده مرتبطا ببقية العالم 
من حوله“، تصّور هذه العبارة التي استحدثها 
عالم التاريخ الطبيعي األسكتلندي الراحل جون 
موير (1838-1914) مشـــهدا مترابطا ومتجددا 
حيـــث كل مادة يتم إنتاجها تكون بدورها مادة 

مغّذية لشـــيء آخر. إنه وصف مناسب لنموذج 
االقتصـــاد الدائري الذي بـــدأ يلقى رواجا  في 

عالم األعمال، وفق باربرا كايسر.
يعـــود مفهـــوم االقتصـــاد الدائـــري إلـــى 
عـــام 1976، وفـــق املعماري السويســـري والتر 
ستاهيل، أحد مؤّسسي هذا النموذج. ويضيف 
شـــارحا أن لالقتصاد الدائـــري أهدافا مختلفة 
عـــن اقتصـــاد اإلنتـــاج مبعنى أّنـــه يعمل على 
احلفاظ على قيمـــة املنتوجات وإدارة املخزون 
ورأس املـــال الطبيعي 
واملصّنع  والبشـــري 

واملالي.
يتطلـــع  و
هذا النموذج 
إلـــى إطالـــة عمر 
فـــي  املنتجـــات 
االستخدام،  مرحلة 
احلفـــاظ  خـــالل  مـــن 
على قيمتهـــا، وإزالة املنتجات 
الثانوية الضـــارة، مثل املواد الســـامة؛ خللق 
حاضنـــة مثالية لشـــركات تتســـم باالبتكار في 
مجـــال البيئة. وتعتبـــر عملية إعـــادة التدوير 
أفضل خيار إلعادة االســـتخدام، نظرا إلى أنها 
ال متيل إلى تفكيك تكوين املواد األصلية، خالفا 
لعمليـــة إعـــادة التدويـــر التقليديـــة (أو إعادة 

تدوير إلنتاج منتج جديد أقل قيمة). 

التفكير الدائري

تشـــير باربرا كايســـر، في دراســـتها حول 
اإلســــراع من وتيـرة االقتصــــاد الدائـري، إلى 
أن هـــذا النمط االقتصادي البيئي برز مع فكرة 
التصميـــم املتجـــدد ـ بريادة مهنـــدس املناظر 
الطبيعية جون تي. اليل ـ على استخدام املوارد 

احمللية املتجددة.
وقد رتـــب والتـــر ســـتاهيل األفـــكار التي 
ســـبقته، ووضع أفكارا جديدة أساســـية. وفي 
ـــس الكيميائـــي األملاني  اآلونـــة األخيـــرة، أسَّ
مايـــكل براوجنارت واملعماري األميركي ويليام 
ماكدونـــا نظامـــا العتمـــاد النظـــم واملنتجات، 
يحمل اســـم ”من املهد إلـــى املهد“ -وهو تعبير 
ابتدعه ستاهيل- يتعامل مع التدفق الصناعي، 
باعتباره كائنات حية، ومع املخلفات باعتبارها 

عناصر غذائية.
دوريـــة  فـــي  الصـــادرة  الدراســـة  وتبـــني 
نيتشـــر أن مفهـــوم الدائرية الصديـــق للبيئة 
أخذ يّتســـع، حيـــث تعمل مشـــروعات جتارية 
جديـــدة على اتباع هذا املفهوم. وتقوم شـــركة 
إنتيـــرا في فانكوفر بكندا بإعادة تدوير الطعام 
العضـــوي غير املبـــاع إلطعام يرقـــات الذباب، 
التي َتســـتخدمها في تغذية املاشية. وخّفضت 
شـــركة رولز رويس البريطانية -وهي شـــركة 
عمومية محدودة، تهتم مبحطات توليد الطاقة 
حملركات املالحة اجلوية والفضائية- استخدام 
املواد اخلام والتكاليف واالنبعاثات، من خالل 

ى ريفيرت  برنامجهـــا إلعـــادة التدوير، املســـمَّ
الذي يعزز كال من مفهوم الطاقة املستهلكة في 

الساعة ومفهوم إعادة التصنيع.
وبنت العالمـــة التجارية ألفيس آند كريس 
منوذج أعمالها على استرداد منتجات النفايات 
الصناعيـــة مثل خراطيم امليـــاه والفتات املزاد 
العلنـــي واملظـــالت العســـكرية املصنوعـــة من 
احلرير التي لم تعد ُتســـتخدم وإعادة تدويرها 
لألفضل في شـــكل ملحقات فاخرة مثل األحزمة 

واحلقائب واحملافظ. 
وتقوم كل من شركة فورد وهاينز بالتحقيق 
في إمكانية استخدام قشرة الطماطم التي ترمى 
جانًبا كأســـاس ملواد تركيب جديدة لقطع غيار 
الســـيارات. يختبر الباحثون فـــي فورد متانة 
أليـــاف الطماطم ملعرفـــة مـــا إذا كان باإلمكان 
استخدامها كبالستيك حيوي ميكن وضعه في 

أسالك مساند املركبة وحاويات التخزين.
وتشير دراسة نشرها موقع شركة فيليبس 
إلى أن التوجه نحـــو االقتصاد الدائري يحمل 
أيضا فوائد للمستهلكني. وسيغّير إنشاء مناذج 
من أعمال ذات قيمـــة مضافة كيفية تفاعلنا مع 
الســـلع واخلدمـــات التي نشـــتريها. ســـينتج 
الســـماح للعمـــالء بالوصـــول إلـــى املنتجات 
بدال من امتالكها نســـبة أعلى من االســـتهالك 
املســـتدام بأســـعار معقولـــة، مما يســـاعد في 
حتسني والء احلرفاء وسمعة العالمة التجارية. 
فتلك الشـــركات التي تنظر معّمقا في استخدام 
املـــوارد والتي ال تخاف من االبتكار خطت فعًال 
أول خطوة في هذه املسيرة. ومت تصميم مناذج 
األعمال الدائرية لتكـــون مرنة من حيث املوارد 
كونها تشـــتمل على إعـــادة التخصيص املادي 
للمنتجات القدمية أو تطويعها ألغراض أخرى 

خلدمة املطالب اجلديدة.
ويعّد جهاز آيفون مثاال بارزا على ذلك؛ فقد 
أظهرت دراســـة حديثة أن هاتـــف آيفون املعاد 
استخدامه يحتفظ بحوالي  48 باملئة من قيمته 
األصلية. وقد ال تعطي السلع األخرى مثل هذه 
النتائـــج اإليجابيـــة متامـــا، إال أن قيمة إعادة 

االستخدام ال تزال أعلى بكثير.

نجاح ولكن…

تعّد دورات احمليـــط احليوي -من املاء إلى 
التربة- من عجائـــب االقتصاد. لذا، متّس فكرة 
الدوائـــر وترا حساســـا فـــي نفوســـنا، بيد أن 
نظـــرة واحدة إلى أّي مدينة كبيرة تكشـــف عن 
وجود انفصال وتلوث وتفاوت اجتماعي، فهل 

سنتمكن من حتقيق اقتصاد دائري؟
اإلجابة على تســـاؤل باربرا كايســـر، وفق 
النظـــرة الواقعية ال تبعث على التفاؤل، فإطالة 
عمـــر املنتوج تـــؤّدي إلى هدر أقـــّل وأيضا إلى 
إنتاج أقـــّل، وهذه اإلســـتراتيجية تـــؤدي إلى 
تقليص النفايات إلى النصف، لكن املشكلة كما 
يقول ســـتاهيل تكمن فـــي أّن ذلك قد يؤّدي إلى 
خفض النـــاجت اإلجمالي احملّلي ألّننا ننفق أقّل 
ونشـــتري أقّل من املعتاد، واملجتمعات ليســـت 

كّلها مستعّدة لهذا التحّول.

وثمة مشـــكالت أيضا في النموذج الدائري 
نفســـه، حيث يشير مارتن تشـــارتر، مدير مركز 
التصميم املستدام في جامعة الفنون اإلبداعية 
فـــي فارنهـــام باململكة املتحـــدة، إلـــى أن عدد 
الشـــركات التي تبنَّت الفكـــر الدائري احلقيقي 
كإســـتراتيجية أساســـية ال يتجاوز املئة شركة 

فقط على مستوى العالم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن دراســـة اجلـــدوى 
للمشـــروعات الدائرية تبدو الفتـــة، حيث يقّدر 
املستشـــارون في شـــركة ماكنزي وشـــركاه أن 
بوســـع تلك املشروعات أن تضيف 2.6 تريليون 
دوالر إلـــى االقتصـــاد األوروبـــي بحلـــول عام 
2030، فإن اســـتحواذ اجلدوى االقتصادية على 
االهتمـــام ُيَعّد نقطـــة ضعف؛ إذ قـــد يتعارض 
اقتصـــاد النمـــو مع االســـتدامة، وفق دراســـة 
كايســـر. فـــي عـــام 2014، علـــى ســـبيل املثال، 
انســـحبت شـــركة شـــيفرون، وعدد مـــن كبرى 
شـــركات البتـــرول من اســـتثمارات فـــي قطاع 
الطاقة املتجددة، بسبب ضعف املردود. وميكن 

للطابع التنافســـي لألعمـــال أن يعوق التعاون 
الذي هو في صلـــب التصميم الصديق للبيئة. 
ويشـــير مهندس التصميـــم البريطاني كريس 
وايز إلى أن تطبيق اســـتخدام احلد األدنى من 
املـــواد يتعارض مـــع الهدف األساســـي لقطاع 

اإلنشاءات، املتمثل في بيع مواد أكثر.
التأكيد الذي خرج به القادة واملســـؤولون 
مـــن قمة مراكـــش للمناخ على ضـــرورة تفعيل 
اتفاقيـــة باريـــس للتقليـــص مـــن االنبعاثـــات 
الكربونية والدخول جديا في مرحلة استخدام 
البدائل اإلنتاجية والطاقة النظيفة، يعطي أمال 

في إمكانية جتاوز مشكالت البيئة واملناخ.
وهذه البدائل، والتي من بينها االقتصادي 
الدائري، ال تعني، وكما أشـــار والتر ستاهيل، 
القطع مع االقتصاد الصناعي بل ميكن أن يكمل 
أحدهما اآلخـــر، فاالقتصاد الدائري ال ميكن أن 
يقوم بذاتـــه، فهنالك دوما احلاجـــة لالقتصاد 
الصناعي الذي يقوم على إنتاج ســـلع وأجهزة 

من مواّد جديدة.
وبالتالي، فإن اإلبداع ضروري واستخراج 
املـــوارد ضروري هو اآلخـــر ألّن هنالك تقنّيات 
جديدة ومـــواد جديدة تظهر باســـتمرار. لذلك 
فالتعامـــل بتوازن بني النظامـــني االقتصاديني 
مـــن شـــأنه أن يســـاعد علـــى جتـــاوز املخاطر 
البيئية التي يتســـبب فيها اإلفراط في اإلنتاج 

الصناعي.

[ المخلفات تتحول إلى موارد لتصنيع منتجات جديدة  [ خراطيم المياه تصبح أحزمة وحقائب فاخرة وقطع غيار من بقايا الطماطم
االقتصاد الدائري.. إرضاء الرأسمالية مع الحفاظ على البيئة

لم يكتف العلماء بانتقاد الرأســــــمالية الصناعية وحتميلهــــــا وزر التدهور البيئي واملناخي 
الذي يزداد يوما بعد يوم مهددا مســــــتقبل البشــــــرية، بل عملوا على تطوير بدائل والبحث 
عن حلول توازن بني الضرورة الصناعية واحلاجة للحفاظ على ما تبقى من بيئة ســــــليمة، 
ــــــك من خالل تطوير نظام اقتصاد التدوير، ويعــــــرف أيضا باالقتصاد الدائري، الذي  وذل
أطلق عليه والتر ســــــتاهيل، املعماري والبيئي السويســــــري، وأحد مطــــــوري هذا النظام، 
وصف ”من املهد إلى املهد“، أي االستفادة قدر اإلمكان من املنتوج الصناعي عبر تدويره 
وإعادة إخراجه في أشكال واستعماالت جديدة، بحيث يكون االقتصاد والبيئة رابحني. 

في 
العمق

{دولة اإلمارات العربية المتحدة تمكنت من تحقيق رقم عالمي جديد في تخفيض تكلفة إنتاج 
الكيلو واط من الطاقة الشمسية}.

سهيل محمد فرج فارس املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي
 

{االقتصاد التقليدي هو اإلنتاج واالســـتهالك، ومن ثم يصبح مـــن النفايات. أما مبدأ االقتصاد 
المدور، فيتلخص في القيام بعملية إعادة تدوير المنتج إلعادته إلى الدورة االقتصادية}.

ادوين زكاي
مدير مركز الدراسات للتنمية املستدامة ببروكسل

رولز رويس تطبق نظام {من المهد إلى المهد} مع محرك ترينت 1000

والتر ستاهيل: 
االقتصاد الدائري يتيح إعادة 
استعمال المنتوج وإصالحه 

وإعادة تصنيعه 

هل تغرس العولمة بذور نهايتها

} في مقال نشر مؤخرا في صحيفة نيويورك 
تايمز، تحت عنوان: ”دع العولمة تعمل من 

أجل الديمقراطية“، كتب داني رودريك، وهو 
أستاذ اقتصاد في كلية هارفارد كينيدي 

لإلدارة الحكومية، يقول إن ”العولمة التي 
يصعب التحّكم فيها تقّوض الديمقراطية.. 

ببساطة، لقد تم دفع العولمة االقتصادية 
بعيدا جدا، نحو صيغة غير عملية يمككنا 

أن نسميها ”العولمة المفرطة“ (اإلفراط في 
العولمة)“.

تردد حجة رودريك صدى فكرة فيليب 
بوبيت حول أن ظهور مفهوم الدولة السوق 

جاء خلفا لمفهوم الدولة القومية؛ ويقول 
رودريك في دعم موقفه: ”ال تزال السياسة 
الديمقراطية مربوطة بالدول القومية، في 

حين أن المؤسسات التي تجعل قواعد 
األسواق العالمية هي إما ضعيفة وإما 

تبدو بعيدة جدا، وخصوصا عن الطبقات 
المتوسطة و الدنيا من الناخبين“.

ويضيف ”العولمة عمقت االنقسامات 
االقتصادية والثقافية بين أولئك الذين 

يستطيعون االستفادة من االقتصاد العالمي 

وأولئك الذين ال تتوفر لديهم الموارد 
والمهارات الالزمة للقيام بذلك”.

ويتحدث رودريك عن االنقسام المتزايد 
الذي تم وصفه بشكل جيد في كتاب لتشارلز 

موراي،  بعنوان ”كامينغ أوبارت“، حيث 
يكشف عن أصحاب االمتيازات من أفراد 

المجتمع على مدى الخمسين عاما الماضية، 
وكيف جعلت من الواضح للعيان أن هناك 

إحصاءات متباينة في مجاالت مثل التعليم 
والتوظيف والدخل.

أولئك الذين ”يمكنهم االستفادة من 
االقتصاد العالمي“ يستفيدون بشكل واضح 
من العولمة، ويميلون إلى التجمع في نفس 

األندية والكليات والمجتمعات. و“أولئك 
الذين ليس لديهم الموارد والمهارات“ 

الالزمة لالستفادة من العولمة بقوا في 
المدن المتهالكة التي لديها صناعات، وهي 

في الواقع تعاني من المنافسة األجنبية، من 
المرجح جدا من الصين أو المكسيك. يقدم 

موراي، وهو من العمال الفقراء، صورة قاتمة 
عن مجتمع خيالي إال أنه ممثل مجتمعي كما 

يسميه فيشتاون.
في حين كان تعزيز التجارة الحرة أمرا 

مقدسا لدى معظم االقتصاديين منذ عقود، إال 
أن عددا قليال مثل رودريك بدأوا في االعتراف 

بالتأثيرات المتباينة للتجارة على أجزاء 

مختلفة من المجتمع. ويخلص رودريك،  في 
بحثه لتأثير االقتصاد على السياسة، إلى 

أن ”النموذج الجديد للعولمة قلب األولويات 
رأسا على عقب، ووضع الديمقراطية على 

نحو فعال للعمل من أجل االقتصاد العالمي، 
بدال من إجراء العكس. إزالة الحواجز 

أمام التجارة وجعل التمويل هدفا، وليس 
وسيلة نحو المزيد من األهداف االقتصادية 

واالجتماعية الجوهرية. تم الطلب كي تخضع 
االقتصاديات المحلية ألهواء األسواق المالية 

العالمية؛ توقيع معاهدات االستثمار التي 
خلقت حقوقا خاصة للشركات األجنبية، 

وخّفضت الضرائب على دخل الشركات لجذب 
الشركات الحرة“.

هل يريد رودريك تقييد التجارة الحرة؟ 
ليس بالضبط. لكنه ال يريد أن يرش ”بعض 

الرمال على دروع العولمة“. وفي إطار 
جهوده الرامية إلى ”إعادة تقييم التوازن بين 

االستقالل الوطني والعولمة االقتصادية“، 
حدد خمس توصيات: أوال، ينبغي تبني 

التعددية المتواضعة التي تعترف بالمقاربات 
الوطنية والثقافية المختلفة من أجل تحقيق 

التوازن الصحيح بين الرعاية االجتماعية 
والسوق الحرة التي تحرك النمو االقتصادي. 

ثانيا، ينبغي أن تكون الدول قادرة على 
منع ”الموازنة التنظيمية“ عن طريق تجنب 

البضائع التي تسبب عائقا أمام ممارسات 
العمال المقبولة. سأتخطى التوصية الثالثة 

حيث أنه ليس من السهل اإليجاز. رابعا، 
ينبغي أن تركز الحوكمة العالمية على تعزيز 

الديمقراطية، وليس العولمة. 
واختتم رودريك توصياته بصفعة ”للدول 

غير الديمقراطية مثل روسيا والصين“، 
معتبرا أنها ال تستحق المستوى الذي 

يفترض أن تتحمله التجارة الحرة.
ويضيف رودريك ”عندما أقدم هذه األفكار 

إلى دعاة العولمة، يقولون إن ذلك سوف 
يكون انزالقا خطرا نحو الحمائية. ولكن 
اليوم المخاطر من الجانب اآلخر، تبدو 

أكبر، وهي أن السالالت االجتماعية للعولمة 
المفرطة سوف تدفع نحو رد فعل شعبوي 
يقوض كال من العولمة والديمقراطية معا. 

استناد العولمة على مبادئ الديمقراطية هو 
أفضل وسيلة للدفاع عنها“.

لقد منحُت مقالة رودريك هذا االهتمام 
الكبير ألني أعتقد أنه يتطرق إلى نقطة هامة 

جدا: هل للعولمة االقتصادية تأثير يشوه 
السياسة؟ من خالل التوزيع غير المتكافئ 

للمكاسب يبدو أن العولمة االقتصادية تعزز 
النزعات غير الديمقراطية.

يقول  رودريك إن العولمة تغرس بذور 
تراجعها، من خالل توزيع ثمارها بشكل 

غير متساو بين الطبقات العليا والسفلى 
في االقتصادات المتقدمة، ومن خالل القيام 

بذلك، فهي تدفع أيضا المزيد من األوتاد بين 
الطبقات الدنيا في االقتصادات المتقدمة 
ومواطني الدول األخرى الذين يصورهم 

الشعبويون على أنهم أعداء.
فائدة التجارة الحرة ال يمكن إنكارها: 
الجميع يحب تلك األسعار المنخفضة كل 

يوم. ولكن اآلثار المترتبة على التوزيع 
المتفاوت لمنافع العولمة أصبحت واضحة 

بشكل مزعج: بالنسبة للطبقات العليا، العالم 
هو صدفة محار يملكونها، أما بالنسبة 
للطبقات الدنيا، فالعالم هو منافس لهم.

إذن، ما الذي يجب فعله؟ يعتقد الكاتب 
أن الحمائية سوف تكون خطأ فادحا. وبدال 
من ذلك فإنه يوصي بأن ”التجارة مساعدة 
على التكيف“ بالنسبة للعمال المتضررين. 

وقال إن هذه الفكرة كانت ”يتيمة“ في دوائر 
السياسة، مضيفا أن البرنامج االتحادي 

الحالي ”بخيل“.
المزيد من المال للتعليم وإعادة التدريب، 

وفرص عمل عالية الجودة، هذا ما يتردد 
بشكل مألوف، لقد كان أحد مكونات برامج كل 

من أحزاب اليمين واليسار منذ عقود. ولكن 
اآلن زيادة ضغط الحديث عن العولمة تجعل 

ذلك أقل ابتذاال وأكثر إلزامية.

جاي أوجيلي
باحث بمركز ستراتفور

 بإمـــكان التدويـــر أن يســـفر عن 
ميزان تجاري ناٍم يـــوازي 90 مليار 
جنيه اســـترليني في أنحاء االتحاد 
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} كان السقوط املروع لعدد من األنظمة 
السياسية في العالم العربي أثناء ما سمي 

بالربيع العربي مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد. 
األنظمة نفسها التي فوجئت بسقوطها أكثر 

من أي جهة أخرى.
من املؤكد أن اطمئنان تلك األنظمة 

الستمرارها كان سببا رئيسا لوقوع تلك 
الصدمة. كان العقيد القذافي هو أكثر 

املصدومني امتعاضا مما كان يجري من حوله، 
من غير أن ميتلك القدرة على ضبطه.

لقد ُخّيل للجميع، وفي املقدمة زعماء تلك 
األنظمة أن األمور كلها حتت السيطرة. وبدا 

لهم أن يدا خفية أفلتت اخليوط في حلظة 
غفلة أمنية، لم تكن األولى من نوعها.

لقد مارست تلك األنظمة على الشعوب 
التي حتكمها عبر عقود من الزمن أنواعا 

مختلفة من االختبارات من أجل التأكد من 
خنوعها وطبيعة ردود أفعالها التي تبني 

أنها ال تشكل تهديدا على أمن وسالمة النظام 
القائم. وهو ما يعني أن اطمئنان األنظمة كان 

يعتمد في األساس على جناح تلك االختبارات، 
بطريقة ال تقبل الشك أو اللبس.

فمن احلروب املجانية، إلى التجهيل 
واإلفقار، مرورا مبصادرة احلريات وهدر 
الكرامة وتفشي الفساد وتغييب أو تقييد 

حرية الرأي، وسواها من مظاهر االستهانة 
بحقوق اإلنسان، كانت االختبارات ُجترى من 

غير أن تظهر الشعوب رغبة في إيقافها.
لقد ألغت تلك األنظمة مبدأ املواطنة في 
حدودها الدنيا، فكانت الشعوب من وجهة 

نظر تلك األنظمة حشودا من البشر، ميكن أن 
تستعمل في املسيرات والتظاهرات املؤيدة 

َر على  واحلروب وأعمال السخرة، وهو ما َيسَّ
األنظمة أن تعيد البناء الطبقي للمجتمع، 

اعتمادا على حجم الوالء. فصعدت طبقات 
طفيلية، ال ميلك أفرادها سوى النفاق والكذب 

والقدرة على تزوير احلقائق وإهانة العقل 
البشري وعدم احترام القوانني، في مقابل 

اندثار وانقراض طبقات املجتمع التي كانت 
قائمة على أساس العمل واإلنتاج والتعليم 

والوعي واخلدمة.
ليس غريبا في حالة من ذلك النوع أن 

تتألف األنظمة من مجموعة من األميني الذين 
ال ميلكون من ميزة، سوى والئهم األعمى. 
حتيط بهم جوقات من املطّبلني واملبّخرين 

وكتاب املدائح السلطانية.
كانت احلكومات مطمئنة إلى مستقبلها، 
في حني كانت الشعوب خائفة من أن يكون 

غدها أسوأ من يومها، في حالة إذا ما فكرت 
في التغيير. وهو ما عملت األنظمة على 

ترسيخه في العقل اجلمعي قياسا على املثل 
الشعبي الشائع ”الشر الذي تعرفه أفضل من 

اخلير الذي ال تعرفه“.
لذلك فإن تلك األنظمة حني ُأخذت على 

حني غرة، لم جتد سببا لتفسير ما جرى سوى 
أن تكون هناك مؤامرة خارجية، خططت لها 

أطراف معادية من أجل إحلاق الضرر بالدول، 
من خالل إسقاط أنظمتها السياسية.

لم يخطر في ذهن أحد من الزعماء الذين 
متت إزاحتهم أن الشعوب التي مورست في 

حقها شتى صنوف االستعباد والقهر واإلذالل 
ستصل إلى حلظة، يقع فيها انفجارها 

بطريقة، غير مدبرة، بحيث تكون ردود أفعالها 
خارجة عن نطاق نتائج االختبارات السابقة.
وقد يبدو مضحكا أن تلك األنظمة وبعد 

أن دمرت نسبة كبيرة من احلس الوطني 
لدى احلشود البشرية التي كانت حتكمها، 

عادت في حلظة ضعفها إلى التعويل على ذلك 
احلس الوطني املفقود من أجل أن يكون طوق 

النجاة الذي ميكن أن يخرجها من أزمتها 
املصيرية.

وبغض النظر عن التداخالت اإلقليمية 
والدولية التي يعتقد البعض جازما أنها 

وقفت وراء ما جرى، فإن اطمئنان األنظمة 
لم يكن في محله، ألنه استند إلى تقديرات 

خاطئة، كان خوف الشعوب مرجعها األساس. 
لم تفكر تلك األنظمة في أن اخلوف هو اآلخر 

له حد، ميكن أن يقود إلى نقيضه، وهو ما 
ينطوي أحيانا على طابع انتحاري، يكون 

مبثابة رد فعل طبيعي من اجل وضع نهاية 
لنوع ال يطاق من احلياة.

وهذا ما حدث فعال. لقد غابت األنظمة 
املطمئنة، غير أن الشعوب التي كسرت حاجز 

اخلوف، لم يكن لديها بديل عن شعورها 
التاريخي باخلوف.

شعوب خائفة وحكومات 

مطمئنة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} تفرض روسيا إيقاعها على الساحة 
السورية التي تعتبر أكثر ساحة خارجية 

تأثرا بنتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية. 
بعد أقل من أسبوع على انتخاب دونالد 

ترامب، تطلق موسكو العنان لتصعيد عسكري 
وكأن فالدميير بوتني يسابق الزمن قبل بدء 

عمل اإلدارة األميركية اجلديدة.
االنتظار أو املهادنة ال يندرجان في قاموس 

الواقعية السياسية عند ”القيصر اجلديد“ 
الذي ال يعول على رسائل طمأنة وصلته من 

”الدونالد“ صديقه املفترض، ويريد التفاوض 
معه حسب شروطه وأجندته. مقابل التصميم 
الروسي على اإلمساك بالورقة السورية وعلى 

انتزاع موقع قوي في اإلقليم، ترتكز أولوية 
دونالد ترامب على مقارعة تنظيم داعش 

والظاهرة اجلهادية. لكن االندفاعة الروسية 
نحو ما يشبه احلسم في الوقت املستقطع 
قبل ٢٠ يناير املقبل، ميكن أن تدفع بسيد 

البيت األبيض اجلديد إلى صوغ رؤية مغايرة 
للعالقة مع موسكو، ومن الواضح أن النزاع 
السوري سيكون االختبار األول الذي يضع 

عالقة بوتني وترامب على احملك.
بعد ٩ أسابيع يتسلم الرئيس اخلامس 

واألربعون للواليات املتحدة مهامه، وسيكون 
الشرق األوسط مبثابة الضيف الثقيل الذي 
يحل عليه في بداية واليته. إبان االجتماع 

مع باراك أوباما، كان مللفي العراق وسوريا 
حصة كبيرة من التداول، ومبا أنه توجد 

قوات أميركية هناك، سيهتم القائد األعلى 
للقوات املسلحة األميركية بتطورات هذه 

املنطقة، بالرغم من اختزالها سابقا في سياق 

احلرب ضد اإلرهاب، وليس كأحد أبرز مسارح 
السياسة اخلارجية األميركية منذ عقود.
هكذا سيكون الشرق األوسط مبثابة 

املعمودية الدبلوماسية مللياردير مانهاتن الذي 
يتبع خط مدرسة انعزالية تاريخية (أميركا 

أوال)، ولكنه يريد في نفس الوقت إعادة قوة 
أميركا مما يلزمه السعي لوقف التراجع 

األميركي حول العالم. أما التناقض اإلقليمي 
في سياسة ترامب فيتمثل في كيفية التوفيق 

بني التنسيق املباشر أو غير املباشر مع إيران 
وحلفها في سوريا من جهة، والعمل على 

التنبه لالتفاق النووي وملدى دورها اإلقليمي 
من جهة أخرى. ال ميكن اختصار الوضع في 

سوريا على هزمية داعش وعدم اعتماد مقاربة 
شاملة للحل السياسي ومستقبل منظومة 

األسد والتوازنات اإلقليمية.
احتمال بلورة ترامب حللف مع روسيا 

في سوريا سيمثل انقالبا في املشهد 
اجليوسياسي في الشرق األوسط، ألن ذلك 
لن يعني استمرارية مقنعة لسياسة إدارة 
أوباما فحسب، بل تسليما بوقائع جديدة 
وإعادة رسم حتالفات. لكن ترامب ال ميلك 
احلرية املطلقة في حتديد خياراته وميكن 

أن تقيده لعبة املؤسسات، إذ أن مجلس 
النواب األميركي فاجأنا وأقر هذا األسبوع 

وباألغلبية املطلقة، قانون ”حماية املدنيني“، 
املعروف اختصارا بـ”سيزر“ (االسم الكامل هو 
”قانون قيصر للحماية املدنية بسوريا“، نسبة 
للمصور العسكري السوري السابق، الذي قام 
بالتقاط ٥٥ ألف صورة لضحايا مدنيني قضوا 
حتت التعذيب على يد القوات احلكومية قبل 

أن يهّربها خارج سوريا، واملعروف باسم 
”قيصر“، وأدلى بشهادته أمام جلنة مجلس 

النواب األميركي للشؤون اخلارجية عام ٢٠١٤) 
حول تعذيب نظام األسد للمدنيني السوريني، 
والذي ينص على معاقبة كل من يدعم النظام 

السوري، مبا في ذلك روسيا وإيران وحزب 
الله وبعض اجلماعات املسلحة.

ويعد هذا القرار لغزا جديدا بشأن 
التوقيت، ألن إدارة أوباما عملت سابقا على 

عدم إقراره ملراعاة روسيا ومترير اتفاق جون 
كيري – سيرجي الفروف (٩ سبتمبر املاضي) 

وألن أغلبية الكونغرس تنبثق من اجلمهوريني 
الداعمني للرئيس اجلديد دونالد ترامب الذي 

لم يصوب يوما على نظام األسد، ولم نسمع له 
آراء عن الترويج لقيم حقوق اإلنسان من قبل 

زعيمة ”العالم احلر“. رمبا يزيد هذا القرار من 
التوتر مع روسيا في حال مروره في مجلس 

الشيوخ وعدم فرض أوباما الفيتو عليه، 
لكنه ميثل نوعا من الرسالة املشفرة للرئيس 
اجلديد حول ضرورة احترام بعض الثوابت 
في سياسة أميركا في الشرق األوسط، إزاء 

تطور الوضع امليداني والسعي احملموم 
للحسم في شمال سوريا، ال ميكن إلدارة 

ترامب االعتصام بالصمت أو جتاهل محرقة 
حلب وكأنها ال حتصل، ولذا من احملتمل أّال 
يذهب بوتني بعيدا في اجتياح شرق حلب 

وجعل مصير املدينة السورية موضع تفاوض.
في هذه احلالة، ال يستبعد أن تستمر 

سياسة إدارة أوباما (مع بعض التعديالت) 
خالل العام األول من إدارة ترامب. من خالل 

بعض إطالالت الرئيس اجلديد اإلعالمية 
ومداخالت بعض املقربني منه من أمثال 

املرشح احملتمل ملنصب مستشار األمن القومي 
اجلنرال مايكل تي فالين (الرئيس السابق 
لالستخبارات العسكرية بني ٢٠١٢ و٢٠١٤، 

وكان قد اعتبر أن عدم التدخل األميركي في 
سوريا أواخر ٢٠١٣ بعد استخدام الكيميائي 

قد قوض مصداقية واشنطن) ميكن أن يتم 
التسليم لروسيا بإدارة منطقة نفوذها، مقابل 

اهتمام واشنطن بترتيب أوضاع املناطق 
التي يسيطر عليها األكراد واملعارضة. وهذا 

يعني استمرار حالة التفكك مع إمكانية إنشاء 
منطقة آمنة على احلدود مع تركيا، لكن ذلك 

ينطوي على تساؤالت حول ردود فعل القوى 
اإلقليمية املنخرطة في احلرب السورية.

نتيجة تداخل معركتْي املوصل والرقة، 
وتهديد احلشد الشعبي العراقي بالدخول 

إلى سوريا، ستجد واشنطن نفسها في موقع 
حرج للتوفيق بني تناقضات حتالفاتها مع 

احلكومتني التركية والعراقية وجماعات 
األكراد وغيرها من اجلماعات في سوريا، 

وسيعّقد ذلك احلوار أو التجاذب مع موسكو 
التي أعطت األولوية في عام تدخلها األول 
لدعم النظام وليس لضرب داعش، وحتاول 

اآلن عبر إنزالها البحري تبيان إسهامها في 
ضرب اإلرهاب قبل بدء عهد ترامب.

من الواضح أنه من دون بلورة مقاربة 
إقليمية شاملة، ومن دون جناح اختبار القوة 
مع روسيا (مع ما يعنيه من إنهاء أو تخفيف 

للتوتر في ملفات أخرى) ال ميكن لواشنطن 
ترامب أن تكون أكثر فعالية من إدارة أوباما 

في حل النزاع السوري.

النزاع السوري: االختبار األول بين ترامب وبوتين

{نأمـــل أن تتفهـــم اإلدارة األميركيـــة المنتهيـــة واليتها أو الجديدة، اســـتحالة حل المشـــكلة 

السورية من دون روسيا، ونحن مستعدون إلجراء حوار صريح ومفتوح}.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير اخلارجية الروسي

{الواليات المتحدة تقاتل النظام السوري بينما هو يقاتل داعش في الوقت الذي يجب أن تكون 

األولوية لقتال التنظيم. في حال هاجمت الواليات المتحدة األسد فهذا يعني أننا نقاتل روسيا}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي املنتخب

} تستعد أحزاب اليمني املتطرف في أوروبا 
خلوض االنتخابات في العام املقبل، وقد 

شعرت بالثقة البالغة بعد انتخاب دونالد 
ترامب رئيسا للواليات املتحدة وخروج 

بريطانيا، قبل ذلك، من االحتاد األوروبي: إنه 
”ربيع اليمني املتطرف“، تردد بحماس وبهجة.

وحتى قبل مغادرة بريطانيا االحتاد 
األوروبي منتصف العام احلالي، شهدت 

االنتخابات البرملانية األوروبية للعام ٢٠١٤ 
صعود أحزاب اليمني املتطرف، وخصوصا 

في فرنسا، الدمنارك، أملانيا، فنلندا، واليونان. 
ويعول اليمني األوروبي على انتخابات 

العام القادم بصورة خاصة ليس فقط بسبب 
فوز دونالد ترامب ولكن بسبب التطورات 

السياسية في العامني املاضيني والتي يعتقد 
أنها ستحفز الناخبني على التصويت له.

املقصود هنا أزمة الالجئني السوريني 
التي تسببت بتدفق أعداد هائلة إلى أوروبا. 

وكانت أزمة الالجئني قد بدأت منذ العام ٢٠١٢، 
 ،٢٠١٦ ولكنها بلغت ذروتها في عامي ٢٠١٥ – 
وتنتظر تلك األحزاب قطف ثمارها سياسيا. 
ويضاف إلى ذلك بروز تنظيم داعش وقيامه 

بتنفيذ هجمات إرهابية في بلدان أوروبية 
.٢٠١٦ وخصوصا في فرنسا في عامي ٢٠١٥ – 

سارعت أحزاب اليمني األوروبي للترحيب 
بفوز دونالد ترامب، إذ عبرت ماري لوبان 
زعيمة حزب اجلبهة الوطنية الفرنسي عن 
ثقتها البالغة بانتخابها لرئاسة البالد في 
العام املقبل. كما أكدت أنها ستشكل مع كل 

من دونالد ترامب وفالدميير بوتني ”ثالثيا“ 
يقود العالم نحو السالم. وتعتبر لوبان 

حزبها جزءا من حركة عاملية صاعدة بقوة 
ترفض العوملة وانهيار احلدود وانتشار 

القيم الليبرالية املرتبطة بالتعددية الثقافية. 

وفي أملانيا اعتبر حزب البديل فوز ترامب 
أنه ”حقبة جديدة في تاريخ العالم“. أما في 

هولندا فقد اعتبر أحد زعماء اليمني املتطرف 
أن األميركيني ”استعادوا أرضهم“، وأن 

أوروبا تشهد ”ربيعا قوميا“.
واحلال أن ذلك احلماس األقرب للجنون 
يتجاهل حقيقة أن ترامب وإن كان قد أظهر 

فكرا محافظا، ولكنه ال ينتمي إلى تيار 
اليمني السياسي املتطرف. تنقل امللياردير 

األمريكي خالل تاريخه بني احلزب اجلمهوري 
والدميقراطي، وقام بتبديل انتمائه وهويته 

السياسية سبع مرات متتالية. وهو ما يوضح 
نفوره من الهوية الواضحة والثابتة، إذ يرجح 

أنه يراها كقيد يثقل مصاحله الشخصية. 
ينذر ذلك بقابليته الكبيرة للقيام بانعطافات 

سياسية قد تعرقل انضمامه بصورة 
أوتوماتيكية إلى معسكر اليمني األوروبي 

املتطرف، كما تفترض لوبان وحلفاؤها.
مقابلة دونالد ترامب األولى مع اإلعالم 

األميركي تبعث على الشعور بأن التحول 
السياسي ليس ممكنا فقط ولكنه بدأ بالفعل. 
ظهر ترامب في املقابلة مبظهر مختلف متاما، 

إذ بدا متزنا، وشديد احلذر في إجاباته 
بصورة غير معهودة. كما أبدى رغبته في 
احلفاظ على جزء من خطة الرئيس باراك 
أوباما للرعاية الصحية التي كان يصفها 

بأنها كارثة قبل انتخابه. أما هيالري 
كلينتون، التي وعد مبقاضاتها في حال توليه 

الرئاسة، فأصبحت ”رائعة وذكية وقوية“.
بهذا املعنى، قد ال يكون انتخاب دونالد 

ترامب عظيم الفائدة كما تتصور أحزاب 
اليمني في أوروبا. هنالك إمكانية ألن يقوم 

النظام السياسي األميركي ومجموعات 
الرئيس، وهو ما سيتسبب  الضغط بـ“تدجني“ 

بانعكاسات سلبية على أحزاب اليمني في 
أوروبا. إن لتلك األحزاب قيما ثابتة ورؤية 

للعالم مبنية على الهوية. أما ترامب فال 
يبدو كذلك، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصفه 

بـ”الشعبوي“، بدال من اليميني املتطرف.
األرجح أن التحوالت على صعيد اخلطاب 

والسياسة مبا يخص دونالد ترامب جتري 
حاليا ولكنها ليست محسومة متاما. 

وخصوصا بعد تعيينه لستيف بانون، 
اليميني املتطرف، في منصب كبير مستشاري 

البيت األبيض. ميثل بانون أفضل متثيل 
لليمني املتطرف بعقيدته السياسية التي 

ترتكز على خطاب الهوية وتروج ملا يبدو 
كأسطورة رومانسية: أمة متجانسة من حيث 

العرق أو الدين، ومتفوقة عبر التاريخ. ويطرح 
هذا الفكر نفسه بالتضاد مع الفكر الليبرالي 

الدميقراطي الذي يحتفي بالتنوع الديني 
والعرقي ومببدأ الفردية والعاملية. وهذا هو 

متاما ما يبعث بأمل ”الربيع“ في معسكر 
اليمني األوروبي، الذي يعتقد أنه أمام فرصة 

تاريخية ينتظر قطف ثمارها العام املقبل.
بصرف النظر عن حتوالت ترامب سواء 
نحو اليمني أو نحو الوسط، تبدو اخليبة 

كمآل مرجح لذلك الربيع املنتظر. رمبا ميكن 
تشبيه أمل اليمني األوروبي بربيعه اخلاص 
باألمل الذي ساد صفوف اإلسالم السياسي 

بعد قيام ”الربيع العربي“ عام ٢٠١١، ووصول 
اإلخوان املسلمني في مصر وتونس إلى 

السلطة. دفع ذلك فروع اجلماعة إلى التفاؤل 
وكأنها أمام ”ربيع اإلسالم السياسي“، ولكن 

ربيعها لم ينتج سوى اخليبة. فإذ تنتعش 
تلك اجلماعات في ظل األزمات االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية، لكنها أثبتت دوما 
انعدام قدرتها على معاجلتها.

{ربيع} اليمين المتطرف

االندفاعة الروسية نحو ما يشبه الحسم 

قبل 20 يناير المقبل، يمكن أن تدفع 

بسيد البيت األبيض الجديد إلى صوغ 

رؤية مغايرة للعالقة مع موسكو، ومن 

الواضح أن النزاع السوري سيكون 

االختبار األول الذي يضع عالقة بوتين 

وترامب على المحك

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

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال الال

قد ال يكون انتخاب ترامب عظيم 

الفائدة كما تتصور أحزاب اليمين 

في أوروبا. هنالك إمكانية ألن يقوم 

النظام السياسي األميركي ومجموعات 

{تدجين} الرئيس،  الضغط القوية بـ

وهو ما سيتسبب بانعكاسات سلبية 

على أحزاب اليمين في أوروبا

الحكومات كانت مطمئنة إلى 

مستقبلها، في حين كانت الشعوب 

خائفة من أن يكون غدها أسوأ من 

يومها، إذا ما فكرت في التغيير
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آراء

} ظّن العراقيون إلى غاية العام ١٩٧٥ أنهم 
أوصدوا باب املشكلة الكردية بعد عقود من 
الصراع مع مختلف احلكومات بدءا بالعهد 

امللكي وصوال إلى النظام اجلمهوري، والتي 
كلفت اجليش والشرطة ما يقارب دماء ٧٠ 

ألفا من املقاتلني ومعظمهم في عمر الشباب 
واجلندية، وخسائر جسيمة في االقتصاد 

وعدم استقرار العراق.
ومع اندالع احلرب اإليرانية ضد العراق 

بعد انهيـار نظام الشـاه وتسلم املـاللي 
مقاليد السلطة، كانت منطقة كردستان 

مبحافظاتها الثالث ضمن مرمى األهـداف 
اإليرانية لزعزعة األمن الداخلي، وحتريك 

الواقع النفسي إلعادة الورقة الكردية 
إلى الواجهة بإيقاد تلك اجلمرات مبواد 

اشتعال جديـدة مـادتها األسـاس الصـراع 
على اجلبهة في احلدود الشمالية، وما 

ميكن أن ينتج عنها من مداخالت ملواجهات 
حربية شرسة ورهان على طول مدة احلرب 

ومفاجآتها.
كانت لطموحات وخياالت القيادات 

الكردية بالتمرد على مركز القرار في بغداد 
وفي ظل احلرب، مساحات اتسعت ضمن 

إمكانيات حركتها وحتما بوصلتها في مثل 
تلك األيام اجتهت لرفقة العدو املتربص 

بالعراق وأهله.
األكراد في حّيز حدود العراق ومن بني 
الدول احمليطة التي يتواجدون فيها، وهي 
تركيا وإيران وسوريا، كانوا األكثر امتالكا 
حلقوقهم وحرياتهم املتوجة بقانون احلكم 

الذاتي. وحسابات هذه املقارنة يؤكدها 
الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

حلاضر كردستان العراق قياسا مبعاناة 
األكراد الرهيبة في إيران، وما يحصل 

لتنظيماتهم املسلحة في تركيا، أو استالب 
حقوقهم الشخصية في سوريا ومعاملتهم 
كمواطنني بال وطن أو هوية أو حتى حق 

امتالك جواز سفر؛ وليس كما يعتقد البعض 
بأن استقرارهم في معظمه يعود إلى 

القرارات الدولية التي أعقبت أحداث ما بعد 

انسحاب اجليش العراقي من الكويت في 
العام ١٩٩١.

من شواهد العالقة بني الدولة العراقية 
واألكراد أنه في العام ١٩٨٣، ومعروف ما 

تعني احلرب وسد ثغورها الداخلية وإطفاء 
حرائقها لترصني الدفاعات األساسية في 
تلك اجلبهة الطويلة لعدم خلق أي فتنة، 
مت تسريح األكراد رمبا ملدة أقل من سنة 
من اخلدمة العسكرية استجابة لظروف 

معينة، ثم أعيدوا ألسباب تتعلق بتكرميهم 
كمواطنني عراقيني يدافعون عن وطنهم األم. 

في تلك املرحلة كان اآلالف من العراقيني 
يتساقطون دفاعا عن أرض الشمال في 

أصعب املعارك وأقسى ظروف الطبيعة وتبّدل 
الفصول.

إن كل مآسينا وانفعاالتنا ومواقفنا 
وانحيازاتنا وجروحنا الغائرة في أعماقنا، 

ال نسمح لها أن تترك أثرا في وعينا ينتقص 
من دماء ولو شهيد واحد من إخوتنا األكراد، 

أو من حقهم كشعب في حياة حرة كرمية 
يختارها؛ لكن ما ال ميكن جتاوزه هو حقيقة 
العراق كوطن ودولة وسيادة ومصير تاريخ 

وجغرافيا وشعب مهدد بالزوال واإللغاء 
لصالح مجموعات غير قابلة للتعايش 

واالستمرار.
تصريحات السيد مسعود البارزاني في 

مدينة بعشيقة احملررة من تنظيم داعش 
اإلرهابي، فرشت السجادة احلمراء لتمر 

عليها كل املشاريع املختبئة في عقول الساسة 
مبختلف توجهاتهم، وأخطرها ما يترشح 

من جبهة مشاركة ميليشيا احلشد الشعبي 
الطائفي الذي تعالت صيحات ساسته وقادته 
ومؤسسيه إلضفاء صفة القداسة على أفعاله 

وخروقاته.
البارزاني مبا قاله أراد أن يقول إن 

األرض التي يقف عليها في بعشيقة هي 
كردية وعادت إلى اإلقليم مبوافقة أميركا 
وتفاهماتها مع حيدر العبادي في بغداد 

على إمالءات ما قبل املعركة؛ فسهل نينوى 
بأقلياته الدينية واإلثنية ضمن إقليم 

كردستان وستتبعه مناطق أخرى.
دماء أكثر من ١١ ألف مقاتل كردي 

في معارك صد ودحر داعش التي ذكرها 
مسعود البارزاني تعني إرساء ملا أطلقنا 

عليه ضريبة الدم في تقاسم مغامن ما بعد 
حترير املدن العراقية من داعش. هذا الرقم 
يقربنا من األرقام احلقيقية لدماء اجليش 
العراقي والشرطة االحتادية في املعارك، 

حيث ال إحصائيات أو بيانات توثق حقائق 
مهمة، واإلفصاح عنها ال يحبط املعنويات، 

وإمنا يعطي دالئل لشعبنا وللعالم عن حجم 
تضحياتنا في حترير املدن وصياغة لغة 

مشتركة تختصر املسافات السترداد وطن 
واحد.

الصراع حول املناطق املتنازع عليها، في 
هكذا واقع ستحسمه معركة املوصل، وفق 
تصريحات القيادة الكردية، مبا يعني أن 

مزاد الدم أصبح مفتوحا لطروحات احلشد 
الشعبي وواضح أنه سيكون فاضحا في 

غلوائه خاصة مع معطيات حركة فصائله 
باجتاه مدينة تلعفر وحصاره، كالعادة، 

للقرى والنواحي التي تقع على طريق 
مسيرته دون قتال لتحريرها، مبا يؤدي إلى 
جتويع وموت احملاصرين وإذاللهم وتركهم 

لقمة سائغة لداعش.
احلشد الشعبي يسيطر إعالميا على 

املئات من الكيلومترات حلركته السريعة في 
أرض جرداء وعائقه. األول كان مطار تلعفر 

الذي سينطلق منه باجتاه املدينة، وسط 
مخاوف حقيقية من مجريات ما سيحصل من 
جتاوزات ال ميكن أبدا السيطرة على نوازعها 

الطائفية، والثمن ماذا في ظل التهديدات 
التركية املسبقة؟

الوقائع تؤكد أن األقليات بعد نكبة 
داعش وما جرى لها ستتجه للبحث عن 

معنى وطن يقدم لها األمن واحلماية. ورغم 
معرفتنا باخلالفات بني األقليات حتى ضمن 

الدين الواحد واإلثنية الواحدة، لكنها 
ستتفق جميعـا مع الطروحات الكردية وما 
سيأتي من أفكار جديدة لتقسيمات إدارية، 
ومنها تشكيل محافظات أخرى ضمن إقليم 

كردستان؛ مع علمنا باالنقسامات احلادة في 
اإلقليم ذاته.

احلشد الطائفي بعيدا عن طروحاته كقوة 
عسكرية مقدسة تتجاوز احلدود العراقية، 
يساهم في برنامج ما يطلبه خامنئي من 

انتصارات على امتداد املدن العربية، 
فهو يندفع سياسيا لتحقيق انتصار في 

االنتخابات القادمة ليكون رقما صعبا في 
البرملان، وفي الشارع أيضا، حيث ال قوة 

تعلو عليه أو صوتا يجادل في أحقيته 
حول سيادة السلطة وقمع اآلخرين الذين 
سيتورطون في رفض أفكاره لبناء والية 
الفقيه العراقية، ترى من سيصدح بحق 

الدم بعد انطالق النداء األول من بعشيقة 
كردستان؟

الوليمة قادمة، أعراس دم بكل معنى 
الكلمة ليس فيها من احلكمة وصواب الرأي 

إال ما يشبه تصريحات نوري املالكي عن 
وحدة العراق، وضرورة جتاوز الفرقاء 
خلالفاتهم بعد حترير املوصل، ونكتة 
التسوية التاريخية ومحاسبة فقط من 

تلطخت أيديهم بدماء الشعب.
رغم قناعتنا بحق الشعوب في تقرير 

مصيرها ومنهم إخوتنا في الوطن، أكراد 
العراق حاليا، وال ندري أين تتجه شهية 

االستقالل وقضم األراضي، لكننا نؤمن بعد 
اندحار الوطن واملواطنة باالحتالل، أنه كان 
على العراق في كل وقت من أوقاته أال يفرط 
أو يصدح بعدم ممانعته الستقالل كردستان 

عندما تكون ظروف قيام الدول ممكنة.
اليوم توّضحت فكرة الظروف املالئمة، 
وهي حلظة سقوط الدولة العراقية ونشوء 
كيانات وأقاليم تشبه البثور والدمامل على 

سطح جلـدنا الكـرمي املتسامح، فنصف 
شعبنا في العراق غارق في دمه ومحنته، 

ونصفه اآلخر غارق في الطقوس وكله غارق 
في إجازة استهالك ما تبقى من عراقنا 

القدمي.

استقالل إقليم كردستان بطبعة مزورة في بورصة الموصل

{صراع القوى العراقية بكافة مكوناتها، وفائض الصراعات السورية يستهدفان، إيران ونفوذها 

في العراق، وأخذ يحدث ما يمكن أن نسميه ب{تآكل النفوذ} الذي سيؤدي إلى تآكل المكانة}.
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} ليس لدي شك في أن سياسات الرئيس 
األميركي املنتخب دونالد ترامب وتوجهاته 

ستتغير بدرجات ما، وفقا لكل ملف سياسي 
وظروفه ومتغيراته، فالشعارات االنتخابية 

لن تترجم حتما إلى سياسات وخطط للبيت 
األبيض في عهد ترامب، والتاريخ يخبرنا 

بذلك جيدا.
ومن ثم فما يقلقني ليست سياسات 

القادم اجلديد إلى البيت األبيض، ولكن ما 
فعلته هذه الشعارات في ثقافة التعايش 

العاملية، والتوابع املترتبة عما حتقق 
انتخابيا في الواليات املتحدة األميركية، 

حيث تتحدث تقارير إعالمية كثيرة عن 
توقعات بقوة دفع جديدة لصعود اليمني 
املتطرف في أوروبا، والذي وجد في فوز 

الرئيس ترامب دعما قويا ملساعيه للوصول 
إلى السلطة في دول أوروبية عدة.

في فرنسا، سارع جان ماري لوبان، 
مؤسس حزب اجلبهة الوطنية الفرنسية 

ووالد زعيمة احلزب احلالية مارين لوبان، 
إلى القول في تغريدة له ”اليوم الواليات 

املتحدة وغدا فرنسا“، أما ابنته زعيمة 
هذا احلزب اليميني احملسوب على التيار 
السياسي املتطرف في البالد، فبادرت إلى 

القول إن اختيار دونالد ترامب رئيسا 
للواليات املتحدة األميركية يعزز من فرص 

انتخابها رئيسة لفرنسا في االنتخابات 
الرئاسية املقرر العام املقبل. 

وقالت في تصريحات لشبكة ”بي بي 
سي“ ”لقد جعل السيد ترامب ما كان يظنه 
البعض غير ممكن أمرا ممكنا“. وفي تقرير 

لها ذكرت شبكة ”بي بي سي“ أن استطالعات 
الرأي في فرنسا تشير إلى أن لوبان صاحبة 

اآلراء املتطرفة واملعادية للعرب واملسلمني 
واملهاجرين بشكل عام قد تصل إلى املرحلة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية املقررة في 

مايو املقبل، إذا ترشحت في االنتخابات 
كما تعلن دوما، كما حصل حزبها املناهض 
لالحتاد األوروبي على ٢٧ باملئة من أصوات 
الناخبني في االنتخابات احمللية األخيرة في 

ديسمبر املاضي.
التوجه نحو اليمني املتطرف واتباع 

السياسات االنعزالية بدآ مع تصويت 
الناخبني البريطانيني ملصلحة اخلروج من 
عباءة االحتاد األوروبي في يونيو املاضي، 

ومتثلت املوجة الثانية لهذه التوجهات 
في انقالب التوقعات واستطالعات الرأي 

ومخالفة آراء جميع اخلبراء واملتخصصني 
وفوز الرئيس ترامب بأغلبية أصوات املجمع 

االنتخابي األميركي في انتخابات نوفمبر 
اجلاري.

في مواجهة هذا التيار اليمني املتطرف 
الكاسح يبدو العالم في مواجهة إشكاليتني 

رئيسيتني.
أوالهما وجود احتمالية عالية لنشوب 
موجة اضطرابات عاملية مع ما يعنيه ذلك 

من تفكك أسس وقواعد النظام العاملي القائم 
ودخول مرحلة الالنظام وتوابعها التي 

يصعب توقع نتائجها في الوقت الراهن، ال 
سيما في ظل حالة التقوقع والتشرذم الدولية 
وانحسار أجواء التعاون الدولي في مجاالت 

حيوية مثل التجارة واالقتصاد والعالقات 
الدولية.

اإلشكالية الثـانية ال تنفك كثيرا عن 
األولى وتتعلق بدخول مرحلة صراع 
احلضارات والثقـافات التي بّشر بها 

صامويل هنتنجتون منذ تسعينات القرن 
العشرين، وركز فيها على صراع الغرب مع 
اإلسالم، وهي املالمح التي تتبلور اآلن في 

دول غربية عدة ما لم يتم تدرك أخطارها 
الكارثية.

اخلطر في ما يدور من حولنا عامليا، 
أن التعددية والتعايش كانا نتاج جتارب 

مريرة وصراع استمر لقرون بني احلضارات 
والثقافات، وانتهى إلى صيغة التعايش 

وبنـاء مجتمعات متعددة الثقافات. 
ولكن يبدو أن أصوات التشدد 

والتطرف في كل طـرف قد جنحت في 
زلزلة هذه األجواء واختراقها والتشكيك 
في استمراريتها وفاعليتها للمجتمعات، 
ومن هنـا بات التـوجه نحو رفض اآلخر، 

شكال ومضمونا، يحظى بدعم متزايد بدعم 
نسبي من بعـض قطاعات ووسائل اإلعـالم 
التقليدي، والكثير من اإلعالم اجلديد، الذي 

ينتمي في معظمه إلى أجيال تتمرد على 
الواقع ومتيل إلى حتطيم القواعد وال تدرك 

أهمية القيم اإلنسانية األصيلة مثل التعايش 
والتعددية.

تقول السياسية الفرنسية اليمينية 
لوبان إن االختيار للمجتمعات هو بني 

مجتمع متعدد الثقافات، ومجتمع يضم 
مواطنني راغبـني في السيطـرة على 

مقـدراتهم بالكتامل، وال أدري شخصيا مـا 
وجـه املفـارقة أو الصدام أو التضاد بني 

اخليارين، وما عالقة التعددية بامتالك 
املجتمعات ملقدراتها؟ ولكن قناعتي بأن 

هنـاك ما ورائيات لهذا الفكر الذي يؤمن بأن 
”األمم احلرة“ كمـا تقول مارين لوبان نفسها 

هي األمم التي ال تلتزم مبشتركات للحياة 
والتعايش املشترك، لذا فهي ترى في قواعد 

االحتاد األوروبي ذاته نوعا من ”القمع“ 
وتعتبره ”منوذجا قمعيا“، وتطرح استبداله 

باحتاد أوروبي بني ”أمم حرة“ ترى أن 
األوروبيني يصبون إليه، ونظرة واحدة على 

االحتاد األوروبي بصيغته احلالية ال جند 
فيه دولة مسلمة. 

فاملسألة إذا ال تقتصر على اإلسالم، بل 
تطال دوال أخرى، األمر الذي يعني عودة 

أوروبا ذاتها إلى حروب القرون الوسطى 
وصراعات طاحنة على خلفيات دينية وعرقية 

وسياسية وغير ذلك.
وقبل أن يتهمني البعض بتضخيم هذه 
املخاوف، أشير إلى أن احلديث ذاته يتردد 

في أملانيا على لسان السياسي األملاني 
ماركوس برتسل، عضو حزب البديل من أجل 

أملانيا، وفي بلجيكا على لسان قادة حزب 
املصلحة الفلمنكي الداعي إلى االنفصال عن 

أوروبا ومناهضة اإلسالم واملسلمني، وفي 
هولندا على لسان اليميني املتطرف خيرت 

فيلدرز، الذي قال عقب فوز ترامب ”لقد 
استعاد األميركيون أرضهم“.

هذه التوجهات قائمة في أوروبا منذ 
سنوات مضت ولكن فوز ترامب منحها 
قوة دفع هائلة، ووفر لها اآلمال الكافية 
الستنسـاخ التجـربة األميـركية رغـم أن 

ترامب لن يتبنى هذه السياسات املتشددة 
العتبـارات وأسباب كثيرة، واألهم ألنها 

ليست في مصلحة الواليات املتحدة 
األميركية.

ما يهمني في هذا اإلطار أن هناك سنوات 
عجاف تنتظرنا كعرب ومسلمني، وأن علينا 
أن نتعاطى مع الظرف العاملي الراهن بدقة 
بالغة، وأن نتحرك بأقصى سرعة لتفويت 

الفرصة على تنظيمات التطرف واإلرهاب كي 
ال تستغل هذه النزعات الغربية في إشعال 

النار من ناحيتنا وشحن املزيد من شبابنا 
بأفكار إرهابية معادية للعالم، واملعركة 

ال تزال في بداياتها والصمت أو احلياد 
جرمية في مثل هذه املواقف، فالصراعات ال 
جتلب سوى الدمار، وما يحدث ليس سوى 

اختبار إلميان العالم وجديته في غرس ثقافة 
التعايش وقبول اآلخر.

حروب عالمية قادمة..

لحظة سقوط الدولة العراقية 

ونشوء كيانات وأقاليم، تشبه البثور 

والدمامل على سطح جلدنا الكريم 

المتسامح، ونصف شعبنا في العراق 

غارق في دمه ومحنته، فيما نصفه 

اآلخر غارق في الطقوس

المعركة ال تزال في بداياتها والصمت 

أو الحياد جريمة في مثل هذه المواقف، 

فالصراعات ال تجلب سوى الدمار، وما 

يحدث ليس سوى اختبار إليمان العالم 

وجديته في غرس ثقافة التعايش 

وقبول اآلخر

حامد الكيالني
كاتب عراقي

} بدأت في تونس جلسات االستماع العلنية 
لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، الّتي 

تنظمها هيئة احلقيقة والكرامة والتي شارك 
فيها عدد من ضحايا االستبداد منذ استقالل 

تونس، وحتديدا بني ١٩٥٥ و٢٠١٣.
اجللسة األولى التي بّثت على محطات 

تلفزيونية عديدة لن تكون يتيمة، إذ ستنظر 
الهيئة خالل جلسات أخرى في اآلالف من 

الشهادات والشكاوى، ويفترض أن تتواصل 
هذه اجللسات على مدى أكثر من سنة.

السجال الذي اتصل باجللسة األولى 
كان انعكاسا ملا يسود الساحة السياسية 

التونسية من جتاذب. إذ انقسمت التقييمات 
بني الفخر باحلدث واعتباره مفصال في مسار 

العدالة االنتقالية في تونس، وبني التقليل 
أو السخرية من اجللسة ومن هيئة احلقيقة 
والكرامة والسياسة التي تقف وراء كل ذلك. 

القول األول كما الثاني، كما احلدث ذاته، 
أبعاد حتتاج للتنسيب تفاديا لفخ السقوط 

في تهليل يحول دون تطوير التجربة، أو في 
التأثيم الذي ال يقيم اعتبارا إليجابيات ميكن 

البناء عليها وإن كانت قليلة.
جلسة االستماع األولى، حوكمت مبا 

سبقها من سجال، مبعنى أن األحداث التي 
طبعت األيام التونسية املاضية ضغطت 

بثقلها على التقييم، وأفقدت أغلب القراءات 
املوضوعية الضرورية. جدير بالتذكير أن 
تشكيل الهيئة القى انتقادات كثيرة، وأن 

رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، أثارت جدال 
منذ تعيينها على رأس هذا الهيكل الدستوري 
وأن ممارسات األخيرة وقراراتها واخلالفات 

بني أعضاء الهيئة، عوامل أّثرت في انتظارات 
التونسيني ملنجز الهيئة وحددت التقييمات 

التي انهالت منذ بث اجللسة األولى.
سبع شهادات قدمت خالل اجللسة 

املذكورة، بعضها لعائالت شهداء ثورة ١٤ 
يناير ٢٠١١، وبعضها اآلخر ُقدم من قبل 

سياسيني سجنوا وعّذبوا سواء في عهد 
احلبيب بورقيبة أو في زمن حكم زين 

العابدين بن علي (املناضل اليساري جيلبار 
نقاش واإلسالمي سامي براهم).

كان واضحا أن الشهادات اختيرت بعناية 
للتوفيق بني العائالت السياسية التونسية، 
ولتمكني عائالت الشهداء من فرصة اإلسهام 

في توثيق اللحظات الثورية. هنا كانت 
التقييمات متناقضة، بني من اعتبر احلدث 

مسرحية أقرب لبرامج تلفزيون الواقع 
منها لتجارب العدالة االنتقالية، وبني من 

اعتبر اجللسة حلظة فارقة في تاريخ البالد. 
والثابت أن املوقف األول تبخيس للشهادات 
وألجيال متعاقبة من املناضلني واملناضالت، 
وأن املوقف الثاني ال يعير اهتماما لسلبيات 

التجربة، ملجرد أن أغلب الشهادات ستكون 
مبذاق إسالمي، وفي ذلك إيقاف وقبر لكل 

إمكانية لتطوير التجربة أو حتى إصالحها.
التجربة التونسية هي التجربة الثانية 
بعد التجربة املغربية (عبر هيئة اإلنصاف 

واملصاحلة)، وهي جتربة قابلة للتطوير رغم 
االنتقادات التي وجهت لها. االنتقادات، وفيها 

الكثير من االنتقادات املشروعة، ال تعني 
ضرورة التخلي عن املشروع برمته.

اجللسة العلنية لهيئة احلقيقة والكرامة، 
أفرزت طوفانا من األسئلة، كان أولها السؤال 

املتعلق بالغياب الالفت للرؤساء الثالثة 
(رئيس الدولة ورئيس احلكومة ورئيس 
مجلس نواب الشعب)، وكان يفترض أن 

تواكب الدولة ما يقدم من شهادات عن 
تاريخها للقول بأنها جادة في قراءة التاريخ، 

وفي السعي إلى عدم تكرر االنتهاكات.
شهادات الضحايا ال تكتمل في غياب 
ممثلي السلطة أو الضالعني في ارتكاب 

االنتهاكات، ولن تعدم الهيئة سبل تدبر كيفية 
استدعاء ممثلني عن الهيئات السياسية 

واألمنية التي تورطت في االنتهاكات.
العدالة االنتقالية حتتاج شرطا ضروريا 

هو االعتذار. وهذا الشرط ينسحب على كل من 
مارس العنف والترهيب أو دعا إليه أو نّظر له 
أو حماه، وال يستثنى من هذا الشرط أي طرف 

سياسي ألن اإلجماع حاصل حول ارتكاب 
السلطة لالنتهاكات، ولكن العديد من األطراف 

السياسية مارست العنف بحق البالد. وهو 
شرط يبدو أن الهيئة غير آبهة بأهميته.

العدالة االنتقالية فعل معقد تتداخل فيه 
األبعاد القانونية والسياسية والتاريخية 

والتعليمية والثقافية. والغاية هي عدم تكرر 
االنتهاكات وتصالح الشعب مع تاريخه، وال 
شك أن األمر يقتضي أوال الذهاب بعيدا، في 
البحث عن األبواب التي أدت إلى االستبداد، 

وهي أبواب قانونية وتربوية وثقافية ساهمت 
في انحراف الدولة الوطنية عن مسارها. وفي 

غياب هذه الشروط وغيرها، تزداد اخلشية 
من أن تتحول جلسات االستماع إلى مواعيد 

لإلثارة أو للتجارة، وهكذا تكون اخلسارة 
مضاعفة، ونكون قد بددنا فرصة أن نضمن 

عدم تكرر االنتهاكات، وأفقدنا التجربة 
مصداقيتها وما حتتويه من بذور بناء.

أسئلة في الحقيقة والكرامة

عبدالجليل معالي
صحافي تونسي

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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اقتصاد

صابر بليدي

} كشـــفت أزمـــة نـــدرة حليب األكيـــاس التي 
دخلـــت أســـبوعها الرابـــع فـــي اجلزائـــر عن 
مفارقات حتوم حول تســـيير القطاع الزراعي 
واحتكار اللوبيات املستفيدة من حماية دوائر 
صنع القرار، وعن فشـــل احلكومات املتعاقبة 

في حتقيق األمن الغذائي للمواطنني.
وأكد اخلبير االقتصادي عيســـى منصور 
أن أزمـــة نـــدرة حليب األكياس املســـجلة منذ 
أسابيع، تعكس بوضوح حجم فشل احلكومة 

فـــي تســـيير القطـــاع الزراعـــي ومدى 
عجزهـــا عـــن متابعـــة املخططـــات 

واملشروعات.
وقـــال منصـــور فـــي حديث 
إن ”أزمـــة احلليب  لـ“العـــرب“ 
في اجلزائـــر، هي واجهة ألزمة 
القطـــاع الزراعي، فرغم األموال 
للنهوض  ضخت  التي  الضخمة 

بـــه ورغـــم املقومـــات اجلغرافية 
واملناخيـــة، إال أن البالد تبقى بعيدة 

عن حتقيـــق األمـــن الغذائـــي، وأن األزمة 
االقتصادية ستكشف عيوب التسيير والفشل 

ومدى نقمة النفط على اجلزائر“.
وأوضـــح أن اقتصاد الريع كرس سياســـة 
القطاعـــات  وتهميـــش  العشـــوائي  اإلنفـــاق 
اإلســـتراتيجية فـــي البـــالد، وحتـــى األموال 
التـــي ضخت للنهوض بالزراعة، على ســـبيل 
املثال، لم يسبقها التخطيط اجليد، وال الرقابة 

واملتابعة ملصير تلك األموال.
وأشار إلى أن مشـــروع استصالح مليون 
هكتـــار يبقى علـــى الورق فقط وفـــي التقارير 
اإلدارية، وأما ما مت حتقيقه فال يتعدى ســـقف 

300 ألف هكتار حتى اآلن.
وكانـــت وزارة الفالحة اجلزائرية قد أقرت 
ســـابقا بتقليص 6 باملئة مـــن كميات احلليب 
املجفـــف املســـتوردة، بغية محاربـــة التبذير 
والتحويـــل إلـــى أغـــراض إنتاجيـــة أخـــرى 
كاألجبان، لكـــن حدة األزمة وطـــول الطوابير 
الصباحية ألجل حليب األكياس، يوحيان بأن 

األزمة أعمق.

ويشـــكل تضارب األرقـــام واملعطيات بني 
مختلف املصالح، أحد عوامل اهتزاز الثقة بني 
املســـتهلك واملنتج وأحد عوامل األزمة، ففيما 
نفى وزير الفالحة عبدالســـالم شلغوم وجود 
أزمة حليـــب األكياس ووصفهـــا بـ“املفتعلة“، 
وقـــال بـــأن التبذيـــر ال يجب أن يســـتمر وأن 
كميات احلليب الالزمة متوفرة، قدرت مصادر 
أخـــرى نســـبة تقليص الـــواردات بحوالي 15 
باملئـــة، مـــا أدى إلى عـــدم الوفـــاء بحاجيات 

االستهالك املعتادة.
ورغـــم هذه التطمينـــات األخيرة ودعوتها 
إلى االســـتهالك العقالنـــي، من أجل 
احلـــد مـــن أزمـــة النـــدرة، فـــإن 
تضـــارب األرقـــام واملعطيـــات 
والواقع توحي بأن األزمة لن 
حتـــل قريبا، وهـــي أحد ُنذر 

سياسة التقشف احلكومية.
أن  منصـــور  ويؤكـــد 
واردات اجلزائـــر مـــن مـــادة 
(الغبـــرة)  املجفـــف  احلليـــب 
بلغـــت مســـتويات قياســـية تثير 
االســـتغراب، ففـــي 2014 بلغـــت فاتورة 
احلليب املســـتورد قرابة امللياري دوالر، األمر 
الـــذي يصنف البـــالد في املرتبـــة الثانية بعد 
الصـــني التي تســـتهلك 18 باملئة مـــن اإلنتاج 

العاملي.
وتشـــير اإلحصائيـــات الرســـمية إلى أن 
اســـتهالك الفرد اجلزائري يقدر سنويا بنحو 
150 لترا من احلليب، بينما ال يتعدى متوســـط 

االستهالك العاملي سقف التسعني لترا.
ويقول أحمد حيدوســـي أستاذ االقتصاد، 
إن اجلزائـــر أنفقت قرابـــة 20 مليار دوالر على 
استيراد مادة احلليب املجفف خالل العشرية 

األخيرة.
وأوضـــح أن القضاء علـــى األزمة يتطلب 
اســـتيراد 300 ألف بقرة حلـــوب تنضاف إلى 
الــــ400 ألف املوجودة، وجتهيـــز مزارع بكلفة 
مليـــاري دوالر فـــي املجمـــوع وهـــي فاتـــورة 

استيراد سنة واحدة فقط من هذه املادة.
وتطرح األرقام اســـتفهامات كبيرة بالنظر 
إلـــى الفـــوارق الدميوغرافيـــة بـــني اجلزائر 

والصـــني، كما تطرح تســـاؤالت عما إذا كانت 
هذه الكميـــات الضخمـــة اســـتهالكا حقيقيا 
للحليـــب مـــن طـــرف اجلزائريـــني، أم غطـــاء 
ملمارســـات مجهولـــة للوبيات نافـــذة، توظف 
خزينة الدولة وغذاء الشـــعب في أنشـــطة غير 
شـــرعية وتهريب العملة، ال ســـيما أن كميات 

معتبرة من احلليب السائل ُتنتج محليا.
ويقول منصور إن التصريحات احلكومية 
مـــن حني آلخر، حول تقليـــص فاتورة واردات 
املـــواد الغذائيـــة ذات االســـتهالك الواســـع، 
كاحلليب والقمح، تنطوي على مغالطات للرأي 
العام، ألن االنخفـــاض املزعوم مرده انخفاض 
املـــواد فـــي األســـواق العاملية وليـــس لزيادة 

اإلنتاج احمللي.
ويـــرى اخلبيـــر الزراعـــي فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“، أن اللجـــوء إلى احللول الســـهلة 

والـــرؤى العشـــوائية وغيـــاب الرقابـــة، يكبد 
الدولـــة اخلســـائر، وكان من األجدر ممارســـة 
الردع فـــي حق املخالفـــني للقانـــون ومعايير 
اإلنتـــاج والتحويـــل، بـــدل ممارســـة العقاب 

اجلماعي للشعب، على حد قوله.
وخالل جولة مراقبة دورية مؤخرا شـــملت 
100 شـــركة تعمل في إنتاج احلليب ومشتقاته 
من بني 190 شـــركة تعمل في البالد، اكتشـــفت 
مصالح املراقبة أن احلليب املجفف املســـتورد 
واملدّعـــم بنحو 50 باملئة، يوجـــه جزء منه إلى 
صناعـــات أخـــرى، وأنـــه ال يطابـــق معاييـــر 

اجلودة.
وأكـــد منصور أن املصالح نفســـها عاجزة 
إلـــى حد اآلن عن التحكم في 75 باملئة من كمية 
احلليب السائل املنتج محليا، وهو خلل كبير 
يعمق األزمة ويثقل كاهل اخلزينة، ألن الكمية 

الضائعـــة وغيـــر املوجهة للملبنات يســـتفيد 
أصاحبهـــا، مـــن فالحني ومجمعـــني، من دعم 

اخلزينة.
واســـتفادت شـــعبة إنتاج احلليب من دعم 
مباشـــر من طرف احلكومة على مدار سنوات 
الرفاهية املاليـــة، مما يقارب 4 مليارات دوالر، 
إال أن ذهنيـــة اقتصـــاد الريـــع وغيـــاب آليات 
ناجعـــة للرقابة واملتابعة، بّخـــرا تلك األموال 

وأبقيا البالد في تبعية للخارج وللوبيات.

ــــــزل أزمة ندرة حليب األكياس املدّعم من احلكومة اجلزائرية، األزمة االقتصادية التي  تخت
تعاني منها البالد، ال سيما بعد أن اصطدم اآلالف من املواطنني بصعوبات احلصول عليه 

في األسواق، األمر الذي أدى إلى حالة من االستياء جراء الوضع املتدهور.

نقص الحليب يجسد طبيعة األزمة االقتصادية في الجزائر
[ تعمد التالعب بالمعطيات للتغطية على فشل الحكومة  [ احتكار اللوبيات النافذة للقطاع يحول دون تحقيق األمن الغذائي

[ الخطط تحتاج إلى اتفاق عالمي وإنشاء صندوق لتمويل المشروع  [ صور أقمار صناعية لتحديد تفاصيل الدمار وحاجات إعادة البناء

أفضل من ال شيء

{لجنة السياســـة النقدية في مجلس االحتياطي الفيدرالي تتوقع أن تكون زيادة ســـعر الفائدة 

مناسبة جدا في وقت قريب نسبيا طالما تزايدت األدلة على إحراز االقتصاد تقدما}.

جانيت يلني
مديرة االحتياطي الفيدرالي األميركي

{الحكومـــة تســـعى إلى إيجاد فرص عمـــل لنحو 1.2 مليون شـــخص خالل الفتـــرة القادمة، في 

مجمعات صناعية يتم بناؤها في عدد من أقاليم البالد}.

هيلي ماريام ديسالني
رئيس الوزراء اإلثيوبي
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مليار دوالر حجم إنفاق 

الجزائر الستيراد مادة 

الحليب املجفف خالل 

العشرية األخيرة

} لنــدن - كشـــف البنـــك الدولـــي مؤخرا عن 
مبـــادرة بالتعـــاون مع جهات ســـورية لوضع 
خطة إلعادة اإلعمار، مـــن خالل وضع خارطة 
للدمار الذي حل بست مدن رئيسية في سوريا 
وحتديـــد املنشـــآت واخلدمات التـــي مازالت 

تعمل وتلك التي توقفت عن العمل.
ويـــرى اخلبراء أن إعادة اإلعمار ســـتكون 
القوة املنشـــطة لالقتصاد السوري بعد انتهاء 
احلـــرب، لكنهـــا تتطلب إبـــرام اتفـــاق عاملي 
وإنشاء صندوق لتمويل إعادة اإلعمار تستفيد 

منه سوريا واملنطقة.
ورغـــم اســـتمرار الصـــراع علـــى األرض، 
يعتقد االقتصاديون أنـــه ميكن لصور األقمار 
الصناعيـــة وحتليـــل البيانات أن تســـاعد في 
التخطيـــط إلعادة إعمار ســـوريا بعـــد انتهاء 

احلرب.
وأعـــدت ”مبـــادرة املعلومـــات والبحـــوث 
خارطـــة حلجـــم الدمار،  املتعلقـــة بســـوريا“ 
للمســـاعدة على تقدير تكلفة إصالح األضرار، 
وأصبحت معظم البيانـــات متاحة حاليا على 

اإلنترنت.
ويســـعى البنك الدولي إلى االستفادة من 
التكنولوجيا املتاحة، حيث يقول فريد بلحاج، 
املدير اإلقليمي لدائرة الشـــرق األوسط بالبنك 
الدولـــي، إن ”البنك يســـتخدم أحدث وســـائل 
التكنولوجيـــا واألســـاليب التـــي مت جتريبها 
مسبقًا ليكون على أهبة االستعداد لبدء العمل 
في ســـوريا في الوقت املناســـب عندما تخف 

حدة الصراع“.
وأضـــاف ”التكنولوجيا ميكن أن تتيح لنا 
أيضا وضع خطط واقعية وقابلة للتطبيق في 
سوريا قبل أن تنتهي احلرب وبطريقة لم تكن 

في وسعنا من قبل“.

ويجـــري حاليـــا تكييـــف تقنيـــات جمـــع 
البيانات عن ُبعد اخلاصة بالكوارث الطبيعية، 
والتـــي خضعـــت لالختبار لعقـــود، لكي تقوم 
بجمـــع البيانـــات عند وقـــوع الكـــوارث التي 

يتسبب فيها البشر.
ويقول راجا ريهان أرشاد، كبير أخصائيي 
إدارة مخاطـــر الكوارث في البنك، إن ثمة طلبا 
متزايـــدا على البدء في النظر في ما ســـتؤول 
إليـــه احلـــال غـــدا، ولكن مـــن منظـــور اليوم 

الســـابق. ومن املفتـــرض أن يكون هذا مكمال، 
وليس بديال، للتقديـــرات التي تتم على أرض 

الواقع مبجرد أن يتسنى إجراؤها.
وتركز النتائـــج التي توصـــل إليها فريق 
البحـــث حتـــى اآلن علـــى ســـت مدن ســـورية 
رئيســـية؛ هي حلـــب ودرعا وحمـــاة وحمص 

وإدلب والالذقية.
وعلى صعيـــد تقدير األضـــرار، متثل هذه 
نقطة انطالق مهمـــة حيث تظهر صور األقمار 
الصناعيـــة أن حلب هي أكثر املدن الســـورية 
تضررا من احلرب مقارنة باملدن األخرى التي 
شـــملها التقييـــم. وتأتـــي حمص فـــي املرتبة 

الثانية، تليها حماة.

وتتيح الصور وصفـــا تاريخيا لألحداث، 
فبالنظر إلى املشـــاهد من 2014 إلى عام 2016، 
ميكـــن حتديد متـــى حـــدث أغلب الدمـــار في 
املدن السورية. فعلى ســـبيل املثال، تضاعفت 
األضـــرار التـــي حلـــت بحلب خـــالل العامني 

املاضيني، وفي حمص زادت مبقدار الثلث.
وهناك أيضا مفاجـــآت، إذ يبدو من صور 
األقمار الصناعية قبـــل تصاعد القتال مؤخرًا 
في حلب، أن النـــاس في بعض مناطق املدينة 
كانـــوا يقومون ببعض اإلصالحـــات ملنازلهم، 

حتى مع استمرار القتال في مناطق أخرى.
وتولـــي مجموعـــة البنك الدولـــي بيانات 
تقديـــر األضرار أهمية كبرى ألن هذه البيانات 

تعطي فكرة عن اآلثـــار املترتبة على الصراع. 
وقطاع اإلسكان في سوريا هو أكثر القطاعات 
تضررا، فكلفة إعادة بناء ما مت تدميره في ست 
مدن ســـورية حتى اليوم في قطاعات اإلسكان 
والصحة والتعليـــم واملياه والصرف الصحي 

والنقل والطاقة تقدر بنحو 6 مليارات دوالر.
ومع وجود الكثير مـــن الدمار الذي يتعني 
إصالحـــه، ســـتكون إعادة اإلعمـــار هي القوة 
املنشطة لالقتصاد السوري في ما بعد انتهاء 
احلرب. لكن من الذي سيكون أكثر استفادة من 

طفرة البناء بعد احلرب؟
كانـــت أغلب مواد البناء التي اســـتخدمت 
فـــي إقليـــم أتشـــيه اإلندونيســـي، وكذلك في 
أفغانســـتان والعراق، مســـتوردة من اخلارج، 
مما أدى إلى تدفق األموال وخلق الوظائف في 

أماكن أخرى.
ولم يحدث إال في احلـــرب العاملية الثانية 
أن جتنبـــت طائـــرات احللفاء قصـــف مصانع 
اإلســـمنت والطـــوب األملانيـــة حتى تســـتفيد 

البالد من عملية إعادة إعمارها بعد احلرب.
ويتمثل أحد املقترحات في إنشاء صندوق 
اللتزامات الشـــراء املســـبقة ملواد البناء التي 
ميكن إنتاجها -وتخزينها- في منطقة الشرق 

األوسط في الوقت الراهن.
وقـــال ناجي بـــن حســـني، املديـــر بقطاع 
املمارسات العاملية للتجارة والقدرة التنافسية 
مبجموعـــة البنك الدولي، ”لن يكون هذا لليوم 
التالي، ويهدف ذلك إلى خلق فرص عمل اليوم 
ألنه خالل الســـنوات العشـــر القادمة ستكون 
هناك حاجة إلى مليـــارات الدوالرات إلصالح 

قطاع املساكن السوري“.
وميكـــن للبيانـــات التي جتمعهـــا مبادرة 
املعلومـــات والبحوث أن تســـاعد فـــي التنبؤ 
بناؤهـــا“  ســـيتعني  التـــي  النوافـــذ  ”بعـــدد 
واالحتياجـــات األخـــرى. وقـــد تكـــون هنـــاك 
فجوات في الســـوق لتصنيع املواســـير، لكن 

ليس لتصنيع اإلسمنت املوجود بوفرة.

مبادرة إعادة إعمار سوريا تبدأ بوضع خارطة الدمار

البنك الدولي: ينبغي إعداد 

قوة العمل لمواجهة الحاجة 

الهائلة إلى إصالح قطاع 

المساكن

دمار شامل

عيسى منصور:

أزمة ندرة حليب األكياس، 

تعكس فشل الحكومة في 

تسيير قطاع الزراعة

فريد بلحاج:

نستخدم التكنولوجيا حتى 

نستعد لبدء العمل حين 

تخف حدة الصراع

السوريون مستمرون في تدمير بالدهم اآلن، ولكن بعضهم مشغول بالتفكير في املستقبل 
والتخطيط ملرحلة إعادة اإلعمار على أمل أن تكون برامج البناء جاهزة مبجرد أن يصمت 

رصاص احلرب ويحل السالم.
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اقتصاد
{هنـــاك ضرورة لتحويـــل مصر إلى مركز إقليمـــي للطاقة، باعتبار أن لديهـــا الكثير من مصادر 

الهيدروكربونات والغاز، وال بد من حسن استغالل هذه الموارد}.

إيدن ميرفي
رئيس مجلس إدارة شركة {شل مصر}

{مشـــاريع التأقلـــم في المغـــرب تتطلب أمواال كثيـــرة، وكّلمـــا حصلنا على مشـــروعات مقنعة 

لتمويلها نتمكن من التأقلم مع ما يعيشه العالم من تغيرات مناخية}.

محمد الكروي
املدير العام لوكالة التنمية الفالحية املغربية

} لنــدن - أفادت مصـــادر بالقطـــاع النفطي 
ووثائـــق اطلعـــت عليهـــا رويتـــرز أن العراق 
ســـيضطر لتعويض شركات النفط العاملية إذا 
فرض أي قيود علـــى إنتاجها من اخلام، وهو 
مـــا يقلص احتماالت انضمامـــه إلى أي اتفاق 
تتوصـــل إليـــه منظمة الـــدول املنتجـــة للنفط 

”أوبك“ لكبح إنتاج املنظمة.
ومن شـــأن التعويض املنصوص عليه في 
العقـــود أن يزيد حدة الضرر املالي الناجم عن 
فقـــدان بعض إيرادات بيع اخلام التي تشـــتد 
إليها احلاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني 
من أزمة ســـيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج 

البالد.
ويدفـــع العراق العضو فـــي أوبك ملطوري 
احلقول النفطية رسوما ثابتة بالدوالر عن كل 
برميل يجـــري إنتاجه في جنوب البالد، حيث 
توجد أكبر احتياطياته النفطية، وذلك مبوجب 
عقود اخلدمة الفنية املبرمة بني شركات النفط 
العاملية وشركة نفط اجلنوب اململوكة للدولة.

وتضمـــن العقـــد الذي وقعته الـــوزارة مع 
في 2009 لتطوير حقل الرميلة  شركة ”بي.بي“ 
الـــذي يحوي 20 مليار برميـــل أنه فور صدور 
إشعار من شركة نفط اجلنوب بخفض اإلنتاج 
فعلـــى الطرفني أن يتفقا علـــى آلية للتعويض 

الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن.
ورمبا يتضمن التعويض وفقا لنص العقد 
تعديل اإلطار الزمنـــي إلنتاج احلقل أو متديد 
املدة أو تعويض املقاول عن جميع الدخل الذي 

فقده أو جزء منه.
وينطبق الشرط نفسه على احلقول األخرى 
التي يجري تطويرهـــا مبوجب عقود اخلدمة 

الفنية في اجلنوب مبا في ذلك حقول تطورها 
شـــل البريطانية الهولندية وشـــركة إكســـون 
موبيـــل األميركيـــة الكبرى وإينـــي اإليطالية، 

وفقا ملصادر بالقطاع.
وقالت متحدثة باسم شل إنها ال تعلق على 
العقود. وامتنعت إكسون موبيل عن التعقيب 

ولم ترد إيني على الفور على طلب للتعليق.
وقال مســـؤول نفطي كبير في شـــركة نفط 
اجلنـــوب لرويترز إن ”بـــالده ال ينبغي لها أن 
تقلق من البنود املتعلقة بتقليص اإلنتاج ألنه 

ال نية لديها للحد من اإلنتاج“.
وأضـــاف املســـؤول الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه ألنه غير مخول باحلديـــث علنا، ”على 
عكس ذلـــك تشـــجع الشـــركات األجنبية على 

زيادة اإلنتاج بقدر ما تستطيع“.

واتفقت منظمة البلـــدان املصدرة للبترول 
فـــي أواخر ســـبتمبر في اجلزائـــر على احلد 
من إجمالي إنتاجهـــا النفطي إلى ما بني 32.5 
مليـــون و33 مليون برميـــل يوميا. وبلغ إنتاج 
املنظمة مســـتوى قياســـيا عنـــد 33.64 مليون 

برميل يوميا في أكتوبر.
وطلـــب العراق إعفـــاءه من قيـــود اإلنتاج 
بحجة أنـــه مازال يحـــاول اســـتعادة حصته 
الســـوقية التـــي فقدهـــا حـــني فرضـــت عليه 
عقوبـــات في التســـعينـات خــــالل فتـرة حكـم 
صدام حســـني وأنه يحتاج لإليرادات النفطية 
لالســـتمرار في معركتـــه املكلفة ضـــد تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وقال مســـؤول حكومـــي كبيـــر مقرب من 
رئيس الوزراء حيدر العبادي لرويترز إن ”على 

أوبك أن تسلم بحقيقة أن العراق يجب أن يظل 
بعيدا عن أي اتفاق بشـــأن خفض اإلنتاج ألنه 
في خضم حـــرب صعبة ويحتاج إلى كل دوالر 

كي يبقى واقفا على قدميه“.
وقـــدر العراق إنتاجه مـــن النفط عند 4.77 
مليون برميل يوميا في أكتوبر، ويقول إنه لن 
يخفـــض اإلنتاج مجددا إلى أقل من 4.7 مليون 

برميل يوميا.
وقال فالح العامري، منـــدوب العراق لدى 
أوبك ورئيس شـــركة تســـويق النفط (سومو) 
احلكوميـــة، إن ”ذلك لن يحـــدث من أجل أوبك 

أو غيرها“.
ومع ذلك ال يوجد يقني بشأن ما ستتمخض 
عنه املناقشـــات في اجتماع أوبك في الثالثني 

من نوفمبر.

عقود العراق النفطية تزيد صعوبة المشاركة في صفقة تجميد اإلنتاج
[ الحكومة ترفض خطط {أوبك} لضمان الوفاء بالتزاماتها  [ أسواق الطاقة تترقب اجتماع فيينا لتغيير سياسة اإلنتاج

االنتاج مستمر حتى حين

فالح العامري:

العراق ليس لديه نية 

لتجميد اإلنتاج.. لن يحدث 

من أجل أوبك أو غيرها

ــــــون في قطــــــاع الطاقة أن  اســــــتبعد محلل
يشــــــارك العراق في صفقة جتميد اإلنتاج 
مع "أوبك+ 1" احملتملة أواخر هذا الشهر، 
في وقت تبذل فيه احلكومة جهودا مضنية 
لضمان سداد مســــــتحقات شركات النفط 

املتعاقدة معها سريعا.
} الدوحــة - قال وزراء ومصـــادر مطلعة، 
أمـــس، إن منظمـــة البلدان املصـــدرة للنفط 
(أوبـــك) تقترب من االنتهاء هذا الشـــهر من 
أول اتفـــاق منـــذ 2008 لتقييـــد اإلنتـــاج مع 
اســـتعداد معظم األعضاء إلبداء مرونة أكبر 

مع إيران بشأن حجم اإلنتاج.
وأيـــد نوفـــاك ألكســـندر وزيـــر الطاقة 
الروســـي عقـــب اجتمـــاع مـــع نظرائه في 
”أوبـــك“ هـــذا التوجه. وقال إنـــه ”ازداد ثقة 
في إمكانية التوصل إلى اتفاق بني موسكو 
واملنظمـــة بخصوص اإلنتاج لدعم أســـعار 

النفط العاملية“.
وقـــال الوزيـــر الروســـي للصحافيـــني 
إن ”تثبيـــت اإلنتـــاج أحد اخليـــارات محل 
النقـــاش“، لكنـــه أحجـــم عن اخلـــوض في 
التفاصيل أو الكشـــف عن املستوى الذي قد 

يتم تثبيت اإلنتاج عنده.
وتعتبر إيـــران حجر العثرة الرئيســـي 
أمام االتفـــاق إذ تريد طهـــران إعفاءات مع 
سعيها الستعادة حصتها بسوق النفط بعد 

رفع العقوبات الغربية في يناير.
واجتمـــع عـــدد مـــن وزراء ”أوبك“ ومن 
بينهم وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
فـــي الدوحة علـــى هامـــش منتـــدى للغـاز 
وحضر مسؤولون إيرانيون االجتماع، غير 
أن وزيـــر النفـــط اإليراني بيجـــني زنغنه لم 

يشارك.
وكانت الســـعودية قد اســـتبقت التكتل 
الذي كانت تســـعى إليه إيران مع حلفاء لها 
في املنظمة في اجتماع اجلزائر التشـــاوري 
في ســـبتمبر املاضي ملواجهة االتفاق الذي 

أبرمته الرياض مع موسكو قبل ذلك.
وتقدمت الرياض حينها بعرض لتقليص 
إنتاجها، في مقابـــل تثبيت إيران إلنتاجها 

عند مستوى 3.6 مليون برميل يوميا.
وســـعى االتفاق الســـعودي الروســـي، 
ووقعه وزير النفط  الذي ســـمي ”أوبك + 1“ 
الســـعودي ونظيـــره الروســـي فـــي أوائل 
ســـبتمبر املاضي، إلى إنهـــاء االصطفافات 

التقليدية بني الدول املنتجة للبترول.

روسيا تدعم أوبك 

لتجميد إنتاج النفط

ائتالف إسباني يفوز 

بمشروع قطار الحرمني

} الرياض - عقدت احلكومة السعودية اتفاقا 
مع مجموعة شـــركات إســـبانية إلنشـــاء خط 
قطارات ســـريعة بني حرمي مكة واملدينة، وفق 

ما أعلنت احلكومة اإلسبانية.
أعلنت وزارة األشـــغال العامة اإلســـبانية، 
أمس، في بيان أن الكونســـورتيوم اإلســـباني 
املعني بإنشاء خط قطارات عالية السرعة بني 
مكـــة املكرمـــة واملدينة املنـــورة توصل التفاق 
مبدئي مع السعودية الستكمال أعمال املشروع 

بعد سلسلة من التأخيرات واالنتكاسات.
ويضـــم الكونســـورتيوم املعروف باســـم 
”ائتالف الشـــعلة“ 12 شـــركة، مـــن بينها ”أو.

للبنـــاء و”إندرا للهندســـة والدفاع“  إتش.إل“ 
إلى جانب شركتني سعوديتني.

ويأتي هذا االتفاق بعد أن ثار في األشـــهر 
املاضية خالفا بني احتاد الشـــركات اإلسبانية 

واحلكومة السعودية بخصوص املدفوعات.
وتضمن بيـــان احلكومة اإلســـبانية ”هذا 
االتفاق املبدئي يحل املشـــاكل التي ثارت لدى 
اجلانبني أثناء العملية مبا يفسح املجال أمام 

استكمال األعمال اخلاصة باملشروع“.
وصيانة  تنفيـــذ  الكونســـورتيوم  ويتولى 
مشروع قطار احلرمني العالي السرعة مبوجب 

العقد البالغة قيمته نحو 7.11 مليار دوالر.
وكشـــف يوسف بن إبراهيم العبدان، نائب 
رئيـــس املؤسســـة العامـــة للســـكك احلديدية 
السعودية، في يوليو املاضي، أن تشغيل قطار 
احلرمني ســـيبدأ رســـميا نهاية العام القادم، 
مشيرا إلى أنه ســـيقوم بنقل 9 آالف راكب في 

الساعة.
وأوضـــح حينها أن املشـــروع جتـــاوز كل 
الصعـــاب والعقبـــات التي واجهـــت القائمني 
عليه، ومن أبرزها التعويضات ونزع امللكيات، 
والتي بلغت في مجملها 5150 ألف عقار، منها 

1600 عقار مأهول بالسكان.
وكان ائتالف الراجحي الســـعودي قد قام 
بتنفيذ املرحلة األولى من املشـــروع ومتثل في 
أعمال إنشـــاء البنية التحتيـــة التي يتم فيها 
قطع وحفر وبناء مســـار القطار والبالغ طوله 
480 كلـــم تقريبـــا من مكـــة إلى املدينـــة مرورا 

مبدينة جدة الساحلية.
ومتت ترســـية املرحلة الثانية من املشروع 
على شـــركة الشعلة الســـعودية ومجموعة من 
الشـــركات اإلســـبانية والتي ســـتقوم بتنفيذ 
اخلط احلديدي وصيانة املشروع ملدة 12 سنة 

وإنشاء مركز تدريب متخصص.

األردن يترقب مد أنبوب نفط عراقي إلحياء ميناء العقبة
ن - تترقب مدينة العقبة األردنية بلورة  } عامّ
االتفاق األردني العراقي للشـــروع مبد أنبوب 
نفطـــي من مدينة البصرة فـــي جنوب العراق، 
وحتى ســـاحل مدينة العقبة في أقصى جنوب 

األردن.
وتبحـــث املدينـــة األردنيـــة الواقعـــة على 
ساحل البحر األحمر منذ زمن بعيد عن شريان 
حيـــاة ميـــد اقتصادهـــا باالزدهـــار وموقعها 
اجلغرافي باالستثمارات اجلديدة، فيما يبحث 
العراق عن أســـواق جديدة لنفطه الذي يشهد 

أسعارا متراجعة عامليا.
وأعلنـــت وزارة النفط العراقية، األســـبوع 
املاضـــي، أنها تســـتعد ملد أنبـــوب للنفط إلى 
ميناء العقبة بطريقة االســـتثمار، ليكون بديال 
خلـــط األنبـــوب الشـــمالي إلى مينـــاء جيهان 

التركي.
املاضـــي،  العـــام  النفـــط  وزارة  وأجـــرت 
مباحثات مع شـــركات أجنبيـــة راغبة بتنفيذ 

مشروع مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء 
العقبة بطول أكثر من ألـــف كيلومتر، وبطاقة 
تصديـــر تبلغ مليـــون برميل يوميـــا، لكنها لم 

تعلن عن نتائجها.
وقال علي فياض مستشـــار رئيس البرملان 
العراقي لشـــؤون النفـــط والطاقة، األســـبوع 
املاضـــي، إن ”الظروف األمنية كانت الســـبب 
وراء تأخر االتفاق على الشـــروع مبشروع مد 

أنبوب للنفط إلى ميناء العقبة األردني“.
ويوفر مـــد األنبـــوب العراقي إلـــى ميناء 
العقبة، املســـافة على النفط املتجه غربا نحو 
أوروبا، وشـــمال أفريقيا، وسيجنبه املرور من 
بحر اخلليج ومضيـــق هرمز، إلى بحر العرب 
ثـــم مضيق باب املندب ثم البحر األحمر، حتى 

قناة السويس.
ويقول محمد أبوحمور اخلبير االقتصادي 
مت،  إن  ”املشـــروع  إن  لألناضـــول،  األردنـــي 
ســـيكون أحد أفضـــل البدائل اإلســـتراتيجية 

لتوفير احتياجـــات األردن من مصادر الطاقة، 
وســـيوفر عوائد بدل مروره من األردن بنحو 3 

مليارات دوالر سنويا“.
وأضـــاف أبوحمور، الذي شـــغل ســـابقا 
منصـــب وزير املاليـــة فـــي األردن، أن ”العقبة 
ســـتكون من أكثر املدن اســـتفادة إذ ستنشـــأ 
هناك مشاريع جديدة مرتبطة مثل مستودعات 
لتخزيـــن وتصديـــر النفط وأرصفـــة وموانئ 
لتحميـــل الناقـــالت، وســـتتوفر اســـتثمارات 

وفرص عمل جديدة“.
وحتتـــوي مدينـــة العقبـــة علـــى منطقـــة 
صناعيـــة هي األكبر فـــي البـــالد، وبلغ حجم 
االســـتثمارات فيها 350 مليون دوالر، بحسب 
تصريحات شيلدون فينك، رئيس مجلس إدارة 
الشركة املطورة ”بي.بي.آي“ التركية األميركية 

بريطانية.
وتوقع فينك، ارتفاع حجم االستثمارات في 
املنطقـــة الصناعية، إلى 600 مليون دوالر، بعد 

اإلشغال الكلي ملساحة املنطقة البالغة 17 ألف 
متر مربع.

ويعاني األردن من عدم توفر ثروات الطاقة 
علـــى أراضيه (نفط وغاز طبيعي)، ويســـتورد 
كامل احتياجاته من الطاقة من اخلارج، لتوليد 
الكهرباء ولسد احتياجات السوق احمللية من 

مشتقات الوقود املختلفة.
االقتصـــادي  واحمللـــل  اخلبيـــر  واعتبـــر 
األردني مازن مرجي، أن اإلعالن عن نية عّمان 
وبغداد مـــد أنبوب نفط من العراق إلى العقبة 
مع بداية العام القـــادم، ويحتاج لثالثة أعوام 
ليصبـــح جاهزا، ســـيجعل من العقبـــة بوابة 

تصدير رئيسية للنفط العراقي.
وأوضح مرجي أن إمتام املشروع يعني قيام 
مجموعـــة من املشـــاريع والصناعات املرتبطة 
بـــه، وهنـــاك إمكانية إلنشـــاء مصفـــاة بترول 
ومحطـــة لتوليد الكهرباء فـــي العقبة، إضافة 
إلـــى مجموعة مـــن املصانـــع البتروكيماوية 
واملســـتودعات الضخمة التي ستقام لتخزين 

النفط متهيدا للتصدير أو للتكرير.
وجنحت املدينة األردنيـــة التي تعد املنفذ 
الوحيـــد للبـــالد علـــى البحر األحمـــر، خالل 
الســـنوات املاضية، في استقطاب استثمارات 
صينية وتركية وبريطانية وأميركية، في قطاع 

الصناعات التعدينية والطاقة.
ويقـــول مرجـــي إن هـــذا املشـــروع الكبير 
ظل حلما لعدة عقود، ومنـــع تنفيذه تهديدات 
واشـــتراطاتها  األنبوب  بضـــرب  إســـرائيلية 
االســـتفادة منه، وقد يكون هذا التهديد قد مت 
التعامـــل معه باتفاق غيـــر معلن، أو من خالل 

املشروع الضخم اآلخر وهو قناة البحرين.
ومشـــروع ”قنـــاة البحريـــن“، هـــو أحـــد 
املشـــاريع األردنية اإلســـرائيلية الفلسطينية، 
املوقعة عـــام 2013، وميتد بـــني البحر األحمر 
جنوبا إلى البحر امليت بني األردن وفلسطني.

وينـــص املشـــروع وفق ما هـــو معلن على 
إنقـــاذ البحر امليـــت من االنحســـار، من خالل 
مـــد أنابيب مياه من البحـــر األحمر على طول 
احلدود األردنية الفلسطينية، وإقامة محطات 
لتحلية املياه ومشاريع في الطاقة والسياحة، 

بحيث تصب املياه الزائدة في البحر امليت.

محمد أبوحمور: 

المشروع أحد البدائل 

اإلستراتيجية لتوفير 

احتياجات األردن من الطاقة

شريان الحياة



} عمــان - مـــع أنـــه ال يشـــغل أّي منصب 
رســـمي منذ 15 عاما، وال ميتلك خبرة كافية 
في القضايا الدبلوماســـية، إال أنه أحد أبرز 
مرشحي الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ترامب حلمل حقيبـــة وزارة اخلارجية، ذلك 
هـــو رودي جولياني الذي اكتســـب شـــهرة 
واسعة عندما كان رئيســـا لبلدية نيويورك 
بـــني عامـــي 1994-2001، واســـتطاع إعادة 
احليـــاة إلى املدينة بعـــد اعتداءات احلادي 
عشر من سبتمبر آنذاك، مدرجًا بند مكافحة 
اإلرهاب على الئحة صالحيات هذا املنصب. 
فجوليانـــي البالغ من العمـــر 72 عاما، ليس 
مرشـــحًا لوزارة اخلارجية وحســـب، بل إن 

اسمه مطروح حلقيبة العدل أيضًا.

ربما أنا األفضل

ُيتداول إلى جوار اســـم جولياني اســـم 
الدبلوماســـي جون بولتون الّسفير السابق 
للواليـــات املتحدة فـــي األمم املتحدة، الذي 
أّيـــد بقوة غـــزو العـــراق فـــي 2003، إلدارة 
الدبلوماسية األميركية، خليفة جلون كيري. 
وقد قـــال جولياني معّلقًا، في مؤمتر نّظمته 
قبل أيام،  صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
إن بولتون خيار ممتاز ملنصب رجل خارجية 
أميركا. لكنه رّد على سؤال عن مرشح أفضل  

من بولتون، فقال ”رمبا أنا“.
مديرة حملة ترامـــب االنتخابية كيليان 
كونواي، التي ما زالت تشارك في املفاوضات 
حول اإلدارة املقبلة، قالت إن ”اسم جولياني 
طرح جدّيا لتولـــي منصب وزير اخلارجية، 
وهـــو مؤهل لهـــذه املهمة وميكـــن أن يؤدي 

عمله فعليا بشكل جيد“.

لكن هناك مؤشـــرات تنبئ عن إشـــكاالت 
في ذلـــك االختيار، بالنســـبة إلى جولياني، 
وكذلـــك عـــن تعثر املشـــاورات السياســـية 
الالزمـــة إلجناحه. فقد غـــادر نائب الرئيس 
املنتخب مايك بنس برج ترامب في مانهاتن 
من دون اإلعالن عن أّي قرار يتعلق مبناصب 

استراتيجية.
شبكة ”ســـي إن إن“ تقول إن املشاورات 
تشهد مواجهات حادة، بينما تذهب صحيفة 
”نيويورك تاميز“ إلـــى حد التأكيد على أنها 

جتري ”وسط الفوضى“.
 مـــن جهة أخـــرى أعلن مايـــك رودجرز 
مستشـــار ترامب لألمن القومـــي رحيله من 

الفريـــق االنتقالـــي، مؤكدا أن عمله أرســـى 
أسســـا متينـــة ملواجهة التحديـــات املعّقدة 
أمـــام الواليات املتحدة، وفي الوقت نفســـه 
تواصلـــت زيـــارات الشـــخصيات إلى برج 
ترامب الذي يضم مقر ســـكن ومكاتب رجل 
األعمال الشـــهير، وشـــوهدت حوالي 20 من 
هذه الشـــخصيات تدخل إلـــى املبنى، بينها 
الزوجـــة الســـابقة للرئيـــس املنتخب مارال 
مايبلز والســـيناتور عن تكساس تيد كروز 
املرشح الذي هزم في االنتخابات التمهيدية 

للجمهوريني.
حصل  على شـــهادة في القانون، وعمل 
في هيئة االدعاء العام الفيدرالية خالل فترة 
رئاســـة رونالد ريغان فـــي ثمانينات القرن 
املاضي، واســـتطاع في ذلـــك الوقت تفكيك 
عـــدد كبير مـــن عصابات املافيـــا اإليطالية، 
حيث اشتهرت محاكمات تلك العصابات في 
ذلك احلني باســـم ”محاكمـــات جلان املافيا“ 

ودامت نحو عامني.
أصبح  بعد انتصاراته تلك حاكما لوالية 
نيويـــورك عن احلزب اجلمهوري. ونال لقب 
”عمـــدة أميركا“ بســـبب مهاراتـــه اإلدارية، 
التي لقيت مديحا من الرأي العام، واعتبره 
البعض ذا مهارات قيادية أفضل من جورج 

بوش االبن، الذي لم يكن يتمتع بكاريزما.

العمدة الشجاع

نـــزل جوليانـــي إلـــى موقـــع هجمـــات 
ســـبتمبر مباشـــرة. وظهر أمـــام الكاميرات 
وهو فـــي موقع اخلطـــر، ورفـــض بعد ذلك 
شـــيكًا بقيمة 10 ماليني دوالر أميركي تبّرع 
به األمير الســـعودي الوليد بن طالل ملدينة 
نيويورك، بســـبب تصريحات لألمير بشأن 
الهجمات اإلرهابية على نيويورك، اعتبرها 
جولياني تبريرا للهجمات. قال جولياني في 
معرض حديثه عن ســـبب رفضه هبة األمير 
”التبريرات لهذا العمل اإلرهابي مرفوضة“.

 واصـــل ذو األصـــل اإليطالـــي وبعـــد 
انتخابـــه عمـــدة ملدينـــة نيويـــورك، حربه 
ضد عصابـــات املافيا التي كانت منتشـــرة 
في املدينـــة. وكانت تبتّز أصحـــاب املتاجر 
ومتـــارس جرائـــم العنف ضد مـــن يخالف 
أوامرها. ليشهد مستوى اجلرمية انخفاضا 
كبيرا في مدينة نيويورك في عهد جولياني.
كان يوصـــف حينهـــا بـ“قاهـــر املافيـــا 
اإليطاليـــة“، وذكرت وســـائل إعالم أميركية 
فـــي 2014 أن عصابات املافيا في سيســـيليا 
اإليطاليـــة أهـــدرت دم جوليانـــي وقدمـــت 
مكافأة بقيمة 800 ألف دوالر ملن يقتله، ولكن 
هناك من كان يعتبر جولياني مبثابة العميل 
املزدوج لكّل من املافيا واحلكومة األميركية.

تقول  ســـبتمبر،  هجمـــات  وباســـتثناء 
إن جولياني جعل  تقارير الــــ“أف بـــي آي“ 
نيويـــورك املدينـــة األكثر أمنا فـــي أميركا، 
حتى أن امللكة إليزابيث منحته لقب ”ســـير“ 

في العام 2002.
أبـــرز احلـــوادث الشـــهيرة فـــي حيـــاة 
الزعيـــم  بطـــرد  قيامـــه  هـــي  جوليانـــي، 
الفلسطيني الراحل ياســـر عرفات، من أحد 
مســـارح نيويـــورك خـــالل احتفالية لألمم 
املتحـــدة، فـــي حادثة اعتـــذر عنهـــا البيت 
األبيض بعد ذلك. تلك اإلشارة تعكس موقف 
جولياني املعادي للفلسطينيني، وتثبت في 
الوقـــت ذاته دعمه الكبير إلســـرائيل. وبناء 
على مواقف من هذا النوع، حاول جولياني 
اســـتغالل شـــعبيته في الترشـــح لرئاســـة 
الواليـــات املتحدة في انتخابات العام 2008، 

لكنه انسحب من االنتخابات التمهيدية بعد 
خســـارته في فلوريدا ليفتـــح الطريق أمام 
جون ماكني الذي خســـر الحقـــا أمام باراك 

أوباما.

جولياني و{اإلرهاب اإلسالمي}

تصف الصحـــف األميركية والبريطانية 
جوليانـــي باملرشـــح املفضل لـــدى ترامب. 
السياســـيني  لـــدى  رعبـــا  ميثـــل  ولكّنـــه 
األميركيـــني، والدميقراطيني منهم، بســـبب 
مواقفـــه املتصلـــة بالسياســـة اخلارجيـــة، 
وتبّنيـــه مواقـــف ليبراليـــة اجتماعية، مثل 
إقراره بحـــق املرأة في اإلجهـــاض، ودعمه 
لقوانني التحكم بامتالك األســـلحة النارية، 
لكنه يعترف باعتناقه فكر احملافظني اجلدد 

واليمينيني في السياسة اخلارجية.
بحسب مقالة نشرت له في مجلة ”فورين 
أفيرز“، فإن جولياني يرى أنه يجب التركيز 
على احلرب ضد اإلرهاب، وخاصة ما يصفه 
بـ“اإلرهاب اإلسالمي“ وأن يكون هذا محور 

السياسة اخلارجية األميركية اجلديدة.
يقـــول جوليانـــي إنه يجـــب تأييد منع 
دخول املســـلمني للواليات املتحدة، وخاصة 
من الـــدول املعّرضة لإلرهـــاب، وإذا أرادت 
الواليات املتحدة دخول مســـلمني ألراضيها 
فيجب مراجعة ملفاتهم بدقة للتأكد من عدم 

وجود ميول متطرفة لديهم.
مصطلـــح ”اإلرهاب اإلســـالمي“ ليس 

جديدا على لســـان وزيـــر خارجية 
أميـــركا املتوقـــع. ففـــي مقابلـــة 
تلفزيونية مع شـــبكة ”ســـي إن 

عقـــب  معـــه  أجريـــت  إن“، 
هجـــوم أورالندو اإلرهابي، 
قال جوليانـــي ”أنا منزعج 
جـــدًا مـــن عجـــز الرئيس 
باراك أوباما عن استخدام 

كلمـــة اإلرهاب اإلســـالمي، 
ولقـــد أزعجني ذلـــك منذ عدة 

سنوات، الكلمات التي يستخدمها الرئيس 
مهّمة جـــدًا. وهو يخلق شـــعورًا، رمبا بني 
األشـــخاص األكثـــر ليبرالية فـــي املجتمع، 
إنـــه ال ميكنـــك اســـتخدام تعبيـــر اإلرهاب 

اإلسالمي“.
وأضـــاف جولياني عن سياســـة أوباما 
ومـــن خلفـــه املرشـــحة اخلاســـرة هيالري 
أوصلتنـــا  التـــي  ”سياســـتهما  كلينتـــون 
إلى مـــا نحن عليه اليـــوم، فنحن في وضع 
أخطر ّمما كنـــا عليه قبـــل أن يتولى باراك 
أوبامـــا وهيـــالري كلينتون الســـلطة. وقد 
أصبحت علـــى قناعة ثابتة بعد 35 عامًا من 
التعامل مع اإلرهاب اإلسالمي ذي الطبيعة 
املتطرفة، أنك كلما كنت دفاعيًا ســـيكونون 
أكثر هجومًا، وكلما كنت أكثر هجومًا فإنهم 

سيتراجعون عن مالحقتك“.
ما ينتظره العرب اليـــوم، من جولياني 
وغيره، هو كيف ستكون السياسة اخلارجية 
ألميركا بعـــد انتهاء حقبة أوبامـــا املخّيبة 
آلمـــال الكثيريـــن منهـــم، خصوصـــا هؤالء 
املضطهديـــن، وكيـــف ســـيكون املوقف مع 
طهران التي حتاول جاهدة زعزعة األمن في 
الشرق األوســـط، ويبدو إذا تولى جولياني 
رئاسة وزارة اخلارجية األميركية، فإن هناك 
الكثير من التغيرات ستكون مزعجة إليران، 

ومن املمكن أن تكون مدّمرة لنظام األسد.
ففي مقـــال كتبه جوليانـــي مؤخرا حث 
السياسة القادمة ألميركا على رفض االتفاق 
النـــووي اإليراني، معتبـــرا أن إيران خطر 

علـــى األمـــن القومـــي األميركـــي، وأنها لن 
تلتزم ببنود االتفاق النووي وسوف تسعى 
للحصـــول على الســـالح النـــووي حتى إن 

استغرق هذا وقتا أطول.

جولياني عدو خامنئي

عنـــد مشـــاركة جوليانـــي فـــي امللتقى 
املوســـع للمقاومة اإليرانية الذي أقيم العام 
املاضـــي فـــي العاصمة الفرنســـية باريس، 
كانـــت له كلمـــة ناريـــة أشـــعلت احلضور 
الكبيـــر تصفيقا وفرحا، قـــال حينها ”يجب 
أن يرحـــل خامنئي، ال بد مـــن إحالته ومعه 
روحانـــي وأحمـــدي جنـــاد وغيرهـــم، إلى 
احملكمة اجلنائية الدولية، الرتكابهم جرائم 
ضد اإلنســـانية، لقد قتلـــوا مئات اآلالف من 
األشـــخاص، وحان الوقت لكـــي ال نتجاهل 

هذه القضية، وال نغض الطرف عنها“.
أميـــركا  جوليانـــي عـــن دور   تســـاءل 
املتراجـــع في إنقـــاذ الشـــعوب املضطهدة، 
وكيـــف كانت تتدخـــل عند حـــدوث مجازر 
مرّوعـــة بحـــق اإلنســـانية في أماكـــن مثل 
ســـوريا، وقال باســـتهزاء مـــن إدارة باراك 
أوبامـــا ”ملـــاذا نرســـم اخلطـــوط احلمراء 

ونتراجع عنها وننسحب كاجلبناء؟“.
بالشـــخص  جوليانـــي  يوصـــف 
البراغماتـــي، ويتوقع الكثير من اخلبراء أن 
ســـيرجي الفروف وزير اخلارجية الروسية 
سوف يجد أمامه شـــخصا مختلفا كليا عن 
جـــون كيري الذي قيل مـــن قبيل التهكم، إن 
كفاءته الوحيدة هي إتقانه اللغة الفرنســـية 
التـــي يحاول الظهور بها في احملافل، كدون 

جوان.
جوليانـــي الـــذي كان مغرمـــا برونالـــد 
ريغان، في شـــخصيته تتقاطع القســـوة مع 
االنتهازيـــة السياســـية. البعـــض يرى فيه 
صـــورة طبق األصل عن دونالـــد ترامب في 

اآلراء املتطرفـــة، خصوصـــا وأنـــه صديقه 
القـــدمي املتجـــّدد الـــذي يعرفه منـــذ عقود، 
وكان خـــالل احلملة االنتخابيـــة أحد أقرب 
مستشـــاريه. وحدها األيـــام القادمة كفيلة 
بكشف فوائد عصر اجلنون األميركي القادم 

ومضاّره.
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جولياني اإليطالي األصل يوصف بأنه {قاهر املافيا اإليطالية}، وتذكر وسائل إعالم أميركية أن عصابات املافيا في سيسيليا اإليطالية أهدرت دم جولياني في العام ٢٠١٤، وجوه

وقدمت مكافأة بقيمة ٨٠٠ ألف دوالر ملن يقتله، ولكن هناك أيضًا من يعتبر جولياني بمثابة العميل املزدوج لكل من املافيا والحكومة األميركية.

حاكم نيويورك السابق يطل برأسه من برج ترامب

رودي جولياني

من مالعب للمافيا اإليطالية إلى مرشح لوزارة الخارجية

[ مديرة حملة ترامب االنتخابية كيليان كونواي، التي ما زالت تشـــارك في املفاوضات حول اإلدارة املقبلة، تقول إن ”اســـم جولياني طرح جديا لتوّلي 
منصب وزير اخلارجية، وهو مؤّهل لهذه املهمة وميكن أن يؤدي عمله فعليا بشكل جيد“.

انتصاراته على المافيا تعتبر السبب 

بتنصيب جولياني حاكما لوالية 

نيويورك عن الحزب الجمهوري. 

وقد نال بعدها لقب {عمدة أميركا} 

بسبب مهاراته اإلدارية، واعتبره 

البعض ذا مهارات قيادية أفضل 

من جورج بوش االبن، الذي لم يكن 

يتمتع بأي كاريزما

فادي بعاج

الرأي العام األميركي لم ينس أن 

جولياني نزل إلى موقع هجمات سبتمبر 

مباشرة. وظهر أمام الكاميرات وهو 

في موقع الخطر، ورفضه شيكًا بقيمة 

10 ماليين دوالر أميركي تبرع به الوليد 

بن طالل لمدينة نيويورك، بسبب 

تصريحات لألخير اعتبرها جولياني 

تبريرا للهجمات

◄

ن إلير ج ز ون ير ن ير
 املمكن أن تكون مدّمرة لنظام األسد.
ففي مقـــال كتبه جوليانـــي مؤخرا حث
ياسة القادمة ألميركا على رفض االتفاق
ووي اإليراني، معتبـــرا أن إيران خطر

ول و رق

جولياني عدو خامنئي

عنـــد مشـــاركة جوليانـــي فـــي امللتقى
العام املوســـع للمقاومة اإليرانية الذي أقيم
املاضـــي فـــي العاصمة الفرنســـية باريس،
كانـــت له كلمـــة ناريـــة أشـــعلت احلضور
الكبيـــر تصفيقا وفرحا، قـــال حينها ”يجب
أن يرحـــل خامنئي، ال بد مـــن إحالته ومعه
روحانـــي وأحمـــدي جنـــاد وغيرهـــم، إلى
احملكمة اجلنائية الدولية، الرتكابهم جرائم
ضد اإلنســـانية، لقد قتلـــوا مئات اآلالف من
األشـــخاص، وحان الوقت لكـــي ال نتجاهل

هذه القضية، وال نغض الطرف عنها“.
أميـــركا عـــن دور  جوليانـــي  تســـاءل 
إنقـــاذ الشـــعوب املضطهدة، املتراجـــع في
وكيـــف كانت تتدخـــل عند حـــدوث مجازر
مرّوعـــة بحـــق اإلنســـانية في أماكـــن مثل
ســـوريا، وقال باســـتهزاء مـــن إدارة باراك
”ملـــاذا نرســـم اخلطـــوط احلمراء أوبامـــا

ونتراجع عنها وننسحب كاجلبناء؟“.
بالشـــخص جوليانـــي  يوصـــف 
البراغماتـــي، ويتوقع الكثير من اخلبراء أن
ســـيرجي الفروف وزير اخلارجية الروسية
سوف يجد أمامه شـــخصا مختلفا كليا عن
جـــون كيري الذي قيل مـــن قبيل التهكم، إن

ي م ي و ري
بكشف فوائد عصر اجلنون األميركي القادم

ومضاّره.

الرأي العام األميركي لم ينس أن

جولياني نزل إلى موقع هجمات سبتمبر 

الكاميرات وهو مباشرة. وظهر أمام

ة ق كا ش فض الخط ق ف

◄

ّ

ُ



} القاهــرة - أن ينجـــح اإلعالمـــي في حجز 
مـــكاٍن لـــه وســـط ســـاحة مليئـــة بالبرامـــج 
والوجـــوه اإلعالمية مـــن كل التوجهات، فذلك 
تحٍد صعب على الكثير مـــن أصحاب المهنة، 
أما أن يضاعـــف نجاحه بالترّبـــع على عرش 
اإلعالمييـــن ويحظى بأكثرية المشـــاهدة في 
فترة قصيرة، فهذا أمر بالغ الصعوبة، إال على 
مـــن يمتلك أدوات وســـمات شـــخصية تؤهله 

إلزاحة منافسيه بسهولة.
لم يعد االنفراد بطرح قضايا مثيرة للجدل 
أو النجاح فـــي إجراء لقـــاءات تلفزيونية مع 
شـــخصيات يصعب الوصول إليها بســـهولة، 
بوابة عبـــور وحيدة نحو شـــهرة أّي إعالمي 
وســـط ســـاحة كبيرة مليئـــة بوســـائل إعالم 
وبرامـــج تلفزيونية مختلفـــة، بقدر ما تحتاج 
الشهرة للمصداقية في طرح القضايا مع جملة 
من الصفات الشـــخصية والذكاء والشـــجاعة 
االســـتثنائية التي تجـــذب األكثرية ألن يكون 

هذا اإلعالمي بمثابة المنبر المفضل لها.
وإن كانـــت لإلعالمي توجهات سياســـية 
بعينهـــا ال ترضي بعض فئـــات المجتمع، فإن 
مصداقيته مع نفســـه واآلخرين مـــا تلبث أن 
تمحـــو أّي آثار ســـلبية أو انطباعـــات ُأخذت 
عنـــه خالل فترة ما، ســـواء تقـــّرب خاللها من 
أنظمـــة حاكمة مغضوب عليها، أو حتى كانت 
لـــه مواقف يرفضها البعض، واألكثر وقًعا من 
ذلك، أن يتمسك بآرائه ومبادئه وال يتبّرأ منها 
أو يتبـــّدل ويجـــاري وضعا جديـــدا في بالده 

مثلما يفعل الكثير من اإلعالميين.

من هؤالء، اإلعالمي المصري عمرو أديب، 
الــــذي وخالل فتــــرة قصيرة مــــن ظهوره على 
مطلــــع أكتوبر 2016،  فضائيــــة ”أون تي في“ 
بعــــد 18 عاًما قضاهــــا في فضائيــــة ”اليوم“ 
التابعــــة لشــــبكة قنــــوات أوربــــت، حيث كان 
يقدم برنامجه ”القاهــــرة اليوم“، نجح في أن 
يغّير المشــــهد اإلعالمي في مصر ويســــتأثر 
على النســــبة األكبر من المشاهدة، ونجح في 
إعادة الجمهور مرة أخــــرى لمتابعة البرامج 

التلفزيونية بعد أن كاد يهجرها.
صحيــــح أن الفضائيــــات المصريــــة تعج 
بالبرامج ويطّل منها العشرات من اإلعالميين 
من توجهــــات متباينــــة، لكن المشــــهد العام 
يوحــــي وكأنها تــــدور في فلك واحــــد، لم يكن 
يجد فيها المشاهد ما يستحق أن يتابعه، إما 
ألنها تســــبح في اتجاه مدح النظام وقراراته 
والدفاع عنــــه على طول الخط، أو تتطرق إلى 
أمــــور بعيدة عن حياة النــــاس وهمومهم، أو 
حتى تناقش القضايا بطريقة تزيد من إحباط 
الناس، فكانت النتيجة ابتعادا شــــبه جماعي 

عن متابعتها.
ينتمــــي أديب الذي ولد في أكتوبر من عام 
1963، ألســــرة لها تاريخ فني وإعالمي عريق، 
والكاتــــب الراحل  السيناريســــت  فهو نجــــل 

عبدالحي أديب، وشقيق اإلعالمي عمادالدين 
أديــــب، وزوج اإلعالميــــة لميــــس الحديــــدي 
مقدمة برنامج ”هنــــا العاصمة“ على فضائية 
”سي بي ســــي“، وله مشــــوار صحافي طويل، 
حيث التحق في بداية حياته بمؤسســــة روزا 

اليوسف.
اســــتطاع أن يقرأ المشهد اإلعالمي بعين 
ثاقبــــة ويضــــع لنفســــه خطــــة غيــــر تقليدية 
للمنافســــة قبل أن يطلــــق برنامجه ”كل يوم“ 
علــــى فضائيــــة ”أون تــــي فــــي“، ليكــــون في 
ســــلبيات البرامج  الصــــدارة، بعدما تالفــــى 
المنافســــة، وقّرر أن يزاحــــم الجميع بالعبور 
مــــن بوابة ”الدور االجتماعــــي“ لإلعالمي في 

خدمة البسطاء.
حتى ولــــو كان الدور االجتماعي يمكن أن 
يكون سياســــًيا باألســــاس، ويخدم الحكومة 
بشــــكل غير مباشــــر بتخفيف الهجوم عليها، 
فإن الحملة التي أطلقها باسم ”الشعب يأمر“ 
وتســــتهدف خفض أسعار الســــلع بنسبة 20 
بالمئــــة لتخفيــــف المعاناة عــــن المواطنين، 
صعدت بنجمه، بعدما تفاعلت معها العشرات 
من الشركات والمصانع الكبرى، وطبعت على 

منتجاتها ”استجابة لمبادرة الشعب يأمر“.

مع املتشددين أم ضدهم

لم يكن الـــدور االجتماعي الوحيد ألديب، 
كصحافي يصنع لنفســـه صـــورة مغايرة عن 
باقي اإلعالميين، لكنه سبق وأطلق مبادرتين 
أخرييـــن قبل أشـــهر، بجمع تبّرعـــات مالية 
لضعاف السمع الذين يحتاج كل منهم إلجراء 
عمليـــة جراحية بنحـــو 40 ألف جنيه. ونجح 
في جمـــع 12 مليون جنيه، فضال عن مبادرته 
التـــي أطلقهـــا الشـــتاء الماضـــي لـ“تدفئـــة 
الفقراء“ بتوفير نصف مليون ”بطانية“، لكنه 

جمع ضعف الرقم.
ال يمكـــن الفصـــل بيـــن نجـــاح مبادراته 
االجتماعيـــة وفشـــل الكثيـــر مـــن المبادرات 
المماثلـــة إلعالمييـــن مصرييـــن، وبين كونه 
إعالمًيا يتمتع بدرجـــة أعلى من المصداقية، 
عنـــد المشـــاهدين، فتـــراه يهاجـــم النظـــام 
بضراوة ويّتهم الحكومة بالفشـــل في ملفات 
بعينهـــا، ثم يمتـــدح النظـــام والحكومة، إذا 
نجحا في ملفات أخـــرى، بمعنى أنه ال يضع 
نفســـه في إطار واحد مثل ما يفعل الكثير من 

زمالئه في المهنة.
يســـتضيف أركان نظام حســـني مبارك، 
مثل رجل األعمال الهارب حسين سالم ليخلق 
حالـــة جدل تصّب فـــي صالحه فـــي النهاية، 
وفي الحلقة التالية يســـتضيف شـــخصيات 
معارضـــة للنظـــام الحالي على طـــول الخط، 
أمثال خالد داوود القيادي بحزب الدســـتور، 
والبرلمانـــي  السياســـي  إســـكندر  وأميـــن 
الســـابق، والسفير معصوم مرزوق أحد أكثر 
المعارضين التفاقية تعيين الحدود البحرية 
بيـــن مصر والســـعودية، وكان ظهورهم على 
الشاشـــة ”شـــبه ممنوع�، ليـــس بتوجيهات 
مـــن النظام بقـــدر ما هـــو توّجه مـــن بعض 

اإلعالميين لتجّنب غضب النظام.
عندمـــا ثار الرأي العـــام على خالد حنفي 
وزير التموين الســـابق الذي استقال نتيجة 
اتهامـــه بإهـــدار المـــال العـــام فـــي القضية 
المعروفة بـ“فســـاد القمح“، وفتحت الصحف 
والقنـــوات الفضائيـــة النار عليـــه، لم يخش 
عمـــرو أديب أن يفســـح له المجـــال للتحدث 
والدفـــاع عن نفســـه أمـــام اتهامـــات النائب 
البرلماني مصطفى بكرى الذي حّل ضيًفا في 
اليـــوم التالي في ذات البرنامج، وهو من قاد 
الحملة ضد الوزير الســـابق حتى أجبر على 
االستقالة من الحكومة في سبتمبر الماضي.

بلغت درجة جرأتـــه ومحاولته االختالف 
عن اآلخريـــن، ومخاطبة كل فئـــات المجتمع 
حتـــى الرافضين لشـــرعية النظـــام الحالي، 
أن اســـتضاف في برنامجـــه منتصر الزيات 

محامـــي الجماعـــات 
المتشددة  اإلسالمية 

الـــذي دافع عـــن عناصر 
ما  اإلســـالمية،  التيارات 
لهجوم  يتعـــرض  جعلـــه 

ضـــاٍر من البعـــض، بينهم 
اللواء محسن حفظي مساعد 

وزير الداخلية األســـبق، الذي 
اتهم أديـــب بأنه ”يرّوج لعودة 

للمشهد“،  اإلسالمية  الجماعات 
مـــا رّد عليـــه أديب بـــأن ”برنامجه 

يخاطب كل فئات المجتمع“.
لـــم تكن هـــذه السياســـة اإلعالمية 

مألوفة عند الرأي العام المصري، خاصة 
في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 

واإلطاحة بنظام حكم اإلخوان المسلمين، 
وكان اإلعالم المحلي يدور في فلك 
واحد، يتمحـــور حول المؤامرات 
اإلرهاب  ومكافحـــة  الخارجيـــة 

واالصطفـــاف الوطني ودعم 
فـــي  الجديـــد  النظـــام 

كل  وإقصـــاء  الحكـــم 
ما هو إســـالمي من 

المشـــهد وتطبيق 
عقوبـــة  أقصـــى 
المنتميـــن  علـــى 

لإلخوان.
النهج 

الذي رسمه 
عمرو 

أديب لنفسه 
والمصداقية التي 

استخدمها سالًحا شرعًيا لحشد الناس
 لمتابعته بترك المساحة لكل اآلراء ومناقشة 
والمعارضـــة  المؤيـــدة  القضايـــا  مختلـــف 
بشـــجاعة ونبرة صوت عاليـــة طوال الوقت، 
جعـــال منه نافـــذة إعالميـــة كان يبحث عنها 
المشـــاهد بشغف، ما ســـّهل مهّمته في كسب 
ثقـــة األكثرية واســـتقطاب تيـــارات مختلفة 
لمتابعتـــه، حتى المعارضون بشراســـة مّمن 
ينظـــرون لإلعـــالم المحلـــي على أنـــه ”بوق 

للنظام“.
فـــي خضّم كل هـــذا، تراه يذهب بنفســـه 
للترويـــج لمشـــروعات النظـــام في مشـــروع 
محور قناة السويس الذي يتعرض النتقادات 
شـــديدة مـــن تيـــارات معارضة، بســـبب ما 
ُأنفـــق عليـــه من مليـــارات الدوالرات وســـط 
أزمة اقتصادية طاحنـــة، ويتحدث عن إبهار 
مصر للعالم بالمشـــروعات التي ُشيدت بأياٍد 
مصرية تستطيع أن تحقق للبالد نقلة نوعية 
في اقتصادها، وفي ذات الوقت ليس ساذجا 
ليحـــاول إقنـــاع النـــاس بأن الوضـــع عظيم 

والمستقبل ”وردّي“ أمامهم.

مضيف املطلوبني

عالقتـــه باألنظمـــة تّتســـم بالغرابة، فهو 
الذي قال عن حسني مبارك إنه ”األب الروحي 
لـــه“، مع أن مبارك منعه من الظهور اإلعالمي 
قبـــل تنّحيه، واألكثر من ذلـــك، أنه في خضم 
كراهية الشـــارع لنظـــام مبارك وفســـاده لم 
يتبّرأ أديب حتى اللحظة من عالقته السابقة 

بمبارك.
حفاظـــه علـــى أن يكـــون إعالمًيا يســـبح 
ضـــد التيار مهمـــا علت  أمواجـــه، دفعه إلى 
أن يهاجـــم النظام الحالي وحكومته وزمالءه 
اإلعالميين لتجاهلهم دور حســـني مبارك في 
انتصارات حرب الســـادس مـــن أكتوبر لعام 
1973، وعـــدم التطرق إليه فـــي الذكرى الـ43 
للحـــرب، حيـــث كان قائًدا لســـالح الطيران، 
ومعروف أنه صاحب الضربة الجوية األولى 
آنـــذاك، واعتبر أن تجّنـــب الحديث عن دوره 
”خيانـــة للتاريخ وخـــوف غير مبـــّرر من رّدة 

فعل الشارع“.

ُينظر إلـــى أديب على أنه إعالمي صاحب 
موقـــف ثابت، ال يتخّلى عن ماضيه أو عالقته 
بأنظمة انهارت أمام رغبة الشـــعب، أو يتبرأ 
منه تاريخه ومواقفه القديمة لتجميل صورته 
في الحاضر وتحصين نفســـه في المستقبل، 
وال يمّل من الحديث عن عالقاته ببعض رجال 
األنظمـــة الســـابقة وكيف ســـاهموا في بناء 
الدولة ووضعوها على الطريق الصحيح إلى 
أن جـــاءت ثورة ينايـــر 2011 وأجبرتهم على 

االختفاء من المشهد.
مع أنه ضـــد الثورة التـــي أزاحت مبارك 
ونظامـــه، لكنـــه يتعامل مـــع هـــذه المعادلة 
بـــذكاء، فهو ال يهاجمها بشـــكل مباشـــر وال 
يتهـــم شـــبابها بالخيانة مثلمـــا فعل بعض 
اإلعالميين، لكنه يلّمـــح إلى المؤامرات التي 
اخترقـــت مصر عبر هـــذه الثـــورة ومخطط 
الشرق األوسط الكبير، وهو طرح يلقى قبوًال 
عند الفئـــة التي تعـــادي الثـــورة، ويتيح له 

الحفاظ على هذه القاعدة الجماهيرية.
بالتالي نجح في أن يكون له متابعون من 
مختلف التيـــارات والتوجهات والفئات، فهو 
الذي يـــرى فيه أعداء ثـــورة يناير ”جزءا من 
الماضي“، ويـــرى فيه أنصار ثورة 30 يونيو 
”جـــزءا من الحاضـــر“، ويعتبره إســـالميون 
أحد منابرهم وقتما ُأغلقت في وجوههم باقي 
المنّصات اإلعالمية، وينظر إليه المعارضون 
باعتبـــاره ”متحدًثـــا بلســـانهم ضـــد أخطاء 
الحكومـــة“، والفقراء على أنـــه ”أحد أدوات 

تخفيف األعباء عنهم“.

لطم وصراخ على الشاشة

أن  السياســـية  الحنكـــة  مـــن  يكـــن  لـــم 
يتجاهل رأس النظـــام المصري، أي الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، مخاطبـــة الرأي العام 
المحلـــي والعالمي عبر إعالمـــي جماهيري 
لديـــه جماهيريـــة عريضة مثـــل أديب، حتى 
عندما كان يطّل على المشاهدين من فضائية 
”اليوم“ المشـــّفرة التي تتبع مجموعة قنوات 
أوربت لمدة 18 عاًما، خالل برنامجه السابق 

”القاهرة اليوم“.

لم يعهد الرأي اإلعالمي المصري اتصال 
السيســـي بإعالمي وهو على الهواء مباشرة 
فـــي أثنـــاء هجومـــه الضـــاري علـــى النظام 
والحكومـــة إلخفاقهمـــا في بعـــض الملّفات، 
ســـوى عمرو أديب. وحـــدث ذلك 3 مرات، كان 
آخرهـــا حديثه عن فشـــل النظام فـــي تنمية 
سيناء ما تســـّبب في تنامي معّدالت اإلرهاب 
واســـتهداف جنـــود الجيـــش والشـــرطة من 

التنظيمات اإلرهابية هناك.
وقتها فاجأ السيسي عمرو أديب بإجراء 
مداخلـــة هاتفية لشـــرح خّطـــة الحكومة في 
تنميـــة ســـيناء ومدافًعا عن النظـــام بأنه لم 
يفشـــل في دحر اإلرهاب، وأنـــه نجح في ذلك 
بنســـبة كبيرة، لكن شـــجاعة المشاكس (كما 
ُعـــرف عنـــه) لم تغـــب عنه حتى عنـــد حديثه 
مـــع رئيس الدولة، وواجهـــه بالكثير من 
الدالئل التـــي توحي بـــأن الحكومة 
لم تنجح في هـــذا الملف، ما دفع 
السيسي ألن يستمّر في إقناعه 
بعكس ذلك ألكثر من 20 دقيقة 

كاملة.
لم يشعر المشاهد وقتها 
أن أديب يتحدث مع رئيس 
الدولة، حيث بدا وكأنه يحاور 
مسؤوًال حكومًيا تجب مساءلته عن 
أخطائه أمام المجتمع، حتى 
نبرة الصوت العالي 
في طرح القضايا، 
وهي سمة 
معروفة عن أديب، 
لم تنخفض أمام 
منصب الرئيس، ما يعطي 
انطباًعا عنه بأنه ”ال يهاب المنصب بقدر 
ما يبحث عن المحافظة على الصورة التي 
ُأخذت عنه وتمّيزه عن باقي زمالئه 

اإلعالميين“.
مــــع هجومه الالذع علــــى وزراء الحكومة 
بشــــكل يومي، وبطريقة تبــــدو مهينة للبعض 
أمام المجتمع، على شاكلة ”أنت وزير فاشل.. 
أنت مطلوب رحيلك من المنصب فوًرا“، لكّنهم 
يجــــدون في برنامجــــه منبًرا إعالمًيــــا مميًزا 
لمخاطبــــة الناس من خالله، بغض النظر عّما 
يبــــادرون باالتصال  ضدهــــم، فتراهم  يحكيه 
لتوضيــــح الحقائــــق أمام الرأي العــــام، ربما 
ألنهم على قناعة بأّن برنامجه يخاطب مختلف 

التيارات، وحديثهم سوف يصل إلى العامة.
كانــــت معركتــــه األشــــرس مــــع مرتضــــى 
منصور عضو مجلس النــــواب ورئيس نادي 
الزمالــــك الرياضــــي، الــــذي تخشــــى األغلبية 
الصــــدام معه لمــــا يرّوجه من امتالكه شــــبكة 
عالقات قوية بمسؤولين كبار بالدولة وداخل 
دوائــــر الحكم، لكــــن معركة منصــــور لم تكن 
ســــهلة، ألّن منصور اعتبر أنه دخل المواجهة 
نيابة عــــن أغلبية المجتمع الــــذي ينظر إليه 
على أنه ”شــــخصية منبوذة وسليطة اللسان 

وتّدعي أنها مدعومة من النظام“.
ما ســــّهل مهمة أديب فــــي االنتصار على 
رئيــــس الزمالك الــــذي هــــّدده بـ“الخطف من 
قناة اليوم ومنعه من الظهور“، أن السيســــي 
أجرى معه مداخلتيــــن هاتفيتين على الهواء 
في نفــــس توقيت خالفه مع منصــــور، ما بدا 
وكأنه ”مســــنود من رئيس الدولة الذي يبارك 

معركته مع رئيس نادي الزمالك“.
كان طبيعًيــــا أن يســــتغل ذكاءه الفطــــري 
فــــي االنتصار على مرتضــــى منصور بطريقة 
”إحراج النظــــام أمام الرأي العــــام“ حيث قال 
أكثــــر من مــــرة ”يا رئيــــس الجمهوريــــة، هذا 

الشخص يهددني “.
وقتها قرر رئيس الزمالك أن ينســـحب من 
المعركة بســـالم، وتجّنب المشـــاكس العنيد 
خوًفـــا من انقالب النظام عليه، مثلما يتجنبه 
مســـؤولون كبار في الدولة خشـــية أن ينقلب 
عليهـــم وتطولهم نبرات صوته التي قد تصل 

إلى حّد الصراخ ولطم الخدود.

إعالمي مصري يعتبر مبارك والسيسي أبوين روحيني له 

عمرو أديب

مشاكس فضائي على محك المصداقية

عمرو أديب إعالمي يعيش مهنته كل لحظة في حياته، فهو ينتمي إلى عائلة لها تاريخ فني ومهني طويل. فوالده هو السيناريست والكاتب الراحل عبدالحي أديب، وشقيقه هو وجوه

اإلعالمي واملنتج عماد الدين أديب. أما زوجته فهي املذيعة مليس الحديدي.

الفضائيات المصرية تعج بالبرامج 

ويطل منها العشرات من 

اإلعالميين من توجهات متباينة، 

لكن المشهد العام يوحي وكأنها 

تدور في فلك واحد، ال يجد فيها 

المشاهد ما يستحق أن يتابعه، 

لتصبح النتيجة ابتعادا شبه جماعي 

عن متابعتها

[ عمرو أديب ينجح في حصد متابعين من مختلف الفئات والتيارات. إذ يرى فيه أعداء ثورة يناير جزءا من الماضي، ويصنفه أنصار ثورة 30 يونيو بأنه جزء من الحاضر، وينظر إليه المعارضون كأنه متحدث بلسانهم، ويعتبره البسطاء أداة لتخفيف 
األعباء واليأس واإلحباط..
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أحمد حافظ
محامـــي الجماعـــات 
المتشددة  اإلسالمية 

الـــذي دافع عـــن عناصر 
ما  اإلســـالمية،  التيارات 
لهجوم  يتعـــرض  جعلـــه 

ضـــاٍر من البعـــض، بينهم 
مساعد  اللواء محسن حفظي

ٍٍ

وزير الداخلية األســـبق، الذي
اتهم أديـــب بأنه ”يرّوج لعودة 
للمشهد“، اإلسالمية  الجماعات 

مـــا رّد عليـــه أديب بـــأن ”برنامجه 
يخاطب كل فئات المجتمع“.

لـــم تكن هـــذه السياســـة اإلعالمية 
مألوفة عند الرأي العام المصري، خاصة

30 يونيو 2013 في الفترة التي أعقبت ثورة
واإلطاحة بنظام حكم اإلخوان المسلمين، 

وكان اإلعالم المحلي يدور في فلك 
واحد، يتمحـــور حول المؤامرات
ومكافحـــة اإلرهاب الخارجيـــة 

واالصطفـــاف الوطني ودعم 
فـــي  الجديـــد  النظـــام 
كل وإقصـــاء  الحكـــم 
ما هو إســـالمي من
المشـــهد وتطبيق
عقوبـــة أقصـــى 
المنتميـيـــــننن علـــى 

لإلخوان.
النهج 
الذي رسممهه

عمرو 
أديب لنفسهه

والمصداقية التي
االنلناساس استخدمها سالًحا شرعًيا لحشدش

يي

لم يعهد الرأي اإلعالمي المصري اتصال
السيســـي بإعالمي وهو على الهواء مباشرة
فـــي أثنـــاء هجومـــه الضـــاري علـــى النظام
والحكومـــة إلخفاقهمـــا في بعـــض الملّفات،
م ى ري جو ي

3ســـوى عمرو أديب. وحـــدث ذلك 3 مرات، كان
تنمية فـــي آخرهـــا حديثه عن فشـــل النظام
معّدالت اإلرهاب تنامي سيناء ما تســـّبب في

ي

واســـتهداف جنـــود الجيـــش والشـــرطة من
التنظيمات اإلرهابية هناك.

وقتها فاجأ السيسي عمرو أديب بإجراء
مداخلـــة هاتفية لشـــرح خّطـــة الحكومة في
بإجر يب رو ي ي ج و

بأنه لم تنميـــة ســـيناء ومدافًعا عن النظـــام
ي

يفشـــل في دحر اإلرهاب، وأنـــه نجح في ذلك
بنســـبة كبيرة، لكن شـــجاعة المشاكس (كما
ُعـــرف عنـــه) لم تغـــب عنه حتى عنـــد حديثه
مـــع رئيس الدولة، وواجهـــه بالكثير من
الدالئل التـــي توحي بـــأن الحكومة
لم تنجح في هـــذا الملف، ما دفع
ألن يستمّر في إقناعه السيسي
دقيقة 20 بعكس ذلك ألكثر من

كاملة.
لم يشعر المشاهد وقتها 
أن أديب يتحدث مع رئيس 
الدولة، حيث بدا وكأنه يحاور 
مسؤوًال حكومًيا تجب مساءلته عن 
ور ي و ب ي و

أخطائه أمام المجتمع، حتى 
نبرة الصوت العالي 
فيفي طرح القضايا، 
وهي سمة 
معمعروفة عن أديب، 
لم تنخفض أمام 
مننصب الرئيس، ما يعطي
انطباًعا عنه بأنه ”ال يهاب المنصب بقدر 



} إســطنبول - قبـــل عدة أيـــام أقدمت صفحة 
تحمـــل اســـم ”فيرال يـــو أس آي“ علـــى موقع 
فيســـبوك على نشر بث مباشـــر استمر للعديد 
مـــن الســـاعات، تضّمن وبحســـب الناشـــرين 
تصويرًا لمعـــارك تخوضها عناصر من القوات 
الخاصـــة األميركيـــة مـــع تنظيم داعـــش على 

األرض السورية.
التوقيت الذي اختير إلجراء البث المباشر 
جـــاء في فتـــرة الليـــل، بينما كانت المشـــاهد 
التي يتـــم عرضها تجري في النهـــار، ما يؤكد 
أن أصحاب هـــذه الخطوة كانـــوا يبّثون مادة 
مســـّجلة، ولكن من خالل تقنية البث المباشـــر 
التي باتت فـــي متناول أغلب المشـــتركين في 

فيسبوك.

ما ال تنشره وسائل اإلعالم

إلى هنا تبـــدو القصة عادية في الســـياق. 
فعناصرهـــا كلها معتـــادة، إذ ثمة حرب تجري 
وقائعهـــا في مكان ما من العالـــم، وثمة كاميرا 
تصـــّور دون توّقـــف مجموعة تقاتل عـــدّوًا ما، 
اتفـــق العالم كله علـــى أنه خطـــر، وأيضًا ثمة 
وسيلة ســـهلة ومتاحة لبث ما تم تصويره في 
الواقعـــة. ولكن مـــا هو غير عـــادي في القصة 
جـــاء من جهة عدد المشـــاهدين، واآلليات التي 
اعتمدت للنشر، والتي يمكن اختصارها بتطوع 
الجمهور على فيسبوك للقيام بدعوة الجمهور 
للمشاهدة؛ فرغم أن عدد مشتركي هذه الصفحة 
لم يزد حتـــى اللحظة عن ثالثة آالف مشـــترك، 
إال أن عـــدد من قاموا بنشـــر رابط الفيديو على 
صفحاتهم الشخصية (شير أو مشاركة) تجاوز 

في لحظتها المئة ألف مستخدم.

كما كانت مؤشـــرات المشـــاهدة تقدم رقمًا 
عاليـــًا تجاوز نصـــف المليون مشـــاهد، أي أن 
عمليـــة المتابعة كانت تتّم بنســـبة محددة من 
خالل الصفحة ذاتها، وكذلك من خالل صفحات 
اآلخريـــن الذيـــن قاموا بالبث علـــى صفحاتهم 
عبر المشـــاركة، وقد وّضحـــت التعليقات التي 
كتبها البعـــض على البث، وجود عدد هائل من 
المهتمين الذين أثارتهم المشاهد العنيفة التي 

قدمها ذلك الفيديو.
صفحـــة ”فيرال يو أس آي“ قامت في اليوم 
التالي بحذف رابط فيديو البث المباشر، ولكن 
هذا لم يكن كافيًا ألن ينسى المستخدمون كيف 
يمكـــن لتقنيـــة البث المباشـــر أن تطلعهم على 
أشـــياء ال تنشـــرها وســـائل اإلعالم التقليدية، 
وبالتأكيد فإن حذف الفيديو ال يكفي ألن ينسى 
المحللـــون لتطورات الميديا في الوقت الحالي 
كيـــف يمكن للتســـويق الفيروســـي أن يخلخل 

األنماط التقليدية في النشر، وفي الترويج على 
شبكات التواصل االجتماعي.

”فيرال ماركتينغ“ أو ”التسويق الفيروسي“، 
هو االصطالح العام السائد الذي يعّبر عن قيام 
الشـــركات أو أصحاب المنتجـــات، المادية أو 
الفكرية، بعملية تســـويق ما يقـــع إنتاجه عبر 

وسائل التواصل االجتماعي راهنًا.
ومنذ تحّولت شـــبكة اإلنترنـــت إلى مجاٍل 
متـــاٍح لجميـــع المســـتخدمين، صـــار العمـــل 
اإلعالنـــي فيهـــا جـــزءًا مـــن عملية التســـويق 
(التســـويق بالـــكالم)، التي تـــدّر على أصحاب 
الشـــركات أمـــواًال كبيـــرة. وفـــي الوقـــت ذاته 
صـــار هذا التســـويق عملية اقتصادية ُتســـال 
فيهـــا أموال طائلـــة على مســـتوى العالم، فقد 
بدأت اإلعالنـــات التجارية تظهر فـــي المواقع 
اإللكترونيـــة، وفـــي البريـــد اإللكتروني، وفي 
المدونات الشـــخصية، وفي محـــركات البحث، 

وفي شبكات التواصل االجتماعي.
ولكـــن هـــذه الطريقة فـــي نشـــر اإلعالنات 
تشـــبه في الحقيقة ما يجري علـــى األرض في 
الحياة الطبيعية، فقد غزا اإلعالن كل شيء في 
حياتنا، وقـــد جرت عملية تأقلم شـــبه طبيعي 
بيـــن المســـتهلكين وبين المنتجين وشـــركات 
التســـويق التـــي تعمـــل على ضـــخ اإلعالنات 
عبر الوســـائل اإلعالمية. وتسّمى هذه العملية 
بالتســـويق الفيروسي غير النشـــط بمعنى أن 
الرســـالة اإلعالنية تخـــرج من بـــؤرة البث أو 
المصدر إلى جهات المستهدفين، دون أن يكون 
هؤالء قـــد قاموا بإعـــالن رغبتهم فـــي تلّقيها، 

ودون أن يقوموا بإعادة نشرها.

أكثر من مجرد عملية تسويق

ولكـــن التحـــّول األخطر واألهّم فـــي عملية 
التسويق جاء من خالل تحويل فعل اإلعالن، من 
عملية تفرض على المستهلكين الذين يتلقونها 
عبر القنوات االتصالية اإللكترونية الســـابقة، 
إلـــى عملية تفاعليـــة، يتطوع فيها المســـتهلك 
ذاته، أو المتلّقي اإلعالن، ليقوم بإعادة نشـــره 
ضمـــن الفضاء الخـــاص به، أي ضمـــن قائمة 
أصدقائـــه، أو فـــي الصفحـــات أو المجموعات 
أو المنتديات التي يشـــترك فيهـــا، وبينما كان 
هذا المستهلك  يقوم في السابق أحيانًا بإعادة 
إرســـال اإليميل إلى عدد مـــن أصدقائه، صارت 
العملية في مواقع التواصل االجتماعي ســـهلة 
وســـريعة، إذ يكفي أن يقوم المستخدم بإعادة 
نشـــر إعـــالن المنتـــج أو الرســـالة الترويجية 
وغيرها على صفحته، أو أن يقوم باإلشارة إلى 
أصدقائه بما يؤّدي في النهاية إلى تدفق هائل 
للســـلعة على الشبكة، دون أن يضطر منتجوها 
أو القائمـــون عليها إلى دفع أّي مبالغ مالية في 

سبيل نشرهم لها.
ومن خالل ما سبق يّتضح لنا سبب اقتران 
تسمية هذه االســـتراتيجية بكلمة ”الفيروس“، 
فاإلعالن أو المنتج أو الرســـالة تنتشر بسرعة 
هائلة  بين مستخدمي اإلنترنت مثل الفيروس 
الذي ”تنتقل العدوى فيه بسرعة بين األشخاص 
دون القـــدرة علـــى الســـيطرة عليـــه مـــن قبل 
األشـــخاص وحيث يكون الكثير من األشخاص 
معرضيـــن لإلصابة بهـــذا الفيـــروس المتمثل 
بالفيديـــو أو الصـــورة أو المقالـــة أو الرابـــط 
والذي يمكن أن ينتقل بســـرعة من شخص إلى 

آخر عن طريق الشبكات االجتماعية“.
بالعـــودة إلى واقعـــة بث فيديـــو المعارك 
المشار إليها أعاله، فإن عملية النشر جرت عبر 
هذه الطريقة التســـويقية. ولكن علينا مالحظة 
أن المنتـــج الذي تّم تســـويقه لـــم يكن بضاعة 
مـــادة تجارية، بل كانت مشـــاهد عنـــف بالغة 
القســـوة، ورغم الحيز الكبير مـــن اإلثارة التي 

تحتويـــه، إال أن تطوع المســـتهلكين 
بالقيام بنشـــرها، يعيدنا إلى سياق 
طويل من اســـتخدامات التســـويق 
الفيروسي، جرى من خالله تطويع 
عقـــل المســـتهلكين وتحويلـــه من 
موقف الرفض الشـــديد لمشـــاهدة 
الفيديوهـــات العنيفـــة، إلى التقبل 

توّســـع  ثـــم  ومـــن  لهـــا،  البســـيط 
مشـــاهدتها، وصوًال إلـــى الذهاب عن 

ســـبق اإلصرار إلى فعل المشـــاهدة، وانتهاًء 
بالقيام بإعادة نشرها.

نتحـــّدث هنا عـــن تاريخ زمني قـــد يقارب 
عقـــدا كامال، ضخـــت فيه الحـــركات المتطرفة 
الفاعلـــة على مســـتوى العالم كّلـــه اآلالف من 
األفالم المصـــورة، التي تحتوي جرعات عالية 
مـــن العنف؛ أفعال تعذيب وإعدامات بوســـائل 
متعددة. وقـــد كانت هذه الجرعـــات تصل إلى 
الجمهور من خالل التســـويق الفيروسي غير 

النشـــط في البدايـــة، ولكن عمليـــة الضخ 
الدينـــي  المنحـــى  ذات  األيديولوجـــي 
والمذهبي، كانت تؤســـس لألرضية التي 

ســـتوجب علـــى كل مســـتخدم علـــى 
التواصل  وشـــبكات  اإلنترنت  شبكة 
االجتماعـــي فـــي وقت الحـــق، يجد 
نفســـه منتميـــًا إلـــى ســـاحة هـــذا 
الصـــراع، أن يقوم بالمســـاهمة في 
هـــذه الســـاحة ”الجهاديـــة“، عبـــر 
االندماج أكثر فأكثر في عملية نشر 
األفالم المضاّدة، وهكذا باتت قيادة 
الصراع على الشـــبكة ومع وجود 
هذه األرضية المتحّفزة، ال تتطلب 
ســـوى أن يقـــوم صنـــاع األفـــالم 
بعنونتها بعبـــارات تحريضية ثم 

نشـــرها ضمـــن الصفحـــات ذات الصلة، وترك 
األمر بعدها لجيوش كاملة من المســـتخدمين 

الذين سيقومون بنشرها على أوسع صعيد.
هـــذه الحـــرب المعلنـــة والتي تقـــوم على 
استراتيجية التسويق الفيروسي لم تكن حكرًا 
على المنظمات اإلرهابيـــة فقط، بل كانت تمتد 
لتصل إلى األجهزة االستخباراتية واألمنية في 
دول عظمى أيضًا. فقد كشـــف تحقيق مشـــترك 
لـــكل من صحيفـــة ”صنـــداي تايمـــز“ ومكتب 
التحقيقات الصحافية نشر قبل شهرين تقريبًا 
عن عمليـــات أميركية غير قانونية، دفعت فيها 
وزارة الدفاع األميركية الماليين من الدوالرات 
لشـــركة عالقات عامـــة، لتنتج أشـــرطة فيديو 
مزورة منســـوبة لتنظيم القاعـــدة في العراق، 
والقيام بعمليات حرب نفســـية، وذلك بعد غزو 

العراق عام 2003.

حرب التسويق الفيروسي

تم نشـــر تلـــك األفـــالم عبـــر اإلنترنت من 
أجـــل توريط عـــدد كبير من المســـتخدمين في 
ســـياق الحرب التي تشـــنها وزارة الدفاع على 
اإلرهـــاب، وبحســـب مارتـــن ويلز وهـــو أحد 
العامليـــن في الشـــركة، كان يعمـــل خبيرًا في 
إنتـــاج الفيديوهات، فإن أهم جزء من البرنامج 
هو إنتاج مواد إعالمية مزّورة منسوبة لتنظيم 
القاعـــدة، وعن هذا قال ويلـــز ”كنا بحاجة إلى 
عمل هذه األفالم، ولهذا اســـتخدمنا لقطات من 
تنظيـــم القاعدة، وكان يجب أن تكون مدتها 10 

دقائق، وبشكل معّين ومشفر“.
وبينـــت الصحيفـــة التـــي قامـــت بنشـــر 
التحقيـــق أنه ال تمكن مشـــاهدة هذه األفالم إال 
عبر اإلنترنت، ومن خـــالل برنامج ”ريل بلير“ 
وهو ما يـــؤدي إلى نقل المعلومـــات الخاصة 
بالشـــخص الذي قـــام بمشـــاهدتها إلى قاعدة 

فيكتوري األميركية.

وأضاف ويلـــز أن المعلومـــات كانت 
تعود إليه، وإلى مسؤول عسكري بارز، ويقول 
”لو ظهرت األشـــرطة فـــي مكان ما فـــي العالم، 
فإن هـــذا مثير لالنتبـــاه، ويســـاعد على تتّبع 
األثر“، وأضاف أن األشـــرطة ظهرت في سوريا 
وإيران وأميركا، مشيرًا إلى أن عمله في العراق 
اشتمل على التعاون مع قوات المهام الخاصة 
للعمليات الدعائية، والعمليات النفسية لقوات 

العمليات الخاصة المشتركة.
ويتضـــح مـــن الســـياق الذي كشـــفته هذه 
الفيديوهـــات  نشـــر  عمليـــة  أن  الفضيحـــة 
كانت تســـتند وبشـــكل رئيســـي على استغالل 
اســـتراتيجية التســـويق الفيروســـي من أجل 
التوغل أكثر فأكثر ضمن الســـاحات الجهادية 
اإللكترونيـــة. ولكـــن هذه الغاية التـــي يبررها 
األمنيون بأنها ضرورة لكشف عمل التنظيمات 
الجهادية، كانـــت تنطوي على توّرط ال أخالقي 
في إعـــادة إنتاج صور جديـــدة لإلرهاب ذاته، 
ما يعني وجود شـــراكة فـــي التأثير على عقل 
وأنماط  الجهادييـــن)  (جمهور  المســـتخدمين 
ســـياق  فـــي  هـــذا  واســـتغالل  ســـلوكّياتهم، 
الحرب، ومحاولة اإليقاع بهؤالء وبأشـــخاص 
المتعاطفيـــن معهـــم، دون النظر في األســـباب 
التـــي تدفع هؤالء للتوجه نحـــو هذه الجهة أو 
تلك، وهي فعليًا أسباب سياسية واقعية تجري 

تفاصيلها على األرض.
مراجعة االستراتيجيات التي بذلتها دول 

العالم في سبيل مكافحة اإلرهاب 
على شبكة اإلنترنت توضح 

كيف أن داعش وغيره 
من التنظيمات قامت 

بنصب فخ لإلعالم 
ولمستخدمي 
الشبكة تقوم 

تفاصيله على 
صناعة الفيديو 

العنفي، ثم نشره 

على الشبكة وتركه لفترة وجيزة، وبينما كانت 
األجهزة األمنيـــة تقوم بحظـــر الفيديو كانت 
الميديا التي تنشـــر بعض تفاصيله الخبرية، 
وكذلك جيوش المستخدمين تعيد نشره بطرق 
ملتوية، عبر التســـويق الفيروســـي، ما يؤدي 
في النتيجة إلى وصوله أكثر فأكثر إال أوســـع 

الشرائح المستهدفة.
وفي الجهة المقابلة ظلت آليات المعالجة 
الرســـمية لـــدى الدول التـــي أعلنـــت الحرب 
على اإلرهاب لســـنين طويلة قاصرة، وال ترى 
المســـلمين في بلدانها أو فـــي دولهم إلى من 
خالل العين األمنيـــة وكاميرات المراقبة، وقد 
كان الفتًا في قمة مكافحة التطرف التي عقدت 
في واشنطن بداية العام الماضي وجود رؤية 
لدى أوباما ذاته -وصفـــت من قبل المتابعين 
بالبطيئة- والذي رأى بأن ”الفيديوهات عالية 
االجتماعية  الشـــبكات  واســـتخدام  الجـــودة 
وحســـابات اإلرهابييـــن على تويتـــر صّممت 
للوصول إلى الشـــباب عبـــر اإلنترنت…فهؤالء 
اإلرهابيـــون هـــم أوًال خطر علـــى المجتمعات 
التي يستهدفونها. وعلى هذه المجتمعات أن 
تبادر وتحمي نفســـها بنفسها. هذا يصح في 

أميركا وغير أميركا“. 
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 
فإن إدارة أوباما ستنظم ”منتديات تكنولوجيا“ 
تشمل شـــبكات التواصل االجتماعي وممثلي 
الحكومـــات والمجتمـــع المدنـــي والديانـــات 
بهـــدف ”تطوير مضمون رقمـــي ينقض حجج 
المتشـــددين (…) ويبرز البدائل اإليجابية،  
كمـــا ستســـاعد الخارجيـــة األميركية 
الطـــالب حـــول العالم علـــى تطوير 
مضمون رقمي لمواجهة التشـــدد. 
وعينـــت اإلدارة مبعوثـــا خاصـــا 
للتواصل االســـتراتيجي لمكافحة 
اإلرهـــاب في الخارجيـــة من أجل 
العمل على ”تعطيل تأثير الدعاية 

اإلرهابية“.

استراتيجيات يتبعها البنتاغون لتسويق هجمات وهمية

التسويق الفيروسي

ينتقل من مهمة نشر الممنوعات إلى نشر اإلرهاب

شبكة اإلنترنت تبدو اليوم وقد تحولت إلى مجال متاح لجميع املستخدمني، وصار العمل اإلعالني فيها جزءا من عملية التسويق (التسويق بالكالم)، التي تدر على أصحاب وجوه

الشركات أمواال كبيرة. وفي الوقت ذاته صار هذا التسويق عملية اقتصادية تضخ فيها أموال طائلة على مستوى العالم.

االستراتيجيات التي بذلتها وتبذلها 

دول العالم في سبيل مكافحة اإلرهاب 

على شبكة اإلنترنت توضح كيف أن 

داعش وغيره من التنظيمات قامت 

بنصب فخ لإلعالم ولمستخدمي 

الشبكة تقوم تفاصيله على صناعة 

الفيديو العنفي
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علي سفر
المســـتهلكين يـــه، إال أن تطوع
م بنشـــرها، يعيدنا إلى سياق
 من اســـتخدامات التســـويق
وسي، جرى من خالله تطويع
المســـتهلكين وتحويلـــه من
 الرفض الشـــديد لمشـــاهدة
ووهـــات العنيفـــة، إلى التقبل
توّســـع ثـــم  ومـــن  لهـــا،  ـيط 

هدتها، وصوًال إلـــى الذهاب عن 
ع و م ن و ه ي

ق اإلصرار إلى فعل المشـــاهدة، وانتهاًء
م بإعادة نشرها.

حـــّدث هنا عـــن تاريخ زمني قـــد يقارب
 كامال، ضخـــت فيه الحـــركات المتطرفة
كّلـــه اآلالف من  ـــة على مســـتوى العالم
ر ر ري

م المصـــورة، التي تحتوي جرعات عالية
لعنف؛ أفعال تعذيب وإعدامات بوســـائل
ة. وقـــد كانت هذه الجرعـــات تصل إلى 
هور من خالل التســـويق الفيروسي غير

ط في البدايـــة، ولكن عمليـــة الضخ 
الدينـــي  المنحـــى  ذات  ولوجـــي 
هبي، كانت تؤســـس لألرضية التي

وجب علـــى كل مســـتخدم علـــى 
التواصل  وشـــبكات  اإلنترنت 
ماعـــي فـــي وقت الحـــق، يجد
ه منتميـــًا إلـــى ســـاحة هـــذا
يج ق و ي يي

راع، أن يقوم بالمســـاهمة في
”الجهاديـــة“، عبـــر الســـاحة
اج أكثر فأكثر في عملية نشر
م المضاّدة، وهكذا باتت قيادة

ي

ع على الشـــبكة ومع وجود
ألرضية المتحّفزة، ال تتطلب
وجو ع و ب ى ع

ى أن يقـــوم صنـــاع األفـــالم
تها بعبـــارات تحريضية ثم

ها ضمـــن الصفحـــات ذات الصلة، وترك
بعدها لجيوش كاملة من المســـتخدمين

سيقومون بنشرها على أوسع صعيد.
ــذه الحـــرب المعلنـــة والتي تقـــوم على 
تيجية التسويق الفيروسي لم تكن حكرًا
ى وم ي و ىرب

لمنظمات اإلرهابيـــة فقط، بل كانت تمتد
 إلى األجهزة االستخباراتية واألمنية في
ظمى أيضًا. فقد كشـــف تحقيق مشـــترك
ي ي و ي ر ب جهز ى زإ

ومكتب تايمـــز“ من صحيفـــة ”صنـــداي
يقات الصحافية نشر قبل شهرين تقريبًا
ب بو ز ي ي ي ن

مليـــات أميركية غير قانونية، دفعت فيها

وأضاف ويلـــز أن المعلومـــات كانت
تعود إليه، وإلى مسؤول عسكري بارز، ويقول 
”لو ظهرت األشـــرطة فـــي مكان ما فـــي العالم، 
فإن هـــذا مثير لالنتبـــاه، ويســـاعد على تتّبع 
األثر“، وأضاف أن األشـــرطة ظهرت في سوريا 
وإيران وأميركا، مشيرًا إلى أن عمله في العراق 
وري ي هر ر ن و ر

اشتمل على التعاون مع قوات المهام الخاصة 
للعمليات الدعائية، والعمليات النفسية لقوات 

العمليات الخاصة المشتركة.
ويتضـــح مـــن الســـياق الذي كشـــفته هذه
الفيديوهـــات نشـــر  عمليـــة  أن  الفضيحـــة 
رئيســـي على استغالل كانت تســـتند وبشـــكل

على الشبكة وتركه لفترة وجيزة، وبينما كانت 
األجهزة األمنيـــة تقوم بحظـــر الفيديو كانت 
الميديا التي تنشـــر بعض تفاصيله الخبرية، 
وكذلك جيوش المستخدمين تعيد نشره بطرق 
ملتوية، عبر التســـويق الفيروســـي، ما يؤدي 
في النتيجة إلى وصوله أكثر فأكثر إال أوســـع 

الشرائح المستهدفة.
وفي الجهة المقابلة ظلت آليات المعالجة 
الرســـمية لـــدى الدول التـــي أعلنـــت الحرب 
على اإلرهاب لســـنين طويلة قاصرة، وال ترى 
المســـلمين في بلدانها أو فـــي دولهم إلى من 
خالل العين األمنيـــة وكاميرات المراقبة، وقد 

تجربة عبدالله إكس

} نقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
ساشـــا هافليتشيك رئيســـة مؤسسة الحوار 
االســـتراتيجية لألبحاث فـــي لندن قولها إنه 
ينبغـــي ”اســـتخدام تقنيات التســـويق على 
اإلنترنت التي تعتمدها الشـــرطات لمواجهة 
دعاية تنظيم داعـــش الذي يعتبر متمكنًا من 
استخدام اإلنترنت الستهداف وجذب عناصر 
جـــددًا. وقالت هافليتشـــيك إن تنظيم داعش 
يتمتع بإدارة للتســـويق والعالمة التجارية، 

فأين إدارتنا نحن؟“.
وتابعـــت ساشـــا أن المؤسســـة قامـــت 
بالعديـــد مـــن التجـــارب عبر غوغـــل أيدياز 
وتويتـــر وفيســـبوك فـــي محاولـــة لمبارزة 
أمـــام  مباشـــرة  أيديولوجيـــا،  المتشـــددين 
مجّنديـــن محتمليـــن. وبالتالي اســـتخدمت 
المؤسســـة وســـائل التســـويق الفيروســـي 
لنشر تســـجيالت فيديو لشـــخصية عبدالله 

إكـــس الخيالية، وهـــو يحاول صد رســـائل 
المتشددين إلى الشباب المسلم.

وتضيف هافليتشـــيك ”أدرجنـــا الفيديو 
على حســـابات تويتر ونشـــرناه على مواقع 
متشـــددة وجعلنـــاه يبـــرز علـــى محـــركات 
البحـــث  كلمـــات  أدخلـــت  كلمـــا  البحـــث 
”ســـوريا+و+الجهاد“، وفـــي غضون أشـــهر 
ارتفع عدد مشـــاهديه من 50 شخصًا إلى 100 
ألف في الشريحة المســـتهدفة، أي الساعين 

إلى الجهاد في سوريا“.
وتابعت أن ”المؤشر األفضل لنجاح هذه 
االستراتيجية هو نشر تنظيم داعش ”خمس 

صفحات للرد على حجج عبدالله إكس“.
كما أجرت المؤسسة تجربة عبر فيسبوك 
”اللتقاط الذين يوشـــكون علـــى االنخراط في 
العنـــف“ عبر اقتراح حوار بيـــن فردين على 

أشخاص يبدون اهتماما بالتشدد.

فت  ضا أ و
”حتـــى اآلن ال أحـــد 

يخاطـــب هـــذا الجمهـــور عبـــر اإلنترنت إال 
أجهزة االستخبارات والجماعات المتشددة“. 
وتكمـــن المرحلـــة التالية في رؤيـــة إن كان 
تشـــغيل هذا البرنامج آليـــًا ممكنًا لمضاعفة 
انتشاره. لذلك ينبغي على الشركات الخاصة 
المتمّكنـــة أصًال من هـــذه التقنيات ألغراض 
تجاريـــة أن تقـــّدم خدماتهـــا إلـــى جمعيات 
وناشـــطين يســـعون إلى صّد دعايـــة تنظيم 

داعش بحسب هافليتشيك.

فت ضا أ و

 على األرض.
ة االستراتيجيات التي بذلتها دول 

سبيل مكافحة اإلرهاب 
 اإلنترنت توضح

عش وغيره 
مات قامت 
 لإلعالم
مي
وم 
على

فيديو 
م نشره 

تشمل شـــبكات التوا
الحكومـــات والمجتم
بهـــدف ”تطوير مضم
المتشـــددين (…) و
كمـــا ستســـاع
الطـــالب ح
مضمون ر
وعينـــت
للتواصل
اإلرهـــاب
العمل على

اإلرهابية“



} تونــس - انطلقت الجمعـــة، فعاليات الدورة 
الثامنـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان أيـــام قرطـــاج 
المســـرحية، التي تســـتمر إلى غايـــة الـ26 من 
شـــهر نوفمبـــر الجـــاري بمشـــاركة 62 عمـــال 
مسرحيا من 25 دولة، من بينها مصر والجزائر 
والمغرب وســـوريا ولبنان والكويت واإلمارات 
والســـودان والتوغـــو والكاميـــرون وروانـــدا 
ومالـــي وفرنســـا وإيطاليا وألمانيـــا وبلجيكا 
والمكسيك وفنزويال، كما تشارك تونس وحدها 

بـ18 عرضا مسرحيا.
بعد االفتتاح الرســـمي بقاعـــة ”الكوليزي“ 
بالعاصمة تونس، تكفل فضاء ”الريو“ بافتتاح 
العروض المسرحية للدورة بمسرحية ”الشقف“ 
(زورق صغير) في عرضها األول، وهي التي قال 
عنها مدير الدورة لســـعد الجموســـي، إنه أخذ 
عهدا على نفســـه مع الراحل عزالدين قنون قبل 
انطالق تنظيم الدورة الماضية (2014)، بإنتاج 

عمل مسرحي تكون جنسيته عربية أفريقية.
وفعـــال شـــرع الراحـــل فـــي كتابـــة النص 
وهيكلتـــه، لكـــن الموت كان أســـرع مـــن تنفيذ 
مشـــروعه اإلبداعي، إّال أن ابنته ســـيرين قنون 
حاملـــة مشـــعل ”فضـــاء الحمـــراء“ مـــن بعده 

وتالمذتـــه وثلة من الذين اقتنعوا بالمشـــروع، 
عزموا على تحقيق هذا الحلم.

ويقـــّدم العرض مجموعة الجئين من تونس 
والبـــالد العربية وأفريقيا، يفّرقـــه بينهم الحّد 
الجغرافـــي، ويجمعهم حلـــم واحد، هو اجتياز 
الحدود البحرية بطريقة غير شـــرعية للوصول 
إلـــى الضفة األخـــرى من المتوســـط، هربا من 
بلدان نخرتهـــا الحروب والهزائم السياســـية 

نحو عالم يضمن لهم العيش الكريم.
وفجأة تهب عاصفة ويمتلئ الزورق الصغير 
بميـــاه البحر، وتنطلق المعركة من أجل البقاء، 
لتتعّرى الشـــخصيات وتتجّلى صراعات الذات 
اإلنســـانية بين معاناتها وكفاحهـــا وأنانيتها 

وتشبثها بالحياة.
ويكرم المهرجان أســـماء مســـرحية عديدة 
هـــذا العام كما تقام على هامشـــه ندوة بعنوان 
”شكســـبير بال حدود“، للبحث في تأثير الكاتب 
اإلنكليـــزي على المســـرح العربـــي واألفريقي، 
تزامنا مع إحياء الذكرى 400 لوفاته، ويشـــرف 
على الندوة الناقد المســـرحي التونسي محمد 
مومن، وذلك بمشـــاركة أشـــهر المختصين في 
مسرح شكســـبير. والتظاهرة عبارة عن ورشة 

عمل، على امتداد أسبوع، لفائدة عشرين طالبا 
من أربعة بلدان هي: تونس وألمانيا وبلجيكيا 
ومصـــر، وتهدف إلى التفكير فـــي كيفية تناول 
واقتباس أعمال شكســـبير اليوم في ســـياقات 
مختلفة. وتشرف على هذه التظاهرة ”أكاديمية 
شكســـبير“ التـــي تندرج ضمـــن برنامج تبادل 
دولي تحت عنوان ”آفاق“، الذي يرنو إلى تناول 
اإلشـــكالية التالية: كيف للمســـرح وجمالياته 
التأثيـــر والتأثر بمختلف أوجـــه الحياة وفهم 

العالم؟
ويقّدم المهرجان أيضا ”ســـوق المســـرح“، 
الـــذي يدعى إليه أكبر عدد ممكن من الشـــركات 
المسرحية القادمة من الصحراء األفريقية ومن 
شـــمال أفريقيا، حيث يلتقي أكثر من ســـبعين 
اســـما مـــن مديـــري ومبرمجـــي المهرجانات 
المســـرحية في أفريقيا والعالم العربي وكذلك 

من أوروبا ومن بلدان أخرى.
قاعـــة  فـــي  المهرجـــان  اختتـــام  ويكـــون 
”الكوليـــزي“ بالعاصمـــة في الـ26 مـــن نوفمبر 
الجـــاري بعـــرض االختتام الـــذي أوكلت مهمة 
إخراجـــه أيضـــا للمســـرحي التونســـي غازي 

الزغباني والمعنونة بـ“روميو وجوليات“.

خلود الفالح

} في ليبيا كل شيء يسير بشكل مألوف لحياة 
طبيعيـــة في بلـــد هادئ، يمكـــن أن تكون هناك 
أمســـية شـــعرية في مكان ّما، وفي جانب آخر 
من المدينة نفسها تتعالى أصوات التفجيرات. 
وكأن الحيـــاة تخبرنـــا بأن لكل شـــيء تعيس 
وقبيـــح مقابـــال مبهجا. هنا نعـــرض لروايات 
ليبيـــة صـــدرت عـــام 2016، لروائييـــن ليبيين، 
أغلبها لم يصل إلى القارئ الليبي خاصة، وما 

وصل منها يكون عن طريق األصدقاء.
مـــن المفترض أن يكون المحور الرئيســـي 
لهذه الروايات الصراع الحالي، ولكن نكتشـــف 
أن هناك شـــخصيات وأحداثا تحدث في عوالم 
روائيـــة أخـــرى، وكأن هذه الروايـــات ترفض 
تدويـــن الخـــراب أو ربما الوقت لـــم يحن بعد 

للكتابة.

حكاية متوارية

الناقدة فاطمة الحاجي تنشر اليوم روايتها 
األولـــى ”صـــراخ الطابق الســـفلي“، عـــن دار 
النهضة اللبنانية، تتحدث فيها عن فترة مهمة 
من تاريخ ليبيا الحديث، فترة ثمانينات القرن 
الماضي التي شـــهدت اضطرابـــات وتحوالت 
على كافة األصعـــدة؛ تجربة الليبيين مع حرب 
من  ومعاناتهم  تشـــاد 
الغربـــي  الحصـــار 
االقتصادي والجوي.

الحاجـــي  تقـــول 
نتـــاج  ”الروايـــة 
تجربتـــي فـــي عصـــر 
وعايشت  شـــاهدته  قد 
بعـــض أحداثـــه، وقـــد 
منـــذ  كتابتهـــا  بـــدأت 
سنوات،  عشـــر  من  أكثر 
وضاعـــت منـــي عندمـــا 
ســـرقوا بيتي عـــام 2011، 
وأعمل علـــى ترجمة 
الروايـــة إلـــى لغات 
أرى  ألنـــي  أخـــرى 
أنهـــا روايـــة تتحدث 
عن زمن مهـــم، وأغلب 
النـــاس ال يعرفون عن 
لم  الكثيـــر.  تفاصيلـــه 
مـــن  بالخـــوف  أشـــعر 
داخلي  للكاتبـــة  نقـــدي 
روايتي.  كتبـــت  عندمـــا 
كنـــت فقط في ســـباق مع 

الزمـــن، فمعضلتي الوحيدة كانت خشـــيتي أال 
يمنحنـــي المرض فرصة رؤية الرواية بين يدي 
القـــراء. ليس غرورا أن أقول إنها رواية جديرة 

بأن ُتكَتب وُتقَرأ“.
تبـــدأ فاطمـــة الحاجـــي روايتهـــا ”صراخ 
الطابق السفلي“، برسالة إلى الناشر جاء فيها 
”أنا ســـعاد صوت من أصـــوات الرواية، قبل أن 
أرحل أردت أن أسرد شهادتي على ما عايشته، 
وأزيح الســـتار عن أســـرار لم تكشف ألحد من 
قبل، أســـرار تعود إلى فترة مجهولة من تاريخ 

ليبيا المتواري في ركن خفي من الوجود“.
”أســـلوب جدي“، للروائي شـــكري الميدي 
أجـــي، محاولـــة لتجميع أو اســـتعادة ذكريات 
صبي مر بأحداث متداخلـــة خالل عامه الرابع 
عشـــر، إثر عاصفة رملية اجتاحْت بلدته. خالل 
تلـــك العاصفة كان قد بدأ ربـــط خيوط قصص 
مختلفة ســـمعها مطوًال عن والـــده وجده. كان 
صبيا مولعًا بقـــراءة قصص الحروب العالمية 
المصـــورة. من خـــالل حكايات جـــده عن فترة 
شبابه ومراهقته، يبدأ بمقارنة كل ذلك بالحياة 
التي كان يعيشها والده، كما يشرع في اكتشاف 
بهجة الرغبات ضمن تفاصيل الحياة من حوله، 
ليجد أمامه دومًا أسلوبين في العيش، أحدهما 
ألبيـــه واآلخر لجده، يحاول أن يكتشـــف أيهما 
هو األنسب بالنســـبة إليه. والده الصارم لديه 
رؤيـــة خاصة تجاه الحياة، فهـــو يعتبر تاريخ 
الجـــد غير موثوق فيه، وأنه مليء باألســـاطير 
والقصص الخيالية تناقض األحداث الواقعية، 
في حين يعتبر الجـــد أن قصص األب تتجاهل 
إمكانية حدوث الصـــدف، ولذلك  ُتعتبر مفرطة 
في الجدية. يصبح عقل الصبي بمثابة ســـاحة 
معركة لقصص اإلثنين تنعكس على تصرفاته، 
يتصرف مثل جده خالل أحد المواقف -أو كما 
تهيأ له- إذ يقدم على تصرف ســـيء تجاه -ما 
اعتبره فيما بعد- حبه األول، ليشرع في تأنيب 
ذاته، معتبرًا نفســـه شـــخصًا بـــال أخالقيات، 
وهـــذه النظـــرة تماثل نظرة األب تجـــاه تاريخ 

الجد.
ويضيف الروائي شكري الميدي أجي قائال 
”الرواية تـــروي بعض تصرفات -ذكريات- أقدم 

عليها الصبي خالل تلك الســـنة البعيدة داخل 
بلدته التي شهدْت كثيرًا من األحداث السياسية 
التـــي أعقبت صراعـــا قبليا، يكتشـــف خاللها 
الصبـــي المزيد من األمـــور الجديدة عليه التي 

اعتبرها أسرارا تخص الكبار وحدهم“.

طرافة وأسطورة

تقـــول الروائية عائشـــة إبراهيـــم صاحبة 
روايـــة ”قصيـــل“، إن قـــراء األدب موجـــودون 
فـــي كل األوقـــات وكل الظـــروف، فـــاألدب هو 
ميكانيزم الدفاع الذي ابتكره اإلنســـان للتغلب 
على األزمات، وإال ما كان هناك شـــعر المالحم 
وأغاني المقاومة التي ابتكرتها شعوب األرض 
هي  على مر األزمنة. وتضيـــف ”رواية ’قصيل‘ 
نـــص يتخذ من موطن نشـــأة الكاتبة مســـرحًا 
ألحداثـــه، ويســـلط الضوء على بعـــض أنماط 
التفكيـــر الجماعي، ويوثق في ومضات خاطفة 
بعض ســـيرة المكان عبر أزمنـــة متعاقبة، من 
العصـــر الروماني مـــرورًا بالحكـــم العثماني 
واالحتالل اإليطالي، ثم مالمـــح الدولة الليبية 
ما بين عقدي الستينات والثمانينات من القرن 
الماضـــي ومـــا يتخللها مـــن تغيـــر اجتماعي 
واقتصـــادي، ناســـجة حولها حكايـــات تجمع 
بين الموروث والطرافة واألسطورة، وضمنتها 
وأنماطهـــا  وتقاليدهـــا  البيئـــة  خصوصيـــة 
االقتصادية واالجتماعية والمؤثرات السياسية 

التي تفاعلت معها وفيها“.
وتتابع إبراهيـــم قائلة ”الرواية صدرت عن 
دار ميم الجزائرية، ولألســـف بســـبب الرسوم 
الجمركيـــة الباهظـــة علـــى الكتـــب إضافة إلى 
ارتفاع ســـعر صرف الدوالر، لـــم يتمكن اتحاد 

الناشـــرين الليبيين الذي يترأسه األستاذ علي 
عوين، من طرح الرواية للقراء في ليبيا“.

الروائي أحمد الفيتـــوري في روايته ”ألف 
داحـــس وليلـــة غبـــراء“، يقدم ثالث ســـرديات 
روائية؛ األولى بعنوان ”غابة األشجار الميتة“، 
والثانيـــة بعنـــوان ”غابـــة القضبـــان الحية“، 
والثالثـــة ”غابة الـــرؤوس المقطوعـــة“. يقول 
الفيتوري في حوار ســـابق لـ“العرب“ ”لم أكتب 
رواية تاريخية، بـــل كتبت رواية حيوات فاعلة 
وطازجة وحية، وســـردياتها تشي بذلك خاصة 
في مرحلة إنسانية مليئة بالتحوالت الجذرية، 

مرحلة الحداثة والتحديث“.
ويضيف الكاتـــب ”لقد كنت أثنـــاء الكتابة 
غاطســـا في يّم الذاكرة، فالكتابـــة في عمومها 
فن االســـتعادة، وحين كنت الغريق كان الحال 
يجعلني أطفو وتالطمني أمواج الحال، ما بين 
حـــال الكتابة وبين حال ما هـــو خارج الكتابة، 

كنـــت بيـــن داحـــس وغبـــراء 
وبيـــن ألـــف ليلة وليلـــة، وما 
يحـــدث من أهـــوال في يومي 
داعش  وبـــالد  بـــالدي  ويوم 
ظننت  بمـــا  شـــبيه  والعالم 
أنـــي تخيلته أو أنه كابوس 
يقظـــة، لحظـــة الكتابة بدا 
أن مـــا تخيلت أني تخيلته 
كنت عشته وما عشته كنت 
أراه مرأى العين حاصال، 
األمور  أن  ظننـــت  حتـــى 
تختلـــط علّي، لكن الواقع 

كان أكثر مما أتخيل بشـــاعة، 
وبأرواح  بجناحيـــن  والرعب 
ســـبع. تســـاءلت حينهـــا ما 
الفـــرق بين صرخـــة الميالد 
وصرخـــة المـــوت، وأثنـــاء 
الكتابـــة تبينـــت أن الحياة 
أقوى مـــن الموت ألنها أمه 
وزوجه فكنت أكتب وأكتب 
القـــارئ  ولهـــذا  ألحيـــا… 
كتبـــت: ألف داحس وليلة 

غبراء“. 
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ثقافة
[ روائيون ليبيون: األدب هو ميكانيزم الدفاع الذي ابتكره اإلنسان للتغلب على األزمات

روايات ليبية تتحدى رحى الحرب

البلدان التي تعيش احلروب والنزاعات، لها 
وجه خفي قد ال يدركه إال من يعيش داخل 
أحداثهــــــا املتقلبة على أرضهــــــا، حيث ال 
تختفي وجوه احلياة رغم تدهورها وغياب 
بعض مظاهر احلياة وسط رحى احلروب 
وغبار املــــــوت والدمار. هــــــذه احلياة التي 
تبقى ملتصقة باألرض وبالناس يســــــردها 
املبدع من خالل صورة سينمائية، أو أدبيا 
من خالل الشعر أو القصص القصيرة أو 
ــــــك الرواية قدرة كبيرة  الرواية مثال. ومتتل
على سرد تفاصيل الواقع الذي تنشأ فيه، 
لذا ميكنهــــــا العيش في أقســــــى الظروف 
حتى وسط رحى احلرب نفسها. ”العرب“ 
ــــــني أصدروا  ــــــاب ليبي اســــــتطلعت آراء كت
رواياتهم وســــــط النزاع الذي ميزق البلد، 

حول أعمالهم. 

{صراخ الطابق السفلي»، تتحدث 

عـــن فترة مهمـــة من تاريـــخ ليبيا 

اضطرابـــات  شـــهدت  الحديـــث 

الحرب والحصار

 ◄

النزاهة الجمالية

} عندما تشتّد المحن وتتوالى على 
مجتمع ما، كما هو األمر في العراق 

وسوريا وغيرها من البلدان العربية، 
تصبح للناس ذاكرة ُمحتقنة تتطلب 

التفريغ بين الحين واآلخر.
نعم للناس خزين من الذكريات 

والصور واألحداث الغائرة في 
وجدانهم يجب أن تروى بالنسبة 

إلى من استطاع إليها سبيال، وليس 
بالضرورة أن تروى بطريقة حسنة، 

كما ليس للنّقاد أو كهنة اإلبداع الحّق 
بأن يمنعوا هؤالء الناس من تدوين 

ذكرياتهم وحكاياتهم وتجاربهم التي 
خاضوها، خصوصا تلك الموجعة 

منها على وجه التحديد. لكن من جهة 
أخرى ال بّد من طرح السؤال الكبير، ما 

هو األدب؟ أو ما هي الرواية تحديدًا؟ 
قد تبدو عملية كتابة رواية ما سهلة 

نسبيًا من الوهلة األولى، أقصد لجهة 
رواية أحداث ما وتوثيقها كما حدثت 
في الواقع، لكن يبقى التناول الروائي 

وابتكار أساليب السرد وتوظيف 
اللغة الرشيقة وامتزاج الواقع 

بالخيال وبّث األفكار والرؤى واألحالم 
وتجسيد التطلعات واإلحباطات 

قضية معقدة ومركبة للغاية، وبما 
أن النظرية التي تقول إن الرواية 

الرائجة ليست بالضرورة أدبًا جيدًا 
هي نظرية صحيحة إلى حٍد ما، فإن 

عامل االنتشار النسبي أو السريع لم 
يعد شرطًا للجودة واإلتقان، طالما 
اعتمد أساليب االنتشار االفتراضي 
إن جاز التعبير، ال سيما في خضم 

انتشار الثقافات االستهالكية السريعة 
والسهلة التي ترّوجها محطات البث 

التلفزيوني وتوفر وسائل النشر 
والترويج اإللكتروني في مواقع 

التواصل االجتماعي، على الرغم من 
أن اّتباع أساليب االنتشار تلك ليست 

محرمة أو مشينة على اإلطالق، أما 
األدب فيبقى قضية أخرى أعقد بكثير 
في الواقع. لقد ساعدت عوامل عدة، ال 
سيما في عالمنا العربي، على انتشار 

االستسهال وتشجيع الكثيرين القتحام 
عالم الرواية على سبيل المثال، 
منطلقين من السهولة الخادعة 

لألدب إجماًال والرواية على وجه 
الخصوص، طالما ال توجد مؤشرات 
حقيقية لالنتشار والتحّقق من حجم 
المبيعات، وعلى سبيل المثال يلجأ 

بعض الناشرين، في العراق على وجه 
التحديد، إلى طباعة كميات محدودة 

جدًا من كتاب ما، وما إن تنفد هذه 
الكميات حتى يسارعوا إلى طباعة 

كمّيات أخرى محدودة منه تحت يافطة 
الطبعة الثانية أو الثالثة وهكذا، 

حّتى يتجاوز عدد الطبعات السبع أو 
الثماني في كمية نسخ ال تتجاوز 

الخمسمئة.
إن غياب معايير الجودة 

ومؤسسات التحقق من االنتشار في 
العالم العربي قد أسهم إلى حّد ما 
بترسيخ مثل تلك الظاهرة المؤذية 

في الحقيقة، ناهيك عن تصدي بعض 
المثقفين وانسياقهم للترويج إلى 
بعض األعمال الضعيفة أو العادية 
بدوافع عاطفية بحتة ال عالقة لها 

بمعايير الجودة، متخلين بذلك عن 
شرط النزاهة الجمالية الذي تحّدث عنه 

الباحث العراقي عباس داخل حسن 
في كتاباته التي تتصدى لمثل تلك 

الظواهر.
وبالنظر النتشار الفوضى األدبية 

التي تضرب أطنابها في العراق اليوم 
نتيجة النتشار الفوضى السياسية 

وغياب المؤسسات وتراجع التقاليد 
وغياب الرقيب الفني على النتاج األدبي 

هناك، فإن المسؤولية الكبيرة اليوم 
أصبحت ملقاة على عاتق المثقفين 

والناشرين المثقفين أنفسهم لتشكيل 
حائط صّد من نوع ما والحيلولة دون 

اختالط المعايير، وفي المحّصلة ال 
يصح إّال الصحيح وال بّد للتجارب 

الُمجيدة أن ترسخ في الوجدان 
وسرعان ما يتبدد الزبد ويذهب 

جفاًء كما يقال، لكن حتى يحدث ذلك 
على البعض من المثقفين التحلي 
بالمسؤولية والتخلص من عقدة 

النقص العاطفي المشين الذي بات 
يحّرك طروحاتهم من دون وعي ألهمية 
مفهوم النزاهة الجمالية، وإّال ما الذي 

يميزهم عن السياسيين الفاسدين الذين 
يشيعون الخراب من حولنا ويسممون 

حياتنا يوميًا حّتى ضاقت فسحة 
العيش الكريم بوجودهم.

محمد حياوي
كاتب من العراق

صـــدرت عن سلســـلة املئة كتـــاب املصرية، روايـــة {جاتســـبي العظيم»، من تأليـــف الكاتب 

األميركي الراحل ف. سكوت فيتزجيرالد، وترجمة سارة العناني.

هناك حياة رغم الحرب
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صدرت أخيرا عن دار العني للنشـــر والتوزيع بالقاهرة دراســـة نقدية بعنوان {الجملة العربية في 

ضوء الدراسات اللسانية» للباحث العراقي ظافر كاظم.

افتتاح أيام قرطاج المسرحية يحتفي بالالجئين

دورة مهداة إلى روح فقيد املسرح 

التونسي املنصف السويسي أحد 

مؤسسي املهرجان

h



أشرف القرقني

} تخلق قصائد المجموعة الشــــعرية ”شّباك 
جارتنا الغربية“، للشــــاعر التونســــي سفيان 
رجب نســــيجا داللّيا لقضايــــا ثقافية مدارها 
االغتراب والتشــــتت، في الوقــــت الذي تقترح 
فيه القصيدة نفسها قصيدة غزل لها تناّصها 

مع التراث الشعري العربي.

اجتماع التنافر

تنضــــاف المجموعــــة الثالثــــة الجديــــدة، 
الصادرة عــــن دار ”زينب للنشــــر والتوزيع“، 

”كالبرتقالة  ســــابقتيها  إلــــى  بتونس، 
و“الحدائــــق  الفقيــــر“  مائــــدة  فــــوق 
المســــّيجة“ لتشــــّكل بداية منجز فني 
محترم في المشــــهد األدبي التونسي 
قّدرنــــا  مــــا  إذا  خاصــــة  والعربــــي 
اتجاهه نحو خلق الطرافة وخوض 

التجريب.
هناك محاولة لتثبيت مشــــروع 
تجربــــة شــــعرية لها حساســــيتها 
ومنطقتها التي تحفر فيها عميقا. 
ولعل كتاب ”الحدائق المســــّيجة“ 
قد مّثل الخطــــوة األكثر ثباتا إلى 

حد اآلن في هذه الطريــــق الوعرة. وهو كتاب 
قصائد نثــــر بينما يمثل معظم الكتابين األول 
واألخيــــر قصائد من شــــعر التفعيلة. إلى أين 
يأخذ ســــفيان رجــــب قارئه في هــــذا اإلصدار 

الجديد إذن؟
إضافــــة الشــــباك إلى الجارة تفيــــد لغوّيا 
التخصيــــص فيما تنســــحب الغربة على هذه 
الجــــارة نعتــــا يخبر عــــن طبيعــــة حضورها 
ويميزهــــا بدورها مــــن غيرها. فهــــي الجارة 
الغريبة تلــــك. ُتعرُف من دون غيرها من خالل 

الّصفة الموســــومة بها، لكّن الطريف هنا هو 
حضــــور ضميــــر المتكلم الجمــــع ”نحن“ في 
قوله ”جارتنا“. هناك خطاب تحمله الجماعة، 
جماعــــة الحي أو الوطــــن أو حتــــى الثقافة. 
يقول الشــــاعر في القصيدة التي تحمل نفس 
العنوان: ”لها غياب فادح حقا، وشّباك يعذب 
ناظريــــه/ هي لم تكن أبدا هناك،/ وإنما كانت 
هنا: في العيــــن ُتغلقها وتفتحهــــا/ ومنزلها 

المغلق نحن  كنا ساكنيه“.
ثمــــة اجتمــــاع لتنافــــر داللــــي تكمــــن فيه 
الكلمات البيضاء للقصيــــدة: الجارة الغريبة 
فــــي آن والمنظور إليها مــــن خالل غيابها عن 

شّباك مغلق.
 كما أّن الّناظرين يفّتشون عنها 
المغلقة  الّنافــــذة  فــــي  هنــــاك 

بينما هي تقيم في نظراتهم.
إّنهــــم مشــــّتتون بين خارج 
التي  والقنــــاة  وداخله  البيــــت 

تصلهم هي الشّباك.
الشّباك هنا رمز غربة األليف 
(الجارة) وقد موضعها الّشــــاعر 
أي صّيرها إلى شيء موضوعي. 
فيما تنظــــر إليها الجماعة كما لو 
أّنهــــا في الخارج، تغفــــل عن كون 
هذه الغربة/الّشّباك تسكن داخلها. 
فعالم يفتحه الّشــــاعر؟ وإلى أّي حّد 

يوّفق في رهانه ذاك؟

مشاهد الشباك

بّوب الّشــــاعر كتابه الّشــــعري إلى سبعة 
أبــــواب تتفاوت مــــن حيث الّنصــــوص التي 
تنــــدرج ضمنها. هناك ثالثة أبواب تمّثلت في 
قصائــــد مفردة هــــي: الّرّســــام الّضرير، نخلة 

نيسان وسجن الّشرق.
 يبدو أّن الّشــــاعر يغّلظ نصوصا شعرّية 
على حساب أخرى. وذلك ما ظهر في مستوى 

اإلخراج الفني أيضا.
 ربمــــا يكون ذلك لوعــــي ضمني بأهميتها 
في تشكيل رؤية الكتاب وجماليته وتجاوزها 
لقصائد أخــــرى تقيم معها فــــي نفس الكيان 

األدبي.

هناك في الحقيقة مشهدان مختلفان يفتح 
عليهما شــــّباك ســــفيان رجب. ينتمي المرأى 
األّول إلــــى مشــــروعه األدبي ويشــــكل امتدادا 
بغض  وتطّورا لتجربة ”الحدائق المســــّيجة“ 
الّنظر عــــن متاهات الشــــكل الكتابي وإن كان 
ذلــــك أمرا ليس ”شــــكلّيا“ أي ثانوّيا كما يراه 
البعض. هذا النوع مــــن النصوص تعبر عنه 
التــــي تضّمنت  مثال قصيدة ”نخلة نيســــان“ 
المقطع الّنثري الوحيد في الكتاب وهي الباب 
الثالــــث منه وكذلك قصيدة ”ســــجن الّشــــرق“ 
وقصائــــد أخــــرى كثيرة مــــن بينهــــا قصيدة 

الختام ”الّشاعر والّناس“.
فــــي مثل هــــذه القصائد يواصل الّشــــاعر 
الثقافيــــة  واألنســــاق  الحكايــــات  اســــتقدام 
الّتراثية ممثلة في رموزها وكناياتها فيخربها 
من حيث ينتمي إليها ويسكنها. ويخرج أفعى 

من جلدها بكيان حديث. 
ووجه الحداثة في ذلك سؤاله عنها وبحثه 
عن أقنعتها وصورها ووعيه بأّن األفعى التي 
خرجت بجلدها الحي هذا ليســــت هي نفسها 
من كانت تلبس القديم. يواصل أيضا تســــريد 
الشعر على نحو مخصوص متصل بحكايات 

القدامة ومبّلل بأسئلة الفلسفي.
فــــي المقابل تضّمن المــــرأى الّثاني عددا 
أقّل مــــن القصائــــد التي كانــــت غريبة بعض 
الّشــــيء عن مشــــروع صاحبها األدبــــي. تلك 
النصوص التــــي اكتفت بخلق جمالّية مألوفة 
في احتفالّية إيقاعّية عالية. بعضها وإن ُوّزع 
وفق نظام السطر الشعري، فقد انتظمه منطق 
الّصــــدر والعجز. والبعض اآلخــــر ظّل يراوح 
بين صــــور شــــعرّية ”مستحســــنة“ و“معاني 
موّلدة“. وهذا ما ينتمي في نظرنا إلى منوال 
جمالــــي بالغــــي قديــــم ال تنخرط فيــــه تجربة 

سفيان رجب.
يقول في مطرية العاشــــقين ”مطرّية زرقاء 
ينســــجها الخريف/ هي قّبة للعاشــــقين على 
الّرصيــــْف/ قالت لــــه مطرا، وقال لهــــا مطْر/ 

وتهاطل المطران من شفة الخريْف“.
إّن مســــألة األشكال التي ألمحنا إليها هنا 
ليســــت مجّرد خيار شــــكلي ثانــــوي كما يلح 
على ذلــــك الكثير من الكتــــاب والنقاد إلى حد 
اآلن. الشــــكل األدبي حمال لمتصورات فكرية 
وفلســــفية. ولذلك يتجــــدد باســــتمرار ويولد 
الواحــــد فيــــه من اآلخــــر. الحياة تعــــرف ذلك 
جّيــــدا. هي ال تفصل هندســــتها عن فيزيائها. 
كذلك ال ُتعرف الّشــــجرة خارج شكل الّشجرة. 
وال البحر خارج شكله ذاك. ما تبخر منه صار 
هواء. وما تصّلب صار أرضا يابسة. لذلك فإّن 
الكتابــــة في التفعيلة أو الّنثر بما هما شــــكال 

كتابة شــــعرّية حديثة تســــتبطُن تصــــّورا ّما 
ورؤية للّشعر واألدب وموقفا مّما كتب ويكتب 
اآلن. وحتى إن شهدت مجموعته الشعرية هذه 

”شــــّباك جارتنا الغريبة“ تفاوتا مع سابقتها، 
فإننا نرى أنه حســــب الشــــاعر فيها التجريب 

في أكثر من منطقة شعرية.
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كتب

} في البدء ال بد من اإلشارة إلى الفرق 
بين الطائفة والطائفية، فالطائفة – أي 

طائفة – وجود قائم نتيجة عوامل تاريخية 
واجتماعية وثقافية، أما الطائفية، فهي 
الوباء الذي يدمر جميع البنى، الوطنية 
والدينية واالجتماعية والحضارية، بل 

يدمر الطائفة ذاتها، التي يمارس الطائفي 
عصاب تطرفه وجهله باسمها.

وهذا الوباء ال ينصرف إلى طائفي من 
دون غيره، وال إلى طائفة معينة، بل يمثل 

سمة مشتركة بين جميع الطائفيين في 
العالم، وفي جميع العصور.

وإذا كان االنتساب إلى الطائفة أمرا 
موروثا في األعم األغلب، ال خيار للمرء 

فيه، وال دور للعقل في االختيار، وفي 
أحسن الحاالت يكون دور العقل تأكيد 

ما وجد عليه الفرد اآلباء، فإن الطائفية 
انغالق على الذات، ورفض ليس للمختلف 

فحسب، بل لكل ما يدخل مدخل الحوار 

مع ما نشأ عليه، لذلك كان الطائفي ومازال 
وسيبقى، ال يحاور وال يقارب النقد العقلي 
الموضوعي، بل يكرر ما سمعه في محيط 
منغلق، فهو يخاطب الذين نشأوا على ما 
نشأ عليه، ويشعر بالزهو في خطابه هذا، 

وفي االستماع إليه والتجاوب معه، من 
دون أي دور للعقل.

أما اآلخر، فهو عدو في جميع األحوال، 
ليس لسبب منطقي، بل ألن اآلخر، ال 

يصدق كل ما يقوله، فهو عدو حتى لو 
صدق بعض ما يقال وخالف بعضا.
ومن صفات الطائفي، أنه ال يرى 

ما يتطابق فيه مع اآلخر، ويعمل على 
تهميشه وإنكار أهميته، والبحث عما 

يختلف فيه، فيركز عليه ويضخمه 
ويجعل منه مبررا لالحتراب، والطائفي 

اتباعي في كل شؤون الحياة، العملية 
منها والمعرفية، فعلى صعيد المعلومة 

يتبنى ما يتطابق مع توجهاته ويتعصب 
لها، مهما كانت مجافية للعقل والمنطق، 
ويرفض سواها، وعلى الصعيد العملي، 

يهرع إلى معتركات ال ناقة له فيها وال 
معزى، َيقتُل حينا وُيقتل حينا آخر، 

مدفوعا بعصبية تحرمه من رؤية األشياء 
على حقيقتها.

ليس في الدين اإلسالمي أو في 
مجتمعنا العربي، بل في أديان أخرى 

ومجتمعات غير مجتمعنا، استغل 
أشخاص خبثاء، هذا التعصب، وجعلوا 

من المتعصبين وقودا لحروب وصراعات، 
فأصبحوا بما سفك السفهاء من دماء، 

قادة وحكاما.
ومن إشكاليات الطائفي، كونه ينتمي 

ل، يتقبله على عواهنه،  إلى ماض متخيَّ
ويخوض معاركه امتدادا لمعارك الماضي، 
من دون أن يدرك حقيقة أسبابها، فلم يكن 
حاضرا فيها وال استشاره أحد في شنها، 

ويقبل الروايات التي تبررها وتوفر لها 
أغطية، فال يناقشها ليفرق بين المعقول 

والالمعقول، ويرى من يختلف عنه، عدوا 
مقاتال في صف أعدائه، ينبغي قتله، لذا 

يكون العنف في الصراعات الطائفية، 
متجاوزا التزامات وأخالقيات اإلخاء 

والصداقة والمواطنة والدين والقومية، 
وإذا كان مثل هذا السلوك غير مقبول 
في أوساط الجهالء، فكيف ينظر إليه 

في أوساط من يحسبون أنفسهم على 
المثقفين؟

إن الثقافة في العربية، لغة، هي 
تقويم الرمح وتسويته ورفع ما لحق به 
من زوائد، وبالتالي، فإنها تقويم العقل، 

والمثقف هو الشخص الواعي، قويم 
العقل والقادر على إدراك الصواب وتبينه، 

وتحديد الخطأ ونقده وتجاوزه.
غير أن أشخاصا محسوبين على 

الثقافة، ويعدون أنفسهم من المثقفين،  
يتقدمون في بعض المنعطفات التاريخية، 

انحرافات العصاب الطائفي، وكل ما 
يرتبط به من ممارسات تخريبية، ويّدعون 

اإليمان بأطروحات أسطورية، وهذا 
الموقف يبعدهم عن أي تماس مع جوهر 

الثقافة ودور المثقفين، فدور المثقف 
ومواصفاته على النقيض من دور الطائفي 

ومواصفاته، لكن ال بد من القول، إنني 
ال أقصد في ما ذهبت إليه االنتماء إلى 

طائفة ما، فذلك أمر ال يد للمرء فيه، وحين 
ال يكون طائفيا، يكون عامال من عوامل 
حيوية المجتمع المتعدد، وإبعاده عن 

الجمود واألحادية.

املثقف والطائفية

عن {منشورات سليكي أخوين»، طنجة 2016، صدر كتاب بعنوان {ضوء ودخان.. شذرات من 

سيرة ذاتية»، للشاعر والناقد املغربي عبداللطيف الوراري. 

صـــدر عن دار {املؤلفات للنشـــر والتوزيـــع»، بالجزائر، ملحمد زتيلي كتـــاب بعنوان {في الثقافة 

والديمقراطية مساهمات في تحرير الفكر والثقافة». 

حميد سعيد
كاتب من العراق

} القاهــرة - يقـــدم كتاب ”أفـــالم المخرجات 
للناقد الســـينمائي  فـــي الســـينما العربيـــة“ 
المصري ســـمير فريد، قراءة ألفالم أجيال من 
المخرجات في العالـــم العربي، منذ ثالثينات 
القـــرن الماضي في مصـــر، وصوال إلى أحدث 
أفالم المخرجات في عموم العالم العربي، في 

السينما التسجيلية والروائية الطويلة.
ويقترح المؤلف في مقدمة الكتاب، الصادر 
ضمن سلسلة ”كتاب الهالل“ صدر كتاب جديد 
(نوفمبر 2016)، تقســـيمين لنقد الفنون؛ األول: 
نقـــد العمـــل الفني فور نشـــره أو عرضه ألول 
مرة، والثاني: نقده بعد فترة تتيح وقتا للتأمل 
والمراجعة ودراسة ردود األفعال المختلفة، أو 
حتى إعادة اكتشـــاف العمل. ويرى أن النقد ال 
يكتمـــل إال بالتكامل بين هذين القســـمين، فال 
بديـــل ألحدهما عن اآلخـــر، وال تراتب بينهما. 

متوقفا أمام ”أمر له دالالته. أن يرى أحد النقاد 
العمل بعد صدوره أو عرضه ألول مرة أنه من 

األعمال التي ســـتبقى، ثم ال يكون له 
أي تأثير بعد فترة، وأن يرى آخر أنه 
عمل من دون قيمة كبيرة، ثم يصبح 

بعد مرور الزمن من الكالسيكيات“.
  كما يـــرى أن فصـــول الكتاب 
ـ الـــذي أهداه إلى اســـم المخرجة 
والكاتبـــة نبيهـــة لطفـــي ـ تفرض 
الربط بين مراحل تطور السينما 
العربيـــة ومراحل تطـــور الحركة 
النســـائية العربيـــة. ومـــن هنا 
يتناول صورة المرأة في األفالم 
الطويلة، حيث أنتجت  الروائية 

مصر أكثر مـــن ثالثة آالف فيلم منذ عام 1923، 
كما تـــم إنتاج نحو ألف فيلم فـــي بقية الدول 

العربيـــة. وفـــي دراســـات ضافية يقـــدم بها 
الكتاب يســـتعرض ســـمير فريد مراحل تطور 
وموقع  العـــام،  الثقافـــي  الوعـــي 
المـــرأة منـــه، تفاعال وإســـهاما 
واســـتفادة في إنجاز إبداعاتها، 
فلم يكن عمل المرأة في السينما 
مفصـــال عـــن مقدمـــات وجهـــود 
تراكمية ألجيـــال من الرواد، بداية 
مـــن رفاعـــة الطهطـــاوي واإلمـــام 
محمـــد عبده وقاســـم أميـــن وملك 
حفنـــي ناصـــف، وقانـــون تحريـــم 
تجـــارة الرقيـــق عـــام 1877. وصوال 
إلى النشأة الفعلية للحركة النسائية 
كإحـــدى ثمار ثورة 1919، وتأســـيس 
االتحاد النسائي المصري عام 1923، 
وظهور هدى شعراوي وصفية زغلول، وقبول 

الفتيات فـــي الجامعـــة المصرية عـــام 1928. 
ويقول ســـعد القـــرش رئيس تحرير سلســـلة 
”كتـــاب الهـــالل“ إن هـــذا الكتـــاب مرجع مهم 
للمهتميـــن بتاريخ قضية المرأة، وللباحث في 
علم االجتماع أيضا، حيث يقدم ســـمير فريد ـ 
الـــذي أصدر أكثر من 50 كتابا مؤلفا ومترجما 
خالل 50 عاما ـ قراءة تتجاوز العناصر الفنية 
والجماليـــة لألفـــالم، إذ يعنـــى المؤلف كثيرا 
بالنقـــد الثقافي الـــذي يقرأ العمـــل الفني في 
ضوء خلفياته التاريخية، وســـياقه السياسي 
واالقتصـــادي واالجتماعـــي، وتأثيـــر ذلك في 
طبيعة معالجة قضية المرأة، أو تناول قضايا 
إنســـانية بعيون المرأة/المخرجـــة، فقد أتاح 
نمو الوعي تقديم أفالم طليعية لمخرجات قبل 
أكثر من ثمانين عاما، وانتهى األمر بمخرجات 

يقدمن رؤى ذكورية. 

موقع المرأة المخرجة في تاريخ السينما المصرية
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ــان - صــــدرت حديثــــا عــــن ”دار اآلن  } عمّ
ناشرون“، في العاصمة األردنية، عّمان، رواية 
بعنوان ”دروب الرمل“ للكاتب األردني سليمان 
القوابعــــة، وفيهــــا يعــــود المؤلف إلــــى ثيمة 
البحــــث عن وطــــن، واالهتمام بالشــــخصيات 
الوطنيــــة التي مــــرت بمحن عصيبــــة نتيجة 
مواقفهــــا السياســــية. أبطــــال هــــذه الرواية 
يعانون مــــن اإلبعاد أو البعد عــــن وطنهم أو 
حتــــى فقدان هــــذا الوطن، ويظلــــون في حالة 
بحــــث دائم عنه. وهــــو ال يفتأ يذكــــر بترابط 

مصير الشعبين األردني والفلسطيني.
يقول القوابعة عن نفسه وعن روايته ”مع 
تلك الروايات كرجل مّشــــاء في دروبه الظامئة 
اســــتوقفته األمكنــــة، فاســــتأنس بصحبتها، 
وكانت من شــــخوص رواياته. تلتقيه وتسافر 
معــــه عبــــر مســــافاته البعيــــدة مــــن المغرب 
والجزائــــر وتونــــس وتخوم فلســــطين، وفي 
جه إلى  األردن يستنهض المشيب عزائمه ليتَّ
خاصرة ُمشرقة ليشــــرب من مياه دجلة. ومن 
جه البصر جنوبا إلــــى ديار الخليج  بعيــــد يتَّ
وهو يخــــط حــــروف روايته الســــابعة دروب 

الرمل كي ترى النور“.
ويعــــد ســــليمان القوابعــــة، واحــــدا مــــن 
األســــماء األردنية البارزة في حقــــل الرواية، 
روايتــــه  أصــــدر 
”جــــرح  األولــــى 
علــــى الرمال“، ثم 
ظهــــرت لــــه عــــدة 
منها  نذكر  روايات 
األركان“،  ”شــــجرة 
و“الرقص على ذرى 

طوبقال“، وغيرها.
نــــال العديــــد من 
على  األدبية  الجوائز 
المحلي  المســــتويين 

والعربي.

إصدار حديث

أبطال في حالة بحث

 دائم عن الوطن

شاعر تونسي يعذب ناظريه بالتلصص على نافذة الجارة
[ سفيان رجب يستلهم الحكايات واألنساق الثقافية التراثية  [ {شباك جارتنا الغريبة» قصائد تفتح على المغامرة األدبية والتجريب

ال تعريف نهائيا للشعر لكننا ميكن أن نتفق على أن الشعر سمّي احلياة، تلك احلركة التي 
ال تعرف الركود، وكذا في الشعر ال منجز عظيما فيه من دون مجازفة وجتريب، من دون 
كســــــر للثبات واجلمود. وحسب املغامر أن ميضي في املسافات إلى آخرها. بهذا الوعي 
ــــــة أدبية هامة من حيث األصالة التي  حتاول التجارب الشــــــعرية اجلديدة فتح آفاق لتجرب

تؤّسس لها والتمايز الذي حتدثه من غيرها.

تأمل الجارة وعيون الشاعر (لوحة للفنانة العراقية ناديا أوسي) 
كتابة شـــعرية حديثة تستبطن 

تصـــورا ورؤيـــة للشـــعر واألدب، 

وتؤسس موقفا مما كتب ويكتب 

حتى اآلن

 ◄

ّ

األس
أص
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مكتبات سرية

} تخلق المكتبات لكي تكون مفتوحة 
للعموم، باحثين أو قراء عابرين. غير أن 

هناك مكتبات أخرى تنشأ لكي تكون معزولة 
عن قرائها المفترضين أو تختار أن تدخل 
السرية ألكثر من داع، سواء بسبب قساوة 
الحروب التي تأتي على كل شيء أو بحكم 

طبيعة أرصدة المكتبات نفسها.
األمثلة متعددة وقد تهم كل الحضارات 

اإلنسانية، غير أن من أبرزها حاالت 
مخطوطات البحر الميت التي تّم اكتشافها، 

بمحض الصدفة، خالل أربعينات القرن 
الماضي من طرف راعيين من بدو منطقة 

التعامرة، ومكتبة القاهرة القديمة المعروفة 
بالفسطاط التي كانت مخفية بأحد حيطان 
كنيس بن عزرا، وأرشيف الفاتيكان السري 

الذي يحتوي المراسالت البابوية التي تعود 
إلى ما يناهز العشرة قرون. وتضاف إلى ذلك 
المكتبات المخّبأة في أغلفة مجلدات القرون 

الوسطى، حيث كانت العادة، كما يشير 
إلى ذلك المؤرخ الهولندي إريك كواكيل، أن 
تتم إعادة استعمال الوثائق المكتوبة غير 

المرغوب فيها لصناعة األغلفة.
وإذا كانت هذه الحاالت تعود إلى اآلالف 

من السنين، فإن إخفاء المكتبات سيستمر 
مع وجود نفس الدواعي. ولذلك كان عاديا 
أن ُيْقدم شيوخ الزاوية الناصرية، الواقعة 

بجنوب المغرب، على إخفاء مخطوطات 
مكتبة تامكروت وراء الحيطان خوفا من 

وصول أيادي سلطات االستعمار الفرنسي 
إليها. أما في سوريا، فقد عمل شبان على 
تأسيس مكتبتهم السرية تحت بناء مدّمر 

في مدينة دارّيا بريف دمشق، مع فْتحها أمام 
الجميع، قراء عاديين أو ثوارا يسترقون 

لحظات للهروب من وجع الحرب.
قبل ذلك بسنوات، كان لطيف بدرام، 
الشاعر األفغاني ومحافظ مكتبة ناصر 

خسرو، شاهدا على عملية إحراق رصيد 
المكتبة من طرف حركة طالبان. لم يكتفوا 

بذلك. بل أقدموا، بشكل إجرامي، على 
قتل موظفي المكتبة البسطاء وعلى رمي 

جثثهم في النهر. وبدا المشهد، كما يصفه 
لطيف بدرام، كما لو أنه تماما إعادة لما 
فعله المغول بقيادة جنكيز خان بمكتبة 

مسجد بخارى قبل قرون. أما المكتبة، التي 
تحمل اسم ناصر خسرو، الرحالة والشاعر 

والفيلسوف الفارسي، فقد كانت تضم ما 
يناهز الخمسين ألف نسخة، حيث كانت 
تتجاور مخطوطات يعود عمرها إلى ما 

يناهز العشرة قرون مع كتب كانط وكافكا، 
بشكل يعكس صورة التسامح واالختالف 

التي سيفتقدها األفغان.
ورغم أعين الطالبان المنتشرة، استطاع 

بدرام أن ُيَهّرب ما تبقى من المكتبة إلى مكان 
سري بالجبل، ليغادر بعد ذلك أفغانستان إلى 

أوروبا، حيث أشرف على تأسيس المؤتمر 
الوطني ألفغانستان.

تعرفُت إلى لطيف بدرام خالل لقاء شعري 
بكندا. شاٌب أنيق في نهاية الثالثينات من 
القرن الماضي. يتكلم بفرنسية راقية. كان 

متأكدا من فوزه بالرئاسة. ووعدني من باب 
الدعابة بمنصب وزير الثقافة. عاد بدرام 

إلى أفغانستان وتقدم لالنتخابات الرئاسية 
األولى، غير أنه احتل الرتبة الخامسة، 

بسبب ما اعتبرته أحزاب المعارضة تزويرا. 
فاز كرزاي. وضاعت المكتبة وضاع المنصب 

الموعود.

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

دار  عـــن   - دمـــشـــق   {
ـــدراســـات  ـــل ”نـــيـــنـــوى ل
والــنــشــر والـــتـــوزيـــع“ 
بــــدمــــشــــق صــــــدرت 
عمار  العراقي  للكاتب 
بعنوان  رواية  الثويني 
ــســة بـــغـــداد“.  ــدي ــق ”ال
الزمني  الفضاء  يمتد 
بـــــدءا من  لـــلـــروايـــة 
األولى  الخليج  حرب 
ثــــم حـــــرب تــحــريــر 
الـــكـــويـــت ودخــــول 

 2003 العام  في  العراق  إلى  األميركية  القوات 
تشير  حيث  الحالية،  الفترة  ــى  إل وصـــوال 
والحوارات  والمونولوجات  العديدة  األحداث 
والرسائل في الفصل األخير إلى أزمة خطيرة 

عصفت بالعراق وبالعراقيين منذ زمن بعيد.
وتـــدور أحـــداث الروايـــة في أحـــد فنادق 
العاصمـــة التركية، حيث تضطر الشـــخصية 
الرئيســـة للرواية طارق، العائـــد من العراق، 
إلى المكوث هناك برفقة العائلة ليلتين بسبب 
تســـاقط الثلوج وتأجيل رحلته المتوجهة إلى 
العاصمة الســـويدية ستوكهولم، حيث يعيش 

ويعمل هناك.

العائد إلى ستوكهولم

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

عن منشـــورات {رونق املغرب»، صدرت مؤخرا للقاصة املغربية نجاة الســـرار مجموعة قصصية 

بعنوان {رصيف الذاكرة»، وتضم املجموعة 30 قصة قصيرة.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

فرغلـــي  عـــالء  المصـــري  الكاتـــب  بـــدأ   {
حياتـــه اإلبداعية كشـــاعر وصحافـــي وأيضا 
سيناريست، حيث أصدر مؤّخرا روايته األولى 
”خيراللـــه الجبل“. وفي الحقيقـــة تنمُّ الرواية 
ـــرد ووعي بتقنياته،  عن موهبة كبيرة في السَّ
واألهم أنها تكشـــف عن وعيه المشـــتغل على 
المجتمـــع المصرّي  ق  مشـــكالت حقيقية ُتَؤرِّ
بمختلف طوائفه، ومن ثّم يختار في أّول عمل 
له موضوع العشـــوائيات ليكون ثيمة لروايته 

األولى.

واقع العشوائيات

ال تقـــّدم الرواية مجتمع العشـــوائيات من 
الخارج أو تقف عند حـــدود اتصاله بالمدينة 
وعالقـــة الصراع بينهما كما جّســـدها مكاوي 
ســـعيد في ”تغريبة البجعة“، بـــل تنطلق من 
داخله ومن شـــخصياته التي نشأت وترعرعت 
فيـــه، فتلتحم معهـــا ومع مشـــكالتها ووعيها 

المْستلب وأيضا مع تحدياتها.
ومـــع أنها روايـــة باكورة فـــي نتاج عالء 
فرغلي اإلبداعـــي، إال أنها فاتنة إلى أبعد حّد، 
وجمالها فـــي كونها باعثة لألمـــل رغم قتامة 
الواقـــع الذي ترصـــده، وبؤس الحيـــاة التي 
يعيشها أبطالها، لكنها تنفذ إلى بقعة الضوء 
واألمـــل. وفتنتها في توظيفها تقنيات الرواية 
بمهارة عالية، فالمؤلف الّشاب َماهٌر في تتّبع 
دة ومصائر شخصياته،  خيوط الّســـرد المتعدِّ

على كثرتها، وصراعاتها.
 وعلى الرغم من أن حجم الرواية الضخم، 
وصل إلى 412 صفحة من القطع المتوسط، إال 
أنه استطاع أن َيشّد القارئ إلى مرويته، بلغة 
سهلة طّيعة مالت في الكثير منها إلى العامية، 
وهي عامية العشـــوائيات التي يرصدها. وقد 
منح المؤلف راويته ســـلطة التجول والرصد، 
دون أن يقـــع فـــي فخاخ االنحيـــاز ألي طرف، 
وإن كان قد فشـــل في حياده مع بطلته األثيرة 
صالحيـــن، فتورط فـــي االنحياز لهـــا، مثلما 
ها والخوف عليها، عندما  تورطنا نحن في حبِّ
هّددت بحرق نفســـها، إذا تعـــرَّض ناجي البن 
جاره بائع الدجاج الذي َشدَّ طرحتها وكاد أن 

يضربها.

وتتألف الرواية، الصـــادرة عن دار العين 
للنشـــر 2016 من قسمين كبيرين، يشغل الجزء 
نى  األّول حكايـــة المـــكان، وكأّن الّســـارد يتبَّ
في صـــورة هـــذه العزبـــة تقديم ســـردية عن 
القاع، تؤّرخ لكيفية تشـــّكل العشوائيات على 
تعّددهـــا واختـــالف مواقعها، ومن ثـــّم تأخذ 
الرواية منحى تأريخيا عبر ســـرد يتتبع نشأة 
ـــلطة تـــارة ثّم بعالقة  المكان في غفلة من السُّ
التواطـــؤ بين الطرفين تـــارة أخرى، وذلك من 
خالل حكاية صالحين التي ســـقط البيت على 
أّمهـــا ومات أبوها مكهربـــا في فرن وتركا لها 
إخـــوة الكبير فيهم يصغرها بثالثة أعوام أما 
الصغير فمازال يحبو، تعيش واقعا مأسويا. 
فهي األخت الكبـــرى التي تعيش على حلم أن 

يكبر هؤالء ويصيروا رجاال أو أن تتزوج 
ن ُيساعدها على تربيتهم. ممَّ

وتنتقل صالحين إلى عزبة خيرالله 
وكانت من المؤسســـين األوائل، حيث 
انتقلـــت بعدمـــا دفعت ثالثيـــن جنيها 
حصلـــت عليها مـــن تعويض عن وفاة 
والدتها. ثّم يرصد لنـــا الراوي رحلة 
صعودهـــا إلى الجبل، وهـــي جاهلة 
بطبيعة المكان ومتخوفة مما نســـج 
من خرافات عن الطريق والطاحون. 
وفي هذا المـــكان، الذي لم يكن فيه 
غيـــر عدد قليـــل من الســـكان، تبدأ 

حياة جديدة لهـــا قوانينها لكن الغريب 
أنها صارت على حافة المكان دون أن تنغمس 
فيه، فتصّر على تعليم إخوتها لتنتهي الرواية 
بعلي طالبا في كلية اإلعالم، وناجي يدرس في 

كليتي الحقوق واأللسن.
يعمـــد الراوي إلى إدراج جماليات حكائية 
شـــين، حيث  مســـتمّدة من وقائـــع بيئة المهمَّ
العنـــوان يحيـــل إلى اســـم مـــكان حقيقي له 
جغرافيتـــه المحـــّددة ضمـــن جغرافية مصر، 
فالحيـــاة في داخلـــه ”كحياة البحـــر، واحدة 
ومتالطمـــة، متتابعة ذات أنواء. والخارج منه 
ليـــس مولودا بل ميت تماما“. فيترّدد شـــريط 
لغوي حاويا لبنى األمثال الشـــعبية واألقوال 
المأثـــورة والعبـــارات الدارجـــة التـــي تترّدد 
علـــى لســـان العامة، كما يتخـــذ منها عناوين 

لفصـــول مرويته مثل ”يا قلة الصبر“، ”الموت 
بيوجع الحـــي“، ”ما بيوجعـــش الميت“، ”يا 
ـــي داوود مـــن جالوت ويونـــس من بطن  ُمنجِّ
الحـــوت“، ”رزق العبيـــط بالغبيط“، وغيرها.. 
فتأتي العناوين في أغلبها وكأنها أحكام قيمة 
توضـــح موقف الراوي من قائلها بالســـلب أو 

باإليجاب.

الحكي الشعبي

يـــزاوج الـــراوي بيـــن اللغـــة الفصيحـــة 
الرصينة في الّســـرد واللغة العامية في معظم 
الحـــوارات بين الشـــخصيات. فثمة شـــريط 
لغـــوي يحاكـــي الخطـــاب الشـــعبي بألفاظه 
النابية تـــارة وإبداالت حروفهـــا تارة أخرى، 
فيقال عن العقـــرب أعرب أو 
الضابـــط ظابـــط، والجماجم 
جناجـــم. كما تعكس أســـماء 
الشـــخصيات التي اســـتمّدت 
داللتها مـــن واقعها، كالضبع، 
وســـيد عضمة، وكّبر، وصندل، 
وأبوتالت، وأبوتيتو، وأبوقرن، 
ونطـــرة،  الخـــّرار،  ومتولـــي 
وســـردوح الّسريح. وهي صورة 
أخرى مـــن التماهي مـــع الواقع 

األرضي للقاع.
والالفت أن السياق التاريخي 
الذي تـــدور المرويـــة في فلكـــه ال يتأتى عبر 
تاريـــخ فيزيقي مجرد أو يســـتند إلى أحداث 
ووقائع تاريخية، بل يعمد إلى وقائع تاريخية 
لها تأثيرهـــا على الذاكرة الجمعية في صورة 
دراما وأهّم المسلســـالت التـــي كان ُيتابعها 
المصريـــون منذ بداية الثمانينـــات من القرن 
رج للزمن  الماضي، فتصبح هي الّتأريخ المتدَّ
المرجعي للرواية بل ويربط الراوي بين سياق 

وأحداث هذه المسلسالت وأحداث روايته.
ويعيد الكاتب للشـــخصية النمط مكانتها 
فـــي الروايـــة المصريـــة بعدما غابـــت كثيرا. 
فشخصية صالحين ذات الـ15 عاما، استطاعت 
أن تقاوم الظروف لتنجو بســـفينتها التي هي 
ميراثها مـــن أمها وأبيها، كمـــا حافظت على 

نفسها وسط غابة ذكورية من الرجال أحاطت 
بها وصلت إلى اشـــتهاء جســـدها ومـــّد اليد 
نحـــوه. فتحّملت مســـؤولية أربعة أشـــخاص 
على عاتقهـــا ونهضت بهم حتى صاروا رجاال 
دون كلـــل أو حتى المعايـــرة بأّنها ضّحت من 
أجلهم. فصارت نموذجا يتســـاوى مع نماذج 
شـــخصية حزينـــة. فشـــخصّية صالحين هي 
النمـــوذج اإلشـــكالي الوحيـــد كما هـــي عند 
لوســـيان غولدمان، بل أيضـــا إخوتها جميعا 
وعلى األخّص علـــّي وناجي، فكالهما لم يقف 
مكتوف األيدي بل عمل واجتهد ومارس أعماال 
كثيرة ورغم قسوتها، إال أنهما لم ينكسرا وإن 
كانت ثمة عوامل كثيرة مســـاعدة لهما كحسن 

الكتبي الذي كان داعما معنويا مهّما.
ويغلـــب على شـــخصيات المـــكان التعلق 
باألحـــالم، وهـــو مـــا يوضـــح إشـــكالية هذه 
الشخصيات التي لم تستسلم لصعوبة الواقع 
الـــذي تعيش فيـــه، إال أّن الغالبيـــة تنجح في 
الوصـــول إلى أحالمهـــا. فصالحيـــن يتحّقق 
حلمها بتعليم إخوتها، وأبوتيتو استطاع رغم 
كبر ســـنه أن يقيم دورات رمضانية ومباريات 
تنافســـّية مع مراكز شـــباب رســـمّية، وهو ما 
جعلـــه يطمح ألن يقود الفريق إلى منافســـات 

في الدوري.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الروايـــة ال تتبّنى 
أفـــكارا أيديولوجيـــة مناهضـــة للســـلطة أو 
أن أحـــد أفرادهـــا كان معارضا لهـــا، إال أنها 
(الرواية) بما تســـرده عن هذا الواقع القاسي 
شـــة،  الذي نشـــأت فيه هـــذه الجماعات المهمَّ
إضافة إلى ســـيطرة بعض األفـــراد على هذه 
المناطق وإقامة دولة لهـــا نظامها عبر فرض 
رجالها بالمنطقـــة لجمع اإلتاوات وغيرها من 
وســـائل بســـط النفوذ، تبدو الروايـــة وكأنها 
هجائية تسخر من الســـلطة في كل مشهد من 
مشـــاهدها، وتلوح هذه الهجائّية في مشـــاهد 
وصف تدجين الدولة للشـــباب لالنضمام إلى 
الحـــزب الحاكم ومعســـكراته. وعلـــى امتداد 
الســـرد كانت السلطة حاضرة بنفسها أو عبر 
وسيط لتقهرهم، لكن في نهاية الرواية جعلت 
من الطريق السريع وسيلتها ليكون قاهرا إلى 

ما ال نهاية. 

فتاة الخامسة عشرة في غابة ذكورية  
 [ {خيرالله الجبل».. سردية القاع وهجائية تسخر من السلطة مجتمع العشوائيات المصري

املجتمعــــــات العربية هــــــي أكثر املجتمعات 
زخرا مبا ميكن وسمه بـ“الهامشي“، حياة 
هامشــــــية قبالة حياة في الواجهة، مجتمع 
هامشــــــي مقابل آخر في الصــــــدارة، هذا 
الهامشــــــي الذي يخنقه الفقر والنســــــيان، 
ــــــه نظامه االجتماعــــــي واألخالقي  يخلق ل
ــــــي ال تشــــــبه حياة  ــــــه الت اخلــــــاص وحيات
املجتمع الرسمي. ســــــرد قصة عن هؤالء 
ــــــا ما يتحــــــول إلى نفس  الهامشــــــيني غالب
ــــــن، وهذا ما جتنبه عــــــالء فرغلي في  حزي
بنجاح، فكانت  ــــــل“  ــــــه ”خيرالله اجلب روايت
ــــــه عن الهامشــــــيني رواية حياة وأمل  روايت

رغم القسوة.

جماليات  إدراج  إلــى  يعمد  ــراوي  ال

بيئة  وقائع  من  مستمدة  حكائية 

له  حقيقي  مكان  في  املهمشني 

جغرافيته املحددة وهو مصر
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} الريــاض - ُيحتفل في الثامن عشـــر من شهر 
ديســـمبر كل عام باليوم العالمي للغة العربية، 
هـــذه اللغة العريقـــة التي قدمـــت للعالم عيون 
األدب والفكـــر وحتـــى العلوم في اكتشـــافاتها 
الفاتحة. وتشـــهد هـــذه اللغة رغم مـــا تعانيه 
مـــن مصاعب ومن تشـــويهات وبعـــض البطء 
فـــي مواكبة العصر، اهتماما متزايدا، حتى في 
البلـــدان غيـــر الناطقة بها، لمـــا تمثله من ثراء 
حضاري يختزن روح الشرق الضاربة في عمق 

الحضارة والتاريخ.
وفي هذا اإلطـــار أصدر مركز الملك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز الدولـــي لخدمة اللغـــة العربية 
ضمن برنامج النشر العلمي وتمهيدا لالحتفاء 
باللغـــة العربية في يومهـــا العالمي الذي يأتي 
في 18 ديســـمبر مـــن كل عام، عـــددا من الكتب 
العلمية، وهي: كتاب ”اللغة العربية في تركيا“، 
وكتـــاب ”رســـائل الماجســـتير والدكتوراه في 
اللغـــة العربيـــة وآدابها فـــي تركيـــا“، وكتاب 
”الشـــعر العربي في الهند“، والعـــدد الرابع من 

مجلة ”اللسانيات العربية“.
في هذا الســـياق صرح األمين العام لمركز 
الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيـــز الدولي لخدمة 
اللغة العربية عبدالله بن صالح الوشـــمي بأن 
المركز حريص علـــى توثيق الصالت الثقافية 
وتجســـير العالقات مع المؤسســـات اللغوية 
مـــن  والمتخصصيـــن  المهتميـــن  واألفـــراد 

مختلـــف أنحاء العالـــم، إذ أصـــدر المركز في 
المدة الماضية عددا من الكتب المتخصصة في 
أحـــوال اللغة العربية في بلدان ناطقة بغيرها، 
ولديه سلســـلتان تتضمنـــان إصدارات في هذا 
اإلطـــار؛ وهما سلســـلة ”األدلـــة والمعلومات“ 

وسلسلة مشروع ”العربية في العالم“.
وأضـــاف ”إن المركز يحـــرص على إطالق 
إصداراته ضمن حزم مترابطة، حيث يطلق اآلن 
ثالثة كتب بشكل متزامن“، ويأتي ذلك لما لهذه 
المؤلفـــات من ترابط وثيق في مـــا بينها، رغم 

تشعب البحوث التي ضمتها وتنوعها.
حرره   كتـــاب ”اللغـــة العربية في تركيـــا“ 
الباحـــث محمـــود محمد قدوم وشـــارك فيه 14 
أســـتاذا تركيـــا متخصصا، وتناول عـــددًا من 
المحـــاور اللغوية منها: عالقـــة اللغة العربية 

باللغـــة التركيـــة، واللغة العربية فـــي التعليم 
العـــام في تركيـــا، واللغة العربية فـــي التعليم 
العالي في تركيـــا، والترجمة من اللغة العربية 
إلـــى اللغة التركية، جاءت في أكثر من 20 بحثا 

علميا.
أما كتاب ”رســـائل الماجستير والدكتوراه 
في اللغة العربية وآدابها في تركيا“ الذي أعده 
األكاديمي محمد وجيه أوزون أوغلو فيجمع فيه 
الباحث بيانات عن مؤسســـات التعليم العالي 
التركية، ويرصد بيانات عن رسائل الماجستير 
والدكتـــوراه المتصلة باللغـــة العربية وآدابها 
فـــي الجامعات التركية، حيث رصد ما يزيد عن 

870 رسالة قدمت في هذا الشأن.
وتوســـعت إصدارات مركز الملـــك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز الدولـــي لخدمة اللغـــة العربية 

لتشـــمل اللغة العربية حتى في الهند من خالل 
كتـــاب ”الشـــعر العربي في الهند فـــي القرنين 
الثالث عشـــر والرابع عشر الهجريين“ للباحث 
ألطاف أحمد ماالني والذي يأتي ضمن سلسلة 
”دراســـات“، فمّثل الكتاب امتـــدادا لما أصدره 
المركـــز مـــن مؤلفات متصلـــة بشـــؤون اللغة 
العربية فـــي الهند تجـــاوزت أربعة إصدارات، 
شـــارك فيها العشـــرات من الباحثيـــن الهنود، 
وجاء هـــذا الكتاب في 371 صفحة عن الشـــعر 
العربي في الهنـــد؛ أغراضه وخصائصه، حيث 
تناول بالبحث األشعار المكتوبة باللغة العربية 
في هذه المنطقة التي لها اتصال تاريخي وثيق 

بالحضارة العربية وآدابها ولغتها.
 أمـــا العـــدد الرابع من مجلة ”اللســـانيات 
العربية“ فتضمن ســـبعة بحوث علمية محكمة، 
جاءت في الموضوعات اآلتية: مشروع البابطين 
المعجمـــي للشـــعراء وإســـهاماته الضمنيـــة 
فـــي اللســـانيات التوثيقيـــة العربيـــة، وطرق 
التمثيـــل التركيبـــي فـــي اللســـانيات العربية 
اللغـــة  فـــي  الموصولـــة  و“أّي“  المعاصـــرة، 
العربية؛ دراســـة تركيبية مقارنـــة، إضافة إلى 
محور عـــن إرادة المتكلم ومقاصـــد الكالم في 
كتـــاب ســـيبويه، وأغلفة المجالت الســـعودية 
بين النص اللغوي والنص البصري، واألسئلة 
وفعاليتهـــا داخـــل الفصل في تعليـــم العربية 

للناطقين بغيرها. 

أحوال اللغة العربية في بلدان ناطقة بغيرها

ن
ة
ة
ن

يب



لبنى احلرباوي

} أطلق رجل األعمال اإلماراتي محمد العّبار 
فكرة ريادية بتشـــكيله أكبـــر منصة إلكترونية 
في الشـــرق األوســـط وقد أطلـــق عليها ”نون.

كوم“.
وأفاد العّبـــار خالل اإلعالن عـــن المنّصة 
الجديـــدة في دبي، األحد الماضي، بأن ”(نون) 
ســـتكون أكبـــر شـــركة تجـــارة إلكترونية في 
المنطقة على اإلطالق، إذ ستعتمد نموذج عمل 
مبتكـــرا يوفر خدمة توصيل ســـريعة إلى باب 
المســـتهلك، مع باقة منتجات واســـعة تغطي 

جميع الفئات االستهالكية“.
ويبـــدو أن رجـــال األعمـــال تفهمـــوا أكثر 
طبيعة السوق المستقبلية، التي ال تعتمد على 
التسويق السهل والمضمون األرباح، بقدر ما 
تعتمد على صناعة وعي رقمي لدى الجمهور، 
وتقديـــم البضائع والســـلع له متماشـــية مع 

العصر.
وتوفـــر المنّصة تجربة تجـــارة إلكترونية 
تركز على رضا المستهلكين، إذ تسعى إلى أن 

تكون األفضل على مستوى العالم.
التجارة  منصـــة  ”نون.كـــوم“  وستباشـــر 
اإللكترونية األكبر عربيا عملها في السعودية 
واإلمارات في نفس الوقت، وســـتكون البداية 

من خالل عرض 20 مليون منتج.
وقال العّبار إن ”المنّصة التي تقّدم ما يزيد 
على 20 مليون منتج متنّوع، ُتقّدر استثماراتها 

المبدئية بمليار دوالر (3.6 مليارات درهم)“.
وأشـــار إلـــى أن ”ملكيـــة المنصـــة تتوزع 
ُمناصفة بيـــن صندوق االســـتثمارات العامة 
اإلقليمييـــن“.  والمســـتثمرين  الســـعودي، 
وســـتبدأ أعمالها في يناير عام 2017، بكل من 

السعودية واإلمارات. 
ويطمـــح العّبار إلى نقل الســـوق العربية 

نقلة نوعية تغّير سلوك الُمستهلك.
وصرح العّبار أن مراكز التوزيع ســـتتوزع 
في مدينتي الرياض وجدة الســـعوديتين، كما 
ســـيمتلك المشـــروع مخزنا عمالقا بحجم 60 
ملعبا لكـــرة القدم في مدينة دبي، وســـتتوّلى 
اللوجســـتية  العمليـــات  (أرامكـــس)  شـــركة 

والتوصيل.
وقال العّبار إنه يتوقع أن يصبح المشروع 
عالميا ولكن ســـيتم التركيز فـــي البداية على 
الســـعودية واإلمارات. ويهدف إلى التوســـع 
نحـــو مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث 

عدد السكان، في نهاية 2017 ومطلع 2018.
وقال العّبـــار، إن المشـــروع لديه مبررات 
واضحة، شارحا وجهة نظره بالقول ”هناك 350 
مليون عربي. والتوزيع الديموغرافي مناسب 
تماما. الشـــرائح التـــي تهتـــم بالتكنولوجيا 

الرقمية أكبر بكثير من سواها حول العالم“.
المنصـــات  عبـــر  ”التجـــارة  وأضـــاف 
اإللكترونيـــة مازالـــت محـــدودة للغاية. نحن 
في المنطقة نطمح للتحـــول إلى العبين كبار؛ 
رؤوس أموال كبيرة واستثمارات طويلة األمد، 
ولدينا أفضل األشـــخاص في العالم مع تركيز 

على المستهلكين“.
ووفقا لرجل األعمـــال اإلماراتي فإن حجم 
التجارة عبر المنصات اإللكترونية في الشرق 
األوســـط ال يزيـــد عن ثالثـــة مليـــارات دوالر 

تعـــادل 2 بالمئـــة فقط مـــن إجمالـــي مبيعات 
التجزئة، ولكن رجل األعمـــال اإلماراتي توقع 
أن يقفـــز الرقـــم إلـــى 70 مليـــار دوالر بحلول 
2025. وأضاف أنه ”يمكن أن يتم طرح المنّصة 
لالكتتاب العام في المستقبل، خالل خمس أو 
سبع ســـنوات“، الفتا إلى أن ”موضوع الطرح 
ال يمكن االســـتعجال فيه، إذ أنـــه يعتمد على 

ظروف السوق“.
وتعّد المنّصة مشـــروعا اســـتثماريا على 
المدى الطويـــل، ويعتمد المعاييـــر العالمية، 
عبر اســـتخدام أحدث التقنيات، مـــع التركيز 

على خدمة المتعاملين.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة نون.كوم 
فضيل بن تركيـــة إن االلتزام بتوفير الخدمات 
التي تتمحور حول رضا الزبائن واالبتكارات 
التقنيـــة المتطورة ستشـــكالن معـــا الدعامة 

األساسية لنجاح ”نون“.
وأوضح أن ”نون“ ستوفر منظومة متكاملة 
لتجارة التجزئـــة من خالل تطبيقها المحمول 
والموقـــع اإللكترونـــي noon.com، حيث قال 
”نتطلع إلى أن نغدو الشـــريك المفضل لجميع 
التجار الكبار والصغـــار“، وأضاف بن تركية 
”يتمتـــع فريـــق عملنـــا بخبـــرات اســـتثنائية 

وشغف عارم بتغيير طريقة إنجاز المهام“.
ويمتلـــك فريـــق العمـــل الذي تم حشـــده 
خبرة كبيـــرة في مجال التجارة  إلدارة ”نون“ 
اإللكترونيـــة، اكتســـبها من العمـــل لدى رواد 
القطـــاع، مثـــل ”أمـــازون“، و“آبـــل“، و“بـــاي 
بال“، و“إي بـــاي“، و“غوغل“، و“فليب كارت“، 

وغيرها.
وأوضح بـــن تركية أن ”المنّصة ســـتعمل 
على توفير أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات 
في الشـــرق األوســـط، وتغطي مجاالت األزياء 
واإللكترونيات والكتب، إضافة إلى مستلزمات 
والنزهات،  والرياضـــات  والحدائـــق  المنازل 
فضـــال عن مواد الصحـــة والتجميل والعناية 
والمنتوجـــات  اللعـــب  وكذلـــك  الشـــخصية، 

الخاصة باألطفال والمواليد الجدد“.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة إن ”مكان 
التخزين يشمل مســـاحة تزيد على 10 ماليين 
قدم مربعة، منها مركز لتوضيب الطلبيات في 
دبي تتجاوز مســـاحته 3.5 ماليين قدم مربعة، 
أو ما يزيد على مساحة 60 ملعبا لكرة القدم“.

وتقـــدم خدمـــة التوصيل في اليوم نفســـه 
بوســـاطة ”نون للنقل“، وهـــي خدمة توصيل 

ســـريع تابعة للشـــركة، كما أنهـــا تتمتع 
بوجـــود بوابـــة الدفـــع اإللكترونية 

NoonPay المبتكرة واآلمنة. 
ناشـــطون  وتفاعـــل 

خليجيون وعـــرب مع إطالق 
وأطلقـــوا  نـــون،  منصـــة 
موقـــع  علـــى  هاشـــتاغين 
”نون_دوت_كوم“  تويتـــر 

و“منصة نون“.

سوق إلكترونية عربية

التجـــارة  قطـــاع  ســـجل 
مجلـــس  بـــدول  اإللكترونيـــة 

التعـــاون الخليجـــي نســـب نمو 
قياســـية خـــالل العقد األخيـــر بلغت 

نحو 1500 بالمئة، فيمـــا ارتفع حجم التجارة 
اإللكترونيـــة في المنطقة العربية من نحو 3.2 
مليـــار دوالر عام 2012 لتســـجل نحو 39 مليار 
دوالر خالل العام الجاري بنسب نمو تتجاوز 

نحو 1118 بالمئة، وفق آخر اإلحصائيات.
ويتوقع تقرير أصدرته شركة ”بي فورت“، 
أن يســـجل ســـوق التجارة اإللكترونية بدول 
الخليج وبعض الدول العربية، نموا من نحو 
39 مليـــار دوالر خالل العام الجاري 
إلى نحـــو 51 مليـــار دوالر في 
العام 2017، بارتفـــاع يبلغ 12 
زيادة  ويمثل  دوالر  مليـــار 
 30.76 نســـبتها 

بالمئة.
قـــع  تتو و
أن  الشـــركة 

تشـــهد منطقة الشرق األوســـط نموا إيجابيا 
في حجم التجارة اإللكترونية حتى عام 2020، 

خصوصا في السعودية واإلمارات ومصر.
ويتوقع أن يصل عدد مســـتخدمي شـــبكة 
اإلنترنـــت في المنطقة العربيـــة إلى نحو 226 
مليـــون مســـتخدم بحلـــول عـــام 2018، وفقا 
لـ“تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016“. 
وتحتل الســـعودية ومصـــر مقدمة الدول 
العربية في مجال التجارة اإللكترونية تليهما 

اإلمارات.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن 60 بالمئة من 
مســـتخدمي شـــبكة اإلنترنت في الســـعودية 
يشـــترون عبـــر اإلنترنـــت، و40 بالمئـــة مـــن 
هذه المشـــتريات تتركز غالبـــا على الهواتف 

المحمولة واإلكسسوارات.

التجارة اإللكترونية في العالم

بـــدأ مفهـــوم التجـــارة اإللكترونية أو 
التســـوق اإللكترونـــي بـــدأ قبـــل 45 عاما 
بفكرة بســـيطة جـــدا عندمـــا أوجد معهد 

ماساتشوســـتس برنامجا لبيع مادة ”القّنب“ 
لطـــالب مختبـــرات الـــذكاء االصطناعي عبر 
اإلنترنـــت.  هذه الخطوة وصفـــت في ما بعد 
على أنها اللبنة األولـــى للتجارة اإللكترونية، 
حيث أن المحـــاوالت في الســـنوات الموالية 
كانـــت خجولة وال تذكر، لتبدأ مرحلة االزدهار 
 WWWبعد اختراع الشـــبكة العنكبوتية أو الـ
عام 1990، حين تأسس موقع أمازون.كوم لبيع 
الكتب عبر اإلنترنت ولحقه موقع إي باي عام 

 .1994
ثم انطلق موقع باي بال الشـــهير للدفع 
اإللكترونـــي فـــي 1998 ليفتـــح الباب 
الشـــركات،  من  المزيد  أمـــام 
بابا  علي  تأسست  ثم 
بعده  الصينيـــة 
بعام فقط لتسجل 
لها  ربحيـــة  أول 
بعـــد عاميـــن مـــن 

تأسيســـها عام 2002، وبدأت األرقام 
الكبرى بالظهور فاستحوذت إي باي على باي 

بال بمليار ونصف المليار دوالر. 
وفـــي 2003 ســـجلت أمـــازون أول أربـــاح 

سنوية لها.
وفـــي عـــام 2010 رفـــض موقـــع غروبـــون 
للعروض التسويقية عرض غوغل لالستحواذ 

عليه بـ6 مليارات دوالر. 
تســـيطر  أمـــازون  أصبحـــت  وفـــي 2015 
علـــى نصف التجـــارة اإللكترونيـــة األميركية 
وتبيـــع 500 مليون نوع من الســـلع في أميركا 

وحدها.
وكان طرح شـــركة علي بابا األّول في 2014 
األكبر فـــي التاريخ بجمعهـــا 25 مليار دوالر، 
مســـيطرة علـــى 80 بالمئة من ســـوق التجارة 

اإللكترونية الصينية.
ويقـــول جاك ما رئيس شـــركة علـــي بابا 
”في أولوياتنا نضـــع الزبون أّوال، والموظفين 

ثانيا، وحملة األسهم ثالثا“. 
وبهذه العقلية اســـتطاعت علي بابا جذب 
النســـبة األكبر من الـ600 مليون لمســـتخدمي 

اإلنترنت في الصين.
وتمتلـــك الشـــركة أيضـــا علي بـــاي وهو 
تطبيقهـــا المالـــي الذي يســـمح بدفـــع أجرة 
التاكســـي وشـــراء بطاقات المســـرح، وحتى 
لالســـتثمار في صندوق الشركة االستثماري، 
الـــذي جمع حتـــى اآلن 87 مليـــار دوالر؛ األمر 
الذي جعل القطاع البنكي الصيني غير مرتاح 

للمنافسة.
ونمت  اليوم التجارة االلكترونية لتصبح 
قطاعا اقتصاديا ضخمـــا ينتج أرقاما خيالية 
ويهيمـــن علـــى أكثر مـــن 8 بالمئة مـــن قيمة 
مبيعات األفـــراد في العالم، وتصل إلى تجارة 
عالمية تقدر بنحو 1.9 تريليون دوالر من أصل 
22 تريليونـــا هي مبيعات التجزئة الســـنوية 

عالميا. 
ونمـــا حجم التجـــارة اإللكترونيـــة، من 1 
بالمئة في العام 2000 إلى نحو 3.4 بالمئة عام 
2007، ليتضاعف إلى أكثر من 8 بالمئة في هذا 

العام.
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”القّنب“  ماساتشوســـتس برنامجا لبيع مادة
لطـــالب مختبـــرات الـــذكاء االصطناعي عبر
اإلنترنـــت.  هذه الخطوة وصفـــت في ما بعد
على أنها اللبنة األولـــى للتجارة اإللكترونية،
حيث أن المحـــاوالت في الســـنوات الموالية
كانـــت خجولة وال تذكر، لتبدأ مرحلة االزدهار
WWWبعد اختراع الشـــبكة العنكبوتية أو الـ
0عام 1990، حين تأسس موقع أمازون.كوم لبيع
الكتب عبر اإلنترنت ولحقه موقع إي باي عام

.1994
ثم انطلق موقع باي بال الشـــهير للدفع
اإللكترونـــي فـــي 1998 ليفتـــح الباب
الشـــركات، من  المزيد  أمـــام
بابا علي  تأسست  ثم 
بعده الصينيـــة 
فقط لتسجل بعام
لها ربحيـــة  أول 
بعـــد عاميـــن مـــن

2002، وبدأت األرقام تأسيســـها عام
على باي باي الكبرى بالظهور فاستحوذت إي

دوالر. بال بمليار ونصف المليار
وفـــي 2003 ســـجلت أمـــازون أول أربـــاح

سنوية لها.
2010 رفـــض موقـــع غروبـــون 0وفـــي عـــام
للعروض التسويقية عرض غوغل لالستحواذ

مليارات دوالر.  عليه بـ6
تســـيطر أمـــازون  أصبحـــت  وفـــي 2015 
علـــى نصف التجـــارة اإللكترونيـــة األميركية
500 مليون نوع من الســـلع في أميركا 0وتبيـــع

وحدها

ي ي

من املنتظر إطالق منصة نون.كوم للتجارة اإللكترونية في الشــــــرق األوســــــط خالل يناير 
2017، مما يضع جتربة التســــــوق اإللكتروني في املنطقة على عتبة تغيير تاريخي وينقلها 
إلى فضاء جديد كليا خاصة أن املنصة تســــــتقطب كفاءات عاملية تؤهلها أن تكون شــــــركة 

أمازون جديد في الشرق األوسط.

أعلنت مجموعة {علي بابا} الصينية العمالقة عن بلوغ حجم مبيعاتها 120 مليار يوان (17.6 مليار دوالر)، الجمعة 11/11.  وكان حجم املبيعات 

{عيد العزاب}، ووصل إلى 10 مليارات يوان في غضون  قد تجاوز مليار يوان بعد 52 ثانية من انطالق مهرجان التســـوق الذي يعرف في الصني بـ

سبع دقائق، و35.3 مليار يوان في نهاية الساعة األولى من فجر الجمعة. @alarabonline

الشـــرائح العربيـــة التـــي تهتم 

بالتكنولوجيـــا الرقميـــة أكبـــر 

بكثير من سواها حول العالم
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} كانت عطلة نهاية األسبوع الماضي في 
لندن أشبه بتحويل المنازل إلى صناديق من 

دون أبواب، الغالبية العظمى من السكان 
لم يغادروا منازلهم مضطّرين، كان الطقس 

عنيدا إلى درجة لم يتوقف المطر عن النزول، 
إّال بعد أن فقد الناس الرغبة في الخروج من 

منازلهم.
الخروج من المنزل الخيار المفضل، 

ليس ألنه صحّي ومنقذ من الوهن والضجر 
واالرتخاء والرتابة وإنعاش الرئتين وإراحة 

النظر، بل ألنه الخيار األهّم لترك مشاهدة 
التلفزيون!

عندما تزيد فترة المشاهدة عن الوقت 
الطبيعي، فإن المشاعر تتلّبد وتفقد القدرة 

على التمييز والنقد المقبول، ويصبح 
التلفزيون أداة مسببة للضجر والملل.

لكن من حسن حظ التلفزيون نفسه، 
”ومتى لم يكن محظوظا!“، أن الطقس كان 

رماديا وممطرا في عطلة نهاية األسبوع لذلك 
ُأرغم سكان لندن على البقاء في منازلهم، 

فحظي برنامج مسابقات عن الرقص في ”بي 
بي سي1“ على معدل مشاهدات وصل إلى 

10.8 مليون مشاهد، متخطيا في ذلك األرقام 
المعلنة عن برامج أخرى.

لم يكن هذا البرنامج وحده محظوظا، لكن 
التلفزيون برّمته، وسواء اتفقنا مع ذلك أم ال، 

فإن هذا األمر يفترض شيئين حسب ديفيد 
سيليتو، مراسل شؤون اإلعالم في هيئة 

اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“، األول؛ هو 
أن لصناعة األخبار هدفا أخالقيا، والثاني؛ 

هو أن التلفزيون ال يزال وسيلة اإلعالم األكثر 
فاعلية.

”وأّيا كان رأيك من وجهة النظر األولى، 
فإن وجهة النظر الثانية هي أكثر وجاهة مما 

حاول المرّوجون الرقميون إقناعك به“.
إذن ال خيار أفضل أمام الجمهور غير 

التلفزيون؛ يتحّدث الكثيرون عن بالدة 
وسخافة ما يقّدم فيه، ويستعرضون حّسهم 

النقدي أمام اآلخرين، لكنهم في النهاية 

يعودون إلى مشاهدته. لماذا؟ ألنه ببساطة 
متناهية الجهاز الذي ال يخلو أّي بيت أو 

كوخ أو خيمة منه!
أما ماذا يقّدم فيه من فائدة أو هراء، 

فهذا ما يمكن التحدث عنه، من دون التخلي 
عن خيار مشاهدته. ال أحد ترك مشاهدة 

التلفزيون احتجاجا على ما يبث فيه، ربما 
ننفعل إزاء ما نشاهده ونعلق بأسلوب بعيد 

عن الكياسة، نصرخ بوجه شاشته، وقد 
يصل األمر أن نوّجه له لكمة في الهواء، لكنه 
يبقى صبورا ال ينقطع صوته، بينما غضبنا 
يخفت بعد ساعات ونتناسى رفضنا، لنعود 

ونعتبره الجزء الذي ال يمكن التخلي عنه في 
المنزل.

تكفي العودة إلى أرقام سلطة الترخيص 
الخاصة باألجهزة التلفزيونية بالمنازل 

البريطانية، التي ذكرت أن أكثر من 13 ألفا 
من البريطانيين ال يزالون يستخدمون أجهزة 

األبيض واألسود! في إشارة إلى انعدام 
فرصة التخلي عن هذا الجهاز من المنازل.

فقد أصبح جهازا متفاعال ووسيلة 

التواصل األهّم بين الدول والمؤسسات 
والمصالح التجارية، لكنه اختلف بفقدانه 
المركزية التي اعتمد عليها في عقود عبر 

اعتماد تقنية البث الرقمي، وتمكنت الشركات 
من افتتاح مئات القنوات بشكل البث األرضي 

الرقمي أو الفضائي. واكتسب صفة أخرى 
بعد أن تحّول إلى نافذة من نوافذ إطاللة 

اإلنترنت على المنزل، وصار أكثر تفاعلية 
من خالل توظيف خطوط اإلنترنت الرقمية 

السريعة.
كما أصبح شكل التلفزيون أشبه بمرآة 

مسطحة، وتوشك األجهزة المستطيلة 
والمربعة أن تنقرض من السوق، ولم يعد 

يقتصر دوره على استالم بث المحطات، بل 
أضحى جهازا لالتصال الرقمي والفيديوي.
لم يدخل التلفزيون في سوق الصحافة 
المريضة، حيث تكّيفت صناعته مع العصر 
اإلخباري المتسارع في نقل األحداث بنفس 

لحظة وقوعها، وبقي محتفظا بمصادره 
اإلعالنية، مثلما ابتكر أساليب رائعة في 

الصناعة التلفزيونية وأقترب أكثر مّما كان 

متوقعا من حياة الناس وطبيعتهم، وجسد 
فعالياتهم ومشكالتهم أكثر مما كان متاحا له 

قبل عقود. 
لم يتراجع التلفزيون مطلقا مثل بعض 

وسائل اإلعالم األخرى، ولم يتأزم مثلما 
تأزمت الصحافة، لكنه مثل أّي صناعة أخرى 

تقّدم المحتوى الرديء والمتميز. 
مع ذلك على الذين يظهرون على شاشته 

أّال يتوقعوا أنهم معروفون لكل الناس، مثلما 
كان يحصل مع نجوم عقدي السبعينات 

والثمانينات من القرن الماضي.
ما يتم إنتاجه من برامج وما يظهر على 
الشاشة اليوم أكبر بكثير من قدرة المشاهد 

وحاجته، وليس من السهولة بمكان أن يكون 
نجم شاشة تلفزيون ما معروفا لدى جمهور 

بلد آخر، وهذه فرصة ألن يعود مقّدمو 
البرامج والمحاورون للتراجع قليال عن وهم 
قديم بالشهرة؛ التلفزيون اليوم ليس مصدر 

شهرة مطلقة، فالخيارات الهائلة التي يقّدمها 
للجمهور سلبت من نجوم التلفزيون الشهرة 

المطلقة.

هل نملك خيار ترك مشاهدة التلفزيون

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

فف ااضض الال ااألأل ةة اا نن ططلةلة كانان {{

تجميل والعناية
والمنتوجـــات ب 

لجدد“.
شـــركة إن ”مكان
10 ماليين  على
يب الطلبيات في
اليين قدم مربعة،
عبا لكرة القدم“.
في اليوم نفســـه
ي خدمة توصيل

نهـــا تتمتع 
رونية

س
نمو

ر بلغت 

دوالر خالل العام الجاري بنسب نمو تتجاوز 
اإلحصائيات. آخر نحو 1118 بالمئة، وفق

ويتوقع تقرير أصدرته شركة ”بي فورت“، 
أن يســـجل ســـوق التجارة اإللكترونية بدول 
الخليج وبعض الدول العربية، نموا من نحو 
39 مليـــار دوالر خالل العام الجاري 
مليـــار دوالر في  51 إلى نحـــو
2017، بارتفـــاع يبلغ 12 العام
زيادة  ويمثل  دوالر  مليـــار 
30.76 نســـبتها 

بالمئة.
قـــع  تتو و
أن  الشـــركة 
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و
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} لنــدن - القـــى مقطـــع فيديـــو نشـــره موقع 
أمـــازون في بريطانيا يتناول عالقة صداقة بني 
إمام مسلم وقس مسيحي انتشارا واسعا على 

الشبكات االجتماعية.
واستشـــار موقع أمـــازون كنيســـة إنكلترا 
العظمـــى  لبريطانيـــا  اإلســـالمي  واملجلـــس 
واملنَتـــدى اإلســـالمي املســـيحي لصناعة هذا 

اإلعالن الذي يحمل اسم ”اجلمعة السوداء“.
ويستهدف الفيديو املشاهدين في بريطانيا 

والواليات املتحدة األميركية وأملانيا.
وفي اإلعـــالن، يـــزور إمام عجـــوز صديقه 
القـــس، يتعانقان على باب املنـــزل ويتوجهان 
إلى الصالون الحتســـاء كوب من الشاي والبدء 

في محادثة ودية.
يعّلـــق كل منهمـــا على آالم ركبتيـــه اللتني 
الدينيـــة  العبـــادة  مـــن  ســـنوات  أنهكتهمـــا 

وممارسات السجود املشتركة.
ويقـــول ســـاميون موريس، مديـــر اإلعالن 
مبوقـــع أمـــازون ”نعتقـــد أنها قصـــة حقيقية 
وســـاحرة. إنها قصة منطقيـــة. ندرك أن بعض 
الناس قد ُيبدون حساســـية جتـــاه اإلعالن. إن 

القصة تتحدث عن التفكير في اآلخرين“.
وعندمـــا رحـــل الرجـــالن، كل فـــي طريقه، 

راودتهما فكرة ذكية في اللحظة ذاتها.
وعند انتهاء الزيارة فكر كل منهما في شيء 
ما، وأخرج هاتفه، وضغط على تطبيق شـــركة 
أمازون، وفي اليوم التالي تلقى كل منهما هدية 

أوصلها مندوب أمازون إلى منزله.
وفـــي نهاية املقطع، يذهـــب كل من الرجلني 
إلى بيـــت عبادتـــه؛ فيجد الهديـــة، وهي غطاء 
للركبة للتخفيف من األلم، وهو ما ييســـر على 

الرجلني صالتهما.
وقال متحدث باســـم الشـــركة ”أمازون تبث 
رســـالة للصداقة بني األديان، فـــي وقت وجود 
انقســـام في اململكة املتحدة والواليات املتحدة، 
حيث زادت احلـــوادث املعادية للمســـلمني في 
ملغـــادرة االحتاد  التصويـــت  بريطانيـــا بعـــد 
األوروبـــي، وفـــي الوقت نفســـه قـــال الرئيس 
األميركي دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية 
إنـــه يخطط لفرض حظر على جميع املســـلمني 

للدخول إلى أميركا“.
وفـــي تصريـــح ألحـــد مســـؤولي أمـــازون 
لإلندبندنت قال إن ”الشخصني اللذين يظهران 
في اإلعالن هما رجال دين حقيقيان، وهما مدير 
مدرسة أودبي اإلسالمية في ليستر، وكاهن من 

كنيسة بادنغتون اخلضراء غربي لندن“.
ورحب نشطاء في العديد من الدول باإلعالن، 

كما أرسلوا رسائل شكر وتهنئة للشركة.
كان املديـــر التنفيذي لشـــركة أمازون جيف 
بيـــزوس معارضـــا للرئيـــس املنتخـــب دونالد 
ترامب، الذي دعا إلى منع دخول املســـلمني إلى 
األراضـــي األميركيـــة وينادي حاليـــا بضرورة 

تسجيل أسماء املسلمني في قاعدة بيانات.
د بيـــزوس على  لكن بعـــد فوز ترامـــب، غرَّ
تويتر لتهنئة جنم تلفزيون الواقع الذي أصبح 

زعيما عامليا.

} القاهــرة - ”جميع األدويـــة متاحة“، عبارة 
ترددت علـــى تويتـــر املصري ضمن هاشـــتاغ 
”صيدلية تويتر“ في حســـاب على تويتر يحمل 
نفس االســـم وســـرعان ما انتقلت املبادرة إلى 
فيســـبوك أيضا. وحظيـــت املبادرة بتشـــجيع 
وثناء منقطعْي النظير من مستخدمي الشبكات 

االجتماعية في مصر.
وتعانـــي مصـــر منذ أشـــهر مـــن نقص في 
األدوية املســـتوردة، لكن األزمة تفاقمت بشـــكل 
واضـــح مع قـــرار البنـــك املركزي مطلع شـــهر 

نوفمبر اجلاري حترير سعر صرف اجلنيه.
وأصبح من الطبيعي علـــى تويتر املصري 
رؤيـــة تغريدات مرفوقـــة بصور لعلـــب الدواء 

تترجى املغردين املساعدة.
وانتشـــرت تغريـــدات على غـــرار ”أرجوكم 
أمي حتتاج هـــذا الدواء، إنه ضروري بأي ثمن 

#صيدلية_تويتر“.
ويطلب مغـــردون عددا كبيرا مـــن األدوية، 
مؤكدين عدم توفرها في الصيدليات على غرار 

أدوية الكبد والكلى والسرطان.
وعلى اجلانب اآلخر شـــن مغردون هجوما 
حادا ضد الهاشتاغ والفكرة، متهمني أصحابها 
بأنهـــم يحاولـــون إثارة أزمـــة والترويج لفكرة 

وجود نقص في األدوية وهي مفتعلة.
ويؤكـــد القائمـــون على مبـــادرة ”صيدلية 
فـــي إحدى تغريداتهم أنهـــم ال يقبلون  تويتر“ 

التبرعات املادية حيث دونوا ”نكرر.. نأسف 
لعـــدم قبـــول تبرعاتكم املاديـــة لعدم 

وجود أي صفة قانونية لنا“.
مالكـــي  مـــن  عـــدد  وتفاعـــل 
الصيدليات مـــع الفكرة وأعلنوا 
األدويـــة  عـــن  الهاشـــتاغ  عبـــر 
املتاحـــة لديهم، لتســـهيل مهمة 

إيجادها.
نشـــر،  الســـياق  هـــذا  وفـــي 

اجلمعة، صيدلي علـــى املوقع نوعا 
مـــن الـــدواء وعلق قائال ”أنـــا صيدلي 

وهذا العالج ملرضى الكانســـر (السرطان)، 
لدي 5 علب منه وهو غير متوفر ولم أجد أحدا 
أمده بها ولم أرد إعطاء الدواء للمستشـــفيات 

ألنها تتاجر به“.
كمـــا تطوعت جمعيـــة ”يهمني اإلنســـان“ 
بالقاهرة، لتســـهيل مهمة تبادل األدوية، ولكن 
(وصفـــة الدواء)،  بشـــرط تواجد ”الروشـــتة“ 

وأعلنت املبادرة عن حاجتها ملساعدة جمعيات 
أخرى وخاصة في احملافظات الداخلية.

وأكد خالد مجاهد، املتحدث باســـم وزارة 
الصحـــة، علـــى دعم الـــوزارة للحملـــة، خالل 
مداخلـــة هاتفيـــة، متمنيا من املســـؤولني عن 
احلملـــة التواصـــل مـــع اإلدارة املركزيـــة 
لقطـــاع الصيدلـــة، وحتديـــد موعـــد 
لالجتماع لتباحث طرق االستفادة 

والتعاون.
وجتاوبا مع وزارة الصحة، 
نقلـــت صحف مصريـــة محلية 
عن مؤســـس الهاشـــتاغ، خالد 
لالجتماع  اســـتعداده  عن  عمر، 
مع مســـؤولني من الوزارة، وقال 
”إن الهـــدف الرئيســـي للمبادرة هو 
جعل األدوية متاحـــة للمرضى في جميع 
أنحاء مصر، ولـــذا فإننا نرحب بدعم الوزارة 

للمبادرة“.
مـــن جانبه، قال وزيـــر الصحة أحمد عماد 
الدين فـــي بيان صحافي الثالثـــاء إن الوزارة 
ستخصص 186 مليون دوالر أميركي الستيراد 
146 نوعـــا مـــن األدويـــة بعد توفير الســـيولة 
بالدوالر األميركي الالزمة لعملية االســـتيراد. 

وأشار إلى أن الدولة سوف تتلقى خصما على 
استيراد هذه الكميات الكبيرة.

وأوضح عمادالديـــن ”أن هناك 10000 نوع 
مـــن األدوية في مصر، مبا فـــي ذلك 1750 نوعا 
من األدوية املســـتوردة، ومنها 146 دون بدائل 
محلية، مبـــا في ذلك األنســـولني وأدوية الدم، 
واألورام. وأضاف قائال ”إن عملية االســـتيراد 
ســـتضمن توفير األدوية املستوردة في السوق 
املصريـــة، وخاصـــة األدوية التـــي تفتقر إلى 

البدائل احمللية“.
يذكـــر أن منى مينـــا، وكيل نقابـــة األطباء 
املصريـــني، أكـــدت أنها تؤيد حملـــة ”صيدلية 

تويتر“، خاصة أنها تخدم املرضى.
وأضافـــت مينـــا أنـــه يجـــب تفعيـــل دور 
الشـــركات الوطنية العاملة في مجـــال الدواء 
خلدمة املرضى، مشيرة إلى أن الشعب املصري 

ر“ ودائما يتعاون في تقدمي املساعدات. ”خيِّ
وانتشرت على مواقع التواصل االجتماعي، 
األربعـــاء، حملـــة تطالـــب برفـــع احلظـــر عن 
اســـتيراد األدوية في مصر، ضمن هاشـــتاغي 
#ارفعوا_احلظر_عن_اســـتيراد_الدواء 
و#أطفال_الســـرطان_ميوتون، بســـبب عدم 

تواجد العديد من األدوية عن الصيدليات.

وقـــال معلقـــون إن مستشـــفيات رئيســـية 
اضطرت لتأجيل عمليات جراحية بســـبب عدم 

توفر بعض املستلزمات الطبية.
غيـــر أن محيـــي حافـــظ وكيـــل املجلـــس 
التصديـــري للصناعات الطبية وعضو مجلس 
إدارة غرفة صناعة الدواء، نفى هذه املعلومات 
املتداولـــة، مؤكدا عدم اتخاذ الدولة أي قرارات 

بشأن حظر استيراد بعض األدوية.
وحول سياســـة الـــدواء قالـــت هبه ونيس 
-وهي باحثة مســـتقلة في مجال السياســـات 
الدوائية- لرويترز ”هناك غياب للتنســـيق بني 
وزارة الصحة وبني شـــركات الدواء في مجال 
األدوية التي تنقص في السوق إذ أنه ال يصح 
بأي حال مـــن األحوال أن يختفـــي دواء معني 
ومثائلـــه وبدائلـــه في آن واحد.. هذه مشـــكلة 

كبيرة“.
وأضافت قائلة ”يوجد بعد سياســـي مفتقد 
فـــي مجـــال صناعة الـــدواء إذ أنـــه يجب على 
الدولة أن تدعم الشركات الوطنية املختصة في 
مجال األدوية، وال تدعها تخسر حتى ال توقف 
اإلنتاج خاصة في ظل احتياج الدواء الرخيص 
ألن هناك 50 باملئة من الشـــعب املصري خارج 

مظلة التأمني الصحي“.
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@alarabonline
ــــــر“ مبادرة أطلقها شــــــباب  ــــــة تويت ”صيدلي
ــــــى موقع تويتر، لتبادل الدواء  من مصر عل
الزائد عن احلاجة، ومنحه للمرضى الفقراء 
غير القادرين على شــــــرائه، املبادرة بدأت 
كحســــــاب في موقــــــع تويتر لتتحــــــول إلى 
هاشتاغ يغرد عبره اآلالف بحثا عن أدوية 

لم يجدوها في الصيدليات.

} تونس - سرد ضحايا االنتهاكات اجلسيمة 
والتعذيـــب فـــي تونـــس الليلـــة الفاصلة بني 
اخلميـــس واجلمعـــة معاناتهـــم ألول مرة في 
جلســـات علنية، في واحدة مـــن أهم خطوات 

العدالة االنتقالية.
وحازت الشهادات على اهتمام مستخدمي 
الشـــبكات االجتماعية. وفســـح املجـــال أمام 

أمهات شهداء ثورة 14 يناير2011.
وكانت شـــهادة الباحث سامي براهم حول 
التعذيب الذي تعرض لـــه األكثر تأثيرا. وقال 
ســـامي إنه مستعد للمسامحة فقط إذا اعترف 

من قام باجلرم. 
وتفاعل مغرد:

وقال آخر:

وضمـــن هاشـــتاغات على غرار #جلســـات 
االســـتماع العلنيـــة. #ضحايـــا التعذيب، عبر 

مغردون عن صدمتهم مما استمعوا إليه.
وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

وتواجه ســـهام بن ســـدرين رئيســـة هيئة 
احلقيقـــة والكرامـــة اتهامات وانتقـــادات من 

تونسيني يؤكدون أنها تتاجر بآالمهم. 
وكتـــب نائب مبجلس نواب الشـــعب على 

فيسبوك: 

وكتبت مغردة:

ومن املقرر أن تشـــهد جلسات 17 ديسمبر 
مرتكبـــو  خاللهـــا  يقـــدم  علنيـــة  مصاحلـــة 

االنتهاكات اعتذارهم للضحايا.
يذكر أن فترة حكم بن علي شـــهدت تعرض 
اآلالف من املعارضني للســـجن والتعذيب لكن 
مســـار العدالة االنتقالية يشـــمل أيضا تاريخ 
تونـــس احلديث منـــذ االســـتقالل حتت حكم 

الرئيس احلبيب بورقيبة وحتى 2013.

أمازون تروج للتسامح مبادرة تويترية تحل أزمة الدواء في مصر

من خالل إمام وقس

#صيدلية_تويتر

قدم المدير التنفيذي لشـــركة تويتر جاك دورســـي اعتذارا رســـميا الخميس، عن السماح بنشـــر إعالن يروج لفكرة تفوق العرق األبيض. 

وكتب دورســـي في تغريدة أن الشـــركة {ارتكبت خطأ وأنها تعتذر} عن نشـــر اإلعالن، وأكد أنه {يتعارض} مع سياســـتها. وكانت إحدى 

الجماعات العنصرية قد قامت بنشر تغريدة تروج لمقال يحمل عنوان {الواليات المتحدة أسست كجمهورية للبيض}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تونس تستمع إلى ضحايا االستبداد

عدد من الصيادلة 

تفاعلوا مع الفكرة 

وأعلنوا عن األدوية 

المتاحة

[ {صيدلية تويتر}.. رحلة علبة دواء من العالم االفتراضي إلى المريض
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إن كنتم تريدون قلبا مليئا باحملبة، 
كونوا رحماء!

الكل ملحد حتي تسقط الطائرة.. 
الكل شيوعي حتي يأتي املال..

الكل ثوري حتي تأتي الهجرة.. 
الكل ناجح حتى يأتي الفرز.

الدولة ال دين لها.. وال مذهب لها
الدولة يجب أن تضم كل أديان الناس 
وكل مذاهبهم وتكفل حرية اجلميع

الدولة للجميع.

 الضحك مفيد للصحة ولهذا ال بد 
أن نستمر في الضحك مهما حصل. 

الضحك وسيلة دفاعية أيضا للوقاية 
من األمراض اخلطيرة املصاحبة 

للحزن. اضحك!

سل نفسك حينما تتحدث عن شيء بات 
من املسلمات عندك، هل حقا فهمي له 

صحيح؟ ماذا لو كان فهمي خاطئا؟ هل 
هناك قول يخالف فهمي لهذا الشيء؟ 

ابحث قليال.

تخيل أنك استطعت أن تخترق الزمن 
حامال كمبيوتر، لتعود إلى القرون 

الوسطى ألن تبهرهم مبعرفتك؟ 
اآلن، أال ترى تهافت فكرتك بأن أسالفك 

مرجع معرفي لك.

في موريتانيا، هناك ٦٠٠ ألف من 
الرقيق أغلبهم من قبائل احلراطني 

ذوي البشرة األكثر سوادا هناك. من 
تتوقع الذي يعارض منع العبودية 

هناك؟ رجال الدين

"اخلبر اجليد أننا سنحظى بسنوات 
مقبلة مسلية في عهد هذا املعتوه ذي 
الشعر البرتقالي إن لم يقتلنا بحرب 

نووية سيقتلنا من الضحك."
األميركي ِبل مار.

بعض الناخبني ينفرك في االنتخابات
فيبحث عن زلة عن املرشح ويقيم 

هذا املرشح على أساسها وينسف 
كل اجنازاته املعروفة. سوف ننتخب 

أعضاء وليس أنبياء. #الكويت.

من انفصامات العرب العديدة
أن احلب عيب وحرام 

وإزهاق النفس فيه وجهة نظر.

مؤسسة مجدي يعقوب 
للقلب - مصر.

الثائر الذي ال ميلك إال االستعراض 
والنكتة سيثور عليه اجلميع في 

النهاية.. 
والغاضب الذي ال حلول لديه ألي أزمة 

سيصبح في النهاية هو النكتة.

تتتابعوا

@AkremMoussaoui
ــــــارة املأثورة عن عمر املختار ”أّما أنا،  العب
فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي“  

ترجمت معانيها شهادة سامي براهم.

ا

@TunisiaLeaks

ذبحتنا يا سامي ”أنا ما نحّبش نشّوه بالدي“ 
تونس تستمع إلى ضحايا االستبداد.

ذ

@Guiboooo

ــــــة.. الضحية يواجه جالده مباشــــــرة  الليل
ــــــن وأمام العالم مشــــــهد ال تراه  أمام العل
#جلســــــات_ الدميقراطيات.  ــــــر  أكب في 

االستماع_العلنية.

ا

@DalilaIsraa

هذا يوم تونس العميقــــــة، تونس األوجاع 
املكتومة تعّبر عن نفســــــها لتضميد جراح 

الوطن من أجل غد أفضل. 

ه

@chaima8697  

ــــــوا أن ال  في جلســــــات اإلســــــتماع حاول
وا مع ســــــهام بن ســــــدرين.. فقط مع  تركُزّ

ضحايا اإلستبداد، مع ضحايا القهر.

ف

Walid jalled

رئيســــــة هيئة احلقيقة والكرامة ســــــهام بن 
ســــــدرين ”رمــــــز للفتنة واملتاجرة مبشــــــاعر 
الناس… جلسة االســــــتماع العلنية لضحايا 
االستبداد، مسرحية سياسية سيئة اإلخراج 

الغاية منها النيل من مؤسسات الدولة.

ر



عماد أنور

} بورسعيد (مرص) - محار ”أم الخلول“ هو 
حيوان صدفي ينتمي إلـــى فصيلة الرخويات 
ويعيـــش فـــي قلـــب الرمـــال علـــى مقربة من 
الشـــواطئ، وال يتعدى حجمـــه عقلة اإلصبع، 
ويتميز بتوفره على نســـبة هامة من البروتين 
والمعـــادن الغذائيـــة المفيـــدة جـــدا لجســـم 

اإلنسان.
ولنحو ســـاعة كاملـــة يقف الصيـــاد على 
شـــاطئ بورســـعيد مترقبـــا، مرتديا مالبســـه 
الثقيلـــة، التي ال تعفيه من البلل أو الشـــعور 
بالبـــرد في انتظار ملء شـــبكته ليعود بعدها 
إلى الشاطئ فيفرغ محتواها ثم يجلس ليلتقط 
أنفاســـه ويتناول بعـــض الطعـــام وكوبا من 
الشاي ويدخن ســـيجارة، فيما يحرص بعض 
الصيادين اآلخرين على اصطحاب ”الشيشة“ 

معهم في هذه الرحلة من الصيد.
وعلى شـــاطئ البحـــر بمدينة بورســـعيد، 
إحـــدى المـــدن الســـاحلية للمتوســـط وقفت 
”العـــرب“ تترقب وتتابع عمليـــة الصيد، حيث 
اجتمـــع صيادو أم الخلول فـــي توقيت واحد، 
قبل شـــروق الشـــمس بنحو ســـاعتين، وهو 
للصيـــد نظـــرا النخفاض  األنســـب  الموعـــد 

منسوب مياه البحر.
وفـــي الرابعـــة فجرا اســـتقل ســـمير عطا 
(شـــاب أربعيني) دراجته متوجها إلى شاطئ 
البحـــر، حامـــال معـــه أدوات الصيـــد وكل ما 
يحتاجه من طعام وشراب، استعدادا لخوض 
مغامـــرة يومية ال يعلم هل ســـيعود منها إلى 
بيته مـــرة أخـــرى أم ال؟، حيث الســـعي وراء 
الرزق في ظل هذه المهنة الشـــاقة والمحفوفة 

بالمخاطر يفرض طقوسا خاصة.

المغامرة اليومية

أيضـــا  ويلّقبـــون  الصيـــادون،  يتـــرك 
لوصفهـــم،  األنســـب  وهـــو  بـ“المغامريـــن“ 
أمتعتهـــم علـــى الشـــاطئ الرملـــي ويخلعون 
نعالهم ثـــم يســـتقبلون البحـــر حاملين على 
أكتافهـــم ُعّدة ثقيلة يصـــل وزنها إلى أكثر من 

12 كيلوغراما بحثا عن ”أم الخلول“.
ويواصل عطا الصياد الســـير حتى تغطي 
مياه البحر جسمه إلى الكتفين كي يتمكن من 
الوقوف بثبـــات لمقاومة األمـــواج المتدافعة 
نحوه، ويبـــدأ بالنبش في الرمال مســـتخدما 

أدواته التي جهزها لهذه المهمة الشاقة.
افة  واألدوات أو ”العّدة“، هي عبارة عن جَرّ
مثّلثـــة الشـــكل، ذات أذرع طويلـــة، تنتهي من 
األمام بشـــريط معدني مقّوس حـــاد يمّكن من 
اكتســـاح الرمـــال، ويحمـــل ما تحتهـــا من أم 

الخلول إلى شباك ضيقة العيون، أولها مثبت 
في الشريط المعدني وآخرها في يده.

اســـتراحة  فتـــرة  ”العـــرب“  وانتهـــزت 
الصيادين لتتحدث مع ســـمير، فأكد أنه ورث 
هذه المهنة أبا عن جد رغم أنها مهنة شـــاقة، 

لكنه ال يجيد أي مهنة أخرى غيرها. 
وكشـــف أن صيـــد أم الخلـــول يكـــون في 
الشـــتاء فقط، في الفتـــرة الممتدة بين نوفمبر 
ومـــارس من كل عـــام، وذلك نظـــرا لتواجد أم 

الخلول بكثرة خالل تلك الفترة. 
وأضاف، أن الوقت األنســـب للصيد يكون 
قبل شـــروق الشـــمس، وتحديدا فـــي الرابعة 

صباحا، وذلك النخفاض منسوب المياه. 
وتابـــع أنه ينـــزل إلى البحـــر بمعدل 4 أو 
5 مـــرات في اليوم الواحـــد، وكل ذلك من أجل 
جنيهـــات قليلة تكفيه بالكاد لســـد احتياجات 
أســـرته، أما في الصيـــف فيضطر إلى امتهان 
أعمال يدوية أخرى ومنها صيد الســـمك على 
المراكب أو تأجيـــر المقاعد للمصطافين على 

الشواطئ.
وشـــأنها شـــأن أي عمـــل في البحـــر، فإن 
مخاطـــر هـــذه المهنـــة ربمـــا تـــودي بحياة 
صاحبها، وفي هذا اإلطار أكد ســـمير أن مياه 
البحر خطفت بعض زمالئه الذين غرقوا بفعل 
التيار الشـــديد، ولم يجدوا من يعّوض أسرهم 
ألن عملهـــم حـــر، وفـــي غياب مظلـــة حكومية 

تأمينية. 
وإذا توقـــف أحـــد مـــن هؤالء عـــن العمل، 
بســـبب المرض أو وجود عواصف تمنعه من 
اإلبحار، فإنه ال يجد من يشـــتري له الدواء أو 
يعوضه عـــن رزق يومه، لكنـــه ال يعترض ألن 

اللـــه جعل رزقه مدفونا فـــي رمال البحر، وهو 
ما يعتبره خيرا. 

وتركنا ســـمير ليستقبل البحر مرة أخرى، 
وما إن اكتســـت السماء بأشعة الشمس قليال، 
شـــرع الصيادون فـــي الخروج إلى الشـــاطئ 
بعـــد أربع أو خمـــس محـــاوالت، راضين بما 
حصلته شباكهم، لكن المغامرة لم تتوقف عند 
ذلـــك الحد، بل إنهم بـــدأوا مرحلة أخرى وهي 

”الفرز“.

الفرز بالغربال

قـــال حســـن عثمـــان لـ“العرب“، إنـــه بعد 
االنتهـــاء مـــن عمليـــة الصيـــد يبدأ فـــي فرز 
أو  الفارغـــة  القشـــور  لفصـــل  الخلـــول،  أم 
الحصى عن الســـليمة منهـــا، وذلك عن طريق 
”الغربـــال“ ثم يفرز مرة أخرى ليفصل األحجام 
الكبيرة عـــن الصغيرة، وذلـــك بوضع كميات 
في الغربال ثم هّزها يمينا ويســـارا شـــريطة 
أن يقف عكـــس اتجاه الهواء كـــي تتجمع في 

اتجاه واحد. 
وكل هذا الجهد من أجـــل بضعة جنيهات 
قليلـــة ال تضاهـــي مشـــقة محاربـــة األمـــواج 

واستقبال البحر في البرد القارس.
وكشـــف حســـن عـــن أن حصيلـــة الصيد 
اليومـــي تتـــراوح ما بيـــن 12 و20 كليوغراما، 
يقـــوم إثرها الصيـــاد بلفها فـــي قطعة قماش 
مبللة، وذلك حفاظا على المحاريات الصغيرة 
ثم يذهب لبيعها، إما في السوق وإما ألصحاب 
محالت األســـماك مقابل نحو 40 سنتا لألوقية 

الواحدة (كيلوغرام  وربع الكيلو).

ويفضـــل الصيادون بيع مـــا حصدوه في 
األسواق مباشـــرة عن بيعه ألصحاب المحال 
الكبرى، ألنهم يدفعون ثمنا بخسا وال يراعون 
مشـــقة الصيد، ثم يستغلون حبات أم الخلول 
الكبيـــرة ليبيعوها بأســـعار عاليـــة رغم أنهم 

يشترون كل األحجام بسعر موحد.
وبلغة الســـوق، تنقســـم أنواع أم الخلول 
إلى ”العرايس“، وتعرف بكبر حجمها وبلونها 
المائل إلى االحمرار وملمســـها الناعم، ويكثر 
وجودهـــا فـــي بحيـــرة التمســـاح القريبة من 

مدينة اإلسماعيلية.
أما النوع الثاني فيطلق عليه ”الســـباع“، 
وهي ذات ملمس خشن وبألوان متعددة، فيما 
بصغر حجمه  يعرف النوع الثالـــث ”البلطي“ 

ولونه األسود.
فـــإن  المائيـــة،  األحيـــاء  لعلمـــاء  وفقـــا 
تواجـــد أم الخلول يكثر فـــي البحار المعتدلة 
والدافئة، ولها فوائد صحية كبيرة لإلنســـان، 
حيث تحتـــوي على نســـب من المغنســـيوم، 
والكالســـيوم،  والفســـفور،  والبوتاســـيوم، 
والزنـــك، وجميع هـــذه المعادن لهـــا دور في 
زيادة حيوية الجسم ونشاطه، كما يحتوي كل 

100 غرام منها على 50 سعرة حرارية.
وإضافة إلى ذلك، فهـــي تعد مصدرا جيدا 
للبروتين والدهون وغيرها من العناصر التي 
تسهم في تغذية المخ وبناء الخاليا العصبية 
والدماغية، ما يســـاعد على التمتـــع باليقظة 

الذهنية.
وتنقســـم أم الخلول إلى نوعين، األول هو 
”اإلدكاوي البلدي“ والثانـــي ”اإلنكليزي“، لكن 
النوع األول يظل األكثر فائدة واألعلى ســـعرا.

وفي مطاعم األسماك الكبرى تتنوع أشكال أم 
الخلول على المائدة.

وقال ”الشـــيف“ عادل محمـــود الذي يعمل 
بأحد المطاعم، إنه بإضافـــة القليل من الملح 
والليمون يتحول ذلـــك الحيوان الصدفي إلى 
واحد من أشهى أنواع المقبالت، الفتا إلى أن 
أم الخلول تســـتخدم أيضا لصنع حســـاء ذي 

مذاق مدهش بلونيه األبيض أو األحمر.
أما سكان المدن الساحلية فيأكلون اللسان 
األبيض الموجـــود بين الصدفتيـــن نّيئا مثل 
”الكافيـــار“، أو يأخذونها بمجرد إخراجها من 
الماء، فيطبخونها كما هي بعد سلقها في الماء 
مع القليل من الملح والبصل. وإلى جانب ذلك، 
فقـــد فرضت أم الخلول نفســـها على الفلكلور 
البورسعيدي، فغنوا لها على السمسمية (آلة 
موســـيقية وترية) ”طازة وعال يا أم الخلول.. 
حلوة وعال يا أم الخلول“، وباألغنية نفســـها 
ينادي الباعة في األسواق للترويج لبضاعتهم 

زهيدة الثمن وكبيرة الفائدة.
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الصيادون في بورســـعيد يســـتقبلون البحر في فصل الشـــتاء حاملني علـــى أكتافهم عدة ثقيلة 

يصل وزنها إلى أكثر من ١٢ كيلوغراما، بحثا عن محار {أم الخلول}.

توقـــف الصيادين عن العمل بســـبب املـــرض أو وجود عواصف تعرقل اإلبحـــار، يقابله عجز عن 

توفير الدواء وكسب رزق العائلة اليومي في ظل غياب مظلة حكومية تأمينية. تحقيق
 صيد {أم الخلول} في مصر كنز ثمين وربح قليل

مطاعم األسماك تتنوع فيها أطباق 

{أم الخلول} على المائدة، وبقليل من 

الملح والليمون يتحول ذلك الحيوان 

الصدفي إلى واحد من أشهى أنواع 

المقبالت

سمير عطا يمتطي يوميا دراجته 

متوجها إلى البحر لخوض مغامرته، 

التي ال يعلم هل سيعود منها إلى 

بيته مرة أخرى أم ال

عشــــــق العمل في عرض البحــــــر وتوارث 
ــــــة أبا عن جد منذ الصغر، مثال دافعا  املهن
ــــــادي محار ”أم  ــــــا وراء مخاطــــــرة صي قوي
ــــــول“ بحياتهم والنزول إلى عمق املياه  اخلل
في بور سعيد والبقاء فيها ألكثر من أربع 
ســــــاعات غير عابئني ببرد الشتاء القارس 
وال بالعواصــــــف احلارقة للعيون بحثا عن 

الرزق الذي ال يكفي لسد حاجاتهم. 

[ مهنة المخاطر والمغامرات اليومية في الشتاء  [ الصيادون يغنون أناشيد البحر على {السمسمية}

لذيذة ومتعبة

مراحل رحلة الصيد



  

} ”سنعود بالتأكيد في األسبوع المقبل 
وسنشتري لك هذه اللعبة“! تعد هذه 

الكلمات القليلة أشهر كذبة بيضاء على 
اإلطالق في تاريخ األسر ذات الدخل 

المحدود. الكذب األبيض على األطفال هو 
محاولة يائسة للتنصل من االلتزام بوعد 

يتعذر تحقيقه، مع نزول الخط البياني 
لدخل األسرة إلى مستويات واطئة قد 

تتجاوز بكثير خط الفقر االفتراضي في 
مجتمع ما، تذهب تسعة أعشار ثرواته إلى 
أنفاق مجهولة لتصب في جيوب لصوص 

ببزات رسمية وابتسامات شاحبة.
يلجأ األهل عادة إلى استخدام بعض 

الكذبات البيضاء الصغيرة، أيضًا، 
للتخلص من إلحاح طفل مزعج أو لتهدئة 
مزاجه المتعكر في لحظة ما، قد يدفعون 

ثمنها غاليًا فيما بعد. بعض هذه الكذبات 

مضحك وبعضها اآلخر قاس، وأغلبها 
متوارثة عبر األجيال مع ما علق بها من 
غبار قديم ال يمكن إزالته بسهولة، شأنه 

شأن التقاليد والعادات البالية التي ما زال 
البعض متمسكا بها مثل غريق يتمسك 

بحجر ثقيل!
وضع متخصصون، يبدو أنهم يعانون 

من أوقات فراغ طويلة ومملة، قائمة 
بمجموعة األكاذيب البيضاء األكثر شيوعًا 

التي يستخدمها اآلباء واألمهات لخداع 
أطفالهم أو للتخلص من مأزق سؤال محرج 

أو للتنصل من واجب أبوي ثقيل الظل، 
وكانت أكثر الكذبات شيوعًا وخفة ظل تلك 

التي تقول فيها األم لطفلها -مثًال- بعد 
أن يطلب منها شراء لعبة أو تحقيق حلم 
داعب خياله وال تستطيع اإليفاء بشروطه 

”حسنًا.. سوف نرى“، وهذا يعني من وجهة 
نظر طفل محبط، مرادفا مزوقا لكلمة ”ال“.

إحدى الكذبات اللطيفة كانت من اختراع 
أم حكيمة كانت تعاني من تعلق طفلتها 
بالعلكة، التي تضطرها أحيانًا إلى قص 

خصلة كاملة من شعرها الجميل بعد أن 
تعلق به قطعة عنيدة من العلكة تصعب 

إزالتها. لهذا لجأت إلى حيلة الكذب األبيض 
لتبعد الصغيرة عن االهتمام بهذه العادة 

المزعجة، فكانت تقول لها ”إذا ابتلعت هذه 
العلكة، فستبقى في معدتك سبع سنوات“!، 

أما الصغار الذين ال يرغبون في تناول 
الجزر -مثلهم مثل الكبار- فيتعرضون إلى 

كذب أبيض يعمل كإغراء صحي في الغالب؛ 
”إذا أكلت الجزر، فإنك حتمًا سترى األشياء 

في الظالم“!
المفارقة أن اآلباء يبررون كذباتهم 

البيضاء على أطفالهم، بدعوى حمايتهم 
من الشعور بخيبة األمل، وأحيانا ربما 
يبدو خيار الكذب فعاًال؛ فحين يشتري 

الطفل حيوانًا أليفًا ويصاب هذا الحيوان 
فجأة بالمرض يعمد األهل إلى إبعاد 

الحيوان عن ناظريه، لحمايته من مواجهة 
اللحظة الحاسمة؛ لحظة موت الحيوان، 

وهذا اإلجراء يبدو مناسبًا لتجنيبه صدمة 
التعرض إلى شعور الفقد والخسارة التي 

يسببها موت كائن عزيز على قلبه، فتكون 
الكذبة المناسبة في هذه الحالة إخبار 

الطفل بأن ”الحيوان قد ذهب ليعيش في 
مزرعة كبيرة وجميلة حيث يمكنه الحصول 

على طعام جيد وأصدقاء كثر“.
ال يوجد لون محدد للكذب؛ فالكذب 

األبيض شأنه شأن الكذب األسود 
والرمادي، خيار مقيت سرعان ما يصبح 

مصدر إحباط وخيبة أمل للشخص اآلخر، 
خاصة إذا اكتشف الصغار بعد مرور الوقت 

أن المعلومات التي وصلتهم من الكبار 
خاطئة أو غير دقيقة في أحسن األحوال.

وما زالت قائمة الكذبات البيضاء تطول 
وتعرض، منذ ذلك الوقت الذي اضطر فيه 
أحد الكتاب المرموقين إلى الضحك على 

الصغار وإيهامهم بأن من يكذب ستنكشف 
كذبته في الحال ألن أنفه سيكبر ويفضحه. 

كبر الصغار كثيرًا، وبعد أن مارسوا، 
بدورهم، جميع أنواع الكذب لم يتعرضوا 

ألي فضيحة، فأنوفهم بقيت على حالها وما 
زال حبل الكذب طويًال.

حبل الكذب األبيض

} القاهــرة - تنتهي العالقـــة العاطفية عندما 
تكثـــر الخالفـــات ويغيب التوافـــق، وللحفاظ 
على إيجابيات تلك العالقة من احترام وتفاهم 
ينبغي الشروع في اتخاذ شكل جديد، بأن تظل 
العالقة بين الطرفين ولكن في إطار الصداقة، 
حيـــث يتحـــول الحب إلـــى صداقـــة. لكن في 
الكثير من األحيان يفشـــل هذا التحول في ظل 
المشاعر والعواطف التي ستطغى على طبيعة 

العالقة، وربما تفسد الصداقة أيضا.
وأكـــد علمـــاء نفس واجتماع أنـــه ال يمكن 
للمرأة أن تنهـــي العالقة العاطفية اليوم، وأن 
تصبـــح صديقة لحبيبها غدا أو حتى بعد عدة 
أســـابيع؛ إذ ال بد لها من متســـع مـــن الوقت 
لكـــي تحزن وتبكي وتحلـــل المواقف، وبعدها 
تقرر ما إذا كانت ســـتوافق على أن تجمعهما 
الصداقة أم لن توافـــق، فلن يصبحا صديقين 
إال بعد تخطي هذه الفترة وقدرة كل طرف على 

العيش سعيدا بمعزل عن الطرف اآلخر.
وأشاروا إلى أن الخطأ الجسيم الذي يقع 
فيه أغلب الفتيان والفتيات المرتبطين عاطفيا 
أن يقابلوا بعضهم البعض وكأن شيئا لم يكن، 
ألن ذلك ســـيكون له أثر سلبي على نفسيتهما، 
وســـيؤدي إلى ضغوط نفســـية حادة، لذلك ال 

بـــد من التعامل مـــع الموقف بشـــكل طبيعي، 
فالمشـــاعر ســـتظهر مرة أو مرتين، وبعد ذلك 
ســـتختفي وســـتزول جميع الحواجز بشـــكل 

تدريجي.
عبداللـــه،  مشـــيرة  تؤكـــد  جانبهـــا،  مـــن 
أخصائيـــة العالقـــات االجتماعيـــة والزوجية 
في مصـــر، أنه ال يمكن أن يتحـــول الحب إلى 
صداقـــة؛ فقـــد تتحول الصداقة إلـــى حب لكن 
العكس مســـتحيل، معتبـــرة أن أغلب قصص 
الحب كانت فـــي البداية قصصـــا عن صداقة 
بيـــن الحبيبيـــن. بهـــذا المعنى ُيعـــد تحول 
الحب إلى صداقة من األشـــياء المســـتحيلة، 
ألن الحب يكســـر جميع الحواجز التي تحتفظ 
بها الصداقة، والتي ال يمكن اســـترجاعها مرة 

أخرى. 
وتشـــير أخصائية العالقـــات االجتماعية 
والزوجيـــة إلـــى أن الحب يقرب الشـــخصين 
من بعضهما البعض على مســـتوى المشـــاعر 
والعاطفـــة فيـــزول التكّلـــف والخجـــل وتحل 
محلهما المودة والعاطفة الجياشـــة، وحالما 
ينتهـــي الحب وتنتهي عالقـــة الموّدة ال يمكن 
أن تتبلـــور هذه المشـــاعر والعواطف وتصاغ 
مرة أخرى في إطار الصداقة، ألن الحب عندما 

ينتهي يتحول إلى عداء سواء كان هذا العداء 
من شـــخص إلـــى آخر أم عداًء بيـــن الطرفين، 
الفتة إلى أن مشـــاعر اإلنسان ليست آلة يمكن 
أن يتحكم فيها المرء متى شـــاء ويحولها من 
شيء إلى شيء آخر حسب الظروف والعوامل 

المحيطة به.
وتضيف الدكتورة ســـامية خضر، أستاذة 
علـــم النفس االجتماعي بجامعة عين شـــمس، 
أنه مـــن الصعب أن يتحول الحب إلى صداقة، 
خاصة في المجتمعات الشـــرقية، ألن العالقة 
العاطفية عندما تفشـــل يتحول شـــعور الحب 
إلى إحســـاس باإلحبـــاط واليـــأس والرفض، 
ويريـــد كل طرف أن يثأر لنفســـه مـــن الطرف 
اآلخـــر، على عكس الـــدول الغربية التي يمكن 
أن يتحول فيها الحب إلى عالقة صداقة عادية 

بل ومتينة أحيانا، وذلك ألن الشعوب الغربية 
تتميـــز بخاصيـــة التفكير العقالنـــي. أما في 
المجتمعات الشـــرقية فلن يحـــدث هذا إال في 
نطاق ضيق ومحدود، وذلك ألن شـــعور الحب 
الذي كان متواجدا بيـــن الطرفين يتحول إلى 
شعور بالعداء، إلحساس كل منهما بأن كرامته 
قد أهينـــت، فيعتبران البعد هـــو الحل األمثل 
لكي يرتاح الطرفان نفسيا،. وقد تمنت أستاذة 
علم النفس االجتماعـــي أن يتحول الحب إلى 
صداقة بين الشريكين أو على األقل أن يتمنى 

كل طرف الخير والسعادة للطرف اآلخر.
ويلفت علماء النفـــس إلى أن الصداقة من 
شـــأنها أن تجدد الحب بين الطرفين بعد فترة 
من االنفصال، ففـــي البداية لن تكون الصداقة 
حقيقية، إنما ســـتكون مجـــرد خداع لكي يرى 
كل طـــرف اآلخر، حيث أنـــه ال يمكن التخلص 
من األلم والحالة النفســـية التي نشأت نتيجة 
االنفصـــال بيـــن ليلـــة وضحاها، لذلـــك على 
الحبيبيـــن أن يبتعدا عن بعضهما البعض في 

البداية للتأكد من مشاعرهما. 
ويشير المختصون إلى أن الحب يمكن أن 
يتحول إلى صداقة، شـــرط أن يتزامن ذلك مع 

حالة النضج العاطفي للحبيبين.

} الكويــت - أثـــار حكـــم صادر عـــن محكمة 
األسرة في الكويت قضى بحرمان امرأة مطلقة 
من حضانة أبنائها بســـبب تدخين ”الشيشة“ 
النرجيلـــة خـــارج المنـــزل، جدال واســـعا في  
الشارع الكويتي. واستنادا إلى حيثيات الحكم 
القضائي، رأت المحكمة أن ”تدخين الشيشـــة 
بالنســـبة لألم الحاضنة ُيعتبر سلوكا مشينا، 
وغير الئق اجتماعيا، ويســـقط الحضانة، ألن 

األبناء لن يكونوا في مأمن معها“.
ويمنح القانـــون الكويتي حـــق الحضانة 
لـــألم بموجـــب المادتيـــن 189 و190 من قانون 
األحوال الشـــخصية، فال يحق لألب أن يطالب 
بالحضانة إال إذا أثبت أّن األم غير أمينة على 
أبنائهـــا وبناتها أو غير قـــادرة على تربيتهم 
وعلـــى صيانتهـــم صحّيا وخلقيـــا، وفي حال 
أثبـــت األب عدم قدرة األم على الرعاية وانتفاء 
أمانتهـــا ال تعود الحضانـــة إليه، بل تكون ألم 
األم، وإذا لـــم توجد، فللخالة، ثـــم لخالة األم، 
ثم لعمـــة األم، ثم الجدة ألب، واســـتطرادًا له. 
وإذا أراد األب حـــق الحضانـــة يقع علية عبء 
إثبات أن كل من ســـبق ذكرهن هّن غير أمينات 
على األبناء وغير قادرات على تربيتهم و على 

صيانتهم صحيًا وخلقيا. 
وتنتهي حضانة األم البنتها بزواج اإلبنة، 
وللولد بالبلوغ  بعد أن يكبر االبن ال يخّير بين 
العيـــش عند والده أو والدتـــه. كما يحق لألم 
أن تطالـــب بنفقة يدفعها األب شـــهريا ألبنائه 
وبناتـــه، ويحق لهـــا كذلك أن تطالبـــه بأجرة 

الحضانة.
وقـــال خبراء في القانـــون إنه إذا تم تأييد 
الحكـــم فـــي مرحلـــة االســـتئناف أو التمييز، 
فســـيقّر مبدأ يمكن األخذ به في بقية القضايا، 

وســـيتم بمقتضاه حرمـــان األم أو كال األبوين 
من الحضانة بسبب التدخين.

وشـــكك حقوقيون في تأييد الحكم الصادر 
عن محكمة األســـرة في الكويت بصفة نهائية 
من قبل محكمة االستئناف، نظرا ألنه يتعارض 
ومبدأ المساواة، وأوضحوا أن القانون شامل 
وال يمكن أن يشـــمل فئة ويستثني فئة أخرى، 
وبينوا انه بمقتضى هـــذا الحكم يمكن أيضا 
للمرأة أن ترفع دعوى ضد زوجها المدخن، ألن 

في ذلك إضراًرا بصحتها وبصحة أبنائها.
واعتبروا أن محكمة األســـرة أرســـت مبدأ 
جديـــدا في قضايا األحوال الشـــخصية، حيث 
أســـقطت حضانة أم مطلقة عن أبنائها، وذلك 
بعـــد ثبوت مـــا يفيد أنها تقضي ســـاعات في 
تدخين الشيشـــة خـــارج المنزل، مشـــيرة إلى 
أن تدخين الشيشـــة بالنســـبة لألم الحاضنة 
يعتبر أمرا مشـــينا، وبالتالي فـــإن تضييعها 
لساعات في استخدام أمر ضار بالصحة وغير 
الئق اجتماعيا من شـــأنه أن يسقط الحضانة، 
وبالتالي فإن سلوك تربيتها ألبنائها لن يكون 
فـــي مأمن. كما نبه محامون إلى أن هذا الحكم 
قد يدفع بعض الزوجات الراغبات في الطالق 

إلى تدخين الشيشة لبلوغ رغبتهن.
وفي وقت سابق دعا عضو المجلس البلدي 
بالكويت مانع العجمي الجهات المختصة إلى 
إصدار قرار يمنع دخول النســـاء إلى المقاهي 

وتدخينهن للشيشة.
وقال العجمـــي في تصريحـــات صحافية 
إن ”تواجـــد النســـاء في المقاهـــي المختلطة 
وتدخيـــن الشيشـــة ثقافـــة جديـــدة ودخيلـــة 
علـــى المجتمـــع الكويتي خصوصًا النســـاء 
الكويتيـــات، واليوم أغلب مـــن يتردد على تلك 

المقاهي هم أجانب.. وغدًا كويتيات“.
وأضـــاف أن ”المجتمـــع الكويتي محافظ، 
وعلى أجهزة الدولة كافـــة، خصوصًا وزارتي 
التجارة والداخلية التحـــرك بجدية نحو منع 
دخـــول النســـاء إلـــى المقاهي بشـــكل فوري، 
الســـيما أن ذلـــك األمر يخالف الشـــرع والقيم 

واألخالق“.

وأوضـــح العجمـــي ”إن تدخيـــن النســـاء 
للشيشـــة واختالطهن مع رواد المقاهي يعتبر 
دمارًا للعـــادات والتقاليد، وهـــالكًا للمجتمع 
برمتـــه وما يحـــدث فيها أمر مفجـــع ال يمكن 
قبولـــه، مضيفـــا أنهـــا عـــادات ســـيئة ُنقلت 
للمجتمـــع، وبالتالي الرفـــض قطعي وواجب 

حتمي على الجميع“.
ويؤيد هـــذا االقتراح شـــق كبير من رجال 
الدين، وفي المقابل يعارضه بشـــدة أصحاب 
المقاهي خوفًا على تراجع أرباحهم، باإلضافة 
إلى مدمنات الشيشـــة الالتي يعتبرن مثل هذا 

التشريع اعتداًء على حريتهن الشخصية.
ومن جهة أخرى يرى معارضو انتشار هذه 
الظاهرة أن غالبية النساء في المقاهي هن من 
الوافـــدات األجنبيـــات الالتي يجذبـــن مزيدا 

مـــن الكويتيـــات لتلك المقاهـــي التي تحتوي 
الخدمـــات الخاصـــة فيهـــا علـــى الكثيـــر من 
الشبهات. وكشفت تقارير سابقة عن تزايد عدد 
النســـاء في المقاهي لتدخين الشيشـــة بشكل 
الفت في السنوات األخيرة مما دفع أصحابها 
لتقديـــم خدمات خاصة لهن، وأنشـــؤوا أماكن 
مغلقـــة خاصة داخـــل مقاهيهم توفر للنســـاء 
الراغبـــات في تدخيـــن الشيشـــة خصوصية 
وتبعدهن عن أعيـــن المتربصين من منتقدين 

أو أقارب قد ال يكتفون باالنتقاد.
وقالـــت إن مشـــهد الفتيـــات الالتي يدخن 
الشيشة في مقاه مختلطة، أصبح أمرا شائعا 
في البلـــد الخليجي األكثر تحـــررا من ناحية 
االختالط بين الجنسين، رغم األصوات الدينية 
والقبلية والرســـمية المعارضة لهذا المشـــهد 

الـــذي يعتبرونـــه مخالفـــًا لعـــادات وتقاليـــد 
الكويت. كما أشـــارت إلـــى أن مقاهي الكويت 
أصبحت تعتمد على النســـاء في تحقيق قسم 
كبير من األرباح، وسط مخاوف أصحابها من 
صدور قوانين صارمة تمنع تدخين الشيشـــة 

على النساء في المقاهي.
وأكـــد علماء اجتمـــاع أن توجه الفتيات أو 
الشـــباب إلى الشيشة والسجائر يأتي من باب 
االعتقـــاد بأن ذلك نوعـــًا من التطـــور والرقي 
والحريـــة، ويســـتخدم البعـــض من النســـاء 
الشيشـــة والســـجائر كنوع من إثبـــات الذات، 
بينمـــا الفراغ والبطالة والضغط النفســـي من 
الدوافـــع المهمـــة لذلك، فالمســـاواة تكون في 
واالقتصادية  والسياســـية  الحقوقية  القضايا 
والقانونية، وليست في التدخين ألنه أمر ضار.
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رغم غياب نّص قانوني ينص على أن تدخني الشيشة يعتبر سلوكا مشينا، إال أن محكمة 
األســــــرة في الكويت أصــــــدرت حكما يقضي بحرمان امرأة من حضانة أبنائها بســــــبب 

تدخني الشيشة خارج املنزل.

الحبهان من التوابل الحارة املناسبة للتخلص من الضغط العصبي والتي تساعد في التوقف عن 

التدخني. ويفضل الحبهان األخضر على العادي.

يحتوي القرنفل على زيت عطري وهو مضاد للبكتيريا ومهدئ آلالم الفم واألسنان. كما تحسن 

حبات القرنفل رائحة الفم بعد تسخينها. أسرة
[ محكمة األسرة: تدخين األم الحاضنة {الشيشة} يعتبر سلوكا مشينا  [ حقوقيون: حكم يتعارض مع مبدأ المساواة

حرمان امرأة من الحضانة بسبب تدخين {الشيشة} يثير جدال في الكويت

ظاهرة من شأنها أن تسقط الحضانة

جمال

معايير الختيار كريم 

األساس املناسب

} يعـــد كريـــم األســـاس بمثابـــة عصا 
ســـحرية للحصول على بشـــرة مستوية 
ومتجانســـة. ويتوفر كريم األســـاس في 
األســـواق بأنواع عدة؛ حيث َتعد بعض 
األنواع ببشـــرة مطفأة وأخرى ببشـــرة 
بّراقـــة وثالثـــة ببشـــرة طبيعيـــة، ممـــا 
يتسبب في حيرة شـــديدة للمرأة، ولكن 
يمكن اختيـــار النوع المناســـب باتباع 

المعايير التالية:
قـــال فنـــان التجميل األلمانـــي بيتر 
أرنهايـــم إن كل نوع من أنواع البشـــرة 
لـــه كريم أســـاس يناســـبه، موضحا أن 
البشـــرة الجافة يناســـبها كريم أساس 
ســـائل يحتـــوي علـــى نســـبة عالية من 
مـــواد الترطيب. ومـــن جانبه، قال خبير 
التجميـــل األلماني بيتر شـــميدينغر إن 
البشـــرة الدهنية، التي تتســـم بالمسام 
الواسعة والشوائب في الجبين واألنف 
والذقن، تحتاج إلى كريم أســـاس خفيف 

وخال من الزيوت وذي قوام كالبودرة.
فتكـــون  المختلطـــة،  البشـــرة  أمـــا 
جافة فـــي بعض المواضـــع ودهنية في 
مواضـــع أخرى. وفي هذه الحالة ينصح 
شميدينغر باســـتخدام نوعين من كريم 

األساس، على أن يكونا ذا لون واحد.
وأكد أرنهايم علـــى ضرورة أن يبدو 
كريم األساس بمظهر طبيعي، مشيرا إلى 
إمكانيـــة التحقق من مـــدى مواءمة لون 
كريم األســـاس للون البشـــرة باختباره 
فـــي ضوء النهار على منطقـــة الرقبة أو 

الجانب الداخلي للذراع.
وتلعب طبيعة البشرة دورا مهما في 
اختيار كريم األساس المناسب: هل بها 
خطوط دقيقـــة أو مواضع احمرار؟ ففي 
هذه الحالة ينبغي اختيار كريم أســـاس 

ذي قدرة على التغطية فائقة.

هل يمكن أن تتحول العالقة العاطفية إلى صداقة

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

تأييد الحكم في مرحلة االستئناف 

أو التمييـــز ســـيقر مبـــدأ ســـيتم 

بمقتضاه حرمان األم أو كال األبوين 

من الحضانة بسبب التدخني

◄

يعد تحـــول الحب إلـــى صداقة من 

األشـــياء املســـتحيلة، ألن الحـــب 

يكسر جميع الحواجز التي تحتفظ 

بها الصداقة

◄



} روما - يقتـــرح رئيس االحتاد الدولي لكرة 
السويســـري جانـــي إينفانتينو  القدم ”فيفا“ 
فكرة رفع عدد األندية املشاركة في كأس العالم 
لألندية إلى 32 مـــع إقامة البطولة بني 10 و30 
يونيو عوضا عن موعدها احلالي في ديسمبر، 
وذلك حسب ما نقلت عنه وسائل إعالم إيطالية 

وإسبانية اجلمعة. 
ويقام مونديال األندية حاليا في ديسمبر من 
كل عام مبشاركة األندية املتوجة بطلة لقاراتها 

(دوري األبطـــال فـــي أوروبا وآســـيا وأفريقيا 
ليبرتادوريس  وكوبـــا  وأوقيانيا  وكونـــكاكاف 
في أميـــركا اجلنوبية) لكن إينفانتينو رأى بأن 
املســـابقة احلالية ”معقدة من ناحية صيغتها، 

وتوقيتها صعب، وليست حماسية“.
وأضـــاف حســـب ما نقلـــت عنـــه صحيفة 
”غازيتـــا ديلـــو ســـبورت“ اإليطالية  متســـائال 
”لكـــن فـــي الصيـــف، مـــن 10 إلـــى 30 يونيـــو، 
مبشـــاركة 32 من أفضل الفرق في العالم!… هل 

يســـتحق األمر عناء الســـفر املتعب والتواجد 
في الســـماء لفترات طويلـــة واألوقات املختلفة 
يســـتحق  اجلغرافيـــة)، أو  املناطـــق  (حســـب 
إقامـــة بطولـــة؟ كل شـــيء يعتمد علـــى صحة 
الالعبـــني الذيـــن يحتاجون بعدهـــا (البطولة)

إلى الراحة“.
وفي الســـياق عينه، حتدث إينفانتينو عن 
املســـألة قائال بـــأن ”كرة القدم فـــي يومنا هذا 
ال تتمحـــور حـــول أوروبا وأميـــركا اجلنوبية 
فحسب؛ العالم تغير وبالتالي علينا إنشاء كأس 
عالـــم تكون أكثـــر أهمية بالنســـبة إلى األندية 

واجلمهور حول العالم على حد السواء“. 
وعمـــا اذا كانت هناك إمكانية لتطبيق فكرة 
رئيس املنظمة الكرويـــة العاملية العليا اعتبارا 
من عام 2019، أجـــاب إينفانتينو ”نعم، لَم ال؟“، 
كاشفا أن النجمني الدوليني السابقني الكرواتي 
زفونيمير بوبان والهولندي ماركو فان باســـنت 

يعمالن على تطوير هذه البطولة. 
ويشـــغل بوبان منصب املستشـــار اخلاص 
إلينفانتينـــو حول املســـائل الكروية، فيما عني 
فان باسنت مديرا تنفيذيا لقسم التطوير الفني 

في ”فيفا“.
وتوج برشـــلونة األســـباني بلقب النسخة 
األخيرة مـــن كأس العالـــم لألنديـــة التي تقام 
نســـختها املقبلة في اليابان بني 8 و18 ديسمبر 
املقبل مبشـــاركة عمـــالق إســـبانيا اآلخر ريال 
مدريد (بطل أوروبا) وكلوب أميركا املكســـيكي 
ناســـيونال  وأتلتيكـــو  كونـــكاكاف)  (بطـــل 
ليبرتادوريـــس)  كوبـــا  (بطـــل  الكولومبـــي 
أفريقـــي  اجلنـــوب  صنداونـــز  وماميلـــودي 
(بطـــل دوري أبطال أفريقيا) وأوكالند ســـيتي 
النيوزيلنـــدي (بطـــل دوري أبطـــال أوقيانيا)، 
إضافـــة إلى بطـــل الدوري اليابانـــي (لم يحدد 
بعد) وبطل دوري أبطال آســـيا (انحصر اللقب 
بـــني العـــني اإلماراتـــي وجونبـــوك هيونداي 

موتورز الكوري اجلنوبي). 
وتوجـــت األندية األوروبية بلقب املســـابقة 
ســـبع مرات في األعوام الـ11 التي أقيمت فيها 
البطولـــة بصيغتها احلاليـــة التي خلفت كأس 
إنتركونتيننتـــل (كانت تقام مـــن مباراة واحدة 

بني بطل أوروبا وأميركا اجلنوبية).
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العين يبدأ رحلة البحث عن ثاني ألقاب أبطال آسيا
  [ اآلمال معقودة على النجم عمر عبدالرحمن

رياضة

} دبي - يشـــرع العني اإلماراتي بطل نســـخة 
2003 فـــي رحلـــة البحث عن اللقـــب الثاني في 
تاريخـــه عندمـــا يحـــل ضيفا على تشـــونبوك 
الكـــوري اجلنوبـــي بطـــل 2006 الســـبت فـــي 
جيوجنو فـــي ذهاب الـــدور النهائي ملســـابقة 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ويطمح العني إلـــى حتقيق نتيجة إيجابية 
جتعله يدخل لقاء اإلياب الذي يســـتضيفه على 
أرضه في الـ26 من الشـــهر احلالي بحســـابات 
جيدة في طريقه للتتويـــج الثاني ومعادلة رقم 
االحتـــاد الســـعودي (2004 و2005) وغوانغجو 
إيفرغرانـــدي الصينـــي (2013 و2015)، وهمـــا 
الفريقـــان األكثر تتويجـــا بلقب املســـابقة في 
صيغتها اجلديدة التي أحرز العني بالذات لقب 

أول نسخة فيها عام 2003.
كمـــا يتطلـــع العني إلعادة اللقـــب إلى غرب 
آسيا بعدما كان السد القطري آخر املتوجني به 
عام 2011 على حســـاب تشونبوك بالذات عندما 
هزمه فـــي النهائي بـــركالت الترجيح 4-2 بعد 

التعادل في الوقتني األصلي واإلضافي 2-2. 
وتتشـــابه مســـيرة الفريقني فـــي البطولة 
تشـــابها تامـــا، ألن كّال منهما نـــال اللقب مرة 
واحدة ووصل إلى النهائي للمرة الثالثة (خسر 
العـــني أمام االحتاد في 2005 وتشـــونبوك أمام 

السد في 2011). 
ويعـــرف العني جيـــدا أن املهمة لـــن تكون 
ســـهلة أمـــام فريـــق يعـــد األفضل فـــي كوريا 
اجلنوبية حاليا رغم حداثة تأسيسه ألنه أسس 
عام 1994، إال أنه تـــوج بلقب الدوري في بالده 
أربع مـــرات أعـــوام 2009 و2011 و2014 و2015، 
وفشـــل في الدفاع عن لقبه في املوســـم احلالي 
حيث ذهب ملنافسه سيول بعد حسم 9 نقاط من 
رصيده بسبب فضيحة تالعب تتعلق بدفع أحد 

مسؤوليه أمواال حلكام في 2013.
ورفـــع الكرواتـــي زالتكـــو داليتـــش مدرب 
العـــني نبرة التحدي قبل ســـاعات مـــن مباراة 

الذهاب وقال فـــي تصريحات صحافية ”هدفنا 
الرئيســـي أن نقدم مبـــاراة ممتـــازة كما نفعل 
دوما، سنلعب للفوز بكل تأكيد، ونأمل أن نعود 
بنتيجـــة إيجابية تخدمنا فـــي مواجهة اإلياب. 
في احلقيقة أنا مرتاح للعب املباراة األولى في 
أرض منافســـنا، فنحن نلعـــب مباريات أفضل 
خـــارج الديـــار وتفوقنا على فـــرق قوية خالل 
مشـــوار هذه البطولـــة. نريد أن نلعـــب مباراة 
بأسلوبنا ونحقق األهداف، ولكن من املهم جدا 

أيضا أال تهتز شباكنا“.
ولم يخســـر العني خارج أرضه في النسخة 
احلالية ســـوى مرة واحدة كانت فـــي مباراته 
الثانية في دور املجموعات أمام اجليش القطري 
(1-2)، في حني فاز في الدور نفسه على األهلي 
الســـعودي (2-1) في جدة، وتعادل مع ناساف 
األوزبكســـتاني (1-1) في كارشي، وفاز في دور 
الــــ16 على أرض ذوب آهـــان إصفهان اإليراني 
(2-0)، ومـــن ثم جتـــاوز مضيفـــه لوكوموتيف 
طشقند األوزبكســـتاني (1-0) في ربع النهائي، 
وتعادل مع اجليـــش القطري (2-2) في الدوحة 

في نصف النهائي.
ومليئـــة  غريبـــة  العـــني  مســـيرة  وتعـــد 
باملفارقـــات، فبعـــد بدايتـــه الســـيئة وتعرضه 
خلسارتني في املباراتني األوليني في املجموعة 

الثالثة أمام اجليش القطري بنتيجة واحدة (2-
1)، قبل أن يستعيد عافيته محققا 6 انتصارات 
و4 تعـــادالت، ليصبـــح أول فريق فـــي البطولة 
بحلتها اجلديدة، يســـقط في أول مباراتني في 
دور املجموعـــات ومن ثم يتأهل إلـــى النهائي 

دون خسارة في 10 مباريات متتالية. 
ويعتمـــد العني في مســـعاه إلحـــراز اللقب 
الثاني علـــى مجموعة من الالعبـــني املميزين، 
شـــارك أربعة منهم الثالثاء املاضي في مباراة 
فاز بها منتخب اإلمـــارات على نظيره العراقي 
2-0 فـــي اجلولـــة اخلامســـة مـــن التصفيـــات 
اآلســـيوية املؤهلة ملونديال 2018 في روســـيا، 
وهم عمر عبدالرحمن وشقيقه محمد وإسماعيل 
أحمد ومهند العنزي. وفي حني سيكون اعتماد 
داليتش كبيرا على حارس املرمى خالد عيســـى 
في مسعاه للخروج بشـــباك نظيفة، فإن اآلمال 
ســـتكون معقـــودة بالتأكيد على جنـــم الفريق 
األول وصانـــع ألعابه عمر عبدالرحمن ألنه يعد 
”بارومتـــر“ أداء الفريق املعروف باســـم ”زعيم 

اإلمارات“.
وحقـــق عمر عبدالرحمـــن أرقاما مذهلة في 
النســـخة احلالية جعلته املرشـــح األول للفوز 
بجائـــزة أفضل العب في آســـيا لعام 2016، وقد 
تـــوج بجائزة أفضل العب فـــي املباراة 8 مرات 

مـــن أصل 12 مباراة لعبها العـــني، محققا رقما 
قياســـيا لم يسبقه إليه أي العب آخر في تاريخ 
دوري أبطال آسيا. كما سجل عبدالرحمن ثالثة 
أهداف وصنع خمسة ليشارك صناعة وتسجيال 

في 8 أهداف من أصل 17 سجلها فريقه.
وإضافة إلـــى العنصر احمللـــي املميز، فإن 
الرباعـــي األجنبـــي ال يقل تأثيرا، حيث ســـجل 
البرازيلي داينفريس دوغالس خمســـة أهداف 
ومواطنـــه كايو فرنانديز هدفـــني، مقابل ثالثة 
أهداف للجنـــاح الكولومبي دانيلو إســـبريال، 
الكـــوري  الدفاعـــي  الوســـط  لالعـــب  وهـــدف 

اجلنوبي لي ميونغ .
 ويفتقد العني خلدمات مدافعه محمد أحمد 
بســـبب اإلصابـــة، في حـــني أن مشـــاركة عامر 
عبدالرحمـــن غير مؤكدة للســـبب نفســـه الذي 
أبعده عن مباراة اإلمارات األخيرة مع العراق. 
أمـــا تشـــونبوك الـــذي تأهل إلـــى النهائي 
بتخطيه مواطنه ســـيول 4-1 ذهابا وخســـارته 
إيابـــا 1-2 في نصف النهائي، فيقوده تشـــوي 
كانغ هيي الذي يعد صانع جناحاته ويعود إليه 
الفضـــل في إحراز كل ألقابـــه احمللية والقارية 
حني قـــاده إلى لقـــب دوري أبطال آســـيا 2006 
ونال معه املركز الثاني في 2011 بخسارته أمام 

السد.

سيكون عشــــــاق كرة القدم اآلسيوية على 
ــــــة دوري أبطال  ــــــي بطول موعــــــد مــــــع نهائ
آســــــيا لكرة القدم بني تشونبوك هيونداي 
موتورز الكوري اجلنوبي والعني اإلماراتي 
لتحديد بطل جديد للنسخة الرابعة عشرة 
من البطولة مبســــــماها اجلديد منذ 2003 
ــــــذ انطالقها  ـــــــ45 للبطولة من والنســــــخة ال
حتت مسمى ”بطولة األندية اآلسيوية“ عام 

.1967

الزعيم.. حلم العرب

ثقة عالية

إينفانتينو يقترح رفع عدد فرق مونديال األندية

مســـيرة الفريقـــني فـــي البطولـــة 

تتشـــابه تشـــابها تاما؛ كل منهما 

نال اللقـــب مرة واحـــدة ووصل إلى 

النهائي للمرة الثالثة

◄

} المنامة - ســـتكون املهمة صعبة أمام املنامة 
املتصدر عندما يواجه الرفاع الشـــرقي السبت 
على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في افتتاح 

املرحلة السادسة من الدوري البحريني. 
ويلتقـــي فـــي االفتتـــاح أيضـــا األهلي مع 
احلالـــة، واملالكية مـــع الرفاع، علـــى أن يلعب 
األحد احلد مع البحرين، واحملرق مع النجمة. 

وستكون مواجهة القمة بني املنامة املتصدر 
(10 نقاط) والرفاع الشـــرقي الســـابع (5 نقاط) 
نظرا ألهميتها بالنسبة إلى الفريقني ألن األول 
يأمل في احلفاظ على موقعه وفي الوقت نفسه 
اســـتعادة نغمـــة االنتصـــارات بعد اخلســـارة 
املفاجأة في املرحلة السابقة أمام احلالة (4-3)، 
فيما يســـعى الثاني لالقتراب من فرق الطليعة 

وحتقيق فوزه الثاني فقط.
ويـــدرك املنامة بقيادة مدربـــه احمللي خالد 
تاج خطورة املوقف وأنه مهدد بفقدان الصدارة 
فـــي حال تعثره باخلســـارة أو التعـــادل، وهو 
سيعتمد كالعادة على هدافه البرازيلي إيفرتون 
دي مينـــدوكا ومواطنه املدافـــع الزارو ألفيس 
والســـوري أحمـــد ديب إلـــى جانـــب الالعبني 

احملليني. 
ومن جهته، يعتمد الرفاع الشـــرقي بقيادة 
مدربه املغربي هشـــام جدران على هدافه سامي 
احلســـيني واحملترفني السوداني أحمد الباشا 
والعاجـــي عبداللـــه كوليبالـــي واليمني مدير 
عبدالرب والبرازيلي جواو راميريز. ولن تخلو 
مواجهة احملرق الثانـــي مع النجمة الثالث من 
اإلثـــارة خصوصـــا أن الفرصة قائمـــة أمام أي 
منهمـــا للتربـــع علـــى الصدارة في حـــال تعثر 

املنامة.
ويأمـــل مـــدرب احملـــرق الكرواتـــي رادان 
غاســـانني أن ينجح فريقه فـــي تعويض تعادله 
في املرحلة الســـابقة أمـــام الرفاع دون أهداف، 
واألمـــر ذاته ينطبـــق على نظيره الشـــاب علي 
عاشور الذي يأمل في االستفادة من املعنويات 
اجليـــدة لالعبيه بعد التعادل مـــع احلد حامل 
اللقـــب (3-3) فـــي املرحلة الســـابقة. وفي بقية 
املباريات، يأمـــل األهلي في التعويض وجتاوز 
آثار الهزمية أمـــام املالكية (0-1) عندما يواجه 
احلالة املنتشي بفوزه الثمني على املنامة 3-4. 

مهمة صعبة للمنامة 

في الدوري البحريني
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«ال توجد مباريات ســـهلة بالدوري، وال أفكر في الديربي قبل مباراة خريبكة، وإذا أمكنني الجزم 

فإني أتوقع مباراة خريبكة أصعب من الديربي}.

محمد فاخر
 مدرب نادي الرجاء البيضاوي

«إن إدارة فريق األهلي تلقى عروضا إلقامة معســـكر في الســـعودية واإلمـــارات بجانب البحرين 

واملشاركة في دورة ودية ينظمها نادي املحرق}.

سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي األهلي المصري

باختصار

◄ سيكون بطل مسابقة الكأس بين 
المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي على 
موعد مع مكافأة مالية مهمة من طرف 
اتحاد الكرة المغربي، قدرت بـ270 ألف 
دوالر للفائز، و200 ألف دوالر للوصيف.

◄ تلقى االتحاد التونسي لكرة القدم، 3 
دعوات من منتخبات المغرب واإلمارات 

وقطر، لمواجهة المنتخب التونسي 
وديا. ويبدو أن االتحاد التونسي بصدد 

دراسة هذه العروض.

◄ توصل االتحاد الموريتاني لكرة 
القدم، إلى اتفاق مبدئي على خوض 

مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري، 
خالل ديسمبر المقبل في الجزائر. وأكد 
االتحاد الموريتاني أنه تم االتفاق على 

خوض مباراة ثانية في نواكشوط.

◄ يخوض المصري كريم حافظ، تجربة 
احترافية مع نادي النس الفرنسي الذي 
يلعب في الدرجة الثانية، بعد أن انتقل 

على سبيل اإلعارة من فريق ليرس 
البلجيكي الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

◄ تقدم علي جبر، مدافع الزمالك، 
باالعتذار إلى مؤمن سليمان، المدير 

الفني، بسبب ما بدر منه تجاهه، عقب 
استبعاده من قائمة الفريق، لمواجهة 
طنطا بالدوري. وتواجد علي جبر في 
معسكر الفريق، والتقى الجهاز الفني، 

وتقدم باالعتذار له.

◄ توّقع عبدالعزيز العيبان، المستبعد 
من انتخابات رئاسة االتحاد السعودي 

لكرة القدم، تدخل ”الفيفا“ من أجل 
التمديد ألحمد عيد رئيس االتحد 

الحالي، بسبب ما حدث من استبعادات.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات
◄ أعلن االحتاد األسكتلندي لكرة القدم 

بعد مراجعة أداء منتخب بالده غير املقنع 
في بداية مسيرته في تصفيات كأس العالم 

2018 أن جوردون ستراكان سيستمر 
في منصبه مدربا للمنتخب األسكتلندي 

رغم احلصيلة املخيبة لآلمال. وجاءت 
املراجعة بعد هزمية أسكتلندا أمام إنكلترا 

في ملعب وميبلي اللندني في 
األسبوع املاضي وهو ما أدى 
لتراجعها إلى املركز اخلامس 
بني فرق املجموعة السادسة. 

وقال االحتاد األسكتلندي لكرة 
القدم في بيان ”بعد إجراء 

املراجعة اتخذ قرار 
باستمرار دعم املدرب 

جوردون ستراكان 
وطاقمه الفني“.

مي ب ج
في ملعب و
األسبوع ا
لتراجعها
بني فرق امل
وقال االحت
القدم في
املر

◄ أعلنت اللجنة األوملبية الدولية 
اخلميس جتريد 10 رياضيني من 

ميدالياتهم في أوملبياد بكني 2008 بعد 
أن فشلوا في إعادة اختبارات املنشطات 
وفق األساليب احلديثة املتبعة. وأثبتت 

فحوصات اإلعادة تنشط 16 رياضيا جديدا 
في أوملبياد بكني، لكن 10 منهم حازوا 
ميداليات في رفع األثقال واملصارعة 
اليونانية-الرومانية وألعاب القوى. 

والرياضيون هم الروسي خاسام بارويف 
واألرذربيجاني فيتالي رحيموف في 

املصارعة اليونانية-
الرومانية، 

والكازاخستانية 
إيرينا نيكاراسوفا 

في رفع األثقال 
(وزن فوق 63 

كلغ) وقد نالوا 
ميداليات 

فضية.

يو ر
الروماني
والكازاخ
إيرينا ني
في رفع
((وزن
كلغ

◄ قاد جيمس هاردن فريقه هيوستون 
روكتس إلى الفوز على ضيفه بورتالند 

تريل بليزرز 126-109 في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني. وأحرز هاردن 26 

نقطة وقدم 14 متريرة حاسمة واستحوذ 
على 12 كرة مرتدة في حني أضاف زميله 

تريفور إريزا 16 نقطة. وأحرز كلينت كابيال 
15 نقطة للفريق الفائز أيضا كما أضاف 

البديل إريك جوردون 16 نقطة. وفي ملعبه 
وبني جمهوره أيضا فاز ميامي هيت على 

ميلووكي باكس 73-96. 
أحرز ديون ويترز 23 

نقطة مليامي الذي 
حقق الفوز األول بعد 

ست هزائم 
متتالية 

وهي أطول 
مسيرة 
هزائم 

للفريق منذ 
.2008

ره أيضا فاز ميامي هيت على 
كس73-96.

ويترز 23
 الذي 
ألول بعد



} لنــدن - مـــازال أمـــر واحد مســـتعصيا على 
الفرنسي أرســـني فينغر خالل 20 عاما قضاها 
فـــي تدريب أرســـنال، وهو الفوز علـــى نظيره 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو خالل مواجهاتهما 
ببطولة الدوري اإلنكليـــزي لكرة القدم. والتقى 
مورينيو، عندما كان يتولى تدريب تشيلســـي، 
مـــع فينغر فـــي 11 مبـــاراة، حيث فـــاز املدرب 
البرتغالـــي فـــي خمـــس مباريـــات، فيمـــا كان 

التعادل سيد املوقف في ست مواجهات.
ويتجدد الصـــراع بـــني كال املدربني عندما 
يحل أرســـنال ضيفـــا على مانشســـتر يونايتد 
الســـبت في قمة مباريات املرحلة الثانية عشرة 

للبطولة. 

ورغم الصعوبـــات العديدة التـــي واجهها 
فينغر خالل لقاءاته الســـابقة مع مورينيو، إال 
أنه أكـــد أن نتيجة املباراة تبدو أهم بالنســـبة 
إليه من مواجهة خصمه اللدود. وصرح فينغر 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده للحديث عن 
املباراة ”إنها مواجهة بني أرسنال ومانشستر 
يونايتد“. وأضاف ”إنك ال تلعب ضد مدير فني، 
ولكنـــك تواجه فريقـــا. هذا هو الشـــيء املهم“. 
وحافظ أرسنال على ســـجله خاليا من الهزائم 
في 16 مبـــاراة مبختلف البطوالت، حيث يحتل 
حاليـــا املركـــز الرابع بترتيب املســـابقة بفارق 
نقطتني فقـــط خلـــف ليفربول (املتصـــدر)، في 
حني يقبع يونايتد في املركز السادس، متأخرا 

بفارق ثماني نقاط عن الصدارة.

نتائج مخيبة

ووضع مانشســـتر يونايتد، الذي عاني من 
البداية املتعثرة في موســـمه األول حتت قيادة 
مورينيـــو، حدا لنتائجه املخيبـــة في مبارياته 
األربع األخيرة بالبطولة التي لم يحقق خاللها 
أي انتصـــار، وذلك عقب فوزه 3-1 على مضيفه 
ســـوانزي ســـيتي في املرحلة املاضيـــة. وقال 
اإلســـباني خوان ماتا العب وسط يونايتد ”إن 
الفريـــق يبـــدو حريصـــا للعثور علـــى الطريق 
الصحيـــح، بعدما تغلبنا على سوانســـي فإننا 

نتطلع إلى مواجهة أرسنال“.

 وأضاف ماتا ”نريد تقدمي أفضل ما لدينا“. 
وتابـــع جنم مانشســـتر يونايتـــد ”إن األجواء 
تبـــدو جيدة في امللعـــب كما هو احلـــال دائما 
عندما نلعب أمام أرســـنال، ميكن لتلك األجواء 
أن تخطـــو بنـــا خطـــوة جيـــدة نحـــو حتقيق 
النصر“. ورمبـــا يفتقد كال الفريقـــني عددا من 
عناصرهمـــا األساســـية خالل اللقـــاء. ويفتقد 
يونايتد خدمات مدافعيه املصابني إيريك بايلي 
وكريس ســـمالينغ، فيما يغيب النجم السويدي 

زالتان إبراهيموفيتش بسبب اإليقاف.
ومن حســـن حـــظ واين رونـــي أن مورينيو 
حمل االحتاد اإلنكليزي مسؤولية خروج قائده 
عن ”املســـار“ وليـــس الالعب نفســـه، لكن ذلك 
ال يعنـــي أن مهاجم إيفرتون الســـابق لن يبدأ 
املوقعة ضد أرســـنال على مقاعد البدالء إال أن 

السبب هو إصابة طفيفة في ركبته.
ويأمل روني في أن يحظى الســـبت بفرصة 
تأكيد املستوى الذي ظهر به في املباراة األخيرة 
ليونايتد قبل عطلة املبـــاراة الدولية حني قاده 
إلى الفوز على ســـوانزي ســـيتي 3-1 بتمريره 
كرتني حاسمتني إلبراهيموفيتش، وإلى التأكيد 
أيضا أن أرســـنال ”فريسته“ املفضلة ألنه جنح 
حتى اآلن في هز شـــباك الفريق اللندني في 14 
مناســـبة والفريق الوحيد الـــذي قهره املهاجم 
البالغ من العمـــر 31 عاما أكثر من ”املدفعجية“ 

هو أستون فيال (15 هدفا).

تعزيز الصدارة

يســـعى ليفربول لتعزيـــز صدارته وتفادي 
اخلســـارة للمباراة العاشـــرة على التوالي في 
البطولة، حينما يحل ضيفا على ساوثهامبتون. 
وارتقى ليفربول إلى الصدارة عقب فوزه الكبير 
6-1 على ضيفه واتفـــورد في املرحلة املاضية، 
فيمـــا يؤكـــد حارس مرمـــاه لوريـــس كاريوس 
أن املباريـــات املتبقية بالغـــة األهمية. وصرح 
كاريوس ”نحن اآلن فـــي الصدارة، وال نريد أن 
يتراجع ترتيبنا بعد مباراة واحدة فقط“. وتابع 

”هذا هو هدفنا األكبر، أن نبقى في الصدارة“.
ويخوض تشيلســـي ومانشســـتر ســـيتي، 
صاحبـــا املركزين الثاني والثالث على الترتيب 
ويخـــرج  باملخاطـــر.  محفوفتـــني  مواجهتـــني 
مانشســـتر سيتي ملالقاة كريســـتال باالس، في 
حـــني يتطلـــع تشيلســـي إلى حصـــد انتصاره 
الســـادس علـــى التوالي فـــي املســـابقة عندما 
يواجه مضيفه ميدلســـبره األحد. ورغم بدايته 
املهتـــزة هذا املوســـم، إال أن نتائج تشيلســـي 
ســـرعان ما حتسنت واســـتعاد الفريق موقعه 
في املنافســـة على الصدارة بعدما اعتمد مدربه 

أنطونيـــو كونتي على طريقة لعب 4 - 3 -3 بدال 
مـــن 4-4 - 2، حيث يرى املـــدرب اإليطالي أنها 

خلقت ”توازنا مثاليا“ للفريق.
وقـــال كونتي ”أعتقد أن هـــذه هي الطريقة 
املناســـبة لفريقنا ألننا منتلـــك مهاجمني لديهم 

القدرة على التكيف مع هذا األسلوب“. 

وأضـــاف مـــدرب تشيلســـي ”رأيـــت أنهـــا 
الوسيلة املالئمة لتحسني أدائنا على الصعيدين 
الهجومـــي والدفاعـــي ولـــم نفقـــد توجهاتنـــا 
الهجومية“. وأردف ”لقد تطور مســـتوانا بهذه 
الطريقـــة ألننـــا أحرزنـــا العديد مـــن األهداف 

وخلقنا الكثير من الفرص لهز الشباك“. 

ويلتقـــي إيفرتـــون مع ســـوانزي ســـيتي، 
وســـتوك ســـيتي مع بورمنـــوث، وســـندرالند 
مع هال ســـيتي، وواتفورد مع ليســـتر سيتي، 
وتوتنهـــام هوتســـبير مع ويســـتهام يونايتد، 
فيما تختتـــم مباريـــات املرحلة بلقاء ويســـت 

بروميتش ألبيون مع بيرنلي االثنني املقبل.

أرسنال عقبة كأداء أمام يونايتد في الدوري اإلنكليزي
  [ تشيلسي وسيتي يخوضان مواجهتين محفوفتين بالمخاطر  [ ليفربول يسعى لتعزيز صدارته من بوابة ساوثهامبتون

ــــــات الدولية مبوقعة من  ــــــدوران، بعد انتهاء عطلة املباري تعــــــود عجلة الدوري اإلنكليزي لل
العيار الثقيل جتمع مانشســــــتر يونايتد بضيفه وغرميه أرســــــنال على ”أولد ترافورد“ في 

افتتاح املرحلة الثانية عشرة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول 
أن صانع ألعاب فريقه فيليب كوتينيو 

ال يفكر في الوقت الحالي بالرحيل 
عنهم، لكنه أكد أنه لن يمانع رحيله 

إلى برشلونة، إن أراد األخير ذلك.

◄  اعترف برندان رودغرز المدير 
الفني لنادي ليفربول اإلنكليزي 

السابق، أنه فشل في التواصل مع 
اإليطالي ماريو بالوتيلي مهاجم 

الفريق السابق، خالل فترة تواجدهما 
في النادي اإلنكليزي.

◄ أكد إيكر كاسياس حارس مرمى 
ريال مدريد والمنتخب األسباني 

السابق، وبورتو البرتغالي الحالي، 
أنه لم يتفاجأ من قرار جيرارد بيكيه 

مدافع برشلونة باالعتزال الدولي. 
وأعلن بيكيه قرار االعتزال الدولي، 

عقب المشاركة في مونديال 2018.

◄ قالت مجموعة المستثمرين 
الصينيين، الطامحة لشراء نادي 

ميالن اإليطالي الخميس، إنها تتوقع 
إتمام االتفاق في 13 ديسمبر المقبل. 
وتبلغ قيمة الصفقة 740 مليون يورو، 

بينها ديون بقيمة 220 مليون يورو.

◄ يستعد نادي إنتر ميالن اإليطالي، 
التخاذ قرار جريء الصيف المقبل، 

وذلك حال فشل التعاقد مع الكولومبي 
جيمس رودريغيز من ريال مدريد. 
وأنفق نادي إنتر ميالن اإليطالي، 

الكثير من األموال في الصيف 
الماضي، وضم نجوما جددا.

◄ أعلن نادي لوس أنجليس غاالكسي 
المنافس في الدوري األميركي لكرة 

القدم، أن األيرلندي روبي كين سيترك 
النادي بعد انتهاء عقده في ديسمبر.

باختصار

رياضة
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صدامات قوية

{أستطيع أن أؤكد ذلك، نعم تلقيت عروضا من فرق كبيرة، لكن من الواضح أنني لن ألعب في 

إيطاليا سوى لنابولي، هناك إمكانية كبيرة إلنهاء مسيرتي أيضا هنا}.

مارك هامسيك 
قائد فريق نابولي اإليطالي

{استمعت لتصريحات باييه، لم يقل شيئا جوهريا، فقط قال إنه ال يريد أن يغلق الباب أمام أي 

شيء. لم يقل إنه يريد الرحيل، لذلك ال نريد أن نثير قضية كبيرة ال أساس لها}.

سالفني بيليتش 
مدرب فريق وست هام يونايتد اإلنكليزي

مانشستر ســـيتي يخرج ملالقاة 

حـــني  فـــي  بـــاالس،  كريســـتال 

يتطلع تشيلســـي إلـــى انتصاره 

السادس على التوالي

◄

 

الصني تدفع 650 مليون دوالر ملشاهدة الدوري اإلنكليزي

} لنــدن - وقع الدوري اإلنكليزي لكرة القدم 
اتفاقـــا مع شـــركة صينية حصلـــت مبوجبه 
األخيـــرة علـــى حقـــوق مشـــاهدة مباريـــات 
الـــدوري املمتاز ملدة ثالثة أعـــوام مقابل 650 
مليون دوالر، وذلك حســـب ما كشـــفت وكالة 

”بلومبرغ“ االقتصادية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصدر مقـــرب من 
ملـــف املفاوضات بـــني الطرفـــني أن الدوري 
اإلنكليـــزي املمتـــاز توصـــل إلى اتفـــاق مع 
الناقـــل التلفزيونـــي على اإلنترنـــت ”بي بي 
تـــي في“ يحصـــل مبوجبه األخيـــر على حق 
بـــث املباريات ملـــدة ثالثة أعوام، كاشـــفة أن 
قيمـــة الصفقة التـــي يبدأ مفعولهـــا اعتبارا 
من موسم 2019-2020 أكثر بـ12 مرة من قيمة 
عقد النقل احلالي ملباريات الدوري املمتاز في 

الصني. 

نشاطهم  الصينيون  املســـتثمرون  وكثف 
في ســـوق كرة القدم األوروبية بتشـــجيع من 
رئيس البالد شي جني بينغ الذي يركز كثيرا 
علـــى الترويج لبالده من خالل كرة القدم عبر 
اســـتقطاب العديد مـــن النجـــوم الكبار إلى 
الـــدوري احمللي، إضافة إلـــى التعاقد مؤخرا 
مع مدرب إيطاليا الســـابق مارتشـــيلو ليبي 

لإلشراف على املنتخب الوطني.
ونشـــط الصينيـــون في االســـتثمار على 
صعيد األندية األوروبية مثل ميالن اإليطالي 
الـــذي أعطـــى مالكه ســـيلفيو بيرلســـكوني 
موافقته على بيع 90 باملئة من حصته لشركة 
صينية اســـمها ”ســـينو يوروب ســـبورت“ 
مقابل 740 مليون يورو. ومتلك شركة ”واندا“ 
اخلاصة بامللياردير الصينـــي وانغ جاينلني 
20 باملئة من أســـهم أتلتيكو مدريد األسباني 

منـــذ عام 2015 واصبحت مؤخـــرا من الرعاة 
األساسيني لالحتاد الدولي ”فيفا“.

شـــركة  حصلـــت   ،2015 ديســـمبر  وفـــي 
”تشـــاينا ميديا كابيتـــل“ علـــى 13 باملئة من 
أســـهم مانشستر سيتي اإلنكليزي مقابل 375 
مليـــون يورو، فيمـــا بيع الفريـــق اإلنكليزي 
مقابل  اآلخر أستون فيال إلى شركة ”ريكون“ 

75 مليون يورو. 
وكان وست بروميتش ألبيون آخر الفرق 
اإلنكليزيـــة التي تنتقل ملكيته إلى الصينيني 
إذ بيـــع في ســـبتمبر املاضي لشـــركة تابعة 
لرجل األعمال غووشـــان الي. ولم يكشف عن 
قيمة الصفقة، لكن الرئيس الســـابق لوســـت 
بروميتـــش جيرميي بيس كشـــف قبل إمتام 
الصفقة أنه يبحث عن مستثمرين مستعدين 

لدفع حوالي 232 مليون يورو.

} مدريد - رصد مســـؤولو نادي ريال مدريد 
األســـباني، 25 مليون جنيه إسترليني، لضم 
النجـــم الويلزي أرون رامســـي العب وســـط 

أرسنال اإلنكليزي. 
وأعطـــى فلورنتينو بيريـــز رئيس النادي 
امللكـــي، الضوء األخضر لزيـــن الدين زيدان، 
املديـــر الفنـــي للفريـــق، من أجـــل تعزيز خط 
وسط الفريق. ويرى زيدان أن رامسي سيكون 
خيارا جيدا خلط وســـط الفريق، حيث يجيد 
الالعـــب الويلـــزي اللعب في أكثـــر من مركز 
بالوســـط، باإلضافة إلى إجادته لشـــغل مركز 

صانع األلعاب.
ويستهدف ريال مدريد ضم النجم الويلزي 
للعب بجوار زميلـــه في املنتخب غاريث بيل، 
في سوق االنتقاالت الشـــتوية القادمة أو في 

الصيف القادم على األكثر. 
وأكدت صحف إنكليزية على ثقة مسؤولي 
ريال مدريد في إقناع رامســـي، بعرض راتب 

كبير يفوق ما يحصل عليه في أرسنال.

رامسي يدخل دائرة 

اهتمام ريال مدريد

} برلــني - أشـــارت تقارير صحافية أملانية، 
إلى أن الدولـــي الهولندي آريني روبن، جناح 
فريق بايـــرن ميونيخ، ســـيغيب عن مواجهة 
بوروسيا دورمتوند، في الكالسيكو األملاني، 
الـــذي يجمعهمـــا الســـبت ضمن منافســـات 

البوندسليغا. 
وأصيب روبن خالل مشاركته مع منتخب 
بالده أمـــام لوكســـمبورغ في املبـــاراة التي 
جمعتهما باجلولـــة الرابعة مـــن التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم 2018، حيث استبدل بني 

الشوطني.
األملانية ”روبن  صحيفـــة ”بيلـــد“  وقالت 
ســـيغيب عن لقاء بايرن ودورمتوند السبت؛ 
بســـبب املشـــاكل التي يعاني منها بالفخذ“. 
وأضافت الصحيفة ”فيما ســـتحدد تدريبات 
الفريق جاهزيـــة أرتورو فيدال العب وســـط 

بايرن خلوض لقاء دورمتوند من عدمه“. 

بايرن يخسر جهود روبن 

ضد دورتموند

} فلورنسا (إيطاليا) - ستكون قمة صعبة على 
املدرب اجلديد إلنتر ســـتيفانو بيولي ألن فريقه 
يتواجـــه مع مضيفه وجاره اللدود ميالن األحد 
في املرحلة الثالثة عشرة من الدوري اإليطالي، 
فيما يخوض يوفنتوس حامل اللقب واملتصدر 
اختبارا سهال السبت على أرضه ضد بيسكارا. 
على ملعب ”ســـان ســـيرو“، يخـــوض إنتر 
وميـــالن موقعتهمـــا في ظـــروف متناقضة ألن 
األول يعاني األمريـــن واضطر إلى إقالة مدربه 
الهولندي فرانك دي بور الذي خاض 11 مباراة 
فقط مـــع ”نيراتـــزوري“ قبل أن يرحل بســـبب 
النتائـــج املخيبة للفريق الـــذي يقبع حاليا في 
املركز التاســـع بفارق 13 نقطـــة عن يوفنتوس 

املتصدر.
واســـتعانت اإلدارة الفنيـــة إلنتـــر ببيولي 
لإلشـــراف على الفريق الذي يحتل أيضا املركز 
األخير في مجموعته ضمـــن الدوري األوروبي 
”يوروبا ليـــغ“. ووقـــع بيولي (51 عامـــا) الذي 
أشـــرف ســـابقا على عـــدة أندية بينهـــا بارما 
وساســـوولو وبولونيا والتســـيو الـــذي قاده 
إلى املركز الثالث في الدوري اإليطالي ملوســـم 
2014-2015 قبـــل أن يقال مـــن منصبه منتصف 
املوســـم املاضي، عقدا حتى يونيـــو 2018 وقد 

أصبـــح املـــدرب التاســـع للفريق منـــذ إحرازه 
الثالثية الشـــهيرة عام 2010 بقيادة البرتغالي 
جوزيه مورينيو بعد اإلسباني رافائيل بينيتيز 
غاســـبيريني  ليوناردو وغانبييرو  والبرازيلي 
وكالوديـــو رانييـــري وأندريا ستراماتشـــوني 
مانشـــيني  وروبرتـــو  ماتســـاري  ووولتـــر 

ودي بور.
أن  يفضـــل  كان  بيولـــي  أن  املؤكـــد  ومـــن 
يبـــدأ مغامرتـــه اجلديدة مببـــاراة أقل صعوبة 
خصوصـــا أن ميالن يقدم مســـتوى مميزا هذا 
املوســـم إذ يحتل املركز الثالث برصيد 25 نقطة 
وبفـــارق نقطـــة فقط عـــن روما الثانـــي و5 عن 
يوفنتوس املتصدر، وهو يحلم باملنافســـة على 

لقبه األول منذ 2011. 

لقاء مصيري

وصنـــف بيولـــي ديربـــي ميـــالن باللقـــاء 
”املصيري بالنســـبة إلينا. ميالن في وضع جيد 
لكننا ســـندخل املباراة بثقـــة عالية“، وهذا كان 
لســـان حال العب إنتـــر البرتغالي جواو ماريو 
الذي قال ”ســـتكون مباراة مصيرية بالنســـبة 

إلينا ألننا بحاجة إلى الفوز بها“. 

وأضاف ماريو الذي توج مع بالده الصيف 
املاضي بلقب كأس أوروبا على حســـاب فرنسا 
املضيفة ”من البديهي أن املباراة ليست بأهمية 
النهائـــي الذي خضته فـــي نهائي كأس أوروبا 
2016، لكن تشـــبه بشـــكل من األشـــكال مباراة 
نهائيـــة في بطولة كبـــرى، ونريد الفوز بها من 
أجل اجلمهـــور“. ومن احملتمل أن يلعب بيولي 
بخطة 4- 3 -3 مع إشـــراك الهداف األرجنتيني 
ماريـــو إيكاردي الذي ســـجل 10 أهداف في 12 
مبـــاراة، كـــرأس حربة مبؤازرة مـــن اجلناحني 

أنطونيو كاندريفا ومواطنه إيفر بانيغا.
ومـــن جهته، يأمل ميالن بقيـــادة كتيبة من 
الشـــبان واملدرب فينتشـــنزو مونتيال أال يتأثر 
بإصابة مدافعه أليساندرو رومانيولو وصيام 
الكولومبـــي كارلـــوس بـــاكا عـــن التهديف في 
املباريـــات اخلمس األخيرة مـــن أجل مواصلة 
نتائجه املميزة التي أعادته إلى مركزه الطبيعي 
كأحد أبرز األندية في إيطاليا والقارة األوروبية 
التي توج بلقب مسابقتها األهم دوري األبطال 
ســـبع مرات. وأبدى العب وسط ميالن السابق 
الهولندي رود غوليت إعجابه مبا يقدمه الفريق 
هذا املوســـم، قائال ”ميالن يقدم مستوى أفضل 
بكثير من الســـابق. ميلك العديـــد من الالعبني 
الشـــبان الذين يفهمون كيفية لعـــب كرة القدم 

ولذلك أصبحت مشاهدة املباريات ممتعة“.

استعادة البريق

أثبـــت ميالن أنه اســـتعاد شـــيئا من بريقه 
الســـابق من خالل الفوز علـــى يوفنتوس 0-1 
الشـــهر املاضي، ليعزز أقلـــه حظوظه بالعودة 
إلى مســـابقة دوري األبطال التـــي يتأهل إليها 
مباشـــرة أصحـــاب املركزيـــن األولـــني، فيمـــا 

يخوض الثالث الدور الفاصل.
ويؤكـــد العب وســـط ميـــالن أندريـــا بولي 
”نحن نعمل حقا بجهد كبير خالل األيام القليلة 
املاضية ومباراة الديربي مهمة جدا بالنســـبة 
إلينـــا وإلـــى جمهورنا. إنه امتحـــان كبير آخر 
بالنســـبة إلينا بعد الفوز على يوفنتوس، لكن 
إنتر يعاني كثيرا في اآلونة األخيرة وســـيكون 
مصممـــا على العـــودة إلى املســـار الصحيح. 

سنحاول إبقاء أقدامنا على أرض الواقع“. قبلت التحدي

ديربي ميالنو امتحان حقيقي لمدرب إنتر الجديد بيولي
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} وهذا حلٌم مكروٌر ال ُأحّبُه، لكنه يزورني كّل 
ســـنٍة مرة، مثل كابوٍس ينصنع بعد أوشـــال 
ســـهرة ُجتهُز فيها على صينية كوارع ورأس 
بصٍل عظيم، وســـاعَة تيّمُم وجهك النعســـان 
صوب املغســـلة لتخليص يديك من دهٍن ومن 
زفـــٍر، تكون شاشـــة التلفزيـــون املعلقة بباب 
املرحاض، قد رســـمت قدامك صورة وصوت 

الولد األعبس عباس البياتي.
كان احللم مســـتعجًال بخيـــًال صرُت فيه 
رئيـــس جمهورية لليلة واحدة. كنت جالســـًا 
في القصر اجلمهورّي مبالبس النوم، أنصت 
إلـــى املذهلة ُأم كلثـــوم، وقد تأثثـــت مائدتي 
بزجاجـــة عرٍق عراقيٍّ رائحتـــه تدّوخ حصان 
الشـــورجة وتبطحـــه أرضـــًا، حتـــى دخلـــْت 
علـــّي ثلة من اجلند املخلصـــني، وطلبوا مني 
الهـــروب ألّن انقالبًا ناجحًا قـــد وقع ضدَّي. 
قلت لهم كيف حدث هذا وأنا في ليلتي األولى 
علـــى العرش، لكنهم لم يجيبوا، بل قدموا لي 
مالبس وحقيبـــة وأخرجوني من املكان حيث 

سيارة مموهة كانت هناك.
أفلـــتُّ نفســـي منهـــم وعدت إلـــى القصر 
وحملت مكبرة صوٍت وارتقيُت فوق السطح، 
فانفتـــح أمامي ســـاحل أبي نـــواس اجلميل 
ببغـــداد العليلـــة. كان مضيئـــًا كأنـــه نهار، 
ومحتشدًا بجموٍع كلها تصيح وتدبك وتغّني: 
ارحل ارحل ارحل. قلت لهم أيها الناس كيف 
تطلبـــون مني الرحيل، ومكاتيبكم إلّي ما زال 
حبرها لم يجف، أْن تعال واحكمنا بالعدل. زاد 
عياطهم وردوا علّي مبطرة رصاٍص وهلهولة 
هاونـــات نامـــت إحـــدى شـــظاياها بيميني، 
فحّولُت السّماعة إلى شـــمالي، وصحُت بهم 
ستندمون وحقكم، وسيأتيكم من بعدي جّزاٌر 
خبٌل يسبي نســـاءكم ويقتل أطفالكم وينهب 
مالكم، فضّج احلشد بسمفونية عفاٍط وضحٍك 

وطلقٍة حارٍة انزرعْت مبعدتي.
جنديٌّ وحيـــٌد ببندقية عتيقة وقف خلفي 
وهو يبكي ويتوسلني الهبوط من على سطح 
القصـــر احملترق. قلت له اذهـــب أيها النبيل 
العزيز إلى زوجـــك وعيالك، إني ها هنا قائٌم 
على قتال احلجـــة والبرهان عّل الناس تعقل 
وتهجع وتهتدي. قال الولد الشريف والله لن 
أتركك حتى يختلط دمي بدمك الطاهر، واعلم 
أن القوم قد غـــدروا بك وأهدروا دمك ودمعك 
وحرفك، بعد أن مـــأل اخلائن الكبير جيوبهم 
ذهبًا وقلوبهم رعبًا. في تلك اللحظة املوجعة، 
جبنُت وناديُت اجلمع أنني مســـامحكم على 
مـــا فعلتموه بـــي الليلَة، وأشـــتهي أن أعود 
مبـــا تبقى من دمي إلى أهلـــي وبيتي الدافئ 
الرحيـــم. ضحـــك املجانـــني املجاذيـــب بقوة 
وقالـــوا انزل فأنت لســـت مبوضـــع ما تريد 
وتشـــتهي. على رنني هـــذا املقطع من امللهاة، 
أخرجُت من جيبي صـــورة الولدين البديعني 
نـــواس وعلـــي الثانـــي ولّوحت بهـــا صوب 
الثائرين، فصاح بـــي كبيرهم الذي أرضعهم 
اخليانـــة أن اخرج إلينا كي نتلذذ بســـحلك، 
ونعّلقك فوق كانون حطٍب مثل جهنم، فتصير 
نصـــًا مكتوبـــًا حتفظه الناس مـــن بعد كمال 
حفلة شواء جسدك. مللمُت نفسي على نفسي 
ووقفـــت علـــى طولـــي واجلنـــدي الوحيد ما 
زال بظهري، فجاءتني طلقة عارمة اســـتقرت 
بفمـــي، وقبـــل أْن يتهـــاوى جســـمي املثخن 
بالطعنات، رششـــُت علـــى الثائرين بصقَة دٍم 
عمالقة، فصارت بغداد كّلها طوفانًا أحمَر، ال 

نوَح فيها نبيًا وال سفينة جناة.

ليلة واحدة على 
كرسي الرئيس

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/11/19 
السنة 39 العدد 10460 

قضــــى بطــــل لبنــــان الســــابق  } بيــروت – 
للراليات وســــباقات تسلق الهضبة، نبيل كرم 
البالــــغ من العمــــر 60 عاما، عقــــودا في جمع 

السيارات بأحجام مختلفة.
ويمتلــــك كــــرم، الــــذي تحول إلــــى جامع 
للســــيارات، 37 ألفا و777 سيارة مصغرة وهو 
ما منحه مكانا في موسوعة ”غينيس“ لألرقام 

القياسية لتحطيم رقمه العالمي السابق.
ويصف كرم حبه وشــــغفه بهذا األمر بأنه 

”هواية“ كبرت على مر السنين.
وقال ”منذ طفولتي كنت أحب الســــيارات 
وأشارك بالســــباقات، وكنت أصنع مجسمات 
وأجمع سيارات، ومع الوقت تطورت هوايتي 
وموهبتي إلــــى أن فزت ببطولة لبنان، حينها 
بدأت في جمع أكثر عدد من السيارات. ورويدا 
رويدا صار هذا الشغف بمجسمات السيارات 
والشــــاحنات تسلية، فرغم انشغاالتي وعملي 

لم أتوقف عن هوايتي المفضلة“.
ويعرض كرم مجموعته الكبيرة في متحف 
بقريــــة زوق مصبــــح الواقعــــة فــــي محافظة 
جبل لبنان، ويشــــتهر أيضا فــــي لبنان بفوزه 
بســــباقات الراليات وسباقات تسلق الهضبة 

تسع مرات منذ عام 1986.
ويقول إنه ال يعرف بشــــكل يقيني كم أنفق 
على جمع مجموعته، لكنه يوضح أنه يجمع 

الســــيارات منذ فوزه بــــأول لقب قبل 30 عاما. 
ويشــــير إلى أن أغلــــى ما فــــي مجموعته هو 
ســــيارة فيراري التي يبلغ طولهــــا نحو متر، 
وتقدر قيمتها بحوالي 15 ألف دوالر أميركي.

وقال كرم إنه اشترى الموديل قبل نحو 20 
عاما بمبلغ 700 دوالر.

وباإلضافة إلى السيارات المصغرة يجمع 
كرم أيضــــا المجســــمات (دايورامــــات) التي 
تجســــد األحداث العالمية بما في ذلك الحرب 

األهلية اللبنانية.
وقــــال ”أنا أجمع مجمعــــات جيش وحرب 
أيضــــا. هذه أشــــياء أثرت كثيرا فــــي حياتنا 
كلبنانيين، وأنا أعتبر ما أقوم به عمال يشــــبه 
المــــرآة التي تعكــــس تاريخنــــا. كل ما مر به 
لبنــــان من ظــــروف صعبة وخاصــــة الحروب 
أثــــرت فّي شــــخصيا وفــــي كل لبنانــــي. لذلك 
اخترت أن أجســــد كل هــــذه المراحل المهمة 
والمؤلمــــة لنتذكرهــــا ونتعلــــم منها دروســــا 
ولتبقى نوعا من أنواع الثقافة التي ستتعرف 

عليها األجيال القادمة“.
وتزامنا مع عشــــية يوم غينيــــس لألرقام 
القياســــية العالميــــة تــــم منــــح كــــرم رقمين 
قياســــيين عالميين، األربعــــاء 16 نوفمبر، في 

متحفه بجبل لبنان.
في  وجال وفد موســــوعة كتاب ”غينيس“ 
المتحــــف الــــذي يحتوي علــــى اآلالف من 
الســــيارات الرياضية الصغيرة واآلالف 
من المجســــمات، واســــتمع إلى شــــرح 
كــــرم عن كل ما يحتويه. كما اطلع الوفد 
على الســــيارات 
لكالسيكية  ا
التــــي يعود 
بعضهــــا إلى 
بداية القرن 
العشرين. وناقش 

الحاضــــرون موضوعات تصــــب في مصلحة 
رياضة السيارات في لبنان والمنطقة.

وأوضــــح طــــالل عمــــر، المديــــر اإلقليمي 
لموســــوعة األرقام القياسية العالمية غينيس 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أن ”الرقم 
القياســــي ألكبــــر مجموعــــة ســــيارات يعــــود 
تاريخــــه إلى العــــام 1990 باإلمــــارات العربية 
المتحدة. وكان أكبر عدد هو 1500 سيارة. وقد 
تم تحطيم هــــذا العدد عدة مرات في الواليات 
المتحــــدة األميركية ووصل إلى 8000 ســــيارة 
تقريبــــا ســــنة 2008. فــــي ذلك الوقــــت توقعنا 
أن الرقم القياســــي رقــــم كبير نوعــــا ما، لكن 
تــــم تحطيمه في األرجنتين بـ 11000 ســــيارة، 
وخالل العام 2011 اســــتطاع السيد نبيل كرم 
أن يحطــــم هذا الرقــــم القياســــي بمجموعته 
التي وصلت إلى 27777 ســــيارة. واليوم وبعد 
خمس ســــنوات من تسجيله ألول رقم قياسي، 
نحــــن موجــــودون هنا إلضافة 10000 ســــيارة 

مصغرة إلى هــــذه المجموعة. وقد حطم بذلك 
رقمه القياســــي بـوصول مجموعته إلى 37777 

سيارة“.
وأضــــاف ”الرقــــم القياســــي اآلخــــر الذي 
نشــــهده اليوم في موســــوعة غينيس لألرقام 
القياســــية هــــو أكبر مجموعة من مجســــمات 
”الديورامــــا“ وهــــي عبــــارة عــــن لوحــــة فنية 
تجســــد فترة معينة أو يومــــا معينا أو حدثا 
معينا. الرقم القياســــي هو الــــذي يعتمد على 
رقــــم ”الديوراما“ الموجودة في متحف معين. 
والرقــــم القياســــي الســــابق كان 333، والرقم 
القياســــي الحالي هو 577 وقد ســــجل باســــم 

السيد نبيل كرم“.
يذكــــر أن يــــوم 17 نوفمبر مــــن كل عام هو 
اليوم العالمي لموســــوعة األرقام القياســــية 
العالميــــة ”غينيس“، حيث يأمل مئات األلوف 
من األشــــخاص في أنحاء العالم في الحصول 

على مكان في الموسوعة.

مجسمات السيارات تدخل لبنانيا غينيس للمرة الثالثة
احتفاال باليوم العاملي لألرقام القياســــــية الذي ينظمه ســــــنويا كتاب غينيس، زار وفد من 
املكتب اإلقليمي للموسوعة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، متحف اللبناني نبيل كرم 

الذي دخل املوسوعة للمرة الثالثة بجمعه ألكبر عدد من مجسمات السيارات.

تكريم نبيل كرم عشية اليوم العالمي لألرقام القياسية

}  لندن – جمدت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 
14 عاما كانت قد توفيت بالســـرطان، على أمل 
إعادتها إلى الحياة، بعد حكم قضائي حصلت 

عليه األم بناء على رغبة الفتاة قبل وفاتها.
وذكرت هيئـــة اإلذاعة البريطانية أنه تقرر 
تجميد جســـد الفتاة بعد الفوز بدعوى تقدمت 
بها والدتها قبل وفاتها بوقت قصير على أمل 

إعادتها إلى الحياة رغم معارضة من األب.
وأضافـــت أن المحكمة العليـــا منحت األم 
حـــق اتخاذ القـــرار المتعلـــق بمصير جثمان 

الفتاة.
وذكرت صحيفـــة إندبندنت أن الفتاة التي 
كانـــت تعيش في لندن مـــع والدتها المنفصلة 
عـــن والدها، كانـــت تعاني من نـــوع نادر من 
ســـرطان الدمـــاغ، وقـــد تقدمت بدعـــوى إلى 
المحكمة تطالب فيها بمنح والدتها الحق في 
اتخاذ أي قرار يتعلق بجثمانها عقب وفاتها.

وتناقلت وســـائل إعالم محلية رســـالة من 
الفتـــاة كتبت فيهـــا أنها ســـتخضع للتجميد 
ألنهـــا تحب الحياة وتريد أن تعيش أكثر، وأن 
لديها أمال في أن يتمكن العلماء في المستقبل 

من إعادتها إلى الحياة.
وذكرت ”بي بي ســـي“ أن الجثمان أرســـل 
في أكتوبر إلى الواليات المتحدة وجرى حفظه 

هناك.

تجميد بريطانية 
متوفاة على أمل إحيائها

} هانغتشــو (الصين) – فجر طائر ذيال ذهبي 
صيني يبــــدو أنه يشــــبه الرئيــــس األميركي 
المنتخــــب دونالد ترامب ضجة على اإلنترنت 

واجتذب الزوار لمتنزه صيني.
وذكرت صحيفة الشعب الرسمية اليومية 
فــــي موقعها على اإلنترنــــت أن صورة للطائر 
الذهبــــي الــــذي يبلغ من العمر خمســــة أعوام 
ويســــمى ”ليتل ريد“ انتشــــرت على اإلنترنت 
بعد أن نشــــرها صحافي من مدينة هانغتشو 
الذي أشــــار إلى ”الشــــبه المذهل“ بين الطائر 

الذكر وبين ترامب.

وقال المســــؤول عــــن إطعــــام الطيور قاو 
هونغ تشــــيانغ إن الشــــبه ال يتوقف فقط على 
الريش. وأضاف أن ”قمة رأس الطائر الذهبي 
شــــبيهة بتسريحة شــــعر ترامب وبعد مقارنة 
الصور مع مســــتخدمي اإلنترنــــت هذه األيام 
اكتشــــفنا أنه ليســــت تســــريحة الشــــعر هي 
المتشــــابهة فقط لكــــن أيضا تعبيــــر العينين 

متشابه للغاية“.
يذكر أن الصين هي الموطن األصلي لطائر 
الذيال الذهبي، وهو من السالالت المحمية في 

البالد.

طائر يشبه ترامب يثير فضول الصينيين

} لــوس أنجلــس – بيع فســـتان ضيق شـــهير 
جدا ارتدته مارلين مونرو عندما غنت للرئيس 
األميركي جـــون كيندي بمناســـبة عيد ميالده 
الخامـــس واألربعين، بســـعر 4.8 مليون دوالر 

خالل مزاد جرى الخميس في بيفرلي هيلز.
وكان الفســـتان الســـكري اللـــون المرصع 
بـ2500 بلورة قدر بســـعر يـــراوح بين مليونين 
وثالثـــة مالييـــن دوالر مـــن قبـــل دار جوليينز 
اوكشـــنز للمزادات التي نظمت عملية البيع في 

هذا الحي الراقي في لوس أنجلس.
وكان الفســـتان ضيقا إلى حـــد اضطر فيه 
الخياطـــون إلى حياكتـــه على جســـم الممثلة 
الشـــهيرة مباشـــرة قبل اعتالئها المنصة في 
ماديســـن ســـكوير غاردن في نيويـــورك في 19 
مايـــو 1962 لتغنـــي ”هابي بيرث داي مســـتر 

دار  وقالـــت  المثيـــر.  بصوتهـــا  بريزيدانـــت“ 
المـــزادات ”ان اللهجـــة الحميمية والتشـــديد 
همـــا اللذان  على كلمتـــي ’مســـتر بريزيدانت‘ 
أشعال الجمهور والصحافة وجعال من الحدث 
محطة أساسية في الثقافة الشعبية“. وقد غذى 
هذا األمر شـــائعات بوجود عالقة بين الرئيس 
كيندي ومارلين مونرو التي كانت رمزا لإلثارة.
وقال البيان إن مارلين مونرو غنت همســـا 
األغنية لمـــدة ”لم تتجاوز الثالثيـــن ثانية، إال 
أنها بعد خمســـة عقود ال تزال النسخة األشهر 

من أغنية هابي بيرث داي“.
وتوفيت مارلين مونرو بعد أقل من 3 أشهر 
علـــى ذلك من جرعة زائدة من الحبوب المنومة 
فيمـــا أغتيل جـــون كيندي في الســـنة التالية.
وقد اشـــترت الفستان مجموعة ”ريبليز بيليف 

إت اور نوت“ لإلعـــالم التي تملك مجموعة من 
المتاحـــف من بينها واحد في هوليوود مكرس 

لألمور الغريبة التي لها معنى تاريخي.
وقـــد عرض الفســـتان للبيع فـــي مزاد مرة 
أولـــى فـــي العـــام 1999 ومن ثم بيـــع إلى رجل 
األعمـــال مارتن زويغ بحوالي 1.3 مليون دوالر، 
إال أن السعر القياسي لفستان عائد إلى مارلين 
مونـــرو هو 5.5 مليون دوالر ســـجل قبل خمس 
ســـنوات لفســـتان أبيض ارتدته في مشهد في 
فيلـــم ”ذي ســـفن يير إيتـــش“ تقـــف فيه فوق 
فتحـــة تهوئة وتحـــاول جاهـــدة أن تمنعه من 

الطيران.
ومـــن القطع األخرى التـــي كانت معروضة 
للبيع، فســـتان ارتدته الممثلة في فيلم ”ســـوم 

اليكت هوت“ بيع بسعر 450 ألف دوالر.

4.8 مليون دوالر ثمن فستان غنت به مارلين مونرو لكيندي

السباحتان 
السوريتان يسرى 

وسارة مارديني، 
تتسلمان في برلين 

جائزة {بامبي} 
التي تمنحها 

سنويا مؤسسة 
{وبرت بوردا} 

اإلعالمية لعدد 
من الشخصيات 

البارزة التي حققت 
إنجازات في مجاالت 
عدة وهي أبرز جائزة 
إعالمية في ألمانيا.

?

.1986 تسع مرات منذ عام
كم أنفق  ويقول إنه ال يعرف بشــــكل يقيني
على جمع مجموعته، لكنه يوضح أنه يجمع

قياســــيين عالميين، األربعــــاء 16 ن
متحفه بجبل لبنان.

”غ وجال وفد موســــوعة كتاب
المتحــــف الــــذي يحتوي علــــى
الســــيارات الرياضية الصغي
من المجســــمات، واســــتمع
كــــرم عن كل ما يحتويه. كما
على 
ا
ال
بع
ب
العشري

السباحتان 
السوريتان يس
وسارة ماردين
تتسلمان في
{بامبي جائزة
التي تمنحها

سنويا مؤسس
{وبرت بوردا

اإلعالمية لعد
من الشخصي
البارزة التي ح
إنجازات في م
عدة وهي أبرز
إعالمية في أل

?

بيع بسعر 450 ألف دوالر. اليكت هوت
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