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} الكويــت - قلل مراقبون كويتيون من أهمية 
النتائـــج التـــي حققتها القـــوى املعارضة في 
البرملان الكويتي اجلديـــد، لكنهم قالوا إنه لن 
يكون مســـموحا اخللط بني الدين والسياسة، 
بالتزامـــن مـــع حتقيق معارضـــني قريبني من 

تنظيم اإلخوان نتائج ملفتة في االنتخابات.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية متابعة أنه 
من اخلطأ تقســـيم مجلـــس األمة الكويتي بني 
معارضة ومواالة في ظل االنقسام املوضوعي 
بـــني املكّونـــات املعارضة والـــذي يحول دون 

حتّولها إلى كتلة برملانية وازنة.
اإلسالمية  مبكوناتها  املعارضة،  وخاضت 
والوطنية والليبرالية، االنتخابات التشريعية 
األخيرة بعد مقاطعتها الدورتني األخيرتني في 
2012 و2013 احتجاجـــا علـــى تعديل احلكومة 
النظام االنتخابي من طرف واحد. وقد سجلت 
املعارضـــة الكويتيـــة عودة قويـــة إلى مجلس 

األمة بحصولها على زهاء نصف مقاعده.

ويعتبر احمللل السياسي عبدالواحد خلفان 
أن املعارضة ”ليست كيانا واحدا. وأنها خليط 
مـــن اجلماعات واألفراد الذيـــن ال يربط بينهم 
برنامج واحد أو أيديولوجيا واحدة“، مضيفا 
أن ”هنـــاك اختالفات في توجهاتهم وأهدافهم 
لكنهم يلتقون حتت مظلة: معارضة احلكومة“.

وقد أفضت االنتخابات التي جرت في الـ26 
من الشـــهر املاضـــي إلى فـــوز املعارضة التي 
يهيمن عليها اإلســـالميون علـــى زهاء نصف 
عـــدد املعارضني الفائزين باحتاللهم 24 مقعدا 
فـــي البرملان من أصل 50 عضـــوا، فيما ينتمي 

الباقون إلى تيارات وطنية وليبرالية.
وتعتبـــر احلركة الدســـتورية اإلســـالمية 
املرتبطـــة بجماعـــة اإلخـــوان املســـلمني أبرز 
التيارات اإلســـالمية الفائزة فـــي االنتخابات 
حيـــث حصلـــت على ســـتة مقاعـــد. ومن بني 
اإلســـالميني الفائزين أيضا، خمســـة أعضاء 

يتبعون الفكر السلفي.

ورغم ذلك الفـــوز للمعارضة، إال أن احمللل 
السياســـي صالح الســـعيدي يرى أن مجلس 
األمـــة قـــد يشـــهد ”أكثر مـــن كتلـــة معارضة 
واحدة، إذ أنه ال ميكـــن وضع جميع األعضاء 
املعارضـــني في خانة واحـــدة“، منّوها إلى أن 
األعضاء املعارضني ”ســـيتفقون على عدد من 
املســـائل التي تشكل أولوية بالنسبة لهم. كما 
أن أعضـــاء آخريـــن في البرملان قـــد ينحازون 
إلى املعارضة في مسائل معينة، بينها األمور 
املعيشـــية“، لكن ذلك لن يشـــّكل كيانا معارضا 

واحدا داخل البرملان.
وتـــدرك املعارضة الكويتيـــة هذه احلقيقة 
وهي لذلك تســـعى إلى ترتيب وحـــدة قواها. 
وقـــد عقد قادة املعارضـــة األعضاء في مجلس 
األمة اجتماعا األربعاء ناقشوا خالله احتمال 

طرح مرشح لرئاسة البرملان. 
أن  علـــى  مبدئيـــا  املجتمعـــون  وتوافـــق 
األولويـــة تكمـــن فـــي طـــرح مســـألة ســـحب 

التقشـــف  إجـــراءات  ومعارضـــة  اجلنســـية، 
والقوانني التي متس باحلريات والتي طرحها 

البرملان السابق املوالي للحكومة.
وكانت الســـلطات الكويتيـــة قد عمدت في 
العامني املاضيني إلى سحب جنسيات العديد 
من املعارضني وأفراد عائالتهم ألسباب شتى. 
كمـــا شـــّكلت إجـــراءات التقشـــف احلكومية 
محورا أساســـيا في احلمـــالت االنتخابية، إذ 

تعّهد املرشحون برفضها. 
ســـيعقدون  املعارضـــة  قـــادة  أن  وُعلـــم 

اجتماعات أخرى األسبوع املقبل. 
وكتـــب عضـــو مجلـــس األمة اإلســـالمي 
املعارض جمعـــان احلربش في حســـابه على 
تويتـــر ”ال بديل عن التفاهـــم بني النواب وفق 
التزامـــات وطنيـــة مشـــتركة تبدأ بالرئاســـة 
وتســـتمر إلجناز التعديالت التشـــريعية على 
القوانـــني الكارثية الســـابقة“، مضيفا أن ”أي 
تفاهمـــات جزئية وقضايا خالفية من الواجب 

تأجيلهـــا اآلن إلجنـــاح القضايا املشـــتركة“.
وكانـــت بعض األوســـاط املعارضـــة قد أثارت 
إمكانية ترّشـــح إحدى شـــخصياتها لرئاســـة 
الـــوزراء، لكـــن مـــن الواضـــح أن تفـــّرق هذه 
املعارضة ال يجعـــل من هذا االحتمال منطقيا. 
وقد أصدر أمير البالد الشـــيخ صباح األحمد 
الصباح األربعاء مرسوما كلف مبوجبه رئيس 
الـــوزراء املنتهية واليته الشـــيخ جابر املبارك 

احلمد الصباح تشكيل احلكومة اجلديدة.
ويعتبـــر خبـــراء فـــي الشـــأن الكويتي أن 
أميـــر البالد هـــو الضامـــن ألمن واســـتقرار 
البالد وانسجامها املجتمعي، وأن صالحياته 
الدستورية ســـتمنع أي استغالل لإلسالميني 
للخلـــط مـــا بني الديـــن والسياســـة، وأن أمن 
الكويـــت ال يحتمـــل املناكفـــات املذهبية حتت 
سقف البرملان، وأن أي سوء استخدام للمناخ 
الدميقراطي لتمرير أجندات طائفية ســـيقابل 

مبوقف حازم مبا في ذلك حّل البرملان.

} أبوظبي – جّددت كّل من مصر ودولة اإلمارات 
العربية املّتحدة تأكيد الطبيعة االستراتيجية 
التـــي متّيـــز عالقتهما، وذلك من خـــالل زيارة 
بدأهـــا الرئيس املصري عبدالفتاح السيســـي 
اخلميس إلى اإلمارات واسُتقبل في مستهلها 
من قبل الشـــيخ محّمد بـــن زايد آل نهيان ولي 
عهـــد أبوظبـــي، حيث تركـــز لقاؤهما بشـــكل 
رئيسي على القضايا اإلقليمية والدولية، وفق 

ما أوردته وكالة األنباء اإلماراتية.
وذكر الســـفير عالء يوسف املتحدث باسم 
الرئاســـة املصرية، من جانبـــه، أن املباحثات 
تطرقـــت إلى ُســـبل تعزيز العالقـــات الثنائية 
فـــي مختلف املجاالت، وإلى املســـتجدات على 

الصعيد اإلقليمي.
وأشـــار الســـفير إلى تطابق رؤى البلدين 
بشـــأن ضـــرورة تعزيز اجلهـــود للتوصل إلى 
تســـويات سياســـية لألزمات القائمة بعدد من 
الدول العربية، مبا يحفظ وحدتها وســـالمتها 
الوطنيـــة  مؤسســـاتها  ويصـــون  اإلقليميـــة 

ومقدرات شعوبها.
ويـــرى مراقبـــون أن لهذه الزيـــارة أهمية 
اســـتثنائية تســـتمّدها مـــن طبيعـــة املرحلة 
الراهنـــة وما تشـــهده من حراك نشـــط بهدف 
البحث عـــن مخارج وحلـــول لقضايا وأزمات 
إقليمية في غاية التعقيد، وخصوصا األزمتني 
الســـورية واليمنية، حيـــث ال ميكن القفز على 
الدورين اإلماراتي واملصري في أي تســـويات 

باملنطقة.
ومنـــذ اندالع ثورة يونيو ضد حكم جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني في مصـــر، وقفـــت دولة 
والدبلوماســـي  االقتصادي  بثقلهـــا  اإلمارات 
خلـــف مصر بقيادتهـــا اجلديـــدة، وقّدمت لها 
مساعدات متنوعة ساعدتها في تخطي املرحلة 

احلرجة أمنيا واقتصاديا.
وشـــكلت الدولتان معا جبهـــة موّحدة في 
وجه التطرف الذي يتهـــّدد املنطقة بفعل تقّدم 
اجلماعـــات املتشـــّددة إلـــى واجهـــة األحداث 

بالشرق األوسط.
ويرى مراقبون أن مشاركة اإلمارات ومصر 
في صياغة حلول ألزمات املنطقة متثل ضمانة 
لتعريب احللول في املنطقـــة مثلما يجري في 
امللف اليمني الذي وقفت دول التحالف العربي 
فيه مبواجهة ســـعي إيران للسيطرة عليه من 

بوابة جماعة احلوثي.

املصـــري  اللقـــاء  أن  املراقبـــون  واعتبـــر 
اإلماراتي ســـيعطي زخما جديدا ملساع عربية 
مختلفة فـــي بناء نواة صلبـــة لتحالف عربي 
أوســـع يقف مبواجهة الدور التخريبي إليران 

في املنطقة.
وميكـــن أن يســـاعد تقـــارب املواقـــف بني 
القاهرة وأبوظبي على تبلور موقف مشـــترك 
مـــن امللف الســـوري يقوم على مبـــادئ ثالثة: 
والدوليـــة  العربيـــة  اجلهـــود  توحيـــد  األول 
ملواجهـــة التيـــارات املتشـــددة، والثاني يقوم 
على منع انهيار الدولة السورية ومؤسساتها، 
والثالث دعم احلل السياســـي لألزمة السورية 

والدعوة إلى وقف فوري للمعارك في حلب.
وعكـــس اللقـــاء الذي جمع الشـــيخ محمد 
اإلمـــارات  اســـتراتيجية  جنـــاح  والسيســـي 
في دعـــم مصـــر وتقوية دورهـــا احملوري في 
قضايا املنطقـــة، وهذا ال يتـــم إال بأجواء ثقة 
وتعاون واســـتقرار اقتصادي كانت اإلمارات 
أول الســـاعني إليه ســـواء بالدعم االقتصادي 
أو السياســـي والعمل على عالقـــة وثيقة بني 

القاهرة وأشقائها العرب.

وكان الشيخ محمد أكد خالل زيارته ملصر 
في العاشـــر مـــن نوفمبر املاضـــي على أهمية 
توحيد الصف العربي، مشيرا إلى مكانة مصر 
ودورهـــا في خدمة القضايا العربية في ظل ما 

يواجه املنطقة من تهديد.
وأضـــاف أن التحديات كبيـــرة ومتعددة، 
لذلـــك فإن وعـــي املنطقـــة ويقظتهـــا وتكامل 
التنســـيق بني دولها عامل مهم وضروري في 
إيجاد رؤية عربية موحدة قادرة على أن تعطي 
العمل العربي املشـــترك بعدا قويا وفاعال في 

التصدي لكافة التحديات.
وحظيت زيارة السيســـي، لدولة اإلمارات 

باهتمام مصري كبير رسميا وشعبيا.
ورأى مراقبون في توقيت الزيارة إشـــارة 
مهمـــة تؤكد رغبـــة مصر في تطويـــر عالقتها 
باإلمـــارات، التـــي طاملـــا وقفـــت بجانبها في 
األوقات املصيرية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو 

.2013
العلوم  أســـتاذة  الشـــيخ،  وأكدت نورهان 
السياســـية بالقاهـــرة لـ“العـــرب“، أن هنـــاك 
مســـاحة من التقارب الفكري بني البلدين، في 

مـــا يخص العديد مـــن القضايا أهمها احلرب 
على اإلرهاب ومكافحة التطرف.

بالقاهـــرة،  سياســـية  مصـــادر  ولفتـــت 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن مصـــر تأمـــل فـــي جذب 
املزيد من املســـتثمرين اإلماراتيني إلى السوق 
أوشـــكت  احلكومـــة  وأن  خاصـــة  املصريـــة، 
علـــى االنتهـــاء من وضـــع قانون االســـتثمار 

اجلديد.
وقـــال الســـفير جمعـــة مبـــارك اجلنيبي، 
ســـفير اإلمارات بالقاهرة ومندوبها باجلامعة 
العربيـــة، لـ“العرب“، إن اإلمارات أكبر شـــريك 
جتاري ملصر، ووصـــل حجم التبادل التجاري 

بينهما إلى 2.5 مليار دوالر سنويا.
وتأتي زيارة الرئيس املصري إلى أبوظبي 
فـــي وقت تنطلق فيـــه اليـــوم فعاليات مؤمتر 
دولـــي حول حمايـــة التراث اإلنســـاني املهدد 
من التنظيمات املتشـــددة بحضور شخصيات 
دوليـــة بينهـــا الرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا 
هوالنـــد، والرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هادي، ورئيس الوزراء اإلثيوبي هيلي ماريام 

ديسالني.

بوتين يسعى لترقيع 
ما تمزق مع واشنطن

} موســكو – ينتهز الرئيس الروسي فالدميير 
بوتـــني فـــوز دونالـــد ترامب فـــي االنتخابات 
الرئاسية األميركية في عملية واسعة لـ”ترقيع“ 
العالقات املمزقة مع واشنطن، التي وصلت إلى 
أســـوأ حاالتها خالل فتـــرة الرئيس األميركي 

باراك أوباما.
وأبدى بوتني لهجة تصاحلية غير معتادة 
خـــالل خطابه الســـنوي عـــن حالـــة االحتاد 
اخلميس، قائـــال إن بالده مســـتعدة للتعاون 
مـــع اإلدارة األميركيـــة اجلديـــدة وتتطلع إلى 

اكتساب أصدقاء وليس أعداء.
واســـتغل بوتني خطابات ســـابقة النتقاد 
الغرب والواليات املتحـــدة على األخص، لكنه 
حد من انتقاده هـــذه املرة وركز معظم خطابه 

على قضايا اجتماعية واقتصادية داخلية.
وقال بوتني للنخبة السياســـية الروســـية 
التـــي جتمعت فـــي واحـــدة من أكبـــر قاعات 
الكرملني ”نحن ال نريد مواجهة مع أحد. لسنا 
في حاجة إلى هذا. ال نســـعى ولم نسع قط ألن 

يكون لنا أعداء. بل نحتاج أصدقاء“.
وأضـــاف ”نحن مســـتعدون للتعـــاون مع 
اإلدارة األميركيـــة اجلديدة. لدينا مســـؤولية 

مشتركة لضمان األمن الدولي“.
وأضـــاف أن أي تعـــاون أميركي روســـي 
يجب أن يعـــود بالنفع على البلدين وأن يكون 

منصفا.
ويأمل الرئيس الروسي في صياغة عالقات 
ذات مالمح جديـــدة مع الواليات املتحدة التي 
لطاملا وقفت على النقيض من مواقف موسكو 

خصوصا في منطقة الشرق األوسط.
وحاولـــت إدارة أوباما احتـــواء الصعود 
اجلامـــح لبوتني على الســـاحة الدولية، لكنها 
فشلت في حتقيق شـــراكة يتطلع بوتني إليها 

بعد فوز ترامب.
وســـبق أن عبـــر بوتني عـــن أملـــه في أن 
يســـاعد ترامب في إصالح العالقات األميركية 
الروســـية املمزقة. وقال محللـــون إنه ال يرغب 
على األرجح في زيادة حـــدة خطابه املناهض 

للغرب قبل تنصيب ترامب في يناير املقبل.
وقال الزعيم الروســـي إن موسكو تأمل في 
العمل مع واشنطن في مجال مكافحة اإلرهاب 
العاملي. وكان يشـــير إلى ســـوريا، حيث تدعم 
موســـكو الرئيس بشـــار األســـد بينمـــا تؤيد 
اإلدارة األميركيـــة املنتهيـــة واليتها املعارضة 

املناهضة له.
وتأمل روسيا في أن يطلق ترامب يدها في 
سوريا وأن يتعاون معها عسكريا لقتال تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ورمبـــا تكون لهجـــة بوتني أقـــل حدة من 
املعتـــاد، لكنـــه أوضح أن روســـيا ســـتواصل 

الدفاع بقوة عن مصاحلها.
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قمة في أبوظبي لمواجهة تحديات المنطقة
[ لقاء محمد بن زايد والسيسي نواة لتعاون عربي أكثر صالبة

[ صعود نفوذ اإلخوان المسلمين لن يثني الدولة عن سلوكها الصارم في مواجهة خلط الدين بالسياسة 

خيراللـــه خيراللـــه محمـــد قـــواص إدريـــس الكنبوري مصطفـــى القلعي أزراج عمـــر حنان عقيل أميـــر العمري خلـــود الفالح ميموزا العـــراوي همام طه ســـالم الكتبي

نورهان الشيخ
التقارب بين أبوظبي 
والقاهرة يعزز الحرب 

على اإلرهاب

انقسام حاد بني القوى املعارضة تحت قبة البرملان الكويتي الجديد

بوتني يجني ثمار تمدد اليمني الشعبوي 
في الغرب  ص ٦

احتفاء بالعيد الوطني وبضيوف اإلمارات

ميموزا: شاعرية سينمائية أفسدها التكرار

ملتقى القاهرة الشعري يستبعد الشعراء الجدد

ص ١٦

العراقيون يتحسرون على تاريخهم بالصور
ص ١٥

ور ب م ري ى رون ي يون ر
ص ٢٠



} القاهــرة  - نفـــى مســـؤول أوروبـــي رفيع 
وجود توجه فعلي لتركيز معســـكرات أو مراكز 
للمهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين علـــى األراضي 

المصرية.
وقـــال إن هذه الفكرة مطروحـــة على نطاق 
واســـع، ولكن يصعب تطبيقها، مشيرا إلى أنه 
كانت هناك أفكار مشابهة منذ 15 عاما لتوطين 
المهاجريـــن في المغرب وفشـــل أصحابها في 

تنفيذها.
وتواتـــرت في الفتـــرة الماضيـــة أنباء عن 
نوايا أوروبية لمنح مصر وتونس مســـاعدات 
من أجل استضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضـــح المســـؤول فـــي لجنة السياســـة 
واألمـــن باالتحـــاد األوروبي، فـــي تصريحات 
لعدد محدود من الدبلوماسيين المصريين، أن 
هناك تعاونا يتم بشكل ثنائي مع مصر وغيرها 
مـــن دول المنطقـــة لمعالجة أســـباب الظاهرة 
والتصدي لعصابات االتجار بالبشـــر، ولكن لن 

يصل األمر إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وأكد المسؤول، الذي زار القاهرة الثالثاء، 
أن هنـــاك تقديرا أوروبيا لـــدور مصر في منع 
الهجرة غير الشـــرعية وأن ”االتحاد األوروبي 
يدرك حجم التأثيـــر االقتصادي لوجود حوالي 

6 ماليين الجئ في البالد“.

وباتـــت مصر إحـــدى الدول الرئيســـية في 
المنطقـــة التي يتخذهـــا المهاجـــرون منطلقا 
للهجـــرة باتجاه القارة العجوز. وانتشـــل خفر 
السواحل المصري في ســـبتمبر الماضي 202 
جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة 
ســـواحل محافظة البحيرة شمالي مصر وأنقذ 

169 شخصا آخرين.
وفي يونيو الماضي غرق نحو 320 مهاجرا 
قبالـــة جزيرة كريت اليونانية، وقال ناجون من 

الحادث إن ”قاربهم أبحر من مصر“.
وأقر البرلمان المصري بعد حادثة البحيرة 

قانونا جديدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويتضمـــن القانـــون الذي أقر، فـــي أكتوبر 
الماضي، بموافقة 402 نائب، عقوبات تصل إلى 
السجن المؤبد، باإلضافة إلى غرامات مالية قد 
تصل إلى 500 ألف جنيـــه (نحو 56 ألف دوالر) 
علـــى المهربيـــن والمنتفعين مـــن الهجرة غير 

الشرعية واالتجار بالبشر.
وأشار المسؤول في لجنة السياسة واألمن 
باالتحاد األوروبي إلى أنه سيتم في 20 ديسمبر 
الحالـــي عقد الـــدورة الرابعة الجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة للـــدول األوروبية والـــدول العربية 
للبحث في مســـألة الهجرة غير الشرعية وعدد 

من الملفات األخرى.

} دمشــق – لم يكتـــف الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان باالتصـــال الهاتفي الذي أجراه 
مع نظيره الروســـي فالديمير بوتين، األربعاء، 
للتكفير على ”زلة اللسان“ الصادرة عنه مؤخرا 
بحق ”الطاغية“ بشـــار األســـد، ال بل إنه خص 
األمـــر بخطاب أكـــد خالله علـــى أن الهدف من 
عمليـــة درع الفـــرات هـــو محاربـــة اإلرهابيين 

وليس أي طرف آخر.
وقـــال أردوغـــان في خطابـــه الـــذي ألقاه، 
الخميـــس، أمام نـــواب محليين فـــي أنقرة، إن 
التدخل التركي في ســـوريا يستهدف ”منظمات 

إرهابية“.
وشـــدد الرئيس التركي على أن ”الهدف من 
عمليـــة درع الفـــرات ليس بلدا أو شـــخصا بل 
المنظمات اإلرهابية مثل داعش وحزب االتحاد 

الديمقراطي ووحدات حماية الشعب“.
وأضاف في الخطـــاب الذي نقله التلفزيون 
”يجب أال يشـــكك أحد فـــي هذه المســـألة التي 
نطرحها بانتظام. يجب أال يفسر أحد ما نقوله 

بطريقة مختلفة“.
وكان أردوغان قد أعلن الثالثاء الماضي أن 
الهدف الوحيد من عملية درع الفرات هو ”إنهاء 

نظام الطاغية األسد (…) وال شيء آخر“.
وهي المرة األولى التي يشـــن فيها الرئيس 
التركـــي، منـــذ أشـــهر، هجوما علـــى الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد، خاصـــة بعـــد عودة 
العالقـــات بينه وبين روســـيا عقب األزمة التي 
تفجـــرت بينهما علـــى خلفية إســـقاط الطائرة 
الروســـية ”ســـوخوي 24“ في الـ24 من نوفمبر 

.2015
تصريحـــات  أن  علـــى  محللـــون  وأجمـــع 
أردوغـــان بخصوص إســـقاط األســـد ال تعدو 
كونها مجرد محاولـــة لرفع معنويات الفصائل 
السورية التي تقاتل القوات النظامية في حلب، 
والتســـويق إلـــى أن أنقرة مازلـــت على عهدها 
في ما يتعلـــق بدعمها في ظل توالي االتهامات 
الموجهـــة إليهـــا بأنهـــا أدارت ظهرهـــا لتلك 

الفصائل ونفضت يدهـــا من حلب بعد إفراغها 
من المقاتلين الموالين لها.

واعتبـــر البعـــض أن تلـــك التصريحات قد 
تكـــون أيضا مجرد رد فعل كالمـــي على عملية 
القصـــف الجـــوي التي اســـتهدفت، األســـبوع 
الماضـــي، مواقـــع تمركـــز قـــوات تركيـــة في 
منطقة الباب (شمال شـــرقي حلب) والتي أدت 
إلـــى وقوع قتلى وجرحى فـــي صفوف الجنود 
األتراك، وقـــد وجهت آنذاك أنقـــرة االتهام إلى 

الجيش السوري.
ولكـــن روســـيا رأت أن تلـــك التصريحـــات 
خطيرة جـــدا وأن على أنقرة تقديم توضيحات 
حولها، فما كان من األخيرة إال وسارعت لتدارك 
زلـــة اللســـان أو ”ســـوء الفهم“ وفق الرئاســـة 

التركية.
علـــى  فقـــط  التوضيحـــات  تقتصـــر  ولـــم 
أردوغان، فقـــد تم تخصيص جزء من االجتماع 
الـــذي عقـــد، الخميس، بيـــن وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي الفـــروف ونظيـــره التركي 
مولـــود تشـــاوش أوغلـــو، لتوضيـــح الموقف 
التركـــي، وأيضا عملية القصـــف التي تعرض 
لها الجنود األتراك، والتي نفى الفروف ضلوع 

النظام السوري فيها ردا على اتهام أنقرة.
وقـــال الفروف فـــي مؤتمـــر صحافي عقب 
اللقاء، إن موسكو ودمشـــق ليستا مسؤولتين 
عن الهجوم الذي أســـفر عن مقتل أربعة جنود 

أتراك في شمال سوريا.
وتشن أنقرة عملية عســـكرية غير مسبوقة 
في شـــمال ســـوريا منذ أغســـطس تســـتهدف 
مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية وأيضا 

الوحدات الكردية.
وقـــال الفروف ”علينا تحســـين التنســـيق 
للتركيز على مكافحة اإلرهابيين. فنحن ننســـق 
مـــع التحالف الـــذي تقوده الواليـــات المتحدة 
وتشـــارك فيه تركيا بهدف تجنب الحوادث غير 

المتوقعة“.
وأضـــاف ”لذا، ومن خالل هذه القنوات، من 
المنطقي التأكد من الجهة التي تحلق طائراتها 

أو ال تحلق“.
ودافـــع الفروف عن مشـــاركة موســـكو في 
حملة القصف الواســـعة التي تشـــنها القوات 
السورية على مناطق المسلحين في شرق حلب 
والتي أجبرت اآلالف من المدنيين على الفرار.

وشـــدد علـــى أن روســـيا ال تـــزال مصـــّرة 
على اســـتعادة النظام الســـوري للمدينة. وفي 
المقابل التـــزم وزير الخارجية التركي الصمت 
حيال ما يجري فـــي حلب، واقتصر على القول 
بأهمية وقف إطالق النار في ســـوريا وإرســـال 

المساعدات اإلنسانية.
ويـــرى معارضـــون للنظام الســـوري أن ما 
جرى من محاوالت تركيـــة الحتواء تصريحات 
أردوغان وهمهماتهم حيـــال الوضع في حلب، 
تعكس في واقع األمر وجود اتفاق روسي تركي 

مسبق تحرص أنقرة على الحفاظ عليه.
وقـــال في هذا الصدد القيادي في تيار الغد 
منـــذر أقبيـــق ”قرأنا منذ بضعة أشـــهر مالمح 
اتفاق روســـي- تركي ولم نعلـــم ماهيته آنذاك. 
ولكن بعد سقوط الراموسة وإعادة حصار حلب 
بالتزامن مع بدء عملية درع الفرات، مع ســـحب 
الكثير من فصائـــل حلب إلى نواحي جرابلس، 
أدركنـــا أن الصفقة كانت تتلخـــص في ’مدينة 
حلـــب مقابل المنطقـــة اآلمنة التركيـــة‘ ، وكان 
اتفاق مصالح بامتياز، حيث تســـعى أنقرة إلى 

تحجيـــم األكراد ومنعهم من ربط المناطق التي 
يســـيطرون عليها مع عفريـــن، مقابل مصلحة 
روســـية فـــي تقويـــة نظام األســـد عـــن طريق 

استعادته مدينة حلب“.
ويثيـــر تزايـــد نفـــوذ الوحـــدات الكرديـــة 
المدعومـــة من الواليـــات المتحـــدة األميركية 
قلـــق النظام التركي، وقد تعـــزز هذه القلق بعد 
ســـيطرة األخيـــرة على منبج، األمـــر الذي دفع 
أنقرة إلى تغيير أولوياتها في ســـوريا واتخاذ 
خطـــوة التدخل في شـــمال البـــالد لوقف هذا 

التمدد الكردي، وذلك بضوء أخضر روسي.
وأوضح مديـــر المركز الكردي للدراســـات 
نـــواف خليـــل لـ”العـــرب“، أن تركيا مســـتعدة 
لتقديم أي تنازل ممكن لمنع األكراد من تحقيق 

حلمهم المشروع.
ولفـــت إلـــى أن أنقـــرة حاولـــت فـــي األيام 
األخيرة خداع روســـيا من خـــالل الدخول إلى 
مدينـــة البـــاب، وذلك بهدف تحســـين شـــروط 
التفاوض مع موســـكو وطهـــران وتحديدا في 
الملـــف الكـــردي، لكن الرد جـــاء قويا من خالل 

اســـتهداف القوات التركية فـــي المنطقة، رغم 
النفي الروسي الرسمي.

وفي سياق مساعيها الجديدة إلثبات حسن 
نواياها تجاه روســـيا واالتفاق المبرم بينهما 
وتدارك ما جاء على لسان أردوغان، ال يستبعد 
مراقبون أن تعمد أنقرة إلى تقريب المســـافات 
بين موســـكو والفصائل المعارضة خاصة تلك 

التي تدين لها بالوالء.
وأكـــد الفروف، في المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــد بجنـــوب تركيـــا، أن اجتماعـــات ”تجري 
مع المعارضة الســـورية ”إلقناعها بأن  حاليا“ 
تصبح جزءا من الحل“ لكنه رفض الكشـــف عن 
التفاصيل. وشدد قائال ”نحن لم نتجنب مطلقا 

االتصال بكل جماعات المعارضة“.
ويعتبر هذا تطورا بارزا يتســـق مع جهود 
روسيا العســـكرية لترجيح كفة النظام تمهيدا 
لتســـوية سياســـية تتماهـــى مـــع أهدافها في 
سوريا. ويبدو أن واشـــنطن ليست على دراية 
بالمباحثات الجارية، األمر الذي من شـــأنه أن 

يعمق األزمة بين الواليات المتحدة وتركيا.

أردوغان يتراجع عن هجومه على األسد خشية إغضاب روسيا
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◄ التقى وزير الخارجية المصري 
سامح شكري في واشنطن بمايكل 

بينس، نائب الرئيس األميركي 
المنتخب، حامال رسالة شفهية 
من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، وهو اللقاء األول الذي 

يجريه نائب دونالد ترامب مع 
مسؤول عربي.

◄ أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية، أنه يساعد تركيا 
في البحث عن الجنديين المفقودين 

في سوريا واللذين أكد التنظيم 
الجهادي أنه أسرهما.

◄ بحث رئيس هيئة األركان األردنية 
الفريق الركن محمود عبدالحليم 

فريحات، الخميس، مع قائد سالح 
الجو بالقيادة المركزية األميركية 

الفريق جيفري هيريغين سبل تعزيز 
التعاون العسكري بين البلدين.

◄ قضت المحكمة اإلدارية في 
الخرطوم، الخميس، بعودة نشاط 

اتحاد الكتاب السودانيين مبطلة قرار 
وزارة الثقافة بتجميد نشاط االتحاد 

قبل نحو عامين.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان، الخميس، إنها وثقت مقتل 
1402 من المدنيين في سوريا، خالل 

نوفمبر الماضي، على أيدي األطراف 
الفاعلة من بينهم 1099 مدنيا قتلوا 

على أيدي الجيش السوري وحليفته 
روسيا.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، الخميس، 

قرارا اتهاميا بحق شخصين، بتهمة 
االنتماء إلى تنظيم الدولة اإلسالمية 

في منطقة وادي خالد شمال لبنان.

باختصار

نشــــــطت الدبلوماســــــية التركية بدءا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصوال إلى 
وزير اخلارجية مولود تشــــــاوش أوغلو الحتواء أزمة كادت أن تنشــــــب مع روســــــيا بسبب 

تصريحات حول أهداف عملية درع الفرات في شمال سوريا.

أخبار

نواف خليل:
أنقرة حاولت في األيام 

األخيرة خداع روسيا 
بالدخول إلى مدينة الباب

الفروف ألوغلو: ال تختبرونا 

الشرطة اإلسرائيلية بدأت الخميس، التحقيق مع سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تهم إساءة استخدام األموال العامة

مقتل رجل أمن لبناني على 
حاجز في الضاحية الجنوبية

} بيــروت – قتـــل رقيب أول فـــي قوى األمن 
الداخلـــي اللبناني فجر الخميس، إثر تعرضه 
إلطـــالق نـــار بحاجز عنـــد مدخـــل الضاحية 

الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله).
وقـــال بيـــان صادر عـــن المديريـــة العامة 
لقـــوى األمـــن الداخلـــي اللبنانـــي إنـــه ”مع 
الســـاعة 3:35 من فجر الخميـــس وأثناء قيام 
الرقيب أول محمد العـــرب أحد عناصر مفرزة 
طـــوارئ الضاحية في وحدة الـــدرك اإلقليمي، 
بخدمته المكلف بها عند حاجز خطيب شـــبعا 
– الشـــويفات (مدخل الضاحية الجنوبية لجهة 
الجنوب)، تعرض إلطالق نار من ســـالح صيد 
فأصيب في رأسه، ما أدى إلى استشهاده على 

الفور“.
وأضـــاف البيـــان أن ”التحقيقـــات جارية 
بإشـــراف القضاء المختص لكشف مالبسات 

الجريمة وتوقيف الفاعلين“.
وال يســـتبعد متابعون أن يكون وراء مقتل 
العنصـــر األمني عمل انتقامي إرهابي، خاصة 
بعد النجاحات التي تحققت في الفترة األخيرة 
باعتقال العشـــرات من العناصر اإلرهابية في 

أكثر من بقعة لبنانية.
ولعـــل أهم انتصار لقـــوى األمن والجيش 
اللبنانية هـــو اإلطاحة بأميرين لتنظيم الدولة 
اإلســـالمية فـــي كل من عين الحلـــوة (جنوب) 

وعرسال (شرق).

األوروبيون ينفون نية إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيني بمصر

{حلفاء الرئيس عون عليهم أن يتعودوا على تطبيق الدستور، والجميع عليه أن يعرف أن هناك 
مقاربة جديدة ليست في مصلحة المسيحيين فقط وإنما اللبنانيين جميعا}.

إدي أبي اللمع
عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية

{مجموعة من المنتفعين بفوضى التمويل األجنبي، توهمت بأنها ستستمر في ممارسة عملها، 
التي تدعي أنه حقوقي ولكنه ذو صبغة سياسية قوية}.

داليا زيادة
مديرة املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة



} بغــداد - شــــرع قادة الميليشيات الشيعية 
في العــــراق بالتعاون مع كتل سياســــية، في 
إيجــــاد مخرج  لما يعتبرونها ”مآزق“ انطوى 
عليهــــا قانون الحشــــد الشــــعبي الــــذي أقّره 

مجلس النواب السبت الماضي.
وأّكد مصــــدر نيابي عراقــــي أّن ”المأزق“ 
الرئيســــي يتمّثل فــــي ما نّص عليــــه القانون 
المذكور بشــــأن إســــناد قيــــادة الحشــــد بعد 
تحّولــــه إلى جســــم عســــكري مســــتقل ضمن 
القوات المسّلحة العراقية، إلى رئيس الوزراء 
الذي يشغل في الوقت ذاته منصب قائد أعلى 
للقوات المســــّلحة، ومنحــــه صالحية تحريك 
قطعات الحشــــد واختيــــار مواضــــع تمركزه 

والمهمات الموكولة إليه. 
وسيعني ذلك سحب الميليشيات من أيدي 
قادتها وهو ما ال يمكن أن يقبل به هؤالء القادة 
النافذون ومن يقف وراءهم من سياسيين بأي 
حــــال من األحــــوال، لكون الميليشــــيات تمّثل 
أذرعهــــم الضاربــــة وضمانتهم فــــي صراعهم 
علــــى المكاســــب والمناصب ضــــّد خصومهم 
ســــواء من داخل البيت السياسي الشيعي أو 

من خارجه.
وشــــرح المصدر ذاته أّن المعترضين على 
تســــليم قيادة الحشــــد إلى رئيس الوزراء لم 
يجــــدوا إلى حــــّد اآلن أفضل مــــن البحث عن 
مطعــــن إجرائــــي لنقض البنــــد المتعّلق بهذا 

الجانب.
ويؤّكد ذلك ما كشف عنه، الخميس، عضو 
اللجنــــة القانونية النيابية أمين بكر، بشــــأن 
تلّقــــي اللجنة كتبا رســــمية مــــن بعض الكتل 
السياسية إلعادة النظر في تسجيالت الجلسة 
التــــي شــــهدت التصويــــت على قانــــون هيئة 
الحشد الشعبي، مشــــيرا إلى وجود إشكالية 

في التصويت على إحدى مواد القانون.
ونقــــل موقع الســــومرية نيــــوز اإلخباري 
عــــن بكر تأكيده مطالبة كتل سياســــية بإعادة 
النظــــر فــــي جلســــة التصويــــت علــــى قانون 
الحشــــد، موضحا أن ”بعــــض القوى تتحدث 
عن إشــــكالية بعدم تصويــــت الحاضرين على 

المــــادة الرابعة مــــن القانون والتي أشــــارت 
إلــــى أن تكون إعادة انتشــــار وتوزيع القوات 
فــــي المحافظات من صالحيــــات القائد العام 
كانــــت  حيــــث  حصــــرا،  المســــلحة  للقــــوات 
األيادي مرفوعة للتصويــــت على المادة التي 

سبقتها“.
وأضــــاف بكــــر، أن ”اللجنة ســــتعمل على 
مشــــاهدة تســــجيل الجلســــة للتأكــــد من هذا 
الكالم“، مشــــيرا إلى أنه ”في حــــال ثبت عدم 
التصويــــت على المــــادة فســــنعمل على رفع 
تقرير إلــــى رئاســــة البرلمان إليجــــاد صيغة 
قانونية لحســــمها ســــواء بإعــــادة التصويت 

على المادة او على القانون بأكمله“.
وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أّن إمكانية نقض 
قانون الحشد راجت بين األوساط السياسية 
العراقيــــة قبــــل أن يدلــــي النائــــب أميــــن بكر 
بتصريحاتــــه مع خــــروج خالفات حــــاّدة إلى 
العلن بين قادة الميليشــــيات المشكلة للحشد 

ورئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن القانون 
ذاته، حيث كشــــفت مصادر عراقية مطلعة أن 
تلك القيادات غاضبة جــــدا من العبادي الذي 
تتهمــــه بخيانتهــــا، بعدمــــا اتفــــق معها على 
مســــودة لقانون الحشد الشــــعبي، وقّدم إلى 
البرلمان مسودة مختلفة كليا. وأهم الفصائل 
المعترضة، هــــي عصائب أهل الحق، وكتائب 
حــــزب اللــــه، وكتائب اإلمــــام علي، وســــرايا 

الخرساني، والنجباء.
المســــودة  إن  ذاتهــــا  المصــــادر  وقالــــت 
األصليــــة التي اتفقــــت قيــــادات الفصائل مع 
العبــــادي على بنودها تتضمن مســــاواة قادة 
الشــــعبي بقادة ومنتسبي  ومنتسبي الحشد 
وزارتــــي الدفــــاع والداخليــــة علــــى صعيدي 
المســــتحقات الماليــــة والتســــليح. في حين 
أن البرلمان أقّر مســــودة تنــــّص على تكييف 
األوضاع القانونية لمنتســــبي الحشــــد وفق 
التراتبية العســــكرية في ما يتعلق بالرواتب، 

وهــــذا يتطلــــب صــــدور تعليمــــات جديدة من 
القائد العام للقوات المسلحة.

كذلك تقول الفصائل المسلحة إّن المسودة 
التــــي اتفقت عليها مع العبادي ال تتضمن أي 
إشارة لمنع قيادات الحشد الشعبي، بعد إقرار 
قانونه، من العمل السياســــي، ولكن النسخة 
التــــي أقرها البرلمان تتضمــــن نصا صريحا 
يمنع كل منتســــبي الحشــــد من االنخراط في 

السياسة.
وتنــــص المســــودة التي أقّرهــــا البرلمان 
علــــى ضمان تمثيل جميع مكونات العراق في 
قوات الحشــــد الشــــعبي وفقا للمادة التاسعة 
من الدستور التي تتعلق بالتوازن في القوات 
المسلحة، وهو ما يفتح المجال -ولو نظريا- 
أمام العرب السنة تحديدا لتسجيل اآلالف من 
مقاتليهم في تشــــكيالت الحشــــد الشعبي، ما 
يعني خسارة التفوق الشيعي في هذه القوة، 
أو تالشــــي فكرة تشــــكيل جيش شيعي مواز 

للجيش الرسمي.
وإضافــــة إلى ذلك تحصر المســــودة التي 
أقرها البرلمان لقانون الحشــــد صالحية نشر 
هذه القوة بيد القائد العام للقوات المسلحة، 
وهــــي فقــــرة لم تكــــن موجودة في المســــودة 

األولى.
وفي ظل الغضب من العبادي عقدت قيادات 
الحشــــد اجتماعا في بغداد، ترأسه أبومهدي 
المهندس، طرحــــت خالله عدة خيارات، أولها 
تعديل نص قانون الحشد الشعبي بما يحقق 
المطالب التي اتفقت عليها ســــابقا مع رئيس 

الوزراء.
أمــــا الخيار الثانــــي فيتمثل فــــي أن تزج 
الفصائــــل المواليــــة إليران بجــــزء صغير من 
قواتهــــا فــــي ألويــــة الحشــــد الشــــعبي التي 
ستتشــــكل وفــــق القانــــون الجديــــد، على أن 
تحتفظ بالجزء األكبر مــــن قواتها خارج هذه 

األلوية.
والهــــدف األساســــي من هــــذا الخيار هو 
تجنــــب ما يمكن أن يترتب علــــى تبعية قوات 
الحشد الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة.

} عــدن – أبلغـــت الشـــرعية اليمنيـــة ممثلة 
بالرئيس عبدربـــه منصور هـــادي، الخميس، 
المبعـــوث األممي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد، رّدها الرســـمي علـــى خارطة 

الطريق األممية لحّل أزمة اليمن سلميا.
وجـــاء ذلك فـــي رســـالة ســـّلمها الرئيس 
هـــادي لولد الشـــيخ الـــذي زاره ألّول مّرة في 
العاصمـــة المؤقتة عـــدن، متضّمنة تصحيحا 
لمســـار الخارطة، وفق ما أوردته وكالة األنباء 

الرسمية اليمنية.
وأولى محّللون لمـــكان وتوقيت اللقاء بين 
األممـــي أهمية  والمبعوث  اليمنـــي  الرئيـــس 
خاّصـــة معتبريـــن أّن اســـتقبال هـــادي لولد 
الشـــيخ فـــي عدن بالذات حمل رســـالة بشـــأن 
وجـــود الحكومة الشـــرعية بشـــكل فاعل على 
األرض وتحّكمهـــا بزمـــام األمـــور هنـــاك، رّدا 
على ما حملتـــه الخارطة األممية المقترحة من 
تهميـــش ومحاولة قفز علـــى دورها ما جعلها 
تبـــدي اعتراضا على التســـليم بمـــا تضّمنته 
الخارطة قبل أن تقترح في الرســـالة المســـّلمة 
الخميس لولد الشـــيخ تعديالت جوهرية على 

محتواها.
وكان مـــن أبرز بنـــود الخارطـــة المذكورة 
تسليم صالحيات الرئيس لنائب له يتم تعيينه 
ويكـــون هو المخـــّول بتكليف رئيـــس حكومة 

وحدة وطنية وتشكيلها.
ولجهـــة التوقيت قال المحللون إن الرئيس 
هادي قابل ولد الشـــيخ بأوراق قّوة جديدة من 
بينها التطورات الميدانية في جبهات المعارك 
ضـــّد المتمّرديـــن الحوثييـــن المتحالفين مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح وما تحّققه 
القـــوات الموالية للشـــرعية بدعم من التحالف 
العربي من تقّدم على حساب المتمّردين يجعل 

إمكانية الحسم العسكري للصراع أمرا ممكنا.
أّما سياســـيا فباتت حكومة الرئيس هادي 
تحظى بدعم إقليمي ودولي أوســـع بعد إقدام 
المتمّرديـــن علـــى إعـــالن حكومـــة موازية في 
خطوة بـــدت غير محســـوبة وجعلتهم موضع 
اتهام واســـع النطاق بالمســـؤولية عن تعطيل 
عملية البحث عن مخرج سلمي لألزمة اليمنية.
وأنهـــى المبعـــوث األممـــي إلـــى اليمـــن، 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، الخميس، زيارة 
قصيـــرة إلـــى مدينـــة عـــدن التي يتخـــذ منها 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عاصمة 
مؤقتة بسبب سيطرة المتمّردين على العاصمة 

صنعاء.
والتقـــى ولد الشـــيخ، خالل الزيـــارة التي 
استمرت ساعات، الرئيس هادي، ومعه رئيس 
الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية، 
رئيس الوفد التفاوضـــي عبدالملك المخالفي، 

في قصر معاشيق الرئاسي.

وقال ولد الشـــيخ، في تصريحات لوسائل 
اإلعالم، إن ”زيارته جاءت للقاء الرئيس هادي، 
والحديث حول كل ما تقـــوم به األمم المتحدة 
مـــع دول المنطقة من أجل العـــودة مرة أخرى 

إلى طاولة الحوار والحل السلمي“.
وذكـــر ولد الشـــيخ، أنـــه جاء برســـالة من 
المجتمع الدولي؛ ممثال بمجلس األمن، والدول 
الـ18 الراعية للتســـوية السياســـية في اليمن، 
”تؤكد أن الشـــرعية هي شرعية الرئيس هادي، 

وحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر“.
وشـــدد على أنه ”لـــن يكون هنـــاك حل إال 
بمشـــاركة الشـــرعية وجميـــع األطـــراف على 
الطاولـــة“. وقـــال ”ســـلمتني الحكومـــة ورقة 
مالحظات حول خارطة الطريق األممية، بهدف 

تصحيحها“.
ومـــن جهتها قالـــت وكالة األنبـــاء اليمنية 
الرســـمية إن رد الحكومة يفند خارطة الطريق 
المقدمـــة مـــن ولد الشـــيخ بهـــدف ”تصحيح 

وفقـــا  الســـالم  مســـاعي  وإنجـــاح  المســـار 
للمرجعيـــات المحددة والمعلنـــة المتمثلة في 
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 
وقـــرارات األمم المتحدة وفـــي مقدمتها القرار 

.“2216
وأضافـــت الوكالـــة أن الرئيـــس هادي أكد 
حرصه التام على الســـالم وتطلعه إلى ”سالم 
جاد ال يحمل في طياته بذور حرب قادمة وبما 
يؤسس لمستقبل آمن لليمن وأجياله القادمة“، 
وأشـــار إلى ”محطات الســـالم المختلفة التي 
ذهـــب إليها وفـــد الحكومـــة للتشـــاور بنوايا 
صادقه من أجل السالم استجابة لدعوات األمم 
المتحدة والمجتمع الدولي من رعاة التشـــاور 
والسالم والتي لألسف جوبهت بتعنت وصلف 
واستكبار من قبل االنقالبيين الذين ال يعيرون 
اهتماما للدمـــاء اليمنية التي يســـفكونها في 
عدوانهـــم الســـافر على اليمنييـــن من األطفال 

والعزل األبرياء“.

الرئيس اليمني يعكس الهجوم على خارطة ولد الشيخ
[ هادي يقترح تعديالته على خارطة الطريق في أوج االمتعاض الدولي من حكومة صنعاء الموازية  

[ التذرع بخطأ إجرائي في التصويت على قانون الحشد لنقضه
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ــــــي عبدربه منصور  حكومة الرئيس اليمن
هادي اختارت املكان والتوقيت املناسبني 
للرّد بشكل رســــــمي على خارطة الطريق 
ــــــالت عليها وذلك  ــــــة، مقترحة تعدي األممي
بالتزامــــــن مع امتعاض إقليمي ودولي من 
خطوة إعــــــالن املتمّردين عــــــن حكومتهم 
ــــــي اعتبرت خطــــــوة مضادة  ــــــة الت املوازي

جلهود السالم وإجراء محبطا لها.

«دول مجلـــس التعـــاون ســـتواجه أي تهديـــد بكل جديـــة والتزام ولـــن تتردد فـــي حماية أمنها 

واستقرارها وسالمة مواطنيها واملقيمني فيها واملحافظة على منجزاتها ومكتسباتها}.

عبد اللطيف الزياني
 األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

«بعد أســـابيع من موافقتهم على املشـــاركة في خارطة الطريق، الحوثيون وصالح يعلنون عن 

الحكومة غير الشرعية التي ستأخذ اليمن بعيدا عن السالم.. هذه الخطوة غير مقبولة}.

إدموند فيتون براون
 سفير بريطانيا في اليمن

مازلنا أقوياء

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄  يقوم العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز، األسبوع 

القادم، بزيارة إلى قطر وذلك قبل 
انعقاد القمة الخليجية في العاصمة 
البحرينية المنامة بحسب ما أعلنه 

الخميس السفير أحمد الرميحي، 
مدير المكتب اإلعالمي بوزارة 

الخارجية القطرية. 

◄ تحتفل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، الجمعة، بيومها الوطني 

الخامس واألربعين الذي يخلد 
تأسيسها كدولة اتحادية في الثاني 

من ديسمبر عام 1971 ما مّثل منطلقا 
لنهضة شاملة بهذا البلد الخليجي 

في كل المجاالت االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية.

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة في 
العراق ”يونامي“، الخميس، عن مقتل 
وإصابة أربعة آالف و265 عراقيا جراء 
أعمال العنف واإلرهاب والحرب خالل 

شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى 
وصول القتلى في صفوف القوات 

العراقية المشاركة في معركة الموصل 
بجميع فصائلها من جيش وشرطة 

وبيشمركة كردية إلى ألفي قتيل.

◄ ُقتل ثالثة عناصر من تنظيم 
القاعدة في غارة لطائرة أميريكية 

دون طيار استهدفت، الخميس، سيارة 
كانت تقلهم في منطقة بين محافظتي 

مأرب وحضرموت بشرق اليمن.

◄ قضت محكمة استئناف كويتية 
بتثبيت حكم بحبس مغرد على موقع 

تويتر متهم ببث أخبار كاذبة تمس 
بهيبة الدولة واإلساءة إلى الذات 

األميرية، لمدة عشر سنوات.

هيهات منا الدولة

امليليشيات الشيعية في العراق ترفض الدخول تحت إمرة رئيس الوزراء

اســـتقبال هـــادي لولد الشـــيخ في 

عـــدن حمـــل رســـالة بشـــأن وجود  

فاعـــل للرئيس علـــى األرض وعدم 

إمكانية القفز على دوره

◄

} واشــنطن - عّبـــر اثنـــان من كبـــار أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ األميركي عـــن رغبتهما في 
تعديـــل قانـــون ”العدالـــة فـــي مواجهـــة رعاة 
اإلرهاب“، املعروف اختصارا بـ“جاستا“ والذي 
يفتـــح املجال لرفع دعـــاوى قضائية ضد الدول 

ملجرد تورط رعاياها في أنشطة إرهابية.
وأثار القانون املذكور جدال اســـتثنائيا في 
املنطقة العربية لكونه ميكن أن يستهدف بشكل 
خـــاص اململكة العربية الســـعودية على خلفية 
مشاركة مواطنني يحملون جنسيتها في أحداث 

احلادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.
لكـــن القانون ذاته أثار مخـــاوف مبا ميكن 
أن ميثله من مخاطـــر على العالقات الدولية ملا 
ينطـــوي عليه من انتهاك لســـيادة الدول لكونه 
مينـــح قضاء دولة مـــا محاكمـــة دول أخرى ال 
يوجـــد أي مانع من أن ترد باملثـــل، األمر الذي 
ســـيقود إلى فوضى في عالقات الدول بعضها 

ببعض.
كمـــا أن تعّلق القانون باإلرهاب من شـــأنه 
أن يضعف تعاون الـــدول في مواجهة الظاهرة 
املتناميـــة واملهـــددة ملختلـــف بلـــدان العالـــم 

ومناطقه.
ويطال القلـــق من تبعات القانـــون املذكور 
قســـما هاما مـــن الطبقة السياســـية األميركية 
بفعـــل مـــا ميكن أن ميّثلـــه من تهديـــد ملصالح 
الواليـــات املتحدة مع حلفاء كبار لها على غرار 

السعودية.
ومـــن هـــذا املنطلـــق ال يبدو عدد مـــن كبار 
صنـــاع القـــرار األميركيني بوارد االستســـالم 
لتبعـــات ”جاســـتا“، وهو ما جّســـده اثنان من 
زعماء السياســـة اخلارجيـــة بالكونغرس ومن 
احلزب اجلمهوري؛ السيناتوران لينزي غراهام 
وجون مكني اللذين أعلنا عزمها تعديل القانون 
باجتـــاه تضييق نطاق احلـــاالت املوجبة لرفع 

الدعاوى القضائية احملتملة ضّد الدول.
وقال لينزي غراهام ومكني إنهما سيقدمان 
تعديـــال على القانـــون حتى ال ميكـــن مقاضاة 
حكومة إال إذا كانت تتعامل عن عمد مع منظمة 

إرهابية.
وشرح غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ 
”كل مـــا نقوله ألي حليف للواليـــات املتحدة هو 
أنـــه ال ميكن مقاضاتك في الواليات املتحدة عن 
عمل يتعلق باإلرهاب ما لم تشـــارك فيه عن علم 

وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم“.
وفـــي ســـبتمبر املاضـــي رفـــض أعضـــاء 
مجلســـي الشـــيوخ والنواب اعتراض الرئيس 
األميركي باراك أوباما على تشـــريع ”جاستا“. 

وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم 
يرغبـــون في تضييـــق نطاق التشـــريع لتهدئة 
املخاوف بشأن تأثيره احملتمل على األميركيني 
فـــي اخلارج والـــذي كان من أســـباب اعتراض 

أوباما على اإلجراء.

بوادر توجه أميركي 

لتعديل قانون جاستا
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حتذى به فـــي المنطقة. دعم المســـار الديمقراطي أخبار
ُ
{تونس اســـتثناء وليســـت مجرد نمـــوذج ي

لتونس هو دفع قوي الستقرار دول الجوار في جنوب المتوسط}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

{أفريقيـــا مطالبة اليوم بأن تضـــع ثقتها في أفريقيا. وفي إطار تعاون خـــال من العقد، يمكننا 

جميعا بناء المستقبل}.

امللك محمد السادس
العاهل املغربي

بوتفليقة يمهد طريق الوالية الخامسة بإغراء الطبقة العمالية
[ إرجاء تطبيق قانون التقاعد الحتواء غضب الجبهة االجتماعية  [ المعارضة تشكك في نوايا السلطة لتخفيف عبء األزمة على الشارع

صابر بليدي

} اجلزائــر - أعلـــن وزير العمـــل والتضامن 
االجتماعـــي الجزائـــري محمد الغـــازي، أمام 
أعضاء البرلمان قبيل انعقاد جلسة التصويت 
علـــى قانـــون التقاعـــد الجديـــد، أن الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، وجه له تعليمات تقضي 
بإرجاء تطبيق القانـــون إلى غاية العام 2019، 
وهو مـــا أراح النواب من حـــرج تمرير قانون 
اجتماعي مؤلم أمام الشارع الجزائري، خاصة 

لدى نواب األحزاب الموالية للسلطة.
وذكـــر الوزير بأن الحكومة ســـتمنح فترة 
 2019 انتقاليـــة مدتهـــا ســـنتان بيـــن 2017 – 
يســـمح فيها فقط لمن أتم مدة 32 ســـنة عمل، 
باالســـتفادة من التقاعد حتى قبل بلوغ ســـن 
الســـتين، وأنه خالل هـــذه الفتـــرة االنتقالية 
يســـمح فقط لمن بلغ ســـن الـ58 سنة عام 2017 
أو الـ59 ســـنة كاملة عـــام 2018 وأتموا مدة 32 

سنة بخدمة االستفادة من التقاعد“.
وكان مشـــروع القانـــون الـــذي عرضتـــه 
الحكومة على البرلمان، قد ألغى ما كان يعرف 
بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن، 
وحدد ســـقف الســـتين عاما للرجل و55 عاما 
بالنســـبة إلى المرأة، األمر الـــذي أثار موجة 
من االحتجاجات، انتهت األحد الماضي بوقفة 
للعمـــال والنقابييـــن المنضوين تحـــت لواء 
التكتل النقابي المستقل أمام مبنى البرلمان، 
وشـــهدت تعنيفـــا وتضييقا من طـــرف قوات 

األمن.
ويعـــد تدخل الرئيـــس بوتفليقـــة لصالح 
الجبهة االجتماعية، األول من نوعه منذ شروع 
الحكومة في تطبيق برنامج التقشف اإلنفاقي 

لمواجهـــة تداعيـــات األزمـــة االقتصادية منذ 
العام الماضي، ويشكل قراره فاصال زمنيا بين 
حلقات مسلسل القرارات االجتماعية المؤلمة، 
من أجـــل تنفيس الوضع وعـــدم الدفع به إلى 
االنفجار، في ظل تتابع حزمات التقشـــف على 
المواطـــن الجزائـــري، وظهور مالمـــح انهيار 
الســـلم االجتماعي الذي أنفقت ألجله السلطة 

المليارات خالل سنوات الراحة المالية.
وكمـــا كان متوقعا صـــادق نواب المجلس 
الشـــعبي الوطني (الغرفة األولـــى للبرلمان)، 
علـــى التعديـــالت باألغلبية، وهـــم مدعومون 
من توصية الرئيـــس بوتفليقة للحكومة حول 
إرجاء جزئـــي ألحكامه، وعبرت الكتل النيابية 
لحزبـــي األغلبيـــة (جبهـــة التحريـــر الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي )، عن ارتياحها 
لما أســـماه النائـــب محمد جميعـــي بـ“رعاية 
وإنســـانية رئيس الجمهورية لّما يتعلق األمر 

بانشغاالت الطبقة الكادحة“.
وعلـــى العكس فإن أحزاب المعارضة التي 
وقفت في وجه المشـــاريع الحكومية األخيرة 
بالمقاطعـــة أو التصويـــت بالســـلب، رفضت 
التعديـــالت األخيرة للحكومـــة، وصوتت كتل 
حـــزب العمـــال اليســـاري، وتكتـــل الجزائـــر 
الخضـــراء اإلســـالمي ضدها، بينمـــا فضلت 
جبهـــة القـــوى االشـــتراكية، وجبهـــة العدالة 

والتنمية مقاطعة جلسة التصويت.
وشـــكك نـــواب معارضـــون فـــي جـــدوى 
التعديـــالت التي أوعز بهـــا الرئيس بوتفليقة 
للحكومـــة، واعتبـــروا المســـألة ”تحايال على 
الـــرأي العـــام، ألن القـــرار ال يمـــس إال فئـــة 
محـــدودة من العمـــال“، وأن مطالـــب الجبهة 
االجتماعية واضحة في هذا الشأن، والشركاء 
االجتماعيـــون عبـــروا عنهـــا في سلســـلة من 

الوقفات االحتجاجية واإلضرابات.
وأمام صعوبة تحصيل تصريح على موقف 
التكتل النقابي المســـتقل، مـــن تدخل الرئيس 
بوتفليقـــة لصالـــح الطبقـــة الشـــغيلة، ذهب 
متابعون إلـــى وصف ذلك بـ”اللعب على الوتر 
الحســـاس لتمهيد الطريق أمام االستحقاقات 

السياســـية القادمة وطموح الوالية الخامسة، 
ومحاولـــة الظهـــور العملـــي أمـــام الشـــارع 
الجزائري فـــي صورة الرجـــل المتعاطف مع 
انشـــغاالته اليومية، عكـــس الحكومة التي ال 

تتوانى في إيالمه باستمرار“.
وشـــددت الحكومـــة الجزائريـــة في وقت 
ســـابق علـــى ضرورة تمريـــر قانـــون التقاعد 
الجديد، إلنقاذ صنـــدوق التقاعد من اإلفالس، 
بعد اختالل توازناته المالية في أعقاب األزمة 
االقتصادية التي تعصف بالبالد منذ منتصف 
العـــام 2014، وفرضت عليهـــا اتخاذ حزمة من 
اإلجـــراءات لتقليص اإلنفاق العـــام والتحكم 
فـــي موازنة الدولـــة، وتعويـــض العجز الذي 
ناهز ســـقف الـ16 مليار دوالر، عبر اســـتنزاف 
قـــدرات الطبقات الشـــغيلة والبســـيطة برفع 

شامل لألســـعار وسلة من الرســـوم الجبائية 
والضرائب.

وكان رئيس الوزراء عبدالمالك ســـالل، قد 
صرح بـــأن ”أزمة صنـــدوق التقاعد تعود إلى 
ثالث ســـنوات ماضيـــة، وأن الجزائر تحصي 
ثالثـــة مالييـــن متقاعـــد، وقـــد حتمـــت علينا 
إلغاء  والديمغرافية  االقتصاديـــة  التطـــورات 
قوانيـــن ُأقرت في تســـعينات القـــرن الماضي 
تحت إمالءات المؤسســـات المالية العالمية، 
وحـــان الوقت لقانـــون تقاعد معمـــول به في 
معظم الدول، لحماية حقـــوق األجيال المقبلة 
في التقاعـــد، وتفعيل روح الجـــد والعمل في 

المجتمع“.
وفي خطوة للرد على االنتقادات التي طالت 
الحكومة من طرف الطبقة السياسية والنخب 

المستقلة، حول أسلوب اإلمعان في استنزاف 
قدرات الفئات الشـــغيلة والبســـيطة والهشـــة 
لمواجهة آثـــار األزمة االقتصادية، والتغاضي 
عـــن أجور إطارات وكوادر مؤسســـات الدولة، 
وثروة رجال المـــال واألعمال، قررت الحكومة 
خصم 10 بالمئة من أجور أعضائها ابتداء من 

شهر جانفي القادم.

أرجأ الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة تطبيق أحكام قانون التقاعد اجلديد إلى غاية 
العــــــام 2019، في خطوة ظاهرها تهدئة اجلبهــــــة االجتماعية بعد موجة االحتجاجات التي 
أثارها القانون، وباطنها دالالت سياســــــية تبرز تعاطف الرجل مع الفئات الشغيلة، لتهيئة 
األجواء الستحقاقات سياسية تبدأ العام القادم، وتنتهي في 2019، بانتخابات رئاسية ال 

يستبعد تقدم بوتفليقة خلوضها واملرور إلى والية رئاسية خامسة.

تحركاتهم تؤتي أكلها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ التقى نائب رئيس المجلس 
الرئاسي أحمد معيتيق، بمبعوث 

األمم المتحدة للمسار األمني بليبيا 
الجنرال باولو سيرا، حيث تطرق 
االجتماع إلى وضع خطط وبرامج 

لتدريب الحرس الرئاسي.

◄ قال عضو الكتلة الديمقراطية 
بمجلس النواب التونسي، غازي 
الشواشي، إن الكتلة أمضت على 

عريضة للمطالبة بتكوين لجنة 
تتكفل بمراقبة حزمة القروض 

واتفاقيات الشراكة التي أمضتها 
تونس خالل المنتدى الدولي 

لالستثمار تونس 2020.

◄ أشاد وزير الحكم المحلي في 
الحكومة المؤقتة، محمد الفاروق، 

بجهود حكماء ومشايخ وأعيان 
القبائل الليبية في المصالحة بين 

قبيلتي القذاذفة وأوالد سليمان في 
مدينة سبها.

◄ أعلنت الممثلة السامية لالتحاد 
األوروبي، فيديريكا موغيريني، 

أن 1500 شاب سيتمتعون سنويا 
ببرنامج ”إيراسموس+“، وستتاح 

لهم فرصة زيارة أوروبا، داعية إلى 
االستثمار في الشباب التونسي.

◄ نقل موقع ”بوابة الوسط“ عن 
نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، علي القطراني، دعوته 

إلى فرض الحكم العسكري على 
البالد لمدة عام، تجري في أعقابه 

انتخابات رئاسية.

◄ نفذ عدد من أهالي البحارة 
الموقوفين في ليبيا، الخميس، 
بميناء صفاقس وقفة مساندة 

طالبوا خاللها السلطات التونسية 
بالتدخل وبالعمل على تحرير 

أبنائهم خاصة وأن مدة اإليقاف 
طالت دون التوصل إلى حل.

باختصار

} بنغــازي (ليبيا) – اســـتهدف تفجيران، ظهر 
الخميس، مستشـــفى بنغازي الطبي، شـــرقي 
ليبيـــا، تزامنا مع ارتفاع وتيـــرة المعارك في 
المدينة، بيـــن قوات الجيش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، وجماعات إرهابية متحصنة في 

بعض أحياء بنغازي.
وقال وليد العرفي مسؤول اإلعالم بمديرية 
أمن مدينة بنغـــازي إن ”مجهولين فجروا عن 
بعد، حقيبتين تحويان متفجرات، داخل مركز 

بنغازي الطبي“.
وأوضح المســـؤول أن ”االنفجارين اللذين 
طـــاال قســـم الجراحة فـــي المركز، لـــم يوقعا 
أي إصابـــات بشـــرية“. وهو ما أكدتـــه إدارة 

المستشفى في بيان عاجل.

واتهمـــت اإلدارة في بيانهـــا من وصفتهم 
بـ“قـــوى اإلرهـــاب والظالمييـــن باســـتهداف 
األبرياء بشـــكل متكـــرر، داخل مركـــز بنغازي 
الطبي، الذي يقف إلى جانب الجيش الوطني 
في حربـــه ضد اإلرهـــاب، ويســـتقبل جرحى 

القوات المسلحة“.
وارتفعت وتيرة المعارك  بشكل كبير، منذ 
مساء األربعاء في مدينة بنغازي، وسط سماع 
أصوات لالنفجارات وتحليق للطيران الحربي 

في سماء المدينة.
وقال  شـــهود عيان، الخميس، إن سيارات 
اإلســـعاف تنقل جرحى الجيش إلى مستشفى 
بنغازي الطبي، ومستشـــفى الجالء للحوادث، 
فيما يغلق رجـــال األمن جميع الطرق المؤدية 

إلى المستشـــفيين المذكورين لتسهيل حركة 
المسعفين.

ويخوض الجيش الليبي حربا ضد تنظيم 
أنصار الشـــريعة وتنظيم ”داعش“، منذ أشهر 

في المحور الغربي من مدينة بنغازي.
وأعلـــن الناطـــق باســـم الجيـــش الليبي، 
العقيـــد أحمـــد المســـماري، مســـاء األربعاء، 
حالـــة ”النفير“ في المدينة، وذلك خالل مؤتمر 
صحافـــي له قال خالله إن ”الجيش يشـــن في 
هذه األثنـــاء هجوما سيســـتمر إلى الخميس 
ضـــد آخـــر معاقـــل الجماعـــات المتطرفة في 

المدينة“.
وكانـــت بلديـــة بنغـــازي، أعلنت، مســـاء 
األربعاء، أن الخميس عطلة رســـمية بالمدينة، 

”بســـبب حالـــة النفير التـــي أعلنهـــا الجيش 
تجنبـــا لالزدحـــام، بعد إغالق بعـــض الطرق؛ 
خاصـــة المؤديـــة إلـــى مركز بنغـــازي الطبي 

والجالء“.
وعلـــى وقـــع هـــذه التطـــورات الميدانية 
المهمة، ال يســـتعبد مراقبون للشأن السياسي 
الليبـــي أن يحســـم الجيش الليبـــي المعركة 
في بنغـــازي خالل األيام القليلـــة القادمة مما 
ســـيكون له األثر السياســـي البالغ وسيرجح 
الكفـــة في ليبيـــا لصالح الجيش والســـلطات 
الموالية له شرق البالد، بعد أن يكون قد قطع 
الطريق أمام محاوالت التيار اإلســـالمي الذي 
يحاول السيطرة على ليبيا منذ اإلطاحة بنظام 

العقيد معمر القذافي.

التفجيرات سالح اإلرهابيني األخير في بنغازي

} تونــس - يبـــدو أن اجلولـــة الثانيـــة مـــن 
املفاوضات بني االحتاد العام التونسي للشغل 
وحكومـــة يوســـف الشـــاهد قد انتهـــت دون 
التوصل إلـــى اتفاق حول إرجـــاء الزيادة في 
األجور، وهو األمر الذي يعكسه نشر االحتاد، 
اخلميس، لتراتيب اإلضراب الذي كان قد لوح 

بتنفيذه.
وأقـــر مجمع الوظيفـــة العمومية باالحتاد 
العام التونســـي للشـــغل، اخلميـــس، تراتيب 
اإلضراب العـــام بالوظيفـــة العمومية ليوم 8 
ديســـمبر 2016 تنفيـــذا لقرار الهيئـــة اإلدارية 
الوطنية الحتاد الشـــغل املنعقـــدة بتاريخ 24 

نوفمبر املنقضي.
وكان االحتـــاد العـــام التونســـي للشـــغل 
ذو التأثيـــر فـــي تونس قد هـــدد  بالدعوة إلى 
إضـــراب عام في الوظيفة العمومية في الثامن 
من ديســـمبر املقبل ما لم تتراجع احلكومة عن 
خططهـــا إلرجاء الزيـــادة في رواتـــب القطاع 

العام املقررة العام القادم.
ولئـــن عبـــر الطرفـــان عـــن اســـتعدادهما 
ملواصلـــة احلوار إال أنه لم يتـــم حتديد موعد 
جللسة تفاوضية تتمكن من إيجاد حل يرضي 
جميع األطـــراف ويلغي فكـــرة اإلضراب التي 

ستكون نتائجها كارثية على البالد.
وأكد الوزير لدى رئيـــس احلكومة املكلف 
بالعالقة مـــع الهيئات الدســـتورية واملجتمع 
املدني وحقوق اإلنســـان، مهدي بن غربية، في 
تصريحـــات صحافية، اخلميـــس، أن احلوار 

بني احلكومة واالحتاد العام التونســـي مازال 
متواصـــال للتوافـــق حول مســـألة الزيادة في 
أجور الوظيفة العمومية، قائال في ذات الوقت 
إنه ال توجد أي نية في عقد أي جلسة في الوقت 
احلالي مع الطرف النقابي لغاية التوصل إلى 
اتفاق نهائي تتـــم مبقتضاه حلحلة اخلالفات 
حـــول تأجيـــل الزيـــادة فـــي األجـــور وإلغاء 

اإلضـــراب العام املقرر تنفيذه يوم 8 ديســـمبر 
2016 في قطاع الوظيفة العمومية.

ومـــن جانبـــه أكد األمـــني العام املســـاعد 
لالحتـــاد العـــام التونســـي للشـــغل، مولدي 
اجلندوبي، عدم حتديد أي جلســـة بني االحتاد 
واحلكومـــة ملواصلـــة التفاوض حول مســـألة 

الزيادة في األجور.

وشـــدد على أن االحتاد مســـتعد ملواصلة 
التشـــاور والتناقش مع احلكومـــة قائال ”يوم 

يتم استدعاؤنا نحن على ذمة احلوار“.
وعن مدى إمكانية التوصل إلى حل وسطي 
بني احلكومة واالحتاد فـــي ما يخص الزيادة 
فـــي أجـــور الوظيفـــة العمومية قـــال املولدي 
اجلندوبـــي ”إن املســـألة ليســـت مســـألة حل 
وسطي وإمنا هي مسألة مبدئية تتعلق مببدأ 

املفاوضة اجلماعية“.
وفـــي تصريحات لـــه، األســـبوع املاضي، 
اعتبر األمـــني العام لالحتاد العام التونســـي 
للشغل، حســـني العباسي، أن تراجع احلكومة 
”غير املبرر“، عن التزامات الدولة الســـابقة من 
شـــأنه أن يهدد االستقرار االجتماعي ويضرب 
مصداقية احلـــوار بني األطـــراف االجتماعية 

ويزعزع الثقة في ما بينها.
وخالفا ملا حملته نتائج مؤمتر االستثمار 
مـــن نزعة تفاؤليـــة أحيتهـــا تعّهـــدات الدعم 
االقتصـــادي إقليميـــا ودوليا، مبا من شـــأنه 
إضفـــاء قـــدر مـــن التفاعـــل داخـــل تفاصيل 
التفـــاوض االجتماعي الّراهن بـــني احلكومة 
واالحتاد، شـــدد مهدي بن غربية، الوزير لدى 
رئيس احلكومة املكلـــف بالعالقة مع الهيئات 
الدستورية واملجتمع املدني في تصريح ملوقع 
”حقائـــق أون اليـــن“ احمللي علـــى أن األموال 
املرصودة ستكون موجهة لالستثمار وليست 
لالســـتهالك، نافيـــا إمكانيـــة تخصيص جزء 

منها للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

االتحاد العام التونسي للشغل متمسك باإلضراب

العباسي.. ال مجال للتنازل عن االتفاقيات المبرمة

قـــرار بوتفليقـــة لعب علـــى الوتر 

الحســـاس لتمهيـــد الطريق أمام 

االستحقاقات السياسية القادمة 

وطموح الوالية الخامسة

◄

املعارضـــة تعتبر تدخـــل الرئيس 

عبدالعزيـــز بوتفليقة، تحايال على 

الرأي العام ذلك أن القرار ال يمس 

إال فئة محدودة من العمال 

◄
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«مكافحة اإلرهاب في المنطقة تشكل أهم عنصر في التعاون التركي الروسي، وتعزيز التعاون أخبار

بيننا ال يصب في مصلحة الدولتين فقط، بل ينعكس بشكل إيجابي على أمن المنطقة».

مولود جاويش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

{بعض الالجئين ال يزالون يفكرون بأنه ليس هناك سوى خيارين؛ العمل على الفور أو الدراسة، 

غير أن الطريق المؤدي إلى التأهيل للتوظيف عبر التدريب المهني غالبا ما يعد أهم من ذلك}.

زيغمار غابرييل
وزير االقتصاد األملاني

} أنقــرة - أعلن رئيس الــــوزراء التركي، بن 
علي يلــــدرمي، اخلميس، أن احلزب احلاكم في 
تركيا سيعرض على البرملان ”األسبوع املقبل“ 
ســــلطات الرئيس  دســــتوريا يوسع  إصالحا 

رجب طيب أردوغان.
وقال يلدرمي ”سنعرض اقتراحنا لإلصالح 
الدســــتوري أمام اجلمعية الوطنية في تركيا 
األســــبوع املقبل“، مضيفا أن النص سيعرض 
على اســــتفتاء ”في مطلــــع الصيف“ إذا وافق 

عليه البرملان.
ويســــعى أردوغان منذ أمــــد طويل إلجراء 
تعديل دســــتوري يعزز من صالحيات املنصب 
الذي كان شرفيا إلى حد بعيد. وفي ظل غياب 
من يضاهيه شــــعبية حول أردوغان الرئاســــة 
إلــــى أداة قوية لتحقيق طموحاته، وقد أعطاه 
فرض أحكام الطوارئ، منذ االنقالب عســــكري 

الفاشل في يوليو، دفعة قوية.
وللوصــــول إلــــى األغلبيــــة املطلوبــــة في 
البرملان حتى يتســــنى إجراء االســــتفتاء على 
التعديل الدستوري يحتاج احلزب احلاكم إلى 

دعم حزب احلركة القومية املعارض.
ويحتــــاج أي تغييــــر دســــتوري إلى دعم 
٣٦٧ نائبــــا على األقل في البرملــــان البالغ عدد 
أعضائه ٥٥٠ حتى يتم إقراره مباشــــرة، وإلى 
٣٣٠ للدعــــوة إلى اســــتفتاء، وحلــــزب العدالة 
والتنمية احلاكم ٣١٧ مقعدا، في حني أن حلزب 

احلركة القومية اليميني ٣٩ مقعدا.
وقــــال دولت بهجلي، زعيــــم حزب احلركة 
القومية التركي املعارض، الثالثاء، إن ”تقدما 
أحــــرز فــــي احملادثات مــــع حزب  ملحوظــــا“ 
العدالة والتنمية احلاكم بشأن مسودة قانونه 

املزمع إلصالح الدستور.

وأضاف أنــــه يعتقد أن مشــــروع القانون 
ميكن أن يرسل إلى اللجنة الدستورية مبجرد 

االنتهاء من ”قضية أو قضيتني“.
وكان مســــؤولون اطلعــــوا على مســــودة 
الدســــتوري قالوا، الشــــهر املاضي،  للتعديل 
إن أردوغان بإمكانه أن يحكم تركيا حتى عام 

٢٠٢٩ مبوجب التعديل الدستوري املقترح.
ووفقا للمســــودة األخيرة التي سّربت إلى 
وســــائل اإلعالم رمبا يتولى أردوغان منصب 
مبجــــرد موافقة  الرئيــــس التنفيذي ”املكلف“ 
املشــــاركني في االســــتفتاء علــــى التغييرات، 
وســــتجرى بعد ذلــــك انتخابات رئاســــية في 
املوعد املقرر لها بعد انتهاء واليته عام ٢٠١٩.

ويحدد الدســــتور واليــــة الرئيس مبدتني 
كحد أقصــــى، وإذا فاز أردوغان في انتخابات 
العام ٢٠١٩ فســــيتمكن من احلكــــم حتى ٢٠٢٤ 

فقط، لكــــن مبوجب النظام الرئاســــي املقترح 
سيبدأ العد من نقطة الصفر، وهو ما سيمكنه 

من قيادة البالد لواليتني أخريني.
ووفقا للمســــودة املسربة سيكون الرئيس 
مؤهال لتولي الرئاســــة ملدتني كل منهما تدوم 
٥ ســــنوات، وســــيتمكن من إصدار املراســــيم 
بشــــأن معظم األمور التنفيذية دون استشارة 
البرملان. وقال املسؤوالن إنه سيكون للرئيس 
نائب أو اثنان وســــيعّني مباشرة قادة هيئات 
اجليش واملخابرات ورؤساء اجلامعات وكبار 

مسؤولي الدولة، ّمما يوسع سلطاته.
ويرغــــب أردوغــــان أيضا في إلغاء شــــرط 
انفصــــال الرئيس عــــن حزبه فــــي التعديالت 
الدســــتورية املقبلة وقال، الشــــهر املاضي، إن 
الرئيــــس التنفيذي لن يكون مضطرا إلى قطع 

صالته مع حزبه السياسي.

ويقول أردوغان وأنصاره إن تركيا حتتاج 
إلــــى نظام رئاســــي قــــوي على غــــرار النظام 
املطبق في الواليات املتحدة أو فرنسا لتفادي 
احلكومــــات االئتالفية الهشــــة التــــي عرقلت 

التنمية في املاضي.
كما يواجه البلد تهديدات من جراء احلرب 
علــــى اجلانب اآلخــــر من احلدود في ســــوريا 
والعــــراق واالضطــــراب في أعقــــاب محاولة 

االنقالب.
ويخشــــى معارضون من أن يؤدي التعديل 
الدســــتوري إلى املزيد من احلكم الســــلطوي 
في بلــــد يواجه انتقــــادات الذعة مــــن حلفائه 
الغربيني لتدهور ســــجله في مجالي احلقوق 
واحلريــــات، خاصــــة بعــــد عمليــــات التطهير 
الواســــعة التي يقودها أردوغان منذ محاولة 

االنقالب الفاشلة.

 [ أردوغان يطمح لترؤس تركيا حتى العام 2029  

ــــــة والتنمية على أكثر  يتحرك حزب العدال
من جبهة لضمان مترير تعديالت دستورية 
ستعرض الحقا على االستفتاء من شأنها 
أن تعزز بشــــــكل كبير صالحيات الرئيس 
ــــــب أردوغــــــان، وتقول  التركــــــي رجب طي
قــــــراءات إن هذا األخير يطمح لتمديد فترة 

رئاسته حتى العام 2029.

العدالة والتنمية يحث الخطى إلقرار النظام الرئاسي في تركيا

اقتراب تحقيق الحلم
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كشـــفت دراســـة نشـــرت نتائجها،  } لنــدن – 
اخلميـــس، أن احلملـــة مـــن أجل اخلـــروج من 
التكتـــل األوروبي وراء االعتـــداءات العنصرية 
التـــي تشـــهدها بريطانيا منذ االســـتفتاء على 

عضوية البالد في االحتاد األوروبي.
فقد ســـجلت الشـــرطة البريطانية ارتفاعا 
في االعتداءات العنصريـــة في األيام التي تلت 
االســـتفتاء في ٢٣ يونيو واحلملة التي سبقته 

وتركزت إلى حد كبير على قضايا الهجرة.
وحلـــل معهد العالقـــات العرقية ١٣٤ حادثا 
عنصريـــا نقلته وســـائل اإلعالم خالل الشـــهر 
الـــذي تال االســـتفتاء، و٥١ من هـــذه احلوادث 

مرتبطة بالتحديد باالستفتاء أو باحلملة.
وقال التقرير إن رجال ســـئل ما إذا كان من 

مواطنا أوروبيا، قيل له ”عد إلى بلدك“.
وأضـــاف أن رجال قال لســـيدة مـــن أوروبا 
الشـــرقية ”اذهبي إلى بلـــدك. صوتنا لترحلي. 

سيكون عليك مغادرة البالد بسرعة“.
وتعـــرض مؤيدو البقاء فـــي االحتاد أيضا 

ألعمال عنف مماثلة.
وقـــال املعهد إن املعتدي كان في ٩٣ من هذه 
احلـــوادث بريطانيا أبيض وفـــي ٣٩ حالة كان 
انتماؤه اإلثني مجهوال وفي حالتني كان أسود.
االعتـــداءات  هـــذه  جـــذور  أن  وأضـــاف 
العنصرية بعد االســـتفتاء تعود إلى سياسات 
احلكومات احملافظة والعمالية على حد سواء، 
وكذلـــك معاجلـــة وســـائل اإلعـــالم البريطانية 
لقضايـــا الهجـــرة. وقـــال املعهـــد ”نفترض أن 
هذه اجلرائـــم العنصرية هي نتيجة مباشـــرة 
للمعاجلـــة السياســـية لقضايـــا مثـــل العـــرق 

والديانة والهجرة“.
احلـــوادث  ســـوى  التحقيـــق  يتنـــاول  وال 
العنصرية التي وردت في وسائل اإلعالم، بينما 
أحصى املجلس الوطني ملفوضي الشرطة أكثر 
من ثالثة آالف شكوى حلوادث عنصرية بني ١٦ 
و٣٠ يونيو. وهذا الرقم يشكل زيادة نسبتها ٤٢ 

باملئة باملقارنة مع الفترة نفسها من ٢٠١٥.
وكانت أغلب احلوادث عبارة عن حترش أو 
اعتداء وغيرهما مـــن أعمال األذى، مثل توجيه 

األلفاظ املسيئة أو تعرض الضحية للدفع.
وتعمـــل احلكومـــة علـــى مواجهـــة ارتفاع 
جرائم الكراهية، عبر حث الســـلطات القضائية 

على فرض عقوبات أكثر تشددا.
وقالت وزيـــرة الداخلية، أمبر راد، في وقت 
ســـابق إن ”الكراهية التي تستهدف أي جالية 
أو أي ديـــن أو لـــون ال مكان لها فـــي مجتمعنا 
وينبغـــي طردهـــا منه. فـــي وقت يشـــوبه قلق 
متزايد حول أجواء الكراهية املوجهة إلى أولئك 
الذيـــن وفدوا إلى هذا البلد، أريد أن أوضح أنه 
من غيـــر املقبول على اإلطـــالق أن يتعرض أي 

شخص العتداء. لن نتهاون مع ذلك مطلقا“.

بريكست سبب 

لالعتداءات العنصرية

} كييف – بـــدأت أوكرانيا، اخلميس، جتارب 
صاروخيـــة تســـتمر ليومني قرب شـــبه جزيرة 
القـــرم في خطوة أثـــارت غضب روســـيا التي 
رفعت حالة التأهب لدفاعاتها اجلوية ونشـــرت 

سفنا حربية في البحر األسود.
وميثـــل اخلالف تصعيدا جديدا للتوتر بني 
الدولتـــني اللتني كانتا حليفتـــني قبل أن تنهار 
عالقاتهما عام ٢٠١٤ بعد اســـتيالء روسيا على 
القرم ودعمهـــا النفصاليني موالني لها يقاتلون 

في شرق أوكرانيا.
وقـــال فولودمييـــر كريزانوفســـكي، وهـــو 
مســـؤول عســـكري أوكرانـــي، إن التدريبـــات 
احلالية في منطقة خيرســـون بجنوب أوكرانيا 
املتاخمة للقرم بدأت وإن األمور تسير بسالسة.
من جهتـــه قال أوليكســـندر تورشـــينوف، 
ســـكرتير مجلس األمـــن والدفـــاع الوطني في 
أوكرانيا، األربعاء، ”ســـنواصل تعزيز القدرات 
الدفاعية لبلدنا ونواصل التجارب الصاروخية 

والتدريب“.
 (١١٢) حملطـــة  كريزانوفســـكي  وقـــال 
التلفزيونيـــة ”التجـــارب يتـــم إجراؤهـــا مبـــا 

يتوافق مع القانون الدولي“.
جتـــرى،  التـــي  التدريبـــات  أن  وأضـــاف 
اخلميس واجلمعـــة، تتم على بعد ٣٠ كيلومترا 
علـــى األقل من املجال اجلـــوي للقرم. وقال ”لذا 
سيكون من اخلطأ توجيه اللوم إلى أوكرانيا“.

وردت موســـكو برفـــع درجة تأهـــب قوات 
الدفـــاع اجلـــوي التابعـــة لهـــا علـــى األرض 
واحملمولة بحرا، في حني اتهم مصدر عسكري 
روسي أوكرانيا مبحاولة خلق ”موقف متوتر“.

ونقلـــت وكالة اإلعالم الروســـية عن مصدر 
عســـكري بالقرم قولـــه إن ســـفنا حربية تابعة 
ألسطول روسيا في البحر األسود أخذت مواقع 
لهـــا قبالة الســـاحل الغربي للقـــرم، اخلميس، 
للمســـاعدة في تعزيز الدفاعات اجلوية بشـــبه 
اجلزيرة، وتقول أوكرانيا إن هدف جتاربها هو 

تعزيز قدراتها الدفاعية.
وقـــال دميتري بيســـكوف، املتحدث باســـم 
الكرملني، للصحافيني، األربعاء، إنه ال علم لديه 
مبا إذا كان الرئيس فالدميير بوتني أمر وزارة 
الدفاع باالســـتعداد لرد عســـكري محتمل على 

التجارب األوكرانية.

مناورات أوكرانية قرب 

القرم تستفز موسكو } بوغوتا - صادقت كولومبيا، مساء األربعاء، 
علـــى اتفـــاق الســـالم الجديد مع متمـــردي الـ 
”فارك“ الـــذي يطوي صفحة نـــزاع دام أكثر من 
نصـــف قـــرن، وأعيـــد التفاوض حولـــه إلدراج 
مقترحـــات للمعارضـــة علـــى إثـــر رفضـــه في 

استفتاء في أكتوبر.
وأعلن مجلس النواب أنـــه ”تمت الموافقة 
علـــى اقتـــراح المصادقة على اتفاق الســـالم“، 

مشيرا إلى أن النص أقر بـ130 صوتا.
ومن أصـــل 166 نائبا، صوت النواب الـ130 
الذين حضروا الجلســـة باإلجماع على االتفاق 
الذي وقعته الحكومة مع الحركة الماركسية في 

24 نوفمبر بهدف إنهاء النزاع المسلح.

وتم ذلك بعد تعديل النص لألخذ باقتراحات 
المعارضـــة بعـــد رفـــض النـــص األصلـــي في 

استفتاء في الثاني من أكتوبر.
ورحب الرئيـــس خوان مانويل ســـانتوس 
بإقـــرار االتفاق، مؤكدا أنـــه ”ممتن للكونغرس 

على هذا الدعم ألمل الكولومبيين بالسالم“.
وكانت نسخة أولى من هذا االتفاق، وقعت 
في 26 سبتمبر ورفضت في استفتاء الثاني من 
أكتوبر بنسبة امتناع قياسية بلغت 62 بالمئة، 

وتقدم رافضو االتفاق بحوالي 50 ألف صوت.
وغادر، لحظة التصويت على النص، القاعة 
الحزب  جميع نـــواب ”الوســـط الديمقراطـــي“ 
اليمينـــي المعـــارض بقيادة الرئيس الســـابق 

الفـــارو أوريبي، في تكرار للخطـــوة التي أقدم 
عليهـــا زمالؤهم في مجلس الشـــيوخ، مســـاء 

الثالثاء، لحظة التصويت على االتفاق.
وأكد هـــؤالء البرلمانيون أنه ”ال يمكنهم أن 

يحلوا محل“ الرأي الذي عبر عنه االستفتاء.
ووافق مجلس الشـــيوخ بـ75 صوتا مقابل 
صفـــر على االتفاق الذي راجعه ووقعه الرئيس 
ســـانتوس والقائد األعلى ”لفـــارك“، رودريغو 

لوندونو.
وقـــال كبيـــر مفاوضـــي الحكومـــة التفاق 
السالم، اومبرتو ديال كالي، إن ”الوضع الحالي 
لوقف إطالق النار وقبل إعادة تجميع المقاتلين 
هش“، داعيا إلى المصادقة على االتفاق لتجنب 

أعمال عنف جديدة بعد مقتل اثنين من عناصر 
الحركة واغتيال قادة مجموعات اجتماعية منذ 

دخول االتفاق حيز التنفيذ في 29 أغسطس.
وترفض المعارضة التي تطالب باســـتفتاء 
جديد، خصوصـــا ”اإلفالت التام مـــن العقاب“ 
الذي ســـيحظى به المتمردون بموجب االتفاق 
وإمكانية مشـــاركة بعض الذين ارتكبوا جرائم 

خطيرة في الحياة السياسية.
وتجمع أمام البرلمـــان متظاهرون يرفعون 
الفتات ويرددون شـــعارات مع االتفاق أو ضده، 
مما يدل على االستقطاب حول هذه القضية في 
البالد. واضطر شرطيون إلى التدخل، األربعاء، 

لتجنب صدامات بين المعسكرين.

كولومبيا وحركة فارك تنهيان نزاعا داميا استمر أكثر من نصف قرن

وفقا للمسودة املسربة  سيتمكن 

الرئيـــس مـــن إصـــدار املراســـيم 

بشـــأن معظـــم األمـــور التنفيذية 

دون استشارة البرملان

◄

} روما - يعول الشـــعبويون في حركة خمسة 
نجوم الذين أصبحوا على رأس حوالي ثالثين 
مدينة، على فوز ”الال“ في االستفتاء، األحد، ما 

يجعلهم أقرب إلى سدة الحكم.
وفي األيام األخيرة قبل االستفتاء، أصبحت 
الحملـــة حامية بين زعيم حركة خمســـة نجوم 
الممثـــل الهزلـــي المتحـــدر من جنـــوى، بيبي 
غريللـــو، ورئيس الوزراء ماتيو رينزي (يســـار 
وسط) بعد أن تبين أن حزبيهما متساويان في 

نوايا األصوات.
وزادت حـــدة التوتر تدريجيا بين الرجلين، 
وذهب غريللو إلـــى حد وصف رئيس الحكومة 
بـ“الحيـــوان الجريـــح“ بعد اســـتطالعات رأي 
ســـلبية، فـــرد خصمـــه عليـــه باإلشـــارة إلـــى 
الفضائـــح التـــي لطخت أخيرا ســـمعة الحزب 

الشعبوي ونزاهته.
وخـــالل كل تجمـــع يؤكـــد بيبـــي غريللـــو 
”ســـننظم انتخابات مبكرة في حال فوز الال في 
االستفتاء“، وسيكون التجمع األخير، الجمعة، 
في مدينة تورينو، المحطة األخيرة في الرحلة 
بالقطار التـــي قادت أنصاره عبـــر كافة أنحاء 

إيطاليا لدعم الال.
واإلصالح الذي يدعو إليه رينزي منذ أشهر 
يرمي إلى تأمين استقرار سياسي أكبر إليطاليا 
التي توالت عليها ستون حكومة منذ 1946، من 

خالل الحد من صالحيات مجلس الشيوخ.

وأظهرت اســـتطالعات الرأي األخيرة، تقدم 
الـــال من 5 إلـــى 8 نقاط. وصبت دعـــوات باراك 
أوبامـــا وأنجيال ميـــركل، هذا األســـبوع، إلى 

التصويت بنعم، في مصلحة غريللو.
ورفـــض اإلصالح مـــن غالبيـــة االيطاليين، 
األحد، قد يـــؤدي إلى اســـتقالة حكومة رينزي 
وإلى انتخابات مبكرة تفيد استطالعات الرأي 

بأن حركة خمسة نجوم قادرة على الفوز بها.

وبدفـــع من بريكســـت واالتجاه الشـــعبوي 
الذي برز عبر األطلســـي بعد انتخـــاب دونالد 
ترامب رئيسا للواليات المتحدة، تؤكد الحركة 
أنهـــا قادرة على تولي الســـلطة في البالد، وأن 
لديها خبرة على الصعيدين المحلي والوطني. 
إال أن العديد من الخبراء في إيطاليا يشـــككون 
في ذلـــك ألنهم يعتبـــرون أن الحركة الناشـــئة 
غير قادرة بعد علـــى تحقيق طموحاتها، ويرى 

البعض أن حركة خمســـة نجوم يجب أن تكون 
في صفوف المعارضة الدائمة.

وقالت جوليـــا غريللو، زعيمـــة كتلة حركة 
خمســـة نجوم، فـــي مجلس النـــواب ”إن غاية 

الذين يطلقون هذه المزاعم هي التشويه“.
وأضافـــت غريللـــو، البالغة مـــن العمر 41 
ســـنة، ”هناك قواعد فـــي برلمان هـــذا البلد ال 
تســـمح ألحزاب مثلنا بالتأثير فعليا على حياة 
اإليطالييـــن، فالحل الوحيد بالنســـبة إلينا هو 

تولي السلطة“.
وللذيـــن يزعمون بـــأن الحركة الشـــعبوية 
تفتقر إلى الخبرة يذكر نوابها بأن رينزي، الذي 
كان رئيس بلدية فلورنسا قبل أن يصبح رئيسا 

للوزراء، ”لم يكن يوما نائبا في البرلمان“.
وإضافة إلى نوابه األوروبيين الـ17، لحركة 
خمســـة نجوم 91 نائبا و35 عضوا في مجلس 

الشيوخ و88 مستشارا إقليميا.
ويؤكـــد جـــان لـــوكا بيريللي، المستشـــار 
اإلقليمي للحركة في التســـيو، ”إن االقتراحات 
العديـــدة التـــي قدمناها فـــي البرلمـــان منذ 3 
سنوات تثبت أننا قوة بناءة لتقديم اقتراحات، 

إضافة إلى كوننا قوة معارضة“.
لكن الحركة تجد صعوبة في إقناع الناخبين 
في روما، حيث تواجه ممثلتها فيرجينيا راجي 
(38 عاما)، التي انتخبت رئيسة لبلدية المدينة 

في يونيو، عمال شاقا. الشعبوية تطل برأسها في إيطاليا أيضا

استفتاء إيطاليا فرصة الشعبويني لالنقضاض على السلطة



} موســكو - يـــرى مراقبـــون أن اخلارطـــة 
السياسية اجلديدة بعد صعود أنصار اليمني 
املتطـــرف في الغرب جعلت الرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتني يكتســـب أصدقـــاء جدد بعد 
فتـــرة من العزلـــة الدولية عـــززه  متدد اليمني 
املتشـــدد عقـــب انتخابات نظمت فـــي نوفمبر 
املاضـــي  شـــهدتها كل من أوروبـــا والواليات 
املتحـــدة، حيـــث يتوقع أن تســـعى موســـكو 

لالستفادة منها وفق محللني روس.
وكانت صناديق االقتراع في الغرب مكنت 
زعماء نـــادوا بالتقارب مع اجلانب الروســـي 
مـــن جناحهـــم في قيادة شـــعوبهم، مـــا يدعم 
براغماتية فالدميير بوتني وحلمه باســـترداد 
نفوذ االحتاد الســـوفيتي، وتعزيز دور روسيا 

كقوة إقليمية كبرى.

ولم يخف دونالد ترامب الرئيس األميركي 
املنتخــــب تعاطفه مع بوتني، وكان وعد بإقامة 
عالقــــات قوية مــــع موســــكو خــــالل حمالته 
االنتخابيــــة، وفــــي املقابــــل أبــــدى الرئيــــس 
الروســــي إعجابا خالل تلقيــــه نبأ فوز ترامب 
في السباق الرئاســــي، تزامن ذلك مع وصول 
املقربــــني من روســــيا إلى احلكم فــــي بلغاريا 

ومولدافيا، رومان راديف وإيغور دودون.
ويرى محللون أن أســــباب الدعم الروسي 
للرئيــــس األميركــــي املنتخب تنطلق أساســــا 
من أن دوائر صنع القرار في موســــكو تراهن 
علــــى أن اختيار ترامب يعمق املأزق األميركي 
في ما يخص السياســــات اخلارجية وانكفاء 
واشــــنطن وتدهــــور عالقاتهــــا مــــع حلفائها 
خاصة في أوروبا، ويعزز فرص الشــــعبويني 
في أوروبــــا والعالم وبالتالــــي يقوي حضور 

روسيا في املسرح العاملي. 
وما يدعم صحة هـــذه الفرضية انتخابات 
اليمني الفرنســـي، حيث اختـــار اليمني األحد 
املاضي مرشحه لالنتخابات الرئاسية في 2017 
في شـــخص رئيس الوزراء الســـابق فرنسوا 
فيـــون الذي يدعو إلـــى التقارب مع موســـكو 
متامـــا كما هو شـــأن زعيمة اليمـــني املتطرف 
ماريـــن لوبـــن التي تكيـــل املديـــح لفالدميير 
بوتني. ومع انتخاب قادة في الواليات املتحدة 
وأوروبـــا يؤيدون التقارب مع روســـيا، يعتقد 
محللـــون أن موقـــع فالدميير بوتـــني بدا أكثر 

محورية في النقاشـــات التي تهـــز الغرب منذ 
بداية القرن احلادي والعشرين.

واعتبرت ماريا ليبمان اخلبيرة لدى مركز 
كارنيغي موسكو، أن ”هذا املشهد اجلديد جاء 
نتيجـــة سياســـة وضعت منذ أمـــد بعيد وبدأ 
بوتني يجنـــي ثمارها اليـــوم“. وأضافت ”إذا 
كانت شـــعبية بوتني تزداد فألن الناس باتوا 
أكثـــر اجنذابا إلى القـــادة الذيـــن يعارضون 
الوضع القائم الذي أضعفته أزمات سياســـية 

واقتصادية كثيرة“.
ووفق مراقبـــني، متكن فالدميير بوتني من 
اخلـــروج من وضـــع صعب، ففي مارس ســـنة  
2014  بعد ضم القرم كان منبوذا، كما تعرضت 
موســـكو لسلســـلة من العقوبـــات األوروبية 
واألميركية التي أضعفت وأرهقت اقتصادها، 
كما اتهمت روســـيا في سبتمبر 2015 ومع بدء 
العمليات العسكرية الروســـية الداعمة لنظام 
بشار األسد وللجيش السوري، بأنها متواطئة 
”في جرائم حرب“ في حلب اجلبهة الرئيســـية 

في النزاع السوري.
وإذا ما كانت التيارات السياسية استعارت 
ســـابقا بعض أفكار اليمني املتطرف في الدول 
االنتخابية  احلمـــالت  ألغراض  الدميقراطيـــة 
وإعداد الشـــغل الالزم حلصد األصوات، فإنه 
منـــذ االســـتفتاء علـــى خـــروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي في يونيو املاضي وانتخاب 
دونالـــد ترامـــب رئيســـا للواليــــات املتحدة، 
انتقلت األفكار الشـــعبوية لتصبح برامج حكم 
مطيحـــة بعقود من القيم التي أسســـت للعالم 
الغربـــي نقيضا للتوتاليتارية فـــي العالم، ما 
يدعم النفوذ الروســـي وعودة موســـكو كقوة 

إقليمية.

بوتين بديل لواشنطن  

أدت رجة االنسحاب البريطاني من االحتاد 
األوروبي إلى فرز حلفاء جدد تتطلبه  املعادالت 
اإلقليمية الدوليه اجلديدة، ســـاهم في صنعه 
وبلورتـــه التيار اليمينـــي املتطرف وذلك عقب 
االنتكاسة التي تعرضت لها بروكسل عاصمة 
االحتـــاد األوروبي وأحد مراكـــز صنع القرار 
السياســـي فـــي العالم، ففي يونيـــو 2016 قرر 
البريطانيـــون اخلروج من االحتـــاد األوروبي 
الذي أضعفه تنامي التيارات الشـــعبوية وما 

تستوجبه ضرورة البحث عن بديل آخر.
وعلـــى اجلانب اآلخـــر من األطلســـي أثر 
الفشل املتكرر للسياســـة اخلارجية األميركية 
على نفوذ واشـــنطن فـــي العالـــم، خصوصا 
في امللف الســـوري حيث أخذت روســـيا زمام 

املبادرة.

 ويعتقد محللون أن تراجع دور واشـــنطن 
البريطانـــي كان لصالـــح النفوذ  واالنشـــقاق 
الروســـي، حيث أوجد كل ذلك متنفســـا ألفكار 
فالدمييـــر بوتني الذي ظهر فجـــأة كبديل قابل 
لالستمرار عن واشـــنطن وبروكسل، كما أعلن 

ذلك احمللل الروسي قسطنطني كاالتشيف.
وأوضـــح احمللـــل ”أن احلماســـة لبوتـــني 
ناجمة خصوصا عن رغبة في اخلروج من عالم 

أحادي القطب وإيجاد توازن عاملي جديد“.
ورأى كاالتشـــيف أن فالدمييـــر بوتني بات 
جذابا ألنه ”يقدم نفسه كرجل بسيط قادر على 
إدارة املخاطـــر وميكنه أن يلوي ذراع الواليات 

املتحدة“.
وتشـــير احملللـــة الروســـية ماريـــا ليبمان 
إلى أن ذلـــك يضاف إلى أن الرئيس الروســـي 
ينظـــر إليه باعتبـــاره ”الوريث القـــوي للقادة 

الشيوعيني الذين كانوا يتصدون للغرب“.
ونقلـــت صحيفـــة التاميـــز البريطانية عن 
الزعيم اجلديد حلزب استقالل اململكة املتحدة 
بول ناتول قوله إن الرئيسني الروسي فالدميير 
بوتني والســـوري بشار األســـد ”في صفنا في 
احلرب علـــى األصولية“، معتبرا أن ”بريطانيا 
أخطأت مبساعدة املتمردين في سوريا“، قائال 
”نحن لســـنا مثاال للفضيلة عندما يتعلق األمر 

مبساعدة الطغاة“.
والحظت لوسي فيشـــر كاتبة مقال التاميز 
أن ناتـــول لـــم يكن معجبا ببوتـــني وأنه انتقد 
معاملته للصحافيني ولشـــعبه، لكن ناتول يرى 
أن األســـد في ســـوريا، الذي تدعمه روسيا، ال 
يشـــكل خطرا على العالم كما يشكله اإلرهاب. 
ويســـتنتج املراقبون أن االنبهار بالدكتاتورية 
والدكتاتـــور أضحـــى أمـــرا قابال للتســـويق 
لدى الـــرأي العام، ال ســـيما فـــي أوروبا التي 
داهمها تدفق املهاجرين الذين لفظتهم املأساة 

السورية.

ويرى باحثون في شؤون العالقات الدولية 
أن احلجج الشـــعبوية التي تـــروج في أوروبا 
ال تعتبر مقلقة وهـــي عادية في أدبيات اليمني 
املتطرف، وأن الدعوات الدؤوبة التي تطلق في 
بريطانيا من أجل اســـتفتاء آخر حول اخلروج 
من االحتاد األوروبي قد تعيد وضع هذا اليمني 

إلى مواقعه الطبيعية املتواضعة.

إلغاء العقوبات

رغم ما حققه بوتني من شعبية واستفادته 
من املتغيرات الدوليـــة التي كانت في صاحله 
خاصة علـــى صعيـــد األزمة الســـورية، إال أن 
موســـكو تدفع ثمن نفوذها بواقـــع اقتصادي 
متـــأزم، تقول ماريـــا ليبمـــان ”إن الكلفة التي 
دفعهـــا املواطنـــون الـــروس حتـــى يحصـــل 
فالدمييـــر بوتني علـــى هذا املوقـــع القوي في 
الشـــؤون الدولية ضخمة، حيـــث حدث تراجع 
حقيقي في مستوى املعيشة“، خصوصا بسبب 

العقوبات األوروبية واألميركية ضد موسكو.
وأضافـــت احملللـــة أن ”األولوية ســـتكون 
اإلفـــادة من هـــذا التعاطف لدى نخبـــة القادة 

الدوليني للتوصل إلى رفع العقوبات“.
ويتوقـــع احملللـــون إمكانيـــة حتقيق هذه 
الفرضيـــة مع  جناح دونالد ترامب في ســـباق 
البيت األبيض ومتتع املرشـــحني الفرنســـيني 
للرئاسة فرنسوا فيون ومارين لوبن بحظ كبير 
في االستحقاق الرئاسي، بالتزامن مع بلغاريا 
واملجـــر وتشـــيكيا وســـلوفاكيا، التـــي تؤيـــد 
إلغـــاء العقوبـــات على روســـيا. وأعرب عضو 
"مجلس االحتاد" الروســـي، أليكسي بوشكوف 
، عن ثقته، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيســـًا 
للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بظهـــور آفاق 
حقيقية إللغـــاء العقوبات ضد روســـيا، ولكن 
بســـبب الضغوط التـــي متارس علـــى ترامب 

من قبل الدوائر املعادية لروســـيا في الواليات 
املتحدة نفســـها، وفي االحتاد األوروبي، فإنه 

ليس من احملتمل أن يحدث هذا بسرعة.
وقال بوشـــكوف  في تصريحـــات اعالمية 
ســـابقة "يجـــري اآلن البحث في آفـــاق تطبيع 
العالقـــات الروســـية األمريكية بعـــد انتخاب 
ترامب، على وجه اخلصوص، إلغاء العقوبات 
املفروضة ضد روســـيا، يوجد فـــي الواقع هذا 

األفق".
في املقابل أوضح الســـيناتور أنه في حال 
فازت  كلينتون، لكان هناك تشـــديد للعقوبات، 
أمـــا بعد فوز ترامـــب، بالعكس، ظهـــرت آفاق 
لتطور العالقات الثنائيـــة وتخفيف العقوبات 

ومن ثم رفعها بشكل كامل.
ووفقـــا لبوشـــكوف، عند معاجلة مســـألة 
تخفيـــف أو إلغـــاء العقوبـــات ضـــد روســـيا، 
ســـيكون ترامب مضطرًا التخاذ موقف قيادتي 
أملانيـــا وبريطانيا، باحلســـبان. ولذلك "بالكاد 
ميكن توقع رفع سريع للعقوبات حتى في حال 
تغيير نهـــج اإلدارة األمريكية في عالقاتها مع 

روسيا.
هذا وكانت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال 
فون ديـــر الين، قـــد دعت، الرئيـــس األمريكي 
املنتخب، دونالد ترامب، إلى أن يحدد بشـــكل 
واضح موقفه من روسيا، مشيرة إلى ضرورة 
أن يتقيد باملسائل املبدئية للسياسة اخلارجية 

للواليات املتحدة وحلفائها.
 وتبقى املستشـــارة األملانية أجنيال ميركل  
الزعيمـــة الغربيـــة الوحيـــدة التي ســـتواجه 
اليمني الشعبوي املتصاعد، والتي حتافظ على 
متسكها مبوقفها املتشـــدد مع  روسيا، ورغم  
تلقي سياســـتها الداعمة لالجئني انتقادات إال 
أنها ترشـــحت إلى االنتخابات 2017 في أملانيا 
مع توقعـــات بنجاحها مرة اخـــرى في زعامة 
برلـــني والعالم الغربي حيـــث أصبحت أملانيا 
محـــور الدفاع عن القيم الغربية ووحدتها بعد 

االنسحاب البريطاني.
وســـيكون على الرئاســـة الروسية أن جتد 
إليـــه للتعامل مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، فرغم حتســـن العالقات الروســـية 
التركيـــة إال أن انقـــرة ال تـــزال تدعـــم فصائل 

سورية مسلحة.
ومهمـــا يكن من أمر، ترى ماريا ليبمان أنه 
بالنســـبة إلى النزاع الســـوري فإن فالدميير 
بوتني ”كســـب املعركـــة أصال وذلـــك بنجاحه 
في جعـــل اآلخرين يقتنعون بأنـــه بات عليهم 
االختيار بني الرئيس الســـوري بشـــار األسد 
و“هـــذا املوقف  وتنظيـــم الدولة اإلســـالمية“ 

التفاوضي بات تقريبا غير قابل للتغيير“.
وقـــال باتريـــك وينتـــور محرر الشـــؤون 
الغارديـــان  صحيفـــة  فـــي  الدبلوماســـية 
البريطانيـــة، إن الرئيـــس الروســـي فالدميير 
بوتني يســـعى للســـيطرة على حلب قبل تولي 
الرئيـــس األميركـــي املنتخب دونالـــد ترامب 
احلكم في يناير املقبل، واالستفادة من الفراغ 
السياسي احلالي في الواليات املتحدة ورفض 
الرئيـــس باراك أوبامـــا التورط في الســـاحة 

السورية.
وشـــّكلت أنباء املعارك في شـــرق حلب في 
األيـــام األخيـــرة انقالبـــا في موازيـــن القوى 
لصالح قوات النظام الســـوري وامليليشـــيات 
التابعـــة إليران، مبا يطرح أســـئلة عن ظروف 
التقدم السريع الذي حققته دمشق وعن مآالت 
ســـقوط حلب بكاملها على الوضع الســـوري 

برمته.

[ بوتين يكتسب أصدقاء جددا بعد فترة من العزلة  [ كلفة باهظة يدفعها الروس مقابل موقع بوتين القوي
فالديمير بوتين يجني ثمار تمدد اليمين الشعبوي في الغرب

ــــــج االنتخابات األميركية التي توج فيها دونالد ترامب الرئيس عدد 45 للواليات  أدت نتائ
املتحــــــدة إلي إحداث مفاجأة لدى الرأي العــــــام العاملي، غير أنها للكرملني كانت مفاجأة 
ســــــارة يتوقع على إثرها  فالدميير بوتني أن يجني فوائدها وثمارها خاصة وأن ترامب 
كان قد أبدى إعجابه بالرئيس الروســــــي، معتبرا بوتني شــــــخصية المعة، ما أثار انتقاد 
اجلمهوريني والدميقراطيني على حد السواء، وما ينذر عن تغيير في استراتيجيات القوى 
اإلقليمية في العالم ومدى تأثيرها على القضايا الساخنة، حيث يرجح محللون أن النظام 
الذي حكم العالم منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية ســــــيترك مكانه لصالح نظام سياسي 
يطيح بالتحالفات التي كانت تضع الغرب بقيادة واشــــــنطن مقابل الشرق بقيادة موسكو 

وبكني من جهة أخرى.

في 
العمق

{أعتقد أن ترامب ســـيواجه معارضة جدية في دول االتحـــاد األوروبي لنيته تطبيع العالقات مع 
روسيا، وعلينا أن نقيم الوضع بشكل واقعي}.

أليكسي بوشكوفي
عضو مجلس االحتاد الروسي

{بوتيـــن يريـــد أن يتحـــدى فكـــرة أن النظام العالمي يســـير بقيـــادة الواليات المتحـــدة، ويريد 
التشجيع على عودة العالم المتعدد األقطاب، وفق قيود ذاتية}.

إمييل سمبسون
محلل سياسي أميركي

الشعبوية تشرع لمصافحة الكرملين
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لماذا تخشى موسكو من ود 
ترامب لبوتين؟

ص ٨

موقـــع فالديمير بوتين بـــدا أكثر 
محورية فـــي النقاشـــات التي تهز 
الغـــرب منـــذ بداية القـــرن الحادي 

والعشرين

◄

مشكالت الشرق األوسط ال تزال بحاجة إلى حلول محلية

} شكلت مفاجأة انتخاب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في سباق البيت 

األبيض نقطة تحول للحكومات والمحللين 
في جميع أنحاء الشرق األوسط، بما أنها 

حصلت على حين غرة، وخالفا لماهو 
متوقع، وما خطط له هو كيفية التعامل مع 
إدارة كلينتون للسنوات األربع القادمة وأن 

كل شيء سوف يكون مضبوطا.
اآلن، تحتاج سلسلة من القضايا 

األساسية إلى إعادة تقييم فوري: من 
سوف يكون مرشحا لتولي منصب وزير 
الخارجية؟ وما الذي سوف تحتاج إليه 

الواليات المتحدة لتأمين نفسها من العالم 
العربي؟ وكيف؟ وهل ستعود إسرائيل إلى 

الواجهة بعد ما لحقها من جمود؟
رغم أن كل العيون متجهة إلى الغرب، 

إال أن هذه العيون منشغلة بضخامة ما 
فعله جمهور الناخبين األميركيين، وعلى 

األرجح، سوف يقرر كل من الفاعلين 
المحليين والمصالح التوجهات السياسية 
في الشرق األوسط خالل السنوات القادمة، 

ولن يقررها الرئيس الجديد للواليات 
المتحدة.

لنأخذ المعارضة السياسية السورية، 
لسنوات، اعتمد االئتالف الوطني على 

البيت األبيض، حيث طالب بالمال 
والسالح والرعاية السياسية وفي المقابل 

لم يحقق سوى نجاح ضئيل، وقامت 
بنشر قياداتها القتالية مع الحفاظ في 
تركيزها القتالي على محاولة اإلطاحة 

بالرئيس السوري بشار األسد عندما كانت 
واشنطن، والرأي العام األميركي بشكل 
عام، يركزان بشكل واضح على القضاء 

على تنظيم الدولة اإلسالمية.
اآلن، أشارت اإلدارة الجديدة إلى أنه 

من المرجح أن ينتهي الدعم األميركي لما 
يسمى بقوات المتمردين المعتدلين. وفي 

تصريح لصحيفة وول سترت جورنال، قال 
ترامب ”ليست لدينا فكرة عمن يكونون“.
ومن بين المزيد من األخبار السيئة 

للمدافعين عن الحرية وحقوق اإلنسان في 
سوريا هو أنه من غير المرجح أن يعارض 
ترامب المغامرة العسكرية الروسية هناك، 

وهذا يعني أن األسد قد يستعيد بشكل 
جيد للغاية السيطرة على جزء كبير من 
البالد على مدى السنوات المقبلة، رغم 
التكلفة المدنية الكبيرة. اعتبر ترامب 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
عقب اجتماع جمعهما في سبتمبر 

الماضي، ”رجال رائعا“.
إذا حافظ ترامب على كلماته خالل 
الحملة االنتخابية، فإن منطقة الشرق 
األوسط سوف تدخل في فترة تتطلب 

إيجاد حلول محلية لمشاكلها، يجب أن 

تتوصل المعارضة السورية إلى تفاهم 
حول حقيقة أن تركيا هي الصديق 

الحقيقي الوحيد، والتخلي عن آمالها 
حول كسب مساعدة غربية حقيقية. 
سوف تكون لألنظمة التي برعت في 

قمع المعارضين ، تركيا ومصر وإيران، 
امكانية التمتع بالمزيد من الحرية اآلن 
مقارنة بفترة حكم باراك أوباما. وهذا 

يعني أن هناك أخبارا سيئة لألكراد في 
تركيا وسوريا وللعالقات بين إيران 

وإسرائيل أيضا، القضية الوحيدة التي 
يقول ترامب إنها سوف تحافط على صلة 

أميركا بالشرق األوسط هي مكافحة تنظيم 
الدولة اإلسالمية.

وجهت حملته على اإلنترنت رسالة 
حول كيف ”سيعمل مع الحلفاء واألصدقاء 

العرب في منطقة الشرق األوسط في 
مجال مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية  

ومواصلة العمليات العسكرية الكاسحة 
المشتركة مع قوات التحالف لسحق 

وتدمير التنظيم، وإلحاق الهزيمة 
باأليديولوجيا الراديكالية لإلرهاب“.

ثم، ما الذي تطمح اإلدارة الجديدة 
أن تفعله دون النظر في الحقيقة القائمة 

على أرض الواقع، وهو واقع يتطلب، 
بدرجة متفاوتة، التدخل األميركي 

المباشر في مجموعة من الصراعات؟ 
وهناك احتماالت بأن دور الواليات 

المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية سوف يستمر كما انطلق من 

خالل هجمات بالطائرات دون طيار 
والغارات الجوية وتبادل المعلومات 

االستخباراتية ولكن ليس أكثر من ذلك.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يجد 

ترامب، وهو رئيس بال خبرة سياسية 
أو أيديولوجية، نفسه محاطا بنفس 

المتشددين، من الجمهوريين المؤيدين 
إلسرائيل الذين كانوا مسؤولين عن غزو 

العراق قبل 13 عاما.
ومع ذلك، ما ينبه إليه ذلك أنه تم 

انتخاب ترامب لوالية رئاسية من أجل 
خفض مشاركة الواليات المتحدة في 

قضايا العالم، ووضع حد لتورطها في 
حروب فوضوية ومكلفة ال يفهم الرأي 

العام األميركي منها إال القليل وال 
تسترعي اهتمامه كثيرا وبالتالي عدم 
االنخراط في أوهام المحافظين الجدد.

ستيفين ستار
كاتب ايرلندي

إذا حافظ ترامب على كلماته خالل 
الحملة االنتخابية، فإن منطقة الشرق 

األوسط سوف تدخل في فترة تتطلب 
إيجاد حلول محلية لمشاكلها
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} اجلزائر - حتاول اجلزائر وفق مراقبني التي 
وإن بـــدت بعيدة عن الشـــأن الليبي البحث عن 
مســـاع حلل األزمـــة الليبية مـــع تصاعد خطر 
تنظيـــم الدولـــة وتهديداته للمنطقـــة املغاربية  
وهي احلالة التي تتدخل فيها بشـــكل مباشـــر،  
في صـــورة وجود مخـــاوف جدية مـــن تهديد 

أمنها الوطني أو االعتداء على سيادتها.
و يرى مراقبون أنه بتطور األحداث في ليبيا 
وظهور تنظيـــم داعش هناك، أصبحت اجلزائر 
مهدّدة في ســـيادتها، ومبا أنها غير مســـتعدة 
للتدخل بشكل مباشر في األزمة الليبية، وليس 
مـــن مصلحتها تأييد طرف على حســـاب آخر، 
فقد اختارت طريقا مختلفـــا عن الدول األخرى 
سواء املجاورة أو األخرى البعيدة، ويتمّثل في 
وضع خطة إســـتراتيجية قائمة على جتربتها 
في مواجهة اإلرهاب مبا يخدم السياسة العامة 
للدولة باســـتقبال األطراف الليبيـــة ومحاولة 

ايجاد حل لالزمة الداخلية ديبلوماسيا.
وتســـتقبل اجلزائر بوتيرة شبه متواصلة 
منذ عامني، وفودا رســـمية وسياسية ليبية من 
مختلف التوجهات واالنتماءات واملناطق، غير 
أنه يبقى الفتا عدم زيارة املشير الليبي، خليفة 
حفتـــر، للجـــارة في القطـــب املغاربـــي، والتي 
تعتبر الشأن الليبي ضمن نطاق أمنها القومي، 
وحتـــاول أن تبذل جهودا حلـــل األزمة الليبية 

دون إقصاء ألي طرف.
ويـــرى محللون جزائريـــون أن الغرض من 
زيارات أطراف ليبية هو إتاحة املجال للجزائر 
للوساطة بني الفرقاء، خصوصا أنها تقف على 
احلياد بينهم، بينما يرجح آخرون أن اجلزائر 
ال متلك حـــال لألزمة الليبية في ظل وجود قوى 

خارجية كثيرة متدخلة فيها.
وتعانـــي ليبيـــا منذ ســـقوط نظـــام العقيد 
الليبـــي، معمـــر القذافي، عـــام 2011 عقب ثورة 
شعبية من حالة انفالت أمني وانتشار للسالح، 
فضال عـــن أزمة سياســـية تتجســـد حاليا في 
وجـــود ثـــالث حكومـــات متصارعـــة؛ اثنتـــان 
منها فـــي العاصمـــة طرابلس، وهمـــا حكومة 
الوفـــاق الوطني، املدعومة من املجتمع الدولي، 
وحكومـــة اإلنقـــاذ، إضافة إلى حكومـــة ثالثة، 
وهي احلكومة املؤقتة مبدينة البيضاء، والتي 

انبثقت عن مجلس النواب في مدينة طبرق. 
وكان رئيس مجلس النـــواب الليبي عقيلة 
صالـــح املنتمي إلى حتالـــف يضم حفتر، أنهى 
االثنني  زيارة للجزائر دامت يومني بحث خاللها 
الوضع في بلده، على أن تستقبل اجلزائر خالل 
األيام املقبلة رئيس املجلس الرئاســـي الليبي، 

فايز السراج، املدعوم من املجتمع الدولي وأحد 
خصـــوم حفتر، ثـــم وفودا ليبيـــة أخرى ضمن 

مباحثات حللحلة األزمة الليبية. 
وحمل رئيـــس البرملان الليبـــي، في زيارته 
غيـــر املبرمجة للجزائـــر، عدة رســـائل جريئة 
تطلب رفع احلظر على تســـليح اجليش الليبي، 
وتقدمي تطمينات للســـلطات اجلزائرية، بشأن 

املخاوف األمنية على احلدود بني البلدين.
وكشـــف مجلس النواب الليبـــي، أن أجندة 
زيارة الرئيس عقيلـــة صالح للجزائر، تتضمن 
العديـــد من امللفـــات املهمة املتعلقـــة باملصالح 
املشـــتركة بني البلدين، واملستجدات السياسية 
فـــي ليبيـــا، وأن تفعيـــل طلب رفـــع احلظر عن 
تســـليح اجليش الليبي، وتأمـــني احلدود بني 
البلدين من متدد املجموعات اجلهادية، يأتيان 

في مقدمة تلك امللفات احلساسة.
ويـــرى مراقبون أن البرملـــان الليبي الداعم 
للـــواء خليفة حفتـــر، يهدف من زيارة رئيســـه 
للجزائـــر إلـــى احتواء التشـــنج املســـجل بني 
الطرفـــني، خاصـــة بعـــد االنتقـــادات املتتابعة 
لقائـــد اجليـــش مما أســـماه حينهـــا بـ“خذالن 
املوقـــف اجلزائري لـــدور اجليـــش الليبي في 
املشـــهد اجلديد“، وظهور حذر جزائري شـــديد 
على احلـــدود، بعد ورود معطيات على اجليش 
اجلزائـــري حول تهيؤ حفتـــر لنقل معركته إلى 
املناطـــق املتاخمة، األمر الـــذي اعتبرته محفزا 

للتدهور األمني في املنطقة.
والتقت تصريحات املســـؤولني اجلزائريني 
الذيـــن أجـــروا مباحثـــات مـــع عقيلـــة صالح، 
وبينهم الوزيـــر اجلزائري للشـــؤون املغاربية 
واألفريقية والعربية، عبدالقادر مســـاهل، على 
ضرورة إجراء حوار ليبي – ليبي شـــامل يقود 
إلى مصاحلـــة ليبية دون تدخل خارجي، ودون 
إقصاء ألي طرف ليبي، من أجل بناء مؤسسات 

جديدة واحلفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

تقريب وجهات النظر

كشـــف عبدالقادر مســـاهل وزير اخلارجية 
اجلزائري  واالحتاد األفريقـــى وجامعة الدول 
العربيـــة عـــن زيـــارة مرتقبة لرئيـــس املجلس 
الرئاسى الليبى فايز السراج للجزائر، في إطار 
جهودها لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء فى 

ليبيا.
وتأتي زيارة الســـراج املرتقبة عقب انتهاء 
زيـــارة لرئيس مجلـــس النواب الليبـــي عقيلة 
صالح واملسيطر على شرق ليبيا التقى خاللها 
املســـؤولني اجلزائريـــني لبحـــث دفـــع احلوار 
املتوقـــف بني األطراف الليبيـــة والذي أدى إلى 

عرقلة تنفيذ اتفاق الصخيرات.
ويعتقـــد محللـــون أن ليبيـــا علـــى أعتاب 
أزمة دســـتورية جديدة خالل األسابيع القليلة 
القادمة، مع اقتراب موعد انتهاء مفعول اتفاق 
الصخيـــرات، الـــذي أعطى الشـــرعية حلكومة 

الوفاق الوطني برئاســـة فايز السراج. وتنتهي 
املدة القانونية التفاق الصخيرات املوقع في 17 
ديســـمبر من العام املاضي مع منتصف شـــهر 

ديسمبر احلالي بحسب نصوصه.
ووفـــق هـــذه النصـــوص، فـــإن املجلـــس 
الرئاســـي برئاســـة فايـــز الســـراج وحكومته 
املنبثقـــة عنه، ســـيفقدان شـــرعيتهما ليصبح 
بذلك املجلس الرئاسي مثله مثل بقية الهيئات 
غير الشـــرعية في الشـــرق والغرب، وذلك في 
وقـــت مازالـــت فيه جبهـــات القتال مشـــتعلة 

واخلالفات السياسية متصاعدة.
وتواجـــه حكومـــة الســـراج هـــذه األزمة 
الدســـتورية اجلديـــدة، بينما هي لـــم تتجاوز 
إلـــى اآلن أزمتها القدمية، حيـــث لم حتَظ هذه 
احلكومة املعتـــرف بها دوليا مبوافقة البرملان 
الليبي في طبرق، وهو ما يجعلها غير شرعية 
ألنها لم حتصل علـــى التصويت الكافي الذي 
يعطيها الثقـــة، وميكنها من ممارســـة عملها 

بشكل دستوري.
ويرجح عبدالســـالم كاجمان، نائب رئيس 
املجلس الرئاسي، تعثر اتفاق الصخيرات في 
تصريحات ســـابقة إلى ما قـــال إنها ”أطراف 
محليـــة تغلـــب مصاحلهـــا الشـــخصية على 
مصلحة ليبيـــا، وأطراف إقليميـــة تعمل على 
ضرب استقرار البلد، إضافة إلى أطراف دولية 

متتلك مواقف متناقضة“. 
ومـــع إخفـــاق كافة املســـاعي حتـــى اآلن 
في إنهاء األزمـــة الليبية، تتحدث تســـريبات 
إعالميـــة عـــن اإلعـــداد ملؤمتر حلـــوار ليبي– 
ليبي في اجلزائـــر، برعاية األمم املتحدة، لكن 
دون تأكيـــد وال نفـــي جزائـــري رســـمي لهذه 
التســـريبات. ومع تصاعد التحـــركات الليبية 

نحو اجلزائر، يعد املشـــير حفتر القائد العام 
للجيش الليبي، احملسوب على مجلس النواب 
في طبرق، أبرز شخصية ليبية لم تزر اجلزائر 
حتى اآلن في إطار مســـاعي الوساطة اجلارية 

منذ شهور. 
وتتحفظ األوساط الرسمية اجلزائرية عن 
احلديث عن عالقاتها بحفتر، ويبقى الغموض 
قائما بشـــأن احتمـــال وجود اتصـــاالت معه، 
حيـــث ال يؤكـــد املســـؤولون اجلزائريون وال 

ينفون وجود مثل هذه االتصاالت. 

حفتر رقم غامض

وفقـــا للدكتور أحمد ميزاب، رئيس ”اللجنة 
اجلزائريـــة األفريقية للســـلم واملصاحلة“ (غير 
حكومية)، ”تعمـــل اجلزائر طيلة األزمة الليبية 
على احملافظة على مســـافة متســـاوية من كافة 
األطـــراف الليبية حتى تكـــون لها قاعدة صلبة 

متهد ملصاحلة ليبية“. 
وبشأن احتمال وجود فتور في العالقة بني  
اجلزائر وحفتر، املدعوم من دول إقليمية، أعرب 
ميزاب، في  تصرحات إعالمية، عن اعتقاده بأن 
”اجلزائر ليســـت لها مواقف من أشـــخاص في 
ليبيـــا، وإمنا مع مؤسســـات اجلزائـــر تتعامل 
مـــع كل طرف ميكنه املســـاهمة فـــي حل األزمة 

الليبية“. 
واملشـــير حفتر، بحسب ميزاب، ”ميثل رقما 
مهما في معادلة احلـــل في ليبيا بفضل خبرته 
وموقعـــه ودوره في املعادلـــة األمنية وال ميكن 
تصور إمكانية إقصائه من أي مســـاع جزائرية 
حلل األزمة، فاجلزائر تنظـــر إليه كرجل ميكنه 

تقدمي الكثير“ من أجل املصاحلة الليبية. 

واســـتبعد عبدالســـالم ســـكية، الصحافي 
”الشـــروق“  صحيفـــة  فـــي  الدولـــي  بالقســـم 
اجلزائريـــة أن ”اجلزائـــر تتخـــذ موقفا معتدال 
ومتساويا من كافة أطراف األزمة الليبية؛ لذلك 

لم ولن تقصي أي طرف“. 
ورغـــم تعامل اجلزائـــر مع كافـــة األطراف 
الليبية، إال أنها، وفق الصحافي اجلزائري ”لم 
تتعامل مباشرة مع القادة العسكريني الليبيني، 
فلم يتم استقبال قائد عمليات فجر ليبيا، اللواء 
عبدالســـالم جادالله، وفي الطرف اآلخر لم يتم 

التعامل أو استقبال املشير حفتر“. 
وأضاف ”القرب املكاني للجزائر مع الطرف 
الليبي املســـيطر على غرب البلد (قرب احلدود 
مـــع البلدين) يبـــدو أنه فرض على الســـلطات 
اجلزائريـــة التعامل مع هذا الطرف العســـكري 

في مسألة ضبط احلدود ومحاربة التهريب“. 
وبعثت رسائل استعداد قائد اجليش الليبي 
خليفة حفتر، والبرملان الليبي، للمســـاهمة في 
تأمني حدود البلدين وحماية املصالح املشتركة 
(املنشـــآت النفطية) واحلرب علـــى املجموعات 
اجلهادية، ارتياحا لدى املسؤولني اجلزائريني، 
وتبقـــى قضية تســـليح اجليـــش الليبي محل 
حتفظ جزائري ولو ظرفيا، بالنظر إلى موقفها 

من الوضع العام في ليبيا.
ويتوقع محللون أن األزمة اليبية متواصلة 
رغـــم مســـاعي دول اجلـــوار، حيـــث مازالـــت 
احلكومة املؤقتة تتصـــارع مع حكومة الوفاق، 
املدعومة من املجتمـــع الدولي والتي تتخذ من 
طرابلـــس مقرا لهـــا، وكانت احلكومـــة املؤقتة 
انبثقـــت عن مجلـــس النواب في طبـــرق، الذي 
تتبع له القوات العســـكرية، التي يقودها حفتر 

وتثير حتركاتها تنديدا من املجتمع الدولي.

في 
العمق

{الجزائـــر تواصل جهودها مع كل األطراف لحل األزمة الليبية وإعادة الســـلم واالســـتقرار لهذا 
البلد الشقيق سواء كانت دول الجوار أو المنظمات األممية}.

عبدالقادر مساهل
الوزير اجلزائري للشؤون املغاربية واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية

{دولـــة اإلمارات تواصـــل بخطى واثقـــة مرحلة التمكين السياســـي واالقتصـــادي واالجتماعي 
والثقافي، حيث باتت النموذج المثالي والرائد في التنمية}. 

ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل ملك البحرين لألعمال اخليرية وشؤون الشباب

أطـــراف  زيـــارات  مـــن  الغـــرض 
ليبيـــة هو إتاحـــة المجـــال للجزائر 
للوســـاطة بين الفرقـــاء، خصوصا 

أنها تقف على الحياد بينهم

◄

لم تعد ليبيا مسرحا للصراع الدموي واالختالف السياسي بني مواطنيها فحسب، لكنها 
صارت تشكل تهديدا لدول اجلوار ومن بينها اجلزائر التي استضافت في اآلونة األخيرة 
أطرافا ليبية تســــــعى للبحث معها عن حلول لألزمة باســــــثناء خليفة حفتر الذي يعد الرقم 
الصعــــــب في املعادلة الليبية ورقم غامض في التحركات اجلزائرية نحو ليبيا، في محاولة 
ملواجهــــــة خطر تنظيم داعش املتمدد وحلماية أمنها القومي، وفي حتركات يراها مراقبون 

ليس فقط مبا يخدم مصاحلها، ولكن أيضا مبا يحّرك الفعل السياسي الليبي.

 [ زيارات أطراف ليبية تتيح المجال للجزائر للوساطة بين الفرقاء  [ المشير حفتر رقم غامض في تحركات الجزائر لحل األزمة الليبية

الجزائر في مهمة صعبة إلحتواء التشنج بين األطراف الليبية

فتح الباب أمام حفتر لدور أوسع في المستقبل

اإلمارات مسيرة اتحاد الخير والعطاء

} وسط موجة غير مسبوقة من التحديات 
االستراتيجية، تمثلت في تنظيمات اإلرهاب 

أو الجماعات المارقة التي تعمل لمصلحة 
أطراف إقليمية توسعية، تسعى إلى التمدد 
والتوسع في دول عربية مفصلية بالنسبة 
إلى األمن القومي العربي والخليجي كما 

هو الحال بالنسبة إلى اليمن الشقيق، وسط 
هذه التعقيدات  تمضي قافلة التنمية واألمن 

واألمان واالستقرار في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بحكمة قيادة رشيدة ووعي شعب 

وفّي يلتف حول قيادته ويلتئم على قلب رجل 
واحد، ويدرك قيمة العيش في بيت متوحد.

في الذكرى الخامسة واألربعين لتأسيس 
اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

نستحضر أوال روح اآلباء المؤسسين، وعلى 
رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي 
الروح التي تمّيز التجربة التنموية اإلماراتية 

عن غيرها من التجارب اإلقليمية والدولية، 
كما نستحضر أيضا بكل إعجاب وتقدير رحلة 

الكفاح التي حّولت رمال الصحراء إلى دولة 
فتّية تضاهي في بناها التحتية وتخطيطها 
االستراتيجي وأدائها الحكومي والتنموي 

أرقى الدول المتقدمة.
إن أحد أسرار قوة النموذج اإلماراتي 

يكمن في روح التحدي التي واكبت هذا 
النموذج منذ انطالقه، حيث رافقت التحديات 

رحلة التأسيس منذ بدايتها. فتحديات 
التخطيط والبناء والتنمية كانت تمثل 

أصعب الملفات بالنسبة إلى سنوات االتحاد 
األولى، وهي في مجملها تندرج ضمن مفهوم 

”تحديات البقاء“، سواء على صعيد بناء 
مؤسسات الدولة الوليدة أو بناء اإلنسان، 
فضال عن تحديات بلورة الهوية الوطنية 

للدولة االتحادية التي تكّونت من إمارات عدة 
متقاربة جغرافيا وثقافيا وإنسانيا ولغويا. 

لكن هذه اإلمارات كانت تخوض للمرة األولى 
في تاريخها تجربة العيش تحت راية دولة 
اتحادية، وما يتطلبه ذلك من ترتيب للبيت 

وتدعيم للمؤسسات االتحادية وإبراز دورها 
وتوحيد القوات المسلحة، وغير ذلك من 

الخطوات التي عّمقت روح االتحاد وعّجلت 
بصهر الهوية الوطنية وأنتجت بعد هذه 
السنوات من الجهد والعمل الجاد مفهوم 

”البيت متوحد“. وهي العبارة التي اختزل من 
خاللها، بمفردتين ذكيتين، الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، حالة االصطفاف 

الوطني والتماسك وااللتفاف الشعبي وراء 
القيادة الرشيدة.

ويشير استقراء تاريخ منطقة الخليج 
العربي، ودولة اإلمارات العربية المتحدة منذ 

تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971، 
إلى أن التحديات تمثل جزءا رئيسيا من 

البيئة االستراتيجية التي انطلقت منها دولة 
االتحاد ونمت وتطورت ونجحت في مجابهة 
هذه الظروف اإلقليمية والتحديات الصعبة، 

ابتداء من حرب السادس من أكتوبر عام 
1973، التي اندلعت ولم تكن دولة االتحاد قد 
بلغت العامين بعد، ومع ذلك فقد شهدت هذه 

المحطة التاريخية العربية األساس المتين 
للمبادئ القومية التي ال تزال تشكل محور 

العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية 
اإلماراتية حتى اآلن. فقد وقف الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان موقفا عربيا بطوليا ولم 
يخش التأثيرات االستراتيجية المحتملة 
لموقفه حين أمر بوقف تصدير النفط إلى 

الدول الداعمة إلسرائيل، قائال ”النفط العربي 
ليس أغلى من الدم العربي“. هكذا أسس 

الشيخ زايد الخير للمواقف العربية المشتركة 
ووضع اإلطار الجامع لألمن القومي العربي 
الذي هو جزء ال يتجزأ كما أكد مرارا الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، معّبرا 

عن قيم الوالد المؤسس وثبات اإلمارات على 
مبادئها وقيمها وثوابتها الراسخة.

لم يتوقف تاريخ التحديات التي جابهت 
مسيرة دولة االتحاد إقليميا، حيث قامت 

الثورة اإليرانية عام 1979، ببروز نظام 
ثيوقراطي يرفع شعار ”تصدير الثورة“ 

إلى محيطه اإلقليمي والغزو السوفييتي 
ألفغانستان في العام ذاته، ثم الخلخلة التي 
تعرضت لها العالقات العربية ـ العربية على 

خلفية توقيع معاهدة السالم المصرية ـ 
اإلسرائيلية، ثم الحرب العراقية ـ اإليرانية، ثم 
الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 وهو 

الحدث األخطر استراتيجيا في تاريخ منطقة 

الخليج على وجه التقريب، فحرب التحرير 
عام 1991، وصوال إلى غزو العراق في مارس 
عام 2003 وما تاله من تداعيات استراتيجية 

مزلزلة ال تزال المنطقة تعاني منها حتى اآلن.
ما أقصده أن التحديات ليست غائبة 

عن البيئة االستراتيجية واألمنية التي 
تعيش دولة اإلمارات في محيطها، فما 

تلبث التحديات أن تتراجع ثم تطل برأسها 
من جديد، وهذا ما حدث عندما اندلعت 

اضطرابات عام 2011 وتعرضت دول عربية 
رئيسية لهزات داخلية كبيرة، كما تعرضت 

دول ذات تأثير مباشر في األمن الوطني 
اإلماراتي مثل مملكة البحرين واليمن الشقيق 

ألخطار وجودية، كما عانت دول عربية 
عدة من انهيارات مؤسسية واضطرابات 

داخلية أسقطت مفهوم الدولة ذاته من 
قاموس هذه الدول، ما فتح الباب بدوره 
أمام تدخالت القوى اإلقليمية المترّبصة 

باألمن القومي العربي، والتي تتحين الفرص 
لتصفية الحسابات التاريخية، وتحقيق 
أحالمها وطموحاتها التوسعية. فقامت 

هذه القوى برسم خطط االنقضاض على ما 
تبقى من منظومة األمن القومي العربي من 

خالل تطويق دول مجلس التعاون بحزام 
أيديولوجي ضاغط على خاصرة هذه الدول 
ومهدد ألمنها واستقرارها. واستعانت هذه 
القوى في تنفيذ مؤامراتها وتدبير مكائدها 

بوكالئها المحليين مثل جماعة الحوثي 
في اليمن وحزب الله اللبناني وعصابات 

وتنظيمات اإلجرام واإلرهاب المنتشرة في 

الكثير من الدول العربية التي تعاني الفوضى 
واالضطراب الداخلية.

وعندما تحتفل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بيومها الوطني الخامس واألربعين 
فهي تحتفل أيضا بإنجازات قواتها المسلحة 

الباسلة، الحصن الحصين ألمن واستقرار 
اإلمارات، وتطوي صفحة عام من التحديات 

االستراتيجية الهائلة التي تصدت لها القيادة 
الرشيدة بفاعلية وتصميم وتماسك وثبات، 
لتعيد لألمن القومي العربي هيبته وقواعده 
األساسية الذي تشّكل وفقا لها، وهي أن أمن 

كل دولة عربية هو جزء ال يتجزأ من األمن 
الوطني اإلماراتي.

وفي اليوم الوطني الخامس واألربعين 
تمضي مسيرة التمكين على درب التميز 

والنجاح وتثبت قيادتنا الرشيدة حرصها 
البالغ على توفير مقومات الحياة الكريمة 

لكافة شعب اإلمارات الوفي، الذي يثبت هو 
اآلخر يوما بعد آخر والءه وانتماءه العميق 
لقيادتنا الرشيدة وأرضنا الطيبة. وفي هذا 
اليوم المجيد أيضا، نتذكر شهداؤنا ونشد 

على أيدي أبنائنا ورجالنا من أبطال القوات 
المسلحة الباسلة المرابطين في ميادين الفخر 

والبطولة باليمن الشقيق، ممن يضربون 
المثل والقدوة في الوطنية واالنتماء ويرفعون 
راية اإلمارات عالية خفاقة في ساحات الشرف 

والمجد واالنتصار ويدافعون عن الحق 
والعدل وقيم اإلمارات األصيلة ضد معتد 

أثيم وعدو غاشم ال يعرف للنخوة طريقا وال 
لألوطان وحرمتها مرجعا أو سبيال.

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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} ستكتشف موسكو أن سقوط مدينة حلب 
احملتمل كاملة بيد النظام السوري قد ال 

يشّكل إجنازا مفصليا في تاريخ الصراع 
السوري املنفجر منذ عام ٢٠١١. وستكتشف 

موسكو أن اندفاعها لفرض أمر واقع في 
حلب يعيد املدينة إلى داخل حدود ”سوريا 
املفيدة“، لن يكون إال تفصيال عسكريا في 
غابة التفاصيل العسكرية املتشابكة داخل 
اخلارطة العامة للبالد. فإذا كانت احلرب 

هي شكٌل من أشكال السياسة، فإن أي إجناز 
عسكري ميداني، مهَما كان مهّما، يبقى عاقرا 
إذا لم تخّصبه مكتسبات سياسية ولم تباركه 

تسويات معّينة.
في آليات العمل وفق منطق ”سوريا 

املفيدة“ إقراٌر بأن الورش العسكرية التي 
يخوضها النظام وامليليشيات التابعة 

إليران، مبباركة جوية روسية، ال تعمل إال 
ضمن عقلية هدفها النهائي تقسيم البالد 
بني ”املفيد“ وغير املفيد. مبعنى آخر، فإن 
موسكو تلهُث لإلطاللة على العالم، وعلى 

إدارة الرئيس دونالد ترامب املقبلة خاصة، 
من خالل إمساكها بجزء من سوريا، متاما 

كما أمر إمساكها بجزء من أوكرانيا. وبهذا 
املعنى أيضا سيظهر الكرملني، املوعود 

بسلوك وّدي قادم من واشنطن في ظل اإلدارة 
اجلديدة، بأن جبروته العسكري لم يستطع 
إال تقاسم جزء من سوريا مع قوات النظام 

والقوات اإليرانية ومجموعة ميليشيات هي 
أشبه بالعصابات في أجنداتها وسلوكها 

وأهدافها األخيرة، ناهيك عن الوجود التركي 
اجلديد شمال البالد. فإذا ما أعلن الرئيس 
األميركي باراك أوباما يوما ”أننا لن نكون 

غطاء جويا للميليشيات املذهبية في العراق“، 
فإن كل ما فعله سّيد الكرملني هو تأمني غطاء 

جوي لهذا النوع من امليليشيات في سوريا.
سيكتشف الرئيس الروسي فالدميير 

بوتني بعد ضجيج حلب أن قواه العسكرية 
التي ُيفترض أنها كانت معّدة تاريخيًا 

ملقارعة دول عظمى في قوتها وتسليحها 
وقدراتها التدميرية، استطاعت حتقيق 
منجزه الكبير -بعد أكثر من عام- ضد 

جماعات مقاتلة متواضعة التسليح منعدمة 
التغطية اجلوية والتكنولوجية التي متتلكها 
اجليوش الكبرى. وسيكتشف زعيم الكرملني 

أن ابتسامته التي يثيرها اإلجناز احللبي 
تثير سخرية جنراالت داخل احللف األطلسي 
في بروكسل وأروقة البنتاغون في واشنطن.
لم يعد نظام دمشق قادرا على استعادة 

”أمالكه“ على كامل التراب السوري. فلوال 
التدخل الروسي الذي توّسله اجلنرال قاسم 

سليماني في موسكو لسقط هذا النظام. 
احللبي املفترض،  وبالرغم من ”االنتصار“ 

فإن أّي حرد لسالح اجلو الروسي لعدة أيام، 
كذلك الذي حدث مرات عديدة قبل ذلك، كفيل 

باستعادة املعارضة لشرق حلب وكل حلب 
وما بعد بعد حلب. وبالتالي فإن موسكو 
تشعر بأنها أصبحت أسيرة انتصارها، 

وأن احملافظة على املُنجز يستدعي حتريكا 
مستمرا لترسانة روسيا وأسطولها البحري، 
مبا يذكرها بالكوابيس األفغانية. واألنكى أن 

كل هذا االنتصار آيل لالندثار، إذا لم يحظ 
مبباركة غربية بقيادة واشنطن تقّر ملوسكو 

غنيمتها السورية.
ال يبدو أن املزاج األميركي ذاهب نحو 

املصادقة على األمر الواقع الروسي. يشتّد 
اجلدل داخل الواليات املتحدة على أن 

مصلحة الواليات املتحدة تكمن، كما بّشر 
دونالد ترامب وكما نادى باراك أوباما، 

بتركيز اجلهد للقضاء على تنظيم داعش. 
لكن اجلديد أن صّناع السياسة واألمن 

األميركيني، يرفدهم في ذلك املبعوث الدولي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يرون أن 

ال قضاء على اإلرهاب في سوريا دون تسوية 
سياسية حترم اإلرهاب من بيئة حاضنة. 

وفي اجلدل من يذهب مذهب األوروبيني في 
القول أن ال حّل في سوريا إال بصيغة تزيح 

بشار األسد عن رأس السلطة في دمشق. 
حتى أن دي ميستورا فاجأ البرملان األوروبي 

باحلديث عن مقاربة للمشكلة تأخذ بعني 
االعتبار جتربته في العراق ”لقد كنت في 

العراق عندما أسس الزرقاوي القاعدة هناك، 
ما حصل هو استقطاب اجلماعات السّنية 

هناك. في سوريا األمر أكثر أهّمية، والطريقة 
الوحيدة للتأكد من هزمية تنظيم داعش بعد 

خسارته الرقة هي حصول شكل جديد من 
التفاهم السياسي في سوريا“.

تنطلق النظريات األميركية ّمما هو 
مصلحة أميركية صرفة. ترى أوساط 

دبلوماسية أميركية أن املقاربة الروسية 
لألزمة السورية ذاهبة نحو التقسيم، فيما 

يجب على املقاربة األميركية أن تتأسس على 
مسّلمة وحدة البالد الكاملة كما يقرها القرار 

األممي رقم ٢٢٥٤. في ذلك أن واشنطن، رغم 
اآلثام التي ارتكبتها إدارة أوباما، مازالت 

متلك أوراقا كثيرة للخروج بحّل سوري 
كامل. متتلك واشنطن عالقات مع املعارضة 

السورية، كما متتلكها مع أكراد ”قوات 
سوريا الدميقراطية“، كما مع تركيا (رغم 
فتور العالقات)، كما مع إيران (من خالل 

إمساكها مبصير االتفاق النووي) كما مع 
دول اخلليج التي (رغم حردها من إدارة 

أوباما) مازالت تعّول على عالقات صلبة مع 
الواليات املتحدة.

تدرك موسكو أن ال ثقة ميكن التعويل 
عليها في التعامل مع رئاسة دونالد ترامب، 
فهي تتأمل بقلق صعود وجوه تلك اإلدارة 

العتيدة من خلفيات محافظة ال ميكن أن تكّن 
لروسيا، في وجدانها وذاكرتها وذائقتها، 

أّي وّد دعا إليه ترامب حني خاض غمار 
احلملة االنتخابية. بدا أن تراجع ترامب عن 
وعوده مبلفات تسجيل املسلمني في بالده، 

أو حتى منعهم من اختراق حدودها، كما 
تراجعه عن نسف قانون ”أوباما كير“ للرعاية 

الصحية، كما إبداله مشروع جدار املكسيك 
بسياج هو موجود أصال، سيقود كل ذلك 

حتما إلى قلب ترامب لصفحة وعوده الوّدية 
مع فالدميير بوتني، خصوصا أن ما تنشره 

املنابر األميركية هذه األيام بلسان شخصيات 
شهيرة في ميادين الدبلوماسية واألمن 
والعسكر والبحث االستراتيجي يوحي 

بالبيئة العدائية املقبلة إزاء روسيا وزعيمها.
تعلن أوساط موسكو أنها على تواصل 

مع الفريق احمليط بالرئيس األميركي اجلديد 
دونالد ترامب، مبا في ذلك جنله األكبر. 

وفي محصلة التواصل وفي نتائج التأمل 
الروسي اليومي ملواقف وأعراض إدارة 

الرئيس املقبل، يخرج ميخائيل بوغدانوف، 
املبعوث اخلاص للرئيس الروسي إلى الشرق 

األوسط، بإعالن عن عزم بالده حسم وضع 
حلب قبل نهاية العام. بكلمة أخرى تهرول 

موسكو إلخضاع املدينة قبل تنصيب دونالد 
ترامب رئيسا رسميا للواليات املتحدة في 

٢٠ يناير املقبـل. فما الذي يقلق روسيـا 
إلى درجة وضع األمر الواقع بني أحضان 

سّيد البيت األبيض اجلديد الذي يِعُد بالوّد 
والوئام؟

اجلواب أن ال وئام قادما من واشنطن 
ملباركة العسكريتاريا التي يعتمدها الرئيس 

بوتني في إطاللته على العالم. ال مصلحة 
أميركية، على ما يتسّرب من التقارير القريبة 

من البنتاغون والسي آي إيه ومجموع 
أجهزة املخابرات األخرى، في االستسالم إلى 

اخليارات الروسية في سوريا وأوكرانيا، 
مبا في ذلك اجلوالت االستعراضية لألسطول 

الروسي في بحار العالم. تعلم روسيا أن 
حراكها في شرق أوكرانيا وضّمها لشبه 

جزيرة القرم، على جسامة ذلك، يبقى شأنا 
إقليميا داخل حدائق موسكو اخللفية، إال أن 

ورشتها في سوريا هي التي تأخذ بعدا عامليا 
تناكف من خاللها دول العالم الغربي. وعليه 

فإن أّي تقويض لطموحات بوتني الكونية 
سيكون في سوريا.

جتتمع مادلني أولبرايت وستيفن 
هادلي ودنيس روس وآندرو تابلر وإيالن 

غولدنبرغ وأسماء أخرى إلنتاج تقارير 
توصي باألعراض األولى املطلوبة للسياسة 

اخلارجية األميركية املقبلة. قد يقول قائل 
إن كل ما يكتب ال يعدو عن كونه نصوصا 
ال ترقى إلى مستوى االستراتيجيات التي 

سُتعتمد، لكن موسكو تدرك أن في مضمون 
التوصيات إرهاصات بيئة عامة تتوق 

إلى اخلروج من خيمة أوباما إلى الفضاء 
األميركي التقليدي القدمي. وفي حتليل فوز 

دونالد ترامب ما بات اعترافا بأن في األمر رّد 
فعل نافرا على سنوات أوباما، وفي املقاربات 

اجلديدة للسياسة اخلارجية األميركية ما 
سيكون أيضا رّد فعل عكسيا على سنوات 
أوباما التي شّوهت صورة القوة العزيزة 

على الوجدان اجلمعي األميركي. بوتني 
يعرف ذلك، وهو يهرول حلسم حلب قبل أن 

تستيقظ أميركا.

لماذا تخشى موسكو من ود ترامب لبوتين؟

{اإلدارة األميركية الجديدة بحاجة ألشخاص يؤمنون بإمكانيات العالقات الروسية – األميركية، 

وتدعم وجهة نظر الرئيس المنتخب بضرورة استعادة العالقات مع موسكو}.

كارتر بيج
مستشار الرئيس األميركي املنتخب، دونالد ترامب لشؤون السياسة اخلارجية

{خالل االتصال األخير مع دونالد ترامب اتفقنا على أن وضع العالقات الروسية – األميركية غير 

مرض، وأنه يجب تصحيحه وبالدنا على استعداد لذلك}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

} ال تشكل احلرب ضّد تنظيم ”الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام“، في كل سوريا 

من والعراق، مؤشرا واضحا على النهاية 
السريعة لهذا التنظيم الذي رّوع املنطقة 

وأقلق راحة العالم.
وباملوازاة مع تراجع التنظيم وضعفه في 
املناطق التي يسيطر عليها وتشتت مقاتليه 

وتقلص نفوذه، تنبعث مخاوف جديدة في 
القارة األوروبية من سيناريوهات رمبا تكون 
أشّد خطرا من متركز التنظيم في دولته التي 

أعلنها عام ٢٠١٤. ومع الوقت باتت فرضية 
انتقال هذا التمركز إلى تعدد في محاور 

التهديد اإلرهابي واحدا من العوامل املثيرة 
للقلق.

إحدى القنوات التي يعمل التنظيم 
على استغاللها قناة الهجرة غير الشرعية 

للمهاجرين، الناشطة بني ضفتي البحر 
األبيض املتوسط. فطيلة العقدين املاضيني 

كانت الهجرة السرية موضوعا مؤرقا 
لبلدان االحتاد األوروبي بسبب تدفق اآلالف 

من املهاجرين الراغبني في الوصول إلى 
الضفة الشمالية للمتوسط، بيد أن قضية 

الهجرة السرية كانت تعالج في تلك الفترة 
من زاوية إنسانية بحتة ملا تطرحه من 

مشكالت داخل البلدان األوروبية من النواحي 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية، لكن 
منذ تفجر املشهد السوري وظهور تنظيم 

داعش ومسألة الالجئني والنازحني أصبحت 
الزاوية األمنية هي الغالبة على نوعية 

التعاطي مع الهجرة غير القانونية؛ وزاد 

من الهواجس األوروبية سقوط ليبيا في 
حالة من الفوضى وتسلل مقاتلي داعش 

إليها وسيطرتهم على مدينة سرت الساحلية 
قبالة الشواطئ اإليطالية. وتشكل مدينة 
سرت أهم املعابر التي يستغلها التنظيم 

في تهريب األشخاص. فاملدينة تتوفر على 
شريط ساحلي يقدر بحوالي مئة وخمسني 
كيلومترا، وهي تعد معبرا مفضال ملرشحي 

الهجرة السرية منذ التسعينات من القرن 
املاضي، عندما بدأت هذه الظاهرة في بلدان 
جنوب املتوسط، بيد أنها باتت اليوم واحدة 

من النقاط احملورية في املخطط اإلرهابي 
لتنظيم داعش. وتعد ليبيا أحد أهم املعابر 
املفضلة للشبكات العاملة في مجال الهجرة 

غير املشروعة، عبر زوارق مطاطية تقل 
العشرات من املهاجرين نحو سواحل إيطاليا 
ومالطا، إضافة إلى منطقة غرب املتوسط في 
اجتاه إسبانيا، والناحية الشرقية من تركيا 

في اجتاه اليونان. وبسبب تزايد مخاطر 
ارتباط شبكات الهجرة السرية بالتنظيمات 

اإلرهابية، وخاصة تنظيم داعش، بادر 
االحتاد األوروبي قبل فترة إلى إطالق عملية 

حتت اسم ”صوفيا“ حملاربة املراكب التي تقل 
املهاجرين، تشارك فيها سفن حربية أوروبية، 
وهي عملية ذات طبيعة عسكرية، الهدف منها 
توقيف املهاجرين السريني وتفتيشهم للتأكد 

من وجود إرهابيني بينهم.
وتشير بعض التقارير إلى أن تنظيم 

داعش نسج طيلة العامني املاضيني عالقات 
قوية مع الشبكات الناشطة في نقل املهاجرين 

السريني، أو رمبا جنح في إقامة شبكات 
للهجرة تابعة له، من أجل حتقيق هدفني. 
األول يرتبط بالبحث عن مصادر للتمويل، 

والثاني يتعلق بتمكني األفراد التابعني له من 
التسلل إلى أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية، 

إذ كلما اشتد اخلناق على التنظيم في العراق 
وسوريا وتقلصت املساحة التي يسيطر 

عليها في البلدين، كلما جلأ إلى استثمار 
الهجرة غير الشرعية لتعويض إخفاقاته.

ويوفر التنظيم وثائق وجوازات مزورة 
للمقاتلني الذين قدموا سابقا من البلدان 

األوروبية، من أجل تسهيل مهمة عبورهم 
إلى بلدانهم بعيدا عن أعني مصالح األمن 

في املوانئ واملطارات. وتخشى احلكومات 
األوروبية من أن يكون التنظيم قد جنح، 
حتى اليوم، في تهريب بضعة أشخاص 

من شأنهم تهديد أمن املجتمعات األوروبية 
والقيام بتفجيرات جديدة، وزاد في ترجيح 
هذا االحتمال أن املصالح األمنية اإلسبانية 

اعتقلت في األسبوع املاضي مبنطقة 
غاليسيا شخصني جزائريني تابعني لتنظيم 

داعش، بعد ثبوت تورطهما في عمليات 
التهريب، وترجح التحقيقات فرضية أنهما 

كانا وراء تهريب بعض األشخاص الذين 
نفذوا تفجيرات العاصمة الفرنسية باريس 
في العام املاضي. وتقول إسبانيا إن هناك 

سوابق الرتباط الهجرة غير الشرعية 
باإلرهاب والتطرف بالنسبة ألوروبا، ففي 

العام ٢٠٠٤ اعتقلت مصالح األمن اإلسباني 
مواطنا جزائريا على عالقة باجليش 

اإلسالمي لإلنقاذ كان قد تسلل إلى التراب 
اإلسباني بطريقة سرية. 

ما يعزز مخاوف الدول األوروبية أن 
املقاتلني األوروبيني الذين كانوا في تنظيم 

داعش قد بدأوا في العودة، األمر الذي يطرح 
حتديا أكبر على مصالح األمن األوروبي. 

ويبلغ عدد املواطنني األوروبيني الذين 
توجهوا للقتال إلى جانب التنظيم خالل 

العامني املاضيني قرابة السبعة آالف شخص، 
لكن ليس كل هؤالء يعودون عبر الطرق 

القانونية التي متكن من مراقبتهم. وتتصل 
املخاوف من العائدين بنوايا التنظيم، 

الذي يعتقد بأنه قد يعوض عن خسائره 
بالتوجه، أكثر فأكثر، نحو  وفقدان ”الدولة“ 

السرية واالنتشار األفقي على صعيد البلدان 
األوروبية، بحيث يصبح تهديدا ”حضريا“ 

لألمن في مختلف العواصم واملدن التي 
تشهد ازدحاما سكانيا وأعدادا أكبر من 

املهاجرين.

داعش.. تهريب البشر في خدمة اإلرهاب

تدرك موسكو أن ال ثقة يمكن 

التعويل عليها في التعامل مع رئاسة 

دونالد ترامب، فهي تتأمل بقلق صعود 

وجوه تلك اإلدارة العتيدة من خلفيات 

محافظة ال يمكن أن تكن لروسيا أي 

ود دعا إليه ترامب، حين خاض غمار 

الحملة االنتخابية

محمد قواص
صحافي وكاتب لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الكن إ

منذ تفجر المشهد السوري وظهور 

تنظيم داعش ومسألة الالجئين 

والنازحين أصبحت الزاوية األمنية هي 

الغالبة على نوعية التعاطي مع الهجرة 

غير القانونية؛ وزاد من الهواجس 

األوروبية سقوط ليبيا في حالة من 

الفوضى وتسلل مقاتلي داعش إليها

ما يعزز مخاوف الدول األوروبية أن 

المقاتلين األوروبيين الذين كانوا في 

تنظيم داعش بدأوا في العودة، األمر 

الذي يطرح تحديا على األمن األوروبي
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آراء
} هناك سباق مع الوقت في غير مكان من 

الشرق األوسط وشبه اجلزيرة العربية، 
خصوصا في العراق وسوريا ولبنان… 

واليمن، إلى حّد كبير. بكالم أوضح، هناك 
سعي لفرض واقع على األرض قبل تسّلم 
اإلدارة األميركية اجلديدة برئاسة دونالد 

ترامب مهّماتها في العشرين من كانون 
الثاني ـ ديسمبر املقبل.

ال ميكن إدراج إقرار تشريع ”احلشد 
الشعبي“ في العراق في ظل معركة املوصل 
التي تسبب بها أصال نوري املالكي، رئيس 
الوزراء السابق، سوى في هذا السياق. من 

اآلن فصاعدا، سيترتب على كل من يريد 
التعاطي مع العراق، أن يأخذ في االعتبار أن 
هناك واقعا مختلفا في البلد. لم يعد اجليش 

العراقي ميثل التركيبة العراقية املعقدة 
ويعكسها، أي مذاهب وقوميات ومناطق 

مختلفة. هذا على الرغم من كّل ما قيل عن 
أن الضباط الكبار في اجليش العراقي كانوا 

ينتمون، في معظمهم، قبل الغزو األميركي، 
إلى مناطق معّينة ومدن معروفة ومذهب 

معروف.
صار هناك ما هو أهّم من اجليش. صار 
هناك ما ميكن وصفه مبظّلة للجيش. صار 

هناك ”احلشد الشعبي“، متاما كما يوجد في 
إيران ”احلرس الثوري“ الذي يتحّكم مبفاصل 

السلطة وبجزء أساسي من االقتصاد.
كما كان هناك استعجال لتشريع ”احلشد 

الشعبي“، كان هناك أيضا استعجال 
للسيطرة على املوصل. ملاذا كّل هذا الصبر 

على ”داعش“ الذي احتّل املوصل قبل 
عامني ونصف عام؟ هل آن أوان التخّلص 

من ”داعش“ بسبب قرب انتهاء والية باراك 
أوباما من جهة، وألن ”داعش“ أّدى الهدف 

املطلوب منه من جهة أخرى؟
يبدو أن ”داعش“، الذي باتت أّيامه 
معدودة في املوصل، أقرب إلى تنظيم 

إرهابي انتهت صالحيته. اسُتنفد الهدف من 
خلق ”داعش“. لم تعد هناك من فائدة تذكر 

لالستثمار في اجلرائم التي ارتكبها. بات في 
اإلمكان إخراجه من املوصل، ومتكني ”احلشد 

الشعبي“ من ارتكاب كّل ما يريد ارتكابه 
باسم الدولة العراقية اجلديدة التي حتكم من 
إيران بواسطة شخصيات جاءت إلى السلطة 

على دّبابة أميركية! هل املطلوب في نهاية 
املطاف التخّلص من ”داعش“ أم استخدام 

”داعش“ للتخّلص من املوصل، املدينة 
العراقية الكبيرة التي متّيزت مباضيها الغني 

وبالشخصيات التي خرجت منها وبتنوعها 
على كّل صعيد؟

تسير التطورات بأسرع ما يتوقع وكأن 
فرصة تدمير حلب لن تتكّرر عندما لن 

يعود باراك أوباما في البيت األبيض. لذلك 
جند ذلك القصف الوحشي الروسي الذي 
يستهدف هذه املدينة السورية من التنوع 
الذي ال سابق له، ذلك أن التركيز الروسي 

على املدنيني وعلى املستشفيات واملدارس. 
واضح أن الهدف تهجير أكبر عدد من أهل 

املدينة وضواحيها. مطلوب صراحة االنتهاء 
من حلب، فيما العالم يتفّرج.

ما يحصل في حلب أمر مريب. مريب إلى 
درجة يصعب تصديق أن إدارة باراك أوباما 
تخلت عن أي دور في العالم، وجلست تتفّرج 
على عملية روسية – إيرانية تستهدف إزالة 

مدينة من الوجود. هل يكفي أن تكون هذه 
املدينة سّنية ـ مسيحية حّتى يسود الصمت 

على ما تتعّرض له؟
ليس مفهوما كيف ميكن لرئيس أميركي 
القبول بكّل هذا االستخفاف ببلده، الذي ال 

يزال إلى إشعار آخر القّوة العظمى الوحيدة 
في العالم، وبفرض أمر واقع على اإلدارة 

اجلديدة. يخشى أن يكون باراك أوباما 
مشاركا في اجلرمية التي ترتكب في سوريا 

وفي خلق أمر واقع جديد في هذا البلد الذي 
صار نصف شعبه مهّجرا. ليس طبيعيا أن 
تتخلى الواليات املتحدة عن مسؤولياتها، 
علما أن كل التصرفات التي مّيزت الرئيس 

األميركي األسود اتسمت بالرضوخ لرغبات 
موسكو وطهران أكان ذلك في أوكرانيا أو في 
العراق أو في سوريا. حتّول الشعب السوري 

إلى ضحية أخرى لسياسات رئيس أميركي 
اعتبر أن اإلجناز األّول، ورّمبا الوحيد 

إلدارته، يتمثل في االتفاق في شأن االتفاق 
النووي مع إيران!

تنعكس األحداث السورية على لبنان. 
ال يتعّلق األمر بوجود ما يزيد على مليون 
ونصف مليون الجئ سوري في هذا البلد 

الصغير وما يشّكله ذلك من أعباء عليه. هناك 
آثار سياسية تترتب على التدخل املباشر 

لـ”حزب الله“ بصفة كونه لواًء في ”احلرس 
اإليراني في احلرب التي يتعّرض  الثوري“ 
لها الشعب السوري. لم يكتف ”حزب الله“، 
ومن خلفه إيران بفرض فراغ رئاسي طوال 

سنتني ونصف سنة. يريد اآلن، بعد انتخاب 
رئيس للجمهورية أن يكّرس خرقا للدستور 

في مجال تشكيل احلكومة اللبنانية.
صار ”حزب الله“ يقّرر من هو رئيس 
اجلمهورية في لبنان. صار ”حزب الله“ 

يقّرر من هم وزراء هذه احلكومة. لديه رغبة 
في أن يكون كّل الوزراء الشيعة من حّصة 

الثنائي الذي يشّكله مع حركة ”أمل“. يضع 
”فيتو“ على تولي ”القوات اللبنانية“ حقائب 
معّينة وكأن وزراء ”القوات“ ليسوا مواطنني 

لبنانيني ميتلكون احلقوق التي ميتلكها 
أّي مواطن آخر، وتترتب عليهم الواجبات 

نفسها التي تترتب على مواطن ينتمي إلى 
”حزب الله“ ويحّق لهم أن يكونوا في أّي 

موقع يسمح لهم به الدستور الذي ساوى بني 
اللبنانيني.

هناك بكّل بساطة رغبة في تكريس تغيير 
كبير في لبنان، إن على صعيد انتخاب رئيس 

اجلمهورية أو كيفية تشكيل احلكومة فيه. 
سيمّهد ذلك ملرحلة يطرح فيها جّديا التخلص 

من اتفاق الطائف الذي كّرس املناصفة بني 
املسيحيني واملسلمني، ملصلحة املثالثة بني 

املسيحيني والسّنة والشيعة.
ُيعتبر هذا الغياب األميركي عن كّل 

أحداث الشرق األوسط فرصة ال تفوت لفرض 
أمر واقع في لبنان، وصوال إلى يوم ال يعود 

فيه اللبناني يعرف بلده أو قادرا على أن 
يتعّرف إليه.

من لبنان إلى اليمن، هناك من يستغل 
حال الفراغ في الواليات املتحدة. 

ليس تشكيل احلوثيني (أنصار الله) 
و”املؤمتر الشعبي العام“ الذي يتزعمه 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح حكومة 
تقف في مواجهة احلكومة ”الشرعية“ سوى 
دليل آخر على مدى االستخفاف بطرح وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري. عرض كيري 
أخيرا في أثناء وجوده في مسقط اخلطوط 

العريضة ملشروع يستهدف إيجاد تسوية 
في اليمن. لعّل أهم ما في طرحه تقليص 

صالحيات الرئيس املؤقت عبدرّبه منصور 
هادي الذي ال وزن شعبيا له في اليمن، 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية. بالنسبة إلى 
علي عبدالله صالح و”أنصار الله“، هناك 

مجال خللق أمر واقع في صنعاء في انتظار 
اإلدارة اجلديدة. لم يتردد اجلانبان في 

التصعيد ما دام ال يوجد من مينعهما من 
ذلك.

أمور كثيرة ستحصل من اآلن إلى أن 
يتسّلم دونالد ترامب مهماته. كيف سيتعامل 

الرئيس اجلديد مع الذين يفرضون واقعا 
جديدا في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ 

إّنه سؤال نهاية ٢٠١٦. 
ال شّك أّنه سؤال كبير تتطلب اإلجابة عنه 

منطا جديدا في التفكير األميركي، بل ثورة 
على ما تركه باراك أوباما من آثار مدّمرة 
أعطت انطباعا فحواه أّن أميركا خسرت 

احلرب الباردة ولم تربحها…

سباق مع الوقت في الشرق األوسط

{الحكومـــة قدمت العديد من المقترحات لالتحاد بخصـــوص الزيادة في األجور، وتمت مصارحة 

الشعب التونسي بحقيقة الوضع الذي تعيشه تونس التي تحتاج إلى الشغل واالستثمار}.
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} يبدو أّن األزمة القائمة بني حكومة يوسف 
الشاهد وبني االحتاد العام التونسي للشغل 

قد اتخذت مسارين متوازيني ال شيء ينبئ 
بأّنهما ميكن أن يلتقيا. كانت األزمة قد 

انفجرت بسبب قرار احلكومة تأجيل صرف 
الزيادات في الوظيفة العمومية املضمن في 

قانون املالية 2017 وميزانية السنة املقبلة.
وكان تبرير احلكومة يتمثل في كون 

حكومة احلبيب الصيد ارتكبت خطأ 
بالتزامها باتفاقيتني متناقضتني واحدة مع 

صندوق النقد الدولي تقضي بالتخفيض في 
حجم كتلة األجور، والثانية مع االحتاد العام 

التونسي للشغل تفيد بالزيادة في األجور 
على ثالث سنوات. ورأت احلكومة أنه ال 

ميكن التراجع عن االتفاق مع صندوق النقد 
الدولي باعتباره اجلهة الرئيسية املانحة 

لتونس، بينما ميكن أن تلقى التفّهم من 
احتاد الشغل شريكها األساسي. فراهنت على 
أّن تأجيل صرف الزيادات سيمّكن من التقليل 
من الديون، ومن تخفيف الضغط على املالية 

العمومية، وتوجيه االعتمادات التي كانت 
معّدة للزيادات في أجور الوظيفة العمومية 

إلى التنمية واالستثمار.
لكّن االحتاد يرى في ذلك تبعية مهينة 

لصندوق النقد الدولي، وتراجعا عن اتفاقات 
والتزامات سابقة صادرة في اجلريدة 

الرسمية للجمهورية التونسية، وهو يقصد 
االتفاق املمضى مع حكومة الصيد في 

سبتمبر 2015 والذي أنهى مرحلة عصيبة من 
املشاحنات واخلالفات بني الطرف االجتماعي 

واحلكومة. وتباعدت وجهات النظر بني 
الطرفني ومتسك كل طرف مبوقفه.

وأصدر مجمع الوظيفة العمومية 
باالحتاد بيانا عّبر فيه عن رفضه لإلجراءات 

املتخذة من قبل احلكومة، ودعاها إلى فتح 
حوار وطني حول املنوال التنموي الكفيل 

بإنقاذ االقتصاد الوطني من أزماته املزمنة 
والطاحنة يقوم على قاعدة التوزيع العادل 
للخيرات والثروات التي يعتبر الشغالون 

طرفا أساسيا في إنتاجها.
ويكون مدخل هذا املنوال التنموي نظاما 

جبائيا عادال يرتكز على ضبط نسب الضريبة 
وفقا ملبدأ املساواة وتقيدا بقواعد اإلنصاف. 

كما طالب املجمع بالقطع مع النظام 
الضريبي اجلزافي وإلغاء كل اإلجراءات 
املستنزفة لألجراء من خالل مساهمات 
استثنائية مثل التي اتخذتها احلكومة 

والتي تعمق معاناتهم، إضافة إلى ضرورة 
استخالص املتخّلد اجلبائي والديواني بذمة 
األفراد واملؤسسات، وتوفير املوارد البشرية 

واملادية لإلدارة، ومتكينها من املزيد من 
الصالحيات ملقاومة التهرب الضريبي.

كما دعا املجمع إلى استيعاب النشاط 
االقتصادي غير املنظم وتوظيف املوارد 

املالية املتداولة في السوق املوازية، مبا 
يؤّمن املوارد الكفيلة إلنعاش ميزانية الدولة 
ومواجهة التهريب ووضع التدابير الالزمة 

واعتماد اآلليات الكفيلة بضمان التدخل 
الناجع في هذا املجال.

ودعا مجمع الوظيفة العمومية باحتاد 
الشغل احلكومة إلى التصدي لظاهرة 

االحتكار بـفتح ملف مسالك التوزيع وتعزيز 
املوارد البشرية املختصة في املراقبة 

وتدعيمها والتحكم في األسعار. وهو يرى أن 
هذه اإلجراءات اجلريئة هي الكفيلة بإنقاذ 
املالية العمومية، ووضع اللبنة األولى في 

مسار حتقيق العدالة اجلبائية، وتقاسم 
األعباء والتضحيات بني مختلف فئات 

الشعب التونسي.
لكْن للحكومة رأي آخر فهي تعتقد أن 

األموال التي كانت ستوجه للزيادة في 
األجور ستوجه للتنمية وخلق الثروة؛ يعني 

سيتم استثمارها. وهو ما قصده وزير 
الوظيفة العمومية واحلوكمة عبيد البريكي 
حني بسط قرار التأجيل قائال إن احلكومة 

تطلب من األجراء أن يقرضوها.
الواقع اآلن أّن القراءات والتأويالت 

التفاق قرطاج الذي كان االحتاد من املوقعني 
عليه، والذي كان اإلطار الذي أجنب حكومة 
الشاهد قد اختلفت. فاحلكومة كانت تعتقد 
أن هذا اإلطار سيكون كافيا جلعل االحتاد 
يقبل باإلجراءات املضمنة في قانون املالية 

وبالتصورات التي بنيت عليها ميزانية 
الدولة لسنة 2017 رغم ما فيها من ضغوط 

على الطبقة العاملة. أما االحتاد فيرى 
أن احلكومة لم تلتزم باتفاق قرطاج الذي 

يتضمن مبدأ احترام االتفاقيات والتعهدات 
املمضاة مع احلكومة السابقة في إطار 

استمرارية الدولة ومؤسساتها.
تبعا لذلك قررت الهيئة اإلدارية الوطنية 

لالحتاد العام التونسي للشغل اإلضراب 
العام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر 
اجلاري، ومبدأ اإلضراب العام في القطاع 

اخلاص. وّمت إرسال برقيات اإلضراب من قبل 
األمني العام لالحتاد حسني العباسي إلى كل 

من رئيس احلكومة ووزير الداخلية ووزير 
الوظيفة العمومية واحلوكمة.

في املقابل متسك رئيس احلكومة 
يوسف الشاهد بتأجيل الزيادة في أجور 

الوظيفة العمومية املضمن في ميزانية 2017 
وعرض كما هو للمصادقة عليه مبجلس 

نواب الشعب. وكان تعامله مع قرار االحتاد 
اإلضراب العام في منتهى البرود وعّلق قائال 

إن اإلضراب حق دستوري. السؤال اآلن ما 
هي دالالت هذا الصراع بني احلكومة واحتاد 

الشغل؟
هذا الصراع يدل على هشاشة الوضع 

في تونس، وعلى االرجتال والتسرع في 

املسائل املصيرية، وعلى غياب العمق في 
احلوارات، وعلى إفراغ االتفاق والعهد 
وامليثاق من مضامينها. وهذا ما يقود 

الشعب التونسي إلى فقدان الثقة تدريجيا 
في قياداته ومسؤولي دولته واملتصدين 

للشأن العام. وهذا ما قد يخلق أزمة نفسية 
اجتماعية تقود إلى حالة يأس شعبية قد 

ُتفشل احملطات املصيرية القادمة كاحملطات 
االنتخابية املنتظرة.

فاحلكومة عرضت قانونها للمالية 
ومشروع ميزانيتها لسنة 2017 بتسرع 

كبير وتعمدت اختصار النقاشات مع احتاد 
الشغل وبقية شركائها وهي التي كان ميكن 
أن جتنبها هذا الصراع اخلطير على األمن 

االجتماعي التونسي، وعولت على غلبة الكتل 
النيابية للتحالف احلاكم لتمرير مشروع 
القانون على عالته رغم إقرار حزبي نداء 

تونس والنهضة بأنه لم تقع استشارتهما 
أثناء إعداد امليزانية وقانون املالية.

تعرف احلكومة أن تأجيل صرف الزيادات 
واملنح في الوظيفة العمومية لن يوفر للدولة 

أكثر من 1.4 مليون دوالر وهو رقم هزيل، 
فلماذا تعول عليه ال سيما أنه قد يكون 

مشكال ال حال إذ أن مقترح احلكومة التأجيل 
يعني تزامن الزيادة احلالية مع الزيادة 
املقررة للسنة املقبلة، مما قد يثقل كاهل 

الدولة ويجعلها عاجزة عن السداد فتضيع 
حقوق الشغالني واألجراء.

من جهة أخرى تزامنت مناقشة قانون 
املالية وميزانية 2017 في مجلس نواب 

الشعب مع انعقاد املنتدى الدولي لالستثمار 
”تونس 2020“ بتونس، وتتجاوز األرقام 

الصادرة عن هذا املنتدى في شكل وعود 
وهبات ومنح وقروض حجم ميزانية 2017 
برمتها. وهو ما يعني إمكانية ضّخ أموال 

ضخمة للدولة التونسية.
فهل سيقود ذلك إلى تراجع احلكومة 

عن قرار تأجيل الزيادات في أجور الوظيفة 
العمومية وجتنيب تونس أزمة حادة ال 

أحد ميكن أن يتكهن مبآالتها، ال سيما أّن 
اإلضراب العام املقرر ليوم 8 ديسمبر ليس 

إال بداية لسلسلة من القرارات قد تصل إلى 
اإلضراب املفتوح. وهذا قد يهدد الدولة 

برمتها إذ سيتوقف العمل واإلنتاج بالكامل 
مبا يقضي على موارد الدولة ويستنزف 

كل مقدراتها، أم أن احلكومة ستمضي في 
برنامجها القاضي بتأجيل الزيادة في األجور 

وإضافة ما سيوفره هذا اإلجراء إلى ما قد 
يدره منتدى االستثمار للشروع في إجناز 
األشغال الكبرى واملشاريع التنموية العالقة؟

لكن اخلوف كل اخلوف أال تكون احلكومة 
قد حسبت خطواتها جيدا حني تستعدي 
احتاد الشغل والشغالني واملوظفني، وفي 

الوقت نفسه تعول عليهم لتنفيذ برامج 

التنمية واملشاريع االستثمارية. وهو ما 
قد يعد تناقضا إذ أنها قد ال جتد احلماس 

الكافي في اإلدارة لتجويد األداء من أجل 
حتسني اخلدمات الالزمة لالستثمار.

هناك مغامرة محفوفة باملخاطر تتخذها 
حكومة الشاهد وهي عارية الظهر من الدعم 

احلزبي، بالنظر إلى تالشي حزب نداء 
تونس، وإلى التعاطي البراغماتي الغامض 
حلركة النهضة مع هذه احلكومة. فهل مير 

شتاء تونس بسالم؟

الحكومة التونسية واتحاد الشغل: مآالت الشتاء

يعتبر هـذا الغياب األميركي عن كل 

أحـداث منطقـة الشـرق األوسط 

فـرصة ال تفوت لفرض أمر واقع في 

لبنان، وصوال إلى يوم ال يعود فيه 

اللبناني يعـرف بلـده أو قادرا على أن 

يتعرف إليه

كيف سيتعامل الرئيس الجديد 

مع الذين يفرضون واقعا جديدا 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ 

ال شك أنه سؤال كبير تتطلب 

اإلجابة عنه نمطا جديدا في التفكير 

األميركي، بل ثورة على ما تركه باراك 

أوباما من آثار مدمرة

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

صراع يدل على هشاشة الوضع في 

تونس، وعلى التسرع في المسائل 

المصيرية، وعلى غياب العمق في 

الحوارات، وعلى إفراغ االتفاق والعهد 

والميثاق من مضامينها. وهذا ما يقود 

الشعب التونسي إلى فقدان الثقة في 

قياداته ومسؤولي دولته والمتصدين 

للشأن العام
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اقتصاد

} بغــداد - بدأ البنك املركزي العراقي تطبيق 
نظام مصرفي جديد يدعى ”املقســـم الوطني“ 
بهـــدف مراقبة احلـــواالت املاليـــة اخلارجية 
وضبط حركة غســـيل األموال التي تســـتنزف 

موارد الدولة.
وقال أيســـر جبار، املتحدث باسم البنك إن 
”املقســـم الوطني ســـيمكن البنـــك املركزي من 
مراقبة حركة التحويالت املالية، التي تتم عبر 
البطاقـــات االئتمانية والهواتـــف النقالة، من 

الداخل إلى اخلارج“.
وأوضـــح جبار في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
هـــذا النظام يتيـــح الرقابة علـــى جميع حركة 

األموال بشكل دقيق.
وأشـــار إلى إن ”املقســـم الوطني“ سيتيح 
للجهات الرقابية الدوليـــة االطالع على حركة 
األموال العراقية في الداخل وكذلك من الداخل 
إلى اخلارج، كما أنه ميثل اســـتجابة مباشرة 
ملتطلبات انخراط النظام املصرفي العراقي في 

النظام املصرفي العاملي.
وفضال عن ذلك، يتيح هذا النظام التخلص 
من صيـــغ التعامل الورقيـــة التقليدية، مقابل 
االعتماد علـــى نظام البطاقـــة اإللكترونية في 

مختلف التعامالت املالية.
ويهـــدر العـــراق املليارات مـــن الدوالرات، 
ســـنويا، في عمليات حتويل مالي إلى اخلارج 
حتـــت غطـــاء تغطيـــة عقـــود وهميـــة، تزعم 
توفيـــر احتياجات البالد من املـــواد الغذائية 

األساسية.
ويشير اجلزء املرصود في بعض البيانات 
إلـــى تهريـــب املليـــارات مـــن الـــدوالرات إلى 
حسابات مســـجلة بأســـماء أقارب سياسيني 
ومســـؤولني عراقيني ويجري اســـتثمارها في 

العديد من املشاريع في الدول املجاورة.
ويـــرى اخلبـــراء أن احلكومـــة العراقيـــة 
بســـبب  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى  اضطـــرت 
الضغـــوط الدوليـــة والفضائـــح، وتوقعوا أن 
تكـــون اإلجـــراءات شـــكلية وقـــد تقتصر على 

مطاردة اخلصوم السياســـيني، في ظل هيمنة 
األحزاب السياسية على املؤسسات املالية.

ويخضـــع البنـــك املركـــزي لنفـــوذ رئيس 
الوزراء الســـابق نوري املالكي، الذي عني أحد 
أتباعـــه وهو علي العـــالق محافظا للبنك قبل 

تنحيته من رئاسة الوزراء بأيام قليلة.
وكان املركـــزي قد أعلن فـــي بيان، الثالثاء 
املاضـــي، عـــن بـــدء العمـــل بنظام ”املقســـم 
الوطنـــي“ اخلاص بتبـــادل التحويالت املالية 

عن طريق البطاقات االئتمانية.
وأشـــار إلى أنـــه وضع خطـــة للعمل بهذا 
النظـــام الذي تقتضي مرحلته األولى تشـــغيل 
5 بنوك وشـــركة واحدة لتحصيل نقاط البيع، 
بينما ســـيتم االنطالق مع باقـــي البنوك التي 

تصدر بطاقات الدفع قبل نهاية هذا العام.
ويعمل النظام اجلديد على ربط كافة بنوك 
البالد بشبكة اتصاالت موحدة حيث سيسهل 
الكثير من التعامالت البنكية وســـيقضي على 
الروتـــني املتبع في مراجعة البنوك وســـينجز 
املعامالت بأســـرع وقت ممكن من خالل أدوات 
الدفـــع اإللكترونيـــة املتمثلـــة فـــي البطاقات 

االئتمانية مبختلف أنواعها.
وتتعرض السياسة النقدية في العراق إلى 
نقد مســـتمر من متخصصني يـــرون أن هناك 
هدرا موجهـــا ألمـــوال العراق، فيما يســـجل 
احتياطـــي العراق الفيدرالي تراجعا كبيرا في 

معدالته، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وكان مجلس النواب قد صادق في سبتمبر 
العـــام املاضي، على مشـــروع قانـــون مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، ومع ذلك جتد 
احلكومة املركزية صعوبـــة في تعقب األموال 

نظرا للوضع املضطرب الذي تعيشه البالد.
ويحـــول جتـــار عراقيـــون املليـــارات من 
الـــدوالرات إلى اخلارج ســـنويا حيث يقدمون 
وثائـــق، بعضهـــا وهمـــي، لتغطيـــة أذونات 

الصرف.

ويتســـلم البنك املركزي العراقي وصوالت 
شراء من جتار ملواد تفوق حاجة البالد سنويا 

إلى بعض املواد املستوردة.
وفي 2014، مت تقدمي وصوالت لشراء السكر 
بكميات تفوق حاجة البالد بســـبعة أضعاف، 
وهـــو مـــا يؤكـــد تزويـــر مســـتندات اإلدخال 
واســـتخدام األمـــوال العراقيـــة احملولـــة إلى 

اخلارج في تغطية نفقات سرية أو مشبوهة.
ويزعم البنك املركزي أنه ال ميلك حق النظر 
في حقيقة مســـتندات اإلدخال ما دامت حتمل 

أختام مسؤولي اجلمارك وتواقيعهم.
وأعلنت رابطة املصـــارف العراقية، مطلع 
هذا األســـبوع، عـــن تنظيم مؤمتر، الســـبت، 
يبحث ســـبل مكافحة غســـيل األموال ومتويل 

اإلرهاب مبشاركة جهات عراقية ودولية.
ويتوقـــع خبـــراء أن يســـهم املؤمتـــر في 
الكشـــف عن الكثير من القضايا املتعلقة بتلك 

العمليات املشبوهة واجلهات املتورطة فيها.

وقال علي طارق مصطاف، املدير التنفيذي 
لرابطة املصارف العراقية في تصريح لوسائل 
اإلعـــالم احملليـــة إن ”الرابطـــة تعمل بشـــكل 
مكثف اســـتعدادا للمؤمتر ألهميته بالنســـبة 
إلـــى العـــراق والعالم للحد من هـــذه الظاهرة 

املنبوذة“.
وأضـــاف أن ”املؤمتر ســـيناقش مواضيع 
مهمـــة، وعلى رأســـها دور اجلهات الرســـمية 
العراقية واملنظمات الدولية في مكافحة غسيل 

األموال“.
ويبلـــغ االحتياطـــي النقـــدي مـــن العملة 
األجنبيـــة في العراق حوالـــي 50 مليار دوالر، 
وفقـــا لبيانات املركـــزي التي أعلـــن عنها في 

سبتمبر املاضي.
ويحتكر عـــدد من البنوك العراقية عمليات 
الوساطة بني البنك املركزي والتجار للحصول 
علـــى العملـــة الصعبـــة، فيما يشـــاع أن هذه 

البنوك مملوكة لسياسيني عراقيني.

ويخدم نظام املقسم الوطني مراقبة عملية 
اإلقراض؛ إذ يتيـــح لكل بنك يعتمده معرفة ما 
إذا كانت اجلهات أو األشخاص الذين يطلبون 
احلصول على قروض، قد حصلوا على قروض 

من بنوك أخرى.
وال يتجاوز عدد البنوك في العراق خمسني 
بنـــكا، وتضم أكثـــر من 800 فـــرع موزعة على 
احملافظـــات، وهو رقـــم متدن مقارنة بنســـبة 

السكان.
وتشـــير إحصائيـــات غير رســـمية إلى أن 
البنـــك الواحـــد يوفـــر خدمات لنحـــو 40 ألف 
شـــخص، وهذا الرقم يعد قليال قياسا مبا هو 

موجود في الدول املجاورة للعراق.
وتتلخص مهمة البنك املركزي في احلفاظ 
على اســـتقرار األســـعار وتنفيذ السياســـات 
النقدية، مبا فيها سياســـات أســـعار الصرف 
الصعبـــة  العملـــة  مـــن  االحتياطـــات  وإدارة 

وتنظيم القطاع البنكي.

الضغوط والفضائح تجبر بغداد على مواجهة تهريب وغسيل األموال
[ البنك المركزي يعتمد نظاما نقديا لمراقبة تحركات األموال  [ اإلجراءات قد تستخدم فقط لمطاردة الخصوم السياسيين

اللعب على المكشوف

أيسر جبار:

المقسم الوطني سيتيح 

للبنك المركزي مراقبة 

حركة التحويالت المالية

علي طارق مصطاف:

رابطة المصارف العراقية 

تعمل بشكل مكثف لمكافحة 

ظاهرة غسيل األموال

ــــــد ملراقبة حركة األموال داخل البالد  ــــــن البنك املركزي العراقي عن إدخال نظام جدي أعل
وخارجها، في خطوة يشــــــكك اخلبراء في جديتها في ظل هيمنة األحزاب السياسية على 
البنك املركزي. وقالوا إن اإلجراءات التي تهدف إلى مكافحة غســــــيل األموال قد تستخدم 

فقط ملطاردة اخلصوم السياسيني.

حممد محاد

} القاهــرة – تفجـــر الغضـــب بـــني منتجـــي 
الدواجن املصريني أمس حـني أصـدر املجلـس 
قـــرارا يقضـــي بإعفــــاء واردات مصـــر مـــن 
الـدواجـــن املجمــــدة مـن الـرســـوم اجلمـركية 
حتى نهـاية شـــهـر مـايو املقـبـــل، وقـالوا إنـه 
يخلــــق مشـــكلـة، رغـــــم أن جتــــارة وتـداول 

الــدواجن في البـــــالد لـم يكـونـا يعانيـان من 
أي مشـكالت.

وبـــررت احلكومة قرارها الذي كان صادما 
للجميـــع، بأنـــه يســـتهدف حمايـــة الفقـــراء 
ومحـــدودي الدخل، بســـبب ارتفاع األســـعار 
نتيجة التراجع احلاد في ســـعر صرف اجلنيه 
منـــذ حترير أســـعار الصـــرف فـــي 3 نوفمبر 

املاضي.

وكانـــت القـــوات املســـلحة، هـــي اجلهـــة 
الوحيدة التي تســـتورد الدواجن املجمدة من 
اخلارج بدون جمارك، وتقوم من خالل منافذها 
املتحركة والثابتة املنتشرة في مختلف أنحاء 
البـــالد، ببيعها للمواطنني بأســـعار رخيصة، 
حيـــث يصل ســـعر الدجاجة إلـــى نحو دوالر 
تقريبا. ووصف مســـتثمرون واقتصاديون في 
تصريحات لـ”العرب“ القرار بأنه غير مدروس 
وقد يؤدي إلى توقف استثمارات تلك الصناعة 
التي تقدر بنحو ثالثة مليارات دوالر. ورجحوا 
أن يتســـبب في زيادة الطلب على الدوالر، ألنه 
سوف يشـــجع التجار على االســـتيراد، األمر 

الـــذي يتنافى مع الدعوات إلـــى تقليل فاتورة 
الواردات من اخلارج.

ومن املتوقع أن يرتفع ســـعر الدوالر خالل 
الفتـــرة املقبلـــة، ألن واردات الدواجن املجمدة 
حتظى بأولوية خاصة فـــي توفير الدوالر من 
قبل املصارف احمللية. وتعـــد الدواجن خيارا 
رئيســـيا لتوفير البروتني في غذاء املصريني، 
في ظل ارتفاع أســـعار اللحوم احلمراء بشكل 
كبير. ويصل سعر كيلو الدواجن في األسواق 
الشـــعبية إلى نحو 1.25 دوالر بارتفاع نسبته 
17 باملئـــة عن مســـتويات األســـعار قبل قرار 

حترير أسعار الصرف.
وتعد تلك الزيادة محدودة مقارنة باالرتفاع 
الكبير في األسعار، بسبب ارتفاع سعر الدوالر 
بنســـبة 100 باملئة منذ حترير أسعار الصرف 
فـــي 3 نوفمبر. ووصل متوســـط ســـعر صرف 
الـــدوالر أمام اجلنيه في البنـــك املركزي أمس 
إلـــى نحو 17.76 جنيه للشـــراء ونحـــو 18.16 
جنيـــه للبيع.  وقدرت دراســـة للجهاز املركزي 
للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء إجمالـــي حجم 
اإلنتـــاج احليواني في مصر بنحـــو 965 ألف 
طن، بينما يبلغ حجم االستهالك اإلجمالي 1.3 

مليون طن سنويا.
ويصـــل إجمالـــي اســـتهالك مصـــر مـــن 
الدواجـــن إلى نحو 700 ألف طن ســـنويا، في 
وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون 
دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد 

الفجوة بني العرض والطلب.
وتساهم صناعة الدواجن احمللية بسد نحو 
35 باملئة من استهالك البروتني احليواني في 
البالد، ويصل عدد مـــزارع الدواجن إلى نحو 
47 ألـــف مزرعة. ويبلغ عدد املـــزارع املرخصة 
رســـميا حوالي 20 ألف مزرعـــة، ويعمل العدد 

الباقي خارج املنظومة الرسمية.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة إنتاج 
الدواجن في غرفة القاهرة التجارية إن القرار 
غير مـــدروس على اإلطالق، وأنه لم يكن هناك 
سبب التخاذه، وأنه جاء في وقت ال يعاني فيه 

القطاع من أي أزمة.
وأوضح لـ”العرب“ أن ما نحتاجه فعال من 
احلكومة هو إعفاء جزئي وليس كلّيا لواردات 
مســـتلزمات إنتاج صناعة الثـــروة الداجنة… 
أما ما حدث فهو رســـالة واضحة من احلكومة 
ُمفادها أن استثمارات صناعة الدواجن خارج 

حساباتها.
وتســـتورد مصـــر نحـــو 80 باملئـــة مـــن 
األعالف لتغذية الدواجن من مختلف األسواق 
اخلارجيـــة، وتشـــمل الـــذرة الصفـــراء وفول 
الصويا املغذية للدواجـــن، إلى جانب األدوية 

وأمهات الدواجن ومستلزمات املفاقس.
وتصـــل نســـبة القيمـــة املضافـــة في هذه 
الصناعـــة إلى نحو 10 باملئـــة فقط، ممثلة في 

العمالة واملزارع وتوفير الغذاء احمللي.
وقـــال جمـــال العجيـــزي رئيـــس مجلس 
صناعـــة  إن  املصري-األوكرانـــي،  األعمـــال 
الدواجن فـــي مصر حتتاج إلـــى إعادة هيكلة 
بعـــد أن واجهت خالل الفترة املاضية ضربات 
متعددة أهمها انتشار مرض إنفلونزا الطيور.
وضرب مرض إنفلونـــزا الطيور مصر في 
عام 2006، وتسبب في توقف صناعة الدواجن 
بعد أن انتشـــر فيروس ”أتش.1.أن.1“ املسبب 

للمرض في البالد.
وتعد البرازيل وأوكرانيا من أهم األسواق 

التي تستورد منها مصر الدواجن املجمدة.
ضـــرورة  لـ”العـــرب“  العجيـــزي  وأكـــد 
إجراء دراســـة للقـــرارات املهمة قبـــل مفاجأة 
املســـتثمرين بها ”ألننا ال منتلك رفاهية العمل 

في جزر منعزلة“.

ــــــوزراء املصري إعفاء واردات  فوجــــــئ منتجو الدواجــــــن املصريون أمس بقرار مجلس ال
الدواجن املجمدة من اخلارج من الضريبة اجلمركية. واتهموا احلكومة مبحاباة مجموعة 

من التجار، على حساب إنتاج الدواجن الوطنية.

إعفاء واردات الدواجن المصرية من الضرائب يهدد بانهيار اإلنتاج المحلي

[ اتهام الحكومة بمحاباة التجار على حساب إنتاج الدواجن الوطنية  [ القرار يهدد استثمارات بقيمة 3 مليارات دوالر باالنهيار

قرار محير للجميع

عبدالعزيز السيد:

القرار خاطئ وغير مدروس 

وجاء رغم عدم وجود أزمة 

بسوق الدواجن

جمال العجيزي:

ال نمتلك رفاهية العمل في جزر 

منعزلة ومشاركة المستثمرين 

في القرارات ضرورية

ر

{األوساط االقتصادية في ألمانيا ليســـت مجهزة للمستقبل الرقمي… البيروقراطية المزعجة 

وارتفاع الضرائب يحدان من ديناميكية تأسيس الشركات}.

كريستيان ليندنر
رئيس احلزب الدميقراطي احلر في أملانيا

{على دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ضخ استثمارات لدعم البنية التحتية والتعليم 

واالبتكار وإجراء إصالحات هيكلية لتحفيز االقتصاد}.

أنخيل غوريا
رئيس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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أوبك تعود الستخدام املسكنات غير املجدية

} عادت منظمة أوبك الستخدام املسكنات 
املؤقتة في معاجلة أزمة انخفاض أسعار 

النفط العاملية، بعد أن قاومت لنحو عامني 
ونصف العام مطالب العودة للتحكم في 

السوق، التي انتهى عهدها، والتي من 
املتوقع أن يكون مفعولها قصير األجل.
لن يؤدي خفض اإلنتاج سوى إلى 

إنقاذ بعض منتجي النفط املرتفع التكلفة، 
املهددين بوقف اإلنتاج، وكذلك عودة بعض 

املنتجني الذين توقفوا منذ وقت قصير 
بعد ارتفاع األسعار فوق حاجز 50 دوالرا 

للبرميل، والذي سيجعل إنتاجهم مجديا مرة 
أخرى.

قد يستفيد منتجو أوبك لوقت قصير 
من ارتفاع األسعار بعدة دوالرات، كما حدث 

بالفعل، لكن منتجني آخرين سيسارعون 
لتعويض ذلك اخلفض، ليجد منتجو أوبك 

أنهم لم يربحوا شيئا، بل خسروا حصة 
من األسـواق التي بذلوا جهودا كبيرة 

النتـزاعها.
على مدى العامني املاضيني، كان هناك 
اعتقاد بأن املنتجني تعلموا الدرس جيدا، 

وأدركوا أن سياسة التأثير في األسواق من 
خالل خفض اإلنتاج، مضى عليها الزمن، 

وأن ترك األسواق لعوامل العرض والطلب 
هو الطريق الوحيد، مثلما هو احلال في 

جميع السلع األخرى.

ويبدو أن املنتجني فقدوا صبرهم أمام 
الضغوط املالية املؤقتة وارتفاع عجز 
موازنات البعض، إضافة إلى ضغوط 

التحركات السياسية من قبل الدول األشد 
تضررا مثل اجلزائر وفنزويال، التي أحرجت 

بعض البلدان مثل السعودية، وجعلتها 
تستجيب، كي ال يبدو أنها العقبة الوحيدة 

أمام مطالب خفض اإلنتاج.
ومن املرجح أن تتفجر عقبات كبيرة 

بوجـه االتفـاق الذي مت التوصل إليه 
األربعاء بخفض إنتاج املنظمة بنحو 1.2 

مليون برميل يوميا، يتبعها خفض من 
الدول غير األعضاء بنحو 600 ألف برميل 

يوميا.
فرغم هذا اخلفض الكبير 

الذي سيقلص تخمة 
املعروض في األسواق 

بنحو 1.8 مليون برميل، 
لم ترتفع األسعار سوى 

بنحو 4 دوالرات في 
الساعات األولى، لتعود 
وتفقد نصفها في نهاية 

تعامالت أمس.
جميع احملللني 

واملـؤسسـات العــاملية 
تشكـك في إمكـانية التحقق من 

إلتـزام الـدول األعضـاء في أوبـك 
واملنتجـني املستقلني بالتعهدات التي 

قطعوها.
ولكن يبدو أن خوف املنتجني من هبوط 

حاد في األسعار في الربيع املقبل، عند 

تراجع الطلب بعد انقضاء فصل الشتاء، 
أجبرهم على هذه اخلطوة، التي لن يكون لها 

مفعول بعيد املدى، بل ستؤدي إلى تقليص 
دورهم في أسواق النفط.

حجر الزاوية يكمن في أن متوسط تكلفة 
إنتاج أوبك يقل بشكل كبير عن تكلفة إنتاج 
معظم النفط الصخري، التي يفوق بعضها 

أسعار النفط احلالية.
كان على منظمة أوبك أن تتحمل بقاء 

األسعار منخفضة لفترة أطول لتحقيق 
هدفني استراتيجيني، هما دحر اآلفاق 

املستقبلية إلنتاج النفط الصخري واحلقول 
املرتفعة التكلفة، وتعزيز سيطرتها على 

حصة أكبر في األسواق.
جميع املكاسب املؤقتة 

ستذهب أدراج الرياح، إذا 
عادت األسعار إلى االرتفاع 
ألنها ستسمح للكثير مـن 
منتجي النفــط الصخـري 

والنفط املرتفع التكلفة 
بالعودة لزيادة اإلنتاج 
وانتزاع احلصص التي 

تركتها طـوعا بلدان 
منظمة أوبك.

املستفيد األكبر سيكون 
دونالد ترامب الذي وعد خالل 

حملته االنتخابية، بإزالة جميع قيود 
التنقيب واإلنتاج في جميع األراضي 

األميركية. وسيؤدي قرار أوبك إلى حتقيق 
وعوده بإنعاش إنتاج النفط والغاز 

األميركي.

سالم سرحان
كاتب عراقي

روسيا تنضم ألوبك باملوافقة على خفض اإلنتاج

} موســكو – أعلنـــت روســـيا موافقتها على 
املســـاهمة فـــي خفـــض إنتاجها مـــن النفط، 
في إطـــار االتفاق الـــذي توصلت إليـــه أوبك، 
األربعاء. وأكدت أنها مســـتعدة خلفض إنتاج 
النفط مبا يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في 

النصف األول من العام املقبل.
وقال وزير الطاقة ألكســـندر نوفاك، أمس، 
إن موســـكو تخطط خلفـــض إنتاجها النفطي 
عن مســـتويات نوفمبر وديســـمبر فـــي إطار 
اتفاق مع أوبك لتحقيق االســـتقرار في ســـوق 

النفط العاملية.
وأكـــد أنه ”ســـيكون خفضا متســـاويا من 
قبـــل جميع الشـــركات الروســـية… بوجه عام 

هناك تفاهم بأن هـــذا اخلفض يجب أن يكون 
متساويا في نسبته املئوية للجميع“.

وســـجل إنتاج روســـيا النفطي مســـتوى 
قياســـيا ملا بعـــد احلقبـــة الســـوفيتية، حني 
ارتفع فـــي أكتوبر املاضي بنســـبة طفيفة عن 
مســـتويات ســـبتمبر ليصـــل إلى نحـــو 11.2 
مليـــون برميل يوميا، وهـــي أكبر منتج للنفط 
في العالم حاليا. وكشـــف نوفاك أن أذربيجان 
عمـــان  وســـلطنة  واملكســـيك  وكازاخســـتان 
والبحريـــن وآخرين من املنتجني غير األعضاء 

في أوبك قد ينضمون إلى االتفاق.
وكان اتفـــاق أوبـــك على خفـــض إنتاجها 
بنحـــو 1.2 مليـــون برميل يوميا، قد اشـــترط 
لتنفيذ االتفاق، أن يقوم املنتجون املســـتقلون 
من خارج املنظمة بخفض إنتاجهم بنحو 600 
ألف برميل، من ضمنها خفض إنتاج روســـيا 

300 ألف برميل يوميا.
وفـــي هـــذه األثنـــاء توقعت وكالـــة فيتش 
للتصنيـــف االئتماني أن يتجاوز االســـتهالك 
العاملي من النفط حجم اإلنتاج بواقع 400 ألف 
برميـــل يوميا في الربع األول من العام املقبل، 
وأن يزيـــد بنحو 1.3 مليـــون برميل يوميا في 

الربع األخير من عام 2017.
وأشـــادت فيتش في بيـــان باتفاق منظمة 
أوبـــك على خفـــض اإلنتاج قائلـــة إنه خطوة 

كبرى باجتاه عودة التوازن للسوق.

ألكسندر نوفاك:

سنخفض اإلنتاج إلى 300 

ألف برميل يوميا في النصف 

األول من العام المقبل

اقتصاد
{مؤتمر تونس 2020 سيكون االنطالقة الحقيقية لالقتصاد التونسي، باعتباره سيمهد لرجوع 

بلدنا إلى الساحة الدولية عبر استغالل موقعها االستراتيجي}.

أنيس غديرة
وزير النقل التونسي

{المؤتمر الدولي لالستثمار نقطة تحول إيجابية لتونس ألنه انعقد في ظرف حساس، ويحدونا 

تفاؤل بأن تعود الثقة إلى المستثمرين األجانب شريطة تأجيل خالفاتنا}.

أحمد الكرم
الرئيس التنفيذي لبنك األمان التونسي

[ نتائج المؤتمر تنتظر وضع الخالفات السياسية جانبا والتوجه للعمل [ تونس تجمع أقل من نصف احتياجاتها لتنفيذ مخطط التنمية
ترجمة وعود {تونس 2020} التحدي األصعب أمام الحكومة

رياض بوعزة

} تونــس – متكنـــت احلكومة التونســـية من 
حتقيق نصف جنـــاح في اســـتقطاب الوعود 
بالتمويل واالســـتثمار في بالده خالل املؤمتر 
الـــذي   “2020 ”تونـــس  لالســـتثمار  الدولـــي 

اختتمت فعالياته مساء األربعاء.
وأعلن رئيس احلكومة يوسف الشاهد في 
أعقاب املؤمتر أن تونس حصلت على تعهدات 
بقيمـــة 34 مليار دينـــار (14.7 مليار دوالر) في 
شكل قروض واستثمارات، وهو ما يقل كثيرا 
عـــن تطلعـــات احلكومـــة التي كانت تســـعى 
للحصول على 33 مليار دوالر لدعم اقتصادها 

املنهك.
وأكد مـــراد فرادي املنســـق العام للمؤمتر 
توقيـــع 44 اتفاقيـــة مع حكومات ومســـؤولي 
شركات وصناديق استثمارية من دول أوروبية 
وخليجية وأفريقية، شملت قطاعات السياحة 

والصناعة والطاقة والصحة والتعليم.
وقال الشـــاهد إن ”أهم شـــيء هو الرسائل 
التي خرجت مـــن املؤمتر، وأبرزهـــا الصورة 
صـــورة  للعالـــم…  تونـــس  أعطتهـــا  التـــي 
تونـــس اجلديـــدة، التي جنحت فـــي انتقالها 

الدميقراطي“.
وأبدى فاضل عبدالكافي، وزير االســـتثمار 
التونسي، تفاؤال مع اإلعالن عن نتائج املؤمتر 
حينما قال إن ”تونس وفي ظرف يومني عادت 

إلى واجهة خارطة االستثمار العاملية“.
ويتعلق الرهان حاليـــا بضمان متابعة ما 
مت اإلعالن عنه وترجمته إلى اســـتثمارات، ألن 
الوعـــود والتعهدات قد ال جتـــد طريقا للتنفيذ 
على أرض الواقع، كما حصل في تونس سابقا 

وفي بلدان أخرى.
وتشـــير اإلحصـــاءات الرســـمية إلـــى أن 
االســـتثمارات األجنبية املباشرة تراجعت في 
العـــام املاضي إلى حوالـــي 885 مليون دوالر، 

مقارنة بنحو 1.51 مليار دوالر في عام 2010.

ويقول خبراء اقتصاد ومحللون إن الفريق 
الفني الذي شـــكلته احلكومة من أجل متابعة 
التعهدات والوعود، سيواجه مهمة معقدة في 
طريـــق ترجمتها على أرض الواقع، خاصة في 
ظل التوتر االجتماعي الذي يطفو على السطح 

بني احلني واآلخر.
إلـــى  بحاجـــة  املتابعـــة  فريـــق  ويبـــدو 
صالحيـــات كبيرة ليكـــون قادرا علـــى تذليل 
العقبات البيروقراطية ملنع تعطيل املشـــاريع، 
مثلما حصل منذ بداية العام احلالي مع شركة 
بتروفـــاك البريطانيـــة، التي تعمـــل في مجال 

الطاقة.

وشـــدد اخلبير االقتصـــادي ووزير املالية 
التونسي األسبق حكيم بن حمودة في تصريح 
على ضـــرورة أن تقـــوم احلكومة  لـ”العـــرب“ 
”باملتابعـــة الدقيقـــة لالتفاقيات واملشـــروعات 
التي مت إبرامها لتتمكن من جتسيد املبادرات“.
وأكد منجي الرحـــوي، النائب في البرملان 
عن اجلبهة الشـــعبية أن ”املســـتقبل ســـيثبت 
مدى التزام احلكومات واملستثمرين بوعودهم 

التي قطعوها لتونس خالل املؤمتر“.
البرملـــان  رئيـــس  الناصـــر  محمـــد  وكان 
التونســـي قد أكـــد خالل املؤمتـــر أن املجلس 
ســـيراقب عن كثب حتويل التعهدات والوعود 
املاليـــة املعلنة إلى اســـتثمارات جـــادة توفر 
وظائـــف للعاطلـــني وتعيـــد إحيـــاء االقتصاد 

املتدهور.
وتبـــدو تونس بحاجة ماســـة إلـــى الدعم 
املالي لتخفيف الضغوط الناجتة عن مدفوعات 
الديون، وبينهـــا 3 مليارات دوالر يحني موعد 
اســـتحقاقها فـــي العـــام املقبل، لكـــن محللني 
يقولـــون إن معظم التعهدات جاءت في شـــكل 
قروض وســـوف تزيد أعباء الديون على املدى 

البعيد.
وقال روبرتو أزفيدو مدير منظمة التجارة 
العامليـــة إن ”املؤمتـــر يعـــد نـــدوة للتنميـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وقـــد عكس رغبة 
املجتمـــع الدولـــي فـــي مســـاندة تونـــس في 

محنتها“.
وأكـــد أن امللتقى بداية الطريق فقط ويجب 
أن تتبعـــه مبـــادرات تهدف إلـــى تفعيل نوايا 
االســـتثمار التي مت اإلعالن عنها، مشيرا إلى 
أن الدول املشـــاركة أبدت التزامها مبســـاعدة 

تونس، رغم األزمات االقتصادية العاملية.
ويبقى التحدي األكبر في تأمني استثمارات 
طويلة األجل للقطاع اخلاص وإيجاد مشاريع 
اقتصادية تتوفر لها مقومات االستمرار ودعم 

النمو.
وأكد املستشـــار االقتصادي العاملي جون 
فيليب دوفال خالل مشاركته في إحدى ورشات 
املؤمتـــر، أن تونـــس ركزت كثيـــرا على اجلدل 

السياسي الداخلي في السنوات األخيرة.
وقـــال إن ”بعـــض القضايـــا السياســـية 
كانت تقلق املســـتثمرين في املاضي، لكن تلك 
الصفحة طويت اليـــوم، ويجب أن يكون للبلد 
تواصـــل أقـــوى مع اخلـــارج لكســـر الصورة 

السائدة عن دول الربيع العربي“.
وتعانـــي تونس منذ يناير 2011 من تراجع 
حاد في نســـب النمو، وارتفاع نســـب البطالة 
إلى مستوى بلغ 15.5 باملئة، إضافة إلى ارتفاع 
الديـــن العام إلى 63 باملئة من الناجت اإلجمالي 

احمللي. وذكرت تقارير أن 500 شـــركة أجنبية 
غادرت تونس في الســـنوات الســـت األخيرة، 
لكن احلكومة نفت ذلـــك خالل املؤمتر، وأكدت 
أن نحو 3500 شـــركة أجنبية مازالت تســـتثمر 

في البالد.
وأكد رجـــال أعمال تونســـيون لـ”العرب“ 
وعـــود  ترجمـــة  إمكانيـــة  املؤمتـــر،  خـــالل 
املســـتثمـرين على أرض الـواقع، لكنهـم قالـوا 
إن األمــــر يحتـــاج إلـــى صبـر وطــــول نفس 

كبيرين.
ويقول رجل األعمال، حسان الوكيل، مدير 
مجموعة الوكيل الصناعية إن اجلميع يسعى 
إلى تفعيل املبادرات بشـــكل جـــدي، مؤكدا أن 

2017 ســـيكون فرصـــة لالســـتثمار فـــي قطاع 
صناعة مكونات الســـيارات مع اقتراب انتهاء 
أعمال بناء وحدة لتجميع الشاحنات اخلفيفة 

في محافظة سوسة.
ويرى حمدي املدب، أحد أبرز رجال األعمال 
التونســـيني، الذي يدير مجموعة من الشركات 
أن منـــاخ األعمال في  أبرزها شـــركة ”دليس“ 
تونس يســـاعد على االستثمار واعتبر املؤمتر 
فرصـــة للمســـتثمرين األجانـــب الستكشـــاف 

إمكانية تركيز مشاريعهم في البالد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الناجت 
اإلجمالي احمللي لتونس بلغ في العام املاضي 
نحـــو 43 مليـــار دوالر. ومـــن املتوقع أن يصل 

عجـــز موازنـــة العام املقبل إلـــى 5.4 باملئة من 
الناجت اإلجمالي احمللي.

وتقول احلكومة إنها تعد مشـــاريع جديدة 
لعرضهـــا لالســـتثمار فـــي قطاعـــات البنيـــة 
التحتيـــة والطاقـــة املتجـــددة والتكنولوجيا 

والسياحة والزراعة.
وأكـــد وزير االســـتثمار أن هنـــاك اتفاقية 
ســـتبرم مـــع مســـتثمرين بريطانيني إلنشـــاء 
مستشفيني في كل من محافظتي قابس وباجة، 
في وقت أكد فيه وزير التجارة والصناعة زياد 
العذاري، قرب توقيع اتفاق مع شـــركة جنرال 
إلكتريـــك األميركية لالســـتثمار في مشـــروع 

للرعاية الصحية.

قال محللون إن املؤمتر الدولي لالســــــتثمار "تونس 2020" لم يرتق إلى مســــــتوى طموحات 
التونسيني، إلعطاء نفس جديد لالقتصاد الذي يشكو من أزمة حقيقية يبدو أنها لن تنتهي 
كما هو مخطط، رغم تأكيد املسؤولني احلكوميني على أن الدعم الدولي فاق كل التوقعات.

روبارتو أزفيدو:

المؤتمر بداية الطريق فقط 

ويجب أن تتبعه مبادرات 

لتفعيل نوايا االستثمار

حكيم بن حمودة:

على الحكومة متابعة 

االتفاقيات المبرمة من أجل 

تجسيد المبادرات المعلنة

دونالد ترامب سيكون 

المستفيد األول من خفض 

إنتاج أوبك، ألنه سيؤدي 

إلى تحقيق وعوده بإنعاش 

اإلنتاج بإزالة قيود التنقيب 

واإلنتاج في األراضي 

األميركية

} تونــس - أعلنت شـــركة بيجو الفرنســـية 
أنها ستعيد الروح مجددا إلى سيارة ”بيجو 
404 بيك آب“، األكثر شعبية خالل الفترة بين 
الســـتينات ونهاية ثمانينات القرن الماضي 
في شـــمال أفريقيا، وقررت إعـــادة تصنيعها 

من تونس.
وأعلن فاضل عبدالكافي وزير االســـتثمار 
والتعـــاون الدولـــي التونســـي، فـــي اختتام 
مؤتمـــر ”تونس 2020“ االســـتثماري أن هناك 
مشـــروعا فرنســـيا إلعادة تصنيع الســـيارة، 
وقـــال إن ”بيجو 404 ســـتعود في نســـختها 

الجديدة من تونس“.
النمـــوذج،  يحظـــى  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الذي دخل آخر أســـطول منـــه إلى تونس في 
عـــام 1988 والمعروف باســـم ”404 باشـــي“، 
بتعديـــالت تقنيـــة وجمالية ومزايـــا جديدة 

تستجيب لروح العصر.

وكان عبدالرحيـــم الـــزواري مدير شـــركة 
”ســـتافيم بيجو“ التونسية وجان كريستوف 
كيمار مدير عمليات بيجو في منطقة الشـــرق 
األوســـط وأفريقيـــا قد وقعا فـــي اليوم األول 
مـــن المؤتمر اتفاقية شـــراكة إلعـــادة تركيب 

وتسويق هذا الموديل.
وقـــال الزواري في مؤتمـــر صحافي عقب 
توقيع االتفاقية إن ”كلفة المشـــروع ستكون 
في حدود 20 مليون دينار (8.65 مليون دوالر) 

وستوفر حوالي 400 فرصة عمل“.
وأكـــد أن العمـــل علـــى الموديـــل الجديد 
ســـيبدأ في العام المقبل على أن تبدأ عمليات 
اإلنتـــاج في بداية عام 2018، مشـــيرا إلى أنه 
ســـيتم إنتاج 1200 ســـيارة ســـنويا لتغطية 

حاجة السوق التونسية.
وتبلـــغ قيمة قطـــع الغيار التـــي تنتجها 
سنويا من وحدتها في تونس  شركة ”بيجو“ 

في حـــدود 250 مليـــون دوالر. وقال كيمار إن 
”بيجو كشـــريك تاريخي في تونس تؤكد بهذا 
المشروع مكانتها الرائدة كمصنع للسيارات 
وأنها ستعمل على تطوير استثماراتها كلما 

كانت هناك ضرورة“.
وأشـــار إلى أن هناك مخططا مســـتقبليا 
لضمان اســـتدامة المشروع وتطويره، مؤكدا 
أن الشـــركة قامت بدراسة معمقة مع شريكها 
”ســـتافيم“ قبـــل أن تعلـــن عن ذلـــك، مدفوعة 
باالســـتثمارات التـــي وضعتهـــا فـــي قطاع 

صناعة السيارات على مدى عقود طويلة.
وتعـــد العالمة التجارية لشـــركة ”بيجو“ 
الفرنســـية، إحـــدى العالمات األساســـية في 
سوق السيارات التونســـي، كما أنها تحظى 
باهتمـــام كبير من قبل التونســـيين وخاصة 
”بيجـــو 404“ منـــذ أن دخلـت إلـــى البـالد فـي 

عـام 1930.

بيجو {404 باشي} تعود بحلة جديدة من تونس

النفط في لندن



} الرباط - أقر عبدالله بوصوف، األمني العام 
ملجلـــس اجلاليـــة املغربية باخلـــارج، بوجود 
بعض األطـــراف، وخاصـــة جماعـــات اليمني 
املتطرف، في الكثير من الدول األوروبية تبدي 
عداء شـــديدا للجاليات العربية واإلســـالمية 
بصفة عامـــة، واملغاربية بصفة خاصة، ولهذا 
يركـــز املجلس فـــي عمله على بعـــض امللفات 
األساســـية التـــي متكن من مواجهـــة هذا املد 
التطرفـــي، عبر االســـتفادة مـــن وجود بعض 
التيـــارات داخـــل الشـــعوب األوروبيـــة التي 
تؤمن بالتعددية وقبـــول اآلخر وغير محكومة 
بالتطرف وتســـعى للعمل على إيجاد آليات ملد 

جهودنا إلى جانبها.
وشـــدد بوصـــوف على ضـــرورة أن تكون 
شـــعوب املهجر عناصـــر تدعـــم الدميقراطية 
وتســـاند اجلهات واألحزاب واملجتمع املدني 
التي حتتكم إلى ثقافـــة التعدد. ودعا الهياكل 
اخلاصـــة إلـــى العمـــل على تصحيـــح بعض 
الصـــور النمطيـــة التـــي تنشـــر هنـــا وهناك 
وتســـيء للشـــعوب العربية والدين اإلسالمي 
وأن تضع حدا للســـلوكيات التي تفتح الباب 
لتوجيه نعـــوت بعينها للمهاجرين، فضال عن 
توحيد الكلمة واجلهود من أجل بلورة مشروع 
قابل للتعبير عنا كمجموعة وكطائفة وكهجرة 

بصفة عامة.
كما أكد على أهميـــة العمل من أجل تقدمي 
تصـــور ديني وســـطي معتـــدل يقبـــل باآلخر 
ويحتـــرم املـــرأة ويحتـــرم حقـــوق اإلنســـان 
والعلمانيـــة، وأن نضـــرب بيد مـــن حديد كل 
من يحاول حتويل شـــبابنا إلى دائرة اإلرهاب 
والتطرف حتى نعطـــي الصورة احلقيقية عن 

اإلسالم.
وأضاف عبدالله بوصـــوف أن املغرب أعد 
جملة من البرامج متاشيا مع املتغيرات القائمة 
اليوم والتي تستهدف أساسا املهاجرين على 
غرار تكويـــن األئمة. وقال ”نحن نســـعى إلى 
تكويـــن األئمة في الســـياق األوروبي ألنه من 
غيـــر املمكن لإلمـــام غير املطلع على الســـياق 
األوروبـــي والواقـــع األوروبـــي أن يضطلـــع 
بـــدوره كما يجب، فمثال فـــي أملانيا اتفقنا مع 

لتعليم األئمـــة املغاربة اللغة  معهد ’ديغـــوت‘ 
واحلضـــارة األملانية والتاريـــخ األملاني حتى 
يكونوا على اســـتعداد للتفاعـــل اإليجابي مع 
املجتمع وحتى يكون مســـتعدا أيضا للتفاعل 
مع الشـــباب املغاربي باملهجر الذين يتحدثون 
أساسا اللغة األملانية وحتى يكون اإلمام على 

اقتناع بواقعه“.
وأضاف أنه ”يجري العمل أيضا مع بعض 
اجلامعـــات الهولنديـــة والفرنســـية من أجل 
متكني األئمة من لغات هذه البلدان ألننا نعتقد 
أن اإلســـالم ال بـــد أن يعّبر عنـــه بلغات بلدان 
اإلقامـــة، ألنه من غيـــر املنطقـــي أن نكون في 
محيـــط أوروبي ونعّبر عن أفكارنا بلغة عربية 
ال يفهمها اجلميع، ولهذا ال بد من تقوية تكوين 
األئمة في عدة ســـياقات مبـــا في ذلك االنفتاح 
على العلوم اإلنســـانية. كما نسعى إلى إيجاد 
قـــراءة جديدة لنصوصنـــا الدينية مبا يتالءم 
مع التوجهـــات املجتمعية لبلدان املهجر حتى 
نتمكن من أقلمة اإلســـالم مع هذه املجتمعات 
العلمانية احلداثية الدميقراطية التي يختلف 
فيها الوضع عن مجتمعاتنا اإلسالمية والتي 

نعتبر أقلية داخلها“.
وأوضح أن الدول األوروبية على استعداد 
للتعامـــل مـــع هـــذا البرنامج اليـــوم أكثر من 
الســـابق ملواجهة قضية التطرف، مستحضرا 
إشـــراف املجلــــس علـــى وضـــع ما أســـمـاه 
بـ“شـــعـلة األمل فـــي بروكســـل“ وحتديدا في 
احلي الذي خرج منـــه اإلرهابيون، وأن العمل 
أجنـــزه فنان مـــن أصول مغربيـــة للتعبير من 
جهة علـــى التعاطف والدعـــم الكامل لضحايا 
اإلرهـــاب، ولدعـــوة املغربـــي املهاجـــر ليكون 
عنصر اســـتقرار وأمـــن وال يكون عنصر توتر 
للمجتمعـــات التـــي يعيش داخلهـــا من جهة 

أخرى.

صعود اليمين المتطرف

فـــي تعليقـــه على تأثيـــر صعـــود دونالد 
ترامـــب للحكم فـــي الواليـــات املتحـــدة على 
إمكانيات صعود اليمـــني املتطرف في أوروبا 
املعادي للهجرة، قال املسؤول املغربي ”األكيد 
أن صعـــود ترامـــب وقبلـــه خـــروج بريطانيا 
مـــن االحتـــاد األوروبي لهمـــا وقـــع كبير في 
العالم خاصـــة لناحية ارتباطهما مبواقف من 
املهاجرين. ولكن هذا األمر لن يكون ذا جدوى، 
فأميركا أو أوروبا انخرطتا طوعا في منظومة 
العوملـــة. وأي محاولـــة للخروج من ســـياقها 
ستخلق قالقل داخلية. ولهذا السبب لن يكون 
أمـــام قـــادة الـــدول الغربية وأحزابها ســـوى 
أن يفهمـــوا أنه مـــن غير املجدي االســـتمرار 
فـــي معاداة اآلخـــر ألن العالم لـــم يعد يحتمل 
اخلطاب العدائي جتـــاه اآلخر وجتاه الهجرة 
التي ال بد أن ينظر إليها كقيمة مضافة بدرجة 
أولى ال ســـيما بالنســـبة إلى دول تكونت من 

املهاجرين على غرار الواليات املتحدة“.

ولكنـــه اســـتدرك أنه ال ميكـــن التغافل عن 
مخاطـــر الصعود الكبير لليمني املتطرف الذي 
يبنـــي مشـــاريعه علـــى سياســـة اإلقصاء في 
عـــدد من البلـــدان األوروبية كفرنســـا وأملانيا 
والنمســـا وبلغاريـــا، رغـــم أن مســـتقبل هذه 
التيارات محدود ألنها تعبر فقط عن شـــريحة 
من النـــاس؛ وهو ما يحتم إيجاد خطاب ديني 
معتدل واالنخراط في املجتمع املدني واحلياة 
السياســـية في هـــذه البلـــدان، والرهان على 
التيارات التـــي تدعو إلى التعايش الســـلمي 
واالنفتاح  والتعدديـــة  الدميقراطية  وحتتـــرم 

وترفض السياسات اإلقصائية.
وأضـــاف أنه اليـــوم بات يشـــجع مغاربة 
املهجر على املشاركة في احلياة السياسية في 
البلدان التي يعيشـــون فيها أكثر من تشجيعه 
على مشاركتهم في احلياة السياسية باملغرب 
لقطـــع الطريـــق أمـــام التيـــارات السياســـية 
اليمينية املتطرفة املتصاعـــدة وعدم إعطائها 
الفرصة لالســـتفادة من هذا املعطى عبر اتهام 
الشباب املغربي باالنتماء إلى مشروع سياسي 
آخر في بلد آخر غير البلد الذي يعيشـــون فيه 
وأن والءهـــم كذلك موجه للبلـــد األصلي على 

حساب بلد اإلقامة.
وبالنســـبة إلـــى البرامج التـــي اقترحتها 
الـــدول األوروبية القاضية بتقـــدمي متويالت 
لبعض الدول األفريقيـــة للحد من الهجرة إلى 
أراضيها، شـــدد بوصوف علـــى رفض القبول 
بدور الشرطي لدى أوروبا، مضيفا أنه ال ميكن 
للـــدول األوروبية أن تعتقد أنها ســـتضع حدا 
للهجرات عبر السياســـات األمنيـــة والقهرية، 

وأن السياســـة التضامنيـــة املبنيـــة على دعم 
هذه الـــدول األفريقية من أجـــل إحداث تنمية 
فـــي بالدها وقبـــول أوروبا بتقاســـم الثروات 
في إطار مقاربة إنســـانية للهجـــرة وفي إطار 

اقتصاد تضامني عاملي، هما احلل احلقيقي.
واعتبـــر أنه ال ميكن اليـــوم القبول بأن ٢٠ 
باملئة مـــن الدول في العالم تســـتأثر بخيرات 
٨٠ باملئـــة من الكـــرة األرضية، وأنـــه ال بد من 
تغييـــر هـــذا الوضـــع وإال سيســـير اجلميع 
نحو الدمار. ولهـــذا يطمح املغرب إلى توحيد 
صـــوت أفريقيـــا حتى ميكـــن احلديث بصوت 
موحد واملطالبـــة بحقوق أكثـــر للهجرة، وأال 
يتم جتاهل أن العالـــم الغربي الذي له العديد 
من املهاجرين أيضا في أفريقيا اآلتني أساسا 
لغايات اقتصادية، ففرنسا وحدها لها مليونيا 
مهاجـــر في أفريقيـــا. وهي معطيـــات تفرض 
اليوم التوحد وأن نخاطـــب الواليات املتحدة 
أو أوروبا الند للند، لكي يفهم اجلميع أن وقت 
اإلمالءات قد انتهى وأن إعطاء بعض املنح أو 
بعـــض الفتات ال بد أن يتوقف دون اســـتغالل 

الدول لدول أخرى.

المغرب وأفريقيا 

وختم عبدالله بوصـــوف حديثه بالتطرق 
إلى عودة املغرب إلى االحتاد األفريقي وأهمية 
بلـــورة هـــذه اخلطـــوة بقوله ”عـــودة املغرب 
اليوم مرتبطة أساسا مبســـتقبل أفريقيا، هل 
نريدها موحدة أم مجزأة؟ وقد أثبتت التجربة 
أن أفريقيـــا املشـــتتة ال تســـتطيع أن تصنع ال 

التنمية وال االستقرار وال األمن، ولهذا ال بد أن 
تعـــود أفريقيا موحدة. هذا الكيان املوجود لن 
يفيـــد املغرب وال اجلزائر وال تونس وال القارة 
برمتهـــا ويجـــب أن جنـــد احلل. ولهـــذا طرح 
املغرب حل احلكم الذاتي وهو نظام راق ميكن 
الشعب من تدبير شؤونه ولكن في إطار سيادة 
واحدة. وفي كل احلاالت ال بد من الوصول إلى 
حل متفاوض عليه، ألنه ال ميكن أن نتحدث عن 
منافسة حقيقية مع دول قوية ومصنعة ونحن 

نعيش على وقع هذه االنقسامات الكبيرة“.
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االندماج ال يعني رفض المجتمع الجديد وإنما التعايش المشترك
[ عبدالله بوصوف: مبادرات لتحفيز المهاجرين المغاربة على االنـدمـاج  [ اليمين المتطرف اإلقصائي ال مستقبل له

[ حسن الخزرجي: المواطنة عابرة لحدود الثقافات المحلية

لقاء
{لن يكون أمام قادة الدول الغربية وأحزابها، ســـوى أن يفهموا أنه من غير المجدي االســـتمرار في 

معاداة اآلخر، ألن العالم لم يعد يحتمل الخطاب العدائي}.
{المغـــرب أعـــد جملة من البرامج تماشـــيا مع المتغيرات القائمة اليوم، والتي تســـتهدف أساســـا 

المهاجرين على غرار تكوين األئمة}.

دعا عبدالله بوصوف، األمني العام ملجلس اجلالية املغربية باخلارج، في حوار مع ”العرب“، 
الشعوب العربية واإلسالمية عموما املتواجدة باملهجر إلى توحيد جهودها من أجل بلورة 

تصورات تتماشى مع واقع بلدان إقامتها.

اللغة ال غنى عنها لنجاح االندماج

نســـعى إليجـــاد قـــراءة جديدة 
لنصوصنـــا الدينية بمـــا يتالءم 
المجتمعيـــة  التوجهـــات  مـــع 

لبلدان المهجر

�
عبداهللا بوصوف

ضرورة تقديم تصور ديني وسطي 
يقبل اآلخر ويحترم المرأة وحقوق 

اإلنسان والعلمانية، والتصدي لكل من 
يحاول تحويل شبابنا إلى اإلرهاب

فاطمة بدري
صحافية تونسية

ةة فافاطط

أزمة الوعي العربي تكمن في األمية األخالقية وصراع القيم

} يـــرى املفكـــر واألكادميـــي العراقي حســـن 
فاضل اخلزرجـــي أن طريق التغيير في العالم 
العربـــي يبـــدأ باإلقالع عـــن ”االزدواجية“ في 
الفكر والسلوك واملواقف، والعالج برأيه يكمن 
في إطالق ”حركة إصالح حقيقي، واالستجابة 
ألشـــواق التنوير الذي تالزمنا هواجسه منذ 
عصر النهضـــة العربية احلديثـــة“. ودعا في 
حـــوار مع ”العرب“ إلى ”حســـم صـــراع القيم 
في الوعي العربي باالســـتفادة املوضوعية من 
النمـــاذج احلضارية العاملية دون االســـتغراق 

فيها“.
ويعتقد اخلزرجي، وهو أســـتاذ الفلســـفة 
بجامعة بغداد، أننا نشـــهد في كل يوم اندالع 
مهمة جديدة للفلســـفة تبعا ملستجدات الواقع 
وتوالـــد الظواهـــر وامتحان التطـــور العلمي 
الكونيـــة.  التحـــوالت  مواكبـــة  واســـتحقاق 
في  وأوضح أن صياغة ”مـــا ينبغي أن يكون“ 
املستقبل تتطلب دراسة واســـتلهام العناصر 
فـــي احلاضر،  األساســـية في ”ما هـــو كائن“ 
فالفلسفة عنده أداة صنع التاريخ واحلضارة، 

وهي كما قال أفالطون ”حارسة للمدينة“.
وبســـؤاله عن مصطلح ”األمية األخالقية“ 
الـــذي اســـتخدمه فـــي كتاباتـــه، أجـــاب بأنه 
”منـــط يضـــاف إلـــى األمّيـــات: أميـــة القراءة 
والكتابـــة، وأميـــة العلم واملعرفـــة، واألمّيات 

ويســـتدل  والدينية“.  والسياســـية  الثقافيـــة 
اخلزرجي على أمية األخالق باخللل والتردي 
في الســـلوك اليومـــي لألجيـــال اجلديدة من 
اليافعني، متســـائال عن طبيعة النسق القيمي 
والتربوي الذي ســـاد في مجتمعاتنا فآل إلى 
هذا العطب األخالقـــي، وماهّية الظروف التي 
أدت إلـــى نتائـــج تكاد تؤرق كل مـــن يفكر في 

مستقبل بلداننا.
وينـــادي األكادميـــي العراقـــي بتأســـيس 
”مجتمع األخالق“ تأّســـيا بالتجربة اليابانية، 
حيث يبدأ التكوين السلوكي للفرد من املدرسة 
ويســـتمر طيلة عمره عبر مؤسسات التنشئة 
والضبـــط االجتماعي. ويحّذر مـــن التداعيات 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة للتدهـــور األخالقـــي 
واملتمثلة في شـــيوع ”االزدواجية“؛ ازدواجية 
الشخصية والسلوك والوالء والهوية والقرار 
والسياســـة، والتي ال تعّبر في نظره سوى عن 

نقص ما في حياة اإلنسان أو املجتمعات.
وتؤشـــر لوثة االزدواجية، وفق اخلزرجي، 
علـــى خلـــل تربـــوي فـــي النشـــأة واملبـــادئ 
والنظريات التي يســـير مبقتضاها الســـلوك 
وتتشـــكل املفاهيم واألفـــكار لـــدى األفراد أو 

اجلماعات. 
كما يفيد املفكـــر العراقي بأن ”االزدواجية 
تعكس ضعفا نفســـيا أمـــام املغريات، ونزوعا 
نحـــو األنانيـــة والذاتيـــة املفرطة، وجتّســـد 
سياســـيا التنكـــر لـ‘حيـــاة املبـــدأ‘، وانهيـــار 
مثالية العالقات بني البشـــر أفرادا وشـــعوبا 
وحكومـــات، التي تقتضيهـــا معادلة احلقوق 

والواجبـــات، أما حضاريا فتشـــي بالنكوص 
عن املســـار الصحي حلركة التاريـــخ والتقدم 

البشري“.
ويســـتعرض منـــاذج لالزدواجيـــة التـــي 
جتتـــاح املشـــهد العربـــي، منهـــا االزدواجية 
الدينيـــة وميّثلها ســـلوك يجمع بـــني خطاب 
القيـــم  مـــع  تتناقـــض  وممارســـات  وعظـــي 
األخالقية، وازدواجية معايير سياسية تتبنى 

الكيـــل مبكيالني في التعاطي مع اآلخر، وتقرن 
املنـــاداة باملصالح الوطنية والعمل ضدها، أو 
تطالـــب بحقوق الفقراء ثـــم تنتهكها، أو ترفع 
شـــعارات اإلصـــالح والعدالـــة االجتماعية ثم 
تعيـــق حتقيقهما. ويدعـــو إلى فكـــر علماني 
ويربطهمـــا  السياســـة  عـــن  الديـــن  يفصـــل 
باألخـــالق، ألن األخـــالق كما يفهمهـــا ”معيار 
اإلميان“، أما السياســـة فتنبغـــي إعادتها إلى 
احملضنة األولى لها وهي الفلســـفة وضرورة 

تأطيرها بفضيلة العدل.
ويؤمـــن اخلزرجـــي بـــأن منهـــج الدولـــة 
العلمانيـــة أخالقـــي أوال يعتمد علـــى ”القيم 
ثقافات  مشـــتركة بني  باعتبارها  اإلنســـانية“ 
متعددة. فـــإذا قامـــت الدولـــة العلمانية على 
قاعدة احترام حقوق اإلنســـان كمبادئ عاملية، 
للمجتمعات،  اخلصوصيات الثقافية  ومراعاة 
واملوازنة بـــني العام واخلـــاص، فإنها ”دولة 
يفتـــرض أن يتضمـــن دســـتورها  أخالقيـــة“ 
وقوانينهـــا كل مـــا من شـــأنه تعزيـــز احلياة 
األخالقية الســـوّية لإلنســـان باعتباره عضوا 
فـــي مجتمـــع تتحقـــق فيـــه معادلـــة احلقوق 
والواجبـــات، بحيـــث يتصرف الفـــرد بإيحاء 
مما يســـميه ضيفنا ”قدســـية حقوق اآلخرين 
وحرياتهـــم“. وهذا الوعي يطلـــق عليه ”روح 
التي ُحتدد فـــي نظره طبيعة عالقة  املواطنة“ 
بوصفه كل مـــا هو خارج  اإلنســـان بـ“اآلخر“ 
الـــذات الفرديـــة فـــي املجتمع؛ من أشـــخاص 
ومظاهر وممتلكات، وقوانني وأعراف وتقاليد، 

وحقوق وواجبات، وبنى مادية وروحية.

وتتعـــدى روح املواطنـــة اخلصوصيـــات 
التي تؤسســـها األديان واملذاهب والطوائف، 
وتتجاوز البناء القومي واملناطقي والعشائري 
والفئـــوي، وترتقي فوق العالقات السياســـية 
واحلزبيـــة واالقتصادية الضيقـــة. ويعتبرها 
اخلزرجي ضمانة لتعديل الســـلوك البشـــري 
عـــن االنحيـــازات التـــي تفرزهـــا االنتماءات 
الثانويـــة، فهي كمـــا يقاربها فلســـفيا ”عابرة 
حلدود الثقافـــات احمللية، ومتصلـــة باملنطق 
اإلنســـاني الـــذي يجعلهـــا منهال ثريـــا للقيم 
اإليجابية، فيحصـــل التفاعل البّناء املعّبر عن 
مواطنة اإلنســـانية وإنســـانية املواطنة، مبا 
يعزز املشاركة املدنية واملسؤولية االجتماعية، 
ونكران الـــذات والنظرة العقالنية للعالقة بني 

احلقوق والواجبات“.
ويضيـــف ”كل مجتمعـــات العالـــم تعيش 
انتماءات فرعيـــة؛ دينية أو مذهبية أو عرقية، 
أو جنسية أو ثقافية، أو لغوية أو تاريخية، أو 
سياســـية أو أيديولوجية أو مؤسساتية، لكن 
روح املواطنة تخلق االنتماء اإلنساني، كإطار 
حضـــاري للتعايش والتنـــوع يعلو على غيره 
من الهويات، ويشّكل معيار إنسانية اإلنسان“. 
ويلفـــت األكادميـــي العراقي إلـــى ”اضمحالل 
روح املواطنـــة في املجتمـــع العربي املعاصر 
ألســـباب تتعلـــق ببنيـــة ومصداقيـــة النظـــم 
والنخـــب السياســـية، والنزاعـــات واحلروب 
زائفة األهـــداف وانعدام العدالـــة، وموروثات 
التخلـــف واجلهل واألمية وانهيـــار املنظومة 

التربوية“.

همام طه
كاتب عراقي

كل مجتمعـــات العالـــم تعيش 
أو  دينيـــة  فرعيـــة  انتمـــاءات 
مذهبيـــة، لكن المواطنة تخلق 

االنتماء اإلنساني

�
حسن الخزرجي



} واشــنطن – أقـــر بـــاراك أوبامـــا بعالقتـــه 
باإلســـالم بشـــكل أكثر حريـــة، بعـــد انتخابه 
رئيسا منه قبل االنتخاب، بل إنه طوال الحملة 
االنتخابية قد بـــذل قصارى جهده للتمايز عن 
ديـــن والده. فهو، على ســـبيل المثـــال، قد زار 
خالل عهدته الرئاســـية، العديـــد من الكنائس 
المســـيحية والمعابد اليهودية، إال أنه لم يزر 

مسجدا قط.
وفـــي هذا الصـــدد، يقـــول الباحـــث بيتر 
سيكر، في دراسته التي حملت عنوان ”الثقافة 
إن الوقائع السياســـية  األميركية واإلســـالم“ 
التي دفعـــت الرئيس بـــاراك أوبامـــا في هذا 
االتجاه لم تتغير بعد االنتخاب، ومن شـــأنها 
أن تســـتمر بالتأثير على خياراتـــه وخيارات 
غيره مـــن المســـؤولين المنَتَخبيـــن، فأوباما 
منذ فوزه وإلى اليوم لم يقم بزيارة أي مسجد 
بعـــد!، ورغم ذلـــك فإن األميركيين المســـلمين 
قد اقترعوا لصالحـــه بغالبيتهم العظمى عام 
2008، وال يزالون إلى اليوم يؤيدونه، وإن خفَّ 

حماس هذا التأييد.
ويضيف ســـيكر فـــي بحثه الـــذي تضمنه 
كتـــاب ”المســـلمون فـــي أميـــركا.. اإلندمـــاج 
والدراســـات والمهاجـــرون“ الصادر عن مركز 
المســـبار للدراســـات والبحوث فـــي دبي، أنه 
وفـــي أعقـــاب اعتـــداءات الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر من العام 2001، فـــإن المواجهات قد 
لحـــق بهـــا النســـيان، وإذ بالمحافظين الذين 
شـــّنوا الحمالت الشـــعواء على اإلفـــراط في 
الثقافة األميركية في عقد التسعينات، يرفعون 
اليوم الســـالح للدفاع عن فضائلها، وذلك ردا 
على ممارسات المســـلمين وانتقاداتهم، وهم 
الذيـــن كانوا، بـــادئ ذي بـــدء، ممتعضين من 

اإلفراط عينه.
والمفارقـــات هنا أكثر من أن تحصى، ومن 
أبرزها أن المحافظين الذين أمضوا الســـنين 
في نقد الحركة النســـوية، وأســـقطوا حقوق 
النســـاء من اعتبارهم على أساس أنها مدخل 
لبرنامـــج إباحي، يصدحون اليـــوم بمهاجمة 
اإلســـالم لتخلفه فـــي تحقيق المســـاواة بين 

الجنسين.

إن الواليات المتحدة ليست في حالة حرب 
مع اإلســـالم، وليســـت هناك جماعة إسالمية 
عالمية موحدة تواجهنا، مهما أســـهب العديد 
من المســـلمين في الحديث عـــن األمة، إال أنه 
من النفاق واإلخفاق تجاهل األســـاس الثقافي 

للمواجهة التي نعيشها اليوم.
والواقـــع أن صراعنـــا العنيـــف أحيانـــًا 
مـــع المســـلمين المتطرفين يقع على ســـاحة 
ثقافية، ويتابعه جمهور واســـع من المسلمين 
المحافظيـــن ثقافيا وغيـــر المتطرفين، فهؤالء 
ال يعنيهـــم فقط من يربح في هـــذه المواجهة، 
بل كذلك أسلوب الواليات المتحدة في خوض 

المعركة.
ويتوجـــب علـــى الذيـــن يتنكـــرون لهـــذا 
التفســـير الثقافي للمعركة الدائرة أن ينظروا 
فـــي دواعـــي لجـــوء غيـــر المســـلمين، بهذه 
الكثـــرة وبهذه الســـرعة، إلى إثـــارة موضوع 
المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي المجتمعات 
اإلســـالمية (وإن أدرجـــوه فـــي خانـــة حقوق 
اإلنسان)، أو أن يتســـاءلوا عّما يجعل العديد 
من المسلمين ينفرون من الموسيقى الشعبية 
والفـــن التصويـــري، أو لمـــاذا يقـــف العالـــم 
اإلســـالمي موقفـــا عدائيا قطعيا إزاء مســـألة 
المثلية الجنســـية العلنية. فهذه مســـائل ذات 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلى غير المسلمين كما 

للمسلمين.
النتائـــج المترتبـــة عـــن تجاهـــل األبعاد 
الثقافيـــة للتالقـــي المعاصـــر بيـــن الواليات 

المتحدة واإلسالم عديدة وهامة. 
فمنهـــا الفشـــل فـــي إدراك وطـــأة ثقافتنا 
على العالم. والواقـــع أن هذه الوطأة الثقافية 
قـــد تضاهي فـــي أهميتها كال مـــن الوطأتين 
االقتصاديـــة والعســـكرية للواليـــات المتحدة 
األميركيـــة فـــي أرجـــاء العالـــم. ورغـــم ذلك، 
وباســـتثناء دعاة اســـتعمال ما يسمى بالقوة 
ا -على ما يبدو-  الناعمـــة، فإن القلة القليلة منَّ

تدرك هذا األمر.
وهـــذا ال يعنـــي أن وطأتنـــا الثقافية كلية 
اإليجابيـــة، أو كلية الســـلبية. فكمـــا اقترحت 
أعاله، فـــإن الرغبات والطموحـــات األميركية 
تتفـــاوت. وكمـــا أن منتوجنـــا الثقافي الهائل 
يجـــذب البعض مّنـــا، وينّفر البعـــض اآلخر، 
فهو كذلك يجـــذب أو ينّفر العديدين في أنحاء 

األرض.
وال شـــك أن الكثيـــر من ثقافتنا الشـــعبية 
تســـتجذب الغرائـــز الدنيـــا، وال ســـيما منها 
التي تســـتهدف الذكور من الشباب في الداخل 

والخارج، إال أن منتوجنا الثقافي، بين الحين 
واآلخـــر، يتوجـــه إلـــى األرقـــى فـــي الطبيعة 
البشـــرية. واإلصرار لدى النخب في الواليات 
المتحدة على إخراج الثقافة من حلبة الصراع، 
قد تســـبب بنتيجة مؤســـفة أخـــرى: فنحن قد 
حجبنا من وجهة نظرنـــا الفوارق الهامة بين 

الواليات المتحدة وأوروبا. 
ومن المفارقة أن ذلك يكشف عن مدى كوننا 
األفضل بالمقارنـــة مع أصدقائنا عبر المحيط 
في التطرق إلى الشـــجون الثقافية للمسلمين 

في أنحاء العالم. 
فالواليات المتحدة أوال هي أكثر تســـامحًا 
وانفتاحـــا إزاء القادمين الجـــدد إليها من أي 

دولة أوروبية تقريبا.
ثانيـــا، ليســـت لدينا هنـــا فـــي الواليات 
المتحدة العلمانية القطعيـــة المدوية، والتي 
احتـــوت دور الديـــن فـــي الحيـــاة العامة في 
أوروبا، وتســـببت بالتالي في تهميش العديد 

من المسلمين وتنفيرهم.
والمثال علـــى ذلك يتبّدى مـــن الضوضاء 
التي رافقت الرســـوم الســـاخرة من الرســـول 
محمـــد، والتي نشـــرت في صحيفـــة ”ييالندز 
بوســـتن“ الدنماركية عام 2005. فعلى الخالف 
مـــن نظيراتها األوروبية، فإن وســـائل اإلعالم 

األميركية، على الغالب، امتنعت عن نشـــر هذه 
الرســـوم. فعلى الرغـــم من فرديتنا القاســـية 
والتنافســـية، ومـــن الحمايـــة التـــي يمنحها 
التعديل الدســـتوري األول، فـــإن التعددية في 
الواليـــات المتحدة قد أرســـت علـــى ما يبدو 
بعض عادات ضبـــط النفس، أما المســـلمون 
فـــي أوروبا، فهم يلقـــون بالمقابل دعاة حرية 
تعبير إطالقيين يرفضون اإلقرار بمشـــروعية 

شكواهم.
والنتيجة األخيرة لتجاهل السياق الثقافي 
في تالقينا مع اإلسالم، كامنة في طمس األبعاد 

المشتركة بين الديانات اإلبراهيمية الثالث.
وال شك أن القواسم المشتركة هي موضوع 
متكـــرر في اللقـــاءات الحوارية بيـــن األديان، 
يشير إليها رجال الدين المتحمسون للمسألة، 
أما خارج هذا اإلطار، أي في الســـاحة العامة 

غير المغلقة، فاللهجة مختلفة.
وباالستماع إلى المعلقين في هذه الساحة، 
يـــكاد المـــرء أن يغفـــل أن مشـــاركة النســـاء 
اليهوديات في صالة الكنيســـة إلى أمد قريب 
كانت من شرفة مخصصة لهن (وبعضهن لدى 
الطوائف الحســـيدية مازلـــن كذلك منفصالت 
عـــن الرجال)، وأن الكاثوليـــك كانوا يمتنعون 
عـــن أكل اللحـــوم ويمارســـون الصيـــام، وأن 

البروتســـتانت في كنائســـهم الرئيسية كانوا 
يدينـــون لعـــب القمار وشـــرب الخمـــور، وأن 
األميركييـــن، فـــي معظمهم، التزمـــوا بتعديل 
دستوري يحظر تصنيع المشروبات الكحولية 

وبيعها ونقلها.
ويختتـــم بيتر ســـيكر بحثه بقولـــه ”أنا ال 
أدعـــو إلى حوار أديان يرفع القيم المشـــتركة 
دون الجـــرأة المطلوبـــة للتطـــرق إلـــى نقاط 
االختـــالف، وال أقتـــرح التركيـــز علـــى بنـــاء 
الصداقات في العالم اإلســـالمي، فالصداقات 
مرغوبـــة دومـــا، ولكنهـــا ال يجـــوز أن تكـــون 
هدفنا األول، بل هي في الشـــؤون الدولية غير 
مناسبة كهدف، بل أرى المطلوب هو أن يحدد 
األميركيون نقاط التالقي مع المسلمين، ليس 
فقط على أساس الخلفية أو التاريخ، بل كذلك 

على أساس المصلحة“.

} ديب – بنت األســـرة الصفوية أمجادها على 
أكتاف أتباع المذاهب الصوفية، شـــيعية منها 
كانت أو سنية، ولكن سرعان ما ظهرت خالفات 
بين الحكام الصفوييـــن والمنتمين إلى الفرق 

الصوفية.
وكان من آثار ذلك الفتـــك بكثير منهم، وإن 
كانوا من الشيعة، فالُملك عقيم وال يرحم أتباع 
الديانة الواحدة أو حتى أفراد األسرة الواحدة.
ـــيخ في دراســـته  ويقـــول الباحث علي الشَّ
التـــي حملت عنوان ”الدولـــة الصفوية معاملة 
أتبـــاع األديان والمذاهب األخـــرى“، إن الملفت 
في األمر هو أن ما جـــرى على الفرق الصوفية 
كثيرا ما كان بطلب ودعـــم من الفقهاء، والذين 
كانوا يعتبرون التصوف منافسا تاريخيا لهم، 
ويجـــب حذف الصوفيين مـــن الخارطة تمهيدا 
لبســـط ســـيطرة الفقهاء على األمـــور؛ وهكذا 
بســـط الفقهاء أياديهم على مقاليد الحكم كافة 
في المنتصف الثاني من العهد الصفوي. وقام 
الشـــاه عبـــاس بحركـــة إبادة ضـــد المتصوفة 
بسبب رأي فقهاء البالط الصفوي الذي صنفهم 
بأنهم من الفرق المنحرفة والضالة، خصوصا 
بعد ما عـــرف أنهم يخبئون بعض الدســـائس 
ضده. ولعّل أهم نمـــوذج على ذلك هو ما حدث 

لجماعة النقطويين.
ويؤكـــد الشـــيخ في بحثـــه الـــذي تضمنه 
كتـــاب ”الصفوية“ الصادر عن مركز المســـبار 
للدراســـات والبحوث في دبي، بأن الصفويين 
يؤكدون كثيرا على لعـــن الخلفاء علنا وجميع 
َمـــْن يعتقـــدون أنهم أعداء اإلمـــام علي بن أبي 
طالـــب، وكان أتبـــاع الصفويـــة المتشـــددون 
يعرفـــون بجماعـــة «التبرائيـــون»، والمقصود 
منـــه أنهم يؤكدون على البـــراءة من أعداء أهل 
البيت، فكان هؤالء يمشون في األسواق واألزقة 

ويســـبون الخلفاء الراشـــدين الثالثة، وأحيانا 
كانوا يســـبون أهل الســـنة جمعاء، وكان يجب 
على من يســـتمع اللعـــن أن يجيب بصوت عال 
«اللهـــم أكثر وال تقـــل»، وإذا لم يجب الســـامع 
بالعبارة المذكورة فإنـــه من المحتمل أن يقتل 

على أيدي الجماعة المذكورة.
كانـــت الخالفـــة العثمانية تعتبر نفســـها 
حاميـــة للمذهب الســـني في العالم اإلســـالمي 
حيـــن ظهرت الدولـــة الصفوية، وقـــد أدى هذا 
العداء المذهبي بيـــن العثمانيين والصفويين 
إلى حدوث نزاع مسلح متواصل بينهما، وكان 
لهـــذه المعارك المســـتمرة أثر بالـــغ في زيادة 
الخصام المذهبـــي بينهما، وفي زيادة تعصب 

ســـالطين الصفوية للمذهب الشيعي، وعدائهم 
للمذهب السني.

 لقد وصل العداء إلى درجة أن الشاه عباس 
حاول إقنـــاع اإليرانيين بالتخلـــي عن الذهاب 
إلى مكة ألداء فريضة الحـــج، واالكتفاء بزيارة 
قبر اإلمـــام الثامن علي بن موســـى الرضا في 
مشـــهد، وذلك ألن الواجب القومـــي يحتم عدم 
ســـفر اإليرانيين إلى مكة عبـــر أراضي الدولة 
العثمانيـــة، حتـــى ال يدفعوا رســـم عبور لهذه 

الدولة المعادية.
ولكـــي يرغبهم الشـــاه عباس فـــي التوجه 
إلى مشـــهد، كان يكثر من التردد عليها وزيارة 
قبـــر اإلمـــام الثامن بهـــا. ومن مظاهـــر تعامل 
الصفويين مع أهل السنة أيضا، ما فعله الشاه 
مع سكان قعلة «أندخود» بما وراء النهر، وكان 
قد فتح هذه القلعة عام 1011هـ، وأمن أهلها من 
السنة على حياتهم وممتلكاتهم، وطمأنهم بأنه 
لن يتعرض لهم بسوء بسبب اعتناقهم المذهب 

الســـني، ولكن حدث في عام 1012هـ، وهو عائد 
مـــن محاصرة مدينة بلـــخ أن مر بقلعة أندخود 
هذه، وفجأة، وبال ســـبب واضـــح، أمر جنوده 
باإلغارة عليها وأســـر جميع أكابرها وأعيانها 
وشـــخصياتها البارزة، وأن يســـوق كل جندي 
صفوي أمامه أســـيرا من أهل هذه القلعة حتى 

يصلوا إلى منطقة أصفهان.
ظهرت في تلـــك الفترة عدة دعوات وثورات 
دينية بســـبب البيئـــة المتحمســـة دينيا، ولم 
تنحصـــر هـــذه الثـــورات علـــى غير الشـــيعة، 
بل شـــملت فرقا شـــيعية أيضـــا. وكان الحكام 
الصفويون متشـــددين جدا تجاه تلك الدعوات، 
ويتعاملـــون معهـــا بعنف وقســـوة خصوصا 
إذا كانـــت تلـــك الدعوات تتطلع نحو الســـلطة 

السياسية.
ومـــن هذه المحـــاوالت، ظهـــور رجل يدعى 
ســـيد محمد في جيالن، ادعـــى أنه نائب اإلمام 
المنتظر، وبعد أن نجح في استقطاب عدد كبير 
مـــن المريدين، ادعى أنه هـــو المهدي المنتظر 

بعينه، فالتف حوله معظم أهالي جيالن.
حدثـــت أيضا ثـــورات دينية أخـــرى، ومن 
أهمهـــا ثـــورة اإليزيديين (ديانـــة قديمة تتركز 
حاليـــا فـــي شـــمال العـــراق) ضـــد الســـلطان 
الصفـــوي بقيـــادة رجل يدعي شـــير صارم في 
ابتداء أمـــر الصفويـــة، فذهب إليه الســـلطان 
إســـماعيل في منطقة «سورلوك» فقتل عددا من 
المتمرديـــن وغلب على أمرهم واســـتتب األمر 
لصالح السلطان الصفوي. كما ينبغي التذكير 
بأن حركة النقطويين، كانت أيضا نموذجا آخر 
من هذه الدعوات والثورات التي هزمت أخيرا.
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اإلسالم في أميركا.. ضرورة استحضار األبعاد الثقافية للتالقي المعاصر

الصفوية نموذج للعربدة السياسية واملذهبية

اليمــــــني األميركي يدين حتى مــــــا كان باألمس القريب يعتنقه ويدعــــــو إليه حني يراه لدى 
املســــــلمني، فبعض مظاهر السلوك في العقيدة اإلسالمية ليست غريبة عّما تعتنقه طوائف 
مسيحية ويهودية، وهو ما يفسر أن هذا العداء له خلفيات أخرى، وفي هذا الصدد يشير 
ــــــون أميركيون إلى أن التقــــــارب ممكن بني الثقافتني األميركية واإلســــــالمية، بل هو  باحث

ضروري ملصلحة الطرفني.

العداء الصفوي للمذهب السني قدمي في إيران، ووصل إلى حاالت من التطرف، جتاوزت 
التفرقة املذهبية والتهجم على اخللفاء الراشــــــدين، نحو اســــــتباحة مناطق سنية وإصدار 

الفتاوى في إلغاء فريضة احلج واستبدالها بزيارة قبور ألسماء يقدسونها.

من قال إن الثقافتين اإلسالمية واألميركية عدوتان

[ التطرف عدو مشترك واملسلمون ال يعترضون إال على أسلوب املواجهة  [ تجاهل السياق الثقافي يكرس الهوة بين الطرفين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نقل عن مسؤول خليجي قوله 
إن دول مجلس التعاون الخليجي 

تدرس إدراج جماعة الحوثيين وعدد 
من الجماعات األخرى ضمن القائمة 

اإلرهابية الموحدة لدول المجلس.

◄ نظم مركز دراسة اإلسالم 
والديمقراطية في تونس ندوة تحت 

عنوان «دور األئمة والمساجد في 
التوقي من التطرف»، أثثتها مجموعة 
من المهتّمين بالشأن الديني للبحث 

المشترك عن الحلول.

◄ صوت مجلس العموم في البرلمان 
الهولندي لصالح مشروع قانون يمنع 

ارتداء النقاب والبرقع في األماكن 
العامة في هولندا، ويحتاج هذا 

التشريع إلى مصادقة مجلس الشيوخ 
عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

األلمانية  ◄ أعلنت صحيفة ”دي فيلت“ 
الثالثاء 29 نوفمبر، عن اعتقال موظف 

في االستخبارات الداخلية األلمانية 
لالشتباه بتحضيره العتداء إرهابي، 

وذلك نقال عن مصدر أمني.

◄ تبنى تنظيم داعش هجوما على 
جامعة في والية أوهايو األميركية، 

والذي نفذه مهاجر من أصل صومالي 
وأسفر عن وقوع ضحايا من الطالب.

◄ بدأت فصائل الجيش الحر هجوما 
عسكريا على داعش في حوض اليرموك 

وتعتبر هذه العملية األعنف منذ بدء 
عمليات الجبهة الجنوبية ضد داعش.

باختصار

أحقاد مذهبية وأطماع سياسية تحت عمامة واحدة

{تركيا ســـمحت بمرور اآلالف من الشـــباب الغربي عبر أراضيها إلى داخل العراق وسوريا، إسالم سياسي
كما أنها سمحت أيضا بوجود داعش في سوريا}.

أحمد أبوالغيط
األمني العام للجامعة العربية

{مشكلة داعش مرهونة بوقف تدخالت النظام اإليراني في المنطقة وخاصة في سوريا، 
والتعاون مع الماللي لمواجهة داعش هو عمل كارثي}.

مرمي رجوي
رئيس املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

املحافظون الذين أسقطوا حقوق 
النســـاء مـــن اعتبارهـــم يصدحـــون 
اليـــوم بمهاجمة اإلســـالم في عدم 

تحقيق املساواة بني الجنسني

◄

املطلوب هو أن يحدد األميركيون 
نقاط التالقي مع املســـلمني، ليس 
فقط على أساس الخلفية والتاريخ، 

بل كذلك املصلحة

◄

العـــداء وصل إلـــى درجة أن الشـــاه 
اإليرانيـــني  إقنـــاع  حـــاول  عبـــاس 
بالتخلي عن الحـــج، واالكتفاء بزيارة 

قبر أحد األئمة

◄



} الجزائر - يعـــود الروائي الجزائري محمد 
ســـاري في آخـــر أعماله ”حكاية أســـفار“ إلى 
مختلـــف رحالته وتجاربه الحياتية مجســـدا 
عبر نصوص ســـردية متفرقـــة رغبته الدائمة 
فـــي اكتشـــاف العالـــم واإلنســـان، حيث نجد 
حديثا عن أسفاره إلى فرنسا ومصر والمغرب 

وبلدان أخرى كثيرة.
الرواية التي قدمها ســـاري بأسلوب سهل 
من حيث بنيته السردية وجميل من حيث لغته 
التعبيرية، غـــاص عبر صفحاتهـــا الـ258 في 
أعماق ذكرياته مســـترجعا أســـفاره المتعددة 
منذ طفولته بقرية جبلية قرب مدينة شرشـــال 
الســـاحلية ومرورا ببعـــض تجاربه الحياتية 
وســـفرياته التـــي قادته وهو شـــاب إلى عدة 

بلدان.
ويقول المؤلف ”يحتوي الكتاب بين دفتيه 
علـــى نصوص ســـردية متفّرقـــة، يجمع بينها 
قاسم مشترك أال وهو التجربة المعيشة، سواء 

تلك التي عشتها بنفســـي في فترات متباعدة 
من حياتـــي التي أشـــرفت على الســـتين، أو 
تلـــك التـــي رواها لي أشـــخاص مقربون وهم 

يفتخرون أو يتحســـرون. في البداية 
كانـــت هذه األســـفار قاهـــرة، هجرة 
ُأجبَرت عائلتي على القيام بها، بدءا 
بالترحيل الجماعي لســـكان منطقة 
بأكملها أثناء حرب التحرير هروبا 
من قنابل البطش االستعماري، وما 
اســـتتبع من ترحال في السنوات 
األولى لالســـتقالل نحـــو المدينة 
بحثا عن ســـكن مريح ومدرســـة 

تضمن مستقبلنا“.
عملـــه  األديـــب  ويفتتـــح 
هـــذا الصـــادر عـــن منشـــورات 

والنشـــر  لالتصـــال  الوطنيـــة  ”المؤسســـة 
واإلشـــهار“، باستذكار ألول أسفاره ”القهرية“ 
وهو صغير لما تم تهجير عائلته وبقية سكان 

قريته من طرف االســـتعمار الفرنسي لتستقر 
في ما بعد بشرشـــال، المدينة التي فرشـــت له 
بســـاط التجوال والترحال، ولم يفّوت ســـاري 
الحديث عن الكشافة التي انضم 
إليها وهو صغير، معتبرا أنها 
فتحت لـــه آفـــاق الســـفر عاليا 
وحببـــت له الترحال واكتشـــاف 

األماكن الغريبة.
ســـفريات  أولـــى  وكانـــت 
الروائـــي الخارجية إلى فرنســـا، 
حيـــث تركـــت باريس أكبـــر األثر 
عليـــه لكونهـــا فتحـــت عينيه على 
السياســـي“  النشـــاط  ”خفايـــا 
التي  وقضايا ”القمـــع واالضطهاد“ 
كان معظمهـــا ”يمارس فـــي البلدان 
العربية االشـــتراكية“ في السبعينات 
والثمانينات من القـــرن الماضي، وخصوصا 
من خالل الصحـــف العربية التي كانت تصدر 

هنـــاك واللقاءات التـــي جمعتـــه بالعديد من 
من البلدان  المثقفين اليســـاريين ”المنفيين“ 
العربيـــة. كمـــا يعود األديب إلـــى رحلته نحو 
المغرب في نهاية الثمانينات وزيارته لمدينة 
الـــدار البيضاء التـــي عرف فيهـــا العديد من 
مثقفي البـــالد كالمفكر محمـــد عابد الجابري 

والشاعر محمد بنيس.
ويبـــدو أن مصر قد تركـــت بدورها أثرها 
الكبيـــر علـــى الروائي وخصوصـــا العاصمة 
القاهرة التي اختزلت له تاريخ مصر وثقافتها 
وأدبهـــا وأيضـــا مدينـــة الفيوم التـــي عّرفته 
بالعديد من أسرار تاريخها الفرعوني المجيد.

”حكاية أسفار“ هي نصوص متباينة حاول 
من خاللها ساري تقديم ما يجول بخاطره من 
أفكار وآراء وقناعات عبر تحليالت اجتماعية 
ونفسية للمجتمع الجزائري ومختلف الظواهر 
الســـلبية التي رافقته منذ االستقالل كالنزوح 

الريفي والفوضى العمرانية والهجرة.
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◄ قررت اللجنة الدائمة لآلثار 
المصرية في جلستها األخيرة 

برئاسة مصطفى أمين، األمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار، الموافقة 
على طلب بعثة المركز البولندي 

لآلثار بمنطقة المتوسط وجامعة 
وارسو. 

◄ افتتح متحف ”مدام توسو“ 
الشهير للتماثيل الشمعية، أبواب 
فرعه الجديد للزوار في إسطنبول 

والذي يعد الفرع الـ21 للمتحف على 
مستوى العالم.

◄ أقامت مؤسسة فجرنا لإلنتاج 
والتوزيع الفني في مركز الحسين 
الثقافي بالعاصمة األردنية عمان، 

مهرجان ”لن ننسى“ بمناسبة 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
للفلسطيني حضره عدد من عائالت 

الشهداء من األردن وفلسطين.

◄ يقيم منتدى أدندان النوبي 
وجمعية أشرى النوبية، المهرجان 

النوبي الثاني بسوق الفسطاط 
للصناعات اليدوية النوبية، خالل 

الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 
الجاري إلى غاية 10 من الشهر 

نفسه.

◄ نظمت مديرية ثقافة إربد األردنية 
في جامعة اليرموك، مؤتمر الرواية 

األردنية الثاني بعنوان ”إربد في 
الرواية“، بحضور حشد كبير من 

األدباء والمثقفين وأعضاء الهيئة 
التدريسية في الجامعة. 

◄ صدر عدد ديسمبر 2016 من 

مجلة "الثقافة الجديدة"، التي تصدر 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

متضمنة ملًفا بعنوان  "أمين 
الخولي وفكر التجديد".

باختصار

رواية عراقية عن مدينة خيالية في عالم تتصارع فيه الحكايات
[ هيثم الشويلي يرسم معالم مدينة أسطورية تجمع العشاق  [ {الباب الخلفي للجنة» قصة حب في زمن الحروب واالقتتال الطائفي

} عمان - تحكي رواية ”الباب الخلفي للجنة“ 
للكاتـــب العراقـــي هيثم الشـــويلي عن مصير 
شـــعب أرهقته الحـــروب ومّزقتـــه الصراعات 
الداخلية والفتنة الطائفية ما بين عامي 2006 
و2007، إذ تتصاعد وتيرة الحدث منذ اللحظة 
األولى للدخول إلى عالم الســـرد، فنجد البطل 
أسعد تارة مشغوال بماريا، األنثى التي يحبها، 
وتارة أخرى منغمســـًا في ســـوق الشـــورجة 
الكبير الذي يضج بالحكايات والشـــخصيات 

المتقّلبة والملفتة للنظر في آن واحد.
كما يظهر فـــي الرواية العم عباس شـــاه، 
وهو شـــخصية صوفية تبيع ســـالل الخوص 
واألطبـــاق المصنوعـــة مـــن ســـعف النخيل. 
شـــخصية تثيـــر فضـــول القارئ كثيـــرا وهو 
يكشف في كل يوم سّرا من أسرار بطل الرواية 
وكأنه كان يستكشف ما يضمره قلب البطل في 
كل ليلـــة، وهو يتحدث إلى ماريا عبر وســـيلة 

التواصل اإللكتروني الذي قرب البعيد لنا.

رواية غرائبية

الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار ”فضـــاءات 
للنشـــر والتوزيع“ بالعاصمـــة األردنية عمان، 
روايـــة غرائبية فـــي محتواهـــا، حيث يختلط 
فيهـــا الوجع باأللم والحب بالعشـــق والواقع 
بالخيال ضمن مخطوطات وطقوس ســـحرية 
وجن وأرقام وطالسم وأمكنة متعددة (العراق، 
فرنســـا، الســـويد، واألردن)، باإلضافـــة إلـــى 
األماكـــن المحليـــة المتنوعـــة بتعـــدد األديان 
(المســـلمة ومســـيحية). وهي رواية متشابكة 
كتبها الروائي بأسلوب سردي مدهش يجعلك 

تتشبث بها منذ اللحظة األولى.
ومنـــذ صفحاتها األولى يطل علينا الكاتب 
بعبـــارة اســـتفزازية يقـــول فيهـــا ”مدينتـــي 

إيســـكوالس أدخلوها بســـالم آمنيـــن“، وهو 
بهذا يأخذنا نحو مدينة من الخيال يقول إنها 
حقيقـــة لكنه في الحقيقـــة كان يمارس بحقنا 

جنونه السردي ليوهمنا بذلك.
ولكننا حين تحّرينا عن ســـبب البحث عن 
سر هذه المدينة، اكتشـــفنا أن ثمة أنثى وراء 
كل ذلك، عشـــقها بطل الراوية وفعل من أجلها 

المســـتحيل ليصل إلى مدينة في مكان 
من هـــذا العالـــم، وبعد هـــذه العبارة 
االستفزازية األولى نقف في حيرة منذ 
البداية للرواية، وهـــو يزج بعباراته 

التي تستفز ذائقة القارئ.
ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــوم فكرة 
الروايـــة علـــى أســـاس أن الحـــب 
والعشـــق ال يعرفـــان المذاهـــب أو 
األديان وال الطوائف، فأسعد مسلم 

وماريا امرأة مسيحية.
ويقـــول الشـــويلي ”يقولـــون 
إن زمـــن المعجـــزات انتهـــى مع 

األنبياء واألولياء واألوصياء، لكني أشـــك في 
هذا الرجـــل الكبيـــر الطاعن في الســـن الذي 
يلّقنني على الدوام ما يجود بقلبي، حين كنت 
أصارحه بذلك يبتســـم ويقول إنَّ الله يصطفي 
من يشاء، فكن صافيا نقّيا وال تخف من أهوال 
الدنيـــا. لقـــد كان العـــم عباس شـــاه يبث فّي 

الحياة عبر كلماته البيضاء دائما“.

الحب في زمن االقتتال

تـــدور أحداث الرواية فـــي الفترة الممتدة 
ما بين االقتتـــال الطائفي وســـقوط الموصل 
علـــى أيدي عصابات داعـــش عن مجموعة من 
األشخاص يعملون بسوق الشورجة. إذ يعمل 
بطلها عتـــاال، يتعّرف على العم عباس شـــاه، 
الرجـــل الصوفـــي الذي يبيع ســـالل الخوص 

المصنوعة من سعف النخيل.
وفي يوم من األيام وهو يتصفح هذا العالم 
األزرق يلتقي من خالل منشـــور بشـــخصية ال 
يعلـــم عنها إن كانت وهميـــة أم حقيقية، لكنه 
ينبهر بتفاصيل صورها المثيرة ويظل يفتش 
في صفحتها وينبش في المحظور، حيث كان 

يتصفح صفحتها في كل ليلة، وحين اشـــتعل 
الفضول بداخله بات يقترب أكثر من تفاصيل 

الصورة التي عشقها دون أن يتكلم معها.
ماريا هي الصديقة والحبيبة والعشـــيقة 
التي كان يحلم بها أســـعد وهـــو يحدثها في 
كل ليلـــة. تعرف عليها من خالل منشـــوراتها 
الموجعة واكتشف بعد مدة من الحديث إليها 
أنها عراقية تسكن مدينة ليون الفرنسية بعد 
أن منحت الحكومة حق اللجوء لكل مسيحيي 

العراق، ويبقى متعلقا بها لدرجة كبيرة.
كان يرى ماريا عبر كاميرا الدردشة بنصف 
وجه، فهي تغطي نصف وجهها بشـــعرها مما 
أثـــار الفضول بداخله كثيـــرا وهو يبحث عن 
ســـر هذا اإلخفاء، كانت تمانـــع في أن يعرف، 
لكنـــه أرغمها علـــى ذلك وحين 
كشفت له شـــعر بذهول كبير، 
وحين استفسر عن ذلك كشفت 

له عن قصتها الكاملة.
كان العم عباس شاه شخصا 
مثيـــرا للغاية وهـــو يخبره في 
كل مرة عن أشـــياء تحصل معه 
بيـــن الحين واآلخـــر، وذات مرة 
طـــرح العـــم عبـــاس على أســـعد 
كيفيـــة االلتقاء بماريـــا عن طريق 
الروحانيـــات وإتمـــام مخطوطات 
ســـحرية بطقوس خاصة عن طريق 
الشيخ عبدالرحمن، ويجازف أسعد 
من أجل اللقاء بماريا. كانت هي تضحك ألنها 
لم تصدق أنها ستلتقي به في مدينة أخرى من 
هذا العالم الغريب الذي لم ُتكتشـــف أســـراره 
الغريبـــة. فلـــكل مخطوطة مـــن المخطوطات 

طقوس غريبة جدا وحكاية خاصة.
وحين ينتهي كل شيء يحصل أسعد على 
اســـم المدينة العظيمـــة التي ســـيلتقي فيها 
مع ماريا بعد عودتها من الســـويد إلى ليون، 
يلتقيان في إيســـكوالس ويكونان على مقربة 
من بعضهما البعض وتسير الرواية بعد ذلك 
إلى منعطـــف آخر حين يدخـــل تنظيم داعش 
إلى مدينـــة الموصل لقتـــل الجميع وتخريب 
الكنائس. تشـــعر ماريا بالتذّمـــر من الخراب 
الذي لحـــق بالعراق وتغيب عنه ويظل يصعد 
بمفـــرده، لكنه يـــرى هذه المدينة التي تشـــبه 
الجنـــة ال تســـاوي أي شـــيء مـــن دون ماريا 

وينزوي ويبتعد.
وفي يـــوم من األيام كانت أمـــه تحاول أن 
تخرجـــه للحياة مرة أخرى، لكنه كان متقوقعا 
على نفسه. كان يبكي بشدة حين وجد منشورا 
بصفحتها، لكن أمه كانت تحضنه وتبكي معه 

ألنها لم تكن تعرف أي شيء عن سّر بكائه؟
وفي الرواية أيضا أحداث أخرى ألن هؤالء 
األشـــخاص الذين يعملون بســـوق الشورجة 
يفترقـــون كلهم، لكنهم يعودون مرة أخرى إلى 
الســـوق وكل يحمل في جعبتـــه حكاية غريبة 

في النهاية.
ويقـــول المؤلف هيثم الشـــويلي ”أريد أن 
أقول إن الجنة ليســـت كما يتصورها البعض 

لفرقـــة ناجية بـــل لمـــن يحمل فـــي قلبه حبا 
للمجتمع وللناس، وإن الجنة على األرض هي 
لمن نحب أن نجتمـــع بهم وأن الجنة أيضا ال 
تساوي أي شـــيء في غياب أشخاص نحبهم 
ونعشقهم، فبمجرد أن اختفت ماريا عن أسعد 
أصبحـــت هذه المدينة التـــي عانى الكثير من 
أجل الوصول إليها ’إيسكوالس“ ال تساوي أي 

شيء في نظره“.

ــــــة، كما تطرح مفاهيم جديدة قد متتزج باخليال  تطرح العديد من الروايات أســــــئلة وجودي
لتكّون مشــــــهدا غرائبيا ال يصّدق وال يكون إال في ذهــــــن الكاتب، لذا تأتي الصور بطرق 
خارجــــــة عن املألوف في زمن محدد، وفي مكان ال يكون إال من قبيل احملال، احملال الذي 
يســــــير فيه الراوي ويستســــــيغه القارئ ملا يجد فيه من تشويق وغموض وحيرة جتعل من 
الرواية عاملا من األساطير واخلرافات والسحر تبّث هنا وهناك لتشكل وقوع املستحيل.

الروائـــي يأخذنـــا نحـــو مدينـــة من 

الخيال يقول إنها حقيقة، لكنه في 

الحقيقة كان يمارس بحقنا جنونه 

السردي ليوهمنا بذلك

 ◄

أنثى عاشقة في عالم خيالي وسحري (لوحة للفنانة سعاد العطار)

يصـــدر قريبا عن دار {بردية للنشـــر والتوزيع»، ديوان بعنوان {أكتب بالدم األســـود» للشـــاعر 

حسن عامر، وذلك بالتعاون مع دار مصر العربية.

صـــدر حديثا عن دار {اآلن ناشـــرون وموزعون» الجزء الثالث من كتـــاب {حيفا برقة.. البحث عن 

الجذور»، للكاتب والباحث الفلسطيني سميح مسعود. 

هل انتهى عصر املثقف الرافض

} الرفض الواعي سمة املثقف، ومأتى هذا 
هو أن املثقف فرد بالضرورة ال يتحرك في 
نظام اجلماعات وال يكتسب منها جوهره 

بشكل كلّي. فرغم اصطفاف املثقف غالبا في 
صف املهّمشني والطبقات املسحوقة التي 

متثل األغلبية، إال أنه ضد أساليب حتركها 
اجلمعية، حيث يقف معها كفرد ال يذوب في 

منطها املشترك.
ورغم أن املثقف مازال فردا واجلماعة 

مازالت جماعة، ورغم ما يسلط على كليهما 
من تنميط وتطويع من قبل الُنظم السلطوية، 
سلط الدين واملال واألخالق مثال، فإن الواقع 
العربي القابع على محّك حضاري يتضاخم 
خطره بسرعة هائلة اليوم، يفترض برأينا 
تغييرا في هذه التفرقة الطبقّية بني املثقف 

والعامة.

حتدث الكثير من املفكرين العرب اليوم 
عن دور املثقف ونّظروا لذلك وأفاضوا احلبر 

على األوراق وفي الشاشات، في محاولة 
لتبيان وتركيز الدور الريادي للمثقف العربي 
اليوم في اخلروج من املأزق احلضاري الذي 

يدفع بالشعوب العربية إلى العنف وإلى 
االستهالكية وغياب إنتاج حتى الهوية، التي 

باتت بدورها منتجا مستوردا، وال يكفي 
إحياء مظاهر تراثية -مهما كانت- في إعادة 
مسار الهوية اخلاص بيد الفرد أو اجلماعة 

العربيني، حيث تشكيل الهوية فعل دائم 
وإنتاج خاص وتفاعل متجدد.

يفّند مسألة الدور الريادي أو حتى الفاعل 
للمثقف كل ما نراه من تفاعالت ”املثقفني“ 
العرب مع ما يدور من حولهم، التي أخذت 

سمة الرفض ورمبا رفض واع، لكنها 
مستميتة في التقسيم الذي أسلفنا ذكره 

بني فردّية املثقف وتكّتالت اجلماعة. يرفض 
املثقف العربي اليوم مثال منتجات ثقافية 
معاصرة مثل الغرافيتي وأغاني الشارع 

و“الراب“، يرفض ما تقدمه الدراما من 
مسلسالت، يرفض السينما التجارية، يرفض 

التسويق الذي بات يتحكم في كل شيء، 
يرفض أن تكون الثقافة سوقا، يرفض الذوق 

العام وينعت ما يرفضه ومما قيل إنه فن 
هابط، وينعت اآلخر بامللتزم ”الطالع“.. إلخ.

طويلة هي سلسلة الرفض وقد تكون لها 
حججها ومنطقها وتأطيرها في بيئتها، لكن 
املثقف العربي وهو يرفض ميارس من جهة 

فردانيته وميارس من جهة أخرى سلطته، 
وكالهما بات محض وهم، فليست للمثقف 
سلطة اليوم، وهو أيضا ليس فردا ميكنه 

عزل نفسه بشكل واع عن محيطه املضطرب. 
لذا فرفض املثقف للسوقّي والفن الهابط 

والذوق العام وغيرها لن ميّس منها شيئا 
بل بالعكس ستخرج له لسانها ومتضي في 
سيطرتها على املشهد الثقافي الذي بات كما 

يقول فارغاس يوسا -رافضا بدوره- إنه 
يقوم على ثقافة التسلية. إن الوظيفة املنوطة 
باملثقف العربي اليوم خطرة ومحورية، لكن 

مهما كانت منتجات املثقف فال يجب أن 
حتاول توجيه الذوق العام بشكل فرداني 
متسلط، وال يجب توجيهها أصال، إذ ما 

نراه ضروريا اليوم هو تغييب احلدود بني 
املثقف واجلماعة، تذويب التقسيمات الطبقية 

وغيرها من التقسيمات التي صنعت من 
الشعوب كتال متنافرة متالصقة قسرا.
في ظل واقع عربي مهدد بالعنف 

واالنقسام والتناحر، من واجب املثقف أن 
ينخرط في هموم مجتمعه، وأن يفهم منتجات 
هذا املجتمع الثقافية وأن يتفاعل معها لبناء 

وجه جديد يقوم على التنوع واالختالف 
والتفاوت، ال على اخلالف والسلطوية التي 
تقمع حتى األصوات في احلناجر. فال يفهم 
األرض إال من مشى في طينها حافيا، يلتحم 

بها وتلتحم به. لذا نرى أنه من األجدر 
القبول بفن الشارع أو الذوق العام وغيرهما 

وفهمهما بغية التأسيس للوحة ثقافية 
متكاملة تتكامل وسطها أطياف املجتمع 

املختلفة.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس
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رحالت جزائري تكشف أسرارا عن ترييف المدينة 



} القاهرة - أثارت اتهامات النائب بالبرلمان 
للروائي  مصطفـــى،  أبوالمعاطـــي  المصـــري 
العالمـــي نجيـــب محفـــوظ بخـــدش الحياء، 
قائًال ”الســـكرية وقصر الشوق -جزأي ثالثية 
محفوظ- فيهما خدش حياء، ونجيب محفوظ 
يستحق العقاب“ واصفا طريقة كتابة محفوظ 
عن حيـــاة القـــاع المصري بالشـــذوذ، غضبا 
واســـعا في الوســـط الثقافي المصري، حيث 
جـــاءت تصريحات السياســـي أثناء مناقشـــة 
مشـــروع قانون بتعديل بعض أحـــكام قانون 
العقوبـــات رقم 58 لســـنة 37 الخاص بقضايا 
النشر، والمواد المتعلقة بخدش الحياء العام 
مطلع هذا األسبوع، لتستمر الردود المتفاعلة 

مع هذه القضية من المثقفين المصريين.
واســـتغرب الكثيـــر مـــن المتفاعليـــن مع 
الحادثة من مأتى الشـــذوذ الذي ادعاه النائب 
فـــي روايـــات محفـــوظ، معتبرين ذلـــك قراءة 
ســـطحية لروايات مـــن عيـــون األدب العربي 

لكاتب مبتكر بأسلوبه الواقعي.
وقـــد أصدرت جبهة اإلبـــداع بمصر، بيانا 
بعنوان ”انتصارًا لمصـــر قبل نجيب محفوظ 
وبعده“، بشأن الهجوم على أديب نوبل، حيث 
تلقت بكثير من الدهشـــة واالنزعـــاج والقلق، 
تصريحـــات النائـــب أبوالمعاطـــي مصطفى، 
والتي توالت مطالبًا فيها تارة بمعاقبة األديب 
المصـــري الراحـــل نجيب محفـــوظ، ومعاقبة 
صناع السينما التي نقلت أعمال محفوظ إلى 

الشاشة الكبيرة تارة أخرى.

ونقـــل البيان أن هذا يدخل في باب البحث 
عـــن نجوميـــة زائفة عبـــر ادعاءات ســـطحية 
بالدفـــاع عـــن أخالقيـــات المجتمـــع، بمنطق 
اجتـــزاء النصـــوص علـــى طريقـــة ”ال تقربوا 
الصالة“. وهذا األســـلوب التقليدي للشـــهرة 
-ومـــا على شـــاكلته مـــن أســـاليب- يصطدم 
مباشـــرة باألمـــل فـــي صناعة وعـــي مصري 

حقيقي قادر على بناء الجمهورية الجديدة.
كما جـــاء في نـــص البيـــان أن القلق عاد 
ليخيم على واقع اإلبداع المصري ومستقبله، 
فـــي ظل تمدد أفـــكار تيارات ظالميـــة ال تدرك 
طبيعـــة وآليات القضايـــا الثقافيـــة واألدبية 
قبـــل أن تخوض في تقييمهـــا، وال فرق بينها 
وبين القاتل الذي حاول اغتيال األديب نجيب 

محفوظ في نهايات القرن الماضي.
وبعـــد اســـتنكارها الشـــديد طالبت جبهة 
اإلبـــداع المصري جموع المبدعين المصريين 
بتحمل مســـؤولياتهم التاريخية تجاه حماية 
الهويـــة المصريـــة بمـــا أنتجته عبـــر تاريخ 
الوجود اإلنســـاني، داعية إلى ســـرعة العمل 
عبـــر الحكومـــة ووزارة الثقافـــة بالتعاون مع 
صناع الرأي ومؤسساته، إلنتاج ميثاق وطني 

لإلبداع المصري يكفل حماية حرية اإلبداع.
كمـــا أصدر عـــدد مـــن األدبـــاء والمثقفين 
في محافظـــة دمياط، بيانًا بشـــأن تصريحات 
النائـــب أبوالمعاطي مصطفـــى، حول الراحل 
محفـــوظ، ووصـــف أدبـــه بالخادش  نجيـــب 
للحياء، مطالبين مجلس الشـــعب بمحاســـبة 

ومساءلة حاسمتين وســـريعتين لهذا العضو 
ورافضيـــن ما جاء على لســـانه مـــن اتهامات 
جملة وتفصيـــال، منتصرين لحرية الكاتب في 

مواجهة موجات التخلف والجهل واإلرهاب.
المصـــري  الشـــاعر  قـــال  جهتـــه  ومـــن 
عبدالمنعم رمضـــان، إن الكاتب الكبير نجيب 
محفـــوظ، أديب نوبل، ليـــس منزًها عن النقد، 
ولكنه يجب على مـــن ينتقد نجيب محفوظ أن 

يكون فاهًما للفن.
بينما أكدت الكاتبة المصرية ســـلوى بكر، 
أننا فـــي حاجة إلـــى تغيير عقليـــة المجتمع 
حتى تســـهل عملية تغيير القوانيـــن المكبلة 
للحريـــات واإلبداع، مضيفـــة أن التفكير الذي 
يسيطر على المشـــهد اآلن ومن بعض أعضاء 
مجلس النواب ”بدائي“ ومن الصعب التحاور 

والتفاهم أو التواصل معه.
وأضافـــت بكر أن المجتمع ال يتفق بشـــأن 
جريمة خدش الحياء حتى اآلن، وال توجد آلية 
تحدد أشـــكالها والعقوبات التـــي تقع عليها، 
الفتة إلى أن الذي يجرم بعض األعمال األدبية 

لنجيب محفوظ ال يستحق الرد.
كمـــا قال عـــالء عبدالهـــادي، رئيس اتحاد 
الكتـــاب المصرييـــن، إن االتهامات التي تطال 
األعمال األدبية لنجيب محفوظ هي رأي مشين، 
ومن العيب أن تصدر عن عضو برلماني، الفتا 
إلـــى أن المجتمـــع هـــو الرقيـــب الوحيد على 
اإلنتاج الثقافي، وأن عمر الحضارة المصرية 
يزيـــد على 7000 ســـنة، وبالتالي ال تحتاج من 

أحـــد إلى أي شـــكل من أشـــكال الوصايا على 
إنتاجها الفكري والثقافي.

وتابع عبدالهادي قائال ”ال نقبل أن تتحول 
أي مؤسسة دينية في الدولة إلى جهة رقابية“، 
مضًيفا أن مـــا يحكم عالم الخيال يختلف عما 
يحكم عالـــم الواقع، مؤكدا انتهاء زمن الرقابة 

في عصر التكنولوجيا.
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ثقافة
 التحليل النفسي  

والشخصية العربية 

} في أحد الحوارات التي أجريت معها 
أكدت المستشرقة األوكرانية يانا كوروبوكو 

التي أنجزت عدة مؤلفات في مجال 
التحليل النفسي للتطرف الديني وللبنية 

النفسية للمسلم أن “األمراض النفسية 
التي تصيب بعض المسلمين هي نتيجة 
للظروف االجتماعية المحيطة بهم“، وفي 
تقديرها تتمثل هذه األمراض في ”مواقف 

الحياة المتكررة كالقلق والصدمة النفسية 
وعدم االستقرار العاطفي وتقلبات المزاج 
والفقدان والمعاناة واأللم وسكرة الموت 

والعدوانية والتعلق العاطفي واإلدمان 
والخوف من الموت“.

ال شك أن هذه األمراض متفشية في 
مجتمعاتنا حيث تظهر في السلوك اليومي 
لألفراد والجماعات وعلى مستوى النخب 
السياسية، وكثيرا ما نجد هذه الظواهر 
المرضية منعكسة في الكثير من األعمال 
اإلبداعية العربية أيضا. وهنا نتساءل: 

لماذا يقصى التحليل النفسي من برامجنا 
ومناهجنا التربوية؟ ولماذا ال تهتم وزارات 

الصحة في بلداننا بهذا المنهج المعرفي 
وتطورات مدارسه ومنظوراته المتعددة 

سواء عند تكوين األطباء والممرضين 
أو مستشاري الشؤون الصحية علما أن 

الصحة النفسية والعقلية ركنان أساسيان 
ال ينفصالن عن ركن الصحة الجسدية؟ 

ثم لماذا ال يوجد ببلداننا نقاد الفكر 
واإلبداع الذين يكرسون جهودهم لتحليل 
عالقة البنية النفسية بالبناء الحضاري 
وصنع التاريخ والهويات الوطنية؟

ال شك أن التحليل النفسي للسياسة 
والسلطة وإشكالية الديمقراطية مطلب 

معرفي ضروري جدا علما أن القيام بهذه 
المهمة مرهون بدراسة دور الكبت، والقمع، 
والنكوص، والتشيؤ، وتغريب الذاتية، وما 

ينجر عنها من عقد ورضات نفسية تلعب 
دورا مركزيا في تأخير مجتمعاتنا.

 إن الدعوة إلى التركيز على تحليل 
االمشكالت النفسية في مجتمعاتنا ال 

يعني إهمال الظواهر االقتصادية والتراث 
والتاريخ والثقافة، بل إن كافة هذه الظواهر 

تؤثر في بعضها البعض، ولها دور في 
بناء الشخصيات السياسية، أو االجتماعية 

نفسيا. ال أحد ينكر أن الهرم السياسي 
السوي هو نتاج لألسرة السوية، هذا 

وقد أبرزت الدراسات النفسية المعاصرة 
أن األسر التي يتم توزيع السلطة فيها 

توزيعا متساويا، ومن دون إقصاء أو إلغاء 
أو إنكار، هي مصدر الذهنية الجماعية 

الديمقراطية، وأن دكتاتورية اآلباء داخل 
األسر تفضي إلى إنتاج أجيال دكتاتورية 

عنيفة تمارس إلغاء اآلخرين.
 إن عالج إشكالية السلطة، والثقافة 

التي تشكل جميع الذوات في المجتمع من 
شأنه أن يساعدنا على إدراك وعالج زوايا 
الخلل المعتمة وذلك سعيا إلى بناء صرح 

الفردية الحداثية  المفقودة في الثقافة 
العربية والتي تعرقل ميالدها هيمنة 

”البنية االجتماعية العربية (التي) ال تزال 
في أكثر المناطق الريفية قبلية“، كما يرى 

المحلل النفسي المصري مصطفى صفوان.

أزراج عمر
كاتب جزائري

أصـــدرت دار العـــني للنشـــر والتوزيع ديوانـــا جديدا بعنـــوان {دكان للخردة» للشـــاعر والباحث 

مسعود شومان، وصمم غالف املجموعة عمر جهان.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ ُتقام الدورة الـ10 من فعاليات 
مهرجان الظفرة، وذلك خالل الفترة 
الممتدة من 13 إلى غاية 29 ديسمبر 

2016 في مدينة زايد في إمارة 
أبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية 

والتراثية.

◄ أصدرت الهيئة العامة لآلثار 
والتراث العراقية الكتاب الموسوم 

بـ“نمرود قبور الملكات“ الذي أنجزته 
الهيئة بالتعاون مع المعهد الشرقي 

لجامعة شيكاغو.

◄ يقيم مركز طلعت حرب الثقافي 
بمصر، المسابقة األدبية السنوية 
للشباب لعام 2016 و2017 في فروع 

شعر الفصحى، وشعر العامية، 
والقصة القصيرة.

◄ نظمت دار الكتب في هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة مجموعة من 

األنشطة والفعاليات الموجهة لطالب 
المدارس في فروع من مكتباتها في 

إمارة أبوظبي.

باختصار

حنان عقيل  

}  شـــهدت األوســـاط الثقافية جـــدًال محتدًما 
حـــول الـــدورة الرابعة مـــن الملتقـــى الدولي 
للشـــعر العربـــي بعنـــوان ”ضرورة الشـــعر- 
دورة محمود حســـن إسماعيل ومحمد عفيفي 
مطر“، والذي ُعِقد على مدى 4 أيام، واختتمت 
فعالياته مساء األربعاء الماضي، بمشاركة 13 
دولة و65 شاعًرا من مصر ودول عربية أخرى.

انسحابات قبلية

قبـــل بـــدء المؤتمر بأيـــام، أعلـــن عدد من 
الشـــعراء اعتذارهـــم عـــن حضـــور الملتقى، 
ُعـــرف منهـــم المصريون عبدالمنعـــم رمضان 
واللبناني  وجمال القصاص وفاطمـــة قنديل، 
عباس بيضون والســـوري علي أحمد ســـعيد 
(أدونيـــس)، وآخرون غيرهم من مصر والعالم 
العربي، كما رشـــح إلينا من إدارة المهرجان، 
وعللـــوا رفضهـــم تلبية الدعوة بمـــا اعتبروه 
سياســـات يتبعها الملتقى تتمثل في اإلصرار 
على تقديم الوجوه الشعرية الكهلة في مشهد 
الملتقـــى وتحكمها في مســـاراته واســـتبعاد 
وجـــوه أخـــرى تمتلـــك موهبـــة شـــعرية ذات 
حساســـيات جديدة ال تؤمن بهـــا تلك األجيال 

المهيمنة على فعاليات الملتقى.
الشـــاعر المصـــري عبدالمنعـــم رمضـــان 
علل اعتذاره عن المشـــاركة فـــي الملتقى بأنه 
غيـــر معّبـــر عن مـــآالت الحركة الشـــعرية في 
مصر والوطن العربـــي وإنما يعبر عن انهيار 
مؤسسات الثقافة، فيما أعلن الشاعر المصري 
جمـــال القصـــاص اعتـــذاره عـــن المشـــاركة 
احتراًمـــا لروح الشـــاعر الراحل محمد عفيفي 
مطر الذي كان يســـتحق الجائـــزة في دورات 
الملتقى السابقة ولم تمنح له، كما أعلن رئيس 
هيئة الكتاب الســـابق أحمـــد مجاهد اعتذاره 
عن المشاركة تضامنا مع الكاتبة فاطمة قنديل 

التي ُرفض بحث لها عن قصيدة النثر.
من جانبه، أوضـــح الناقد المصري محمد 
عبدالمطلـــب، مقـــرر لجنة الشـــعر بالمجلس 
األعلـــى للثقافـــة، أن الملتقى شـــهد حضوًرا 
كثيًفا من الشـــعراء المصرييـــن والعرب، وأن 
نسبة المعتذرين لم تؤثر على المؤتمر ألنها لم 
تتجـــاوز 9 بالمئة من المدعوين للملتقى، الفًتا 
إلى أن المعتذرين هم أنفســـهم الذين اعتذروا 

في الدورات الماضية من الملتقى.

الملتقـــى ذاتـــه لم يســـلم مـــن االنتقادات 
فـــي دوراته الســـابقة، فبينما حصل الشـــاعر 
الراحـــل محمـــود درويش على  الفلســـطيني 
جائـــزة الملتقى في دورته األولـــى عام 2007، 
أعطـــى الشـــاعر المصري أحمـــد عبدالمعطي 
حجازي الجائزة لنفسه في الدورة الثانية من 
الملتقى عام 2009، وهو ما أثار االســـتياء في 
األوســـاط الثقافية آنذاك، بينما شهدت الدورة 
الثالثة انتقادات وانســـحابات أيًضا بســـبب 
استبعاد الكثير من األســـماء الشعرية الهامة 
من المشـــاركة، لتبلغ االنتقادات واالعتذارات 
أوجهـــا في الملتقى لهذا العام لما شـــهده من 
هيمنـــة جيل الســـتينات من القـــرن الماضي 
وما تاله على مقاليد المؤسســـة الثقافية بكل 
مـــا يحمله هـــذا الجيل من حساســـيات تجاه 
األشـــكال الشـــعرية الجديـــدة وعلى رأســـها 

قصيدة النثر.

مستقبل من الماضي

الكثير من عالمات االســـتفهام برزت خالل 
هذه الدورة من الملتقى خصوًصا مع التجاهل 
الكبير لألجيال الشـــعرية الجديدة، واستبعاد 
شـــعر العامية بشـــكل واضح، إلى الحد الذي 
جعل عـــددا مـــن منظمـــي المؤتمـــر يهددون 
باالستقالة حال فوز شـــاعر العامية المصري 
ســـيد حجاب بجائـــزة الملتقـــى، معتبرين أن 
شـــعر العامية ال يرقى إلى المنافســـة، فضًال 
عن حديث الشاعر الستيني أحمد عبدالمعطي 
حجازي عن قصيدة النثر وقوله ”إنها تحتاج 
إلى عمل أكثر ونشاط في اإلبداع والنقد حتى 
تصل إلى القارئ، وعندها تســـتطيع أن يكون 
لها جمهور وممثلون، وبطبيعة الحال تفرض 

نفسها على أي ملتقى أو مهرجان“.
وشـــهد الملتقى عددا كبيرا من األمسيات 
الشـــعرية فضًال عن مناقشة لعدد من المحاور 
منها ”ضرورة الشعر“، ”تراسل الشعر العربي 
المعاصـــر مع الفنون األخـــرى“، ”كيف نتلقى 
الشـــعر في زمن تحوالت القصيدة“، ”التناص 
الثقافـــي في القصيـــدة الحديثـــة“، وغير ذلك 

من المحاور. وتحدث عدد من المشـــاركين في 
الجلســـات األولى للملتقى عـــن وضع الرواية 
اآلن وهيمنتها على الساحة األدبية في مقابل 
تراجع الشـــعر، ليتحول الحديث عن ”ضرورة 
الشـــعر“ إلى حديـــث آخر عن أهميـــة الرواية 
ودورهـــا، وهو ما عّبر عنه الناقد عبدالســـالم 
المســـدي الذي أوضح أن الشعر العربي يجر 
أثقـــال الماضـــي، أما الرواية فتنأى بنفســـها 
عن عتبات الســـلطان، ما أدى إلى المراجعات 
الفكرية في مجال اإلبداع، فيما طالب الشـــاعر 
محمد علي شمس الدين بتجنب المقارنة بين 
الشـــعر والرواية في الملتقى قائًال ”إذا كانت 
الرواية هي فن العصر فلماذا جئنا إلى هنا؟“.
وفي مائدة مســـتديرة بعنوان ”مســـتقبل 
تحـــدث عبدالمعطـــي حجـــازي عن  الشـــعر“ 
التنبؤات بموت الشعر منذ القرن الثامن عشر، 
والتـــي لم تتحقق إذ صار اإلنســـان المعاصر 
أكثر ارتباطا بالشـــعر لما يمثله من تجســـيد 
لقيمة الحرية في أســـمى معانيهـــا، فيما أكد 
عزالدين المناصرة على ضرورة اســـتمرار كل 
أنواع الشـــعر من الشـــعر التقليدي إلى شعر 
التفعيلـــة ثـــم قصيدة النثر. كما أشـــار الناقد 
حســـين حمودة إلى أن ازدهار الشـــعر يرتبط 
باألوضاع االجتماعية والسياســـية المختلفة، 
فيمـــا أوضح الشـــاعر علي جعفـــر العالق في 
كلمتـــه أن الخلـــود في الشـــعر يبقـــى ظاهرة 
ملموســـة نشـــعر بها عندما تمر بنـــا خبرات 

وجدانية وحياتية معينة.
وشـــهد الملتقى مناقشات حول التحوالت 
التي شهدتها القصيدة منذ نهاية األربعينات 
من القرن الماضي حتى اآلن، إذ أوضح الناقد 
حامد أبوأحمد أن القصيدة العربية لم تتوقف 
في تحوالتها منذ العصر الجاهلي إلى العصر 
الحديـــث، ففي أواخـــر األربعينات انتشـــرت 
قصيـــدة التفعيلة ثم في الســـنوات التي تلت 
تلك الفترة تطـــورت على يد جماعة الرواد في 
مصر والعراق ولبنان، إلـــى قصيدة التفعيلة 
المختلفة شـــكًال ومضموًنا، ثـــم تطورت إلى 
شـــعر الســـبعينات الذي مثله فـــي مصر جيل 
كامـــل بدا متأثـــًرا بهذه الحركـــة العالمية، ثم 

قصيدة النثر ذات الطابع العالمي أيًضا التي 
مـــا زالت قائمة إلـــى اآلن وفاعلة في كل أنحاء 
العالم العربي، مع ما تخللها من أنماط جديدة 
مثل قصيدة الومضة وقصيدة اإلبيجرام، وهو 
ما يحتـــاج جهوًدا نقدية كبيـــرة لمواكبة هذا 

التطور اإلبداعي.
التكهنات حول الفائز بالجائزة بدأت باكًرا 
هـــي األخرى، فتوقـــع الكثيرون من األوســـاط 
الثقافية أن يكون الفائز واحًدا من ثالثة شعراء 
مصرييـــن هم ســـيد حجاب ومحمـــد إبراهيم 
أبوسنة وحســـن طلب، لتتحقق التكهنات في 
اليوم األخير مـــن الملتقى الذي أعلن فيه فوز 
الشـــاعر المصـــري إبراهيم أبوســـنة بجائزة 
الملتقـــى وقيمتها 100 ألف جنيه أي ما يعادل 

6 آالف دوالر تقريًبا.
وقال أبوسنة في كلمته خالل ختام ملتقى 
الشـــعر ”أقدم الشكر للشـــعر الذي حملني إلى 
هذه المنصة، الشـــعر ليس ديوان العرب فقط، 
بل ديـــوان اإلنســـانية ألنه النبـــض الجميل، 
ولكن يظل الشـــعر هو األول بين فنون اإلبداع، 
أقـــول لكـــم إنني في هـــذه اللحظـــة أتمنى أن 
تكون الجوائز في المســـتقبل مـــن حظ الذين 
أخلصوا إلى القصيدة مثلما أخلصت لها، فلم 
أكن أطمح مطلًقا في حياتي لشيء غير إجادة 

القصيدة“.
وانتقد عدد مـــن المثقفين المصريين فوز 
أبوســـنة بالجائزة معتبرين أن هذا الفوز كان 
متوقًعـــا خصوًصا أن أبوســـنة أحـــد أعضاء 
لجنـــة الشـــعر، وغالبا مـــا يتم منـــح الجائزة 
لألعضـــاء، كما أن اســـم الفائـــز بالجائزة هو 
جـــزء من ترتيبـــات المؤتمـــر ككل الذي غلبت 

عليه العالقات الشخصية. 

[ انسحابات مصرية وعربية وحلقات نقدية مكررة والجائزة ألبوسنة في ملتقى يحمل أنفاس الستينات
الملتقى الدولي للشعر في القاهرة يستبعد الشعراء الجدد

رغم تناقص أعدادها بشكل كبير مازالت 
ــــــات اخلاصة  تنعقد ســــــنويا بعض امللتقي
بالشــــــعر العربي، تناقــــــش قضاياه وتقدم 
جتارب شــــــعرية مختلفة، لكن بقيت أغلب 
هذه التظاهرات متكّلسة في أساليب عمل 
قدمية متجاهلة للتطور احلاصل سواء في 
مفهوم قراءة الشعر أو حتى في التجارب 
الشعرية املقدمة التي تتجاهل غالبا كل ما 

هو جديد ومعاصر.

عدد من المثقفين المصريين انتقد 

فوز أبوســـنة بالجائزة، معتبرين أن 

هـــذا الفوز كان متوقعا خصوصا أن 

أبوسنة أحد أعضاء لجنة الشعر

 ◄

بلغـــت  واالعتـــذارات  االنتقـــادات 

أوجهـــا فـــي ملتقى هـــذا العـــام لما 

شـــهده من هيمنة جيل الستينات 

وما تاله من الكالسيكيين 

 ◄

 ختام امللتقى أثار انتقادات واسعة

معتد آخر يترصد محفوظ

عـــن دار رياض الريـــس صدرت حديثا رواية بعنـــوان {دوار املوت ما بني حلـــب والرقة» للكاتب 

السوري فيصل خرتش.

نجيب محفوظ مجددا متهما ومطلوبا



خلود الفالح

} قامت مجموعة من الشباب في مدينة بنغازي 
الليبيـــة مؤخرا بتأســـيس مبـــادرة ”بنغازي 
للصـــور“، هدفها بناء قاعدة ســـينمائية تكون 
انطالقة لعصر جديد للشاشـــة الليبية، في ظل 

ما يعانيه القطاع من تهميش.
وفـــي هـــذا الخصـــوص يقـــول المخـــرج 
إبراهيم مرعي ســـعد ”نقص دور السينما في 
مدينة بنغازي يشـــكل صعوبة أمـــام أفالمنا، 
لذلـــك يتـــم التحايل على ذلـــك بالعرض داخل 
قاعـــات غير مجهزة بالمعـــدات التي يتطلبها 
العرض الســـينمائي، وهذا بدوره ينقص من 
جودة العمل بصريا وتفقد المؤثرات الصوتية 

تأثيرها على حواس الجمهور“.
ويتابع ”كل الصعوبات الســـابقة لن تكون 
حائال دون استمرارنا في صناعة األفالم، فأنا 
مثـــال ترعرعت في المدينة ولم أشـــاهد عرضا 
لفيلم ليبي واحد في الســـينما، صناعة األفالم 
تجربـــة وليدة في ليبيا، ونحن، كصناع أفالم، 
تقـــع علـــى عاتقنا مســـؤولية االســـتمرار في 
عملنا من أجل صناعة سينما ليبية تكون مرآة 
للهوية وعـــادات بالدنا وتقاليدها ومعبرة عن 

طموحاتنا“.
بدوره يقـــول المخرج مـــراد قرقوم ”فكرة 
إنتاج وصناعة فيلم ليبي ســـواء كان وثائقيا 
أو ســـينمائيا أو تلفزيونيـــا بصفة عامة، هي 

تجربة ال تـــزال وليدة وتواجههـــا العديد من 
العراقيل، كما أن لها آمـــاال وطموحات كبيرة 

معلقة على عاتقها“.
وتكمن الصعوبات التـــي يواجهها صناع 
األفالم الشـــباب، بحســـب قرقوم، فـــي كيفية 
التواصـــل مع إدارة اإلنتـــاج التي تلعب جزءا 

مهما في إنتاج عمل احترافي راق وهادف.
ويوضح ”في ليبيا حلقة اإلنتاج اإلعالمي 
غير موجودة أساســـا، نتيجة لعدة اعتبارات 
سياســـية وثقافية عايشـــها الليبيـــون، أولها 
العقليـــة األمنيـــة في ظل غيـــاب إدارة خدمية 
والفســـاد والفوضـــى، وآخرهـــا إهمـــال دور 
المســـارح المدرسية والمناشـــط الثقافية في 

قدرتها على الرقي بذائقة المجتمع“.
مـــن ناحيتـــه يـــرى السيناريســـت هاني 
العبيـــدي أن المشـــكلة األكبر التـــي تواجهه 
فـــي عمله، تكمن في عدم توفـــر أماكن مجهزة 
للعرض من األســـاس، ويضيف ”وهي مشكلة 

كبيرة ولكن حبنا للعمل الســـينمائي يجعلنا 
نتخطى هذه المشكلة ونعمل دائما على توفير 
بدائـــل لها، أطمح إلى أن أكون في المســـتوى 
المطلـــوب الـــذي يؤهلني لتمثيـــل بالدي في 
أكبـــر المحافل الســـينمائية والمســـاهمة في 
إصـــالح المجتمـــع، حينها فقط سأشـــعر بأن 

لسيناريوهاتي معنى“.
والسيناريســـت هاني العبيـــدي كتب إلى 
اآلن ثالثة أعمال حبيسة الورق باستثناء عمل 
واحد هو ”سيت كوم“ عرض في رمضان ٢٠١٤، 
حيث يقول عنه ”لألسف لم ينجح النجاح الذي 
توقعته، بل إنه لم يصل حتى إلى المســـتوى 
المطلوب، بســـبب اإلمكانيـــات المحدودة من 
جهة وانشـــغاالت بعض الممثلين المحترفين 
من جهة أخرى، ممـــا اضطرني إلى العمل مع 
بعض الممثلين الذين أفسدوا العمل وجعلوه 
مادة ركيكة جدا، ولكني مستمر ولن أتوقف“.

وعن مشاريعه الجديدة، يقول ”أحضر منذ 
مدة بمعية المخرج إبراهيم مرعي سعد لفيلم 
’الغيبوبة‘، الذي سيرى النور قريبا، وهو فيلم 
ســـيحدث قفزة نوعية في السينما الليبية، بل 
أراه ســـيكون مؤهال ألن يكون عمال سينمائيا 

بكل معنى الكلمة“.
ورغم تفاؤلـــه ال ينكر العبيدي الصعوبات 
الكثيرة التـــي تعيق تطور القطـــاع، موضحا 

”أهمهـــا اإلمكانيـــات المحـــدودة مـــن ناحية 
اإلنتاج والتي تحاصرنـــي جدا أثناء الكتابة، 
وأيضـــا قلـــة الممثليـــن، خاصـــة الممثـــالت 

النساء“.
ويـــرى نورالديـــن عمـــران عضـــو هيئـــة 
التدريس بقســـم المسرح والســـينما بجامعة 
بنغازي أن محاوالت الشباب الليبي المتنوعة 
فـــي إنتـــاج أفالم قصيـــرة بتقنيـــات وأجهزة 
مختلفـــة، هي محـــاوالت جـــادة لتلمس حرفة 
صناعة األفالم وهي بالضرورة ستنتج صناع 
أفالم فـــي المســـتقبل، كما أنها تمثـــل روافد 

مهمة للفن بشكل عام.
ويوضـــح بقولـــه ”الكثير مـــن المخرجين 
الكبـــار باتوا ينصحون الشـــباب باســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة المتاحـــة للجميـــع، 
والتـــي تمكنهم مـــن تصوير فيلـــم قصير في 
كل أســـبوع، ثـــم إدخالـــه مرحلـــة المونتـــاج 
ومن ثم عرضـــه على األصدقـــاء للتعرف على 
مواطن القـــوة والضعف فيه، ممـــا يتيح لهم 
إعـــادة المحاولـــة مـــرارا حتـــى يتمكنوا من 
تقديم تجربة ناضجة تقود صاحبها إلى عالم 

االحتراف“.
هـــذه محـــاوالت تنـــدرج ضمن مـــا يعرف 
بالتجارب الســـينمائية الجديدة التي أنتجت 
مخرجيـــن كبـــارا أمثـــال المخـــرج األميركي 
الشـــهير كونتيـــن ترننتينـــو، حيـــث يحاول 
صنـــاع األفـــالم المســـتقلون فـــي هوليـــوود 
إنتـــاج أعمالهـــم علـــى نفقتهـــم الخاصـــة أو 
بمســـاعدة بعض الجهات واألشخاص، بعيدا 
عن تمويالت شـــركات اإلنتـــاج المعروفة وما 
تفرضـــه من إمـــالءات، وهو ما يوفـــر الحرية 
والحرفية لصناعها بالتراكم الكيفي والنوعي، 
األمر الذي جعل محاورينا يبدون تفاؤال كبيرا 

بمستقبل السينما الليبية رغم اإلكراهات.

أمير العمري

} جـــاء الفيلـــم احلائـــز علـــى جائـــزة ”الهرم 
فـــي النســـخة الثامنـــة والثالثـــني  الذهبـــي“ 
مـــن مهرجان القاهـــرة الســـينمائي، واملعنون 
بـ“ميمـــوزا“ ملخرجه اإلســـباني، أوليفر الكس، 
ناطقـــا فـــي معظمه باللغـــة العربيـــة باللهجة 
املغربيـــة الصحراويـــة، وهـــي البيئـــة التـــي 
تدور فيها القصة، وال نقول األحداث، فليســـت 
هناك ”أحداث“ فـــي هذا الفيلم، بل حدث واحد 
ممتد في فضاء طبيعي يتـــدرج من الرمال إلى 
التالل اجلـــرداء إلى جبـــال تغطيهـــا الثلوج، 
وهـــو ما يقتضي الكثير مـــن الصبر من جانب 
املشـــاهدين حتى املجربني منهم على مشاهدة 

األفـــالم البطيئة اإليقـــاع التـــي ال تعتمد على 
”درامـــا“ ذات معالـــم واضحة محـــددة، بقدر ما 
رغبـــة في توصيل  تعتمد علـــى ”وصف حالة“ 

إحساس ما.
هـــل نحن أمام فيلم ”ويســـترن“ عربي آخر 
األردني؟ هـــل هو فيلـــم صوفي  مثـــل ”ذيـــب“ 
يتنـــاول البحث عن الله، عن النهاية، عن معنى 
املوت، عن مغزى العودة إلى األرض التي جئنا 
منها، إلى اجلذور، عن أســـباب ســـعي اإلنسان 
وهـــو يودع آخر حلظات احليـــاة، إلى أن يدفن 
فـــي موطنه األصلـــي طبقا للتقاليـــد املوروثة؟ 
هل هي مغامـــرة ملجموعة من املوهومني الذين 
ال يعرفون ســـوى االســـتمرار في الســـير، رغم 
أنهم ليسوا واثقني بأن الطريق الذي يقطعونه 

سيوصلهم إلى الهدف الذي يرجونه؟
رمبـــا ميكن القـــول إن الفيلم يدور حول كل 
هذه التساؤالت، لكن املشكلة أن سيناريو الفيلم 
يخفي أكثر مما يكشـــف، ولكـــن ليس من خالل 
لغة الشـــعر اجلميل التي تقودك إلى اســـتدعاء 
كل األفكار واملشـــاعر التي تتعلـــق مثال بفكرة 

النهاية السرمدية املمتدة في املكان والزمان.

فالشـــعر الســـينمائي الـــذي كان ميكن أن 
يتولد من الصـــور واللقطات ودالالتها الكامنة، 
يفســـده التكرار، واالســـتطرادات، والوقوع في 
غرام اللقطـــات الطويلة التي متتد لدقائق دون 
أن تضيـــف جديـــدا، والعشـــوائية فـــي ترتيب 
املشـــاهد، أي عدم وجود منهـــج في كيفية بناء 
الفيلم، واالنتقال اخلشن فيما بني املشاهد مما 
يشـــعر معه املشـــاهد بوجود خلل ما أو بعض 

التداخل واالضطراب في األزمنة.
 

عناوين الفيلم 

يبدأ الفيلم بداية جيدة توحي بالكثير، لكنه 
ينتهي دون أن يربط اخليوط التي نســـجها في 
البداية، وبالتالي يخـــرج املتفرج محبطا، ألنه 

ال يعثر على ما أوحى له الفيلم به في بدايته.
ينقســـم الفيلم إلى مدخـــل وثالثة فصول، 
حتمل عناويـــن ترتبـــط بالصالة اإلســـالمية: 
شـــيخ  هنـــاك  والســـجود،  القيـــام،  الركـــوع، 
طاعن في الســـن، مريض يشـــرف على النهاية، 
يريد أن يعود إلى بلدته األصلية ”سجلماسة“، 
لكي ُيدفن مع أســـالفه، وهو يســـتأجر ســـيارة 
بســـائقها من بلدة ما صحراوية لكي تنقله إلى 

هناك.
وســـرعان ما تتسع الفكرة لتشمل قافلة من 
الســـيارات تضم زوجة الرجـــل وبعض أقاربه 
وأصدقائـــه، ثـــم يظهر رجـــل يقال إنـــه يجلب 
”البركـــة“ يدعى ”شـــكيب“، يتمتـــم بكلمات عن 

الله والشـــيطان، يتطوع مبصاحبة القافلة لكي 
يرشـــد الســـائقني إلى الطرق الصحيحة، لكن 
هنـــاك أيضا اثنـــني من اللصـــوص اخلارجني 
عـــن القانـــون همـــا أحمـــد وســـعيد، يريـــدان 
اســـتغالل الفرصة واالندساس وسط املجموعة 
وتضليلها، ثم ســـرقة ما مـــع الرجل من أموال 

ومنقوالت.
ما يحـــدث أن هـــذه القافلـــة الغريبة التي 
تعبر الصحراء، تثير خلفها عاصفة من األتربة 
والغبار، حتى ليبدو البقاء في هذا املناخ احلار 
املغبر مســـتحيال بالنســـبة إلى شـــيخ مريض 
طاعـــن في الســـن، وتكـــون النتيجـــة أنه يلقى 

مصيره قبل أن يصل إلى مبتغاه.
يشـــير أحمد وســـعيد علـــى الرجـــال بأن 
يتخذوا طريقا مختصرا مير عبر سلسلة جبال 
األطلـــس، للوصول إلى الهـــدف، فال بد من دفن 
اجلثـــة، لكن هـــل يرغب اجلميع فـــي البقاء مع 

جثة الرجل.
بعضهم يقتـــرح مثال دفنها فـــي الصحراء 
فتركها لفترة طويلة من احملرمات طبقا لتعاليم 
الديـــن، والبعـــض اآلخـــر يتخلى عـــن الركب 
مبتعـــدا عن فكـــرة مصاحبة جثة هامـــدة، أما 
مـــا يحفظ للمســـيرة زخمها فهو شـــكيب، لكن 
شـــخصيته غير واضحة متامـــا، فهل هو نذير 
باخلـــالص، أي ”مخلص“ أو رجل من عباد الله 
الصاحلني من أصحـــاب الفكر الصوفي، أم أنه 
مجـــرد متطوع مهووس بفكرة ما غير واضحة، 

يغلفها بدافع التضامن اإلنساني؟

اللصان ال يتورطان فـــي ما كانا قد اعتزما 
عليه في البداية، رمبا أمام هيبة املوت، واملرأة 
تختفـــي مـــن الصـــورة، وميضي الفيلـــم بعد 
التخلي عن الســـيارات ليركـــب الرجال البغال، 
ويحاولون الصعود إلى قمة اجلبل، ثم الهبوط 
مـــن اجلهـــة األخرى علـــى نحو يذكرنـــا بفيلم 
”فيتزكارالدو“ للمخرج األملاني فيرنر هيرتزوغ. 

لعنة أم نعمة 

متاهة الصحراء تبدو معادال للكون األبدي 
املمتـــد، والطبيعـــة املتغيرة التـــي تتحول إلى 
طغيـــان وحشـــي قـــاس، تختبر قوة اإلنســـان 
على الصمـــود، وكأنها ”غضب الرب“، واحلالة 
املســـتمرة العبثية التي تشير إليها وجود جثة 
يعجز الرجـــال عـــن توصيلها إلى مســـتقرها 
األخير مبا في ذلك مـــن ”معصية“، تبدو أيضا 

كالقدر املمتد أو اللعنة األبدية.
ال شـــك فـــي جمـــال التصوير الســـينمائي 
الذي أجنزه املصور ماورو هيرشـــي، وقطعات 
املونتاج املنفذة مبهارة حرفية الستدعاء أقصى 
ما ميكن من داخل مشـــاهد اجلبال والصحراء 
والثلوج والغبـــار وإبراز التناقض بني احلجم 
الضئيل لإلنسان وهيمنة الطبيعة وقوتها، لكن 
املشكلة األساسية أن هدف الفيلم يظل غامضا، 
عصيا على التفســـير متاما مثـــل هدف الرحلة 
التي ال تصل إلى منتهاها وال يحدث شيء كبير 

خاللها، بل تضيع في ”التفاصيل“! 
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هاني العبيدي:

املشكلة التي تواجهني، 

تكمن في عدم توفر 

أماكن مجهزة للعرض

مراد قرقوم:

صناعة السينما في ليبيا، 

تجربة وليدة ال تخلو من 

عراقيل رغم الطموحات

وثالثة  مدخل  إلى  ينقسم  الفيلم 

ترتبط  عــنــاويــن  تحمل  فــصــول، 

ــصــالة اإلســـالمـــيـــة: الـــركـــوع،  ــال ب

القيام والسجود

 ◄

{ميموزا»: متاهة البحث عن نهاية تضيع في التفاصيل

كان من أكبر املفاجآت فوز فيلم ”ميموزا“ بجائزة ”الهرم الذهبي“ ألحسن فيلم، في ختام 
مســــــابقة الدورة الثامنة والثالثني من مهرجان القاهرة السينمائي التي أقيمت في الفترة 
مــــــن 15 إلى 24 نوفمبر املاضي، والفيلم من إخراج اإلســــــباني أوليفــــــر الكس املقيم في 
املغرب، الذي يعرف جيدا دروبه وثقافته وعاداته وتقاليده، وقد أنتج الفيلم بتمويل قطري 

فرنسي إسباني مغربي.

حتفل الذاكرة السينمائية الليبية بعدد قليل من األفالم منها ”الضوء األخضر“، ”تاقرفت“، 
ــــــرة“، ”األجنحة“، ”عندما  ”الشــــــظية“، ”معزوفة املطر“، ”إلى مــــــن يهمه األمر“، ”أحالم صغي
يقسو القدر“، ”خارطة غريق“، ”العشوائي“ و“لهفة“، وفي هذا االستطالع حتاول ”العرب“ 
إلقاء نظرة على جهود وطموح صناع أفالم ليبيني يســــــعون إلى تقدمي جتارب ســــــينمائية 

جديدة من وجهة نظر شبابية.

[ سيناريو الفيلم يخفي أكثر مما يكشف  [ شاعرية سينمائية أفسدها التكرار واالستطراد

مغامرة مغربية في الصحراء 

التجارب السينمائية الليبية الجديدة تشكو غياب الوجوه النسائية

{لهفة» من األفالم القليلة التي تحضر فيها المرأة

تجري الشـــركة املنتجة لفيلم {تصبح على خير» مفاوضات مع النجمة املصرية يســـرا، من أجل 

مشاركة النجم تامر حسني بطولة الفيلم املقرر البدء في تصويره األسبوع القادم.

أطلقـــت النجمة الهندية بريانكا شـــوبرا {البرومو» الرســـمي لفيلم {ســـارفان» والذي يعد أولى 

تجاربها اإلنتاجية، والفيلم من إخراج كاران جولياني عن قصة ألمبريداب سينغ.

◄ يقدم الفيلم 
المصري ”البر 
التاني“ قصة 

مجموعة 
من الشباب 

المنتمين إلى 
إحدى القرى 

المصرية 
الفقيرة والذين 

يحاولون 
الهجرة إلى 

األراضي 
اإليطالية 

بشكل غير 
شرعي على متن سفينة متهالكة لتتقاذفهم 

أمواج البحر الغادرة.

[ عنوان الفيلم: البر التاني.
[ بطولة: محمد علي وحنان سليمان.

[ إخراج: علي إدريس.
[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث 
الفيلم األسترالي 

األميركي المشترك 
”هاكسو ريدج“ 

حول مسعف في 
الجيش األميركي 

خالل الحرب 
العالمية الثانية، 

والذي خدم في 
معركة أوكيناوا 

رافضا قتل 
البشر تحت أي 

مسمى.

[ عنوان الفيلم: هاكسو ريدج.
[ بطولة: أندرو غارفيلد وسام 

ورثينغتون.
[ إخراج: ميل غيبسون.

[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات
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} بيــروت – قدمـــت صالـــة ”جانيـــن ربيـــز“ 
البيروتيـــة معرضـــا للصـــور الفوتوغرافيـــة 
للمصـــورة اللبنانية رانيـــا مطر، تحت عنوان 
”الطفلة-المرأة“، وفيه جعلت الفنانة من جميع 
تلك الصور مدخال توثيقيا إلى عوالم الفتيات 
المكتظة التي لم تختبر بعد السكن إلى حالة، 

واحد، إذا صّح التعبير. أو ”منهج“ 
الصور الفوتوغرافية المعروضة هي تجل 
لما يعتمـــل في نفس أولئـــك الفتيات من عدة 
مشـــاعر متعارضة وأفـــكار متقلبة وتصورات 

ورغبات مختلفة لم تعرف بعد.
تبرز الصور فتيات لم يصلن بعد إلى عمر 
المراهقـــة، أي هن مـــا بين الثامنـــة والثالثة 
عشـــرة من أعمارهن، ولم تذكـــر المصورة أي 
معلومـــة عنهن غير أعمارهن وأســـمائهن في 
تأكيـــد على عدم أهمية الجنســـية أو الخلفية 
االجتماعيـــة. أخـــذت هذه الصور فـــي أماكن 
مختلفة، من مدينة بوســـطن وبيروت وصوال 
إلى المخيمات الفلســـطينية في لبنان، المهم 
بالنســـبة إلى رانيا مطـــر كان التركيز على ما 
يجمع أولئـــك الفتيات مـــع بعضهن البعض، 

وهو أنهن جميعا في عمر ما قبل المراهقة.
من هذه الزاوية تمامـــا انطلقت المصورة 
نحو محاولة سايكلوجية/فنية لرصد ما يمكن 
أن تشعر به، أو تفكر فيه، أو تريد أن تعبر عنه 
أو تنســـبه إلى ذاتها أي فتاة في هذه المرحلة 
العمريـــة الدقيقـــة، حيـــن تحتـــدم التحوالت 
وتدخل الشكوك والتساؤالت وتتكون المبادئ 

األولية ”لليقينيات“.
المصـــورة  أرادت  مـــا  الواضـــح أن  مـــن 
التعبير عنه ليس التقـــاط زيف التمظهر أمام 
الكاميرا، وإّال لكانت اعتمدت مبدأ ”السيلفي“ 
القائـــم على طلب من أولئـــك الفتيات الوقوف 
واالبتســـام ريثما تأخذ لهن صـــورا ”جميلة“ 
تظهرهن في أبهـــى حلة، أي صور غير عفوية 
ال تشـــي بحقيقة ما يجول ويصول في دواخل 
”بطالتها“، وهّن في المرحلة الجنينية لتكوين 
األنوثـــة، لذلـــك طلبـــت المصورة مـــن جميع 

الفتيـــات أن ينظـــرن إلـــى الكاميـــرا من دون 
ابتسام مما أدخل الفتيات تلقائيا في لحظات 

من الهدوء والتأمل.
اعتمدت رانيا مطر على كاميرا غير رقمية 
فـــي تصويرهـــا، حيـــث كان من غيـــر الممكن 
للفتيات رؤية صورهن بشـــكل فوري مما جعل 
التجربة أقسى بالنســـبة إليهن، وهن ينتمين 
الُمصمم والفوري والذي  إلى جيل ”السيلفي“ 
يمكن فيه استبدال أي صورة في أقل من ثانية، 
إن لم تستوف شروط القبول التي وضعتها له 
بطلـــة الصورة التي هـــي ُملتقطة الصورة في 

اآلن ذاته.
هكذا أصبحت جلســـات التصوير مغامرة 
بالنســـبة إلـــى المصـــورة التـــي ســـعت إلى 
استكشـــاف ما هـــو أبعد من مظهـــر الصورة، 
وأيضا بالنســـبة إلى الفتيات اللواتي لم يكن 

يتوقعن تماما كيف سيبدون في الصور.
إّال بعد أن تكون انتهت  صور لن ”تظهـــر“ 
جلســـة التصويـــر، وربمـــا بعد فتـــرة طويلة 

تحددها المصورة.
تبـــدو معظم الفتيات فـــي الصور (ومعهن 
في صور أخرى بعض النساء اللواتي يتميزن 
بطفوليـــة مـــا)، وهـــن يتزّين بإكسســـوارات 
مختلفـــة، ويضعـــن طـــالء أظافـــر، يحاولـــن 
الجلوس في وضعيات مختلفة تتراوح ما بين 
اإلغراء الُمتمكـــن والفج، غير أن هذا ليس هو 

ما تشير إليه الصور.
يكفي أن نذكر الكم الهائل من الصور التي 
ألُتقطـــت في العالم الغربـــي لفتيات غرقن في 
محاوالتهـــن لتقليد النســـوة مـــن حولهن، من 
حيث الملبس وانتعال الكعب العالي والتبرج 

الملّون والطفولي في أحيان كثيرة.
مـــا يميز صور رانيا مطـــر المعروضة في 
صالـــة ”جانيـــن ربيـــز“ حضورها فـــي مكان 
آخـــر تمامـــا، حضـــور زمنيـــن اثنيـــن في كل 
صـــورة واحدة، هناك الطفلـــة والمرأة، المرأة 
والطفلة وليســـت الناطقـــة بحضورهما وهي 
اإلكسســـوارات وغيرهـــا مـــن المظاهـــر، بل 
تلك النظـــرة الُمحملة دائمـــا بمعنيين اثنين، 
وبحالتين اثنتين ال يفترضان بالضرورة تقدم 
حالة على أخرى، وال اســـتباقا للزمن الطفولي 

لزمن األنوثة شبه المكتملة.
هذه الحيرة الجوهرية، وليست المرحلية 
بين الحالتين أخرجت معظم صور الفنانة من 
اإلطار النفســـي/االجتماعي لتدخلها في بعد 

فلســـفي وجداني، ربما يذكـــر بنظرية المفكر 
هنري بركســـون، حينما وصـــف الزمن كحالة 
امتداد غير متقطع، حيث ال ماضي وال حاضر 
وال مستقبل، بل ذوبان لتلك المراحل في كلية 

واحدة.
ثم هنـــاك هذا القلق الفطـــري، القلق الذي 
أقل مـــا يقال عنه إنه ليس ســـابقا للنضج بل 
هو مرافق لـــه وجزء ال يتجزأ من حضور طاغ 
ألنوثـــة ال تعرف إّال الحلـــول في كل عمر، وفي 
كل ظـــرف، وفـــي كل ما يمكـــن أن يكون مرتعا 
للحياة بمعناهـــا المطلق، هذا ما تقوله صور 

رانيا مطر.
ثمـــة أمر آخـــر يميز هـــذه الصـــور، إنها 
مشاهد ناجية من نظرة الرجل إليها، مأخوذة 
من رأس النبع، وهي في حقيقتها األولى تبدو 
أكثـــر شـــمولية وأقل تقزيمـــا وتحويال لمتاع 
ينضـــج على نار خفيفة ريثمـــا يقطفه اآلخر/
الرجل. هذا ما يستشعره ُمشاهد الصور، ليس 

ألن المصورة امرأة، بل ألنها إنســـان نفذ إلى 
التي اختارت أن ترويها عبر  جوهر ”الرواية“ 

صورها الفوتوغرافية.
إنهـــا رواية عن المـــرأة فـــي كل فصولها 
عايشـــت  التـــي  المرأة/الكائـــن  المتداخلـــة، 
الحـــروب وإن لم تكن عايشـــتها فعليا، والتي 
اختبرت الفقد والشـــتات والقلـــق على كل  ما 
هو حّي حتى وإن كانـــت تجاربها األرضية ال 
تشـــهد لها على ذلك، كل ذلـــك تقوله الُمصورة 
في صمـــت الصور وهـــدوء نظـــرات الفتيات 

الُمقلق والضبابي.
في  والنســـاء/الفتيات  الفتيات/النســـاء، 
صور رانيـــا مطر ينطقن بكلمـــات  المصورة 
الشهيرة سوزان سونتاغ ”لم أكن في كل مكان، 
ولكـــن كل مكان هو على قائمـــة أهدافي، حتى 

وإن لم، أو لن أختبره أبدا في حياتي“.

* م.ع

محمد ناصر المولهي

} احتضنت محافظة المنســــتير التونســــية 
الملتقــــى الوطني للمبدعــــات العصاميات في 
التعبير التشــــكيلي، بمشــــاركة 79 مبدعة من 
مختلف جهــــات البالد، وجاءت الــــدورة الـ16 
مــــن الملتقى بيــــن 25 و27 نوفمبــــر الماضي، 
والتــــي ينظمها المركب الثقافي بالمنســــتير، 
تأكيدا علــــى خصوصيتهــــا وطرافتها، حيث 
عرضــــت أعمــــاال لمبدعات لم يتلقيــــن تكوينا 
فنيــــا أكاديميا، كما قدمت لهــــن قراءات نقدية 
فــــي أعمالهن، إضافة إلى عدد من الورشــــات، 
و“كاتالوغ“ ضم أعمال المبدعات تعريفا بها.

بدأ اليوم األول من الملتقى بجلسة ضمت 
جميع المشاركات بحضور الفنانة التشكيلية 
عزيــــزة مرابط، والتي قدمت قــــراءات في جل 
اللوحات المشــــاركة تبّينا لنقاط التمّيز فيها 
وتقنيات االشتغال التي تراوحت بين النفس 
الســــوريالي لبعض األعمــــال واللوحات التي 
يطغى عليها الحلم ويوّجه ألوانها وعوالمها، 
فلــــم تقتصر اللوحات على رصــــد خبايا عالم 
المرأة، بل قدمت كذلك رؤية لهؤالء المبدعات 
للعالم وللمدينة ولإلنسان في بعده الحضاري 

والوجودي.
وتقول الفنانة التشــــكيلية أمــــال الحجار 
بالنســــبة  التشــــكيلي  ”الفــــن  إن  لـ“العــــرب“ 
إلّي ليس مســــألة تكوين بل هــــو تفاعل، وأنا 
أعمــــل في لوحاتي على تقديــــم صورة للمرأة 
ووضعها في العالم ككل، وضع ال أخفيكم أنه 

مترد“.
وعن نعت لوحاتهــــا بالحلم تلفت الحجار 
إلى أنها تفضل األعمال الزيتية، ألنها صادقة 
وطبيعية، ثم حتى وإن كانت الفنون الجميلة 
تنطلق من مجموعة قواعد، فإن الشــــعور في 

رأيهــــا هو المتحكم فــــي العمليــــة اإلبداعية، 
تقول ”إحساســــي هــــو الذي يؤثــــر في عملي 
وهو القائد إن صح التعبير، فاإلبداع في رأيي 
هو التعبيــــر عن الدواخل، أنــــا دائمة البحث 
عن حلمي الــــذي أرصد من خالله الواقع على 

الدوام“.
وفــــي جانب آخر التقت ”العرب“ منســــقة 
الملتقى، أســــماء المنشول، حيث تعرف فكرة 
الملتقى بقولها ”المبدعــــات العصاميات هن 
الالتي لم يتلقيــــن الفن من المدارس الخاصة 
بــــه، لكن ال يقلل هــــذا من شــــأن أعمالهن، لذا 
نقــــدم لهن فرصــــة لالنطــــالق فــــي تجاربهن 
الفنية، ونقدم لهن فرصة للتكّون في التقنيات 
التشــــكيلية، وتتمثل مهمتنا في هذا الملتقى 

الفريد من نوعه في دفع المبدعات العصاميات 
إلى المشاركة بأعمالهن الفنية، كما نوفر لهن 
التعريــــف بتجاربهن، إضافة إلى المســــاهمة 

في صقلها من خالل عدد من الورشات“.
وأضافت المنشــــول أن لجنة فرز األعمال 
المقترحة في الدورة الـــــ16 من الملتقى تلقت 
قرابــــة الـــــ200 مشــــاركة، ليتم قبــــول األعمال 
التي تخضع أكثر للشروط الجمالية والفنية، 
الثيمــــات  فــــي  تنوعــــا  الحصيلــــة  ”فكانــــت 
والتقنيــــات بيــــن لوحــــات زيتيــــة وتركيبية 

وأعمال نحتية“.
وتشــــدد أســــماء المنشــــول علــــى أن أهم 
مكسب من مكاسب الدورة األخيرة، هو طباعة 
”كاتالــــوغ“ أكبــــر، تضم كل صفحــــة منه عمال 
فنيا مشــــاركا، إضافة إلــــى تعريف بصاحبته 
مع صــــورة لها، وهــــذا يمثل إنجــــازا في حد 
ذاته، رغم صعوبة توفير الموارد لطباعة مثل 
هذا ”الكاتالــــوغ“، فكانت طباعته بمجهودات 
ذاتية من المنظمين، إضافة إلى تغيير ديكور 
العــــرض، كمــــا وقع التنســــيق مــــع مندوبية 

الطفولــــة والمرأة بمحافظة المنســــتير، حتى 
تنفتح الورشــــات على األطفال وعلى شــــرائح 

مختلفة من غير المشاركين في الملتقى.
وعــــن انفتــــاح الملتقــــى هذا العــــام على 
فضــــاءات مختلفة، تؤكــــد مديرة الــــدورة أن 
اللجنة المنظمة تســــعى إلى تجذير مثل هذه 
التظاهــــرات في محيطها، إضافــــة إلى تقديم 
وجــــوه فنية متنوعة، وتلفــــت إلى أهمية دور 
األطفال الذين شاركوا في الورشات التشكيلية 
رفقة المبدعات، وتمرير المشعل من جيل إلى 
آخر، مشــــعل الفن الذي ال ينطفئ، وستســــعى 

الدورة القادمة إلى االنفتاح أكثر مغاربيا.
وتقول عزيــــزة مرابط الفنانة التشــــكيلية 
واألستاذة السابقة في معهد الفنون الجميلة 
بتونــــس ”أهــــم ما وجدتــــه فــــي الملتقى هو 
التنوع فــــي األعمــــال الفنية المقدمــــة، وهذا 
تأكيد علــــى الثــــراء وأنه ليس هنــــاك منحى 
واحــــد يتقيد بــــه الجميع، وهو فــــي اعتقادي 
رســــالة الفن الحقيقية، والمتمثلة في ترسيخ 

التنوع واالختالف“.
وتضيف مرابط ”العمل التشكيلي يتحرك 
باإلحســــاس والذاكرة، وهذا جلــــي في أغلب 
األعمال المشــــاركة والتي تميزت بالصراحة، 
التــــي تعتبــــر مهمة في الفــــن، كل فنان عندما 
يمســــك الريشــــة وأمامــــه لوحة بيضــــاء يمر 
بصــــراع، هو صراع الخلق، وفي النهاية الفن 
التشــــكيلي يخرج في مزيــــج فريد بين الوعي 
والالوعي. في المشاركات هناك لوحات عنيفة 
وأخرى تعبــــر عن أصوات النســــاء الداخلية 
بــــكل تجــــّرد، في تعبيــــر ذاتي يحمــــل بصمة 
صاحبــــة العمــــل“. وشــــددت الفنانــــة بقولها 
”الثقافة تقوم على قبــــول االختالف والتبادل، 
وهو ما الحظته في هذه الدورة، وذلك ما يبقى 

في النهاية بعد أن ننسى كل شيء“.
واختتــــم الملتقى بتكريم المبدعات، فمنح 
قدمت  تكريما بعنــــوان ”لمســــة العصاميات“ 
فيه شــــهادة للفنانة رجاء القاسمي عن عملها 
”صراع“، كما تم تكريــــم قيدومة الملتقى التي 
شــــاركت في كل دوراته الـ16، عائشــــة مبارك، 
والتي قدمت عمال من النسيج بعنوان ”األم“.

رانيا مطر: روائية لغتها الصور الفوتوغرافية

مبدعات عصاميات يلون المنستير التونسية بجماليات التشكيل

ــــــة املولودة في لبنان واملقيمة في الواليات املتحدة األميركية، رانيا  عرضت املصورة اللبناني
ــــــروت مجموعة من الصور الفوتوغرافية  مطــــــر، في معرضها األخير برواق ”جانني ربيز“ ببي
ــــــي لم تخرج عن إطار عمل املصورة النفســــــي/ ــــــوان ”الطفلة-املرأة“، والت ــــــة حتت عن امللون
االجتماعي الذي اشتهرت به، وهو يتمحور بشكل خاص حول النساء والفتيات الصغيرات 

في مواجهتهن لذواتهن وتفاعلهن مع بيئتهن االجتماعية والسياسية.

للمرأة التونسية دور ريادي مؤثر، حيث خطت مسافة هامة في اجتاه التحّرر واكتساب دور 
ــــــي في مختلف املجاالت، وحتّرر املرأة هو حتــــــّرر للمجتمع ككل، وحتت هذه اليافطة  إيجاب
انتظمت تظاهرة امللتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشــــــكيلي في محافظة 

املنستير التونسية.

معظـــم الفتيات فـــي الصور يتزين 

بإكسســـوارات متنوعة، جالســـات 

في وضعيات مختلفة تتراوح ما بني 

اإلغراء املتمكن والفج

 ◄

[ فوتوغرافية لبنانية ترصد بعدستها تحوالت األنثى بين زمنين

في انتظار النضوج 

فضاء للحلم والتخييل

} على جدار شاهق تحت جسر أساسي 
يربط وسط بيروت بباقي المناطق، ُكتبت 

هذه الكلمات ”في بيروت قبل أن أموت، 
أود أن..“، تركت مساحة هائلة تحت هذه 

الكلمات كدعوة للعابرين ليخطوا فيها 
أمنياتهم، وكذلك فعلوا على مدى السنين 

لتجيء كلماتهم تتراوح ما بين الفكاهة 
السوداء والدرامية العالية النبرة، وصوال 

إلى التفاهة الُمطلقة أحيانا.
في المدينة ثمة كتابات تقول ”ال مفر 
من اآلتي“ و“بيروت، مدينتي الخانقة“، 

وأعمال غرافيتي مميزة تخط  كلمات أكثر 
حدة وبأساليب مختلفة وأذكر منها ”بيروت 

تقتل“.
الحق ُيقال إنها مدينة تقتل فعال، 

تقتل بشراستها وغربتها عن ذاتها وتقتل 
بنسيانها الفتاك وبذاكرتها المؤلمة وتقتل 

بجمالها وحيويتها، وبضيق نفسها 
وبرحابة صدرها، وحينما نقول ”مدينة“، 

فنحن ال نقصد زفت الطرقات والمباني، بل 
نقصد ساكنيها من مقيمين والجئين.

سكانها وال أقول أهلها، يفترشون 
الطرقات ويسكنون المنازل الفخمة والفقيرة 
وربما األشجار، الوارفة منها وغير الوارفة، 

الكل يجد ما ”يعتاش“ منه وما يتنافس عليه 
وما يلجأ إليه، واألهم من ذلك أن الكل يحلم 
بغد أفضل، وهو غارق ما فوق رأسه تحت 

وطأة الرغبة الشرسة بالعيش الكريم.
للبنان بشكل  لقن السكان ”األصليون“ 
عام ولبيروت بشكل خاص أغلب الوافدين 

إليها فن األمل تحت نيران الضغوط 
الخارجية والداخلية.

اعتاد مع مرور السنوات قاطنو المدينة 
الجدد على جنونها وفوضى غياب القانون، 

وغالبيتهم تمرسوا بحرفة العيش على 
”الطرقة اللبنانية“ أي على شفير السقوط  

ضاحكين، ليصير أغلبهم أبطاال خرجوا 
لتوهم من قصص رومانسية معاصرة 

يتساوى فيها الشيء مع الالشيء.
ال يخفى على أحد الكم من األقاصيص 

الرومانسية والمثالية التي نسجت عن 
بيروت مدينة العرب األولى، وال يخفى على 

أحد كيف طمس أهلها إلى حّد كبير كل 
رواسيها الحادة وجراحها غير الملتئمة 

التي تشكلت منذ سنوات لتبقى مفتوحة غير 
آبهة بالتهاباتها.

هذه الخلطة العجيبة من التناقضات 
والجنون المنضبط تحت قوانين ذاتية 

جعلت من ”اللبنانيين“ ما هم عليه: حراسا 
موتورين لوهج الحياة والعنيها في اآلن 

ذاته، حتى أصبحت هذه ”االمتيازات“، ما 
واحدة افتخروا بها  توحدهم في ”لبنانية“ 

حتى ذاق ذرع اآلخرين بهم.
في هذا السياق عرفت بيروت منذ سنتين 

معرضا فنيا يمثل بشكل كبير هذه الخلطة 
العجيبة من البشر التي أفرزتها الحروب 
واألزمات المتتالية، جاء المعرض تحت 

عنوان ”فوضى في بيروت“.
معرض ضم صورا فوتوغرافية تظهر 

العديد من شوارع بيروت، ُرسمت فيها 
أشكال كرتونية لسكان من المدينة الذين 

استطاعوا بالرغم من طرافتهم الكرتونية أن 
يكونوا واقعيين وحقيقيين.

اكتشف زوار المعرض حينها، إلى جانب 
هذه الشخصيات المرسومة، التصنيفات 

والتوصيفات الطبّية لحاالتهم النفسية 
التي كتبت في مستطيالت صغيرة، نذكر 

من التوصيفات ”اكتئاب طفيف“، و“اكتئاب 
حاد“، و“عدم القدرة على التكّيف“، 

و“إدمان“، و“أرق مرضي“، و“هوس جنسي“، 
و“بيرومانيا أو الرغبة في افتعال الحرائق“ 

و“أزمة هوية“.. إلخ.
المتمعن بنسيج مدينة بيروت البشري 

والمستجد منذ بضعة سنوات، سيجد 
أن الكثير من المقيمين اللبنانيين باتوا 

غرباء فيها والكثير من الوافدين إليها هم 
مواطنوها، كل هذا أمر يمكن اعتباره عاديا 
في المعادلة الجيوسياسية الجديدة، ولكن 

ما يحّز في النفس هو رؤية الكثير من 
الوافدين يستسيغون القول، في أي فرصة 
أتيحت لهم، بأن بيروت مدينة كاذبة تخفي 
شرورها، ولكن يحلو السكن فيها في اآلن 

ذاته.
أما الجانب الكاذب من هذه المدينة 

بالنسبة إلى هؤالء، فهو متمثل في المظاهر 
الثقافية والنشاطات الفنية التي ال تعد وال 
تحصى وتحدث يوميا، وثمة مفارقة أخرى 

هنا، أن هؤالء األشخاص جاؤوا إليها 
فنانين تشكيلين وموسيقيين، وممثلين 

ومخرجين، ربما كان األجدر بي أن أسألهم 
فور كالمهم عن شرور بيروت ”لماذا 

أتيتم إليها إذا؟“. أغلب الظن أنهم كانوا 
سيجيبون، قائلين ”لنحتفي ونشارك بزيفها 

وتكاذب أهلها من خالل ممارساتنا الفنية 
والحرة التي حرمنا منها، حيث كنا“. 

رحابة اسمها بيروت

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يتواصـــل حتى 9 ديســـمبر الجـــاري بقاعة {النيـــل» بالعاصمة املصرية القاهـــرة معرض الفنان 

الفنلندي، ماتي سيرفيو، والذي يقام تحت رعاية مؤسسة {أراك» للفنون والثقافة.

يختتم الســـبت، بمقر وكالة {مارتشـــيكا» بشـــارع محمـــد الخامس بمدينة الناظـــور املغربية، 

معرض الفنانة التشكيلية املغربية حنان العثماني، الذي جاء تحت عنوان {نوستالجيا».



صابر بليدي

} اجلزائــر - تفاجـــأ مختصـــون وإعالميون 
جزائريـــون بتوصـــل إدارة صحيفـــة الخبر، 
المحســـوبة علـــى المعارضة، إلـــى اتفاق مع 
الحكومـــة ألخذ حصـــة يومية مـــن اإلعالنات 
الحكومية، التي توزعها وكالة النشر واإلشهار 
العامـــة والمحتكـــرة لإلعـــالن الحكومـــي في 
البالد، حيث الحظ قراء الصحيفة والعديد من 
المتابعين لها صدور صفحات إعالنية للوكالة 

المذكورة في الصحيفة خالل األيام األخيرة.
ورأى متابعـــون أن االتفـــاق بين الطرفين 
يشـــكل تحوال الفتا فـــي الصحافـــة المكتوبة 
سياســـية  اســـتحقاقات  عشـــية  بالجزائـــر، 
هامة، تتعلق بمســـاع حكوميـــة لتمرير حزمة 
مـــن اإلجـــراءات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
المؤلمة، الحتواء تداعيات األزمة االقتصادية، 
واالســـتعداد لخـــوض موعـــدي االنتخابـــات 

البرلمانية والمحلية خالل العام المقبل.
ويعـــود حظـــر اإلعـــالن الحكومـــي علـــى 
الصحيفـــة إلـــى منتصـــف تســـعينات القرن 
الماضـــي، حيث قررت الحكومـــة حينها وقف 
حصـــة الصحيفـــة مـــن اإلعالنـــات، بســـبب 
مواقفهـــا وخط تحريرها المناهض للســـلطة. 
وقـــررت الصحيفة من جانبهـــا وقف التعامل 
مـــع الوكالة إلى غاية األيـــام األخيرة، وهو ما 
يظهر أن الصحيفـــة المعارضة قررت مراجعة 

حساباتها بسبب األزمة المالية.
وتعد الصحيفة التي كانت محســـوبة على 
صقور المؤسسة العسكرية المناهضة للتيار 
اإلســـالمي، مـــن أهـــم المؤسســـات اإلعالمية 
الخاصة في البالد، التي تأسست بعد االنفتاح 
واإلعالمية  السياسية  والتعددية  الديمقراطي 
فـــي نهايـــة الثمانيات مـــن القـــرن الماضي، 
وتبنت خطـــا تحريريا مناهضا لإلســـالميين 

وللســـلطة التي أفرزتها مرحلـــة ما بعد وقف 
المسار االنتخابي في 1992.

واســـتطاعت الحفـــاظ لربـــع قـــرن علـــى 
استقالليتها المالية وخطها التحريري، نظرا 
إلـــى اإليرادات التي كانـــت تحققها خالل تلك 
السنوات، مما سمح لها بتوسيع استثماراتها 
إلنشـــاء مطابع خاصة ومكاتـــب محلية وقناة 
تلفزيونيـــة خاصـــة، لكنهـــا ظلـــت قريبة في 
طروحاتهـــا ممـــا يعـــرف ســـابقا بـ”العلبـــة 
السوداء“، في إشارة إلى جهاز االستخبارات 

المنحل.
وتبّنـــت الصحيفة موقفا معاديا لســـلطة 
الرئيس بوتفليقة منذ واليته الرئاسية الثالثة، 
وانحـــازت خـــالل الصـــراع بين مؤسســـتي 
الرئاســـة وجهاز االســـتخبارات خالل األشهر 
األخيرة، إلى صالح قياداتـــه وضباطه الكبار 
وعلى رأسهم المدير الســـابق الجنرال محمد 

مدين (توفيق).
وال تـــزال طبيعـــة الصفقـــة المبرمـــة بين 
إدارة الصحيفـــة والحكومـــة مجهولـــة للرأي 
العام، ال ســـيما مـــا تعلق بطبيعـــة التنازالت 
المقدمة مقابل االستفادة من حصة اإلعالنات 
الحكومية. وأشار مصدر مطلع لـ”العرب“، إلى 
أن الصحيفة ستحظى بدعم مالي يصل إلى 10 
آالف دوالر يوميا، في شكل إعالنات من وكالة 
النشـــر واإلشـــهار (اإلعالن)، مقابـــل أن تلّين 

الصحيفة موقفها من خطاب السلطة.
ولم يســـتبعد مراقبون أن يكـــون التقارب 
المفاجـــئ بيـــن أعتـــى صحيفـــة معارضة في 
البـــالد مع الحكومة، قد تـــم بمعزل عن تقارب 
غير معلن في المدة األخيرة بين قطبي السلطة 
في البالد، وهما مؤسســـتا الرئاســـة وجهاز 
االستخبارات المنحل، بما أن الصحيفة كانت 
أشبه بلســـان حال العلبة الســـوداء إلى غاية 
التغييرات التي أجراها بوتفليقة على الجيش 

واالستخبارات منذ العام 2013.
ودخلت صحيفة الخبر في صراع مكشوف 
مع الحكومة خالل الســـنوات األخيرة، بسبب 
مـــا أســـمته بـ”المضايقات ومســـاعي الخنق 
الممارسة عليها من طرف الحكومة“، وأشارت 
إلـــى أن وزيـــر االتصال الحالـــي حميد قرين، 
الذي اتهمته منذ تنصيبـــه على رأس الوزارة 

بالضغـــط علـــى المعلنيـــن الخـــواص لقطع 
تموينها باإلعالن، هو مـــا أثر على توازناتها 
المالية وأدخلها في أزمـــة مالية كبيرة هددت 

وجودها.
ويشـــكل دخول الصحيفة إلى بيت الطاعة 
تحـــت ضغـــط مصـــادر التمويل، هـــزة قوية 
فـــي قطـــاع الصحافـــة المكتوبـــة بالجزائر، 
فالصفقـــة المبرمـــة بيـــن الطرفين ســـتزعج 
العديد مـــن المطبوعات المقربة من الســـلطة 
في الظرف الراهن، ال سيما وأن شكوكا الحت 
في األفق حـــول نوايا انقـــالب الحكومة على 
تلك المطبوعـــات، باعتبار أن االســـتحقاقات 
القادمة تتطلب إعالما على قدر من المصداقية 
والتأثيـــر في الرأي العام، بـــدل تلك العناوين 
التي اســـتهلكت مصداقيتهـــا ووزنها على مر 
السنوات، بســـبب خطابها اإلعالمي الخشبي 
والتقليدي، الذي تراجع منســـوب تأثيره إلى 

أقل مـــن مجرد صفحـــة خاصة على شـــبكات 
التواصل االجتماعي.

وبقـــي القطـــاع الصحافي طـــوال األعوام 
علـــى  الترويـــض  علـــى  عصّيـــا  الماضيـــة 
الحكومـــات المتعاقبـــة رغـــم هيمنتهـــا على 
أغلبية المؤسســـات بســـبب احتكار اإلعالن، 
وبســـبب صمـــود بعـــض العناويـــن كالخبر 
والوطن الناطقة بالفرنســـية أمـــام الضغوط، 
نظـــرا الســـتنادها على مراكـــز تأثيـــر قوية. 
غيـــر أن الصفقة المحققة تمثـــل نصرا كبيرا 
لوزيـــر االتصال حميـــد قرين وكتلـــة الضغط 
اللذين صمـــدا بدورهما أمام حمالت الصحف 
المتمردة واســـتطاعا ترويض صحيفة الخبر 
في آخر المطاف بشـــكل يكفـــل لهما االختيار 

المريح بين العناوين المطيعة.
ورغم حملة الحشد التي نظمتها المؤسسة 
للرأي العام والمنظمات الحقوقية واإلعالمية، 

خـــالل الصيـــف الماضـــي لدعـــم موقفها في 
الصـــراع القضائي مـــع وزارة االتصال، التي 
تدخلـــت حينهـــا إلجهاض صفقـــة بيع مجمع 
الخبـــر لرجـــل األعمـــال يســـعد ربـــراب، فإن 
الحكومة فرضت األمـــر الواقع بصدور الحكم 
القضائي لصالحها وتـــم إبطال صفقة البيع، 
ووجدت المؤسســـة نفســـها أمام واقع جديد 

يخّيرها بين التوقف أو االمتثال للسلطة.
وتســـتعد الحكومة للكشـــف عن ترتيبات 
جديـــدة لتنظيـــم قطـــاع الصحافة، في شـــكل 
نصوص جديدة، وفق رؤية تخطط لها السلطة 
واالقتصادية  السياسية  استحقاقاتها  لتمرير 
القريبـــة، فبعدمـــا وضعت يدها علـــى القطاع 
الســـمعي البصري، تتجه لترويض العناوين 
الورقية واإللكترونية المتمردة، بعدما فشـــلت 
ترســـانتها الكالســـيكية فـــي إقناع الشـــارع 

الجزائري بخطابها ومشروعها.
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ميديا
[ توافق مفاجئ بين أشهر صحيفة معارضة والحكومة  [ هشاشة خطاب اإلعالم الرسمي تدفع السلطة إلى منابر بديلة

معالم خارطة جديدة تخلط أوراق المشهد اإلعالمي في الجزائر

طبيعة التنازالت مجهولة

تظهــــــر معالم اخلارطة اإلعالمية اجلديدة في اجلزائر، مع بوادر اتفاق بني صحيفة اخلبر 
أعتى صحيفة معارضة في البالد مع احلكومة، وهو ما ميثل نصرا كبيرا لوزير االتصال 

حميد قرين وكتلة الضغط اللذين استطاعا ترويض الصحيفة في آخر املطاف.

} الدوحة – اتهم موقع إخباري مستقل يصدر 
باللغة اإلنكليزية في قطر، السلطات مبمارسة 
الرقابـــة وقـــال إن شـــركتني مزودتـــني خلدمة 

اإلنترنت حجبتا الدخول إلى املوقع.
ومنع الدخـــول إلى املوقع الـــذي يقول إن 
عدد زواره يبلغ نحو مليون شـــخص شـــهريا، 
منـــذ األربعـــاء عبر مـــزودي خدمـــة اإلنترنت 
الرئيســـيني في قطر، أوريـــدو وفودافون، دون 

توضيح األسباب.
لكن املوقـــع كان قد أثار جـــدال داخل البلد 
احملافـــظ في أغســـطس املاضي، عندما نشـــر 
مقال رأي عـــن حقوق املثليني فـــي قطر. كذلك 
نشر املوقع قبل شـــهرين مقاال افتتاحيا اعتبر 

أن قانون اجلرميـــة اإللكترونية القطري يهدف 
إلى ”إسكات“ مستخدمي اإلنترنت.

وقال املوقع في بيان ”ميكننا فقط استنتاج 
أن موقعنـــا مت اســـتهدافه عمدا ومت حظره من 

جانب السلطات القطرية“. 
وأضاف ”نشـــعر بخيبة أمل كبيرة بسبب 
هذا القـــرار الذي يبدو كأحد أعمـــال الرقابة“. 
وميكن ملســـتخدمي اإلنترنت خـــارج دولة قطر 

تصفح املوقع.
ولـــم ترد أي من الشـــركتني علـــى طلب من 
وكاالت األنباء لتقدمي توضيحات حول أسباب 
منع الدخول إلـــى املوقع على الهواتف النقالة 

وأجهزة الكمبيوتر.

وتعليقا على حجب املوقع، اعتبرت منظمة 
الشفافية الدولية في بيان أن منع الدخول إلى 
”دوحـــة نيوز“ ميثـــل ”انتكاســـة مقلقة حلرية 
التعبيـــر فـــي هذا البلـــد واعتداء علـــى حرية 

اإلعالم“.
ورأت املنظمة أنه ”في حال أرادت السلطات 
القطريـــة أن تثبت دعمهـــا للحريات اإلعالمية، 
فعليها أن تنهي فـــورا منع الدخول إلى دوحة 

نيوز“.
وتواجـــه الدولـــة الغنيـــة بالغـــاز متابعة 
إعالميـــة متزايـــدة بســـبب مزاعم عن فســـاد 
وإساءة معاملة للعمالة قبل استضافتها لكأس 

العالم لكرة القدم في 2022.

وتوجـــد قيود كبيـــرة على حريـــة التعبير 
في قطر. وتســـود رقابة ذاتيـــة داخل الصحف 

احمللية وغيرها من وسائل اإلعالم.
ومتول قطر كما تســـتضيف شـــبكة قنوات 
اجلزيرة التلفزيونية، كما متول احلكومة مركز 

الدوحة حلرية اإلعالم.
وأظهر اســـتطالع رأي أجرته العام احلالي 
جامعة نورثويسترن في قطر، وهي واحدة من 
ســـت جامعات أميركية لها فروع في البلد، أن 
غالبية املواطنني القطريني يدعمون مبدأ حرية 
التعبيـــر على اإلنترنت، لكن االســـتطالع ذاته 
أظهر أن غالبيـــة القطريني أيضا لديهم الرغبة 
في وضع ضوابط تنظيمية أكثر على اإلنترنت.

الرقابة القطرية تحجب أبرز موقع إخباري ناطق باإلنكليزية في البالد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قتل ٢٠ صحافيا رياضيا برازيليا 
ليل/االثنني في حادث حتطم طائرة 

في كولومبيا كانت تقل أيضا أعضاء 
فريق تشابيكوينسي البرازيلي 

للمشاركة في نهائي كأس أميركا 
اجلنوبية لكرة القدم.

◄ رفض الرئيس األملاني يواخيم 
جاوك االنتقاد الشعبوي لوسائل 
اإلعالم في أملانيا، وقال اخلميس 

بالعاصمة برلني إن من يرى وسائل 
اإلعالم في بالدنا حاليا ”صحافة 

كاذبة“ ال يتعلق األمر لديه ”باملناقشة 
ولكن بالتنديد“.

◄ منعت السلطات األميركية 
صحافيا كنديا من الدخول إلى 

أراضيها لتصوير التوتر بني الشرطة 
والهنود احلمر على خلفية مشروع مد 
أنبوب لنقل البترول في والية داكوتا 
الشمالية. وذكرت صحيفة واشنطن 
بوست، أن الصحافي حاول الدخول 

إلى الواليات املتحدة من أجل تصوير 
عنف الشرطة ضد املتظاهرين.

◄ أصدر مكتب اإلعالم في رئاسة 
اجلمهورية اللبنانية بيانا طالب فيه 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
واملكتوبة، مبراجعة كل ما يتصل 

بأخبار الرئيس واستقباالته 
ومواقفه.

◄ أعرب االحتاد العام للصحافيني 
العرب، عن أسفه البالغ لقيام 

السلطات السودانية مبصادرة 
الصحف السودانية خالل األيام 

األخيرة، وقال االحتاد في بيان له 
اخلميس، إن مصادرة الصحف تعتبر 

تقييدًا للحريات ومخالفة للقوانني 
والدساتير القائمة كما تتعارض مع 

حرية الرأي والتعبير.

باختصار

} برلــني - احتفت الطبعة األملانية األولى من 
صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ الفرنسية الساخرة، 
باملستشـــارة األملانيـــة أجنيـــال ميـــركل على 
طريقتها اخلاصة، إذ نشرت صورة لها عارية 
الصدر وأخرى بشـــكل فيدال كاســـترو وثالثة 

مزّينة بنقانق.
وقـــال لودفيـــغ بائـــع الصحف فـــي برلني 
صباحا بعد أن تلقى 150 نسخة من الصحيفة 
التي تباع بســـعر أربعة يورو ”حاليا املبيعات 

جيدة جدا!“.
وخصصـــت املجلة التي طبعـــت 200 ألف 
نســـخة، الصفحـــة الثانية كلها للمستشـــارة 
مع تسعة رســـوم كاريكاتيرية متثلها في عدة 
وضعيات: عاريـــة الصدر ترقـــص على العلم 
األوروبي أو ترتدي سترة ”أديداس“ التي كان 
يعشقها فيدال كاســـترو للمطالبة بـ”والية من 

خمسني عاما“.
ويبدو أن ناشـــر شـــارلي إيبدو اســـتلهم 
طريقـــه إلى أملانيا بعد أن القى ”عدد الناجني“ 
أكبـــر جنـــاح له خارج فرنســـا، والـــذي صدر 
بعد أســـبوع من االعتداء الذي نفذه شـــقيقان 
جهاديـــان بايعـــا تنظيـــم القاعـــدة، على مقر 
الصحيفـــة فـــي ينايـــر 2015 وقتـــل خالله 12 
شـــخصا بينهـــم ثمانية مـــن العاملـــني فيها. 
وكانت بيعت أكثر من 70 ألف نســـخة من هذا 

العدد في أملانيا.

وقـــال ريس، املدير احلالي لشـــارلي إيبدو 
والذي يفضل إخفاء هويته احلقيقية، ”الحظنا 
أن هنـــاك فضـــوال حقيقيـــا في أملانيـــا حول 
صحيفة شـــارلي إيبدو“، حيث غالبا ما تلقى 
فريقها دعوات للمشـــاركة فـــي عروض خالفا 

لدول أوروبية أخرى.
وحتدث ريس في مقابلة مع شبكة ”إي أر 
دي“ التلفزيونية األملانية هذا األســـبوع وقال 

مازحـــا ”روح الفكاهة فـــي كل مكان حتى في 
أملانيا“.

وأضاف ”أنها خبرة لنا نشر شارلي إيبدو 
في لغة أخرى ومحاولـــة إيجاد معجبني جدد 

بالصحيفة سيساهمون في الدفاع عنها“.
ومـــن جهتهـــا صرحـــت مينكا شـــنايدر، 
رئيســـة حترير الطبعة األملانية للصحيفة في 
حديث لصحيفة ”سودويتشـــي تســـايتونغ“، 

”لم يتســـبب االعتداء بـــردود فعل بهذا احلجم 
في أي بلد آخر -مع تنظيم مسيرات تضامن- 
ومثـــل هذا النقاش حول حرية التعبير وحرية 

الصحافة“.
وتدير شـــنايدر (33 عاما) من باريس فريقا 
مـــن 12 شـــخصا موزعـــني على ضفتـــي نهر 
الرايـــن. علمـــا وأنها تخفي اســـمها احلقيقي 
ألســـباب أمنية.  وستتنافس شارلي إيبدو في 
أملانيا مع مجلتني شـــهريتني ســـاخرتني هما 

”تايتانيك“ و”أولنشبيغل“.
رندشـــاو“  ”فرانكفورتر  صحيفـــة  وكتبت 
إن صحيفة شـــارلي إيبـــدو ”تلخص الوقاحة: 
اعتبـــارا من األول من ديســـمبر ســـتكون في 
متناول القـــراء األملان. ما عســـانا نقول؟ بكل 

بساطة أهال وسهال“.
وحمـــل العدد األول مـــن الصحيفة عنوانا 
رئيســـيا يقول ”فولكس فاغن تســـاند ميركل“ 
مع صورة لفني في صيانة السيارات بالشركة 
وقد وضع ميـــركل (62 عاما) على جهاز الرفع 
الهيدروليكـــي قائـــال ”أنبـــوب عـــادم جديـــد 

وستترشحني ألربع سنوات أخرى“.
وتتألـــف الطبعـــة األملانية مـــن 16 صفحة 
ترجمـــة  مـــع  الفرنســـية  بالطبعـــة  شـــبيهة 
النصوص والرســـوم وحتتوي على مضمون 
خـــاص بأملانيـــا. ويأمل ريس فـــي احلصول 

مستقبال على مساهمات من رسامني أملان.

{شارلي إيبدو} ميركل تنال نصيبها من الطبعة األلمانية األولى لـ

فضول أملاني قاد املجلة إلى وجهتها

«حـــاالت خطـــف الصحافيني فـــي ليبيا جلهـــا ناتج عن انحيازهـــم ألحد أطراف النـــزاع ومهاجمة 
الطرف اآلخر، باإلضافة إلى حاالت خطف من قبل أعداء الكلمة بشكل عام}.

معتز املجبري
صحافي ليبي

«متابعة الصحافي لنائب البرملان خالل الجلسات واملناقشات، هي جزء من حرية الرأي والتعبير 
وهي أيضا جزء من الرسالة التي يؤديها الصحافي}.

طارق املومني
نقيب الصحافيني األردنيني

دخـــول صحيفـــة الخبـــر إلـــى بيت 
الحكومـــي يشـــكل هزة  الطاعـــة 
قوية في قطاع الصحافة املكتوبة 

في الجزائر

◄



} بغــداد - ”فـــي كل وقت وحـــني.. في كل جزء 
من عراقنـــا.. نقولهـــا وبصوت حزيـــن.. طّيَب 
الله ثراكم يا من جادوا بأنفســـهم..“ كانت هذه 
تغريدة وردت ضمن هاشتاغ #يوم_الشهيد_

العراقـــي الذي احتفل بـــه العراقيون اخلميس 
على الشـــبكات االجتماعية فقـــط بعدما غيرت 
أحزاب إيران في العراق تاريخه إلى تاريخ آخر 
يصـــادف ذكرى مقتـــل أحد رجـــال الدين أثناء 

العنف الطائفي.
وأطلق على يوم 1 ديســـمبر من كل عام قبل 
الغزو األميركي عام 2003 يوم الشـــهيد العراقي 
تخليـــدا لذكـــرى الشـــهداء العراقيـــني الذيـــن 
أعدمتهمـــم إيـــران بطرق وحشـــية فـــي معركة 
البســـيتني عـــام 1981 وهم عزل من كل ســـالح 

حتت شعار ”الشهداء أكرم منا جميعا“.
وتـــداول معلقون صورة أســـير عراقي ربط 
بني ســـيارتني فـــي اجتاهني متعاكســـني حتى 

متزق جسده.
وبقـــي العـــراق يحتفـــل بالذكرى رســـميا 
وشعبيا وأنشأ العراقيون نصبا تذكاريا يتألأل 
وســـط بغداد حاول الغزاة تهدميـــه ولكن أمام 
إصرارهم تخلـــوا عن ذلك. ومت إيقاف االحتفاء 

به ألسباب تتعلق بـ“التآخي مع إيران“.
ويؤكـــد معلقون أن إيران حتتفل كل ســـنة 
وملدة أســـبوع بذكـــرى قيـــام احلـــرب برعاية 
الرئيـــس اإليراني ومرشـــدها األعلى حيث يتم 
اإلعالن عن تصنيع أســـلحة وصواريخ جديدة 
وكأن هـــذه األســـلحة موجهة للعـــراق. ويقول 
مغردون إن ذلك يندرج في إطار احلقد الفارسي 

على العراق الذي لن يستكني يوما.
ويؤكد معلقـــون أن وكالء إيران في العراق 
شـــركاء في جرمية قتل األســـير العراقي عندما 
كانـــوا يقاتلون في صـــف إيران ضـــد العراق 
بلدهم املفترض. كمـــا أن أحزاب إيران احلالية 
التي حتكم العراق حتاول تزوير التاريخ حتى 
ينسى العراقيون جرائم إيران في بالدهم التي 

ال تزال متواصلة حتى اآلن.
 وقـــال مغرد ”عندمـــا كنت فـــي االبتدائية 
كان الطقـــس باردا جدا، نقـــف مصطفني دقيقة 
نستذكر الشهداء فكل منا فقد شهيدا“. واعتبر 

أنه ”أينما حتل إيران يحل معها اخلراب“.
ويؤكدون أن العراق بات ”حظيرة إيرانية“ 
بسبب اخلونة. ونشر مغردون صورا من مدينة 
الكاظمية (20 كم شـــمال بغـــداد)، تبدو وكأنها 
مدينـــة قم اإليرانية؛ لكثـــرة الصور وامللصقات 
التـــي تعود إلـــى رجال ديـــن إيرانيني، وهو ما 

يكشف حجم التغلغل اإليراني في العراق.
التدخل اإليراني في العراق لم يقتصر على 
التدخل السياســـي والعسكري بل زاد على ذلك 
حتى وصل إلى حد التالعب بأســـماء املناطق.
فتحولت ســـاحة العروبة التـــي تعد واحدا من 
أعرق األماكن وأقدمها وســـط مدينة الكاظمية، 

إلى ساحة اإليراني.
ويؤكد معلقون أن إيران تســـعى إلى طمس 
هوية العـــراق العربية التي لطاملا متســـك بها 

حكام العراق حتى عام 2003.

} الريــاض - شـــغل فيديـــو لرجـــل الديـــن 
الســـعودي ســـعيد بن فروة، يتحـــدث فيه عن 
”عدم جواز“ دراســـة الفتيات للطب أو الصيدلة 

السعوديني على تويتر في اليومني املاضيني.
”الغيـــرة“  عـــن  حديثـــه  معـــرض  وفـــي 
و“احلمّية“، وصف بن فروة ”األب الذي يسمح 
البنته بالدراسة في كليات الصيدلة والطب أو 
االبتعاث للدراســـة خارج البالد، بأنه ديوث“. 
وبـــرر موقفه بأن الدراســـة في هـــذه املجاالت 

تتيح ”االختالط“ بني الرجل واملرأة.
وقـــال ناشـــطون إن كالم بـــن فـــروة، وهو 
خطيب مســـجد مبنطقة عسير، ورد في إحدى 
خطبـــه الدينية. مـــن جانب آخر، قـــال الناطق 
اإلعالمي لفرع وزارة الشـــؤون اإلســـالمية في 
منطقة عســـير عبدالله احلكمي إن ”ســـعيد بن 
فروة ليس خطيبا رسميا وال ميت للوزارة بأي 
صلة وال ميثل اخلطباء وال الدعاة وال اخلطاب 

اإلسالمي“.
يذكر أن بـــن فروة حكم عليه بالســـجن 40 
يومـــا بعد هجومـــه علـــى املمثـــل الكوميدي 
الســـعودي ناصر القصبي ســـابقا على خلفية 
حلقة من مسلسل ”سيلفي“ في رمضان 2015. 
وضمن هاشـــتاغ #ســـعيد_بن_فروة_

يقذف_املجتمع، حتـــدث مغردون عن رفضهم 
لطروحات الشيخ.

وقالـــت مغردة ”دراســـة الطـــب والصيدلة 
والتمريـــض دياثة وزواج املســـيار واملســـفار 

واملصياف والقاصرات قمة األخالق“.
 أكد بعض املبتعثـــني واملبتعثات 

فـــي املجـــال الطبي اســـتعدادهم 
لرفع دعوى ”ضد هذا الشخص 

ليكون عبرة لغيره!“.
”احلـــق  إن  معلـــق  وأكـــد 
ليـــس عليه بل على من ســـمح 
ويسمح ألمثاله باعتالء املنابر 
واحلديـــث للناس واســـتخدام 

فـــي  فكـــره“.  لنشـــر  املســـاجد 
نفس الســـياق غرد أحدهم ”غياب 

العقاب الرادع لألســـف هو من جعل 
هـــذا وأمثاله يتبجحون مبثـــل هذا اإلفك 

العظيم!“.
من جانبه، نشر بن فروة فيديو على حسابه 
على تويتر رفض فيه االعتذار بل وبرر خطبته 
وأكـــد أنه ”يعتقد أن احلملـــة عليه من صنيعة 
الشـــريرين مـــن الليبراليني واملنافقـــني الذين 
يتقصدون الدعاة“. وقالت الناشطة السعودية 
منال الشـــريف ”وكأني أســـمع أشـــرطة 1990 

الفـــرق هو أننـــا كنا نســـتمع ألمثاله ونخجل 
من أنفســـنا إذا كنـــا مخالفني لهـــذه الفتاوى 
العجيبة. ليس بعد اليوم!“. وقال طبيب يدعى 
علي العربي على حســـابه على تويتر ”لي في 
الطـــب 35 ســـنة عملت مع طبيبـــات من خيرة 
النســـاء أدبا وعلما واحلمـــد لله ابنتي طبيبة 

وأقول له التعميم لغة اجلهالء“.
وتهكـــم مغـــرد ”ابنتـــي بثينة 
تريـــد أن تدخل كليـــة الطب في 
وهـــذا يعني  القـــادم..  العـــام 
أنـــه بقـــي أقل من عـــام ألكون 
ديوثا بشـــكل رســـمي“. وذكر 
مغرد #ســـعيد_بن_فروة_

الشيخ  صدق  يقذف_املجتمع 
أحمـــد ديـــدات بقوله ”أشـــرس 
أعـــداء اإلســـالم، هو مســـلم جاهل 
يتعصب جلهله ويشـــّوه بأفعاله صورة 

اإلسالم احلقيقي!“.
وأكـــد مغرد يدعى مشـــعل الديحاني ”هذا 
درس للمجتمـــع أن التدين احلقيقي هو اُخللق 
واملعاملة وال ينبغي أن يكون على شـــكل بشت 

ودهن عود وحلية طويلة“.
وأضـــاف ”املجتمع الذي يكثـــر فيه القذف 
والتدخل في شـــؤون الناس والتكفير هو بيئة 

خصبة الحتضان القتلة واملجرمني!“.

وقـــال احملامـــي ســـعد الزهرانـــي ”بقاؤه 
وأمثالـــه (يقصـــد بن فـــروة) عار علـــى املنابر 
واملجتمع، ومحاكمته حق لكل معني بخطبته، 
وأولهم أولياء أمـــور طالبات الطب“. وأضاف 
”لطاملا وجد هذا وأمثاله علـــى منابر اجلوامع 
وأقرتـــه الوزارة املعنية، فلن جنني إال التطرف 

والغلو والتشدد مبوجب النظام“.
دخولهـــن  ”يعـــارض  مغـــردة  وتهكمـــت 
التخصصـــات الطبيـــة وجتـــده يصيـــح فـــي 
املستشـــفيات ال أريد رجال جيبولي ممرضة أو 

دكتورة تكشف عن أهلي (زوجتي)!“.
وسخرت أخرى ”بعد عدة عقود سيخصص 
لهوالء بقناة الوثائقيـــة برنامج عن حيوانات 
هائمة كانت تســـكن اجلزيـــرة العربية وتنعق 

بصالح املجتمع“.
وأكد آخر ”بن فروة من بقايا فلول الصحوة 
اآلفل جنمهم والذين لم يعد حديثهم مير بسالم 

فاملجتمع أصبح أكثر وعيا ورفضا لتزمتهم“.
وأكـــد آخـــر ”الكهنـــة يقذفـــون واألتبـــاع 
يدافعون والعقل مغيب متاما واملرأة تدفع ثمن 

هذا اجلهل استنقاصا وامتهانا“.
يذكر أن الفتاوى الغريبة واملضحكة لرجال 
دين لـــم تعد تنطلـــي على الســـعوديني الذين 
باتـــوا يصنفونهم في خانة ”جتـــار الدين“ ثم 

يحولونهمم إلى مادة للسخرية والتندر.

وكثيرا مـــا تتحـــول الفتاوى إلـــى حديث 
اإلعالم العاملي ما يسبب حرجا للسعودية.

والعام املاضي مثال، كنت أينما تتجول في 
وسائل اإلعالم، من التشيلي في أقصى جنوب 
أميركا الالتينية، حتى أالســـكا وراء الشـــمال 
الكندي، مرورا بروسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى 
بالد الشـــرق البعيدة في آسيا، جتدها تتحدث 
عن الداعية الســـعودي، بنـــدر اخليبري، الذي 
ظهـــر في فيديـــو مؤكدا ”بالدليـــل“ أن األرض 
ثابتـــة ال تتحـــرك، والشـــمس هي التـــي تدور 

حولها في الفضاء، بعكس ما يقول العلم.
وليســـت هذه الفتوى الوحيـــدة بل املئات 
منها ال حتصـــى وال تعد. فهنـــاك فتوى حترم 
بنـــاء رجل الثلج وأخـــرى تدعو إلى قتل ميكي 
مـــاوس. كما اعتـــرض فقيه على قيـــادة املراة 
للســـيارة من باب علمي هذه املـــرة حيث ربط 
القيادة بصحة احلوض النسوي. وكانت فتوى 
إرضاع الكبير، وواجهت ردود فعل غاضبة من 

جميع األوساط في اململكة.
وكثيرة هي الفتاوى التي تثير االســـتهزاء 
باإلســـالم لدى املعلقني غير املســـلمني وباتت 

مثاال لكل ما هو غريب متخلف ورجعي.
وقـــال معلـــق إن ”أغلب الفتـــاوى تتمحور 
حول املـــرأة تضيق عليها احلياة، فحرم عليها 

احلالل حتى ال يقع الرجل في احلرام“. 
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لم يشــــــذ رجل دين ســــــعودي عن القاعدة 
هذه املرة عندما قال إن الســــــماح للفتيات 
ما أثار موجة  باالبتعاث والدراسة ”دياثة“ 
ــــــر. وكعادة  ــــــى تويت انتقاد وســــــخرية عل

الفتاوى تتوجه أغلبها إلى املرأة.

} المنامــة - احتفـــى مغردون اخلميس بيوم 
املـــرأة البحرينية الذي حتتفل به البحرين في 

األول من شهر ديسمبر من كل عام.
وضمن هاشتاغ #يوم_املرأة_البحرينية 
أشاد مشـــاركون بـ“إجنازات املرأة البحرينية 
ومشـــاركتها وعطائهـــا الفاعـــل فـــي مختلف 

القطاعات والتخصصات املهنية“.
وغردت الكاتبة البحرينية سميرة رجب:

وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

 وتفاعلت أخرى:

 وأشاد مغرد بشريكته في الوطن:

في نفس السياق كتب آخر:

يذكـــر أنه مت تخصيـــص االحتفـــال بيوم 
املـــرأة البحرينية لعـــام ٢٠١٦ لالحتفاء باملرأة 

في املجال القانوني والعدلي.
ودخلت املـــرأة البحرينية املجال القانوني 
والعدلي كمستشـــارة قانونيـــة ومحامية منذ 
ســـبعينات القـــرن املاضي، وتولـــت مناصب 
إداريـــة متعددة في الســـلك القضائي منذ عام 
١٩٩٩، كما شـــغلت منصب وكيل نيابة في عام 
٢٠٠٣، ومت تعيني أول قاضية بحرينية في عام 
٢٠٠٦، ويعتبـــر هـــذا التعيني أيضـــا األول من 

نوعه على مستوى دول اخلليج العربي. 
وفي العام نفســـه، متكنت املرأة البحرينية 
من شـــغل منصـــب وكيـــل نيابة فـــي محاكم 
األحـــداث فـــي البحرين. وفي العـــام ٢٠٠٧، مت 
تعيني أول امرأة في احملكمة الدســـتورية، كما 
شـــغلت املرأة البحرينية في العام نفســـه عدة 

مناصب في املجال القانوني والعدلي.
وفـــي العـــام ٢٠١٣، مت تعيـــني أول امـــرأة 
فـــي عضوية املجلس األعلـــى للقضاء، وللمرة 
األولـــى في تاريخ القضاء اخلليجي، مت تعيني 

قاضية في منصب رئيس للمحكمة العمالية.

يوم الشهيد العراقيدعاة يمتهنون القذف وإنتاج الهراء يحرجون السعودية

ضد تزوير التاريخ

حرم عليهن الحالل

أدخلت شـــركة فيســـبوك خاصية جديدة في تطبيقها للمحادثة (مســـنجر) تتيح للمستخدم االنشغال ببعض األلعاب في انتظار توصل 

مســـتخدم التطبيق برد من الطرف اآلخر. واأللعاب المطروحة ليســـت فقط فردية، بل إن بعضها يوفر خاصية تحدي األصدقاء، ما يعني 

أن شركة فيسبوك وجدت طريقة جديدة لجعل مستخدمي التطبيق يقضون وقتا أكثر في استخدامه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
يوم المرأة البحرينية

الفتاوى الغريبة 

لم تعد تنطلي 

على السعوديين من 

مستخدمي تويتر

[ فوضى الفتاوى هاشتاغات للسخرية والتندر لدى السعوديين على تويتر
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ال تلوثوا جمال الفنون 
بقبح السياسة وأنظمة احلكم.

أعزائي املطاوعة فقط استسلموا، 
الوعي املجتمعي هذه املرة اكبر منكم 

وحربكم مع املجتمع حرب خاسرة، 
ولستم ضمن متطلبات املرحلة، 
انتهت لعبة اللحى. #السعودية.

دون علمانية (كاملة)
دون إيقاف زيادة سكانية فورا
دون تعليم محترم ال جدوى

حرام عليكم مصر ويكفي فشال
لو جربتم ألف سنة. ال جدوى.

أنا بكل مثاليتي وجمالي وذكائي 
وتفّردي أستحي في أقارن نفسي 
بالصحابيات من باب إثبات فكرة 

يجي واحد خامت الفساد ويقارن نفسه 
بالرسول ألنه معدد، وات!

هل متكن اإلعالم من جعل الطفل 
األسمر في العالم يشعر بالنقص أمام 

األبيض؟ مثال:"٩٩ باملئة من األبطال 
اخلارقني بشرتهم بيضاء".

اليابان ألغت مادة الدين ووضعت 
مادة األخالق، هؤالء يعرفون أن 

اإلنسان املتدين ليس من الضروري 
أن يكون خلوقا وأن اخللوق يجب 

أن يكون يابانيًا.

يصيبني الذهول امام صمت أفراد 
اجلاليات السورية (وليس املهجرين)
ملاذا ال يتحركون في عواصم الدنيا؟

ملاذا ال يعلو صوتهم؟ االنتشار السوري 
غائب ومعيب. #سوريا.

صباح اخلير أيتها احلياة. 
لو فقط يدرك اإلنسان كم أن نعمة 

احلياة كبيرة واستثنائية. 
هي احلظ الوحيد الذي ينتابنا مرة 

واحدة وال يتكرر ابدا.

لكنها يا صغيري ال تخشى سجونكم،
فهي متلك ما ال متلكون: ضميرا حيا، 
ومبادئ راسخة واحتراما من الناس 

لن تنالوه.
 #منى_مينا أقوى منكم #مصر.

في خضّم انهماكي بحفظ الطريق، 
إنتهيت إلى أن الطرقات تتغّير!

حرصَي اآلن على األهداف..

املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني.

نحن الذين نعيش في مجتمع بائس 
وجاهل ومتخلف ومتهالك، ليس في 

وسعنا عمل أي شيء سوى أن نتعايش 
مرغمني مع هذا الكم الهائل واملتراكم 

من القذارة.

تتتابعوا

 @SameeraRajab

ة  أ ملر _ا م _يو يســــــمبر ٠_د ١ #
ــــــه، املــــــرأة فــــــي  البحرينية_نفخــــــر _ب
البحرين شريك أساســــــي في بناء الوطن 

شكرا لإلرادة امللكية السامية.

#

 @AliAlmuqla

األم.. األخــــــت.. الزوجة.. البنت الشــــــريك 
األول للرجــــــل في جميع مجــــــاالت احلياة 

النصف اآلخر للمجتمع.

ا

@h_alglaa

مهمة،  ــــــِت  أن ــــــة  #يوم_املرأة_البحريني
ــــــِت مؤثرة، أنِت ُملِهمــــــة، كل عام واملرأة  أن

البحرينية هي اجلماُل كِلّه.

#

 @KhalifaAlAmmari
 قرأت وتعلمت وشاركت وأجنزت فتميزت، 
ــــــة بألف خير.  كل عــــــام واملــــــرأة البحريني

#يوم_املرأة_البحرينية.

@AlsalmanKhadija

وحدهــــــا املرأة تصنع من رمــــــاد الكلمات 
وطنا حيا حتية ملن رّبت وســــــهرت وعِملَت 
وعلََمت.. حتية لكل امرأة بحرينية #يوم_

املرأة_البحرينية.

و

@ihope4Bahrain

ــــــدت في وطن  أنا فخورة جــــــدا بكوني ول
ــــــى االرتقاء في  يشــــــجع املرأة ويدفعها إل
كافة املجاالت ويحثها على مواصلة العطاء 

ويحتفي بها. #يوم_املرأة_البحرينية.

أ



} بغــداد - حتول أرشـــيف الصـــور اخلاصة 
بالدولـــة العراقية احلديثة إلـــى مادة للتداول 
التجاري، والالفت أنها حتقق تسويقا واسعا 

وخاصة من قبل املغتربني.
أكرم حســـني، ســـليل عائلـــة الفلفلي التي 
تفتخر بأنها من بني املؤسســـني القالئل ألولى 
مكتبـــات بغداد فـــي ثالثينات القـــرن املاضي 
بســـوق الســـراي القريب من شـــارع املتنبي، 
أخبـــر ”العرب“ بأنـــه فوجئ بعـــد العام 2003 
بشـــغف العراقيـــني بالتعـــرف علـــى التاريخ 
احلديـــث لبلدهـــم مصـــّورا، فقرر أن ينشـــئ 
على  معتمدا  اخلاص،  أرشيفه 
الكتـــب التراثيـــة واملجالت 

ومزادات بيع الصور.
إن  الفلفلـــي  ويقـــول 
”عامـــة النـــاس ال تقبل 
علـــى الكتـــب التي ال 
من  الكثير  تتضمـــن 
الصور“، مشـــيرا إلى 
أن ”النـــاس تريـــد أن 
تتعـــرف علـــى تاريخ 
ليس من  لكـــن  بلدها، 
بـــل  القـــراءة،  خـــالل 

باملشاهدة“. 

وبـــدأ الفلفلي منـــذ نحو 5 أعـــوام بجمع 
الصـــور التـــي تخـــص التاريـــخ السياســـي 
واالجتماعـــي للدولـــة العراقيـــة، ثـــم يقـــوم 
بأرشفتها ووصفها ثم طباعتها وعرضها على 
الزبائن. وهـــو يفتخر اليوم بأن صوره معلقة 
في اآلالف من املطاعـــم واملقاهي والصالونات 
في العـــراق ومختلف بلدان العالـــم، كأوروبا 

والواليات املتحدة.
واملغتربون فـــي أوروبا والواليات املتحدة 
األميركيـــة هـــم مـــن أفضـــل زبائـــن الفلفلي، 
ويتواصل معهم عبر اإلنترنت ويلبي حاجاتهم 

من الصور عبر شركات الشحن اجلوي.
ويقول أكرم حســـني ”أستخرج الصور من 
الكتب واملجالت واألدلة الســـياحية واملراجع، 
وبعضها أشـــتريه من خالل مزادات جترى في 
مواقـــع متخصصـــة على اإلنترنـــت“، مضيفا 
أنـــه يقضـــي ســـاعات عديـــدة يوميـــا لتتبع 
الصـــور والتعرف على أهـــم املولعني بجمعها 

وأرشفتها. 
ويخضع الفلفلـــي معظم الصور ملعاجلات 
عبر برنامج ”فوتوشـــوب“، قبـــل أن يعرضها 
علـــى زبائنه. ويعلـــل ذلك بـــأن معظم الصور 
القدمية جودتها متدنية، وتكون غير واضحة، 
لذلـــك ”أقـــوم مبعاجلتهـــا وإيضـــاح بعـــض 

جوانبهـــا املعتمة، ثم أضـــع عليها املعلومات 
اخلاصة بها“.

ويرجع الفلفلي إلى كتاب تاريخ الوزارات 
العراقية لعبدالرزاق احلســـني للحصول على 
املعلومـــات اخلاصـــة بالكثير من صـــوره، ال 
سيما الصور التي يظهر فيها امللوك والرؤساء 
والشـــخصيات العامة. ولكنه مضطر لتحليل 
الصـــور االجتماعية باالعتمـــاد على مخزونه 
املعرفـــي واملقارنـــة مع صور أخـــرى لتعريف 

املضمون ووضع تاريخ تقريبي.
ويبـــدو أن اإلقبـــال املتزايد علـــى الصور 
شجع الفلفلي على توســـيع دائرة اهتماماته، 
فهو يقدم اليوم أرشيفا متكامال عن 18 محافظة 
عراقية إلى الكثير من مدرســـي اجلغرافيا في 

املدارس االبتدائية ببغداد.
ويقول إن وزارة التربية غّيرت على سبيل 
املثـــال منهـــج اجلغرافيـــا للصف الســـادس 
االبتدائي هذا العام، ليكون خاصا باحملافظات 
العراقيـــة. ويضيف أن عددا من مدرســـي هذه 
املـــادة جلـــأوا إليـــه للحصـــول على وســـائل 
إيضاحيـــة، وهـــي عبـــارة عن صور للســـدود 
واملنشـــآت الكبيـــرة واملعالم البـــارزة في كل 

محافظة.
ولـــم تغـــب اجلامعات عـــن هذا النشـــاط، 
فالكثير منها حصل من الفلفلي على أرشـــيف 
مصور لها منذ تأسيسها يبّني بوضوح احلقب 

التي مرت بها.
ويقول الفلفلي إنه يحتفظ بأرشيف مصور 
لـــكل ما يتعلـــق بتاريخ الدولـــة العراقية، من 
ضمنهـــا حقبة حكـــم البعث وتولـــي الرئيس 

الراحل صدام حسني للسلطة.

وأبـــرز الصور التي تلقى رواجا كبيرا هي 
تلك التي وثقت الفتـــرة امللكية لتاريخ العراق 
احلديث، بدءا بعهـــد امللك فيصل األول مرورا 
بفتـــرة امللك غازي وصوال إلـــى الوصاية على 

عبداإلله.
وحتـــوي املكتبـــة كذلك صورا عـــن العهد 
اجلمهـــوري من العـــام 1958 إلـــى العام 1968، 
وفيها صور توثق االحتالل اإلنكليزي للعراق. 
كما تضم صـــورا للمشـــاهير الذين زاروا 
العراق مثل املطربة الكبيرة أم كلثوم وعدد من 

رؤساء العالم. 
وتضـــم املكتبـــة وثائـــق تخـــص العراق 
وبغــــداد حتديـــدا منذ العـــام 1857، من بينها 
تقريـــر للحكومـــة الهنديـــــة البريطانـيـة عن 

بغداد. 
كما تتوفـــر باملكتبة أيضا صور لوســـائل 
النقـــل القدمية فـــي بغداد واألهـــوار بجنوب 
العـــراق والطرز املعامرية للمباني. ويبلغ ثمن 
الصورة الواحـــدة 1500 دينار، أي أكثر بقليل 

من دوالر واحد.

} اجلزائــر - ستســـمح عملية التحويل املقبل 
لســـجن ســـركاجي إلى متحف، بالكشـــف عن 
أســـرار ظلت مخفية منذ عقود من الزمن على 
مستوى هذه املؤسســـة املشهورة بأنها كانت 
املكان املخصص للتعذيب النفسي للمجاهدين 

خالل احلقبة االستعمارية.
والحظـــت وكالة األنبـــاء اجلزائرية ”واج“ 
خـــالل زيـــارة مبرمجة إلى ســـجن ســـركاجي 
الـــذي يعود جـــزء من هندســـته املعمارية إلى 
احلقبـــة العثمانية واجلزء اآلخـــر إلى العهد 
االستعماري، أن هذه املنشأة ورغم قدمها ظلت 
صامدة وعلى حالها وتخفي جدرانها ذكريات 

ضاربة في القدم.
ويؤكد املؤرخون أن هذا السجن الذي يطل 
علـــى جون اجلزائـــر العاصمة بنـــاه معمرون 
فرنســـيون عـــام 1856 في مـــكان حصن تركي 
قدمي يقع بأعالي قصبة اجلزائر املشـــرفة على 
البحر وكان يســـمى خالل االستعمار بـ“سجن 
بربـــروس“ نســـبة إلـــى القرصـــان العثماني 

”عروج بربروس“.
واســـتقبل الســـجن املخصـــص للمحكوم 
عليهم باإلعـــدام قائمة طويلة مـــن املناضلني 
اجلزائريني، وعندما مت تطبيق عقوبة اإلعدام 
كان ينفذ قـــرار احملكوم عليهـــم باإلعدام بعد 
وقت قليل من اســـتنفاد جميع طرق الطعن في 

الصباح الباكر وفي تاريخ غير محدد.
وفـــي املجمـــوع فقد مت إعـــدام 58 مناضال 
جزائريا بسجن سركاجي من بينهم 48 أعدموا 
باملقصلـــة و10 بطلقات نارية، حيث يظل رواق 
املوت الواقع في املســـتوى األول من الســـجن 
الـــذي يتكون مـــن ثالثة مســـتويات ويضم 14 

زنزانة، شاهدا على ذلك.
وعلـــى النصـــب التـــذكاري فـــي ”ميـــدان 
الشـــرف“ إلى جانب املكان الســـابق للمقصلة 
عند مدخل الســـجن توجد قائمة كرونولوجية 

بأسماء املجاهدين الذين أعدموا باملقصلة.

ومبحاذاة رواق املوت تذكرنا تلك الصورة 
احلية التـــي طاملـــا تداولتها بعـــض األعمال  
السينمائية، بخطوات السجانني الذين يأتون 
القتيـــاد أحـــد املناضلـــني إلى ســـاحة املوت 
”مرفقني“ بأصوات الســـجناء اآلخرين املنادين 

بعبارة ”الله أكبر حتيا اجلزائر“.
وحول رواق املوت روى كل من داود زواوة 
(78 ســـنة) ومحمد بورحلة (82 سنة) وجياللي 
موهون (77 ســـنة) ورضوان بناني (83 ســـنة) 
الذين كانوا كلهم ســـجناء نضال بســـركاجي 
خـــالل ثـــورة التحرير بعـــد أن قامـــوا بأكثر 
من عشـــرين عمليـــة بطولية في كامـــل البالد، 
وجنوا من املقصلة شهاداتهم حول هذا املكان 

الشنيع.
وأكد داود زواوة، الذي حكم عليه باإلعدام 
ســـنة 1959، أن ”اإلعدامات باملقصلة كانت تتم 
بني الثانية واخلامســـة والنصف صباحا، ما 
يعنـــي أن جميـــع املناضلـــني املتواجدين في 
رواق املوت ال ينامـــون خالل تلك الفترة حتى 
يكونـــوا مســـتيقظني عندمـــا يأتـــي احلراس 

القتياد أحد زمالئهم إلى آلة املوت“.
ومن جانبه روى محمد بورحلة، الذي أقام 
هو اآلخر برواق املوت من سنة 1961 إلى غاية 
1962، أن احملكوم عليهـــم باإلعدام الذين تظل 
األغالل مالزمة لهم حتى في زنزاناتهم الفردية 
كانوا يعاملـــون معاملة خاصة، حيث يرتدون 
لباســـا رماديا مع صليب أصفر مرســـوم على 
ظهورهم وذلك لتمييزهم عن السجناء اآلخرين 
العاديني، كما أنهم كانوا يجهلون متاما اليوم 

الذي سيتم فيه إعدامهم.
وللتذكيـــر فـــإن هـــذا األخيـــر كان املدّبـــر 
الرئيســـي لعملية الهروب اجلريئة من ســـجن 
ســـركاجي فـــي 22 فبرايـــر 1962 عندما متكن 
قرابة 26 ســـجينا من الفرار عبر نفق مت حفره 
ملدة أشهر في الساحة اخللفية للسجن املؤدية 
إلى اخلارج مثلمـــا تروي مذكرة بحث صدرت 

في 22 فبراير 1962 عن مدير سجن سركاجي.
ويقول السيد بورحلة، إن ”املثير في األمر 
هـــو أن إدارة ســـجن ســـركاجي كانـــت متنح 
بإرادة منها الســـجناء كل العتـــاد الضروري 
إلجنـــاز األشـــغال اخلاصة بتوســـيع ســـاحة 
السجن، متناســـية أن هذه األدوات نفسها قد 
استعملها السجناء حلفر خندق حتت الساحة 
للفرار“. وأشار إلى أن ”26 سجينا جنحوا في 
ذلـــك اليوم في الفرار وكنـــت أحدهم“ وأضاف 
أن ”العدد كان ســـيصبح كبيـــرا لو لم تتوقف 
العملية بســـبب السجني الفار الـ27 الذي دخل 
فتحة النفق الضيق وهو صاحب جثة ضخمة 
حيث علق جسمه مما حال دون هرب السجناء 

الذين كانوا خلفه“.

املشـــؤومة  وتعتبـــر ”زنزانـــات الظـــالم“ 
والرهيبـــة، حســـب وصف جياللـــي موهون، 
املكان املخصص للتعذيب النفســـي والواقعة 
حتت أرضية الســـجن، وتظل من ”الشـــواهد“ 
الفاضحة لألعمال الشنيعة التي كان يتعرض 
لهـــا املناضلـــون اجلزائريـــون خـــالل الفترة 

املمتدة بني 1954 و1962.
كمـــا أن هذه ”الزنزانـــات املظلمة“ التي لم 
يتم اســـتعمالها منذ 1962 ال تزال على حالها، 
حيث تشهد هذه الغرف الضيقة والرطبة التي 
نسج فيها العنكبوت خيوطه على املكان الذي 

أقام فيه العديد من أبطال ثورة اجلزائر.
أمـــا رضوان بناني فقال إنـــه ال أحد خرج 
ســـاملا من تلـــك الزنزانات املظلمـــة ألن الذين 

نزلـــوا فيها مازالوا يعاونون من آثار نفســـية 
وعقلية. 

وأضـــاف أن ”احلـــراس كانـــوا يرغمـــون 
السجناء احملكوم عليهم بالنزول إلى زنزانات 
الظالم علـــى ارتداء لباس مبلـــل مصنوع من 
البالســـتيك اخلاص الذي عند ارتدائه يضيق 
شـــيئا فشـــيئا على أجســـامهم ويتـــم إدخال 
الســـجني فـــي زنزانة قامتـــة مملـــوءة باملياه 
بهدف حرمانه من اجللوس طول مدة بقائه في 

’زنزانات الظالم‘ التي قد تدوم شهرا كامال“.
وتابـــع املجاهد بناني قولـــه إنه عند قدوم 
الليـــل يســـتعمل احلـــراس عصيهـــم إلحداث 
أصـــوات قوية على بوابات الزنزانات من أجل 

زرع اخلوف في نفوس السجناء. 
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أكرم حســـني قرر أن ينشـــئ أرشـــيفا مصورا عن تاريخ العـــراق، باالعتماد علـــى الكتب واملجالت 

واألدلة السياحية واملراجع واملزادات التي تجرى في مواقع متخصصة على اإلنترنت.

الجزائر تعتزم تحويل ســـجن ســـركاجي في العاصمة إلى متحف ليكشف أسرارا هذه املؤسسة 

املشهورة بأنها املكان املخصص للتعذيب النفسي للمجاهدين خالل االستعمار. تحقيق

ــــــدو أن الصورة بدأت تزحف على احلــــــروف والكلمات بعد التطور التكنولوجي ودخول  يب
التلفزيون كل البيوت، فازداد اإلنسان كسال رغم أنه ال يزال متعلقا باملعرفة دون أن يقرأ 
بل ويتصفح الصور وفي أفضل األحوال يقرأ التعليقات، وهذا السلوك دفع أحد املولعني 
بالكتب واملكتبة إلى أرشــــــفة تاريخ بالده العراق في شــــــكل صور ازداد إقبال العراقيني 

عليها في الداخل واخلارج.

القصص املرعبة عن االستعمار في أي بلد من البلدان ال متوت، فما ال توثقه كتب التاريخ 
يحكيه اآلباء واألجداد لألجيال املتعاقبة، فحتى احليطان والزنازين حتفظ بشاعة املستعمر 
متاما كما يحكي ذلك سجن سركاجي باجلزائر عن قصص اإلعدامات للمجاهدين الذين 

وقفوا بشجاعة واستبسال ضد كل أنواع الظلم.

العراقيون يتصفحون تاريخ بالدهم في صور

سجن سركاجي في الجزائر يروي قصصا مرعبة عن االستعمار الفرنسي

[ جهد في البحث ومعالجة الصور القديمة  [ مكتبة توثق لملوك البالد واالستعمار اإلنكليزي

شريط وثائقي بالصور

قلعة التعذيب 

حتول أرشـــيف ال حت- -بغــداد  {
بالدولـــة العراقية احلديثة إلــ
التجاري، والالفت أنها حتقق

وخاصة من قبل املغتربني.
أكرم حســـني، ســـليل عائل
تفتخر بأنها من بني املؤسســـني
مكتبـــات بغداد فـــي ثالثينات
بســـوق الســـراي القريب من
بأنـــه فوجئ ب ”العرب“ أخبـــر
بشـــغف العراقيـــني بالتعـــرف
احلديـــث لبلدهـــم مصـــّورا،
اخلاص أرشيفه 
الكتـــب التر
ومزادات بيع
ويقـــو
”عامـــة
علـــى
تتضم
الصو
”ال أن
تتعـــر
بلدها،
خـــالل
باملشاه

ــــــدو أن الصورة بدأت تزح يب
التلفزيون كل البيوت، فازد
بل ويتصفح الصور وفي أف
بالكتب واملكتبة إلى أرشــــــف
عليها في الداخل واخلارج

الصور التي تلقى رواجا كبيرا هي التي 

وثقت الفترة الملكية لتاريخ العراق 

الحديث، بدءا بعهد الملك فيصل األول 

مرورا بفترة الملك غازي وصوال إلى 

الوصاية على عبداإلله



} اجلزائــر – قـــد تكون اخليانـــة الزوجية من 
أصعب أنواع اخليانة رغم أنها لم تعد تقتصر 
اليـــوم على الزوج فقط كمـــا كان متعارفا عليه 
فـــي الســـابق، بل أصبـــح يتعرض هـــو اآلخر 
للخيانة من طرف زوجتـــه، والنتيجة احلتمية 

في النهاية هي الطالق وتخريب البيوت.
ســـجلت اجلزائر فـــي عـــام 2015 أكثر من 
60 ألـــف حالة طالق، ومهما تعددت األســـباب 
واملبـــررات، فإن هذا الرقم اآلخـــذ في االرتفاع 
بات يهدد بشـــكل جدي متاســـك املجتمع الذي 

يعتبر محافظا إلى أبعد احلدود.
عائشـــة ســـيدة عاملـــة، في كامـــل جمالها 
وأناقتها وشـــبابها، إال أن هذا األمر لم يشـــفع 
لهـــا فـــي احلفـــاظ علـــى كرامتهـــا بالرغم من 
أخالقهـــا العاليـــة أيضـــا، حيث قـــام زوجها 
بخيانتها مع فتاة قاصر تعرف عليها من خالل 
شـــبكة التواصل االجتماعي ”فيسبوك“، حيث 
قالت ”ال أدري ســـبب خيانته لي، لم أقّصر في 
حقه يومـــا وال أدري ما الذي دفعه إلى التورط 
فـــي عالقة مع فتاة قاصر، غير أنني متأكدة أن 

ماله استهواها خاصة وأنها في هذا العمر“.
وأضافـــت عائشـــة ”لـــم أستســـلم، بحثت 
عنها حتى وجدتها، لـــم أتصور موقفها بتاتا، 
توجهت إليها وأخبرتها أنني زوجة عشـــيقها، 
تفاجأت بـــردة فعلهـــا، إذ بدأت فـــي الصراخ 
والعويل قائلة لي اتركي الرجل فقد تعب منك، 
يجـــب أن تفهمي أن الدين أحـــل له الزواج من 
أربع نســـاء، فمـــن أنت حتى متنعيـــه من هذا 

احلق؟“.
استغربت عائشـــة من كالم عشيقة زوجها 
رغم إدراكها في قرارة نفســـها بأن األمر يتعلق 
بفتاة ال تـــزال مراهقة وغير واعية ملا يدور من 
حولها، وأنه ال ميكن لها أن تشعر مبا حتس به 

وهي في هذه الســـن. ألقت عائشة باللوم على 
زوجها وحملته كامل املســـؤولية عما آلت إليه 
عالقتهما، فقررت االنفصال عنه، وبعد طالقها 
رفضـــت جميع طلبـــات الـــزواج التي عرضت 
عليها ألنها أصبحت يائســـة وفقدت الثقة في 

الرجال ولم تعد تفكر في االرتباط مطلقا.
لم تعد املـــرأة أو الزوجة الطـــرف الوحيد 
الضحية في معادلة اخليانة، فالزوج أو الرجل 
وألســـباب متعـــددة أصبح في مرمـــى نيرانها 
مباشـــرة، حيث تؤكد وقائع على إقدام نســـاء 
علـــى خيانة أزواجهن إما بســـبب عـــدم توفر 
عامل الثقة بني الطرفني، وإما لعدم القدرة على 

االنسجام والتناغم في اجلوانب العاطفية.
مراد تاجر جتـــاوز العقد الرابع من العمر 
يـــروي بألم وحســـرة قصته مـــع زوجته التي 
غدرت به مع أعز أصدقائه قائال ”عقدت القران 
على زوجتي بعد أكثر من سنتني من التعارف، 
وكان ارتباطنـــا عن حب وقناعة. وبعد زواجنا 
لم حتدث بيننا أي مشـــكلة كبيـــرة عدا بعض 
املالســـنات واخلالفات البســـيطة، لكن لم أكن 
أعلم أن األمر ســـتترتب عنـــه خيانة ومع من؟ 
مع صديق عمري والذي طاملا اعتبرته أخا لي، 
لـــم أتخيل ولو للحظة واحدة أنه قادر على أن 
يغـــدر بي، ولو لم أرهما بـــأم عيني ملا صدقت 
األمـــر. دخلت في دوامة ال متناهية من احلزن، 
اعتزلـــت العالم، تركت عملـــي وأصدقائي ولم 
أجد احلل، هل أطلقها وأترك ابني لها وأشتته 
بينـــي وبينهـــا؟ أم أعفو عـــن خيانتها رغم أن 
كرامتي ال تســـمح لـــي بذلك؟“. يعتـــرف مراد 
بأن زوجته ال تســـتحق العفـــو، ألنها لم تندم 
يومـــا على فعلتهـــا بل ولم تســـارع حتى إلى 
طلب العفو، العتقادها أن ما قامت به ردة فعل 
منطقية على انشـــغاله الدائـــم بعمله وغيابه 

املتكرر عن املنزل.
وتتفق بعض النسوة على أن أغلب الرجال 
يحاولون تبرير خيانـــة زوجاتهم بالبحث عن 
الرومانســـية، والتحضر واتهامهن بالسذاجة 
والعيش في فلك التقاليد، ضاربني بكل سنوات 
”العشـــرة“ عرض احلائط، متناسني أن هن من 
شـــاركنهم حياتهم في السراء والضراء ووقفن 

معهم في األيـــام التي كانـــوا بحاجة لهن ولم 
يقصـــرن يوما في واجباتهن جتاههم، وأجننب 
ذكورا وإناثا في كنف الوفاء واإلخالص. تعتقد 
كنـــزة أن بعض الرجـــال يلهثون وراء نســـاء 
”رومنســـيات“ يلهون معهن ويستمتعون بهن 
غير مدركـــني أن معظم الفتيات ”الطائشـــات“ 
يعتبرنهم مجرد نزوة في حياتهن ويستغللنهم 
من أجـــل اإلنفاق عليهن، ومن ثـــم يرمون بهم 
خـــارج حياتهن وكأنهم مجرد ســـلعة فاســـدة 
انتهـــت صالحيتهـــا، ليعودوا إلـــى زوجاتهم 

مذلولني، طالبني العفو والصفح.
قصة حميـــد الـــذي يعمل مدرســـا تعكس 
حقيقة تخبط قســـم من املجتمع اجلزائري بني 
مخالب األفـــكار الهدامة. حميد اختار زميلة له 
في العمـــل كانت تربطه بهـــا عالقة حب دامت 
أربع ســـنوات لتكون زوجة لـــه، غير أنه وبعد 
أزيد من ثماني ســـنوات من الزواج لم يستطع 
الزوجان إجناب األطفال. صمد حميد وزوجته 
أمـــام ضغوط األهل واألقارب، وبســـبب احلب 
الـــذي كان يجمعهما قررا البقاء معا ومواجهة 

العائلة متسلحني بأمل في غد أفضل.
لكـــن صبر الـــزوج بدأ في النفـــاد ولم يعد 
يطيق العيش دون أطفال خاصة بعد أن التقى 
مع امـــرأة أرملة وأم لطفـــل صغير وهي جارة 
لـــه تقطن في نفـــس العمارة التي يســـكن بها 
هـــو وزوجتـــه. وبعد عالقة دامت عدة أشـــهر، 
اكتشـــفت زوجته األمر الذي خـــدش كبرياءها 
فقـــررت االنفصـــال عنه وأعادت بنـــاء حياتها 
مع رجـــل آخر يكبرها بعشـــر ســـنوات، حيث 
كلل زواجهمـــا بتوأم، أما زوجهـــا فلم يحتمل 
فكـــرة أن زوجته االولى تزوجـــت من آخر وما 
زاد الطني بلة، هو اكتشـــاف زوجته الثانية انه 

عاقر لتهجره بعد ارتباط دام سنتني.
ويعتبـــر االنفتـــاح على العالـــم اآلخر أمرا 
إيجابيـــا لكن إذا عرف الشـــخص كيف يحتفظ 
بقيمـــه ومبادئه وتأكـــد أنه ال ميكـــن أن تهتز 
شـــخصيته، إال أن هناك من ال ميلك شـــخصية 
قويـــة متنعه من الوقـــوع في اخلطـــأ، فينجر 
وراء غرائـــزه وأهوائـــه. ومن الوســـائل التي 
تســـاعد على هذا االنفتاح، اإلنترنت والبرامج 
التلفزيونيـــة ومنها األفالم املدبلجة التي تؤثر 
كثيرا في عقول الشباب خاصة اجلنس اللطيف 
الذي يعتبر أبطال املسلســـالت فارس األحالم. 
ولو كـــن متزوجـــات وفـــي رحلـــة البحث عن 
هـــذا الرجل املثالي الذي ســـيغرقهن في احلب 

والرومانسية، تكون املذنبات قد خن أزواجهن 
إال أنهن  حتى لو لم يجدن هذا ”الطائر النادر“ 
قد قمن بخيانتهم بأفكارهن، ونفس الشـــيء قد 

يحدث للرجال.
طبعـــا الطالق أبغض احلـــالل عند الله، إال 
أنه فـــي حالة اخليانـــة الزوجيـــة يعتبر احلل 

الوحيد لكال الطرفني، فانفصال الرجل عن املرأة 
أفضل لهما من العيش في الريب والشك، ليبقى 
األبنـــاء األكثر تضررا من هذا القرار بالرغم من 
أنهـــم سيســـتوعبون األمر عندمـــا يدركون أن 
احلياة حتتفظ لنفســـها بعوائـــق ومطبات من 

الصعب جتاوزها أو حتملها كاخليانة.
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تشير األبحاث إلى أن تناول جرعات يومية من بديل السكر األسبارتام، يدفع إلى الشعور بالجوع 
ومن ثم إفساد الحمية الغذائية واكتساب املزيد من الوزن.

ملحاربة الهاالت السوداء تحت العيون، ينصح باستعمال ملعقة مثلجة، يتم وضعها في الصباح 
على العيون لفترة قصيرة، وبذلك تستعيد العيون إطاللتها املشرقة. أسرة

تعتبر اخليانة أو الغدر من أصعب األحاسيس التي يشعر بها املرء في حياته خاصة إذا 
كانت من طرف أقرب الناس إلى قلبه سواء كان حبيبا، أو صديقا، فيما يتحول هذا الغدر 

إلى جرح عميق تصعب مداواته إذا كان وراءه شريك احلياة.

[ الزوجة لم تعد الطرف الوحيد الضحية في معادلة الخيانة  [ قسم من المجتمع الجزائري يتخبط بين مخالب األفكار الهدامة
البحث عن الرومانسية يفاقم الخيانة الزوجية في الجزائر

الخيانة جرح عميق تصعب مداواته

جمال

شقراء؟ هذه األلوان 
تليق بك

األملانية أنه  } ذكرت مجلة ”بريغيـــت“ 
ينبغي على املرأة الشقراء بصفة خاصة 
اختيار ألوان مالبسها بعناية بحيث 
تبرز جمال لون شعرها وبشرتها.
وأوضحت املجلة في موقعها 
على اإلنترنت أن البني يعد لونا 
مثاليا للمرأة الشقراء؛ حيث أنه 
يجعل البشرة تبدو أكثر جتانسا 
احلصـــول  للمـــرأة  ويتيـــح 
كالسيكية  إطالالت  على 
هادئة ذات تدرج لوني 
بخالف  ورقيـــق،  ناعم 
يخلق  الذي  األســـود، 
لون  مع  شديدا  تباينا 

البشرة والشعر.
وأضافـــت املجلـــة 
باملوضـــة  املعنيـــة 
واجلمال أن درجات 
وكذلك  القوية  األزرق 
الداكنة  الدرجـــات 
متنح  والســـماوي 
البشـــرة الشـــقراء 
إطاللة ســـاطعة تشـــع 

إشراقا وحيوية.
أمـــا َمـــن ترغـــب 
أكثـــر  إطاللـــة  فـــي 
وجاذبية،  جـــرأة 
فيمكنها إبراز جمالها 
اللـــون  خـــالل  مـــن 
األخضـــر، الذي مينح 
وبشرتها  شعرها 
ســـيما  ال  متأللئـــا،  مظهـــرا 
الدرجات الداكنة في الشـــتاء، 
كاألخضر بلون شجرة التنوب.
ويعـــد اللـــون األحمـــر من 
األلـــوان اجلريئـــة التـــي تليق 
تناســـبهن  كمـــا  بالشـــقراوات، 
األلوان املعدنية بشكل عام، حيث 
ذهبي  جمبســـوت  ارتـــداء  ميكن 
ومجوهرات ذهبية للحصول على 
إطاللـــة براقـــة وملفتـــة لألنظار، 
األبيـــض فيعتبر مـــن األلوان  أما 

الكالسيكية التي تناسبهن.

} بارما (إيطاليا) – توصلت دراســـة حديثة إلى 
أن السبب وراء عدم قدرة األشخاص املصابني 
”باضطراب الشـــخصية احلديـــة“ على التحكم 
في انفعاالتهم، هو إحساسهم باحلزن الشديد 

جتاه رفض اآلخرين لهم.
واضطراب الشخصية احلدية هو اضطراب 
عقلي يتميز بحالة مستمرة من عدم االستقرار 
في املـــزاج، والســـلوك، والتصور عـــن الذات. 
وغالبا ما تؤدي هذه املشـــاعر إلى التسرع في 
التصرف، والدخول في عالقات غير مســـتقرة. 
كما يعاني الشـــخص املصاب بنوبات شديدة 

من الغضب، واالكتئاب، والقلق.
وأوضحت الدكتورة كيـــارا دي بانفيليس 
مـــن جامعة بارمـــا بإيطاليا، أنـــه من الصعب 
للغايـــة علـــى األشـــخاص الذيـــن يعانون من 

هـــذا االضطـــراب أن يدخلوا فـــي أي نوع من 
أنـــواع العالقات، وذلك نتيجة مشـــاعرهم غير 

املستقرة، ومنط سلوكهم غير املتوقع.
وأشـــار الباحثون إلى أن هؤالء األشخاص 
هـــم فـــي الطرف األقصـــى من السلســـلة التي 
يكـــون فيها ضبط النفس فـــي طرف واالنعدام 
التام لضبط النفس فـــي الطرف اآلخر. وقالوا 
إنـــه على الرغم مـــن أن املصاب  قـــد يتصرف 
بشـــكل جيد عندما تســـير األمور كما يريد، إال 
أنه عندما تواجهه عقبـــات ال يكون قادرا على 

متالك أعصابه.
وتـــرى الدكتـــورة بانفيليـــس وزمالؤهـــا 
الباحثـــون، أن واحـــدا مـــن األســـباب التـــي 
جتعل األشـــخاص الذين يعانون من اضطراب 
الشـــخصية احلدية لديهم مثل هذه الصعوبة 

في ضبـــط عواطفهم، يرجع إلى حساســـيتهم 
املفرطة للرفض.

”يتوقـــع  قائلـــة  بانفيليـــس  دي  وبينـــت 
املصابون باضطراب الشـــخصية احلدية بقلق 
أن يرفضهـــم اآلخرون، ويتصورون حدوث ذلك 
الرفض، وتكـــون ردود أفعالهم عنيفة جتاهه“، 
موضحـــة أن ذلـــك الرفض، ال يجـــب أن يكون 
حقيقيا، فعلى ســـبيل املثال، فإن الشـــاب الذي 
يقدم طلبا للحصول على فرصة في املؤسســـة 
التعليمية، قد يفســـر رســـالة بريـــد إلكتروني 
علـــى أن ذلك  تقـــول إنه ”تتـــم دراســـة طلبه“ 
إشارة إلى أنه لن يتم التفكير في طلبه بجدية، 
وأنه لـــن يحصل على هـــذه الفرصة، حيث أن 
األشـــخاص الذين لديهم حساسية عالية جتاه 
الرفض، يتوقعون هذه اإلشارات، ومن الصعب 

للغاية إقناعهم بأن تلك االفتراضات التي بنوا 
عليها تصوراتهم غير صحيحة على اإلطالق.

هذا وبينت نتائج البحث الطرق التي ميكن 
من خاللها أن ينجح األشخاص الذين يعانون 
من الكبـــت في حماية أنفســـهم مـــن اإلصابة 
باالضطـــراب احلـــدي، حيـــث ميكـــن تعزيـــز 
ضبط النفـــس من خالل تذكيـــر معارف أولئك 
األشخاص دوما بالتمســـك بالبقاء على أرض 
الواقع وجتنب االفتراضات اخلاطئة بالرفض 

دون أي دليل على ذلك.
كما كشـــف البحث أنه مـــن املفيد أن يعرف 
املصابـــون بهـــذا االضطـــراب أنـــه بإمكانهم 

ضبـــط النفس، حيـــث أن الســـيطرة على 
األحاســـيس  وبالتالي،  اإلدراك،  عملية 

واملشاعر أمر ممكن.

نســـاء يقدمن على خيانة أزواجهن 
إما بســـبب عـــدم توفـــر الثقة بني 
الطرفـــني، وإما لعـــدم القدرة على 

االنسجام والتناغم

◄

ضبط النفس حماية فعالة من الكبت

  

} لم تكن خصوصيات الناس وأسرارهم 
الشخصية مفضوحة أكثر مما هي عليه 

اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية، التي 
أصبحت تدير حياة البشر، وتعرف عنهم 
أكثر مما يعرفونه عن أنفسهم، في حين 

كان من المفروض أن يديروها، بحكم أنها 
خارطة طريق اخترعوها وطوروها بهدف 

تسهيل حياتهم، ومن ثم التأقلم مع حقيقة 
أنهم كائنات عاقلة، وقادرة على التحكم في 

األشياء التي ابتكرتها.
ولكن ال يبدو أن أصحاب العقول في 
راحة، بعد أن أصبحوا عالقين في شباك 

اإلنترنت يقتلون الوقت، ومع الوقت تموت 
الكثير من األشياء الجميلة في العالم 

المحيط بهم، ويدب الوهن والملل إلى 
جميع تفاصيل حياتهم، وربما ينتهي األمر 
بهم وقد غرقوا أكثر فأكثر في المأزق الذي 

صنعوه بأنفسهم وأصبحوا أسرى له، 
من دون أن يقلل هذا األمر من حقيقة أن 
اإلنترنت تجربة حية للبشرية، لكن سوء 
استخدامها جعلها مأزقا. وقد حدثت في 
السنوات األخيرة طفرة إلكترونية كبيرة 

داخل المجتمعات أدت إلى تنوع وسائل 
االتصال التي غيرت الكثير من التفاصيل 

في حياة الناس، وجعلت العالم أصغر من 
قرية إن لم يكن منزال مفتوحة غرفه الواحدة 

على األخرى، إال أن هذا التقارب أنتج في 
الوقت نفسه سلبيات كثيرة داخل األسر 

والمجتمعات.
لقد أصبح الكثير من األشخاص يقضون 

أوقاتا طويلة مع اإلنترنت على حساب 
الوقت الذي من الممكن أن يقضوه مع 

أزواجهم وأبنائهم ومع جميع الناس الذين 
يرتبطون معهم بعالقات عاطفية واجتماعية.
سأسرد هنا قصة صغيرة قد تبدو مثاال 

يمكن القياس عليه، في كون التكنولوجيا 
الرقمية أفسدت العالقة بين األزواج وجعلت 

حياتهم أسرارا غامضة ومقفال عليها 
بكلمات مرور على هواتفهم التي أضحت 

موضع خالف دائم. فصديقتي تتحدث عما 
يغيضها في سلوك زوجها الذي يمنعها 

بشدة وصرامة، إلى حد معاملتها بقسوة 
أحيانا من أجل ثنيها عن مس هاتفه.

لقد اختار ذلك الزوج أن يضع ثالث 
كلمات مرور على هاتفه من أجل شيء واحد 

ال غيره، يكمن في عدم اطالع زوجته على 
ما يجري في عالمه الثاني الذي شغله عنها 

وأصاب حياتهما الزوجية بالفتور.

والمشكلة هنا، ال تكمن في فضول 
الزوجة ورغبتها الملحة في التلصص على 

زوجها، فجميع النساء تقريبا فضوليات 
بطبعهن، وال ينتابهن أي تردد في التلصص 
على هواتف شركائهن، وتتبع تحركاتهم إذا 
ما شعرن بأنهم يخدعونهن أو حتى من دون 

أن يشعرن بذلك.
المشكلة الحقيقية هي في اإلغراءات 

الكثيرة التي توفرها شبكة اإلنترنت، 
والتي سهلت عملية الخيانة وفي عقر عش 
الزوجية، ألن الفاعلين يجلسون في المنزل 

وال يحتاجون إلى تقديم األعذار للخروج 
لمالقاة عشاقهم االفتراضيين.

كما أن العالقة االفتراضية بالنسبة إلى 
الكثيرين أصبحت مغرية أكثر من العالقة 

الواقعية، فبإمكانهم أن يكونوا مع من 
يريدون على اإلنترنت وفي أي وقت، ومن 

دون أن يضطروا لتحمل مسؤوليات العالقة 
الحقيقية.

وقد كشفت دراسات سابقة أن موقع 
فيسبوك كان في مقدمة المواقع التي تسببت 

في طالق الكثير من األزواج، يليه موقع 
تويتر وغيرهما، وهو ما يعني أن اإلنترنت 

دخلت في قائمة أهم مسببات الطالق.
والخطر األكبر يكمن في أن الكثير 

من األزواج يستسهلون نشر المعلومات 

الخاصة بحياتهم الشخصية 
على اإلنترنت، بقصد أو بغير 

قصد، مثل تحركاتهم المختلفة، 
وأنشطتهم الجنسية، مفترضين أنهم 

طالما استعملوا أسماء مستعارة، 
فإنه من المستحيل معرفتهم وكشف 
هوياتهم، وهم في مأمن من تلصص 

شركائهم أو تجسس أعدائهم، 
اعتقادهم في الحقيقة وهم كبير، 

ألنه أصبح من السهل على ”شياطين 
اإلنترنت“ تحديد الوقت والتاريخ 

والموقع الجغرافي والرقم المسلسل 
للهاتف الذكي، وجميع هذه العناصر 

يمكن بواسطتها رصد جميع تحركات 
الناس وحتى سكناتهم.

ولذلك علينا إعادة النظر في عالقتنا 
بالتكنولوجيا وبمختلف تطبيقاتها التي قد 
ال تتطابق أجندتها مع مصالحنا الشخصية 

وخصوصياتنا، وتكون سببا في تدمير 
عالقاتنا العائلية التي هي أساس مقومات 

حياتنا ومصدر سعادتنا الحقيقية.
قد ال يكون شركاؤنا كاملي األوصاف، 

لكن غالبا ما يكون تواصلنا المباشر معهم 
عامال مساعدا على تصحيح جوانب القصور 

في عالقتنا الزوجية، كما يساعد التحاور 
معهم على تصويب أخطائنا وأخطائهم.

جاسوس في جيبي
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

ينبغي على املرأة الشقراء بصف
اختيار ألوان مالبسها بعنا
تبرز جمال لون شعرها و
وأوضحت املجلة في
على اإلنترنت أن البني
مثاليا للمرأة الشقراء؛
يجعل البشرة تبدو أكثر
احل للمـــرأة  ويتيـــح 
ك إطالالت  على 
هادئة ذات تد
ورقيـــق ناعم 
الذ األســـود، 
شديد تباينا 
البشرة والش
وأضافـــت
ب املعنيـــة 
واجلمال أ
القوي األزرق 
الدرجـــات
والســـماو
البشـــرة
إطاللة ســـاطع
إشراقا وحيو
أمـــا َمـــن
إطاللـ فـــي 
جـــرأة 
فيمكنها إبرا
خـــالل مـــن 
األخضـــر، ال
شعرها 
ال متأللئـــا،  مظهـــرا 
الدرجات الداكنة في
كاألخضر بلون شجرة
ويعـــد اللـــون األح
األلـــوان اجلريئـــة الت
تن كمـــا  بالشـــقراوات، 
األلوان املعدنية بشكل ع
جمبســـو ارتـــداء  ميكن 
ومجوهرات ذهبية للحص
إطاللـــة براقـــة وملفتـــة
أما األبيـــض فيعتبر مـــن
تناسبهن الكالسيكية التي

ميكـــن تعزيـــز ث
يـــر معارف أولئك
أرض بالبقاء على
اخلاطئة بالرفض

ـن املفيد أن يعرف
ب أنـــه بإمكانهم

ســـيطرة على 
حاســـيس 

ة، 
ين أنهم

عارة، 
وكشف
لصص 

،
ير،

شياطين 
ريخ

مسلسل 
لعناصر 

تحركات 

في عالقتنا 
يقاتها التي قد 
حنا الشخصية 

تدمير   في
ساس مقومات 

قيقية.
األوصاف، ي
لمباشر معهم

جوانب القصور 
عد التحاور
وأخطائهم.



22

عموري أفضل العب في آسيا لعام 2016
[ تشوي كانغ-هي يظفر بجائزة أفضل مدرب في القارة

رياضة

} أبوظبــي - أبقى اإلماراتي عمر عبدالرحمن 
جائزة أفضل العب في آسيا في اإلمارات للعام 
الثاني على التوالـــي، بعد فوزه بها في احلفل 
الســـنوي الـــذي أقامه االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القدم اخلميس في أبوظبي. وتفوق عبدالرحمن 
(25 عاما) على العراقي حمادي أحمد والصيني 
وولي، ليســـير على خطى مواطنه أحمد خليل 
الذي فاز باجلائزة العام املاضي على حســـاب 

عبدالرحمن نفسه والصيني جينغ جي.
وكان فوز عبدالرحمن باجلائزة التي متنح 
خالل احتفال لتوزيـــع جوائز ألفضل الالعبني 
واملدربني فـــي القارة، متوقعـــا بعدما قدم هذه 
السنة عروضا الفتة، قاد خاللها منتخب بالده 
إلـــى الدور احلاســـم من التصفيات اآلســـيوية 
املؤهلـــة ملونديـــال 2018 فـــي روســـيا. كما نال 
عبدالرحمـــن مؤخـــرا جائزة أفضـــل العب في 
دوري أبطال آســـيا بعدما قاد فريقه العني إلى 
نهائي املســـابقة التي ذهب لقبها لتشـــونبوك 

الكوري اجلنوبي.
وفي فئة السيدات، نالت األسترالية كايتلن 
فورد جائزة أفضل العبة على حساب مواطنتها 
ليـــزا دي فانا والصينية تـــان روين. وفي أبرز 
اجلوائز األخرى نال الكاميروني عيسى حياتو 
رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم جائزة املاسة 
اآلسيوية، وفاز الكوري اجلنوبي تشوي كانغ-

هي بجائـــزة أفضل مدرب بعدما قـــاد مواطنه 
تشونبوك للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة 

الثانية في تاريخه على حساب العني.
وأكد الالعـــب الدولي الصيني وو لي العب 
فريق شـــنغهاي واملرشـــح لنيـــل جائزة أفضل 
العب آســـيوي لعام 2016 أنه يفضل اســـتمرار 
نظـــام بطولة دوري أبطال آســـيا بطريقة فصل 
أندية الشرق عن الغرب حتى املباراة النهائية. 
وأجـــاب لي فـــي املؤمتر الصحافـــي الذي عقد 
اخلميـــس لتقـــدمي الالعبـــني املرشـــحني لنيل 
اجلائـــزة، أن قـــارة آســـيا متراميـــة األطراف 

ويصعب أن يلعب الشرق مع الغرب. 

وقال“ لســـنا مثل القارة األوروبية نحن في 
آسيا نحتاج إلى رحالت طويلة للوصول من بلد 
بالشرق إلى بلد بالغرب وأنا أفضل االستمرار 
بالنظـــام احلالي ومن الرائع أن يجمع النهائي 

فريقا من الغرب وآخر من الشرق“. 
وأوضـــح وو لـــي أنه فخـــور بوصوله إلى 
قائمة املرشـــحني جلائزة أفضل العب آســـيوي 
لكنـــه اعتبر حظوظ عمـــوري أقـــوى منه لنيل 
اجلائـــزة. وقال ”عمـــر عبدالرحمن العب عاملي 
ولعـــب مباريات بدوري أبطال آســـيا أكثر مني 
لوصـــول فريقـــه العني إلـــى املبـــاراة النهائية 
ولذلك فإن نقاطه تبدو أكثر واألكيد أنه يستحق 

التقدير“.
وخالل املؤمتر أكـــد العراقي حمادي أحمد 
العـــب نـــادي القـــوة اجلويـــة أنه تلقـــى ثالثة 
عـــروض من أندية قطريـــة لالنتقال إليها خالل 

الفترة املقبلة. 
وقـــال حمـــادي أحمد ”تقدمـــت ثالثة أندية 
قطريـــة لكســـب خدماتـــي وأنـــا أدرس األمـــر 

بعناية ألني أرغب في فريق كبير ولديه العبون 
يســـاندونني ويرفعون من مستواي“. وأضاف 
”أنا ســـعيد بأنـــي كنت مرشـــحا جلائزة أفضل 
العب آسيوي لهذا العام وقد حققت ثالثة ألقاب 
آسيوية في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي وهي 
الهداف وأحســـن العب ولقب البطولة، وسعيد 

بذلك كثيرا“. 
واعتبر حمادي أن كـــرة القدم هي املتنفس 
الوحيـــد للشـــعب العراقـــي لذلـــك يتمنـــى أن 
يسعدوا كالعبني الشعب باالنتصارات الوطنية 
والقارية، وقال“ علينا أن نســـعد الشـــعب وأن 

نقاتل من أجل زرع الفرح داخله“.
وحضر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
رئيـــس االحتـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم، حفل 
توزيع اجلوائز الســـنوية لالحتـــاد لعام 2016، 
الذي أقيم بقصر اإلمـــارات بأبوظبي، بحضور 
كبار املســـؤولني باالحتـــادات القارية وممثلي 
االحتـــادات الوطنيـــة. وأعـــرب عـــن ســـعادته 
بزيارة أبوظبي، مشـــيدا بالتســـهيالت الكبيرة 

التـــي قدمتها اإلمارات العربية املتحدة، لتوفير 
مختلف عوامل النجاح لهذا احلدث اآلســـيوي 
الهام. وأوضح أن إقامة احلفل بأبوظبي للمرة 
الثانية، تترجم املكانة املتميزة التي تتمتع بها 
اإلمارات على ساحة كرة القدم اآلسيوية، مؤكًدا 
أن الكرة اإلماراتية، قطعت أشواطا كبيرة على 

طريق التقدم والنماء في السنوات األخيرة. 
ونوه ســـلمان، بالتعاون الكبير من مجلس 
اإلماراتـــي،  واالحتـــاد  الرياضـــي،  أبوظبـــي 
ومختلـــف اجلهات الرســـمية باإلمـــارات على 
الترتيبـــات  مختلـــف  مـــن  االنتهـــاء  صعيـــد 
التنظيميـــة إلخـــراج احلفـــل بصـــورة زاهية. 
ونال االحتاد القطـــري لكرة القدم جائزة احللم 
اآلســـيوي. وظفر االحتاد اليابانـــي لكرة القدم 
بجائـــزة أفضل احتاد وطنـــي متطور، في حني 
حـــاز االحتاد الهنـــدي لكرة القـــدم على جائزة 
أفضل احتاد وطني صاعـــد.  من ناحية أخرى 
حصـــل احتاد بوتان لكـــرة القدم علـــى جائزة 

أفضل احتاد وطني طامح.

توج النجــــــم اإلماراتي عمــــــر عبدالرحمن 
بجائزة أفضل العب في آســــــيا، وجنح في 
إبقاء اجلائزة في اإلمــــــارات للعام الثاني 
ــــــي، بعد فوزه بهــــــا في احلفل  على التوال
الســــــنوي الذي أقامه االحتاد اآلســــــيوي 

لكرة القدم في أبوظبي.

دائما في الموعد

} برشلونة (إسبانيا) - أكد توني نادال، مدرب 
وعم العب التنـــس اإلســـباني رافائيل نادال، 
أنهما يأمـــالن في حصد بطولة غراند ســـالم 
جديدة املوسم املقبل، ويفضالن روالن غاروس 
لتكون املرة العاشـــرة التي يتـــوج بها النجم 

اإلسباني. 
وصـــرح توني ”الهدف هو الفـــوز قبل أي 
شـــيء بغراند سالم املوســـم املقبل، أي غراند 
ســـالم، ولكن نفضـــل روالن غـــاروس“. وبعد 
موســـم شـــهد انتزاع البريطاني آندي موراي 
صدارة تصنيف رابطة العبي التنس احملترفني 
من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وصعود جنم 
الالعبني الشـــباب، توقع توني نادال أن يكون 
املوسم املقبل مفتوحا، إال أنه يعتبر أن موراي 
وديوكوفيتش ســـيحافظان على تفوقهما على 

البقية.
وأوضح ”أعتقـــد أنهما ســـيكونان األوفر 
حظـــا بالنظر لنتائجهما فـــي األعوام األخيرة 
وهناك مرشحون للتألق وأنا أقول إن رافائيل 
واحد منهم ألنني أعرف كيف نتدرب واحلماس 

الذي منتلكه ونعمل به يوما بعد يوم“. 
وأضـــاف ”أفكر فـــي أنه هذا العـــام لو لم 
نواجه اإلصابة، لكنا قدمنا أداء جيدا للغاية“. 
وإزاء الشـــكوك في إمكانية اســـتعادة رافائيل 
نـــادال ألفضـــل مســـتوياته، بدا تونـــي نادال 
مطمئنا، وقـــال ”ال أحس باإلزعـــاج وأفهم أن 
كل شـــخص له رأيه ويفكـــر كما يحلو له. ومن 
املنطقي أن يشكك الناس في إمكانية استعادة 
رافائيل ملســـتواه، ألننا لدينا نفس الشـــكوك، 
ولكننا نعتقد أن األمور ستسير بشكل جيد“. 

وتابع ”حتى أبنائي يسألونني ما إذا كان 
رافائيل سيفوز بغراند سالم مجددا وأنا أقول 
لهـــم نعم ألننـــي مقتنع بأننا ســـنحقق هذا“. 
وأشار توني نادال إلى أنه سيطلب من رافائيل 
أن ”يحترم اإلصابات“. يذكر أن رافائيل نادال 
أنهي املوسم، الذي تعرض فيه إلصابة أبعدته 
عـــن عدة بطـــوالت، محتال املركز التاســـع في 
تصنيف رابطة العبي التنس احملترفني، وغاب 

عن البطولة اخلتامية التي توج بها موراي.
مـــن ناحية أخـــرى قالـــت وســـائل إعالم 
بريطانية إن العبة التنس البريطانية جوهانا 
كونتـــا انفصلت عـــن مدربها اإلســـباني الذي 
ســـاعدها على أن تصبح أول بريطانية تنضم 
إلـــى قائمـــة أول عشـــر العبات على مســـتوى 
العالم خالل 32 عاما. ونقلت صحف بريطانية 

عن املدرب اإلســـباني استيبان كاريل قوله ”لم 
أعـــد أعمل مع جوهانا لكني أفضل أن أمنحها 

فرصة احلديث عن املوضوع بدال مني“.
ولـــم يصـــدر أي تعليق فوري مـــن كونتا 
(25 عامـــا) املولـــودة فـــي أســـتراليا. وكانت 
كونتـــا حتتل املركـــز 147 في قائمـــة تصنيف 
محترفـــات التنس في يونيو من العام املاضي 

لكنها وصلت إلى قبل نهائي بطولة أســـتراليا 
املفتوحة في يناير املاضـــي وفازت بأول لقب 
في مســـيرتها في ســـتانفورد في يوليو. وفي 
أكتوبـــر املاضـــي حصلـــت كونتا علـــى مكان 
في قائمـــة املصنفات العشـــر اُألَول وهي أول 
بريطانيـــة حتقق هذا اإلجنـــاز منذ جو دوري 

في 1984.

 قادر على المقاومة

نادال يؤكد تحفزه للموسم المقبل

في فئة السيدات، نالت األسترالية 

العبة  أفضل  جائزة  فورد  كايتلن 

على حساب مواطنتها ليزا دي فانا 

والصينية تان روين

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ اختار االتحاد األفريقي لكرة 
القدم ”كاف“ الحكم الدولي المغربي 

رضوان جيد ليكون ضمن الحكام 
المكلفين بمهمة قيادة مباريات 

نهائيات كأس األمم األفريقية 2017 
التي من المقرر أن تقام خالل شهر 

يناير المقبل في الغابون.

◄ حددت رابطة دوري المحترفين 

الجزائري موعد نهاية مرحلة 
الذهاب الخاصة بالدرجتين األولى 

والثانية. وُتلعب الجولة الـ15 
واألخيرة لمرحلة الذهاب للدرجتين 

األولى والثانية من 22 حتى 24 
ديسمبر.

◄ يخوض المنامة المتصدر مهمة 
صعبة للحفاظ على موقعه عندما 
يواجه الحد حامل اللقب الجمعة 

على ملعب مدينة خليفة الرياضية 
مع افتتاح منافسات المرحلة الثامنة 

من بطولة البحرين لكرة القدم.

◄ ال صوت يعلو فوق صوت القمة 

المنتظرة بين النجمة وغريمه العهد 
عندما يلتقيان األحد على ملعب 

مدينة كميل شمعون الرياضية في 
بيروت في أبرز مباريات المرحلة 

العاشرة من بطولة لبنان لكرة القدم.

◄ قطع مجلس إدارة االتحاد الدولي 
أللعاب القوى خطوة جديدة على 

طريق المساواة بين الجنسين في 
عالم القوى بالموافقة على إجراءات 
تحديد رقم قياسي عالمي لسباق 50 

كيلومترا مشيا سيدات.

◄ عين االتحاد الغابوني لكرة القدم 

رسميا اإلسباني خوسيه أنطونيو 
كاماتشو مدربا لمنتخبه لمدة عامين 
خلفا للبرتغالي جورج كوستا الذي 

أقيل من منصبه مطلع نوفمبر.

} الكويــت - يســـتقبل القادســـية املتصـــدر 
النصر اجلمعة في اختبار صعب ضمن املرحلة 
الســـابعة من بطولـــة الكويت في كـــرة القدم. 
ويلعـــب أيضا خيطان مـــع العربي، واليرموك 
مع برقان، والصليبخات مع اجلهراء، على أن 
يلتقي السبت الكويت مع التضامن، والساملية 
مع كاظمـــة، والفحيحيل مع الشـــباب. ويبدو 
القادسية مؤهال لتجاوز النصر على الرغم من 
كـــون األخير يعتبر مفاجأة املوســـم حتى اآلن 
إذ يحتل املركز الثالـــث برصيد 12 نقطة من 5 

مباريات.
من جهته، يشـــغل القادســـية حامل اللقب 
املركـــز األول برصيد 16 نقطة مـــن 6 مباريات 
وهـــو األكثـــر تســـجيال لألهـــداف (12 هدفا)، 
كما أن شـــباكه لـــم تهتز نهائيـــا. النصر قادم 
من خســـارة موجعة في كأس ولي العهد أمام 
برقان 1-3، فيما حقق القادســـية في املسابقة 
ذاتها فوزا كبيـــرا على خيطان 3-0 تصدر من 

خالله ترتيب املجموعة األولى. 
وتشـــهد املرحلة مبـــاراة مثيرة بني كاظمة 
والســـاملية اللذيـــن تواجهـــا االثنـــني املاضي 
فـــي الكأس وفـــاز األول 3-1. وثمة تنافس بني 
اجلانبني على املراكز املتقدمة إذ يحتل كاظمة 
املركـــز الرابع برصيد 10 نقـــاط من 5 مباريات 
متقدما على الساملية اخلامس بفارق األهداف، 
وخاض مباريات أكثر. وانضم فهد الرشـــيدي 
فـــي اآلونة األخيـــرة إلى قائمـــة الغائبني عن 
الســـاملية بعـــد خروجـــه مصابا فـــي املباراة 
األخيرة أمام كاظمـــة، والتي تضم فهد املجمد 
ومحمد السويدان لإليقاف، وأحمد عبدالغفور 
وعادل مطر ونواف مجهـــول وغازي القهيدي 

لإلصابة.
وفي مباراة ثالثة، يعتبر الكويت مرشـــحا 
لتجـــاوز ضيفه التضامن. وحقق الكويت فوزا 
كبيـــرا على التضامـــن ذاته بنتيجـــة 4-0 في 
الكأس، وهو يشـــغل املركز الثاني في الدوري 
برصيـــد 13 نقطة من 5 مباريات، أما التضامن 
فيحتـــل املركـــز التاســـع بثماني نقـــاط من 6 

مباريات. 
وســـيفتقد الكويـــت خدمات أحمـــد حزام 
لإلصابـــة، فيمـــا يجـــري جتهيز فهـــد عوض 
ويوســـف اخلبيزي والسوري فراس اخلطيب 

الذين ما زالوا يعانون من إصابات متفرقة.

اختبار صعب للقادسية 

بالدوري الكويتي
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«مواجهـــة الفريـــق التطواني تختلف عـــن مواجهتنا األخيرة أمـــام الوداد في الديربي، ســـنقوم 

باإلعداد لها بشكل جيد، ونسعى للعودة بنتيجة إيجابية}.

 محمد فاخر 
املدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي

«الفيفا رد ســـريعا بخطاب رســـمي يحمـــل إمضاء األمني العام يؤكد مـــن خالله تحديد منتصف 

الشهر الجاري موعدا لزيارة العراق وتفحص مالعب أربيل وكربالء والبصرة}.

حسين سعيد 
رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم األسبق

◄ سيبدأ كريس فروم الفائز بسباق 
فرنسا للدراجات ثالث مرات موسم 2017 
في أستراليا باملشاركة في أحد السباقات 

العاملية التي ينظمها االحتاد الدولي 
للدراجات في فيكتوريا قبل أن يدافع عن 

لقبه في سباق هيرالد صن. لكن املتسابق 
البريطاني البالغ عمره 31 
عاما لن يشارك في سباق 

أستراليا للدراجات في 
جنوب القارة. وقال 

فروم ”أتطلع إلى بداية 
موسمي مرة أخرى 
في أستراليا. أحب 

التسابق في أستراليا. 
الطقس يكون رائعا 
واجلماهير تخرج 

لتساند املتسابقني. 
هذا يجعل األمر أكثر 

متعة“.

متفرقات
◄ هنأ البريطاني لويس هاميلتون 

سائق مرسيدس زميله نيكو روزبرغ على 
تتويجه بلقب ببطولة العالم لسباقات 

فورموال1- للسيارات مؤخرا. وقال 
هاميلتون إنه استحق الفوز باللقب وذلك 
ردا على اإلشادة التي تلقاها من السائق 
األملاني الذي وصف هاميلتون بأنه أحد 
أعظم السائقني على مر العصور. وقال 

”أوجه التهنئة لنيكو. فعلت كل شيء 
يحتاج البطل لفعله. إنه لقب 
مستحق“. وبعد أن خسر 

في العامني السابقني أمام 
هاميلتون حسم روزبرغ 
اللقب للمرة األولى 

بعدما حل في 
املركز الثاني خلف 

بطل العالم ثالث 
مرات في سباق 
جائزة أبوظبي.

يحتاج الب
مستحق
العام في
هاميلتو
اللق

◄ فاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه 
داالس مافريكس 94-87 في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني، وذلك بفضل 
23 نقطة من العبه البديل باتي ميلز. وهذا 

هو الفوز رقم 15 لداالس خالل 
املوسم احلالي مقابل أربع هزائم 
وهو سابع فوز على التوالي 

لسان أنطونيو في مواجهة 
داالس مافريكس 

الذي لم يحقق سوى 
ثالثة انتصارات هذا 

املوسم مقابل 14 هزمية. 
وقرر بوبوفيتش مدرب سان 

أنطونيو إراحة عدد من 
العبيه البارزين مثل غاسول 

وجينوبيلي في حني جلس 
باركر على مقاعد البدالء.
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} لندن - تصطدم انتفاضة تشيلســـي بقيادة 
املـــدرب أنطونيو كونتي باختبـــار آخر عندما 
يحـــل متصـــدر الـــدوري اإلنكليـــزي املمتـــاز 
لكرة القدم ضيفا على مانشســـتر ســـيتي بعد 
االنتصـــار في ســـبع مباريـــات متتالية. نقطة 
واحـــدة فقط تفصل بـــني الفريقني حيث ميلك 
تشيلســـي 31 نقطـــة مقابـــل 30 لســـيتي، لكن 
تأثير كونتي في ســـتامفورد بريدج يبدو أكبر 
من تأثيـــر نظيره بيب غوارديوال في ســـيتي. 
وميلك تشيلســـي 17 نقطة أكثر مما كان ميلكه 
في نفـــس املرحلـــة مـــن املوســـم املاضي في 
األيـــام األخيرة جلوزيه مورينيو بينما يتفوق 
غوارديوال بفارق أربع نقاط بعد 13 مباراة عن 

سلفه مانويل بليغريني.
والهدف الذي ســـجله توتنهام هوتســـبير 
في اخلسارة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج 
كان األول في شـــباك تشيلســـي في آخر سبع 
مباريـــات ما يدل على أن خطـــة كونتي 3-4-3 
أوتيت ثمارها. مان ســـيتي الذي بدأ املوســـم 
بشـــكل رائع لكـــن تراجع في الفتـــرة املاضية 
حقـــق فوزين صعبـــني على كريســـتال باالس 
وبيرنلي وتقبـــل غوارديوال، املدرب الســـابق 
لبرشـــلونة وبايرن ميونيخ، وجود تشيلســـي 

على القمة. 
وقال ”سنواجه الفريق األفضل في الدوري 
املمتـــاز حاليـــا. الفريـــق قـــدم أداء مذهال في 
اخلمس أو الســـت جوالت املاضية“. وأضاف 
”سنحاول اكتشاف أسراره وما نحتاجه للفوز 

عليه وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة“.

واملـــدرب  الالعـــب  ويلكينـــز،  راي  وقـــال 
الســـابق لتشيلســـي، إن تقـــدم فريقـــه القدمي 
سيكون أوضح في هذه املباراة. وتابع ”أعتقد 
أن هذا ســـيوضح لكونتي مدى جناعة اللعب 
بثالثـــة العبني في الدفاع فـــي مواجهة الفرق 

الكبيرة“. 
وال يحتاج تشيلسي إلى من يذكره مبصدر 
التهديد الرئيســـي في مانشستر سيتي بعدما 
هز ســـيرجيو أغويرو شـــباك الفريق اللندني 
أربع مرات في املوســـم املاضي وأحرز عشـــرة 
أهداف هذا املوسم. كما استعاد دييغو كوستا 
مهاجم تشيلسي املستوى الذي كان يقدمه قبل 

موسمني وسجل عشرة أهداف أيضا.

وســـينتظر ليفربول صاحب املركز الثاني 
(30 نقطـــة) إلـــى األحـــد للخـــروج ملواجهـــة 
بورمنوث ليحاول احلفاظ على ســـجله خاليا 
مـــن الهزميـــة فـــي الـــدوري للمبـــاراة الـ12. 
وسيخوض أرســـنال الذي يحتل املركز الرابع 
(28 نقطـــة) مبـــاراة صعبة خـــارج أرضه ضد 
وســـت هام يونايتد، الســـبت، حيث ســـتكون 
تصرفات اجلماهير حتت املجهر بعد األحداث 
املؤسفة في ملعب النادي اللندني خالل مباراة 
تشيلسي. وسيأمل توتنهام، الذي سقط للمرة 
األولى هذا املوسم عندما خسر أمام تشيلسي، 
فـــي العـــودة إلى طريـــق االنتصـــارات عندما 
يستضيف سوانزي سيتي املتعثر، وسيخرج 
مانشســـتر يونايتد صاحب املركز الســـادس 

ملواجهة إيفرتون.

خارطة املراكز األولى

فيما جتتذب مبـــاراة الديربي املرتقبة بني 
التسيو وروما، األحد، قدرا كبيرا من االهتمام، 
تشـــهد منافســـات املرحلة اخلامسة عشرة من 
الـــدوري اإليطالي مباراتـــني أخريني ميكنهما 
مع لقاء الديربـــي تغيير خارطة املراكز األولى 
في املسابقة. ويستطيع نابولي التقدم خطوة 
جديدة علـــى طريق مزاحمة فـــرق املقدمة إذا 
جنـــح في اجتيـــاز االختبـــار الصعـــب املقرر 
اجلمعة فـــي افتتـــاح مباريات املرحلـــة فيما 
يســـعى يوفنتوس إلـــى التغلب علـــى ضيفه 
أتالنتا، الســـبت، لتعزيـــز موقعه في الصدارة 
واســـتعادة االتزان بعد هزميتـــه الكبيرة 3-1 

أمام جنوه.
ويتطلـــع فريـــق أتاالنتا، املفعم بالشـــباب 
والذي يتســـم أداؤه بالشـــجاعة، إلى الســـير 
على نهـــج جنوه وتفجير مفاجـــأة جديدة في 
مواجهة يوفنتوس حامـــل اللقب، خاصة وأن 
فريق الســـيدة العجوز قدم أمام جنوه واحدا 
من أســـوأ عروضـــه فـــي الســـنوات األخيرة 
ليتقلص الفارق الذي يفصله عن روما وميالن 
صاحبـــي املركزين الثاني والثالـــث إلى أربع 

نقاط فحسب.
ويحل أتاللنتا ضيفا على حامل اللقب بعد 
مســـيرة رائعة في املوســـم احلالي حيث حقق 
الفريق ثمانية انتصـــارات وتعادال واحدا في 
آخر تســـع مباريات خاضها باملســـابقة حتى 
اآلن. كما شـــهدت آخر ســـت مباريات خاضها 
الفريق باملسابقة ستة انتصارات متتالية منها 
انتصارات في غايـــة األهمية على روما وإنتر 
ونابولي. وتستهل فعاليات املرحلة، اجلمعة، 
مبواجهة مثيرة وقمة كالســـيكية بني نابولي 
صاحب املركز الســـابع وإنتـــر صاحب املركز 

الثامن حيـــث يتصارع الفريقـــان على التقدم 
خطـــوة على طريق حجـــز أحـــد املراكز التي 

يشارك أصحابها في البطوالت األوروبية.
وفـــي مبـــاراة ديربـــي العاصمـــة، األحد، 
يســـعى روما إلـــى تقدمي عرض قـــوي للغاية 
فـــي مواجهة جاره التســـيو الذي لم يخســـر 
أي مبـــاراة في آخر تســـع مباريـــات خاضها 
باملســـابقة. وفـــي املقابـــل، يلتقـــي ميالن مع 
كروتونـــي في افتتـــاح مباريـــات األحد الذي 
يشـــهد أيضا لقاءات ســـامبدوريا مع تورينو 
وبيســـكارا مع كالياري وساسولو مع أمبولي 
وفيورنتينـــا مـــع باليرمو. وتختتـــم فعاليات 
املرحلـــة، االثنني املقبـــل، مبباراتي كييفو مع 

جنوه وأودينيزي مع بولونيا.

عرش اليبزيغ

املواجهـــة أمام شـــالكه ســـتكون االختبار 
اجلديد لفريق اليبزيـــغ متصدر جدول ترتيب 
الدوري األملانـــي في الوقت الـــذي يخرج فيه 
هامبورغ متذيـــل الترتيب خلـــوض مواجهة 
مصيرية على ملعب مضيفه دارمشـــتات. وفي 
الوقت الـــذي حقق فيه اليبزيـــغ بداية مذهلة 
في مســـتهل مشواره في دوري الدرجة األولى 

فإن شالكه ســـجل بداية مأساوية حتت قيادة 
مدربه ماركوس فاينزيل، حيث خسر في خمس 
مباريـــات متتالية. ولم يخســـر اليبزيغ في 12 
مباراة على مســـتوى جميع املسابقات وحقق 
خمســـة انتصارات في آخر ســـبع مباريات له 
في البوندســـليغا ليتصدر جدول الترتيب عن 

جدارة.
وقال رالف فايرمان حارس اليبزيغ ”األمور 
تسير معنا بشكل جيد حقا مؤخرا، لم نفز فقط 
في آخر سبع مباريات على ملعبنا، ولكن ثقتنا 
بأنفسنا تزداد يوما بعد يوم ونادرا ما تستقبل 
شباكنا أهدافا“. وأضاف ”لكن األمور ال تسير 
بهذه الطريقة، نريد املزيد ومازلنا غير راضني 
عـــن وضعنـــا احلالي فـــي جـــدول الترتيب“. 
ويتصدر اليبزيغ جدول ترتيب البوندســـليغا 
برصيـــد 30 نقطة بفارق ثـــالث نقاط عن أقرب 
مالحقيـــه بايـــرن ميونيخ. وقد يجـــد اليبزيغ 
نفســـه قـــد تراجع إلـــى املركز الثانـــي ملدة 24 
ســـاعة على األقل حيث يفتتـــح بايرن اجلولة 
الثالثـــة عشـــرة مـــن البوندســـليغا، اجلمعة، 
مبواجهة مضيفه ماينز. واستعاد بايرن جزءا 
مـــن توازنه بعدما فاز على باير ليفركوزن 1-2 
في مباراته األخيرة عقب مسيرة امتدت لثالث 

مباريات دون أي انتصار.

ويلتقي هيرتا برلني صاحب املركز الثالث، 
الســـبت، مـــع مضيفـــه فولفســـبورغ املتعثر، 
فيمـــا يلتقـــي آينتراخت فرانكفـــورت صاحب 
املركز الرابع، األحد، مع مضيفه أوجســـبورغ، 
ويلتقـــي، األحد، أيضا فريـــق هامبورغ متذيل 
الترتيـــب والـــذي لـــم يحقـــق أي انتصار في 
املوسم احلالي مع مضيفه دارمشتات صاحب 
املركز اخلامس عشـــر. هامبورغ هـــو الفريق 
الوحيد من بني مؤسســـي البوندسليغا الذي 
لم يسبق له الهبوط، لكنه لم ينجح في حتقيق 
أي انتصار حتـــى اآلن واكتفى بتحقيق أربعة 
تعادالت مقابل ثماني هزائم، لكن الفريق أفلت 
أيضـــا مـــن الهزمية فـــي آخر مباراتـــني وبدأ 

يستعيد جزءا من توازنه. 
وفي مباراة قويـــة في القاع يلتقي برمين، 
السبت، مع إنغولشتات صاحب املركز الثاني 
من القاع. وفي مباريات أخرى، السبت، يلتقي 
بوروســـيا دورمتونـــد مـــع ضيفه بوروســـيا 
مونشـــنغالدباخ كما جتمع مواجهة قوية بني 
كولون صاحب املركـــز اخلامس مع هوفنهامي 
صاحب املركز الســـادس. وفـــي مباراة أخرى، 
الســـبت، يلتقي باير ليفركوزن صاحب املركز 
العاشـــر مع فرايبورخ صاحب املركز احلادي 

عشر.

تشيلسي يخوض التحدي األصعب أمام سيتي بالدوري اإلنكليزي
 [ ديربي روما وقمة نابولي يخطفان األضواء  [ شالكه يطمح إلى هز عرش اليبزيغ بصدارة البوندسليغا

ــــــى غرار الدوري  يســــــتمر التشــــــويق في مختلف الدوريات األوروبية نهاية األســــــبوع، عل
اإلنكليزي والذي يشــــــهد قمة نارية جتمع بني تشيلســــــي ومانشســــــتر سيتي في صراع 

الصدارة.

رياضة
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دخول بقوة

قناص بالفطرة

{هذه هي البداية، وعلينا مواصلة العمل لتتاح لنا الفرص من أجل مساعدة الفريق، ريال مدريد 

لديه تشكيلة مذهلة ويملك أفضل الالعبين على مستوى العالم}.

إنزو زيدان
العب وسط ريال مدريد اإلسباني

{ال نســـعى ألن تتم مقارنتنا بأحد، لسنا ليســـتر وهم ليسوا اليبزيغ، الفريقان مختلفان والدوري 

األلماني مختلف أيضا عن نظيره اإلنكليزي}.

يوسوف بولسني
العب فريق اليبزيغ األملاني

} باريــس - ســـجل إدينســـون كافاني هدفه 
رقـــم مئة فـــي كل البطوالت مع باريس ســـان 
جرمـــان في الفوز 2-0 علـــى إجنيه في دوري 
الدرجة األولى الفرنســـي، لكن املهاجم القادم 
مـــن أوروغواي ال يزال غير قادر على اخلروج 
من ظل زميله السابق زالتان إبراهيموفيتش. 
وأصبح كافاني رابع العب في باريس سان 
جرمان يصل إلى مئة هدف عندما هز الشباك 
من ركلة جزاء مسجال هدفه الـ14 هذا املوسم، 
حيث حقق فريق املـــدرب أوناي إميري الفوز 
الـ11 في الدوري هذا املوسم ليتقدم إلى املركز 
الثانـــي برصيد 35 نقطة متفوقا بنقطتني على 

موناكو.
وينفرد نيس بصدارة الترتيب برصيد 36 
نقطة. ورغم مستواه فإن الشكوك والتساؤالت 

مـــا زالت قائمة حول قـــدرة كافاني على قيادة 
باريس ســـان جرمان ليكون أحد أقوى األندية 
علـــى املســـتوى األوروبـــي. كمـــا أن صـــورة 
الســـويدي إبراهيموفيتـــش الـــذي رحل إلى 
مانشستر يونايتد في الصيف املاضي بعد أن 
ســـجل 156 هدفا مع الفريـــق وفاز معه بأربعة 
ألقـــاب للدوري لم تقـــدم أي فائـــدة خلليفته. 
وقـــال إميري ”عندما جئـــت حتدثنا كثيرا عن 
إبراهيموفيتش. هذا مفهوم ألنه كان مهما هنا 
وقدم مواسم رائعة“. وخالل ثالثة مواسم مع 
إبراهيموفيتش عانـــى كافاني كثيرا واضطر 
إلـــى اللعـــب على اجلنـــاح مع قيـــادة الالعب 

السويدي خط الهجوم.
وال يزال كافاني محط سخرية أمام املرمى 
وأغضـــب جماهيـــر فريقـــه لســـقوطه في فخ 

التســـلل ســـت مرات قبل أن يســـجل هدفا من 
ركلة جـــزاء، األربعـــاء، بعد ســـقوط حامت بن 
عرفة داخل منطقة اجلزاء إثر عرقلة من رومان 
توماس. وقبل املباراة بلغ متوســـط تسديدات 
كافاني أربع تسديدات في املباراة هذا املوسم، 
وهـــو األعلى بني العبـــي الدوري، لكـــن الدقة 
بلغت 54 في املئة، وهو أقل بكثير من ألكسندر 
الكازيـــت (78 فـــي املئـــة) العب أوملبيـــك ليون 
وأالســـان بليا (65 في املئـــة) العب نيس وهما 

خلفه في قائمة هدافي الدوري.
لكـــن إميري يعتقد أن كافاني ميلك الكفاءة 
التـــي متكنـــه مـــن قيـــادة الفريق بعـــد رحيل 
إبراهيموفيتش. وقـــال إميري في تصريحات 
صحافية ”كافاني كان في ظل إبراهيموفيتش 
ويلعب علـــى اجلناح. اآلن لديـــه فرصة قيادة 
خط الهجـــوم“. وأضـــاف ”بالنســـبة إلي إنه 
قـــادر على هـــذا التحدي. حتدثـــت معه كثيرا 
وميكنه تقدمي املزيد“. وســـيلتقي باريس سان 
جرمان في اجلولة الـ16 من الدوري احمللي مع 

مونبلييه على أرض األخير السبت.
وأظهر كافاني، مهاجم باريس سان جرمان 
تعاطفه مع نـــادي شابيكوينســـي البرازيلي، 
الـــذي توفـــي معظـــم العبيـــه وطاقمـــه الفني 
واإلداري بعد حتطم طائرة الفريق التي كانت 
متجهة إلى كولومبيا. وقالت صحيفة ”ماركا“ 
اإلســـبانية إن كافانـــي بعـــد تســـجيله هدفا 
لفريقه باريس ســـان جرمـــان أمام إجنيه خلع 
القميص ليظهر قميصا آخـــر يدعم من خالله 
نـــادي شابيكوينســـي. وظهر علـــى القميص 
اســـم النادي البرازيلي، في حلظة عاطفية من 
الالعب األورغوياني، حيث رسم شعار النادي 
البرازيلي وكتب حتته ”القوة“ في إشـــارة من 
كافاني إلى أن يتحلى أهالي الضحايا بالقوة 

بعد احلادث األليم.

كافاني يدخل نادي المئة مع سان جرمان

ليفربـــول صاحـــب املركـــز الثانـــي 

الحفاظ  ليحـــاول  بورنمـــوث  يواجه 

على ســـجله خاليا مـــن الهزيمة في 

الدوري للمباراة الـ12

◄

رغم مستواه فإن الشكوك ما زالت 

قائمة حول قدرة كافاني على قيادة 

ســـان جرمـــان ليكـــون أحـــد أقوى 

األندية األوروبية

◄
} مدريد - أثنى األرجنتيني دييغو سيميوني، 
املدير الفني ألتلتيكو مدريد، على أداء مواطنه 
أنخل كوريا. وقال ســـيميوني عن كوريا ”إنه 
يتطـــور يوما بعـــد يوم ولديه هـــدف“، ولهذا، 
حسب رأيه، ”تزداد فرصه في املشاركة لفترات 
أطول خالل الفتـــرة املقبلة“. كما حتدث املدير 
الفنـــي أيضا عـــن أداء أرجنيتينـــي آخر وهو 
نيكوالس غايتان، الذي لعـــب ”املباراة األولى 
بشـــكل أكثر أريحية على اجلانب األيسر، على 
الرغـــم من تواجد كاراســـكو وكوكـــي في هذا 

املركز“.
ويجيـــد  الســـرعة  ميتلـــك  ”إنـــه  وأكـــد 
قـــراءة امللعب. أمتنـــى أن يحافـــظ على نفس 
املســـتوى وأن يقـــدم املســـتوى املنتظـــر منه 
عنـــد احلاجة إليـــه“. وبهـــذا االنتصار يضع 
”الروخيبالنكـــوس“ أكثـــر من قدم فـــي الدور 
التالـــي قبل مواجهة اإلياب التي ســـتقام على 

ملعبه في 20 ديسمبر املقبل. 

} برلــني - أعرب اإلســـباني خـــوان بيرنات، 
العـــب بايرن ميونيـــخ، عن ســـعادته بانتهاء 
األوقـــات الصعبـــة التـــي كان يعيشـــها فـــور 
انضمامه إلى الفريق البافاري، مشيرا إلى أنه 
يتطلع إلى اســـتغالل تألقه في الوقت احلالي 

إلحراز املزيد من األهداف.
وقال بيرنات ”لم ألعب كثيرا هذا املوســـم 
ولذلـــك لم أصل إلى قمـــة أدائي بعد، ولكن في 
كل مرة أشـــارك أشـــعر بأنني أقدم أداء جيدا، 
وأنا ســـعيد بهذا“. وتابع ”ســـجلت هدفا في 
أول موســـمني لي هنا، وبالطبع أريد تسجيل 
املزيد، ولكن ال تتاح لي الفرصة حينما أشارك 
كظهيـــر، إال أنني ســـأحاول“. وحتدث بيرنات 
عن مواجهـــة ماينز املقبلة في البوندســـليغا، 
مضيفـــا ”ســـتكون مواجهة صعبـــة، يجب أن 
نطـــور أداءنـــا أكثر عندما نواجـــه ماينز، كما 
علينـــا أن نعالج األخطـــاء الصغيرة التي نقع 

فيها، إذا فعلنا ذلك سوف نحقق الفوز“.

سيميوني يكيل المديح 

لكوريا

بيرنات: لم أصل 

إلى قمة أدائي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف إيفان توزو، نائب رئيس 
تشابيكوينسي البرازيلي، أن 

رئيس االتحاد البرازيلي لكرة القدم 
طلب منه أن يعد فريقا لخوض 

مباراة المرحلة األخيرة في الدوري 
البرازيلي، في 11 ديسمبر الجاري 

أمام أتلتيكو مينيرو.

◄ يأمل مسؤولو نادي باير 
ليفركوزن األلماني في التعاقد مع 

األرجنتيني ماركوس روخو من 
مانشستر يونايتد، على أمل تألقه 
مثل زميله السابق الذي انضم من 
يونايتد أيضا، خافيير هيرنانديز.

◄ قالت وسائل اإلعالم اإليطالية 
إن ميالن قد ال يتمكن من دخول 
سوق االنتقاالت الشتوية بسبب 

اإلجراءات البيروقراطية التي 
تواجهها المجموعة الصينية في 

إتمام عملية شراء النادي.

◄ أعلن نادي باليرمو متذيل 
جدول ترتيب الدوري اإليطالي 

عن إقالة مدربه دي تسيربي وعين 
العب وسطه السابق كوريني بدال 

عنه.

◄ أصدر القضاء البوليفي قرارا 
بوضع روالندو لوبيز، رئيس 

اتحاد بوليفيا لكرة القدم، تحت 
اإلقامة الجبرية في منزله، في إطار 
المالحقات القضائية، التي تمارس 

ضده في الفترة األخيرة، بعد 
اتهامه بارتكاب جرائم احتيال.

◄ ظهر فريق جديد في الدوري 
التركي يدعى باشاك شهير، وهو 
حاليا على عرض جدول الدوري 

برصيد 30 نقطة بعد مضي 12 
جولة.

باختصار
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} انقضاء حقبة اإلنســـان العادي، منعطف 
خطير فـــي التاريخ. فلم يعد لدى الشـــّطار 
مـــن يتشـــاطرون عليه بعد اليـــوم، ولم يعد 
يحتالـــون عليهم. ولكن  للمحتالني ضحايا 
كيـــف انقـــرض اإلنســـان البســـيط أو مـــا 

سميناه بالعادي؟
انقطـــع هذا النســـل، مع اندثار البشـــر 
الذيـــن ال يتواصلون مع اآلخرين عبر اآلالت 
الصغيـــرة الذكية، والذين يكتفـــون بتناقل 
األخبار واألحاديث في املجالس واملضافات، 
والذين يجدون ما يسمونه بـ“وقت الفراغ“ 
فيقضونـــه في القيلولة أو قراءة املجالت أو 

حل الكلمات املتقاطعة.
لم يعد ابـــن الريف يأتي بزيه التقليدي، 
يســـأل في حارات املدينة عن ســـبيل لشرب 
املـــاء، فيدلـــه الصبيـــان األشـــقياء بعد أن 
يكهربوا له احلنفية، ألنه كان عاديا. لن ترى 
طالبا يذرع ســـطح منزل أهلـــه من الصباح 
إلى املســـاء، وهو يقرأ في كتابه املدرســـي 
ويعيد ويســـّمع لنفســـه ما حفـــظ، فقد كان 

عاديا وانقرض.
ولن ترى كاتبا يختلي بنفسه في مقهى 
شـــتوي مختبئا عن الناس ليكتب بقلم على 
الورق. كان إنسانا عاديا، لكنه انقرض، فال 

حاجة اليوم إلى الكاغد واألحبار واألقالم.
وإذا كان دليل شـــركة ايكيا الســـويدية 
لألثاث، حســـب صحيفة نبض األوريســـند، 
تطبع منه دوريا 213 مليون نسخة بـ32 لغة 
حول العالم، فهذا يعني أن اإلنسان العادي 
الذي كان يحتفل بكتاب اشـــتراه، مالمســـا 
ببصمات أصابعه غالفه كما لو كان قشـــرة 
من الفضـــة على طاولة من عاج، قد انقرض 

متاما.
وقد كان لدينا في ما مضى ناقد تشكيلي 
شـــهير، اسمه طارق الشـــريف، اعتبر رائدا 
من رواد النقد التشكيلي العربي في املشرق 
إلى جوار جبرا إبراهيم جبرا وشاكر حسن 
آل سعيد، لكن الشريف، كان مدرسة خاصة 
ال مثيـــل لها، فقد ابتكر، رحمه الله، فلســـفة 
النقد التضليلي الذي ال يوصل إلى شـــيء، 
والتعابير الفنية املصطلحية التي تقود إلى 
املـــكان ذاته الذي كنت قد بدأت منه القراءة. 
فمثال كان يقول لك إن اللون عند بول سيزان 
”عجينة تبدو طريـــة بيد الفنان الذي يلويها 
كما يشـــاء كما لو كانت من عجني“. أو ”أما 
التعابيـــر الفريســـكية التي يرســـمها فاحت 
املدرس على لوحته فهي فريســـكو خالص“ 
ويشـــرح بالقول ”أما الفريســـكو فيستخدم 
فيه اجلـــص للتمليط، وأيضا للتجصيص“. 
واألفريســـك، كما هو معلوم، رســـوم إنسان 

الكهف القدمي على الصخور.
تذكرت الشـــريف هـــذا الناقد الذي رحل 
عـــن عاملنا قبـــل ثالثة أعوام، حـــني تذكرت 
رجـــال الكهـــوف، فـــكان قد كتـــب يوما ”إن 
عدم وعينا ألهمية تراثنا ســـيجعلنا غرباء 
عـــن هـــذا التراث، فعـــدم القـــراءة اجلديدة 
لـــه عبـــر واقعنا الراهـــن سيفســـح املجال 
أمام التشـــويه املضر مبســـتقبلنا اإلبداعي 

وبهويتنا األصلية“.
لعل الغد ســـيأتي بآخرين ينظرون إلى 
ما تركناه مـــن تراث، كما ننظـــر اليوم إلى 
األفريســـك في الكهوف. ويـــرون أن منتجنا 
املعرفـــي هذا هو مجرد رســـم علـــى جلود 
اجلواميـــس والغزالن وجدران كهوف القرن 

العشرين والقرن احلادي والعشرين.

أفريسك
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{بوسطة عين الرمانة» تلم شمل عائالت على األكل والذكريات

} بيــروت - يربط اللبنانيون بين ”بوســـطة 
والحرب األهلية التي شـــهدتها  عين الرمانة“ 
البـــالد، بعدما اقتحمت عناصر من ميليشـــيا 
حزب الكتائب (مســـيحي يميني) في 13 إبريل 
عـــام 1975، حافلة صغيرة تقل 27 فلســـطينيا، 
وأطلقوا النار على جميع الركاب الذين قتلوا 

على الفور.
كما يسميها  تلك الحافلة أو ”البوســـطة“ 
اللبنانيون، التي باتت منذ ذلك التاريخ، رمزا 
للدماء والحـــرب، حولتها إحـــدى الجمعيات 
الخيريـــة في البالد، بعد 40 عاما من ”الحادثة 
إلى عنوان للســـالم والســـعادة  المشـــؤومة“ 
بعدما أعادت ترميمها وزينتها بألوان الحياة 
وافتتحـــت فيهـــا مطعمـــا مجانيا يســـتقبل 
العشـــرات مـــن األشـــخاص يوميا مـــن كافة 

األديان واألجناس.
هـــذا المشـــروع الجديـــد، الـــذي أقيم في 
نفـــس منطقة أحداث ”عيـــن الرمانة“ الدموية 
شـــرقي بيـــروت، يقـــدم يوميا وجبـــات غداء 
وعشـــاء مجانية ألكثر من 100 شخص، تكتب 
مـــن خاللـــه ”جمعية ســـعادة الســـماء“ (غير 
من الحـــرب والكراهية. وقال أنطوني أبوزيد، حكوميـــة) تاريخًا من الحب والتســـامح بدال 

المســـؤول عن مشـــروع مطعم ”بوسطة عين 
الرمانـــة“، إن ”الهدف من المشـــروع هو إلغاء 
الجـــوع الذي هو أخطر من الحرب والســـالح 
واإلرهاب. البوســـطة كانت رمزا للحرب التي 
هّجرت وقتلت وجّوعت وأفرزت انحرافات في 
المجتمـــع تتحّول اليوم إلى بوســـطة بيضاء 

لتلغي الجوع“.
وأضـــاف أنـــه ”إضافة إلى بوســـطة عين 
الرمانـــة الثابتـــة فـــي مكانها ســـيكون هناك 
مشروع إنشـــاء بوســـطة متنقلة ستنطلق مع 
ختام كل أســـبوع نحو كافة المناطق اللبنانية 
إلطعام الفقراء والمهمشين وسكان المخيمات 

من الالجئين السوريين والفلسطينيين“.
وإلـــى جانـــب مطعـــم ”البوســـطة“ يوجد 
مطعم آخـــر مجاني تابـــع لجمعية ”ســـعادة 
أيضـــا مخصص للمســـنين، داخل  الســـماء“ 
حديقة ”عيـــن الرمانة“ المحاذية لمكان وقوف 
البوسطة. ذلك المطعم عبارة عن غرفة واسعة 

تضم طاوالت وكراسي مخصصة لكبار السن، 
الذين يتم تقديم الطعام لهم يوميا من الساعة 

الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
ويجتمع في مطعـــم حديقة ”عين الرمانة“ 
مسنون من جنســـيات عربية مختلفة لبنانية 
وعراقية وسورية ومصرية، ويمضون ساعات 
طويلة، يتناولـــون خاللها طعامهم ويتبادلون 
أطراف الحديث ويســـتمتعون بســـرد ذكريات 

عاشوها قبل العشرات من السنين.
وعن كيفيـــة الحصول على التمويل الالزم 
لتشـــغيل المطعمين، يقول أبوزيـــد إن ”هناك 
فريقا من المتطوعين يضم 40 شـــابا جميعهم 
طـــالب جامعات، يعملون من الســـاعة الرابعة 
عصرا حتـــى الحادية عشـــرة ليـــال، مهمتهم 
تتـــوزع على تحضيـــر الطعام، فيمـــا آخرون 
يقومـــون بتقديـــم الطلبات للـــزوار، والبعض 

اآلخر يهتم بتنظيف المكان“.
وأوضـــح ”بالنســـبة إلـــى كيفيـــة تأمين 
المواد الغذائية وأدوات التنظيف والصحون 

وغيرهـــا، نعتمـــد في ذلـــك على المســـاعدات 
العينية فقط التي يتم التواصل مع المتبرعين 
بهـــا عبـــر صفحـــات الجمعيـــة علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي“.
وإضافة إلـــى تقديم الطعـــام، فإن جمعية 
”سعادة الســـماء“ تحتفل الســـبت واألحد من 
كل أســـبوع بأعياد ميالد األطفال والمسنين، 
فتحضـــر قوالـــب الحلـــوى وبعـــض الهدايا 
لألطفال وكبار السن الذين يدعون أصدقاءهم 

لالحتفال معهم أيضا.
ويشـــار إلى أن الحرب األهليـــة اللبنانية 
بـــدأت في 13 أبريل 1975، واســـتمرت حتى 13 

أكتوبر 1990.
وتمثلت القـــوى المتصارعـــة في مختلف 
الطوائف اإلســـالمية والمســـيحية في لبنان، 
إضافـــة إلى“منظمـــة التحرير الفلســـطينية“، 
والجيش اإلسرائيلي الذي اجتاح لبنان عامي 
1978 و1982، وكذلـــك الجيش الســـوري الذي 

دخل إلى لبنان عام 1976.

الذكريات المؤلمة أصبحت قصصا ممتعة مع األطباق اللبنانية

معظم  تذكر حادثة ”بوســــــطة عني الرمانة“ 
ــــــة وهي  ــــــآالم احلــــــرب األهلي ــــــني ب اللبناني
”بوســــــطة“ أو حافلة قتل جميع ركابها عند 
مرورها من منطقة حي الرمانة في بيروت، 
ــــــوم أصبحت مطعما متنقال يقدم  لكنها الي
وجبات مجانية للقضاء على اجلوع ونشر 
الســــــعادة والتســــــامح بني اللبنانيني دون 

تفرقة.

434 ألف يورو ثمن مسدس استخدم لقتل الشاعر رامبو

آخر دور السينما

في جنين تغلق أبوابها

المســـدس  بيـــع   – باريــس   {
بســـت طلقات الذي استخدمه 
بـــول  الفرنســـي  الشـــاعر 
فيرليـــن فـــي محاولة قتل 
صديقـــه الشـــاعر اآلخـــر 
آرثر رامبو في يوليو 1873 
في بروكسل، األربعاء بسعر 
434500 يـــورو خالل مزاد نظمته 

دار ”كريستيز“  في باريس.
والمســـدس مـــن ماركـــة ”لوفوشـــو“ 
الشـــهيرة في تلك الحقبة مع أخمص خشـــبي 
وست طلقات من عيار سبعة ميليمترات، وكان 

سعره مقدرا بين 50 و60 ألف يورو.
ولـــم يكشـــف عن جنســـية المشـــتري، إال 
أنـــه زايد عبـــر الهاتف على مـــا أوضحت دار 
”كريستيز“ . وهذا المسدس هو في قلب إحدى 
أشهر القضايا في تاريخ األدب الفرنسي، ففي 

العاشـــر من يوليو 1873 عند الســـاعة الثانية 
بعد الظهـــر تواجد ثالثة أشـــخاص في غرفة 
فنـــدق في شـــارع براســـور في بروكســـل هم 
فيرلين ووالدته والشـــاعر الشاب آرثر رامبو، 

وكانت األجواء متوترة.
فقد أطلق فيرلين البالغ 29 عاما رصاصتين 
علـــى رامبو الـــذي يصغره بعشـــر ســـنوات 
فأصابه فـــي ربـــاط المعصم، فيما اســـتقرت 

الرصاصة الثانية على األرض.
وكان الخالف بين الصديقين بدأ في مايو 
1873 في لندن. ففيرلين كان يرغب بالعودة إلى 
زوجتـــه ماتيلد التي اقترن بها العام 1870 قبل 
ســـنة من لقائه برامبو. وبعـــد خالفات كثيرة 
هجر صديقه الشاب وسافر إلى بروكسل حيث 

انضم إليه رامبو.
وكانـــت فكـــرة االنتحـــار تـــراود فيرلين، 
فيمـــا تحدث رامبو عن االنخـــراط في صفوف 

الجيـــش. وروى رامبو أن فيرليـــن قال له قبل 
أن يطلق عليه النار ”خذ هذا بما أنك راحل!“.

وفرض أزيز الرصاص ومنظر الدم الهدوء 
على الجميع وانتقل الثالثة إلى المستشـــفى، 
وحكم على فيرلين بالسجن سنتين في مونس 
فـــي إطار هـــذه القضية. وكتـــب فيرلين خالل 
األيام الـ555 التـــي أمضاها وراء القضبان 32 

قصيدة.
والتقـــى فيرليـــن ورامبو بعد ذلـــك لفترة 
قصيـــرة بعد اإلفراج عن األول في فبراير 1875 

في شتوتغارت.
وكان فيرلين اشـــترى المسدس في صباح 
اليـــوم نفســـه لعملية إطـــالق النار مـــن بائع 
أسلحة في بروكسل مع علبة تضم 50 رصاصة.

وقد صادرت الشـــرطة المســـدس وأعادته 
إلى متجر األســـلحة مونتينيي قبـــل أن يباع 

العام 1981 عند إغالق المتجر.

كيندال جينر شقيقة األخوات 

كارداشيان بعد مشاركتها 

في عرض عالمة المالبس 

الداخلية الشهيرة، {فيكتوريا 

سيكريت» في باريس، حيث 

انضم كل من ذا ويكند وليدي 

غاغا وبرونو مارس إلى العديد 

من العارضات المشاركات 

مثل جيجي حديد وشقيقتها 

بيال وإيرينا شايك وأليساندرا 

أمبروسيو وأدريانا ليما، للغناء 

على المسرح.

L

ب ح و ب ن ري ( ي يو ر و رب ن
المســـؤول عن مشـــروع
”، إن ”الهدف م الرمانـــة“
الجـــوع الذي هو أخطر
واإلرهاب. البوســـطة كا
هّجرت وقتلت وجّوعت
المجتمـــع تتحّول اليوم

لتلغي الجوع“.
وأضـــاف أنـــه ”إض
الرمانـــة الثابتـــة فـــي
مشروع إنشـــاء بوســـط
ختام كل أســـبوع نحو ك
إلطعام الفقراء والمهمش
من الالجئين السوريين
وإلـــى جانـــب مطعـ
مطعم آخـــر مجاني تاب
أيضـــا مخص الســـماء“ 

”عيـــن الرمانة“ حديقة
ع البوسطة. ذلك المطعم

باريــس  {
بســـت ط
الشـــا
فيرل
صد
آرثر
في برو
434500 يـــو

”كريستيز“ دار
والمســـدس مـــن
الشـــهيرة في تلك الحقب
وست طلقات من عيار س
0و60 50 سعره مقدرا بين
ولـــم يكشـــف عن جن
أنـــه زايد عبـــر الهاتف
. وهذا المس ”كريستيز“
أشهر القضايا في تاريخ

} جنين (فلسطين) – أغلقت إحدى أشهر دور 
الســـينما في األراضي الفلســـطينية أبوابها 
األربعـــاء، في جنين بعد ســـت ســـنوات على 
إعادة فتح أبوابها بدعـــم من نجوم عالميين، 

وهو ما أعلنه القيمون عليها.
وهي آخر دور  وقد عجزت ”سينما جنين“ 
ســـينما في المدينة، في السنوات األخيرة عن 
جـــذب الرواد. وقال ماركوس فيتير أحد الذين 
ســـاهموا في إحياء الصالة العـــام 2010، إنها 
ســـتهدم إلقامة مركز تجاري مكانها. وأضاف 
فيتير وهـــو مخرج ألماني ”إنها لحظة حزينة 
ومخيبة لآلمال“، مشيرا إلى أن ورثة أصحاب 

الصالة باعوها بحوالي 1.7 مليون يورو.
وبنيت ”ســـينما جنين“ العام 1957 وكانت 
من أهم دور الســـينما فـــي الضفة الغربية، إال 
أنهـــا أغلقت أبوابها خـــالل االنتفاضة األولى 

التي امتدت من 1987 إلى 1993.
وأعـــادت الدار فتـــح أبوابها العـــام 2010 

بفضل جهود ماركوس فيتير خصوصا.
وساهم روجر ووترز من فرقة ”بينك فلويد“ 
والناشط في ســـبيل القضية الفلسطينية منذ 
فتـــرة طويلة، بمبلـــغ مئة ألف يـــورو لتمويل 
نظام صـــوت جديد للـــدار التي تتســـع لـ335 
شـــخصا. وحضرت االفتتـــاح الممثلة بيانكا 
جاغـــر الزوجة الســـابقة لقائد فرقـــة ”رولينغ 

ستونز“ ميك جاغر.
وباتت دور الســـينما قليلة جدا في الضفة 
الغربية، أما في قطاع غزة التي تسيطر عليها 

حركة حماس فقد اختفت كلها.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


