
} بغداد - يعمـــل املمثل اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة في العـــراق يان كوبيش جاهدا 
لرعايـــة مؤمتر يعقد في بغداد، ويشـــارك فيه 
500 مـــن بني شـــخصيات ســـنية بـــارزة، من 
أجـــل االتفـــاق على ممثلني ســـنة قادرين على 

التفاوض على بنود ورقة التسوية الشيعية.
وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ إن نهـــج دعـــوة 
احلاضريـــن إلى املؤمتر يقوم باألســـاس على 
فلســـفة شـــيعية تعتمد تقســـيما للسنة إلى 3 

مستويات.
ويتكون املستوى األول من ”سنة اخلارج“ 
الذين يعـــارض أغلبهـــم العملية السياســـية 
القائمة على احملاصصة الطائفية في العراق.

ويقـــول الكثيرون إن غالبية الشـــخصيات 
السنية املعارضة في اخلارج فقدت الكثير من 
تأثيرها السياســـي بعد متكـــن تنظيم داعش 
من اجتياح مناطق نفوذهـــا صيف عام 2014. 
ومـــازال الكثير من هذه الشـــخصيات مطلوبا 
للحكومـــة العراقيـــة، وعلـــى رأســـها طـــارق 
الهاشـــمي وخميس اخلنجـــر وأحمد الدباش 

ومثنى حارث الضاري.
أمـــا املســـتوى الثانـــي وفقـــا للتصنيف 
الشـــيعي فيشمل ”ســـنة الداخل“ الذين شارك 
أغلبهم فـــي العملية السياســـية بعد اإلطاحة 
بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حســـني 

عام 2003.
وحتيط بالسياسيني السنة، الذين شاركوا 
في البرملان واحلكومـــات املتعاقبة بعد الغزو 
األميركـــي، شـــكوك بشـــأن حقيقـــة متثيلهـــم 
للمجتمـــع الســـني، وفي مقدمتـــه آل الكرابلة 
وصالح املطلك وســـليم اجلبـــوري، باإلضافة 
إلى عدد كبير مـــن النواب الذين ينحدرون من 
عشـــيرة اجلبوري في محافظتي صالح الدين 

ونينوى.
وقالـــت املصـــادر لـ“العرب“ إن املســـتوى 
الثالـــث يضم القادة امليدانيني الذين انخرطوا 
في قتال تنظيم داعش ضمن اجليش ووحدات 
الشـــرطة االحتادية لتحرير املناطق الســـنية 
التي كانت تقع حتت ســـيطرته، وليس القادة 
العســـكريني الســـنة من املعروفـــني محليا أو 
إقليميا، لكن املصـــادر قالت إن أغلبهم ينتمي 
إلـــى عشـــائر اجلغايفـــة والبومنـــر واللهيب 

والسبعاويني.
ويبـــذل كوبيش جهـــودا كبيـــرة على أمل 
تشكيل كيان يشمل املستويات الثالثة ويعمل 
كممثـــل للســـنة فـــي مفاوضات مـــن املقرر أن 

تنعقد بينه وبني أطراف داخلية وخارجية.
لكن انتقادات وجهت إلى الطبقة السياسية 

الشيعية حملاوالتها احتواء السنة.
ويقول مراقب عراقي إنه ”كما كان متوقعا 
فإن شـــيعة احلكم يتجهون إلـــى إعادة إنتاج 
النظام السياســـي الذي يتزعمونه في محاولة 
اســـتباقية لتفـــادي بروز تيـــار وطني رافض 

للعملية السياســـية برمتها فـــي املناطق التي 
سيتم حتريرها من قبضة داعش“.

وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“، ”ورقة 
التســـوية التاريخيـــة التـــي طرحهـــا (زعيم 
التحالف الوطني) عمار احلكيم وتبناها ممثل 
األمم املتحدة في العراق ما هي إال اجلزء املعلن 
مـــن تلك احملاولة التي تنطوي على الرغبة في 
إعادة ترتيب ما ميكن تســـميته مجازا بالبيت 
السني (على غرار البيت الشيعي)، مبا ينسجم 
ورغبة زعمـــاء الكتل واألحزاب الشـــيعية في 
إنتاج ممثلني للســـنة، يشـــكل متثيلهم توازنا 
للمعادلة احلالية، من جهة اســـتمرار التجاذب 

واالستقطاب الطائفي“.
وجلـــأت األمم املتحـــدة إلى عقـــد املؤمتر 
بعدما رفض احتاد القوى السياســـية السنية 
تســـلم وثيقة التســـوية من كوبيش احتجاجا 
على املساعي الشيعية احلثيثة لتمرير قانون 

احلشد الشعبي في مجلس النواب العراقي.
وقالـــت املصادر إنه مـــن املرجح أن توجه 
األمم املتحـــدة الدعـــوة حلضـــور املؤمتر إلى 
شـــخصيات ســـنية مطلوبة للقضاء العراقي 

كرافـــع العيســـاوي وأثيـــل النجيفـــي، بعدما 
تعهدت احلكومة بتسوية أوضاعهم القانونية.
لكـــن التحالف الوطني الشـــيعي اشـــترط 
عرض أســـماء املدعوين إلـــى املؤمتر عليه من 
أجـــل املوافقة عليها أوال، وهو ما تســـبب في 

معارضة سنية واسعة.
وقـــال مصـــدر قريـــب مـــن عمـــار احلكيم 
لـ“العـــرب“ إن األمم املتحـــدة تعهدت لقيادات 
شـــيعية عراقيـــة بأنها إذا متكنـــت من تقدمي 
ورقة تســـوية بسقف معقول، فســـتضمن لها 
دعما إقليميا ودوليا يكون قادرا على الضغط 

على السنة املتشددين لقبولها.
ويقـــول مراقبون إن املعادلة اجلديدة التي 
تســـعى األمم املتحدة إلـــى فرضها في العراق 
تعني أن طائفيي الشـــيعة ال يستقر احلكم في 
أيديهم إال بوجود طائفيني ســـنة، بحيث يكون 

سنة احلكم ملحقا طائفيا بشيعة احلكم.
وأكـــدوا أنه من الغريـــب أن األمم املتحدة، 
مـــن خالل ممثلها في العراق، باتت ال متلك أي 
خيار سوى أن تتبنى ذلك النهج الذي ال ميكن 
أن يقود إلى اخلروج من األزمة املســـتمرة منذ 

عام 2003 ومرشحة لالســـتمرار إلى وقت غير 
منظور.

وقال املراقب العراقي إن ”أســـوأ ما ميكن 
أن يقع هو أن يتم تبني طاقم من السياســـيني 
السنة املرضي عنهم إيرانيا. وهنا بالضبط يقع 
اجلانب اخلفي من ورقة التســـوية التاريخية، 
وهو ما صار يشـــكل هاجســـا مخيفا بالنسبة 
إلـــى قاطنـــي املناطـــق ذات األغلبية الســـنية 
الذيـــن كانـــوا إلى وقـــت قريـــب يقدمون حق 
املواطنـــة علـــى االمتيـــازات الطائفيـــة التي 
ال تتمتـــع بهـــا ســـوى شـــريحة صغيـــرة من 

الطائفيني“. 
وزادت املخاوف الســـنية خاصة بعد إقرار 
قانون احلشـــد الشـــعبي الذي جعل امليليشيا 

الشيعة قوة عسكرية رسمية.
ودفع إقرار القانـــون املثير للجدل مبحمد 
الكربولـــي رئيـــس كتلة احلـــل فـــي البرملان، 
أحـــد مكونات احتاد القـــوى، إلى توقع جلوء 
الســـنة إلى إعادة طرح مشروع قانون احلرس 
الوطني، لتشـــكيل قوة ســـنية مســـلحة، تعيد 

التوازن إلى املشهد العراقي.
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حملة في املغرب على 
تجاوزات املسؤولني

} الرباط – تقوم السلطات المغربية بالتصدي 
علنـــا للتجاوزات التي تصدر عن جهات أمنية 
أو سياسية في الدولة، في إشارة واضحة إلى 
أن الدولة ســـتواجه بقوة مختلف التجاوزات 
في سياق إصالح اإلدارة والحرب على الفساد 
التـــي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد 

السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش.
وأعلنت المديريـــة العامة لألمن المغربي،  
أنهـــا أقالت عددا من كبار مســـؤولي األمن من 
مهامهـــم، فيمـــا أحالت آخرين إلـــى المجلس 

التأديبي، على خلفية ”تجاوزات مهنية“.
وأشـــار بيان صادر عن مديرية األمن التي 
عرضت ”عـــددا مـــن المســـؤولين المركزيين 
المخالفين على المجلس التأديبي وذلك للبت 

في اإلخالالت الوظيفية المنسوبة إليهم“.
وأضـــاف البيـــان، أن التحقيق اســـتهدف 
نظـــم  مديريـــة  ومصالـــح  أقســـام  ”جميـــع 
وقســـم  والتشـــخيص،  واالتصال  المعلومات 
الشـــرطة العلميـــة والتقنية، التابـــع لمديرية 

الشرطة القضائية (تابعة لوزارة الداخلية)“.
ولم يوضـــح البيـــان الخطـــوات الالحقة 

لإلحالة إلى المجلس التأديبي.
ويأتـــي اإلعالن عـــن هذه الخطـــوات ضد 
منتســـبي األمن، الذين تعلقت بهم تجاوزات، 
بعد فترة قصيرة من إعـــالن فتح تحقيق ضد 
من يثبت تورطهم في الحـــادث الذي أدى إلى 

مقتل بائع سمك في مدينة الحسيمة.
ويأتي، أيضا، بعد فتح الرباط تحقيقا في 
عملية فســـاد تعلقت بالسفير السابق للمملكة 

لدى مدغشقر.
وقال متابعون للشـــأن المغربي إن فتح كل 
هـــذه الملفات علنا يعكس توجها مغربيا نحو 
الشفافية والوضوح في التعاطي مع األحداث، 
والقطع مع أســـلوب التكتم والنفي الرســـمي 
وتـــرك المجـــال أمـــام اإلشـــاعات والتوظيف 
السياســـي لتقـــدم تلـــك التجـــاوزات بشـــكل 
مشـــوه إلى الناس، خاصة أن مسارب انتشار 
المعلومـــة أصبحـــت كثيـــرة في ظـــل التأثير 

القوي لمواقع التواصل االجتماعي.
وأضاف المتابعون أن هذه القرارات تؤكد 
أن الدولـــة المغربية لم يعد ورادا أن تدافع عن 

المخطئين وأن تتحمل تبعات أخطائهم.
ومن الواضح أن السلطات المغربية بدأت 
فـــي تطبيق ما جـــاء في خطـــاب الملك محمد 
الســـادس بمناســـبة عيد العرش، والذي أعلن 
فيه أن الفساد ليس قدرا محتوما، ما يعني أن 

االنتصار عليه ممكن.
وقـــال العاهـــل المغربـــي فـــي خطابه في 
30 يوليـــو الماضـــي إن ”مفهومنـــا للســـلطة 
يقـــوم على محاربة الفســـاد بكل أشـــكاله، في 

االنتخابات واإلدارة والقضاء، وغيرها“.
وأضاف أن ”الفســـاد ليـــس قدرا محتوما. 
ولـــم يكن يوما من طبـــع المغاربة. غير أنه تم 
تمييع اســـتعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح 

وكأنه شيء عادي في المجتمع“. 

} واشــنطن – يرصـــد مراقبـــون أميركيـــون 
أجواء بدأت تطغى داخل كواليس املؤسسات 
التشـــريعية والعســـكرية واألمنيـــة باجتـــاه 
تصليب املوقف حيال إيران مبا يتناســـب مع 
خطاب الرئيس املنتخب دونالد ترامب في هذا 

الصدد.
وتلفت هذه األوســـاط إلى أنه رغم املقاربة 
الســـلمية التي انتهجتها إدارة الرئيس باراك 
أوباما، فإن هـــذه اإلدارة لم تنتقل إلى مرحلة 
االنفتاح على إيران، وبقي لســـان حالها يتهم 
إيـــران بأنهـــا راعية لإلرهاب فـــي العالم، ولم 

تسع إلى رفع العقوبات عنها.
ويســـتنتج املراقبون أن أطروحات املرشح 
دونالد ترامب جاءت لتتناسب مع مزاج داخل 
املؤسسات األميركية ال ينظر بعني الرضا إلى 
أي تطبيـــع للعالقـــة مع طهران قبـــل أن يغّير 

النظام اإليراني من سلوكه ومقارباته.

والحظـــت طهـــران بقلـــق أن التوقيع على 
االتفاق النووي، وإن أدى إلى تهافت الشركات 
الغربية على السوق اإليراني، إال أن واشنطن 
بقيـــت متحّفظـــة بســـبب حتّفـــظ الســـلطات 
األميركيـــة عن إعطاء الضـــوء األخضر إلعادة 
وصل النظام املصرفي الدولي بذلك في إيران.

ويتأمل الباحثون في الشـــؤون األميركية 
اإليرانية وجـــوه اإلدارة اجلديـــدة التي ّمتت 
تســـمية بعضها في حني مازال بعضها اآلخر 

رهن التكهنات.
ويرى هؤالء أن قاسما مشتركا يجمع هذه 
الشـــخصيات يتأســـس على فكـــر محافظ في 
شؤون البالد الداخلية، لكنها أيضا تتفق على 
عدم الثقـــة بإيران، ناهيك عـــن اعتبارها أحد 

املنابع األساسية لإلرهاب اإلسالمي.
وتالحـــظ أوســـاط دبلوماســـية أن تعيني 
جيمـــس ماتيـــس وزيـــرا للدفاع، وهـــو الذي 

أقيـــل من منصبـــه كقائـــد للقيادة الوســـطى 
للجيش األميركي بســـبب موقفه املتشدد ضد 
املفاوضات مـــع إيران، مؤّشـــر على توجهات 

اإلدارة املقبلة.
ويأتـــي هـــذا التطـــور بعـــد تعيـــني مايك 
بومبيـــو مديرا لوكالة االســـتخبارات املركزية 
األميركية ”سي آي إيه“، وهو من أشد منتقدي 
االتفـــاق النووي واألكثر قربـــا من مايك بنس 
نائب الرئيـــس واملعروف مبواقفه املتشـــددة 
ضـــد طهران. يضاف إلى ذلـــك تعيني اجلنرال 
املتقاعد مايكل فلني مستشـــارا لألمن القومي، 
وهو الذي انتقد اســـتراتيجية واشـــنطن في 
املوصل معتبرا أن إيران وميليشـــيا احلشـــد 

الشعبي، هما الرابح األكبر.
ويســـير في نفس التوجـــه رئيس موظفي 
البيـــت األبيـــض راينـــس بريبـــوس وكبيـــر 
املخططـــني االســـتراتيجيني ســـتيف بانـــون 

ومستشـــار البيـــت األبيض دونالـــد ماكغان.
وتراقـــب األوســـاط اإلعـــالن عـــن اســـم وزير 
اخلارجية املقبل ما بني حاكم ماساتشوستس 
الســـابق ميت رومني ورئيس بلدية نيويورك 
الســـابق رودي جوليانـــي واجلنـــرال ديفيـــد 
بترايوس والسناتور بوب كوكر، وهم جميعهم 
يدعون إلى انتهاج سياسة تصّلب ضد إيران.

وتالحظ األوســـاط السياسية في واشنطن 
أن الرئيـــس اجلديد أعاد تصويب كافة وعوده 
االنتخابية لتتناســـب مع مسؤولياته كرئيس 
للبالد. لكن هذه األوساط الحظت مع ذلك، أن ال 
تغيير حصل في خطـــاب ترامب وفريقه حيال 
التشـــدد مع إيـــران وإعادة التفاوض بشـــأن 
االتفـــاق النووي مع إيران مع إمكانية التخلي 

التام عن هذا االتفاق.
وتشـــدد مراجع متابعـــة لعملية التفاوض 
أنه، بالرغم من أن االتفاق قد وّقع مع مجموعة 

”خمســـة زائد واحـــد“، أي ليس مـــع الواليات 
املتحـــدة فقط، فـــإن خروج واشـــنطن من هذا 
االتفاق ســـيفرغه من مضمونه، مـــع العلم أن 
هـــذا االتفاق لم يكن ليشـــهد النور لوال اجلهد 

الدبلوماسي األميركي االستثنائي.
وكشفت صحيفة فاينانشيال تاميز اجلمعة 
أن الفريق االنتقالي للرئيس األميركي املنتخب 
دونالد ترامب يبحث مقترحات لفرض عقوبات 

جديدة على إيران.
فـــي  مصـــادر  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
الكونغـــرس على اتصال بفريـــق ترامب قولها 
إن الفريق يجري اتصاالت بأعضاء جمهوريني 
فـــي الكونغـــرس الـــذي ميثـــل اجلمهوريون 
أغلبيته لبحث فرض عقوبات محتملة ال عالقة 
لها باالتفاق النـــووي اإليراني الذي أبرم عام 
2015 ورمبـــا تركز علـــى برنامـــج الصواريخ 

الباليستية أو حقوق اإلنسان في إيران.

إدارة ترامب توحي بأعراض التصلب ضد إيران
[ الرئيس األميركي أعاد تخفيف وتصويب وعوده االنتخابية وبقي متشددا في الشأن اإليراني

مؤتمر سني لخلق معادل طائفي لشيعة الحكم في العراق
[ ممثل األمم المتحدة يسعى إلى إضفاء شرعية سنية واسعة للتسوية الشيعية
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} عامن  - يتجه مجلس األمة األردني بشـــقيه 
النـــواب واألعيـــان إلى المصادقـــة على قانون 
الموازنـــة العامة لســـنة 2017، الـــذي يتضمن 

إجراءات تقشفية جديدة، دون ضجيج.
وقـــال رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد 
الصفـــدي، إن مجلس النواب ســـيقر مشـــروع 

قانون الموازنة، الذي تقدمت به الحكومة.
وأوضـــح الصفدي في تصريحات صحافية 
”كلنا نعلـــم وخلينا نكون صريحيـــن، الموازنة 

سيتم إقرارها؛ وهي تحصيل حاصل“.
وكانـــت الحكومـــة قـــد تقدمـــت األربعـــاء 
الماضي، بمشروع قانون الموازنة إلى مجلس 

النواب، الذي يتوقع أن يصوت عليه قبل نهاية 
العـــام الجاري، بعد أن تنتهـــي اللجنة المالية 

النيابية من دراسته.
وأقـــر مجلـــس الـــوزراء األردنـــي األحـــد 
الموازنة لعام 2017، بقيمة 12.6 مليار دوالر مع 

عجز متوقع يقدر بحوالي 1.01 مليار دوالر.
فإن  وبحســـب الوكالـــة األردنيـــة ”بتـــرا“ 
”مشروع موازنة 2017 جاء منسجما مع سياسة 

الحكومة الهادفة إلى ضبط اإلنفاق“.
وقبـــل أن تطـــرح حكومـــة هانـــي الملقـــي 
الموازنـــة، أرســـلت جملة من اإلشـــارات التي 
فهمـــت على أنها جس نبض للشـــارع وللنواب 

تجاه اإلجراءات التقشـــفية التي ســـيتضمنها 
مشروع الموازنة تحت عنوان ”ترشيد اإلنفاق“.

ويقول محللون إن ترجيح مصادقة النواب 
للموازنة نابع باألســـاس مـــن أن كتلة األغلبية 
التي يقودها رئيس المجلس عاطف الطراونة، 

تتقاطع رؤيتها وحكومة هاني الملقي.
ويلفت هؤالء إلـــى أن داخل مجلس النواب 
األردنـــي ال يمكن الحديث عـــن وجود معارضة 
فعلية، حتى بعودة جماعة اإلخوان المسلمين، 
التي تســـعى بكل الســـبل إلى ترميـــم عالقتها 
مع الدولـــة. وللتذكير فإن جماعـــة اإلخوان لم 
تكن منذ تأسيســـها محســـوبة على المعارضة 

الراديكاليـــة للنظـــام بيـــد أنها في الســـنوات 
األخيرة وتحديدا منذ اندالع ما ســـمي بالربيع 
العربي استشعرت أنه بإمكانها تغيير موقعها، 

ولَم ال افتكاك موقع متقدم في السلطة.
قراءتهـــا تلك التـــي أجمـــع المحللون على 
أنها كانـــت خاطئة كلفتهـــا الكثير على صعيد 
تماســـكها وأيضا في عالقتها مع النظام وهي 

اليوم تحاول جاهدة تحسين عالقتها معه.
ورغـــم أن جزءا من نوابها لم يمنحوا الثقة 
للحكومـــة إال أنه ال يتوقع أن تتحرك الجماعات 
لتشـــكيل تكتـــل برلمانـــي يجهـــض مشـــروع 

الميزانية.

} بــريوت – تـــراوح أزمـــة تشـــكيل الحكومة 
اللبنانيـــة مكانهـــا، فـــي ظل تشـــبث كل طرف 
بموقفه، األمر الذي من شـــأنه أن ينعكس سلبا 
على انطالقة العهد الجديد، وخاصة على والدة 

قانون انتخابي جديد.
ويواصـــل الفرقاء السياســـيون التراشـــق 
بالتهـــم حـــول المســـؤول على تعطيـــل والدة 
الحكومـــة العتيدة، وســـط غيـــاب أّي أفق عن 
قـــرب انتهاء األزمة، حيث يتشـــبث تيار المردة 
بالحصول على حقيبة أساســـية (األشغال، أو 
المالية) يدعمـــه في ذلك حزب الله وحركة أمل، 
بالمقابل تصر القوات اللبنانية على الحصول 
على حصة وازنة من الحكومة، وهو ما يرفضه 

خاصة حزب الله.
ويـــرى متابعـــون أن أكثـــر المتضررين من 
هـــذا التعطيل هـــو رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون الذي كان قد شـــدد علـــى أن أحد األهداف 
الرئيسية لرئاســـته هو إنهاء عهد قانون 1960 
االنتخابـــي الـــذي يعتبره أحد أســـباب تراجع 

التمثيل المسيحي داخل المجلس النيابي.
وكما هو معلوم، فإن على القوى السياسية 
اللبنانية االتفاق على قانون انتخابي جديد قبل 
منتصف شهر فبراير وفي حال استمر التعطيل 
الحكومي فإن حـــل معضلة القانون يكاد يكون 
شـــبه مســـتحيل، خاصة وأن اللبنانيين باتوا 

على أعتاب عطالت األعياد الميالدية.
ويقول مراقبون إنه حتى ولو نجحت القوى 
السياسية في حلحلة أزمة الحكومة خالل هذه 
الفترة فإن المـــدة الزمنية الباقية لالتفاق على 

قانون جديد ال تكفي بتاتا.
وقضـــى اللبنانيـــون أشـــهرا طويلـــة فـــي 
محاولة التوافق على قانون انتخابي جديد بيد 
أنهـــم عجزوا عن تحقيق ذلـــك في ظل رغبة كل 
طـــرف في وضع قانون على مقاســـه، وبالتالي 
فإن الحديث عن فرضية التوصل إلى قانون في 
ظرف أســـابيع قليلة أمر غير متوقع خاصة في 

الحالة اللبنانية.
ويبقـــى الحل الثاني هـــو التمديد لمجلس 
النـــواب اللبنانـــي إلى حين فك عقـــدة القانون 

الجديـــد، بيـــد أن هـــذا الحل يالقـــي معارضة 
شـــديدة من العديد من األطراف اللبنانية وعلى 

رأسها التيار الوطني الحر وحزب القوات.
والجديـــر بالذكر هنـــا أن المجلس الحالي 
ممدد لـــه للمرة الثانية علـــى التوالي، وهو ما 

يعد سابقة في تاريخ لبنان.
وأعلن مؤخرا وزير الداخلية والبلديات في 
حكومة تصريـــف األعمال نهاد المشـــنوق، أن 
وزارته جاهزة إلجراء االنتخابات النيابية وفق 

قانون الستين. 
وقـــال إن االتفاق على قانـــون جديد يحتاج 
إلى أشـــهر لترتيب اإلدارة وتثقيف الناخبين“، 
الفتا إلى أن ”الجميع يعارض قانون الســـتين 

في العلن لكنهم يريدونه في السّر“.
وقرأ البعض تصريحات المشـــنوق على أن 
تيار المستقبل كما العديد من القوى اللبنانية 
ليسوا مستعجلين إلنهاء أزمة الحكومة، لهدف 

اإلبقاء على قانون الستين.

واعتبـــر عضو تكتـــل التغييـــر واإلصالح 
فادي األعور أن ”قانون االنتخاب قد يكون أحد 
األسباب الرئيسية في تأخير تشكيل الحكومة“.

من جانبه قال القيـــادي في حركة أمل علي 
بزي ”هناك قطبة مخفية يجري العمل عليها من 
أجل اإلبقاء على قانون الســـتين بعد اســـتنفاد 
المهل كافة من أجل إقـــرار قانون جديد“، الفتًا 
إلـــى أن ”هذا األمـــر يحصل عبـــر التأخير في 
تشـــكيل الحكومة وخلق الذرائـــع والتعقيدات 

غير المبررة بعملية التأليف“.
ويعد قانون الســـتين مناسبا بالنسبة إلى 
العديد من القوى سواء كانت الثنائية الشيعية 
رغم محاولتها نكران ذلك كما تيار المســـتقبل 
والتقدمـــي االشـــتراكي، فيما يبقـــى المتضرر 

الوحيد منه هو المكون المسيحي.
ورغـــم ذلك فقـــد أبدى المســـتقبل رغبة في 
وضع قانون جديد شـــرط أن يكون توافقيا وال 

يغلب جهة على حساب أخرى.

ويقـــول مقربون من المســـتقبل إن محاولة 
إلقاء تهمة تعطيل الحكومة ضمنيا على التيار 
واهية وأن الجميع يعلم أنه قدم كل التسهيالت 

لوالدتها.
وبالرغم من تعطـــل مكابح والدة الحكومة، 
حركـــة  لبنـــان  فـــي  تســـجل  وانعكاســـاتها، 
دبلوماســـية نشـــطة حيـــث زار كل مـــن وزيـــر 
الخارجيـــة التركـــي مولود تشـــاووش أوغلو 
األلمانيـــة فرانـــك فالتـــر  الخارجيـــة  ووزيـــر 
شـــتاينماير، الجمعـــة، بيـــروت حيـــث أجريا 
لقاءات منفصلة مع الرئيس ميشال عون ووزير 
الخارجية جبران باسيل. وأعلن شتاينماير عن 
استعداد بالده مواصلة الدعم للبنان بمساهمة 
قدرها 10 ماليين يورو لمواجهة أزمة النازحين.
وشدد الوزير األلماني على ضرورة تشكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة بأســـرع وقـــت ممكن 
لتكريس المنـــاخ اإليجابي الذي أفرزه انتخاب 

رئيس للبنان.

تعثر تشكيل حكومة الحريري يعيد الحياة إلى قانون الستني
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[ حركة دبلوماسية نشطة في بيروت رغم الشلل الحكومي
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◄ أعلنت األمم المتحدة الجمعة، أن 
قرابة 20 ألف طفل فروا من منازلهم 
شرق مدينة حلب في األيام األخيرة، 

محذرة من أن الوقت بدأ ينفد 
لتزويدهم بالمساعدات التي هم بامس 

الحاجة إليها. 

◄ دعا المستشار القضائي للحكومة 
اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى 
تطبيق قرار سابق للمحكمة العليا 
بخصوص إخالء بؤرة استيطانية 

”غير شرعية“، مقامة على أراض 
فلسطينية، وسط الضفة الغربية.

◄ تسلمت السفارة المصرية في 
واشنطن 4 قطع أثرية فرعونية كانت 

مهربة داخل الواليات المتحدة بعد 
إجراءات قانونية استمرت لسنوات.

◄ طالب مدع عام تركي الجمعة 
بإسقاط المالحقة القضائية في حق 

أربعة مسؤولين إسرائيليين في 
العملية ضد مركب تركي كان متجها 

إلى غزة المحاصرة عام 2010، حسبما 
نقلته وكالة أنباء األناضول التركية 

عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا 
وإسرئيل.

◄ منحت ألمانيا وفرنسا جائزة 
حقوق اإلنسان ودولة القانون لمنظمة 

الدفاع المدني السوري (معارضة)، 
والتي تعرف بـ”القبعات البيض“، 

التي تسعى إلى مساعدة الضحايا في 
مناطق النزاع بسوريا.

◄ قالت القناة الثانية بالتلفزيون 
الدنماركي الجمعة، إن الدنمارك 

ستسحب مقاتالتها السبع طراز إف-
16 من العمليات العسكرية في سوريا 

والعراق.

باختصار

عجــــــز القوى السياســــــية فــــــي لبنان على 
تشكيل حكومة، يعيد املخاوف من إمكانية 
أن يؤثر ذلك على إجنــــــاز قانون انتخابي 
ــــــد، وهذه املخاوف مشــــــروعة خاصة  جدي
وأنه لم يعد يفصل اللبنانيني على ضرورة 
إقرار هذا القانون ســــــوى شهرين ونصف 
الشهر، وهذه املدة غير كافية في ظل حجم 

اخلالفات القائمة حوله.

أخبار
شكوك في نجاح مفاوضات 
روسيا مع الفصائل السورية

شـــكك مســـؤول فـــي المعارضة  } دمشــق – 
السورية في إمكانية نجاح المحادثات الجارية 
في تركيا بين مسؤولين روس وفصائل مقاتلة 

في المعارضة السورية.
وقـــال المســـؤول إن مقاتلـــي المعارضـــة 
انضمـــوا إلى المحادثات مع مســـؤولين روس 
كبار قبل نحو أســـبوعين فـــي محاولة لتأمين 
توصيل المســـاعدات ورفع الحصار عن شـــرق 

حلب.
ولفت المســـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
لســـرية االجتماعـــات إلـــى أن ”هنـــاك مماطلة 

شديدة من الجانب الروسي“.
وكان ســـيرجي الفروف قد كشف الخميس 
خـــالل زيارتـــه إلى تركيـــا عن مباحثـــات بين 
مســـؤولين مـــن بـــالده والمعارضة الســـورية 
لتقريـــب وجهات النظر لحل النزاع الســـوري، 
بيـــد أن الفروف شـــدد على أن موســـكو مصرة 

على السير قدما في عملية حلب.
ويـــرى متابعون أن إمكانيـــة تحقيق خرق 
كبير في هـــذه المباحثات صعـــب جدا في ظل 
انعـــدام الثقة بين الجانبيـــن، فضال عن رفض 
الفصائل المحاورة للرؤية الروسية بخصوص 

الحل السياسي.
والفصائل التي تحاورها روسيا اليوم هي 
ممن تحسب على تركيا، التي يتوقع أن تمارس 
ضغوطا على هذه الفصائل لتقديم تنازالت في 
بعض جوانـــب الملف الســـوري وبخاصة في 
ما يتعلق بحلب، حيث تشـــترط روســـيا تعهد 
المســـلحين بالخروج من المدينة لبحث إعالن 

هدنة.
وقال مولود تشـــاووش أوغلـــو، في مؤتمر 
صحافي مشـــترك الجمعة، مع نظيره اللبناني 
جبران باســـيل، فـــي العاصمة بيـــروت ”يجب 
تحقيـــق وقـــف إطـــالق النـــار دون تأخير. ألن 
الوضـــع في ســـوريا عموما وحلـــب على وجه 

التحديد يسبب القلق لنا جميًعا“.
واعتبـــر أن ”الحل األمثل على هذا الصعيد 
يكمن في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل 
إلى حل سياسي وإتاحة وصول المساعدات“.

وعلى الجانـــب الميدانـــي تواصل فصائل 
المعارضة تصديها للقوات السورية خاصة في 

حي الشيخ سعيد.
وتمكنت الفصائل من استرجاع 70 بالمائة 
من الحي الواقع في جنوب األحياء الشـــرقية، 
وســـط اســـتمرار االشـــتباكات الضاريـــة بين 

الطرفين الجمعة.
وحلفاؤهـــا  النظاميـــة  القـــوات  وبـــدأت 
بفضـــل الدعم االســـتراتيجي الروســـي في 15 
نوفمبـــر هجوما كبيرا من أجـــل طرد الفصائل 
المقاتلـــة من األحياء الشـــرقية المحاصرة منذ 
أربعة أشـــهر والمحرومة من الغذاء والكهرباء 

والدواء، في سعي إلى استعادة كامل حلب.

الوزير األلماني للرئيس عون: تشكيل الحكومة يعزز مناخ االنفتاح على لبنان  

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدى صالة الجمعة في مسجد الشيخ زايد الكبير، خالل زيارة رسمية إلى أبوظبي

فتح تنتخب 
هيئتني قياديتني

} رام اللــه – تجري، السبت، انتخابات اللجنة 
المركزيـــة والمجلـــس الثوري فـــي فتح، وهما 

أعلى هيئتين داخل الحركة الفلسطينية.
وفتح مساء الجمعة، باب الترشح لعضوية 
الهيئتيـــن، وفق مـــا أعلن المتحدث الرســـمي 
باسم مؤتمر فتح الســـابع المنعقد في رام الله 

بالضفة الغربية.
ويتنافـــس عدد مـــن قيـــادات الحركة للفوز 
بعضوية اللجنة المركزيـــة التي تتكون من 21 
عضوا إضافة إلى القائد العام للحركة محمود 
عباس، الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب في 

اليوم األول من أعمال المؤتمر الثالثاء.
وينتخـــب أعضـــاء المؤتمر البالـــغ عددهم 
1400 عضـــو، 18 عضوا في اللجنة المركزية في 
حين يعين عباس األربعة اآلخرين. أما المجلس 
الثـــوري فيتألف مـــن ثمانين عضـــوا منتخبا 

وحوالي أربعين معينين.
ونفى الناطق باســـم المؤتمر أن تكون لدى 
عباس الئحـــة يدعمها فـــي أي مـــن الهيئتين. 
وقـــال أبوالهيجاء الجمعة ”ال صحة عن نشـــر 
قوائم من المرشحين لعضوية اللجنة المركزية 

مدعومة من الرئيس محمود عباس“.
وهـــذا هو المؤتمـــر الســـابع للحركة التي 
انطلقت فـــي العـــام 1965، وينعقد فـــي ظرفية 

دقيقة بالنسبة إلى فتح.

الحكومة األردنية تتجه لتجاوز مطب املوازنة دون منغصات

{ال شـــك أن الرئيس الســـوري مســـؤول عن مقتل ٦٠٠ ألف شخص وأن من له سجل مثل هذا ال 
ينبغي أن يحكم دولة}.

مولود تشاووش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

{علـــى الدول العربيـــة أن تعمل على تغيير الواقع المؤلم الذي تعيشـــه النســـاء في ظل ازدياد 
الصراعات وضراوة االحتالل وذكورية وسلطوية المجتمعات}.

وفاء بني مصطفى
عضو مبجلس النواب األردني



} أبوظبي - شـــرعت دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة عمليا فـــي قيادة ما يمكـــن اعتباره 
”أكبـــر تحالف دولي“ لحمايـــة التراث الثقافي 
مـــن مخاطـــر كبيـــرة باتـــت تحدق بـــه بفعل 
االضطرابات العاصفة، ال ســـيما في المنطقة 
العربيـــة وما حولهـــا، وما نشـــأ على هامش 
حالة عدم االســـتقرار السياســـي واألمني من 
صعـــود الفـــت للحـــركات المتشـــّددة التي لم 
تترّدد في ارتكاب ”مجازر“ بحّق نفائس نادرة 
مـــن تمبكتـــو المالية إلى تدمر الســـورية إلى 
الموصـــل العراقيـــة، وذلك اســـتكماال لما كان 
شـــرع فيـــه المتشـــّددون في أفغانســـتان منذ 

سنوات خلت.
وفـــي تعبير رمـــزي على أهميـــة الخطوة 
التـــي قارنها مراقبـــون بما جرى ســـابقا من 
تشكيل لتحالف دولي لمواجهة إرهاب داعش، 
اختارت دولة اإلمـــارات يوم االحتفال بعيدها 
الوطني الفتتاح أعمـــال مؤتمر ”الحفاظ على 
التـــراث الثقافي المهدد بالخطر“، في أبوظبي 
بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين 
الحكومييـــن، والخبراء المختصين ونشـــطاء 
المجتمع المدني المدافعين عن قضايا حماية 
التراث الثقافي واإلنســـاني وممثلين عن أكثر 
من 40 دولة، تشـــمل جهـــات حكومية وخاصة 
تمثل الـــدول التي تعرضت كنوزهـــا التراثية 
للتلف أوالفقـــدان جراء النزاعات المســـلحة، 
والجهـــات المهتمـــة بقضايا حمايـــة التراث 

الثقافي.
ودعـــت كل من اإلمارات وفرنســـا ومنظمة 
األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلوم 
”يونســـكو“، الجمعة، في افتتاح المؤتمر الذي 
تحتضن العاصمـــة اإلماراتية أبوظبي أعماله 
على مـــدار يومين، إلى تعـــاون دولي لحماية 

المواقع التراثية الواقعة في مناطق النزاع.
ويهدف المؤتمر إلـــى وضع آليات جديدة 
لحمايـــة التـــراث الثقافي الواقـــع في مناطق 
النزاعات المســـلحة والمهدد مـــن الجماعات 

المتطرفة.
وحّل الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند 
الجمعـــة باإلمارات ليحضر، إلـــى جانب ولي 

عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
السبت، الجلسة الختامية للمؤتمر.

ومن جهتها أعلنت الكويت، الجمعة، توّجه 
أمير البالد الشـــيخ صباح األحمـــد إلى دولة 

اإلمارات للمشاركة في المؤتمر.
وقالـــت المديرة العامة لليونســـكو إيرينا 
بوكوفا، الجمعة، في كلمة لها أمام المؤتمرين 
”حتـــى ننجح، علينـــا أن نعمل معـــا. يجب أن 
نتحـــد جميعـــا مـــن أجـــل التـــراث الثقافي“. 
ورأت أن حمايـــة اآلثـــار ”ال يمكـــن فصلها عن 
حماية الحياة البشـــرية“، معتبرة أن ”التدمير 

الممنهج لآلثار جريمة حرب“.
ومثـــل المؤتمـــر الـــذي صـــادف انعقاده 
قرب اســـتكمال أعمال تشـــييد متحـــف اللوفر 
في أبوظبي، فرصة لمناقشـــة إنشاء صندوق 
دولي لحماية التـــراث المهدد بالخطر على أن 
يخصص له مبلغ 100 مليون دوالر. وسيسمح 
هـــذا الصنـــدوق بتمويل عمليات نقـــل معالم 

تراثية وحفظها وترميمها من خالل استخدام 
تقنية ثالثية األبعاد خصوصا، وكذلك تدريب 

أخصائيين لهذه الغاية.
وأوضحت بوكوفا فـــي تصريحات لوكالة 
فرانس برس أن منظمة اليونســـكو ”ســـتلعب 
دورا محوريـــا فـــي إدارة وتقديم اإلرشـــادات 
ومراقبة المسائل التي تحتاج إلى تمويل أكثر 

من غيرها“.
وأعربت عن تفاؤلها بشـــأن المســـاهمات 
المالية للدول المشـــاركة بفعل حضور رؤساء 
دول، معتبرة أن المؤتمر يشكل ”بداية جيدة“.
وســـيكون الصنـــدوق فـــي شـــكل ”وحدة 
بحســـب وثيقـــة تمهيدية  قانونية مســـتقلة“ 
تشـــير إلى ”مؤسســـة قانونية سويسرية“ قد 

يتم إنشاؤها في جنيف اعتبارا من 2017.
وســـيحظى الصنـــدوق بحوافـــز ضريبية 
وسيســـتوحى من النظام الداخلي للصندوق 
العالمـــي لمكافحـــة مـــرض اإليـــدز والســـل 

والمالريـــا وهـــو مؤسســـة ال تتوخـــى الربح 
مقرها جنيف.

وقال محمـــد خليفة المبارك، رئيس مجلس 
والثقافـــة  للســـياحة  أبوظبـــي  هيئـــة  إدارة 
الذي أشـــرف علـــى التحضيـــرات للمؤتمر في 
الجلســـة االفتتاحية ”يجب العمل بالتنســـيق 
المباشـــر بيـــن بلـــدان منظمـــة اليونســـكو“. 
وتابـــع ”نعمل ســـويا اليوم على طـــرح مبادرة 
لحمايـــة  اليونســـكو  رعايـــة  تحـــت  عالميـــة 
التـــراث الثقافي المهدد بالخطر تبدأ بإنشـــاء 
صنـــدوق دولـــي لحمايـــة التـــراث الثقافي في 
مناطـــق الصـــراع تبلـــغ قيمتـــه مئـــة مليـــون 

دوالر“.
ورأى المســـؤول اإلماراتـــي أن المبـــادرة 
”ستســـاهم في تغيير مســـار التاريخ“، معتبرا 
أن العالم يقف ”أمـــام منعطف تاريخي نحتاج 
فيه إلى التعاون ســـويا لحفظ التراث وثقافات 

العالم“.
وأكد رئيس معهد العالم العربي في باريس، 
جـــاك النغ، أن ”وقت التحـــرك الدولي قد حان.. 
أطـــراف في القطاعين الخـــاص والعام تجتمع 
مـــن أجل حمايـــة التراث الثقافـــي الذي تهدده 
الحرب“، مشيرا إلى أّن ”المؤتمر سيطلق عمال 

فعليا“.
وعشـــية افتتاح المؤتمر، دعا خمســـة من 
حائـــزي جائـــزة نوبل للســـالم، بينهـــم وزيرة 
خارجية بورما أونغ سان سو تشي، المشاركين 
إلى ”تحمل مسؤولياتهم“ والتحرك في مواجهة 
التحـــدي التاريخي المتمثل فـــي الخطر الذي 

يهدد التراث العالمي في مناطق النزاعات.
وقال هؤالء في بيان إن التطرف في العراق 
وأفغانستان وسوريا ومالي يقوض ”أملنا في 

المستقبل“.
ووصـــف المؤتمـــر بأنـــه الوجـــه الثقافي 
للتصدي لإلرهاب، ومن أهدافه إنشـــاء ”شبكة 
لتلبية طلبـــات الدول  دوليـــة مـــن المـــالذات“ 

الراغبة في حماية تراثها المهدد. 
وســـبق لهوالند أن قال ”كمـــا أّن هناك حق 
لجـــوء لألفراد علينا أيضـــا أن نجد حق لجوء 

لآلثار“.

} بغــداد - أثـــارت أرقام نشـــرتها بعثة األمم 
املتحـــدة إلى العراق بشـــأن عـــدد قتلى العنف 
في البلد خالل شـــهر نوفمبـــر املاضي، مبا في 
ذلك قتلـــى القوات العراقية في املعركة اجلارية 
الستعادة مدينة املوصل من تنظيم داعش، حالة 
مـــن القلق بني األوســـاط العراقية، وخصوصا 
عائالت اجلنود واملقاتلني املشاركني في املعركة 
التـــي ُيخشـــى أن تتحـــّول إلى مصيـــدة لتلك 
القـــوات، كون التنظيم املتشـــّدد يلقي بكّل ثقله 
وال يستثني أيا من أســـاليبه االنتحارية دفاعا 

عن آخر معقل كبير له في العراق.
وقال نائـــب بالبرملان العراقي إن موجة من 
الشك تســـري على نطاق واسع داخل األوساط 
الشـــعبية ووصلت أروقـــة البرملان، في حني أّن 
حكومة رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي تتكّتم 
علـــى صعوبـــات متزايـــدة تواجـــه املعركة في 
محافظـــة نينـــوى بعـــد وصولها إلـــى املرحلة 

األهم، مرحلة اقتحام األحياء السكنية.
وأكـــد أن املعطيـــات احلقيقية عـــن املعركة 
غير متوفـــرة حتى لدى جلنة األمن والدفاع في 

مجلس النواب.
وشرح ذات النائب، الذي طلب عدم اإلفصاح 
عن هويته، أن ما يرّســـخ حالة الشك تلك تزايد 
احلديث عن تغييـــر خطة املعركة، قائال ”القادة 
العســـكريون ال يغيرون خطة ناجحة، ما يعني 
ببســـاطة أن معركة حترير املوصـــل تتجه إلى 

الفشل إن لم تكن قد فشلت بالفعل“.
وفي وقت ســـابق كشفت بعثة األمم املتحدة 
أن القـــوات العراقية  لدى العـــراق ”يونامـــي“ 
فقدت ما يقارب األلفني من عناصرها في جميع 
أنحاء البالد في شـــهر نوفمبر املاضي ال سيما 
في معركة اســـتعادة املوصل من عناصر تنظيم 
داعش، مشـــيرة إلـــى أن األرقام تشـــمل أعداد 
القتلـــى مـــن اجليش والشـــرطة والبيشـــمركة 

الكرديـــة واملتطوعني من مقاتلني شـــيعة ضمن 
احلشد الشعبي واملقاتلني العشائريني.

وتؤشـــر تلك األرقام علـــى صعوبة املعركة، 
وقـــد تدفع إلى تغيير خططها لتفادي املزيد من 

اخلسائر.
وُنقل عن قائد عمليات ”قادمون يا نينوى“، 
الفريـــق عبداألميـــر يارالله، قولـــه إّن ”القوات 
املشـــتركة بصدد إحداث تغييـــرات مرتقبة في 
خطـــط العمليات العســـكرية اجلاريـــة لتحرير 
املوصـــل“، موضحا فـــي بيـــان، أن التغييرات 

ستحصل في اجلهة الشرقية لنهر دجلة.
وبالتزامـــن مع ذلك نقلت وكالة ســـبوتنيك 
الروســـية عن مصدر في قيادة عمليات اجليش 
باملوصـــل، قوله إن ”تقدم القطعات العســـكرية 
يســـير ببطء في اجلانـــب الشـــرقي للموصل، 
بسبب مقاومة تنظيم داعش، واختباء عناصره 
بـــني املدنيـــني“، متوقعـــا أال حتســـم املعـــارك 
بسهولة ”ما لم يتم تغيير اخلطط، بالشكل الذي 

ال يؤثر على سالمة املدنيني“.
ورجح املصدر أن يتم سحب قطعات الشرطة 
االحتاديـــة مـــن احملـــاور األخـــرى، وزجها في 

احملور الشـــرقي، فضال عن االستعانة بقطعات 
الفرقة التاســـعة باجليش العراقي، مشيرا إلى 
أّن املعركة ”تزداد صعوبة“ كلما تقّدمت القوات 

العراقية باجتاه عمق مدينة املوصل.
وفي وقت سابق حتّدثت مصادر عراقية عن 
إمكانية اســـتدعاء ميليشـــيات احلشد الشعبي 
للمشـــاركة في اقتحـــام املدينة، بعـــد أن كانت 
اســـتبعدت عنهـــا إلـــى خطوط خلفية بســـبب 
اخلشـــية من ممارســـتها أعمـــاال انتقامية ضد 

السكان املدنيني السنة.
وأظهرت أرقام البعثـــة األممية إلى العراق 
لشـــهر نوفمبر املاضي مقتـــل ١٩٥٩ من عناصر 
القـــوات العراقيـــة وإصابـــة ٤٥٠ آخرين خالل 

نفس الشهر.
وقال يـــان كوبيتش، مبعـــوث األمني العام 
لألمم املتحـــدة، إّن ”عدد القتلـــى املتزايد يأتي 

نتيجة دفاع اجلهاديني الشرس عن املوصل“.
وتابع ”داعش يلجأ إلى خطط شريرة، مثل 
استخدام منازل املدنيني كمواقع إلطالق النار، 
وكذلك خطفهـــم ونقلهم بالقوة، الســـتخدامهم 

كدروع بشرية“.

ونـــادرا ما تكشـــف احلكومـــة العراقية عن 
أعـــداد القتلى خالل العمليات العســـكرية، لكن 
التوابيت العائدة مـــن اجلبهات تعطي صورة 

تقريبية عن حجم اخلسائر البشرية.
كذلـــك تؤكد عمليات الدفن فـــي املقابر ومن 
بينها املقبرة الشـــيعية الرئيســـية في النجف 
وعدد إعالنـــات النعـــي على موقـــع التواصل 
االجتماعـــي فيســـبوك احلجـــم املرتفـــع مـــن 
اخلســـائر بني صفـــوف قوات األمـــن والقوات 

الرديفة.
وتكتفي الســـلطات العراقيـــة بإعالن مقدار 
التقّدم في العمليات العســـكرية والذي غالبا ما 
يكون مبالغا فيه بهدف رفع معنويات املقاتلني. 
وقالـــت وزارة الداخليـــة العراقيـــة إن قواتها 
اســـتعادت ٩٥ قضـــاء وناحيـــة وحيـــا، خالل 

املعركة اجلارية باملوصل.
وفي املقابل قال الفريـــق عبداألمير يارالله 
إن ”داعـــش هاجم القطعـــات األمنية في جميع 
احملـــاور بــــ٦٣٢ ســـيارة مفخخـــة، إضافة إلى 
اســـتخدامه لقذائف الهاون الستهداف القوات 

األمنية واملدنيني في األحياء احملررة“.

معركة الموصل مستنقع يتشكل خلف جدار التعتيم الرسمي
[ تساؤالت عن مسوغات الحديث عن تغيير خطط المعركة  

[ صندوق لنقل وحفظ وترميم المعالم التاريخية وشبكة دولية من المالذات اآلمنة للتراث
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أخبار
حالة من الشــــــك تخترق صفوف العراقيني 
بشأن مدى التقدم احملقق فعال في معركة 
اســــــتعادة مدينة املوصل من تنظيم داعش 
ــــــى معطيات  يذكيهــــــا التكتم الرســــــمي عل
ــــــث املســــــتمر عــــــن تغيير  املعركــــــة واحلدي
خططها، فضال عن األرقام التي ترشح عن 

عدد قتالها.

«القمـــة الخليجية املزمع عقدها فـــي البحرين تأتي في ظروف دقيقـــة وحرجة وتحديات كبيرة 

تتعرض لها املنطقة، لذا نحن بحاجة إلى مثل هذه اللقاءات على مستوى القادة}.

خالد اجلارالله
 نائب وزير اخلارجية الكويتي

«فـــي عهـــد إدارة أوباما شـــعرت دول الخليج بأنها تعرضت لخيانة لم يســـبق لهـــا مثيل من قبل 

واشنطن، وخاصة في ما يتعلق بالتحول غير املتوقع في السياسة الخارجية تجاه إيران}.

سلمان األنصاري
 رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

الغوص في وحل الموصل

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت مصادر أمنية وحزبية في 
إقليم كردستان العراق، الجمعة، 

العثور على جثة الصحافي العراقي 
الكردي، شكري زين الدين، العامل 

لمحطة تلفزيون محلي تابع لحركة 
التغيير، مقتوال بالرصاص على 

أطراف محافظة دهوك، بعد اختفائه 
ألربعة أيام. 

◄ أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، 
تلقيها مساعدة تقنية من الكويت 

إلطفاء آبار النفط المندلعة بحقول 
القيارة بشمال البالد منذ ثالثة أشهر، 

مؤّكدة وصول 13 شاحنة كويتية 
محّملة بأجهزة ومعّدات خاصة بإطفاء 

اآلبار النفطية.

◄ قالت الخطوط الجوية السعودية، 
الجمعة، إن إحدى طائراتها المتجهة 
من لكناو بالهند في طريقها إلى جدة 

غربي المملكة، هبط بها مساعد الطيار 
في مطار كراتشي بباكستان بسالم 
بعد تعرض قائدها لعارض صحي.

◄ قّررت الحكومة الدنماركية 
سحب مقاتالتها السبع طراز إف 16 
المشاركة ضمن التحالف الدولي في 

توجيه ضربات لتنظيم داعش في 
العراق وسوريا ابتداء من منتصف 

ديسمبر الجاري.

◄ يتوّقع أن تؤثر النتائج التي 
أفرزتها االنتخابات النيابية األخيرة 

في الكويت على جهود إصالح 
اقتصاد البالد باتجاه تخفيض 

اعتماده على النفط، وفقا لوكالة 
التصنيف االئتماني العالمية التي 

اعتبرت أن مجلس األمة الجديد مؤلف 
من مناهضين للتدابير التقشفية 

الحكومية.

حضور دولي أعطى المؤتمر بعدا عالميا

مؤتمر حماية التراث الثقافي منصة إماراتية لحرب عاملية ناعمة ضد التشدد

الحقيقية عمـــا يجري  املعطيـــات 

بمعركـــة املوصـــل غيـــر متوفـــرة 

حتـــى لدى لجنة األمـــن والدفاع في 

مجلس النواب

◄

} صنعــاء - أعلنـــت شـــرطة محافظـــة عـــدن 
بجنوب اليمن، والتـــي تتخذ احلكومة اليمنية 
الشـــرعية برئاســـة عبدربه منصـــور هادي من 
مركزهـــا عاصمـــة مؤقتة للبـــالد، اجلمعة، عن 
تفكيك معمل لتجهيز الســـيارات املفخخة تابع 

لتنظيم داعش.
وال يعـــرف لهـــذا التنظيم املتشـــّدد وجود 
كبير في اليمن قياســـا بوجود تنظيم القاعدة، 
تؤكـــّد  واســـتخباراتية  أمنيـــة  دوائـــر  لكـــّن 
وجـــود حتـــّركات له هنـــاك تظهـــر ”اهتمامه“ 
باســـتغالل األوضـــاع املضطربـــة بالبلـــد ذي 
املوقع االســـتراتيجي التخـــاذه منّصة لتهديد 
منطقـــة اخلليـــج املجاورة واملســـتعصية عليه 
وممانعـــة  األمنـــي  جدارهـــا  متانـــة  بفعـــل 

مجتماعتها له.
ويرى التنظيم أيضا فرصة قائمة الستقطاب 
جزء مـــن مقاتلي تنظيم القاعـــدة واملتعاطفني 
معه في ظـــّل الضربات املتالحقـــة التي تلقاها 
التنظيـــم األخير تباعا خالل األشـــهر املاضية 
على يد القوات األمنيـــة املدعومة من التحالف 
العربـــي، وأبرزها طرده مـــن مدينة املكّال مركز 
محافظـــة حضرموت بجنوب شـــرق البالد بعد 
أن كان قد استقر فيها وأسس بها نواة إلمارة.

كمـــا يعمـــل تنظيـــم داعش على اســـتثمار 
ارتفاع منســـوب الشحن الطائفي بفعل سيطرة 

جماعة احلوثي الزيدية على أجزاء من اليمن.
ويقول مختصون باجلماعات املتشـــّددة إن 
اندفاع داعش نحو اليمن أمر متوّقع أصال وقد 
يتصاعد مع اشتداد الضغط في ساحات أخرى 

ال سيما في العراق وسوريا وليبيا.
وقالـــت شـــرطة عـــدن، اجلمعة، فـــي بيان 
”فّككـــت الوحـــدة اخلاصـــة مبكافحـــة اإلرهاب 
التابعة إلدارة أمن عـــدن معمال خاصا لتجهيز 
الســـيارات املفخخـــة تابعـــا لتنظيـــم داعـــش 
اإلرهابـــي ُعثر عليه في أحد املباني القريبة من 

حي إمناء املزدحم بالسكان“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن ذلـــك يأتـــي عقب 
حصول أجهزة األمـــن على معلومات وافية من 
قبل التحالف العربي ّمت مبوجبها تنفيذ عملية 
دهـــم للمبنى ”الـــذي ُعثر بداخلـــه على كميات 
كبيرة من املتفجـــرات ومعدات خاصة بصناعة 

السيارات املفخخة واألحزمة الناسفة“.
وبالتوازي مع مقارعته املتمّردين احلوثيني 
املتحالفني مـــع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح، يوّجه التحالف الذي تقوده الســـعودية 
جزءا من جهوده ملنع متشددي القاعدة وداعش 

من ترسيخ وجودهم على األراضي اليمنية.
هندســـية  ”وحـــدة  أن  البيـــان  وأوضـــح 
متخصصة بتفكيك العبـــوات التي كانت معّدة 
للتفجير جرى ربطهـــا بإحكام بعدد من األلغام 
املضادة للدبابات محشـــّوة مبادة الســـي فور 

شديدة االنفجار“.

تنظيم داعش يتربص 

بجنوب اليمن
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{حل األزمة الليبية يعتبر عامال حاســـما ولكن الوقت بات ينفد. بســـط االستقرار في ليبيا يهم أخبار

اإليطاليين واألوروبيين وكل المنطقة، وعلينا االهتمام بذلك}.

باولو جنتيلوني
وزير اخلارجية االيطالي

{المنظمة الشـــغيلة غير مســـتعدة لتقديم أي تنازالت بخصوص اتفاق الزيادات في الوظيفة 

العمومية. لسنا في تفاوض مع الحكومة، حتى يطلب منا تقديم تنازالت}.

حسني العباسي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

العاهل املغربي يطلق عهدا جديدا من العالقات مع نيجيريا
[ االقتصاد واألمن هدف زيارة الملك محمد السادس ألبوجا  [ عزل {جبهة البوليساريو} بات واضحا في أفريقيا

فاطمة الزهراء كريم اهللا
حممد بن احممد العلوي

} أبوجــا - بعـــد كل مـــن تنزانيـــا وروانـــدا 
وإثيوبيا ومدغشقر حل الملك محمد السادس 
بعاصمة نيجريا أبوجـــا، الخميس، في زيارة 
هـــي األولى من نوعها للعاهـــل المغربي لهذا 
البلـــد األفريقي، وتأتي في إطار جولة أفريقية 

تروم تعزيز العالقات المغربية األفريقية.
وعقـــب وصـــول العاهل المغربـــي، أعرب  
وزير الشـــؤون الخارجية النيجيري، جوفري 
أونياما، عـــن ترحيبه بقرار المغـــرب العودة 
إلـــى االتحاد األفريقي، مضيفـــا أنه ”ليس من 
مصلحـــة االتحـــاد األفريقي أو المغـــرب بقاء 

المملكة خارج االتحاد“.
واعتبـــر الشـــرقاوي الرودانـــي، الخبيـــر 
المغربي في الشؤون األمنية واإلستراتيجية، 
في حديثـــه لـ“العرب“، أن الزيـــارة التي يقوم 
بهـــا الملك محمـــد الســـادس إلـــى نيجيريا، 
تاريخية بامتياز وتوضح نجاحات السياســـة 

الخارجية للمملكة المنتصرة للبرغماتية.
وأكـــد  الرودانـــي أن نيجيريـــا هي إحدى 
الدول المؤثرة بشكل كبير في القارة األفريقية 
وصوتها مســـموع داخل مؤسســـات االتحاد 

األفريقي.
ويرجح مراقبون أن تكون الزيارة الملكية 
لنيجريـــا لبنة جديدة في اســـتحقاقات مقبلة 
بين البلدين على مستوى االقتصاد والتجارة، 
إلـــى جانب األمن وتبادل الخبرات في مجاالت 
الزراعة والطاقة وبحث آليات تمويل مشاريع 

ذات النفع المشترك.
وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن نيجيريـــا كانت 
تعتبر مـــن أكبر داعمي جبهة البوليســـاريو، 

لكنهـــا بدأت  تعيد ترتيـــب أولويات عالقاتها 
حسب مصالح كبرى وإستراتيجية.

ويقول خبراء في االستراتيجيات األمنية، 
إن نيجريـــا فتحـــت النقاش مـــع المغرب في 
ملفات أهمها اإلرهاب، نظرا إلى خبرة الرباط 
المزدوجـــة فـــي محاربـــة اإلرهـــاب وتجفيف 
منابعـــه، عبر مقاربة أمنية اســـتباقية ودينية 

عبر تعميم خطاب ديني معتدل.
وتعانـــي نيجريـــا من تمـــدد جماعة بوكو 
حرام التي بايع زعيمها أبوبكر شـــيكاو زعيم 

داعش أبي بكر البغدادي في العام 2015.
وتسعى الســـلطات النيجيرية إلى تسييج 
حدودها مع الجـــوار حتى ال تخترقها جماعة 
بوكو حرام ”المنظمـــة اإلرهابية األكثر دموية 

في العالم“، بحسب مؤشر السالم العالمي.
ووضـــع المغـــرب فـــي ســـبتمبر الماضي 
طلب اســـتعادة مقعده باالتحاد األفريقي الذي 
انســـحب منه منذ عـــام 1984، وأكدت عدة دول 
أفريقيـــة أحقية مطلب المملكـــة رغم اعتراض 
المعســـكر الداعـــم ألطروحـــة البوليســـاريو 

االنفصالية.
االتفاقيـــات  فـــإن  الرودانـــي  وبحســـب 
التجارية واالقتصادية المزمع توقيعها خالل 
هـــذه الزيـــارة التي يقـــوم بها الملـــك محمد 
السادس، ســـتعزز من مساحة الثقة والتعاون 
المبنـــي على التوافق السياســـي في القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
وتحمـــل الزيارات التي يقـــوم بها العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس فـــي منطقة 
شـــرق أفريقيا، أهمية دبلوماسية كبيرة حيث 
أنها المـــرة األولى التي يشـــرع فيها المغرب 
االنفتاح على هذه المنطقة اإلنجلوسكسونية 
التي ظل بعيدا عنها بحكم ارتباطه التاريخي 

بالبلدان الفرانكوفونية.
وتأتـــي الجولـــة التـــي قـــام بهـــا العاهل 
المغربـــي، مؤخـــرا، فـــي روانـــدا وتنزانيـــا 
وإثيوبيا ونيجيريا، كخطوة استباقية لتهيئة 
عـــودة المملكة إلـــى االتحـــاد األفريقي وبعث 
الروح في شـــريان العالقات المغربية ومنطقة 

شرق أفريقيا.

ويـــرى نوفل البوعمـــري، الخبير في ملف 
أن  قضية الصحـــراء، في حوار مـــع ”العرب“ 
العالقـــات المغربية األفريقية ستشـــهد تحوال 
إيجابيا، مشـــيرا إلى أن ”مســـتقبل العالقات 
المغربية األفريقية، سيكون واعدا يتداخل فيه 
االقتصادي والسياســـي، مما يجعل من محور 
جنوب/جنوب محورا أساســـيا سيحوله إلى 
معادلة فـــي العالقات الدوليـــة، خاصة إذا ما 
بنيت هذه العالقة على ما تم التأســـيس له في 
رسالة العودة إلى االتحاد األفريقي التي تقدم 

بها المغرب“.
وقال نوفل البوعمـــري إن ”الزيارات التي 
قـــام بها الملك محمد الســـادس إلـــى أفريقيا 
ســـاهمت في تبديد سوء الفهم مع الدول التي 
كانت في ما بيننا وبينها مســـافة دبلوماسية، 
وهو ما حـــدث مثال مع إثيوبيـــا التي أعلنت 

رسميا دعمها لقرار عودة المغرب إلى االتحاد 
األفريقي“.

وأوضـــح البوعمـــري أن زيـــارات العاهل 
المغربـــي ألفريقيا تعمل أيضـــا على توضيح 
موقـــف المغرب مـــن النـــزاع المفتعـــل حول 
الصحـــراء والطـــرح الجـــدي الـــذي طرحـــه 
المغـــرب على المنتظـــم الدولـــي المتمثل في 
الحكـــم الذاتـــي كآلية يســـتطيع مـــن خاللها 
ممارســـة ”تقرير المصير“ عبر ما تتيحه هذه 
اإلمكانية على المستوى الترابي واإلداري من 
اســـتقاللية على المركز، دون المساس بوحدة 

المغرب وسيادته على كامل ترابه.
يالحـــظ أن العالقات المغربيـــة األفريقية 
انعكست جليا وبشـــكل واضح في قمة مالبو 
بعد انســـحاب وفود دبلوماســـية لدول عربية 
وأفريقية من أشـــغال  القمة العربية األفريقية 

الرابعـــة، مـــا يعكـــس تضامنـــا واســـعا مع 
موقف المغـــرب الرافض لوجـــود وفد ”جبهة 
فـــي أي نشـــاط قـــاري. وهو  البوليســـاريو“ 
انســـحاب جاء في مرحلة تعرف عودة مرتقبة 

للمغرب إلى مؤسسات االتحاد األفريقي.
وعـــن مدى تأثير هـــذه الزيـــارات الملكية 
قال  ألفريقيا على كيان ”جبهة البوليســـاريو“ 
البوعمري ”أتصور أن ســـبب هـــذه الزيارات 
الملكيـــة المتعددة لدول أفريقيا، خاصة وأنها 
اســـتهدفت دوال كانت تعتبـــر لوقت قريب من 
الـــدول التي نعـــرف وإياهـــا اختالفـــا كبيرا 
فـــي وجهات نظـــر حول عـــدة قضايـــا أولها 
القضية الوطنيـــة، وملف الصحراء المغربية، 
هـــو المســـاهمة بالتأكيد فـــي توطيد عالقات 
المغرب مع هـــذه الدول ما يعنـــي عزل جبهة 

البوليساريو“.

تشكل زيارة العاهل املغربي امللك محمد السادس لنيجيريا فتحا لعهد جديد في العالقات 
ــــــني البلدين، من خالل االتفاقيات الثنائية املهمة، التي ســــــيتم توقيعها بحضور  ــــــة ب الثنائي
قائدي البلدين، ما من شأنه املساهمة في املزيد من تقريب وجهات النظر وتوحيد املواقف 

السياسية.

شعبية أفريقية في تنام

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عبر المدير العام للهيئة 
التونسية للوقاية من التعذيب 
ضياءالدين مورو خالل مؤتمر 

صحافي عقده، الجمعة، عن استائه 
من وضعية الهيئة بعد حرمانها 
من كل الموارد المالية والبشرية 

واللوجستية، مشيرا إلى أنها 
تعيش حالة اختناق وأصبحت 

مهددة في استقالليتها.

◄ أفاد، الجمعة، زهير المسعودي، 
شقيق أحد البحارة التونسيين 

الموقوفين في مدينة الزاوية غرب 
ليبيا منذ 15 نوفمبر الماضي، بأنه 

من المنتظر أن تتم محاكمة الـ54 
بحارا تونسيا الثالثاء 6 ديسمبر 
الجاري، وفق تأكيدات المحامي 

المكلف بالقضية.

◄ وثقت بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، خالل شهر نوفمبر 

المنقضي، وقوع 89 إصابة في 
صفوف المدنيين من ضمنها 38 

حالة وفاة و51 إصابة بجروح 
خالل األعمال العدائية التي وقعت 

بمناطق مختلفة في ليبيا.

◄ قالت صحيفة الخبر الجزائرية 
في عددها الصادر، الجمعة، إن 

وحدات الجيش تمكنت خالل 
نوفمبر الفارط من توقيف إرهابيين 
اثنين والقضاء على اثنين آخرين، 
فضال عن إحصاء سبعة إرهابيين 

سلموا أنفسهم وتوقيف 10 عناصر 
دعم للجماعات اإلرهابية.

◄ أدان بيان صادر عن المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية 

التفجير الذي وقع، الخميس، 
في مركز بنغازي الطبي، ووصفه 
باإلرهابي، معتبرا إياه جزءا من 
سلسلة الجرائم اإلرهابية التي 

طالت مدينة بنغازي وترمى للنيل 
منها.

باختصار

احتدمـــت االشـــتباكات بيـــن  } طرابلــس – 
فصائل مسلحة متنافسة طوال ليلة الخميس-
الجمعة في أســـوأ قتـــال بالعاصمـــة الليبية 

طرابلس منذ أكثر من عام.
وتصاعـــدت أعمـــدة الدخـــان األســـود في 
الســـماء وتردد دوي االنفجـــارات في منطقتي 
أبوسليم والهضبة وقال شاهد عيان إن طريقا 
رئيسيا قريبا أغلق بحاويات شحن. كما سمع 

دوي إطالق النار في عدة أحياء أخرى.
وتســـيطر جماعات مســـلحة مختلفة على 
طرابلـــس وتقـــع بينهـــا اشـــتباكات متكررة 
للســـيطرة علـــى األرض أو لتحقيـــق مصالح 
اقتصادية. وبعض الجماعات لها وضع شـــبه 
رســـمي لكن لم تنجح أي حكومة في ترويض 

قوتهـــا منـــذ االنتفاضة التـــي أطاحت بمعمر 
القذافي قبل خمسة أعوام.

واالشتباكات هي أحدث انتكاسة لحكومة 
الوفاق الوطني المدعومـــة من األمم المتحدة 
والتـــي وصلـــت إلـــى العاصمـــة فـــي مارس 
بموافقة بعض أقوى الفصائل المسلحة لكنها 

تكافح لبسط سيطرتها.
وتتزايد انتقادات سكان طرابلس لحكومة 
الوفـــاق الوطني بأن زعماءها فشـــلوا في حل 
المشاكل االقتصادية المعقدة وإعادة الخدمات 
العامة وتحسين األمن. وانتشرت شائعات عن 
أعمال عنف جديدة في طرابلس في األســـابيع 
القليلـــة الماضية، فيما اعتبـــر موقف حكومة 

الوفاق الوطني ضعيفا.

وقـــال محمـــد ســـالم، وهـــو أحد ســـكان 
طرابلس، الجمعـــة، ”لم تتوقف االشـــتباكات 
بيـــن الفصائـــل في طرابلـــس وال أثر لحكومة 
الوفاق الوطني“، وأضاف أن ســـكان طرابلس 
ال يعلمون أي شـــيء عن أهداف سياسية وراء 

االشتباكات.
وقال ”ما يحدث فـــي طرابلس صراع على 
الســـلطة … وتريد كل ميليشـــيا بشدة انتزاع 
الســـلطة ألنهـــا تعلـــم أنها إذا ســـيطرت على 

العاصمة ستحكم“.
وبدأ إطالق النـــار، الخميس، فيما حركت 
الفصائل المســـلحة مركبات عســـكرية بينها 
دبابـــات وشـــاحنات صغيـــرة عليها أســـلحة 

ثقيلة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل 
التواصل االجتماعي أن فصيال دمر معســـكرا 
آلخـــر منافس له بالجرافات. وأشـــارت تقارير 
غيـــر مؤكدة إلـــى أن ســـبعة أشـــخاص على 
األقـــل قتلـــوا. وأغلقت متاجر وهرع الســـكان 

المذعورون إلى تخزين المؤن.
وأكـــدت كتيبة ثـــوار طرابلـــس، وهي من 
الفصائل المســـلحة القوية في العاصمة، أنها 
ســـيطرت على منطقة غابة النصر حول فندق 

ريكسوس.
ودمر االقتتال بين الفصائل مطار طرابلس 
الدولـــي عـــام 2014. وســـاد الهـــدوء المنطقة 
المحيطـــة بمعيتيقة آخر مطـــار ال يزال يعمل 

بالمدينة، ولم تتوقف الرحالت الجوية به.

االشتباكات في طرابلس انتكاسة جديدة لحكومة السراج

} تونس - قـــررت الدائرة القضائية املختصة 
فـــي مكافحة اإلرهاب فتـــح بحث حتقيقي ضد 
19 متهمـــا لهم عالقة مبخازن األســـلحة التي 
مت العثـــور عليها مؤخرا فـــي مدينة بنقردان 

احلدودية مع ليبيا.
وبحســـب وكالة تونـــس أفريقيـــا لألنباء 
(رســـمية) فقـــد وجهـــت لهـــم تهـــم ”اجلرائم 
اإلرهابيـــة والعـــزم املقترن بعمـــل حتضيري 
الرتكاب جرائـــم القتل واإلضـــرار باملمتلكات 
العامـــة واخلاصـــة والتآمر ضد أمـــن الدولة، 

واالعتداء املقصود منه تغيير هيئة الدولة“.
وأوضح الناطق الرســـمي باســـم الدائرة 
القضائية ملكافحة اإلرهاب، سفيان السليطي، 
أن هـــؤالء املتهمني يرتبطـــون مبلف العنصر 
اإلرهابـــي طالل الســـعيدي الـــذي مت القضاء 
عليـــه فـــي 8 نوفمبـــر املنقضـــي مـــن قبـــل 
اجليش الوطنـــي، في إطار عملية اســـتباقية 
استعالماتية تشـــرف عليها النيابة العمومية 
بالدائرة القضائية، منذ شـــهر يونيو املاضي، 
بالتنســـيق مع الوحـــدة الوطنية لألبحاث في 
جرائم اإلرهاب بالقرجاني، أفضت إلى القضاء 
على هذا العنصـــر والعثور في هاتفه اجلوال 
علـــى إحداثيـــات جغرافية مكنت مـــن العثور 
على عدد كبير من األسلحة احلربية والذخيرة 

واملتفجرات في 18 موقعا بنب قردان.
وتفـــرع عن هذه القضية، وفق الســـليطي، 
اللوجســـتي  بالدعـــم  يتعلـــق  األول  ملفـــان؛ 
واملادي، ومت بخصوصـــه إيقاف 16 متهما مت 

التحقيـــق معهم بالدائـــرة القضائية، والثاني 
يتصل بالسالح واملتفجرات متت إحالته على 
النيابة العمومية بالدائرة القضائية املختصة 
في مكافحـــة اإلرهاب، ومت في إطـــاره توجيه 
التهم املذكورة أعاله، في حق 19 متهما، منهم 

13 متهما موقوفون والستة الباقون فارون.
الشـــهر  التونســـية،  الســـلطات  وعثـــرت 
املاضـــي، على 5 مخازن أســـلحة حتت األرض 

احتـــوى أحدهـــا علـــى 14 صاروخـــا حراريا 
مضادا للطائـــرات، في مدينة بنقردان الواقعة 

جنوب شرقي البالد على احلدود مع ليبيا.
ولم تذكر الســـلطات حينهـــا إن كانت هذه 
األســـلحة من بقايا عناصر تنظيم داعش التي 

هاجمت بنقردان في مارس املاضي أم ال.
وفي الســـابع من مارس املاضي صد األمن 
التونســـي هجوما على بنقردان احلدودية مع 

ليبيا، نفذته عناصر منتمية إلى داعش تسللت 
من األراضـــي الليبية، وأســـفرت املواجهات، 
وفق حصيلة رســـمية، عن مقتل 49 مســـلحا، 

و12 من أفراد األمن، و7 مدنيني.
ويرجـــح مراقبـــون دخـــول تلك األســـلحة 
إلـــى البالد إبـــان أحداث اإلطاحـــة بالنظامني 
التونســـي والليبي العام 2011، التي اتســـمت 
بهشاشة الوضع األمني وبحالة ارتباك كبيرة 

داخل البلدين.
ويقـــول خبراء تونســـيون إن العثور على 
خمســـة مخازن أســـلحة مبناطق حدودية مع 
ليبيا، يؤكد أن أحالم تنظيم الدولة االسالمية 
”داعـــش“ في الســـيطرة علـــى مدن تونســـية 
وحتويلهـــا إلـــى ”واليـــات“ أو ”إمـــارات“، لم 

تتبخر.
ومنذ أسابع بدأت قوات الشرطة واجليش 
مجموعـــات  ضـــد  واســـعة  توقيـــف  حملـــة 
”تكفيريـــة“، تزامنـــا مـــع تصاعـــد املواجهات 
في ليبيا حتسبا لتســـلل عناصر إرهابية إلى 

تونس.
األســـبوع  صحافيـــة،  تصريحـــات  وفـــي 
املاضي، قلل الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي من خطر اإلرهاب في بالده، مؤكدا 
أنهـــم يعملون على التصـــدي للخاليا النائمة 
واجلمعيات واملنظمات التي لعبت في السابق 
دورا كبيرا في اســـتقطاب الشـــباب التونسي 
لالنخراط في أعمـــال إرهابية داخل تونس أو 

خارجها.

تونس تبدأ التحقيق في قضية مخازن األسلحة

حراس تونس وعينها التي ال تنام

زيارات العاهل املغربي ســـاهمت 

في تبديد ســـوء الفهـــم مع الدول 

التـــي كانـــت بينها وبـــني املغرب 

مسافة دبلوماسية

◄
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«جرت انتخابات الرئاسة في الواليات المتحدة ونحن اآلن في لحظة هامة. الجانب الصيني يتابع أخبار

الوضع عن كثب، وبشكل عام نريد أن نرى عالقاتنا تتقدم بطريقة مطردة ومستدامة».

شي جني بينغ
الرئيس الصيني

{يجـــب أن نكـــون يقظين، فالتهديد الذي يشـــكله ما يطلـــق عليه تنظيم الدولة اإلســـالمية 

والمقاتلون األجانب العائدون سوف يستمر على األرجح في السنوات المقبلة}.

جيل دو كيرشوف
منسق مكافحة اإلرهاب باالحتاد األوروبي

} باريــس - بعد املفاجأة التـــي أثارها تخلي 
الرئيس الفرنســـي فرنسوا هوالند عن الترشح 
لوالية ثانية، اجتهت األنظار إلى رئيس الوزراء 
مانويل فالس الذي سيكون عليه إعالن ترشحه 
رسميا بســـرعة لالنتخابات التمهيدية لليسار 

املشتت.
وأمضى رئيـــس الـــوزراء نهـــاره بالكامل 
تقريبا في مدينة نانســـي (شرق)، بينما توجه 
رئيـــس اجلمهوريـــة إلـــى اإلمـــارات العربيـــة 

املتحدة حلضور مؤمتر دولي.
وعنونـــت الصحف الفرنســـية غـــداة هذا 
الســـيناريو غيـــر املســـبوق فـــي اجلمهوريـــة 
اخلامســـة املتمثل في تخلـــي رئيس للدولة عن 
و“وداعا  و“دوني“  الترشـــح مجددا، ”النهاية“ 

أيها الرئيس“.
وأعلن هوالند الذي ال يحظى بشـــعبية، أنه 
لن يترشـــح لوالية رئاســـية جديـــدة عام 2017، 
موضحـــا أنه يريـــد جتنب هزمية لليســـار في 
مواجهـــة اليمني واليمني املتطـــرف، وذلك قبل 

خمسة أشهر من االستحقاق االنتخابي.
وقال الرئيس االشـــتراكي في كلمة متلفزة، 
مســـاء اخلميس من اإلليزيه فـــي باريس، ”أنا 
مـــدرك للمخاطر التي ميكن أن تنجم عن خطوة 
من جانبي لن تلقى التفافا واسعا حولها، لذلك 

قررت عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية“.
واتهـــم هوالند (62 عامـــا) اليمني بأنه يريد 
التشكيك بالنموذج االشتراكي الفرنسي، وحذر 
من اليمني املتطرف ”الذي يدعونا إلى االنطواء 

واخلروج من أوروبا والعالم“.
وأشـــار إلـــى أنـــه يريـــد قياس مـــدى قوة 
”التحدي (الـــذي متثله) الفتـــرة املقبلة“، ودعا 

إلى ”رد فعل جماعي“.
وانتخب هوالند رئيسا عام 2012 مبواجهة 
نيكوال ســـاركوزي، وبات الرئيـــس األول الذي 

يرفض الترشـــح لواليـــة ثانية منذ عـــام 1958. 
وأظهر آخر استطالعات الرأي أن 13 باملئة فقط 
من الفرنســـيني يثقون بهوالند وأنه لن يحصل 
ســـوى على 7 باملئة من األصوات خالل الدورة 
الرئاســـية األولى في أبريل وراء مرشح اليمني 
فرنســـوا فيون وزعيمة اليمني املتطرف مارين 

لوبن.
ويأتي إعالن هوالند عدم ترشحه، بعد أربعة 
أيام من اختيار اليمني لرئيس الوزراء األسبق 
فرنســـوا فيون الذي يحمل نظـــرة ليبرالية في 

االقتصاد ومحافظة في القضايا االجتماعية.
وفـــي األيـــام األخيرة، دارت حـــرب صامتة 
بـــني هوالند ورئيـــس وزرائه فالـــس احملاصر 
بـــني واجبه بإظهار الوالء جتـــاه رئيس البالد 

وطموحه الرئاسي الذي لم يعد يخفيه.
وحيـــا فالس، الـــذي باتت الطريـــق أمامه 
ســـالكة، اخلميـــس، إعالن هوالنـــد معتبرا أنه 

”خيار رجل دولة“.
وبـــات هناك ســـؤاالن مطروحـــان يتعلقان 
بفالـــس الوريـــث املرجح: متى يعلن ترشـــحه 
املرشـــحني  تســـجيل  مهلـــة  انتهـــاء  قبـــل 
لالنتخابات التمهيدية لليسار في 15 ديسمبر؟ 
وهـــل ســـيكون عليه مغـــادرة منصـــب رئيس 

احلكومة؟
ومـــع فتـــح الطريـــق أمامـــه، يفتـــرض أن 
يواصـــل فالـــس عمليـــة جتميع القـــوى التي 
بدأهـــا قبـــل أســـابيع، وقد ســـعى فالس الذي 
يثير االنقســـام في معسكره في أغلب األحيان، 
إلى تخفيف حدة اخلالفات لتحســـني صورته 
االنتخابية، إال أنه يرث وضعا ال يحســـد عليه 
كما تشير استطالعات الرأي التي أجريت قبل 
إعالن هوالند، فهذه األرقام تفيد أنه سيحصل 

على ما بني 9 و11 باملئة من األصوات فقط.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن فالـــس يعـــد األوفر 
حظـــا للفـــوز باالنتخابات التمهيدية لليســـار 
الفرنسي، فإن أسماء أخرى عبرت عن طموحها 

في خوض هذا االستحقاق.
وأظهر استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة 
”هاريس إنترآكتيف“ ونشرت نتائجه اجلمعة، 
أن غالبية املشـــاركني يريـــدون أن يفوز فالس 

باالنتخابات التمهيدية للحزب االشـــتراكي في 
يناير. ويدعم فالس إلى حد كبير امليول املؤيدة 
لقطـــاع األعمال، مما دفـــع الكثير من الناخبني 
اليساريني إلى أن يديروا ظهورهم لهوالند بعد 

أن أوصلوه إلى السلطة عام 2012.
وأيـــد 24 باملئـــة مـــن الناخبني املشـــاركني 
ترشـــيح فالـــس في مقابـــل 14 باملئة ملنافســـه 
آرنـــو  الســـابق  االقتصـــاد  وزيـــر  الصاعـــد 
مونتبـــورغ، فـــي حني قـــال 47 باملئـــة إنهم ال 
يريـــدون أيا مـــن املرشـــحني الثمانيـــة الذين 

طرحت أسماؤهم في االستطالع.
وأيا يكن املرشـــح االشـــتراكي املنبثق من 
االنتخابات التمهيدية لليسار، فلن يكون عليه 
أن يواجه مرشـــحي اليمـــني واليمني املتطرف 
فقط، بل أيضا اليســـاري املتطـــرف جان-لوك 
ميالنشـــون ووزير االقتصاد اليساري السابق 
إميانويل ماكرون. وبـــدأ هوالند خطابه بجرد 

اإلجنازات التـــي حتققت في عهده، مركزا على 
التقـــدم الـــذي مت إحرازه ومن بينه املســـاعدة 
فـــي إيجاد فرص عمل واالتفاق العاملي بشـــأن 

املناخ.
وقـــد رحـــب بقـــرار هوالنـــد العديـــد مـــن 
الشـــخصيات اليسارية التي حيت ”شجاعته“، 
إذ قـــال مونتبورغ انـــه ”قرار حكيـــم وواقعي 
ومحتـــرم“، بينمـــا أكد إميانويـــل ماكرون أنه 

”قرار شجاع“.
ومن جهتها، رأت كريستيان توبيرا وزيرة 
العدل الســـابقة التي انســـحبت من احلكومة 
في إطار مشـــروع التجريد من اجلنسية املثير 
للجدل ”حلظة كرامة في السياســـة التي باتت 

تبخل في ذلك“.
ويعمل البعض في اليسار على دفع وزيرة 
العدل الســـابقة التي تتبع خطا مختلفا متاما 

عن سياسة فالس، إلى الترشح لالنتخابات.

ومـــن جانبه قـــال فيـــون إن الرئيس ”يقر 
بوضوح بأن فشـــله مينعه من الذهاب أبعد من 

ذلك“.
وفـــي اليمـــني املتطـــرف، انتقـــد فلوريان 
فيليبو مســـاعد زعيمة حـــزب اجلبهة الوطنية 
مارين لوبن من قبل فيون وفالس معتبرا أنهما 
عن رئيســـيهما نيكوال ساركوزي  ”نســـختان“ 
وفرنســـوا هوالند. وقال ”رئيسان للجمهورية 
يخرجان خـــالل أســـبوعني. ما فائدة ترشـــح 

نسختني عنهما؟“.
وتخللت والية هوالند عمليات عسكرية عدة 
في مالي وأفريقيا الوسطى والعراق وسوريا، 
إال أنها شـــهدت أيضا أســـوأ هجمات ارتكبت 
في فرنسا منذ احلرب العاملية الثانية أدت إلى 

مقتل 238 شخصا.
وقـــال هوالند ”في األشـــهر املقبلة، واجبي 

الوحيد سيكون مواصلة قيادة البالد“.

 [ فرنسوا هوالند ينسحب مبكرا من المشهد السياسي  [ اليمين المتطرف: نحتاج تغييرا جذريا في القيادة

إعالن الرئيس الفرنســــــي فرنســــــوا هوالند نيته عدم املشــــــاركة في االنتخابات التمهيدية 
للحزب االشــــــتراكي الفرنســــــي فســــــح املجال أمام رئيس الوزراء مانويل فالس لتصدر 
املشــــــهد، على الرغم من وجود خصوم جديني له في احلزب. وفي املعسكر املقابل، يؤكد 
مرشــــــحو اليمني واليمني املتطرف أنه أيا كان اسم مرشــــــح اليسار فلن يحيد عن مناهج 

سلفه التي وصفوها بالفاشلة.

مانويل فالس مرشح اليسار الفرنسي المنتظر النتخابات الرئاسة

المهمة لن تكون سهلة 
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باختصار

◄ وجهت تهمة التخطيط لشن عمل 
إرهابي إليرانيين بعد اعتقالهما 

لتصويرهما السفارة اإلسرائيلية في 
العاصمة الكينية هذا األسبوع، ونفى 
الرجالن التهم الموجهة إليهما أثناء 

جلسة محاكمتهما الخميس.

◄ أعلنت المفوضية العليا لشؤون 
الالجئين أن أكثر من 380 ألف الجئ 

أفغاني مسجل عادوا إلى بالدهم 
هذا العام، وهو أعلى عدد منذ 2007، 

مضيفة أنها وزعت على الالجئين 
مساعدات نقدية.

◄ قالت إيران، الجمعة، إن تأييد 
مجلس الشيوخ األميركي لتمديد 

قانون عقوبات إيران لعشر سنوات 
ينتهك اتفاقا نوويا مع القوى 

العالمية الست عام 2015 وتوعدت 
بالرد.

◄ أكدت روسيا، الجمعة، أنها كشفت 
عن مخطط ألجهزة مخابرات أجنبية 
يهدف إلى نشر الفوضى في النظام 
المصرفي الروسي، من خالل موجة 

منسقة من الهجمات اإللكترونية 
ونشر أخبار كاذبة على وسائل 

التواصل االجتماعي عن إفالس بنوك.

◄ قال علي مومار نجاي رئيس لجنة 
اإلشراف على االنتخابات في جامبيا، 

الجمعة، إن الرئيس يحيى جامع 
سيعترف بهزيمته في االنتخابات 

منهيا بذلك 22 عاما في السلطة منذ 
قيامه بانقالب.

◄ أكد وزير العدل والشؤون الداخلية 
في سنغافورة، الجمعة، أن خطر شن 

المتطرفين هجوما في سنغافورة بات 
أعلى من أي وقت هذا العام وسط 
تكثيف اإلسالميين لنشاطاتهم في 

إندونيسيا المجاورة.

} لنــدن - قال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
بوريـــس جونســـون، الجمعـــة، إن بـــالده لن 
تلعب دورا هامشـــيا على المسرح العالمي في 
أعقاب خروجها مـــن االتحاد األوروبي ويجب 
أن تســـاعد فـــي منع ظهور نظـــام عالمي أكثر 

وحشية.
وقال جونســـون في أول خطاب رئيسي له 
بشأن السياسة الخارجية، إن التصويت في 23 
يونيو بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

ال يعني أن بالده ستنغلق على نفسها.
وقال ”العالم ليس علـــى ما يرام. بالتأكيد 
إنـــه أكثـــر خطـــورة وتقلبـــا عمـــا كان عليـــه 
قبـــل عقـــود قليلـــة“. وأضاف فـــي خطاب في 
مركـــز أبحاث تشـــاتام هـــاوس ”باتـــت لدينا 

عقيدة الرجـــل القـــوي. الديمقراطية تتراجع. 
ولدينـــا قـــوس (يســـوده) انعدام االســـتقرار 
في الشـــرق األوســـط. هل ردنا على هذا يكون 
بالتقاعـــس ودفن رؤوســـنا تحت الوســـائد؟ 

بالتأكيد ال“.
وأضاف ”نحتاج إلى أن نضاعف من جديد 
تصميمنـــا على الدفاع وأن نحافظ على أفضل 
مـــا في النظام العالمي المرتكز على القوانين. 
إذا فشـــلنا فهنـــاك خطر أن نتقهقـــر إلى نظام 
أقدم وأكثر وحشية حيث للقوي حرية مضايقة 
أو التهام الضعيف“. وشدد جونسون على أن 

بريطانيا العب دولي.
وقـــال ”لن نلعب دورا هامشـــيا ولن نكون 
رأس حربـــة علـــى المســـرح العالمـــي. نحن 

أحـــد األبطال، بريطانيا عالمية تدير سياســـة 
خارجيـــة دولية بالفعل“. وأشـــار جونســـون 
إلـــى أن بريطانيا لن تمنع محـــاوالت االتحاد 

األوروبي لصياغة سياسة دفاعية مشتركة.
وقال وزير الدفاع مايكل فالون إنه سيوقف 
تشكيل جيش أوروبي، بينما ال تزال بريطانيا 
فـــي االتحـــاد إذ أن ذلك ســـيقوض دور حلف 

شمال األطلسي.
وأضـــاف ”هنـــاك محادثات تجـــرى حاليا 
بشـــأن رغبـــة االتحـــاد األوروبـــي فـــي وضع 
سياســـة دفاعيـــة وأمنيـــة مشـــتركة وهيكلية 
جديـــدة لذلك، إذا أرادوا فعل ذلك. حســـنا، لن 
نكون هناك لمنع أو إعاقة المزيد من الخطوات 

باتجاه االندماج األوروبي“.

وقـــال المتحدث باســـم رئيســـة الـــوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي إن الحكومة ال توافق 
على فكرة تشـــكيل قوة دفاع أوروبية، مشيرة 
إلى أن أي سياســـة دفاعيـــة أوروبية يجب أن 

تتكامل مع حلف شمال األطلسي وال تكرره.
وأّكد جونســـون أن التزامات بريطانيا في 
حلف شـــمال األطلســـي ”لن تنفصـــم عراها“، 
مضيفا أن الرئيس األميركي المنتخب دونالد 
ترامـــب كان محقا في اإلشـــارة إلـــى ضرورة 
أال يعتمـــد الحلف إلى حد كبيـــر على اإلنفاق 

الدفاعي لدولة واحدة.
وأشار إلى أنه سيسعى ”للتركيز على عدد 
الناتجـــة عن االتفاق النووي  من اإليجابيات“ 

مع إيران أمام اإلدارة األميركية الجديدة.

جونسون: بريطانيا لن تبقى في الظل في عالم تسوده التقلبات

} فيينا - تشـــهد النمســـا، األحـــد، انتخابات 
رئاســـية قد تـــؤدي إلى تولي يمينـــي متطرف 
أعلى منصب في البالد، وتشـــكل بذلك انتصارا 
جديدا للتيارات الشـــعبوية بعد 6 أشـــهر على 
بريكســـت وشـــهر علـــى انتخـــاب ترامـــب في 
الواليات المتحـــدة. ويتنافس مرشـــح اليمين 
المتطرف نوربرت هوفر والليبرالي ألكســـندر 

فان دير بيلين في االنتخابات الرئاسية.
ومثل ترامب وعدد من الجماعات الشعبوية 
في أوروبا، فإن حزب الحرية الذي يتزعمه هوفر 
زاد من شـــعبيته من خالل إشاعة المخاوف من 
الهجرة وتحذيـــره من النخبـــة التي يصورها 

على أنها بعيدة عن الواقع.
وبالنسبة إلى انتخابات الرئاسة، فقد هزم 
فـــان دير بيليـــن هوفر بفارق طفيـــف في مايو 
الماضـــي، إال أن حزب الحريـــة تمكن من إلغاء 

تلك النتائج بسبب أخطاء إجرائية.
وتأجلـــت جولـــة اإلعـــادة مـــن أكتوبر إلى 
ديسمبر بسبب وضع مادة الصقة غير صالحة 

على مغلفات االقتراع.
ويرى تشارلز ليشفيلد من جمعية أوراسيا 
غـــروب لالستشـــارات السياســـية، أن انتصار 
هوفر ”سيشـــكل نقطة تحول للنمسا واالتحاد 
األوروبي، ويعزز األحزاب الشعبوية في اليمين 
واليســـار“ قبل سنة انتخابية خطرة في فرنسا 
وهولنـــدا وألمانيـــا فـــي عـــام 2017. وأضاف 

أن انتصار هوفر ”ســـيتم تفســـيره كانتكاســـة 
جديدة للحكومة النمساوية، وسياسة استقبال 

الالجئين الخاصة بميركل ولبروكسل“.
ويؤكـــد المحلـــل أن منصـــب الرئيـــس في 
النمسا فخري ولديه ســـلطات محدودة، مؤكدا 
أن التحـــدي الحقيقي أمام حـــزب الحرية الذي 
يتزعمـــه هوفر هو جعل فوزه فـــي االنتخابات 
الرئاســـية نقطة انطالق باتجاه المستشارية، 
أســـاس الســـلطة التنفيذيـــة في البـــالد. وفي 
النمســـا، ال يتدخل الرئيس في إدارة الشـــؤون 

اليومية للبالد، لكنه يتمتع بصالحيات موسعة 
وخصوصا صالحية تعيين مستشـــار جديد أو 

حل البرلمان.
وشـــهدت النمســـا تدفق 90 ألف شـــخص 
تقدمـــوا بطلبات لجوء العـــام الماضي، في ما 
يعتبـــر أحد أعلى المســـتويات مـــن حيث عدد 
الســـكان في أوروبا، وشـــكلت نقطة كبيرة في 
الحملـــة االنتخابيـــة. وأكد فان ديـــر بيلين (72 
عامـــا) ”أنتـــم تلعبـــون بالنار“ في مـــا يتعلق 

بإمكانية خروج النمسا من االتحاد األوروبي.

ودفعت هـــذه التصريحات منافســـه هوفر 
(45 عامـــا) إلـــى اتهامـــه بأنـــه ”كاذب“، مؤكدا 
انه ســـيدعو إلى إجراء اســـتفتاء على عضوية 
النمســـا في االتحاد األوروبي في حال انضمام 
تركيا إليه أو في حال أصبح االتحاد األوروبي 
”مركزيا جدا“. وأعرب حزب الحرية في السابق 

عن مواقف مشككة لالتحاد األوروبي.
واتهم هوفر منافســـه فان دير بيلين، وهو 
أســـتاذ ســـابق في االقتصاد، بإهانـــة الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب، األمـــر الذي يعرض 
العالقات النمســـاوية-األميركية للخطر. وكان 
هوفر رحب بانتخاب المرشـــح الجمهوري في 

نوفمبر الماضي.
ويســـعى هوفر، العضو في حـــزب الحرية 
منـــذ عشـــرين عاما ونائـــب رئيـــس البرلمان، 
إلى سياســـة تقارب مع مســـؤولين سياسيين 
مـــن أوروبا الشـــرقية المعادييـــن للمهاجرين، 

وروسيا أيضا.
ويـــرى المحلل السياســـي تومـــاس هوفر، 
الذي ال تجمعه أي صلة قرابة بمرشـــح اليمين 
المتطرف، أن هوفر على المستوى الداخلي قد 

يسرع إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد المرشح اليميني المتطرف أنه يرغب 
في حال انتخابه  في أن يكون ”رئيسا نشـــطا“ 
ولم يستبعد ”إقالة الحكومة“ إذا ما اضطر إلى 

ذلك. االستياء من الشعبويني في تزايد

صعود اليمني املتطرف يخيم على انتخابات الرئاسة في النمسا

فلوريان فيليبو:

رئيسان يخرجان خالل 

أسبوعين، ما فائدة ترشح 

نسختين عنهما



[ شريحة كبيرة من المسلمين تعتقد أن واشنطن وراء أحداث 11 سبتمبر  [ أغلب المسلمين في بريطانيا يطمحون إلى اندماج كامل
ميول انعزالية تحكم حياة المسلمين في بريطانيا
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في 
العمق

{من الواضح أن لدينا مشـــكلة في دمج المســـلمين، ليس في فرنســـا فقط وإنما في بقية أوروبا 
(أيضا)، بسبب اإلسالم المتطرف بشكل واضح جدا}.

جيرارد آرود
السفير الفرنسي في الواليات املتحدة األميركية 

{نحـــن ننوي وضـــع قواتنا األمنية في خدمـــة القوانين المحلية وليس (في خدمـــة) قوانين هجرة 
تهدف إلى طرد الناس، وسنستقبل المهاجرين ونحميهم من دونالد ترامب}.

إريك غارسيتي 
رئيس بلدية لوس أجنلوس

ال تختلـــف بريطانيـــا عـــن بقيـــة  } لنــدن – 
الدول الغربية في الســـعي لفهم ظاهرة وجود 
املســـلمني في البلـــد ومقاربة التطـــور الكمي 
والنوعـــي والثقافـــي الذي طرأ على مســـلمي 

بريطانيا في العقود األخيرة.
وال ميكن التسليم بأن ما تقوم به احلكومة 
البريطانية بشأن املسلمني البريطانيني مماثل 
لذلـــك الـــذي تقـــوم به ملقاربـــة بقيـــة األقليات 
العرقية والدينية والثقافية في البالد، ويعيش 
في بريطانيا نحو 2.7 مليون مســـلم بحســـب 
اإلحصاء الســـكاني لعام 2011 ويشكلون نسبة 

4.8 باملئة من مجمل سكان بريطانيا.
صحيـــح أن مـــن واجب احلكومـــة متابعة 
التحّوالت الطارئة على نسيج البلد االجتماعي، 
وبالتالي اتخاذ التدابير الالزمة للتأقلم معها، 
إال أن في مقاربة البعد اإلســـالمي لشريحة من 
املواطنني البريطانيني جانبا أمنيا يضاف إلى 
ذلك االجتماعي الكالسيكي املعروف، ولهذا فإن 
مـــا ضّجت به صحف بريطانيا اجلمعة يعكس 
صدى خاصـــا مرتبطا بخصوصيـــة ”احلالة“ 
املســـلمة فـــي البالد، ليـــس ببعدهـــا الداخلي 
احمللي فقـــط، بل أضـــا بارتباطهـــا العضوي 
بالتحّوالت الكبرى في العالم اإلسالمي برمته.

البحث عن اندماج كامل

خصصت صحيفة التاميز صدر صفحتها 
األولـــى لنشـــر تقرير حتـــت عنـــوان ”معظم 
املسلمني في بريطانيا يريدون اندماجا كامال 
في منـــط احليـــاة البريطانية“، فـــي محاولة 
لتقـــدمي املســـلمني فـــي بريطانيـــا بصفتهم 
مواطنني عاديني يرومون تطبيعا مع محيطهم 
ضمن حدود اململكة املتحدة باملعنى السياسي 
والقانوني والقيمي. ويقول التقرير الذي نشر 
اخلميـــس وجاء قبيل بدء عمـــل جلنة كلفتها 
احلكومـــة للبحث فـــي االندماج واالنســـجام 
املجتمعـــي برئاســـة دام لويز كاســـي والتي 
ستباشـــر أعمالها األســـبوع املقبـــل، إن أكثر 
من نصـــف املســـلمني البريطانيـــني يريدون 

فـــي املجتمـــع البريطاني،  ”اندماجـــا كامال“ 
بحســـب مســـح ميداني أجراه مركز ”أي سي 
البحثي ، واستند إلى استبيان آراء عينة  أم“ 

من 3000 شخص من مسلمي بريطانيا.
ويكشـــف املســـح عن أن املسلمني شاركوا 
بشكل واسع البريطانيني اآلخرين في أولوية 
اهتماماتهم بقضايا نظـــام الضمان الصحي 
والبطالة والهجرة بوصفها أهم القضايا التي 
تواجه املجتمع البريطاني، كما قالت نسبة 93 
باملئة من املســـلمني إنها تشعر بارتباط قوي 

جدا ببريطانيا.
ويبرز هذا اجلانب من التقرير البريطاني 
الســـمات املواطنيـــة للمســـلمني البريطانيني 
وقابليتهـــم ألن يكونـــوا مواطنـــني عاديـــني 
مندمجـــني ضمن املجتمـــع البريطاني املتعدد 
األعراق والطوائف والثقافات، وبالتالي يبعد 
عن هذه الشـــريحة املجتمعية صفة االستثناء 
و“احلالـــة اخلاصـــة“ التي حتـــاول التيارات 
اليمينيـــة املتطرفة وتلك الشـــعبوية الرائجة 

هذه األيام إلصاقها باملواطنني املسلمني.
وترى أوســـاط بريطانية مهتمة بشـــؤون 
اجلاليـــات أن ذهاب الناخبـــني اللندنيني إلى 
اختيار املســـلم صادق خان عمـــدة ملدينتهم، 
الرســـمي  األول  الوجـــه  أصبـــح  وبالتالـــي 
للعاصمة البريطانيـــة، يعّبر عن إميان الرأي 
العام البريطاني باملواطنة الكاملة للبريطاني 
مياديـــن  فـــي  الكامـــل  وبانخراطـــه  املســـلم 
السياسة واألعمال والثقافة والفن في الفضاء 

البريطاني الكبير.
لكن صحيفة الغارديان جتاوزت موضوع 
االندماج كمسألة بارزة الفتة وسّلطت الضوء 
على ما كشفه التقرير من أن لدى املسلمني في 

بريطانيا ميوال انفصالية أيضا.

ميول انفصالية

وفق الصحيفـــة أظهر تقرير مركز األبحاث 
أن نســـبة 31 باملئـــة مـــن املســـلمني قالوا في 
االســـتبيان إن احلكومـــة األميركية كانت وراء 

هجمـــات 11/9، وحّمـــل 7 باملئة منهـــم اليهود 
مســـؤولية هذه الهجمات ونسبة 4 باملئة منهم 
ألقوا باملســـؤولية على عاتـــق تنظيم القاعدة، 
لكـــن نســـبة 52 باملئة ممن اســـتطلعت آراؤهم 

قالوا إنهم ال يعرفون.
إال أن صحيفة التاميـــز تقارن في روايتها 
عـــن التقرير هذه النســـب مع نســـبة 71 باملئة 
من عموم ســـكان بريطانيا التي حتّمل القاعدة 
مسؤولية هذه الهجمات و10 باملئة التي حّملت 
الواليـــات املتحدة املســـؤولية ونســـبة واحد 
باملئة التي حّملت اليهود املسؤولية، بينما قال 

16 باملئة إنهم غير متأكدين.
ويرى باحثـــون متخصصون في مســـائل 
األقليات أن املســـلمني في بريطانيا مرتبطون 
باملســـلمني في العالم، وهم رغـــم املناعة التي 
يتحلون بها بســـبب وجودهـــم وترعرعهم في 
بريطانيـــا، ال ميكـــن أن ينســـلخوا عـــن راهن 

املســـلمني وتطّوره وتأثـــره باألطروحات التي 
تروج حلســـابات سياسية أو عقائدية. وتعتقد 
هذه األوســـاط أن األعمـــال اإلرهابية منذ تلك 
التي وقعت في 11 ســـبتمبر حترج املســـلمني 
في بريطانيا وتنال من ثقتهم بنفســـهم ضمن 
العائلـــة البريطانيـــة الكبـــرى، ال ســـيما أنهم 
يشـــعرون باحلاجـــة إلـــى التفســـير والتبرير 
والنـــأي بالنفـــس والتبرئـــة مـــن العنـــف في 
كل مرة تقـــع فيها جرائم إرهابيـــة في العالم، 
وأن تصديـــق نظريـــات املؤامرة هـــو رد فعل 
دفاعـــي عادي لدفع تهمة اإلرهاب عن اإلســـالم 
واملســـلمني، وبالتالي عنهم وعن جالياتهم في 

بريطانيا.
وقـــد كتـــب النائب عـــن حـــزب العمال عن 
برنغهـــام خالد ممـــود أن الكثير من مســـلمي 
بريطانيا مستعدون لتصديق نظريات ”القوى 

اخلفية“ التي تعمل ضد املسلمني.

وقـــال إن االســـتطالع كشـــف أن منظمات 
كمجلس مسلمي بريطانيا لديها تأييد محدود 
ضمـــن اجلالية املســـلمة فـــي بريطانيـــا وأن 
املجلس فشـــل فـــي إعطاء صـــورة حقيقية عن 
آرائهـــم في العديـــد من املســـائل التي تهمهم. 
وال يعرف ما إذا كان هذا االســـتنتاج ســـيكون 
مقدمـــة إلعادة البحث في ســـبل أخرى لتمثيل 
املســـلمني البريطانيني، مبا في ذلك استحداث 
هياكل جديدة حتّل مـــكان تلك املعروفة والتي 
حســـب التقرير ال تنقل الـــرؤى احلقيقية التي 

تعّبر عن املسلمني البريطانيني.
على  البريطانيتان  الصحيفتـــان  وجتمـــع 
تســـليط الضوء على حقيقة أنه على الرغم من 
أن مســـلمي بريطانيا يعيشـــون مبعدل ”أكثر 
مـــن األقليات األخرى إال أن  انعزالية نوعا ما“ 

نسبة 53 باملئة منهم أرادت اندماجا أكبر.
وقـــال ديفيـــد غوودهارت، وهـــو واحد من 
الذيـــن كتبـــوا التقريـــر إن ”مجمـــل مســـلمي 
بريطانيا مستمرون في العيش بشكل منفصل 
أكثر من بقيـــة االقليات في املناطق الســـكنية 
واملدارس، كما لدى النساء غير العامالت، وفي 

كيفية ممارسة سلوكهم وطقوسهم الدينية“.
ومع ذلك فإن التقرير يكشـــف أن مســـلمي 
بريطانيـــا ”يعيشـــون فـــي حياتهـــم اليومية 
بشـــكل عادي مماثل لبقية املواطنني على نحو 
أكبر مما ميكن اســـتنتاجه من خالل االستماع 
إلـــى املنظمات التي تقول إنها تتحدث باســـم 
املســـلمني“. واعتبر املراقبون أن هذه اإلشارة 
تشـــيد باملســـلمني البريطانيـــني مشـــككة في 
املنظمات التي تدعي متثيلهم، ما يبرر الغضب 
الذي أبـــداه مجلس مســـلمي بريطانيا ويبرر 

االنتقاد الذي وجهه للتقرير.
وأشـــار التقرير إلى أن مســـلمي بريطانيا 
يدينون اإلرهاب والعنف أكثر من بقية مكونات 
الســـكان في بريطانيا. وشـــدد التقرير على أن 
واحدا من أربعة مسلمني أشار إلى أن ”وجهات 

النظر املتطرفة غير موجودة“ لدى املسلمني.
وبالســـؤال عما تناهى إلى علمهم أن قريبا 
ما ”متورط مع أشـــخاص يدعمون اإلرهاب في 
ســـوريا“، قال 52 باملئة فقط إنهم سيشون بهم 

إلى الشرطة.
واتهم مجلس مســـلمي بريطانيـــا التقرير 
بأنه استخدم االســـتطالع لكي ينزع الشرعية 
عنه. وقد أصدر املجلـــس ردًا أوليا قال فيه إن 
”هناك نتائج ملتبســـة لالســـتطالع تســـتدعي 

حتقيقا إضافيا“. 
وأقـــر املجلـــس بـــأن ”أقليـــة واســـعة من 
املســـلمني قد تقبل نظريـــات املؤامرة، لكن مبا 
يجاري آراء بقيـــة البرطانيني (40 باملئة مقابل 
37 باملئـــة)“.  وقـــال إن ”كثيـــرًا مـــن مســـلمي 
بريطانيا متأثرون بنظريات املؤامرة اخلاصة 
باعتداءات 11 ســـبتمبر“، لكن ”بنسب شبيهة 
بالنســـب التي تنتج عن اســـتطالع للرأي لدى 

املواطنني في الواليات املتحدة“.
وقـــد أعلن املجلس أنه ســـيعقد اجتماعات 
للنقـــاش فـــي ما انتهـــى إليه التقريـــر التخاذ 
التدابيـــر ملواجهـــة ”اآلراء املقلقة“ التي وردت 

فيه.

الرغبة في االندماج والتعايش مع اآلخر

حتــــــاول التيارات اليمينية املتطرفة وتلك الشــــــعبوية الرائجة هــــــذه األيام توظيف األحداث 
اإلرهابية األخيرة التي اســــــتهدفت األمن القومي األوروبي في رســــــم صورة حترض على 
ــــــة ضد املســــــلمني، بنظرية تدعو إلى إقصاء اآلخــــــر دّعمها جناح األحزاب ذات  العنصري
ــــــة األخيرة، ضمن معتقدات متشــــــددة تطرح  األفــــــكار الشــــــعبوية في األجندات االنتخابي
إشــــــكالية اندماج املسلمني وتضعهم في مفارقة بني رغبتهم في حتقيق اندماج كامل وبني 

تهمة اإلرهاب احمليطة بهم.

األعمـــال اإلرهابية منذ أحداث 11 
ســـبتمبر  2001 تحرج املسلمني 
وتنال من ثقتهم بأنفسهم ضمن 

العائلة البريطانية

◄

رئاسة ترامب تسقط في فخ صدام الحضارات
} واشــنطن - يترقـــب الـــرأي العـــام العاملي 
والعربي بصفة خاصة رؤية الرئيس األميركي 
اجلديد املنتخب دونالد ترامب  لقضايا الشرق 
األوســـط ومدى جتســـيد وعـــوده االنتخابية 
جتاه هـــذه املنطقة أمام مخـــاوف من تفعيلها 
علـــى أرض الواقـــع، غيـــر أن متابعني يفندون 
هـــذه الفرضية ويتوقعـــون أن تواصل اإلدارة 

األميركية اجلديدة نهج اإلدارات السابقة.
ويشـــكل التاريخ احلديث للواليات املتحدة 
آلة زمنية رســـمتها أشـــهر ما بعد 9/11 عندما 
تدلـــى اإلرهـــاب فـــي الهـــواء، وكان اخلـــوف 
واضحـــا، وبـــدأ يتفشـــى الرعب من اإلســـالم 

وظهور ما سمي ”اإلسالموفوبيا“.
لدونالـــد  االنتخابيـــة  األجنـــدة  وركـــزت   
ترامـــب على حماية األمن القومي األميركي من 
املهاجرين واملســـلمني كما دعـــت إلى محاربة 
اإلرهـــاب بتقليـــص عـــدد املهاجريـــن ورفض 
وجودهم في الواليات املتحدة، حيث ســـاهمت 
األحداث اإلرهابية التي شهدها الغرب في نفاذ 
وتعزيـــز األفكار الشـــعبوية لدى الـــرأي العام 
الغربـــي ومكنـــت رجـــل أعمال ال ميلـــك خبرة 
سياسية من قيادة أكبر دولة إقليمية في العالم. 
ويقـــول مرشـــح الرئيـــس األميركـــي املنتخب 
دونالـــد ترامب لتســـيير وكالة االســـتخبارات 
املركزية مبايـــك بومبيو إن املعركـــة ”تتجاوز 
أولئـــك (املســـلمني) الذين يتورطـــون فقط في 

التطرف العنيف“.
فـــي حني أن مايـــكل فلني الـــذي مت تعيينه 
حديثـــا مستشـــارا لألمـــن القومي، غـــّرد في 
الســـابق قائـــال  ”إن اخلـــوف مـــن املســـلمني 
أمـــر عقالني“. ويقـــول واضع اإلســـتراتيجية 
السياســـية لترامب، ســـتيف بانون، ”نحن في 
أزمـــة تعزيز الرأســـمالية وفـــي بداية احلرب 
العاملية ضد الفاشـــية اإلســـالمية“. وفي رأيه، 
من املفروض أنه بعـــد احلرب العاملية الثانية، 
عندمـــا كانـــت الرأســـمالية ”فـــي عنفوانهـــا 
ونشـــرت فوائدها على أغلب  النـــاس، تقريبا 
كل أولئك الرأســـماليني كانـــوا مؤمنني إميانا 
قويـــا باليهودية واملســـيحية الغربية. وكانوا 
إما مؤمنني نشـــطني بالعقيـــدة اليهودية وإما 

مؤمنني نشطني بالعقيدة املسيحية“.
ويبـــدو أن الرئيس املنتخب نفســـه يعتقد 
أن املســـلمني مذنبـــني من خـــالل تعاطفهم مع 

الراديكاليـــة حتى يثبتـــوا براءتهـــم من ذلك، 
ويبـــدو أنـــه مصمـــم علـــى إضفـــاء املزيد من 
العدوانيـــة على سياســـته اخلارجيـــة مقارنة 
بالرئيـــس األميركي باراك أوباما، مبا أنه منح 
بعض املناصب الهامة إلى احملاربني، حيث  لن 
يحدث البتة أن يصدق بعض الناس في أوروبا 
املسيحية أن الشرطة الســـرية الروسية قامت 
بتلفيـــق بروتوكوالت صهيون قبـــل عام 1914، 
لتشجيع كل املذابح املنتشرة على نطاق واسع 
وتشـــجيع أدولف هتلر واجلســـتابو األملاني، 
ناهيك عن الكشـــف عن حلفائهم املنتشرين في 
بولندا واملجر وفرنســـا، ”االبنة الِبكر اخلائنة 
للكنيسة“، التي قتلت املاليني من اليهود. قتلت 
أوروبـــا املســـيحية الكثير من اليهـــود، بكثير 
من الوحشـــية والســـادية خالل العقود القليلة 
املاضيـــة من القرن العشـــرين مقارنة مبا فعله 

املسلمون على مدى أكثر من ألف سنة.
وكان تاريـــخ  العالقـــات بـــني املســـلمني 
واملســـيحيني واليهود متقلبـــا، ولكن يتحدث 
الســـلوك الســـابق عن تســـامح كبير أكثر من 
حديثـــه عن حقـــول القتل العمياء فـــي أوروبا 

القـــرن العشـــرين. مـــن املســـتحيل أن نتخيل 
هتلر، وموســـوليني، وفرانسيسكو فرانكو أو 
زعيم حكومة فيشي الفرنســـية، فيليب بيتان، 
يستخدمون عبارة أوروبا اليهودية-املسيحية، 

التي متت صياغتها بعد عام 1945.
وال ُيظهـــر الرئيس األميركـــي املنتخب أي 
وعـــي في احلديث عن األمـــور املصيرية، حتى 
اآلن، ومـــا إذا كان يفضـــل زيـــادة التعاون مع 
روســـيا، وهذا ســـوف يعـــزز مكانـــة الرئيس 
الســـوري، بشـــار األســـد، وحليفته الرئيسية، 
إيـــران، التي يدعـــي العديد من الذيـــن عّينهم 
ترامب في املناصب أنهم يسعون إلى إضعافها.  
وال حتبذ دول اخلليج االتفاق الدولي الذي 
مت التوصل إليه بخصوص إيران، وليس لديها 
أي رغبة فـــي خرقه مبا أن بعض مستشـــاري 

ترامب يدعون أنهم يرغبون في فعل ذلك.
 كما أن تســـليط ضغط كبير من شـــأنه أن 
يشـــجع هذا البلد على االنســـحاب من االتفاق 
النـــووي ومتكينه من دفعة أكبر للحصول على 
القنبلـــة النوويـــة. ويعتبر ذلـــك مجرد تخمني 
حتـــى وإن كان مـــن شـــأنه أن يجعـــل منطقة 

اخلليج والشـــرق األوسط أكثر أمنا. ومن شأن 
زيـــادة التعاون مع روســـيا أن ُتضعف اململكة 
العربيـــة الســـعودية، وإجمـــاال يبـــدو أن لدى 
ترامـــب الكثير مـــن التخبط حـــول العديد من 
القضايا، وهو ما يجعل من املســـتحيل التكهن 

مبا ستؤول إليه سياسته في الشرق األوسط.
كمـــا أن العديـــد مـــن اخلبـــراء األمنيـــني 
والعســـكريني في واشنطن مذعورون من اللغة 
الفضفاضـــة التي تســـتهدف 1.6 مليار مســـلم 
حيث ميكن أن يلحـــق اخلطاب الناري لترامب 
وفريقـــه ضـــررا هائـــال وسيكتشـــف الرئيس 
املنتخـــب ســـريعا أن اللغـــة الناريـــة ميكن أن 
تشجع تلك اجلماعات املتطرفة جدا على إعالن 

القتال.
وميكن أن يوحي تفكك العالم العربي جراء 
احلرب أهليـــة، واحلروب القبليـــة والطائفية 
وظهور تنظيم الدولة اإلســـالمية بأن التطرف 
سوف يسود مقابل تراجع االعتدال في الثقافة 

اإلسالمية العربية.
ويعتقـــد ضابـــط االســـتخبارات الســـابق 
راؤول مارك غرشت، وهو محافظ سياسّيا، أن 
”رسم اإلســـالم، من خالل ما يزيد عن 1400 عام 
من التعقيد املجيد، كحضارة وإميان مضطربني 
حيـــث أن أتباعه قادرون على ممارســـة العنف 
ألنهـــم مرتبطـــون بذلـــك، (عن طريـــق القرآن) 
يعتبـــر في الكثير من األحيان أمرا قذرا“. يبدو 
البعض من املسلمني املتطرفني مذهولني بعض 

الشيء من الهدية التي ُقدمت إليهم.
ويغذي هذا اخلطاب قصصا حول البيض 
ومناهضتهم ألي شـــخص آخر، وهو ما يشبه 
تكتيـــكات تخويـــف األحمـــر للســـيناتور جو 
مكارثي في اخلمســـينات من القرن العشـــرين، 
ما ســـاعد على ترســـيخ اليمـــني املتطرف في 

واشنطن.
وصـــاغ املؤرخ برنارد لويس عبارة ”صدام 
احلضـــارات“ منذ أكثر من جيـــل رغم أنه حذر 
فـــي وقـــت الحق مـــن االندفـــاع جتـــاه الرؤية 
اإلســـالمية املبالغة في رد الفعـــل على ذلك إذا 
ســـقطت رئاســـة ترامب في هذا الفخ، فهو لن 
يســـتجيب لنصيحة لويس القائلة ”من جانبنا 
ال ينبغـــي أن ندفـــع إلى رد فعـــل تاريخي، وال 
باجتاه رد فعل غير منطقي على حد سواء ضد 

هذا املنافس“. توظيف اإلسالموفوبيا في الخطابات الشعبوية
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} بغــداد - أقـــر مجلـــس النـــواب العراقـــي 
باألغلبيـــة، الســـبت املاضـــي، قانـــون هيئـــة 
احلشد الشعبي وســـط مقاطعة نواب حتالف 
القوى العراقية السني الذي عّد إقرار البرملان 
قانون احلشد الشعبي نسفا للشراكة الوطنية 
فـــي خطوة يراهـــا محللون طعنـــا للمصاحلة 
الوطنيـــة وتعزيـــزا للوصايـــة اإليرانية على 

العراق.
ونـــص قانون الهيئة اجلديد على أن قوات 
احلشد ستكون قوات رديفة إلى جانب القوات 
املسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات 
املسلحة. وبحســـب القانون يتألف احلشد من 
قيـــادة وهيئة أركان وألويـــة مقاتلة، ويخضع 

للقوانني العسكرية النافذة.
ووفق مراقبني ينطوي طرح قانون احلشد 
الشـــعبي في هذه املرحلة بالذات على مفارقة 
لتزامنـــه مع حملة الترويج ملشـــروع ما يعرف 
الهـــادف وفق دعاته  بـ“التســـوية التاريخية“ 
إلـــى تصحيـــح مســـار العمليـــة السياســـية 
والتخفيف من حـــّدة التوتر الطائفي والعرقي 
بإجناز مصاحلة بني املكّونات العراقية، األمر 
الذي يراه عراقيون متناقضا بشكل صارخ مع 
تأســـيس جيش لطائفة بعينها مسّلح وممّول 
على حســـاب الدولة، ويكّرس املزيد من سطوة 
أبنـــاء تلـــك الطائفة على احليـــاة العامة على 

حساب باقي الطوائف واملكّونات.
ويشـــير مركز املســـتقبل للدراسات إلى أن 
القانون سيســـاهم في زيادة إضعاف اجليش 
العراقـــي، الـــذي يخـــوض حربا ضـــد تنظيم 
الدولة فـــي املوصل بإضفاء الصيغة الطائفية 

عليه.
وكان القيادي في احلشـــد وزعيم ميليشيا 
بدر هـــادي العامري قد ذكر في تصريحات في 
أغســـطس املاضي، أن قوات احلشد أصبحت 

أقوى من اجليش العراقي.
ولفت مركز املســـتقبل للدراســـات إلى أن 
الطبيعـــة اخلاصة لتنظيم احلشـــد الشـــعبي 
ســـتؤدي إلى تغيير عقيدة اجليـــش العراقي 
وإخالل التوازن بداخله، خاصة وأن احلشـــد 
يضم فصائـــل عقائدية جهادية لها ســـياقات 
إداريـــة وتنظيميـــة تختلـــف عن الســـياقات 
الكالســـيكية املتبعة في املؤسســـة العسكرية، 
باإلضافـــة إلى أن طبيعـــة العالقة بني فصائل 
احلشـــد وتراتبيتها وتعـــدد والءاتها ال ميكن 
أن تستوعبها املؤسســـة العسكرية، فمنها ما 
ُشكل على أســـاس التبعية للمرشـــد اإليراني 
علـــي خامنئـــي، فيما تتبـــع أخـــرى مرجعية 
النجـــف ممثلة في آية الله علي السيســـتاني، 
ومنهـــا من له والءات فرعيـــة مرتبطة مبراجع 

شيعية أخرى.
وبذلك ســـتجد احلكومة العراقية نفســـها 
سواء طالت معركة حترير املوصل أو قصرت، 
في وضع يســـتوجب منها احتـــواء الفصائل 
الشـــيعية التابعة إليران والتي تشـــارك حاليا 
فـــي العمليـــة العســـكرية ضد تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية حتت مسمى احلشد الشعبي.

الفصائل مشكلة الحكومة

حتـــارب بغداد إلخـــراج التنظيم املتشـــدد 
من مدينة املوصل بشـــمال البالد. وتشارك في 
القتال إلـــى جانب القوات احلكومية الفصائل 
الشـــيعية وكذلـــك القـــوات الكرديـــة وقـــوات 

أميركية.
وتـــدرك حكومة رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي أنها حتـــى وإن انتصرت على 

داعش، فستحتاج إلخضاع الفصائل الشيعية 
إلى قـــدر أكبـــر من الســـيطرة، كما يتســـاءل 
مسؤولون عراقيون وغربيون حول مدى قدرة 

العبادي على حتقيق ذلك؟
وكانـــت الفصائـــل العراقيـــة قـــد توحدت 
في العـــام 2014 بعد أن ســـيطر تنظيم الدولة 
اإلســـالمية علـــى ثلث مســـاحة البـــالد، ومن 
الناحية الرســـمية تشكل الفصائل قوة شعبية 
تســـاندها احلكومة وتســـمى احلشد الشعبي 
وقـــد كان لهـــا دور بارز في التصـــدي لتنظيم 

الدولة اإلسالمية ومحاولة دحره.
ويـــرى محللون أن الفصائل باتت مشـــكلة 
احلكومـــة ملواالة جزء كبير منهـــا لطهران، ما 
أفرز نفوذا عســـكريا وسياســـيا كبيرا لوالية 

الفقيه في الداخل العراقي.
ورغــــم الوعــــد الــــذي قدمه العبــــادي منذ 
توليه الســــلطة عام 2014 بإصــــالح العالقات 
بني األغلبية الشــــيعية واألقلية الســــنية التي 
هيمنت على البالد فــــي حكم الرئيس الراحل 
صــــدام حســــني وتراجــــع وضعهــــا فــــي ظل 
حكومات شــــيعية بعد الغزو األميركي للعراق 
فــــي العام 2003 بغية تعزيــــز الوحدة الوطنية 
لكبــــح جماح هذه الفصائل، فإنه لم يتمكن من 

ذلك.
ويقول مســــؤولون عراقيون وغربيون إن 
العبــــادي أضعف مــــن أن يتصــــدى للفصائل 
مباشــــرة. فعندما تولى الســــلطة حاول دمج 
احلشد الشعبي في قوات األمن النظامية، لكن 

هذه اخلطة سرعان ما طواها النسيان.
ووفق متابعني ينتهج العبادي اآلن نهجا 
أخف. ففي فبراير املاضي أصدر أمرا تنفيذيا 
الهــــدف منه دفــــع الفصائل لقبول الســــيطرة 
احلكوميــــة، حيــــث يوجه األمــــر الديواني 91 
قوات احلشد الشــــعبي بالتحول إلى ”تشكيل 
عســــكري مســــتقل وجزء من القوات املسلحة 
العراقيــــة ويرتبــــط بالقائــــد العــــام للقــــوات 
املســــلحة ويكــــون منوذجــــا يضاهــــي جهاز 
مكافحــــة اإلرهاب احلالي من حيــــث التنظيم 
واالرتبــــاط ويتألــــف من قيــــادة وهيئة أركان 

وصنوف وألوية مقاتلة“.
ومــــن الناحيــــة الرســــمية يعــــد احلشــــد 
الشعبي مسؤوال أمام رئيس الوزراء من خالل 
مستشار األمن الوطني العراقي فالح فياض. 
فيما يتولى قادة آخرون من احلشــــد الشعبي 
مناصــــب عليا في الدولــــة، إضافة إلى وجود 
ممثلني في البرملان على غرار الناطق بلســــان 
قوات احلشــــد أحمد األســــدي الذي هو عضو 
في البرملــــان العراقي، كما تخصص احلكومة 
العراقيــــة مرتبات لنحــــو 110 آالف فرد تتألف 

منهم قوات احلشد الشعبي.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن املـــال 
املخصص للمقاتلني الشـــيعة يصرف بانتظام 
مـــن خـــالل قادتهـــم، األمر الـــذي يتيـــح لهم 

السيطرة على ما ينفق منه.

وقد دأب احلشـــد على تأكيد والئه للشعب 
العراقـــي ال للدولة، فالنائـــب فياض أبومهدي 
املهندس، الذي يرى الكثير من أفراد الفصائل 
أنـــه الزعيـــم احلقيقـــي للفصائـــل، هـــو قائد 

مخضرم تربطه صالت قدمية بإيران.
وبعـــد قيادة احلـــرب على تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية في العام 2014 و2015 أصبح احلشد 
الشـــعبي يلعب دورا مســـاندا فـــي الغالب ملا 
أحرزته القـــوات احلكومية من تقدم في اآلونة 

األخيرة في مقابل تعزيز النفوذ اإليراني.
ويرى مركز املستقبل للدراسات أن طهران 
جنحت في مأسســـة أوضاع حلفائها وأدوات 
نفوذهـــا االســـتراتيجي في العـــراق، خاصة 
األداتني السياســـية والعســـكرية. فسياســـّيا 
جنحت طهران مؤخرا في حسم اخلالف داخل 
التحالـــف الوطني الشـــيعي بعـــد تولي عمار 
احلكيم رئاسته، كما ضبطت التوازنات داخل 
الكتلة الشـــيعية، وعسكريا استطاعت شرعنة 

أوضاع ميليشيات احلشد املوالية لها.
كمـــا لفـــت مراقبـــون إلـــى أن امليلشـــيات 
الشيعية ال تزال خارج ســـيطرة وزارة الدفاع 
العراقيـــة وهي تهيمن في بغداد وحولها وفي 
محافظـــة ديالـــى بشـــرق البالد وفـــي مناطق 
كبيرة من محافظة صالح الدين إلى الشـــمال. 
كما أنها مازالت ترفع رايات دينية تصور أئمة 

الشيعة وشعارات جلماعات حزبية.
وتســـيطر الفصائل الشـــيعية على ســـتة 
ســـجون على األقل وفقـــا ملا قاله مســـؤولون 
محليون ومصادر في الشرطة واجليش، ويقع 
أحد هذه الســـجون في مدينـــة جرف الصخر 
جنوبي بغداد التي سيطرت عليها قوات األمن 

ومقاتلو الفصائل عام 2014.

توغل الفصائل الشيعية

يقول مسؤول في األمن الوطني إن املدينة 
واملنطقـــة احمليطـــة بهـــا مازالتـــا تخضعان 
لســـيطرة كتائب حزب اللـــه التي تعد من أكثر 
الفصائل الشـــيعية سرية في احلشد الشعبي. 
هـــذه  األميركيـــة  اخلزانـــة  وزارة  ووصمـــت 

اجلماعة بأنها منظمة إرهابية.
وقال املســـؤول "قبل أكثر مـــن عام أقامت 
جماعـــة الكتائب مراكـــز اعتقـــال خاصة بها 
وحولـــت عدة مبـــان حكومية ســـابقة وبيوت 
كبيرة إلـــى مراكز اعتقال مشـــددة األمن. وكل 
مـــا نعرفـــه أن مئات الســـجناء مـــن محافظة 
األنبار معتقلون. وجتري اجلماعة حتقيقاتها 
اخلاصة ولم يكن لقوات األمن أي إســـهام في 

تلك اإلجراءات" وكأن بها دولة داخل الدولة.
وأكد مســـؤول محلـــي كبيـــر أن الكتائب 
تدير ســـجونها اخلاصة. وقـــال إن العديد من 
النزالء من الســـّنة الذين اعتقلـــوا في الرزازة 
وهي منطقة صحراوية تفصل محافظة األنبار 

الغربية عن املزارات الشيعية في اجلنوب.

وقال أحمد سلماني النائب من بلدة القائم 
الســـنية القريبـــة إن حوالـــي 2200 شـــخص 
محتجزين هنـــاك، مضيفا أنه ناقش مصيرهم 
مبا في ذلك عمليات تعذيب مع وزارتي الدفاع 

والداخلية ومع العبادي.
ويتهم العراقيون السنة ومنظمات حلقوق 
اإلنســـان بعض الفصائل بارتـــكاب انتهاكات 
وعمليـــات تعذيب وقتـــل. وفـــي املقابل تنفي 
الفصائل هـــذه االتهامات وتقـــول إنها تقاتل 

إرهابيي الدولة اإلسالمية فقط.
وفي قاعـــدة بلـــد اجلوية تعاملـــت قوات 
اجليش العراقي مع مســـلحي الفصائل بعزل 
اجلـــزء الـــذي احتلوه مـــن القاعـــدة. ووافق 
املقاتلون في النهاية على اخلروج من القاعدة 
إلـــى مزرعة محليـــة بعد تدخـــل قائدهم قيس 
اخلزعلي قائد عصائب أهل احلق أحد أشرس 

الفصائل الشيعية.

تقليص حجم الحشد الشعبي

يرجح محللون أن اســــتمرار قوات احلشد 
الشــــعبي في عراق إلى ما بعد داعش سيزيد 
من أزمات العراق الداخلية، وســــيمثل خطرا 
وجوديــــا يهــــدد كيــــان الدولة العراقيــــة، كما 
سيحمل تداعيات سلبية على املنطقة بأكملها، 
إذ ســــيزيد من حدة التجاذبات اإلقليمية مما 
يســــتوجب بالضــــرورة احلد من نفــــوذ هذه 

القوات.
ويضيف محللون أن قانون هيئة احلشــــد 
الشــــعبي ســــيزيد من وطأة اخلطــــر اإليراني 
حيــــث  وتعزيــــزه،  العــــراق  مســــتقبل  علــــى 
تتجســــد اخلطورة في أن املؤسسة العسكرية 
العراقية أصبحت طرفا رئيســــيا في اخلالف 
الشيعي-الســــني، وباتت حتكمها االعتبارات 
الطائفيــــة، وهو ما يقضي على أي مســــاٍع قد 
تهدف لتحويلها إلى مؤسســــة وطنية جامعة 
لــــكل العراقيني، وبالتبعية إجهاض مســــاعي 

الوصول إلى دولة مواطنة حقيقية.
ويقــــول دبلوماســــيون غربيــــون إنــــه من 
املمكــــن تقليــــص حجــــم احلشــــد الشــــعبي، 
إذا متكــــن العــــراق من دحــــر تنظيــــم الدولة 
اإلســــالمية. لكنهم يخشــــون أيضا أن يتحول 
اجلزء األساسي منه إلى شيء أشبه باحلرس 
الثوري في إيران، وهو ما سيســــهم في تعزيز 
النفوذ الذي اكتســــبته طهران في العراق منذ 

سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسني.
لكن دبلوماســــيا رفيع املستوى في بغداد 
قال إن املســــؤولني اإليرانيــــني أبدوا إحجاما 
عن التعامل مع العراق وكأنه حتت الوصاية.

وأضاف الدبلوماسي أنهم ”يكررون القول 
لنا إنه ليس بوسعهم إدارة دولة تابعة. كذلك 
يرفض كبار املســــؤولني األمنيــــني العراقيني 
أي زيادة في النفــــوذ اإليراني“، في املقابل لم 
ترد الســــفارة اإليرانية في بغداد على طلبات 

متكررة للتعليــــق. ولفت مراقبون إلى أن قادة 
الفصائل أنفسهم منقسمون، إذ يشير البعض 
إلــــى أنهم لن يلقوا الســــالح حتــــى إذا انهزم 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال جــــواد طالباني أحد قــــادة عصائب 
أهــــل احلــــق إن جماعات مثــــل فصيله ال ترى 
ضرورة لالنضمام إلى قــــوات األمن العراقية 
الرســــمية. وقال إن اجلماعة ستلقي سالحها 
فقــــط في حال انهزمت كل اجلماعات الســــنية 
وإنهــــا ســــتقاوم أي محاولة لنزع ســــالحها 

بالقوة.
وقال كــــرمي عليوي احملمــــداوي، املتحدث 
باســــم منظمة بدر أكبر الفصائل الشيعية، إن 
”املنظمــــة ســــترجع إلى وضعها الســــابق عام 
2014 إذ يخــــدم بعض أعضائها في الشــــرطة 

ويعمل البعض اآلخر بصفة مستقلة“.
ويبــــدو أن اجلماعات الكبيــــرة أقل مدعاة 
لقلق املســــؤولني العراقيني والدبلوماســــيني 
الغربيــــني مــــن اجلماعات الصغيــــرة واألكثر 
تشــــددا التي تتلقى دعما مباشرا بدرجة أكبر 

من إيران.
وفي وقت ســــابق من العام اجلاري بدأت 
بغــــداد العمل مع األمم املتحدة لوضع برنامج 
لتسريح أفراد احلشد الشعبي الذين يوافقون 
على التخلي عن ســــالحهم. ويقول مسؤولون 
أمنيون عراقيــــون كبار إن الهدف هو تقليص 
حجم احلشــــد بشــــكل كبير. لكن البرنامج لم 
يبدأ بسبب استمرار القتال ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ويقــــول مســــؤولون إن إعادة بنــــاء قوات 
اجليش النظامي التي كبلها الفساد والطائفية 
ثم اجتياح الدولة اإلســــالمية ملناطق شاسعة 

عام 2014 ستستغرق وقتا أطول.
وفي يونيو املاضي عندما ســــار مقاتلون 
من القوات اخلاصــــة بجهاز مكافحة اإلرهاب 
فــــي بغداد مع وحدات من اجليش والشــــرطة 
لالحتفال باستعادة الفلوجة، سارت قوات من 

احلشد الشعبي إلى جانبهم.
ووصــــف ضابــــط برتبــــة عقيد فــــي قيادة 
الشرطة مبدينة تكريت السنية التي أصبحت 
تزينهــــا رايــــات الفصائــــل الشــــيعية وصور 
الزعيم األعلى اإليراني الوضع قائال ”ليســــت 
لنا أي سلطة عليهم. فهم دولة داخل الدولة“.

[ الميليشيات خارج سيطرة وزارة الدفاع وتحت الوصاية اإليرانية  [ تقليص حجم الحشد الشعبي ممكن إذا تم دحر داعش
الميليشيات الشيعية في العراق: دولة أزمة داخل الدولة المأزومة

ــــــة فــــــي العــــــراق  تواصــــــل األذرع اإليراني
توســــــيع نفوذ والية الفقيه من خالل مترير 
قانون هيئة احلشــــــد الشعبي الذي وصفه 
ــــــز للوصاية اإليرانية  مراقبون مبثابة تعزي
ــــــة، حيث حتاول  ــــــى األراضــــــي العراقي عل
ــــــذ االحتالل  ــــــس نفوذها من طهــــــران تكري
األميركــــــي وقد جتســــــد ذلك في تشــــــكيل 
ميليشيات احلشد الشعبي كأدوات وآليات 
للتدخل في الشأن العراقي بشكل ميداني، 
ــــــى داعش التي  ــــــى أن جاءت احلرب عل إل
اتخذتها طهران ذريعة للتمـدد الفارســــــي 
البراغماتي الذي جتلى في رســــــم خارطة 
نفوذ شــــــيعية ُتكّرس فيها الطائفية والفتنة 
ومشــــــاريع التقســــــيم على كامــــــل املنطقة 

العربية.

في 
العمق

{العـــراق  معرض لخطر االنقســـام وأســـوأ أعمال عنـــف طائفية منذ الغـــزو األميركي في العام 
٢٠٠٣، ودخول ميليشيا الحشد الشعبي الموصل سيكون كارثيا}.

خميس اخلنجر 
سياسي عراقي

{قانون هيئة الحشـــد الشـــعبي هو بمثابة شـــرعنة لقوات الحشد الشـــعبي في العراق، وتسليم 
مقاليد األمور في البالد للحرس الثوري اإليراني}.

محمد زاهد جول
خبير ومحلل سياسي تركي

طائفية تلهب تطرفا

حكومة حيدر العبادي تدرك أنها حتى 
وإن انتصرت على  داعش، فستحتاج 
إلخضاع الفصائل الشيعية إلى قدر 

أكبر من السيطرة

طهران نجحت في مأسسة أوضاع 
حلفائها وأدوات نفوذها االستراتيجي 
في العراق، خاصة األداتين السياسية 

والعسكرية
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} سفيرة الواليات املتحدة األميركية 
في مجلس األمن سامانثا باور، وصفت 

االجتماعات الطارئة املتكررة ملناقشة ملف 
األزمة السورية وما يجري من مجازر في 

شرق حلب، بأنها لقاءات لـ”نادي األسطوانة 
املشروخة“ في إشارة واضحة ومباشرة إلى 

تصلب املوقف الروسي الداعم للنظام احلاكم 
في سوريا، وامللل الذي سببه استخدام حق 

”الفيتو“ والتمادي بالالمباالة جتاه املوت 
املجاني للمدنيني الذي طال حتى الهاربني 

إلى اجلهة الغربية من حلب، حني تناوشتهم 
مدفعية النظام وامليليشيات اإليرانية من 

احلرس الثوري اللبناني أو الفصائل 
النظامية املنتمية إلى هيئة احلشد الشعبي 

في العراق؛ تناوشتهم باملدفعية والعويل 
الطائفي.

روسيا على لسان املتحدث الرسمي 
لوزارة الدفاع أكدت نأيها عن املشاركة في 

أعمال عسكرية منذ أكثر من ٤٠ يوما، وبعد 
يوم واحد من التصريح املذكور قال وزير 
اخلارجية الروسي سيرجي الفروف أثناء 
زيارته إلى تركيا إن قوات بالده تواصل 

أعمالها العسكرية للقضاء على اإلرهاب إلى 
أن يكتمل احلسم العسكري في حلب، كما 

تفعل قوات التحالف والقوات العراقية في 
املوصل.

العمل السياسي بهذه الطروحات ميكن 
تقبله من جتارب دكتاتوريات صغيرة في 

عاملنا الذي كان فِرحا مبصطلح ”الدول 
النامية“، وهو تشريف وحث أممي خلالص 

تلك البلدان من فقرها ومرضها وجهلها، وفي 
جو املصالح اخلاصة لألفراد أو األحزاب 

رر األكاذيب بكافة أحجام وألوان  احلاكمة ُمتَ
حقائبها املليئة بتناقضات التصريحات 

وإعالم أهواء السلطة، ومنها التعذيب وما 
يجري في السجون خلف القضبان احلديدية، 

أو خلف قضبان احلدود اجلغرافية وما 
نسميه بالسجون الكبيرة املزدحمة مبعاناة 

العيش والبؤس والالكرامة، كل ذلك 
بحسابات ال يعرفها وليست من صالحية أحد 

إال احلاكم األب الذي له حق التصرف بأفراد 
أسرته أو عائلته كما يشاء، ألنه مصدر املاء 

والكهرباء وحق تناول الغذاء على شحته، 
وهو حاميهم من الغير إال من نفسه، أي أنه 

يتصرف ضمن إرادته دون أن يسمح بأي 
تدخل خارجي أو انتفاضة من داخل األسرة 
على جالد ميتلك حصانة أبوية صادمة لكل 

حقوق اإلنسان حتى في أدنى متطلباتها.
ما يجري في سوريا، وحلب حتديدا، يقع 

ضمن تعريفنا ملا ميكن أن يقدم عليه رب 
أسرة دكتاتوري من أفعال التنكيل بأسرته 
وأطفاله مبا يعرضهم إلى املوت، وعندما 

يصرخون ويتعذبون وتخرج األم نائحة في 
الشارع على مصير أوالدها، يتسارع رب 

األسرة ومناصروه ملنع أي تدخل إلنقاذ ما 
ميكن إنقاذه بحجة أنه شأن داخلي ومبرراته 

دائما أنهم ال يفقهون شيئا؛ ال نزيد، ألننا 
ندرك أين وصل احلال في سوريا أو العراق 

من ارتكابات األفعال الشائنة وهي تقترب 
في مخيلتي مما قدمه العبقري الفيلسوف 
اإليطالي املخرج السينمائي بازوليني في 

فيلمه ”سالو“ من سقوط الساسة في مأدبة 
الفجور والغثيان.

الصغار، يتخوف املجتمع اإلنساني 
والدولي منهم، ألنهم ال يتورعون من بيع 

بضاعتهم الفاسدة بخبث وسائلهم وزيف 
معاملتهم والترويج لها باخلداع، والنتيجة 

إرباك حركة احلياة ونشاط املعتدلني، مبا 
يؤدي إلى ضياع املُثل والتشكيك بكل قوانني 

والتزامات األخالق في العالقات واإلنتاج 
والتجارة.

ومن هؤالء من يحتكر املافيات اخلفية 
واجليوش العائلية أو الطائفية، أقرب إلى 

القراصنة، يتشبهون بالنظم اإلنسانية 
والسياسية التي أنتجها العقل البشري 
وتراكماته، ومع أول احتكاك مع صوت 

مخالف تظهر حقيقة مدارسهم الوحشية 
وتطبيقاتها.

كان السالح الشخصي في بلد مثل 
العراق يخضع ملعايير أمنية وموافقات 

أصولية، ولو ملسدس جيب، وشخصيا كنت 
أبتسم عندما أرى أحدهم يحمل سالحا أشعر 

أنه ليس بحاجة إليه، فمكانته وشجاعته 
ومحيطه أيضا ال تستدعي ذلك، لكنني كنت 

على دراية أيضا ومسبقة بأن السالح لبعض 
الشخصيات وقار والتزام أخالقي بعدم 
استخدام القوة والقوة املفرطة حتت أي 

ظرف يضعك فيه موقف ما أو شخص متهور 
أو فاقد ألعصابه، لسبب بسيط هو امتالك 

الثقة باحلسم لصاحلك، كما لو أن مالكمًا أو 
مصارعا يعتدي عليه من ال يدرك سر قوته، 
فنراه متسامحا ومتجاوزا لغضبه، أي أن 

قوته متنحه اشتراطات مضافة من التروي 
واألخالق واحلكمة والثقة مبكنوناته.

يقودنا هذا املنطق إلى املخاوف التي 
تبديها الدول الكبرى املالكة ملفاتيح األرقام 

السرية لألسلحة النووية، أو ما يعرف 
بتوازن الرعب، من محاوالت الدول غير 

الرشيدة والقاصرة في حكمتها وجتربتها 
السياسية واالقتصادية من ولوج صناعة 

القنبلة النووية كسالح استراتيجي يتبنى 
حماية نظامها؛ وطبعا للرفض أسباب 

موجبة أهمها عدم وجود احتياطات كافية 
تضمن عناصر األمان في حالة السلم أو في 

حالة االندفاع للتهديد باستخدام النووي 
أو استخدامه فعال في حلظة حرجة خارجة 
عن السيطرة على غضب قادة سياسيني لم 

تكتمل عندهم مفاهيم ضبط النفس أو حساب 
النتائج املفزعة للجنس البشري.

نصل إلى سؤال يطرح نفسه في ”نادي 
األسطوانة املشروخة“ هل هناك دماثة 

في السياسة كما في السياسة العامة؟ أو 
هل باإلمكان مقارنة أطوار ومراحل الدول 

الكبرى بالدول الصغيرة وهي في عمر 
املراهقة السياسية حيث األهواء واالستبداد 

الكيفي بالرعاية وصناعة قوالب حكم وفق 
يوميات البيع والشراء وتزوير املاركات 

الكبيرة واالستحواذ على ما يخطر في البال 
بذرائعية طفيليات تقتات على قوة حمقاء 

خارجة عن السيطرة؟
ماذا أبقت دولة عظمى مثل روسيا 

بكل تاريخها الثقافي والفني واإلنساني 
والسياسي، وهي تصطف إلى جانب آلة 

القتل للنظام السوري، وترتكب معه املجازر 
بسطحية بالغة في التحليل والتعميم؟ 

كيف نتخيل أبناء أكبر الثورات في تاريخ 

اإلنسانية يحاربون ويقتلون ويشردون 
ويخلطون األفكار ويتعاملون مع الثوار 

واألبرياء من نساء وأطفال حلب، وغيرها من 
املدن السورية الباحثة عن احلرية والكرامة، 

كإرهابيني يستحقون املوت لإلبقاء على 
سلطة دكتاتورية كشرت عن أنيابها الطائفية، 

وسحقت شعبا بكامله وشردته في أرجاء 
األرض بعد تدمير مدنه؟

هل بعد هذا اإلصرار من دليل على أن 
روسيا متر مبراهقة سن البلوغ أو اليأس، 

حيث الرغبة امللّحة في استعادة شبابها 
مبغامرات غير منضبطة تقودنا إلى نكتة 

قدمية أيام كان اللون األحمر حكرا معنويا 
لألحزاب الشيوعية التابعة لالحتاد 

السوفيتي، عندما متادى أحدهم في سنوات 
األربعينات من القرن املاضي وبعد نهاية 

احلرب العاملية الثانية وهزمية هتلر الذي 
كان الكثيرون يحبونه في بغداد العروبة ألنه 

يحارب املستعمر اإلنكليزي، متادى عندما 
تطرف في تعصبه لالحتاد السوفيتي ووهب 
البحر األحمر بعائدية تاريخية إلى جوزيف 

ستالني نكاية بثورة الضباط األحرار.
القوة تفرض نفسها وتؤسس لها على 

األرض مواطئ غاشمة ال ميكن ردعها، وتتخذ 
من أضغاث أحالمها حقائق ال ميكن مع 

قوتها النووية إال القبول بتحويل األبيض 
أيضا إلى األحمر، رغم احلل املستعصي 

باسترخاء للكلمات السورية املتقاطعة في 
نادي األسطوانة املشروخة.

نادي األسطوانة المشروخة أم مجلس الكلمات السورية المتقاطعة

{كنا نتكلم عن عجز المجتمع الدولي، واليوم نتحدث عن شلل دولي تام إزاء االنتهاكات المروعة 

التي ترتكبها قوات األسد والقوات الروسية واإليرانية}.

رياض حجاب
املنسق العام للهيئة السورية العليا للمفاوضات

{نطالـــب المجتمـــع الدولي بالعمل من أجل إنقاذ مدينة حلب من المجازر التي تحدث، ســـنرى ما 

الذي يمكن ألعضاء مجلس األمن أن يفعلوه إلنقاذ األرواح}.

جان مارك إيرولت
وزير اخلارجية الفرنسي

} حتشد روسيا إمكانيات عسكرية ضخمة 
في عدوانها على مدينة حلب، املدينة التي 
تبدو كحلقة في سلسلة مواجهات عسكرية 

وسياسية عزمت روسيا على خوضها 
لتحسني موقعها على الصعيد العاملي 

وصياغة نظام عاملي جديد.
مع نهاية احلرب العاملية الثانية، والتي 

شهدت أكبر قدر من التدمير في تاريخ 
البشرية، وصف رئيس الوزراء البريطاني 

الشهير ونستون تشرشل أوروبا بأنها ”كومة 
من األنقاض، ومقبرة، وأرض خصبة لألوبئة 
والكراهية“. بهذه الكلمات أيضا ميكن وصف 

مدينة حلب السورية، وهي تشهد اليوم 
حملة إبادة غير مسبوقة منذ احلرب العاملية 

الثانية.
تسببت الضربات اجلوية الروسية شديدة 

التدمير بنحو ستمئة قتيل من املدنيني 
احملاصرين في حلب خالل أسبوع واحد فقط. 
وحشية منفلتة ودمار واسع يشبهان إلى حد 
بعيد الدمار واملوت اللذين أحلقتهما النازية 
األملانية بعدد من املدن األوروبية في احلرب 

العاملية الثانية. ففي وصف ما فعله النازيون 
في عاصمة بولندا وارسو، كتب الصحافي 

األميركي جون هيرشي يقول ”دمروا املدينة 
بصورة منهجية، شارعا شارعا، وزقاقا زقاقا، 

ومنزال منزال، ولم يبَق سوى اخلراب“.
لم تسفر احلرب العاملية الثانية عن مقتل 

املاليني من املدنيني فقط، إذ أسفرت أيضا 
عن موت النظام العاملي القدمي الذي هيمنت 

عليه أوروبا الغربية لقرون طويلة وخصوصا 
بريطانيا.

على أنقاض تلك احلرب الوحشية، برزت 
قوتان فتيتان؛ إحداهما االحتاد السوفييتي 

الذي أخذ ينمو ودخل في سباق تطور 
وتسليح مع الواليات املتحدة األميركية. 
وجنح االحتاد السوفييتي في الوصول 

إلى حلظة التوازن العسكري والسياسي 
مع أميركا وذلك بتطويره للسالح النووي 

والصواريخ البالستية في العام ١٩٦٠. أرسى 
ذلك توازنا عامليا استراتيجيا استمر لثالثة 
عقود، وتالشى بسقوط االحتاد السوفييتي 

لتهيمن الواليات املتحدة بصورة منفردة على 
العالم.

وكذلك احلال مع مدينة حلب، إذ تبدو 
إحدى أعرق مدن الشرق األوسط ضحية 

والدة نظام عاملي جديد تتراجع فيه القوة 
األميركية وتتقدم فيه القوة الروسية. لطاملا 

تسببت عملية تغير العالقات الدولية والنظام 
العاملي بسلسلة من احلروب واجلرائم 

املوصوفة بحق املدنيني. حدث ذلك في القارة 
األوروبية في منتصف القرن املاضي، ويحدث 

اليوم في حلبة مصارعة جديدة أريد لها أن 
تكون خارج القارة العجوز. تبدو مدينة حلب، 

وقبلها أوكرانيا، كميدان تختبر فيه روسيا 

رغبتها املتوحشة بالتوسع العسكري وتغيير 
النظام القدمي.

ليس مؤكدا أننا قد عدنا إلى مرحلة 
احلرب الباردة. فإن كانت روسيا قد حسمت 

خياراتها بخوض حرب باردة، ال يبدو 
أن الواليات املتحدة مع باراك أوباما قد 

رسمت إستراتيجيتها الواضحة ملواجهة 
روسيا، باستثناء اإلصرار التقليدي على 

تعزيز نفوذها في أوروبا الشرقية. وبسبب 
غياب تلك اإلستراتيجية، تعرض الرئيس 

األميركي لنقد متزايد من اجلمهوريني وصل 
إلى اعتبار أنه قد فشل في مواجهة روسيا. 
وللمفارقة، فإن الرئيس اجلمهوري املنتخب 

دونالد ترامب لم يتردد في عدة مناسبات في 
إبداء إعجابه بالرئيس الروسي فالدميير 

بوتني مفضال طريق التعاون على املواجهة.
ال ميكن بالطبع أخذ كل كالم ترامب على 

محمل اجلد، وخصوصا أنه صادر خالل 
احلملة االنتخابية، غير أن تقاعس إدارة 

أوباما لسنوات طويلة عن مواجهة روسيا، 
وكالم ترامب املثير للجدل قد يشيران إلى 

إقرار أميركي بلحظة توازن عاملي جديد مع 
روسيا، يشبه ذلك الذي حدث في العام ١٩٦٠ 

وقاد إلى مفاوضات مع االحتاد السوفييتي 
للحد من األسلحة.

ميكن استنتاج ذلك أيضا بتشبث روسيا 
بدعم بشار األسد، ومن ثم تصعيد تواجدها 
العسكري في سوريا، وصوال إلى االنخراط 
الكبير واستخدام كل إمكانياتها العسكرية 

في مدينة حلب. إذ يحدث ذلك في منطقة 
تعتبر حتت النفوذ األميركي منذ العام ١٩٩٠ 

عندما قادت حرب حترير الكويت، وصوال إلى 
غزو أفغانستان والعراق في العام ٢٠٠٣.

قد يهدد ضعف هيمنة موسكو االقتصادية 
على مستوى العالم طموحها بتغيير النظام 
العاملي. فعندما هيمنت أميركا على النظام 
العاملي بعد احلرب العاملية الثانية، كانت 

تنتج ما يقارب نصف اإلنتاج العاملي وهو ما 
كان يدعم قدرتها العسكرية. اليوم، تراجعت 

أميركا لتنتج أقل من ربع اإلنتاج العاملي، 
ولكنها ال تزال حتتل املرتبة األولى عامليا 

فيما حتتل موسكو املرتبة العاشرة.
ولكن روسيا دولة مترامية األطراف متتلك 

موارد بشرية وطبيعية ضخمة تساعدها، 
بكل تأكيد، على شن احلروب رغم تواضع 
إنتاجها االقتصادي وعدم تنوع مصادره. 

كما متلك موسكو القيادة املتحفزة إلجناز 
املهمة. فمنذ تولي الرجل القوي، فالدميير 

بوتني، ملقاليد السلطة وهو يعمل على إعادة 
التماسك للدولة الهشة واخلروج من حالة 

التقوقع والدفاع إلى حالة التوسع.
لقد حفزت تلك العوامل موسكو على 

انتهاج سياسة هجومية عدوانية ال تكترث 
بتوازن القوى احلقيقي في العالم وإمنا 

بضرورة تغييره، أما طريق التغيير فيبدو 
أنه، وفق حسابات فالدميير بوتني، مير من 
مدينة حلب، وفوق جثث من تبقى محاصرا 

من سكانها.

حلب والنظام العالمي الجديد

ماذا أبقت دولة عظمى مثل روسيا 

بكل تاريخها الثقافي والفني واإلنساني 

والسياسي، وهي تصطف إلى جانب 

آلة القتل للنظام السوري، وترتكب 

معه المجازر بسطحية بالغة في 

التحليل والتعميم

حامد الكيالني
كاتب عراقي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال ال

موسكو تنتهج سياسة هجومية 

عدوانية ال تكترث بتوازن القوى 

الحقيقي في العالم وإنما بضرورة 

تغييره، أما طريق التغيير فيبدو أنه، 

وفق حسابات بوتين، يمر من مدينة 

حلب، وفوق جثث من تبقى محاصرا من 

سكانها

تبدو حلب إحدى أعرق مدن الشرق 

األوسط ضحية والدة نظام عالمي 

جديد تتراجع فيه القوة األميركية 

وتتقدم فيه القوة الروسية

كيف نتخيل أبناء أكبر الثورات في 

تاريخ اإلنسانية يقتلون ويشردون 

ويتعاملون مع الثوار واألبرياء من نساء 

وأطفال حلب، كإرهابيين يستحقون 

الموت لإلبقاء على سلطة دكتاتورية 

كشرت عن أنيابها الطائفية؟
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آراء
} يعيش العالم على وقع انتظار ارتسام 

سياسة دونالد ترامب، وخالل هذه املرحلة 
االنتقالية الضبابية املتسمة بالتحوالت 

املتسارعة واملضطربة في النظام الدولي، 
تستضيف املنامة، في األسبوع القادم، القمة 

اخلامسة والثالثني ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية (املتعارف عليه بتسمية 

مجلس التعاون اخلليجي) في ظل مشهد 
إقليمي متغير تطغى عليه التهديدات لألمن 

اخلليجي والعربي واملخاطر الناجمة عن 
السياسة اإليرانية الهجومية.

ومبا أن اإلصالحات البنيوية ملرحلة ما 
بعد النفط لن تتأثر باحتمال حتسن الوضع 

االقتصادي إثر اتفاق أوبك األخير، يكمن 
التحدي اإلستراتيجي في حتصني موقع 
اخلليج وسط األنواء اإلقليمية والدولية، 

وربط ذلك بضرورة إعادة بناء منظومة احلد 
األدنى الواقعية للعمل العربي املشترك.

بالرغم من صعوبات السنوات األخيرة، 
تلفت النظر في املقام األول قدرة مجلس 

التعاون اخلليجي على البقاء، إذ أن االستمرار 
على مدى ٣٥ عامًا هو في حد ذاته إجناز، 

وذلك باملقارنة مع جتارب عربية مماثلة 
ملنظمات إقليمية جهوية مثل جتربة ”االحتاد 

العربي“ التي انهارت إثر الغزو العراقي 
للكويت عام ١٩٩٠، وجتربة ”احتاد املغرب 

العربي“ الذي تأسس في العام ١٩٨٩ وجمده 
اخلالف اجلزائري- املغربي. إال أن اعتبار 
بقاء مجلس التعاون اخلليجي وتطويره 

من الضرورات اآلنية واملستقبلية، ال مينع 
استخالص الدروس حول تاريخ التجمع 
اخلليجي الذي نشأ في العام ١٩٨١ حتت 

تأثير التحدي األمني املتمثل آنذاك في اندالع 
احلرب العراقية – اإليرانية وتداعيات وصول 

اخلميني إلى احلكم. وقد ثبت الحقًا أن هذا 
التجمع اإلقليمي غدا حاجة مصيرية أمنيًا 

واقتصاديًا وإستراتيجيًا خاصة بعد حروب 
١٩٩٠-١٩٩١، وحرب العراق في ٢٠٠٣.

وإذا كان من الطبيعي التفكير بأن 
التكتل اخلليجي لدول لها ثرواتها وموقعها 

اجليوسياسي احلساس يشكل تدعيمًا 
الستقاللها وقدرتها في وجه املطامع اإلقليمية 

واخلارجية، وإذا كان التكامل االقتصادي 
والسياسي يبقى هدفًا بعيد املنال بسبب 
ما تصفه أوساط غربية من ”خشية وحذر 
الدول الصغرى في اخلليج من األخ األكبر 
السعودي ودوره القيادي“، فإن األوساط 

اخلليجية تعتبر أن التنسيق في القضايا 
املصيرية ال لبس فيه، مع اإلقرار بالتنوع 

واحلق في االختالف (تباينات حول ”ثوراث 
واملواقف من إيران واإلخوان  الربيع العربي“ 
املسلمني ومصر)، وبرز متيز مجلس التعاون 

اخلليجي عربيًا ببلورة إستراتيجية لها 
أبعادها وأهدافها متثلت باالستمرارية ولعب 

دور إقليمي فعال عبر حماية دول اخلليج 
نفسها من االختراق (البحرين) واإلسهام في 

”إنقاذ الدولة املصرية“ في ٢٠١٣ وفق فرض 
الرياض وأبوظبي لتصورهما في هذا اإلطار.

بيد أن تفاقم حرب اليمن ونزاعات العراق 
وسوريا وإشكاليات التنسيق مع مصر تزيد 
من حجم التحديات، وتطرح بإحلاح ضرورة 

صياغة إستراتيجية خليجية فعالة تواجه 
املتغيرات اإلقليمية والدولية عبر إيالء 

االهتمام بالعمق اإلستراتيجي العربي (مصر 
والسودان واألردن من جهة، واجلزائر واملغرب 

من جهة أخرى) ودرس لشبكة التحالفات مع 
القوى اإلقليمية اإلسالمية وخصوصا تركيا 
وباكستان، باإلضافة إلى توضيح الصالت 

مع القوى الدولية الفاعلة على قاعدة التنوع 
وتبادل املصالح في الدرجة األولى.

في مواجهة التراجع العربي من سوريا 
إلى اليمن مرورا بالعراق، تخشى الدول 

العربية في اخلليج مخاطر االنكشاف 
اإلستراتيجي الناجت عن انعكاسات حرب 
العراق عام ٢٠٠٣ (صعود إيران وإسرائيل 

وتركيا) وعن حتول الدور األميركي إبان عهد 
أوباما (الشراكة مع إيران والضغط على 
السعودية من بوابة اليمن)، ولذلك كانت 
”عاصفة احلزم“ في اليمن جوابًا دفاعيًا 

استباقيًا، ونظرًا لترابط املشهد االستراتيجي 
اخلليجي مع منظومتي شرق البحر املتوسط 
والبحر األحمر، يتسع مجال األمن اخلليجي 

من بالد الشام إلى باب املندب وجيبوتي. 
وهذا يفترض ترتيبًا للعالقة السعودية 
املصرية بغض النظر عن اخلالفات في 

وجهات النظر من األزمة السورية أو غيرها.
يفرض موقع اخلليج اإلستراتيجي قراءة 

متأنية وعميقة للمتغيرات العاملية املتسارعة. 
يجدر التذكير بأن اخلليج كان مسرحا لنهاية 

احلرب الباردة إثر غزو الكويت في ١٩٩٠ 
والشاهد على بروز األحادية األميركية التي 

رعت حرب العراق التي همشت منظومة 
مجلس التعاون اخلليجي. وفي السنوات 

األخيرة كانت تداعيات الفوضى التدميرية 
وصعود الدور الروسي واالتفاق النووي مع 

إيران من املؤثرات املباشرة على متوضع 
الرياض وأخواتها إزاء تفاقم التحديات. وإذا 

كان ”قانون جاستا“ قد توج حملة عاملية 
من التودد للمحور اإليراني ومن الضغط 

على اململكة العربية السعودية، فإن الصلة 
األميركية-اخلليجية تبقى حيوية ضمن لعبة 

املصالح املتبادلة واحلاجة اإلستراتيجية.

ومن هنا ال يتوجب انتظار صياغة 
إستراتيجية دونالد ترامب اخلليجية والشرق 

أوسطية، بل يبدو من األفضل صياغة رؤية 
سعودية وخليجية للعالقة مع واشنطن، عبر 

التركيز على أولوية ضرب اإلرهاب ووقف 
التوسع اإليراني والعودة إلى مبادرة العاهل 

السعودي امللك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن 
النزاع اإلسرائيلي-العربي وبلورة مناخ 

إقليمي مستقر سياسيا واقتصاديًا.
في حال تنسيق أفضل لسياساتها املالية 

واالقتصادية، ميكن ملجلس التعاون اخلليجي 
أن يشكل سادس تكتل اقتصادي في العالم، 

وهذا العامل االقتصادي باإلضافة إلى حيوية 
املوقع واألدوار، يؤكد، من دون شك، على 

صعود مجلس التعاون اخلليجي وحتوله إلى 
مركز الثقل العربي والنواة إلعادة بناء النظام 
اإلقليمي العربي في مواجهة التوسع اإليراني 

واملفاجآت اإلقليمية األخرى.
أمام تغير التركيبة اإلقليمية والدولية 
وحتول الشرق األوسط إلى وضع جديد، 

يتغير مفهوم األمن اإلستراتيجي جلهة تنوع 
الالعبني الدوليني في املشرق خصوصًا، وألن 
دول مجلس التعاون تقع ضمن محيط إقليمي 
أوسع تتفاعل معه تأثرًا وتأثيرًا. ومن هنا ال 

بد ملجلس التعاون من العمل على مسارين 
متوازيني: بناء القدرات الذاتية وفق نظرة 
ال تقتصر على البعد العسكري، والتركيز 

على تهديدات األمن الوطني وأولها اإلرهاب، 
وثانيها اخللل في التركيبة السكانية. 

وتاليهما التأقلم مع متغيرات السياسة 
األميركية والسياسات األوروبية جتاه املنطقة، 

مع العمل على تفعيل العالقات اخلليجية-
اآلسيوية، واخلليجية-اإلسالمية وخاصة 

الدول احملورية وذلك ملوازنة األدوار الغربية.

منظومة مجلس التعاون الخليجي إزاء المعادلة اإلستراتيجية الجديدة

{تونس عاشـــت نقطة تحول خالل مؤتمر االســـتثمار واســـترجعت الثقة دوليـــا. التوجه العام 

للتنافسية في تونس أفضل من بلدان في آسيا إلى جانب الموقع االستراتيجي لبالدنا}.
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} كانت الفكرة اختراعا أميركيا خالصا. لذلك 
لم يقتنع بها أحد؛ ال من املعنيني باألمر وال من 

املتابعني، العارفني بأسرار املنطقة.
كان الوعد األميركي يقضي بوالدة شرق 

أوسط جديد.
كعادتها لم تفهم األنظمة العربية األمر 

على حقيقته. اعتبره فريق من هذه األنظمة 
نوعا من التكهنات التي ال أساس لها في 

الواقع، فيما نظر إليه فريق آخر من جهة ما 
يشكله من خطر على هوية املنطقة.

لم يخطر ألحد أن النظام السياسي 
العربي، مبجمله، صار عتيقا وباليا ومتهالكا 

وال يعد بشيء حسن. النظام الذي فشل في 
وقت مبكر من عمره في الوصول إلى أهدافه 

القومية صارت شعاراته وهي كل ما كان 
ميلكه عبئا على بشر، ُقدر لهم أن يكونوا 

رعيته، حيث املواطنة مؤجلة ألسباب قومية 
هي األخرى.

ما لم نكن ندركه من فشلنا كان مرئيا 
بالنسبة إلى العالم، وباألخص الواليات 

املتحدة التي كانت تخطط أللفية ثالثة، يكون 

فيها العالم العربي موقعا لتصادم الرياح 
القادمة من كل مكان.

وإذا ما كان البيت العربي قد كشف عن 
اندثار أساساته من خالل غزو الكويت، فإن 
النظام السياسي العربي نفسه كان يائسا 
من قدرته على أن يتصدى ملعطيات مرحلة 

تاريخية، تبني له أنها أكبر من قدراته املتاحة.
لم يعد النظام األمني كفيال بضبط 

العالقة بني احلاكم واحملكوم في عالم باتت 
الشفافية واحدا من أعظم شروطه وأكثرها 
قوة. وهو ما لم تكن األنظمة العربية قادرة 

على استيعاب مفرداته وهي التي أقامت 
سلطاتها على احتكار املعلومة وعدم السماح 
بتداولها، تفاديا ملا كانت تعتبره فوضى في 

املسؤوليات.
في خضم ذلك الفشل لم يكن رد فعل 

األنظمة سوى االنغالق أكثر على ثروتها 
من املعلومات الفاسدة التي لم تعد صاحلة 
لالستعمال. وهو ما جعل الرئيس العراقي 

الراحل عاجزا عن البوح أثناء محاكمته 
بأي سر، يفاجئ به العالم، بعكس ما توقع 

مناصروه. فكل ما كان الرجل يعتبره أسرارا، 
كان العالم قد عرفه من غير أن تشكل تلك 
املعرفة خطرا على أحد. لم ُيتعب العرب 

أنفسهم في البحث عن املعاني التي ينطوي 
عليها مفهوم الشرق األوسط اجلديد الذي مت 

الترويج له علنا ومن غير مواربة، كما لو أنهم 
لم يكونوا معنيني باألمر.

وإذا ما كانت األلفية الثالثة قد بدأت 
بغزو العراق واحتالله وتدمير دولته ومتزيق 

مجتمعه، فإن العقد الثاني منها قد شهد 
سقوط عدد من األنظمة العربية، إضافة إلى 
تدمير مقومات العقد االجتماعي في بلدين 

على األقل من بلدان ما ُسمي بالربيع العربي. 
وقد ال ينتهي ذلك العقد إال بتدمير سوريا 

كليا، شعبا ودولة بطريقة ممنهجة.
ما الذي تبقى إذًا من الشرق األوسط 

بصيغته العربية القدمية؟
ما لم يحسب له العرب حسابا أن تكون 

إسرائيل، وهي عدوهم التقليدي، متفرجة على 
خرابهم فال متد يدها إلى أنقاضهم وأشالئهم 
وبقايا حطامهم. لو وقعت حرب رابعة لكانت 

نوعا من احلل. غير أن تلك احلرب لم تقع، 
بالرغم من وقوع كل نتائجها. ثمن تلك احلرب 
دفعه العرب من غير أن تكلف إسرائيل نفسها 

بإطالق رصاصة واحدة. فهل صنع العرب 
شرقهم األوسط اجلديد بأنفسهم؟

لو لم يقع الغزو األميركي عام ٢٠٠٣ هل 
كان في إمكان دولة مثل العراق أن تستمر في 

ظل اندثار كل مقومات احلياة فيها؟
كان العراق في مرحلة احتضاره األخيرة 

حني أطلقت عليه رصاصة الغزو.
بسقوطه كشف العراق عن هزال ورثاثة 
النظام السياسي العربي الذي بدأت رحلة 

انهياره يوم وقف عاجزا أمام هول صدمة ما 
جرى للكويت.

يومها استغبى العرب أنفسهم حني أداروا 
ظهورهم إلى ذلك الشرق األوسط اجلديد الذي 

كان يولد بني أيديهم.

أهذا هو الشرق األوسط الجديد

ال بد لمجلس التعاون الخليجي من 

العمل على مسارين متوازيين: بناء 

القدرات الذاتية وفق نظرة شاملة 

ال تقتصر على البعد العسكري، 

والتأقلم مع متغيرات السياسة 

األميركية والسياسات األوروبية تجاه 

المنطقة

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

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لم يتعب العرب أنفسهم في البحث 

عن المعاني التي ينطوي عليها مفهوم 

الشرق األوسط الجديد الذي تم الترويج 

له علنا ومن غير مواربة، كما لو أنهم لم 

يكونوا معنيين باألمر

تونس في حاجة إلى منتدى لالستثمار 

في السلم االجتماعي بين الفاعلين 

االجتماعيين والفاعل الرسمي، حيث 

تحضر التنازالت الجماعية والعدالة في 

التضحية لصالح الوطن على حساب 

القطاع

} قد تكون هذه الفترة هي الفترة االستثنائية 
منذ 5 سنوات من عمر الثورة التونسية، حيث 
يطغى احلديث االقتصادي بوجهه االستثماري 

على التطارح السياسي أو التجاذب 
االجتماعي، ناهيك عن املكاسرة األيديولوجية.
وفي استحضار ملقولة توفيق احلكيم في 

بواكير ثورة عام 1952 عندما حّبر رأيه بعنوان 
”عودة األمل“ يبدو أّن الرأي العام احمللي 

الذي يعرف اليوم واحدة من أحلك احلقب 
السياسية واالجتماعية واإلستراتيجية أبصر 
في التعهدات الدولية إن صحت، وفي الوعود 

املالية إن صدقت، وفي االلتفاف العربي 
واإلسالمي والعاملي إن عزم، فجرا تنموّيا 

حتتاجه تونس اليوم أكثر من أي وقت سابق.
واحدة من أبرز معضالت الثورة التونسية 

كامنة في تراكمية وترابط استحقاقاتها، ذلك 
أّن ثالثية ”التنمية االقتصادية“ و”محاربة 
اإلرهاب“ و”إرساء الدميقراطية التشاركية 
والتعددية“ فرضت نفسها على األولويات 

مجبرًة املجموعة الوطنية والفاعل الرسمي 
على االنخراط في ورشاتها الثالث دون تقدمي 
واحدة على أخرى، ناهيك عن التضحية ببعد 

إصالحّي على حساب آخر.
ولئن كان املقتضى يفرض التجميع 

بني األبعاد الثالثة، فإّن استحقاقات الواقع 
وإكراهات الراهن حّتمت مقارعة اإلرهاب 

في األحراش واملدن وفرضت تأمني املسار 
السياسي واملدني، غير أّن منظومة التنمية 

الشاملة ومقاربة حتويل الثورة إلى ثروة 
حالتا دون إرساء املطلبيات االجتماعية 
املشطة من جهة أولى، وانتهاج سياسة 

الترقيع باالقتراض من جهة ثانية.
اليوم، تسيطر مشهدية ”التشاؤل“ على 

تونس حيال املؤمتر الدولي لالستثمار، حيث 
ميتزج التفاؤل بالتشاؤم.

فالتفاؤل مرجعه األموال املرصودة لتونس 
والتي ناهزت الثالثني مليار دينار، إضافة 
إلى البيئة االستثمارية التي يعمل الفاعل 

التنفيذي والتشريعي على إرسائها من حيث 
مجلة االستثمار وحزمة احلوافز الضريبية 

واالمتيازات للمستثمرين األجانب، دون 
نسيان املشاريع املوعودة الستنهاض املناطق 

احلدودية، وخللق مواطن شغل للشباب 
التونسي موقد الثورة ولهيب االنتفاضة.

والتفاؤل كينونته أّن النموذج التونسي 
في الدميقراطية السياسية واملدنية واإلعالمية 

لن ينجح إال مبقتضى املزاوجة مع التنمية 
االقتصادية، وهو اضطرار سياق واستدرار 

تالزم وليس بأي حال من األحوال استجالب 
خيار، فليس في تونس اليوم ترف اخليار أو 

االجتباء بني الفرضيات.
أّما التشاؤم الذي يتخّفى وراء خطاب 

اإليجاب، فمكمنه أّن هذا املنتدى وبفلسفته 
التأسيسية القائمة على التوظيف الناجع 
ألموال االستثمار، تأّخر كثيرا عن تونس 

الثورة. ولن جنانب الصواب إن اعتبرنا أّن 
املنتدى وعلى أهميته في هذا السياق الراهن، 
تأخر 5 سنوات كاملة، حيث كان من املفروض 

عقده في بواكير االنتفاضة التونسية حني 
كانت اللحمة االجتماعية والسلم األهلي في 
أوجهما و”االحتمال اجلمعي“ و”املصابرة 

التشاركية“ في قمتهما.
قد يكون الزمن الثوري واحدا من أهم 

العقبات التي قد حتول دون حتقيق املنتدى 
ألهدافه، حيث أّن القدرة اجلماعية على 

االصطبار ومواجهة املشكالت االجتماعية 
واألزمات االقتصادية التي أضرت باملقدرة 

الشرائية وفرضت انسداد األفق أمام العاطلني 
عن العمل، باتت اليوم، أي القدرة على 

التحّمل، في وضع ال حتسد عليه.

وبني مقاربة االستثمار املبنية على الزمن 
التنموّي، املستغرق للسنوات إن لم نقل 

العقود، وبني املطلبية الفورية ملئات اآلالف من 
الشباب التونسي، تبدو الهّوة الزمنية كبيرة 

بحيث يصعب جسرها جزئيا أو كليا.
بعيدا عن خطاب االحتفاء ومعجمية 

االحتفال، فإّن جناح املنتدى من عدمه مرتهن 
ال فقط بإيفاء املتعهدين لعهودهم بضّخ 

األموال وإجناز املشاريع، وإمنا مبالمسة 
الشاب العاطل عن العمل لبصيص األمل في 

استيفاء الكرامة االجتماعية واالقتصادية عبر 
بوابة الشغل أو االستثمار حلسابه اخلاّص.

السقوط في فّخ ضّخ ”اآلمال بقدر األموال“ 
قد يعني استدارة اآلمال إلى آمال شعبية 

تنضاف إلى قائمة األحزان العادية في تونس 
ما بعد الثورة، لتفتح معها فرضيات غضب 

جماعّي غير عادي. كما أّن التعامل مع احلدث 
من زاوية ”اخلبر الهامشي“ الذي لن يغّير 

من منظومة الواقع شيئا هو استدرار لثقافة 
الهزمية اجلماعية والدفع نحو املجهول.

تونس اليوم في حاجة إلى منتدى 
لالستثمار في الذكاء اجلمعي وفق مقولة 
الشخصية القاعدية، حيث حتضر مقولة 

النمذجة االقتصادية في التعامل احلصيف 
والكيس مع قلة املوارد الطبيعية والنقدية.

تونس في حاجة إلى منتدى لالستثمار في 
السلم االجتماعي بني الفاعلني االجتماعيني 

والفاعل الرسمي، حيث حتضر التنازالت 
اجلماعية والعدالة في التضحية لصالح 

الوطن على حساب القطاع. تونس في حاجة 
إلى مؤمتر الستثمار النجاح السياسي لتأمني 

االنتقال االقتصادي والنجاح املالي.
تونس في حاجة إلى مؤمتر جمعي لعدم 

االستثمار في أوجاع الوطن ولعدم االستثمار 
في الدمار اجلماعّي.

مؤتمر االستثمار.. {التشاؤل} الجمعي والزمن الثوري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد

} الربــاط  - أكـــد صندوق النقـــد الدولي أن 
القطـــاع املالـــي املغربي مهيكل بشـــكل صلب 
واملخاطـــر التي تهـــدد االســـتقرار املالي تظل 
محدودة، مشيرا إلى أن قيمة الدرهم لن تهبط 

فور تعوميه.
وغامـــر املغرب قبـــل مصر بإقـــرار تعومي 
العملـــة حينما أعطـــى امللك محمد الســـادس 
الضوء األخضر، في سبتمبر املاضي، لالنتقال 

إلى مرحلة تطبيق حترير صرف الدرهم.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن انتقال املغرب 
التدريجـــي باجتـــاه نظام صـــرف أكثر مرونة 
يهدف باألساس إلى تعزيز تنافسية القطاعات 
املكونـــة القتصاد البالد خاصة على مســـتوى 
التصديـــر، والوقـــوف على مـــدى قدرتها على 

مواجهة الصدمات اخلارجية.
وقـــال نيكـــوال بالنشـــيه، رئيـــس بعثـــة 
الصنـــدوق إلى املغـــرب ومدير إدارة الشـــرق 
األوسط وآســـيا الوســـطى ”نعتقد أن الدرهم 
عند مستوى متوازن، األمر ليس أكيدا ولكن ال 

نتوقع انحرافا كبيرا (بعد اإلصالح)“.
وأضـــاف خـــالل حديثـــه للصحافيني في 
العاصمـــة الربـــاط بعـــد انتهاء زيـــارة بعثة 
الصندوق للبالد، اخلميس، ”سيكون اإلصالح 
تدريجيا وال نتوقع تقلبات، ألن جميع الظروف 

الالزمة لالنتقال السلس متوافرة هنا“.
وكان الصنـــدوق قـــد وافـــق، فـــي يوليو 
املاضـــي، على منح املغرب قرضـــا بقيمة 3.47 
مليار دوالر وذلك اســـتنادا إلى قوة العناصر 
االقتصاديـــة للبالد واالســـتقرار السياســـي، 

فضال عن احترامه للشروط التي يضعها.
ويبذل املغرب، بالفعل، أكثر من أّي بلد آخر 
في شمال أفريقيا لتبّني إصالحات اقتصادية 
يشـــترطها املقرضون الدوليون خلفض العجز 
فـــي املوازنـــة مـــن خالل إنهـــاء دعـــم الوقود 

وجتميد التعيينات في القطاع العام.

وســـعر الصـــرف احلالي للدرهـــم مربوط 
عند مســـتوى مرجح باليورو بنسبة 60 باملئة 
وبالـــدوالر بنســـبة 40 باملئـــة. ويخطط البنك 
املركـــزي لتخفيـــف الربـــط والســـماح للعملة 

بالتداول في نطاق ضيق.
وعلـــى عكس معظـــم الـــدول التي خاضت 
التجربة، اختار املغرب توقيتا مناسبا لتحرير 
ســـعر صرف الدرهم أمام العمالت الرئيســـية 
نظرا لالحتياطي املريح الذي تتمتع به البالد 

من العملة الصعبة.
وقـــال رئيـــس بعثـــة الصنـــدوق للمغرب 
إن ”االحتياطيـــات األجنبيـــة للمغـــرب كبيرة 
وأن الســـلطات اختارت الوقت املناســـب لبدء 

اإلصالح في ظل حتسن ماليتها العامة“.
وجتـــاوز االحتياطـــي النقـــدي حاجز 251 
مليـــار درهـــم (25.25 مليـــار دوالر)، في نهاية 
أكتوبـــر املاضـــي، مبا يكفي لتغطيـــة واردات 
أكثر من سبعة أشـــهر. ويتوقع البنك املركزي 
أن ترتفـــع االحتياطيات لتكفي ثمانية أشـــهر 

بحلول نهاية العام القادم.
وبحسب خطط املغرب، فإن تعومي الدرهم 
ميـــر مبرحلتـــني أساســـيتني، تتمثـــل األولى 
في اعتماد اســـتراتيجية االنتقـــال التدريجي 
للمـــرور إلى نظـــام الصرف املـــرن جتنبا ألّي 

مخاطر متوقعة.
وستضع السلطات املالية املتمثلة في بنك 
املغـــرب املركزي خـــالل هذه املرحلـــة، املمتدة 
طوال النصف األول من العـــام القادم، حدودا 
عليا ودنيا لسعر صرف الدرهم، وسيتدخل في 

حالة جتاوزها.
وتنطلق املرحلة الثانية في النصف الثاني 
من 2017، إذ يتوقع أن يدخل املغرب دخوال كليا 
في نظام حترير سعر الصرف، حيث سيخضع 
الدرهم إلى قانون العرض والطلب بدل حتديد 

قيمته سلفا، وفق العمالت املرجعية، كاليورو 
والدوالر.

ولـــن يقتصر األمر على ذلك مســـتقبال، بل 
ســـيتم توســـيع نطاق تداول العملـــة احمللية 
تدريجيـــا مع التخطيـــط للتخلـــي الكامل عن 
الربط في غضون ســـنوات قليلة بناء على رد 

فعل السوق.
وفضـــال عن حتريـــر العملة، يأمـــل البنك 
املركزي أيضا في تبني سياســـة الســـتهداف 

مستوى محدد للتضخم.
وبدأ املغرب، أكبر مستورد للطاقة باملنطقة، 
فـــي العمل مع بعثة من خبـــراء صندوق النقد 
منذ مطلع هذا العـــام على حترير نظام عملته 
في ظـــل هبوط أســـعار النفط العامليـــة، الذي 

ساهم في تعزيز ماليته العامة.

وعلى عكـــس مصر، فقد اســـتغرق املغرب 
أشـــهرا طويلـــة التخاذ قـــراره بخـــوض تلك 
التجربـــة التي تطلبت زيارة من صندوق النقد 

من أجل وضع اللمسات األخيرة.
وكان عبداللطيف اجلواهري، محافظ بنك 
املغرب املركزي، قـــد التقى، في أبريل املاضي، 
مبســـؤولني في صندوق النقد والبنك الدولي 
خـــالل زيارة قام بها إلـــى العاصمة األميركية 
واشـــنطن، ليعلن اختيار بـــالده االنتقال إلى 

نظام حترير أسعار الصرف.
ومن أهم األســـباب التي دفعت املغرب إلى 
اتخـــاذ القـــرار، الرغبـة في مـواكبـــة التطـور 
الـذي يعرفـــه القطب املالي في الدار البيضاء، 
والذي بـــات املركز املالي األكثر تنافســـية في 

أفريقيا.

وســـيكون على املغـــرب مواجهـــة ارتفاع 
مرتقب في أســـعار النفط وعدد مـــن التقلبات 
االقتصادية في العام املقبل خاصة بعد اتفاق 
أعضاء منظمـــة الدول املنتجـــة للنفط (أوبك) 

قبل أيام بتجميد اإلنتاج.
باالعتمـــاد  أيضـــا  الصنـــدوق  وأوصـــى 
الســـريع علـــى قانون جديد حـــول أنظمة بنك 
املغـــرب املركزي في اجتاه تعزيز اســـتقالليته 

ودوره في ضمان االستقرار املالي.
ويرجح خبراء الصندوق أن يتســـارع منو 
اقتصاد املغرب في 2017 ليصل إلى 4.4 باملئة، 
مع تعافي النشاط الزراعي وحتسن األداء في 
القطاع غير الزراعي، كما يتوقعون أن يستقر 
النمو عند نحو 4.5 باملئة على املدى املتوســـط 

مع تنفيذ اإلصالحات اجلارية.

المغرب ينال ثقة صندوق النقد في استراتيجية تعويم الدرهم
[ المركزي يتجه إلى تحرير سعر صرف الدرهم تدريجيا في 2017  [ متانة القطاع المالي تحصن البالد ضد المخاطر والتقلبات

احتياطي مطمئن

قال خبراء إن رســــــالة الطمأنة التي بعث بها صندوق النقــــــد الدولي للمغرب بعد أن قرر 
تعومي العملة احمللية، تعكس الثقة التي يحظى بها ومدى متانة النظام املالي للبالد، بفضل 
السياسة احملكمة التي ينتهجها العاهل املغربي امللك محمد السادس لإلسراع في تطوير 

مؤشرات النمو.

} كلــك (العــراق) – بـــدأ التجار فـــي البلدات 
الكرديـــة بغزو أســـواق املناطـــق احملررة من 
مقاتلي تنظيم داعـــش في مدينة املوصل، كما 
تزايد مســـتوى حركة التجارة فـــي املخيمات 
التـــي اكتظـــت بالنازحني على مشـــارف إقليم 

كردستان العراق.
ونقلـــت رويترز عـــن نوري بـــارزان، تاجر 
املـــواد الغذائيـــة الكـــردي، وهـــو جالس في 
مخزنـــه مبدينة كلـــك الواقعة شـــرق املوصل، 
قوله إن ”املبيعات قفزت بنســـبة 50 باملئة منذ 

بـــدء العملية، حيث يشـــتري التجـــار بضائع 
استعدادا الستئناف النشاط في املوصل“.

وأضـــاف بـــارزان، الذي يديـــر املخزن مع 
ولديه ”كنت أفكر فـــي إغالق احملل مع تدهور 
النشاط ولكني اآلن أكثر تفاؤال. لم نعد إلى ما 

كنا عليه من قبل لكن األمل يحدونا“.
وتشـــمل بضائـــع بتـــارزان األرز وزيــــت 
الطهي والصابون ورقائق الـذرة وهـي ســـلع 
يشـــتـد عليها الطلب في مناطق املوصل التي 
بـــدأت احلياة تدب فيها مـــن جديد بعد عامني 

ونصف العـــام من وقوعها فـــي أيدي داعش. 
ويتوقع مســـؤولون أكراد أن حترير املوصل، 
سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد اإلقليم، 
ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى جتـــارة التجزئة 
فحســـب، ولكن في املســـاهمة أيضا في إعادة 

إعمار املدينة املدمرة.
وقال رئيس وزراء إقليم كردســـتان العراق 
نيجيرفان البارزاني، في مؤمتر تعزيز اقتصاد 
إقليـــم كردســـتان، مؤخـــرا، إن ”حترير مدينة 
املوصل من ســـيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، 
سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد اإلقليم“.
ويؤكـــد مراقبون أن هذه املؤشـــرات باتت 
مبعـــث ارتياح لـــدى حكومة اإلقليـــم والتجار 
األكراد، فالبطالة كانت آخذة في االرتفاع على 

مـــدى عامني مع تهاوي أســـعار النفط وتوقف 
حكومة بغداد عن متويل كردستان.

وأصبـــح مشـــهد مواقع البنـــاء املهجورة 
واملتاجر املغلقة والتجار الذين يجلســـون بال 
عمل في مكاتبهم من املشـــاهد املعتادة في كلك 

وبقية كردستان وعاصمة اإلقليم إربيل.
وفي مخيم أنانا بدأ العشـــرات من الباعة 
اجلائلني أغلبهـــم من أكراد العـــراق باملجيء 
كل يـــوم لبيـــع األغذيـــة واملـــاء والســـلع من 
الضروريات املنزلية لســـكان مخيم حسن شام 
ومخيم اخلازر اللذين يســـتضيفان اآلالف من 
النازحني الفارين من القتال الدائر في املوصل 

لطرد داعش منها.
ويقـــول ســـكان املخيم الذين يشـــكون من 
نقـــص الغذاء وامليـــاه الصاحلة للشـــراب إن 
األســـواق املؤقتـــة تســـد فراغا نتـــج عن عدم 
كفاية املســـاعدات اإلنســـانية، لكنهم يخشون 
من تعرضهم لالستغالل على أيدي التجار في 

الوقت الذي بدأ ينفد فيه ما لديهم من مال.
وقال فرحـــان معجـــل، مالك أحـــد متاجر 
البقالـــة، التـــي عـــاودت فتـــح أبوابهـــا فـــي 
الضواحـــي الشـــرقية منـــذ اخترقـــت القوات 
العراقية دفاعـــات داعش ”بضاعتي اآلن تأتي 

من كلك“.
وأضاف قائال ”لم أكن أعرف التجار وإمنا 
أوصاني بهم أصدقاء كرد. قبل ذلك كان كل ما 
أبيعه يأتي من سوريا“، مشيرا إلى أن التجار 
األكراد يعرضون أســـعارا جيدة ويســـمحون 
له ببيع علبة املشـــروبات الغازيـــة مقابل 250 
دينـــارا (نحـــو 0.2 دوالر) أي نصف ســـعرها 
البالغ 500 دينار في ظل ســـيطرة داعش عندما 

كانت اإلمدادات محدودة.
وكانت املوصل، التي حتصل على اإلمدادات 
أساســـا من التجار في ســـوريا الذين يجلبون 
البضائـــع التركية واإليرانية والســـورية، بعد 
أن دعـــم مقاتلو داعش هـــذا الطريق من خالل 
ربط املوصل بالرقة في سوريا في حني قطعوا 

معظـــم الطـــرق املمتـــدة إلى املناطـــق الكردية 
واألراضي التي تسيطر عليها احلكومة.

ويقـــول مؤيـــد ماماند، وهـــو تاجر كردي 
آخر في كالت إن العمل بدأ ينتعش مع مجيء 

التجار لشراء بضائع للموصل. 
وأضاف ”كل صباح تتدفق العشـــرات من 
الشاحنات من كالت ومدن كردية أخرى محملة 
بشـــتى اإلمدادات من املاء إلـــى اخلبز واألرز 
والصابون نحو معســـكرين يأويـــان أكثر من 
40 ألف نازح أو إلى قواعد اجليش العراقي“.

وتلقـــى االقتصاد الكردي دفعة قوية أيضا 
من تدفق عشـــرات اآلالف مـــن اجلنود ورجال 
الشـــرطة الذين يشـــاركون فـــي حملة املوصل 
وعمـــال اإلغاثة الذين يقدمون يـــد العون إلى 

نحو 80 ألف مدني فروا من القتال الدائر.
وباإلضافـــة إلـــى حســـاباته السياســـية، 
يشـــارك إقليـــم كردســـتان في معركـــة حترير 
املوصـــل للحصول على نصيبه من إعادة بناء 
املدينة من أجل التقليل من فجوة الديون التي 

يعاني منها والتي بلغت 18 مليار دوالر.
وقدرت الوكالة األميركية للتنمية الدولية، 
تكلفـــة إعـــادة إعمـــار املوصل بعـــد حتريرها 

بحوالي 190 مليون دوالر.
وقال الرئيس الفني للوكالة مايكل نرباس، 
إن ”الدمـــار في املدينة بلـــغ نحو 40 باملئة وقد 
يتغير هذا الرقم نتيجة اســـتمرار املعركة في 

احملافظة“. 
ويعرف املسؤولون األكراد املكانة الكبيرة 
حملافظة نينـــوى وملدينة املوصل بوجه خاص 
نظرا إلى موقعها االستراتيجي وإلى املقومات 
االقتصاديـــة التي متتلكها، حيـــث أنها تعتبر 

سلة غذائية وطريقا جتاريا وخزانا نفطيا.
ويتوقع رئيس دائـــرة العالقات اخلارجية 
فـــي حكومة اإلقليم، فـــالح مصطفى بكر، منّو 
اقتصـــادي كردســـتان والعراق خـــالل الفترة 
املقبلـــة، إذا ما متت اســـتعادة مدينة املوصل 

بشكل كامل.

مع اســــــتعادة القوات العراقية ألجزاء من املوصل، منذ أكتوبر املاضي، سرعان ما حترك 
التجــــــار األكراد إلمداد املتاجر التي بدأت تفتح أبوابهــــــا من جديد في املناطق التي طرد 

منها مقاتلو داعش.

الموصل نافذة لخروج اقتصاد إقليم كردستان العراق من محنته

[ التجار األكراد يغزون أسواق مناطق المدينة المحررة من داعش  [ مخيمات النازحين سوق مزدهرة للبضائع القادمة من كردستان

استثمار مربح

نيجيرفان البارزاني:

تحرير الموصل من داعش 

سيكون له تأثير إيجابي 

على اقتصاد اإلقليم

مليار دوالر، احتياطي 

المغرب من العملة الصعبة 

في نهاية أكتوبر، وفقا 

للبنك المركزي

25.25

{منذ 12 عاما على تأســـيس مزاد البنك المركزي للعملـــة الصعبة، تم بيع 312 مليار دوالر 80 

بالمئة منها تم تهريبها إلى خارج العراق}.

برهان املعموري
عضو جلنة االقتصاد واالستثمار في البرملان العراقي

{معظم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلســـالمي تحتاج إلى تمويل مشاريع البنية التحتية 

ألنها مشاريع طويلة األجل، وعادة ما يتدخل البنك لتنفيذها}.

بندر حجار
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

صندوق النقد الدولي: 

الدرهم عند مستوى متوازن 

ولكن ال نتوقع انحرافا كبيرا 

بعد تعويمه

الوكالة األميركية للتنمية 

الدولية: تكلفة إعادة إعمار 

الموصل بعد تحريرها تقدر 

بنحو 190 مليون دوالر
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اليوان الصيني ضمن 

احتياطي تونس النقدي

} تونس - قررت الســـلطات املالية في تونس 
إدخال العملة الصينية اليوان في احتياطيات 
البـــالد النقدية لتكـــون ضمن أبـــرز العمالت 
الرئيســـية التي تتعامل بها، كما قررت اعتماد 
إطار تنظيمـــي وعملياتي آلليـــة ”املقرض في 

املالذ األخير (بي.دي.آر)“.
وقـــال البنـــك املركزي التونســـي في بيان 
إن ”مجلـــس إدارة البنـــك قرر إدخـــال العملة 
الصينية اليوان في احتياطي تونس من النقد 
األجنبي“، وذلك في خطوة تســـعى من خاللها 
تونـــس إلى تنويـــع احتياطياتها مـــن العملة 

الصعبة.
وأوضـــح أن هـــذا القـــرار جاء فـــي ضوء 
تطورات الوضع االقتصـــادي الدولي وحتليل 
أبرز املؤشـــرات االقتصادية والنقدية واملالية، 
وأهـــم مســـتجدات الوضع االقتصـــادي على 
الصعيد احمللي إلى جانب متابعة املؤشـــرات 
حول نشـــاط القطاع البنكي وتطور الســـيولة 
واملعامـــالت فـــي الســـوق النقديــــة وســـوق 

الصرف.
ويعني القرار أنه يحق لكل دولة في العالم 
أن تضـــم إلـــى احتياطيها مـــن النقد األجنبي 
اليوان الصينى، إلى جانـــب الدوالر واجلنيه 

اإلسترليني واليورو والني الياباني.
وبحســـب بيانـــات البنك، فـــإن احتياطي 
البالد من العملة الصعبة بلغ إلى حدود نهاية 
الشـــهر املاضي، حوالي 6.5 مليـــار دوالر، أي 
بتراجع بلغ قرابة النصف عن املستويات التي 

كانت مسجلة في 2010.
وقـــال خبـــراء اقتصاد تونســـيون إن هذا 
االجتـــاه يؤكد أن البنك املركـــزي يتجه بثبات 
إلى حترير ســـعر صـــرف الدينار فـــي الفترة 
املقبلـــة، بهـــدف تهيئـــة منـــاخ األعمـــال أمام 
املستثمرين األجانب الذين ينوون الدخول في 

السوق التونسية.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قـــد أقر، في 
نوفمبـــر العام املاضي، إدخال اليوان الصيني 
ضمـــن ســـلة العمـــالت الرئيســـة املعتمـــدة 
كاحتياطـــي نقدي عاملي، في خطوة هي األكبر 

منذ 36 عاما، في خارطة االقتصاد العاملي.
ويأتـــي هذا القرار بعد يوم فقط من انتهاء 
فعاليـــات املؤمتر الدولي لالســـتثمار ”تونس 
2020“، والـــذي أفضى إلى حصول تونس على 
14.7 مليار دوالر في شكل قروض واستثمارات 

لتنفيذ مخطط التنمية 2016 - 2020.

قرار {أوبك} خفض اإلنتاج يواجه صعوبات في التنفيذ
} ديب - لم يخف محللو أسواق النفط قلقهم 
الشـــديد مـــن أن االتفـــاق الذي عقـــده أعضاء 
منظمة البلدان املنتجـــة للنفط (أوبك)، يواجه 
مخاطر التراخي في تنفيذ القرار الذي وصف 
باملفاجئ، نظرا للضبابيـــة التي كانت مخيمة 

على الوضع قبل اجتماع فيينا األخير.
وقال جمـــال عجيـــز، احمللـــل النفطي من 
اإلمارات، إن ”اتفـــاق أوبك رغم كونه تاريخيا 
واألول منذ 8 ســـنوات، إال أنه ســـيواجه عدة 
حتديـــات أولها مـــدى التزام الـــدول بخفض 
إنتاجها والشـــفافية في اإلعالن عن ذلك بشكل 

رسمي“.
ومـــع ذلـــك، يؤكد خبـــراء أن اتفـــاق كبار 
املنتجـــني في العالم على خفـــض إنتاج النفط 
للمـــرة األولى منذ 2008، ســـيعيد التوازن إلى 
أسواق النفط، ال سيما بعد هبوط اخلام بأكثر 
من ثلثي قيمتها على مدار عامني ونصف العام. 

وصعدت منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)، 
مســـاء األربعاء، ببرميل النفط من مســـتويات 
أســـعار متدنية عما كانت عليه منتصف 2014، 
عبـــر اتفاق خفـــض اإلنتاج بنحـــو 1.2 مليون 

برميل يوميا، إلى 3.25 مليون برميل.
ومبوجـــب االتفاق ســـتتحمل الســـعودية 
”حصة األســـد“ من هذا التخفيـــض بواقع 486 
ألـــف برميل يوميـــا، وفي املقابل، ســـتخفض 
الـــدول غيـــر األعضاء فـــي املنظمـــة إنتاجها 
بحوالـــي 600 ألـــف برميـــل يوميا، ســـتتكفل 

روسيا بنسبة النصف منها.
وســـيدفع التـــزام الدول بخفـــض اإلنتاج 
اعتبـــارا من يناير القادم، أســـعار اخلام نحو 
مستويات 55 دوالرا للبرميل، ورمبا تصل إلى 
60 دوالرا في األشـــهر القادمة، وفقا لتوقعات 
احملللـــني، لكن ســـيظل ذلـــك مرهونـــا مبدى 

االلتزام بتطبيق االتفاق.

وحتى تكـــون األمور على ما يـــرام، قررت 
أوبك تشـــكيل جلنـــة مراقبة وزاريـــة تتضمن 
الكويت وفنزويال واجلزائر، ســـتعمل عن كثب 

ملراقبة تطبيق التزام الدول باالتفاق.
املستشـــار  الفيلـــكاوي،  إبراهيـــم  وقـــال 
االقتصـــادي ملركـــز الدراســـات املتقدمـــة في 
الكويت ”ال شك أن قرارات أوبك إيجابية وهو 
ما ظهـــر تأثيره بوضـــوح على أداء أســـواق 
النفـــط العاملية التي قفزت بنســـبة جاوزت 10 

باملئة“.
وأضاف ”الســـؤال اآلن هـو هـل ســـتلتـزم 
الدول مـــن داخـل أوبـــك وخـارجهـــا بخفض 
أن  نعتقــــد  لالتفــــاق؟..  وفقـــــا  إنتــاجهـــــا 
هـذا هــو التحـدي الـرئيســـي خــــالل الفتـرة 

القـادمة“.
ووافق العـــراق على نحو غير متوقع على 
خفض إنتاجه بواقـــع 200 ألف برميل يوميا، 

بعدمـــا كان يصـــر على حصـــة إنتاجية أعلى 
لتمويل حربه ضد تنظيم داعش، فيما سمحت 
”أوبـــك“ إليـــران بزيـــادة إنتاجهـــا قليـــال من 
مســـتواه في أكتوبر بعد مطالبتها باستعادة 
حصتها في ســـوق النفط، التي فقدتها بسبب 

العقوبات الغربية.
ووفقا لالتفاق، ســـيخفض العراق إنتاجه 
بواقع 210 ألف برميل من مســـتوياته احلالية 
البالغـــة 4.561 مليون برميل إلـــى نحو 4.351 

ألف برميل.
ويقـــول عجيـــز إن دولة مثل العـــراق كان 
هناك تغييـــر واضح في موقفها الســـابق من 
رفـــض فكرة خفض اإلنتـــاج، حملاربة اإلرهاب 
وهذا مؤشـــر  إلى التوافق مع قرارات ”أوبك“ 
”غير جيد“ قد يدفعها إلى عدم االلتزام بنســـبة 
اخلفـــض املقـــررة والبالغـــة 210 ألـــف برميل 

يوميا.
وال يعتقـــد احمللل االقتصادي أن أســـعار 
النفط ســـتصعد كثيرا خالل الشهور القادمة، 
موضحا أن استعادة اخلام ملستوياته السابقة 
فوق 100 دوالر للبرميل، هو أمر مســـتحيل في 

الوقت احلالي.
وقـــال مـــروان الشرشـــابي، مديـــر إدارة 
األصـــول لدى الفجـــر املصرية لالستشـــارات 
املاليـــة إن ”االتفـــاق تاريخـــي بالطبـــع، لكن 
نحتاج إلى املزيد من الشـــفافية في ما يخص 
التزام الدول بخفض إنتاجها، وهذا ســـيكون 

التحدي األكبر في الفترة القادمة“.
للتصنيـــف  ”فيتـــش“  وكالـــة  ورحبـــت 
االئتمانـــي، باتفاق ”أوبـــك“، إال أنها لم تخف 
وجـــود مخاطر متعلقـــة بتنفيـــذ االتفاق بني 
الدول األعضـــاء ورغبة املنتجني املســـتقلني، 
خاصة روســـيا، قد حتول دون حتقيق النجاح 

املأمول من االتفاق.
وتراجعـــت أســـعار النفـــط اخلـــام بنحو 
حـــاد منذ يوليو 2014، هبوطـــا من 120 دوالرا 
للبرميـــل الواحـــد، إلى أقل مـــن 28 دوالرا في 
الربـــع األول من العام اجلـــاري، لكنها عاودت 
الصعود حاليا لتحوم قرب مستوى 50 دوالرا 

للبرميل. تعديل البوصلة مجددا

اقتصاد
{أســـواق النفط العالمية مقبلة على فترة تقلبات أكبر في األســـعار، بعـــد قرار منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك) خفض اإلنتاج}.

فاحت بيرول
مدير الوكالة الدولية للطاقة الدولية

{نحـــن مســـتعدون تمامـــا إلزالـــة كافـــة العوائـــق أمـــام الســـعودية في مـــا يتعلـــق بالمنتجات 

البتروكيميائية ومشتقاتها، عالوة عن استعدادنا لخفض الرسوم الجمركية وضرائب أخرى}.

نهاد زيبكجي
وزير االقتصاد التركي

[ المتاعب المالية لعبت دورا حاسما رغم األزمات السياسية  [ أسعار النفط تزيد مكاسبها إلى 10 بالمئة عقب االتفاق
ضغط روسي أجبر إيران على القبول باتفاق {أوبك} لخفض اإلنتاج

} فيينــا - أكـــدت مصـــادر مطلعة مـــن داخل 
(أوبـــك)  للنفـــط  املصـــدرة  البلـــدان  منظمـــة 
وخارجهـــا، أن الرئيـــس الروســـي فالدمييـــر 
بوتني مارس ضغوطـــا على إيران قبيل إعالن 

االتفاق املفاجئ على خفض إنتاج النفط.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن املصـــادر قولها إن 
الرئيس الروســـي فالدميير بوتـــني قام بدور 
حاسم في مساعدة السعودية وغرميتها إيران 
علـــى تنحيـــة خالفاتهمـــا جانبا وإبـــرام أول 
اتفـــاق منذ 15 عاما بني املنظمة وروســـيا غير 

العضو في املنظمة.
وبـــدأت آثار االتفاق تظهر ســـريعا حينما 
ارتفعت أســـعار النفـــط 10 باملئـــة، متجاوزة 
حاجـــز 53 دوالرا للبرميـــل الـواحـــد، بعد أن 
بلغـــت مطلع العام اجلاري أقـــل من 30 دوالرا 

للبرميل.
وأكدت املصادر أن بوتني وولي ولي العهد 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان واملرشد 
اإليرانـــي علـــي خامنئـــي والرئيـــس حســـن 
روحانـــي تدخلـــوا في حلظات حاســـمة قبيل 

االجتماع، األربعاء املاضي.
وكان دور بوتني في الوساطة بني الرياض 
وطهـــران بالـــغ األهميـــة وأبرز تنامـــي نفوذ 
روسيا في منطقة الشرق األوسط منذ تدخلها 

العسكري في احلرب السورية العام املاضي.
وبدأ األمر حينما اجتمع الرئيس الروسي 
مـــع األميـــر محمد بن ســـلمان، في ســـبتمبر 
املاضي، علـــى هامش اجتمـــاع قمة مجموعة 

العشرين في الصني.
واتفق اجلانبـــان على التعاون ملســـاعدة 
أســـواق النفـــط العاملية علـــى تصريف تخمة 
املعـــروض التي دفعت أســـعار اخلام للهبوط 
إلـــى أقل من النصف منذ منتصف العام 2014، 
وهـــو ما أثر ســـلبا علـــى إيـــرادات حكومتي 

روسيا والسعودية.

ويقـــول احملللـــون إن املتاعـــب املالية هي 
ما جعـــل االتفاق أمرا ممكنـــا، رغم اخلالفات 
السياسية الكبيرة بني موسكو والرياض حول 

احلرب الدائرة في سوريا.
وقـــال مصدر في قطـــاع الطاقة الروســـي 
مطلع على احملادثات إن ”بوتني يريد االتفاق. 
هذا كل ما في األمر. وســـيتعني على الشركات 

الروسية أن تخفض اإلنتاج“.
وكانـــت بلدان أوبك قد اتفقـــت مبدئيا في 
اجتماع باجلزائر، في ســـبتمبر املاضي، على 
خفـــض اإلنتاج للمرة األولى منذ األزمة املالية 
فـــي 2008، لكن تعهدات الدول إلمتام االتفاق ال 

تزال حتتاج كثيرا من الدبلوماسية.
وأخفقـــت اجتماعـــات أوبـــك فـــي اآلونة 
األخيـــرة نظرا للجـــدل بني الســـعودية القائد 
الفعلي للمنظمة وإيران ثالث أكبر منتج للنفط 

في التكتل.
ال ينبغي  ولطاملا قالت طهـــران إن ”أوبك“ 
لها أن متنعها من استعادة مستويات اإلنتاج 
التي فقدتها خالل ســـنوات احلظر، إلى جانب 
ما خلفته احلروب بالوكالة في سوريا واليمن 
في تأجيج التوترات املســـتمرة منذ عقود بني 

السعودية وإيران.
ومـــع اقتـــراب موعـــد االجتمـــاع لـــم تكن 
املؤشـــرات مبشـــرة باخلير، فأســـواق النفط 
اجتهـــت صـــوب الهبـــوط واألميـــر محمد بن 
ســـلمان طالـــب إيـــران مـــرارا باملشـــاركة في 
خفض اإلمدادات ودخل مفاوضو الســـعودية 
وإيران بأوبك في دائرة مفرغة من اجلدل قبيل 

االجتماع.
وقبل أيام قليلة من االجتماع، بدت الرياض 
بعيـــدة عن إبرام اتفاق وهددت بزيادة اإلنتاج 
إذا لم تشـــارك إيران فـــي اخلفض، لكن بوتني 
أدرك أن الرياض ستتحمل ”نصيب األسد“ في 

اخلفض طاملا أنها لن ينظر إليها وكأنها تقدم 
تنازال كبيرا لطهران.

وقـــال مصدر مقـــرب خلامنئـــي إن مكاملة 
هاتفيـــة بـــني بوتـــني وروحاني ســـاهمت في 
متهيد الطريـــق. وبعد املكاملـــة ذهب روحاني 
ووزير النفط بيجـــن زنغنه إلى الزعيم األعلى 

للحصول على موافقته.
وأضاف املصدر ”خـــالل االجتماع أوضح 
خامنئي أهمية التمســـك بخـــط إيران األحمر 
وهو عـــدم الرضوخ لضغوط سياســـية وعدم 

القبول بأي خفض في فيينا“.
بدقـــة  زنغنـــه  أوضـــح  ”لقـــد  وقـــال 
إســـتراتيجيته.. وحصل على موافقة الزعيم. 
مت االتفاق أيضا على أن حشد الدعم السياسي 
أمـــر مهم وبصفـــة خاصة مع بوتـــني، ووافق 

الزعيم أيضا على ذلك“.

وبعد ضبابية رافقت االجتماعات السابقة، 
وافقت الســـعودية أخيرا على خفض كبير في 
اإلنتاج لتتحمل ”عبئا ثقيـــال“، وهو ما أعلنه 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بينما جرى 

السماح إليران بزيادة طفيفة في إنتاجها.
إن ”وزير النفط  وقال مندوبون في ”أوبك“ 
اإليراني حرص علـــى أال يخطف األضواء في 
االجتمـــاع حيث وافـــق بالفعل علـــى االتفاق 
مســـاء الثالثـــاء بوســـاطة مـــن اجلزائر دون 

إحداث ضجيج“.
وبعد االجتماع، تفـــادى زنغنه اإلدالء بأي 
تعليق يستشف منه إحراز نصر على الرياض، 
لكن التلفزيون اإليراني الرسمي نقل عنه قوله 
”لقـــد كنا حازمني.. لعبـــت املكاملة بني روحاني 
وبوتـــني دورا رئيســـيا.. بعـــد املكاملـــة أيدت 

روسيا اخلفض“.

ولم تكن إيران العقبة األخيرة، فقد شهدت 
أوبك خالفا فـــي اللحظة األخيـــرة كاد يعرقل 
االتفاق وهذه املرة كان العراق ثاني أكبر منتج 
في املنظمـــة، فمع إجراء احملادثـــات الوزارية 
أصر على أنه ال يستطيع حتمل خفض اإلنتاج 
نظرا لتكلفة احلرب التي يخوضها ضد داعش.

لكـــن مـــع الضغوط التـــي مارســـتها بقية 
أعضاء ”أوبـــك“، رضخ وزير النفـــط العراقي 
جبار علي اللعيبي خالل االجتماع بعد مكاملة 
من رئيس وزرائه حيدر العبادي أشار له فيها 

إلى أن يوافق على االتفاق.
وكشف محمد السادة وزير الطاقة القطري 
خالل مؤمتر صحافي عقب اإلعالن عن االتفاق 
ســـتعقد اجتماعا في نهاية  أن منظمة ”أوبك“ 
مايو املقبـــل ملراجعة االتفاق وقـــد متدده ملدة 

نصف عام آخر.

كشــــــفت مصــــــادر مطلعة على اجتماع منظمة الدول املصــــــدرة للنفط في فيينا، أن مالمح 
اتفاق خفض اإلنتاج بدأت تتشكل في اللحظات األخيرة خلف الكواليس بعد قيام روسيا 
ــــــاع إيران بقبول بنود االتفــــــاق الذي يعد األول مــــــن نوعه منذ ثماني  ــــــدور محوري إلقن ب

سنوات.

نهاية اللعبة

إبراهيم الفيلكاوي:

التحدي الرئيسي في الفترة 

القادمة هو مدى التزام أعضاء 

أوبك وخارجها باالتفاق

خالد الفالح:

السعودية وافقت على 

خفض كبير في اإلنتاج 

لتتحمل عبئا ثقيال

مصادر من أوبك: 

بوتين قام بدور حاسم 

في مساعدة السعودية 

وغريمتها إيران



ــان - أعلن الرئيـــس األميركي املنتخب  } عمّ
دونالد ترامب حســـم مســـألة تعيني اجلنرال 
املتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، ليصبح 
بذلـــك ثاني جنرال يتولى هذا املنصب منذ 66 
عاما. وأمام حشد من أنصاره في سينسيناتي 
بوالية أوهايو قـــال ترامب إن ماتيس ”واحد 
مـــن اجلنراالت العظمـــاء“. مضيفـــًا باعتداد 
”سنعّني الكلب املجنون ماتيس وزيرا للدفاع، 
لكننا لن نعلن ذلـــك حتى يوم االثنني، لذلك ال 

تخبروا أحدا“.
وكان ترامب قد رّشـــح اجلنـــرال ماتيس، 
ملنصـــب وزيـــر الدفـــاع ضمـــن املشـــاورات 
األميركيـــة  اإلدارة  لتشـــكيلة  واالقتراحـــات 
اجلديدة، التي ظهرت مالمحها األولية تطبيقا 

عمليا وحتقيقا لشعارات ترامب االنتخابية.

الرئيـــس األميركي املنتخـــب لم يقدم على 
هـــذه اخلطـــوة إال انســـجاما مـــع برنامجه 
االنتخابـــي الـــذي كان مثيرا للجـــدل، ورمبا 
أفضى إلـــى مفاهيـــم جديدة في السياســـة، 
فالرئيس اجلمهوري القادم من قطاع األعمال 
والعقارات قّدم وعـــودا كثيرة؛ منها الداخلية 
املوجهة للطبقة املتوســـطة والفئات محدودة 
الدخـــل، ووعد بتخفيـــض الضرائب، وهاجم 

العوملة املتوحشة.
أما على الصعيد اخلارجي فأظهر الرئيس 
طروحات شعبوية شـــكّلت االمتداد الطبيعي 
ملقترحاتـــه على الصعيد الداخلي املتناغم مع 

شعار ”أميركا أوال“.
أّي  االنتخابـــات،  فـــي  العـــادة  جـــرت 
انتخابـــات، أن تســـتمر حماســـة وســـخونة 
املعركـــة االنتخابيـــة إلـــى مـــا بعـــد إعـــالن 
النتائج، فيبقى الفائز حتت تأثير املشاحنات 
االنتخابية ما يســـبغ قراراتـــه األولية بنَفس 
وأجـــواء الدســـائس املتعلقـــة مبـــا ال يريـــد 
اخلصم ال ما يريد هو أو برنامجه االنتخابي.
فـــي  الفائـــز  الرئيـــس  اختيـــار  يأتـــي 
االنتخابات األميركية التي جرت قبل أسابيع 
ضمن هذه األجواء، وهو اجلنرال  لـ“ماتيس“ 
الذي استغنت عنه إدارة أوباما الدميقراطية 

عـــام 2013 حلماســـته الزائـــدة خلوض حرب 
ضد إيران، وملعارضته آنذاك مشروع االتفاق 
النـــووي معهـــا، إضافة إلى أن قرار ســـحب 
القـــوات األميركيـــة مـــن مناطق في الشـــرق 
األوســـط والتي كان يشـــرف عليهـــا ماتيس، 
مـــن أكبـــر القـــرارات اخلالفيـــة بينـــه وبني 
الرئيس األميركي أوبامـــا، حيث كان ماتيس 
يرفـــض ســـحب القـــوات األميركيـــة حســـب 
منصبه كمسؤول عن القيادة املركزية للقوات 

األميركية في الشرق األوسط.
ويعتبـــر وصـــف ترامب للوزير املرشـــح 
لهـــذا املنصب اخلطيـــر  بـ«الكلـــب املجنون» 
مـــن قبيل املديح، فهو تعبيـــر ال ميثل اإلهانه 
لـــه في الثقافة األميركيـــة، كما تقول صحيفة 
اإلندبندنـــت البريطانية التي أكدت أن ترامب 

اختار وزيرا «مقاتال».
اجلنـــرال املثقلـــة بّزته العســـكرية بأربع 
جنـــوم والكثيـــر من النياشـــني هو مـــن قادة 
مشـــاة البحرية (املارينـــز)، وكان قد ُرّقي في 
صفوف قوات مشاة البحرية، قائدا لفرقة من 
القوات األميركية في جنوب أفغانســـتان عام 
2001، وتلّقى اجلنرال اإلشـــادة لقيادته مشاة 
البحرية في معركة 2004 في الفلوجة بالعراق، 
والتى وصفت من أطراف أخرى بأنها من أكثر 
املعارك دموية، حيث وجهت ملاتيس اتهامات 

باستخدام األسلحة احملّرمة دوليا.
ســـبق له أن خدم في افغانستان والعراق، 
وشـــغل كرســـي قيـــادة القـــوات األميركيـــة 
التـــي تتولى اإلشـــراف التام علـــى العمليات 
العســـكرية في كّل من الشرق األوسط وآسيا 
الوســـطى، وتوصـــف لغتـــه ببعـــض اجلرأة 
ورمبا الوقاحة، خصوصا حينما أثار ماتيس 
موجة من اجلدل احلاد عـــام 2005 عندما قال 
أمـــام جتمع للجنـــود إنه ”مـــن املمتع إطالق 
النـــار علـــى بعض األشـــخاص“ في إشـــارة 
لألفغـــان، فلقد عمل جنرال البحرية األميركية 

املتقاعد في أفغانستان منذ عام 2001.

املوقف من إيران

ينسجم موقف جيمس ماتيس مع اإلدارة 
اجلديدة فيما يخص امللف اإليراني، وإجمالي 
موقف اإلدارة اجلديدة ضـــد االتفاق النووي 
مـــع إيران، وخرجت تصريحـــات من أكثر من 
جهـــة أميركية تقـــول بأن االتفـــاق غير ملزم 
لألميركان وميكنهم التنصل منه في أّي وقت.
باملقابـــل يـــرى الرئيس املنتخـــب ترامب 
أن االتفـــاق مجرد مضيعـــة للوقت وأن إيران 
ستستغل االنفراج في العالقات الدولية التي 
يوفرها لها هذا االتفاق في تطوير برنامجها 
النـــووي، أي أنها لن تلتزم فعليـــا باالتفاق، 
وهـــذا املوقـــف يتطابق مع مواقـــف اجلنرال 
من اجلمهورية اإلســـالمية التي يلخصها بأن 
إيران من أكبر التهديدات التي يواجهها األمن 

القومي األميركي.
املتحـــدة  الواليـــات  أن  ماتيـــس  ويـــرى 
األميركيـــة بانســـحابها من املنطقة ســـّلمت 
العراق وســـوريا واإلقليم للمشروع اإليراني. 
هذه الرؤية ستخلط األوراق في إيران. فقد بدأ 
فعليـــا النقاش بـــني احملافظني واإلصالحيني 

حول جدوى االتفاق 
النووي، ففي حني 

ذهب روحاني إلى أن 
أميركا مجرد دولة من 

ضمن مجموعة دول مت 
توقيع االتفاقية معها، 

وأن انسحابها من 
االتفاقية لن يؤثر 

في مجريات األمور، 
راح  خصوم 

روحاني من اليمني 
احملافظ يعيدون 

األسطوانة املعارضة 
لالتفاقية ذاتها من 

قبيل أن االتفاقية أصال 
ستعطل الطموحات 

اإليرانية بامتالك أسلحة 
نووية، ولن تعود بأّي منافع 

اقتصادية.
وفي كل األحوال، هناك خشـــية 

إيرانيـــة، مـــن مختلف األوســـاط، من 
أن انتصـــار ترامب ســـيضع  إيران في 

مواقف صعبة فيما يخص احلصول على 
املليـــارات مـــن الـــدوالرات احملجوزة في 
حســـابات خارجية جّراء نفـــاذ العقوبات 

االقتصاديـــة، كذلك ســـيكون مـــن الصعوبة 
إقناع الشركات والبنوك الغربية باستئناف 

صفقاتها مع طهران.
وقـــد ُنشـــرت آراء اقتصاديـــة إيرانية 
اعترفت بأن االتفاق النووي لن يؤّدي إلى 
النتائج االقتصادية املرغوب فيها، لذلك 
ليـــس أمام روحاني إال زيـــادة التعاون 
مـــع االحتاد األوروبي فـــي حال أعادت 

الواليات املتحدة فرض العقوبات.
أما خامنئي، فيعتبر أن فوز ترامب  
تأكيـــد آخـــر ملواقفـــه التي يـــرى فيها 

وجوب عـــدم الوثوق بالواليـــات املتحدة، 
وأن النمـــو االقتصـــادي ميكـــن أن يتحقق 
عـــن طريق ”االقتصاد املقـــاوم“ الذي يعني 
تكييف االقتصاد بحيث يعتمد على اإلنتاج 
الذاتـــي، وتقليـــص اعتمـــاد إيـــران على 

اجلهات اخلارجية.

مهندس الحروب

ماتيـــس مهندس  جيمـــس  ُيعتبـــر 
احلروب األميركية في الشـــرق األوسط 

وأفغانســـتان والعراق، وهـــو أميل إلى 
خيار املواجهات العســـكرية، وهذا ما 
يجعل ترشـــيحه مثيرا للتساؤل حول 
رســـائل ترامـــب إلـــى منطقة الشـــرق 

األوســـط، وما اختارته السياســـة األميركية 
في عهد أســـالفه الدميقراطيني من انسحاب 
شبه كامل من املنطقة، ويضعنا أما تساؤالت 
اجلديـــدة  اإلدارة  مبفهـــوم  تتعلـــق  أخـــرى 

لشعارها األثير ”أميركا أوًال“.
تاريـــخ  املرشـــح ملنصـــب وزيـــر الدفاع 
اجلنـــرال املتقاعـــد جيمس ماتيـــس ُعّمد في 
ســـاحات احلروب، وخبراته وأجنداته تؤكد 
أنـــه إذا ما اســـتلم هـــذا املنصب فلـــن يتبع 

منهجية أوباما في املنطقة، فمجّرد ترشـــيحه 
أثـــار مخاوف الكثيرين، وماتيس ليس مجرد 
شـــخصية مثيرة للجـــدل، بل شـــخصية من 
املفـــزع قدومها لتولـــي حقيبة الدفـــاع؛ ألنه 
مهنـــدس احلروب األميركية في أفغانســـتان 
والعـــراق، وفـــي ظل إشـــرافه ارتكبت جرائم 

حرب.
من املعـــروف أن الـ“مابعديـــات“ تتبعها 
مابعديات أخرى، ورمبـــا كانت هذه املرحلة 

التـــي قفز فيهـــا ترامب املرشـــح للرئاســـة 
األميركيـــة عن احلـــزب اجلمهوري، هي نوع 
األميركية، فذلك  من التجديـــد للـ“عقالنيـــة“ 
العهـــد الذي وصل فيـــه أوباما إلـــى البيت 
األبيض كان واعدا حسب تنظيرات أوباما، 
وما كان مأموال به، لكنه لم ُينجز شيئا على 
أرض الواقـــع، وخير مثال على ذلك ارتباك 
املوقف الرسمي األميركي حيال ما جرى في 
دول الربيع العربي، فسرعان ما عاد مأسورا  
لظاهـــرة ”اإلســـالموفوبيا“ وراوح في تردد 
أدخـــل املنطقة في مرحلـــة تفكيك الدول بدال 
من إعـــادة بنائها على أســـس الدميقراطية 

والعدالة.
هناك من يقول اآلن إن التفكيك رمبا بات 
قريبا من أميركا نفســـها. فبعـــد هذا التقدم 
بات املثال  ملا يســـمى بـ“الفاشـــية الزاحفة“ 
الدميقراطي األميركي مهددا، فهناك من يرى 
أن وصف ترامب بالشعبوي، رمبا يقصد  به 
تشبيه احلالة األميركية الراهنة بالشعبوية 

التي حملت هتلر إلى احلكم.
لكـــن األمـــر لـــن يصل إلـــى هـــذا احلد، 
فالشـــعارات الشـــعبوية الســـطحية املتهمة 
ترامب  حملـــة  بتبنيهـــا 
شيء،  احلقيقة،  بعد  كما 
آخـــر  شـــيء  والواقـــع 
يتطلب مرحلة موســـومة 
احلقيقة،  بعـــد  مبابعـــد 
بالتوفيق  املنصاعـــة  وهي 
صدوعـــا للواقع، من أجـــل إدارة مصالح 

أكبر قوة في التاريخ.

شرق أوسط أجد من جديد

في ”البريكســـت“، التطبيق اآلخر ملابعد 
احلداثة، هجـــرت ذائقة اجلمهور الواســـع، 
عقالنية خيار النخب باالستمرار في االحتاد 
األوروبي، وكفرت باملعادالت اإلحصائية في 
اســـتطالعات الرأي. وتبـــع الناس اخلطاب 
الغرائـــزي املســـتند للدعـــوات القائمة على 
كراهيـــة األجانب، لكن البريطاني يســـتفيق 
اليـــوم على هول ما حدث ويـــدرك أن القصة 
كانت مجـــرد ارتـــداد لتنظيـــرات ووصفات 
التفكيـــك املســـتحضرة مـــن عقليـــة الدولة 

العظمى التي ال تغيب عنها الشمس.
مـــاذا نتوقع اليوم مـــن اإلدارة األميركية 
ورســـلها إلى املنطقة وعلى رأسهم اجلنرال 
ماتيـــس؟ وهل جـــاء بشـــروطه اخلاصة أم 
بتوافـــق براغماتي مع خطط ســـاكن البيت 
األبيـــض اجلديد القـــادم من عالـــم األعمال 

والتجارة؟
األمـــر يختلـــف حـــني يتعلـــق بأميركا. 
فالقصـــة أكثـــر من معقـــدة في ظـــل صعود 
أقطاب جدد مثل الصني وروسيا، وكذلك في 
ظل ضعف وتراجـــع دور احلليف التاريخي 
األوروبـــي، فأوروبـــا اآلن مثقلـــة باملشـــاكل 
االقتصاديـــة إضافة إلى انفصـــال بريطانيا 

عنها.
وال بد مـــن صيغة أميركيـــة جديدة تنقذ 
أميركا أوال مـــن ورطاتها الكبيـــرة، ومن ثم 
تنقذ العالم مما دخل فيه نتيجة للسياســـات 

األميركية طوال اخلمسني سنة املاضية.
حّل مشـــاكل الشرق األوســـط هي بداية 
حلـــّل املشـــاكل األميركية والغربيـــة اآلخذة 
بالتعقيـــد أكثـــر فأكثـــر، وال بـــد مـــن نظرة 
أميركيـــة جديـــدة تراعـــي فيها الســـالم في 
املنطقة وحقوق شـــعوبها التي عانت طويال 

من القهر واالستعباد.

وســـط هذا كله، يتحدث ترامب بإيجابية 
كبيـــرة عن ماتيس، أثنـــاء خروجه في نهاية 
يوم كامـــل من االجتماعات، وعندما يســـأله 
أحد املراســـلني عّما إذا كان ملاتيس مكان في 
إدارته اجلديـــدة، يرد ترامب ”كل ما ُميكنني 
قولـــه هو إنـــه الصفقة احلقيقيـــة.. الصفقة 
احلقيقية». كذلك أشاد نائب الرئيس املنتخب 
مايـــك بنس فـــي مقابلة مع شـــبكة «فوكس» 

بـ«املسيرة العسكرية الرائعة» للجنرال.
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{الفاشية الزاحفة} بات املثال الديمقراطي األميركي مهددا، فهناك من يعتقد وجوه التفكيك كما يرى بعض املحللني ربما بات قريبا من أميركا نفسها. فبعد هذا التقدم ملا يسمى بـ

أن وصف ترامب بالشعبوي، ربما يقصد به تشبيه الحالة األميركية الراهنة بالشعبوية التي حملت هتلر إلى الحكم.

مرشح شرس كلما ابتعد عنه ترامب عاد وتمسك به

الجنرال جيمس ماتيس

وجه السياسة األميركية الجديد

[ وصف ترامب للوزير املرشح لهذا املنصب اخلطير بـ“الكلب املجنون“ يعتبر من قبيل املديح، فهو تعبير ال ميثل إهانة له في الثقافة األميركية، كما تقول صحيفة اإلندبندنت البريطانية التي أكدت أن 
الرئيس األميركي املنتخب اختار وزيرا «مقاتال».

الجنرال ماتيس يعد أشهر الجنراالت 

الذين استغنت عن خدماتهم إدارة 

أوباما الديمقراطية عام 2013 

لحماسته الزائدة لخوض حرب ضد 

إيران، ولمعارضته آنذاك مشروع 

االتفاق النووي معها، إضافة إلى أن 

قرار سحب القوات األميركية من 

مناطق في الشرق األوسط والتي 

كان يشرف عليها ماتيس، من أكبر 

القرارات الخالفية بينه وبين أوباما

ماتيس يعتد بإشادة األوساط 

األميركية بقيادته لمشاة البحرية في 

معركة 2004 في الفلوجة بالعراق، 

والتي وصفت من أطراف أخرى بأنها 

من أكثر المعارك دموية، حيث 

وجهت لماتيس اتهامات باستخدام 

األسلحة المحرمة دوليا فيها

محمد قبيالت

ّ

ه الزائـــدة خلوض حرب 
ه آنذاك مشروع االتفاق 
افة إلى أن قرار ســـحب 
مـــن مناطق في الشـــرق 
يشـــرف عليهـــا ماتيس، 
ت اخلالفيـــة بينـــه وبني 
امـــا، حيث كان ماتيس 
وات األميركيـــة حســـب
 القيادة املركزية للقوات 

ألوسط.
ترامب للوزير املرشـــح 
ـــر  بـ«الكلـــب املجنون» 
و تعبيـــر ال ميثل اإلهانه 
كيـــة، كما تقول صحيفة 
نية التي أكدت أن ترامب 

 بّزته العســـكرية بأربع 
لنياشـــني هو مـــن قادة 
ينـــز)، وكان قد ُرّقي في 
ن و ني ني

لبحرية، قائدا لفرقة من 
جنوب أفغانســـتان عام 
 اإلشـــادة لقيادته مشاة 
م ن وب ج

20 في الفلوجة بالعراق، 
اف أخرى بأنها من أكثر 
وجهت ملاتيس اتهامات 

حملّرمة دوليا.
في افغانستان والعراق، 
دة القـــوات األميركيـــة 
ف التام علـــى العمليات 
ن الشرق األوسط وآسيا 
ي ى م

ف لغتـــه ببعـــض اجلرأة 
وصا حينما أثار ماتيس 
عندما قال  د عـــام 2005
”مـــن املمتع إطالق   إنه
في إشـــارة  ألشـــخاص“
جنرال البحرية األميركية 

ن منذ عام 2001.

يمس ماتيس مع اإلدارة 
مللف اإليراني، وإجمالي
ة ضـــد االتفاق النووي
تصريحـــات من أكثر من 
ل بأن االتفـــاق غير ملزم 
تنصل منه في أّي وقت.
رئيس املنتخـــب ترامب 
ضيعـــة للوقت وأن إيران 
ي العالقات الدولية التي 
ق في تطوير برنامجها 
 تلتزم فعليـــا باالتفاق، 
مواقـــف اجلنرال  بق مع
المية التي يلخصها بأن 
األمن يواجهها الت دات

حول جدوى االتفاق 
النووي، ففي حني 

ذهب روحاني إلى أن 
أميركا مجرد دولة من

ضمن مجموعة دول مت 
توقيع االتفاقية معها،

وأن انسحابها من 
االتفاقية لن يؤثر 

في مجريات األمور، 
راح  خصوم 

روحاني من اليمني
احملافظ يعيدون

األسطوانة املعارضة
لالتفاقية ذاتها من 

قبيل أن االتفاقية أصال 
ستعطل الطموحات

اإليرانية بامتالك أسلحة 
نووية، ولن تعود بأّي منافع 

اقتصادية.
وفي كل األحوال، هناك خشـــية 
إيرانيـــة، مـــن مختلف األوســـاط، من

أن انتصـــار ترامب ســـيضع  إيران في 
مواقف صعبة فيما يخص احلصول على
املليـــارات مـــن الـــدوالرات احملجوزة في
حســـابات خارجية جّراء نفـــاذ العقوبات

االقتصاديـــة، كذلك ســـيكون مـــن الصعوبة 
إقناع الشركات والبنوك الغربية باستئناف

طهران. صفقاتها مع
وقـــد ُنشـــرت آراء اقتصاديـــة إيرانية 

ن هر ع ه

اعترفت بأن االتفاق النووي لن يؤّدي إلى
النتائج االقتصادية املرغوب فيها، لذلك
ليـــس أمام روحاني إال زيـــادة التعاون 
مـــع االحتاد األوروبي فـــي حال أعادت

الواليات املتحدة فرض العقوبات.
أما خامنئي، فيعتبر أن فوز ترامب

يـــرى فيها  تأكيـــد آخـــر ملواقفـــه التي
وجوب عـــدم الوثوق بالواليـــات املتحدة، 

وأن النمـــو االقتصـــادي ميكـــن أن يتحقق 
”االقتصاد املقـــاوم“ الذي يعني عـــن طريق
تكييف االقتصاد بحيث يعتمد على اإلنتاج
الذاتـــي، وتقليـــص اعتمـــاد إيـــران على

اجلهات اخلارجية.

مهندس الحروب

ماتيـــس مهندس جيمـــس  ُيعتبـــر 
احلروب األميركية في الشـــرق األوسط
وأفغانســـتان والعراق، وهـــو أميل إلى
خيار املواجهات العســـكرية، وهذا ما 
يجعل ترشـــيحه مثيرا للتساؤل حول 
رســـائل ترامـــب إلـــى منطقة الشـــرق

األوســـط، وما اختارته السياســـة األميركية 
في عهد أســـالفه الدميقراطيني من انسحاب 
تساؤالت أما ويضعنا املنطقة من كامل شبه

منهجية أوباما في املنطقة، فمجّرد ترشـــيحه 
أثـــار مخاوف الكثيرين، وماتيس ليس مجرد 
من خصية ش بل دل للج ة مثي خصية ش

التـــي قفز فيهـــا ترامب املرشـــح للرئاســـة
األميركيـــة عن احلـــزب اجلمهوري، هي نوع
األميركية، فذلك من التجديـــد للـ“عقالنيـــة“
العهـــد الذي وصل فيـــه أوباما إلـــى البيت
األبيض كان واعدا حسب تنظيرات أوباما،
وما كان مأموال به، لكنه لم ُينجز شيئا على
أرض الواقـــع، وخير مثال على ذلك ارتباك
املوقف الرسمي األميركي حيال ما جرى في
دول الربيع العربي، فسرعان ما عاد مأسورا
وراوح في تردد لظاهـــرة ”اإلســـالموفوبيا“
أدخـــل املنطقة في مرحلـــة تفكيك الدول بدال
من إعـــادة بنائها على أســـس الدميقراطية

والعدالة.
هناك من يقول اآلن إن التفكيك رمبا بات
قريبا من أميركا نفســـها. فبعـــد هذا التقدم
بات املثال ملا يســـمى بـ“الفاشـــية الزاحفة“
الدميقراطي األميركي مهددا، فهناك من يرى
أن وصف ترامب بالشعبوي، رمبا يقصد  به
تشبيه احلالة األميركية الراهنة بالشعبوية

التي حملت هتلر إلى احلكم.
لكـــن األمـــر لـــن يصل إلـــى هـــذا احلد،
فالشـــعارات الشـــعبوية الســـطحية املتهمة
ترامب حملـــة  بتبنيهـــا 
شيء، احلقيقة،  بعد  كما 
آخـــر شـــيء  والواقـــع 
مرحلة موســـومة يتطلب
احلقيقة، بعـــد  مبابعـــد 
بالتوفيق املنصاعـــة  وهي 
صدوعـــا للواقع، من أجـــل إدارة مصالح

التاريخ. أكبر قوة في

شرق أوسط أجد من جديد

”البريكســـت“، التطبيق اآلخر ملابعد في
احلداثة، هجـــرت ذائقة اجلمهور الواســـع،
االحتاد عقالنية خيار النخب باالستمرار في
األوروبي، وكفرت باملعادالت اإلحصائية في
اســـتطالعات الرأي. وتبـــع الناس اخلطاب
الغرائـــزي املســـتند للدعـــوات القائمة على
كراهيـــة األجانب، لكن البريطاني يســـتفيق
اليـــوم على هول ما حدث ويـــدرك أن القصة
كانت مجـــرد ارتـــداد لتنظيـــرات ووصفات
التفكيـــك املســـتحضرة مـــن عقليـــة الدولة

العظمى التي ال تغيب عنها الشمس.
مـــاذا نتوقع اليوم مـــن اإلدارة األميركية
إلى املنطقة وعلى رأسهم اجلنرال ورســـلها
ماتيـــس؟ وهل جـــاء بشـــروطه اخلاصة أم
بتوافـــق براغماتي مع خطط ســـاكن البيت
من عالـــم األعمال األبيـــض اجلديد القـــادم

والتجارة؟
األمـــر يختلـــف حـــني يتعلـــق بأميركا.
فالقصـــة أكثـــر من معقـــدة في ظـــل صعود
أقطاب جدد مثل الصني وروسيا، وكذلك في
يخ التا احلليف دو ع اج وت ضعف ظل



} عمــان - اســـتطاع أن يطـــرق بتصاميمـــه 
الرائعـــة البـــاب العالـــي لمشـــاهير هوليوود، 
وقائمة طويلة من النجمـــات العربيات، ليكون 
مصمم األزيـــاء الخليجي األول الذي يصل إلى 
العالمية. يوســـف الجســـمي أو ”جســـميكو“ 
كما يطلقون عليه في الغرب، شـــاب كويتي في 
العشـــرينات من عمره فرض بســـرعة قياسية 
تصاميمه المتمّيزة على الساحة العالمية بكل 
ثقة، ُعرف بأسلوب تصميمه الخاص لفساتين 
الســـهرة، فهو يرّكز على إبراز تناســـق جســـد 
المرأة وأنوثتها إلى أبعـــد حد، كما أنه يتميز 
بابتكار القصـــات الجريئة واختيار األقمشـــة 

المناسبة لكل تصميم.

مـــع أن فترة عمله في مجال تصميم األزياء 
تعتبر قصيـــرة، إال أنه أصبـــح صاحب عالمة 
تجاريـــة معروفة باســـم ”فيونـــكا“، وهي ذات 
طابع مميز تعبـــر عن أفكاره الجنونية األنيقة. 
وتشـــتهر أعمـــال يوســـف الجســـمي باألناقة 
والغموض والرقي لتبـــدو المرأة أكثر جاذبية 

في السهرات والمناسبات. 
درس ”جسميكو“ في كلية التربية األساسية 
في تخصص التصميم الداخلي بالكويت. ليبدأ 
بعدها مشـــواره في تصميـــم األزياء. كان مثال 
الشـــاب العصامي الذي صنع نفســـه بنفســـه، 
كما تقـــول عنه والدتـــه مايا، التـــي كانت أول 
من اكتشـــف موهبته. ففي لقاء صحافي سابق 
معها قالت ”عندما كان يوسف في سن السابعة 
عشرة، اشـــترى ماكينات وخامات وبدأ العمل، 
ثم قال لـــي إنه يريد أن يشـــارك في المعارض 
الموجـــودة في الكويت، والعـــرض األول الذي 
شـــارك فيه كان بعنوان ’ضرب‘، وهو كان نقطة 

البداية له“.
تقول والدة الجســـمي ”أشـــجع ابني على 
العمـــل في المجـــال الذي يحبه، ألن اإلنســـان 

يبرع في المجال الذي يستهويه، يوسف أنهى 
دراسته الجامعية، ولكنه يهوى تصميم األزياء، 
وقد برع فيه من دون دراســـة وهو دائما يطّور 

نفسه بنفسه“.

نجمات الخليج

بعد نجاحاته المتكررة في تصاميمه على 
المستوى المحلي الكويتي، أصبحت نجمات 
الخليـــج العربـــي فـــي مجالي الفـــن واإلعالم 
الرتداء تصميماته  يتوافدن على ”جســـميكو“ 
المتميـــزة. من أشـــهرهن كانـــت الممثلة أمل 
العوضـــي واإلعالميـــة حليمـــة بولند وحصة 
اللوغانـــي والمغنية هنـــد والمطربة بلقيس. 
كلهن معروفـــات باختيارهن ألجمل اإلطالالت 
عنـــد حضورهن، ســـواء كّن على الشاشـــة أو 
على المســـارح الغنائية، وبالتأكيد كذلك على 

السجادة الحمراء للمهرجانات العربية.
اتســـعت شـــهرة يوسف الجســـمي خارج 
نطـــاق الخليـــج العربـــي، عندمـــا شـــارك في 
أسابيع الموضة ببيروت، المدينة التي يراها 
بمثابـــة العاصمة العربيـــة للموضة، انبهرت 
بتصاميمـــه مغنيات لبنان الشـــهيرات، وعلى 
رأسهن الفنانة نوال الزغبي التي تسعى دوما 
الختيار فســـاتينها من أشهر مصممي األزياء 
العالمييـــن، وميريام فـــارس التي تعتمد عليه 

كثيرا في حضورها الفني واإلعالمي.
كمـــا زينت تصاميـــم ”جســـميكو“ العديد 
مـــن إطالالت الفنانات العربيـــات، مثل إطاللة 
كارمن ســـليمان وديانا كرزون وفيفيان مراد، 
باإلضافـــة إلى إطاللة النجمـــة نوال الكويتية 
بفســـتانها األخضـــر المرّصـــع بالمجوهرات 
فـــي حفـــل مهرجان هـــال فبراير األخيـــر، كما 
قدم الشـــاب الكويتـــي تصاميم أكثـــر نعومة 
كالفســـتان األبيـــض، الـــذي اختارتـــه نوال، 
والتصميـــم المـــوّرد الناعـــم الـــذي تأّلقت به 

المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

همزة وصل بني ثقافتني

يطبع تصاميم يوســـف الجســـمي الذوق 
الرفيع واألفكار المميزة. فكثيرًا ما يدخل فيها 
أفـــكارا جديدة ومبتكرة خاصة به، إضافة إلى 
كونه ال ينّفذها من خالل الّرســـم بل مباشـــرة 

على المكان.
هنـــاك فارق شاســـع بين الثقافـــة الغربية 
والثقافـــة الشـــرقية فـــي الموضـــة واألزياء، 
والجســـمي كان مـــن بين المصمميـــن العرب 
الذين استطاعوا تحقيق معادلة همزة الوصل 
بين الثقافتين. فهو يوظف الثقافة الشرقية عن 
طريـــق القصات الغربية، من خالل اســـتخدام 
أســـلوب العباءة وتنفيذها بطريقة غربية عن 

طريق الخياطة والمواد المستخدمة.
الجسمي يختار األقمشة الراقية من أشهر 
المحـــالت التجارية العالمية، علـــى أن تكون 

أقمشـــته من الخامـــات الهنديـــة والتافتا 
والشانتون والســـاتان فاي، وهو ال يحب 
اســـتخدام الحريـــر والشـــيفون، لتبقـــى 
والفخامة  باألســـطورية  متميزة  أقمشـــته 
وهذا ما يجعل أسلوبه في التصميم فريدًا.

تتنوع تصاميمه وتختلف كل مرة. فهو ال 
يعتمد فقط على أزياء السهرات والمناسبات 
الخاصـــة. بـــل يصمـــم األلبســـة ”الكاجوال“ 
الســـهرة  أزيـــاء  إلـــى  إضافـــة  والقمصـــان، 
واإلكسســـوارات بمختلـــف أنواعهـــا. إضافة 
إلـــى األحذية واألحزمة، كما أنـــه يراعي كافة 
األذواق واألحجام، فهـــو مثلما يصمم للمرأة 
الرشـــيقة، يهتم أيضا بالمـــرأة البدينة حيث 

يعتمد في تصاميمه على األحزمة العريضة 
للمـــرأة النحيفة، بينمـــا يراعي أن يصمم 

أحزمـــة رفيعـــة ويضعها تحـــت الصدر 
البدينة  المرأة  لتناســـب  مباشـــرة 

وتظهرها بكامل أناقتها.

لوبيز وهيلتون

أصبح ”جســـميكو“ أشهر من 
نار علـــى علم هذه األيـــام، فكيف 

ال وهـــو أول مـــن ألبـــس المغنيـــة 
العالميـــة والمثيرة للجدل الليدي 
غاغـــا الدّراعة الخليجية بطريقة 
من  وهـــي  وجديـــدة،  عصريـــة 

بـــادرن  اللواتـــي  الفنانـــات 
باالتصال بالمصمم الكويتي 
بعـــد مشـــاهدة أعمالـــه عن 
طريـــق اإلنترنـــت ومواقـــع 

التواصـــل االجتماعـــي، طالبة 
منه العديد من التصاميم، وهذا ما حصل 

بالفعـــل، حيث قدم لها ثالثة فســـاتين 
أشهرها كان زيّا أطلت به في البرنامج 

التلفزيوني الشهير ”جيمي فالون“.
المغنيـــة األميركية ذات األصول 

الالتينيـــة جي لـــو أيضـــا طلبت من 
يوســـف الجســـمي تصميـــم مجموعـــة قطع 
اختارت واحدة من بينها، لترتديها في إحدى 
حفالتها الجماهيرية في أحد مســـارح مدينة 
نيويورك، علق الجسمي على ذلك قائال ”البذخ 
في الشـــكل الذي يتناسب مع أجواء المسرح، 

هو أكثر ما لفت جي لو في تصاميمي“.
لم يكتم الجسمي اسم النجمة التي يتمنى 
أن يصمـــم لها، إنهـــا نجمة البـــوب العالمية 
مادونـــا، حيث يـــرى فيها المثـــال األعلى في 
الغناء، واالســـم الذي يتســـابق للوصول إليه 
أغلب المصمميـــن العالميين، كما يأمل أيضا 
أن تلبس المغنية األميركية السمراء بيونسيه 

من تصاميمه.
 لفتت فســـاتين الجسمي أنظار العديد من 
النجمات العالميات، فارتـــدت نجمة البرامج 
الواقعيـــة باريـــس هيلتـــون مـــن تصاميمه، 
وأيضا المغنيـــة ماريـــا كاري، باإلضافة إلى 

المخضرمة  والممثلة  سبيرز،  بريتني 
شـــارون ســـتون و جينيفـــر لوبيـــز، وتايلور 
ســـويفت وعارضة األزياء اإليرانية الشـــهيرة 
ماهالغـــا جابري، مـــن دون أن ننســـى كلوي 
كارداشـــيان واألخوات جينـــر، الالتي اخترن 
تصاميم ”جسميكو“ لحفل عيد ميالد والدتهن.

األسود يليق باملرأة

الجســـمي يرفض التعامل مع غير نجمات 
الصـــف األول، وخصوصا عندما يتعلق األمر 
بمشـــاهير هوليوود، وهذا ما يفســـر لنا عدم 
تعاونه مع نجمات التمثيل التلفزيوني، ولكن 
يوســـف يؤكد أنـــه يعتبر النجوميـــة كمعيار 
لـــه بالقول ”ال مشـــكلة عندي فـــي التعامل مع 
نجمات الصف األول فـــي عالم التمثيل، وكما 
أن هناك نجمات يطلبنني باالســـم، فأنا أيضا 
أختـــار النجمـــات الالتي أرغب فـــي التعامل 

معهن باالسم أيضا“.

الجســـمي  صـــرح  كمـــا 
أن هنـــاك قائمـــة من األســـماء 
العالميـــة الكبيـــرة على جدول 
أعمالـــه خـــالل الفتـــرة المقبلة، 
وقـــال ”اآلتـــي أفضل مـــن الذي 
مضى وما قّدمُته حتى اآلن خطوة 

واحدة ال أكثر“.
األسود برأي الجسمي هو لون 
الســـحر واألناقة يمنح المرأة جاذبية 
ال تقـــاوم. كما أنه يخفي عيوب الجســـم 
فـــي معظم األوقات، وال يعـــرف الكثير من 
المصممين الســـّر في هـــذا اللون، لكنهم ال 
يتخلون عنه في أزيائهم دوما، ويختار يوسف 
اللون األسود بلمســـات متعددة وأفكار مختلفة 
في تصميم فســـاتين الســـهرة، كما يســـتخدم 
الشال الطويل ليكون لمسته الرقيقة في العديد 
من الموديالت، إلى جانب ”الجمبســـوت“ الذي 
اليـــزال رائجا معـــه حتى اآلن، كيـــف وال وهو 
يعتبـــر مـــن البارعين فـــي تصميم هـــذا الرداء 
العصري، الذي يجمع بين الفستان والبنطلون.
الشـــيفون، الحرير، الجبيـــر، التل، الكريب 
أقمشة ناعمة يحرص ”جسميكو“ على تطويعها 
لتعّبر عن أفكاره بوضوح مع بعض التطريزات 
البراقـــة فـــي أغلـــب عروضـــه، وخصوصا تلك 
العـــروض الناجحة في مدينة دبي بأســـبوعها 
السنوي المخصص لألزياء ”فاشون فورورد“، 
مـــع أن مشـــاركته األولى لـــم تحصـــد التهليل 
ولـــم تثـــر اإلعجـــاب، فقـــد جـــاءت متواضعة 
بعض الشـــيء مقارنـــة بغيره مـــن المصممين 
المحلييـــن والعالميين، الذيـــن يقّدرون صناعة 
الموضـــة بجدية فـــي مدينة دبـــي التي ال تقبل 
أنصـــاف الحلـــول. ولكـــن في الموســـم الثاني 
تدارك الجســـمي األمر وأطلـــق مجموعة مميزة 
صاغهـــا بحرفية  كوتـــور“  لتصاميـــم ”الهوت 
عالية، وكان محورها اللون األســـود بإيحاءات 
مستوحاة من حقبة عشـــرينات القرن الماضي 
وثالثيناتـــه، وضعتـــه على المســـار الصحيح 
بنجاح ســـاحق، رغم تشـــكيك الكثير من النقاد 
والخبراء في قدرته علـــى حمل مثل هذا العبء 

الذي ال يقدر عليه سوى المخضرمين.
المنّصـــة،  علـــى  انتصـــر  ”جســـميكو“   
ولكنـــه خســـر اهتمـــام الصحافييـــن والنقاد 
الذيـــن انتظـــروا وصولـــه أكثر مـــن 40 دقيقة 
رافضـــًا بعدهـــا إجـــراء حـــوارات أو مداخلته 
المطلوبـــة بعد العرض، وهـــو تقليد متبع في 
مهرجان ”فاشـــون فورورد“ منذ موسمه األول، 
واكتفى بالتقاط صور الســـلفي مع العارضات 

والمعجبين والحضور.
مـــن الجميـــل أن يكـــون مثالـــك األعلى في 
عملـــك وموهبتـــك، من يشـــبه بيئتـــك وظروف 
حياتك، ويشبه أيضا ثقافتك، وهذا ينطبق على 
الجســـمي الذي يرى في المصممين العالميين 
إيلـــي صعب وزهير مراد مثاًال أعلى يحتذى به 
بالنســـبة إليه، لكنه أضاف ”ال أنظر إلى هذين 
االسمين كمنافسين. فأنا ال أنافس إال نفسي“.

أول مصمم أزياء عربي شاب يخترق العاملية

يوسف الجسمي

المبدع الذي ألبس الليدي غاغا الدراعة الخليجية

املصمم الكويتي يراعي كافة األذواق واألحجام، فمثلما يصمم للمرأة الرشيقة، يهتم أيضا باملرأة البدينة حيث يعتمد في تصاميمه على األحزمة العريضة للمرأة النحيفة، بينما وجوه

يراعي أن يصمم أحزمة رفيعة ويضعها تحت الصدر مباشرة لتناسب املرأة البدينة وتظهرها بكامل أناقتها.

الجسمي يختار األقمشة الراقية من 

أشهر المحالت التجارية العالمية، 

على أن تكون أقمشته من الخامات 

الهندية والتافتا والشانتون والساتان 

فاي، وهو ال يحب استخدام الحرير 

والشيفون، لتبقى أقمشته متميزة 

باألسطورية والفخامة وهذا ما يجعل 

أسلوبه في التصميم فريدا
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[ تصاميم جسميكو تزين أجساد العديد من النجمات العالميات، مثل النجمة ماريا كاري والليدي غاغا وباريس هيلتون وجينيفر لوبيز، باإلضافة إلى النجمات العربيات كإطاللة المطربة نوال والتصميم األنيق الذي تألقت به المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

فادي بعاج
ي يستهويه، يوسف أنهى 
لكنه يهوى تصميم األزياء، 
 دراســـة وهو دائما يطّور 

متكررة في تصاميمه على
لكويتي، أصبحت نجمات
ــي مجالي الفـــن واإلعالم
الرتداء تصميماته ـميكو“
هرهن كانـــت الممثلة أمل
يـــة حليمـــة بولند وحصة
ة هنـــد والمطربة بلقيس.
ختيارهن ألجمل اإلطالالت
ــواء كّن على الشاشـــة أو
ائية، وبالتأكيد كذلك على

مهرجانات العربية.
يوسف الجســـمي خارج ة
ربـــي، عندمـــا شـــارك في
يراها روت، المدينة التي
عربيـــة للموضة، انبهرت
لبنان الشـــهيرات، وعلى
الزغبي التي تسعى دوما
من أشهر مصممي األزياء
فـــارس التي تعتمد عليه م

الفني واإلعالمي.
”جســـميكو“ العديد ميـــم
ت العربيـــات، مثل إطاللة
يانا كرزون وفيفيان مراد،
لة النجمـــة نوال الكويتية
المرّصـــع بالمجوهرات ر
هـــال فبراير األخيـــر، كما
ــي تصاميم أكثـــر نعومة
ض، الـــذي اختارتـــه نوال،
الناعـــم الـــذي تأّلقت به د
و ر ي

شيرين عبدالوهاب.

أقمشـــته من الخامـــات الهنديـــة والتافتا 
والشانتون والســـاتان فاي، وهو ال يحب 
اســـتخدام الحريـــر والشـــيفون، لتبقـــى 
والفخامة  باألســـطورية  متميزة  أقمشـــته 
وهذا ما يجعل أسلوبه في التصميم فريدًا.

و وري ب يز

تتنوع تصاميمه وتختلف كل مرة. فهو ال
يعتمد فقط على أزياء السهرات والمناسبات 
”الكاجوال“ األلبســـة الخاصـــة. بـــل يصمـــم
الســـهرة أزيـــاء  إلـــى  إضافـــة  والقمصـــان، 
واإلكسســـوارات بمختلـــف أنواعهـــا. إضافة
إلـــى األحذية واألحزمة، كما أنـــه يراعي كافة
األذواق واألحجام، فهـــو مثلما يصمم للمرأة
الرشـــيقة، يهتم أيضا بالمـــرأة البدينة حيث
يعتمد في تصاميمه على األحزمة العريضة
للمـــرأة النحيفة، بينمـــا يراعي أن يصمم 

أحزمـــة رفيعـــة ويضعها تحـــت الصدر 
البدينة  المرأة  لتناســـب  مباشـــرة 

وتظهرها بكامل أناقتها.

لوبيز وهيلتون

”أصبح ”جســـميكو“ أشهر من 
نار علـــى علم هذه األيـــام، فكيف

ال وهـــو أول مـــن ألبـــس المغنيـــة 
العالميـــة والمثيرة للجدل الليدي 
غاغـــا الدّراعة الخليجية بطريقة 
من وهـــي  وجديـــدة،  عصريـــة 
بـــادرن  اللواتـــي  الفنانـــات 
باالتصال بالمصمم الكويتي 
بعـــد مشـــاهدة أعمالـــه عن 
طريـــق اإلنترنـــت ومواقـــع 

التواصـــل االجتماعـــي، طالبة 
منه العديد من التصاميم، وهذا ما حصل

بالفعـــل، حيث قدم لها ثالثة فســـاتين 
أشهرها كان زيّا أطلت به في البرنامج 
ي م ي ب

”جيمي فالون“. التلفزيوني الشهير
المغنيـــة األميركية ذات األصول
من طلبت أيضـــا لـــو جي الالتينيـــة

المخضرمة  والممثلة  سبيرز،  بريتني 
وتايلور لوبيـــز، جينيفـــر و ســـتون شـــارون

الجســـمي صـــرح  كمـــا 
أن هنـــاك قائمـــة من األســـماء 
العالميـــة الكبيـــرة على جدول 
أعمالـــه خـــالل الفتـــرة المقبلة، 
”اآلتـــي أفضل مـــن الذي  وقـــال
مضى وما قّدمُته حتى اآلن خطوة 
ي يي و

واحدة ال أكثر“.
األسود برأي الجسمي هو لون 
الســـحر واألناقة يمنح المرأة جاذبية 
ال تقـــاوم. كما أنه يخفي عيوب الجســـم 
فـــي معظم األوقات، وال يعـــرف الكثير من 
المصممين الســـّر في هـــذا اللون، لكنهم ال 
يتخلون عنه في أزيائهم دوما، ويختار يوسف 
اللون األسود بلمســـات متعددة وأفكار مختلفة 
في تصميم فســـاتين الســـهرة، كما يســـتخدم 
الشال الطويل ليكون لمسته الرقيقة في العديد 
من الموديالت، إلى جانب ”الجمبســـوت“ الذي 
اليـــزال رائجا معـــه حتى اآلن، كيـــف وال وهو 
يعتبـــر مـــن البارعين فـــي تصميم هـــذا الرداء 
العصري، الذي يجمع بين الفستان والبنطلون.
الشـــيفون، الحرير، الجبيـــر، التل، الكريب 
”أقمشة ناعمة يحرص”جسميكو“ على تطويعها 
لتعّبر عن أفكاره بوضوح مع بعض التطريزات 
البراقـــة فـــي أغلـــب عروضـــه، وخصوصا تلك 
العـــروض الناجحة في مدينة دبي بأســـبوعها 
المخصص لألزياء ”فاشون فورورد“،  السنوي
تحصـــد التهليل  مـــع أن مشـــاركته األولى لـــم
ولـــم تثـــر اإلعجـــاب، فقـــد جـــاءت متواضعة 
بعض الشـــيء مقارنـــة بغيره مـــن المصممين 
المحلييـــن والعالميين، الذيـــن يقّدرون صناعة 

ي

الموضـــة بجدية فـــي مدينة دبـــي التي ال تقبل 
أنصـــاف الحلـــول. ولكـــن في الموســـم الثاني 
تدارك الجســـمي األمر وأطلـــق مجموعة مميزة 
صاغهـــا بحرفية  ”الهوت كوتـــور“  لتصاميـــم
عالية، وكان محورها اللون األســـود بإيحاءات 
مستوحاة من حقبة عشـــرينات القرن الماضي 
وثالثيناتـــه، وضعتـــه على المســـار الصحيح
النقاد من الكثير تشـــكيك رغم ســـاحق، بنجاح



} إســطنبول - من سيكتب تاريخنا المعاصر؟ 
ظل هذا الســـؤال هاجســـًا للكثيرين، فحاولوا 
اإلجابـــة عنـــه، عبـــر تحليـــل مســـارات تطور 
البشـــرية، وتحوالت األنظمة السياســـية، وقد 
كانـــت أغلب اإلجابـــات تذهب نحـــو القراءات 
الفلســـفية واالجتماعية والسياســـية للسؤال، 
ولكن من الناحيـــة التقنية، كان هناك من يفكر 
بأن أّي إجابة ستظل مرهونًة بما يقدمه العالم 
الحالي مـــن عناصر تثبت التاريـــخ الصوري 
والمكتوب فـــي أدوات غير قابلة لالندثار. وقد 
صار التفكيـــر بالجوانب الماديـــة راهنًا أكثر 
فأكثر مع التطورات التقنية الهائلة التي مكنت 
أّي إنسان من المساهمة في كتابة التاريخ من 
خـــالل قيامه بالتدوين على شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي، ومـــن قبلها المدونـــات وغيرها، 
والتي تتيح لـــه أن يقول ما يريد وأن يدّون ما 

يريد على صفحته الشخصية المجانية.
ولكن وبالعودة إلى الســـؤال األول، يتوقف 
الكثيـــرون أمام حقيقة تقـــول إن التاريخ الذي 
يمتد لآلالف من الســـنين لن يتوقف عند لحظة 
التدوين الشـــخصية، ولعله ســـيحتاج لوثائق 
أكثـــر بقـــاء ودون تدخل مـــن أّي مركز قوة كي 
يجد مـــا يفيده ليصـــل إلى األجيال البشـــرية 
القادمة، ومن هذه الزاوية يأتي مشروع ”كيو“ 
القمـــر الصناعي اإلنســـاني الذي تشـــارك فيه 
العديد من المؤسسات العالمية كهدية لألجيال 

القادمة.

فكرة املشروع

يقوم المشروع وبحســـب الوثائق على أن 
”كيـــو“ هو قمـــر صناعي ســـيتم إطالقه صوب 
الكون ولكنه ســـيعود إلى كوكـــب األرض بعد 
عدة آالف من الســـنوات، كهديـــة أثرية، ميراث 
حضاري، يروي ألحفادنا في المستقبل البعيد 
عن أجدادهم، نحن، ســـكان عالم اليوم نهديهم 
رســـائلنا ونحكي لهم عـــن أجمل أو أصعب ما 
عشـــناه، رســـالة تربطنا بأرضنـــا وبثقافاتنا 
وببقية ســـكان الكوكب، بالحاضـــر والماضي 

والمستقبل.
ويذهـــب المشـــروع إلـــى تحقيـــق هدفين؛ 
األول مســـتقبلي يتصـــل بالفكـــرة الســـابقة، 
والثانـــي مرحلـــي يختـــص بالحاضـــر حيث 
ســـتكون الرسائل التي ســـتكتب مادًة للعرض 
على موقع المشـــروع كي يطلع عليها أصحاب 
القرار والمسؤولون الحاليون الذين سيجدون 
رؤى النـــاس الذين يحكمونهـــم دون أّي فلترة 

أو رقابة.
ســـيحمل فـــي طياته  وهكـــذا فـــإن ”كيو“ 
رســـائلنا إلى أحفاد أحفادنا، حيث ســـيتجول 
هذا القمـــر الصناعي في الكون وعلى مســـار 
محدد طيلة خمســـين ألف عـــام، ليعود بعدها 
إلى األرض كهدية أثرية ألولئك الذين سيرثون 
تاريخ البشرية عبر تطورها الذاتي، ومن خالل 
قراءتهم لهذه الرســـائل ســـيرى أولئك األحفاد 
الصورة الحقيقية لما هو عليه عالمنا الحالي 

ودون تزوير أو تحريف.
كلما  وتتســـع قائمة أهداف مشروع ”كيو“ 
تم التمحيص بالوقائع الحالية التي يعيشـــها 
عالمنـــا المعاصر، وبدًال من الهدف األساســـي 
اإلجرائـــي يصبح لدينا عشـــرة أهـــداف، ال بد 
من التأمل في عمقها ودقة تعبيرها اإلنساني، 
وهـــذه األهـــداف تتحدث عـــن ”إشـــاعة بريق 
من األمـــل والتفاؤل في عالم يســـوده القلق“. 
و“اإلجابة عن تســـاؤالت حول معنـــى الحياة 
والمـــوت ومســـؤولية اإلنســـان تجاه نفســـه، 

وتجـــاه الكوكب الذي 
عليـــه“.  يعيـــش 
الضـــوء  و“إلقـــاء 
اختالفاتنـــا،  علـــى 

مواطـــن  واكتشـــاف 
الثراء في قيمنا الفردية“. 

و“التعـــرف علـــى اآلخـــر من 
أّي  عـــن  بعيـــدًا  جديـــد  منظـــور 

تأثير سياســـي أو عقائـــدي أو عرقي، 
وبعيـــدًا عـــن أّي مخاوف“. وأيضـــًا ”إدراك 

ســـبل التعايش بوفاٍق فيمـــا بيننا“. و“تحليل 
الرسائل من الناحية االجتماعية واللغوية من 
أجل نقل صورة حقيقية  لما وصل إليه اإلنسان 
اليوم“. باإلضافة إلى ”إحصاء كل من الثقافات 
المختلفة واللغات التي مازالت حية في القرن 
الحادي والعشرين“. و“مد جسور الحوار بين 
الثقافـــات المختلفـــة“. و“تعميـــق الوعي لدى 
األجيال الجديدة تجاه تحديات القرن“، وأيضًا 
”رعايـــة كوكبنا وحماية الكائنـــات الحية التي 

تعيش عليه“.
ويقدم أصحاب المشـــروع وضمن حملة 

تســـويق المشـــروع غير الربحي بعدًا 
تربويـــًا هامـــًا، يســـتحق أن ينظر 

إليـــه من خـــالل الواقـــع الحالي 
الذي يحتـــاج ألن يتـــم التركيز 
فيه على ما يوّحد البشر ال على 
مـــا يفّرقهم،  فقد ركز األســـاتذة 

والمدرســـون وفي جميـــع البلدان 
التـــي تعاملـــت وبشـــكل رســـمي مـــع 

المشروع على عدد من القضايا الهامة، والتي 
انعكســـت في أذهان الطلبة عبر مسارات عدة 
استهدفت مساعدة الطالب على فهم عالم اليوم 
بشكل أعمق ومن منظور أشمل. وإثارة ذهنهم 
على التفكير في المجتمعات اإلنسانية وخاصة 
المجتمع الذي يعيشـــون فيه، وتنمية قدراتهم 
علـــى تحليل ونقـــد الموضوعـــات المجتمعية 
المختلفـــة، وإيقـــاظ أحاسيســـهم وإعدادهـــم 
للدور الذي سيلعبونه كمواطني الغد، بجعلهم 
يدركون أنهم أجداد ألحفاد المستقبل وبالتالي 
مســـؤولون أمامهم، وفي الوقت نفسه تشجيع 
كّل من المدرسين والطلبة وأولياء األمور على 
كتابة رسائلهم، وفي النهاية يساهم المشروع 
في إثبـــات أن للفن والشـــعر والحلم والجمال 
مكانًا بجانب العلـــوم والتكنولوجيا والجدال 

المجتمعي.

الفنان املبتكر

أطلق المشـــروع من قبل الفنان الفرنســـي 
جان مارك فيليب، وهو تشكيلي وعالم فرنسي، 
قـــام بتمثيل بلده فـــي الكثير مـــن المؤتمرات 
الدوليـــة. وهـــو أيضـــًا عضو فـــي األكاديمية 
األوروبيـــة للعلوم والفنـــون واآلداب، أراد في 
بداية حياته العلمية التخصص في علم طبيعة 
األرض أو الجيوفيزيـــاء، إال أنه أثناء تحضير 
رســـالته قـــرر االبتعاد عـــن المنهـــج العلمي 
واختار المعرفة الحديثة وكّرس جهوده للفن، 
فأصبح رســـامًا، ُعرضت لوحاتـــه في أكثر من 
أربعين معرضًا داخل فرنســـا وخارجها، مثل 
ومتحف الفن الحديث  مركز ”جورج بومبيدو“ 

في باريس.
فـــي ســـبعينات القـــرن العشـــرين طـــوع 
التكنولوجيا الحديثة لتصبح أدوات إبداعية، 
وانعكـــس ذلك على لوحاتـــه، فبجانب األدوات 
التقليديـــة للرســـم مـــن فرشـــاة وألـــوان نجد 

البصمة التكنولوجية.
صمـــم أول عمـــل فني نحتـــي مصنوٍع من 
معدن خاص يغير من أشكاله مع تغيير درجات 
الحـــرارة من فصـــل إلى آخر، فاعتبـــره النقاد 
”نحتًا حيًا“ وأدرجته العديد من الموســـوعات 

األوروبيـــة تحت بند أصدق مثـــال لمزج الفن 
بالتكنولوجيا.

فـــي نفس ذلـــك الوقت، اتجـــه بخياله إلى 
الخارجـــي، فـــكان مصـــدر إلهامه،  الفضـــاء 

وخلفية لوحاته، وعّبر عن رؤيته من خالله.
بيـــن عامـــي 1986 و1987 فّكر في مشـــروع 
جديـــد تحت اســـم ”رســـائل من البشـــر إلى 
الكـــون“، وهـــو عمل فني جماعـــي يهدف إلى 
إرســـال رســـائل عن طريق المينيتـــل (ما قبل 
اإلنترنت) من جميع أنحاء فرنســـا عن طريق 
مقـــراب الســـلكي يقـــوم بتوجيههـــا إلى قلب 
المجـــرة في رحلـــة أبدية. ثم قـــام جان مارك 
فيليب برحالت حول العالم الكتشاف الثقافات 

األخرى.
ومـــن القضايا والموضوعات األساســـية 
التي نجدها في مجمل أعمال جان مارك فيليب 
نذكر: اإلنســـان، الحاضر، المستقبل، الفضاء 
الخارجـــي، الذاكرة الفرديـــة والجماعية، كما 
تتكـــرر هذه األفـــكار في مشـــروع ”كيو“ الذي 
امتزج فيـــه كل من الشـــعر والحلـــم بالعلوم 

والتكنولوجيا والقضايا اإلنسانية.
صدرت لـــه العديد من المقـــاالت، كما قام 
بإلقـــاء المحاضـــرات فـــي جامعـــة ”دوفين“ 
بباريس، وســـجل أكثر من بـــراءة اختراع في 

مجال تداخل الفنون بالعلوم والتكنولوجيا.
المشـــروع يعتمد على المهـــارات الفردية 
والمهنيـــة من ِقبـــل العديد من المؤسســـات 
والشركات والمعاهد الهندسية العليا واألفراد 
الذيـــن أرادوا أن ترتبـــط مبادئهـــم وصورهم 

بالقيم التي يحملها.
ترتكز كل الجوانب التقنية -من دراســـات 
وتصنيع للقمر ثم إطالقه، وتحليل الرســـائل 
المســـاهمات  علـــى  وحفظهـــا-  وتأمينهـــا 
المجانيـــة من ِقبل الشـــركاء. حيث يتم العمل 
عليـــه مـــن دون أّي تداول مالـــي، حفاظًا على 
شـــفافيته وبعـــده عـــن أّي أهـــداف نفعيـــة، 
يتحقـــق بعيدًا عن  باإلضافـــة إلـــى أن ”كيو“ 
أّي تأثير سياســـي، أو تجاري أو ديني، لذلك 
ترحب بـــه الثقافات المختلفة على مســـتوى 

العالم.

مبادئ تحقيق املشروع

أدى عدم االستقرار االقتصادي وما يترتب 
عليـــه مـــن تقلبات علـــى مســـتوى العالم إلى 
زيادة احتماالت االنســـحاب االضطراري ألحد 
الشـــركاء أو للعديد منهم، لـــذا تحّصن ”كيو“ 
بدعـــم دول االتحـــاد األوروبي والتـــي ُدعيت 
إلى مســـاندته، فتم اتخاذ قرار في هذا الصدد 
أثناء المؤتمر البرلماني األوروبي الســـادس 
والذي عقد في العاشـــر  حول الفضاء ”آيزك“ 

والحادي عشر من نوفمبر 2004 في مدريد.
يندرج ”كيو“ وبحســـب أصحاب مشروعه 
في قائمة األعمال الجماعيـــة التاريخية، ألنه 
على غرار أهرامات المصريين القدماء، وسور 
الصيـــن العظيـــم، أو لحظة هبوط اإلنســـان 
برصد حقبة  على ســـطح القمر، يقوم ”كيـــو“ 
هامة من تاريخ البشـــرية، فألول مرة نتواجد 
أمام عمل يضم بصمـــات العالم أجمع بكل ما 
فيه مـــن ثقافات مختلفـــة ومتباعدة، ويعكس 
في الوقت نفســـه ما وصل إليه اإلنســـان في 
مجـــال نقل المعلومـــات، وقد ارتكـــز تصميم 

القمر الصناعـــي على انتقاء بعض العناصر 
الرمزية المشـــتركة والنابعة من عدد كبير من 

الثقافات، فتحلى بصبغة أسطورية.
في الســـماء ســـتدب  فـــور إطالق ”كيو“ 

الحياُة في جناحيه، وكأنه طائٌر مهاجٌر كبيٌر، 
ُيحركهمـــا وفقـــًا إليقاع التغيـــرات الحرارية، 
يبسطهما تحت أشعة الشمس ويطويهما مع 
ظـــالم الليل عندما ُيحلق فوق النصف المظلم 

من الكرة األرضية.
وبعد 500 قرن من إطالقه، يعود ”كيو“ إلى 
مسقط رأسه، وقبيل هبوطه يشيع في السماء 
بارقة ضوئية معلنًا عن عودته الوشـــيكة إلى 
كوكـــب األرض، فيـــرى أحفادنا شـــفقًا ذهبي 

اللون ينذرهم بقدوم زائر من السماء.
ولكن لماذا جرى تحديد مدة ســـفر ”كيو“ 
في الكون بهذه المدة؟ يجيب صناع المشروع 
على الســـؤال بالقول ”قد يتعجب البعض من 
طـــول الفتـــرة الزمنية التي تســـتغرقها رحلة 
’كيو‘ حـــول األرض. ولكـــن بالقيـــاس لتاريخ 
الجنـــس البشـــري، نجد أن 500 قـــرن ال تمثل 
ســـوى 1 بالمئة فقط من تاريخ تطور اإلنسان 
منـــذ ظهوره على كوكـــب األرض أي منذ أكثر 
من خمسة ماليين عام. فمنذ أكثر من 500 قرن، 
بدأ اإلنسان األول في ترجمة أفكاره إلى رموز، 
فشـــهد بذلك تاريـــخ التطور البشـــري لحظة 
حاسمة حين أدرك اإلنسان قدرته على التعبير 
بالرموز عما يدور بخلده، والرســـومات التي 
ُوجدت على جـــدران الكهوف خير برهان على 

ذلك“.

كيو بعد 500 قرن

مـــن ناحية أخـــرى، نجد أن هـــذا التاريخ 
البعيد يضفي على رسائلنا وشهاداتنا طابعًا 
آثاريًا ذا قيمة حقيقية، خاصة لو لم يتبّق على 

األرض أي أثر ملموس من عالمنا اليوم.
بـــل إن محاولة تخيل مـــا يمكن أن يصبح 
عليه العالـــم بعد 500 قرن مـــن اليوم، يجعلنا 
نـــدرك الحجم الحقيقي لحياتنـــا اليومية على 
هـــذا الكوكـــب، فنترّفـــع عن تفاصيـــل الحياة 
اليومية، ونكتسب رؤية أشمل وأعمق لعالمنا، 
مما قـــد يحثنا على إذابة الفـــروق بين الناس 
ووضع أنفسنا على قدم المساواة مع اآلخرين.

عند عودتـــه، متحـــررًا من  يتخـــذ ”كيـــو“ 
دروعـــه الواقيـــة، الشـــكل الخارجـــي للكـــرة 
األرضيـــة، وقد ُحفـــرت على غالفـــه الخارجي 
المصنـــوع مـــن التيتـــان خارطة العالـــم لعام 
2005، فالتشـــابه الكبير بين هذه الكرة القادمة 
من الســـماء والكـــرة األرضية، مـــع األخذ في 
االعتبـــار التغيرات الجغرافيـــة التي قد تطرأ 
على كوكبنـــا، يثير حتمًا فضـــول أحفادنا بل 
ويدفعهـــم إلـــى فتح هـــذه الكرة، فيكتشـــفون 
حينـــذاك مجموعة مـــن الهدايـــا األثرية التي 
ســـتضم: لوحة الرســـائل حيث يجـــد األحفاد 
أقراصًا من الزجاج الُمعالج، مكدســـة الواحدة  
فوق األخرى، محفورا عليها بأشـــعة الليزر كل 
الرســـائل التي كتبها البشـــر وأرســـلوها عبر 
”كيو“، ولحل المشـــكلة التقنية الخاصة بقراءة 
الرســـائل تم إعداد خرائط توضيحية ترشـــد 
برموز بســـيطة وتفصيلية إلى طريقة تصنيع 
جهاز يقوم بتشـــغيل وقراءة هذه األسطوانات 
الزجاجية (ســـي دي)، وبالتالي يسهل االّطالع 

علـــى محتوياتهـــا. ومثلمـــا كان حجر رشـــيد 
مفتاحًا لفك رموز الحضارة المصرية القديمة، 

ترشد هذه الشفرة أحفادنا إلى الرسائل.
كما ســـيجد أحفادنا مجموعـــة أخرى من 
األقـــراص الزجاجية المكدســـة والمحفور 
عليها بنفس الطريقة بيان عن األوضاع 
الجغرافيـــة والسياســـية والثقافية 
لكوكب األرض فـــي الوقت الحالي، 
تشـــمل هذه المكتبة التي ســـميت 
المعاصـــرة  اإلســـكندرية  بمكتبـــة 
موســـوعة مصغرة للكائنـــات الحية 
التـــي تعيـــش علـــى األرض، واللغات 
المختلفـــة التـــي يتحـــدث بها ســـكانها، 
وملخص لما توصلت إليه البشـــرية من علوم 

ومعارف.
وقد أســـندت مهمة اختيار المواد العلمية 
التـــي يتـــم إدراجهـــا في هـــذه المكتبـــة إلى 
لجنـــة تضـــم نخبـــة مـــن العلماء واألســـاتذة 
المتخصصين على مســـتوى العالـــم في كافة 
فـــروع المعرفة والعلم باإلضافـــة إلى ممثلين 

لألديان وللثقافات وللغات المختلفة.
كما ســـيعثر األحفاد على صور شـــخصية 
لرجال ونساء وأطفال يمثلون أجناسًا مختلفة 
تعيُش اليوَم فوَق ســـطِح األرض، تنصهر على 
مر الزمـــن خصائصهم ومالمحهم المميزة 
فـــي بوتقـــة الزيجـــات المختلطـــة، 
ألماســـة تحتوي  باإلضافة إلى 
على أربع عينـــات قيمة داخل 
أربع كرات مـــن الذهب، عبارة 
مـــن  نقطـــة  عـــن 
المحيطات،  ميـــاه 
هـــواء،  وفّقاعـــة 
وحفنة تـــراب من 
أرض زراعية، مصادر الحياة 
الثالثة، ثـــم نقطة من دماء 
توقيعا  تمثـــل  اإلنســـان، 
اليوم،  بشرية  من  مشتركا 
وكذلك سيحتوي ”كيو“ على ساعة فلكية تحدد 
موقـــع الكواكب الرئيســـية يوم إطـــالق القمر 
حتى يتوصـــل أحفادنا عن  الصناعي ”كيـــو“ 
طريق عملية حســـابية فلكية  لحركة الكواكب 
إلـــى معرفـــة التاريـــخ الـــذي انطلق فيـــه إلى 

الفضاء.

تم االنتهاء في أواخر عام 1994 من إعداد 
الوصف التفصيلـــي والتصميم الكامل للقمر 
الصناعـــي ”كيـــو“، وبنـــاء على مـــا جاء في 
كراسة الشـــروط تم التأكيد على قدرة خبراء 
المجـــال الفضائـــى على تصنيع قمـــر مثله، 
أي قمر صناعي ســـلبي، لـــن تتعدى درجات 
الحـــرارة داخله الحد األقصـــى الذي يضمن 
مقاومتـــه للمخاطـــر الضاريـــة فـــي الفضاء 
الخارجـــي على مدى خمســـين ألف عام، كما 
يســـتطيع العودة إلى كوكب األرض بعد هذه 
الفترة وهو تحت الســـيطرة الكاملة لقوانين 
الطبيعـــة أي الجاذبيـــة األرضيـــة والقمرية، 
باإلضافـــة إلـــى ضغـــط األشـــعة الشمســـية 
ومقاومة الغـــالف الجوي. كمـــا أن مقاييس 
”كيو“ وحجمه تتناســـب مع الكثير من قذائف 
صواريخ ”أريان أســـباس“ التي ُتطلق لمهام 

مختلفة.
تم تصنيع ”كيـــو“ من المواد التي أثبتت 
التجـــارب العلميـــة قدرتهـــا علـــى مقاومـــة 
عوامل الزمن وأصعـــب الظروف في الفضاء 
الخارجي، ومن هذه المواد نذكر: األلومنيوم، 
الُمعالج،  والزجاج  والتنجســـتان،  والتيتان، 
والكاربون، والرغـــوات المعدنية المصنوعة 

من الرينيوم.
كان من المنتظر أن يطلق ”كيو“ في نهاية 
عام 2007 وفقًا لتاريخ إطالق الصاروخ أريان 
في مهمة علمية أو تجارية، ولكن هذا الموعد 
جرى تأجيله في العديد من المرات على مدار 
األعوام السابقة، وبحسب الموقع اإللكتروني 
للمشـــروع فقد كان من المفترض أن يتم ذلك 
في العـــام الماضـــي غير أن ذلك لـــم يحدث، 
وبقـــي األمر هكـــذا دون تحديـــد موعد محدد 

لإلطالق حتى هذه اللحظة.

حقيبة تسافر بحضارتنا إلى الغد لتحط في مطارات املجهول

كيو

عصفور الفضاء هدية اإلنسانية المستقبلية

الكثيرون تذهلهم حقيقة أن التاريخ الذي يمتد لألالف من السنني لن يتوقف عند لحظة التدوين الشخصية، ولعله سيحتاج لوثائق أكثر بقاء، ومن هذه الزاوية يأتي مشروع وجوه

{كيو} القمر الصناعي اإلنساني الذي تشارك فيه العديد من املؤسسات العاملية.

 البعض يتساءل عن طول الفترة 

الزمنية التي تستغرقها رحلة {كيو} 

حول األرض. ولكن بالقياس لتاريخ 

الجنس البشري، نجد أن ٥٠٠ قرن 

ال تمثل سوى ١ بالمئة فقط من 

تاريخ تطور اإلنسان منذ ظهوره على 

كوكب األرض أي منذ أكثر من خمسة 

ماليين عام
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علي سفر

[ الفنان التشكيلي والعالم الفرنسي جان مارك فيليب، الذي يعد صاحب فكرة  ”كيو“، أراد في بداية 
حياته العلمية التخصص في علم طبيعة األرض أو الجيوفيزياء، فاختار المعرفة الحديثة.

اه الكوكب الذي
عليـــه“. ش 
الضـــوء  ـاء 
اختالفاتنـــا، 

مواطـــن  شـــاف 
في قيمنا الفردية“.

عـــرف علـــى اآلخـــر من 
أّي  عـــن  بعيـــدًا  جديـــد  ور 
ن ر ى ر

سياســـي أو عقائـــدي أو عرقي،
”إدراك  . وأيضـــًا

ي ر و ي
ـدًا عـــن أّي مخاوف“

و ي يي

 التعايش بوفاٍق فيمـــا بيننا“. و“تحليل 
ئل من الناحية االجتماعية واللغوية من 

ٍٍ

قل صورة حقيقية  لما وصل إليه اإلنسان 
. باإلضافة إلى ”إحصاء كل من الثقافات 
لفة واللغات التي مازالت حية في القرن 
ي والعشرين“. و“مد جسور الحوار بين 
ــات المختلفـــة“. و“تعميـــق الوعي لدى 
، وأيضًا 
ي و

ل الجديدة تجاه تحديات القرن“
ــة كوكبنا وحماية الكائنـــات الحية التي 

ش عليه“.
قدم أصحاب المشـــروع وضمن حملة 

يق المشـــروع غير الربحي بعدًا 
ن و روع ب م

أن ينظر ـــًا هامـــًا، يســـتحق
ب ي رب ير روع قيق

من خـــالل الواقـــع الحالي 
التركيز يحتـــاج ألن يتـــم
لى ما يوّحد البشر ال على 
فّرقهم،  فقد ركز األســـاتذة

رســـون وفي جميـــع البلدان 
 تعاملـــت وبشـــكل رســـمي مـــع

وع على عدد من القضايا الهامة، والتي
ســـت في أذهان الطلبة عبر مسارات عدة

دفت مساعدة الطالب على فهم عالم اليوم 
أعمق ومن منظور أشمل. وإثارة ذهنهم 
لتفكير في المجتمعات اإلنسانية وخاصة 
مع الذي يعيشـــون فيه، وتنمية قدراتهم 
 تحليل ونقـــد الموضوعـــات المجتمعية 
لفـــة، وإيقـــاظ أحاسيســـهم وإعدادهـــم 
الذي سيلعبونه كمواطني الغد، بجعلهم 
ن أنهم أجداد ألحفاد المستقبل وبالتالي 
ؤولون أمامهم، وفي الوقت نفسه تشجيع 
 المدرسين والطلبة وأولياء األمور على 
جيع و ي و م و ؤو

رسائلهم، وفي النهاية يساهم المشروع 

األوروبيـــة تحت بند أصدق مثـــال لمزج الفن 
بالتكنولوجيا.

فـــي نفس ذلـــك الوقت، اتجـــه بخياله إلى 
الخارجـــي، فـــكان مصـــدر إلهامه،  الفضـــاء 

وخلفية لوحاته، وعّبر عن رؤيته من خالله.
6بيـــن عامـــي 1986 و1987 فّكر في مشـــروع 
جديـــد تحت اســـم ”رســـائل من البشـــر إلى 
الكـــون“، وهـــو عمل فني جماعـــي يهدف إلى 
إرســـال رســـائل عن طريق المينيتـــل (ما قبل 
اإلنترنت) من جميع أنحاء فرنســـا عن طريق 
مقـــراب الســـلكي يقـــوم بتوجيههـــا إلى قلب 

للللللالعناصر  القمر الصناعـــي على انتقاء بعض 
الرمزية المشـــتركة والنابعة من عدد كبير من 

الثقافات، فتحلى بصبغة أسطورية.
في الســـماء ســـتدب فـــور إطالق ”كيو“
جناحيه، وكأنه طائٌر مهاجٌر كبيٌر، الحياُة في
ب ي يو ق إ وور

ُيحركهمـــا وفقـــًا إليقاع التغيـــرات الحرارية، 
بير جر ه ر و ي ج ي يي ج ي ي

يبسطهما تحت أشعة الشمس ويطويهما مع 
ظـــالم الليل عندما ُيحلق فوق النصف المظلم

من الكرة األرضية.
إلى  500 قرن من إطالقه، يعود ”كيو“ وبعد
مسقط رأسه، وقبيل هبوطه يشيع في السماء 

علـــى محتوياتهـــا. ومثلمـــا كان حجر رشـ
مفتاحًا لفك رموز الحضارة المصرية القدي
ر جر ن و ه وي ى

ترشد هذه الشفرة أحفادنا إلى الرسائل.
كما ســـيجد أحفادنا مجموعـــة أخرى
األقـــراص الزجاجية المكدســـة والمحف
عليها بنفس الطريقة بيان عن األوض
الجغرافيـــة والسياســـية والثقا
لكوكب األرض فـــي الوقت الحا
تشـــمل هذه المكتبة التي ســـم
المعاصـ اإلســـكندرية  بمكتبـــة 
موســـوعة مصغرة للكائنـــات الح
التـــي تعيـــش علـــى األرض، واللغ
المختلفـــة التـــي يتحـــدث بها ســـكان
وملخص لما توصلت إليه البشـــرية من ع

ومعارف.
وقد أســـندت مهمة اختيار المواد العل
التـــي يتـــم إدراجهـــا في هـــذه المكتبـــة
لجنـــة تضـــم نخبـــة مـــن العلماء واألســـا
المتخصصين على مســـتوى العالـــم في ك
فـــروع المعرفة والعلم باإلضافـــة إلى ممث

لألديان وللثقافات وللغات المختلفة.
األحفاد على صور شـــخص كما ســـيعثر
لرجال ونساء وأطفال يمثلون أجناسًا مخت

ور ى ر ي

تعيُش اليوَم فوَق ســـطِح األرض، تنصهر ع
ج ون ي ل و و ل ورج و ل

المم ومالمحهم مر الزمـــن خصائصهم
ِِ

فـــي بوتقـــة الزيجـــات المختلط
ألماســـة تحت باإلضافة إلى 
على أربع عينـــات قيمة دا
أربع كرات مـــن الذهب، عب
م نقطـــة  عـــن 
المحيط ميـــاه 
هـــو وفّقاعـــة 
ي ي

وحفنة تـــراب
أرض زراعية، مصادر الح
الثالثة، ثـــم نقطة من د
توق تمثـــل  اإلنســـان، 
الي بشرية  من  مشتركا 
”كيو“ على ساعة فلكية تح وكذلك سيحتوي
إطـــالق ال موقـــع الكواكب الرئيســـية يوم
حتى يتوصـــل أحفادنا الصناعي ”كيـــو“ 
طريق عملية حســـابية فلكية  لحركة الكوا
إلـــى معرفـــة التاريـــخ الـــذي انطلق فيـــه

الكثيرون تذهلهم حقيقة أن التاريخ الذي يمتد لألالف من السنني لن يتوقف عند لحظة التدوين الشخصية، ولعله سيحتاج لوثائق أكثر بقاء، ومن هذه الزاوية يأتي مشرو

{كيو} القمر الصناعي اإلنساني الذي تشارك فيه العديد من املؤسسات العاملية.



أبو بكر العيادي

} تنوعت اهتمامات المثقفين الفرنسيين؛ كما 
كان شـــأن فولتير فـــي تطرقه إلـــى قضية عدم 
التســـامح الديني، وروســـو في تناوله للحرية 
الجمهوريـــة، وهوغـــو فـــي التنديـــد بطغيان 
نابليون الثالث، وزوال في طلب العدل، وسيمون 
دو بوفـــوار في الدفاع عن حقـــوق المرأة. تلك 
القضايـــا، وإن بدت في الظاهر محلية، فقد كان 
لها صدى عالمٌيّ واسع، منح الفرنسيين نوعا 
من النخوة واالعتـــزاز بمثقفيهم، وهو ما عبر 
عنه إدغار كينيـــه (1803-1875) في قوله «مهمة 
فرنسا أن تعمل ألجل مجد العالم، لها ولغيرها، 
ألجل ُمُثل إنســـانية وحضاريـــة كونية ال تزال 

ساعية لبلوغها“.
هذه النزعة إلى االلتحام بقضايا المجتمع 
تجّلـــت أيضا في دفق غزير مـــن النظريات في 
المعرفـــة والحرية والوضع اإلنســـاني، كما أن 
األجيـــال المتعاقبة من المثقفيـــن المعاصرين 
-ومعظمهم تكّون في مدرســـة المعلمين العليا 
بباريـــس- خاضوا جـــدال حاميا حـــول معنى 
الحيـــاة في كتب ومقاالت وعرائض، مشـــّكلين 
بذلـــك منظومـــات فلســـفية حـــول العقالنيـــة 
والجمهوَروّيـــة  والروحانيـــة  والنخبويـــة 

واالشتراكية والفلسفة الوضعية والوجودية.

الضفة األخرى

 بلغ هذا النشـــاط النظري الحثيـــث أْوَجُه 
في األعوام التي تلـــت الحرب العالمية الثانية 
بظهور البنيوية، وهي فلسفة شاملة تركز على 
أهمية األســـاطير والالوعي في فهم اإلنســـان، 
من أهّم رؤوســـها ميشـــيل فوكـــو وكلود ليفي 

ستراوس.
وكان ســـارتر في نظر الكثيرين في الداخل 
والخارج رمز «مثقف الضفة اليسرى» بباريس، 
فقـــد رفع دور المثقـــف الجماهيري إلى ذروته، 
بفضـــل وعده الطوبـــاوي بغد أجمـــل، ونبرته 
الراديكاليـــة، واحتفائه باألثـــر المطّهر للنزاع، 

وحياتـــه البوهيميـــة التي تســـتهين 
بالتقاليـــد البورجوازيـــة، وازدرائـــه 
المعلـــن للمؤسســـات القائمـــة فـــي 
عهده، سواء منها الدولة الجمهورية 
أو الحـــزب الشـــيوعي، أو النظـــام 
الجزائر،  الكولونيالي الفرنسي في 
أو المنظومـــة الجامعية. ففي رأيه 
أن من واجب المثقـــف الملتزم أن 
يوقـــف نفســـه للنشـــاط الثوري، 
األورثودوكســـيات  كل  يضع  وأن 
عن  ويدافـــع  مســـاءلة،  موضـــع 

مصالح سائر المضطهدين.
كان ذلك في عهد مضى، حين كانت فرنسا 

توصـــف بكونها بلد األفكار، أما اليوم، فلم تعد 
«الضفـــة األخرى» ســـوى أثر غائـــم لما كانت 
عليه مـــن قبل، فمحـــالت الموضة فـــي «إمارة 
ســـان جرمان دو بري التقدميـــة»، بعبارة عالم 
االجتماع بيير غريميون، حّلت محل مؤسسات 
األفكار. و«إذا اســـتثنينا بعض األعمال القليلة 
ككتـــاب توماس بيكيتـــي عن الرأســـمالية، لم 
تعد باريـــس مركزا بارزا للتجديـــد في العلوم 
اإلنســـانية» كمـــا يقـــول الموريســـي ســـودير 
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  هازاريســـينغ، 
والعالقـــات الدوليـــة بأوكســـفورد، فـــي كتابه 

«هـــذا البلد الذي يحب األفكار». وفي رأيه أّن ما 
يطغى على اإلنتاج الثقافي الفرنسي المعاصر 
نزوعه إلى السطحي والمسّلم به، كما يمثلهما 
برنـــار هنري ليفي، ورســـائل الهجاء واالنتقاد 
التي تتصـــدر المبيعات رغم أّنهـــا ال تعدو أن 
تكون ســـوى هـــذر إســـالموفوبي أو تخويف 
يرّدد رســـالة حزب الجبهة الوطنية العنصري 
عن تدمير الهوية الفرنسية. ويضرب مثال على 
ذلك كتبا كنا ذكرناها هنا، كـ«الهوية التعســـة» 
ألالن فيْلِكْنكراوت و«االنتحار الفرنســـي» إلريك 
زّمور المشـــحونين بصور المـــوت واالنحالل، 
وروايـــة «خضـــوع» لميشـــيل هويلبيـــك التي 
تتخيل وصول إسالمّي إلى الرئاسة الفرنسية 
في خلفيـــة تفّتت عام لقيم األنوار في المجتمع 

الفرنسي.
ويفّســـر هازاريســـينغ ذلـــك بـــأن ســـقوط 
الشـــيوعية في نهاية القرن العشرين ترك فراغا 
لـــم تعرف «مـــا بعد الحداثـــة» َمـــْأله. فكتابات 
مفكريـــن أمثال فوكو ودريـــدا وبودريار عّمقت 
المشكل، بسبب عتامتها المقصودة، وتقديسها 
َلعًبـــا بالكلمـــات ال يعني أّي شـــيء، ورفضها 
إمكانية معنى موضوعّي، وفي رأيه أن خير من 
صّور خواء «ما بعد الحداثة» رواية الفرنســـي 
لوران بينيه األخيرة «الوظيفة الســـابعة للغة» 

وهي بحث بوليسي حول موت روالن بارت.
الواقـــع الفرنســـي نفســـه ال يحمـــل علـــى 
التفـــاؤل، فالتعليم الجامعـــي، باكتظاظه وقلة 
مـــا يرصد إلصالحه، في ترٍدّ متواصل، كما تدّل 
على ذلك رتبة الجامعات الفرنسية في الترتيب 
األكاديمي للجامعات العالمية بشـــنغهاي، ألّن 
المنظومة التعليمية الفرنســـية ما عادت تنتج 
نخبـــا خالقـــة، كما كان الشـــأن مع ســـابقاتها 
في القرنين التاســـع عشـــر والعشرين. حسُبنا 
أن ننظر إلـــى الفرق بين الرئيســـين األخيرين 
ســـاركوزي وهوالند والرؤســـاء السابقين، من 
جهة القدرة على صياغة األفكار والتعبير عنها 
بطالقة، فشـــّتان بيـــن هذين اللذيـــن ال يكادان 
يقرآن شـــيئا، وبين ديغول الـــذي ترك مذكرات 
تعتبر من المآثر األدبية، وبومبيدو الذي وضع 
أنطولوجيا عن الشـــعر الفرنســـي. ولعّل 
الســـبب األهـــم في ضيـــاع تلك 
هو  الفرنسية  الثقافية  الدينامية 
الشـــعور المتنامي بتراجع القوة 
الدولية،  الســـاحة  على  الفرنسية 
علـــى المســـتوى المـــادي، وكذلك 
على المســـتوى الثقافي، ففي عالم 
تهيمـــن عليـــه الواليـــات المتحدة 
ثقافيا،  واألنكلوساكسون  سياسيا، 
اقتصاديا،  والصينيـــون  واأللمـــان 
ابتكار  إلعـــادة  الفرنســـيون  يصارع 
حضورهـــم. أليس غريبـــا أن الكّتاب 
الفرنســـيين غيـــر معروفيـــن خـــارج 
حدود بالدهم، ال يســـتثنى منهم حتى الفائزون 
األواخر بجائزة نوبل، كلود سيمون ولوكليزيو 
وباتريك موديانو، والحال أن أســـالفهم أمثال 
موباسان وفلوبير ورامبو وبودلير وسان جون 
بيرس وبروســـت وكامو وسارتر ومالرو كانوا 

عابرين للقارات.

سقوط اليسار

ال نســـتغرب، والحالـــة تلك، أن ال يســـتلهم 
انهيار الشـــيوعية وقيام ثورات الربيع العربي 
مفرداتهما من الفكر الفرنسي على غرار ثورات 
التحـــرر التي نهلـــت من كتابـــات فرانز فانون 
وســـارتر، وأن تكون ألمانيـــا أكثر تمثال ألفكار 
روســـو في أزمة المهاجرين من فرنسا، التي ال 

تزال تتلكأ في استقبالهم.
قد يبـــدو هذا الرأي مغاليـــا، خصوصا إذا 
صـــدر عن األجانـــب، ولكنه ال يخـــرج عما جاء 
في كتاب ريجيـــس دوبريه من إعالن عن نهاية 

المثقف الفرنســـي منذ نهاية األلفيـــة الثانية. 
خالفـــا لـ«خيانة الشّماســـين» (1927) لجوليان 
بينـــدا، وكان دعا فيه المثقفين إلى قطع ولعهم 
بالسياسة، أو «أفيون المثقفين» (1955) لريمون 
آرون الـــذي نصحهم بفتح عيونهم أمام حقائق 
الفيلســـوف  ويعتقـــد  الماركســـية،  ديانتهـــم 
اليســـاري الثائـــر، أحـــد رفـــاق تشـــي غيفارا 
والمستشار الخاص للرئيس ميتران، في كتابه 
الجديد «المثقف الفرنســـي، تتّمـــة ونهاية» أن 
الملحمـــة الثقافية الفرنســـية غرقت في الخطأ 
والهذيان وانتهت اليوم في التافه المزري، وأن 
جثة المثقف الفرنســـي ال تـــزال تتلّوى، فتتخذ 
أشـــكاال وتتصنع حركات، ولكنها لم تعد سوى 
شـــبٍح مضحك. ومـــا ذلك إال تأكيد لمـــا أثارته 
مجلة «جدل» بمناســـبة احتفالها بعشرينيتها، 
فقد دعا المـــؤرخ بيير نورا إلى التخلي نهائيا 

عن مصطلح ”المثقف“. 
وأضاف «إن كان ســـيظل مرتبطا بالهذيان 
والجرائم التي أفقدت المثقفين ســـمعتهم، وإن 
كان ال يغـــادر التراجيديـــا إال ليتجّدد في الهزء 
والكوميديـــا، فمن األفضل دفنـــه مع هذا القرن 

المنتهي».
وفي العدد ذاته، كان لميشيل وينوك وجان 
فرانســـوا سيرينيّلي، وهما من كبار المؤرخين 
المتخصصين في المثقفين في فرنسا، الموقف 
نفســـه عبـــر مقالتين بعنـــوان «فيـــَم (ال يزال) 
يصلـــح المثقفون؟» لألولى، و«انطباع، شـــمس 
غاربة» للثانية، وقد اســـتمد عنوانها من لوحة 
كلود مونيه الشـــهيرة. هـــذه الخيبة ال تخص 
العلمـــاء والباحثين والكّتـــاب، بل أولئك الذين 
اكتســـبوا من بينهم ســـمعة بأعمال تنتمي إلى 
الفكر، واستغلوا تلك السمعة لمغادرة مجالهم 
والتدخل في ما ال يعنيهم بعبارة دوبريه، وهو 
ما كان لخصه سارتر في قوله «مشروع التأثير 
هو الـــذي يميز المثقف عـــن الحكيم (أي الذي 
يســـعى لحكم نفسه بنفســـه عن طريق العقل) 
والعالـــم (أي الـــذي يبحـــث فـــي األشـــياء عن 
الحقيقـــة). فالحكيم يؤثر علـــى العقل باألفكار، 
والشـــاعر يؤثـــر على الواقـــع بالكلمـــات، أما 

المثقف فيؤثر على البشر بالكلمات واألفكار».
فـــي «قاموس المثقفين الفرنســـيين» يؤرخ 
جاك جوليار وميشيل وينوك هذا التراجع بأّول 
وصول اليســـار إلـــى الحكم، ما حـــرم المثقف 
الملتـــزم من راحـــة ثقافة المعارضـــة، فلم يبق 
أمامه إال خياران: إما أن يشـــتغل على اإلصالح 
وتقديـــم مقترحـــات دقيقـــة ومفّصلـــة، وهـــذا 
أمـــر معّقد، وإمـــا أن يتبنى الفكـــرة القائلة إن 

اليســـار هو اليمين ومواصلة مناهضة الوضع 
الســـائد. ومنذ ذلك التاريخ نـــاب عن المثقفين 
الحق مثقفـــو الميديا. هؤالء لم تعد لهم تقريبا 
عالقة بجامعـــة َيؤّمها طلبـــة ال يفكرون إال في 
مســـتقبلهم، وما عادوا يقرؤون كتب المثقفين، 
ألن توزيـــع كتب العلـــوم اإلنســـانية الذي كان 
مزدهرا في الستينات والســـبعينات من القرن 
العشـــرين تراجع إلى أدنى حدوده، فلم تبق إال 
وســـائل اإلعالم بأنواعها كمجال أخير للتأثير. 
غير أن ذلك أفقـــد المثقفين حرّيتهم، إذ صاروا 
تحـــت رحمـــة صحافييـــن ينظمـــون مقابالت 
ساخنة على البالتو، وأهملوا القضايا الكبرى.

التنديد والتخوين

بـــات  حضـــور  تســـجيل  هـــي  فالغايـــة 
مســـتعصيا، وإبالغ رســـالة ما عادت تمّر عبر 
الكتب، وإفحـــام الخصم ليس بمقـــاالت فكرية 
عميقة تفوق الخمســـين صفحـــة كما كان يفعل 
ســـارتر وكامـــو فـــي ردودهمـــا المتبادلة، بل 
بالشـــجب والتنديد والتخويـــن والتركيز على 
أخطـــاء الخصـــوم. وال يهـــم أن يتقلب المثقف 
فـــي مواقفه ويبّدل انتماءاته، بل قد يفخر بذلك 
كما يفعل البهلوان فيليب ســـولرس، فقد تقّلب 
بيـــن الماويـــة والليبرالية والتحرر الجنســـي 
وتقديس البابا يوحنا بطرس الثاني للوصول 
إلى مناهضة الراهنية على طريقة االشـــتراكي 
ليونيل جوسبان رئيس الحكومة األسبق الذي 
كان بـــدوره تروتســـكيا. فال غرابـــة عندئذ أن 
يصّوت الفرنســـيون منذ بضعـــة أعوام لبرنار 
بيفو مقـــدم البرنامـــج التلفزيونـــي «فواصل» 

كأبرز مثقف.
والنتيجـــة كما يقول ريجيس دوبريه، الذي 
نفض يديه من المثقفين، أننا نشـــهد عودة إلى 
ثقافة العصر الوســـيط، مع أدباء في مكتبتهم، 
ومهّرجين يتراقصون حول الســـلطة. وفي رأيه 
أن المثقف المهتم بمعاصريه، وبواقع عصره، 
وبالحقيقة، لم يكن ســـوى لحظـــة قصيرة كان 

افتتحها زوال. 
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ثقافة
[ عودة إلى ثقافة العصر الوسيط، مع أدباء في مكتبتهم، ومهرجين يتراقصون حول السلطة

تفتت قيم األنوار في المجتمع الفرنسي ونهاية المثقفين

ــــــر واملراس، من بني االبتكارات األكثر  ”املثقــــــف“، مبعنى الفاعل في مجتمعه بالقول والتنظي
خصوصية في الثقافة الفرنســــــية املعاصرة، فاملثقفون في فرنســــــا، حتى وقت قريب، لم 
يكونوا خبراء في مجاالت معينة كاألدب والفن والفلسفة والتاريخ فحسب، بل كانوا أيضا 
هداة ينطقون بصيغ كونية، ومواقف حول مســــــائل عامة، سياسية كانت أم اجتماعية، ما 
ــــــة من خالل القضايا التي دافعوا عنها، وأحّلتهم  جعــــــل بعض املتمّيزين منهم رموزا عاملي

محّال قريبا من القداسة.

مستعصيا،  بات  المثقف  حضور 

ــة مــا عـــاد يــمــر عبر  وإبــــالغ رســال

عميقة  فكرية  ومــقــاالت  الكتب 

بل بالشجب والتخوين

 ◄

سان  «إمــارة  في  الموضة  محالت 

جرمان دو بري التقدمية»، بعبارة 

غريميون،  بيير  االجــتــمــاع  عالم 

حلت محل مؤسسات األفكار

 ◄

تجسيد اإلبداع

} ما فتئت األنماط اإلبداعية المعاصرة 
توغل في االبتكار والتمرد، في محاولة 

مستمرة لما أسميته عصرنة الثقافة 
وتأهيل أنماطها الكالسيكية المعروفة 

للتنافس واالستحواذ على انتباه 
الجمهور للنتاج اإلبداعي الحقيقي في 
زمن التحديات التكنولوجية الجديدة، 

ومن أجل فن ونتاج إنساني مبدع قابل 
للحياة، تتجسد هذه الرؤية الجديدة 
انطالقًا من حقيقة مفادها أن عرض 

األعمال التشكيلية العظيمة في المتاحف 
وانتظار مجيء الجمهور لم يعودا 

كافيين في الحقيقة، ما لم يجّر القائمون 
على تلك المتاحف المشاهد الراغب في 
تأمل تلك األعمال جّرًا من ياقته لرؤيتها 

وتلمس كم الخلق واإلبداع المتجسد 
فيها.

 لقد أثارت انتباهي ودهشتي 
تجربة مثيرة ومبتكرة ورائدة إن 

شئت، أقدم عليها موظفو متحف رايك 
ميوزيوم الشهير في أمستردام الذي 
يحوي أبرز أعمال الرسام الهولندي 

األشهر رامبرانت فان رايك، عندما 
قرروا تجسيد لوحة ”الحارس الليلي“ 
الشهيرة لرامبرانت على أرض الواقع 

من خالل تجسيد أشخاصها ومكوناتها 
وعناصرها بأزياء وأكسسوارات 

وخلفيات القرن السابع عشر الذي 
رسمت فيه، ضمن عرض موسيقي آسر 
جرى في أحد مراكز التسوق المعروفة، 
أذهل الجمهور وأثار فضوله ودفعه إلى 

تأمل مكونات اللوحة والتقاط الصور 
للموظفين-الممثلين بعد أن تجمدوا 

في المشهد األخير داخل إطار عمالق 
بدا كما لو كان لوحة الحارس الليلي 

لكن بأجساد حّية نابضة بالحياة 
وإتقان مذهل لوقفة الكابتن فرانز بانن 

كوك والمالزم وليم فان رايتنبورخ 
وحولهما الستة عشر رجًال من متطوعي 

الميليشيات الذين أخذوا على عاتقهم 
واجب الدفاع عن المدينة.

 وُيعّد الرسام الهولندي رامبرانت 
فان راين واحدًا من أبرز رسامي القرن 
السابع عشر، أنتج في حياته الزاخرة 

المئات من األعمال الفنية الكبيرة ومثلها 
من النقوش والتخطيطات والرسومات، 
لكن يبقى عمله األكثر شهرة هو لوحة 

”الحارس الليلي“ التي رسمها في 
عام 1642، وتكشف عن عبقريته الفّذة 
في تطويع عنصري الضوء والظالم 
في سمفونية لونية تحمل الكثير من 

التناقض والعناية بالتفصيالت الدقيقة 
لتقّدم للمشاهد تجربة عميقة في تكوين 

المشهد النابض بالحياة والحركة، ال 
سيما الظهور المبهر لوقفة الكابتن 

كوك والمرأة ذات الرداء األصفر التي 
على يسار اللوحة في بقعة ضوئية 

غامضة بينما تكتنف الظلمة أو تكاد 
بقية الرجال من حولهما، وفي أماكن 
أخرى من اللوحة يبدو الطالء غزيرا 

جدًا ومغرقا في التفاصيل كما هو األمر 
مع يد القبطان كوك على سبيل المثال، 

حسب ناقد ومنّظر الفنون صامويل 
فان هوخستراتين، الذي وصف اللوحة 
بـ“الخالبة في مفهوم الفت للنظر وأنيق 

وقوي“.
 وهو األمر الذي جعل مثل هذا 

العمل محتفظًا بتميزه وفرادته حتَّى 
بعد مرور قرون عّدة. لقد ضمنت هذه 

اللوحة تحديدًا مكانة مرموقة لرامبرانت 
في عالم الفن ووضعته في الصف األّول 

بين رسامي العصور كافة وأكدت الطابع 
اإلنساني لعصره الذي بدأ اإلنسان فيه 

يعي ذاته وموقعه، على العكس تمامًا 
من عصرنا الذي بات اإلنسان فيه يعاني 

من الضياع الروحي وسط تحديات 
التكنولوجيا والسلوكيات المشينة التي 

نتجت عنها.
إّن اتباع مثل هذا األسلوب المبتكر 
للتأثير على الجمهور لهو تطبيق فعلي 

لما أسميته عصرنة الفن والثقافة 
وجعلهما في متناول الجمهور، من 

دون المساس بالقيمة الفنية الرفيعة 
للنتاجات اإلبداعية وفق أساليب مبتكرة 
وشجاعة ومتمّردة من أجل انتزاع الناس 

من براثن التقنيات الحديثة والهواتف 
الذكية وحّثهم على التأمل، وإن بدا 

األمر أشبه بخوض غمار منافسة شرسة 
وتزاحم على كسب ود هؤالء الناس 

وإغوائهم للدخول إلى صاالت المتحف. 
إن مثل تلك السلوكيات قد تشكل نمطًا 
معينا من أنماط الصراع القائم حاليًا 

بين البعد التأملي للفنون والثقافة 
والبعد التقني السريع والسطحي 

والسهل الذي باتت توفره المبتكرات 
الجديدة بما يشّكله من تحديات للفنون.

محمد حياوي
كاتب من العراق

صدر عن منشورات ضفاف كتاب جديد للباحثة والكاتبة لولوة املطلق بعنوان {رحلة مع عازف 

الناي»، والكتاب عبارة عن مجموعة من التأمالت.

سيمون دوبوفوار وجون بول سارتر رفقة فيدال كاسترو في كوبا

ميشيل فوكو وروالن بارت وكلود سيمون ولوكليزيو آخر الكتاب الفرنسيني املؤثرين
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عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدر كتاب بعنوان {عطرك إحساسك فلسفة عطر» 

للكاتب الفلسطيني محمود شحيبر.
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كتب

ِلُع بين الحين والحين، على ما يصدر  } أطَّ
عن فنانين أو كّتاب، ُيَغلِّبون في ما يكتبون 

أو يقولون، فرضية القطيعة في الثقافة 
بعامة واإلبداع على وجه خاص، بين 

المراحل أو بين األجيال، وقد يبالغ بعضهم، 
مدعيا انتسابه إلى مرحلة أو جيل، مبتور 
الصلة بكل ما قبله، وكأنه طفرة من طفرات 
الطبيعة، حسب المصطلح العلمي، أو نبتة 

شيطانية حسب المقولة األدبية الشائعة.
ويذهب هؤالء أحيانا إلى ما يشبه 

االحتراب، ليس مع من سبقهم وما كان 
قبلهم على صعيد الثقافة، معرفة وإبداعا، 

بل مع كل من يختلف معهم وعنهم.
وما يدفع بهذا الموقف إلى أقصى 

حاالت التطرف، أن يجدوا في محيط من 
تقدم عليهم زمنيا، ونشأ في فضاء معرفي 

وإبداعي، له خصوصياته، رفضا وانغالقا 
في مواجهة جميع المتغيرات وكل ما هو 

جديد، وكل من وما يتجاوز الخصوصيات 
التي نشأوا في رحابها، أو من يضيف إليها.

ولو توقفنا عند معطيات التاريخ 
الثقافي على صعيدي المعرفة واإلبداع، 

ليس العربي فحسب، بل اإلنساني كذلك في 
جغرافياته المهمة، لوجدنا أن التواصل بين 

المعطيات الثقافية هو الذي يمثل الحقيقة 
وأن القطيعة مجرد افتراض ال يمكن إثباته 

أو مجرد قول يصدر عن اّدعاء أو تعصب أو 
وعي مسطح.

إن متغيرات الوعي، ومن ثّم متغيرات 
الثقافة، ال تحتل مكانها في الحياة 

اإلنسانية، بطرد ما كان قبلها، وإنما 
بتمثلها والحوار معها، حوارا عميقا 

وإيجابيا، وبهذا الحوار يكون التأثير، 
ومنه أيضا يأخذ ما هو جديد مكانه 

ويحقق انفتاحه في الحاضر والمستقبل. 
إن افتعال الصدام مع الموروث الثقافي 

ال يحقق التغيير وال يؤسس لواقع 
ثقافي جديد وحيوي، ولن يكون أكثر من 
حالة استعراضية منفعلة وساذجة، ألن 

المتغيرات الثقافية هي نتيجة الفعل 
الجدلي الموضوعي، وليس من فعل النبز 

والنميمة أو التعالي على الواقع والضياع 
في متاهات واقع لم يتشكل بعد.

ومنذ بدايات وعيي بما هو جديد، 
وما ينبغي أن يكون وما ال بّد من تغييره، 
وأنا في حوار من داخل الواقع ومن حال 

التفاعل معه، وليس من حال االستعالء عليه 
واالستهانة به والقطيعة معه.

إن ما نراه قديما في الفكر والطقوس، 
كان جديدا في يوم ما، وهو لن يتغير 

وينفتح على ما هو جديد إال بتغيير الواقع 
، أما الرفض السطحي الصادر عن انفعاالت 

سطحية هي األخرى، فلن يغير الواقع وال 
يؤدي بما هو مغلق في الفكر والسلوك إلى 

االنفتاح، إن لم تكن االنفعاالت السطحية 
والرفض الصوتي الشعاري واعتماد معايير 

تقليد اآلخرين ، من أسباب المزيد من 
االنغالق والمزيد من التشبث بالسائد.

إن أّي تشييء للنص اإلبداعي يضعه 
تحت سلطة الحصار، بل هو خيانة له، وهذا 

الفعل من نتاج ثقافات مغشوشة تنقل وال 
تبدع، تقول وال تتأمل، تكرر وال تفكر، وهي 
نتاج اتباعية باردة ال تتوفر على مقومات 

وعي معياري دقيق.
إن هذا التشّيؤ، حتى لو ارتضيناه جدال، 

فهو ال يتسم بالثبات وقد يتغير توصيفه 
بين مرحلة وأخرى، وبين موقف وآخر.

إن ما يستثيرني في هذا الموقف، أن 
بعض من يقول به، ال يتجاوز ما يعرف وال 

يبذل جهدا في معرفة ما يجهل، حتى كأن ما 
يعرفه هو الحقيقة الكاملة، وإن ما ال يعرفه 

هو رجس ينبغي على اآلخرين اجتنابه، 
وأمثال هؤالء نجدهم في كل مكان، يطلقون 

أحكاما كأنها فتاوى صادرة عن مجمع 
فقهي، وهم ال يمتلكون من مقومات الفتوى، 

حتى أدناها.

اإلبداع.. التواصل أم القطيعة

صدر حديثا، للشـــاعرة واإلعالمية اللبنانية ندى حطيط ديوان بعنوان {ال مدينة تلبســـني» عن 

دار {الفارابي للنشر»، ويتألف من 67 نصا متوسط الطول.

ضمن {سلســـلة روايات الهالل»، بالقاهرة، صدرت رواية بعنوان {ســـوق علي محسن»، للكاتبة 

والروائية اليمنية نادية الكوكباني.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار النشر 
”مدارك“، صدرت 

رواية بعنوان ”كذبة 
أبريل“، لألديبة 
السعودية سمر 

المقرن.

} صدر مؤخرا عن 
دار األدهم للطباعة 

والنشر، ديوان بعنوان 
”ضفاف أخرى لنهر 
وحيد“، من تأليف 

الشاعر نزار البيومي.

} عن دار بتانة للنشر 
بالقاهرة، صدرت 

رواية بعنوان ”سكان 
جزيرة القرش“، للكاتب 

والروائي المصري 
حمدي النورج.

} ضمن سلسلة 
منشورات كتاب 

”المجلة العربية“ 
في الرياض، صدر 

كتاب بعنوان ”مقاالت 
الرافعي المجهولة 
في اللغة واألدب“ 

للباحث وليد كساب. 

إصدارات

ب 

حميد سعيد
كاتب من العراق

} القاهــرة - ترصد رواية ”كســـر مضاعف“ 
للروائـــي المصـــري الشـــاب أمير حســـين، 
الصـــراع الدائم بين األب الثـــري، الذي يمهد 
إلـــى أن يكون وريثه قـــادرا على حمل العبء 
بعده، واالبن الذي تشـــكل وفق رؤية مغايرة 

لما كان يتمناه األب.
يتّوقـــد الصراع دائما من قبل شـــخصية 
نبيـــل، الراوي، مـــا يجعله يتحكـــم في بنية 
النـــص تماما، فهنا يســـتطيع نبيـــل أن يمد 
النص بمـــا يتوافـــق معه من حقائـــق، وألن 
نبيـــل هو المتحكـــم األوحد فـــي النص فإنه 
يمنـــح القارئ بقدر مـــا يحتاج إلى الشـــفقة 
عليه ومواســـاته بغض النظـــر عما إذا كانت 
األحـــداث حقيقيـــة أم ال، وبغـــض النظر عن 
تأخير بعض األحداث التي من شـــأنها تطور 
الحـــدث كمعادلة معيشـــية ليظهر األب دائما 

في صورته القاسية، ويظهر نبيل في صورته 
األحادية كمتلق وحيد لقسوة األب.

وخـــالل اإلغـــراق فـــي صفحات 
الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار الراية 
للنشـــر والتوزيع، يتطـــور الصراع 
ليمنـــح األمـــر بعـــدا آخـــر، حيث 
يرمـــي نبيـــل -االبن- علـــى والده 
تبعـــات ونتـــاج بعـــض األحداث، 
بثقـــة وقناعة تامة، بحجة أن هذا 
النتـــاج ما هـــو إال ثمار غرســـه 

الخاطئ في نفسه.
الروايـــة  صفحـــات  طـــوال 
التعاطف  الروائي  يؤكد  الـ140، 
بعـــض  بإخفـــاء  نبيـــل  مـــع 

التفاصيـــل علـــى المتلقي والتي من شـــأنها 
أن تعظـــم رؤيـــة األب وتجعلـــه فـــي منحاه 

الطبيعـــي جـــدا، كأّي أب يخـــاف على ولده 
الوحيد ويسعى إلى تأهيله الستحقاق ثروته 

ويضمن محافظته عليها.
يظهر  األحـــداث  غمرة  وفي 
المهر قمر والذي يشـــكل لنبيل 
معادال موضوعيـــا لتماثله التام 
مع إعاقته من ناحية القدم، ومن 
الطبيعي جـــدا أن يرق قلب نبيل 
للمهر قمر كحالـــة من التوحد مع 
الحيـــوان الذي يماثله تماما، وألن 
نبيـــل -كما صدر- هنـــا يعاني من 
النقص تمامـــا كالمهر الذي يعاني 
العذاب وســـط األصحاء من الخيل، 
تتعاظـــم الحالـــة بين نبيـــل والمهر 
هـــو  منهمـــا  كليهمـــا أن كال  إلدراك 
اآلخر فـــي مجتمعه، نبيل المحتـــاج إلى أب 

والحصـــان المحتـــاج إلى عـــون، وهنا يؤكد 
نبيل مرة أخرى تجاوبه الكلي مع حالة المهر 
حين وجده األب حاشـــرا رأســـه في الســـور، 
ونظـــرا النعدام األمل في شـــفائه فـــإن نبيل 
يصرح بأن األب المدرك لذلك وافق على بيعه 

كطعام لألسود.
ولكـــن األمر الـــذي يحســـب للمؤلف هو 
قدرته التامة على امتالك تفاصيل من شـــأنها 
ديمومـــة هذا الصراع بيـــن نبيل واألب حتى 
بعد موت األب نفســـه من خالل الوديعة التي 

يرصدها األب لنبيل.
وطـــوال الرواية، ظل أمير حســـين يراوغ 
حتـــى النهايـــة تمامـــا، ككل األحـــداث التي 
ســـاق بها عددا من المبررات التي من شأنها 
إحداث حالة التعاطف في واقع يفترضه بطله 

المأزوم نبيل.

كاتب مراوغ وبطل مأزوم في صراع مع أب ثري
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شاعر مغربي يطارد أزهار الشرق في فرجينيا األميركية
[ عبدالرحيم الخصار لم ينس قميص طفولته على رف صباه  [ {خريف فرجينيا» رحالت تصور إيقاعات الحياة في المدن البعيدة

أشرف القرقني

} بمثــــل هــــذا التشــــوف إلى ما هو شــــعري 
فــــي إيقاعات الحيــــوات المختلفة التي تحفل 
بهــــا المدن والعواصم البعيدة، يكتب شــــاعر 
مغربي هو عبدالرحيم الخصار كتاب رحالت، 
َيِســــُمه كاآلتي ”خريــــف فرجينيا: رحالت إلى 

أميركا وأوروبا، يليها: في منزل كفافيس“.

في مديح السفر

معظم الرحالت جاءت في ســــياق إقامات 
إبداعيــــة أو أمســــيات شــــعرية منظمة خالل 
مهرجانــــات أدبيــــة ولقــــاءات ثقافيــــة. لكــــن 
عبدالرحيــــم لــــن ُيغفــــل الهروب إلــــى خارج 
القاعات والنزل، إلى الشــــوارع الخلفية حيث 

الحــــي صينــــي فــــي بــــالد الهنود 
الحمر أو حيــــث األبنية الخفيضة 
بالقرميد واألزقة الضيقة والنوافذ 
الكبيرة المشرعة على بعضها في 
الريف الفرنســــي. هــــذا ما يخلُق 
سفرا آخر داخل السفر بالنسبة 
إلى كاتــــب يقول هــــذه الكلمات 
”أحــــّس بجدوى األطــــراف كلما 
مشــــيت. وأصغي لرنيــــن اللذة 
فــــي داخلي كلما وضعت قدمي 
علــــى أرض بعيــــدة، جســــدي 
أيضا يصير أكثر خفة وحياة 
في السفر“ (أيام في لوديف).

لهذه المحبة يرجع الخصار نشأة الكتاب، 
الصــــادر عــــن دار كــــّراس المتوحــــد للنشــــر 
والتوزيع، وإســــهابه في السرد المفّصل فيه. 
كان ذلــــك مــــن خالل اســــتضافة ابــــن بطوطة 
إلى التصدير واســــتعارة لسانه ”إنه الّسفر… 
لك  يتركك صامتًا، عاجزا عــــن الكالم. ثم يحِوّ
إلى قصاص“. باإلضافة إلى االفتتاحية التي 
كتبها في مستهل الكتاب وعنونها بـ“في قاعة 

اســــتعدادا لضيافة قارئه في طيران  اإلركاب“ 
بعيــــد، إذ يقــــول ”غالبا مــــا كان النص برمته 
ينطلق من فكرة بســــيطة أو لحظة إنســــانّية 
صغيرة، ليتفرع عنهــــا الكثير من الحكي غير 
المخطط لــــه (…) ومثلما تركت للصدفة مهمة 
القيــــادة في هــــذه الرحالت تركــــت لها أيضا 

المهمة ذاتها تقريبا في ترتيب الكلمات“.
إنــــه مثل ابن المقّفع يكتب بأكثر بســــاطة 
”عرض الكتاب“ ويقّدم فيه خطته بصراحة من 

يضع السر في البديهي من األشياء.
في الفصل العاشــــر من كتــــاب ”أليس في 
بــــالد العجائب“، يســــأل حلــــزون صديقه عن 
المســــافة التــــي قطعاها بعيدا عــــن مكانهما 
إنكلتــــرا. فيجيبــــه ”ثّمة شــــاطئ آخــــر -كما 
تعــــرف- علــــى الطرف اآلخــــر. كلمــــا ابتعدنا 
عــــن إنكلترا اقتربنا من فرنســــا. فال يعتريّنك 
الشحوب أّيها الحلزون الحبيب. وهلّم انضّم 

إلى الرقص“.
يملك الشاعر شغف الصديقين 
معــــا فــــي آن. إنــــه ســــعيد لبلوغ 
شــــاطئ جديد فــــي كل مرة. يرقص 
ألن مســــافات أخــــرى تنفتح أمامه. 
لكن ذلك ال يطرد البيت من قلبه. بل 
لعله يصير أكثر حضورا ووضوحا 
مع امتداد المسافة. على هذا الّنحو 
نجــــد عبدالرحيم الخصار يســــتذكر 
أمكنــــة  العربيــــة  والبــــالد  المغــــرب 
ورموزا وحكايات وتأّمال، خالل تطّلعه 

إلى اكتشاف اآلخر.
 يغرق مع الشاب خالد وأغنياته في طريق 
واشــــنطن ليجد نفســــه في طريق ”الليســــي“ 
(المعهــــد) قبل ســــنوات خلــــت. ويحدثنا عن 
طقــــوس الحــــب والشــــعر التي عاشــــها منذ 
عقدين في بلدته الصغيرة. تلك البلدة نفسها 
التــــي ســــيعيده إليها مجانيــــن مطعم جورج 
تاون. فيرى أولئك المجانين الذين تحضرهم 
الســــلطات المغربيــــة مــــن المدن الســــياحّية 
ليلقى بهم في المحطات النائية، كي ال تخدش 
وجوههم صور السائحين؛ ”لم يكونوا ليؤذوا 
أحدا، لكنني تســــاءلت مع نفسي مرارا لماذا 
يحــــب هذا المغرب أن يبدو وجهه جميال فقط 
لآلخرين القادمين أليــــام من أوروبا وأميركا؟ 
لمــــاذا ال تجمل هاته البــــالد وجهها لنا نحن 

المقيمين فيها لألبد؟“.

إّنــــه كتاب جله عن المــــدن األوروبية التي 
زارها صاحبه. لكن البيت ينبض في كل مكان 
جديــــد. كأّن األمــــر ال يغادر عبــــارة جون بول 
ســــارتر الشهيرة ”ال يمكن أن أعرف من أنا إّال 
إذا قال لــــي اآلخر: أنَت“. كأّننا إذا ما ابتعدنا 
عن مغــــرب اقتربنا من مغــــارب كثيرة متفرقة 

تسكن في تفاصيل األشياء وأسرارها.

خارج البيت داخل الشعر

يتضمن كتــــاب ”خريف فرجينيا“ أحاديث 
وحكايات عن أشــــياء متفرقة وال شيء محّددا 
تقريبــــا: الشــــعر، الحــــب، الحانــــات، الغربة، 

الصداقة، الطبيعة، الماضي، الطفولة…
لكّنــــه في كّل ذلك مســــكون باتصال حميم 
مع الشــــعر والشعري. هناك ســــفر باطني مع 
جيل البيتنكس في ســــتينات أميركا، وســــكن 
في قلب ســــركون بولص من خالل نص مميز 
جــــدا هو ”متعّقبا ســــركون بولص في ســــان 
فرانسيسكو“، وحلول في بيت كفافيس مكانا 

وكيانا.

والشــــعري فــــي هــــذا الكتــــاب ال يتوقف 
علــــى جهة المتــــن الحكائي، بل هــــو ينتظمه 
أســــلوبا في الكتابة حيث يحييها؛ تبدأ معظم 
الّنصــــوص مــــن تفاصيــــل عرضية بســــيطة، 
فيأخذنــــا الكاتــــب إلــــى عوالم يشــــكلها بين 
الذاكرة والّتأمل وبين الجزئي والكلي بما هي 
مواضع أصيلة في اإلنســــان ينشد إليها الفن 

ويعيد خلقها من جديد.
وحتى بناء النصوص على ما بدا عليه من 
تشــــتت، فإن خيطا سريا -أحسب أن الخصار 
كان ينســــجه من مــــكان قصي فــــي قلبه- ظل 
يمســــكنا إلى بنية ما متناســــقة ومتماســــكة 

ومفتوحة في نهاياتها على إمكانات كثيرة.
ثّمة شيء ما تهمسه لك في الّصمت كلمات 
”خريف فرجينيا“ وال تســــميه، شــــيء يشــــبه 
حنينــــا ال يطاق ألمر مــــا، هو ربما خيط أحمر 
في قميص طفولتــــك الضائع أو حلم وضعته 
على رف صباك ونســــيت أن تعــــود من أجله، 
ولوهلة شــــعرت بإصبعين يقرصان قلبك: أوه 
كيف نسيت ذلك الحلم على الرف؟ كيف؟

الشــــبيه  الشــــيء  هــــذا  إلــــى  الطريــــق 
بالحنيــــن صارت ميتة، ولكــــن مازالت النفس 
تحلم بها؛ حيث الشــــعر مبثــــوث في الكلمات 
وأرواحهــــا، مــــا ُيغــــرق قلبــــك في تيــــار من 

الحنين، الشــــعر الذي يبّدل أشكاله وال يغادر 
لشــــاعر أصيــــل، نبت  كتــــاب ”ترجمة ذاتّية“ 
فــــي مــــروج بعيــــدة بإحــــدى قــــرى المغــــرب 

األقصى.

ــــــى أن يحضر في العالم كذلك، ويحيا  إّن مــــــا ميّيز شــــــاعرا أصيال عن غيره هو قدرُته عل
الشــــــعر في أدق تفاصيل وجوده. هذا ما يجعل أقدام املبدعني التي سعت خارج أوطانها 
في ســــــفر طويل أو قصير تقدح شــــــررا، وأقالمهم تســــــتنطق املرويات اللذيذة والبسيطة 

لتحملها إلى ما هو أعمق وأعلى مثلما يحدث على نحو ما في القصيدة.

الكتاب يتضمن أحاديث عن أشياء 

متفرقة، وال شـــيء محـــددا تقريبا 

كالشـــعر والحب والحانات والغربة 

والصداقة والطفولة 

 ◄

معظـــم الرحالت جاءت في ســـياق 

أمســـيات  أو  إبداعيـــة  إقامـــات 

شـــعرية منظمة خـــالل مهرجانات 

أدبية ولقاءات ثقافية

 ◄

شاعر يرقص بين المسافات (لوحة للفنان ناصر خلف)
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ونة المصباحي حسّ

} في أواخر شـــهر نوفمبر من كّل عام، ينتظم 
في مدينـــة مونتـــراي، قرب باريـــس، معرض 
للكتاب خاص بالشباب. وتولي وسائل اإلعالم 
بمختلف أنواعها هذا المعرض نفس االهتمام 
الـــذي توليه لمعـــرض باريس للكتـــاب، الذي 

ينتظم في شهر مارس من كل سنة.
يقـــدم المعـــرض الخـــاص بكتب الشـــباب 
لـــزواره كتبـــا تعكس مشـــاغل هـــؤالء الكّتاب 
وقضاياهم االجتماعية والتربوية والجنســـية 
والنفســـية والسياســـية أيضا. ففي دورة هذه 
الســـنة مثال تمّيـــزت كتب المعـــرض بتناولها 
لعـــدد هام متنـــوع من القضايـــا منها تصاعد 
العنصريـــة، واســـتفحال العنـــف الجهـــادي، 
والبطالـــة المتفشـــية فـــي أوســـاط الشـــباب، 
ومخاطر المخـــدرات، وغير ذلك من المواضيع 
التـــي تعكـــس أوضـــاع الحياة الشـــبابية في 

فرنسا راهنا.
كمـــا يقدم المعرض أيضـــا روايات خاصة 
بالشـــباب، تحرضهـــم علـــى القـــراءة، وعلـــى 
اكتشـــاف األعمال األدبية الهامـــة. كما تعرفهم 
بمشـــاهير الفانيـــن والشـــعراء واألدباء. وفي 
دورة مونتـــراي لهذه الســـنة، تعـــرض رواية 
للكاتبـــة كلوديـــن ديمارتو عن حيـــاة المخرج 
الســـينمائي الفرنسي فرنســـوا تريفو (1932-

1984) صاحـــب فيلـــم ”جيل وجيـــم“ الذي نال 
شـــهرة واسعة لدى الشـــباب في جميع أنحاء 

العالم عند عرضه عام 1962.
وفي كل عام، تشهد البلدان العربية مشرقا 
ومغربا معارض للكتب، وهذا أمر محمود. وال 
تغيب األجنحة المخصصة لألطفال والشـــبان 
عـــن هـــذه المعارض. لكـــن وســـائل اإلعالم ال 
توليها االهتمام الالئق بها. والكتب المعروضة 
ال تعكس في جلها اهتمامات األطفال والشبان، 
وليس بينها ما يثير فضولهم، ويحرضهم على 

المطالعة.
كما ليس بين هـــذه الكتب ما يعكس هموم 
الشباب ومشـــكالتهم وقضاياهم، ويجيب على 
أسئلتهم الحارقة. ونحن نعلم أن أعدادا وفيرة 
من الشبان من الجنسين في هذا البلد العربي 
أو ذاك، واقعة تحت تأثير التنظيمات األصولية 
والتكفيريـــة. وثمـــة اآلالف مـــن الشـــبان مـــن 
الجنســـين هم منخرطون في هذه التنظيمات، 
على استعداد لتنفيذ أوامرها، وارتكاب جرائم 

إرهابية باسمها.
كما نعلم أن نســـبة كبيرة من الشـــبان من 
الجنســـين تعاني من البطالة والتهميش حتى 
في البلدان العربية الغنية. وتدفع المشـــكالت 
الناتجـــة عن ذلـــك بالعديد منهـــم ومنهن إلى 
تعاطي المخدرات، أو تجعل منهم هدفا ســـهال 

لالنحراف.

إضافة إلى ما أسلفنا هناك مشكالت كثيرة 
أخرى متصلة بالبرامج التربوية التي تســـلط 
مـــن فـــوق على شـــباب ال يجد فيها مـــا يفيده 
وينفعه، ويجيب على أسئلته، لذا هو ينصرف 
عنهـــا، ويعـــزف عـــن االســـتماع إلـــى دروس 
ومحاضـــرات جافـــة وباردة يلقيها مدرســـون 
منقطعون عـــن واقعه انقطاعا يكاد يكون كليا. 
وعندمـــا تكون الصورة مثيـــرة للفزع إلى هذا 

الحـــد، فإنه يجدر بـــوزارات الثقافة في جميع 
البلـــدان العربية أن تفكر فـــي تنظيم معارض 
للكتب خاصة بالشـــباب. ومن المستحسن أن 
تكون الكتب المعروضة في مثل هذه المعارض 
عاكســـة حقا لقضايا الشـــباب في هـــذا الزمن 
والمخاوف.  بالمخاطـــر  المحفـــوف  العربـــي 
وبذلك تكون وزارات الثقافة قد ساهمت بشكل 

جدي في صنع شباب المستقبل.
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ميشيل ثيريان والقضية

} ُولد الشاعر الكندي ميشيل ثيريان في 
مدينة أوتاوا األشبه بأي مدينة أميركية 
وال يزال يعيش بها اآلن. ولذلك، وبالرغم 

من اختياره للفرنسية كلغة للكتابة، ال 
يبدو ميشيل ثيريان منشغال بأسئلة النزعة 

”االنفصالية“ التي تْحُكم انشغاالت أغلب 
كتاب وأدباء الكيبك، وال بتعاطفهم مع 

القضايا اإلنسانية الكبرى. ولذلك كنُت أتوقع 
أن يتجاهل ثيريان دعوتي له لكتابة شهادة 
عن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان 

سنة 2006. بينما فوجئُت بتوصلي بشهادات 
بليغة وجريئة من كتاب من العالم في زمن 

قياسي، ومنهم كتاب كنديون.
الشاعر جيل سير بدأ شهادته بكونه 

شارك للتّو في مسيرة ضخمة بمدينة 
مونتريال، مشيرا بأسف إلى صمت 

كندا اإلنكلوفونية، حيث كان ظلُّ جورج 
بوش ممتدا هناك. أما الشاعرة الكندية 
مونيك جوطو فقد امتلكْت الجرأة لكي 

تؤكد أنه يبدو مستحيال استحمال هؤالء 
اإلسرائيليين. وال تبدو هذه الحاالت معزولة، 

فكاتبٌة كبيرة كلويز دي غونزاغ بليتيي 
حرصْت على دخول مجال الكتابة األدبية 

عبر كتابها “فلسطين ستزهر“، الصادر في 
بداية ثمانينات القرن الماضي، وهو الكتاب 
الذي شكل عالمة خاصة داخل مشهد الكتابة 
بالكيبك وشهادة عميقة عن وعي استثنائي 

ومبكر بمعاناة الفلسطينيين. أما الكاتب 
اليهودي الكندي ريشارد واغمان فقد أصدر، 
قبل سنتين، كتابه الجريء ”فلسطين، قضية 
يهودية“، حيث َيعتبر فلسطين السؤال الذي 

يطارد كل اليهود، مثيرا لديهم أحاسيس 
الرفض والعار في نفس اآلن.

وبذلك اختار ميشيل ثيريان أن يعيش 
بكندا الكبرى، مفتونا بمساحة الحرية التي 
تمنحها للجميع، كما ُيقّر بذلك. ولذلك أيضا 
يحتفظ بعالقات باردة مع أدباء المنطقة. وال 

يبدو األمر شخصيا بقدر ما يرتبط ببنية 
ثقافية خاصة، تفرُض ضرورة االختيار بين 
االنتماء إلى كندا واالنتماء إلى الكيبك، على 
األقل ثقافيا. وهو األمُر الذي ال يمكن لشعار 

التعدد، الذي ترفعه كندا، أن يخفيه.
في مقابل برودته إزاء القضايا الكبرى، 

يختار ميشيل ثيريان قضاياه الخاصة. 
في مجموعته الشعرية األخيرة، ”أجساد 

متوحشة“، التي حظيْت باهتمام نقدي 
خاص وُترجمت إلى أكثر من لغة؛ يحتفي 

ثيريان بصوت أفريقيا كنوع من الخروج عن 
الثيمات التقليدية للشعر الكندي. وانسجاما 
مع ذلك، يرى ثيريان أن الرغبة في خلق نوع 
من االنسجام بين مكونات العالم تجعل من 
الضروري اعتبار أفريقيا مركزا لحركيتنا، 

حيث أن بشراتنا جميعا كانت يوما ما 
سوداء.

تعرفُت إلى ميشيل ثيريان بكندا. وكان 
حينها مكلفا بتنسيق أمسية شعرية ُنظمت 

بالمكتبة الوطنية في أوتاوا، بمناسبة مؤتمر 
دولي خاص بالفرانكفونية. قبل القراءات، 
نبهني إلى ضرورة االكتفاء بقراءة نصي 

بالفرنسية، غير أنني ألححُت على القراءة 
باللغة العربية أوال. قبل ميشيل ثيريان 

مكرها بعد أن لوح بقيُة الشعراء الكنديين 
باالنسحاب من األمسية. أما أنا فقد قرأُت 

بنشوة االنتصار للغتنا الجميلة داخل محفل 
يجمع خبراء جاءوا للتفكير في سبل تقوية 

الحضور الفرانكفوني في العالم.

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - صـــدر عن 
الكتـــب  بورصـــة  دار 
للنشر كتاب ”كرة القدم 
فـــي األدب المصـــري.. 
اجتماعيـــة  شـــهادات 
للكاتـــب  وسياســـية“ 
مصطفـــى  المصـــري 

بيومي.
الكتـــاب  يرصـــد 
تحتله  الذي  الموقع 
فـــي  القـــدم  كـــرة 
اإلبـــداع الروائـــي، 

والقصصي ألحد عشـــر كاتًبا مصرًيا منهم، 
توفيق الحكيـــم، ونجيب محفوظ، وإحســـان 
عبدالقدوس، وعبدالرحمن الشرقاوي، وفتحي 
وأبوالمعاطي  الشـــاروني،  ويوســـف  غانـــم، 
أبوالنجا، وبهاء طاهـــر، وصنع الله إبراهيم، 

وإيهاب قاسم، وأحمد الصاوي.
ويتطـــرق الكتـــاب فـــي ذلـــك إلـــى أجيال 
متباينة من المؤلفين، ومدارس فنية مختلفة، 
متعارضـــة.  وأيديولوجيـــة  سياســـية  ورؤى 
فمثـــال يمكننا أن نالحظ الفارق في العمر بين 
توفيق الحكيم، وأحمد الصاوي، حيث ســـعى 

الكتاب إلى جمع أمثلة مختلفة من الكّتاب. 

كرة القدم 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

تصـــدر قريبا عـــن دار العني للنشـــر بالقاهـــرة رواية بعنوان {مذكـــرات روح منحوســـة» للفنانة 

السورية واحة الراهب، وجاءت لوحة الغالف بتوقيع الفنان سعد يكن.

عبدالله مكسور 

} هي ليست قصة بوليسية تكتمل فيها األركاُن 
بقاتٍل وضحيـــة وأداة قتل، إنها رحلة البحث 
عـــن الحقيقة في نصٍّ مفتوح االحتماالت على 
األســـئلة الالُمنتهية من اإلجابات الســـاذجة، 
هكذا أراد الكاتب المصري أحمد خالد توفيق، 
روايته ”مثل إيكاروس“ الفائزة بجائزة أفضل 
عمـــل روائي عربي لهذا العـــام خالل فعاليات 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب في اإلمارات 

العربية المتحدة.

االقتراب من الحقيقة

قبل الولوج في هذه الرواية، الصادرة عن 
دار الشـــروق، ال بّد من فهـــم حيثيات العنوان 
الميثيولوجـــي الـــذي يشـــير بوضـــوح إلى 
ارتكازات غيـــر مرئية لقصة حاَكها اإلنســـان 
فـــي لحظة ضعف عن إيـــكاروس الذي نبت له 
جناحان من الشمع في جزيرة كريت اليونانية 
ليفـــرَّ مـــع أبيه من ســـجن اآللهـــة؛ إيكاروس 
اق إلى الحرية، وصـــل إلى منتهى  ذاُته التـــوَّ
الخطوات حين ابتعد أكثر في سقف التوّقعات 
مـــن الفضـــاء بعـــد أن اقترب أكثـــر من قرص 
الشـــمس الذي أذاب جناحيـــه، فهوى صريعا 

على األرض.
هذا العنوان الذي كان آخر كلمات الرواية، 
وصـــل إليه الكاتُب بالكثيـــر من الحذر بعد أن 

خـــاض في قصة محمود الســـمنودي، 
للمفارقـــة هنـــا أن محمـــود ليس بطل 
الحكاية، بـــل هو فضاؤهـــا المحكي 
لـــراو، يعمل كطبيب نفســـي ويجلس 
قبالـــة محقق مـــن األمـــن المصري، 
ليسرد كل التفاصيل التي ال يعلمها 

أحد عن ذلك الرجل.
الكاتب اختار زمانا لم يأت بعد، 
فكان عام 2020 مسرح األحداث غير 
المرئـــي، بينما تنوعت الجغرافيا 
بيـــن مصـــر والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة؛ القاهـــرة التي تظهر 

دون معالم عبر فضـــاءات مكانية محددة 
سواء في بيت السمنودي أو المصحة النفسية 
أو البيـــت الـــذي يشـــهد الخالص، فـــي هذه 
المسارات تتعدد الحكايات عبر حلقات ُمغَلقة 
على نفسها بعناية شديدة، وتدور فيها الكتلة 
النصية لمن شهد الحكاية المتخّيلة، هنا تبرز 
ثنائية البســـاطة والتعقيد التي يشتغل عليها 
الكاتب في مســـتوى الســـرد الداخلي للنص، 
فمحمـــود الســـمنودي المنتمي إلـــى الطبقة 
المتوسطة، ينشأ حامال سلوكا غريبا في بيئة 
غرائبية ويحاول أن يتمرد عليها، فيجد نفسه 
في مواجهة عالـــم المعرفة الشاســـع، يدرس 
الحقوق وال يشـــتغل بالمحامـــاة، يعيش أيام 
الزواج الفاشل دون أي مواجهات مع الشريكة 

ســـلوى عمران التي نكتشـــف في متن الرواية 
أنها تتـــوّرط أيضـــا في عالقة غيـــر واضحة 

المعالم مع الطبيب النفسي راوي الحكاية.
محمود الســـمنودي بعـــد خطواته األولى 
فـــي العالم غيـــر المرئي، يصل إلى ســـجالت 
فهـــا الروايـــة هي  أكاشـــا، وأكاشـــا كمـــا ُتعرِّ
”لفظة سنســـكريتية معناها: الســـماء، األثير، 
الســـجالت األكاشـــية هي نظام كوني لتوثيق 
الحقائـــق، األفكار، الكلمـــات، الوعي الجمعي 
للكـــون كله، العقـــل الباطن للوجـــود حيث ال 
شـــيء يمكـــن نســـيانه، وفي هذه الســـجالت 
-يزعـــم محمـــود- تمكـــن رؤية أشـــياء كثيرة 
جدا“، إذن هنا محمود ليس خارقا بالفطرة بل 
هو يحاول االقتراب مثل إيكاروس األسطورة 
ـــة، التي يؤكد الكاتب  تماما من الحقيقة الكليَّ
أ لها بالمطلق،  مرارا على أنَّ العالم غيـــر مهيَّ
فعلماء النفـــس تحّدثوا عـــن الوعي الجمعي 
لإلنســـان، والمؤلف يتنـــاول الوعي الجمعي 
للكون نفسه؛ األرشيف الكامل للحياة والبشر، 
ذلـــك الذي يتمـــّدد طيلـــة الوقت مـــع خبرات 

البشرية.

لغة الرموز

الكاتـــب ال يتحدث عن عـــّراف، إنه يتناول 
حالة شخص يكتشف شـــيئا ما فعرف جوهر 
كل األشـــياء مصادفـــة، يصـــف ذاتـــه بأنه ال 
يرى مـــا وراء الجدران، بل رؤيتـــه تقوم على 
قدرتـــه علـــى النظر أبعـــد من البشـــر، هذه 
االكتشـــافات التي يمررها عبر 
النفســـي  طبيبه  يفهمها  رموز 
فـــي المصحـــة بعـــد محاوالت 
يعتمـــد  فالســـمنودي  عديـــدة، 
علـــى أرقـــام منثـــورة ال رابـــط 
فيهـــا، لكنهـــا إحاالٌت إلـــى ُكُتٍب 
وصفحات وكلمات في الســـطور، 
تلـــك العبـــارات المجتمعـــة هـــي 
التـــي ُتخِبـــر بوقوع فيضـــان في 
بنغالديـــش وثـــورة فـــي أوكرانيا 
وحادث انحـــراف قطار في دمنهور 
المصرية، لتبـــدأ الحكاية بالدخول 
إلـــى الدهاليـــز الســـرية عند اّتســـاع الدوائر 
الســـردية لتشمل أجهزة المخابرات سواء في 

مصر أو أميركا.

حكايات متنوعة

نظرا إلى عالمية الحكاية كان على الكاتب 
أن يلجأ إلى فضـــاءات بعيدة، فخَلق حكايات 
موازيـــة لمســـار الســـمنودي، فكانـــت قصة 
البروفيســـور األميركـــي بارتريـــدج المؤمـــن 
بنظرية التطور الداروينية، وحكاية مصطفى 
أبوالحســـن الصيدلي الخمســـيني الذي بدأ 
حياتـــه عضـــوا مخلصا في جماعـــة اإلخوان 
اس  المســـلمين ثم ما لبث أن اكتشف زيف حرَّ
المعبد فابتعد عنهم، وقصة ريتشـــارد دواير 
كاتـــب الخيال العلمي الذي صار يشـــتغل في 
البنتاغـــون بهدف تأليـــف القصص غير قابلة 
التصديـــق، لتكـــون ســـيناريوهات المرحلـــة 
المقبلـــة مـــن الدولـــة والتاريـــخ معـــا. هذه 
الحكايـــات المتنوعـــة كانـــت رديفـــا للحكاية 

األصليـــة، فامتدادها العمودي على مســـتوى 
الســـرد األفقـــي للنص، لـــم يجعـــل بينها أي 
تشـــابكات تؤثـــر علـــى الحـــدث الروائي في 
الفضـــاء المصـــري، لهـــذا اختـــار الكاتب أن 
يتجه نحـــو القارة األميركيـــة، اختيار المكان 
الجغرافي لم يكن اعتباطا، فشمال كاليفورنيا 
حيث يقع جبل شاســـتا المقـــّدس، الذي كانت 
تعتبـــره قبائل الكالمـــاث الهندية موطن روح 
العالم العلـــوي التي تصارعت مع روح العالم 
الســـفلي القادمـــة من جبل مازما إلى ســـفوح 
جبـــل شاســـتا، حيـــث دارت رحـــى المعركة 
فـــي الميثيولوجيـــا، هناك وجد الســـمنودي 
الذي تعـــرَّض بعـــد افتضاح أمـــره في مصر 
لالعتقال والتعذيب كي يتحدث بما يعرفه عن 
م صورة  المستقبل، هنا يحاول الكاتب أن يقدِّ
للدولـــة التـــي تســـتعدي شـــعبها أو عارفيها 
بحماقة النّيات الطيبة ســـعيا إلى حفظ األمن، 
ليتظاهـــر الســـمنودي بالموت فتـــمَّ دفنه في 
الصحراء، ولينهض بعـــد ذلك واجدا مخرجا 
ن له  بمســـاعدة مصطفى أبوالحســـن الذي أمَّ
اتصاال مع الســـفارة األميركيـــة، التي بدورها 
َقت مع البنتاغون لتسهيل إجراءات دخوله  نسَّ

إلى البالد.
علـــى ســـفوح جبـــل ساشـــا في شـــمالي 
كاليفورنيـــا، يجـــد الســـمنودي حيـــاة أخرى 
مليئة بالطالســـم فيستعرض الراوي حكايات 
عديـــدة ال تلبث أن تظهـــر وتختفي، وما يمكن 
التوقـــف عنده هنا هو العالقة بين المخابرات 
األجهـــزة  فتلـــك  والســـمنودي،  األميركيـــة 

أخضعت الرجل العراف للكثير من اإلجراءات 
والتحقيقـــات واألجهزة كي يقول كل ما يعرف 
حتى وصل به الحال إلى قطع لســـاِنه لكن ذلك 
لم يمنع المحققين من استنطاقه حول سيطرة 
الصين على العالم، أمن إسرائيل، تفتُّت الدول 
العربيـــة، القنبلة النووية، مســـتقبل أســـواق 
المال، شـــكل الطاقة بعد 100 عام، ومســـتقبل 

اللغة اإلنكليزية.
في ظل هذا يمرر السمنودي عبارات يمكن 
اقتناصها من النص على شاكلة، ”إن الحقيقة 
مؤلمـــة جدا لكنها ثمينة وتســـتحق أن نموت 
مـــن أجلها، لكن ليس من حقـــه أن ينقلها إلى 
آخرين في عالمنا“. يعود إلى مصر وفي فضاء 
معزول علـــى أطراف القاهـــرة يلتقي الطبيب 
ر شـــكله  النفســـي مـــع الســـمنودي الذي تغيَّ
كثيرا، وتمتد اللقاءات ألســـابيع قبل أن ُيخِبر 
الســـمنودي الطبيَب عن شـــكل المـــوت الذي 
سيتعرض له، حيث سيجوع وتأكله الحشرات 
ولن يجد من ينقذه، وألن اإلنسان عدو نهايات 
األشـــياء غالبا، فقد اتخـــذ الطبيب قرارا بقتل 
الســـمنودي إكراما لفكـــرة الخالص، هي ذات 
الفكرة التي أدار السمنودي ظهره للطبيب كي 

ذها، فكالهما يريد الخالص. ينفِّ
هـــي حكاية في  روايـــة ”مثل إيـــكاروس“ 
قلـــب حكايات عديدة، روايـــة تتضمن روايات 
ع  عديدة، جاءت بقالب ســـردي اعتمد على تنوُّ
اللغـــة وفتنتهـــا، وعلـــى ارتـــكازات تاريخية 
لفهم المســـتقبل، وبحث مضني عن الحقائق 

الغائبة. 

{مثل إيكاروس» رواية البحث عن الحقائق الغائبة
 [ أفضل عمل روائي للعام 2016 في {معرض الشارقة» عن شخصية تكتشف مصادفة طريق الخالص 

ال شك أن العوالم اخلفية عن اإلنسان، تبدو مثيرة ألي كاتب في طرقها للسير في دروب 
السرد واألدب عموما، تلك الغرائبية التي ميكن نثرها في جنبات عالم واقعي، هي اخللطة 
السرية التي اشتغل عليها الكاتب املصري أحمد خالد توفيق في روايته "مثل إيكاروس"، 

التي تتحدث عن حكايات متنوعة في رواية واحدة.

الســـجالت األكاشـــية هـــي نظـــام 

كونـــي لتوثيق الحقائـــق، األفكار، 

الكلمات والوعـــي الجمعي للكون، 

هي العقل الباطن للوجود

 ◄

مزج بين األسطورة والواقع في صورة المستقبل

معرض لصنع شباب المستقبل
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عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدرت النسخة العربية من رواية {دراما العيون الزرق» 

للكاتبة األميركية دانيال ستيل، وهي من أكثر الروايات مبيعا في أميركا.

ل
ي
س

ا

ر

ة

قدر

ثقافة الشباب تعم فرنسا وال كتاب للشباب العربي 



} رافقـــت صناعـــة ونقـــل األخبـــار المزيفة 
والمفبركة مسيرة اإلنســـانية لعشرات اآلالف 
مـــن الســـنين، فلم تولـــد المبالغـــة والتهويل 
في عصر السوشـــيال ميديا واإلنترنت، فهذه 
كانـــت لعبة اإلنســـان منذ تعلم الـــكالم وأتقن 
َحْبـــك القصص والروايات، لكـــن في الماضي 
كان الخبر المزور ينتقل ببطء شـــديد، ويؤثر 
علـــى مجموعة صغيرة مـــن الناس في مناطق 
جغرافية صغيرة ومحدودة، أما اآلن يمكن ألي 
خبر أو قصة أن تنتقل بســـرعة فائقة وتنتشر 
في أرجاء المعمـــورة وُتحدث تأثيرات وتنتج 
عنها تداعيات ال يستطيع أحد التنبؤ بها، وال 

حتى صانعها أو مؤلفها.
وبتنـــا اليوم في عصر السوشـــيال ميديا 
نعيش فـــي بيئة إعالميـــة مختلفـــة، األخبار 
تنتشر بكثافة أكثر وبسرعة أكبر ومن مصادر 

متعددة جدا.
ويبدو أن شـــهية الناس لألخبار المفبركة 
ازدادت بشـــكل كبير في الســـنتين الماضيتن، 
فبحســـب عالـــم النفـــس كيـــث آبلو ”شـــهية 
اإلنســـان المعاصر لنشـــر وتصديـــق األخبار 
المفبركة ظاهرة لها جذورها الثقافية القديمة، 
ولكن السوشـــيال ميديا جعلتنا هدفا أســـهل، 
وســـلبتنا الوقت الكافي للتحقـــق من األخبار 

بسبب كثافة وسرعة الشبكات االجتماعية“.
كانت صناعة األخبار والقصص الخيالية 
فـــي الماضي تحدث بوتيرة أقل، وانتشـــارها 
كان قـــد يســـتغرق ســـنين طويلـــة ليصل إلى 
المـــدى الذي يؤثر علـــى مجموعات كبيرة من 
البشر كي يغير أحداث التاريخ أو ينتج أخرى 

جديدة.
كمـــا أن القصص واألقاويـــل بكل أنواعها 
تمر عبر ما يشـــبه عملية ”انتخـــاب طبيعي“ 
طويلـــة، تخضع مـــن خاللها القصـــة لعملية 
تصفيـــة وفحص بطيئة وقاســـية، فـــإن كانت 
القصـــة تخدم مصلحـــة اإلنســـان وبقائه في 
بيئة معينة ومجتمع معين وزمن معين عاشت 
وانتعشت وانتشـــرت وإال ماتت أو تغيرت أو 
تحولت لتكون أكثر مناسبة للظروف والزمان 
والمـــكان. وحتـــى إن أصـــر مجتمـــع ما على 
تبنـــي روايات وقصص وهمية ال تناســـبه وال 
تتناسب مع زمانه ومكانه غالبا ما اختفى ذلك 

المجتمع وتالشت معه أساطيره.
مرت ســـنوات طويلة على ظهور وانتشار 
اإلنترنـــت واختـــراع الشـــبكات االجتماعيـــة 
وإقبال الناس الشديد عليها، فعدد مستخدمي 
فيسبوك يقترب اآلن من 1.8 مليار إنسان حول 
العالـــم، باإلضافة إلى العشـــرات من المواقع 

األخرى المشابهة ومستخدموها بالماليين.
وأصبحـــت حياتنا في العالـــم االفتراضي 
تســـتحوذ على وقـــت طويل جدا مـــن حياتنا 
اليوميـــة على أرض الواقـــع، أصبحنا نعيش 

ونتصرف ككينونات افتراضية أكثر وأكثر.

يؤكد آبلو ”نحن اآلن أصبحنا أكثر عرضة 
لتصديق األخبار المفبركـــة وضعفت مناعتنا 
الذاتيـــة ألننـــا تعودنـــا على تزييـــف حياتنا 
باســـتخدام التكنولوجيا، فعندما نبني واقعا 
افتراضيا من خالل فيســـبوك أو التشـــات أو 
ألعاب أوناليـــن، يصنع الكثير منا ســـرديات 
وهمية باســـتخدام الصـــور الجذابة وقصص 
مقابلة المشـــاهير وزيارة األماكن الخالبة، كل 
هذا التعود قلل عطشنا إلى األخبار الحقيقية“.
يؤكد العديد من الخبراء أن هذا العام 2016 
هو العام األكثر أمنا وسالما وازدهارا وتقدما 
للبشرية منذ فجر التاريخ، لكنه كان أيضا عام 
انتشـــار الغضب والشـــعور بعدم االستقرار، 
فهذا االزدهار المزعوم والســـالم التاريخي لم 
يشمال جميع الشرائح والمجتمعات واألماكن 
حول العالم وال حتى كل المناطق والشـــرائح 

داخل البلدان المزدهرة نفسها.
ووفـــر وجود هـــذه الشـــرائح المجتمعية 
الغاضبة، فرصا كبيرة لكل من يريد استغاللها 
وتســـخيرها من أجل مكاسب مالية، سياسية 
أو دينية، وهناك العديد من الوســـائل العلمية 
والتقنيات التي تمكن من االكتشاف والتعرف 
علـــى هذه الشـــرائح والمجتمعـــات الغاضبة 

وقياس درجة سخطها وتوجهاتها.
يقول ريان مارتـــي، عميد كلية علم النفس 
في جامعة ويسكونســـان ”الغضـــب هو أكثر 
عاطفة فيروســـية أونالين، وهو غالبا ما يدفع 
الناس إلى نشـــر المواد المفبركـــة، كراهيتك 
لشـــخص أو شيء ما تجعلك تبرر لنفسك نشر 

األخبار الكاذبة، والقناعات المســـبقة المبنية 
على الغضب تجعل الناس ينخرطون أكثر في 

عملية النشر والتوزيع“.
إن شـــبكات التواصل االجتماعي منصات 
لصناعـــة التأثير الذي دائما ما يتحقق بإعادة 
التأكيـــد مـــرة بعد مـــرة على نفـــس القناعات 
المسبقة حتى وإن كانت غير واقعية، وال شيء 
يدعـــم موقف شـــخص ويزيد من قـــوة تأثيره 
أكثر من وجود وانتشـــار وجهـــات نظر تبدو 

”محايدة“ ألطراف أخرى تؤكد نفس الفكرة.
وليس األفـــراد وحدهم من ينقلون األخبار 
الكاذبة عبر وسائل التواصل االجتماعي، فمنذ 
أصبحـــت األخبـــار صناعة في بدايـــات القرن 
السابع عشـــر الذي شـــهد والدة أول صحيفة 
في ألمانيا، تنبه العالم لقوة تأثيرها وقدرتها 
على التغيير، يقول ســـتيف ميلر، بروفســـور 
اإلعالم األميركي ”عملية صناعة ونشر األخبار 
المفبركـــة تقليد عريق وقديم في أميركا، وكان 
لها دائما شـــعبية كبيرة بين الجمهور، ولكن 
التكنولوجيا المعاصرة جعلتها تنتشر أسرع 

وأعمق من قبل“.
ويستشـــهد الكاتـــب روبرت باركينســـون 
بقصـــة تاريخية عـــن أحد اآلباء المؤسســـين 
ورؤســـاء أميركا، الرئيس بنجامين فرانكلين، 
للتأكيـــد علـــى عراقـــة تقليد صناعـــة األخبار 
المفبركة فـــي الحياة السياســـية واإلعالمية 
هناك، ففي عـــام 1782، بعد أعـــوام قليلة على 
إعـــالن االســـتقالل األميركـــي، كان بنجامين 
فراكليـــن يشـــغل منصـــب ســـفير الواليـــات 

المتحدة في فرنسا، حيث قام من خالل مطبعة 
فـــي إحدى ضواحي باريـــس بكتابة وتصميم 
وطباعـــة أعـــداد كاملـــة مفبركة مـــن صحيفة 
حقيقية تنشـــر في مدينة بوستون في أميركا 

تدعى إندبندنت كرونكل.
كانـــت تـــدور في تلـــك األثنـــاء مفاوضات 
الســـالم بيـــن أميـــركا الوليـــدة وبريطانيـــا 
اإلمبراطوريـــة، ولم يكـــن فرانكلين راضيا عن 
مفاوضـــات الســـالم، فـــكان يرفـــض أن تكون 
معاهـــدة الســـالم مجـــرد وقف إلطـــالق النار 
وأرادهـــا أن تكـــون مصالحـــة حقيقية بعد أن 
تقوم بريطانيـــا بتعويض الشـــعب األميركي 
عن األذى الذي لحق به، وكان يردد باســـتمرار 

”سالم دون مصالحة لن يدوم“.
وصـــل خبر إلـــى الســـفير فرانكليـــن بأن 
بريطانيـــا أصبحت أكثـــر اســـتعدادا إلجراء 
مصالحة حقيقية، وحســـب األرشيف الرسمي 
األميركي عن اآلباء المؤسسين، قرر فرانكلين 
إصدار أعداد الصحيفـــة المفبركة في باريس 
لكـــي تصل بســـهولة إلى لندن ويعاد نشـــرها 
هنـــاك للتأثير على الـــرأي العـــام والحكومة 
البريطانيـــة، أحـــد األخبـــار المفبركـــة التي 
نشـــرها فرانكليـــن كان عـــن ”اكتشـــاف أكثر 
من 700 فروة رأس مســـلوخة مـــن جثث أبناء 
شعبنا المسكين“، القصة المفبركة التي كتبها 
فرانكلين كانت بشـــعة جـــدا، فادعى الخبر أن 
القـــوات األميركيـــة اكتشـــفت أكياســـا كثيرة 
من فروات الرؤوس لرجال وســـيدات وأطفال 
رضع، كل هذه الجرائم، حسب الخبر المفبرك، 

قـــام بارتكابها الهنـــود الحمر الذيـــن قاتلوا 
ضمن قوات الملك جورج والجيش البريطاني. 
إضافـــة عامل ”الهنود الحمر“ كان ألجل إقناع 
الشـــعب البريطانـــي الذي كان عنـــده قناعات 

مسبقة عن ممارسات الهنود الحمر.

بعـــد توزيـــع فرانكلين ألعـــداد الصحيفة 
المفبركة، وإصراره على أنها الحقيقة، وصلت 
لندن ووصلت أميركا حيث أعيد نشـــرها على 
صفحات العديد مـــن الصحف الحقيقية حتى 
أصبحت جزءا مـــن الوعي الجمعي األميركي، 
وكانـــت لها تداعيـــات تاريخية على الســـكان 
األصلييـــن ”الهنـــود الحمر“ ومـــا زالت حتى 

يومنا هذا.

السبت 2016/12/03 - السنة 39 العدد 10474

ميديا
  [ الغضب أكثر عاطفة فيروسية تنتقل أونالين  [ مناعتنا الذاتية تأقلمت مع تزييف حياتنا باستخدام التكنولوجيا

الوهم المحبوب.. كيف صنعت األخبار المفبركة وعينا الجمعي

نسخ مطابقة للفبركة

لنشــــــر  املعاصــــــر  اإلنســــــان  اســــــتعداد 
ــــــار املفبركــــــة ظاهرة لها  ــــــق األخب وتصدي
جذورها وتقاليدهــــــا الثقافية القدمية، لكن 
مواقع التواصل ســــــاهمت في ترسيخها، 
وســــــلبت الناس الوقت الكافي للتحقق من 
األخبار بسبب كثافة وسرعة سريانها على 

شبكة اإلنترنت.

أعلنـــت  تويتر عن تحســـني خاصيـــة ترتيب املحادثات على تطبيقها على األجهـــزة املحمولة، إضافة إلى إظهار عداد بعـــدد الردود على تغريدة 

محددة. وقالت الشـــركة في بيان على صفحة الدعم الخاصة بها إنه من الســـهل متابعة املحادثات واالنضمام إليها، {فنحن نعرض لكم املحتوى 

األكثر إثارة لالهتمام في املحادثات أوال، كما أنه من السهل أن تتبع ما يقوله الناس}.

إياد بركات
محلل تكنولوجي
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} كان الصحافيون على درجات مختلفة من 
الوعي والحس والتقاط المعلومة ورباطة 
الجأش وعدم التأثر، عندما استدعوا على 
عجل إلى المنطقة الخضراء الحصينة في 
بغداد بعد سبعة أشهر من احتالل العراق 

من قبل القوات األميركية عام 2003.
ال أحد منهم قّدر ماذا ينتظره، فكل حدث 
في العراق آنذاك كان قصة صحافية، بينما 

الفوضى تعم البالد، لكنها حقا كانت مفاجأة 
من قبل الحاكم األميركي بول بريمر عندما 

أعلن عن اعتقال صدام حسين، المفاجأة 
وفق تحليل المضمون انعكست على 

الصحافيين والمراسلين أنفسهم ولم تأت 
من طبيعة الخبر المرتقب والمثير، عندما 

قابل ما يمكن أن يسمى بـ“صحافي“ إعالن 
بريمر بالهتاف والتهليل، إلى درجة دفعت 

الحاكم األميركي نفسه إلى أن يهدئ من روع 
ذلك ”الصحافي“ بيديه! كأن السؤال األكثر 
أهمية في تلك اللحظة ”َمن يصنع رأي َمن، 

الصحافي أم الحاكم األميركي المحتل؟“.
مثل ذلك ”الصحافي“ كأنه جاء إلى 

المؤتمر الصحافي ليحتفل أو ليعبر عما 
يكنه، وليس لنقل المعلومة.

تكرر المشهد االحتفالي الناقم أو 
المبتهج بعد سنوات بطريقة أخرى عندما 

أقدم ”صحافي“ في القاعة نفسها برمي 
الرئيس األميركي السابق جورج بوش، 

بحذائه! هل أقدم على هذا الفعل بوصفه 
ناقما على احتالل بالده، أم بوصفه صحافيا 

يجهد للحصول على المعلومة؟ ال ضير أن 
نعود إلى جملة سابقة هنا ”الصحافي ال 

يقول أنا فعلت، بل بكل تواضع يقول سمعت 
وشاهدت“.

يمكن أن نستنسخ الصورة نفسها 
بطريقة أخرى مع إعالن خبر رحيل الزعيم 

الكوبي فيدل كاسترو، فردود األفعال لم 
تكن عن خبر الموت نفسه الذي خال من 
المفاجأة، ردود األفعال كانت المفاجأة 

نفسها بما أقدم عليه الكّتاب والصحافيون 
في تصريحاتهم المعلنة وآرائهم المكتوبة.

بعضهم لم يخف دموعه وشعبويته 

وحزنه العميق، كان بإمكانه أن ُيعبر عن 
ذلك بوصفه إنسانا يمتلك رأيا لما يجري، 

وليس كصحافي، فيما كان آخرون متطرفون 
في رأيهم بنفس درجة تطرف كاسترو 

نفسه، كما فعلت زوي ويليامز في صحيفة 
الغارديان التي طالبت بأن ننسى أي 

شيء متعلق بفيدل كاسترو، إال كونه كان 
دكتاتورا!

على أي حال، ليس الصحافيون وحدهم 
مثلوا انقسام الرأي بشأن رحيل كاسترو، 

الصحف نفسها وجدت نفسها منقسمة، في 
التقارير وكتابة اآلراء واألعمدة.

هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“ 
وضعت خبر الرحيل المتوقع في مستهل 
نشراتها اإلخبارية وتابعت كل تداعياته 

وأجرت حوارات مع العديد من السياسيين 
اليساريين من بينهم زعيم حزب العمال 

جيرمي كوربين، وعمدة لندن األسبق كين 
ليفينغستون اللذان قدما التحية، بينما 

غالبية الصحف البريطانية ازدرت كاسترو 
ولم تعتبره بطال، بل وصفته بـ ”المفترس 
لحرية الصحافة“. صحيفة صنداي تايمز 

اعتبرت أن خبر الوفاة قّسم العالم ما بين 
النظر إلى رمز ثوري وطاغية قاتل.

الغارديان اعتبرت أن هذا الرجل قّسم 
العالم في موته كما في حياته، بالنسبة إلى 
البعض هو بطل الثورة التي وقفت في وجه 

الواليات المتحدة، بينما يرى فيه آخرون 
مجرد دكتاتور يسحق حقوق اإلنسان.

في غالبية األعمدة واآلراء التي نشرت 
في الصحف البريطانية تفوق بفارق كبير 

وصف ”طاغية قاتل“ على ”رمز الثورة“، 
كان ُمغريا االعتقاد بأن التاريخ قلب صفحة 

بشأن كاسترو، لكن الخيار لم يكن متاحا 
أمام وسائل اإلعالم، بغير أن تبرز خبر 

الوفاة وتداعياته، ومن دون أن تتردد في 
وصفه بالدكتاتور، فهو كاد يتسبب في حرب 

نووية تبيد العالم. كاسترو بطل في نظر 
الكثيرين، لكنه أيضا كان بطال في صناعة 

أكبر األزمات في العالم.
اتفقت الصحف البريطانية على أنه لم 
يكن في مهمة سهلة، لكن إعادة النظر إليه 

اليوم ال يجب أن تكون بعدسة القرن الحادي 
والعشرين، إنه جزء من تاريخ قرن سابق 

انقضت فيه األمور بغير ما هي عليه اآلن.
رسام الكاريكاتير في الغارديان اختار 

أن يكون كاسترو الزعيم المتماسك، عندما 
رسمه والسهام تثقب قبعته، بينما الخناجر 

تخترق لحيته وتنغرس في فكه، وزجاجة 
نظارته تهشمت، فيما بقي كما هو يدخن 

سيجاره برباطة جأش قل نظيرها.
فيدل كاسترو في هذا الرسم 

الكاريكاتيري ليس والت وايتمان تداعب 
لحيته الفراشات، بل تنغرز فيها السيوف. 
مهما يكن من أمر، فوسائل اإلعالم اعترفت 
في النهاية بأن كاسترو كان محظوظا أكثر 

من أي زعيم جدلي آخر، ألنه بقي على 
قيد الحياة، ولم يقتل مع كل الدسائس 

والمؤامرات التي حيكت ضده. وتلك قصة 
صحافية تغري حقا باستعادة فصولها 

التاريخية.
لم يتوقف التاريخ في كوبا، لكن الحانات 

أغلقت أبوابها، وتوقف العبوا البيسبول 
وعلق الموسيقيون غيتاراتهم على الرفوف، 
وتلك قصص صحافية ال يمكن أن تتجاهلها 

وسائل اإلعالم.

رحيل كاسترو: انقسام الصحافة، انقسام الرأي العام

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

نن خختلتلفةفة اات د عللى نن افاف الال كاكانن {{

املفبركة  األخبار  ونشر  صناعة 

تقليد عريق وقديم في الواليات 

لها  وكانت  األميركية،  املتحدة 

دائما شعبية

◄



} الرقــة – طلـــب تنظيـــم داعش مـــن أعضائه 
التوقـــف عن اســـتخدام تطبيقـــات االتصاالت 
عبر اإلنترنت مثل ”واتســـاب“ و“تليغرام“ على 
الهواتـــف احملمولة؛ اعتقادا منـــه أن التحالف 
الـــذي تقـــوده الواليـــات املتحدة يســـتخدمها 
لتعقـــب قادته وقتلهم وذلك بعد مقتل عدد كبير 

من قيادات التنظيم.
وبعـــد مقتل أكثـــر من ٢٠ قياديـــا بالتنظيم 
خـــالل الفتـــرة املاضيـــة فـــي ضربات شـــنها 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة، ومنهم 
املتحدث الرسمي باســـمه أبومحمد العدناني، 
نشر التنظيم مقاال عبر وسائل إعالمه الرسمية 
حـــذر فيه مقاتليه ومؤيديه مما بات اآلن يصفه 

بأنه ”معصية مستعصية“.
”النبـــأ“  صحيفـــة  فـــي  التنظيـــم  وقـــال 
األسبوعية التابعة له ”الفهم السليم آللية عمل 
الهاتف احملمول يسهل على األخ املجاهد اتخاذ 
قـــرار ال رجعة فيه بترك الهاتف حتى ال يعرض 

نفسه وإخوانه للمهالك“.
وأضـــاف ”عندما تدخـــل شـــبكة اإلنترنت 
يبدأ تشخيصك والتعرف عليك، فإذا دخلت من 
املوصـــل مثال في أي حســـاب لبرنامج تواصل 
مثل واتســـاب وتليغرام أو غيرهما وتواصلت 
مع أي شخص مرصود فهذه املعلومة بالنسبة 
إلـــى الصليبيني تصلح لبـــدء التفكير بك ومبن 
حولك، وبهذا يتم حتديد الهدف وتبدأ حسابات 
املخابـــرات اخلاصـــة بدرجـــة أهميتـــك ومدى 
اتســـاع دائرة اتصاالتك، وهـــل ميكن الوصول 
إلـــى إخوة آخرين من خاللـــك أو حتديد مواقع 

املقرات من تتبع هاتفك“.
وجاءت التعليمات اجلديدة بعد توقف شبه 
كامـــل لعناصر داعش ومؤيديه عن اســـتخدام 
موقع تويتر للتدوينات القصيرة الذي استغله 
قبل نحو عامني أو ٣ لنشـــر فكره واســـتقطاب 
عناصـــر جديدة. وانســـحب األمر نفســـه على 
مواقع أخرى بينها تليغرام الذي ميلك التنظيم 
عليه حسابا رسميا بات اآلن يغلق وينشط أكثر 

من مرة خالل اليوم الواحد.
ودأبـــت احلســـابات املؤيـــدة للتنظيم على 
تليغرام على تذكير القـــراء بأن تليغرام لتبادل 
الرســـائل فقـــط بني األنصـــار و“ليـــس منصة 
أو  إعالميـــة (للدعوة) لكل املســـلمني والغرب“ 
مبعنـــى آخر ليس لتجنيد متعاطفني لالنضمام 

إلى قضيتهم.
وثمة العشـــرات مـــن التطبيقـــات األخرى 
للتراســـل تتيح درجـــات متفاوتة من الغموض 
والتأمـــني، لكن الهواتف الالزمة الســـتخدامها 

تثير مخاطر بشكل متزايد.
تأتـــي القيود األخيرة التي فرضها التنظيم 
على عناصـــره بعد منعه ســـكان املناطق التي 
يســـيطر عليها من امتالك أي شـــرائح هواتف 

خوفا من استخدامها في مساعدة أعدائه.
وقال ســـكان في مناطق خاضعة لســـيطرة 
التنظيـــم إن امتالك شـــريحة هاتف اآلن أو أي 
وســـيلة اتصـــال إلكتروني أخـــرى معناه حكم 

تلقائي باإلعدام.

} واشــنطن - فـــي ســـابقة هـــي األولى من 
نوعها، هدد موقع التواصل االجتماعي تويتر 
الرئيـــس األميركـــي املنتخب دونالـــد ترامب 
مبنعه من اســـتخدام املوقع، إذا خالف شروط 

االستخدام.
ونقلـــت مجلـــة ”ســـالت“ األميركيـــة عـــن 
للتواصـــل  تويتـــر  موقـــع  باســـم  املتحـــدث 
االجتماعـــي قولـــه ”إن ترامـــب ســـيمنع مـــن 
استخدام املوقع لو انتهك الشروط، التي متنع 

التهديد بالعنف، وبث الكراهية“.
وأشار املتحدث إلى أنه ال حصانة للرئيس، 

أو ألصحاب احلسابات املوثقة.
وعلـــى خـــالف تويتـــر، فقد ذكرت شـــركة 
فيســـبوك أنها لـــن توقف حســـاب ترامب عن 
العمل حتى في حال كســـره أيـــا من القواعد، 
وذلك بســـبب منصبـــه الذي يختلـــف عن أي 
مســـتخدم عـــادي؛ إذ ميتلـــك دونالـــد ترامب 
حسابا يديره له أفراد من الفريق املختص به، 

على خالف تويتر الذي يديره بنفسه.
وقد القـــى أســـلوب ترامـــب املتهـــّور في 
التغريد العدواني والعفوي انتقادات واسعة.

تاميـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وكانـــت 
األميركية تســـاءلت إن كانت تغريدات ترامب 
ستصبح مصدر األخبار في البيت األبيض؟“.

اإلعـــالم  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
األميركي يعانـــي في تغطيتـــه لترامب، حيث 
أن الرئيـــس األميركي املنتخب األول من نوعه 
الذي يستعمل تويتر بشكل مكثف لإلعالن عن 

قراراته.
وتطرح الصحيفة ســـؤاال آخر حول كيفية 
تغطيـــة تغريـــدات ترامب املســـتفزة واملثيرة 
للجـــدل واملبهمـــة فـــي الكثيـــر مـــن األحيان، 
احملرريـــن  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
لالســـتمرار  خططوا  السياســـيني األميركيني 
فـــي معاملـــة تغريـــدات ترامب كما لـــو كانت 
تصريحـــات رســـمية ألي زعيـــم سياســـي في 

العالم.
ويقول فريـــق ترامب إنـــه يخطط الحترام 
تقاليـــد حريـــة الصحافة في البيـــت األبيض. 
وأصر جيف ماســـون، رئيس رابطة مراســـلي 
البيـــت األبيض، على أنه ”فـــي الوقت احلالي 
هـــو متقيـــد باحتـــرام هـــذا الوعـــد. فالطاقم 
متواجد اآلن فـــي نيويـــورك ليغطي حتركات 
الرئيس املنتخب ليشـــكل إدارته اجلديدة. من 

املهم للغاية أن ُيسمح لهم بأداء أعمالهم“.

في هذا الســـياق، اعترف جيســـون ميلر، 
وهو متحدث رسمي باســـم ترامب، بأن هناك 
مساحة لتحسني األداء. وقال ميلر للمراسلني 
”أقـــول مجددا، هدفنا عندما نســـير إلى األمام 
هـــو أن ُنطلعكـــم علـــى أفضـــل املعلومات في 

الوقت املناسب“.
وأضـــاف ”إال أننـــي أقـــول أيضا، 

وبالنيابـــة عن الرئيـــس املنتخب، 
إّن بعض اإلعالميني لن يرضوا 

أبدا إال بأن يجلسوا إلى طاولة 
الطعام ويراقبـــوا ما إذا كان 
الرئيـــس املنتخب ســـيتناول 
وهناك  الســـمك.  الدجـــاج أم 
حاجـــة على الـــدوام إلى نوع 

مـــن املوازنة من أجـــل احترام 
درجة معينة مـــن اخلصوصية. 

ولكـــن بخصـــوص مـــا تقدمتم به 
اآلن، فإننـــا نظـــن أنه ســـيكون هناك 

تواصل أفضل“.
واعتبـــرت كاري بودوف-بروان، رئيســـة 
حترير مجلة بوليتيكو األميركية، أن استعمال 
ترامب ملوقع تويتـــر لإلعالن أو التصريح عن 
القضايا السياســـية املعقدة ”ليـــس مثاليا“. 
وأضافت ”ال بد لنا أن نعامل تغريدات ترامب 

كقطـــع من أحجية صحافية كبيرة ال بد لنا من 
العمـــل على حلهـــا بوضع الكثير مـــن النقاط 

معا“.
وانتشـــرت عدة دعـــوات ملقاطعـــة تغطية 
ترامب على موقع تويتر بشـــكل كامل، نظرا ملا 
حتمله من تخبط وعدم وضوح سيضع اإلعالم 
األميركي في حالة من االرتباك ستؤثر 
بشكل ســـلبي على تغطية أخبار 
البيت األبيض، وهـــو ما أكده 
العديد مـــن النقاد اإلعالميني 

لصحيفة نيويورك تاميز.
األميركي  املؤرخ  وطالب 
فريد كابـــالن أيضا بتجاهل 
ترامـــب، نظرا إلى  تغريدات 
حالـــة االرتباك التـــي تخلقها 
املســـتفزة  التغريـــدات  تلـــك 
للصحافيـــني واإلعـــالم األميركـــي 

بشكل عام.
وتشـــير صحيفة نيويـــورك تاميز إلى أن 
قرارات الرؤســـاء األميركيني كانـــت دائما ما 
حتمل تبعات دولية بشـــكل أو آخـــر، لكن في 
حالـــة ترامب، يبـــرز االرتباك بســـبب طريقته 
املبهمة في تناول العديد من القضايا، كما أنه 
قد يســـتبق البيانات والتصريحات الرسمية 

للبيـــت األبيض ووزارة اخلارجيـــة األميركية 
مما ســـيضع املوقف األميركي في حالة ارتباك 

شامل.
وقال جاك شيفر، كبير احملللني السياسيني 
فـــي صحيفة نيويـــورك تاميز إنـــه قبل حلول 
يناير املقبل (موعد تنصيب الرئيس املنتخب)، 
ال بـــد لترامب االعتماد بشـــكل أقل على تويتر 
فور انتقالـــه إلى البيت األبيض وبداية العمل 
داخـــل املكتب البيضاوي، لكـــن هوب هيكس، 
املتحدثـــة باســـم ترامب، أكدت أنه سيســـتمر 
فـــي االعتماد على تغريـــدات تويتر للتصريح 

ملواقفه.
كان ترامب نفسه قال إن استخدامه لوسائل 
التواصل االجتماعي ســـيكون ”محدودا جدا“ 

كرئيس للدولة.
وفي مقابلة مع شـــبكة ”ســـي بي أس“ أكد 
ترامب أن ”تويتر كان وسيلة عظيمة للتواصل 
على وجه اخلصوص باعتباره وسيلة حملاربة 
التغطيـــة الســـلبية من وســـائل اإلعالم“ التي 
كثيـــرا مـــا اتهمهـــا باالنحياز. وأكـــد ”عندما 
تنشـــرون (أنتم كصحافة) عني قصة ســـيئة… 

يكون لدي أسلوب للرد“.
 وقال ترامب ”ال أقول إنني أحبه (تويتر)، 

ولكنه يساعد على نشر الكلمة“.
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@alarabonline

الرئيس األميركــــــي املنتخب مهدد بالطرد 
ــــــر بســــــبب تغريداته التي  مــــــن موقع تويت
يعاني منهــــــا اإلعالم األميركي. وال يعرف 
بعد إن كانت تغريداته في اإلعالم ستعتبر 

خطابا رسميا أم أنه سيتجاهلها.

} أبوظبي - مبناسبة اليوم الوطني اخلامس 
واألربعني لذكرى قيام احتاد اإلمارات العربية 
املتحـــدة، الذي يوافق الثاني من ديســـمبر كل 
عام، انتشر على نطاق واسع في تويتر هاشتاغ 
#اليوم_الوطني_٤٥ إلى جانب هاشتاغ آخر 

حمل عنوان #٢_ديسمبر_١٩٧١.
وعبـــر الهاشـــتاغني، غـــرد مســـتخدمون 
الدولـــة  ملواطنـــي  تهنئـــة  رســـائل  فنشـــروا 
وحكامهـــا، متمنـــني لهـــم املزيد مـــن النجاح 

واالزدهار.
كمـــا كان الفتـــا مشـــاركة مغرديـــن عـــرب 
في الهاشـــتاغ وجهوا التهانـــي لإلماراتيني، 

ناشرين صورا ملعالم إماراتية.
كما نشر العديد من جنوم الفن والسياسية 
واملجتمع، رسائل حب لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ونشـــر أدويـــن ســـموأل املتحدث باســـم 
احلكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا عبر حسابه على تويتر رسالة 

تهنئة جاء فيها:

وغرد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد 
آل خليفة:

وكتبت الفنانة املصرية شيرين:

وكتبت املطربة السورية أصالة نصري:

وقال الفنان اللبناني راغب عالمة:

ووقع حـــكام اإلمـــارات العربيـــة املتحدة 
وأعضاء املجلـــس األعلى لالحتـــاد، اجلمعة، 
وثيقـــة ”جتديد العهد“. ويأتـــي توقيع وثيقة 
جتديـــد العهد تزامنـــا مع االفتتاح الرســـمي 
ملتحـــف االحتـــاد، الذي شـــهد توقيـــع وثيقة 
تأسيس احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وغرد الشيخ راشد آل مكتوم حاكم دبي:

ترامب في حماية فيسبوك وتويتر يهدده بالطرد
المعصية المستعصية: 

واتساب وتليغرام

ترامب وتويتر ال يلتقيان

قال خواكين كانديال المدير في شـــركة فيســـبوك إن الشـــركة تعمل على تقنية لإلبالغ تلقائيا عن المواد غير الالئقة في البث المباشـــر 

بالفيديو لتواصل جهودا متنامية الســـتغالل الذكاء الصناعي لمراقبة المحتوى. وأبلغ كانديال الصحافيين أن فيســـبوك تستعين بشكل 

متزايد بالذكاء الصناعي لرصد المحتوى غير الالئق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر يحتفل بالعيد الوطني اإلماراتي

ترامب الرئيس 

األول من نوعه الذي 

يستعمل تويتر 

لإلعالن عن قراراته

[ تغريدات الرئيس األميركي المنتخب أشبه بأحجية صحافية تتطلب حلوال
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كل نائب يجب أن يخضع لرقابتك 

الدقيقة . أنت الرقيب األول واألهم بعد 
الله على أعماله ال تقدس األشخاص ..

اترك دور الطبال..
كن رقيبا.. #الكويت.

ليس ُهناك أسوأ من النقاش عبر 
الرسائل النصية أو اُحملادثات 

الكتابية، فالكلمات من دون نبرات 
الصوت ُتصبح أكثر قسوة من الواقع.

ليتنا جنرب أن نقول: 
هذا زمن تصحيح األخطاء

ونكف عن لوم غيرنا
كل شغلنا صار نواحا على مواقف 

غيرنا منا.

رسالة صباحية:
ها أنت تتنفس. انهض فأمامك متسع 

من الوقت لتفرح مبا أعطاك الله.. 
ابتسم.

حتى تبرر سلبك حلقوق املرأة، 
اجعل املرأة تعتقد ان حقوقها حرام..!

#السعودية

إذا شاهدت انسان يؤذي حيوانا 
ال تقف وقفة املتفرج

افعل شيئًا! تكلم، امنع، وّثق، بّلغ
أنت مسؤول عنه في هذه اللحظة.

#حقوق_احليوان.

االكتئاب والالمباالة توصلك نحو قاع 
اسمه ال أملك شيئا ألخسره،

املثير للسخرية أن هذا القاع 
هو "قمة احلرية" و"قمة القوة" 

#من_العجائب.

الشيء الوحيد الذي يقف بينك وبني 
ما تريد، تلك املخاوف واألفكارالسخيفة 

التي حتدث بها نفسك.
اطرحها جانبا، ثق بالله وثق بنفسك 

من أعطى غيرك يعطيك.

يقال احلب هو ذكاء املسافة، أال تقترب 
كثيًرا فُتلغي اللهفة، وال تبتعد طويًال 

فُتنَسى...
أال تضع حطبك دفعة واحدة في موقد 

من ُحتب.

لو قبلوا مبا قال الزعيم بورقيبة ملا 
كانت كارثة ٦٧. ولو قبلوا بطرح الشيخ 
زايد ملا كانت كارثة العراق. ولو قبلوا 

مبا قال امللك عبدالله لكان اخلليج 
اليوم دولة واحدة.

حسني اجلسمي
فنان إماراتي.

#حقيقة
هناك من ُيؤمن بقدراته رغم عجزه، 

وهناك من يؤمن بعجزه رغم قدراته!!

تتتابعوا

@EdSamuelFCO

”أمتنى عيدا وطنيا سعيدا لكل اإلماراتيني 
في هذا البلد الذي ميثل رمزا للتســــــامح 
ــــــي والتعايش الســــــلمي بني مختلف  الدين

األجناس واألديان اليوم الوطني ٤٥“.

”

@khalidalkhalifa

ــــــا لإلمــــــارات بشــــــيوخها الكــــــرام،   هنيئ
وشــــــعبها النبيل وعيدهــــــا املجيد.. وهنيئا 

لنا باإلمارات.

@sherine

ــــــب ٩٠ مليون مصري  ”رســــــالة حب من قل
لكل شــــــعب دولة اإلمارات العربية املتحدة 

احلبيبة في عيدها الوطني“.

”

@raghebalama
ــــــى اإلمــــــارات الغالية  ”مــــــن أرض لبنان إل
أعايد عليكم باليوم الوطني الـ٤٥ كل احلب 
لإلمارات وشعبها الطيب والله يدمي عليكم 

العز والتقدمم واألمان“.

”

 @HHShkMohd
متحف االحتاد بجــــــوار دار االحتاد يوثق 
جتربتنا الوحدوية.. ومســــــيرتنا االحتادية 
ــــــى زيارته.. خصوصا  ..أدعــــــو اجلميع إل

الشباب إلى التعلم من دروس االحتاد.

م

assala

ــــــك قلوبنا ألنه  ”يســــــتحق هــــــذا الوطن أن ميل
يســــــعدها وميلك وجداننا ألننا نحترمه، كل 

عام ووطن السعادة اإلمارات بألف خير.

”



} أبوظبــي - يعتبر الصندوق الدولي للحفاظ 
على احلبارى جهة رائدة في معرفة سلوك هذا 
الطائر واحلفاظ عليه من التهديد، حيث ميثل 
جزءا مهّما مـــن الثقافة والتـــراث في املنطقة 
العربية عموما ودولة اإلمارات بصفة خاصة.

وتكمن رســـالة الصندوق في االســـتمرار 
بالعمـــل من أجـــل احلفاظ علـــى احلبارى من 
خالل مجموعـــة من البرامج تهـــدف إلى دعم 
تكاثـــر هـــذا الطائر داخل األســـر والبحث في 
الســـبل الكفيلة بإطالقه إلـــى البرية، وتعزيز 
املمارسات املســـتدامة في جميع املجاالت مع 
التركيز على ممارســـات تعتمد أكثر على طرق 

الصيد بالصقور.

وقـــد التزمت دولـــة اإلمـــارات بالعمل من 
أجـــل ضمـــان بقـــاء احلبـــارى في املســـتقبل 
عندما الحظـــت تراجع أعداد هـــذا الطائر في 
البرية منذ ســـبعينات القرن املاضي بســـبب 
الصيـــد غير املنظم والتوســـع احلضري على 
حســـاب املوائل الطبيعية، فقررت إنشـــاء أول 
برنامـــج للمحافظة على هـــذا الطائر وقد كان 
ذلك البرنامج النواة األولى للصندوق الدولي 

للحفاظ على احلبارى.
وقامـــت اإلمارات بتأســـيس برنامج لدعم 
تكاثر هـــذه الطيور في حديقـــة حيوان العني 
بأبوظبـــي، حيـــث مت إنتاج أول فـــرخ حبارى 

آسيوي في األسر عام 1982.
وتعد طيور احلبارى إحدى الطرائد املهّمة 
لدعم املصادر الغذائية احملدودة لســـكان شبه 
اجلزيرة العربية، كما يعد طائر احلبارى رمزا 
مهّما للتراث والثقافة العربيني، وقد تدهورت 
أعداد احلبارى بســـرعة كبيرة على مّر السنني 
بســـبب مجموعـــة مـــن العوامل لعـــل أبرزها 
التوســـع العمرانـــي وطرق التدخل البشـــري 
في املوائـــل البرية، إضافة إلـــى طرق الصيد 

اجلائرة في بعض األحيان.

من المحلية إلى العالمية

يواصل الصنـــدوق الدولـــي للحفاظ على 
احلبارى تقدمي دعمه لصيانة اإلرث اإلماراتي 
وقد تطـــور إلى برنامج عاملي شـــامل للحفاظ 
على احلبـــارى واحلياة البريـــة املتصلة بها، 
وأصبـــح املصدر األول للمعلومـــات حول هذا 
الطائر. ويحتـــوي هذا الصندوق على برنامج 
شـــامل لدعـــم تكاثر احلبـــارى داخل األســـر 
وكيفيـــة إطالقها إلـــى البرية، وهـــو برنامج 

يواصل النمو والتوسع عاما بعد آخر. 
وتتكامـــل جهـــود الصنـــدوق مـــن خـــالل 
العمل في مجـــاالت التعليم واألبحاث البيئية 
والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصادية ليواصل 
مســـاعيه باجتاه زيادة أعداد طيور احلبارى 
وكيفيـــة احملافظة علـــى اســـتدامتها ألجيال 

املستقبل.

وتأســـس الصندوق الدولـــي للحفاظ على 
احلبارى في أبوظبي عام 2006 ويشـــرف على 
إدارة شبكة عاملية من املبادرات املستدامة التي 
تهدف إلى احلفاظ على طائر احلبارى وزيادة 
أعداده حول العالم. ويأتي ضمن أولويات هذه 
اجلهود برنامج الصندوق الطموح لدعم تكاثر 

هذا الطائر داخل األسر وإطالقه إلى البرية.
ويديـــر الصنـــدوق الدولي للحفـــاظ على 
احلبـــارى شـــبكة واســـعة من مراكـــز التكاثر 
فـــي مختلـــف مناطـــق العالـــم التي ينتشـــر 
فيهـــا هذا الطائر والتي تعنـــى بتكاثر نوعني 
رئيســـيني من احلبـــارى هما حبارى شـــمال 
أفريقيا واحلبارى اآلسيوية، واألخيرة تشمل 
األصناف املســـتوطنة واملهاجرة، حيث يجري 
التعامـــل مع كل منها بشـــكل منفصل من أجل 

استعادة وتكوين مجموعات مستدامة منه.
وجنـــح هذا الصندوق فـــي تطوير تقنيات 
جديـــدة ومبتكرة لدعـــم تكاثر هـــذه الطيور، 
وهـــي تعد اآلن مـــن أبرز األســـاليب املعتمدة 
في تكاثـــر طائر احلبارى داخل األســـر. ويتم 
إنتاج مجموعتني مختلفتني من الطيور، حيث 
تســـتخدم إحداهـــا لإلكثار في مـــا تخصص 
األخـــرى لإلطـــالق، ولـــكل منهمـــا إجـــراءات 
منفصلة يتم اتباعها وفقا للغرض من التربية. 
وقد بـــذل الصندوق جهودا كبيـــرة للمحافظة 
على التنوع اجليني لطيور احلبارى املتكاثرة 
في األســـر من احلبـــارى اآلســـيوية وحبارى 

شمال أفريقيا.
ويدير الصندوق حاليا شـــبكة واسعة من 
مراكـــز التكاثـــر تضم املركـــز الوطني لبحوث 
الطيـــور فـــي ســـويحان بأبوظبـــي، ومركـــز 
اإلمـــارات لتنمية احلياة الفطرية في ميســـور 
باململكة املغربية ومركز الشـــيخ خليفة لتكاثر 
احلبارى في جمهورية كازاخستان، باإلضافة 
إلى مركز الشـــيخ خليفة لدعم تكاثر احلبارى 

في سيح السلم بأبوظبي.

استراتيجية الصندوق

يتبـــع الصنـــدوق الدولـــي للحفـــاظ على 
لإلطـــالق  دقيقـــة  اســـتراتيجية  احلبـــارى 
التدريجي للطيور، حيث يساعد ذلك الباحثني 
املتخصصـــني في الصندوق على فهم العوامل 

الطبيعية التي تؤثر على أعداد احلبارى.
ويجري تتبـــع الطيور التـــي يتم إطالقها 
في موائلها الطبيعيـــة بهدف جمع املعلومات 
حول ســـلوك هذا الطائـــر وبيئتـــه الطبيعية 
وتوزعه اجلغرافي إلى جانب دراســـة معدالت 
البقاء التي متثل األســـاس لقياس مدى جناح 
برامج الصندوق. وتشـــير هذه الدراسات إلى 
أن معدل البقاء احلالي بعد الســـنة األولى من 
اإلطالق هو 50 باملئة، ما يعني أن الطيور التي 
يتم إطالقها تســـاهم بفعاليـــة في زيادة أعداد 
احلبـــارى، حيـــث تقترب معـــدالت بقائها بعد 

اإلطالق من معدالت بقاء احلبارى البرية.
وبفضـــل فريق عاملـــي رائد مـــن الباحثني 
الصنـــدوق  خصـــص  امليدانيـــني  والعلمـــاء 
الدولي للحفـــاظ على احلبارى مـــوارد كبيرة 
لفهم الظروف الصحية والبيئية التي تســـاعد 
طيـــر احلبارى على التكاثـــر والتطور، إضافة 
إلى فهـــم خصائصه الســـلوكية. وقـــد أفادت 
نتائج تتبع احلبارى بواســـطة أجهزة التتبع 
الفضائية والالســـلكية في توضيح العديد من 

اجلوانب املتعلقة بهذا الطائر مثل ســـلوكيات 
التكاثر واســـتخدام املوائل ومسارات الهجرة 
واحملطـــات املفضلـــة أو املناطـــق احملبذة في 

فصل الشتاء.
كمـــا اســـتطاع العلمـــاء حتديـــد العوامل 
البيئيـــة التـــي تلعـــب دورا حاســـما في رفع 
معـــدالت البقـــاء على قيـــد احليـــاة للحبارى 
املتكاثرة في األســـر واحلبارى البرية. وعادة 
وقبـــل كل إطـــالق، يقـــوم العديد مـــن العلماء 
املتخصصـــني التابعـــني للصنـــدوق الدولـــي 
للحفـــاظ على احلبارى بدراســـة املنطقة التي 
ســـيتم فيهـــا إطـــالق احلبـــارى، حيث جتري 
عمليات مسح الغطاء النباتي على نطاق واسع 
وتعداد الفقاريات والالفقاريات ورسم خرائط 
للموائـــل الطبيعيـــة التي ســـتقصدها طيور 
احلبـــارى وإجـــراء أبحاث مناخيـــة من خالل 
محطات فضائية موزعة بشـــكل استراتيجي، 
وإضافة إلى ذلك يجري حتديد آثار األســـاليب 
الزراعيـــة وخاصة الرعي وتقييم تأثيرها على 

جتدد احلياة النباتية في املنطقة املستهدفة.

نجاح األبحاث

تعتبر البيانـــات واملعلومات التي جمعها 
علماء البيولوجيا التابعون للصندوق الدولي 
للحفـــاظ علـــى احلبـــارى ذات أهميـــة كبيرة 

للبرامـــج التي تقـــوم بها املنظمـــات األخرى 
للحفـــاظ علـــى التنـــوع البيولوجـــي والنظم 

اإليكولوجي مبختلف دول االنتشار.
وقد أســـفرت العديد من الدراسات املهتمة 
بالغطـــاء النباتي ومنظومة احليوانات البرية 
عـــن فهم واســـع للمتطلبـــات الغذائية لطيور 
احلبـــارى، حيث أنـــه رغم أن طيـــر احلبارى 
يقطـــن مناطق قاحلة، فإن ذلـــك ال مينع من أن 
متثـــل كميات األمطـــار عامال مهّمـــا في دورة 

التكاثر.
وجتـــري معظم عمليـــات التكاثـــر الفاعلة 
بعد نـــزول كميـــات هامة مـــن األمطـــار التي 
تســـهم بدورها في ازدهـــار الغطـــاء النباتي 
وثرائه، ففضال عن توفير قدر أكبر من اجلودة 
والتنوع في الغطاء النباتي، تسهم األمطار في 
توفيـــر كمية كبيرة من احلشـــرات وتتيح هذه 
امليـــزة الثنائية التوازن الغذائي األمثل لتكاثر 

الطيور.
وقـــد أدت برامـــج األبحاث التـــي أجراها 
الصنـــدوق الدولـــي للحفـــاظ علـــى احلبارى 
للتوصل إلى فهم غير مسبوق لطيور احلبارى. 
واســـتطاع علمـــاء األحيـــاء حتديد أفضل 
املعاييـــر اخلاصة مبنشـــآت التربية واإلكثار، 
باإلضافـــة إلى وضع منهجيات متميزة لتنفيذ 
اإلجـــراءات األكثر فاعلية للحفـــاظ على طيور 

احلبارى.

وأعلن الصندوق الدولي للحفاظ على طائر 
احلبارى في الثاني من شـــهر أكتوبر املاضي 
عـــن إنتاج 53 ألفـــا و743 طائـــر حبارى خالل 
العام اجلاري ضمن برنامـــج الصندوق لدعم 
تكاثر احلبارى فـــي العالم بهدف دعم تواصل 
هذا الطائر داخل األســـر وإطالقه في دول عدة 

للمحافظة عليه.
وتبـــذل اإلمارات جهـــودا كبيـــرة للحفاظ 
علـــى طيور احلبارى منذ أربعـــة عقود بزيادة 
أعدادها في البريـــة واحلّد من تناقص بيئتها 
الطبيعية في مناطق انتشـــارها بالعالم، حيث 
أن مجمـــوع ما ّمت إنتاجه مـــن طائر احلبارى 
منـــذ العـــام 1996 وصـــل إلى 285 ألـــف طائر 
بنوعيه احلبارى اآلســـيوية وحبارى شـــمال 
أفريقيا، فيما ّمت إطالق مـــا يقارب الـ200 ألف 

منها منذ العام 1998 وحتى اليوم.
كما تكثـــف أبوظبي جهودها بالتعاون مع 
املنظمات العاملية وجهات مسؤولة في مختلف 
الدول التي تنتشر بها طيور احلبارى املمتدة 
من املغرب في شـــمال أفريقيا وحتى منغوليا 
والصني الشـــعبية، إذ تتطلـــب عملية التكاثر 
في اَألســـر جهـــودا علمية دؤوبـــة تتمثل في 
اســـتخدام أحـــدث التقنيات لتوفيـــر الظروف 
البيئيـــة املناســـبة مبراكـــز التكاثـــر، إضافة 
إلـــى اإلدارة اجلينيـــة الســـليمة للمحافظـــة 
على الصفـــات الوراثية للحبارى وســـالالتها 
والدراســـات اإليكولوجية في مختلف مناطق 
االنتشار والتكاثر، فضال على التتبع باألجهزة 
املتصلة باألقمار الصناعية والرصد املســـتمر 
للموائـــل الطبيعية وقياس مســـتويات جناح 
طيور اإلطالق في التأقلم واالنتشار والتكاثر.

ويســـاهم الصندوق الدولـــي للحفاظ على 
احلبارى في رفع الوعي بني مختلف شـــرائح 
املجتمـــع بأهميـــة طائر احلبارى فـــي الثقافة 
والتـــراث احملليـــني لدولة اإلمـــارات من خالل 
مختلف األنشطة التعليمية والترفيهية وورش 
العمل التي ينظمهـــا الصندوق للصقارين في 

املعارض.
وفي دراســـة بحثيـــة اســـتقصائية أعّدها 
الصندوق الدولي للحفاظ على احلبارى شارك 
فيهـــا العديد من الصقارين كشـــفت عن توافر 
الوعي الالزم لدى 88 باملئة منهم بشـــأن وضع 

طائر احلبارى واهتمامهم باحملافظة عليه.
وبعـــد مرور عقد على تلـــك اإلجنازات فإّن 
الصندوق الدولي للحفاظ على احلبارى ُيعيد 
صياغة استراتيجيته اســـتنادا إلى ما حتقق 
فـــي مرحلة اإلجنازات التـــي امتدت منذ العام 
1976 وحتى 2015 وإرساء أسس جديدة ملرحلة 
االســـتدامة التي بدأت في العام 2016 وتستمر 

حتى العام 2025.
وأصبح الصندوق بعد سنوات قليلة على 
تأسيســـه قادرا علـــى تخطي العقبـــات التي 
تواجـــه عمليـــات التكاثر واإلطـــالق ليصبح 
مؤسســـة دولية رائدة على مستوى العالم في 
هـــذا املجال ومصـــدرا معلوماتيا غنيا بكل ما 
يتعلق باحلفاظ على هذا الطائر اخلجول الذي 
ال يتكاثر بســـهولة في األسر أو خارج موائله 

الطبيعية. 

السبت 2016/12/03 - السنة 39 العدد 2010474

{الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى} تأســـس في أبوظبي عام ٢٠٠٦، ليشـــرف على شـــبكة 

عاملية من املبادرات املستدامة التي تهدف إلى الحفاظ على هذا الطائر وزيادة أعداده.

الطيور وبعد إطالقها في موائلها الطبيعية، يجري تتبعها بهدف جمع املعلومات حول سلوكها 

إلى جانب دراسة معدالت البقاء التي تمثل األساس في نجاح برامج الصندوق. تحقيق

الصندوق الدولي للحفاظ على احلبارى مؤسســــــة دولية مببادرة إماراتية تعنى باملساهمة 
ــــــر طائر احلبارى املعرض للخطر واحلفاظ عليه. ويشــــــرف الصندوق على  فــــــي  دعم تكاث
شــــــبكة واسعة من مشاريع احلفاظ على احلبارى مبختلف الدول إلى جانب إشرافه على 
برنامج لدعم تكاثر هذا الطائر داخل األســــــر وتســــــهيل ســــــبل إطالقه إلى البرية في دول 

االنتشار.

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مبادرة إماراتية إلنقاذ الطائر النادر
[ مشروع لتكاثر الحبارى وحمايتها من الصيد الجائر  [ فريق من العلماء والباحثين يتوزع في أنحاء العالم

متابعات علمية للحبارى في دول التكاثر

 الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 

يساهم في رفع الوعي بأهمية طائر 

الحبارى في الثقافة والتراث المحليين 

لدولة اإلمارات

احتفاء شعبي واسع في دولة اإلمارات بهذا الطائر



} كابــول – فـــي كتابهـــا ”بنات أفغانســـتان 
املخفيات“، ســـلطت الكاتبة الســـويدية جيني 
نوردبيرغ الضوء على تقليد الـ”باشـــا بوش“ 
في املجتمـــع األفغاني احملافـــظ، حيث يخفي 
بعض اآلباء واألمهـــات احملرومني من األبناء 
الذكور بناتهم اإلناث من خالل إلباسهن أزياء 
ذكورية، ورغم الفصل الصارم بني اجلنســـني 
يوجد تســـامح في ذلك وُيعَتَبر من الشـــجاعة، 
بـــل وقد مينح رجاُل دين الفتيات عند والدتهن 
أســـماء ذكور، حسب تقرير نشره موقع قنطرة 

اإللكتروني.
وقال التقرير إنه عندمـــا زارت الصحافية 
جيني صديقتها أزيتا، وهي نائبة في البرملان 
األفغانـــي، فـــي بيتهـــا قبل بضعة أعـــوام، لم 
مت  تكن تســـتطيع تصديق عينيهـــا، حيث قدَّ
أزيتـــا واحدًة مـــن بناتها األربع لهـــا كمولود 
ذكر، كما لـــو أنَّ األمر طبيعـــي، وكانت الفتاة 
ترتدي مالبس صبيـــان وتتصرَّف على عكس 
شـــقيقاتها الثالث، كذكر متاًمـــا وبكل ثقة في 
النفـــس. وكانت هـــذه الفتاة ”باشـــا بوش“، 

مثلما اكتشفت ذلك نوردبيرغ في وقت الحق.
رت دراســـة هذه  وأضـــاف أن نوردبيرغ قرَّ
الظاهـــرة بنفســـها وأدَّت أبحاثهـــا في الفترة 
بـــني عامـــي 2010 و2012 إلـــى إعدادهـــا كتاب 
”فتيات كابول حتـــت األرض“، صدرت ترجمته 
باللغة األملانية حتت عنوان ”بنات أفغانستان 
املخفيات“. واكتشـــفت نوردبيـــرغ بعد زيارة 
عائـــالت أفغانيـــة في جميـــع أنحـــاء البالد، 
ات بيـــوت وكذلك مع  وإجراء مقابـــالت مع ربَّ
طبيبات وسياسيات، أنَّ الـ”باشا بوش“ تقليد 
موجـــود في جميع أنحاء أفغانســـتان وأنَّ كل 
أفغانـــي يعرف فعليا حالـــة مثل هذه احلاالت 
سواء ضمن نطاق األسرة أو ضمن األصدقاء.

وبينـــت نوردبيـــرغ في كتابهـــا أنه ميكن 
العثـــور على جـــذور هذه العـــادة في املجتمع 
األفغاني اخلاضع لهيمنة الرجال، إذ ال بدَّ من 
أن يكون لدى أي أسرة ابن واحد على األقل من 
أجل سمعتها. وذلك ألنَّ األسرة في أفغانستان 
تعتبـــر ضعيفة وعرضـــة للخطـــر إذا لم يكن 
لديها أبناء ذكـــور. وبالتالي فإنَّ املرأة التي ال 
تنجب أبناء ذكورا ُينظر إليها باســـتنكار، إلى 
درجـــة أنَّ الرجل من غير األبنـــاء الذكور يفقد 

ماء وجهه.
وأوضحـــت أنه نظـــرا إلـــى أن املمتلكات 
مثـــل العقـــارات واألراضي يتـــم توريثها في 
أفغانســـتان عن طريـــق األبناء الذكـــور، فإنَّ 
الرجل غير املنجب ألبنـــاء ذكور يغامر بثروة 
أســـرته. وعندمـــا ال يعـــد بإمـــكان األم أن تلد 
أي مولـــود ذكر بعد والدتها عـــدد من البنات، 
يتم ببســـاطة جعل إحدى الفتيات فتى، وذلك 

بحسب شعار: ابن مزيَّف أفضل من ال شيء.
وباإلضافة إلى ذلك يســـود لـــدى البعض 
من فئات املجتمع اعتقاٌد بأنَّ وجود الـ”باشـــا 
بوش“ في األســـرة يســـاعد علـــى جلب احلّظ 
إلجناب االبن؛ إذ يعتقد الناس أن من يشـــاهد 
كل يـــوم أمام عينيه ابنا مزيفـــا من املمكن أن 
ينجـــب عن قريـــب ابنا حقيقيا. كذلك يســـعى 
آباء آخرون من خالل تبديل األدوار إلى متكني 
بناتهـــم من حياة عـــادًة ما تكـــون حكًرا على 
األبنـــاء الذكور فقط، مثـــل: وجودهن من دون 
أي قلـــق خارج البيت، ومـــن دون ضغط ناجم 
عن قواعد السلوك املعقدة، التي تثقل فعال في 

أفغانستان كاهل الفتيات الصغيرات.
ويتم تســـجيل بعض الفتيات بالفعل عند 
والدتهـــن كأبنـــاء، وكذلك يتم حتويـــل فتيات 
أخريات فـــي وقت الحق إلى أبناء. ومع ســـّن 
إلى فتاة. وميثل  البلوغ تتم ”إعادة التحويل“ 
تقليد الـ”باشـــا بوش“ أيضا شكال من أشكال 
د على القواعد املتشـــددة فـــي املجتمع  التمـــرُّ

األفغاني.
وعلـــى الرغم مـــن الفصـــل الصـــارم بني 
اجلنسني فإن هناك تسامًحا مع هذه املمارسة 
فـــي املجتمع األفغانـــي، وكثيًرا مـــا يتم حتى 

تأييدها باعتبارها خطوة شجاعة؛ على سبيل 
املثال توجد تقاريـــر حول رجال دين مينحون 
الفتيات عند والدتهن ببســـاطة أســـماء ذكور. 
وفي هذا الصدد يرد في كتاب جيني نوردبيرغ 
اقتباس من الباحثة األفغانية املشهورة نانسي 

ح ذلك: ”التمييز يخلق اإلبداع“. دوبري يوضِّ
كما كشـــفت التقاريـــر الصغيـــرة الواردة 
ع ظاهرة الـ”باشـــا  فـــي هذا الكتـــاب مدى تنوُّ
بوش“، على ســـبيل املثال في الفصل السادس 
من كتابهـــا تأخـــذ املؤلفة القارئ إلـــى عائلة 
بشـــتونية، تعيش في حي فقيـــر من ضواحي 
كابـــول. وهنـــا تعيش الصغيـــرة نعيمة حياة 
مزدوجـــة؛ فـــي الصبـــاح تذهب إلى املدرســـة 
لســـاعتني مرتدية ثوًبا وحجاًبـــا وبعد الظهر 
ترتدي مالبس صبي وتعمل مساعًدا في محل 

بقالة صغيـــر. وذلك ألنَّ أداء مثـــل هذا العمل 
يعتبر أمرا مســـتحيال اجتماعيا في الظروف 

األخرى بالنسبة إلى املرأة البشتونية.
وال يســـتمر هذا التغيير في حياة الفتيات 
إلى األبد، فعندما تصل الفتاة إلى سن الـ17 أو 
الـ18 تعود إلى طبيعتها كأنثى، وتلتزم بالبقاء 
في البيـــت وترتدي البرقع وتســـتعد للزواج. 
وأكـــدت العديد من الفتيات الالتي عشـــن هذه 
التجربة أن الرجوع ال يكون سهال، وأوضحن 
أنهـــن كن يشـــعرن بحريـــة اخلـــروج واللعب 
في أي وقـــت والذهاب إلى املدرســـة والعمل، 
والقيام بجميع األشياء احملرمة على الفتيات، 
وأصبحـــن يواجهن صعوبة فـــي التخلي عن 
حريتهن وفي ممارســـة مهام البيـــت اليومية 

كالطبخ والغسيل وتربية األطفال.

ومن جهــــة أخرى أكدت تقاريــــر أن الفتاة 
التي تعيش مدة ســــنوات في ثوب الـ”باشــــا 
بــــوش“ تواجــــه العديــــد مــــن الصعوبات في 
االختالط مع الفتيات مرة أخرى ألنها تعودت 

على التنشئة االجتماعية مع األوالد.
كما أكــــد علماء نفس أن الـ”باشــــا بوش“ 
تقليــــد اجتماعــــي يتحول إلى صراع نفســــي 
وجســــدي تعيشــــه الفتــــاة فــــي أفغانســــتان 
خضوعــــا للعــــادات والتقاليد، وقــــد مينحها 
القليــــل مــــن احلرية املشــــروطة فــــي مجتمع 
محافــــظ، إال أنه يســــلبها أنوثتهــــا ويفقدها 
هويتهــــا، ألنــــه ال يعكــــس الهويــــة احلقيقية 
للطفلــــة وإمنــــا يعكس رغبــــات اَالبــــاء الذين 
يقدمون إمتيــــازات ال ميكن للفتيات احلصول 

عليها أبدا بهويتهن احلقيقية.
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حذرت دراســـة أجراها مستشـــفى امللك فيصل التخصصي من أن الكحل الصناعي يضر عيون 
النساء الحتوائه على نسبة كبيرة من الرصاص.

كشـــفت دراســـة صينية أن خالصة الشاي األخضر تســـتخدم لعالج حب الشباب، باإلضافة إلى 
تخفيف إلتهابات البشرة والنشاط الهرموني وإزالة السموم. أسرة

ــــــاس كولد“، في الكثير  ينتشــــــر تقليد الـ”باشــــــا بوش“، ويعني باللغة الدرية األفغانية ”اللب
من األســــــر األفغانية التي لم تنجب أبناء ذكورا وذلك حتاشــــــيا لنظــــــرة املجتمع ووصمة 
ــــــل إحدى الفتيات  العار التي حتاصرها بســــــبب عدم إجنــــــاب الذكور، حيُث تقوم بتحوي
لتكون ”باشا بوش“، وترتدي مالبس الذكور وتتصرف مثلهم وتذهب إلى املدرسة والعمل 

وتشارك الرجال األماكن العامة.

[ تقليد منتشر في أغلب األسر األفغانية  [ شكل من أشكال التمرد على القواعد الصارمة في المجتمع األفغاني
{باشا بوش}.. بنات أفغانستان المخفيات في أزياء البنين الـ

ف أفضل من ال شيء ابن مزيَّ

موضة

سبيلك إلطاللة رائعة 
باملالبس الالمعة

} تشـــهد املالبـــس الالمعـــة والبراقة 
رواجـــًا كبيـــرًا فـــي عالم املوضـــة هذا 
الشـــتاء، وفيما يفضل البعض ارتداء 
هذه املالبـــس املصنوعة من خيوط 
وأليـــاف معدنيـــة براقـــة، والتي 
تعرف باسم ”لوريكس“، ال ميكن 
آلخريـــن فهـــم طريقة تنســـيقها 

مطلقًا.
خبيـــرة  وأوضحـــت 
املوضـــة األملانيـــة يانينا 
أنـــه  بوتـــش  كاتارينـــا 
يفضل تنسيق هذه املالبس 
بشكل بسيط، الفتة إلى أنه 
يفضل القيـــام بذلك أيضًا 
عند ارتداء اُحللي، وإال قد 
شـــجرة  وكأنه  املرء  يبدو 
عيد ميالد مليئة بالزينة.

بوتش  أشـــارت  لـــذا 
إلـــى أنه يفضـــل اختيار 
مع  اللون  هادئـــة  تنورة 
بليـــزر غيـــر الفـــت عند 
ارتـــداء الليجنز الالمع. 
وأكدت اخلبيرة األملانية 
علـــى ضـــرورة االنتباه 
جيـــدًا بالنســـبة إلى من 
يرغـــب فـــي إخفاء مشـــكالت 
مبناطق معينة باجلســـم؛ ألن 
اخلامـــات الالمعـــة تبرز مثل 
ســـبيل  فعلى  املناطق؛  هـــذه 
املثال إذا كانت منطقة الصدر 
اخلامات  ستتســـبب  ممتلئة، 
الالمعـــة في إظهارها بشـــكل 

أكبر.
ومتتـــاز املالبـــس الالمعة 
فتـــرة  فـــي  خاصـــة  بإطاللـــة 
احتفاالت  وخـــالل  امليـــالد  عيد 
الكريســـماس؛ إذ تتمتع املالبس 
املصنوعة مـــن اخليوط واأللياف 
احتفالي  بتأثير  البراقة  املعدنية 
يتناســـب مع هذه الفترة وتكون 

محال جلذب األنظار.

} القاهــرة – يؤثـــر االنضبـــاط الذاتـــي فـــي 
طبيعة شـــخصية الطفل؛ إذ يكـــون رقيبا على 
ذاته وتصرفاته، وال يســـير مطلقا خلف هواه 
ورغباته، كما يصبح خاضعا -مبحض إرادته- 
ألوامـــر الوالدين في كل ما يرغبان في تنفيذه، 
وكذلـــك يحدد في حالة غيابهما وانشـــغالهما 
عنـــه الكيفيـــة الصحيحـــة إلدارة حياته، فهو 
يضـــع دائما حـــدا فاصال بينه وبـــني رغباته 
وشـــهواته، لذلك ال يبـــذل الوالـــدان مجهودا 

كبيرا في تربية هذا النوع من األطفال.
ويقول الدكتور حســـن شـــحاتة -أســـتاذ 
التربيـــة بجامعة عني شـــمس فـــي مصر- إن 
االنضبـــاط الذاتي مهارة مـــن املهارات الهامة 
التي يجب أن توجد لدى جميع األطفال، ألنها 
تســـاعد في تربيتهم بصورة صحيحة وتقومي 
شخصياتهم وصفاتهم، وبالتالي يكون الطفل 
أكثـــر قـــدرة علـــى حتمـــل املســـؤولية، ولديه 
إمكانيـــات الســـيطرة على النفـــس والرغبات 

والشهوات، ولن يكون حمال ثقيال على والديه، 
يدفعهما دائما إلى تذكيره بكافة األشياء التي 
يجـــب عليه القيام بها، األمر الذي تترتب عليه 

آثار سلبية على الطرفني.
وأوضح أن زرع مهـــارة االنضباط الذاتي 
لدى األطفـــال من قبل الوالديـــن ال بد أن يبدأ 
منذ الصغر حتى تصبح هـــذه املهارة مالزمة 
له دائما، ومنها يبدأ الطفل في إتقان املهارات 
األخـــرى املترتبة عليها، وعلى رأســـها مهارة 

استقاللية القرار.
ويلفت شـــحاتة إلى أن حتمل املســـؤولية 
من املهارات التي يتســـم بهـــا الطفل املنضبط 
ذاتيـــا، إذ يدرك دون إمالءات من قبل الوالدين 
ما يجب عليه فعله والقيام به، سواء نحو ذاته 
أو نحو اآلخرين، لذلك يصبح الطفل املنضبط 
ذاتيا أكثـــر جناحا في حياته وعالقاته بعكس 
الطفل الـــذي يفتقد هـــذا االنضبـــاط الذاتي.
وعن الوســـائل التي متكن الوالدين من تعليم 

أطفالهما االنضبـــاط الذاتي، يشـــير الدكتور 
حامت زاهر -استشـــاري طب نفـــس األطفال- 
إلـــى أهمية مدح اجلهـــد الذي يبذلـــه الطفل، 
إذ يعـــد ذلك من أبرز الوســـائل التي متكن من 
زرع االنضبـــاط الذاتي لـــدى الطفل، الفتا إلى 
أن هذا املدح مينحه دفعا إلى األمام ويحســـن 
مـــن حالته املزاجية، كما يجـــب توجيهه نحو 
التصرفـــات الصحيحة البديلـــة عن تصرفاته 
هـــو، وبذلك يـــدرك الطفل كيفيـــة التفريق بني 

اخلطأ والصواب.

ونبه زاهر إلى ضـــرورة عدم توفير حلول 
ســـريعة ملشـــكالت الطفل، باعتبارها وســـيلة 
هامـــة من وســـائل تعليـــم الطفـــل االنضباط 
الذاتـــي، وتكون مـــن خالل انتظـــار الوالدين 
قليال لرؤية الكيفية التي سيتعامل بها الطفل 
مع مشاكله، وفي حالة الفشل ميكنهما التدخل 
وتقـــدمي احللول املناســـبة من خـــالل احلوار 

البناء، ومن ثم يكونان بالنسبة إليه مبثابة 
الدليل الذي يســـتعني به في حدود ضيقة، 
وليســـا مصدرا للخروج من املـــآزق التي 
يتعـــرض لها، وبذلـــك يســـاهم الوالدان 

في انضبـــاط طفلهما ذاتيا، وتعزيز 
قدرته على حل املشكالت. 

وكذلـــك ينبغـــي علـــى اآلبـــاء 
واألمهات أن يتعاملوا مع أطفالهم 
بطريقة إيجابيـــة، ويكون ذلك من 
خـــالل املداومة يوميـــا على إقامة 
حوار وقضاء أوقات ممتعة معهم.

{باشـــا بوش} تقليـــد اجتماعي  الـ
يتحول إلى صراع نفسي وجسدي 
تعيشـــه الفتـــاة في أفغانســـتان 

خضوعا للعادات والتقاليد

◄

الطفـــل املنضبـــط ذاتيـــا أكثر 
وعالقاتـــه  حياتـــه  فـــي  نجاحـــا 
بعكـــس الطفل الذي يفتقد هذا 

االنضباط الذاتي

◄

األبناء يفقدون انضباطهم كلما ابتعدوا عن اآلباء

  

} ال أحب التسوق كثيرًا، فمهرجان الزحام 
واأللوان وديكورات المحال التجارية 

والموسيقى الصاخبة التي ترّوج للبضائع 
بصورة سيئة، كل هذه األشياء تصيبني 

بالدوار وقد تسبب لي صداعًا ال يفارقني إال 
بعد مرور أيام على خوض تجربة التسوق، 

وأقول بأنها تجربة ألن التسوق لم يعد يعني 
الذهاب إلى السوق لمجرد شراء المالبس 

واألحذية والحقائب، بل إنها تجربة كاملة من 
االحتكاك مع مختلف أنواع البشر؛ التسكع 

في الشوارع، تناول القهوة أو الطعام وربما 
االستمتاع ببعض العروض الموسيقية التي 
تحييها فرقة متطوعين في الشارع، يحاولون 
جمع قروش قليلة لشراء مالبس الشتاء لدببة 

القطب الجنوبي المساكين!
وعلى ذكر مالبس الشتاء، بدأت هذه 

األيام مشكلة النازحين في العراق بالتفاقم 

بسبب قسوة البرد وقلة المساعدات، حتى أن 
األمهات في مخيمات النازحين صرن يتوسّلن 

المحسنين للحصول على علب (كارتون) 
فارغة لوضع أطفالهن المرتجفين من البرد 

فيها! فالعلب المربعة أو المستطيلة الشكل، 
تعمل هذه األيام كغرف نوم بديلة ألطفال 
دخلوا تجربة النزوح بكل فظاعتها وهم 

مازالوا يراوحون بين الوالدة وسن الخامسة، 
ولسان حالهم يقول ”هل أكمل.. هل أتعلق 
بحبال أمل ذائب، أم أن هذا العنوان كاف 

إلماطة اللثام عن صورة المستقبل المظلم؟“.
أحيانًا، يتملكنا الخجل حين نستعرض 

في ذاكرتنا صورًا مشابهة من الماضي 
البعيد، ألننا تعثرنا وعبرنا التجربة بسالم، 
في حين مازال البعض يعيش حبيسًا داخل 

حدود التجربة بكل تفاصيلها المرعبة، 
لكن بعض الذكريات األليمة تمسك بتالبيب 
أرواحنا كلما حان التوقيت المحلي اليومي 

لالكتئاب وترفض أن تعتقنا لوجه الله.
تذكرت اليوم سبب كرهي الشديد 

للتسوق، وكنت استرجع حادثة شراء مالبس 

العيد ذات حرب بعيدة عندما حصلت على 
فستان بألوان جميلة زاهية، وقضيت أيامًا 
عديدة بعد ذلك في البحث عن حذاء بألوان 

تتناغم مع لون الفستان من دون جدوى. 
وبعد أن تملكني اليأس والتعب، عثرت 

على مبتغاي مصادفة في واحدة من جوالت 
التسوق الكثيرة التي قمت بها في حينها، 

في محل صغير كان يخبئ في إحدى زواياه 
حذائي الجميل. 

فرحت كثيرًا في ذلك اليوم، وكأني 
حصلت على جائزة وكنت استعرض الفستان 
والحذاء أمام مرايا المنزل وأوزع ابتساماتي 
على الجدران بسخاء، في انتظار نهار العيد. 

لكن القصف العشوائي كان يضاعف من 
كثافته كلما اقترب الموعد المنشود، وفي 

ليلة العيد أصبحت أصوات القذائف ال تطاق 
فاضطررنا إلى مغادرة مدينتنا إلى مدينة 
قريبة آمنة، وفي ليلة النزوح تلك جمعنا 

ما استطعنا أن نجمعه من مالبس ومؤونة 
للحاق بموعد القطار في الصباح الباكر، 

كنا نعمل ونحن نرتجف من الخوف وبعد 

أن غاب التيار الكهربائي في حادثة 
قصف المجهز الرئيس للمدينة، 

أكملت ترتيب حقيبة مالبسي في 
الظالم وكنت أجمع قطع المالبس 

بصورة عشوائية ولم أنس الفستان 
طبعًا، وحين بحثت عن األحذية تحت 
السرير نجحت في دس زوجين منها 

فقط، على أمل العودة إلى المنزل بعد أيام 
قليلة. لكني اكتشفت في نهار اليوم التالي 
وبعد هروبنا إلى المدينة األخرى، أني لم 

أجمع سوى أربع فردات من أحذية مختلفة 
وكانت من ضمنها الفردة اليسرى للحذاء 

الجديد، حيث تركنا اليمنى خلفنا في 
البيت المهجور!.. وهكذا قضيت أيام العيد 
بالفستان الجديد وخف منزلي بفراء سميك 

وطبعًا، رفضت مغادرة المنزل.
هذه القصة الطريفة تبدو ساذجة 

وسخيفة، مقارنة مع مشاهد أطفال مخيمات 
النازحين الذين يتجولون أمام كاميرات 

التلفزيون وهم حفاة. فأنا على األقل كان 
عندي حذاء!

كان عندي حذاء
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

تشـــهد املالبـــس الال {
عالم رواجـــًا كبيـــرًا فـــي
س ب هه

الشـــتاء، وفيما يفضل
هذه املالبـــس املصن
وأليـــاف معدنيـــة
”لوري تعرف باسم
آلخريـــن فهـــم طر

مطلقًا.
ن نري

وأوضح
املوضـــة األ
كاتارينـــا
يفضل تنسي
بشكل بسيط
يفضل القيــ
ي ب ب

عند ارتداء
ي ل ي

املرء  يبدو 
عيد ميالد
أش لـــذا 
إلـــى أنه ي
هاد تنورة 
بليـــزر غي
ارتـــداء ا
وأكدت اخل
علـــى ضـ
جيـــدًا بالن
ىى

يرغـــب فـــي إخ
مبناطق معينة
اخلامـــات الالم
املناطق؛ هـــذه 
املثال إذا كانت
ستتس ممتلئة، 
الالمعـــة في إظ

أكبر.
ومتتـــاز املال
خاصــ بإطاللـــة 
وخـ امليـــالد  عيد 
الكريســـماس؛ إذ
املصنوعة مـــن اخل
ب البراقة  املعدنية 
يتناســـب مع هذه
محال جلذب األنظار

ي سيتعامل بها الطفل
فشل ميكنهما التدخل
ـبة من خـــالل احلوار
النسبة إليه مبثابة
ه في حدود ضيقة، 
ج من املـــآزق التي 
ســـاهم الوالدان 
تيا، وتعزيز

 .
ـى اآلبـــاء
ع أطفالهم
ن ذلك من
على إقامة
تعة معهم.

في حادثة 
مدينة، 
سي في
لمالبس
س الفستان

حذية تحت 
ن س

وجين منها
المنزل بعد أيام 
هار اليوم التالي
األخرى، أني لم

ن أحذية مختلفة 
اليسرى للحذاء 
ى خلفنا في

قضيت أيام العيد
نزلي بفراء سميك 

منزل.
ي ز

بدو ساذجة
هد أطفال مخيمات 
كاميرات أمام

 على األقل كان 
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محكمة التحكيم الرياضي تستعد لحسم قرارها بشأن بالتر
[ غريندل رئيس االتحاد األلماني يسعى إلى دخول اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي

رياضة

} برلين - كشـــفت محكمة التحكيم الرياضي 
الدوليـــة (كاس) اجلمعة أنها ســـتعلن االثنني 
املقبـــل قرارها بشـــأن االســـتئناف املقدم من 
السويســـري جوزيف بالتر الرئيس الســـابق 
لالحتاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) ضد عقوبة 
إيقافه ملدة ســـتة أعوام عن ممارسة أي نشاط 

يتعلق بكرة القدم. 
وأوضحـــت احملكمة أنها ستنشـــر قرارها 
مبوقعهـــا علـــى اإلنترنـــت االثنـــني املوافـــق 
للخامس من ديســـمبر اجلـــاري. وكانت جلنة 
القيـــم بالفيفا قد أصدرت العام املاضي عقوبة 
اإليقـــاف ملدة ثمانيـــة أعوام بحـــق بالتر (80 
عامـــا) فـــي القضيـــة املتعلقة بتحويلـــه مبلغ 
مليونـــي فرنك سويســـري (2.07 مليون دوالر) 
إلى الفرنسي ميشيل بالتيني الرئيس السابق 
لالحتـــاد األوروبي للعبة (يويفـــا) بدعوى أنه 
نظير عمل قدمه بالتيني للفيفا قبلها بتســـعة 
أعوام. واعتبرت جلنـــة األخالقيات في الفيفا 
أن االتفاق ليس له أســـاس قانوني ومت إيقاف 
كليهمـــا ملدة ثماني ســـنوات، قبـــل أن تخفف 

العقوبة إلى ست سنوات.
وبعدهـــا قلصـــت جلنـــة االســـتئناف في 
الفيفا فترة العقوبة إلى ســـتة أعوام، ثم تقدم 
بالتر بطلب اســـتئناف لـــدى محكمة التحكيم 

الرياضي الدولية. 
وعقـــدت جلســـة اســـتماع في أغســـطس 
املاضي متســـك خاللها بالتر ببراءته. وترأس 
بالتـــر الفيفـــا بـــني عامـــي 1999 و2015. كذلك 
تقدم بالتيني بطلب اســـتئناف لـــدى محكمة 
التحكيـــم التي قررت في مايو املاضي تقليص 
فترة إيقافه من ســـتة أعوام إلى أربعة أعوام، 
وبعدهـــا رحـــل رســـميا عـــن منصـــب رئيس 
اليويفا. كما أوقف الفرنســـي ميشيل بالتيني 

الرئيس السابق لالحتاد األوروبي لكرة القدم. 
ومثـــل بالتر (80 عاما) أمـــام محكمة التحكيم 
وهـــي أعلـــى ســـلطة رياضية في أغســـطس 
املاضي طالبـــا إلغاء اإليقاف الذي فرض عليه 
بسبب انتهاك لوائح القيم. وتولى بالتر وهو 
سويســـري رئاســـة الفيفا طوال 17 عاما حتى 

العام املاضى.
وقال بالتـــر لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) 
في رســـالة عبر البريـــد اإللكترونـــي حينذاك 
”قضاة محكمة التحكيـــم الرياضي لن يتخذوا 
القـــرار نيابة عني، وإمنا نيابة عن العدالة. لم 
أرتكب أي مخالفة“. وتـــرأس بالتر الفيفا بني 
عامـــي 1999 و2015، قبـــل أن تصـــدر في حقه 
عقوبة اإليقاف في أكتوبـــر 2015، وقد انتخب 
جيانـــي إنفانتينو رئيســـا للفيفا فـــي فبرابر 

.2016
وقـــرر بالتـــر العـــام املاضـــي الرحيل عن 
منصبـــه رســـميا إثـــر القضيـــة التي تشـــمل 
ادعاءات فساد ضد مسؤولني بارزين سابقني، 

وقد شـــهدت إلقـــاء القبـــض على عـــدد منهم 
قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة لالحتاد 
الدولي (كونغرس الفيفـــا) في مايو 2015، في 
إطـــار حتقيقات جتريها الســـلطات بالواليات 
املتحدة وسويســـرا. كذلك تقدم بالتيني بطلب 
استئناف لدى محكمة التحكيم التي قررت في 
مايـــو املاضـــي تقليص فترة إيقافه من ســـتة 

أعوام إلى أربعة أعوام.
وبـــددت القضية طموح بالتيني في خالفة 
بالتـــر في رئاســـة الفيفـــا، وقد رحل رســـميا 
عـــن منصب رئيس اليويفـــا عقب قرار محكمة 
التحكيم. كذلك جتري الســـلطات السويسرية 
حتقيقات جنائية بشأن املبلغ احملول من بالتر 
إلى بالتيني. ويجـــري الفيفا أيضا حتقيقات 
أخالقيـــة مـــع بالتـــر وكذلـــك جيـــروم فالكه 
الســـكرتير العام الســـابق للفيفـــا وماركوس 
كاتنر املدير املالي الســـابق لالحتاد، لالشتباه 
في قيامهم بالتربح مـــن مناصبهم. من ناحية 
أخـــرى قرر رينهـــارد غريندل رئيـــس االحتاد 

األملانـــي لكرة القدم الســـعي لدخـــول اللجنة 
التنفيذية لالحتـــاد األوروبي للعبة (اليويفا). 
وذكر االحتاد األملاني في بيان رسمي اجلمعة، 
أن قيادتـــه اقترحـــت باإلجماع اســـم غريندل 
خلـــوض االنتخابات في اجلمعيـــة العمومية 
لليويفا (كونغرس) التي ســـتعقد يوم 5 أبريل 
املقبل في هيلســـنكي. وقال رينهـــارد راوبول 
رئيـــس رابطـــة الـــدوري األملانـــي ”يجـــب أن 
تتضمـــن اللجنة التنفيذيـــة لليويفا ممثال عن 

أملانيا في املستقبل“.
وسيســـعى غريندل (55 عامـــا) للحصول 
علـــى املقعد الـــذي يشـــغله حاليـــا فولفغانغ 
نيرسباخ الذي مت منعه من ممارسة أي نشاط 
يتعلق بكـــرة القدم في الصيـــف املاضي، ملدة 
عام، من قبل االحتاد الدولي للعبة (فيفا) على 
خلفية مدفوعـــات أثيرت شـــكوك حولها على 
صلة باســـتضافة أملانيا ملونديال 2006. وكان 
نيرســـباخ رئيس االحتاد األملاني الســـابق قد 

قدم استئنافا ضد تلك العقوبة.

تستعد محكمة التحكيم الرياضي إلصدار 
قرارهــــــا فــــــي إيقــــــاف الرئيس الســــــابق 
ــــــي لكــــــرة القــــــدم (الفيفا)  لالحتــــــاد الدول
ســــــيب بالتر االثنني 5 ديســــــمبر اجلاري. 
وفي إطار فضيحة الفســــــاد التي عصفت 
ــــــي للعبة الشــــــعبية عوقب  باالحتــــــاد الدول
بالتر باإليقاف ملدة ســــــت ســــــنوات ومنع 
من ممارســــــة أي نشاط متعلق بكرة القدم 

خالل هذه املدة.

 ماهو مصيري؟

} دبــي - يواجـــه فريق الوصـــل خطر فقدان 
صدارته عندما يحل ضيفا على العني السادس، 
األحد، في قمة مباريات املرحلة العاشـــرة من 
الدوري اإلماراتي لكرة القدم. وتشهد البطولة 
للمرة األولى منذ خمس ســـنوات صراعا على 
الفوز باللقب بني ســـتة فـــرق، بعدما انحصر 

سابقا بني العني واألهلي.
وتفتتـــح املرحلـــة التي تشـــهد مواجهات 
مباشـــرة بني الفرق الســـتة األولـــى، اجلمعة، 
مبباريـــات األهلي مع الوحدة، والشـــباب مع 
اجلزيرة، واإلمارات مع الشـــارقة، وتستكمل، 
األحد، بلقـــاءات النصر مع حتـــا، وبني ياس 
مـــع احتاد كلبـــاء، ودبا الفجيرة مـــع الظفرة. 
وانحصـــرت املنافســـة في األعوام اخلمســـة 
املاضية بني العـــني واألهلي فتوج األول ثالث 
مرت مقابـــل مرتني للثاني، لكـــن دخلت أندية 
أخرى في دائرة املنافسة بقوة هذا املوسم مثل 
الوصـــل املتصدر واجلزيرة الثاني والشـــباب 

الثالث والوحدة الرابع.
ولكـــن مع الوصول إلى املرحلة العاشـــرة، 
فـــإن العني واألهلي حامـــل اللقب يبتعدان عن 
املراكز األربعة األولى، لذلـــك فإنهما يتطلعان 
إلـــى عدم إهدار النقـــاط، وإن كان الوضع أقل 
وطـــأة على العني الذي ميتلـــك ثالث مباريات 
مؤجلـــة. وســـتكون مباراة األحـــد مع الوصل 
(22 نقطـــة) باكورة عـــودة العـــني القوية، وال 
ســـيما أنه يحتـــل املركز اخلامـــس برصيد 16 
نقطة ويسعى إلى التقدم في الترتيب أمال في 
انتزاع الصدارة بعد خوض مبارياته املؤجلة.

ضرورة التعافي

حقـــق العـــني فـــوزا صعبا على حســـاب 
مضيفه الظفـــرة، األربعاء املاضي، أكد تعافيه 
من آثار خســـارته لقب دوري أبطال آسيا أمام 
تشونبوك الكوري اجلنوبي، وهو يعتمد على 
صانع ألعابه عمـــر عبدالرحمن الفائز بجائزة 
أفضل العب فـــي القارة لعام 2016، إضافة إلى 
الثنائي البرازيلي دانيفريس دوغالس وكايو 

فرنانديز والكولومبي دانيلو إسبريا.
من جهته، ســـيفقد الوصـــل الصدارة التي 
يتربـــع عليهـــا في آخر ثـــالث مراحل في حال 
خســـارته أمام العني وفوز اجلزيرة (20 نقطة) 
على الشـــباب. وكان الوصـــل فقد أول نقطتني 
بتعادلـــه مع األهلي 0-0 فـــي املرحلة املاضية 

بعـــد 7 انتصـــارات متتالية، لذلـــك فهو مدعو 
لتأكيد أحقيته باملركز األول.

وسيســـتفيد املتصدر، الذي يفتقد خدمات 
قائـــده وحيد إســـماعيل لإليقـــاف، من طريقة 
اللعـــب املفتـــوح التـــي ينتهجها العـــني عادة 
حملاولـــة زيارة شـــباك حارس املرمـــى الدولي 
خالد عيســـى، معتمدا على قـــوة خط هجومه 
املؤلف من الثالثـــي فابيو دي ليما (8 أهداف) 
وكايـــو كانيدو (6 أهـــداف) ورونالدو مينديز. 
ويواجـــه اجلزيرة، الوحيد مـــع العني الذي لم 
يخسر هذا املوسم، خطر السقوط األول عندما 
يحل ضيفا على الشباب (18 نقطة) واملعروف 

بقوته على أرضه.

استعادة الحظوظ

أمـــا األهلي (15 نقطة) الذي لم يعرف طعم 
الفـــوز في آخر ثـــالث مباريات بعد خســـارة 
وتعادلـــني، فليس أمامـــه إال الفوز على ضيفه 
الوحـــدة (16 نقطة) فـــي حال أراد اســـتعادة 
حظوظه في احلفاظ على اللقب الذي يكتســـب 
أهمية كبيرة هذا املوسم كونه سيؤهل صاحبه 

للمشاركة في بطولة كأس العالم لألندية التي 
تستضيفها أبوظبي عام 2017.

ويبحـــث النصـــر الســـابع (12 نقطة) عن 
دخول صـــراع املنافســـة على املراكـــز األولى 
حني يســـتضيف حتـــا مفاجأة املوســـم حتى 
اآلن بالرصيـــد ذاته. ولن تكـــون معركة تفادي 
الهبـــوط مبكـــرا أقل حدة، فيبحـــث بني ياس 
األخيـــر (نقطة) عـــن فوزه األول هذا املوســـم 
على حســـاب ضيفه احتاد كلباء احلادي عشر 
(5 نقـــاط)، وهو نفس هدف اإلمـــارات الثالث 
عشر قبل األخير (3 نقاط) أمام ضيفه الشارقة 
التاســـع (10 نقاط)، ودبا الفجيرة الثاني عشر 
(5 نقاط) أمام ضيفه الظفرة العاشر( 10 نقاط).

 طريق األفراح سهلة

العين يهدد صدارة الوصل بالدوري اإلماراتي

النصـــر الســـابع يبحث عـــن دخول 

صـــراع املنافســـة علـــى املراكـــز 

األولى حني يستضيف حتا مفاجأة 

املوسم حتى اآلن

◄

بالتـــر تـــرأس الفيفـــا بـــني عامـــي 

تصـــدر  أن  قبـــل  و2015،   1999

بحقه عقوبة اإليقاف، وقد انتخب 

إنفانتينو لخالفته

◄
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باختصار

◄ وضع يوسف العربي مهاجم 
نادي لخويا القطري، المدرب 

الفرنسي هيرفي رينارد المدير 
الفني لمنتخب المغرب في حرج 
كبير، بعد تصدره لقائمة هدافي 

الدوري القطري في الموسم 
الحالي.

◄ خصص المنظمون لمباراة 

المغرب التطواني ونظيره فريق 
الرجاء البيضاوي، قمة الجولة 

الـ11 بالدوري المغربي لكرة القدم، 
10 آالف تذكرة ألنصار الناديين، إذ 
يرجح أن تشهد هذه المباراة أكبر 

نسبة حضور على ملعب سانية 
الرمل.

◄ يتجه مجلس إدارة نادي 
الزمالك المصري نحو االستغناء 

عن النيجيري، معروف يوسف، 
العب وسط الفريق األبيض خالل 

انتقاالت يناير المقبلة خاصة بعد 
تراجع مستواه خالل المباريات 

األخيرة.

◄ اعترف األوروغوياني نيكوالس 
ميليسي، العب فريق الهالل 

السعودي لكرة القدم بأنه واجه 
صعوبة في التأقلم مع الفريق في 
بداية مجيئه إلى السعودية. وقال 
ميليسي ”أي العب أجنبي حضر 
بالتأكيد يواجه معاناة كبيرة في 

البداية“.

◄ تعاقد نادي أم صالل القطري 
مع الالعب السوري الدولي محمود 

المواس ليكون أولى صفقات 
الفريق في فترة االنتقاالت الشتوية 

المقبلة في شهر يناير، وليحل 
في القائمة بدال من األردني ثائر 

البواب الذي تم فسخ التعاقد معه 
بالتراضي.

} القاهــرة - تشـــهد املرحلـــة الثالثة عشـــرة 
مـــن الدوري املصـــري لكرة القـــدم صراعا من 
نـــوع خـــاص بـــني األهلـــي املتصـــدر وحامل 
اللقب ومطـــارده مضيفه مصر املقاصة األحد، 
فيما ســـتكون مهمة غرميه أســـهل كثيرا حني 
يســـتضيف الداخليـــة الســـبت. علـــى ملعب 
السويس، يأمل األهلي (29 نقطة) في استمرار 
االنتصـــارات وحتقيـــق الفوز الســـادس على 
التوالـــي، فيمـــا يطمـــح املقاصـــة (28 نقطة) 
الـــذي ميلك مبـــاراة مؤجلة، إلـــى االنقضاض 
على الصدارة وتعويـــض اإلخفاق في املرحلة 
املاضية أمام االحتاد اإلســـكندري الذي حرمه 
مـــن الصـــدارة وحتقيـــق الفوز التاســـع على 

التوالي.
وقـــال املدير الفني لألهلي حســـام البدري 
إن املبـــاراة ”ســـتكون قوية للغايـــة مع مصر 
املقاصـــة ألنه فريق قوي ويعـــد املنافس األول 
في املرحلة احلالية على الصدارة، ويلعب كرة 
قدم جماعيـــة وهجومية“، معتبـــرا أن ترتيبه 
فـــي جدول املســـابقة خير دليل علـــى التعبير 
عـــن قدراته احلقيقية. وأضـــاف ”هناك دوافع 
كبيـــرة للفـــوز لـــدى أي العب يواجـــه األهلي 
فيقـــدم مجهودا مضاعفا، األمـــر الذي يصعب 
كل املواجهات علينا“. من جانبه، اعتبر املدير 
الفنـــي للمقاصة، إيهاب جـــالل، أن الفوز على 
األهلي ”يســـاوي 6 نقاط، واستعادة الصدارة 
تعطي دفعة معنوية لالعبني وتوصل رســـالة 
إلى باقـــي الفـــرق مفادهـــا أن املقاصة يلعب 

بطموح مغاير في املوسم احلالي“.
 وعلى ملعب بتروســـبورت، يدخل الزمالك 
السادس (19 نقطة) مرحلة جديدة حتت قيادة 
املديـــر الفني، محمد حلمي، الذي خلف املؤقت 
محمد صالح. وســـتكون املهمة األولى حللمي 
ســـهلة نسبيا في مواجهة الداخلية الذي يقدم 
موسما سيئا حتى اآلن، وهذا األمر سيستغل 
مـــن قبل الزمالـــك لرغبته في حتســـني ترتيبه 
ودخول املربع الذهبـــي. وعلى اجلانب اآلخر، 
يأمل الداخلية في خطف نتيجة إيجابية تقلل 
مـــن وطأة موقفـــه املتأزم والظـــروف الصعبة 

التي مير بها.
 وتنطلـــق املرحلـــة، الســـبت، بلقـــاء آخر 
يجمع ســـموحة الثالث (25 نقطة) مع االحتاد 

االسكندري الثامن (17).

صراع قمة بين األهلي 

والمقاصة في مصر

السبت 2016/12/03 - السنة 39 العدد 10474

«نتقبل النقد البناء، ونســـعى إلســـعاد الجماهير، محبة الجمهور وحضورهـــم أصدق ما يقدموه 

لنا، ونحن يجب أن نرده إليهم بالفوز. مصلحة املدرب الوحيدة هي النتائج وسالحه الالعبون}.

 زوران ماميتش
 مدرب فريق النصر السعودي

«فخور بترشـــيحي لجائزة أفضل العب في تونس، هذا سيزيد من عزيمتي على األداء الجيد سواء 

مع األهلي، أو منتخب تونس في الفترة املقبلة}.

علي معلول 
العب فريق األهلي المصري

◄ فاز لوس أجنلس كليبرز خارج ملعبه 
على كليفالند كافاليرز حامل اللقب 

113-94 في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، وذلك بفضل 13 نقطة و11 

كرة حاسمة من العبه بليك غريفني. 
وبهذا الفوز أوقف كليبرز 

مسيرة هزائمه التي استمرت 
ثالث مباريات. واستحوذ دي 
أندريه جوردان على 15 

كرة مرتدة وأضاف 
زميله كريس بول 16 

نقطة ومرر تسع كرات 
حاسمة لزمالئه في 
الفريق الفائز الذي 
مرر العبوه 33 كرة 

حاسمة.

متفرقات
◄ أعلن األملاني نيكو روزبرغ سائق 

مرسيدس اجلمعة اعتزاله السباقات بعد 
خمسة أيام فقط على تتويجه بطال للعالم 
في الفورموال-1 للمرة األولى في مسيرته 

االحترافية. وقال روزبرغ "اتخذت قرار 
االعتزال مساء االثنني"، أي في اليوم 

التالي للتتويج. وأحرز روزبرغ (31 عاما) 
اللقب العاملي األحد املاضي للمرة األولى 

في مسيرته بعد حلوله ثانيا 
في سباق جائزة أبوظبي 

خلف زميله لويس هاميلتون 
بطل العالم 
أعوام 2008 

و2014 و2015. 
وأوضح بطل 

العالم أنه 
يريد تكريس 

املزيد من 
الوقت لعائلته.

عد حلوله ثانيا
زة أبوظبي

يس هاميلتون

.

◄ أنهى جنم التنس الكندي ميلوش 
راونيتش، املصنف الثالث عامليا، مسيرته 

مع مدربه كارلوس مويا، املصنف األول 
عامليا سابقا، بعدما أعلن الالعب فك 

ارتباطه مع مدربه اإلسباني. وقاد مويا 
الالعب الكندي (25 عاما) إلى الوصول 

إلى أفضل ترتيب في 
مسيرته الرياضية، حيث 

حقق راونيتش العديد من 
النتائج الالفتة هذا املوسم 

كان أبرزها التأهل 
للدور قبل النهائي في 

البطولة اخلتامية 
للموسم التي 

أقيمت بالعاصمة 
البريطانية لندن. 

ورغم ذلك، فإن 
راونيتش يبدو 

غير راض عما حقق 
في املوسم املنقضي.

ي
حيث

ديد من 
املوسم 

في

ق
ي.

ر
وبهذا الفو
مسيرة هز
ثالث مبار
أندر
كر
ز
ن

ح
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ريال مدريد وبرشلونة في {كالسيكو} المتعة واإلثارة
[ إنريكي يتوق إلى الثأر من زيدان  [ صراع أرقام مشتعل بين النجمين رونالدو وميسي

} مدريد - ســـتكون أنظار متابعي كرة القدم 
العاملية، شاخصة السبت صوب ملعب ”كامب 
ملتابعـــة ”كالســـيكو األرض“، بني فريقي  نو“ 
برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة عشرة ملسابقة الدوري األسباني. وبال 
شـــك، ســـتحظى املباراة بأهميـــة جماهيرية 
كبيـــرة خاصة للنـــادي الكاتالونـــي لتقليص 
فـــارق النقاط مـــع غرميه التقليـــدي، حيث أن 
فـــارق النقاط بينهمـــا 6 نقـــاط، وميتلك ريال 
مدريـــد في رصيـــده 33 نقطة. وتشـــهد مباراة 
برشـــلونة وريـــال مدريـــد غيـــاب العديد من 
الالعبـــني البارزيـــن فـــي صفـــوف الفريقني، 
بسبب اإلصابات التي تعرضوا لها في املوسم 

احلالي من الدوري.
ويعانـــي برشـــلونة مـــن غيـــاب أندريس 
إنيســـتا بعـــد إصابته فـــي مباراة فالنســـيا، 
إال أن التقاريـــر توقعـــت مشـــاركة الالعب في 
الكالسيكو، إضافة إلى غياب املدافع الفرنسي 
ســـامويل أومتيتـــي جراء إصابتـــه في أوتار 
الركبة. أما على اجلانـــب اآلخر، فيعاني ريال 
مدريد مـــن غياب الويليزي غاريث بيل بعد أن 
تأكدت إصابته وغيابه ملدة 4 أشهر مع النادي، 
إضافة إلى عدم مشاركته في مباراة برشلونة، 
كمـــا يغيـــب األملاني تونـــي كـــروس، وألفارو 

موراتا، وكاسميرو بسبب اإلصابة. 
ولن تؤثر خســـارة الريال في الكالســـيكو 
وســـيظل في صدارة الليغا، أما إذا فاز باللقاء 
فسيوســـع الفارق بينه وبني برشـــلونة إلى 9 
نقاط. وفاز برشلونة في عهد إنريكي على عدة 
فرق في هذا التوقيت مثـــل خيتافي وفياريال 
وغرناطـــة وريال سوســـيداد، وخـــاض أربع 
مباريـــات في الظهيرة وحقـــق الفوز في ثالثة 
علـــى كل من ســـبورتينغ خيخون وفالنســـيا 
وديبورتيفـــو الكرونيـــا، في حني تعـــادل أمام 

مالقة.
وعلـــى صعيـــد املواجهـــات التـــي أقيمت 
بني الفريقني في ديســـمبر خاض الفريقان 20 
كالسيكو منها 16 مباراة في الدوري اإلسباني، 
وبقية املباريات في كأس الســـوبر اإلسباني. 
و متكـــن ريال مدريـــد من الفوز علـــى الغرمي 
برشلونة في 11 مباراة، وحقق برشلونة الفوز 

فـــي 7 مباريـــات، وانتهت مباراتـــان بالتعادل 
بنفس النتيجة 1-1. 

ويتفوق الفريق امللكي من ناحية تســـجيل 
األهداف حيث سجل الريال 38 هدفا، مقابل 29 

هدفا لصالح الفريق الكاتالوني.
والتقـــى الفريقان في 16 مبـــاراة بالدوري 
وكان الفـــوز لصالـــح الريال فـــي 8، ولصالح 
برشـــلونة في 7، وسجل امللكي 29 هدفا مقابل 

26 لصالح الفريق الكاتالوني. 
وفـــي مباريات كأس الســـوبر اإلســـباني 
تواجه الفريقان 4 مباريات، كان الفوز لصالح 
الريـــال في 3، إلـــى جانب تعـــادل واحد، ومن 
دون أي فوز لفريق برشلونة، وسجل الريال 9 

أهداف، أما برشلونة فسجل 3 أهداف.

كالسيكو الثأر

يشـــهد كالســـيكو الســـبت موقعـــة خارج 
الثنائـــي  بـــني  األخضـــر  املســـتطيل  حـــدود 
التدريبي لويس إنريكـــي املدير الفني للفريق 
الكتالوني، والفرنسي زين الدين زيدان املدير 
الفنـــي للملكي. وتعتبـــر املواجهة هي الثانية 
على املســـتوى التدريبي بـــني املدربني، حيث 
كان اللقاء األول في الدور الثاني من املوســـم 
املاضـــي لليغا، والذي فاز به زيـــدان مع ريال 
مدريد بهدفـــني مقابل هدف. لذا فـــإن املباراة 
ستكون مبثابة لقاء ثأري بالنسبة إلى إنريكي 
الذي يســـعى لتحقيق الفوز، والتســـاوي مع 
زيدان، في الوقت الذي يحاول فيه األســـطورة 
الفرنســـية تأكيد تفوقه على إنريكي وحتقيق 

الفوز الثاني على التوالي.
ويعتبر هـــذا هو املوســـم الثالث إلنريكي 
مع برشلونة، حيث حصد خالل موسمه األول 
الثالثيـــة (الليغا، والـــكأس ودوري األبطال)، 
وفـــي املوســـم الثاني جنـــح فـــي اجلمع بني 
(الليغا والكأس)، ولكنه فشل في احلفاظ على 
لقبه في دوري األبطال. بينما تولى الفرنســـي 
زيدان قيادة ريال مدريد في منتصف املوســـم 
املاضـــي بعد إقالة اإلســـباني رفائيل بينيتيز 
لسوء النتائج، وجنح في إعادة الهيبة للملكي، 
وقاده نحـــو حتقيق لقب دوري أبطال أوروبا، 
ثم اقتنص الســـوبر األوروبي، ولكن فشل في 

التتويج بلقب الدوري اإلسباني (الليغا).
وشـــاءت األقدار أن ينتمي إنريكي وزيدان 
إلى نفـــس اجليل، حيث تواجهـــا 5 مرات في 
الكالســـيكو، وفـــاز كل منهمـــا باملواجهة مرة 
واحدة، وخيم التعادل على املواجهات الثالث 
األخـــرى. وكانـــت هنـــاك واقعة شـــهيرة بني 

إنريكي وزيدان في كالســـيكو عام 2003، وذلك 
حني تدخل زيدان بعنف ضد املدافع الكتالوني 
كارلوس بويول، مما دفع إنريكي إلى االنفجار 
غضبا فـــي وجه زيـــدان الذي واجـــه إنريكي 

بدفعة قوية في وجهه.

صراع األرقام

كذلك يشـــهد الكالســـيكو صراعا من نوع 
خـــاص بني اثنـــني من جنـــوم الفريقـــني هما 
والبرتغالـــي  ميســـي،  ليونيـــل  األرجنتينـــي 
كريستيانو رونالدو. وبال شك، فصراع األرقام 
بـــني الثنائـــي، ســـيكون على صفيح ســـاخن 
بـــني النجمـــني، ومن ثـــم فكالهمـــا يبحث عن 
حتقيق األرقام القياســـية واأللقاب الشخصية 
والبطـــوالت ليتفوق على منافســـه، فضال عن 
معركة الكرة الذهبيـــة املنحصرة بني الثنائي 
منذ ســـنوات، والتي ســـيتم اإلعالن عنها في 

يناير، بزيوريخ السويسرية.
ســـجل ميســـي رقما قياســـيا جديـــدا في 
الدوري اإلســـباني بعدما أحرز هدف التعادل 

لبرشـــلونة أمام ريال سوسيداد في منافسات 
اجلولة الثالثة عشـــرة للمسابقة، حيث أصبح 
أول العب في تاريخ الدوري اإلســـباني يسجل 
فـــي 200 مباراة عبـــر تاريخ املســـابقة. ويعد 
ميســـي هو الهـــداف التاريخي فـــي مباريات 
الكالســـيكو، برصيـــد 21 هدفـــا فـــي جميـــع 
املســـابقات الرسمية، ويســـعى من خالل لقاء 
الغد لكســـر النحس الذي طـــارده في مباريات 
فريقـــه أمام امللكي، حيث لم يحرز أي هدف في 
آخر خمس مباريات أمام ريال مدريد في جميع 

املسابقات وهي أسوأ سلسلة تهديفية له.
ومـــن أبرز األرقـــام اخلاصة مبيســـي في 
مباريات الكالســـيكو هي أنه صنع 13 متريرة 
حاســـمة خالل 32 مباراة في جميع املسابقات 
الرســـمية. علـــى جانب آخر، واصـــل رونالدو 
حتقيق األرقام القياسية، بعدما سجل هدفني، 
قـــادا فريقه فى اجلولة األخيرة إلى الفوز على 
خيخـــون، حيث أشـــارت األرقام  ســـبورتينغ 
واإلحصائيات إلى أن النجم البرتغالي ســـجل 
أكثر من 30 هدفا فى كل سنة قضاها مع الريال 
فـــي الـــدوري اإلســـباني، أعـــوام 2015-2010، 

لكنه رفع رصيده العـــام اجلاري إلى 31 هدفا. 
واقترب رونالدو من رقم ميســـي من حيث عدد 
األهـــداف خارج ميدانه في الكالســـيكو، حيث 
ســـجل عشـــرة أهداف في ملعب كامب نو، كما 
أنه لم يصنع إال متريرة حاســـمة واحدة خالل 
25 مباراة كالســـيكو خاضها مـــع ريال مدريد 

أمام برشلونة في كل املسابقات.
ويعد ألفريدو دي ســـتيفانو هـــداف ريال 
مدريد فـــي مباريـــات الكالســـيكو برصيد 18 
هدفـــا، فـــي حني يبقـــى كريســـتيانو رونالدو 
على بعـــد هدفني منه. ونظرا إلـــى أن املباراة 
ســـتقام على ملعب ”كامب نـــو“ معقل الفريق 
الكتالونـــي، ميلـــك رونالدو ســـجال رائعا في 
مباريـــات الكالســـيكو على ملعـــب كامب نو، 
حيث ســـجل 10 أهداف فـــي 12 مباراة مبعقل 
العمـــالق الكاتالونـــي، بينما ســـجل ليونيل 
ميسي 5 أهداف في نفس الفترة. وقفز رونالدو 
إلى صـــدارة هدافـــي الدوري اإلســـباني هذا 
املوســـم برصيد 10 أهداف، متفوقا على ثنائي 
برشلونة ليونيل ميسي، واألورغوياني لويس 

سواريز برصيد 8 أهداف لكل منهما.

يترقب عشاق الساحرة املستديرة في جميع أنحاء العالم، لقاء العمالقني، في الكالسيكو 
بني قطبي الكرة اإلسبانية، الغرميني األزليني برشلونة وريال مدريد، على ملعب الكامب نو 

معقل البارسا، السبت، في صراع بني الفريقني يعود إلى حوالي 100 عام.

◄ يتنافس 6 العبين، يلعبون في 
أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز، 

على جائزة أفضل العب خالل شهر 
نوفمبر، والتي تمنحها رابطة 

األندية المحترفة في إنكلترا. وضمت 
القائمة، اإلسبانيين، دييغو كوستا، 
وبيدرو رودريغيز، العبي تشيلسي.

◄ سيكون نادي مانشستر يونايتد 

مطالبا بدفع أموال إضافية لموناكو 
الفرنسي، بسبب مهاجمه أنتوني 

مارسيال. وانتقل الالعب إلى يونايتد 
قادما من موناكو، صيف 2015.

◄ استبعد مسؤولو نادي تشيلسي 
اإلنكليزي، إمكانية التعاقد مع 

السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع 
فريق نابولي اإليطالي، في سوق 

االنتقاالت الشتوية المقبلة، بسبب 
مشاركته مع منتخب بالده في كأس 

األمم األفريقية 2017 في الغابون.

◄ يشهد تجديد عقد آريين روبن، 
نجم فريق بايرن ميونيخ صعوبات 
عديدة بين الالعب الهولندي وإدارة 

ناديه، بسبب الخالف على مدة 
التعاقد. ويذكر أن لعنة اإلصابات هي 

السبب في أن تحول مدة العقد إلى 
نقطة خالف بين الطرفين.

◄ أعلن روما اإليطالي رسميا تعرض 
المهاجم محمد صالح إلصابة على 

مستوى أربطة الكاحل، وهو ما يعني 
بشكل مؤكد غيابه عن مباراة الديربي 

ضد التسيو، األحد.

◄ كشف أندريا بارزالي، مدافع 
يوفنتوس والمنتخب اإليطالي 

دور ماسيمو أليغري، المدير الفني 
للسيدة العجوز، في تحويل مركزه 

من العب وسط إلى مدافع.

باختصار
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لقاء الجبابرة

«عندمـــا نتحدث عن أســـاطير املاضـــي، عادة ما يكون الحديث عن شـــخص واحـــد مثل بيليه، 

مارادونا، كرويف، لكن رونالدو وميسي ثنائي رائع، يتنافسان على مدى السنوات املاضية».

ستيف ماكمنمان
 جنم ريال مدريد اإلسباني السابق

«لعبت 3 مواســـم في دورتموند، بدأتها بشـــكل جيد، وأنهيتها بشكل رائع مع توماس توخيل، 

وانتقالي إلى مانشستر يونايتد كان حلما كبيرا تحقق على أرض الواقع».

هينريك مخيتاريان 
العب فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي

} لنــدن - أوكل االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم 
لغاريث ســـاوثغيت املهمة الشاقة املتمثلة في 
قيـــادة املنتخب األول نحو حتقيق إجناز غاب 
عنه طوال عقود في البطـــوالت الكبرى عندما 

قرر تعيينه مدربا للفريق ملدة أربع سنوات. 
وتولى ســـاوثغيت (46 عاما) املســـؤولية 
بصورة مؤقتة خلفا لسام أالردايس الذي ترك 
منصبـــه بعد 67 يوما فقط من تعيينه بســـبب 
ملوقعه كمدرب. وأقنع  تصرف ”غير مناســـب“ 
ســـاوثغيت، الذي سبق له اللعب في كريستال 
باالس وأســـتون فيال وميدلســـبره، مسؤولي 
االحتـــاد بقدراته في أربع مباريـــات قاد فيها 
املنتخب بصورة مؤقتة، وكان املرشـــح األوفر 
حظـــا لتولـــي املســـؤولية بعقـــد دائـــم. وقال 
ســـاوثغيت ”أنا فخور للغايـــة بتعييني مدربا 
ملنتخب إنكلترا. ورغم ذلك فأنا مدرك أيضا أنه 
وبعد تولي املنصـــب فإنني أريد أن أجنح في 
القيام باملهمة املوكلة لي“. وتابع ”اســـتمتعت 
بالعمل مـــع الالعبني في آخر أربـــع مباريات 
وأضـــاف  إمكانياتهـــم كبيـــرة“.  وأعتقـــد أن 

”بالنسبة إلي.. العمل الشاق يبدأ اآلن“.

المهمة األولى

وســـتكون مواجهـــة أملانيـــا الوديـــة فـــي 
مـــارس املقبل أولى املباريـــات التي يخوضها 
املنتخب اإلنكليزي حتت قيادة ساوثغيت بعد 
تعيينه بشـــكل دائم، وذلك قبل لقـــاء ليتوانيا 
فـــي تصفيات كأس العالم فـــي وقت الحق من 
الشهر ذاته. وكالعب واجه ساوثغيت منتخب 
أملانيا وأهدر ركلة جزاء في الدور قبل النهائي 
ببطولـــة أوروبـــا 1996 في وميبلـــي. ولم تفز 
إنكلترا بلقـــب بطولة كبرى منـــذ كأس العالم 
1966، ولـــم تبلـــغ الدور قبـــل النهائي ببطولة 
كبرى منـــذ بطولـــة أوروبا 1996. وســـتتمثل 
مهمـــة ســـاوثغيت في مواصلـــة العمل اجليد 
الذي قام به مع منتخب الشباب حتت 21 عاما، 
ولكن هـــذه املرة مع املنتخـــب األول. والفريق 
فـــي وضع جيـــد في تصفيـــات كأس العالم إذ 
أنـــه يتصـــدر مجموعتـــه بعد أربـــع مباريات 
حتت قيادة ساوثغيت فاز فيها على أسكتلندا 

ومالطا وتعادل مع سلوفينيا.
قضـــى ســـاوثغيت اليـــوم األول كمـــدرب 
ملنتخب إنكلترا بعد تثبيته في منصبه محاوال 

نيل الدعم في مستهل رحلته لبناء جيل ذهبي 
جديـــد. وتظل الكرة اإلنكليزية في انحدار بعد 
اإلخفـــاق في بطولـــة أوروبـــا 2016، ولطخت 
سمعتها مؤخرا مزاعم اعتداءات جنسية على 
أطفال فـــي أنديـــة محترفة. وقال ســـاوثغيت 
”هنـــاك تطلعـــات كبيرة حـــول هـــذا املنصب 
وســـأقبل بذلك“. وأضـــاف ”ال أعتقد أن هناك 
مهمة مستحيلة. توجد مهام أصعب من أخرى 
وبعض املهـــام معقـــدة ومهمتنا تبـــدو كذلك 
بالتأكيد. هذه فرصة كبيرة للمضي خطوة إلى 
األمام ومســـاعدة بالدنا في فترة من املفترض 

أن تكون مشوقة جدا“.

دعم القائد

أظهر ساوثغيت دعما للقائد وين روني بعد 
نشر صور له بدا فيها ثمال في حفل زفاف بعد 
الفوز على أســـكتلندا بتصفيـــات كأس العالم 
2018. وقال ”وين روني قائد إنكلترا وقلت ذلك 
منـــذ بداية عملي كمدرب مؤقت، ومن الواضح 
أنني اخترته في التشـــكيلة األساســـية مرتني 
في أربع مباريات“. ”يتعني أن تكون هناك ثقة 

بـــني املدرب والالعبني، لكـــن توجد حاجة إلى 
السير على قواعد، وعلى الالعبني أن يتحملوا 
املســـؤولية. نحتاج إلى توفير منـــاخ وثقافة 

ملساعدة الفريق على بذل أفضل ما لديه“.
 وســـتكون املهمة األولى لساوثغيت إكمال 
مســـيرته في تصفيات كأس العالم، لكن اجلزء 
األصعـــب ســـيتعلق بإنهاء سلســـلة إخفاقات 
إنكلترا في البطوالت الكبرى. وأشـــار إلى أنه 
يسعى للسماح لالعبني باللعب بنفس الطريقة 
املتبعـــة فـــي أنديتهـــم. وتابـــع ”مـــن النقاط 
احملورية خلق ثقافة اتبعتها مع منتخب حتت 
21 عامـــا مبنـــح الالعبني الشـــعور باالرتياح 

ليلعبوا بأفضل طريقة مناسبة لهم“. 

انطالق رحلة اإلنقاذ

ساوثغيت يتعهد باستعادة إشعاع منتخب إنكلترا

املهمة األولى لساوثغيت ستكون 

إكمـــال مســـيرته فـــي املونديال، 

لكـــن الجـــزء األصعـــب ســـيتعلق 

بإنهاء سلسلة اإلخفاقات

◄

تشـــهد  وريـــال  برشـــلونة  مبـــاراة 

غياب العديد من الالعبني البارزين 

بســـبب  الفريقـــني،  فـــي صفـــوف 

اإلصابات التي تعرضوا لها

◄

} لندن - أكد جوزيه مورينيو، مدرب نادي 
مانشســـتر يونايتـــد، أنه قـــادر على إقناع 
الكرواتي إيفان راكيتيتش، العب برشلونة 

اإلسباني، بالقدوم للعب في البرمييرليغ. 
ووفقا لتقارير صحافية، فإن مورينيو يصر 
على ضم راكيتيتش إلى الشـــياطني احلمر، 
حتى مينـــح احلريـــة أكثر للفرنســـي بول 
بوغبـــا داخل املســـتطيل األخضر. وانضم 
راكيتيتـــش إلـــى النـــادي الكاتالوني عام 
2014، بعقد ميتد 5 ســـنوات، ليصبح ضمن 

أفضل العبي خط الوسط في العالم.
مبســـتقبل  احمليطة  التكهنـــات  ورغـــم 
النجـــم الكرواتـــي إال أن وكيـــل أعمالـــه، 
ارتورو كاناليس، أكد سعادة راكيتيتش في 
برشلونة. وقال كاناليس ”راكيتيتش سعيد 
جدا في برشـــلونة، وعقده ممتد مع النادي 

حتى عام 2019“.

} رومــا - يســـتعد املدرب اإليطالي روبرتو 
مانشـــيني، مـــدرب إنتـــر ميـــالن اإليطالي 
السابق، للعودة مجددا خلوض جتربة ثانية 
في الدوري اإلنكليزي، بعد جتربة مانشستر 
ســـيتي. ويعد مانشـــيني أقوى املرشـــحني 
لتدريب كريستال باالس، الذي يعاني كثيرا 
حتت قيادة آالن بارديو، حيث نال الفريق 6 
هزائم متتالية بالبرمييير ليغ، ليتراجع إلى 
املركز الـ17 في الترتيب. ويواجه مانشـــيني 
منافســـة شرسة من ســـام آالردايس، مدرب 
منتخب إنكلترا، وكريس كوملان مدرب ويلز، 
والبرتغالي فيتور بيريرا، الذي كان مرشحا 
لتولي املســـؤولية قبل التعاقـــد مع بارديو، 

املوسم املاضي.
ويذكـــر أن روبرتو مانشـــيني له جتربة 
ناجحـــة فـــي إنكلتـــرا، حيـــث ســـبق وقاد 
مانشســـتر ســـيتي إلى التتوي ج ببطولتي 
الـــدوري املمتـــاز، وكأس االحتـــاد. ويقاتل 
آالن بارديو، لالســـتمرار في منصبه، إال أن 
مسؤولي كريســـتال باالس، لن يترددوا في 

إقالته في حال حتقيق أي نتيجة سلبية.

راكيتيتش تحت 

مجهر مورينيو

مانشيني مرشح لتدريب 

كريستال باالس
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} وهذه حرثٌة مباركٌة ثانيٌة أو عاشرٌة، 
ألرض وبـــاٍب كنا أتينـــا عليه من أجل 
بياض عيون القلب والرئتين واألسنان 
الســـبابة  واإلصبعيـــن  والشـــوارب 

والوسطى.
هي عّلة التدخين التي نســـتعيدها 
اليوم، بعد انفناء أزيد من ربع قرٍن على 
أول شفطة سمٍّ بدْت سرية ساعتها، كما 

قبلة قلقة على خدٍّ عتيق.
ال أعرف كيـــف انضممُت إلى نادي 
المدخنين المنتظمين. ربما كنت تحت 
ســـلطان منظر أصدقائي األوغاد الذين 

كان عليَّ مقاسمتهم فحولًة مبكرة.
أذكـــر جيـــدًا أنني لـــم أمـــّر بعلبة 
ســـجـائر األب النـائم، أو حتى صينية 
اللفـافــــات وتبغهـــا الرخيـــص، التي 
كانـــت تـــدور علـــى النـــاس الثرثارة، 
بخيمات العزاء العائلية، أو تلك التـي 
كانـــت ُتـــدّك أوتادها فتســـيح الدموع 
الســـواخن، على مقاتل الحسين وأهله 

وصحبه.
ثمـــة أشـــياء مضببـــة قـــد تكـــون 
ســـحلْتني صـــوب بئر التبغ. شـــرائط 
الســـينما األوليـــة، ورجولة شـــبيهي 
جارلس برونسن، وإيستوود والثنائي 
بود سبنســـر وترانس هيل. لست على 
يقين من أّن الطلياني الوسيم جوليانو 
جيمـــا، هو َمن كان يشـــعل ســـيجارته 
بوساطة عود كبريت طويل ينزلق على 
كعب حذائه الكاوبوي البديع. ثّم أنني 
ال أعرف إْن كانت صورته متحركة فوق 
غالف أخير، مـــن مجلة أجنبية يعيش 
عّمالهـــا وكتبتها المفلســـون، من ريع 
األحمـــر والكريفن  المارلبورو  إعـــالن 
والروثمـــان  الســـوداء  أبوالبزونـــة 

المهّرب.
البغداديـــة  بابـــل  ســـينما  ببـــاب 
الملونـــة،  عربتـــي  شـــالت  المذهلـــة 
وعلب  والعلك  والمكســـرات  الكـــرزات 
سجائر بلدية وأفرنجية، لكنني لم أفّكر 
أبـــدا في إشـــعال لفافة واحـــدة، حتى 
لو حان ميقات خروج زبائن الســـينما 
من الدور األخيـــر، ودفعي عربة الرزق 
الحالل صوب سوق شّبوط بالبتاويين، 
والدكان الصغير مأوى العربة ومنامها 

األمين.
أشـــعر  لـــم  أننـــي  المؤكـــد  مـــن 
بغيـــرة قاتلة مـــن منظر ناديـــة لطفي 
الشـــهية وهي تمّص نصف الســـجائر 
المســـتعملة فـــي فيلـــم ”أبـــي فـــوق 
شـــّيَب  الذي  وعبدالحليـــم  الشـــجرة“ 
رأس عمـــاد حمدي، وحّطم قلب ميرفت 
أميـــن. متأخرة جـــاءت ثالثية المقهى 
والجريـــدة وفنجـــان القهـــوة. أظنُّ أنَّ 
نجاة الصغيرة ســـتتحمل جـــزءًا هاّمًا 
من طّشـــات التبغ التي سّخمت أيامي، 
بعـــد أن غّنت رائعة نـــزار قباني التي 
خاصرتها تقول ”علـــى المقاعِد بعٌض 
من ســـجائِرِه، وفي الزوايـــا بقايا من 

بقاياُه“.
زبـــدة المكتـــوب هـــي أنَّ التدخين 
عادٌة وليس حاجة، فاجتنبوه كي تسلم 

أجسامكم العزيزة.

اليونسكو تصنف عيد خضر الياس والصقارة تراثا عالميا

تونـــس،  بالعاصمـــة  افتتحـــت   - تونــس   {
مســـاء الخميس، الـــدورة الثانيـــة للمهرجان 
الدولـــي للموســـيقيين المكفوفين، الذي يتيح 
لهذه الفئة فرصة إبراز مواهبها الموســـيقية 

ومهاراتها في العزف.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان بالعاصمـــة 11 
دولـــة مـــن بينهـــا مصـــر وقطـــر وفلســـطين 
وفرنســـا والسودان، إضافة إلى تونس الدولة 

المستضيفة.
وقال محمد المنصور، مدير المهرجان في 
كلمة ألقاها خالل حفل االفتتاح بقاعة العرض 
”المونديال“، إن ”المهرجـــان يهدف إلى إبراز 
مهارات وقدرات األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة من فاقدي البصر، وتقديم مشهد حي 

واقعي لتجاوز هذه اإلعاقات“.
وأضاف المنصور أن ”المهرجان يســـعى 
إلى ترســـيخ ثقافة حقوق هذه الفئة لدى عامة 
الناس؛ من خالل التأكيد على مناصرة حقوقها 

الثقافيـــة والنفاذ إلى كل مجـــاالت الثقافة من 
مسرح وسينما وغيرها“.

نبويـــة  الســـودانية  المشـــاركة  وقالـــت 
عبدالحفيـــظ ”جئنـــا إلـــى هنا للتعـــرف على 
اآلخرين، واالحتكاك مع ثقافات أخرى تشاركنا 

نفس الهموم والمشاغل“. 
وتابعـــت بأنهـــا ”ســـتقدم برفقـــة فرقتها 
الموســـيقية عرضا لباقة مـــن أغاني الفلكلور 

السوداني، للتعريف بثقافة بالدها“.
وتشـــارك تونـــس بفرقتيـــن موســـيقيتين 
األولى ”ســـارة للطرب األصيـــل“، التي أقامت 
حفـــل االفتتـــاح، فيمـــا تقـــدم الفرقـــة الثانية 

”موسيقى بالد حدود“ خالل عرض االختتام.
وســـيكون جمهور المهرجـــان على موعد 
علـــى مدى ثالثـــة أيام مع عروض موســـيقية 
وأخـــرى مســـرحية مـــن دول مختلفـــة تتوزع 
و“قصر نجمة  على قاعة العرض ”المونديال“ 

بالعاصمة. الزهراء“ 

} أديــس أبابــا - أكدت منظمـــة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“، أن صيد 
الصقور و“عيد خضر الياس�العراقي ورقصة 
الســـعودية ورقصـــة ”التحطيب“  ”المزمـــار“ 
المصرية ورياضة اليوغا وغيرها من األنشطة 
الثقافية والتراثية، تصنف ضمن قائمة التراث 

الثقافي العالمي غير المادي.
وتشـــمل القائمـــة التـــي تـــم تحديثها في 
اجتمـــاع في العاصمة اإلثيوبيـــة أديس أبابا 
هذا األســـبوع، تعبيـــرات ثقافية تشـــهد على 

التنوع الثقافي حول العالم.
ويرتبط صيد الصقور الذي يمارس في 60 
دولة من بينها دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمغرب والســـعودية وقطر وسوريا والمجر 
وكازاخســـتان ومنغوليا وغيرهـــا من الدول، 
بحوار وتراث ثقافي وانخراط مجتمعي نظرا 
إلـــى أن مدربي الصقور يعملـــون على تدريب 
الطيور وإطالقهـــا والحفاظ على تكاثرها وما 

يترتب على ذلك من تطوير الصلة معها.
وبذلـــت هيئة أبوظبـــي للثقافـــة والتراث 
منذ ســـنوات جهودا مكثفة لتسجيل الصقارة 
كتـــراث ثقافي عالمـــي في اليونســـكو، حيث 
تعتبر رياضة صيـــد الصقور أحد أهم الرموز 
الحضارية لإلمـــارات ومنطقـــة الخليج عامة 
وصونها كان ضمن أولويـــات الهيئة للحفاظ 
علـــى هـــذه التقاليـــد ونقـلهـــا إلـــى األجـيال 

القـادمة.
أما عيد خضر الياس وتبادل التهاني الذي 
انضم إلى قائمة اليونسكو أيضا، فيحتفل به 
العراقيون في شـــهر فبراير من كل عام، وُتوقد 
خالله الشـــموع وترمـــى مع غروب الشـــمس 
في ميـــاه نهر دجلـــة طلبا لتحقيـــق األمـاني 

والــدعاء.
ويقع مقام خضـــر الياس على ضفاف نهر 
دجلة فـــي جانب الكـــرخ، ويتكون مـــن مبنى 
قديم وبســـيط يـــزوره العراقيون مـــن جميع 
المحافظات تيّمنا بـــه وتمارس خالله طقوس 
خاصة كإحضار الحناء وإيقاد الشموع خالل 
نهايـــة األســـبوع بعـــد تثبيتها علـــى األلواح 
الخشـــبية أو كرب النخيل لتطفو على ســـطح 
النهر مع ترديد عبارات مثل ”شعلنا الشموع، 

ودعنا الدموع“. ويتبادل زوار المقام التهاني 
والحلويـــات خالل عيـــد خضر اليـــاس حتى 

تزداد المحبة واأللفة بينهم.
وأضيف أيضا إلـــى قائمة التراث الثقافي 
العالمـــي غيـــر المـــادي الرقـــص بالمزمـــار 
الســـعودي ومصارعة كورسي الكازاخستانية 

وفن الخزف والخبز الرقيق التركيان.
وتقـــام رقصـــة المزمـــار الســـعودية فـــي 
االحتفـــاالت العائلية أو المناســـبات الوطنية 
ويشارك فيها ما يصل إلى مئة رجل يصفقون 
ويشـــّدون بأغاني حب على قـــرع الطبول في 

الخلفية.
وتصاحب فن المزمار أيضا أناشيد الفخر 
والمديـــح والبطولة والفروســـية، ويعتبر فن 
المزمار من أكثر الفنون انتشـــارا في مختلف 
المدن الســـعودية، حيث يتم تدريب ممارسيه 
على أدائه وتعلم أنغامه وأهازيجه منذ الصغر 

في الحارات.
ومـــن جهتهـــا نجحـــت مصر فـــي إضافة 
”التحطيـــب“ أو الرقـــص بالعصا إلـــى قائمة 
للتـــراث الثقافي غير  اليونســـكو التمثيليـــة 

المادي للبشرية. وجاء في وصف ”التحطيب“ 
علــــى موقع اليونســــكو علــــى اإلنترنت ”كان 
أحد أشكال الفنون القتالية في مصر القديمة 
ويعــــد اليوم مــــن األلعــــاب االحتفاليــــة التي 
حافظت على جزء من الرموز والقيم المرتبطة 

بممارستها“.
وأضاف الموقع ”تؤدى هذه المباراة أمام 
جمهور من المشاهدين، حيث يقدم المتبارزون 
على أنغام الموسيقى الشعبية عرضا قصيرا 
للحركات غير العنيفة باستخدام عصا طويلة. 
وتمـــارس هذه اللعبـــة من قبل الذكـــور الذين 
غالبا ما يكونون من سكان محافظات الصعيد 

في مصر العليا“.
وتابع ”تقوم قواعد المبارزة على االحترام 
المتبادل والصداقة والشـــجاعة والفروســـية 
والفخر. ويتم تناقل فنـــون هذه المبارزة بين 

العائالت والمجتمعات والبيئة المحيطة“.
وكانت مصر قد تقدمت بملف ”التحطيب“ 
لليونســـكو في 2014، إال أنها ســـحبته إلجراء 
مجموعـــة من التعديالت وإعـــادة تقديمه بعد 

االنتهاء منها.

وقبلـــت لجنة المنظمـــة الدوليـــة 11 ملفا 
مقدمـــا مـــن أنحـــاء العالم لتســـجيل طقوس 
وعادات وممارسات واحتفاالت محلية للدخول 
ضمـــن القائمة، وهي تهدف إلـــى جذب انتباه 
أكبـــر لتقاليد ومعـــارف المجتمعـــات دون أن 
ينطوي ذلك على االعتراف بأي معايير امتياز 

أو احتكار لهذه العناصر.
وناقشت اللجنة هذا العام موضوع التراث 
الثقافـــي غيـــر المادي فـــي حـــاالت الطوارئ 
الناتجـــة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية 
والتدابيـــر الواجب اتخاذها مـــن أجل حماية 
التـــراث غير المـــادي في ظل هـــذه الظروف، 
والدور الذي يمكن لهـــذا التراث أن يؤديه من 
أجل استعادة الترابط االجتماعي وتعزيز روح 

المصالحة.
يذكر أّن اتفاقية اليونســـكو لصون التراث 
الثقافـــي غير المادي التـــي اعتمدت عام 2003 
تضم اليوم 171 دولة عضوا، وتجتمع لجنتها 
الحكومية الدولية مـــرة كل عام من أجل رصد 
تنفيذ االتفاقّية والنظر في طلبات اإلدراج على 

مختلف القوائم.

مهرجان للموسيقيين المكفوفين في تونس
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األولى

علي السوداني

ــــــدول العربية في  جنحــــــت العديد مــــــن ال
تســــــجيل موروثات ثقافية تتميز بها ضمن 
ــــــراث الثقافي غير املــــــادي لدى منظمة  الت
اليونســــــكو خالل فعاليات الدورة احلادية 
ــــــة احلكومية لصون  عشــــــرة للجنة الدولي
ــــــراث الثقافي غير املــــــادي التي عقدت  الت

بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

}  دبــي - أثــــارت الفنانــــة اليمنية بلقيس 
فتحي فضول محبيها ومتابعيها فور انتشار 

مقطع فيديو عبر حســــابها الشــــخصي 
علــــى موقع إنســــتغرام كشــــفت من 
خالله تفاصيــــل التحضيرات لحفل 

زفافها الفخم.
اليمنيــــة  النجمــــة  وتســــتعد 
ســــلطان  الســــعودي  وخطيبهــــا 
القفــــص  لدخــــول  عبداللطيــــف 
الذهبي في نهاية شهر ديسمبر 
الحالي، وكشــــفت لجمهورها أن 

زفافها ســــيكون مفاجــــأة للجميع 
من تفاصيل وتحضيرات.

بنفســــها  بلقيس  وأشــــرفت 
على اختيــــار التصميم 
لفســــتان  المناســــب 

زفافها منذ 3 أشــــهر والذي مــــن المتوقع أن 
يحمل طابعا كالســــيكيا كفســــاتين األميرات 
الملوكية  والخامــــات  الفخــــم  بتصميمــــه 

المستخدمة فيه.
وكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل 
حفــــل الزفاف المقرر إقامته في دبي، 
حيث قامت بلقيس بتوزيع بطاقات 
دعــــوة خاصة على عــــدد ضخم من 
النجوم والمشاهير أبرزهم الفنانة 
أحــــالم وفايز الســــعيد وحســــين 
الجســــمي وعبدالمجيــــد عبداللــــه 

وفهد الكبيسي وآخرين.
ســــبق  العروســــين  أن  ويذكــــر 
أن عقــــدا قرانهمــــا في شــــهر مايو 
الماضــــي بالمملكــــة العربية 

السعودية موطن العريس.

بلقيس تشارك جمهورها 
تحضيرات زفافها

أماني العراقيين تضيء نهر دجلة

س  بلللقيقق ةةة الالاليمنينن الالالفنفنفنانانانــــةةة ت دبــي - أثأثأثــــاراا {{{
فتحي فضول محبيها ومتابعيها فور انتشار 
مقطع فيديو عبر حســــابها الشــــخصي

علــــى موقع إنســــتغرام كشــــفت من 
خالله تفاصيــــل التحضيرات لحفل 

زفافها الفخم.
اليمنيــــة النجمــــة  وتســــتعد 
ســــلطان  الســــعودي  وخطيبهــــا 
القفــــص  لدخــــول  عبداللطيــــف 
الذهبي في نهاية شهر ديسمبر 
الحالي، وكشــــفت لجمهورها أن 

زفافها ســــيكون مفاجــــأة للجميع 
من تفاصيل وتحضيرات.

بنفســــها  بلقيس وأشــــرفت
على اختيــــار التصميم 
لفســــتان  المناســــب 

أأأأن قعققق توت أأأشـششـــهر وااالذلذلذي مــــن ااالمللل 3 منننذذذ ااا ززفافافافهفف
يحمل طابعا كالســــيكيا كفســــاتين األميرات 
الملوكية  والخامــــات  الفخــــم  بتصميمــــه 

المستخدمة فيه.
وكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل 
حفــــل الزفاف المقرر إقامته في دبي، 
حيث قامت بلقيس بتوزيع بطاقات 
دعــــوة خاصة على عــــدد ضخم من 
النجوم والمشاهير أبرزهم الفنانة 
أحــــالم وفايز الســــعيد وحســــين 
الجســــمي وعبدالمجيــــد عبداللــــه 

وفهد الكبيسي وآخرين.
ســــبق  العروســــين  أن  ويذكــــر 
أن عقــــدا قرانهمــــا في شــــهر مايو 
الماضــــي بالمملكــــة العربية 

السعودية موطن العريس.
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