
} طهران - توفي الرئيس اإليراني األســــبق 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني بعد ظهر األحد 
عــــن 82 عاما بعــــد تعرضه ألزمــــة قلبية، وفق 

وكالتي إيسنا وفارس اإليرانيتين لألنباء.
ونقــــل رفســــنجاني بشــــكل عاجــــل إلــــى 
مستشــــفى في شمال طهران إثر تعرضه لهذه 
األزمة. وكان قد تولى الرئاسة بين عامي 1989 
و1997 ويعتبر قياديا رئيســــيا في الجمهورية 

اإلسالمية.
وقــــد يفتــــح غياب المرشــــد األعلــــى علي 
خامنئي بسبب المرض أيضا األبواب واسعة 
أمام تنافس حاد بين أجنحة نظام الجمهورية 

اإلسالمية.
وقبل صعود آية اللــــه روح الله الخميني 
إلى الســــلطة بعد نجاح الثورة اإلسالمية عام 
1979 فــــي اإلطاحة بنظام الشــــاه محمد رضا 
بهلوي، لعــــب رفســــنجاني دورا محوريا في 
تدريــــب عناصر تنظيم الخميني الســــري في 
معســــكرات منظمة التحرير الفلســــطينية في 

جنوب لبنان.
كمــــا وضع هناك اللبنــــة األولى، نيابة عن 
الخميني، لميليشــــيات شــــيعية بالتعاون مع 

اإلمام موسى الصدر في جنوب لبنان.
وكان لرفسنجاني دور محوري في الخروج 
بنظام الخميني من عنق الزجاجة عبر إقناعه 
عام 1988 بالقبــــول بإنهاء الحرب مع العراق. 
كما اســــتثمر كثيرا في تقديم نفســــه على أنه 

الشخصية المعتدلة وسط نظام متشدد.
واستطاع رفســــنجاني أن يقنع الكثيرين 
بأن النظام يمكن إصالحه عن طريق تغييرات 
ثبــــت الحقا أنها تجميلية، إذ بقي قلب النظام 
المتشــــدد قائما على تصدير الثورة إلى دول 

الشرق األوسط.
ويقول مؤرخون إن رفســــنجاني استطاع 
إقناع الخمينــــي بالعمل على إعــــادة صياغة 
الثــــورة اإليرانية وفق معطيــــات أكثر عملية 
وواقعيــــة. وبســــبب سياســــاته تمكنت إيران 
من الخــــروج كإحدى أكبر الدول المســــتفيدة 
مــــن غــــزو العــــراق للكويــــت عــــام 1991 عبر 
إعادة تأهيل النظــــام اإليراني دوليا، وهو ما 
ســــمح الحقا بتحول إيران إلى دولة ضاغطة 

إقليميا.
وقام مشروع رفسنجاني على التحول من 
التصادم مــــع أنظمة الدول األخرى مباشــــرة 
إلى مشــــروع اجتماعي ودعائي يتســــلل إلى 
عالم األقليــــات من خالل كــــوادر يتم إعدادها 
بصبــــر وهدوء ضمن المؤسســــات التعليمية 

واالستخباراتية اإليرانية.
ومــــع الوقــــت القت هــــذه االســــتراتيجية 
نجاحــــا كبيرا فــــي العراق واليمن وســــوريا 
ولبنان وأفغانســــتان، وبين األقليات الشيعية 
العربيــــة المهاجرة إلــــى أوروبــــا والواليات 

المتحدة وكذلك في أفريقيا.

} عــدن - تعول الحكومة اليمنية الشـــرعية 
والتحالـــف العربي على الحســـم العســـكري 
وتحقيق مكاســـب علـــى األرض بعـــد تراجع 
فرص التوصل إلى تســـوية سياسية من خالل 
المفاوضـــات أو مـــن خالل جهـــود المبعوث 
الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتحدثـــت األنبـــاء عـــن اقتـــراب القـــوات 
الحكومية الموالية للرئيـــس اليمني، عبدربه 
منصور هادي، من الســـيطرة على منطقة باب 
المنـــدب االســـتراتيجية، غربي البـــالد، بعد 
معارك شـــنتها، الســـبت، على مواقع عناصر 
أنصار اللـــه الحوثييـــن، والقـــوات الموالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ورأى خبراء عســـكريون أن خطة السيطرة 
على بـــاب المنـــدب هدفهـــا فرض الشـــرعية 
لســـيطرتها العســـكرية على ممر دولي، مع ما 
يعنيه هذا اإلنجاز من مســـاهمة يمنية رسمية 
فـــي مكافحة ظواهر اإلرهـــاب والفوضى التي 
تهدد هذا الممر الحيوي، كما أنها تفقد إيران 
إطاللة على مياه الممر، ويســـحب منها ورقة 
مهمـــة مـــن أوراق امتداداتها داخـــل المنطقة 

والعالم.
القـــوات  شـــنت  الســـبت،  فجـــر  ومنـــذ 
الحكومية، عملية مســـتهدفة مواقع الحوثيين 
والقوات الموالية لصالح، أطلق عليها ”الرمح 
الذهبي“، مـــن اتجاه محافظة عـــدن، جنوبي 
البـــالد، ومن اتجـــاه تعز، بإســـناد جوي من 

مقاتالت التحالف العربي.
وكانت مصادر يمنية قد كشـــفت أن قوات 
التحالـــف العربـــي قد زودت الجيـــش اليمني 
بأســـلحة نوعية جديـــدة لدعـــم عمليات ضد 

المدن الشمالية.
الخطـــط  أن  المصـــادر  هـــذه  واعتبـــرت 
العســـكرية تعتمد أيضا على حالة تفكك داخل 

الجبهات وسوء تنظيم سيسهل من مهامها.
وذكرت مصـــادر قريبة من غرفـــة عمليات 
الجيـــش اليمنـــي أن عملية ”الرمـــح الذهبي“ 
تهدف إلى تحرير الشـــريط الســـاحلي الممتد 
من عدن في الجنـــوب إلى باب المندب، وقطع 
إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة غرب 

البالد، إلى تعز.
وفيمـــا تتـــوارد أنباء كثيرة عـــن تطورات 
المعـــارك إال أن بيانـــات رســـمية 

أعلنـــت عـــن تمكـــن القـــوات الحكوميـــة من 
الســـيطرة علـــى مديريـــة ”ذوبـــاب“ بالكامل، 

ومنطقتي ”كهبوب“ و“المنصورة“.
ونقلـــت تقارير أخـــرى أن معارك شرســـة 
دارت في محيط معسكر الُعمري، وما تبقى من 
مديريـــة باب المندب، التي تحمل اســـم الممر 

الدولي.
و“كهبـــوب“  ”ذوبـــاب“  منطقتـــا  وتطـــل 
االســـتراتيجيتان مباشـــرة على الممر المائي 
”مضيـــق بـــاب المنـــدب“ الواقع علـــى طريق 
التجـــارة العالمية، يربط خليـــج عدن بالبحر 
األحمـــر، ومـــن خاللـــه تمـــر الســـفن القادمة 
مـــن المحيطيـــن الهادئ والهنـــدي إلى البحر 

األبيض المتوسط عبر قناة السويس.
وفي هـــذا اإلطـــار قـــال المتحدث باســـم 
التحالـــف العربي، اللواء أحمد عســـيري، إن 
الجيـــش اليمنـــي الموالـــي للرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي، يحقـــق تقدمـــا فـــي كافـــة 
جبهات القتـــال، وأصبحت لديـــه القدرة على 
إدارة العمليات العســـكرية، مضيفا أن ”إيران 
جاهـــرت فـــي تهريـــب الســـالح للمتمرديـــن 

الحوثيين“.
وأشـــار عســـيري إلى أن قـــوات التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية عملت خالل الفترة 

الماضية، على اســـتهداف الحوثيين، وتدريب 
الجيش اليمني في الوقت نفسه.

والحظ المراقبون تطـــورا نوعيا الفتا في 
االســـتراتيجيات العســـكرية المتبعـــة والتي 
إضافة إلى الســـعي للسيطرة على منطقة باب 
المنـــدب تصّعد من ضغوطهـــا على العاصمة 
صنعـــاء والمناطق الشـــمالية في صعدة التي 

تعد المعقل األساسي للحوثيين.
وكانـــت مصادر يمنية أعلنـــت قبل أيام أن 
قوات الجيـــش الوطني والمقاومة الشـــعبية 
ممثلـــة بلواء المحضـــار تقدمت إلـــى ما بعد 
مديرية البقع (منطقة حدودية مع السعودية)، 
وســـيطرت على الخط الرابـــط بين محافظتي 

الجوف وصعدة.
وتكتســـب المواجهـــات العســـكرية التي 
تشـــهدها محافظـــة صعـــدة مؤخـــرا، أهمية 
استراتيجية باعتبارها معقل جماعة ”أنصار 
اللـــه“ ومركـــز انطالقهـــا، والمقـــر المفترض 

لتواجد زعيمها عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وذكرت مصـــادر يمنية مطلعة أن الحكومة 
األخيـــرة  األســـابيع  فـــي  تعتمـــد  اليمنيـــة 
اســـتراتيجية ثنائيـــة تعتمد فـــي جانب منها 
علـــى التوجهات العســـكرية الجديدة وتعتمد 
في جانـــب آخر على تدابيـــر لتأكيد الحضور 

كافـــة  علـــى  والمالـــي  واإلداري  السياســـي 
األراضي اليمنية.

ولفتـــت هـــذه المصـــادر إلى مســـألة حل 
أزمة الســـيولة المالية ودفع رواتب الموظفين 
العســـكريين والمدنييـــن، والعمـــل على دفع 
الرواتـــب للموظفين حتى داخل المناطق التي 

يسيطر عليها االنقالبيون.
وكان رئيـــس الحكومـــة اليمنيـــة، أحمـــد 
عبيـــد بن دغر، أعلـــن أن الحكومة تغلبت على 
كل العقبـــات المتعلقة بطباعة العملة المحلية 
مؤكدا أنـــه أوعز بالبدء الفـــوري بربط جميع 
مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي كما 
أمر وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في 

عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة.
وكانـــت بعـــض المصـــادر قد كشـــفت أن 
ضغوطـــا مارســـها صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
أوقفـــت وصول أمـــوال طبعت قبل أشـــهر في 
روسيا وتقدر بنحو 400 مليار ريال إلى البنك 

المركزي عندما كان مقره في صنعاء.
ووصلـــت 200 مليـــار ريال يمنـــي، الدفعة 
األولى من العملة المحلية التي تمت طباعتها 
في روســـيا، إلى مطار عدن الدولي، بناء على 
اتفاق مســـبق مع جمعية االتصـــاالت المالية 

العالمية بين البنوك ”سويفت“.

} القاهــرة – يعـــاود محمـــد البرادعي، نائب 
الرئيـــس املصري الســـابق، الظهـــور مجددا 
في واجهـــة العمل العام بعد غياب لســـنوات 
اكتفى خاللها بالتعليق على تقلبات سياســـية 
واجتماعيـــة حادة عبر تغريدات مقتضبة على 
موقـــع تويتر، غالبـــا ما أثارت جدال واســـعا 
وهجوما عليه من أنصـــار الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
وعمل البرادعي عن قرب مع السيسي الذي 
قاد حترك اجليش ضد حكم اإلخوان املسلمني 
بعـــد أن طالب املاليـــني في شـــوارع القاهرة 
بتدخلـــه. وتولـــى البرادعـــي منصـــب نائـــب 
الرئيس املؤقت عدلي منصور في يوليو 2013.
لكنه ســـرعان ما اســـتقال مـــن منصبه في 
أغسطس إثر ســـقوط املئات من القتلى بعدما 
فضت قوات األمن اعتصامني ألنصار اإلخوان 
في القاهـــرة. ومنذ ذلك احلني يتهمه خصومه 
باالنسحاب من املشهد في وقت عصيب احتاج 

فيه النظام اجلديد تأييدا واســـعا، خصوصا 
على الســـاحة الدوليـــة التي انحســـر دعمها 
للجيش بعد بث مشـــاهد دموية خصوصا في 

ميدان رابعة العدوية شمال القاهرة.
ويقـــول خصـــوم البرادعـــي إنـــه ميلـــك 
نظرة استشـــراقية للوضع فـــي مصر والعالم 
العربـــي، تقوم علـــى ضرورة دمـــج جماعات 
اإلسالم السياســـي في احلكم، لكنها ال تطرح 
رؤيـــة واضحة لنقـــاط اخلـــالف العميق لدى 
أيديولوجيا اإلســـالميني مع الشكل املتسامح 

للمجتمعات احمليطة بهم.
ولم يقل البرادعي الكثير في احللقة األولى 
من بني حلقات خمس ســـتذاع أســـبوعيا على 
قنـــاة تلفزيـــون ”العربي“ القطريـــة التي تبث 
من لندن. لكنه ركز، إلى جانب نشأته ومراحل 
صعوده الدبلوماســـي على مـــدار عقود، على 
رؤيته الدميقراطية خلروج العالم العربي مما 

أسماه ”مرحلة ذبح اآلخر“.

املصريـــة  للســـلطات  مؤيـــدون  وينتقـــد 
التوقيت الذي قرر فيـــه البرادعي العودة إلى 
الســـاحة السياســـية املصرية مرة أخرى، قبل 
أيـــام من الذكرى السادســـة النـــدالع ثورة 25 
ينايـــر 2011، التي أطاحت بالرئيس األســـبق 

حسني مبارك.
البرادعـــي  عـــودة  إن  منتقـــدوه  ويقـــول 
ســـتعطي ثقال كبيرا لتحركات تنظيم اإلخوان 
املســـلمني الذي يبـــذل جهودا كبيـــرة لزعزعة 
اســـتقرار نســـبي حققه املجتمع املصري بعد 

اضطرابات كادت تطيح مبؤسسات الدولة.
ويعيـــد ظهـــور البرادعـــي بهـــذا الشـــكل 
األذهان إلى سيناريو شبيه مت تقدمي البرادعي 
فيه من قناة اجلزيرة القطرية أيضا في مرحلة 

حساسة من حكم مبارك.
ورغم إلقائه بيانا في 2013 أعلن فيه دعمه 
لعزل اجليـــش للرئيس املنتمـــي إلى اإلخوان 
املسلمني محمد مرســـي، مازال التنظيم يعول 

عليـــه كواجهـــة عاملية حتظى باحتـــرام كبير، 
وكناشـــط حقوقي وموظف دولـــي حائز على 

جائزة نوبل للسالم عام 2005.
وســـرعان مـــا اســـتبق تنظيـــم اإلخـــوان 
املسلمني ظهور البرادعي السبت، وأطلق بيانا 
اجلمعـــة املاضي دعـــا فيه القوى السياســـية 

املصرية إلى ”التوحد“.
ودعـــا البيان إلـــى أن يكـــون ”يناير بداية 
مليالد إعالن وطني حقيقـــي وصادق وواضح 

جنتمع حوله“.
وقـــال طارق فهمي، اخلبير باملركز القومي 
لدراسات الشـــرق األوسط بالقاهرة لـ“العرب“ 
إن ”هنـــاك دوافـــع لـــدى البرادعـــي تتعلـــق 
مبحاولـــة احلضور السياســـي واإلعالمي من 
خـــالل اختيار توقيتات محددة تتعلق باحلالة 
الثورية املصرية، في وقت تغيب فيه األحزاب 
املصرية عن الساحة السياسية، وهو ما ميكنه 

من إحداث أكبر قدر من التأثير“.

ولم تضع السلطات املصرية الوقت، وشنت 
هجوما عنيفـــا على البرادعـــي عبر اإلعالمي 
أحمد موســـى املؤيد للحكومة، الذي بث مساء 
السبت في برنامجه 13 مكاملة شخصية نسبها 
للبرادعي، حول عالقاته ودوره في مصر عقب 

ثورة يناير.
وأكـــد أن تلك املكاملات تكشـــف عن توجيه 
البرادعي اتهامات وسبابا قال إنها للمؤسسة 
ومسؤولني  وإعالميني  ولسياسيني  العسكرية 

مصريني سابقني.
وقال ســـمير غطاس، عضو مجلس النواب 
إن ”تعامل اإلعالم املصري  املصري لـ“العرب“ 
مع ظهور البرادعي خالف الدستور والقانون، 
فـــي وقـــت انتهـــى فيـــه البرملـــان مـــن إعداد 
التشـــريعات اإلعالمية والتـــي جترم مثل هذه 
األفعال“، مشـــيرا إلى ”أن تعامل اإلعالم بتلك 
الطريقة يشي بأن لدى الدولة تخوفات حقيقية 

من ظهور البرادعي مرة أخرى“.

• اتهامات لنائب الرئيس السابق بالتماهي مع رؤية اإلخوان  • توقيت الظهور محاولة الستغالل ذكرى 25 يناير

ماذا يريد البرادعي من إعادة تقديم نفسه كـ{مخلص» لمصر

• التحالف العربي يستهدف حرمان إيران والحوثيين من اإلطاللة على الممر المائي الدولي

وفاة رفسنجاني تعزز 

نفوذ متشددي إيران
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لبنان في 

محيطه العربي

جيوش أميركا تواجه عدوا مجهوال رونالدو أم ميسيعون في السعودية
ص١٦

 أموال البنك املركزي اليمني 

تكفي لصرف الرواتب والنفقات 

التشغيلية املتأخرة

اليمن يكشف آليات صرف موازنة ٢٠١٧ 
ص١١بعد انتهاء أزمة السيولة

تك

رون



} الريــاض - يبـــدأ الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون، االثنين، زيارة للســـعودية هي األولى له 
خارجيا منذ توليه منصبه، والتي تعول عليها 
بيـــروت كثيرا إلذابـــة الجليد فـــي العالقة بين 

البلدين التي شهدت مؤخرا بعض التوترات.
وعادة مـــا توصـــف العالقات التـــي تربط 
الســـعودية ولبنـــان بـ“المتينـــة والتاريخية“ 
خاصة مع حضور بيروت الدائم في اهتمامات 
الدولـــة العربيـــة األبـــرز، واحتضـــان المملكة 
عددًا كبيرًا من اللبنانيين، الذين ســـاهموا في 
نهضتها وشّكلوا مصدر أموال كبيرا لبالدهم.

ولعبـــت الســـعودية دورا بارزا فـــي إنهاء 
الحـــرب األهليـــة (13 أبريـــل 1975 – 13 أكتوبر 
1990) حيث اســـتضافت الفرقاء اللبنانيين في 

مؤتمر الطائف الذي أنهى االقتتال الداخلي.
إّال أن هذه العالقات شـــهدت في الســـنوات 
األخيرة نوعـــًا من ”البرودة“، بفعل االنقســـام 
في المنطقة وتردداته على الســـاحة اللبنانية، 
خصوصـــًا مـــع تواصل هجـــوم ”حـــزب الله“ 
وأحزاب من قوى الثامن من آذار على السعودية 
لما يعتبرونه دعمًا للمعارضة السورية وبسبب 

الحرب في اليمن.
بتعليق الرياض  وُترجمت هذه ”البـــرودة“ 
لمساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات 
دوالر، وذلك بســـبب ما أسمته المملكة بمواقف 
لبنانيـــة مناهضـــة لها على المنابـــر اإلقليمية 
والدوليـــة، وال ســـيما مـــن ”حزب اللـــه“، عقب 

االعتداء على سفارتها في طهران مطلع 2016.
يأتـــي ذلـــك إلـــى جانـــب توقف الســـياحة 
الســـعودية والخليجيـــة إلـــى لبنـــان، ومعها 
االســـتثمارات الخليجية في بيروت، وال سميا 
مع توالي القرارات التصعيدية من قبل الرياض 

التي منعت مواطنيها من السفر إلى هناك.
ورغم هذا التوتر الـــذي ظهر جليا مؤخرا، 
إال أن الســـعودية كانـــت من أوائـــل المهنئين 

بإنجاز االستحقاق الرئاسي بلبنان في أكتوبر 
الماضـــي، والـــذي لعبت فيـــه الريـــاض دورا 
إيجابيـــا وفق مراقبين، ما أســـفر فـــي النهاية 
عن إنهاء الشغور الرئاســـي الذي دام أكثر من 

عامين ونصف العام.
كما أنها أوفدت قبل االستحقاق وزير الدولة 
لشؤون الخليج ثامر السبهان، وبعده أمير مكة 
خالـــد الفيصل الذي حمل رســـالة إلى الرئيس 
اللبناني ووجه لـــه دعوة لزيارة المملكة، وهي 
الزيارة التي أعلن ميشـــال عون عن القيام بها، 
االثنين، على أن تســـتمر يومين، تعقبها أخرى 

لقطر وتمتد لنفس المدة.
ومن المقـــرر أن يلتقي عون خـــالل زيارته 
كبار القادة الســـعوديين وعلى رأسهم العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتعقيبا على تلـــك الزيارة، قال النائب آالن 
عـــون، عضو تكتـــل التغيير واإلصـــالح (تكتل 
الرئيـــس ميشـــال عـــون النيابي) إنهـــا ”تأتي 
لتلبية دعوة رســـمية وجهتها له المملكة حيث 
ســـتكون أّول بلد يزوره رئيس الجمهورية بعد 

انتخابه، ألنها أّول من وجه الدعوة إليه“.
وأضاف عون أن ”المملكة العربية السعودية 
دولة أساســـية ومهمة للبنـــان والمرحلة التي 
مررنا بها شـــهدت بعض الســـلبيات، وبالتالي 
بـــات من الضروري فتح صفحة جديدة في هذه 
العالقات مع انطالقة العهد الجديد، ورد األمور 
إلـــى مـــا كانت عليه وهـــذه هي الرســـالة التي 
يحملهـــا رئيـــس الجمهورية، إلعـــادة االنفتاح 
من موقع المســـؤولية ومن موقـــع الجامع لكل 

اللبنانيين“.
وأشار النائب في البرلمان عن تكتل التغيير 
واإلصـــالح إلـــى أن ”هـــذه الزيارة ال تســـتفز 
أحدا، ومعـــروف أن هناك انقســـامات إقليمية 
عكســـت تشـــنجا على جزء من اللبنانيين، لكن 
ما ســـيقوله الرئيس عون هو، مهما حصل من 
تشابك إقليمي لن تتأثر العالقات مع المملكة“.

وعـــن اســـتئناف المســـاعدات العســـكرية 
السعودية للجيش اللبناني، أجاب عون ”نترك 

ذلك لمجريات الزيارة“.
أّمـــا عن إمكانيـــة زيارة الرئيـــس اللبناني 
إليـــران، فأوضـــح أن ”هـــذه الزيـــارة حتمـــا 
ستحصل، وال شيء يمنع ذلك، ستكون للرئيس 

عـــون زيـــارة لطهران وهـــي جزء مـــن جوالت 
الرئيـــس الخارجيـــة“. وتابع ”لبنـــان صديق 

للجميع، وقد يكون مكان التقاء للجميع“.
وفي الســـياق نفســـه، يعّول مجلس العمل 
واالستثمار اللبناني في السعودية على الزيارة 

المرتقبة للرئيس اللبناني إلى المملكة.
وقـــال أميـــن ســـر المجلـــس ربيـــع األمين 
”نستبشـــر خيرًا بهذه الزيارة شكًال ومضمونًا، 

واالســـتثمار  العمـــل  مجلـــس  أن  خصوصـــًا 
اللبنانـــي في الســـعودية قد أكـــد على ضرورة 
صيانة العالقات بين البلدين بعد البرودة التي 

شهدتها في المرحلة األخيرة“.
جديـــد  رئيـــس  انتخـــاب  ”ومـــع  وتابـــع 
للجمهورية، وتشـــكيل حكومة جديدة، نأمل أن 
تحمل هذه الزيارة الخير للعالقات بين بيروت 

والرياض“.

زيارة عون للرياض تهيئ لعودة الدعم السعودي إلى لبنان
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[ هل يصلح الرئيس اللبناني ما أفسده حزب الله

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

تنتظر الدوائر السياسية في لبنان، بدء صفحة جديدة في العالقات بني السعودية ولبنان، 
مــــــع الزيارة التي ســــــيقوم بها الرئيس ميشــــــال عون إلى الرياض، تقطــــــع مع حالة التوتر 
والتشاحن بني البلدين، بسبب ما تعتبره اململكة مواقف لبنانية مناهضة لها على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي، وال سيما من حزب الله، عقب االعتداء على سفارتها في طهران.

أخبار
فلسطيني يقتل 
٤ جنود في القدس

} القــدس – قتـــل أربعة جنود إســـرائيليين 
وأصيـــب 15 آخـــرون األحد بعد أن دهســـتهم 
شـــاحنة في القدس، حســـبما أعلنته خدمات 

اإلسعاف والشرطة اإلسرائيلية.
وأكدت الشـــرطة مقتل أربعة جنود بعد أن 
دهســـتهم شـــاحنة في حي أرمون هنتسيف، 

مشيرة إلى مقتل سائق الشاحنة أيضا.
وفرضت الشـــرطة اإلســـرائيلية أمر حظر 
نشـــر على كافة التفاصيـــل المتعلقة بالهجوم 

وحول هوية سائق الشاحنة.
لكن مصـــادر أمنيـــة فلســـطينية قالت إن 
السائق شاب فلســـطيني من حي جبل المكبر 

في القدس الشرقية المحتلة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الشـــرطة ميكي 
روزنفيلـــد إن الجنود كانوا ترجلوا من حافلة 
فـــي الحي المطـــل علـــى البلـــدة القديمة في 

القدس.
وبحسب سائق الحافلة، فإن الجنود كانوا 
يقومـــون بجولة فـــي المدينة. وقـــرر الجيش 
اإلسرائيلي فتح تحقيق شامل في عدم تصدي 

الجنود اإلسرائيليين لعملية الدهس.
وفـــي أول تعليق علـــى العملية قال رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو إن كل 
المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة الذي 
قتـــل 4 جنود فـــي القدس كان مؤيـــدا لتنظيم 

داعش.
وباركـــت حركتـــا ”حمـــاس“ و”الجهـــاد“ 
اإلســـالميتين عمليـــة الدهس. وقـــال الناطق 
باســـم حماس حازم قاســـم، في بيان صحافي 
إن ”العمليـــات الفدائية المتواصلة في الضفة 
الغربية والقـــدس تثبـــت أن انتفاضة القدس 
ليســـت حدثـــا عابـــرا، إنما هي قرار الشـــعب 
الفلســـطيني بالثورة حتـــى النهاية للحصول 

على حريته“.
واعتبر قاسم أن مثل هذه العمليات ”تثبت 
أن كل محـــاوالت االلتفاف على هذه االنتفاضة 
أو إجهاضها ستفشـــل في كل مرة“، مؤكدا أن 
”جرائـــم االحتالل من االعتقـــاالت والقتل على 
الحواجز وهدم البيوت لن تكسر إرادة الشعب 

بل ستزيد إصراره على مقاومة االحتالل“.
مـــن جانبها قالت حركـــة الجهاد إن عملية 
القدس تأتي ”ردا طبيعيا على جرائم االحتالل 
اإلسرائيلي في حق أبناء الشعب الفلسطيني“.
وأكـــدت الحركة ، في بيـــان صحافي، على 
تواصل ”االنتفاضة الفلسطينية ضد االحتالل 
وجرائمـــه“ فـــي إشـــارة إلـــى موجـــة التوتر 

المستمرة مع إسرائيل أكتوبر 2015“.
ومنذ األول من أكتوبر 2015 قتل في هجمات 
ومواجهات بين فلســـطينيين وقوات االحتالل 
اإلســـرائيلية، 246 فلســـطينيا و36 إسرائيليا 

وأميركيان وأردني وإريتري وسوداني.

آمال اللبنانيين معلقة عليه

أمحد حافظ

} القاهــرة – أصبـــح مصيـــر اتفاقيـــة تعيين 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية تقريبا، 
في حـــوزة جهة واحدة حاليـــا، وهي المحكمة 
اإلداريـــة العليا التي تصدر حكمها النهائي في 
16 ينايـــر الجاري، إما ببطـــالن االتفاقية وإما 
بتأييدهـــا، بعدما أجلت المحكمة الدســـتورية 
العليا، األحـــد، النظر في منازعتيـــن أقامتهما 
الحكومة لوقف حكم بطالن االتفاقية إلى جلسة 
12 فبرايـــر المقبـــل، ما يعنـــي أن حكم اإلدارية 

العليا سيكون األقرب إلى التنفيذ.
وجاء قرار المحكمة الدســـتورية ليزيد من 
ورطـــة الحكومـــة المصرية، التـــي وافقت على 
االتفاقيـــة قبل أيـــام وأحالتها إلـــى البرلمان، 
وكانت تســـعى إلى اقتناص حكم من المحكمة 
الدستورية في المنازعتين خالل جلسة األحد، 
إلضفـــاء صبغـــة قانونية على قرارهـــا بإحالة 

االتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها.
ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدســـتورية 
ألجـــل الطعن فـــي دســـتورية إصـــدار محكمة 
القضاء اإلداري حكما يقضي ببطالن االتفاقية، 
وما أســـفر عنها من تنازل مصـــر عن جزيرتي 
تيران وصنافير بالبحر األحمر إلى السعودية، 
لكن تأجيـــل المحكمـــة الدســـتورية النظر في 
الطعـــن فتح الطريـــق أمام المحكمـــة اإلدارية 

العليا إلصدار الحكم النهائي في االتفاقية.

وقال رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا 
الدولة والمسؤول عن الملف أمام المحاكم، إن 
مستشـــاري الهيئة حضروا جلســـة األحد أمام 
”الدســـتورية“ وأكدوا أن حكـــم القضاء اإلداري 
ببطـــالن االتفاقية أصبـــح في خبـــر كان، بعد 
إحالـــة الحكومة االتفاقيـــة للبرلمان المختص 

قانونا ودستوريا بمناقشتها وإقرارها.

وأضـــاف أن الهيئة تقدمـــت بمنازعة تنفيذ 
بعدما أصبـــح حكم القضـــاء اإلداري بمصرية 
تيران وصنافير عائًقا يحول دون تنفيذ أحكام 
المحكمـــة الدســـتورية العليـــا، لتعارضـــه مع 
مبادئ أرستها الدستورية العليا بأن اتفاقيات 
تعيين الحدود من األمور السيادية التي تخرج 

عن والية القضاء بجميع أنواعه.

إن  وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
الحكومة تســـعى إلـــى الضغط علـــى البرلمان 
لمناقشـــة االتفاقية والتصديـــق عليها لتجنب 
حكـــم المحكمة اإلداريـــة العليا فـــي 16 يناير، 
الذي قـــد يقلب الموازين، خاصـــة إذا أّيد حكم 
المحكمـــة اإلدارية ببطالن االتفاقيـــة، ووقتها 
يضطـــر البرلمان إلـــى البحث عـــن بديل أكثر 

مرارة، بعرض االتفاقية لالستفتاء الشعبي.
ورأى متابعـــون أن تحـــرك الحكومـــة فـــي 
اتجاهـــات مختلفة، يمكن تبريـــره في أن تقرير 
هيئـــة المفوضيـــن بالمحكمة اإلداريـــة العليا، 
الصـــادر قبل أيام، أوصـــى بتأييد حكم بطالن 
االتفاقيـــة ألن هيئـــة قضايـــا الدولة لـــم تقدم 
أسانيد جديدة أو أدلة في طعنها على البطالن 

توحي للمحكمة بمصرية الجزيرتين.
أن  غير أن مصدرا برلمانيـــا أكد لـ“العرب“ 
األغلبيـــة في مجلس النـــواب تتجه إلى انتظار 
حكم اإلدارية العليا، األســـبوع المقبل، إرضاء 
للـــرأي العام وتجنـــب المزيد مـــن الصدام مع 

رافضي االتفاقية.
وقـــال أحمـــد مهران مديـــر مركـــز القاهرة 
يشـــي  المشـــهد  إن  السياســـية،  للدراســـات 
بـــأن الحكومـــة تقود إلـــى تهدئة األجـــواء مع 
الســـعودية، وإثبات الجدية المطلقة في تمرير 
االتفاقيـــة، مقابل أن يقـــود البرلمان تهدئة مع 
الرأي العام المحلي بتأجيل النظر في االتفاقية 

والتراخي في خطواته انتظارا لحكم القضاء. قضية الجزيرتين تشعل صراعا بين المؤسسات

البرملان والقضاء يخذالن القاهرة في تمرير اتفاقية تيران وصنافير

} دمشــق - قـــال نائـــب فرنســـي، األحد، إن 
الرئيس السوري بشار األسد أعرب عن ”تفاؤله“ 
حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي 
في أستانا معلنا استعداده للتفاوض مع نحو 

مئة فصيل معارض.
وأوضـــح تييـــري مارياني أن األســـد أعلن 
خالل لقاء استمر أكثر من ساعة مع ثالثة نواب 
فرنســـيين أنه ”يعّول كثيرا“ على لقاء أســـتانا 
وأنه ”مستعد للحوار“ مع 91 فصيال معارضا.

ويستثنى من تلك المحادثات تنظيم الدولة 
اإلســـالمية وجبهة فتح الشام أو ما كان يعرف 

سابقا بجبهة النصرة.

ونقل مارياني عن األســـد قوله ”أنا متفائل. 
أنـــا علـــى اســـتعداد للمصالحـــة شـــرط إلقاء 

أسلحتهم“.
واعتبـــر الرئيس الســـوري أن تركيا ”دولة 
هشـــة“ بســـبب سياســـة رئيســـها رجب طيب 
أردوغـــان، متهمـــا إياهـــا بأن لديها ”ســـجناء 
سياسيين أكثر من كل الدول العربية مجتمعة“.
وبحســـب مارياني، فإن األســـد قـــال إنه ال 
يمكنه الوثوق بأردوغان الذي يبقى ”إسالميا“.

وردا على ســـؤال من النواب حيال تشكيك 
محتمـــل من اإلدارة األميركية الجديدة باالتفاق 
مـــع إيران حول برنامجها النووي، قال األســـد 

الرئيس المنتخب دونالد  إنه يعتقد ”بواقعية“ 
ترامب.

واتهـــم الرئيس الســـوري فرنســـا باتباع 
سياســـة النعامـــة، مؤكدا أن هـــذا البلد لم يعد 
آمنـــا كمـــا كان قبـــل، مشـــيرا إلى أن ســـوريا 

وفرنسا تواجهان ”العدو نفسه“.
وعند ســـؤاله عـــن الفظائع التـــي ارتكبها 
النظام، اعتبر األســـد أنه ال توجد حرب نظيفة، 
مقرا بأن هناك ”فظائع ارتكبت من كل األطراف“.

ونقل مارياني عن األســـد قولـــه إنه ”كانت 
هنـــاك ربما بعض األخطاء من جانب الحكومة، 

هذا يؤسفني وأنا أدينه“.

الجمهوريـــة  رئاســـة  صفحـــات  وذكـــرت 
الســـورية على مواقع التواصـــل االجتماعي، 
األحـــد، أن الرئيس الســـوري بشـــار األســـد 
اســـتقبل وفدا يضم ثالثة أعضاء من الجمعية 
الوطنية الفرنســـية، ومجموعة من المثّقفين، 
برئاســـة تييـــري ماريانـــي عضـــو الجمعية 

الوطنية الفرنسية.
وزار النـــواب اليمينيون مارياني ونيكوال 
دويك وجان الســـال الجمعة مدينة حلب التي 
اســـتعادها الجيش الســـوري مؤخرا، تعبيرا 
عن ”تضامنهم مع مسيحيي الشرق“ بمناسبة 

االحتفال بعيد الميالد لدى الطائفة األرمنية.

األسد مستعد للتفاوض مع ما يقرب مئة فصيل مسلح

{منـــذ زمن طويـــل والطائفة الدرزيـــة تتعرض للظلم في المؤسســـات الرســـمية. نرفض هذا 
الموضوع، وندعو الجميع لالتحاد والعمل على رفضه}.

وئام وهاب
رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني

{ســـيتم شطب كل محام يثبت لدينا ممارسته لمهنة أخرى، أو صدرت ضده أحكام جنائية، أما 
المسافرون خارج البالد فسيصدر قرار خالل أسبوع من اآلن لتقنين أوضاعهم}.

صالح صالح
عضو مجلس النقابة العامة للمحامني املصريني

◄ افتتح الرئيس السوداني عمر 
البشير، األحد، مقرا جديدا لمصنع 

”سور للملبوسات العسكرية والمدنية“ 
والذي يدار بشراكة مع أنقرة والدوحة.

◄ أكد نائب وزير الخارجية الصيني، 
تشانج مينج خالل لقائه الرئيس 

اللبناني، ميشال عون، السبت، بالقصر 
الرئاسي في بعبدا، دعم بالده للجهود 

التي يقوم بها لبنان حفاظا على 
سيادته واستقالله.

◄ وجهت فعاليات سياسية وثقافية 
واجتماعية وإعالمية من محافظة دير 

الزور شمال شرق سوريا نداء إلى األمم 
المتحدة ومجلس األمن الدولي وعدد 

من المنظمات اإلقليمية واإلنسانية 
لحماية المدنيين في محافظة دير الزور 

من النظام السوري وتنظيم داعش 
وطائرات التحالف الدولي.

◄ قتل 8 من عناصر بيت المقدس، 
مساء السبت، بشمال سيناء وذلك بعد 
أن قصفت قوات األمن أهدافا متحركة 

تابعة لعناصر تنظيم بيت المقدس وهم 
يستقلون 3 سيارات أثناء خروجهم من 
قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد.

◄ أمر العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني األحد بإنشاء صندوق لدعم 

أسر شهداء القوات المسلحة واألجهزة 
األمنية مؤكدا تخصيص حوالي سبعة 

ماليين دوالر لهذا الغرض.

◄ أفاد مصدر أمني سوري بمقتل 
ثمانية أشخاص بينهم خمسة عناصر 

أمن، وإصابة 15 آخرين بينهم 10 
مدنيين، جراء انفجار بسيارة مفخخة 
استهدف حاجزا للجيش السوري في 
بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي 

األحد.

باختصار

عون ســـيلتقي خـــالل زيارتـــه كبار 
القادة الســـعوديني وعلى رأســـهم 
العاهل الســـعودي امللك ســـلمان 

بن عبدالعزيز

◄



} الريــاض - جـــّدد ولـــي ولـــي العهـــد وزير 
الدفاع الســـعودي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيـــز التأكيد علـــى أن اإلصالح أولوية 
كبرى وهدف استراتيجي لبالده خالل املرحلة 
القادمة لن تثنيها عن بلوغه اعتراضات بعض 

القوى احملافظة داخل املجتمع.
كمـــا أّكد حزم بالده فـــي مواجهة الظاهرة 
اإلرهابيـــة، التي ال تنفصل في بعض وجوهها 
عن سياســـات إيـــران في املنطقـــة، معتبرا أن 
طهران غير مستوفية لشروط احلوار معها في 

الفترة احلالية.
ومنـــذ تقدميـــه رؤيتـــه بشـــأن اإلصـــالح 
والتطويـــر الشـــامل في اململكة حتـــت عنوان 
”رؤيـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية ٢٠٣٠“، 
أصبح األمير محّمد، في نظر املهتمني بالشأن 
الســـعودي، مـــن مراقبني ومحّللـــني إقليميني 
ودوليـــني، مبثابـــة رمـــز لعقليـــة جديـــدة في 
الســـعودية ذات منحى مستقبلي يجّسد رغبة 
عامـــة في التغيير واحلّد مـــن الطابع احملافظ 
الســـائد بالبالد والذي لم يعد مناسبا ملجتمع 
غالبيته من الشباب املتأثرين بتيارات العوملة 

أكثر من تأثرهم برجال الدين.
وأفادت تصريحات لألمير الشـــاّب نقلتها 
مجلة فورين أفيرز بأنه وضع استراتيجية من 
ثالثـــة محاور لتجنب أي رد فعل عنيف من أي 

محافظني دينيني معارضني خلطته.
وكتـــب أحد الباحثني الذيـــن كانوا التقوا 
الشـــهر املاضـــي بولي ولي العهد الســـعودي 
الذي يشـــرف على أكبر عمليـــة إصالح للدولة 
واملجتمـــع الســـعوديني، أن األمير أبلغهم بأن 
إجراءات عقابية ســـيتم وضعهـــا في االعتبار 
إذا أقـــدم أي رجـــل دين علـــى التحريض على 

العنـــف أو ممارســـته كـــرد فعل علـــى اخلطة 
اإلصالحية. وذكرت املجلة أن األمير محمد قال 
إنه يؤمن بأن نسبة قليلة فقط من رجال الدين 
في اململكة لديهم جمود فكري في حني أن أكثر 
مـــن نصف رجـــال الدين ميكـــن إقناعهم بدعم 
اإلصالحـــات التي يســـعى لتنفيذها من خالل 

التواصل واحلوار.
ونقلـــت املجلة عنه قولـــه أيضا إن الباقني 
متـــرددون أو ليســـوا فـــي وضع يســـمح لهم 

بالتسبب في مشكالت.
وقدم األمير محمد خطة إصالحية طموحة 
حتت مسمى ”رؤية اململكة العربية السعودية 
٢٠٣٠“ بهدف احلد من اعتمـــاد اقتصاد اململكة 
على النفط، مع ما يقتضيـــه ذلك من تغييرات 
عميقة تشمل توجيه عقلية املواطن السعودي 

نحو الفعل واإلنتاج.
وتشـــمل اخلطة أيضا حتقيق قدر أكبر من 
االنفتاح باملجتمع الذي اشتهر بكونه محافظا 
من خالل عّدة وسائل من ضمنها متكني املرأة 
ودعم الرياضة واالستثمار في وسائل الترفيه.
وبـــدأت احلكومة الســـعودية عمليا تتجه 
نحو كبح وجهات نظر متشـــّددة لرجال الدين 
من خـــالل تعليمـــات صارمة بشـــأن محتوى 
اخلطـــب الدينيـــة ووجـــوب تركيزهـــا علـــى 
الوســـطية واالعتدال واالبتعـــاد عن الغلو في 

الدين.
ونّفذت اململكة توّجهها هذا بشـــكل عملي 
من خالل حتييد عدد من رجال الدين املترّددين 
في مســـايرة التطـــور، من املواقـــع واملناصب 
التـــي تتيـــح لهـــم نشـــر أفكارهم مثـــل إمامة 

املساجد وإلقاء اخلطب على منابرها.
وعلـــى صعيد إقليمي جّدد ولي ولي العهد 
الســـعودي إدانـــة بـــالده النخراط إيـــران في 
اإلرهاب وانتهاك سيادة الدول األخرى، مؤّكدا 
على أّن السعودية مبعية دول عربية وإقليمية 

قادرة على هزمية تنظيم داعش.
وقـــال في حواره مع املجلـــة املذكورة، ردا 
على ســـؤال حول مســـتقبل العالقة مع إيران، 
وما إذا كانت الريـــاض تنظر في إمكانية فتح 

قناة اتصال مباشـــرة مع طهران ”ال توجد أي 
جدوى في التعامل مع السلطة في إيران التي 
هي ملتزمة بتصدير أيديولوجيتها اإلقصائية 
واالنخراط في اإلرهاب وانتهاك سيادة الدول 

األخرى“.
وأردف ”إذا لم تقم إيـــران بتغيير نهجها، 
فإن اململكة ستخســـر إذا أقدمت على التعاون 

معها“.
والعالقات بني السعودية وإيران في حكم 
املجّمـــدة منـــذ إعـــالن الرياض فـــي يناير من 
العام املاضي، قطع عالقاتها الدبلوماسية مع 
طهـــران، على خلفية االعتداءات التي تعرضت 
لهـــا ســـفارة اململكة فـــي العاصمـــة اإليرانية 
وكذلك قنصليتها في مدينة مشـــهد إثر إعدام 

رجل الدين الشيعي السعودي املدان باإلرهاب 
منر النمر.

وفي تعليقه على انتشـــار التطرف العنيف 
لتنظيمي داعش والقاعدة، قال ولي ولي العهد 
الســـعودي إنه في نهاية املطاف ”ميكن هزمية 
تلـــك التنظيمات بالنظر إلـــى وجود دول قوية 
في املنطقة مثل مصر واألردن وتركيا واململكة 

العربية السعودية“.
وبشـــأن العالقـــات الســـعودية األميركية 
وقانـــون العدالة ضد رعـــاة اإلرهاب املعروف 
اختصارا بجاســـتا، ثم انتخاب دونالد ترامب 
رئيســـا، قال إن ”لديه ثقة في قدرة املسؤولني 
واملشـــّرعني األميركيني على التوصل إلى حل 
بشـــأن القانـــون املذكور الـــذي أثار  عقالني“ 

الكثيـــر من املخاوف حّتـــى بالداخل األميركي 
من أن ميّثل تهديدا لقواعد العالقات الدولية.

وأضاف أن تركيزه ســـينصّب على عرض 
االســـتفادة من الفرص االقتصادية الرئيسية 
فـــي مبادرتـــه اإلصالحيـــة إلشـــراك الواليات 

املتحدة في خطة التحّول باململكة.
وأشـــار أيضا إلـــى رغبته في اســـتئناف 
احلوار االســـتراتيجي بـــني البلدين احلليفني 
بعـــد توّقفه خالل فترة حكـــم الرئيس املنتهية 
واليته باراك أوباما. وتابع األمير محّمد ”رمبا 
يكون ترامب على اســـتعداد ملثل هذا احلوار، 
خصوصـــا أنه صرح بكل وضـــوح أنه يتوقع 
الكثير من حلفاء أميركا والشـــركاء في جميع 

أنحاء العالم من أجل ضمان أمنهم“.

حزم سعودي في تنفيذ اإلصالح يساير الحزم في مواجهة إيران واإلرهاب
[ األمير محمد بن سلمان: ال حوار مع طهران إذا لم تغير نهجها  [ عزم على مواجهة أي نزعة ممانعة للتطوير
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أخبار

عملية اإلصالح والتطوير في اململكة العربية السعودية مسألة حيوية تدفع باجتاهها عقلية 
جديدة ذات منحى مســــــتقبلي، وتسهر على جتسيدها وحمايتها من املعترضني احملتملني 
عليها، إدارة سياســــــية أعاد التعبير عنها األمير محمد بن ســــــلمان من خالل تصريحات 

صحافية تطّرقت إلى العديد من القضايا.

«تعاملت الحكومة بمســـؤولية مع كل املقترحات وقدمت تنازالت من أجل السالم ووقف نزيف 

الدم إال أن االنقالبيني أهدروا كل الفرص واستمروا في التصعيد}.

 عبدامللك املخالفي
 وزير اخلارجية اليمني

«إن كانت دار األوبرا بما تقدمه من عروض فنية راقية ومن مســـاهمة في تحســـني املزاج العام 

تعتبر ملهى.. فاللهم زد املالهي في بالدي وأكثر من روادها}.

أحمد الفضل
 نائب كويتي

لسان حال مجتمع شاب بعقلية جديدة

إجـــراءات عقابيـــة محتملـــة ضد أي 

رجل دين يقدم على التحريض على 

العنف أو ممارســـته كرد فعل على 

الخطة اإلصالحية

◄

[ خشية من دخول الملف األمني دائرة الصراع والتنافس بين أصحاب النفوذ والمصالح
} بغــداد - ضرب تفجيران انتحاريان، األحد، 
مجّددا ســـوقني مزدحمتـــني بالعاصمة بغداد 
مخّلفـــْني العشـــرات مـــن الضحايا بـــني قتلى 
وجرحـــى، غالبيتهـــم العظمـــى مـــن املدنيني، 
ومثيرْين املزيد من األســـئلة والشـــكوك بشأن 
املســـتفيد احلقيقـــي مـــن اســـتهداف عصـــب 
االقتصـــاد والتجـــارة فـــي أماكـــن بعينها من 

بغداد.
وأسفر تفجير نّفده انتحاري بحزام ناسف 
في ســـوق مبنطقة البلديات بشـــرق بغداد عن 
مقتـــل ما ال يقل عن عشـــرة أشـــخاص وجرح 
العشـــرات، وذلـــك بعـــد أن أوقـــع تفجير آخر 
استهدف بســـيارة ملغومة سوقا للخضار في 
حي جميلة بشرق بغداد قرابة السبعني ضحية 

بني قتيل وجريح.
ولـــم مينـــع تبّني تنظيـــم داعـــش للعملية 
األخيرة بشـــكل فـــوري عبر بيان على شـــبكة 
اإلنترنـــت من إثارة األســـئلة والشـــكوك التي 
بدأت تتعاظم حول فشل كل اإلجراءات األمنية 
واملقّدرات املادية والبشـــرية املرصودة لتأمني 
العاصمة العراقية، ال سيما في مناطق بعينها.
ولـــم تعـــد شـــخصيات عراقية سياســـية 
وإعالميـــة، إضافة إلـــى املواطنـــني العاديني، 
تخفي شـــكوكها في وجـــود تـــراخ أو تواطؤ 
داخل األجهزة األمنية والقوى السياسية التي 
تتقاســـم اإلشـــراف عليها، في تســـهيل دخول 
الســـيارات املفّخخة واالنتحاريـــني إلى أحياء 

العاصمة.
ويخشـــى العراقيون أن يكون امللف األمني 
قـــد دخل دائـــرة التنافس احلاّد بـــني األطراف 
النافـــذة في البلـــد الذي يختلط فيـــه التنافس 
السياســـي، بالصـــراع على املكاســـب املادية 
واملناصب القيادية، األمر الذي يفّسر التداخل 
بني األنشـــطة السياسية وحتركات امليليشيات 
واللوبيات، وحتى العصابات احملســـوبة على 

هذا الطرف أو ذاك.
ومن بني األســـئلة التـــي أثيرت مجّددا بعد 
تفجيرات األحـــد ما إذا كان تكرار اســـتهداف 
املواقـــع التجارية الواقعة بجانب الرصافة من 
العاصمـــة بغداد مرتبطا بجهـــة ما تعمل على 
تدمير االقتصاد في هذه املناطق ذات الغالبية 

الشيعية.
والهجوم على مدخل ســـوق اخلضار بحي 
جميلة التجاري شرق بغداد، صباح األحد، هو 

الثاني الذي يستهدف املوقع نفسه خالل نحو 
أســـبوع واحد، بعـــد التفجير الذي اســـتهدف 
الســـوق االثنني املاضي، وخلف العشـــرات من 

الضحايا.
ومنـــذ يونيـــو ٢٠١٦ وحتى ينايـــر اجلاري 
تعرضت سبعة  مجمعات ومواقع جتارية هامة 
في الرصافة إلى هجمات دامية، أدت إلى مقتل 
وجرح املئات، ونتج عنها إغالق جزئي أو كلي 

لهذه األسواق.
واستهدفت االنفجارات أسواقا ومجمعات 
جتارية كبيرة في بغداد اجلديدة، حيث ضربت 
الســـوق الكبيرة في يونيـــو املاضي، ومجمع 
الليـــث بالكـــرادة فـــي يوليـــو، والنخيل مول 
بشارع فلسطني في أغسطس، وسوق الشورجة 
بشـــارع اجلمهورية في أيلول، والسوق األولى 
بحي األمـــني في نوفمبر ومجمـــع قطع الغيار 
بالسنك مطلع الســـنة اجلديدة، وأخيرا سوق 

اخلضار بجميلة.
وبعـــد كل تفجير، تعمد الســـلطات األمنية 
إلـــى إغالق املنطقة املســـتهدفة كليا أو جزئيا، 
وتســـتمّر بعض عمليات اإلغالق لشـــهور، أو 
تترتب عليها إجراءات أمنية قاسية تؤدي إلى 
انخفاض أعـــداد مرتادي هذه املناطق بشـــكل 
كبير، على غرار تفجير الكرادة الذي حول أهم 

موقع جتاري في الرصافة إلى مدينة أشباح.
ويقـــول عضـــو مجلـــس محافظـــة بغداد 
محمـــد الربيعـــي، الـــذي متلك عائلتـــه متجرا 
كبيرا للمســـتلزمات املكتبية فـــي حي الكرادة 
بجانـــب الرصافة، إن إلقاء اللـــوم على تنظيم 
داعش مبفرده في هذه االعتداءات هو محاولة 
إلخفاء احلقيقة. ويضيف أن هناك مؤامرة ضد 
التجار الكبار في الرصافة، لذلك يجري تسهيل 
اســـتهداف املجمعات التجارية الكبرى بهدف 

التأثير على هؤالء.
ويـــحمل الربيعي إلى تواطـــؤ جهات أمنية 
وحكومية في هذا امللف، لكنه يرفض اخلوض 

فـــي التفاصيل، واألهداف املـــراد حتقيقها من 
وراء هذا التواطؤ.

والالفـــت، أن معظـــم املجمعـــات التجارية 
واألســـواق التي تســـتهدف بالتفجيـــرات منذ 
منتصف العام املاضي، تقع بالقرب من مكاتب 
ومراكز قيادية ألبرز الفصائل املسلحة املنتمية 

إلى قوات احلشد الشعبي.
وفضال عـــن قائمـــة التفجيـــرات الكبيرة، 
التي  هناك املئات من االعتـــداءات ”الصغيرة“ 
اســـتهدفت هذه املواقع أو مواقـــع مماثلة في 

الرصافـــة، طيلة العام املاضي، لكنها لم حتض 
بالتغطية اإلعالمية.

وحتولت مجمعات جتارية عديدة في بغداد 
إلـــى مواقع خاوية، وهبطت أســـعار العقارات 
فيها بشـــكل كبيـــر، فيما يعجـــز املؤجرون عن 
االحتفـــاظ باحملال التي يدفعـــون مبالغ طائلة 
شهريا إلشغالها بسبب ركود احلركة التجارية 
بفعل انعـــدام األمن وأيضا عدم قـــدرة الناس 
علـــى الوصول إليها بســـبب شـــّدة اإلجراءات 

األمنية التي تعقب كل تفجير.

مجازر أسواق بغداد تحصد الضحايا وتراكم األسئلة والشكوك

من يتاجر بالدماء واألشالء

إيران «حكما» في صراع 

عراقي سني- سني
} بغــداد - ذكرت مصادر سياســـية مطلعة 
في بغداد أن الســـفير اإليراني في العاصمة 
العراقية حسن دنائي فر، اضطر إلى التدخل 
لتطويق خالفات نشـــبت بـــني أكبر حليفني 
ســـنيني إليران فـــي العـــراق وهمـــا مهدي 
الصميدعي الذي يقّدم نفسه باعتباره مفتي 
أهل الســـنة، ورئيس ديوان الوقف الســـني 
بالوكالة عبداللطيف الهميم، بســـبب رفض 
األول إخالء مســـجد يتخذه مقرا ألنشـــطته 

وتعود ملكيته إلى الوقف.
وأوضحت تلك املصادر أن الســـفير فر، 
الـــذي يرتبط بعالقات وثيقة مع الصميدعي 
وهميـــم، يأمـــل فـــي تســـوية اخلالفات بني 
االثنني، بعد أن اتســـعت في الفترة األخيرة 
ووصلـــت إلى حـــد اتهام املفتـــي احلكومي 
لرئيس الوقف السني بالسعي إلى اغتياله.

وأشـــارت املصادر ذاتها إلى أن السفير 
اإليراني منزعج جدا من حدة اخلالفات بني 
الصميدعـــي وهميم اللذين يعـــدان من أكبر 
حلفاء بالده في أوســـاط املســـؤولني السنة 
بالعراق، ولهمـــا صالت قوية بالولي الفقيه 
اإليراني علي خامنئي، خصوصا وأن إيران 
أسهمت بشكل مباشر في إعادة الصميدعي 
من دمشـــق التي أمضى فيها ســـت سنوات 
كالجـــئ وضغطـــت علـــى رئيـــس احلكومة 
السابق نوري املالكي لتعيينه مفتيا للسنة، 
فـــي حـــني أن طهـــران دعمت هميـــم لتولي 

رئاسة ديوان الوقف السني.
وقـــال الصميدعي الـــذي يطلق عليه في 
فـــي مؤمتر  العـــراق ”مفتي ســـّنة املالكي“ 
صحافـــي عقده في جامع ابن تيمية ببغداد، 
إّن لديه دالئل تثبت أن موكبه تعرض االثنني 
املاضـــي إلـــى ”اعتـــداء آثـــم“ بتفجيرعربة 
ملغومـــة أثنـــاء مروره مـــن أمـــام جامع أم 

الطبول باجتاه شارع مطار بغداد الدولي.
ومن جانبه نفـــى املجمع الفقهي لعلماء 
أهل الســـنة، وجود شـــخص يحمـــل صفة 
”مفتـــي أهـــل الســـنة فـــي العـــراق“ دينيا 
ورســـميا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من رجل 

دين يّدعي هذه الصفة.
ومـــن جهتهـــا أّكـــدت وكالة العباســـية 
نيـــوز في تقرير لهـــا أن الصميدعي وهميم 
ال يحظيـــان بقبول ومصداقية في الشـــارع 
الســـني بســـبب عالقـــات الرجلـــني بإيران 
وخضوعهما لألحزاب وامليليشيات الشيعية 

املتنفذة.

إلـــى  تحولـــت  تجاريـــة  مجمعـــات 

حـــاد  وهبـــوط  مهجـــورة  مواقـــع 

التفجيرات  العقارات جراء  بأســـعار 

واإلجراءات األمنية التي تعقبها

◄

ّّ



اجلمعي قاسمي

} تونــس – اعتبـــر محمـــد الدايـــري، وزيـــر 
الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة 
عبدالله الثنـــي الُمنبثقة عـــن البرلمان الليبي 
الُمعترف به دوليا، أن الصراع يدور حاليا بين 
مشروعين؛ األول يتمسك ببقاء الدولة الوطنية 
الليبية وحمايتها، بينما يعمل الثاني ويسعى 

إلى تحطيم الدولة وتدميرها.
وحذر فـــي حديث لـ“العرب“، مـــن إمكانية 
انـــزالق بالده إلى أتـــون حرب أهليـــة ُمدمرة، 
رغـــم بوادر االنفراج التي بـــدأت تلوح في أفق 
الملف الليبي من خلف الحراك السياسي الذي 
تكثف بحثا عن مخرج سياســـي لجمع الفرقاء 
الليبييـــن علـــى طاولة الحوار لبلـــورة خارطة 

طريق ُتؤسس لحل دائم في ليبيا.
كمـــا انتقـــد بشـــدة مـــا وصفـــه بمراهنة 
المجتمـــع الدولـــي، وخاصة بعـــض األطراف 
الغربية، على احتـــواء البعض من التنظيمات 
والجماعات اإلسالمية في ليبيا، نافيا في نفس 
الوقت وجود تعهدات أو اتفاقيات ســـرية بين 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر وروسيا االتحادية.
وأعرب الدايري، الذي يتولى منصب وزير 
الخارجيـــة في الحكومة الليبيـــة المؤقتة منذ 
الثامن والعشرين من شـــهر سبتمبر من العام 
2014، عـــن أمله فـــي أن ُيبادر مجلـــس النواب 
(البرلمان) بوصفه الممثل الشـــرعي والوحيد 
للشـــعب الليبـــي، بصياغـــة خارطـــة الطريق 
المطلوبة، وفـــي أن تتراكم العناصر اإليجابية 
المحيطة بالحراك السياسي لدول الجوار، بما 
ُيسهل تبديد العراقيل التي ساهمت في تعميق 

المأزق.
وأعرب في حديثه لـ“العرب“، عن أسفه إزاء 
تطور األمور من ســـيء إلى أسوء، وخاصة في 

العاصمة طرابلـــس ارتباطا بالظروف األمنية، 
ناهيك عن الظروف المعيشية التي ساءت أكثر 

في ربوع ليبيا بجنوبها وغربها وشرقها.
ولكنه، أشـــار إلى أن ذلك ال يمنع من القول 
إن هناك أمال كبيرا في ليبيا بدأ يبرز على وقع 
التحرك اإلقليمي على مســـتوى تونس ومصر 
والجزائر، والذي ”أتمنى أن ُيفضي إلى نتائج 
ُتنهـــي حالـــة االنســـداد الحالي، وتكـــون أكثر 
احترامـــا للســـيادة الليبية، بمعنـــى أن القرار 
ينبغـــي أن يكون بيـــد الليبييـــن أوال وقبل كل 

شيء“.
وشدد في السياق، على أنه ”ال يمكن فرض 
إمـــالءات علـــى الليبيين مـــن ناحية المســـار 
السياسي، أو لجهة اختيار شخصيات بعينها 
لتولي مناصب سياسية مهمة في الدولة الليبية 
أو في سياق التشكيل الذي ينبغي تأليفه إلدارة 

شؤون البالد الحقا“.
وأكـــد فـــي هـــذا اإلطـــار، اقتـــراب الفرقاء 
الليبيين مـــن صياغة مقاربة جديدة لتســـوية 
الملف الليبـــي تأخذ بعين االعتبـــار جزءا من 
ُمخرجـــات اتفاقيـــة الصخيـــرات، حيـــث قال 
فـــي حديثه لـ“العـــرب“، إن هنـــاك مالمح لهذه 
المقاربـــة التي تســـتهدف التوصل إلى أرضية 
مشـــتركة يتم من خاللها تجـــاوز ما حصل من 

ارتباك خالل الفترة الماضية.
 وقـــال الدايري، الذي رافق رئيس البرلمان 
الليبي المستشـــار عقيلة صالح في زيارته غير 
المســـبوقة إلى تونـــس، إن المقاربة المذكورة 
تقضي بإدخال تعديل على اتفاقية الصخيرات 
التي ينبغي أن تبقى ُتشكل األرضية األساسية 

التي يمكن االنطالق منها“.
ولكنـــه إســـتدرك قائال ”التعديـــل يجب أن 
يكـــون محدودا ألنه إذا فتحنا الباب أمام إعادة 
النظر بصورة جذرية في اتفاقية الصخيرات ، 
فهذا يعني إضاعـــة الكثير من الوقت، في حين 
أن األمر في ليبيـــا خطير جدا نتيجة األوضاع 
الســـائدة على مســـتوى كافة المجاالت األمنية 

والعسكرية واالجتماعية“.
وكشف في حديثه لـ“العرب“ أن هناك توافقا 
على ضرورة العودة إلى معادلة رئيس ونائبين 
على مســـتوى المجلس الرئاسي، وكذلك أيضا 

قبول كبير لفكرة فصـــل منصب رئيس الوزراء 
عن رئيس المجلس الرئاسي، إلى جانب إعادة 

النظر في المادة الثامنة المثيرة للجدل.
وبشـــكل عام، يقول محمـــد الدايري، ”هناك 
توافـــق، ولكن لم نصل بعد إلـــى خارطة طريق 
واضحة ومتكاملة، إلى جانب عدم االتفاق بعد 
حول آلية اتخاذ القرار، وهو ما يســـتدعي قيام 
مجلس النواب بـــدوره في بلورة هذه الخارطة 

لما فيه مصلحة ليبيا“.
وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بـــأن ما حـــدث في 
تونـــس والجزائر هو تطـــور إيجابي ويصب 
فـــي مصلحة ليبيـــا، ورأب الصـــدع بين أبناء 
الوطن الواحد، منتقدا في هذا الســـياق تعامل 
المجتمع الدولي وبعـــض الدول الغربية التي 
حاولت خالل الفترة الماضية تجاهل األطراف 
الليبيـــة المؤثـــرة، والمراهنـــة علـــى بعـــض 

التنظيمات اإلسالمية.

وقـــال إن المجتمـــع الدولـــي راهـــن على 
احتـــواء البعض من التنظيمات اإلســـالمية، 
لكن األحداث والتطـــورات التي عرفتها ليبيا 
أثبتت فشـــل هذا الرهان، مشـــيرا إلى أن ما 
حدث بعد دخول المجلس الرئاســـي برئاسة 
فايز الســـراج إلى طرابلس في 30 مارس من 
العام الماضي، ُيدلل وبشـــكل واضح على أن 
النهـــج الذي اعتمدته بعض األطراف الغربية 
لجهـــة تمكين بعض القـــوى من التوصل إلى 
الســـلطة ومحاولة احتواء جماعات إسالمية 

أخرى فشل.
إلى ذلـــك، لم يتـــردد محمـــد الدايري في 
حديثـــه لـ“العـــرب“، في التأكيـــد على أهمية 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر الذي تمكن مـــن درء خطر اإلرهاب في 
بنغـــازي، وحماية مقدرات الشـــعب الليبي ال 
سيما في منطقة الهالل النفطي التي استعاد 

الســـيطرة عليها وتحريرها من سطوة أمراء 
الميليشيات.

ونفى من جهـــة أخرى، وجـــود اتفاقيات 
أو تعهدات ســـرية لمنح روســـيا موطئ قدم 
فـــي ليبيا، قائـــال ”لم نتعهد بأي تســـهيالت 
عســـكرية للجانـــب الروســـي مقابـــل الدعم 

السياسي لمسار الجيش الليبي“.
وختـــم وزيـــر الخارجية الليبـــي حديثه 
التحـــدي  أن  علـــى  بالتأكيـــد  لـ“العـــرب“ 
األبـــرز واألهـــم الذي يجب العمـــل على رفعه 
ُمرتبط باألســـاس بمســـألة اســـتتباب األمن، 
ذلـــك أنـــه دون حـــل المعضلة األمنيـــة التي 
نواجهها، فإن خطـــر انزالق ليبيا نحو حرب
 أهلية يبقى قائما بالنظر إلى وجود جماعات 
إرهابية لم تتوقف عن أعمالها االســـتفزازية 
والتخريبية التي من شأنها تأجيج األوضاع 

في ليبيا.
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لألزمة التي تعصف بليبيا منذ عدة سنوات}.

مارتن كوبلر
املبعوث األممي إلى ليبيا

{علـــى قـــوى المجتمع المدنـــي وفي مقدمتها اتحاد الشـــغل إرســـاء حـــوار يجمـــع كل األطراف 

السياسية للخروج بتصور مشترك لمقاومة اإلرهاب}.

      حسني العباسي 
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

حزب طالئع الحريات الجزائري يقاطع االنتخابات التشريعية

[ علي بن فليس يعول على التوافق وليس االنتخابات

 [ محمد الدايري:  رهان الغرب على احتواء بعض الجماعات اإلسالمية فشل  [ ال وجود لتعهدات أو اتفاقيات سرية مع روسيا

صابر بليدي

} اجلزائر – أمام تســـارع وتيرة استعدادات 
الطبقـــة السياســـية فـــي الجزائـــر لخوض 
غمـــار االســـتحقاقات االنتخابية، قـــرر أكبر 
أحـــزاب المعارضة في قطـــب التغيير ولجنة 
المتابعة والمشاورات، السير عكس األحزاب 
السياسية المعارضة خاصة اإلسالمية منها، 
التي تســـتعد لخوض المعتـــرك ودخلت في 
حـــراك التحالفات واالندمـــاج، رغم مخاوفها 
من شـــبح التزويـــر والتالعـــب بالنتائج من 

طرف السلطة.
وقرر حـــزب طالئع الحريـــات المعارض، 
مقاطعـــة االنتخابـــات التشـــريعية المنتظرة 
فـــي مايـــو القـــادم، في أعقـــاب لقـــاء لجنته 
المركزية برئاســـة الرجـــل األول في الحزب، 
رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وبرر 
ذلـــك بكون االنتخابات لن تقدم شـــيئا لألزمة 
الجزائريـــة، في ظـــل التهديدات السياســـية 

واالجتماعية واالقتصادية المحدقة بالبالد.
وبهذا القرار يكون حزب طالئع الحريات، 
ثاني أحزاب المعارضـــة التي قررت مقاطعة 
االنتخابـــات التشـــريعية، بعـــد حـــزب جيل 
جديـــد. وهمـــا الحزبان الوحيـــدان، مما كان 
يعرف بـ“قطب التغيير“، وتنسيقية الحريات 
واالنتقـــال الديمقراطـــي وهيئـــة المتابعـــة 
والمشـــاورات لقادة المعارضة، اللذان اتجها 
إلى خيار المقاطعة، فيما تتجه غالبية الطبقة 

السياسية لخوض المعترك االنتخابي.
المعـــارض  السياســـي  الناشـــط  وكان 
واإلعالمـــي ســـليم صالحـــي، قد صـــرح، في 
مداخلـــة لـــه فـــي نـــدوة ”مزافـــران“ الثانية 
لتنســـيقية الحريات واالنتقـــال الديمقراطي 
بـــأن  الماضـــي،  مـــارس  فـــي  المنعقـــدة 
”االنتخابـــات المعلن عنها من طرف الســـلطة 
هي التي ستفجر المعارضة ”، في إشارة إلى 
استحالة بلورة موقف موحد بشأن المشاركة 
أو المقاطعة، وتوقع بروز خيارات متضاربة 

تســـهل علـــى الســـلطة تفكيـــك المعارضـــة 
السياسية.

وفتح حزب طالئع الحريات نقاشا واسعا 
خالل األشهر األخيرة، بخصوص الموقف من 
االنتخابات التشـــريعية، وتعمد تأخير القرار 
إلى وقت متأخر (الســـابع من يناير الجاري)، 
بغية لفت االنتباه وشد أعصاب السلطة، بما 
أن البعض مـــن األطراف فيهـــا كانت تتمنى 
مشـــاركة الحزب، إلضفاء مصداقية أكثر على 
االســـتحقاق، وجر الطبقة السياســـية للعبة 

مازالت خيوطها في أيدي السلطة.
وأوكلت قيادة الحزب مسألة حسم القرار 
ألعضـــاء اللجنـــة المركزية، الذيـــن صوتوا 
باألغلبية لصالح خيار المقاطعة (291 صوتا 
مقابـــل 16 صوتا وامتناع ثالثـــة أعضاء عن 
التصويت)، وهي خطوة مفاجئة للرأي العام، 
بالنظر إلـــى االنطباع والمعطيات الســـابقة 
التي كانت ترجح مشـــاركة الحزب، المتحان 

امتداده الشعبي بما أنه تأسس رسميا خالل 
العـــام 2015، وجس نبض كـــوادره المنحدرة 
في الغالب من الســـلطة واألحـــزاب الموالية 

لها.
وقـــال رئيـــس الحـــزب، علي بـــن فليس، 
فـــي أول تصريح بعـــد قرار عدم المشـــاركة، 
لـــن  المقبلـــة  التشـــريعية  ”االنتخابـــات  إن 
تحمل حـــال لألزمـــة المتعددة األوجـــه التي 
تواجهها البالد، وأن التهديدات السياســـية 
أكبـــر  مـــن  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
المخاطـــر التي تحدق بالجزائر، وأن التحول 
الديمقراطـــي فـــي الجزائر ال بـــد أن يمر عبر 
الحـــوار والتوافق“، في إشـــارة إلى أرضية 
نـــدوة المعارضة في مـــارس الماضي، التي 
تحدثت عن شـــغور الســـلطة بســـبب مرض 
الرئيس بوتفليقة، ودعت إلى مرحلة انتقالية 

وانتخابات رئاسية مبكرة.
وذكـــر البيـــان الصـــادر عن الحـــزب، في 
أعقاب اجتماع لجنته المركزية، بأن ”أعضاء 
اللجنـــة المركزية قرروا باألغلبية الســـاحقة، 
وبكل شـــجاعة ورصانة عدم مشـــاركة طالئع 

الحريات في االستحقاق التشريعي القادم“.
وأضاف البيان ”لن يشهد حزبنا بأن هذا 

االســـتحقاق عادي ويجري في ظروف عادية، 
والواقع أنه ال شـــيء عادي فـــي هذه العملية 
االنتخابية وال شـــيء عادي فـــي حالة البالد، 
ودور المواطن في االنتخابات شـــكلي وحقه 

كحكم بين األحزاب مسلوب“.
وتابـــع ”ولن يشـــهد حزبنا على مســـعى 
الســـلطة السياســـية القائمـــة، إلـــى إبعادنا 
وتلهيتنا عن حقيقة وجود انســـداد سياسي 
فـــي البالد، واألزمـــة االقتصاديـــة والتصدع 
االجتماعـــي، لن يبقـــى مكتـــوف األيدي بعد 
مقاطعـــة االنتخابـــات، بـــل ســـيواصل قول 
الحقائـــق للشـــعب حـــول أوضـــاع البـــالد 

الخطيرة“.
ورغـــم مواقفـــه المعارضة الشرســـة ضد 
ســـلطة بوتفليقـــة، إال أن الرجـــل األول فـــي 
حـــزب طالئع الحريات علـــي بن فليس، يبقى 
يوصـــف بـ“ابن النظام“، بالنظر إلى انحداره 

السياسي من الحكومات المتعاقبة.
 ورغم خلفية بـــن فليس الحقوقية، إال أن 
اضطالعـــه بحقيبـــة العدل في التســـعينات، 
ورئاسة الحكومة في مطلع األلفية، ودوره في 
دعم وتأييد بوتفليقة خالل واليته الرئاســـية 
األولـــى، باإلضافة إلـــى اقترانه بقـــرار منع 
التظاهر في العاصمة، وإعادة احتكار الدولة 
لإلعـــالن الحكومي بالنســـبة إلـــى الصحف، 

جعلته في مصاف ”االبن العاق سياسيا“.
وشكلت االنتخابات الرئاسية للعام 2004، 
الطالق البائد بين بن فليس وبوتفليقة، حيث 
أقيل من منصبه وهمش لسنوات، بالنظر إلى 
وقوفه في وجه طموحات نزيل قصر المرادية 
وتحالفـــه آنذاك مع بعض جنـــراالت الجيش 

المناوئين لألخير.
وخـــاض بن فليس رئاســـيات العام 2014 
وحل ثانيـــا بعـــد بوتفليقة، ليصـــدر بعدها 
”الكتـــاب األبيـــض“، الـــذي تحـــدث فيـــه عن 

التزوير والتالعب باالنتخابات في البالد.

محمد الدايري:

الصراع يدور بين مشروعين؛ 

األول يتمسك ببقاء الدولة، 

والثاني يعمل على تدميرها

سليم صالحي:

االنتخابات المعلن عنها من 

طرف السلطة الجزائرية هي 

التي ستفجر المعارضة

لغي خطر االنتكاسات
ُ
{العرب}: انفراج امللف الليبي ال ي وزير خارجية ليبيا لـ

ــــــي محمد الدايري صحيفة ”العرب“ بحــــــوار أتى فيه على أبرز  خــــــص وزير اخلارجية الليب
امللفات املطروحة بني الفرقاء، كالصراع الدائر واملصاحلة واملساعي املبذولة للخروج بحل 
ــــــة في ظل وجود اجلماعات  ــــــط فيها البالد، وكذلك الظروف األمني ينهــــــي األزمة التي تتخب

اإلرهابية.

أعلن حزب طالئع احلريات املعارض في اجلزائر مقاطعته لالنتخابات التشــــــريعية املنتظر 
إجنازهــــــا فــــــي مايو القادم، ليكــــــون ثاني أحــــــزاب املعارضة التي اتخذت قــــــرار املقاطعة 

لالستحقاق االنتخابي، بعد حزب جيل جديد.

ليبيا األمل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
عبر موقعها الرسمي، األحد، بأن 
وحدة للجيش وفي إطار مكافحة 
اإلرهاب، دمرت، السبت، 20 مخبأ 
لإلرهابيين ومدفعا وثالث قنابل 

تقليدية الصنع بوالية عين الدفلى(160 
كيلومترا غربي الجزائر).

◄ دعا المشاركون في لقاء، نظمه 
مجلس المستشارين المغربي 

بتعاون مع المركز الدولي لقوانين 
منظمات المجتمع المدني، إلى 

إحداث هيئة لتتبع ومراقبة سير 
العرائض والملتمسات لدى مجلس 

المستشارين، فضال عن توفير 
لجنة قصد مصاحبة الجمعيات 

والمواطنين إلنجاح ممارسة هذه 
الحقوق.

◄ أصدر المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا قرارا يقضي 

بسحب قرارات التعيينات السيادية 
التي اتخذها مؤخرا نائبه فتحي 

المجبري دون توافق. وجاء في القرار 
”بموجب أحكام هذا القرار تسحب 

كافة القرارات التي صدرت عن القائد 
األعلى في الفترة من 28 إلى 31 /12 
/2016 مع اإلبقاء على نفاذ وسريان 

قرار القائد األعلى رقم (35) لسنة 2016 
بشأن إنشاء قوة لمكافحة اإلرهاب“.

◄ شهدت طرق الجزائر، السبت، 
ثالثة حوادث مرور خطيرة، أسفرت 

عن مصرع عشرين شخصا على األقل، 
وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال. 

وكانت أخطر الحوادث في محافظة 
المسيلة التي عرفت مصرع عشرة 

أشخاص.

◄ هددت حكومة الوفاق الوطني في 
ليبيا بفرض حالة ”القوة القاهرة“ 

بالموانئ البحرية كونها تحولت إلى 
”بؤر“ لتهريب النفط ومشتقاته.

باختصار

بن فليس.. التشريعية لن تحمل حال لألزمة
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{أعتقـــد أننـــي قللت مـــن درجة تأثيـــر المعلومـــات المضللة والقرصنـــة اإللكترونيـــة في عصر أخبار

المعلوماتية الجديد على مجتمعاتنا المفتوحة، للتدخل في ممارساتنا الديمقراطية».

باراك أوباما
 الرئيس األميركي

{محادثات جنيف تشكل مفترق طرق وهي ضرورية لتحقيق نتائج إيجابية وليست مجرد لقاءات، 

لسنا متشائمين، لكن تعين علينا أال نفترض بأن كل شيء انتهى. نتوقع أسبوعا صعبا}.

مصطفى اكينجي
زعيم القبارصة األتراك

} لندن - رفضت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي، األحـــد، انتقادات بـــأن موقف 
حكومتها بشأن انســـحاب بالدها من االحتاد 

األوروبي ”مشوش“.
وكان إيفـــان روجرز، الســـفير البريطاني 
الســـابق لـــدى االحتـــاد األوروبي، قـــد اتهم 
سياســـيني في لنـــدن باملشـــاركة فـــي ”جدال 
على أســـاس غير ســـليم وبالتفكير املشوش“ 
بشـــأن القضية في خطاب استقالته، األسبوع 

املاضي.
وقالت ماي لقناة ســـكاي نيـــوز ”تفكيرنا 
بشـــأن ذلـــك غير مشـــوش علـــى اإلطـــالق“. 
وأضافت ”نعم، نســـتغرق وقتـــا، لقد قلت إننا 
لـــن نفعل املادة رقم ٥٠ على الفور، البعض قال 
إنه يتعـــني علينا ذلك“، في إشـــارة إلى اآللية 
الرسمية لالنســـحاب من التكتل املكون من ٢٨ 

عضوا.
وأضافت ”خالل األســـابيع املقبلة سأضع 
املزيد من التفاصيل بشـــأن خطتي لبريطانيا، 
نعم األمر يتعلق بالتوصل إلى االتفاق املناسب 
خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، ولكنه 
يتعلـــق أيضـــا باإلصالح االقتصـــادي… األمر 
يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مناسب دوليا على 

أن يكون عادال أيضا بالنسبة إلى الداخل“.
وذكـــرت ماي مجـــددا أنها تعتـــزم تفعيل 
املـــادة رقـــم ٥٠ بحلـــول نهاية مـــارس. وفور 
سريانها، ســـتبدأ فترة تفاوض ملدة عامني مع 

بروكسل، حول بنود االنفصال.
وفـــي أعقاب تصويـــت بريطاني مذهل في 
يونيو لالنسحاب من االحتاد، تعرضت حكومة 
احملافظني النتقادات بكونها بطيئة للغاية في 

حتديد استراتيجية وبدء مفاوضات.
وقالـــت رئيســـة وزراء اســـكتلندا نيكوال 
ستيرجن، األحد، إنها ال تعرف الكثير عن خطة 
بريطانيا لالنســـحاب من االحتـــاد األوروبي، 

ُمعتبرة أن هذا الوضع ”غير مقبول“ بعد ستة 
أشـــهر على تصويت البريطانيني في استفتاء 

لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي.
وقالت ســـتيرجن زعيمة احلـــزب الوطني 
االسكتلندي الذي قاد حملة للبقاء في االحتاد 
لهيئـــة اإلذاعـــة والتلفزيـــون البريطانية، إن 
احلكومة البريطانية حتتاج إلى التوصل إلى 
تســـوية في املفاوضات مع االحتاد األوروبي 
إلبقاء اسكتلندا إلى جانبها عوضا عن التركيز 

على موضوع الهجرة فقط.
وأضافـــت فـــي برنامـــج أنـــدرو مـــار ”ال 
تتجاهلوا اسكتلندا“. وتابعت ”ال أشعر أنني 
أعرف أكثـــر عن أهداف التفـــاوض اليوم مما 
كنت عليه قبل ســـتة أشـــهر، ورمبـــا ما يقلق 
أكثـــر من هذا هو أنني لســـت واثقـــة من أنها 
(احلكومة البريطانية) تعرف أكثر عن أهدافها 
من التفاوض مما كانت تعرفه هي نفسها قبل 

ستة أشهر أيضا“.
وأثـــارت اســـتقالة روجـــرز جـــدال عنيفا 
بشـــأن خطط احلكومة لالنسحاب من االحتاد 
األوروبـــي ونزاهـــة وموضوعيـــة املوظفـــني 

احلكوميني.
الدبلوماســـي  األربعـــاء،  مـــاي،  وعينـــت 
تيم بارو ســـفيرا لدى االحتـــاد األوروبي بعد 
اســـتقالة روجـــرز، والتي ألقـــت الضوء على 
الصعوبـــات التـــي تواجههـــا لندن فـــي إطار 

اخلروج من االحتاد األوروبي.
وبارو املدير السياسي في وزارة اخلارجية، 
كان ســـفيرا في موسكو بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ 
ويعـــرف جيدا املؤسســـات األوروبية ألنه كان 

دبلوماسيا في بروكسل مرتني.
وفـــي حني يطرح البريطانيون منذ أشـــهر 
التـــي  باالســـتراتيجية  متعلقـــة  تســـاؤالت 
ســـتعتمدها ماي، أشـــار روجرز إلـــى أنه هو 
نفسه ”ال يعلم بعد ما ستكون أهداف احلكومة 
في مـــا يتعلق بالعالقات بـــني اململكة املتحدة 

واالحتاد األوروبي“.
أن  تاميـــز  صنـــداي  صحيفـــة  وأوردت 
بريطانيـــا تتطلـــع لضمان حصـــول قطاعات 
معينـــة علـــى حـــق الوصـــول بشـــكل مميـــز 
إلى االحتـــاد اجلمركـــي لالحتـــاد األوروبي، 

وتأشـــيرات دخول من أجل العمـــل وإعفاءات 
ضريبيـــة فـــي إطار خطـــة حلمايـــة صناعات 
رئيسية عندما تنسحب من االحتاد األوروبي.

وحتى اآلن، لم تقل رئيسة وزراء بريطانيا 
شيئا يذكر عن موقفها التفاوضي للخروج من 
االحتاد األوروبـــي، ولكن من املقرر أن توضح 

موقفها في كلمة تلقيها هذا الشهر.
ودعا زعماء قطاع األعمال ماي إلى تفادي 
أي“خروج صعب من االحتاد األوروبي“، حيث 
تعطي احلكومـــة أولوية لقيـــود الهجرة على 
إمكانية الوصول إلى الســـوق املوحدة، وقالت 
صحيفـــة صنداي تاميـــز إن رئاســـة الوزراء 
تعمل على خطة للمســـاعدة فـــي تخفيف هذا 

القلق.
وقالت إن احلكومة ستناضل من أجل إعطاء 
الصناعـــات الرئيســـية حق الوصول“بشـــكل 
مميز“ لالحتاد اجلمركي األوروبي . وستعطي 
أيضـــا تأشـــيرات دخـــول للعمـــل ملســـاعدة 

الشـــركات التي تعتمد علـــى العمالة األجنبية 
وســـتوفر إعفاءات ضريبية وتدريبا في إطار 

استراتيجية صناعية جديدة.
وقالـــت الصحيفـــة أيضـــا دون اإلشـــارة 
إلـــى مصادر، إن ماي ستشـــير إلى شـــركائها 
األوروبيـــني إلى اســـتعدادها لالنســـحاب من 
الســـوق األوروبية دون اتفـــاق إذا كان ذلك ال 
يالئم بالدها. وامتنعت متحدثة باســـم مكتب 

ماي عن التعليق على التقرير.
وقال بـــارو في بيان صادر عن مكتب ماي، 
إنه ”يتشـــرف“ بتعيينه. ورحب متحدث باسم 
لديه  داوننغ ستريت بتعيني ”مفاوض صعب“ 
”خبرة مناسبة للدفاع عن األهداف البريطانية 

في بروكسل“.
أما ســـلفه روجرز، فاستقال بشكل صاخب 
قبل أقل من ثالثة أشهر من بدء عملية اخلروج 
من االحتـــاد األوروبي، منتقدا عدم اســـتعداد 

احلكومة ملواجهة بريكست.

وشرح روجرز الذي مت تعيينه في منصبه 
عـــام ٢٠١٣، أســـباب اســـتقالته فـــي رســـالة 
طويلة، الثالثاء، أرســـلها إلـــى موظفي مكتب 
متثيل اململكة املتحدة فـــي االحتاد األوروبي، 
منتقدا افتقار احلكومة البريطانية إلى ”خبرة 

جدية“.
غيـــر أن أنصار بريكســـت الذين أشـــادوا 
باستقالة روجرز ودعوا إلى تعيني دبلوماسي 
مناســـب أكثر لعملية خروج البالد من االحتاد 

األوروبي، أصيبوا سريعا بخيبة أمل.
ويبـــدو أن تعيـــني تيـــم بـــارو لالضطالع 
بالدور الرئيسي في املفاوضات املعقدة املزمع 

إجراؤها، لن يغير السياسة املتبعة.
وقال تشارلز غرانت، مدير املركز األوروبي 
لإلصـــالح على تويتر، ”من اجليد أن يحل تيم 
بارو محـــل إيفان روجرز. هو خبير بشـــؤون 
االحتاد األوروبي وروسيا وسيلقى احتراما“ 

من حكومات االحتاد ومؤسساته.

 [ تيريزا ماي: سنكشف عن خططنا في غضون أسابيع قليلة  [ تصاعد الغضب في األوساط السياسية واالقتصادية من ضبابية المرحلة

غمــــــوض كبير يلف خطط احلكومة البريطانية لالنفصال عن االحتاد األوروبي، وذلك قبل 
أقل من ثالثة أشــــــهر من بدء املفاوضات مع بروكسل، ما دفع برئيسة الوزراء للتأكيد عن 
قرب الكشــــــف عن بنود خططها، في وقت يتصاعد فيه الغضب في األوســــــاط السياسية 

واالقتصادية في البالد من ضبابية املوقف الرسمي.

خطط بريكست غامضة قبل ٣ أشهر على بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل

تكتم كبير
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} طهــران - تفاقـــم الخـــالف بيـــن الرئيـــس 
اإليراني حســـن روحاني والسلطات القضائية 
فـــي البـــالد مـــع اقتـــراب موعـــد االنتخابات 
الرئاســـية في مايو المقبل، وهو يتركز بشـــكل 
خـــاص على الدور الذي قام به رجل أعمال دين 

بالفساد وحكم عليه باإلعدام.
ومـــن المرجح أن يزداد هذا الخالف تفاقما 
خالل الفترة الممتـــدة حتى موعد االنتخابات، 
وهو قائم بين رئيس منتخب وســـلطة قضائية 
قويـــة يقودها آية الله صادق الريجاني المعين 

من قبل مرشد الجمهورية آية الله خامنئي.
وبات بحكـــم المؤكـــد أن الرئيس روحاني 
المدعـــوم مـــن اإلصالحيين سيترشـــح لوالية 
جديدة من أربع ســـنوات، وســـيكون بمواجهة 

مرشح محافظ لم يتم اختياره بعد. 

ويتهم بعـــض المحافظيـــن روحاني الذي 
انتخب رئيســـا عـــام 2013، بمهاجمة الســـلطة 
القضائيـــة علـــى أمـــل تعبئة ناخبيـــه وصرف 
األنظار عن النتائج المتواضعة التي يعتبرون 
أنـــه حققها، وعـــن االتفاق النـــووي بين إيران 
والقوى الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام 

والذي ينتقده المحافظون.
وغالبـــا مـــا اعتبرت العالقة بيـــن روحاني 
والســـلطة القضائية صعبـــة، إال أنها تفاقمت 
أخيـــرا مع قضية رجل األعمـــال باباك زنجاني 
المسجون والمحكوم عليه باإلعدام بتهم فساد.
واعتقـــل زنجانـــي فـــي 2013 وحكـــم عليه 
باإلعدام في مارس 2016، بعد إدانته باالختالس 
وجرائم مالية أخرى في ختام محاكمة اعتبرت 

أنه مسؤول عن اختالس 2.8 مليار دوالر.

وقـــال روحاني فـــي ديســـمبر الماضي عن 
قضيـــة زنجاني ”هل يعقل أن يتمكن شـــخص 
بمفـــرده من وضـــع نحو ثالثة مليـــارات دوالر 
فـــي جيبه؟ من هم المتواطئـــون معه؟ لقد حكم 

باإلعدام، حسنا، لكن أين المال المختلس؟“.
وينتقـــد روحاني بذلك الســـلطة القضائية، 
واعتبر أنه كان من المفترض تســـليم زنجاني 

إلى وزارة االستخبارات.
وخالل رئاســـة الرئيس الســـابق المحافظ 
محمود أحمدي نجاد، كلف زنجاني ببيع النفط 
إلـــى الخارج في خرق للعقوبـــات الدولية التي 
كانـــت مفروضة على إيـــران، إال انه لم يســـلم 

المال الذي جمع إلى الحكومة.
وردا علـــى هجمـــات الرئيـــس روحانـــي، 
قال رئيس الســـلطة القضائيـــة آية الله صادق 

الريجانـــي إنـــه ”يجب أال يســـود اعتقـــاد بأن 
القضاء لم يقم بما هو مطلوب منه“.

وأضـــاف الريجاني ”أن األولوية بالنســـبة 
المـــال المختلس،  إلى القضاء هي اســـتعادة“ 
مضيفا ”تم اســـتدعاء وزراء سابقين والرئيس 
الســـابق للمصرف المركزي وستبقى الملفات 
القضائيـــة مفتوحة“.وتم اســـترجاع نحو 600 
مليـــون دوالر. وتؤكد الســـلطة القضائية أنها 
اعتقلـــت، خـــالل األشـــهر القليلـــة الماضيـــة، 
عـــددا من رجال األعمال بتهم فســـاد خصوصا 
عبـــر قروض مصرفية لم تســـدد تبلـــغ قيمتها 

المليارات من الدوالرات.
وآخذ آية الله الريجاني، وهو شقيق رئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الريجانـــي المحافظ 
المعتدل، على الحكومة ووزارة الخارجية ”عدم 
القيـــام بما يتوجب عليهما لمتابعة المال الذي 

دفع إلى باباك زنجاني في الخارج“.
واعتبـــر أنـــه كان ال بد من طلـــب معلومات 
من حكومـــات ماليزيا وتركيـــا والصين، فردت 
وزارة الخارجية بأنها ”تعاونت بشـــكل كامل“ 

مع القضاء منذ نحو عامين.
 وذهب صادق الريجاني إلى القول إن رجل 
األعمال كشـــف للمحققين أنه دفع مئات اآلالف 
من الدوالرات لمرشحين لالنتخابات الرئاسية 
عام 2013. وقال الريجاني ردا على روحاني في 
تغريدة الثالثاء، ”إن الحكومة مســـتعدة للقيام 
بكل ما هو ممكن إللقاء الضوء على حســـاباتها 
وتنتظر من السلطات القضائية القيام بالمثل“.

وتعرضت الســـلطة القضائية خالل الفترة 
األخيرة لهجوم بشأن حســـابات يشرف عليها 
مباشـــرة رئيس هـــذه الســـلطة. وفـــي أواخر 
ديسمبر، وقع 210 نواب إعالنا يعتبرون فيه أن 

هذه الحسابات كانت ”قانونية“ تماما.
وقال غالم حســـين محسني إيجائي الرجل 
الثاني في الســـلطة القضائية ردا على تغريدة 
روحاني، ”إن حسابات القضاء شفافة وبإمكان 

أي كان االطالع عليها“.
وتابـــع إيجائـــي ”ليكشـــفوا (المقربون من 
الرئيـــس) أمـــام اإليرانيين كم أنفـــق روحاني 
خالل الحملة االنتخابية ومن أين أتى بالمال“، 
لضمان  قبل أن يطلـــب من الرئيـــس ”التحرك“ 

وجود شفافية.
وحـــاول المرشـــد خامنئي، األحـــد، تهدئة 
الوضـــع عندما قـــال ”ال أريد التدخـــل في هذا 

الخالف وبإذن الله ستنتهي هذه المشكلة“.

الصراع مع القضاء يهدد طموحات روحاني في والية رئاسية ثانية

تفاقم للخالف في األفق

نيكوال ستيرجن:

نقص المعلومات عن 

خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي غير مقبول

} باريس – تتخندق فرنســـا استعدادا حلرب 
إلكترونيـــة محتملـــة تشـــن علـــى االنتخابات 
الرئاســـية املقبلة، بعدما تعلمت من درس قاس 
واجهتـــه الواليات املتحدة التي تتهم روســـيا 
بشن هجمات إلكترونية ساعدت دونالد ترامب 

في الفوز بالرئاسة.
وتخشـــى فرنســـا مـــن صعود مرشـــحني 
جتمعهـــم صداقة وطيـــدة بالرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتـــني، الذي يقـــول مراقبـــون إن 
اســـتراتيجيته للتأثير على نتائج االنتخابات 

في معقل الغرب حتقق جناحات كبيرة.
وحذر وزير الدفاع الفرنســـي جان إيف لو 
دوريان من وقـــوع هجمات إلكترونية خارجية 

تستهدف االنتخابات في بالده.
وقال لو دوريان، في مقابلة مع صحيفة ”لو 
جورنال دو دميانش“ األســـبوعية ”ال نستبعد 
احتمال تعرض االنتخابات في فرنسا لهجمات 
إلكترونيـــة مماثلـــة للهجمـــات فـــي الواليات 
املتحدة، لذلك أدعو إلى توخي احلذر الشديد“.
ومـــن املقـــرر أن جترى اجلولـــة األولى من 
االنتخابات الرئاســـية الفرنســـية في الـ٢٣ من 
أبريـــل القادم، فيما جتـــرى اجلولة الثانية في 

الـ٧ من مايو املقبل.
وأكـــد لو دوريـــان أن االنتخابات في بالده 
ليست مبنأى عن الهجمات اخلارجية، مضيفا 

”من السذاجة التفكير عكس ذلك“.
وتعيش أوروبا حالة مـــن الرعب بالتزامن 
مع صعود ســـريع لتيـــارات اليمـــني املتطرف 
التي تروج لسياســـات شعبوية تروق لروسيا 

كثيرا.
وتسيطر نفس املخاوف، ولكن بدرجة أقل، 
على أملانيـــا التي مازالت املستشـــارة أجنيال 
ميـــركل تتمتـــع فيها بشـــعبية واســـعة. لكن 
تقاريـــر تقول إن حزب ”البديل من أجل أملانيا“ 

الشعبوي يحقق مكاسب غير مسبوقة.
وال تتوقـــف الهجمـــات اإللكترونيـــة على 
االنتخابات وحسب، لكنها تشكل تهديدا متكررا 
ملؤسسات حساسة وأجهزة استخبارات سعيا 
للوصـــول إلى معلومـــات قد تغيـــر اجتاهات 

الرأي العام خصوصا في أوروبا.
وقـــال لودريـــان إن الهجمـــات اإللكترونية 
التي تعرضت لها وزارته شـــهدت زيادة خالل 
العام املاضـــي، مضيفا ”قضينـــا على ٢٤ ألف 
هجمة إلكترونية خارجية خالل العام املاضي“.

خوف فرنسي من استهداف 

إلكتروني لالنتخابات
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} يعـــود الصـــراع التركـــي اإليرانـــي لفرض 
النفـــوذ والهيمنـــة على ســـوريا إلـــى مراحل 
تاريخيـــة قدميـــة، ولم يقتصر على الســـنوات 
املاضيـــة، حيـــث جنحت إيـــران عســـكريا في 
الســـيطرة علـــى كل املناطق التي بيـــد النظام 
الســـوري، إال أن التفاهم الروسي التركي حول 
إيجاد مخرج لألزمة الســـورية جعل تركيا في 
وضع أقوى رغم اســـتمرار إيـــران في التأكيد 

على أن ميليشياتها لن تغادر سوريا.
ويـــرى محللـــون أن التنافـــس احلالي بني 
تركيـــا وإيران هو أحدث نســـخة لصراع قدمي 
متثل في معركة بدأها ســـلفهما اإلمبراطورية 
البيزنطيـــة واإلمبراطورية الفارســـية من أجل 
التحكـــم في بـــالد ما بـــني الرافدين، ســـوريا 
والعراق حاليا. في حني اســـتمر التنافس إلى 
ما بعد حتولهما من إمبراطوريتني إلى دولتني 
وطنيتني، متكنتا من حفظ السالم بينهما على 

مدى قرابة 200 عام.
وتســـير تركيا وإيران في مســـار تصادمي 
يعـــود في معظمه إلى تورطهما في الصراعات 
الطائفيـــة املتفاقمـــة فـــي املنطقـــة بوصفهما 
القوتـــني الســـنية والشـــيعية الكبريـــني فـــي 
املنطقـــة، كمـــا أن فشـــلهما فـــي التعايش مع 
بعضهمـــا البعـــض ميكن أن يقـــوض أو يحل 
الروابط املتينة التي نشأت بينهما في العقدين 
أصبحـــا  اقتصاديهمـــا  أن  حتـــى  املاضيـــني 

متشابكني أكثر فأكثر.
ويبـــرز كيفيـــة اختيار البلدين الســـتخدام 
قوتيهما ومدى قدرتهما على جتاوز خالفاتهما 
أمران بالغا األهمية لتحديد مســـتقبل الشـــرق 
األوســـط. إذا تركت الديناميـــات احلالية دون 
كابح، فهي ستسير نحو املزيد من سفك الدماء 
وتفاقم حالة عدم االستقرار واملزيد من مخاطر 
حدوث مواجهة عســـكرية مباشـــرة، وإن كانت 

غير متعمدة.

التدخل التركي في سوريا

يعـــد تدخـــل تركيا العســـكري في ســـوريا 
والعـــراق، جزئيا، ردة فعل علـــى التصور بأن 
إيران ما انفكت تنتهك مجال نفوذها التاريخي 
وخاصـــة في ســـاحة املعارك بحلـــب واملوصل 
وحولهما بالقرب من حدودهـــا اجلنوبية. كما 

يبرز هذا التدخل أيضا احملاولة الســـاعية ملنع 
حزب الوحـــدة الدميقراطي الكردي الســـوري، 
املنضوي حتت حزب العمال الكردستاني العدو 

اللدود لتركيا، من كسب املزيد من األراضي.
ويتقدم املقاتلون السوريون املدعومون من 
اجليش التركي حاليـــا في اجتاه اجلنوب بعد 
أن أزاحوا ما يســـّمى بتنظيم الدولة اإلسالمية 
مـــن مدن جرابلس والراعـــي ودابق بالقرب من 

احلدود التركية باجتاه مدينة الباب.
األهميـــة  ذات  املدينـــة  هـــذه  أن  ورغـــم 
االســـتراتيجية حتت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، فإنها تظـــل محل أطمـــاع آخرين: 
حزب الوحـــدة الدميقراطية الكردي املدعوم من 
الواليـــات املتحدة يتقدم من الشـــرق، واجليش 
الســـوري والقـــوات املتحالفـــة مع إيـــران من 

اجلنوب.
وادعـــى بعض املســـؤولني بـــأن طائرة من 
دون طيـــار من صنـــع إيراني تورطـــت في قتل 
أربعة جنود أتراك في غـــارة جوية بالقرب من 
مدينة البـــاب في 24 نوفمبر، حيث بدا اخلالف 
بـــني البلديـــن ووكالئهمـــا يزداد بشـــكل منذر 
باخلطر في وقت وصلت الثقة بينهما إلى أدنى 

مستوى.
وتؤّول طهـــران سياســـة تركيا بخصوص 
ســـوريا أساسا كنتيجة ملطامع عثمانية جديدة 
الســـتعادة النفـــوذ وتقويـــة الســـنة املوالـــني 

لألتراك.
وفســـر موقـــع إخبـــاري إيرانـــي التعاون 
التركي الروســـي املتصاعد في سوريا بالسعي 
لنقـــل إيران إلـــى موقع املتفرج علـــى مجريات 
األحـــداث في هـــذا البلـــد العربـــي، وذلك وفق 
التابع ألمني عام  حتليل نشـــره موقع ”تابناك“ 
مجلـــس مصلحة تشـــخيص النظـــام اإليراني، 

محسن رضائي.
ورأى التحليـــل أن دور تركيا يزداد بشـــكل 
مطرد في احملور اإليراني- التركي- الروســـي، 
حيث ”حتولت إيران إلى متفرج على املدرجات 
بعـــد االجتمـــاع الثالثـــي لـــوزراء اخلارجيـــة 

(تركيا- إيران- روسيا) في موسكو“.
ولفـــت التحليـــل في هـــذا الصـــدد إلى أن 
التقارب التركي الروســـي ميثل قلقا بالغا لدى 
حلف شـــمال األطلســـي ”ناتو“، بحكم أن أنقرة 
من األعضاء الدائمني فيه وخصوصا الواليات 

املتحدة.
وتابـــع ”بتعبير آخـــر، الناتو يســـعى إلى 
احليلولة دون دخول تركيا في احملور الروسي، 
وفي ظل هذه الظروف ميكن لروســـيا أن تعطي 

امتيازات أكبر لألتراك، وهذا يجعل تركيا أكثر 
قـــوة من إيران على طاولـــة املفاوضات“. ولفت 
إلى أنه ”في حال استمرار الوضع بسوريا على 
ما هـــو عليه، فإن إيران قد ال تســـتطيع حماية 

مصاحلها في هذا البلد بعد كفاح 5 سنوات“.

التقارب الروسي التركي

يقـــول الباحث السياســـي التركـــي فائق 
بولـــوط  لـ“العرب“ إن تركيا حتاول أن تنافس 
إيران ولكنها تتصرف في امللف السوري ضمن 
إطـــار التفاهمـــات مع روســـيا، وال تســـتطيع 
جتـــاوز هـــذه النقطـــة. فأنقـــرة حريصة على 
عدم إزعاج موســـكو. ويبدو أن تركيا وروسيا 
تســـيران معا للتنسيق بينهما من أجل إيجاد 
حل شـــامل في ســـوريا بصفتهمـــا ضامنتني 

ألطراف الصراع.

وأشـــار الباحث السياسي اإليراني سوران 
خـــدري فـــي حديث ”العـــرب“ إلـــى أن تصاعد 
التصريحـــات السياســـية مـــن كال الطرفـــني، 
التركـــي واإليرانـــي، حول الوضـــع الراهن في 
ســـوريا وخاصة حـــول الهدنة، هـــو دليل على 
حدوث تغييرات داخلية في الســـاحة السورية 
بالنســـبة إلـــى الـــدول الثالث روســـيا وإيران 

وتركيا.
وال يعتقد فائق بولـــوط أن تركيا في نهاية 
املطاف تســـتطيع ســـحب كل النفـــوذ اإليراني 
من ســـوريا، هذا إن اســـتطاعت إضعاف الدور 

اإليراني وحتجيمه فعال.
ولفت إلى أن إيران محســـوبة على الراعي 
الروســـي بقوله ”رغم ذلك نشـــاهد أن موسكو 
فتحـــت املجـــال لألتـــراك للتصـــرف حلد معني 
بخصـــوص إيران في ســـوريا، ولكن قد تتدخل 
روســـيا لضبط التصريحـــات املتبادلة في حال 

جتاوزت السقف املقبول“.
بينما يـــرى الباحث اإليرانـــي أن الوصول 
إلى رؤية واضحة حول مستقبل الدور اإليراني 
في سوريا في سياق التحالف الثالثي، يتطلب 
االنتظـــار حتى تســـلم دونالد ترامب الرئاســـة 
في الواليـــات املتحدة األميركيـــة، وذلك بقوله 
”فـــي اعتقـــادي سياســـات اإلدارة اجلديدة في 

واشـــنطن باالجتـــاه إيران حتدد مســـار الدور 
اإليراني في سوريا“.

ويعتبـــر خـــدري أن ســـوريا متثـــل منطقة 
نفوذ سياســـية تاريخية لكل من روسيا وإيران 
وقـــد حـــدث تنافس بينهمـــا على هـــذه البالد 
منذ ســـنوات في فترة االحتاد الســـوفييتي، إال 
أنهما تعاونتا معا في الســـنوات األخيرة ضد 

املعارضة السورية عسكريا.
ويضيف ”ال نســـتطيع اجلزم بـــأن الروس 
يفضلـــون الدور التركي في ســـوريا على الدور 
اإليرانـــي، ألنـــه كما نعلـــم، فإن األحـــداث في 
ســـوريا تتغيـــر بســـرعة هائلـــة وأحيانا غير 
متوقعة، فخالل املعارك العســـكرية كانت إيران 
هي احلليف األول لروسيا ولكن مع بدء املعركة 

السياسية أضحت تركيا هي احلليف األول“.
وفـــي املقابـــل يؤكـــد الباحـــث التركي أن 
التنافس التركي اإليراني في ســـوريا ال يشـــير 
إلى تغلب طـــرف على آخر في املـــدى املنظور. 
ويقول الباحث في الشأن اإليراني، واحمللل في 
مجموعة األزمات الدولية علي فائز ”إن مسؤوال 
إيرانيا فـــي األمن الوطني أخبره بأن الشـــيء 
الذي تغير في سوريا بعد بداية احلرب األهلية 
ليس طبيعة احلكومـــة وال عالقات طهران بها، 
بـــل املطامـــح التركية. زيـــادة على ذلـــك تلوم 
إيران تركيـــا على عدم وقـــف تدفق اجلهاديني 
املتوجهني إلى ســـوريا عبـــر األراضي التركية 

وعلى منحهم الدعم اللوجيستي واملالي“.

توترات طائفية

اتهم مســـؤولون في أنقرة إيران مبساعيها 
الرامية إلى إعادة إحياء النســـخة الشيعية من 
اإلمبراطورية الفارســـية القدميـــة. ففي مارس 
مـــن العـــام 2015 اتهـــم الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان إيران مبحاربـــة تنظيم الدولة 
اإلســـالمية في العراق فقط لتحـــل محلها. كما 
تقـــول تركيـــا إن جتنيد إيـــران للميليشـــيات 
الشـــيعية من لبنـــان والعـــراق وأفغانســـتان 
حلماية حكم طائفة العلويني األقلية على غالبية 
ســـنية في ســـوريا، زاد في التوترات الطائفية 

ومنح املتطرفني السنة أداة جتنيد قوية.

وفي معـــرض تبـــادل لالتهامـــات، كان كل 
جانـــب ينتقد رفـــض اجلانب اآلخـــر االعتراف 
بنظرتـــه للواقـــع، وفـــي الوقت ذاتـــه يتجاهل 
حقيقة أن كال منهما يتصرف بطرق يعيبها على 
اآلخر، مبا في ذلك استخدام قوات عسكرية في 
حروب خارج حدودهما ومســـاندة ميليشـــيات 
تهدف إلى الســـيطرة على ما يبرز على أنقاض 

الفوضى احلالية في سوريا والعراق.
وفي هـــذا اخلصوص يلفـــت الباحث علي 
فائـــز في دراســـة نشـــرتها مجموعـــة األزمات 
الدوليـــة إلى أن تركيا وإيـــران حتاوالن البناء 
علـــى املصالح املشـــتركة (هزم تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية أو علـــى األقـــل تهميشـــه وتعطيل 
صعود األكراد الســـوريني الساعني إلى احلكم 
الذاتـــي)، لكـــن الشـــكوك العميقة فـــي مطامح 
الطرف اآلخر لالستفادة من الفوضى منعتهما 
مـــن التوصل إلـــى ترتيبات ميكـــن أن حتد من 

التوترات.

تركيا توظف تفاهماتها مع روسيا إلضعاف النفوذ اإليراني في سوريا
ــــــرات التي شــــــهدتها الرؤية التركية لألحداث الدائرة في ســــــوريا واملنطقة عموما ال  التغي
تعد فقط حتّوال يخص الفاعل السياســــــي التركي، بل هي حتوالت انعكست وتنعكس على 
مآالت الوضع اإلقليمي برمته. فاقتراب تركيا من التصور الروســــــي للمســــــألة السورية، 
مثال، كان مؤشرا على توجهات تعيشها أنقرة ألسباب متداخلة، وتقليصا للنفوذ اإليراني 
في الشــــــرق األوسط، رغم املشــــــتركات الكثيرة بني طهران وموسكو، كما يعتبر االقتراب 
التركي من روسيا إيذانا بتحوالت عارمة ستعيش على وقعها املنطقة حاضرا ومستقبال.

في 
العمق

مصالح مشتركة

«المعارضة الســـورية تســـتحق النقد لعجزها عن القيام بدورها في قيادة ثورة الســـوريين ضد 
نظام األسد وحلفائه لنحو ست سنوات من الصراع».

فايز سارة
كاتب وصحافي سوري

«الدعم اإليراني لروسيا تجاه الغرب صدامي بالدرجة األولى، أما تركيا فتعد ذات فائدة أكبر من 
إيران لموسكو في الساحة األوروبية».

محمد عثمانلي
باحث أردني متخصص في التاريخ العثماني

[ أنقرة وطهران.. نحو مسار تصادمي مرده حروب بالوكالة  [ إيران في موقع المتفرج بالمرحلة االنتقالية لألزمة السورية

سوران خدري:
ستتضح الرؤية مستقبال حول 
الدور اإليراني في سوريا، حين 

يتسلم ترامب الرئاسة األميركية

فائق بولوط:
تركيا لن تستطيع سحب كل 
النفوذ اإليراني من سوريا هذا 

إن استطاعت إضعافه

نقد المعارضة أم نقد الثورة

} أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا أما 
الشاعر فيقول ”ال خير في ود امرئ متقلب إذا 
الريح مالت مال حيث تميل“، والثورة هي نقد 
بلغ مستوى النقض، أما من ”يتعربشون“ على 

الثورة فهم المتقلبون الذين ال خير فيهم.
وفي الثورة السورية العظيمة التي 

يتوضح كل ساعة أنها ال تقف عند حدود 
نقض النظام المحلي وصوال إلى تبيان 

أنه ال يصلح إال أداة أو حتى مجرد واجهة 
لـ“شرعنة“ حروب السحق واإلبادة بحق 

الشعوب الثائرة لإلجهاز على ثوراتها ليس 
ألن الثورة هواية أو نزهة أو مجرد تجرؤ 

على األنظمة، بل ألن األنظمة ذاتها بلغت من 
التعفن مبلغا تمتنع تحت واليتها أسباب 

الحياة في حدودها الدنيا، بل إنها، أي الثورة 
السورية، استطاعت كشف طبيعة النظامين 
اإلقليمي والدولي على حقيقتيهما المروعة 
ليتبين خالل سنواتها الست كيف تحولت 

القوى المسيطرة فيهما إلى مجرد عصابات 
مافيوية معادية لإلنسانية ولإلنسان، وأن 

القيم المزعومة التي تتلطى خلفهما ليست 
سوى واجهات براقة، ما إن تعرضت لوهج 

الثورة حتى زال بريقها وبدت غريبة كل 
الغرابة عن المضامين التي تدعي حملها. 

وليس هذا حال األنظمة الحاكمة في العالم 
فقط، بل بدا جليا أيضا لدى كافة المنظمات 

الدولية المنبثقة عن هذا النظام العالمي 
وخصوصا المنظمات التي ترفع في وجه 

شعوبنا بيارق القانونين الدولي اإلنساني 
وشرعنة حقوق اإلنسان وحقوق الطفل 

واإلغاثة والتدخل والمساعدات اإلنسانية 
وما إلى ذلك من منظمات يتحصل موظفوها 

على أعلى األجور ويتمتعون بشروط حياة 

الرفاه القصوى وبحصانات وحمايات يقف 
مواطنونا إزاءها مشدوهين كل ذلك من أموال 

الشعوب وعلى حساب دموعها ودمائها.
والنقد الذي هو محاولة لكشف األخطاء 
والعيوب وللتخلص من األوهام والشعارات 
الزائفة ولمعرفة االختراقات التي يواجه بها 
أعداء الثورة الثوار إلرباكهم وإنهاكهم وقطع 
الطريق على صيرورة ثورتهم، هو بحد ذاته 
ركن من أركان الثورة ال تسير إال به وال يقوم 

به إال الثوار المنخرطون كلية في العملية 
الثورية، ال المتسلقون أو الهابطون على 

الثورة الذين هم من تتمثل االختراقات فيهم.
والنقد هنا، ال يتوجه إلى الثورة كثورة، 
وال إلى اإلمكانيات المتاحة وال إلى قدرتها 

على التقدم هنا واالنكفاء هناك وال على مدى 
التضحيات التي فرضها عليها أعداؤها 

ولكن إلى النخب التي فرضت نفسها عليها 
والتي كانت خالل سنوات الثورة مسؤولة 

عن كل المآالت التي وصلت إليها، والنتائج 
المأسوية التي أصابت مجتمع الثورة هي 

مسؤولية هؤالء بالدرجة األولى.
ولئن كان من أوهام فرضت على الثورة 
فهم من فرضها. وإذا كان من قراءة مغلوطة 

ألسباب الثورة فهي قراءتهم هم، وإذا كان 
من شعارات عممت وأهداف ُرّوج لها أسهمت 

في ضرب وحدة مجتمع الثورة، فإنهم هم 
من عمموها وهم من روجوا لها. وعليه، فإن 
النقد، بعد كل ما جرى ينبغي أن يبلغ حدود 

النقض مع هؤالء ومع الهيئات التي شكلوها 
أو بصيغة أدق، الجهات التي ُشكلت لهم 

ليؤدوا دورهم في عملية اإلجهاز على الثورة 
عن طريق تزوير األسباب واألهداف وصوال 

إلى تزكية القوى المضادة للثورة واعتبارها 
ركنا منها.

وفي الواقع العملي قدمت، مؤخرا، 
مجموعة من المعارضين السوريين ورقة 

في نقد الثورة السورية ولتصحيح مسارها، 

جاءت هذه الخطوة بعد احتالل مدينة حلب 
وانكفاء قوى المعارضة المسلحة بشكل كبير، 
وكذلك انكفاء تشكيالت المعارضة السياسية 

المختلفة في الخارج لنفس األسباب، وهي 
تخلي القوى العالمية واإلقليمية عن دعمها 

بالطريقة السابقة أو اختالف طبيعة هذا 
الدعم نتيجة التوافقات الدولية واإلقليمية 
التي أرساها االنكفاء األميركي واألوروبي 

لمصلحة الحضور الروسي الكبير في 
المنطقة، بما يؤكد أن النظام العالمي ترك 

لإلمبريالية الروسية مهمة سحق الثورة 
السورية بشكل نهائي.

هنا ينبغي التوقف أمام الدوافع الحقيقية 
لعملية النقد هذه خصوصا أنها ساوت بين 
الثورة والمعارضة التي فرضت نفسها، أو 

ُفرضت على الثورة، وأنها جاءت في هذا 
الظرف وتحت وطأة هذا االنكفاء ولم تتمكن 

حقيقة من مالمسة عمق المسألة وإنما نظرت 
في نتائج عمل نخب المعارضة وهيئاتها 

واألوهام التي عممتها أو استخدمتها لفرض 
أهدافها هي على الثورة وبالتالي للتعمية 

على أهداف الثورة الحقيقية، على أنها نتائج 
تواصل الثورة لهذه المدة ”وذهابها إلى الحد 

األقصى في كل شيء“.
وهنا ال بد من لفت االنتباه إلى أن 

النقد كان عملية متواصلة على مدى أيام 

الثورة السورية وال يزال. النقد الذي بدأ مع 
الشعارات والهتافات األولى للثورة مرورا 
بتشكيل لجان التنسيق المحلية ثم إعالم 

الثورة وتعرية وكشف اإلعالم المضاد للثورة، 
ثم تشكيل الجيش الحر ثم التسميات التي 

أطلقت على تشكيالته ثم تسميات الجمع 
والعمل على فضح طبيعة التشكيالت السلفية 

المرتبطة بأجندات خارجية مكلفة بتحجيم 
وضرب تشكيالت الجيش الحر والتخلص 

من الناشطين الثوريين، ثم إعالن ”تحرير“ 
األحياء والمناطق منذ تجربة حي القابون 

وما تالها من تدمير شامل لهذا الحي 
الدمشقي، وصوال إلى تشكيالت المعارضة 
”المكرسة“ والممولة والمفروضة خارجيا 

لفرض أجندات مموليها على الثورة.
ولم يتوقف النقد عند هذه الحدود بل 

تعداه، ومنذ األيام األولى إلى كشف األوهام 
التي ُعمل على تكريسها عبر الفصائل 

”الجهادية“ التي عملت على تكريس نظرية 
النظام القائلة، إن الصراع في سوريا هو بين 
النظام وبين قوى التطرف الديني اإلرهابية، 

وفضح األوهام التي عممتها المعارضة 
الخارجية حول ”الضربة القاضية“ التي 

ستسقط النظام.
األوهام التي تعرضت لها ورقة 

المعارضين السوريين كان قد تم تفنيدها 
ونقدها، بل نقضها منذ أن أطلقت، لكن 

النخب التي تمكنت من تسّيد الموقف بفعل 
اإلمكانيات التي وضعت تحت تصرفها، 

لم تتغاض فقط عن هذا النقد بل واجهته 
وحاربته بطريقة أريد لها أن تتكامل مع 

صيرورة اإلجهاز على الثورة نفسها.
إن اإلعالن عن أن الثورة لم تهزم ال ينبغي 

أن يؤدي بأصحابه إلى توسل ”الحلول 
التسووية“ بين من قامت الثورة لإلطاحة بهم 

وبين من كان توظيفهم الخارجي جزءا من 
مكافحة الثورة.

عديد نصار
كاتب لبناني

غسان إبراهيم
إعالمي سوري

الثورة استطاعت كشف طبيعة النظامني 
اإلقليمي والدولي على حقيقتهما املروعة، 
كيف تحولت القوى املسيطرة فيهما إلى 

مجرد عصابات مافيوية 
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األسطول البحري الجنوبي.. تمدد استراتيجي مصري في المياه العربية

في 
العمق

«تدشـــين األســـطول البحري الجنوبي بميناء ســـفاجا جزء من توزيع القوات البحرية  على كافة 
الحدود وجزء من البناء االستراتيجي للقوات المسلحة المصرية».

أحمدعبد احلليم 
خبير عسكري مصري

«الوضـــع الحالي يمثل آخر مراحل الرأســـمالية إذ أنها نظام معقد وصل إلى أقصى حدود قدرته 
على التكيف، كما أن النيوليبرالية ال تعرف حدودا لتسليع العالم».

بول ميسون
صحافي بريطاني

[ حاملتا المروحيات السادات شماال وعبدالناصر جنوبا لتأمين الحدود  [ تدشين األسطول قد يفرز تحالف بين مصر والسعودية

} القاهــرة - أكد عســـكريون مصريون حاجة 
مصر إلى تدشني أســـطولها البحري اجلنوبي 
في هذا الوقـــت الراهن نظًرا للتحديات األمنية 
و املواجهـــة املصريـــة لإلرهاب التـــي تتجاوز 
احلدود، كما يعد هذا التدشني مفتاح العالقات 
السياســـية املصريـــة مـــع العديد مـــن البلدان 
العربيـــة واإلفريقيـــة، فـــي ظل عدم اســـتقرار 
األوضاع األمنية باملنطقـــة العربية، وكذلك في 

منطقة القرن اإلفريقي بصفة عامة.
في مـــا يـــرى سياســـيون،على أن اخلطوة 
املصريـــة األخيرة، ُتعد أمـــرًا ضروريًا، للقضاء 
على أعمال القرصنة البحرية، وحماية وتأمني 
خطوط املواصالت، فضًال عن ســـهولة عمليات 
البحـــث واإلنقـــاذ، حـــال وقوع حـــوادث غرق 
أو حدوث كـــوارث بحرية، مـــع إمكانية القيام 
بعمليـــات البحـــث واإلنقـــاذ ملســـاعدة الدول 

العربية.
وتتعـــدد املخاطر التي ميكـــن أن يواجهها 
األمـــن القومـــي املصـــري، فإلـــى جانب خطر 
اإلرهاب، الذي يستطيع التسلل من كل املنافذ 
البحرية، فإن هناك تهديدات تهريب الســـالح، 

واملخدرات، والهجرة غير الشرعية وغيرها.
وكان البعد االقتصادي أيضًا، حاضرًا في 
ذهن القيادة السياســـة املصرية، عند تدشـــني 
هذا األسطول، وهو ما انعكس على افتتاحات 
جديـــدة بالتـــوازي، شـــملت مشـــروع تعميق 
املجرى املالحي وحوض الدوران مليناء دمياط، 
وإنشاء ميناء أرقني البري مع السودان، والذي 

يعد بوابة مصر ألفريقيا ودول حوض النيل.
وقـــال اللـــواء أحمـــد خالد، قائـــد البحرية 
املصريـــة، إن القـــوات البحرية، شـــهدت خالل 
الفترة املاضية، مرحلة تطوير متكامل، شـــملت 
جميع النواحي التـــي مت تنفيذها على محاور 
متزامنـــة لدعـــم نظم التســـليح، وبنـــاء الفرد 
املقاتـــل، وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة للموانئ 

والقواعد البحرية. 
وأشـــار إلـــى انضمام عـــدد مـــن الوحدات 
البحريـــة احلديثـــة، مـــن لنشـــات الصواريخ 
طراز (ســـليمان عزت)، والفرقاطة طراز (فرمي)، 
وحاملتي املروحيات طراز (ميســـترال)، ولنش 
للصواريخ الروســـي طراز( R-32)، والوحدات 
الســـريعة طراز (ريب)، والغواصة طراز (209)، 
التـــي متثل أحـــدث الغواصـــات التقليدية في 

العالم.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
افتتـــح اخلميـــس املاضـــي، قيادة األســـطول 
اجلنوبـــي، الـــذي يضـــم وحـــدات للمدمرات، 
ولنشات الصواريخ، ولنشات املرور الساحلية، 
والوحـــدات اخلاصـــة البحريـــة، كمـــا انضـــم 

لألســـطول اجلديد أحدث الغواصات التقليدية 
في العالم.

وبتدشني األســـطول اجلنوبي، تكون مصر 
قد أحكمـــت قبضتها العســـكرية على حدودها 
البحريـــة، ســـواء مـــن ناحية البحر املتوســـط 
شماال، والذي يتواجد به األسطول الشمالي، أو 
من ناحية البحر األحمر جنوبا، بعد اســـتقرار 
األســـطول اجلديد علـــى مســـاحات طويلة من 
امتداده، وبالتالي فإن حركـــة التجارة الدولية 
املـــارة بقناة الســـويس أضحت مؤمنة شـــماال 

وجنوبا.
وحـــدد مراقبـــون ثالثة اجتاهات رئيســـية 
وراء تدشـــني األســـطول اجلديد جنوبا، األول 
يتعلق بالشق العسكري املصري، والذي يعكس 
رغبة مصرية في بناء جيش قوي تســـتطيع من 
خالله مواجهة األخطـــار الداخلية واخلارجية، 
أمـــا االجتاه الثانـــي فيتعلق برغبة سياســـية 
مصريـــة فـــي أن متتلك قـــوة عســـكرية كبرى، 
جتعلها العبـــًا محوريـــًا هامًا فـــي العديد من 
امللفـــات اإلقليمية، التي غابـــت عنها على مدار 

اخلمس سنوات املاضية.
بالنشـــاطات  الثالـــث  االجتـــاه  ويرتبـــط 
االقتصادية املتنامية بالداخل، من خالل افتتاح 
سلســـلة من املشـــروعات القومية، فـــي مجال 
النقل البحري والطرق، شـــملت موانئ سفاجا 
ودميـــاط وأرقـــني (مطلة على البحـــر األحمر)، 
بعـــد تطويرها وفقا ألحدث املنظومات املالحية 
العامليـــة، وهو األمر الذي يتطلـــب تأمينًا قويًا 

حلركة التجارة في تلك املنطقة.
ويعد الشق العسكري املباشر، األكثر أهمية 
بالنســـبة إلى تدشني األســـطول اجلديد، إذ أنه 
يوفـــر حماية  للميـــاه اإلقليميـــة واالقتصادية 
بالبحـــر األحمـــر، بدايـــة مضيق بـــاب املندب 
جنوبا وحتى ميناء بورســـعيد شماال، كما أنه 
أضاف حرية حترك للقطع البحرية من الشمال 
إلى اجلنوب، وهو أمر له أهمية بالنســـبة إلى 
عامل الوقت، فوجود أســـطول خاص باجلنوب 
جاهز مبعداته، يضيف قوة عسكرية كبيرة، في 
حالـــة وجود هجوم على مصر من ناحية البحر 

األحمر.
وبحســـب عســـكريني، فـــإن وجـــود حاملة 
الطائرات ميســـترال (أنور الســـادات) شـــماال، 
واحلاملة (جمال عبدالناصر) جنوبا، يســـاهم 
في تدعيم قـــدرات القوات البحريـــة واجلوية، 
وتعزيز قدراتهـــا على القيام مبهام مشـــتركة، 
وأدت إلـــى ارتفاع القـــدرات القتاليـــة للقوات 

البحرية املصرية.
وتتميز امليســـترال بامتالكهـــا مركز قيادة، 
ميكنه أن يشـــترك مع عـــدة دول، ولديها القدرة 
على القيام بعمليـــات اإلبرار البحري، إذ ميكن 
أن حتمـــل أكثر من 40 دبابة، أو 50 عربة مدرعة 
حاملة جنود، ليتم إبرارها على شـــواطئ املدن 
الســـاحلية، التـــي قـــد تتمركز بهـــا العناصر 

اإلرهابيـــة، مـــع إمكانيـــة معاونة هـــذه القوة 
البرمائية بالقوات اجلوية التي حتملها، حيث 
توجد على متنها 24 طائرة هليكوبتر، تستطيع 
أن تقـــدم املعاونـــة اجلويـــة للقـــوات التي مت 

إنزالها على البر.

تأمين الممر الجنوبي

قال اللـــواء نبيل أبوالنجـــا، خبير مكافحة 
اإلرهـــاب، لـ“العرب“، إن ”التفكير في تدشـــني 
األســـطول اجلنوبي، بدأ منذ سيطرة احلوثيني 
على مناطق كبيرة باليمن، وهو ما ولد مخاوف 
جمـــة من تأثيرهـــا على حركـــة املالحة بالبحر 
األحمـــر، وحتديـــدا مـــن خـــالل جزيـــرة برمي 
اليمنيـــة، إذ أن املمر املالحي في املســـافة بني 
اجلزيرة والسواحل اليمنية يبلغ 100 كيلو متر، 
ويفصلهـــا عن جبوتي 3 كيلو مترات، وبالتالي 
فإن عملية تأمني حركة املالحة البحرية حتتاج 
إلى أســـطول كبير يواجه التحديات األمنية في 

تلك املنطقة“. 
وأضاف أن تدشـــني األســـطول، لـــه عالقة 
أيضا بتأمني اجلزر املصرية الواقعة في البحر 
األحمر، باإلضافة إلى اجلزر املالحية املوجودة 
على امتداد خليج العقبة، لتأمينها من األطماع 
اخلارجيـــة، وذلك فـــي وقت تبرم فيـــه القاهرة 
العديد مـــن اتفاقيـــات تعيني احلدود، ســـواء 

مع اململكة العربية الســـعودية، أو مع اليونان 
وقبرص وإســـرائيل، اســـتعدادًا للتوســـع في 

التنقيب عن االكتشافات البترولية.
ووفق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
(جاميـــكا)، فـــإن مصر متلـــك حريـــة التحرك 
داخل حدود املياه اإلقليمية املقدرة بـ(12 ميال 
بحريا)، كما أنها متلك االســـتفادة من مياهها 
االقتصاديـــة بالبحر األحمر فـــي منطقة متتد 
إلي ( 200 ميل بحري) من الشـــريط الساحلي، 
إذ يحـــق لهـــا التنقيب عـــن البتـــرول في تلك 

املناطق.
وشـــدد عســـكريون على أن تواجد أسطول 
بحري فـــي البحر األحمـــر، كان شـــيئا واجبا 
تنفيذه من الناحية االستراتيجية، فمصر لديها 
1500 كيلو من الســـواحل جنوبـــا، و1000كيلو 
شـــماال، وبالتالـــي ال بـــد للقـــوات البحرية أن 
تكون موجـــودة في االجتاهني، لتأمني املصالح 

احليوية املصرية.
واعتبـــر أبوالنجـــا، وهو أحد املشـــاركني 
في حرب أكتوبـــر 1973، أن القواعـــد البحرية 
املصريـــة مبدينة ســـفاجا والقصيـــر (جنوب 
البحر األحمر)، باإلضافة إلى القواعد البحرية 
املتواجـــدة قبل حاليب وشـــالتني، والتي تقع 
على الطـــرف األفريقي للبحـــر األحمر، مرافق 
صاحلـــة الســـتقبال األســـطول اجلديـــد، وأن 
التوســـع نحو نشـــر القطع البحريـــة املصرية 
جنوبـــا، يتيح مـــدى أكبر للتواجد العســـكري 

املصري بالبحر األحمر. 
ولفت سياسيون إلى أن التوسع العسكري 
املصـــري بالبحر األحمر، ال بـــد أن توازيه على 
اجلانـــب اآلخر، عالقات سياســـية أكثـــر دفئا، 
مـــع دول منطقة القرن األفريقـــي، وحتديدا مع 
بلدان (الســـودان وجنوب السودان والصومال 

وإريتريا وجيبوتـــي)، وذلك حتى تتمكن مصر 
من إيجاد نقاط ارتكاز لألســـطول اجلديد على 

طول احلدود البحرية مع تلك الدول.

بين مصر والسعودية

قـــال الســـفير نبيـــل بـــدر، مســـاعد وزير 
اخلارجيـــة املصري األســـبق، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، إن تواجد األسطول البحري املصري 
بالبحر األحمر، قد يشـــكل في املستقبل، حتالفا 
عسكريا مصريا سعوديا، في مواجهة األخطار 
اإليرانيـــة بالبحـــر األحمـــر، إال أن ذلك يتطلب 
ذلك عمال دبلوماســـيا بـــني البلدين، يتم خالله 
حتديد األخطار االستراتيجية التي تواجههما 
معا، وكيفية التعامل معها، ســـواء كان ذلك من 

اجلانبني أو من جانب واحد.
وأوضـــح عمـــاد مهنـــا، أســـتاذ التخطيط 
االستراتيجي واخلبير االقتصادي، لـ“العرب“، 
أن التنمية الصناعية، تأتي على رأس أولويات 
احلكومـــة املصرية فـــي الوقـــت احلالي، وهو 
مـــا اســـتلزم أمريـــن، األول توفيـــر احلاضنة 
العســـكرية لتأمني حركة املالحة البحرية، وهو 
مـــا مت من خالل تدشـــني األســـطول اجلنوبي، 
واألمر الثانـــي، إعادة ترســـيم احملافظات، من 
خالل تقســـيم محافظة البحر األحمر إلى ثالث 

محافظات، لتسهيل عملية تأمينها وتنميتها. 
وأضاف أن التدشني األخير، له عالقة أيضا 
بتحويل قناة الســـويس إلى منطقة اقتصادية 
كبـــرى، إذ أن مدخـــل القنـــاة اجلنوبي يقع في 
منطقـــة البحر األحمـــر، باإلضافة إلـــى توفير 
املزيد من عناصر األمان للقوافل التجارية املارة 
بالقناة شماال وجنوبا، وهو ما يجعلها منطقة 

أكثر جذبا حلركة التجارة الدولية.

جاء تدشني مصر قبل أيام ألسطولها البحري اجلنوبي، ليحمل رسالة من النظام املصري 
للجميع، بأن مصر عازمة على تقوية قدراتها العسكرية بكل أنواعها، بحرًيا وجوًيا وبرًيا، 
ولم يكن انضمام األسطول اجلنوبي إلى األسطول الشمالي، إال خطوة جديدة على طريق 
دعــــــم القوات البحرية بصفة عامة، لتظل تلعب دورها، كذراع من األذرع املصرية العديدة 

حلماية أمنها القومي، وأمنها االقتصادي أيًضا.

أحمد جمال
كاتب مصري
الال أأ

تعزيز التواجد العسكري

تفكيك االتحاد النقدي األوروبي ينذر بنهاية الديمقراطية املحلية 

األزمـــة  الوقـــت..  ”شـــراء  كتـــاب  تنـــاول   {
للمفكـــر  املؤجلـــة للرأســـمالية الدميقراطيـــة“ 
األملانـــي فولفجـــاجن شـــتريك املتخصـــص في 
االقتصاد السياســـي، األزمة املالية والضريبية 
للرأســـمالية الدميقراطية واالقتصادية الراهنة 
التـــي رأى أنها نقطة النهايـــة املؤقتة للتحول 
النيوليبرالي لرأسمالية ما بعد احلرب العاملية 
الثانيـــة عقـــب التضخـــم واالســـتدانة العامة 
واالســـتدانة اخلاصة حيث كانت مجّرد حلول 
مؤقتة، اســـتعانت بها السياســـة الدميقراطية 
للحفـــاظ على صـــورة رأســـمالية النمو بنفس 
التطـــور املادي للجميـــع، أو حتى إعادة توزيع 

السوق وُفَرص احلياة من أعلى إلى أسفل.
وعالـــج فولفجـــاجن فـــي كتابـــه األزمة في 
ضوء النظريات الفرانكفورتية التي ظهرت في 
أواخر الستينات وأوائل السبعينات، أي أثناء 
عصر املفكر األملانـــي تيودور أدورنو، وتتناول 
حتليالته لألزمة املالية والضريبية للرأسمالية 
احلالية ”املشكلة في استمراريتها“، باعتبارها 
حلظة في عمليـــة تنمية مجتمعية شـــاملة، ّمت 
التأريـــخ لبدايتها فـــي أواخر الســـتينات، ثم 
وصفهـــا مـــن منظور اليـــوم بأنهـــا عملية حل 
لنظام الرأسمالية الدميقراطية في فترة ما بعد 

احلرب.
وسعى الباحث األملاني إلى فهم هذا النظام 
مبحاولة نظرية أخذت على عاتقها تفســـير ما 
بدأ يتضح في هذا الوقت، باالعتماد على تقاليد 
النظرية املاركســـية بشكل خاص، ومن بني هذه 

النظريات كانت هناك عدة بحوث أنتجها معهد 
البحوث االجتماعية الذي تولى أدورنو رئاسته 
الحقـــا، والتي لم يشـــترك فيها أدورنو بشـــكل 
مباشر، ولعل من سمات نظرية األزمة للمدرسة 
الفرانكفورتية افتراض إرشادي لوجود عالقة 
توتـــر مبدئية بني احلياة االجتماعية من جهة، 
واقتصـــاد ســـيطرت عليه ســـطوة إدارة رأس 
املال ومنوه مـــن جهة أخـــرى، وانتقلت عالقة 
التوتر للنظام الرأســـمالي الدميقراطي بطرق 

من  تاريخيا  ومتطـــّورة  متنوعـــة، 
خالل سياســـة دولية في مرحلة ما 

بعد احلرب.
ورأى فـــي كتابه الـــذي ترجمته 
عال عـــادل وصدر عن دار صفصافة، 
أن هـــذه األزمـــة هي إحـــدى أزمات 
الرأسمالية في سياق الدميقراطيات 
الغنيـــة فـــي العالـــم الغربـــي، تلك 
األزمـــة التي تشـــكلت عقب جتارب 
االنهيـــار الكبير، وإعادة تأســـيس 
والدميقراطية  الرأســـمالية  نظـــم 
الليبراليـــة بعـــد احلـــرب العاملية 

الثانية.
ويعتقـــد املفكراألملانـــي أن مطلـــب تفكيك 
االحتاد النقدي بوصفه تفكيكا ملشروع حتديث 
تكنوقراطـــي ال يراعي الُبعـــد االجتماعي الذي 
يفـــرض الوصاية السياســـية على الشـــعوب، 
ل الشـــعب األوروبـــي القائم حاليا،  التي ُتَشـــكِّ
وتقســـمه اقتصاديـــا، حيث يبدو كـــرّد مقبول 
دميقراطيا على أزمة الشـــرعية التي تواجهها 
سياسة التسليع والترشيد النيوليبرالية، التي 
تعتبر نفســـها بـــال بديل. فهـــو يختلف جذريا 
عـــن املطالب احملليـــة التي ُتطالب باســـتبعاد 

الـــدول املدينة من منطقة اليـــورو؛ فهدفه ليس 
املُعاقبة وإمنـــا التحرير وإعادة التأهيل للدول 
التي تواجه اليوم خطر السقوط األبدي لنظام 
السوق املتحرر سياســـيا، الذي تأخذ فيه هذه 

ل الدائم. الدول دور اخلاسر واملتوسِّ
وبالتالـــي الفكرة ال تتمحور حـــول الدفاع 
عـــن عـــدم املســـاواة وإمنا علـــى العكس حول 
إيجاد طريقة لتســـوية سياسية كطريق وحيدة 
للوصـــول إلى اتفاق بني الشـــعوب األوروبية. 
هذا االتفاق الذي يتعرض 
أولئك  من  اليـــوم  للتهديد 
الذين يستخدمونه بوصفه 
اليورو،  مـــع  ســـوق  اتفاق 

كوسيلة تهذيب للدول.
فـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
غـــرب أوروبـــا املُعاصـــر، لم 
تعـــد القوميـــة اخلطـــر األكبر 
وال حتـــى رأســـمالية الســـوق 
رأســـمالية  وإمنـــا  األملانيـــة، 
أن  كمـــا  الهايكانيـــة،  الســـوق 
عمليـــة إمتـــام االحتـــاد النقدي 
رمبا تختـــم نهايـــة الدميقراطية 
احمللية في أوروبا، وبالتالي نهاية 
املؤسســـة الوحيدة التي ال يزال اســـتخدامها 
للدفاع ضد الدولـــة التوحيدية ممكنا. وعندما 
تكـــون الفوارق الكبيرة تاريخيا بني الشـــعوب 
األوروبيـــة أكبـــر مـــن أن يتّم دمجهـــا معا في 
دميقراطية مشـــتركة في املستقبل املنظور، فإن 
املؤسســـات التي متثل هذه الفوارق، بوصفها 
ثاني أفضل احللول، رمبا تسمح باستخدامها 
كمكابح علـــى الطريق املنحدرة في اجتاه دولة 
الســـوق االحتادية اخلالية مـــن الدميقراطية. 

وطاملا أن أفضل احللول غير موجود، فإن ثاني 
أفضل احللول سيكون األفضل.

وقســـم فولفجاجن كتابه إلى مقدمة وأربعة 
فصـــول، بدأ الفصـــل األول بعرض للعالقة بني 
األزمة املالية والضريبيـــة وأزمة النمو، وكيف 
تطـــرح عليها السياســـة دائما ألغـــازا جديدة 
وتخـــرج حتـــى اآلن مـــن كل محـــاوالت إدارة 
األزمـــات بنجاح. بعد ذلك تطـــرق إلى نظريات 
الســـبعينات اخلاصة بـ“أزمة الشـــرعية“ التي 
تعاني منها ”الرأســـمالية املتأخـــرة“، وحاول 
أن يفهم ملاذا تبدو غير مســـتعدة بشكل ُمرض 
لتلـــك التطـــورات االجتماعيـــة التي بـــدا أنها 
تدحض بديهياتها في العقـــود املقبلة، ويدخل 
في هـــذه التطـــورات علـــى وجـــه اخلصوص 
التحـــول املمتد مـــن الرأســـمالية االجتماعية 
في فترة ما بعد احلرب إلـــى النيوليبرالية من 
أوائل القرن احلادي والعشـــرين، وعالوة على 
ذلـــك، تتبع كيف تطورت فعليـــا األزمة التي ّمت 
تشخيصها في السبعينات والتي أخذت دائما 
أشـــكاال جديدة مع مرور الوقت حتى استقرت 

في صيغتها احلالية عام 2008.
وتناول الفصل الثاني أزمة الديون السيادية 
وأســـبابها وعواقبها؛ إذ بـــدأ فولفجاجن بنقد 
نظريات ”االقتصاد املؤسساتي“ التي أصبحت 
رائجة والتي تعزو الزيادة في الدين احلكومي 
منـــذ الســـبعينات إلـــى وجـــود زيـــادة جرعة 
الدميقراطيـــة، وعلـــل ذلك بأن الديـــن الوطني 
املتنامي يتضح فعليـــا بربطه واعتباره حلظة 
(أجنولي  التحـــول النيوليبرالي أو ”ارتـــداد“ 
1967) للرأسمالية الدميقراطية التي نشأت بعد 
عام 1945، ويقول ”إن هـــذا التطور،هكذا أزعم، 
قام بتحديث «أزمة الدولة الضريبية» تلك التي 

دار احلديـــث حولها في فترة احلـــرب العاملية 
األولى من موقع نظري مركزي (شومبيتر 1918 

.“(1953 -
وأتبع ذلك بدراســـة دولـــة الدين باعتبارها 
تشـــكيال مؤسســـيا حقيقيـــا قام بحـــل الدولة 
الضريبية الكالســـيكية مؤخرا في الثمانينات، 
وقد شـــغلته هنا العالقة بـــني دولة الدين وبني 
توزيع فرص احليـــاة االجتماعية، أو بني دولة 
الديـــن والبنية الطبقية وكذلك الصراعات التي 
تطورت داخل دولة الدين وعالقات السلطة بني 
املواطنـــني واألســـواق، وختم مبناقشـــة البعد 
الدولـــي املركـــزي املنهجي ودورالدبلوماســـية 

املالية الدولية خالل فترة حكمها.
وخلص في الفصل الثالث شتريك فولفجاجن 
إلى شـــكل التنظيم السياســـي الذي يقوم على 
حل دولة الدين والتي ســـماها ”دولة التعزيز“، 
التـــي ارتبط ظهورها في أوروبـــا بتقّدم عملية 
التكامل واالندماج األوروبي بشكل وثيق وذلك 
نظرا إلى الظروف الطارئة، قائال ”هذه العملية 
التي تؤدي دورها بشـــكل أطول بالفعل من آلة 
لتحريراالقتصادات األوروبية، وأنا أصف وفقا 
لتحليلـــي دولة التعزيز كنظـــام أوروبي متعدد 
املســـتويات وعمليـــة التعزيز املاليـــة، بعملية 
إعادة بناء أساسية، أو في الواقع عملية هدامة 

لنظام الدولة األوروبية“.

نبيل بدر: 
األسطول البحري قد يشكل 

في المستقبل تحالفا عسكريا 
بين مصر والسعودية 

فولفجانج شتريك:
تفكيك االتحاد النقدي 

األوروبي رد على أزمة الشرعية 
التي تواجهها سياسة التسليع 

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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} فرض الفرنسيون قيام دولة لبنان الكبير 
عام ١٩٢٠ معتبرين أن للكيان خصوصية 

مسيحية وجبت حمايتها من ظالل العثمانية 
وما بعد تلك العثمانية. رسمت باريس حدود 

البلد على نحو يوّفر حدا أدنى من املساحة 
واملوارد والدميوغرافيا. لم يكن املسيحيون 

يريدون لهذا الوطن أن يكون مسيحيا خالصا، 
لكنهم ال يريدون أن تتفكك مساحة البلد على 
مناطق تعج بوجود إسالم طاغ. فضلوا متدد 
متصرفية جبل لبنان باجتاه واليات مسلمة 

وفق خرائط اجلنرال هنري غورو، ولم يقبلوا 
حدودا عرضها عليهم رئيس الوزراء الفرنسي 

جورج كليمنصو كانت تشمل دمشق.
امتلك املسيحيون في لبنان، بقيادة ما 

أطلق عليه اسم املارونية السياسية، حصافة 
وحكمة جتيد إدراك قوتهم الكامنة وقوة 
محيطهم الدائمة. درجت مقولة ”فرنسا 

أمنا احلنون“ للتعبير عما ميثله لبنان من 
امتدادات في الوجدان الغربي. لكّن املسيحيني 
املتسلحني بغيرة الدول الكبرى واستعداداتها 

احلمائية، أدركوا بسرعة أن أمنهم وسالمة 
وطنهم يتأسسان على قواعد فهم توازنات 

املنطقة والتأقلم مع شروطها، ذلك أن حسابات 
الكبار خبيثة لن تتردد في إهمال لبنانهم إذا 

ما أملت مصاحلها عكس ذلك.
فطن مسلمو البلد لنسبية األمور 

وعرضيتها. رفضوا ”لبنان الكبير“ وقبلوا به 
الحقا. تعاملوا مع املسيحيني في بدء تشّكل 
الكيان بصفتهم ندا يستقوون ضده مبآالت 

احلرب العاملية الثانية.
سقط الباب العالي وسقط معه مرجع 

أهل بيروت وصيدا وطرابلس، ولم يهضموا 
إال على مضض حشر ”أمتهم“ في حدود 

الدولة الصغيرة التي ترفع اجلدران أمامهم 
وتفصلهم عن ”األمة“ اإلسالمية مرة، والعربية 

مرة ثانية.
لكن مسلمي االستقالل األوائل انخرطوا 
في رسم مالمح البلد الفتّي، وأدركوا حاجة 

املسيحيني لهم النخراطهم في جتربة ال سابق 
لها في التاريخ.

تعّلم املسلمون واملسيحيون التعايش 
الصعب متوّزعني على طوائف ومذاهب 

ومشارب وتيارات. صنع اللبنانيون معا، 
ومبساهمات متواطئة ومتفاوتة، الشخصية 
اللبنانية التي تخلط ما بني التقليد املديني 
الشاطئي، وطقوس الريف اجلبلي، وتنهل 

مما تقذفه أمواج ”املتوسط“ من ريح ينفخه 
الغرب، وتتنشق أّي عبق حتمله رياح الشرق.

جتاوز املسيحيون عدد املسلمني داخل 
البلد حني أصبح البلد مستقال، معترفا به 

في احملافل الدولية. اكتسب املسيحيون 
فوقية دميوغرافية تزّين لهم أمر القبض على 

مسارات البلد، كما لوحوا بفوقية نوعية 
من خالل ما راكموه من ثروة وخبرة تتصل 

بارتباطهم الثقافي، وبعد ذلك السياسي، بعالم 
ما بعد العثمانية. عرفت ”املارونية السياسية“ 

تسويق اخلصوصية اللبنانية ذات ”الوجه 
العربي“ داخل الشرق األوسط، مستفيدة من 
تقدم البلد الصغير على البلدان التي كانت 

متخر عباب االستقالالت املترجلة.
اختلف وضع لبنان اليوم عنه منذ أكثر من 
سبعة عقود هي عمر استقالله. بات املسلمون 

يعّبرون عن حاجة للوجود املسيحي، معترفني 
بأن خصوصية البلد تدين لهذا الوجود. ولم 
يعد املسيحيون يعتبرون الغرب سقفا ومظلة 

يقيانهم مزاج األغلبيات.
يتذكر املسيحيون في بدايات احلرب 

األهلية املقيتة حني جاءهم موفد واشنطن 
دين براون عام ١٩٧٥ وعرض على الرئيس 

اللبناني آنذاك سليمان فرجنية صفقة إلخراج 
املسيحيني من البلد حلمايتهم. أدركوا مذاك 

أن بقاءهم بات رهنا بأهل املنطقة، فإذا ما 
استظلوا عرضيا مبصر جمال عبدالناصر في 
حلظة تقاطع مع واشنطن في ستينات القرن 

املاضي، فإنهم باتوا يطرقون باب دمشق 
تارة، وباب طهران تارة أخرى دون أي تعويل 

على عواصم الغرب البعيد.
يزور الرئيس املسيحي ميشال عون 

الرياض والدوحة والقاهرة، وهو يدرك ما 
تبّدل في موقع املسيحيني في لبنان واملنطقة. 

قد تكون تلك الزيارة سابقة منذ أن كانت 
اإلطالالت اخلارجية األولى لرؤساء لبنان 

في عهد الوصاية السورية املندثرة حتج إلى 
دمشق أوال ثم آخرا. ينسلخ عون من فضائه 

”املمانع� منذ أن عاد من منفاه الباريسي 
عام ٢٠٠٥، ويتمرد على أصوله، ويطرق باب 

الرياض.
تتزعم السعودية ما يطلق عليه بالعالم 

السني مجاهرة مبواجهة مع إيران التي 
تتبرع في فرض نفسها راعية لشيعة األرض. 

وفي رمزية أولية الزيارة األولى للرئيس 
اللبناني، إدراك تام ودقيق للمحيط الذي 

يعيش فيه لبنان ومسيحيوه. في األمر 

إسقاط لعقيدة حتالف األقليات التي ألصقت 
العونية بالشيعية السياسية منذ ”ورقة 
التفاهم“ مع حزب الله، وإنعاش لعقيدة 

مارونية لطاملا كانت دأب البطريركية الدائم: 
التعايش مع األغلبيات.

على أن في األمر اعترافا صريحا من قبل 
”املارونية السياسية“ الراهنة، على األقل 

في الطبعة التي تقدمها ”ورقة النوايا“ بني 
التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية، بأن 

الفضاء العربي هو فضاء لبنان احلقيقي وأن 
مباشرة عون إطاللته اخلارجية من الرياض 

إقرار مبا متثله السعودية داخل الدائرتني 
العربية واإلسالمية.

وفي األمر إقرار العونية بخيار ”القوات“ 
الدائم في التحالف مع الرياض والتموضع 

في اخلندق املواجه لطهران. وفي األمر 
نزوع باجتاه معسكر رئيس احلكومة سعد 

احلريري مبعنى التحالف واالّتساق مع 
معسكره، وليس فقط االكتفاء بالتعايش 

الصوري معه كأمر واقع. وفي األمر تسليم 
العونية بأن وصول ميشال عون إلى بعبدا 
جاء مبفاتيح سعودية لم يستطع توفيرها 
ضجيج إيران وصخبه في املنطقة والعالم.

لم تأت زيارة رئيس جلنة األمن القومي 
في مجلس الشورى اإليراني، عالءالدين 
بروجردي إلى بيروت فيما كان الرئيس 
اللبناني يحزم حقائبه إلى الرياض، إال 

للتعبير عن نزق إيراني ممتعض مما ارتكبه 
احلليف. كانت طهران أول من احتفل بعون 

رئيسا وأرسلت وزير خارجيتها، محمد جواد 
ظريف، حامال ما يشبه ”بركة“ الولي الفقيه 

لفوز حليف ممانع، فيما اعتبرت أبواقها أن 
”احلدث انتصار للمقاومة“. جال موفد طهران 

قبل أيام على ”مستعمراته“ داخل الشيعية 
السياسية في لبنان، قبل أن يطرق باب بعبدا 
وباب السراي. وقد يكون في بال احلاكم في 

طهران أن يقول للرئيس اللبناني اذهب أينما 
شئت ”فخراجك عندي“.

على أن إطاللة عون العربية ورمبا 
الدولية الحقا ستزّود الرئيس اللبناني 

بجعب يحملها لإلطاللة على إيران. لن يبّدل 
عون حتالفاته، ولن يبتعد عن محور دمشق 

طهران وامتداداته في ”الضاحية“. سيضيف 
الرئيس اللبناني أوراقا عربية ودولية إلى 

سالله على النحو الذي يقي البلد مبعسكراته 
املتعددة رياح التحّوالت التاريخية الناشطة 

على تخومه.
سيراقب رجل بعبدا القوي متوضعات 

تركيا اجلديدة باجتاه بغداد ورمبا دمشق، 
وسيراقب متوضعات طهران اجلديدة في 
صراعها اخلفي املكتوم مع روسيا داخل 
سوريا. ولئن يجري حزب الله جراحات 

حدودية تربط ”قضيته“ مبصير نظام دمشق، 
فإن رجل املارونية السياسية في بعبدا 

يعيد ربط قضية لبنان، ال سيما مسيحييه، 
مبآالت هذه التحّوالت، مبعنى أن يستفيد من 

نضوجها وال يدفع ثمن حتققها.
فاز املسيحيون بلبنانهم في اللحظات 

األولى التي أذنت لرحيل السلطنة، وهم 
بالكاد هذه األيام يعيدون رسم بقائهم 

بصفتهم ضرورة تخطب ودهم الرياض، 
وترسل طهران من يذّكرهم بالهوى.

مسيحيو لبنان إذ يطرقون باب الرياض وخلفهم نوافذ طهران

{الجولـــة الخليجيـــة لرئيس البالد تعيـــد لبنان إلى قلـــب العالم العربي، وتحـــدد موقعه وهويته 

الثابتين، ما يعيد للبلد دوره وحضوره الفاعل على المستويين اإلقليمي والدولي}.

نضال طعمة
عضو كتلة ”املستقبل“ اللبنانية

{زيـــارة الرئيـــس عون إلـــى كل من الرياض والدوحـــة والزيارات الالحقة ال بد مـــن أن تحمل نتائج 

إيجابية ومفيدة للبنان، كما أتوقع أن تساهم في تحريك الهبة السعودية المجمدة}.

نهاد املشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني

} األنظمة املتعاقبة في مصر درجت على 
توظيف التيار اإلسالمي واستخدامه سياسيا، 

ولم حتْل الصدامات التي وقعت على مراحل 
متقطعة، بني مهادنة قطاع لضرب قطاعات 

أخرى، لكن ما يجري اآلن من تصورات 
وتصرفات حيال السلفيني، يشي باالجتاه 
نحو قطيعة طويلة مع هذا التيار عموما.
احلاصل أن شهر العسل بني الدولة 

والسلفيني، والذي بدأت تظهر مالمحه مع 
اندالع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، آخذ في الزوال 
عقب انتهاء دورهم السياسي وعدم قدرتهم 

على اخلروج من اخلندق الذي حشروا 
أنفسهم بداخله منذ فترة، كما أن اقترابهم 

من السلطة، بصورة غير مباشرة، أرسل 
انطباعات كبيرة بأنهم أصحاب حظوة 

وباستطاعتهم التمدد عبر املنابر الدينية، وهو 
ما عّجل باتخاذ سلسلة من اإلجراءات لوقف 

زحفهم سياسيا.
اإلجراءات أو السياسات اإلقصائية 
التي اُتخذت، تبدو شبيهة مبا جرى مع 

جماعة اإلخوان، التي جنحت أجهزة الدولة 
في قصقصة غالبية أجنحتها االقتصادية 

واالجتماعية وأذرعها السياسية طوال الفترة 
املاضية، وانتهت (تقريبا) لعبة التوظيف 

املتبادل التي كانت دائرة خالل العقود 
املاضية، سواء في فترة الهدوء أو التوتر.

فالطريقة التقليدية التي كانت تدار بها 
فقدت بريقها، وأصبحت كلفتها السياسية 

واألمنية باهظة، ولم تعد تنطلي على 
الكثيرين، لذلك لم يدم طويال شهر العسل بني 
الدولة والسلفيني، ولم تنتظر األولى سنوات 
طويلة، كما حدث مع اإلخوان، لتستفيق على 

كابوس جديد، ميكن أن ينّغص حياة قطاع 
كبير من املواطنني.

في املقابل، بدأت مؤسسات الدولة 
املصرية، عملية ”تدليل سياسي منظم“ مع 

األقباط، ظهرت معاملها خالل األيام املاضية، 
في احلفاوة التي أبداها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في األعياد، والغضب الذي بدا 
عليه في األحزان، األمر الذي ميكن تفسيره 
بأن النظام املصري حريص على االحتفاظ 
بالسبيكة املسيحية إلى جواره، باعتبارها 
قاعدة شعبية كبيرة ومتماسكة، وقفت إلى 

جانبه، وحريصة على استمرار وقوفها إلى 
جواره، في وقت بدأت سبائك أخرى تنفضُّ 

من حوله.
الرعاية الظاهرة في تصرفات دوائر 

رسمية كثيرة لها دوافعها املتعددة، فاألقباط 
مواطنون مصريون، يشعر أغلبهم منذ فترة 
بالغنب، ويريدون تطمينات تزيل عنهم هذا 
الهاجس املؤلم، كما أن دورهم الفاعل في 

االقتصاد، بحكم امتالك عدد كبير من رجال 
األعمال املسيحيني نسبة مرتفعة من الثروة 

في مصر، يجعلهم محل تقدير، في وقت تعاني 
فيه البالد من أزمات اقتصادية حادة.

لكن الزاوية التي تشغل بال النظام 
املصري، هي اخلوف من أن تتحول امليزة 

الشعبية لألقباط، كإضافة إيجابية، إلى عنصر 
سلبي يخصم من رصيده، في ظل االستهداف 

املتعمد من قبل املتشددين واإلرهابيني 
للمواطنني املسيحيني وكنائسهم، وما لم تكن 

هناك ترضيات معنوية مناسبة من رئيس 
الدولة، سوف ينفلت العقال، وتتزايد عمليات 

االستهداف، ومردودياتها على املستوى 
الداخلي واخلارجي.

على الصعيد األول، ميكن أن يتسع نطاق 
املواجهات الفردية، بني مسلمني وأقباط، 
ويأخذ اجتاها جماعيا، ما لم تكن أجهزة 

الدولة قابضة على زمام األمور بصورة 
جيدة، ولديها من اإلجراءات ما يكفل لردع من 

تسّول له نفسه االعتداء على قبطي، فضال 
عن عدم التهاون في احلفاظ على حقوقهم 

التي تصوروا أنها مهضومة، لذلك سمحت 
احلكومة بتمرير قانون بناء الكنائس، الذي 

تعطلت املوافقة عليه سنوات طويلة، وهو 
ما أصبح دليال قاطعا على ُحسن نية النظام 

احلاكم جتاه األقباط.
على الصعيد اخلارجي (الثاني)، يحاول 
النظام املبالغة في رعاية األقباط، خوفا من 

أن يتم استثمار بعض األحداث وتضخيمها، 
ومنحها ُبعدا دوليا، في زمن تعاني فيه الدولة 

املصرية من مشكالت كبيرة، وحتاول بعض 
اجلهات تصّيد األخطاء لها، لزيادة الضغوط 

الواقعة على النظام، بالتالي ما يوصف 
بـ”التدليل السياسي“ قد يكون مفهوما في هذا 

السياق.
ألن تسرب الشعور بعدم الثقة لدى 

املواطنني األقباط وقيادتهم الكنسية، ميكن 
أن يوجد لغضبهم مالذا سهال في اخلارج، 
خاصة أن هناك جناحا مسيحيا يعمل على 
اإليحاء بأن أقباط مصر جزء من مسيحيي 
العالم، وحتق لهم الرعاية، ورمبا الوصاية 

عليهم، لذلك ال يريد الرئيس السيسي الوصول 
إلى هذه النقطة، ويسعى بكل الطرق إلى سد 
املنافذ، عبر االستجابة ملطالب األقباط، حتى 

لو متت املبالغة في بعضها.
األمر بهذه الصورة أيضا ال يخلو من 

مآرب سياسية، فالدور االجتماعي الذي كانت 
جماعة اإلخوان تقوم به، ميكن أن يقوم به 

األقباط املقتدرون ماديا بطريقة أكثر سالسة، 
ويخرج نطاق اهتمامهم باملواطنني املسيحيني 

إلى عموم املصريني، وجتنب جتربة التيار 

اإلسالمي بفروعه املختلفة ومراراتها 
االجتماعية.

وهنا ميكن أن تكون املواطنة معيارا 
أصيال في تقدمي املساعدات واملعونات، 

وعدم اقتصارها على فئة بعينها، درءا للفنت 
الطائفية، التي تتغذى على بعض االحتقانات 
التقليدية، وال أدري، هل هذا االعتبار يدور في 

ذهن أصحاب القرار في مصر أم ال؟
في كل احلاالت ميكن أن يكون األقباط 

بديال جيدا لإلخوان، وسد الفجوات والثغرات 
القامتة التي كانت تنفذ منها اجلماعة، أو 

رديفا لها، مبعنى تكرار للمأساة السياسية، 
فيتحول هؤالء إلى مشكلة قد تكون عصية 

على احلل مستقبال.
إذا استوعب األقباط فكرة املواطنة 

مبفهومها الشامل وخرجوا من إطار 
التحّيز الطائفي، ميكن أن يتحول دورهم 

من مفعول به إلى فاعل مؤثر، ويدركوا أن 
املساندة والتعاطف الرسمي يجب وضعهما 

في إطارهما الوطني، بحسبانهما محاولة 
للتصحيح وليسا استجابة للضغوط، وال يتم 

التعامل معهما على أنهما ابتزاز تنجم عنه 
سلسلة أخرى قد تؤدي تلبيتها إلى مشكالت 

رمبا ُتدخل الدولة في دوامة يخسر فيها 
املجتمع برمته.

وفي هذه احلالة، سوف يجد املتشددون 
في التيار اإلسالمي فرصتهم للمزايدة على 

النظام املصري، بذريعة اتهامه بنصرة األقباط 
على حساب املسلمني، ما يضاعف من صعوبة 

خياراته، وبالتالي ففكرة األقباط بديال 
لإلخوان سوف تصبح محفوفة باملخاطر، 

واألجدى أن يتم اتخاذ جملة من السياسات 
التي ترفع من شأن املواطنة، ليكون املصريون 
جميعا (مسلمون ومسيحيون) بديال لإلخوان.

األقباط بديال عن اإلخوان

فاز المسيحيون بلبنانهم في اللحظات 

األولى التي أذنت لرحيل السلطنة، 

وهم بالكاد هذه األيام يعيدون رسم 

بقائهم بصفتهم ضرورة تخطب ودهم 

الرياض، وترسل طهران من يذكرهم 

بالهوى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إذا استوعب األقباط فكرة المواطنة 

بمفهومها الشامل وخرجوا من إطار 

التحيز الطائفي، يمكن أن يتحول 

دورهم من مفعول به إلى فاعل مؤثر، 

ويدركوا أن المساندة والتعاطف 

الرسمي يجب وضعهما في إطارهما 

الوطني



9اإلثنني 2017/01/09 - السنة 39 العدد 10507

آراء
} هناك أزمة مرّكبة اسمها أزمة الصحافة 

اللبنانية. ترمز احلال التي متّر فيها صحيفة 
”النهار“ إلى عمق هذه األزمة. هناك صعوبات 

حقيقية تواجه ”النهار“ التي صدرت في 
آب – أغسطس من العام ١٩٣٣. هذه الصحيفة، 

التي اضطرت إلى بيع بعض ممتلكاتها 
لتتمكن من متابعة الصدور في األشهر القليلة 

املقبلة، ستجد أن أزمتها الراهنة قابلة ألن 
تتجدد عاجال أم آجال في غياب حّل جذري 

يضمن استمرارها. أزمة ”النهار“ أعمق بكثير 
مما يعتقد في غياب خطة مدروسة ومتكاملة 

تستهدف إنقاذها.
في سياق األزمة، توّقفت قبل أّيام جريدة 

”السفير“ التي لعبت دورا أساسيا منذ 
العام ١٩٧٤. بدأت بلعب دور صوت ”احلركة 
الوطنية“، ودعمت املقاومة الفلسطينية في 

ظل وجود مجموعة من الصحافيني الالمعني 
من ذوي اخلبرات فيها، وفي ظل دعم من 
قسم ال بأس به من اللبنانيني كانت تعّبر 

عن صـوتهم. لكّنها مـا لبثت أن انتقلت إلى 
معـاداة النظام اللبناني، الذي ما كان ألي 

صحيفة أن تكبر وتنمو من دونه. صار هذا 
اخلّط في مرحلة الحقة قريبا دائما من نظام 
الوصاية السوري أو من احلليف األّول لهذا 

النظام، في مرحلة معّينة ثم راعيه الحقا. 
واملعني هنا إيران بكّل ما متّثله منذ العام 
١٩٧٩، تاريخ قيام ”اجلمهورية اإلسالمية“ 

فيها. هذه ”اجلمهورية“ التي هي نقيض تام 
ملا عليه لبنان كناية عن نظام يحمل مشروعا 

توّسعيا ذا طابع مذهبي على الصعيد 
اإلقليمي.

كان وجود ”السفير“، بفضل املال الليبي 
في البداية، وتطورها دليال على أن لبنان 
يّتسع للجميع وعلى أّنه ليس بالهشاشة 

التي يتصوّرها كثيرون. من بني الذين كانوا 
يتحدثون عن ”هشاشة“ لبنان أركان النظام 

السوري الذي عمل دائما من أجل تدجني 
الصحافة اللبنانية، وذلك منذ قبل دخول 

القوات السورية إلى البلد حتت غطاء ”قوات 
الردع العربية“. كان أّول ما فعلته القوات 

السورية عندما دخلت لبنان إغالق الصحف، 
على رأسها ”النهار“ و”السفير“. عاودت 

الصحيفتان الصدور بعد فترة إغالق قصيرة 
ولكن حتت الرقابة…

زاد وضع الصحافة سوءا هذه األيام 
ألسباب خاصة بكّل من ”النهار“ و”السفير“، 

إضافة بالطبع إلى غياب املال السياسي 
العربي. ولكن ما ال مفّر من االعتراف به 

أن الصحيفتني خّرَجتا عددا كبيرا من 
الصحافيني واألقالم التي ساهمت في تقّدم 

الصحافة العربية، مبا في ذلك تلك التي 
صدرت في أوروبا. بقيت ”السفير“ دائما 

جريدة تتمّيز مبقدار معّني من املهنّية. 
احترمها خصومها قبل أصدقائها.

ال ميكن الفصل بني أزمة الصحافة 
اللبنانية وأزمة لبنان بكّل أبعادها، مع 

التشديد مجّددا على أن هناك حالتني خاصتني 
تختلف كّل منهما عن األخرى، هما حالة 
”النهار“ وحالة ”السفير“. االختالف بني 

احلالتني ال يعني عدم وجود نقاط التقاء 
بينهما. من بني نقاط االلتقاء الفشل في قيام 

مؤسسة غير مرتبطة باألشخاص. فشلت 
”النهار“ ألّن هناك جهة معروفة اغتالت جبران 
تويني. كان جبران تويني شخصا ميتلك ما 
يكفي من العالقات إلبقاء ”النهار“ عائمة. من 

اغتاله عرف متاما ما الذي يفعله، ال لشيء 
سوى ألّن الهدف كان التخلص من اجلريدة، 

القائمة على شخص، والتي دخلت منذ غياب 
جبران غّسان تويني مرحلة املوت البطيء. أما 

”السفير“ فقد توّقفت ألن صاحبها، األستاذ 
طالل سلمان، وصل إلى مرحلة وجد نفسه 
فيها وحيدا وبات مضطرا إلى سد العجز 

من ماله اخلاص، خصوصا بعد شّح املورد 
اإلعالني وغير اإلعالني.

استطاع األستاذ غّسان تويني في مرحلة 
ما بعد اغتيال جنله جبران إبقاء ”النهار“ 

على قيد احلياة، لكّن كّل وضع اجلريدة راح 
يتراجع سريعا منذ وفاته في الثامن حزيران 
ـ يونيو ٢٠١٢. بقي غسان تويني حّتى اليوم 

األخير من حياته يقاتل من أجل ”النهار“ 

التي أسسها والده، والتي عرف كيف يجعل 
منها في مرحلة معّينة، خصوصا بعد اغتيال 

الشخصية االستثنائية التي اسمها كامل 
مروة في أّيار ـ مايو من العام ١٩٦٦، اجلريدة 

األهّم في العالم العربي.
لم تكن صحف بيروت في خمسينات 
وستينات وسبعينات، وحّتى ثمانينات 

وتسعينات القرن املاضي صحفا لبنانية. 
كانت أيضا صحفا عربية ذات أجندات خاصة 

بكّل منها. كان طبيعيا أفول جنمها مع بدء 
أفول جنم بيروت في العام ٢٠٠٥ إثر اغتيال 
رفيق احلريري، الذي أعاد بناء املدينة، كما 

أعاد احلياة إلى لبنان وأعاد وضع لبنان 
على خارطة املنطقة والعالم. فمنذ اغتيال 

رفيق احلريري، هناك عملية خنق مستمّرة 
لبيروت يظّل أفضل تعبير عنها الهجمات 
املتتالية التي تتعّرض لها املدينة من أجل 

ترييفها ومنعها من التطّور وذلك في ظّل أزمة 
اقتصادية ال سابق لها في لبنان. هل من يريد 
أن يتذّكر االعتصام في وسط املدينة بعد حرب 
صيف العام ٢٠٠٦، ثّم الغزوة التي استهدفتها 

في السابع من أّيارـ مايو ٢٠٠٨؟
ليس سّرا أن الصحف الكبيرة في العالم 

مرتبطة مبدن معّينة. ”نيويورك تاميز“ 
مرتبطة بنيويورك، و”واشنطن بوست“ 

مرتبطة بواشنطن. ”لوموند“ مرتبطة بباريس، 
”التاميز“ بلندن… علما أن املدن الكبرى تتسع، 
كل منها، ألكثر من صحيفة ناجحة، خصوصا 

عندما تكون هناك موازنات إعالنية كبيرة 
متوافرة. كّلما ازدهرت املدينة الكبيرة، زاد 
ازدهار الصحف فيها. تعكس الصحف في 

نهاية املطاف احلياة االقتصادية واالجتماعية 
للمدينة، ومدى تأثيرها على محيطها.

ال ميكن عزل أزمة الصحافة اللبنانية عن 
صعود املواقع اإللكترونية وال عن تقلص 

حجم املوازنات اإلعالنية وال عن غياب 
املال السياسي العربي، فيما ال يزال املال 

اإليراني موجودا بطريقة أو بأخرى. لكّن ال 
بّد من االعتراف أيضا بأن هناك أزمة خاصة 

بكّل جريدة تصدر من بيروت أو توّقفت 

عن الصدور. ال حاجة بالطبع إلى الدخول 
في التفاصيل التي تعني أشخاصا معّينني 
وحالتني خاصتني. ال بّد من التفكير في أّن 
بيروت لم متت بعد. وهذا يعني في طبيعة 

احلال أن أزمة ”النهار“ وتوقف ”السفير“ 
ال تعنيان في الضرورة نهاية الصحافة 

اللبنانية… اللهّم إال إذا كان الهدف من كّل ما 
تعّرض له لبنان وبيروت بالذات عبر ”حزب 
الله“ يستهدف القضاء على الصحافة أيضا.

قد يكون هناك مكان ملشاريع صحافية 
انطالقا من بيروت شرط أن تتسم هذه 

املشاريع بحد أدنى من الواقعية، أي أن تأخذ 
في االعتبار أن ثّمة حاجة إلى جتارب جديدة 

لشباب ميتلكون القدرة على اجلمع بني 
املاضي واملستقبل. ميكن لهذه التجربة أن 

تكون بتمويل من أصحاب عقول ورأسماليني 
أذكياء ومستنيرين من أبناء لبنان، لديهم 

أجندة لبنانية قبل أّي شيء آخر. فمن من بني 
ما تعاني منه ”النهار“ غياب التفكير الذي 
يستطيع التخطيط جلريدة من نوع جديد 
ميكن أن جتلب استثمارا لرأسمال لبناني 

فيها. هذه العقلية قتلها من قتل جبران 
تويني الذي كانت انطالقته الكبرى من ”نهار 

الشباب“. من يتذّكر تلك التجربة املتمّيزة التي 
كانت أقرب إلى مغامرة أكثر من أّي شيء آخر؟

لم متت الصحافة اللبنانية بعد. ما 
مات هو منط معّني من الصحف لم يحسن 

القيمون عليها مد جسور مع املستقبل ال أكثر 
وال أقّل. ليس طبيعيا أن تتقوقع الصحف 

اللبنانية مبجملها على نفسها وأن ال يوجد 
فيها أشخاص ميتلكون حدا أدنى من املخيلة 
واملعرفة بلبنان والعالم العربي. ليس طبيعيا 

أن يكون فيها أشخاص ما زالوا يكتبون 
املوضوع ذاته منذ عشرين أو ثالثني سنة، 

حّتى ال نقول أكثر. هل من يتجّرأ على خوض 
مغامرة صحافية جديدة انطالقا من بيروت 

وإْن بإمكانات متواضعة؟ ما قد يكون أهّم 
من ذلك سؤال في غاية البساطة: هل ال يزال 
مسموحا صدور صحيفة عربية حقيقية من 

بيروت؟

الصحافة اللبنانية لم تمت بعد…

{الواليـــات المتحـــدة ال تعتبـــر نفســـها منافســـة لروســـيا وتركيا وإيـــران في تنظيـــم العملية 

التفاوضية الهادفة إلى حل األزمة السورية، وتتمسك بفكرة الحل الدبلوماسي}.

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

{الصحافة العربية تعيش محنة قاسية ال تفقدها دورها التنويري فحسب، بل هي تتهددها في 

وجودها ذاته، ونؤكد أن الصحافة العربية تحتضر}.
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} بغض النظر عن مآالت الثورات العربية، 
ومشكالتها وتعقيداتها، فإن ما ينبغي 

مالحظته، أو إدراكه، أن ثمة وعيا متزايدا 
بقصور أو رمبا أفول البعد األيديولوجي، 

سواء تعلق األمر باأليديولوجيا القومية أو 
اليسارية أو اإلسالمية، وأن ثمة مالمح قطيعة 
في الثقافة العربية املجتمعية السائدة مع هذه 

األيديولوجيات، التي أضحت مبثابة هويات 
أو ”أديان“ بشرية مغلقة وجامدة ونهائية.

والفكرة هنا أن الثورات العربية زعزعت 
اليقينيات األيديولوجية اجلاهزة التي كانت 

تّدعي التقدم والتطور واحتكار املعرفة، والتي 
كانت تأخذ على اجلماهير سكونها وسلبيتها، 
وإذا بأصحابها، والكيانات السياسية املعّبرة 

عنها، ينحازون إلى السلطات، أو يأخذون 
موقفا سلبيا من احلراكات الشعبية، التي 

حصلت في أكثر من بلد عربي، واصمني إياها 
بالتخلف، وعدم اخلضوع لتصوراتهم عن 

الثورة واحلزب الطليعي.
طبعا نحن ال نقصد هنا أن األفكار 

األيديولوجية الكبرى انهارت أو انتهت، فهي 
ستبقى وتستمر بطريقة أو بأخرى، لكننا 

نتحدث هنا عن انحسارها أو أفولها، بعد أن 
ثبت بالتجربة عقمها وقصورها.

مثال، فقد بدأت أيديولوجيا القومية 
العربية مسار انحسارها مع هزمية ١٩٦٧، 

إذ لم يستطع بلدان عربيان هما مصر 
وسوريا تتحكم بهما هذه األيديولوجية، من 

صد عدوان إسرائيل، وبعدها ذهبت هذه 
األيديولوجيا إلى األفول بسبب األنظمة 

االستبدادية التي حكمت باسمها في سوريا 
والعراق وليبيا، والتي أبانت عن أنظمة 

دكتاتورية ال عالقة لها بالقومية العربية وال 
باحلداثة.

وبالنسبة إلى مسار انحسار الفكرة 
اليسارية فقد بدأ مع انكشاف ذيلية األحزاب 

الشيوعية العربية لألنظمة القائمة، لكن 
تسارع االنحسار واألفول حصل مع 

انهيار االحتاد السوفييتي (السابق) مطلع 
التسعينات، بحيث بّني ذلك، أيضا، هشاشة 

تلك األحزاب ومدى اعتمادها على الدولة 
السوفياتية في دعمها وتعزيز نفوذها.

أما بشأن األحزاب اإلسالمية ففي حني بدا 
أنها باتت تكسب مع انحسار وأفول التيارين 
القومي واليساري، منذ الثمانينات وال سيما 
في التسعينات، وال سيما مع بدايات الربيع 

العربي، إذا بها جتد نفسها في مواجهة 
مشكلة كبيرة متثلت بصعود التيارات 

اإلسالمية السلفية واجلهادية واإلرهابية 
والتكفيرية. ومشكلة األحزاب اإلسالمية 

الوسطية أنها لم تقم مبا عليها لنقد التيارات 
األخرى، ودحض منطلقاتها، األمر الذي أضر 
بها وبشرعيتها في مجتمعاتها، وهو ما كان 
على هذه األحزاب إدراكه والعمل على تالفيه.
نحن اليوم إزاء إفالس كل هذه التيارات، 

القومية واليسارية واإلسالمية، باعتبارها 
تيارات أيديولوجية أو هوياتية، األمر الذي 

يفترض بها جتديد حيويتها للتحول إلى 
تيارات سياسية حقيقية، تعنى باملسائل 

امللموسة، وباحلقوق الفردية للبشر، وليس 
مبجرد احلديث املرسل عن أيديولوجيا نظرية.

هذا التحول هو أحد إرهاصات الثورات 
العربية، إذ ال ميكن للثورات أن تكتمل من 

دون بعد ثقافي، أي من دون أن حتدث نقلة 
في الثقافة وضمنها األفكار السياسية، هذا 

ما بينته التجارب التاريخية من الثورتني 
الفرنسية واألميركية أواخر القرن الثامن 

عشر، وصوال إلى الربيع العربي.
معنى ذلك أن للثورات الشعبية أهمية 

تاريخية أخرى، غير تلك التي تتعّلق بإزاحة 
األنظمة التسّلطية، وهي تتمثل في التغّيرات 

التي حتدثها في الثقافة السائدة؛ مبا في 

ذلك فتح إدراكات األفراد على أهمية إمساك 
مصائرهم بأيديهم، وإحضار أوسع قطاعات 

منهم إلى ميادين املشاركة السياسية.
هكذا، وإضافة إلى تعبيرات احلرية 
والعدالة واملساواة والدميقراطية، فإن 

تعبيرات املواطنة والدستور ودولة القانون 
واملؤسسات وفصل السلطات والتعددية، 

ال تعود حكرا على نخب املثقفني، وإمنا 
تصبح من التعبيرات املتداولة في اخلطابات 
السياسية لعموم الناس؛ ولعل هذا ما حدث 
في املجتمعات التي شهدت ”الربيع العربي“.

ثورة في الثقافة وفي األفكار السياسية

ال يمكن الفصل بين أزمة الصحافة 

اللبنانية وأزمة لبنان بكل أبعادها، مع 

التشديد مجددا على أن هناك حالتين 

خاصتين تختلف كل منهما عن األخرى، 

هما حالة {النهار} وحالة {السفير}

للثورات الشعبية أهمية تاريخية أخرى، 

غير تلك التي تتعلق بإزاحة األنظمة 

السياسية التسلطية، وهي تتمثل في 

التغيرات التي تحدثها، وتحفرها، في 

الثقافة السائدة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

الفشل في الوصول إلى مصير سفيان 

ونذير هو في المحصلة فشل في إدارة 

األزمة ودليل صارخ على أزمة اإلدارة 

التونسية

} مرة أخرى، يستحضر الرأي العام 
التونسي قضية سفيان الشورابي ونذير 

القطاري في شكل فاجعة جديدة بعد أن قّدمت 
قناة تلفزيونية ليبية محلية اعترافات داعشي 

على اطالع ومتاس مباشر مبالبسات قضية 
الصحافيني التونسيني، بإقدام تنظيم داعش 

على اغتيال الصحافيني التونسيني قرب درنة.
الرأي العام التونسي بات محكوما 

باالنفعال اإلعالمي وبرّدة الفعل املراوحة 
بني النفي واإلثبات، بعد أن تركت احلكومات 

املتعاقبة ملّف سفيان ونذير آللة النسيان 
والتناسي على وقع األحداث املتسارعة في 

تونس واملعقدة في ليبيا.
تونس التي اختارت منذ سقوط نظام 

معمر القذافي خيار النأي بالنفس في مجال 
جغرافي مينع فيه التنائي، واجتبت احلياد 

السلبي في سياق حيوي من احلتمي الولوج 
فيه واالنخراط في حيثياته والتأثير في 

منعرجاته، جتني اليوم ثمار سياسة الغياب.
ودون القطع في مصداقية الشهادة، ودون 

البحث في الرسائل التي تبتغي القناة ومن 
يقف وراءها توجيهها إلى الدولة التونسية، 

فإنه بات من الضروري على األخيرة أن تخرج 
من حالة اجلمود والالأدرية حيال هذا امللّف.
اليوم على احلكومة أن تقّدم للرأي العام 
احمللي وخاصة منه اجلسم الصحافي موقفا 

واضحا من امللّف، إّما بتأكيد الشهادة املقدمة 
حول استشهادهما قرب درنة، وإّما بالنفي 

عبر تقدمي قرائن لترجيح فرضية وجودهما 
على قيد احلياة، وإما باإلعالن الواضح 

عن الفشل في إدارة امللّف وتقدمي االعتذار 
الرسمي من قبل احلكومة وخاصة من رئاسة 

اجلمهورية لعائلتي الشورابي والقطاري.
لن نتحامل على الفاعل الرسمي إن 

اعتبرنا أّن احلكومة التونسية تتحمل جزءا 
كبيرا من حالة الضياع التي عليها ملف 
الشورابي والقطاري، ال فقط ألّن اإلدارة 

احلالية، وعلى رأسها الرئيس الباجي قائد 
السبسي، تعهدت بوضع امللف على رأس 

األولويات وعلى أجندا احملادثات التونسية 
الليبية، بيد أّن الوعود االنتخابية بقيت رهينة 

اللسان. بل وهذا هو األهم ألّن احلكومات 
املتعاقبة تعاملت مع امللف مبسلكية احلدث 

اآلني، وليس مبقتضى القضية السيادية 
لصحافيني ميثالن اإلعالم والعلم الوطنيني.

اقتصر األداء التونسي على الطريقة 
الرتيبة في العمل الدبلوماسي عبر تكوين 

اللجان املختصة ملتابعة القضية دون 
محايثة للواقع امليداني وابتعاث للوفود 

وحتيني لشبكات التواصل واستثمار للرأس 
املال الرمزي لتونس في األوساط الثقافية 

والسياسية واحلقوقية والعسكرية الليبية.

ملف نذير وسفيان يتجاوز قضية 
صحافيني تونسيني حمال روحيهما فوق 

جهازي الكاميرا وامليكروفون لنقل املشهد 
الليبي للمواطن التونسي، ليبلغ استحقاق 

املواطنة في دولة املواطنني ال الرعايا، ونطاق 
حقوق املواطن احلّر واملسؤول حيال دولته 

التي تناط بعهدتها بسط اهتمامها ونفوذها 
حيث تتواجد جاليتها وحاملي جوازات 

سفرها. الفشل في الوصول إلى مصير سفيان 
ونذير هو فشل في إدارة األزمة ودليل على 

أزمة اإلدارة التونسية.
عجز السادة املنجي احلامدي والطيب 

البكوش وخميس اجلهيناوي خالل إدارتهم 
لوزارة اخلارجية عن اإلدارة اجليدة 

للدبلوماسية التونسية في امللف الليبي، 
وبقي ثالثتهم حبيسي املقاربة التقليدية 

والكالسيكية والرتيبة والباردة مللف مشتعل 
يتطاير أواره في وجه تونس مباشرة.

سبق وأن حبرنا في مقالة سابقة على 
أعمدة ”العرب“ أّن نذير وسفيان سواء أكانا 

فقيدين أم شهيدين ذهبا ضحية الدولة 
الفاشلة في ليبيا وفشل الدولة في تونس. 

اليوم نؤكد صحة هذه املقولة لنردفها بإقرار 
قوامه أّن سفيان ونذير سواء أكانا فقيدين 
أم شهيدين راحا جريرة الالدولة في ليبيا 

والدولة الالأدرية في تونس.

الالدولة في ليبيا والدولة {الالأدرية} في تونس
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
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اقتصاد

سيلني أسود

} الرياض – يقول محللون إن السعودية تأمل 
أن تدعم زيادة اســـتخدام تطبيقات ســـيارات 
األجـــرة، خطتها لضـــم 1.3 مليـــون امرأة إلى 

سوق العمل بحلول عام 2030.
وتتيـــح تلـــك التطبيقات للنســـاء، الالئي 
حتظـــر قيادتهـــن للســـيارات، بديـــال للذهاب 
إلـــى العمل، عـــوض االعتماد على الســـائقني 

واألقارب وسيارات األجرة التقليدية.
وتخضع تلك التطبيقات لتدقيق شديد من 
احلكومات في أنحـــاء العالم، ألنها تؤثر على 
ســـيارات األجـــرة التقليدية. لكن الســـعودية 
رحبـــت بشـــركتي أوبـــر ومنافســـتها كـــرمي 

اإلماراتية، لدعم خطة اإلصالح االقتصادي.
وتهـــدف اخلطة لتشـــجيع العمـــل خارج 
املؤسســـات احلكومية وخلق 450 ألف فرصة 
عمـــل في القطاع اخلاص بحلول 2020. وتقول 
أوبـــر وكرمي إنهما ســـتوفران 200 ألف فرصة 
عمـــل للرجـــال الســـعوديني خـــالل العامـــني 

املقبلني.
ومـــن املتوقـــع أن تســـهم إتاحة وســـيلة 
للنســـاء للذهاب إلى العمل فـــي حتقيق هدف 
اخلطة بزيادة النساء العامالت بنسبة 5 باملئة 

في السنوات اخلمس املقبلة إلى 28 باملئة.
وقالـــت مـــروة أفنـــدي (36 عامـــا) مديرة 
تسويق تنفيذية ”هذا أفضل بديل لقيادة املرأة 
للسيارة. ألنك تتحكمني في وقتك وال تهدرينه 

في االنتظار“.
واستثمرت السعودية في الشركتني وسط 
توقعـــات بأن يتجاوز عـــدد العاملني في كرمي 
وأوبـــر عدد الســـعوديني العاملني في شـــركة 

أرامكو السعودية العمالقة البالغ 65 ألفا.
الســـيادية  الثـــروة  صنـــدوق  واســـتثمر 
الســـعودي 3.5 مليار دوالر في أوبر في يونيو 

املاضـــي، بينمـــا أعلنـــت شـــركة االتصـــاالت 
السعودية في 18 ديســـمبر شراء عشرة باملئة 

في كرمي مقابل 100 مليون دوالر.
وقـــال عبداللـــه إليـــاس الذي شـــارك في 
تأســـيس كرمي أن ”نسبة قائدي سيارات كرمي 
من السعوديني ارتفعت إلى 60 باملئة خالل 12 
شـــهرا ونحن نهدف لتوظيف 70 ألف سعودي 

بنهاية 2017“.
وتقول الشركتان إن النساء يشكلن بالفعل 
نحو 80 باملئة من عمالئهما. وأكد زيد حريش 
مدير أوبر في الســـعودية أن الشركة تقدم حال 

يفيد احلكومة والنساء.
والســـائق اخلـــاص هـــو البـديـــل األكثـر 
شيوعا للنساء من الطبقتني املتوسطة والعليا 
لكن التكلفة الشـــهرية تصل إلى 800 دوالر، أي 
نحـــو 20 باملئة من متوســـط الدخل الشـــهري 
لألســـرة وتبحـــث النســـاء دائما عـــن بدائل 

أرخص.
ومتتنـــع معظـــم النســـاء األكثر ثـــراء عن 
اســـتخدام ســـيارات األجـــرة التقليديـــة ألن 
معظمها ســـيارات قدمية، في حـــني تلزم أوبر 
وكرمي الســـائقني باستخدام ســـيارات عمرها 

أقل من 3 سنوات.
وتعمل أوبر مع شـــركات متويل السيارات 
في السعودية إلبرام صفقات تساعد السائقني 

على شراء سيارات حديثة.
ويتيح استخدام التطبيقات للراكب اختيار 
الســـائق، ويعتقـــد البعـــض أن اســـتخدامها 
يضمـــن مســـتوى أفضل مـــن الســـائقني. وال 
تتســـامح كرمي وأوبـــر مع أي شـــكاوى بحق 

السائقني.
وال يوجد فرق يذكـــر بني تكلفة الرحلة في 
أوبر أو كرمي أو ســـيارة األجرة التقليدية لكن 
القطاع األخير ال يستشـــعر تهديدا ألنه يخدم 

ســـوقا مختلفة نظرا ألن مســـتخدمي سيارات 
األجرة هم مـــن الرجال األقل دخال وال ميلكون 

هواتف ذكية.
الكبيـــرة  النســـائية  املشـــاركة  وتبـــرز 
فـــي اســـتخدام هـــذه التطبيقـــات التطورات 
االجتماعية في الســـعودية. وقـــد رتبت كرمي 
برنامج رحالت مدعمة للموظفات السعوديات 

ذوات الدخل املنخفض مع وزارة العمل.
وتقـــول علياء الشـــايف (42 عامـــا) وهي 
مصرفيـــة تقيـــم في جـــدة ”أشـــعر براحة في 
الســـيارة… نحصل عل خدمة تتســـم باملهنية 
من شـــركة حتاسب الســــائق على أي شكـوى 

ضده“.
لكن بعض الســـائقني والركاب يشـــعرون 
بعدم االرتياح لالختالط بني اجلنســـني وتقول 
طالبـــة عمرهـــا 18 عاما إن والدهـــا منعها من 
اســـتخدام التطبيقني بعد أن وظفت الشركتان 

عددا أكبر من السعوديني.

وأقر ســـائق في كرمي بأنه ال يقل النســـاء 
في ســـيارته تفاديا ألي شـــكاوى أو صدامات 

ثقافية.
لكن انتشـــار خدمات النقل لم يسهم كثيرا 
في تخلي النساء عن رغبتهن في القيادة بل إن 
البعض يساوره القلق من أن يضعف إمكانية 
سماح احلكومة للنســـاء بقيادة السيارات في 

املستقبل.
وفي يونيـــو حني أعلـن صنـــدوق الثـروة 
الســـيادية االســـتثمار في أوبر جلـــأ البعض 
لتـويتــــر إلعــــالن مقاطعتهــــن للتطبيـــق في 
غضون ســـاعات من انتشـــار النبـــأ. ويهدف 
اســـتثمار الدولـــة جزئيـــا لتوفيـــر وظائـــف 
للمواطنــــني فـــي وقــــت تتـزايـــد فيـه نســـبة 

البطالة.
وطالبـــت وزارة النقـــل في نوفمبـــر، أوبر 
وكرمي بضرورة قصر الوظائف على املواطنني 
الســـعوديني لكن سيظل من حق السائقني غير 

الســـعوديني الذيـــن يعملون في البلد بشـــكل 
قانونـــي العمل في الشـــركتني. ويجذب العمل 
لشركة معترف بها عامليا مثل أوبر السعوديني 
املهتمني بالتكنولوجيا ويســـاعد البعض على 

تخطي وصمة العمل كسائق.
وقـــال عبداللـــه بســـيوني مؤســـس برين 
تكنولوجي الســـعودية لالستشارات الرقمية، 
إن ”أوبـــر اجتاه يريد الناس الســـير في ركبه 

ليصبحوا جزءا من الثورة الرقمية“.
ورغـــم ذلـــك تقول كـــرمي وأوبـــر إن معظم 
الســـائقني يعملون لبعض الوقـــت إلى جانب 
وظائفهـــم احلكومية التي يحجمون عن تركها 
بســـبب االعتقاد بأنها حتقق لهم األمان فضال 

عن مزايا أخرى.
وأكـــد ناصـــر (30 عاما) أنه يعمل ســـائقا 
مـــع أوبـــر ليحصل علـــى دخل إضافـــي، وأن 
”من اجلنون االعتقاد أن أي شـــخص ســـيترك 

وظيفته احلكومية“.

تغيرات اجتماعية واقتصادية سعودية بفضل تطبيقات سيارات األجرة
[ عدم التسامح مع مخالفات السائقين يشجع النساء على استخدامها  [ أوبر وكريم تتعهدان بتوفير 200 ألف وظيفة للرجال السعوديين

اطمئنان أكبر للرحلة

يشــــــير انتشار اســــــتخدام تطبيقات سيارات األجرة في الســــــعودية، إلى حدوث تغييرات 
اجتماعية واقتصادية، خاصة فيما يتعلق باســــــتخدام النساء العامالت لسيارات األجرة، 
بسبب عدم تسامح تلك التطبيقات مع مخالفات السائقني، إضافة إلى فرصة تشغيل مئات 

السعوديني، بعد أن طالبت احلكومة بحصر الوظائف باملواطنني السعوديني.

{إيرادات الســـينما في أميركا الشـــمالية ســـجلت رقما قياســـيا وصل إلى 11.4 مليار دوالر في 

2016 لتصبح بذلك أعلى إيرادات يتم تسجيلها سنويا في التاريخ}.

بيانات إحصائية
شركة كوم سكور لتتبع إيرادات السينما

{ســـنخفض الضرائـــب لنعيد الزخم القتصادنا وســـنحمي األموال العامة مـــن خالل اإلصرار على 

االستخدام األمثل إلنفاق المال على الخدمات}.

نانا أكوفو أدو
الرئيس الغاني

تطبيق كريم رتب مع وزارة 

العمل برنامج رحالت مدعمة 

للموظفات السعوديات من 

ذوات الدخل المنخفض

وزارة النقل السعودية 

طالبت تطبيقْي أوبر وكريم 

بضرورة قصر الوظائف على 

المواطنين السعوديين

أتـــش. مجموعـــة  كشـــفت   - هلســنكي   {
أم.دي غلوبـــال الفنلنديـــة، التـــي متلك حق 
اســـتخدام العالمـــة التجاريـــة لنوكيـــا على 
هواتفهـــا الذكية، أمس، عـــن أول هاتف ذكي 
لها يستهدف املســـتخدمني الصينيني بسعر 

منافس يبلغ نحو 246 دوالرا.
ويعـــد الهاتـــف اجلديـــد أول هاتف ذكي 
يحمل اســـم نوكيا منذ العام 2014 حني قررت 
نوكيـــا بيع وحدة الهواتف احملمولة بالكامل 

إلى شركة مايكروسوفت األميركية.
ويعمـــل الهاتف الذكي الذي يحمل اســـم 
”نوكيا 6“ بنظام أندرويـــد نوجا 7.0 اخلاص 
بشـــركة غوغل وتنتجه شـــركة فوكســـكون. 
وقالـــت أتـــش.أم.دي إنه ســـيباع في الصني 

حصريا من خالل موقع جيه.دي.كوم.
وأضـافـت أتـش.أم.دي فـي بـيـان أن ”قـرار 
إطـالق أول هـواتفهـا الذكيـة في الصــني في 
املرحلة األولى، يســـتنـد إلى كـونهـا ســـوقـ ا 
مهمة مـــن الناحية االســـتراتيجية“. وأكدت 
أنه يســـعى إلى تلبية االحتياجات الواقعية 
للعمالء في شـــتى أســـواق العالم في مرحلة 

الحقة.
ويقـــول اخلبراء إن نوكيـــا، التي 
كانـــت تتربع علـــى عـــرش الهواتف 
احملمولة قبل ســـنوات، لديها اخلبرة 
واإلمكانات لتكون منافسا جديا ألكبر 

شركات الهواتف الذكية.
وأكـــدت أتـــش.أم.دي أن اجلهـــاز 
ما هـــو إال البدايـــة، وأن لديها املزيد 
مـــن الهواتـــف التي ستكشـــف عنها 
الحقا خالل العام احلالي. وبحســـب 
الســـعر واملواصفات املطروحة، يبدو 
أن الهاتف ســـينافس فئـــة الهواتف 

املتوسطة، منخفضة الثمن.
ويدعـــم جهـــاز نوكيـــا 6 بصمـــة 
األصابع ويتمتع بســـماعتني ستريو، 

إضافة إلى وجود منفذ لشريحتني (سيم 

كارد). وتقول الشركة إن صقل جسم األملنيوم 
للهاتف الواحد يســـتغرق 10 ســـاعات لصقل 

املعدن واحلواف بعناية شديدة.
وجاءت مساحة الشاشـــة مشابهة حلجم 
شاشـــة آيفون 6 بـــالس البالغـــة 5.5 بوصة 
وهـــي تعمـــل بتقنيـــة أل.ســـي.ي أل.بي.أس 
عاليـــة الوضوح أتش.دي وبدقة 403 بكســـل 
فـــي اإلنش محمية بطبقة مـــن زجاج غوريال 

غالس 3.
ويعمل اجلهـــاز مبعالج ثماني النواة من 
كوالكــــوم فئـة ســـنـاب دراغـــون 430. ويبلغ 
حجـــم ذاكــــرة التخـزيـــن 64 غيغـــــا بايــــت 
وذاكـرة عشـــوائية تبلغ 4 غيغا بايت. ويحمل 
كاميرا خلفيـة بدقـة 16 ميغا بكسل مع فالش 

أل.إي.دي وتقنية الضبـــط التلقائي للصور، 
إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بكســـل 
وبطارية بســـعة 3000 مللي إمبير تدعم تقنية 

الشحن السريع.
وهيمنـــت نوكيـــا فـــي وقت ســـابق على 
صناعـــة الهواتـــف احملمولة، لكنهـــا تخلفت 
عـــن ركـــب التحـــوالت الســـريعة للهواتـــف 
الذكية، ثم اختـارت نظـام التشـــغيـل وينـدوز 
ملايكروســـوفت لهواتفهـــا الذكية التي حملت 

اسم لوميا.

واصلـــت   2014 العـــام  صفقـــة  وبعـــد 
مايكروســـوفت بيع هواتـــف محمولة عادية 
رخيصة باســـم نوكيا وهواتف لوميا الذكية 
حتـــت عالمتهـــا التجارية، لكنهـــا تخلت عن 

النشاطني بدرجة كبيرة العام املاضي.
وفـــي شـــهر ديســـمبر املاضي اشـــترت 
أتـــش.أم.دي أنشـــطة الهواتـــف العادية من 
نوكيـــا، وأبرمـــت صفقة حصلـــت مبوجبها 
علـــى ترخيـــص املســـتخدم الوحيـــد لعالمة 
نوكيـــا التجارية، جلميـــع الهواتف وأجهزة 

الكمبيوتر اللوحي ملدة 10 سنوات.
ويأتـــي طـــرح اجلهــاز فـــي وقــت 
تشهــد فيـه ســــوق الهواتـف الــذكية 
حتـوالت كبـرى وتبـدو مفتـوحة على 
تغيرات كبيرة في حصص السـوق، 
منـــذ إيقـــــاف سامســـونغ إنتـــــاج 
جهــاز غاالكسي نوت 7 بسبب خلل 
في البطارية يــــؤدي إلى احتراقـه 

وانفجـاره أحيانا.
وتزايد غموض سوق الهواتف 
الذكيـــة، حني لم تقدم أبل مفاجآت 
كبيرة في أجهزة آيفون 7 التي لم 
تختلف كثيرا عن اجليل السابق.
واقتحمـــت غوغـــل الســـوق 
بقوة في العام املاضي وطرحت 
جهاز بيكســـل، الذي قالت إنها 
قامت بتصنيعـــه بالكـامل، مـن 
املكـونات التقنية إلى البـرامج، 
معتمـدة استراتيجية جديــدة 
شـــبيهـة باســـتراتيجية أبل، 
لتؤكـــد عزمها على منافســـة 
قادة سوق الهواتف الذكية.

مـــن  غوغـــل  وتســـعى 
اجلديدة  األجهـــزة  خـــالل 
وفـــرض  التحكـــم  إلـــى 
منتجاتها  على  سيطرتها 
بعـــد ســـنوات مـــن منح 
ملصنعـــي  برمجياتهـــا 
وهو  احملمولة،  األجهزة 
مـــا جعـــل مـــن أندرويد 
الذكـــي  الهاتـــف  نظـــام 
األوسع انتشارا في العالم.

وأعطت شركة أتش.تي.سي زخما جديدا 
للمنافســـة، حني طرحت جهازا جديدا مبزايا 
متطـــورة هو إيفو 10 الشـــهر املاضي، وقالت 
”الشـــاقة“  لالســـتخدامات  مخصـــص  إنـــه 
ويتمتــــع بواحــــدة مــــن أكثــــر الكـاميـرات 
تطــــورا، إضـافة إلى ميزة الشـــحن الســـريع 

للبطارية.
وأوضحـــت الشـــركة التايوانيـــة أن باقة 
جتهيزات الهاتف الذكي تشـــتمل على شاشة 
قيـــاس 5.5 بوصـــة، أي بحجـــم هاتف آيفون 
7 بـــالس، وأنهـــا تعمـــل بأعلى درجـــات دقة 

الوضوح.
وذكرت أنـــه ميتاز أيضـــا باحلماية ضد 
دخول السوائل واألتربة، وهو مزود بكاميرا 
رئيســـية متطورة جـــدا تصل دقتهـــا إلى 16 
ميغا بيكسل، وتعمل بتقنية الوضوح الفائقة 
(4 كي) مع مثبت للصور يضمن اســـتقرارها 

ووضوحها.
كما طرحـــت شـــركة غيغاســـت األملانية، 
الشهر املاضي، جهازا ذكيا منخفض التكلفة 
بســـعر 150 يورو فقط، أي ما يعادل نحو ربع 
أســـعار األجهزة القيادية من أبل وسامسونغ 
وغوغـــل، لكنـــه يحمـــل مواصفات منافســـة 

ألحدث مزايا تلك األجهزة.
ويـــرى محللـــون أن اجلهـــاز ميكـــن أن 
يقلب خارطة املنافســـة في أســـواق الهواتف 
الذكيـــة، ألن ســـعره يعادل نحو ربع أســـعار 
األجهـــزة القيادية، في وقت يحمل مواصفات 

تكنولوجية ال تقل عنها.
ويتوقع اخلبراء أن تشـــهد خارطة سوق 
الهواتف الذكية العامليـــة، التي يبلغ حجمها 
نحـــو 400 مليـــار دوالر، مفاجآت كبيرة خالل 
العـــام احلالـــي، بســـبب تســـارع االنقالبات 
التكنولوجية ودخـــول العبني جدد بإمكانات 

كبيرة إلى السوق.

اتســــــعت رهانات إعادة تشــــــكيل خارطة صناعة الهواتف الذكية، بعد أن اقتحمتها أمس 
ــــــت تتربع ذات يوم على عرش صناعــــــة الهواتف احملمولة. وتبدو  شــــــركة نوكيا، التي كان
الســــــوق اليوم مفتوحة لتحوالت كبيرة بعد الصدمة التي تعرضت لها سامسونغ وتباطؤ 

مبيعات أبل واالنطالقة القوية اجلديدة لهواتف غوغل.

عالمة نوكيا تقتحم الملعب المفتوح لصناعة الهواتف الذكية

[ الشركة تقدم {نوكيا 6} المنخفض التكلفة وتعد بأجهزة أخرى قريبا   [ انقالبات التكنولوجيا واألجهزة الجديدة تعيد رسم خارطة السوق
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} أبوظبــي - أعلنـــت احلكومـــة اإلماراتيـــة 
عن إجناز نظـــام قانوني لصندوق رأس املال 
املخاطـــر يتضمـــن الضوابـــط وااللتزامـــات 
اخلاصـــة بنشـــاطه، بهـــدف تســـهيل عمـــل 
املبتكريـــن وحتفيـــز جـــذب رؤوس األمـــوال 

املخاطرة إلى البالد.
ويأتـــي ذلـــك ضمـــن أعمال ومشـــروعات 
الدفعة األولى من املشـــرعات احلكومية التي 
أطلقهـــا نائـــب رئيـــس اإلمـــارات حاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم لتســـريع 

العمل على حتقيق أهداف األجندة الوطنية.
ويهـــدف النظـــام القانوني إلى تســـهيل 
عمل املبتكرين، وحتفيز جذب رؤوس األموال 
املخاطرة إلى اإلمارات، والتي تشـــكل إحدى 
األدوات الرئيســـية املشـــجعة لالستثمار في 

املشروعات القائمة على األفكار اجلديدة.
ويشـــترط القانون أنه في حال كانت قيمة 
األصول املدارة تزيد عن 49 مليون دوالر، فإنه 
يتم تعيني مســـؤول إلدارة املخاطر واستيفاء 
متطلبـــات معاييـــر الكفـــاءة واملالئمـــة وأال 
يتعدى التعـــرض ملخاطر الصنـــدوق صافي 

قيمة أصوله.
وفي حـــال كانت قيمـــة األصـــول املدارة 
للصنـــدوق أقل من ذلك، فإنـــه يتعني االلتزام 

بإعداد ملخص للتقرير الســـنوي وأال يتعدى 
التعـــرض ملخاطـــر الصنـــدوق صافـــي قيمة 

أصوله.
وفـــرض القانون توفـــر ثالثـــة التزامات 
على استثمارات صندوق رأس املال املخاطر، 
يتمثل األول في اســـتثمار ما ال يقل عن نسبة 
70 باملئـــة من أصول الصنـــدوق في واحد أو 

أكثر من االستثمارات.
ويقصـــد بتلـــك االســـتثمارات، إقـــراض 
املشـــروعات اجلديـــدة أو املتعثرة بنســـبة ال 
تتجـــاوز 30 باملئـــة من أصـــول الصندوق أو 
املشـــاركة فيها أو أدوات امللكية الصادرة عن 
الشـــركات غير املدرجة في السوق أو وحدات 
صناديـــق رأس مـــال مخاطر أخـــرى على أال 
تتجاوز اســـتثمارات تلك الصناديق 10 باملئة 

من أصولها في صناديق أخرى.
ويتمثل ثانـــي االلتزامات، في أال تتجاوز 
اســـتثمارات الصندوق 30 باملئـــة من أصول 
الصنـــدوق فـــي االســـتثمارات التـــي يجوز 
لصندوق االستثمار العام املفتوح االستثمار 
فيها. أمـــا االلتزام الثالـــث فيتمثل ”في حال 
اســـتثمار الصنـــدوق خـــارج اإلمـــارات، أن 
يلتـــزم الصندوق بذات االلتزامني الســـابقني 

املذكورين“.

إطار قانوني إماراتي لصندوق رأس المال المخاطر

اقتصاد
{وضعنا اللمسات األخيرة لمنظومة تبادل الوثائق اإلدارية إلكترونيا في 5 وزارات باإلضافة إلى 

رئاستي الجمهورية والحكومة، وسيتم تعميمها في كامل الوزارات قريبا}.

محمد أنور معروف
وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي التونسي

{وكالة ســـمة وهي أول وكالة للتصنيف االئتماني في الســـعودية بدأت فعليا تقديم خدماتها 

وفقا ألفضل المعايير المتبعة عالميا}.

نبيل املبارك
رئيس وكالة سمة للتصنيف االئتماني السعودية

[ وصول دفعة أولى من العملة المحلية تعادل 800 مليون دوالر  [ الحكومة تعلن أن الموازنة ستنفق في جميع أنحاء البالد دون استثناء
اليمن يكشف آليات صرف موازنة 2017 بعد انتهاء أزمة السيولة

} عــدن - أكدت احلكومـــة اليمنية، أمس، أن 
أمـــوال موازنة العـــام احلالي باتـــت متوفرة 
وأنها ستشمل جميع احملافظات دون استثناء.
وجـــاء ذلـــك بعد يومـــني من اإلعـــالن عن 
وصـــول 200 مليار ريال (800 مليون دوالر) من 
العملة احمللية التي جرت طباعتها في روسيا 

إلى عدن.
وقال نائـــب وزيـــر اإلدارة احمللية اليمني 
حسني منصور إن ”حل أزمة السيولة سيسهل 
عمليـــة صرف رواتـــب موظفي الدولـــة بكافة 
القطاعات وفي جميع احملافظات دون استثناء 
فور اإلعالن عن املوازنـــة العامة للدولة خالل 

األيام القليلة القادمة“.
وأوضـــح أن املبالغ التي وصلت إلى البنك 
املركزي في عدن ســـتفي بتغطيـــة احتياجات 
الســـوق من السيولة النقدية وستكفي لصرف 

الرواتب والنفقات التشغيلية املتأخرة.
ويقـــول اقتصاديـــون إن إصـــدار النقـــود 
اجلديـــدة يعـــد خيـــارا اقتصاديـــا ال تلجأ له 
احلكومات إال في حـــاالت الضرورة القصوى، 
لكنهم أشـــاروا فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن ضخ 
تلك األموال في الســـوق ينذر بارتفاع مستوى 

التضخم.
وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن 
دغر قد أعلن، اجلمعة املاضي، عن انتهاء أزمة 
السيولة بعد ساعات من وصول الدفعة األولى 
من العملة احمللية، بناء على اتفاق مســـبق مع 
جمعية االتصـــاالت املالية العاملية بني البنوك 

(سويفت). 
وأثر النزاع املســـتمر منذ نحو عامني على 
إمدادات املواد األساسية مثل الغذاء والوقود 
والـــدواء وعجـــز الكثيـــر مـــن املوظفـــني عن 
احلصول على رواتبهم جراء نقص الســـيولة 

وشلل معظم موانئ البالد.

وكشف منصور أن جلنة عن إعداد املوازنة 
العامـــة للدولـــة وضعـــت ضمـــن أولوياتهـــا 
جانـــب النفقات التشـــغيلية للمرافق اخلدمية 
واألساســـية، التي تســـهم بشـــكل مباشر في 

تخفيف معاناة املواطنني.
وأشـــار إلـــى أن احلكومة أولـــت اهتماما 
كبيرا، ضمن هذه املوازنة، للقطاعات اخلدمية 
والصحية مثل الكهرباء واملياه واملستشفيات 
والنظافة، إضافة إلى ميزانية تنفيذ املشاريع 
املتعثرة ومنها املشاريع التي اعتمدت مؤخرا 

من قبل احلكومة الشرعية.
وخالل العام املاضي، تســـببت أزمة نقص 
الســـيولة فـــي تأخر صـــرف رواتـــب موظفي 
الدولة، ما دفع احلكومـــة إلى صرف الرواتب 
مـــن العملـــة التالفـــة التي كانت قـــد جمعتها 

بغرض إتالفها.
وتكافـــح احلكومة الشـــرعية إلـــى جانب 
معركتهـــا فـــي اســـتعادة أجهـــزة الدولة من 
احلوثيـــني، مـــن أجـــل احلفاظ علـــى اقتصاد 
البـــالد من خطر االنهيار الشـــامل، الذي ينذر 

بتداعيات كارثية على حياة املدنيني.
وتعرضـــت البنـــى التحتيـــة للمحافظات 
اليمنية خالل الســـنوات األربـــع املاضية إلى 
دمار هائل من جراء احلرب الدائرة في البالد، 

التي أثرت على مناحي احلياة كافة.
وشـــهدت العملـــة احمللية خـــالل اليومني 
املاضيني تراجعا بشـــكل كبير، ما ينذر بكارثة 
اقتصادية إن لم يتم تداركها، رغم وصول دفعة 

األموال اجلديدة.
ويقول جتـــار ومتعاملـــون ومواطنون إن 
أســـعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال 
ارتفعـــت منـــذ اخلميس املاضي، ليبلغ ســـعر 
صرف الدوالر قرابـــة 320 رياال مينيا، وهو ما 

أثر ســـلبا على الســـلع الضرورية والكماليات 
األخرى. 

وعمقـــت احلرب املســـتمرة فـــي البالد من 
أزمة البالد االقتصادية خـــالل العام املاضي، 
ال ســـيما بعـــد أن توقفـــت حركة االســـتيراد 
والتصديـــر بفعـــل تواصـــل أزمـــة الســـيولة 
النقدية التي أدت إلى فقدان القدرة الشـــرائية 
للمواطنني وزادت من اتســـاع معدالت البطالة 

والفقر.
وفي مســـعى إلنقاذ االقتصاد من االنهيار، 
قرر الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 
املاضي، نقـــل إدارة البنك املركزي من صنعاء 
إلى عـــدن ومت تعيني منصر القعيطي محافظا 
للبنك بعد أن بدد احلوثيون معظم احتياطيات 

البنك منذ مارس 2015. 

وبحســـب بيانات حكومية، فإن احتياطي 
البالد من النقد األجنبي بلغ أقل من 700 مليون 
دوالر في أغســـطس املاضي، وهو ما تبقى من 

وديعة سعودية بقيمة مليار دوالر.
وشـــرعت احلكومـــة أيضـــا فـــي اتخـــاذ 
إجـــراءات الســـتئناف إنتاج وتصديـــر النفط 
والغاز الذي يشـــكل نحو 70 باملئة من إيرادات 

املوازنة، من احملافظات التي مت حتريرها.
وتلقـــى اليمـــن ضربة حـــني توقفت جميع 
املساعدات اخلارجية واالستثمارات األجنبية، 

مما زاد من األعباء على كاهل األسر اليمنية.
ويســـتورد اليمـــن نحـــو 90 باملئـــة مـــن 
احتياجاتـــه، لكن الواردات أخذت في التراجع 
منذ بـــدأت احلرب، ويحتاج 21 مليون نســـمة 
من الســـكان البالـــغ عددهم 28 مليون نســـمة 

للمساعدات اإلنسانية، ويعاني أكثر من نصف 
السكان من سوء التغذية.

وتظهر تقارير دولية أن النمو االقتصادي 
تراجع بشكل بالغ بســـبب األزمات احلادة في 
الوقـــود والكهرباء والغـــذاء وامليـــاه والنقل 
والتعليم والرعايـــة الصحية، وذلك في أعقاب 
تعليـــق الدعـــم مـــن املانحـــني وتقييـــد حركة 
التجـــارة اخلارجيـــة، فضال عن تعثـــر إنتاج 

النفط.
وقـــال وزيـــر التخطيط والتعـــاون الدولي 
محمـــد امليتمي فـــي وقت ســـابق إن ”اقتصاد 
اليمن دخل مرحلة حرجة، إذ انهارت اخلدمات 
االقتصـــادي  النشـــاط  وانكمـــش  األساســـية 
واختفت املشتقات النفطية وتصاعدت أسعار 

السلع وانتعشت األسواق السوداء“.

اقتربت احلكومة اليمنية من وضع حد جلزء من األزمة االقتصادية، حني أعلنت عن آليات 
حل أزمة الســــــيولة النقدية فــــــي موازنة العام 2017 والبدء في تنفيذ اســــــتراتيجية إلنقاذ 

االقتصاد بعد حصولها على الدفعة األولى من العملة احمللية املطبوعة في روسيا.

إعادة توجيه األموال

أحمد عبيد بن دغر:

أزمة السيولة النقدية 

انتهت بعد طباعة 200 

مليار ريال في روسيا

مليون دوالر، احتياطي 

اليمن من النقد األجنبي، 

وهو ما تبقى من وديعة 

سعودية بقيمة مليار دوالر
700

} أبوظبــي - أعلنـــت وزارة الطاقة اإلماراتية 
أنها ســـتنظم بالتعاون مع املجلس األطلســـي 
األميركي، أعمـــال منتدى الطاقـــة العاملي في 
أبوظبـــي خالل يومـــي 12 و13 يناير اجلاري، 
وهي املـــرة األولى التـــي يعقد فيهـــا املنتدى 

مبنطقة اخلليج العربي.
وميثل املنتدى احلدث العاملي األبرز ضمن 
فعاليات ”أســـبوع أبوظبي لالســـتدامة“ الذي 
يتضمن عددا من القمم العاملية للطاقة واملياه 
والتنميـــة املســـتدامة وتشـــارك فـــي تنظيمه 
شـــركات إماراتية مثل أدنوك ومبادلة وآيبيك 

ومصدر.
وتشـــارك فـــي املنتدى شـــخصيات مؤثرة 
في قطاع الطاقة على مســـتوى العالم ملناقشة 

القضايا األكثر إحلاحا وسبل معاجلتها، حيث 
مـــن املقرر أن يصـــل عدد املتحدثـــني إلى 350 
خبيرا ومسؤوال من مؤسسات محلية وعربية 

وإقليمية.
ونقلـــت وكالة األنباء اإلماراتية الرســـمية 
عن وزيـــر الطاقة اإلماراتي ســـهيل املزروعي 
قولـــه إن ”الشـــراكة مـــع املجلـــس األطلســـي 
األميركي فـــي تنظيم منتدى الطاقـــة العاملي، 
تهدف إلـــى تعزيز مكانة اإلمارات كدولة رائدة 

في قطاع الطاقة دوليا“.
وأكـــد أن املنتـــدى يشـــكل منصـــة مثالية 
إلجراء مناقشـــات بناءة حول التوجهات التي 
شهدتها أسواق الطاقة مؤخرا وتأثيرها على 
القطاع، إضافة إلى إتاحة الفرصة لبحث سبل 

التعاون املشترك مع القطاعني العام واخلاص، 
وحتديـــد أجندة الطاقـــة لعـــام 2017، لضمان 
اســـتدامة املوارد الطبيعية لألجيـــال القادمة 

وحتقيق التنمية املستدامة.
وقال ســـلطان أحمد اجلابـــر، وزير الدولة 
والرئيـــس التنفيـــذي ملجموعـــة أدنـــوك، إن 
”اختيـــار مركز أبحاث فكريـــة متميز كاملجلس 
األطلســـي األميركـــي ملدينة أبوظبـــي إلطالق 
منتدى الطاقة العاملي، يؤكد املكانة الراســـخة 

لدولة اإلمارات في قطاع الطاقة“.
ومـــن املقـــرر أن تتناول جلســـات املنتدى 
عددا مـــن القضايـــا املتعلقة بتعزيز أســـواق 
الطاقة العاملية وحتفيز اجلهـــود الرامية إلى 
ابتـــكار التقنيـــات احلديثة في مجـــال الطاقة 

والتنمية املستدامة.
وأكـــد فريدريـــك كيمـــب، رئيـــس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجلس األطلسي، 
أنـــه ”بعـــد أن أثبتت إمارة أبوظبـــي مكانتها 

الرياديـــة في مجـــال تطويـــر مـــوارد الطاقة 
التقليدية واملتجددة، كان من الطبيعي أن يتم 
اختيارها النعقاد أول نسخة ينظمها املجلس 
من املنتدى العاملي للطاقة في منطقة اخلليج“.
وأعرب عن تطلعه للمشاركة في املناقشات 
املتميزة التي ســـوف يتحدث خاللها مجموعة 
من صانعـــي القرار ورواد األعمال وخبراء من 
القطـــاع اخلاص، مؤكدا ثقته فـــي أن املنتدى 
سيشـــكل منصة حيوية جتمع هذه النخبة من 

الشخصيات حتت مظلة واحدة.
ومـــن املقـــرر أن يركز املنتـــدى على ثالث 
قضايـــا أساســـية، وهـــي تداعيـــات نتائـــج 
انتخابـــات الرئاســـة األميركيـــة علـــى األمن 
وقطـــاع الطاقة عامليا، وتطـــورات الطلب على 
سوق النفط والغاز، فضال عن أحدث التقنيات 

في قطاع الطاقة.
ويحتضن ”أســـبوع أبوظبي لالســـتدامة“ 
فعاليـــات أخـــرى مثـــل االجتمـــاع الســـنوي 

للجمعيـــة العامـــة للوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
والقمـــة العامليـــة لطاقة  املتجـــددة ”آيرينـــا“ 
املســـتقبل، إضافة إلـــى الدورة التاســـعة من 
جائزة زايد لطاقة املستقبل والدورة اخلامسة 

من القمة العاملية للمياه.
ويعد األســـبوع الذي ينعقـــد خالل الفترة 
مـــا بـــني 12 و21 ينايـــر، أكبر جتمـــع يتعلق 
بقضايا االستدامة في منطقة الشرق األوسط، 
ويجمع صانعي السياسات وخبراء الصناعة 
واملبتكريـــن في مجال التقنيات النظيفة وأكثر 

من 35 ألف شخصية ميثلون نحو 170 دولة.

تستضيف إمارة أبوظبي وللمرة األولى في منطقة اخلليج والشرق األوسط، منتدى الطاقة 
العاملي الذي ســــــيكون جزءا من فعاليات ”أســــــبوع أبوظبي لالستدامة“، ويعد أكبر منصة 

عاملية لرسم معالم مستقبل صناعة الطاقة والتنمية املستدامة.

أبوظبي تستضيف منتدى الطاقة العالمي ألول مرة في منطقة الخليج

[ أسبوع أبوظبي لالستدامة يحتضن أبرز مؤتمرات الطاقة العالمية  [ المنتدى أكبر منصة عالمية لرسم معالم مستقبل الطاقة والبيئة

منصات متعددة لرسم مستقبل البيئة والطاقة

سهيل المزروعي:

الشراكة مع المجلس األطلسي 

األميركي تعزز مكانة اإلمارات 

في مجال الطاقة

ي 
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[ تحليل البيانات المعقدة وفهمها يلعبان دورا محوريا في مستقبل التجارة اإللكترونية

«عصر التســـوق اإللكتروني يتيح نوعا من المســـاواة في توفير المعلومات للبائع والمشتري على حد السواء، حتى أن بعض المحالت 
التجارية أصبحت تقدم ضمانا بإرجاع فارق السعر للسلع التي يوفرها منافسوها بأسعار أقل».

جون نيغتون
كاتب بصحيفة الغارديان

} تعـــد رواية 1984 التي كتبها جورج أورويل 
فـــي 1948، تنبـــؤا مســـتقبليا للطريقـــة التي 
ســـيكون عليها العالم لو حكمته الشـــيوعية، 
أو األخ األكبر وهو  حيـــث أن ”القائد الرمـــز“ 
شـــخصية خيالية  في الرواية، يراقب اجلميع 
ويتجسس عليهم في كل مكان وزمان خوفا من 

املؤامرات.
التســـويق  خلوارزميـــات  أن  ويبـــدو 
اإللكترونـــي اليوم دورا مشـــابها لـــدور األخ 
األكبـــر، حيـــث تســـتغل كل جـــزء صغير من 
البيانـــات املتاحـــة عـــن املســـتخدمني ملعرفة 
ميولهـــم وتفضيالتهم بغية عـــرض البضائع 
بأمثل طريقة ممكنة جتلب لشـــركات التسوق 

اإللكتروني أعظم ربح ممكن.
وال حتلل هذه اخلوارزميات البيانات التي 
حتصل عليها من تصفح املســـتخدم لإلنترنت 
وحسب، بل قد تتبع زيارته لألسواق احلقيقية 
من خالل جهاز حتديد املواقع املُثبت بجهازه.

رمبـــا يعتقـــد البعـــض أن هـــذا اختـــراق 
للخصوصيـــة، لكـــن فـــي حقيقـــة األمـــر فإن 
الشـــركات التي تقوم بذلك قد حصنت نفسها 
من خالل اتفاقية الشـــروط التـــي يوقع عليها 
املســـتخدم عند تسجيل الدخول إلى تطبيقات 

التواصل االجتماعي كالفيسبوك وتويتر.
ومن جانب آخر، فإن هذه اخلوارزميات ال 
حتلل بيانات األفراد كأفراد بل حتلل اخلطوط 
العامـــة وتوجهاتهـــم، لهذا فليكن املســـتخدم 
مطمئنا، فلن يأتي اليوم الذي يجد فيه صوره 
اخلاصة وقد نشـــرت على املأل بسبب التوقيع 
على بند لم يقرأه في اتفاقية الشروط اخلاصة 

بتطبيق احملادثة الذي يستخدمه.

لماذا البيانات؟

ظهـــر الرئيس األميركي بـــاراك أوباما في 
فبراير من العام املاضي، بخطاب مصور يعلن 
فيه إتاحة أكثـــر من 135 ألف مجموعة بيانات 
لالســـتخدام العـــام في قطاعـــات مختلفة مثل 
الصحـــة واملناخ وغيرها. وفـــي ذات اخلطاب 
أكـــد أوباما على الدور احملوري لفهم البيانات 
املعقدة أو الضخمة في حتديد معالم مستقبل 
البشـــرية وطرق مواجهة التحديـــات الكبيرة 

مثل التغير املناخي وغيره.
وعلـــى الرغم مـــن أن مصطلـــح البيانات 
الضخمـــة (بيغ داتا) أصبـــح رائجا للغاية في 
الســـنوات األخيرة، إال أنه حتى قبل منتصف 
القرن املاضي كانت قطاعات األعمال تستخدم 
حتليال ســـطحيا وغير معمق رمبـــا للبيانات 

املتاحة قبل اتخاذ القرارات.
ومـــع ذلـــك، فإن مـــا ميز املوجـــة اجلديدة 
لالهتمـــام بالبيانات وحتليلها هو اســـتخدام 

خوارزميات معقدة لتحليلها فضال عن التفنن 
بطرق جمعها وفي مجاالت مختلفة.

البيانـــات الضخمـــة أو املعقـــدة باإلمكان 
تعريفهـــا على أنهـــا مجاميع البيانـــات التي 
تعجـــز الطـــرق واخلوارزميـــات التقليدية عن 
حتليلهـــا ووصفها وتلخيص مـــا تدور حوله، 
وال بد من اســـتخدام طـــرق أكثر تعقيدا وذكاء 

لهذا الغرض.
ومتتـــاز خوارزميـــات حتليـــل البيانـــات 
الضخمـــة مبيـــزات مثـــل تقليل كلفـــة تخزين 
البيانات، فالتحليل يكون فوريا وال يســـتدعي 

احلاجة للتخزين قبل املعاجلة.
ليس هذا فحسب، بل إن هذه اخلوارزميات 
متتاز بقابلية التعلم، فعلى سبيل املثال نتائج 
البحث باســـتخدام تطبيق غوغل اآلن تختلف 
من شـــخص إلـــى آخر بنـــاء على مـــا يتعلمه 
التطبيق من تفضيالت األشـــخاص وميولهم، 
حتى مع اســـتخدام نفـــس الكلمـــات الداللية 
للبحـــث، بـــل إن بإمكان محـــرك البحث غوغل 
حتـــى التنبؤ مبا يروم املســـتخدم البحث عنه 

قبل تزويده بكامل النص الداللي.
وباإلضافـــة إلـــى غوغـــل، فـــإن لتطبيـــق 
فيســـبوك هو اآلخر خوارزمياتـــه في التحليل 
التـــي تتيـــح للتطبيـــق أن يعـــرف تفضيالت 
األشـــخاص ويزودهـــم مبا يـــودون قراءته أو 
مشـــاهدته. وإلى جانب ما ميتـــاز به من قدرة 
علـــى إقناع املســـتخدمني بصرف وقـــت أكبر 
فـــي تصفح املوقـــع، له ميـــزة جتاريـــة تتيح 
للمستخدم أن يرى ما يحتاجه فعال في حياته 
أو ما يثيـــر اهتمامه من حاجيـــات، مما يزيد 
من فرصة شـــرائه عبـــر املوقـــع أو تفاعله مع 

اإلعالنات على األقل، مما يرفع أرباح املوقع.

التجارة اإللكترونية

كانـــت البداية لفكرة التجـــارة اإللكترونية 
مبكـــرة جـــدا، فمنذ تدشـــني نقـــل املعلومات 
إلكترونيا في ســـتينات القرن العشرين أصبح 

باإلمـــكان نظريا نقل األمـــوال والطلبيات عبر 
الهاتف أو ما شـــابه، لكن األمـــر كان بانتظار 
مخترع متفتح العقل مثل ميشيل آلدرج لينفذ 

الفكرة.
وُيعد آلدرج األب احلقيقي لفكرة التســـوق 
اإللكتروني أو ما أطلق هو عليه التســـوق عن 
بعد (تلي شـــوبينغ). ابتدأت الفكرة بتدشـــني 

خدمـــة توصيـــل احلاجيات في 
متجره ليطورها ســـريعا عبر 

التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
املتاحة في وقتها ملا أصبح 

ُيسمى التسوق عن بعد.
وكانـــت تلـــك الفكرة 

الذي  الســـباق  بدايـــة 
ظهـــور  إلـــى  قـــاد 
التســـوق  عمالقـــة 
كمتجر  اإللكتروني 
الـــذي  أمـــازون 
شـــكل  على  ابتدأ 

متجـــر لبيـــع الكتـــب عبر 
اإلنترنـــت في منتصف تســـعينات 

القرن العشـــرين. وباعتباره يعتمد كليا على 
البيـــع اإللكتروني وال يحتاج إلـــى دفع تكلفة 
إنشاء متاجر حقيقية، فقد منى أمازون سريعا 
وتوسعت بضائعه لتشمل كل شيء تقريبا من 
أثاث املنـــزل إلى املســـتلزمات املكتبية مرورا 

باملالبس وحتى املواد الغذائية.
ويوفـــر موقع أمـــازون وغيره مـــن مواقع 
البيـــع اإللكترونـــي خصلـــة ممتـــازة تتيـــح 
للمشـــترين تـــرك انطباعهـــم وتقييمهم حول 
املنتج الذي يشـــترونه، وهم بذلك يســـاعدون 
الباعة على تفادي املشـــكالت فـــي بضاعتهم، 
كمـــا أن هـــذا األمر يعتبر ترويجـــا للمنتجات 
اجليدة في املوقع، وهو ما يلعب دورا إيجابيا 
مزدوجـــا ينتفع به البائع واملشـــتري على حد 

السواء.
دخلـــت عمليـــة التجـــارة اإللكترونية في 
السنوات األخيرة مستوى جديدا من التنافس، 

فبظـــل الكم الهائـــل من بيانات املســـتخدمني 
التي توفرها شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
واســـتخدام اإلنترنت، أصبح الشـــاغل األول 
لعمالقـــة التجارة اإللكترونية هو كيفية البقاء 
فـــي املنافســـة علـــى مختلف األصعـــدة. فمن 
ناحية، حتتاج الشـــركات للترويج لبضائعها 
وهـــذا يتطلب معرفـــة باحتياجـــات الزبائن، 
ومن ناحية أخـــرى حتتاج ألن تقدم بضائعها 
بأسعار تنافســـية في نفس الوقت تضمن لها 

هامش ربح كبير.
وعلـــى ذكر األربـــاح، فإن 
اإلنتـــاج  تكلفـــة  تقليـــل 
البضائع  علـــى  والتركيـــز 
يسهم  تسويقها  يسهل  التي 
بشـــكل كبيـــر برفـــع األرباح، 
األمـــر الذي يحتـــاج مرة أخرى 
إلـــى معرفة ميول املســـتخدمني 
هائلة  دوامة  إنهـــا  وتفضيالتهم. 
من املعلومات املتدفقة التي حتتاج 
ملن يقوم بتصفيتها وتقدمي القرارات 
اجلاهـــزة ألرباب العمل ومســـاعدتهم 
علـــى التخطيط للمســـتقبل وهنا يأتي 

دور البيانات املعقدة.
لكن وســـط هذا الســـباق احملموم ما الذي 
ســـيجنيه الزبـــون. هل هو مجـــرد ضحية ملا 

يجري خلف الكواليس؟
فـــي احلقيقـــة إن األمر على خـــالف ذلك، 
فبحســـب جون نيغتـــون، أســـتاذ الفهم العام 
للتكنولوجيا واإلنترنت في اجلامعة املفتوحة 
والكاتب في الغارديان، يتيح عصر التســـوق 
اإللكترونـــي نوعـــا من املســـاواة فـــي توفير 
املعلومات للبائع واملشـــتري على حد السواء، 
حتى أن بعـــض احملـــالت التجارية أصبحت 
تقـــدم ضمانـــا بإرجاع فارق الســـعر للســـلع 
التي يوفرها منافســـوها بأسعار أقل. فكما أن 
املعرفة وتدفق املعلومات بحرية نقطة إيجابية 
ألصحاب األعمـــال فإنها بحق أكثـــر إيجابية 

للمستهلكني أنفسهم.

التسوق الذكي

} تخطط باناسونيك لنقل مفهوم اخلدمة 
الذاتية إلى مستوى جديد مع سلة التسوق 
الذكيـــة، التـــي ميكنهـــا حتديد األشـــياء 
املوضوعـــة ضمنهـــا، وحســـاب الفاتورة، 

ووضعها في األكياس تلقائيا.
ميكن للمستهلكني وضع املنتجات التي 
يرغبون في شـــرائها ضمن الســـلة الذكية 
املوضوعة على فتحة، حيث سيقوم اجلزء 
السفلي منها بسحب املشتريات، ووضعها 
داخـــل كيس من البالســـتيك، وكل ما على 

املستهلكني فعله هو دفع الفاتورة.
وال يعمـــل النظـــام ذاتيا بشـــكل كامل 
حتى اآلن، بحيث ال يـــزال العمالء بحاجة 
إلى تسجيل كل منتج قبل وضعه في السلة 

الذكية.

} قـــد يصبح مســـتقبل تســـوق املنتجات 
الغذائية في السوبر ماركت فاخرا ورقميا، 
من خالل جتهيز املتاجر بأجهزة كمبيوتر 
ذات شاشـــات تعمل باللمـــس وحتوي كل 

املعلومات عن املنتجات املعروضة للبيع.
وقـــد كانـــت إيطاليا ســـباقة فـــي هذا 
املجال لتصبح أول من يتيح ميزة التسوق 
التفاعلـــي، حيـــث ميكـــن لزبائن الســـوبر 
ماركت في ميـــالن التعرف على املعلومات 
الغذائية عن األطعمـــة املباعة هناك وعلى 
مخاطـــر احلساســـية احملتملـــة، من خالل 

الشاشات الرقمية.
وقال أندريا بيرتيغاتو ”هذا أول سوبر 
ماركـــت في العالم يســـتخدم التكنولوجيا 
املتطورة. وامليزة التي ميكن للمســـتهلكني 
احلصول عليها هي في واقع األمر أقرب ما 
ميكن إلى التسوق عبر اإلنترنت، ولكن مع 
القدرة على ملس ورؤية املنتجات املباعة“.

املالبـــس  جتربـــة  للمســـتخدم  ميكـــن   {
بســـهولة علـــى صورتـــه الشـــخصية مع 
تطبيـــق بيكتوفيـــت املتوّفـــر ملســـتخدمي 
أجهـــزة آندرويـــد عبر متجـــر غوغل بالي 
ومســـتخدمي أجهزة آي أو إس عبر متجر 

آب ستور.
وبفضل هذا التطبيق، يتأكد املستخدم 
نوعا ما من انســـجام املالبـــس التي يريد 
شـــراءها معه، فهو يقّدم أداة ذكية لتجربة 
األزيـــاء بأســـلوب مميز وبســـيط وعملي، 
ويتـــم ذلك عن طريق العثور على املنتجات 
اســـتخدام  أو  اإلنترنـــت  عبـــر  املناســـبة 
الكاميـــرا اللتقـــاط صور للمنتجـــات التي 
أعجبت املســـتخدم ويرغب مبعاينتها على 

صورته.

} أعلنـــت شـــبكة فيســـبوك، منـــذ أكتوبر 
املاضي، عن إطـــالق منصة مخصصة لبيع 
الســـلع واملنتجات وشرائها بني مشتركيها 
ملنافســـة مجموعة التجارة اإللكترونية مثل 
أي بـــاي وموقـــع البيـــع بني األفـــراد كريغ 

ليست.
مســـتخدمي  أن  فيســـبوك  وأوضحـــت 
الشـــبكة الراغبني ببيع شـــيء ما، ميكنهم 
التقـــاط صـــورة للغـــرض وبثهـــا عبر هذه 
املنصـــة املتخصصـــة التي ســـميت ماركت 

باليس.
وستتوفر اخلدمة عبر تطبيق فيسبوك 
النقال للمســـتخدمني الذين ميلكون هواتف 
آيفـــون وهواتف مجهزة بنظام أندرويد من 

غوغل.
وقد حتدث هذه اخلدمة حتوال في قطاع 

التجارة اإللكترونية واإلعالنات الصغيرة.

الشاغل األول لعمالقة 
التجارة اإللكترونية 
هو كيفية البقاء في 

المنافسة على مختلف 
األصعدة

 يتفاجــــــأ مســــــتخدم شــــــبكات التواصل 
ــــــي في  ــــــد اإللكترون االجتماعــــــي أو البري
ــــــات تجارية  ــــــرة، بظهور إعالن أحيان كثي
لســــــلع قــــــام مســــــبقا بالبحــــــث عنها في 
ــــــل أكثر من ذلك هناك  تطبيقات أخرى، ب
بعض الخوارزميات التي تستخدم بيانات 
تحديد الموقع على جهاز الهاتف القتراح 
اإلعالنات. فكيف يساعد تحليل البيانات 
ــــــط  ــــــى التســــــويق والتخطي الضخمــــــة عل

للمستقبل؟

التسوق االفتراضي يقتحم الواقع

حسن مازن
كاتب عراقي

بل

} ”صديقتي ما رأيك بأن نقوم بشوبينغ“. 
”لم ال؟ انتظريني ألغير مالبسي ثم نمضي“. 

”لحظة ال داعي لكل ذلك يكفي فقط أن 
تحضري هاتفك فحسب“. ”هاتفي؟ تمزحين“. 

”ال أبدا اجلسي سأريك حاال ما أعنيه“.
بضغطة زر على أحد التطبيقات المحملة 

على الهاتف الذكي، انبسطت أمام الفتاتين 
مجموعة من الموديالت، وبمساعدة التطبيق 

تمكنتا من تجربة عدد ال بأس به من 
المالبس بمقاسات مناسبة تماما لقياسات 

كل منهما.
استمتعت الصديقتان كثيرا بالتسوق 

دون مغادرة الغرفة.
وهكذا بدأت تتبلور أفكار جديدة حول 

التسوق والتجارة اإللكترونية ككل، ولم 
تعد المسألة محصورة في خدمة توصيل 

الطعام أو بعض البضائع من خالل االتصال 

بالهاتف، بل استفادت كثيرا منذ انطالقتها 
من التقدم التقني.

هذا ما خلق منافسة شرسة بين 
أغلب الشركات التكنولوجية وشبكات 

التواصل االجتماعي، أسفرت عن العديد 
من التطبيقات التي تحاول كسب ثقة 

المستخدمين، وشدهم أكثر إلى العالم 
االفتراضي، فلم يعد المستخدم يلهث وراء 

عناوين البوتيكات إذا ما أعجبه موديال 
يكفيه فقط التواصل مع بعض الصفحات 

على فيسبوك أو المواقع الخاصة على 
اإلنترنت ليحصل على طلبه.

األمر ال يقف ولن يقف عند هذا الحد فمع 
التقدم القوي نحو الثورة الصناعية الرابعة 

قد نشهد المزيد من التطور في التجارة 
اإللكترونية.

وعلى الرغم من ذلك، ال يبدو أن فكرة 
التسوق عن بعد ناجحة تماما؛ أحيانا ال 
تكون البضائع من حيث الشكل والجودة 

مطابقة لما عرض افتراضيا، وأحيانا أخرى 
تختلف المقاسات.

لكن هذا ال يمنع نمو التجارة اإللكترونية 
سنة بعد أخرى، حيث صدر عن مؤتمر األمم 

المتحدة للتجارة والتنمية أونتكاد تقرير عن 
حجم هذا النوع من التجارة عالميا يوضح 
ارتفاعها بنسبة 38 بالمئة في الـ3 سنوات 

األخيرة.
ويرجح التقرير أن يزيد حجم التجارة 
اإللكترونية، خصوصا بعد تدشين منصة 
”التجارة اإللكترونية للجميع“ على شبكة 

اإلنترنت، المقرر لشهر أبريل 2017.
وستقابل هذا االكتساح القوي للتجارة 

اإللكترونية لعالم اإلنترنت نواميس تضبطه، 
إذ تعتزم الصين إصدار قانون لوضع 

ضوابط على التجارة اإللكترونية، بهدف أن 
يتم التعامل مع األنشطة التجارية من خالل 

اإلنترنت على قدم المساواة مع األنشطة 
التجارية العادية.

ووفقا لبنود القانون المقترح من 
قبل الحكومة، فسيتم فرض ضرائب على 
التجارة اإللكترونية، وسيكون لزاما على 
مواقع التجارة اإللكترونية الحصول على 

تراخيص للعمل، كما سيكون المسؤولون 
عنها مطالبين بضمان سالمة المعلومات 

الشخصية للمستهلكين.
واآلن، لنفترض أن سبرا لآلراء حول هذا 
القانون الجديد حصل، وأن قسما استحسن 

الفكرة والقسم اآلخر رفضها.
األول أكد أن األمر أصبح بحاجة إلى 

متابعة رسمية لكثرة المواقع والصفحات 
على اإلنترنت تجنبا للمحتالين، والثاني 

يرى أن العالم االفتراضي فتح بابا للبعض 
من العاطلين عن العمل، وأن التجارة 

اإللكترونية ليست حكرا فقط على عمالقة 
التكنولوجيا بل صارت مورد رزق للكثير من 

العائالت.
بالنهاية، قد تكون التجارة اإللكترونية 
حال للبطالة وانتقاال من واقع تعب البشر 
فيه من الركض خلف عقارب الساعة بين 

مختلف المشاغل، إلى عالم افتراضي يساعد 
على كسب الوقت والجهد والمال، ولكن 

هل يخلو تماما من الهاكرز مقنعين بطابع 
االحتيال لدى البشر؟

العالم االفتراضي يفتح بابا للعاطلني
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب



فاروق يوسف

} مشــــكلة العقائديني، ومنهم اإلســــالمويني، 
أنهــــم ال يؤمنــــون بالزمن. العقيدة بالنســــبة 
إليهم هي كل شــــيء وفوق كل شــــيء، وميكن 
اختزال كل شــــيء مــــن خاللها. لذلــــك ال يزال 
هنــــاك شــــيوعيون، بالرغم من أن الشــــيوعية 

انتهت.
مــــا ميكــــن قولــــه اليــــوم إن العــــودة إلى 
الشــــيوعية ميكن أن تكون موضوعا لســــهرة 

منزلية.
الفكــــرة األشــــّد ســــخرية تكمــــن فــــي أن 
العقائديني، أنفســــهم، يلّوحــــون بخطر عودة 
أضدادهــــم من العقائديني إلــــى احلكم إلخافة 
اجلمهــــور بهم، كما لــــو أن آلة الزمن ميكن أن 

تعود إل الوراء.
في العراق مثال يومئ أتباع حزب الدعوة 
اإلســــالمي، وهــــو حزب تقــــوم عقيدتــــه على 
التعصــــب الطائفي، إلى إمكانية أن يســــتعيد 
البعثيون الســــلطة إذ ما فكــــر أحد بإزاحتهم 

من احلكم.
البعثيــــون خلــــف الباب. ”ولكــــن ما الذي 
ُيخيف فــــي البعثيــــني؟“، ال أحــــد يجرؤ على 

االستفهام.
املفارقــــة تكمن فــــي أن البعثيني، بســــبب 
مرجعيتهــــم الوضعيــــة، هم أقل قســــوة على 
خصومهــــم من اإلســــالمويني، ومــــن ضمنهم 

أتباع حزب الدعوة نفسه.
اخلطيــــر في األمر أن لعبــــة العقائد إذا ما 
ّمت إحياؤها فإنها تشكل الوسيلة األكثر اتقانا 
وفتكا في تدمير املجتمعــــات. وهو ما جربته 

الواليات املتحدة في العراق وجنحت فيه.
بغــــض النظر عــــن احلرب التي يشــــهدها 
العراق اليوم ضّد تنظيم داعش اإلرهابي، فإن 
البلد الذي تتقاســــم فيه السلطة أحزاب دينية 

يعيــــش في حقيقته حربا عقائدية، ّمت تغليفها 
من أجل التبسيط بغطاء طائفي.

أوال، هنــــاك مســــعى حثيث إلقامــــة نظام 
دينــــي، يخضع مؤسســــات املجتمع آلليته في 
العمــــل، من غيــــر احلاجة إلى إعــــالن الدولة 

الدينية.
ثانيا، هناك تكريس لسيادة احلكم الديني 
على التصريف الدنيوي، مبا يهب رجل الدين 

سلطة تقع فوق القانون، بل إن القوانني ال يتّم 
تفعليها إال بحضوره.

ثالثـــا، هنـــاك محاولـــة إلحـــالل مفهومـــي 
احلـــالل واحلـــرام محـــّل مفهومـــي القانونـــي 
وغيـــر القانونـــي، وهو مـــا ســـيقود الحقا إلى 
متييع ســـلطة القانون، واللجوء إلى املســـاجد 
واحلســـينيات حلّل املشـــكالت بدال من الذهاب 

إلى احملاكم.
رابعا، وهـــو األخطر فإن العقائد بالرغم من 
حتجرها فإن مصالح حامليها تسمح باالختالف 
داخل العقيـــدة الواحدة، وهو ما ميكن أن يقود 
بيسر إلى نشوب حرب داخل الطائفة الواحدة. 
وهو ما شـــهده لبنان أثنـــاء حربه األهلية التي 

امتّدت بني سنتي ١٩٧٥ و١٩٩٠.

مــــا لــــم يتعلمه العــــرب حتــــى اللحظة أن 
ينتقلوا إلى عصر ما بعد العقائد.

ال تــــزال لعبــــة العقائد ممكنة فــــي العالم 
العربــــي. وهو مــــا يســــمح، دائمــــا، بالقبول 
بظهور التيــــارات الدينية املتطرفة التي صار 
فــــي إمكانها أن جتــــّر املجتمعات بيســــر إلى 
موقع التابع الذليل الذي يشــــعر أنه أقّل قيمة 
مــــن أن يتصّدى لألفكار املطلقة، وباألخص ملا 

يتعلق منها بحياة ما بعد املوت.
لقــــد اســــتبيح الربيــــع العربــــي مــــن قبل 
اجلماعات اإلســــالموية بسبب الفراغ الفكري 
الذي خلقته حروب العقائديني التي استمرت 
أكثــــر مــــن خمســــة عقــــود، كان املجتمع هو 
ضحيتهــــا الوحيــــدة، ذلــــك ألن العقائديــــني 
العرب كانوا قد شــــّيدوا أنظمتهم على أساس 
استضعاف املجتمع، من خالل فرض أفكارهم 

الشمولية عليه وإحلاقه بعرباتهم.
أمــــا حني انتهت تلك األنظمة إلى الهاوية، 
فإن املجتمعات لم تبرأ من أمراضها. وهو ما 
استفاد منه اإلسالميون، حني أحّلوا عقائدهم 

املطلقة محّل العقائد األرضية التي محيت.
أما كان على املجتمعات العربية أن تدافع 

عن نفسها بسؤال من قبيل ”وماذا بعد؟“.
لقــــد قرر تنظيم إرهابي هو داعش أن يقيم 

دولة للخالفة على أرض العراق والشام.
ولكــــن ماذا عن مرحلة ما بعد إنشــــاء تلك 

الدولة؟
هناك في العالم العربي مشكالت تاريخية 

ذات صبغة دينية لم حتّل بعد.
تلــــك املشــــكالت هــــي مــــن نفايــــات عصر 
العقائــــد. العصر الذي ما لم يغــــادره العرب، 
فإنهــــم ســــيبقون عرضــــة لغــــزوات الهمــــج 

والوحوش وقطاع الطرق.

يتهـــّدد  بـــات  الـــذي  األكبـــر  اخلطـــر  إن    {
املجتمعات اإلســـالمية قد تعّدى اليوم اإلرهاب 
بـــكل ما يحمله من قدرات هائلـــة على التفجير 
والتخريـــب والتهجير، وبكل مـــا قد يحمله في 
املســـتقبل القريب من مخاطر امتالك أســـلحة 
الدمار الشـــامل، فيما يبدو أنه الفصل األشـــد 
قتامـــة مـــن فصـــول ”الصحـــوة اإلســـالمية“ 
املزعومة. إننا نقف اليوم أمام عتبة درك جديد 
من دركات الســـقوط الفتنوي. لقـــد انتقلنا من 
عصر الشعوب إبان حركات االستقالل الوطني 
في النصف األول من القرن العشرين، إلى عصر 
اجلماهير إّبان صعود قوى اليسار في سنوات 
السبعني من القرن العشرين، ونكاد ندخل اليوم 
إلى عصر الدهماء. أو هكذا تبدو حالتنا اليوم.
املزعومة  لقد جنحـــت ”الصحوة الدينيـــة“ 
في مســـح ذاكرة الشـــعوب من الرموز الوطنية 
املرتبطـــة باملـــكان، بدعـــوى أن األديـــان فوق 
األوطان، وأن اإلســـالم لكونه صاحلا لكل زمان 
ومكان فإن ”أمة اإلسالم“ خارج الزمان واملكان. 
بهذا النحو اّمحى مفهوم الشعب نهائيا، وفسح 
املجال للتمزقات الطائفية واملذهبية والثقافية 
واجلهوية، موازاة مع تســـّيد الدهماء للشارع 
السياســـي. وكل ذلك مبباركة من خطباء املنابر 
الدينية، والساســـة الّشـــعبويني، والفضائيات 

الفتنوية.
بالعودة إلى تاريخ اإلسالم نالحظ أن بداية 
دخول الدهماء إلى حلبة املشهد السياسي كانت 

إّبـــان الثورة على عثمان بن عفان، وحتديدا في 
حلظـــة انقالب معظم الثائريـــن عليه إلى باكني 
عليـــه عقب مقتلـــه، رافعني قميصـــه، مطالبني 
بالثأر له. وال غرابة في هذا التقلب فإن الدهماء 
مجّرد حالة انفعالية معرضة للتقلب بني عشية 
وضحاها، ألي ســـبب طارئ، أو ملجّرد تبّدل في 
املزاج العام. وعلى ســـبيل املثال، فإن الدهماء 
التي حرضت احلســـني بن علي ثـــم خذلته ألن 
مزاجها النفســـي خـــالل ثورته فـــي كربالء لم 
يكن يســـمح لها بنصرته، هي التي صارت من 
أشـــّد الباكني عليـــه واملطالبني بالثـــأر له. هنا 
تكمـــن خطورة الدهماء حني تتســـّيد الشـــارع 
وتفـــرض مزاجهـــا العشـــوائي علـــى اجلميع، 
وهنا أيضا تكمن خطورة الساســـة االنتهازيني 
الذين يصفون حساباتهم السياسية عن طريق 
إثـــارة غرائز الدهماء. إنه اللعب بالنار في آخر 

التحليل.
غيـــر أن النصف األول من القرن العشـــرين 
الذي شهد بداية نشوء الدولة الوطنية احلديثة 
في مجتمعات اجلنوب، سيشـــهد أيضا تراجع 
كتلـــة الدهماء أمام بروز قيادات وازنة حلركات 
التحرر الوطني على امتداد العالم اإلســـالمي، 
من الســـنغال في عهد الّزعيم ليوبولد ســـيدار 
سنغور، وهو أول رئيس للبالد، إلى إندونيسيا 
في عهد الزعيم أحمد سوكارنو، وهو أيضا أول 
رئيس للبلد. لقـــد كان األمر يتعلق أيضا بقادة 
حلـــركات التحرر فرضـــوا احترام شـــعوبهم، 

وشعوب العالم بأسره.
عقب انتصـــار الثورة اإليرانيـــة عام ١٩٧٩، 
وحتديـــدا بعـــد انقـــالب ١٩٨١ علـــى حكومـــة 
أبواحلســـن بني صدر، وصعود األيديولوجية 
اخلمينية، بدا األمـــر كأن ظاهرة الدهماء آخذة 
في الرجوع إلى الشارع السياسي للمجتمعات 
اإلسالمية: مســـيرات نصرة اإلسالم، مسيرات 
املطالبـــة مبحاكمـــة أو بإعدام هـــذا املثقف أو 
ذاك، مســـيرات ”املـــوت ألميـــركا“، فضـــال عن 
احلســـينيات التـــي أصبحـــت فرصـــة لتعميم 
الرؤية الغوغائية للعالقات اإلقليمية والدولية.

بهـــذا النحو بدأت تتشـــكل طينـــة جديدة 
مـــن الزعماء الشـــعبويني املتاجرين بانفعاالت 
اجلمـــوع. ومنذ تلـــك اللحظـــة اإليرانية بدأت 
عـــدوى الدهماء جتتـــاح، رويدا رويدا، ســـائر 
املجتمعات اإلسالمية، حتت مسمى ”الصحوة 
اإلســـالمية“. إن العداء املعلن الذي يكّنه شيوخ 
الفتنة إليران ليحجب أمام ضعاف البصر حالة 
”التماهـــي مع العدو“. بـــرزت ظاهرة ”التماهي 
منذ حلظة فتنـــة جهيمان العتيبي،  مع العدو“ 
وصوال إلى القاعدة، ثم تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وهي تنظيمات ساهمت إلى حّد كبير في تغيير 
املـــزاج العـــام للشـــعوب اإلســـالمية. كل هذا 
مبباركة شـــيوخ الفتنة، والساسة الشعبويني، 

وقوى اقتصاد الريع والفساد املالي.
خـــالل الســـنوات القليلـــة املاضية خرجت 
العشـــرات من املظاهرات لنصرة اإلســـالم، أو 
نصرة الّرســـول، أو املطالبة بتطبيق حّد الردة، 
وذلـــك بنحـــو غير مســـبوق داخـــل العديد من 
املجتمعات اإلســـالمية. بل، شهد الشهر األخير 

من العام املاضـــي أحداثا تؤشـــر بالفعل على 
إمكانيـــة العودة إلـــى عصر الدهمـــاء، مقرونا 
بالتحديـــات اإلرهابيـــة التـــي قـــد تتفاقم، وقد 
يصعب تخطيها في املدى املنظور. ما يعني أن 
مفهوم الدولة نفسه سيصبح مهددا باالنهيار.

مؤخرًا، شـــهد املجتمـــع املوريتانـــي، ذلك 
املجتمع الصحراوي الطيب والعاشـــق للشعر 
واجلمـــال، حالة هياج غوغائي غير مســـبوق، 
حيث ُأقيمت في العاصمة املوريتانية نواكشوط 
مظاهرات شـــعبية عارمة تخللتها اعتصامات 
ووقفـــات احتجاجيـــة قصـــد املطالبـــة بتنفيذ 
اإلعـــدام الفـــوري في حـــق املـــدّون املوريتاني 
الشـــاب ولد امخيطير، وذلـــك بعد أن صدر في 
حقه ابتدائيـــا احلكم باإلعـــدام عقب محاكمته 

بتهمة اإلساءة إلى اإلسالم.
ومؤخرا أيضا، اشـــتعلت مظاهرات أخرى 
في أقصى شـــرق العالم اإلســـالمي، العاصمة 
اإلندونيســـية جاكرتا، قصد املطالبة مبحاكمة 
حاكـــم جاكرتـــا، ودائما فإن التهمـــة هي نفس 

التهمة، اإلســـاءة إلـــى اإلســـالم. وكل ما فعله 
الرجـــل أنـــه انتقـــد فـــي خطـــاب انتخابي من 
يســـتغلون القرآن ملناهضة واليته على جاكرتا 

باعتباره مسيحّي الديانة.
في نفس األثنـــاء متتلئ منتديات التواصل 
االجتماعي بالعشـــرات من احلمالت الغوغائية 
قصـــد إثـــارة النعـــرات الدينيـــة والطائفيـــة، 
بوسائل ال تتوّرع عن استعمال الكذب واخلداع 
وذلك بدعـــوى أن احلرب خدعـــة. لكن األمر قد 
يـــؤّدي، عاجال أو آجـــال، إلى انهيـــار ممكنات 
الوعي السياســـي داخل املجتمعات اإلسالمية، 
مقابل العودة الكاســـحة ألمناط الوعي ما قبل 

السياسي؛ العشائري والطائفي واملذهبي.
إن انهيار ممكنات الوعي السياسي سيكون 
مبثابة انهيار للوعي باملصلحة العامة، وانهيار 
للقدرة علـــى حتييد غرائز العنـــف والكراهية، 
وانهيار للقدرة علـــى التدبير اجلماعي للعيش 
املشـــترك. ما يفتح الباب فـــي األخير أمام فتنة 

الدهماء التي يحذرنا منها املنت احلديثي.
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انهيار الوعي السياسي يؤول إلى صعود غرائز العنف الطائفي

مصطلح الّدهماء ال يدّل على كتلة الّشــــــعب ككيان سياسي يحافظ فيه الفرد على وجوده 
كذات مستقلة، وال هو يدّل على كتلة اجلماهير كحالة اجتماعية أو احتجاجية قد تتخللها 
نقاشــــــات وجتاذبات، ويحافظ فيها الفرد على هامش من االستقاللية، وإمنا يدل مصطلح 
الّدهمــــــاء على اجلموع في حالة هياج انفعالي جماعــــــي، حيث تنحدر ردود أفعال الناس 
إلى مســــــتوى غرائز القطيع، فيذوب الفرد بصفة نهائية، أو يغدو مجّرد استجابة غريزية 
ــــــة مع حالة الهياج العام، مثلما يحدث لبعض قطعــــــان الثدييات اجلامحة، أو كما  متماهي
ــــــات كرة القدم، أو مثلما يحدث  يحدث أيضا في حاالت الشــــــغب التي تعقب بعض مباري
خــــــالل احلمــــــالت االنتخابية في بعض القرى النائية، أو كما يحدث لســــــرب اجلراد حني 

يخّف للطيران، ومنه ُأخذت الداللة االصطالحية ملفردة الغوغاء.

أن ُتسّير املجتمعات والدول مبنطلقات عقائدية، فذلك ال يعني فقط البقاء في أسر مقوالت 
تاريخية جامدة، وإمنا يعني أيضا االســــــتعاضة عن القوانني والدساتير مبفاهيم عقائدية 
من قبيل احلرام، ويعني كذلك أن تدار األزمات مبعايير عقائدية ستسمح بالضرورة ببروز 

شقاقات دينية تتفرع إلى صراعات طائفية.

الشحن الديني بتعلة الذود عن اإلسالم

[ أثر رجوع الدهماء إلى الشارع السياسي للمجتمعات اإلسالمية  [ صحوة دينية مزعومة مسحت الرموز الوطنية من ذاكرة الشعوب 

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن المكتب العام لإلخوان 
المسلمين (مكتب اإلرشاد المؤقت)، 

المعبر عما يعرف بجبهة محمد كمال أو 
القيادة الشبابية داخل اإلخوان، تقديم 
مراجعات وتقييمات شاملة للسنوات 

الست الماضية في ذكرى ثورة 25 يناير.

◄ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة 
السلفية في مصر، قال إن حادث قتل 

المواطن المسيحي في اإلسكندرية، أمر 
محرم وال يجوز شرعا، ونقض للعهد 
الذي نص عليه الدستور والذي هو 

بمثابة عقد اجتماعي.

◄ أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة 
دافع عن ثوابت تنظيمه، في ظل الهجمة 
التي يتعرض لها من تنظيم الدولة. وفي 

كلمة بثتها مؤسسة ”السحاب“ هاجم 
الظواهري تنظيم الدولة، نافيا التهم 

التي يرددها التنظيم تجاه ”القاعدة“، 
مثل أنه ”ال يجد حرجا في مشاركة 

النصارى في الحكم“.

◄ قال الحاج مراد إبراهيم، زعيم جبهة 
تحرير مورو اإلسالمية في الفلبين، إن 

الدين اإلسالمي دين عصري ال يدعم 
اإلرهاب، مؤكدا أن تنظيمات إرهابية 

مثل داعش وغيرها تقدم على أفعال غير 
إسالمية باسم اإلسالم.

◄ ذكرت تقارير صحافية أن نحو نصف 
اإلسالميين الذين صنفتهم السلطات 

األمنية بألمانيا ضمن ما يطلق عليهم 
”إرهابيين محتملين“ ليس لديهم جواز 
سفر ألماني. ووردت هذه البيانات من 
وزارة الداخلية االتحادية، لكن الوزارة 

أشارت إلى أن ليس جميع هؤالء 
األشخاص الذين ال يمتلكون جوازات 

سفر ألمانية يقيمون بألمانيا حاليا.

باختصار

{أدليـــت بتعليقات بشـــأن اســـتخدام القرآن في الحمـــالت السياســـية. تعليقاتي كانت إسالم سياسي
تستهدف خصومي الذين يحثون الناخبين على أال يدعموا مرشحا غير مسلم}.

باسوكي بورناما 
حاكم العاصمة اإلندونيسية جاكرتا 

{اإلســـالم الحزبي انتخب العامل الديني كمحدد للمواطنـــة واالنتماء الطائفي بدل العامل 
الوطني، مما أفقد مشروعية بناء المجال السياسي بمنأى عن القناعات العقدية}.

يوسف بن عدي
باحث مغربي في مجال الفكر الفلسفي العربي

متى ننتقل إلى عصر ما بعد العقائد

إدارة الدولة بمنطلقات دينية تعني أيضا النكوص إلى ما قبل الحداثة

سعيد ناشيد

ن ير ي

كاتب مغربي

عقـــب انتصار الثـــورة اإليرانية، بدا 
األمـــر كأن ظاهـــرة الدهمـــاء آخذة 
في الرجوع إلى الشـــارع السياســـي 

للمجتمعات اإلسالمية

◄

لعبـــة العقائـــد تشـــكل الوســـيلة 
األكثـــر إتقانـــا وفتـــكا فـــي تدمير 
املجتمعات. وهو ما جربته الواليات 

املتحدة في العراق ونجحت فيه

◄



} القاهــرة - يقدم كتـــاب ”روائيون في متاهة 
الشـــرق“، للكاتب الفلسطيني جهاد الرنتيسي، 
قراءة للتحوالت التي تمر بها المنطقة من خالل 
رواياتها وانعكاسات هذه التحوالت على مآالت 

فن الرواية.
ويناقش الرنتيسي وقع الصدمة التي أدى 
وإفرازاته  إليها ما يعـــرف بـ“الربيع العربـــي“ 
الالحقة، فـــي محاولة لتقليـــص الخالف حول 
الـــدور المفترض أن تقوم به الرواية والحد من 
الرؤى النقدية الهشـــة مع تحميل القارئ بعض 
مسؤوليات عجزه عن التفاعل مع الفن الروائي 
ببعديه المعرفي والجمالـــي واكتفائه بالقراءة 

السطحية للمضمون.
ويشـــير الكتاب الصادر مؤخرا عن دار ابن 
رشـــد في القاهرة، إلى ظهـــور جماعة اإلخوان 
باعتبارهـــا إحدى مقدمات سلســـلة االنهيارات 
العربيـــة التـــي ســـاهمت تفاعالتها فـــي تكّون 

الصدمـــة. ومـــن خـــالل اســـتناده إلـــى أعمال 
الروائـــي المصري إبراهيـــم عبدالمجيد يتتبع 

الرنتيســـي بعض مســـارات الجماعة 
ودورها كقوة شـــد عكســـي ســـاهمت 
فـــي كبح جمـــاح التطور السياســـي 

واالجتماعي.
ويبحث الكتاب في رؤية روائيي 
المنطقـــة لمقدمات األزمـــة التي لم 
تبدأ مع أحـــداث تونس وامتدادها 
إلـــى العواصم العربيـــة ولم تنته 
مفاعيلها بصراعات طائفية وإثنية 
ووضع بعـــض دول المنطقة على 

سكة التفكيك.
ومـــن خـــالل هـــذه الزاويـــة 
يتعرض ألســـباب قصور الوعي 

العربي وغياب قدرته على استشراف المستقبل 
من خـــالل تاريخ المنطقـــة وراهنها والظروف 

المحيطة بها ممـــا أدى إلى الدخول في متاهة 
لم تتضح نهاياتها بعد.

يـــرى الكتـــاب، الذي حـــرص صاحبه على 
الفلســـطيني  للمفكـــر  إهدائـــه 
أن  ســـعيد،  إدوارد  الراحـــل 
جـــذور األزمـــة التـــي تمـــر بها 
معظمهـــا  فـــي  تعـــود  المنطقـــة 
إلى زمـــن الحكـــم العثماني الذي 
كـــرس العديد من االختـــالالت في 
منظومـــة القيـــم وعـــادات التفكير 
وال يعفـــي االســـتعمارات الالحقـــة 
للمنطقة وإخفاقـــات النظم الوطنية 
من مســـؤوليتها عن تكريس الذهنية 

العثمانية. 
التـــي  الروائيـــة  النمـــاذج  أمـــا 
يناقشـــها الكتـــاب، والتي تعـــود إلى 
نخب من روائيي المنطقة العرب وغير العرب، 

فتفتح أفقا أمام توضيح مـــا أراد الكاتب قوله 
وتوفـــر ســـندا لتحديد الخالصـــات. ومن أبرز 
الروائيين الذين تناول الكتاب أعمالهم الروائي 
الفلســـطيني محمد األســـعد والســـورية روزا 
ياسين حســـن والكردي جان دوست والمصري 
إبراهيـــم عبدالمجيد والكويتي اســـماعيل فهد 
اســـماعيل واليمني عبدالرب حبيب ســـروري 
والعراقـــي جنـــان جاســـم حـــالوي والمغربي 
محمـــد برادة واللبنانية إيمان حميدان، إضافة 

إلى تجارب روائيين أتراك وأفغان وإيرانيين.
من جهة أخرى يتعمق الكتاب في مناقشـــة 
تفاصيـــل االختـــالالت التـــي كشـــفتها أحداث 
الســـنوات الخمس الماضيـــة بتجلياتها التي 
أخذت شـــكل نمو الهويـــات الفرعية والطائفية 
لتتحول إلى أدوات فرز تزيد من احتقان راكمته 
العقود الماضية لكنه كان غير مرئي ولم يوضع 

في حسابات المستقبل.
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ثقافة

املتنبي وسؤاله الجارح  

} بني املتنبي والعيد رباط وثيق.
فلماذا يذكرنا العيد باملتنبي، متامًا كما 

يذكرنا املتنبي بالعيد؟
 ملاذا يوقظ فينا هذا الشاعر، في هذه 
املناسبة حتديدًا، إحساسنا بالغضب، أو 
الفجيعة، أو القهر، بدل اإلحساس بالفرح 

أو الرفعة؟
في مثل هذه  األيام، وهي أيام ترتبط 

بالبهجة والعيد والتحوالت، نصحو فجأة 
من استسالمنا الهادئ املطمئن لتيار من 
األلفة احلزينة املسترسلة داخل النفس، 

االستسالم لكل ما نحسه أو نعايشه، وكأن 
حلظة االستيقاظ هذه قطع للرتابة التي 

متأل نفوسنا، دون أن نفطن إليها، فتنحرف 
بها عن تذوق احلياة وتلمس سطوتها 

اللذيذة اجلامحة.
في أحيان كهذه، يفسح الفرح الذي 

يعيشه البعض ممرًا رخوًا ملخالطة نقيضِه، 

القادم اجلديد إلى الروح. فكم هي املرات 
التي نحس فيها بأننا محرومون من الفرح 
الصافي، وكأن أفراحنا ال جتيء مكتملة أو 
خالصة. بل ال بد أن يكون فيها ما يكدرها 

أو ميلؤها بالكدمات.
ملاذا في العيد حتديدًا، تتوافد علينا 

وجوه الغياب، ونتذكر كل التفاصيل 
املنسية؟ وملاذا في حلظات الفرح الطارئة 

نسترجع أقسى ما  في تأريخنا الشخصي 
من وقائع؟ وملاذا كان احتفاء شاعرنا األول 

بحبيبته، وهي مقيمة تبعث البهجة في 
نفسه، أقل توهجًا من احتفائه بها طلًال 

متهالكًا وذكرى جترح الروح؟
في حلظة استثنائية شاردة من سياق 
عواطفنا املرهونة لألسى أو الكدر املقيم، 

قد نحظى أحيانًا بضحكة صافية أو 
مجلجلة. ثريا من األجراس تستيقظ فجأة 
في حناجرنا لتلّوح لنا بدفقة من السرور 

األبيض، لكنها ما إن تبدأ حتى تنطفئ 
إلى األبد، مخلفة وراءها دمعة تضيء 

عتمة العني، أو ابتهاجًا يخنقه خوف قادم: 
اللهم اجعله خيرًا، وكأننا نعتذر عن فرح 

ليس لنا حق فيه. الفرح في حياة األمم 
أساس احلياة، وسر حيويتها ونزوعها 
إلى اجلمال واملرح الذكي، فهو القاعدة 
واملقياس واإليقاع الذي ينتظم أيامها 

وسنواتها املتتابعة. ذلك ألنه فائض 
الطاقة، ومتدد االزدهار الداخلي للفرد 

ولألمم معًا.
 أما لدينا فليس الغالب أو القاعدة 
إّال ما جنده استثناء في حياة اآلخرين. 

لتأريخهم رنني الذهب املضيء، ولعصورنا 
تالطم الدم، واقتتال اإلخوة األعداء. 
أليامهم مذاق الفرح  واختمار النبيذ 

وأليامنا ضجة التنك ورائحته الصدئة 
املرة.

ليسوا شعوبًا من املالئكة، بل من 
البشر املمعنني في بشريتهم. لهم بساطتهم 

ولهم توحش البدايات. لكنهم جتاوزوا 
همجيتهم األولى، وخلفوا وراءهم ما 

كان بينهم من مذابح وأخطاء وثارات. 
وهاهم يتجاوزون أنفسهم في كل يوم. 

هاهم يوسعون من مديات احلياة، لتتسع 
ملا تبدعه أرواحهم من جمال وما تبتكره 

عقولهم من مدنية رحبة. خاضوا قرونًا من 
احلروب الدينية والقومية، وتركوا وراءهم 
قاراٍت مهشمًة، وتاريخًا يقطر دمًا، وبلدانًا 

مغطاًة  باألشالء. وها هم اليوم، بعد أن 
جتاوزوا ذلك كله، بلدان هي واحات للفرح 

وحرية البشر، ومخيمات للجوء شعوبنا 
الهاربة من أقدارها السوداء.

جتاوزوا، في عقوٍد، ما لم نستطع 
جتاوز ما هو أقّل منه، في مئات القرون.
فهل نحن أبناء حقيقيون لهذا العصر؟

بل نحن أسرى املاضي. أفواهنا ال تزال 
محشوًة بالغبار والشوك وبقايا الرايات، 
كنا وال نزال نأكل بعضنا بعضًا ونتباهى 

بذلك، وكنا وسنظل ننتشي بذلة التابع 
السعيد بجهله وعبوديته.

يتجدد فرح اآلخرين باحلياة كل يوم، 
ويتكرر إحساسنا بالقهر في كل حلظة. لكل 
فرد منهم حصته من بهجة السنة اجلديدة، 

وما يأتي بعدها من سنوات، ولنا بهجة 
الوهم أننا فرحون، بهذه السنة، كاآلخرين.

فحتى متى سيظل سؤال املتنبي يتردد، 
ملء أرواحنا، كغيمٍة مجروحة؟

علي جعفر العـالق
شاعر من العراق

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

الرواية العربية وصدمة التحوالت العاصفة االغتراب في شعر

حميد سعيد 

عن {منشـــورات ضفاف» (بيروت)، بالتوازي مع {منشورات االختالف» (الجزائر)، و{كلمة للنشر 

والتوزيع»، تصدر قريبا رواية بعنوان {املالمية»، للكاتب والشاعر التونسي محمد الخالدي.

عن دار {مصر العربية للنشـــر والتوزيع»، صدر مؤخرا كتاب بعنوان {الفراشـــة.. سامية جمال»، 

من تأليف الكاتبة والناقدة السينمائية املصرية ناهد صالح.

رواية نسوية عن االستعباد في ليبيا العثمانية
[ نجوى بن شتوان تكشف لنا ما كان مخفيا من تاريخ العبيد  [ {زرايب العبيد» سرد روائي يصور آالم المقهورين

عمار المأمون

} نقـــرأ في روايـــة “ زرايب العبيـــد“ للكاتبة 
الليبية نجوى بن شتوان، حكايات عن العبيد 
فـــي ليبيا في العهد العثماني وقبل أن تصبح 
ليبيا مســـتعمرة إيطالية، إذ نقـــرأ عن عوالم 
خفّية لشـــعوب بأكملها ُحكـــم عليها بالدونية 
بســـبب لونها، ففي الرواية نكتشـــف الجانب 
اآلخر للتاريخ، ذاك الذي رّســـخه االســـتعمار 
الحقـــًا، لنرى أنفســـنا أمام حقبـــة زمنّية كان 
تعريـــف ”اإلنســـان“ فيها غير واضـــح، إذ أن 
مصيره وحريتـــه ال يضمنهمـــا إال لونه، فبن 
شتوان تكشـــف لنا عن عوالم الظلم والتخلف 
والجهـــل التي كانت تهيمن علـــى تلك الفترة، 
حيث لون البشـــرة هو المسيطر، والمستقبل 

تتحكم فيه األهواء.

أجزاء األحجية الضائعة

تتنـــاول الروايـــة الصـــادرة مؤخـــرا عن 
دار ”الســـاقي للنشـــر والتوزيع“، في بيروت، 
حكاية عتيقة وأمها تعويضة، إذ نقرأ ذكريات 
عتيقة التي تروي لنـــا ما مرت به، ثم والدتها 
من قبلها التي عاشـــت عالقة حب مع سيدها، 
لندخل بعدها في سلســـلة من الحكايات التي 
تســـتعيدها عتيقة مع الضيـــف الغريب الذي 
زارها فجأة ويريد لها أن تنال حّقها، لنكتشف 
الحقـــًا أنه ابـــن عمتها. العوالـــم التي نقرأها 
تحددها نقاط عالم في حياة العبد، ال يختارها 
هو، فاالنقالبـــات المصيرّية تأتي من الخارج، 
فإما طاعون أدى إلى حرق الزرايب، أوإما قرار 
البيع في سوق نخاســـة تنتهي إثره األمة في 

بيت للبغاء.

هذه النقاط المفصلية تســـتخدمها نجوى 
بن شتوان لبناء التشويق في الحكاية، ليكون 
العبـــد متمتعًا بخاصية بطـــل تراجيدي، فهو 
يكتشف ماضيه أو مســـتقبله في لحظة تأّزم. 
تســـتمر على طوال الرواية حكايـــات الذاكرة 
في التشّكل وكشف الماضي حتى لحظة اللقاء 
بين عتيقة ومحمد، لنرى أنفســـنا أمام تاريخ 

مأساوّي من القهر والظلم.
فالحكايات الفرعّية  لعتيقة ووالدتها ومن 
حولهما، ُتشـــّكل تاريخـــًا مشـــرذمًا ومخفيا، 
تكونه هذه الشـــخصيات كل منهـــا بحكايتها 
التي قد تســـتمر لبضعة أسطر، هذه الشراذم 
والحيـــوات الهامشـــية تتحـــد كلها لتشـــّكل 
المعرفة المهّمشـــة عن حياة العبيد وأحوالهم 

في تلك الفترة.
ترســـم الرواية، التي حـــازت جائزة هاي 

فيســـتيفال ألفضـــل 39 كاتبـــًا عربيًا 
لعـــام 2009، فضاءين يعيش ضمنهما 
العبيـــد: األول هـــو الزرايـــب، وهو 
عبـــارة عـــن أبنيـــة طينية شـــديدة 
البســـاطة يعيش فيها العبيد خارج 
المدينة، حيث يمارسون ِمهنًا شاقة 
متروكيـــن  أجســـادهم،  تســـتنزف 
للبحر والصحراء والخرافات التي 

تضبط عالقاتهم.
الداخـــل،  فضـــاء  والثانـــي 
الحياة داخل السور، في المدينة 
حيث عالم األسياد، فالعبد هناك 

يكون ملكًا كامًال لسيده، يفعل فيه ما يشاء، 
هـــذان العالمـــان ال يمثالن تغيـــرًا جذريا في 
حيـــاة العبد، فهو مقهور في الزرايب بســـبب 
قســـوة ظروف العيـــش وفي المدينة بســـبب 

بطش السيد.
كل فضاء منهما يحمل معالم جديدة للقهر، 
لكن هي مجرد درجـــات مختلفة، وكأن هويات 
المقموعيـــن التـــي يختزنها اللون ”األســـود“ 
ال يمكـــن الفكاك منها، هـــي حكم أبدّي، وحتى 
أولئك المنتميـــن إلى آباء مختلطين ينتظرهم 
المصيـــر ذاتـــه، فهم يحملـــون جينـــة القهر، 
أما حريـــة العبد، حلمه باالنعتـــاق، فهي كما 

ترســـمها الرواية ال تأتي إال  تكفيرًا عن ذنب، 
ال رغبـــة حقيقية فـــي عتق إنســـان، بل تكفير 
عن خطيئـــة ارتكبها األســـياد بحقه أو بحق 
أنفســـهم، فالعبـــد هو صك خـــالص باإلمكان 

استخدامه لنيل الجّنة.

لغة الهامش

تنقل لنا بن شـــتوان عوالم الزرايب بكامل 
تفاصيلها، بلغة ترســـم أمامنا مالمح المكان، 
لنشـــعر به نابضًا حيـــًا، رغم كل مـــا يمر من 
مـــآس، محافظة أيضًا على لغـــة تلك العوالم، 
فالـــراوي واحد مـــن أولئك العبيـــد، يتحدث 
لغتهم، هـــو متغلغل في عوالمهـــم، تراكيبهم 
وجملهـــم كلها تحضر، لتكـــّون خطابا خاصًا 
متمايزًا عن ذاك المرتبط باألســـياد، إذ تدخل 
واألســـاطير  الخرافـــات  أيضـــًا  فيـــه 
تلـــك  بهـــا،  يؤمنـــون  التـــي 
التـــي ال يقبلها العقـــل، والتي 
تنبـــع مـــن التجهيـــل الممنهج 
الممـــارس عليهـــم، إلبقائهم في 

وضعية ”األدنى“
تمتد  ذاتها  الخرافـــات  وهذه 
إلـــى المدينة أيضـــًا، لكنها تتغير 
لتحافظ على فوقّية الســـيد، علمًا 
أن أغلبهـــا إما مرتبط باســـتخدام 
العبيد وإما مرتبط بمفاهيم الشرف 
والعفـــة. وضعيـــة المرأة فـــي تلك 
الفتـــرة ال يمكن وصفها، فاإلماء ملك 
يميـــن لألســـياد، ويقتلن ويجهضـــن دون أي 

حرج، هّن وسائل للذة.
فالمرأة الســـوداء أمة، حتى لو ارتقى بها 
ســـيدها إلـــى مرتبة زوجة، هي تبقى أســـيرة 
لونها وســـاللتها وذريتهـــا، ملعونة ومطاردة 

دومًا.
تكشـــف الروايـــة عـــن عالقـــات تتجـــاوز 
ثنائّية العبد والســـيد، لينشـــأ نوع من الحب 
أو االنجـــذاب الجنســـي، إال أن هذه العالقات 
محكومـــة بالدمـــار، يفتتها التخلـــف الديني 
واالجتماعـــي، إلـــى جانـــب أنهـــا محّرمـــة، 

وخصوصـــًا أن الجانب الديني الذي ترســـمه 
الرواية في تلك الفترة مرتبط بأنظمة السيطرة 
والهيمنة باسم المقدس، والتي ما زالت آثارها 
الرجعّية وبعض رواسبها حاضرة حتى اآلن، 
كمفاهيم البكارة والعذرية، وترسيخ االختالف 
الطبقـــي عبـــر اســـتخدام الحجـــج الدينّيـــة، 

فالمعركة التـــي يخوضها العبيد نحو التحرر 
في تلك الفترة لم ترتبط فقط باختالفات اللون 
أو التحرر من السادة، هي معركة أعمق ترتبط 
بأنظمة هيمنة وقمع متكاملة، تحتكر لنفســـها 
تعريف اإلنســـان وماهيتـــه، ُمســـتغلة الدين 

والسياسة لتفرض نفوذها.

تقدم الرواية لنا بعيدًا عن جانبها اإلبداعي ما يســــــمى باملعرفة احلكائّية، وهي ســــــرديات 
وقصص إما مشــــــرذمة وإما متماســــــكة حتاول إعادة صياغة معارفنا عما نظّنه حقيقة أو 
مسّلما به، فاملعرفة التي تقدمها الرواية  تكتسب شرعيتها من مجرد سردها، من قدرتها 
على أن تكون الصوت املهّمش، ذاك الذي ال ينتمي إلى نظام االعترافات الرســــــمي سواء 
ــــــي ُتخلق أمامنا حلظة  التاريخــــــي أو السياســــــي، لتعرفنا على احلكايات املخفّية، تلك الت
َرويها، لتتكّون مرئية عبر الكلمات والرواة، ال عبر نصوص املؤسسات وتقنيات إنتاجها.

الكاتبـــة تنقـــل لنا عوالـــم الزرايب 

بكامـــل تفاصيلهـــا بلغـــة ترســـم 

أمامنـــا مالمح املـــكان لنشـــعر به 

نابضا حيا

 ◄

حكايات عـــن العبيد فـــي ليبيا في 

العهد العثمانـــي وعن عوالم خفية 

لشـــعوب بأكملهـــا حكـــم عليهـــا 

بالدونية بسبب لونها

 ◄

الوجه اآلخر لمآسي العبيد (لوحة للفنان معتوق البوراوي)
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سالم الشماع

} استأثرت التجربة الشعرية للشاعر العراقي 
حميـــد ســـعيد باهتمـــام النقـــاد والباحثيـــن 
وصدرت عنها كتب كثيرة والمئات من المقاالت 

النقدية، وأكثر من أطروحة جامعية.
آخر أطروحة نوقشـــت قبل أيـــام، في كلية 
اآلداب بجامعة البترا األردنية، وحضر المناقشة 
الشـــاعر نفســـه، كما حضرتها ”العرب“، كانت 
لطالبة الماجســـتير أنـــوار إبراهيم الحنوش 
التي تناولت تجربة المنفى في الشعر العربي، 
وأخذت تجربة الشـــاعر حميد سعيد أنموذجًا، 
إذ تناولـــت دواويَنه الشـــعرية التي كتبها بعد 
مغادرِتـــه َبَلَدُه اُألم العـــراق في عام 2003، وهي 
ديـــوان ”مـــن وردة الكتابة إلى غابـــة الرماد“، 
و“مشهد مختلف“، و“من أوراق الموريسكي“، 
مســـتعرَضة من خاللها أهمَّ اإلضاءاِت وأعمق 
المســـارب التي سارت فيها قصيدة الشاعر في 

تجربته على مدى هذه المؤلفات الثالثة.
االغتـــراب  محطـــَة  أن  الحنـــوش  وتـــرى 
الشـــعرية في قصائـــِد الدواويـــن الثالثة التي 
اختارتها للشـــاعر، والتي لم تقف عليها أي من 
الدراســـات األدبية الســـابقة، حاضرة بنسقيِن 
مهميـــِن من أنســـاِق علِم اللســـانيات الحديث، 
حيـــُث النســـُق الداللـــي وبمســـتوياِته الثالثة 
من التطبيق، والنســـق التداولـــي الذي اعتمد 
فـــي تطبيِقـــه على مســـتوى األفعـــال الكالمية 
واإلنجازيـــة والتأثيريـــة فينا، مشـــيرة إلى أن 
الشـــاعر أضاف إلى ذلك كلِّه ثنائيتي الحضور 
والغياب، والزمان والمكان، حيث عّوَل عليهما 
في رســـِم خارطة جديدة لحدود قصيدة المنفى 

عنده.
واتكأ ســـعيد، في رأي الباحثة، ومن خالل 
تجربِتِه الشعرية هذه، على كوامِن المعنى دون 
الخوِض الصريح فـــي تفاصيِله، وأتيح له ذلك 
عن طريق معطيات وملهمات عالمه الخاص به، 
مطلقا للقارئ العنان في االستكشاف والتأويل 
والتطلُّع نحو ُأفِق قصيدة كتبت ضمن منظوِره 
المعرفي والفلســـفي والثقافي واألمومي وبكل 

ما له صلٌة بتكويِنه ومرجعياِته األولى.
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 أعلـــن وزير الثقافة التونســـي، محمد زين العابدين، أن تونس لـــن تتخلى عن إقامة مهرجاناتها ثقافة

الكبرى في مواعيدها، لكنها تعمل على إعادة هيكلتها لزيادة إشعاعها إقليميا ودوليا.

قدم مؤخرا املفكر املغربي خالد التوزاني بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، ندوة فكرية 

حول موضوع {عمق الهوية املغربية في األدب الصحراوي».

زكي الصدير 

} ال تتوقف منى الصفار عن قلقها حيال الشعر 
في مشروعها األدبي الذي انطلق منذ عام 1998 
من خالل مجموعتها الشـــعرية المشـــتركة مع 
الشـــاعرة البحرينية سوســـن دهنيم، فهي منذ 
ذلـــك الوقت ال ترى في الشـــعر ســـوى هامش 
كان متنـــًا في يـــوم ما. فبعد أربعة عشـــر عامًا 
من إصدارها األول ”عندما كنت صامتًا“ تقدمت 
من جديد عبر دار مسعى بمجموعتها الشعرية 
ثـــم تلتها  الثانيـــة ”علـــى قدميـــن عاريتيـــن“ 
عام 2014.  بمجموعتها ”أحبك والمـــرآة بيننا“ 
وما زالت حتى اآلن تكتب الشعر للشعر والنص 

للنص دون التفكير في مشروع قادم.

ليسوا أنبياء

تقول منى الصفار ”الشـــعر لم يوجد لينقذ 
هذا العالم لذلك الشـــعراء ليســـوا أنبياء، ربما 
في وقت ما كان الشـــعر يستطيع بث الحماس 
وتحريك الساكن، ويســـتطيع إلقاء حجر يعيد 
تكـــرار الدوامات ويغير ركـــود البحيرة، ولكن 
في عالـــم لم يعد راكدًا علـــى اإلطالق، في عالم 
يبدو كل ما فيه صاخبا ودمويا أصبح الشـــعر 
هامشا، ولم يعد متنا. ال يمكن أن أعمم بالتأكيد 
فربمـــا هناك من يجـــد أن بإمكانه إعادة تدوير 
الحياة بالشـــعر، ولكني أجد أن الشـــعر اليوم 
يعيش في الداخل ويخـــرج من الداخل ويغرق 
فـــي الذاتية لينقلها إلى اآلخرين. حتى التعبير 
عـــن الخارج أصبح الشـــعر يخرجه من منظور 
داخلـــي كردة فعـــل على ما يحـــدث ال رغبة في 
تغييره. كل ما نســـتطيع أن نقدمه من الشـــعر 
هـــو ذاتنا؛ رؤانا وحروبنا النفســـية الصغيرة 
ومشـــاعرنا المخبأة جيدًا، هذا هو كل التغيير 

الذي أجد أن بإمكان الشعر منحه للعالم“.
وعالوة على تجربتها الشـــعرية اشـــتغلت 
الصفار في حقل الترجمة، 
وفـــي تجربتهـــا 
للترجمة  األولى 
تجـــد أن ترجمتهـــا 
رواية ”صباح الخير 
منتصف الليل“ لجين 
عـــن  الصـــادرة  ريـــز 
كانـــت  مســـعى 2015، 
من أصعب االشتغاالت 
التـــي قامت بهـــا، فهي 
-بحسب تعبيرها- مثل 

القفز من علو شاهق.
ضيفتنا  تقـــول 
”إن أول ما شـــدني 
الرواية  ترجمة  إلى 
الفنتازي  العالم  هو 
للكاتبـــة،  الداخلـــي 
على  فيها  االشـــتغال 
شـــخص  مســـتوى 
في  تشـــبهني  واحـــد، 
ذاتيتها المفرطة، تنظر 
للعالم من زاوية واحدة، 
التي  المرأة  عن  تتحدث 

تشبه امرأة عربية في القرن الحادي والعشرين 
مع الفارق طبعًا، العزف النفســـي في الرواية، 
طريقة ســـرد األحـــداث من وجهـــة نظر وحيدة 
الحديـــث النفســـي، ردود أفعـــال البطلة تجاه 
العالم وتجاه ما تعرضت له من أحداث، كل ذلك 
كان تجربة ســـرقتني منـــي، ألتوحد في النص 
إلـــى الدرجة التـــي أعتقـــد أن الترجمة أخذت 

شاكلة نص منى الصفار“.
وتضيف في الشـــأن ذاته ”كنت أود لو تمت 
مراجعة النص لغويًا بشـــكل أفضل خصوصًا 
وأن النص باللغة اإلنكليزية يكتب على شـــاكلة 
أخرى تختلف عـــن العربيـــة، وترجمتي كانت 
محاولة لنقل أمين للحدث والفكرة باألســـاس. 
أيضًا أعتقد أنني استغرقت فترة زمنية طويلة 
نســـبيا في ترجمة الفصل األول، مما وضعني 
على المحك فـــي الفصول التاليـــة في محاولة 
للجري وتســـليمها في الموعد المتفق عليه مع 
الناشـــر. لكنني أود حقـــًا أن أجد رواية أخرى، 
تالمسني بالقدر ذاته وتكون مشروعًا قادمًا في 

الترجمة“.

االشتغال على الفرد

يقودنـــا الحوار مع شـــاعرتنا إلى الحديث 
عـــن التفاصيل الســـردية في النص الشـــعري 
الـــذي تشـــتغل عليـــه من خـــالل نـــص ”خيط 
يســـقط من آخر عبـــارة“، وهو نص مكّثف قادر 
علـــى االنطالق الســـردي في فضـــاءات روائية 
تتخذ من الصور الشـــعرية إطارًا للغتها، األمر 
الذي جعلنا نسأل الشـــاعرة عن مدى تفكيرها 
فـــي كتابة ”روايـــة“، خصوصًا أنها مشـــغولة 

بالترجمة الروائية.
تجيـــب ضيفتنـــا ”ال يمكـــن أن أكتب رواية 
فـــي يوم من األيام، فحتـــى الرواية التي أّلفتها 
كترجمـــة كانت مغرقة في الشـــاعرية إلى درجة 
أنه ال يمكن أن يفهمها أهل السرد جيدًا، السرد 
اشتغال مرهق يحتاج الكثير من الجهد والبحث 
والتنقيـــب، يحتـــاج أن يمنـــح الكاتـــب حياته 
للشـــخوص وصياغتهـــا وترميمهـــا وصنعها 
ونحتها جيـــدًا، يحتاج أن يكـــون الكاتب على 
مستوى معين من الثقافة والقدرة على الغوص 
في دواخل األشـــخاص الحقيقيين ليتمكن من 
خلق شخصيات غير مسطحة. السرد الشعري 
مختلـــف كليًا عن كتابة رواية، عن خلق الحدث 
والمكان والصورة والشـــخص، الملكة التي ال 
أظن أنني أمتلكها، أنا مشـــغولة بالفرد والذات 
والرواية على مســـتوى الجماعة، األمر الذي ال 
يمكنني فعليًا أن أقوم به ال يستميلني وال يولد 
مني. أظن أنني سأبقى دائما ابنًة وفيًة للشعر، 
وأن اشـــتغالي الوحيد على مستوى السرد لن 

يكون إال للنقل ال للخلق في حالة الترجمة“.
تذهـــب شـــاعرتنا إلـــى القول بـــأن النص 
الجديد هو نص الذاتيـــة بامتياز، وال ترى في 
ذلك ما يضيره من ابتعاده عن القضايا القومية 
والوطنيـــة الكبيرة، واهتمامه بشـــكل مباشـــر 
بكل ما هو مشـــخصن ضمن تجربة الشاعر أو 
الشـــاعرة في حدودهما اليومية خصوصًا وأن 
الشعر-حسب قولها- يتناسب مع وتيرة العالم 
في الفترة التي يكتب فيها، تقول الصفار ”نحن 

اآلن أكثـــر اتصاًال بأنفســـنا، لذلك من المنطقي 
أن يكـــون النص فـــي هذه الفترة مشـــابها لنا، 
فرغم أننا نتواصل مع اآلخر بطريقة أسهل، إال 
أن هذه الســـهولة في التواصل جعلت اإلنسان 
أكثر اتصاال بذاته. القضية الكبرى هي اإلنسان 
ومن اإلنســـان تولد بقية القضايا، لذلك ال أجد 
أن شـــخصنة النص تســـرق من النص بقدر ما 

تضيف إليه“.
وفي حديثنا معها حول التجارب الشـــعرية 
النســـائية في الخليج، وكيـــف أن بعض اآلراء 
تذهب إلى وصفها بالعاطفية المتشـــابهة التي 
ال تمتلـــك بصمتهـــا الخاصة، تعّلـــق ضيفتنا 
”البصمـــة هي البصمة اإلنســـانية فـــي الخلق، 
والشـــعراء في أي مكان وزمان فـــي العالم هم 
انبثاقـــات عن بعضهم البعـــض، ليس هناك ما 
يخلق من عدم، هناك مـــن يطور ما هو موجود 
فعال ويبنـــي عليه، لذلـــك فاألمور فـــي األغلب 
هي أمـــور متواترة أحدها يقـــود إلى اآلخر، ال 
يمكن أن يقال بأنه ال يوجد شـــعر ببصمته، كل 
شـــعر له بصمته؛ الشـــعر النســـوي أو سواه، 
خصوصًا في ظـــل هذه المدرســـة المغرقة في 
الذاتيـــة التي ال تتوقف عن اســـتخدام الكلمات 

غير المفهومة“.
وتضيف ”نـــص اليومي والســـائد، النص 
الـــذي يخرج مـــن غرفة المعيشـــة، ومن خزانة 
الكتب، ومن دوالب المالبس، هو بصمة خاصة، 

شـــاملة وعموميـــة، العبـــرة ليســـت بالكتابة 
بطريقة سائدة في مكان آخر من العالم، بل بما 
يمكن أن تضيفه شـــخصيًا كشاعر لهذا النص 
الذي يكتـــب بهذه الطريقة، الشـــعراء أيضا لم 
يســـتحدثوا جديدًا لذلك أجد من الظلم أن يقال 
”الشعر النسوي في الخليج“، فالشعر الذكوري 
في الخليج أيضًا هو ابن مشاهد ثقافية أخرى 
فـــي العالم، النص أصبح حصيلة ثقافة اإللمام 
بالمختلـــف، خلق النص أصبح يشـــبه النص 
المترجـــم عن لغـــات العالم، البصمـــة هي في 
مـــا يقال داخل النص، فـــي أن تقرأ النص دون 
أسماء وأن تشـــير دون تردد إلى أن هذا النص 
يعود إلى هذا الشاعر. وكما أن هنالك شاعرات 
لم يســـتحققن المتابعـــة كذلك هنالك شـــعراء 
ال يســـتحقون ذلك. فـــي النهاية تذوق الشـــعر 
واإلحساس به مســـألة نسبية وشخصية جدًا، 
الناقد ال يمتلك منها ســـوى الصناديق المغلقة 

في فضاء رحب ومتسع“.

} القاهــرة - يســـترجع الروائـــي المصـــري 
إبراهيم عبدالمجيد فـــي أحدث رواياته ”قطط 
أحداثا ســـابقة مـــن الماضي،  العـــام الفائت“ 
ولكـــن في قالب من الفانتازيـــا غير معهود في 

أعماله السابقة.
تـــدور أحداث الرواية، الصـــادرة عن الدار 
المصريـــة اللبنانيـــة بالقاهرة، فـــي عام 2011 
في بلد اســـمه ”الوند“، يقول المؤلف في تقديم 
الرواية إن ثورة قامت فيه في اليوم نفسه الذي 

حدثت فيه الثورة في ”مصرايم“ المجاورة.
تبدأ شـــخصيات الرواية في الظهور تباعا 
وهـــي الحاكم أمير أبوالعســـاكر ومســـاعدوه 
مدير المحـــن واألزمات ووزيـــر األمن واألمان 
والسر عسكر، ناظر الحربية، وهي شخصيات 
لـــن يعانـــي القارئ كثيـــرا في إســـقاطها على 

الواقع في مصر، وتحديد هويتها الحقيقية.
تبدأ الفانتازيا بكشف المؤلف عن القدرات 
الخارقة لشـــخصياته، فمدير المحن واألزمات 
يســـتطيع تحويل ذراعيه إلـــى ثعبانين يعذب 
بهما المعتقلين والمعارضين، أما حاكم الوند 
فيلقـــي بخصومه عبـــر الزمـــن ويعيدهم إلى 

الماضي.
تنجح الثورة فـــي الوند بعد أن فرت قوات 
األمن أمام المتظاهرين الشبان الذين اعتصموا 
في ”الميـــدان الكبير“ بالعاصمـــة الوندة، لكن 
الحاكم بدال من أن يهرب أو يتخلى عن السلطة 

يلقي بجميع المتظاهرين إلى العام الســـابق، 
ويقنع الشعب بأن العام هو 2010 وليس 2011.

والســـتكمال مقاربـــة الرواية مـــع الواقع، 
يقـــدم المؤلف جماعـــة ”النصيحـــة والهدى“ 
التي تســـتغل الدين في السياسة للوصول إلى 
الحاكـــم، وتتعاون مع الحاكم في الخفاء بينما 

تعاديه في العلن.
وتتشـــعب  األحـــداث  تطـــول 
طـــرح  فـــي  المؤلـــف  ويســـتمر 
الشـــبان  من  جديـــدة  شـــخصيات 
والفتيـــات الذين يقـــودون الثورة 
ضد حاكم الوند من خالل الفضاء 
اإللكترونـــي وشـــبكات التواصل 
اإلنترنـــت.  علـــى  االجتماعـــي 
ويدركـــون ما فعله بهـــم الحاكم 
لكنهم يصرون على تكرار تجربة 

الثورة.
في المقابل ال يتخذ الحاكم 
أي إجـــراءات لتغيير األوضاع 

أو تحســـين صورته أو تطبيق إصالحات، بل 
يستقدم المزيد من األســـلحة الفتاكة الحديثة 
لمواجهة الشبان، وكأن المؤلف أراد أن يبلور 
فكـــرة أنه مهمـــا عاد الزمـــن ســـيكرر الحكام 
أخطاءهم، وســـيبقى الشـــباب على حماســـته 
ورغبتـــه في التغييـــر. وألن تزييـــف الزمن أو 
خـــداع النـــاس ال يمكن أن يســـتمّرا، كان ال بد 

من حلول شـــهر يناير مرة أخرى وقيام الثورة 
من جديد.

لجـــوء المؤلف إلـــى الفانتازيـــا في إعادة 
طرح ما مر على مصر بعد ســـت ســـنوات من 
ثورتهـــا، ربما ينم عن أشـــياء كثيرة قد يكون 
أبرزهـــا ”غصة“ ال تزال في حلقـــه مما آل إليه 
حـــال فئة الشـــباب التي أطلقـــت انتفاضة 25 
يناير، وكانت ملء السمع والبصر 
اإلعالم  ووســـائل  الفضائيات  في 
آنذاك ثـــم توارت عـــن األعين ولم 
يعد لها أي دور أو نشاط سياسي.

عبدالمجيـــد  اســـتعان  كذلـــك 
عـــن  غابـــت  محبوبـــة  بشـــخصية 
الدنيا مثل الممثلة ســـعاد حســـني 
في روايته، حيث اســـتغل طيفها في 
إلهاب حمـــاس الشـــبان، وبث األمل 
فيهم، وفي الوقت نفسه إلهاء الحاكم 
ومعاونيـــه وإصابتهم بالتخبط طوال 
الوقت، وهذا قد يكون من قبيل التأكيد 
على أهميـــة الفن والثقافـــة في حياتنا 
واســـترجاع لمعان أحـــالم تدهســـها أحداث 

الواقع.
رواية إبراهيم عبدالمجيد ليســـت توثيقا 
لما جـــرى في مصر في 25 ينايـــر 2011 أو في 
أي دولـــة عربية أخرى، لكنها إطاللة من نافذة 
المســـتقبل على ما كان وما جرى في الماضي 

بعين ســـاخرة ال تخلو من النقد المســـتتر في 
قالب فانتازي.

ويـــرى الناقد يســـري عبدالله فـــي تقديمه 
للروايـــة أثنـــاء حفـــل التوقيـــع الـــذي نظمته 
الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة للروايـــة مؤخرا، 
أن عبدالمجيـــد قـــدم رمزية ليســـت كالرمزية 
المعروفـــة في الســـرد العربي، إذ طـــرح بناًء 
رمزّيـــا متوازّيـــا، حيث أنشـــأ توازيـــا ما بين 
الواقـــع والفانتـــازي، كمـــا عمل على أســـطرة 
الواقـــع، من خـــالل العديد من الـــدالالت، مثل 
تجمد الثوار في الميدان، وأسماء الشخصيات 

المرتبطة بالسلطة.
وقال عبدالله، يضّفـــر إبراهيم عبدالمجيد 
فـــي هـــذه الرواية مقاطعـــه الســـردية بآليات 
الفنـــون البصريـــة المختلفـــة، وهـــذه واحدة 
من أهم التقنيـــات داخل هـــذه الرواية، فنحن 
باختصـــار أمام نص منفتح على فنون بصرية 
وتحديًدا على فن الســـينما، وهناك اســـتفادة 
كبيرة من آليات فن كتابة السيناريو إلى الحد 
الذي يجعلك حينما تقرأ مقطًعا سردّيا ما تراه 

كصورة سينمائية أمام القارئ.
كمـــا أكد إبراهيـــم عبدالمجيد بـــدوره في 
تقديمه لروايته الجديدة أن السخرية التي بدت 
واضحـــة في روايته، إنما هي ممن وأدوا ثورة 
يناير 2011 وتاجروا بها، وليست السخرية من 

الثورة نفسها كما ظن البعض.

[ الشاعرة البحرينية منى الصفار: الناقد صاحب صناديق مغلقة في فضاء رحب
الشعر لم يوجد لينقذ العالم

رواية تلوذ بالماضي لتسخر من الحاضر

نصوص الشــــــاعرة البحرينية منى الصفار مشــــــغولة مبناخــــــني، األول يدور حول الذات 
ومخاوفها وقلقها، والثاني يذهب إلى أســــــئلة الكون واحلياة، فهي تقف بشــــــاعريتها أمام 
الوجود لتسائله عن كينونتها فيه دون خوف من تداعياته عليها في مجتمع يحاصرها مع 
أســــــئلتها. ”العرب“ توقفت معها للحوار حول جتربتها الشعرية واألدبية وبعض القضايا 

األخرى.

من  نــقــدمــه  أن  نستطيع  مــا  كــل 

وحروبنا  ـــا  رؤان ــا؛  ــن ذات هــو  الشعر 

الــنــفــســيــة الــصــغــيــرة ومــشــاعــرنــا 

المخبأة جيدا

 ◄

تذوق الشعر واإلحساس به مسألة نسبية وشخصية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تحتضن الدوحة في الفترة من 10 
إلى 13 مارس المقبل، النسخة الثالثة 
من المؤتمر الدولي السنوي ”اإلبداع 

الفني ألجل الغد“.

◄ قبيل اختتام فعالياتها، أطلقت 
الهيئة التنفيذية لتظاهرة صفاقس 

عاصمة للثقافة العربية مسابقة 
تصميم وإنجاز نصب تذكاري 

للتظاهرة.

◄ أصدرت وزارة الثقافة المغربية 
مؤخرا العدد الثاني (2013-2015) من 
مجلة ”اإلحصائيات الثقافية“، وذلك 

باللغة الفرنسية.

◄ كشفت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ”األلكسو“، أن الدول 

العربية ال تزال تعاني من ارتفاع 
في نسبة األمية مقارنة بدول العالم 
النامي، حيث تشير البيانات إلى أن 

معدل األمية في الدول العربية بلغ 
نسبة 27.1 بالمئة مقارنة بـ 16 بالمئة 

في العالم.

الرواية املتمردة 

والخيال الكفيف

} هناك َمن يجد حياته أكثر ثراء من عالم 
الروايات وخيال الروائّيين فينكّب على 

تدوين يومياته وتسجيلها كفصول روائية، 
ومن ثم يتعاظم لديه الوهم بأّن تلك الحياة 

تليق بأبطال الروايات وأّن عليه وضع 
لمساته الفّنّية على تلك اليوميات لتتحّول 

بطريقة درامية إلى رواية الواقع، وتنقله من 
ضفة المغامر الحياتّي إلى الروائّي المغامر 

الذي يقوم بتجريب األساليب وتنويعها 
وتحطيم األنماط السردية وغير ذلك من 

المقوالت التي يقّنع بها قّلة خبرته انعدام 
حيلته الروائّية ووسيلته الفّنّية ونضوب 

خياله وعجزه عن تدبيج حياة روائية 
مستقّلة، قد تستلهم من الواقع لكّنها تحّلق 

في فضائها الخاّص بها.
نشطت رواية السيرة الذاتية، تلك 
التي يوثق فيها صاحبها مراحل من 

حياته ويضعها في قالب روائي، تمزج 
بين يومياته وأفكاره وأحالمه ومتابعاته، 

وتفتح الباب أمام السجال عن الخيال 
الروائّي ومدى تماّسه مع الواقع، أو 

نهله منه، واّتكائه عليه بنسبة ما أو نقله 
بصيغته التي ال تخلو من صدامية وفجاجة 

في بعض األحيان، ثم ممارسة نوع من 
التعرية بحق الذات واآلخر إلسباغ نوع 

من اإلنصاف أو المصداقية على األحداث 
والتفاصيل.

ظهرت إعالنات من الكثير من الكّتاب 
الفيسبوكّيين عن نّيتهم نشر أعمالهم 

الروائّية القادمة والمأمولة في أقرب وقت 
ممكن، ويحّفزهم على ذلك ما يمكن أن 

يالقوه بعد النشر من تعريف أو إسباغ 
صفات بعينها عليهم، أو رغبة منهم في 
حصد الجوائز وثمارها والتنّعم بالمال 

المحلوم به والشهرة المأمولة التي ستكفل 
لهم فتح أبواب الكنوز، وذلك من دون 

التركيز على العمل الروائّي نفسه بعيدًا 
عن الهالة الدعائّية المضّللة التي قد تعمي 

كثيرين مّمن ينساقون وراءها وينسون 
جوهر القضية المتمّثل في الوفاء للفّن 

الروائّي وإعطائه حّقه من الجهد والمتابعة 
والتركيز ليفرض حضوره بعيدًا عن أّي 

عالقات أو محسوبّيات أو أوهام.
قد يمّهد األمر لظهور روائّيين ال 

يفقهون في فّن الرواية شيئًا، لم يّطلعوا 
على أّي تراث روائّي شرقّي أو غربّي، ولم 

يسمعوا بأعالم في عالم الرواية، وال غرابة 
أن يعّدوا أنفسهم بعد فترة جيل الرواية 

الثائر المتمّرد القاطع مع الماضي، أي مع 
ذاك اإلرث الذي لم يتعّمقوا فيه وال كشفوا 

كنوزه وثراءه وعظمته.
أن تخوض تجربة موت في البحر، أو 

تخوض مغامرة اللجوء بطريقة تقترب من 
االنتحار، أو تلجأ إلى أسلوب المجازف 

للحظوة بنجاة منشودة، ال يعني أّنك 
أصبحت روائّيًا مغامرًا، وال يعني أّنك ملكت 
مفاتيح الفّن الروائّي وال أساليب التجريب 

والتنويع والتغيير فيه، والجرأة الحياتّية ال 
تكفل لك جرأة روائّية، فالرواية عالم الخيال 

والواقع والفكر، وهي تكامل التفاصيل، 
أو ما يمكن وصفه ”كمال االختالف“ أو 
جمال التنّوع، وال تستقيم هندسة هذا 

العالم الرحب الشاسع انطالقًا من تجارب 
شخصّية فقط، أو مغامرات حياتّية جنونّية.

هيثم حسين

عالال نن اا ثث أكأكثث اتاتهه د نن َ ههناناكك {{

كاتب من سوريا
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أبو بكر العيادي

} لم يحدث أن ّمت حتذير ذوي النفوس املرهفة 
مـــن حضـــور عـــرض مســـرحي قـــد يصدمهم 
مبشـــاهده الدموية العنيفة، كما هي احلال مع 
التي يعرضها الكوميدي  مســـرحية ”املالعني“ 
فرانســـيز، هذا العرض املذهـــل الذي جمع فيه 
املخرج البلجيكي إيفو فان هوف، املدير الفني 
الهولندية، بـــني األداء  لفرقـــة ”تونيلغـــروب“ 
املســـرحي املتطـــور والتقنيـــات الســـينمائية 
احلديثة، لوضع املتفرج في املناخ الذي عاشه 
ســـكان أملانيا إبان صعود النازيـــة، وفى بكل 
وعـــوده، فقـــد خلق جـــّوا من التوتر، مشـــوب 
أحيانـــا بالرعب، غمر املتفرجني طوال أكثر من 

ساعتني.
وهـــذا ليـــس جديـــدا علـــى هـــذا املخرج 
البلجيكي الذي يختّط لنفســـه أســـلوبا خاصا 
يتبدى في كل األعمال التي استند إليها، والتي 
تشـــمل املســـرح والســـينما واألوبـــرا، فخالل 
عشـــريتني، تنقل فـــان هوف من ســـوفوكليس 
إلى شكســـبير، ومن موليير إلـــى برنار ماري 
كولتيس، ومن جون كاسافيتس إلى أرثر ميلر 

بنجاح الفت.
فـــي عمله هذا، لم َيقم فـــان هوف باقتباس 
شـــريط فيســـكونتي، بل عاد إلى الســـيناريو 
”مالعـــني“  كان  وإذا  مســـرحيا،  ليخرجـــه 

الســـينمائي اإليطالي يركز على العالقات التي 
تربط الرأسمالية بالنازية، ويدين طبقة جشعة 
سرعان ما ركعت لتكون موطئ قدم للفهرر، فإن 
”مالعني“ فان هـــوف يطمح إلى معانقة مجتمع 
بحاله، من خالل خطوط القوة التي تهيكله، في 

حركة أوسع وأشمل.
فمـــن خالل ســـيرة عائلة صناعيـــني أثناء 
وصول النازيني إلى الســـلطة فـــي أملانيا عام 
1933، يتوقف عند السقوط األيديولوجي لطبقة 
مســـتعدة لعقد أكثر التحالفـــات غرابة بهدف 

حتقيق مطامحها االقتصادية.
تبـــدأ األحداث كمـــا في فيلم فيســـكونتي 
يـــوم 27 فبراير 1933، عنـــد اجتماع عائلة فون 
إيّســـنبيك، مالكة مصانع الفـــوالذ في مقاطعة 
الروهر لالحتفـــال بعيد ميالد البطرك البارون 

واكيم.
خـــالل مأدبة العشـــاء، حيـــث يتناهى إلى 
علمهم خبر حريق الرايخســـتاغ، يعلن البطرك 
عن نيته تقريب املؤسســـة العائلية من احلزب 

النازي الذي يزداد ثقال وقوة كل يوم.
هـــذا االختيـــار، الـــذي أملتـــه املصلحـــة 
االقتصادية وحدها، يرغـــم هربرت تاملان، ابن 
أخت واكيم، على االســـتقالة من منصبه كمدير 
مساعد في مصانع األســـرة، ألنه كان يعارض 
النازية، فيخلفه قســـطنطني فون إيّسنبيك ابُن 
البارون األصغـــر والعضُو في كتيبة الصاعقة 

”إس أي“.
عندئذ نسجت صوفي فون إيّسنبيك، أرملة 
ابن واكيم األكبر، وعشيقها فريدريخ بروكمان، 
وهمـــا مقربان من فرق احلماية املســـلحة ”إس 
إس“ خطة ماكيافيلية لالستيالء على املصانع، 
فقتل فريدريك العجوَز واكيم مبسدس هربرت، 
الذي الذ بالفـــرار بعد اتهامه باجلرمية، وبذلك 

ورث مارتن، ابن صوفي، رئاســـة الشركة فعهد 
بها إلى فريدريخ.

حـــدث ذلك قبيل ما عرف بـ“ليلة الســـكاكني 
الطويلـــة“، وهي عملية تطهير وقعت ما بني 30 
يونيـــو و2 يوليو 1934، نفذ خاللهـــا النازيون 
سلســـلة من اإلعدامات السياسية، وكان معظم 
القتلـــى من أعضـــاء فرقتي ”كتيبـــة العاصفة“ 
العســـكريتني،  الشـــبه  البنيـــة“  و“القمصـــان 
وأقصـــي إثـــر تلـــك العمليات قســـطنطني عن 

اإلدارة نهائيا.
هذه األسرة الثرية، وجدت نفسها في دوامة 
صـــراع محموم على الســـلطة، والنفوذ واملال، 
صراع اجتمع فيه العنـــف واجلنون، فاختارت 
التواطـــؤ مع النازيني، ففقدت كل شـــيء، حتى 
الكرامـــة، وكمـــا هـــو الشـــأن فـــي تراجيديات 
شكســـبير، يتوارى األبطـــال الواحد تلو اآلخر 

في حمامات دم، وال ينجو منهم إّال القليل.

حـــرص املخـــرج على خلـــق أجـــواء تلك 
الفتـــرة احلالكـــة من تاريـــخ أملانيـــا، بتخير 
حســـب  خلفية موســـيقية لفنانني ”منحرفني“ 
التصنيف النازي كسترافينســـكي وشونبرغ، 
أو ممـــن ميثلـــون ِوْفَقـــُه القوميـــَة اجلرمانية 
كبتهوفن وفاغنر، وإن أســـرف في اســـتعمال 
الوســـائل التقنيـــة، حيث كانت ثمـــة أكثر من 
كاميرا تصور املشاهد احلية، وتنقلها مباشرة 
إلى شاشـــة عمالقة، ومؤّطر يتبع املمثلني في 
الكواليس وعلى الركـــح، ليصورهم عن قرب، 
وشاشـــُة فيديـــو تعمل عمـــل عدســـة مكبرة، 
وصوٌر جاهزة تختلط بصور اللحظة الراهنة، 

ووثائُق من األرشيف.
وعلـــى جانبي اخلشـــبة مناضـــد املاكياج 
من ناحية حيث يغير املمثلون ألبســـتهم أمام 
اجلمهـــور، وتوابيت من الناحيـــة املقابلة، ال 
تلبـــث أن تنغلق على الشـــخصيات تباعا، إّال 

ه عدســـة الكاميرا إلى  مـــا ندر. وغالبا ما توجَّ
اجلمهور، وتنقل صورته على الشاشـــة، كأمنا 
يراد تســـجيل ســـلبيته وهو يشاهد ما يجري 
من ويالت على اخلشبة دون أن يحرك ساكنا.

أنتـــم هنا وال تقولون شـــيئا؟ تشـــاهدون 
الدم يراق، والذمم تباع وتشترى، والدسائس 
حتاك، والكتب ُحتَرق، وحرية الشـــعب تصاَدر 
وال تتحركـــون؟ وما أشـــبه اليوم باألمس، كما 
في املأساة الســـورية، حيث يذبح شعب أعزل 
والعالـــم يتابـــع املشـــاهد األليمة كمـــا يتابع 
شريطا سينمائيا ال يتفاعل معه إّال حلظة بثه، 
ثم ينتقل بعدها إلـــى أموره اخلاصة، دون أن 

تعنيه املآسي، إلى أن حتل الكارثة.
ذلك أن فان هوف يتجاوز في هذه املسرحية 
الصبغة التاريخية لألحداث املروية، ليالمس 
كونيـــة نلمس آثارها التراجيدية في ما يجري 

في عاملنا اليوم.
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طاهر علوان

} يواجه فـــي فيلم ”ســـبيكترال“ للمخرج نك 
ماثيو (إنتاج 2016) المشاهد مسارا تراجيديا 
قائمـــا علـــى فكـــرة الصـــراع غيـــر المتكافئ 
بيـــن متحاربين، مـــن يمتلك الســـالح والقوة 
ومـــن يمتلك القـــدرة على المفاجـــأة، تلك هي 
الخالصة التـــي يمكن أن نخـــرج بها من هذا 
الفيلم المعروض في الصاالت العالمية حاليا.
جنود الديلتا المدربـــون من قوات النخبة 
يتم اصطيادهم من قبـــل محاربين مجهولين، 
األمـــر  تفســـير  المحلّلـــون  حـــاول  ومهمـــا 
سيصدمون بســـّر عجيب يتمثل في قدرة عدو 
مجهول على الفتك، ولهذا ُضربت مدن بأكملها 
من جراء تلك المواجهة الشرسة، لكّن جيوش 

أميركا تواجه ذالك العدو ليس على أراضيها، 
بـــل هـــي تخـــوض حربا فـــي مـــكان آخر في 
مولدوفا، حيث يتكبد الجيش األميركي المزيد 
من الخســـائر حتى يتم إيفاد العالم الفيزيائى 
البروفيســـور مـــارك كالين (الممثـــل جيمس 
بـــادج دايـــل) لالنضمـــام إلى فريـــق عمل من 
”ســـي آي إيه“ تقوده فران ماديسون (الممثلة 
إيميلي مور تايمر)، والهدف هو الوصول إلى 

الحقيقة.
المقدمـــات تفترض أن أولئـــك المحاربون 
المجهولـــون الذيـــن فتكـــوا بأفـــراد الجيش 
األميركـــي إن هم إّال بقايا فلول نظام شـــمولي 
كان يحكـــم مولدوفا يوما ما، وقد تم تطويرهم 
وتجهيزهم بمعدات فـــوق صوتية تحول دون 
رؤيتهـــم بالعين المجّردة، ولهـــذا يتم اللجوء 

للكاميـــرات المزروعة في الخَوذ التي يرتديها 
الجنود لتسجيل ما تراه، لكنها لن تفلح أيضا 
حتى يتوصل البروفيسور كالين إلى نوع من 
المسح الضوئي الليزري المتطور الذي يتيح 
اكتشـــاف الحقيقـــة، ليظهر جنـــود ضوئيون 
متطورون بقـــدرة هائلة علـــى الحركة والفتك 
الســـريع، ليحول ذلك النوع من الشـــعاع ومن 

الحديد قادرا على شّل حركتهم.
تمضـــي المغامـــرة إلـــى نهاياتهـــا وقـــد 
احتشـــد الفيلم بكم كبير من المعدات الحربية 
والمدّرعات والدبابـــات من خالل تصوير حي 
تم فـــي هنغاريا، هنا نشـــاهد تقنيات متميزة 
في بناء المشـــاهد وفي المنـــاورة بالكاميرات 
واستخدام الخدع السينمائية، وهو ما يحيلنا 
إلى الســـرد الفيلمي المميز في هذا النوع من 

األفالم الحربية.
مشـــاهد المدّرعـــات التي تقطع الجســـور 
وتختـــرق حطـــام المبانـــي المهّدمـــة التـــي 
يتصاعـــد منها الدخان كانت أرضية مناســـبة 
لبناء ســـدر فيلمي استند إلى فكرة البحث عن 
الحقيقة وإجالء الغمـــوض من جهة، والعزف 
علـــى الوتـــر اإلنســـاني من جهة أخـــرى، فقد 
كان هنـــاك مدنيون ال بد مـــن إجالئهم يجدون 

أنفســـهم في وســـط المعركة الحامية، وخالل 
ذلك يقود البروفيسور مارك تلك الدراما جنبا 

إلى جنب مع القادة العسكريين.
تتعدد خطوط الســـرد الفيلمي على خلفية 
الصراع المشـــتعل، وفي كل مرحلة من البناء 
الفيلمي نندفع باتجاه حدث جديد يصّعد تلك 
الدراما من خالل التعاون بين مارك والســـيدة 
ماديســـون، وهمـــا يخترقان طريقهما وســـط 

حقول ألغام ومجهول ال نهاية له.
اإلمكانـــات التصويريـــة الهائلـــة التي تم 
زّجها في الفيلم وطريقة بناء المشاهد منحت 
األحـــداث جمالية ملفتـــة للنظـــر، جمالية في 
التصوير وفي رصد األحداث من وجهات نظر 
متعددة، عالوة على حركات الكاميرا المتغيرة 
كلها أســـهمت في منح الفيلم عناصر إضافية 
للتمّيـــز، األمر الذي أفرز دمجا سلســـا ما بين 
عناصر ومميزات فيلم الخيال العلمي والفيلم 

الحربي.
بالطبـــع كانت هناك بعـــض المبالغات في 
صناعة شخصية العدو، فضال عن أن افتراض 
وجود عدو هو عبارة عن شـــعاع يتيح المزيد 
مـــن التلفيق فـــي تقديم صورة الصـــراع، لكن 
في المقابل كانت مشـــاهد القتـــال المتواصلة 
فـــي الفيلم كفيلة بإشـــغال المشـــاهد بما هو 
أهـــم، وهو هل بمســـتطاع البقيـــة الباقية من 
قـــوات النخبة اجتياز المأزق والنجاة من تلك 

اإلبادات المتواصلة؟
الّشعور بالعجز كان عنصرا إضافيا تفّشى 
في ثنايا تلك الدراما ال سيما مع استقدام قوة 
إســـناد معزّزة بالدبابات، إّال أنها ســـرعان ما 
تتهّشم مثل دمى كارتونية وسط العصف الذي 
تمّثله تلك الكائنات المرعبة التي نشرت الهلع 

في كل مكان.
لعّل ما يلفت النظر هنا أن عناصر الصراع 
األساســـية في هـــذه الدرامـــا الفيلمية تتنوع 
مع تنّوع الوســـائل في صـــد الخصم، إذ يعمد 
المخـــرج إلـــى إيجاد حبـــكات ثانوية متعددة 
أســـهمت في تصعيد الدراما، وبالتالي منحت 
المشـــاهد المزيد من المتعة فـــي متابعة ذلك 
التدفـــق الصوري الملفت للنظـــر، والذي مزج 
ببراعة ما بين خـــواص الفيلم الحربي وفيلم 
الخيال العلمي وكل منهما يســـير في مســـار، 
لكن في المحّصلـــة النهائية كان هنالك صراع 

ال يكاد ينتهي.

{سبيكترال» متعة الصراع والسرد في الخيال العلمي الحربي
ــــــم محو مدن بأكملها  قد تعيش البشــــــرية في مأزق جــــــراء الصراعات واحلروب، وقد يت
بســــــبب حروب مدّمرة، حيث الفكرة مبنية على حقيقة وجود هذه الترسانات الضخمة من 
األســــــلحة، ومن جّراء ذلك قد ُتهزم جيوش أمام أعداء مجهولني ال ُيعَرف بالضبط عددهم 
وال عدتهم، هم جنود محاربون شرســــــون بإمكانهم اإلجهاز على خصومهم كيفما أرادوا 
ومتى شــــــاؤوا، وليســــــت تلك إّال فكرة التفّوق التي تطبع طرفا مــــــن أطراف الصراع على 

الطرف اآلخر كما اقترحه فيلم اخليال العلمي ”سبيكترال“ ملخرجه نك ماثيو.

رسائل الرئيس العاشق

} ”آن لقد كنت فرصة العمر لي“، قبل بضعة 
أشهر من وفاته عام 1996 كتب العاشق تلك 
اجلملة في آخر رسالة بعث بها إلى عشيقته.

أكثر من ألف رسالة كانت السيدة 
احملبوبة قد خبأتها في صناديق أحذية 
صارت املادة األساسية، لكتاب، يتوقع 

املهتمون أن يكون األشهر بني كتب أدب 
الرسائل.

ال ألن كاتبها هو الرئيس فرنسوا ميتران 
الذي حكم فرنسا ما بني عامي 1981 و1995، 

بل ألن العاشق املتيم كان في األساس 
يفضل الكتابة على املهمات السياسية.
ربع قرن يفصل بني عمري ميتران 
وعشيقته آن بينجو، أما عمر الرسائل 

فثالثون سنة، كتب فيها الرئيس العاشق 
1218 رسالة إضافة إلى 22 دفترا من القطع 

الكبير كانت تتضمن الكثير من تفاصيل 
تاريخه الشخصي.

كان كلما أكمل العمل في دفتر سلمه إلى 
آن التي كانت مشاركتها وابنتها في جنازة 

الرئيس إلى جانب زوجته دانيال مثار 
استغراب الكثيرين، ممن لم يطلعوا على 

احلكاية السرية.
ثالثون سنة من الوله عاشها الرئيس 
ليستعيد من خاللها شغفه الكتابي الذي 
غطى عليه االنشغال بالسياسة وتكلفتها 

الباهظة.
قراءة ما نشر من مقاطع مستلة من تلك 
الرسائل تثبت أن احلب هو األقوى دائما، 
فهو قادر على إيقاظ الكائن الذي نظنه قد 

محي في أعماقنا ولم يعد له أثر.
لقد أعاد احلب ميتران إلى الكتابة 

في أرقى مستوياتها وأكثرها نبال، فكتب 
قطعا أدبية ميكن أن يغبطه عليها الكتاب 

احملترفون.
في احلب معجزات صغيرة، ال ميكن أن 

يهتدي إليها إّال َمن كتب له قدره أن يخوض 
غمار التجربة، وهي جتربة تشبه املوت، 

إذ ال عودة منها، نحب فنغادر ذواتنا بكل 
حمولتها ونستسلم للعصف الذي سيحملنا 

إلى بالد أخرى وزمن آخر.
ال ميلك العاشق أن يقول ”ال“، وإن 

قالها فإن كل السحر الذي وهبه جناحني 
سيختفي وسيسقط بدوي خيبته على 

األرض.
كان ميتران مثاليا في استجابته لشروط 

احلب، فمضى قدما وهو يعرف أن رئاسة 
فرنسا ليست أهم من احلب.

عرضان في عرض واحد

فاروق يوسف
كاتب من العراق

تخضع النجمة التركية ســـيريناي ســـاريكايا حاليا لدروس باليه، تحضيرا لدورها في مسلسلها 

{األمير مصطفى». الجديد الذي تشارك في بطولته أمام محمد جونسور الشهير عربيا بـ

حصل نجم بوليوود شاروخان للمرة الثالثة على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الوطنية 

األردية {موالنا أزاد» الهندية، لدوره في تعزيز الثقافة والقيم اإلنسانية من خالل أفالمه.

إيفو فان هوف يحول {مالعين» فيسكونتي من السينما إلى المسرح
[ صراع محموم على السلطة يجمع العنف بالجنون  [ أبطال يتوارون الواحد تلو اآلخر في حمامات دم

”املالعني“ هو اجلزء األول من ثالثية فيســــــكونتي ”سقوط اآللهة“، وفيه ربط املخرج اإليطالي 
الشهير بني بزوغ النازية وأنانية طبقة رأسمالية يسيطر عليها املرّكب العسكري الصناعي، 
ولم تكن جتد حرجا في االستهانة بكل القيم اإلنسانية في سبيل حتقيق املطامح، سيناريو 
الفيلم اســــــتغله املخرج البلجيكــــــي املميز إيفو فان هوف في عمل مســــــرحي بالغ اإلثارة 

يعرض بالكوميدي فرانسيز، في إخراج تراجيدي يذكر مبسرح شكسبير.

صراع ال يكاد ينتهي

المسرحية  في  يتجاوز  هــوف  فــان 

ــخــيــة لـــألحـــداث  ــاري ــت الــصــبــغــة ال

نلمس  كونية  ليالمس  المروية، 

آثارها التراجيدية اليوم
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اإلمكانـــات التصويرية الهائلة التي 

تم توظيفها في فيلم {سبيكترال» 

منحـــت  المشـــاهد  بنـــاء  وطريقـــة 

األحداث جمالية ملفتة للنظر
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} لندن – أظهرت دراسة تعد األولى من نوعها 
أن الفواكه واخلضار أثناء قطعها بالســـكني أو 
عند استخدام سكني ملوثة بجزئيات الفيروس 
بغض النظر عن حدة السكني واملادة املصنوعة 
منها، قد تنقل فيروســـات كفيـــروس الكبد إيه 
املســـبب اللتهاب الكبد وفيـــروس نوروفيرس 
املســـبب لإلســـهال من خالل التلـــوث املتبادل 
متاما كما يحدث عند انتقال البكتيريا املسببة 

لألمراض املنقولة عبر األغذية.
وبحســـب الدراسة التي نشـــرت في مجلة 
إنفيرومننتـــل  أنـــد  ”فـــود  واألدويـــة  الغـــذاء 
فيرجلي“، فإن الســـكني أكبر ناقل للفيروســـات 

من بني أدوات املطبخ األخرى.
وقد اســـتخدم الباحثون تقنيـــات متطورة 
فـــي عزل وقياس كمية الفيروســـات بعد إجراء 
اختبـــارات علـــى عدد مـــن الفواكـــه واخلضار 
كالطماطم واخليـــار والفراولـــة والبطيخ بعد 
قطعهـــا بالســـكني، علمـــا وأن جتـــارب مماثلة 
أجريت في السابق أوضحت انتقال الفيروسات 
مـــن اجلـــزر امللوث إلى املبشـــرة عبـــر التلوث 
املتبادل ووجدوا أن استخدام سكني واحدة في 
تقطيـــع أنواع مختلفة من األغذيـــة تعتبر أداة 

نقل ملثل هذه الفيروسات.
وأوصت الدراســـة بضرورة غســـل األيدي 
وأدوات املطبخ ســـواء كانت ملعقة أو وعاء أو 
سكينا بشـــكل جيد عند االستخدام، خصوصا 

في املطاعم واملطابخ التجارية.
واعتبـــرت الدراســـة أن مناشـــف التنظيف 
والهواتـــف احملمولة تـــؤوي بكتيريا وجراثيم 
ميكـــن أن تنتقل إلى الطعام وتســـّبب تســـمما 
غذائيا، إذ مييل بعض الناس إلى ملس املناشف 
قبل غســـل أيديهم، فتنتشـــر احلشرات الضارة 
داخلها، إضافة إلى ذلك يلجأ بعض األشخاص 
أثنـــاء  احملمولـــة  هواتفهـــم  اســـتخدام  إلـــى 
حتضيرهم الطعام، بحيث تكون هذه الهواتف 

ملّوثة باجلراثيم.

وبّينت دراســـة حديثة عـــن جامعة أريزونا 
ارتكـــزت إلى أبحـــاث ســـابقة أن 90 باملئة من 
مناشـــف تنظيف األطباق في املطابخ تســـبب 

تسمما غذائيا الحتوائها على البكتيريا.
وأفادت دراســـة أخرى عن اجلامعة نفسها 
أّن الهواتـــف احملمولة مليئة بعشـــرة أضعاف 

البكتيريا من مقعد املرحاض.
وللوصول إلى هذه النتائج أجرت الدراسة 
اجلديدة، التي نشـــرت في مجلة فود بروســـت 
ترند، اختبارا على 123 شخصا، حيث راقبتهم 
عن طريـــق الفيديو خالل إعدادهم وجبة طعام، 
فوجدت أن املناشـــف كانت الســـبب الرئيسي 
النتقـــال التلوث فـــي املطبخ. وعلقـــت الباحثة 
جيني ســـنييد، املشرفة على الدراسة ”ال تعرف 
العائالت أنها تضع نفسها في حالة من اخلطر 
باملطبـــخ“. وأضافـــت ســـنييد ”راقبنـــا كيفية 
اســـتخدام املشـــاركني للمناشـــف، مبا في ذلك 
املناشـــف الورقية، حتى خالل عدم استخدامها 
لتجفيـــف أيديهـــم، حيـــث بـــدا أن الكثيـــر من 
النـــاس يلمســـون املنشـــفة قبل غســـل أيديهم 
أو يســـتخدمونها بشـــكل غير كاف بعد غســـل 
أيديهـــم. إنهم ال يعرفون أنهم حتى بعد غســـل 
أيديهم واســـتعمالهم للمنشـــفة امللوثة ينقلون 

العدوى من جديد ألنفسهم“.
وتعتبر هـــذه النتائج مهمة، ألن املناشـــف 
املصنوعة من القماش ميكـــن أن تصبح ملوثة 
مبســـتويات كبيـــرة، مـــا يـــؤدي إلـــى انتقال 

األمراض.
وأظهرت دراســـة اســـتطالع للرأي أجرتها 
أن 75 باملئة ممن لديهم  شركتا ســـوني و“أو2“ 
هواتف محمولة يســـتخدمونها أثناء وجودهم 
فـــي احلمـــام. وكشـــفت هـــذه الدراســـة التي 
شـــملت ألفي شـــخص أن 25 باملئة من الرجال 
يختـــارون اســـتخدام اجلوال خالل جلوســـهم 
على املرحاض، حيث تكـــون أيديهم حرة، ومن 
ثّم ميكنهم اســـتخدام هواتفهم في االتصال أو 

إرسال رسائل.
وأضافـــت النتائـــج أن 59 باملئة من الرجال 
والنســـاء قالوا إنهم يقومون بإرســـال رسائل 
نصية عبر هواتفهم احملمولة خالل جلوســـهم 
علـــى املرحاض من بينهم 45 باملئة من النســـاء 
يقمن بإرســـال إمييالت عبر هواتفهّن، وأشـــار 
مـــا يقارب من الثلث أنهم يتلقون مكاملات خالل 

وجودهم في احلمام. وخلصت نتائج الدراســـة 
أن من أسباب استخدام معظم الناس لهواتفهم 
خـــالل وجودهم فـــي احلمام، أنهم ببســـاطة ال 
ميلكون شـــيئا أفضل من ذلـــك للقيام به خالل 
جلوسهم على املرحاض، فيما أشار آخرون إلى 
أنهم يستخدمون هواتفهم في احلمامات ألنهم 
يريدون أن يســـتفيدوا من الوقـــت ”املهدر“ في 

احلمام وملنع تسرب امللل إليهم.
وقد بينـــت دراســـة بريطانية نشـــرت منذ 
سنتني بأن ُســـدس الهواتف النقالة ببريطانيا 

ملوثة بجراثيم تتواجد في البراز.
ووجدت الدراسة أيضا أن الناس في الكثير 
من األحيان يســـتخدمون هواتفهـــم احملمولة، 
التي ميكن أن تكون مليئة بالبكتيريا املســـببة 

للتسمم الغذائي عند إعدادهم الطعام.
وقالـــت ســـنييد «ندخل هواتفنـــا احملمولة 
معنـــا إلى املطبخ، ولكن مـــاذا عن بقية األماكن 
التـــي ندخلها ممســـكني بهواتفنـــا احملمولة؟ 
هل فكـــرمت في عدد املرات التي شـــاهدمت فيها 
شـــخصا يتحـــدث علـــى الهاتف احملمـــول في 
احلمام مثال، حيث تكثر الكائنات احلية الدقيقة 

مثل الـ“نوروفيروس“ والـ ”إي. كوالي“».
وتوصل باحثون بكلية لندن لعلوم الصحة 
والطـــب االســـتوائي إلـــى أن تســـعة هواتف 
محمولة من كل عشـــرة تكون مكســـوة بنوع ما 
من البكتيريا، مبا في ذلك إي كوالي، التي كانت 
مسؤولة عن عدد من الوفيات بأملانيا في يونيو 
املاضي، واملكورات العنقوديـــة الذهبية، وهي 

إحدى السالالت املعروفة باسم مرسا.
وكان الباحثـــون قـــد أخـــذوا 390 عينة من 
البكتيريـــا من أيدي وهواتف أشـــخاص في 12 

مدينة من مختلف أنحاء بريطانيا. 
ورغم أن 95 باملئة من املشاركني زعموا أنهم 
يغســـلون أيديهم بالصابون كلما اســـتطاعوا، 
كان نحـــو 16 باملئة مـــن مجموع عـــدد األيدي 
والهواتـــف حتتوي علـــى بكتيريـــا إي كوالي 
التي ُتنقل من الغائط وتســـبب آالما في األمعاء 

الغليظة.
وأشارت ديلي تلغراف إلى أن نحو 31 باملئة 
من األيـــدي و25 باملئة من الهواتف كانت تأوي 
بكتيريا املكورات العنقودية الذهبية املوجودة 
بطريقـــة طبيعيـــة في جلودنـــا، لكنها ميكن أن 
تصيـــر خطيرة إذا انتقلت بني الناس، وخاصة 
أولئـــك الذين يعانون من ضعف أجهزة املناعة. 
وإجمـــاال كان 92 باملئة مـــن الهواتف احملمولة 
و82 باملئة من األيدي بها بعض آثار البكتيريا.

ويشـــار إلى أنـــه مبجرد انتقـــال البكتيريا 
إلى الهاتـــف احملمول فإنها تســـتطيع العيش 
بشـــكل جيد. ومن ثّم فـــإن البكتيريا تنتقل من 
ســـطح الهاتف إلـــى األيدي حتى بعد غســـلها 

ثـــم إلـــى اآلذان والوجوه، حيث تســـتطيع أن 
أو  مفتوحـــة  جـــروح  أو  خـــدوش  أي  تلـــوث 
حتـــى األشـــخاص اآلخريـــن الذيـــن يتناقلون 
السماعة في ما بينهم. وقام الباحثون في هذه 
الدراســـة بأخذ عدة عينات مـــن أماكن مختلفة 
في حقائب اليد نفســـها وحملتوياتها من مواد 
التجميـــل والهاتف احملمول واألدوات األخرى، 
فبينـــت النتائج أن أكثر أجـــزاء احلقيبة تلوثا 
باجلراثيم هي الذراع، حيث أن كمية اجلراثيم 
عليها كانت أعلى بكثير من احلد األدنى الالزم 
لنقل التلوث إلى مكان آخر.  وأوضحت النتائج 
أيضـــا أن أكثر محتويات حقيبة اليد اتســـاخا 

كانت كرميـــات اليـــد والوجه، حيـــث أن كمية 
اجلراثيـــم عليها كانت أكبر مما ميكن أن يوجد 
على مقعد احلمام ويأتي بعدها أحمر الشـــفاه 

واملاسكارا.
وتبـــني أن أكثر أنـــواع احلقائـــب اجتذابا 
للجراثيم كانت احلقائب اجللدية بسبب طبيعة 
اجللد اإلســـفنجية التي تؤمن البيئـــة املثالية 

لتكاثر اجلراثيم.
وبناء على النتائج السابقة، أوصت الشركة 
بضرورة تعقيم اليدين واملتعلقات الشـــخصية 
بشـــكل مســـتمر ملنع اجلراثيم من االنتقال من 

مكان إلى آخر حتى ال تتسبب في األمراض.

} أوتــاوا – أفاد باحثون كنديون أن األشخاص 
الذيـــن يعيشـــون قرب طـــرق مزدحمـــة، تزداد 
مخاطر إصابتهم باخلرف مقارنة مبن يسكنون 

بعيدا عن مناطق الزحام املروري.
وقـــال فريق البحـــث الكندي الذي نشـــرت 
دراســـته مؤخرا فـــي دورية النســـيت الطبية، 
إن من يعيشـــون في نطاق يصـــل إلى 50 مترا 
قرب طرق مزدحمة تـــزداد احتماالت إصابتهم 
باخلرف بنســـبة 0.7 باملئة عمن يعيشـــون على 

بعد أكثر من 300 متر عن الطرق املزدحمة.
وللوصول إلى هذه النتائج، راقب الباحثون 
6.6 مليون شـــخص، لرصد تأثير تلوث الهواء 
على الدماغ البشري، وذلك لفترة متابعة امتدت 

ألكثر من 10 سنوات.
ووجدت الدراسة التي أشرف على إجرائها 
راي كوبـــس خبير الصحة البيئية واملهنية في 
مؤسسة أونتاريو للصحة العامة مع زمالء من 
معهـــد العلوم اإلكلينيكيـــة التقوميية في كندا، 

أن من يعيشـــون بالقرب من الطرق الرئيســـية 
املزدحمة، يـــزداد لديهم خطر اإلصابة باخلرف 

أكثر من غيرهم.
وأضافت الدراسة أن من يسكنون في نطاق 
يصـــل إلى 50 مترا من الطـــرق املزدحمة، تزداد 
احتمـــاالت إصابتهم باخلرف بنســـبة 7 باملئة، 
وينخفـــض اخلطر إلى 4 باملئة لدى من يبعدون 

عن الطرق املزدحمة بـ100 متر.
وأوضح كوبس قائد فريق البحث ”ميكن أن 
تدخل ملوثات الهواء إلـــى مجرى الدم وتؤدي 
إلـــى االلتهـــاب الذي يرتبـــط بأمـــراض القلب 
واألوعيـــة الدموية، ورمبا بحـــاالت أخرى مثل 

السكري“.
وتابـــع كوبـــس ”تشـــير الدراســـة إلى أن 
ملوثـــات الهواء التي ميكـــن أن تصل إلى املخ 

عبر مجرى الدم قد تسبب مشكالت عصبية“.
ويصنف اخلرف على أنه حالة شـــديدة من 
تأثـــر العقل بتقـــدم العمر، وهـــو مجموعة من 

األمراض التي تســـبب ضمورا فـــي الدماغ، إذ 
أنه ينتج عـــن أمراض املخ -وأكثرها شـــيوعا 
الزهاميـــر- والتي تؤدي إلى تلـــف خاليا املخ 
وتؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة 

على ممارسة األنشطة اليومية.
واعتبـــرت منظمـــة الصحـــة العاملية تلوث 
الهـــواء خارج املنزل بأنه ”أهم املخاطر البيئية 
احملدقة بالصحة“، وأنه مســـؤول عن وفاة 3.7 
مليون حالة في جميع أنحـــاء العالم عام 2012 
فقط، بينهم 210 ألف شـــخص في إقليم شـــرق 

املتوسط وحده.
وحذرت دراســـات ســـابقة مـــن أن األطفال 
الذين يعيشـــون في املدن، بالقـــرب من املناطق 
ذات الكثافـــة املرورية العاليـــة، مهددون بخطر 

اإلصابة بأمراض الربو.
ودرس فريـــق البحـــث أيضـــا الصلـــة بني 
السكن قرب طرق رئيسية وبني اإلصابة بالشلل 
الرعاش والتصلب املتعدد، لكن النتائج لم تؤكد 

تزايد مخاطر اإلصابة بهما نتيجة السكن قرب 
طرق مزدحمة. وجتدر اإلشـــارة إلى أن ضجيج 
حركة الســـير واملواصـــالت يزيد مـــن مخاطر 
اإلصابة بارتفاع ضغط الـــدم، وبناء عليه، فإن 
األشـــخاص الذين يقيمون بالقرب من شـــوارع 
تتســـم بالضوضاء أو على األقل درجة ضجيج 
50 ديســـبل (وحـــدة قياس الصـــوت) في الليل 
يكونون أكثر عرضة ملخاطـــر اإلصابة بارتفاع 
ضغط الـــدم بحوالي 6 باملئة مقارنة بالســـكان 
الذين يقيمون فـــي مناطق أكثر هدوءا (أقل من 

40 ديسيبل؛ وحدة قياس الصوت).
ووفقـــا للباحثـــني فـــإّن التفســـير احملتمل 
لهذه الظاهرة هو زيـــادة االلتهابات املوضعية 
واملتكررة، واإلجهاد التأكســـدي، أو عدم توازن 
اجلهـــاز العصبـــي. وارتفـــاع ضغـــط الدم هو 
فـــي الواقع مـــن أكبر عوامل اخلطـــر لإلصابة 
بأمراض القلب واألوعيـــة الدموية، وقد يؤّدي 

إلى الوفاة املبكرة.

أغراض مطبخية وشخصية تنقل لألجسام فيروسات خطيرة
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اكتشاف طبي

 أثبتت العديد من الدراســــــات أن بعض األغراض ناقل للفيروســــــات اخلطيرة إلى جسم 
اإلنسان، مشددة على ضرورة اتخاذ وسائل الوقاية الالزمة من هذه األغراض. وأوضحت 
آخر هذه الدراسات أن أدوات املطبخ املستعملة ميكن أن تنقل الكثير من البكتيريا املسببة 
للفيروســــــات إلى الفواكه واخلضار ومن ثم إلى اإلنســــــان. ولم تستثن الهواتف احملمولة 

واحلقائب النسائية من األغراض الناقلة للفيروسات.

[ السكني أكبر ناقل للفيروسات من بني أدوات املطبخ األخرى  [ البكتيريا تعشش بالحقائب النسائية والهواتف املحمولة 

} أفـــاد علماء من أيرلنـــدا مؤخرا أنهم 
اكتشـــفوا عضوا جديدا بجسم اإلنسان 
كان يعتقد في السابق أنه جزء من هيكل 
اجلهاز الهضمـــي، ليرتفع بذلك مجموع 

األعضاء البشرية إلى 79 عضوا.
املشـــرف  البحـــث  فريـــق  وأوضـــح 
علـــى الدراســـة التـــي أجراهـــا باحـــث 
في  في مستشـــفى جامعـــة ”ليميريـــك“ 
الدمنـــارك، أن العضـــو اجلديـــد يطلـــق 
عليه اســـم املســـراق، وهو غشـــاء بطني 
لفائـــف  عـــدة  علـــى  يحتـــوي  مـــزدوج 
غشائية وأجزاء متشـــعبة، يربط األمعاء 
بجـــدار البطـــن ويغلف جتويـــف البطن 
واحلوض، ويغطي معظم أعضاء البطن، 
باإلضافة إلـــى أنه يعّد جزءا من األمعاء، 
علما وأنه اكتشف منذ املئات من السنني، 
حيث ّمت وصفه مـــن قبل العالم اإليطالي 
ليوناردو دا فينشي في عام 1508، إال أنه 
مت جتاهـــل أهميته على مـــدى قرون من 

الزمن. 
ويرجح الباحثـــون األيرلنديون أنهم 
قـــد يتمكنون من خالل دراســـته بشـــكل 
دقيـــق مـــن معرفـــة أســـباب الكثير من 

األمراض مثل سرطان األمعاء.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن وظائف 
املســـراق مازالت غير معروفة متاما، لكن 
اعتباره عضـــوا منفصال قد يفتح اآلفاق 

أمام العلماء لدراسته بشكل دقيق.

} كشفت دراسة صينية حديثة أن نوم كبار 
الســـن ملدة ساعة وسط النهار، في ما يعرف 
بالقيلولة، يســـاعدهم على التفكير واتخاذ 
القـــرارات بصورة ســـليمة، واحملافظة على 

الوظائف العقلية السليمة لديهم.

} يؤكــــد األطباء أنه عندما ال تســــير عملية 
التنظيف الذاتي لألذن كما ينبغي فإن الشمع 
قــــد يتراكم بكميــــات كبيرة، وقد تســــّد قناة 
األذن، وهذا األمر يتســــبب في مشــــكالت من 
بينها األلم واحلكة والطنني أو فقدان السمع.

 قالت الغرفة األملانية للموظفني إن أخذ غفوة في فترة الظهيرة خالل يوم العمل يساعد على رفع درجة التركيز، 

موضحة أن مدة الغفوة تتراوح بني 10 و20 دقيقة كحد أقصى، محذرة من استمرار الغفوة ألطول من ذلك.

مخاطر اإلصابة بالخرف تتضاعف لدى القاطنين بالقرب من االزدحام المروري

استخدام سكين واحدة في تقطيع أنواع مختلفة من األغذية ينقل الفيروسات

دراســـة أميركيـــة حديثـــة بينت أن 

90 باملئـــة مـــن مناشـــف تنظيـــف 

األطبـــاق تســـبب تســـمما غذائيـــا 

الحتوائها على البكتيريا

◄

العضو الـ79

صورة وخبر

} حـــذرت مجلـــة ”بـــي إس أوه مغازيـــن“ 
التابعـــة للجمعية األملانيـــة للصدفية من أن 
التوتـــر النفســـي يفاقم متاعـــب الصدفية، 
املزيـــد  إفـــراز  فـــي  يتســـبب  أنـــه  حيـــث 

من الناقالت احملفزة لاللتهابات في اجللد.

} قالت مجموعــــة من الباحثني من أكثر من 
دولة إن أنسجة بعض مناطق املخ تظل تنمو 
حتى سن البلوغ، موضحني أن استمرار هذا 
النمو يسمح بتحســــني قدرات عقلية معينة 
لدى اإلنسان مثل قدرة التعرف على الوجوه.



حممد احلامميص

} القاهــرة - فـــي عصـــر االندمـــاج وذوبان 
احلدود الفاصلة بني الوســـائل التقنية، باتت 
الصحافة تعمل وفق تعريف جديد يردها إلى 
مفهومها األصيل ويحررها من قيود الوسيط 
إلى آفاق الهدف الذي نشأت من أجله، وهو أن 

يبقى الناس على تواصل ومعرفة.
يحصل كل فرد على هذا التواصل واملعرفة 
وهو يقرأ جريدته اليومية في الصباح، يطالع 
األخبار على تطبيق هاتفه الذكي، يقرأ موجز 
بريده اإللكتروني، يستقبل على هاتفه رسائل 
عاجلـــة بأهم األخبار، يشـــارك على حســـاب 
فيســـبوك ما يهمه ويبدي إعجابـــه مبا يقرأه 
ويرسله آلخرين، يكتب رأيه في تعليق، يشارك 
بصوته في اســـتطالع، يرســـل رأيه للمحرر. 

كما يصـــور ويكتـــب رأيه وينشـــره 
عبـــر منصـــات شـــعبية ال تعبر عن 
السياســـة التحريريـــة للمؤسســـة 
بقدر ما تعبر عن نبض جمهورها. 
عالمة  حتـــت  متعـــددة  منتجـــات 
جتارية واحدة في سوق إعالمية 
متغيـــرة، األمر الـــذي بات إحدى 
الظواهر الواضحة ليس فقط في 
الدولية،  الصحافة  مؤسســـات 
ولكن في مؤسســـات الصحافة 
العريقـــة  أيضـــا،  املصريـــة 

واحلديثة على السواء.
وهو مـــا أكدتـــه فاطمـــة الزهراء 

عبدالفتاح الباحثة املتخصصة في الدراسات 
اإلعالميـــة بجامعـــة القاهـــرة، فـــي كتابهـــا 
”االندماج اإلعالمي وصناعة األخبار“ الصادر 
عـــن دار العربي للنشـــر، ولفتت فيـــه إلى أن 
الســـوق الصحافيـــة العامليـــة شـــهدت خالل 
عـــام ٢٠١٤ مناذج إلطالق إصـــدارات مطبوعة 
مـــن منصـــات رقمية، حيـــث رصـــدت جريدة 
”الغارديان“ في عرضها ألبرز اجتاهات اإلعالم 
الرقمي لعام ٢٠١٥ قيام شركات متخصصة في 
احملتوى الرقمي باســـتحداث صحف مطبوعة 
مثل موقع الســـفر املتخصـــص Airbnb  الذي 

 CNET أصدر مجلة ربع ســـنوية، وكذلك موقع
وهـــو أكبر موقع تقني فـــي العالم الذي أطلق 
إصدارا مماثال، ما اعتبرته الغارديان مؤشرا 
على املزيـــد من اإلصـــدارات املطبوعـــة التي 
تطلقهـــا شـــركات رقمية باألســـاس في تعبير 
عن إدراكها أن املســـتقبل لتعدد املنصات مبا 
فـــي ذلك املطبوع، مشـــيرة إلى مزايـــا التأثير 
اإلعالنـــي النوعية التـــي يتمتع بهـــا مقارنة 

بالرقمي.
وأوضحـــت عبدالفتـــاح أن هناك مجموعة 
مـــن الفـــرص التي حتفـــز حتـــوالت تطورات 
الســـوق اإلعالمية في مصر، منها: االنتشـــار 
املطرد لإلنترنت، حيث بلغت نسبة األسر التي 
لديها اشتراك إنترنت في املنزل ٥٩٫٨ باملئة في 
مايو ٢٠١٥ بزيادة ســـنوية ٥٫٩ باملئة، وهو ما 
ســـاعد عليه تطوير بنية االتصاالت والتراجع 

النسبي في أسعار اخلدمة.
الهواتف  انتشـــار  وســـاعد 
الذكيـــة واالنخفـــاض النســـبي 
في أســـعارها على توفيـــر بيئة 
محفـــزة على إنتاج محتوى رقمي 
يتـــم توصيلـــه عبر شاشـــات تلك 
مع  خاصـــة  املنتشـــرة،  الوســـائط 
ارتفـــاع نســـبة مشـــتركي احملمول 
إلـــى ٤٤٫١ مليون شـــخص في ٢٠١٤، 
ووصـــول عدد مســـتخدمي اإلنترنت 
عن طريق الهاتف احملمول إلى ٢٤٫٢٣ 
مليون في مايو ٢٠١٥ بزيادة سنوية ٢٦ 

باملئة.
وأضافـــت أن تطـــور أدوات إنتـــاج 
احملتوى الرقمي، والبرمجيات املســـاعدة على 
إعداده عبر واجهات بســـيطة وســـهلة، جعل 
إنتـــاج هذا النـــوع من احملتوى ليـــس باألمر 
املعقد مثل السابق، ال سيما في ظل عدم حاجة 
التغطيات اخلبرية السريعة بالفيديو للمواقع 
اإلخباريـــة إلى مـــواد ذات جـــودة عالية. فإن 
يلتقط الصحافي فيديو لواقعة طارئة أو حدث 
يغطيه لـــم يعد معضلة، ولم يعـــد عليه إال أن 
يشغل كاميرا هاتفه الذكي، ليس فقط بحثا عن 

متيز مهني ولكن جتنبا للمساءلة.

وأكـــدت املتخصصـــة أنـــه باملقابـــل تقف 
مجموعة من التحديات التـــي تواجه التحول 
باجتـــاه التوســـع الرقمـــي وإدارة املنصـــات 
الرقمية والورقية وفق منوذج يقوم على العمل 
اجلماعي وتعـــدد املهارات وتشـــارك املوارد، 
كالتحديـــات التكنولوجيـــة، التـــي تتمثل في 
التطـــورات املتالحقـــة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مبا يســـبب ضغوطا على تطوير 
البنى التقنية للمؤسسات الصحافية، وتطوير 
منصات نشـــرها، ال ســـيما مع تأخرها نسبيا 
فـــي إطـــالق منصاتها الرقمية مـــا حرمها من 

تراكمات اخلبرة والتجربة.
وتبـــرز أيضا حتديـــات تنظيميـــة، ترتبط 
بعدم النضوج املؤسســـي لبعض املؤسســـات 
الصحافية من حيث اكتمال هياكلها التنظيمية 
ووضوح املســـميات والتوصيفـــات الوظيفية 
واستحداث وحدات للتسويق وتنمية األعمال، 
وغيرها مـــن األبعاد التي ترتبط بها كشـــركة 

حتكمهـــا اعتبارات الربح واخلســـارة، وليس 
اعتبارات السياســـة والتمويل، باإلضافة إلى 
ســـيطرة القيادات ذات اخللفيـــة الورقية على 
مراكز صناعة القرار باملؤسسات، فيما اليزال 
الصحافيون املنشـــؤون رقميا في شـــبه معزل 

عن املناصب القيادية.
وال ميكـــن جتاهل التحديـــات االقتصادية 
التي ترتبط بتنمية مـــوارد املنصات الرقمية، 
وخلق التـــوازن بينها وبني مـــوارد املنصات 
الورقية، ما ينعكـــس حتما على توازن القيمة 
املؤسســـية والنفوذ الوظيفـــي بينهما أيضا، 
وهـــو ما يواجه حتديات كبيرة ترتبط بشـــكل 
رئيسي بضعف عوائد اإلعالنات الرقمية حيث 
ال تـــزال اجلرائـــد الورقية هي املصـــدر األول 
لإليـــرادات اإلعالنية، فاملعلنون الذين اعتادوا 
توزيع حصصهم اإلعالنيـــة بطريقة معينة، ال 
يزالـــون بحاجة إلى إقناعهم بوجود وســـائل 

جديدة قادرة على حتقيق أهدافهم اإلعالنية.

وتشير األرقام التقديرية حلصص وسائل 
اإلعـــالم من اإلنفـــاق اإلعالني إلى اســـتحواذ 
التلفزيون علـــى ٥٠ باملئة من هذا اإلنفاق تليه 
الصحف املطبوعة بنحـــو ٢٠ باملئة وإعالنات 
الشـــوارع بنســـبة ١٥ باملئـــة، فيما يتقاســـم 
الراديـــو والديجيتـــال وأي وســـائل أخـــرى 
احلصة املتبقية، ما يعني أن النسبة التقديرية 
لإلعالنـــات الرقمية ال تتجـــاوز ٧٫٥ باملئة من 

إجمالي اإلنفاق اإلعالني في مصر.
وتســـتحوذ إعالنـــات يوتيـــوب وغوغـــل 
وفيســـبوك بالترتيـــب على ٧٠ باملئـــة من هذا 
املخصص احملدود نسبيا، ما يعني أن املواقع 
كلهـــا تتنافس على ٣٠ باملئـــة من مخصصات 

املعلنني للديجيتال.
ويوفر فيسبوك وغوغل مزايا نوعية تتصل 
باحلمالت املوجهة لفئات محدودة، حيث ميكن 
من خالل بيانات املســـتخدمني، ظهور اإلعالن 

لدى سكان منطقة معينة.
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اإلعالم الرقمي أرغم الصحف على تقديم المحتوى المتميز

ــــــاج محتوى رقمي، لكن  ســــــاعد انتشــــــار الهواتف الذكية على توفير بيئة محفزة على إنت
التطورات املتالحقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تســــــبب ضغوطا على تطوير البنى 
التقنية للمؤسســــــات الصحافية، وتطوير منصات نشرها، ال سيما مع تأخرها نسبيا في 

إطالق منصاتها الرقمية.

«يجب على املؤسســـات الصحافية القومية مراجعـــة موقفها من بعض إصداراتها الورقية التي ميديا

ال تتمتع بشعبية وال تقدم ما يلبي حاجة القارئ، ألننا أصبحنا في عصر الصحافة اإللكترونية}.

سامي عبدالعزيز
العميد السابق لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة

«اســـمحوا للجمهور بأن يشارك الصحافيني بإنشـــاء واختيار القصص، هذا سيؤدي إلى قصص 

يعتبرها الجمهور قريبة منه وسيكون حريصا على مشاركتها في وسائل التواصل}.

جنيفر براندل
صحافية أميركية

} القــدس - طالت اتهامات قضايا الفســــاد 
صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، كبرى الصحف 
اإلسرائيلية، بعد أن ذكرت التحقيقات أن رجل 
األعمال، املتورط في قضية شــــبهات الفساد، 
اخلاصة برئيس الــــوزراء، بنيامني نتنياهو، 
هو ناشــــر صحيفــــة ”يديعــــوت أحرونوت“، 

أرنون موزس.
وقالــــت القنــــاة اإلســــرائيلية الثانية، إن 
موزس، يشكل ”محورا رئيسيا في التحقيقات 

اجلارية حاليا مع نتنياهو“.
وبحســــب القنــــاة، تشــــتبه الشــــرطة بأن 
مــــوزس ونتنياهو، عقدا صفقة في ما بينهما، 
تقضــــي بأن ”يتخذ رئيــــس احلكومة خطوات 

تســــتفيد منها الصحيفة ماليــــا، ومقابل ذلك 
تقــــوم الصحيفــــة بتغطيــــة أعمــــال حكومية 

بصورة أكثر دعما لنتنياهو“.
وأوضحــــت القنــــاة اإلســــرائيلية، أن لدى 
الشــــرطة، ”فقرات مسجلة تتضمن حديثا بني 
االثنني بهذا الشــــأن“، وهو ما أيدته صحيفة 
هآرتس في عددها الصــــادر األحد، بأن التهم 
اجلنائية في قضية شــــبهات الفساد املوجهة 

لنتنياهو، مدعومة بأشرطة مسجلة.
التســــجيالت  أن  هآرتــــس  وأضافــــت 
الصوتية تشير إلى تفاوض نتنياهو مع رجل 
أعمــــال كبير، حول تلقي منفعــــة مقابل منحه 

امتيازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التسجيالت 
”فاجأت رئيــــس الوزراء خــــالل التحقيق معه 

اخلميس املاضي“.
العامــــة،  اإلســــرائيلية  اإلذاعــــة  وذكــــرت 
األحد، أن املستشار القانوني للحكومة، سمح 
للشــــرطة بالتحقيق مــــع ثالثة رجــــال أعمال 
آخرين، يشــــتبه في ضلوعهم بقضايا الفساد 
التــــي يشــــتبه بها رئيــــس الــــوزراء بنيامني 
نتنياهو. وأفادت اإلذاعة كذلك، بأن من املقرر 
أن يعقــــد احملققون جلســــة حتقيــــق ثالثة مع 

رئيس الوزراء خالل األيام القليلة القادمة.
وكانــــت الشــــرطة اإلســــرائيلية قد حققت 
مســــاء اخلميس، للمرة الثانيــــة مع نتنياهو 

على خلفية ”شــــبهة فســــاد“. ودامت جلســــة 
التحقيق الثانية أكثر من خمس ســــاعات في 

مقر إقامته بالقدس.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الشرطة 
حتقق مع نتنياهو، بشبهة حصوله على مدى 
ســــنوات على ”ســــيجار فاخر من رجل أعمال 

بقيمة مئات اآلالف من الدوالرات“.
وينفي وكيــــل نتنياهــــو، احملامي يعقوب 
فاينروت، أن يكون رئيــــس الوزراء قد ارتكب 
أي جرمية فســــاد. وقال ”الهدايا التي تلقاها 
رئيــــس الــــوزراء من رجــــال أعمــــال أصدقاء 
لــــه، كانت عبارة عــــن هدايا مينحهــــا أحيانا 

صديقان لبعضهما البعض“.

كبرى الصحف اإلسرائيلية تسقط في فخ الفساد

لن نركع للحكومات والرقمي

} تونس - طالب مركز تونس حلرية الصحافة 
بفتح حتقيق جّدي للكشـــف عـــن احلقيقة بعد 
تـــداول بعـــض وســـائل اإلعـــالم تســـريبات 
جديـــدة تتحـــدث عـــن اعترافـــات إرهابيـــني 
اعتقلتهـــم الســـلطات الليبيـــة بضلوعهم في 
”إعدام الصحافيني ســـفيان الشـــورابي ونذير 
القطـــاري“، املفقودين في ليبيا منذ ســـبتمبر 

.٢٠١٤
ودعـــا املركـــز اجلهـــات الرســـمية املعنية 
فـــي تونس إلـــى التحقيق الفـــوري في جدية 
التصريحـــات املذكـــورة حتـــى ال يكـــون ملف 
الصحافيني التونســـيني ”خاضعا للتصفيات 

السياسية واألمنية احمللية واإلقليمية“.
وذّكـــر املركـــز بأنها ليســـت املـــرة األولى 
التـــي يتم فيها ترويج  أخبار وتصريحات من 
هـــذا القبيـــل ومن طرف جهات رســـمية ليبية 
ومنهـــا وزارة العدل الليبيـــة التابعة حلكومة 
طبـــرق والتـــي حتدثت فـــي أبريـــل ٢٠١٥ عن 
”اعتقـــال إرهابيني اعترفا بتصفية املجموعات 

اإلرهابية  لسفيان ونذير“.
من جهته نفى وزير اخلارجية التونســـية 
الســـابق، الطيب البكوش، صحـــة املعلومات 
التـــي اعترف بها أحد املشـــتبه بهـــم في قتل 

الصحافيني.
وقـــال البكوش فـــي تصريحـــات إعالمية، 
الســـبت، إنه ال صحـــة ملا ورد فـــي اعترافات 
أحد املســـلحني املقبوض عليهم والتي مفادها 
أن الصحافيـــني التونســـيني طلبـــا االتصال 

بالّســـلطات التونســـية إليصال مطلـــب أمير 
”داعش“ فـــي درنـــة واملتمّثل فـــي اإلفراج عن 

إرهابي تونسي إال أن الوزارة لم تستجب.
وأضـــاف أنه على إثر إعـــالن وزارة العدل 
الليبية، قبل ســـنتني، القبض على مســـّلحني 
منتميني إلى “داعش“ اعترفا بقتل الصحافيني 
التونســـيني، أرســـلت تونس قاضيا وضابطا 
ســـاميا باحلـــرس الوطنـــي والقنصـــل العام 
التونسي بليبيا حيث مت متكينهم من احلديث 

مع املتهمني اللذين قّدما معطيات وأوصافا.
وأكـــد الوزيـــر التونســـي أن حقيقة مقتل 
الصحافيـــني تصبح ثابتة إمـــا بعد احلصول 
على اجلثتـــني وإما باحلصول على تســـجيل 

صوتي أو فيديو.
وكانـــت قناة محلية ليبية قد بثت، مســـاء 
الســـبت، مقطـــع فيديـــو يظهـــر فيـــه إرهابي 
داعشي يعترف فيه بتصفية الصحافيني، بعد 
أن وجهت لهما تهمة االســـتهزاء برسول الله 

وفق اعترافاته.
إن  تونســـية  إعالميـــة  تقاريـــر  وقالـــت 
إرهابيني ألقي القبـــض عليهم منذ أيام قليلة، 
اعترفوا بجرميتهم ضـــد أبرياء ويرجح أنهم 

ذكروا أسماء لصحافيني وعسكريني.
بـــدوره التقـــى املكتـــب التنفيـــذي لنقابة 
الصحافيني التونســـيني بعائلتي الشـــورابي 
والقطـــاري، على إثر ما راج مـــن أخبار حول 
مصيرهمـــا، وقد مت االتفاق علـــى تنظيم لقاء، 
هذا األســـبوع، مـــع الطاقم القانونـــي املتابع 

للملف للنظر أوال في مســـار البحث القضائي 
بخصـــوص امللـــف وعلى ضوء ذلـــك االتصال 
بالهيئات الوطنية والدولية املدافعة عن حرية 

الصحافـــة وحماية الصحافيني لبحث ســـبل 
رفع قضية دولية ودعوة الســـلطات السياسية 

في البالد إلى حتمل مسؤوليتها.

اعترافات إرهابي تحرك قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا

عائلتا الصحافيين تتجرعان األلم مع كل تصريح جديد

[ فاطمة الزهراء عبدالفتاح: الصحافيون الرقميون مبعدون عن مصدر القرار  [ فيسبوك وغوغل يوفران مزايا نوعية للمعلنين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اتهمت مونيكا كرولي، المستشارة 
اإلعالمية المقبلة لمجلس األمن القومي 
األميركي، السبت، بنسخ مقاطع وردت 
في أحد كتبها الذي نشر في 2012 من 
مقاالت وتصريحات صحافية، بحسب 
قناة ”سي ان ان، يذكر أن كرولي كاتبة 

ومحللة محافظة على قناة ”فوكس 
نيوز“.

◄ بدأ اتحاد اإلعالميات العربيات، 
األحد، بدولة الكويت فعاليات مؤتمره 
األول تحت شعار ”اإلعالم والعنف“، 

ويناقش المؤتمر تأثير اإلعالم في 
زيادة العنف ونبذه من خالل عدة 
محاور منها طريقة تغيير الحوار 

اإلعالمي وترسيخ اإلعالم اإليجابي.

◄ قالت دراسة حديثة أجراها معهد 
السياسات الخارجية في ستوكهولم 

ونشرتها صحيفة ”دايجينس نايهيتر“ 
السويدية، السبت، إن روسيا كثفت منذ 
عام 2014 من ترويج األخبار الكاذبة في 

السويد.

◄ أعلنت اللجنة التابعة لنقابة 
الصحافيين في إقليم كردستان العراق، 

خالل مؤتمر صحافي، السبت، عن 
حصيلة وحجم االنتهاكات المرتكبة 

بحق الصحافيين، وقالت إن ”80 
صحافيا تعرضوا لـ45 حالة انتهاك في 

عام 2016، في حين شهد عام 2015 32 
حالة“.

◄ وقع النادي الفلسطيني للصحافة 
االستقصائية مذكرة تعاون وتفاهم 
مع ائتالف ”أمان“، من أجل تطوير 

قدرات قطاع اإلعالم في مواجهة 
الفساد، ولالستفادة من خبرات 

وإمكانات وطاقات  كل طرف منهما. 
ويعتبر ائتالف ”أمان“ متخصصا 

في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ 
الشفافية ونظم المساءلة في المجتمع 

الفلسطيني.

باختصار



} واشــنطن - كل الناس حـــول العالم يحبون 
إميوجي الوجه الضاحك باستثاء الفرنسيني 
الذيـــن يفضلون إميوجي القلب، وفق دراســـة 

جديدة عن استخدام اإلميوجي حول العالم.
درس الباحثون حوالي 427 مليون رســـالة 
من 4 ماليني مستخدم للهواتف الذكية في 212 
دولة ومنطقة، للوقوف على طريقة اســـتخدام 
اإلميوجـــي إن كانت عاملية أم تختلف حســـب 

.Futurity املوقع والثقافة، وفقا ملوقع
وقد اســـتخدم الباحثون تطبيق إميوجي 
شـــائعا هو Kika Emoji Keyboard املتوفر في 
60 لغـــة. وتعـــد نتائج فريق البحث الدراســـة 
األولـــى من هذا املســـتوى واحلجـــم الضخم 

الستخدام اإلميوجي.
يقول وي آي الذي يحضر رسالة الدكتوراه 
في جامعة ميشيغان بكلية املعلوماتية، والذي 
هو أحد القيمني على هذه الدراسة ”اإلميوجي 
في كل مكان، فقد أضحـــت لغة موجودة دوما 

متثل جسرا يربط الثقافات املختلفة“.
وقـــد وجد وي وزمالؤه أن إميوجي الوجه 
الضاحك هو األكثر شيوعا ممثال بنسبة 15.4 
باملئة مـــن كل اإلشـــارات والرموز املشـــمولة 
بالدراســـة. وحصل على املركز الثاني والثالث 
والرابـــع واخلامس، كل من ”إميوشـــن القلب، 
ووجه بعينني على شـــكل قلب، ووجه يرســـل 

القبالت، ووجه ضاحك مع عيون ضاحكة“.
وطبقـــا للنتائج فـــإن الفرنســـيني يحبون 
اســـتخدام إميوجـــي القلب فـــي 20 باملئة من 
رسائلهم، حيث يكون بها استخدام واحد على 
األقل لذاك الرمز، يليهم في استخدامه الروس 
واألميركان. وللفرنســـيني ولع برمـــوز القلب 
فيما يحب املســـتخدمون من بقية الدول رموز 

الوجه أكثر.
وقد شـــرع الباحثـــون في استكشـــاف ما 
تفضلـــه كل ثقافـــة على حـــدة في اســـتخدام 
اإلميوجـــي، فمثال البلـــدان ذات املســـتويات 
العاليـــة من الفردية مثل أســـتراليا وفرنســـا 
اإلميوجـــي  تســـتعمل  التشـــيك  وجمهوريـــة 

السعيدة بشكل كبير جدا.
أمـــا البلـــدان التـــي فيها عالقـــات األفراد 
قويـــة ومتينة مثل املكســـيك وتشـــيلي وبيرو 
وكولومبيـــا فتســـتخدم إميوجـــي تعبـــر عن 

احلزن والغضب واملشاعر السلبية أكثر.
كذلـــك وجـــد أن النـــاس املوجوديـــن فـــي 
مجتمعـــات تركـــز على قيـــم املســـتقبل، مثل 
الفرنســـيني والهنغار واألوكرانيني لديهم ميل 
أقل الســـتخدام اإلميوجـــي احلزينـــة مقارنة 
بالـــدول واملجتمعات التي تضعـــف فيها قيم 
املستقبل مثل املكسيك وكولومبيا وإسرائيل.

ويرى كياجو مي، األستاذ املساعد في كلية 
املعلوماتية بجامعة ميشيغان ”تقريرنا يظهر 
أن للمســـتخدمني من الدول املختلفة خيارات 
وتفضيالت مختلفة في اســـتخدام اإلميوجي. 
وترتيـــب اإلميوجـــي الظاهـــرة في أســـاليب 
اإلدخال ينبغي أن يكون مصمما ليتناسب مع 

تفضيالت مستخدمي كل بلد“.

} أبوظبــي - كشفت تغريدة لوزير اخلارجية 
اإلماراتي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد، جاء فيها 
”نهايـــة #جمعية_اإلصالح_اجلديدة تلحق 
زميلتها“، عن فشـــل احملاولة األخيرة لتنظيم 
اإلخوان املســـلمني في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة للعودة إلى الواجهة ونشر الفتنة.
وتداول أكادمييون وناشـــطون إماراتيون 

تغريدة الوزير اإلماراتي على نطاق واسع.
”اإلخـــوان“  بعـــض  إماراتيـــون  واتهـــم 
مبحاولـــة بـــث الفتنـــة والفرقة فـــي املجتمع 
اإلماراتـــي، مؤكديـــن أن ”جمعيـــة اإلصـــالح 
اجلديدة“، التي تنشط في الوسائل االجتماعية 

بأسماء متنوعة إحدى هذه األذرع البائسة.
وقام التنظيم الســـري اإلخواني بتدشـــني 
هاشـــتاغ على تويتر، باسم ”جمعية اإلصالح 
اجلديـــدة“، وذلـــك أســـوة بجمعيـــة اإلصالح 
اإلخوانيـــة التي أغلقـــت مكاتبها في اإلمارات 

قبل مدة، هدفه افتعال ضجيج افتراضي.
ووفـــق محللـــني، فاملراوغـــة اإللكترونيـــة 
األخيرة، تقليد لشـــباب اإلخوان املسلمني في 
مصر الذين يقومون مبحاوالت متعددة بهدف 
احلضور من جديد في الشـــارع املصري، بعد 

تضييق اخلناق عليهم.
وحاول بعضهم بحسابات وهمية معظمها 
من خارج اإلمارات تكرار طرح مقوالت قدمية، 
لكن هـــذه املرة برداء ســـلفي، تتغـــزل برموز 

سلفيني وتدعي االلتزام بطاعة والة األمر.
وقال علي بن متيم مدير عام شركة أبوظبي 
لإلعالم، ”ســـنحتفل بثقافة احليـــاة ال باملوت 
وبالعلـــم ال باخلرافـــة وباخليـــال ال باألوهام 

وبالفن وليس بحّدث وقال وباملوســـيقى 
”نقـــول  وأضـــاف  بالنشـــاز“.  ال 

لـ#جمعية_اإلصالح_اجلديدة 
نعشـــق  دنيويـــني،  ســـنظل 
مباهجهـــا،  بـــكل  احليـــاة 
علـــى  اإليجابيـــة  نفضـــل 
على  والســـعادة  التشـــاؤم 
على  والتسامح  السوداوية 

التشـــدد (…) انتهـــى عصـــر 
والفضائل  الدينية،  الشعارات 

املخاتلـــة، إذ املواقـــف ال تتحدد 
باألقوال الزائفة بل بالعلم والفعل 

اخلالق“.
ســـلطان  اإلماراتي  الكاتـــب  وكشـــف 

العميمـــي في سلســـلة مـــن التغريـــدات على 
حســـابه فـــي تويتـــر إن ”مـــن أهـــم مالمـــح 
#جمعية_اإلصالح_اجلديـــدة: عـــدم وجود 

تنظيـــم رســـمي باســـمها، وللعضـــو فيهـــا 
صالحية بأن يكون وصيا على الدين واملجتمع 

والفصيلة والهوية“.
وأضـــاف ”نشـــاط أعضائهـــا يتمركز في 
املواقع االجتماعية ووســـائله. ولدى بعضهم 
أكثر من حســـاب وهمي للدفاع عن توجهاتهم 
وأفكارهـــم، وينشـــطون بقـــوة فـــي مواعيـــد 
املناســـبات املجتمعيـــة والدينية، للهجوم 
علـــى أي مظاهـــر احتفالية بدعوى 
أنها بدع دخيلة على املجتمع“. 

أعضـــاء  ”يّدعـــي  وأردف 
املجموعـــة والءهـــم للدولـــة 
ســـافر  حتد  وفي  وقادتنـــا، 
منهـــم ال يعترفون في الوقت 
الدولة  مبؤسســـات  نفســـه 
اإلفتـــاء  كمركـــز  الدينيـــة، 

ويريدون انتزاع مهامها“.
صدر  الذي  العميمي  واعتبر 
له أكثر من كتاب في القصة والرواية 
واألدب الشـــعبي أنه ”رغم صـــدور قانون 
الدولة اخلاص مبكافحـــة التمييز والكراهية، 
إال أن أعضـــاء #جمعية_اإلصالح_اجلديدة 
يحاولـــون التحايل على القانون باســـم حب 
الوطن ويركزون على تقسيم املجتمع اإلماراتي 

إلى: -متدينـــني بالفطرة -ليبراليني/علمانيني 
-رافضة-صوفيني -غير مسلمني، ويستعينون 
في هجومهم الدائم على املناسبات املجتمعية 
في الدولة بفتاوى لرجال دين من اخلارج، مبا 

يناسب توجهاتهم ويدعمها“.
واعتبر العميمي أن هذه اجلمعية ”تقصي 
اآلخر بامتياز ويدعي أعضاؤها الوسطية وهم 
بعيدون عنها، بتقســـيمهم املجتمـــع وأفراده 
عقائديـــا اســـتنادا على فتـــاوى خاصة بهم“، 
مشـــيرا إلى أنهم ”يســـعون دوما إلـــى إنكار 
أي ظواهـــر مجتمعية قدميـــة ال توافق فكرهم 
وفتاواهم، بدعـــوى أنها بدع وجهل، وفي هذا 

طعن خطير للهوية“.
وتابـــع العميمي ”مجتمـــع اإلمارات عرف 
بوسطيته بعيدا عن أي تيارات دينية مؤدجلة، 
وكان متسامحا مع اآلخر ومتقبال له ومحافظا 
في الوقت نفسه على دينه وهويته األصيلة“.

محمـــد  اإلماراتـــي  الصحافـــي  واعتبـــر 
اجلوفـــاء  القدميـــة  ”بشـــعاراتهم  احلمـــادي 
يعتقـــد أتباع جمعية اإلصـــالح اجلديدة أنهم 
ســـيعودون إلـــى التأثير من جديـــد، ذاكرتهم 
قصيـــرة وذاكـــرة الوطن ال تنســـى ما فعل من 
ســـبقهم“. وكتب مغرد إماراتي ”جميعنا يتفق 
أنـــه في حالـــة وجـــود #جمعية_اإلصالح_

اجلديـــدة، فـــإن وجودهـــا مرفـــوض وال يقبل 
في مجتمع اإلمـــارات حالها حال أي حزب أو 

جماعة ضالة“.
وغـــرد الشـــاعر اإلماراتـــي ســـعيد بخيت 
الكتبي ”في #اإلمارات ليســـت هناك حرب على 
#اإلســـالم إال في عقول مـــن يحاربون #الوطن“، 
مضيفا ”لم تتصد #اإلمـــارات لتنظيم اإلخوان 
املســـلمني وهزمتهـــم لتخلق مســـاحة أخرى 
ألمثـــال #جمعية_اإلصالح_اجلديـــدة، بـــل 

لألمن واالستقرار والوحدة واالزدهار“.
وتســـاءل مغرد ”هـــل إجنـــازات اإلمارات 
ُترهقهـــم؟ هـــل يريـــدون ملجتمع اإلمـــارات أن 
يرجع إلى زمن اجلاهلية؟ يرفضون أي احتفال 

بالرغم من مشروعيته!“.
من جانبه، كتب الداعية وسيم يوسف على 
تويتر ”ظنـــوا صمتنا عنهم ألنهـــم على حق، 
ولكننا في احلقيقة نأبى مطاردة الغربان.. في 

دولة اإلمارات ال مكان ملتشدد وال ملتطرف“.
وأضـــاف ”رئيـــس الدولة يأمـــر بـ#عام_
اخلير وبقانون مكافحـــة الكراهية وهم بدأوا 
عامهم بالتصنيف والكراهية ثم يقولون طاعة 

ولي األمر“. 
وكانـــت اإلمارات اســـتهلت العام امليالدي 

اجلديد بإعالنه عاما للخير.
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اإلماراتيون يعلنون على تويتر رفضهم ألي 
جماعة تتمســــــح بالدين لتمارس احلسبة 
ــــــة خارج القانون، ردا على محاولة  والرقاب
#جمعية_اإلصالح اإلخوانية العودة إلى 

الواجهة من بوابة الشبكات االجتماعية.

} واشــنطن - ال يـــزال حادث إطالق النار في 
مطار والية فلوريدا األميركية، يحظى بتفاعل 
املغرديـــن العرب، ضمن عدة هاشـــتاغات على 

غرار #فلوريدا و#هجوم_مطار_فلوريدا.
وندد مغـــردون باحلادث، مســـتغربني من 
تكـــرار هذه احلـــوادث في املطـــارات التي من 

املفترض أن تكون آمنة. وتهكمت مغردة:

وقال معلق كويتي:

وركـــز مغـــردون على هوية منفـــذ الهجوم 
احلـــادث  مـــع  الســـلطات  تعامـــل  واصفـــني 

باالزدواجية. وكتب مغرد:

فيما اعتبر ناشط لبناني:

وقال مغرد مصري:

وأكد مغرد آخر:

وتهكم مغرد:

ووجـــه احملققون األميركيـــون، أمس، على 
مطلـــق النـــار على الـــركاب في مطـــار فورت 
الديرديل في فلوريدا، اتهامات رســـمية تصل 
عقوبـــة بعضها إلـــى اإلعدام. وُاتهم اســـتبان 
ســـانتياغو، 26 عاما، بإطالق الرصاص وقتل 

5 أشخاص وإصابة عدد آخر.
وقـــال احملقـــق فـــي مكتـــب التحقيقـــات 
الفيدرالـــي جورج بيرو إن ســـانتياغو خضع 

للتحقيق طيلة ليلة السبت.
وسبق للمتهم املشـــاركة في حرب العراق 

في صفوف القوات األميركية.

العالم يحب إيموجي التسامح داخل المجتمع اإلماراتي يسقط تشدد اإلخوان

{الوجه الضاحك}

سنحتفل بثقافة الحياة ال بالموت 

أسندت شركة فيسبوك وظيفة جديدة لإلعالمية التلفزيونية كامبل براون للمساعدة في تعزيز عالقة الشركة مع وسائل اإلعالم، ومن 

المقرر أن تكون براون رئيســـة الشـــبكة االجتماعية لشـــركات األخبار. واستحدثت شركة فيســـبوك هذا المنصب في أعقاب االنتقادات 

الحادة التي واجهتها بسبب دورها في نشر أخبار زائفة خالل االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
اإلرهابي مسلم حتى يثبت اختالله الذهني

 المجتمع اإلماراتي 

عرف بتسامحه 

ووسطيته بعيدا 

عن أي تيارات دينية 

مؤدلجة

[ إماراتيون يتهكمون: {إخونج} يتخفون برداء سلفي إلحداث ضجيج على مواقع التواصل االجتماعي

abuahmedalqarni Azizalqenae mobeid  

alduferi1969 M_ARahman   iHallucinate_e  

ReemAbdullah    heikalh  

 Kawtheralmusalm

afefj

Haunted2012  

Dyala45150505  

الثورات يدبرها الدهاة 
ثم ينفذها الشجعان 
ثم يكسبها اجلبناء.

الكثير من الشعوب العربية تسأل رجل 
الدين كيف تأكل ومتى متارس النكاح 
وكيف تدخل احلمام وهل ُنسلم على 
الكفار ولكن ال أحد منهم يسأل عقله 

وأخالقه.

هم ال يؤثرون في ستة مغردين،
ثم تختارهم صحف ومجالت كأهم 

املؤثرين في مجتمعاتهم.
ر، وإما مفهوم  إما مفهوم التأثير ُغِيّ

املجتمع.

في كل فترة يحذرون ثم يتراجعون 
ماالغاية احلقيقية؟ "تسونامي" سد 
املوصل أسوأ من إلقاء قنبلة نووية 

على العراق!

نغضب ألن أحَدنا ترك اإلسالم رغم أنه 
لن يضر إال نفَسه ونفرح ألن أجنبيا 
دخل اإلسالم رغم أنه انضم لداعش 

ويعتبرنا كفارا مستباحي الدماء 
واألعراض!

بالد أخبار املوت فيها هي األكثر تداوال 
بني األحياء الزم تهرب منها في أول 

فرصة..
مش هروب من املوت لكنه هروب 
من نوعية احلياة فيها. #ليبيا

عقود من الزمن عاشتها أجيال 
وستعيشها أجيال في ظلمة حترميات 
الفتاوى دون اسناد من القرآن والسنة 

بغرض فرض التبعية لهم.

عفاف جنيفان
عارضة أزياء ومقدمة برامج تونسية.

اإلفتاء: يجوز للمسيحيني بناء كنائس 
في الديار املصرية وفقا للشريعة،

 ١. اسمها دولة مش ديار،
 ٢. يجوز بناء دور عبادة وفقًا للدستور

#مصر

سأتنازل أنا عن بعض الـ"أنا"..
إذا تنازلت أنت عن بعض الـ"أنت"..

عندها فقط..
سنعيش في مساحة وسط بني األنا 

واألنت..!!

سيحاولون تدمير احلملة
وسيحاولون تشويه سمعة كل امرأة 
ُتطالب سيلجأون إلى مدخل ووسيلة 

إليقافكن.. ال تتوقفن.
 سعوديات نطلب اسقاط الوالية

في هذه البالد تصرف نصف عمرك 
حتى "تعرف"، وحني "تعرف" تصرف 

النصف الثاني من عمرك لدفن ما 
"تعرف" وكأنه فضيحة.

تتتابعوا

 @anasabdelazim

خمســــــة أشــــــخاص قتلوا في حادث إطالق 
ــــــر ال يتصدر القنوات  ــــــار في فلوريدا اخلب ن
ألن القاتل اسمه اســــــتبان سانتياغو وليس 

أبوحذيفة الشرق أوسطي.
@AmysFahmy

يا صالة الزين. السالح املستخدم في مطار 
فلوريدا كان في حقيبة مت تفتيشــــــها. سلموا 

لي على األمن واألمان.

ProfIsAlMadany

األميركي الذي أعدم الناس في مطار فلوريدا 
لم يصفه أحد بأنه ”إرهابي“، أو ”متطرف“، ولم 
يذكر أحد ِدينه ”املســــــيحي“، ولم يدع أحد إلى 

معاقبة املسيحيني.

@jerrymahers

اإلرهابي ال تبرر جرميته باملرض النفســــــي، هل 
تعرفون كم من إرهابي في داعش مريض نفسيا؟

 @itaniabdelkarim

حيرة أميركية في قصة هجوم فلوريدا. لم يجد 
ترامب ما يقوله، فاكتفى بالعزاء. ليس مسلما 
كي يتهموه باإلرهاب. خلطة عجيبة ومعلومات 

مثيرة.

@BoAdly

إطالق النار على البشــــــر مبطــــــار فلوريدا…
“أميركا غير آمنة“…سبحان مغير األحوال.

@R22N2

ــــــج #هجوم_مطار_فلوريدا لو  #عاجل نتائ
كان غير مسلم فمن األكيد أنه مختل عقليا ولو 
كان مسلما فيجب أن يكون إرهابيا. املقاييس 

العاملية لإلرهاب #أنتم_اإلرهاب.



} نواكشــوط - تواجه العاصمة املوريتانية 
نواكشـــوط خطر الغـــرق واالختفاء بســـبب 
الشـــاطئ  وهشاشـــة  املناخيـــة  التغيـــرات 
وانخفاض مســـتوى املدينة عن سطح البحر، 
وتشـــير دراســـات حديثة إلى خطر أن تغمر 
ميـــاه البحـــر ما يقرب مـــن 80 فـــي املئة من 
مســـاحة العاصمة في أفق 2020، فيما تتوقع 
تقديرات أخرى اختفـــاء هذه العاصمة متاما 
بحلـــول عـــام 2050، وهـــو ما أصبح يشـــكل 
كابوســـا يقلـــق راحة الســـكان الذيـــن ظلوا 
يطالبـــون احلكومـــة بالبحـــث عـــن احللول 

املالئمة قبل الكارثة.
ويحـــذر خبراء مـــن أن نواكشـــوط باتت 
مهددة بـــأن تغمرها مياه األمطار املوســـمية 
في ظل أزمـــة الصرف الصحـــي وقرب املياه 
اجلوفيـــة من ســـطح األرض وأنابيـــب املياه 

القادمة إليها من نهر السنغال.
ويقول هـــؤالء ”إن نواكشـــوط ستشـــهد 
موجـــة مـــن األمطـــار غيـــر االعتياديـــة في 
الســـنوات املقبلة، وهو ما ينذر بخطر غرقها 

ا بحلول عام �2020“. كلًيّ
وتقع نواكشوط في مستوى منخفض عن 
ســـطح البحر وال يفصلها عن احمليط ســـوى 
تالل ومرتفعات صخرية قليلة بســـبب عوامل 
التعرية واســـتنزاف احلـــزام الرملي، وزادت 
مشـــكلة تســـرب املياه حتت األرض بســـبب 
عدم وجود شـــبكة الصـــرف الصحي ووجود 
ميـــاه جوفية ماحلة من خطورة الوضع حيث 
أصبحت التربة مشبعة باملياه فصارت بعض 
أحيـــاء العاصمـــة املوريتانية غيـــر صاحلة 

للبناء.
ويؤكـــد علماء البيئـــة أنه مع اســـتمرار 
امليـــاه  وزحـــف  الرملـــي  احلاجـــز  انتهـــاك 
واالحتبـــاس احلـــراري، يكـــون احتمال غمر 
نواكشـــوط بامليـــاه واردا جـــدا، خصوصـــا 
عندما تتعامد الشـــمس والقمـــر على البحر، 
ووجـــود مد بحري وهبوب ريـــاح غربية إلى 

شرقية.
ومـــن أكثر املناطق عرضة للغرق، املناطق 
املنخفضـــة القريبـــة مـــن البحـــر خصوصا 
مقاطعتي امليناء والسبخة اللتني ستصبحان 
غيـــر قابلتني للســـكن، وحســـب الدراســـات 

ستتضرر مقاطعات تفرغ زينه والرياض ودار 
النعيم بشـــكل كبير، بينما ستكون مقاطعات 
عرفـــات وتوجنـــني وتيـــارت األقـــل تضررا 

لوجودها على مرتفع.
وقالت طبارة غاي، وهي أرملة تعيش في 
حي ســـوكوجيم بهذه املدينة الســـاحلية، إن 
منزل جيرانها انهار في شهر يونيو املاضي، 
وطالبت مبســـاعدة عاجلة مـــن احلكومة قبل 
موسم األمطار هذا العام، لدفع ثمن مضخات 
صرف املياه وتكلفة بناء السدود التي حتمي 

من ارتفاع منسوب البحر.
واضطر السكان إلى الفرار في يناير 2011 
مـــن منازلهم عندما بدأت امليـــاه تغمر أحياء 
عديدة، مبا فيها ســـوكوجيم وبغداد وسبخة 
والس باملـــاس، فانتشـــرت موجـــة اســـتياء 
شـــديدة بني األهالي الذيـــن طالبوا احلكومة 

بتعويضات.

شبكة الصرف الصحي

تفتقـــد العاصمة نواكشـــوط إلـــى وجود 
شـــبكة صـــرف صحـــي ممـــا جعلهـــا مهددة 
بالغـــرق في كل موســـم أمطـــار. ورغم وضع 
حجر األســـاس لبناء شـــبكة صـــرف صحي 
مطلـــع عـــام 2015 فـــإن األشـــغال لـــم تبـــدأ 

بعد.
وغياب شـــبكة الصـــرف الصحـــي يفتح 
املجال واســـعا أمام مجاري الصرف الصحي 
املنزليـــة التقليديـــة التـــي يشـــيدها ســـكان 
العاصمـــة بشـــكل عشـــوائي، ويتمثـــل خطر 
هـــذه املجاري في قربها عادة من أنابيب مياه 
الشرب األمر الذي يؤدي إلى تسرب اجلراثيم 
وامليكروبـــات الضارة إلى شـــبكة املياه بعد 

نزول املطر.
ويقـــوم مكتـــب الصـــرف الصحـــي فـــي 
العاصمة بجهود بدائية ملواجهة هذا الوضع 
الكارثي في كل ســـنة، تتمثل هذه اجلهود في 
حتريك العشـــرات من الشاحنات لشفط املياه 
عن الشوارع الرئيسية، إال أن سكان العاصمة 

يؤكدون أن تلك اجلهود غير كافية.
وقالـــت صحيفة الغارديان إن نواكشـــوط 
ال توجـــد بهـــا أنابيب لتصريـــف املياه، فيما 

تقع معظم أجزاء املدينة عند مســـتوى سطح 
البحر أو حتته وال يحميها من أمواج احمليط 
ســـوى كثبـــان متآكلـــة. وأشـــارت الصحيفة 
إلـــى أن دراســـات محلية ودوليـــة حذرت في 
العقـــد املاضـــي مـــن مغبـــة ابتـــالع احمليط 

للعاصمة.
ويقـــول مختـــار احلبيـــب -مـــن ســـكان 
نواكشـــوط- وهو يقف في بركة ضحلة داخل 
احلائـــط احمليط مبنزله ”أنفقـــت كل ما أملك 
لبناء منزلي، لكن غياب الصرف الصحي يهدد 
املنزل ومنازل اجليران بالغرق، إن مســـتوى 
امليـــاه اجلوفيـــة ارتفع أكثر مـــن العادة هذه 
الســـنة واملراحيض تغمرها املياه، باختصار 

املياه تغمرنا من جديد“.
ويجعل عدم وجود شبكة للصرف الصحي 
تربة نواكشـــوط مشـــبعة باملياه، وضخ مياه 
الصرف في األرض يؤدي إلى تآكل  القشـــرة 
اجلبسية الفاصلة بني التربة وبحيرات املياه 
اجلوفية في األعماق، ومع مرور الزمن يؤدي 
هـــذا الوضـــع إلى خـــروج املياه إلى ســـطح 

األرض.
ويؤثـــر هذا الوضع علـــى مقاومة املدينة 
للمد البحـــري املتوقع حيث البنايات ضعيفة 
بســـبب التربة املشـــبعة باملياه العذبة ومياه 
البحـــر وبقايـــا الفضالت البشـــرية، وتؤدي 
صعوبـــة امتصاص ميـــاه األمطار وجتمعها 
فـــي املناطق األكثر انخفاضا إلى تراكم البرك 
املائيـــة وتشـــكل طبقة ملحية تســـبب انهيار 

البنايات.
ويعلل اخلبراء غمر العاصمة نواكشـــوط 
بامليـــاه بفعل تزايد الســـكان إلـــى نحو 800 
ألف نســـمة والتســـاقطات املطرية السنوية 
املعتبرة، إضافة إلى مياه الشرب التي تضخ 

عبر األنابيب من السنغال.
وتقـــول أمنية أبوكـــوراه، وهي منســـقة 
مشروع التعاون الدولي األملاني لتغير املناخ 
في نواكشوط، ”ال أعتقد حقيقة أن نواكشوط 

حتتـــاج إلـــى قنـــوات تصريـــف العواصف 
املطريـــة، إمنا هي حتتـــاج إلى قنوات صرف 
صحـــي وتخطيـــط عمرانـــي أفضـــل وضبط 

منطقة سواحل احمليط“.
وتضيـــف ”نحن نتحدث عـــن أيام ماطرة 
قليلـــة في الســـنة، لكنها في تزايد واملشـــكلة 
في كمية املطر الكثيرة التي تتهاطل في فترة 
وجيزة، ومبا أن مســـتوى املياه اجلوفية عال 
فإنه ال مجال لتســـرب مياه األمطار إلى باطن 

األرض“.

الحلول العاجلة

يقول الباحث في مجال البيئة محمد عالي 
ولـــد صيبـــوط ”أصبح البحـــر مصدر خوف 
وقلق في نواكشـــوط بعدمـــا كان مصدر ثراء 
وســـعادة، فموارد الصيد التي متثل أكثر من 
12.5 باملئة مـــن الناجت الداخلي اخلام وتعيل 
أعدادا هائلـــة من الصياديـــن التقليديني، لم 
تعد تشكل أهمية بالنســـبة إلى املوريتانيني 
بسبب خوفهم من زوال العاصمة أو تضررها 
من تأثيرات التغيـــرات املناخية، وخير دليل 
على ذلك اختفاء املصطافني من الشاطئ وقلة 

املتنزهني على ضفافه“.
ويشـــير إلـــى أن ســـبب ذلك هو تشـــييد 
العاصمة نواكشـــوط عـــام 1957 فـــي منطقة 
صحراويـــة منخفضـــة تطـــل علـــى احمليـــط 
األطلســـي، وبفعل عوامل التعرية واستنزاف 
الكثبـــان الرملية لغرض البناء تضاعف خطر 
أن تغمرها مياه احمليط، وتقاعست السلطات 
عـــن تنفيذ توصيات الدراســـات التي أجريت 
في هـــذا املجال، حتـــى أصبحـــت العاصمة 
اآلن معرضـــة لتهديد جـــدي بالغمر البحري 

يتضاعف سنة بعد أخرى.
ويرى الباحث أن احلل يكمن في تأسيس 
شـــبكة للصـــرف الصحـــي وتقويـــة احلاجز 
الرملي ومنع استغالله واالهتمام بالدراسات 
العلمية واملؤشرات البيئية واتخاذ إجراءات 
فور ظهور نذر الكارثة كترحيل الســـكان نحو 

مناطق أكثر أمنا.
ودعا أحمد جام رئيس ”جمعية نافوري“ 
التـــي تســـعى إلـــى احملافظـــة علـــى التنوع 
البيولوجي والتنمية املســـتدمية، إلى البحث 
عن حلول جذرية للمشـــكلة وتأمني العاصمة 
مـــن خطـــر الفيضانـــات وأمـــواج احمليـــط 
األطلســـي خاصة خالل موسم األمطار، حيث 
أن خطر الغمر البحري والفياضانات يتزايد 

ويهدد عدة أحياء في العاصمة.

ويقول أحمـــدو ولد الناجـــي -باحث في 
مجـــال البيئـــة- إن احتمال غمر نواكشـــوط 
بامليـــاه وارد جـــدا إذا اســـتمر املســـؤولون 
فـــي جتاهل هـــذا اخلطر مع اســـتمرار تأثير 
احلـــراري  كاالحتبـــاس  مناخيـــة  عوامـــل 
وتقلـــص احلاجـــز الرملـــي، ويشـــير إلى أن 
صـــور األقمـــار الصناعية تظهر أن ســـاحل 
مدينة نواكشـــوط تعرض خالل فترات زمنية 
مختلفة لعوامل التعرية مما أدى إلى اختفاء 
احلاجز الرملي من بعض املناطق وردم كبير 

للشواطئ.
ويضيـــف أن ”االســـتغالل املفـــرط لرمال 
البحر في أعمال اإلنشـــاءات، تسبب في فتح 
نحو 18 ثغرة في الكثبان الرملية الســـاحلية 
احمليطـــة بنواكشـــوط ممـــا يعنـــي أن غمـــر 
الشـــاطئ وتقدم البحر باجتاه العاصمة ليس 
سوى نتيجة للتأثير البالغ والعميق للعوامل 

الطبيعية والبشرية“.
وإضافة إلى احتمـــال تدفق احمليط الذي 
يهدد بغمر مدينة نواكشـــوط، يـــرى الباحث 
أن الغـــرق أيضا يهدد نواكشـــوط من الداخل 
بسبب تشـــبع تربتها باملياه اجلوفية املاحلة 

وانعدام الصرف الصحي السليم.
ويدعو الباحث الســـلطات إلى تدارك هذا 
التأخـــر والعمـــل علـــى وقف كل املمارســـات 
التي تعجـــل بوقوع الكارثة وتضعف مقاومة 
املدينة للمد البحري املتوقع، بإحداث شـــبكة 
مجاٍر ووقف اســـتنزاف الرمال من الشـــاطئ 
وإعادة بناء احلاجز الرملي وتوعية الســـكان 
باخلطـــر احملدق بهم إلشـــراكهم فـــي عملية 

إنقاذ نواكشوط من الغرق.
وقـــد شـــرعت احلكومـــة املوريتانية في 
تنفيـــذ برنامج خاص حلماية نواكشـــوط من 
املد البحري عن طريق اســـتصالح الشـــاطئ 
ووقـــف زحـــف الرمـــال، وبناء شـــبكة صرف 
صحي واســـتعادة الكثبان الساحلية وزراعة 
حـــزام أخضر من النباتات الواقية، وإنشـــاء 
شـــبكات اإلنـــذار املبكر، وتشـــجيع البحوث 

والدراسات في هذا املجال.
أن  املوريتانيـــة  البيئـــة  وزارة  وتؤكـــد 
برنامـــج حماية نواكشـــوط من املـــد البحري 
وزحف الرمـــال، يواصل تشـــجير اآلالف من 
الهكتـــارات، لكن رغم هـــذا اجلهد املبذول من 
قبـــل احلكومة هنـــاك مخاطر مـــا زالت تهدد 
العاصمة املوريتانية، إذ أنه بحسب دراسات 
علمية عديـــدة تبـــدو العاصمـــة املوريتانية 
نواكشـــوط مهـــددة باالختفـــاء فـــي غضون 

السنوات القادمة.
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يحـــذر خبراء من أن نواكشـــوط باتت مهـــددة بأن تغمرها مياه األمطار املوســـمية في ظل أزمة 

الصرف الصحي وقرب املياه الجوفية من سطح األرض.

يكمن الحل في تأسيس شبكة للصرف الصحي وتقوية الحاجز الرملي واتخاذ إجراءات فور ظهور 

نذر الكارثة كترحيل السكان نحو مناطق أكثر أمنا. تحقيق

تنتشر املســــــتنقعات والبرك في مناطق واســــــعة من مدينة نواكشوط بسبب غياب قنوات 
الصرف الصحي وانخفاض املدينة عن ســــــطح البحر، ما جعل الكثير من اخلبراء يدقون 
ناقوس اخلطر محذرين من إمكانية غرق العاصمة املوريتانية، بناء على دراسات معتمدة 

قدمت العديد من األدلة على اخلطر احملدق.

نواكشوط عاصمة مهددة بالغرق
[ الحكومة تتقاعس في اتخاذ إجراءات إلنقاذ المدينة  [ التوسع العمراني في غياب قنوات الصرف الصحي يفاقم األزمة

خبراء: إن نواكشوط ستشهد موجة من 

األمطار غير االعتيادية في السنوات 

المقبلة، وهو ما ينذر بخطر غرقها كليا 

بحلول عام ٢٠٢٠

بنية تحتية هشة



  

} نحنحته المبحوحة تؤكد على وجوده، 
أسترق السمع لصوت كحة محبوسة تطمئن 
قلبي أنه مازال على قيد الحياة، أضع أذناي 
على صدره الذي يهبط فتتعدل أنفاسي معه، 

ويعلو فأتأكد أنه مازال يشهق ويزفر.
هل أصبح وجوده ال يعني إال تلك 
األصوات العبثية الهاربة من حنجرته 
خلسة، أو هذه العبرات المحبوسة في 

مآقيه تخجل من فك أسرها أمام أحد أثناء 
استيقاظه فيطلق لها العنان في نومه، أو 

ربما تغافله هي لتحل قيودها وتنساب في 
شجن، أراقب صوت ضربات قلبه لعلها 

تخبرني أنه مازال يشاركني الحياة.
ظللت على هذا الوضع ربما سنوات، 

أنتظر الموت الذي قذفه الطبيب في وجهي 
غير مبال بحالي وحال بناتي، حين أخبرني 
بأن زوجي مريض سرطان، أسقط في يدي، 

ماذا أفعل وأهله بهذا السوء، فمنذ معرفتهم 
بمرضه ينتظرون رحيله القتسام ما كافحنا 
ألجله، يتشممون األخبار ال لالطمئنان عليه 

ولكن انتظارا لخبر سيجعلهم أثرياء من 
عرق زوجي، واقتساما لثروة هي حصيلة 

عمره وربما ثمن حياته.
ظلت الزوجة تنتظر الموت ملثمة 

بالحزن، ماتت وأسدلت الستار على حياتها 
وهي على قيد الحياة، أّي عقل هذا الذي 

تفكر به، فالحياة تستحق أن نعيشها، أدركت 
بعد فترة أن لديها فتيات في عمر الزهور 

وأن الحياة يجب أن تعاش أوال، علينا 
االستعداد للموت والعمل له ولكن أيضا 
علينا أن نحيا ونستمتع بكل لحظة في 

أعمارنا، نسعد أنفسنا ونسعد من حولنا، 
السعادة قرار ويجب أن نأخذه منذ اللحظة 

األولى إلدراك الفارق بين الحياة والموت.
هناك أشياء كثيرة تحرض على الحياة، 

وتحفزنا على البقاء، لماذا ال أعيش من أجل 
أبنائي، من أجل نفسي، إلسعاد زوجي في 
ما تبقى له من أشهر، أيام، ساعات، لعله 

يستقبل الموت راضيا.
فكرت كثيرا في منح روحها الحرية 

المطلقة في طرق أبواب السعادة واالنتشاء 
بكلمة، بهدية، ربما بعناق طويل، قبلة 

تحرض على المتعة أو هي المتعة ذاتها، 
نعيش أوال ثم نموت وما بين الحياة 

والموت مسافة يجب أال نضّيعها في 
األحزان والحسرة انتظارا للموت القادم 

ال محالة، ذلك الموت المجاني المبعثر في 
الطرقات، المخبأ في تفاصيل الحياة.

اصطحبت زوجها وبناتها في نزهة 
طويلة في بالد لم تطأها قدماها من قبل، 
اقتسمت ثقافات بشر آخرين واستمتعت 

بآثارهم وتذوقت طعم السعادة، عاشت 
أحالما كثيرة كانت مؤجلة من قبل.

منذ فترة وجيزة احتفلت وزوجها 
وبناتها بزواج االبنة الكبرى، أدركوا جميعا 

أن استعجال الموت يجلبه، واستعجال 
السعادة يخلقها ويديمها، حتى الطبيب 

المعالج دهش حين جاءته نتائج التحاليل 
تعلن انسحاب المرض القاتل وتقوقعه على 
نفسه، لم يستطع االنتشار في وجود كل هذا 

القدر من الطاقة اإليجابية والحب والرغبة 
في الحياة وأن اكتشاف طرق جديدة للتعبير 

عن الحب والسعادة كان له أثر يفوق ذلك 
العالج الكيميائي، كما أن دعم الزوجة 

واألبناء للزوج المصاب كان محفزا جبارا 
لتدمير الخاليا السرطانية لنفسها.

اعترف لها الطبيب بأنها جنبت زوجها 
نمو المرض وسرعة انتشاره، أو انتقاله من 

مكان إلى آخر داخل جسمه وهذا 
ما يعرف بـ”السرطان النقيلي“، 

كما كان للدعم االجتماعي 
واألسري واالهتمام والرعاية 

التي تلقاها الرجل عظيم األثر في 
تحسن حالته الصحية، وتجديد رغبته في 

الحياة، وبدال من انتظار الموت التمتع 
بالحياة.

أحيانا نحتاج إلى دعم الشركاء في 
الحياة لنا سواء كانوا أهال أو أصدقاء أو 
زمالء عمل، وعلى رأس القائمة يقف شريك 

الحياة واألبناء فدعمهم هو المحرض 
األساسي على البقاء، أحيانا نحتاج إلى 
من يقول لنا أننا مقبولون على ما نحن 
فيه، وأنه ال شيء على اإلطالق ينتقص 

من كوننا مميزين لدى شريك الحياة، 
نحتاج إلى إنعاش ذاكرة العشق 
وأال نركن إلى مقولة ”فاكر أيام 
الخطوبة لما كنا نحب بعض“، 
كل يوم ينتظر أن نجعله ذكرى 

سعيدة ووقودا  
أليام 

قادمة.

مشاعر مؤجلة

شيرين الديداموني

} تحولـــت مســـتحضرات التجميـــل األصلية 
إلى عملة نادرة، بعد أن بلغت أســـعارها سقفا 
خياليا، ال تقدر علـــى توفيره الكثيرات، خاصة 
في ظل ارتفاع أســـعار ســـلع أساســـية، بما ال 

يتناسب مع دخل األسرة العربية.
وتواجـــه المـــرأة المصريـــة حاليـــا أزمـــة 
كبيـــرة، بعد قـــرار الحكومة منذ شـــهر بزيادة 
رســـوم الجمارك على مســـتحضرات التجميل 
المســـتوردة إلى 40 بالمئة، وهو مـــا أّدى إلى 
ارتفاع أســـعارها، ثم جاء قرار تعويم الجنيه، 
وارتفـــاع ســـعر الـــدوالر إلـــى أرقام قياســـية، 

ليفاقما من أزمتها.
وفـــاء إبراهيـــم، خبيـــرة في علـــم الجمال 
بالقاهـــرة، أشـــارت إلـــى أن ارتفـــاع أســـعار 
مستحضرات التجميل بشـــكل جنوني، نتجت 
عنه البعض مـــن التداعيـــات االجتماعية على 
األســـر العربية، تمثلت في التكلفة االقتصادية 
الباهظـــة، التي ترهق كاهلها نتيجة تخصيص 
المرأة جزءا كبيرا من ميزانيتها لمستحضرات 

التجميل.
األزواج  بيـــن  ســـيزداد  التوتـــر  أن  كمـــا 
والزوجـــات، حـــال إصـــرار الزوجـــة على عدم 
الترشـــيد في استخدام تلك المواد في الظروف 
االقتصاديـــة الصعبة، التـــي تعاني منها أغلب 

البلدان العربية.
لكن إبراهيـــم، أكدت لـ”العـــرب“، أن األزمة 
ستكون قاصرة فقط على المرأة العاملة ونساء 
الطبقات الغنية والمتوسطة، لكن بالنسبة إلى 
الطبقات الفقيرة، فلن تقع أي أزمات اجتماعية، 
حيث أن أغلب هؤالء النسوة ال يعرفن استخدام 
مســـتحضرات التجميـــل، خاصـــة فـــي ريـــف 
وصعيد مصـــر، إذ يعتمدن هنـــاك على أدوات 
الزينة الخفيفـــة والرخيصة الثمـــن، ويفضلن 

جمالهن الطبيعي.

ارتفاع أســـعار مستحضرات التجميل، دفع 
فتيـــات مصريات، إلى إعالن حمالت للمقاطعة، 
ورفع شعار ”جمالك الطبيعي أفضل“، وأكدن أنه 
على مدى عقود، كانت مســـتحضرات التجميل 
األكثر انتشـــارا، مصرية خالصة، وتعتمد على 
المـــواد الطبيعية، مثل صابونـــة زيت الزيتون 
”الشبراويشـــي“، التي كانـــت الحكومة تنتجها 
وتبيعها في المجمعات االستهالكية الشعبية.

وبالفعـــل اتجهـــت البعـــض مـــن الفتيات 
إلى بدائـــل أخرى، كاألعشـــاب الطبيعية، التي 
تبـــاع لدى محـــالت العطارة، فـــي تصنيع هذه 

المستحضرات بالمنزل.
جولي خليل، طالبة بكلية التجارة، أشارت 
لـ“العـــرب“، أنهـــا ومعهـــا الكثيـــرات قللن من 
التجميل،  مســـتحضرات  لكميات  استخدامهن 
بما يتناســـب مع مقدرتهن الماليـــة، والبعض 
منهـــن قمن بعدة خدع لتخفيـــض ميزانياتهن، 
مثـــل شـــراء ”باليـــت“ (علبة مجمعـــة) واحدة 
تحتوي على ظالل الجفون (آي شـــادو)، ومعه 
أحمر الخدود، أو استخدام عبوة واحدة من كل 

نوع لتقليل النفقات.
أخريـــات لجأن إلـــى الوصفـــات الطبيعية 
الموجودة علـــى اإلنترنت، واشـــترين الزيوت 
والعطـــور، التـــي يبيعهـــا العطـــارون، كبديل 
لمســـتحضرات التجميل، وهناك فتيات اتجهن 
إلـــى الحصـــول علـــى دورات تدريبيـــة في فن 
التجميـــل، لتوفيـــر كلفـــة ذهابهن إلـــى مراكز 

التجميل.
وأوضحت جولي، أن الزيادة في األســـعار 
فّجة جدا، حيث تعّدى طالء الشفاه على سبيل 
المثـــال، ثمانيـــة دوالرت بعد أن كان خمســـة 
دوالرات، مـــا جعل صديقاتها الثريات، يتجهن 
إلـــى ماركات الـ”دارك ســـتور“ (ذات األســـعار 
الرخيصة والجودة العالية في الوقت نفســـه)، 
بدال من الماركات العالمية المعروفة، حيث أن 
تلـــك الماركات متوفرة في أي متجر، وليســـت 
حكرا على التوكيالت الكبـــرى، مثل ”نيكس“، 
و”ريميـــل“، و”ماكـــس فاكتـــور“، و”ريفلين“، 

و”ديبورا“.. وغيرها.
المشـــكلة، التي رصدتها ”العرب“، هي أن 
ارتفاع أســـعار منتجات التجميل، فتح المجال 
واســـعا أمام المـــاركات المجهولـــة والمقلدة، 
لتتربـــع علـــى األســـواق وتتصـــدر الواجهة، 

واتجهت فئة كبيرة من النســـاء، إلى استبدال 
المـــاركات العالمية األصليـــة بأخرى مجهولة 
الصنع والمنشـــأ، غير آبهات بمخاطرها على 

صحتهن وجمال بشرتهن وأجسادهن.
ومـــن بين حوالـــي ألف مصنـــع في مصر 
تقوم بصناعة مستحضرات التجميل، هناك 80 
مصنعا منها فقط، تحظى بالترخيص والرقابة 
مـــن جانب وزارة الصحة، بينما الباقي أشـــبه 
بمصانـــع ”بير الســـلم“، التي تقـــوم بتصنيع 
تلك المســـتحضرات من مواد خام مغشوشـــة، 
يتم تهريبها أو استيرادها من الصين وبعض 
الـــدول األخرى، ثـــم توزيعها علـــى صالونات 
التجميل والمحالت، دون رقابة، ما يتسبب في 

إحداث مخاطر صحية كبيرة.
ويومـــا بعـــد يوم، يطـــل علينـــا، من خالل 
وســـائل اإلعـــالم، خبر القبض علـــى أصحاب 
محالت غيـــر مرخصة، لحيازتهـــم وتجهيزهم 
كميات كبيرة من مستحضرات تجميل وعطور، 
مـــن دون تواريـــخ الصالحية، وغير مســـجلة 
بوزارة الصحة، وخالية من أي مستندات تفيد 

مشروعية حيازتها، وغير مصرح بتداولها في 
األســـواق، ومقلـــدة لماركات شـــهيرة، كمدخل 
للغـــش والتدليس حتى يســـهل ترويجها بين 

جمهور المستهلكين.
محمـــد الحريـــري، أخصائـــي األمـــراض 
الجلديـــة، أكـــد أن األمـــر يتعّدى ذلـــك، ليصل 
إلـــى مخاطر صحيـــة كبيرة على بشـــرة وجلد 
المرأة، منها ســـرطان الجلـــد، وظهور أعراض 
جانبية ســـلبية، خاصـــة لدى النســـاء الالتي 
لديهن حساســـية، وأشـــار إلى لجـــوء البعض 
من الشـــركات إلـــى تقليد الماركات الشـــهيرة 
لمســـتحضرات التجميـــل، وتصنيعها محليا 

بمواد غير خاضعة للرقابة الصحية.
أن  لـ”العـــرب“،  الحريـــري،  وأضـــاف 
البعض مـــن الصيدليات في مصـــر، تبيع تلك 
المســـتحضرات علـــى أنهـــا أصليـــة، ألن من 
يقومون بتوريدهـــا للصيدليات، هم مندوبون 
لمصانـــع مجهولـــة وليـــس لشـــركات األدوية 
المعتمدة، والحال نفسها في محالت التجميل 

والكوافيرات.

والمشـــكلة أن زبونـــات مـــواد التجميـــل، 
ال يوليـــن اهتمامـــا بنوعية المـــواد، أو ببلد 
المنشـــأ، أو تركيباتهـــا، أو حتى تاريخ نهاية 
صالحيتهـــا، ويعتقدن أنهـــا مادامت ال تؤكل، 
وأن اســـتعمالها خارجـــي فقـــط، فـــال ضـــرر 

عليهن.
والطريف في األمر، أن الكثير من الشـــبان 
الذكـــور، أعربوا عـــن فرحة عارمـــة لقرار رفع 
وأكـــدوا  التجميـــل،  مســـتحضرات  أســـعار 
لـ”العـــرب“، أن الفتيات ســـتختلف مالمحهن 
بشـــكل كبير، وســـيرجعن إلى أصولهن، ولن 
يتـــم التعـــرف على الكثيـــرات منهـــن، الالتي 
تعّودن على وضع الكثير من المســـاحيق على 

وجوههن، قبل النزول من المنزل.
وهناك من أشار، إلى أن انخفاض مستوى 
الجمـــال الظاهـــري، ســـالح ذو حديـــن، فهو 
سيؤدي إلى اإلقالل من نســـبة التحرش التي 
تشـــتكي منها الفتيـــات من ناحيـــة، لكنه من 
ناحية أخرى، ســـيزيد من نسبة العنوسة لقلة 

الجمال.

} تابــوس (إندونيســيا) – تنظـــم إندونيســـيا 
حملـــة جديـــدة للقضـــاء على ظاهرة تشـــويه 
األعضاء التناســـلية لإلنـــاث، بعد أن اعترض 
بعض املســـلمني على اجلهود الســـابقة، ممن 
يعتقـــدون أن تلك املمارســـة مســـموح بها من 

الناحية الدينية.
وكشـــف تقرير لألمم املتحدة نشر في ٢٠١٦ 
أن إندونيســـيا ومصـــر وإثيوبيـــا بها نصف 
ما يقدر عددهن بنحو ٢٠٠ مليون من النســـاء 
والفتيـــات الالئي تعرضن لتشـــويه األعضاء 

التناسلية في كل أنحاء العالم.
وتقوم احلكومة اإلندونيسية اآلن مبسعى 
جديد للقضـــاء على ظاهرة تشـــويه األعضاء 

التناســـلية لإلنـــاث، بعد أن لقيـــت محاوالت 
سابقة معارضة من اجلماعات اإلسالمية.

وقالت يوهانا يامبسي وزيرة متكني املرأة 
اإلندونيسية وحماية الطفل ”شكلنا فريق عمل 
للتواصل مع رجال الديـــن البارزين والزعماء 
التقليديني ومنظمات املرأة، إلقناعهم بضرورة 

التخلص من هذه املمارسة“.
وتســـتند أرقام األمم املتحدة بالنسبة إلى 
إندونيسيا على مسح أساسي قامت به وزارة 
الصحـــة في البالد عـــام ٢٠١٣، وأثبـــت أن ٥١ 
باملئة من الفتيـــات الالتي تصل أعمارهن إلى 
١١ عامـــا، أو مـــا يصل عددهن إلـــى ١٤ مليون 

فتاة، تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية.

وقالت احلكومـــة إنه ال توجد أرقام متاحة 
في الوقـــت احلالي توضح مـــا إذا كانت هذه 

املمارسة قد تراجعت مع مرور السنوات.
وعلى املستوى العاملي، فإن نسبة الفتيات 
الالتـــي تتـــراوح أعمارهن بني ١٥ و١٩ ســـنة 
والالتي تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية، 
انخفضـــت من ٥١ باملئة في عـــام ١٩٨٥ إلى ٣٧ 

باملئة حاليا، وفقا لتقارير األمم املتحدة.
وقالـــت يامبســـي ”نعكـــف على مشـــروع 
بحثـــي كبير، وآمل اســـتنادا إلـــى البحث، أن 
نخرج بسياســـة جديدة حول تشويه األعضاء 
التناســـلية لإلناث“. وتوصلت الدراسة، التي 
قامـــت بهـــا احلكومة فـــي عـــام ٢٠١٣، إلى أن 

عمليات ختان اإلناث قائمة في كل املستويات 
االقتصاديـــة والتعليمية، ولكن تزداد املعدالت 

قليال في املناطق احلضرية.
ويعتقـــد بعض املســـلمني أن ختان اإلناث 
ميكـــن أن مينـــع روائـــح غيـــر مرغـــوب فيها 
وإصابـــات قـــد تنجـــم عـــن تراكم اإلفـــرازات 
فـــي املهبل. وحظـــرت وزارة الصحة تشـــويه 
األعضـــاء التناســـلية لإلنـــاث في عـــام ٢٠٠٦، 
ولكنهـــا تراجعـــت بعد أربـــع ســـنوات، بعد 

ضغوط من منظمات إسالمية.
ومت إلغـــاء هـــذه اللوائـــح في عـــام ٢٠١٤، 
ولكن ليست هناك عقوبات محددة ملن يقومون 

بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
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حذر أطباء من إعطاء األطفال الصغار أي قرص منوم، وقالوا إنه من املمكن أن تتسبب املواد 
التي تؤثر على املخ في جعل الطفل مدمنا.

أوصـــى خبراء املوضة باختيار الجـــورب الطويل بلون الجلد، بحيث يكـــون ذا لون أغمق من لون 
الجلد بدرجتني على األكثر. أسرة

في أســــــواق البعض من الدول العربية، ومنهــــــا اجلزائر وتونس واألردن واملغرب ومصر، 
ارتفعت أســــــعار مواد التجميل األصلية في الفترة األخيرة بشــــــكل جنوني، بسبب انهيار 
قيمة العملة احمللية في األســــــواق العاملية، وصار مســــــتحيال على نساء الطبقة املتوسطة، 

اقتناء مستحضرات التجميل األصلية لغالئها.

[ زيادة تكلفة إنفاق المرأة على جمالها تضاعف التوتر بين األزواج والزوجات  [ فتيات مصريات يرفعن شعار {جمالك الطبيعي أفضل}
ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل يزعج المرأة العربية

جزء كبير من ميزانية المرأة مخصص لمستحضرات التجميل

الكثيـــر مـــن الشـــبان أعربـــوا عـــن 
فرحـــة عارمـــة لقـــرار رفـــع أســـعار 
مســـتحضرات التجميل، وأكدوا أن 

الفتيات سيرجعن إلى أصلهن

◄

جمال

نصائح ذهبية الختيار 
فستان الزفاف املناسب

} حتلـــم كل فتـــاة منذ نعومـــة أظافرها 
بارتـــداء فســـتان زفاف مينحهـــا إطاللة 
متأللئة فـــي ليلة العمـــر. ولتحقيق هذا 
احللـــم، ينبغي علـــى العـــروس اختيار 
موديـــل ذي قّصـــة تداري عيـــوب القوام 
وتبـــرز مواضع جمالـــه. وفي ما يلي 
إطاللـــة على أبرز قّصات فســـاتني 
الزفـــاف وأشـــكال القـــوام، التي 

تغازلها.
قالت خبيرة املوضة نانســـي 
فايتســـل إن الفســـتان علـــى 
ميتـــاز   A حـــرف  شـــكل 
بتـــوب ضيـــق وتنورة 
إلى  مشيرة  واسعة، 
املوديـــل  هـــذا  أن 
يعمل  الكالسيكي 
على إخفاء مناطق 
العيوب؛ ألن القماش 
على  بأريحيـــة  ينســـدل 

اخلصر والفخذين.
ومن جانبها، أكدت خبيرة 
املوضـــة مـــاري فيشـــرت على 
أهمية أن يبرز الفستان أنحف 
موضع باجلسم، أال وهو الوسط 
لدى الكثير من النساء، مشيرة 
إلـــى أن املوديالت على شـــكل 
حرف A غالبا ما تشتمل على 
ارتفاع  مســـتوى  في  رباط 
الوســـط. وأكدت فايتسل 
أن الفســـتان على شكل 
حرف A ميتاز أيضا 
املرأة  يجعـــل  بأنه 
القامة  قصيـــرة 
تبدو أطول.

إندونيسيا تحاصر ختان اإلناث بني املسلمات

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

ى آخر داخل جسمه وهذا 
ف بـ”السرطان النقيلي“، 

 للدعم االجتماعي
ي واالهتمام والرعاية 

اها الرجل عظيم األثر في
حالته الصحية، وتجديد رغبته في
وبدال من انتظار الموت التمتع

.
نا نحتاج إلى دعم الشركاء في 
أصدقاء أو نا سواء كانوا أهال أو

مل، وعلى رأس القائمة يقف شريك 
واألبناء فدعمهم هو المحرض
ي على البقاء، أحيانا نحتاج إلى
ل لنا أننا مقبولون على ما نحن
ه ال شيء على اإلطالق ينتقص 

ا مميزين لدى شريك الحياة، 
لى إنعاش ذاكرة العشق
ن إلى مقولة ”فاكر أيام
ة لما كنا نحب بعض“، 
ينتظر أن نجعله ذكرى

ووقودا  

م ي إل ي
ا تراجعـــت بعد أربـــع ســـنوات، بعد

إسالمية.  من منظمات
٤ إلغـــاء هـــذه اللوائـــح في عـــام ٢٠١٤،
ست هناك عقوبات محددة ملن يقومون

 األعضاء التناسلية لإلناث.

روس ى ي ب ي م
موديـــل ذي قّصـــة تداري عيـــوب القو
وتبـــرز مواضع جمالـــه. وفي ما ي
إطاللـــة على أبرز قّصات فســـا
الزفـــاف وأشـــكال القـــوام، ال

تغازلها.
قالت خبيرة املوضة نانسـ
فايتســـل إن الفســـتان علـ
ميتـ A حـــرف  شـــكل 
وتنو ضيـــق بتـــوب
مشيرة  واسعة، 
املودي هـــذا  أن 
يع الكالسيكي 
على إخفاء مناط
العيوب؛ ألن القما
ع بأريحيـــة  ينســـدل 

اخلصر والفخذين.
ومن جانبها، أكدت خبي
املوضـــة مـــاري فيشـــرت ع
أهمية أن يبرز الفستان أنح
موضع باجلسم، أال وهو الوس
لدى الكثير من النساء، مشي
إلـــى أن املوديالت على شــ
Aحرف A غالبا ما تشتمل ع
ارتف مســـتوى  في  رباط 
الوســـط. وأكدت فايتس
أن الفســـتان على ش
حرف A ميتاز أيض
امل يجعـــل  بأنه 
الق قصيـــرة 
تبدو أطو
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نسور قرطاج ينشدون التحليق في امم الغابون 2017
[ تونس تقارع السنغال والجزائر وزيمبابوي لتحقيق المجد األفريقي

} تونــس  - يتطلـــع منتخـــب تونـــس لكـــرة 
القدم بقيـــادة مدربه هنري كاســـبارجاك، إلى 
فك شـــفرة لقاءات ربع النهائـــي ببطولة كأس 
األمم األفريقية 2017، والتي تدور منافســـاتها 

بالغابون. 
ولـــم ينجح منتخب النســـور فـــي تخطي 
عقبة مرحلة ربع نهائي البطولة، منذ التتويج 
باللقب في 2004 للمـــرة األولى في تاريخه، إذ 
غادر الســـباق القاري في مناســـبتني من دور 
املجموعـــات (2010، 2013)، فيما خرج من دور 
الثمانيـــة 4 مـــرات (2006، 2008، 2012، 2015). 
وحصـــدت تونـــس 13 نقطـــة جمعتهـــا من 4 
انتصارات وتعادل وحيد، فيما تأهل املنتخب 
التوغولي ثانيا عن املجموعة برصيد 11 نقطة. 
ويدخل رجال كاسبارجاك غمار املسابقة بأمل 
تعويض ما فاتهم على مدار السنوات املاضية 
والتي فشـــلوا خاللها في ترك أي بصمة جيدة 
رغـــم التاريخ احلافل لهـــذا املنتخب. وتراجع 
حضـــور تونس بشـــكل كبير على الســـاحتني 
األفريقيـــة والعاملية. ويتطلـــع زمالء احلارس 
املثلوثـــي إلى حتســـني صورتهم واســـتعادة 
توازنهـــم بعد اإلخفاق في بلوغ نهائيات كأس 
العالـــم 2010 بجنـــوب أفريقيـــا وكأس العالم 

املاضية عام 2014 بالبرازيل.
ويحظى منتخب تونس بسمعة رائعة ليس 
على مســـتوى القارة الســـمراء فحسب وإمنا 
أيضا على املســـتوى العاملي نظرا ملشـــاركته 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم أربع مرات ســـابقة 
أعوام 1978 و1998 و2002 و2006، ولكن الفريق 
لـــم يحقق نفس النجاح في الســـنوات القليلة 
املاضيـــة. ورغم تذبذب النتائـــج في تصفيات 
أمم أفريقيا منذ املشـــاركة األولى في البطولة 
عام 1962 وحتى مطلع التسعينات حيث وصل 
الفريق بعدها إلـــى النهائيات أربع مرات فقط 
على مدار ثالثة عقود، أصبح منتخب نســـور 
قرطـــاج عنصـــرا منتظما فـــي النهائيات منذ 
عـــام 1994 وحتى اآلن. والبطولـــة القادمة في 
الغابـــون تعـــد املشـــاركة الثالثة عشـــرة على 
التوالي للفريق في النهائيات والثامنة عشرة 

له في تاريخ البطولة.

بدأ املنتخب التونســـي مشاركاته في كأس 
أفريقيـــا بقوة حيث وصل إلـــى املربع الذهبي 
في بطولة 1962 بإثيوبيا ولكنه خرج من الدور 
األول فـــي البطولة التـــي أقيمت في غانا 1963 
ثم أحـــرز املركـــز الثاني في البطولـــة التالية 
التـــي اســـتضافتها بالده عـــام 1965. وبعدها 
غـــاب الفريق عـــن النهائيات منـــذ بطولة عام 
1968 حتى عاد إلى املشـــاركة في نسخة 1978 
بغانا وأحرز فيها املركز الرابع. وغاب الفريق 
بعد ذلك عـــن النهائيات حتى بطولة عام 1992 
باستثناء مشـــاركته في نهائيات 1982 بليبيا 
والتـــي خـــرج فيها الفريـــق من الـــدور األول 
للبطولة. ولكن مع اســـتضافة تونس للبطولة 
عام 1994، عاد نســـور قرطـــاج إلى الظهور في 
النهائيـــات، لكن إقامة البطولـــة على ملعبهم 
لم يغير من األمر شـــيئا حيث خرج الفريق من 

الدور األول للبطولة صفر اليدين.
وحتققت أبرز إجنازات املنتخب التونسي 
علـــى الســـاحة األفريقيـــة عندما اســـتضافت 
تونـــس البطولة عـــام 2004 حيث جنح الفريق 
فـــي إحراز اللقـــب األفريقي للمـــرة األولى في 
تاريخه بقيادة املدرب الفرنسي روجيه لومير 
الذي قاد املنتخب الفرنســـي سابقا إلى الفوز 
بـــكأس األمم األوروبية عـــام 2000 ليكون أول 
مدرب في العالم يحقق إجناز الفوز ببطولتني 

قاريتني في تاريخ اللعبة. 
ومع خروج الفريق مبكرا في النسخ الست 
املاضيـــة منـــذ 2006 وحتى 2015 وفشـــله في 
بلـــوغ املونديال في عامي 2010 و2014، يحتاج 
منتخـــب تونس إلى اســـتعادة بريقـــه عندما 
يشـــارك الفريق في بطولـــة كأس أفريقيا 2017 

بالغابون. 
ويتسلح املدرب كاســـبرجاك بخبرة كبيرة 
فـــي البطولـــة األفريقية بحكم عمله الســـابق 
مع منتخبات كوت ديفوار ومالي والســـنغال. 
كمـــا أنها املرة الثانية التي يقود فيها نســـور 
قرطاج حيث سبق له تدريب الفريق في الفترة 
من 1994 إلى 1998. وسيعتمد مدرب تونس في 
البطولـــة املرتقبة علـــى مجموعة من الالعبني 
ينشـــط معظمهـــم فـــي األندية التونســـية مع 

عناصر قليلة للغاية من احملترفني بأوروبا.
ووقعـــت تونـــس فـــي املجموعـــة الثانية، 
والتـــي تضم منتخبـــات اجلزائر والســـنغال 
وزميبابـــوي، حيـــث ســـتبدأ مبواجهـــة قوية 
أمام أســـود التيرانغا، قبل الصدام القوي مع 
محاربي الصحراء في اجلولة الثانية من دور 
املجموعات، ثم اخلتـــام مبواجهة زميبابوي. 

ويعد الســـنغال، املنتخـــب الوحيد الذي متكن 
مـــن الصعود إلى نهائيـــات أمم أفريقيا 2017، 
بتحقيـــق العالمـــة الكاملـــة فـــي التصفيـــات 
بــــ6 انتصـــارات. فيمـــا كان ســـجل املنتخب 
اجلزائري، الذي تأهلـــت كأول عن مجموعتها 
خاليـــا من الهزائم خـــالل التصفيات، إذ حقق 
الفـــوز فـــي 5 مواجهات وتعادل مـــرة واحدة. 
كمـــا تأهـــل منتخـــب زميبابوي وهـــو اآلخر، 
كأول عـــن مجموعته برصيـــد 11 نقطة، وذلك 
من خـــالل فوزه فـــي 3 مباريـــات وتعادله في 

مواجهتـــني وخســـارة وحيدة. ســـبق 
وأن واجهت تونس، الســـنغال 3 مرات 
فـــي كأس األمم األفريقيـــة، حيـــث فاز 
نســـور قرطاج في مباراة، فيما انتهت 

مباراتـــان بالتعـــادل، في حـــني التقت 
تونس مع اجلزائر في مناســـبة وحيدة بكأس 
األمم األفريقيـــة فـــي 2013، وحتديـــدا في دور 
املجموعات حيث انتهـــى اللقاء بهدف نظيف 
للمنتخب التونســـي، بيما لـــم يلتق املنتخب 

التونسي مع نظيره الزميبابوي.

متكن منتخب تونس من العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017، املقرر انطالقها في 14 
يناير اجلاري بالغابون بعدما تصدر مجموعته في التصفيات التي كانت تتضمن منتخبات 

توغو وليبيريا وجيبوتي، وهو يأمل في أن يبلغ أدوارا متقدمة بهذه املسابقة القارية.

خبرة أفريقية

بطولـــة الغابـــون تعد املشـــاركة 

الثالثة عشرة على التوالي للفريق 

فـــي النهائيات والثامنة عشـــرة له 

في تاريخ البطولة

◄

} الريــاض - قـــال خالد الدبـــل، رئيس نادي 
االتفاق الســـعودي أن فريقه ســـيحقق أقصى 
اســـتفادة ممكنة مـــن املبـــاراة الوديـــة التي 
جتمعـــه بقلعة ســـراي التركي االثنـــني. وقال 
الدبل، في تصريحات إذاعية “ قلعة سراي ناد 
عريق ومـــن أكبر األندية فـــي تركيا ونأمل أن 

نستفيد من مواجهته فنيا وتسويقيا“. 
وتابع ”ســـتكون هنـــاك 12 فعاليـــة داخل 
امللعب مصاحبة ملباراة االتفاق وقلعة ســـراي، 
باإلضافة إلى فعاليات خارج امللعب“. وأضاف 
”ســـتكون هناك أيضـــا رســـائل توعوية حول 
األمن الفكري نريد إيصالها من خالل الكرنفال 
املصاحب للمبـــاراة، آخر فريق عاملي جاء إلى 
املنطقـــة الشـــرقية كان قبل أكثر من 20 ســـنة 
ونأمل أن تكون هذه جتربتنا األولى وليســـت 
األخيرة“. وأشار ”الشركة املسوقة للقاء نشرت 
إعالنات املبـــاراة في كل مكان وبدأت التغطية 

املكثفة عبر كل وسائل اإلعالم“.
وحول االستعانة بعمر السومة في املباراة 
عقب الدبل ”ســـوف نكتفي فـــي مواجهة قلعة 
سراي بالعبي االتفاق ولن نستدعي العبني من 
أندية أخرى“. وأوضح ”ســـيكون هناك خصم 
50 باملئـــة على ســـعر تذكـــرة مبـــاراة االتفاق 

وقلعة سراي حلاملي البطاقة املوسمية“. 
وأكـــد ”نعمـــل علـــى دراســـة الســـلبيات 
واإليجابيـــات فـــي كل مبـــاراة ولدينا عدد من 
األســـماء التي نستشـــيرها فنيا، منهم املدرب 

بندر األحمدي“. 
وأردف ”سنســـعى دائمـــا للحفـــاظ علـــى 
جنومنـــا والعمل علـــى اســـتقطاب جنوم من 
خـــارج النادي، التزامنا بســـداد املســـتحقات 
املاليـــة أدى ببعض وكالء الالعبني إلى عرض 
موكليهـــم علينـــا للتعاقد معهم عنـــد اقتراب 
عقودهـــم مـــن نهايتها“. وأكمـــل ”وقعنا عقدا 
مبدئيا مع أحد احملترفني األجانب وســـيصل 
األســـبوع احلالـــي إلجـــراء الفحـــص الطبي 

والتوقيع النهائي“.
 وبخصـــوص إعارة الصيعـــري للتعاون، 
قـــال ”الصيعري مـــن أبناء االتفـــاق وفضلنا 
إعارته لنـــادي التعاون ليحصـــل على فرصة 
أكبر للعـــب“. وأكد خالد الدبـــل أن العبه علي 
الزقعـــان، وافـــق علـــى جتديد عقـــده، في ظل 

األنباء املتداولة حول اتفاقه مع احتاد جدة.

الدبل: سنستفيد كثيرا 

من لقاء قلعة سراي

اإلثنني 2017/01/09 - السنة 39 العدد 10507

«ال نريـــد تغيير العبني محترفني ملجرد التغيير، ولكـــن إذا وجدنا العبني أفضل من املوجودين رياضة

لدينا فسنقوم بالتعاقد معهم بالتأكيد}.

سامي الطرابلسي 
المدير الفني لفريق  السيلية القطري

«بتواجـــد العبـــي الخبرة أمثال درار وبوصوفـــة وعوبادي والعربي، بإمكاننا أن نثق بعض الشـــيء 

في ما سيكون عليه الوضع وأن نتطلع إلى األفضل، وسنعمل على التكيف مع املجموعة}.

 مهدي بن عطية 
قائد املنتخب املغربي

} دبي - يتطلع اجلزيرة إلى تعويض خروجه 
املذل وفقدانه لقب مسابقة كأس اإلمارات لكرة 
القـــدم، عندما يســـتضيف األهلي، االثنني، في 
نصـــف نهائـــي كأس الرابطـــة، والـــذي يضم 
أيضا الشباب والوصل. وأقيمت كأس الرابطة 
بنظام مجموعتني تضم كل منهما ســـبعة فرق 
في الـــدور األول، وتأهل األول والثاني من كل 
مجموعة إلى نصف النهائي، مع منح أفضلية 
ملتصدر كل مجموعة للعب على أرضه. وتصدر 
اجلزيرة املجموعـــة األولى، بينما حل الوصل 
ثانيا، في حني تصدر األهلي املجموعة الثانية 

أمام الشباب.
ويســـعى اجلزيرة، متصدر ترتيب الدوري 
وأحـــد أفضل الفـــرق اإلماراتية هذا املوســـم، 
لتعويض خســـارته القاســـية، األربعاء، أمام 
الوحـــدة 0-6 في ربـــع نهائي الـــكأس، والتي 

أخرجته من املسابقة وأفقدته اللقب. 
ويأمـــل اجلزيرة الذي يغيب عنه العب خط 
الوســـط املغربي مبـــارك بوصوفـــة اللتحاقه 
مبنتخـــب بالده املشـــارك في نهائيـــات كأس 
األمم األفريقيـــة التي تنطلق فـــي الغابون في 
14 ينايـــر، أن يكرر ســـيناريو مباراته األخيرة 
مـــع األهلـــي فـــي الـــدوري، حينما فـــاز 0-2.
ســـيحاول اجلزيرة االســـتفادة من اللعب على 

أرضه، ومشـــاركة غالبية جنومه، مثل حارس 
املرمـــى علي خصيف واملهاجـــم علي مبخوت 
والبرازيلي اليتون أمليـــدا والكوري اجلنوبي 
بـــارك جونغ. ولـــم تتأكـــد مشـــاركة مهاجمه 
اجلديد البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا، 
الـــذي قدمه، الســـبت، بعد انضمامـــه إليه من 
تشونبوك الكوري اجلنوبي الفائز بلقب دوري 

أبطال آسيا على حساب العني اإلماراتي.
وأكـــد الهولنـــدي هينك تـــني كات، مدرب 
فريق اجلزيرة، أن فريقه جتاوز اآلثار السلبية 
للخسارة التي تعرض لها في ربع نهائي كأس 

رئيس الدولة أمام الوحدة. 
وأوضح كات أن التركيـــز منصب بالكامل 
علـــى مواجهة األهلـــي، وقـــال ”التحضيرات 
كانـــت مختلفـــة بعـــض الشـــيء، ألن الفريق 
تعـــرض خلســـارة محبطة أمـــام الوحدة أدت 
إلـــى خروجنا من الكأس، لكننا جتاوزنا اآلثار 
السلبية للخســـارة، ووجهنا تركيزنا بالكامل 

على األهلي“.
وكشف املدرب عن املدة التي سوف يغيبها 
صانع ألعاب اجلزيـــرة املصاب خلفان مبارك، 
وقـــال ”الالعب مازال مصابا وســـيحتاج إلى 
أســـبوعني حتى يتعافـــى متاما ويعـــود إلى 
التدريبـــات اجلماعية“. وذكـــر ”األهلي فريق 

قـــوي ولديـــه مجموعة جيـــدة مـــن الالعبني 
ويقـــوده مدرب ذكـــي ميتلك خبـــرة كبيرة في 
اإلمارات وحقق جناحات كبيرة هنا، وستكون 
مباراتنا أمامـــه صعبة بالتأكيد“. وأعرب كات 
عن سعادته بانضمام البرازيلي ليوناردو إلى 
الفريق، وأوضح ”أنا سعيد بنجاح اإلدارة في 
التعاقد مع ليوناردو، فهو العب ذكي ومنضبط 
وقـــوي تكتيكيـــا وميتلك خبـــرة كروية كبيرة 

يحتاجها اجلزيرة“. 
وأضـــاف ”اجلزيـــرة اآلن فـــي املركز األول 
فـــي الـــدوري، وينافـــس على إحـــدى بطاقات 
التأهـــل لنهائي كأس اخلليج العربي، وأمتنى 
أن يحصـــل الالعبـــون علـــى اإلشـــادة التـــي 
يســـتحقونها نظير ما قامـــوا به من عمل على 

مدار العام املاضي“.
 في املقابل، يخـــوض األهلي، رابع ترتيب 
الـــدوري احمللي، املبـــاراة في غيـــاب عدد من 
العبيـــه، منهـــم املهاجم ماجد حســـن بســـبب 
اإلصابـــة، واحلارس ماجد ناصـــر، والالعبان 
ســـاملني خميس وخميس إســـماعيل لاليقاف، 
والغاني أســـامواه جيان الـــذي التحق أيضا 
األمم  لـــكأس  اســـتعدادا  بـــالده  مبنتخـــب 
األفريقية. وفي نصف النهائي الثاني، يتواجه 
الشـــباب متصدر املجموعة الثانية مع ضيفه 
الوصل الذي حل ثانيـــا في املجموعة األولى. 
وتعادل الفريقان ســـلبا في آخر مباراة بينهما 
في الدوري في 16 ديســـمبر. وخاض الشباب 
النهائـــي ثالث مـــرات، بينما يســـعى الوصل 

لبلوغ هذا الدور للمرة األولى في تاريخه.
وميلـــك الشـــباب لقبـــا وحيدا فـــي كأس 
اخلليج العربي، كان في موســـم ”2011-2010“، 
فيما يخلو ســـجل الوصل مـــن اإلجنازات في 
هذه البطولة. وتشـــير إحصاءات البطولة إلى 
أن كل فريـــق خاض 6 مواجهـــات في املرحلة 
األولى التي بلغـــت خاللها جملة املباريات 42 
مباراة، انتهت 31 منها بفوز فريق على اآلخر، 

بينما سيطر التعادل على 11 لقاء.   اندفاع كبير

الجزيرة يصطدم باألهلي في كأس الرابطة اإلماراتية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قدم نادي عجمان اإلماراتي العبه 
المغربي الجديد رضا هجهوج، مؤكدا 

بذلك تعاقده مع الفريق اإلماراتي، 
على سبيل اإلعارة. وحضر هجهوج 

العب الوداد السابق مراسم التعاقد مع 
مسؤولي الفريق اإلماراتي.

◄ نفي نادي الشارقة اإلماراتي ما 
تردد مؤخرا حول اقتراب انتقال العبه 

البولندي أدريان ميرزيفسكي إلى نادي 
أهلي جدة السعودي. يشار إلى أن 

ميرزيفسكي سبق له اللعب في الدوري 
السعودي، لمدة موسمين عبر بوابة 

النصر.

◄ سيبدأ نادي المغرب التطواني 

مرحلة االستعداد لمباريات إياب 
الدوري المغربي، بداية من اإلثنين، 

حيث استفاد العبو الفريق من الراحة 
لمدة تجاوزت 7 أيام، بعد نهاية 

مواجهات مرحلة الذهاب.

◄ أعلن نادي بتروجيت المنتمي إلى 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 

تعيين عالء نبيل مدربا جديدا له 
ليتولى قيادة الجهاز الفني بدال من 

طلعت يوسف المستقيل. وكان يوسف 
استقال بعد اتفاقه رسميا مع أهلي 
طرابلس الليبي على تولي تدريبه.

◄ اقترب ربيع سفياني، العب نادي 
النصر السعودي السابق، من انضمامه 
إلى فريق اتحاد جدة. وخاض سفياني 
ست مباريات هذا الموسم مع النصر، 

سجل خاللها هدفا واحدا فقط ولم 
يصنع أي أهداف لزمالئه في الفريق.

◄ شدد بيدرو كايشينيا، مدرب الغرافة، 

على أهمية المواجهة المقبلة لفريقه 
ضد لخويا في قمة الجولة الـ15 من 

دوري نجوم قطر، االثنين، متمنيا أن 
ينجح في كسب نقاط الفوز.

باختصار

◄ جرت، فجر األحد، قرعة اجلدول 
الرئيسي لبطولة أوكالند املفتوحة 

للتنس، وقد وضعت الالعب التونسي 
مالك اجلزيري في مواجهة األرجنتيني 

املصنف الـ52 عامليا، دياغو شوارتزمان. 
ومن املنتظر أن يخوض مالك اجلزيري 

أول مباراة له في بطولة أوكالند االثنني. 
جتدر اإلشارة إلى أن اجلزيري 

املصنف الـ58 عامليا، كان قد 
غادر دورة قطر املفتوحة 

مبكرا منذ الدور 
األول. ويأمل البطل 

التونسي في 
حتقيق نتيجة 
إيجابية خالل 

مشاركته ببطولة 
أوكالند، قبل أن 
يطير للمشاركة 

في بطولة 
أستراليا.

متفرقات
◄ شهد رالي دكار الذي انطلق من 

الباراغواي، االثنني، أسبوعا متعثرا بدأ 
بانسحاب سائقني بارزين هما القطري 

ناصر العطية واإلسباني كارلوس ساينز، 
وانتهى بأحوال جوية سيئة دفعت إلى 
إلغاء املرحلة السادسة. وكانت األحوال 

اجلوية السيئة في بوليفيا 
دفعت، اجلمعة، إلى اختصار 

املرحلة اخلامسة من 
النسخة التاسعة والثالثني 

ألبرز سباقات الطرق 
الوعرة في العالم. ومع 

تواصل األمطار، اضطر 
املنظمون إلى إلغاء املرحلة 

السادسة. كما أثرت 
األمطار على املخيم املؤقت 

الذي يضم السائقني 
والتقنيني والصحافيني.

◄ تألق راسل وستبروك مرة أخرى 
وأحرز ثالثية جديدة من األرقام املزدوجة 
ليقود فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر 
إلى الفوز على ضيفه دنفر ناجتس 

121-106 في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني. وأحرز 
وستبروك 32 نقطة وسيطر 

على 17 كرة مرتدة ومرر 11 
كرة حاسمة لزمالئه ليحقق 
ثالثية األرقام املزدوجة رقم 

17 له في املوسم احلالي 
ويقود فريقه إلى حتقيق 

الفوز رقم 22 مقابل 16 
هزمية هذا املوسم. ويحتل 
أوكالهوما املركز الثاني في 

مجموعة الشمال الغربي ضمن 
القسم الغربي للبطولة.

أن اجلزيري 
يا، كان قد 

فتوحة 

ل

جلوي
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في نصف النهائـــي الثاني، يتواجه 

الشباب متصدر املجموعة الثانية 

مـــع ضيفه الوصل الـــذي حل ثانيا 

في املجموعة األولى

◄



العالم يترقب لحظة الحسم بين رونالدو وميسي على العرش
[ غريزمان يتطلع إلى إحداث المفاجأة  [ زيدان في منافسة شرسة مع رانييري وسانتوس على جائزة أفضل مدرب

احلفـــل  يحظـــى   - (ســويرسا)  زيوريــخ   {
الســـنوي لتوزيـــع اجلوائز األفضـــل في عالم 
كرة القدم لعام 2016، هذا العام بنكهة مختلفة 
عمـــا كان عليه فـــي األعوام القليلـــة املاضية، 
حيـــث عـــاد الفيفا إلى تقدمي جائـــزة منفصلة 
عـــن جائزة الكرة الذهبية التـــي تقدمها مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنســـية الرياضية ألفضل 

العب في العالم. 
وبعد فوز البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
بجائـــزة الكرة الذهبية التي كشـــفت ”فرانس 
عـــن نتائجها قبل نحو أســـبوع من  فوتبول“ 
نهايـــة عـــام 2016، تســـود حالة مـــن الترقب 
لدى عشاق الســـاحرة املستديرة ملعرفة الفائز 
بجائـــزة الفيفـــا وهـــل يحصل رونالـــدو على 
اجلائـــزة أيضا مثلما حدث في أعوام ســـابقة 
قبـــل توحيـــد اجلائزتني في األعـــوام املاضية 
وقبـــل انفصال اجلائزتني مجددا أم ســـتذهب 

اجلائزة لالعب آخر؟
وبعدمـــا خـــال حفل الفيفـــا قبل عـــام من 
السويســـري جوزيف بالتر الرئيس الســـابق 
لالحتاد بســـبب إيقافه نتيجة فضائح الفساد 
التي كشـــف عنها عـــام 2015 والتي تســـببت 
في إيقافه والفرنســـي ميشيل بالتيني رئيس 
االحتاد األوروبي للعبة (يويفا)، ســـيكون هذا 
احلفل هـــو األول منذ ســـنوات طويلـــة الذي 
يشـــهد رئيســـا آخـــر للفيفا غيـــر بالتر حيث 
يتولى السويســـري اآلخر جيانـــي إنفانتينو 
حاليا رئاسة الفيفا بعد انتخابه في 26 فبراير 
2016 لرئاســـة االحتـــاد. وبالتالي، ســـيتولى 
إنفانتينو للمرة األولـــى تتويج عريس احلفل 
الفائـــز بجائـــزة أفضل العب فـــي العالم لعام 
2016، فيمـــا كان الكاميرونـــي عيســـى حياتو 
رئيس االحتاد األفريقي للعبـــة (كاف) النائب 
األول لبالتر هو من تولى هذا األمر في احلفل 

املاضي.

طريقة مغايرة

جـــرى التصويت على جائزة الفيفا ألفضل 
العـــب في العالـــم هذه املرة بشـــكل مغاير عن 
املاضي، حيث كانت نســـبة التقســـيم مقسمة 
بالتســـاوي علـــى أربـــع جهـــات هـــي مدربو 
املنتخبـــات الوطنيـــة فـــي كل أنحـــاء العالم 
وقـــادة هذه املنتخبات ومجموعـــة منتقاة من 
الصحافيـــني وكذلك اجلماهيـــر عبر اإلنترنت 
بنســـبة 25 باملئة لكل فئـــة. ومثلما كان احلال 

فـــي األعـــوام املاضيـــة، يدخل الصـــراع على 
أبـــرز جوائز العام النجمـــان البارزان للدوري 
اإلســـباني وهما األرجنتيني ليونيل ميســـي 
جنم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

مهاجم ريال مدريد. 
كما تضـــم القائمـــة النهائية للمرشـــحني 
للجائزة جنما آخر من الدوري اإلســـباني هو 
الفرنســـي أنطوان غريزمان مهاجـــم أتلتيكو 
مدريـــد ليكون الصـــراع على اجلائـــزة بنكهة 
إســـبانية للعـــام الثاني علـــى التوالي، حيث 
انحصـــر الصـــراع عليهـــا في العـــام املاضي 
بني ميســـي ورونالدو والبرازيلي نيمار زميل 
ميســـي في برشلونة اإلســـباني قبل أن يحرز 
ميســـي اجلائزة في النهاية. ولم يقدم ميسي 
فـــي 2016 نفس اإلجنازات مع برشـــلونة التي 
ســـاعدته فـــي املاضي ليفـــوز بجائـــزة الكرة 
الذهبية أربع مرات متتالية من 2009 إلى 2012 
أو الثالثية التاريخية (دوري وكأس إســـبانيا 
ودوري أبطـــال أوروبا) إضافة إلى لقبي كأس 
الســـوبر األوروبي وكأس العالم لألندية وهي 
األلقاب اخلمسة التي كفلت له الفوز باجلائزة 

في العام املاضي.
وفـــي املقابـــل، يبـــدو رونالدو هـــو األكثر 
رصيـــدا مـــن اإلجنـــازات فـــي 2016 مـــن بني 
املرشـــحني الثالثة على اجلائزة، حيث ساهم 
الالعـــب البرتغالي في فوز ريال مدريد بألقاب 
دوري أبطال أوروبا وكأس الســـوبر األوروبي 
وكأس العالـــم لألنديـــة، كمـــا أحـــرز 16 هدفا 
للفريق في دوري األبطال وحل ثانيا في قائمة 
هدافي الدوري اإلســـباني في املوسم املاضي 
خلـــف األوروغويانـــي لويس ســـواريز وأمام 

ميسي. 
وعلى مستوى اإلجنازات مع منتخب بالده 
في 2016، يتفوق رونالدو أيضا على منافسيه 
حيـــث لعـــب دورا مهمـــا فـــي فـــوز املنتخب 
البرتغالـــي بلقبـــه األوروبـــي األول الذي طال 
انتظاره، وذلك من خالل كأس األمم األوروبية 
(يورو 2016) بفرنسا بعد التغلب على املنتخب 
الفرنســـي فـــي النهائي الذي شـــهد مشـــاركة 

غريزمان املرشح الثالث للجائزة.
ورغم مســـاهمة غريزمان بشـــكل كبير في 
بلوغ أتلتيكو املباراة النهائية لدوري األبطال 
وبلوغ املنتخب الفرنســـي نهائي يورو 2016، 
قد تكون مهارات ميســـي الرائعـــة وإجنازات 
رونالـــدو مع ناديـــه ومنتخب بـــالده لصالح 
تفضيـــل أحدهما علـــى النجم الفرنســـي في 

الصـــراع على لقـــب أفضل العب فـــي العالم. 
وتبادل ميســـي ورونالدو الفوز بجائزة الفيفا 
ألفضل العـــب في العالم في عامي 2008 و2009 
وحصل اآلخـــر على املركز الثانـــي، حيث فاز 
رونالدو باجلائزة في 2008 وحل ميســـي ثانيا 

وانعكس األمر في العام التالي.
يدخل املدرب الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
املدير الفني لريال مدريد في منافســـة شرسة 
مع اإليطالـــي كالوديو رانييـــري املدير الفني 
لليستر سيتي اإلنكليزي وفيرناندو سانتوس 

املدير الفني للمنتخب البرتغالي. 
ومن الصعب ترجيح كفـــة أي من املدربني 
الثالثـــة أو التكهـــن بهويـــة الفائـــز فـــي هذا 
االستفتاء، بعدما حقق كل منهما إجنازا فريدا 
مع فريقه. وبعدما حالف احلظ األملانية نادين 
أنغيرير في 2013 ثم مواطنتها نادين كيســـلر 
في 2014، فـــازت األميركية كارلي ليود بجائزة 
أفضـــل العبة في العام املاضي. وتأمل النجمة 
األملانية األخرى ميالني بيهرنغر في استعادة 

اجلائزة إلى أحضان الكرة األملانية.
وتتنافـــس بيهرنغر، الفائـــزة مع املنتخب 
األملاني بامليدالية الذهبية ملنافسات كرة القدم 
النســـائية في أوملبياد ريو دي جانيرو 2016، 
على اجلائزة هذه املرة مع العبتني ســـبق لهما 
الفوز باجلائزة وهما ليـــود الفائزة باجلائزة 
فـــي العام املاضي والبرازيليـــة مارتا صاحبة 

الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باجلائزة. 

وســـبق ملارتا الفوز باجلائزة خمس مرات 
متتاليـــة مـــن 2006 وحتـــى 2010، فيمـــا فازت 
باملركـــز الثاني فـــي 2005 و2011 و2012 و2014 

واملركز الثالث في 2004 و2013.
ويشـــهد احلفـــل أيضا اإلعالن عـــن الفائز 
بجائـــزة أفضل مدرب أو مدربـــة في عالم كرة 
القـــدم النســـائية لعـــام 2016. وتشـــهد هـــذه 
اجلائـــزة صراعا قويـــا هذا العـــام بني ثالث 

مدربات سبق لهن جميعا الفوز باجلائزة. 
وتســـعى جيل إيليس التي قادت املنتخب 
األميركـــي للفوز بـــكأس العالم للســـيدات في 
كنـــدا منتصف عام 2015 إلـــى الفوز باجلائزة 
للعام الثاني على التوالي، ولكنها تواجه هذه 
املرة منافســـة حاميـــة الوطيس مـــع األملانية 
سيلفيا نايد املدربة السابقة للمنتخب األملاني 
والســـويدية بيا ســـوندهاغ مدربـــة املنتخب 

السويدي.

جائزة اللعب النظيف

يشهد احلفل توزيع جائزة اللعب النظيف 
التـــي تقـــدم لصاحب  وجائـــزة ”بوشـــكاش“ 
أفضل هـــدف في عام 2016. وللمرة األولى منذ 
بدء تقـــدمي جائزة ”بوشـــكاش“ تخلو القائمة 
النهائية للمتنافسني على اجلائزة من الالعبني 
الكبار أو احملترفني في أوروبا. ويتنافس على 
اجلائزة هذه املـــرة الالعب مارلون جنم فريق 

كورينثيانـــز البرازيلـــي عن هدفـــه في مرمى 
كوبريسال التشيلي في املباراة التي فاز فيها 
فريقه 3-0 ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس 
والالعب املاليزي محمد فايز صبري عن هدفه 
لفريـــق بينانغ فـــي مرمى باهانغ فـــي املباراة 
التي فاز فيها فريقه 4-1 في منافسات الدوري 
دانيوســـكا  الفنزويليـــة  والالعبـــة  املاليـــزي 
رودريغيز عن هدفها ملنتخب بالدها في مرمى 
منتخـــب باراغـــواي فـــي بطولـــة أمم أميركا 

اجلنوبية للناشئات (حتت 17 عاما).
وأضاف الفيفـــا لقائمة اجلوائـــز في هذا 
احلفل املقرر جائزة ألفضل مشـــجعني، والتي 
يحســـم الصراع عليها من خالل استفتاء على 
موقـــع الفيفا باإلنترنت، علما بأن املرشـــحني 
للجائزة جميعهـــم من أوروبا. كما يعلن خالل 
احلفـــل تشـــكيل منتخـــب العالم لعـــام 2016 
بالتعاون بـــني الفيفا واالحتاد الدولي لالعبي 
كـــرة القدم احملترفـــني طبقـــا للتصويت الذي 

شارك فيه متصفحو موقع الفيفا.

ستكون أنظار عشاق كرة القدم العاملية، االثنني، شاخصة صوب مدينة زيوريخ السويسرية 
ملتابعة ليلة التتويج واخلتام احلقيقي لعام 2016 الكروي والبداية املثيرة لعام 2017، عندما 
ــــــم االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حفله الســــــنوي لتوزيع اجلوائز األفضل في عالم  يقي

كرة القدم لعام 2016.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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صراع القوى العالمية

«أعتقـــد أن حاتم بن عرفة قـــادر على القيام بعمل جيد في مركز املهاجم الصريح، صحيح أنه لم 

يسجل، ولكنه قدم تمريرات حاسمة وفتح دفاع الخصم}.

أوناي إميري 
املدير الفني لفريق باريس سان جرمان

«جيرو كان منزعجا خالل فترة ما هذا املوســـم لعدم املشـــاركة، هذه الفترة كانت طويلة جدا، 

لكنه حافظ على تركيزه وعمله، أعتقد أنه أظهر صفات قيادية، لذلك منحته شارة القيادة}.

أرسني فينغر 
املدير الفني لفريق أرسنال اإلنكليزي

إنفانتينـــو ســـيتولى للمـــرة األولى 

تتويـــج الفائـــز بالجائـــزة، فيما كان 

عيســـى حياتـــو هـــو من تولـــى هذا 

األمر في الحفل املاضي

◄

} برلــني - توقعـــت تقارير صحافية نشـــوب 
صـــراع خالل الفترة املقبلة بـــني ناديي بايرن 
ميونيخ األملاني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي 
علـــى ضم نيلســـون ســـيميدو مدافـــع بنفيكا 

البرتغالي. 
ووفقـــا ملـــا نشـــرته صحيفـــة ”أو غوغو“ 
البرتغاليـــة، يراقب الشـــياطني احلمر الالعب 
البرتغالـــي الدولـــي منذ فتـــرة متهيدا لضمه 
خالل فتـــرة االنتقاالت الصيفيـــة املقبلة على 

أقصى تقدير، ولكن لن يكون األمر سهال. 

وبـــدأ مســـؤولو الفريـــق البافـــاري فـــي 
اســـتهداف الالعب مـــع نيتهم تقـــدمي عرض 
يبلغ 40 مليون يـــورو لضم صاحب الـ23 عاما 
بغـــرض تدعيم الدفاع بجانـــب ماتس هوميلز 

وجيروم بواتينغ.
وميتـــد تعاقد ســـيميدو مـــع بنفيكا حتى 
صيف 2021، كما ميتلك الالعب شـــرطا جزائيا 
في عقده يبلغ 60 مليون يورو. يذكر أن الالعب، 
خاض مـــع بنفيكا هذا املوســـم 25 مباراة في 

مختلف البطوالت.

يونايتد ينافس بايرن على ضم سيميدو

} برشــلونة (إســبانيا) - تـأكـــد اهتمام إدارة 
مـــع  بالتعاقـــد  اإلســـباني  برشـــلونة  نـــادي 
ماوريســـيو بوكيتينـــو املديـــر الفنـــي لفريق 
توتنهـــام اإلنكليـــزي، ليتولى القيـــادة الفنية 

للبلواغرانا خلفا إلنريكي. 
ولـــم يحســـم إنريكـــي قـــراره النهائي مع 
برشلونة، بالبقاء أو الرحيل في نهاية املوسم، 
حيـــث ينتهي تعاقده، ولكـــن املفاوضات حول 
التجديـــد مـــع اإلدارة ال تزال جاريـــة. ويحتل 
الفريق املركز الثالـــث في جدول ترتيب الليغا 

برصيـــد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن املتصدر 
ريـــال مدريـــد. ويخطـــط إنريكـــي للرحيل عن 
البارسا في نهاية املوسم، ولذلك تسعى إدارة 

النادي للتعاقد مع بوكيتينو. 
ويقدم بوكيتينو أداء مميزا مع الســـبيرز، 
حيـــث يحتل الفريق حتت قيادته املركز الثالث 
في جدول الترتيـــب بالبرمييرليغ، برصيد 42 
نقطـــة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلســـي. وال يعد 
بوكيتينـــو غريبـــا علـــى الليغا، حيـــث تولى 

تدريب إسبانيول في الفترة بني 2009 و2012.

بوكيتينو على رادار برشلونة

} مدريــد - تســـيطر حالة من الترقب املشوب 
باحلـــذر، علـــى أروقـــة نـــادي ريـــال مدريـــد 
اإلســـباني، وذلك في ظل الرغبـــة القوية التي 
أبداها مســـؤولو امللكي للتعاقـــد مع املهاجم 
األرجنتينـــي باولـــو ديباال العـــب يوفنتوس 

اإليطالي. 
ورغـــم أن الصفقة من غيـــر املتوقع أن تتم 
في فتـــرة االنتقاالت الشـــتوية احلالية، إال أن 
املؤشـــرات تقـــول إن انتقال ديبـــاال (٢٣ عاما) 
إلى قلعة امليرينغي أصبح مسألة وقت، ورمبا 
يتم االنتهاء من الصفقة في امليركاتو الصيفي 
املقبـــل. وتتوافـــق رغبة ريـــال مدريد في ضم 
ديباال مع توجهات الالعب نفسه، حيث أشارت 
تقاريـــر إعالمية إلـــى أن النجـــم األرجنتيني 
رفـــض وســـاطة مواطنـــه ليونيل ميســـي كي 
ينضم إلى برشـــلونة، مما يعني أن طموحات 
ديباال تنصب في املقام األول على بطل أوروبا.

وعلـــى صعيـــد النـــادي اإليطالـــي، فـــإن 
مســـؤولي اليوفـــي من غير املتوقـــع أن يقفوا 
فـــي طريق ديبـــاال، خاصة أن هجـــوم الفريق 
يضـــم حاليـــا مواطنـــه األرجنتينـــي وهداف 
البيانكونيري غونزالو هيغواين املنتقل مطلع 
املوســـم اجلاري من نابولـــي مقابل ٩٠ مليون 
يورو، إضافـــة إلى العمـــالق الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتـــش، ممـــا يعني أن ديباال ســـيكون 
خيارا ثالثا في أغلب الفترات للمدرب أليغري، 
خاصـــة أنه عاد من إصابـــة طويلة أبعدته عن 

املالعب ملدة شهرين تقريبا.
فـــي نفس الوقـــت، فإن اليوفـــي يرغب في 
حتقيـــق مكســـب مالي من ديباال فـــي ظل عدم 

جتديـــد الالعب لعقده مع النـــادي حتى اآلن، 
وبالتالـــي فإن بيع ديباال إلى الريال ســـيمنح 
خزينة النادي شـــريانا ماليا حيويا كما حدث 
في صفقة الفرنســـي بول بوغبـــا املنتقل إلى 
مانشســـتر يونايتد مقابـــل ١٠٥ ماليني يورو. 
وعلى اجلانـــب اآلخر، فـــإن الصفقة املنتظرة 
مـــن املؤكد أنها ســـتؤدي إلـــى تعديل جذري 
فـــي قائمـــة املهاجمني في ريـــال مدريد، حيث 

ســـيكون لزاما على الفرنسي زين الدين زيدان 
أن يطيح بأحد مهاجميه، مواطنه كرمي بنزمية 
أو ألفارو موراتا. ووفقـــا للواقع، فإن موراتا 
ســـيكون اخليار األقـــرب للرحيل عـــن امللكي، 
ورمبا يدخل في صفقة تبادلية يعود مبوجبها 
إلـــى يوفنتـــوس مقابـــل انضمام ديبـــاال إلى 
الريال، إال أن رغبة املهاجم اإلســـباني الشاب 
رمبا حتطم الصفقة التبادلية، وليس الصفقة 

ككل، ألنـــه ســـيكون هدفـــًا للعديد مـــن أندية 
البرمييرليغ، وعلى رأســـها مانشستر يونايتد 

وتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي.
طـــوال األســـابيع واألشـــهر املاضية، ظل 
احلديث عـــن رحيل األرجنتينـــي باولو ديباال 
من صفوف يوفنتوس إلى أحد قطبي إسبانيا، 
ريال مدريد وبرشـــلونة، مسيطرا على وسائل 
اإلعالم، خاصة اإلسبانية، لكن على العكس من 
ذلك متاما، يبدو أن مسؤولي السيدة العجوز 
لديهم خطط أخـــرى مختلفة متاما بخصوص 
صاحـــب الـ٢٣ عاما والقادم من باليرمو صيف 

.٢٠١٥
ليوفنتوس  الصحافـــي  املؤمتـــر  وخـــالل 
مبناسبة لقاء بولونيا، قال املدرب ماسيمليانو 
أليغري ”ديباال هو محور مشروع يوفنتوس“. 
كما نفى املـــدرب اإليطالي أن تكون لدى إدارة 
البيانكونيـــري أي نيـــة للتفريط في اجلوهرة 
األرجنتينيـــة، خصوصا أنها تهدف إلى الفوز 
بدوري أبطال أوروبا، وال يعوزها املال. وعلى 
عكس ما تشـــيعه الصحف اإلســـبانية، من أن 
الالعـــب يفكر فـــي االنتقال إلـــى الليغا، تبدو 
إيطاليا واثقـــة من بقاء ديبـــاال، كما أن وكيل 
أعمالـــه صرح قبـــل فترة وجيـــزة ”هو مرتاح 
هنـــا، وال يفكـــر في االنتقـــال“. وجـــدد ديباال 
عقـــده مـــع يوفنتوس حتـــى عـــام ٢٠٢١، وهو 
أمر يعطي املزيد من الثقة لدى إدارة الســـيدة 
العجوز، فالالعب لم يتوقف كثيرا قبل التوقيع 
على العقد، رغم كل مـــا يتردد حول اتفاقه مع 
فلورنتيـــو بيريز رئيس ريـــال مدريد، أو كونه 

يفضل اللعب مع مثله األعلى ليونيل ميسي.

ديباال على أعتاب قلعة الميرينغي

قادم بقوة

◄ كشفت تقارير صحافية إنكليزية، عن 
رغبة الكولومبي خاميس رودريغيز، 

العب خط وسط ريال مدريد اإلسباني، 
في االنتقال إلى صفوف مانشستر 

يونايتد، خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
الحالية.

◄ أكد الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم 
أرسنال اإلنكليزي، أن الغانرز فوجئوا 

بالتزام بريستون نورث إيند أحد أندية 
القسم الثاني، خالل مواجهة الفريقين 

بالدور الرابع ببطولة كأس االتحاد 
اإلنكليزي.

◄ يرغب مسؤولو توتنهام هوتسبير 
وساوثهامبتون اإلنكليزيين، في التعاقد 

مع مهاجم هوفنهايم األلماني مارك 
أوث. ويجيد الالعب صاحب الـ25 

عاما اللعب في أكثر من مركز بالخط 
األمامي، حيث يشارك كمهاجم صريح 

ومهاجم متأخر.

◄ أكد الدولي الفرنسي باتريس 
إيفرا، الظهير األيسر لنادي يوفنتوس 
اإليطالي، أنه يفضل العودة إلى ناديه 
السابق مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

عن االنتقال إلى فالنسيا اإلسباني، بعد 
تجميده مع فريق السيدة العجوز.

◄ يؤمن روبرت ليفاندوفسكي هداف 
منتخب بولندا وبايرن ميونيخ، أن 
الموقع األفضل لزميله في الفريق 
البافاري توماس مولر، هو اللعب 

كمهاجم ثان بجانبه. ويشارك توماس 
مولر مع كارلو أنشيلوتي في مركز 

الجناح األيسر.

◄ أعلن نادي فالنسيا المتعثر في 
الدوري اإلسباني لكرة القدم عن 

استقالة مدير الكرة خيسوس غارسيا 
بيتارك، بعد أسبوع واحد من رحيل 
المدرب اإليطالي تشيزاري برانديلي.

باختصار
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} القاهــرة – تتمايـــل راقصـــات علـــى إيقاع 
موســـيقى مصرية شعبية صاخبة على مسرع 
خشـــبي في الهواء الطلق، فيما يعلن حســـن 
العجمـــي عبر مكبر الصوت أن أحد المدعوين 
دفع خمســـة آالف جنيه كهدية فـــي حفل عيد 

ميالد طفلة صغيرة.
وال يعرف مقدم الهدية حتما صاحبة العيد 
أو أهلها، لكنه يدفع اليوم ما ســـيحصده غدا 

في مناسبة اجتماعية خاصة به.
وال يتخلى العجمي عـــن الميكروفون، هو 
الوســـيط الذي يجمـــع أشـــخاصا ال يعرفون 
بعضهـــم البعـــض يدفعـــون مبالـــغ مالية أو 
”النقـــوط“ في أفـــراح أو حفالت أعيـــاد ميالد 
صاخبة يشـــاركون بها. ويوضح العجمي ”كل 
مشـــارك يدفع مبلغا معينا فـــي أكثر من حفل 
حتى يأتي دوره ويقيم حفله فيجمع كل ما دفع 

مرة واحدة. هكذا تدور الجمعية“.
وباتـــت أفراح الجمعيات أمرا شـــائعا في 
مصر بســـبب تردي األوضـــاع االقتصادية في 
البالد. وينشغل مساعدو العجمي بعّد النقود 
وكتابة أســـماء دافعيها عليها ثم التدوين في 

كراسة صفراء صغيرة.
ويقول العجمي ”نحن نحدد مواعيد أفراح 
للناس. لكل واحـــد موعد؛ عيد ميالد أو عرس 
أو ختان، ويأتـــي الناس للتنقيط“، فيســـترد 

دفعة واحدة ما سبق أن سدده على دفعات.
ويدير العجمـــي 70 جمعية في القاهرة و3 
محافظات في دلتـــا النيل. وتتـــراوح المبالغ 
التي يدفعها المشـــاركون ما بيـــن 250 جنيها 

(12.5 دوالرا) و2500 جنيه (125 دوالرا).
في بلدة أبوالغيـــط الصغيرة في محافظة 
القليوبية (قرابة 35 كيلومترا شمال القاهرة)، 
تستقدم الطفلة التي تحتفل بعيد ميالدها إلى 
المســـرح والدها وغيره من المدعوين إلطفاء 
شموع كعكة عيد ميالدها، في خطوة لم تكترث 

بها الغالبية العظمى من الحضور.
ويتواجد في العيـــد المئات من المدعوين 
الذين يرتـــدي معظمهم الجالبيب الشـــعبية. 
ويقـــام العيد فـــي خيمـــة كبيرة وســـط حقل 
زراعي، مضاءة بالمئات من المصابيح، بينما 

امتدت فـــوق الرؤوس ســـحابة بيضاء كبيرة 
ناتجة عن دخان السجائر والنرجيلة.

بعـــد منتصـــف الليـــل، بقيت الموســـيقى 
الصاخبـــة تصدح فـــي المكان الريفـــي الذي 
اســـتلزم الوصـــول إليه عبور أزقة وشـــوارع 
ضيقة غير ممهدة تنتشـــر فيها منازل صغيرة 

من طابقين أو ثالثة على أقصى تقدير.
وتنتشـــر في مصر جمعيات بين أشخاص 
يعرفون بعضهم البعض، يدفع كل منهم مبلغا 
محـــددا شـــهريا ويحصـــل على هـــذه المبالغ 
شـــخص واحـــد منهم كل شـــهر، وهو شـــكل 
من أشـــكال التضامـــن االجتماعـــي المعروف 

والمنتشر في مصر منذ عقود.
وغالبـــا ما يكـــون الهـــدف مـــن الجمعية 
مساعدة الشـــخص الذي سيحصل على المال 
علـــى الوفــــاء بالتـــزام هـــام أو تمويل حاجة 
ملحـــة. إال أن ”جمعيات األفـــراح“ مختلفة، إذ 
يشـــارك فيها أشخاص كثر ال يعرفون بعضهم 
البعـــض، والحفـــالت هي العنصر الرئيســـي 

الذي يجمعهم.

وتحيي الحفالت فرق موسيقية وراقصات 
ومطربـــون شـــعبيون لجذب أكبر عـــدد ممكن 
من المشـــاركين، وهي مرهونة بإدارة شخص 
مثل العجمي يسجل بدقة كم يدفع كل شخص 
بالضبـــط وبالتالي يوجـــه زبائنه إلى حفالت 

مناسبة لما يدفعونه.
ويصـــف المحلل االقتصـــادي وائل جمال 
هذه الجمعيات بأنها إحـــدى ”آليات التمويل 
الشـــعبي التضامني“. وهي تقـــوم في الواقع 

مقام البنوك في هذه األوساط الشعبية.
ويقـــول ”في كل الدول عندما ال تكون هناك 
ثقة في نظـــام البنوك أو بســـبب ارتفاع كلفة 
االقتراض، يلجأ الناس إلى وســـائل تضامنية 

لمساعدة بعضهم البعض على العيش“.
وقـــد يكلـــف الحفل الواحـــد 50 ألف جنيه 
(2500 دوالر)، لكـــن صاحب الحفـــل قد يجني 
أمـــواال تصـــل إلـــى 200 ألف جنيـــه (10 آالف 
دوالر)، بحســـب العجمي الذي شـــدد على أن 
”كل شـــخص يجمع في حدود ما ســـبق دفعه“.
ويشـــارك الجزار الثالثيني مجـــدي رجب في 

حفـــل عيد الميـــالد، رغم أنه ال يعـــرف الطفلة 
أو أيا من أفراد أســـرتها. ويقول ”جئت ألدفع 
النقوط. سأظل أدفع لمدة سنة حتى أقيم حفلي 
وأحصل على فلوسي“. ويضيف أنه سيستثمر 
أمواله المحصلة في ”شراء عربة نقل أو إقامة 
مشـــروع لتحســـين الدخل. الجمعية تســـاعد 

كثيرا في هذه الظروف الصعبة“.
وفـــي مدينـــة شـــما بمحافظـــة المنوفية 
في دلتـــا النيل، حيث انتشـــرت ظاهرة أفراح 
الجمعيـــات، أقام التاجر وليد أبوســـارة حفل 
زفاف أخيه ليتمكن من جمع أموال دفعها على 

مدى شهور عديدة فائتة.
وعلـــى المســـرح الخشـــبي، كان العريس 
بعـــض  مـــن  التهانـــي  يتلقيـــان  وعروســـه 
المدعوين، بينما جلس معظم الحاضرين على 
األرض حول طاوالت مذهبة يتناولون الشـــاي 
المقدم فـــي أباريـــق زرقاء والقهـــوة وبعض 
المحمصـــات كالفول الســـوداني. كذلك ُقّدمت 
قوارير البيـــرة المحلية التي ال يتوقف الطلب 

عليها ولو دقيقة واحدة.

} لوس أنجلس -قالت وســـائل إعالم أميركية 
إن رمـــاد جثـــة الممثلـــة كاري فيشـــر، نجمة 
سلســـلة أفـــالم ”حـــرب النجوم“ التـــي لعبت 
دور ”األميـــرة ليا“، وضع في جرة على شـــكل 

كبسولة لعقار ”بروزاك“ المضاد لالكتئاب.
ونقلـــت مجلـــة ”ذا هوليـــوود ريبورتـــر“ 
األميركيـــة عـــن تود فيشـــر، شـــقيق الممثلة، 
قوله إن رماد رفاتها وضع في جرة مخصصة 
صنعت من الخزف على شـــكل العقار المضاد 

لالكتئاب الذي كان ”أحد أهم األشياء لـكاري“. 
وذكر تود أن شـــقيقته ”أحبـــت ’بروزاك‘ وكان 
متواجدا لديهـــا في البيت. أعتقـــد أن وبيلي 
(ابنة كاري فيشـــر) كانت تـــوّد أن تتواجد في 

مكان كهذا“.
وأشـــارت المجلـــة إلى أنـــه باإلضافة إلى 
رماد رفات فيشـــر، قد وضع رماد رفاة والدتها 
أسطورة هوليوود، ديبي رينولدز، التي فارقت 

الحياة بعد يوم واحد من وفاة ابنتها.

} باريــس – دخـــل قانون عمل فرنســـي جديد 
حيـــز التنفيـــذ، االثنيـــن الماضـــي، ليحمـــي 
الموظفيـــن من الضغـــوط الناتجة عـــن إبقاء 
وســـائل االتصال بهم ُمتاحة فـــي غير أوقات 
العمل الرسمية، في إجراء هو األول من نوعه 
علـــى مســـتوى العالم الـــذي تتخـــذه حكومة 

لحماية توازن الحياة العملية للموظفين.
والقانون يتطلب من الشـــركات التي يعمل 
بها 50 موظفا أو أكثر التفاوض بشـــأن اتفاق 
مع اتحادات العمال ووضع أسس التعامل في 
ما يتعلق بحق عدم االتصال بعد ساعات العمل 
وخـــالل العطالت. وقوبل القانون بترحاب من 
جانب العاملين في منطقة ال ديفانس لألعمال 

التجارية في العاصمة باريس.
وقالـــت كارولين التي تعمل مديرة لتطوير 
األعمال فـــي مؤسســـة زراعية ”اليـــوم هناك 
اتجـــاه مفرط لالســـتمرار فـــي التواصل على 

مدار الســـاعة عبـــر اإلنترنت. أعتقـــد أنه من 
المهم وجود قانون لمســـاعدة هؤالء الذين هم 
في حاجة إلى الحق في التوقف عن االستمرار 

في التواصل“.
وقـــال غريغـــوري الـــذي يعمل مهندســـا 
معماريا ”أعتقـــد أن هذا ضروري للفصل بين 
الحياة العملية والحياة الشخصية إذ ال يوجد 

حد فاصل واضح بينهما في يومنا هذا“.
البريدية  وكانـــت مجموعـــة ”ال بوســـت“ 
الفرنسية أول من اعترف بهذا القانون وشرعت 
فـــي العمل به قبل دخوله حيـــز التنفيذ، حيث 
أبلغت موظفيها بـــأن لديهم الحق في تجاهل 

البريد اإللكتروني خارج ساعات العمل.
وتم إرفاق عبارة أســـفل البريد اإللكتروني 
الرســـمي تقول ”إذا استلمت هذا البريد خالل 
ساعات الراحة أو في العطالت فلست مطالبا 
بالرد عليه على الفور إال في حاالت الطوارئ“.

} إذا كان علينـــا أن نصـــدق أن الرئيـــس 
األميركي دونالد ترامب ال ينام أكثر من أربع 
ســـاعات يوميا وفق ادعاءاته قبل أن يتسلم 
منصبـــه، فعلينا توقع أن المنصب ســـيأخذ 
منه ساعتين إضافيتين أخَرَيْين في الصحو!
تلك حقائق ومزاعم شائعة في العالم عن 
جودة النوم، وليس عند األميركيين وحدهم، 
المزيد من الناس يدركون أن لديهم مشـــكلة 
النـــوم، هناك صحـــوة جماعية، فـــي تعبير 

شائع وغير موفق المعنى.
الصحافيون الحقيقيون ال ينامون بشكل 
حقيقي، ال أتحدث عن نفسي هنا، لقد لمست 
ذلك بشـــكل واقعي وباعتراف علني من دون 
تردد، ألن قلة النوم ليســـت تهمة، ولم تصل 

بعد إلى درجة المرض.
كنـــت من بيـــن أكثـــر مـــن 600 صحافي 
وإعالمـــي مـــن مختلـــف أنحـــاء أوروبا في 
احتفاليـــة مبكـــرة بأعيـــاد الميـــالد ورأس 
الســـنة، يكاد جليســـي يتصـــرف مثلي كلما 
شـــعر أن ثمـــة عاجال مـــس شاشـــة هاتفه، 
ليعالجه بالرســـائل النصيـــة، وكما توقعت 
إنه يوزع العمل، ويرسل وينبه…، إنه جالس 
فـــي احتفالية لكنه يعمل أيضـــا، أعترف لي 
قبل أن أبادره الســـؤال بأننا نعمل معا وأقل 
تمتعا من اآلخرين باالحتفالية، ألنه بالتأكيد 
الحـــظ ما أفعله مـــع هاتفي، مثـــل هذا األمر 
لـــه عالقـــة بقلة وجـــودة النوم أيضـــا! إننا 
نعمـــل حتى أثناء النـــوم، ليس الصحافيون 
وحدهم، بل معظمنا يشعر بالتعب، فالدكتور 
تشـــارلز كيزلـــر، األســـتاذ فـــي كليـــة الطب 
بجامعة هارفارد، يقدر أن متوسط نوم الفرد 
األميركي في ليالـــي أيام العمل انخفض في 
الســـنوات الخمســـين الماضية مـــن ثماني 

ساعات ونصف الساعة إلى سبع.
ليس النـــوم بجانـــب الهاتـــف الذكي ال 
يســـاعد عليه فقط، بل إبقاء الهاتف في اليد، 

هذا يعني أن العمل ال يتوقف!
ســـبق وأن انهـــارت الصحافيـــة أريانا 
هافينغتون واســـتيقظت في بركة من الدماء 
بســـبب كســـر في عظمة الوجنة، ألنها كانت 
تعمـــل تحت إغـــراء النجاح وتقـــاوم النوم. 
لكنها اكتشـــفت بشكل متأخر متعة ”التفكيك 
واالســـترخاء“ في تعريـــف جديد للنوم، بعد 
أن أبعـــدت كل الهواتـــف والكمبيوترات عن 

غرفة النوم.
أعادت أريانا ُمؤسسة موقع هافينغتون 
بوست اكتشـــاف النوم في كتاب ”االزدهار“، 
عندمـــا عرفت أنـــه أحد األمـــور التي يرغب 
الناس في التحـــدث معها حوله أكثر من أي 

شيء آخر في ذلك الكتاب.
وأطلقت ”شـــركة  ثم كتبت ”ثورة النوم“ 
العافية“ التي ســـتكون خالصة أعمالها بيع 

النوم!
وباألمس شعر الصحافي سايمون كوبر 
من فاينانشـــيال تايمـــز، باالمتنـــان ألريانا 
هافينغتون ألنها أعـــادت إليه النوم وغيرت 

حياته!
بالنســـبة لكوبر أصبح وقت النوم يعني 
وقـــت النوم، وهـــي مرحلة تـــرك فيها وراءه 

اليوم الذي انتهى.
يقول ”ال أســـتطيع أن أحمل نفسي على 
كتابة قائمة االمتنان، لكني توقفُت عن قراءة 
المواضيع المتعلقة بالعمـــل أثناء وجودي 
على السرير، ولم أعد أذهب إلى النوم ومعي 
هاتفـــي الذكي إلى جانبي، وأنا أشـــعر فعال 
أنـــي أقل إنهاكا من قبل، ربما يدخل اســـمي 
في التاريخ على أني من أوائل الذين اعتنقوا 

مبدأ النوم“.

عادات قديمة تعزز روح التضامن وتعيد االبتسامة للمصريين

زوجان يلتقطان سيلفي في ساحة «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك، 
حيث شهدت درجات الحرارة انخفاضا كبيرا مع تساقط الثلج في العديد 

من المدن األميركية واألوروبية.

>

ادخار الغرباء يغني المصريين عن االستدانة إلتمام أفراحهم

قانون فرنسي يمنع 
التواصل مع الموظفين بعد الدوام
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كرم نعمة ــــــر وهدايا توزع خالل  حس تضامني كبي
حفالت ألفراد عائالت مصرية مبشــــــاركة 
ــــــوم يأتي  ــــــأن العطاء الي ــــــاء يؤمنون ب غرب
باخلير غدا، حيث ظهرت مؤخرا جمعيات 
ــــــة تســــــاعد كل من يرغــــــب في إقامة  خيري
ــــــد ميالد أو زفاف فــــــي مصر باالدخار  عي
على الطريقة التقليدية بعيدا عن مصاعب 

ومشكالت البنوك.

جثة أميرة «حرب النجوم» في كبسولة دواء
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