
} بغــداد  - لم تكن احلكومة العراقية بانتظار 
إضافـــة أعبـــاء جديـــدة على محاربـــة داعش 
بعد صعود الرئيـــس األميركي اجلديد دونالد 
ترامب، لكن إمكانية حتول العراق إلى ســـاحة 
صـــدام بني الواليات املتحـــدة وإيران وضعت 

بغداد في حالة طوارئ مبكرة.
والبلد، الذي باتت أحزاب شـــيعية طائفية 
تعرف بـ“أحزاب إيران في العراق“، مســـؤولة 
عن نزيف اقتصادي وسياســـي فيه، هو نقطة 
تقاطع بـــني مصالـــح إيـــران وإدارة أميركية 
جديـــدة ال تبـــدي أي تهـــاون مـــع سياســـتها 

التوسعية في املنطقة.
ودفـــع القلـــق املتصاعـــد بوتيرة ســـريعة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي إلى 
طلب عقد لقاء رسمي مع ترامب في واشنطن، 

بحسب مصادر عراقية وتسريبات رسمية.
األميركيـــة  اإلدارة  إن  املصـــادر  وقالـــت 
رفضت اســـتقبال العبادي، إلى جانب رئيسي 
اجلمهوريـــة والبرملـــان ووزراء فـــي احلكومة 

العراقية.
وفـــي جلســـة خاصـــة مبكتبه األســـبوع 
املاضي، أقر العبـــادي لصحافيني وأكادمييني 
بأنه لـــم يتمكن من التعرف بعـــد على املالمح 
األميركيـــة  اإلدارة  لتوجهـــات  الرئيســـية 
اجلديدة، مشـــيرا إلى أن ســـفارة واشنطن في 
بغداد ”ال تعرف عن توجهات ترامب، أكثر مما 

نعرف نحن“.
وكانـــت مصـــادر عراقيـــة مّطلعة كشـــفت 
لـ“العـــرب“ عـــن أن العبادي أســـر ملقربني منه 
بأنـــه واثـــق مـــن مســـتقبل عالقته بـــاإلدارة 
األميركية اجلديدة، وأنـــه ينتظر أن يكون من 
بني أوائل مســـؤولي الدول فـــي العالم الذين 

سيلتقون ترامب.
لكن حتذيرا شـــديد اللهجة من مستشـــار 
األمـــن القومـــي األميركي مايكل فلـــني إليران، 
وضع العـــراق، الذي يتنافس فيه البلدان على 

النفوذ، في مأزق.
وفـــي تغريـــدة على حســـابه علـــى تويتر 
اجلمعـــة، قـــال ترامب ”إيـــران تلعـــب بالنار، 
واإليرانيـــون ال يقـــّدرون كـــم كان (الرئيـــس 
الســـابق بـــاراك) أوباما طيبا معهـــم، أما أنا 

فلست مثله“.
واخلميس، قال فـــي تغريدة أخرى ”إيران 
مازالـــت تتوســـع أكثـــر فأكثـــر فـــي العـــراق 

حتـــى بعد أن بـــددت الواليـــات املتحدة ثالثة 
تريليونات دوالر هناك منذ فترة طويلة“.

ويقـــول قيادي بـــارز في املجلـــس األعلى 
اإلســـالمي الذي يتزعمه عمار احلكيم املدعوم 
مـــن إيران، إن ”العراق لم يعد مهما بالنســـبة 
لإلدارة األميركية اجلديدة كي يســـتخدم أداة 

للضغط على إيران أو غيرها“.
القـــوى  ”علـــى  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
السياسية العراقية أن تستوعب حقيقة انتهاء 
مرحلـــة أوباما، وقبله بوش عندما كان العراق 
هو اخلاصـــرة الرخوة“، مشـــيرا إلى أن ”من 
يهدد بحرق العراق كي يعاقب أميركا فليفعل، 

لكنه سيحرق العراقيني فقط“.
وبعدما أدرجت إدارة ترامب العراقيني من 
بني 7 دول إسالمية بات رعاياها ممنوعني من 
دخـــول الواليات املتحدة، ظهـــر تراجع مكانة 

العراق على قائمة أولويات اإلدارة اجلديدة.
ويقول العبادي إنـــه فوجئ بقرار الرئيس 
األميركـــي املتعلق مبنـــع العراقيني، مشـــيرا 
إلى أنه علم أن هـــذا القرار جرت صياغته في 
األشـــهر األخيرة من والية أوباما، وأن ترامب 

أقره فقط.
وقـــال العبادي خالل لقائه مع الصحافيني 
إن بإمكانـــه ”إطـــالق تصريحات حـــادة ضد 
ترامب، ستزيد من شعبيتي في الشارع فعليا، 
لكنني أعرف أننا نحتاج األميركيني في عملية 
حترير الساحل األمين من املوصل، وال ميكننا 

املجازفة بالتصعيد معهم اآلن“.
وقـــال محلـــل عراقي رفض ذكر اســـمه إن 
”الواليات املتحدة أخطأت حني سمحت إليران 
بتحويل العراق إلى جدار عازل تختبئ وراءه، 
وهو ما صار السياسيون العراقيون املوالون 
إليـــران يدركونه من غيـــر أن يدعوهم ذلك إلى 
التراجع عن مواقفهم املستســـلمة للمشـــروع 
اإليراني، ال لشيء إال ألنهم ال ميلكون مشروعا 
بديال بعـــد أن قطعوا صالتهم مبحيط العراق 
العربي وباتـــوا يقيمون في جزيـــرة معزولة، 

إيران هي بوابتها الوحيدة“.
أنه ”رمبا يشعر أولئك  وأضاف لـ“العرب“ 
السياسيون اآلن بشيء من اخلوف من اقتراب 
ساعة الصفر من جهة إمكانية تغيير التركيبة 
السياســـية احلاكمـــة فـــي العـــراق لصالـــح 

التوجهات األميركية.
واشار إلى أن هذا يعني لفظ اجلزء األكبر 
مـــن النظام احلالي وهو اجلزء املوالي إليران، 
غير أنهم ســـيراهنون بطريقـــة انتحارية على 
احلشـــد الشعبي وهو القوة املسلحة الوحيدة 
التي أنيطت بها مهمة ضبط الشـــارع الشيعي 

وحتشيده ضد املصالح األميركية“.
وبـــدا أن مكتب رئيـــس الـــوزراء العراقي 
يحاول وضع حد للتكهنـــات التي تتحدث عن 

أن إدارة ترامب لن تهتم بامللف العراقي كثيرا، 
من خالل لقاء العبادي بالســـفير األميركي في 

بغداد دوغالس سليمان. 

ويقول الباحث العراقي هشـــام داوود إنه 
بحسب مفهوم ترامب فإن لم يفهم قادة العراق 
مصالح أميركا ويســـايرونها، عندها ستعمل 

على تغيير الواقع السياسي في بغداد وليس 
الهرب منها، مؤكدا أن ”ترامب ســـيضع بغداد 

أمام خيارات قاسية“.
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} بريوت – عبرت أوســـاط سياســـية شيعية 
في لبنان عن استغرابها من إصرار حزب الله 
وحركة أمل على جتميـــد أي عملية انتخابية 
الشـــيعي األعلى على  للمجلـــس اإلســـالمي 
الرغـــم من النفوذ والهيمنة التي ميتلكها هذا 

الثنائي داخل الطائفة الشيعية في البلد.
واعترض عدد من أعضاء الهيئة الناخبة 
في املجلس اإلســـالمي الشـــيعي األعلى على 
تصويـــت مجلس النـــواب اللبنانـــي لصالح 
مشروع قانون تقدم به نائبان ميثالن الثنائية 
حركة أمـــل)، قضى  الشـــيعية (حزب اللـــه – 
بتمديد والية الهيئتني الشـــرعية والتنفيذية 
في املجلس اإلســـالمي ملدة ثالث سنوات من 

تاريخه.
واعتبـــر هـــؤالء، الذيـــن نظمـــوا مؤمترا 
الشهر املاضي، أن قرار التمديد، الذي اتخذه 
البرملان في دورته االســـتثنائية يوم 19 يناير 
الثنائيـــة احلزبية  املاضي، ميـــدد ”احتكار“ 

الشـــيعية لقـــرار املجلـــس اإلســـالمي، وهو 
املرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية.

احلزبـــني  جلـــوء  أن  مراقبـــون  ورأى 
الشيعيني إلى عدم الســـماح بعملية انتخاب 
جديدة لتجديد جســـم املجلس وأشخاصه قد 
يعكس إربـــاكا داخل بيئة احلزبني وخشـــية 
مـــن أن تفتـــح املنافســـة أبـــواب اعتـــراض 
شـــيعي على الســـلوك املهيمن الذي ميارس 
باســـم الطائفة للتحكم بكافة أدوات التمثيل 
الديني والنقابي واالجتماعي كرافعة للهيمنة 

الشيعية احلاصلة.
وقد أسس السيد موسى الصدر، املجلس 
اإلســـالمي الشـــيعي األعلى، ثـــم أقر مجلس 
النـــواب اقتراح إنشـــائه عـــام 1967، وبعدها 
بعامـــني، انتخبـــت الهيئة العامـــة للمجلس 

الصدر أول رئيس للمجلس.
وأجريـــت انتخابـــات ثانيـــة عـــام 1975، 
وبعد اختفاء الصدر عام 1978، تولى رئاســـة 

املجلـــس باإلنابة محمد مهدي شـــمس الدين 
حتـــى وفاته عام 2001. ويرأس املجلس حاليا 
بالنيابة عبداألمير قبـــالن، وله نائبان مدني 
وديني، وقد جتاوز قبالن الســـن التي حددها 

القانون بخمسة وستني عاما.
وطالب الوزير الســـابق إبراهيم شـــمس 
الدين، وهـــو أحد املعترضني وجنل الشـــيخ 
الراحل محمد مهدي شمس الدين، بأن جترى 
االنتخابات ”لتغيير اإلدارة احلالية، واختيار 
أناس أكثر حكمة وكفاءة يعملون عمل ملصلحة 
الشيعة وتطوير عالقاتهم الداخلية، ويبقون 

مصلحتهـــم مرتبطـــة باملصلحـــة اللبنانيـــة 
العليا، ولكي ال يكون للشـــيعة مشروع خاص 
منفصـــل عـــن الدولـــة، كما حصل منـــذ فترة 
عندما دعا املجلس احلالي إلى إنشـــاء نقابة 

للمحامني الشيعة“.
وترى أوســـاط مراقبة أن الدولة اللبنانية 
تنأى بنفسها عن الســـجال الشيعي الشيعي 
اجلـــاري في هـــذا الشـــأن وتســـعى لتجنب 
الصدام مع حزب الله وحركة أمل بسبب عدم 
ســـماحهما بتدخل أي طرف لبناني في كل ما 

يتعلق بشؤون الشيعة في لبنان.
وفيما أعلن عن تقدمي اعتراض إلى رئيس 
اجلمهورية لرد قانـــون التمديد، إال أن عضو 
الهيئة العامة في املجلس اإلسالمي الشيعي، 
الكاتـــب والصحافـــي، علـــي األمـــني، يتوقع 
أال يقـــدم رئيـــس اجلمهورية علـــى رد قانون 
التمديـــد ”ألن األمـــر ســـيزعج رئيس مجلس 
النـــواب، نبيه بري (رئيس حركة أمل)، وأمني 

عام حـــزب الله، حســـن نصراللـــه، وبالتالي 
التحـــرك يأتي لالعتـــراض، والقـــول بأن ما 

حصل غير قانوني“.
وتتحـــدث أوســـاط شـــيعية معارضة عن 
أن إنشـــاء املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 
جرى بغية خلق مرجعية مستقلة للشيعة في 
لبنـــان، إال أن ما يراد لـــه أن يكون منبرا يطل 
الشيعة من خالله من ضمن املشهد اللبناني، 
أضحـــى مختطفا من قبل الثنائية الشـــيعية 
الســـتخدامه في أجندات غيـــر لبنانية تعمل 

لصالح إيران.
وتســـخر أصـــوات شـــيعية مســـتقلة من 
خطاب الثنائية الشـــيعية الداعي إلى اعتماد 
قانون النســـبية لالنتخابات النيابية حرصا 
للبنانيني، فيما متتنع  على ”عدالة التمثيـــل“ 
نفس الثنائية عن الســـماح بعدالـــة التمثيل 
داخل املجلس الشيعي من خلق منع أي تطور 

متثيلي داخله.

شيعة مستقلون يتمردون على احتكار حزب الله ألصوات الطائفة
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واشنطن تفرض عقوبات على طهران وتلوح بالمزيد
} واشــنطن  - فرضـــت الواليـــات املتحـــدة 
اجلمعة عقوبـــات جديدة على إيران بســـبب 
إجرائها جتربة جديدة على صاروخ باليستي 
ودعمهـــا للمتمرديـــن احلوثيني فـــي اليمن، 

ملوحة بعقوبات أخرى في الطريق.
وشملت عقوبات وزارة اخلزانة األميركية 
13 فردا و12 كيانا يشتبه في أنهم قدموا دعما 
لوجســـتيا ومعدات إلى برنامـــج الصواريخ 

اإليرانية، بحسب بيان صدر عن الوزارة.
اجلديـــدة  العقوبـــات  أن  البيـــان  وأكـــد 
ال تنتهـــك االتفـــاق حـــول البرنامـــج النووي 

اإليراني املوقع عام 2015.
وأوضـــح البيان أن العقوبات تســـتهدف 
جهـــات تدعـــم البرنامـــج اإليرانـــي لتطوير 

الصواريخ الباليستية، وفيلق القدس التابع 
للحرس الثوري.

األمـــوال  مراقبـــة  مكتـــب  مديـــر  وقـــال 
اخلارجيـــة فـــي وزارة اخلزانة جون ســـميث 
إن ”دعـــم إيران املســـتمر لإلرهـــاب وتطوير 
برنامجهـــا للصواريخ الباليســـتية يطرحان 

تهديدا للمنطقة ولشركائنا في العالم“.
وكانت الواليات املتحدة وجهت اخلميس 
حتذيـــرا إلـــى إيران بعـــد جتربـــة الصاروخ 
بالتهديـــدات  طهـــران  ونـــددت  الباليســـتي. 

”املتكررة واالستفزازية والتي ال أساس لها“.
وتنـــص عقوبـــات وزارة اخلزانـــة التـــي 
تستهدف خصوصا شبكة دعم مقرها الصني 
علـــى جتميد أصـــول أشـــخاص وكيانات في 

الواليـــات املتحـــدة وعدم متكنهم مـــن إجراء 
صفقات مع شركات أميركية.

مســـؤولون كبار باإلدارة األميركية  وقال 
إن العقوبات ضـــد إيران هي ”مجرد خطوات 

أولية ردا على سلوك إيران االستفزازي“.
وهـــدد املتحـــدث باســـم البيـــت األبيض 
شون سبايســـر في مؤمتر صحافي اخلميس 
بـ“اتخاذ عـــدد من اخلطـــوات العقابية بحق 

طهران“ على خلفية التجربة الصاروخية.
ومبوجـــب االتفـــاق النـــووي بـــني إيران 
املوقع فـــي 14 يوليو  ومجموعـــة دول ”1+5“ 
2015، ُيحظـــر علـــى طهـــران تنفيـــذ جتارب 

للصواريخ الباليستية ملدة 8 سنوات.
مواد ذات صلة: ص ٣، ٦، ٨، ١٠، ١٩

قادة أوروبا يلتقون قرب سواحلللللللللللللللللللللل لييييييييييييبيا
ص ٧



} القدس – فضلت إســـرائيل الجمعة، التريث 
فـــي التعقيـــب علـــى موقـــف البيـــت األبيض 
حيال االســـتيطان الـــذي اعتبره مســـؤولون 
فلســـطينيون ”غير مقبول“ ويعطي إســـرائيل 
الضـــوء األخضر لمواصلة البنـــاء في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وقـــال الســـفير اإلســـرائيلي لـــدى األمـــم 
المتحـــدة، دانـــي دانـــون، لإلذاعـــة العامة إن 
تصريحـــات البيـــت األبيض ال تشـــكل تغييرا 
في السياســـة األميركية، لكنه امتنع عن القول 
بوضـــوح إن كانـــت الحكومـــة اإلســـرائيلية 
ســـتتوقف عن إعالن مشـــاريع استيطانية مع 
تلميحه إلى إمكان تعليقها حتى اللقاء المقرر 
فـــي 15 فبراير بيـــن رئيس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو والرئيس األميركي دونالد ترامب. 

وكان البيـــت األبيـــض قـــد صرح مســـاء 
الخميس في بيان بأن بناء وحدات استيطانية 
جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة يمكن 
أن ”ال يكون عامال مساعدا“ في حل النزاع بين 
إسرائيل والفلســـطينيين، لكنه أكد في الوقت 
نفســـه أنه لـــم يتخذ بعـــد موقفا رســـميا من 
المســـألة، وال يعتقد أن ”المستوطنات تشكل 

عقبة أمام السالم“.
ومنذ تنصيب ترامب فـــي 20 يناير أعطت 
إســـرائيل الضوء األخضر لبناء أكثر من ستة 
آالف وحدة ســـكنية اســـتيطانية في األراضي 
المحتلـــة، وأعلـــن نتنياهـــو بناء مســـتوطنة 

جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت.
ويعكس تســـريع وتيرة االســـتيطان رغبة 
إســـرائيل في اغتنـــام فترة حكـــم ترامب بعد 

ثماني ســـنوات من إدارة بـــاراك أوباما التي 
عارضت ذلك.

وقال دانون ”لن أقول إنه تغيير (…) البيان 
في غاية الوضـــوح ومعناه انتظروا اللقاء مع 
رئيس الوزراء (…) عندها سنحدد سياستنا“.

وأضاف ”علينا أيضا أن نقرأ بين السطور: 
البيان يقول إن المســـتوطنات ال تشـــكل عقبة 
أمام الســـالم وهذا لم يكـــن واردا في بيانات 

الرئيس السابق“.
وعلى الجانـــب الفلســـطيني، قالت حنان 
عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة إن 
”منظمة التحرير الفلســـطينية تعتبر أن موقف 
اإلدارة األميركية من االســـتيطان اإلسرائيلي 
الـــذي أصـــدره البيت األبيـــض الخميس غير 

مقبول وغير واضح“.

وأكـــدت عشـــراوي أن ”طريقـــة صياغـــة 
البيان تشير إلى أنهم يسمحون بالبناء داخل 

المستوطنات القائمة“.
ويعيـــش نحـــو 400 ألـــف إســـرائيلي في 
مســـتوطنات الضفـــة الغربية بيـــن نحو 2.6 
مليـــون فلســـطيني. في حيـــن يتجـــاوز عدد 
مســـتوطني القدس الشـــرقية المحتلة المئتي 

ألف.

} بيــروت - قـــال الرئيـــس اللبناني ميشـــال 
عون إن عودة الالجئين الســـوريين إلى بالدهم 
يجـــب أن تتم من خالل عمـــل المجتمع الدولي 
مع الحكومة الســـورية إلنشاء مناطق آمنة لهم 

في سوريا.
ويتماهى موقـــف الرئيس اللبناني إلى حد 
كبير مع موقف روسيا والنظام السوري وحزب 

الله الحليف االستراتيجي كما يسميه عون.
ونزح مليون شـــخص على األقل إلى لبنان 
جـــراء الحرب في ســـوريا المجـــاورة منذ عام 

2011 أي ما يقرب من ربع سكان لبنان.
وقـــال عون في لقـــاء الجمعـــة، مع مفوض 
األمـــم المتحـــدة الســـامي لشـــؤون الالجئين 
فيليبو غراندي ”على المجتمع الدولي أن يعمل 
لتسهيل عودة هؤالء النازحين إلى بلدهم وذلك 
عبر إقامة أماكن آمنة في ســـوريا الســـتقبالهم 

بالتنسيق مع الحكومة السورية“.
وأضـــاف ”لبنان ليس في وارد إلزام أي من 
النازحين العودة إلى ســـوريا في ظروف أمنية 
غير مســـتقرة لكـــن ال بد من عمـــل دولي جامع 
إليجاد المناخ المناســـب لتســـهيل العودة ألن 
بقاءهـــم في لبنـــان ال يمكن أن يـــدوم إلى األبد 
خصوصـــا وأن ظروف عيشـــهم على األراضي 

اللبنانية ليست مريحة“.
مـــن جهته، نقـــل غراندي إلى عـــون، تأكيد 
مفوضيـــة األمـــم المتحدة الســـامية لشـــؤون 
الالجئين، على االستمرار في تقديم المساعدة 
للبنان، الســـيما في ما يخص رعايتها شـــؤون 

النازحين السوريين.
وأشار إلى أن ”المفوضية تواصل التنسيق 
مع منظمات األمـــم المتحدة كافة، وأنها تبحث 

مـــع الحكومة الســـورية في وضـــع مخططات 
لعودة تدريجية للنازحين الراغبين بالعودة“.

وجاء موقف عون حول المناطق اآلمنة بعد 
أيام قليلة من تأكيـــد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، أنـــه ”ســـيقيم بالتأكيد تلـــك المناطق 
في ســـوريا“ لحمايـــة األشـــخاص الفارين من 
العنف هنـــاك، منتقدا الجانب األوروبي لقبوله 

الماليين من الالجئين.
وطبقـــا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، 
مـــن المتوقع أن يأمـــر ترامب وزارتـــي الدفاع 
والخارجيـــة في األيـــام القادمـــة بوضع خطة 
إلقامـــة ”المناطق اآلمنة“ فـــي تحرك قد يخاطر 
بزيادة التدخل العسكري األميركي في الصراع 

السوري.
وقد أبدت روســـيا ترحيبا فاتـــرا بالخطة، 
مشـــترطة أن يتم ذلك بالتنســـيق مع الحكومة 
الســـورية، ومشـــيرة إلـــى ضـــرورة أن تقـــدم 

واشنطن المزيد من اإليضاحات حولها.
كمـــا أكـــدت وزارة الخارجية الســـورية أن 
إقامة مناطق آمنة البد أن تتم بموافقة وتنسيق 
مـــع الحكومة وإال فإن األمر ســـيعد تعديا على 

سيادة البلد.
ولـــم يعلن ترامب أي تفاصيـــل عن األماكن 
التي ستنشـــأ فيها هذه المناطق اآلمنة، بيد أن 
هناك ارتياحا لدول الجوار لمثل هذه الخطوة.

ويرى محللون أن الرئيس اللبناني ميشال 
عون قد يكون أحد أكبر المرحبين بإقامة مناطق 
آمنة داخل سوريا، خاصة وأنه لطالما دعا إلى 
حل جذري ألزمة الالجئين، ورفض بشكل مطلق 

خططا موضوعة لتوطينهم في لبنان.
وال يرتبـــط هـــذا الموقـــف العونـــي فقـــط 
بالتداعيـــات األمنية واالقتصادية التي يخلفها 
هذا الكـــم الكبير من الالجئيـــن على بالده، بل 

مرتبط أيضا بتداعيات ديمغرافية طائفية.
ويحـــرص الرئيـــس عون والتيـــار الوطني 
الحر الذي أسسه كل الحرص على عدم توطين 
الالجئين الذيـــن معظمهم ينتمون إلى الطائفة 
السنية خشية أن يعزز ذلك التفاوت الديمغرافي 

الطائفي في لبنان، وهذا ســـينعكس طبعا على 
حجم تمثيل المسيحيين داخل البالد.

وهـــذا الهاجس يؤكده حـــرص عون خالل 
عهـــده على حل ملف الجنســـية بالنســـبة إلى 
اآلالف مـــن المســـيحيين الذين هاجـــروا إبان 

الحرب األهلية إلى خارج لبنان.
ويـــرى متابعـــون أن من األســـباب األخرى 
لموقـــف الرئيـــس اللبناني هو رفـــض حليفه 
حزب الله الذي يدعم النظام الســـوري، لوجود 
الالجئيـــن أيضـــا، تحـــت ذات الدوافـــع وهو 
الخشـــية من أن يعزز ذلك الفـــارق بين الطائفة 

السنية والشيعية في لبنان.
ويريد حزب الله أن يكون الطرف المسيطر 
علـــى لبنان، وذلك ال يمكـــن أن يحصل في حال 

هناك أغلبية كبيرة ألهل السنة في هذا البلد.

ويضيف المحللـــون أن تأكيد عون ضرورة 
أن تتم إقامة تلك المناطق بتنســـيق مع النظام 
الســـوري، هو رســـالة أخرى لحزب الله بأنه ال 
يزال يســـير على نفس النهـــج الذي اتفقا عليه 
حينمـــا أعلنا علـــى تحالفهما في كنيســـة مار 

مخايل في فبراير 2006.
وكان عـــون قـــد أطلـــق قبل أيام فـــي حوار 
صحافي مع إحدى وســـائل اإلعالم الفرنســـية 
تصريحات مثيرة، نســـفت العهـــد الذي قطعه 
بأن يبقى بمنآى عن الصراع الســـوري، بالنظر 

لوضع لبنان الحساس.
وقال ميشـــال عـــون إن الرئيس الســـوري 
بشـــار األسد ال يزال القوة الوحيدة حاليا التي 
بإمكانها فرض النظام، مشيرا إلى أنه ”من دون 

نظام األسد حاليا سنكون أمام ليبيا ثانية“.

وأوضـــح الرئيس اللبناني أنه لم يكن يوما 
مقتنعا برحيل األســـد، مشـــيرا إلى أن اآلخرين 
(الذيـــن يدعـــون إلى رحيـــل األســـد) يجهلون 

سوريا.
واعتبر ميشـــال عون أن اســـتعادة الجيش 
الســـوري لمدينـــة حلب غيـــرت موازين القوى 
لصالح الحكومة الســـورية، وقد تشـــكل نقطة 
انطـــالق لحوار ومفاوضـــات للوصول إلى حل 
سياســـي، موضحا أن ”هذا النوع من الحروب 
ال ينتهـــي بفوز فريق على آخـــر، وتوجد دائما 
تســـويات“. وقد أثارت تصريحات عون موجة 
غضـــب فـــي صفـــوف اللبنانييـــن ترجمت في 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، مذكرين عون 
بخطاب القســـم الـــذي أداه عقـــب نجاحه في 

االنتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر الماضي.

عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع حكومة األسد
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تشــــــكل إقامة مناطق آمنة في ســــــوريا رمبا احلل األفضل من وجهة نظر الرئيس اللبناني 
حلل معضلة الالجئني الســــــوريني الذين يشكلون عبئا كبيرا بالنسبة إليه ألسباب متعددة 
لعل من أهمها اخلوف من أن يؤدي توطينهم في لبنان إلى توســــــيع الهوة بني املســــــيحيني 
واملسلمني في هذا البلد، ويرى عون أن إقامة مناطق آمنة البد أن تتم بتنسيق مع احلكومة 

السورية وهذا املوقف موجه إلى حليفه حزب الله أكثر منه إلى دمشق.

عون وهاجس التوازنات

بيان واشنطن حول االستيطان يربك إسرائيل ويستفز الفلسطينيني

موقـــف الرئيـــس اللبنانـــي يتماهى 
مع موقف روســـيا والنظام السوري 
وحـــزب الله الحليف االســـتراتيجي 

كما يسميه عون

◄

داني دانون:
البيان معناه ننتظر اللقاء 

مع رئيس الوزراء (نتنياهو) 
عندها سنحدد سياستنا

} الخرطــوم - يبـــدو أن الرئيس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير يفضـــل اعتماد سياســـة 
النفس الطويل أو ما يعني اصطالحا بـ”الصبر 
اإلدارة  مـــع  التعاطـــي  فـــي  االســـتراتيجي“، 

األميركية الجديدة.
وهو مـــا ظهر جليـــا، بعد صدور مرســـوم 
تنفيـــذي وقع عليـــه الرئيـــس دونالـــد ترامب 
يقضـــي بحظر دخول مواطني ســـبع دول ذات 
غالبية مســـلمة ومنها الســـودان إلى الواليات 
المتحـــدة، حيـــث كان رد فعـــل الخرطوم باهتا 
على عكس بعض الدول مثل العراق التي ثارت 

دبلوماسيتها غضبا على هذا القرار.
وتجاهل الرئيس السوداني في أول إطاللة 
جماهيريـــة له، بعد صـــدور القـــرار األميركي 
أي تلميـــح حول األمر، بل إنـــه أثنى على قرار 
إدارة باراك أوباما السابقة بتخفيف العقوبات 

االقتصادية عن بالده.
واعتبر البشـــير فـــي خطاب أمام حشـــود 
مـــن المواطنين خالل تدشـــينه لوحـــدة إلنتاج 
الكهربـــاء أن رفع العقوبات جـــاء بعد ”اقتناع 

اإلدارة األميركية بعدم جدواها“.
ولفـــت إلى المثـــل القائل إن ”اليـــد التي ال 
تســـتطيع لّيهـــا.. صافحها“، قبـــل أن يضيف 
واصفـــا األميركييـــن بأنهـــم  ”مرحبـــا بهـــم“ 

”عمليون“.
وأصدرت واشنطن (قبل نهاية والية أوباما) 
قرارا، منتصف الشهر الماضي، برفع العقوبات 

االقتصاديـــة المفروضـــة علـــى الســـودان، مع 
اإلبقاء عليه في قائمـــة الدول الراعية لإلرهاب 

إلى جانب عقوبات عسكرية أخرى.
مســـلك الرئيس السوداني في التعاطي مع 
الســـاكن الجديد للبيت األبيـــض، يعكس، وفق 
المراقبيـــن، نضجا سياســـيا وقـــدرا كبيرا من 

العقالنية.

ومعـــروف أن البشـــير وعلى مـــدار العقود 
الماضية ال يفوت خطابـــا إال ويوجه انتقادات 
الذعـــة للواليـــات المتحدة، مســـتخدما في كل 
مرة مصطلحات من قبيـــل المؤامرة والتركيع. 
ولكـــن يبدو أنـــه أدرك أن ذلك لـــن يجدي نفعا، 
وبالتالي فالخيار األنســـب هو سياسة ”الصبر 

االستراتيجي“، التي بدأ تطبيقها منذ فترة.

وبالرغــــم مــــن قــــرار ترامب حظــــر دخول 
الســــودانيين إلى الواليــــات المتحدة، والذي 
يعــــد مؤشــــرا ســــيئا بالنســــبة إلــــى النظام 
الســــوداني، إال أن األخيــــر يأمــــل فــــي أن ال 
يكــــون لهذا القرار بعد سياســــي وأن يتم رفع 

العقوبات االقتصادية فعليا عنه.
بيدهــــا  الجديــــدة  اإلدارة  أن  ومعلــــوم 
رفــــع تلك العقوبــــات أو اإلبقــــاء عليها، وأكد 
المستشــــار السياســــي واالقتصادي للسفارة 
األميركية ديفيد ســــكوت خالل ندوة األربعاء 
أن ”تاريــــخ الثامن من يوليو المقبل ســــيكون 
مفصليا بالنسبة إلى العالقات بين الخرطوم 
وواشــــنطن ألنه سيحســــم أمر رفع العقوبات 
بشــــكل نهائــــي أو يعيدهــــا بعــــد تقارير فرق 
المراقبة حول تقدم السودان في مجال السلم 

واألمن“.
واســــتبعد المســــؤول األميركي أن تتدفق 
االســــتثمارات األميركية على الخرطرم قريبا 
قائال ”إن االستثمارات لن تتدفق على السودان 

مباشرة بعد قرار تخفيف العقوبات“.
ويقول مراقبون إن على النظام السوداني 
فعل الكثير إلقناع اإلدارة األميركية الجديدة، 
خاصة في ملف محاربة اإلرهاب، وإنهاء حالة 

الصراع الداخلي.
وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على 
الخرطــــوم منذ العــــام 1997 بعــــد أن صنفتها 

ضمن الدول الراعية لإلرهاب. خطوة.. خطوة

البشير يمارس سياسة {الصبر االستراتيجي} في التعاطي مع ترامب

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن ما ال يقل عن 12 مقاتال 

ينتمون إلى جند األقصى المتطرف 
قتلوا في ضربات جوية في محافظة 

إدلب بشمال غرب سوريا الجمعة.

◄ جددت متحدثة باسم الخارجية 
الروسية الجمعة، نفي موسكو محاولة 

فرض دستور جديد على السوريين، 
مؤكدة أن المشروع الذي قدمته 

لألطراف السورية يشكل مادة للنقاش.

◄ بدأ وفد أمني رفيع المستوى من 
وزارة النقل الروسية، صباح الجمعة، 
التفتيش عن إجراءات األمن المتبعة 

لتأمين الركاب والبضائع بالمبنى رقم 
2 بمطار القاهرة الدولي استعدادا 

الستئناف حركة الطيران بين مصر 
وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

◄ قام فريق من المحامين الدوليين 
بتقديم دعوى أمام المحكمة الوطنية 

اإلسبانية ضد الرئيس السوري بشار 
األسد بتهمة ممارسة اإلرهاب على 

المدنيين.

◄ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، 

إن منظمة التحرير الفلسطينية، 
ستسحب اعترافها بإسرائيل، وتنضم 

إلى ست عشرة منظمة دولية، لمواجهة 
االستيطان اإلسرائيلي ونقل السفارة 

األميركية إلى القدس.

◄ خرق زورقان حربيان إسرائيليان 
المياه اإلقليمية اللبنانية الخميس 

والجمعة، قبالة منطقة رأس الناقورة 
الحدودية مع إسرائيل جنوب لبنان.

◄ فّجر مسلحون متطرفون، الجمعة، 
إحدى المدارس بمدينة رفح التابعة 

لمحافظة شمال سيناء بعد تفخيخها 
بالعبوات الناسفة دون وقوع إصابات، 

حسب مصدر أمني.

باختصار

«ال وجود للنفس اإللغائي لدى القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وال وجود لمنطق أو موقف أخبار
الرفض الصارخ لفريق معين».

إدي أبي اللمع
عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية

{إدارة ترامب تتجه للتعاون بشـــكل كامل على الصعيد األمني مع روسيا، خصوصا في المعركة 
التي تقودها الواليات المتحدة ضد اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط}.

عدنان بدران
رئيس الوزراء األردني األسبق



} املوصل(العــراق) - شهدت احلملة العسكرية 
اجلاريـــة بشـــمال العـــراق الســـتعادة مدينـــة 
املوصـــل مركـــز محافظـــة نينـــوى مـــن تنظيم 
داعـــش، عثرة جديدة مبعاودة التنظيم الظهور 
في األحياء الواقعة شـــرق نهـــر دجلة واملعلنة 
”محّررة“ بشـــكل كامل، وذلك في وقت تعلن فيه 
القوات املشتركة املدعومة من التحالف الدولي 
بشـــكل متكّرر عن قرب إطـــالق معركة اجلانب 
الغربـــي من املدينـــة، دون أن تشـــرع فعليا في 
تنفيذ تلك ”الوعود“ التي ينتظرها ســـكان ذلك 
القسم بتلّهف على أمل اخلالص من أوضاعهم 
املعيشية بالغة السوء وجتّنب املخاطر الكثيرة 

املترّبصة بهم.
وتروج بني األوســـاط السياسية والشعبية 
العراقية أسباب متضاربة بشأن البطء والتلّكؤ 
في استكمال استعادة مدينة املوصل من داعش، 
بني من يرى أّن أسبابا لوجستية تتعّلق بنقص 
التمويـــالت والذخائر والقوات الالزمة للمضي 
في املعركة، ومن يؤّكد وجود خالفات سياسية 
بني أجنحة متعّددة داخـــل احلكومة العراقية، 
وبني األخيـــرة وجهات محلية وعشـــائرية من 
محافظـــة املوصـــل وأخـــرى كردية بشـــأن من 
يشـــارك في املعركة ومن ميسك األرض ويتولى 

امللف األمني في املدينة بعد استعادتها.
وخـــرج الصراع على مســـك األرض وتولي 
امللف األمني في املوصل مؤخرا إلى العلن حني 
ّمت سحب مهمة حفظ األمن في املدينة من أيدي 
”حرس نينوى“، امليليشيا السنية التي يقودها 
محافـــظ نينوى الســـابق أثيـــل النجيفي الذي 
تناصبه جهـــات نافذة في حكومة بغداد العداء 

وتتهمه بالتواطؤ مع داعش.
وتتحـــّدث مصادر عـــن وجود ميليشـــيات 
احلشد الشـــعبي في قلب تلك اخلالفات، حيث 
تدافع شـــخصيات وأحزاب شيعية عن مشاركة 
احلشد في معركة اجلانب الغربي، فيما ترفض 

جهات سنية مدعومة إقليميا تلك املشاركة.

وذهـــب البعـــض حّد التشـــكيك فـــي تعّمد 
قيـــادات عســـكرية ذات والء حزبـــي وطائفـــي 
شيعي إبطاء وتيرة احلملة، ودفعها إلى التعّثر 
بهدف جعل االســـتنجاد بامليليشيات الناشطة 

حاليا بغرب نينوى أمرا حتميا.
وفوجئ سكان شرق املوصل ليل اخلميس-
اجلمعـــة مبقاتلي تنظيم داعـــش الذين ُطردوا 
من ذلك القسم قبل حوالي أسبوعني، يعاودون 
الظهور في خمســـة أحياء ويســـيطرون عليها 

إلى غاية ظهر اجلمعة.
وُنقـــل عن العميـــد محمد ســـامر العزاوي، 
في الوحدة القتالية الرابعة باجليش العراقي، 
قوله إن ”مجاميع مســـلحة للتنظيم تسللت في 
ســـاعة متأخـــرة من ليل اخلميـــس من اجلانب 
الغربـــي إلى اجلانب الشـــرقي عبـــر نهر دجلة 

مستخدمة الزوارق“.
وأضـــاف لوكالة األناضـــول، أن ”املجاميع 
املســـلحة متكنـــت ومبســـاندة خاليـــا نائمـــة 
من الســـيطرة على أجزاء واســـعة مـــن أحياء 
الضباط، واملالية، والثقافة، والزاعي، والشرطة 
شـــرقي ضفة نهر دجلة، ألكثر من تسع ساعات 
وســـط مواجهات عنيفـــة بينها وبـــني القوات 
الدولي،  التحالـــف  مبســـاندة طيـــران  األمنية 
انتهت باستعادة القوات العراقية السيطرة من 

جديد على تلك األحياء“.
وأســـفر الهجـــوم بحســـب نفـــس الضابط 
عـــن مقتل 4 جنود عراقيـــني وإصابة 19 آخرين 
وتدمير مدرعتني من نوع همر، في مقابل مقتل 

32 من مسلحي داعش وأسر 12 آخرين.
وعن أســـباب حـــدوث هذا اخلـــرق الكبير، 
أشـــار الضابط العراقي إلى ”عدم وجود قوات 
ملســـك األرض وســـد الفراغ األمني الذي خلفته 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب بعد انتهاء مهامها 
القتالية، وانســـحاب قوات حـــرس نينوى من 
األحياء احملررة إلى خـــارج املدينة بعد صدور 
أوامر من القائد العام للقوات املسلحة العراقية 

حيدر العبادي“.
وأفاد العزاوي بأن ”األحياء احملررة تغص 
باخلاليـــا النائمة التابعـــة للتنظيم، وهي على 
أهبة االســـتعداد لتنفيذ عمليـــات ضد القوات، 
وزعزعة الوضع األمني في أي حلظة، ما لم يتم 
التحرك العاجل من قبل اجلهات املعنية ملعاجلة 

الوضع“.

وأوكلت القيادة العسكرية إلى قوات حرس 
نينـــوى بزعامـــة محافظ نينوى الســـابق أثيل 
النجيفي، ودّربهـــا اجليش التركي، مهمة حفظ 
األمن في 30 حيا شـــرقي املوصل، قبل أن تعود 
وتأمرها باالنســـحاب خلارج املدينة في خطوة 
وصفهـــا النجيفي بأنها ّمتت بناء على ضغوط 

سياسية.
وتشـــكل اخلاليـــا النائمة لتنظيـــم داعش 
اخلطـــر األكبر علـــى القوات العراقيـــة التي ما 
تـــزال تعمـــل على تنظيـــم انتشـــار قواتها في 

األحياء املستعادة حلفظ األمن.
ولتـــدارك املزيد من الهجمـــات، وصلت قوة 
أمنيـــة خاصة مـــن بغداد إلى شـــرقي املوصل، 
لتبـــدأ حملة البحث عن خاليـــا داعش النائمة. 
وقـــال العقيـــد فالح الـــداودي من قـــوات الرد 

الســـريع باجليـــش إن ”خمســـة أفـــواج مـــن 
جهـــاز مكافحـــة اإلرهـــاب، واألمـــن الوطنـــي، 
واالستخبارات العســـكرية قادمة من العاصمة 

بغداد وصلت إلى شرقي املوصل“.
وبّني الـــداودي، أن ”مهمة األفواج ســـوف 
تكون القيـــام بحمالت دهم وتفتيـــش للمنازل 
الســـكنية بحثـــا عن مطلوبـــني وفـــق بيانات 
ووثائـــق مثبتـــة لديهـــا تضم أســـماء عناصر 

التنظيم، واخلاليا النائمة، واملناصرين له“.
وأضاف، أن ”القوة باشرت على الفور مهام 
عملها من خالل تطويق أحياء القدس، وشـــقق 
اخلضـــراء، والزهـــراء، واملثنـــى، والقادســـية 
األولى، والقاهرة، شـــرقي املوصل، اســـتعدادا 
للمباشـــرة بتطهيرهـــا مـــن أي تواجـــد يخدم 

التنظيم“.

وقبـــل نحـــو أســـبوعني، أكملـــت القـــوات 
العراقية اســـتعادة كامل األحيـــاء في النصف 
الشـــرقي من املدينة إثر معارك اســـتمرت على 
مـــدى نحـــو 100 يوم. ومنـــذ ذلك الوقـــت تكّرر 
القيـــادات السياســـية والعســـكرية العراقيـــة 
وعودها باستكمال استعادة باقي أحياء املدينة 

دون أن تلوح خطوات عملية باجتاه ذلك.
ويعنـــي طول املعركة طـــول معاناة األهالي 
وتعّرضهم للمخاطر في ظّل تواتر التقارير عن 
مواجهتهم أوضاعا مزريـــة تقترب من املجاعة 
مع نفـــاد مخزوناتهـــم من الطعـــام، فضال عن 
األدوية والوقود ما اضطر الكثيرين منهم ألكل 
األعشـــاب وأوراق األشـــجار واستخدام األثاث 
املنزلي وحتى األبواب اخلشـــبية وقودا للطهي 

والتدفئة.

صراعات سياسية تحدث فراغا أمنيا بالموصل وتهدد بانتكاس معركتها
[ داعش يعاود الظهور بأحياء شرق المدينة بعد أسبوعين من طرده  [ شكوك في تعطيل الحملة بهدف االستنجاد بالحشد

طول الفترة الزمنية التي اســــــتغرقتها حملة املوصل والتأخر في إطالق معركة اســــــتعادة 
اجلانب الغربي من املدينة يسمحان لتنظيم داعش بالتقاط أنفاسه واستعادة زمام املبادرة، 

فيما األهالي يدفعون ثمن البطء والتلكؤ في حسم املعركة. 

دموع األطفال النازحين تلخص مأساة أهالي الموصل

ضابـــط عراقـــي: األحيـــاء املحـــررة 

باملوصـــل تغـــص بالخاليـــا النائمة 

املســـتعدة  داعـــش  لتنظيـــم 

الستئناف القتال

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت صحيفة قبرصية أن زورق 
مراقبة أهدته سلطنة عمان إلى 

قبرص الستخدامه في مراقبة المنطقة 
االقتصادية هناك حيث تتمركز شركات 
عمالقة، قد يصل إلى الجزيرة األسبوع 

القادم، لكن تبّين أن قبرص ال تملك 
قاعدة بحرية كبيرة تتسع الستضافة 

المركب البالغ طوله61 مترا ودفعت 
السلطنة 4.3 مليون دوالر لترميمه.

◄ بحث وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير في واشنطن مع عدد من 
كبار المسؤولين في اإلدارة األميركية 

الجديدة ”سبل التعاون في مواجهة 
التحديات في المنطقة“. كما التقى في 

مقر األمم المتحدة بنيويورك بأمين عام 
المنظمة أنطونيو غوتيريس. 

◄ شنت مقاتالت التحالف العربي 
باليمن، الجمعة، خمس غارات جوية 

على معسكرين خاضعين لسيطرة 
الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح شرق 
العاصمة صنعاء، فيما أعلن عن مقتل 

جندي سعودي بانفجار لغم أرضي 
بدورية لحرس الحدود في منطقة جازان 

الحدودية مع اليمن.

◄ أعلنت األمم المتحدة، الجمعة، 
أن حوالي 250 ألفا من العراقيين 

قد يغادرون األحياء الغربية لمدينة 
الموصل تحسبا لهجوم عسكري جديد 

الستعادة هذا الجزء من المدينة من 
قبضة تنظيم داعش.

◄ قال مسؤول في الحكومة اإلثيوبية، 
الجمعة، إن تسعة يمنيين رحلوا إلى 

إثيوبيا من الواليات المتحدة جوا 
في أعقاب الحظر الذي قرره الرئيس 

األميركي دونالد ترامب على دخول 
مواطني سبع دول إسالمية، وإّن 

المرحلين انتقلوا بعد ذلك إلى جيبوتي.

باختصار

برملانيون كويتيون 

يشهرون سالح التعطيل
كويتيـــون  نـــواب  اســـتخدم   - الكويــت   {
”ســـالح“ التغيـــب املتعّمـــد عن مجلـــس األّمة 
(البرملـــان) ملّرتني متتاليتـــني في ظرف أقل من 
أسبوع، وذلك منعا الكتمال النصاب القانوني 
لعقد جلســـتني كان مقـــّررا أن تشـــهد األولى 
مناقشـــة رفع احلصانة عن أحد النواب، فيما 
كانت الثانية ستخّصص ملناقشة قضية ”خلل 
التي حتّولت إلى مشغل  التركيبة الســـكانية“ 
كويتـــي من الدرجة األولى ذي صلة باألوضاع 

االقتصادية واألمنية واالجتماعية في البلد.
ووقـــف خلـــف تعطيـــل اجللســـة األولـــى 
نـــواب متضامنون من النائـــب املنتمي للتيار 
الســـلفي وليد الطبطبائـــي الذي طرحت جلنة 
الشـــؤون التشـــريعية بالبرملان طلـــب النيابة 
رفـــع احلصانة عنه حملاكمته في قضية تتصل 

بخصومة مع طليقته.
أما اجللســـة الثانية فنســـب تعطيلها إلى 
نواب موالني للحكومـــة التي تبدو غير راغبة 
فـــي فتح ملـــف التركيبـــة الســـكانية واتخاذ 
إجـــراءات صعبـــة، وحتى محرجـــة يقترحها 

نواب مبجلس األمة.
واعُتبـــر اللجـــوء إلـــى تعطيـــل جلســـات 
املجلـــس عالمة على عـــدم اســـتقرار البرملان 
احلالي، ومظهرا على عودة التوّتر في العالقة 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
 لألطفال نصيب في فعاليات المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة {الجنادرية} المتواصلة منذ األربعاء

واشنطن {تحمل} املدمرة كول أبلغ رسالة مضادة للتدخل اإليراني باليمن
} واشــنطن - ترجمـــت الواليـــات املتحـــدة 
األميركيـــة موقفها الرافـــض العتداءات جماعة 
احلوثـــي على املالحة الدولية قبالة الســـواحل 
اليمنيـــة، وتضامنهـــا مـــع اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية في حـــادث اســـتهداف فرقاطتها، 
إلى إجراء عملي تضّمن رســـالة هي األقوى من 
نوعهـــا إلى إيران الداعمة ملتمّردي اليمن باملال 
والســـالح، ومتّثل بإرســـال البحرية األميركية 

إلحدى مدّمراتها إلى باب املندب.
وقـــال مســـؤوالن أميركيـــان، اجلمعـــة، إن 
الهـــدف من إرســـال املدمـــرة كول قبالـــة املياه 
اليمنية هو حماية املمرات املائية من املسلحني 
احلوثيني. وأّكد املســـؤوالن اللـــذان طلبا عدم 
ذكر اســـميهما وصول املدمرة قرب مضيق باب 

املندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ســـتنفذ 
دوريات وترافق السفن.

وفي وقت ســـابق من هذا األســـبوع هاجم 
احلوثيـــون فرقاطة ســـعودية قبالة الســـاحل 
الغربي لليمن، ّمما تسبب في انفجار قتل اثنني 

من أفراد الطاقم.
وعّبـــرت الواليـــات املّتحدة بشـــكل صريح 
على موقفها املستنكر لذلك الهجوم، وذلك على 
لســـان وزير دفاعهـــا اجلديد جيمـــس ماتيس 
خالل أول اتصال هاتفي له مع ولي ولي العهد 
وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان 
وصف فيه اســـتهداف الفرقاطة السعودية من 
قبل احلوثيني باحلادث اإلرهابي، معزيا مبقتل 

البحارين.

وبـــدت إدارة الرئيـــس األميركـــي اجلديـــد 
دونالـــد ترامب خـــالل الفتـــرة الوجيـــزة منذ 
تسّلمها احلكم في العشرين من الشهر املاضي 
أكثـــر حزما مـــن ســـابقتها إدارة أوباما جتاه 
التدخـــالت اإليرانية في املنطقة، وأشـــّد عزما 
على التعاون مع دول اخلليج العربي للتصّدي 
لتلـــك التدخـــالت في عّدة ســـاحات عربية على 
رأســـها الســـاحة اليمنية، حيث تخوض إيران 
حربـــا بالوكالة عـــن طريق جماعـــة أنصارالله 

احلوثية.
وجتـــد اإلدارة األميركية اجلديـــدة في تلك 
احلـــرب تهديـــدا مباشـــرا ملصالـــح الواليـــات 
املتحـــدة فـــي املنطقـــة، كونهـــا متنـــع بســـط 
االســـتقرار في اليمن ذي املوقع االســـتراتيجي 

املشرف على ممر بحري تعبر من خالله كميات 
ضخمة من النفط باجتاه األسواق العاملية. كما 
ســـاعدت تلك احلرب على متركز تنظيم القاعدة 
في اليمن الذي تعتبره واشنطن عدوا لها سبق 

أن استهدف مصاحلها بشكل مباشر.
ومـــن خـــالل إرســـالها املدمرة كـــول قبالة 
ســـواحل اليمـــن تكـــون واشـــنطن قـــد أّكدت 
االســـتعداد لالنخـــراط املباشـــر وامليداني في 
امللـــف اليمني، وهو انخراط كانت إدارة ترامب 
قـــد أعطت مؤشـــرات أوليـــة عليه مـــن خاللها 
ســـماحها بتنفيـــذ عملية إنزال لقـــوات خاصة 
األحد املاضي فـــي محافظة البيضاء باجلنوب 
لتنظيـــم القاعدة  واســـتهداف جتّمـــع  اليمني 

هناك.
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«إذا حاســـبنا قالـــوا مؤزمـــني، وإذا اســـتجوبنا وقفوا ضدنـــا، وإذا ســـألنا ردوا بأن الســـؤال غير أخبار

دستوري، ولكننا لن نقف مكتوفي األيدي وسوف نعري هذا األداء الحكومي الضعيف}.

صفاء الهاشم
عضو مبجلس األمة الكويتي

«نرفض تشـــكيل ميليشـــيات مسلحة أو فصائل مســـيحية خارج إطار املؤسســـات الرسمية. 

حماية املواطنني العراقيني ومن ضمنهم املسيحيون تقع على عاتق الدولة}.

مار لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم
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} طرابلس – أعلنت المتحدثة الرسمية باسم 
وزارة الخارجية الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، 
الجمعـــة، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني في 
ليبيا فايز الســـراج، سيقوم خالل شهر فبراير 

الحالي بزيارة إلى موسكو.
وقالـــت زاخاروفا فـــي مؤتمرها الصحافي 
األســـبوعي، الجمعـــة، ”نحـــن ال نـــرى بديـــال 
للتســـوية السياســـية في ليبيا، وانطالقا من 
هـــذا النهج نحـــن نجـــري عمـــال منتظما مع 
كال المركزيـــن فـــي ليبيـــا، مـــع طرابلس ومع 
خصومهم في طبرق. نحن نحاول تشـــجيعهم 
على التغلـــب على الخالفات الداخلية والبحث 
عن حلول توافقية لجميع المسائل الخالفية“.

وتابعـــت قائلـــة ”إننـــا أكدنا علـــى أهمية 
إقامة الحوار في المحادثات مع رئيس مجلس 
النـــواب عقيلة صالح، وقائـــد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر أثناء زيارتهما إلى 

موسكو في نوفمبر وديسمبر 2016“.
وتـــرى زاخاروفـــا أن قائـــد الجيش خليفة 
حفتر شـــخصية محورية تتمتع بتأثير حقيقي 
على التـــوازن السياســـي في ليبيـــا، معتبرة 
أن الضجـــة التي تصاحب فـــي اآلونة األخيرة 
االتصاالت بين موسكو والمشير حفتر، تشوه 
الصـــورة الحقيقيـــة للخطوات التـــي تتخذها 
موسكو من أجل المساهمة في تسوية الوضع 

بليبيا.
ونقلـــت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الروســـية وجهة نظـــر بالدها حول التســـوية 
في ليبيـــا والتي تنطلق مـــن أن حفتر يعد من 
الشـــخصيات ذات الوزن الثقيـــل التي تتمتع 
بتأثير فعلي على ميزان القوى السياســـية في 

ليبيا المعاصرة.
وأضافت أن حفتر قد ساهم كثيرا ويواصل 
مساهمته في محاربة إرهابيي داعش، وتابعت 

أنه بفضل قائد الجيش الليبي استأنفت البالد 
تصدير المشـــتقات النفطية وبـــدأت في تلقي 
الموارد الضرورية لحـــل القضايا االجتماعية 

واالقتصادية الملحة.
واعتبـــرت زاخاروفا أن الجيـــش الوطني 
الليبي بقيادة حفتر قد يشـــكل أساسا للقوات 
المســـلحة الليبيـــة الموحـــدة. ووصفـــت هذا 
الجيش بأنه ”تشكيالت مسلحة ومنظمة بشكل 
ال بأس بـــه أكدت قدرتها على إجـــراء عمليات 
قتالية واســـعة النطـــاق“. وأكدت أن مهمة تلك 
القوات يجـــب أن تكمن في محاربة اإلرهابيين 

والحفاظ على النظام العام.
وتابعـــت زاخاروفـــا قائلة ”ال نـــرى بديال 
للتســـوية السياسية في ليبيا. انطالقا من هذا 

الموقف، نعمل بشكل ممنهج مع كال المركزين 
الليبييـــن: مـــع الحكومـــة في طرابلـــس ومع 
خصومهـــا في طبرق، ونحاول دفعهما لتجاوز 
الخالفـــات الداخلية والبحث عن حلول وســـط 

لكافة نقاط الخالف“.
وخالل مشاركته في الدورة الرابعة لمنتدى 
التعاون الروسي العربي الذي انعقدت أعماله 
فـــي أبوظبي األســـبوع الماضـــي، أعلن وزير 
الخارجية الروسية ســـيرجي الفروف عن دعم 
موســـكو لمبادرة اإلمارات حول عقد لقاء بين 

زعماء القوى السياسية الرئيسية في ليبيا.
ووصـــف الوزير الروســـي رئيـــس حكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا فايز الســـراج، وقائد 
الجيش الوطنـــي الليبي خليفة حفتر، ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، بأنهم ”شخصيات 
محورية على ســـاحة األحداث الليبية“. وجدد 
دعوة موســـكو إلى البحث عن حلول سياسية 

لألزمة الليبية في أقرب وقت.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر 
سيالة قد أعرب عن تفاؤله باللقاء المرتقب بين 
حفتر والسراج وصالح، معتبرا أن مجرد اللقاء 

يمثل انفراجة في الجمود السياسي في بالده. 
ومـــن المتوقع أن يتناول هـــذا اللقاء المرتقب 
إمكانية استحداث منصب رئيس الجمهورية، 
وتشـــكيل حكومـــة ائتالفيـــة، وتقليـــص عدد 

أعضاء المجلس الرئاسي.
وبحســـب مراقبين، فإن روســـيا ستحاول 
استنســـاخ ما قامت وتقوم به في سوريا على 
األزمـــة الليبيـــة، حيث من المتوقـــع أن تطرح 
مســـألة تحديد الجماعات المســـلحة المناوئة 
لحفتر والجماعات األخـــرى التي ترفض فكرة 
الدولة المدنية وترتبط بتنظيمات إرهابية على 

غرار تنظيمي أنصار الشريعة والقاعدة.
ومـــن المتوقـــع أن تعـــرض روســـيا على 
الســـراج فك ارتباط القوات الموالية للمجلس 
الرئاســـي بمجلس شورى الثوار والمجاهدين 
الموجـــودة في عـــدة مناطق فـــي ليبيا أبرزها 
مجلس شـــورى ثـــوار بنغازي الـــذي يحارب 
شـــورى  ومجلـــس  هنـــاك،  الليبـــي  الجيـــش 
مجاهـــدي درنة وهو فصيل مســـلح يســـيطر 
على مدينة درنـــة ويتهم بتبني فكـــر القاعدة، 
باإلضافة إلى ســـرايا الدفاع عن بنغازي التي 
شكلتها ميليشيات طردها الجيش من المدينة 
واتخـــذت من الجفرة مقرا لهـــا، قبل أن يخرج 
قائدها مصطفى الشركسي في اجتماع نظمته 

وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق.
وكان خليفـــة حفتـــر، قد عبر فـــي أكثر من 
مناسبة عن رفضه القاطع إلدماج الميليشيات 
المســـلحة التابعـــة لإلخـــوان المســـلمين أو 
الجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة داخـــل الجيـــش 
الوطنـــي، فيمـــا يســـتميت اإلســـالميون فـــي 
إدماج ميليشـــياتهم صلب مؤسســـتي الجيش 

والشرطة.
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بعد أن اســــــتضافت القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، من املنتظر أن تســــــتضيف موســــــكو خالل األسابيع القليلة املقبلة، رئيس املجلس 
الرئاســــــي حلكومة الوفاق فايز السراج في سعي منها لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء 
الليبيني، وهو األمر الذي اعتبره مراقبون ســــــعيا منها إلى استنساخ جهود التسوية التي 

تقوم بها في سوريا على الوضع الليبي.

روسيا تحاول تكرار تجربة الحوار السوري في األزمة الليبية

الميليشيات عائق أمام التسوية

محمد بن امحمد العلوي

}  الرباط - يؤكد مراقبون أن تركيبة الحكومة 
المغربيـــة المقبلة ال بد أن تســـتجيب لمرحلة 
ما بعـــد 30 ينايـــر تاريخ عـــودة المغرب إلى 
االتحـــاد األفريقـــي، خصوصـــا أن البرلمـــان 
المغربـــي قطع عطالته اإلجبارية وصادقت كل 
األحزاب المغربية الممثلة داخله على الميثاق 
المؤســـس لالتحاد، وذلك استجابة للتقديرات 
المرتبطة بعودة التموقـــع المغربي في عمقه 

األفريقي.
واعتبـــر أنـــاس المشيشـــي، الباحـــث في 
العلوم السياســـية بجامعـة فـــاس، في حديث 
برئاســـة  الحكومـــة  تشـــكيل  أن  لـ”العـــرب“، 
عبداإلله بن كيران هو مســـألة وقت بعد عودة 
الملـــك مـــن جولتـــه األفريقية، وذلـــك بصيغة 
توافقيـــة بين كل من بن كيران وعزيز أخنوش 
رئيس حزب األحرار تحفظ ماء وجه بن كيران، 
كأن يتـــم قبـــول دخـــول االتحاد الدســـتوري 
مباشـــرة أو بشـــكل غيـــر مباشـــر وأن يكون 
االتحاد االشـــتراكي خارج الحكومة ولكن من 

موقع المساندة الحكومية.
وبعـــد انتخـــاب الحبيب المالكي رئيســـا 
لمجلس النواب عن االتحاد االشـــتراكي، هذا 
الحزب الذي يرفض عبداإلله بن كيران إضافته 
إلـــى التشـــكيلة الحكوميـــة، اعتبـــر مراقبون 
أن فشـــل األخيـــر في إقنـــاع رؤســـاء أحزاب 
األغلبيـــة التي شـــاركته في تدبيـــر الحكومة 
السابقة في تقديم مرشـــح من بينها، ستكون 
له تداعيات أخرى ســـتؤثر في عالقته بقاعدة 
حزبه وتضعف موقعه التفاوضي في مجريات 

المشاورات التي سيدخلها قريبا.
ويرى خالد شـــيات، الباحث في العالقات 
الدوليـــة في جامعة محمد األول في وجدة، في 
حديثه لـ”العرب“، أن األمر يرتبط بآخر حاجز 

للتفاوض بين حزب األحرار ورئيس الحكومة 
المكلـــف حول إقحـــام أو عدم إقحـــام االتحاد 
االشـــتراكي في الحكومـــة، والراجح أن ترأس 
االتحاد االشتراكي لمجلس النواب يقربه أكثر 

من التشكيلة الحكومية.
ويعتقـــد األســـتاذ خالـــد شـــيات، أن بـــن 
كيـــران في حاجة إلى الوقت كما كان مع حزب 
االستقالل لتصريف قبوله بذلك أمام مناضليه 
وأمـــام الشـــعب، وبالتالـــي يمكن أن تتشـــكل 
الحكومـــة في أقـــرب فرصـــة وعلـــى األرجح 
ســـتتزامن مع عودة الملك إلـــى أرض الوطن، 
وهـــي مـــدة كافيـــة لمعالجة كافة اإلشـــكاالت 

السابقة.
وعكـــس مـــا ذهـــب إليـــه خالد شـــيات ال 
يتصور األســـتاذ أناس المشيشـــي سيناريو 
دخول االتحاد االشتراكي للحكومة ألن شعرة 
معاوية بين حـــزب العدالة والتنمية واالتحاد 
االشـــتراكي لـــم تعـــد قائمة، خصوصـــا وأن 
األخير هو من عقد وضعية رئيس الحكومة في 
التفاوض وجعلـــه في موقع تفاوضي ضعيف 
مع عزيـــز أخنوش عندما لم يحســـم خياراته 
منـــذ البداية وظل يتأرجح بين موقفي الرفض 

والقبول.
وأضاف المشيشـــي أن االتحاد االشتراكي 
اســـتطاع أن ينتزع رئاسة مجلس النواب دون 
التنســـيق مع حزب العدالة والتنمية رغم أنف 
رئيـــس الحكومة مما خلق نوعـــا من التناقض 
بين األغلبيـــة البرلمانية التـــي صوتت لفائدة 
الحبيب المالكي والذي وصل إلى ذلك المنصب 
بفضل أصوات حزب األصالة والمعاصرة الذي 
يوجد في المعارضة، وبين األغلبية البرلمانية 
التي ســـتنبثق منها الحكومـــة والتي لن تكون 

بدعم حزب األصالة والمعاصرة.
وفي الوقـــت الذي يعتقد فيه خالد شـــيات 
أن عبداإللـــه بـــن كيـــران ال يســـتطيع أن يدفع 
فـــي اتجـــاه انتخابـــات جديدة، يذهـــب أناس 
المشيشـــي إلى أن تدخل الملك سيكون حاسما 
فـــي انتهاء هذه الجولة المكوكية من التفاوض 

حول تشكيل الحكومة.
وفـــي ذات الســـياق الـــذي تتشـــكل فيـــه 
مالمـــح الحكومـــة المغربيـــة القادمـــة، وصل 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب إلى الحكم 

الذي يعتبر نفســـه معنيا بمحاربـــة ”اإلرهاب 
اإلســـالمي المتطرف“ الذي سيعمل على محوه 
مـــن علـــى وجـــه األرض، كما جاء فـــي خطاب 
تنصيبه، حيـــث يرى مراقبـــون أن ترامب رغم 
أنـــه لـــم يقصـــد اإلســـالم كعقيـــدة أو توجهه 
مباشـــرة نحو األحـــزاب اإلســـالمية المعتدلة 
ومنها العدالة والتنمية المغربي، إال أن سلوكه 
الصدامي ســـيجعل تلك األحزاب تتوجس منه 

خيفة.
ويـــرى المشيشـــي أن الســـياق اإلقليمـــي 
والدولي قد تغير ولـــم يعد في صالح األحزاب 
ذات المرجعية اإلسالمية، مستدركا أن السياق 
المغربي يختلف باعتبار الدور المركزي للعاهل 
المغربي كرئيس للدولة في النظام السياســـي 
المغربي ناهيك عن اســـتئثاره بالحقل الديني، 
األمر الذي يجعله خارج التباري السياســـي ما 

يضمن نوعا من الوســـطية واالعتـــدال إضافة 
إلـــى الدور الرئيســـي الذي يلعبـــه المغرب في 

محاربة اإلرهاب والتطرف.
ويعتقـــد أن الســـياق الوطنـــي واإلقليمي 
والدولي يفرض أن تكون هناك أحزاب سياسية 
قوية حاملة لمشـــروع مجتمعي يجعلها مؤهلة 
لتشـــكيل هندســـة حكوميـــة تســـتجيب إلـــى 

انتظارات المواطنين.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن هـــذه المعطيات 
الوطنية والدولية تســـتدعي مشـــاركة أحزاب 
معينة فـــي الحكومة حتى ولو لم يستســـغ بن 
كيـــران وجودها كاالتحاد االشـــتراكي، بمعنى 
تحصيـــن المنهجية الديمقراطيـــة دون المس 
بمخرجـــات االنتخابـــات لكي يعطـــي المغرب 
انطباعـــا بأن اإلســـالم السياســـي فيـــه تحت 

الضبط والسيطرة.

وأكـــد الباحـــث فـــي العلوم السياســـية، 
دشـــنه  الـــذي  الديمقراطـــي  المســـار  أن 
المغـــرب ال يمكـــن تغييـــره اســـتجابة لعدم 
نظـــر بعـــض القوى بعيـــن الرضـــى لبعض 
السياســـة  أن  كمـــا  اإلســـالمية،  التيـــارات 
الخارجيـــة هي مجال ســـيادي للملك ووزارة 
الخارجية ولن تسند لحزب العدالة والتنمية 
بالتأكيـــد وســـط هـــذه الســـباقات اإلقليمية 

والدولية.
ويعتقـــد شـــيات، أن تشـــكيل الحكومة ال 
عالقة مباشـــرة لـــه بما يقع على المســـتوى 
الدبلوماســـي، لكن هناك حاجة لبناء داخلي 
قوي لمواجهة التحديات القارية، فقد تبين أن 
الحكومة تبقى بعيدة عن الفعل الدبلوماسي 
الحقيقي وأن الملك هو الفاعل األكبر في هذا 

الحقل.

تشكيل الحكومة المغربية يتأثر بالمتغيرات اإلقليمية والدولية
[ عودة العاهل المغربي من جولته األفريقية ستضع حدا لمأزق الحكومة  [ انتخاب ترامب يفرض على بن كيران المزيد من الليونة

[ السراج يزور موسكو خالل الشهر الجاري لبحث سبل التسوية السياسية

مــــــرة أخرى يعــــــود احلديث عن ملف احلكومة املغربية التي تأخر تشــــــكيلها قرابة الثالثة 
أشــــــهر إلى الواجهة، حيث يربط بعض املالحظني جناح املغرب في عودته إلى مؤسسات 
االحتاد األفريقي بقرب حل عقدة احلكومة التي مت تكليف عبداإلله بن كيران بتشــــــكيلها 

من طرف العاهل املغربي امللك محمد السادس في 10 أكتوبر املاضي.

ال مجال للمزيد من المناورات

رؤية موسكو للحل تنطلق من أن 

وتتمتع  وزن  ذات  شخصية  حفتر 

القوى  مــيــزان  على  فعلي  بتأثير 

السياسية في ليبيا

◄

الســـياق الدولـــي يفـــرض وجـــود 

ملشـــروع  حاملـــة  قويـــة  أحـــزاب 

يجعلها مؤهلة لتشـــكيل حكومة 

تستجيب للتطلعات

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ضبطت وحدات الحرس التونسي 
برمادة من محافظة تطاوين سيارة على 

مستوى المعبر الحدودي وازن ذهيبة 
على متنها شخصان، وبتفتيشها تم 

العثور بداخلها على 3 بنادق صيد عيار 
12 مم مفككة ومخفية بإحكام أسفل 

السيارة وبأبوابها.

◄ قررت حركة مشروع تونس رفع 
األعالم الفلسطينية فوق مقرات الحركة 

بكامل تراب الجمهورية خالل الزيارة 
التي سيؤديها الرئيس محمود عباس 

إلى تونس، وفق ما أكده مصدر من 
الحركة لحقائق أونالين.

◄ دعا االتحاد العام التونسي للشغل 
إلى مراجعة بعض التعيينات في 

سلك المعتمدين حفاظا على الشفافية 
وعلى مكانة هذه الخطة والنأي بها عن 

التجاذبات والتوظيفات لغاية التأثير 
في االنتخابات البلدية القادمة.

◄ بحث وزير شؤون االتحاد العربي 
واألفريقي والجامعة العربية الجزائري 

عبدالقادر مساهل مع وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 

خالل لقائهما بالدوحة، آخر مستجدات 
الوضع السياسي في ليبيا وسوريا.

◄ أعرب السفير اإليطالي لدى ليبيا 
جوزيبي بيروني، الخميس، عن أمل 
بالده في التوصل إلى حل سياسي 

لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، 
مضيفا أن إيطاليا تقدر دور القائد العام 

للجيش المشير خليفة حفتر وجهوده.

◄ أكد اتحاد المحامين العرب أن 
موافقة 39 دولة على عودة المغرب 

إلى االتحاد اإلفريقي، تؤكد أن ”الوعي 
الدبلوماسي األفريقي“ هو من اختار 
هذه العودة لهذه المؤسسة األفريقية.

باختصار

وتهريب أخبار األرواح،  من  العديد  وإنقاذ  البشر  تهريب  جريمة  بمكافحة  المشترك  االلتزام  «أقدر 

البشر جريمة ضد اإلنسانية».

مارتن كوبلر
املبعوث األممي إلى ليبيا

{سيتم عقد جلسة استماع داخل مجلس النواب لعدد من أعضاء الحكومة، بخصوص المواضيع 

الراهنة قبل موفى الشهر الجاري}.

محمد الناصر
رئيس مجلس النواب التونسي
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«مما ال شك فيه أن أميركا تتحمل مسؤولية مشتركة عن تدفق المهاجرين، باألسلوب الذي أخبار

يتم به التدخل العسكري، من غير المقبول أن تتخلى عن كامل المسؤولية».

كريستيان كيرن
مستشار النمسا

{يجب على الناتو أن يدافع عن نفســـه بفاعلية في مجال اإلنترنت، كما في الجو واألرض والبحر، 

حتى يدرك األعداء أن هناك ثمنا يجب دفعه إذا استخدموا األسلحة اإللكترونية}.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

} باريس – أحبطت الشرطة الفرنسية هجوما 
إرهابيـــا على مدخل اللوفر، في وقت تســـتعد 
فيه البالد لالنتخابات الرئاســـية، ومن املتوقع 
أن تعـــزز هذه احلادثة من حظوظ مارين لوبان 
زعيمـــة اجلبهـــة الوطنية التي متثـــل أقصى 
اليمني، ال ســـيما أن املخاوف مازالت تســـيطر 
علـــى الفرنســـيني بعـــد احلـــوادث اإلرهابية 

الدامية األخيرة.
وهاجـــم رجـــل، صبـــاح اجلمعـــة، دورية 
عســـكرية بالساطور بالقرب من متحف اللوفر، 
هاتفـــا ”اللـــه أكبـــر“، قبل أن يصـــاب بجروح 
خطيـــرة عندما أطلـــق جندي النـــار عليه، في 
اعتـــداء وصفه برنار كازنـــوف رئيس الوزراء 

الفرنسي بالـ“إرهابي“.
ويشير استعمال الساطور في هذا الهجوم 
إلـــى أن داعش أوصـــت الذئاب املنفـــردة بأن 
تستعمل كل الوسائل في هجماتها، مما يعني 
محاصـــرة أفرادهـــا أمنيا وعـــدم قدرتهم على 
استعمال السالح بشـــكل واسع كما كان األمر 

عليه سابقا.
وصـــرح كازنوف خـــالل زيـــارة إلى غرب 
فرنســـا ”علينا توخي احلذر“، مشـــيرا إلى أن 
هـــذا العمل يأتي في وقت يبقـــى ”التهديد في 

مستوى عال جدا“.
التابعـــة جلهاز  النيابـــة العامة  وفتحـــت 
مكافحـــة اإلرهـــاب فـــي باريـــس حتقيقا حول 
”محاوالت اغتيـــال على ارتباط بتنظيم إرهابي 

وتشكيل عصابة إرهابية إجرامية“.
وقال ميشال كادو قائد الشرطة إن املهاجم 
الذي كان يحمل سكينا ”اندفع نحو الشرطيني 
والعســـكريني“ فـــي باحة بالقـــرب من املتحف 
ووجـــه تهديـــدات هاتفـــا ”الله اكبـــر“، فأطلق 
وأصاب  أحد العســـكريني ”خمس رصاصات“ 
املهاجم في بطنه. وأوضح أن أحد العسكريني 
أصيب بجروح طفيفة في الرأس، بينما أصيب 
املهاجم ”في البطـــن“، مضيفا أنه مت ”التحقق 
مـــن محتـــوى حقيبتني كانتـــا بحوزته، وتبني 

أنهما ال حتتويان على متفجرات“.

وكانت الدورية تتألف من أربعة عســـكريني 
داخل اللوفر، وقـــال الكولونيل بونوا برولون 
”عندمـــا حاولوا صـــد الرجل، فتحـــت الدورية 

النار“.
وفرض طـــوق أمنـــي حول املتحـــف الذي 
يقصـــده يوميـــا عشـــرات اآلالف من الـــزوار، 
وانتشـــر العديد مـــن أفراد الشـــرطة املزودين 
بســـترات مضادة للرصاص في املكان، كما مت 

إغالق محطات املترو على مشارف املتحف.
وأشـــاد كل املرشـــحني إلـــى االنتخابـــات 
الرئاســـية الفرنســـية املقررة يومـــي ٢٣ أبريل 
و٧ مايـــو بقـــوات األمـــن، حيـــث يقـــوم نحو 
٣٥٠٠ عســـكري بدوريات يومية فـــي العاصمة 

وضواحيها.
ويتوقـــع محللـــون أن يؤثر هـــذا احلادث 
اإلرهابـــي علـــى آراء الناخبـــني الفرنســـيني، 
ورجحـــوا أن تنتهـــز لوبـــان الفرصـــة لتعزيز 
أجندتها االنتخابية وكسب األصوات املترددة، 
اســـتنادا إلـــى برنامجهـــا املناهـــض ألوروبا 
وللهجرة، وذلك بعد أن اظهر اســـتطالع للرأي، 
األربعاء، أن رئيس الوزراء الســـابق فرنســـوا 
فيون ســـيفوز بانتخابات الرئاســـة املقبلة في 

فرنسا في جولة إعادة ضد مارين لوبان.
وفرضـــت حالـــة طـــوارئ في فرنســـا منذ 
اعتـــداءات نوفمبر ٢٠١٥ التي أوقعت ١٣٠ قتيال 
في باريس. وتشمل دوريات العسكريني شوارع 
العاصمة واملواقع الســـياحية. وتعيش البالد 
فـــي حالة خـــوف وترقب من وقـــوع اعتداءات 

جديدة رغم تعزيز االنتشار األمني.
ويأتي االعتداء في يوم إطالق املدينة مساء 
حملتهـــا من أجل اســـتضافة األلعاب األوملبية 

في ٢٠٢٤، وستتم إضاءة برج إيفل باملناسبة.
وبدوره، اســـتغل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب هـــذه احلادثة، ليبـــرر مواقفه وقراراته 
التـــي القت انتقادا واســـعا في أنحـــاء العالم، 
وقـــال في تغريدة علـــى صفحته على تويتر إن 
”إرهابيا إســـالميا متطرفا جديدا هاجم متحف 
اللوفـــر في باريـــس…. أال تتحلـــون بالذكاء يا 

أميركيني“.
الـــذي يتراجع  ويهـــدد تنظيـــم ”داعـــش“ 
ميدانيا في ســـوريا والعراق، فرنســـا بانتظام 
بالرد علـــى مشـــاركتها في التحالـــف الدولي 
الـــذي يقصـــف مواقعـــه فـــي هذيـــن البلدين. 
ويشكل الشرطيون والعســـكريون هدفا أيضا 

للجهاديني وغالبا ما مت استهدافهم في فرنسا.
وبالتزامـــن مـــع هجـــوم باريـــس، أعلنت 
السلطات األملانية أنها ألقت القبض على شاب 
(٢١ عاما) لالشـــتباه في تخطيطه لشن هجوم 
ذي دوافع ”إسالموية“ في أملانيا. وقال االدعاء 
العام فـــي مدينة كارلســـروه األملانية واملكتب 

احمللـــي للشـــرطة اجلنائية، اجلمعـــة، إنه مت 
القبض على املشـــتبه فيـــه اخلميس في مطار 

فرانكفورت خالل محاولته مغادرة البالد.
وأضافت الســـلطات أن هناك اشتباها في 
أن الرجـــل كان يخطـــط الرتـــكاب جرمية عنف 

تعرض أمن الدولة خلطر جسيم.

 [ ترامب يؤكد أن الهجوم يدعم مواقفه 

ــــــس، مع اقتراب االنتخابات الرئاســــــية، مؤثرا على آراء  ــــــي الهجوم اإلرهابي في باري يأت
الناخبني الفرنســــــيني، الذين يعيشــــــون حالة خوف وترقب من وقوع اعتداءات جديدة رغم 

تعزيز االنتشار األمني.

هجوم باريس يعزز فرص اليمين المتطرف في االنتخابات

على أهبة االستعداد

السبت 2017/02/04 - السنة 39 العدد 10533

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ رفض وزير الداخلية األلماني 
توماس دي ميزير االستجابة لمطالب 
أنقرة الخاصة بالجنود األتراك طالبي 

اللجوء في ألمانيا. وكانت الحكومة 
التركية طلبت من ألمانيا رفض 

طلبات لجوء 40 جنديا تركيا، اتهمتهم 
بأنهم جزء من حركة فتح الله غولن.

◄ طمأن وزير الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس رئيس الوزراء 

الياباني شينزو آبي مجددا بالتزام 
اإلدارة الجديدة في واشنطن، وقال 

إن االلتزام الدفاعي األميركي ”حقيقي 
بالنسبة إلينا اليوم كما كان قبل 

عام“.

◄ أعلنت األمم المتحدة، الجمعة، أن 
المئات من المسلمين الروهينغا قتلوا 

في غرب بورما منذ بداية العملية 
التي تستهدف هذه األقلية وينفذها 

الجيش في والية راخين بعد هجمات 
على مراكز للشرطة مطلع أكتوبر.

◄ أغلق المكتب الرئاسي الكوري 
الجنوبي أبوابه، الجمعة، أمام 

فريق المدعي المستقل الذي يحقق 
في فضيحة سوء استخدام النفوذ 
التي تواجه الرئيسة باك كون هيه 

وصديقتها المقربة.

◄ أبلغت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية األمم المتحدة، أن عودة 
تمرد جماعة (إم 23) في شرق البالد 

تهدد اتفاقا مع المعارضة يهدف إلى 
إجراء انتخابات رئاسية هذا العام.

◄ ذكر متحدث باسم الشرطة أن 
ثمانية على األقل من قوات األمن 
األفغانية قتلوا على أيدي طالبان 

في إقليم فارياب شمال غرب 
أفغانستان.

} واشــنطن – لم تتوقف ردود الفعل الرافضة 
لقرارات إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
داخـــل الواليـــات املتحدة، حيـــث اتهم االحتاد 
األميركـــي للحريـــات املدنيـــة، إدارة ترامب في 
دعوى قضائية، بانتهاك احلرية الدينية لبعض 
مواطنـــي ســـبع دول أصدر قـــرارا مؤقتا مبنع 

أبنائها من دخول الواليات املتحدة.
وأقام االحتـــاد األميركي للحريـــات املدنية 
الدعـــوى، اخلميس، أمام محكمـــة احتادية في 
املنطقـــة الشـــمالية مـــن كاليفورنيـــا نيابة عن 
ثالثة طالب لديهم تأشيرة وأحدهم ميني غادر 
الواليات املتحدة وال يســـتطيع العـــودة، وفقا 

لوثائق احملكمة.
وهـــذه دعوى جماعية أقيمـــت بالنيابة عن 
أفراد يعيشون أو عاشوا في الواليات املتحدة، 
وتنحدر أصولهم من الدول السبع ذات األغلبية 
املســـلمة التي منـــع ترامب مواطنيها بشـــكل 
مؤقت مـــن دخول الواليـــات املتحدة مع بعض 

االستثناءات.
وتعتبر الدعوى هي األحدث ضمن سلســـلة 
حتـــركات قانونيـــة تطعن في األمـــر التنفيذي، 
الـــذي صـــدر اجلمعـــة املاضي وفـــرض قضاة 

احتاديون في عدة واليات قيودا عليه.
وفجر األمـــر التنفيـــذي احتجاجات، خالل 
مطلع األســـبوع في عدد مـــن املطارات الكبرى، 
فيما وجد مسؤولو الهجرة واجلمارك صعوبة 

في تفسير القواعد اجلديدة.
وتقـــول الدعوى إن املدعني ”يخشـــون عدم 
الســـماح لهـــم بالدخول إن هـــم حاولوا دخول 

الواليات املتحدة أو معاودة دخولها“.
وتتهـــم الدعـــوى ترامب وإدارتـــه بانتهاك 
حريـــة التعبيـــر واحلريـــة الدينيـــة وحقـــوق 
إجـــراءات التقاضـــي للمتضرريـــن مـــن أمره 
التنفيذي، وتقـــول إنها محاولـــة للوفاء بوعد 
انتخابي قطعه على نفســـه ملنع املســـلمني من 

دخول الواليات املتحدة.
وفـــي خطوة رمزيـــة لالحتجـــاج على هذه 
القرارات، قـــام أصحاب متاجـــر بقالة مينيون 

بإغالقها في نيويورك.
وقال منظمون لهـــذه االحتجاجات إن نحو 
ســـتة آالف مـــن متاجـــر البقالة فـــي نيويورك 
ميلكهـــا مينيـــون، ومن املتوقـــع أن ينضم إلى 
اإلضـــراب نحو ألف متجـــر اعتراضا على قرار 
ترامب. وحتدى املئات من اليمنيني األميركيني 
أجـــواء الشـــتاء القارس للتجمع خـــارج مبنى 

بلدية بروكلني، في ظل استمرار اإلضراب.
وتزاحـــم احملتجون عند مدخل البلدية وهم 
يلوحـــون بأعـــداد هائلة من األعـــالم األميركية 
ويحملـــون الفتـــات ُكتبت عليها شـــعارات من 
و“الكراهية  بينها ”مهاجرو أميـــركا متحدون“ 

لن جتعل أميركا عظيمة أبدا“.

دعاوى ضد إدارة ترامب 

النتهاك الحرية الدينية

ترودو يشارك في تكريم 

ضحايا اعتداء مسجد كيبك

} مونتريال - شارك رئيس احلكومة الكندية 
جاسنت ترودو، اآلالف من مواطنيه في تشييع 
ثالثـــة مـــن القتلى الســـتة الذين ســـقطوا في 
االعتـــداء على املســـجد في كيبك، في مراســـم 
طبعهـــا التأثـــر والتأكيـــد على الوحـــدة بني 

األديان.
وتعـــرض مســـجد يقـــع فـــي حي بوســـط 
مونتريـــال للتخريـــب قبـــل ســـاعات مـــن بدء 
املراســـم. وقال النائب مارك ميلر إن مجهولني 
حطموا زجاج نافذة وألقوا بيضا على واجهة 
مسجد خديجة، معتبرا أن هذا ”العمل مقيت“.

ولـــف اثنان مـــن النعـــوش الثالثـــة التي 
وضعـــت عليها أكاليـــل من الـــورود البيضاء، 

بعلم اجلزائر والثالث بعلم تونس.
وقتل خالد بلقاســـمي وحسان عبدالكرمي، 
وهمـــا من أصـــل جزائري، والتونســـي بوبكر 
الثابتي، مســـاء األحد، ومعهـــم ثالثة مصلني 
آخرون، برصاص أطلقـــه طالب كندي يبلغ من 
العمـــر 27 عاما وينتمي إلـــى اليمني املتطرف. 
وجـــرح ثمانية أشـــخاص آخرون فـــي إطالق 

النار.
وجرت، اجلمعة، مراســـم لتشـــييع القتلى 
الثالثة اآلخرين وهم الكنديان الغينيان مامادو 
تانو باري (42 عاما) وإبراهيما باري (39 عاما) 

وعزالدين سفيان (57 عاما) املغربي األصل.

} موسكو – اتهمت وزارة الخارجية الروسية 
أوكرانيا بانتهـــاك اتفاقية جنيف، بعد احتدام 
شـــديد بيـــن الجيـــش األوكرانـــي والمتمردين 
المدعوميـــن مـــن روســـيا في شـــرق أوكرانيا، 
وقصف مناطـــق مدنية بنظام تســـلح محظور 

بموجب اتفاق مينسك للسالم.
وذكـــرت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زخاروفـــا فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة أنه ”ليـــس هناك ما يبـــرر ’همجية‘ 
كييف، إن القوات المســـلحة األوكرانية قصفت 
بكثافة مناطق يعيش فيها نساء وأطفال خالل 

الليل“.

وشـــجبت قصـــف المدينة ووصفتـــه بأنه 
انتهـــاك لمعاهدة جنيـــف 1949 بشـــأن حماية 

المدنيين في أوقات الحرب.
وتزامن اشـــتعال الصراع الدائر منذ ثالث 
سنوات مع تولي أوكرانيا رئاسة مجلس األمن 

الدولي لمدة شهر.
وأعرب المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف، الجمعـــة، عـــن  أمله فـــي أن يكون 
لدى االنفصاليين الموالين لروســـيا في شـــرق 
أوكرانيـــا ما يكفـــي من الذخيرة للـــرد على ما 
وصفـــه بأفعال عدائية مـــن الجيش األوكراني. 
وقـــال بيســـكوف خـــالل مؤتمـــر صحافي عبر 

الهاتـــف ”األمـــر األساســـي هو إقنـــاع كييف 
بالتخلي عن مثل هذه األفعال الطائشة التي من 

شأنها أن تقوض عملية مينسك للسالم“.
وجـــاءت تصريحـــات المســـؤولين الروس 
فـــي الوقت الـــذي عبرت فيه ألمانيـــا عن قلقها 
من الوضـــع األمني عقـــب التصعيد. ووصفت 
الحكومة األلمانية األوضاع هناك بـ“المفزعة“، 

محملة جميع األطراف مسؤولية إيقافها.
وقـــال متحدث باســـم الخارجيـــة األلمانية 
في برليـــن ”عدد انتهاكات الهدنة مســـتمر في 
االرتفـــاع بوضـــوح“. وذكر أن كافـــة األطراف 
مســـؤولة اآلن عـــن وقـــف العمليـــات القتالية. 

يذكر أن األوضاع تدهورت بوضوح في شـــرق 
أوكرانيـــا، منـــذ مطلع األســـبوع، رغـــم الهدنة 
المتفق عليها. وقال الجيش األوكراني إن ستة 
جنـــود قتلوا الجمعـــة، ما رفع عـــدد الضحايا 
العســـكريين إلـــى 16 علـــى األقـــل علـــى مدار 

األسبوع الماضي.
وجاءت هذه التطورات بعد هدوء قصير في 
القتال في أعقاب اشـــتباكات دامية في الشهور 
القليلة الماضية أعـــادت االهتمام العالمي إلى 
الصراع. ودعا حلف شـــمال األطلسي واالتحاد 
األوروبي روســـيا إلى اســـتخدام نفوذها على 

المتمردين لوقف العنف.

موسكو تحمل كييف مسؤولية إشعال جبهة شرق أوكرانيا

برنار كازنوف:

علينا توخي الحذر، هذا 

العمل يأتي بينما التهديد 

في مستوى عال جدا



} موســكو - قال فادمي أشــــيمان (22 عاما) 
ملراســــل رويترز، وهــــو يتنــــاول طعامه في 
أحد فــــروع ماكدونالدز، قــــرب الكرملني، في 
رده علــــى تســــاءل حول مســــتقبل سلســــلة 
ماكدونالــــدز في روســــيا في عهــــد الرئيس 
األميركي اجلديد دونالد ترامب، ”ما العالقة؟ 
هــــذا طعــــام. والطعــــام ال ميكــــن أن حتّمله 

مسؤولية اخلالفات السياسية“.
في الظاهر تبدو إجابة أشــــيمان واقعية 
ومعقولة، فمــــا عالقة ماكدونالــــدز وكنتاكي 
وستاربكس وبيبسي وكوكاكوال باملهاجرين 
والعوملــــة وصعــــود الشــــعبوية وانتخــــاب 
ترامب رئيســــا للواليات املتحــــدة األميركية! 
لكــــن اإلمبراطوريــــة األميركيــــة الراهنــــة لم 
”حتتل“ العالم بقوة الســــالح بل مباكدونالدز 
وســــتاربكس وبيبســــي وكوكاكوال، وغيرها 
أسســــها  التــــي  العامليــــة  الشــــركات  مــــن 
مهاجرون وهــــي اليوم رمز الثقافة والهيمنة 
األميركيتــــني، ورمــــز العوملــــة فــــي جوانبها 
الثقافيــــة والتجاريــــة التــــي ال تنفصــــل عن 

األبعاد السياسية.
القــــوة  هــــذه  خــــالل  مــــن 
الثقافــــة  تســــللت  الناعمــــة، 
األميركيــــة إلــــى أكبــــر املعاقل 

املعادية لها، حيث ميكن أن جتد 
ماكدونالــــدز في أماكــــن ال تتوقعها، بالقرب 
من ســــجن غوانتانامو بكوبا وحتت متحف 
الشــــيوعية في براغ، وأشهر شوارع الصني، 
فيمــــا أعلنت غيــــران مبجرد توقيــــع االتفاق 
النووي عــــن التفكير في إعــــادة فتح مطاعم 
ماكدونالدز التي أقفلت إبان ثورة اخلميني.

وفي أندونيسيا تنتشــــر محالت كنتاكي 
وســــتاربكس وماكدونالدز وغيرها من 

التجارية  والعالمــــات  احملــــالت 
األميركيــــة املنتشــــرة فــــي كل 
مــــكان كمــــا هــــو احلــــال في 
ومصر  واإلمارات  السعودية 

ودول عربيــــة وعاملية كثيرة. وفي 
ذروة األزمــــة الروســــية األميركية لــــم تقفل 
سلســــلة ماكدونالدز أبوابها بل كان اإلقبال 
مكثفا على مكان صاحــــب العالمة األميركية 
في قلب موســــكو منذ أن فتح أول مطعم في 

العاصمة السوفيتية السابقة عام 1990.
لذلك يبــــدو خمزت خســــبوالتوف، مدير 
سلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا، وكأنه 
يتحدث عن نصر عسكري، وهو يقول ملراسل 

رويتــــرز، فــــي رده على نفس الســــؤال الذي 
طرحه علــــى فادمي أشــــيمان، ”نقولها دائما: 
نحن شركة روسية… ال أعتقد أن هناك شركة 
تســــتطيع أن تقول عن نفســــها إنها روسية 

أكثر منا”.
وأضــــاف خســــبوالتوف أن كل مــــوردي 
مطاعــــم ماكدونالدز تقريبا روس وكل املدراء 
التنفيذيني روس. كما أن شــــعار ماكدونالدز 
املعــــروف خــــارج كل املطاعــــم فــــي روســــيا 
مكتوب باألبجدية الروسية. أما بالنسبة إلى 
األقواس الذهبية فقال ”إنها أقواس روسية، 

تبرق أينما كانت”.
وللشــــركة الروســــية أســــبابها لتقليص 
أن  فبعــــد  املتحــــدة؛  بالواليــــات  ارتباطهــــا 
فرضــــت واشــــنطن عقوبــــات علــــى روســــيا 
بســــبب دورها في أوكرانيــــا في 2014 أغلقت 

إدارة الصحة العامة الروســــية 
لفتــــرة وجيزة العشــــرات من 
مطاعــــم ماكدونالدز مبا في 

املطعم  ذلــــك 
فــــي  األصلــــي 
بوشــــكني  ميدان 
مبخاوف  متعللــــة 

صحية.
ماكدونالــــدز  وسلســــلة 
الروســــية وحدة مملوكة بالكامل للمؤسسة 
الكبــــرى ومقرها أوك بــــروك بوالية إيلينوي 
األميركية ولهــــا 609 مطاعم في جميع أنحاء 

روســــيا وتعتزم إضافة 50 مطعما آخر على 
األقــــل فــــي 2017 بعد التوســــع خــــالل العام 
املاضــــي فــــي منطقتــــي األورال وســــيبيريا 

النائيتني.
وال تكشف ماكدونالدز أرباح وحدتها في 
روســــيا لكنها أدرجتها ضمن أسواق النمو 
املرتفــــع فــــي تقريرها الســــنوي لعــــام 2015 
بإمكانيات توســــع هائلة. وفرعها في ميدان 
بوشكني واحد من أكثر فروعها ازدحاما في 
العالم. وفي ذروة األزمة مع الواليات املتحدة 
دعا بعض الساسة الروس إلى إغالق سلسلة 
املطاعم بالكامل، فيما أقر خســــبوالتوف بأن 

االرتباط بالواليات املتحدة أمر حساس.

ماكدونالدز وثقافة العوملة

فــــي عــــام 2002 قامــــت بوليفيــــا بإغالق 
محــــالت سلســــلة ماكدونالــــدز وذلــــك بعــــد 
احتجاجات عديدة من أبناء الدولة الرافضني 
ملثل تلك املطاعم التي يرون أنها تقضي على 
خصوصيــــة ثقافتهــــم. من هنا لــــم يكن قرار 
الغلق قرارا عاديا، بل هو جزء من السياسة 
املعادية للعوملة ولكل مــــا تلقي به بالد العم 
سام. وأغلقت سلسلة ماكدونالدز 
في عهد الرئيس إيفو مورالس 
الذي قال عن نفســــه آنذاك “أنا 
كابــــوس الواليــــات املتحــــدة“، 
في تأكيد ملناهضته الشــــديدة 
الليبراليــــة  للسياســــات 

والعوملة الرأسمالية.
واليــــوم، يعــــود اجلــــدل 
حول مظاهر النفــــوذ األميركي 
فــــي العالم على خلفيــــة القرارات 
الصادرة عن الرئيــــس دونالد ترامب، والتي 
رأى معارضــــوه أنهــــا تهدد القــــوة الناعمة 
السياســــة  دعــــم  فــــي  ودورهــــا  األميركيــــة 
األميركية، وهو دور يلخصه بامتياز الكاتب 
والروائــــي املصــــري صنع اللــــه إبراهيم في 
روايته ”اللجنة“، حني قال في وصف الكوكا 
كــــوال ”هــــذه الزجاجــــة البريئــــة املظهر (…) 
تعلب دورا حاســــما في اختيار طريقة 
حياتنا، وميول أذواقنا، ورؤساء 
بل  وملوكها،  بالدنا 
التــــي  واحلــــروب 
فيهــــا،  نشــــترك 
واملعاهــــدات التــــي 
نوّقعهــــا“؛ إذ ال توجــــد 
دولــــة في العالم، باســــتثناء كوبا 
وكوريا الشــــمالية، ليس فيها مصنع الكوكا 
كــــوال، فمنــــذ بدء تســــويق املشــــروب خارج 
أتالنتا في عــــام 1900، لم يتوّقف املشــــروب 
عن االنتشار محققا أرباحا اقتصادية تفوق 

ميزانيات بعض الــــدول. وفي ظل التطورات 
احلاصلة على الســــاحة األميركية جتد كوكا 
كــــوال نفســــها اليــــوم، إلى جانــــب العالمات 
التجاريــــة األميركية األخــــرى، أمام خيارين؛ 
إما تســــاير الرئيــــس األميركي، علــــى غرار 
ما حــــدث في الســــابق، وتفقد بذلــــك الكثير 
من قوتهــــا املعوملة، وإما تقف في املعســــكر 
املقابل، لتتفادى دعوات املقاطعة التي جاءت 
ردا علــــى قرارات مثل اجلــــدار احلدودي مع 

املكسيك والقرارات بشأن الهجرة.
ويبــــدو أن أغلــــب الشــــركات األميركيــــة 
اختارت احلل الثاني، حيث دشــــنت شــــركة 
كورونا املكســــيكية العمالقــــة إلنتاج اجلعة 
حملــــة إعالنية بشــــعار ”كلنــــا أميركا“ حتث 
علــــى االحتفاء بالتنوع فــــي هذا النصف من 
الكرة األرضية، فيما أعلنت ستارباكس أنها 
ستوظف عشــــرة آالف الجئ في العالم خالل 
الســــنوات اخلمس املقبلة ردا على مرســــوم 
الرئيس األميركي املثير للجدل حول الهجرة.
وكتــــب رئيس مجلس إدارة ســــتارباكس 
هاورد شولتز في رســــالة إلكترونية ”نعيش 
في فترة غير مســــبوقة، في حلظة يبدو فيها 

(…) الوعد باحللم األميركي موضع تشكيك“. 
وســــجل أحدث موقف ضد سياســــات ترامب 
املدير التنفيذي لشركة أوبر ترافيس كاالنيك 
الذي قدم يوم اجلمعة املاضي اســــتقالته من 
خطة مستشــــار الرئيــــس األميركــــي دونالد 
ترامب استجابة لضغوطات من داخل الشركة 
وبوادر حملــــة مقاطعة، ردا على احلظر على 

دخول املسافرين من دول شرق أوسطية.
وأوبر مثلها مثل بقية أقطاب التكنولوجيا 
في الواليــــات املتحدة األميركية عبرت مبكرا 
عن رفضها لقرار احلظــــر واتخذت إجراءات 
لدعم املتضررين من القرار. وأعلنت الشــــركة 
عن إنشــــاء صنــــدوق مالي بقيمــــة 3 ماليني 
دوالر ملســــاعدة املتضررين مــــن هذا احلظر، 

ومنهم سائقون يعملون لديها. 
وكان أقطــــاب التكنولوجيــــا في الواليات 
املتحــــدة قد توصلوا بعد اجتماع تشــــاوري 
إلى إقرار دعــــم موحد لدعوى قضائية تطعن 
فــــي األمر الــــذي أصــــدره ترامــــب. وتقدمت 
شركتا أمازون وإكســــبيديا بوثائق قضائية 
تدعم طعنــــا قانونيا في األمر التنفيذي قدمه 

املدعي العام بوالية واشنطن.

[ ماكدونالدز روسيا تتنكر ألصولها األميركية  [ ستارباكس تتحدى قرارات الرئيس األميركي وشركات وادي السيليكون تقاضيه
ماكدونالدز تقلص ارتباطها بالواليات المتحدة ردا على قرارات ترامب

السبت 2017/02/04 - السنة 39 العدد 610533

في 
العمق

«الحكومـــات األميركيـــة نجحت منذ نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية حتى ســـقوط القوة الكبرى 
المكافئة في المزج بين ثقافة ماكدونالدز والجبروت العسكري والعلمي».

جاسر احلربش
كاتب سعودي

«إجـــراءات ترامب الجديدة تضر بموظفي الشـــركة في جميع أنحاء العالـــم، وما يحدث مؤلم جدا 
وسيجعل الواليات المتحدة أقل أمنا ببث الكراهية وفقدان الحلفاء».

ريد هاستينغز
الرئيس التنفيذي لشركة نتفلكس األميركية

منذ انتخابه يثير ترامب تســــــاؤالت عديدة حول مالمح النظام العاملي الذي قادته أميركا 
لسنوات، وإلى أي مدى ميكن أن تتأثر العوملة بقراراته وسياساته التي بدا واضحا أنها ال 
تالقي تأييدا من كبرى شركات وادي السليكون والعالمات التجارية التي صنعت الهيمنة 

األميركية الناعمة وأدخلتها إلى كل بلدان العالم الذي أصبح يقف عند نقطة فاصلة.

التهام الحلم األميركي

أثرياء الواليات املتحدة يستعدون لـ «نهاية العالم»
} نيويــورك - أنتجـــت هوليـــوود العديد من 
ونهاية  األفالم التي تتحّدث عن ”يوم القيامة“ 
العالـــم، اســـتلهمت قصصهـــا ”اخليالية“ من 
أســـاطير نهايـــة العالـــم واالنفجـــار العظيم. 
ولئـــن بقيت هذه األفالم مجـــرد قصص مثيرة 
للتسلية عند الكثيرين، فإن هناك من يؤمن بها 
ويصدقها فعال بل وبدأ يســـتعد لها، وظهرت 
حركة ثقافيـــة واجتماعية تدعم هـــذا التوجه 

يطلق عليها اسم ”حركة الناجني“.
البعض مـــن املتابعني واملنضمني إلى هذه 
احلركة رأوا في انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للواليات املتحدة األميركية، مؤشرا على نهاية 
العالم. والالفت في تصرفات هذه احلركة ليس 
تصديقها لتنبـــؤات وخرافات نهايـــة العالم، 
بل ما تقوم به اســـتعدادا لهـــذا اليوم، والذي 
رصدته مجلة ”ذي نيو يوركر“ في تقرير مطول 

حول استعداد أثرياء العالم لـ“يوم القيامة“!
خـــالل الســـنوات األخيرة، كانـــت ”حركة 
الناجـــني“ تتعّمـــق أكثـــر فأكثـــر فـــي الثقافة 
الســـائدة. ففي 2012، أطلقت قناة ناشـــيونال 
ليـــوم  ”املســـتعدون  برنامـــج  جيوغرافيـــك 
القيامة“، وهـــو برنامج ينتمـــي إلى تلفزيون 
الواقع، ويتناول مجموعة من األميركيني الذين 
يستعّدون ملا ُيطِلقون عليه ”اس اتس تي اف“، 

(أي ”عندما يسوء املوقف“).
وجذب العرض األول أكثر من أربعة ماليني 
مشـــاهد، وبحلول انتهاء املوسم األول أصبح 
البرنامج األكثر جماهيريـــة في تاريخ القناة. 
ووجدت دراسٌة ُأجرَيت بتكليف من ناشيونال 
جيوغرافيـــك أنَّ 40 باملئـــة مـــن األميركيـــني 
يعتقدون أنَّ تخزين املـــؤن وبناء املالجئ كانا 
خرات ما بعد  اســـتثمارا أفضل من برنامج ُمدَّ

التقاعد.
وعلى شبكة اإلنترنت، تراوحت النقاشات 
حول االســـتعداد للمواقـــف الصعبة جدا بني 
املوضوعات العادية (مثل دليل أم لالســـتعداد 
الضطرابات أهلية) واملوضوعات القامتة (مثل 
كيـــف تـــأكل شـــجرة صنوبر لتبقـــى على قيد 

احلياة). 
ومع تزايد اإلقبال على املالجئ تخصصت 
إحدى شـــركات البناء في حتويل مستودعات 

قدميـــة للصواريـــخ حتـــت األرض، مبنية عام 
1960، إلـــى مالجـــئ فارهة مقاومـــة للهجمات 
النووية، يتراوح ســـعرها بـــني 1.5 و3 ماليني 
دوالر، وميكن البقـــاء فيها لنحو 5 أعوام دون 

احلصول على أي دعم خارجي. 
امتـــدت ”حركة الناجـــني“، وفـــق التقرير 
األميركي، في الســـنوات األخيـــرة إلى مناطق 
أكثر ثراء، وبدأت في ترسيخ جذورها في وادي 
الســـيليكون، ومدينـــة نيويورك، في أوســـاط 
املـــدراء التنفيذيـــني في مجـــال التكنولوجيا، 
ن  ومدراء الصناديق االستثمارية، وغيرهم ممَّ

في مستواهم االقتصادي.
وحتول بناء املالجئ الفارهة حتت األرض 
والبحر، إلـــى صناعة مربحة جـــدا في اآلونة 

األخيرة.
ومـــن بني االســـتعدادات الالفتـــة، تخزين 
األغذية واألسلحة، وشراء األراضي والعقارات 
واملالجـــئ الفارهة التي يقع بعضها في أماكن 

سرية.
من بني هؤالء ســـتيف هوفمـــان، البالغ من 
العمـــر 33 عامـــا، وأحد مؤسســـي موقع ”ريد 
ايـــت“ ومديره التنفيذي، وهو من أوائل الذين 
كتبوا عن اســـتعداداتهم لنهايـــة العالم، حني  
قرر إجـــراء جراحة تصحيح البصـــر بالليزر. 
لم يجر هوفمان العمليـــة طلبا للراحة، بل من 
ن من  أجل سبب آخر: فهو يأمل أّن ذلك سيحسِّ
فـــرص جناته من أي كارثـــة،  إذ يقول ”إن كان 
العالم ســـينتهي، أو حتى إن لم يكن سينتهي، 
فـــإن حصـــول املرء علـــى عدســـات الصقة أو 
نظارات أثناء وجود حدث ما يجري، ســـيكون 

أمرا شاقا، ودون العدسات سينتهي أمري“.
ويقـــول ”أمتلـــك دراجتني ناريتـــني. ولدي 
مجموعـــة من البنـــادق والذخيـــرة، والطعام. 
أعتقـــد أنني، بـــكل هذا، أســـتطيع أن أظل في 
بيتـــي لبعـــض الوقـــت“. ويضيـــف هوفمان 
أن ”التكنولوجيـــا جعلتنـــا أكثـــر يقظة جتاه 
املخاطـــر، ولكنها أيضا جعلتنا أكثر ذعرا؛ لقد 

جعلت فكرة االنعزال مغرية“.
يتحدث التقرير أيضا عن أنطونيو غارسيا 
مارتينز، أحد املدراء السابقني، ملوقع التواصل 
االجتماعـــي فيســـبوك، الـــذي اشـــترى أرض 

غابات شاسعة، شـــمال غربي احمليط الهادئ، 
عقب فـــوز دونالد ترامـــب برئاســـة الواليات 
املتحدة، حيـــث يعتقد أن ”ينحدر املجتمع إلى 

الفوضى عندما يفقد إحساسه بأصله“.
أراد غارسيا مارتينز ملجأ يكون بعيدا عن 
املدن، لكن ليس معزوال متاما. ويقول معبرا عن 
مخاوفه من يوم نهايـــة العالم ”هؤالء الرجال 
يعتقدون أّن رجال مبفـــرده قادر على التصدي 
بطريقـــة أو بأخرى للغوغاء الذين ســـيهيمون 
علـــى وجوههم (في حال حـــدوث كارثة). كال، 
ســـتحتاج إلى تكوين ميليشيا محلِّية. حتتاج 
إلى الكثير من األمور لتنجو حقا من االنهيار“.
ومبجـــرد أن شـــرع في إخبـــار زمالئه في 
منطقة خليج ســـان فرانسيســـكو بـ“مشـــروع 
جزيرتـــه الصغيـــرة“، ”بدأوا فـــي التخّلي عن 

واحلديث عن جتهيزاتهم اخلاصة. صمتهم“ 
لكن، كيف حدث أن انهمك وادي السيليكون 
مبســـألة ”يـــوم القيامـــة“ أو نهايـــة العالـــم، 
وهـــو املـــكان املشـــهور عامليا، حتـــى بات من 
الكليشـــيهات، بثقته غير احملدودة في القدرة 

على تغيير العالم لألفضل؟
يجيـــب على هـــذا التســـاؤل روي باهات، 
رئيس شركة بلوومبرغ بيتا، وهي شركة لرأس 
ها في سان فرانسيسكو،  املال االستثماري، مقرَّ
بقوله إّن التكنولوجيا متنح القدرة على تصّور 
أشـــكال مختلفة متاما من املســـتقبل. وعندما 
تفعل ذلك من الوارد جدا أّنك ستفكر بال حدود 
في األمور، وهو ما يقودك إلى عوالم املثاليات، 

وعوالم الواقع املرير.
وال يعـــد ترامـــب فقط وراء هـــذه الظاهرة، 
فاالفتتان بنهاية العالم، ليس ظاهرة جديدة بل 
هي مرتبطة بلحظات انعدام األمان السياســـي 

والتغّيرات التكنولوجية السريعة.
وقـــال املـــؤرخ ريتشـــارد وايـــت، بجامعة 
ســـتانفورد األميركيـــة، ”انتشـــرت فـــي نهاية 
التســـعينات من القـــرن العشـــرين كافة أنواع 
الروايات التـــي تتحدث عن املدينـــة الفاضلة، 
وتوازت كل منها مع رواية بائســـة“. أما كتاب 
” النظـــر إلى املاضي إلدوارد بيالمي، املنشـــور 
ر جنة اشـــتراكية  عـــام 1888، فقـــد كان يتصوَّ
بحلول العام 2000، وصار ملهما ألندية بيالمي 

في جميع أرجاء البالد. ونشـــر جاك لندن عام 
1908 روايـــة ”العقب احلديديـــة“، يتصّور فيها 
أميركا وهي تعيش في ظل طغمة فاشية ميتلك 
فيها 0.9 باملئة من السكان 70 باملئة من الثروة 

اإلجمالية.
في ذلك الوقـــت، كان األميركيون يتعّجبون 
مـــن التقـــدم الهندســـي. وكان احلاضرون في 
املعرض العاملـــي لعام 1893 مبدينة شـــيكاغو 
يشـــاهدون االســـتخدامات اجلديـــدة لإلضاءة 
الكهربائية، لكنهم كانـــوا أيضا يحتجون ضد 

تدني األجور وظروف العمل الســـيئة وجشـــع 
الشركات.  ويقول وايت ”األمر شبيه مبا يحدث 
اليوم. كان هناك شـــعور بأن النظام السياسي 
قد خرج عن السيطرة، ولم يعد بوسعه التعامل 
مـــع املجتمع. كانت العدالة فـــي توزيع الثروة 
غائبة إلى حـــد كبير، ما أثار الطبقات العاملة. 
وكان متوســـط األعمار يتقّلص. لقد كان هناك 
شـــعور بأن حركة التقّدم في الواليات املتحدة 
قـــد توقفـــت، وأن النظـــام كله فـــي طريقه إلى 

التفسخ“.

معزوفة يوم القيامة

م إل
العالم بقوة الســــالح بل مباكدونالدز  حتتل“
ســــتاربكس وبيبســــي وكوكاكوال، وغيرها 
أسســــها  التــــي  العامليــــة  الشــــركات  ن 
اجرون وهــــي اليوم رمز الثقافة والهيمنة 
ميركيتــــني، ورمــــز العوملــــة فــــي جوانبها 
قافيــــة والتجاريــــة التــــي ال تنفصــــل عن 

بعاد السياسية.
القــــوة هــــذه  خــــالل  مــــن 
الثقافــــة  تســــللت اعمــــة، 
ميركيــــة إلــــى أكبــــر املعاقل 

عادية لها، حيث ميكن أن جتد 
كدونالــــدز في أماكــــن ال تتوقعها، بالقرب 
ســــجن غوانتانامو بكوبا وحتت متحف 
شــــيوعية في براغ، وأشهر شوارع الصني، 
مــــا أعلنت غيــــران مبجرد توقيــــع االتفاق 
ووي عــــن التفكير في إعــــادة فتح مطاعم 
كدونالدز التي أقفلت إبان ثورة اخلميني.

وفي أندونيسيا تنتشــــر محالت كنتاكي 
ســــتاربكس وماكدونالدز وغيرها من

التجارية  والعالمــــات  حملــــالت 
ميركيــــة املنتشــــرة فــــي كل 
كان كمــــا هــــو احلــــال في
ومصر واإلمارات  سعودية 

ول عربيــــة وعاملية كثيرة. وفي
وة األزمــــة الروســــية األميركية لــــم تقفل 
لســــلة ماكدونالدز أبوابها بل كان اإلقبال 
ثفا على مكان صاحــــب العالمة األميركية 
 قلب موســــكو منذ أن فتح أول مطعم في 

عاصمة السوفيتية السابقة عام 1990.
لذلك يبــــدو خمزت خســــبوالتوف، مدير 
وكأنه روسيا، في ماكدونالدز مطاعم لسلة

فرضــــت واشــــنطن عقوبــــات علــــى روســــيا
2014 أغلقت 4بســــبب دورها في أوكرانيــــا في

إدارة الصحة العامة الروســــية 
لفتــــرة وجيزة العشــــرات من 
مطاعــــم ماكدونالدز مبا في 

املطعم ذلــــك 
فــــي األصلــــي 
ميدان بوشــــكني
مبخاوف متعللــــة 

صحية.
ماكدونالــــدز وسلســــلة 
الروســــية وحدة مملوكة بالكامل للمؤسسة
إيلينوي بوالية بــــروك أوك ومقرها الكبــــرى

ي ي م
خصوصيــــة ثقافتهــــم. من هنا لــــم يكن قرار
الغلق قرارا عاديا، بل هو جزء من السياسة
املعادية للعوملة ولكل مــــا تلقي به بالد العم
سام. وأغلقت سلسلة ماكدونالدز
في عهد الرئيس إيفو مورالس
الذي قال عن نفســــه آنذاك “أنا
كابــــوس الواليــــات املتحــــدة“،
في تأكيد ملناهضته الشــــديدة
الليبراليــــة للسياســــات 

والعوملة الرأسمالية.
واليــــوم، يعــــود اجلــــدل
حول مظاهر النفــــوذ األميركي
فــــي العالم على خلفيــــة القرارات
الصادرة عن الرئيــــس دونالد ترامب، والتي
رأى معارضــــوه أنهــــا تهدد القــــوة الناعمة
السياســــة دعــــم  فــــي  ودورهــــا  األميركيــــة 
األميركية، وهو دور يلخصه بامتياز الكاتب
والروائــــي املصــــري صنع اللــــه إبراهيم في
”اللجنة“، حني قال في وصف الكوكا روايته
”هــــذه الزجاجــــة البريئــــة املظهر (…) كــــوال
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلب دورا حاســــما في اختيار طريقة تع
حياتنا، وميول أذواقنا، ورؤساء
بل وملوكها، بالدنا 
التــــي واحلــــروب 
فيهــــا، نشــــترك 
واملعاهــــدات التــــي
نوّقعهــــا“؛ إذ ال توجــــد

و

دولــــة في العالم، باســــتثناء كوبا
وكوريا الشــــمالية، ليس فيها مصنع الكوكا
كــــوال، فمنــــذ بدء تســــويق املشــــروب خارج
املشــــروب يتوّقف لم ،
رج روب ويق

1900 عــــام في أتالنتا



7 السبت 2017/02/04 - السنة 39 العدد 10533

} فاليتــا – في عام 378، جـــرت معركة تاريخية 
في مدينة أدرنة التركية، شـــكلت اللبنة األولى 
ودارت  الرومانيـــة،  اإلمبراطوريـــة  النهيـــار 
بـــني الرومان والقـــوط، وهم قبائـــل جرمانية، 
زحفـــوا إلى األراضـــي الرومانيـــة، قبل عامني 
على تلـــك املعركـــة، كالجئني بحثا عـــن مأوى 
لهم. فـــي وصفـــه لدموية تلك املعركة شـــبهها 
البشـــرية“،  بـ“نهاية  أمبروســـيوس  القديـــس 
فيما يســـتحضر تفاصيلها القادة األوروبيون 
اليـــوم وهـــم يجاهـــدون مـــن أجل إيجـــاد حل 
ألزمـــة املهاجرين والالجئني التي تهدد بانهيار 

االحتاد األوروبي.
جاءت هذه املقارنة ضمن دراســـة نشـــرها 
موقـــع ”كوارتز� اعتبـــر فيها أن قصـــة معركة 
أدريانوبـــل (أدرنـــة حاليا)،  مماثلـــة ملا يحدث 
في أوروبا فـــي الوقت الراهن، وميكن أن تكون 
أشـــبه بصفارة إنذار. وذكر املـــؤرخ أميانوس 
مرســـيلينوس أنـــه في عـــام 376 اضطر القوط 
ملغـــادرة أراضيهم، إلى ما يعـــرف اآلن بأوروبا 
الشـــرقية، وذلـــك نتيجـــة معاركهم مـــع قبائل 

الهون، وهم مجموعة من الرعاة الرحل.
وأســـفرت املعركـــة عن إراقة للدماء بشـــكل 
يثير الرعب. وعلى غرار الكثير من الســـوريني 
وغيرهم مـــن الذين نزحوا جـــراء احلرب، قرر 
القـــوط الفرار مـــن أرضيهـــم. وكانـــت أفضل 
احللول بالنسبة إليهم االســـتقرار في املناطق 
التـــي تقع إلى ميني نهـــر الدانوب، حيث كانت 
تلك األراضي خصبة، كما أنها وفرت لهم فرصة 
للدفاع عن أنفســـهم من خالل إبقاء الهون على 

الضفة األخرى للنهر.
كانت تلـــك األراضي تابعـــة لإلمبراطورية 
الرومانية، حتـــت حكم اإلمبراطـــور الروماني 
الشرقي فالفيوس يوليوس فالنس أوغسطس، 
والذي توجـــه إليه فريتيجـــورن، زعيم القوط، 
مطالبا بأن ”يســـتقبلهم كرعايـــاه، واعدا إياه 
بالعيش بهدوء، واملســـاعدة في توفير مقاتلني 

جليشه في حال احتاجتهم اإلمبراطورية“.
وبفضـــل الوقط، حققـــت رومـــا الكثير من 
املكاســـب، حيث كانـــت تلك األراضـــي حتتاج 
إلـــى عمـــال يعملـــون فـــي الزراعـــة، ورحبت 
اإلمبراطوريـــة بزيـــادة عـــدد جنودهـــا. وكتب 
املؤرخ مارســـلينوس عـــن فالنـــس ”من خالل 
اجلمع بني قوة شـــعبه وهذه القوى اخلارجية، 
متكـــن من تكوين جيش ال يقهـــر“. وتعبيرا عن 
امتنانـــه ووالئه لفالنس، اعتنـــق فريتيجورن، 

زعيم القوط، الديانة املسيحية.
جرت األمور بشـــكل هادئ لفترة من الزمن 
قـــدم خاللها الرومان خدمة ال تختلف كثيرا عن 
برنامـــج البحث واإلنقاذ فـــي العصر احلديث. 
وذكـــر مرســـلينوس أنه ”لـــم يتـــم التخلي عن 
أي شـــخص، وال حتـــى عـــن أولئـــك املنكوبني 

واملصابني بأمراض مميتة“.
ونتيجـــة لهذا البرنامج واصل القوط عبور 
النهر دون توقف، وشـــرعوا فـــي الصعود على 
منت الســـفن والقـــوارب وزوارق مصنوعة من 
جذوع األشـــجار. وأثناء عبور النهر غرق عدد 
كبير منهم بســـبب عددهم الهائـــل الذي يفوق 
طاقة السفن والزوارق. وتقول بعض التقديرات 
إن عددهم بلغ 200 ألف شـــخص. حتول القوط 
إلى مواطنـــني رومان. وتقلد أبنـــاء املهاجرين 
مناصب عليا في صفوف اجليش وفي اإلدارة.

لكـــن تغّيـــرت األمور في النهايـــة، حيث أن 
املسؤولني العســـكريني الذين كانوا مسؤولني 
عن متوين القوط -وهي عبارة عن نسخة قدمية 
من الدعـــم املقـــدم للمهاجرين الذيـــن يصلون 
إلى اليونـــان أو إيطاليا- فاســـدون، وتربحوا 
مما كان مـــن املفترض أن يخصـــص لالجئني. 

واضطر القوط اجلائعون لشـــراء حلوم الكالب 
من الرومان.

وعمـــت أزمة الثقـــة بني القـــوط الذين وقع 
استغاللهم والرومان. وانتقل القوط من الرغبة 
فـــي أن يصبحـــوا من الرومان إلـــى الرغبة في 
تدمير روما، وهو ما حدث مع معركة أدريانوبل. 
وكتب مرســـلينوس ”وبعد أقـــل من عامني، مع 
الغضب في عيونهم، استهدف القوط رجالنا“، 

ودمروا اإلمبراطورية.
ال يفكر املهاجرون الذين يحاولون الوصول 
إلى أوروبا اليوم في التمرد العســـكري، كما أن 
أوروبا ليســـت اإلمبراطورية الرومانية. ولكن 
التاريخ يفيد بأن الهجرة كانت وســـتبقى جزءا 
من عاملنا. هناك طريقتان للتعامل مع الالجئني: 
األولى هـــي تعزيز احلوار معهـــم، وإدماجهم. 
والثانية هي عدم الترحيب بهم وعدم االكتراث 
حلالهم. وقـــد أدت الطريقة الثانية إلى حصول 
كوارث في الســـابق، وبطريقـــة أو بأخرى، من 

املؤكد أنها قد تتسبب في حدوث ذلك مجددا.

أوروبا في مواجهة الهجرة

عند النظر إلى املشـــهد العاملي اليوم يزداد 
القلـــق األوروبي، حيث تنتشـــر قيم متشـــددة 
تكـــرس اإلقصائية ونبذ اآلخـــر وألقت بظاللها 
على حركات الهجرة واستجابة الدول املختلفة 
لها. وتقـــول شـــبكة إيرين لألنباء اإلنســـانية 
إن األحـــزاب الشـــعبوية جنحـــت فـــي حتويل 
املهاجريـــن والالجئني إلى كبش فـــداء وإقناع 

الناخبني بضرورة ردعهم بأي ثمن.
وجتلى هـــذا القلـــق واضحا فـــي اجتماع 
القـــادة األوروبيـــني، اجلمعة فـــي مالطا، حيث 
حاولـــوا جاهدين إظهـــار وحدتهم في مواجهة 
حتدي الهجـــرة وحتديد مســـار لالحتاد الذي 
يهزه خـــروج بريطانيا من االحتـــاد األوروبي 
ووصـــول اإلدارة األميركيـــة اجلديدة برئاســـة 

دونالد ترامب.
وجـــاءت  القمـــة في الوقت الـــذي يجد فيه 
االحتاد األوروبي نفســـه حتت ضغط من داخل 
التكتل وخارجه، مبا في ذلك العالقات شـــديدة 
التعقيد مع الواليات املتحدة احلليفة منذ فترة 
طويلـــة. وطالبـــت املستشـــارة األملانية أجنيال 
ميركل، فـــي تصريح للصحافيـــني على هامش 
القمـــة، بتحديـــد دور أوروبا في العالم بشـــكل 
واضـــح، ردا علـــى ترامب، مؤكـــدة أن ”أوروبا 

تتحكم في مصيرها“.
وقال مستشـــار النمسا، كريســـتيان كيرن 
منتقـــدا إن حظر ســـفر الالجئني الـــذي فرضه 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب ورفـــض 
اســـتقبالهم، يثيـــران قلقـــا، مشـــيرا إلـــى أن 
سياســـة الواليات املتحدة اخلارجية تسهم في 
املســـؤولية عن تدفق املهاجرين. وأضاف ”مما 
ال شك فيه أن أميركا تتحمل مسؤولية مشتركة 
عن تدفق املهاجرين، عن طريق األســـلوب الذي 
يتـــم به التدخـــل العســـكري“ دون أن يحدد أي 
دولـــة يتم فيها اتخاذ هـــذا اإلجراء. وأملح جان 
كلـــود يونكر، رئيس املفوضيـــة األوروبية، إلى 

أن إدارة ترامـــب، ببســـاطة، لم تفهـــم االحتاد 
األوروبـــي. وأضـــاف “ أعتقد أن هنـــاك مجاال 
للتأويل، ألنه في بعض األحيان يصلني انطباع 
بأن اإلدارة اجلديدة ال تعرف االحتاد األوروبي 
بالتفصيـــل، إال أن التفاصيل في أوروبا تصنع 

فارقا“.

دعم ليبيا

أبـــرم االحتـــاد األوروبي في مـــارس 2016 
اتفاقا مع تركيا لتطويق مصدر تدفق الالجئني 
قبـــل وصولهم إلـــى البلدان املقصـــودة. وعلى 
الرغم مـــن عيوبه، كان الهدف مـــن االتفاق هو 
إعطاء االحتـــاد األوروبي مهلـــة قصيرة يضع 
خاللها سياســـات أكثر اســـتدامة، ولكن الدول 
األعضاء فشـــلت فـــي التوصل إلـــى توافق في 

اآلراء.
وســـيضطر األوروبيون لدعـــم الصفقة مع 
تركيـــا حتـــى لو يعنـــي ذلك غـــض الطرف عن 

انتهاكات حقوق اإلنســـان من قبـــل النظام في 
أنقرة. 

ويتوقـــع املتابعون أن تعقد صفقات مماثلة 
مـــع دول أخـــرى فـــي محاولة إلغـــالق الطريق 
األوســـط في البحر املتوســـط. وتشير تقديرات 
إلـــى أن حوالي 180 ألف شـــخص انطلقوا في 
طريقهم بغرض الوصول إلى أوروبا من شمال 
أفريقيـــا فـــي 2016، ولـــم ينج مـــن بينهم 4500 

شخص في تلك الرحلة احملفوفة باملخاطر.
تشـــمل اخلطة تعزيـــز الســـلطات الليبية، 
وقوات خفر الســـواحل الليبي بخاصة، توقيف 
قوارب املهاجرين في مياهها اإلقليمية وتقدمي 
الدعم من أجل إنشـــاء مخيمـــات آمنة لالجئني 
في البالد. وســـيدعم القادة األوروبيون، الذين 
يســـتعدون إلحياء ذكرى مرور ستني عاما على 
معاهدة روما املؤسســـة لالحتاد، أيضا العودة 
الطوعيـــة لالجئـــني الراغبني في العـــودة إلى 
بلدانهـــم األصلية، والعمل مـــع الدول املجاورة 
لليبيا بهدف حتســـني مراقبـــة املياه اإلقليمية. 

وقالت ميركل ”الوضع خطير في ليبيا بالنسبة 
إلى املهاجرين“.

وتعهـــد القادة األوروبيون خالل اجتماعهم 
في مالطا مبســـاعدة ليبيا على مكافحة مهربي 
املهاجرين وهو ما يعتبرونه عامال أساسيا من 
أجل وضع حد للهجرة في البحر املتوسط رغم 

انتقادات بعض املنظمات غير احلكومية.
وعدد ”بيان مالطا“ عشـــر أولويات من أجل 
تفكيـــك الشـــبكة التجاريـــة واملاليـــة للمهربني 
وتعزيـــز األمن على حدود ليبيا وضمان ظروف 

الئقة للمهاجرين العالقني في املنطقة.
وكان رئيـــس املجلـــس األوروبـــي دونالـــد 
توســـك، أعلن عشـــية هذه القمة غير الرسمية 
لالحتاد ”حان وقت إغـــالق الطريق الذي ميتد 
من ليبيا إلى إيطاليا“. لكن الكثيرين ال يزالون 
متشـــككني إزاء املهمـــة الكبيرة في بلد يشـــهد 
فوضـــى سياســـية وأمنية، ال ميكـــن جتاوزها 
فـــي أي حل ألزمة الهجرة التـــي تؤرق االحتاد 

األوروبي منذ أكثر من ثالث سنوات.

[ قلق أوروبي من ترامب وسط عجز عن صياغة إستراتيجيا لحل ظاهرة الهجرة  [ أعداد المهاجرين المتزايدة تثقل كاهل األوروبيين
قمة مالطا: أوروبا لن ترتاح من أزمة المهاجرين إال بحل أزمة ليبيا

توقــــــع متابعون أن تكــــــون النتخاب دونالد 
ترامب رئيســــــا للواليات املتحدة األميركية 
ــــــى الغرب وكيانه املوحد  عواقب وخيمة عل
االحتاد األوروبي في حال أخذت مبادراته 
طريقهــــــا نحــــــو التنفيذ، خاصــــــة وأن هذا 
االحتــــــاد بات هشــــــا بعد رجة االنشــــــقاق 
ــــــي ومتدد الشــــــعبويني وتهديدهم  البريطان
للقيم الغربية احلرة ما ســــــيرفع من حجم 
التحديات على عاتق املسؤولني األوروبيني، 
وهو ما يســــــتوجب توحيد الرؤى األوروبية 
ملواجهة حتديات املتغيرات الدولية اجلديدة 

أهمها حتدي ترامب والهجرة.

في 
العمق

«رؤية إيطاليا لسياســـة الهجرة تختلف عن رؤيـــة الرئيس األميركي ترامب، ولكن ال ينبغي على 
أوروبا إدانة سياسة الهجرة التي ينتهجها».

أجنيلينو ألفانو
وزير اخلارجية اإليطالي

«نعـــرف أن وضع الالجئين مأســـاوي في ليبيـــا. لذلك علينا أن نفعل ما فعلنـــاه مع تركيا: وقف 
األعمال غير المشروعة وكف يد المهربين وتجار البشر وتحسين وضع الالجئين».

اجنيال ميركل
املستشارة األملانية

وضع مأساوي لكل األطراف

} فاليتــا - حـــذرت منظمـــات دوليـــة وغيـــر 
حكومية من االجراءات التي دعا إليها القادة 
األوروبيون املشـــاركون فـــي قمة اجلمعة في 
مالطا القاضية بوقف وصول آالف املهاجرين 
من ليبيا حيث رأت أنها تنطوي على مخاطر 

تطال األطفال.
وذكر املدير املســـاعد ملنظمة اليونيســـف 
جاســـنت فورســـايث أن ”القـــرارات التي يتم 
اتخاذها في قمة اجلمعة تشـــكل مسألة حياة 
أو موت بالنسبة إلى اآلالف من األطفال الذي 
يحاولـــون العبـــور أو ال يزالـــون عالقني في 

ليبيا“.
واعتبرت غالبية هذه املنظمات أن ما يتم 
اإلعداد له في مالطا مخالف حلقوق اإلنســـان 

وميكن أن يؤدي إلى كارثة انسانية جديدة.
ويشـــارك قـــادة دول االحتـــاد األوروبي 
في قمـــة مالطـــا لتبني اســـتراتيجيا جديدة 
لتفكيك النموذج التجاري أو الشـــبكة املالية 
والتجارية التـــي يعتمدها املهربون في ليبيا 
والذين أرســـلوا مئـــات اآلالف من املهاجرين 

إلى ايطاليا في السنوات الثالث األخيرة.
ويأمل القـــادة األوروبيون في تعزيز دور 
خفر السواحل الليبي في رصد الزوارق التي 
تنقل هـــؤالء املهاجرين قبـــل أن تدخل املياه 
الدولية، ومســـاعدة الدول املجـــاورة  لليبيا 
على إغـــالق نقـــاط الوصول الى هـــذا البلد 
وحث املهاجريـــن على العودة إلـــى بلدانهم 

لدوافع اقتصادية.
االجـــراءات قلـــق املنظمات  هـــذه  وتثير 
غير احلكومية التي تخشـــى ســـوء املعاملة 
إزاء املهاجريـــن العالقني فـــي ليبيا. وعلقت 
ايستر آسني املسؤولة في منظمة ”سيف ذي 
في بروكســـل ”االكتفاء برد أطفال  تشيلدرن“ 

يائســـني الى بلد يصفـــه اجلميع بأنه جحيم 
ليس حال“.

وحتـــدث العديد من املهاجرين عن ظروف 
صعبة جدا في ليبيا حيث روى شاب في الـ26 
من غينيا بيســـاو عند وصولـــه إلى ايطاليا 
صبـــاح اخلميس ”لقد أمضيت ثالثة أشـــهر 
في ليبيا. هناك يضعون الســـود في السجن 

وبالكاد كان لدينا ما نأكله او نشربه“.
وقالت جوديث ســـندرالند املســـؤولة في 
منظمـــة ”هيومن رايتس ووتش“ إن ”ما يريد 
االحتاد األوروبي تسميته بخط دفاع سيكون 

في الواقع تكريسا ملمارسات أكثر وحشية في 
البر والبحر“. وأكدت وزيرة خارجية االحتاد 
األوروبي فيدريـــكا موغيريني عند وصولها 
صبـــاح اجلمعـــة الـــى مالطـــا أن االحتـــاد 
األوروبي ميكن ان يعتمد خطة تســـتند على 
الشراكة بهدف إنقاذ األرواح واحترام حقوق 

االنسان.
وسيســـعى األوروبيون إلـــى قطع طريق 
املهاجرين عبر البحر املتوسط من ليبيا وذلك 
بعـــد إغالق طريق العبور عبر بحر ايجه بعد 

توقيع اتفاق حول الهجرة مع تركيا.

منظمات غير حكومية تنتقد مشاريع قمة مالطا

القادة األوروبيون يتعهدون بمساعدة 
ليبيا على مكافحة مهربي املهاجرين 

وهو ما يعتبرونه عامال أساسيا 
من أجل وضع حد للهجرة في البحر 

املتوسط رغم انتقادات بعض 
املنظمات غير الحكومية
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} متادت القيادات اإليرانية في جس نبض 
اإلدارة األميركية اجلديدة منذ اليوم األول 

لتنصيب دونالد ترامب. بدأها الرئيس حسن 
روحاني بتصريحه بأن زمن بناء اجلدران 
انقضى، في إشارة إلى اجلدار الذي تنوي 

أميركا بناءه على حدودها مع املكسيك للحد 
من تدفق املهاجرين غير الشرعيني وتقدر 
أعدادهم سنويا بـ750 ألفا، وهو رقم هائل 

قياسا بأعداد الوافدين إلى أميركا وفق 
برنامج التوطني للمفوضية السامية لشؤون 

الالجئني التابعة لألمم املتحدة.
روحاني تناسى أن أكبر عدد الجئني 
تستقبلهم أميركا أو مهاجرين من الدول 

السبع املشمولة بقرار املنع الذي وقعه 
الرئيس ترامب وسبب قلقا وجدال وردات فعل 

متباينة في األوساط الرسمية والشعبية، 
هو من اإليرانيني الهاربني من جور النظام 

والفقر وسياساته القمعية الفاشية التي 
أودت بالشعوب اإليرانية، وخاصة الطبقة 

الوسطى املتعلمة واملثقفة، إلى املغادرة بحثا 
عن األمن والكرامة اإلنسانية وحرية الرأي 
واملوقف، ومعظمهم من الذين ينتمون إلى 
احلركات املناهضة للنظام وبعضها ميثل 

تيارات قومية أو فكرية أو سياسية مختلفة 
تشكل الهيئة العامة للمقاومة اإليرانية 

وقياداتها وفي مقدمتها حركة مجاهدي خلق.
معظم الشعوب اإليرانية تسعى للخالص 

من نظام املاللي الذي ارتكب املجازر 
واإلبادات بحقها وخاض حربا طويلة وأشاع 
الفوضى والهوس الطائفي باستهدافه األمة 

العربية انطالقا من العراق، مستغال حالة 
االنهيار التي أعقبت 13 عاما من احلصار 

الشامل لشعبه، وانتهت باالحتالل وحماقة 
اإلدارة األميركية للرئيس جورج بوش االبن 

وتراجع الدور األميركي في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما.

احلدود بني املكسيك وأميركا، وخالل 
سنوات ليست بالقصيرة، لم تقتصر على 

مجازفة التسلل والتعرض إلى املخاطر 
واملالحقة والتوقيف واإلعادة للمكسيكيني 
حصرا، إمنا هي حدود تنمو فيها جتارة 
املخدرات ووسطاء مافيات التهريب التي 

توفر شبكة اتصاالت لترغيب الشباب وحتى 
األسر وبالذات من مواطني الدول املعنية 

بالقرار وعلى رأس القائمة اإليرانيني، 
وتشمل خدمات املهربني احلجوزات الفندقية 

والتوصيل والعبور وفي مقدمتها طبعا 
االبتزاز واالحتيال.

جّس نبض اإلدارة األميركية في أيامها 
األولى بالسخرية والتهكم منها بقرار بناء 
اجلدار مع جارتها ومن الرئيس اإليراني 

الذي يوصف باالعتدال حصرا دون غيره، له 
داللة استخفاف رسمي بشخصية الرئيس 
دونالد ترامب الذي باشر بتطبيق سياسة 
عدم إضاعة الوقت، مبا يتماشى مع إيقاع 
األحداث وسرعة تبادالت سوق السياسة 

واالقتصاد في البورصات الدولية واإلقليمية، 
وما يشهده من مناخات عسكرية وعروض 

متباينة األهداف واملناورات.
15 يوما من حكم ترامب هّزت العالم سلبا 

أو إيجابا، وعلى وصف إحدى الصحف 
األميركية، ويبدو أنها تأثرت بأكاسير 

ترامب، أوجزت فيه ديناميكية أو نشاط 
أو فائض الطاقة للرئيس ”8 أيام من حكم 

ترامب تعادل 8 أعوام من حكم أوباما“.
اإلعالم األميركي مبعظم مؤسساته انتصر 

أثناء احلملة االنتخابية وبعدها إلى هيالري 
كلينتون، دعما لها، ثم حتريضا ونقدا 

وتهييجا للشارع ضد ترامب وفوزه مبنصب 
الرئيس؛ كذلك فعل اإلعالم العاملي تقريبا 

متأثرا باألصداء األميركية مبا ينقله عنها؛ 
لكن ما نتلمسه بعد مضي نصف شهر فقط 

من انتقال السلطة لإلدارة اجلديدة، أن طاقم 
الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه يتعاطون 

الدعاية السياسية ويحصدون االنتباه 
ألطروحاتهم، مبعنى الفوائد اإلعالنية 

وتسخير اإلعالم املضاد في الترويج املباشر 
أو املبهم والغامض.

ميكن مالحظة ذلك في زخم تصريحات 
قادة العالم وما يطلبونه من إيضاحات 

أو شجب بحذر أو استنكار أو ارتفاع في 
نبرة اإلدانة والتلويح مببدأ التعامل باملثل، 

رغم أن بعضهم ال توجد بينه وبني أميركا 
عالقات متكافئة، ومنهم إيران التي حتاول 
تصدير بضاعة مشروعها وإعالمه جلموع 
البسطاء من مقلدي وليها الفقيه من خالل 

بورصة اإلعالم املضاد لترامب، حتقيقا 
ملكاسب متعددة في أيام تعتقد إيران أنها 

رخوة بحكم رسم مالمح السياسة األميركية 
وتشكلها.

في الفترة االنتخابية كان ترامب بعيدا 
عن البركة الراكدة اآلسنة للسياسة الدولية، 

لكنه لم يتوقف عن رمي حصى تعهداته 
للناخب األميركي أوال، رغم أنها كانت مجرد 
وعود في برنامج انتخابي كثيرا ما يتخلى 

عنها املرشحون عند استالمهم السلطة، لكن 
ترامب استطاع قبل فوزه أن يخلق ضجيجا 
أقلق الصمت الدولي املستسلم لألمر الواقع 

جتاه األحداث اجلسام؛ بعضهم يرى في 
ذلك نقائص عند ترامب ويراها آخرون رمبا 

فضائل، األكثر واقعية ما حصل بعد تنصيبه 

وما أقدم عليه من رمي البحيرة املوبوءة 
بحجر أدى إلى موجات إصغاء وانتباه 

وترتيب أوراق كانت مبعثرة على مساحة 
واسعة، وأخطرها ما يجري على أرضنا.
الدول اإلسالمية ليست 7، وكراهية 
نظام املاللي لترامب وقراراته مصدرها 

مواقفه املعلنة من االتفاق النووي الذي فتح 
الباب إليران وحرسها الثوري امليليشياوي 

للعبث مبصير شعوب املنطقة املشمولة 
باملنع في قرارات ترامب. املنع إذن يشمل، 

قطعا، عددا كبيرا من عمالء إيران من حملة 
اجلنسيات املعنية بالقرار، وهذا برأينا 

بداية استراتيجية حملاربة اإلرهاب وإعادة 
تقييم النظام األمني ومتابعة املتورطني في 
العمليات اإلرهابية الكبرى التي استهدفت 
الدول املنكوبة أو التغلغل كخاليا طائفية 

نائمة في العالم.
إطالق الصاروخ الباليستي والهجوم 

على الفرقاطة السعودية، بالتزامن مع 
مناورة الرمح الثالثي التي تشارك فيها 

أميركا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا أيضا؛ 
ال ُيَفِسران جس نبض اإلدارة األميركية 

اجلديدة كتصريح الرئيس اإليراني روحاني 
املتهكم من اجلدار، إمنا هما جتريب عملي 
لردة فعل غاضبة وغير محسوبة الستباق 
التوقعات ليس في ما يتعلق بإعادة طرح 
امللف النووي، لكن هذه املرة بإعادة قراءة 
سياسات املاللي التوسعية وكوارثها في 

العراق وسوريا واليمن وأطماعها وطموحات 
حلمها اإلمبراطوري.

ما أغاظ إيران هو سياسة املدرسة 
الواقعية لترامب ومعرفة إدارته املعمقة 

بحجم الدور اإليراني في صناعة اإلرهاب 
واستقطابه خلدمة مصالح مشروعها؛ وكذلك 

التقارب مع العرب حيث تلتقي توجهاتهم 

مع إصرار املجتمع الدولي على محاربة 
اإلرهاب وجلم التغول الطائفي للماللي الذي 

تسبب بدمار عدد من بلدانهم وظل يتمدد 
دون توقف.

8 سنوات كان على إيران االلتزام بها 
وفق القرار األممي 2231 واالمتناع عن إطالق 

جتربتها الباليستية كتعهدات أممية في 
سياق االتفاق النووي، مما دعا مستشار 

األمن القومي األميركي مايك فلني، في أول 
إطاللة له، إلى اتهام احلكومة اإليرانية مبا 

وصفه السلوك الضار، ووجه حتذيرا رسميا 
لها بعبارة ”ابتداء من اليوم“ التي تنطوي 
على مراقبة ورصد كل التحركات اإليرانية 

الالحقة. إيران ال تتأخر في االنتهاكات، وهي 
كما نظن بأنها خطوط حمراء وجتاوزها 
لن تكون نتائجه مقاربة لتجاوز اخلطوط 

احلمراء للرئيس باراك أوباما.
خطط أمنية وعسكرية ومبدد إجناز 

محددة قررها ترامب، وقرارات قادمة بأثر 
رجعي مللفات في مقدمتها ملف احتالل 

العراق في العام 2003 بتكاليفه ونتائجه في 
هدر األموال األميركية على مشاريع إعمار 

فاشلة ينخرها فساد ساسة العراق وزعماء 
امليليشيات اإليرانية. قائمة أسماء موضوعة 
لتحقيق شامل قد يشمل شخصيات أميركية 
أيضا، وتبعات تالحق العمالء الذين مهدوا 
الحتالل العراق مبا كلف اخلزانة األميركية 

أمواال طائلة ومعها اآلالف من القتلى.
مدرسة شعبوية ترامب تتبلور في 
السياسة الدولية وحتمل في طياتها 

العواصف، وعلينا، نحن العرب، أن نتعامل 
معها بواقعية واستشعار لنتائجها وعدم 

الثقة مطلقا مباللي طهران وحتركاتهم 
وحتدياتهم ونعومة ملمسهم أحيانا للنفاذ 

من جدار العقاب العادل.

ترامب يفتح ملف الحرب المؤجلة على اإلرهاب اإليراني

{لجنة العالقات الخارجية تعمل على تشـــريع يتعلق بالمســـألة النووية، وإدارة ترامب ســـتتخذ 

موقفا أقوى ضد إيران رغم أنني ال يتوقع أن تضع تصرفاتها نهاية لالتفاق النووي}.

بوب كوركر
رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي

{إطالق إيران لصاروخ باليســـتي جاء تحديا لقرار مجلـــس األمن الذي يطالب إيران بعدم القيام 

بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة}.

مايكل فلني
مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب لألمن القومي

} تصر اإلدارة األميركية اجلديدة على 
الدوافع األمنية لقرارها حظر دخول 

الالجئني السوريني إلى األراضي األميركية، 
ومنع إصدار تأشيرات دخول ملواطني ست 
دول إسالمية أخرى. غير أن احلقيقة التي 

انتشرت على نطاق واسع، تقول بأنه لم 
يسجل أي عمل إرهابي على مدى العقود 

األربعة املاضية، قام به أي من مواطني 
الدول احملظورة. مبعنى آخر، لو كان قرار 

احلظر نافذا منذ تأسيس الواليات املتحدة 
األميركية في القرن السادس عشر، لم يكن 

ذلك ليمنع وقوع أي عملية إرهابية على 
اإلطالق.

ليس ذلك انتقادا للقرار بدعوى أنه ال 
يشمل دوال أخرى كما يروج مهووسون 

بإشاعة املزيد من الكراهية والعنصرية.وإمنا 
للقول بأن الدوافع األمنية للقرار ال تبدو 

متماسكة أو مقنعة.
في احلقيقة لن يكون مستبعدا أن يأتي 

القرار بنتيجة عكسية متاما، فيرفع من حدة 
الصراع مع طيف إسالموي واسع، أفرادا 

وجماعات، إلى مستوى غير مسبوق ليساعد 
في جتنيد املزيد من الشبان للقيام بعمليات 

إرهابية.
التفسير اآلخر للقرار التنفيذي املثير 

للجدل ينطلق من عدم خبرة اإلدارة األميركية 
اجلديدة التي تتكون من رجال أعمال لم 

يسبق لهم أن اختبروا العمل اإلداري 
بتفاصيله التنفيذية املتشابكة. يضاف إلى 

ذلك إغواء السرعة في إحداث تغييرات 

ملموسة تؤكد أن الرئيس اجلديد لم يأت 
إلى الرئاسة لكي يجعل من أميركا ”بلدا 

عظيما من جديد“ كما يردد دوما. ضمن هذا 
املنظور، يعتبر القرار وما تبعه من لغط 
وسوء تطبيق إداري مجرد خطأ بشري.

قبل املفاجأة املدوية التي متثلت 
بنجاحه في االنتخابات الرئاسية، كان 

مبررا ومفهوما أن يعتقد احملللون أن رجل 
األعمال األميركي وفريقه يخوضون مغامرة 
شعبوية يعوزها التفكير والتخطيط، وهو 
ما جعل توقع فوزهم باالنتخابات في عداد 

املستحيل. أما بعد أن حتقق املستحيل، 
فسيكون من اخلطأ مواصلة التقليل من 

مخططات اإلدارة اجلديدة ووعيها التام مبا 
قامت وستقوم به.

لقد تعمدت إدارة ترامب تصعيد اخلطاب 
الصدامي مع ما تقول إنه ”اإلرهاب اإلسالمي 

املتطرف“. ال يريد ترامب حال أمنيا، وال 
تنتظر الدولة األميركية، أكبر دولة عسكرية 

وأمنية في العالم، حلوال عبقرية من رجل 
أعمال في هذا الصدد. يظهر ذلك بوضوح من 

خالل النسخة األولى التي ظهر فيها القرار 
في احلملة االنتخابية، إذ دعا إلى حظر تام 

على دخول املسلمني، كل املسلمني.
كما أراد ترامب، وبتعّمد شديد، التسرع 

مع كل ما يحمله ذلك من عواقب تبدأ 
باألخطاء الصغيرة، وصوال إلى الفوضى 

العارمة.
اخلطاب الصدامي والسرعة والفوضى 

هي األعمدة الثالثة التي ترتكز عليها 

استراتيجية دونالد ترامب وفريقه الرئاسي 
لتعزيز سلطتهم.

كان يجب أن يكون سريعا في إظهار ما 
يروق للفئات التي صوتت له، والتي تتمتع 
بجرعة قوية من العنصرية كانت قادرة على 

ترسيخ شعبيته ومنع تبددها حتى حتت 
تأثير أقوى التسريبات والفضائح األخالقية. 
يعتبر اخلطاب احلماسي العدائي والسرعة 

عاملني رئيسيني في تعزيز تلك الشعبية 
العنصرية التي يأمل بأن حتوله إلى قائد 

سياسي فوق الدميقراطية، بل وفوق 
القانون.

ال يعتبر خلق القائد الشعبي هاجسا 
في الدميقراطيات الراسخة. ولكن ترامب، 

رجل األعمال الذي اعتاد قيادة أعماله 
دون مساءلة، ال يبدو معنيا بالدميقراطية. 

األكيد أيضا أن مستشاره السياسي ستيف 
بانون، وهو مييني متطرف، غير معني 

بالدميقراطية أيضا، بل يعتبرها خلال في 
النظام السياسي يسمح بتمرير قضايا 

تتعارض مع تفوق العرق األبيض ومع إرادة 
الله.

هكذا، يبدو أن أحد أهداف اإلدارة 
األميركية اجلديدة هو تقويض الدميقراطية 

أو حتجيم نطاق عملها. وعليها من أجل 
حتقيق ذلك أن تخلق قائدا ميلك شخصية 
فريدة. ال يهم إن ظهر مضحكا أو مبتدئا 
أو جاهال بالنسبة إلى البعض. املهم أن 
يكون ناجحا في خلق وتكريس حالة من 

االستقطاب في املجتمع والسياسة.

حالة االستقطاب ووجود القائد يؤديان 
في بعض احلاالت إلى تكوين كتلة شعبية 

متحمسة ومستعدة للتضحية، ليس بحياتها 
أو بحياة بعض أفرادها فقط، وإمنا بالنظام 
السياسي ككل. ستكون تلك الكتلة مستعدة 

النتخاب القائد في كل مرة، وللدفاع عن 
أخطائه وتأييده في خرق الدستور وتغييره 
ليناسب استمراره في السلطة. كل من أراد 

تقويض الدميقراطية كان عليه أن يفعل ذلك. 
ميينا لدينا رجب طيب أردوغان، ويسارا 

لدينا هوغو تشافيز.
الهجوم على وسائل اإلعالم ومطالبتها 
بالصمت، قطع التمويل عن اجلامعات ذات 

التوجه الليبرالي، طرد موظفني في سلك 
اخلدمة املدنية ألسباب سياسية، التهديد 
بتغيير دستوري لكي يصبح إقرار ما هو 

مطروح في مجلس الشيوخ بغالبية ضئيلة، 
وأمور أخرى عديدة تعتبر غير مسبوقة 

بالتاريخ األميركي باتت على أجندة دونالد 
ترامب.

األخطر على اإلطالق هو هيمنة السلطة 
التنفيذية على حساب السلطتني التشريعية 

والقضائية. وطاملا أن احلزب اجلمهوري 
يتمتع بأغلبية كبيرة في السلطة التشريعية، 
فإن معركة ترامب مع السلطة القضائية هي 
التي ستحدد حتوالت النظام السياسي في 
قادم األيام. قد تكون حتوالت مخيفة، إذ لم 
يأت قول رائد الدميقراطية الليبرالية جون 

لوك عبثا حني قال ”حيث تنتهي سلطة 
القانون، تبدأ سلطة الطغيان“.

أميركا: سلطة القانون وسلطة الطغيان

معركة ترامب مع السلطة القضائية 

ستحدد تحوالت النظام السياسي في 

قادم األيام. قد تكون تحوالت مخيفة، 

إذ لم يأت قول رائد الديمقراطية 

الليبرالية جون لوك عبثا حين قال 

«حيث تنتهي سلطة القانون، تبدأ 

سلطة الطغيان»

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

كراهية نظام الماللي لترامب وقراراته 

مصدرها مواقفه المعلنة من االتفاق 

النووي الذي فتح الباب إليران وحرسها 

الثوري الميليشياوي للعبث بمصير 

شعوب المنطقة المشمولة بالمنع في 

قرارات ترامب

حامد الكيالني
كاتب عراقي
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آراء
} رحلت إدارة باراك أوباما ومعها العشق 
من جانب واحد الذي بقي ممنوعًا، وكذلك 

الرهان على التغيير في طهران أو إبرام 
شراكة معها، ومتركز دونالد ترامب الذي 

بدأ يهز العالم بقراراته التنفيذية املترجمة 
لوعوده االنتخابية، لكن صانع القرار 

اإليراني بدا غير منتبه أو غير مكترث بهذا 
التحول في البيت األبيض، وإذ به يوجه 

رسائل استفزاز وحتد بعد أيام على تنصيب 
دونالد ترامب. من خالل جتربة الصاروخ 

الباليستي املتوسط املدى، والهجوم احلوثي 
ضد الفرقاطة السعودية، أرادت طهران جس 
نبض فريق ترامب. لم يتأخر الرد األميركي 

بالتحذير الشديد والعقوبات مما يؤشر 
على اختبار للقوة بني اجلانبني لن يخرج 

في البداية عن السيطرة، لكنه سيمهد على 
األرجح لرسم معادلة جديدة في اإلقليم قد ال 

تكون لصالح الالعب اإليراني.
يبدو ترامب وكأنه يسابق الزمن كي 

يثبت بدء عهد جديد في واشنطن والعالم، 
وأنه كان يعني ما يقول خالل حملته 

االنتخابية أو في املرحلة االنتقالية قبل 
تسلمه احلكم. وهكذا عند أول احتكاك مع 

إيران سرعان ما وصف االتفاق النووي مع 
إيران بالكارثي أو الفظيع، لكنه لم يطالب 

بإلغائه الستحالة األمر عمليًا أو خلطورته. 
وحسب مصادر مطلعة في واشنطن، ميكن 

تلخيص خطة ترامب حول إيران على الشكل 
اآلتي:

[ نووي عسكري أو ممهد للعسكري 
صفر، وذلك عبر التنفيذ الصارم لالتفاق 

النووي، وليس متزيقه. تريد اإلدارة متابعة 
تكثيف املراقبة الدقيقة لكل شاردة وواردة، 
فإذا قامت إيران بانتهاك االتفاق، سيسقط 

االتفاق ويتم القفز إلى احملاسبة.
[ رفض تطوير برنامج الصواريخ 

الباليستية. ولذا سيكون الرد على جتربة 
أواخر يناير 2017 عبر حزمة عقوبات كانت 

قيد اإلعداد.
[ مراقبة نشاطات إيران املزعزعة 

لالستقرار اإلقليمي، ورفض التدخل السافر 
في شؤون الدول األخرى (ضمن األفكار 

املطروحة، فرض عقوبات على شركات طيران 
إيرانية تنقل السالح إلى العراق أو سوريا).

[ التنبه لنشاطات دعم اإلرهاب.
عند أول تطبيق عملي، يتضح أن لهجة 

اإلدارة اجلديدة تعكس حتوًال بنسبة 180 
درجة عن إدارة باراك أوباما؛ حيث أن 

تضمني اعتداءات احلوثيني ضد اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة في بيان التحذير الذي صدر عن 
البيت األبيض أو في املؤمتر الصحافي 

ملستشار األمن القومي مايكل فلني يعكس 
تركيز اإلدارة األميركية على تصرفات إيران 

وسلوكها اإلقليمي، وهو ما كان يتجاهله 
فريق أوباما.

حسب مصادر في املنامة، تزامنت جتربة 
إطالق الصاروخ الباليستي اإليراني مع 

مناورات بحرية بني 31 يناير و2 فبراير 
جترى للمرة األولى في املياه اإلقليمية 

الواقعة بني البحرين وإيران، وهذه املناورات 
والتي شاركت  املسماة ”ترايدنت يونايتد“ 

فيها قوات بحرية أميركية وبريطانية 
وفرنسية وأسترالية، شملت جميع أنواع 

العمليات البحرية بهدف تعزيز الشراكة بني 
القوات املشاركة، ودعم األمن البحري وتعزيز 
التعاون الدولي لضمان حرية انسياب حركة 
التجارة في منطقة اخلليج، كما كانت تهدف 

إلى حتسني الكفاءة التكتيكية للقوات وتقوية 
عالقات الشراكة لضمان حرية املالحة.

وغالبًا ما كان احلرس الثوري اإليراني 
يرسل زوارقه الستفزاز السفن املشاركة 

والتحرش بها، لكن هذه املرة لم يحصل ذلك، 
ألن هذه السفن كانت متطورة ومحصنة، 

وحسب مصدر في دبي كان ”قائد األسطول 
األميركي اخلامس قد وجه تهديدًا بإطالق 

النار الفوري على أي حترك مشبوه“. 
وتبعًا لهذه املجريات ال يستبعد أن يكون 
االعتداء على الفرقاطة السعودية رسالة 

للقول بأن إيران قادرة على إثبات الوجود 
في هذه املمرات اإلستراتيجية التي تعتبر 

من أبرز شرايني التجارة العاملية ونقل 
الطاقة. طبقًا لقانون البحار لعام 1982، 
ال يحق ألي قوة عرقلة املالحة الدولية. 

وللتذكير حاولت إيران عند نهايات احلرب 
العراقية – اإليرانية (حتديدا في الفترة بني 

1987 و1988) تعطيل حرية احلركة وكان 

الثمن ردودًا غربية أسفرت عن توقيف 
احلرب وتراجع إيران.في مواجهة الوقائع 

اجلديدة، بدا رد الفعل اإليراني متشددا في 
الظاهر مع كالم علي واليتي مستشار املرشد 
األعلى عن ”متريغ أميركا سابقا بالوحل في 

العراق“ لكن يبدو أنه إزاء التحذير األميركي 
الشديد اللهجة غابت عن ردود األفعال 

اإليرانية عبارة ”الشيطان األكبر“ وغيرها 
من املفردات املعتادة. على املدى القصير، 
يعتقد أن العقوبات األميركية اجلديدة قد 

تكون مقدمة لسياسة أشد صرامة، لكن 
ستفرضها الواليات املتحدة بطريقة ال 

تتعارض مع االتفاق النووي اإليراني لعام 
2015 والذي مبقتضاه وافقت طهران على 

تقييد برنامجها النووي مقابل إعفائها من 
عقوبات اقتصادية.

هكذا تبدأ صفحة جديدة في املسلسل 
الطويل بني واشنطن وطهران واملستمر 

فصوًال منذ عام 1979، واألرجح بدء املعارضة 
األميركية للتوغل اإليراني في سوريا 
والعراق والتدخل اإليراني في اليمن، 

وسيكون ذلك وفق معادلة تفترض مساعدة 
واشنطن للحلفاء احملليني مقابل مشاركتهم 

الفعالة في هذا املجهود وتبني اخلطط 
األميركية في محاربة اإلرهاب. وفي نفس 

السياق، سيكون ملسارات احلوار أو التنسيق 
بني واشنطن وكّل من روسيا وإسرائيل أثر 
مباشر في بلورة املقاربة األميركية الشاملة 

إزاء إيران.

اختبار القوة بين واشنطن وطهران

{سياســـات المكابرة اإليرانية والتدخل في الشـــؤون العربية هي التي أججت المشهد اإلقليمي، 

والحل ليس في التصعيد، بل في احترام الجار وعقالنية التوجه}.

أنور قرقاش
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

{نستغرب الصمت العربي واإلسالمي تجاه قرارات الرئيس األميركي دونالد ترامب، بمنع دخول 

رعايا سبع دول إسالمية إلى الواليات المتحدة األميركية}.
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} يعيش العالم اليوم على وقع كابوس 
النسخة الثالثة واألشد قتامة من عصر ”بوش 

الثالث“ بقيادة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الذي أسقط خالل أقل من شهر من 

اعتالئه البيت البيضاوي 3 أوهام سياسية 
وإستراتيجية آمنت واعتقدت بصحتها 

غالبية النخب العربية من قادة رأي ومحللني 
سياسيني.

أسقط ترامب رهان البعض، ممن لم 
يحسن قراءة األوضاع القائمة والقادمة 

في الواليات املتحدة والعالم، بأّن الوعود 
االنتخابية ليست سوى جزء من الدمياغوجيا 

الشعبية ومن صناعة الرأي الدعائي ضمن 
املكاسرة السياسية على رأس السلطة 

التنفيذية، مؤكدا أّنه ينتمي إلى مدرسة 
األدجلة وليست الدمغجة، إذ أنه يؤمن 

مبعظم األفكار الشوفينية التي أعلن عنها 
خالل حملته االنتخابية ال أفكار معلقة، وإمنا 
كمشاريع قابلة لإلجناز وهو ما يفعله ترامب.
أسقط الرئيس األميركي اجلديد قناعات 

البعض في العالم العربي وحّتى الغربي 
بالتالزمية القائمة بني املنظومة الدميقراطية 

والسياسة الليبرالية في الدول ذات اإلرث 
الدميقراطي املعتبر على الشاكلة األميركية، 
حيث أّن ترامب بّني أّن الدميقراطية كعملية 

اقتراعية تشريعية حّرة ونزيهة ضمن مقولة 
حكم الشعب عبر من يختاره الشعب، قد 

ال تستدعي بالضرورة واحلتمية خيارات 
ليبرالية من حيث تأمني فكرة ثقافة املواطنة 

واملواطنة الثقافية.

ترامب ميّثل هذا النوع من الرؤساء 
الذين يأتون بالدميقراطية وميثلون خطرا 

على الليبرالية واحلريات الفردية واجلماعية 
ومبادئ السلم االجتماعي، وهو بهذا الشكل 

يجّسد امتدادا لعصر جديد من الفاعلني 
السياسيني الذين يأتون بقّوة االقتراع، 

ولكّنهم يشكلون تهديدا ملنظومة احلرّيات 
واملساواة والعدل.

هنا يتماثل ترامب نوعا ما بالرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي 
فالدميير بوتني وبجّل املراهنني اليمينيني في 

فرنسا على قصر اإليليزيه.
عندما تختزل الدميقراطية في االقتراع 
فقط، وتضرب الدميقراطية التشاركية وفق 

مقاربة الفيلسوف األملاني يورغان هابرماس 
في الصميم يصبح االنتكاس احلضاري 

والدميقراطي واردا جدا، ومنوذج أدولف 
هتلر في أملانيا يصبح قاب قوسني أو أدنى 
من االنسحاب على أكثر من دولة دميقراطية.

القراءة الثالثة التي فّككها ترامب بعد 
أن تلقفتها النخب العربية كمقولة تختزل 
معضلة بعض العقول العربية في اإلميان 

بأنصاف األقوال التحليلية وأنصاف 
األوهام، بأّن الشوفينية العنصرية انتهت من 

العالم احلديث، حيث برهن ترامب على أّن 
املؤسسات الدميقراطية (الدستور واملجالس 

النيابية التمثيلية واملدونة الدستورية 
والثقافية والرمزية أيضا) قد تكون في بعض 

األحيان قاصرة عن احليلولة دون تغلغل 
العنصرية االجتماعية والسياسية في ظل 

وجود عدة اعتبارات تسّهل عملية الدمغجة 
وقصف العقول.

على النخب العربية املتصدرة لتحليل 
الظاهرة الترامبية دون عّدة معرفية وسياسية 
كافية أن تتحّلى بشيء من التواضع العلمي ال 

فقط ألّن ظاهرة ترامب السياسّية هي ظاهرة 
في طور التشّكل، وإمنا أيضا ألّن ترامب 
رئيس يصنع التساؤالت واالستفسارات 

واملفارقات أكثر مما يقّدم اإلجابات اجلاهزة.
غير أّنه باإلمكان تلّمس 4 براديغمات قد 
متّثل كينونة السياسة احمللية والدولية لدى 

ترامب، وهي أّوال القطع مع الدور االجتماعي 
للدولة وهو املسار الذي بدأه الرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما ضمن برنامج 
الرعاية الصحية وإصالح منظومة التقاعد.
ثانيا إحياء الهوّيات القاتلة وفق مقولة 

أمني معلوف عبر ضّخ الدم في ”الرجل 
األبيض البروتستانتي األنكلوسكسوني 

واسب“ من خالل سياسات التضييق على 
الهجرة واللجوء وإحلاق أسباب تراكم 

البطالة باألغيار للسيد واسب.
ثالثا دعم تفّوق إسرائيل في املنطقة 

وفرض خيار ”الدولة ونصف الدولة“ كخيار 
نهائي ال بد أن يفرض على الفلسطينيني.
رابعا التقليل من الرهان على اخليار 
الدميقراطي في العالم العربي، في مقابل 

التعاون ضمن محاربة ”اإلرهاب اإلسالمي“ 
وفق اصطالحه.

من الواضح أّن هذه البراديغمات ستكون 
لها معارضات كثيرة، األولى من طرف القّوة 

الناعمة األميركية وأعني بها املجتمع املدني 
واإلعالم وقادة الرأي من املمثلني واملثقفني 

الذين لن يقبلوا بعودة عقارب الساعة 
إلى الوراء. الثانية من طرف بعض الدول 

واملنظمات الدولية املؤمنة مبفهوم التعددية 
الثقافية. الثالثة من القوى الفلسطينية 

والعربية الرافضة ألّي إسقاط لفرض تسوية 
هجينة ال يقبلها الشعب الفلسطيني. والرابعة 

من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الصني 
وفي وقت الحق روسيا التي، وهو ما نرجحه، 

ستتصادم مع املوقف األميركي في قضايا 
املنطقة اآلمنة في سوريا والتصعيد ضّد 

إيران.
مقدمتان فقط قد تهدئان من هدير وغليان 

بركان السيد واسب؛ انتخابات رئاسية 
فرنسية متنح التفوق ملرشح دميقراطي 

يحافظ على اللحمة االجتماعية والتواصل 
األوروبي ويعّطل مسار ”الشعبوية 

العنصرية“ في العالم، وحتّرك داخلي أميركي 
شبيه بالتحركات الرافضة حلرب فيتنام 
تعطي الزخم احلقيقي لدمقرطة احلياة 

وللحياة الدميقراطية في الواليات املتحدة.

   ترامب وعودة السيد «واسب»

تعطل الحوار بين األطراف المتنازعة 

في مالي يأتي في الوقت الذي تعود 

فيه التنظيمات المسلحة إلى استئناف 

عملياتها اإلرهابية في شمال البالد، 

مستغلة ضعف التنسيق بين األطراف 

الموقعة على اتفاق المصالحة

} يبدو أن اتفاق السلم واملصاحلة الوطنية 
الذي وقعته أطراف النزاع في شمال مالي 
مع حكومة باماكو في يوليو من عام 2015 

يعاني من تصدع يهدد بالتراجع عنه أو 
معاودة التفاوض حوله مجددا. فمنذ عدة 

أسابيع علقت ”تنسيقية حركات أزواد“، 
التي تشمل عدة حركات مسلحة، و“تنسيقية 

احلركات واجلبهات الوطنية للمقاومة“، 
مشاركتها في اجتماعات جلنة املتابعة 

الدولية التي تقودها اجلزائر، بالرغم من 
التقدم الذي حصل خالل العامني املاضيني 
على صعيد التنسيق املشترك مع احلكومة 

املالية، ما جعل مختلف األطراف الراعية 
التفاقية اجلزائر تبدي مخاوفها من عودة 

شبح احلرب في شمال البالد.
أطراف النزاع تتهم احلكومة املالية 

بالتخلي عن التزاماتها املتفق عليها، إذ أعلن 
مسؤولو التنسيقيتني في ندوة صحافية 

مشتركة قبل أيام أن احلكومة تدفعهم 
إلى فقدان صبرهم باملماطلة في تنفيذ 

االستحقاقات املتضمنة في االتفاق املشترك، 
وهو ما فسر على أنه تهديد مبطن بالتحلل 

من االتفاق نهائيا والعودة إلى حمل السالح.
وتقول هذه األطراف إن هناك العديد 

من القضايا الواردة في االتفاق لم يتم 
تنفيذها حتى اآلن، من جملتها إنشاء 

هياكل مؤسساتية تسمح لسكان الشمال 
بتسيير أنفسهم، وضمان متثيلية أوسع 
للشماليني داخل املؤسسات الوطنية في 

البالد، وإنشاء مجلس إقليمي منتخب يتوفر 
على اختصاصات موسعة ويتمتع بسلطات 

قانونية وإدارية ومالية مناسبة، حسب ما 
تشير إليه املادة السادسة من نص االتفاق. 

وتتهم األطراف املتنازعة حكومة باماكو 
بإعطاء األهمية األكبر للجوانب املتعلقة 

باألمن وقضية نزع األسلحة، والتركيز 
على الدوريات املشتركة التي ينص عليها 

االتفاق، حملاربة العنف واجلماعات املسلحة، 
بينما تهمل اجلوانب األخرى ذات الطابع 

السياسي والتشريعي، على الرغم من كون 
البرملان املالي قد صادق عليها.

وقد أججت العملية اإلرهابية التي 
حصلت في الشهر املاضي في إقليم غاو، 
شمال البالد، وخلفت ما يزيد عن سبعني 
قتيال والعشرات من اجلرحى في صفوف 
القوات املشتركة، واستهدفت مركز جتمع 

الدوريات األمنية املشتركة بني اجليش املالي 
واحلركات املسلحة األزوادية، االتهامات 

املتبادلة بني األطراف املوقعة على االتفاق. 
فاحلركات األزوادية اعتبرت أن تلك العملية، 

التي شكلت ضربة موجعة للترتيبات 
العسكرية املنصوص عليها وكانت أعنف 
عمل إرهابي في تاريخ البالد، دليل على 

فشل الطريقة التي تتعامل بها احلكومة مع 
االتفاق.

وإلخراج الوضع من عنق الزجاجة 
عقدت جلنة املتابعة لقاء مع األطراف الثالثة 

املوقعة على االتفاق يوم االثنني املاضي، 
لكن هذه املرة بشكل منفرد مع كل طرف على 
حدة، حيث مت االتفاق على تشكيل مجموعة 

عمل يكون دورها خلق إطار تشاوري بني 
األطراف الثالثة، في أفق اخلروج من األزمة. 

وأظهرت اللقاءات املنفردة التي عقدتها جلنة 
املتابعة أن األطراف املعنية ال تتواصل في ما 
بينها منذ فترة طويلة، وهو ما يزيد الوضع 

تعقيدا في أنظار الكثيرين.
تعطل احلوار يأتي في الوقت الذي 

تعود فيه التنظيمات املسلحة إلى استئناف 
عملياتها اإلرهابية بشكل أعنف في شمال 

البالد، مستغلة ضعف التنسيق بني األطراف 
املوقعة على اتفاق املصاحلة. فقد أظهرت 

العملية التي حصلت في الشهر املاضي أن 
هناك خلال في التنسيق، إذ أن الهجوم حصل 

بسيارة مفخخة كانت حتمل نفس اللون 
والشعار املشابهني للسيارات التابعة للقوات 
املشتركة، ما يعني أن األمر يتعلق باختراق 
أمني كبير مت التخطيط له على مستوى عال 

من الدقة، األمر الذي فتح باب التكهنات حول 
احتمال وجود جهات متواطئة مع اجلماعات 
اإلرهابية، وهو ما لم تكشف عنه التحقيقات 

حتى اآلن.
وتخشى السلطات املالية أن تؤثر تلك 
العملية، األكبر من نوعها، على معنويات 

األفراد العاملني في القوات املشتركة، وأن 
جتد صعوبة في تعويض األشخاص الذين 

فقدتهم تلك القوات من جراء تلك العملية 
الدموية، كما تخشى في ذات الوقت أن 

يترتب عن ذلك غياب الثقة بني عناصر تلك 
القوات التابعني لألطراف الثالثة، بسبب 

اخلسائر التي تكبدتها في األرواح، والشعور 
بأنها دفعت ثمن اتفاق للمصاحلة ال يزال 

يفتقد إلى الشروط املمكنة لتطبيقه على 
األرض.

مالي.. خالفات تهدد مستقبل المصالحة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنن إإ

تضمين اعتداءات الحوثيين ضد 

المملكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة في بيان 

التحذير الذي صدر عن البيت األبيض 

يعكس تركيز اإلدارة األميركية على 

تصرفات إيران وسلوكها اإلقليمي

برهن ترامب على أن المؤسسات 

الديمقراطية قد تكون قاصرة عن 

الحيلولة دون تغلغل العنصرية 

االجتماعية والسياسية في ظل وجود 

عدة اعتبارات تسهل عملية الدمغجة 

وقصف العقول

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

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي



حتـــاول شـــركة ســـاب األملانيـــة   – لنــدن   {
إنقـــاذ أوروبا من حالة ”فتـــور رقمي“ تضرب 
اقتصاداتها منذ عام 2008، حيث تعطلت الثورة 
الرقمية في بعض الدول األوروبية أو تراجعت 

في بعض الدول األخرى.
وقال املدير املالي للشـــركة لوكا موسيتش 
إن ”أوروبا لديها اآلن فرصة جديدة لتعود إلى 
االنتعـــاش الرقمي والدخول فـــي ثورة رقمية 

جديدة“.
وأكد أن أوروبا سلمت منذ سنوات طويلة 
قيـــادة التجارة اإللكترونيـــة للواليات املتحدة 
دون خـــوض أي معركـــة، لكنهـــا ”لديهـــا اآلن 
فرصة جديدة من خـــالل اإلنترنت الصناعي… 
الشـــركات األوروبيـــة فـــي جميـــع القطاعات 
تسعى حاليا بشكل جاد لثورة رقمية جديدة“.
ويسعى بيل ماكديرمات، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ســـاب، إلقنـــاع الشـــركات األوروبية 
باالستثمار في تكنولوجيا البرامج، باعتبارها 

طوق جناة لالقتصاد األوروبي.
وقـــال إن ”هناك فرصـــا لالقتصاد الرقمي 
في الدول األوروبية بقيمة 2.55 تريليون دوالر 
حتى عام 2025، وذلك ببساطة من خالل اللحاق 

بالنشاط الرقمي في الواليات املتحدة“.
وكانـــت مجلـــة ”هارفارد بزنـــس“ أول من 
اســـتخدم مصطلـــح ”الركـــود الرقمـــي“ فـــي 
اإلشارة إلى الوضع املتراجع القتصاد القطاع 

التكنولوجي في أوروبا.
ملعهد  ويظهـــر مؤشـــر ”التطور الرقمـــي“ 
فليتشـــر، أن عددا من أسواق الدول األوروبية 
تعاني حالة ”خمول رقمي“. ويؤكد أن 15 دولة 
أوروبيـــة فقدت زخـــم النمو في هـــذا القطاع 
منذ عام 2008 وهي تعانـــي ”الركود الرقمي“.
ولم يضع املؤشـــر ســـوى 3 دول أوروبية، هي 

سويســـرا وإيرلنـــدا وإســـتونيا، في تصنيف 
متقـــدم قريب من الدول املتطورة في النشـــاط 
االقتصـــادي الرقمـــي، فـــي حـــني صنفت دول 
كانت ســـابقا في قيادة االبتـــكار التكنولوجي 
مثل أملانيا وبريطانيا وفرنســـا وكذلك فنلندا 
والســـويد، ضمـــن الدول التي تعانـــي الركود 

الرقمي.
وتقـــول وكالة ماكينزي ان أوروبا تســـجل 
فقط 12 في املئة من ”الفرص الرقمية املتاحة“، 
بينمـــا النســـبة هي 18 في املئة بالنســـبة إلى 

الواليات املتحدة. أمـــا بريطانيا فهي متقدمة 
أكثر من معظم الدول األوروبية بنســـبة 17 في 
املئة، وفرنســـا 12 في املئة، ونسبة أملانيا هي 

10 في املئة فقط.
ورغم أن مقر شركة ساب في بلدة فالدورف 
األملانيـــة الصغيـــرة، يبدو مكانـــا غير متوقع 
إلطالق ثورة رقمية جديدة لكل أنحاء أوروبا، 
إال أن لديها سوقا بقيمة 100 مليار يورو، وهي 
أكبـــر من مجموعة ســـيمنز، وتقـــدم خدماتها 
التقنيـــة ألكثر من 320 ألف شـــركة، بينها أبل 

وكوكاكوال ونايكي األميركية.
وبـــدأت شـــركة ســـاب نهضتهـــا الرقمية 
وأصبحـــت رائـــدة فـــي برامج الدعـــم التقني 
والرقمي للشركات العاملية، وهي حتاول إقناع 
الشـــركات األوروبيـــة الصغيرة واملتوســـطة 

باالســـتثمار في تكنولوجيا البرامج لتحسني 
قدراتها التنافسية.

واســـتحوذت ســـاب فـــي عـــام 2011 على 
إلدارة  ”كالود“  خدمـــات  لتزويـــد  شـــركتني 
الشـــركات وتخزيـــن البيانـــات، همـــا أريبـــا 
وسكســـس فاكتـــورز مقابل نحـــو 8 مليارات 

دوالر.
كما اشـــترت في 2014 شركة كونكور إلدارة 
نفقات الســـفر قائمـــة علـــى كالود مقابل 8.3 
مليـــار دوالر، وكذلك شـــركة فيلد جالســـوهي 
املتخصصـــة بإنتـــاج برامـــج إدارة العاملني 

مقابل مليار دوالر.
وذكـــر محللـــون حينهـــا أن ســـاب تبعثر 
إلخفـــاء  مســـتميتة  محاولـــة  فـــي  األمـــوال 
مشكالتها، وأنها دفعت ســـعرا مرتفعا لشراء 

بعض تلك الشـــركات، لكن النجاحات الالحقة 
أثبتت أن ســـاب كانت تعرف ما تســـتثمر فيه 
وحققـــت مفاجـــآت كبيـــرة بعكـــس توقعـــات 

احملللني.
وكانت شركة أوراكل وهي منافسة رئيسية 
لشركة ساب، مقتنعة بأن ساب تبعثر أموالها 
عندما اســـتحوذت على شـــركة كونكور. وقال 
رئيـــس أوراكل ســـافر كاتز، حينهـــا ”قلُت في 
نفســـي يا إلهي، شـــركة ساب اشـــترت شركة 
كونكـــور! ورمبا غدا ســـوف تشـــتري شـــركة 

األلبان ديري كوين“.
وبعـــد مرور أقل من ثالث ســـنوات، أخذت 
تتضـــح الفوائد الناجتة عن عمليات الشـــراء، 
وحققـــت ســـاب قفـــزات كبيرة فـــي اإليرادات 
واألرباح لتصبح في صدارة الشركات العاملية 

في اخلدمات الرقمية.
بعد هذا النجاح، أكد احملللون أن توقعاتهم 
كانت خاطئة وأن اســـتثمارات شركة ساب في 
هي احملرك  شركات تعمل على مفهوم ”كالود“ 

وراء النمو الكبير في نشاطها.
ويعتقـــد مايـــكل روســـمان مـــن مجموعة 
بوســـطن االستشـــارية في أملانيا أن الشركات 
األملانيـــة بصـــورة خاصـــة لديهـــا حافز قوي 
لالســـتثمار في األمتتـــة والتطويـــر الرقمي. 
ويقول إن اإلنتـــاج في أملانيـــا مرتفع التكلفة 
بســـبب ارتفاع األجور، ولذلك فإن األمتتة هل 

السبيل الرئيسي خلفض تكاليف التشغيل.
وأكد أن إقناع الشـــركات األوروبية بالقيام 
بهذه االســـتثمارات الكبيرة كما فعلت ســـاب 
أســـهل قـــوال منـــه عمال، ألنـــه ينطـــوي على 
تغيير العقليـــة األوروبية لتكون أكثر انفتاحا 

للمخاطر الرقمية.
ويقـــول موســـيتش إن ســـاب متكنت من 
التوســـع دون إهمـــال أعمالهـــا األصلية، وأن 
نتائج عـــام 2015 أظهـــرت ذلك، حـــني أطلقت 
الشـــركة سلســـلة برامـــج وفق مفهـــوم كالود 
بشكل هجني وباستخدام خدمات ”نظام إدارة 

قواعد البيانات“.
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اقتصاد

} لنــدن – ردت الصـــني أمـــس بشـــدة علـــى 
اتهامـــات الرئيـــس األميركـــي بخفـــض قيمة 
عملتها عمـــدا للحصول على مزايـــا جتارية، 
في وقت صدرت عن واشنطن سلسلة اتهامات 

وقرارات اقتصادية جديدة.
وقالـــت بكني إنها لم تســـتخدم عملتها قط 
كأداة للحصـــول على مزايـــا جتارية، وأنها ال 
تســـعى خلوض ”حرب عمالت“، بعد اتهامات 
ترامب لها باإلضرار بالشـــركات واملستهلكني 

األميركيني بتخفيض قيمة اليوان.
وسلكت طوكيو مسارا أكثر مهادنة التقاء 
نيـــران ترامـــب، وقالـــت مصـــادر حكومية إن 
اليابـــان تعد حزمة مشـــروعات ميكن أن توفر 
700 ألف وظيفة فـــي الواليات املتحدة وتخلق 
ســـوقا قيمتها 450 مليـــار دوالر لعرضها على 

الرئيس األميركي األسبوع املقبل.
وذكـــرت املصـــادر أن اخلطط التي ســـيتم 
كشـــف النقاب عنها حني يزور رئيس الوزراء 
شينزو آبي واشـــنطن في 10 فبراير، تتضمن 
اســـتثمارات في مشـــروعات للبنيـــة التحتية 
واألمـــن  الســـرعة  الفائقـــة  القطـــارات  مثـــل 

اإللكتروني.
الشـــركات  رضـــوخ  مسلســـل  وتواصـــل 
لتهديدات ترامب والتي غيرت مبوجبها الكثير 
من شركات صناعة الســـيارات األميركية مثل 
شـــركتي فورد وجنرال موتـــرز وكذلك توياتا 
اليابانية، خططها لصالـــح تعزيز اإلنتاج في 

الواليات املتحدة.
الكوريـــة  سامســـونغ  شـــركة  وأعلنـــت 
اجلنوبيـــة أمـــس أنهـــا قـــد تبنـــي مصنعـــا 
لألجهزة املنزلية في الواليات املتحدة لتصبح 
بذلك أحدث شـــركة عاملية تدرس االســـتجابة 
النتقادات الرئيس األميركي بشـــأن الواردات 

إلى الواليات املتحدة.

وهـــددت اإلدارة األميركية اجلديدة بفرض 
ضريبة على الـــواردات، وهاجم ترامب بعض 
الشـــركات العاملية الكبرى لتصنيعها منتجات 
في اخلـــارج للمســـتهلكني األميركيـــني، وهو 
ما أطلـــق املزيد من التحذيرات وسلســـلة من 
الوعود باملزيد من االســـتثمارات في الواليات 

املتحدة.
وعلى صعيد آخر فرضت الواليات املتحدة 
أمـــس عقوبـــات جديـــدة علـــى إيران بســـبب 
اجرائها جتربة جديدة على صاروخ بالســـتي 
ودعمهـــا للمتمرديـــن احلوثيـــني فـــي اليمن، 
ليتصاعـــد التوتر بني البلدين إلى مســـتويات 

جديدة.
وتســـتهدف العقوبات األولـــى التي تقرها 
إدارة ترامب 25 فردا وكيانا يشـــتبه خصوصا 
فـــي أنهم قدموا دعما لوجســـتيا ومعدات إلى 
برنامـــج الصواريـــخ اإليرانية، بحســـب بيان 
لوزارة اخلزانـــة، أكد أن العقوبـــات اجلديدة 
ال تنتهك االتفـــاق النووي اإليراني املوقع عام 

.2015
وتنـــص عقوبـــات وزارة اخلزانـــة التـــي 
تســـتهدف خصوصا شبكة دعم مقرها الصني 
علـــى جتميد أصـــول أشـــخاص وكيانات في 
الواليـــات املتحدة وعـــدم متكنهم مـــن إجراء 

صفقات مع شركات أميركية.
وفـــي املقابل، صـــدرت مفاجـــأة كبيرة عن 
اإلدارة األميركية، حني عدلـــت وزارة اخلزانة 
روســـيا  ببيـــع  املتعلقـــة  العقوبـــات  بعـــض 
جتهيـــزات في قطاع تقنيـــات املعلوماتية مثل 

الهواتف اخلليوية واللوحات اإللكترونية.
وقـــال مكتب مراقبة املوجـــودات األجنبية 
إنه أصبح يســـمح ”ببعـــض عمليات التبادل“ 
مع روسيا عبر تعديل القرار الصادر عن إدارة 
الرئيـــس بـــاراك أوباما في أبريـــل 2015، لكن 
الرئيـــس دونالد ترامب نفى بســـرعة أن تكون 
هذه التعديالت تشـــكل تخفيفا في العقوبات. 

وقال ”لم أخفف شيئا“.
وأكد أن النص اجلديد يهدف الى تصحيح 
بعـــض اآلثار التي لم تكـــن متوقعة للعقوبات 
السابقة، ليسمح للشركات االميركية بتصدير 

سلع تكنولوجية إلى روسيا.

تصاعد وتيرة صدمات الترويع االقتصادية األميركية
[ اليابان تتقي ترامب باستثمارات توفر 700 ألف وظيفة  [ تخفيف العقوبات الروسية وتشديد العقوبات على إيران

[ خطط الستعادة أوروبا زمام المبادرة بعد خسارتها لفترة طويلة   [ مراتب متدنية أللمانيا وفرنسا وبريطانيا بمؤشر التطور الرقمي

ساب األلمانية تقود أوروبا لثورة رقمية جديدة

ــــــس األميركي دونالد ترامب  تســــــارعت الصدمات واملفاجآت التي تقذفها سياســــــات الرئي
ــــــران وتعديالت على قوانني  وتضمنت تخفيف العقوبات على روســــــيا وتشــــــديدها على إي
االســــــتثمار، كما حملت مبادرات من اليابان وشركة سامسونغ لتوسيع االستثمارات في 

الواليات املتحدة التقاء نيران ترامب.

{وكالـــة ســـالمة الطيـــران األوروبية لم تقـــم بأي تحديـــث لموقفها من حظر دخـــول الخطوط 
العراقية إلى أوروبا مثلما زعم وزير النقل العراقي}.

بيان رسمي 
وكالة سالمة الطيران األوروبية

{قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلمارة أبوظبي ارتفعت بنسبة 2.3 بالمئة خالل 11 شهرا 
األولى من العام الماضي لتصل إلى نحو 43 مليار دوالر}.

بيانات رسمية
مركز إحصاء أبوظبي

شركة سامسونغ قد تبني مصنعا لألجهزة 
المنزلية في الواليات المتحدة في استجابة 

لضغوط ترامب

ألمانيا تقود ثورة رقمية إلخراج أوروبا من الركود التكنولوجي

لوكا موسيتش:
فرصة سانحة ألوروبا لتعود 
لالنتعاش الرقمي والدخول 

في ثورة رقمية جديدة

بيل ماكديرمات:
فرص االقتصاد الرقمي 

األوروبي تقدر بنحو 2.55 
تريليون دوالر حتى 2025

ــــــا لتقدمي منوذج جديد إلخــــــراج أوروبا من  تســــــعى شــــــركة عمالقة في مجال التكنولوجي
”الكســــــاد الرقمي“ الذي ضرب قطاع ”تكنولوجيا املعلومات“ خالل 10 سنوات مضت، وترى 

الشركة أن هناك فرصة جديدة إلطالق ثورة رقمية جديدة في القارة العجوز.

شركات الطيران األميركية تجدد شكواها من نظيراتها الخليجية
} نيويورك - شـــجعت السياسات االنعزالية 
للرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب أكبر ٣ 
شـــركات طيـــران أميركية لتجديـــد مزاعمها 
بأن شركات الطيران اخلليجية تنتهك قواعد 
املنافسة العادلة، بعد أن فشلت في إثبات ذلك 

في عهد الرئيس باراك أوباما.
وطلب الرؤساء التنفيذيون لتلك الشركات 
مقابلـــة وزيـــر اخلارجيـــة ريكس تيلرســـون 
ملناقشـــة اتهاماتها بأن الشـــركات اخلليجية 
تتلقى دعمـــا حكوميا غير عادل يســـمح لها 
بخفـــض األســـعار وإخـــراج املنافســـني من 
مســـارات مهمـــة، وهو مـــا تنفيه الشـــركات 

اخلليجية بشدة.
ونشرت الشـــركات وهي أميركان إيرالينز 
ويونايتد كونتننتال ودلتا إيرالينز الطلب في 
رســـالة نشـــرتها في موقع مجموعة الشراكة 

من أجل ســـماوات مفتوحة وعادلـــة، املمثلة 
ملصالح قطاع الطيران األميركي.

وقالت فيه إنها تريد لفـــت انتباه اإلدارة 
األميركية إلى ”مسألة فائقة األهمية ملستقبل 
صناعتنا: الدعم الهائـــل للناقالت اخلليجية 
الثـــالث وهـــي اخلطـــوط القطريـــة وطيران 
اإلمـــارات واالحتـــاد للطيران يلحـــق الضرر 
بشـــركات الطيـــران األميركيـــة والوظائـــف 

األميركية“.
وتقول شـــركة دلتا إن مســـؤولني بإدارة 
أوباما أجروا محادثات بشـــأن القضية لكنها 
لم حترز التقدم الذي توقعته شركات الطيران 

األميركية.
ومبوجـــب التغييـــرات التـــي تعهـــد بها 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تأمـــل الشـــركات 
األميركيـــة في تضييق اخلناق على احلضور 

األجنبي في أسواق الواليات املتحدة. 
وأبـــدت شـــركات الطيران بشـــكل خاص 
تفـــاؤال بـــأن ترامـــب الـــذي ارتكـــزت حملته 
االنتخابيـــة بقـــوة علـــى تعزيـــز الشـــركات 
األميركية ســـيدخل فـــي مواجهة مـــع الدول 
التي تســـتغل االتفاقات املبرمة مع الواليات 

املتحدة.
وقالـــت شـــركات الطيـــران في الرســـالة 
املوجهة إلى تيلرسون الذي تولى مهام وزير 
اخلارجية يوم األربعاء إن ”شـــركات الطيران 
اخلليجية حصلـــت على دعم موثق بأكثر من 
٥٠ مليـــار دوالر من مالكهـــا احلكوميني منذ 

.“٢٠٠٤
وتشـــمل مهام وزيـــر اخلارجية األميركي 
تســـهيل احلـــوار االقتصادي بـــني الواليات 

املتحدة والدول األخرى.



رياض بوعزة

} دخلـــت مجموعـــة فولكســـفاغن األملانيـــة، 
عمـــالق صناعـــة الســـيارات في العالـــم، في 
مفاوضات مع املســـؤولني التونسيني من أجل 
الوصول إلى اتفاق بشـــأن إنشـــاء مصنع لها 

لتركيب أجزاء سياراتها في تونس.
وكشـــف رؤوف بـــن دبـــة رئيـــس الغرفـــة 
التونســـية األملانية للصناعة والتجارة أمس، 
أن تونس جتري مشاورات واتصاالت متقدمة 
مع فولكســـفاغن قصد بناء مصنع في تونس 

موجه أساسا للتصدير.
وقـــال في تصريـــح خاص لوكالـــة األنباء 
التونســـية الرسمية إن ”وفدا من تونس يضّم 
ممثلني عـــن الغرفة وعددا من رجـــال األعمال 

ســـيتحول مع رئيس احلكومة يوسف الشاهد 
فـــي زيارتـــه إلى برلـــني للمزيد مـــن توضيح 

العديد من املسائل بشأن هذا امللف“.
ســـتؤديها  التـــي  الزيـــارة  أن  وأوضـــح 
املستشـــارة األملانية أجنيال ميركل إلى تونس 
خالل شـــهر مـــارس القـــادم، ســـتكون فرصة 
للحســـم في هذه املســـألة بعد أن تتعرف على 

املناخ السياسي في البالد عن قرب.
وتعتبـــر تونـــس الوجهة الثالثة للشـــركة 
األملانية في شـــمال أفريقيا حيث تقيم مصنعا 
لتركيب ســـياراتها في مدينـــة طنجة باملغرب، 
كمـــا أنها أبرمت اتفاقا قبـــل فترة مع اجلزائر 
إلقامة مصنع مبحافظة غليزان غرب اجلزائر.

وأشـــار بن دبة في تصريحاته على هامش 
ندوة صحافية عقدت في العاصمة تونس حول 

دراســـة مكونات الســـيارات في البالد، إلى أن 
مفاوضات تونس مع فولكســـفاغن استؤنفت 
في أعقاب املؤمتر الدولي لالســـتثمار ”تونس 

2020“ الذي عقد في أواخر نوفمبر املاضي.
وكانـــت املفاوضـــات مع عمـــالق تصنيع 
السيارات األملاني قد انطلقت قبل 2011، لكنها 
توقفـــت على إثـــر األحداث التـــي حصلت في 

البالد.
وستكون فولكسفاغن، ثاني شركة أوروبية 
لصناعة الســـيارات، تدخل تونس بعد شـــركة 
بيجو الفرنســـية التي تقيـــم مصنعا لتركيب 
ســـياراتها، والتـــي تعـــّد من أبـــرز العالمات 

التجارية في السوق التونسية.
ويـــرى خبـــراء إن املجموعة تســـير عكس 
تيـــار الفضيحة التـــي طالتها العـــام املاضي 
بخصـــوص عوادم ســـياراتها، كما أن خطتها 
الراميـــة إلقامة مصنع لها فـــي تونس يعطي 
دليال على أن مناخ االستثمار في البلد العربي 

في طريق التعافي.

وقال رئيـــس الغرفة ”لدينـــا أصداء تؤكد 
حتمـــس املصنـــع األملاني للقـــدوم إلى تونس 
غيـــر أنـــه يرغب فـــي املزيد من التعـــرف على 
االمتيازات التي ســـيتحصل عليهـــا، من ذلك 

اإلعفاءات اجلبائية“.
وأوضـــح أن تونس لها تقاليـــد كبيرة في 
قطاع صناعة مكونات الســـيارات، الذي يضم 
230 وحـــدة صناعيـــة أغلبها أجنبية، مشـــيرا 
إلى إن القطاع يحقق نسبة اندماج في الدورة 

االقتصادية في حدود 40 باملائة.
ولم يذكـــر بن دبة تفاصيـــل تتعلق مبكان 
املصنـــع أو عدد فرص العمل التي ســـيتيحها 

املشـــروع، لكنـــه اعتبر أن حصول املســـتثمر 
األجنبي على إعفاءات ضريبية لعشر سنوات 

غير كاف وقد يعطل إمتام الصفقة.
وتراهـــن تونـــس علـــى أن تصبـــح قطبا 
صناعيا في مجال صناعة مكونات الســـيارات 
في شـــمال أفريقيا نظرا إلى فرص االستثمار 
الواعـــدة مدفوعة بالدعم الكبير من شـــركائها 
بعد أن تسارعت وتيرة هذه الصناعة وشهدت 

تزايدا في الطلبات عليها حول العالم.
وقـــال وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زيـــاد 
العـــذاري إن ”عددا من املصنعني األســـيويني 
الناشطني في صناعة السيارات أبدوا رغبتهم 
في إقامة وحدات لتصنيع الســـيارات بتونس 
إلى جانـــب تواصل املشـــاورات مع مصنعني 

كبار في صناعة السيارات“.
وكانت بيجو قد أعلنت في مؤمتر ”تونس 
2020“ أنها ســـتعيد الروح مجددا إلى ســـيارة 
”بيجو 404 بيك آب“، وقـــررت إعادة تصنيعها 

في تونس.
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اقتصاد
{الســـودان يريد إتمام إجراءات انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية هذا العام، وقد اســـتأنف 

محادثاته مع المنظمة بعد انقطاع دام 13 عاما}.
عثمان أحمد فضل واش
وزير التعاون الدولي السوداني

{العام الحالي سيشهد طرح مناقصة جديدة لبناء محطة طاقة شمسية، تصل طاقة المرحلة 
األولى إلى 500 ميغاواط وتدخل مرحلة التشغيل قبيل عام 2020}.

عيسى بن هالل الكواري
رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء

[ مطالب بإعفاء الصناديق من الضرائب  [ القاهرة تستعين بتجارب إدارة الصناديق في السعودية واإلمارات

[ فولكسفاغن تدرس إقامة وحدة لتركيب سياراتها في تونس  [ شركات آسيوية تعلن رغبتها في إقامة مشاريع لها بالبالد

السماح بإنشاء صناديق االستثمار العقاري يعد بإنعاش قطاع البناء المصري

حممد محاد

} أشاعت التعديالت التشريعية لقانون سوق 
املال فـــي مصر، حالة من التفاؤل في أوســـاط 
قطاع البناء، بعد أن ســـمحت أخيرا بتأسيس 
صناديـــق االســـتثمار العقـــاري ألول مرة في 
البـــالد. وأكد خبراء أنها قـــد تخفف من تكلفة 
وصعوبـــات متويـــل مشـــروعات االســـتثمار 

العقاري.
وتتيح الصناديق العقارية أدوات متويلية 
جديدة تعزز من منو صناعة التشييد ملواجهة 
الطلب املتزايد بشـــكل كبير على العقارات في 
البلـــد العربـــي الكبير من حيث عدد الســـكان، 
بتعداد يتجـــاوز 92 مليون نســـمة، ومبعدالت 

زيادة سنوية تصل إلى نحو 2.6 باملئة.
ومتنح التعديالت التي متت على قانون 95 
لسنة 1992 قيام هذه الصناديق بتوفير قدرات 

مالية تصل إلى نحو 50 ضعف رأسمالها.
وحصلت شـــركة املصريـــني باخلارج على 
أول رخصة لتأسيس هذا النوع من الصناديق 
برأس مال يقـــدر بنحو 27 مليون دوالر ويصل 
املدفـــوع منه إلى ثالثة ماليني دوالر، مبا يتيح 

متويال بقيمة 150 مليون دوالر.
وقال هاشم السيد العضو املنتدب للشركة، 
لـ“العـــرب“ إن ”صنـــدوق االســـتثمار العقاري 
اجلديد سيعمل على تطوير عدد من املشروعات 
في قطـــاع العقارات، فضال عـــن توفير متويل 

قوي بعيدا عن االقتراض من البنوك“.
وأضاف ”سنقوم خالل األسبوعني املقبلني 
بالقيـــام بجولة فـــي منطقة اخلليـــج، خاصة 
الســـعودية، حيث يتركز بها عدد من األنشطة 
االستثمارية للشـــركة، جلذب مستثمرين جدد 

لهذا النشاط االستثماري القوي“.

وتأسســـت الشـــركة عـــام 1984 مبشـــاركة 
البنوك احلكوميـــة األربعة، وهي البنك األهلي 
املصـــري وبنك مصـــر وبنـــك القاهـــرة وبنك 
تأسيســـها  مـــن  الهـــدف  وكان  اإلســـكندرية، 
جذب ورعاية وحمايـــة مدخرات املصريني في 
اخلارج، كأحد النماذج للمســـاهمة في مجهود 

التنمية بالبالد.
ويصل عدد املساهمني بها حاليا إلى نحو 
عشرين ألف مساهم، برأس مال يصل إلى نحو 

25 مليون دوالر.
وأكد هانـــي توفيق، رئيس االحتاد العربي 
لالســـتثمار املباشر األسبق أن األسبوع املقبل 
سيشـــهد اإلعالن عن تأســـيس صندوق جديد 
لالستثمار العقاري، بالتعاون مع بنك التعمير 
واإلســـكان املصري وشـــركة بلتون لالستثمار 

املباشر.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أنه خالل الســـنوات 
املاضيـــة بذلـــت جهـــود مضنيـــة مـــع البنوك 
للدخول في هذا النشـــاط، لكنها رفضت نتيجة 
عدم وجود تشـــريع يحدد مالمح االستثمار في 

هذا النوع من الصناديق.
وأشـــار إلى أن شـــركات التطوير العقاري 
تواجـــه مشـــكالت كبيرة فـــي االقتـــراض من 
البنـــوك حاليا، بســـبب رفع ســـعر الفائدة في 
أعقاب حترير ســـعر صرف اجلنيـــه في مطلع 

نوفمبر املاضي.
وتعتبر الســـعودية واإلمـــارات أهم بلدين 
فـــي املنطقة العربية في تأســـيس هـــذا النوع 
مـــن الصناديق، ويتصدر االســـتثمار العقاري 

أولويات املستثمرين.
وقّدر االحتاد العربي لالســـتثمار املباشـــر 
حجـــم صناديـــق االســـتثمار العقاريـــة فـــي 

السعودية بنحو 10 مليارات دوالر.
وأعلن البنك املركزي املصري عن رفع معدل 
العائـــد على اإلقراض بنحو 300 نقطة مما دفع 
معدالت الفائدة للوصول إلى مســـتويات 15.75 
باملئة، والتي تضاف إليها نسبة ال تقل عن 1.5 
باملئـــة كمصروفات إدارية مـــن جانب البنوك، 

ليصل إجمالي الفائدة إلى 17.25 باملئة.

وتعتبـــر هذه املســـتويات غيـــر اقتصادية 
بالنســـبة إلى التمويل العقاري، والذي يحتاج 
إلـــى قـــروض طويلـــة األجل ال تقل فـــي معظم 
األحوال عن خمس سنوات، بالتالي فإن معدل 
الفائدة اإلجمالي سيصل إلى نحو 86.25 باملئة 

على القرض، وقد تزيد مع زيادة تلك املدة.
ولفت توفيق إلى أن بنك التعمير واإلسكان 
دخل تلك املبادرة ألنه يعلم أهمية هذه األدوات 
املاليـــة فـــي توفيـــر متويـــل مناســـب لطبيعة 

التطوير العقاري.
ويتم تأســـيس هذه الصناديـــق على ثالث 
مراحـــل، األولـــى، تأســـيس شـــركة لتدشـــني 
الصنـــدوق، ثـــم تختفـــي لتندمـــج في شـــركة 
أخرى وهي شـــركة االكتتـــاب والطرح لوثائق 
الصندوق، ثم املرحلة الثالثة وهي شركة إدارة 

الصندوق.

وقال نشـــأت عبدالعزيـــز، العضو املنتدب 
لالســـتثمار  باخلـــارج  املصريـــني  لصنـــدوق 
العقـــاري إنه ”من املقرر طرح وثائق الصندوق 
ببورصـــة األوراق املاليـــة، أســـوة بالتجربـــة 

السعودية“.
وكشـــف في تصريحات لـ“العـــرب“ أن تلك 
اخلطوة تسمح بتوفير متويل جديد للصندوق 
متكنه مـــن االنتهاء مـــن مشـــروعات التطوير 

العقاري وشراء األراضي.
وأوضـــح أن عمليـــة الطرح فـــي البورصة 
تتيـــح للمتعاملني املضاربـــة على تلك الوثائق 
وحتقيـــق أرباح رأســـمالية لهم ممـــا يزيد من 

العمق االستثماري للسوق.
وتواجـــه صناديـــق االســـتثمار العقـــاري 
اجلديدة مبصر مشـــكلة كبيرة، ألنها ستخضع 
للضرائـــب، فـــي حـــني أن كّال من الســـعودية 

واإلمـــارات متنـــح هـــذه الصناديـــق إعفاءات 
ضريبيـــة، حيث تدفـــع ضرائـــب عقارية على 

املشروعات التي تؤسسها.
وتســـتعد اجلمعيـــة املصرية لالســـتثمار 
املباشـــر خالل األيـــام املقبلـــة ملخاطبة اللجنة 
االقتصاديـــة بالبرملـــان، من خالل طـــرح رؤية 
تشـــريعية جديـــدة إلعفـــاء هـــذا النشـــاط من 
الضرائب، أسوة مبا هو معمول به في املنطقة 

العربية جلذب مستثمرين جدد.

ــــــرا دخلت مصر عصــــــر صناديق االســــــتثمار العقاري بعد ربع قــــــرن من محاوالت  أخي
املؤسسات املالية للمستثمرين إقناع هيئة الرقابة املالية بالسماح بإنشائها، وقال محللون 
إنها ميكن أن تنعش قطاع البناء بشكل كبير، لكن إخضاعها للضرائب قد يكبل نشاطها 

في ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي متّر به البالد.

أشــــــعل عمالق صناعة الســــــيارات فولكسفاغن املنافسة بني دول شــــــمال أفريقيا حينما 
كشفت املجموعة عن نواياها لبناء مصنع لتركيب سياراتها في تونس، ليكون ثالث مصنع 

لها في املنطقة بعد مصنعها في املغرب واملصنع الذي ستشّيده في اجلزائر.

إعادة الحسابات لبداية جديدة

شركات صناعة السيارات تتسابق لالستثمار في تونس

 رهان على قطاع السيارات

هاشم السيد:
الصناديق الجديدة ستحقق 
طفرة استثمارية في قطاع 
العقارات بعيدا عن البنوك

رؤوف بن دبة:
تونس تجري مشاورات مع 
فولكسفاغن لبناء مصنع 

لها موجه للتصدير

هاني توفيق:
بنك التعمير سيعلن عن 
تأسيس صندوق عقاري 

بالتعاون مع بلتون

تونس تطمح ملضاعفة إنتاج الفوسفات في ٢٠١٧
} تونــس – قالـــت وزارة الطاقة التونســـية 
أمـــس، إنهـــا تتوقـــع مضاعفـــة إنتاجها من 
الفوســـفات إلى نحو مثليه في 2017، مقارنة 
بالعـــام الماضـــي فـــي ظـــل تراجـــع وتيرة 
االحتجاجـــات وارتفـــاع اإلنتـــاج فـــي يناير 
الماضي إلى أعلى مســـتوياته الشـــهرية في 

السنوات الست األخيرة.
وذكرت الوزارة أن إنتاج الفوســـفات في 
الشـــهر الماضي، بلغ 501 ألف طن وهو أعلى 
مستوى شـــهري لإلنتاج منذ انتفاضة 2011 
احتجاجـــات تطالـــب بالتنمية  التي تلتهـــا 
وعطلت إنتاج وتصدير الفوسفات الذي يمثل 

أحد أهم مصادر العملة األجنبية لتونس.
وقالت وزيـــرة الطاقة هالة شـــيخ روحو 
إنها ”تأمل في أن يصـــل اإلنتاج إلى حوالي 
6.5 مليون طن بنهاية العام الحالي بعدما بلغ 

نحو 3.4 مليون طن العام الماضي“.
إنتـــاج  انتعاشـــة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الفوسفات قد تعطي دعما لالقتصاد التونسي 
العليـــل الذي يعاني من تراجع عائدات قطاع 
السياحة بعد هجمات كبرى وهبوط صادرات 

الفوسفات نتيجة اإلضرابات.

وكان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد قد 
تعهد العام الماضـــي بالتصدي لإلضرابات 
العشـــوائية التـــي تهـــدد تعافـــي االقتصاد 
وخصوصا تلك التي تعيق إنتاج الفوسفات، 
القطاعـــات االســـتراتيجية التي  أحد أبـــرز 
تعتمـــد عليهـــا البالد فـــي تعبئـــة مواردها 

المالية.
وبـــدأت آثار عمل الحكومـــة تظهر إلعادة 
عجلة النمو إلى النشاط مجددا بعد ركود دام 
ألكثر من خمس ســـنوات، عبـــر التركيز على 
أبرز القطاعات ذات اإليرادات العالية للدولة، 

من بينها الفوسفات.
قفصـــة  فوســـفات  شـــركة  واســـتأنفت 
المملوكة للدولة في أكتوبر الماضي، اإلنتاج 
في أكبر منجم فوسفات في الحوض المنجمي 
بمحافظة قفصة وســـط البالد، وأعلنت أنها 

ستقوم بتوظيف نحو 2800 شخص.
وخســـرت تونـــس، التـــي كانـــت تحتل 
المركـــز الرابع عالميا في إنتاج الفوســـفات، 
نحـــو ملياري دوالر في الســـنوات التي تلت 
االنتفاضة جراء تراجع صادرات الفوســـفات 

نتيجة االحتجاجات المتكررة.



} بغــداد - صادق البرملان العراقي، بعد شق 
األنفس، على اثنتني من الوزارات الشــــاغرة؛ 
وزارة الدفــــاع ووزارة الداخلية في بلد يقود 
حربًا شرسة ضد داعش في نينوى واملوصل 
وســــواهما، ويعاني من إرهاب املفخخات في 
بغداد واملــــدن العراقية كافــــة. ومع ذلك بقي  
أكثر من ستة أشهر من دون وزير للدفاع، وال 

للداخلية.
ذهبت حقيبة الدفــــاع لعرفان عبدالغفور 
احلّيالي، مرّشــــح كتلــــة ”متحدون لإلصالح“ 
بزعامة أســــامة النجيفــــي. وحقيبة الداخلية 
لقاســــم األعرجي، مرّشــــح كتلة بدر النيابية. 
بزعامة  باملقابل انســــحبت كتلة ”الوطنيــــة“ 
إياد عالوي، معترضة على ترشيح احلّيالي، 
معتبرًة الــــوزارة من حّصتهــــا، رغم إعالنها 
خــــالف ذلــــك في اإلعــــالم، وشــــككت مبفهوم 
التكنوقــــراط الــــذي يرفعــــه رئيس الــــوزراء 
العبادي، وهو في الواقع تنفيذ للمحاصصة 
واحملســــوبيات ذاتها منذ العــــام 2003 حتى 

اآلن.

 بينمــــا تقــــول أطــــراف أخرى مــــن داخل 
البرملــــان إن اختالف العراقيني في التصويت 
حلكومة التكنوقــــراط، التي أعيدت صياغتها 
فــــي عدد غير قليل من املرات، يشــــبه إلى حد 
كبير اختالف اللبنانيني على انتخاب رئيس 
لهم، رغم كثرة املرشــــحني، وكثــــرة األطراف 

السياسية املتناحرة في البالد.

احلّيالي من مدينة األنبار، ولد في قضاء 
حديثة في العام 1956. بدأ حياته العســــكرية 
كمالزم أول مشاة في الفرقة األولى، ثم انتقل 
إلــــى املــــالك التدريبي عــــام 1983 فــــي الكلية 

العسكرية.

صفقة الحيالي األعرجي
فــــي عام 1991 انضــــم احليالي إلى حركة 
تنظيم الضبــــاط والقوى املدنيــــة، املعارضة 
حلكم الرئيس السابق صدام حسني. وأصبح 
حينها املنســــق العام لتلك احلركة، وبســــبب 
اختراق ذلك التنظيم، مت اعتقال احليالي عام 
1992 من قبل جهاز األمن اخلاص للرئاســــة، 
بتهمــــة التخطيــــط حملاولة اغتيــــال الرئيس 

صدام حسني، وحكم عليه باإلعدام.
 وحتت ضغط الصالت العشائرية القوية، 
أعفــــي احليالي مــــن حكم اإلعــــدام، ثم أطلق 
ســــراحه. وبعد العام 2003 ظهر احليالي من 
جديــــد ليشــــغل منصب معاون مدير شــــؤون 
األفــــراد فــــي وزارة الدفاع برتبــــة مدنية في 
العــــام 2006. ثم حّولت رتبته املدنية إلى رتبة 
عســــكرية (عميد)، ليتولــــى بعدها مهام مدير 
اإلدارة، ثم مهام مدير التطوير والتدريب في 
جهاز مكافحة اإلرهاب، وهو شخصية كفؤة، 
مســــتقٌل فعال كما يقال عنه، حتى وإن كان قد 
مت ترشيحه من قبل كتلة النجيفي ”متحدون 

لإلصالح“.
مع هذا، ال متر األمور دون اتفاقات مسبقة 
في غرف معتمة. فالكتلة البرملانية الشيعّية، 
ال تصّوت للكتلة السنّية، إن لم توافق الثانية 

على مرّشح األولى، والعكس دقيق.
 وهكــــذا جــــرى متريــــر األعرجــــي وزيرا 
للداخليــــة، عــــن كتلــــة منظمة بــــدر النيابية، 
وعــــرف عنــــه وقوعــــه فــــي األســــر اإليراني، 
كجنــــدي عراقــــي، خــــالل احلــــرب العراقية-
وانضم  أعلــــن ”التوبــــة“  اإليرانيــــة، وهناك 
إلى جيــــش التّوابني، أســــوة ً بزعيمه هادي 
العامــــري، وشــــارك في حــــروب إيرانية ضد 
بــــالده، وعام 2003 اعتقلته القوات األميركية، 
وأودعته السجن الصحراوي الشهير ”بوكا“، 
وهو ذات السجن الذي اعتقلوا فيه البغدادي 
زعيم تنظيم داعش، ليطلق ســــراحهما، حيث 
مت اإلفراج عن األعرجي بعد ثالثة أشــــهر، ثم 
اعتقلته القوات األميركية ثانية، لكنه بقي في 
املعتقل هذه املرة ثالثة وعشــــرين شــــهرًا، ثم 
أفــــرج عنه، ليصبح ممثال لكتلــــة منظمة بدر 
في البرملان العراقي، ووزيرا للداخلية اليوم، 
وهــــو أحــــد أبــــرز املطالبني بضــــرورة إقامة 
نصب فني في بغداد للجنرال اإليراني قاسم 

سليماني.
خرج رئيس الـــوزراء العراقي من مرحلة 
الصدام مع رؤساء الكتل السياسية الكبيرة، 

باألخص الشـــيعّية منها، مرغما ومبتســـما 
إلـــى نقطة الصفر التي هي أصل بالء البالد 
والعباد، والتي تظاهـــر العراقيون من أجل 
إلغائهـــا وإصـــالح احلال أعوامـــًا، أال وهي 

احملاصصة.
يحصل هـــذا خصوصا بعـــد رفع عباءة 
املرجعيـــة الشـــيعّية عـــن نفســـها، وعنهم، 
واالمتنـــاع عـــن اإلدالء بأّي آراء سياســـية، 
وامتناعهـــا التـــام أيضـــًا عن اســـتقبال أّي 
سياســـي عراقـــي. كمـــا ضاقـــت مســـاحة 
املناورة السياســـية، واملذهبية أيضًا، أمام 
العبـــادي، فبقي وحيـــدًا أمـــام نواياه في 
مواجهة معارضة شـــيعية قوية، ملقترحاته 

اإلصالحية تلك.

وزراء المحاصصة
بالدكتاتورية،  عالنيـــة  العبـــادي  اتهـــم 
السياســـية  التجربـــة  تعميـــم  ومبحاولـــة 
اللبنانيـــة في العـــراق وتطبيقهـــا بني ليلة 
وضحاهـــا، لكن شـــيطان التفاصيـــل الذي 
يعشـــش في عمائم زعماء الكتل السياســـية 
وفـــي جيوبهـــا يشـــي بغير ذلك حتـــت قبة 
البرملـــان العراقي، إذ أصبح ســـاحة لصراع 
احلصـــص الوزارية والغنائـــم، على خلفّية 
القاعدة الطائفية التي صيغت على أساسها 
التوافقـــات احلكومية منذ عـــام 2003 حتى 
اآلن. إضافـــة إلـــى التبعيـــات اإلقليميـــة 
والدولية، وفي هذا الســـياق ال يهم زعماء 
الكتل البرملانية شكل احلكومة وتسميتها، 

مقابـــل عـــدم املســـاس باملكانة واملكاســـب 
احلزبيـــة، وبعدهـــا ميكن االتفـــاق على كل 

شـــيء، وال خالف وال هـــم يحزنون، حتى 
العراقيـــون أعواما  وإن بقـــي 

يتظاهـــرون، مادام 
االعتصـــام غيـــر 
بـــه  مســـموح 

مـــن قبـــل الدولة، 
والكفـــاح املســـّلح يرّجـــح كّفـــة 

تلك األحـــزاب، كما يقولـــون، بحكم أن 
هنالك ميليشـــيا مسّلحة ومدّربة ومستعدة 

للمواجهـــة لـــكل حـــزب مـــن تلـــك األحزاب 
احلاكمة املتنفذة، ولكل زعيم منهم.

جميع الكتل السياسية في العراق تعلن 
تأييدها خلطط اإلصـــالح وتعيني الكفاءات 
ومحاربة الفســـاد وإصـــالح القضاء. لكنها 
حتـــت قّبـــة البرملـــان تتنـــازع على أبســـط 
وتتبـــادل  التفاصيـــل،  وأدق  املكتســـبات 
االتهامـــات فـــي مـــا بينهـــا. غيـــر أنها في 
اإلعالم أيضا، تتراشق بالبرامج اإلصالحية 
املنتحلـــة لصفة التغيير واإلصالح املرجتى، 
حتـــى أصبحت تلك الفوضى بحاجة إلى من 
يصلحهـــا، عبر مأسســـة احلـــوار وعقلنته، 

ليكتسب مصداقية شعبية وسياسية، قادرة 
علـــى احتواء مطالـــب املتظاهرين وحاجات 
املواطـــن العـــادي. املواطن الـــذي زادت تلك 
الفوضـــى مـــن مناســـيب قلقه وعـــدم ثقته 
ويأسه من جميع تلك الكتل السياسية، وتلك 

احلكومات املتعاقبة منذ العام 2003.
احتاد القوى السنّية يشترط في البرملان 
تنفيذ بنود االتفاق السياســـي الذي تشكّلت 
على أساســـه احلكومة العراقيـــة منذ البدء، 
قبل إجـــراء أّي تغيير مرتقب، وقبل املوافقة 
عليـــه مـــن عدمهـــا في مـــا يخـــص حكومة 

التكنوقراط هنا. أي يشترط 
عدم التالعـــب بحصصها 
كانت  مهمـــا  الوزاريـــة، 
إلى  املؤدية  املســـببات 

التغيرات احلكومية.
 وباملقابل تشـــترط 
واألحـــزاب  القـــوى 
ذات  الكردســـتانية 
بـــل  ال  الشـــروط، 
أصّرت تلك القوى 
علـــى عـــدم قبول 
لوزارة  مرشح  أّي 
بعد  (مـــن  املاليـــة 
زيباري)،  هوشـــيار 
حّصـــة  مـــن  ألنهـــا 
الدميقراطي  احلـــزب 

الكردستاني حصرًا.
ومازال العراق 
حتى اللحظة بال وزير 
للمالية، وتلك احلكومة، 
وهي حتارب داعش ميدانيًا، 
كانت بال وزير للدفاع، وال 
وزير للداخلية، كما هي بال 
وزير للتجارة، وال للصناعة، 
ويتساءل العراقيون اليوم؛ 
عن أّي إصالح يتحدث 
سياسيو العراق، 
وهم ال يؤمنون 
إّال باملبدأ 
التحاصصي 
الطائفي 
املقيت، 
الذي يضمن 
لهم مكاسبهم 
وغنائمهم حتت 
يافطة ”شّيلني 

وأشّيلك“.

ما وراء وزارة الدفاع 
اختيـــار احليالي والرســـائل امللغزة 
التي تصـــدر من بعض الكتل السياســـية 
فـــي العراق، يوحيان مبالمـــح مرحلة ما بعد 
داعش. كذلك حـــال الرســـائل اإليرانية، على 
لســـان خامنئي وتوابعه في العراق واملنطقة 
العربية، وعن احتمال املواجهة احملتملة بني 
أميركا وإيران. فتعيني اجلنرال اإليراني إيرج 
مسجدي سفيرا جديدا في العراق، له أكثر من 
مغزى وأكثر من رسالة موجهة إلى العراقيني 

وإلى العرب أيضا.
املنطقـــة العربيـــة تتهيأ كذلـــك ملرحلة ما 
بعد داعش، ومســـجدي واحد مـــن أبرز قادة 
احلرس الثوري اإليراني، وهو مستشار قاسم 
سليماني، واسمه مدرج على قائمة املطلوبني 
أميركيا ودوليا بتهم اإلرهاب وجرائم احلرب، 
وجاء أمر تعيينه من قبل خامنئي شـــخصيا، 
لعالقته املباشرة الوثيقة بجواد ظريف وزير 
اخلارجية، لتنسيق اجلهود في مرحلة مابعد 
داعـــش، بوجود وزيـــر عراقي فـــي الداخلية 
مثل قاســـم األعرجي، وهو الشـــهير بتبعيته 
السياسية والعسكرية إليران، وملسجدي الذي 
يتمتـــع كذلك بخبرة عســـكرية وعالقات قوية 
مع تشكيالت امليليشـــيات الطائفية املسلحة 
في العراق، كما في سوريا وفي اليمن ولبنان 
وغيرهـــا من الـــدول، وثمة من يشـــير إلى أن 
تلك التحركات تدلل على خطط إيرانية جلعل 
ســـاحة املواجهة احملتملة بينها وبني القوات 
األميركية، في العراق وفي سوريا، أو أّي بلد 

آخر غير طهران واملدن اإليرانية.
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اختيار الحيالي والرسائل امللغزة التي تصدر من بعض الكتل السياسية في العراق، يوحيان بمالمح مرحلة ما بعد داعش. كذلك حال الرسائل اإليرانية، على لسان خامنئي وتوابعه وجوه
في العراق واملنطقة العربية، عن احتمال املواجهة املحتملة بني أميركا وإيران.

وزير دفاع عراقي جديد لمرحلة ما بعد داعش
عرفان الحيالي

إصالح الفوضى أم فوضى اإلصالح في حكومة الكفاءات

[ تعيني من هذا الطراز في العراق ال مير دون اتفاقات مسبقة في غرف معتمة. فالكتلة البرملانية الشيعية، ال تصوت للكتلة السنية، إن لم توافق الثانية على مرشح األولى، والعكس دقيق. وهكذا 
جرى مترير األعرجي وزيرا للداخلية، عن كتلة منظمة بدر النيابية، مقابل التصويت للحيالي.

سمير السعيدي

الحيالي يظهر اليوم بعد أن كان قد 
انضم إلى حركة تنظيم الضباط 

والقوى المدنية، المعارضة لحكم 
الرئيس السابق صدام حسين. وأصبح 

حينها المنسق العام لتلك الحركة، 
وبسبب اختراق ذلك التنظيم، تم 
اعتقاله بتهمة التخطيط لمحاولة 

اغتيال الرئيس، وحكم عليه باإلعدام. 
وتحت ضغط الصالت العشائرية 

القوية، أعفي الحيالي من حكم 
اإلعدام، ثم أطلق سراحه

مناخ الحياة النيابية في العراق 
يتخذ شكال من أشكال الصراع على 

المكاسب أكثر منه إدراكا للواقع الذي 
يدور من حول النواب، فاتحاد القوى 
السنية يشترط في البرلمان تنفيذ 

بنود االتفاق السياسي الذي تشكلت 
على أساسه الحكومة منذ البدء، 

قبل إجراء أي تغيير مرتقب. والقوى 
واألحزاب الكردستانية تصر على 

عدم قبول أي مرشح لوزارة المالية، 
من بعد زيباري، ألنها من حصة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني حصرا

شـــيعّية منها، مرغما ومبتســـما
أصل بالء البالد الصفر التي هي
لتي تظاهـــر العراقيون من أجل
إصـــالح احلال أعوامـــا، أال وهي
جل ن يون ر ر ني

.
هـــذا خصوصا بعـــد رفع عباءة
الشـــيعّية عـــن نفســـها، وعنهم،
 عـــن اإلدالء بأّي آراء سياســـية،
ا التـــام أيضـــًا عن اســـتقبال أّي
ي ي ر ي ب إل ين

عراقـــي. كمـــا ضاقـــت مســـاحة
سياســـية، واملذهبية أيضا، أمام 

ي ر

فبقي وحيـــدًا أمـــام نواياه في
م ي بي و ي ي

ارضة شـــيعية قوية، ملقترحاته 
تلك.

اصصة
بالدكتاتورية، عالنيـــة  لعبـــادي 
السياســـية التجربـــة  تعميـــم  ة 
في العـــراق وتطبيقهـــا بني ليلة
شـــيطان التفاصيـــل الذي  لكنن
ي عمائم زعماء الكتل السياســـية
بهـــا يشـــي بغير ذلك حتـــت قبة
عراقي، إذ أصبح ســـاحة لصراع
 الوزارية والغنائـــم، على خلفّية

ي

صيغت على أساسها طائفية التي
 احلكومية منذ عـــام 2003 حتى 
ــة إلـــى التبعيـــات اإلقليميـــة 
وفي هذا الســـياق ال يهم زعماء

انية شكل احلكومة وتسميتها، 
املســـاس باملكانة واملكاســـب دم
وبعدهـــا ميكن االتفـــاق على كل

 خالف وال هـــم يحزنون، حتى 
العراقيـــون أعواما

ن، مادام 
 غيـــر 
بـــه 
الدولة،

ملســـّلح يرّجـــح كّفـــة
و

اب، كما يقولـــون، بحكم أن
شـــيا مسّلحة ومدّربة ومستعدة 
ن م ب ون و ي يب

ا األ ك ل ل ل

التكنوقراط هنا. أي يشتر
عدم التالعـــب بحصص
كان مهمـــا  الوزاريـــة، 
إ املؤدية  املســـببات 
التغيرات احلكومية.
 وباملقابل تشـــتر
واألحـــز القـــوى 
ذ الكردســـتانية 
بـ ال  الشـــروط، 
أصّرت تلك القو
علـــى عـــدم قب
لوزا مرشح  أّي 
ب (مـــن  املاليـــة
زيباري هوشـــيار 
حّص مـــن  ألنهـــا 
الدميقراط احلـــزب 
حصر الكردستاني
ر مي زب

ومازال العر
حتى اللحظة بال وز
للمالية، وتلك احلكوم
وهي حتارب داعش ميدان
و و ي

كانت بال وزير للدفاع،
وزير للداخلية، كما هي 
وزير للتجارة، وال للصناع
ويتساءل العراقيون اليو
عن أّي إصالح يتحد
سياسيو العرا
وهم ال يؤمنو
إّال باملب
و ييؤ

التحاصص
الطائف
املقي
الذي يضم
لهم مكاسب
وغنائمهم حت
”شّيلن يافطة

وأشّيلك“.

ما وراء وزارة الدفاع
اـائل امللغ اختيـــار احليالي والرســ
ا ال ل ال ض ال



ترامـــب  دونالـــد  اختـــاره   - واشــنطن   {
ليكون مديرا لوكالة االســـتخبارات المركزية 
المؤسسة األمنية  األميركية الـ“سي أي إيه“ 
األقوى في العالم، رغم أنه لم يعمل يومًا في 
أحد فروع المخابرات األميركية الرئيســـية. 
ولم تشكل مهنة المخابرات بتعقيداتها عامل 
جـــذب لمايك بومبيـــو، بـــل إن مزاجه أخذه 
ومنذ بدايـــة حياته المهنية إلـــى العمل في 
الجيش وفي المجـــال القانوني، وأيضًا في 

االستثمار االقتصادي.
ويبـــدو أن ترامـــب ال يعتمد كثيـــرًا على 
خبـــرة رجال فريقه الســـابقة فـــي المجاالت 
التـــي يكّلفهم بهـــا، ولعله يتخذ من نفســـه 
مثـــاًال على ذلك. ويبدو أنـــه يبحث غالبًا عن 
أشـــباهه في مواقف التطرف ضـــد األقليات 
الدينيـــة والعرقيـــة وخصوصًا اإلســـالمية 
كمـــا هو حـــال بومبيـــو الذي اشـــتهر بمثل 
تلـــك المواقف، والذي يشـــارك ترامب أيضًا 
رفضه لالتفـــاق النووي مع إيران، وكراهيته 
لسياســـة الصين التي قـــال عنها ”هذا البلد 

يسبب القلق للعالم“.

ثري آخر لموقع قوي

في ســـيرة مايـــك بومبيـــو الذاتية يمكن 
اســـتقراء حيوية الرجـــل ومتابعته الحثيثة 
لسياســـة بلـــده الخارجيـــة وفهـــم موقعـــه 
وأهميتـــه بالنســـبة إلـــى العالـــم. أمـــا عن 
مؤهالته فهـــي كثيرة ومتنوعة أهمها نزعته 
العســـكرية. فهو اختار لدراســـته الجامعية 
أكاديمية ويســـت بوينت العسكرية العريقة 
وتخـــرج فيهـــا مهندســـًا ميكانيكيـــًا وكان 
األول علـــى دفعته في العام 1986 ثم عمل في 

الجيش فترة طويلة قبل أن يرحل إلى  مدينة 
كامبـــردج بواليـــة ماساتشوســـتس، حيـــث 
جامعة هارفارد الشـــهيرة ليـــدرس في كلية 
الحقوق وليصبـــح الحقًا محـــررا لدوريتها 

القانونية ”هارفارد لو ريفيو“.
وبعـــد تخرجه التحق بالعمـــل القانوني 
مدة ثالث ســـنوات ثـــم انتقل إلى تأســـيس 
شـــركة اقتصاديـــة ربحيـــة متخصصـــة في 
المجـــال الفضائي. وفي عام 2010 اســـتطاع 
احتالل كرســـّي في مجلس النواب األميركي 

عن والية كنساس.
وهكـــذا صار بومبيو أحـــد أعضاء لجنة 
التحقيـــق فـــي الكونغـــرس، الـــذي يهيمـــن 
عليـــه الحـــزب الجمهـــوري، والتي ُشـــّكلت 
للبحث فـــي الهجوم الذي تعرضت له البعثة 
الدبلوماســـية األميركية فـــي بنغازي بليبيا 
وأدى إلـــى مقتـــل أربعـــة أميركييـــن بينهم 
السفير كريس ســـتيفنز. اتهمت تلك اللجنة 
في تقريرها المؤلف من 800 صفحة هيالري 
كلينتون وزيـــرة الخارجية آنذاك بأنها قللت 
من التهديدات التـــي وجهت لتلك البعثة من 

ليبيين معارضين ألميركا.
 بعـــد ســـت ســـنوات مـــن ذلـــك التاريخ 
سيرشحه ترامب ليرأس وكالة االستخبارات 
ذائعة الصيت،  األميركية الـ“ســـي أي إيـــه“ 
والتـــي تركـــت بصماتهـــا في معظـــم أنحاء 
العالم منذ تأسيســـها على يد الرئيس هاري 

ترومان في العام 1947.
وفـــي الـ24 من ينايـــر 2017 يثّبت مجلس 
الشـــيوخ األميركـــي تعيين بومبيـــو ليكون 
بذلـــك ثالث عضـــو فـــي إدارة ترامب يوافق 
الكونغرس على تعيينه. وهكذا انتقل بومبيو 
إلى ضاحيـــة النغلي بواليـــة فرجينيا التي 
تبعد 15 كيلومترا عن واشـــنطن، ليجلس في 
مكتبه بمبنى الـ“سي آي إيه“ هائل المساحة 
(125 ألف متر مربع) والمحصن بســـور يبلغ 
ارتفاعه أربعة أمتار تعلوه األسالك الشائكة، 
إضافـــة إلى الحراســـة المشـــددة على مدار 
الساعة والكاميرات التلفزيونية التي تلتقط 
أّي حركـــة مشـــبوهة علـــى بعـــد المئات من 
األمتار فضًال عن نهر بوتوماك الذي يشـــكل 

عائقًا مائيًا مثاليًا.
قبـــل أن يولد مايك بومبيـــو في الـ30 من 
ديسمبر العام 1963 في والية كاليفورنيا بـ17 
عامـــًا كان قد جلس في مكتب مدير الـ“ســـي 
أي إيه“ الذي تأســـس حديثًا ألن داالس أهم 
مؤسســـي الجاسوســـية األميركيـــة ليخلفه 
الجنرال فالتر ميث، ثم ليعود ألن مرة أخرى 
مع مجيء الرئيس دوايت أيزنهاور وتعيين 
شقيقه جون فوستر داالس وزيرا للخارجية، 
تاله الجنرال جـــون ماكون ثم األميرال وليم 
رايـــون، وبعده ريتشـــار دماكجـــاراه هيلمز 
وبعـــده جيمـــس شـــلينغر ثم وليـــم كوربي 

وأخيرا جون بريتان.
في العام 2013 بلغ عـــدد موظفي الوكالة 
مـــا يفوق الــــ21 ألـــف موظـــف وميزانيتها 
14.7 مليـــار دوالر. يمتد نشـــاط الوكالة إلى 

مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى نشـــاطها 
داخل الواليـــات المتحدة. فهـــي كانت وراء 
العديد من االنقالبات العسكرية والتصفيات 
الفرديـــة والجماعيـــة في أميركا الوســـطى 
والجنوبية وغرب أفريقيا والشرقين األدنى 

واألوسط.
على الصعيد الداخلـــي تلعب الوكالة 
النقابيـــة  التنظيمـــات  فـــي  مهمـــًا  دورًا 

والثقافيـــة وحركة الطالب فـــي الجامعات، 
كفـــاءة  ذات  شـــخصيات  تســـتخدم  وهـــي 
لتســـويق أفكارها ومعتقداتها خدمًة  عالية 
للسياســـة األميركية. كما أنهـــا تملك أحدث 
والمراقبة  والتجســـس  التنصـــت  وســـائل 
المســـتمرة فـــوق الـــدول المســـتهدفة مثل 
االتحاد السوفييتي سابقًا من خالل طائرات 
التجسس التي اكتشـــفت على سبيل المثال 

أماكن الصواريخ الروسية في كوبا.
الدبلوماسيين  توظف الـ“سي أي إيه“ 

في سفاراتها وغيرهم من العمالء المحليين 
بغية الحصول على 

المعلومات التي 
تريدها في إطار 
مخططات عملها.

كلهم إرهابيون

مواقف  دالالت 
بومبيو الســـابقة 
يمكن أن ترشـــحه 

خطيـــرة  لمهمـــات 
ضد األقليات اإلثنية 

والعرقيـــة، وخاصـــة 
المســـلمين، فهـــو 

وصف  بحســـب  يعاني 
األميركية  العالقـــات  مجلس 

اإلسالمية من اإلسالموفوبيا، حيث 
أنـــه اعتبر زعماء المســـلمين فـــي الواليات 
المتحدة متواطئين مع الجماعات اإلرهابية.
أعلـــن بومبيـــو بوضـــوح موقفـــه ضد 
اإلســـالم كدين وضد المســـلمين كأشخاص 

متطرفين في العام 2013 حين قال في أعقاب 
هجمات بوسطن التي وقعت في شهر أبريل 
من نفـــس الســـنة وأدت إلى مصـــرع ثالث 
ضحايا وســـقوط مئتين وستين مصابًا من 
المدنيين األميركيين ”عندما تأتي الهجمات 
اإلرهابية األشـــد إيذاء ألميركا في العشرين 
عامًا األخيرة من قبل أتباع دين واحد، ويتم 
تنفيذها باسم ذلك الدين، فإن هنالك التزامًا 
خاصًا يقع على عاتق قادة ذلك الدين، لكنهم 
بدًال مـــن أن يرّدوا بإدانـــة الهجمات، فإنهم 
سكتوا، وســـكوت هؤالء القادة اإلسالميين 
فـــي مختلـــف أنحـــاء أميـــركا يجعـــل منهم 

متواطئيـــن مـــع 
األفعـــال،  هـــذه 
مـــن  واألهـــم 
األحداث  ذلـــك 
 ( بيـــة ها ر إل ا )
التي ســـتليها“.
تلك 
التصريحات 
الخطيرة لعضو 
مجلس النواب 
بومبيو آنذاك، وصفها 
مجلس العالقات 
األميركية اإلسالمية 
في رسالة بعث بها 
إليه يوم الـ12 من 
يونيو 2013  بأنها 
خاطئة وغير 

مسؤولة. 
وأكد أن القادة 
اإلسالميين في 
الواليات المتحدة أدانوا 
هجمات بوسطن بعد 
ساعات من وقوعها.
وعلـــى الرغـــم من أن 
الحقـــا  أصـــدر  بومبيـــو 
تصريحات تميز بين المسلمين 
والتطـــرف، فـــإن الحقوقيين ما 
مخاوفهم  عـــن  يعّبـــرون  فتئـــوا 
ممـــا قد يقـــدم عليـــه بومبيو بحق 
المســـلمين والمهاجرين بعد ترؤسه 
االستخبارات المركزية األميركية. هذه 
الوكالة التي ســـيناط بهـــا تنفيذ أوامر 
ترامـــب الخاصة بترحيـــل الماليين من 
إضافة  الشـــرعيين،  غير  المهاجرين 
إلى مراقبة كل نشـــاط للمسلمين في 
الواليـــات المـــتحـــدة والتـعامل معهم 
منـــع  وكذلـــك  بصرامـــة، 
المســـلمين القادمين من 
خارج أميركا من دخولها 
حتـــى لـــو تم ذلـــك تحت 
والدستور  القانون  مظلة 
علـــى  زد  األميركييـــن. 
ذلـــك منـــع وصـــول المزيد من 
الالجئيـــن الفارين من جحيم 
علـــى  وســـتكون  بلدانهـــم، 
بناء  تنفيذ  مراقبـــة  بومبيو 
الجـــدار العـــازل على حدود 
المكسيك إلى أن يصير أمرا 
واقعا في حال مضى ترامب 
فـــي تنفيذ وعـــده االنتخابي 

وأقره الكونغرس.

لنقصف إيران

بومبيو كان من أشد المعترضين 
على أوباما في إغالق ســـجن غوانتنامو في 
كوبـــا الذي أقامـــه جورج دبليـــو بوش بعد 
هجمـــات 11 ســـبتمبر في العـــام 2001. لكنه 
أّيد أوباما في قراره المتشـــدد من استخدام 
األســـد للســـالح الكيميائي، وطالـــب يومها 
بضرب رأس النظام إن رفض تسليم األسلحة 

الكيميائية التي بحوزته.
وهـــو يتفـــق مع ترامـــب فـــي معارضته 
لالتفاق الذي أبرم العام 2015 والذي أقرَّ رفع 
العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها 
النـــووي، ووعد بدعم ترامـــب إللغائه، وكان 
اقترح في اجتماع مائدة مســـتديرة عقد في 
2014 مـــع الصحافيين أن تقصـــف الواليات 

المتحدة المنشآت النووية في إيران.
كما يتفق بومبيو مع ترامب في معارضتة 
لتنظيم االنبعاثات المتســـببة في االحتباس 
الحـــراري للحد من توســـع ثقب األوزون في 
الغالف الجوي وتأثيـــره على المناخ، بينما 
شـــكلت وكالة المخابرات األميركية في عهد 
أوباما مركز مهمات للقضايا الدولية يرصد 
االحتبـــاس الحراري بصفتـــه تهديدا لألمن 

األميركي.
ال يمكـــن فـــي النهايـــة أن نجـــزم بـــأن 
بومبيو سيســـتمر في مواقفه السابقة، كما 
حـــال ترامب أيضـــًا، فهناك دائمـــًا من يلجم 
االندفاعـــات الخطيـــرة التي تتعـــارض مع 
الدستور األميركي سواء عن طريق مجلسي 
الشـــيوخ والنـــواب، أو بواســـطة المحكمة 
العليـــا، وأيضًا من خالل مواقـــف الماليين 
من الشـــعب األميركي الذي عّبـــر ويعبر عن 
غضبه من بعـــض قرارات ترامب والتي يرى 
فيها خطورة على القيم والمبادئ التي قامت 

عليها الواليات المتحدة.

صقر ترامب الذي يستعد لالنقضاض
مايك بومبيو 

«سي آي إيه» الجديد يواجه العالم القديم مدير الـ

وكالة املخابرات املركزية األميركية يفوق عدد موظفيها في آخر إحصاء في العام 2013 الـ21 ألف موظف وميزانيتها 14.7 مليار دوالر. ويمتد نشاطها إلى مختلف أنحاء العالم، وجوه
إضافة إلى نشاطها داخل الواليات املتحدة.
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[ دالالت مواقف بومبيو السابقة يمكن أن ترشحه لمهمات خطيرة ضد األقليات اإلثنية والعرقية، وخاصة المسلمين، فهو يعاني، بحسب وصف مجلس 
العالقات األميركية اإلسالمية، من اإلسالموفوبيا.

توفيق الحالق

حاء العالم، إضافة إلى نشـــاطها 
يـــات المتحدة. فهـــي كانت وراء 
النقالبات العسكرية والتصفيات 
لجماعيـــة في أميركا الوســـطى 
وغرب أفريقيا والشرقين األدنى 

صعيد الداخلـــي تلعب الوكالة
النقابيـــة  التنظيمـــات  فـــي  ًا 
و ب ي ي

وحركة الطالب فـــي الجامعات، 
كفـــاءة  ذات  شـــخصيات  ــتخدم 
ـويق أفكارها ومعتقداتها خدمة 

ي م

األميركية. كما أنهـــا تملك أحدث 
والمراقبة  والتجســـس  تنصـــت 
 فـــوق الـــدول المســـتهدفة مثل 
سوفييتي سابقًا من خالل طائرات 

ه و وق

لتي اكتشـــفت على سبيل المثال 
واريخ الروسية في كوبا.

أي إيه“ الدبلوماسيين لـ“سي
ها وغيرهم من العمالء المحليين 

صول على 
التي 
إطار 
عملها.

ابيون

مواقف 
ســـابقة 
رشـــحه

خطيـــرة 
ت اإلثنية 

 وخاصـــة 
، فهـــو

وصف ســـب 
األميركية القـــات 

من اإلسالموفوبيا، حيث
زعماء المســـلمين فـــي الواليات 
واطئين مع الجماعات اإلرهابية.
ضد ه موقف وح بوض و أعقاببومبي ف قال حين 2013 العام ف متطرفين

متواطئ
هـــذه
واألهـ
ذلـــك
ر إل ا )
التي س

الت
الخطي
مجلس
بومبيو آنذاك
مجلس
األميركية
رسالة في
إليه يو

يونيو 13
خا
مس
وأكد
اإلسال
الواليات المتح
هجمات بو
ساعات من
وعلـــى الرغ
أصـــد بومبيـــو 
تصريحات تميز بين
والتطـــرف، فـــإن الحق
عـــن يعّبـــرون  فتئـــوا 
ممـــا قد يقـــدم عليـــه بوم
المســـلمين والمهاجرين بع
االستخبارات المركزية األمير
الوكالة التي ســـيناط بهـــا تن
ترامـــب الخاصة بترحيـــل الم
الشـــرعيي غير  المهاجرين 
إلى مراقبة كل نشـــاط للمس
الواليـــات المـــتحـــدة والتـع
وكذل بصرامـــة، 
المســـلمين الق
خارج أميركا م
حتـــى لـــو تم ذ
القانون  مظلة 
ز األميركييـــن. 
ذلـــك منـــع وصـــول
الالجئيـــن الفارين
وســـتكو بلدانهـــم، 
ت مراقبـــة  بومبيو 
الجـــدار العـــازل ع
المكسيك إلى أن ي
حال مض واقعا في
فـــي تنفيذ وعـــده
وأقره الكونغرس.

لنقصف إيران

بومبيو كان من أشد الم
غوان جن س إغالق ف أوباما على

بومبيو أحد أعضاء لجنة التحقيق في 
الكونغرس، الذي يهيمن عليه الحزب 

الجمهوري، والتي شكلت للبحث 
في الهجوم الذي تعرضت له البعثة 
الدبلوماسية األميركية في بنغازي 

بليبيا وأدى إلى مقتل أربعة أميركيين 
بينهم السفير كريس ستيفنز. وقد 

حملت تلك اللجنة في تقريرها المؤلف 
من ٨٠٠ صفحة المسؤولية لهيالري 

كلينتون

«سي آي إيه»  النفوذ الذي تتمتع به الـ
داخل أميركا ال يقل خطورة عن ذاك 

الذي منح لها في الخارج، فعلى الصعيد 
الداخلي تلعب الوكالة دورا مهما في 

التنظيمات النقابية والثقافية وحركة 
الطالب في الجامعات، وهي تستخدم 
شخصيات ذات كفاءة عالية لتسويق 
أفكارها ومعتقداتها خدمة للسياسة 

األميركية. كما أنها تملك أحدث 
وسائل التنصت والتجسس والمراقبة 

المستمرة

بومبيو يتفق مع ترامب في معارضته 
لالتفاق الذي أبرم عام ٢٠١٥ والذي 

أقر رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد 
من برنامجها النووي، وقد وعد بدعم 

ترامب إللغائه، وكان اقترح في اجتماع 
مائدة مستديرة عقد في ٢٠١٤ مع 

الصحافيين أن تقصف الواليات 
المتحدة المنشآت النووية في إيران



} القاهــرة - لـــم يكـــن ســـيد حجاب شـــاعًرا 
وحســـب، وال كاتـــب أغـــاٍن فقـــط، وال نجًمـــا 
لـ“ِتترات“ المسلسالت التي تفّوق على اآلخرين 
فيهـــا، وال مجـــرد سياســـي قـــاد المظاهرات 
وتعرض للســـجن، لقد كان كل ذلـــك وأكثر، إال 
أن ما ســـيبقى منه دائًما، هو تمكنه من شـــعر 
”العامية“، الذي أوصلـــه إلى وجدان المواطن 

المصري والعربي.
كان بحثـــه المتواصل عـــن الحرية والعدل 
واالنعتاق من أسر االســـتبداد، كلمة السر في 
شخصيته، وطوال مشوار امتد لسبع وسبعين 
ســـنة، أغرق الساحة الفكرية بفيض من الشعر 
الذي كاد يجعل ”العامية“، تســـبق الفصحى، 

في اقتحام أرواح البسطاء والغالبة.
وتمحـــورت توجهـــات ســـيد حجـــاب في 
شـــعره، في هدف أوحـــد، هو ”طلـــب الحرية 
والثـــورة علـــى الواقع“، وظل في ســـعي دائم 
للتخلص مـــن القيـــود المفروضـــة عليه على 
جميع األصعدة، ســـواء الفكرية أو السياسية 
أو االجتماعيـــة، وبـــدأ ذلـــك معه منـــذ نعومة 
األظافر، فها هو طفل العاشرة، يحاول التعبير 
عّما يعتريه من رغبة في التغيير، فنراه ينضّم 
إلى شـــعبة الدعـــاة التابعة لجماعـــة اإلخوان 
المسلمين، في المطرية (في المنصورة بوسط 
دلتا مصر)، ويلقي الخطب في المســـاجد بعد 

انتهاء الصالة.
ثم ينمـــو ذلك الشـــعور مع ســـيد حجاب، 
فيتـــرك اإلخوان، ليعتنق الماركســـية، وينضم 
إلى تنظيـــم ”وحـــدة الشـــيوعيين“، بل ويتم 
اعتقالـــه عام 1966، بتهمة االنضمام لتنظيمات 
شـــيوعية معادية للدولة، غيـــر أنه لم يكن أبدا 
معاديـــا للدولة، بـــل كان معاديـــا للقيود التي 
فرضتهـــا الســـلطة -حينئـــٍذ- علـــى الدولـــة، 

واحتكارها حرية الفكر.

أّثرت معتقدات سيد حجاب بشكل كبير في 
نوعية أشعاره وأغانيه الوطنية، وظهر ذلك في 
عنوان أغنيته الشـــهيرة -عقـــب انتصار حرب 
أكتوبـــر والتي غنتها عفـــاف راضى- ”الباقي 
هو الشـــعب“، حيث يتضح من مجرد العنوان، 
أن قناعاته السياســـية دارت حول ضرورة نيل 
الحرية وحصول الشـــعب علـــى كامل حقوقه، 
وكان هذا هو الدافع لكتابة األغنية، فمن وجهة 
نظر حجاب سيظل ”الباقي هـو الشعب/وال فيه 

قـوة/وال فيه صعب/يـصدوا زحـف الشعب“.

رؤية واقعية

من أهـــم الســـمات التـــي تميز بها ســـيد 
حجاب كذلك رؤيته الواقعية لمشاكل المجتمع 
المصـــري، وظهر ذلك في أشـــعاره إلى جانب 
آرائه السياسية شديدة التعقل، فحجاب دائما 
ما ســـعى إلى البحث عن التشـــخيص الدقيق 
لمشـــكالت المواطن، والحواجـــز التي تمنعه 

مـــن نيل الحرية، وظهر ذلك في تقييمه للوضع 
الراهـــن لمصـــر، فـــي العديـــد مـــن حواراته 

الصحافية والتلفزيونية التي أجراها في 
أعوامه األخيرة.

لـــم يتوقف حجاب عند هـــذا الحّد، 
بـــل راح يعّبر عن مشـــاكل الناس على 
الصعيد االجتماعي واالقتصادي، ومن 
أبرز تلك المشـــاكل، مشـــكلة االغتراب 
واليأس، التي تدفع الشباب المصري 
إلى تـــرك بلده ســـعيا للعمـــل وبناء 

حياته االقتصادية واالجتماعية.
عّبـــر حجـــاب عـــن ذلـــك النزاع 
الشـــديد في نفس الشـــاب المصري 

فـــي حقبـــة الســـبعينات مـــن القرن 
العشرين، بعد تطبيق سياسة االنفتاح 

االقتصـــادي، فـــي أغنيتـــه ”الحدود“، 
التـــي لّحنها عمـــار الشـــريعي وغنتها 
فرقـــة األصدقاء، ومن منـــا ال يتذكر تلك 
الكلمات التي لخصت في بساطة مشكلة 
جيل بأكمله ”وابتدى شيء ينجرح ُجوا 
الوجود/وابتدينا أسئلة ما لهاش ردود/

ِملنا ع الشـــباك/نخبي دمعة فرت ِمننا“. 
أو تلـــك الكلمات، التي يتذكرها كل مصري 

بمجرد ســـفره ”ُكنـــْت فاكرة يـــا مصر إني 
تعبـــت منك/واكتشـــفت إني ُمحال أســـتغنى 
عنك/ حتى دوشـــة صوت جيرانـــي والزحام/

وحشـــوني تانـــي/ وقالوا فاضل نص ســـاعة 
علـــى الوصول/قلـــت إيه معنى الســـاعات وّال 

الفصول/إال في اللي فيها ذكرياتنا وحبنا“.

شرق وغرب

هاجس الحرية عند سيد حجاب 
لم يقتصـــر فقط على الحريـــة بمعناها 
السياســـي واالجتماعي، بل امتد ليطال 
اختياره أللفاظ أشـــعاره، حيث ســـعى 

دوًمـــا إلى توظيف الكلمـــة توظيًفا جديًدا 
مبتكـــًرا، مغامـــًرا ومتحدًيا، وانظر إن شـــئت 
إلـــى هذه الســـطور من أغنية مقدمة مسلســـل 
آرابيســـك، التي قال فيها ”الَشـــر شرق وغرب 
داخل لحوشنا/ حوشوا شرارة تطيش تشقق 
عروشـــنا“، إلى قوله ”الِغـــش طرطش رش ع 
الـــِوش بوية/ما دريتش مين بلياتشـــو ومين 
رزين“، فهل أنت رأيت من قبل استخداًما لحرف 
الشين، بهذا الثراء والتنوع والِجدة، بينما هو 
حرف في اللغة العربية يميل الشعراء عادة إلى 

الهروب منه، واجتنابه؟
تميز شعر حجاب بتنوع الصور الموسيقية 
فيـــه، واعتمـــاده علـــى الخيال والموســـيقى 
الداخلية، التي تساعد القارئ والمستمع على 
الشـــعور بعاطفة الشاعر الكامنة خلف كلماته، 
وكان النجاح المدّوي الذي حققته أشعاره في 
مسرح العرائس،  خاصة مسرحية ”أبو على“ 
بالقاهرة عام 1973، ومســـرحية ”حكاية الواد 
ِبلية“، للمســـرح الحديث عام 1988 برهاًنا على 

ذلك.
امتلـــك حجاب قـــدرة كبيرة علـــى توظيف 
الشـــعر العامى إليصال روح األعمـــال الفنية، 
فـــي بضع كلمـــات مكثفـــة، وهو مـــا ظهر في 
أعمـــال، مثل فيلم ”الكيت الكات ”، ومسلســـل 
”ليالى الحلمية“، و“بوابة الحلوانى“ و“الليل 

وآخره“.
ال عجـــب إذن، في أن يســـعى الشـــاعر إلى 
صداقة شـــعراء، يماثلونه في حســـه الوطني، 
ورغبته في التحرر مـــن القيود، فالطيور -كما 
يقـــال- على أشـــكالها تقـــع، والتقـــى حجاب 
بالفنـــان التشـــكيلي عبدالمنعم الســـحراوي، 
الـــذي ظل مـــن أصدقائـــه المقربيـــن، وأنتجا 
مًعـــا العديـــد من األعمـــال الفنية المشـــتركة، 
ومنهـــا ”بلدنا بحيرة وَمدنة“، ثـــم التقى بعد 
ذلـــك عبدالرحمن األبنودي فـــي إحدى ندوات 

القاهرة، لتنشـــأ بينهما عالقة صداقة وطيدة، 
وقـــدم معه بعد ذلك برنامـــج ”عمار يا مصر“ 

باإلذاعة المصرية.
كان لقـــاء حجاب بصالح جاهيـــن، بداية 
لصداقة كبيرة بين الشاعرين الكبيرين، حيث 
حرص الثاني على تقديمه لألوساط الشعرية، 
متنبئا له بمســـتقبل مثمر في مســـيرة الشعر 
العامـــي، وأحّب حجاب جاهين حبا شـــديدا، 
وأهـــدى لروحه قصيدة ”عشـــر كلمـــات عند 
افتـــراق الطريق“، التي قال فيها ”ســـامحني 
يا صاحبـــي البـــريء الجميل/واحنـــا هناك 
على بوابات الرحيل/ِســـبتك وِسبت البوابات 

تاخدك، ورجعت عاجز كليل“.
تجّلت بعد ذلك خالصة شعوره السياسي 
المتأجج، في ديباجة دستور 2014، التي كتبها 
ســـيد حجاب بأســـلوب أدبـــي، دون أن يغفل 
المعاني التـــي أراد إيصالهـــا، حيث تناولت 
الديباجـــة -فـــي العديد مـــن أجزائها- عظمة 
الثورات التي قام بهـــا المصريون، ونضالهم 
والتعدديـــة  الحريـــة  عـــن  بحثـــا  المســـتمر 
والتداول السلمي للسلطة، وانتهت الديباجة 
بعبارة ملهمـــة، قال فيها ”نحـــن المواطنات 
والمواطنين.. نحن الشـــعب المصري.. السيد 
في الوطن السيد.. هذه إرادتنا.. وهذا دستور 

ثورتنا“.
الدرامية  المسلســـالت  مقدمـــات  تميـــزت 
(التترات)، التي كتبهـــا حجاب، بأنها تناولت 
مشاكل الشعب، بصورة يشعر معها المستمع 
أن الكاتـــب وضـــع يـــده بتميـــز علـــى جراح 
المواطن المصري، سواء المشاكل السياسية 
أو االجتماعية أو االقتصادية على مر العصور 
المختلفة، وعلى ســـبيل المثال، وصف حجاب 

مشـــكلة اإلرهاب التـــي كانت مصر 
-ومازالـــت-  تعانـــى منهـــا 
حتى اآلن وصفا دقيقا في 
”العائلة“  مسلسل  تتر 
اللي  ”إحنا  قال  عندما 
رحنـــا  الِفـــدا  يـــوم 
نفديكـــي ونضحـــي 
وضحكنا  بروحنـــا، 
حتى على جروحنا، 
هّونـــت  ضحكتنـــا 
الشيلة“. كما وصف 
حجاب بتمّيز مشكلة 
والفوضى  الضبابية 
فيها  يعيـــش  التـــي 
فـــي  المصريـــون، 
ليالي  مسلســـل  تتـــر 
قال  عندمـــا  الحلميـــة، 
”ما تسرســـبيش يا سنينا 
من بيـــن إيدينا/وال تنتهيش 
ابتدينـــا/ دوب  يـــا  داحنـــا 
واللـــى لـــه أول بكرة هـــا يبان 
لـــه آخر/وبكـــرة ُتفـــرج مهمـــا 
ضاقـــت علينا“، فمنـــذ إنتاج ذلك 
المسلســـل وحتى يومنا هذا، تصلح 
تلك الكلمات البسيطة للتعبير عن حالة 
كل مواطن مصري تائه في خضم أوضاعه 
السياســـي  االســـتقرار  وعـــدم  المتقلبـــة، 

واالقتصادي االجتماعي.
 ثـــم يواصل حجاب باقتـــدار تصوير 
المعانـــاة ”ولفين ياخدنا األنين؟ لليالى 
ملهاش عينين، ولفين ياخدنا الحنين، 

لواحة الحيرانين“.
لم يكتف حجاب بوصف مشـــكالت 
المواطن البســـيط، بل تعّدى ذلك، ليقدم 
له الحـــل في كلمات أغنيتـــه بفيلم ”الكيت 
الـــكات“، التـــي تغّنى بهـــا الممثـــل الراحل 
محمود عبدالعزيز، حيث وجه الشـــاعر 
النصح لـــه قائال ”يّال بينـــا تعالوا.. 
نســـيب اليوم في حالـــه.. وكل واحد 
مّننا.. يركب حصان خياله.. ها نهرب 
مـــن النهار ده.. ونهرب من المكان.. ونطير مع 

نسمة شاردة“.
ويوّجه حجاب حكمة رائعة لهذا المواطن، 
يدعـــوه فيهـــا، إلـــى أّال يصـــدق كل مـــا يراه 
ويســـمعه، وتلك مـــن أكبر آفـــات المصريين، 
قـــال لـــه ”فيه جلـــد ما لهـــوش لـــون.. وجلد 
بألف لون.. لو تغســـله بصابـــون.. يطلع لونه 
أوانطـــة.. ســـيبك مـــن المصبغـــة.. وصباغة 
المصبغة ســـيبك.. وبص بص شوف.. شوف 
النـــاس الظروف، يمكن تلقى الديابة.. البســـة 
فروة خروف.. ويمكن تلقـــى الغالبة.. في أول 
الصفـــوف“، فعـــن أّي مصبغـــة بالضبط كنت 

تتحدث يا شاعرنا الراحل؟

ال إلسالمية الدولة

بحث حجاب الدائم عـــن الحرية، دفعه ألن 
يعترض علـــى أن ينص الدســـتور، الذي كتب 
هو ديباجته، على ”إســـالمية الدولة“، فالدولة 
عنـــده ”ال تصوم وال ُتصّلي“، قـــال ”لن يكون 
دخولنا إلى الحداثة إّال بفصل السلطة الدينية 
عن الدولة، وأنا ضـــد أّي محاكمة دينية للفكر 
والتعبيـــر، وضـــد اســـتعمال عقـــول اآلخرين 

لتحقيق المصالح“.
علـــى الرغم مـــن انضمامه فـــي صباه إلى 
طالئع اإلخوان المســـلمين، إّال أنه عندما كبر، 
أدرك وتأكـــد من أنهـــم -أي اإلخـــوان- لديهم 
تناقض في األفكار، ومشروعهم كله، ما هو إال 
اختراع، وعالم افتراضي، والذي فعله حســـن 
البنا (مؤســـس جماعة اإلخوان في عام 1928)، 
كان اختزال القـــرآن الكريم في آية واحدة هي 

”وأعدوا لهم ما اســـتطعتم من قوة، ومن رباط 
الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم“.

رأى حجاب، أن اإلخوان يعتبرون أنفسهم، 
المعبريـــن وحدهم عن اإلســـالم، وهم وحدهم 
المؤمنون، واآلخرون ليســـوا كذلـــك، وهو ما 
رفضه الشـــاعر بقوة، وأتى هجومه المتواصل 
علـــى الجماعـــة، انطالًقا من إيمانـــه بضرورة 
إتاحة حرية الفكر والـــرأي والتعبير للجميع، 
وصـــوال إلـــى تحقيـــق مصلحـــة الجميع من 
أبناء الشـــعب، بعيًدا عن التمييز واالستحواذ 

والتمكين لفصيل على حساب آخر.
من المنطلق نفســـه، رأى ســـيد حجاب، أن 
الوطـــن، أعّم وأشـــمل وأكبر مـــن اختزاله في 
شـــخص زعيم أو حاكم أو رئيـــس واحد، لهذا 
وجدنـــاه يقول فـــي أحد حواراتـــه الصحافية 
”الســـادات لم يكن ســـوى جملة اعتراضية في 
تاريـــخ مصر، وكذلك حســـني مبـــارك لم يكن 
هو اآلخـــر إال جملـــة اعتراضيـــة -وإن طالت 
قليًال- والسيســـي هو أيًضا لن يكون إال جملة 
اعتراضيـــة، وحتـــى عبدالناصر، الـــذي أحبه 
حجاب حّد العشـــق، كان هـــو أيضا في نظره، 
جملة اعتراضية..“ ولم يكن هذا التصور غريًبا 
على شاعر يرى أن الباقي، الذي سيبقى دائًما، 

هو الشعب.
لهـــذا، كان ســـيد حجاب يردد باســـتمرار، 
أن ثـــورة يناير -التـــي كان هو أحد مؤججيها 
مـــن خالل أشـــعاره، ونـــزل إلـــى الميادين في 
أثنائها- لم تكتمل حتى اآلن، ألن االنتهازيين، 
ومن ســـماهم ببقايـــا نظام مبـــارك، يحاولون 
اختطافها، ويصـــرون على وصفها بالمؤامرة، 
ومـــا كانت هي أبًدا كذلك، بـــل كانت، في رأيه، 
انتفاضـــة مجيدة للشـــعب كله، ثـــم جاءت 30 
يونيـــو 2013 لتســـتكملها، ويأبى الشـــاعر إال 
أن يوجه رســـالة إلى رجـــال األعمال في مصر 
تقول لهم ”عليكم، يا من حققتم الثراء من خالل 
الفساد، وأوصلتمونا إلى ما نحن فيه اآلن، أن 

تفهموا أنكم الذين تمثلون مشكلتنا اآلن“.
قبل الرحيل بأســـابيع قليلة، لم يشـــأ سيد 
حجاب أن يغـــادر، دون أن يترك لنا توقًعا -أو 
لعلها نبوءة- بأن الشـــعب ســـوف ينتصر في 
النهايـــة، مهمـــا كانت المعوقـــات، قال ”مصر 
الجديـــدة ال محالة قادمة، وســـوف يبنيها هذا 
الشعب الذي أعاد طرح سؤال التاريخ مجدًدا، 
ورغـــم أنهم خدعوه، إال أنـــه ثار في 30 يونيو، 
فهذا شعب لن ينخدع مرة أخرى“.. وكأن حجاب 
أراد تذكيرنـــا بكلماته التي يحفظها الكثيرون: 
”وندق.. ندق.. أبواب الحيـــاة.. قومي.. قومي 

افتحي.. لوالدك  الطيبين.. قومي“.
رحل ســـيد حجاب ورحل قبلـــه أحمد فؤاد 
نجم قبل أربعة أعوام يوم كان االثنان يشكالن 
روح القصيدة العامية المصرية، وذكاء العبارة 

والصورة فيها.

فارس «العامية» الذي دق أبواب الحرية بعنف
سيد حجاب

شاعر مصري كبير يرحل إلى «واحة الحيرانين»

بحثه املتواصل عن الحرية والعدل واالنعتاق من أسر االستبداد، كلمة السر في شخصيته، وطوال مشوار امتد لسبع وسبعني سنة، أغرق الساحة الفكرية بفيض من الشعر وجوه
الذي كاد يجعل «العامية»، تسبق الفصحى.
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حجاب كتب ديباجة آخر دستور 
مصري بطريقة عكست روحه 

الوطنية وفهمه الفريد، معتبرا 
الرؤساء السابقين جمال اعتراضية في 

تاريخ مصر

سمير الشحات
في تقييمه للوضع 
ـــد مـــن حواراته

أجراها في  ي

هـــذا الحّد،
لناس على 
صادي، ومن
االغتراب  ة
 المصري
ـــل وبناء

عية.
ك النزاع
المصري

ـــن القرن 
سة االنفتاح 

”الحدود“، 
عي وغنتها 
تلك  يتذكر ال
ساطة مشكلة

ينجرح ُجوا 
لهاش ردود/

ة فرت ِمننا“. 
رها كل مصري
يـــا مصر إني ة
ري ر

ُمحال أســـتغنى  ي
ي

والزحام/ جيرانـــي
فاضل نص ســـاعة 
عنى الســـاعات وّال 

كرياتنا وحبنا“.

 حجاب 
ـــة بمعناها 
 امتد ليطال 
حيث ســـعى 
توظيًفا جديًدا
ى ي

وانظر إن شـــئت  ،
ية مقدمة مسلســـل 
لَشـــر شرق وغرب 

ي
القاهرة، لتنشـــأ بينهما عالقة صداقة وطيدة، 

مشـــكلة اإلرهاب
-ومازالـــت
حتى اآل
م تتر 
عندم
يـــ
نف
بر
ح
ض
الش
حج
الض
التـ
المص
تتـــر
الحلم
”ما تسر
من بيـــن إي
يـــ داحنـــا 
لـــه أ واللـــى
لـــه آخر/وبكـ
ى و

ضاقـــت علينا“
المسلســـل وحتى
تلك الكلمات البسيطة
كل مواطن مصري تائه ف
االســـ وعـــدم  المتقلبـــة، 
واالقتصادي االجتماعي.
 ثـــم يواصل حجاب
المعانـــاة ”ولفين ياخ
ملهاش عينين، ولفين

لواحة الحيرانين“.
لم يكتف حجاب 
المواطن البســـيط، بل
له الحـــل في كلمات أغني
، التـــي تغّنى بهـــ
ي ي

الـــكات“
محمود عبدالعزيز، ح
النصح لـــه قائال ”
في ح اليوم نســـيب
مّننا.. يركب حصان
ي يوم يب

[ ســـيد حجاب مع أحمد فؤاد جنم الذي رحل قبل أربعة أعوام يشـــكالن روح القصيدة العامية املصرية، وذكاء العبارة والصورة فيها. أما شـــاعر ”ليالي احللمية“ فقد ظل في ســـعي دائم للتخلص من 
القيود املفروضة عليه على جميع األصعدة، الفكرية والسياسية واالجتماعية، وحفر له مكانا بارزا.

ّ

ليالي الحلمية

منني بيجي الشجن؟ من اختالف الزمن
ومنني بيجي الهوى؟ من ائتالف الهوى
ومنني بيجي السواد؟ من الطمع والعناد
ومنني بيجي الرضا؟ من اإلميان بالقضا
من انكسار الروح في دوح الوطن
يجي احتضار الشوق في سجن البدن
من اختمار احللم يجي النهار
يعود غريب الدار ألهل وسكن

*   *   *

ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء؟
وواخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع؟
أقسى همومنا يفجرك سخرية

وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع
ومنني بيجي الشجن؟ من اختالف الزمن
ومنني بيجي الهوى؟ من ائتالف الهوى
ومنني بيجي السواد؟ من الدموع والعناد
ومنني بيجي الرضا؟ من اإلميان بالقضا

ولفني ياخدنا األنني
لليالي ما لهاش عينني
ولفني ياخدنا احلنني
لواحة احليرانني

*   *   *

ما تسرسبيش يا سنينا من بني إيدينا
وال تنتهيش ده احنا يا دوب ابتدينا
واللى له أول بكرة حيبان له آخر
وبكرة تفرج مهما ضاقت علينا

ولفني ياخدنا األنني؟ لليالي مالهاش عينني
ولفني ياخدنا احلنني؟ لواحة احليرانني.

من شعر سيد حجاب



أشرف القرقني 

} يخبرنا القاص التونســــي وليــــد بن أحمد 
بخبــــر مخصــــوص مثــــل عنــــوان مجموعته 
القصصّية األولى ”هنا يراُق الّدُم خلســــًة“. قد 
تكون هذه ”الهنا“ مراوغة ألنها تتمّدد لتشمل 
أمكنــــة عديدة أغلبهــــا في البالد التــــي تتكّلم 
لغة الكتاب وبعضها يشــــمل الشــــمال البعيد 
(السويد). وقد تكون إشارة إلى النص األدبي 
الذي يســــتقدم إليه وقائع عينيــــة ويترجمها 
لغة أو هذه النقطة الزرقاء أيضا، المعلقة في 

الفضاء والمائلة شيئا فشيئا إلى الحمرة.
إّنــــه عنــــوان يتضّمــــن إخبــــارا بأمــــر هو 
إراقة الّدم موســــوما بـ“خلسة“. وكّأن الكاتب 
يشــــير إلى ما هو خفي ومســــتتر، ولكن قطعا 
ال، لســــت جاّدا في ما أقــــول، فمن يخفى عليه 
كّل هــــذا الــــّدم المراق؟ ال أحد دون شــــّك. وكّل 
ما في األمر أّن الجميع يشــــّيد هذه ”الخلسة“ 
بســــكوته وتواطئه. ولعــــّل الكتابة في بعض 
جوهرهــــا تواطؤ مضاّد علــــى خلع أقفال هذا 
الّسكوت الفاحش وانتهاكه من خالل اإلشارة 
إلى انحطاط اإلنســــان قاتال دون حدود لشّتى 
الحيواِت، يافعة كانــــت أم غير ذلك وفيزيائّية 

كانت أم نفسّية ورمزّية.

قدح األسئلة

ثــــالث عشــــرة قصة شــــكلت متــــن الكتاب 
القصصــــي، الصــــادر عــــن دار زينب للنشــــر 

والتوزيع، واشتركت في ما بينها في 
لغة سردية متماسكة تحقق وظيفتها 
الجمالية وتشد القارئ في انسيابها 
إلى التقدم أكثــــر. لكنها تفاوتت من 
حيــــث قدرتهــــا على نحــــت الفرادة 
والذهــــاب بالقصــــة إلى مســــتوى 
الرؤيوّية.  األســــئلة  وقدح  اإلرباك 
جّيدة  إمكانات  القصــــص  فبعض 
كامنة.  مازالــــت  أخــــرى  لقصص 
ظاهــــرة يحتــــاج  ولكــــي تكــــون 
صاحبهــــا إلــــى إعــــادة الكتابة 
وتعميــــق الهندســــة على طريقة 

همنغواي في قصصه القصيرة، ذاك 
الــــذي كان يعيــــد كتابة بعض قصصه ســــبعا 

وثالثين مّرة أو ما يناهز ذلك.
وبعض القصص األخرى نجحت في خلِق 
تمّيــــز وخصوصّية ضمن المجموعة نفســــها 
وضمــــن ما يكتــــب اليوم في المشــــهد األدبي 
العربي، ســــواء من خالل العمل على استدعاء 
المكّرس (الكليشيه) والعبث به وتخييب أفق 
انتظــــار القارئ في المضّي علــــى نحو خّطّي 
إلــــى الّنهاية أو من خالل خلق حبكة ســــردّية 
ونســــيج طريف لم يّطرد االشــــتغال عليه من 
قبل. ويمّثل هذين الّنموذجين أساسا لكّل من 
قّصة ”البوصلة ال تتوق دوما للشمال“ وقّصة 
”مدينــــة الخشــــب“. وهما فــــي رأينــــا قّصتان 
يمكن البن أحمد أن يؤّســــس اســــتنادا إليهما 
وتطويرا لتجربتهما مدّونته األدبية الخاصة.

مثــــل العديد من قصــــص المجموعة التي 
اســــتقدمت إشــــكاليات اجتماعية وثقافية في 
المجتمع التونســــي والعربي، تشــــتغل قصة 
”البوصلة ال تتوق دوما للشمال“ على إشكالية 
الهجرة غير الشرعية للشــــباب التونسي إلى 
إيطاليــــا (ما يصطلح على تســــميته بالدارجة 
التونســــية ’الحرقة‘). الشــــخصية الرئيســــية 

تجد داللتها العميقة في اسمها: صابر.
في إيطاليا.  يحلم صابر بـ“عدن موعودة“ 
عدن نســــجتها الحكايــــات والمخيلة أكثر من 
نــــص الواقــــع. وهو خالفــــا للحالميــــن بعدن 
األخــــرى، يريــــد أن يغادرها من جديــــد إذا ما 
بلغها وأقام فيها. وذلك كي يحيا ولو متأخرا 
وبعد فوات األوان، يرحم أهله، ويتزوج الفتاة 

التي يحبها وينافسه عليها مهاجر آخر.
فيما تظّل لغة القصة المحكمة تســــتدرجك 
إلى القراءة، تخّمن ”فيَم أحتاج هذه القّصة؟“. 
المآســــي التــــي تعرضهــــا ويأســــها المزمــــن 
خبرتــــُه جّيدا إّما شــــخصّيا وإما من خالل أخ 
أو صديق. وليد بــــن أحمد يؤّيُد رأيك هذا هو 
اآلخــــر. ويدفع أكثر باّتجاه ما تعلمه مســــبقا 
وتمــــّل -إلى حّد ّما- من إعــــادة الّتعّرف إليه. 
لكّنــــه ال يفعــــل ذلــــك إّال ليربكك 
فجأة ويضعك أمام ما يتكّشــــف 
لك مــــن أســــئلة وقلــــق. إْذ حين 
ينجو صابر من الغرق في البحر 
بفضل تمّســــكه بالّصخور الناتئة 
والقاســــية، يظهر صــــوت مفاجئ 
في مســــار الحبكة ويختتم القّصة 
”اقطع. شــــّق صوت المخرج صمت 
معاناتــــه الّرهيب. ما هذا؟ أين مدير 
التصوير؟ أين كاتب السيناريو؟ ما 
هذا بحق الســــماء؟ لقــــد اتفقنا على 
أن يغــــرق البطل، أن تقطعه الصخور 
إربا، ال أن ينجَو/ يغرق صابر، فينجو الفيلم. 
ال بــــد أن يعــــاد هذا المشــــهد. لــــن يذهَب دعم 

وزارة الثقافة اإليطالية هباء..“.

مدينة الخشب

فهي الوحيدة  أما قّصة ”مدينة الخشــــب“ 
في المجموعة التي تــــدور أحداثها في فضاء 
أجنبي ثقافيا: مدينة ستوكهولم التي يكّنيها 
المؤلــــف وســــارده بـ“مدينة الخشــــب“، نظرا 
إلى انتشــــار البناء الخشــــبّي في هندســــتها 
ومعمارها. بطل القّصة صحافي عربي يرســــل 

للمرة العاشرة لحضور حفل جائزة نوبل.
يأخذنا الّسارد في جولة النظر المستهجن 
مــــن  متبــــادال  لــــه  الرمــــزي  والقتــــل  لآلخــــر 

الجهتين: يتســــاءُل هو عن خوف السويديين 
من نار ســــيجارته فيما ال يخافــــون من ”النار 
الخالــــدة“. وينظــــر إليــــه هؤالء مــــن جهتهم 
باعتبــــاره ”هــــذا العربــــّي مشــــعل الحرائــــق 

ومقوض الحضارات“.
يمتــــّد هــــذا الّصــــراع إلــــى حلبــــة األدب 
والقانــــون على حــــّد ســــواء. إذ يقتاد منصف 
ماجد الصحافي إلى مركز الشرطة، ليستكمل 
تكهناته الذاتية عــــن الجائزة وحظوظ العرب 
منهــــا في غرفــــة التحقيق في شــــكل حوار مع 
المحقــــق. يتحــــول التحقيــــق إلى ما يشــــبه 
حوارا أدبيا ونقديا أرعن وفجا تحكمه النزعة 
القومية وما يتصل بهــــا من التعالي. فتحدث 
إشــــارات ضمنيــــة إلــــى هاروكــــي موراكامي، 
خــــالل  مــــن  وغيرهــــم  وأدونيــــس  موديانــــو 

جنسياتهم أو عناوين كتبهم.
وأمــــام ثقــــة الصحافــــي العربــــي بأحقية 
الجائــــزة  علــــى  الحصــــول  فــــي  أدونيــــس 
”شــــاعرنا“، يجيبــــه المحقق ”بتهكم مشــــوب 
بحزم ”ســــتحجب الجائزة الكبرى هذا العام، 

فقــــد وجدنــــا قنبلة شــــديدة التفجيــــر مخبأة 
بعناية في جناح الفرنسي بالفندق“.

ليس هذا جواب الصراع وكلمته األخيرة. 
إذ تظل لهذا الجدل واجهته الزجرية السلطوية 
التــــي يمارســــها المهيمن على المســــود. مْن 
وضع هذه القنبلة غير هذا العربي؟ هكذا يفكر 
هذا اآلخر مانــــح الجوائز وســــلطتها األدبية 
والرمزية. ”أطبقــــت األصفاد الحديدية القوية 
على معصمي. لكنني شــــعرت بملمسها البارد 
يستحيل شريطا حريريا دافئا. فلم أعد أطيق 
رائحــــة الخشــــب“. هكذا تنتهــــي القصة، بعد 

وتيرة سرد متسارعة. 
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[ مجموعة قصصية تونسية أبطالها نجحوا في خلع أقفال السكوت
{هنا يراق الدم خلسة» وال تنمو شجرة النسيان

يقول املخرج واملمثل الفرنســــــي جون روشــــــفور "إننا نكتب ألنه ما من أحد يسمع"، لهذا 
احتاج العديد من الكتاب إلى أن يطلقوا صرخات مدّوية عبر التاريخ أمام التشوه املتفاقم 
ملا هو إنســــــاني، ولكل منهم أســــــبابه. فهناك من صّدق أن الصرخة تلك ميكنها أن تغير 

الواقع، وهناك من اكتفى، في نظره، بأال يكون شاهد زور.

13 قصـــة متفاوتة تشـــترك في 

إشـــكاليات  اســـتقدمت  كونهـــا 

اجتماعيـــة وثقافية فـــي المجتمع 

التونسي والعربي

 ◄

علـــى  قامـــت  القصـــص  بعـــض 

(الكليشيه)  المكرس  اســـتدعاء 

والعبث به وتخييـــب أفق انتظار 

القارئ في سردها الخطي

 ◄

التشوه املعرفي 

وعالجه

} قد نكون بأَمسِّ الحاجة إلى المعرفة، 
لكننا أكثر حاجة إلى إيجاد البيئة الصالحة 

لها، إلنتاجها وتداولها. هذه التوصيف 
هو التعبير عن الطموح للحصول على 

الحق باستعمال هذه المعرفة دون ُعقد، أو 
اغتراب، ومن منطلق الحاجة إليها بوصفها 

جوهر المشروع الثقافي الذي ُيمكنه 
الدخول إلى السوق والمؤسسة والمدرسة 

والجامع والجامعة، فما يبدو ظاهرا أّن 
الواقَع العربي يتماهى مع المعرفة من 

خالل موشور السلطة، ومع طبيعة تعالقها 
بالمقدس، ليس ألنه يعيش الكثير من 

مظاهر االستبداد السياسي فحسب، بل ألّن 
صناعة هذه المعرفة لم تدخل في سياقات 
التنمية، وفي برامج التعليم والتربية، إذ 

هي مسكونة بما هو ُمهّمش وَمقّصي.
المعرفة تعني هنا الخطاب بوصفه 

التداولي والتمثيلي، وتعني أيضا (المنفعة 
والمصلحة) بتوصيف غادمير، مثلما تعني- 

كذلك- الدرس العلمي واألكاديمي، فضال 
عّما تعنيه من تمثالِت في صناعة السؤال 
النقدي، وفي سؤال العقل، وبما يُعطي لنا 
الحافز على الثقة بضرورة عقلنة لحظتنا 
الحاضرة رغم كارثيتها، وفي التعاطي مع 

اآلخر والمختلف، بعيدا عن ”التورط في 
المساحة الالمتعينة كمحيط يمكن أْن يتسع 

إلى ما النهاية“ كما يقول مطاع صفدي..
الالتعيين هنا هو العشوائية، مقابل 

أنَّ المعرفة تعني التأسيس والحاجة 
الدائمة إلى التنمية التخطيط، وإلى أنسنة 
الُمختلف، إذ ال مناص اليوم من استعمال 

هذه األفكار، وفي كّل المجاالت بدءا من 
العقائديات وانتهاء بالتقانات.

قد يكون صعبا الخوض في هذا المجال، 
وفي وضع العقل العربي عند عتبات هذه 
المواجهة الصعبة والمعقدة، لكّن هذا ال 
يعني االستسالم للخراب، ولفخ األرخنة 
الواهمة، ولكّل ما هو قهري في حياتنا 

العربية، مثلما ال يعني التلذذ والتماهي 
النكوصي مع لعبة (َجلد الذات) إلحداِث ما 

يشبه التطهير الداخلي.
التأسيس على ما هو ثقافي قد يكون 
رهانا على نقد الخراب، على مستوى نقد 

خطاب السلطة، وخطاب الفقه، وخطاب 
األيديولوجيا، وكذلك على مستوى صناعة 

المعرفة، وباالتجاه الذي يدعو إلى جْعل 
هذه الصناعة مصدرا مهّما للتنمية 

البشرية، وللتمّدن على مستوى االجتماع 
والعمران، وعلى مستوى السوق والتعّلم 

والعلم، وكذلك على مستوى الممارسة التي 
تتعّلق بالنقد والكشف، وبتنشيط الفعالية 
الثقافية لتكون أكثر أهلية، وأكثر تحفيزا 

وشجاعة على مواجهة ما يجري.
والدة جيل ثقافي عربي بال عقد، تعني 

مغايرة،  بالضرورة والدة ”إبستمية“ 
لها شيفراتها، وقاموسها، ولها تداولها 

أيضا، وحتى ما يسّمى بـ“القطيعة 
اإلبستمولوجية“ ال تعني- هنا- الهروب إلى 
األمام أو الخلف، بقدر ما تعني الحاجة إلى 
ما تمكن تسميته بالواقعية الثقافية، والتي 
تنطوي على وعٍي بسوسيولوجيا المحنة، 

وبوعي المواجهة، فضال عن وعي ما يحمله 
التاريخ الجماعاتي من التباسات وُعقد.

حين انشغل ميشيل فوكو بقراءة 
المشروع الثقافي الغربي، فإنه كان يعمد 
إلى حفر ما في التاريخ، تعرية للسلطة، 
وللمعرفة المهيمنة، وللمركز الذي صنع 

القمع والسجن والعصاب، وحتى للنظام 
الحاكم. كل هذه الحفريات كان لها األثر 

الكبير في تحديد وترسيم مالمح المعرفة، 
وفي تأهيل مفاهيمها ومصطلحاتها، وحتى 

تداولها لتغيير مسار استعماالتها إزاء 
متغيرات الحاضر والمستقبل.

هذه العتبة قد تصلح لمقاربة إجرائية 
لبيان وظيفة النقد في الكشف عن الكثير 

من ”المقموع والمسكوت عنه“ في مشهدنا 
المعرفي، وفي بعث الحياة في صناعته، 

وفي وظائفه، في صياغة تمثالت، يمكن ْأن 
تكفل فاعلية النقد، وتوظفه في التعاطي 

مع اإلشكاالت التي نواجه تحدياتها 
ومعطياتها، ال سيما مع التاريخ والسلطة 

والخطاب الديني واأليديولوجي والجماعة، 
إذ باتت هذه المكونات مصدرا إلثارة الذعر 

وسببا في إنتاج مظاهر غرائبية للعنف 
والكراهية والنبذ.

فاعلية الحفر المعرفي هي جوهر 
المسؤولية النقدية، وينبغي أن تكون 

جوهر الممارسة الثقافية، بما يسهم في 
تأهيل األرضية لصناعة ”قوة المعرفة“ 
التي تملك لوحدها مشروعية مواجهة 

السلطة والمركزة، وتحّفز العقل الجمعي 
على القبول بالمختلف والتفاعل مع اآلخر 

بوصفه وجودا وليس هامشا.

علي حسن الفواز
 كاتب من العراق

صدرت أخيرا عن دار العني للنشـــر والتوزيع بالقاهرة، مجموعة قصصية بعنوان {ســـديم زهرة 

الهندباء» للكاتب املغربي إسماعيل غزالي.

الكتابة تفضح الدم املختلس (لوحة فنية لسعد سعد يكن)

عن دار املدى في بيروت صدرت رواية جديدة بعنوان {الالجئ العراقي» للكاتب العراقي عبدالله 

صخي، وهي جزء مكمل لروايتيه السابقتني {خلف السدة» و{دروب الفقدان». كتب

} القاهرة - تميز المغرب بإنتاجات ســـردية 
هامة، سواء في القصة القصيرة أو الروايات، 
برز من خاللها عدد هـــام من الكتاب المغاربة 
المؤثرين عربيا وحتى عالميا من أمثال محمد 
شـــكري ومحمد الزفزاف وغيرهما. واســـتمر 
إنتاج المغاربة في الحقول الســـردية، ليتبوأ 
مكانة هامة في ما يكتب من سرد عربي اليوم، 
مكانة ال أدل عليها من وصول روايات مغربية 
إلـــى مراتب متقدمة في أكبـــر الجوائز األدبية 

العربية.
شـــكلت تجربة اإلنتاج السردي والروائي 
في المغرب موضوع لقاء أقيم مؤخرا بالمقهى 
الثقافـــي لمعرض القاهـــرة الدولي للكتاب في 
دورتـــه الـ48، والذي يســـتضيف هذه الســـنة 

الممكلة المغربية كـ“ضيف شرف“.
وتم خالل اللقاء الوقـــوف على مالمح من 
التجربة الروائية بالمغرب من خالل شهادات 
لثالثـــة أصـــوات روائية مغربية، هـــي مبارك 

ربيع، وعائشة البصري، وطارق بكاري.
وفـــي هذا اإلطـــار، تحـــدث مبـــارك ربيع، 
صاحب روايـــة ”حب فبراير“، لـــرواد المقهى 
مفكريـــن  مـــن  القاهـــرة،  لمعـــرض  الثقافـــي 
ومهتميـــن  وأكاديمييـــن  ونقـــاد  ومبدعيـــن 
وإعالمييـــن، عن الروايـــة والروائي من خالل 
تجربتـــه الشـــخصية، حيـــث أكـــد أن الرواية 
هـــي ”أم اإلبداع العربي“ كونها تســـتطيع أن 
تستوعب كل أشكال الكتابة األخرى بـ“أسلوب 

والرتباطها  بالواقع. علمي مباشر“ 
 هناك دائما مســـألتان حاسمتان بالنسبة 
في  إلى ربيع كروائي، وهمـــا ”لحظة البداية“ 

العمل الروائي، و“لحظة التنامي الروائي“ مع 
التقدم في كتابة هذا العمل الروائي ونضجها، 
ومع ”هجـــوم األفـــكار والشـــخصيات“، ومن 
ثمة فإنه ليس هنـــاك أي معيار موضوعي في 
اختيار البداية والمســـار الفني ألحداث العمل 
الروائي والشخصيات خارج الحدس والتقدير 

الفني.
كانـــت  وإن  الروايـــة  أن  الكاتـــب  ويـــرى 
مظهـــرا مـــن مظاهـــر الحريـــة بالنســـبة إلى 
الروائي، الذي يتحـــرر أثناء كتابة روايته من 
أي ضغـــوط داخليـــة وخارجيـــة، إال أن هـــذه 
الحريـــة ليســـت مطلقة في ما يتعلق بمســـار 
األحداث والشخصيات. مؤكدا أن تقييم القراء 
وإعجابهم بالعمل الروائي ليســـا دائما بنفس 

الدرجة التي يتوقعها صاحب هذا العمل.
وتركـــز النقاش مع الروائـــي طارق بكاري 
التي  بصفة خاصـــة حول روايتـــه ”نوميديا“ 
كانت أول عمل روائي له، وحققت شهرة كبيرة، 

حيث تركزت تســـاؤالت الحاضرين 
بالخصـــوص على قضيـــة الهوية 
والمرأة  الســـوداوية“  و“الرؤيـــة 

والجنس في الرواية.
وقال بـــكاري إن النجاح الذي 
حققتـــه الروايـــة كان نابعـــا من 
حرصه على أن تكون أول تجربة 
روائية له تجربـــة قوية في ظل 
الروائيـــة“  األعمـــال  ”طوفـــان 
المقدمة اآلن، وكذلك سعى إلى 
أن تحمـــل هذه التجربة أفكارا 

جديدة.

كان  وأضـــاف أن الرهـــان في ”عطـــارد“ 
متعددا ومتشـــعبا، حيث تطرح كل شخصية 
من شـــخصياتها قضايا وأفـــكارا معينة، أما 
كفضاء تدور فيه  عن اختياره لقرية ”إغـــرم“ 
أحداث الرواية، فقد قال الكاتب إن ”اإلنســـان 
ال يمكنه أن يكتب إال عن األشياء التي يحبها“. 
وقرية إغرم بالنسبة إليه أكثر من مجرد مكان 
يعرفه وعـــاش فيه، مبـــرزا أن الكتابة ”تنبع 
من المآســـي التي نعيشـــها وفداحـــة الواقع 

بتناقضاته ومتاهاته“.
وتناول النقاش مع الشـــاعرة والروائية، 
عائشـــة البصـــري، علـــى الخصـــوص رحلة 
”نزوحها“ من الشـــعر إلى الروايـــة والكتابة 
حيـــث  التحـــول،  هـــذا  ولمـــاذا  الروائيـــة، 
اعتبرت من جهتها أن طرح هذا الســـؤال هو 
بمثابـــة ”تبخيس للشـــعر“، مشـــيرة إلى أن 
العديـــد من الكتاب المشـــهورين والروائيين 
العالميـــن قدموا إلى عالم الكتابة الســـردية 

والروايـــة من عالم الشـــعر الـــذي حققوا فيه 
نجاحات.

وقالـــت البصـــري إن من حـــق الكاتب أن 
يختار الشـــكل اإلبداعي الـــذي يريده، وعلى 
النقـــاد االبتعـــاد عـــن الحديـــث عـــن خصام 
بخصـــوص  وأشـــارت  األدبيـــة،  األجنـــاس 
تجربتها الشخصية في الكتابة إلى أن هناك 
تفاوتا في النشر بين األجناس األدبية لديها، 
وقالـــت إن هـــذا التفـــاوت خاضع لــــ ”مزاج 
خاص جـــدا“، لكنها أكـــدت أن كتابة الرواية 
بالنســـبة إليها ”لم تكن تكتيـــكا أو تحريضا 

لجنس أدبي ضد آخر“.
إن تجربـــة الكتابـــة الروائيـــة، كما تقول 
الكاتبة، كانت وليدة الحاجة إلى مساحة أكبر 
لتعيـــد صياغة الكالم بوضوح أكثر، وبمثابة 
رغبة في تجاوز القنـــاع المجازي، واعتبرت 
أن كتابة الشاعر للرواية هي إثراء مضاعف، 
مبـــرزة أنها اســـتفادت في كتابتهـــا للرواية 
الشـــعرية،  الكتابة  تقنيـــات  مـــن 
وبالتالـــي فـــإن التأثيـــرات بين 
الشعر والســـرد متبادلة بالنسبة 

إليها.
وأبرزت أن االنتقال من الشعر 
إلى الرواية ينجم أحيانا عن رغبة 
في مواكبة التحـــوالت االجتماعية 
والسياســـية والبحـــث عـــن انتماء 
آخر بعالقات وتفاعـــالت اجتماعية 
وإنسانية مغايرة، مؤكدة أن روايتها 
األولى ”ليالـــي الحرير“ كانت بمثابة 

”رواية مؤجلة تبحث عن فضاء“.

الرواية المغربية تزدهر والروائيون المغاربة ينافسون على الجوائز
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كتب

} منذ سنوات، قرأت في كتاب مترجم إلى 
العربية أن هيغل وجه لومًا إلى الذين كانوا 
يسكنون بالقرب من مدينة بابل التاريخية، 

ألنهم شاركوا في تهديم قصورها ومعابدها 
والكثير من شواخصها، وبنوا بيوتهم 

بالطابوق البابلي، وهو من الطين المشوي 
الذي قاوم الزمن والطبيعة، وما بقي 

منه ظلَّ حتى أيامنا هذه كأنه خرج توًا 
من  معامل صناعة الطابوق، التي عرفتها 

الحضارة الرافدينية منذ أكثر من سبعة 
آالف عام.

وألنني ولدت وعشت في مدينة الحلة، 
فقد شاهدت في طفولتي وصباي، الكثير من 
البيوت أو البعض منها، قد بنيت بالطابوق 
البابلي المنقول من مدينة بابل التاريخية، 

حيث يمكن تمييزه بما عليه من أختام 
وكتابات بالخط المسماري.

لقد شغلتني المعلومة التي نسبت 
إلى هيغل، من دون أن أستطيع نفيها أو 

إثباتها، وكان من الواضح أن المقصود بها 
من يسكن مدينة الحلة، فهي أكبر الحواضر 
القريبة من بابل، واألرض التي شيدت عليها 

كانت بعض أرض بابل القديمة.
وبعد متابعات، تأكد لي بأن إحدى األسر 

اليهودية في مدينة الحلة كانت تعمل في 
تجارة نقل الطابوق من بابل التاريخية إلى 

مدينة الحلة. ومن المعروف أن اليهود كانوا 
يقيمون في الحلة منذ قرون، وأن الحي 

اليهودي فيها كان واسعًا ويتوسط المدينة.
وال أستطيع الجزم إن كان العمل في 
الطابوق مجرد نشاط تجاري أم أنه كان 

مصممًا الستهداف بابل وتهديمها، ثم 
اقترن التنقيب األوروبي باستمرار التهديم  

وسرقة اآلثار واللقى والشواخص في آن.
ويذكر أحد كبار المنقبين اآلثاريين 
البريطانيين أن طائرات النقل الحربية 
البريطانية كانت تقوم برحالت دورية 
لتنقل إلى العاصمة البريطانية ما كان 

يعثر عليه في بابل وغيرها من المواقع 
األثرية العراقية القديمة من تماثيل ولقى 

ومصوغات وأجزاء من قصور ومعابد، 
وبخاصة أبوابها وواجهاتها.

واستمر هذا الحال، حتى في ظل 
الحكم الوطني، حيث ارتبط لصوص اآلثار 

المحليون بمؤسسات أجنبية تمولهم 
وتحميهم، وتعمل على نقل ما كانوا 

يسرقون من آثار ولقى إلى أسواق اآلثار 
العالمية للمتاجرة بها.

وليس من قبيل المصادفة أو من دون 
تخطيط أن أخطر عمليات السرقة التي 

اقترنت باالحتالل األميركي هي التي 
استهدفت المتحف العراقي، ومن ثم اختيار 

مدينة بابل التاريخية موقعًا أساسيًا من 
المواقع التي شغلتها القطعات العسكرية 

األميركية، حيث عملت اآللة العسكرية على 
المزيد من التخريب والتهديم.

وقد حدثني أحد أبناء القرى المحيطة 
ببابل، بأن القوات األميركية كانت تغض 

الطرف عن عمليات النهب والتخريب، 

وقد شاهد أجانب يتعاملون مع أولئك 
اللصوص.

وفي ظل الفوضى التي تعم العراق اآلن 
على جميع الصعد والمجاالت، حيث تغيب 

السلطة الحريصة عن معظم مناحي الحياة، 
ويصبح التاريخ الوطني بكل شواخصه 

ومعطياته خارج اهتمام هذه السلطة، 
وأكثر ما تستهين به إداراتها، حتى أصبح 

لصوص اآلثار بعيدين عن أي متابعة أو 
رقابة أو عقاب، فإن استهداف بابل وكل 

شواخص التاريخ العراقي بجميع مراحله، 
صار أكثر أذى وأعظم خطرًا.

وإذا كان الملك الفارسي قورش أول 
من أقدم على تهديم بابل في القرن الثالث 
قبل الميالد فإن الذين مازالوا يواصلون 
مشروعه التوسعي يواصلون استهداف 

بابل، أما المناطق التي يحكم بها داعش، 
فما تعرضت له الشواخص التاريخية فيها 

يدمي القلوب، وما كان هذا ”الداعش“ إال 
بعض نتاج االحتالل وما جاء به من حكم 

جاهلية الجهالء.

العراق املنهوب وجاهلية الجهالء

تطرح دار {نون للنشـــر»، الديـــوان األول للشـــاعر والكاتب والصحافي عبدالجليل الشـــرنوبي، 

بعنوان {ال مش معلقات»، خالل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

عن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع»، في بيروت، صدرت روايـــة بعنوان {حاليال مريم»، من تأليف 

الكاتبة والروائية الفلسطينية وداد طه. 

حميد سعيد
كاتب من العراق

} القاهــرة - تحتــــوي المجموعة القصصية 
”وجبة عشــــاء لذيــــذة مقابل حياتــــك“، للكاتب 
المصري محمــــد رجب عبده، علــــى 29 قصة، 
منهــــا 21 قصــــة قصيــــرة، وهي فــــي مجملها 
تتحاور بصدق وتحــــاول أن تتعمق في أفكار 
وهواجس الطفــــل والمراهق الذي هو الكاتب 
نفســــه، لذلك فتجارب القصص كلها فيها من 
الصدق مــــا يغري بقراءتهــــا، إضافة إلى لغة 
الكاتــــب المكثفة، وقدرته علــــى مزج الواقعي 
بالغرائبي في بنية سردية تدفع بالمتلقي إلى 

الدهشة والتساؤالت.
يرسم الكاتب صورة عالمه الذي ستفصله 
قصــــص المجموعة، الصــــادرة عــــن ”الهيئة 
المصريــــة العامة للكتــــاب“، فهو يهدي عالمه 
إلى كل ما ومن يحب وما ومن أثر فيه، ويحدد 

لكل فئة شهرا من شهور السنة، فتكون الفئات 
12 فئة، تبدأ بيناير إلى السماء والثورة، 
وتنتهي بديســــمبر إلى الظالم واألحذية 
التــــي بعثــــرت على العشــــب دمنــــا، إلى 
فوضــــى وجودنا وفوضانا، وما بينهما 
األهل واألصدقاء واألساتذة والمبدعون 
الذين أثروا فيه، وشــــتاء اإلســــكندرية 
والحــــرب والقلم الرصــــاص واألوراق 
البيضاء وحبيبتــــه إلخ، ثم مقطع من 
إحــــدى قصائد أمل دنقــــل يحاول أن 
يغالب األمل فيه اليــــأس لكن اليأس 
ينتصــــر ”ال يتبقــــى منــــه.. ســــوى 

جمجمة.. وعظام“.
من جهة أخــــرى يحرص الكاتب على 

أن تكــــون الحالة التــــي يســــردها حالة عامة 

تمس كل قارئ بشــــكل أو بآخــــر بقدر حرصه 
على التعبير عن هواجس وأحالم وأفكار 
ألنــــه  الــــذات،  وكوابيــــس 
غالبــــا ينطلــــق مــــن أفــــكار 
تخشى  وجودية،  ومشــــاعر 
الحياة بقدر ما ترغب في أن 
تحياهــــا بعمــــق، لكنها تكره 
الزيــــف والســــطحية بقدر ما 
يرعبهــــا مــــا يمكــــن أن يكون 
مــــن رماد الالشــــيء القابع في 
لوجــــود  الســــحيقة  األعمــــاق 

البشر.
أحمد  المصري  الناقد  ويرى 
حلمي أن ما وراء تكرر االنتحار 
في المجموعة هو التأثر بالمدرسة السوداوية 

فكانــــت كل قصة تحتوي علي ضحية أو أكثر، 
وأكــــد أن العنوان يجذب القــــارئ، وظهر تأثر 
الكاتب باألزمتين السورية والمصرية، مؤكدا 
علــــى أن من أقــــوى قصــــص المجموعة قصة 
”من يشــــبه ضيف“، فالســــرد بهــــا كان ممتعا 

ومميزا.
ويوضــــح حلمــــي أن القصــــص الرمزيــــة 
منتشرة بشكل كبير وتنقسم إلى نوعين، منها 
ما تكون دالالته سهلة تركز على اللغة، وأخرى 
تكون غامضــــة تحتاج إلى تجربة شــــخصية 
مــــن الكاتب، وأكــــد على أن من أهــــم مميزات 
المجموعة اإليقاع الســــريع واللغة السلســــة، 
الواضحــــة والبســــيطة والمتماســــكة، والتي 
بســــببها خرج الكاتب من الفخ الذي يقع فيه 

الُكتاب اآلخرون.

29 قصة مصرية عن أحالم الذات وهواجسها الغامضة

قصص كابوسية عن كوارث المصير البشري
[ فريدريش دورنمات يعالج قضايا السلطة والعدل وأهوال الحرب  [ {السقوط» سرد غرائبي عن عالم مفجوع

محمد الحمامصي

فريدريــــش  السويســــري  الكاتــــب  يعالــــج   {
دورنمــــات فــــي ثــــالث قصص صــــدرت أخيرا 
مترجمة إلى العربية، بعنوان ”السقوط“، ومن 
ترجمة الكاتب ســــمير جريس، قضايا السلطة 
والعــــدل والحــــرب؛ كيف يتحــــول الخوف من 
الســــلطة إلى كابوس؟ وماذا لو غابت العدالة 
وســــيطرت رغبة االنتقام؟ ورعب النفق المظلم 
الــــذي يمكــــن أن يصل إلى قيام حــــرب عالمية 

ثالثة؟
ويصدر جريــــس ترجمته للقصص بمقدمة 
يؤكــــد فيها أن الكاتب السويســــري فريدريش 
دورنمــــات (1921 – 1990) يحتل مكانة مرموقة 
فــــي األدب األلماني المعاصر، بــــل وفي األدب 
العالمــــي كلــــه. وليس مــــن قبيــــل المبالغة أن 
نقول إنه أكثر أهميــــًة وعمقًا وإمتاعًا من عدد 
كبيــــر مّمن نالوا جائزة نوبل. يقول ”دورنمات 
أديب ’كالســــيكي‘ كوني، يتناول بشكل مشوق 
القضايا الكبرى التي شــــغلت اإلنسان على مر 
العصور، حتى إذا كان ما يكتبه ’ليس إال‘ قصة 

بوليسية.
كمــــا يبتعــــد دورنمات في أعمالــــه ابتعادًا 
تامًا عن السيرة الذاتية وعن التناول المباشر 
لألحــــداث التاريخية، وهو بذلــــك يختلف عن 
معظم أدباء جيله، سواء من موطنه سويسرا، 
مثل ماكــــس فريش، أو في ألمانيا، مثل غونتر 

غراس وهاينريش ُبل وكريستا فولف“.

فكرة الحروب

يتنــــاول دورنمــــات فــــي القصــــة األولــــى 
”الســــقوط“، مجموعة من المتعطشين للسلطة 
المتشــــبثين بها، إذ يبرع الكاتب السويسري 
في رسم بورتريه لهذه المجموعة التي يسيطر 
عليها رعب فقدان الســــلطة. القصة الثانية في 

تشــــكل  ترتيب هــــذه المجموعة ”الخســــوف“ 
معالجة نثرية لواحدة من أشــــهر مســــرحيات 
التي كتبها  دورنمات ”زيارة السيدة العجوز“ 
في عام 1956، وفي هذه المعالجة يعود ”السيد 
إلى قريته ومســــقط رأسه لينتقم من  العجوز“ 
الجميــــع. يناقش ”دورنمــــات“ في هذه القصة 
ماهيــــة العدالة وغرائز إنســــانية، مثل الرغبة 

في االنتقام والتشفي والنهم والطمع.
أما ثالثة قصص هذه المجموعة، الصادرة 
عــــن دار ”الكتب خان للنشــــر“، والموســــومة 
فتبــــدو أكثرها  بـ“حــــرب التيبــــت الشــــتوية“ 
كابوســــية، إذ يصــــور فيهــــا الكاتــــب نهايــــة 
العالــــم، أو العالــــم عنــــد نهايته بعــــد الحرب 
العالميــــة الثالثة التــــي ســــتبيد الجميع. في 
هــــذه القصة يعــــرض دورنمات رؤيتــــه لفترة 
الحــــرب البــــاردة، ويتعمــــق داخــــل الطبيعة 
اإلنســــانية ومــــا فيهــــا من شــــهوة للســــلطة 
والقوة، ونظرة اإلنســــان المحــــدودة بمنظور 

النفــــق الــــذي ال يجــــد مخرًجــــا منه، 
ووسيلته الوحيدة إلثبات وجوده هي 

القتل.
جريس  ســــمير  المترجم  ويشير 
نــــرى  وكمــــا  دورنمــــات،  أن  إلــــى 
بوضوح فــــي القصص الثالث التي 
تتضمنهــــا المجموعة، هو شــــاعر 
عن  الكاشــــف  البشــــرية،  الكوارث 
المظلمــــة،  اإلنســــانية  األعمــــاق 
العالمــــي  بالجنــــون  والمتنبــــئ 
المدمر. ال تمنح قصص دورنمات 
بل  الكاذب،  األمل  ومســــرحياته 
تفتح عين القارئ على اتساعها 

ليــــرى العالم كما هو، أو ربما أبشــــع مما هو. 
ويبــــدو دورنمــــات منــــذ أعماله األولــــى كاتبًا 
حكيمــــا، عجــــوزًا يتأمل فــــي أحــــوال العالم، 
ويتلذذ بتصوير متاهاته وشروره، كاتبًا يؤمن 
بأن الســــخرية هي الوســــيلة الوحيدة لتحمل 

هذا العالم المجنون.
ويوضــــح أن القصــــص الثــــالث بهــــا كل 
مالمــــح أدب دورنمات النثــــري. ويضيف ”في 
القصــــة األولى يعــــود الكاتب إلى مســــرحية 
’زيارة الســــيدة العجوز‘، وهي المسرحية التي 
ارتبط اســــمه بها طويــــًال. وربمــــا ظلت فكرة 
هذه المســــرحية تشغله حتى وفاته، فكتب لها 

عدة صياغات نثرية، ُنشــــرت آخرها عام 1990 
بعنــــوان ’الخســــوف‘. في هــــذه القصة يرجع 
’الســــيد العجوز“ إلى قريته ومســــقط رأســــه 
لينتقم من خطيبته الســــابقة ومن زوجها. في 
قصة ’الخســــوف‘ يتناول درونمات مرة أخرى 
أحــــد موضوعاتــــه األثيرة متأمًال فــــي ماهية 
العدالة، ومســــلطًا الضوء على غرائز إنسانية 
أزلية، مثل الرغبة في االنتقام والتشفي وكذلك 

النهم والطمع الذي ال يعرف شبعًا“.

التعطش إلى السلطة

(1971) التي تحمل  في قصــــة ”الســــقوط“ 
المجموعة عنوانها يرسم دورنمات بورتريها 
بارعًا لمجموعة من المتعطشــــين إلى السلطة 
والمتشبثين بها، وهي مجموعة يسيطر عليها 
رعب فقدان الســــلطة. هذه المجموعة يسيطر 
عليهــــا الزعيــــم (أ)، ومعه -يقــــول درونمات- 
”حصلــــت ماكينة الســــلطة التي ال ســــمات لها 
على وجه ومالمح، بيد أن الزعيم 
الكبير لم يكتــــف بالتمثيل، لقد 
شــــرع باســــم الثورة في ســــحق 
الثوريين. ولم تتم تصفية أبطال 
الثورة فحســــب، بل تمــــت أيضًا 
أمســــكوا  الذين  أولئــــك  تصفيــــة 
بعدها بدفة الســــلطة واقتربوا من 

دائرة األمانة السياسية.
وبقــــي الشــــعب مطمئنــــا ألنــــه 
-في بالدته وعدم شــــعوره بكارثية 
وضعــــه- لم يكــــن يخشــــى أن يفقد 
شــــيئا، إذ أنــــه ال يملــــك شــــيئا، أما 
أصحاب االمتيازات فإنهم يخافون أن 
يفقدوا كل شيء ألنهم يملكون كل شيء. وكان 
الشعب يشــــارك بدور المتفرج في المسرحية 
الدمويــــة التي تقدمها السياســــة. لم يســــقط 
صاحب ســــلطة أبدا دون محكمــــة علنية، دون 
مســــرحية راقية، أو دون أن تتصــــدر العدالة 
المشــــهد الفخم، دون أن يعترف المتهم بذنبه 
اعترافا احتفاليا. كانــــوا في عيون الجماهير 
مجرمين ينبغــــي إعدامهم، مخربيــــن، خونة؛ 
هم المســــؤولون عــــن فقر الشــــعب ال النظام، 
ســــقوطهم يبعث أمال جديدا في النفوس، أمًال 
في مستقبل أفضل وعدوهم به كثيرا، سقوطهم 

يظهر أن الثورة مســــتمرة، وأن قائدها الحكيم 
هــــو رجل الدولــــة (أ) العظيم الخّيــــر العبقري 

الذي يخدعه رفاقه المرة تلو األخرى“.
أمــــا قصتــــه الكابوســــية ”حــــرب التيبت 
الشتوية“ فُيصور فيها نهايَة العالم، أو العالَم 
بعد نهايتــــه، بعد الحــــرب العالميــــة الثالثة، 
الحــــرب الذرية التــــي ســــتبيد الجميع. وهي 
أمثولة عن الطبيعة البشــــرية وشهوة السلطة 
والقوة، والمتاهة البشــــرية التي نعيش فيها. 

اإلنسان هنا ذئُب اإلنسان وعدوه، وهو ضائع 
الســــلطة األبدية، نظرته محدودة  في ”متاهة“ 
بمنظــــور النفق الذي ال يجــــد مخرجًا منه، أما 
وســــيلته الوحيدة إلثبات وجــــوده فهي القتل. 
في هــــذا النص يقــــدم دورنمــــات رؤيته لفترة 
الحــــرب الباردة، لكنه، كمعظم نصوص األديب 
السويسري، نص متعدد الطبقات، يحتاج إلى 
أكثــــر من قراءة لكي يبصر القــــارئ طريقه في 

هذه المتاهة القصصية الجميلة.

ــــــدو ناقدة للعالم ومتنبئة مبصيره  ــــــرا ما يلجأ الكاتب إلى التخفي في أعماله، التي تب كثي
في ظل واقع صعب ومليء باملخاطر، حتى أنه يهرب من سرد سيرته الذاتية، رغم وجوده 
الفعلي في مختلف أحداث عمله، ولعل هذا الهروب يطرح العديد من األسئلة حول صدق 
ــــــه وتكهناته، وهو في اآلن نفســــــه دليل على أن الكاتب هو في احلقيقة مشــــــارك في  آرائ
قضايا العالم الراهنة، ومطالب بالكشف عن الوجه اآلخر إلشكاليات ومفاهيم عديدة منها 

السلطة والعدل وغيرهما.

الكاتب يســـلط الضـــوء على غرائز 

إنســـانية أزليـــة مثـــل الرغبـــة في 

االنتقام والتشفي وكذلك الطمع 

الذي ال يعرف شبعا

 ◄

قصـــص تتأمـــل في أحـــوال العالم 

وتتلـــذذ بتصويـــر متاهاته وتؤمن 

بأن السخرية هي الوسيلة الوحيدة 

لتحمل جنونه

 ◄

عين على مستقبل اإلنسانية الكارثي (لوحة للفنان العالمي سلفادور دالي)
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قصائـــد  تمحـــورت   - (فلســطين)  حيفــا   {
ديـــوان ”اصعـــد إلـــى عليائِك فّي“، للشـــاعرة 
الفلسطينية فاطمة نزال، التي جاءت في ثالث 
مجموعات حول القضايا اإلنسانية، سواء في 
بعدها الذاتي الخاص بذات الشـــاعرة كما في 
قصائـــد المجموعة األولى، أو على مســـتوى 
وجدانيـــات الحـــب الشـــفيف كمـــا تصورها 
قصائد المجموعة الثانية، وحضرت كذلك األم 
في عدة نصوص، وانفردت المجموعة الثالثة 
من قصائد الديوان بميزة أنها قصائد قصيرة، 
وقصيرة جدا، وتركتها الشاعرة دون عناوين، 
إضافة إلى أن الشـــاعرة قد أهدت الديوان إلى 

روح أمها البهّية.
وجـــاء الديـــوان، الصادر عـــن ”مكتبة كل 
شـــيء“ في حيفـــا، في 124 صفحـــة من القطع 
ن الغالف بإحدى لوحات الفنان  المتوسط، وُزِيّ

الفلسطيني محمود شاهين.
ويصـــف الكاتب التونســـي حبيب بلحاج 
سالم، في مقدمة الديوان، الشاعرة بأن ”قلبها 
ألف باب“، مشـــيدا بالديوان وقصائده ولغته 
المفتوحة الداللة، مضيفـــا ”أّن ثنائّية الحّس 
والـــروح، وهي تتحّول، لينصهـــر طرفاها في 
وحدة الحّسّي والروحي أو الحسّي الروحّي، 
هي العصب الشـــعري الذي يشـــّد كل المدّونة 

الشعرية لفاطمة نزال“.
مـــن جهـــة أخرى 
البكر  الديـــوان  ينفرد 
لنزال، بشكل عام، بتلك 
اللغـــة المعتمـــدة على 
الجـــرس  ذات  األلفـــاظ 
وامتـــزاج  الهـــادئ، 
الموضوعات التي تحيل 
الوطنية  القضايـــا  إلـــى 
بالبعد الذاتي واإلنساني، 
شعريا  نســـيجا  ليشـــكل 

متماسكًا.

إصدار حديث

قصائد القضايا اإلنسانية

ري ا



ان – يحاول الباحث ســــامي أبوزيد في  } عمّ
كتابــــه ”األدب المقارن.. المنهــــج والتطبيق“ 
الصادر عــــن دار المســــيرة بعّمان، تبســــيط 

مفهوم األدب المقارن لدى المتلقي.
ويوضــــح أن الهدف من هذا الكتاب هو أن 
يتتبع القارئ نشأة األدب المقارن وتطوره، في 
فرنســــا على وجه الخصوص، وفي الواليات 
وروســــيا،  وألمانيــــا،  األميركيــــة،  المتحــــدة 
وأوروبا الشــــرقية، وفــــي الوطن العربي. وأن 
يقف على المفاهيم والمصطلحات الشــــائعة 
فــــي الدراســــات المقارنــــة بيــــن النصــــوص 

واألعمال األدبية.
كما يهــــدف أبوزيد إلــــى أن يتبين القارئ 
مناهج األدب المقارن، ويعرف أوجه االختالف 
والتشــــابه بينها، ويطلع على مدى تأثر األدب 
العربــــي الحديث بها، كمــــا يتبّين في المقابل 

المؤثرات العربية في اآلداب األخرى.
ويلفــــت أبوزيــــد إلــــى أن الكتــــاب ينتقل 
مــــن الفهم النظــــري إلــــى التطبيــــق النقدي، 
والتطبيــــق  النظريــــة  بيــــن  يجمــــع  فهــــو 
ويــــزاوج بيــــن المفهــــوم والنمــــوذج، وتدور 
فصوله األولــــى حول قضايــــا األدب المقارن 
ومناهجــــه)، في حين  (نشــــأته ومصطلحاته 
تقــــدم بقية فصــــول الكتاب تطبيقــــات نصّية 
تشــــتمل في متنها على المؤثرات والتوازيات 

النقدية.

يتضمــــن الكتاب عشــــرة فصــــول، يرصد 
الفصـــل األول نشـــأة األدب المقـــارن وتطوره 
التاريخي، فاألدب المقـــارن، ويتحّدث أبوزيد 
عن نشـــأة هذا العلم في فرنسا وفي الواليات 
المتحدة، وألمانيا، وروسيا وأوروبا الشرقية، 
كمـــا يتطرق إلـــى وضعه في الوطـــن العربي، 

خصوصا في مصر وبالد الشام.
كما يبحـــث أبو زيد فـــي مفاهيم تاريخية 
تخـــّص األدب المقـــارن، مع اإلشـــارة إلى ما 
تتضمنـــه من مصطلحات انبثقـــت عنها مثل: 
عالميـــة األدب، واألدب العالمـــي عنـــد جوته، 
والتعددية،  والتبعية،  واالنغـــالق،  واالنفتاح، 

والكوسموبولتية، واآلخر، والمثاقفة.
الكتـــاب  فصـــول  ثالـــث  ويســـتعرض 
مصطلحات أساســـية في األدب المقارن مثل: 
األدب المقارن، واألدب العام، والتأثر والتأثير 
والمواقف األدبية، والنماذج البشرية، ودراسة 

المصادر، وغيرها من المصطلحات.
بينمـــا يتناول الفصـــل الرابع مـــن كتاب 
”األدب المقـــارن.. المنهـــج والتطبيق“ مناهج 
المنهـــج  وهـــي:  الرئيســـية  المقـــارن  األدب 
والمنهـــج  األميركـــي،  والمنهـــج  الفرنســـي، 
الســـالفي. ويتحدث المؤلـــف فيه عن األدوات 
التـــي يجـــب أن تتوفـــر للباحـــث فـــي األدب 
المقـــارن، حتـــى يكـــون جهده أجـــدى وأنفع. 
ومـــن أهـــم القضايا التـــي يطرحهـــا الكتاب 

عالقات األدب العربي القديم باآلداب األخرى، 
وخصوصا األدب الفارســـي واألدب اليوناني، 
والموشـــحات واألزجال األندلســـية وتأثيرها 
في الشـــعر البروفنسالي (التروبادور)، عالوة 
علـــى عالقـــة األدب العربي باألدب الروســـي، 
وتأثر الشـــاعر الروسي الشـــهير بوشكين في 
مجموعته الشعرية ”قبسات من القرآن“ بنص 
الكتاب المقدس القرآن. كما يتحدث عن تأثير 
”ألـــف ليلة وليلة“ فـــي اآلداب األوروبية، وهي 
قضايا بقيـــت بعيدة عـــن االهتمـــام والتتبع 
النقدي والجهد البحثي الذي مازال شـــحيحا 

في ما يخصها.
ويرصـــد أبوزيـــد كذلـــك عالقات الشـــعر 
العربـــي الحديـــث بـــاآلداب األخـــرى، ويبدأ 
بمدخـــل إلى الرومانســـية من حيث نشـــأتها 
وتأثيراتهـــا فـــي األدب العربـــي الحديث، ثم 
يتناول أدب المهجر، فجماعة الديوان، ختاما 
بجماعـــة أبولو، وهي اتجاهـــات أدبية عربية 

تأثـــرت بالرومانســـية إلى حـــّد بعيد، وقدمت 
فيها نصوصا أدبية مميزة.

ويتطـــرق الباحث في الفصل الســـابع من 
كتابه إلى قضية األجناس األدبية، من ملحمة، 
ومســـرحية، وحكاية على لســـان الحيوان أو 
الطير (خرافة)، وقصة قصيرة، وقصة ورواية. 
ويتوقـــف فـــي نهاية هـــذا الفصـــل عند قصة 
الطوفـــان في المصـــادر القديمـــة وفي الكتب 

السماوية.
كما خصص أبوزيـــد فصال ثامنا للحديث 
عن وســـائط االتصال في الدراسات المقارنة، 
كالترجمة والرحالت واالستشـــراق، ووسائط 
أخـــرى، مبّينا دورهـــا في الدراســـات األدبية 
المقارنة. ليناقش إثـــر ذلك موضوع المذاهب 
األدبيـــة الغربية ومنهـــا: الواقعية، والرمزية، 
والوجوديـــة، والبنيوية. ويقّدم حولها مقاربة 
تطبيقية تطرقت إلى تأثير الشـــاعر الفرنسي 

بودلير في شعر عمر أبوريشة.
وقد اختتم الكتاب بفصل عاشـــر ضّم بين 
طياتـــه تطبيقـــات نّصية فـــي األدب المقارن، 
و“كليلة  منها مقاربة بين ”حكايات الفونتين“ 
ودمنـــة“، ومقارنة بيـــن ”روبنســـون كروزو“ 
و“حّي بـــن يقظان“، وقصة اإلطـــار في ”كليلة 
ودمنة“ وتأثيرها في كتاب ”الكونت لوكانور“، 
وتأثيرها  وقصة اإلطار في ”ألـــف ليلة وليلة“ 

في اآلداب األوروبية.
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ممدوح فراج النابي 

} فازت رواية هدار جرجس «صّياد المالئكة» 
بالمركـــز الثانـــي مناصفـــة، عن فئـــة األدباء 
الشـــبان في مسابقة ســـاويرس خالل دورتها 
األخيرة. وتعتبر هذه الرواية قصيرة إلى حّد 
ما ومحددة في كل شيء بدءا من شخصياتها 
القليلة؛ َحّنا دميان ووالده، ومنصور صديقه، 
وصفية الفتاة المومـــس، وجار َحّنا المدرس 
وزوجته، والبواب وابنته ســـعاد التي شـــاء 
القدر أن تكون هي الشاهدة على وقائع اليوم 
الغريـــب، وأخيرا الراهب الذي يأتي دوره في 

نهاية الرواية.
ومثل الشـــخصيات فالمـــكان ُمحّدد أيضا 
حيـــث إن الروايـــة تـــدور أحداثها فـــي بقعة 
مكانيـــة ال تتعدى ميدان الســـوق الذي تحّول 
إلى ميدان النافورة أو الســـمكة، واالنتقاالت 
التي تتّم بين المرسى ودكان منصور ثّم شقة 
حنا التي تقع فيها الواقعة، ثم قســـم الشرطة 
الذي هـــو قريب مـــن البيت ويمـــّر عليه حنا 
فـــي ذهابه وإيابـــه، وبالمثل فالزمـــن الذي لم 
يتجاوز اليوم الواحد، حيث يوم اإلجازة الذي 
ا من عمله، ويتّم إغراؤه من قبل  يعـــود فيه حنَّ

صديقه منصور بممارسة الجنس مع صفية.

اآلكل والمأكول

تنقســـم الروايـــة، الصـــادرة عـــن المركز 
العربي، إلى خمسة أقسام هي كالتالي ”مالئكة 
و“المدينة  الشـــرفة.. وشـــياطين الســـطوح“ 
و“األســـد وحكايـــة الحيوان  في يوم الغبار“ 

والمأكـــول“  و“اآلكل  األليـــف“ 
أغلبها  في  العناوين  و“الجلجثة“. 
توحي بحالة من التناقض، الشيء 
وضده: مالئكة وشـــياطين، األسد 
والحيوان األليف. هذه التقنية ال 
تمر اعتباطا بل لها حضور على 
مســـتوى الداللة، فمشهد البداية 
حيث رؤية األبطال الثالثة، حّنا 
دميان ومنصـــور وصفّية أثناء 
عهـــم فـــي دكان منصـــور  تجمُّ
هو ألســـد يفترس إنسانا. هذا 
المشهد االفتتاحي هو ملخص 

للمعنى العميق الذي تســـير خلفه الرواية في 
هذه الحكاية البسيطة التي ملخصها كالتالي: 
عالقة بين مســـيحي ومســـلمة تنتهي بفضح 
المســـيحى ومعاقبتـــه بالضـــرب المبرح من 

الجميع باعتباره الشخص األضعف.
ســـعى الكاتب في الحقيقة إلى تأكيد فكرة 
أن الطرف األضعف هـــو المغلوب على أمره، 
بأن مّرر حكايات رمزية في ثنايا الســـرد، على 
نحـــو ما ذكره حول كيفية القبض على صدام، 
وأن األميركان أخرجوه من الحفرة مثل الجرذ، 
ثّم مّرة ثانية عندما عاد بالذاكرة إلى طفولته، 

ومحاولة أصدقائه في المدرســـة إكراهه على 
الدخول في اإلســـالم، فتكاثروا عليه وهددوه 
بمسطرة حادة في رقبته بالدخول في اإلسالم، 
لوال المرأة التي قذفتهم باألحذية من شرفتها. 
ثم يأتي مشـــهد األســـد الذي يفترس اإلنسان 
ليختصر حكاية األضعف فـــي مملكة األقوى، 
وهي اســـتعارة علـــى الرغم مـــن أهميتها إال 
أنهـــا تعكس فهمـــا للعالقـــة المتوتـــرة بين 
المسلمين والمســـيحيين، وتضعها في إطار 
االستضعاف، واستغالل المسلم لهذه الصفة، 

وسعيه دوما إلى الضغط على خصمه.
المؤلـــف أراد أن ينتصر للطرف األضعف 
كما يرى، فجعل الشـــخصيات الُمســـلمة على 
النقيض تماما من الشـــخصيات المســـيحية، 
فمنصـــور ذئب يخطط الصطياد الفتيات وهو 
يجلس أمام دكانـــه، ودّبر حكاية صفية لحّنا، 
الســـتغالل شـــقة حّنا، أما حّنا ”البارمان“ فلم 
يعـــرف امرأة قط، فـــي كل حياتـــه تقريبا ”لم 
يتكلـــم حتى مـــع واحـــدة إال وردة زميلته في 
الجامعة“، هو انطوائي حتى في بيته، منعزل 
يحـــب النوم كثيـــرا، ينـــام في اليـــوم نصفه 
بالضبط، لذا عندما يســـأله أحد عن عمره كان 
يقول ”أنا في الثالثين … لكن عمري الحقيقي 
خمســـة عشـــر“، حياتـــه مـــا بين عملـــه على 
المركب وعودته إلى شقته التي يسميها ”فلك 
نوح“ فهي أشـــبه بصندوق مغلـــق، يلوذ بها 
مـــن العالم الذي ينعزل عنه، فهو يبدو أشـــبه 
بمغتـــرب منعزل عّمن حوله، فمنذ طفولته كان 
يحلم بأن ”مالئكة صغيرة حلوة ولها أجنحة 

حملته وطارت به“.
انطوائية حّنا ظاهرة في مالبسه المغلقة 
األزرار حتـــى الرقبـــة أمـــام الناس، 
لكـــن في البيت هـــو متحّرر حتى 
من القطعـــة الرقيقة التي تســـتر 
عورته، يترك نفسه ليذوب في تلك 
حكاياته  منهـــا  ويســـتلهم  الراحة 
التي يكتبها. بالمثل والده الدكتور 
دميـــان، الطبيب البيطـــري، يعيش 
كبندول الساعة ال يحيد عن الطريق 
الذي ارتضاه لنفسه، فهو كثير الندم، 
ن أخطاءه حتى يتلوها بُيسر على  يدوِّ
الكاهن أثناء االعتراف، رفض الزواج 
بعد وفاة زوجته، بـــل كان رأيه قاطعا 

بـ“ال يمكن وأبدا“.
علـــى العكـــس تماما مـــن هـــذه الصفات 
فحســـين  المســـلمة،  الشـــخصيات  جـــاءت 
الصديق المبتور القدم، هو منذ طفولته شقّي 
وصاخـــب، وعلى عالقة بســـعاد بنت البواب، 
ها بأقذع  ثم عالقته بأمه غير ســـوّية فهو يسبُّ
األلفاظ، كذلك صفية هي فتاة تحمل شخصية 
مزدوجة، ترتدي اإلســـدال لكنها بائعة هوى، 
وتســـاوم على جســـدها، وبالمثل سعاد ابنة 
البـــواب فهي مقهـــورة ومهـــددة بالطالق من 
زوجهـــا ومغلوبة على أمرهـــا، ظهرت وكأنها 
ا، ثم  من أشـــعل الفتنة بعدما ارتابـــت في حنَّ
في صفية. كما أن الجار الذي سقطت لزوجته 
إحدى قطع المالبس الداخلية في شـــقة حنا، 
فعلـــى الرغم مـــن أن دوره محـــدود للغاية إال 
أن الصـــورة التي أبـــرزه بها صـــورة مقيتة، 
فهو مرتـــاب دائما يقذفه ”بنظرات الشـــك في 

صعوده ونزوله“.

فـــي الحقيقـــة الرواية لـــم تقـــدم معالجة 
جديـــدة أو مغايرة لمشـــكلة الفتنـــة الطائفّية 
فـــي مصر، ولم يلتزم الكاتب الحياد في عرض 
معالجته للظاهرة، بل عمد إلى تشويه الطرف 
اآلخـــر كنوع من التعويض لـــه عّما تعّرض له 
بطله من امتهان ومعاملة ســـيئة بعد الحادثة. 
فهي تعـــّد نموذجا لتلك الثيمة الســـهلة التي 
يعتمدها الكتـــاب في إبراز إشـــكالية العالقة 

بين الطرفين: المسلمين والمسيحيين.

كادرات السارد العليم

الشيء الممّيز في الرواية ويحسب لها، هو 
أن المؤلف صنع من حدث عادي بناء ســـردّيا 
مائـــزا فالنـــص يعمد إلـــى ســـارد عليم ليس 
متحكما في الّســـرد فقط، بل يقود القارئ إلى 
دهاليز الحكاية ويخبـــره بما خفي عنه كذلك، 
كأن يقول له إن حســـين ألقـــى بالمزهرية على 
أمه وقد ســـمع صوت تهشـــمها، عندما صّدته 
عن النزول إلى الصيد. كما أن السرد قائم على 
نظام التقطيـــع والتفتيت، وهو تقنية مأخوذة 
مـــن الســـينما حيث الـــراوي يســـرد حدثا ثم 
ينفصل عنه، وبعد سرد لقطة جديدة يعود إلى 
الحـــدث المقطوع، فالمؤلف يتعامل مع النص 
وكأنه مادة سينمائية؛ يقدم لقطات منفصلة إال 
أنها مترابطة ومنها تكون الحكاية، فهو يسرد 

عن حســـين الذي يودُّ الذهـــاب إلى الصيد، ثّم 
يقطع ســـرده ويعود إلى حوار جاره من جديد 
الذي جاء إليه يســـأله عّما ســـقط من بلكونته 

بفعل الرياح.
فكرة المونتير وتوزيع المشـــاهد ليســـت 
ظاهرة فقط في الســـرد، بل نرى الراوي العليم 
أشـــبه بسيناريست داخل النص يقدم خطاطة 
في توزيع المشـــاهد ووقـــت حدوثها؛ فبعدما 
رأى حّنا صفية على المرســـى، يبدأ في تقديم 
الســـيناريو هكذا ”يقول الراوي ال نعرف على 
وجـــه التحديد لماذا كانت صفية تتمشـــى في 
شـــارع الكورنيش، لكننا على يقين أن رؤيتها 
ا كانـــت صدفة، حيث يتكرر هذا النوع من  لحنَّ
المصادفات كثيرا فـــي المدن الصغيرة… وكل 
ما نعرفـــه أن صفيـــة لن تذهب إلـــى منصور 
مباشـــرة بل ستقضي بعض المشـــاوير التي 
تخصها، مما ُيتيح لحّنا أن يصل قبلها قليال، 
رغم أنها أوشكت“. ومرة ثانية يعيد سيناريو 
األحداث التي ســـتقع عند صعـــود صفية إلى 
الشـــقة بتصور منصور هكذا ”ســـيحدث ذلك 
علـــى النحـــو التالي: يعـــود حنا إلى شـــقته 
وصفية وراءه بينها وبينه مســـافة بشـــرط أن 
تكـــون كافية إلبعاد الظنون الشـــريرة، وبينما 
يدخل هو بشـــكل طبيعي، تتســـلل هي، بحيث 
ال يراها أحد، من باب عمارة الُخبرا، وسيترك 
لها باب الشقة مواربا، حتى تمرق كالسهم…“.

{صياد المالئكة» حكاية األضعف في مملكة األقوى
[ حدث عادي يتحول في رواية هدار جرجس إلى عالم سردي كامل بين شخصيات متناقضة

ــــــات تغوص غالبا في العمق اإلنســــــاني، نظرا إلى أنها تقوم على بناء شــــــخصيات  الرواي
مختلفة من خاللها تعالج قضايا نفســــــية واجتماعية وإنسانية شتى. وتبقى الروايات التي 
ــــــج قضايا االختالف العرقي والديني في املجتمع ذات جناح الفت، نظرا إلى ما تقدمه  تعال

من مكاشفات جريئة مثل رواية ”صّياد املالئكة“ للكاتب املصري هدار جرجس.

االنطوائية ال تسلم من اإلغراء (لوحة فنية لريم سلمون)

باالشـــتراك بني منشورات ضفاف ومنشـــورات االختالف ودار األمان وكلمة للنشر، صدر أخيرا كتب

كتاب {ابن طملوس، الفيلسوف والطبيب» للباحث املغربي فؤاد بن أحمد.

صـــدرت أخيرا عن دار العني للنشـــر والتوزيع بالقاهرة رواية بعنـــوان {مومو»، للكاتب واملترجم 

اإليطالي كارمينيه كارتوالنو.

اللغة العربية وأفريقيا

} كان وصول اإلسالم إلى أفريقيا معبرا 
لسفر اللغة العربية إلى المنطقة، مكرسا 
بذلك ظالل وجودها التي سبقت دخوله، 

سواء اعتبارا لما يجمعها ببعض اللغات 
األفريقية كاألمهرية خصوصا، أو من 
خالل التأثير القديم المرتبط بحركة 

التبادل التجاري. وشكل دخول العربية 
مصدر تحول ثقافي ولغوي حقيقيا داخل 

مشهد لساني حافل باللغات واللهجات 
التي تصل إلى 1200 لغة متداولة، وهو 

تحّول تهّم امتداداته، حسب األدبيات التي 
تناولت الموضوع ومنها دراسات خليل 

النحوي وجان وسيمون الكوتير، تجليات 
ارتبطت باستعمال اللغة العربية في عدد 
من المناطق، وبالتأثير الذي مارسته على 

مستوى اللغات األفريقية، ثم بتوظيف 
الحرف العربي لكتابة لغات أفريقية.

وفي هذا السياق، أصبحت اللغة العربية، 
خالل فترات معينة، لغة للتداول بين قبائل 

نصف القارة األفريقية. وهو األمر الذي 
يعكسه اعتماد العربية كلغة رسمية أو لغة 

للتداول في مجموعة من الدول األفريقية، 
من بينها الصومال وجيبوتي وإثيوبيا 

وإريتريا، معتمدة في ذلك على قوة ارتباطها 
بالدين اإلسالمي.

 لم تكن اللغة العربية لغة للتداول العملي 
واليومي فقط، بل كانت أيضا لغة للتأليف 

في مختلف المجاالت، وهو األمر الذي 
يعكسه بشكل جلّي إسهام عدد من العلماء 

األفارقة في التأليف باللغة العربية. ولم 
ينحصر اإلنتاج في المجاالت الدينية فقط، 

بل شمل أيضا الكتابة األدبية.
وتشكل المخطوطات التي تحتفظ بها 

عدد من مكتبات أفريقيا شاهدا على حضور 
اللغة العربية على مستوى التأليف الديني 
والثقافي. ويمكن في هذا اإلطار استحضار 

نموذج رصيد مخطوطات تمبكتو الموزع 
على عدد من مكتباتها العامة أو الخاصة، 

كمركز أحمد بابا، ومكتبة عائلة محمود 
كاتي التي تحتوي على أكثر من ثالثة آالف 

مخطوط بالعربية.
ويهّم التجلي الثاني، المرتبط بالتأثير 

الذي مارسته العربية، عددا من اللغات 
األفريقية، حيث تبدو العربية حاضرة في 
معاجمها وعلى مستوى مختلف تفاصيل 

المجاالت الثقافية واالجتماعية والتجارية. 
وهو األمر الذي تعكسه، حسب خليل 

النحوي، مجموعٌة من اللغات التي تحمل 
آثار العربية بشكل داّل وواضح، وهي تتجلى 
أساسا في الملغاشية والفالنية والسواحلية 
والهوسية واللفية والماندنكية، والسواحلية.

ويخص التجلي األخير لتأثير اللغة 
العربية توظيف حروفها على مستوى كتابة 

عدد من اللغات األفريقية، التي بلغ عدُدها 
أكثر من ثالثين لغة، من بينها الفالنية 

والماندنكية والوولفية. وذلك قبل أن يتحول 
عدد منها إلى حروف الالتينية مع بداية 

النفوذ األوروبي وتزايد الحمالت التبشيرية.
وتبدو استعادة مسارات الحضور 

اللغوي العربي بأفريقيا أشبه برحلة طويلة 
حافلة بلحظات التألق القائمة على الحضور 
االستثنائي والمتميز، خالل لحظات طويلة، 
لإلسالم ولمعالم الثقافة العربية، وبلحظات 

خفوت كذلك، ضّد ما يجمع العالم العربي 
وأفريقيا من تفاصيل مشتركة، سواء على 
مستوى التاريخ أو الجغرافيا أو االندماج 

االجتماعي والثقافي والفني.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} ميالنــو (إيطاليا) - صدرت 
عن منشـــورات المتوسط في 
إيطاليـــا، مجموعة قصصية 
جديـــدة للكاتـــب والشـــاعر 
العراقي خالد كاكي، حملت 
خوســـيه  «انتحار  عنـــوان 

بوينابيدا».
كاكي  خالد  لنـــا  يقّدُم 
القصصية  مجموعته  في 
الجديـــدة، سلســـلة مـــن 

الحكايـــات الممتعـــة والناضجـــة، 
مطبوعة بما عاشُه وخبرُه في منافيه المتعددة، 

من إسبانيا حتى بلجيكا.
ال تنفصـــُل قصـــص هـــذه المجموعـــة، إن 
كان في شـــكلها أو في محتواها، عن الخبرات 
والمواهب المتعددة التي تمتاُز بها شـــخصية 
خالد كاكي، فهـــو يكتُب حينـــا، ويعزُف حينا، 
ويرســـُم حينا، حتى أّنُه وضع إلحدى قصصِه 
المعنونـــة «ســـيمفونية فـــي ثالث حـــركات»، 
تقسيمات مقطعية مســـتوحاة من التقسيمات 

السيمفونية.
الســـرد في المجموعة خفيف الظّل، سلس 
اللغة، طلق، ومتنّوع، يقّدمه كاكي ضمن إحدى 

عشرة قصة توّزعت على 128 صفحة.

من إسبانيا إلى بلجيكا 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

الكاتب ســـعى إلـــى تأكيـــد فكرة 

أن الطرف األضعـــف هو املغلوب 

علـــى أمره، بأن مـــرر حكايات رمزية 

في ثنايا السرد

 ◄

كتاب يرصد تاريـــخ األدب املقارن 

والتأثير املتبادل بني األدب الغربي 

واألدب العربـــي بطريقة تجمع بني 

النظري والتطبيقي

 ◄

كتاب أردني في األدب املقارن منهجًا وتطبيقًا
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لبنى احلرباوي

} في مقابلة صحافية شهيرة، قال الفيلسوف 
اإليطالـــي أمبرتـــو إيكو، قبل موتـــه بأيام، إن 
مواقع التواصـــل االجتماعي تمنح حق الكالم 
لجيـــوش من الحمقى، فقـــد كانوا في الماضي 
يتكلمون داخل البارات فقط وهم ســـكارى دون 
أن يتســـببوا بـــأي ضرر للمجتمـــع، وكان يتم 
إســـكاتهم فورًا، أمـــا اآلن فأصبـــح لهم الحق 
بالـــكالم مثلهم مثـــل َمن يحمل جائـــزة نوبل، 

ويضيف في حسرة ”إنه غزو الحمقى“.
بالرغـــم من أنه قـــد توفي عن عمـــر يناهز 
أربعـــة وثمانين عامـــا فقد عاصـــر إيكو ثورة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، وعاشـــها فـــي آخر 
ســـنوات عمره مراقبـــا وناقدا ومندهشـــا! لم 
سيفيض  يتخيل الفيلسوف أن ”غزو الحمقى“ 

وسيكون المقياس في المستقبل القريب.
كانت تلك بالضبط صدمة الحلقة األولى من 
الذي  الموسم الثالث لمسلســـل ”بالك ميرور“ 
يعني المرآة الســـوداء، بعد أن اشـــترته شركة 
”نيتفليكس“ ليتحول من مسلسل بريطاني إلى 
مسلســـل من إنتاج شركة ”نيتفليكس“ نفسها، 
ليعود المسلسل بقوة مع تلك الحلقة بتسليطه 
الضوء على تأثير مواقع التواصل االجتماعي 

على حياة البشر.
مسلسل ”بالك ميرور“  تصف ”نيتفلكيس“ 
بأنه ”حلقات تغوص في شعورنا بعدم الراحة 

في العالم المعاصر“.
فـــي واقعنا اآلن يفوز األكثر نفوًذا، واألكثر 
ماًال وســـلطة برفاهيات الحيـــاة، أما في حالة 
”بالك ميـــرور“ فيحصل صاحب التقييم األعلى 
-على الشـــبكات االجتماعيـــة طبعا- على هذه 
الرفاهيات؛ على أســـاس تقييمـــه يتم التعامل 
معـــه، فيكون صاحب تقييـــم 4 نجوم فما فوق 
هو األفضل مجتمعًيا، وصاحب الـ3 نجوم فما 
أقل، هـــو األدنى مرتبة، ويوصـــف من هم أقل 
مرتبـــة باالنطوائيين. في هـــذه الحلقة األولى 
مـــن الموســـم الثالث تعد ”اليســـي“ لزواجها، 
فهـــي تتملق لـ“صديقة“ ال تحبها ألجل حضور 

الزفاف كون تقييمها 4.8 نجوم.
حضور هذه الفتاة يعني أن بقية الحاضرين 
ســـيكونون أيضـــا مـــن أصحـــاب التقييمات 
التي  العالية وبذلك ســـيرتفع تقييم ’اليســـي“ 
ستحصل على منزل أحالمها وسفرة رائعة، إال 
أن “اليســـي“ في النهايـــة تعاني من صعوبات 
فـــي رحلتها للزفاف، ما جعلهـــا تفقد صوابها 
وتعبر عن غضبها دون نفاق، ليمنحها الجميع 

تقييمات ســـالبة، أدت إلى سحب نجومها ومن 
ثمة سجنها.

وصانـــع  كاتـــب  بروكـــر،  شـــارلي  وكان 
المسلســـل، كّلـــف مجموعـــة مـــن الباحثيـــن 
ليتنبـــأوا بالتكنولوجيـــا التي ســـوف تتوافر 
في المستقبل البعيد، بناء على ما حققه العلم 
اليوم، ولذلك فإن كل االبتكارات في المسلســـل 

هي ابتكارات تفصلنا عنها خطوات قليلة.
يذكـــر أنه فـــي الحلقـــة الثالثـــة واألخيرة 
فـــي الموســـم الثاني عرضـــت حلقة اســـمها 
”لحظة والـــدو“. والدو هـــذا دّب كرتوني يمثل 
شـــخصيته جيمـــي ســـالتر الكوميـــدي الذي 
اعتاد الســـخرية من السياســـيين في البرامج 
المسائية واالستهزاء بهم، طبعًا في بريطانيا 
الكرتونية  الشـــخصيات  صارت  الُمســـتقبلية 
تتحّرك ُمباشـــرة من طرف ُمستخدميها كما لو 
أّنها آالت لذلك يســـهل اســـتخدامها لُمخاطبة 
البشـــر على الهواء. يجد جيمـــي هدفًا جديدًا 
ليجعلـــه موضوع ســـخريته هـــذه المرة وهو 
ُمرّشـــح واعد، وبعـــد ليلة من تبـــادل الحديث 
والشـــتائم بين الُمرّشـــح ووالـــدو يحصد هذا 

األخير ُشهرًة هائلة.
بعد الحلقة في جلسة من جلسات العصف 
الذهنـــي بخصوص البرنامـــج ُتقترح فكرة أن 
ُيشارك والدو في االنتخابات كُمرشح ضد ليام 
مونرو، هذا األمر عارضه ســـاللتر وبرر موقفه 
بأنه ال يريد أن يكون جزًءا من السياسة، ولكن 
هذا لم يمنع المنتج مـــن فعل ما يريده، وفعًال 
قام بإشـــراك والدو كُمرشـــح فـــي االنتخابات، 
وتقـــوم حملـــة والـــدو، أساًســـا، علـــى إهانة 

المرشح اآلخر وسّبه.
فـــي هـــذه الحلقة اســـتطاعت الشـــخصية 
الكرتونيـــة االســـتهزاء بصانعـــي القـــرار من 

الساســـة ومرشـــحي االنتخابات، بل تستطيع 
تغيير الرأي العام حتـــى بدأ الناس يصوتون 
للشخصية الكرتونية نفسها! ما جعل البعض 
يغرد على تويتر مســـترجعا شـــخصية والدو 
”لماذا يبـــدو الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
وكأنـــه حلقـــة مـــن حلقـــات مسلســـل المرآة 

السوداء“. 
الغريـــب أنـــه عند عـــرض الحلقـــة لم يكن 
ترامب قد أعلن ترشـــحه لالنتخابات الرئاسية 

بعد، لعّله بدأ يفكر في األمر.
أن المسلســـل تنبأ باختراعات  ”المخيف“ 
علمية باتت حقيقة على غرار تركيب شـــريحة 
ذاكرة إلكترونيـــة في الدماغ، وهـــو االختراع 
الذي ظهر في الحلقة الثالثة من الموسم األول، 
ثم أعاد الكاتب اســـتخدامه في حلقات أخرى، 
وهو بطاقة ذاكرة يمكن توصيلها بالمخ، لتقوم 
بتخزيـــن الذكريـــات وإعادة عرضهـــا وما إلى 
ذلك، والواقع أن العلماء قاموا بالفعل بتثبيت 
بطاقـــة ذاكرة فـــي مخ بعض فئـــران التجارب 

بنجاح.
في حلقات أخرى اســـتخدم الكاتب شارلي 
بروكـــر تقنية اســـتدعاء وعـــرض الصور من 
المخ. تحســـس الزوج قطعـــة إلكترونية وراء 
أذنه ليرجع إلى تسجيل تلك اللحظة التي دخل 
بها إلى حفل عشاء في منزل صديقه بعد عودته 
من الســـفر. يبحث الزوج الشّكاك عن أي دليل 
في شريط ذاكرته المسجلة على شريحة عقله، 
ليؤكد ظنونه بخيانة زوجته، فيقف على مقطع 
دخوله إلى المنزل ويتفحص تفاصيل مشـــهد 
وقفة زوجته ولغتها الجســـدية مع ذلك الرجل 

قبل أن تتنبه إلى وجوده في قاعة الطعام.
هكذا يستشـــرف بالك ميرور المســـتقبل. 
يتنبأ المسلســـل البريطاني بأثر التكنولوجيا 

وتقنيـــات االتصـــال والتوثيـــق الرقمـــي على 
عالقاتنا اإلنســـانية وانطباعاتنا عن الحقيقة 
والثـــواب وســـلطة الفرد  ومفاهيـــم العقـــاب 

والدولة.
فـــي حلقة أخـــرى، كما باقـــي حلقات بالك 
ميـــرور، نتعرف على تطبيـــق تكنولوجي رائع 
سيساعد البشـــرية بال شـــك، وذلك باستدعاء 

الموتى إلكمال الحياة بعد الموت!
وفي إحدى حلقات الموســـم الثاني، مثًال، 
تصبح العيون البشرية أشبه بكاميرات تسجل 
كل شـــيء وتخزنه في شـــرائح إلكترونية، مع 
خيـــارات تذكر كل شـــيء ثم اإلضافـــة إلى ذلك 
لخلق واقع جديد كقراءة شـــفاه الغرباء الذين 
يمر بهم المرء خالل ســـيره في الطريق لمعرفة 

ما يتحدثون عنه في تلك اللحظة.
الحقيقـــة أن هذا الخيال خطـــا خطوة في 
عالمنا الواعي إذ قامت شـــركة ســـوني خالل 
العام الماضي بتطوير عدســـة مجهرية، ُتركب 
فوق عدسة العين، تســـتطيع تسجيل الفيديو 
والتقـــاط الصور بدقة عالية وإعادة تشـــغيلها 

عند الحاجة.
قامت إدارة أحـــد المنتزهـــات العامة، في 
إحـــدى الحلقات أيضـــا، بالتالعب بذاكرة أحد 
المجرميـــن، وتكـــررت الفكرة مـــرة أخرى في 
الموسم الثالث، حيث ُأنتجت عدة حلقات مبنية 
على نفس الفكرة، والواقع أن التالعب بالذاكرة 
توصلت إليه البشرية بنجاح منذ عدة سنوات، 
ففـــي عام 2014 قام علماء بزراعة ذكريات كاذبة 
فـــي دماغ بعض فئران المعامل، وفي عام 2015 
قام العلماء بتطوير تقنية تســـاعد في التالعب 
بالذاكرة وحـــذف الذكريات غير المرغوب فيها 
مـــن المخ. وهذا الشـــهر قال علمـــاء يابانيون 
إنهم توصلوا إلى طريقة للفصل بين الذكريات 

المرتبطة ببعضها البعض في المخ. وتتوالى 
الحلقـــات لتصدم الجمهـــور أكثـــر فأكثر بأن 
المســـتقبل يبدو شديد الســـواد؛ إذ تكمن قوة 
العمـــل الخيالـــي فـــي طريقة ســـرده لقصصه 
المســـتقبلية ولكنها في نفس الوقت ستجعلك 
تشـــعر وكأنها قابلة للحدوث ألي شخص منا 

اآلن إذا سيطرت التكنولوجيا على عالمنا.
ما ينبهنا إليه المسلسل هو أننا ينبغي أن 
نناضل من أجل عالم إنساني بغض النظر عّما 

ستوفره التكنولوجيا.
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المرآة السوداء: التكنولوجيا حققت أسوأ الكوابيس

نشــــــاهد  ــــــا  وكأنن ــــــي،  مثال شــــــيء  كل 
ــــــرى الشــــــركات التقنية مثل  إعالنات لكب
ــــــر أن األمر  ــــــل، غي مايكروســــــوفت أو آب
ــــــدو مختلفا فهو يتعلق مبسلســــــل بالك  يب
ــــــذي يتنبأ مبا  ــــــرور black mirror، ال مي
ســــــتؤول إليه حياتنا في املستقبل القريب 
بعد سيطرة التكنولوجيا على مساراتها، 
ــــــى أن بعــــــض نبوءاته حتققــــــت فعال.  حت
املسلســــــل هو ناقــــــوس اخلطــــــر، ونحن 
تكنولوجيا رمبا  ــــــاب اكتشــــــاف  على أعت
ــــــى حتقيق العالم  يرى البعض قدرتها عل
ــــــي، ويرى آخرون أنهــــــا تكتب نهاية  املثال

العالقات البشرية.

تتجه النجمة الســـينمائية العالمية جودي فوســـتر، إلى إخراج إحدى حلقات سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، {بالك ميرور} (المرآة السوداء)، في 

موســـمها الرابع، التي تعرضها شـــبكة {نيتفليكس}. يذكر أن  لكل حلقة مخرجها وأبطالها المختلفين الذين يقدمون جميعا أداء اســـتثنائيا. 
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} لم يجد محرر نشرة أخبار العاشرة، األهم 
في هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“، 

غير خبر اختطاف قرد صغير من قبل أسرة 
أفريقية ومطاردة رجال الشرطة ألفرادها من 

أجل إطالق سراح الحيوان المسكين قبل 
بيعه! لم يجد غير هذا الخبر كي يقحمه بين 

أخبار وتداعيات الرئيس األميركي دونالد 
ترامب التي استحوذت على وقت النشرة 

برمتها تقريبا!
ا في عصر ترامب  يبدو االختيار سوريالّيً

اإلخباري بامتياز، لكن التعاطف مع محرر 
يجعلنا نفسر األمر بأنه  نشرة ”بي بي سي“ 
وقع تحت ضغط إطالق نار الكالم المستمر 

بكل االتجاهات من قبل ترامب، فلم يعد يهتم 
بغير ذلك من األخبار.

دونالد ترامب يطلق نار التصريحات 
والقرارات في جميع االتجاهات، والتلفزيون 

نشر عدساته في كل األماكن كي يستحوذ 
على مشاهد إطالق نار الكالم، وهل ثمة خبر 

أغلى وأهم من إطالق النار؟
ديفيد غيرغن، المستشار السياسي 

للرؤساء السابقين نيكسون وفورد وريغان 
وكلينتون، يفسر ذلك بقوله ”األميركيون 

مصابون بالدهشة من األيام األولى من 
رئاسة ترامب كحال بقية العالم، الخبر السار 
ألنصاره هو أنه لم يتغير، هذا هو خبر سيئ 

من وجهة نظر منتقديه، الذين يأملون أن 
يصبح أكثر عقالنية ويتصرف بصورة تليق 

برئيس الجمهورية“.
وفي كل األحوال ثمة خبر سيئ ملفت 

لوسائل االعالم، حتى وإن صنف ضمن 
األخبار السارة لمحبي ترامب!

عندما شاهد 84 مليون شخص المناظرة 
األولى بين ترامب وهيالري كلينتون، ُاعُتبر 

األمر حينها حدثا تاريخّيا بالنسبة إلى 
التلفزيون فيما يتعلق بمناظرة رئاسية.

لكن مثل هذا الرقم تضاعف مرات مع 
الدراما السياسية المتواصلة التي يقودها 
الرئيس األميركي، األمر الذي يمنح كبرى 

القنوات التلفزيونية في العالم فرصة عيش 
أفضل السنوات مشاهدة على اإلطالق، 

لقد رفع ”مفعول ترامب“ أرباح الشركات 
التلفزيونية كما لم تتوقع ذلك من قبل، ومن 
أجل زيادة األرباح صار ِلزاًما عليها أن تزيد 
التلفزيوني، إنه دواء  تأثير ”مفعول ترامب“ 

للكساد اإلخباري لم تنجح كل النظريات 
اإلعالمية من قبل في التوصل إليه، لذلك 
لم يفكر محرر النشرة اإلخبارية في ”بي 

بي سي“ كثيرا قبل أن ”يحشر“ خبر القرد 
الصغير بين حشد أخبار ترامب، ألنه حصل 

على األهم من أخبار الدراما السياسية التي 
تربك العالم!

عندما كان ترامب مرشحا في السباق 
الرئاسي قال ستيف النزانو، رئيس مكتب 

إعالن تلفزيوني يمثل ما يقارب 700 محطة 
محلية أميركية، ”ال أعتقد على اإلطالق أننا 
سنحصل على مرشح آخر مثل هذا، الجميع 
سيجري دراسات الحالة الخاصة به، وبعد 

ذلك سنمضي قدما“.
أما اليوم فإن النزانو سعيد إلى حّد 
اإلفراط وهو يعيش صحة ما توقعه قبل 

أشهر، وهذا ما عبر عنه بوضوح أيضا ليز 
مونفز، الرئيس التنفيذي لشبكة ”سي بي 

إس“ بقوله ”إن مسار دونالد ترامب للبيت 
األبيض قد ال يكون في مصلحة أميركا، لكن 

من المؤكد أنه أمر رائع لشبكة ”سي بي إس“!
فقد ارتفعت التصنيفات بسبب إقبال 

المشاهدين على متابعة القنوات لرؤية 
الدراما السياسية وهي تتبّين أن ”اإليرادات 

تنهمر علينا، صحيح أنه أمر كريه حين أقول 
ذلك، لكن السبب في ذلك هو دونالد“.

ووفق شركة ”إس إن إل كاجان“ لتحليل 
وسائل اإلعالم، من المتوقع أن تحصل أكبر 

ثالث شبكات كابل إخبارية في الواليات 
المتحدة ”إم إس إن بي سي“ و“فوكس نيوز“ 

و“سي إن إن“، على 1.96 مليار دوالر من 
إيرادات اإلعالنات هذا العام.

هكذا ببساطة صارت الشبكات اإلخبارية 
التلفزيونية تسرق جمهور قنوات الدراما 

والمنوعات والترفيه، بفعل ”مفعول ترامب“!
ألن الرئيس الجديد حطم الرقم القياسي 
في مفاجأة فوزه، والرقم القياسي في اتخاذ 
القرارات المفاجئة والمثيرة إلرباك الواليات 

المتحدة والعالم، هو أيضا حطم الرقم 
القياسي كأسرع رئيس يواجه رفضا شعبيا 
بعد أيام من جلوسه في البيت األبيض، وكل 
تلك األرقام القياسية موضع احتفاء متصاعد 

في التلفزيون، فليس هناك ما هو أكثر 
إغراء مثل لعبة األرقام هذه لصناعة قصة 
إخبارية مشوقة، ”بالمناسبة كل ما يصدر 

عن ترامب مشوق“، وهذا ما تفسره صحيفة 
ديلي تليغراف البريطانية بأنه في األحوال 

العادية أي رئيس جديد يستغرق مئات 
األيام في منصبه حتى يبدأ شعبه في تكوين 
االنطباعات السلبية حول سياساته وَيحُدث 
توافق عام على رفضها، وهذه كانت الحال 
مع الرؤساء األميركيين الخمسة السابقين.

لكن مع ترامب الوضع ليس كذلك؛ 
فالملياردير ونجم التلفزيون السابق وحاليا 

رئيس الواليات المتحدة، تمكن من تحطيم 
كل األرقام القياسية الخاصة بعدد األيام 
التي يستغرقها المواطنون لتصل نسبة 
معارضيه إلى أكثر من 50 في المئة من 

األميركيين.

وعن ماذا يبحث التلفزيون والمعلقون 
اإلخباريون والصحافيون غير ارتفاع نسبة 
المعارضة والجدل الذي يثيره الرئيس؟

لكْن هناك جانبا سلبيا لتأثير ترامب 
المغناطيسي على جمهور التلفزيون، وهو 

ما يصفه إعالميون بمؤشر على بداية 
اتجاه عام، ينظرون إليه بحذر، أن تستحوذ 

األفكار اإلشكالية والقرارات المؤثرة على 
طبيعة تواصل الدول والشركات، وتتفاقم 

التظاهرات الغاضبة، وبعدها ُيفك لجام 
اليمين المتطرف، في مشاهد مستمرة 

ومتواصلة على التلفزيون، هذا يعني أن 
صناعة رأي خطير تتولد لدى الجمهور في 

العالم.
بيل داي، مستشار شركات تلفزيونية 

كبرى في الواليات المتحدة فسر ذلك بالقول 
”لقد تشّتَتْت القطع، ولن تعود أبدا إلى حيث 
بدأت، اآلن يصبح السؤال المفتوح هو: من 
المستفيد من المشهد الجديد الذي سينبثق 

بعد ترامب؟“.
كل التكهنات ال أهمية لها مع تصاعد 
”مفعول ترامب“ التلفزيوني، ليس هناك 

أي تاريخ يمكن أن نتطلع إليه لنعرف ماذا 
سيحدث، لكن عصر التلفزيون قد أصبح 

عصر ترامب بامتياز، وعاد التلفزيون إلى 
منصته المؤثرة أكثر من أي وسيلة إعالمية 

أو رقمية أخرى بفضل مفعول ترامب.

مفعول ترامب دواء للكساد اإلخباري

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

مرآة الواقع

مواقع التواصل االجتماعي تمنح 

حق الكالم لجيوش من الحمقى 

يتكلمون اآلن مثل من يحمل 

جائزة نوبل

(

أمبرتو إيكو 

ميديا



 فاتن معتوق

} تنافـــس عمالقـــة التكنولوجيا علـــى البقاء 
يضع املســـتخدم في صراع مـــع عالم ال يدرك 
معناه بقدر ما يشـــعر بحاجتـــه إليه. ويتبلور 
هـــذا الصراع في التطبيقات املتســـارعة التي 
تعمـــل شـــركات التكنولوجيـــا على توســـيع 
هـــذه  كانـــت  وإن  الربـــح،  بهـــدف  نشـــرها، 

التطبيقات تتنوع بني املفيد وغير املفيد.
ومن هذه التطبيقات ما تعمل عليه شـــركة 
فيســـبوك من تطوير داخل منظومتها للتوسع 
أكثر وإزاحة املنافســـني لها. فقد بدأت الشركة 
فـــي اختبار ميزة القصص بعـــد النجاح الذي 
حققتـــه قصـــص إنســـتغرام، املنســـوخة من 

قصص سناب شات.
وكخطوة أولى، قامت الشـــركة باالستعانة 
مبســـتخدمني من أيرلندا متهيدا لتوســـيعها 
حول العالم. ومتكن هذه الطريقة املستخدمني 
من استعمال عدد كبير من الفالتر والتأثيرات 
اخلاصـــة بفيســـبوك لصنع قصصهم حســـب 
رغبتهـــم وتختفـــي تلك القصـــص في غضون 
أربع وعشرين ســـاعة من طرحها، وهذا شبيه 

بخدمتي إنستغرام وسناب شات.
الفيديـــو  ومقاطـــع  الصـــور  تظهـــر  وال 
املســـتخدمة أو املضافة إلى قصص املستخدم 
ضمن خالصـــة تغذية األخبار أو على اجلدول 
الزمني للمستخدم، وال ميكن التعليق على تلك 
القصص بالطريقة التقليدية املستخدمة ضمن 
فيسبوك بل ينبغي إرسال رسالة مباشرة للرد 

على قصة شخص ما.
وترى إدارة شركة فيسبوك أن هذه اخلدمة 
تأتي في ســـياق التغيير احلاصل في الطريقة 
التي يســـتعملها املســـتخدمون من أجل طرح 
قصصهم والتي أدت إلى اســـتخدام املزيد من 

الصور ومقاطع الفيديو بشكل أكبر.
هذا الصـــراع التكنولوجـــي أصبح يعمل 
بوتيرة متســـارعة حيث باتت الشـــركات أمام 
خياريـــن؛ إمـــا البقاء وإمـــا الـــزوال، وهو ما 
يجعل أغلب الشـــركات، ومن بينها فيســـبوك، 
تسعى إلى التركيز على االنتشار والتعامل مع 
املتغيرات الســـريعة التي تعتبر من املقومات 

الرئيسية للبقاء.
ويبدو أن النجاح الـــذي حققته امليزة دفع 
فيسبوك إلى استعمال نفس آلية عملها بشكل 
يتطابق مع ما تقدمه إنســـتغرام، حيث تشير 
آخـــر إحصائيات إنســـتغرام إلى اســـتعمال 
امليـــزة من قبـــل أكثر من 150 مليون شـــخص، 
أي ما يعادل تقريبا مجمل مســـتخدمي سناب 
شـــات، وذلـــك خـــالل مـــدة زمنيـــة ال تتجاوز 

اخلمسة أشهر منذ طرحها.
وقـــد أقرت إنســـتغرام في الســـابق بأنها 

استنسخت امليزة من سناب شات.
وكانت فيسبوك حاولت شراء سناب شات 
عام 2013 لكن احملاولة باءت بالفشل، ويبدو أن 
الشركة تســـعى إلى سياسة استعراض القوة 

للبقاء في ”الصدارة“ بكل الوسائل.

} واشنطن – أعلنت شركة ”أنيمال ستكهولم“ 
”animal Stockholm“، املختصـــة فـــي الترويج 
اإللكتروني، عن لعبة إلكترونية جديدة تســـخر 
فيهـــا من الرئيـــس األميركي اجلديـــد، دونالد 

ترامب.
وبحســـب موقع الشـــركة علـــى اإلنترنت، 
حتمل اللعبة اســـم الرئيس ترامب، وخصصت 
الشـــركة منصـــة خاصـــة على موقعهـــا للعب 

مباشرة فيها.
اســـم  يعكـــس   ،TrumpDonald.org موقـــع
”ترامـــب  ليصبـــح  واألخيـــر  األول  الرئيـــس 
دونالد“، وهو تالعب لغوي ذكي يســـتغل اسم 
”ترامـــب“ الذي يعني ”آلة البوق“ املوســـيقية، 
ما يجعل معنى اســـم املوقـــع ”أطِلق البوق في 

وجه ترامب“. 
وضمـــن هاشـــتاغ # TrumpDonald، نشـــر 
مغـــردون صـــور ترامب بشـــعره املتطاير على 
نطاق واســـع، مؤكدين أن اللعبـــة هدية. وقال 

مغرد ”إنني لم أستطع التوقف عن اللعب“.
ومن خاللها يزعج الالعب الرئيس ترامب، 
بالضغط بالفأرة على بوق ذهبي، ينفخ الهواء 
على شـــعر ترامب، ليطير باجتاهات مختلفة، 

وبطريقة مضحكة.
ويظهر على وجه ترامب انزعاج من الهواء، 

ونظرات استياء.
وبحســـب مـــا ذكـــرت صحيفـــة ”متـــرو“ 
البريطانيـــة، جـــاءت اللعبـــة مبثابـــة تفريـــغ 
للغضب ”العارم“ جتاه إدارة ترامب، والقرارت 

التي اتخذها بحق املسلمني واملهاجرين.
وأضافـــت الصحيفـــة ”بطبيعـــة احلال لن 
يتغير شـــيء، ولكنها قد جتعلك تشعر بتحسن 

لفترة وجيزة“.
وقال مصمم اللعبة، جاكوب سيمبلر، ”كلنا 
راودته رغبة ســـرية في العبث بشـــعر دونالد 

ترامب“. 
وأضـــاف ”إننـــا فـــي الســـويد ال ميكننـــا 
التصويـــت على االنتخابـــات األميركيـــة، لذا 
صممنـــا هـــذه اللعبـــة للتعبيـــر عـــن رفضنا 
لسياســـة وآراء دونالد ترامب“. وأكد أن إتقان 
أثناء  حركة الشـــعر كانت عملية ”معقدة جدا“ 

تطوير اللعبة.
ويعـــرض املوقع، الذي ُأطلـــق أول مرة في 
عـــام 2016، عدادا يُعد املـــرات التي أطلق فيها 

املستخدمون البوق في وجه ترامب، والذي بلغ 
إلى حد أمـــس أكثر من 516 مليون مرة أطلقها 

مستخدمون من 185 دولة، وفقا لسيمبلر.
وســـبق أن تعـــرض الرئيـــس األميركـــي 
السابق جورج بوش، لنفس املوقف، وُصممت 
العشـــرات من األلعاب اإللكترونية الســـاخرة 
منه، أشـــهرها، ضرب جورج بـــوش باحلذاء، 

وجورج بوش الطباخ، وجورج بوش يسقط.
يطالـــب  االجتماعيـــة  الشـــبكات  وعلـــى 

األميركيون ترامب بحلق شعره، على خلفية 
تصريح ســـابق له وعد خالله أثناء 

حملته االنتخابية بحالقة شعره 
إن فاز مبنصب الرئيس.

وتســـريحة شـــعره التي 
متيزه، قال ترامب حينها إنه 
التســـريحة  وإنها  اعتادها، 
منذ  يعتمدها  التي  نفســـها 
ثمانينـــات القـــرن املاضـــي، 
لكـــن لم يتوان عـــن تأكيد أنه 

ســـيعمد إلى قص شعر رأسه، 
(بتمشـــيط  تســـريحته  وتغييـــر 

شعره إلى اخللف)، بحسب ما نقلته 
الصحافة األميركية آنذاك.

وكان شـــعر ترامـــب ذو املظهـــر الغريـــب، 
على حـــد وصف وســـائل إعالم غربيـــة، أثار 
ضجة كبيرة منذ ترشـــحه للرئاسة األميركية، 
وتسليط وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية 
الضـــوء عليه بشـــكل الفـــت، وحاولـــت بطرق 
مختلفـــة التعرف على حقيقة مـــا إذا كان هذا 
الشعر حقيقيا أو مستعارا. وتداول مستخدمو 
الشبكات االجتماعية صورا لترامب، تعود إلى 

الســـبعينات، يظهر فيها بشـــعر طويل نسبيا 
متجـــه إلى اليمـــني، وعقد مغـــردون مقارنات 
بـــني املاضي واخلاضر. وقـــال أحدهم بعد 10 
ســـنوات انتقل الفرق إلى اليســـار مـــع إبراز 
اجلبـــني، وراح يعتمد تســـريحته احلالية منذ 

نهاية الثمانينات.
 وبات شـــعر ترامب عالمة فارقة إلى درجة 
أنه يكفي لرســـامي الكاريكاتير رســـمه ملعرفة 

الشخصية من دون إكمال مالمح الوجه.
في حني يـــرى البعض أن شـــعر ترامب 
ليس حقيقيا، تقول مصففة الشـــعر 
إميـــي الش، التـــي كانت مصففة 
حـــوار  فـــي  ترامـــب،  لشـــعر 
ســـابق مع صحيفة ”ميرور“ 
البريطانية أن شعر الرئيس 
األميركي طبيعي 100 باملئة. 
”شـــعره  إميي  وأضافت 
كثيـــف جـــدا وطويـــل، وهو 
يقوم بتســـريحه إلـــى الوراء 
أنـــه  واألهـــم  بنفســـه،  دائمـــا 
الشـــعر  بخصـــالت  يســـتعني  ال 

االصطناعية كما يعتقد الكثيرون“.
وكشـــفت املصففـــة الســـابقة لترامب، أن 
األخير ابتعد عن صالونات التجميل واستعان 

بعائلته كي تقص شعره وتصبغه.
من جانبه، اعتبر مصفف الشـــعر الفرنسي 
فريدريـــك مونوترييـــه، الـــذي من بـــني زبائنه 
كيم كارداشـــيان وعارضة األزيـــاء البرازيلية 
أليســـاندرا أمبروزيـــو، تســـريحة ترامب ”في 
منزلة وســـطى بـــني ذنب ثعلب املاء وســـنبلة 

قمح“. 

ويتفاوت لون شـــعر املليارديـــر األميركي، 
األصفـــر  بـــني  واملواســـم،  الصـــور  بحســـب 
والبرتقالـــي، وتـــزداد التســـريحة غرابـــة مع 
خصلة الشـــعر األماميـــة التي تغطـــي جبينه 

بالكامل.
ويعتبـــر ســـتيفان بـــودان، الـــذي تولـــى 
تصفيف شـــعر مشاهير، تسريحة شعر ترامب 
”مع صبغتها الصفـــراء بلون فرخ الدجاج، هي 

في منتهى الذوق الشنيع“. 
وفي متحف مدام توســـو لتماثيل الشـــمع 
أزيح الســـتار عن مجســـم الرئيـــس األميركي 

دونالد ترامب.
واختار النحاتـــون وقفة ترامب من صورة 
رســـمية نشرت له أثناء حملته االنتخابية، لكن 
النحـــات ديفيـــد جاردنر قال إن شـــعر ترامب 
املميـــز كان اجلـــزء األصعب فـــي عملية صنع 

التمثال.
كمـــا أطلـــق عالـــم أحيـــاء أميركـــي اســـم 
(نوع  رئيـــس الواليات املتحـــدة، على ”عثـــة“ 
من احلشـــرات قريب من الفراشـــات) اكتشفها 

مؤخرا؛ لتشابه شكل زغبها مع شعره.
وكان تصريـــح لدكتور ترامب الشـــخصي 
هارولـــد بورنســـتاين، هـــذا األســـبوع تداوله 
معلقـــون بكثافـــة علـــى تويتر، كشـــف فيه أن 
دونالـــد ترامب كان يســـتعمل أدوية لها عالقة 
بالبروســـتاتا التي حتفز منو الشـــعر لفترات 
طويلة، كما يأخذ املضادات احليوية للسيطرة 
على مـــرض الوردية وأيضا أدوية الســـتاتني 
الرتفاع الكوليسترول في الدم والدهون وكذلك 
األســـبرين للحد مـــن خطر التعـــرض لنوبات 

قلبية.

19السبت 2017/02/04 - السنة 39 العدد 10533

@alarabonline
ــــــكات بشــــــأن شـــــــعر الرئيس  تنتشــــــر الن
األميركــــــي دونالد ترامب على الشــــــبكات 
ــــــحه  ترشُّ إعــــــالن  ــــــذ  من ــــــة،  االجتماعي
لالنتخابات الرئاســــــية، حتى بات شــــــعره 
ــــــى شــــــبكة  "عالمــــــة مســــــجلة". واآلن عل
اإلنترنت، دشن موقع يسمح بتحقيق حلم 
يشــــــغل الكثيرين: العبث بخصالت شعر 

دونالد ترامب البرتقالي.

} الريــاض – صب مغردون جام غضبهم على 
رجـــال الدين محملـــني إياهم مســـؤولية هدم 
األوطان بسبب حتريضهم على الثورات ضمن 

هاشتاغ #حقيقة_دعاة_الثورات.
وقال معلقون ”في الوقت الذي يقدمون فيه 
أنفسهم كرجال دين مســـؤولني أمام الله، فإّن 
أول ما يفعلونه هو تشويه وجه الله، عبر الزج 

به في أتون السياسة“.
وقال مغرد:

ونشـــر مغردون مقاطع فيديو لرجل الدين 
السعودي محمد العريفي تبرز تناقضه. وعلق 

مغرد ساخرا:

وال يـــزال مغـــردون يتذكـــرون بتهكم حني 
حرض العريفي ســـنة ٢٠١٣ فـــي خطبة ألقاها 
بالعاصمـــة املصرية القاهرة حضرها الرئيس 
اإلخواني املعزول محمد مرســـي، على اجلهاد 
في سوريا، وُرصد في اليوم املوالي في املطار 

متوجها إلى لندن لقضاء اإلجازة الصيفية.
في نفس السياق كتب مغرد:

وحذر معلق:

ونشر مغردون صورا تعكس الدمار الهائل 
الذي حـــل ببلـــدان ”الربيع العربـــي“. وكتب 

مغرد:

وخلص معلق:

ويقول مغـــردون إن رجال الديـــن يعانون 
ازدواجـــا فاضحـــا بني حتليل ثـــورة وحترمي 
أخـــرى، وفـــق مصالح احلكام الذيـــن يعملون 
عندهم، وهو مـــا يوصلنا إلى أن رجال دين ال 

عالقة لهم بالدين. وجاء في تغريدة:

وأثناء الثورات ســـطع جنـــم الدعاة، وكان 
ال ميـــر يـــوم إال ويخرج أحدهـــم مؤكدا ”رؤية 

املالئكة تقاتل“، مبشرا بـ“قرب االنتصار“.

فيسبوك يطور خدماته المئات من الماليين يعبثون بشعر ترامب في لعبة إلكترونية

بقصص المستخدمين

آلة البوق 

تبـــرع العاملون في شـــركة تويتر بأكثر من مليـــون دوالر إلى االتحاد األميركي للحريات المدنية. وتعهد االتحاد األميركي في وقت ســـابق 

بمحاربـــة الحظر المؤقت الذي فرضـــه الرئيس األميركي، دونالد ترامب، على الالجئين والمهاجريـــن. وقالت تقارير إن المنظمة الحقوقية 

جمعت ما يزيد عن ٢٤ مليون دوالر من تبرعات على اإلنترنت خالل أيام قليلة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#حقيقة_دعاة_الثورات انكشفت

 شعر ترامب عالمة  

فارقة إلى درجة أنه يكفي 

لرسامي الكاريكاتير 

رسمه لمعرفة 

الشخصية

[ االهتمام بالرئيس األميركي يتجاوز سياساته إلى شعره على الشبكات االجتماعية
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يسّبون احلارس #احلضري ألنه يحب 
عبدالفتاح السيسي؛ أيها املواطن 

السعودي أيها القطري، هذا رئيس 
بلده، وأنت مالك؟ انت مالك؟ مالكش 

دعوة.

الشرف ليس في اجلسد فقط
كما يظن بعض أهل الشرق!

الشرف في: الكلمات والوعـد والعمل 
واحلب. ال تكن شريفًا في أمر ما

وأقل شرفًا في أمر آخر.

في الدول التي تسيطر عليها إيران، 
من الطبيعي ان يصبح زعيم عصابة 

مسلحة وزيرا للداخلية.
#العراق.

االحتفال الغنائي في مركز امللك فهد  
كانت بداية مرحلة ثقافية جديدة اعلنت 

فيها وفاة (الصحوة) ونهاية 
كل أساطني النفاق املتأسلم.

كان القرن العشرين صورة للطموح 
اإلنساني حلل النزاعات واالستقرار 

والسالم. ما بعده جاء التطرف 
والعقائد املغلقة واحلروب وصرنا عبئًا 

على أنفسنا.

أجنلينا جولي تتبرع بالكثير من مالها 
لصالح الجئني عرب ومسلمني،

وبعض الفنانات العربيات "يتفشخرن" 
بأثمان فساتينهن ومجوهراتهن 

وأماكن تسوقهن #عالسريع.

اإلصغاء لألخر، 
سيجعلك تظفر بالقطعة املفقودة، 

تلك التي كنت تبحث عنها وحدك وال 
جتدها؛ عندما كنت تصغي فقط لذاتك.

ينبغي أن يسمع اإلنسان كل يوم قليًال 
من املوسيقى ويقرأ قصيدة جيدة 

ويرى صورة جميلة ويقول إذا أمكن 
كلمات قليلة معقولة".

قانون الزواج لدينا: "لم يحبها حقا، 
فقط شعر أنها مناسبة إلى حد كبير. 

لم حتبه يوًما، فقط شعرت أنه فرصة ال 
ينبغي أن تضيع".

نحن في بحاجة إلى صعقة حادة 
توعينا من الغفلة الكارثية.. اهتمامنا 
مبن أحق باخلالفة لن يبني ألطفالنا 
مدرسة، ولن ينبت في األرض ثمرة.

باولو كويلو
روائي برازيلي.

في السعودية، يلتقي العشاق 
وكأنهم سينفذون عملية إرهابية، 
الكثير من التخطيط، والكثير من 

التوجس واخلوف.. 
العشاق هنا إرهابيون.

تتتابعوا

@Albarzanji1
تكشــــــفت لكل  #حقيقة_دعاة_الثورات 
قريب وبعيد فهم يقتلون القتيل وميشــــــون 

في جنازته.

@dr_msalalam
ــــــع ابنك بالذهاب إلى أراضي الصراع  يقن
ــــــه إلى أرقى  ــــــل ويفجــــــر، ويبتعث ابن ليقت
ــــــدرس.. هذه هي  ــــــة لي اجلامعــــــات الغربي

#حقيقة_دعاة_الثورات.

@hanisunitan
هذا ما حصدته الشــــــعوب املســــــكينة من 

زرعهم وحتريضهم…

@FawazAL3abdly
ا  ســــــقطو أ لثورات، _ا ة _دعا #حقيقة
حطموا ثقاتكم  املعلمني،  وأنكروا  العلماء، 
وأسقطوا أمتكم بأيديكم، حينها لن تعودوا 

إلى السالم مرة أخرى!

@kuwait_7bebtii
ومن تناقضات الدعــــــاة يدعون إلى الفنت 
ــــــة وفي تركيا  ــــــورات في الدول العربي والث

ينهون عن الفنت واالنقالبات.

@eagmgc
ــــــورات، العريفي يرد  #حقيقة_دعاة_الث

على العريفي ويكذبه..!

0154@ e59e8bc3492

#حقيقة_دعاة_الثورات، أقسم أحدهم 
ــــــه يرى اخلالفة في الشــــــام رأي العني،  أن
والكــــــذاب الثاني أقســــــم أن الثورات خير 

وصالح، والثالث يحرض ليل نهار.



} مســقط - تبــــرز ســــلطنة ُعمــــان بكهوفها 
التاريخية التي حتّولت في السنوات األخيرة 
إلــــى قبلــــة للســــياح مــــن محبــــي املغامرات 
واإلثــــارة، والتي متتّد أعمار بعضها لـ25 ألف 

سنة.
تلك الكهــــوف التي جتتذب كل من عشــــق 
اجليولوجية  واملتاحــــف  املجهول،  اكتشــــاف 
املخبــــأة في باطــــن األرض، تنفرد بخصائص 
ومكونات نادرة اســــتغرق تكوينها وتزيينها 
اآلالف مــــن الســــنني، واســــتخدمها اإلنســــان 
البدائي للوقاية من قسوة املناخ واحليوانات 

الضارية.
فـــي  املتخصـــص  الُعمانـــي  الباحـــث 
الكنـــدي،  محمـــد  والكهـــوف،  اجليولوجيـــا 
وصـــف تلك الكهـــوف بأنها ”تختزن أرشـــيفا 
من املعلومات املختلفـــة التي ال متكن قراءتها 
في الكثيـــر من األحيان مـــن طبقات الصخور 

الظاهرة على سطح األرض“.
وتابــــع أنه ”من خالل الترســــبات الكهفية 
نســــتطيع فهم التغّيــــرات املناخية التي مرت 
على املنطقــــة التي يوجد فيهــــا الكهف خالل 

اآلالف أو املاليني من السنني الغابرة“.
وأوضح أن ”أغلب السالســــل اجلبلية في 
ســــلطنة ُعمان تتكّون مــــن الصخور اجليرية، 
وهــــي من الناحيــــة اجليولوجية تعّد حاضنة 
للكهــــوف إذ أنها تذوب بســــهولة بفعل املياه 
املشــــبعة باألحماض، مما يســــاعد على تكّون 
كهوف ضخمــــة فيها عبر اآلالف من الســــنني 

خصوصا في الفترات املمطرة“.
ولهذا السبب حتتوي ُعمان على مجموعة 
من الكهوف الضخمة ســــواء في الشــــمال أو 

اجلنوب، بحسب الباحث الكندي.
وأشــــار الكندي إلى أن الُعماني اســــتخدم 
قدميا هذه الكهوف في تخزين املواد الغذائية، 
وجلأ إليها عندما كانت تقســــو عليه الظروف 

الطبيعية.
واســــتخدم الُعماني القــــدمي أيضا بعض 
الكهوف املفتوحة نسبيا لبناء بيوت صغيرة 
يعيــــش بداخلها فــــي بعض فصول الســــنة. 
كما أنه ”اســــتخرج من مجموعة منها سمادا 
لتربتــــه الزراعيــــة خصوصــــا تلــــك الكهوف 
التــــي حتتوي علــــى فضــــالت اخلفافيش، إذ 
تعــــّد هذه األخيرة مخّصبــــات ممتازة للتربة؛ 
حيث حتتوي الكهــــوف أحيانا على أعداد من 
الكائنات النادرة كاحلشــــرات واألسماك التي 
ال تعيــــش إال داخل الكهوف فــــي أجوائها أو 

مياهها“.

أسرار وحكايات
وُتشكل الكهوف املتناثرة في أنحاء سلطنة 
ُعمـــان، والتي يصل عددها إلـــى نحو األلفني، 
أســـرارا يجـــري العلماء عليهـــا جتاربهم لفك 
رموزها، وهي بذلك تنّض إلى دائرة األســـرار 
الُعمانيـــة التي حتتوي أكثـــر من ألف أثر بني 
قالع وحصـــون يرجع بعضها إلـــى تاريخ ما 
قبل اإلســـالم، واآلالف من األشـــجار الضخمة 

الكثيفـــة والنباتـــات الطبيعية النـــادرة التي 
تعـــود إلى املاليني من الســـنني. وللكهوف في 
ُعمان العشـــرات من القصص والروايات التي 
تنســـج حولها، منها اخلياليـــة ومنها القريبة 
مـــن الواقـــع، خاصة مـــا هو متعلـــق بطولها 
وأعماقها وسعتها وارتباط بعضها بالقصص 
األسطورية، يضاف إلى ذلك أيضا العثور على 
142 قطعة من النيازك التي تشـــكل قيمة علمية 
مهمة على املستويات اإلقليمية والدولية، وقد 
صنفت قطعة واحدة منها تزن 233.4 غراما من 
بني أهم 18 قطعـــة مت العثور عليها حتى اآلن 

في العالم.
وفـــي ثمانينات القرن املاضي عندما كانت 
الشـــركات تعمل على شـــق الطريـــق احلديث 
بني مســـقط واملنطقة الداخليـــة كان الكثيرون 
ممـــن يؤمنون بحكايـــات الســـحرة ينتظرون 
(وهم من تقول األســـطورة  ظهور ”املغايبـــة“ 
أنهم ُســـحروا وقد اســـتعبدهم الســـحرة في 
الكهوف وســـط اجلبـــال)، حتـــى أن صحيفة 
يومية في ســـلطنة ُعمان نشرت صورة ألناس 
مـــن دون مالبـــس يعيشـــون حيـــاة الكهوف، 
قالـــت إنها لـ“املغايبة“ في جبال فنجا، قبل أن 
يؤكد الكثيرون أن الصـــورة من أحد املتاحف 

الشمعية في أوروبا.
ويرتبط كهف جرنان الذي يقع على ســـفح 
وادي حلفـــني فـــي محافظـــة الداخلية ببعض 
األســـاطير القدمية، ومن هذه األساطير وجود 
عجـــل ذهبـــي كان ُيعبـــد آنـــذاك، ويعتقد بأن 
العجل الذهبي محفوظ في نهاية املسار املمتّد 

بتعاويذ، ال يفّك شفرتها إال من قام بحفظه.

وتوجد أيضا رواية أخــــرى تقول إن أحد 
األهالــــي حاول الدخول إلى الكهف فواجه في 
بداية األمر صعوبــــة عند دخوله وهو منبطح 
على بطنه، ومن ثّم بدأت فتحة الكهف تّتســــع 
تدريجيــــا حتــــى أنه اســــتطاع املشــــي داخل 
الكهــــف، إال أنــــه لم يســــتطع إكمال املســــير 
لســــماعه أصواتــــا غريبة مرعبة ثــــّم هاجمته 
مجموعــــة من اخلفافيــــش، وانســــّد املعبران 
اللذيــــن كانا أمامه، وبالتالي عاد مســــرعا من 

شّدة اخلوف إلى خارج الكهف.
مــــن أغرب   ويعــــّد كهــــف ”مجلس اجلن“ 
كهوف ُعمــــان وهو ثالث أكبر كهف جوفي في 
العالم، وقّدر بعض اخلبراء سعة الكهف بـ12 
طائرة بوينغ 747 أو مبا يصل إلى ســــعة 1600 
حافلة ســــياحية، كما ميكن أن يحوي بداخله 
أكثر من خمســــة فنادق كل منها بحجم فندق 

قصر البستان في مسقط. وسمي الكهف بهذا 
االســــم لتكوينه املثير، خاصــــة ذلك التجويف 
في الســــقف العلوي حيث ينبعث منه الضوء، 
فيعكس ظــــالال متحركة اعتقــــد الناس لعقود 

طويلة أنها أشباح تسكن الكهف. 
 تقول إحدى الروايات الشــــعبية، إن امرأة 
صاحلة تدعى ســــلمى، كانت تعمــــل من أجل 
قــــوت يومهــــا، وترعى خرافهــــا، وحني غفلت 
عنها، أكلها النمر العربــــي.. فغضبت، ودعت 
الله أن ينتقم من اجلاني، فأرســــلت الســــماء 
ســــبعة نيــــازك أّدت إلــــى تكــــّون الفتحات في 
جدرانــــه، وقيــــل إّن عدد النيــــازك توافق عدد 
اخلراف، فسميت تلك الهضبة بهضبة سلمى، 
وأطلــــق على الكهف ”مجلس اجلن“، وســــمي 

أيضا بـ“كهف سلمى“.
ومن بني الكهوف الغريبة في سلطنة ُعمان 
كهــــف الهوتة، الــــذي يقع في واليــــة احلمراء 
شرق العاصمة مسقط، والذي يصلح لتصوير 
أفــــالم رعب داخله دون احلاجة إلى ديكورات، 
فقد تكفلت الطبيعة بصنــــع نتوءات صخرية 
تنزل من ســــقف الكهــــف على أشــــكال غريبة 

يسميها الُعمانيون رؤوس الشياطني.
وتبّددت املخاوف من الكهف عندما أعدته 
وزارة الســــياحة ليكون أحد أجمل املنتجعات 
الســــياحية، وأنشــــأت داخلــــه قطــــارا يحمل 
الــــركاب في جولــــة بانورامية، حتــــت إضاءة 

تزيد من جمال الكهف وأناقته.

سياحة مغامرات 
ومتلــــك الكهوف القدمية أهمية ســــياحية 
بالغة لدى الكثيرين حول العالم، ملا تقدمه من 
للمنحوتات الطبيعية البديعة،  لوحات رائعة 
التــــي تتباين بــــني البلورات والكريســــتاالت 
الكربونية واجلبســــية، فتحمل تراثا طبيعيا 
يحكي قصة وتاريخ تلك الكهوف وما عاصرته 
من أمم وأزمان، كمــــا أنها تعّد قبلة للمهتمني 
الطبيعية  والســــياحة  اجليولوجيــــا.  بعالــــم 
واجليولوجيــــة أحدثت نقلة نوعية في مفهوم 
الســــياحة بُعمان وال سّيما تلك السياحة التي 
تعتمــــد على مفردات البيئــــة املختلفة التي لم 

تصل إليها أيادي احلداثة.
ويشــــير اخلبراء إلى أن للكهــــوف أهمية 
اقتصاديــــة كبيــــرة نظرا إلى كثــــرة مرتاديها 
واســــتقطابها لشــــرائح وأعــــداد كبيــــرة من 
الســــياح الذين تتنوع هواياتهم بني املغامرة 

والترفيه والرياضة.
وتســــاهم مشــــاريع تطويــــر الكهوف في 
تنشيط السياحة البيئية لتلك املواقع املتميزة 
ببيئتها الطبيعية البكر، واملتمثلة في الغطاء 
النباتــــي الكثيــــف وتواجــــد األحيــــاء البرية 
والطيور واعتدال املناخ، ما ســــاهم في تدفق 
السياح طوال العام على تلك املناطق اخلالبة.
وفي محافظة ظفار حيث تشــــكل الكهوف 
لغزا آخر خاصة ”كهــــف طبق“، وحول مدينة 
صاللــــة، قلــــب ظفــــار، تتناثــــر مجموعــــة من 
الكهوف مثــــل ”كهف املرنيف“ الذي يطل على 
”شاطئ املغســــيل“ وتتفجر فيه العيون املائية 
من تلقاء نفســــها في صورة جمالية تستقطب 
الزائريــــن الذين يحلــــو لهم التقــــاط الصور، 
الذي يبعــــد 12 كيلومترا عن  وكهف ”ســــحر“ 
صاللــــة، وكهف ”عني حمــــراء“ الذي يقع على 
بعــــد 23 كيلومتــــرا من صاللة وتعشــــش فيه 
اآلالف من اخلفافيــــش، وكهف ”وادي دربات“ 
الذي يصل إليه السائح بعد قطع 40 كيلومترا 

أو ”بئر الطيور“  من صاللة، وكهف ”اعتبــــر“ 
ويقع شرق صاللة في جبل سمحان.

وأشــــار الكنــــدي إلى أن ”الســــلطنة قامت 
ممثلــــة فــــي وزارة الســــياحة بتطويــــر كهف 
الهوتــــة في ما يعرف بسلســــلة جبال احلجر 
الغربي في شــــمال الســــلطنة ليصبــــح مزارا 
للســــائحني، إذ ترتاده سنويا مجموعة كبيرة 

منهم“.
كما أن الوزارة تســــعى إلى تطوير كهوف 
أخرى مثل كهوف مبحافظة ظفار في سلســــلة 
جبــــال ظفار جنوبي ُعمان ومــــا يعرف بكهف 
”مجلس اجلن“ في جبال احلجر الشرقي وهو 

يعّد من أكبر كهوف العالم.
ويرتاد الســــلطنة ســــنويا عــــدد كبير من 
املغامريــــن العــــرب واألجانــــب لزيــــارة هــــذه 

الكهوف واستكشاف خباياها.
وقــــد ُأعلن فــــي 2016 عن عدة اكتشــــافات 
لكهوف جديدة بنيابة اجلبــــل األخضر لترفد 
وسياحة  واجليولوجية  الطبيعية  الســــياحة 
الكهوف في الســــلطنة وال سّيما تلك السياحة 

التي تعتمد على مفردات البيئة املختلفة.
وأعلن فريــــق جيولوجــــي ُعماني وأملاني 
في مارس 2016 عن اكتشــــاف كهف جيولوجي 
جديــــد بالقرب مــــن قريــــة عقبة البيــــوت في 

الرويس بنيابة اجلبــــل األخضر في محافظة 
الداخلية أطلق عليه اســــم ”خســــلة الرويس� 

نسبة إلى القرية التي تقع بجانبه.
وجنــــح فريــــق مــــن الشــــباب الُعمانيــــني 
الستكشــــاف الكهــــوف في العثــــور على كهف 
جديد مبنطقة اجلبول في نيابة اجلبل األخضر 
بواليــــة نزوى من محافظة الداخلية في يوليو 
2016، أطلق عليه اســــم ”خسلة اجلبول“، كما 
جنــــح الفريق الُعماني فــــي العثور على كهف 
جيولوجــــي جديد بنيابــــة اجلبل األخضر في 
محافظة الداخلية في 13 أغسطس 2016 أطلق 

عليه اسم كهف ”السقف“.
وأوضــــح الكنــــدي أن الكهوف املكتشــــفة 
أخيرا تعــــّد رصيدا إضافيا إلــــى جيولوجية 
الســــلطنة الثريــــة، فضــــال عن كونهــــا تعتبر 
مقوما ســــياحيا وعامال مهما جلذب املزيد من 

املغامرين املهتمني بهذا اجلانب.
وتعّد هذه االستكشافات استمرارا للجهود 
املبذولة في نطاق الكشف عن الكهوف بجبال 
الســــلطنة، وقد حذت الســــلطنة حــــذو الدول 
االرائدة في مجال سياحة الكهوف، فاستفادت 
مــــن خبراتهــــا في تطويــــر الكهــــوف وإجناز 
الدراســــات املســــتفيضة قصد توفير اجلدوى 

السياحية واالقتصادية لتأهيل الكهوف.

أماكن
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الكهوف املتناثرة في أنحاء ســـلطنة عمان، والتي يصل عددها إلى نحو األلفني، تشـــكل أسرارا 
يجري عليها العلماء تجاربهم لفك رموزها، كما تشكل مواقع جذب للمغامرين والسياح.

سلطنة عمان قامت بتطوير كهف الهوتة في ما يعرف بسلسلة جبال الحجر الغربي في الشمال 
ليصبح مزارا للسائحني، إذ ترتاده سنويا مجموعة كبيرة منهم.

كهوف عمان متاحف طبيعية تأسر الزوار والمغامرين
[ أسرار وأساطير تزين إبداع اآلالف من السنين  [ مجلس الجن في مسقط استثمار سياحي واعد

يرتبط كهف جرنان بأساطير ، منها 
وجود عجل ذهبي كان يعبد آنذاك، 

ويعتقد بأنه ال يزال محفوظا بتعاويذ 
ال يفك شفرتها إال من قام بحفظه

منحوتات جيولوجية بديعة

تنتشــــــر الكهوف في أنحاء ســــــلطنة ُعمان مشّكلة أســــــرارا يجري العلماء عليها جتاربهم 
لكشــــــف طالســــــمها وفك رموزها، خاصة أن عددها يبلغ نحو ألفي كهف، وجتتذب هذه 
ــــــوز الطبيعية املخبأة في باطن األرض كل من يعشــــــق املغامرة واكتشــــــاف املجهول.  الكن
وقد أعّدت الســــــلطنة هذه املتاحف اجليولوجية وجهزتها باستراحات ومطاعم، من خالل 
إضافات بســــــيطة واســــــتغالل الطبيعة املوجودة وتشــــــريك القطاع اخلاص، لتصبح أحد 

املقومات السياحية التي تتمتع بها وجتذب السياح ملشاهدتها من مختلف دول العالم.
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} أوســلو - كشـــفت دراســـة حديثـــة أنجزها 
باحثـــون فـــي الجامعـــة النرويجيـــة للعلوم 
والتكنولوجيـــا، أن األطفـــال يجنـــون ثمـــار 
النشاط البدني من حيث خفض خطر اإلصابة 

باالكتئاب مثل الشباب والبالغين تماما.
ولمعرفـــة تأثيـــر ممارســـة الرياضة على 
األطفال، تابع الباحثون حالة 800 طفل في سن 
السادســـة من أعمارهم على مدى 4 ســـنوات، 
لكشـــف العالقة بين النشاط البدني وأعراض 

االكتئاب.
ووجد فريق البحث أن ممارســـة الرياضة، 
وخاصة تلـــك التي ينتج عنهـــا تعّرق، تحمي 

األطفال من اإلصابة باالكتئاب.
وقال الباحثون إن نتائج دراســـتهم تشير 
إلى أن النشـــاط البدني يمكن أن يستخدم في 
طـــرق الوقاية والعالج من االكتئاب في مرحلة 

الطفولة.

ونصحـــوا أوليـــاء األمـــور والعاملين في 
مجـــال الصحة، بضـــرورة حـــث األطفال على 
ممارسة النشاط البدني مثل ركوب الدراجة أو 
اللعب في الهواء الطلق، والحد من مشـــاهدة 
التلفزيـــون وألعـــاب الفيديو، لحيـــاة صحية 

أفضل.
وكانـــت دراســـات ســـابقة قد أظهـــرت أن 
المراهقيـــن والبالغيـــن الذيـــن ال يمارســـون 
األنشـــطة البدنية، ويميلون إلى أنماط الحياة 
الخاملـــة مثـــل مشـــاهدة التلفزيـــون وألعاب 
الكمبيوتر، تزيد من فرص إصابتهم باالكتئاب.

وحـــذرت دراســـة بريطانيـــة حديثـــة من 
الزيـــادة في عـــدد األطفـــال الذيـــن يتناولون 
أدوية مضادة لالكتئاب في السنوات األخيرة، 
بنسبة تصل إلى حوالي 70 بالمئة. كما نّبهت 
إلى أن نسبة الزيادة تصل إلى عشرة أضعاف 
في عدد المرضى الجدد الذين ال تقل أعمارهم 

عـــن 16 عاما، والذين يصف لهم األطباء أدوية 
يمكن تكرارها عندما تنفد.

وتنصح منظمـــة الصحة العالمية األطفال 
والشباب بممارســـة الرياضة لمدة ساعة على 
األقل يوميا، باإلضافـــة إلى تخصيص الجزء 
األكبـــر من النشـــاط البدني اليومـــي لأللعاب 
التـــي تتـــّم ممارســـتها فـــي الهـــواء الطلق.
وأضافت المنظمة أن ممارسة النشاط البدني 
تساعد الشـــباب على نمو العظام والعضالت 
والمفاصل والقلـــب والرئتين بطريقة صحية، 
باإلضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي للجسم. 
وأظهـــرت دراســـة طبيـــة أشـــرف عليهـــا 
باحثـــون مـــن جامعـــة إلينـــوي األميركية أن 
األطفال الرياضيين الذين يشـــاركون بانتظام 
في ممارسة األنشطة البدنية يتمتعون بقابلية 
كبيـــرة للتعلم وتحقيق النجاح والتفوق خالل 
الدراســـة. وشملت الدراســـة 24 طفال في عمر 

التاســـعة والعاشـــرة، وتم فحـــص المخ لدى 
هؤالء األطفال باستخدام نوع معين من أشعة 

الرنين المغناطيسى.
وأوضـــح الباحثـــون أن األطفـــال الذيـــن 
يتمتعـــون بلياقة بدنيـــة ورياضيـــة غالبا ما 
يمتلكون قـــدرات عقلية أقـــوى وأفضل، حيث 
أظهرت الدراســـة أن هـــؤالء األطفال يتمتعون 
بكميات أكبـــر من المادة البيضـــاء في المخ، 
ومن المعروف أن هذه المادة هي المســـؤولة 
عـــن الذاكرة والتعلم والتركيـــز، كما أن مراكز 
المخ المســـؤولة عن هذه الوظائف كانت أكبر 
حجما لديهم، وهو ما يزيد من قابليتهم للتعلم 

ويرفع قدرتهم على االستيعاب.
ونبهت الدراســـة إلى أهميـــة الرياضة في 
تعزيـــز القـــدرات العقلية لتالميـــذ المدارس، 
وأهمية إدراج األنشـــطة الرياضيـــة والبدنية 

ضمن يومهم الدراسي.

} تونــس - قالـــت وزيـــرة المـــرأة واألســـرة 
العبيـــدي،  نزيهـــة  تونـــس  فـــي  والطفولـــة 
الخميـــس، إن ”حـــاالت العنف المســـلط ضّد 
النســـاء واألطفال في تونس وصلت إلى أرقام 

مفزعة جدا“.
جـــاء ذلك خالل جلســـة اســـتماع للوزيرة 
أمـــام ”لجنة الحقـــوق والحريـــات والعالقات 
الشـــعب  نـــواب  مجلـــس  فـــي  الخارجيـــة“ 
(البرلمان). في إطار مناقشـــة مشروع القانون 
األساســـي المتعلق بالقضاء على العنف ضد 

المرأة.
وكشفت العبيدي أن قضايا العنف الزوجي 
وصلـــت إلى 38 ألف قضية خـــالل الفترة بين 
2011 و2015، وأكدت أن ”هذا الرقم مفزع جدا“. 
كما أشـــارت إلى أن ”حاالت العنف الجنســـي 
ضد األطفال إناثا وذكورا بلغت 301 حالة عنف 
جنسي سنة 2015 مقابل 262 حالة سنة 2013“، 
وهذه الحاالت من العنف الموجه ضد األطفال 

”في تزايد كبير“.
وتابعت موضحة ”53 بالمئة من النساء في 
تونـــس تعرضن إلى أحد أنـــواع العنف خالل 
الفترة من 2011 إلى 2015، و78.1 بالمئة (من هذه 
النسبة الـ53 بالمئة) تعرضن للعنف النفسي، 
و74.4 بالمئة تعرضن للعنف الجنســـي، و41.2 
بالمئة من النســـاء تعرضن للعنف الجسدي، 
وفق دراســـة ميدانية حول العنف المبني على 
النوع االجتماعي في الفضـــاء العام، أنجزها 
مركز البحوث والدراســـات والتوثيق واإلعالم 
حول المرأة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة 

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“.
وجاءت جلسة االستماع إلى وزيرة المرأة 
التونســـية، تزامنا مع انطـــالق لجنة الحقوق 
والحريات بالبرلمان التونســـي في مناقشـــة 
مشـــروع قانون يتعلق بالقضـــاء على العنف 

ضّد المرأة ويتضمن 43 بندا.
وفـــي هذا اإلطار أكدت وزيـــرة المرأة على 
”أهمية هذا القانون (مشـــروع القانون) الذي ال 
يهم فقط مناهضة أشـــكال العنف ضد المرأة، 

بل هو قانون شامل يحمي المجتمع من العنف 
ســـواء في المؤسسات التربوية أو الشارع أو 

غيرها من األطر“.
وذكـــرت العبيـــدي أن ”العديد مـــن الدول 
والهيئات الدولية على غرار االتحاد األوروبي 
ومجلـــس أوروبـــا وهيئـــات األمـــم المتحدة 
المختصة في مجـــال المرأة تنتظر من تونس 
إصدار هذا القانون الذي تضمنه دستور 2014 

في فصله 46“.
وتابعـــت موضحة أن ”القانـــون هو ثمرة 
عشر سنوات من اإلعداد وفيه قراءات مختلفة 

اجتماعية واقتصادية ونفسية“.
ونبهـــت العبيدي في وقت ســـابق إلى أن 
سنة 2015 شهدت تسجيل 500 حالة عنف ضّد 
الطفولة في تونـــس مؤّكدة أّن 30 بالمئة منها 
هي حاالت عنف جنسي. وحذرت خالل أشغال 
حلقة تكوين ثانية نّظمتها وزارة المرأة لفائدة 
اإلعالميين في مجـــال ”التعاطي اإلعالمي مع 
قضايـــا االســـتغالل واالعتداء الجنســـي على 
من خطورة تفشـــي هـــذه الظاهرة  األطفـــال“ 
في المجتمع التونســـي مّما يستدعي ضرورة 

الحماية والوقاية.
ومـــن جانبـــه قـــال وزيـــر العـــدل غـــازي 
الجريبي، خالل جلسة استماع بلجنة الحقوق 
والحريات والعالقات الخارجية حول مشروع 
القانـــون األساســـي عـــدد 60/2016 المتعلـــق 
بالقضـــاء على العنف ضـــّد المرأة، أّن الجديد 
في مشـــروع القانون، هو التنصيص على عدم 
اإلفـــالت من العقاب في جريمـــة مواقعة أنثى 

حتى في حالة زواج المغتصب من الضحّية.
وأشـــار إلى أن مشـــروع القانون يتضمن 
تعديال للفصل 227 مكّرر من المجلة الجزائية، 
وســـيصبح بموجبه المذنب معرضا للعقوبة 
حتى في حال الزواج من األنثى التي واقعها.

وأوضح أّن هذا المشـــروع يندرج في إطار 
تفعيـــل الفصـــل 46 من الدســـتور الـــذي يلزم 
الّدولة باتخاذ كافة التدابير التي تســـاهم في 
القضاء على العنف ضّد المرأة، منبها إلى أّن 
مشـــروع القانون فيه العديد من التدابير التي 
تتعلق بالجانـــب الوقائي والردعي، وســـيتّم 
العمل مـــع وزارات التربية والمرأة والداخلّية 

في هذا الشأن.
وأكد على وجود جوانب عملية في مشروع 
القانـــون تتعلق باألســـاس بتوفيـــر فضاءات 
للمرأة المعنفـــة، باإلضافة إلى إحداث مرصد 

مختـــص فـــي مناهضـــة ظاهرة العنـــف ضّد 
المرأة تحت إشـــراف رئاســـة الحكومة، سيتم 
إحداثـــه بعـــد مصادقة مجلس نواب الّشـــعب 

على القانون.
وشـــدد نواب الشعب على ضرورة الترفيع 
فـــي ســـن األهلية الجنســـية للفتيـــات إلى 15 
ســـنة، وعلى ضرورة عدم إسقاط العقاب على 
المتـــزوج بالفتـــاة المغتصبـــة، مؤكدين على 
أهميـــة التربية والتوعية واإلرشـــاد بضرورة 

احترام المرأة منذ سن الطفولة.
يذكر أن المكلفة بمأمورية في ديوان وزيرة 
المرأة واألســـرة والطفولة سامية دولة أكدت 
أنه تم تعديل الفصل 227 مكرر وإلغاء إمكانية 
زواج المغتصب بضحيته في مشـــروع قانون 

القضاء على العنف ضّد المرأة.
وأكدت دولة في آخـــر تصريح لها أن هذه 
األحكام تمّكـــن من اإلفالت من العقاب باعتبار 
الجانـــي يحرص علـــى إبرام الـــزواج لتفادي 
العقوبات الجزائية، وفي المقابل فإن الضحية 
التـــي تمارس عليهـــا وعلى أهلهـــا الضغوط 
االجتماعية من شأنها أن توافق تحت الضغط 

االجتماعي على هذا الزواج.

وبحســـب مشـــروع القانـــون يعتبـــر هذا 
الزواج بالنسبة إلى الطفلة القاصرة نوعا من 

أنوع الزواج القسري الذي يبطله القانون.
التونســـي  القانـــون  أن  علـــى  وشـــددت 
والمنظومة القانونيـــة منظومة رائدة ال يمكن 
أن تتضمن أحكاما تمييزية تشّرع العنف ضد 

الفتيات.
كما أوضحت دولـــة أن الجدل الذي أثارته 
جمعيـــات إســـالمية رافضة لمشـــروع قانون 
التصّدي للعنف ضد المرأة في صيغته الحالية 
والمعروض أمام لجنة الحقوق والحريات في 

مجلس نواب الشعب مؤكدة أنه جدل مفتعل.
وكانـــت جمعيات إســـالمية قـــد دعت إلى 
تنقيـــح مشـــروع القانون الخـــاص بالتصدي 
للعنـــف ضد المرأة معتبـــرة أنه يضم مفهوما 
”خطيـــرا“ هو مفهوم النـــوع االجتماعي أو ما 
يعـــرف بـ“الجنـــدر“، الذي ”يتنافـــى مع فطرة 
اإلنسان التي تفرق بين الذكر واألنثى وتقضي 
حتما بالتماثل بين الجنسين، كما أنه يقّوض 

دعائم المجتمع المسلم“.
وأظهـــرت دولة أن هـــذا التأويل هو تأويل 
خاطـــئ يقوم علـــى معتقدات خاطئـــة ألنماط 

فـــي  ســـائدة  اجتماعيـــة  وأدوار  مجتمعيـــة 
مجتمعـــات أخرى ال تتناســـب مـــع المجتمع 
التونســـي، مضيفـــة أن هـــذا التأويـــل للنوع 
االجتماعـــي يأخذ بعين االعتبار الممارســـات 
الضارة بالمرأة حتى ال تتمكن من االســـتفادة 
من التنميـــة والتعليم وفـــرص العمل وفرص 

التدريب.
وطالبـــت هيئة مشـــائخ تونـــس وجمعية 
األئمة من أجل االعتدال ونبذ التطّرف بضرورة 
اســـتناد مشـــروع القانون المتعلـــق بالقضاء 
علـــى العنـــف ضّد المـــرأة إلـــى الخصوصية 
الدينية والثقافية للشعب التونسي التي نص 

عليها الدستور.
كما طالبتا خالل ندوة صحافية مشـــتركة 
بضـــرورة إلغـــاء مصطلح النـــوع االجتماعي 
(الجندر) المنصوص عليه بالفصلين 1 و2 من 
المشروع المعروض حاليا على مجلس نواب 
الشـــعب، إضافـــة إلى إلغـــاء كل األحكام التي 
تســـتند إلى مضمونه ألنـــه قائم على منظومة 
فلسفية متكاملة تهدف إلى إلغاء كافة الفروق 
الفطرية السوية، البيولوجية والفسيولوجية 

بين الرجل والمرأة.
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ساهم تفشــــــي ظاهرة العنف الذي تعيشه املرأة التونســــــية في تسريع مناقشة مشروع 
القانون األساسي املتعلق بالقضاء على ظاهرة العنف ضد املرأة، من قبل جلنة احلقوق 
ــــــس، وذلك لوضع حّد  ــــــات والعالقات اخلارجية، مبجلس نواب الشــــــعب في تون واحلري

لالنتهاكات املادية واملعنوية واجلسدية التي تتعرض لها.

ابتكرت مجموعة من املصممات األميركيات مرآة ذكية مخصصة للمرأة تســـاعدها في اختيار 

اإلضاءة املناسبة أثناء وضع املاكياج بما يتناسب مع أوقات اليوم املختلفة.

أكـــد خبراء املاكياج أنـــه دائما ما يحتوي أفضل أحمر الشـــفاه على مكونات للوقاية من أشـــعة 

الشمس تحمي الشفتني من أضرار األشعة فوق البنفسجية. أسرة
[ وزيرة المرأة: حاالت العنف ضد النساء واألطفال في تونس مفزعة جدا  [ عدم إفالت المغتصب من العقاب حتى إذا تزوج الضحية

المرأة التونسية تنتظر إصدار قانون التصدي للعنف ضدها

ضرورة احترام املرأة منذ سن الطفولة

األطفال األكثر نشاطا أقل عرضة لالكتئاب

  

} يحيل الفوضويون حياة الناس المحيطين 
بهم أو الذين يشاركونهم مكان العيش، إلى 
جحيم، جحيم حقيقي؛ حيث تربك الفوضى 

أسس نظام العيش وتشوش انسيابية 
المشاهد التي تقع عليها العين، وربما تصل 
الفوضى إلى األفكار وتتسبب في مشكالت ال 

حصر لها بين أفراد األسرة الواحدة، حيث 
يدفع بعض األشخاص ثمن إعادة األمور إلى 

نصابها والضحية في الغالب هي األم.
عموما، فإن إحداث فوضى في غرفة 

النوم أو مكان العمل، ال يعّد صفة إيجابية 
يمكن أن يتباهى بها المرء بين الناس، لكنها 

قد تكون دليال على أنه يتفوق على اآلخرين 
في مستوى ذكائه! ليس هذا فحسب، بل 

إن قائمة من العادات المنزلية السيئة التي 
أوردها باحثون في علم نفس السلوك، تنضّم 

إلى المؤشرات األهم في التحقق من ارتفاع 
معدالت الذكاء عند بعض هؤالء الفوضويين.

”يزدريك أفراد أسرتك، بسبب مالبسك 
وحاجياتك المتناثرة في أرجاء الغرفة، 

والفوضى التي تضرب كل ركن فيها؛ ال تقلق، 
فأنت قد تفوق اآلخرين ذكاء!“، يصّرح أحد 

الخبراء مشيرا إلى أن وجود المرء في بيئة 
فوضوية متحررة من روتين النظام يمكن أن 

تحفزه على إنتاج أفكار جديدة وخّالقة.
هناك مؤشرات فوضوية أخرى، فإذا كان 
المرء ال يمتلك أدراجا وخزانات معينة لحفظ 
مقتنياته الشخصية بصورة منظمة، وليست 

لديه فكرة عن مكان وجود مفاتيح المنزل 
أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية مثال، 
فهذه بالتأكيد عالمات مخيلة جامحة وذكاء 
مفرط، وتحديدا إذا كانت المفاتيح مدفونة 
تحت كومة من الرسائل في مدخل المنزل 

وجواز السفر مستغرق في غفوته داخل تل 
من المالبس. هذه الفوضى، بحسب خبراء، 

هي التي تساعد المرء في تسليط الضوء 

على أولوياته وتصريف أموره في الوقت 
المناسب؛ فهو سيضطر مثال إلى إزاحة 

الرسائل وتسديد ما فيها من فواتير ليحصل 
على مفاتيح المنزل، في حين أن تحرير 

البطاقة الشخصية أو جواز السفر من تحت 
تالل المالبس يعني أنها بحاجة إلى غسل!

كما أن المعاناة أثناء االستيقاظ من 
النوم صباحا، مؤشر آخر، خاصة مع 

األشخاص الذين يفضلون االستمتاع بغفوة 
القيلولة وهي في رأي الحكماء، استجابة 

واقعية الحتياجات الجسد، فالشخص الذي 
يحرص على قيلولته يعّد فردا خّالقا في 

المجتمع، متوقد الفكر ويمتلك سرعة بديهة 
الفتة. أما اإلدمان على ألعاب الكمبيوتر فهو 
داللة على مقدرة فائقة على التفكير المنطقي 

وحل المشكالت، إضافة إلى أن اإلصرار 
على متابعة سلسلة حلقات ال متناهية 

من برنامج أو مسلسل تلفزيوني مفضل، 
يعني أن صاحبها يتمتع بمهارات إدراكية 

وذاكرة اجتماعية مميزة، وليس شخصا 

كسوال اتكاليا وممال كما هو متعارف عليه.
هكذا يزّين علماء السلوك الفوضويون 

الحياة ألمثالهم! وال أعرف ما هي المقاييس 
واألسس التي استندوا عليها في تبرير 

بحثهم هذا، المقاييس التي تناقض الواقع 
والمحسوس. طبعا، كل فكرة مجنونة تجابه 

في بداية ظهورها بسيل من االنتقادات من 
أصحاب النظرة الكالسيكية الضيقة من 
أمثالي، على الرغم من أن هذا النوع من 

األفكار سرعان ما يثبت وجوده وجدواه، 
داخل مجتمعات تتغير فيها شخصية الفرد 

مع تغير األيام والفصول، وال تحتاج إلى 
أسباب وتبريرات لذلك، فتراه ذكّيا في 

الصباح ومتهورا في المساء، وديعا في 
الشتاء وغبّيا في الصيف، وهي في كل 

الحاالت صفات عشوائية تتماشى مع عصر 
التغييرات الالمنطقية الذي نشهده، ونراقب 

أحداثه بصمت واستسالم.
لكن، من يا ترى سيعيد ترتيب كل هذه 

الفوضى؟

فوضى خالقة

القانـــون ال يهـــم فقـــط مناهضـــة 

أشـــكال العنف ضد املرأة، بل هو 

قانون شـــامل يحمـــي املجتمع من 

العنف في كل املؤسسات

◄

جمال

زيت بذور الشيا مفتاح 

جمال بشرتك
} أوردت مجلة ”إن ستايل“ األلمانية أن 
زيت بذور الشيا يعّد بمثابة مفتاح جمال 
البشرة؛ حيث أنه يمنحها مظهرا نضرا 
ونقيا وملمســـا مخمليا يشـــّع إشـــراقا 

وحيوية.
وأوضحـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا 
اإللكترونـــي أن زيـــت بذور الشـــيا غني 
التي  المشـــبعة،  الدهنيـــة  باألحمـــاض 
تســـاعد علـــى تجـــدد خاليـــا البشـــرة 
وتحميها في الوقت نفسه من التأثيرات 
الضـــارة لما يعـــرف ”بالجـــذور الحرة“ 

.“Free Radicals”
كمـــا أكـــدت التجـــارب أن زيت بذور 
الشيا يزخر باألحماض الدهنية أوميجا 
3، التـــي تحمـــي خاليا البشـــرة بفضل 
وحمض  لألكســـدة،  المضـــاد  تأثيرهـــا 
ألفا لينوليـــك، الذي يحـــارب التجاعيد 
والمسام الكبيرة والشوائب واالحمرار، 

فضال عن تأثيره المثبط لاللتهابات.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أكـــدت ”إن 
ســـتايل“ أن زيـــت بـــذور الشـــيا يحمي 
البشـــرة من الجفـــاف ويمّدها بالرطوبة 
أملـــس  ملمســـا  ليمنحهـــا  والنضـــارة 

وناعما كالحرير.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

ّ



متفرقات
} بورغانتيــي (الغابــون) – يالقــــي منتخــــب 
غانا نظيره بوركينا فاسو، السبت، في مباراة 
حتديد املركزيــــن الثالث والرابع لبطولة كأس 

األمم األفريقية لكرة القدم املقامة بالغابون. 
ويسعى العبو املنتخبني النتزاع امليدالية 
البرونزية في اللقاء بعد فشــــلهما في حتقيق 
احللــــم األهم وهــــو الوصــــول إلــــى النهائي 
القــــاري، لذا فإن كليهما لديــــه رغبة في عبور 

كبوة الهزمية باملربع الذهبي للبطولة.
وودع املنتخــــب البوركيني بطولة أفريقيا 
بعد هزميتــــه أمام املنتخــــب املصري بركالت 
الترجيــــح بنتيجــــة 3-4 بعد نهايــــة الوقتني 
األصلــــي واإلضافي بالتعادل اإليجابي بهدف 
لــــكل منهما. جاء ذلك في الوقت الذي مني فيه 
املنتخــــب الغانــــي بهزمية قاســــية من نظيره 
الكاميرونــــي بهدفــــني دون رد، لذا فــــإن لقاء 
بوركينا فاســــو وغانــــا ســــيكون مبثابة لقاء 

اجلريحني. 
ويحاول العبو الفريقني التتويج بامليدالية 
البرونزيــــة للمــــرة األولى فــــي تاريخ منتخب 
بلديهما، حيث لم يســــبق ألي منهما على مدار 

تاريخ بطولة أمم أفريقيا الفوز بالبرونزية.

أهمية خاصة
ستكون ملواجهة السبت أهمية خاصة لدى 
العبــــي الفريقني، فكالهما لديه الرغبة في عدم 
العودة إلــــى بالده خالي الوفــــاض، والعودة 
مبيدالية على األقل، لذا فإن املباراة ســــتكون 
في غايــــة األهمية واإلثارة مــــن جانب العبي 

املنتخبني. 
ويســــعى أفــــوام غرانــــت املديــــر الفنــــي 
للمنتخــــب الغانــــي إلعادة ترتيــــب أوراقه من 
جديــــد والعــــودة بالبرونزيــــة فــــي إضاعتــــه 
ألحــــالم اجلماهير الغانية فــــي انتزاع بطاقة 

التأهــــل إلــــى النهائي. هــــذا باإلضافــــة إلى 
حتقيــــق ميداليــــة فــــي بطولة قاريــــة، خاصة 
بعــــد األنباء التي ترددت عبر وســــائل اإلعالم 
الغانية حول رحيل غرانت عن تدريب منتخب 
”النجوم الســــوداء“. وال ينــــوي غرانت إجراء 
أي تغييرات على التشكيلة األساسية للفريق، 
حيث أنه من املقترح أن يخوض اللقاء بكامل 
العناصــــر األساســــية املتمثلة في الشــــقيقني 
أندريــــه وجــــوردان أيــــو وأســــامواه جيــــان 

وهاريسون أفول.
وأعــــرب غرانــــت عــــن شــــعوره باإلحباط 
لهزميــــة فريقه 0-2 أمام نظيــــره الكاميروني، 
لكنــــه أكد أن الفريق قــــدم بطولة جيدة وحقق 
النجــــاح في هذه النســــخة. وخســــر املنتخب 
الغانــــي (النجــــوم الســــوداء) أمــــام نظيــــره 
الكاميرونــــي، اخلميس، ليفقــــد فرصة جديدة 

الستعادة اللقب الغائب عنه منذ 35 عاما. 
وقــــال غرانــــت ”أعتقــــد أن الفريــــق حقق 
النجــــاح رغــــم خروجه مــــن املربــــع الذهبي. 
كنت أريد بشــــدة التأهل للمبــــاراة النهائية… 
قدمنا بطولــــة جيدة رغم عدم الفــــوز باللقب. 

كنــــا األفضل فــــي مباراة املربــــع الذهبي أمام 
املنتخب الكاميروني“.

وعن ضياع أكثــــر من فرصة إلحراز اللقب 
فــــي البطــــوالت األخيــــرة رغم أنها النســــخة 
السادســــة علــــى التوالــــي التي يصــــل فيها 
املنتخب الغاني إلى املربع الذهبي على األقل 
في البطولة األفريقية، قال غرانت ”هذا اجليل 
مــــن العبي املنتخب الغاني جيل جيد، وأعتقد 
أنه ســــيفوز بالعديد من األلقاب في السنوات 
املقبلة“، مشــــيرا إلى أن الفريق خسر النهائي 
في النســــخة املاضية بــــركالت الترجيح أمام 
نظيــــره اإليفــــواري بعد التعادل الســــلبي في 

الوقتني األصلي واإلضافي.
وال يعكس مشــــوار غانا في هذه البطولة 
التوقعــــات التــــي رشــــحتها بنســــبة كبيــــرة 
إلحــــراز أول لقب منذ 35 عامــــا واخلامس في 
مســــيرتها، رغم أنها كانت ثاني املتأهلني إلى 
ربع النهائي بعد السنغال التي سبقتها بحكم 

موقعها التسلسلي في املجموعة الثانية. 
وفي املقابل، صبت الترشــــيحات في خانة 
بوركينا فاســــو لبلــــوغ النهائي كما فعلت في 

نسخة 2013 في جنوب أفريقيا عندما خسرت 
أمام نيجيريا (0-1)، بعد أن تصدرت املجموعة 
األولــــى علــــى حســــاب الكاميــــرون والدولــــة 
املضيفــــة الغابون وغينيا بيســــاو، ثم أقصت 
تونس (2-0) بعد أن قدمت مســــتويات رائعة، 

لكنها سقطت أمام مصر بفضل احلضري.

ضيف شرف
علــــى اجلانــــب اآلخــــر، يســــعى املنتخب 
البوركينــــي بقيــــادة مدربــــه البرتغالي باولو 
دوارتي إلى إثبات أنه لم يحضر إلى الغابون 
كضيف شــــرف بــــل طالــــب العبيــــه بضرورة 

العــــودة إلــــى البــــالد مبيدالية علــــى األقل. 
كثيــــرا على  منتخــــب ”اخليــــول“  ويعــــول 
العديــــد مــــن األوراق الرابحة فــــي صفوفه 

أمثال بيرتراند تراوري و إريســــتيد بانسيه 
وبريغوســــي ناكوملــــا وغيرهــــم مــــن األوراق 

الرابحة في صفوف الفريق الكروي. 
وستكون هذه املواجهة هي اخلامسة بني 
املنتخبني في تاريــــخ املواجهات التي جمعت 
بينهمــــا فــــي بطولة أمم أفريقيــــا، حيث حقق 
املنتخب الغاني الفوز في ثالث مواجهات في 
نســــخ 1978 و2002 و2010، بينما فاز املنتخب 
البوركينــــي فــــي مواجهــــة واحــــدة بــــركالت 

الترجيح في نسخة 2013.
وقال املدافــــع البوركينابي ســــتيف ياغو 
”وصلنا باملبــــاراة حتى ركالت الترجيح وهذا 
يعنــــي أننا قمنا مبا علينا القيام به، لكن هذه 
الــــركالت تعتبر ضربة بوكــــر (حظ) وخرجنا 

منها خاسرين“. 
وكان ياغو قــــد صاحب الكرة اخللفية إلى 
شــــارل كابوريه الذي تابعها عرضية باجتاه 
إريســــتيد بانســــيه فأدرك األخير التعادل (1-

1) بعد أن تقدمــــت مصر عبر جنم نادي روما 
اإليطالي محمد صالح. وبدوره، قال بانســــيه 
”لقد خــــاب أملنا قليــــال إذ كان بإمكاننا تقدمي 
مستوى أفضل والوصول إلى املباراة النهائية 

ومحاولة إحراز أول لقب في تاريخنا“. 
ويحمــــل النهائــــي ”الصغيــــر“ الرقــــم 17 
فــــي تاريخ مواجهــــات الطرفني فــــي مختلف 
املســــابقات، وتتفوق غانا بعشرة انتصارات 

مقابل 4 هزائم وتعادلني.
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مصر تواجه الكاميرون في إعادة لنهائي 2008
[ بروس: التأهل لنهائي أمم أفريقيا كان حلما تحقق

رياضة

} ليبرفيــل (الغابــون) – ســـادت حالـــة مـــن 
التفـــاؤل بـــني اجلماهيـــر املصريـــة بعد فوز 
منتخـــب الكاميرون على غانا بهدفني دون رد، 
وتأهلـــه ملواجهة مصر فـــي نهائي كأس األمم 
األفريقيـــة بالغابـــون، األحد، رغم مـــا أظهره 
أســـود الكاميـــرون من قـــوة وخطـــورة أمام 

النجوم. 
ويعـــود ذلك إلـــى ثالثة أســـباب؛ أولها أن 
مصر فازت علـــى غانا مرتني في أقل من ثالثة 
شـــهور، األولى في اجلولـــة الثانية لتصفيات 
كأس العالم في نوفمبر املاضي باإلســـكندرية 
وانتهت املباراة بهدفني دون رد، والثانية يوم 
25 ينايـــر املاضي فـــي دور املجموعات لكأس 
أمم أفريقيا، حيث تغلب الفراعنة على النجوم 

بهدف محمد صالح. 
وكانـــت اجلماهيـــر املصرية تخشـــى من 
انتفاضة جنوم غانا في حالة تأهلهم للنهائي 
لرد االعتبار أمام الفراعنة، وهو ما كان سيهدد 
احللم املصري بالفوز باللقب األفريقي الثامن.
والســـبب الثاني أن مواجهـــات مصر مع 
الكاميرون فـــي النهائي األفريقي تنحاز دائما 
لصالـــح الفراعنة، حيث فـــازت مصر بركالت 
الترجيـــح فـــي بطولة عـــام 1986 بعـــد انتهاء 
الوقتني األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل 

الســـلبي، وانتزعـــت اللقب الثالـــث في تاريخ 
مشـــاركاتها فـــي كأس األمم األفريقيـــة. وكرر 
منتخب مصر تفوقه علـــى نظيره الكاميروني 
وهزمـــه مـــرة أخرى فـــي نهائي بطولـــة 2008 

بهدف محمد أبوتريكة. 
والسبب الثالث يعود إلى التفوق املصري 
على الكاميرون خالل نهائيات األمم األفريقية 
بشكل عام، حيث التقى الفريقان 9 مرات، فازت 
مصـــر في خمس منها، وخســـرت فـــي ثالث، 
وتعادل الفريقان مرة واحـــدة. وكانت البداية 
عندما هزم منتخب مصـــر نظيره الكاميروني 
بهـــدف نظيف فـــي دور املجموعات بكأس أمم 
أفريقيـــا عام 1984، قبل أن يطيح به من نهائي 

بطولة 1986.
وفي بطولة 2008 حقق الفراعنة فوزا كبيرا 
على أسود الكاميرون -4 2 في دور املجموعات، 
ثم عاد وهزمه في نهائي نفس البطولة بهدف 
دون رد. وكان آخـــر فوز ملصر علي الكاميرون 
في بطولـــة 2010، حيث تغلبـــت عليها بثالثة 
أهداف مقابـــل هدف واحد. أما الكاميرون فقد 
فازت علي مصر ثالث مرات أعوام 1988 بهدف 
دون مقابـــل، و1996 بهدفني مقابل هدف واحد، 
و2002 بهـــدف دون رد. وتعـــادل الفريقان دون 

أهداف في دور املجموعات لبطولة 2004.

واعتـــرف البلجيكي هوغو بـــروس املدير 
الفنـــي للمنتخـــب الكاميرونـــي بـــأن فريقـــه 
عانـــى كثيرا في الشـــوط الثاني أمـــام نظيره 
الغانـــي، لكن احلـــظ حالفه ليحقـــق الفوز في 
مباراتهما باملربـــع الذهبي لبطولة كأس األمم 
األفريقية. وخسر املنتخب الغاني أمام نظيره 
الكاميرونـــي ليفقـــد فرصة جديدة الســـتعادة 
اللقـــب الغائـــب عنه منذ 35 عامـــا فيما حافظ 
املنتخـــب الكاميرونـــي على فرصة اســـتعادة 
اللقب الـــذي أحـــرزه أربع مرات ســـابقة كان 

أحدثها في 2002 مبالي. 
وقال بروس، فـــي تصريحاته بعد املباراة 
”التأهـــل للنهائـــي كان حلمـــا حتقق… أشـــعر 
بســـعادة بالغة لي وللفريق بشكل خاص. إنها 
مجموعـــة متميـــزة ومنوذجية مـــن الالعبني 
داخل وخارج امللعب. استحقت هذه املجموعة 

بلوغ النهائي“. 
وأشـــار بروس إلـــى أن املنتخـــب الغاني 
يتفـــوق علـــى فريقه مـــن حيث اخلبـــرة حيث 
خـــاض في البطولـــة احلالية فعاليـــات املربع 

الذهبي للنسخة السادسة على التوالي.
ورغـــم هـــذا، أكـــد بـــروس أن املنتخـــب 
الكاميروني اســـتحق التأهل للنهائي في ظل 
تطور مستواه من مباراة إلى أخرى منذ بداية 
البطولـــة. وعن املباراة أمـــام غانا، قال بروس 
”بدأنا اللقاء بشـــكل رائع ولكننا عانينا بعض 
الشيء في الشوط الثاني. حالفنا احلظ نسبيا 
خاصة مع تســـجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
الثالثـــة مـــن الوقـــت بـــدل الضائـــع للمباراة 

وســـط محاوالت مكثفة من املنافس لتســـجيل 
هدف التعـــادل“. وأكـــد الالعـــب الكاميروني 
بنجامـــني موكاندغو رغبة فريقه باالســـتمرار 
في املغامـــرة خالل النســـخة احلالية لبطولة 
كأس األمم األفريقيـــة. وفـــي تصريح صحافي 
قال موكاندغو ”نتمنى االستمرار في املغامرة 
بأمم أفريقيا، ونحن اآلن ســـعداء لنجاحنا في 
رســـم البسمة على وجوه 22 مليون كاميروني 
رغم املشـــكالت التي تعرضنا لها قبل انطالق 

البطولة“. 
وأضاف ”نهائي أمم أفريقيا سيكون كبيرا 
بـــني منتخبني كبيريـــن في القـــارة األفريقية، 
وســـيكون اللقاء أمام مصر مختلفا متاما عن 
مباراة غانا، وسنحاول بشتى الطرق التتويج 
باللقب القاري“. وتابع موكاندغو تصريحاته 
قائـــال ”في حالة عـــدم الفوز باللقب ســـنكون 
سعداء أيضا وســـتكون اجلماهير فخورة بنا 
بعد املســـتوى الذي ظهرنا عليه في البطولة“. 
وحول الفوز على غانا، قال الالعب الكاميروني 
”خضنـــا املبـــاراة بغيـــة حتقيـــق االنتصـــار، 

ونستحق الفوز والتأهل إلى النهائي“.

تلتقي مصر مع الكاميرون في نهائي بطولة أمم أفريقيا بليبرفيل، وذلك في إعادة لنهائي 
ــــــى خزائنه بعد غياب دام  ســــــنة 2008، ويســــــعى منتخب الفراعنة إلعادة اللقب القاري إل

سنوات عن احملفل األفريقي.

أرقام للتاريخ

غانا وبوركينا فاسو تطاردان برونزية أمم أفريقيا

السبت 2017/02/04 - السنة 39 العدد 10533

◄ اعتبر عنتر يحيى، جنم املنتخب 
اجلزائري السابق، أن عصام احلضري، 

حارس املنتخب املصري، هو الورقة 
الرابحة في منتخب الفراعنة، بعدما 
ساهم في قيادة الفريق إلى التأهل 

لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا. وتألق 
عصام احلضري أمام بوركينا فاسو، في 

نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. وهنأ 
يحيى، العب نادي أورليون الفرنسي، 

عصام احلضري (44 عاما) على 
مساهمته في قيادة 

الفراعنة للتأهل إلى 
نهائي البطولة للمرة 

الثامنة في تاريخهم. 
وقال يحيى ”على 
الشعب املصري 

أن يشجع منتخب 
بالده الذي وصل إلى 
نهائي أمم أفريقيا بعد 7 

سنوات من الغياب“.

◄ تنتظر النسخة العاشرة من بطولة 
كأس القارات حتديد بطل أفريقيا الذي 

سيكمل نصاب املشاركني. وبدأت البطولة 
في عام 1992، حيث قام االحتاد السعودي 

برعاية أول نسختني، قبل أن يعترف 
االحتاد الدولي بها كبطولة رسمية تقام 
حتت إشرافه وتغيير مسماها إلى كأس 
القارات، على أن تقام كل أربع سنوات. 
تنتظر النسخة اجلديدة املقرر إقامتها 

في روسيا، مصر أو 
الكاميرون. ويتمنى 

الفراعنة الفوز بكأس 
األمم والوصول إلى كأس 

القارات لالنفراد بلقب 
أكثر املنتخبات األفريقية 
مشاركة بالوصول للمرة 

الثالثة، بينما يسعى أسود 
الكاميرون ملعادلة رقم 

مصر ونيجيريا وجنوب 
أفريقيا كأكثر منتخبات 

القارة مشاركة 
برصيد مرتني.

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر األخبار  المتعلقة بأهم
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} فرانســفيل (الغابون) – عبر هاني أبوريدة، 
رئيـــس االحتاد املصري لكـــرة القدم، عن ثقته 
في أن منتخب مصر سيكلل مشاركته في كأس 
األمم األفريقية في الغابون ”بنهاية سعيدة“. 

وتطمح مصر إلى تعزيز رقمها القياســـي 
ونيل اللقب الثامـــن، عندما تواجه الكاميرون 
فـــي املباراة النهائية. وقال أبوريدة ”أنا واثق 
مـــن أن الفريق قادر على رســـم البســـمة على 
وجوه املصريني والوصول إلى نهاية ســـعيدة 

في البطولة“.
وأضـــاف ”مـــر الالعبون بظـــروف صعبة 
خـــالل النهائيات وأثبتوا قدرتهم على اجتياز 
العقبـــات بدايـــة مـــن ســـوء أرضيـــة املالعب 
مرورا بارتفاع نســـبة الرطوبـــة ووصوال إلى 
اإلصابات التي حلقت بأكثر من خمسة العبني 
أساسيني“. وابتلي باإلصابات خالل البطولة 
احلارســـان أحمد الشناوي وشـــريف إكرامي 
والظهيـــر محمد عبدالشـــافي والعب الوســـط 
محمـــد النني وثنائي الهجوم مروان محســـن 

وأحمد حسن كوكا. 
وتابـــع أبوريـــدة ”أثق فـــي قدرتنـــا على 
مواصلـــة التحديات وحتقيـــق حلم املصريني 
باســـترداد اللقب“. وبعد تتويج مصر باللقب 
ثالث مـــرات متتالية بـــني 2006 و2010، غابت 
عن النهائيات في ثالث نســـخ متتالية قبل أن 

تستعيد التألق في الغابون.
وأكد بعض املدربني وخبراء الكرة املصرية 
قـــدرة املنتخب املصري على الفوز بكأس األمم 
األفريقيـــة 2017. وأكد عـــالء عبدالعال، املدير 
الفني الســـابق لناديـــي إنبي والشـــرقية، أن 
احلماس واإلرادة والرغبـــة في حتقيق اللقب 
ســـتدفع العبي املنتخب املصـــري إلى التغلب 
علـــى حالـــة اإلرهـــاق واإلجهاد التـــي ظهرت 
عليهم بوضوح أمام بوركينا فاســـو في الدور 

قبل النهائي. 
وأشـــار عبدالعـــال إلـــى أن العبـــي مصر 
اكتســـبوا خبـــرة املباريات األفريقيـــة بعد أن 
خاضـــوا خمـــس مباريات فـــي البطولة حتى 
اآلن، متوقعـــا أن يتوج أحفاد الفراعنة باللقب 

في النهاية.
وتوقع أشـــرف قاســـم املدير الفني لنادي 
الداخلية أن يعـــود منتخب مصر إلى القاهرة 
حامـــال معه كأس أمم أفريقيا، مشـــيرا إلى أن 
الظروف التي ســـبقت تلك البطولة تتشابه مع 
بطولـــة 1998 في بوركينا فاســـو والتي انتزع 
الفراعنة لقبها. وقال قاسم ”أعتقد أن الالعبني 
وجهازهـــم الفنـــي بقيادة هيكتـــور كوبر بات 
يتملكهم اإلحســـاس بـــأن اللقب ســـيكون من 
نصيبهـــم، وننتظر منهـــم االجتهاد واإلصرار 

في امللعب حتى يتحقق احللم“.
ويرى حســـن شـــحاتة املدير الفني لنادي 
بتروجيـــت أن فرصة الفراعنـــة كبيرة في نيل 
”النجمـــة األفريقية الثامنة“. وقال شـــحاتة إن 
وجـــود أكثر من العب يجيد اللعب في أكثر من 
مركز يسهل من مهمة هيكتور كوبر في التغلب 
علـــى الغيابات واإلصابات التـــي يعاني منها 

املنتخب.

أبوريدة: قادرون 
على مواصلة التحديات

منتخبـــا مصـــر والكاميـــرون التقيا 
9 مـــرات، فـــازت مصـــر فـــي خمس 
منها، وخســـرت في ثالث، وتعادل 

الفريقان مرة واحدة

◄

هذه املواجهة ستكون هي الخامسة 
بـــني غانا وبوركينا فاســـو فـــي تاريخ 
اللقـــاءات التـــي جمعـــت بينهمـــا في 

بطولة أمم أفريقيا

◄
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} رومــا - ستكون األنظار شاخصة إلى ملعب 
”يوفنتـــوس أرينـــا“ فـــي تورينو، حيـــث تقام 
قمـــة املرحلة الثالثة والعشـــرون مـــن الدوري 
اإليطالـــي لكرة القدم بـــني يوفنتوس املتصدر 
وحامل اللقب في املواســـم اخلمســـة األخيرة، 

وإنتر ميالن الرابع. 
وتكتســـي مباريات الفريقني أهمية وندية 
كبيرتـــني، ولن تخـــرج مباراتهمـــا املقبلة عن 
هذا اإلطـــار، فيوفنتوس يســـعى إلـــى تعزيز 
ســـجله اخلالي من الهزائم على أرضه ورفعه 
إلـــى 27 مباراة واحلفـــاظ على فـــارق النقاط 
األربع التي تفصله عن أقـــرب مطارديه روما، 
بينما يطمح إنتـــر إلى مواصلة انتفاضته في 
الدوري وتقليص فارق النقاط التسع عن فريق 
”الســـيدة العجوز“. يذكر أن ليوفنتوس مباراة 

مؤجلة ضد كروتوني الثامن عشر. 

عامل األرض والجمهور
يعـــول يوفنتـــوس الســـاعي إلـــى لقبـــه 
السادس تواليا على عاملي األرض واجلمهور 
إلضافة إنتـــر ميالن إلى جـــاره ميالن، بعدما 
فاز على األخيـــر 2-1 األربعاء قبل املاضي في 
تورينو في الدور ربع النهائي ملسابقة الكأس 
احملليـــة.  كما أن العبي املدرب ماســـيميليانو 

أليغـــري الذيـــن تلقـــوا خســـارتني فقـــط في 
الشهرين املاراتونيني األخيرين (11 مباراة في 
مختلف املسابقات)، يســـعون إلى رد االعتبار 

خلسارتهم 1-2 ذهابا في جوزيبي مياتزا. 
ويعقد يوفنتوس آمـــاال كبيرة على هدافه 
الدولي األرجنتيني غونزالو هيغواين الذي هز 
الشـــباك 5 مرات في املباريات الست األخيرة، 
والكرواتي  ديبـــاال  باولـــو  ومواطنـــه الواعد 

العمالق ماريو ماندزوكيتش.
لـــن تكـــون مهمـــة يوفنتوس ســـهلة أمام 
إنتـــر ميالن الذي توقفت انتصاراته التســـعة 
املتتاليـــة فـــي مختلـــف املســـابقات، الثالثاء 
املاضي، بخســـارته أمام ضيفه التســـيو 2-1 
وخروجه من ربع نهائي الـــكأس. ويأمل إنتر 
ميـــالن ومدربه ســـتيفانو بيولـــي في حتقيق 
الفـــوز الثانـــي تواليـــا على يوفنتـــوس هذا 
املوسم واألول في تورينو منذ 3 نوفمبر 2012، 

إلطالق املنافسة مجددا على اللقب. 
وضـــرب إنتر ميالن بقوة فـــي الدوري في 
مبارياتـــه الســـبع األخيـــرة وحقـــق العالمة 
الكاملـــة وهو يرصد فـــوزه الثامـــن بحماس 
بحسب ما جاء على لسان العب وسطه اجلديد 
روبرتـــو غاليارديني، الذي قال ”لدينا شـــعور 
بأننا نســـتطيع الذهاب إلـــى تورينو والعودة 

بالنقاط الثالث“.

وميتلـــك نابولي الثالـــث (45 نقطة) فرصة 
انتزاع املركز الثاني مؤقتا من روما (47 نقطة) 
عندما يفتتح املرحلة السبت مبواجهة مضيفه 
بولونيـــا الثالث عشـــر، في حـــني يلعب فريق 
العاصمـــة مع ضيفه فيورنتينـــا، الثالثاء، في 
ختـــام املرحلة وفي قمـــة ال تخلو من صعوبة. 
ويرغـــب نابولـــي فـــي تعويض تعثـــره على 
أرضه أمام أتاالنتا 1-1 فـــي املرحلة املاضية، 
وسيستفيد مدربه ماوريتسيو ساري من عودة 
مدافعـــه الدولي الســـنغالي خاليدو كوليبالي 
بعـــد خـــروج منتخب بـــالده مـــن كأس األمم 
األفريقية فـــي الغابون في الدور ربع النهائي، 
واملهاجم الدولـــي البولندي أركاديوش ميليك 
الـــذي تعافـــى مـــن اإلصابة اخلطـــرة. وميلك 
ســـاري ايضا سالح الدولي البلجيكي درييس 
ميرتنز الذي كان خير خليفة مليليك بتســـجيله 

13 هدفا.

 ضيف ثقيل
ســـتكون مهمة رومـــا صعبة أمـــام ضيفه 
فيورنتينـــا الـــذي ارتقـــى إلى املركز الســـابع 
بفوزه على بيســـكارا 2-1 األربعاء في مباراة 
مؤجلة. ولم يخســـر فيورنتينا فـــي مبارياته 
اخلمـــس األخيرة التي حقـــق خاللها الفوز 3 
مـــرات أبرزهـــا على يوفنتـــوس 2-1 منتصف 
الشـــهر املاضـــي، فيمـــا يدخل رومـــا املباراة 
جريحا بعد خســـارته القاســـية أمام مضيفه 

سمبدوريا 2-3 بعدما تقدم مرتني. 
ويتربص التســـيو بإنتر ميـــالن القتناص 
املركـــز الرابع في حـــال خســـارة األخير أمام 
يوفنتـــوس، وذلك خـــالل حلولـــه ضيفا على 
بيســـكارا صاحب املركز األخير. وميني ميالن 
الثامن النفس بالعودة إلى ســـكة االنتصارات 
التي غابت عنه فـــي املباريات الثالث األخيرة 
(خســـارتان وتعادل واحد) عندما يســـتضيف 
ســـمبدوريا الثانـــي عشـــر واملنتشـــي بفوزه 

الثمني على روما.

} لنــدن - ســـتتضح الرؤيـــة بشـــكل كبير في 
الصـــراع علـــى لقب الـــدوري اإلنكليـــزي لكرة 
القدم، عندما تنطلق منافسات املرحلة الرابعة 
والعشرين من املســـابقة، السبت، حيث يلتقي 
تشيلســـي املتصدر مع مالحقه أرســـنال، الذي 
يحتل املركـــز الثالث بفارق األهداف فقط خلف 
توتنهـــام. وســـيضمن الفوز لتشيلســـي، على 
ملعب ”ستامفورد بريدج“ في افتتاح منافسات 
املرحلة، التفوق بفارق 12 نقطة على أرسنال. 

وتعادل تشيلسي مع مضيفه ليفربول 1-1، 
الثالثـــاء املاضي، لكنه ال يـــزال متفوقا بفارق 

تسع نقاط في الصدارة.
ويرفض تشيلسي اعتبار املواجهة املقررة 
على ملعبه محســـومة، رغم اخللل الذي يعانيه 
أرســـنال في وســـط امللعب بســـبب اإلصابات. 
وقال دارين كاهيل، قائد فريق تشيلســـي ”أثق 
في زمالئي، والطريقة التي نعمل بها.. أشـــعر 
بالثقـــة لدى النـــزول إلـــى أرض امللعب برفقة 
هـــؤالء الالعبـــني، ولكننا ندرك مـــدى صعوبة 

التتويج في هذا الدوري“. 
وأضاف ”جنحنا في ذلـــك من قبل، ولكننا 
أخفقنـــا أيضا من قبل، لذلك لن يكون هناك أي 
تهـــاون.. نواصل املضي قدمـــا ألننا نرغب في 
الفوز بالدوري، هذا هو األمر ببساطة. املباراة 

املقبلة مهمة للغاية بالنسبة إلينا“.

استعادة التوازن
يأمل أرســـنال فـــي اســـتعادة توازنه بعد 
واتفـــورد 2-1  أمـــام  ملعبـــه  علـــى  الهزميـــة 
الثالثاء. وقال الفرنســـي آرسني فينغر، املدير 
الفني ألرســـنال ”بالطبع نرغب فـــي الرد أمام 
تشيلســـي.. عندما تخســـر مباراة، فإنك تأمل 
في الرد الســـريع، وعلينا أن نحلل ما حدث في 
املبـــاراة املاضية ونحاول تقدمي الرد املقنع في 

مباراة السبت“. 
ويتحتـــم علـــى فينغر اآلن إيجـــاد احللول 
خلط الوســـط حيـــث انضم آرون رامســـي إلى 
قائمة اإلصابات بالفريق، ليصبح فرانســـيس 

كوكولـــني هو الالعـــب األساســـي الوحيد في 
خط الوسط، املتاح للمشاركة. ويغيب غرانيت 
شاكا بسبب اإليقاف، كما يغيب املصري محمد 
النني النشغاله باملشاركة مع منتخب بالده في 
كأس األمم األفريقيـــة 2017 املقامـــة بالغابون، 
لذلك يرجح أن يشارك أينسلي مايتالند نيلس 
وأليكس أوكسليد تشامبرلني في خط الوسط. 
كذلك أهدر توتنهام نقطتني في مباراته باملرحلة 
املاضيـــة، حيث تعادل مع ســـندرالند ســـلبيا 
وينتظر املدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو من 
العبيه تقدمي أداء أكثر تنافســـية عندما يلتقي 

الفريق ضيفه ميدلسبروه السبت. 
وقال بوتشـــيتينو ”ال يفترض بنا أن نؤدي 
بهـــذا الشـــكل، عندمـــا نتنافس علـــى أهداف 
مهمـــة.. نحن بحاجة إلى التعلـــم من األخطاء 
وتصحيحها، ومباراة الســـبت تشـــكل فرصة 

جديدة أمامنا حلصد ثالث نقاط“.
وأكد هاري وينكس، جنم نادي توتنهام، أن 
العبي السبيرز ليســـوا على استعداد للتخلي 
عن القتال مع تشيلسي متصدر ترتيب الدوري، 
رغم وجود فجـــوة كبيرة بني الفريقني. ويحتل 
البلوز صـــدارة البرميييرليغ برصيد 56 نقطة، 

بفارق 9 نقاط عن الوصيف توتنهام. 
وأضـــاف وينكس، في تصريحات صحافية 
”توتنهام بحاجة إلى التركيز على نفسه وليس 
على تشيلســـي. ال ميكـــن أن نؤثر على ســـير 
نتائج البلوز“. وتابع جنم وســـط توتنهام ”كل 
ما ميكننا القيام به هـــو التركيز على نتائجنا 
والفـــوز في كل مبـــاراة. أمتنـــى أن يكون ذلك 

كافيا للحصول على لقب البرميييرليغ“.
أمـــا األملاني يورغـــن كلوب، املديـــر الفني 
لليفربـــول، صاحـــب املركز الرابـــع، فقد طالب 
العبيه بالتركيز الشـــديد خالل املباريات الـ15 
املتبقيـــة للفريـــق في الدوري، حيـــث يأمل في 

إنهاء املوسم ضمن املراكز األربعة األولى. 
وقـــال املـــدرب كلـــوب ”ســـنجهز أنفســـنا 
ونحـــاول تقدمي كل ما لدينا (أمام هال ســـيتي 
السبت).. لقد حققنا شيئا أمام تشيلسي (نقطة 
التعادل) وهذا أمـــر جيد، ولكن علينا مواصلة 

التقدم“. 
ويســـتضيف مانشستر سيتي، الذي يحتل 
املركـــز اخلامس بفـــارق األهـــداف فقط خلف 
ليفربـــول، فريق ســـوانزي األحـــد، بينما يحل 
مانشســـتر يونايتـــد صاحب املركز الســـادس 
ضيفا على ليســـتر ســـيتي حامل اللقب. وبعد 
ثمانيـــة أشـــهر مـــن إنهـــاء قصتـــه اخليالية 

بالتتويج بلقب الدوري اإلنكليزي، يقف ليستر 
سيتي على بعد نتيجة واحدة سيئة من منطقة 
الهبـــوط. والهزميـــة أمام مانشســـتر يونايتد 
األحـــد مـــع نتائـــج جيـــدة لكريســـتال باالس 
وســـوانزي ســـيتي ســـتجعله بني أحد املراكز 

الثالثة األخيرة في القائمة.
وبعـــد الهزميـــة الثالثـــة علـــى التوالـــي، 
الثالثـــاء، أمـــام بيرنلـــي فإن الســـيناريو غير 
املتوقع بهبوط ليستر بعد عام من فوزه باللقب 
اقترب خطوة أخرى نحو الواقع. ورمبا لم يدق 
املدرب كالوديو رانييـــري ناقوس اخلطر، لكن 
النظر إلى حالة الفريق بعـــد الهزمية األخيرة 
التي تركته بأســـوأ سجل لبطل بعد 23 مباراة 
أعاد إلى الذاكرة بعض املشـــاهد املألوفة. رمبا 
السبب في سقوطه هو حتول الدفاع من صلب 
يصعب اختراقه إلى مهتز والهجوم القوى إلى 
ضعيف وغير فعال. واهتزت شـــباك ليستر 36 
مرة في املوسم املاضي، بينما حتى اآلن في 23 

مباراة اهتزت 38 مرة.

وفـــي نفس الوقت في املوســـم املاضي كان 
الفريق ســـجل 42 هدفـــا، بينما جنح حتى اآلن 
في هز الشـــباك 24 مرة فقط. ويفترض أن ينقذ 
النجاح الكبير لرانييري واألداء القوي للفريق 
في دوري أبطال أوروبا منصب املدرب اإليطالي 
من خطر اإلقالة، لكن البطل ميكن أن يجد نفسه 
حتـــت الضغط، إال أن املـــدرب اإليطالي ال يزال 
يحتفظ بهدوئه وقال بعد الهزمية أمام بيرنلي 
”ال أشـــعر بأي ذعر“، وأضـــاف ”يجب أن نعمل 

أكثر ونكافح ونثق في أنفسنا“.
وبينمـــا بقيت تشـــكيلة الفريق كما هي في 
املوسم املاضي باســـتثناء رحيل نغولو كانتي 
إلى تشيلسي، فإن االفتقار للثقة يبدو أنه أحد 
أســـباب النتائج الســـيئة. وكانت روح الفريق 
أحد األسباب الواضحة في احلفاظ على هدوئه 
وسعيه حلصد النقاط في املوسم املاضي، لكن 
هـــذه القوة حل بدال منهـــا الضعف في كل مرة 
يخرج فيها الفريق بعيدا عن ملعبه كينغ باور. 
ولم ينتصر ليســـتر خارج ملعبه هذا املوســـم 

وحصد ثـــالث نقاط من ثالثة تعـــادالت مقابل 
11 فوزا وســـتة تعادالت في 19 مبـــاراة لعبها 
خارج أرضه في املوسم املاضي في طريقه نحو 

اللقب.

دفعة معنوية
الفنـــي  املديـــر  مويـــس،  ديفيـــد  يتطلـــع 
لســـندرالند، صاحب املركز العشـــرين األخير، 
إلى أن يســـتغل الفريق الدفعـــة املعنوية التي 
اكتســـبها بالتعـــادل مع توتنهـــام، في حتقيق 
الفوز علـــى مضيفه كريســـتال باالس صاحب 
املركز الثامن عشر السبت. وقال مويس ”نحن 
متحمســـون للمباراة، وعلينا تقدمي مستويات 
أفضـــل بكثير من أجل حتقيـــق االنتصارات“. 
وفي مباريات أخرى، الســـبت باملرحلة نفسها، 
يلتقي إيفرتون مع بورمنوث وســـاوثهامبتون 
مع ويســـتهام وواتفورد مع بيرنلي وســـتوك 

سيتي مع ويست بروميتش ألبيون.

تشيلسي يلتقي أرسنال في صراع قمة الدوري اإلنكليزي
 [ ليستر سيتي ينشد االنتفاضة من بوابة مانشستر يونايتد  [ مهمة سهلة للسيتي في مواجهة سوانزي

تشهد منافسات املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري اإلنكليزي املمتاز قمة نارية جتمع 
تشيلســــــي وأرسنال، إذ يتطلع البلوز إلى تعزيز صدارتهم فيما يسعى املدفعجية لتشديد 

املالحقة.
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«آرســـين فينغر وأرســـنال منحاني كل شـــيء، دونهما لم أكن ألصبح فائزا بكأس العالم وكأس 
األمم األوروبية، كما أني لم أكن ألجرب كل ما فعلته في حياتي».

سيسك فابريغاس
 جنم فريق تشيلسي اإلنكليزي

«ليســـت هناك حاجة إلى إجراء مقارنات بين ميســـي ونيمار، فلكل منهما صفات مختلفة. نيمار 
يملك أسلوبا سحريا في اللعب، أما ميسي فهو الالعب الذي يختلف عن البقية».

ماكسويل أندرادي 
العب فريق باريس سان جرمان الفرنسي

ليفربـــول،  فريـــق  مـــدرب  كلـــوب 
طالب العبيه بالتركيز، حيث يأمل 
في إنهاء املوســـم ضمـــن املراكز 

األربعة األولى

◄

ميالن يمنـــي النفس بالعـــودة إلى 
ســـكة االنتصارات التـــي غابت عنه 
في املباريات الثالث األخيرة عندما 

يستضيف سمبدوريا

◄

} مدريــد - تأمل إدارة ريال مدريد اإلســـباني 
فـــي اســـتغالل العالقـــة غيـــر املســـتقرة بني 
ســـيرجيو أغويـــرو جنـــم مانشســـتر ســـيتي 
اإلنكليزي ومديره الفني بيب غوارديوال، للظفر 

مبجهودات الهداف األرجنتيني.  
وأكدت صحـــف بريطانية أن ريـــال مدريد 
يراقب وضعية املهاجم الدولي، الذي أصبح ال 

يحظى بالثقة الكاملة في تشكيلة غوارديوال. 
ويرى غوارديوال مســـتقبل هجوم السيتي 
في ليروي ســـاني، والوافـــد اجلديد البرازيلي 
جيســـوس غابرييل، ورحيم ســـترلينغ، بينما 
يأتـــي أغويرو من بعدهم في حســـابات مدرب 

السيتي.
ويطمـــح زين الديـــن زيدان، املديـــر الفني 
للفريـــق امللكي إلـــى الفوز بخدمـــات أغويرو، 
والـــذي قد يحل األزمـــة الهجومية التي يعاني 
منها في ظل تراجع مستوى كرمي بنزمية وعدم 
اعتماده بشكل أساسي على موراتا. ويذكر أن 
ريـــال مدريد ليس الوحيـــد الذي يراقب مصير 
أغويـــرو، في ظل تربـــص العديد مـــن األندية 

ومنها باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد.

أغويرو تحت مجهر 
ريال مدريد

} تورينيــو ( إيطاليــا) - بـــات نـــادي بايـــرن 
ميونيخ األملاني يخطط للتعاقد مع ديلي آلي، 
جنم فريق توتنهام، في الصيف املقبل. ووفقا 
ملا نشرته وسائل إعالم إنكليزية، فإن مسؤولي 
بايـــرن ميونيخ يرون في آلي امتدادا لتوماس 
مولر، جنم الفريق البافاري. ورغم رغبة بايرن 
فـــي التعاقد مع الالعـــب، إال أن إدارة توتنهام 
تســـعى لتجديد عقـــد الالعب حتـــى 2022 مع 

تعديل راتبه.
ويذكـــر أن رئيس توتنهام دانيال ليفي، قد 
يتخلى عن آلي في حالة واحدة، وهي إن جاءه 
عـــرض بأكثر من 85 مليون جنيه إســـترليني، 
مثلما حدث مع غاريـــث بيل عندما تخلى عنه 
الفريق اللندني لفائدة ريال مدريد اإلســـباني 
فـــي 2013. ويبدو أن آلي ســـعيد في توتنهام، 
ومن املتوقع مناقشـــة العقـــد اجلديد في وقت 
الحق من الصيف املقبـــل لتمديد عقده وجعله 

صاحب الراتب األعلى في النادي.

بايرن يخطط للتعاقد 
مع ديلي آلي

حصار قوي

يوفنتوس يتسلح بهيغواين لمواجهة إنتر

مرحبا بأي منافس
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أبدى نادي غوانغتشو إيفر 
غراندي استعداده للتوقيع مع العب 

وسط برشلونة آردا توران بعقد مدته 
أربعة أعوام بمبلغ 100 مليون يورو، 
كي يصبح األغلى في تاريخ الدوري 

الصيني منذ اقتحامه لسوق االنتقاالت 
العالمية.

◄ يهتم نادي فالنسيا بالحصول على 
خدمات أالركون إيسكو، صانع ألعاب 

فريق ريال مدريد. وانتشرت أنباء تفيد 
برغبة إيسكو في الرحيل عن صفوف 
النادي الملكي، بعد تأجيل مفاوضات 

تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 
.2018

◄ فضل مدرب بوروسيا دورتموند 
توماس توخيل عدم إدراج المهاجم 
الوافد على الفريق ألكسندر إسحاق 

ضمن الئحة الالعبين الذين بإمكانهم 
المشاركة في األدوار المتبقية من دوري 

أبطال أوروبا.

◄ بات نادي بايرن ليفركوزن األلماني 
محروما من أحد أفضل العبيه حتى 

نهاية الموسم الحالي، واألمر يتعلق 
بمتوسط الميدان التركي هاكان 

تشالهانوغلو، فاالتحاد الدولي لكرة 
القدم فرض عليه عقوبة قاسية.

◄ أبقت محكمة التحكيم الرياضي 
”كاس“ على عقوبة اإليقاف ألربعة أشهر 

بحق العب باير ليفركوزن األلماني 
والمنتخب التركي هاكان شالهانوغلو 
بسبب مخالفته العقد الذي وقعه عام 

2011 مع مواطنه طرابزون سبور.

◄ سجل ستيفن كيوري 29 نقطة، 
وأضاف كيفن دورانت 26 نقطة وعشر 

تمريرات حاسمة ليواصل غولدن ستيت 
واريورز سلسلة انتصاراته، ويتغلب 

على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 
133-120 ضمن منافسات دوري كرة 

السلة األميركي.

باختصار
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 ، } تلك كانـــت من نعم الفيســـبوك عليَّ
إذ زرعت المصافـــة الجميلة على مائدة 
العوافي ولـــذة الحديث اللطيف، صديقًا 
كان ألكترونيـــًا وصـــار اآلن حقيقيًا. إنه 
نجـــم ســـهيل وكنيته أبومحمـــد. حميم 
إلى الحـــّد الذي يكاد يقصـــف فيه قلبك 
كّل ليلـــة من الليالي الثالث التي قضاها 
بربة عّمـــون، بقصة عراقية منّكهة بعطر 
بصـــراوي نبيـــل، فتـــرد عليـــه بحكاية 

بغدادية عباسية الهوى والمهوى.
وجهه المريح هو خلطة من إبراهيم 
الشـــاعر  البريكان  ومحمـــود  العبدلـــي 
المغـــدور الذي أكل جـــلَّ ليلتنا الطويلة 
بمطعـــم ســـلطان إبراهيـــم البديع. نجم 
ومجلســـه األدبي تحـــت أيمانهم مقترح 
نشر ديوان شـــعر فخم لقريبه البريكان، 
وأظـــن أنه قـــد حصل علـــى قصائد غير 
منشورة للشاعر المعتزل غير المحظوظ 
، فقلت لـــه عليك إذن بأهـــل البصرة من 
األدباء وتابعيهم وجالســـهم وسهيريهم 

ومريديهم.
فـــي باب العونة هـــذا جئنا على ذكر 
محمـــد خضير وكاظم الحجـــاج وطالب 
عبدالعزيـــز ولؤي حمـــزة عباس وجابر 
خليفـــة جابـــر، ثـــم وّســـعنا جغرافيـــا 
المشهد، فذهبنا إلى بالد ما بين القهرين 
كلها، وطفرنا صوب دلمون حتى حططنا 
الرحال التخييلي بمرسم الثنائي عباس 
يوســـف وجبـــار الغضبـــان، ثـــم عبرنا 
جســـرها الطويل الذي سيكتسي اللون 
األبيـــض ليلـــة الخميس علـــى الجمعة، 
بســـبب حشـــود العابرين الســـعوديين 
ليل  صـــوب  المتعجليـــن  المدشدشـــين 
المنامة الحلوة وما حولها، فنزلنا بديار 
حسن دعبل، فاستأنس صاحبي وارتاح 
لقصة قدر الرز المطبق بســـمك الزبيدي 
الطيـــب، الذي جاءني به حســـن صاحب 
كتاب البحبوح، صوغة مدهشة من بيته 

البعيد.
وجدت أّن أبا محمـــد الذاهب صوب 
بمهارة  الشـــوكة  يســـتعمل  الســـبعين، 
عالية وبمقدوره أن يصطاد بها، حبة رّز 
وحيـــدة نائمة بخاصرة الصحن، أما أنا 
فلقد فشلْت محاولتي األولى لقنص حبة 
زيتون كبيرة، بعد أن دسُت على جسمها 
األملس فانزلقت خـــارج المائدة، كما لو 

أنها خروف هرب من سّكين الذّباح.
نصحنـــي النادل الجميـــل خالد بأن 
أفـــرش على صدري، وصلـــة بيضاء كما 
فعل جليسي، لكّن نصيحته ذهبت مذهب 
بولة في شط، بعد أن رأيت أن فوطة نجم 

قد سقطت على األرض ألف مرة وثالثا.

األلوان تضيء مباني الشارقة بمهرجان األضواء

} جاكرتــا – رغم أن األفاعي تعد مصدر رعب 
للبشر منذ قديم األزمان، إال أنها تعتبر مصدرا 
للشفاء من األمراض في إندونيسيا وتستخدم 

في الطب البديل.
ومع حلـــول المســـاء يفرش باعـــة أفاعي 
”كوبرا جافا“ عرباتهم، في منطقة مانغا بســـار 
غربي العاصمـــة جاكرتا، حيـــث يعمد بعض 
األهالي إلى شراء شراب مكون من دم األفاعي 
ممزوج مع خلطات عشبية، فيما يفضل آخرون 

تناول لحمها مشويا.
وتضم عربات باعة شـــراب األفعى أنواعا 
من الكريمات والكبســـوالت أيضا، وتكون تلك 
المـــواد مصنوعة مســـبقا من دمـــاء الكوبرا، 
في حيـــن يجرى تحضير الشـــراب أمام أعين 
الزبائن. ويقدم الباعة لحم الكوبرا المشـــوي 

مع البصل والفلفل والليمون.

ويعتقـــد اإلندونيســـيون أن لحـــم ودماء 
الكوبـــرا يســـاهمان فـــي معالجـــة أمـــراض 
الحساســـية، والمفاصل، واألكزيما، وتنشيط 
الجســـم، فضـــال عـــن دورهمـــا فـــي االعتناء 

بالبشرة.
وقالـــت مبـــا أنيســـا التي تتناول شـــراب 
دم الكوبـــرا باســـتمرار، إنـــه مفيـــد لمـــرض 
الحساســـية الذي تعاني منه، وعندما ينتكس 

المرض، فإنها تشتري الشراب.
وأضافت أنيســـا ”ألجـــأ إلى هـــذا النوع 
مـــن الطـــب البديـــل، ألنه شـــائع فـــي الثقافة 
اإلندونيســـية، وال يحتوي على مواد كيميائية 

تضر الجسم“.
وتباع أفعى الكوبـــرا بـ5 دوالرت للواحدة 
منها، ويســـتخدم جلدها فـــي صناعة األحزمة 

ومحفظات النقود.

} لــوس أنجلــس – قالت الممثلة والناشـــطة 
المدافعـــة عن حقوق اإلنســـان أنجلينا جولي 
إن األمـــر التنفيـــذي الـــذي أصـــدره الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب ويقضي بمنع دخول 
المسافرين من ســـبع دول ذات أغلبية مسلمة 
يضر بالالجئين الضعفاء وقد يؤجج التطرف.
ودون ذكـــر اســـم ترامـــب صراحـــة قالت 
جولـــي، التـــي كانـــت مبعوثـــة خاصة 
للمفوضيـــة العليـــا لألمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون الالجئيـــن، فـــي مقالـــة رأي 
بصحيفة ”نيويـــورك تايمز“ إن التمييز 

على أساس الدين ”لعب بالنار“.
وأضافـــت الممثلة الحائـــزة على جائزتي 
أوسكار أنها كأم لســـتة أطفال ”ولدوا جميعا 
في أراض أجنبية. وهـــم مواطنون أميركيون 
يشـــعرون بالفخر“ فإنها تؤمـــن بالحاجة إلى 
األمـــن بالبالد، لكنها قالـــت إن القرارات يجب 

أن ”تستند إلى الحقائق ال الخوف“.
وكتبت نجمة هوليوود المعروفة بمواقفها 
اإلنســـانية المؤثرة ”كل مرة نتخلى فيها عن 
قيمنا، تتفاقم المشكلة التي نحاول احتواءها 
(…) إغـــالق أبوابنا فـــي وجـــه الالجئين، أو 

التمييـــز فـــي مـــا بينهـــم يتنافى مـــع قيمنا، 
واستهداف األضعف ليس دليل قوة“.

وكتبـــت ”أريـــد أيضا أن أعلـــم أن األطفال 
الالجئيـــن المؤهلين للحصول علـــى اللجوء 
ســـتكون دائما لديهم فرصـــة لتقديم قضيتهم 
إلى أميركا رحيمـــة. وأن بإمكاننا إدارة أمننا 
دون شـــطب مواطنيـــن مـــن دول كاملة، حتى 

الرضع، على أساس الجغرافيا أو الدين“.
ويمنـــع أمـــر ترامـــب التنفيـــذي مواطني 
إيران والعراق وليبيا والصومال والســـودان 
وســـوريا واليمن من دخول الواليات المتحدة 
لمدة تســـعين يوما. وأوقفت اإلدارة األميركية 
عمليات قبول الالجئين لمدة 120 يوما. كما تم 
منع الالجئين الســـوريين من دخول الواليات 

المتحدة ألجل غير مسمى.
وتمثـــل المقالـــة االفتتاحية التـــي كتبتها 
جولـــي أول تصريح لهـــا منـــذ أن أعلنت عن 
طلبهـــا الطالق من زوجها النجم براد بيت في 
ســـبتمبر الماضي. وللزوجين السابقين ثالثة 
أطفال بالتبني من كمبوديا وفيتنام وإثيوبيا 
كما أنهما أنجبا ثالثة أطفال ولدوا في فرنسا 

وناميبيا.

} الشــارقة – أطلـــق عدد من أمهـــر الفنانين 
العالمييـــن والمواهـــب اإلماراتيـــة العنـــان 
لخلق لوحات وعروض فنيـــة متكاملة البراز 
دقـــة الهندســـة المعمارية لصـــروح ومعالم 
إمارة الشـــارقة األبرز وذلك باستخدام أحدث 
التقنيـــات وعلى إيقاع ســـحر الضوء وأنغام 

الموسيقى.
وانطلقـــت العروض الضوئيـــة المبهرة، 
مســـاء الخميس، ضمـــن فعاليـــات مهرجان 
أضواء الشـــارقة 2017 لتزين يوميا 14 موقعا 
مختلفـــا في مناطق ومـــدن إمارة الشـــارقة، 
ابتداء من الساعة 6 حتى 11 مساء خالل أيام 
األســـبوع، ومن 6 مســـاء وحتى 12 منتصف 

الليل خالل عطلة نهاية األسبوع.
اإلماراتيـــة  المدينـــة  معالـــم  وازدانـــت 
باأللـــوان المبهجـــة وبحلي من نـــور حولت 

صروح المدينة إلى لوحات فنية بديعة.
وعكـــس مهرجان أضواء الشـــارقة، الذي 
تنظمـــه هيئة اإلنمـــاء التجاري والســـياحي 
ويســـتمر حتـــى 11 فبراير، بألوانـــه الزاهية 
مهـــارة المعمـــار ودقة الزخـــارف التي زينت 
واجهات األبنية والمعالم األثرية في المدينة.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة خالـــد المدفع أن 
المهرجان نجح على مـــدى األعوام الماضية 
في اســـتقطاب اآلالف من الزوار، إذ شـــهدت 
دورة العام الماضـــي 560 ألف زائر من داخل 
الدولـــة وخارجها، كما اســـتقطبت صفحات 
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالحدث 

2.8 مليون مشاركة وتفاعل.
ويســـتقطب مهرجان أضواء الشارقة كل 
عام اآلالف الـــزوار الذين يأتون لالســـتمتاع 
واســـتمتع  الجميلة.  الضوئيـــة  بالعـــروض 
الـــزوار الذين تنقلوا من معلـــم إلى آخر هذا 
العام، برصد تفاصيل الهندســـة المرســـومة 
باألضـــواء مـــع الحرص علـــى توثيـــق تلك 
اللحظـــات بعدســـات كاميراتهـــم وهواتفهم 

النقالة.
ويســـتوحي المهرجـــان لوحاتـــه الفنية 
من مجاالت عـــدة متنوعة من الفـــن والعلوم 
واإلبداع والمعرفة، وهو ما ظهر من أســـماء 
األعمـــال الفنية التي عرضـــت على واجهات 

األبنية المختارة.
وبـــدأت عـــروض المهرجـــان مـــن قاعـــة 
المدينـــة الجامعيـــة الخارجيـــة التي تزينت 
و“السفر  بعرضي ”أضواء على المســـتقبل“ 
عبر الزمن“، حيث لونـــت األضواء التفاعلية 
الســـاطعة جـــدران المدينـــة الجامعية. وبدأ 

العرض بشروق الشمس على مناظر طبيعية 
خالبـــة ثم انطلـــق تفاعل األلـــوان واألضواء 
فيما بينها على واجهة المبنى مشـــكلة لوحة 
فنية تدعو كل من يشـــاهدها لتأمل التفاصيل 
المعماريـــة الغنيـــة لهذا الصـــرح المعماري 

المميز.
كما تزينت دارة الشيخ سلطان القاسمي 

للدراســـات الخليجيـــة بأضـــواء 
عرض ”مايسترو“، أما القصباء 
”تصـــورات  ســـمي  فعرضهـــا 
من الشـــارقة“، فيمـــا تراقصت 
إيقاعـــات النـــور والموســـيقى 
علـــى جدران قصـــر الثقافة في 

عرض ”الرؤى المعمارية“.
أمـــا مســـاجد إمـــارة 

فقد  ومدنهـــا  الشـــارقة 
باأللوان  أضيئت 

لُتبـــرز  المزركـشـــة 
تفاصيلها المعمارية 
وخصوصا جمالية 
زخارف واجهاتها.

المســـاجد  بين  ومن 
التـــي شـــملتها العروض 

الضوئيـــة التفاعليـــة 

مسجد النور على كورنيش بحيرة خالد الذي 
زين بعـــرض ”تصاميم ديناميكيـــة“، والذي 
تميز على جميع مداخل المسجد ومئذنتيه، 
بأنـــه مزيـــج فريـــد مـــن الخيـــال والواقـــع 
والتكنولوجيا الراقية، التي يعكسها  الفنان 

كتجربة ملونة ومزخرفة ومبهرة.
وعلى مقربة من مســـجد النور وتحديدا 
في واحة النخيل يشاهد زوار المكان عرض 
”النزهـــة“ الذي تعكس فيـــه األضواء جمالية 
الخضراء  والمســـطحات  النخيـــل  أشـــجار 
بمزج الطبيعة بالتكنولوجيا بأســـلوب فني 

ممتع.
أما مســـجد التقوى الواقـــع على واجهة 
المجاز المائية فقد ارتســـم على جدرانه 
مـــا يترجم رؤية  عرض ”رؤية عالمية“ 
الفنان لعالم النجوم والكواكب وتطور 

الحياة.
ويهدف الفنان من هذا العرض إلى 
نقل نظريـــات علم الفلـــك والحضارة 
بطريقة فنيـــة مبتكرة تتيح للجمهور 
فرصة االستفادة من فهم هذا الجانب 

من وجهة نظر تعليمية وفنية.
ويترجـــم عـــرض ”القصـــر 
مسجد  يحتضنه  الذي  الرقمي“، 

المهاجرين فـــي دبا الحصن، مفهوم التوازن 
والتضاد بين الليل والنهار باستخدام أنماط 
هندســـية وأيقونات إســـالمية يتـــم عرضها 
باســـتخدام تقنية الفيديـــو الغرافيكي التي 
تتيح للمشـــاهد رؤية المســـجد مـــن منظور 
مختلـــف يغيـــر مفاهيمـــه المعتـــادة عن فن 

العمارة في التاريخ اإلسالمي.
وتطل كل المساجد خالل ليالي المهرجان 
بحلة جديدة رائعة بمزيج متكامل من األلوان 
الخالبـــة الزاهية والتصاميم المبدعة ثالثية 

األبعاد التي ُتضيء واجهاتها.
وتســـتمر عروض المهرجان في المواقع 
المختـــارة لمدة 10 ليال متتالية تتحول فيها 
مدينة الشارقة إلى معرض فني ضخم تتألأل 
فيه باألضـــواء وتزدهي باأللـــوان من خالل 
االحتفـــاء بفن الرســـم بالضوء الـــذي يمزج 

الصور والموسيقى.
ويمثل مهرجان أضواء الشـــارقة سنويا 
حدثـــا فريدا من نوعه في اإلمـــارات العربية 
المتحدة، حيث يزور إمارة الشارقة عدد كبير 
من اإلماراتيين والسياح المقيمين واألجانب 
والجمـــال  بالفـــن  واالحتفـــال  لالســـتمتاع 
واكتشـــاف تـــراث المدينة الثري بأســـلوب 

جديد وعصري.

دم الكوبرا مشروب شعبي في إندونيسيا

أنجلينا جولي تريد «أميركا رحيمة» ألبنائها
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ربَّ صديق فيسبوكي 
أعظم من سلة أصدقاء

علي السوداني
ــــــم مدينة الشــــــارقة  ــــــت مباني ومعال تزين
والعروض  ــــــة  الزاهي باأللوان  ــــــة  اإلماراتي
ــــــة املبهرة منذ مســــــاء اخلميس،  الضوئي
حيث انطلقــــــت فعاليات الدورة الســــــابعة 
ملهرجــــــان أضــــــواء الشــــــارقة 2017 التي 
ستستمر حتى الســــــبت 11 فبراير لتبرز 
جماليات الهندســــــة املعمارية لهذه املباني 
وتقــــــدم جتربة تفاعلية مميزة للجمهور في 

اإلمارات.

عرض «تصاميم ديناميكية» يضيء واجهة مسجد النور في الشارقة

صباح العرب

لــوس أنجللل {
المدافعـــة عننن
نننتننن إن األمـــر ال
األميركـــي دووو
المسافرين منننن
يئييي يضر بالالج
ودون ذكـــــ
جولـــييي
للمفوضضضضضض
لشـــؤوووووو
فففيفف بصح
لللاللل على أساس 
وأضافـــتتتتتت
كك أنها كا أ

زوار الذين يأتون لالســـتمتاع 
واســـتمتع  الجميلة.  ضوئيـــة 
تنقلوا من معلـــم إلى آخر هذا 
فاصيل الهندســـة المرســـومة 
الحرص علـــى توثيـــق تلك  ع
ســـات كاميراتهـــم وهواتفهم

ي المهرجـــان لوحاتـــه الفنية 
دة متنوعة من الفـــن والعلوم 
رفة، وهو ما ظهر من أســـماء 
التي عرضـــت على واجهات  ة

رة.
روض المهرجـــان مـــن قاعـــة 
عيـــة الخارجيـــة التي تزينت 
و“السفر  اء على المســـتقبل“
يث لونـــت األضواء التفاعلية 
دران المدينـــة الجامعية. وبدأ 

للدراســـات الخليجيـــة بأضـــواء 
”عرض”مايسترو“، أما القصباء 
”تصـــورات ســـمي  فعرضهـــا 
من الشـــارقة“، فيمـــا تراقصت

إيقاعـــات النـــور والموســـيقى 
علـــى جدران قصـــر الثقافة في

عرض”الرؤى المعمارية“.
أمـــا مســـاجد إمـــارة
فقد  ومدنهـــا  الشـــارقة 

باأللوان  أضيئت 
لُتبـــرز المزركـشـــة 
ن و ب ي

تفاصيلها المعمارية 
وخصوصا جمالية 
زخارف واجهاتها.

المســـاجد  بين  ومن 
التـــي شـــملتها العروض 
الضوئيـــة التفاعليـــة

في واحة النخيل يشاهد زوار المكان عرض 
تعكس فيـــه األضواء جمالية  ”النزهـــة“ الذي
الخضراء  والمســـطحات  النخيـــل  أشـــجار 
بمزج الطبيعة بالتكنولوجيا بأســـلوب فني

ممتع.
أما مســـجد التقوى الواقـــع على واجهة 
المجاز المائية فقد ارتســـم على جدرانه 
يترجم رؤية  مـــا ”رؤية عالمية“ عرض
الفنان لعالم النجوم والكواكب وتطور 

الحياة.
ويهدف الفنان من هذا العرض إلى 
الفلـــك والحضارة  نقل نظريـــات علم
بطريقة فنيـــة مبتكرة تتيح للجمهور 
فرصة االستفادة من فهم هذا الجانب

من وجهة نظر تعليمية وفنية.
”ويترجـــم عـــرض ”القصـــر 
مسجد  يحتضنه  الذي  الرقمي“، 

وتطل كل ااا
بحلة جديدة ررر
الخالبـــة الزا
األبعاد التي تتُتُُ
ز ب

وتســـتمرر
المختـــارة لممم
مدينة الشارقةةة
فيه باألضـــواا
االحتفـــاء بفننن
الصور والمووو
ويمثل مههه
حدثـــا فريدا ممم
المتحدة، حيثثث
من اإلماراتييننن

لالســـتمتاع 
واكتشـــاف تـــ
جديد وعصرييي

حضرت المغنية البريطانية ريتا أورا العرض 
األول لفيلم «فيفتي شايدز داركر» وهو الجزء 

الثاني لفيلم «50 ظال للرمادي» في لوس 
أنجلس. من المقرر أن يبدأ العرض الرسمي 

للفيلم بمناسبة عيد الحب.
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